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חליאלמעירט,מוחמדאדונים,

כהן,אלדןאשכראיתן,אברהם

 1בן-דודיערה /בנאיפרץ-דרור

מולנה /בררטיגןויצירך

 1גבאיצביברבע,יוסף /שטרברא

אמנוןרייכרט,רפיגייב,סלח

יהודיתיהב,דןיעקבי,גדזקרב,

 1לנגראורנה /לריחןעמוס /כפרי

 1אלמרסאימאן /מיכאיליאדרנ

מירון,כרמיתמלכיור,נעמה

רדיעסומק,רוני /סומךששרן

מוחמדטאהאסער,זביסעאדה,

 1פראןמוגר /פלדעודד /עלי

קודש,אדרארד /ציפוריעודד

רוזנפ~ד,ברכהקודש,טרזן

צביקה /רפאליצבירונן,יהודית



הזההגלידן

כהכנהעוינת","ישותעזהרצועתעלמכריזהשהממשלהבימים
מזה,למעלהלאאםבספק,מוטלתלהיותעלולהשחוקיותםלצעדים
עומקשלשוניםבהיבטיםהחדשבגיליוןהחומריםמןכמהעוסקים

עודדהפעם.המרכזיהנושאבדיעבדשהואהישראלי-פלסטיניהסכסוך
אחרות"והפרעותהשכחהמחלת ,לניקיון"אובססיהבמאמרוציפורי

ו'סדק:הזיכרוןעםעימותהפולני:החשבוןפרסומים,בשניעוסק
הפולניםועושיםשעשוהנפשחשבוןכיוקובע,שכאן'לנכבהעתכתב
היהודיםידיעלנעשהטרםהיהודים,לשואתשלהםלאחריותםביחס

'סדק'בכך.הוחלטרםואףהפלסטיניםשללנכבהביחסבישראל
לשינויראשונההתחלהאוליהואאורעתהראההראשוןשגיליונו
בנושא.עמדות

סעארהוריעשלמשיריםתרגומיםבהמשךמביאבנאיפרץ-דרור

פרקמופיעהגיליון<שבהמשךסומךששוןאלמע'וט.ומוחמר
לעברית>מערביתכמתרגםדרכותחילתאת,המתארשלומהביורגפיה

ושיר ,עלימוחמרטהא ,מיכאילרוניאשלמשיריםגרמיםתרמביא
ארוניס.שלשירתרגםגבאיוצבימרסאל,אימאןמאתארוךפואמי

ערביתשירהשלומפעימהקטנהאנתולוגיהיוצריםיחדאלהכל
ופלסטינית.

 ,בעיתוננולראשונההמפרסםארה"ב,ילידמשוררקודש,ארוארר
מתאבדת ,אלארישיצלאחויםעלגדול'חלק ,'אכןבשירוכותב
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יהודיתגםמותה.לפנישאמרהדבריםועללשניים,אםפלסטינית,
ורוניהמרכזי,הנושאשלשונהבזוויתנוגעתשיריםבמחזורכפרי

נפגשעמובולוס,סוגרןהגולההעיראקיהמשוררעלכתבסומק
נעמה ,פארןמדגומאתשיריםבגיליוןמתפרסמיםעודבאחרונה.
 .בתולזכרזקובאמנוןמאתושיריםשטרנפלרצביקהמלכיור,

הראשוניתפקידואתמקייםחדשיםספריםסקירתשלנרחבמדור
לריחןעמוסהחיה.הספרותדופקעלהידעםלהיותהעתכתבשל

בתגובההגיליוןשלהמרכזילנושאהואאףמתייחסזה""מצדבמדורו
שלפסיכולוגייםהיבטיםבר-טלישראלשלספרועלפולמוסית
 ,מיאקובסקי ,מירוןבדןעוסקיםבמדורונוספיםנושאים .הסכסוך
'הארץ'.ובעיתון
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שעברבחודששהלךיעקביגרשלקצרסיפורמתפרסםבגיליון
היהרגיש,ומשוררכנסתחבר ,שרשהיה ,יעקביעת.בטרםלעולמו

לאורךאותווללוותשיריואתבולפרסםהרבה ,' 77'עתרןמידידי
העוסק-בעננים""ראשזהבסיפורלהציבמבקשיםאנוהשנים.
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שירים

גבאיצבימערבית:אדונים,

דני

סומקרוני

מלכיור

 22סומךששוןמערבית:מרסאל,אימאן

בנאי-דרורפרמערבית:סעאדה,ודיע 24

 26בנאימערבית:אלמע'וט,מוחמד

סומךששוןמערבית:עלי,מוחמדטאהא

סומךששוןמערבית:מיכאיל,דוניא

27 

27 

 29לאמניתשטרנפלד'צביקה

 29קודשסוזןמאנגלית:קודש,אדוארד

 35מוגר

 36כפרייהודית

סיפורת

 39בענניםראשגד

 40ביורגפיה) ך!~~פר~_ו _שירהתרגומישלקשתסומך,ששון

ספריםביקורת

 6האמידמוחסיןמאתכורחוכעלפונדמנטליסטעלרונןיהודית

כהןהללמאתכישראלוהערכיםהישראליהמודיעיןטובים.ערכיםעלנונעיוסף

 8עריידינעיםמאתלאחריםהכעסאתמשאירעלשתלשמואל

 8שולמןדודמאתתעאיושפעילשלמיומנומרה:תקווהעליהבדן

 10שתלשמואלמאתלפניעלאברהםחלי

 11שחרורציפימאתתאומותנשמותעלדודבןיערה

 12גלוברמןיעלמאתפעמייםהנהראותועלוייכרטרפי

 12בוסרןבנימיןמאתעצמיאצלביקורעורךעלרוזנפלדברכה

רשימותמאמרים,

 14יעוז-קסטאיתמרשלספרועל-החו~רעל _הרוחניצחוןהואנספלו:עודד

אחרות,והפרעותשכחהמחלתהמצפון),ושללניקיוןאובססיהציפורי:עודד

 18הפולניהחשנוועל'סדiו'על

-~ ___רמדאןם_~אל·~ע~דשללזכרוהאלילים","מנ~ץ _ההיסטוריוןשמיר:שמעון

 34כהןאלוןאשכרשלצילומיםתערוכתעלהפלסטינית,החלוצהשמואלוף:מתי

 42ברגמןאינגמראתמספידרפאליצבי
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16 

 34יעמ ,"ריקכשהביתזזכהן,אלדןאשכר :בשער

מדורים

שעהלפי
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 4 ' 77'עתרןהמלצות

בראשטרמצרפתית: '~~__כ ___ !_סומקרוני:י___פינהחצי

ריצ'רדפלו'עודד-שרה
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17 

מירון,דןשלהחדשספרועלמזרח','הכיווןעללריחןעמוסזה,מצד

 30ועודמיאקובסקימאתהמרזביםחללילחרשתרגוםעל
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בסר!יעקב lהמייסד:העורך
ישראלי-גלעדעמיתבסר'מיכאל :עורכים

אסף 1לריחןעמוסוייכרט,רפיבלס,שמעוןהמערכת:חברי
דוריתפז,יובל ,סיוןאריהסומק,רוני ,סומךששון 1מידני
שביטשייעקב 1וצבישלום 1פלועודדפלג,
שאולגילהמערכת:רכזת

מילידפסחניקוד:
שוורצשטייןטליאורבוך-אורפז,יצחקהמערכת:מועצת

שוהםגיוראש.יהושע,א.ב.זך'נתן ,דורמשה ,בסר

והתרבותהספרותלקידוםואמניםסופריםאגודתהמו"ל:
 580073575מס'עמותה

והספורטהתרבות ,החינוךמשרדבתמיכת

לאמנויותהאגף-יפותל-אביבעיריית
לאמנויותרבינוביץיהושעקרן

ת"א 16452ת"ד , 5618271טל·:והמינהלה:המערכת
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וותןןמ uהמי'בו~ת

ימינה.אתתמשאלהכבו:אשכול
זמורהעבריתלספרותעמודיםהוצאת

עמ' 335 , 2007ביתן

נפגשיםמילדותחבריםארבעה
משאלותיהםאתומנציחיםבמונדיאל

לאחרלהיפתחהמיועדיםפתקיםעל

לעקובבוחרמהםאחדשנים.ארבע
לספרשהופךבמהקורותיהםאחר

ושלושגבריםארבעהביןחברותהבוחן

נשים.

mתחאהלאזnrזr 
M ובנrלמז

עמ' 79 , 2007המאוחרהקיבוץ

יו"שאלות .ראשוןשיריםנץקו
עדהכבשמןריחשובלמפותלות:;

קצותעלתלויות;תשובותיה:הזאב.;
פורסתחרש ;מילותיו.;אנקולי

בגדלן"שוותלאמחשבותבסכין;

 .) 26עמ'יום,('תדרים',

רמזיםאתרילבזזר :פארןמדגו
 129 , 2007גזוזטרההוצאתקטבים.

עמ'

עצמית,בהוצאהאורשרואה ,הספר

מאתוסיפוריםאיוריםשיריםכולל

~~רים;שתיבאו;"היוםהמחברת.

לאועודהחולים;בביתלחלוני;

אלוקמץ;החטףעניין;אתביררתי;

עמ'באו',('היוםדרורים"שניהיו;

41 (. 

"ממעמקים .ראשוןשיריםספר

 /קרעתני.ולחלקיםקראתיף;
וטירוף.//מכאובשלולרסיסים
לרסיסיםלבאר-שחת,/ותשליכני

וקטוף"משוסףואהיהתנפצני;

 .) 37עמ'השמים'('שתיקת

שלהמכאיביופיורנח-פרוכטר.רחל
עמ' 70 , 2007כרמלהוצאת .הובקר
בבשרבני,/שלבבשרמביטה"אני

לתותחים,/לאבני,שלוהרךהמתוק

ממוללת, ,רגליואתמועכתבדממה,/

הגדילה./אתלעכב ,ידיו ,מרפקיו /

('ישרוצה"אניבאביבלצמחיםגםככה

 ,) 11עמ' ,גבול'

מספרדית:לפמים.חייליסרקס:חריר
 229 , 2007כרמלהוצאתסערי.רמי

עמ'האדמה,הזיתים,הנה /-ורועד

האזרחים:מלחמתמתקופתתעלומהדמי>"וזה 1אבין(כיצדהיהודים/

הפאשיזם,שלאידיאולוגידוע,סופר .) 60עמ'('תמונות',

רפובליקנילחיילהודותממוותניצל

מדוע 1החיילמיהו .בומלירותשכמגע

סרקםהעיתונאישפעל?כפיפעל

החידה.אתלפתורמנסה

'ג;יי\,_
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עמ' 446 , 2007ביתן

עצמושמכנהכפי-הליצןשאלימר

המטהראששלהקאשמיריהנהג

רוצח-אמריקהשלבטרורללוחמה

שאלימר,שלהמניעמעסיקו.את

ההפתעה,למרבהפוליטי,שאינו

בקליפורניה,וסופובקשמירתחילתו

הברית.ארצות

 1יופיתשוקה,נאמנות,אהבה,חוכמה,

בסיפוריםקריאהקדושה, 1מין

שיר.מדרשיושניורבנייםתלמודיים

תלמודיותבאגדותמחודשתקריאה

הבינייםמימייהודייםובסיפורים

 1בניתוחיוובנשיות.בנשיםהעוסקים

מתחומיבכליםשימושקוסמןעושה

 1מגדרספרות,והחסידות,הקבלהחקר

פוסט-ותיאוריותפסיכואנליזה

סדרתכרמלהוצאתמהשי,איתן:זהר •םיטיזזליקסטל-בלום:אורלי
עמ' 131 , 2007כברהמאוחרהקיבוץהחרשההספדיה

המתרחשותלותיעלשירית;פרוזהעמ' 155 , 2007
ריאליה,היאשבעצםהזויה,במציאותאורשראההרומןשלומותקןחדשנוסח

מעיןקצרים,בקטעיםנמסרותקסטל-בלוםשלבפרודיה .-1992ב

 :מצרפתיתהימים.צלויאן:בוריס"בחושך,/פילוסופיים.מכתמיםמולדתואהבתאםאהבתמושגינבחנים
החרשההספדיההוצאתגילוין.אליהלתוך/מתגלגלתאבןבשקט,/הוריתחדאם ,דולישלבמעבדתה

 199 ,) 1987 ( 2007המאוחרהקיבוץאבניםבכמהתוהים:/אנחנותהום./עלטוטאליתשליטההמבקשתורופאה,

עמ'שתכרעעד;תהוםלסקולצריךבנה.שלחייוועלגופו

מטושטשיםשבו 1פנטסטיעולם .) 130עמ'נופלת',('תהוםותיפול?"

ניתןלמוחשי:המופשטביןהגבולות
שתצמחנהנעלייםסוליותלהשקותהוצאתכמים.להיאחזאבנר:תמרח

המים,בברזישטיםצלופחים ,עור

זאת,ונו'.בתנועתןנראותהמחשבות

רגההשיקיימת.הטהורההאהבהעודכל

אתימיתוגירןהחיופילוסופיית

הלשונית"."האוטופיה

הוצאתמשרגע.לכאבוש:דורית
המאוחרהקיבוץהחרשההספדיה

עמ' 344 , 2007

חוקרת-הגיבורהבחיימפנהנקודת

בנימחליפההיאהעתיקה.מצריםשל

עלנודדתמקצועה,אתנוטשתזוג,

דמויותפוגשתיבשות,שלושפני

בהתקפילוקהואףוצבעוניות,שונות
חרדה.

הוצאתהאגם.מטערמתישראלי:ינאי
רבינוביץ.קרןהמאוחר.הקיבוץ

עמ' 62 , 2007ריתמוס

לומרניתן"מהראשון.שיריםספר
הכאב,/עלדבר;לומרניתןכשלא

מצביע 1בזרועילפתעשאחזזהעל
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ארכיב'קיפ.מרכזהמאוח.רהקיבוץ

עמ' 248 , 2007ת"אהסוגהר.הממחלקהישירםליני:נחיר
ללהליצן.שאלימררושרי:סלמאןעמ' 82 , 2007כרמלהוצאת המשוררשמה ..שראשוניתביוגרפיה

זמורההוצאתאשרוב.ארזמאנגלית:

כהשראתמקרידותיצירותשקספיר:

שונים.יוצריםבהשתתפות .שקםפיר

חכרךאורותהוצאתדורי.יונתן :עורך

עמ' 112 , 2007

שלומשפטיםסיטואציותדמויות,הוצאתבישם.מתכס :קוסמןארמיאל
עמ' 288 , 2007כתר

שלבציוריומלווההספרמודרניות.

אופק.אברהם

מבטיםוחזירת:מרתכים,זזררת,

 .כשיראלררתזכתתכרהעלעכשוייום
 •כוכביטלג.חרצוחנה :עורכים
ליו.רןמכוןהוצאתצלניקר.שמשון
עמ' 601 , 2007המאוחרהקיבוץ

נחשמואללפרופ'מוגשהספר

הסוציולוגיהמייסד ,שטדטאייזנ

סוציולוגייםביןמפגשהישראלית.

השוניםבכוחותהעוסקשונים,מדורות

בישראל.החברהאתהמעצבים

תיירהחיים.צבעחלפרין:חגית
הוצאתפן.אלכסנדרשלויצירתו

 ,בעברוהמוחרםבהווההאהוב
עלעומדתהלפריןחגיתפן:אלכסנדר
פןשלחייושביןהסבוךהקשר

האמתביןלהבחיןומנסה ,ליצירתו

למיתוס.

ליצירותהשראהשימשושקספיר

קצרים,סיפורים-בספרהמובאות

תרגומיםמאמרים,איורים,שירים,

 ,בדרוגוסמימשתתפים:וראיונות.
 ,ניצןטל ,עוזאברהם ,מיוןראובן
קפלן,ליאתסומק,רונירנרט,איציק

ועו.דפרנסדורי ,אפשטייןאלכס



אדוניס
גבאיצביגרם:ותרהקרמה

נולדהערבי.בעולםהמשורריםגדוליעםנמנהסעיד>,<אהמראדונים

ידועבפריז.חישהואשניםזה •בלבנוןרבותשניםוחיבסוריה-1930ב

הפואמההערבים.דעותהוגיבקרבייחודיקולהמהווההחדה,בביקורתו

באלכסנדריהאדוניםשלהאחרוןביקורובמהלךנכתבהביירות''שרידי

הלונדוני'אלחיאת'עיתוןשלהספרותיבמדורווהתפרסמהשבמצרים,

עלחריפהביקורתאדוניםמותחבפואמה :> 2006בנובמבר-20<מה

התמקדותתוך<פתוחאת>,איסלאמייםלכיבושיםוהשאיפותהמלחמות

הפואמה:שלפרקתרגוםלהלןהשנייה.לבנוןבמלחמת

יסלארובביירות""שרידי

ססךג?~ד;תעלדק~ןם~ת?~רשי;ןעיםסעך~ים י~~ס~~דם
ד~~ים.,ס~תךק;דעים~tי~יםדןר~ה Q:P~לח;ףעללעים 9~ס~ך~יש י~~
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עןונןתשלהולדתה

כעלפונדמנטליסטהאמיד:מדחסיך
כתרגרוסלרנר'מרינה :מאנגליתכורחו'

עמ' 159 , 2007

צ'אנגז,מתמצתכךשהתגשם,האמריקאיהחלום
מיקומואתעשרים,לומלאועתהשזההפקיסטאני

כלהברית.בארצותוהעסקיםהאקדמיהבפסגת
בסביבתונמצאוזהחלוםלבנייתהדרושיםהחומרים
להצלחה:אותםללושאלאלונותרולאהמיידית

פרינסטוןבאוניברסיטתבלימודיםהצטיינות
 1אליטיסטיאקדמיבמועדוןחברותהיוקרתית,

קריירהלפיתוחחשיבותרביקשריםעבורושטוותה
וחופשתנחשקים,חברהואירועימסיבותמשגשגת,

שבמהלכה 1יווןשלהקסומיםבחופיהטוביםבני
צ'אנגזבה.והתאהבממנהטןואמידהיפהעלמההכיר
המוכשרים,שלטון •המריטוקרטיהבחזיתניצב
זמןבפרקהישגאחרהישגחיקואלגורףוהוא
בהשקיפו .להצלחתוומודעמחייונהנההוא .קצר

הארבעיםבקומההמהודרמשרדומחלונותנפעם
ממרומיסמליובאופן .מבהטןבלבבנייןשלושתיים
תחתיו:הנשקףהנוףעלנפעםמביטהוא •הישגיו
ביותרהמתקדמתהציוויליזציההשתרעה"לרגלי
מעודו".האנושיהמיןשידעטכנולוגיתמבחינה

החברתיים,המפגשיםאחדבמהלךכאשרזאת,עם

מןאחדכלנשאלבספר'מוקדםבשלבהמתוארים
עונה 1מכליותרלהיותחולםהואמההנוכחים
שלהדיקטטוראחדיוםלהיותמקווה"אניצ'אנגז:

גרעינית".יכולתבעלתמוסלמיתרפובליקה
כיהיטבהיודעים 1חבריואתמזעזעתתשובתו

אתשיערשלא 1צ'אנגזזה.תיאורעלעונהפקיסטן
בנימהנאמרודרביוכילהסיברמיהרהזעזוע,עוצמת

דומהכימביןהאינטליגנטיהקוראאךהיתולית,
במערכהעיןלהרףשנחשףלאקדחזואמירה

הראשונה.

בספטמבר-11בלירות.האקדחאיחרלא 1כמרומז
המפואר"מקאטי·שנגרילה"שבמלוןבחדרו , 2001

אלשובולקראתחפציואתאורזבעודושבמנילה,
משימתואתמרובהבהצלחהשסייםלאחרמבהטן'

אתדעתבהיסחהדליקבפיליפינים,העסקית
כמובהתחלהלישנראה"משהווראההטלוויזיה

סרטזהאיןכישהביןעדרבזמןחלףלאסרט".
בהתרחשותן.משמע,תרתילוהטות,חדשותאלא

 .השניאתואחריו •הראשוןהמגדלאת"ראיתי
כךואחרקורס.יורקבניוהעולמיהסחרמרכזשל

התגובהנשמע,שזהככלמתועב 1כן •חייכתי
באותובולטת."שביעות-רצוןהייתהשליהראשונה

שריתקמההאסון.",קורכנרתעלחשבתילאהרגע
עדהשפילשמישהוהעובדההסמליות,הואאותי
כלובוטהגלויבאופןהגדולהאמריקהאתעפר
 .].ר.י •במקורהופיעו[ההדגשותכך"

המוסלמיבצ'אנגז'עוררואלהטרוראירועי
איבהשלרדומיםאומודחקיםרגשותמפקיסטן'

וחוללועמו'היטיבהשכההרבית,ארצותכלפיוזעם '
האמריקאיםוחבריוצ'אנגז .בחייודרמטישינוי

 324גליון

יורק.לכיולשובמיהרובפיליפיניםהעבודהלנסיעת
ההגירהפקידיהפרידו .סמליכמה .נחיתתםבעת

בדיקותוהעבירוהומחבריוהפקיסטניצ'אנגזאת

צייןהואלי",חיכהלאשלי"הצוות .ממושכות
בודדלמנהטן"נסעתידברשלובסופובמרירות,

החלוםעםצ'אנגזשלביחסיוהשברנקודתזולמדי",
אריקהאהובתושלהנפשיתקריסתההאמריקאי.
התאומים,מגדלילקריסתזמןבקרבתוהיעלמותה

עניינועלהגוללאתוסתמההשבראתהעמיקה
התקפתהגםהשבר.בריכוךאובאיחויצ'אנגזשל

שכנתהאפגניסטן'עלהבריתארצותשלהצבאית
מדינהגםכךעלונוסףשלנוו"ידידהפקיסטןשל

אינוצ'אנגזהשבר.להעמקתתרמהמוסלמית",
לביןהבריתארצותעלהטרורמתקפתביןמקשר
לראותרוצהשהואמהרקרואההואהאפגני.העניין

מכאןהסיפור.אתלולקלקלשעלולממהומתעלם
חלףלאלפקיסטןהביתהצ'אנגזשללשובוועד
רב.זמן

החדההיפוךאתסופיתמסמנתהביתההשיבה

לאיסלאםהמערבביןההתנגשות .עולמובראיית
תקופתאתאותו.ומציפההשברקואלמחלחלת

שלהאשפהלפחצ'אנגזמשליך"האמריקאית"חייו
פקיסטןשלבהווהורקאךומשוקעההיסטוריה
והכליםהידעכילעודבהמתייחסאינוהואובעתידה.
לקייםלושאפשרואלההםהבריתבארצותשרכש

הצעירלדורוחשיבהידעלהל~ותבעתובהעצמואת
אינםגריםהבומתושביה 50% •כאשר 1בפקיסטן

וכתוב.קרואיודעים

מושבעלשונאוהפךעמדותיואתשהקצין 1צ'אנגז
ההוראהבימתממרומינגדהניהלהברית,ארצותשל
עוינתמתקפההפקיסטניתבאוניברסיטהשלו

מבחינהרוע.בהלהטיחהזדמנותכלוניצלוארסית
קפהבביתמעניינת:טקטיקהצ'אנגזאימץספרותית

הואשבאוזניו 1אמריקאיבאזרחפוגשהואכלאחור
כלאםהיאהבריתארצותכיטענתואתשובמרצה
הודוביןהסכסוךאתשמלבהזוהיאוכיחטאת

והביטביטחוןחוסרשחש 1האמריקאי .לפקיסטן

הסופרלוניכסוכךפיופצהלאעבר'לכלבחשש
"קהל"גיבורוצ'אנגזשלבדמותוחאמידמדחסיך
תפאורהבנייתדבריו.עללחלוקמעזשאינונכנע,
 1אךצ'אנגזשלמשנתואתלחזקנועדהשכזו

אותה.מחלישהדווקא 1לדעתי
 1שלוהאמריקאיה"טרף"מןמרפהשאינו 1צ'אנגז

מחוללהואבכךהאורח.פחדיאתלהרגיעמנסה
לבואתהממלאיםאווירה,והיפוךתפקידיםהיפוך
 .בפקיסטןשהמוסלמיםבמקוםרבה:שמחה

מהאמריקאים,יפחדו .משלאךהיאופקיסטן

 .בפקיסטןהמוסלמיםמןהאמריקאיםפוחדים
העיתונאי 1פדלדניאלשלחטיפתוואמנם,

בראשיתבפקיסטןראשוועריפת 1היהודיהאמריקאי

אזרחיםלחייהסיכוןואתהעוינותאתהדגישה , 2002
בפקיסטן.אחרתאוזומסיבההמבקריםהמערבמן

והמבוהל?הבודדהאמריקאישםעושהמהאגב,
הפקיסטניתיהיהאוכלוסבלבהקפהבביתישיבתו

זאת,עםבאמינות.לוקהולכןהסברלכלזוכהאינה
בפקיסטןהמערבאזרחילחייוהחששהעוינות
מתארפרלדניאלגאתהרמיבספרואמינה.בהחלט

העוינותאתכמעטפלסטיבאופןלויברנאר·אנרי
עםבפקיסטן.מערבילהיותהפחדואתלמערב
בעמודוכברקראצ'ישלהתעופהבשדהנחיתתו
מהמוכס"לכולם,כימדגישהוא 1הספראתהפותח

עלישעטיםהמוניותונהגימהקבצנים 1הסבלועד
מסביבשמפטרליםהקסדותחבושיהצבאאנשיועד

פניםהבעתלכולם 1ובמבואותיוהתעופהלנמל
עובר".כשאניבמבטיםשניצתתעוינת,חמורה,

כורחוכעלפונדמנטליסטאיןספרותיתמבחינה
מתורגםהספרכיאםמיוחדת,ספרותיתחוויהמציע

סיפור 1כןכמולקורא.כבודומתוךרהוטבאופן
לקריאה.מומלץובהחלטומסקרןקולחהעלילה
נובעותמעוררשהואהענייןומידתהספרחשיבות

פניהולחשיפתהרעלהלהסטתמתרומתובעיקר
ממנה,חוגיםשללפחותאוהפקיסטנית,החברהשל
מוסלמיתמדינהעםוהמוזרהמבהילהמפגשומן

גרעינית.פצצהשברשותה

שלהכוחולבסיסילאפגניסטןפקיסטןשלקרבתה
פקיסטןשלוהצבאיתהמדיניתוקרבתהאלקאעדה,

אלנוספות>ופוליטיותאסטרטגיותמסיבות<גם
נוסף.חשובממדלספרמעניקותהברית,ארצות
הסתםמןמתעביםצ'אנגזדמותוובןחאמידמדחסיך

הצבאישלטונוהמשךאתשמבטיחמיכיהעודבהאת
שלממשלודווקאהואבפקיסטןמושארףפרבזשל

פוליטיבמשברנמצאתפקיסטןממשלתבוש.ג'ורג'
מאמצעהצורמיםבקולותיו 1צ'אנגזוגם 1חמור

זעקותעללהאפילמתקשההיה 1הנוכחיהעשור
 2007בקיץהאדוםהמסגדמןשבקעוהאלימות,

הדיקטטורהשלהחריקהקולותאתהעצימוואשר
 ·:·חייה.עלהנאבקתהפקיסטנית

רונןיהודית

תל-ב'יבארכבכירהומרצהחוקרתרונן,יהודיתד"ר

המזרחשלותרנותסטוריהיהבנושאיאילןונראניב

התיכון



הצבאוהממשל

בווערבלפוןהמדונוןת

ושואל

המודיעיןטובים,ערביםכהן:הלל
הוצאתבישראל'והערביםהישראלי

 1עמ 307 , 2006כתר

בסיפורתבשימושבספריומצטייןכהןהללהחוקר
כפימדיניות,ומאפיינידפוסיםלהדגמתצבעונית

והמרתקהקריאבספרזה.בספרוגםעושהשהוא

הפעולהומשתפיהמודיעיםרשתותאחרמתחקההוא

הקמתעםמידבארץהערביותהקהילותבקרב
מניעתכפולה:חיתהשמטרתןרשתותהמדינה,
המודיעינילמאמץישראלאזרחיערביםשלחבירה
המערכותעלושליטהערבמדינותשלוהצבאי

 ,) 9<עמ'ישראלערביישלוהחברתיותהפוליטיות

"כיצדהמהותיתהשאלהנקשרתהשנייהלמטרה
 ,) 12<עמ'בישראל"הערביםעצמםיתפסו

מעצםהמתבקש,הדיוןאתהמחברמחטיאזובנקודה

תושב 1[הערבייחוש"האםהבאה:השאלההעלאת
ויראההיהודיתלמדינהאמתשלשייכותישראל]
מתארהואלכךבהמשך .) 12<עמ'ישראלי?"עצמו
העםשלזהותואתלעקורהממסדניסהכיצד

לציונותההתנגדותסביבשהתגבשהערבי-פלסטיני
<עמ'ישראלי""ערביחדשה:זהותבמקומהוליצור

13 (, 

איןהיוםועדהקמתהמאזישראלבמדינתאולם
 1כןעליתר .ישראלילאוםשלהקטגוריהמוכרת

ישראלאזרחישלעצמיתמהגדרהחששכשהתעורר
התודעהבחיזוקהחינוךמשרדהחלכישראלית,

כתודעהארן)זלמןהחינוךשר<תקופתהיהודית
חדלביטויהבא 1אחדגורללוהיסטוריעםשל

יהודיתכמדינהעוצבהישראללשואה.ביחסמשמעי
ביוצרההציונית,האידיאולוגיהפיעלדמוקרטית

מזהותהנפרדתלכאורה,טריטוריאליתאזרחות
שלשונותקטגוריותיצירתתוךמודרנית,לאומית
 1מחדלוברירות·דתיות,אתניותקבוצותלאום,

לאלאוםכגון:"יהודי",הקטגוריהיישוםמחוסר
וכיו"ב.בבדיקהברור'לארשום,
אינהה"ערבי·ישראלי"שלהזהות 1דברשלקיצורו
הישראליתהזהותמשמעותהבנתללאלהבנהניתנת
האידיאולוגיהשמבחינתמישלהלגיטימציה,חסרת

 .ביהאקסלוסיי'ההגמונהלאוםמןהףןרהשלטת
גיך)<לסר"לאום"הביןשנוצרהשסעמןכתוצאה

טקטיקתלנקוטישראלערביינאלצוהאזרחות/לבין
אתכהןמצטט<כאןלאסטרטגיהשהפכההישרדות

שילובג'מאל):אמלהמדינהמדעחוקרשלטענתו
מרכיביעםהישראליתהאזרחיתהזהותמרכיבישל

יכלוכךהפלסטינית.·לאומיתהתרבותיתהזהות
אתלאמץבליהציבוריהשיחמוסכמותאתלקבל

הזהותבנושאשדיוןלמרותהציונית.האידיאולוגיה
רבחומרכהןבוכוללמהספר'נעדרהישראלית

מערכתשליותרטובההבנההמאפשרומגוון'

