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המאוחד,הקיבוץהוצאת , 2003-2007
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שלמדששכחילד;כמו"כותבת
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אהובהיוסתרו"אללהראשון.ספר
הכאבאנילפעמיםכיהדימויים;מפני

אתאוהביםכולםעין-גיל:אחוד
 236 , 2008ביתןזמורההוצאתודרה.

עמ'

תורמתדמותכשכל ,ושומרןמעין
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עדייןוינוגדו,ועדתבושבחרההשירעלבהימורשנכשלתיאףבתרגומי.כאן

שאיןאףהיום,בנוהרווחותהקשותמהתחושותכמהמשקףשהשירסבוראני

שלנו.המציאותלביןהשיראתלכתובייטסאתשהניעמהביןכמובן,דמיוןשום

הזפתוחב,נזפעגלסב-סבס;בב
 ··-:·- ז:-- ..

נעליו;אתלשמ"עיכלאינ;הבז
--•• T : " •: -TT : 

i] קך~~~ל":פ, iJ א;~י~הל~הry .ע;ך;ןת

נע;לם.משת;ללתבלבדאנרכיה
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והמהפכההראשונההעולםמלחמתלאחרקצרזמן ' 1919בשנתהשיראתכתבייטס
בארה"בחשוביםעתבכתבי 1920בשנתהתפרסםהשירברוסיה.הבולשביקית

אדםשלשירזהוואילך.מאזייטסשלשיריובאסופותמופיעוהואובאנגליה,

התחלותוהופיעוקודםסדרשלשרידיוהתפוררושבהקשה,בתקופההחיחרד'
מסותרת.תקווהגםואוליחרדה,ודאות,איייאוש,שלתקופהחדשים.סדריםשל

 ,עברלכלפ;רצתר iהעכהדםת iגא
•• -T T •: •: •: T : •• :• 
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עים i:פשהגרת, 1נחיש:פלחסריהט;בים
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שמקורוייטס,שלהימיםאחריתלחזוןמתייחסתהשיר'שלהראשונההשורהה. 9נ;ת 1מ q ל~~ש;~נןים
ביוםהצלובשלמחדשהופעתואתהמנבאתהחדשה,בבריתמתיפיעלבבשורה

היסטוריתמפנהכנקודתהזההאירועאתמציירייטסהימים.שבאחריתהדין'

השאר><ביןכוללהאחדהציוויליזציה.בהתפתחותמנוגדיםכוחותשנישביןביחס

האמנות,האריסטוקרטיה,אתוהשני'והשלום:השוויון'המדע,הדמוקרטיה,את
קונוסיםשניהיוכאילוהללוהכוחותשניאתציוריבאופןמתארייטס .והעוינות

עלנשעןוהשניכפירמידה,בסיסועלנשעןשהאחדבזה,זהאחוזיםספירליים,
הספירליהקונוסשבסיסמכךנובעתהקריסהסכנתהפוכה.כפירמידהחודו'

ההיפוךנקודתמתקרבתאזלהתרופף.מתחילהכולהשהמערכתעדמתרחב

עידןשלולתחילתוהישן'הסדרוקריסתאחדעידןשללסופושגורמתהקוסמית,
חדש.סדרישרורשבוחדש,

נאה;הנה:פלשהית iהתגלודאי
דד .•. ··::ד-:·--

נאה.הנההשנ~~ההניאהודאי
 TT •••ז•:- ד·---
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חזפונונח;ל;תאי-שםמבטי:אתט;רדת
ד:•- : T •• •ד- •: •:•:

~ןם,ךראש:ה.~ךף i~גת iךמ

 ,ש~~~דח.ם?לאה, ryנ; ט~~

להסביב:פאשרירכיה,אתלאטהמניעה
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בשורהיותר'בושולטאינושבעליועדוהולך'המתרחבבמעגלהדואההבז
מתקרבת.שקריסתהציוויליזציה,על-הישןהסדרהתרופפותעלמלמדהראשונה,

מערכתשלהתפוררותהאתחדותבמיליםמבטאותהראשונותהשורותשמונה
קריסתשלהבסיסייםהפרמטריםאתייטסמגדירהאלהבשורותלמעשה,חברתית.

המולידההעוינותהליבה,התפוררותמהמרכז'השולייםהתרחקותמערכת:כל
שבחברה,הטוביםאצלהנחישותהעדרהתמימות,ארנוןעכור'דםנחשולי

שבה.הגרועיםשלהקיצוניתוההתלהמות

י;ךע,אניעכשואבלב; 1שנ;פלתהחשכה
-·· ·-:ד:- ד-: ·:·:·ז·-:-

 ז~~ p:~ה w~נ;ת ם:~?~~
העריסה,ע iננענלילהט 1:פס~זמטריך;ת
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 ,ף;ס~;סנ;ק~ת הס~~~~י~ס~ית, ה:[/ך~יז;

לד? iלהבית-לחם,אללאטהצ;עדת
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חדש,עידןשלתחילתועלייטסשלחזונואתמתארהשירשלהשניחלקו
ובית-שנייה,התגלותבמעיןהצלובשלשיבתוש~זכורלצייןיש .יקוסמכתהליך

כאירועיםלאסימבולי'באופןלהתפרשראוייםחדשעידןשללידתוכמקוםלחם
בוחיתהלאוגםדתי,אדםהיהלאייטסתפנית:המסמניםכאירועיםאלאדתיים
תחילתואתממקםשייטםבמיוחדמענייןלפאשיזם>.נטה<הואלדמוקרטיהאהדה
האיסלאם.עלייתאתחזהכאילו .המדברבחולותהציוויליזציהשלהבאהשלבשל

אחוזכאדםכותבהואכך.עלשמחאינוחדש,עידןכאןהחוזהייטס,ולבסוף,
יותר.טובעתידהמבשרתנחמהכנבואתקריאה,בסימןמסתייםלאהשיראימה.

ומטריףימינואתשמחרידשלנו'יהיה?""מהכאותושאלה,בסימןמסתייםהוא

 ·:· .לילותינואת
י.ש

 2008-פברוארינואר
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 ?הבתבiוורלועלהמה

מצרפתית:והאם,הנערהמוראן:לילה
 135 , 2007מטרדליות-רובינוביהדורית

עמ'

איכות.ספרישנילאחרונהפרסמהמטרהוצאת
לאמתנההםהספריםשנישביניהם,השוניחרף
 1בינינולסקרניםגםאלאיפהספרותלאוהבירק

לאבחברותהמתרחשאתיותרטובלהכירהרוצים
אבודיםלאוהביםמפרתהואהאחדהספרמוכרות.
התווהואשר ) 77בעתרך 326מס'בגיליון<שנסקר
סיפורהאתעוצמהורבתססגוניתטווסנוצתבנגיעת

בבריטניהפקיסטאניםמהגריםקהילתשלהמרתק
והאם.הנערההואהאחרהספרהאחרונות.בשנים

שלסיפורךובראשונהבראשהואוהאםהנערה
בתקופתהמוסלמיתהאלג'יראיתבחברהנשים

ובעיקרהצרפתיהכיבושמעולהשחרורמלחמת
השישים.שנותבראשיתהעצמאותשלאחרבתקופה
 • 1954 (עשורכמעטשנמשכהזואכזריתמלחמה

האלג'יראיתהחברהשלפניהאתשינתה ,) 1962
החברהגםבבשרה.מדממותצלקותוצרבה

 •השחרורמלחמתעמוקות.נכוותההצרפתית
המשיכה .באלג'יריההחברהשלהמכונןהאירוע
לאחררבותשניםתושביהואתהמדינהאתלייסר
האזרחיםמלחמתאתלימיםהזינהאףהיאסיומה.
העשרים,המאהשלהתשעיםבשנותבהשפרצה

החריףהכלכליהמשברביןההרסניהשילובעקב
הכלכלית""העוגהמןרחיבםאוכלוסיהחלקיוהדרת
המדינהמעמדהחלשתלביןהמדינהשל

הדמוקרטיהכישלוןבחברה,האוטוריטרית
שאליו 1השרבלקו .הסוציאליסטיהמשטרוהסתאבות

והאופקיםולמודרניזציהלמערבהאיבההתנקזו
תנועתפרצההחסומים,והחברתייםהכלכליים
ה"הצרפתית"באליטהשלחמההקיצוני,האיסלאם

הצרפתי.הקולוניאליזםמורשתובפרי
כשלושהאמנםמתרחשוהאםהנערהשלהסיפור
הקיצוניהאיסלאםביןלמלחמהקודםעשורים
אבל 1אותוהמייצגתהפרנקופוניתולאליטהלממשל
האם,השישים.בשנותכברבבירורנראיםשורשיה

מייצגתהאישית,הזהותומטושטשתהשםחסרת

גליעלשנסחפההאלג'יראית,האשהאת
והתנדבההחדשותההזדמנויותגליועלהפטריוטיזם

בך-לילה,"מבוקשתבמלחמה.פעילבאופךלשרת
מבליהכשרה,כלללאמשפחתה,בניבברכתמלווה

בקולנוע,זאתראתהאובספריםכךעלשקראה
חירותהולמעןארצה,ריבונותלמעןלמותנכונהרק

ביותרהנודעתקשרלאשתלילהבךאמיהפכהשלה,
האם[נהגה"תביניג'מילה.לנומספרתבאזור",
עודכלחופשייהאהיהלאשלעולםידעתילומר],

יהיולא 1שכני 1דודיבני 1אחי 1דודי 1אביהגברים,
נשיםשלהשתתפותךפרק .) 12<עמ'חופשיים"
מיוחדפרקהואהאלג'יראיתהשחרורבמלחמת

המקומי.בנוףוחריג

ולשיפורלהשכלהאישית,לחירותשתקוותיהאלא
המלחמה.סיוםעםמידהתנפצובחברהמעמדה
חיזוריעקבהמשפחהבכבודמפגיעהשחששאביה,

6 
 327-8גליון

בעודךקטנותילדותלקבורנוהגיםהיובערב, 1בערב
 .) 21 • 20<עמ'שנולדו"ברגעחיות,

הנשיתלמלכודתנכנסתג'מילהגםדברשלבסופו
בעתאביהבידיחם""עלנתפסתהיאכאשר

 .הציבוריבגןעץאלאותהמצמידהנגרששוליית
עולמהאתמאבדתוהיאנפסללהשהועידוהשידוך

קיימת).חיתהלאממילאאביה<אצלאמהאצל
השנייה,בפעםעולמהאתהמאבדתהאם,מכאך
מכההזיותיהשביןהזמךבפסקיטירוף.לקראתנעה
עדבהמצליפהלעץ,אותהקושרתב"כלבה",האם
מפסיקהאינההיארחם.ללאאותהומשפילהדםזוב

משפחתה,בניואתבתהאתולדכאלהכות
שלההטירוףבמערבולותהםאףהמסתחררים

בגורליעלהמהבאכזריות.אחותםאתומדכאים
שלהמאמללתמאחיזתהתינצלהאםהבת?

המצמררסיפורךתפנה?ולאךתשרודהאםהמשפחה?
רבותנשיםשלסיפורךהואאמהושלג'מילהשל

אחרותנוקשותמוסלמיותובחברותבאלג'יריה
מצמררסיפורוהואלוומעברהתיכוןהמזרחברחבי
 ·:· .לקראושראוי

רונןיהודית

• 

נוןלהוןתאסכוםלא

ןןןסוםזאבום

משירתה,מבחרצווטאייבה:מאויבה

ליטווק,מירימרוסיתותרגמהבחרה
עמ' 79 , 2007גווניםהוצאת

סטלין.בתקופתהושמדוומשורריםסופרים 1192
התאבדה.צווטאייבהמאויבההגדולההמשוררת

בתה .-1941בלמוותנידוןאפודךסרגיבעלה
 11955ועד-1939מהסוהרבביתנכלאההבכורה

בנתהלאהדיקטטורהשנה.שבע-עשרהכמעט
לההעניקהולאארמוןצווטאייבהלמאריכה

מחוסרלשלטון.מקורביםזכושבהךפריווילגיות
ניקיוןעבודותלעצמהצווטאייבהביקשהברירה,

הגדולההמשוררתהסופרים.אגודתשלבמטבחון
לחם.לפתנזקקה
מציבצווטאייבהמאויבהשלמשיריהמבחרתרגום
ומוסיקהמטאפורותחרוזים,תוכך'בהםיש •אתרג

הרוסית,בשפהשלמותלידיהבאיםפונולוגית,
הקודששבשפתלמרות .מהעבריתהרחוקה

בשיריההרוסית.מןמיליםהמוךהשתלבוהמודרנית
אנרגטי·זרםמיןישהמיליםוביןמסתוריכוחטמון
שלשיריםכמהגםלתרייסיתבאביגם .פיוטי

המתרגמתאתשאלתיהצלחתי.לאאךצווטאייבה,
והיאפשוטה.לאכךהכלבמשימהעמדהכיצד

חדש,שירלתרגםמתחילהשאניפעם"בכלהשיבה:
יקהמעבההצלחהלכן' .סיכוישוםלזהשאיןלינדמה

שיריהממש.כיבוששל 1גדולמעשהשלתחושה
מוצפנים.כמעטתמציתיים,הםצווטאייבהשל

שמניעהמנגנוןעולם.בונההיאצליליםמאודבמעט

"' 

.Jtii« 

מיהראחריה,מוסלמילאצרפתיקציןשלהאהבה
יתום, 1שלוהחווהל"נערכורחהעללהשיאה
ועדמכאךלמדי".ואווילהתבגרשבקושי

עלהקץהקיץובכךקצרזמןחלףלהתעברותה
זרעונים?מארגלאאםנשואהאשה"מהיחלומותיה.

בזלזולג'מילהלבתהלומרהאםנגהעוברים?"קן
מצבהעםשהשלימההאם,צורבת.כישלוןובתחושת
בתה,אלחלומותיהמהעתקתעידודשאבההעגום,
דהיינו •ומשוחררתמשכילהלראותרצתהאותה
ולדנית.ולאנשואהלא

המסורתיתהחברהוכבליהקשיםשהחייםאלא
נפרשיםואילךמכאןדומה.גורלהבתעלהשיתו
וכנפיההאםתקוותביןהנעההבת,שלהקשיםחייה

ורצונואכזריותוהאב,נוקשותלביןהמגוננות
אתמתארהאוטוביוגרפיהסיפורממנה.להיפטר
נוקשהמוסלמיתבחברההבתשלההישרדותמאמצי

האוניםוחסרהנחותהמעמדרקעעלומתעמרת
העוצמה,רבתהנוכחות .זובחברהנשיםשל

 .הנוכחותוהבת,האםשלהקצוותביןהמיטלטלת
המערכתמןוהאכזרהנבערהאבשלהנפקדת

המפתחהיאהשכלהרכישתכיוהאמונההמשפחתית
הבוניםהמרכזייםהנושאיםהםיותר'טוביםלחיים

הספר.את

כבת.הולדתהבעצםנעוץג'מילהשלהמרגורלה
הפכהבכורהוהיותהבנותולאבניםרצהאביה
הקשהומרירותואכזבותיושלהחבטותלשקאותה
אשתושמא 1חששותיואתוהגבירהבןשאינהעל

נוספות.בנותלוותלוול"ביישו"ל"קללו"תמשיך
עודלוילדהאמנםו"המקוללת","החצופה" 1זו

אומללותואתבכךוהחריפהנוספותבנותארבע
דחייתשל<המוטיבג'מילה.בבתוהתעללותוואת
ביצירותגםבעוצמהשזורבבניםוהרצוןהבת

המוסלמית,החברהעלשנכתבונוספותספרותיות
הסופריםאחד 1ג'לוךבךטהרשלאלהביניהן

והתעללותוהאבאיבתהחשובים),המגובים
מובניתאחיה,שלהתעללותםעלנוסףבג'מילה,
"הלכתיזאת:מתארתעצמהשהיאכפיביחסיהם,

היינוכאילומטרים,שלושהאושנייםמרחקאחריו
 1לרגלימתחתנשמטתהקרקעובעודזרים,שני

נעוץמבטיהשוקעת,השמשלמרותבוערראשי
היוולדךכמו 1היוולדימדועפתאוםהבנתי 1בעורפו

ומדוע, 1אביאתהעציבכההרבות,אחיותישל



ולאועלילות,סיפוריםאיןהקצב.הואשירתהאת
כליהואהצליליהמקצבאלאותיאורים,תמונות
היאצווטאייבההנפש.הלךשלהעיקריהביטוי

אנימשיריהורביםמילדותעליהאהובהמשוררת
ולאגדולהמשוררתבוודאיהיאפה.בעליודעת
עז,נשיקוללהישהעברי.לקוראמספיקמוכרת

אתלתרגםנכנע.לאמבויש,לאסנטימנטלי,לא
חיי.תולדותאתלכתובכמוזהבשבילישיריה

המלאיהמוקדמים,שיריהאתאהבתיבצעירותי
בשיריםהתאהבתיהשניםבמהלךוסער.תשוקה

'געגועי(מולדת,ההגירהשירירוסיה,על
השיריםאחדהואהפסים'על'שחרמולדת."'),
עלי."האוהבים

משרשרתגםמורכבתרוסיהשלההיסטוריה
הגדוליםהמשורריםהמשוררים.שלהטרגיקומדיות

השיריםהמוסיקה,הטבע,אתבחרורוסיהשל
הרוח,והקורוהאשהכאבנגדכמגןוהבדידות

הציבהבהם,גאהלהיותצריכהשחיתהשהמדינה,
קצרות,הפסקותעם ,סבלשלשניםלאורךמולם
הקשיבהאזרקהתוקפנות.עלגרבההעייפותכאשר

מהדפים,הפורציםלקולותהשלטוניתהאליטה
שלמזיכרונןהסתלקולאשעדייןהקולות

המשוררים,מזל.בניהיומעטיםהציוויליזציות.
הקוגניטיביתהחשיבהעלהשפיעוהשירה,דרך

כךכללארובשאותולמרותהרוב,שלוהרגשית
אבסורד.מיןישבכךוגםהפייטנים.אתהעריך

שלבהיסטוריהמוצלחתהכיהשנה ,-1913ב
האהוד ,הרומנטיהנופשבאתרהרוסית,האימפריה

כתבה:צווטאייבהמאויבה ,קוקטבלהרוח,אנשיעל
מאובקיםמדפיםעלזרוקיםלקריאה!/לא"_שירים
שידי,אותם!)/קונהולאקנהלא(אישבחנויות;

 .) 12(עמ'זמנם"יבואשביינות,משובחייןכמו

צווטאייבהמאויבהשלשיריההזמנים.השתנווהנה
התגשםשפות.מיניבכללאורויוצאיםמתורגמים

-המשוררשלהטבעיהרצון-הכותבתשלרצונה
האוזן.ואלהלבאליגיעוששיריה
-נתראה?אנחנומתימהודו,/חןאבנילי"שלח

שלוםדרישתחזקה!רוחאיזה ,הרשינה;בחלומות
(עמ'עיניים"ירוקת-גברתולאותה /-לאשתך
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"המערב"קפה

מחיר:עלנערהעםמס:פם~בר
 • :- ד-:- • ..- : ·: ·:

ע.י~:ר ע~~ 'ך.;ז,~~דלק;ל.ך'
 .~ריר~דיש,א;נ:וי~~ז'ירים

 .ך:~יP t:~תדף Qל~ךצ;~י
 .ף; n:p 'ר:ל~~~ךש ryן~ךצ;~י

סס;ף~י?~פך:םך;~ה י~~
-ק;ף! ~ \t 'ר:ל~~ר;קן ryן

 irחצי
 ~ובךגוטפריד

וייןאשרמגרמנית:

שבוברלינאיקפהביתהוא"המערב"קפה
מהתקופההאקספרסיוניסטיםהמשורריםישבו

יכוליםהיוהםפההיהלקירותאםהמוקדמת.
שילד.לסקראלזהאתלמשל,לצטט,
שלשנהרותלומראפשרגיאוגרףשלבשפה
פחות,לאקוצפיםולידם,שםזורמיםקפה

הריםשםהבטיחומשורריםהאלכוהול.נהרות
בחללציירוועינייםשתקוולפעמיםוגבעות
אילמות.מפותהמקום

שביןהמחשמלהרווחאתמתארבןגוטפריד
ונגמרובעיןבקולמתחילזהלנערה.גבר

כלסוף.עדלהישפךשרוצהיםלהיותברצון
חותכתויחדהזההנפלאבשירמחודדתמילה

שביןבחללהזורםהאדיראתכסכיןהחוויה
הסוכר.כפיותלשתיהקפה

פחות.לאמתוקהזאת,לעומתהנערה,

סומקרוני

מיוחדמשקלישצווטאייבהשלבשיריםפרטלכל
להתענגכדי ,ריכוזוגםקודםידעפענוח,שדורש

השיריםזאת,ועםוהמשמעותי.הפונולוגיהיופיעל
סגורהאינטימית,במעבדהנולדוהםכבדים.אינם

להקיםזוכהאמיתימשורררקבמינה.ומיוחדת
שהואעדשוהההואשבהכזאת,וירטואליתמעדבה

אקטישהדלתובנעילתחייו.בסוףאותה,עוזב
או"במוקדםשימבורסקה:שכתבהכמודרמטי.

הדלת."אתאחריוסורגשהמשוררהרגעבאבמאוחר
מחמתמאחוריההדלתאתטרקהצווטאייבה
אהוביה.אתשהשמידוומפניהרעב,העייפות,

ומבט,/קול-אנילי:;מקנאהלאאיש"אשת
 .) 38(עמ'ואמבט"ארמוןלי;בנהלאמאהבואף

-המשוררשל"האני"אמרה:צווטאייבהמאויבה
למרותהקדמונית,שבשפההאנושי""האנילאזה

מהישהפואטי"ב"אניבעצםלהיות.צריךשכך
הגלויזה ,המשוררשלובשיריואדםבבןשנסתר

שמתבטא.

