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עםשליהםיפזרסיכה:דרסוריקה
עמ' 78י 2007גווניםהוצאתשמעזןי

כלשבמרכזקצרים,סיפוריםתשעה

מחפשת,-אנושיתדמותאחד

מוצאת ,כלשהוובאופןמתגעגעת,
 ,שמעוןשלכדבריומבוקשה.את

דמותגםוהסיפוריםאחדגיבור

אתלנומזמן"המקוםאמיתית:
לפגוש,צריכיםשאנחנוהאנשים

הנכון".ובזמן

זמורההוצאתמקזמייםילזר:חדרהסיטואציותהמצייריםקצרים,שםמיומתכופף)/ההולךהעורףהוצאתל'ילחשתמשישפרח:ש.
עמ' 302י 2007ביתןנוסף,גווןבהןיששתמידיומיומיות,חשכות')נמלא('היוםכך?"אותנועמ' 171י 2007ביתןזמורה

ומקומות.זמניםביןהנעהסאגהמסתורין.שלוגםחיוךשלגםנתינהאנילהכריזלה"."מתחשק;

שאולאתמזהירערביעיתונאיהוצאתברירהישירי :מיטלאוריתקטנטןלמיעוטבתגאהעות'מאנית;
ותיקה,חיפאיתלמשפחהבןגליקסון,הוצאתאמםטלי :שמשעדנהעמ' 103י 2007קסתסדרתנרמליואשרתדרכוןבליוהולךמצטמק;
עסקיםאישעםעסקיתשותפותמפניקסתסדרתי 2007המאוחדהקיבוץלגעתלזריםלאפשרעלינופעם"מדינולדתיגעגועים,למחוז;כניסה

עםמתייעץשהואלאחרמרמאללה.עמ' 159שמעוניייובלבעריכתאביזרים:כךלשםלנוישבנו;ירחיםמונה; ,בא:רבה'באותיות
סודבעקבותיוצאת,היאאחותודינההעומדתהזרותאתלפענחמנסה~םומנפנים,מבחוץ;עורמוקפות('עייפה'),מלא.""סהרמוכת

המשותפיםבחייהםהקשור ,משפחתיננעלתאשה ,היחידבנהלביןבינההיו(הידייםזעזועים;לבלוםמסוגלות

בארץ.וערביםיהודיםשלונקלעתלביתהמחוץבלילהטבעיההורים,;היוהשפתייםאבא,פשזטיאמןהלאאלירז:ישראל
פלשתינאים,פועליםשללמדורתםלמילציית,הגוף,אתלהפקירי 2007המאוחדהקיבוץהוצאתישיבר
מחפשתבשכלהמוגבלתנערה-אשה('גופים'),חיים)"לנושהעניקועמ' 107

משתרעוהוא;ישנופשוט.:אמן"הלא
הולכתשהעיןלמרחק;עדלפ~יממש
הדבריםמןוהואבך;לגעתאליו

כאן'),פשוטיאמן('הלאהפשוטים"

חזרףימחברזתאלירז:ישראל
 99י 2007כברסדרתנרמליהוצאת

עמ'

שלאהילדכף;יביט ,בראיתביט"אם
אנילעולם;/לראותועו;דאמרת

הוויהאיזו;כמורועדמאחוריועומד

כעלזהעללחשוב('עלינועודפת"
מוסיקה'),
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 ,בקובץהסיפוריםואחרים.אהבה
שמש,לעדנהביכוריםספרשהואהקיבוץהוצאתאזזתתילאור:נתנאל

וברגישותלשוניבעושרמצטייניםסדרתרבינוביץקרןהמאוחה
משעלילתםפחותלאולרבדיה,לשפהעמ' 76י 2007ריתמוס

אספו"הטליבןשלישי.שיריםספר

ומסמרוהטלוויזיותאתמהעיר

הוקיעוהנתיניםהרחוב./לעמודי
אגגבניעשרתשאול./בניאתבהר

בענפי-עץבשרגזריונוח./תלויים,
צורעלמטה/רצפההשטן.בןנקשר

מטר?"ייתןמתיקציר.;מתחילת
תלוי'),אלוהים('קללת

עמיערך:האחריהיםמןקזלזת
ערביזתנישםישרתבוסקילחיאלעד
י 2007לשירהקשבהוצאתיזמננזתב

עמ' 146

מודרנית.ערביתלשירהאנתולוגיה
משש-יוצרותשלושיםשלשירים
פדואביניהן:ערביות.מדינותעשרה

א-סבאחסועאד 1ח'וריברא ,טוקאן

פונהאנישנשרפתי"מאזואחרות.

יודעתואינניהג'ינים;אלבדברים
אינניהמרדנות/בילןת iנכיצד
מאזהמוות;בקרבינסערכיצדיודעת

אלבדבריםפונהאנישנולדתי
אי-מתוךבדברים('פנייההאהבה"

חנהמערבית: 1חורינדאאידיעה',

עמית-כוכבי).

שבהם.הדקהבאמתבקוראנוגעת

ישליהרחזבחזתלי :בילסקילחרפא
עמ' 220י 2007כרמלהוצאת
שלתולדותיהאחרעוקבתהמחברת

לביתה,שבשכנותהחתוליםקהילת
כארבע-עשרהבמשךובטיפולה,

ההירארכיה,החברה,חייתיאורשנה.

ודפוסיחברותגילוייהגבורה,מעשי
הרחובחתולאתהופךאימהות,
מרתקתמוכרת,לחיההאנונימי
אהדה.ומעוררת

מרוסית:שמשזזי :ז'בוטינסקיזאב

כתריהוצאתקריקסונוביפטר

עמ' 320י 2007סטימצקי

שליחסיוהרומן.שלהשלישיתרגומו

פיעלשמשוןהפלישתים.עםשמשון
 ,"גיבור-טבעימנהיגהיהז'בוטינסקי

שבהבתקופהשקם-ונזיר"שופט

באנלוגיהבישראל",מלך"אין
הבריטי.המנדטלתקופת

הוצאתזבריםיקזריםמשעול:אגי
ביאליקימוסדהמאוחההקיבוץ
עמ' 126י 2007זוטאסדרת

הקטנות;לנימיםאומר"מהמבחר.
כשפסיקיעכשיולריריות/אומרומה
לאורךמטפטפיםאלכסוניים;גשם

שבתחתית/לשלוליתעדשירי;
('קליפסך'),הדף?"

לאטימםתזבבתאנהלוין:ענת
 1עמ 54י 2007ביתאחוזתהוצאת

ומהוקהים;מכועריםנולדנו:"כך
(אוזנייםהבד?/לשאריותקרה

קוירכיים,~ניםידיים,קטנות,

זימיםינהרזתעלדני-גורייליליאן
עמ' 120י 2007כרמלהוצאת

לאהבטחהגב~/על"פסנתר
להנעות;תמידאצבעותיהמו~ךת;

מגיעים~נהרייםעדמים iולמות cכרק
ויורדים;במכונףעוליםבוסתנים

('ילדהומקום"זמןבכלמצבתמונת
תמונות'),בשלושופסנתר

בליאבלתברא,קוטלר:נורית
פועליםספריתהוצאתהעינייםי

עמ' 102י 2007מפתניםסדרת

סיפוריםתשעה-עשרראשון.קובץ

מרוסית:אכילםימזתאקרניך:בוריס
ספריםידיעותהוצאתליברנטייגאל
עמ' 371י 2007

פנדורין.תיבתבסדרתרביעיספר

פנדוריןוהבלשלשעברהדיפלומט
אחימאס ,המסוכןהשכירהרוצחנגד

ולדה.

 ~~ 4 7מעמ'~~המשך
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רכבתרוסיה

איבונ;~ה*למאריהמוקדש :p ;ך~ז:ויקיםט;~יםז~~ים,~מ

דלהרתמהרצףעתנשמטת
• : :• :• : -• : T T -ר~~~מ;ןדמדרול~י 

 ,ע,ד:ז~ס~ים p:ךנכ~יט,חיאז:ו~~ב
ד··-- . :·--:· ,השערעלצבע;ניתמטפחת

מחשףקים~נוףךי~לף~תףלים

 . . . ...~ןהמז:ו~נץש;קנןים

היא.ףצעירהיפה
T T T • : • 

 !ר~ך~~סמ~~ת;תנ;ף
אבי;נים,שלרףסיה ,ה;

: T :• :• : • 

-~ר 9מ~~יד:ר~ליללי
ראש;ני!אשרדמעכמ;

: :· -:· . . 

:~יב~חלףך~ת 7ה; :ר~~~ר fזידע
 .ת~~;רך~ה Q ? י~~~מ~~י~ה~רי~הןק;ל
קיף ~מזp~~ררסד~יף~ת

 .ת~;~ךיןנכ~ז:ו~ה qמנכ~גונכסת
~ים, qד~ל:רזיין~י

 ...תלףנ;תבלאבכלאשא
:• T -: : לקראת-ב;~ק;תע.יג:ם~ל;ש-

 ,סי~~ה 9 ~דרךס~ק ,~פףץנכ?נכל
~סי~י~הףדקמסל;ן~ןאףלי
 ..•אליה-לבתשףמתביתריביט

-• ::• :• : :• •• •• :• T 

~~עים ר:.~:א;~ררי 9 ~
 !ת;ר~~מף !V ~~ל

ינדב,א;יפתהאם . : -:· :-·· 

 ,רףח.ךז:ופ'לךלא-~רי l ~לא
ד;זיב ל~~חךהףרךדק
 ... ר.:~:ןיו~ת ט~~ה ry:ק

ה, fס~.רמקר;נ;תר~ךת wס?~ה
ק~קים; w ~דע,דףם ry-~דףד~ק~ב

Q:P נ:יי~ה,~ת;ך-ף~ף~יםלים~
 **ים. ?iמ;,ר~קר;נ;ת-ף~~י~יןה

זpי~ה:#רזיין ?ל~~לר~ה
דמע;ת!שתיע;ךיכילנהר

T T • T •• : T : 

 ,ה~;שזיי~ר-~ך;ת~ךסב

 ...מ~ב;ת~ל~שףךסףןר

 :~יר-9מלא:קךהך~ז
 ד~~:ן~ה~דרע 9 ~
:p ידע 9 ~~~~ךסק~:

 .סףןר~ת;ךסטףף ט~~
~~יו:דמם ן;ל~~ק;ל~ם
q ר! 9 ~~מ:ג;ןדףר•. 

 1908באוקטובר 18

בלוקאלכסנדר
ליטווקמידימרוסית:

 ,םי~~~קיצף ryןכף~ית~~ח;ךי

 ~~;ו ט#~~יפף ?jח

מף~ים, p: ה~~~יח.יסר~יף,~ת

זיליס···מףך 9-מש;~ך~תא;נכה,

~~ךשףל~~יןזיסת ם~~דק
קזpי~ה,זיך~~ן~ל~ך~קח~עין

ryry לףל~חנוףך~ליס ט#~ליק~... 
חלפה.כבדוהרכבת-מבט

-T : -ד:• :• : T T : T 

f יב~ץר~~IJ ל~~~ים , 
~ q ד;זיבריקיםל;מ;ת... 

 ..•ברזלפסידרכים,עגמףמנוףת
-: • : T • -•• -: :• 

--~ q ל.בק;ן~תךי~ה..• 

 !ה~ f ן~~~מל.בנא~ר!~ה ! ryryזי
 !ת;ל~~נף~ים, qנכ , iפ 9זייןקד;ת

ז:וקגה~ל.זיי~#זpים ה~~ ! ryryזי
 ...ב;ת fד~לסריקע.י~ית;ך~ל~?חף

לה,הניחףת~שף,אללא,
-• : • T T 

עדיף.הס;ף-לההףא,אחד-לכם
•: T T "." T -T • 

באהבה,א;ברפשנמחצהאם
 ז-:-: ·:·::-ד::· .

 . בי~~~מכלמך:מ;נף.ןה-~ר;ן י.ל~?~~

 1910יוני 14

שלקרובידידאיוונוב,יבגנישלאחותו-איבונ;~המאריה *

בלוק.

ובכחולהראשונההמחלקהקרונותצוינוהצאריתברוסיה **

בירוק.והשלישיתבצהוב,השנייה

בהוצאתאורהרואהמשירתומבחר-בלוקאלכסנדרמתוך

רוסיהשיריבסדרתהרביעיהספרזהו'גוונים':

5 
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שטןוקןפןטן

התל-הקונסרבטוריוןימיהולנדר:אורי
עמ' 48 , 2007לשירהקשבהוצאת ,אביבי

'"פסנתרלסקר-שילדאלזהכותבתבבית",לי"יש
ספרועטיפתהפסנתרתו".אףיודעתואיניכחול;

כפיוהוא,סגולהרקעשחור.הואהולנדראורישל
תו.כליודעהספר,בהמשךשינוגן
עלכברמצולםהזאתהידיעהשלהלידהחדר

שלהיפהפייםלתצלומיםמתכווןואניהעטיפה.
אביבי.התלהקונסרבטוריון

נחלמניןלדעתנפשכםאתישאםאחרות:במילים
מסתתרתהשחורהשהקופסההרי 1שיריואתהולנדר

 .שטריקובברחו
מגלההזאת,הקופסהאתפותח 1תרצואם 1הולנדר

והשיריםאותה,שיצלמודואגההשראה,מקוםאת

מצלםשהואהדוקומנטריבסרטהקולפסהםשלו
סוריאליסטית.מעטבמצלמה

החלקהודפסהנודד)(הפסנתרשלוהקודםבספר
הילדלשוןעלהניחהולנדרהמסע.שלהראשון
אותהולעס"קונסרבטוריון"המילהאתשהיה

כרטיסיאתולקוראלעצמוניקבהוארבה.בתאווה
"ענן",הקלידיםעלהניח 1הראשוןלקונצרטהכניסה
סולמותעלטיפס 1וכיסישלופרלודים"שלג"
גגעלאםלראותהשמועהבעקבותהלךואפילו

ערומות.בחורותשלשדייםנחשפיםהקונסרבטוריון
ניגן"הואהולנדריגידהדבראתשהפיץהנערעל

מהאגב, 1מענייןבפרסים".וזכהעצובות,קנטטות

סרטיםמבייםהואהאםנער.אותוהיוםעושה

עושותמ"כךקטעיםברקעומנגןגרפייםפורנו

כולן"?
בספרוהזההחלקאתלכלולשבחרהולנדרעשהטוב

סמויושרביטג'וחלקב'חלקנוספואליוהחדש.
שלושתמולקוסםשלבלהטוטנותמתנופףמהעין

האלה.החלקים
טומןהולנדר"קוסם".במילההשתמשתיבמקרהלא
מעליםבכובע,והמטאפוריהממשיפסנתרואת

בכנפואוחזהואמחדש.פעםכלאותוושולף 1אותו
הכפיים.מחיאותאתבכבודומרוויחשפןכבאוזני

משירהאחרותשורותמודעבתתמאמץהשניהחלק
פורטותכוכבידי"."ארבעלסקר-שילד:של

כעתבשמיו-;הירחאשתשרווה-בסירתהכתמול;

מערכתשבורה ;במחול.;העכבריםסואנים

המחזורזהוזך>.נתן(תרגםקלידיו.""עלהפסנתר
מתחרזתהולנדרשלבמקרההמלנכוליההמלנכולי.
הכיהשירב'קרסול',מתחילזהבאירוניה.

מרשרש"צמידרואההוא •בספראקזיסטנציאליסטי
רגלה.תשמיןהשניםשבמרחקמישהישללקרסולה"

האחרונותהשורותבשלושהמשורריגיד"צריך"
עלשיהיהכדיספרים;הרבה"לקרוא 1השירשל
שכלותחשבושנמות".אחרילחשוב;מה

רגלהשלהנמוךבקצההתחילההזאתהסארטריףת
נמחק.שמהשאפילוזאתשל
והולנדרולאנגליתלפסנתרהמורותיבואוכךאחר
הואלשירהמשוגעים".ב"ספינתחובלהרביהיה
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רםבקולאותווכשתקראושטה','והספינהקרא
שלהקרקסייםלחופיםגםמפליגשהואתשמעו

רוטה.נינו

רומנייהמורהתוצג'סימפטיה',אחר,בשיר

יעשההילדים''פינתוב 1גווניךלשלמהשתחמיא
שליהמורה"מתויכתובזךעלוריאציההולנדר

זהלפסנתר".מורהעםערבן;לאזהלמתמטיקה;

יודעשהולנדרהאירוניהמגרשעלעובדבהחלט
אחרשבשירכמועובדזהיפה.כךכלעליולכדרר

("במקוםאבירןלעברכדורבועטהוא('בגטלות')
 1לטעמיהאירוניה,שלשיאוכן').בגדולות"ללכת

תשמעולארובינשטיין'.'תחרותבשיריתרחש
אלאתחרות,אותהשלהצפוימהרפרטוארצלילים

"נשיאשלברגלואוריהסדרןשלההיתקלותקולאת
בהיכלאפלהלפינהשבורחהסדרןהחמישי".המדינה
החושךכלאתהזאתהאפלהמןיסחוטהתרבות

-האירוניההתחרות.זרקורילמחוקהצליחושלא
הואשבוהטיפקסהיא-הולנדרשלידובכתב
טיפקסזהואבלהגדולים.הווידוייםאתמסתיר
כתבאותושלוהגרפולוגיהבקלותלגרדשאפשר

הפ'שללגנדרנותי'שלקוצוביןתתרחשיד
הסופית.

עלהדיבורפינאלה.הגראנדהואהשלישיהחלק
("סינמהמהקולנועחיזוקשחקניעודמגייסמוסיקה

שלהקריאהסימניוחצי"),"שמונהפרדיסו",
שאנטוש","ידעתישאלה,בסימןמתחלפיםהפסנתר

יתעשתהואאחרבשירהשירים.באחדהולנדרכותב
בשיריורדהמסךפסנתרן".נשאר"פסנתרןויגיד

ההדרן.יבואאחריוארתורו'.של'האיאחרון,הלפני
כלקודםרומנטיקנים"אצלהדרו:במלואההדרן
לאשהייתי;/מילחיות.מתחיליםכךאחרמתים;
בדותהוהחיים,שקטה;להיותצריכההלשוןהיה./
לכלאמת,בלשון; 1לומרצריךבדותה.אחר;

מת".שניגןמיחי;שניגןמיומבוכי:צריחי;

יודעהולנדרהזה.בשירמכחילשהפסנתרספקאין
השיריםיתפזר.הקהלהקונצרטסיוםאחרישרגע

כשהמסךגםלהתנגןממשיכיםשלושבספרהחזקים
יורד.

ב.ב.

 1וכיסי 1באךמנגןלנדרהרדיסק.מצורףלספר

להניחאפשרשלוהפסנתראתרוטה.ונינוגווניך
בקרנגי-מערבון.כלשלבסלוןוגםבקרנגי-הולגם
אבקשלריחובסלון ' 5'שאבלשלריחישהדל

עללהריחאפשרהללוהריחותשלתמהילשרפה.
 ·:·הקונסרבטוריון.סביבהשתוליםהעציםגזעי

-91ההדקה

הוצאתימינה,אחתמשאלהנכו:אשכול
עמ' 336 , 2007זמורה-ביתן

אחתלמשאלהדמיונימוטומדמייןהייתיאם
שהיההרי 1נבראשכולשלהמרגשספרוימינה,
ביאליק:שלשירופרחים",מ"עציץאותומעתיק

יציץ.;/הגנהכל-היום;עציץ;פרחהחלון;"מן
כאן".עומדלבדו;הוא / 1בגןשםחבריו-;כל

הלבד.שלהפואטיקהמקופלתהאלהבשורות
שעותעללוותרהמוכןהעציץפרחשלהפואטיקה
מהגןבחבריולהתערבבכדיהמדויקותההשקיה
הממטרה.אוהגשםבחסדיהתלויים

mחנימיאתתחלאז
כנוכול wא

אופטית.אשליהכמובןזוהימיד:יאמראבל
אחתבמשאלההגיבוראתמאפיינתדומהאשליה
ילד-טוב-נראההוא 1עציץפרחנראההואימינה
אצבעותיו.מביןחומקיםפעםמדישהחייםחיפה

יערה,של(הגרבמזכרתלומשאיריםהםלפעמים
ממשיכהרקשתרגיעבמקוםהמזכרתאבללמשל>,
ביד.לבעור
עלעצמואתלהשכיבנהנהדיהואמקרהבכל
ולפעמיםהסדיןגניחתאתלשמוע 1הפסיכיאטרספת
באהבה.ונגמרמתחילהכל .סדיןאותועללרחםאף

במחשבהלדהורהממשיךטורבומנועישלאהבה
המרופדמהמושבקפצהשלךשהבחורהאחריגם

ממול.המכוניתשללהגה
(מחקוהטרגדיהאוהאירוניהלמרבהממול,המכונית

ושניכם 1שלךחברשםעלרשומההמיותר>,את
לחברףתשבו~סדרבאותורשומיםואתה>(החבר
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 .לק,ן,זןךיםף i ש~~ל;ק i~ס

לצייריכולהשאינימהאתכותבתאניאדםגבריאלהשלספרה

דדעתרןבספריאוראלהבימיםרואה

מוסף.ערךיש

משאלותפתקהמפקידיםגבריםבארבעהמדובר
הכדורגלבשפתהבא.למונדיאלאחדממונדיאל

הזה,המגרשעלאוהזה,שברווחלומראפשר
 ,שפיץבעיטותבוויהיורביםכדוריםיתגלגלו
כמהובעיקרמחוררתרשת ,יופירבותנגיחות

אשכולהמטאפורי.השופטשיניףאדומיםכרטיסים

ונותןהירוקהדשאבשפתנפלאשימושעושהנכו
אתהמשחק.כללאורךחולצותלהחליףלגיבוריו

פטרשבחרמשםמעתיקאניהמספרדמותהצגת

זiורדתומתכווןואני ,מספריולאחדלקרואהברקה
לא ,נברכמוהברקה, .-11הכבעיטתהשוערשל
הלינגוויסטיתהכשירותאבלכדורגלעלספרכתב
משורהפואטיתלכשירותהופכתהמשחקשל

לואיןטובהבעיטהשמוליודעהמספרלשורה.

הלאלצדלזנקגםיכולשהואיודעהואסיכוי.
הסיכוימולמתגמדותהאלההחרדותכלאבל ,נכון

בושהביןהרווחאצבעותיו.בקצותיעצורשהכדור

 .מיסטיכמעטהואלתהילה
בספרנוספותשעותעובדתמופשטכערךהחברות

אחד .אחרשדרהחוטישמהחבריםאחדלכלהזה.
המשפט,ביתאתהמרצפותהשחמטממשבצותנהנה

מכניםשהחבריםמישהיעםלהתחתןבחרשני
חיוךלציירהמסוגלתאשהלקחוהשלישי"הבוכייה"

למונדיאלממונדיאלדברך"הבוכייה".שלפניהעל
אחת,בבגידהאחת,בהלוויההגיבוריםיבקרו

הזהבסופרמרקטהמדפיםרביםמהילמדוובעיקר
חיים.הנקרא

מתעתעתהיאנכו.אשכולשלהשפהאתאוהבאני
ומצדמאודמדוברתאחדמצדשהיאכיווןבקורא

רובדאחדרודבבנייתעלמוותרתלאהיאשני
הגיבורים,כשאחדפשוט.הלכאורההא"בבתוך
מחליקותלאהמיליםעמיחייהודהאתמצטט ,למשל

הואבהמידהבאותהבדיוקטבעיותהןמהשפה.לו
אהבה.בעניינימישהימשכנע

נכוימינה.אחתמשאלהשלהקסםסודזהוואולי
שאנחנוהמ"מיםכלאתבושישסיפורלנומספר

רגע ,אחדברגעאבלוכך'),מתימה, ,(מימכירים

פוטנציאלייםמשחקניםאותנוהופך ,העיןמןסמוי
נבעטים,הכדוריםביציע,אותנומושיבהואלצופים.

כמווהמשחקחבולים,פעםשמחים,פעםהגיבורים
 ·:· •-90הלדקהמעברגםממשיךאמיתימשחקכל

סומקרוכי

 2007דצמבר
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החייםהלשון'משחקי

והמוות

הקיבוץהוצאת ,םי~~זrלחםוסקל:ריקי
עמ' 80 , 2007המאוחד

מזמין ) 30(כה,שמותבספרשמקורוהספר'שלשמו
שללמשכנוהנקשר 1רליגיוזילמשהוציפייה

שהוצבוהלחמיםשנים-עשרנקראו(כךהאלוהים
מכןלאחרשבת.מדיוהוחלפוהמקדששולחןעל

במהלךזאת,ובכללכוהנים>.מאכלהלחםשימש
לאאלוהיםשלמשכנואת 1הספראתקריאתי
שאלות,ומעלהמסקרןהספרובכלל,מצאתי.
מדומיםהקוראיםבושירלפתוחהאומץישולדסקל

 ) 14(עמ'יכול"הכלשלהמוגלה"בעינילעכברים

ביים".שהיטלר"בסרטלשירהיודעים
שלשמותיהםנמניםעמודים,שנילאורךבהמשך'
שלאחריהםבגרמניה,ורחובותבתיםגנים,ערים,

המסתתריםונשיםגבריםשלשמותיהםרשימת
מעצםהאלה,העמודיםשלושה .היהודישמםמאחורי

שלושמותגיאוגרפייםשמותבלדב,השמותמניין
מלחמתשלהנוראההטרגדיהאתפורשים-אנשים

השנייה.העולם
הואהזה'הביתשירפותחמיין",איסטהארז"ויזם

אולגהלועזיות.שורותיוששאשרביתשבוביתי'
שלבתה"מגדלנה,וגם ) 29(עמ'ואיונהמאשה

"הדוכס"בתללושיהחוברותאלבה"ברבורה
ביבשתהתכניהפניםלחםשלהשפהאתושותלות
במאהשלההאפלהוההיסטוריהומקורותיה,אירופה

בעמ'הפנים',ל'לחםפתרוןלינמצאוהנההעשרים.
חסרתאמה"לחםשהואקודש''לחםבשיר 33

החורג'.'אביהולחםהקטניםאחיהולחם;השיניים
במשחקיהחייםאתהכובשבמוותמתרגההכותבת

אלהמוותאת"אמציכמושונים,מסוגיםלשון
דיממה",והארץדממה,"והארץאו:לטפיהו", 1לבך
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 326גליון

"שנהואף:המצבות",אחתעלכתובהיה"שעשוע,

המוותמתה'.'היאהעברית;לספרותזוחיתהטובה
הספרבשערהנערהוגםהספרמשיריבהרבהמופיע

במוותרקהמדובראיןאךמתה.ציפורבידהאוחזת

מרשימתכמסתבר 1פילוסופיאוכללילדיוןכנושא
אנחנולהורים'רקכמומשיראווהמקומות,השמות
שאמרו:על"מבוזיםהוריםעלנכתבשםמתים',
והאירוניהקשהבמשפטאובצלמנו",אדםנעשה

המתים".אבותינושבישלומהאוכלים"אנחנו
כלנולפקוע;עומדאדו~ישלשלבוחוששת"אני
והתחושהוסקל'ריקיכותבת 11המתאבישל

 1השניהדורבתשלבהתרסהמתערבתהמלנכולית

"אוליואשרביער"ציורכמושורק"העטשבידיה

 ·:·לעצמה".תקראאדמהאדם,/כאשת

שתלשמואל

לעשותבליחשבוןעושה

חשבון

הוצאת ,אמריקאירומןגפן:יהונתן

עמ' 271 , 2007דבירזמורה-ביתן,כנרת,

ותחילתילדותימגיבוריאחדהיהגפןיהונתן
המגבלותאתהבנתיהשניםעםרקכתיבתי.

בשמאלשיושבתהאליטהמגבלותשבכתיבתו:
טובחוומר ) 1999 (יקרהאשההספרים"הציוני",

ואתגפןאתבהבנתימשמעותייםהיו ) 2001 (

גילהוכן 1אמואתגילההוא .שלוהכתיבהמגבלות
גבולותחסרתבוהמהחבורתבקרבעצמואת

הספריםשניאתהותירוהללוההבנותונרקיסיסטית.
עצמואתלברואגפןשלניסיונותיובגדרהללו
שבתוכהההיסטוריהאתלגלותהחותרכיוצרמחדש
הביןממשלאהואטוב,חומרבספר 1נכוןגדל.
חבורתשלוההקשריםהחברתיתההיסטוריהכלאת

שגפןמשוםואוליהעורךבאשמתאוליהזו;הבוהמה
אם 1למשל-חבריוואתעצמואתלצלובביקשלא

באותהוהמזרחיםהערביםהיוהיכןלקרואננסה
כייצוג(הןאביבבתלחגגווחבורתושהואתקופה

היוהספריםזאתובכלממשי>.כייצוגוהןסימבולי
שהתקבעהמסוימתשובעהרגשתאחרימרעננים

שלוהאחרוניםהשירהבספריבמיוחד 1בכתיבתו

שוירים ; 2001 1דביר 1שלאפאחזחתול(למשל:
 .) 1997דבירלנטאשה,

הרומןהתאכזבתי. 1אמריקאירומןהאחרון,מספרו

צייר-מיטלמןיקישלונפילתועלייתואתמתאר
לארצותועוקראשתואתשעוזב 1במשברישראלי
וקטיה,ג'וליהבאמצעותארה"באתמגלההברית,
שם.גםלרסיסיםונשברלגדולותעולה

בעיצובנעוצהבמיוחד,לישהפריעההנקודה
(עיצובשחוריםכשונאמצטיירמיטלמןיקיהגיבור:

כינוייאלים:סמיםכסוחררוזוולטפרנקלין

 ,) 255בעמ'למשללשחורים,מעניקשהוא"הכושון"

מטונימיתכאשהאמריקהאתתופס(יקי-ג'קונשים

עושהאמריקהמהתראה"הנה :חייועלהמאיימת
"היאחנה.דודהשאלהלך?"עושההיא"מהלי",
הואכילצייןיש .) 263עמ'אותי",להרוגמנסה
הואממנוהמקוםובשנאתעצמית,בשנאהגםנגוע

בעולםשונאהכישאנישמהפעםאולי"חשבתבא:
כאןהרגשתילאאחדשלרגעהזה,המקוםאתזה

 .) 25(עמ'בבית?"