שלטוניותכפונקציותהצבאיוהממשלהביטחון
האסטרטגיותוהבנתמחד'ישראלערביבקרב
הפוליטיתחייהםמציאותנוכחמנהיגיהןשנקטו
 ,) 167 , 52<עמ'מאידך.החדשה

והמדיניות,האסטרטגיותלהמחשתלדוגמאותמעבר
נוסףטעםהנותנותפיקנטיותחשיפותמעטלאיש

בכךסייעניםתגמול 1למשל .ההיסטורילסיפור
הבשרבתחוםבעיקרההברחות,לענףאותםשצירפו

הכפרמנכבדי 1עומרחאג'כיהעודבה 1או ,) 40<עמ'

מטעםלכנסת 1951בשנתשנבחרריחניה,הצ'רקסי
 1למפא"יהמסונפתופיתוח""חקלאותרשימת

שותפואתוגייסהגבולות""חוצתבפעילותוהמשיך
המודיעיןלשירותכרםטולמנכבדיאחדלהברחות,
המשטרהקציןשלסיפורואו: .) 41<עמ'הישראלי

סייעניםשלחוליות-1949בשהקיםדורנזפטראובן
<עמ'לחסלםמנתעלהמסתנניםבקרבשהושתלו

105 (, 

הנלוויםהמסמכיםואתהתצלומיםאתלצייןיש
פרוטוקולשלתצלוםבמיוחדענייןמעוררלספר.
נשקרישיונותמתןבדבר-1955מהשב"כשלסודי

המאבקבנושא .) 161 • 160<עמ'מפא"ילתומכי
מוזכרתאדמותהפקעתנגדהשישיםבשנות

שלבהקשרגםויידויםאורישלהנחושהפעילותו
ועוד. 1בעניינומהממסדמודיעים

הערבים?באזרחיהישראלמדינתנכונהנהגהכלום
במשךצבאיממשללהנהיגצורךאכןהיהכלום
צבאיממשללהנהגתמקוםהיהכלוםעשורים?שני
כדי<עד ?הערביתהאוכלוסייהבחיימעורבכה

 ) 83-82עמ'הנכונה'ל'הצבעההבוחריםהפניית

גלםחומרימספקהספראך 1דיוןאיןאלובשאלות
תשובות.למתןמשמעותיים

להתייחסותבהקשרבספרמובאהצבאיהממשל
זכותהפליטים,גייתסרכולל 1ישראללערביכוללת
גיהסר .) 136-119<עמ'הקרקעותעלוהמאבקהשיבה
אסורות"התבטאויותהיאלהתייחסותשזוכהנוספת
שהתבטאואנשיםעלדיווחכלומר 1עצמי"ופיקוח

 ,) 153<עמ'מוסדותיה"אואישיההמדינה,"נגד

המדינהאםגםכיהמחברמעירזוחשובהבנקודה

דעותהבעתמפניחשששלאווירהליצורהצליחה

אתלהטמיעשהצליחהמכךמשתמעלא 1בפומבי
התנגדותגםייצרהפיקוחמכך:ויותר 1הציוניהשיח

ספרובתחילתכברמעירהואזהבנושא .) 154<עמ'
למדינההערביםישראלאזרחישלההתנגדותכי

<עמ'לחשובשמקובלמכפיגדולהחיתהולמעשיה
ההדוקשהפיקוח~סקנתוטבעיתאך 1מכאן ,) 16

ומוסדותיההמדינהנגדומילוליתרגשיתמחאהיצר
 ,) 267בעמ'ובמיוחד 1181<עמ'ובעריםבכפרים

 1אסורות'התבטאויותאחרהמעקבכיסבורכהן

שאולי 1טוטליטרילמשטרהאופיינייםדפוסיםהוליד
למלחמה,הסמוכותבשניםעמםלהשליםהיהניתן
בתחוםבמיוחדכיום,להםלהסכיםניתןלאאך

הערהבמיוחדחמורה ,) 180 • 168<עמ'החינוך

ארגוןהגישעת ) 2004 (מאוחרתלתקופההנוגעת
במינויהשב"כמעורבותנגדלבג"ץעתירהעדאלה
 ,) 178<עמ'מורים

ביןהיחסיםבמערכתדןלטעמיבמיוחדמרתקפרק
השירותסוגייתכוללהדרוזים,אזרחיהלביןהמדינה
בניגודכיבטענתומשמעיחדהמחברכאןהצבאי.

שביקשוהםהדרוזיםכאילוולטענההנפוץלדימוי
"התלהבותכימסתברחובה,גיוסחוקעליהםשיוחל

בלשוןמוגבלת,חיתהלצה"למגיוסהדרוזים
הוגשוואף ,) 188<עמ'ההנהגה"בקרבגםהמעטה,

רבותמאותחתמוועליהןהגיוסנגדלממסדעצומות
הדרוזיםשלנכונותםמקום,מכל ,) 190<עמ'

מטעםנרחבותקרקעהפקעותמנעהלאלהתגייס
הדעותחילוקיאתלהביאמשכילהמחברהמדינה.
ביחסגםכמוהצבאילשירותביחסםהדרוזיםבקרב

העצמית.להגדרתם
רבחומרמכילזהחשובספר 1דברשלסיכומו

שלהיחסיםמערכתשלרקלאהבנה,המאפשר
ערבייעם 1הצבאיהממשלוראשונהורבאש 1הממסד
שלהבנהגםאלאלמדינה,יחסםגםכמוישראל
לאוםכמדינתישראלשלהאנומליהדפוסי

דמוקרטית.

למוניציפליזציהההתנגדותנובעתזומאנומליה
בשנותדמוקרטיזציהשחפנהוהדרוזיהעריבבסקטור

מפלגתשליטתארנוןחיתהשמשמעותההשישים,
 1טולדנושמואלשלמתזכירועולההדברהשלטון.

אתשנשאבתזכירערביםלעניינירה"מיועץ
כלפיהממשלהלמדיניותיסוד"קוויהכותרת
חד·נקבעבתזכירבישראל":הערביהמיעוט
לגבש"ישוהדרוזי:הערביהסקטורלגבימשמעית

אתולטפח 1בנפרדהדתיותמהעדותאחתכל
הדתיותהעדותכלשלהעדתיותהמסגרות
 ,) 238<עמ'למוסלמים"מחוץוהלשוניות

הנפרדותאתכשמעודדים 1שכןכלושווה,נפרדאין
שללאוםלמדינתמשמעותאיןוגםשווהאין .

נוסף<פירוטשננקטואלואסטרטגיותאזרחיה.כלל
 1בישראלהסקטוריאליותאתחיזקו ) 263בעמ'

אימננטייםכשליםהחופנתכמדינהלעצבהוסייעו
 ·:·יציבותה.עלמאיימיםואלוהלאומית,בזהותה

ברנעיוסף
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הרבהאוהב

לאחרים,הכעסאתמשאירעריידי:נעים
עמ' 48 , 2007גווניםהוצאת

כשפהואםשנייהכשפהאםהעברית,אל"בבואי

עצמועלמעידממנה"חלקלהיותהופךאניזרה,
(זהועבריתערביתהכותבהמשורר'עריידי.נעים

רביםספריםמאחריובעברית:השביעישיריוספר

וכתיבהפרוזהמחקר'גםהכולליםהשפות,בשתי
ראשמטעםהיצירהבפרספעמייםזכהלילדים>,
'ניסן',פסטיבלאתועורךמנהלוהואהממשלה,
אכןבמע'אר.מיסודולשירההבינלאומיהפסטיבל

השירהבנוףייחודית"תופעההואעריידינעים

לדעתי,הספר.שלהאחוריבשערככתובהערבית",
 •בכתיבתו •בואיןהספר'משםמהעולהבשונה
שירההשירה,הואלאחרים'ש'נשארשמהכךכעס,

ואנושית.חמהאוהבת,

המילים,בצלמסתתרותאינןהמשוררשלאהבותיו
הרבה"אוהבהאהבה:עלבפשטותכותבוהוא

החלומות",עלמתאיתרמתייחדשוב"אנינשים":
הקצר:האהבהבשירכמואו'

מאודיבכלאותךאוהבאני
אבריובכלידיובכל
תשאליניואלאותך;אוהבאני

אותךאוהבאניכילמה?
 ,) 13(עמ'ודי

המתהאבאלכותבעריידילמשפחה:האהבהגם
אהובהאםועלמבלעדיך",מרכההמר,"הקפה

מלוחים;פעםהחיים,אתלו."מבשלתשמוניםבת
אצלוהחייםטעמי :> 10עמ' ,'ימא'(מתוקים"ופעם

לזהממתינההאםסופי.אינוהמוותוגםמוחשיים,
מזמין:הואלאב,ובפנייתוהתחייה",את"המבשר

הדיבורדעתך?!"'מהאותנו'/תפתיעכרבבוא"אז

לנוכחגםותקווהאופטימיותבושישקרוב,מרגש,
 .בדךואוזיקנההיעדר'
ניתךהספרנחתםבהם"התנכיים"השיריםבשלושה
מבטאליהשנלווהאופטימיות,באותההיטבלהבחין
החלומות'בעליוסף'אניבשירומציאותי:ישיר
מרה,מציאותולאאגדה"רקהיאפוטיפר"אשת
ולאחוברה;"שלאהעירהיא ' 2000'ירושליםאבל

עםאוליהמתכתבמפוכח,שירלעולם",תחובר
השבעים,בשנותפרסומואתלעריידישהביאהשיר
האבניםכלאתנאסוף"אוליירושלים':לעבר'מבט

כותלנבנה;אוליירושלים./שבהריהגדולות/
נשכחאוליאחרת./וכנסייהאחר;מסגדאחר;

אחרת"עירנבנה;סוףסוףאולי;העבר.;טעויות
הראשוןספרובפתחוכך'הארץ',במוסף(פורסם

עקדלאהוב,אפשר(איךבעבריתעריידישל
הואיותר'שקולאדם'נעשיתיבשירוואנך, ,) 1972
יותר;שקולאדם"נעשיתיישיר:באופןכותב

אדםנעשיתיאומר;אנילחיי;הארבעיםבשנות
נאסוףאולילומר:;אוכללאיותר//מוזר;שקול.

כדיירושלים;בהריהזרוקות/האבניםכלאת
 ,) 28(עמ'ירושלים"בהריולאאחרת;עירלבנות
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חייב"אינווהערביתהעבריתהתרבויות,בשתי

אשראוהב,משוררדווקאאלאכועס,משוררלהיות

 ·:·לאחרים",הכעסאתמשאיר

שתלשמואל

'דודבספרהאחרוןהשיר

מסתיים .יהונתן'אתמלווה

יחזור"יהונתןבשורות

תישארואתהמבורו/

האחד".האמן 1החברלבדד;
שלעמדההיאהאמןעמדת

עמדהידיעה,ושלבדידות
שללאלעולםאךעצבשל

ניכור.

בעבריתכותבעריידינעים

בהשמשולבות 1זמננובת
גםערביות.מיליםפעםמדי

מתגנביםתנכייםביטויים

הביעליום"יוםכמולעתים,
להיותיכולהשימושאומר":
תמיד 1ואשוךהגרבאתלרבוא;"ולאלמשל: 1מחויך

שיריתלשוןיוצרהשילוב ,) 24(עמ'האשה"ראשונה
בטבעיותהמצוי 1המשורר 1כךועלבמינה,מיוחדת

וךונםתשו,ן"ונאשר

אתם"אףתהר,ןו

שלמיומנומרה:תקווהשזלמן:דוד
עם-הוצאת , 2002-2006תעאיושפעיל
עמ' 206 , 2007וחרגולעובד

יחסית.קצרזמןבפרקהתחוםכיומןמוגדרהספר

ובמרחבבאירועים 1בזמןממוקד 1ענייניהואלפיכך
גםומכאןהקוראעלהעזרישומומכאךהגיאורגפי.

מציגואינוכנפיים","פורשהואאיךשכך 1חולשתו
מדויקתופרשנותבמרחב, 1בזמןיותררחבהיריעה

לה.
כ"פרופילהשוניםהארגוניםבפעולותהמשתתפים

אדם",לזכויותרופאים"עמותתגבול","ישחדש",
"בתהשמאלית","הגדהשותק",לא"הקמפוס
הריסתנגד"הוועד ," Watch"מחסוםשלום",
אתהיטבמכיריםהאחרים,וה"משוכנעים"בתים"

מוסף""ערךבוואיןבספרהמתוארותההתרחשויות

הזוועהמעשישלואיסופםקיבוצםלהוציא
הכבושים.בשטחיםהמתחוללים

הס,ועמירהלויגדעון 1אלדדכעקיבאעיתונאים
הנעשהאתמכברזהתיארוובמאמריהם,בספריהם

לשתותבספרההסהירוק".ל"קומעברנעשהוהלא
בספרוולוי ,) 1996המאוחד(הקיבוץעזהשלמהים

 ,) 2004(בבלהדמדומיםאזורהמונומנטלי

הערבית,באוניברסיטהקךיט Q ~ Qלפרופסור 1המחרב
זמנה,אתלהקדישהמוכנהתמהונית;,ל"כתמשתייר
צדקתעלולמאבקלזולתלעזרהוכוחותיהממונה
ולאבעשייהלהתנדבנכונותואתמבססהואדרכה.

כאמירתונשגבים,רעיונותעלוכתיבהבדיבוררק
אדםשבוהרגעהוא"גיהינוםמודסלי:ג'יימסשל

היה".שיכולפיעלאףעזרשלאקולט

והקונפורמיזם,הצייתנותהסרבנות,עםבוויכוח

בנושארולסג'וןשלאבחנתועלשולמךנשען
לסירובזקוקים"אנחנומצפוני":סירובשל"הצידוק

במלחמהלהשתתףסירובהבחנות,עםשבאמצפוני
מרותעלמאיימתאינההיאמסוימים".בתנאים
רוח"גדלותשלמידהמגלהאףהיאהמדינה,

דבריואתגםלקרואוחשובצדק"),של("תיאוריה

גאנדימהאטמהגםזה.בנושאאורוולג'ורג'של
שאיךאדםיביךרק"לובאומרו:דומה,ברוחהתבטא

צודקים".לאלחוקיםלצייתאנושיזה
מותרלא-צודק?חוקמהושתקבעהסמכותמיהיאך

והמליץבנאציםלמלחמהגםהתנגדשגאנדילהזכיר
רשעתואתלעולםלהוכיחכדילהתאבדליהודים

התבטאמגידורמנחםפרופסור .היטלראודלףשל
"רקהאלה:הדבריםברוחלשרתהסירובעלבפאנל



רשעה,מדינהרשע,עלמושתתתהמדינהכאשר
אךקובע":הרובבדמוקרטיהאז,עדלסרב.מותר
מהומלהגדירנמנעהעבריתהאוניברסיטהנשיא
האםלרשעה.מדינההופכתשאחריוהאדום",ה"קו

הופכיםאינם 1אחרעםושיעבודלהלאארץכיבוש
 ,) 126(עמ'לכזאת?אותה

 1אבוךדודעושהביותרהמובהקתהאבחנהאת

עלבדיוןהעבריתבאוניברסיטהומשפטןפילוסוף
מימין:לסירובמשמאלסירובביןהסימטריה
עשרותזהמבוצעיםבשטחיםהנפשעיםהמעשים

לדמוקרטיה.סרבנותממילאמתקיימתובכךשנים
הגנה-מחדמוצדק.שאינווסירובמוצדקסירוביש

-ומאידךלערבי),<גםבסיסיותאדםזכויותעל
משיחיתגזענותבשםוהדיכוי'הגזלבשירותסירוב

כאמירות: 1ישראלארץבקדושתאלוהיתואמונה
לרשתה"נתתיה"לךסגולה","עםנבחר","עם
ונו'.

יומניתבדייקנותבספרהמתוארכלהאםאך
כיבושעם ,-1967ברקהחלנוקביםובצבעים
-1948בשמאאוהירוק",ה"קוומחיקתהשטחים

הרסהחלוקה",ל"גבולותמעברשטחיםכיבושעם
הנותרים?הערביםוגירושומחיקתםכפרים

גםמתחוללאינובספרהמתוארהתהליךהאם
עשרותהקמתהגליל","ייהודהמדינה?בתוכני
ערבייםמיישוביםקרקעותהפקעתתוךמצפים

מערבים:נקייםאזורייםוחבליםמועצותויצירת
עלומהונו',משגבחבל 1צלמוןחבל 1תפןחבל

תוךהיין",ו"דרךלבודדים""חוותיצירתהנגב,
לגטאות?חלקםוהעתקתבדוויםשבטיטרנספר

האמוריםגזעניים,בחוקיםמלווהבשטחהנעשהכל
"איחודחוקהארץ:לייהודחוקיתגושפנקהלתת

שטחיםלחילופיהצעותהקק"ל","חוקהמשפחות",
אזרחיהערביםשללרובהקרקעות,הפקעתוהמשך
ישראל.

שלהרוחהלכיעלמעידכשמוהמרה","התקווה
תקווהלפעםמפעםבעשייה,עשירהמחבר'

הייאושמתגנביםתמידהשיטיןביןאךאוטופית,

עמל".אני"למיבבחינתהתוחלת,וחוסר
כגוףהרחבבציבורנתפסניחן),<חיים"תעאיוש"

כשבראשםהמדינה,מוסדותנגדהנאבקרדיקלי

ללבבותלחדורמתקשההואוככזהוהמשטרה,צה"ל
 , 2000בסתיונוסדהארגוןהמונים.אליוולצרף

שמיכותחלוקתרבים:מאבקיםלפניוורשם
סיוע 1חברוןהרבדרוםוטוואנהבג'ינבהלמנושלים

סיועעקורים,עציםבמקוםנטיעותחיטים,בקציר

גרעיניואיסוףפינויבתים,בנייתבסוסיא,בחריש

פירוקמתנחלים,מתקפותהדיפתמורעלים,שעורה
שנותקואחריםרביםובכפריםבעיסאווייהמחסומים

וחומות,גדרותידיעלומדרכיהםמשדותיהם
ההפקעותנגדאינסופייםמשפטייםמאבקים

הגירוש.וניסיונות

משתייר"תעאיוש"איןהמחבר'שמעידכפי

הקשתגווניבכלמצוייםומתנוכיו 1כלשהילמפלגה
מחו"ל.רביםמתנדביםגםוביניהםהפוליטית

ודיכוילכיבושהקבלותהמחברעורךלפעםמפעם
השוניעלעולההדמיוןותמידאחרים,עמים

באלג'ירכךהרוחנית.ובהשפלההפיסיתבברוטליות

עודשאינה /בתי 1לתמי

גבישאל

 ת~~מ~~סךב;למט
צ;דנ;תר ry~מך ר~?~מ
לבנ;ת,לבנ;ת,ישבו;ת

•• •• • : T T : 

בדלת.שמי

 ז~~סםךם

 ,םי~~~ז רא~~~

-ךא /oל~ב ,~ןח;ל.ם
ךק;~א.

 ·י.ל~~
ט;פז.טל

-T 

ע,~יל.י
אךם, י~~

נטפי

 .~יןס:ה. .ח.ןלך:.ת
 .גףר 9~ן .שי~~~ל

:p י;ם,פ;ת 1נ

:p ל.ילפ;ת 1ש, 
נ;צ;נכיו ר~?~מח;ל.ם

נכב;א,"לא-ג:וך~ה·לא ,ך~ןט;
" Nevermore 

f סi 9ףf סל.ליף~ל-ף~
t\ פ;ת 1~קןו;ת

למח;ל;

-:ן p~ל 1ת
דברים. Qסךב;ל;קש
חדנשר-לחדהאדם

T T : ז-T T -

 .ד~~דין pך

 ,ה~ן~ע;~ןי

 ,~ןא;~ןי
לב.ד

זקובאמנון

שבעה

 ;מ~~ י~~~~ן 1מ
במדברי;תת;עההשכ;ל

ד· : . : ·: :-

 .םי~,ס~~מ

ך~רים,

סריק~נ;רך~רם ry ~~~ין

בו;ת 71ח fמנ;ר~~ד~ים

~ר f~ה~ל
 .ה~~ע.ת 71

החמלה
-:-.•" T 

~ים o ת.: 1ןמ

t\f ~מח~רש 1~ר ת.:ל
 ה~~~~ת תל~?~~
לד~ת.
י;שבים

הש;כבים.אתהמשכיחים --: . . :· -: . 
ן;~ךים

ס~ד~ים.~תמ~ס,לי~ים
ךנכךד~ה,

ז:יקר~ת,ת Q1ע 7
שבוכים,לאזכר;נ;תח;למת

 .-ז : . ·: ·:

מז;~ךים~לש;ןה
משעה.שזכר;נם

:• • : T .•" : :• 

מ~~ן ה~~~
הלבמשעה .. · : :· -.. 

 ה~~~מ~~ע.ית
Q ~~ך~נ;~יתן~ה ה
~נ;~ית~?ז:יי iiבכ

בכ"הת, 1~~יאנ;ךאת

ג:וית. 1~~יא~?ז:יי

 ה~~~

בדרוםהאפרטהיידובמשטרהרגליים""שחוריעם
גםשבטוחוסךאינוהוא ,) 117<עמ'אפריקה

לשיםהזכותלהם שי"."הקיצונים:מהפלשתינאים
מחירהואבנוההרגמחיר.בכללאאךלכיבוש,קץ

אתמלסקורהיריעהתקצר ,) 118<עמ'מדי.""גבוה
במסחה,"תעאיוש",מאבקיואת 1הספרפרקיכל

ועו.דבילעיןג'יוס,בא-ראם,באנו-ריס,

 1הטרנספרהכיבוש,מהותעליותרמעמיקדיוןחסר

שלביצירתולהסתפקאפשרואולי 1האחרהדרת

שאילושיחובןמולהטוען"הכוזרי",הלוייהודה
להרוג:כדיבומשתמשיםהיוכוח,היהליהודים
בשונאיכם"אתםאףתהרגוידיכםתשיגו"כאשר

 ,) 143<עמ'

"הדורוילקה:בדברילמצואניתןפורתאנחמה
אותוכובלהשניהדוראלוהים,אתמגלההראשון

והדור 1אבןחומותסביבוובונהבשלשלאות
השלשלאותאתמנתץ 1אבןאחראבןמנפץהשלישי
 ·:· .) 167(עמ'לחופשי"אותוומוציא

יהבדן

 2007ספטמבר
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אלiוותאהבהשורת

עקדהוצאת ,האחרוןלפנישתל:שמואל
עמ' 96 , 2007

(מקבילשעריםלשבעהנחלקאחרוןלפניהספר
הרומנטיקה"מןאור",עוד"כלרקיעים?):לשבעה

"הרהוריחדשה",מאהאחרון"עשירוןעכשיו",ועד

"מתוךומיוחדים","יחידים"יהי",היסטוריה",

שתלשמואלשלהצרופההליריקההאחרון".
המחלחלתלאהבההאחרוןלפניבספרמנותבת
המשורראתהמקיפיםהדוממיםהעצמיםבמכלול
ומיצירותשביקוםהטבעמכוחותעוצמהושואבת

השאוביםהאלמנטיםקסם.עליוהמהלכותהאמנות
טבועים,הםבהמהריאליהמופקעיםהטבע,מעולם
רוחואתלתוכםהיוצקת 1היוצר 1האמןלנפשהודות
טובעיםהםהקונקרטי.לרובדמעבראותםומעלה

חותם-נפשו.אתבהםטובעוהואחותמם,אתבו

בהםוניכרתוחדשים,ישניםשיריםמקובציםבספר

אהבהבשירילפתוחבחרהמשורראלגית.נימה
הגיתי;בךהלילה;"כלהמתה:לאשתווגעגועים

~ז:יהייתי;לךהלילה;כלשיר;/לבוקר;עד
משפטיםמשניבנוי'לבוקר'השירשיר",לבוקר
מזערי.הנוביניהםהמבחיןהחיצונישההדבלקצרים,
 1הראשוןשבבית ,הגיתי""בךהשבייה,השורה

ויוצרתהשניבביתהייתי""לךעםמתחלפת
"עד"המילהבהגיגיו.והאהובההאהובשלהתמזגות
האהובהביןמוחלטתזהותויוצרת "ו:fא"במתחלפת

 .השיר.לבין

דיאלוגמנהלהמשורר ) 8(עמ''השאירה'השניבשיר
ומנסההאהובהאשתושלחפציהבאמצעותפנימי
התאיינותה:עובדתאתבאמצעותםלתפוס

-- הן~~~נ~ם~ל;חית
-- הן~~~ ו~~ךק 9 ~

--ן? ryסי~ן-סדנו ת:~·י.ל,ע~
--ן~~הי~ה 7ן ryמ~ר י~~~

--~ןלקלאמrב~~ל~ם-
~~סה ל~~~מו~סה

--~ךת 9מזp~ןל~אתסה 9 ~
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 324גליון

בתת-המודעהמתהלביןהחיביןההתקרבותניסיון
המנסההאהובה,תמונתעלמושלךהמשוררשל

התמונהמולדומםהמשוררהמסגרת.מןלצאת
דמותדינמית.זאתלעומתוהתמונההמיטה,שמעל

בניסיונהאקטיביתהתמונהמןהניבטתהאהובה

אקטיביהמשורר ) 9(עמ''אור'בשיראליו.לחבור
נמצאתשבוהמטאפיזיהעולםאללהגיעבניסיונו
האהובה:

מש;~~ת~ק.ש~~ךם 1 י~~~ם ~י~~אולי
ב;וס~לס~

 ...ז:י~~עלאשום·~ק.ש

זה"כילציפייה:בניגודאותושהקדימההאהובה
מישלהגורלאבןורקבחיים;גורלוהאדםסוף

אחתבראשההאבןאתשתתפוסהראשונה;תיפול
אירונינימוקמוסיףהשלישיהבית ,)םש(לתמיד"

תמידהראשונהמז:יזה"ככהלפניו:מותהלעובדת
 1באנגליתאומרים ladies first /הראשונה."היית

ההסברונכנסת",הדלתאתלנופתחומישהו
מעצימיםהמרוהאובדןהמוותעובדתשלהפשטני

פתחהמוות?)(מלאך"מישהו"לכאורההכאב.את
ראשונה.כנהוג,נכנסה, ladyוה-הדלתאת
בפשטותנמסרתרבחוב,זקנהעםיומיומיתשיחהגם

 1הדובר-המאזיןשלרגשותיוחשיפתללאובאיפוק,

האובדן:כאבשלטפחייםזהאיפוקמכוחוחושפת
ברחוב:אחתזקנהליאמרהאשתך",על"שמעתי

שלך".שליהעתידוזהבעברהיהזהככה / "."
המשוררבלבהריקהחללאתמעצימיםהזקנהדברי
המוצבהמקוטע,בסיוםביטויזולריקנותהנותן
תוך ," ·םייתביב"אךבסיום:נפרדתבשורה

דבריהביןניגודיש"בינתיים",הזמןמילתהדגשת
שחשהכאבעוצמתלביןהזקנהשלהפשטניים
עםלהתמודדהואשלוהקיומישהצורך 1המשורר

 ·:· ."םייתבי"בהאובדןסבל

אברהם-איתןחלי

לי:תא~רים /o~םמלא
 ...א;ךנקר

 ,ה~?ק~ד~נ:וי~למשוםקל~ת י;~-ל~
 ...ס:ז~ב;ן~לח . . .-~דיס?~ת~בול~ל

IJ ~~~;ם:~~ס·ת~?~?ס;~ך;ת . י~~ ת 

f ר;אל-ע;ד--· 

השירשלהייחודיתצורתוביןקשריצרהמשורר
 .הריבועיתהמסגרתלתוךשיצקבכך 1תוכנולבין

את •המכווניםהמרווחיםבאמצעותבשירשצייר

נמצאתבולמקוםל"שם",להגיעותשוקתורוחו
תברכושםגםכיצד 1בדמיונומעלהוהואהאהובה,
היומיומיתהבוקרברכת"בוקר-אור",בברכת

האורעולםשלמטאפיזייםגווניםבשירלובשת

אתהמתאר 1הראשוןבחלקהנשמה.שרויהשבו
שלתחושהנוצרתהאהובה,שרויהבוהעולם

המיליםשביןהגדוליםהמרווחיםבשלהתפשטות
עולמואתהמתאר 1השניבביתהמשפטים.חלקיויבן
מרווחיםנעדרים 1בגעגועיוהשרויהאוהבהבעלשל
בהלימהצרעולםשלתחושהיוצרזההעדר •אלו

המתגעגע.שללבואתהמפלחתהעיצבוןלתחושת
אתמעציםהמשפטיםושלהמיליםשלהקיטוע
ובסגידתהאורבמוטיבמסתייםהשירהעצב.תחושת

השמים":כ"מלכתהמוכתרתלאהובההאהוב
לכ / /השמיםלמלכתסוגדות-שבי"חמניות

העולמותשניביןהניגודיות ,"· ..רואדוע
החיצוניתובמסגרתהדבריםשלבתוכנםבולטת
עםשנפערהמרחקאתומעצימה 1המשוררשקבע

הדוברשלגעגועיוואתלאהובתוהאהובביןהמוות
בשיר.

הקודמים,מספריוהמשוררשליקטאהבה,שירי
-4באהבה'סיפורכולו:הקובץאתמאכלסים

קפה','בביתאהבה','שירטוב','בוקרפרקים',

ועו.דהאבן','אהבת'בינינו',

בחיים',אותיוהשארתמתאם'גםהאלגיבשיר
הגיגיםהמשוררמעלההמנוחה,לאשתוהמוקדש
המבטזאת,עםיחדאקזיסטנציאליסטיות.ואמירות

אינםלמשוררהאופיינייםוההומורהשנינות 1החד

כאבשלונימהאירונינופךיוצקיםאלאנעלמים,
שנפער.ה"לדב"עםהיומיומיתההתמודדותבניסיון
אמות;אני"גםבהצהרה-הבטחה:פותחהשיר

tזםאדמהבאותהממני;רחוקלאאותךואשאיר
משלך"קטנה;אוגדולהגדולהאבןתחתאדם;כל

כוללניתואמירהנימוקמעלההשניהבית .) 19(עמ'
מותעובדתעלתהייהגםכמוהאדם,גורלעל

מתחלפוםןןנום flבאהבה

הוצאתתאומות,נשמותשחרור:ציפי

עמ' 205 , 2007גוונים

בהפתעותובחסרונה,בנוכחותהלאהבהפניםאלף
ציפישלתאומותנשמרתסיפוריבה.הכרוכות
מצביםשלמגוונתקשתלקוראמגישיםשחרור

לאועדייןהספרותכימישימיובנושא,ואפשרויות
האחרונה.המילהבונאמרה

האהבהכאןמפולשתצבעיםמחליפהזיקיתכמו
-בל gייאוש,בגידה,-החורגותאחיותיהעם

רווקה 1וערבייהודייהוtזר;ס,מוותשונים:לכיוונים
משוררקצוב",לזמןעצמואת"המשאיל 1נשויוגרב

רומןהמנהלתטרייהאלמנהשירה,ו~ןחמזדקן
מותקפתולבסוףהמתבעלהשלהנשוימעבידועם

מאהבהחףרווק •לעבודהחברובידימינית
לבדההמתמודדתאחרת,אלמנה-ומנגדומתוסכל.