 /-בגופיבתוכי!/השד /-חיהואמת,"לא
אנוכי",סגורותבדלתיים;

היאקלים.היולא ,כאמורצווטאייבה,שלחייה
מחדש,להסתגלפעםכלשצריכהמהרגתכמוחיה

 ,משפחתימשבררעב,נסבלים:בלתיובתנאים
ולילדיםילדים".הם-"השיריםכתבה:היאשלטוני.

-והרוחנייםהביולוגיים-צווטאייבהמאויבהשל
בחייה.מזלהיהלא

-;תשלח~קנה,/לעתחורבןייאוש,מסע/"בסוף
 .) 62(עמ'גן"לי

צווטאייבה,מאויבהשלבתהיבקשה 2000בשנתרק
לפתוח )-1975בלעולמה(שהלכהאפודןאריאדנה

כמעטשמתעניין.מילכלאמהשלהארכיבאת
חיתהשאמהמשוםרקכלואהחיתהשנהשבע-עשרה

הזמניםהסובייטי.העםכאויבהוכרזואביהמשוררת

עלשדיברואלהמכך.יותרלאאםאבסורדיים,היו
אלהאתלהורגוהוציאוכלאוהאנושייםהאידיאלים
ובסוציאליזם.בחירותשהאמינו

טורקים,/לאדלתותתהילה!/"לשתוק,

מרפקים".-/אמה,שולחןתשבחות!/
לקולוהקשורה ,משלואינטונציהישאמיתילמשורר
גחמהלשמעבראיכותזו .שיריוולתוכןהלירי

יצירותלכתובשמאפשרמהזההחולפת.התרבותית
תישכח.שלאייחודיותלזהותומאפשרמיוחדות

המתווךהוא ,הללוהאנרגיותבארגוןוהמתרגם,
המשוררת.במקוםמדברתאינהליטווקמיריבלדב.

לתוךלהיכנס ,שאפשרכמהעדבעדינות,מנסההיא
הקוראלמעןצווטאייבהמאויבהשלהפואטיהעולם
העברי.

לא!לא-אנשים.;בתוךלהיות;-אסכיםלא"לא!
 ·:·דורסים".זאביםביןלהיות/-אסכיםלא

יעקבבן-יצחקאלברט
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כרמל'הוצאתזמן'עלהולךשגיא:יעקב
עמ' 101 2007ירושלים

השביעי)<וספרוהשישיתשיריואסףפתמשיריבאחד

הימים:אחריתעלהמשוררכותבשג"יאיעקבשל

זואמירה "."ח~קז~מ~דיךדק ;,ש~ fנזם,ז~ב"ך~ר

לגביגם ,לחלוטיןשונהבקונוטציהכיאףנ:וקפה,
משגשגתבומשווע,בעוולהגובל ,הלקויהמצב

בעוד ,יכובמחוזותהמיוח"צנתהגרפומניה

כניסוחוועלילההגותצנועיאמת,שכשדונות
במוספי-להידפסזוכיםאינםיבאליק,שלהמפורסם
שלהתייחסותהעללדברשלא 1שלנוהספרות
לשמה.ראויהספרותביקורת
וניצול-פוליןיליד 1וסופרמשוררשגיא,יעקב
והתחנךתשעבגילארצהעלה 1בילדותושואה

ומאוחרמלכיהבקיבוץכבוקרעדבהואיגור.בקיבוץ
בכפר""פרוטיאהתושבהואוכיום 1הגולןרבמתמזה
קובצישישהשלכה,עדמחברם,הואבשרון.אשר
עלהולךהחרש,וספרו ,אחדסיפורתוקובץשירה
 •ביותרהבשלאוליהוא 1זמן

דווקא<ושמאפרטיותהאףעלשגיא,שלשירתו
גורלואתייחודיתהשיריתבשפתומגלמתבזכותה)
השואהניצולישלדורםזהושלם.דורשלועולמו
בשינייםבההתערוכילדים,ארצהשהגיעו

 ר~ס?"לוט,כאשתכפויים,אךובציפורניים,

גםזהו ."ר;ח~??מ~יט~לא 1מ~~סה~יבומ~~סה
האמונהועםהשמיםשתיקתעםוהמרהנוקבהחשבון

לעצמrזת;עההאדמה;פניעלה"ס;בבתהאלברחמי
:לנופיהאו~בהש;רת T:גםזוהיא·ךמ~~יןה".~גךל
סרףב; ry~י תך~~~ /;:ז~צףק, 1ס~~ן~ת Q ~"(הארץ
האשה-הרעיהואהבתןך;ל")סע.ל:ה iרים, rמ~מץp:ם

 /, ר:ד~?~~ליס~סףך /,ן~רןז:וי~י 7Pלרי q ,~~ך"<
ילדףתשלביעותיה~תהום ,)"ם:~~~~ה q ~לק qל

בשירהבוקעהמוותשלהתמנוןמזרועותשניצלה

~ת~ק IJ"להמתעקשכןפיעלהאףשלנצחונוזו
IJIJ ,סוב~ק 7 /~יםt ,ו~~~ק". . . 

ויינוכותב~רי~הלאףרידסמאלטהשלברשימותיו
הבריות,כסברתאינם,"שירים יכ"."וילקה:מאריה
הכרחאחדשירלמעןניסיונות.הםשיריםרגשות.

עצמים.אנשים,ערים,הרבהלראותלאדם, ,לו
התנועותעלולהתחקותהציפוריםעפותהיאךלחוש

לשובשחר.עםהקטניםהפרחיםנפקחיםשבכוחן
בימים, ,בכללביםהים,שפתעלבבוקרולהרהר

כלעםוטסוהלאה-הלאהדהרואשרבלילות-מסע,
הכוכבים."

השירהלמרבית ,ביותרסימפטומטי ,קוטביבניגוד
רנטגןתצלוםהםשגיאשלשיריו ,אצלנוהנדפסת

כמסהניסיוןשלהמקראיבמובןניסיונות,של
ההגדהכדבריגדולים"ומוראיםמופתים("מסות,

לאחראף wהילדיםלדורששיירמיפסח).של
 ,למזרןמתחתלחםפרוסותהחביאובארץשנקלטו

מפחדבקיבוץהילדיםמביתלילהבאישוןברחו
שכדוגמתו<סיוטהגסטאפושלצפויהלאאקציה

העומדכוכהוהילדשלוהפרוזהבספרמעלההוא
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בשיריומנציחוולמן)דנישלבבימויולסרטלהיות
שנידונוילדויותשליחדגםודוריתאישיתטראומה
ונטולדיןנטולבעולםנתפסהבלתיאתלתפוס

ז~~ים."ידיים:בחיבוקהדםעלעומדשאלוהיודיין
איננף.בףש.";.ם;~הא;תיזאבףהלילה;א;תייללף

 /.:·ה.אהבלחףשנ~כ"לתא;נעש;; Tבאשר•נטףחים
יבר w T ,~ י~~!! T~ת "ו.ל'~~ /~ל;לה,:א;נ:ו~ז~בף Tז~~ים:

יאיר""

האינדיווידואלי"והכישרון"מסורתבמסתו
הצעיראליוטכותבברונובסקי)יורםשל<בתרגומו

"אםהתרבותית:למורשתוהמשוררזיקתעל ) 1915 (

-הלאהמסירהשל-מסורתשלהיחידההצףרה
שלפנינוהמיידיהדורדברכיהליכהעלרקמבוססת

אז-בהצלחותיוחיישניתאועיוורתדבקותמתוך
ראינו'מסורת'.שלבגנותהתוקףבכללדבריש

והחידוש-בחולאודביםכאלהפשוטיםזרמיםהרבה
משמעותבעלענייןהיאמסורתהחזרה.מןהואטוב

אתהואםאותה,לרשתאפשראייותר.הרבהרחבה

קודםתובעת,היאעמל.דבילהשיגהעליךבהרוצה
לומריכוליםאנועליואשר ,היסטוריחוש ,כל

משוררלהיותשמבקשמילכלכמעטהכרחישהוא
תובעההיסטוריוהחוש 1לחייוהעשריםלשנתמע.~

בהיותואלא 1עברהעברשלבהיותוהבחנהרק.לא
האדםעלכופהההיסטוריהחושהווה.-העברשל

דורובןהיותותחושתכשבעצמותיורקלאלכתוב
אירופה.שלספרותהשלמכלולתחושהמתוךאלא-

יש 1ארצושלהספרותלמכלולהזההמכלולובתוך
שלשירתוזמני."בוסדרמהווהוהואזמניבוקיום
טבעיתבספונטניותזואליוטית.r.יזהמיישמתשגיא

המסורת,שלהכלים"ב"ארגזמשתמשהואלחלוטין.
 ,כךביותר.מקוריתבדרךהמקרא,שלבעיקר
הואבלבדאחתשירשורתשלבמסגרתה 1למשל
למקורה"חשבון"היומיומיתהמילהאתמחזיר
-ח~ב;ן"("באףעירשלפרטיעצםכשםהקדום
-~חשב;ן"~ךכ;ת ר:~י.ע"וכן , 27כ"א,במדבר

.משמעותהעללוותרמבלי ) 5 ,'זהשיריםשיר
התחשבנות.שלזוהאריתמטית, ,יותרהמאוחרת

ממד"מלך"המכודבתלמילהמעניקהואבה-בשףרה

מלך-מלכי-המלכים,שלביותרחריףסרקסטי
שחדלהניצ;לבעיניקשותמפלילושחשבון-השואה

 1מ~לרנזםח~ב;ן;ת"לע.שהר~ןדה. י~"בו:להאמין

תוכןיוצקהףאלכךבדומ"ה .. "ן;·ב~ ryלנזיו~לו
יעקבשלבדמףתם<ואישי-משפחתי)מףבהקעכשווי
שמההנדירה-במסירףתה<רעייתוהתנ"כייםורחל

 היr.~"הרעיה:שלמנקףדת-תצפיתהבכותבו,רחל)

~דףךיםין QQ / 1 ן~~~פ;ןס;ך;ת?ף י~~ 1~לי;~א
 י~~ 1 "האוהב:הגברשלףמנקףדת-תצפיתוך~י~ה"
ןח.ל".לייא ryך~ע,קב

המשוררשלקביעתואתלהמחישכדיוכאילו
שאינומשורר<איןואלריפולהגדולוהמסאי
ההשפעותאתמטמיעאותנטיכישרוןאךמושפע,

להעניקשגיאמצליחשטרף)הכבשאתהמעכלכארי
אקטואלייםלמושגיםבתכליתחדשהמשמעות

מזכירה,שלוהאלכימיהשימוש.מרובנדרשושכבר
האמנותמתחוםגדולבאילןלהיתלותמותראם

ףלמושב-ל"כידון"פיקאסושעשהמההפלסטית,
אתבהצמידומפורקים,אופנייםזוגשלהעור

חוריובנקבולמושבמעלקרנייםכזוגה"כידון"
לראששהפךמה 1עצמולמושבופהנחירייםעיניים,

במוזיאון ,פיסולכיצירתהיום,עדהתלוימקריןפר
מושגיםשנינוטלשגיאבפריז.מודרניתלאמנות
ארנןט)חנהכדבריהרוע,של<הבנאליףתנדושים

עלוהופנם-פעולה"ף"משתפיהשואה""הכחשת
~ךי~~י~ית: Qאירוניהשלבהפוך-על-הפוךפיהם

מ~ן~~ים~·נכי" ל~~ /ה, /oמ~ס?מ~ךיז~~קש י~~"
~ף w ?ר~ים 9 ~למףת,ר~ים 9 ~ 1א;נ:וימש;~~ים
פעףלה".

הזהבודבשתהמעופףהגמלשלוהסאטיריברומן
"שתיאלה:כדורבנותדבריםמגדאהווןכותב

הספרותשלבבטנהמתרוצצותראשיותחבורות
עלונלחמותזובעקבזואוחזותהישראלית,
שדהעלפרושהרשתן-כךואםכךאםהבכורה."
והמוספים,העתכתביעלאופק:אלמאופקהספרות
האתרגליוהאוניברסיטאות,הספריםהוצאות
ומררעוהמועדונים.התרבותבתי 1האורוערוצי

זו:עםאוזועםנמנהשאינומישלגורלוהוא
הדלתות,עללהתדפקהפתחים,עללחזרהואאנוס
להחניף, 1גולנוףראש,להרכיןחסדים,לבקש
מירקזה:שלובשרוולוזהשלבגדובשולילאחוז
לויבקיע-ובמרפקיוברגליו 1בעטורב,שכוחו
גוריהן"."למחוץדרך
אףעלדרךלויבקיעאמתכישרוןכימאמיןאני

שלנוקריית-ספרהסתאבותאףעלהמתנכרים,

ולקקניהם."אדמורים"שלולקלויזיםלקליקות
עתידיםכישורים,עלבומועדפיםשקשריםבעידן

סג)ברכות<מסכתתיישיםלהיעשותגדייםגם

באחדהקונצנזוס.שלתוכואלדרךלהםולפרוץ
כתובשאניחושב"איננישגיאאומרמשיריו

וביכולתברגישותכתובהואטועה,הואבספרים".
 ·:·אמת.שירתאוהבישלבלבםוהןבספריוהן

גמזויוסי
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קוןמוכמצבפול;זשןת

הוצאתשירים, ,לילחשתמשישפרה:ש.
עמ' 175 2007ביתןזמורה

לפילגשולימיםשהפכהקורטיזנה,בארי'דומאדם
בגיליוטינה.להרוגהוצאה 1.עשרהחמישהלראישל

אחד'רגעעוד"רקלתליין:פנתהזהלפנירגע
דרכהפילגשרקלאאחד",קטן'רגעהתלייןאדוני

שפרהאומרת ) 62(עמ'רגע"ועודרגע,"להציל
קיומי"מצבהיא"פילגשות 1לילחשתמשיבספרה

בורחיםרגעים.גונביםשעה,בניכולנו' .) 59(עמ'
מנוחתהמאפשריםלכזב,לאשליה,הקשהמהאמת

להיותמתמידאיוםשלבגיהינוםמסוימתנפש
זמני,תמידשהואמהבית,החוצהרגעכלמושלכים

החברהידיעלולחנקלסקילהמועדיםבטוח,לא
דפיו"בליאחד"אהבה"מכתבללאהמנוכרת,

ממוציםבלתיחייםחייםכולנו ,) 64(עמ'חשבון"
אתשפרהש'מגייסתלתארםשכדי 1וסבלכאבשל

מאפיינתורעים","מעטהקנונית.הספרותמיטב

 ) 58(עמ'תלייני''אהוביבשירהחייםאתהדוברת

ובשפתאבינויעקבעלהמקראיהסיפורבשפת
 1נץמילאהגיבורתווימיה""בדמיעגנוןשלסיפורו

שאינואהובהעםלבהאךהדואג,בעלהלצדשחיה
מהושלנו.הדוברתשלהסבלמועצםכךאיתה.

 .אותנוממית .אותנושמחייה
אפשריכיווןמכלכמעטבספרמוארהפילגשנושא

המלך",נשות"כלבקובץגםשפרהאתומעסיק
 ,) 7 • 17(עמ'מיכל''אניושבע'בת'אניבשירים

לשורהשפרהמצטרפתבהםלוחמניים,שיריםאלה
תפיסתכנגדהיוצאיםעברים,יוצריםשלארוכה
חלופהלהציבומבקשיםהתרבותיבשיחהאשה

בתרבות.המהלךהדכאנילסיפור

גבריםבמקרא.ומיכלשבעבתדיברוהרבהלא
קולנותנתשפרהלפה.להןושימשואותןתיארו
לאואהבתןנחירלאשחייהןאלה,דודלנשותובמה

שונהדמותמתגלהשבעבתשלגבמרכולומומשה.
גברים,ידיעלהנפעלתהצייתנית,מזולחלוטין
מגירה"פילגשדודאלשחומקתזוהיאבמקרא.
ולבהאוריה,דםאתשפכוידיה .) 8(עמ'דבש"

פילגש, •כגבירהגם .נותרהכךהמלכות.אתחמד
 ,) 9(עמ'בשם"נקראשלאהילד"בחטא

למלכות",ערובה"בתה"אתנן",מיכלשלבמונולוג
בלילותאהובהדודשלבמיטתורגעיםגונבתהיא

כ"כלהשמה.פעםאףנהגהלאשבהםבשרים,
כךמותה.יוםעדילדיםמיכלילדהלאנצחית"
למלךהלועגתצייתנית,הבלתילאשה~עשה

מסופרהריקים,כאחדאלוהיםארוןסביבהמכרכר
האשהשלדמותהבתרבותמונצחתגםכךבמקרא.
דוד'אחר:סיפורומספרתשפרהטוענתכ"אחר",

מיכלירכימביןחמק 1עצמואתרקלאהובשידע
שאול.לביתחדשיםצאצאיםלמנועכדי

שבהםאלהדווקאהםבעיניהיפיםהשיריםאולם
'בטלפון'בשירכמויודעת","איננישפרהמודה

10 
 327-8גליון

אחדשכלימינו'משגרתהגזורקטעזהו ,) 39(עמ'
הטלפוני.הקוצדימשנידובריםשניובו 1מכיר

שוםזוכרת"לאהאחר:מהצדג'ון".כאן"שלום
לאבכללואני 1ג'וןהשםלךמאיןובכללג'ון"
קשר:להתחלתאפשרותמסתמנתכאשראבלכאן.

מהצדהקולעונהג'ון",ליתזכירזאתבכל"אולי
"אדוןשללדיןחנוךבמספר".טעות"סליחההשני
זה,דיאלוגעלחותםודאיהיהכבר"וגברתכמעט
ומותירידעניים,פילוסופייםסיכומיםמלווהשאינו
יותם.בחידתהאנושיחסיאת

אמרה-1996בנובלפרסקבלתבטקסבנאומה
חייבותאמיתיותמשוררותכישימבורסקה,ויסלבה
היהלאניוטוןאילויודעת","אינניולומרלחזור
לצנוחממשיכיםםיהתפוחהיויודע","אינניאומר
ואוכלםאותםאוסףרקהיהוהוא 1גנוקרקעעל

בשקיקה.

 ~ .•לשnס"

המןפשטאתלהחזון

ננתבשבןלהקשר

אבלאמנם,מובסיםשלושלווה.פיוסגםבספרשי

כלחיותשמתאמנתאשההקודםספרהאםשלווה.
אפשרותשאיןהידיעה,כאבאתזעק 2001מ·

חוזרתזהבספרהרי 1מהשאולהאהובאתלהחזיר
לנולומרכדי 1בשא;לאי~~ה·תמוזלסיפורשפרה
 .יקרןתנמצאהידשלאוזלת 1הספראתהחותםבשיר
שלבשאולמהחיצונותמשהולטעוםיכולההיא

בפשרה,במאבק,בכאב,בכישלונות, .אהובה
מעלייתוומשהובכמישתה, .בחייםחווהשהיא

שלמחזוריותהםהחייםפריחתה.בעת .לארץ
מפויסת,מפוכחתראייהזמניים.וכישלונותהצלחות

הישרדות.המאפשרת

להימלטמצליחהשפרהאינטימיים.השירים
ברשימהקראהגולדברגשלאהמהידיעלמפאתוס

מיתוסיםהרחוק".ב"הנושאהשימוש-1947מ

לבטאעינייםאחיזתכסות,כאןמשמשים
ניתנותשאינןעזות,אישיותחוויותבאמצעותם

ישירה,ושפהרציונליתלשוןבאמצעותלהבעה
ועזה,חריפהכהעדייןבמערומיההמציאותכאשר

היצירהבמסגרתלהיכלאניתנתאינהכיעד

 ·:·האמנותית.

קרינסקיאביבה

מתה,מעונהזיכרונותמיון:ראובן

עמ' 176 , 2006ספריםנהרהוצאת

 1996בשנתאורשראהמיוןראובןשלהספר

במהדורהלאוריוצאאחרונותידיעותבהוצאת
אחריתנוספהלספרספרים.נהרבהוצאתחדשה
הסיפורים>אתובחרערך(שגםברםשחרמאתדבר

ברםחיפה.באוניברסיטתלספרותדוקטורנט .

בצורתוהןהספרשלהמחודשתהוצאתואתמסביר
ביןהמדודהסגוליובמשקלהדרךפורצתהפרוזאית

לפני , 1996בשנתלראשונה,"כשהופיעחלקיו:
 1כאןומקובלרווחלז'אנרהפךהקצרצרשהסיפור

סיפוריםשלמאוסףיותרהרבההציעכברהזההספר
שלבשבירהמזההברםשחר .) 175(עמ'קצרצרים"

הזיכרוןשלהיכולתאיאתהספרותי,"האני"
"איהמודרנה:שלהעלסיפוריאחרילהתחקות

הזההספר ]".[עקיבלינאריסיפורלשמועאפשר
שאנוהדרךעל 1הזיכרוןעלשאלותשואל

(אתלספרמעדיפיםשאנוהאופןעל 1בומשתמשים
בכך"הכרוךהמחירועלהזיכרון>ובעזרתהזיכרון

מיוןשלהקצרצריםסיפוריוואכן .) 172(עמ'
(עדיין>השליטההריאליסטיתלצורהמתנגדים

השונים.חלקיואתומפרקיםהספרותיבמרכז
כמעטמיוןשלהספרותייםהרישומיםעשרותבין
הופכיםהסיפוריםומקום.זמןלכאורהמציציםולא
אתלהגדיראותנוומבקשיםהמוכריםהמושגיםאת

עלבסיפורלמשלקוראים.אנוממנוהמקום
העזההאהבהעלמיוןראובןמספרה"אצטקים",

אהבתםחיתהעזה"כהלמוסיקה.האצטקיםשל
לאליםלהקריבנהגושהםאדםקורבנותשאפילו

דברכםורוקדיםשריםמנגנים,היואותם,לפייסכדי
"האני"אתמעמידמיוןראובן .) 25(עמ'המוקד"אל
המתה,"בעונההספרותיתהמטאפורהבתוךשלו
איךראיתיעיניובמומהם,אחדהייתיעצמיאני

דרכםאתורוקדיםבאהבהנעקדיםהקורבנות

 ,) 25(עמ'בתוכם"ואניהלהבותלתוךהאחרונה

סיפוראתלהתיקהפרוזאיתיכולתואתמוכיחמיון
נפשיתלהתבוננותאותוולהפוךההיסטוריהעל

רצופיהחייםהיותעםשמתמודדתרפלקסיבית
המת.לחיימשוליםהאדםחיישבתוכןאכזבות
מעצבהואבווהאופןהגדולהסיפוראתלספרהקושי

בכתיבהמרכזיתתמהלהיותהפךחיינואת
התפרקהגדולשהסיפורבעתבההפוסטמודרנית.