לקוםלועוזרתכלשהייד 1נופלשהואפעםבכל
שמיוצגתהמדינה,שלהנעלמהזרועהזואםבין
שמשלמיםערבותזואםוביןהקונסולית,ידיעל

זוהיועו.ד 1נוטלשהואהכדורים ,) 256(עמ'עליו
בתהליךאינפנטילינרקיסיסיטיגיבורשלספרות

שלכסוג-הבורמןפעםבכלהנחלץ-עצמיהרס
החייםאתלתאריכולהבאמתלאאשרבאליטה,דיון

עצמה.שלההתודעהבקצותנוגעתאלאבשוליים,

התלישותאתחוויםגיבוריואשרלבוקובסקי,בניגוד
 1הנמוךהמעמדשלהיכולתחוסרואתהמעמדית

לרחוב.באמתנזרקלאפעםאףגפןשלגיבורו
"רשתאליונזרקתתמיד 1החברתימעמדומתוקף
הצלה".

חברתיתביקורתשלכסוגהספראתלקרואניתן
שהןהפגוםהגיבורועלהאליטותעלגפןשל

האב,גפןשלהמבטביןלהשוותמענייןמייצרות.
 ,) 2007 ("מדוזות" 1גפןשירה 1בתושלהסרטלבין

אף 1חברתימעמדמאותוגיבורהעומדתשבמרכזו

גיבוריםמייצריםוהבתהאבעצמי.הרסבתהליךהיא
תקשורתליצורמצליחיםשאינםאוטיסטים,כמעט

שלשהמהלכיםרקאותם;הסובביםעםבסיסית

מוסברים:ולאגרוטסקייםיותרהרבההאבגפן
מתאדב,אביווגםג'ק-יקישלבנומתהספרבמהלך

המוות 1להפך 1אנושיבדןאושלתחושהשוםאיןאך
מהשלכהכחלק 1כשרירותיכמעטנתפס

דמויותשלכארנוןולאהגיבורשלנרקיסיסטית
העולם.אתעזבואשרונפרדותיותאמית

נבלעתזואך 1ספרוגיבורעלביקורתמותחגפן
בשלעמו.המחברשלולהזדהותלתשוקהוהופכת
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 77עתרןבספדיאורלראותעומד

גפןשמשמיעהביקורתאתמקבלשאינירקלאכך
מסוכנת.שהיאחושבאףאלאהמרכזי'הגיבורדרך
ובארה"ב,בישראלהחברתיהמצבהבנתאי

האשה,ממעמדהצבעים,יבןהכוחמיחסיההתעלמות
המתאפייןרומןיוצרותמפתח,שאלותומעוד
כביקורתילהצטיירהמבקשרומןשמרניות.בנטיות
בעצםאך-הקוראהזדהותאתזאתמתוקףומבקש

קונפורמיסטיות.עמדותמחזק

נשיםבדמויותהסטריאוטיפייםהמאפייניםלמשל'
אםאשכנזי'שמוצאהעדנה,מיטלמן:שלבחייו
לאחרבתשובהשחוזרתבסטימצקי'עובדת ,ילדיו
עוזבתגליתובתהבלבנוןנהרג<תום>שבנה

לאב<בתומזרחיאמריקאיממוצאג'וליה,לרגמניה;
אותושמביאהודוחה>,אלים ,מאפיוזימזרחי'

אותוונוטשתמהתמכרויותיואותוגומלתלארה"ב,
ממוצאדוגמניתקטיה,אחרת;יחסיםמערכתלטובת
להיותלבסוףוחוזרתלחשפניתשהופכתרוסי'

שלתפיסתואתמבטאותהללוהנשיםדוגמנית..
המעברבישראל.הזהויותשלהפוליטיקהלגביגפן

מהיכולתסלידתואתמשקףלזהותמזהותגפןשל
<כחלקואסרטיביתחזקהזהותלהעמידהנשית

ואתהזהויותשלהפוליטיקהאתשלומהדחייה
התעלמותמבטאגםגפן .>תיפוליטהתקיןהדיבור

עומדמהברורלא .אותןכמעצבתמההיסטוריה
 ,והןהנשים,שלובחירותיהןפעולותיהןמאחורי
היחידהקונפליקטחברתיות.קריקטורותלמעשה,
הדוחה,הגברמולהעמידההואעמןשמזוהה
 .עצמיהרסשלבמסלולהמתקדם

בעלגיבורמעצבתהחברתיברקעההתעמקותאי
הוא .הפוליטילמקומומודעשאינועצמי,הרסיצר

הכוחביחסילמקומומודעאינואךעצמואתמאדיר
נותראךלארה"ב,עוקרלכאורההוא .שכזובחברה

אתשכותבתעבריתשפהאותהעם-בישראל
במשנהו'מתחלףאחדטריטוריאליעיוורוןהסיפור;

מחלחלתהאלימותמדועלהביןבאפשרותנוואין
האמריקאיתהזהותהעלילה.גיבורשללפעולותיו

אותנומשאירההאשכנזית-ישראליתבזהותהפוגשת
אםגם ,מכךיתרה •הרומןגיבורלבאשרידעחסרי
כלפימיטלמןשמפגיןהוברותואתהדחייהאתנאמץ

כחלקבארה"בהשחורהאוהפמיניסטיתההיסטוריה
שחזונובעצםנגלה ,בישראלבחרבהדיוןשלמהתקה
ושמרני.מצומצםגפןשלהחברתי
הישראליהגברדמותעלביקורתיספרשלבמסווה
קונפורמיסטיספרמקבליםאנו ,ובחו"לבארץ

במבנהמהעמקהומתחמקסטריאוטיפיםהמאשש

אמירתוואוליבארה"ב.וגםבישראל-החברתי
חשבון"עושההספרכיהספרבגבשוורץיגאלשל

יותרמאפיינתחשבון"לעשותמבלי
 ·:· •הספרמגבלותאתמכל

שמואלוףמתי

 2007דצמבר
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הבועהאתלפרוץ

הפקוסטאנות

אבודים,לאוהביםמפרתאסלאם:נאדים
מטרהוצאת ,אלעזרצילהמאנגלית:

עמ' 399 , 2007

החברהבחייחשובפןמתארבחום,המומלץזה,ספר
הגדולההמהגריםגולתעלהואהוגשהפקיסטאנית.

"הביתעםהאמיציםקשריהועלבבריטניההחיה
הואאבודיםלאוהביםמפותהאם.במדינתהישן"
מעניינתמגמהמשקףהואכינומהכרס.עבספר

ויותריותרהיפה:הספרותבעולםתנופההצוברת
יותר'ואףעמודיםמאותכארבעהחובקיםספרים,

בחנויות.החושיםהספריםמדפיעלמצטופפים
פיהעלהקודמת,בתפיסהשינוימסמנתזומגמה

וסבלנותזמןוילאנשיםאיןהדיגיטלי"ב"עיון
מאותעלמתפרשותשעלילותיהםבספריםלשקוע
 .יותרקצרפורמטעדיףולכןעמודים
רוטנברג,עדהשלעיצובהפריהספר'עטיפת

החזותיהצועלוההקפדהשגרתית,ובלתיססגונית
הספרושםמצויןהתרגוםהספר.ופיביןגםבולטת
עשירההשפההמקור.בשפתלכותרתונאמן

הספרשלהפתיחהמשפטיכברמענגים.והתיאורים
עומד"שמאסמהנה:חוויהאלהקוראאתמובילים
שהיא,במגנטבאומה,ומתבונןהדלתבפתח

המכווןבקצבםמהשמים.שלגפתיתיאליההמושכת
השוקעותכנוצותנופליםהםמוחלש,והכמעט

מהניחוחהאוויראתשטפההשלגסופתבמים.
המזחעםהסמוךמהאגםהבתיםתוךאלהנישא
ונופלמעלנשברקרחנטיףהקסילופון."דמוי

מדרגתעלמתנפץשמאס,עבראלזוהרכפגיון
כשםלבנהלאבקהוהופךעליה,עומדשהואהאבן
אותו."כשמוחציםשקיפותואתמאנוסוכרשגוש

" . 
תוכנוגםבולטוהמעשירה,העשירההשפהעלנוסף
שלבתחוםחשובהציוןנקוותומסמןהספרשל

השלישיהעולםמןההגירהנחשוליהגירה","ספרות
כלמתעצמיםוהםנפרץלחיזיוןהפכוהמערבאל

פקיסטאן·ההגירהצירעלנעשלפנינוהספרהעת.
הקולוניאליזםהמתגבר.כמעיןשהואאנגליה,
אתאלהבימיםממשגגתהחדבפקיסטאן'הבריטי

במידהשעיצבהואשלה,השישיםהעצמאותיום

הנמשכת.התעצמותהואתההגירהכיווןאתרבה

ממשיכיםהאם,מוינתאתעזיבתםוחרףזאתעם

בעוצמהלהקריןהישן""הביתאוהמולות,קשרי
יריעתאתשמרחיבבאופןהחוש","הביתעל

אלאולפקיסטאןהמאוחותלממלכהרקלאהעלילה
המעצבהעוצמהרבאךנראההבלתילמרחבגם
המדינות.שתיביןהמהגריםחייאת

והבעייתייםהמורכביםהיבטיהעםמתמודדהספר

מרכזיאישיים.סיפוריםבאמצעותזוהגירהשל
שקיימוצ'אנוה,ואהובתוג'ונגושלסיפורםהוא
הצליחהלאשצ'אנוהמשוםבחטא,זוגיותםאת

בהלכההמעוגניםנישואיהשלהחוקילסיומםלהביא

10 
 326.גלידן

אחריםרביםכמוששניהם,מאחרהמוסלמית.
האיסלאםלחוקימחויביםמרגישיםבקהילתם,

מבוימולעומדיםהםהישן","הביתשלולערכיו
ביןהאינטימיהקשרהאישיים.בחייהםוטרגיסתום

אשתוכארנב,שלעולמהעלגםמאייםהאוהביםשני
מוסלמית .כארנבג'ונגו.שלאחיושמאס,של

שאינהאומסוגלת,אינה .השכלהוחסרתאדוקה
במציאותוליישמםמערבייםערכיםלהפניםרוצה,
פותרתשחיתהרקלאכך'עשתהלוהחושה.החיים
מאפשרתחיתהגםאלאמשפחתהבנימצוקותאת
לשיפורהחושיםהחייםמנופיאתלנצללהם

בריטניה.אללהגראותםשהניעההסיבה .ולקידום

מקוללת,כארץמגדירהשכארנבהאחרונה,שזואלא
המהגריםשליכולתםאיאורצונםאיעקבהופכת

לרביםיקדשלפחהאובייקטיבייםהקשייםמחמתוגם
האנגליתבעיירהיוםהיוםחייביןהמתחמהם.

הפקיסטאנים,ומרובתהפשעמוכתהנחשלת,
חייהםבורךבפנאטיותונקיםנבערים,מהםשרבים

לביןאחו'מצושינוימכלוחוששיםהמסורתית
יוםהיוםולאתגריהקידוםללחציהנלווההמתח

ההזדמנויותורוויתהחושההליברליתבמציאות
ומטעיןחוזרהאחר'הצומןהפרטולחופשלהשכלה

מגיעיםאלה .ואלימותאיבהבזעם,הסיפוראת
האוהבים.זוגשלהטרגיתהיעלמותםעםלשיאם
העדיפוהאםהמשפחה?כבוורקעעלנרצחוהאם

שבואולי ?המאוחותהממלכהברחבילהיעלם
לפקיסטאן?

כאמורהואששיאואבודים,לאוהביםמפרת
אךהואוצ'אנוה,ג'ונגושלהמעציבהבהיעלמות

המתחיםאתבעוצמהמנקזיםאשרהסיפוריםאחו

לביןבפקיסטאןהישן""הביתשביןהתסכוליםואת
שנפערהעמוקהשברקואלבבריטניההחוש""הבית

והחברתיותהכלכליותבאכזבותמוזןזהשברביניהם.
האישי.הלבוכשברון

המהגריםמןרביםשלפנינו'הסיפורפיעל
בבועהלחיותממשיכיםבבריטניההפקיסטאנים

דווקאעבורם.וההרסניתהמצמיתההפקיסטאנית

בסיפור'המרכזיתוהומותג'ונגושלאחיושמאס,

ספרים,ואוהבמשכילבהיותואלה,מדפוסיםחורג

לפרוץמנסההואובחוקיה.בריטניהבחייהמעורה
הןבמאמציונכשלאךיתהפקיסטאנהבועהאת

החברתייםבמעגליםוהןהאישייםבמעגלים
בידיגםמוזניםקשייואותו.הסובביםוהכלכליים

מאירהאינההיאכשמה,שלא<כוכב),כארנבאשתו

שלעולמםואתעולמואתמחשיכהדווקאאלא
זהאיןקשות.למצוקותמשפחתהאתוגוררתילייי

המרירהאשתולצובחייושקץשמאס,כימפליא

עםמשכרברומןהסתחררהצר'בעולמהוהשבויה
יעלהמהחיים.ותאבתנאהפקיסטאניתסוראיה,
ייעלמו?אלהאוהביםגםהאםזה?רומןשלבגורלו
הפקיסטאניםכארנבושלשמאסשלהגירתם

בארץזמניכסידור"רקבתחילהנתפסתלאנגליה,
חיתהבאנגליההתקופה .לביתנחשבהלאשמעולם

לפקיסטאןהימיםבאחווהשיבהארצי'סבלשלימים
נראהזאת,עם .) 11 • 110<עמ'עדן"לגן.הכניסה

הכיסופיםבמחוזותשנבנההפקיסטאני"העדן"גןכי

קייםאינוהפקיסטאנים,המהגריםמןרביםשל
במרחבינמצאהוארביםבמקריםבמציאות.בהכרח

מולדתםאתלנטוששבחרומישלוהגעגועיםהדמיון
המערב,במדינותמשופריםחייםלטובתהיוםקשת
הישן""הביתאתבוורודלצבועהמשיכובעתבהאך

המטרהאתלממשעליהםהקשהאושמנע,באופן
 .גרוחישלשמה
קרובחייםשבההאחרונות,השניםשלפקיסטאן

הצבועהלתמונהמתאימהאינהאיש,מיליון 170ל·
ומאלימותמהקצנההסובלתמוינהזובוורוד.

כלכליים,מקשייםפוליטי'ובוהומתוהואיסלאמית,
שלהצבאיהמשטרמהישענותהנובעיםהמתחיםמן

ארצותתמיכתעל ) 1999מאז<השולטמושארףפרבז
 2002מאזמנהלתהאחרונהשזוהמלחמהומןהרבית,

שלבמצבהההידרדרותהטליבאן.נגדבאפגניסטאן
ביטוייה,אתומצאה 2007במחציתהואצהפקיסטאן

בצפון·אלקאעוהשלכוחהבהעצמתהשאר'בין
האדוםהמסגדסביבהאליםובעימותפקיסטאןמערב

קשיהמהגריםוחבריהכארנבאבלבאיסלאמבא.ו
והמוטיבציההיכולתוחסריההשכלהחסריהיום,

ב"חלוםנאחזיםהחוש",ב"ביתהחייםעםלהתמודד
לחיבוקיכיכוחם,בשאריתהפקיסטאניהעדן"גן

ישהישן"ה"ביתשלהמציאותולייפוינוסטלגיה
 ·:·הלב.שברוןאתהמרככיםונוחם,עוצמה

רונןיהודית

עלרונןיהודיתד"רמאתביקורתהתפרסמה 324בגיליון

בולטפןהואאףהמאיר 1כורחוכעלפונדמנטליסטהספר
כיאםהמערב,אתובראייתההפקיסטאניתהחברהבחיי

אחר.בהקשר
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 , 2006-1984שיריםכציוןזרהוביבו:ג'ניס

 ,לריחןעמוסעורך: , 2007גווניםהוצאת
עמ' 180

יצירתהאתובמשמעותובשמוכוללכצירןזרה
בספריהשנתגבשהכפירבינוג'ניסשלהשירית
האחרונות:השניםעשרשליחסיתקצרהבתקופה

פועליםבספרייתשהופיעזרההראשוןספרהאת
שיריהחטיבת Zion by Itselfואת-1997ב

כן .הנוכחיהספראתהחותמתבאנגליתהאחרונה
חיסורתרגיליהאחריםספריהשניבוכלולים
אחריואת-2000בגווניםבהוצאתשהופיע

ב·כרמלבהוצאתשהופיעהקריהלפניהעזריאלי
שנכתבוובאנגליתבעבריתחדשיםשיריםוכן • 2004
מאז.

בוסטוןילידת"המשוררת, ,הספרגבעלכנאמר
במטרההשמוניםבשנותלישראלעלתהארה"ב,
אתנטשהלאמעולםאךביתה,אתכאןלהקים
מהלךמציעהשירתהנולדה.שבהלתרבותזיקתה
העבריתומןהעבריתאלהאנגליתמןמורכבשירי
אףגרידא:לשונימהלךרקשאינוהאנגלית,אל

ואףזרה,בהנותרהבחירתהארץציוןאתשעשתה

מושאציוןנותרהזרה,בשפהלכתובששבה
כתיבתה".

אבקשהזהוהשיריהאנושיהמצבמורכבותאת

 ,בספרהמרתקותהחטיבותאחתבאמצעותלהדגים
שבו ) 108 • 93(עמ'במלון""חזוןהשיריםמחזור

"אסור",רומןומתוחכםמדויקבאופןמשרטטתהיא

באחדזאתמגדירהשהיאכפיאורבים,מניאחד

האנושות"מחציתשלהסודיים"חייההשירים
אהבהעלהזהבמחזורלראותאפשר('אוטופיה'),

כולו.לספרמשלוניכור
שמתוךהואבמלון""חזוןהשיריםבמחזורהמעניין

מערכתבאותההעוסקיםשיריםכחמישה-עשר

פולחניתכמעטבצורהמתמקדהמכריעהרוביחסים,
שוניםמלוןבתי .המפגשיםשלההתרחשותבזירת
תמיההמתעוררתשיריםכמהאחריכרבאביב.בתל
שוליים:בפרטיםלכאורההמופרזהעיסוקלגבי
הקבלה,פקידמספרו>,<לרבותבמלוןהחדר

המקלחת,המנורה,המיטות,הסדינים,החדרנית,
וכןהווילונות ,לקירמקירהשטיחיםהשירותים,

הלאה.
בריחה,מעיןזוהישאולינדמהראשונהבקריאה

מהעיקרהזרקוראתלהסיטכאילומנסהשהמשוררת
אין(כלוםוטפליםצדדייםבנושאיםולעסוק

בהם?).לדוןאחריםעסיסייםפרטיםדילמשוררת

מודעותמתוךכןעושהשהיאייתכןשנייה,במחשבה

מראההתרסהשבמעיןקולנועבמאיכמומלאה,
הדםטיפותאתרקעצמוהרצחאתבמקוםלנו

בשיריםשמתעמקיםככלאולםהקירות.עלהניתזות
השוניםהאלמנטיםוביןביניהםהקשריםאתומבינים

הבחירהשלהאמיתיתהחשיבותמתבררתשבתוכם,
הזו.שגרתיתהלאהתמסית

רבסמלאלאהתרחשותזירתרקאיננוהמלון

עלרבאורהשופךרבה,בחוכמהשנבנהשכבתי
האמביוולנטיהיחסועלהגיבורהשמנהלתהרומן
יישבמת ,ביותרהבסיסיתברמהכבר .כלפיושלה

הזרות,הספר:שלהעלמוטיבעםהמלוןמוטיב
יותרמתאיםאיןיהרהשורשים.היעדרהנדודים,

נודדתיהודייהשלהווייתהלתארכדיאורחיםממלון
הגלובוס.קצותשניביןחייהאת,המנהלתרבינוכמו
'המלוןהמכונןבשירהמופיע ,המגדלורגם

מעולםמושגהוא ,המחזוראתהפותחכמגדלור',
העיר;במרכזמקובעמגדלור;"כמו;הנדודים:

מתקפלותיחדונשמותינו;המלון;דויעמזקוף;
אלסביב;סביבמהכיכר;למרחקים;מאירות ]".[

דקותארבעים ;ישיכונאלהצפונים;דירתכם
 .) 93(עמ'אביב"לתלדרומית

רותמתרבינופשוטה.לסמליותמעברכאןישאבל
ביןהקיימתהמהותיתההקבלהאתשיריהלטובת
יחסיםבמערכתהימצאותלביןבמלוןחדרשכירת

בתפקידלשמששמוכןימהרינשוי.גברעם
נהנהאינו ,במלוןחדרהשוכרגםכמוהמאהב;ת,

המקריםבשניממש.שלומשייכותאמיתיתמבעלות
יצטרךותמידוזמניות,ארעיותהןהמפתחמילות

בשעהאחרלאדםמקומואתלפנותהשוכר-המאהב
 ,וכךהמשחק.חוקיאלהכי ,עורריןובליהנקובה

למנוחהבאמתמגיעאינואורחיםבמלוןשהדרכשם

ככלחזקה .הדוברתשלאהבתהגםכךולנחלה,
חלקהיאאלאאמיתית,מנוחהבהאין .שתהיה
לארעיותקולעביטוילמצואאפשרהנדודים.ממסע
שיריםמשניהלקוחותהבאות,השורותבשתיהזאת

במאהלשעתיים;מעוןבינתיים"מימשנושונים:
('מזמורהים"אתרואיםלא ,בקושיחלון ,שקל

אף;עללקוםממהר"."והוא ;) 105עמ'לממשות',
('לחלום:הבוקר"עדשולם;והחדרצעירשהערב

 .) 106עמ'המכשלה',זו

מעשהאתמייצגשהמלוןמביניםשאנומרגע
העולםאלחדשצוהרלפנינונפתח ,עצמוהבגידה
אנוכה.עדמוסתרשהיהבשירים,המובעהרגשי

הגיבורהשלההפכפכיםהרוחהלכיאללהצצהזוכים
לאשהיאהדבריםשאתמשום ,רומןלאותוביחס
 ,הגברעםהקשרעללומרמעזהלאואולירוצה,

האחריםהשחקניםועלהמלוןעלאומרתהיא
שיריםעומדיםהאחדהצדמןבמזימה.חלקשלוקחים

הרומןאתהמציגים(לעיל),כמגדלור''המלוןדוגמת
במלוןישזה,בשיר .אותומאדיריםואף ,חיוביבאור

הדוברתאליו.ששואפיםדברהואהצלה,שליסוד
ועלהזוגיות""מיטותיועלבלשונהמתרפקת
בקשררואההיא •ובהשאלההלבנים","סדיניו

צחורה,אהבהדברלכלזוגיותהנשויהגברעםשלה
כמגדלורבים,הצלהקרשעבורהשמהווהוטהורה,

לספן.
ואופטימיים,רכיםפחותשהםשיריםגםישאולם

מערכתשיוצרתוהתסכולהייאושאתהמציגים
דרךהכעסמובעבהםוגםאפשרית,הבלתיהיחסים
 :) 108(עמ''אוטופיה'בשיר ,כך .המלוןביתהוויית

קיימת;איניובוקיים;שאינומקוםהוא"המלון
תיהנו;האנושות/מחצית/שלהסודייםחייהאני

לי",נדמהזונה;החדרניתהקבלה;פקידמאחל
"טוב :) 103(עמ'אותי'אוהבלא'הואבשיראו

איןכיהקבלה;לפקיד'להתראות'/אמרתישלא
 /נעולהיהלא 303חדרשוב;לראותוחשקלי

 302חדרנפערו; /היפההצעירההשכובהועיני

שאתהכמובן;והבהרת/מצויןזיוןלא?/ ,מוכרהיה

אשתך".אתאוהבעדיין

משליכהכיצד ,לדעתימדגימים,השיריםשני
אולי ,המלוןעובדיעלהעצמיכעסהאתהגיבורה
שהםהמחשבהאתלשאתיכולהשאינהמשום

אפילוואולישם,עושההיאמהבדיוקיודעים
לזונה.עצמהאותהחושבים
שללמצבהאמפתיהלחושמתקשיםאשרלקוראים
'אשתבשירהסברמעיןרבינומספקתהדוברת,

גירוששלנפש"נדרשתכותבת:היאשבומלון'
לראותכדי /ביתיממגעארוכהגלותוגם ]".[

חדרימפני;חוציםשטיחיםאוטמים;וילונותהדפס
(עמ'כלשהי"אומללותעללחשוב;ולאאמבטיה:

 .ברורוהנמשל ,) 104
אותהלתוךמרתקתהצצהמספקכצירןזרההספר
ומאפשרהשונים,רבדיהעלגירוש",של"נפש

והרחבההמגוונתמשירתהעודלטעוםלקוראים

 ·:·וביבו.ג'ניסשל

פזכרק

 2007דצמבר
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לעולםעצובהתהווולא

בית,קראתיאחדלקירליטבסקי:צביה
בעריכתכברסדרת , 2007כרמלהוצאת
עמ' 63 ,קפלןליאת

שבשיר.למילהלאאבליש,גובלות?ישלמילההאם
ביתשלמשמעותלקבליכולהבשיר"קיר"המילה
גווןלקבליכוליםלבתהאםשביןהיחסיםמאושר.
למיליםואזעולמות,שניובו ,אקסצנטרי ,מיוחד
מלכותהרואת/"אבי .סודוישגבולותאיןבשיר

בסוד".נלחשתשידהשלמלכותעתיקה,/
אלהכלקודםלו?מקשיבמיסוליסט.הואהמשודד
לספרה,שםבחדהליטבסקיצביהלו.שקרובים

הואהזההיפההשםבית".קראתיאחד"לקיר
שומעיםואנו ,עדיןהשיריהטון .לידישידכשלעצמו

בתה.עםפיוטיתבשפהמדברתהטובההאםאת

לשולחןמתחת
ידייםרחבמלכותאולם

ואתאניבו

זריזותבאצבעות

הופכות

לקסם.ענות
 ) 9(עמוד

בלילהאנושית:חיףתמקבלה~ד~רהלשוניבציור
מאוד.חםאלאקר,אינובשיר"שלג"המדבר;זוחל
 ,כןוזרימה.הלשוניים,בציוריםגמישהקלותיש
בווקיר"התאהבתיאניזורמים.שיריםאוהבאני

"בית".לושקראו
 /מימיך,חלקתעלצונח /קלשלגפתית"אני
 ,) 13(עמודבמגעה"נמס

וקובעהרגשותאתשמארגןריתמוסישנושירבכל
האהבה.אל 1הקיראלודוחףהלירית,המשמעותאת

נוסף.שםמקבלתוהאהבה
פנים.ליתני
 ) 13 1(עמשםליתני

אתחושפתהליריקההתרבות.מןחלקהםהשירים
שיריםגםכךהפנימית.המהותואתהשפהשליופיה
הטהורה.האהבהמןבהםישליטבסקי.צביהשל

המרכזי.המוטיבהואבספרלבתאםשיבןהקשר
חשיבה,בהםישוזוהרים.חזקיםבשיריםהמסרים

בשבילךממציאהאני llאמנותית.ושלמףתרגשות
מציירת?שמאאוהמשוררת,כותבתהגשם•ו,את

הלא·הציודאתלנומראההיאבנאליתלאובחריזה
 , 11לעולם •רםבקול •חמוד ./'ריקודעצוב.

 1ריקודלפניךארקודהנה

 1וחמודמצחיקהארנבת,ריקוד

רם,בקולתצחקימיד 1הביטי

לעולם.עצובהתהייולא
משהו •הכללהיותיכולהבספר"אמא"המילה
וכאב.שמחהוסבל.המשכיותבהישופרטי.גלובלי

12 
 326גליון

ראיתיבגבולות

העומקמתקלף
גלד.אחרגלד
הגעגוע,תפורות 1הר

אמא

 .קטנההמוותציפור •ליטבסקיצביהשלבשיר
שאיןזהאתהחיים.אתמסמלתהיאמפחידה.ואינה
לקרוא.צדיךהשיריםואתסוף.

קטנהמוותציפור

 ·:·ידיכףמתוךאוכלת

יעקביצחקבןאלברט

עלהלחםשווןואושר:

השבתשולחן

"שבריסדרתהיום,נכוןעדבוזגלו:מאיר
הוצאתעסיס,עמיתבעריכתלוחות"
עמ' 73 , 2007מסראובן

ספדשזהולחשובאפשר •ושטחי •ראשוןבמבט

פולים-שרץ:סוזןאוקואליופאולושלמהז'אנר
חוכמה.לדבריהמתחזיםוהגיגיםציטוטיםמכתמים,

הדלהזה,בספרוןהקריאהמזו:גדולהטעותאין
חווייתאתדווקאמכליותרמזכירהבמילים,
האטי 1המופתיספרופילוסופיות,חבקירותהקריאה

לפנישזכה 1ויטגנשטייןלודוויגשלוהמהורהר
אולמן·(עדנהלעבריתמצויןלתרגוםכעשור

נכרןעדגםפילוסופיות,חקירותכמומרגלית.>
לאבדרךהממוספריםסעיפיוביןמשוטטהיום

אסוציאטיבית.כמעטפילוסופית,לאליניארית,
הירקליטאיטקסטזהופילוסופיותחקירותכמו

 1השיטתיהפילוסופיהדיוןתחתהחותר 1ופרגמנטרי

ויטגנשטיין,כמובוזגלו,מאירהארגומנטטיבי.
ויטגנשטייןכמוובשתיקה.בדיבורלעסוקמרבה
שחלפה(וו•השעהרביםשאלהסימנימותירהוא

להשרותיכולדבראומרשלאמשפטאיךחלפה:
מבקשהואגםויטגנשטיין,וכמו .) JJעצבות?