בעלהשלהפתאומימותועלהאמיתיאבלהעם
התאוששות,שלמורכבפנימיתהליךועוברת
בפריחתהוהנשיותהחייםיצרכימתבררשבסופו

שנותיהבמיטבאשה 1אחרבסיפורהשכול.מןחזקים
 1מזדמןחיילעםאחדלילה~ןסועררומןמנהלת

בנערותה.שדחתהמישל'בנוהואכילהומתחוור
זובדרךעצמהאתלפצותהאנוכיבניסיונהאבל
התשוקהעוצמתהופכתהגדולה,ההחמצהעל

מצדונ:ופלףתאשמהולתחושתלכעסצורב,לעלבון
המרומה.החייל
למיניהםזוגיותיחסיבכשרוןמתארתשחרורציפי



שחרורצופו

תאזמזתנשמות
אהבהסיפורו

מצליחההיאבמורכבותם.מעמיקההתבוננותתוך
מעניינותדמויותולעצבמרתקתעלילהלבנות
בסיפוריםדופן.ויוצאמסוכסךרגשיעולםבעלות
דמיוןשלתערובתעלמוותרתאינההיאאחדים

מאחורהמוכרתהמציאותאתהמשאירהומציאות,

שחוקיאחרתלמציאותצוהרופותחתקלהלשעה
"נשמותהרגישהסיפורכךוהלאה.ממנהההיגיון

תהליךהפורשהקובץ,קרוישמושעלתאומות",
מניביםוהגעגועיםהדבידותהצער'שבוכואב,נפשי

תודעתעםהחיכוךאתהמקטינהדמיונית,בועה

ראותהמנקודתנמסרהסיפורכלהפתאומי.האובדן
גופתעםבחדרשלםלילההמסתגרתמתילדה,של

האחרוןהלילהעללאישסיפרהלא"היאבעלה.
תקרתעלוהתיישבהנשמתופרחהבויוחאי'של
אתלולהשיבנחושהשהיאמכיווןהשינה".חדר

בדיאלוגהחלון."אתמלפתוחנמנעת'היאנשמתו
בחיבורלגוףנשמהביןלנשמתה,נשמתוביןהנרקם

שלואמיתישלםמארגמשוחזרביניהם,ובניתוק
שבהם.והסמויהגלויעלמשותפים,חיים

המלוויםיפהפייםארוטייםותיאוריםחושניות
בסיפורים.הבולטיםהסימניםמןהםבמטאפורות

מסתוריתנערהשלהשופעשערה-מהםבאחד
לכלוזורםמצחהעללחיה,עלבנחשולים"ניתך
ראשה,עללנוחצנחהשחרוריםלהקתכאילועבר."
ויעופוכנפייםיפרשויתרוממו'הםרגעעודוהנה

גווניועלהריח,חושגםלתמונתיות,בנוסףממנה".
במקומותכאןמתבייתכאחד'והדוחיםהנעימים

הבוד,דמהרווקהעולההמעופשיםהדגיםריחרבים:
הבוס,עםהמתעלסתאהובתואחרנואשותהעוקב
בוחרתשביניהםבארון'הריחנייםהאשהלבני

רננהשלפטמותיהלהתכרבל'יוחאישלנשמתו
ריחגםוישנובגשם,יקינתוןשלריחהמדיפות
גוברתבתשוקהלרחרחאוהבשאיניונעלייםרגליים

לזמןשגםמתבררלפחותאחדובמקוםלאהובתו.
ריח.יש

החוצהומזנקיםתוססיםומאווייםכמוסותתשוקות

מלווהולפעמיםבדרכם.מכשולכלומסלקים
נהרסתהורסת,האשהההרס.ביצרגםהתשוקה

בובתכמואוממוכנת,בובהכמומחדשונבנית

הקטסטרופה.מןשלהההישרדותבפלאנחום-תקום
עלהאשהשלכשידהמסתיים"לבטנה"הסיפור

אתעליובהנחיתההתוקפן'עםבמאבקההעליונה
הזמןעםבמאבקגם-אחרבסיפור .הקירמנורת

למצואהמתקרבתהןו~המןהחוששתהאשהמצליחה
אשהכמווצומחת"גדולהלהיותהכוחותאתבתוכה

עליםועלעלהפוארותופיארהענפיםשעינפה
המשחקואגב,יפהפייה";צמרתלו ו~~וראשה

שמאחוריהמשוררתאתלנומזכירהמילולי
הסיפורים.

המוניפיגועשורדתהאשהבמרתף""ערביבסיפור

הערבי,אהובהאיני,גםנהרגשבוהקפה,בבית

פותחתהיאהסיפורבסוףהמשותפתבתםובלידת
אומרהיהעכשיו'כאןהיהאיני"אםאופק:איזה

וחציקילויהודייה,וחציקילוהיאשלנושהתינוקת
ההיסטוריהכיאותה.עשינוככהערבייה.

ביחסהזההסיפורשלייחודואחיות",-והרומנטיקה
האישיביןבזיקהגםהואאחריםלסיפורים
שלהבעייתיותשביסודהולאקטואלי'לקולקטיבי

ישראלי-פלסטיני.קיוםהדו
ויקטוריהכדוגמתהסיפורים,ברובהדמויות

מתמודדותהנזיר"שלהפראריאתשקנתהב"האשה
שהןנראהאמנםמהחיים.באינפחד"ו"מתאמנות

האמיתיהכוח'אבלגורלשלכוחופיעלכמונעות
האכזבהאוהיצריות,הואמעשיהןאתהמדרבן

עדנהבמקרה.נחשףשלבסוףסודהנרמסת
שלכ"מידאסעצמהאתהרואהדרום",מ"קולנוע

היעלמהלפניהמאוהבמחזרהבידימשאירההעצב",
והבדידותהגעגועגםדיכאונה.לחידתהמפתחאת

עצמןעלאותםכופותשהןאוהדמויותעלהנכפים
מניעכוחהםלמשל),אחד",ליום"כלב(הסיפור
בעלילה.

נפתלתעלילהשחרורציפיבונהסיפוריםבכמה
לאב"אשהצפוי.בלתיבאופןהמתפתחתומרתקת,
התאונהעלילתשלמוצלחתזמורישגמורה"
"זוכה"ילדיםחשוךזוגהפונדקאית-לעתיד:ועלילת
השוכבתאלמונית,רווקהשלבתינוקהלבסוף

תאונהלאחרבצפתהחוליםבביתהכרהמחוסרת
המלווההממושכת,ההמתנההבעל.מעורבהיהשבה
בפוטנציההפונדקאיתשלמחו"לחזרתהלגביבספק

הופכתהמופרית,הביציתאתברחמהשתקלוט
קרובןאחרבלשיבמעקבהמלווהדרוכהלציפייה
בניתוחההכרהלמחוסרתשנולדההפגית,התאונה.
שזימןההפקרמןזכייהמעיןהזוגבעבורהיאקיסרי'

נחשפיםלביןביןוהמיטיב.המתאכזרהגורללהם
בזוגיות,רגישויותגברי'שוביניזםהסיפורבמהלך
נחיתותתחושתאפל'סודאשמה,ושנאות,ל~אות

הפגום.רחמהמשוםגמורהלאאשהשלופגיעות
אובאהבהמחשךהנובעיםולסבללכאבמעבר

הנטועהלאלימותמערבמאוחרת,בהורותהקשורים
"כתמי(הסיפורמאושרתלאילדותבזיכרונות

כאןהמפרנסיםולמיניותלשמחהומעברילדות")
והרחמים,הפיוסהסליחה,גםקיימיםרבים,קטעים

החיים.נרקמיםשבורח.ם,מלשוןנגזריםבהיותםגם
והאמירהההומוריסטיתהראיהאתלצייןגםוראוי

הכלביות"),מובךבמלואכלבהיה("באדיהמחויכת
שכמווהחלום,ההזיהלתיאוריגםהיתריבןהמתלווה
ומשוויםהאפרוריהיומיוםמןאותנותולשים
בעצב,השתקעותפהאיןלדברים.וחיותדינמיקה
מעברהסתכלותאלאובמרירות,בארנוןבגעגוע,

סערדני

כלולותמיתת

אב-סקילש.עולמות>"שני<בין"הדיבוקבעקבות
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הדרךונבונה.בוגרתראייהעלשמעידמהלהם,
מןהקלולניתורההומורלמשובתנפקחתתמיד

בלבקסומהפטה-מורגנהלאיזוהמעיקההמציאות
בה,להתנחםניתןתמידלאכיאםהחיים,מדבר

במציאות.קשהנחיתהכשמתרחשת

אצליהשאירהתאומותנשמותבסיפוריהקריאה
ונקייה,צבעוניתקולחת,הכתיבהעוד.שלטעם
יצירתהעםההיכרותאתומשלימהיומרניתבלתי

 ·:·שחרור.ציפישלהשירית,האחרת,
בן-דודיערה
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חסדהחסד,התעןןןןת

ההתעןןןןת

פעמיים,הנהר'אותווברמןגליעל
עמי 71 , 2007חדשה,לשירההליקון

היאגלוברמןיעלמההערכה.מהסוף,דווקאאתחיל
היודעתביטוי'וחדתמבטנדיבתחזקה,משוררת

אלהמובחניםשיריההדף.עלשורת-שירלהניח
קוראיםשאנומהשיריםכךכללרביםובניגודמאלה

רב:זמןלמשךרישומםאתבנומותיריםהם
דקויותמחדשת,החוויהזוויתמפתיעים,הדימויים

הרגיל.מגדריוצאותוהאבחנהההבחנה
חסרי-אתהאחרונותבשניםרואהמאיתנואחדכל

לתארכדיאבללמשכבםפנויהפינהכלעושיםהיבת
העוצמותאתלדעתצריךכאבעדפלסטיבאופןזאת

מתלהם,הלאהמוקפד'השיריבפסוקהטמונות
ידיואתקולעהוא"בלילההתיאור:במושאהמדייק
ואז'קודם,/מצחעינייםבו'ומתכנסלקן;

קערה,כתפיים,צוואר' ;-הכלבעקבותיהם,
לפנימהנדחקיםהאיברים;/אחרוןעדהלב,/

במקוםשמתחבא/מישלריכוזבמיןדמיוני'/
הפניםעלשוכב/אישפצוע,דרברואהאתהחשוף;
שקט:;שלאחתלנקודהאסוף;הואכרגע/אבל

ידיו'/בתוךגרהואהבית,/אתערבכלבונה /
שמציעההפואטיקה ,) 47(עמ'שלו"בזרועותיוישן
אחתלנקודהאסוףהיותשלכן'אםהיא,ברמןגלו
מהדהד.שקטשקט.של

במשוררתחובטהעולםכינדמההספרבשירילקורא
הגרונותשללאתלהלמצואמנסהשהיאבחוזקה,
דומההשירה.בוקעתומהםהצעקהנחנקתשבהם

השירהמןיםשבזהמתרגמתהברמן'גלוכי
לנסיכ;תאורבתמלכודתאיזויודעתהאנגלוסכסית,

וסילביהסקסטוןאןמסוגוהטירוףהמיןהאופל,
המתפרץהליבידוביןמאזניםאיךאבלפלאת.

החוכמהוביןהעולם,אלהמשתלחתוהנשיות,
הנערץהמשורר ,אודןשלמדרשומביתהבוגרת

אחתלתרגם?הרבתהשמשירתו ,ברמןגלועל
המתאר'מין'בשיר ,כמדומניטמונה,התשובות

אלהאר;סמממלכותהתרחקותנואתמדהיםבאופן

אללבוהקוראוישיםדומייה.שלנוגיםמחוזות
רבמןגלושלשיריהחתימותשכןצפוי'הבלתיהסיום

הרנסטיין-סמיתשרבברהמהשלמחשבתמלאכתהן
עוב.דהיהזה"פעםפואטית":"סגירףתבשםכינתה

השחורים;בגדייךאתלובשתהייתכזה;בלילה
להסתבךאחר;גוףלךלחפשיצאתלשדו.דויוצאת

כמוך;שיוכליריב ,~תולהיאבקמישהו;בו'
הנחמהלאחרונה;אבלבאש./רקמנוחלמצוא
ובלעדייך.סביבךעכשיובוערשבער;מהניטלה.
עלמשקיפהאתהסבך;מתוך .ל~'זאינוהגוף;
מרגישהאתבנייך.הםכאילורגים;"המשוהגופים
אלמבטלהישירכדיאומץצדיך .) 40(עמ'אבהית"
אתולתארבלעדינוהמתנהלתשמסביבנוהבערה
וההשלמה.הוויתור

גםלהבליטרוצההייתיהסיומיםעלדיברתיואם
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לטוותמצליחממששלמשורררקההתחלות.את
וגורדותבעורפךבךשאוחזותראשונותשירשורות

שמתחילהעולםתוךאל ,תמאןאותרצה ,אותך
דוגמאותכמהאביאעיניך.לנגדממשלהיבנות
לרוץמסקרנותמפתות,מסתוריות,-כאלהלשורות
לא"זהבהמשך:מוצעשאוליהפענוחאלבמודדן
מישהושלעיניואתלשמוע;לךשמניח ,הדיבור
שאת"מבטאו ) 27(עמ'בחושך"קרובנפקחות

או ;) 64(עמ'מדי"רחוקתמידלאחור;שולחת
לאדמה"ממוסמרכמוחיףתמלאיפלסטייםתיאורים

ודימוי ,) 41(עמ'מתנופף"הביתעצים,/בשני

פרטיזניםהמלך'דוד"בשדרותבנוסח:אפיכמעט
עקומים;נרותכמוספסליםעלנעוציםזקנים;
 .) 61(עמ'פיליפיניות"נערותבזרועותדועכים

אלנמשכתשהמשודדתניכרהספרמשיריבחלק
אל ,המגןוחסדיהזקניםאלירחים,רהבהבודדים

פעמוןבתוךקשיםימיםועובריםשעבדואלה
אולינעוציםלכךהשורשיםהעולם.שלהזכוכית
שהיאכפישואה,לניצוליכבתילדותהשלבארעיות
שני':'דורבשירלהפליאמדויקתבידזאתמשרטטת
האשהלשולחן./יושבהיהלאשכמעט"האיש

הביתזהשזיפים./עוגתלומגישההגיעהשבקושי
אבאאבא.עלנשענתאשהבטוח./פה.טובשלי:
קצותעללחדריפוסעיםהםבלילהצל./עלנשען

דקותיאתמושחיםכוורנים,בתלבושתאצבעות;

הרצפהחמה./מאודמשפחהאנחנובשעווה./

הרמיזהעם .) 52(עמ'לרגליים"מתחתבוערת
עםהכוורן'אביהעלפלאתסילביהשללשירה
המקבריהחיוךעם ,המטלטלהתחביריהקיטוע

חמה"."משפחההצירוףשבפירוק

אחדשלשמואתאירוניבאורמאיריםאלהדברים

עללהתגברצריךאחד"כל-בספרהשערים
כמשאלתאלאבאירוניהלאואולישלו".הביורגפיה

העלוביםאליוצאשלבההכותבת,שהרילב?
חסדאתחס.דרגעיהרבהגםיודעתוהנדכאים,

ענבל,כמוכמטורף;מתנועעשלי"העט-הכתיבה
בתוךגחליליתזחלכמומקוננת,/שללשוןכמו

נס.כמוהיה"זה-הלידהחסדאת ;) 54(עמ'אגס"

שתיידיים,שתילוישאםבדקתיהסדין;על
דברכמוזזות/שהןואיךאצבעות,עשר /גליים,ו

חיכההאורבחוץ;בשלי.לגמריומסתבכותחדש
 ,השגרתיהיוםחסדואת ) 59(עמ'החלב.""עםלנו

שחר;עםלהתעודדהזה,"החסדהסיבות:סיבת
המרפסת/עלעומדתאתמוקדם./הכלכששוב
להתחיל"לךקוראתהערפל;מתוךשקמהוציפור
 ,) 68(עמ'

זה,שיריםספרעלושבחיםמיליםלהכביריכולתי
להיכנסשאיןההרקליטאיתהתפיסהנגדיוצאששמו
שזה ,ברמןגלושיעלספקאיןפעמיים.הנהרלאותו

הזורםבנהרלסמןמצליחהשני'שיריםקובץלה
משלהמשמעותיאבןחלוקהעבריתהשירהשל

 ·:·ומפכות.חיותחיות,מסביבושהאדוות

וייכרטרפי

המתמודבחופןשהנפש

-עצמיאצלביקורעורךבוסרן:בנימין
·אנגלית,עבריתלשונידושירהספר

עמ' 105 , 2007גווניםהוצאת

יפההמעוצבשלו'השערועמודהספדשלכותרתו
-הביתפניםאלנפתחתדלתבוובאלגנטיות,

תוךאללהיכנסציפיותמסוימות.ציפיותמעודדים
ביקורהעורךהמשודדשלוהאינטימיהפרטימרחבו
הכניסהכי ,רבתיהפתעהלנונכונהוכאן •עצמואצל
מסעאלהצטרפותבעצםהיאהאישיהתחוםאל
חיפוש.של
ומסתייםהספרבתחילתבהפלגההמתחילמסע

קודםאףשהחלהחיפושכיבסיומו'אףבהפלגה
יסתייםולאנשלםולאתםלא ) 92(עמ' ,לידתו

עדחידתיתתישארהספןשלדמותוגםלעולם.
אתישקפולאהמים;משעולי"אינסוףכיהסוף,
המתקרב"לחוף----סומאהסיפוןעלהאדםדמות
המסעמשמע ) 8עמ' ' 1'מסעהפותחהשיר(מתוך

המתעוררותהשאלותההגעה.ולאהעיקרהוא
לכןניתנות.אינןשבעצםהתשובות,מןחשובות

הספינהסיפוןעלנשארהאדםהמסעשלבסיומואף
אתסופגתובזמן'בחללאחתבנקודההעומדת

עמ' ' 2'מסעהספראתהמסיים(בשירהחלופיות
104 (, 

להכילהרוצההנקודההואהספן'אותואוהעצמי'
העולםאתלהכילהמבקשהעצמיזהוהאינסוף.את

"סופגהסיפוןעלעומדהעולם,מןנפרדואינו
היבשהואתהיםאתהמכילההנפשהואהרף".ללא
המודעוהקיומיהפרטיהזמןאתהשמים.ואת

המטאפיזיההיסטורי'הזמןואת ,לסופיותו
העולםמןנפרדתשאינההפסיכהזאתוהמיתולוגי.

טרםוהאנימוסהאנימהאתהמכילהשרויה,היאבו
ומתמזגמעצמיותוהמרוקןהעצמיגםזהוהיפרדם.

הדמותאותהכמולושמחוצהמהעםבשלמותו
 ,) 46(עמ'המוסיקה''בנסוקהשירמןהמסתורית

הויתהבשלמותנמוגהמרוקנת,/"עצמיותהאשר



הנפשזאתהראשיתית".לעצמיותהכבולה /-
 .) 43<עמ'כחייה"שמשכומחיפושש"בוקעת

במרחבגםנערכיםהפלגותיו-חיפושיוכןעל
'גדנסק'בשירלמשלכמו 1ההיסטוריגםורגפיוהגיא
 .) 72<עמ'מתועדת'לא'גדולהבשיראו ) 64<עמ'

הוא . 98בעמ''אנחנו'השירהואנוספתדוגמה

המגליםוכמוזמנים.ואלמקומותאלמפליג
אלבעיקרלים.מעבראל-כלקודםהגדולים,
הנוצרית-והאמנותהתרבותשלהקלאסיתאירופה

אוליאירופהתרבותאחרהנהייהשיאמר.חשוב-
כשפתבאנגליתהמשוררשלבחירתואתמסבירה

הבחירה .להפךדווקאואוליהמועדפת.הביטוי
היאהיצירה,כלשוןהאנגליתבשפהמודעתהבלתי
מקום,מכל .זותרבותאללהימשךלוגרמהאשר

 1פרדוקסליבאורחהמאפשרת,היאזובחירה

מתוךפנימה,מבחוץהנפשאתולבחוןלהתבונן
ולגלות 1רגשיריחוקמתוךגםואוליאסתטיריחוק
היאכאןהעיקרכינסתרת.פנימיתאמתאיזו

אלהנפש,פניםאלהחיפושהחיים,מסעההפלגה,
להופיעבוחרכפרסונה, 1השיריהדוברוכךהפסיכה.
האצילהתרבות,איש 1הגדולהעולםכאיש

 1המיוסרמטוהרת,עדנקייהששפתוהאסתטיקן

תהייה.שלמתמדתבתנועהשרויהרף,ללאהמחפש

לשוםשייכתשאינההקוסמופוליטית,הדמותזאת
אףואולימקום,לכלשייכתזאתעםויחדמקום
המתבונןהבודדהשחףאותוכמולה.שייךמקוםכל

הספינות/בכלמקובעת/התאבהש"עינוממעל
(עמ'הזכרתישכברהמסיים,השירמןהזמנים"בכל
עולםלהכילהמבקשתענקיתתודעהמין .) 104

ומלואו.
מטפלבהלחנה.גםעוסקבוסרןבנימיןבמקרהלא

בשדהיוצרוגםבעולםאונירבסליתהכישהיאבשפה
מוסיקההמוסיקה.-בעולםמופשטהכיהאמנות
וביכולתההאפשרייםהרגשותמגווןכלאתשנושאת
מוסיקהאליה.להיפתחשמוכנהנפשלכללחדור

ברביםהשניכחוטהעוברחשובמוטיבאףהיא

הוא ) 22(עמ'הפסנתר'של'מסעוהשיר .משיריו

פנטוז

cחציו

 ~ 1דייבסלח
 :.rבואשטומולנהמצרפתית:

נ~בר'ססיס sהאתש;תהאת
-: T :• -ז •:ז-

~יב 9ןי;ךקת~ה 1 ;ל;ר~ 9 ~על~ךtודז Qנזם~ד~ךת
~נב~א;תתחזי;ת -:-· : 

הcפיגר~~ה.אתליהז.פכנ~;ת
ז•ז ·- ·: •-:-

iJ דדד;זע.ץ~?דזנכסת
 ,ה~~ [i~~יתס~דיר~ת~~יז

ל~ים [tpi~נ;ת~ןיל;ן

 י'~~י'~ [i~~רדןה~א

iJ ןש;ן-ס~ש~תלידג 1~ד
ארג;פrזאתמכ~צתהתלהב~תי

•:-:-• :-:•:• :• :•: T 

~סלתעל
~?דזנ~~ם [i~קנ~~ק;ן

סר~'העל~ב;נ.:ןי ry ~~תש;~דן

ס~ד'םב;צ;ת [i ע~;פ:נןם

~פ~י;תלא [i~ז~ז;ת [iך

i] ~~דדלה ~ל~~ ת;ת~~
:פפפה.:פמ;לימתאימהאת

 זז::. ז·:-:-

המוסיקה,גליעלההפלגהאותהשלמופתיתיאור
מטאפיזית,גםוסוריאליסטיתגםאסתטית,גםשהיא

בשיר •כולוהספרשלמוקטנתמראהלשמשויכולה
גולםמין 1בובמנגןהשולטהכליהואהפסנתרהזה
גםהואהמלך.דרךאלומובילויוצרועלשקם

ככוחעצמהלאמנותאולי 1אחרלמשהומטאפורה
בפניו.לעמודשאין

ביןמענייןמתחבוסרןבנימיןשלבשיריומצאתי
והמהוקצעת,הבהירההמדויקת,הברורה,הלשון
שאינםהחידתיים,האניגמטיים,התכניםלבין

שלמידהעלשומריםהסוף,עדמתפענחים
הםאולםהיטב,בנוייםשלוהמשפטיםמסתורין.
טשטושבהםישפעםלאעלום.סיפוראיזהמספרים
כמודיבורונושאילביןהדוברביןמכווןגבולות
בו ) 96(עמ'ובנו''אבוהיפההצנועבשירלמשל

קולולביןהאבשלקולוביןהגבולותמיטשטשים
הדוברכייבניהם.המפרידהחיץומיטשטש 1הבןשל

לנקוטמסרבכמו"אני",אומראינולעולםהשירי
שייכותאינןהחוויותמשללירית,מבטבנקודת

" •· . ·. ·~ .... ~·; 
 . ;. ... j.ד'. ~ ...

 "! ,, .ו .- J .~,,..,ז"

'יי
~~.::~ 

",. ....,; ~ 

~; ( " 

·~~ 

החיסררימשרורדייב,לסלח
שלעטב'פנםרז'ישבצרפת,
ארוטית,שלוהמצלמה •קולנוען

פסטיסשלטעםישלאלכוהול
הבחורהשלהג'ינג'ירהשיעו
אולינשאר?מהאזבאש.מתחרז

היפהבשירהנשפכותהמחשםתדק

הרצפה.עלברשםכמרהזה

סומקרוני

מספרת,מתעדת,ערטילאית,תודעהלמיןאלא 1לו
"הוא"שלישיבגוףמסופרוכשהסיפוראישית.ולא
מתוךכך'מספרהמשורראםברורלא"היא"או

אחרים.שלחוויותיהםעלאו 1עצמועלהרחקה,
הקרואים, 1שאנוהיאזאתביטוידרךשלהתוצאה

תרבותשלפסדהמאחוריהמסתתרבדוברגשיםפר
בפנימתגונן JTר Tאירונימעטובלשוןואסתטיקה,

אך ,) 76עמ'האין''קצותבשיר(למשלהחשיפה
בחירהבהחלטזאתרגשנות.מפנינשמרגם

מעניינת.

בעיקרהמתרגמים,עשוונאמנהיפהעבודה

הש~רים,מרביתאתשתרגמהאיג-זקוב,אליעזרה
תרגוםתרםמהםאחדשכל 1מידןרקויבבזקרואמנון
אחד.

 1בוסרןבנימיןשלשספדולציין'הראוימןלבסוף

יבכורים,ספרהיותואףעל 1עצמיאצלביקורעורך
משוררשלספרהואהבוסריות,מןדברשוםבואין

 ·:·הבעתו.ולדרכילחומריוהיטבהמודעבוגר

רזזבפלדברכה

 2007ספטמבר
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החומרעלהרוחנוצחוןהואנס

ניצולמשוררשלבראשוחולףמה
בדרכומביתוהיוצאשמים,ויראשואה

בופוגעתומכוניתוהים,הירקוןאל
החציה?במעברלאטועוברשהואשעה

פלדעןדד

עקדהוצאת<פואמה>,כערברכסתארנהיעוז-קסט:איתמר

עמ' 32 , 2007

דרכיםבתאונתיעוז-קסטאיתמרנפגע 2006באוקטובר-24ב

חולףמה .ממושךהחלמהתהליךועברחוליםבביתאושפזשבעקבותיה
אלבדרכומביתוהיוצאשמים,ויראשואהניצולמשוררשלבראשו
החציה?במעברלאטועוברשהואשעהבופוגעתומכוניתוהים,הירקון
התאונה,במהלךאותוילווזיכרונותורסיסיצליליםמראות,אילו

זההיהשלאהעובדהזוהאםנס?מהובביתו?כךואחרהחולים,בבית
ידושמאאמבולנס?מידשהזעיקהגוןאישאלאוברח''פגעשלנהג

עלהרוחניצחוןהואנס ,כךאוכךבדבר?חיתההעליונהההשגחה
ההחלמהתהליךועםהפגיעהעםהעיקשתההתמודדותהואנסהחומר:

טיפולהובייחודואוהבת,חמהמשפחהשלתמיכתההואנסהארוך:
ענוגה:קירבהבשפתכאןמדברהואואליהעליההרעיה,שלהמסור

בנימיהנוגעת ,הזוהמרגשתהנפלאה,הפואמההיאעצמובפניונס
הדקות.הנפש

נעליים/חלקיהחלקלק,האספלטפניעלפסעועוברים-ושבים"עשרות
שלהסדוקבראי-הכסףהשתקפו

יוםשלחלקיים~תארקוויהשלוליות":
ובעקבותיהםערביים,ביןבשעתגשם

"אולםהמלאך:דמותלראשונהמופיעה
 ,הגשרלידשעברהמלאךפניאת

לזהותניתןלאזך;ערבייםביןבשעת

עירוניח w ~-העורבגםהןעדיין;;

בתכונהחשלא-וצרחנישחור
כן;פרשפיעלואףהנעלמת;."