אביוומשםהעצומיםהמודרנייםמנכסיו

הסופרגםהתפרקהספרותיות,ומשושלותיו
המיליםאתשאצרוהידעוממרחבישלומהביורגפיה

הספרותיתלסטרוקטורההתנגדהסופרהשתמש.בהן
נוצרכךהקורא.מולואלהספרביןאותושהציבה

קשרליצורמהיכולתנעקרשהקוראאנומלימצב
 .הסופרועםהסיפורעם
הפוליטיקהעלתההעל'סיפורשבירתעםבבדבד
בתוךהפוליטיתהספרהאתוהציבההזהויותשל
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העומדשלםלכשלאנטומיה-הספרמתוך

 77עתרןבספריאורלראות

היסטוריותמחדששזרההיאהתרבותית.הספרה

היאיותרהמתקדםבמהלךומודחקות.מודרות
כבעלתהתרבותיתההגמוניתהמחשבהאתהציבה
הקולותוכד'.עורצבעשם,היסטוריה,זהות,

הנרטיבכנגדמשלהם,נרטיבביקשוהמושתקים
שיברתשלהיכולתוכד',השלטהספרותי ,ההיסטורי

ביקשאשרהמדכאאתהןאפיינה ,העלסיפור
כברקבוצתושלההיסטוריהעלנרטיבכילהראות

מהדרךלהתחמקשביקשהמדוכאאתוהןתקףלא
המדכא.אותותופסבה

שחגגהפוסטמודרנילזרםשייךמידןראובןשלספרו
משום ,סיפורלספראפשראיכיהתובנהאת

אמתביןהסימביוטייםהיחסים ,שלוהאקראיות
השרירותיות<רלטיוויזם>,שלוהיחסיות ,לכידידן

הנדוןהספרכךבתוךועו.דההיסטוריוהדטרמינזם

הקולתחתלחתורהמבקשמינוריקוללאותושייך
האםמידן?ראובןהואמיאךאותו.ולפרקההגמוני

העלסיפוראתלפרקהמבקשציוניכותבהוא
שבתוכההאפריוריתהציוניתהעמדה,מתוךהציוני

הגדרהלפרקהמנסהמינוריכותבהואשמאאוגדל?
להפרידבכללניתןהאםעליו?שנכפתהחיצונית

להפרדה?ניתנותהןאיןשמאאו ,אלושאלותבין
גלובליכפרשלהפוסטמודרניהמסרכיום

באותהעוברלאכברמכוחוהשלטהקולוהתפרקות
למרותוקביעתו.הגדרתואתשאפפההתלהבות

,רובלמשנהוהגלובוסמקצההמהירההמידעזרימת
למקוםממקוםלנועמסוגללאהעולםאוכלוסיית

מ"הגלובליזציה",באמתנהניםהתאגידיםבעליורק
אתמחדשמכניחרתבכללוהאמנותבפרטהספרות
המתקייםהפוסטקולוניאליוהדמיוןהשונות ,ההדבל
כךבתוךבחברה.שונותקבוצותביןחברתיכמבנה

ראובןשלהספרמתוךללמודנוכלמהלשאולעלינו
שניתןתהיהלכךהתשובותאחתזו.בתקופהמידן

"מציאות"שבהםהרגעיםאתהספרמתוךלהרכיב
המופשט,שלהשברקווימתוךמציצהריאליסטית
והאקראי.השרירותי

מופיעותברלין"בשמי"מלאכיםבסיפורלמשל
שלההפתעהאףעלים.בבתבחוףסירנותלפתע
הפריפריאלילדרוםהיווניתהמיתולוגיהביןהמפגש

הספרותיהדורב,הקולימיהבתוהקונקרטיהספציפי
ברליןבשמימלאכיםראה"מישהומכך:מתרגשלא

עשהלאזהאבלים,בתבחוףסירנותראיתיואני

הקאנוניהסרט ,) 89<עמ'אחד"אףעלרושם
חיצוני.תרבותיעלכסיפורנותרהאירופאי
לאהיפה,בשירתןהמסממותהסירנות ,שלוחותיו

זאתובכלהים.בחוףאחדאףעלרושםעושות
שירתןקולאתלשמועשיכולהיחידהואהדובר

לאוזניוהפורץ ,הגמוניקולשלכסוג ,התרבותי

לי:אמרהמהן"אחתשלו:התרבותימההוןכחלק
<עמ'סארטר?"ז'אן-פולעםששכבתימאמיןהיית

מההפניהמתרגשלאבסיפורהדוברהקול ,) 89
מעשהוגםהסירנותהאירופאית,הכפולההתרבותית

רושםעליועושותלאהגדולהפילוסוףעםהאהבה
מתה:ההגמוניתשההיסטוריהחשבכברהריוהוא

<עמ'אמרתימת"כברסארטרשז'אן-פול"חשבתי
שלמההתרגותגדולהדרמהלייצרובמקום .) 89

המיתולוגיותבנציגותבסיפורהדוברהקול
המאבקאתפותרמידןראובן ,וסמכותןהאירופאיות

הסירנה,צחקה ,שנפרדנואחרי ,נכון"זהבבדיחה:

אך ,) 89<עמ'מיד"אותהשבלעהיםלתוךוחזרה
לים.קופצתהסירנה .יותרהרבהמכילההדביחה

היהודיםהמהגריםהגיעוממנוהתיכוןהיםאותו

עםביחדהתרבותשלהסימוןלישראל.האירופאים
שלזהותהעלאמירההואישראלשלגבולכקוהים

המיתולוגיהביןהבינתרבותיהמפגשועלהמדינה
המהגריםשכונתלביןהלבנההאירופאיתהיוונית

 ,הספציפישלמחודשתשזירהימית.הבתהמזרחית
יכולים ,בישראלוהמקוםהזמןביןהמפגש ,המקומי
בהתנגדותבמופשט,מרתקותקריאותלהוליד

הפוסטמודרניתהכתיבהאתהמאפייניםובחתרנות

 ·:·מידן.ראובןשלהיפה
שמואלוףמתי

 2008-פברוארינואר
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המסנהמאחןןוסון

עלטופפהאושרשלטיפהפרנקל:פנינה
הוצאתלסין,מסעשיריפגודה,גג

עמ' 46 , 2007אסטרולוג

עניין.תמידמעורריםאחרתלארץאולנוףמסעשירי
השירה,בשפתובדרכוהדבריםאתרואהמשורר

גםפעםלאהקשורהולאדם,לנוףרגישותמתוך
לרקעאובאממנולמקום

שהואההיסטורילזיכרוןאו

אתהמפגיש 1עמונושא

לערב.במבטהמקומותשני
גלמסומשורריםלעת

היותובגללדווקאלראות,

ממקוםהמגיעזראורח

אתגםוחמתואחר

אתל'מילים',התרשמותו
גםואוליהמקום,שבנימה

אינםהמקום,משוררי

רואים.

שלטיפההשיריםלקט
פרנקלפנינהמאתאושר
מסע.שירישלהמיוחדלז'אנרמובהקתדוגמההוא

שעליהרחוקה,אקזוטיתארץ 1בסיןמדוברהפעם
כהוויההסיניהנוףאתמציגהפרנקלמעט.לאנכתב

זואיןאמביוולנטית.זאת,ועםמרתקת,קוסמת,
כעודלכאורה,נראית,שהיאכפיה'אמיתית'סין
שנראהמהרקהקולטהתיירשלבעיניותיירותאתר
המבורגרקולה,"קוקהשלסיןכלומרחוץ:כלפי

שלאותיירים""מצלמותשל 1נמסה"גלידהו
אושרשלטיפהנוסחסיןו"אספלט"."אנטנות"

בכפראתרכעודלכאורה,נראית,היאמסכה.לובשת
זהות,אמנםלושיש •לתייריםהפתוח 1הגלובלי
אלאקולטתאינההמצלמהאבלוהיסטוריה,תרבות

לחזותמעברבשירים,ואילורואה.שהיאמהאת
 1רציונליאי 1מיסטינוסף,ממדישהנוף,שלהגלויה

אמנםהאסורה""העיר .ואותנטישורשיזאתועם

"הסיפוראבל 1גלויהכללכאורה 1לכל"מותרת"כבר
"לקראתאחר".למקוםכברשייךהאמיתי

"בפוך".סיןשלעיניהאתצובעיםהאולימפיאדה"
שיעלולמנצחיםתחייך"מחרלחגוג:אמוריםהכל
שחרצולאלה"יריעוהםלמעשהאבלהבמה",על

עצמה'.'שלמסכהלהיותגורלה
מטאפורהגםאלאלבושרקלאכאןמשמשתהמסכה

הכפולה,החצויה,הזהותאתהמשקפתאפקטיבית
רואההמצוישהתיירהגלויהסיןאתהמקום.של

האמיתית,סיןלעומתהמצלמהלעדשתמבעת
וכמסתברלציפורים,גםהמסכה.מאחוריהמסתתרת

פניאלראשן"מפנותוהןוהיסטוריה,זהותיש
"לכלגםעברן'.'סודותלחשוףומבקשותהמבקרים
מלאותעגולותעיניים ".הראווהבחלונותהבובות

הצבעאתרואהלמערה,מגיעהתיירגעגועים'.'
מבעדמגלה,השיראבל'השקט',אתושומעהכחול
קדום,חליל"מנגינתהמקום,שלהחיצונילדימוי
שהיאהדממה",מתוךבוקעתמלטפת,צלולה,

העיקר.

אפלמשהוישהסיניהנוףשלהקוסםליופימבעד
שלההיסטוריהעםאסוציאטייבתהמתקשרומאיים,

המורמותהגג"פינותהשונים.משטריהעלסין
פרנקלכותבתלחלל",זרועותשולחותפגודהשל

ציפורנישםחושף"והצלהבא','הזבחבשיר
גגעלטופפהאושרשל"טיפהולהלןערפדים'.'
החליקה.""גלשה,אבל 1הספרבשםכמופגודה",

ההיסטוריהשחור'.'שדמולבתנופהוהתרוממה
גדולהר"כלולרע.לטובלבנים,מאבותנמשכת

כדמותוקטןהרכאןמגדל
 111השושלתאתשימשיך

בידואוחזאפור"צלאבל
רוחותשלערמה

הקללותאתהמעבירות
לדור".מדור
סוגבספרמתקייםושםפה

לשם,כאןביןדיאלוגשל
אישי.נוסף,פןהמציג

שלהכנסת'בביתבשיר
במרפוגשתהיאשנחאי'

הביתעל"השומרודנג
של"מיליםרבות":שנים
 1מקולוזורמותאמי

ניגוןבתוךקיימת,שאניאותיומשכנעות

עלכותבתהיאנשים'של'שיערבשירשהוסתר".
עלנשיםשלשיער"אוספיםשםבמוזיאוןביקור

 1שחורמשיערנעליים"עשרותשעליההרצפה",

לעולם".ושלום"אהבההמבטיחותאדום"צהובחום
במחנההיהודי~ר gהאתלפניהרואההיאואילו

אתוגוזרבמספרייםאוחזהוא"הנהההשמדה:

סיןהתא'.'לפנירגע 1ואחותואמושלשערותיהן
גםאלאותרבותנוףרקלאאפואהיאפרנקלשל

שעםורחוק,זרעולםלביןה'תיירת'ביןדיאלוג
שלשילובבשיריםישונוגע.אישיהואזאת

החזותאתרקלאבנוףהרואהוהתייחסותהתרשמות
וכסובייקטנתוןכאובייקטהאדם,אתגםאלא

מתבונן.

שניים·חריזה,ללאממוקדים,קצרים,השירם

הלשוןבהירים,המשפטיםכלל.דברךבתיםשלושה
לנוףמתייחסתרפרנציאלית,תיאורית,לכאורה

שלשילובמעיןיששירבכלאבלכהווייתם,ואדם
אוסמליתפואנטה,עםהתרשמותאורישום

בעיקר.הדבריםאתוממקדתהמרכזתפיגורטיבית,

בשיריהומשבצתבהאנשהלהשתמשמרבהפרנקל
בשיר 1למשלבינתחומיים.בהקשריםארמזיםגם

כאתרשנחאישביןהניגודמוצגמשנחאי''הקוסם

המיוצגאחרולזמןאחרלמקוםהערגהלביןתיירות
עוץ":מארץ"הקוסםהידועהקולנועסרטבאזכור

 ".הנעלייםאדומתלדורותיממתיניםכולם"וכך
הביתה". .הבלהותחלוםמתוךאותנושתחזיר
בזכותומרשימיםיפיםתצלומים,משובציםבספר

יש 1בדיעבדוהמקומות.הנופיםשלעצמם,
בבחינת,פואטית,ארסאמירהמעיןבתצלומים

ששירמהלבטאיוכללאשבתצלומיםהטובגם

 ·:· .לומריכולשורותששבןקצר
פיינגולדכן-עמי
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 .הצוןןהםשלההמולום

שוךהןאשלההצוןן

קטנים,רמזיםאחרילנדודפארן:מוגר
עמ' 139 , 2007גזוזטרהספרי

יותר.לאשלוש,לפעמיםמיליםשתיבשורה,מילה
יותרנכוןהנייר.עלפארןמוגר"רצה"דקבמכחול
דקיקיםשירים .הניירעלשרצותהןהמילים

האמירה.מבחינתוגםהמראהמבחינתגםוארוכים.

כנים.מאו.דישיריםמהתפתלות.נקיים

ישירמבעאלארזוןשלמבעאינההדקיקות
לביןהכותבתביןהפרדהללאכמעטואינטימי.

מבעה.במכחולהנרקמתהשיריתהסיטואציה
המשוררתקריהכותבתשידלהניחנוטההמחשבה

הדף.עלשלהמילותיהבקצבעומדתואינהכמעט
שםרקהסוף.עד .צורךאיןבשירים.פיסוקאין

הבא.לשירלהמשיךומידמעטלנוחלעצמהתרשה
לתתכדירקהנקודהומתמשכת.ארוכהאחתנשימה
להתארגןכדיחסדרגעיכמהלנפש.מנוחהמעט
הבא.לשיר

האלההיפיםהשיריםקובץכלאתלקרואגםאפשר
האנימאוד.אישיתליריתשירהארוך.אחדכשיר

קייםלאאחרדברהקיים.זהבעצםהואהפרטי
"כשאניהמשוררת.שלהמשקפתלעדשותמבעד
 .) 10(עמ'ספינות"ביןנודדתעיני/אני;אתעוצמת

עצמית.בהוצאהפארןמוגרהוציאההזההספראת

הכריכהדרךבהקלדה,החלידיה.מעשיהכל
 .גירווטושיםבאקוורלהציוריםתוךאלהאדומה
תוךאלבעדינותםנדירהעוצמהבעליציורים
הכותבת.שלוהנפשהלבמסעות
הדינמית.התמונהבתוךנשזריםוהשירהציור

שירים .שירהואשלההציור .הציורהםש,לההמילים
 1ביותרהמינימליסטייםהפרטיםלפרטיעדציוריים

 :) 18(בעמ'שלג''פתותהנפלאהשירכמו

כמובערתי

שלגפתות
לבן

באמצעשהיה

מעופו

בין

לארץ."שמים

היאלעולם.כביכולהפרטיהאניביןהפרדהאין
מןהואאוליבעולםשקורהמההם.אחדוהעולם

מההכותבת.שלהפנימיתוההמיהההתרחשויות
מההתרחשותהואאולילבהבתוךשמתרחש
בה:ומתמזגתנושמתהיאאותההחיצונית,

שכביכולבמה
שממה

הטבעמתחיל
במקוםתכף

נגמרתשבו

בלאטהה



מלמטהגם

מושכתאני"ואז .

לכיוון
האספלט
ובצעד

אחד

 ,) 29(עמ'נגוזהכל

מתוךפארן.מוגרשלבשיריםשקטשלרגעאין
החוץלהספיק.הרצוןמרוץ.שלתחושהעולההשירים
העיקרהכותבת.עבורלרגענחיםאינםוהפנים
במגעהעיןבמבטלגמועאולילגעת.אולי .להגיע

הבלתיהנפשבכלנגמר'הבלתיהיקוםבכלהיד
במסתורים.המלאבגוףפתורה,

בלילהאתמול
מאוחר

בוקרלפנותלמעשה
בירושליםשגרתיחשבתי
ליחיפשתי

בירושליםבית
לפניועמדתי
פתחו

התלבטוהוא
לילפתוחאם

 ,) 23(עמ'פתח."הואלפחות

השיריםעוטיםרבים,בפעליםהמאופיינתהתזזיתעם
השלמהשהיו'החוויותעםהשלמההשלמה.שלסרג

הפרטי.העולםבעצםשהואהחיצוניהעולםבתוך
"רכות",מיליםהנןהכותבתבוחרתבהןהמילים
מהיהזר"דוקרות".לא"קשות"לאמשהו.תמימות

ניסיוןהשלמה.שלהךהאלההשיריםשלוהמנגינה
 .תמיםמעטאוליהסגנון .הכלליעםהפרטיאתלאחד

היפוךמתוךומתעצמתנשזרתהמדויקתההתרחשות

תיאוריםמאוד'צבעונייםשיריםלכאורההתחושות.
לכאורה,התמימיםהאלה,התיאוריםומדויקים.דקים

המתרחשתהנפשיתהעוצמהאתמעצמםרוקמים

הזאתהכנותהזאת,הפשטותדווקא .השירבתוך

לאונוגע.לאמיתיהשיראתהופכתההבעה,של

שלאאובמודענכתבוהשיריםאםברורתמיד
בנקודתהשיראתלהפסיקבוחרתהכותבתבמודע.

בובמקוםלה.המתאימההציורבנקודתאוהזמן
אתלהמשיךהיהואפשרלהפוגה.אוליזקוקההיא

אחר.במקוםגםאותול"חתוך"היהואפשרהשיר
תצאבאיךלכתוב.במהעסוקהאינההכותבת
והשירהנפששמצווהמהאתתעשההידכתיבתה.

הואהשיריםשלשסופםבטוחהלאאניייכתב.
השירבתוךההתרחשותלאאפילוואוליהחשוב.

תיאורהדברים.שלההנצחהעצמה.הכתיבהאלא
אולישאיןקורים.שהדבריםההבנההסיטואציות.

היאאותםולספראותםלתאראבלעליהם.שליטה
האלהומהחומריםשלההזיכרוןנתזיאלהחייבת.
עולמה.מורכב

מהשהם.כמוקוראיםפארןגומרשלהשיריםאת
והפנימיהחיצוניכברם.תוכםשנכתב.מההואשיש

שהמשוררת-תחושהקיימתזאתעםויחדהם.אחד

ההתנסויותכלאתהחוויות,כלאתשחוותה

קיימיםהםבהם.נוגעתלאנוגעת-שלהשבשירים
 •קיימיםולא

תרצהלאאוליהיו?ולאהיואוליונשכחו?היו
הצורךפצע.לפצועשלאאכזרית,בידבהםלגעת

החיצוניהעולםעםמושלמתבהרמוניהלהישאר
החוויה.אתלדקורלכותבתמאפשרלא
נהרכמואני

שגורף

נהרכמואבחנה."בלי
אוספת

 ) 104(עמ'אבנים."חלוקי

אתאוספתהיא .שגורףנהרכמוהםהשיריםגם

חלקםברוריםחלקםממעמקים,היםמתוךהמילים
מציאותאתהמרכיבותהתמונותאתויוצרתפחות,

"לנדודספרהבכותרתכמווהקיומית.השיריתחייה
מלקטתבתנודה,הזמןכלהיאקטנים".רמזיםאחרי
שלההשיראת .השיראתויוצרתתמונה,מילה,

 ·:·חייה.מרקםשהואשלההנפששהוא

כהלרל-דימנדאריאלה

גליפוליודאגממוסאתמונות

~ג~ושלמה
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 llאןפק

טרבלינקה,הואיוםכלפאטרסון:צ'רלס
מאנגלית:והשואה,חייםלבעלייחסנו
 , 2006פרדסהוצאת ,וולקשטייןעודד

עמ' 288

אמריקניהיסטוריון /פאטרסוןצ'רלסשלספרו
טרכלינקההואיוםכלהשואה,בחקרשהתמחה

להשמדההמשותףאתתקדיםחסרבפירוטחושף
החברהבידיחיותשלוטבחולשעבודהנאצית

טיעוניםשלמרכזיצירמבססהואבכךהמודרנית.
הטכנולוגיתהתעשייתיתההשמדהביןהקשרעל
באופןאדםבידיאדםהמונילרצחחייםבעלישל

מתועש.

נפרמהובכךביףתם,בעתהחלהחייםבעליניצול
והליקוטהצידחברתביןששררההאחווהתחושת

קולשלהערתואתלצייןמענייןהחיים.בעלילבין
בושהאזורבלבד'מקריםצירוףזהש"איןג'קובי
המזרח •החקלאותשלהראשוניםעקבותיהנתגלו
עקבותיהנתגלושבוהאזורגםהוא •התיכון

למעשהכיטועןג'קוביהעבדות",שלהראשונים
בניעלהביותעקרוןשלהחלתואלאאינההערבות

אדם.