ה"לא·השאלותמןהפילוסופיהאתו•לנקות"
 1(דמשלימספרהלקוח ,הספרשלשמואמיתיותו',

עדואור,הולךנגה:כאורצדיקים"ואורח .יח>
במהידעולאכאפלה:רשעיםדרךהיום;נכון

לדיוןלבהירות,שאיפהאותהעלמרמז •יכשלןוו

מןהמטאפיזיקה,מןה"מטוהר"ענייני

למדתיכעשורלפניהרע.במובנהה"התפלצפותוו

יז~דם~
"l'e i!!!ייe 

 '"""י'" .....

של/'הפילוסופיהבקורסבוזגלוד"דאצל
כלוםכמעטהבנתילאאםוגםהמתמטיקה",

מילהבאותהשעשההשימושליזכור 1מהרצאותיו
מתפלצפים,מתפלצף, .השונותהטיותיהעל

במילהמשתמששפילוסוףמוזרכמהלהתפלצף.
הזה,הספר,לנוכחעכשיואז.לעצמיחשבתיהזאת,

יותר.קצתלימובןהזההשימוש
לפילוסופיהומרצהמתמטיקאיהוא ) 47 (בוזגלו

בקשתפעילהיהבעברהעברית.באוניברסיטה
תנועתמקימיביןוהיהממנהפרשאךהמזרחית,

"שתיאתלפתורלמטרהלהששמהשמש","ממזרח
'הזהותשאלתהישראלית:החברהשלהיסודבעיות

גלובוז 11החברתית',והעדנותושאלת Jהיהודית

ביהדותדווקאהמקובלת,למחשבהשבניגודמאמין
המפתחטמון •החילוניתבזוולא .המסורתית
חברתי.לשינויהרדיקלי

האמונהשאלתניצבתהיוםנכרןעדהספרוןבלב
שאלתאתהחליפה ,המחברמסביר 1זושאלההדתית.
חיפשובעבראם .טיבוומההאלמיהו •האל

כבסיסהשאר(ביןהאללקיוםהוכחותהפילוסופים
התופסתהשקפהקיימתכיוםהריהאמונה>,להצדקת
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ע 1ןע~ריסס 1~ר

 • 1~ליה-~לי ;ני~~~ף

 .ת;,~ 7 ~ך~:~ך~ ת;,~~~ 1ע י~~~~ים~:.אלי~~ים~ן~הח.י 1נכפ

ל~~ת~ק;ם~צא 7מק~י~ין
~ת'ב 7~ק;ם~צא 7לק~י
~צא. 7מק~יע;~ן
מק~י.ע;~ן

מק~י.עם ע~~~י;ת ry7א;~ךת~ךךה 'פ;ר~ 1

 • 1?ה 7 ~ ף?~ ;ני~~~ף

ילדותישל<והסדוקה)הכחולהה~לחת

f ה~~~~~ן 71 ה~~~~?ל 
לי 1י ry ~~י;ם:ב;א

~זpי 7מ; fש;ת 1~ל ם:~ר~
?מ~יס ש.ק~~~א;סן

מ;ע,ד ן;ע~~

יא. ryמ~ה 1ד 9ממ~לסתעל

ילדותישלהכחולההצלחתבשןרינהשלספרה

 77עתרןבספריאורלראותעומד

שאינהמוצאכנקודתכאקסיומה,האמונהאת

בסיניהתגלהשהאלבגלללא"זההוכחה.דורשת
ישעיהופעםלואמרהמצוות,"אתעלימקבלאני

המצוותאתמקבלשאניבגלל"אלאליינוניה
בסיני",התגלהשהאלמאמיןאני
האללקיוםבהוכחותולאבאמונה,ענייננוואם

שאלותעלדעתךחשובה"לאהריוכדומה,
בגללולאקיומיות.שאלותעלאומטאפיזיות
'מלאכותיות''אינטלקטואליות',הןאלהששאלות
בגללאלאולגאווה,לסקרנותבסיסומייצרות

אחר",משהולעשותנדרששהמתפלל
 ?לעשותנדרששהמתפללאחרדבראותוומהו

היאשהתפילההמחשבהאתלזנוחראשית,
והאמונההתפילהכילאינסוף.התחברות
"ה'איןהסופיות.תודעתמתוךדווקאמתאפשרות

שלהגלםחומרהםהסופיות,שלהתודעהאוזמן',
חשובשלפילוסופים"היכןאחר:ובמקוםהמתפלל."

או'רבבות'לומרלמאמיןמספיק'אינסוף!'לומר
 ,"'ףלא'אפילו
מאתגר.ספרהואבוזגלומאירשלספרו

רביםחלליםמותירהאותוהמאפיינתהפרגמנטריות
שולחןעלהלחםשיירי"אושר:שאלה:וסימני
ב"פתחויטגנשטייןשלשהצהרתונדמהלכןהשבת".
"איןהנוכחי:לספרגםמתאימהלספרודבר"

אתהאחריםמןלחסוך 1חיבוריבאמצעותבחפצי'
למחשבותמישהולעורר 1שניתןככלאלא,החשיבה.
 ·:·משלו",

זרדייצהר
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הפנוםאתהופכת

ושורדתהחוצה,

הכסף'במראתויהי :מןגלדמרדכי
יצירתה,ממיטבגרשוני:אשלביאנקה
עמ' 122 , 2007המאוחדהקיבוץהוצאת

,אבדהבנימיןולסר,טעןהטכניהשעתוקבעידן
נוכחותהאבדההאמנות,יצירתשלההילה

טענהמולמציבזהספרפעמית.והחדהמאגית
כשאמאניתהאמנית-בתכליתשונהאפשרותזו

פעולהבאמצעותרוחכוחותלהניעהמנסה
האיקונה. ,הידעבודתשלהפעמיותחד ,בחומר

הצהרהפהישנההתוכןמצדוהןהצורהמצדהן

יצירתשלהיותהלגביבעקביותהמרשימה
המוליךחומרשלפעמיחדאובייקטהאמנות
ספרכאובייקט,האמנותספררוח.שללעולמות
כברנוכחתזומוצאנקודת-כמוליךהאמנות
כחול-סגולבצבעהכריכההספר.שלבעיצובו

הכריכהעלמחוספסת.בדטקסטורתעםעמוק
עיניים,עצומתהאמניתפנישלתצלוםמודבק
בתערוכהבעברוהוצגגלדמןמרדכיבידישצולם

הטקסט ,"'אמותיגלדמן'דגרן-מרדכי"גדי
אתשמקדיםגלדמןמרדכישלוהמפורטהארוך
אפיוניםובעלמאודאישיהואהעבודותתצלומי

כאשרשלו.והפרשנותהניתוחדברךפסיכולוגיים
בזהב,האמניתשעושהבשימושעוסקהוא

ומקושטות,עזות"".הצהרותאומר:הואלדוגמה,
פגוםמדימויהנובעפצע,עללפצותהמבקשות

בילדותה.""נחלהאותואשרהנשיותשללמדי
 ) 6<עמ'

במוזיאון-סמלגברייטברשרהאצרה 1985בשנת

גרשוני'אשל"ביאנקההתערוכהאתאביבתל
סטודנטיתהייתיתקופהבאותה ." 1985-1980

במורשה.אזששכנהלאמנותלמוריםבמדרשה
חיתההחומרדלותתקופהאותהשלבמדרשה
נמצא"מהנשאללביאוכשרפיעולםתפיסת
והנה"הקיר".ענההואשלך?"הציורמאחורי
אשל-גרשוניביאנקהשלהתערוכההגיעה

מהאפשרותנפעמתיכמהזוכרתואניבמוזיאון

פרועעירובשלוצורני'צבעוניעושרשלהזאת
ניירותנוצות,ביןלנמוך'גבוהביןלכאורה
מןחן'ואבניזהבפלסטיק,בובותעטיפה,
רפיכתבהתערוכהבעקבותלנשגב.הזוהחתירה
מעצםהנובעתבסנטימנטליות"ההגזמהלביא:

סףאתלדעתיעוברתאינהבסמלים,השימוש
מיםשאומרים,כמושטפו'בינתייםהאמנות".

היוםנתוניםלביאשלציוריווגםבירדןרבים
ופתאוםבברכתו'ואפילוסימבולית,לפרשנות
חיתההציורשמאחוריהקירעלשהאמירהמסתבר

השאלה,מעצםבעלבוןשמקורההתרסהלמעשה
שניםוכמהעשריםעצמנו'אתמוצאיםאנווכך

ביןלעקרוני'האישיביןמחבריםיותר'מאוחר
 .רצויאףואולימותרזהוהנהלנמוך'הגבוה
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פסליתכשיטים,יוצרתגרשוניאשלביאנקה
ציוריומציירתצביםושלחדי-קרןשלקרמיקה

במוות,בארוטיקה,באמצעותםעוסקתהיאשמן.

שמקובלנושאיםאלהובקדוש.בטמאבתחייה,
לאאשל-גרשוניואילוזהירותבהםלנהוג
העבודות,עלמתאבדתהיאכוחה.ובכךנזהרת,
אחדזהוושורדת.החוצה,הפניםאתהופכת

לעקובמאפשרהוא-זהבספרהמושכיםהפנים
ברומןוכמויצירהשלשלםחייםמהלךאחרי
חוויותהאמניתעםלעבור-מרווקאייריסשל

נקייםולצאתלהיבנותלהתפרק,מערערות,
עלתהבמקרהשלאחושבתאנייותר.ופשוטים

משהוישאשה.סופרתשלהדוגמהבדעתיכאן
גרשוניאשלביאנקהעוסקתבהבדרךנשימאוד

שהיאהפרטייםהורדובטקסיהקיום,בחוויית

אותםיצרהאםביןשלה,האובייקטיםאתמעבירה
זאתעםיחדדרכה.עלנקרואםוביןבעצמה
בעיקרהיצירות,אתמטעינההיאשבההעוצמה

לטעמיבהרבהפחותהובמידההפיסוליות,אלה
אתהמקרה,אתשהופכתהעוצמההיאהציורים,

להגיעשמסוגללכזהביותר'האישיהאובייקט,
ברירהשבליתמהלביןבינםולחברצופיםלמגוון
 ·:·"הנשגב".לואקרא

דרכםאיילה

מנחתלאמנות.המדרשהבוגרת-דוכסאיילה

מתמקדתהשלישי:הגיללבנישיחהקבוצות

טקסטים.שלובכתיבהבקריאהבעבודתה

השחוטהעל

לנהמצרפתית:הסחרחורת, :ף;ל~~ז'ואל
עמ' 143 , 2007בבל,·הוצאתאטינגר

קבעטרבלינקה",הואיוםכלהחייםבעלי"עבור
זהוהמכתבים.כותבבספרובשביס-זיגגויצחק

הואיוםכלפטרסוןצ'ארלסשללספרוהמקור
האדםיחסיתולדותאתסוקרהואבוטרבליכקה,

ומצביעימינוועדהעתיקההעתמאזהחייםובעלי
בני"ראשית,האנושית:בהיסטוריהקבועדפוסעל
הםכךאחרחיים;בעליושוחטיםמנצליםאדם

ונוהגיםחייםבעליכאלאחריםאדםלבנימתייחסים

הרביעיספרוהסחרחורת,אופן".באותובהם

הצרפתיהסופרשללעברית>המתורגם<הראשון
מבעיתהסוריאליסטיתתמונהמשרטטאגלוף,ז'ואל
דקרמזאףלשחררבליזאתאדם-חיה,יחסישל

ישירמקישורערתההימנהשואה.שללהתרחשותה
לספרמקנההשנייה,העולםלמלחמתעקיףאו

החייםמהותאתהבוחןנוקב,קיומימשלשלמעמד
מנתעלשביכולתהכלעושהכישנדמהבחברה
אףהזה,הקודרהספרקריאתעצמה.אתלהכחיד
תהייהמעוררתמצוין'שחורבהומורמתובלשהוא
עולמנו'במציאותלהתחוללידלעתבאשרוחרדה
ספירהשלשעון-עצרתלויכאילוצווארושעל

עצמית.להשמדהמנגנוןבידימופעללאחור'
באה"כשהרוחהסחרחורת:שלהפתיחהמילות

נושבתכשהיאסרוחה.ביצהשמזכירריחישממערב,

בגרון.אותנושתופסגופריתשלריחמיןישממזרח,
 .אלינוישרמגיעשחורעשן 1מצפוןבאהכשהרוח
רחוקות,לעתיםקורהזהמדרום,עולהוכשהרוח
מילהאיןחרא,כמוממשמריחזהאז 1למזלנו

שאיןעכורהקיומיתמציאותמסגירות-אחרת"

בקרמשחטתעובדהסיפור'גיבורממנה.מפלט
והמחנקהסרחוןשלמרותבפתיחהמצהיראכזרית,
שלוהעיניים-שיעזובביום 1עברמכלהתוקפים

היוםאתלהעביררוצההואבינתייםרטובות"."יהיו
המתרסקיםמטוסיםמחלקילהימלטולהצליחבשינה
הבילויהתושבים.בתיעלומתפזריםקבועבאורח

לאשםהציבורית,במזבלהביקורהואהמועדף
ובליוויאוצרותאחרבחיפושפעם,אףמשעמם

בניסיוןשמדובראףוחרקים.זבוביםיתושים,נחילי
הללובחייםישחידלון'שכולובעולםלהתקיים

שייכות.שלאמנם,ארעי 1ועוגןתקווהשלניצוץ
ואתאקולוגיאסוןשלתוצרהואהסחרחורתגיבור

רקעעללשרודכניסיוןלהגדיראפשרהתנהלותו
שאיננוהמקום,תיאוריסביבתית.אפוקליפסהשל
ספוגים 1כלשהובזמןאוגרפיגיאובציוןגדרמר

מוסריתרגלפשיטתעלקמעההמכסהמלנכוליה
להצביעניתןשלאעדמושרשות,כהשגרורותיה



פרצהמהיכןרומזלאאגלוףמקורותיהן.על
אלימותשכולובהווהמתמקדאלאהזוועה,

המשחטהמעובדישרביםהעובדהמסחררת.

יוםבתוםהביתהדרכםאתלזכורמתקשים

לילהוביןיוםביןהמוחלטהטשטושהעבודה,
-הרףללאשמהדהדותהנשחטותהחיותוצרחות
מטבחייםביתהואכולושהעולםתחושהיוצרים
לחייםברורהנפשמשאתובהעדר 1גדולאחד

והרועהקורבנות,לגורלהאדישותשלטתאחרים,
כבאלי.הופךשיהיה,ככלקיצוני-

והמוותהחונקתהאפרוריותההרס,רקעעל
סמליתהמגולם 1בסיסי'יש'איזשהובולטהמרחף,
החיפוש 1למשלבאשפה.האינסופיבחיטוטדווקא
הקפיצהאולשרשרתלחברםכדיצדפיםאחר

הנפשמשובבתוהשחייההטיהורמכוןמילכריכת
ליופיואותנטיתפשוטהלכמיההמשוליםבה,

קצררגעכזה,חשוךבמקוםפנימי.ולניקיון
ספקאמיתית,<ספקהתבהרותשלוחמקמק
המושלת,האפלהאתאמנםמדגישעין>,למראית

מציאותשמסתתרתייתכןשםשאיגםמסמןאך

בהאחתואשהאחדחברישהספרלגיבוראחרת.
חברותשלפירוריםהופכיםכךחושק.הוא

עקרונילבסיסממומשתבלתיואהבהראשונית
לחיותרצון 1לשינויתקווההמזמניםערכיםשל

אנוש.צלםשמירתעלומאבק
שלביותרמצחיקיםבתיאוריםמרובההסחרחורת
נרוטשוחברוהגיבוראבסורדיות.התרחשויות

דידימעיןפילוסופיות,נפשבשיחותעסוקים
שלגיבוריוכמולגורו","מחכיםגיבורי 1דגדגו
להגגמרבים 1למיברורלא-מחכיםהםגםבקט,
ללכתתמידיתבציפייהוכבוליםשטותדברי

השנייםבההסצנהבמיוחדמגוחכתאחר.למקום
מותודברעללעבודהחברםלאשתלבשרנדרשים

מהההתלבטותבעלה.שלוהמטופשהפתאומי
נימוסעלשמירהתוךהטרייה,לאלמנהלומר

מגוונותאפשרויותלהםמזמנתאנושית,ורגישות
"גברתהנוסח:מוצעשבאחרונה 1במופרכותן

הםלבסוףלפה?"אותנומביאמהנחשי 1פיניולו
איתה"תוהים"המודאגת,האשהעםממתינים

בעלה.מתעכבמדוע
נוחתתכאשרמתרחשתנוספתאבסורדיתסצנה

שנותקההשחורההקופסההספרגיבורשלבביתו

בשמיקבועבאורחהמתרסקיםהמטוסיםמאחד

של 1הסודאוצרתהאטומה,נוכחותההמקום.
חמקמקקיומירובדאותועלמעידההקופסה
בחובוטומןאךמייאשת,באכזריותאמנםשמתגלה

חשיפתאוליאופטימיות.שלסמוייםניצוצותגם
ממשילשהגיבורלמרותהשחורה,הקופסהתוכן

כךהעולם.בתיקוןיסייעפנדורה,לתיבתאותה
אלמזנקיםצערםשברובהעכורבנחלהדגיםגם

להיחלץמבקשים 1הפיתיוןנטולותהדייגיםחכות
גיבוריהאתלסמלעשויים-הדלוחיםמהמים

חולמיםייאושםשלמרותהיצירה,שלהאנושיים

 .יותרראויהלמציאותבריחהעל
הואאגלוףשלבכתיבתומרכזיעיצוביאלמנט
וזאת-החיותוביןהאדםבניביןהקבלהביצירת
תהליךאתלהמחיש-האחתכפולה:מטרהמתוך

פאפאגיורגיוקוגןמארקוס
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לרשת>מחוץהראשןפרסומו<זהוארוסתיכוןתלמידמוצקין,בקרייתמתגורר , 1991.ילידפאפאגיורגיוקוגןמרקוס

ויותריותרדומהההופךהאדםשעוברההתבהמות

להתרחשהצפויהאסוןמפנילהזהיר-האחרתלחיה:
לנסחהשהיטיבאזהרה-זהמתהליךכתוצאה
מתחילה"אושוויץשכתב:אדורנותיאודורהפילוסוף

וחושב:מטבחייםביתעלמביטאדםשבומקוםבכל
חיים".בעלירקהם

שלהמאולציםסיונותיויבנהיאהספרשלחולשתו
סיפורביצירהמושתלעמודיםכמהמדילזעזע.אגלוף
שאטבקוראלעוררמטרתושכל 1שולילרוב 1משני
 1הספרבאיכותגםפרזהמהלך .גועלותחושתנפש

ומשכנעת,ברורהכההמשחיתהקיוםשסתמיותמאחר

הרושםלהעצמתמלאכותיתתוספתשכלעד

והחשובהעיקרימהמסרהדעתאתמסיחה 1האימתני

הפורנוגרפיה.מחוזותאל
לסוגייתבנוגעהרבהמחדשאיננוהסחרחורתאמנם

אךהעולם,התנהלותטיבעלהאדםשלאחריותו
קלילהבכתיבהלנסחהמחברמיטיבזאת,עם

שלהיותובדברוטרגיתנוגהאמתאותהוסוחפת
האנושות.שלביותרהמסוכןאויבה-האדםטבע

הדמותשלזהותהבדברבסיום,המצמררהגילוי

הקורבנותאתהמובילהנעהסרטעלהמופיעה
תחושהמותירמפתיע,שאיננו 1אוליהגם,לשחיטה,
אשרקטסטרופה,לפניוחופההתראהשלמטלטלת
ברבים.והפצתוהספרקריאתאתמצדיקהחשיבותה

·:· 
פזיוכל
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משןנללוםמשןךךום

 ,כאןסוככתאשהאולישניר:לאה
עמ' 110 , 2007המאוחדהקיבוץהוצאת

הקיבוץ ,הזמןמוזיאוןאור:אמיר

עמ' 72 , 2007ריתמוס ,המאוחד

הקלסרמתוךסודייםפרטיםחלפי:רחל
ריתמוסהמאוחד,הקיבוץהוצאתהשקוף,

עמ' 137 , 2007

החדשההעבריתהשירהאודותעלדובררבות
האחרונות,השניםבחמשנכתבתאשרזו ,מאוד

עתכתביהעבריתהשירהבשדהנזרעומאז

המרכזיהטיעוןבמרכזם.שהשירהחדשים,

לחלחולגענוהעורכיםלכלכמעטהמשותף
הקוראשלהתודעהלקרקעהשירהשלמחודש
הנכחהמצויותהמובילותהמטרותביןהעברי.

הגעהחישוף,במה,הענקתחדש,טעםשל

איכויותיצירתואפילויותררחביםיעדלקהלי
חדשים.פואטייםדגמיםפיעלחדשות,שירה

והמניפסטיםהמבואותמתוךמסתמןהחידוש

במעלה.ראשוןכערךהצעיריםהעורכיםשל
הספרותאתהמניעשהכוחההבחנהזאת,עם

שלזניחתהאתמבליעהדווקא,חידושהוא
מסוימיםעתכתבי .מאחורהקודמתהשירה

נצמדיםאךקודמת,בשירהאמנם,מכירים,

העבריתבשירההאוונגרדשלצמיחתולהאדרת

אבירן'אצל<בעיקרוהשבעיםהשישיםבשנות
מאזשנכתבההשירהוהורביץ>.דולך ,ויזלטיר

התשעיםבשנותכךואחרהשמוניםשנותאמצע

פואטיכדגםניצבתהעשריםהמאהשל
 .מאליהןמובנותכמעטוועוצמתשהשפעתו

נדמההשישיםשנותשלהחידושמפץאחרי

הקוראשל;היקסמותכלשהואפקטשאבד
והמבניםהדגמיםשנכבשודשת, ljה~מהשירה

לכן.קודםבעשוריםומפתיעים,טרייםשהוצגו,
אלובדגמיםלהתנסותהמשיכורביםמשוררים

מבלילכאורהאךיפים,שיריםמייצריםכשהם

מהמשורריםרביםואמנם,רבתי.תמורהלייצר
והתשעיםהשמונים .שנותשלהמרכזיים
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נ•רהא

י'גבןlםוoה

רב-המערכתבתוךהיוםגםלכתובממשיכים

החדשיםספריהםהעברית.הספרותשל

'תעודתמעיןעקבית,לאיכותציפיותמייצרים
שבציפייהחבלמובחרת.לשירהביטוח'

להיפעמותשמנוגדמהלךנחבאהזוהאוטומטית

חדש.מטקסטולהתפעלות
היסודהנחותאתלהשהותלפיכך'מציעה,אני

השירהכלפיולהיערךהחידוש,אתשמפארות
גורריםכאלהמשורריםפקוחה.בתודעה

שתועדהעשירה,פואטיתהיסטוריהאחריהם

מפריחדשספרשלוהופעתוקודמים,בספרים
באדוותהתייחסותשלחדשמעגלמסמנתעטם

חידוש,שלומענייןאחרסוגזהושלהם.השירה

הדבריםמוכרת.ייצורמסגרתבתוךשפועלכזה

לאהשלהחדשיםהשירהספריגבילאמורים

מהמשוררים ,חלפיורחלאוראמיר ,שניר

הקודמת.המאהבשלהישהתפרסמוהמובילים
שמשתמשיםוהעצמאיתהחיהלעבריתמעבר

כיום,ששייכת<עבריתהמשורריםשלושתבה

כמחוזעבריתלהוראתשזכהלדוררק ,לצערנו
הספריםשלושתבו>,להיאחזשניתןנשלט

לעורכיםזרשאוליבמובןהיטב,ערוכים
לשרתערוכיםהםלשירה:עתכתבישלצעירים

המוצגהשיריהמהלךואתהטקסטעומקאת
עצמהמציבההמאוחדהקיבוץהוצאתבספר.

העבריתהמו"לותבמפתהיחידותכאחתכיום

ומוקפדיםמדויקיםשירהיספרמציגהאשר

<שיששהמלאכהלברךוישבעריכתם,
שירהעריכתשלנחיצותה>עלהמערערים

השירהשלשעיקרהאלהבידיעדייןעשיתב

להם.וחשובידוע
השירהמדוראתיובלחציזהשעורכת ,שניר
יעליהעתכתבואתהמאוחדהקיבוץהוצאתשל

אוליבספרהמציגהולאמנות,לספרותשיח'
בנקודותשרוחשיםשיריםכאןסובבתאשה

המציאות.לביןהמייצגתהתודעהשביןהעימות
שהתודעההיות ,במיוחדמרתקיםכאלוצמתים

עושהאלאומפורש,ישירבאופןמדברתאיננה
מתוךמלקטתשהיאגיםייצרבאמצעותזאת

כששבירוהחושים.הזיכרוןשמדמיםמציאויות

'הזיות',בשירכרםבעיןנזירותמתארת

הפתיחהשנקודת,ובעודמהממשיחורגהתיאור

שלומעשיםממראהלכאורה,שואבת,שלו

בומבטאתהאישיתההתנסותאמיתית,נזירה

נוהגתוהנזירהמדומיינת,הבחנהשלדקויות
 /להמוג,סופן"הזיותלנזירי:המנוגדיםמעשים

של;קרירותהעלהמחליקהלשונהכןלא

פצעיאתללקקבתשוקהנישואיןטבעת
לצלובהנזירהביןהאהבהסיפורהמשיח".
מוכרתטרמינולוגיהפיעלאמנם,מתנסח,

אהבה,עלדיבורבמקוםאבלהשירים,משיר

בסודאליולפנותלעצמהמרשההנזירה

יוכלולארבים"מיםתשוקה:עלולהתוודות
שיריהישטפוה".לאנהרותלף;ערגתילכבות

שלהפעפועפעולתאתמציגיםשנירשל

עלנכתביםוכאילובתודעה,ומקומותדמויות

ביןוזיקותקשריםהשתמעויות,שלמקלדת
והנחוות.הנזכרותהסביבותלביןהדוברת

האוטוביוגרפיים,השיריםבמיוחד~ד~~ים

בניואתהוריהאתהדוברתמזמנתשבהם

 ,זיכרוןלמעשהשהואלמפגשמשפחתה
מעמידוהעברמותםמתוךשביםכשהמתים

הווה.פני



גםמציגברכיביוומגווןעשיר ,ססגונימרחב

לשירההעתוכתבהעמותהמייסד ,אוראמיר

שעריבשלושתהזמן.מוזיאוןבספרו'הליקון',
אורמתעדו"המבוך""כאן""השעות",הספר:

מתוךוהתרשמותחוויהשלשוניםבריאההליכי

ורחוקים.קרוביםשונים,נופיםחלקיתיעוד
הוא("הלילהכגוףהעולםמתואר ,למשל ,כך

שי~ימאהחשך;שללועמתארכת;חיהנהר;

//הגוףנגמר.<זהו;כשירוהגוף >]'לצ'[נחש"
אהבה']),['מיטתשירים."כולועכשו.;שקט

 ,לשוןתבניותביןהיחסיםלבירורחתירהתוך

תבניותלבין ,הפנימיהמרחבאתשמסמנות

אורחיצוניים.במרחביםשרוחשותמציאות,של

אלהקוראשלהלבתשומתאתתדירמפנה

הטבע,<חוקיותהעולםשלהגדולההפעולה
עזותלמרותאבל ,הדוברעלוהאלים>היקום

כאןקשה ,החיצוניהעולםרכיבישלהתיאור

ודאיקיוםלושאיןמציאותיעולםעללדבר
לאבוהעולם;אליוצאות"ועינילשיר:מחוץ
צליליםוערות/חלוםביןעדיין;להבחיןניתן

מקיימיםהעולםחלקיוזמן'>.('חולועלים"
נטמעיםשהםהיותרופפים,קשריםביניהם

הבידולכמכשירמתגלהוהשיר ,בדוברונבלעים

המציאות,שלהאקראייםהתכניםביןהיעיל
הדובר.שלהתפיסהאופנילבין

בפרטיםזאת,לעומת ,חלפירחלבעבור
שלמשמעותה ,השקוףהקלסרמתוךסודיים
כמעט.מודעבלתיבאורחנקלטתהחוויה
עלהאהובותמהמשוררות ,חלפילגביהעולם
כשלעצמומהווההעברית,השירהצרכניקהל
בבואות,שללהולדהאפשרויותרוחשתזירה

בספריהה"אני".שלוהשתברויותאלטרנטיבות

לקשורהקושיאתחלפיניסחההקודמים
וכן')טמפורליים<סיבתיים,לוגייםבאופנים

שהיאתוךבמציאותשמתגלותהאפיזודותבין
פרטישלהרנדומליהמגווןעלמתעכבת
לפרטיםירידהבשירתהניכרההמציאות.

העולם,אתשמרכיביםוהדקויותהקטנים
המצבעלמסכמותהכללותמתנסחותשמתוכה
האנושי.