מאוד,/עדרךמרבד:;כ;כר;ש-רמזוראלמרמזורכנפיואתהמלאך
כמוסהשבגלגליהמתמהמהתלמכוניתהמתיןאיש,בושישגיחמבלי
בהצטלבותמהי;שליחותועדייןידעלאאךמכבר;."זההדרךחיתה

/שבעהבאורך-רוח,ציפהעודהזמן/ואולילגשר?//קרובהרחובות,

אלהאקורדים ,) 3-4<עמ'האלוהים"בחיקציפהומעלהשניםעשורי
נוכחותועלבתהייהמלףךיםבפתח,האורבלאסוןהקדמהפתיחה,של

ומגן?מצילמלאךושמא ?פורענותבשורתנושאמלאך-מלאךשל
לאטוואוזלההולךאדם,שלבחייוהסיוםפרק ,הזמןעלובהרהורים-

"שאוןהתאונה:חדה,חרבכבאבחת ,כךאחרעולם.בוראשלבחיקו
אתהושיטאי-התנועה;שבלבהירוקהשיחהכביש.;באמצעמתכות;

וצףמפרפרגופיבעודסהרורית,/הנוסעתהמכוניתאלזרועותיו;

שלובעיצומה ,) 4<עמ'חולמני"ילדמידישהשתחררכבלוןבאוויר;
"חריקתשואה:-ישןילדףתפחדלחיים~ע;רהמהלומה,בעתהדרמה,
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-פתאומיב~י~הנעצריםגלגליםקדימה,/האץהכבישפניעלצמיגים
פחד-אתמעיריםבמפתיע;הנעצריםהגלגליםהיוילדותימשנות /

 ,) 5<עמ'י~י"בתוךtז~א;ת

אמןידיבמעשההמשוררשוזרכולה,הפואמהלאורך ,ואילךמכאן

 ,ם~רעיה,חולים,ביתמתחלפים:ומראותתמונותשלמורכבמארג

היכולתמן ,ע~~המחדףתנובעתהפואמהעוצמתילדות.שואה,בית,
הישירהההתבוננותמןחשופים,עצביםבקצותרגשיים,בצמתיםלגעת

המופלאהרליגיוזיבתרגוםה~סף:ט,העברובקלסתרעולםשלבפרצופו
הופכתזובדרךהספרים.מספרחזיונותללשוןההתרחשויותשל

-"אלונקהמלאכים:~ר ryלהאמבולנסוצוותיעקבלסולםהאלונקה
נושאיםומלאכיםוארץ;שמיםביןתלוי ףוגה".//,אופקייעקבכסולם

הןהפחדמחשבות ,ובהמשךהמכונית:"במדרגותמכשירי-אינפוזיה;

להפורשתהזקכחההחלום;בוא"ועדההלףם,בגוףויורדותהעולות
הממריאהסולם;ולמרגלותואור,/-רמזוריםשללא-ואוררשת,/

 .) 8<עמ'דם"משוחתאבןמונחתוהמבריק;הלחהכבישמלבלאטו

שלבהתייחסותוביטוילידיהבאות ,למשלועדנה,קירבהשלדקויות

מתארהואכאשרדווקאלרעייתויעוז-קסט
זהו-עליההעובריםהמצמרריםהרגעיםאת

 א~: ז~~·בבחינת ,שירתושלכוחהסוד
החולים,/לביתמובילותהדרכים"כל~ת;קי:

השעה,/במחציתאותךהקדמתיואני / /-

,;הואכורחןבעלהעצומותהעינייםזמןהוא
 /הממשףת.בעולםאי-היותיזמן
ניצבז;וכברמסביב~מבטי~ז:וי wש::דבעתאך

השמיכהאתחרדהברובמסירה /,למראשונכי
שלגופהאתבודקתשילדהכשםההלום,/גופיאתובודקתשעלי

מצוייםאכןהאיבריםכלאםלראותכדישברירית;בובת-צעצועים

והבהבההתודעה;שנית~ע;ךהבובית-החומרכלאתבדקת/את ;".הל
כלפיגופיאתמשכולעין;נראיםבלתיחוטיםחיוור:שמיםגרםכמו

ודם"בשרעשויהמריונטהשברי-תחתיו;וצנחקרסהגוףאךמעלה,
כאשרבהמשךמועצמתבובותתיאטרוןשלזוכמו-הזויהסצנה ,) 9<עמ'
פניההבעת~מי:אתראיתי"או-אזה~ם:בפנימוחלפותהרעיהפני
 1~א-הדין: 7מ~שלאפניםהבעתזוחיתה/אךשמחה,ספקחרדהספק

 //'",!םולשהעליה~מף,במקוםגם ;".הפ'אני ;אמרת:;ואת /

 ,) 9<עמ'של-עצמך"יס~:rזשל-~מי זry ~:r-פניךוארשת

שאיתמרוהאמינותהאותנטיותמתחושתגםנובעתהפואמהשלעוצמתה
'יציאה'באמצעות ,היתרביןזאת,עושההואלה.מקנהיעוז-קסט



הסבלאתלתרגםבכללניתןכיצד
ספרותית,ליצירההעברוסיוטיהנוכחי

אסתטית?ל:,שףת

והנפשהגוףמגבולות'חריגה'מע.יןעצמו'מתוך
אורקרן"כאילו;מבחוץ:בעצמווהתבוננות

עצמו.//אתלחוש;המתחילהגוףמןבוקעת/
שתיעי~י:ההווה,/אללהגיחמבקשותעי~י

<עמ'הרוס"קירמתוךלאטןהזוחלותחיפושיות/
התאוששות,תהליךשלבראשיתוכך' ,) 11

ואכזריתחדהבמטאפורההעינייםמתוארות

והגוףהגוף.הריסותמתוךהזוחליםחרקיםכשני
ואחות,אסיסטנטרופא,שללחסדיהםנתון

ומחול "./ /-עיניים/קשותבי;"לוטשים
 ,) 10<עמ'מוניטור"לצליליגופי;עלסכינים/

הייחודייםצועניצ'רדשאוהונגרימחוללא

סכיניםריקודאלאהמשורר'שלהולדתולארץ
מיידיתבאסוציאציההניתוחחדראתההופך

ריחוקאותודווקאמטבחיים.ביתאולאיטליז
הואהחוץמןהתבוננותבאמצעותהמושגמסוים

מעוררשהואתוךהטקסט,אלהקוראאתהמקרב
שתהיינהככלומכאיבותנוקבותרגשית.הזדהות

ומפאתוסשוואמהתלהמותהןםפ;תבפואמה,המצטיירותהתמונות
יתר.

מןזיכרונותרסיסיועוליםצציםהמשוררשלובהרהוריובחלומותיו

אביו'דמותמופיעהלמשל'כך'השואה.מאימתהילדףת,מןהעבר'
בני-התודעה,//נתיביאתחוצותדמויותנודדת.//"שנתיהרופא:

לדקה,/רקדלףהדמיון'אתאפעילאםיודע:;/."אני'כולן;משפחתי
למחלקה./הנכנסיםהרופאיםביןאבי;שלמראהואתגםלראותאוכל

לצריףנכנס;היהשבוהחורףבמעיללבושמופיע,/הואואמנם /
והואבמבטי//מבטושנשרף.ב~י·זמן 1בלזן-1בברגןחולי-הטיפוס/

מהסס;;אךדבר-מה,לשאולגםרוצהכיואפשר /'!סנזה'הריממלמל:

 ,) 13<עמ'עלי"מסתכסכתודעתי

מספקיםערה,ספקמנמנמת,ספקתודעה,דמדומישלאלהמצבים

תוצר-שירהלפניניגלםחומריכאן
שכןטבעו'מעצםאוקסימורוניפואטי

הנוכחיהסבלאתלתרגםבכללניתןכיצד
:שףת.לספרותית,ליצירההעברוסיוטי

וותיאורבזמנואמרשהרי ?אסתטית

עודאפשראיאושוויץשאחריאדורנו'

ממשיכהשירהזאת,ובכלשירה.לכתוב
מפניאולישלפנינו'ובמקרהלהיכתב,
אומר'הווהמשורר-אמן;'אלאמשורררקלאהואיעוז-קסטשאיתמר

נפתחכךלשירה.מוחלטתהתמסרותהיאשכתיבתו'אדםטוטאלייוצר
מופיעההמלאךודמותהמחבר'שלרוחובעיניצוהראמרצוהרונסגר
צורתובדמיוני://חשמלית,//בעיןונסגרותנפתחות"דלתותשוב:
מלאך.;שלצורהמעולםראיתילא/אךהמתעמעם,באורחולפתמלאך

<עמ'יעקב"השם:;אתקולטותואוז~ימוליניצבהואכןפיעל/אף
למשפחהבןלמשורר,כך,אוכךממשי?חיזיוןאודמיוןתעתועי ,) 12

מתבהרבהונגריה>,המתבולליםהיהודיםנקראו<כךניאולוגיתיהודית
בארכיוןשמצאנזכרבילדותופטרשנקראמיהמחזה.פשרלפתע

זוובסיטואציהיעקב.המילה:בריתמטקסהעברישמואתבבודפשט

לאדם.אולמלאךהואמחובראםחי'אוהואמתאםהמשוררתוהה
התנ"כיהפסוקלאוזניומגיעואזאותו'מקיפיםו~תובנורעייתו'
הבטחה,בחף~ןהנושאותמיליםכזה,מעמדכךכלההולםהמוכר'
 .) 12<עמ'יעקב"עבדיתירא"אל :ע~;רנ;םם,

עמוקהאמונהביןלחול'קודשביןעימותגםוקיים
זמנית.ממנההניתקורפהשבירגוףלביןרוחשהיא

"רצועותאינפוזיה,לצינוריותהמחוברלמשורר
לגעתרצוןאיןהבשר",עמקיעדתפילהאין

 .מיטתולידבארוניתהמונחותהתפיליןברצועות
הטמוןראשומעלנשמטתכשהכיפהאז,גםאך

שמיםאולאוהלאותהמדמההואלשמיכה,מתחת
אותומביאאוניםחוסרשלזהמצבהאםנטושים.

התיאורשבהמשךמפילא.באמונה?פקפוקלידי
שרוישהואהחופהאלזעיריםאורניצוצותחודרים

בעולם:שמחהקורטובגםשישלוומזכיריםתחתיה
לע.~רהמאושריםהליכתיימיאתלימזכירים"הם

ה rבאינס."שלזכרואתבימעיריםוהםהאלוהים/
 ,) 25<עמ' "ם~-י~ערב."

שבהכאשרהמעגלנסגרהפואמהסוףולקראת
רעייתועםמטיילהמשורר •המלאךדמותומופיעה

הולך"ואניאבינו:כיעקבהירך",עלצליעה"תוך
עלדקיקצלכשחולףהעיר'/לאורךולים,/לירקוןבסמוךביתי'אל

ספקאומר'/אניל~דיהפוסעתולרעיהונעלם;//הבתים;קירות
והצילידו;אתששלחהמלאךצלזה'הלאבצחוק:;/וספקברצינות

מהיודעאינניכיהגם //'.חלההכבישעללתףמ;;שהלך-איש

 ,) 29<עמ'נס"לכלהאדון /ה~~יקיים,//ואםמלאך;/שלטיבו;

תולדת , [i ;ל~בחיקושמחהופיוסהשלמהשלבנימהנחתמתוהיצירה

הכל'למרותוהעולם,סקי~יעםנולדיום"עודארוך:חייםניסיון
עוטהוכעתקיומועםשהתפייסעולםכמתנה,י;עי~שתיאלנפתח

זוהןושבועות,ימים ה~~-ה~~לוחש:פירק i ,~ל.י ,ה~? wכאור
נסבליבוער'סנהבליבדנה;אואתנושאתשעה לכ"./הגיל.חוכמת

רקלאהאש,רקלאאתה/."הלאמלאכים,בלילשניים,נגזריםעל
ומנוסתציפורמעוףהזעירה,אצבעי ~י~גםאםכי /והךי~ר'הקול
אילהולך-סובבכיצדבנים-לא-נים;שראיתיכפעם/-שבשדהחיות

לאפיקיעורגהכוכבים,/ב~לקרנייםיפה
הקשבתיואני-שממה,/בלבגועההמים,

אדםשלהתפכחותרגעי ,) 32<עמ'מרחוק"
ספר-שביסיבעולםהחישמיםויראמאמין

היומיוםבחלקתמתרחשיםאינםהספרים

כוחחסדלו'נעשהנסשמאותוההשלו'
שמחה.עליומאצילהשקרבתועליון

אתעבורםטבעשהוא-עצמומשורריםלקבוצתשייךיעוז-קסטאיתמר
התופת,אתששרדובאירופה,שהרותםמשוררים'דו-שורש':המונח

חיתהכמויפהפייהעבריתוכתבואמםשפתאתהחליפוארצה,עלו

מרתקשלפנינוהמשוררשלושירתוחייוסיפורומלידה.מבטןלשונם
יהודיתממשפחהשבאמישלארוכהדרךשעשהמפנייותר'אף

הואיעוז-קסטאיתמרהאמונה.חיקאלארוךבתהליךושבמתבוללת

דורךשאינומשוררהעברית,לשירהשקמוהנפלאיםהיוצריםאחד

אפשרטוב.מבצירישןייןכמוהשניםעםומשתבחהולךאלאבמקום,

ועוזרתומרבן-ציוןבסר'כיעקבכמוהו'שמשורריםכךעל?ס~ררק
ונוחהמאיריאביגדורלמדן'יצחקהלקין'שמעוןלברכה,זכרםרבין
וטוביההרישראלאלון'אנוד-ארוכיםלחייםוייבדלובשעתם,שטרן
יצטרכורצינייםספרותשחוקריסוגיהלקנון;להיכנסזכולא-ריבנו

 ·:·הימים.מןביוםהדעתאתעליהלתת
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 2007לרוב,בולוס,סוגרןעםסומקרוני

סומקרוני

שלהשינהנדודיתולדותואלה
בולוסגוןסרהעיראקיהמשורר

צרפת:שבדרוםלרובבעיר

~רבה ו:?ר~רהףאסראש;ן ה?;ל~
לעבך;הדהירףוהסףסים

: -. . : . : :· : 

~נ:וי~ה.
הכמו'נחורהשניבלילה

--: T -•• • -:---:• 

ה;~יאלאהףא

~ןה.

~ o/ ?ל;ך 'י~י~fז;נ;ת,~ית ם~~~ס:הב
סקיר;ת יי.r.~'~~יד~רדהףא

ד;ת. ry7 ~ 1~סםף~קש

ע.ר~תוכ~י~גבה~י.ןה 7ב, wס ,~ן;י~י
א;~ה~לס~~ים ר~~ f?פף ryQ ~די~ים 9ס

 .ה~~

 .יו ~י~~~מף ~לא~סל.יל;ת~סי ף~~
?,זר'ם~~יר ryל;מ;ת qדעיר P ~ ryסרל

שהפציצףהמט;סיםנמנ;עי . : .. -: . :· . : . 

 ,וי~~ק~ר~ת

ממנההאדמהעלשם,
T -ז•:•-דז:ז 

 .ח!ויוהמריאף
-ז . : .

16 
 324גליון

מלכיורנעמה

הריקודיםשיגעון

גך;ליםחל;מ;תעלון.ןךףואמאאנא
-T T • : : ' T :-: ' 

האינפלציה.למח;לונכנעף
:• : : • : T : - : : ' T 

" f ~~ ry .~א;~ךת, א~~ ,"ף 9 ~לנף ה
 ".ך;ן~~~?ךקד??מד~ל.רב~~י א~~"
י;תר'להםמחכהלאפראג

: T T - : T ."' '' 

 .מכברזההתפנהננן.ןנ"גההמראהףפס
ד:· ·: ד-:· ז:-: זז:---

ר: ryז;~~הב~ך~ע~ר 9 ~~יש f~ל 1 ~ 9 ~ס~אס~~יל
 ך.;ן~~~לנ:וי ryסק ס"~~~לסךךר~ל .א~~-א~~-א~~-א~~

ע;לם""ך;~ים~לס~לדי,ז:הך Q ~~לי;ם,ל /oףדס;פ;
 .םי~~;כעם ו~~~ך;קןים

לנף, /o ת:~~ל;ן 9ס י~~~לטף /o ~~:ל;~~ים 9ססרקףןים~סיי;tכ
לילדים.מן.ןנ;תויביאף

 ·ז:--ז •:ד

~~לדי,ז:הלסז /oסנ;~~ים םי~~.~ס~
ס~ך~פ;ת.~יז /o~זpךבחיםל;ן' 9 ~~~ל.נף.ד~רנ;~ך
?ךא;ת:נף~לט;ב-ט;ב~~יט~ם

כאלה.חל;מ;תגםיש
•• -:-T •• :• 

* 

הח!ויםבאמצעסתם,לפעמים
 ·---:·::ד: ·ד:·

לחיפה.מתגעגעתאני
:-• • : -: --: •• T 

לדעת,לאשלאויר-הזהלניח;ח
-• --:· :-• :• T --

י;ת. ry ?~שףט :סי~.עס?~מצררר 9ח 7
ry7 ~~מ;ןע;ת ע~o/ י~י~ן?
 , 28ו p ~~~;ריןהסעיר:הלףם~ל

 .~?יגז.דר~קך:תר;~ה q ~~ה qס
לאזני'נאזנ!ו;תחמףשה

:-T : :ד: : •ד-

המגנים,מךח;בהפצףלעל --. .. : -: .. 
לק?~ה:~סםתדקךת ryפ; י~~
נתחפשתעיר . : -: :· 

ס~ף~לעףךיםד
מעלי.נניףטרלפיטרשלהצל

-•• :• • :• • : : -•• T -

ב'עיתוןאורראושיריההצפון-מערבי.שבנגבאוריםמקיבוץ-מלכיורנעמה

'הקיבוץ'החצר','ליצןהרוח','משיב ,'גג' ,' 77



כמספר,יותרנודע ) 1984-1935 (ברוטיגןויצירו

היהברוטיגןשירה.קבציארבעהשפרסםלמרות

בחוףחיהואיפ. ryוהה~יטתקופתשלמובהקיוצר
הומוררווייםשלוהקצריםהרומניםהמערבי'

חברתאלהמכווניםסאטיריועוקץשנוןמרדני
הסיפוריםאווירתהאמריקאית,השפע

אנרכיסטיםהםוגיבוריולפעמים,סוריאליסטית
מ~יגהדרוםצבאגנרלספריו:ביןוניהיליסטים.

אבטיח,בסוכרבאמריקה,קר~ט;תדיגקר'

'ההפלהיפנירומןגותי'מערבוןהוקינס:מפלצת
זאתתישאלאשהרוחכודילעברית>,(תורגם

לעברית>.(תורגם~ר pלכל
שלעינוטביעתבהםניכרתכלל.בדרךקצריםברוטיגןשלשיריו
לעתים,קומייםמוזרים,קסומים,רגעיםהלוכדוחד-עין'רגישצלם
 .מצלמתובעדשתאותםומנציחהאנושי'המצבשל

בירייה.לחייוקץשםגןנווטי
ברוטיגןריצ'רד

ע.פ

אמבולנסס~יק~יקהtקי~~נגד~ר 9~אגנרל

שנהרגוהשביעיתהפרשיםחסינתלחיילי

שטבעוולנוסעיםה;ךן~יגל 9בליבקרב

הזקי~~יקשלהבכורהבהפלגת

:רק ל~?~~לח
 ל~~
~ p סע.ץ~ןתo/ 9לiJ :לט
 ?ה~~ז

ס,זי;נ;נכיל /fo~כ;ן !ן~
w לי 1ב~:p ;ם;ף-ם;ף.~דדג 1נמ

ונ~ביםעכשואמת~יםבלם
 ·ז·:ד:- ···-:ז· ..

ל /o~ןחים.דרמ; p:~י~י 9
ך~~ןליםפ;ת 1~ר~ינ;ת 9
o/ ג;ןןםi] ר~~ ry .ןץ

 ף~~~~א;סםי ~~~רך
 .ףן~~~ ה~ה~; ל~ך~~ת;ך 7

גתזולצווארךמחרוזת

~ ry תז;ל~!ארךר.ןת~
ך.דף t ~ל 1J71J:Pךא;ר

~ q ת ה~~~ף:ר 11ר~

w ד:רi] ים~~
~ 1Jw ל 1~ל י~~יר~~ר. 

בדצמבר 30

נאדחצ;תאחר 1 : 03נשעה
: TT --:-

~יןג 11 ~מ; p 1J:~רי

ךג.ךראש ;ן~;ב~
קפהבבית

זp~ה [i ~ל~את~ריר י~~
?לאזאתם'ךלךש

~ o/ ~~:ם. 

ry ית~~יש~נ;~דז:יי~~WiJ ה~o/ רףק~ל~Q לסםת
:p ;י~ל 9 ~א;ל.ןה~עףןת ף~;כ~ס:המt

המתה.בת; 1אהנת 1נתמ
• : -:-T T •• -

פלועודדמאנגלית:
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המצפון),(שללנוקוןןבססוהאןעל

אחרןתןהפרעןתשנחהמחלת

פזמיריעורכת: ,עובדעםהוצאת ,הזיכרוןעםעימותהפולני:החשבון
ופרדספרהסיהקבוצתזוכרות,עמותתהוצאת ,שכאןלנכבהעתכתבסדק:
גרדיתומר :עורך

1 
צופןןועןדד

הזיכרון.עםנעיםלאעימותלחברתיהיהשבועותמספרפני "
קציןהדודים,אחדנזכררבת-משתתפיםמשפחתיתבארוחה

עליהקטנהכיתההימים.ששתממלחמתבאנקדוטה ,בעברו
הסתובבעשרכבןילדכיבושה.לאחרמידשכםשלבקסבהסיירהפיקד

הקצין-בפניהילדהתלונןכאשרלחיילים.מזכרותלמכורוניסהברחוב,
הואמזכרות,ממנוגנבפיקודושתחתהחייליםשאחדכךעלהדוד

אחרחיילמולדווקאאותוועימתהג'יפ,בתוךלבירוראותוהזמין

הואמולוהחיילשלאהילדאישרכאשרזאת>.ידע<והקציןגנבשלא
אזהרהבליווילדרכואותוושילחמצלצלתסטירההקציןלוחלקהגנב,
בתהאנקדוטהאתהדודסיפרמדועשווא.האשמותעליחזורלבל

לצורךבהלהשתמשכדיאוליעכשיו?דווקאומדועהזו?הארבעים
כלפיה"נכון"ליחסכדוגמהאו ,עדכניפוליטיבוויכוחטיעוניוהוכחת

הכשר""תעודתממשפחתולקבלברצונושמאאוהיום,גםהערבים

ולו ,ניוועדלעצמולהעניקמסוגלהואשאיןהכשרשביצע,למעשה
כלואולימוסרית.לאבצורהשנהג ,תודעתושלמרוחקתפינהבאיזו

מתמודדהדודמורכב.הואכאןהזיכרוןעםהעימותהנכונות.התשובות

מצפונואתלנקותומנסההשומעת,שיפוטאתומחפש ,זיכרונועם
ואחריותהדימוייהעםמתמודדתהשומעתוהחברה ,הווידויבאמצעות

האלימותעם ,הסיפורהסתרתעםמשפחה,בןקציןאותוהיותעםשלה
לסיפור.ראויהתגובהמתןועםשם,נמצאתעודשאוליהבוטה
שחשףזההואהקצין-הדודלהסתתר.יותרנוחמהםזיכרונותשישנדמה
מפניולהסתתרשרוצהזוהיאהחברהאךהמעשה,אתדברשלבסופו
הוא ,יקרואוליקרוב,שאדםהעובדהאתלשאתמתקשהשהיאמפני

זיכרונותישבקולקטיביתגםכךהאישיתברמהכמוזאת.שביצעזה

בושה.ושלאשמהשלעזיםרגשותמעורריםהםאיתם,להתעמתשקשה
דמותמוליומציביםהעולם,ועלעצמיעלשליהידעאתסודקיםהם

פז,מירישמציינתכפיאךשחשבתי.כפייפהכהשאינהבמראה,

"זיכרוןלספר:בהקדמתהזיכרוןעםעימותהפולני:החשבוןעורכת
להתעמתקשהמפניו.הנסיםאחרבעיקררודףהוארצוני;תמידאינו

מאייםזיכרון .) 13<עמ'ממנו"כשחומקיםיותרמאייםהואאך ,עמו

ונסיבותהשואהאתהיהודים,אתהפולניםשלזיכרונםהואזהמסוג
פולניםאזרחיםשותפיםהיולההאנטישמיותואת ,פוליןאתעזיבתם
חשבוןבפוליןאינטלקטואליםבקרבנערךהאחרונותבשניםרבים.

הפולניתהחברהשלוהתנהגותהלעמדותיהבאשרומרתקאמיץנפש
שאףנפשחשבוןולאחריה,השנייההעולםמלחמתבזמןהיהודיםכלפי
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היומית,העיתונותאלוהגיעהאקדמיה,שלמגבולותיהלחרוגהצליח
פובליציסטיםמאתמאמריםמאגדהספרהרחב.והציבורהפרלמנט
הקוראתהעמדהאת ,ככללומייצגים,הזה,בדיוןהשותפיםוחוקרים

במאמרונפתחתהאנתולוגיהעברה.אלמבטלהישירהפולניתלחברה
 •-1987מבגטו"מסתכליםמסכנים"פולניםבלונסקייאןשלהחשוב

גורלםעםההתמודדותלפולניכךכלקשהמדועלהביןמנסהבלונסקי
נדרשהואומדועלאחריה,מפוליןיציאתםועםבשואה,היהודיםשל

צ'סלבשלשירוניתוחהואלהבנהמפתחאפולוגטית.לעמדהמיד
שלתמונהבתיאורנפתחהשירבגטו:מסתכלמסכן'נוצרימילוש
ומתחתיהוגוויותהריסותמלאהחרבההיאהגטואדמתהגטו.חורבן

בגופות,נוגעהחולד-שומראדום.פנסולראשוחולד-שומרלומתקדם
המשוררגםנמצאהמתיםביןאדם.כלשלבאפרוומבחיןאותןסופר
השומר./מהחולדפוחדכךכלפוח,ד"אנימהחולד:ופוחדהשוכבעצמו

נרות,/לאורלשבתשהרבהפטריארך;כעפעפיתפוחיםעפעפיו
האנושי'.'המיןשלהגדולבספרוקורא

זהשפחדבטענתובלונסקינכוןמאפייןהזה?הנוראהפחדמקורמהו

להיקבראדמה,מתחתלהישאר-עצמומהמוותהפחדהאחד,כפול.הוא
יהודי ,אני ,לואומר"מהוממבטו:מהחולדהואהשניהפחדאךחיים.

גופיישו?/שללשיבתושנהאלפייםזההמייחלהחדשה,/הבריתמן
המוות:;עםהפעולהמשתפיבחשבוןויביאנילמבטו;יסגירניהשבור

 .) 37<עמיהערלים"

אלא ,היהודישלהמרבגורלומהשותפותנובעלאיותרהגדולהפחד
הזההפחדאתהרוצחים.עםלהימנותפחדזהו .לומהאחריותדווקא

כשורההיההכלשלאיודעהפולנימעצמה.מרחיקההפולניתהחברה
והסתכלהצדמןשעמדעצמובפנייודהוכיצדלפולנים,יהודיםבין

שסייעוכאלובקרבושישיודהכיצדהיהודים,בהרגנפשבשוויון

עםלהתמודדכיצדבעצמם.הרוצחיםשהיוכאלובקרבושישלרצח,
מתארבלונסקיאבחנהובחדותמנשוא?הקשההפעולהשיתוףנטל
אומעללהישאררוציםעצמנו"אנוהשגורה:ההתמודדותדרךאת

בנות.קורלהיותרוציםאנחנו .דופיללאטהורים-גינוילכלמעבר
הואמילוש,שלבשירוהנוכחפחדאותומסתתרשלנוהדאגהמאחורי
בזוועה.חלקלקחתרוציםאיננוהעבר".עלחשיבתנואתשמעוות

לכןאותנו.גםמכתימההזוועהשאיכשהוזאת,עםחשים,אנואבל
 .) 39<עמ'בכלל"עליהלדברלאמעדיפיםאנחנו

היהניתןלאגרוס,תומשיאןמאתשכניםהספרשלפרסומועם



הגרמנים,הםה"רעים"הפולניהעדןבגן
ידםלאלהיהלאהפולנים.הםהנצחייםוהקורבנות

נאנקועצמםשהםמכיווןהיהודיםרצחאתלסכל
הנאציהשלטוןתחת

 1946בקילצה,הטבחאחרי

בהוצאתבעברית<יצאהספר .בכללהזוועהעללדברשלאלהמשיך
שלרציחתםאתרבבפירוטתיאר ) 2001ושםאחרונות-ידידיעות

למעשהאזעדנחשבהטבחהפולנים.שכניהםבידיידוובנההעיירהיהודי

ללאבלבדפולניםבידינעשהשהואהוכיחגרוסאךהאם.אס.,ידי

תקדיםחסרציבורילדיוןהביאפרסומוהגרמנים.מצדעידודאוכפייה

החברהעלהיום.לשיחתוהיהיהודים-פולנים,יחסיבנושאבהיקפו
היהודים.לשואתאחריותםעםחזיתיתהתמודדות"נכפתה"הפולנית
לאאםקשהלהיותהפכהדופימכלהנקיהטהורהקורבןבעמדתהחזקה
אפשרית.בלתי

להמשיךהמבקשלפולניאך
בצורהעברואתולזכורלהדחיק

דרכיכמהעדייןנותרוסלקטיבית

מתוארותאלוחדשות.התמודדות

יואנהשלהמצויןבמאמרה

של"אובססיהטוקרסקה-באקיר
מצטטתהיא .) 79<עמ'אי-אשמה"

ביןהיחסיםאודותעלמרטוןתומסהקתוליהפילוסוףשלדבריואת
נחווהאזרחיםמלחמתעד ,לטענתו .האמריקאיבדרוםללבניםשחורים

אציליםבעודבמטעיםשרוחביביםשחוריםעדן.כגןבדרוםהחיים
נעשתהכולההאומההאזרחיםמלחמת"לאחראךלקיומם.דאגולבנים
המתיישביםשלבנםהזה.החטאמןלחמוקהיהניתןלאלחטא.שותפה

היהחייבפתאוםמשנתו.מתוךבאכזריותנקרעהמטעיםבעליאו
כמותהשיערשלאאכזריותבתוכו.ששכנההאכזריותעםלהתעמת

חוסרהצביעות,הבצע,תאוות ,העוול ,הזדוןקיומה:עלידעולא

ולהכירלהביטפוחדוהוא ,מצחועלאותשישיודעכברהואהאנושיות!
ש"גןוההכרהההתעוררות,לאחרגםאךקין".אותלהיותעלולזהבו.

לאחריותלהתכחשעדייןניתן ,בוהיושביםלכלנפלאכההיהלאהעדן"
כשנאתואותהיציגכאשררקלשחורבשנאתויכירהלבןהגזעןולאשמה.