בעלילראייתההסברמהו •לשאולשישהשאלה
זכויותחסרת 1בלבדאנושיתכפונקציההחיים

מפורשות.לכךנדרשאינוהמחבראךכשלעצמה,
בתפיסותבדונולהשיבמנסההואחלקיבאופן
שהנצרותמצייןהואלמשלכךהנצרות.שלשונות

בתרבותשמקורןהתפיסותאתתוכהאלהטמיעה
בעליעלהאדםשלעליונותודבברובמקראהיוונית
עלהמוריםהעבריים,בחוקיםהסייגים<ללאהחיים

הדיברכיקבע"אוגוסטינוס."לחיות>.חמלהשליחס
לבדם."אדםבניעלחלתרצח")("לאהשישי

כיפסקאקווינס."תומסביניימיהימיהתיאולוג
שלשחייהםמאחרמוצדקתחייםבעלישלגתםהרי

אםכילהם-עצמם,ערוכיםאינםחיים."בעלי
מעירזאתעם ,) 33<עמ'האדם"שללשימושיו

הכנסייהשלהמסורתיתתמיכתהשבצדהמחבר
קייםהחיים,בעלילביןהאנושיהגזעביןבהפרדה
שנטהקרקעי"תת"זרםמעיןהנצרותבתולדות

המאהמןהכנסייהבאבותהחלהחיים,לבעליחסד
זמננו'בניובמלומדיםבתיאולוגיםוכלההרביעית

ואחרים.קובג'ון 1לינזיאבזרוכמו
מהפרזהנבעההחייםלבעליהאדםביחסהבעייתיות

המדעןשלקביעתו 1למשלהטבע.מולהאדםבמעמד
לראותרשאיםאנוכי ) 16 • 17<מאותבייקרןפרנסים
נעלמהידשאם"כיווןהעולם,מרכזאתבאדם
שארכלעלייגזרהעולם,מןהאדםאתתעקור
מטרה"אותכליתבלאוכהכהלתעותהדברים

ההומנית,הפילוסופיהחולשתבסיסזהו ,) 36<עמ'
העולםאתהפכההרביאהכנזרהאדםאתשבהכתירה

זאתובכלל 1ולרווחתולקיומופונקציונלילאמצעי
החיים.בעלי

14 
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בעלישלתעשייתיבניצולרקעוסקלאפאטרסון
שלתעשייתיניצולעלבהשפעתוגםאלאהחיים,

ביןההשוואהאתמקדיםהואולכךאדם,בני

החייםבעלישללזוהיהודיםשלוההשפלההנחיתות
 .) 55 • 59<עמ'כחיות""היהודיםהפרקבתת

משתלבותשבוהאופןאתבוחןהספרשלהשניחלקו
שלמתועשהרגלביצועהדרכיםהמודרניבעידן
אדם.בנישלהמתועשתהשמדתםעםהחייםבעלי
ולשחיטההגזעלהשבחתאמריל~יותטכניקות"כיצד
ומצאוהאטלנטיהאוקיינוסאתחצוהייצורבפס
 ,) 65<עמ'הנאצית"בגרמניהפורהכרלהן

הברזלמסילותביןהקשראתלתארמיטיבהמחבר
השיפוריםואת ) 69<עמ'הבשרלתעשיית

כיוםהמאפשריםהמטבחייםבביתהטכנולוגיים
הנעהסרטשיטתאגב, ,) 79<עמ'הייטק""שחיטת

עלהשפיעההמטבחיים,בביתלראשונהשהופעלה
הרעיוןשאתהודהפורזוהנויאחרות,תעשיות

המשתלשלתהקרוניתמןשאבנעסרטשללהתל~תו
 .) 82<עמ'המטבחייםביתמתקרת

בגרמניםמתמקדהספרשלוהאחרוןהשלישיהחלק
שהטביעההמנוגדיםהזיכרונותובהשפעתוביהודים

למשלהחיים.בעלילמעןפעילותםעלהשואהבהם
ב'ידביקרההספרביתשכתלמידתוייסמך,סוביה

שלבעצמותיהםמהשימושוהצטמררהושם'
אשרעדחלפושניםסבון.לייצוראדםקורבנות

שאנוהסבוניםח.לבכילי"התבררלומר:יכלה
חיים"בעלישלמעצמותיהםמופקבהםמשתמשים

 ,) 157<עמ'

בבעליפגיעהלאיהאתיהביסוס 1הצערלמרבה
אךמצויזה,בספרלהבליטוהיההראוישמןחיים,

פיטרשלבדבריו 1הספרשלהשלישיבחלקורק
מחדשהציתהחייםכעלישחרורשספרו ,זינגר
בעליזכויותלמעןהמודרניתהתנועהרוחאת

שאיבד .זינגרשלהעיקריתהאתיתטענתוהחיים.
לרבוחוהצליחהנאציהשלטוןיבמיוסבתאסביםשני
שיצורמשעהכיהיא .לאוסטרליהמוינההוריועם

להימנעמוסריתהצדקהכל"איןסובלכלשהוחי
זההמשקללוולהעניק 1בחשבוןזהסבלמלהביא

<ולוהמקבילההסבללדרגתלייחסשנהוגלזה
 .) 163<עמ'אחר"חייצורכלשלגסה>בהשוואה

בעלילמעןבמאבקביותרהחזקיםהקולותאחד

בשביסיצחקשלקולוהיההעשריםבמאההחיים
'כותבמסיפורומובאההואהספרשלששמו ,זינרג

יוםכלהחיים,בעלישל"מבחינתםהמכתבים':
השביעיהפרקלומוקדשואףטרבלינקה",הוא

החזוןאופק,אלמאופקמטבחיים"בית 1בספר
מזיכרונותיובאחדזינרג".בשביסיצחקשלהאנושי

"פעםזינגר:בשביסמספרהמוקדמתילדותומימי
ייבבה.שהחיהאפשרחזיר.מכהאיכרראיתיאחת

מכהוהאישבוכהשהחזירלהואמרתילאמירצתי
אזכבררבה.בבהירותזאתזוכראניבמקל.אותו

 .) 169<עמ'כצמחוני"חשבתי

לבשר"התשוקהנגרזיבשביסשללדידו ,ואכן
שביןההדוקההזיקהעלומרמזתשחיתותמסמלת
אדם"בנינגדאלימותלביןחייםבעלינגדאלימות

באופןהסופרביטאהאתיתתפיסתואת ,) 175<עמ'

לבעליש"ביחסהפרובוקטיביתבהצהרתוגםברור
שכתבהראשוןברומןנאצי",הואאדםכלהחיים,

אהבה.סיפורשונאים,בארה"ב

החשיבותכלעםהאחת:לסיום.אישיותהערותושתי
הרצחלתעשייתבשעתוהאמריקניתהתרומהשל

החיים,בעלימבחינתכילשכוחאסורהגרמנית,
נמשךהרגמנית,הרצחמכונתשלניתוצהלמרות
האדם.צרכילטובתהחייםבעליטבח
חייםבעלישלסבלםעםלהזדהותשקלדומהועוד:
לקולדומהסבלםשקולביונקיםמדוברכאשר
בתרנגולותמדובר.כאשריותרהרבהקשההאדם.

אילם.שסבלםדגים,עללדברשלאובאפרוחים,

·:· 
ברבעיוסי
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עםהוצאת ,בחורףפסנתר :שמיראילת
עמ' 315 , 2007עובד

כיויבוא,יאתאוהגרועממנו.גרועישרעלכל
 rבקובץאומוהאופי.הגורלמכוחלכולנואורבהוא
באלוקיםשמאמיןמיכי ,נאמרלידישנפלחב"דשל

איןכחורףכפסנתראבללעולם.נואשאיננו
נואשות,דמויותיוכללכןועיקר'כללאלוהים
היא.עולםדרךשדרכהבהיוואשותצופהוהקורא

אילתשלברומןהשולטהמוחלטהפסימיזםזהו
שלאזהרהקריאתאותהשלעיל,והמובאהשמיר.
לשמשעשויההתופת,אתהפותחתאליגייריונטה

בויהבהבלאהחיים.לעולםמכונןמוטולסופרת
לכלהחייםשמש.קרןבותנץולא ,השחראור

מתחוללתהמרכזיתהעלילהכיאפלה,הםאורכם

דיכאוןשלדוקהקוראנעטףלכןעז.חורפיבלילה
"עדהמטעההסיוםמשפטעדוהולךשמתעבה
יוכללאהמתוארבעולםאישוהרישיחלים".
עוד.להחלים
שלהמאוחרותבשעותנפתחתהראשיתהעלילה

משמשיםבונידח,משקאותבברסופותסחוףליל



הבעליםאוחנהג'והפסנתרן'גדיגברים:שלושה
פדאלמשרתהקרואיםואתהמקום,של

נכוניםהםבעודונגרף.צמוקנערהפלשתינאי'
הדלתנפרצתמבאיו'שהתרוקןהמקוםאתלסגור

שטופימזדמניםאורחיםושישההסופה,אל
האורחיםששתפנימה.הרוחאתמשיביםאדרנלין

שערךגיבושון'שלמיוםעתהזהשבוהמתרוננים
מנתעלעובדיםהםבההחברהמנהללמענם
למוסדנאמנותםאתולהגדילאחוותםאתלהעמיק
ומנהלו.

שרףייןבאיזהמתלבטיםהםמשועשעתבקולניות
ויסתלקוילגמושאךנראהכיואףלמשקה,יבחרו

קוקטיילהיקיצה.שעתעדביקורםנמתחלביתם,
זוהימוחם.ובתאיגופםבעורקינמסךהמשקאות

עלמתפרש~שכהוכלהראשיתהעלילהכאמור
מותשיםהעובדיםבלבד.שעותארבעפני

רצויים.הבלתיהמבקריםאתבשתיקתםומקללים
המזימההואשנושאושיחרבפורץהאורחיםבין

כתבבעזרתלהביאכיצדאותם,המעסיקה
לקנותשביקשהמנהלשלהדחתולידימלשינות

מכלעליהםהמכההחורפיהאווירמזגלבם.את
חוץעגום.בדכדוךרוחםהלוךאתצובעכיוון'
הבריותשכלידענוטרםשעודרקבסדר'הכלמזה
ביןהשתהותכלועקרים.מוכיםעריריםהםשם

אושהתחוללהאחרתעלילהמעלההשעותארבע
קורותיהםאתהמספרותהעלילותותשעתתחולל'

רומניםתשעהלפרנסועשויותעצמאיותהן
נפרדים.

ושונהייחודיתבוירטואוזיותבזמןמשחקתשמיר

לכרונולוגיהצמודיםשאינםסופריםמאותם
הקוראהפקרתתוךוקדימהאחורהומגבבים

בגחמנות.מזגזגתאינההיאואיפה.מתילניחוש
מתחשלכאמצעיובגלויבפירושמטרימההיא
בעודחודש,בעודשבוע,בעודג'ו"ויחשובכמו

שישליםמהיחשוב,אכןוהוא ,) 161(עמ'שנים"
הסיפוריםאוחנה.ג'ושלהמאוחרותקורותיואת

מהדמויותאחתלכלמתוודעוהואבקורא,חובטים
שבכולן.והמפתיעההאכזריתלמהלומהעדלאטו

מכוחטובדברשוםיקרהלאכברהאלהלאנשים
העלילות.כלאתשמוליךעגוםפסימיזםאותו
מנתעלדבר'וחצידברלרמוזמתכוונתאינני
ביןשקייםחתוםהבלתיהחוזהאתלהפרשלא

הטלוויזיהעלינושאוסרתכפיהקורא.ליבןהמבקר
יתמוטטפןדברלרמוזלנואל •בספוילרלהשתמש

לשםהרומן.שלרנסנסיאדריכלימבנהאותו
שיטעיםאחדאירוערקאספרפוגעתבלתידגימה
הטקסט.שלטעמומטובהקוראאת
והסימפטיתהדומיננטיתהדמותשהואאוחנה,ג'ו

ג'וןהסופרשלדמויותיואתהמזכירהשבכולן'
עצמוהואשהיהים,שדותהקיבוץחבראורנך'

הסוחרבציאוחנהג'ושירתחייובתקופתים.יורד

שבמנקים.הנחותיםכאחדהאימפריאליהבריטי
עלהבריטיהקציןבהתעמרותנוכחאחדבוקר
פושעים,שהיועור'שחוריבחבורתנימוסיוכל

סוחר.בספינתפרךלעבודתנשלחוכלאביתותחת
בממדיםענקגושילשאתאותםמזרזהקברניט

עדהיהג'ובהם.עומדהיהלאאנושיגוףששום

לקציןמעירהואשבנחותים,נחותהיותווחרףלמעשה
סדיסטיתבהתעללותנוהגשהואהאוקספורדית,דובר

האסורהבהערה .העורכהישלהכפייהבעבודת
בחייו'ג'ומסתכןהימיהצוותשלבהיררכיה

זובסיטואציה •למצחואקדחמצמידכשהקברניט
האנושיהמעשהזהושכןהקורא,עלאוחנהג'ומתחבב
הבאות,אתנסויםלא .הרומןבכלהמתרחשהיחיד
 •זהבמקרהאני .עמואוהבהשטחיהקוראאולם
הישראליםאתמציגהאירועכיבהכללהשוגה

עדהבריטים,הסיירותבוגריעלמוסריתבעליונות
לכלכאמור'ויפתיע.שידהיםהבאהאירועשלבואו
 .ממנורעישרע

ושבורהמצולקהערביפדאל'שלסיפורולמשל'
הישראליהכובשכילחשודאמורשאתההגפיים,

למדנהמתבררהכיבוש:משלביבאחדבופגע
אותושהלקוהםהפלישתנאיםשאחיוההפתעה

היהודים.אצללפרנסתוהעודבמשת"פהיותומשום
הסברהעמוחובבהקוראאצלמתגנבתשובואז

מחיילייותרלאחיהםמתאכזריםשהפלשתינאים
כיהמעמיק,לקורארמזיםהםאלהוכלהכיבוש.

 .מקודמוהנוראאלמידרדרהמתרחשכל
עלכאןהמוטליםוהאיסוריםההגבלותכלעם

לביןהמבקרשביןכתובהלאהחוזהפיעלהמבקר'
כחורף.פסנתרעלהכתיבהמאודמוקשיתהקורא,

אילתשלסגנונהאתאתלהללשלאאפשראיאבל
ורק 'מתייפיףולאטבעיאלסטי'שהואשמיר'
שמירסגולותיו.כלעללעמודעשויאקטיביקורא
שכקוראהומאחרובשטף,ברהיטותנקראתאינה

פסיביתוקריאהבכתוב,לרוץאוהבתלאאישיתאני

ללאמתענגתעצמיאתמצאתיאותי'משעממת
התרכזותהתובעתהמשתהה,הקריאהעלגבול

שלהאינפרסטרוקטורהחשיפתלשםוהתעמקות
רגשיתגםהמעסיקהקריאהזוהיהמדכא.הרומן

ההנאהסודזהוהריאדריכלית,גםוואמפטית

שבקריאה.

עליהמהמרתאנימאו.דמוכשרתכותבתהיאשמיר
שלאיכולהאינניאבלהבא.לרומןציפייהתוך

העורךעלהיהלטעמיהעריכה.ממעשהלהסתייג
האווירמזגאתהמתארותהפסקאותעודףאתלסלק

באופןוחוזרומבוטאבכותראפילושנרמזהחורפי'
לבדהחורפיים,שהתיאוריםספקאיןמופרז.

מטונימיהגםמהוויםהכללי'לדכדוךמתרומתם
 ·:·ומעיקה.מיותרתהיאוככזוהעלילותלכל

אורייןיהודית

קיץ

יצחקבןליאורה
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המתחרזוםהחטאוםבלוז

ונמרוםזאבוםעם

הוצאתרובץ'חטאתלפתחדוד:בןאביה
לאעמודים , 2008אחראסיטרא

ממוספרים

מפצחתרובץ"חטאת"לפתחבמחזור 9מספרבשיר
אתמורידההיאהשחורה.הקופסהאתדודבןאביה

זנחתיאני"גםהשירי:הדוברבשםואומרתהמסכה

פניהעלמעדיףהלאה;המשכתיהשירה;את

יסורים.""חייעלאקראיריגושבשרים;תענוגות
שזהוהדוברנוספותשעותכאןעובדתהרומנטיקה

מנסההפואטיקהקמטיאתפניומעלהעליםעתה
מטאפורה.שלשאריותבושאיןהראשוןאתלחייך

נוסחההשירהשזניחתהואזהברגעהיחידהמלכוד
לשירהופך 9מספרושירשירית,בצורה

 1השניאחראחדמפורטים,שבולשיר 1ארספואטי

"חדרישהשירה.אתמרהטיםשבהםהחומריםכל
גדושות"מאפרותישנגרים"."שולחןישחשוך",
חשופים"~"ורידיםאפילווישממוחזרים"ברגשות

האינפוזיהמחטננעצתהאלההוורידיםתוךאל
מחלההיאשהשירההתחושהאתמטפטפתוהיא

מרפא.חשוכת

 1אפלספרהוארובץחטאתלפתחמיד:ויאמר

סוערת.בהורהפורצותלאהמיליםשבוספר
העורמעיליאתרוכסותהאלה,בשיריםהמילים,
הפניהעםנמכרהמקומיהאלכוהולחלוד.בריצ'רץ'

ברזילי",ב"קפההברמןהואהרעויצרחשוךלחדר
מספר<שירמרוטותכנפייםימצאמלאךשמחפשמי
מספר<שיר 11רעל"פרחיימצאפרחשמחפשמי ,) 17
<שירעורבים""להקותימצאציפורשמחפשמי .) 18

מתחבקיםבוהוזוגוובתהתוהובקיצור: .) 23מספר

נרקיסיםבהמגדלתדודבןשאביההביצהשפתעל
יפים.כךכל

"המיליםכותבת:היאהמסיים,השיר , 27בשיר

פצעיםוזורעאפלהואוהיההלילה;אתכיסוהללו

16 
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 " ...סכיניםסכיניםומגעובידי;ואוחזהיהצוחק /
תהפוךדממה 1בחושךידייםיגששובהמשך

הזההרגעאתלהלחיןצריךואםיצוקותלאצבעות
מיתריםארבעהבמקוםתתאים.נסגיטרהשרקהרי

גםהוארובץ"חטאת"לפתחכיסכינים,בהימתחו

המתחרזיםלחטאיםהללשירלדקירה,הללשיר
 ·:·ונמרים.זאביםעם ) 19בשיר<בעיקר

סומקרוני

שורועלבעצם?אוהב,אתהמואת

חןשוםשורהספרובשלושהאהבה

לשבעיםאלטרנטיביסידורקוסמן:אדמיאל
המאוחדהקיבוץחדשים,שיריםואחד

עמ' 130 , 2007

המאוחדהקיבוץטמיר':שיריכסיףדניאל
עמ' 55 , 2007

גווניםועריה,עירוםאלפנדרי:שלמה
עמ' 41 , 2007

הרגשותכלאםלכתיבה.כנושאאהבהכמואין
כשיאהתאהבותבכלשמסתמןהגעשהאנושיים,
הכתיבה.סופתאתשמחוללתהרוחהחיים,בעקומת

שירעברית.שירהלכתיבתכנושאאהבהכמוואין
המשורריםשלהקולקטיביבזיכרוןנטמעהשירים
 1מתוכושואבותאוהבותהבעותוהרבההעברים,

שירהספרישלושהשבלשונו.הייחודיהמבעמתוך
שוניםגברים-משורריםשלושהמאתחדשים
מניבהשהאהבההנפשפירותאתמציגיםבתכלית
קשריםשלמערכותאורגותאשרשונות,דברכים

ולשונה.המקראיתהמגילהעם
אלטרנטיביסידורהספראתהפותחיםהשעריםשני

קוסמןלאדמיאלחדשיםשיריםואחדלשבעים
אהבהשיריעשרתשעהכולליםהמאוחד><הקיבוץ
אלואפילואליהפונהעליה,מספרהדוברלאשה.
הזההעפעףאתלי("תשאיראליהבנוגעאלוהים
חייםשלמייצוגכחלקהעולם")בתוךשלה;

המושאמיהואבלהאהבה.שלהשמשבזוהרהמוארים
ייצוגמסרהשיריםששירבעודהאהבה?אותהשל

תצפיתנקודותכשתידודה,ושלשולמיתשל 1כפול
שלאחת,היאהפרספקטיבהכאן 1זואלזוהפונות
"דוגמהבודדים:אבריםהיאהנאהבתהדובר.

היאשלם,אדםאיננההיאובשר.עורפה,עדינה",
שלאליקשהקוראת,כאשההאוהב.שלהיטל

הנאהבתשלהזההשבורהייצוגעללהתרעם
כגוףלהט,חזק,רגשהמעוררכגוףרקהמתקיימת

עגולופיהספרותי;מוטיב"עיניהשירים:שמייצר

לפחות,חיתה,המקראייונים"ב"עי~יךכחרוז".
כשלםמתוכהמצטיירתששולמיתכנה,מחמאה
חלוקההאשהקוסמןאצל .אבריוכלסךשהוא

שיאסוףהאוהבשללמילותיומחכהומסועפת,
להתקייםכדיבהיגעלעומק,אותהיחקוראותה,
להיות"),כדירקבך("אגע

 , 2000 (בס"דחדשפירוש 1קוסמןשלהקודםבספרו

השירים''שירבשםיפהשירנכללהמאוחד>הקיבוץ
גבריתדמותאלזוג,כנראהדוברים,פוניםשבו

הולךזה"איךלהסבירממנהומבקשים 1כלשהי

זהאיך 1תסבירבאהבה,הולךזה"איךבאהבה":
היאואיך 1תסבירבדרום?האהבהאיךהולך?/
השכניםאנחנובבקשה,/לנותסביר ]".[בצפון?