ולא"שקוף",הואהשיריםקלסרכאןבדומה,

היסודותעלויתורמדגימיםהשירים .בכדי
הבלתיאלוהתמסרותוהמאורגנים,המתוכנתים

איננהשלההדוברתסדור.והבלתימתוכנן

המרחביםאלאהמיוצג,במרחבשולטת

עבורהמהוויםהחיצוניתוהמציאותהציבוריים

לנוכחמשתאההיאסותרות.משמעויותשלזרם
והיפעלויות,פעולותשלפוסקהבלתיהמארג
 ,שירלכדיהחוויהחלקיקיאתללכודומנסה
שלמתוכנניםהלאהיסודותאתבתוכושיכיל

דעתו?סוף;לרדת;מנסה"כשאניהמציאות:
 /-~קירותנתקלתאניועודעודעולם;של

כך;כלהרגיליםהסובלניים;הקירות

בידייםעליהםהמכיםכמוני;לעיוורים-חרשים

כמוזה,בספרעוטפים').ועוד<'עודחלשות"

במקוםרקקיימתאיננהחלפי ,לובקודמים
היאשבומקוםבכלאלאחושבת,היאשבו

כנותהולתפוס.החושיםאתלהפעילמסוגלת

הפרטיאתמזמנתהיאשבווהאופן ,חלפישל
שביןוהמנוכרהציבוריאלגםוהסובייקטיבי

שלבעבותותהקוראאתקושריםהמרחבים,
הסיבה ,אולי ,זוהישלה.השירהאלהימשכות

השלושה.מביןעליהאהובהואספרהמדוע
לב.אללאמץונעיםשקלשיריםהםאלו
ולומרמהמשוררים,אחדכללגבילהכלילניתן

אתומאשריםששביםספריםכאןשמוצגים

העברית.השירהבכרוהמוערךהאיתןמעמדם

באההאיכותאתשמבקשתהקריאהאסטרטגיית

הגישהבדרכיכופריםאנוכאשרסיפוקה.על
שונהבהיטלטלותלהבחיןניתןהאוטומטיות,

ביןהיחסלגביהמשורריםמןאחדכלאצל
העולמותמיוצגיםשניראצללעולם.השיר

אובהיזכרותלחשוףמסוגלתשהתודעה
נטרפיםהעולםמישוריאורבעבורבהידמות,

עםיחדמתפקדיםוהפנטסטיוהדמיוני

השירחלפיאצלואילו ,והמסודרהריאליסטי

והחומקנייםהמשתניםהרפרנטיםאחרעוקב

הבסיסייםהמושגיםאתלפיכךוהופךבעולם

 ·:·התודעה.ושלהתפיסהשלביותר

אביבתלבאוב'לספרותבחוגמתרגלת-נואלבוית
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סנדברגקארל

ערפל
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אושר

משוררישלהראשונההשורהעםנמנה- ] 1878-1967 [סנדברגקארל
לאחריום.קשישוודיםמהגריםלמשפחתבןהעשרים.במאהאמריקה
לפועלוהיה ,אילינויגיילסברג,הולדתועיראתנטשסדיריםלאלימודים

גיילסברג, ,ל;מבארדבמכללתלמדכךאחרהתיכון.המערבבאזורנודד
בוךיסקונסין,הסוציאל-דמוקרטיתהמפלגהשלארגוןואישכעיתונאיעבד

ב-הסוציאליסט.מילו;קיעירייתראששלמזכירושנתייםבמשךושימש

שהתאפייןפזיזה,אקסטזההראשון,שיריוקובץאתסנדברגפרסם 1904

ותבניותמיליםצירופימניבים,עוצמתהאתהשואבתאימג'יסטיתבכתיבה
בכתבשיריוהתפרסמובשיקגוכעיתונאיעבודתובתקופתעממיות.לשון
חילוקישעורר"שיקגו",השיריםמחזורלרבות , Poetryהחשובהעת
בשימושלעצמונטלשהמשוררהחירותבשלהמבקריםבקרבחריפיםדעות
אתביססזהפרסוםעוצמה.רבתחופשיתובחריזהפשוטהדיבורבשפת

באותםלפרוחשהחלהשיקגוומשורריסופריבקבוצתמפתחכדמותמעמדו
לאאורבנית,שירההאמריקנית:בספרותחדשקולהופעתעלבישר ] 1916 [שיקגושיריהקובץימים.

החייםקצבואתהעםשפתאתהפיוטלעגלתרותמתאשרדיבורמקצבישלרטוריקהעלהבנויהמחורזת,
ביןונעהנושאיםשלרחבבמגווןנוגעתשירתוהעשרים.המאהשלוהמתועשתהגדולהבעירהמודרניים

לרחשיביטוי-החברתיתהמעורבותקוטבלביןלעתים,המלנכוליוהשקט,הססגוניהאימפרסיוניסטיהקוטב
המשוררמיטיבההמון',העם,הוא'אניכמובשיריםסנדברג.שלהסוציאל-ליברליותולעמדותיומצפונו
והבטחהסמלעבורוהמהווההחיים,ומלאהמחוספסהפשוט,האישאתאמצעית,בלתיהיכרותמתוך ,לתאר
זאתלנסחוהיטיב-הגדולכמורהוויסמן.וולטשלמובהקתלמידהואסנדברגזו,מבחינהחופש.לחיי

סנדברג"גם-סנדברגמשירילמבחרלתרגומודורמשהשצירףקצרהבמסהמקלישארצ'יבלדהמשורר
רגישותוהאנושי",המיןשלבעתידוהאמיןלהוכיח,ידולאלשהיהממהויותרהאדם,בייעודלבבתוםהאמין
 1עממידברכלשלליופיווביחסכלפיושרחשוההערכהשברחוב","לאישהאפור","לאישהקטן""לאיש

ויסמןכמופוליצר.בפרסאותוזיכומהםששנייםהבאים,בספריווהולךגוברביטויקיבלווצנוע,פשוט
עללעתיםהאפילובכתיבתוביטוינתןלהםוהמצוקהשהעוני·למרות 1אופטימימשוררהיהסנדברג 1לפניו

לידיבאהשהיאכפיהאמריקניתהרוחשלפנורמיתיאורהוא ] 1936 [:קןהעם,השיריםקובץבאדם.אמונתו
אפואפלאלאבעתידם.אמונתוואתהפועליםמעמדלבניאהדתואתכאןמתמצתוהמחבר 1בפולקלורביטוי
סנדברגאקדמיה.ואנשיאינטלקטואליםבקרברבהלהערכהזכהולאהרחבהקוראיםקהלעלאהובהיהשהוא
שלוביוגרפיהנעוריו,שנותעלביוגרפיספררומן,כתבעם,ושיריבלדותבספרכינסילדים,ספריגםכתב

מופת.דמותראהבו 1לינקולןהנשיא

ע.פ

שחרטרםלעבודההיוצאיםמזמור
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וידיהם.ברגליהםתלףיהפרנסתםוידיהם.
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 ) 16<עמ'?עףףףךצ;~י

לעוף.מבקשאלאמדדה,הואאין ,ובחוליבזקנהכשחשגם

השנים.במשך ' 77ב'עיתוןהקבועיםמהמשתתפיםהיהבן-שאולמשה
היהזהבתחוםגםשירה.ביקורתשלרשימותוכןמשיריובופרסםהוא

ואהבתיו.רבותשניםבן-שאולמשהאתהכרתיולעילא.לעילאמקצועי
הספרותיבנוףוהתמירההדקהדמותואתעודאראהלאכיהידיעה

 ·:·ביותר.ומעציבהמכאיבההיא ,שלנו

לןותןעמןם

 ) 2007-1930 (בן-שאולמשה

דורשלהמשורריםמבכיריהיהבן-שאולמשה
הענפהוהספרותיתהשיריתשפעילותוהמדינה

כתיבתומתחילתקיומהשנותאתלמעשהחפפה
חיתההופעתוראשיתממש.האחרוןיומוועד

 ,זךנתןעםיחד 1952בשנת"לקראת"בחבורת
וחבריםהושב,בנימין ,סיוןאריה ,דורמשה

~-;דולהחבורהבהוצאתהראשוןספרונוספים.
ארבעה-פרסםמאז . 1954בשנתאורראהשמש

שירהותרגומיפרוזהספרישירה,ספריעשר

שירים-לכדיכלשיריושלמקיףספרמצרפתית.
לפנילשירה"קשב"בהוצאתאורראה 2003-1954

שנים.כארבע

<בעגהטהורמשוררהיהבן-שאולכילומראפשר
משורר ,)"וטנ"משורראומריםהיינועיתונאית

 ,זיקותיושארכאשרלשירה,כולוהמסורמובהק
למבחןכפופותהיוואחרות,וחברתיותפוליטיות

הראשוניםמןגםהיהבן-שאולהשירה.שלהעליון
לשירהאשנבהישראליתלשירהשפתחההואבדור

בשנתיצאכאשר ,בעיקרהצרפתיתהאירופית,

בשנות ,כךואחרבצרפתללימודים 1956

בשגרירותתרבותנספחשימשאףהשמונים,

שלהידועהדמותואתגםלימיםיצרזותרבותמתוךבפריז.ישראל
התופסשלואגואלטרומעיןהמשוררשלהבדויכפילו ,פולואדם

 .מספריובכמהמרכזימקום
עליהןוהמצוינותהמקצועיות ,בן-שאולשלכתיבתושלהאוניברסליות

צעיריםמשורריםשללדורותגםמאודאותוקירבו ,תמידהקפיד

ואםבשעתו'מעריב'שללספרותהמוסףכעורךאםלטפחידעאותם
מזמן.לאעדהסופריםאגודתשל'מאזנים'כתב-העתכעורך
ורעננהמקוריתצבעונית,מגוונת,היאבן-שאולמשהשלשירתו
מכאןלאמכאן,האחרוןספרויצאמותולפנימעטיםשבועותתמיד.

ותנופהעוצמהמלאהואמחלתואףעללשירה."קשב"בהוצאתהואגם
מהמשובחיםהואזה"ספרכיהספרדשעלההוצאהכתבהבצדקשירית.

ובסקרנותלחייםגדולבתיאבוןלשונית,בחיותמתבלטוהואשבספריו
לחבריםהמוקדשאהבהשל"ספרגםזהוזאתעםגדולה",רגשית

שעודולמהשהיהלמהולכיסופיםמתכליםלנופיםליקרים,שחסרים,
ייתכן".

כלשהילמתיקותסירבשלוהחדיםהמשוררבחושיבן-שאולמשהאולם
בביתלעוף''הרצוןהזההספרמשיריבאחדכותבשהואכפי .בשירתו
 :השירשלהראשון

שאולבןמשהאיור:
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הפרטייםהקטלוגיםבין'שנדדהרפתקןהיהכאןגםסלל.שכברבשבילים
בארוןודבורהגולדברגלאהביןומיתוס,נוףשלההיסטורייםלמישורים

ולתחנההעירלפוכריהגדוליםהאמנותמוזיאוניביןפיאף,לאדית
האחרונותבשניםלימדשבהשבע,לבארדרומה,ומשם,הישנההמרכזית

נה~הכךכלהשמחהז:כל.~יסיפוריוולפיבאוניברסיטהיוצרתכתיבה
הצעיר.הסטודנטיםדורעםממפגשיו

בשקיקהשקראוהבודדיםהמשורריםאחדהיהמשהצעיר'דורואגב

שלשמץ~~שוררתאו~~שוררזיההאםוהיה .אחריושנכתבמהכל
בארץשוניםבמקומותחנחהשאותםשירהבאירועימארחםהיהכי~רון

פריצתם,שלהמשמעותיבשלבלהם,נותןשהואתוךוכשווים,כראויים
חשובהכךכלשהיאתחושההשירה,שללעולמהשייכותשלתחושה

~ספרות.הראשוניםצעדיואתשעושהלמי

עלינושהשפיעהרבמהיופיאחתדוגמהרקלפניכםאקראברשותכם
הנהדריםהארצישראליתהילדותמשיריאחדזהו .שלובשיריומשה

מכיר:שאניביותרוהרגישים

לכתןעםלמשה,

מעמנן

ןוונרטרפו

עמיתנואתמלוויםעצובה,בשעהבצהרייםהיוםכאןעומדיםאנו
המילהעםלזהותואפשראיכךשכלמשהאחרונה.למנוחהמשההיקר

משהמתפעם.סקרן'שמח,נערי'משהובוהיהשתמידמשה'מנוחה',

כךכדיעדמסעות,תשוקתובעלולאמנותלספרותתאבוןבעלשהיה
השירירוחויציראתשלחבעצמויצאשלאשלאלהמסעותתשוקת

פולו;או~נוע"קחמשיריו:באחדשכתבכפיפולו','אדםהמופלא,
התכלת",בהירויותאלסע

והיפהפההאחרוןשיריוספראתספוריםחודשיםלפנילאורשהוציאכמי

לשירה","קשבהוצאתבראששעומדוכמימכאן'לאמכאן,משה,של
לבדי:כליצירהשנותחמישיםהמקיףשיריומבחראורראושבה

'נתבקשתירומנואפולינרלשירתתרגומיוגםכמו , 2003-1954שירים
משה.שליצירתועלמיליםכמהלומר

אפשראיךשהרי .שבדובריםהטובאתגםכמובן'מביסה,זאתבקשה

ולנוער'למבוגריםכתיבהשלעשוריםמחמישהיותרבקיצורלסכם
רישום,שלציור'שלביקורת,ושלתרגוםשלפרוזה,ושלשירהשל
ועטיפותתפאורותעיצובשלעת,וכתבימוספיםעריכתשלחריטה,של

ובעולם?בארץספרותיתפעילותשלעיתונאות,שלספרים,

אותוראינוהאמנות.ענפיבכלדומהבתשוקהעסקשמשהיודעיםאנו
שירפרסוםעלמאשרפחותלאידיומעשהעטיפהעיצובעלשמח

שהשאירהספריםעשרות .ומבואותרושלאוקרקסוז'אןשלמלוטש
המדינה","דורבספרותהחשובותהדרךמאבניכמהובהםאחריו'

עלרן'המגףכשרונהעלשלו'הספרותיתהעשייהשמחתעלמעידים
הראשוןשיריוספרמאז .הדופןיוצאעושרהועלהאסתטייםחושיה

משהסימן ' 1954בשנת"לקראת"בהוצאתאורשראה 'ש~~~~דל
המיוחדהעירובהחדשה.העבריתבשירהשלוורקשלושהיהמסלול

לצרפתהכיסופיםעםהארץבנופיכלותעדהמאוהבתילידית,שירהשל
ירושלים,נופיאתנאמנהששיקףהריאליזםובעולם,באירופהולמסעות
האהובים:משורריושלמדרשםמביתהסוריאליזםעםאביבותלבן-שמן

שבמסגרתוהחיוניףת,ף~ל.אהעירניהתחבירהמפתיעה,המטאפוריקה
מסימניהיואלהכלמחדש.להארהפעםבכלופרטיםאנשיםזכו

ז:ורגוםעללוהאופייני~מרץעבדהאחרונותבשניםשלו.ההיכר
לפרסםתכננושאותההסוריאליסטית,הצרפתיתהשירהמןאנתולוגיה

נצליחעודלזכרו'ואולי'הושלםכמעטהמפעל .בהוצאתנוהבאהבשנה
לפרסמו.

לשיר'משיר-בהתמדהשהתחדשוהמשורריםגלסרשיירהיהמשה
צעדלאעשה,שכברשידייםמהלכיםעלחזרלאהוא .לספרמספר
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ילדותיעללספרזמןהרבהלילוקח

י 1{1ד 7 .:~ל~ר Q7,ז~דסך~היל oל;ק
המשפטשלהשנההנמלהלהתחיל

: -: • -' T T  T : •- •,י- :"
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דל~תל w~רעי~יםל.~םףז~דסר~הלי oל;ק
 . . . ·~ i~ה '~יק;ן ?iל~ר 071
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ן~קין 7ג;ס~ד;ן ל~~ל@~םת oז:כנכ
 .ת~
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ןטכ~י w ~ר 1ש r ב~~

~י~רי;תת Q נ;:ק~זים 1~רלי w~ים oס
 . .ק·~ןח; 7בש.רה'לי~ה qב

השירהממיטבגרמיםתריצירהשנותכחמישיםבמשךלנוהביאגםמשה
הצעיר","אחיאותווכינהנפשאהבתאהבומבואותרואתהצרפתית.

הרגישבעולםנדודיוועםבשירהטירופועםהזדהה,שלוהמרדרוחעם
לשלושיםקרוב~חופשיות","חופשיומבו'כדברילהיות,יכולשהוא
ספריית .וממכתביושלוהפרוזהמןמשיריו'מקיףמבחרגםתרשנה
אלבומים,ביוגרפיות,וכללהשראיתי'העשירותמןחיתהשלוומבו

וצבעים.צורותבשללפקסימיליהומהדורותנדיריםתצלומיםיומנים,
אתלאהוברצהכשמשההאציל.הפראהמרחבים.אישהיהומבואבל



ראשיתאלשבתמידהמודרני,הכרךשללתרבותנכסףכאשרפריז,
רהאלכסנדרולזימיואלברטוג'וליילמואלהעשרים,המאה

אפולינר.גירםהנודעהמשוררהואהלואקוסטרוביצקי'
לשמוחהספיקשעודנשכח,והבלתיהיקרחברנומשה,שללזכרו
השעון'מחוגינגדבמורץעבדנושעליוהאחרוןשיריובספרמאוד

והמהירה,האכזריתהמחלהידיעלנבלמוהמשותפותושתוכניותינו

מיונו','גשראפולינרשלהמופלאשירואתלסיוםלקרואמבקשאני
וכלזה,בשירמצוייםהצרפתיהמשוררשלהמודרנייםגעגועיוכל

העברי:בתרגומוובערגתהבריטוטיהלפנינומונחתמשהשלנפשו

מירכוגשר

י~ה .9מז:י~טף~יןנ; ו~~ת o ו:.נ~
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חדשהדרך

והושעא.ב.מאתוךודותותאשעל

ירמיהושלהחורבןונבואותידנגשלהקולקטיביתת-המודע

הואנבט,דבורהד"רשלבביתהיעריאמוץשלהראשוןביקורובמהלך
הפסיכולוגית.שלהפרטיתהמעליתקירעלתלויהבתמונהמבחין
לתקנו:ממהרתנבטד"ראךפרוידשלבתמונתומדוברכיסבוראמוץ
שלתמונתומאחורי ,) 181<עמ'ידנג"אתתליתיכאןפרוידלא"זה
מבעדברומןהתבוננותהחשמל.מערכתחיבוריקופסתמסתתרתידנג

החיבוריםכשקופסתחדש,באורהרומןאתלהאירעשויהידנגלתמונת

 .זובהתבוננותמרכזיתפקידממלאת
יהושעשלההיסטוריוסופיותתפיסותיוביןדיאלוגמתקייםזהברומן
התת-שלהפסיכולוגיסטיתהתפיסהלביןהיהודית,האומהתולדותאת

 .היונגיאניזהבעיקר ,הקולקטיבימודע
במיוחדהעם,ושלהאדםשלהבחירהיכולתנבחנתזהדיאלוגבמסגרת

המטושטשים.הזהותגבולותענייןעולהאנךאגבהיהודי:העםשל
שבין,הגבולישראלמדינתשלגבולותיהגםהםהמטושטשיםהגבולות

גבולותגםוכןהמשפחתיהתאגבולותהנפש,שלגבולותיהודת,לאום

הספרותית.היצירה

ברומן?אלהתפיסותיחדיומתלכדותכיצד
קומות,רבביתשלקרקעיתתבחניוןאמוץניצבהרומןבפתיחתכבר

גוסטבקארלהנודעהפסיכולוגשלחלומואלמכווןזהשביתואפשר
גם ,וכאןלמערה.פתחעםמרתףשבתחתיתוקומות,רבביתעלידנג

מכןולאחרמאולתרתבמעליתעולההואיעריפועלבוהבנייהבאתר
 ,) 38<עמ'התהום"אתובוחןברכיועל"כורע

אמוץחולםהרומןשבהמשךהרידיה,ברורהאינהליונגההכוונהואם

לקומהלהגיעבמקוםאךנבט,ד"רשלהמעליתאלחוזרהואכי
החלוםובהמשךהישנה",הכנסתלמרתפי"יורדתהמעליתהשלישית

לירידהתתכונןלו:ואומרהמרתףקומתשלהכפתורעלהסדרן"לוחץ
 ,) 208<עמ'סוף"בלי

קטליזטורליונגשימשזהקומותרבביתשלהמרתףעלידנגשלחלומו
הכוללהתת-מודע ,כלומר-הקולקטיביהתת-מודעתיאורייתלפיתוח

 .לדורמדודהמשתמרות<הארכיטיפים>החוויותמאגראת
כשירמיהו ,למשל ,במרומזיםלעתמופיעההארכיטיפיםלדתגהתגל
<עמ'וסרדיניםיםשרצימטילהואאליוחרוטמעיתוןלעצמומעצב

בפינותלעמודנהגוהמדינההקמתלפניאשרלסדרניםבדומה ,) 155

 ,) 61<עמ'עיתוןמדפיבחרוטיםבוטניםולמכורבירושליםהרחובות

תקפותהאתדניאלהבפנישוטחכשיומימופיעיםהםמובהקבאופן

מצייןהואכאשרעושההואזאתהקולקטיבי.התת-מודעתיאורייתשל
העםחייעלישראלנביאישלהזעםנבואותלאופישישההשפעהאת

הנביאיםעלחושבאנימה ,בקיצורלשמועאלאברירהךל"איןבהווה:
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עונש,ועודעונשגלות, ,חורבןמוות, ]".[
ינקנואנחנוזאתואת ]".[ורעבמגפותהרס

תינוקות.מזוןבתורזהאתקיבלנו ,מנעורינו
החורבןלקראתדרוכיםשכולנופלאאיןולכן

אליו"כמהיםאפילואולי ,בימינובמהרהשיגיע
 ,) 275-274<עמ'

ידידותית,מאשבשטחיםנהרגשבנו ,יומי

מתילברר ,ולהבינוהרעלשורשלהגיעמנסה
נבואותעלשלוהתיאוריהאתהתקלה.התחילה

שהםלאחרדניאלה,בפנייומימציגהזעם

אפריקה.בערבותלחווה,חזרהבדרכםתועים
לאחרומידהימניתהדרךאתבודקהואתחילה

טעות,לנותהיה"אםהשמאלית:הדרךאתמכן
הוא ) 274<עמ'התחילה"היאשמכאןתזכרי

אלבחזרהלדרךהאלטרנטיבותאחתאתבוחןשהואלאחר ,מציין

החווה.

שלעמדתואתמשקפתזהבנושאיומישלעמדתוכילהניחניתן
אתלפתוח"כדאייהושע:אמרואוננייותםעםבראיוןהרומן.כותב

הנביאים.מןבאוהעםעלוזעםחורבןנבואותכמהולראותהתנ"ך
הנביאיםעסקומדוקדקובפירוטנמלצתולשוןרטוריתענוגבאיזה

כךכלשאחריפלאאין ]".[הזההעםעלמפורטותחורבןבדרשות
 ,' 2('דיוקןוההשמדההחורבןבפועלבאווזעם,חורבןנבואותהרבה

 ,) 40עמ'ואוננייותםעםראיון 2003

התקלהלידתשללנקודהחזרה

ניסיוןבחזקתהיאהשיבוש,למקורהתקלה,לידתשללנקודההחזרה

בניסיונוהדרכיםצומתאלשובועםיומיעושהכך .טעינואיפהלהבין
שלהזעםנבואותאלחוזרכשהואעושההואכךהחווה,אללחזור
המשפחהשלהגגאלבחזרתוגםנוהגהואוכך ,ישראלנביאי

בנושלהלוויהבקלטתצופההואוכאשרנטול-כרם,הפלשתינית
אייל.בבנוהיורהאתלזהותמנסהכשהואוגםפעם,אחרפעם

גםהמעלית,פיראלוחוזרשבכשהואדומה,באופןנוהגאמוץ
שלהיאבפירהמנשבותהמטרידותלרוחותהאחריותכיכשמתברר

בהכלהגםהמעלית.אתתכנןאשר ,משרדושלולאהבונה,החברה
ברוחנאבקריבליןכאשררוחותשללביותניסיוןישנוהמשחררת

כהרפאיםרוחלהכניעהצליחהצעירשבנועלובגאווה"בסיפוקאמו:
 ,) 556<עמ'קשה"

גסיסתהמסלולאתבשחזרההתקלה,לידתלנקודתכןגםשבהדניאלה
החלהשוק,שלהסמטאותבאחת ,כאן"והרישוליאחותהשלומותה

 ,) 132<עמ'התחיל?"זהאיפה ]".[אחותהאתללפותהמוות

לידתנקודתאללהגיעמנסיםהרומןשלהמרכזייםגיבוריוכלכלומר
שלזואתהמזכירההתנהלותהדרכים,השתבשובוהצומתאלהתקלה,

"יששלדבריו:אנוש,משאביעלהממונהשלשבליחותוהממונה
אותהתקלה,אותהשלהלידהנקודתאתבדייקנותלאתרצורך

שב"שליחותו"בעודאך ;) 56<עמ'שייכות-לא-שייכות"אותההיפרדות,

עצמו>,הממונהושליוליה<שלהלידהלנקודתבהגעההרומןנעצר
חדשה.לדרךלידהנקודתמאותהלצאתמבקשידידותיתאש

יותםעם<בראיוןאחרת"דרךלבחורביכולתנוגדול"מאמיןויהושע,

שלהפתולוגיותעלברומןהעולותהגדולותהשאלותולצדואונני>.
וביןלמורשתועםבין ,לאלוהיועםביןלאשה,גברביןיחסיםמערכות

לדרךולצאתולהשתנות,לשנותניתן-תשובהגםישנה ,לזהותואדם
חדשה.



הזהותגבולותונסקרפי

ומנסהנסקרפיייןכבלכאמור'אמוץ'מגיעיאלהמדבהפרידהלאחר
שורשאתלהביןהמעלית,בפירהמנשבותהרוחותפשרעללעמוד
התקלה.מקורמהוהרע,

פינסקרליאושלמאמרואלאותנומכווןפינסקרמגדל
לזיהוי"ניסיוןבמסתויהושעמצטטממנואשר"אוטואמנציפציה",

מפרשהמאמר,מןמצטטשהואלאחרהאנטישמיות".תשתיתשלוהבנה
בלתיחלקיםביהודישיש"העובדהפינסקר:שלהיגדיואתיהושע

יהודיהלאאתמזמיניםואפילומאפשריםעצמו>בעיני<גםמוגדרים
רחוקות,לעתיםחיוביותפנטזיותשלו'הפנטזיותאתעליהםלהשליך

 .) 21-20עמ'תשס"ה, , 28קובץ('אלפיים',שליליות"כללבדרךאבל

הגבולותגםומכאןהיהודית,בזהותמוגדריםהלאהחלקיםסוגיית
אתלהסיגהרומןאורךלכלמנסהאמוץמרכזית.היאהמטושטשים,

-גבולולהציבסדרלעשותכלומרמקומן'אלולהשיבןהשאולרוחות
 .נמולכדהחליהושע,שלהמאוחריםהרומניםבכלעולהזווסוגיה

אופנים.בכמהזהברומןביטוילידיבאיםהמטושטשים""הגבולות
שלבאתהשלימהלאעודהיאדניאלה.שלאישיותהדרךראשית,

עדייןהיאכלומריונגיאני'מושגבעודלהשתמשאםהאינדיווידואציה,
והעולםהיאהיא.שהםלדבריםהיא,שאינםהדבריםביןמבחינהאינה

מדמההיאלכן .) 19<עמ'בטוחה"בועהבתוךמשייטת"היאהם:חד
 ) 22<עמ'שלההבוקרארוחתאתלוומציעהלבעלהלידההנוסעאת

לדעתעינייםפוקחתאינה"אבלסביבה:האנשיםאתלעצמהומנכסת
ראוייםכולםצבעונים.אושחוריםלבנים,בקרבתההאנשיםאם

 .) 37<עמ'בטובתה"רוציםכולםכיסביבה,להסתובב

מעטהמשפחהוגבולותגבולות,חסרתהיאירמיהושלמשנתוגם
בניגיסה.לביןדניאלהביןמסויםמינימגעמתקייםכאשרמיטשטשים

בכניסהשכולכאבעצמומציגהשכולהדודואמוץמתאהבים,דודים
יהושעכאשרהםגםנפרציםהספרותיתהיצירהגבולותהצבאי.למחנה

תמרשל"העכברשלוהילדיםסיפוראתהבדיוןעולםלתוךמכניס

חופשישעכברלהאכפתשלאמשפחהעלסיפורלה"וקוראגאיה"ו
מצטרפותהזההגבולותחוסרולקרנבל .) 211<עמ'בביתה"מסתובב

שניים"לפנימתבטלים:ביניהןהגבולותכאשרהעולם,יבשותגם
לאסיהבטבעיותמחוברתשלנואפריקהחיתהשניםמיליוןוחצי

 .) 237<עמ'הדרום-אפריקניהגיאולוגאומרולאירופה",

ברומןהםגםנבחניםישראלמדינתוגבולותהיהודיתהזהותגבולות

מטול-כרם,הפלשתינאיתהסטודנטיתבהירבאופןאותםמבטאתזה.

מסוגלתלאהיהודיםשלהחוכמה"כלאייל:התמקםביתהגגשעל

למקוםמקוםלנדודקללכםלמה ...האחריםאותםמפרשיםאיךלקלוט
בתוכםיושביםאתםאםאפילועם,שוםעםבחברותלהתקשרבלי
לאכשאתםוגםשלכם,רקמיוחדאלוהיםישלכםכישנה?אלף

 ] ... [מקוםבכללהיותלכםמגיעשבזכותובטוחיםאתםבו'מאמינים
בתוךסגוריםאתםאחרים,אללחדוריודעיםשאתםכמהאתםאבל

 ) 322-321<עמ'איתנם"להתמזגנותניםולאמתמזגיםלאעצמכם,

חדשהלדרךולצאתהתקלהלידתנקודתאללהגיע

העםשלמתמשךפתולוגימצבמיןמציגההפלשתינאיתהסטודנטית

היאבהווהלחורבןשלנוהציפייהכייומישללקביעתובדומההיהודי'
 .מהעברהנביאיםמורשתתוצאת

הרומן'שלהיונגיאניתהתשתיתמחזקתהזוהפתולוגיותתחושתאת
השפעהישנהלדורמדורהעוברהקולקטיביותהחוויותלמאגרכלומר:
מודע.לאבאופןאםגםבהווה,ההתנהלותעלמכרעת
היהודי'העםשלהמתמשכתהפתולוגיההצגתלצדיהושע,ברם,

מאמיןהואזה.מתמשךבכשללהיאבקהניסיוןחוסרכנגדמתקומם
האנטישמיות,מקורותאתבוחןכשהואאחרת.אפשרותישנהשתמיד

לאפשרותמתייחסאלאהיסטוריוסופית,בסקירהרקמסתפקאינוהוא

ספציפיתדתביןהזהוהבעייתיהייחודיהחיבור"באופןהתיקון:

כל ] ... [היהודיתהזהותמבנהחידתגםמקופלתספציפיתולאומיות

 .) 30עמ'<שם,משם"להתחילצריכהאפשריתיקוןעלמחשבה

מאמיןהואעצמןאתהמגשימותחורבןנבואותעלמדברכשהואגם
בגללחורבןבנבואותשמשתעשעיםכאלה"ישהשינוי:באפשרות
גורלית.טראגיתתחושהאיזוובגללבהם,שטבועראשוניפסימיזם

גדולמאמיןאניכימורכב,יותרהרבההואהענייןשאצליבעוד

ואונני,יותםעםראיון ,' 2('דיוקןאחרת"דרךלבחורשביכולתנו
 .) 40עמ'

בהצגתאחרת,דרךבבחירתלשנות,באפשרותעוסקכולווהרומן
האמונהבדמותאלטרנטיבימסלולישנוהיהדותלמסלולאלטרנטיבות.