חביב,-אדםאותוש"הואעצמועללומרימשיךכך .אליוהשחורשל
גםכך .) 89<עמ' " •..פשוטזאתכלעםויחדמנומסאציל,הוגן,אדיב,

הנצחייםבנותוהקורהגרמנים,הם"רעים"ההפולניהעדןבגן •הפולני
שהםמכיווןהיהודיםרצחאתלסכלידםלאלהיהלאהפולנים.הם

החברהשלאשמתהאי ,מזויתרה .הנאציהשלטוןתחתנאנקועצמם
הקהילהידיעלהפעם ,קרובןמועלההיאשובכאשרמוכחתהפולנית

שוואהאשמותעליההטופליםהסתם>מן<והיהודים,הבינלאומית
העובדותהמדומההעדןבגןלהישארשרוצהמיאתשמה.אתומכפישים

גםאותן.לזכורלצוותניתןלאהרימקרהובכלמעניינות,ממשלא
מדוע ,גחמניכהשלנוהזיכרון"מדועטוקרסקה-באקירשלשאלתה

ללאשנראה,בענייןכשמדוברעיקשכהציותסרבןהוא
לותיראה ) 84<עמ'כך?"כלונכוןמוסריספק,כל

"מזוכיסטית".אפילואוכקנטרנית,
עלולהלשואההפולניםשלאחריותםעלבישראלכתיבה

היהודי-העדן"ל"גןמאליומובןנדבךכעודלהתפרש
 ,מבעברבבירוריותרעודיודעים,אנחנוכעת .ישראלי

שלגםאלאהגרמנים,שלרקלאקורבנם,היושהיהודים

הדרךהטוטאלית,הקורבנותעמדתלחיזוקומכאןהפולנים.
זיכרוןעםעימותהפולני:החשבוןקצרה.להיותעלולה
מביאהוא .הישראלילקוראאחרמשהולהציעגםיכול
הקריאהומפרה.קשהתוסס,ציבורידיוןשלרוחואתאלינו

טוקרסקה-באקירשלטענתהאתלהדיםעשויהאףבו
החברהואוליהפולנית,החברהכלפיבביקורתהנאמרת

וזוכריםגרוע,ומעטקוראים"אנחנו-בכללהאנושית
אוחברה,כיצדמראההספר ,) 84<עמ'יותר"עודגרוע

אתלהישירמצליחהבתוכה,אינטלקטואלימיעוט-לומריותרנכון
המשךלטובתאותהשיכריעכזהלאאךאמנם,בפחדהעבר.אלמבטה

"אנחנובמאמרנמצאשכזולהתמודדותדוגמהמהבעיה.בריחה
רשמיהאתמתארהמאמר ,) 103<עמ'ביקונטאנהמאתמידוובנה"

אודותיה.עלהציבוריהדיוןהתעוררותעםבעיירהמהביקוריםוחוויותיה

המזוקקתבצורההפחדשללהתממשותועדיםאנחנוהמאמרבסיום
לשעברידוובנהתושב ,סקרודזקייאןמתלווההעיתונאיתאל •ביותר
בזמןאביוהיההיכןלהביןמנסההואהמלחמה.בתקופתילדשהיה

שלתיאורהזהועשה.ומההטבח

במלואו:ביקונט
שלעדותלבסוףמצא"סקרודזקי

אתאסף'קוסמאצ'בסקיראייה:עד

לפרוץהתחילווהםהכנופייה

אותם.ולהרוסיהודיםשללבתים
בכוחהיהודיםאתהוציאוהם

אתשאיבדועדבהםוהכוהחוצה

קטנות.'ילדותאנסוהםהכרתם.
חייט', ,'סקרודזקיגםובהםאנשים,עשרהשלבשמםנקבהראייהעד

העדות.כלאתבעיוןקראיאן
אמר. ', .•'ידעתי

<עמ'הדפים"עלבעצבנותרפרפואצבעותיוורקשליוהיהקולו
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העברעלהציבורילדיוןבינייםסיכוםמהווההפולניהחשבוןבעוד
על-שכזהדיוןבישראללעוררמבקש'סדק'העתשכתבהרי ,הפולני
מבקש"סדקהעצמית:הגדרתוומתוךאחריות.ועלעוולעל ,העבר
שלגירושם-הנכבהסביבופוליטיאישי ,וביקורתיאזרחישיחלפתח

סדקהיום.עדשיבתםומניעתישראלשהפכהמהמדינההפלסטינים

ביקורתיתכתיבהאמנות,לספרות,ציבוריחללשלפתיחההוא

ההווהחיילבין 48שנתשלהשכחהמרתפיביןשיקשורואקטיביזם,
אפשרויותוביןהאטומותהתודעהבחומותהסדקהרחבתבין ,בישראל

עתכתבשלהוצאתועצםהמזרח-תיכוני",במרחבאחריםלחיים

מובןדבראינהמוצהרתבצורההפלסטיניתבנכבההעוסקבעברית

מסוימתחברתיתבשלותעלמעידהזועובדהכברואולי ,מאליו

וביקורתית.שונהמזוויתההווהועםהעברעםהתמודדותהמאפשרת

"אובססיהבברכה.יתקבלבנכבהשהדיוןהבטחהכלכמובןאיןזהלצד
בעיניאנוגםהישראלית.החברהאתגםמאפיינתאשמה"אישל

a 2001פטמבר 
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החברהאתגםמאפיינתאשמה"אישל"אובססיה
עדוטהוריםנקייםעצמנובעיניאנוגםהישראלית.

לקולקטיבקשהבעברהשואהכקורבנותמאוד.
בודבקהשאשמהכמיעצמואתלדמייןהישראלי

1 
בעיניאנוגםהישראלית.החברהאתגםמאפיינתאשמה"אישל

לקולקטיבקשהבעברהשואהכקורבנותמאו.דעדוטהוריםנקייםעצמנו
"מעטיםכמומיתוסים .בודבקהשאשמהכמיעצמואתלדמייןהישראלי

 ,שנחלשולמרותברירה",אין"מלחמתהנשק","טוהררבים",מול
עדנקייםכךכלאנו ,עדייןבעינינורבה.במידהאפקטיבייםעדיין
כחובהוזאתהנחוצה,במידהרקמתגונניםאנחנולהרגנוהבאשמול

התוצאהואם ,תמידטהורותכוונותינו .עצמנועלשנטלנומוסרית

התנצלויותושארברירהחיתהלא ,הסתדרלא ,הלךלאזה-הפוכה

והצטדקויות.

ואתעצמנואתשלנובדימויפתחלהבקיעמבקשהואכןכשמו'סדק',
ופרוזה,שירהשיחות,במאמרים,שימושתוךזאתעושההוא .סביבתנו

חברהשלהואשנוצרהרושםרבות.ויזואליתאמנותויצירותעדויות
במסעדה,ברחוב,-המרחבבכלוסמויהגלויהבצורהבהנוכחתשהנכבה
הנוףחג.ביוםובביתהיםבחוףבקיבוץ,בכביש,התערוכה,בחלל

עלמתפרשתרקלאהנכבהושיפוט.מפרשנותיותרנקיאינועצמו
כתבשלבשמו'שכאן'והביטוי ,הזמןצירעלגםאלאהמרחבציר

'שעכשיו'.גםמשמעותוהעת,

ביאליק,מאתבלשון"וכיסוי"גילוי-הגיליוןאתהפותחבמאמרהבחירה
כגדולה"טבעי"מהקשרושמוצאביאליק,ממבריקה.פחותלאהיא

שלכוונותיהםעלומעידהקורא,בפניהדרךאתמתווההאומה,סופרי
לכלשהלשון ,ברורהדבר"הריצניעותם.עלגםואוליהעורכים,
הגמורהלמהותםהפנימית,למחיצתםכללאותנומכניסהאינהצירופיה

עצמה,הנכבהאתבפניהם".חוצצתעצמההיאאדרבה,אלאדברים,של

לתפוסיהיהניתןלא-מבצעיהאחריותואתקורבנותיהגורלאת
מחיצותאךהמרחק.אתשמייצריםהםעליהם,והדיבורהכתיבהממש.

והרטטותהרטטותהצפורניים"."ומיד-יציבותכהאינןהשפהשלאלו

בהןלפתוחכדיהמחיצות,באותן
ולהציץכלשהוא,,סדקקטןאשנב
שמעברמהאלאחדרגעשםדרך

מבקש'סדק' .) 19<עמ'הלז"
רגעיםכאלו,רגעיםליצור

ביםאשנבנפערבהםמסוכנים

ומתוךהמציאות,לביןתודעתנו
 .מולנומנצנץ""התוהוהסדק
הקטסטרופההנכבה,תצליחעצמיתההכחשהלמסךמבעדבהםרגעים

לחושאףנצליחואולי ,לזיכרוננו ,לתודעתנולהיכנסהפלסטינים,של

מעשינו.עלואחריותקורבנותיהכלפיאמפתיה
רפאיםרוחות"עלבמאמרהברונפלדחווהמספקתשכזהלסדקדוגמה

היא .) 50<עמ'אחד"מפורסםמלחמהלתצלוםמבעדומופיעותהשבות
הנחיםבן-שמןביערפלמ"חאנשיהמתארהמוכרהתצלוםאתקוראת
אקדחוחוגרתכאפייהחבושתלוחמתובמרכזםקרבותביןבהפוגה

התמונה,נתונהבוההקשראתלנומבהירהתצלוםניתוחלמותנה.

ולהובילו ,האסתטישלהמרדימהמהילתוהתצלוםאת"לשחררומצליח

השיתופיתהרוחהנעורים,התום,את .) 56<עמ'והפוליטי"האתילתחום
מחליפים ,שלוהקנונילמעמדהתצלוםזכהשבזכותםהמגדריוהשיוויון

"הגדודברונפלד:שלובלשונהואלימות.ביזהגירוש,-הצופהבתודעת
עכשיוגדודי.כינוסולשםשודבשללבן-שמןהוצא ,כןאם ,השלישי

סקס"קצת-התצלוםשלאופיו ,בן-שמןביערהשיחותשלמשמעותן
היחידההנערהשלונוכחותההצלם],שלעדותו[מתוךאקדח"וקצת

הבעתם ,עכשיופחות.שלובאורמואריםהגבריםקבוצתבתוך
פחותתרבותיותשונות,פניםמקבלתהפלמ"חנערישלהמהורהרת

 .) 54<עמ'בתחילה"שהוצגומכפי

"המובןאתמקעקעתהנכבהשלהפלסטיניתהחוויהעםההיכרותגם
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ואורנמנטמתמתחחתולשקרה:אבופריו , 2007מאי , 1גליוןסדק,

מיוצגתהפלסטיניתהמבטנקודתהישראלי.הקוראמחזיקבומאליו"
ורימאתמאריסליםמאתליאפא"מדומות"שיבותברשימהבגיליון
<עמ'אלתרתירפטרםשלהיום][לודמאללדובעדות ,) 33<עמ'חמאמי

דומהממשלאוהיאיאפא,אתלהחיותמצליחיםוחמאמיתמארי .) 64
ליפואזשליאפאביןהמדלגאסוציאטיבידיבורתוךהיום.שלליפו
השינוייםמולהכותביםשחשיםהאוניםוחוסרהתסכולניכריםהיום,של

מביתבהווה.גםאלא , 48שלבנכבה-בעבררקלא ,העירעלהנכפים
לזקניםלמוסדשהפךהמשפחה
עםהמורכבהמפגשדרךסיעודיים

לכתובותועדהעכשווייםהיפואים

מצבותגביעלהחרוטותהעבריות
הנוצרים.הקברותבבתיערביות

הסדקדרךביאליק,שמזהירכפי

הפחדתחושתואכןהתהום.מתגלה
אצל .בגיליוןמאודנוכחתוהתסכול

האוניםחוסר ) 80עמ'זר",תמידהשלטון<"עצמאות:אזולאיאריאלה
שהואהקדושה ,השלטוןשלהכמעט-טוטאליתהרגלדריסתמולהוא

אצלדורש.שהואבנותוהקורמבקששהואה"אהבה" ,לעצמומייחס
עלשחשףמהגילוייםנובעהתסכול ) 129עמ' ,"קרפ"<גרדיתומר
החשיפהבמהלךנתקלהואבהומהאטימות ,דןקיבוץ-הולדתומקום

מחוסרנובעהוא ) 78עמ'("המלצר",בורשטייןדרורואצלולאחריה.
שלו.רגישותוחוסראתומהבנתודיאלוג,לקייםהיכולת

מופיעותהעתבכתב .החזותיבפן'סדק'משליםהכתובההמילהאת
תצוגה.חללימתוךוצילומיםציורים,תצלומים,-רבותאמנותיצירות

במזרחבתיםהריסותשלתיעוד-ביותרמהקונקרטינעותהיצירות
אפרת.גלעדוזרענימנאדשלבעבודתםבמיוחדלמופשטועדירושלים,

נטושיםבכפריםהקרקע"על"עלייהתצלומישלבסדרההגיליוןפתיחת
בה,חלקולקחתלהיכנסעתידהואאליההדרמהאתלקוראמבהירה

אבו-פארידשלהחתוליםבציוריהמרומזיםוהפחדהאלימותואילו

נוחות.איותחושתמתחהםגםיוצריםהגיליוןאתהחותמיםשאקרה
עודדשלצילומיודרך-הנכבהאתהןהקוראאלמביאיםהתצלומים

וצילומההכביש,בצדהחייםשרידיאלמקרובמבטהדורשיםשמשון

הפלסטיניהאחראתוהן ,יפונמלאתקפלןדפנהשלמשהוהאפוקליפטי

ביתוגגעלאועמיררוןשלבצילומיומשפחתועםהיםחוףעל-



 . ActiveStillsקבוצתאנשישלבצילומיהםההרוס
אמנותביןהמשלבתנוספתמעניינתעבודה

ההדרהבנושאפרהסיהקבוצתשלהיאלאקטיביזם
קבוצתהערבית.השפהשלמחדשהמקוםותביעת
החזותית,העריכהעלהמופקדתגםהיאפרהסיה

וברעננות.רבהבתנופהזאתעושהשהיאוניכר

משתילהימנעמשכיל'סדק'שלהבכורהגיליון
להתחמקמצליחלא'אךלושארבובעייתיותנטיות

מאליומובןזהואיןראשית,מהשלישית.<בינתיים>

שלאמצליח'סדק'העת,כתבשלבנושאבהתחשב

מהטפה,רחוקיםבוהתכניםפוליטי.למניפסטלהפוך

הדרך"מ"צדקתהרבהבואיןמזעם.ואפילו
והואהישראלי'השמאלאתלעיתיםהמאפיינת

רצוןמאשרותהייהמבוכהיותרהרבהמשדר

"שירהאיננההשירהגםפרוגרמה.להגשמת
שלובמילותיוהמושג.שלהשגורבמובנופוליטית"

דעת/איננו"השיר-הגיליוןבפתחדרווישמחמוד
'סדק'אנשיהתהום".חושהואאינטואיציה-;ולא

אלאשלהם,לאג'נדהאותנולרתוםמעונייניםלא

משמעויותיועלהנכבהנושאאתלנולפתוחרק
אולאמנותעתכתבאינו'סדק'שנית,השונות.
ענייןבוימצאוהשירהאוהאמנותחובביספרות.

רב-עתכתבהואתימד.דהצלחתובזהלאאךרב,
ילדותזיכרונותהסדרהמתוך 2003-2002כותרת,ללאבראייה,ראאדסדק,הנכבה-ספציפיאךאונםרחבבנושא,העוסקתחומי

ביכולתותימדדכן'אם ,הצלחתוהפלסטינית.
אוחדשהליצירהבמהבמתןולאהישראלית,הציבוריותעללהשפיע
מקוריים.אמנותייםזרמיםהובלת
מוגזמת.לרפלקציההיאבכורה,ליצירותאופייניתהשלישית,הנטייה

ומסוגלתחיוביתתמידהיאומניעיו'מעמדולמקומוהכותבשלמודעות
נדמה'סדק'שלהנוכחיבגיליוןאךלמצוינת,טובהיצירהלהפוך
נפשלחשבוןהפךהנכבהלנוכחהנפשחשבוןהעיקר.שזהלעתים
אינה )!(אחתרקבגיליוןהמקוריותהרשימותכלמתוךבלב.דאישי

זועובדההכרחי.הואהדברמהןבחלקורקיחיד,ראשוןבגוףכתובה
הוצאהלרגלמובנתמהתרגשותנובעשהדברלהיותיכולדרשני.אומרת
ההתרגשותובעתמובנת,לאכךכלהיאשהיתכנותועתכתבשללאור

שלהאמירהאתשיעצבוצעדיםמעשייתופחדה'עצמי',אלפנייהיש
לאנעורים""מחלתשזוהריהמקרה,זהואכןאםבעתיד.העתכתב

מהחלטהלנבועיכולנוסףהסברבמהרה.תחלוףוהיאבמיוחד'חמורה
פוליטי"הואש"האישירקשלאהקובעת'סדק'מערכתשלמודעת
המודעותלהפך.ולאדווקא,האישיבמקוםלהתחיללפוליטישראויאלא

תתחילקוונןכלפיוהסולידריותהאמפתיההעמדות,שינויהפוליטית,
משפחתה,בןשלהסיפורמולחברתישלכמואישייםב"שברים"דווקא
החוקרתבאומןשלומיתשלאומידוובנההעדויותמולסקרודזקייאןשל
ואםונשכח.הרוסערביכפרבהןומגלהגדלה,בוהקיבוץתולדותאת

המפגשבמקוםדווקאלהתחילבנכבההעוסקעתלכתבנכוןכך'
אינוהאישיהדיבורהאםחשש.מעלהנוסףאפשריהסבראיתה.האישי
כהבנושאובמיוחד ,יותרנוחאוליהפוליטי?מןנסיגהשלסוגמהווה
להתכנסאלאכלליותעמדותלנקוטכלללנסותשלאבמחלוקת,שנוי

אליהמודענעשיתיבוברגעאיתה,שליבמפגש"שלי",בנכבה
-בישראלהשמאלשלנוספתחולהרעהזווהאיןעלי.ובהשפעתה

ולתהליךהפנימייםללבטיומצטמצםהוא-מהוקעהוחוששבייאושנגוע
לביןבינווניתקההולךבקשרהבחנהחוסרתוךעוברעצמושהוא
להשאירמכדיחשובנושאהיאשהנכבהסבוראניחי.הואבההחברה

'סדק'מערכתאנשיימשיכושאםוחושבניבלבד'וללבטיולפרטאותו

כלליותאמירותליצרגםיוכלובו'שפתחוהאמיץהבירורבתהליך
הנכבה.בנושא

ועלהנכבה,עלבארץרחבשיחשלהיתכנותועצםעלתהייהולסיום
 , 1943באביבמאידך.וליהודיםמחדלפלסטיניםשלוהרלוונטיותמידת

די-'קמפוהנודעשירואתמילושצ'סלבכתבורשה,גטומרדבזמן
בגטו.המתרחשלאסוןהפולניהקהלאדישותאתמתארהשירפיורי'.
העצמיתתפיסתואתלהביןוממנו ,השירשלסיומועללהתעכבשווה
העולם/מלבכבר/הנשכחיםהבודדים,האובדים,"ואלההמשורר:של

לאגדה;יהיההכלעדקדמון;כוכב-לכתכשפתלהם;זרההפכהשפתנו
המשורר".דבריציתמרדחדש;די-פיוריבקמפורבות;שניםמקץואז

מעמדהשנכתבמפנימוסריכ"לאהשיראליותרמאוחרהתייחסמילוש
מוסרי.אוגופני-פגעבלאמהשיריוצאהמשוררואכן,מתבונן".של
אתלהחזירומבקשרבות,שניםלאחררקוזאתמרד'מציתהוא

כ"מחווהנכתבשהשירטעןלהגנתוהזיכרון.אלהאבודים-הנשכחים

ניתןלאמקרהובכל ,) 33עמ'הפולני',('החשבוןפשוטה"אנושית
היהודיםשואתכאשרכיום,בפוליןהזוועה.לנוכחמוסריבאופןלכתוב

וצריךניתןבהחלט,מזעריתהיאהיהודיתוהנוכחותמזמן'הסתיימה
גישתונכונהובישראל'אמנותי.אופובליציסטינפשחשבוןלעשות

הסתיים,לאשעדייןכאירועהפלסטיניהאסוןאתבתפיסתו'סדק'של
ניצבת'סדק'מולעכשיו.גםשונה,בצורהאםגםלקרות,ממשיךוהוא

עומד'סדק'מוללא.ותופשוטה"אנושיתל"מחווהלהפוךהסכנה
המציאותאתלשנותופוליטית,מוסריתיצירהלאורלהוציאהאתגר

מציאותאלגםשלנו'ובמקרהזיכרוננו'אלהנשכחיםהאבודיםאתולהחזיר

הממשית.חיינו ·:·

אביבתלאוניברסיטת ,כהןבמכוןשנילתוארסטודנטציפורי:עודד
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ההיג'ריהספר 11+«-1'ו~אלהג'רי""אלמסחףבמקור . 1
אלג'יראיממוצאאגדיהיסטוריולוחםמצביאזיאדבןטארק=הואטארק . 2

 171בשנתאנדלוסיהאתשכבש

אלשורידבןאלחרת'אבןעמדובגתתמאךרהיא 664 • 575 =אלחנסא • 3
האיסלאמיתהערביתבתרבותביותרוחשובהנודעתמשוררתאלסלמייה.

מאבותחשובמשורראלמותנבי.אלטייבאבוהוא 915 • 965 =אלמותנבי • 4

הערביהמודרניזם

1 • "~.tועתאבה"מ"מיג'אנההמורכבתעממיתשירהשלסוג = "ה~אכ
קיומיתתלונהאואלגי)מצב-מציאות<תיאור

הערביםהמשורריםמחשובי .סוריומחזאימשורר : 2006-1934וט 1אלמאעמוחמד

החדשההעתשלהחדשנים
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בוובארהומתגוררת-1965בבבגדאדנולדה ,עיראקיתמשוררת :מיכאילדוניא

סומךששוןמערבית:

בחיפהלאורהיוצאואוד'סיהאםבעריכת'משאוף'הספרותירבבעוןהופיעואלהשירים

 2007ספטמבר
27 



ווהאלולוםמנפץווההוםטןךוןן

רמדאן-עזוםאלעבדשללזכרן

שמוןשמעון

עבדד"רוהפובליציסטההיסטוריון 82בגיללעולמוהלךקהירב
ספריםמארבעיםלמעלהמאחריוהשאירהוארמדאן.אלעזים

מצרים.שלוהפוליטיקההחברהההיסטוריה,על

ודיקאןלהיסטוריההמחלקהכראשהמקצועיתדרכואתהחלרמדאן

שוכנתבההפריפריהמתוךמנופיה.באוניברסיטתהרוחמדעי

שלהראשונההשורהאלרמדאןפרץזופרובינציאליתאוניברסיטה
התנועהתולדותעלרב-הכרכיםחיבורובזכותהמצריתההיסטוריוגרפיה

לכללרמדאןהביאזובעבודתו . 1948-1918בשניםבמצריםהלאומית
השפעותבהוניכרוההיסטוריהכתיבתשלבמדעיףתאמונתואתביטוי

שרמדאןהגם-מרקםקולשלמדרשומביתההיסטוריהמטריאליזםשל

למציאותמרקסיסטיתטרמינולוגיהשלפשטנייםמיישומיםהסתייג
מצרים.שלהמיוחדת

זמןאותוהשתייךרמדאןמקריות.היולאהמרקסיסיטיותההשפעות

מצריםלאינטלקטואליםשואבתאבןאזשהיההמצריהשמאללמחנה
לוהיהנאצר'ידיעללא-פעםנרדףהמרקסיסטישהשמאלאףרבים.
ב"מהפכתדגלוכמוהוהנאצריזםעםלמדירחבמשותףמכנהבעצם

האסייני-אפריקני'הגושעםבסולידריותוהפלאחים",הפועלים

כאלהמוטיביםלישראל.אידיאולוגיתובהתנגדותהערביתבאוריינטציה
הדרמטיהמפנהשחלעדהשניםבאותןרמדאןשלבכתיבתומופיעיםהיו

סאדאת.שלשלטונובימיבעמדותיו

יצאכאשרהבאים.הדבריםאתאלעזיםעבדליסיפרהזההמהפךעל
והואזו 11גרנות"בועלרמדאןזעםלירושליםההיסטורילמסעוסאדאת

עםסאדאת.שלמהלכואתשיוקיעמאמרכתיבתעלהלילהכלטרח

לשיחהונכנסברחובלהתאוורריצאהמאמר'כתיבתאתמשסייםשחר'
כיגילהלהפתעתולעבודה.בדרכםשהיוקוםמשכימיפועליםעם

לחדרו'חזרהואסאדאת.שלהשלוםביוזמתבהתלהבותתומכיםכולם
אתהביעבואחרמאמרוכתבגזריםלמאמרואתקרעבשאלה,הרהר

אתלפרסםהשמאלביטאוןמשסירבלשלום.המצריםשלההזדקקות

למחנהוהצטרףלמפלגהשלוהחברכרטיסאתרמדאןהחזירמאמריו

מדיניותו.אתלבקרמפעם-לפעםנמנעשלאאףסאדאת,תומכי

הדה-נאצריזציה.תהליךשלהבולטיםהאינטלקטואליםלאחדהיהרמדאן
רביםמיתוסיםרמדאןשברהאליליםניפוץעבודתושלהכרכיםבשני

במלחמתלהתנהלותוהנוגעבכל'ובעיקרנאצרשלבמנהיגותוהכרוכים

28 
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רמדאןאל-עזיםעבד

שהתאפייןהמיוחד,כתיבתוסגנוןההתשה.ובמלחמתששת-הימים

ובבהירותהיסטורית,בפרספקטיבהבביקורת-עצמית,חריף,בניתוח

בעיקר-בעיתונותשפרסםהמאמריםבמאותביטוילכללבאהניסוח,

בכרכיםפעםמדיכונסואלהמאמריםו"ופד"."אוכתובר"ב"אהראם",

סאדאתשלשלטונםשנותאתמענייןבאופןמתעדיםואלהכרסעבי
ומובארק.

בכךגםהתבטאהרמדאןשלוהאינטלקטואליתהפוליטיתפתיחותו
חיתהשעתובמצרים.שביקרוישראליםלעמיתיםזמיןתמידשהיה

דיומא.ובענייניהיסטוריותבסוגיותעמםממושכותלשיחותפנויה
מןלעתיםחרגווהםזמןלאורךנמשכורביםישראליםעםמגעיו

בריאותוהחלהכאשרגםממש.שלידידותלכללהמקצועייםהקשרים
 .מכךחדללאכאלה,פגישותלקייםלוהיהקלולאלהתדרדר

לתפקידיםאותווקידמורמדאןשלחשיבותועלעמדוומובארקסאדאת
התרבותבמועצתההיסטוריהועדתראשלהיותמונההואהשפעה.רבי

בתפקידוהחדישה.המצריתההיסטוריהשלהתיעודמרכזוראשהעליונה
התקופהאתהמתעדיםהמסמכיםבחינתעלהשארביןהופקדהאחרון

ההוצאה-אלכתאב""היאתשלהבולטיםממנהליההיההואהנאצרית.
והפרסום'העריכההחקרהיהממפעליואחדהחשובה.הממלכתיתלאור
בהיסטוריהמרכזייםאישיםשלפועלםאתעדיםהמתספריםסדרתשל

התרגוםאתלאורלהוציאפעלהאחרוניםבשבועותיוהחדישה.המצרית

מאזוישראל.המצריהשמאלעלאמיתייוסישלספרושללערבית

היסטוריהועדתבראשועמד<השווא>המצריהסנאטכחברכיהן 1988

אינטלקטואליםמצדביקורתעליועוררההממסדבתוךהשתלבותו .שלו
נשארביסודו'זאת,למרותמאבקם.אתנטשכישטענובאופוזיציה

ליברל.רמדאן

העיוותנגדבחריפותיצאומסלפיהמצריםשלההיסטוריהבספרו
במצריםהנאצריכמובמשטריםשנעשהההיסטוריהשלהאינטרסנטי

ישחקושלאהערביםהשליטיםאתהזהירהואבעיראק.והבעת'י

דברשלבסופווכיהרסניותתוצאותלכךצפויותכיבהיסטוריה
מאמין","אנילאור.האמתאתיוציאוהכיבלאומקצועייםהיסטוריונים

הלאומי'הקיוםשלבמבנההבסיסיהגורםהיאההיסטוריה"כיכתב,

באופןייפגעווהעתידההווהיח.דגםהעממיובמישורהפרטבמישור

 ·:·ההיסטוריה",שלהסילוףידיעלגורלי
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צלאחלריםהמיוחסיםהדבריםמקצתהערה:

מאווילההקדושהתרזהבידינכתבואלריאשי

שיריו .ב"ארהילידמשוררהואקודשאדוארד

שבולאחרונה .רבותספרותיותבבמותהופיעו

שםבאמריקהשנהעשריםשלמשהותוסוזןאד

המגמהבוגרתהיאקודשסוזן .בהוראהעסקו
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 Jלו'ת uעמו

אוןןעוםםפרום,מןםפום,

היברידיהכיוון

מראשיתו'מזרח''הכיווןהעתכתבאחריותרהדוקבאופןעוקבהייתילו
זהות"על 14מס'האחרונהבחוברתאםלומרקלותביתריכולהייתי

רקאתמקדאםגםאבללא.אםכיווןשינויחלבישראל"היברידית
בשלרקלאפשוטה.אינההמשימהלפני'המונחתבלבדזובחוברת

משוםגםאלאוכותביה,עורכיהשאימצוהביקורתיתהתיאוריתלשון
שהםהחדשההיברידיהמהלךאםברורלגמרילאענייןשלשלגופו

ובכלל,בלבד.טקטיקהאואסטרטגיההואמציעים
שגםהפותחבמאמרובכן'לשיטתם?היברידיותמהי
ממנוחלקהואהזיהוי"מסדרעל"לערערשמו

גורפינקלבת-שחרשמואלוף,מתי-<ושמחבריו
לעצמה>,היברידיתישותמהווים-הרצוגועומרי

שתישבוהאופןהיא"היברידיותכיקובעיםהם

התרבותיבדמיוןמתיישבותשאינןיותר'אוזהויות

לאומי'אחד:גוףבתוךאחתבכפיפהדרותזו'עםזו
להיעזראםפרטי",אומשפחתי'קהילתי'חברתי'
ביןההבדלעלהספרבביתהכימיהמשיעוריבדוגמה

לפנינושמתוארמההרי"תרכובת",לבין"תערובת"
כלומר"תרכובת",מאשר"תערובת"יותרהוא

מתיישבותאינןאבליחדיו'המעורבותשונותזהויות
זו.עםזוממש

כיהנכון'הפירוששזהלגמריבטוחשאיניאלא
במציאותהקיום"פרקטיקות"עלבדברםבהמשך'

אשכנזי'גםמזרחי'גםלמשלשהואמי"בעבורכותבים:הםהיומיומית
גםחילוני'וגםדתיגםיהודי'וגםערביגםגברי'וגםנשיגם

כלשמאפייניםהבינארייםהסימניםהטרוסקסואל,וגםהומוסקסואל

העצמיתההגדרהמלאכתאתהופכיםבנפרד'הללומהזהויותאחת
ונראיתלגורמיהלהפרידהשקשהתערובתכברזוכלומר'לסבוכה".