יודעים".לאאנחנומלמעלה,החדשים
רומזתזהבשירשימושבהשנעשההטרמינולוגיה

היפותזהלהעלותוניתן 1המקראיהשיריםלשיר
משוררהמל,ךשלמהאלנעשיתשהפנייהפרשנית,

זוגמפיבאהבה,למומחהשנחשבהשירים,שיר
האהבהרזיאתלהביןומתקשה 1בימינושחי

הכנההזוגיתהפנייהעזרה.לבקשכדיוהזוגיות,

האהבהלשיריבהשוואהיותרהדדיקטבמדגימההזו
שלאוניםחוסרומסמנת 1קוסמןשלהחדשבספרו

יותר.לדעתשמבקשיםאוהבים,זוג
שירישלשלםמחזורהואכסיףלדניאלתמירשירי
<מתוךלכתיבתם"ההשראהל"מחוללאהבה

בספר.קייםאיננותמירכינדמהואולםההקדמה>,
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בכתיבהבעיקרשמאוהב 1אותוהבוהארקקיים

שפתיו,אתלהגישמתבקשנחלם,עצמותמיראליו.
שקשהכפילהשיגוקשהנעלמת,צורתוגופו.את

האהבהטמיר?"),או("תמירבמיליםלהמשיגו
לדודי"אנילאהוב:קשרכלבלאזהבספרמתקיימת

אהבה".עלידגלואך ]".[לי;לאדודיאםגם
לדודי"אניהמקראית:שולמיתשלהסימטריהצירוף

כסיףאצלמצוטטהדדיות,שביטאצירוףלי",יודוד
מדברהזההאוהבכיוונית.חדנואשותלסמןכדי

מושאאתמציגהאינהוכתיבתו 1תוכועלמתוכו
שלה.ההשראהאתרקאלאהכתיבה,

הספריםשלושתמביןביותרההדדיתהאופציהאת
בספרהאהבהששירי 1אלפנדרישלמהמציע

מיטיבים<גוונים>ועריהעירוםשלוהיפההביכורים
חדשה"שפהמצמיחה"היאולקרבה.באהובהלחזות

הםאלואתה".אנישל"שפה 1הדוברלנומספר
 1נוברמרטיןשהציעהאופטימלייםהקרבהיחסי

ער"ולבייורד"הערבלז"."אניליחסיהמנוגדים
עלמעידהשולמיתהשיריםבשירכותב.הוא

לבהאתומעוררבחלומותגםאצלהשנוכחהאהוב
אצלער".ולביישנה"אניערה:איננהכשהיאגם

בשעה 1בהקיץחלימההיאהחלימה 1אלפנדרי
לעתים,מפולשתהאהובהכאןגםיור.דשהערב
למגע",הרצון"קולהיאוקול:ידלכדילמשל

אבלהלילה".בסיפורישתדפדףהאוהבת"יד
הואאוהבים".בין"דיבורלייצגמעונייןאלפנדרי

אהבהשיריהםאלוהשוני.כלוכאןלדרב","רוצה
אלא 1השירכנמענתרקלאהנאהבתאתשחשים
מושאהיאשכוליותובפניהם,המתגלהכאדם

 ·:·למשיכה.
כראלבוית

מרפסת

ט ryל;הףב tח;לעלר ryן;קר"ב~ל

הרגליםבכפ;תשל;חכתלהבה
 ·-:ד--: ·:·:·:דד·:

~~ןק;ןןך~ע י~~ ,ב;~י
D,t' רףקרי~ry פףז

ry אנף~~ g ל~~~~א 

לךא;.זכך , ר.לי~~~ יס~~~
לבנהבגףפ~זהילדה

דד: ד•:ז:-

~י;םךק;תס~שן~ח;ת~ת /oי;
תהיהףמההיאמיב"לחשכדי

: .. -: . . -. ::· 

~ד;ןה: ה~~~ןל~מע'
~ל.ינף?!א ry ~ף~ה
~נ:וידלר ש.:ע;ןאףליד~י! ,רף~י

מיבאיםבח;ל;תיחפהמח;ללת
: :• :• : •• T : T • •• : • 

חלףדיםממסמריםנזהרתףמשם,מפה
• • T • : :•:• • -: :• :-• 

 ת~~~~ך~דסקת תי~~~;ק
f ~~ז:~~ס~~גף~י~ךטףזקים 9 ת 

בשביל;ךכמיחדשנפרשהלשמיכההישר
 T • : •ק w ~·· ~·ר!~ : T ~ qt\ ~~ Tfסrז i ~ף·~·~ל

גד;לברעשהמ;ניבכאבא;ת;ךלהטביע
:-:·-T ••:• - : 

0 - - : T 

ס~ןךג;ת~~ע,קהת /oג;לחיא~ךבך~ל
מאדכבדההיאלמטהףכשהיא

: :• 
0 : -T 0 T •• : : 

 ת~~ק~~י~י~ה תל~~~~
~~דנכר .ס~~לן~מףןמףך 9

 ח~? 7Pסן.ל; o ~ס~ד~יסא;רמףל
גףלרק.י /p qoז~סקת w ~חיא /o~~ים~ע.~יןה

o/ ן~יןri ילם~~ים~~~
מתרפסת.שהיאעליהךא;מרים

: :• T •: T :• • • : -:• :• 

ג'וקפה

לט: /oמדלתעל
טבח.ע;זר;תדרףש;ה

T • • T -

~יף 9 ~ן~רףר:

o/ ג ה~~ל'; 
י;שבתאנישם

T :-• :• ."' 

לכתיבהסדנהספרעם
0 00 ."' -: T ' : ' T 

דסףליך:.ש
עצמיאתיע l:לה

: -. -:· -: . 
מזאתלע,ב;ןה
למחיתילהשתכר

: • : -•• : • : T • 

ךי~ידנ:ויא;~זקי~י~חתףך

o/ ג;~~ים 99;ךק;תל
מ;ןהאניאבל

:-T ' - : T 

o/ ~~רי תי~~;~ י~
קדףמ;ת~ןע;תלכףןה . . . 

~נכ~קךתלא
מעלב;נ;תח;ששת

:· :· .. :· : 

לכסףדקד~~~עת
עצמיאתלתת

T ,, :• -: • 

כאלהדבריםשלבתעףד
: ' :• : 'T T •• :• 

דלתד;חפתאביאףליואז
: T -:-• :• ."' :• :• 

שלט:שעליה
."' T '." T :• :• 

ס;~ר;תךרףש;ה

מק;ךא.רףת wן

אריאלידולי

אימון

ל;ם o~ת;ך w~ש:ה . . . . 
פע;טההייתי

' 'T T T 

מ~~~סתס~ךץ~ל~דך~י
 .?י /oזי~א 'י~י~~ז 't ~א;נ:ויה 1ל

סת !t ~~סס~ךץ~ל~דרו
הסרטיםבעירעברנף

:- T ' : T : -• 

נכ~קידליןמקנ;תה 9 ~ א~\_ז
ןחמףךים.ךח;בק.י /qo ~ת /oי;ך

זpמףל /o~זpןך~הק;ןנ;ע ת~.ל~~מףל
~~רףף.ז_\לף~תי;ת ryלא;נ:וי ן~~

 ה~~לי~ךקבףססלב י,;~
ס~~ים.על~~ךץ~~ז:יי ry ל~~

המצלמהמףלמהיריםתמר;נים
• : • : • • --: •• T 

~לף~הבףם,בףםבףםבףם,

אזניאתאטםט~זסיםכ;בע
- :ד •:- T •-ד-

 ;ל;ק~ /oס~ח~ה~ת 'עמ~~
פה י~~ק~ת,~לי~םנכ=;נלי 9ז:י

לר· /oזי~א
מבףז ל~~~ה tמ~ךט;ן

לג~זסהמעדניםהצ;פיםשהצליחף

~ה·~~~;רןה·~ ~ל~~:ח~נכ~רנףל~
לן;זההתודענףאבל

 T •: :--:•-ד:

ל;ם q~ת;ך /o~ש:ה

 2008-פבורארינואר
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חיפושהחלוןאלאולי

ל;ן J/מ~ללי 1א

ס~,זןך?תע.ץל iמל~ה;ת
השגלריחאתלער;ת

: T •: •• T - -

ךח;בפנתפנס,לילה,
 :-·-ז ז:-

-ף i~רל~רףש iחפ

תמים-המתחרהר 1השחרל iסלס
 •ז ·:ד:·--:-- :·

מט;סיםברעם-נלאהבלתי . : . . : :· : --: . 

~חב-א;ך-ת JJ~קל

ף i~ר ל~~
מ~?סן~ללי 1א

ההליכהאיאתב.לכת
• : :• • -:-• T 

ל;ן J/מ~ל

ל~רק
ע;ךג ט~~

מ~~סה~ין

 1משהאבדתי 1כאל 1
: . . -: . -:· 

ב iשמנשה
: -T 

 J/ק;ל.ב'זזה ק~~
 ע~;פ:~ת;ר

ף i~ךצ~לי
ע.י 1 ג~~לקלטסךח;ב~ללי 1א

שביםלאאלה;לכים
: • ."" T • 

?ח~~קםלי 1א
ק~ק;ת w ~ע,~מ;ת~ין

אחרי

הונהאללי 1אהדמעה,אללי 1א
T •:-:ד•- •:- " T 

סא;ת~?~נכןמל.י~ן~ללי 1א
פך qך:ה 9 ~~מ~ ;מ~~ קי~~:

f א;?~ין~ןל

~ q ז;יים 1 פ~~רברי

מ~~ז;יים~קט~ל~ךת 9 ~ב iשמדלת
לשזרב;מנשהט iחבלימחט

--: • : -T • : 

הבגדיאת
:· . : .. -

ןץ ry ~~ק;לם'לדא~ן 1לד
 ת~~~ןה.~י~לנ; 1ז:וק ן~~?

ן~ים qמ

י:פנסלאשששששאיש  ··ז. . ·: : : : :

ג?מ~ליכך~אא;
ם iמ~~ג~ל

לע;לם 1שםאישמתגמגם
:• ' : -:•• •• T : T 

 יר~~~ןה.~ם
אבילא 1אפלאתהלא

-T :-• ;-• 

מ:פלנפש;ישמר
• : -: • T 

~~ים י~~ל~א iמה JJלרידק
הדירהבפתחהנו;םשמצאני
ז·--·.·:- ·דד:·:

יריס~ב;ן Qךע.ץ~ל~ת'ז:וך:פ
חדירהת iזכיש

•• ; :-• T 

~י 1מחנומן~ן ל~?

 ט~~~
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זהבילאה

הראו

:P ב;~לי~סע~קry ך
:פנפיםפ;ךש;תהמלים

-• • : : T -• 

~ריראן f~ןה~ל
ח;בהא;אפשרא;

."' : T T 

פ;ך' 9~יד~~ליםליף ry?מ
ל~ן~?סם?ס~ירא;

?מ~~יל ן~~~
 ן~~א;~ח;ך??סם

 ן;~;ק~~ל~יםא;
יבלתיאיאת

."' • : T : • 

יבלתיאיה;
• : T : • 

לי 1 ב~~ [/'מ /oל

~ריר~אן~ןה~ל
ח;בהא;אפשרא;

."' : T T 

~ו~ךמ; p:ל~חק
:ם JJריי ~~~~ין

 ק~~~ד

פריחהעד
-:• T 

שרפהעד
-:•• T 

מ~~נכ:ם~ין

א; ק~~~פ;ן/[תר~ה /oה;

א; תק~~~~ריסהשרפת

ש;ך~ת~ריסה ק~~

 [Jב;ךע~קה;

~ה /o י~~~לינרן
~ה 1מש~ת?מרחיו

העומרכורחכמקוםזעירהפינהמתוך:

אורלראות



~אךק /קורסוגוריגר

;כןה~~אךק

קית 7ז'י~~ד~ריםמ;?דים
 םי~~ד~~ןלא
סע.י.רזpיםלים 9מ~~ן

מ;?דים ;מ~
o/ אךק~ר~נ:ייתר~רף~~~ o ר, 

ס. 7ךקף ryב;ן o/ryעל~~~ךחים

מ~אךקים ל~~מ;?דים~ל ל~~ןה. ה~~ ל~~
~~הףקים.~דףךים~ק~י~ים

~טןף!מ~אךק

ע;ת! /o ו~~ל; /oה ryס~רף~תל;ע.סכז.יקן
 !ת;ל~ד~ :ת;ךי~~ס~ש

ע.ץ ו~~~ י~~

~~ח;ןי~~י~יםמ;?דים
ןלא

~צףץ~~ים

י wמעל
o/ ~~סע.~~ים;יןת;קע י

 ס~~~ךאש;ן~כ;ך

 .ש~~~ט;ב~י qמ~ק;ם~תת;~ס

w בףעn ;ד~~יב. ,ף.ל

ס~ץה.לע.~ים:ע~רףלא~ים 9נ;~לים /oר~םע;~ה
 .ה~ר~~ ל;~~י:ז~ש /o~ת 9ת; ל~~
~סןש.~בראי ףע~~:לים 9 ~~מ

קט! /oמ~אךק

 ?מ~~יר;ת~יפ'ה

 .ת; ry~רף~תל;ע.סע,ד:ןכז;קן
סע,~ל;ת.~תח~קירףסז'~ה;ת~רירים!ים f:;~ל

י;tיר.~טן~ים~~אךקיםס:ינ:יי ל~~
 ;ל?ך~~ס:ה~אךק~~ןאל 9

 .י;tירע;ן~~ךלל~אךק~קט 9 ;ך~
~אךק:קבור 9 ן;ט~~י~;ך ,ה~

~ ry ק~יnw א;ת-ןס::םעם~
ד~בךבף~הבף~העםז'יש

 ת;ני.o/ .rל~ה;ן~ים~ךצףע;ת םי~~~י~תףלים qד~ים םי~;~~פףןלים
w קףם~~ךים *זיק~'~.~ךת;~~ ry ת;ו~~~~ר:ד:םו;ת 

כף~יםנכ~ר~ים םי~?~~נ;~ליםר~ים /o ;ג~;ב י~~;ת~~~רים~ש;ךךים
 ל;~~~~ים /oי;

ת;~ים ryנכןלא~י?ד;ת~~י~ים

 .ל; /oה ryס~רף~ת ם~.~הףא
 .י /7oסע.ץ~~וףך~תי י:ז~~~
 ?סז'~ה;ת:שףבף~נכי~ר

 !ת;ו~ oמ~ן~אךק!~ר;~קס

ר 9קי~י~~ךי~ימ~י~~ךי~ים:

 ע~~-םס#~ףאריעםהף~ב;ןט*~י~~ךי~י
 *!;ן;מ;קףן~א;ת

~~ריז.שףב~~לה בי~~~ /o ה~ך~~
~.r.ט;~יםד~אךקים.~ן~וףק.דחים ת;ך~ק-יי~ ry ףל~~ם. 

 )ל;ד;מ(~~ךיז;ית-מק~ר;ת /o~מף~ן

ט;ן' 97 ך'~~ /oןה. ;מ~~ר ry ~לא
ע.~ים.מך;הב;ן~ין~מ;הףקט /oלא

ז:י~~אלא~~ית-ק~ר;ת;ת nן~~ר
iו;ת ry ~~~רףח;תל;ע,~ים,זק~ים

 .ן ryר.י 7 : ת;ל~~~ת~~קיר;תז'~ה;תא;

ים. f:;~לל /o~~אךק;?דים~ין

פלועודדגם:תר

נרקומנים .ג'נקיז*

בןהגרמניהטבעחוקרשםעל •הף~נ;ןטפינגווינ.י*

הומבולטפ;ןאלכסנדרהתשע·עשרה,המאה

בקומודו'גדולותטרופיותלטאות •ק;מ;ד;*לטאות

אינדונזיהמאייאחד

הבולטיםמן- ] 1930-200ונק;ךס;נף~~י;~ךג;ךי
בשנהלעולמושהלךקורסו'ה~.יט.ווובמשוררי
הקולבעלה~יטלמשורררביםבעינינחשבשעברה,
ב~רי~יג'נולדהואביותר.האותנטיהצרוף,הצלול,
שגדלהרוסה;איטלקיתלמשפחהבןיורק,כיוךיל.ג',
מחסורשנותבנעוריווידעמאמציםהוריםאצל

גינזברגאלןמאסר.שנותושלושנדודיםואלימות,
עודדוחסותם,אתעליופרשואחריםומשוררים

מריריםמחאהשיריכתיבתו.אתוטיפחואותו

השירהקבציאתאפיינויחדגםומשעשעים

מכראטלרהוסטאליתהבתולהשלו:הראשונים
שכלל.,הוא .]~ 95siופצצר, ,] 1958 [ז;ליז 1 ,] 1955 [

השיר~בנהואתהשחורההומורעוצמתאתופיתח

והיה ,] 1960 [למוותשמחהולדתיוםבקובץהארוך
מאזביותרוהמרגשיםהרגישיםהמשורריםלאחד
ההתרחשויותזירתהשנייה.העולםמלחמתתום

עולםחובקת ] 1962 [האדם""יחיהקובץבשירי
עבודההיא ] 1966 [הגיאומטריתהפואמהומלואו.

אקספרסאומריקן 1מצריפפירוסגביעלקליגרפית
 •הומוריסטיאוטוביוגרפירומןמע.יןהוא ] 1961 [

כנפיים,ביניהםנוספים,שירהקבציפרסםקורסו

כמה ,] 1989 [pf'וךה-תודעה ] 1982 [חלונותמילים,
ברומא,נקברהואקצרה.ואוטוביוגרפיהמחזות,

האנגליםהרומנטיקניםמגדוליקיטס,ג'וןשלל~דו
למשוררמופלאהמעגלסגירתהתשע-עשרה.במאה

עניים.איטלקיםמהגריםבן

ע.פ.
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בסקהאןרלה-בןקןאנמריה

הפןלנוםהמצולום

הוהןןוהזונךןןשל

פזמוךותרגמה:

" D ,יהודייה?"אתהאםמשהו:לשאוליכולאני"סליחה
גםאחתלאמוצגתהיאושוב.שובזובשאלהנתקלתאני

היהודיםלתולדותהמחקרבמרכזהסגלחברי ,לעמיתי ' .
של'טבעית'הכמוההנחהבקרקוב.תיהיגילונבאוניברסיטהותרבותם
בשנתיהודים.אינםחבריגםיהודייה.אינניבמהרה.מתבדההשואלים

לפולניםאלאליהודיםמיועדיםהיולאבפוליןיהדותלימודי 1989
נוצרים.פולניםהיוהסטודנטיםוהןהמוריםהןנוצרים:
המעסיקטעוןנושאהםפולנים-יהודיםלביןפולנים-קתוליםביןהיחסים

זהנושאלחקורכדי-1985בלפוליןבאתישנה.מעשריםיותראותי

העריצותעולתחתאזנאנקהפוליןהאקדמית.עבודתיבמסגרת
למרותהצנזורה,תקנותשהציבוהמכשוליםלמרותהקומוניסטית.

גםויהודיםיהדותעלפרסומיםמעטלאהופיעוהכלכליים,הקשיים
הירחוןעורכיהצליחו-1983בכברהקומוניסטית.העריצותבשנות

כפול ,מיוחדגיליוןלהפיקסימן>בפולנית<שמשמעו'זנאק'הקתולי
"יהודיםחיתהשכותרתו ,הירחוןשלהרגילההמתכונתמןבהיקפו

'זנאק'מערכתראשיבחרובכדילאויהדות".קתוליותובעולם:בפולין
לקראת 1983פברואר-מארסבחוברתהמיוחדהיהודיהגיליוןאתלפרסם
ראשישלדרכםחיתהזווארשה.גטולמרדשנהארבעיםמלאות

ממלכתיזיכרוןטקסלקייםפוליןממשלתעללחץלהפעילהמערכת
הטקס .צלחומאמציהםוארשה.גטולמרדהארבעיםהשנהיוםלציון

לאשעודבימים ,מישראלגם-רביםנציגיםבהשתתפותהתקיים
הפותחהמאמרמחברהמדינות.שתיביןדיפלומטייםיחסיםהתקיימו

סטפןדאז'זנאק'עורךהיהונצרות"פטריוטיזם"אנטישמיות,

פולנים-היורובםאךפולנים-יהודים,גםהיוהכותביםביןוילקנוביץ:
הוועדחבריהיומתוכםנכבדמספרכמורה.אנשיגםובהםקתולים

 •-1981בשנוסדהיהודיתהמורשתאתרילשימור

ממשלתעלדומהלחץלהפעיל'זנאק'עורכיניסושנהכעבוראגב,
הפולניוארשהלמרדשנהארבעיםמלאותלציוןטקסלקייםפולין

כשלו.מאמציהםהזאתבפעםאך ,) 1944 (

השמוניםשנות-ביהודיםמחתרתיתהתעניינות

הענייןבהתמדהגבר-השמוניםשנותבאמצע-לפוליןשהגעתימאז
שנותבראשיתאםובמורשתם.בחייהםביהודים,פולניםשגילו

בעלהיהביהודיםהענייןהמלחמה,''מצבבתקופתובמיוחדהשמונים,
 ,בהמשכןהריהממשלה,שלהרשמיתלמדיניותומנוגדמחתרתיאופי

ביהודים,והענייןהצנזורה,רצועתבמעטהותרה ,העשורבסוףובמיוחד
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הרצאותסדרתפומבי.בביטויאחתלאזכהובתולדותיהםבתרבותם

קהלמשכההיגילונית,באוניברסיטהשהתקיימהיהודיתהיסטוריהעל
נשיא ,בסקיגירויוזףפרופ'הקיםהסדרההצלחתבעקבותרב.