אלקואנג,סיג'יןשלהשכולניצביומישלהשכולמולאלהפגאנית.
ישנההקולקטיביבתת-מודעהעובריםהיונגיאנייםהארכיטיפיםמול

בעצמםשמסרולמהמודעים]אינם ... [למיניהם"המוסריםהאבולוציה:

הארכיאולוגאומר ,) 102<עמ'שלהם"המסירהתתגלגללהיכןועד
האוגנדי.

המוות.עםלהתמודדותהאלטרנטיבותאתזהרומןבוחןובעיקר
עםלהשליםמצליחהאינההיא .הרומןברקענמצאתשולישלדמותה

מותה.אלודועכתהולכתולמעשהלהתמודד'מסוגלתאינהבנה,מות
שלושפוגשיםאנו-המוותעםשולישלההתמודדותחוסרמול

המרכזייםגיבוריו-שלושתםויומי.אמוץדניאלה,שונות:אלטרנטיבות
ועםפרידהעםאורכולכלמתמודדים-ידידותיתאשהרומןשל

 .ושולייומישלבנםאייל'שלמותועםמתמודדיםשלושתםמוות.
הואוכןמאשתוהזמניתהפרידהגיסתו'מותעםמתמודדאמוץבנוסף,

אבהואשלוהוועדשיו"ר ,בנייןבמעליתהשאולרוחותעםמתמודד
מבעלההזמניתפרידתהועםאחותהמותעםמתמודדתדניאלהשכול.

גםמתמודדיומילמוות.במשיכתהונאבקתמרחוק>,עליה<המגונן
 .רעייתושלמותהעם

עםמפגשכיסבורהאחותה,מותלאחרקהורגשותיהאשרדניאלה,

נקלעהאליההרגשיתמהאפתיהאותהינערהאחותשלמותהנסיבות
לאפריקה:לנסיעתההעיקריתהסיבהוזוהחיים.תחושתאתלהויחזיר

לאירועהכמיההכיצדלראותויפההמוות.בעקבותלמסעיוצאתהיא
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המוכרתלכמיההמצטרפתהאמיתיים,לחייםלהתחברכדיולמוותדרמטי
וילד".ימיםו"שלושההיערות""מוליתיר",שלהערבמ"מסעלנו
מהזהותהתנתקות-התנתקותבאמצעותהמוותעםלהתמודדבוחריומי

מתנתקשהואקודםעודאךומהמשפחה.הישראליתמהחברההיהודית,

למסעה<בדומהבנושלמותונסיבותבעקבותמסעעורךהואאלה,מכל
באמצעות ,פשרואתהמוות,מהותאתלהביןמנסההואדניאלה>.של

שותפיםשהיוהאנשיםאתלזהותמנסההואהמוות.למקוםפיזיתהגעה

גגשעלהפלשתיניתהמשפחהועדההדקעלהלוחץמהחייל ,בנולמות
למסקנה,אותומובילההמוותלמקוםהאובססיביתהחזרההתמקם.ביתה
הישראלית,להוויהלהתחברותמשמעותאיןולכןלמוותפשרשאין

הדייסה"מכללהתנתקצריךולכןלבנו.להתחבריכולאינוהואוממילא

 ,) 60<עמ'הישראלית.""היהודית."

מידלחיים>.<בהתחברותבחייםבוחר ,ולאחיולדניאלהבניגוד ,אמוץ
פירעלאנרגיה,מלא ,מסתערהואלמסעה,יוצאתשאשתולאחר

הרוחות,לחדירתהובילואשרהליקוייםאתלהביןבניסיוןהמעלית

 .כנועלהסדראתולהשיבהרוחותלעולםהרוחותאתלהחזירבמטרה
מהלךהואותיקונההבנייןשלהשלוש-עשרהבקומההתקלהאבחון
כךלצורךומצטטהמת,מבנולהיפרדהמנסהיומישנוקטמזההפוך
בנוסף,המצווה.ברבחגיגתשאמרזה",שלמעונשושפטרנו"ברוךאת

לבנוומסייעלנכדיושמרטףמשמש ,משפחתולעזרתאמוץמתגייס

 .ועודהקשישלאביו ,ולכלתו
והשונההייחודיתבדרכואחדכלמתמודדיםואמוץיומידניאלה,-הנה

עםשולישלההתמודדותמחוסרשונהבוודאישהיאדרךהמוות,עם

המוות.

 .הרומןמגיבוריאחדכלהמוותעםמתמודדבוהאופןאתכהעדבחנו
זוגי:התמודדותמסלולגםמתקיים-האישיההתמודדותמסלוללצד

 .שבימצדושוליויומיאחדמצדיאלהודגאמוץ
האלים,צור''מעוזאתמתעב<אמוץהזוגותשניביןהדמיוןלמרות
והןבשוליהן .ירמיהושבנבואותמהאלימותהסולדליומיבדומה

לקייםמהלזמןחדליםודניאלהאמוץ ,דיכאונייסודקייםבדניאלה
התמודדותםאופןואמוץ>לשוליבדומה ,איילשלמותובעקבותמיןיחסי

 .לחלוטיןשונההמוותעם
יכולתגםומכאןכוח,תחושתלומקנהאמוץשלהמגוננתשתלטנותו

פחדמאותודניאלהעלמגונניםאלהמהמוות.הפחדעםהתמודדות
טבועיםונאמנותושאהבתואדםהוא"אבלמעידה:שהיאכפי ,עצמו

ודניאלה ,) 158<עמ'אלי"להתקרבליאושייתןלאהואולכןבנפשו,
וגםלעצמהלהשיבמנסההיאמהמאבקכחלקבמוות.נלחמתאכן

שיבתהטרםשניהם,ביןמיניתהתקרבותבאמצעותהתשוקהאתלגיסה
ממהרתאינההיאהביתהשבהכשהיאמוצלח.ולאחלקיניסיון-לארץ
לאודאיהנסיעה,קודםלכאורה,נחלתה,שחיתההתשוקהאתלממש

בעלה.שלהאמיתיתתשוקתואת

שלבדרךהמוותעםמהתמודדותבורח ,מאמוץלהבדילאשר ,ויומי

מהתמודדותהבריחהההפוכה:תוצאהאירוניבאורחמשיגהתנתקות,

כישרוןנחלתי ,לאמוץבניגוד ,"אנירעייתו:למותמובילהבנומותעם
 ,) 164<עמ'מהסבל"עליהבשמירהחרוץ

השוניםהמסלוליםאתמשקףהרומןבסוףלדניאלהאמוץביןוהדיאלוג
אומרתהייתי",כשלאחייםעשיתבאמת"אזהאחיות:שתישעשו

נלחמתי"אנימוות?",מתבדח,?"הואעשיתאת"ומה ,לאמוץדניאלה
מאפשרהחיים,בדרךשבוחראמוץ,דניאלה.עונה ,) 371<עמ'במוות"

למוותיכלהשלאמאחותהבשונהבמוות,להילחםחיותומכוחלדניאלה
לו.ונכנעה
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הנוכחיוהמסעהקודמיםהמסעות

מציגהתקלה,לידתנקודתאלהמסעתיאורלצדכיכה,עדראינו
ישכלומראחרות.בדרכיםבחירהשלאלטרנטיבות,שלשורהזהרומן
לתחוםמובהקבאופןשייכותחלקןאשרוהכרעותאחריותלקיחתכאן

זהורומןהמוסריות,הכרעותרובנעשותהמשפחהבתוך<והריהמוסר

למשפחה>.ומוקדשבמשפחהעוסק
הקודמתמיצירתוניכרבחלקשכן-יהושעשלביצירתוניכרשינויזהו

וחוזריםלמסעותיוצאיםהםתוחלת.חסרמסעהרומניםגיבורימנהלים

שבאו.כלעומתמרובם
האמור ,אשתושלמאהבהאחרחיפושיםלמסעיוצאבהמאהבאדם

נשארכיהרומןבסוףמגלהאךנמצא,הואבומהמקוםאותולחלץ

להתחילצריךואנייסתלקהוא-חדשיםחייםישנים,"חייםתקוע:
ואין 47משנתומתהעתיקהמכוניתלידעומד-רוחימצבמהתחלה.

זז".אינניעדייןאבל-חמיואתלחפשצריךאותי.שיחלץאחדאף
מאשתוגטלחלץכדילארץמגיעמאוחריםבגירושיםקמינקאיהודה

עצמומוצאהואהרומןבסוףאך-לארץשלוהיחידהחוקיהקשר-

בארץ.ותקועאשתועםבקשרתקועמשוגעים,בביתתקוע

"האםהרומן:בסוףתוהההמתה,מאשתולהשתחררהמנסה ,מולנו

לגמרי"?חופשיכבראני
שלבסופועצמםמוצאיםמתמדת,בתנועההנמצאיםאלהגיבורים

רגשיתוהןפיזיתהןההתחלה,לנקודתמאודקרוב ,ארוךמסע
עוצמתאתמבליטלתוצאותיוהמסעאורךביןהזהוהניגודותודעתית,

הגיבורים.שלהתקיעות
שםגם .אנושמשאביעלהממונהשלשבליחותוראינומסויםשינוי

ואיךלחזוראםיודעלא ,בסופותקועונותרארוךלמסעיוצאהממונה
התקרבותשלתהליך,עוברפנימיתודעתיבנתקשהיההוא,אך .לחזור

מחדש.לידהמעיןאגבעצמית,והתחברות
נקודתאתבדייקנותלאתרצורך"ישהמסע:בתחילתהמהרהרהממונה

שייכות-לא-שייכות"אותההיפרדות,אותהתקלה,אותהשלהלידה

 ,עצמושלוהלידהלנקודתסמוךהמסע,בסוףעצמומוצא ,) 56<עמ'
במעמקילהיוולדאמוריםשהיולתינוקותהוכנו"אשרבחיתוליםעטוף

 .) 214<עמ'האדמה"

עלהממונהשלשבליחותוהעולהלא-שייכות',ה'שייכותנושא
הישראליתהחברהמתמודדתבולאופיגםאותנומוביל ,אנושמשאבי

האחרוניםהרומניםבשניזולהתמודדותשישוההשלכותהמוותעם
יהושע.של

רגאייב,יוליהשלגופתההמוות:שלהאנונימיותבולטתשבליחותו
הישראליתהחברהמזהה,שםלהםשאיןבאנשיםמוקפתהזרה,העובדת

למסעיוליהשלגופתהמובלתניכוראותוומתוךהזה,למוותמנוכרת
מתעתע,כיווןהיפוךבמיןאךלים.מעברהולדתהלארץמירושליםארוך
ההתחברות,באהדווקאהזרה,העובדתשללמותההתנכרותאותהמתוך

ירושלים.תהיהבמסעה,רגאייבשלהאחרונהותחנתה

אבשאיילשלמותועםהישראליתהחברהשלההתמודדותכךלא
ודמות,דמותלכלאלאשם,ישהמתלחיילרקלאכאןידידותית.

והגיסים,ההוריםמתמודדיםאיילשלמותועםשתהיה.ככלזוטרה

איילשלמותועםנהרג.כאשרעדייןנולדושלאהנכדים,ואפילו
החברהולמעשהליחידה,חבריוגםאםכיהמשפחה,רקלאמתמודדת

המשמשהשכוללאבשניתןמהיחסגםללמודניתןכךכולה.הישראלית
צריך ,בכבודכאלושיםבאגלנהרגשצריךפיעל"ואף :הביתועדיו"ר

 .) 75<עמ'בראש"שונהיוםסדרלהםשישלזכור

שללמותוהישראליתהחברהשלהאמפתיהשמעטפת ,מתבררוהנה

הקודם>ברומןהזרההעובדתשללמותהלהתנכרותה<בניגודאייל
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אואמריקניםלאהרי"אנחנולדניאלה:אומריומיניתוק.דווקאיוצרת

המשפחהאתנוטשיםשלאמגובשים,שכולמנהגייש]אצלנו ... [יפנים

מההוויהבריחהמאפשריםאינםאלומנהגיםואם ,) 200<עמ'החייל"של

התנתקות.-הארץעזיבתהיאלהימלטהדרךהריהישראלית,

המרתףלקומתהעלקומתבין

ונפרדשלוהביוגרפימהמטעןניכרחלקיהושעפרקידידותיתאבש
ופרידההתרוקנותשלזההליךוהפיזיים.הרוחנייםמאבותיוזובהזדמנות

גםאלאדילמותהצגתרקלאבהןשישסיטואציותלהציגלסופר~פשר
והכרעה.אחריותלקיחת

עלילההפורסת ,הספרשלהמסדבקומתמצויותאלהמוסריותהכרעות
פורטתגםאך<שכול>,ישראליתמשפחהשלהכאבבמוגלתהנוגעת

לשעברמאהבת ,ונכדיוסבא<יחסיוצחוקשנינהמיתריעלמעט
התפיסהלביןהשכולעומקיביןהטבעיוהשילובועוד>.הקשישלסבא

ואידיאיתריאליסטיתליצירההרומןאתהופךהחייםשלמשהוהקומית
ביותר.מעניינת

הבוחנתזו ,הספרשלהעלבקומתגםנמצאותאלהמוסריותהכרעות

היהודית.והזהותהישראליתהזהותגייתסראת
קולקטיביבלא-מודעהעוסקתמרתףקומתנבנתהזולקומהומתחת

אז,נחלתנושהיוהרעממקורותחלקהואזהמודעולאגיאני.יהיונ
 .הנוכחיהרעמקורוהוא
<המתוקנתבמעליתנעשההואאםבין ,הללוהקומותביןבמסעוכך'

הקוראיםלהםמשייטיםרגלית,בהליכהנעשההואאםוביןבסיום>
ההצלחהמסודחלקשזהוואפשררגילה,בלתיובקלילותבטבעיות

 ·:·יהושע.שלהאחרוןהרומןשל
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פןסט-מןדןנותפארןדוה

הרןחשלממלנכןלוה

הבשרשללמלנכןלוה

בלוםקסטלאורלומאתם'ט'דול'על

 ) 66<עמ'סיטידולילדולי'גורדוןהנגדי"לכיווןסטריחדבכבישנוסעת"את

א.

מבטאתפרקו!שלדעתקיחוטה,דוןסרוונטס,שללפארודיהבדומה

הפארודיהרומןלמודרניזם,הרנסנסמןהמעבראתביותרהברורהבצורה

אתביותרהבולטבאופןמגלם 2 'טיסידוליבלום,קסטלאורלישל
המודרניתהכתיבהמןהישראליתבספרותשחלההטרנספורמציה
שני.מצד 3לפוסט-ציוני,הציוניהשיחומןאחד,מצדלפוסט-מודרנית

באותהספרותיים,אבותמחוסרהזההדופןיוצאשהרומןלכאורה,נראה,

והואאבאיןהרומן'גיבורתהמתחזההרופאהדולי'שלשלבנהמידה
 •לעצמוורקאךדומההואובמוזרותובן'והכלליהסתמיבשםנקרא

וחריגהחדשהכתופעהבלוםקסטלשלכתיבתהעלהצביעומבקרים
עמדההספרותיתהביקורת 4ותמטית.צורניתמבחינההעבריתבספרות

הנרטיביםעםשלהבטקסטיםמתמודדתאיננהבלוםשקסטלכךעל
בנקיטתמסתפקתוהיא 5גיבוריה,לחיירלוונטייםאינםשאוליהציוניים,

מעברשהיאיותר'ציניתבעמדהאו 6כלפיהםאדישה-חלולה""עמדה
אנושית,המצאההםבאשרלגאולה,כמקורומיתוסחזוןבכללאמונה
שונותושלמרותכאן'להציעאבקש 7הקיומיות.החרדותלשיכוךאשליה

המלנכוליהשיחבאמצעותמקייםהואסיטי'דוליהרומןשלהבוטה
המודרנייםהרומניםמגדולישנייםעםדיאלוגיים-פארודייםיחסים

חייםליוסףוכשלרןשכולהעברית:הספרותשלהקאנונייםהציוניים
הציונותאפוסשלוהאפילוג'הפרולוגשבתאיליעקבדבריםחברוןבונו

מורשה.אותהשלכממשיכהמתגלהאףוהוא sהמתגשמת,

שבעקבותיהפיצוי'לכלשמעברלאבדהתגובההואהמלנכוליהשיח
שאבדהעליוןהטובשלבהעדרוחסר.ועיקרםטעמםאתמאבדיםהחיים

ולאיןסוףלאיןמקריםשלובוהותוהוונותריםבעולם,הסדרמתערער
טועןוחכרהמלנכוליהבספרו 9וזנוח.'פצוע,מנוכרוסובייקטתכלית,

קליניתדפוסיהרקאיננהשמלנכוליהליפניז,דולףהגרמניהסוציולוג
היסטורייםשברגעיםישאלאבה,ללקותעלוליםשיחידיםפסיכולוגית

שלםמעמדאוחברתית~כבהמגמדותהחברתיותהנסיבותמסוימים

שעמוםשיממון'הםשלהשהסימפטומיםפוליטית,למלנכוליה
כלעלהמודרניסטית,הסיפורת 10לפעול.יכולתוחוסראידיאולוגי'

ובגעגועיהשלהבנוסטלגיהבעיקרהמלנכוליתהיאשלה,האירוניה
הפוסט-הסיפורתלעומתהפרוגרסיבית.ולהיסטוריהלסדרהאוטופיים
אוניברסלית,מטאפיזית,משמעותשלבקיומההכופרתמודרנית,

28 
 326גליון

ם mםקרט•יי'י
&לn·סיסי

פסיכולוגיה>דת,<מיתוס,ערכיםומערכתסדרכלכיוגורסתונצחית!\

 12ומותנים,ארעייםואמיתותםשערכםבהיסטוריה,אנושייםמבניםהם

ומעמידההמלנכוליהשיחאתאינטרטקסטואליותבאמצעותממחזרת
באופןמהפכתבלוםקסטלסיטידבוליהנחותיו.אתשאלהבסימן

המלנכוליהאתומחליפההמלנכוליהשיחשלהקונוונציותאתפארודי

לגאולההגעגועיםשלמקומםואתהבשר'שלבמלנכוליההרוחשל
בהקשרשכוח-אל.פרנואידיבעולםהישרדותשלאסטרטגיהתופסת

הפוסט-זופארודיה,שלהסטנדרטיתלהגדרהשבניגודלציין'ראויזה
שלוהנמכההגחכהלעג,לצורךהבאחיקויבהכרחאיננהמודרנית

הפארודיההטשיאון'מליברהלמדיםשאנוכפיאלא,הרקע,טקסט
בהיפוךהמלווהביקורתימרחקתוךאךחזרה,היאהפוסט-מודרנית

הטקסטביןהדמיוןעלולאההבדלעלהנובחזרהכשהדגשאירוני'
שהפארודיהלהראות,מבקשלהלןהניתוח 13הרקע.טקסטלביןהפארודי
המאפשרת 14ספרותית,פניםהתנצחותשלזירההןבלוםלקסטלמציעה

העשירההמורשהבעליהמלנכולייםהטקסטיםעםלהתמודדלה
וליצירתנרטיביותצורותלרענוןמודוסוהן 15 'העברשלוהמרתיעה

שלהטקסטים~חזורשבעצםהואהפרדוקסחדשה.לשוניתתודעה
נחיצותםאתבדיעבד'מאשרת,בלוםקסטלנמצאתשבתאי'ושלבונו
מייצגים.שהםהמורשהואלאליהםהמלנכולייםגעגועיהואת

ב.

וכשלרןשכולהקאנוניים,המודרנייםהטקסטיםשלגיבוריהםכמו
דולי'הפוסט-מודרני'הרומןגיבורתגםלשבתאי'דבריםחברוןלבונו
שלבקיומוהאמונהבארנוןשמקורומשמעות,שלממשברסובלת

דתי-הואוכשלרן><שכולחפץשלשהמשברבעודאולםעולם.סדר
הריאידיאולוגי-אינטלקטואלי'הואדברים><זכרוןגולדמןושלמוסרי
מחלתשגרמההטראומהבעקבותרפואי;ביולוגיהואדולישלהמשבר
הבריאהעללהגןאלוהיםשלבכוחודוליכופרתאביה,לקהבההסרטן
הסרטן.מחלתבאמצעותמתבצעהעולםעלששלטונוהשטן,מפני
גידוליםמפניהפחדעליה,שיגןבאלוהיםהתמימהאמונתהארנון

לעירויקטלניחומררחמיםמתוךשהחדירהעלהאשמהורגשממאירים,
לשקועלדוליגורמים ,) 82<עמ'מותו'אתוזירזההגוססאביהשל

מוכשרשאיננוהמדוכדך'לחפץפארודיבהיפוךאולםשחורה.במרה
המיואש,לגולדמןובניגודבדמיונות,לשגותומרבהממששללמעשים

-והסתיימותסתמיותבזבוז'שלתחושהמתוךעליועובריםשחיו



עלולסמוךרפואה,ללמודבידיה,גורלהאתלקחתמחליטהדולי
ההופך 16 ,והרנסנסיהימי-ביניימיהעממיבקרנבלכמובלבד.עצמה
הספרביתלבוגרתהמתחזה ,דוליכךשוטים,וממליךהיוצרותאת

בדונקישוטיותעצמהעללקחתמחליטה ,קטמנדובאוניברסיטתלרפואה
ובראשונהובראשהעולם,שלהפיזיתלבריאותוהאחריותאתמסורה

שלה.הניסיונותשפןבנה,שללזו

המלנכולייםחיפושיהםשחרףיודעים,הערירייםגולדמןוחפץ
והממשיהפורההעולםסדר ,אבודאותנטיעולםסדראחרהכפייתיים

לקשוריכוליםאינםשהםבעודאךעולם.שלישובוהואשקייםהיחיד

אולם,בן.ישלדוליילדים,להולידשכןוכלאשה,עםבר-קיימאקשר
התינוק,באמאיןיודעתהיאאיןשבזיכרונה,הבקעיםבגללעקא,רא
פתרוןאיננהדולישלהאימהות ,כןעליתר .אביוומיהו ,אמוהיאאם

החרדההסימפטומים.אתמחמירההיא ,להפךאלאשלה,למלנכוליה

מלאהבריבונותשלההצורךאתמקצינהבנהשללבריאותוהחולנית
בנהשלגופומערכותעלמוחלטתובשליטהבכללהחייםתהליךעל

המחוסרבעולםלחיותיכוליםשאינם ,ולגולדמןלחפץבדומהבפרט.
בלתיולאישורגמורלביטחוןזקוקהבייאושהדוליגםגמורה,ודאות

לונשקפתושלאתקינות,בנהשלגופומערכותכלשאמנםפוסק,
מחלה.משוםסכנה

טיסידבולימוסבתהרוחשלהמלנכוליה ,קומיקרנבליבהיפוך
בחיתוכיםמוחלפיםהאובססיבייםהנפשחיטוטיהבשר.וושללמלנכוליה

בגופולהתעסקהדחףאתלרסןיכולהאינהדוליהחי.בבשרכפייתיים
משרטטתשהיאעדעליה,מתקררתאיננהדעתהאחתפעםבנה.של

התנ"ך.מתקופתישראלארץמפתאתהתינוקשלגבועלבסכין
בפקפוקמתחלףהנפש,מנוחתאתהמכרסם ,הברבריהכרוניהספק

בעיניה,לאבוטחתאיננהדוליהחושים.שלפעולתםבתקינותפתולוגי
שהיארפואיתבדיקהכלעלחוזרתהיאבכוונותיה.ולאבאוזניה,לא

<עמ'אחוז"מיליוןעדחשבונית"בסיורהפעמיםמאות ,לילדעורכת
גרמניתינוקשלכליההשתלתלשםלדיסלדורףמסעהאחרי .) 29

שסבירלה,נראהולפתע ,החולניבספקנתקפתהיאבנה,שלבגופו

נזקקתהיא .) 36<עמ'שגהשאלוהיםמאשרבספירה,טעתהשהיאיותר
כליותשלושיששאמנם ,לאשרהקוסם,שכנהאיציק,שלעיניולזוג
השלושיםבקומהדירתהבמרפסתבבנהאוחזתכשהיא .הילדבגוף

לחזורועליהמידיה,אותותשמוטשלאלגמריבטוחההיאאיןושבע,

משמעעלסומכתאיננהגםדולי •בומחזיקהעדייןשהיאולבדוק
העצבניכשהשאוןההד.לביןהקולביןלהבחיןמסוגלתהיאאיןאוזניה.

דמיונהפריאוממשיהואאםבטוחההיאאיןבנפשה,מהדהדהעירשל

האפשרויותב"מחלתחולההבחנתהשלפי-דוליהקשים,ברגעיהבלב.ד

אףמפקפקת- ) 39<עמ'הספק"שלהדעתוב"נחישותהאינסופיות"
שעיניהשמהלוודא,אמהלעינינצרכתוהיאהתינוק,שלבקיומו
חלקםמנתהמלנכולי;ת,והאינטרוספקציההפסיביותקיים.אמנםרואות
כריאקציהאלימה.להיפראקטיביותמקומןאת,מפנותוגולדמןחפץשל

דולימפתחת ,אותווישפילובושיתעללושהניחאביה,שללפסיביות

העומדבכלבאלימותונוהגתמגדפת,משתוללת,היאנקמני.זעם

בה.פוגעאובדרכה

דוליאצלודיפארבאופןמתהפךמלנכוליה,כלשביסוד ,הנפשיהחסר

שללקונוונציותבניגודוהראייה.התודעהעל,המשתלטסרטנילעודף
הבליה,ותהליךהמוותאיננודוליאתשמטרידמה ,המלנכוליהשיח

הדיאלקטיקהלחיות,הכושרחוסראו ,גולדמןאתבכפייתיותהמעסיקים
ב"תהליךהסרטניהעודףעםבעיהישלדולי ,להפךלחפץ.האופיינית

פרופורציהבליגדליםדברים .) 55<עמ'החיים"וב"תהליךהצמיחה"
 ,אחד"רקיעבמקוםרואיםשלהגרבייםהבוייםהעיבגליגלעיניה.לנגד
היא .) 14<עמ'שמים"שלבבל"מגדלמשמעי"וחדעמוק,כחול,
אצלהמתרבותתאיםבמקוםהנפש:בסרטןלקתהכיעצמהעלמעידה

הופכים ) 115<עמ'השלם"שלחלקיםשהיו"ודבריםהאפשרויות,

חוזרתנופלתהיאאליההייאושותהום ,עצמןבפניהוויותלהיות
עצמה.אתומכפילה

לעומת .סיטידבולימתהפך 18למלנכוליהנגדיכקוטבהארוסשלמעמדו
החסראתשתמלאהחיים,מןגדולהאהבהעלהחולמים ,גולדמןוחפץ

גופנייםלאקטיםמצטמצמתסיטידבוליהתשוקהשלהם,המלנכולי
הזוגיותהבין-מיניות,אפשרויותיהםשללעלובוטיםמזדמניםמכניים

אתדולימסרסתשבההקרנבליתבסצנהלמשל,והלא-זוגיות.
שהואשעההמשוגעים,בביתכורחהבעלאותהש~שפזהפסיכיאטר

[עםלנהלשממשיכהכורדית,פליטהעםשלההשינהבחדרשוכב
את .) 52<עמ'קרה"לאכלום"כאילושלה,הרומןאתהמקוצץ]האיבר

בלתימקור-הבןגוףתופסהאהובאוהאהובהשלהנחשקהגוףמקום
אמצעיבשוםבוחלתשאיננהקיצונית,נוירוטיתאימהיתלדאגהנדלה
לשרו.דלוולעזורהילדגוףאתלחסןכדיהתאכזרות,אוהתעללותשל

 ,ולגולדמןלחפץבניגודאירוני:היפוךעוברהמלנכוליהדמיוןתפקידגם
מרתקיםחייםלהםבוראדמיונםשלהםהמלנכוליתלפסיביותשכפיצוי

אתלהשליםבאאינוסיטידבוליהדמיוןומשמעות,עלילהמלאי
תחתיהחותרדולישלהדמיון ,להפךאותה.ולאזןהחסרההמציאות
אחתלאלטרנטיבההופכתהמציאותהפריווילגי.מעמדהאתומערער

לקרותעלולנוראשדבראפשרותרבות.דמיוניותאפשרויותמתוך

גבולאיןלדידהכי ,) 26<עמ'קרהכברהדברכאילודוליאתמחרידה
כשיגיוןשנראהשמהודאות,שוםואין ,) 88<עמ'המציאות"של"לדמיון
הכאוס,מכךכתוצאה .) 50<עמ'והנכוןהאמיתיהדבראיננומוטעה

 .הרומןשלנבליהקרבעולםחוגגיםוהטירוף ,האבסורד

לחיפושיםהמקור-המלנכוליהזיכרוןשלמעמדוגםבמקביל
ניכוסעובר- 19אבודאותנטיעולםסדראחריהכפייתייםהנוסטלגיים

אין ,) 115<עמ'מבוקע""זיכרוןמהסובלת ,לדולי .טיסידבוליודיפאר
אידיאולוגית,אולחפץ,כמומוסרית,דתית,אותנטיותשלזיכרוןשום

לו"בסיבותולאבלבד,"בכאבהרומןמתמקדלפיכךלגולדמן.כמו

לעובריםומזריקה ,בידמזרקעםדולימסתובבתבשיגעונה .) 72<עמ'
כאביםלשיכוךדוכןלהקיםמנסהאףהיאכאבים.משככיוהשבים

בעתאביהשסבלהתופתלכאביעדהחיתהכנערהממנו.ולהתפרנס

לנסבל"ולהפכוהעולם,שלהכאבאת"לשכךשואפתהיאלכן ,מחלתו

 .) 49<עמ'

באוטופיהגםמתבטאגופניתלריאליההרוחמעולםהפארודיהמעתק
היאהברבריתשהאוטופיהבעודהקסטל-בלומית.במלנכוליהשמקורה

האנושיתוהחמלההמוסריהחוקבהושולטיםהומנית-אלטרואיסטית,

רציונליתהיאהשבתאיתוהאוטופיה ,הדתיהחוקאתהמחליפים
המלאהוהוודאותהמוחלטת,החירותהתבונה,תופסותבהניהיליסטית,

דבוליהאוטופיההרי-שהכזיבההציוניתהאידיאולוגיהשלמקומהאת
ובכלמצבבכלבשרידהמתמקדתהיאקיומית-ביולוגית.היאסיטי

אתלחסןכדיומשיגעון.מסרטןהחופשיעולםעלחולמתדולימחיר.
היאואהבה.חיבהרגשישוםכלפיומגלהאיננההיארגשית,בנה

שידע[ו]כדימדימפונקיהיהשלא"כדיבולהתקלסלאנשיםמרשה
לתתבוחרתאףדולי .) 73<עמ'נפש"לחוליחוליםביתהםשהחיים

 2007דצמבר
29 



ו
להכניסיוכלהוא-זונהבןפעםאילויקראו"שאם ,בןהשםאתלילד

ריאקציההיאלדמןגושלשהאוטופיהכשם .) 15<עמיכפליים"כפלמכות
אתשהקריבהשלישית,העלייהבן ,והמדוןהריבאיש ,העריץלאביו
גםכך ,הציוניוהאידיאלהכלללטובתמשפחתואושרואתאושרו

אביה,שלעולמוולתפיסתלאישיותוריאקציההיאדולישלהאוטופיה
ושתקן,רךבן-מצרים,גולדמן.שלאביושללאלופארודיבהיפוך

,איןגבוליודעתאינהעובדהואבההלאומיתהתעופהלחברתשנאמנותו
מצדובהשפלותנלחם,הואשלטובתםלעבודה,חבריובזלזולמשגיחהוא

בלשספריבקריאתזמנואתומבלהפה,פוצהאינוהואבבית .מעבידו
בניסוייםלענותול"רופאונים"מרשההוא ,בסרטןחלהכאשרצרפתיים.