כתרכובת.יותר

"אופניעללדברהמחבריםעובריםכאשרנמשכת.הבהירותשאיאלא
סליחתאתמבקש<ואניכותביםהםהחדשה,מההגדרההנגזריםהפעולה"
נדרש>:אבלהארוך'הציטוטעלהקוראים
פעולה','יכולתשלאפשרויותפותחתההיברידיתהתשוקהשלהמשגתה
דיאלקטיתיצירהאוקבלה,התנגדות,שלפרקטיקותעידודשלכלומר

הואההיברידיהקיוםאחרותבמיליםזהות.קטגוריותשלמחודשת
הסתרהשלפרקטיקותמכתיבהוא •תנאיעלקיום-טנטטיביקיום
שלאחראספקטפעםבכלשמדגישההופעהמחייבהואגילוי;ושל
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ההיברידיהקיוםשלה.החברתיבהקשרשטמונהלציפייהבהתאםהזהות,
ונכפיתלעצמה,שזהההגדרהכלומרזהות,למושגהוויתומעצםמתנגד

יקוואנטמתחלף,למופעמחויבהוא •••מבחוץהסובייקטעלבשלמותה
ולהסתירזהותושליחידאלמנטפעםבכללהחציןעליושבובאופיו'

תיאטרליתפרקטיקהזותיאורטית:עמדהזו.איןלוהמנוגדהאלמנטאת
 .) 6<עמ'חייםשל

הכותבים,לדברישבלבול'אלאלמדי'ומבלבליםמתעתעיםדבריםאכן'
דברנראה,כךהמייצגת,ההיברידית,הזהותממטרותמטרהגםהוא

וכלגילוי.וגםהסתרהגםשימורה,וגםלזהותהתנגדותגםוהיפוכו:
 .ו"קרניבלי""תיאטרלי""טנטטיבי",הואהזההקיוםמהותכאשרזאת

דעתםלסוףשירדתיבטוחהייתירקלולחגיגהמצטרףברצוןהייתי
החוגגים.של

ספרותחוקרשלספרותיותאנטי

במונולוג"עיוןשהואהספרותיותשלדלותהעלהחרשבספרוהאם
 ,) 2007קריאה,סימןהמאוחד;<הקיבוץעליכם"שלוםמאת'עצה'

יושב?הואשעליוהענףאתמירוןדןהוותיקהספרותחוקרכורת
הקצרהסיפוראתהכוללבספרכן.היאהמפתיעההתשובהלכאורה
<עמודיםעליוהמסהואת ) 18-5<עמודיםמירוןבידימתורגם 1904משנת

בז'אנרהחלהיבטיה:כלעלביצירהמפורטדיוןמירוןעורך ) 136-21

לפימינורית","ספרותשלבסוגהוכלהכתובההיאשבוהמונולוג
לדעתומשתייכתהיאאליווגואטרי,דלזשלהמיון

פרנץשלסיפוריודוגמתמופתיצירותעםיחד

למשל.קפקא,

שלאורכהלכלאגודלבצדעקבלהלךבדעתיאין
אלאמסקנותיה.ואלסופהאללחתוראלאהמסה,
זאתבכלצריךהדברים,עיקריאתלהביןשכדי

ובכן"עצה".הסיפורשלעניינומהבקצרה,לומר

צעיר'אברךלהפנותשמבקשבשאלהעוסקהוא
עלעלוהגבירשללבתוהילדיםחשוכישנישואיו

עליומההיאוהשאלהדעת.זחוחסופראלשרטון'
אוהחומרי'עולמואתולאבדלהתגרש ?לעשות
אשרהסופרהןהאנושי?כבודואתולאבדלהישאר
הואורקהכל'לדעתמוכרחהרבהכךכל"כותב
הסאטירהלבהנכונה".העצהאתלולהשיאיוכל
השניים,ביןסופהלקראתכמעטהאליםבעימותהוא

לומרמהלסופרבעצםשאיןלאברךמתבררכאשר
יתרוןכללואין-אנושיתערכית,מוסרית,-שהיאבחינהמכלוכילו

עליו.

והספרותהסופרמעמדהסיפור:שברקעהשאלותבכלמרחיבמירוןדן

העולהמעמדוהאברך'שלהשוקעמעמדוההיא,בעתהיהודיתבחברה

החדשיםהמתעשריםמעמדהאברך'אשתאצלהמבקרהצעירהרופאשל
מקוםמאותובעיקרלכך'מעברמכוונתשהמסהנראהאולםוכדומה.

שביעי<מפרקלסופרהאברךביןהמפגששיבושאתמתארתהיאשבו

מכאןואילך>.לרעיצה"-מהערצהלזלזול,-כבוד"מיראתהנקרא
כאשרעולההמתח •ממשקלומאבדהסופרואילומשקלצוברהאברך
האברך.שלאשתועםהצעירהדוקטוריחסיפרשתמשתרבבתלשיחה

האברךמירון.כותבהסיפור",מארגשלמכוונתהגסהחלהזו"מנקודה
גםמתבטאהדבראלאובגידופים,בקללותלשונואתמתבלרקלא

עלממשבגופוצרהאברךכאשרמתרחשהשיא .שלוהגוף""בשפת

השיאיםשיאואילולשולחן.מעלזהפניו".תוךאלישר"ומדברהסופר



השניים:שלרגליהםבהסתבכותלשולחןמתחתעתבאותהמתרחש
במהירותהסיפוראתהמקרבקריטירגעהואהרגלייםקליעת"רגע

רקלאהאברךמודעלאבאורח .לסיומואותושתביאלהתפוצצות
אותו"אונסאותו'בועללתוכו'חודרגםאלאהסופר'עםמתלכד

 .) 104<עמ'

מירוןשמבקשהמשמעותאתמיצינולאאבלבכך
באמדועהיאהמהותיתהשאלה .הסיפורמןלהפיק
לאהריבעצתו?לשאולהסופראלהאברךבכלל
היהכךלשם .כלשהימעשיתבעיהפתרוןלשם
הסיבהוכדומה.הדיןעורךהרב,אללפנותיכול

דרך"כמורתהספרותמןשלובציפיותנעוצה
האברךרוצה"מהמירון:כותבלחיים".הומניסטית

וחיזוקעידודאוהשתיים:מןאחתהסופר?מןלקבל
מתוךוכפרהמחילהאוהנדרש;המעשהאתלבצע
כלומר' ,) 110<עמ'כן"לעשותיכולתואיהבנת
שמתבררדברלמצבו'ובהבנהבאמפתיהרצונו
מדוע,באריכותמסבירמירוןבעליל.אפשריכבלתי

שהואלהביןמתחיל"האברךאחת:היאהתוצאהאך

נזיפה,לאעידוד'לאמהסופר;דברשוםיקבללא
מוכןאינוכללשהסופרמביןהאברךהדרכה.לא

 11אחריותעצמועללקבלמוכןאינו .למצבולהיכנס

האברךשלהוויכוחמטרתואילךמכאן ,) 119<עמ'
תשובה,ממנולקבלניסיוןעודלאהיאהסופרעם

לדעתנוכחהואהסופר.שלאפסותואתלחשוףמכווןניסיוןאלא
והתרבותהספרותמתיימרתושבוהסופרמתיימרשבוהרוחיפי"שכל

זולסיטואציהמירוןשלהסיכוםפנים".העמדתאלאאינוהגבוהה,
האקזיסטנציאליזםתרמית.הואהסופרשל"האידיאליזםוחלק:חדהוא
 ,) 120<עמ'אמת"הואהאברךשל

מרחיקשלווהסיכוםחותרהואלהיכןספקשוםמותיראינומירון
ויתבצרישובבוודאיוהסופרלדרכוהאברךנוסעהסיפור"בתוםלכת:

המושג,שלוהמוסדיהגבוהבמובן'הספרות'אבלמכתבתו.מאחורי
חללותמוטלותנותרותוסמכות,כתכונה'הספרותיות',דיוקוליתר

 .) 121<עמ'הבימה"על

שלוהמוסדיהגבוהבמובן"הספרותלהבלטה.ראוייםאלהדברים

נוחלת"הספרותיות",כלפיהמירוןשלהמזלזלבביטויואוהמושג",
מירוןשאיןההרגשהעםנותריםאנוכן'עליתרמוחצת.תבוסהכאן

"הספרות"כללעלאלאעליכם,שלוםשל"עצה"הסיפורעלרקמדבר
היא!באשר

כסיפור"עצה"ראשית,נימוקים:כמהמונההואהחמורמשפטולהצדקת
<גיבורהמדבר"האדם"העדפתעלמצביעהמונולוגבז'אנרמופת

לדיבורלאהמחויבהמספר""האדםפניעלבמציאותהפועלהמונולוג>
הדיבור""לשוןהעדפתעלמצביעהסיפורשנית,<הסופר>.לכתבאלא

יידיש<כלומרהשוניםלרבדיההספרותית""הלשוןעלמקומיתהעממית
"העדפהמבטאהסיפורמשמעותית,נקודהוזושלישית,עברית>.לעומת

אפל'סבוך'כענייןהחייםאתהמציגהאנטי-אידיאולוגית,אידיאית
תוכלאחרתאוזוחברתית-מוסריתשאידיאולוגיהמכדימשמעותורב

מבטאהסיפורמקודמתה,הנובעתרביעית,דרך".מורהבולשמש

לעומתהמציאות,שלמוסריערכימשיפוטלהימנעות"החותרתעמדה
"המונולוגיםאלה:כלשלוהסיכוםכזה",שיפוטלעברהמוליכהעמדה
ולהסדירלתעלניסיוןכלנגדעקרונימרדמבטאיםעליכםשלוםשל
שלהפוליטיקהכלשהם."אפיקיםבתוךומערבולותיהםהחייםאת

והיאואנטי-נורמטיביתאנטי-אידיאולוגיתפוליטיקההיאהמונולוגים

הגלומהלכוחנותהשעבודמןהאנושיהקיוםאתלשחררשאיפהמבטאת
 ,) 134<עמ'שיפוטיות"בכל

במיוחדגדולה,משחררתהשפעהבעליהםאחד'מצדאלה,דברים
כיוםאצלנוהנכתביםלדבריםגמורהבסתירהעומדיםשהםמשום

צדקנית.שיפוטיותהרווייםוהעיוןהספרותבתחום

נעדריעצמםהםהאמנםלשאול,חייביםשני,מצד
בכלהגלומה"כוחנותואפילושיפוטיותכל

 ?הספרותומוסדהסופרכלפי 11שיפוטיות
מוסדית"ספרות"ביןמירוןמבחיןהענייןלצורך
"המצאתכימסביר'הואאחרת.ספרותלביןגבוהה

"ספרותיות".בשםמכנהשהואהדברהיאהספרות"

מסתפקהואאךנפרד'דיוןמצריכההנושאהבהרת

<שנוטליםמסוימתצרפתיתאסכולהשלפיבאומרו

ונוספים>זומתורדודאן'דטיין'שאול'חלקבה
יחסית,מאוחרמאורעהיא 11הספרות"המצאת

לטענתהתרבות.בתולדותהאחרונותמהמאות

אופןהואלספרותטקסטשעושהמהזו'אסכולה
חוזהבכריתתכרוכה"הספרותיות"בו.קריאתנו

אופןאתהמגדירלקוראו'המחברביןחברתי
שלהופעתהמאזמירון'לדברי .בוהקריאה

גםוהולכתמתפתחתהזה,במובן"הספרותיות"
שלבתקפותוהכופרת"אנטי-ספרותית",ספרות

מעניקשהואובהנחיותהחברתי-ספרותיהחוזה

החד-האורליתהדיבורפעולתאתמעדיפהזוספרותהכתוב.לטקסט

עליכם"שלוםכמה:פיגדולתוקףכבעלתאותהומציגהפעמית
'עצה'הכתיבה.פניעלהדיבורלהעדפתמאודקרובשלובמונולוגים

בדיוקהואלמבחןכאןשעומדומהרדיקליאנטי-ספרותיסיפורהוא

מתארתהסופרשלהתמוטטותו •לקוראוהמחברביןהנכרתחוזהאותו
אתמירוןחותם ) 136<עמ'הספרותיות"מוסדשלחורבנואתבעצם

לפרש.בלאדבריו
במסהמתייצבהוותיקהספרותשחוקרהואזאת,בכללהביןשניתןמה

המקובל.הספרותמוסדונגדהאנטי-ספרותיותלימיןשכתבהאחרונה
<המציינתהאנרכיסטיתגיתהאידיאולוהמגמהאתמאמץרקלאהואבכך'
אלאספרו>,הופיעשבהחברחנןבעריכתהשחורה""הכבשהספריאת
עלכתיבתוונגדעצמושלוהספרותימפעלונגדלכאורהיוצאגם

וסיפוריועליכםשלוםהואשםהכלשלאברורשהריהעברית,הספרות

כמהעדבשאלהגםלהרהרלסיום,מיותר'שלאדומני'המונולוגיים.
האופקאתמצמצמתדווקאאומרחיבה"האנטי-ספרותיות"מגמתאימוץ

אידיאולוגיהאימוץמאחורימסתתרמהוכןהחוקר?שלהתרבותי
אחרת?אידיאולוגיהככלאידיאולוגיההיאשגםאנרכיסטית,

מיאקובסקישלהקסםחליל

במשוררהעוסקהמרזביםחלילהספרמןללמודאפשררביםדברים
הגג/עליית<ספרי " 1912-1918ופרוזהשיריםהמוקדם,"מיאקובסקי

אחריתמבוא,תרגום,-כולוהספר .) 2007עמ' 260אחרונות,ידיעות

גלמן'עמנואללדבר","משוגעשליוזמתופריהוא-והערותדבר
-מסייגהוא("המוקדם"הרוסיהשירהגאוןשלגדולומעריץאוהב
לפתחנושהניחהמהולל,הכסף""תורבןדומני>מיותר,סיוגזהאבל
שצולליםלפניעודאבל •תקופתוועלעליופואטיידעשלבלוםאוצר
השוואתפואמות,שירים,<הכולליםעצמםהמגווניםהטקסטיםאל
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1 
שלורשימותעליו'דורובנישלרשימותמושגים,לקסיקוןתרגומים,

העיצובמןהלבושיכורהעיןמסתחררתועוד>ועוד'קודמיו'על
מוסקוביץ'וורידוולושיןאנהשלידיהםמעשההמדהים,הפוטוריסטי

אפשרממנוגםבמקומותינו.כמותונראהלאמאודרבזמןשכבר
איננהשירהכיצדשירה,ספרילעצבישכיצדשניים,אודברללמוד

צועדיםוכאשראחרות,באמנויותמלווהאלאלבדההצועדתאמנות

הרגליים.תחתרועדת'האדמהאחראופוטוריסטידגלתחתאםבחבורה,

גלמןתרגומים.השוואתבאחד'רקואתמקדרבותפניםלספרכאמור
בנוסףופןשלונסקיתרגומימולשלותרגומיואתלהציגחוששאינו

עלשנעמודכדימביאשהואלעבריתובתעתיקהרוסיבמקורלשיר
מהשוואהכישבח,לכלהראויאמיץמעשהזהצלילו.ועלהברותיו

ברוסיתהנקראהשיראתונראה.בואוובכן'רבות.ללמודאפשרכזאת
'ואף-על-פי-כן'.ושלונסקיזאת''ובכלגלמןמתרגםוסיו-טקי''אח

גלמן:בתרגוםהראשוןהבית
בעל-שזבתאווהריר-הנהרעגבת,/חולהשלכאפושקעההעיר

ערוותםאתחשפונלהבת/בהפקרותבושה,ללאוהגנים,כורחו;;

החום.בשיאוהתרווחו

שלונסקי:בתרגוםהראשוןהבית
יקדמוני.ברירועגבים-/נהר:סיפיליטיקן.שלכחוטמומשוקע,רחוב

התפרקדובהפקרהגניםכאן'/ראיתיבם,העלהאחרוןעדערומים /
 .ביוני
הערות:כמהלהעירמבקשאלאגלמן'שלתרגומואתפוסלאינני

ולדעתיעלינו'מקובלשלונסקי.שלמתרגומופשוטיותרהרבהתרגומו
להתאיםצריךשתרגוםשירה,לתרגומיביחסלאובוודאיבצדק,שלא

רדודה><וגםפשוטהיותרהרבהאכןימינו'שלוהעבריתזמנו'לשפת
לתקופתו'נאמןגלמןשלתרגומוזומבחינהשלונסקי.ימישלמהעברית

תרצואםגבוהה,שפתומורכב,יותרהרבהשלונסקיתרגוםבעוד

יופיהמתברר'דווקא,זהאבלבקלות.מתנגנתואינהבחלקה,מליצית

אצלנעדרראשונה><שורהבביתהראשוןהמשפטלמשל'ערכה.וחן
המשמש"משוקע"שמניבפועלמשתמשהואממש.שלפועלשלונסקי

 " ...שקעה"העירלחלוטיןתקנימשפטזהוגלמןאצלתואר.שםגם
"יקדמוני"שלונסקיאצלהפועלשנייה><שורההשניבמשפטונו'.
והואגלמן>אצלכמותםתמצא<לאהפועל""כינויישנקראמהכולל
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בעייתי.צירוףהואכורחו"בעל"שזבגלמןאצלהמשפט.בסוףמוצב
כורחו""בעלכיכאןמיותרתזיקהמשפטהפותחת<שזב>,השימוששין
כורחו".בעלזבתאווהריר-"הנהרלכתובהיהודיזיקה,משפטאינו

מיותר.זהוגםהתקין'המשקללמעןנעשתההשיןשתוספתייתכן
מוצלחכולוהביתאולםגלמן'אצליותראוליטובההשלישיתהשורה
בושה""ללאלעומת"הפקר"גםכךשלונסקי.אצליותרהרבה

גלמןאצללחריזה.ביחסגםהדיןהוא"התרווחו".לעומתו"התפרקדו"
צולע>:"החום"-כורחו""בעלכי<אםנלהבת"-"עגבתפשוטההיא

"יקדמוניוכןכאן"ראיתי-"סיפילטיקןגאוניתהיאשלונסקיאצלואילו

יכולשירהאוהבכאמור'כי'ההשוואה,עלשמחאניאבליוני".-
שירשלובהשוואהאחדבביתאלאעסקנוולאהרבה.ממנהללמוד

אח.ד

היודעיםאשרי

הלוקחיםאקדמיהבאנשיהתנשאות><אותמימותשלרבהמידהיש

העולםאתלשנותהצורךבדברמרקםשלאמרתואתמדירבהברצינות
נוטליםפניות,נטולמדעיתיאוראותולתארובמקדםלפרשו'רקולא
הםבתקשורת,עיתונאיםכמובכ,ךלהנהיגו.גםהיומרהאתעצמםעל

זהלענייןהבדלואיןיעדים,שלומסמניםשופטיםלמטיפים,הופכים

עמודים.מאדתבןמדעילמחקרעמודרבעעלעיתונאיטורבין

מאתהארוךהשםבעלחדשספרמכותרתוכברביעוררזותחושה
חברתיפסיכולוגיניתוח-הסכסוךעםלחיותבר-טל:דניאלפרופסור

בעריכתמצב""תמונתבסדרה<הופיע .בישראלהיהודיתהחברהשל
מהפרופסור'הואשפרגביגםאגב, . 2007כרמלהוצאתשפר'גבי

למעלה.>דבריאתשמחזק
חברהיש-סכסוךיששבכותרת:במשוואהכבררמוזהכלתרצואם

משוואהבתוךהללוהרכיביםובסידורפסיכולוגיים.גורמיםויש-יהודית
סיוםאתמונעיםהיהודיתבחברהפסיכולוגייםגורמיםנקבל:פשוטה

הראיותאתשבץכלומרגמור'זילואידךכולה,התורהזאת .הסכסוך
לאורךקודמיםומאמריםמחקריםבאין-ספורממילאכברהמצויות

 .להוכיח"שהיה"מהבגיאומטריה,כמווסמן'הזה,הספרעמודי 414
הכותרת.לושרומזתמהאתמאמתתהספר'שלהענייניםבתוכןהצצה
בלתיסכסוכיםשלהפסיכולוגית-חברתית"התשתיתראשוןפרקלאחר

"הסכסוךשניפרקולאחרמתודולוגי,מבואשהואהמשגה"נשלטים:

השיטהיישוםשהואשלו",הקולקטיביוהזיכרוןאופיוהישראלי-ערבי:
בחברההפסיכולוגייםהגורמיםבדברהראיותפרקימגיעיםלאזורנו'
של"מנטליותעלפרקוהםהסכסוך'שלסיומואתהמונעיםהיהודית
"הזיכרוןעלפרקהשראה",שלהקולקטיבי"הזיכרוןעלפרקמצור",

עלפרקהביטחון","אמונותעלפרקהאלימות",שלהקולקטיבי
דומני'כמותם,קראנושכברדבריםועוד.הפחד"של"דומיננטיות

תלמידיהדן!ותלמידיזרטלבוטל'עילם,רם,צוקרמן'אופיר'אצל

בספרואותהממנףהואוכיצדבר-טלשלהמיוחדתתרומתוכןאםמהי

ספק"איןכותב:הואחשיבתו'עיקריאתהמכילהב"הקדמה"זה?
מוחשיותדרישותעלונסבממשיהואפלסטיניהישראלישהסכסוך

צלקותשהותירואלימותבדרכיםומתנהלהתנהלהואהצדדים.שנישל
הוסיפופסיכולוגייםשיסודותספקגםאיןאךהעמים.שניבקרברבות

זהשסכסוךולכךלהמשכיותו'הסכסוך'לחומרתרבהמידהומוסיפים
 .) 14<עמ'שלום"בדרכיעדייןנפתרלא

תוקעהואהזהובסדקפסיכולוגיסכסוךוישממשיסכסוךישכלומר'
אולילפתרון'קשההממשיהסכסוךאם .להרחיבוושואףעקבואת



פסיכולוגיים","יסודותהפסיכולוגי.הסכסוךאתתחילהלפתורצריך
מורכביםהפסיכולוגי-חברתי""הרפרטוארמכנהשהואמהאו

"אמונה":מגדירהואכיצדלדוגמה,הנה,רגשות".עמדות,מ"אמונות,

ודאות.שלמינימאליתברמהבהמחזיקשאדםכטענהמוגדרתאמונה

שמייחסיםהוודאותברמתנבדלותהאמונות
שבהןהאמונותבהן.המחזיקיםאלהלהן

מאדגבוההודאותברמתאדםבנימחזיקים

כמוולאמיתות.לעובדותבעיניהםנחשבות

שישהעלכליההביאהשהשואההאמונה

 .היהודיהעםמבנימיליונים

בספרובעברנתקלתיכברהזובדוגמהמעניין!
חוזרובר-טל ) 2000 (לרעלשוןאופירעדישל

בשואהשנספוהמיליוניםששת .כאןעליה
"אמונה".אםכיממשית"עובדה"אינה

עדיאבלמביא,אינושבר-טלבפועל'המספר
חמישה(במילים: 5,800,000הואכן'אופיר

זוכלומריהודים>,אלףמאותושמונהמיליון

בר-טלדניאלזאתובכללמדי'גבוההודאותבעלת"אמונה"
כ"אמונה"לתייגהלבר-טלמאודחשוב

פתרוןעלהמכבידלגורםאותההופךהיהודיהעםבניידיעלשטיפוחה
הסכסוך.

ל"אמונה"בר-טלמקדישהשואה",שלהקולקטיבי"הזיכרוןשלםפרק
בומסכםאךהואלמעשהולנזקה.השואה")"דתלהקרא(אופירזו

זהראהאבללעייפה.נטחןשכברבנושאמחקריםשלארוכהשורה
ההשמדהסכנתכיבנווהתרושחזרוהללוהמחקריםכללאחרפלא:

לגביבוהשימושכיומעבר'מעלנופחאושוויץזיכרוןכימדומה,היא
לרעהניצולוהואוכדומה>אבןאבאכמאמראושוויץ"<"גבולותישראל

בידי"האמונה")גישתבעליעלהחביבבלעז(אינסטרומנטליזציה,

הגרעין'איוםוממשיחדשהשמדהאיוםלפתעלוצץהיהודית,המדינה
<וזההנוכחי.בספרזכרכללואיןשאפילועדחדשכהוהואהאיראני'

רבות>.פסקאותבולתקןצריךהיהאחרתכימזלו'מסוימתבמידה
אמיתייםאיומיםביןלהבחיןהמסוגלהחברהוחוקרהפסיכולוגאשרי

העתידאתבוודאותיודעשהואוהסבורבחקריו>של(בתודעהלמדומים

שמטביעהלקחמהובוודאותיודעשהואשסבורמישלואשריולהתרחש.
השואהלאחרבלב.דאחדלקחתמידזהוכאילוכלשהו'מאורעבנו
המורדיםדרך-הדרכים"שתי"עלהידועההמסהאתאלתרמןכתב
צדקההיודנרטיםדרךכילאחרים,בניגודוסבר'-היודנרטיםודרך
אבלומנוגדים.הפוכיםלהיותיכוליםהלקחיםכישמוכיחמהיותר.

הזה.המלומדהספרשלהמקורותברשימתאפילונזכראינוזהחיבור

סוגאלאאינובספרולהציגבר-טלשמתיימרהידעגםאוליכלומר'
"אמונה".של

שיקצראלאאחרים,בפרקיםגםלהצביעאפשרדומיםכשליםעל
טיפול.טעונההטיעון",צדדיות"חדוהיאזאת,בכלאחתנקודההמצע.
היהודיתבחברהפסיכולוגייםגורמיםשלבשורהעוסקבר-טלכאמור'

מטבעמטיל'בלבדהיהודיתבחברהעיסוקושלום.שלפתרוןהמעכבים
בספרלפחותהיהודי'הצדעלשלוםלהעדרהאשמהכלאתהדברים,

בצדבקיא(שאינותשובותכמהכךעלומשיבלכךמודעהמחברהזה.

בעיותיואתינתחצדשכלמעדיףשהואערבית,דוברשאינוהפלסטיני'
העניין.בכךלאאבללדחותן'אולקבלןשאפשר ) 20עמ'וכדומה,
הסכסוךביןלנתקבניסיונוכלומרבחידושו'דווקאהואלדעתי'הקושי'
בראשון'הדיוןאתמספרוהשמיטכאשר .הפסיכולוגילסכסוךהממשי

שלולאכוונות,שלענייןהואהכלכאילונדמההשני'רקונותר
מרחיקיובוויתוריםשלוםבהסדרלביבכלתומךאניממשיים.אינטרסים

ניתןאםמסופקאניאבלנתקיים,אםספקשבלעדיווחושבלכת
עללדברמבלי"אמונות"לבין"עובדות"ביןשנפרידידיעללהשיגו

כפסיכולוגבר-טלדווקאכן:עליתראינטרסים.
"האמונות"אתמפרקהואשאםלהביןצריך
מותיר'הואהשניבצדכןעושהואינוהאחדבצד

הפרקבעזרתזאתאדגים"הגנות".ללאאותו
לתקווהביחסהפחד"דומיננטיותבספרהתשיעי

מחקריםשם,לדבריונשלט".בלתיבסכסוך
"ביציות"השקפותשבעליכךעלמעידים

מאופייניםולפשרהלשלוםהמתנגדים

יותרהגבוההפחד'שלקולקטיביתבאוריינטציה
 .) 296(עמ'"יוניות"השקפותבעלישלמזו

לפיכךצריכהזהלמצבהטיפוליתהתשובה
שתכלולחדשהערכיםמערכת"יצירתלהיות

אדםזכויותהחיים,קדושתהשלום,ערכיאת
<עמ'הפחדעלהתקווהתתגברשבהוכדומה

אינםהדבריםזאת,ובכללכאורה.פשוט .) 298

ישהשניהצדל"אמונת"שכןסימטריים.כה
חקירהשחקרתיה'מבליזוו"אמונה"הראשוןצדעלניכרתהשפעהכאן

היאובטלוויזיה,בעיתונותגלוייםפרסומיםעלמסתמךואנימדעית
בנורואההוארוח,אורךלוישמפחד'איננוהשניהצד .לחלוטיןשונה

נציגידברילמשלוראהיגיע,שיומםלצלבנים,בדומהזרים,פולשים
אוליאזבאיראן.ואחמדיניג'אדבלבנון'חיזבאללהברצועה,החמאס
הנפשי,ביטחוננולמעןזאת,בכלדרושהישראלית"ביציות"שלמידה

 ?הזאתהג'יהאדיתההתלהמותכלנגד

'הארץ'עלהמערכה

'הארץ'שלוספרות""תרבותהמוסףדפישמעלהריטועה,איניאם
הוכרזשלאעוקצניתמערכה'מתנהלתשלוהקלעיםמאחורייותרועוד
הקוראיםלתועלתועורכים.כותביםחלקבהושנוטליםרשמית,עליה
ממהלכיה.כמהלשרטטאנסה

שלההמשנהשכותרתשירה",ערבישל"פושלוסטברשימהראשיתה

בארץ",כאןהשמאלשלהזיוףוכלביאליקבמתחםלאור"יצחקחיתה

מילההיא"פושלוסט" . 2007ביוני-8בשפורסמהקקוןאורןמאת
קקון'שלוברשימהספרותית,ביצירה"שקר"או"כזב"שעניינהרוסית
תוכנה,אתכאןאשחזרלא .כפשוטוזיוףלבטאנועדהמעיד'שהואכפי
לאורשנשאהדבריםכיטועןקקוןכיקראה,שלאלמיאומרורק

להלן>(וראההעברית"מהספרות"פרידהחיתהשכותרתםאירועבאותו
בפועלזוכהאךפוליטילנרדףשמתחזהמישלוצביעותהתחסדותהם

 •הספרותיהממסדשלהכיבודיםבכל
היהלאורשלהביתבעיתוןזומעיןחריפהרשימהשפרסוםספקאין

שהיאגםמהציפו'בניהעורך'שלפרובוקטיבי'לאאםמפתיעמעשה
אמירעללאורשללמאמרוממשבשכנותהעימוד'מבחינתניתנה,
תיאוםכאןהיהשאולילחשובאפשרלכאורהגיליון.באותוגלבע
ולהאדיר>תפוצהלהגבירכדי-לאורציפו'(קקון'השלושהביןמוקדם
אולםתגובה.כלעליהחיתהלאפרסומהשלאחרשבשבועמכיוון
שלתגובתוהיאלכךוהראייההיה,לאזאתבכלכזהשתיאוםכנראה
כעבורבמוסףשפורסמהשלי"הפחד"תולדותברשימתולאוריצחק

לוונדרשהופתעבאמתשלאורכנראה, . 2007ביוני-22בשבועיים
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ו
שלבשמונוקבתאיננההתגובהלהגיב.כדיזמן

מןתמיםילדותזיכרוןלכאורה,ועניינה,קקון'
שלה.בנמעןלטעותאפשראיאולםבמושבה,הבית

הביתסביבוהשדותהוואדיעלמספרתהרשימה

דווקאשכילדיםוכדומה,ותניםנמיותעלבמושבה,
היאסיומהלקראתרקמהם.פחדוולאאותםאהבו

הכפרית,האידיליהאתהפורעשוטה""כלבמזכירה
לשמאלמימין"הרץבאמת,מסוכןחייםבעל

אלאממנו'להיזהרדרךשוםשאיןלימין'ומשמאל
לביןבינולערבוחלילהולהתעלם.להתחמק
ימינה,אושמאלהשהלכואחרים,ועזוביםאסופים

ופעםלכאןפעםמהמתרוצצים,להיזהררקאלא
 " ...אותםשיקבלוובלבדונושכיםמלקקיםלכאן'

ברורגםאלאהכוונה,למימידשברוררקלא

הסתםמןקדמהלאורעלקקוןשלשלהתקפתו
קקוןכנראהנדחהשבההשניים,ביןיחסיםמסכת

 .ברשימתולאורשרומזכפיהתקבל'ולא
בניהעורךבעקיפיןמגיבסבור'אניזו'לתגובה

מועד>מבעודלהלהיערךהיהיכול<שגםציפו
גיליוןאותושלהראשוןבעמודמפרסםהואכאשר

הרלינגאבימאת"סיפורונים"-החדשהתגליתואת
בשכונתבמסעדהכטבחהעובד 47בןכותב-

"למעןכיציפוכותבלתגליתובהקדמה .פלורנטין
ממעבההמגיחיםכאלהפעמייםחדטקסטים

כןלספרות".מוסףשיהיהכדאיהיההאלמוניות,
ורדייצחקמאתרשימהגיליוןבאותומתפרסמות

שירהאנתולוגיית-"אדומהעלהפועל""קדימה

ואד;אל"באבלנדריעידןמאתורשימהמעמדית"
להקתשלשירעלההתרסקות"עונגא: 38

אתוהמתארברדיוכעתהמושמעהביל"ויים

הציונית.המדינהשלהמטאפוריתהתרסקותה
הרושםמןלהשתחרראפשראיזה,מקבץלמקרא

רשימתועלישירהלאתגובהלהיותנועדשהוא

אניראה,לו:לומרציפובאכאילולאור'של
אפקטיבייםיותרדבריםלעשותשליבמוסףיכול

ב'מטעם'עושהשאתהממהרדיקלייםויותר

ולמחשבהלספרותעת("כתבשבעריכתך

כלהחלומשםקקוןאתדחהשאולירדיקלית"'
המאבק?>.