לתולדותיהםהבינתחומיהמחקרמרכזאת ,לשעברהאוניברסיטה
משךהמרכז,והתפתח-1986בהקמתומאזפולין.יהודישלולתרבותם

יהדות.ללימודיהחוגהוקםהשניםועםרביםותלמידיםחוקריםאליו
בנייןשלאבןלוחיהודיתמורשתאתרילשימורהוועדחשף-1986ב

הארגוןאנשיבידי 1942בדצמברשהופצץשפיטלנהברחובלילהמועדון

כעבורגרמנים.קציניםהיוהמועדוןשללקוחותיורובהלוחם.היהודי
'טיגודניקהקתוליהשבועוןדפימעלרבהבהבלטה,פורסם-1987בשנה,

ומבקרחוקרשלהנודעמאמרוכללי>שבועון<בפולנית:פובשחני'
אינספורבגטו'.'מסתכליםמסכנים"פולניםבלונסקי*יאןהספרות
באורחונקראונמכרו ,נדפסויהודייםנושאיםעלוספריםמאמרים

לרשותשעמדוהדליםהאמצעיםולמרותהסכנהלמרותחוקיבלתי
חיתהוהמפיציםהמו"ליםהכותבים,חשיפתהמחתרתיים.המו"לים

מרכזהקתוליתהכנסייהחיתהימיםבאותםמיידי.מאסרבעונשכרוכה
 ,למשלרכשה,זהמאמרמחברתכאלה.לפרסומיםביותרהבטוחההפצה

בקרקוב.הדומיניקניתבכנסייהשברשותהיהדותעלהספריםרובאת

הגג"על"כנרהסרטיםהממלכתיתבטלוויזיההוקרנושנהבאותה
בימתעל"שואה'.'לנצמדקלודשלהמונומנטליתמיצירתווחלק

והופעות"הדיבוק"אנסקישלהקלאסימחזהוהועלההפולניהתיאטרון
בתרבותגוברענייןחמות.בתשואותנתקבלוישראליםאמניםשל

הקומוניסטיתהעריצותמןהמעברכולה.המדינהאתהציףהיהודית
ביןשעוררה, ,זומגמהוהעציםהחיש-1989בולקפיטליזםלדמוקרטיה

גרמנים,בתוכם:המיעוטיםאלהפולניםיחסשלמחדשבחינהגם ,השאר

יהודים.וגםאוקראינים

התשעיםשנות-פילושמיות
המאהשלהתשעיםשנותבתחילתפוליןאתהציףפילושמיותשלגל

איןאך ,ואיננושהיהלעולםנוסטלגיהבחלקוביטאהואהעשרים.
מןשנודחמהבכלכניםוענייןסקרנותמתוךגםהתעוררשהואספק

היהודיתהקהילהכיאזהיהנדמההקומוניסטית.הצנזורהבידיהזיכרון
כדיומחקריםספריםנכתבווסמינרים,כנסיםנערכודועכת.בפולין

הצטרפופוליןמרחבייהודיםלאחוקריםהמוהיקנים.אחרוניאתלתעד
ובאוניברסיטתהיהודיההיסטוריבמכוןשעבדוהיהודיםלעמיתיהם

התנהלהבפוליןהיהודייםלחייםפולנים-קתוליםשלתרומתםוארשה.
יהודיים,קברותובתיכנסתבתיושימורשיקום-המעשיערוצים:בשני

יהודיםשלתרומתםוז'זכוראיתורהשואה,זיכרוןהנצחת-והרוחני
בכיתותואפילותרבותבמרכזיבאוניברסיטאות,ועוד.הפולניתלתרבות
עברית,יהודית,היסטוריהנוצריםפולניםלמדולאודוקרןשיזמהלימוד
ספרותעלהרצאותשמעונוערובניצעיריםבוגרים,פולניםיידיש.
עלוגםיהודיתארכיטקטורהשלאופייהעליידיש,ותיאטרוןיידיש

פולנים-קתוליםשלתרומתםבחשיבותלהגזיםקשהעברית.ספרות
 ,בפוליןכיוםמשגשגתהיהודיתהתרבותאם .בפוליןהיהודייםלחיים

מרשיםזהבתחוםהפעילויותומגווןהיקףבזכותם.רבהבמידהזההרי
אירועיםשלושהבפוליןהתקיימו , 2007 ,בלבדאחתבשנהבמיוחד.

הבינלאומיהקולנועפסטיבליהודית:לתרבותשהוקדשומרכזיים

מאמריםמבחרהעבר'עםעימותהפולניהחשבוןאתפותחבלונסקייאןשלמאמרו *

אדוםקוהמאוחד,הקיבוץהוצאתפז,מירישלובתרגומהבעריכתהזמננובביפולניים
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העשירית><בפעםהיהודיהספריםירידהרביעית>,<בפעםהיהודיהמוטיב

תרבותאירועיומגווןעושרבקרקוב.יהודיתלתרבות-17הוהפסטיבל
היהודיתלקהילההחזירופולנים-קתולים,וארגנושיזמויהדות,בנושאי

ובהישגיההרוחנייםבנכסיהבזהותה,גאווה-במישריןלאאםגם-

שלמשותפיםבכוחותוטופחהנשמרההיהודיתהמורשתהתרבותיים.

באוניברסיטאות.בולטשינויהסתמןשניםבאותןיהודים.ולאיהודים
בודדיםבקורסיםהבוחריםאלהוגםיהדותללימודיבחוגהסטודנטים

עכשיואינם-אחריםונושאיםאנטישמיותשואה,על-החוגבמסגרת
הסטודנטיםעםנמניםפולנים-יהודיםויותריותרפולנים-נוצרים.רק

ומאוסטריה,מגרמניהסטודנטיםשלהרבהמספרבולטולצדםבחוג
הםדידם:לגביבמיוחדחשובהמשמעותבעליהםאלהשלימודים

קריסתמאזארצם.שלהעברעםלהתעמת ,השארביןלהם,מאפשרים
מספרםבהתמדהוגדלהולךהדמוקרטיה,שלמחדשוכינונההקומוניזם

בחשיבותלהגזיםקשה
פולנים-קתוליםשלתרומתם
אם •בפוליןהיהודייםלחיים

משגשגתהיהודיתהתרבות

במידהזההרי ,בפוליןכיום
בזכותםרבה

סובלנותאדם,זכויותלקידוםהפועליםממשלתיים,לאארגוניםשל
במאבקדרכםאתהחלוהאלההארגוניםרובשונות.קבוצותביןודיאלוג

הרשימהעםשלהם.היוםבסדרהזההמאבקאתכללואואנטישמיותנגד
ביןלדיאלוג"הפורום ,השארביןנמנים,האלההארגוניםשלהארוכה

ב-שנוסדה"זנאק",הנוצריתהתרבותוקרןעוד"לא"לעולםעמים",
יותרשונות.ודתיותאתניותקבוצותביןדיאלוגלקדםבמטרה 1993
וסטודנטיםתיכוןתלמידילגייסאלהשורותכותבתמתבקשתויותר

לפוליןהמגיעיםהיהודיםעמיתיהםעםבמפגשיםלהשתתףפולנים
אחריםענייניםבוודאיישאלהפולניםלצעיריםהעולם.קצווימכל

עמיתיהםלביןבינםשהפגישותלצייןולמותרשבתבמוצאיבהםלעסוק
להשתתףברצוןנעניםהםכללבדרךאך ,תמידנעימותבהכרחאינן

בפוליןהמבקריםיהודיםצעיריםביןהמתקייםהדיאלוגהללו.במפגשים

המתקראמוסדולמעיןלמסורתכברהיהיהודיםלאפולניםצעיריםלבין

"מפגש".העבריתבמילה

החיים""מצעד

השואה,ליוםקרובבמועד 1988מאזבקביעותהמתקייםהחיים","מצעד
אלפיםשללבםתשומתואתמשתתפיםאלפישנהבכלאליומושך
המשתתפיםשהתייריםהפולניםגילוהרבהלאכזבתםאחרים.רבים

מאשריותרובגטאותמוותבמחנותמתענייניםהחיים"ב"מצעד

היטיבהלאזושתיירותחשוהםארצם.שלהנאותובטירותבכנסיות
למדינה,הוצנחוכמוהישראליהנוערמשלחות •פוליןשלדימויהעם

פןלראותשטרחומבליוהסתלקושלהןהביטחוןאנשיבליוויהתהלכו
ביןהתגבהוהדדייםואי-אמוןחשדנותשלחומות .פוליןשלנוסף

חששוהישראליםבפולין.המבקריםישראליםתלמידיםלביןפולנים
המוות",מחנות"תייריישראליםעלרטנוהפולניםואילומאנטישמיות

הדירווהגטאות,המוותמחנותבמסלולילביקוריםעצמםשהגבילו
בתולדותאפילומיוחדענייןגילוולאהפולניתהתרבותמאתרירגליהם

ויינבאוםלרונםהישראליהחוקרהמלחמה.שלפניבפוליןעמםבני
המשתתפיםהישראליםהתלמידיםשלהלימודבספרי,כי,למשלהבחין

היהודיםתושביה 300,000שלההיסטוריהכלסוכמההחיים"ב"מצעד
למרותהמרשימיםהישגיהםעלאחדבמשפטהמלחמה,לפניוארשהשל

השתתפולא-פולנים-יהודיםואפילו-פולניםהפולנית.האנטישמיות

אתמנעוובארה"בבישראלהמצעדמארגניהחיים".ב"מצעד 1996עד
יצאופולניםהשתתפותם.

אךמשלהם,במצעדאפוא
בקבוצותתמידכמעט

עצמיאנינפרדות.

כמהבשיבוץהשתתפתי

פולניםסטודנטים

בתוךאורחיםוסטודנטים

כדיהיהודיותהקבוצות

חוויהגםיהיהשהמצעד

מפרידה.רקולאמלכדת
שנותמאזהזיכרון""מצעד

בנוסףמתקיים,השמונים

"מצעדגםהחיים",ל"מצעד
גטוחיסוללזכרהזיכרון"
 1943במארס 13ב-קרקוב

נערךהזיכרון""מצעד

מאזקרקוב.תושביביוזמת

שנהבכלמגיעים 2003
יוצאיאיגודחברילקרקוב
וצועדיםבישראלקרקוב
למקוםהגטוגיבורימכיכר

שםפלשוב.מחנההיהשבו
'קדיש'אומריםהם

זכרעםומתייחדים

אורלה-בוקובסקהאנמריההצטרפה-2007בהנטבחים.

הזיכרון""מצעדלמשתתפי
מסוימיםזיכרוןאירועיזאתעםמישראל.תלמידיםשלקבוצהגם

השטעטלימילמשל,הם,כאלהבלבד.המוותבנושאמתמקדיםאינם
בהשתתפותיהודיתמוסיקהשלקונצרטיםסדרת-בטרנובהגליצאי

כברהמתקיימים-ועודציורותערוכותסדנאותוחזנים,כליזמרים

בכלילדים.גםביניהםרבים,משתתפיםאליהםומושכיםמעשוריותר
באירועיהתומכיםהגופיםמספרוהןהמשתתפיםמספרהןגדלשנה
הביאההגליצאי""השטעטלימיהצלחתבטרנוב.הגליצאיהשטעטלימי

שלבסביבתהנוספותגליצאיותבעיירותדומיםאירועיםשללשורה
שלהראשיהרבהערים,ראשיבחסותנערכיםאלהאירועיםטרנוב.
אףעלכייצויןהקתולית.הכמורהונציגישווריךמיכאלפוליןיהודי

מסריםלעתיםמשרגיםבפוליןהקתוליתהכנסייהשלהרשמייםשנציגיה
מאזכברהריליהודים,הנוגעיםבענייניםדו-משמעייםאועמומים

אירועיםלארגוןמאמץמעטיםלאכמורהאנשימקדישיםהשבעיםשנות

והכנסייההיהדותבנושאמפגשיםליהודים.קתוליםביןדיאלוגהמקדמים

השמונים.שנותמאזבפוליןשונותבעריםמתקיימיםבפוליןהקתולית
נציגיגםבוומשתתפיםהבין-דתיהמפגשהורחבהאחרונותבשנים

במלאותמאמרים-2006בבהבלטהפרסמוקתולייםעתכתביהאיסלאם.
 10 (בידוובנהלפוגרוםשנה-65ו ) 1946ביולי 4 (בקילצהלפוגרום 60

המחשההיהבקרקוביהודיתלתרבות-17ההפסטיבל .) 1941ביולי

המשתתפיםקהלביהדות.הקתוליהציבורשלהרבלענייןנוספת
הפולנים-המתנדביםמספרגםגדלובמקבילבהתמדהגדלבפסטיבל
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אתשובריםאנו"בכך

הקלישאיותהנוסחאות
שונאיםפולניםשלפיהן
שונאיםויהודיםיהודים

פולנים"

מוריומשמשיםשוניםבנושאיםסדנאותלהנחותמתנדביםהםקתולים.

חזנים,שלקונצרטיםלצדהפסטיבל.לקהלהנערכיםבסיוריםדרך
במסגרתמתקיימיםתיאטרון'והצגותביידישסדנאותכליזמרים,
גרוס,יאןביניהםסופרים,עםמפגשיםגםיהודיתלתרבותהפסטיבל

אנחנושספרהביקונט,אנהועם-2006בבארה"בפורסםפחדשספרו

את .-2004בבפוליןאורראהמידררבנה

שנותמאזחותםהיהודיתהתרבותפסטיבל

בפוליןישראלשגרירותחשוב:טקסהתשעים
לא-יהודיםלפולניםכבודאותמעניקה

 .בפוליןיהודייםאתריםלשימורהמתמסרים
בעיירותיהםבהתנדבותזאתעושיםהם

ללאביהודים,פעםמאוכלסותשהיוהנידחות,

יותרחשבונם.עלאףולעתיםכספיתתמיכה
תודההכרתאותאתקיבלופולנים-100מ

רומם"זה .זופעילותםעלישראלשגרירותשל
שאיננינוכחתיהאות.בקבלתנתכבדואנשיםכמהכשראיתירוחיאת

קשרעלשומריםבארצנו'היהודיהזיכרוןמשמריאנחנו'עכשיולב.ד
היהודי-פולנילירחוןבראיוןהאותממקבליאחדאמרבינינו",קבוע

שלוהראשוןהגיליוןאתהקדיש'מדרש'אגב . 2006בינואר'מדרש'
המצילים .היהודיהזיכרוןשליהודיםהלא-למצילים 2006בשנת

נוער'בניגםלעבודתםמגייסיםשבהם,הקתוליםבמיוחדהפולנים,
בתילנקותלהםהמסייעיםספרבתיותלמידיהצופיםתנועתחברי
בניגםאלולקבוצותהצטרפובאחרונהאותם.ולשמריהודייםעלמין
פולנים-יהודיםהמזמןמפעלשלנוספתהמחשהזומישראל.נוער

 'ר(משותפת.לעבודההישראליםעמיתיהםעםיחדופולנים-קתולים

"בכך ). 9-11בעמי , 2006ינואר ' 1'מדרש'בגיליוןזהבנושאמאמר

יהודיםשונאיםפולניםשלפיהןהקלישאיותהנוסחאותאתשובריםאנו
זובקבוצההצעיריםאחדבפשטותמסכםפולנים",שונאיםויהודים

 >.םש<

ואנטי-אנטישמיםאנטישמים
יוחנןהמנוחלאפיפיורהפולניםשלמעורערתהבלתיאהבתםלמרות
החיוביתגישתובפולין.באהדההתקבלודבריוכללאהריהשני,פאולוס

הציבורכלעלחביביםאינםלאנטישמיותשלווהגינוייםהיהודילעם

כמעט .בכללוהפולניהציבורכמוזובשאלההמפולגבפולין'הקתולי
-האנטישמיותהגישותבצד-קיימותבפוליןהחברהשכבותבכל

היאנסי-העמדהבעליבה.ונאבקותהאנטישמיותאתהדוחותגישות

וגז'גוז'רומיאנקזביגנייבבמיוח.דונמרצתתקיפהקבוצההםאנטישמית'

אותפועלםעלשקיבלוהיהודיהזיכרוןממשמרישנייםקמינסקי'
הםאנטישמים.שללהתקפותקורבנותהיוישראל'משגרירותהוקרה
התנוססושמםידידותיות'יבלתיטלפוןשיחותנאצה,מכתביקיבלו

המשיכוהםאותם:הרתיעלאדבראךשטנה.מלאותקירבכתובות

אמשיךזאת"למרותהנאצות.למרותהיהודיהזיכרוןלשימורבעבודתם

שלבעיצומו . 2006בינוארלימדרש'בראיוןקמינסקיאומרבעבודתי",
בעקבות-2000השנותבראשיתבפוליןשהתעוררהציבוריהוויכוח

בעימותהמצדדיםביןהפולניםאתשפילגשכנים,גרוסיאןשלספרו

אירניושהסוציולוגחזרכזה,עימותהשולליםלביןהעברזיכרוןעם

אנטישמיותגישותעללכןקודםשניםעשרשעשהמחקרעלקשמינסקי
המסורתיותהאנטישמיותשהעמדותחיתהמסקנתוו'אנטי-אנטישמיות.י

אחוז-27.1ל 1992בשנתאחוז-16.6מ-העשורבמשךהתחזקואמנם
-היאנסי-אנטישמיות'המגמותגםהתחזקובמקבילאך ,-2002ב

חזרהשאיןבבירורנראה .-2002באחוז-15.7ל-1992באחוזמשמונה

חבללאנטישמיות.המתנגדיםהקולותהתגברות-החיוביתהמגמהמן
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התקשורתבאמצעיהראויל~זכורזוכותאינןאלוחיוביותשמגמות

לאלפוליןמחוץאישכילמשל'להזכיר'ראויזהבהקשרבמערב.
הראשוןהיה'טיגודניקפובשחני'הקתולישהשבועוןבעובדההבחין
חייבנוצריכל . 1945באוגוסטקרקובביהודיהפוגרוםעלשהגיב
נכתב,הפוגרום,מבצעישלהחייתיתההתנהגותעלוצערחמלהלחוש

ובקיץבאביבפובשחני.יב'טיגודניקהשאר'בין

עלהציבורישהוויכוחצפויהיה 2006
הפולניבעבראפליםפרקיםועלאנטישמיות

שווריך'מיכאלהותקףמאיבחודשיתחדש.
וארשה.בוברחובפולין'יהודישלהראשיהרב

החדשספרובארה"באורראהעתבאותהכמעט

בידייהודיםברצחהעוסקפחדגרוסיאןשל

אךהשנייה.העולםמלחמתאחריפולנים

פשחדמשום'אוליהתעוררלאהמצופההוויכוח
ורובבאנגליתרקשעהלפיאורראהגרוסשל

ביקורתורשימותכתבותמתוךרקתוכנועללמדהפולניהציבור

להופעתהממתיניםישהפולנית.בעיתונותהספרעלשהתפרסמו

הפולני-יהודי.בעברהדיוןאתלחדשכדיהספרשלהפולניתהגירסה

פחדשלהפולניתהגירסהאתלהשליםגרוסשלהבטחתו<למרות
אי ,) 2007יוליהדברים,כתיבתבשעתהופיעטרםהספר , 2007ביוני

מחזיקיםעדייןשפולניםהאנטישמיותהעמדותמןלהתעלםאפשר

והנחרצותהתקיפותהתגובותמןלהתעלםאיןבמידהבהאךבהן'
מיכאלהרבאתשתקףהאיששלהנפשעממעשהולהתעלםאיןנגדן.

והציבוריהרשמיהגינוימןלהתעלםאיןבמידהבהוארשה:בלבשווריך

שלהטוביםוהמעשיםהכוונותאתתמחקשהשלילהאסורלמעשה.
מעבודתםאותםמרתיעאינואישיסיכוןששוםאלמוניםפולניםקתולים

יותרבה.שאשארשיערתילא-1985בלפוליןכשהגעתיהחשובה.