"בשבילהכאבלמרפאתללכתוממשיךשבהם,התוחלתלחוסרמודעשהוא
 .) 72<עמ'כדבריוהספורט",

האוטופיהאתלהגשיםהראשיותהדמויותשלושמצדהניסיון
מחמת-חפץבהתאבדות.הרומניםבשלושתמסתייםשלהן
לאחר-גולדמן ,רחמנותועםמתנגשהאנוכיהארוטישיצרו

המוות,היאבחייםהקיימתהיחידהשהוודאותלמסקנהשהגיע
 ,מותושעתאתלבחורהיאלאדםלושישהמוחלטתוהחירות

בניגודאולםבקרב.נפלשבנהסבורהשהיאמפני-ודולי
ניסיון ,השבתאיוהגיבורהברנדיהגיבורשלהטרגילסופם

פארודיתפקידיםבהיפוךצולח.איננודולישלההתאבדות
סטטיסטית,הסתברותלכלובניגוד 20יצחקעקדתלפרשת

להכרהמגיעהוהיאמהתאבדות,אותהשמצילזההואבנה

אמווהיאובשרה,עצמהאמנםהואשבנההמשחררת,

האמיתית.

אתלהגשיםהברנדיהגיבורשללכישלוןבניגוד ,כןעליתר
להצלחהיגורכבו ,שלוהמוסרית-הומניתהאוטופיה

הפועלאלהכוחמןלהוציאהשבתאיהגיבורשלהמפוקפקת
הרציונאלית-האוטופיהמןהמתחייבותהמסקנותאת

האוטופיהאתלממשדולישלהצלחתההרי-שלוניהיליסטית
כאבמפניבנהאתלחסןהניסיוןשלמה.היאשלההקיומית-ביולוגית

מידיהנמלטבנהשלבגבויוריםכאשר ,מבחןבשעתיפה.עלה-ורגש

המלווהבוודאותדולייודעת-מטוסלחטוףכושלניסיוןאחריהחוק
לאזה-בגבסכיןאו"כדור ,לושעשתהמהשאחריעילאית,בשמחה

לגיבוראירוניבהיפוך .) 122<עמ'איתר"להתמודדיכוללאשהואדבר
 2יוגאולה,סדרללאחייםעלהמוותאתשהעדיפו ,והשבתאיהברנדי

ביןבברירה ,בגורלהורמהלמלחמתהיוצאתהקסטל-בלומית,הגיבורה

במאמרההאחרונה.באפשרותבוחרת-סדרללאלחייםחייםללאסדר
בן-יוסףצביהטוענתקסטל-בלום"אורליפיעלהציונית"הדיסטופיה

האידיאולוגיההפכהשבובשלבטמוןאינובלוםקסטללפי,שהשברגיבור

האנושותשלהמרה"האשליהבעצםיותר:מוקדםבשלבאלאלמציאות
לפרשוחזונותאידיאולוגיותמיתוסים,שלבכוחםלהאמיןהממשיכה

גיבוריה 22הכלל",בתחוםהןהפרט,בתחוםהןההיסטוריהמהלךאתולכוון

כלעלשהחייםהעובדהאתמאליוכמובןמקבליםאמנםבלוםקסטלשל
לוותרסיבהאיננהעדייןזואךמשמעות,חסריהנםשבהםהרבהסבל

כמהות ,חיכחומרהגוףקיוםורקאךהואדברשלפירושואםגםעליהם,
המוחלטת.החיים

ההנחותעלתיגרקוראתוכאם,כאשה,כסופרת,בלוםקסטלאורלי

הפטריארכיםהסופריםשלוהאידיאולוגיותהמוסריותהתרבותיות,

המוותאתשלהםבנרטיבשהעדיפוהמתגשמת,הציונותאתוסשל
במסעיוצאתהיאכנגדםהגאולה.מחוסריהמלנכולייםהחייםעל

אבותיו.שלהספרותיתהגנטיקהמידהבןגוףאתלהצילדונקישוטי
לשוטטות,דולישלוחברהרדוןגוא"דשלודיהפארכפילו ,גורדון
 .) 66<עמ'הנגדי"לכיווןסיטריחדבכביש"נוסעתשהיאנגדהטוען

במחירגםהגאולהאלהשואףכיווניהחדהגבריהספרותיבמסלול
בניגודלנסועבוחרתוכאםכאשהבלוםקסטלאורליהסופרתהחיים,
אנדרלמוסיההואהמחיראםגם ,הנגדיבכיווןהתנועה,חוקילכל

 23בנה.חייאתשתצילובלבדמוחלטת,

הקאנונייםהטקסטיםאתגרוטסקיבאופןהמהפך ,הפארודיהנרטיב

חוגג,הנוסטלגיים,עקבותיהםמחיקתתוךהעברשלהמלנכוליים
 ,באחטיןאותושהביןכפי ,והרנסנסיהימי-ביניימיהקרנבלברוח

המוסרייםחוקיהעלהעברמורשתשלהעריץמעולהעליזזמנישחרור
כלהואסיטיבדוליהמתרחשהפארודישההיפוךאלאוהאסתטיים.

המלנכוליותהקונוונציותשלשההכלאהעד ,רדיקאליכך

בחזרותיוהרומןמכךכתוצאהכלל.בוניכרתאיננהכברההיסטוריות

עולמםשאתהספרותיים,לאבותיומנוכר 24בלבד,לעצמודומהנעשה

הרשיון ,הבאחטיניבקרנבלכמואולם 25לפרוק.מנסההואהרודני

הטקסטיםשלהקונוונציותתחתלחתורהפארודיהטקסטשל

הנורמותשלסמכותןמכוחדברשלבסופולובאהקאנוניים

שלבנייתוגםהכל,אחרילהפוך.מנסההואשאותןוהאמיתות

מסויםובמובן ,הראשוניהעולםסדרשלידיעהמצריכהמהופךעולם
טמונהזובנקודה 26 •המשכיותואתמבטיחהכךומשום ,שילובו

הרומןנשאר ,חדשנותוכלעם .סיטידולישלהעצמיתהאירוניה
שלהקאנונייםהטקסטיםאתלהכירהקוראמןבדרישתודידקטי
מכאן •הרומןאתלמשמעהקוראיוכללאזהזיכרוןבלעדי .העבר
בעודהקסטל-בלומי.הנרטיבשלהסמויההפרדוקסליותנובעת
הריוהלשוניים,הנרטיבייםבחידושיומהפכניהנוהטקסטשבגלוי
 27העבר.שלהטקסטיםעםהמהופכתבהזדהותושמרניהואבסתר

הקאנונייםשורשיואתלהסתירמצליחהאמנםשלוהפארודיתהמסכה
 28 •זהותואתלשנותיכולההיאאיןדברשלבסופואבלהציוניים,

פרלובויעלולקרותשלסרטןהעיר",ממרכזרחוק"לאבלום,קסטלאורלי

וכשלרןשכולהקאנונייםהטקסטיםאתמאירסיטידבוליהפארודיההיפוך
שלחלקםמנתהםוהטירוףהכאוסאמנםאירוני.באורדבריםחברון

אבותיהםעללומראפשרשאידבר ,לשרודמצליחיםהםאךובנה,דולי
 ,הפארודיבשיחהמוטבעתהאירוניה,באמצעות •גולדמןוחפץהספרותיים
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ג.

לביןהסיפוררובדייביןההקבלהאתחושפתהרומןשלכזאתקריאה
המודרניהאבטקסטאתלשחזרשצריךהקורא,שלו.העל-נרטיביהרובד
הסובלתלדולי'העלילהברובדמקבילהפארודי'הנרטיבשלהנסתר
זהותואת ) 62<עמ'נפשהשורשיאתלחפשוצריכהמבוקעמזיכרון
הפורמליתההפרדהאתהמטשטשלקרנבל'בדומה 29בנה.שלאבותיו

טקסטאתלהשליםשצריךטי'סידולישלהקורא 30לצופה,שחקןבין
ההיררכיהערעורתוךהרומןביצירתלמחברתשותףנעשההחסר'הרקע

 31וקורא.סופר'מחבר'בין

נורמותתחתלחתורסיטידולישלהפוסט-מודרניסטיתהמגמה
לדמוקרטיזציהבשאיפהגםמתגלהסמכותי;תאליטיסטיותאסתטיות

האופייניתגבוהה,תקניתלשוןשלהכלאהשהיאהרומן'לשוןשל
מתפרעת,עסיסית,רחובושפתקלישאותעםהקאנוני'המלנכולילשיח

ההיסטוריוןפיעלההמונית.הפופולריתלתרבותהאופייניתובוטה,
הפארודיהשלהמעלותאחתג'ינקס,צ'ארלסהארכיטקטורהומבקר

בקלישאותהרבהמיומנותההיאשנינותה,מלבדהפוסט-מודרנית,
בקרקסוירטואוזיתשליטהמגלהבלוםקסטל 32ובקונוונציות.

ספרותיתתודעהליצורמצליחההיאשבנתה:והקלישאותהקונוונציות

הז'אנרביןהמרחקאתמצמצמתשהיאשעה 33חדשה,ישראליתולשונית

הבלשז'אנרכדוגמתעממייםז'אנריםלביןהגבוההקאנוניהמלנכולי
 34הבדיוני,המדעוז'אנר

עללהצביעבאמשהואיותרברומןהפארודימההיפוךשנוצרהמתח

השאיפהאתמסמןהואמספקות,אינןההיסטוריותשהקונוונציותכך

צדדיםבהןולגלותהללוהצורותשלהפונקציהאתלשנותהסופרתשל
בנישלההיסטורי-חברתיהמומנטאתלבטאכדיבהםשישאחרים,

ע.דבלום,קסטלאורלישייכתאליוציוני'הפוסטהדור 35דורה.

מבליהמקודשים,הקלאסייםהלאומייםהמיתוסיםשללהתמוטטותם
יכולאיננוזהדורלפיכךשלהם.ראשוניאותנטיזיכרוןלושיהיה
שלו'ודיפארמ~חזוררקאלאמקורימלנכולימשמעותממשברלסבול

 forte depressioneהסוריאליסטיתהתערוכהמוכיחהשאמנםכפי
הכיפורים,יוםמלחמתהשואה,שלהלאומיותהטראומות .דולישעורכת
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אםכי ,נביעתיבאורךמתפתחתאחת,עלילהבספראיןשכןייחודית.

ביניהןוהקשרסיטואציותאועלילותקטעישלצרורותבספרנמצא

עםלעצמם.עומדיםוהסיטואציותהעלילהקטעירופף.לפעמיםהוא
העלילהקטעיכך ,מיתראותועלהשזוריםשוניםחרוזיםכמוזאת,

דמותועםקשרעלהמושתתמיתראותועלשזוריםוהסיטואציות
המספר.שלהאוטוביוגרפית

פוגעאינוזהערטולאך ,מקורותיואתהמספרמערטלפעםלא

הספרודמויותעלילותשכלמהעובדהגםנובעתהאמינות •באמינותו

האוטוביוגרפית.הפרספקטיבהדרךלקוראנמסרות
אחדות.אףאלא ,האוטוביוגרפיהמספראיתרמביאאמינותרקולא

הבולטותהדמויותלביןהמסרביןהאינטראקציהמכוחמופקתהאחדות

העלילה.במהלךאליומתמגנטותאלהדמויות .בספר

"דומהבהמשך>:תתחוורזו<עובדהשהתאבדהבאמוונזכרחוזרהמספר

אמי/מזדקרתהקרוע,הבשרמתוךחורגתשבורהלעצםפתוחלשבר
 ,) 130<עמיבתקרה.""הצלמתוךבלילה

שהתאבדה,האםידיעלהנרדף ,המספרשלהלילייםסיוטיוערטול
דיתה,שלהבאהקטעכךעליעידדיתה.לביןבינואינטראקציהיוצר
לנסותדקותחמשלי"תןהאם:מותעלהמתמשךבאבלוהכרוךקטע
הזמן."כלקורותנטישות/הדפוק.הזההקטעאתקצתלךלסדר
נטשתלאבעצמךואתהמעוך.דיאותךועזבהעצמהאתאיבדהאמך;
מדמםאחרת,זהשנוטשים;הוריםאומרת,לא,אנינכוןנשים?".כמה
ארבעיםדעתי;לפיהחיים?כלכמה?אבליחי.דובןואמא .זמןיותר

מגוחך."",דיזהאמךעלשבעהלשבתשנהוחמש
לומר;לךקלאומרת,אתאותה,"לנטושלדיתה:משיבמצדווהמספר

בוער.אומסתחרראווירון;בצניחההנוטשקרביטייסכמולנטוש
במצולה?"שקעאווהחלידהתרסקשנפלממטוסקופציםאיךאבל
 ,) 132<עמי

בבחינתשהואהנושאעלהאוטוביוגרפיהמספרלביןדיתהביןהדיאלוג
שארעםאחתבשורההמספראתמעמיד ,קיומוועצםסיוטיוליבת

 .הספרדמויות
ונפגשיםלבתמערדמגיעהמספרלקוות",מקוםיש"בהחלטבקטע

בתסריטהדניםדומברוב,ודוביגלבןגיגידיתה, ,בטין ,אלנועם
כתבה.שדיתה 11נירית"אהבת

שבהלדרךדוגמההואזהקטעדעה.ומביעבדיוןמשתתףהמספר
להןומניחאחדלמקוםאותןמביא ,הספרדמויותאתמתזמרהמספר

 .הספרשלהתמטיותהסטרוקטורותאתמחשלהואכך .זועםזולדבר
כליםכחוקהפועליםמקבילים,ערוציםבשלושהנוצרהתלכיד ,כאמור

ביוגרפיםאוטוחומריםוממפהמעלההמספר ,אחדבערוץשלובים.
השניבערוץ •ודמויותיוהספרשלהבדוילעולםולאבלבדלוהשייכים
וחששותיהן.מחשבותיהןהדמויות,שלקורותיהןסיפוראתמביאהמספר

מורכבותיוצרוכןלדמויות,עצמואתהמספרמצרףהשלישיבערוץ
נטרפתשבהםדמדומיםאזורינוצריםכךומבנית.תמטיתרטורית,שהיא

הרטוריתהתחבולהמימושרקאינוהמספרקלפים.כחפיסתהעלילה
אףוהוא ,שבספרהדמויותמעולםדמותעודהואאלאהטקסט,של

ומחשבות.דמויותסיטואציות,עלילות,הכתבעלומעלההיוצרהמחבר
המיניותתאוותיועריצותאתמתעדהמספר ,למשל"גחלים",בקטע

בכיתה".במיטה,יומיחרפתלילה"גחליבקיבוץ:צעירנערכשהיה
יגידהואהתיאורבהמשך .) 163<עמיאשה.""בלילאשהתשוקהחרוך
"שוביהשיריםלשירשהאלוזיהוכמובןאשה"תשוקתשובי"שובי

שטוףהתיאורובכלל,לעין.תבלוט ) 1פסוקז<פרקהשולמית"שובי

דומברוב.דובישלהסקסואליהתסכולאתהדעתעלמעלההמיניות
עםהמספרדמותאתהמכליבבאריגנוסףחוטבבחינתהיאזואנלוגיה
והדמויות.העלילהאחדותמתהדקתכךומתוךבספרדמויות

בטקסטהננקטתהרטוריתלטקטיקהשייכתהמספרדמותועוד:זאת
הפיגוםעלעומדוהואמהימנותלומקנההאוטוביוגרפי.דיוקנוהספרותי

העלילה.נבנתהשמהןהלבניםביןהנמרחהמלטלהיותוהופךהמטאפורי

·:· 
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 111מצד
זהלשירוהמוסיקליות.הלשוניותהאחרות,סגולותיואתלאבדמבלי

מעיןהמהווהממנוטובפחותלאגברים]''[ידידותתאוםשיראגביש
חצות;שלהנעוללשערמעבר;גבריםידידות"ישלקודמו:תשובה

שלמפתיעמוטיב 11המכונות."בארץשירים;כותבישלידידות / ".
'[סתםפחותעודמנומסשיראואצלו.שכיחשאינוגבריתאחווה

תמידאבלובוטה,נועזאפילולהיותשיודעיונתןנתןהחושףאשה]'

הטוביםבשיריםיונתן'נחשףהתוכןשלהנועזותללאגםאולםמשוכלל.
הואכאשרדווקאוזאתנפש,והלכינופיםשלמעולהכרשםזהבספר
התבונה]'את'[לחתוםבשירשיריו.שלהמוכרתהטרמינולוגיהאתנוטש
ענייןאינןמיליםקשה;ליוםמיוםנעשיתהבחירהאומר:הוא

אתהעכשיו / "./מסעכציפורישורותבאותהיופעםשבקדושה./

וראשונהבראשמתכווןהואאלהשבדבריםספקאין ,) 58<עמ'חושש;

בספר'פורסמושלאאלהבשיריםדווקאלמצואאפשרולכןלעצמו'
ממיטבכתיבתם,בעת"חושש"היהשבהםשיריםכלל'פורסמושלאאו

נעשה'[מהאמרו]',שפעם'[מיליםשנשאר','מהכמושיריםשירתו.
שירד'לפניטיסה]',כרטיסעלשנרשמה'[טיוטה ,']בויא['לגופנו]',

לטעמי'המעניינים,השיריםאחדרבים.שיריםוחלקישיריםועודהמסך'
בעצםושבו 2001בספטמבר 11לאחרשנכתברקיע''קוהשירהוא

מבהטן"שלהרקיע"קושלוסיפורשכתב
האינדיאני 'הקיץסוףעדסיפוריומקובץ

שורות,רחבארוך'לשירוהפכו ,) 1968 (
עליפהפהשירשלו'בריתמוסויטמניוולט

פוטנציאללושהיהשמוכיחמהיורק.ניר

וכמובןולהצליח.עצמושלהמוכרמןלחרוג
אתואומרחוזר'[אדםשבספרהאחרוןהשיר

 • 2003בדצמברלמותוסמוךשנכתבחייו]'

שלווהמאופקתהערומהבעוצמהמרשיםשיר

חוזראדםממנו:הזועקתהנוראהובטרגיות

נשעןעכשיו;כלרגעכלחייו;אתואומר

ושלוותהסתיו'/ובנפשולנוח;גדרעל
הרוח;הריםעוקרתובחוץימית/עולמים
בחדרים,ובנפש,הבתים;ביןעוברתוהאש

להודעתהמתנהכמואלוהים;דממת
<עמ'נמרץלטיפולמהמחלקהאוהרופא;

87 (, 

מכמהגםלהתעלםאפשראיזאת,עם

שלש"אחרית-דבר"הספרבעריכתתמיהות

מיישבת.אינהכרמל-יונתןניליהעורכת

האחרונותבשניםכימתבררמדבריהלמשל'
רעול(האחרוןמשלוחדשמקוריספרבעריכתיונתןעסקלאכלל
המבחר"כינוסבהכנתרקעסוקהיהאלא ,)-1995בהופיעהזמןפנים
עםובמפגשים )-2004בשהופיעהערבבכסות<שיריםמשיריוהגדול
שלהכהצדקהזאתמפרשתהיא ,) 90<עמ'שונות"במסגרותקוראיו

בשוםמביאההיאשאיןאלאבו'לעסוקהתפנהלאשהואבמהלעסוק
היחידהמקום •מעיזבונוכלשהוספרלהוציאשלומפורשתבקשהמקום
מהספרהחולים'מ'ביתהשירהואצוואהמעיןכעלמסתמכתהיאעליו
'אחריתבראש<המובאיםשםהדבריםאולם ' 1983משנתהרכסקועל

בלבד.מטאפורייםהםרבך')