אפשרוהיה'הארץ'שקטהיוםכארבעיםלמשך

לאכימתבררוהנההמערכה.תמהשאולילחשוב,

דרורבעריכת'הארץ'של'ספרים'במוסףלגמרי.
פניעלמתפרסמים 2007ביולי-25המןמשעני

במתחםלאוריצחקשנשאהדבריםעמודיםכפולת
מהספרות"פרידהבשםכחודשייםלפניביאליק

כני),יעמודהחרששיריוספרצאת<עםהעברית"

ב"תרבותהמקוריתברשימתוקקוןיצאושנגדם

רקאלאלגופם,בהםלדוןהמקוםזהלאוספרות".
מתייצביםהזההפרסוםשבמעשההשערהלהציע

מצדוקקוןציפומחנות:שניהזהבוויכוחעתה

המוספים,שניוכןשני'מצדומשעניולאוראחד'
מענייןיהיה'הארץ'.שלו'ספרים'וספרות''תרבות

 ·:·ההתפתחויות.אחרלעקוב
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הפלסטונותהחלןצה

שמןאלןףמתו

צילומיםתערוכתריק","כשהביתכהן:אלוןאשכר

אובייקט-יחסימייצרתכהןאלוןאשכרהאמניתשלריק""כשהביתתערוכהה
המוטיםבבתיםהמביטהצופהפרשנות:מערכיבכמהפגומיםסובייקט

אתו"ליישר""לארגן""לסדר",לנסותשלאיכולאינוהחדות,בזוויות
ומחייבתבצופהמביטההאמנית,לתודעתכראיעצמה,התמונההתמונה.מולאלראשו

כחלקהתערוכה,מושגיו.אתמארגןהואשבהםהדימוייםעלמחדשלחשובאותו
אלמחדשלהיערךבישראלהתרבותערכיאתמחייבתהמוזיאלית,הסטטוסמכלכלת

המחשבהאתשמשעתקתהישראלית,האופרהבביתדווקאהריק,הביתשלמקומומול
אליטיסטית.לדמוקרטיההשואפתתרבותית,והחדהאירופוצנטרית

("מושבתבקיבוץהריקהבית

להתמלאיכולאינוהחלוצים"),

הפלסטיניהאחרעודכל

האיהכוחמיחסיכחלקמתרוקן'
הקיבוציםביןשוויוניים

מהאוכלוסיה>אחוז<שלושה
הפלסטיניםמיליונילבין

ישראלבתוךהמדוכאים
הכבושים.ובשטחים

מייצגקולגםהואהריקהבית
כליאתלהקיףהמנסהבשפה

שלהצופה,שלהריקההתודעה

המוצג,האובייקטשלהאמן'
התרבותיהמרחבאלגםכאמורמרפדוהריקהביתהאובייקט.אתהמכילההתערוכהשל

תרבותיתאופציהבאמתאינההאופרהשהריהישראלי'האופרהביתהתערוכה,נערכתבו
בנרטיבהנעדריםהגיבוריםתודעתעםגםמתכתבהריקהביתהאוכלוסייה.שכבותלרוב

פרשתקו .מכינונוכחלקהריק,לביתבדרךומתונפצעושנפגעו'אלוהאמנותי'
הקולוניאלית,המושבהשלהרפאיםרוחהיאזומלחמה . 48מלחמתהואבתערוכההמים

הפלסטינים.אדמותעלשהוקםחלוצי'יישובהקיבוץ'חדשני'ניסיוןלבצעשניסתה
ואתהאמניתאתשמניעהאשמהלרגשהשנים,'עםדיאלקטיבמהלךהופךהריקהבית

-"האני"-"הבית"להתרוקנותהופךהריקהביתהליברלי.השמאלמחנה-קהילתה
היחסים-להתאחותשמנסיםהפגומיםהאובייקט-סובייקטיחסימשוםגם"הקולקטיב",

בקיבוץ.לילדההורהבין
הביתאתלפתוחשמנסההיחידההדמותתנועה.מיכולתמתרוקןהאמניתשלהמבט

אוליסגורה.נשארתהדלתכיאםאשה,היא-פיזי>באופןוגםפנימההמבטמכוח<גם

להיכנסשלההיכולתחוסרכאןמובעתדווקאואוליאשהבידילהיעשותיוכלהשינוי

אותהבדמותהשרון'בהודוגדלהבאילתשנולדהבתה,אתמציבהאלוןאשכרלבית.
והסבתא,הסבאאצלביקורבמהלךשצולמההבת,הקיבוצי.הביתלתוךהמביטהאשה

אירוני'באופןבילדותה.אמהשהתהשבוהילדיםביתשהיהמבנהלתוךמתבוננת
הקיבוץ,שלההיסטוריהאתאוצרהואהנוסטלגיה":"צריףבקיבוץמכונההצריף
החדש.הדורבפניסגורההיאכישנדמה

אךהריק,הפלסטיניהביתכנגדעומדהמתרוקןהקיבוצניק-האידיאליסטשלהבית



-צמיחהבתהליכינמצאהפלסטיניהביתכינדמה
לצייןישהנדונה.העבודהבתוךהצומחכדימוי

 ,האמנותיהטקסטמןהמזרחיהביתשלההיעדראת
העבודה''חלוקתעללהעידשיכולהיעדר

"השלום"מחנהפיהשעלהתרבותית-פוליטית,

 ,חברתיצדקשלשאלותאלפנימהמביטאינו
ישראל.בתוךואתניותגזעצבע,רב-תרבותיףת,

יכולהוארבים.מסומניםעםמסמןהואהריקהבית
הומניממוסרהיהודיהביתהתרוקנותאתלסמל

זיכרוןלהעמידגםוהאחרשלילתבשלודמוקרטי
הביתזאתועםהיהודי.העםשעברהאתנילטיהור
שמביטמבטהמבט.מתוךלהתמלאמתחילהריק

המבטהנטוש.הערביבביתלהביטהמנסהבאמנית

ישרודזמןוכמה ,מתרוקןבאמתמיהשואל

במרחב.השתלבותללאהציוניהפרויקט

נראהבהםלצילומיםכוונתיהשבר:מתוךאותנומחלציםרגעיםשני
חלוציאידיאלאותוה"שדה",הריק.הערביהביתלצדהצומחהשדה
לאסונותהסמן-הנטושהפלסטיניהביתבצדפלסטינילאידיאלהופך

עצמה.ובישראלבשטחיםוהגזענותהאפרטהיידולמדיניותהפלסטיניים
חלוצ/לאותומייחלתהאמניתכינדמהצמיחה,שלאידיאלאותובתוך

חייה.אתלנרמללישראלשתעזורפלסטיני;ת,ה

אשכרליסיפרה ,הפלסטיניהביתשלהצמיחהתהליכישלבהקשר

עלדווקאחיתההצילוםבזמןבהשעברההמחשבהכי ,כהןאלון
הערבילביתהסמוכההאדמהשמןבכךהמיוצגיםוהנישולהקונפליקט
התגוררושעליהאדמהמאותההקיבוץ.אתשמזיןהשדהצומחהמתפורר

אחריםבצילומיםפרנסתם.אתהקיבוץאנשימוצאיםבדואיםפעם

נצמדהחיהשדהאך ,אפורהופךהביתאפורות,הופכותהנעליים

פארןמוגר

אותנושולחתהביתצדאלהשיבוליםשדהשלההיצמדותהערבי.לבית
התיכון.במזרחמהיותנוכחלקהדדית,צמיחהשלפוליטייםלחזונות

הצבענוספות.משמעויותמוביללאפרוריותהצבעוניותביןהקונפליקט
למרותוחיוניות,עוצמתשלאיכותלומעניקהערביהביתבצילומי

ניחוחעולהשלהם,שמהאפרוריותהקיבוץלבתיבניגודהסדוק,המבנה
מופיעיםוסבאסבתאשלוביתםהערביהביתרקועיזבון.קמילהשל

שלפניזיכרוןשלאוטופיתראייהביןהקבלהנוצרתכךבשלמותם.
הזיכרוןארנוןשלאחרברגעמצוינדמההמבטלפלסטין.הציונות,בוא

 ·:·בדימוי.המתלבשכהיעדר ,כמסמןוהופעתו
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Partner of the European Network of Creative Writing Programs 

אביבתלל•ל•נבלוס)(פ•נת 73בנ•מ•ןנמלתרח,הליקוןבית

[iJJ6ill] ש>i1!!J:ll> LiYשJmנ 
סדנאות

השוניםהלימודבתחומימנחיםאור.אמירעםועודתרגולתרגום.משוב.עריכה,-iוליקוןשלiושיוiומסלול •
מפגשים) 56 ( 18:00-20:00ו-ג'א'ימים 1שנתי .אורחיםומשוררים

מפגשים) 10 ( 10:00-11:30ג'יום 1סלעאיריתמגמiו:פרשנינגליבקול.קריאiו

מפגשים> 14 ( 11:00-19:30ג'יום 1יקירועינתגן-משהיקיר :ם• nמנמתחילים,- aופרוז aשיר •
מפגשים) 14 ( 20:00-21:30נייום 1יק•רועינתגן-משהיקיר :ם• nמנ·מתקדמים.ופרוזהשירiו •
מפגשים) 14 ( 10:00-18:38 ' 1יוםואדםסוזןמנחה:אוטוגיוגופיות,נתינת •

 19:00-21:00ה'יוםמפגשיםסדות

כוכבברישראלהמשוררעםמפגשים 3-בחלוםכמסעהשירה •

אסשרוןהמשוררתעםמפגשים 3-הגעהלשאול,מסעות •

שביליבני~הסופרהמשוררעםמפגשים 3-הס-ופ•םהמשורריםשלהעבודהדוי nעל •

הליקוןנאתרבהמשךיפורסמונוספיםוהרצאותמפגשים *
."·. 

גללימידע
 ,;..; 2007אוקטובר-הלימודיםתחילת

מוגבלהמקומותמספרוח tקטנבקבוצותהלימודים
מנויין. 1ק 1הלבוגריחיילים.לסטודנטים.הנחה 10%

 .שמדרהלשינוייםהזכות .ויותרסדנאותלשתיולנרשמיםהליקוו
·---·.-'· 



שערלופתחן

לנגראורנה

Sounding Jerusalem -מוסיקהפסטיבל

וביתיריחו ,רמאללה ,לחםביתבירושלים,קאמרית

הוטואוסקראוידהאוסטריהצילןביוזמתחנינא,

לקרבשבכוחהבינלאומיתשפההיאוסיקהמ
המנצחמכברעמדכךעללבבות;

תזמורתשהקיםברנבויםדניאלוהפסנתרן
רועשפחותובסגנוןלחלוטיןשונהמסוגלבבותקירובערבית.יהודית

שהוקסםהוטו'אוסקראדיךהאוסטריהצילןשנהלפנייזםותקשורתי
האתניומהריכוזלהשראה,ייחודיכמקורירושליםשלהנדירמיופיה

החליטהעירשלהכובשמיופיהמהופנטשלה.ההטרוגניהתרבותי

השנייההשנהזואיכותי.בינלאומיקאמריתמוסיקהפסטיבללארגן
כדיובשטחיםבבירהחופשית,אליושהכניסההפסטיבל'מתקייםבה

באורמאיריםבושלום""פסטיבלאינוזה .אליולהגיעלכללאפשר

שלפסטיבלאלאבצוותאהמנגניםוערביםיהודיםנגניםזרקורים

שבירושליםהפנימיותהחצרותיפיקסםעלהתענגותשעיקרוכיף,
בהוספיסבעיקרהפסטיבלנערךשעברהבשנהוהחדשה.העתיקה

נוצריםצלייניםהקודשבעירלארחבמטרה-1863ב<שהוקםהאוסטרי
המרכזיהחוליםלביתהשחרורבמלחמתהפךהמאוחרובגלגולו

אמןכיתותבוהתקיימוהקודםבפסטיבלהערבית>.לאוכלוסייה
הנגניםחמישיםאתהאוסטריההוספיסמארחהשנהגםרבים.וקונצרטים

במשכנותהמצטייניםהנגניםומפרויקטמהשטחיםמאירופה,המגיעים

הכנסייהשלהפורחתהגינהבחצרהשנההתקייםהפסטיבלשאננים.

י.מ.ק.א.שאננים,במשכנותהארמנית,הפטריארכייהבחצרהלותראנית,

כנסיותובמגווןהאוסטרי'ההוספיסקולרבי","אמריקןהקסוםהמלון
קולגי,ושמידטאנדרוזסנטכנסייתדוגמתהעתיקהבירושליםומנזרים

הזיתים,שבהרבאמפיתיאטרוןאףהחפץ.כללפנישעריהםאתשפתחו
חנינאוביתיריחורמאללהלחם,בביתוכןויקטוריהאוגוסטהכנסיית

מעיןהפסטיבלהכיןנועזיםלרומנטיקניםקונצרטים.התקיימו
אורגנו'אליושביריחוהפיתויבהרקסומהבזריחהנפלא"פיקניקונצרט"

בחיק"יוםעללהתענגשרצולאורחיםהפסטיבל.מטעםהסעות
לארוחתהאורחיםהוזמנושלאחריהבוקר'מיסתהפסטיבלערךהכנסייה"

ביןלרובהתקיימוהקונצרטים .מוסיקלינחהמיולקונצרטבוקר
בעירלבתיהםלשוביוכלונועזיםפחותשירושלמיםכדיהערביים,

יום.באורהמערבית

מהמלחיניםבבכורהשהושמעויצירותבמיוחדהוזמנוהפסטיבללרגל
רובשלהצעירההרכבהקל.סטפןהאוסטריוהמלחיןויזנברגמנחם

מלחיניםשליצירותלצדהושמעובהןמקוריותתוכניות"הזמין"האמנים

 22מבין .זמננובניאוסטריםיםמלהיבשלויצירותלאס,גכפיליפ
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להשתקפויותשהוקדשההתוכניתלמשלחיתהמיוחדת-םיהקונצרט

שבעירהארכיאולוגיהמוזיאוןבחצרהצרפתיתבמוסיקההוויזואליהשל

ופולנקןף~ךקהמלחיניםשלעטםמפרישיריםהושמעוובההעתיקה,
 .וכיסיוקלודמסיאןשלקאמריותויצירות
הפנימיותהחצרותמיפיההתבשמותעלהדגשבהיותהדברים,מטבע

האורחיםקהלבפניחטופהלהצצהשעריהםאתשפתחוהמסדריםשל

כךהמבצעים.שלהמשובחתהרמהעללהתענגהיהניתןתמידלא-
שבהוספיסהבארוקישבאולםה"חמאם"-האקוסטיתבאמבטיהלמשל

~לס wאנדראסהמופלאהקלרניתןשלנגינתםצליליכאשר-האוסטרי
לציוץבינותבקעופוליזודיאסיאבההמחוננתהיוונייהוהפסנתרנית

נחמהזאתבכלציפתההמיוזעלקהל .המואזיןולסלסוליהציפורים

שערךהחגיגיתהפניםבקבלתלהםשהמתיןהווינאי'בשטרודלפורתא
-מוצרט""מתקפתלשורדיואילוהקונצרט.בתוםלמוזמניםההוספיס
בנגינתרוציליאנדראסהאיטלקיהפסנתרןשלקמעאהבוטהוהצליל

פניםקבלתהקונצרטבתוםציפתה- ) 478 'ק<מינורבסולהרביעייה
ההאזנהחיתהעצמהבפניחוויהקולרבי",ה"אמריקןמלוןנוסחמפוארת
שמונהבנגינתמנדלסוןולזימיו<היהודי>הוויולןשלהמדובבלצליל
ומאידךמחד'המופנםהצליל .ברףךמאתויולהוללקלרינטקטעים
הקשתחוםאתקמעאהזכירושמימיתתפילהלכלללהתעלותיכולתו

 .פרלמןשלהמופלאה
יהודיםמלחיניםשליצירותיהםלהעלאתהפסטיבלהקדישמיוחדמקום

 ' 193ב-ולעולמושהלךפרוהלינגקולנוסחמוכריםפחותוינאים

-להשמדהמטרייזנשטאדטששולחהצ'כיהיהודיהמלחיןשלשישייה
הווינאיהיהודיהמלחיןזמלינסקי'אלכסנדרשלויצירותשולהוף,אדיך

שבכדג.שלמורהושהיההמרתק

מממשלתמחציתו-ארו 130,000-זהייחודיפסטיבלשלהנדיבהמימון
התרבותומפורוםארו> 40,000 (האירופימהאיחודארו> 50,000 (גרמניה

מממשלתלאחלילה- ) 30,000 (פרטיותאוסטריותוקרנותהאוסטרי

זאתבלבד;ארו 1000תרםשלההחינוךשמשרדהרשמית,אוסטריה

קורכןחיתהאוסטריההרווחת,האוסטריתהאגדהפישעלמשום
עללהתענגשלאהיהאפשראיזאתועםהשנייה!העולםבמלחמת
 ·:·החבויה.ירושליםשללקסמההצצהועלהאירוח



(סופןן)םעננןבאשו

ועקבוד 1)

הקלחיםוסיביועייףמגורדהתירס,ת pמס?חזרכאשראחדרםו
הבית,לצדיושבתאותהראה ,גופושעלהסמיכהלזיעהדבוקים

בוהות.ועיניהלפניםושלוחותפסוקותרגליה ,נמוךשרפרףעל
שנותרוגזעיהםבערמה,ומוטליםכרותיםהיוהביתשסביבהנויעצי

פצועשלכדמולבןשרףנטףעדייןהפיקוסשלוגזעוכמצבות,נראו
נקטעו.שאבריו

שיכרותמוסהאתהזמנתיולכןאווירליהיה"לא-אמרה-"נחנקתי"
העצים."את

שאל.והתריסים?"החלונותאתפתחתלא"מדוע

לפרדסים:שמעברהגבעותאלהרחיקוועיניההשיבהמבין,""אינך
שמוניםבתרקלחיות.חיתהיכולהעדייןקלרה.אתגםקברנו"אתמול
מאמין?"היית ...בקיץריאותדלקתושתיים.

ארץ"אםלירושלים.נסעהארצה,שהגיעהלאחר ,אותוהכירהטרם

משפחותביןבאנו-תור,חדרשכרההיאהקודש."עיראזישראל,

שלבחלוםחיההיאהרומנטית.נשמתהאתשיברהמזרחוקסםערביות
אותהריתקהסקרנותהבשפע.מזמנתשירושליםמאלהוריחותצבעים

עבריתמעטאךשידעערביצעירמוסטפה,ביניהםהערבים,לשכניה

בקביעות.אצלהוביקר

הפכוהדתותהבדליועלוהערביםהיהודיםהעמים,יחסיעלהשיחות
מעשהשזהוהאמינהוהיאעמהלגורעברהואקרובה.לידידותאטאט
ישראל.בארץממשהתערותשל

השתייכהאליההציונית-סוציאליסטיתהנוערמתנועתוסומן,זליג

אתאיבדבחדרה,הערביאתכשראהלביקור.אליהבאבחרקוב,

משושהרוסית,האינטליגנציהחמדתוהחכמה,היפהטניהעשתונותיו.
בעוינותבמוסטפההביטהזה?"ו"הערביהציוניםהסטודנטיםשללבם

החדר.מןבזעםויצאבעלבוןעיניואתהשפילוזהובהתרסה
 ,ביטחוןליתרשמוטב,ואמרמ"הערבי"להיפרדבמפגיעממנהתבעזליג

בכנותגםאךבכעס,בכאב,התווכחושלםלילהירושלים.אתשתיטוש

שניהםהתחנכועליהםוהערכיםהאמונותכלאתגייסההיאלב.ובגילוי
עמיםיחסילתהום!שוקעתאת"טניהבשלו:הואאךהצעיר",ב"שומר

אתשאפקחעדארפהלאסופך.יהיהזהלא.-איתרלחיותכן.-

מפה."אותךואקחעינייך

"אניחדרה:דלתעלפתקהשאירההיאתקווה.לפתחיצאובבוקר
טניה."שתבין.יודעתאנילנסוע.חייבתהייתיאבלאותך,אוהבת

עבודה.וחיפשההאיכריםאחדאצלחדרשכרהתקווהבפתח
וחמיישיריםשהיוהמושבה,צעירישלבחברתםמצאהידידותנחמת

בקרובכיהבריטיהמחוזקציןלההודיעואזומעשיים.פשוטיםלב,

באה.שאיתרהתיירת"סרטיפיקט"משום ,הארץאתלעזובעליהיהיה

בפולין.למוריםלסמינרחברתהשלנישואיםמסיבתנערכהלילהבאותו
שלל"גרעין"אליווהצטרפהצעירבחלוץפגשהכתיירת,באההיאגם

 .בשרוןלקוםשהחלהכפר

גרמופוןלקולואוהלים.צריפיםביןגבעהעלנערכההנישואיםמסיבת
שללהזמנתונענתהבגפה,שבאהוהיא,והבחורות,הבחוריםרקדו

קדחת,ברע.חשההואבלילה .עמולרקודהצעירים,הגרעיןמחבריאחד
וסיפרהחםתהאותוהשקתה ,הפרוץבאוהלמיטתולידישבההיא .אמרו

בקרוב.לגירושנידונההיותהועלעצמהעללו
סרטיפיקט."לושישלמילהינשא"היאלה,אמרהיחידה,""הדרך

מראשונחתוםפיקטיבייםנישואים"נערוךשאלה,לך?"אנשא"אולי
הועמדהשבועבאותוהציעה.חודשים,"שלושהלאחרגירושיםהסכם

לעדים,לרב,לכולם,ידועהיההכלבכך.מהשלכמעשההחופה,
ימיםכמהלאחרתקווה.לפתחחזרההחופהלאחרמידולכלה.לחתן
לגורתבואיאולינשואים,כברשאנו"מכיווןוהציע:הבחוראליהבא

ביח.דהםמאזאיתי?"

אלאהגירושים,הסכםאתלממשדחףאותהפוקדהיהלפעםמפעם
החולות,השמים,היולומר,שנהגהכפיימים,באותםחייה'ש'תוכן

להקים .ישראלארץאתלעבוד .מאיןיש"ליצורהחדשה.הבראשית
באוכךונשארה.אמרהכךפחות,"חשובהשארכלעם.ליצורמדינה.
 ,אביועולמה.כלהיווהילדההתיישבותהטבע,העמק,בנם.לעולם
המטרה.לא ,האמצעיהיהבעלה,

 ,הוריושלהסגורהדלתםמאחוריששמעהעמומיםהקולותאתזכרהוא
שבקיוםהקשההמאמץעלקבלאביובמיטתם.והםחשוךכשהבית
והביעוחזרהדלקת,חולהבעורוהקופחתהשמשעלהמשק,ובפיתוח

למנהל-אזורלהתמנות"המוסדות"להצעתלהיענותרצונואת
לכאןבאנו"לאפסקה:היאאךבדרום.החדשההעוליםבהתיישבות

יהודי."שיתופיכפרלהקיםהלכנוכךלשםלאבמוסדות.פקידיםלהיות
ותקווה.כוחתשושונרדם,במיטהמתהפךמשתתק,היהוהוא

חרכימבעדלשרוקחדלהלאוהרוחהביתמןהרפולאהתניםקולות
ונרגעתהפעוטגופואתמחבקתאמואתזכרהואהירוקים.העץתריסי

קרוברחשלכלגרונהאלוממנוחזהאלמבטנהשעלהובפחד ,בחומו

מבחוץ.שבא

אלבירושלים,תלפיותואלאבו-תוראלחזקהכמיההעדייןבהחיתה

הארוכותהשיחותאלוהעוגיות,הנענעעםהתהכוסואלהמואריםהבתים
כאןוהצוננים.הארוכיםהערביםאלשם,שהסתופףלמימזומנותשהיו

בצריףיושביםאובבתיהםרובציםעייפות,מעולפיהיוכולםבכפר
השמירה.תורנויותועלהבאהלשנההזרעיםמחזורעלודניםההנהלה

ומישהובאפלהנפתחתהדלתידיתאתשמעהמנומנמת, ,אחדערב

זהירים.בצעדיםהביתהנכנס

חנוק.בקלשאלהאתה?""זה
"שובמבודחת.בנימההשיבהואאחר,"מישהוהיהשזהלךהיה"חסר
דינהבאה"שובבמיטה.ששכבלאחר ,לוסיפרהאצלו,"חיתההיא

ולאהבטחת'אברהמל'ה,הזקן.הרווקאברהמל'השללביתוהמשוגעת
הואושובהבודדהביתתריסיעלבמקלוהקישהצעקההיא ,קיימת,

לאהיאאךמשוגעת>,מפה<לכימשיגענה'האדוק,גייהאדוק,'גייצעק
סיפרה.שנרדמתי,"עדלהקישהמשיכהארוכותשעותהרפתה.

ביניהםחיתהלאביחסיהם.שהיוסמוייםקפליםנפתחומותולאחררק
לרובממדים,רחביםשביניהםאייםשניכמוחיוהםבוטה.קולניות

קיים.תמידאךסוערבלתי
שמקומהידעההמשותפיםחייהםבראשיתשכברמספרת,היא ,עכשיו

הביתמחלונותבאחדמשקוףבקביעתלוסייעהאחדיום •איתראינו
קראההשמים,"את"ראהלים.מעל ,בענןנפלאהקשתוראתה ,שבנו

הואהעננים,"מןהראשאתוהורידיבמשקוף"החזיקיבהתלהבות.

אליהמשבאאולםאביב.בתללחבריםונסעהמזוודהנטלההיאהשיב.
ובחרטה.בכאבאמרהוחזרתי,"לביביעמד"לא ,שתחזורוהפציר

 ·:·באנחה.הפטירהאשם,"לאהוא"אבל
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שורהתרגומושלקשת 1
סומןששון

שירהלתרגוםחייבמהלךהקדשתיולילות,ימיםשעות,רבהה
מאותכמהובתיקיכמגיורתינמצאיםכיוםלעברית.מערביתו

מחמישיםלמעלהבמשךופרסמתישתרגמתיופואמותשירים
 •-1500ל 1000ביןנעאלהתרגומיםשלשמספרםמשעראנישנה.