החברהשללהתמודדותעדהכאן'עדייןואנימאזחלפושנהמעשרים
העולםמלחמתבתקופתהן-בעברהכאוביםפרקיםעםהפולנית

קלהאינהזוהתמודדותהקומוניסטית.העריצותבתקופתוהןהשנייה
לאחור'ואחדקדימהצעדיםשני-אחידיםלאבצעדיםרצופהוהיאכלל
הפולנישהעבריודעתאניאחת.אמתשאיןלימוניניסיוניחלילה.וחוזר

להתעלםאיןחרפה.פרקיגםעליהםמעיביםגבורה:פרקירקרצוףאינו
המגליםכיום,טוביםפולניםשלממעשיהםלהתעלםשאיןכשםמהם,

ועושיםבפוליןהיהודיתהמורשתשימורעלבמאבקםואומץנחישות
 ·:·העמים.שניביןדיאלוגלקידום

וחוקרתמרצה ,פולניממוצאאמריקאית ,שיקגוילידת •בוקובסקהאורלה·אנמריה

המפגשיםמיוזמותופולנים:יהודיםביחסיומתמחהבקרקובהיגילוניתבאוניברסיטה

חודשיםמספרשהתהבוקובסקהפולנים.נוערלבניהעולםמרחבייהודיםנוערבניבין

ברובוססומבכאןהמתפרסםהתקצירושם.ידמוסדשלמחקרמילגתבמסגרתבישראל

תרומתםעלוהשניבפוליןהשואהשלחדשייצוגעלהאחדעטה:פרימאמריםשניעל

וב·-2004במאמריםאסופותבשתישהתפרסמובפולין,היהודייםלחייםיהודיםלאשל

2007 • 
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אחריותוחסרתחשוכהלכתהמאפשרתרבותימעםיותרגרועדבראין"

הראשון)הכרוזכמתוך "!התנגדותללאלהובילו

ענקי.עבודהכושרעםושבריריתקטנהאשההיאאלטמןנינה 1
שניםעשרהקדישהלפנסיהצאתהשאחריבמקצועה,כימאית

שפעלונוספיםויחידיםולקבוצותהלבן""הוורדלקבוצתמחייה
 .הנאציהמשטרנגדהמלחמהבזמןבגרמניה
 ) 2007 (הקודמתבשנהאורשראההלבןהוורדספרהעלאיתהשוחחתי

"פרדס".בהוצאת

 .לספרךקראתשמחשעלחלבן""הוורדקבוצתחיתהמהספרי
עבדתיהמלחמהאחרימסוימתבתקופהמהתחלה.להתחילרוצהאני-

ממוקםהיההמכוןמינכן.שבאוניברסיטתלכימיהבמכוןשניםשמונה
שהמלכיםפלאץ","קניגלכיכרברגלהליכהדקותכמהבמרחק

לצדםיווניים.מקדשיםדמוייבנייניםשלושהעליההקימוהבווארים

אפותחתוכך'הנאצית.המפלגהמרכזשלבנייניםשניהיטלרהקים
שלהנדירלבואומץשבזכותלכימיההמכוןשכןהנאציהמרכזשל

וחמישהכעשריםמקלטבו'מצאובראשושעמדוילאנדהיינריךפרופ'
מהוריהםשאחדכלומריהודים","חציהנאציםידיעלשכונומאלה
"הוורדחברישלהאחרונהפעולתםגםהתקיימהזהבמכוןיהודי.היה

הלבן".
היהמהללמודרציתיעצמו'מכוןבאותובגרמניהשעבדתיומפני
הנאצי.למשטרגרמניהוברחביבמכוןוהניר-כימאיםהכימאיםשליחסם

רציתיבנוסףפעולה.שיתףומיהסתייג,מילמשטר'התנגדמהםמי
הסטודנטים.התנגדותעלגםללמוד

עליה?ידעתאיך
לי.וסיפרובמכוןעבדתי-

הסטודנטים?ועלהמדעניםעללמרתמה
רובוט-שנייםרקהיוגרמניהברחביוהניר-כימאיםהכימאיםמבין-

גזרהנאציםעליהםגזרוהמלחמהשבמהלך-גרוסבורדוהלמוטהאבמן
גםוהיהקומוניסטים.שהיוומפניליהודיםשעזרומפנימוות,דין

המלחמהאחריוהוכרזיהודייה,פסנתרניתבביתושהחביאשטרסמןפריץ

עולם".אומות"חסיד

ה"חציתלמידיהםעלחסותםשפרשומדעניםשלשורהחיתהמלבדם

הסתכנותלהסתכןהיהשיכולוילאנד'המכוןראשובייחודיהודים",
 .הסגלחברימצדלהשזכההגדולההתמיכהבשלזאתולעשותגדולה

ששיתפובוטננו'ואודלףקרןריצ'רד-נובלפרסחתנישניהיוולהבדיל
תקציביםמאשרוהיהעצבים,גזעלעבדקרן •המשטרעםפעולה

פעולהשיתףבוטננוהריכוז.במחנותאדםבבנימדעיים"ל"ניסויים
באושוויץ.מנגלהעםשעבדפרשוארלרבותאנתרופולוגים,עם

משוםלגמרי.אדישיםהיובגרמניההמדעניםרובואולם
מהפקולטהצעיריםקבוצתשלפעולתהענייןביעוררהכך

להתנגד.אומץלהם'שהיהמינכןאוניברסיטתשללרפואה

פעולתה.ואתהזאתהצעיריםקבוצתאתתארי
בחרוהלבן""הוורדהכינויאתשקיבלוהקבוצהחברי-

פחותחיתההזאתהפקולטהכירפואה,בלימודיברובם
שישרתוקיוושהםומפניהנאצית,באינדוקטרינציהחדורה

בעתהיוהםאדם.בנילהרוגייאלצוולאכרופאיםבצבא
מגויסיםהיותםעובדתוחיילים.סטודנטיםאחתובעונה

צבאיתלמשמעתנתוניםהיואמנםהםהגנה.להםהעניקה
מהסטודנטיםיותרחופשייםהיואבלבמסדרים,ונכחו

רגלדריסתלגסטאפוחיתהלא 1942-3עדכיהאזרחים,

הקטנהמהחבורהאחדכלהוורמאכט.שלבקסרקטינים

שול'הנסמרשימה.אישיותהיההללוהסטודנטיםשל
רצוןכנגדיוגנו,להיטלר-1933בהצטרףבתוכם,המרכזיתהדמות

אבלשם.הארגוניתבהירארכיהגבוהדיוהגיעפצפיסט,שהיהאביו

סופיהזאת.מהאידיאולוגיהלהתרחקלושגרםאנושייושרבוהיה

חיתהאבללתנועה,היאגםתחילההשתייכההנס,שלאחותושול'
ההתחלה.למןממנהמסויגת

ונפטרהרוסייהחיתהאמו .שמורלאלכסנדרהיהנוספתמרכזיתדמות

אתושללרוסית,ותרבותספרותעלגדלהואשנתיים.בןכשהיה
היהשמוצאוגרף,ויליגםמיוחדלציוןראוי .מראשיתוהנאציהמשטר

יותרהרבהספגהוא .-1935ברקלדייךשצורפהבמערב,מסארביקן
שלאצנועבחוראדוק,קתוליהיההמערבית.האירופיתמהתרבות

כמובןוהיוהנאצי.המשטרעםהדתיתאמונתואתליישבהיהיכול
אחרים.

התנגדותם?אתביטאווחבריהםחםאיך

הקווקזלעברמזרחההתקדםכשהוורמאכט ' 1942ביוני-יולי-
שבהםכרוזים,ארבעהשמורלואלכסנדרשולהנסכתבווסטלינגרד'

הלבן"."הוורדבשםעליהםוחתמולמשטר'להתנגדקראו

חלבן"?"הוורדלמה
ב"ורדובחרועקבותיהם,עללעלותשיקשהנייטרלישםחיפשוהם-

קראמהםשאחדזה,בשםהבינייםמימיספרבעקבותכנראההלבן"
אז.

בכרוזים?עשוחםמה

שונים,למעניםבדואראותםושלחועותקים-100בכרוזכלשכפלו-

סגנוןבאלה.וכיוצאמוריםרופאים,-אינטליגנציהלאנשיבעיקר

שהרבוביקורתי'קתוליעתרןשלעורכיםמשניהושפעהכרוזים
הממוצע.הקוראעלשהקשהסגנוןובציטטות,באנלוגיותלהשתמש

משמעיתחדלהתנגדותקוראיםשהכרוזיםלחלוטיןברורהיהזאתעם
ליהודים:יחסולרבותשלו'ולאידיאולוגיהופשעיולמשטר

להצביעאלא ,היהודיתלשאלהזהבדףלהתייחסמעוניניםאנואין "."

זובארץנטבחוולין"פעלההשתלטותשמאזהואוהעיקר 1העיקרעל

להםדומהשאיןלפשעיםעדיםאנו .חייתיבאופןיהודיםאלף 300

כל .מאשםלהינקותהגרמניהעםיוכללאכךעל !האנושותבתולדות

השני)הכרוזכמתוךאשם!"אשם!אשם!מכםאחד

פניו ,שלוםאומרכשהוא .שקרהיאהיטלרשלמפיוהיוצאתמילהכל 11

 ,לרשעמתכווןהואהכל-יכולבשםנפשעשימושעושהוכשהוא ,למלחמה

הרביעי)הכרוז(מתוך "לשטן! ,נופליםלמלאכים
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שהעזוהמעטום

רוחואנשיסטונדנטיםהלכן,הוורדאלטמן:ינינה
הוצאתלשלטון'היטלרעלייתואחרילפניכגרמניה

עמ' 487 , 2007פרדס

הגרמנים,הסטודנטיםבהתנגדותעוסקאלטמןינינהשלספרה
אותהומשווה 1הנאצילמשטרוממשיכיהםהלבן""הוורדחברי

העזולאהגדולשברובםוהפרופסורים,המדעניםלהתנהגות
מבליטהזאתעםאיתר.פעולהשיתפוואףלמשטרלהתנגד

קטנותוקבוצותבודדיםהלבן","הוורדלקבוצתבנוסףהמחברת,
להתנג.דהםגםשהעזולה,ומחוצהבאקדמיהאחרות
ניצוצותאתלגלותבמיוחדחשובלההיהשואהשכניצולתנדמה

המשטרבתוכנישהתקיימו 1הללומאודהמעטיםההתנגדות

הרבים.שלהפעולהשיתוףעומקמול 1הנאצי
 1היהודיוילשטטרוינודלפרופסורנלוויםאנחנו"האקדמיה"הראשוןבחלקחלקים.שלושהבנויהספר

שלבאקדמיהלעמיתיוהאישיסיפורודרךומתוודעים 1לשוויץלברוחלבסוףונאלץמהאוניברסיטהשסולק
לרודפים.הצטרפושאףאושהתעלמווהרביםבושתמכוהמעטיםובהם 1מינכן

אלברטובהם 1להתנגדשהעזוהמעטיםשלהאמיץסיפורםבולטלנאציזם,המדעניםרובכניעתרקעעל
אחרים.כמהעודושלבהרחבה,מסופרשסיפורו 1איינשטיין

והחובבנףתגבורתם 1זולקבוצהשהשתייכובמינכןהסטודנטיםאתמתארהלכןהוורדשלהשניהחלק
גורלם.אתשחרצהשלהם,הקונספירטיבית

נוערבניושלבהמבורגיחידיםכמהשלהתנגדותםסיפוראתומעלהמוסיףהמצולות""אלהשלישיהחלק
 .הגסטאפוידיעלנתפסושהללולאחרהלבן""הוורדקבוצתבעקבותשהלכונוספים
ווכךעצמו;בסיפורמופיעהאינהאבלאותווכתבהשחקרהכמי"רק"בספרקיימתעצמהאלטמןינינה

בהירה,לשוןאחת,ובעונהבעתואובייקטיביתאמפאתיתבלשוןשמספרומקיף,גדולתיאורבאמצעות
אלטמןינינהלנוהעניקהאקדמיים,ובניסוחיםבמינוחיםהקוראעלמכבידהשאינהאבלהיטבממוסמכת

וכבניכיהודיםלנוחשובספרלא!להגידהעזו-הנאציהטרורשללבושבלבאנשיםעלמספראשרספר
היוםנוהגאניואיךאז,שםחייתיאילונוהגהייתיאניאיךעצמו:אתושואלשחוזרמילכלוחשובאדם,

כאן. .ואחרתשונהבמציאות

כפרייהודית

הלימודיםחופשת,חודשי 1942אוגוסט-ספטמבר-אוקטוברבחודשי •

כלעםיחדהלבן""הוורדחבריהסטודנטיםנשלחובאוניברסיטה,
עםלמינכןכךאחרוחזרולרופאים,כעוזריםהמזרחיתלחזיתיחידתם

לאקציהעדיםוהיובווארשההתעכבולחזיתבדרכםהלימודים.התחדשות

המלחמה.שלנוספותלזוועותעדיםהיוברוסיהכךאחרורשה.בגטו
ולמצואשלהם,המסגרתאתלהרחיבאותםהניעוהללוההתנסויות

אליהםהצטרפוזהבשלבאחרות.באוניברסיטאותגםאנשיםעםקשרים
התיכוןהספרמביתתלמידיםוגםהוזכרו'שכברגרף,ווילישולסופי

וכןומסארבריקן'בורגמפרייגרףוילישלנוספיםוידידיםבאולם,
באוניברסיטתולמוסיקולגיהלפילוסופיהפרופסורשהיההונו'פרופסור

בתיאטרון.שעסקהרנאק,ופאלקמינכן,

שטוטגרט,מינכן'בעריםהפיצוהכרוז

וזלצבורג,אוגסבורגלינץ'וינה, 1ברלין
והיההרנאקפאלקבהשפעתנכתבוהוא
נפש:לכלמובנתפשוטהבשפהכתוב

נתוניםבמזרחהגרמנים"הצבאות

[שלהפלישהובמערבמתמדת,בנסיגה

בדיוקוקרבה".הולכתבעלות-הברית]

הגרמניהעםאתהיטלרמוליךמתמטי

החמישי)הכרוז(מתוך "".תבוסהלקראת

ב-בסטלינגרדהגרמניתהכניעהאחרי-

אתהונופרופי'כתב 1943בפברואר 1

ביןלחלוקהשנועדהאחרוןהכרוז
הסטודנטים:

אנשישלאסונםנוכחמזועזעהעם,,

האסטרטגיה .[הגרמנים]סטלינגרד

ממלחמתהטוראי-הראשוןשלהגאונית

גבריםאלף 300הובילההראשונההעולם

אחריותבליומותםאסונםאלגרמנים

(מתוך "הפירר!ל,ןתודה .תכליתובלי

האחרון)הכרוז

וסופיהנסהניחו 1943בפברואר-18ב-

שלהדלתותלידהזההכרוזאתשול

מינכן.באוניברסיטתההרצאותאולמי

מאכסדרתהשליכוהנותריםהכרוזיםאת

בליהראשונה,הקומהאלהשנייההקומה

שהאוניברסיטהלכךמודעיםלהיות
עלשעלוגסטאפואנשישורצת

ובעקבותיהםמידנעצרוהםעקבותיהם.

הקבוצה.חברייתרכלגםמידנעצרו

בגורלם?עלהמח
התקיים , 1943בפברואר-22בהכל,בסךימיםארבעהכעבור-

למוותנידונוהםפרובסט.כריסטוףושלשולוהנססופישלמשפטם

בו-ביום.בוצעהדיןופסק

שנתפסו?אחריימיםארבעהלחורגהוצאושחםבטוחהאת
כן. •

לאחרים?קרחמח
גרףוילי 1שמורלאלכסנדר .-19.4.1943בלמשפטהועמדוהאחרים •

מפאלקחוץמאסר'עונשיקיבלוהאחריםלמוות.נידונוהרבוופרופי
בכלראיתי .אחריולעקובמעונייןהיההגסטאפוכיששוחרר'הרנאק

לדוןכדיובמשתמעלצבא,אותולהחזירשדרשהימלרשלמכתבאופן
למוות.אותו

הענףראשימשניאחרחרנאק,אווירשלאחיוחיהחרנאקפאלק
ההתנגדותקבוצתכנראהשחיתההארומה","התזמורתשלחברליני

עליה?גםכתבתלאלמהבגרמניה.אזשפעלהגדולהחכי
עליהם.שנכתבובספריםכמובןעליהםקראתיהמצע.מקוצר •

חלבן"?"חוררושלהמקוריתהקבוצהמנתחחבריםכמה
אנשים.כעשרה-

כרוזים?בחפצתהמשיכוחם

כרוזשלעותקיםאלפיהפיצוהם 1943בינואר-30-31השלבלילה-

אתגדולה.נאציתאנטימחתרתשקיימתרושםלעוררכדיוחמישי

ומהשערכתהתחקירעלמעטספריכזאת,תעודהשחזנותחיות
 .שלךהמקורותחיו

היוםפתוחיםכרכים,עשרותשכולליםהגסטאפושלהפרוטוקולים-
בנוסףרבות.בהםוהסתייעתיבברלין'בבונדסט-ארכיבהרחבלציבור

המשפחותובניהפרופסוריםשלהמשפחותבניעםראיונותקיימתי
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מכתביםקראתיהלבן"."הוורדחברישל
וחלקםהתפרסםשחלקםשלהםויומנים
המשפחה.בניידיעללקריאהלינמסר

עלשהתפרסמוספריםכמובןוקראתי

המלחמה.אחריאלהנושאים

יותרחרבהשחיומהספרהתרשמתי

בקבוצה?חבריםמעשרה

שלושתשללהורגההוצאהאחרי-

להנםהכרוזיםאחדהגיעהראשונים,

מריולחברתויהודי""חצישהיהליפלט
והוסיפואותוהעתיקוהם .יאןלואיזה
[חברישלהם"והרוחמשפט:בסופו

אתלחיות!"ממשיכההלבן"]"הוורד
כמהפעלושבהלהמבורגהעבירוהכרוז

נוספותקטנותנאציותאנטיקבוצות

כולםכמעט .אותולהפיץשהמשיכו
בכלאהוחזקוחלקם . 1943במהלךנעצרו
במחנהוחלקםבהמבורגהגסטאפושל

לאהםהמבורג.ידעלנוינגאמההריכוז

 .הספיקולאהנאציםכילהרוגהוצאו

נוינגאמחאסירילמרביתקרחמה
בספרך?שחזנותפילסביטלוכלא

לפניימיםחמישה , 1945במאי-3ב-

אתהגרמניםהובילוהמלחמה,סיום
אלפילסביטלוכלאנוינגאמהאסירי

היםחוףעלשעגנוגרמניותארניות

שהבריטיםודאגוליםאותןשלחו ,הבלטי
האחרונהתחנהחיתהזאת .אותןיפציצו

הרגעעדממשהמוות.מצעדישלוהסיום
עשוהגרמניםהמלחמהשלהאחרון
פשעיהםאתלטשטשנואשיםמאמצים

עדים.להשאירולא

שלאשאלחעכשיולשאולרוצחאני
להערכהאלאלמעשיםישירותשייכת
ביןמספרתאתבספרךהמעשים.של

חילטגונדבשםאשהעלהשאר
לצנזורהחוצנהתחילהלנוח.שפעלה
מכתבכללהשמידלחוחורוהנאצית

בזמןהנאציתגרמניהבתוכניהמשטר

אמיתית.גבורהחיתהזוחמלחמח
שאיןשאלחאותךשואלתאניאבל

חילטגוכדעליה:טובחתשובחלי
אנשים.לחצילכדיחייהאתסיכנה
כמעטחסתכמחחלבן""חוררופעילות

המשטר,נגדכרוזיםבחפצתורקאך

חאםקיצונית.זהירותבאיגםונעשתה

חפצתלמעןהחייםאתלסכןחיחנכון
בלבד?אנטי-נאצייםכרוזים

עליהלענותשאפשרשאלהזאת-
כרוזיםשהותירוהרושםאתכשבודקים

לערוקמצליחהרנאקכשפאלקאלה.
נשקועםולעבורביווןהגרמנימהצבא

כרוזיםשםכותבהואהיוונית,למחתרת
שם,הגרמניהכיבושלצבאשמכוונים

הנסשלמהכרוזיםמשפטיםבהםומשבץ

הכרוזיםהאדומה"."התזמורתושלשול
הגוליםלגרמניםעצוםעידודגםשימשו

בגרמניה,הריכוזבמחנותולכלואים
מאןתומסלבם.בכללנאציםשהתנגדו

הקבוצה.שלפעולתהאתמאודהעריך

עדשמקריןמצטבראפקטהיהלכרוזים
פיעלחדשדורלגדלכשאפשרהיום,

לאגםהםהאלה.האנשיםשלהמופת

כפי ,אחרדברשוםלעשותיכלו
"למותהיהזהמהם.אחדיםשהתבטאו

היטלרנגדלמותאובחזית,היטלרלמען
 11 •נגדובמאבק

הספרוכתיבתהתחקירחיומה

בשבילך?
חיזקווהםנפלאים,אנשיםגיליתי-

נמצאכשהואגםבאדםהאמונהאתבי

 .ביותרהקשיםבמצבים

*** 
ינינהשלהגדולהספדהואהלבןהוורד

שהיא.בחינהמכלגדול .אלטמן
מה"ווייסהחלקימימוןקיבלהלכתיבתו

בגרמניה.ורזה"

מבקשיםשבוומהגטאותמהמחכות

וסופיהנסלמטה:שול,סופי :במרכז ,לשווסופיהנס :העליונהבתמונהנוסףאדםבסיועדרךמצאהחיאמזון.
פרובסטוכריסטוףשוללתעודתםאלחמכתביםלהעביר
מכןלאחרולמוחלהוראות,בניגוד

אכןשהמשפחותחתודח,ממכתבי

אנשיםספקבליחצילומעשיהחבילות.ושלחוהמכתביםאתקיבלו
שחיוסקנדינביםאסיריםעםלקשרחוצנהכךאחרברעב.ממוות
גלחשיאיש-קשראותובאמצעותוהצליחהנורא,בריאותיבמצב

כשהיאמסוים,ברגעבשוודיה.מחצלב-חאדוםויטמיניםבשבילם
"חאםלח:אומרחראאנטי-נאצי,חיחחראשגםאניחעםמתייעצת

מוצדק?"חרבווהאםמעשייך,תוצאותתחיינהמחלךברור
בהוצאתהאדומהלתזמורתיזרעאלמעמקזושההספרמחברת-יכפרתיהודיחיוחםחלבן":"חוררוחברילגבישאלחארתחאותךשואלתואני

 77עתרןספריבהוצאת-שיריםתושהכתרנגדלפעול .ספקשוםבליגיבוריםחיוחםשגעוני,באופןאמיצים

אתדירגתישאילומהרהרתאנילפעמים
היו- 10עד-1מבסולםהאדםבני

אנשילאפסמתחתבתחתיתוםינמצא

-10למאודסמוך ,ובראשו ,הגסטאפו

השנייה.העולםמלחמתגיבורי

עלהיטב,והממוסמרהמדויק ,הבהירבספרהלנוסיפרהאלטמןינינה
הםהנאצית.גרמניהבתוכניכאלהגיבוריםשלקטנותקבוצותכמה

כפיבהםישאבלמעטים.תמידכנראההםהגיבוריםמעטים.היו

 .ושנזכוראותםשנכירוחשוב ,לכולנומופתמשוםינינהשאמרה

·:· 
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אןשאופהפאןםט,

שנחה?

tזתהשלפאוםטעל

מוסיקליותיצירות.כמה>יודעהמי<בפעםבאחרונהששמעתיכ
בואיטוגוארי ,גונו ,שומן ,רזבדלי-סטפארבנושאאחדות

וכן ,"מפיסטופלה"שלוהיפהבאופרהורדי>של<התמלילן
הוורד""שבירתכיבדעתיעלהבאחו","ורדהשירשלבפסנתרנגינה
אלאזהופנתהלביתשומתצעירה;נערהשללאונסרמזלמעשההיא

החייליםבשירגם<המתבטאגתהשלבתקופתונשיםכלפיהמזעזעהיחס
הרחמיםלעומתונערות")מצודותלכבוש"נצא-בפאוסטהצועדים
העובדהאתגםזכרתיגרטכן-מרגריטה.כלפיוהקוראהצופהשחשים

אתאישר ,ויימארנסיךשלבחצרומיניסטרבתורשגתה,ההיסטורית,

אמנםזה<ועונשולדהאתשרצחהאומללה,נערהנגדהמוותעונש
בוצע>.