שעליההחומה",העור"תיקייתעלהרבהמדברתכרמל-יונתןנילי
 .העיזבוןשיריאתפרסמהממנהלעבודה""טיוטותידובכתברשם
שכתיבתםשיריםגםנמצאוהללוהטיוטותשביןהדברמשונהאבל
בניכלומרהעשרים",המאהשלהארבעים"בשנותלדבריההחלה
בספרובאמת"טיוטות",בחזקתנותרוושעדייןויותרשנהשישים

~~~~~~~~~-~~ 
לוותןעמוס

מספריאחדאתשערך(כמי"מנומס"ומשורראדםהיהיונתןנתן

כאשרכאן'אבלבעוכריו'היהשלעתיםנימוסאישית>,גםיוהכרת
וזאתהשירשלהיפיםשריריומתגליםנימוסיו'אתמעטמשילהוא

אוךןעוםספרום,מןספום,

פתוחעיזבון

שלאחידהעדייןהםושירתוהאישיונתןנתן

מקומואףועלעליו'נכתבמאודמעטפוענחה.
וכעורך'כמשוררשניםעשרותבמשךהמרכזי

לטובההביקורת,אשאתאליהמשכהלאדמותו

מעולה,משורררקלאשהיהנתן'לרעה.או
להצניעידעהשירה,אמנותשלאמןרבגםאלא
כרמל-נילישללזכותהולהסתירה.אומנותואת

עריכתהעללישישביקורת<חרףייאמריונתן

שיריםמעיזבונושערכההמבחרכיבהמשך>,

 ) 2007חמדספריאחרונות,(ידיעותשנשארו

משוםאםאלה,נסתרותאיכויותלהבליטמצליח
משוםואםתום,עדלוטשלאמהשיריםשחלק
 .בחייולפרסמםסירבאחרותסיבותשבשל

(שמות'[ידידות]'כמומרשיםשירלדוגמה
ידיעלניתנורבועיםבסוגרייםהשירים

שהכרנו:ממהשונהיונתןהמגלההעורכת>,

[ידידות]

למצואתוכלתמידלאידידות

חצות.אחר

 .אולי-בצרעזרה
אולי'-דםשלתרומה

אתךלרעותאדםידיד'סתםאך
תמי.דלא-זהבכוכבים,

סגורהידידותישנימוסים,יש

משרדדלתותכמו

הקבלהשעותאחר

שומם.למדברהשערדומה
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מהמיטב,שאינםו'[השבוי]'),('[ככלות]'כאלהשיריםשנימתפרסמים

שנותבראשית"נכתבוכי ,העמודבתחתיתבהערהנאמרעליהם
כלוחםאילתבכיבושהמשוררשלהשתתפותובעקבותהחמישים,

יונתןרצהבאמתלושכןתמוה,והדבר ,) 20<עמ'הנגב"בחטיבת

נוספתתמיההמאז?שניםעשרותבמשךכןעשהלאמדועבפרסומם,
אנו .עצמוהשיריהחומרעלספציפימידעשוםדברבאחריתשאיןהיא

ידיעלניתנורבועותבסוגרייםנתונהשכותרתםשיריםכירקיודעים
העניין?פירושמהאבלמקורית.כותרתםאחריםשיריםואילוהעורכת

כן?והללוהמשוררידיעלכתיבתםנשלמהטרםשהללואומרזההאם
פחותשיריםישהראשוניםשבקרבסבוראניזהירהבהכללהובאמת
שסוף]',סימןלא'[זהלבן]',יועצת'[אמאתום]','[עדכמוטובים

גםרבועיםבסוגרייםהכותרותמתןאגב,ונוספים.נודדים]''[עדיין

שיריםלהכתירלאמקובלכללבדרךכמקובל.שלאנעשתההיא
השורהמןמיליםשלוששתייםנוטלים ,כןואם ,הכתירלאשהמשורר

כןנהגהתמידלאכרמל-יונתןניליהופעתן.בסדרהשירשלהראשונה

שנטלהבכךשלהעצמאייםצירופיםשהןכותרותיצרהרביםובשירים
שהוכתר ) 11<עמ'בספרהראשוןבשיר ,למשלמשם.ומילהמפהמילה

החמישית,בשורהמופיעה"גנזך"המילההזיכרון][גנזךבשםידיהעל
בתורהזיכרון""גנזךהצירוףאבלהראשונה,בשורה"הזיכרון"והמילה
לולאזומחריגהלהתעלםהיהאפשרבשיר.מופיעלאכללשכזה

כאןשיש ,דברובאחריתבמבואלנאמרבניגודהרושם,אתהותירה

שערכה.הספרעלמשלהחותםלהותירהעורכתשלרצון
אלבוים,דבאחרונות')'ידיעות<מטעםהראשיהעורךכותבהספרבפתח

ובצורתהשיריםבנוסחמשינוייםהעורכיםנמנעוהעריכה"במלאכתכי

ואילוהמתבקשים".ובמקומותלהכרחימעבר ,המשוררידיעלכתיבתם
שעשיתיהעריכה"מעשהכיבאחרית-דברכותבתכרמל-יונתןנילי

שהיהוקטניםמעטים"שינוייםלאותםרקנגעשם"זעירשםזעיר
הודאהכאןיש ,כלומר ,) 91<עמ'פרסומם"טרםבשיריועורךהמשורר

אנימנועונחיצותםטיבםבדבראולםכלשהם,שינוייםנעשוכי
 ,לספרהמצורפיםכתב-הידשלצילומיםארבעהלפיאמנםמלשפוט.

הכרחייםדווקא<לאושינוייםנעשולפחותמהםבשלושהכיניכר

טענהבעקבותאולם .שנדפסולשיריםבהשוואהזעירים>דווקאולאו
עיטורלצורךרקבספרפורסמוהידכתביצילוםכי ,אליהעורכתשל

לפניכאןאותםאפרטלאהסופיות,הטיוטותבהכרחאלהואיןגרפי
נילילשפוט.כדיהקובעהידכתבאתלראותאשמחאבלהקורא,

גנזים,למכוןהידכתביאתהיוםבבואלהעבירמבטיחהכרמל-יונתן
 .לחקורמההרבהיהיהואז
שהספרסבוראניעליהם,שהצבעתיהליקוייםוחרף ,כןפיעלאף

בלתיהיותובזכותדווקאאולי ,יונתןשלושירתושמולהנצחתתורם
פתוח.סיוםאיזהבומותיראלאוחתום,סגור

ושיריםחייםלופ

כינאמרכמותוסופריםעל ,מבטןסופר ,טבעימספרהואקניוקיורם
מהובאמתמעניינים",דבריםלוקוריםסיפוריםלספרשיודע"מי

ספרו .לורקלאקרהמספרשהואשמהאף ,מענייןהואמספרשהוא
 ) 2007חמדספריאחרונות,<ידיעותהמוותועלהחייםעלהאחרון

מונולוגמעיןויותרסיפורכךכלאינוהאחרים,וספריוכסיפוריושלא
ויותר.עמודיםמאתייםפניעלאחדברצףהמסופרומתמשךארוך

עקבשעברממושךואשפוזקשהניתוחבעקבותשנכתבודבריםאלה

במעיןרבזמןשרויהיהההיאהתקופהבמהלךלקה.בההסרטןמחלת
בספרשנכתבוהדבריםמעורפלת.כשהכרתונים,ולאבניםתרדמת,

שינה,חלום,הזיה,מתוךכמוכתוביםהםוגםזהתודעהמצבתואמים

ענקלרקוויאםספרואתוהופךהמרבאתמהםמפיקקניוקערות.או
אביועלאביב,בתלילדותועלפרקיםבושוזרהואכאשרכוח,ורב

מירנדהאשתו ,שלומשפחתועלמירה,אחותועלשרה,אמועלמשה,

תקופתעל ,השחרורמלחמתעלבפלמ"חימיועלואיה,נעמיוהבנות
מהםהכישלונותועלוסופרציירלהיותשאיפותיועל ,שלויורקניר
ביתמחייהתמונותהןחזקותבמיוחדאבלועו.דועוד ,אמנותואתבנה

שבדרךוהמתיםהגוססיםשל,מדורםשלותחתוןמדורומאותוהחולים

לחיים.ושבשיניובעורממנויצאנס
המוות.לשאלת ,למשלרבות.מסקרנותלשאלותהתייחסויותבספריש

שחשבומהמולעמדורביםאנשיםכאשרמרגיע.הואזהבענייןדווקא
כיחשהואשקע,בהמהתרדמתלהתעוררלווקראוובכוגופתושהוא
שהיאהסתמיות,ורבתהעמוקההשינהאתלישוןלי"מפריעיםהם

 ,לדבריכוללאאיבר.להזיזמסוגללא ,מעורפלאניאושר.איזשהו

 ,הזוהעמוקההשינה .) 51<עמילהתעורר"ואופןפניםבשוםרוצהולא
במקומותמתוארתלעולם,ממנהמתעורריםשלאשישההכרה,חסרת
ומפתה.מושךמתוק,אושר"כ"איזשהובספררבים

 ,אחרלמישהוהמבטאתכאןמעניקהואחוכמהברובהחיים.שאלתאו
התרדמה.מןשהתעוררלאחרגופואתהרוחצותהחוליםביתלמטפלות

לחייםהשיבהכאשר ,שבספרוהמצמרריםהחזקיםמןהואזהקטע
צואה:שלאדירבשיטפוןתחילתה
ובטחאותיעוטפתשצואהמרגישאני ...ליורעמתעורראניפתאום

מטילהמסכנהאחות ...החוליםביתלקצוויעדהזוועהאתמריחים
מצואההמזוהמותידיאתמותחתהמיטה,שפתעלעירוםפרושאותי

וממשיכהוהמזוהםהרטובהכחלחל,החלוקאתמפשיטההדופן,על

שנמתחעורכמופרושאינקוויזיציה,גלגלעלכמואותילמתוח

מתבייש,כך'כלאנישהואמישהועלמיאוסחשאניופתאום ...לייבוש
ואתהתחתאתלימנגבתוהיאבסרחון'מתביישבמראה,מתבייש
עצמי'אתשונאואניומנגבים,יחדאותירוחציםוהםאחובאהגוף,

 ,) 93<עמ'חיכברבעצםשאניכאן,באמתשאנייודעאניוכך

 2007דצמבר
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הידועהסופרכלומר-הואשבוהאופןהואיותרשמענייןמהאבל

דבר'עליויודעותשאינןמטפלותידיעלמבחוץנתפס-קניוקיורם
מירנדה,אשתו'השאירהאחדיוםבעיניהן.שקוףלגמריהואושבעצם

אותוגילתההמטפלותאחתהעטיפה.עלשלותמונהעםמספריואחד

זה:רגעמתארהואוכךאותו'זיהתהוכנראה

שאניגילתהכנראהולפתענבוכה.ונראתהבצילוםהביטההמטפלת

הואיפהכמה'תראיואמרה:צעירשהייתיוהבינהגילתהאדם.בןאכן
תחושהעוברן"'הכלאיךהחיים,זהמהתראיבזבוז,איזהתראיהיה,

מוכרעהואהאדםשלהרוחנייםהישגיוכלשחרףנורא,"בזבוז"שלזו

שמוותשחורחוראותואלהכלעמההגורפתהגוףקריסתידיעל
"הןבמילים:זאתמסכםעצמוקניוקבקורא.רבהבעוצמה'מכהשמו
 .) 97<עמ'בדידותמין •בעצמותיזרםקורעייף.הייתי •הלכו

רבות,הןאחרת.אוכזובתובנההספראתלסכםלאכמובןהואהעניין

כישרוןאלאהעיקר'הןולאצפויות,ולעתיםמפתיעותלעתים
אתמדמההואהמקומותבאחדשלו.המופלאיםוהתיאורההתבוננות

ב"הצגתלהתבונןבאיםשוניםמבקריםכאשרהחולים,בביתמצבו

חי'בעודונחתכיםממנושחלקיםיפניתבמסעדהתמנוןלדגמותו",
<עמ'אותובסועדיםנתוןהואשבוהאקווריוםמתוךמתבונןוהוא

136 (. 

קניוקאתהמשמשנוסףספרותיאמצעיעללהצביעברצונילבסוף,
נושניםזמרשירישזוריםסופו'ועדלערךהספרממחצית .בכתיבתו
בניגודהתקופה.אירועישלפרקיםראשימעיןבשמותיהםהמציינים

אובייקטיבייםציוניםהםאלהפרקיםראשיהסובייקטיבי'ההזיהלזרם
מפתיעקניוקדורו.ולבנילוהמשותפותדרךאבנימעיןלחלוטין,

הזמרלשירילדעתי'בצדקמקצה,שהואובמקוםהפנומנליבזיכרונו
 .האישיהעברזיכרוןשלהיסטורילתיחוםעזרכליהמשמשיםהללו'

שלדיוקןתמונתלשרטטמנסההואכאשרבספרעוליםהםלראשונה
ברחובביתםגגעלתימנייהבכובסתוצופהמקטרתמעשןמשה,אביו'

 • 129שטראסהיהודהבן

אתמעריץשהוארואהואניממנה."משלאמולהעומדאביומשה
אתשראניובמוחיויפה.טהורכהוהכלשלההניקיוןשלהחריףהריח

ואתלהבה"עלי"להבהואתלושינקה""לושינקהואתאדמתי""אדמה
במאי'באחדתמידשהוצגהגורקישל"כבלים"מההצגהקתרוס""נגן
"הכניסיני"ואתהרימון""עץואת"אהבתיני"ואתשלכת","עליואת
עדייןואנילחם"."בית"כשדמותואתלישרההיתהאמיששרהכמו
 .) 109<עמ'עצמןאתשרותהןלמזליאבלהמילים,אתלדעתבלאשר

אתיחדיווכורךאחריםרביםבעמודיםגםנמשךהזההשירים"ו"לופ
פוסק.בלתימחזורישידורבמעיןדורוחייואתשלוחייו

אנכרוניסטיתאמריקה

צילהמאנגלית:בית,<אחוזתסטיינבקג'וןמאתצ'רליעםמסערתי
מעורראמריקה"אחר"בחיפושהיאשלוהמשנהשכותרת ) 2007אלעזר'
מסטיינבקבשעתושקראתיממהנושאו.בשלוהןמחברובשלהןציפיות

סיפוריובעיקרהשימורים,סמטתזעם,ענביואנשים,עכבריםעל-
בקליפורניהמונטרייבמחוזהולדתועירסלינסעלהנפלאיםהילדות
המפוכחהריאליזםאתביותראהבתי-האדוםהפוניבספרשקובצו

<שגםלמעלההנזכרקניוקליורםבדומהקצתכתיבתו'שלוהפיוטי
כסופר'סטיינבקשלכוחוובאמת'ספרים').במוסףזהספרועלכתב
ובכלהזה,בספרגםנשמר ' 1962לשנתלספרותנובלבפרסזכהשאף
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"בחיפושגילהאמריקה<איזהבכותרתוהטמונהלשאלהתשובהזאת,

ואנכרוניסטימאכזבהואשניתןומהניתנת,ממשלאאמריקה")אחר

למדי.
לצאתסטיינבקמחליטומפורסם,ידועסופרכברהואכאשר 58בגיל
אמריקהאתמחדשלהכירכדיהברית,ארצותשלו'בארצולמסע

המזרחי'בחוףחייורובאתוחיהמערביבחוףשנולדסטיינבק,האמיתית.

"רוסיננטה"גביעלרכובההפוך'בכיווןמילידאלפישללנסיעהיוצא
הפודלכלבועמוקישוט>דוןשלסוסתושםעלשקראו<הטנדרשלו

יוצאהואושקול">:מעודןדיפלומטי'("אינטליגנטי'שלוהצרפתי
האמריקנית.הנפשמסתריאתלחשוףכאמור'שמטרתו'למסע,

נותןהואהמסע("במהלךהספרגבעלגםהמתומצתיםממצאיו'
אלמנטיםלטובתמקומייםדפוסיםהיעלמותסימנים:באמריקה
לטובתהעריםמרכזיהזנחתובכל;בביגודבאוכל'בשפה,גלובליים

וכמובןובא;המתקרבהאקולוגילאסוןמודעותחוסרהשינה;פרוורי

מחמיציםוכדומה>אנשיה",אתשמרדימההאינטלקטואליתהאדישות

ומלאכותי'טבעינוףבתיאורימצטייןאמנםסטיינבקהעיקר.את
עיירותגשרים,עריםגםכמוונהרות,יערותשקיעות,מדבריות,

להפליא,המתואריםוחניונים

כמעטנעדרהספראבל
אנושייםמפגשיםלחלוטין

עללדברשלאמשמעותיים,

אנשיםעםממששלשיחות
סופרים,בואיןאמריקנים.

אמנים,עיתונאים,מדענים,

עסקים,אנשיטלוויזיה,אנשי
גדולים,סוחריםיצרנים,

סוכנימקצועיים,פועלים
ועוד'טייסיםרופאים,בורסה,

האנושיהמצבורכלומרועוד'
למהאמריקהאתשעושה
עםהןפגישותיורובשהיא.

דרכים,צדישלאמריקה

שהכירשולייםואנשינוודים
דלק,תחנותבחניונים,

רובםזנוחים.ובריםמוטלים,
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וטרמפיסטים.נהגיםשוטרים,

האמריקניתבספרות"הביט"דורשלהשישיםשנותאופנתחיתהזו
באמתהאםאךאמריקה,שלורדידותהשטחיותהאתלהבליטשביקשה
פגישותסמךעלומורכבותהגודלהכלעלאמריקהאתלהביןאפשר

לתרגמו?חשובולמההיוםזהספרתורםבכללומהשכאלה?שוליות
חשעצמווהואשלומהמסעלמדמהבשאלהסטיינבקהרגהלעתמעת

אתלשחזר"ניסיתיכותב:הואבאיידהושםאיהרבה.העלהלאכי
ומתי?"טעיתיהאםתקריות.שלכשורהולאאחת,כיחידהשליהמסע

"אםלדרך:יצאבטרםאחדעיתונאילושאמרבדבריםנזכרהואואז

 .אותולפגושרוצהאביהמקום.אתלךתרשוםאומץ'עםבאדםתיתקל
חיתהזאתותועלתנות.מפחדנותחוץדברשוםבאמריקהראיתילא

שסטיינבקנראה .) 176<עמ'נעלמו?"הםלאןענקים.שלאומהפעם
גםהםכאלהלהובהתאםלדרךצאתועםהזוהמבטנקודתאתאימץ

באמתכיהצניעות,כלועםדעתילעניותאולםבה~.שפגשהאנשים
המקומותמשכנעת.תשובהאינהזואמריקה,עלדבריודעאיני

עצמועלמעידהואשבהםמקומותאותםהםבספרוהיפיםהמשכנעים

אבלנס.סליהולדתובעיריםשבמקץהחוזרהביקורכמו .חייוועל

משפטלצטטאלאלוואיןקיימת.אינהכברהיאגםילדותו'שלסלינס



לשוביכוללא"אדםשאמר:ודלף,טרם ,אחרידועאמריקניסופרשל
 .) 214<עמ'להתקיים"חדלהביתכיהביתה,

שותפו ,בלבדאחדיצורעםזוכההואאמיתית~ינטימיתלהכרות
רשמיםמחליףמשוחח,הואשעמוזההואצ'רליצ'רלי.הכלבלמסע,

השוטפיםבצרכיומטפל ,תגובותיואחרעוקב ,מתייעץודעות,

דלקתבגללהשאר<ביןברעחששבהןהמעטותבפעמיםוהמיוחדים

עייפיםכברכששניהםהמסע,סוףשלקראתפלאלאבערמונית>.חריפה
הבאה:השיחהביניהםמתנהלתדכאונייםוקצת

יוםמתיאבירות.לקצתהזמןהגיעאוליצ'רלי'מדוכדכיםאנחנו-
שלך?ההולדת

 .בינוארבאחדסוסיםאצלכמואולייודע.לאאני-
היום?להיותיכולזהשאוליחושבאתה-

יודעזמי-

פנקייקם,שלמתערובתלהיותצריךזהעוגה.לךלאפותיכולאני-
התבונןצ'רלימלמעלה."ונרסירופהרבהעםלי'שישמהזהכי

 .) 230<עמ'עדינה."שיחהאיתיגלגלהמטופשזנבובעניין.במבצע

אותהמתארסטיינבקשגם ,בעיניחשובה,אחתתובנהזאתבכליש
וסוציולוגיםהיסטוריוניםרחבה.השלכהלהויש ,שלוהמסעכמסקנת

מודרניתשמדינהלטענהעיקריתכדוגמהאמריקהאתלהביאנוהגים
המודרניות,המדינותרובאמנםלאום.מדינתלהיותחייבתאיננה

אמריקהלטענתם,אולם,לאום,כמדינותהוקמובאירופה,לפחות

ישירותמתמודדאינוסטיינבקמובהקת.מהרגיםמדינתאלאכזאת,אינה

מציירהוא ,ממסעותיוהעיקריבלקחמהרהרכשהואאבלהשאלה,עם

כותב:הואוכךזו.טענההסותרתתמונה

הזה:הדברהיתה'היאדופיללאמבוקרתהכללהלהכיןנדרשתיאילו
הסקציונליזםכללמרותשלנו'העצוםהגיאוגרפיהטווחכללמרות

שלממיזוגשנוצרוהגזעיותהתערובותכללמרותשלנו'<מגזריות>
הרבההםהאמריקניםחדש.גזעאומה,'אנחנוהאתניבעולםחלקכל

שלוצאצאיםמערביים.אודרומייםצפוניים,משהםאמריקניםיותר
שלביסודוהםפולניםאוגרמניםיהודים,איטלקים,אירים,אנגלים,

שנצפתהעובדהזאתפטריוטיות,שלחגיגהלאוזאתאמריקנים.דבר

הזהותהאחרונות.השניםבחמישיםבעיקרקרהוזהבקפידה".

 .) 217<עמ'להוכחהוניתןמדויקדברהיאהאמריקנית

מלכד<אומתי>דבקללאיכולהמודרניתשמדינההמחשבה ,כלומר
שלבמקרהגםנכונהכבלתילפחות>סטיינבק<לפימוכחת ,ומאחד

אמריקה.

לאושרהזכות

לבשובהרומןהוא ) 2007עוב;ןקסת<עםירון-דייןנועהמאתמקימי
 >ז"ל<מיותראחדפרקלהוציאברסלב.חסידתשלבתשובהחזרהעל
טבועואמתיופישלשחותםספרזהובשאלה,חוזרעםסרקויכוחשל
שחסידותמכיווןזהבהקשרמשמעותיהואברסלבחסידתהתואר .בו

והחסידות > bresloveבאנגליתשמהאת<מאייתתבמיוחדברסלב
רבנית-מדתהחדשהבעתישראלבדתהמהפכהאתמייצגותבכלל

יסודותעלכלומרהיהודית,הסודתורתעלהמיוסדתלדתהלכתית

וחווייתיים.נפשיים

ופסיכולוגיה"חסידותעלוהמעיןהלבבספרואנקורימיכההחוקר
ברסלבבחסידותגםדן ) 1991אביבתלארכיב'רמות<הוצאתאנליטית"

ברומןגםהמתקיימיםזולחסידותאופיינייםאלמנטיםכמהומונה

מודע,הלאשלכוחו ,סיפורשלכוחו ,שינוישלתהליך :שלפנינו

בסדרבהכרח<לאוהתיקוןבאלוהותהנשיהיסודהמורה,אוהצדיק
הפועלהשינויעיקרוןהואהסודבתורתהבסיסייםהעקרונותאחדהזה>.

להיותהמציאות.שליותרגבוההאינטגרציהמגמתוואשרכולהבהוויה

השלמותאלהקרבהמגמתאתהיחידשלבעולמולהגשיםפירושוחסיד
ואחריםשם-טובהבעלכמוהחסידים,ראשוניהאלוהית.וההרמוניה

וניסובחייהםכזהנפשישינויעברוהתורניתהיהדותמתוךשיצאו

דובו'הבעש"ט,שלתלמידיומבכירישנייםאחרים.אצללחוללו
רבניםתחילההיומפולנאה,יוסףיעקבוו'ממזריטש><המגידבער

<"הפיכתשינוי"של"תהליךשעברוהחסידות,ממתנגדיאורתודוקסיים,
שלתחילתוחסידים.ונעשווהפסיכולוגיה>התיאולוגיהבלשוןלב"

במצב ,נפשיקושיבאיזשהוכללבדרךהשינוי

מאבחנתהחסידותמוצא.ללאתקיעותשל
"סיפור"באמצעותאותופותרתוגםכזהמצב

עמוקההבנהמתוךהצדיק>ידיעל<המסופר
בכליםלחוללניתןלאכזהששינוי

סמליםבלשוןהמדבר ,סיפורורקרציונליים,

לחוללו.מסוגלמודע,הלאאלהמתקשרים
הניתוחאתהכירהירון-דייןשנועהסבוראיני

ספרה,אתלכתובבבואההזההתיאורטי

פרקאותובספרהכוללתחיתהלאאחרת
ובבקשתהספרותיבכישרונהאבל ,מיותר

בעקבותיוהלכהכמושלההפנימיתהאמת
המצליח"סיפור"מעיןהואעצמושלהוהרומן
עליה.ולהשפיעהקוראלנפשלחלחל

בשלבפותחבספרהראשוןהחלקואכן
עלמה, .בשינויהדחוףובצורךהתקיעות
מנחתהיאהמחברת,שלדמותהבתהגיבורה

שמואסת ,לשוןחדתרדיוושדרניתטלוויזיה
כישרוןהפרועות.הנאותיוכלעלחייהובאורחבהצלחתהבעיסוקה,

זהבחלקכברבולט ,הרומןלנושאקשרללאהמחברת,שלהסיפור
יכולתעכשווי.אביביתלרומןכלשלראשוןחלקלהיותהיהשיכול

ביכוריםברומןבמיוחדמפתיעיםשלהוההומורהתיאורההתבוננות,
שאפשררחוקהכיבמקוםשלההגיבורהאתמציבההיארבהבתבונהזה.
בריחה,מתוךלדתמגיעהאינהעלמה .בהמשךשתבואההתפתחותמן

אתבמצב.שולטתוהיאבשיאההיאהוא,נהפוךבחייה.כישלוןאו
"אניבמיליםמתארתהיאטלוויזיהבאולפןהצילומיםבימתעלמצבה

גםלראשונהמסתמןכאןדווקאואולםהגובה".בשיאוקוצףגדולגל
יוצאתכשהיאההצלחה,בעקבותמידקורהזהבחייה.השברקו

דירהלי"יש"סלב".או"כוכב"היוםשקרוילמהוהופכתמאלמוניותה
הכלמרוצה.שליאמאמרוצה,שליאבאנחשב,הכיבאזוראביבבתל
בחייםמוותשלזותחושהחיה".להרגישמצליחהלאאניאבל ...טוב

לבקשקשההשינוי.השלמתעדכולוהתהליךלאורךאותהתלווה
אחריםעמוקיםרגשותלהסבירשקשהכשםזולתחושהרציונליהסבר

תיאוריםשלמפיסותמצטרףברומןההסברדיכאון.אואהבהכמובחיים
השקהמסיבתשלבעיצומהלמשל,שלה,מהתחושהדפיו.לאורךשונים

נוסעתהיאכאשראו ," ...ממניחוץאותימכירים"כולםכיבהאנגר,

העירכלאביב.תלברחובותפתוחחלוןעם"שטההביתהבמונית
 " ...בוכהואניחוגגת,הזאת

<כמומתנסהנועזת,מוחצנת,דמותהיאחייה,שלזהבשלבעלמה,

הולכתהיאתחילהבחייהן>.מהפךעשובטרםדומותאחרותדמויות
להתלוותעסקיםאיששלהזמנהמקבלתהיאאח.דבכיווןהקצהעד

וכמעטנאציםביארשלבקפהשםמסתכנתהיאלשבועיים,לברליןאליו
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אתיותרטובלחושכדיזאתכלבשירותים.מסוכנתתקריתיוזמת

לישישוהפצע"אניהשטח:פניאללעלותכאילואותולאלץהכאב,
רפואה".מחפשיםמתגרים,בעולם,מסתובביםבלב
מציע.שהרומןהמרתקיםהמעבריםכלאחרלעקובזוברשימהניתןלא

לבןשהופך ,בבןהגיבורההתאהבותהואשבהםהמשמעותייםאחד
בצד ,במדברגדל"הואחריגה.דמותהואגםבןלדרך.ולשותפהזוגה

להישארמצליחתמיד ".ברדווילסבחתשנקראבמקום ,סינישלהמערבי
בסערהלבהאתכובשובןמארגן".בעצמושהואהרעשבתוךמנותק
נוסףמשמעותישלבהיאאופןבכלהאהבהרבות.טלטלותתדעשגם

מיעם"ישמציינתועלמהיחדלגורעובריםהםהשינוי",ב"תהליך

מפתחמושגגםהיאהזוגיותזוגיות",לזהקוראיםלשנוא.מיואתלריב

<הקדושושכינתיההקב"ה"זיווג"עלהרבההמדברת<ובקבלה>בחסידות
 .בסופוהרומןחותראליהאדמות,עליהמטרה,שזווהשכינה>הואברוך
המבט .יותרלמעמיקהחיפושאתגםהופכיםבןעםהמשותפיםהחיים
בסופו ,לנוולומרסביבתהעללהביטלומדתוהיאמתרחבהמספרתשל
"רובכיומנוסה,בטוחהסופרתשלבמיומנות ,הראשוןהחלקשל

אתלהפריעבליחדרים,בחדריבשקט,עצמםאתרוצחיםהאנשים
מתים".אוחוליםסביביכולםהשכנים."מנוחת

אתמחזקדווקאוזהבקלות,להנמצאתלאהתשובהכןפיעלואף
השינויבתהליךההובלהאתבןנוטלהשניבחלקהסיפור.אמינות
לפעולהנכנסיםזהבחלקנגדו.כוחותיהכלאתמגייסתעלמהכאשר
("המורה"ומספרו""הסיפורוהםהשינויבתהליךנוספיםאלמנטיםשני

דניאל.בשםברסלבחסידאותםמגלםשלפנינושברומן"הצדיק">או
וחוקרחשדןבן .עמוראשונהלפגישהאותושגוררהואבןשלחברו

רבלא"הואמשיבוהחברדרס?"הואהאםרב?הוא"האםאודותיועל
אתלתארמיטיבההמחברתפצצה".אבלדרס,הואדבר."שוםולא

אחדבשיעורשהיהלאחר ,ובןוכריזמטי.פלאיכאישדניאלשלדמותו
הורסהמוחאתליהעיף"הואלעלמהעליואומר ,בקסמוונשבהשלו

להצטרףמעלמהמבקשבןמכירים".לאשאנחנולעומקיםצללהזה."
בשקט"),תעזובאותירקבתשובה,אתהתחזור("מצדימסרבתהיאאליו.
ללכתמסכימההיאמלחציולהיפטרוכדימרובותהפצרותלאחררק

ומספרמברסלבנחמןרביעלדניאלמדברזובפגישהודי",אחת"פעם
זו<לאגדהמלך".בתמאבדת"מעשהבדברהידועותמאגדותיואחת

היחיד:ובמצבההוויהבמצבלפגימהביטויהםוכולםרביםנוסחים

המבקשתלנשמהסמלוגםהשכינהלגלותסמלהיאשאבדה"מלך"בת
לאט"לאטוכדבריהעלמהעלפעולתואתפועלהסיפור ,ואכןתיקון>.
בלב.משהומרגישהשאניהעמומההתחושהאלימתגנבתובשקט

גולה,מלךבתבתוכיישהעיניים."לינרטבותעמומה,שהיאולמרות
נזרעלראשונהכאןהלשון".עלהחדשותהמיליםאתמגלגלתאני

משתנה.בחייהמשהווהאמונה.החייםזרעשבלבהוהמוותהריקבתוך
ולאמעמיקותבהחלטהןאמונהבשאלותבספרדניאלעםהשיחות

עוסקיםכאשראבל ,זוברשימהבהןמלעסוקהמצעיקצררדודות.
הנהמדובר.במהלהביןזאתבכלכדאיבתשובהחזרהשעניינוברומן
בשמחה,תלויהשהחירותאומרנחמן"רביהגיבורה:מהרהורידוגמה

הרגעעםשלםלהיותבאמת,לשמוחספקות."בהתרתתלויהוהשמחה

המפתחהיאאמונהאמונה."קוראיםהזאתלשלמותההוויה.עםהזה,
החיצונית",למציאותמהשעבודלהשתחרראפשרבעזרתהרקלחירות,

לפטוריכולהואאיןאלה,לדבריםמתנגדאומסכיםשהקוראבין

 .הגאיכדבריאותם
רוצהלאעלמהארוכה.עודוהדרךהמאבק,שלסופוזהאיןאבל

רוצהלא<מצוות>,פקודותתרי"גרוצהלא<תפילות>,טקסטיםלדקלם
לובשת?"),אנימהשותה?אנימהאוכלת?אני("מהעליהשיפקחו

הפרקיםאחדלברוח.רוצההיאממנה,לכתהרחיקכברשבןואף
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שיירבלה

מןןוק

N הדקים.הגזעיםמרובהלעץמסביבכמרוץפותחיםהיינוהיוםת
עבהשגזעוהגבוהלעץמסביבממשיכיםהיינוכךאחר

ראשינואתכשהרמנורקלראותיכולנועלוותוואתומחוספס

מעלה.כלפי
אחריכיאכפת,היהלאזהלי'אבלממנימהריותרהרבהרץהיהמףריק

אמאלפעמיםמי.אחרירץמילדעתאפשרהיהלאכברסיבוביםשני
 .לעבורלהומפריעאליהרץהיהומוריקמיםדליעםבחצרעוברתחיתה
מבארלהביאהיהצריךהמיםואתזורמים,מיםללאישןבביתרגנו

מוריקשלוההתרוצצותבקושי'הדליאתסחבהאמאהרחוב.שבמורד
יואנמוריקזהאתאבלהכב.דמשאהעםיותרעודאותהעיכבהסביבה

חתול.היהומףריקשלושבתהייתיאניכיהבנו'לא