וגםלמיניהםעתכתביאנתולוגיות,-בעיתונותפורסמורובם
שישהענייןאבוש:ולאאודההיומית.בעיתונותספרותייםמוספים

-אחרותמאובססיותבשונהאבלבאובססיה,גובלשירהבתרגוםלי
שחקןאצלכמורוגע,שלרגעמציאתהואלדידי'שיר'תרגום
שיריםספרנוטלאניהיוםמעבודותעייףכשאניברידג'.אושחמט

מתפשטתהרווחהתחושתהרילרוחיהיאהתוצאהואםממנו;ומתרגם

גופי.בכל

לקבלנאלצתילהעבירםשכדיספריםשלושהועמיארצההגעתי
הספריםביןהעיראקי.והתרבותהחינוךממשרדהרשאהחותמת

מביןעיראקים,צעיריםמשורריםמשלדקיםקבציםשניהיוהאלה
היההשלישיהספרבגדאד.שלה"ספרותיים"הקפהבבתימכרי
העשריםבמאההערביתהשירהשלדרכהעלמרתקביקורתיספר
המשורריםשלמעניינתקבוצהבדיונושכללמצרי'מחברמאת

שיריםלצטטהמחברהרבההזהבספרהאלה.הצעיריםהעיראקים
דפיו.ביןהימצאםבזכותאליהםשנקשרתימלאים,כמעטאומלאים

חלום:היהבלביאךעברית,ידיעתבליארצההגעתישסיפרתי'כפי
הייתישלעתיםהאלהמהשיריםמבחרואתרגםכדבעיעבריתאלמד

לעצמיסיגלתיאךואכן' .המשוררשליויידותכבובמוחוללידתםעד
הצעיריםלמשורריםקרבתיבשללתרגם.התחלתיהעבריתהלשוןאת

לערבית;מעבריתכלומרהנגדי'בכיווןלתרגוםפניתילאהאלה
ללשוןעברישירלתרגםמאודכשנתבקשתירחוקות,לעתיםורק

יכולתיולא-שביקשהמשורריםאחדבכך.ידיאתניסיתיהערבית

אחריםרביםובעינישבעיניעמיחי'יהודההיה-לבקשתולסרב
טקסטהיהשתרגמתיהשירבמיטבה.ישראלמדינתשירתאתמסמל
מפוארשערהקמתגללובהזמנה,כתבשעמיחילמדיארוךפיוטי

השיר'אתלחרוטהיתההכוונההשמונים.בשנותלירושליםבכניסה
יודעואינניהתממש,לאהפרויקטהשער.עלהערבי,תרגומוולידו
'שעמלתישלילתרגוםזאת.בהזדמנותשכתבבשירעמיחיעשהמה

אתשלחתיהמשוררשלמותוולאחרשימוש,היהלאמעט,לאעליו
המנוח.בעלהשלהארכיוןאלאותושתצרףחנה,לאשתוהתרגום

שיריובצאתלי:זכוריםלעבריתשתרגמתינוספיםשנייםאושיר

תרגמתי' 1956בשנתהדרךלאורךפןאלכסנדרשלהמקובצים
יותר'הקצריםמשיריושלושהאושנייםחביבי'אמילשללבקשתו

פורסמוהםהדרךלאורךעלשכתבתימאמרעםיחדהופיעווהם
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שלהידועשירואתחביב:ואחרון'אל-ג'דיד'.הספרותיבירחון
ובחריזהבמשקללערביתתרגמתימההפקר'באורזכיתי'לאביאליק
חרסייך.ואשדשלירחונוב'אל-פג'ר',פורסםוהואהמקור,בעקבות
בחריזהלאאבלבמשקלשתרגם,האישחרסייךואשדהיהלימים

ידיעלמרשיםכספרשפורסםביאליקמשירתמבחרמדוקדקת,
 • 1966בשנתהעבריתהאוניברסיטה

לעבריתשתרגמתיהראשוןהשירלעברית.לתרגומיםעתהאשוב

עבאסי'עצאםהחיפאיהמשוררשלשירוהואזאת,בשפהושפורסם
הופיעותרגומושלי''הכפרנקראהשירלמק"י,מקורבשהיהאיש

אנשישלביטאונם ,'ו~'העתבכתבזוכר>שאני<ככל 1954בשנת
ד"רבידיכךואחרבנימיןרביבידישנערךלשעבר'שלום""ברית

הגורמיםאתהחמצתיובכךופרוזאי,פשטניהיההתרגוםשרשבסקי.

היה<וכךהקלאסיתבצורתההערבית,לשירהשהעניקוהצליליים
לאועדייןשלהם.הפיוטיתהאיכותאתעבאסי>,שלשירואמנם,
הקלאסייםהערבייםהמשקליםביןשתחברהנוסחהאתלמצואיכולתי
לביןהעשריםהמאהאמצעעדהערביםהמשורריםהשתמשושבהם

 .ימינושלהעבריתבשירההמשמשהאירופיהמשקל

לעבריתערביתשירהלתרגםשכדיהרעיוןביגמלואזכשנה,עברה
ואמפיבראך>,יאמב<כגוןה"אירופיים"במשקליםלהשתמשחובה
הערבי;המשקלארנוןעלפיצויהאלהלשיריםיהאלאבלעדיהםשכן
האחידהחרוזבעליהערבייםהשיריםאתלתרגםדרךאיןזאת:ועוד

יםובהראשהשיריםמתחלפת.בחריזהאלאאחיד'עבריבחרוז
העם'ב'קולשפרסמתיהשיריםהיואלהעקרונותפיעלשתרגמתי

היההעיתוןשלהספרותישהעורךבעתהחמישים,שנותבאמצע
פרסמתישניםכעשרבמשךקודם.בפרקשסופרכפיפן'אלכסנדר

השיריםהיותוכנםמבחינתמק"י.שלבעיתונהמתורגמיםשירים

שירים'לרבותלעתידותקווהמאבקשלרוחשופעילתרגוםשבחרתי
תוכןבעלישיריםהשלום.ברעיוןותמיכההמלחמהבגנותשעסקו

שנכתבומודרניים,ניסויים,שירים-שאתוביתראינדיווידואליסטי'
בערביתקיימיםהיוכאלה<ושיריםהחדשההעולמיתהשירהברוח

הקידמהאנשיבעינינו'אזנחשבוהללו-הארבעים>משנותהחל
המקדשתדקדנטית,תרבותשלבתוצרתעיסוקלעצמנו'שקראנוכפי
 .כביכולהתוכן'לעומתהצורהאת

'קשת',הספרותיהרבעוןשלמיוחדתחוברתהופיעה 1964בשנת

מהספרותלתרגומיםהוקדששחלקהאמיר'אהרןשלבעריכתו
נעשההאלהמהתרגומיםגדולחלקעליה.ולמאמריםהחדשההערבית

הצורותהתפתחותעלמאמרהזאתבחוברתפרסמתיוכןידי'על
המחפשותחדשות("צורותהעכשוויתהערביתבספרותהשיריות

לאחררבלאזמןאךבארץ'ממששלענייןעוררההחוברתתוכן">.
שניםכשלושובמשךלימודי'להשלמתלאנגליהנסעתיהופעתה
התחלנו' 1968בסוףארצהבשוביוהשירה.התרגוםמעולםהתרחקתי

כולהשתיוחד'קשת'שלמיוחדתחוברתלתכנןואני'אמיראהרן
לאחרבאזורנושהתרחשמהעלמיוחדדגשעםהערבית,לספרות
 ,)ז"מ<חוברת 1970בשנתהופיעההמיוחדתהחוברת . 1967מלחמת

השיריםמלבדידי.מעשהרובם-ככולםשירה,תרגומישלשפעובה
מחבריםבידינכתבושרובםמאמרים,וכמהכמההחוברתהכילה

מראש.שקבעתיהערביתבספרותנבחריםנושאיםעלאקדמיים,
שהופיעהקדושהזעםמוטיבעלארוכהמסהכתברג'ואןגיסים



ספרותיותיצירותוכמהכמהסקרבלסושמעוןה"נכבה",לאחר
שלזהמאמרכן>.לפניקצת(אך 1967מאזשהופיעוערבבארצות

 ,ברןלסורשהגישהדוקטורלעבודתתשתיתלימיםשימשבלס
בצלהערביתהספרותבשםגדושבספרהופיעהעבריגומהושתר

בשנתעובדעםהוצאתשל'אופקים'בסדרתשפורסםהמלחמה
"מקצועיים"מאמריםשניהזאתבחוברתמופיעיםכןכמו . 1978

מנחםהעברית,באוניברסיטההערביתלספרותמרציםשנימאת
 ,טוקאןפדואהשלשירתהעלשליומאמרמורה,ושמואלמילסון

משכם.המשוררת

שיריםלראשונההובאוכאןבחוברת:המתורגמיםלשיריםואשר
בהם.האצוריםוהמודרניזםהשיריתהאיכותבזכותמודרניסטיים

הרבעוןחבורתובניהגולה,הסוריהמשורראדונים,שלשירים
בעיתוניםאזשהופיעוהביקורותרובהיום.גיבוריהיו'שער'הביירותי

לגביהפתעהשהיוהאלה,לשיריםהתייחסומ"ז'קשת'עלהשונים
 ,אוכמניעזריאלהמבקרהמיידית:התוצאה .שלנוספרבקרייתרבים
אםושאלטלפוניתאיתיהתקשרפועלים,ספרייתמעורכישהיה
הערביתמהשירהאנתולוגיהשלוההוצאהביתעבורלערוךאסכים

שיחתבאותה ,קבעתיואפילו ,לאלתרבחיובעניתיהמודרנית.
ולבנוןסוריהמשירתפרפר:"נהרשיופיע:הקובץשםאת ,טלפון

שלהנהרותמשנילאחדהמקראיהשםהואפרפר(נהרהצעירה"

מאבירימשוררים,חמישהשלמשירתםמבחריםנכללובקובץדמשק>.
אבי-שקרא,שוקיאל-חאג',אונסיאדונים,בימינו:הערביהמודרניזם

הגיעהמהודרת,בצורתוזה,ספראל-מאע'וט.ומוחמדופקחפואר
לתהודה ,לדעתיזכה,לאאךרבים,וציבורייםפרטייםספריםלמדפי

ושבועות , 1973קיץבסוףהופיעהספרשכןההולמת:הציבורית
צפויהבלתימכהשהנחיתה ,' 73מלחמתפרצההופעתולאחראחדים

הנצרתיהמשוררשלקובץנוספים:קבציםשניכולה.ישראלעל
 • 1979בשנתהמאוחדהקיבוץבהוצאתהופיע<הצטברות>חזאומישל

אליהושלבתרגומםשיריםוכןאנישתרגמתישיריםנכללובקובץ
משיריהוקובץעריידי:ונעיםעמית-כוכביחנה ,מילסוןמנחם ,אגסי
בזיואוהבתאנישכותרתוואודסיהאםהחיפאיתהמשוררתשל

 .) 1973 (פועליםספרייתובהוצאתבתרגומילבנה,

'קשת'הרבעוןשלעורכו ,אמירלאהרןמיליםכמהלייחדכאןרצוני

עבוריחיתהאהרןעםידידותיהימים.בהמשךהחדשה''קשתושל

לשאלותבאשררעיםתמימותשררהלאאהרןלביןבינימשמים.מתת
עלהערבים.השכניםעםיחסינושאלתובראשןשלנוהגורליות

שלכעורךאולםמעולם,אהרןויתרלא ,ביסודןהכנעניות ,דעותיו
השבעיםהשישים,בשנותביותרהחשובהספרותי-תרבותיהרבעון

שלהקולהטייתהתרבותיות-פוליטיותנטיותיוגרמולאוהשמונים,
המזדהה,פוליטיתמגמהבעלכנעניעתלכתבולהפיכתו'קשת'
בגרסתושלוהעתשכתבכדיוטרחעמלאמירהימין.עםרבה,במידה

האפשרככלורחוקפתוחעתכתביהיהה"חדשה")זו(וגםהראשונה

ד"רשל'סולם'העתכתבישהיוכפילאומנית-תעמולתיתמאווירה
המוסיף'האומה'העתוכתב ,עצמןההןבשניםהמנוחבאלדד-שיי

'יוני'מזגבעליצעיריםסופריםהופיעו'קשת'דפימעללהופיע.
מענייניםסופריםשניהשתתפווכןיהושע,וא"בעוזכעמוסמובהק

ז'קליןהאחת,אנגלית.כתיבתםושלשוןערבבארצותשמוצאם
"גילה"שאמירשעד ,קהירילידתמבריקה,מסאיתכהנוב-שוחט,

התרכזהוכתיבתההישראלית,הספרותמעולםחיתהרחוקהאותה,
וציונייםיהודייםבפרסומיםוהופיעההארץמדרוםשכתבהבכתבות

מסותשלסדרהב'קשת'ופרסםתרגםאמיראהרןובארה"ב.בארץ

העלתהובההלוונטינים""דורהכוללתבכותרתז'קליןשכתבה
ונעוריהמילדותהחוויות ,דאזהקוראיםלבאתשכבש ,בסגנון
דורמקסימה.קוסמופוליטיתחבורה-חברותיהחבורתעםבמצרים

ועדתיות,דתיותהפליותאוניגודיםבילדותוחששלאצעירים,שלזה
השקפתהולפיהרב-עדתיות,כהתגלמותהלוונטינים"ב"דורמוצג
ה"לוונטיניות"הואהזאתהחוויהאתשיצרהמוצקהיסודז'קליןשל

ז'קליןסובלנית.ובסביבהנינוחהבאווירהומערבמזרחשלעירוב-
עםלחיותתוכלהיא"לוונטינית"תהיהישראלשאםלכךרמזה

בספרהופיעושלימיםאלה,מאמריםשהציגה.הדגםפיעלשכנותיה
בדרכיםהשפיעואמיר,אהרןשלבעריכתו ) 1978 (שמשממזרח

שלהדורמבנירביםשלעולמםהשקפתועלחשיבתםעלשונות
את"לוונטיני"מהמילהמחקומקוםומכלוהלאה,השבעיםשנות
עצמה,ז'קליןחיובי.בתוכןאותווהמירולה,שהיההשליליהתוכן

לסופרת ,אמירבזכותחיתה,בעברית,לכתוביכלהלאאםגם
עתובכתביבעיתוניםבהמשךפורסמוומאמריהבולטתישראלית

 ,רג'ואןנסיםהוא'קשת'שלהמסאיםמביןהשניבישראל.רבים
מעיראקיהדותשלהגדולההעלייהעםארצהשהגיעבגדאדייהודי
 . Irak Timesהבגדאדיביומוןבכתיבהשנתנסהלאחר , 1950בשנת

ביומוןתקופת-מההועסקבאנגלית,כתיבהעלהאמוןרג'ואן,

רבותהתפרסמוב'קשת'פוסט'.'ג'רוזלםהאנגלית.בלשוןהירושלמי
גם ,שראינו(וכפיובהווהבעברהערביתהתרבותעלממסותיו
אקדמיתחיתהלארג'ואןשלכתיבתוהמיוחדת>.מ"ז'קשת'בחוברת

העניקוהעשירהישירוסגנונו ,המשכילהציבורלכללכוונהאלא
הערביתלתרבותכבודשגילהאינטלקטואליאופיאלהלמסות

פורסמוהמקוריתכתיבתןבלשוןרג'ואןשלממסותיורבותלדורותיה.
האוטוביורגפיהואילופילדלפיה,אוניברסיטתשלההוצאהביתידיעל
ביתידיעלהתשעיםמשנותהחלכרכיםבארבעהפורסמהשלו

מאמריושבעודיצויןטקסם.אוניברסיטתשלהיוקרתיההוצאה
הרילעברית,שונותבהזדמנויותגמרתורההיסטוריים-פוליטיים

בישראל.מעולםהופיעהלארג'ואןשלהמרשימההאוטוביוגרפיה
אהרןלביןבינהשהכיררג'ואןנסיםזההיהכהנוב:ז'קליןאגב
ידידותביבינונוצרהמהרהועד ,ביבינוהכירבתורואמיר .אמיר

 •-1979בלמותהסמוךעדשנמשכהחמה

ובמהלכםמלאים,עשוריםכארבעההתמשכואמיראהרןעםיחסי
למעלהבמשךמופלא.וכעורךתרבותכאישמקרובלהכירולמדתי
לומעבירוהייתיאביב,ברמתאחדדירותבבנייןגרנושניםמעשר

האחרוןבחלקן,ושהופיעושכתבתיקצריםביקורתמאמריבקביעות
היושהןבכךהיהאלהביקורותשליתרונן'קשת'.חוברותשל

 ,המבקרשלהמלאבשמוולאדבויים>(לעתיםתיבותבראשיחתומות
שדורשתכפיהגנאיאוהשבחמחובותלהשתחררהכותביכולובכך

בארץחייםאנו(והלואוהמבוקרהמבקרביןהאישיתהיחסיםמערכת

הכל>.אתמכיריםהכלשבהקטנה

אנימאו.דרבהאמירשלעריכתוולדרךהספרותילשיפוטוהערכתי
הפקידהואבינינוהרעיונייםההבדליםשחרףתחילה,לצייןחייב

ציין(ואף'קשת'שלמ"זחוברתשלותכניהצורתהקביעתאתבידי
למשימותהצטמצםכעורךותפקידוכעורכה>שמיאתהחוברתבפתח

לאהרביםהשיריםבתרגוםכתיב.והאחדתתעתיקיםכגון"טכניות"
איננישנה. 35כעבורהיום,גםתודתילונתונהכךועל ,כללנגע
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 ,אחרמישהובידילעריכההחוברתמסירתעלהתחרטשהואסבור
 •בארץלהזכתהשהיאבתהודהבהתחשבוזאת

מאליומובןהיהתמידלאהעריכתיהמעורבותחוסרעיקרוןאבל
הואוהנהכ"ד,לחוברתמאמר,לומסרתי 1964בשנתאמיר.אצל

שאעייןכדילדפוס,אותושערךלאחרהידכתבאתלימחזיר
ולרוחב.לאורךומתוקןערוךשהמאמרמצאתילהפתעתיבתיקוניו.

אהבתישכהכמו-ארמיים,אוארמייםביטוייםאמירהחליףהשארבין

שימשתיימיםבאותם"טהורים".עברייםבביטוייםבהם,להשתמשאז

ששליטתוכמיעצמיאתוחשבתיהעברית,ללשוןבאקדמיהמזכיר
שקלתיואפילומאוד,כעסתיכלשהי.עריכהמצדיקהאינהבעברית
שיקוללאחר •מפרסומוושיימנעהמאמראתלישיחזירממנולבקש
האלהההגההדפיצפושנהשלושיםאועשריםכעבורויתרתי.נוסף
מהעללההיהלאשליהנעוריםשיוהרתומצאתיהשטח,פניעל

מועילים.ואפילוסביריםהיואמירשלתיקוניורובוכי ,לסמוך

למןןתפרטדברלנןנןתרלא

מאוחרהספד-ברגמןאינגמר

כימניחאניברגמן.אינגמרשליצירתואתלהספידהעזתילארביםימים
לבסוףבסרטיו.וידועמהוללכלעללחזוררציתישלאמכך,נבעהשתיקתי
ומהוללת.ידועההפחותהמוקדמת,יצירתואלחזרתי
הבאות:עלרומזיםהראשוניםהקולנועייםצעדיוכימצאתימפתיעלאבאופן
במקוםנבראותוהצעקותהלחישותשבו ,תוהושלבעולםתהומיתשקיעה
 .הנצחיהמוותבוששולט

העתידית.יצירתובכללבעוצמהונשנהחוזר .וסוחףמורבידי .המתרחש
שלוהסוערהסוחףהאגוטיזםאתהמזכיראוטוביורגפיוידוימעיןלפנינו
שלהקולנועיתליצירתורוחנימודלכנראהשימשאשרססרינדברג,אוגוסט
דיוקןאיבסן,שלבהשראתוגםסרטיובראשיתלחושניתןלעתים,ברגמן.
מורגשהאמנותיתדרכובראשיתכברעצמית.חמלהשלאוטוביוגרפיאישי,

 1משפחתוקןאל 1נעוריוזכראלבשיבהייסוריםרבדיוקןאוטוביורגפי'פןאותו

שלהאישיתהדרמהכינדמהרחמים.חסרבעולםהשנוא,החורגאביואל
מצרים.ללאשקועהואבהכואבת,קלאוסטרופוביההיאברגמן

צלאותו .) 1943 ("התשוקה"המוקדםבסרטוכברבולטהאקזיסטנציאליהפן
בר"."פרחיהקשוחבסרטוהיוםבבואיחזורמוצלחיםבלתינישואיםשל

מונולוגיםמופיעיםלהודו",בארנייה"סאליידוע,הפחותהמוקדם,בסרסו
מישהו'שיהיהאותךלאהובחייביםבודדים,להיותאפשר"אילמשל:כואיבם,
מודגשיםכאןלמוות".פרטדברלנונותרלא ,בלעדיואותו.לאהובשנוכל
 .הצעירברגמןשלהקיומייםייסוריושאתביתר
הקיץ"."חלוםהמוקדםסרטואתבמיוחדברגמןאהבה"צעירים"סרטיומבין

ורקאךבושהושפעתי 1ביותרהאישי 1הראשוןסרסיזהו 1"לדידיכתב:כך
קרבי",מתוך

המוותנושאהקרקס. .עליוהאהובלנושאברגמןחוזרלוליינים"שלב"ערב
מהן.מנוסשאיןולחישותזעקותאותןגםכמואותו'נוטשאינוהתמידי
ואלכסנדר"."פאניביותרהאופטימיבסרטואפילואותונוטשיםאינםפחדיו

הילד.שללבדידותוקץאיןקסמים"ב"מעגליוגם
פוסטמודרניקולנועעםאותנוהותירברגמןאינגמרשלמותוכיחוששאני

אותנונוטשאטשאטאמנותיאתוסהיאהברגמניתהיצירהמראש.ידוע

 ·:·"התרבותי",וההייטקהטלוויזיהפלאיהטלנובלה,של"האמנות"בעולם

רפאליצבי
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שיר 1960בשנתליקשת'לראשונהשלחתיכאשרחביב:ואחרון

קבעדרךכותבשאניציינתילאמערבית,קצרסיפורותרגוםמשלי

מק"ישלבעיתונהשפרסמתיהדבריםרובעל ,<כאמורהעם'ב'קול
שלו'בחוברתהדבריםשניאתפרסםאמירבדויים>.בשמותחתמתי
להעריםשהצלחתילעצמיחשבתימשלוחם.לאחרקצרזמן'קשת',

האפל"ה"עברעלמראשידעשהואליהסתברלימיםאך ,עליו
יצאתיאמיראהרןבזכותהספרותית.עצמאותובמלואפעל,אךשלי

לכתבוצבעים,מרחביםשופעתל'קשת'העם''קולשלמהמחבוא

פרסהענקתטקסבמהלךכאשרשנים.באותןביותרהחשובהעת
בחוותהתרגומיתפעילותיהוזכרהתשס"ה,העצמאותביום ,ישראל

ששנתיים ,אמירבאהרןוביהמניהנזכרתיהפרס,שופטישלהדעת

 ·:·ישראל.בפרסהואאףזכהכןלפני

הואסומך.ןוששפרופישלמי-מריבה>על<גשרהשניזיכרונותיומכרךנוסףפרקזהו

שחורה"."כבשהבסדרה 1המאוחדהקיבוץבהוצאתבקרוביופיע

 2004בשנת"לחבבהוצאההופיעאתמולאד'בגדהמחברזיכרונותשלהראשוןהכרך



 גl(lור§ז~~ת
מירוןכרמית

המכועריםשליופיים

ובימוי:עיבודגשו;תיאטווןלדין;חנוךפיעלופופצ'ח""יאקיש
קומנקו;מיכאלותלבושות:במהעיצובמימון;ושמעוןאריחיבגני

ושף-ארמונישווןכוויאוגופיח:בנימין;אבימוסיקח:

('שיראחת"עוד ;בךתהיהתישברי,אם/·אתגםתהייבובה;בתוךבובהכמואמרתי;"אז

ופופצ'ה">."יאקישמתוךהזונה'

בפגעימנגיעתוהשאר'ביןנובעת,לדיןחנוךשלהבימתיתיצירתוחשיבות
הכבולהוא,באשרהאנושיהיצור

ושאינוחברתיותבמוסכמות

מנסההוא •איתןלהתמודדגלמסו
תיאטרליתצורהלהעניק

~ל wהשלולבעיותיולתסכוליו
יאקיששלבמקרה-והנדכא

-המכוערשלגםופופצ'ה,
האנושית.החברהשבשולי
שבנפשםהמכוערים,גיבוריו

יופישלהזוייםחלומותפועמים
אצלמאשרפחותלאאושר'ושל

בקרקעמעוגניםאינם"היפים",

כמוכמעטוהזמן.המקום

<והבמאידל-אוטהבקומדיה
יפהוהדגישהביןאריהיבגני

אותןלרובמופיעותזו>נקודה
וקבועות:אומללותדמויות
"לקייםמסוגלשאינוהחתן,מצדשתיים:יש<הפעםהפולנייההאםלמשל,
לבתהבן-זוגבנרותמחפשתאשרהכלה,ומצדמכוערות,עםיחסים"

המכוערת>.

אותנולשכנעכמהיםהמכועריםשגיבוריההזאת,העצובההסאטירהאת

הבמאיםהפכוומכובדת,יפהופנימיותםחיצוניתקליפהרקהואשהכיעור
ראשדבריאתהמזכירהגרוטסקית,ליצירהגשרתיאטרוןשלהקסומים

לעצמכםהריצוחקים?אתם"למי"הרביזור":גוגולשלבקומדיההעיר
יפים.וגםמכוערים.כולנו •••צוחקים"הנכם

כמהגםהיולדין'חנוךשלרעיונותיואתמופלאבאורחשהבינולבמאים,
חיינו.שלהקונוונציונליהמנהגיםעולםכנגדהמתריסיםבימוירעיונות

הספרותמןנקודותבכמהמלעיג,אךרופףמגענגעו'הםעבודתםבדרך
לדיןשלבהצגתוהגיבוריםאחדמתכאשרלדוגמה:המוכרת.הקלאסית

שכחו"הנפטר"ואתבתמימות:וטועןהנפטרמתעורראותו'עוזביםוכולם

הדובדבנים:"גןהמחזהשלבסיומוהזקןרת wהשלהידועהלאמירתו<רמז

הברבורים""אגםבצליליהבמאיםמשתמשיםכןכמושכחך"),האדם"ואת

ליופייםהכמהיםהמכוערים,האומלליםאתלהרקידכדיצ'יקובסקי'של
המעגלייםהסיבוביםעםמתעוררתנוספתאסוסיאציההזכים.הברבוריםשל

'לצליליופלינישלהידועסרטווחצי","שמונהאתהמזכיריםהשחל~ים,של
רוטה.נינושלנשכחיםהבלתי

תחלואיאתפעםלאבהשיקףלדיןשחברךהמעוותת,המראהבאחת,

עלולצדק,ליופילאושר'ציפייהשלרסיסיםעתהנוסכתשלנו'החברה
המכוערת,החיצוניתהמסכהאף

זומסכהבגי~ה.דווקאואולי
חלול'שופרמעיןהופכת

לדיןמעביריםשבאמצעותו
ושמעוןאריהיבגניוהבמאים,

היאושמסראתמימון'

הנמצאיםהחברתית,והביקורת

הליצנות,מחלצותמאחורי

הבמאיםדמעות.עדהמצחיקים

אספו"גשר"שלהמוכשרים
מצוינתשחקניםלהקתסביבם

צחוקגלישגרפהפחות,לא

אתושרפוהגרוןאתשחנקו

הלב.

הו~~ישיאקישהראשי'הגיבור

שפניוהמצוין>,מימון<שמעון

בשלנצחית,תוגהמצועפים
משעשעתחייםרוחמפיחמכוערות,עםזאת""לעשותיכולתוחוסר

לעתיד'כלתופעולהאיתרמשתפתהזונה.פור~ךסעםהפגישהאחרימאוד'
פופצ'הזוגתו:בתפקידהנהדרת,שפיגלמןנטעממנו'מכוערתיותרעוד

מקורית,בימתיתבהברקהדמידובישראלכולםעלעלהאולםחרופצ'ה.

המוגזמותוהמניירותהמשעשעת,ההפתעהמלבדהזונה.פור~ךסבתפקיד

דמידובישראלהשחקןקורעת;קורע,בכסף,אהבההקונההאשהבתפקיד

לקוחותיו;לקוחותיה:קהלאלהפונהבנאוםלבנואת

כמונכון'זהאני'הסוף,/לאעודזהלסוף,/חיכיתםאםרבותי'"ועתה,
בקושי:נותר;ה"הף-מ"ומכלשבורה,/קצתהיוםרדתעםכולכם,/

מתחתרבותי'אזבא,/והבוקרהאורשוב;עולהכשבחלוןאבל /"!המ"
הזונה'>.('שירבובה"עודתמצאולש~רים;

אלכספרידמן'אלוןדמידוב,סבטלנהבליץ'רוניעוד:משתתפים
ומעוררתמהנהמשעשעת,הצגהואחרים.ברקוביץ'לופוסנדרוביה

 ·:·מומלצת.מחשבה.
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where gifted youngsters flourish 
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MatanArts 

לקרוםהזמנה
 2008כתיבהלסדנאותמנחיםלהכשרת

קבוצה.עםוהעבודהההנחיהיכולתאתולפתחבארץהיחידהכתיבהמנחילקורסמועמדותםאתלהציגמוזמניםומשורריםסופרים
הארץ.מרחביושירהפרוזהכותביעםלעבודהמנחיםמכשירההתוכנית

התרכנית:מסורת

המנחהשלעיתוהמקצעולמותפישתובנייתכותביםלהנחייתפרופסיהבניית •
ופרוזהשירהבכתיבתמיומנויותפיתוח

והמנחההקבוצההטקסטים,אתהתואמיםמשובסגנונותמגווןפיתוח •

מנחיםכותביםשלעמיתיםקבוצתגיבוש •

ידע:אוכלוסיית
הבאים:לקריטריוניםהעוניםובערבית><בעבריתפעיליםולמשורריםלסופריםמיועדהקורס

ורציפהאיכותיתכתיבהבעלי •
ובהנחיהחינוכיתבעבודהיכולתו;אוניסיוןבעלי •
כתיבהקבוצותלהנחייתמחויבותיבעל •

בקררם:שיילמדוהנושאיםבין
מרכזיותתיאורטיותתוסוגי-הקבוצתיתההנחיהיסודותהקניית •

ותהליךתוכןביןהקשר-כתיבהתהליכיבהנחייתמקצועייםכליםרכישת •
שוניםבסגנונותלהנחיהכמודליםהכותבשלהאישיתהמיומנותלפיתוחכתיבהסדנאות •
משובובקבלתעמיתיםבהנחייתפרקטיקום •
וסופריםמשורריםעםהעשרהמפגשי •

התרכנית:מבנה

 • 16:00-20:30השעותבין-9.1.08מההחללשבועייםאחתד'בימייפעלפרקטיקום.סדנתימי-2ומפגשים 12יכלולהקורס

אקדמאיות.שעות 104-הקורסהיקףת"א. , 41גרשוןרחובבמתא"ן'ז"לגרינבאוםאלישבעשםעלבחדר

.נקודהאמנותעושיםמתאווך

משוררת.משערל,אבי-אמנותיתמנהלת
קבוצות.בהנחייתמומחהפסיכולוג,שבאר,ריקסרר-קבוצותמנחה
ומשוררים.סופריםעםמפגשיםוישולבואורחיםאמניםינחולצדם

בינונייםדעצקריםפורהזקסעי 2ארשירים 6-קםםסיםחיים,קוררת : 20.11.07לתאריךדעלשלוחישמועמדותלהצגת
 •יוחזרושלא li!J 80בסךהרשמהדמיבצורף •לבחירתווהסיבהאחרכותבשלנבחרסיפורארושיר

 •לריאיוןיזומנומתאימיםמועמדים
 • li!J 3,480-למשתתףהקרוםמחיר

מקצועית.הכשרהבתעודתשתזכההמשךלשנתלחרשםויוזמנומשתתףבתעודתיזכוא'שנהבוגריתעודה:

 212שלוחה 03-6241001בסלפרןאברמרבלמיכללפנותנאלפרסים
michala@matnasim.org.il 

www.matan-arts.org.il 
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