היהלפעמים .גילילקרובהיהחתוליים,במושגיםגילו' .גורהיההוא

לרדוףמתחילהיהוהואשבחצר'העליםאחריאואחרילרדוףלונמאס
בחצרשנערמולהסקההעציםערימתמרומיאלמטפסאוזנבו'אחרי

בסקרנותאלימציץהיההאוזנייםמחודדראשוורקלחורף,בהמתינם

מלמעלה.
שמוריקישןשולחןעמדבחצרמנוגדים.אינטרסיםלנוהיולפעמים

אותולהעירוכדילשחק,להוטההייתיאניאבלעליו'לנמנםאהב
מוריקהשולחן.לאורךושובהלוךאותווגוררתבעורפואוחזתהייתי
ההסקה.עצישביןבמרווחיםומתחבאבורחפרוע,ב"מיאו"מגיבהיה

לתפוסמנסהלמטה,בעומדיאותומשדלתהייתיאלי"בואמוריק,"בוא,

אנוכית,חיתהאםגםאליו'אהבתיהעץ.בולימביןהמציץבזנבואותו
איתנה.חיתה

ומוריק,-"שדויקארבע.בןהיההואהשכנים.שלהבןהיהשףריק
שלמצלילונהניתושוב,שובואומרתחוזרתהייתיומוריק"-שדויק

חרוז.שנקראידעתילאשאזמה

פירושונכוןלשחקואמא.באבאנכוןלאלשחקנטייהחיתהלשוריק
אבלרוסית,איתידיברוהםהורי.בשפתולדברואמאבאבאלשחקהיה

לכןיידיש.שנקראתידעתילאעודשאזאחרת,שפהדיברוביניהם
אבל .טיפשיהיההרגילהבשפהלדברולהמשיךואמאבאבאלשחק

ביניהםמדבריםשהםבלהטטעןושדויקרוסים,היושדויקשלהוריו
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הואאבלמשקר'שהואבטוחההייתי .איתרמדבריםשהםהשפהבאותה
ולפעמיםשלו'בנוסחואמאאבאהיינולפעמיםפשרה,בתורהתעקש.
הורי'שלהשפהכמולנושנשמעוהברותמיניהגינו'כלומרשליבנוסח

 .שקלטנוממשיותמיליםאו
ןיו,,"יו'

לשוריק.אומרתהייתי

 2די"ת 9רדךףס~יין'"~יין'

עונה.היההוא

הצמיחהדקיםהגזעיםמרובהשהעץוגיליתילחצריצאתיאחדבוקר

כברביותר.בהירסגולבצבעזעיריםפרחיםשלריחנייםאשכולות
פרחיםשמצמיחעץאבלהאדמה,מןשצומחיםפרחיםכןלפניראיתי
שלאיפיםכךכלהיווהםמשונה,כךכלהיהזהלראשונה.ראיתי
משקל'וחסריאוורירייםנראוהאשכולותבהם.להסתכללהפסיקיכולתי
עננה.מתוךנגזרוכאילו

מוריק.אתראיתילאשעודנזכרתיכךאחר
ה"מיאו"אבלאמא,אותישלימדהכמולוקראתיקיס,"קיס"קיס
נשמע.לאנלחץגומיצעצועמתוךכמומגרונומבזיקשהיההקצר
היהלאהואאבלהעבה,הגזעבעלהגבוההעץאתפעמיםכמההקפתי

לאהואשםגםאבלההסקה,עצישביןהמרווחיםתוךאלהצצתישם.
היה.

מקום.בשוםהיהלאהואאבל"מףףףריק!",צעקתי'"מוריק",
החלבקעריתלידאותואמצאשבטחחשבתילאכולליקראהכשאמא

שאוליוקיוויתיחשקבליאכלתימלאה.נותרההקעריתאבלשלו.
האוכל.לשאריותממתיןמלמטה,עלינוויביטיישביבוא,הואעכשיו
בא.לאהואאבל

מוריק,שלהרכהלפרוותוהתגעגעתיאניאבלכרגיל.מגיעהיהשדויק
המטופשולמרדפוהידיים,עלאותוכשמחזיקיםגופושלהחםלכובד

זנבו.אחר

שדויק.ליאומרהיה 11נשחק,"בואי
ריקם.פניואתמשיבההייתיאניאבל

כמו~יין'~יין'יו'"יו'שדויק.מבטיחהיה 11אומרת,שאתכמו"נשחק

אומרת.''שאת

אומרת.שאניכמולאגםבכלל'לשחקרציתילאאבל
הערב,לקראתאחדים.ימיםכעבורשלנוברחובהתרחשדופןיוצאדבר

היוצאיםשממולהבתיםבדייריהבחנתיהגבוה,לעץמתחתבעומדי
כיסא.בידיומחזיקאחדכשכלשלמות,משפחותאואחדאחדמבתיהם,

לדווחלרוץשהספקתיולפניהבאר'לכיווןהרחובלאורךהלכוהם
בכיסאות.אוחזיםהביתמןעצמםהםיצאוכברהחריג,המאורעעללהורי

אלוהצטרפנוהשערמןיצאנואנחנווגם 11יד'"תניאבא,אמר 11"בואי'

האחרים.

מלאהחיתהכברהיאהרחוב.שבמורדגדולהבחצרממוקמתחיתההבאר

המקיפיםהבתיםאחדשלהקיראלפניהםכיסאותיהם,עלשישבובאנשים
צחקו'דיברו'האנשיםחלונות.ללאלבן-צהבהבקירהיהזההחצר.את

 .למשהווהמתינוגרעינים,פיצחו
פניועלשקט,טירטורגבינומאחורינשמעלגמרי'החשיכוכשהשמים

החלוהריבועובתוךבקהל'נשמע"ששש"אור.שלריבועהופיעהקיר
תמונות.לנוע
אשה,עצים,בית,הופיעוהקירעלחיי.שלהראשוןהסרטזההיה

אתזקרכךאחרלחמנייה,למישהוגנבכלב,הגיעמשחקים.וילדים

מוריק!על."לנבוחוהתחילאוזניו

 "כן"כן, 1

מדברת"אתמהלא,"לא, 2



אוזנייםעם ,זריז ,קטן-מוריקספקללאהיהזה
אצלנומה.משוםשחורהיההואוזנב.מחודדות

וקצתלבנים,כתמיםעםאפורהיהתמידהואבחצר

שעלהריבועבתוךהזרהבחצרשכאןאותיהביך

אותי.לבלבללזהנתתילאאבלשחור.הואהקיר
הסרטכלמהכלב.לברוחוהצליחחכםהיהמוריק

שיוםעדלמצוא,הצליחוולאאותוחיפשוהילדים
 .שמחווכולם ,עצמובכוחותחזרהואאחד
ידעתילאעודשאזלמהלירגםמוריקשלשובו

התחיללמבוגריםארוךסרטאמיתי.אושרשנקרא

איךזוכרתלאאבי .נרדמתיואבי ,כךאחרמיד

אבא.שלהידייםעלאוברגלהביתה,חזרתי

לפנייוםמוריק.אתלחפשורצתיהתעוררתיבבוקר
משוכנעתהייתיועכשיו ,חזרשהואבבירורראיתיכן

לבנים.כתמיםעםאפורשובלהיותיהפוךגםשהוא

בסגול.הפורחהגזעיםדקלעץמתחתאותוחיפשתי
עבותה.שעלוותוהגבוהלעץמתחתאותוחיפשתי
ניסיתיהעצים.בולישביןבמרווחיםאותוחיפשתי
בברך.נשרטתיאבלהעציםערימתבמעלהלטפס
 ,במקומילמעלהשיטפסויבקשתישדויקהגיעדביוק

שם.בטחוהואחזרמוריקכי

שדויק.שאלחזר?"שהואאמר"מי
הקיר,"עלבסרט,אתמול.אותו"ראיתי

מבינה?"לאאתבסרט,נשארהוא"אז

אמרתי.מבין,"לאבעצמך"אתה
נשמעהזההשםזינצף.הדודגרהיההרחוב,במורד ,הבארשמולבבית

שלסיומתהיא"צף"ההורישלשבשפהקלטתיכבר ,לחלוטיןטבעילי
הילדיםקראומבוגראדםלכלאצלנו,אבלשליהדודהיהלאהואחיבה.
השנייה,העולםמלחמתאחרישנהעשרהחמשתקופה,באותהדוד.

כחולות,עינייםבעלגבוהאישהיההואמלחמה.נכימוצפתחיתהאירופה
אחת.רגלרקלוחיתה-קבייםעלונשען

הדליאתסחבהאמאהבאר.מןמיםלהביאאמיעםהלכתיאחדיום
כשיצאנוהוא.גםבמיםמלא ,שליהצעצועדליאתואנישלה,הכבד

 .נצוזיהדודאתפגשנו ,החצרמשער
 .אמרהוא 11לאמא,עוזרתטובה,"ילדה

לספרהספקתילאשעודברחובהאחרוןהאדםאולישהואנזכרתימיד
מוריק.עללו

שזהידעהכברהיא ,הדליאתהניחהאמא .לואמרתי 11נעלם,"מוריק
המצחיקותהאוזנייםעלזינצולדודסיפרתימפורט.סיפורלהיותהולך
שלהקירעלהיהשהואאיךועללעצים,מסביבשלווהריצהמוריק,של

נעלם.שובכךואחרהזאת,החצר
אמא. ,כרגילאמרה, 11סרט,היהזה ,שליילדהסרט,היה"זה

 .אחרדבראמרנצוזיהדודאבל
אמר.הוא 11אחרים,חתוליםלךאביא"אני

אמא.אמרה 11 ,אחרחתולרוצהלא"היא

מוריק,"אבלבסרט,כמושחור"אפילואמרתי.מוריק,"אתרוצה"אני
תוכחהשנקראידעתילאעודשאזמהשלבמבטבאמאהביטזינצוהדוד

אילמת.
פהמסתובביםהזמןכל ,שחורחתולאיזהבחצראצלנועכשיו"מסתובב
מוריק"',לא'זה-אומרתהיא"אבלבעייפות.אמאאמרהחתולים"

קראפעם!"אףראיתלאשעודכמויפיםחתוליםלךאביאאני"אבל

תכלת.בצבעוחתוליםצהובים,ורודים,כחולים,"חתולים .נצוזיהדוד

לך!"אביאאניחתוליםאיזהתראיעודאת
אמא.וגםלצחוק,התחלתיאניוגם ,צחקוועיניודיברזינצוהדוד

בכלכשחתוליםשלנוהחצראלנכנסאותוראיתידמיוניבעיניאבל
אפילו .אחריווהולכיםבשרווליונאחזים ,כתפיועליושביםהצבעים
מצאזה .קצרצר"מיאן"והשמיעקטןחתולטיפסהקבייםאחדבמעלה

בעיני.חן

אותם?"תביאבאמת"אבלבזהירות.אמרתי 11"טוב,

 .נצוזיהדודאמר 11"בטוח,
שלנוהחצראלנוהריםהיודקות,כמהשנמשכוהבזקיםבמעין ,מאז

כתפיועלומטפסיםבבגדיואחוזיםמגיעיםהיוהםצבעוניים.חתולים
שאזסגולהפריחהשהצמיחהעץלמרגלותשיחקוהםזינצו.הדודשל

לאעודשאזהגבוההעץגזעעלטיפסו ,לילךשנקראידעתילאעוד
המים.דליאתלסחובלאמיוהפריעו ,ערמוןשנקראידעתי
מעורפלת.להיותוהפכהוהיטשטשההלכהמוריקשלדמותו
שהיינופעםבכלהתכלת",חתוליעם"הדודעתהקראנוזינצולדוד

החתולים.עםמהושואלתאליורצההייתיברחובאותורואים
אביאאנימשםלקייב,נוסעאנימעט"עודעונה.היההואמעט!""עוד
אביא!"שאניבטחתכלת!בצבעוגםצהובים,ורודים,כחולים,אותם.לך

בצחוק.פורצתהייתיואני

שאין-קודםהבנתימהזוכרתלאאנישנים.ואוליחודשים,עברו

שינהלאכברזהאבלאותם.לייביאלאשהואאותכלת,בצבעחתולים
זאתכיהחתולים,אתממנומבקשתהייתישנפגשנופעםבכלדבר.

 ·:·נמשים.עםנחמדות,כאלהפניםלווהיומסורת,חיתהכבר

החדשה'ב'קשתפורסמושיירבלהשלמסיפוריהשניים
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הנמוהה-שולץברונו

דוחהאiוההאשאל
חיתהלאעודאמי ,נולדתי"כאשרשולץ:ברונוכתבכך

בשחרכברנבראההחלומיתהאשהאך ,ברונוצדקתבחיים".

המסתוריתאדלה ,בספרךהאגדיתקחביאנזוחיתה .ילדותך

ברחוברבותרבותועוד ,החולמניאביךשלהמשרתת-

דבורהזוחיתהלמציאות,באשרלשמצה.הידועהתנינים

המחוננת,הפילוסופיתהקסם,רבתהיידישמשוררת ,גלפר

ללאאפלטוניתאהבהעלרומזתהאבודיםהמכתביםוחליפת

אפלטוני.שובהיהוהכלפלוצקר,אנההציירתכךואחרגבול.

שלינסקה,יוזפינהחיתהלנישואיםהקרובההממשיתהאשה

היה.כלאהקשרנפסקכאןגםאךהספרות,חוקרת

בהזייתוהכלואמזוכיסטהיהשולץברונוהאם·תמהורבים

"המלאךכדוגמתפטאל',ה'פאםבחלוםשבויאוהספרותית

 ?גביותבמיזוברמדושמאאודיטר,ךימולנהשלהכחול"

אוליהארוטיים,פחדיושולטיםשולץברונושלבציוריו

אדלה,השתלטניתהאשהבידיהתהומיתהשפלתומשום

שובניזכראךהקינמון".ב"חנויותאביושלהמשרתת

אלהישינסקה.זופיההמחוננתלסופרתהממשיתבאהבתו

בחיים",חיתהלא"עדייןאמוכאשרקטנים,פכיםשלקורות

 ·:· .ספריושלהגאונייםבדפיםככתוב

שולץברונואיור:

רפאלו'לצבותחןמונן

והןדותאשתןמןתעל

 77עתןןמערכת

אלהבימיםאוררואים
·ךןו fן m·1l!JJ 1 'ר p ~ 1·1 ·ב-

ןפ

pg. ·'JfQ ו-t:;רנ·נ
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Jיג 9\ ~~ותfרו
מירוןכרמית

ההבדלים :"אפריקה"ו"חברון"

הלאומיחתיאטרוןחקאמרי,חתיאטרוןגרינברגתמירמאת"חברון"
שושמוזיקה:דר;רותותלבושות:תפאורהקוטלר;עודדבימוי:הבימה;
רייזמן

הלילייםאו /היומיומייםהמעשיםכל /פוליטיתהיאהתקופה /התקופהילדי"אנחנו

פוליטיים"מעשיםהםשלכם; 1שלנו 1שלך

וייכרט>רפימפולנית:שימבורסקה,<ויסלבה

בתוכנייה,והמופיעהמראיין)שםצוין<לאגרינברגתמירשהעניקבראיון

כמחזה'חברון'אתשישפטוהואשליהגדוליםהחששות"אחדטוען:הוא
שתיהצער,למרבהאמנות".כיצירתולא-המילהשלהצרבמובןפוליטי

רדודה,חיתההאמנותיתהרמהחרוץ:כישלוןנחלוהיוצרשלמטרותיו

המחבר.שלמעטוחמקההפוליטיהאתגרמןהבריחהואילו
התיאטרונים,שניביןהפעולהשיתוףעצםהטובים:בדבריםנתחילאך

הנפלאה).גונה""אנטיאת<זיכוךהיאמבורכתתופעהוהקאמרי'הבימה

וערביםיהודיםשחקניםשלהמשותפתעבודתםמהווהנוספתחיוביתתופעה
החיוביות.התופעותכאןעדהצדדים.לשניופגיערגישבמחזהאחת,במהעל

סימטרייתעולההזהפוליטי""הלאבמחזההתמיהות:עולותוהלאהמכאן
מידהיהודי'חברוןמושלשלבנונרצחלשחקים:לצדצדביןהרציחות
מסרבתהעברייההאםלשעבר.הערביהעירראששלהתינוקאתגםהורגים
שבטבחליזכור<לאהערבייה.האםגםנוהגתכך-הקטןהילדאתלקבור
כלשהי).סימטריההתקיימה 1929בשנתחברוןיהודי

סבירבלתיערבובקייםהליניארית,והכתיבההדרמטיתלפשטנותבנוסף

היווניתהתרבותמןומיסטיותמיתיותהופעותלביןחדשותינטורליזםבין

והמונולוגקיץ"ליל"חלוםכגוןהשקספירילכיווןרמיזותעםהעתיקה,
ועודאדמה","אמאהכרותים,הזיתעציהעשבים,מקהלתאוטיסניה,של

בחברון.הישראלי-ערביבסכסוךמתערביםנוספיםתרבותייםמרכיבים

כלעל"חברון",כמוומורכברגישנושאעללכתובהבוחררציני'יוצר
הרושםנוצרחדשותית.בכתיבהלהסתפקיכולאינוההיסטוריות,השלכותיו

המיתייםבאלמנטיםמילוטפתחגילהסתום,במבויעצמושמצאשהמחזאי'

השיריתהשפהאפילוופשטנית.אכזריתריאליסטית,לעלילהשהכניס

יש .המחזאיגרינברגאתלהציליכולהאינההמשוררגרינברגשלוהיפה

הנוגעוהרגיש,המורכבהנושאחשיבותבשלבעיקרכ,ךעללהצטער

לחיינו.
ורבתמרובהעבודההושקעהזופרובלמטיתשבהצגהלצייןישאולם

האגדיתהתפאורהלאוררייזמן'שוששלייחודיתבמוזיקהמלווהמשתתפים,
חידושיבתחוםההצלחותעתירהמנוסה,הבמאיקוטלר,עודדדר.רותשל

כיאםהבמה,עלההמוניםתנועתעללהשתלטהשכילהתיאטרון'עבודת
לאוהב.האויבביןלהבחיןהיהניתןתמידלא

יגאלמהם:אחדיםרקאצייןכןעלארוכה,כאמור'השחקנים,רשימת
ורביםעבאסג'אסןחורי'קלרהוהן'אלוןחורי'מכרםקוטלר'נינהשדה,

היאבאשרהתיאטרון'בימתעלהעלאתהבעצםההצגהשלערכהאחרים.

ועכשיו.כאןחיינועללמחשבההמעורריםרעיונותכמהכוללת

ליסין;ביתתיאטרוןובבימויו,מיטלפונקטחללמאתאפריקה"באי,"גרד
בן-ארייוסיותלבושות:תפאורה

הטיפולהשפה,הכתיבה,כישרון"חברון",בהצגתשנחשפוהליקוייםלמרות
"הבימה"בימותעלהמועליתההצגהרמתעלעולים-ובגיבוריובנושא

הפרידהבמחזההמופיעיםהשחקניםגםהמשחק.למעטו"הקאמרי",
העולהומקצועי'מעולהמשחקמפגיניםהמשוחררת,אפריקהמאוצרות

שבכתיבתםהמצוינים,לדיאלוגיםרקנתייחסלאאםעצמה,ההצגהתוכןעל

מיטלפונקט.המחזאימצטיין

ומעשינוהווייתנומעצםהנובעמשותף,בנושאלמעשהנוגעותההצגותשתי

שב"חברון"בשעהאולםואיפה?הישראליםעושיםמההשאלה:אתוהמעלה
כמושיעים,בתחילההמופיעיםהישראליםב"אפריקה"הצדדים,משנייורים

שלהכוחועמדותהכלכלייםהאינטרסיםלמעןלהרוג,לאחריםעוזרים

ואחרות.כאלהאינטרסנטיותקבוצות

מדינתשלהכושליםלניסיונותלשעברושותפיםידידיםישראלים,חמישה
לתקופהשנהעשריםאחרינפגשיםאפריקה,באדמתיתדלתקועישראל
החוץמשרדאישהמעולה,גבאיששוןבאוגנדה.הבירהבעירבמלוןקצרה

"חברון"

שכלמליח,באשתו'מלווהבאגנוח,באושגרירלהיותוהשואףלשעבר
שדה.סבורהשלועדיןמופנםמשחקהביתה.ולחזורקצתלנוחהוארצונה
אשתועםמגיעתבור'רפישלמצויןביצוע 1קמינויואלד"רידידם,
ובקסםבחיוניותהבמהואתהלבאתהכובשתונטר'דפנההיאנורית,
למען"רופאיםבארגוןפועלועלפרסלקבלבאהרופארגילים.בלתי

במשלחתקציןבעברשהיהודביק,המסתוריןאישאחרון'ואחרוןגנוח".או
בתוכניפעילותומהברורכךכללאוכעתלאוגנדהישראלשלהסיוע

חטב.יורםשל Jמעולומשחקאמין.אידישלהרצחניהשלטון
התגלהולעצמה,לאפריקההעזרהעלהצעירהישראלמדינתשלחלומה
מעוניינותאינן"הלבנים"משלטוןשהשתחררואפריקהמדינותשווא.כחלום

בנשקובעיקרבכלכלהבתעשייה,בידע,העזרהאף'עלהישראליבתחליף
מתערבביםהפוליטייםהתככיםאפריקה"באי'ב"גודצבאי.ובניסיון

לרמהמתעליםאולםמיטלפונקט,המחזאיפיעלהמשפחתיות,באינטריגות

 ~~ומשעשעת.מהנההצגהמיטלפונקט.הבמאיבאמצעותופיקנטית,כובשת
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אחרותוצרותואיןישב

תרגם:הבימה,בתיאטרוןברגמןאינגמרמאתנישואין"מחיי"תמונות

עינתתלבושות:נחשון,בןליליתפאורה:חויברגר,רמיבימוי:קינר,גד
אביגדוראריקמוזיקה:ניר,

אתהכאוס,אתשברארעועיקרון-האדםאתורוהאאת 1הסדראתשבראטובעיקרון"יש

(פיתגורס).האשה"ואתהמחשכים

ידידים?עםובילוייםחברהקשריעלהקונוונציונלית,הממוסדת,
לולאועניין.תוכןבהשאיןמשמימה,חיצוניתקליפהכמונראיםחייהם

עללהמליץהיהקשה 1נוטרוליליאןגרהרינורמישלהמרגשהמשחק

ולבימוילמשחקהודותאבל .הללוהענייןחסריהנישואיןבחייצפייה
אלה.מתפורריםבנישואיןלצפותאפשר 1גרהרינושלהרגישים

דוריתרגם:חקאמרי,בתיאטרוןקאמולטימארקמאת"בואינג-בואינג"
אבנריחוסתלבושות:נחשון,בןליליתפאורה:לרטון,לזליבימוי:פרנס,

ין"נישואמחיי"תמונות

נוטרוליליאןהויברגררמי-בלבדשחקניםשנימשתתפיםשבוהמחזה,
"תמונותהגדולהשוודיהבמאישלהידועסרטועלמבוסס-המצוינים

יחסיםמערכתחושפים 1בעקבותיוהתיאטרוןוהצגתהסרט,נישואין".מחיי

מקצועותבעלידבר:להםחסרלאשלכאורהזוגבניביןכביכול,נורמטיבית,

בנותלשתיהוריםדין>,עורכתוהיאבאוניברסיטהמרצה(הואחופשיים

יחסיאוליהגבוהה.בחברההמצויההבורגניתלשכבהומשתייכיםאהובות

במערכתחריגהתופעהזואיןאולםהנעורים,בימיכמוסועריםאינםהמין

שנים.רבתיחסים

מהעלהחיים?באמצעהביתאתהבעלעוזבמדוע 1כךכלטובהכלאםאז

מערכותשתיאקטיביבתוכןלמלאאפשרוכיצדהדרמה?איפההקונפליקט?
הבמה?עלמתרחשלאסוערדברשוםכאשרשלמות,

דעותיואתוהמשקף 1עצמוהבמאישלהביוגרפיהמןהנשאב-המחזהתוכן

התפוררותאתחושף-בפרטהנישואיןושלבכללהזוגיותשליציבותהעל
אינגמרהיההמחזהכתיבתבשעתומריאן.יוהאןשלהמשותפיםחייהם

ככל 1היוהנישואיןומוסרמוסדעלודעותיוהחמישית,בפעםנשויברגמן
יוהאןהחייםשבאמצעהגיוניזהאין 1כןפיעלואףמגובשות.דיהנראה,

ולהתאהבלשובכדיהבית,אתויעזוב , 23בתצעירהבבחורהיתאהב

האבודאושרואתזרועותיהביןולחפשהחוקית,אשתו 1במריאןמחדש

פיעלומובלתפסיביתהאשההמחפש.הואהגבר .חייומשמעותואת

מבוססיםמהעלהמחזה.שלהתורפהנקודתוכאן-הגברשלומעשיוצעדיו
המשפחהבקרבהנימוסיןחוקישמירתעלדרכם?בראשיתהצעירהזוגחיי
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 326גליון

לחלוטיןשונהזוגיתסיטואציה

מארקשלהעליזההקומדיהמעלה

לאשהגברביןהיחסים .קאמולטי

אלוהאפלהקרהצפוןמןיורדים
שלהדרומייםהסועריםהחיים

והטיסותהאורותעיר 1פריז

 ,צעירארכיטקט 1בונוהעליזות.
לוהטיםרומניםמנהל 1והוללרווק

ובעונהבעתדיילותשלושעם
קבוצתית,אהבהלאזאתאחת.

שעותאתלרשוםדואגהוא ,כמובן

מאהובותיואחתכלשלהטיסה
ביןמוחלטתהפרדהעלושומר

הדיילותמןאחתכלהפגישות.

עוזרת .בחייויחידהשהיאסבורה

בגילומהבדתה,הבית,סוכנתלו

דיין.תיקישלוהאנרגטיהמקסים
המשעשעתהקומדיהשלגדולתה

להיותמתיימרתשאינהבכךהיא

לאואפילושקספיריתיצירה

שישכפימכובדמסחריתיאטרוןלנוהיהלו 1ודאימדלייו.שלקומדיה

שהציג 1הקאמריהתיאטרוןאבלשם.מובטחמקומההיהאחרות,בארצות
יכולו"אנטיגונה",סוכן"של"מותו"המפיקים",ליו","המלךאתהשנה

שאינההיטב,עשויהומצחיקה,קלילהקומדיהלהעלותלעצמולהרשות
הידיעותמעולמעטלהשתחררהשואףקהללא.שהיאמהלהיותדורשת

ליהנות.מוזמןהחדשותיות,

מבחורההופך 1בונושלידידו 1רובובתפקידקרןדרורבמשחק:מצטיין

תיקיהמשעשעבמשחקהמפתיעהכןונועז.לוהטלאוהב 1ונזיריביישן

 ·:·וליהנות.לצחוקאפשרדמעות.עדהמצחיקה 1דיין
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שלמחודשגלוליםבהפלסטיעםהמיסטית.החברהוקסלר:פיליפוהפחדבקשרהרצון ,זמננובניאדםמריםמהונגרית:הזלת.סאבו:מגרה
ללא ,מקודמווארוךקשהאלימות,כרמלהוצאתענבר.יעלמאנגלית:נזילה.מודרניתבחברהממנועמ' 270 , 2007כתרהוצאתגדי,אל

המנהיגותמשברלעין.הנראהמוצאעמ' 221 , 2007צעירהסופרתביןדופןיוצאקשר

ושלרביןשלהסתלקותםעםשנוצרחברתיחזוןהמיסטית."החברהשני),(כרךאז-אזקירקגור:סרןאמרנץ,שלה,הביתמשקלמנהלת
ציבורי,רוחלהלךביטויהואשרוןהחדשההמיסטיותעלמתפתח":יעקבערך:איתן.מריםמרבית:שדלתעוצמה,רבתמסתורית,דמות
פנימייםוכוחותפוליטייםלתהליכיםבשינוייםשמקורו ,חברתיכמהלך 294 , 2007מאגנםהוצאתגולומכ.איש.לפנינפתחתלאמעולםביתה

וחיצוניים.כניגודוחברתיים,טכנולוגייםעמ'
לפוסט-מודרניזם.וכהמשךהפילוסוףשלבחיבורוהשניהכרך
הדתי.האקזיסטנציאליזםאביהדני,
בכרךהאסתטיתבס~רהדיוןלאחר

בס~רההשניהכרךעוסק ,הראשון

ביןהתכתבותהחיים:שלהאתית
תורתפיעלהחיויליאםהשופט
 ,המחברלביןהקאנטיאניתהמוסר

האסתטיקן.

זינםזם.ג'זליזםדובונן:ריצ'רר
אחודתהוצאתניצן.טלמאנגלית:

עמ' 199 , 2007בית

 ,מתבודדוינסום,ג'וליוס-המספר
 ,שקספירממחזותנדירותמיליםחובב

כלבוועםספריועםביערבבקתהחי
יוצא ,ביערנורהשהובסלאחרהובס.
נקמה~למסעוינסום

מהפכהרקדניתסיאו-לונג:צ'יו
אנמוך.יעלמאנגלית:אזזמה.
עמ' 366 , 2007ינשוףהוצאת

הבלשדמותדרךבסדרה.שניספר

אתוחושףרצחשלמקרההחוקר ,צ'ן
שובנפרשתהסינית,המא~יהעולם

ותמורותיהסיןשלטוריה 6ההיתמונת
 .כיהמודרבעידן

נזילה.אהבהכאומן:דיגמונט
מאגנםהוצאתשמיר,עמימאנגלית:

עמ' 165 , 2007

הקשריםשלהשבריריות"על
בניביןיחסיםמערכותהאנושיים":

 .הישרמלאתככדוחס:לואיסחורחח
נסלכסקי.ויורםחפץפכיאנחתרגמו:
עמ' 111 , 2007ככלהוצאת
סדרהשלמהקלטותתומללהטקסט

בדוחסשנשאהרצאותששבת

עלנסבוההרצאות .-1967בבהרווארד
"בדוחסשלה".הרחבבמובן"שירה
ספרותית,תיאוריהמכללחמוקבוחר
הספרים,שלהקסםבעקבותויוצא

שמילאווהמיליםהשורותהשירים,
(גבאישי"למסעוחייועולמואת

הספר.>

האמיתיהעצמיגלרמן:מרדכי
ועצמי-האמת.היבטים

הוצאתזאתרים.פסיכואנליטיים
עמ' 286 , 2006המאוחרהקיבוץ

 .האחרוןהעשורמןמאמריםכינוס
התפיסותמןבכמהדיוןלצד

בוחןהעכשוויות,הפסיכואנליטיות
בהשראתחדשיםרעיונותגלדמן
גחהיושלהמדיטציהתורות

כיייתכןהאםלמשל:והבודהיזם.
התובע ,המדיטטיביהעצמידווקא

יהאמיתהעצמיהוא ,עצמיביטול
נוגעהיריעהרחבבספרוביותר?

ומגוונים:שוניםבתחומיםגלדמן
ואמונה.אמנותשירה,תרבות,

עשזיה,ביציהריצירהאדולאי:אסתר
שלברומניםאינטרטקםטזאליזת

המכללההוצאתעזו,עמום
 214 , 2007הדרוםחמרתהאקדמית

עמ'

בארבעהוהמוצפניםהסמוייםהרבדים

 ,שלימיכאלעוז,עמוסשלרומנים
קופסהכרוח,לגעתכמיםלגעת

שלהשתקפותאשה.לודעתשחררה
ציורים, ,ובסמויבגלוישונותיצירות

ועוד.הגותשירים,ילדים,ספרות

שיחמזזמיין.שלרםגרינכרג:לכ
הילופטיקההנמהיוג,תכלשמלתמה,

 , 2006-1992בישראלזהזמזקרטיה
עמ' 416 , 2007רסלינגהוצאת

התהליכיםעלעומדגרינברגלבד"ר
ההידברותתהליךלקריסתשהובילו

עצמז,זתנךתבזיאזםכלאס:נועה
מזםיקה.באמצעותזטיפזלגילזי

אדוםקוהמאוחרהקיבוץהוצאת

עמ' 93 , 2007

אנשיםעםטיפולייםמפגשיםתיאורי
 .כלשהיגחבדרגורבפיהלוקים

 ,סיפורבמוסיקה,טיפול"באמצעות
אנשיםבקרבהתגלווהמחשה,הצגה
יחודיים,נפשייםכוחותאלה

בשפתביטוייכולתלהםשמעניקים
והומור".ספונטנימללהגוף,

ברבר"יתיהזזי,להיזתשגיא:אבי
הוצאת .יהזזיכאקםיםטנציאליםט

כר-אילןארכיב'המאוחרהקיבוץ
עמ' 286 , 2007

פיעל ,יהודיהיותמשמעותמה
כיצדברבר:שלהביקורתיתתפיסתו

להתחייבבליכיהודילהתקייםניתן
שגיאפרופ'ואידיאות.התניותלמערך
אתהברבריתהתפיסהכימראה

נובעתהיהודיהקיוםמשמעות

האקזיסטנציאליסטיתמהשקפתו
הכוללת.

מזלזת.ארמהעםוסומן:חברי
 , 2007הפתוחההאוניברסיטההוצאת

עמ' 412

שלואחריתםתולדותיהם"ראשיתם,
הלאומיות"מחוללימושגיםשלושה

שמקורם-ו'מולדת''אומה' ,'םע'-
התשתיתמאבניושהםהעתיק,בעולם

ומדינות-לאום.לאומיותתנועותשל
הלאומיות,במהותבספרודןוסומן

הדומיננטיתהפוליטיתהאידיאולוגיה
המכונניםהיסודמושגידרךכיום,

אותה.

אמריקאי,תאשליהשפירו:איאן
 .העזלמיבטרזרזמלתמתזברש

עמ' 195 , 2007כרמלהוצאת
בושדוקטרינתידה,אוזלתעלבנוסף

מונעתמלחמהעל"המבוססת
עצמהומשלה-צדדיות"חדופעולות

באיומידמוקרטיותלכונןניתןכי
מסורתאתתואמתאינה-רובה

הלאומיהביטחוןמדיניותשלהחשיבה
הבינלאומיותוהנורמותהאמריקאית

הדמוקרטיים.בערכיםופוגעת

 2007דצמבר
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