לאוצרפלוס,תשעיםבגיל ,לחזורהחלטתיאתלהוסיףישאלהלכל
פאוסטעלנפלההראשונהבחירתיהאבות.בביתבחדריהקטןהספרים

כמו-לראשונהקראתיאותוגרמנית, ,המקורבשפתכמובןגתה,של
הטובים"(ה"ספריםישראלבארץ-הגרמניםהקלאסיקאיםרובאת

יצירותהיוהבלשים,וחוברותמאיקארלאחרי-שקראתיהראשונים

מארטיןמאתהכובשופלהואסומןשלהאווזתייםבןכמו"עכשוויות"
הדני>.אנדרסן-נקסו

 ,הספרבביתמהלימודכחלקשליבנעורינחשבקלאסיקאיםלקרוא
שלהספריםשבחנותהעובדהלמרותהזאת,לדעהשותףהייתיואני
כלגם-ודומיהםמאיקארלשלהספריםכלמלבד-היושליאבא

 ·קראתי,ושופנהאואר.קאנטהפילוסופיםלרבותהגרמנים,הקלאסיקאים

העברית,הקלאסיקהשלבצדה-בארצנוהגרמניתהקלאסיקהאתאפוא,
לנכסה.מעטלאששקדתי

"הדוקטורעלשסופרוהעםאגדותעלאמנםידעתילנושא.נחזוראך
קייםהיהאכןהזהשהאישלעובדהערהייתילאאךפאוסטוס",
השטן;עםבריתשכרתומכשף,,אלכימאילטענתוושהיה,במציאות,

בשירותיו.שהשתמשוגרמניהברחבימכובדיםאישיםאףהיו

השש-עשרה,המאהובראשיתהחמש-עשרההמאהבסוףהתרחשזהכל

הגרמניורידדהאיטלקיוינצ'ירהלאונרדוופעלוחיובההתקופה
איננואפואהסיפור"האלכימאי"),הנקראשלוציורגםיש<שאגב,

שאזאף-המוקדםהרנסאנסבתקופתהכלליתהתודעהממצברחוק
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עדייןקפלו .כאמור ,התחילרקאךלהתפתח.המודרניהמדעהתחיל

שמימיים,בכוחותכקשוריםהקופרניקאיתהשמשמערכתחוקיאתתפס

לתורתהסכיםלא-הגרמניתהקלאסיקהאיש-עצמוגתהואפילו

בסוףהתחושה.עלהמושתתתצבעים""תורתוכתב ,ניוטוןשלהאור
מדענים-פילוסופיםבאוסטריהפעלועדייןהתשע-עשרההמאה

האטומיםמציאותאתשהכחישוהפיזיקאי>,ומאךהכימאי<אוסוולד

מתמטיקה>.בלייחסותתורתגרסכברמאךכי<אם
הקלאסיתהתקופהשלהמשורריםגדולובראשונהבראשהואגתהאבל

איש-מזהוחוץבכלל,הגרמניתובשירהבשפהובספרותבשירה

הוא("הכללמדי"פאוסטי"קשרכיאם ,הקשורמובהק,תיאטרון

הנצרות.אלאלוהים>לוישאםשאלתהעללגרטכןפאוסטאומררגש"

מיסטיתבתמונהומסתיימת"האדון"אלוהיםעםמתחילההכבירההיצירה
ולצדההבתולה,ישואםהקדושה,מדיהעומדתשבמרכזהנהדרת,

מושכנו"הנשי-נצחיאהובה:נשמתאתוגואלתשנגאלהמרגריטה

היהלא<והואמאהלוגוסטבבידיזוסצנהשלההלחנהעלאל-על",

 .אעמודעודהראשון>
להזכיר:ליצירה,הקדמהשבידיבספרשכתבהמפרש,שכחאחדדבר

ראשיתלביןפאוסט,אתלפתותהשטןשקיבלההיתרביןהקשראת
ושליטהרועהתגלמותדווקאבשטןרואהאינו,שאגבבתנ"ךאיובספר .

 .אלוהיםשלשוטר-חרשמעיןאלאהגיהנום
ובהחלטהיסטוריים-תרבותיים,הקשריםמלאבכללגתהשלפאוסט

תקוותיאךומלואו.עולםמכילהשהיאהזאתהיצירהעללומרניתן

המפעלשלמגמותיומידהבאיזו-השאלהעללענותבעיקרהיא
החשיבותכגוןהאלו>,המגמותעלאחתלאמצהירעצמו<והואהזההאדיר

בימינו?רלוונטיותעודןמתמדת,ושאיפהרצייהשל

חיגתהשלסטפארגםאלאפאוסטההיסטוריהאישרקלא ,כאמור
אסטרולוגיהעדייןחיתההכוכביםידיעתכאשרהביניים,ימיבסוף

בשיטותיהםהרגווהרופאיםאלכימיה,חיתההכימיה("איצטגנינות"),

ושללאפאטרשלתומך ,כמדומניהיה,גתהחוליהם.אתהמופרכות

בשבועוןבשעתושהופיעמאמרפישעלההומיאופתיה,אבי ,האנמן
לחוליםשהזיקהמכיוון ,מאודחיוביזרםחיתהצייט','דיהגרמני

שלפאוסטהתייאשכךבשלההם.בימיםהמקובלתהרפואהמןפחות
שנדחהולאחרלחקור>ניסה<וגםולימדשלמדהמדעמןתחילהגתה
פעמוניצלצולורק-להתאבדביקשהאדמה")("רוחהרוחותבידיגם

שהתגלה ,הנודדהסטודנט-הכלבשללידיואזנפלהוא .הצילוהכנסיות
איוב-גתה.שלהשטןכמפיסטו'

 ,אלכימאיאלאבימינו'כנהוגמדעאישאיננוכמובן'פאוסט,אבל
 ,סברוכך<שבעזרתה,החכמים""אבןאתלגלותהנראהככלשביקש
מהיםגדתמפליסטפארשלחייובסוףלזהב>.הכללהפוךיתאפשר
ואדניותמסחראדניותפורייה,לאדמהסכריםבאמצעותשנהפךהכבוש,

משקטחוץ-נפשושחפצהכללפאוסטומביאותים,שודדישל

האוהבתמרגריטהתאוותו'וקוונןהקדושההבתולהחסדירקהפנימי:
כ"מאמץפאוסטשלשליטתורצוןאתלפרשמאפשריםוהמתמסרת,

 ) WER IMMER STREBEND SICH BEMUEHT DEN .•שואף"
) KOENNEN WIR ERLOESEN 

להודותויש-הפאוסטיתהבעיהאתלפתורגתהמצליחכי-כןהנה

שממנהקתולית,מיסטיקהאותהשלבתחום-נפלאהאמנותיתשבצורה
מפיסטו.ה"כלב"הופעתלפניפאוסטברח

חלקים,בשניטרגדיהאלאהיסטוריאופילוסופיחיבוראיננופאוסט

מפרגמנטהתפתחואףאלאשוניםבזמניםשנכתבובלבדזושלא

לתיאטרון.השונותהגישותכלמובאותבתיאטרון"ב"מבואלפרגמנט.
ההצגותמספרהיהבוויימארעצמוגתהשלשבתיאטרוןלהזכירכדאי



מעורבתטכניקההשחור","היערגל,אפרת

 ,למשל ,מאשרבהרבהנמוךאחתבעונהגתהשליצירותפיעלשהועלו
אופרותשלברמהבערךשהיוקוצבואה,אחדשלמחזותיוממספר

היום.טלוויזיוניותסבון

מנהלביןמתנהלבתיאטרון",ב"מבואהבימתית,היצירהעלהוויכוח
יצירתושלהערךמרכזיותעלהעומד ,המשוררלביןהתיאטרון

וגאוניותה.

ולצוויהאמנותלצולהיענותבעת-ובעונה-אחתידעעצמוגתה

חושיסיפוקדהיינו: ,חיזיוןוגםדרמהגםלצופהולספק ,התיאטרון
המילה:שלהמדויקבפירושקרנבליתהשתוללותכדי,עדביותררבגוני

השטןבעזרתכאן-האלוהיהשגבמן-רנה" pה"-הבשרכשחרור

 ,אורבאךשלבמרתף ,לדעתימתחילה,הקרנבליותובעצמו.בכבודו
שיכורים.סטודנטיםשלחבורהעלכישופיואתמפיסטומפעילשם

 ,אופנבאךשלהצרפתיתבאופרה ,עצמומקוםבאותו ,יותרהרבהמאוחר
לחבורתהפנטסטייםסיפוריואתהופמןא.ת.א.הגרמניהסופרמספר

ומשםהמכשפות,למטבחהעלילהעוברתב"פאוסט"דומה.סטודנטים

עלהמכשפותשלגיסהוואלפורבליל ,ה"הבשריות"לשיא-
לילהואבאופיולגמרישונהפרקהשטן.שלבראשותוה"בלוקסברג"

שלההילהממתנתשבופאוסט,שלהשניבחלקהעתיקואלפורגיס
הנוצריהגיהנוםשל<והצואה>הגופריתסרחוןאתהאגדיהחומרריבוי
המשתוללת>.הבשריות<ושל

התמימההנערהשלהנוראההטרגדיהמתרחשתהזאתההשתוללותלצד
אף-<ולמעשהמסוגלתשאינה ,מרגריטה-גרסכןהחושים,בריאתאך

-האדוןשלשגבות-בלהבותחביוהפצרותבפגילעמודרוצה>אינה
אותולגרורל"עוזרו"המניח-ומושךמהודראךבמקצתהמזדקן

אתהחורציםפשעים ,אהובתושלואחיהאמהכלפינוראיםלפשעים
עצמה.גרסכןשלגורלה
היצירה,מןמרגריטהנעלמתפאוסטשלהשניהחלקלסיוםועדמכאן

נעיםשלאאתשוכחפאוסטכגואלת. ,כאמורמופיעה,היאאזורק

שלהכישוףממעשיאחדזהוהאמנםהקיסר.שללטירתוועובר ,לזכור
הגרמנית"הלאומיותבעלתהרומית"הקיסרותבהכרח.לאמפיסטו?

עלהאפיפיורעםשניםעשרותונאבקהפאוסטשלבימיוקיימתחיתה

קיסרביןשמלחמהכךקרדינלים>,למנותהזכותעל<למשלעליונות
גתה.שלהמצאהאינהפאוסטשלהשניבחלקכמונגדי","קיסרלבין

אוהשטןשלמעורבותוללאכאלומלחמותהתנהלו ,כמובןבמציאות,
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אחר.קוסםשל
חריףסאטיריקטעהקיסר-שכנגדלפרשתהוסיףגתהאגב,
שלוה"כנגד"עלהקיסרניצחוןעםשהשלימההכנסייה,נגד

הטילהזאתתמורתאך ,מפיסטושלוהכישופיםהרוחותבעזרת

וממון.תלותשלכבדעולהקיסרותעל

פאוסט-שלההשפעהבפרשתביותרהמענייןהפרקאבל
כביכולהואש"כיסוים"הכסףשטרותשלזההואמפיסטו

ושעתידים ,כלשהובמקוםהוחבאופעםשאיהאוצרותבכל
ל"כישוף"ישבפארסטאחריםרביםפרטיםכמולהתגלות:

מקבילה-אחראוזהאוצרשרשלהריקהכיסמילוי-הזה
 ,הערךחסריהאסיניאטיםגתה:שללתקופתוהקרובהבמציאות

המהפכה.לפניקצרזמןהצרפתיתהמלוכהידיעלהודפסואשר

מציאותבתוךהנתוןאמנותימחומרלעבורעלינובהמשך
מתוךרוחותעולםלמעין-ממשיתיותראופחותהיסטורית

הומרוסשלעולמםשנים:אלפימלפניאגדותשלמכלול
אידיאלעומדשברכזורבים,ולטינייםיוונייםמקורותעודושל

הלנה.הנשי:היופי

פאוסטמושךאותהרפאים,כרוחהבימהעלמועליתהלנה
שובהאמהות";אלש"ירדהלאחרהקיסר,בחצרחגבימתעל

יווןשלהפגניהעולםעםלהתחברלושתאפשרנשית,ישות
זהאליו.להגיעמסוגלאינוהנוצרישהשטןהעתיקות,ורומי

המרקםאתכךואחר-הלנהשלרוחהאתלהעלותמאפשר
השכלתישאיןהעתיק",ואלפורגיס"לילשלהמורכב

אסתפק .דמויותיוכלאתלזהותכדימספקתהקלאסית
שייכתדווקאאלאעתיקהשאיננהאחת,דמותשלבסיפורה

הסכולאסטימוחופרי"הומונקולוס",האירופיים:הבינייםלימי
עלמרחףהומונקולוספאוסט.שלתלמידווגנו,שלהקודח

מפילוסופי-אחדאתושואלבמבחנה,סגורהאוקיינוס,גלי
לונאמר"להתהוות"?יוכלכיצדתאלס,היווניים,הטבע

אלהלמןהחייםהתפתחותשלביכלאתלעבורשעליו
מזועדייןהרחוקהבתבניתהאבולוציהזוהיבים.הראשוניים

עםללאמארק,במקצתקרובהכבראוליאךהדרווינית,

קיימתמטרהבדברהיאכאןההנחהאריסטו.שלתוספת-מה
בהכרח.המציאותתגיעשאליהההתפתחות,מלפנימראש,

להלנה,דיוננואתונחזירהזאת,הפרשהאתכאןנעזובהבהאך
הקיסרשלהמסכותבנשףרוחההופעתאחריבנשים.היפה

נפילתאחריומגיעה ,התיכוןליםהנראהככלשבההיא
שולט,הואבהלספרטה,בעלה,מבלאוס,שלבארנייתוטרויה

יוונית""טרגדיהגתהבונהואילךמכאןשלה.הפמליהעם
ובפרוזודיה-ומקהלהשחקנים-המקובלבמבנהממש

במשקליםטוריםלגרמנית:לתרגמההיהשנהוגכפיהמקובלת,
טרםהעתיקותורומייווןשבתקופתחריזה,בלישונים,

הומצאה.

הנדרש,כלאתמכיניםקורכן.להקרבתלהיכוןמצווההלנה
עצמה.היאלהיותאמורשהקורבןמתבררואז

יפתח.בתמקורבןאותומכיריםאנובתנ"ךישן.מוטיב-אכן

פוסידון-היםאלאתלפייסשנועדהאיפיגניה,ומהקרבת

היוונית,באגדה-לטרויהלהפליגהיווניםמןהמונע ,נפטון
("איפיגניהגלוקהאופרותמלחיןשללנושאשחיתה

בהבטאוריס","איפיגניהבדרמהעצמוגתהושלבאאוליס")
הקורבןממזבחאיפיגניההצלתמאזהאירועיםמובאים

 ~~ 47בעמ'~~המשך
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 111מצד
~~~~~~~~~-~~ 

לוותןעמוס

אוןןעוםספרום,מןספום,

והנצוריםהצרים

גרדריבודו"חהשלכותיהיומהעדייןיודעאיניאלהדבריםבהיכתב

אבלהשנייה;לבנוןמלחמתשלבעטיהוממשלתואולמרטעלהשני

הדיןביתלדוחבהשוואהוכאפסכאיןלהיותעלולותשהןליברור
העובדהבעזה.מלחמתנושלבעטיהבהאגמלחמהלפשעיהבינלאומי

ההרעבההמצור'צעדימוללנותעמודלאעקרוניתצודקיםשאנו
ברצועה.שלמהאזרחיתאוכלוסייהנגדנוקטיםשאנווההשפלה

עניים':'שמחתהגדולהביצירתואלתרמןכותבהעיר''נופלתבשירו

המצריםביןכיוישנו,עוצםכלחי

הנצורים!אשריכיהצרים,אשרילא

בעוניינו>,כלומרכוחנו'"עוצם"היה<וזהאנוהיינו"הנצורים"פעם
והמוסלמיהערביהתיכוןבמזרחבהתחשבהיוםגםאנוכאלהובעצם
ל"צרים".נהפוךאםלנואויאבל .אותנוהמקיף

הארישןפרחעםערהב

כילבושתי'מודה,אניולעילא.לעילאמקצועיסופרהואמקיואןאיאן
עורכת:אחרת,פרוזהעובד'עםמילוא,סמדר<מאנגלית:צ'זילחוףעל

כלואהבתישקראתי'עטומפריראשוןספרהוא ) 2007המרמן'אילנה
דהיינוהמילה,שלהמקוריבמובןמקצועיסופר .שבותגוכלאות

התחביר'המשפטים,המילים,במפסלת:ומפוסלמהוקצעאצלושהבל
ושנון.מעמיקחכם,סופרהואממילאהדילוגים.הפסיחות,העלילה,
של ) 31.10.0 ('ספרים'במוסףלעאלאיריסשכתבהכפיעליולכתוב

שלועכורהקטנהשלולית"נקוויתשלוהנובלהתחתכי'הארץ'

לעצמה",מודעתלאריאקציוניותושלגברית,תוקפנותשלשמרנות,

המעידיםמעודי'שקראתיוהמטופשיםהמכועריםהדבריםמסוגהיא

כתיבתה.מושאעלמאשרהכותבתעליותר

נושאו:אתגםהמציגמקיואןשלסיפורונפתחדייקנותבאיזוהנה
לילההוא,בלילהשניהםובתוליםמשכיליםצעירים,היו"הם

אפשריתחיתהלאמינייםקשייםעלששיחהבזמןחיווהםכלולותיהם

אופן".בשום
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צעיריםשניופלורנס,אדוארדשלאהבתםסיפוראתמספרמקיואן

לילהשישים.שנותשלבבריטניהוהגבוה,הבינוניהמעמדמןבריטים

שלמוקדמתפליטה-באסוןמסתייםצ'זילחוףעלבמלוןכלולותיהם
התפרצותאחריההגוררתפלורנס,שלמיניניסיוןהעדר'בשלאדוארד
כי<בנימוקשנישאולאחרספורותשעותנישואיהםלפירוקהמביאה

המהפכהלפנירגעמיניים""קשייםעלסיפורזהולכאורהמומשו"),"לא
זההמינים.ביןהמשחקכלליאתלחלוטיןששינתהבבריטניההמינית

לחשוב.נוטיםשהמבקריםכפיהעיקר'לאלדעתי'אבל'זה,עלגם
הואשכןתומו'עדהספראתנקראלאאםהעיקראתנביןלאבעצם
<יפהפיים>עמודים 160פנישעללאחרממש.האחרוניםבדפיושםמצוי
הילדות,אלדילוגיםתוךחתונתם,עדהזוגשלההווהאתמספרהוא

דוחסהואהאחרוניםהעמודיםבארבעתהריהלימודים,ושנותהנעורים

מפלורנס:החפוזהפרידתומאזאדוארדעלשחלפוהשניםארבעיםאת
שלשורהניהלהוא

היהאהבים,פרשיות

מסעדות,בעסקימעורב

לחנותשותףנעשה
והתגרשהתחתןתקליטים,

הכלובסךפעמיםשלוש
שמגדירכמובזרם""נסחף

מותלאחר .ואןמקיזאת

הואאביומותכךואחראמו

הכפריבביתלהתגוררשב

 ,'היתבטרווילהוריושל
כבןכברבהיותושם

להלךחזרשישים,
בהםשבסביבהבשבילים

פלורנסאתלראשונהפגש
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מקיואןאיאן

השניםכלבה.והתאהב

מפורסמתמוסיקאיתנעשתהכיידעולאאיתהקשרליצורניסהלאהללו
שהיהפעםבכלאבלותהילה.לפרסוםזכתהשלהאנסימורורביעיית

היהאחתחורשהבתוךעמוקהשביליםהסתעפותאלומגיעמטייל

במפתהמבטלהעיףכדימלכתעמדההסתםמןשכאןלתומולו"מהרהר

למצואנחושהשנה,ארבעיםבמרחקאוגוסט,חודששלההואבבוקר

להודותמסוגלהיהסוף"סוף,ושםאהבתה.עללפניוולהתוודותאותו"
לאומעולםאותה,שאהבכפימישהיאהבלאשמעולםעצמובפני

מתברר ,) 164<עמ'ברצינותו"להשהשתווהאשה,אוגברמישהו'מצא
לזכוראדוארדהוסיףפרידתםמאזשחלפוהשניםארבעיםכלשבמשך

בלולאתהארישןפרח"עםנפלאאוגוסטבוקרבאותושחיתהכמואותה
כתפהעללהתלויהקנבסתיקבשערה,הקטיפהוסרטשלההכפתור
זיוף".מכלוהחףהרחבהחיוךעםוהגרמיותוהחסונותהיפותוהפנים

ידעולאהחוף,עלגורלילילהבאותוללכתלהשנתןמצטערוהוא

לשוב.להקוראקולוצלילאתלשמועאזציפתהכמה
והמצמררותהלבמכמידותהשורותמדברותמהעללנחשקשהלא

לנו.נהירלגמרילאשפשרןוהחמצה,אהבהעלמילים,בשלושהללו?

מכךיותראבלעליהם,גםתשוקה,עלדווקאלאוסקס,עלדווקאלאו

<"אשריבחייופעמייםאופעםלאדםשמזדמןחד-פעמידבראותועל
אלתרמןכתב-פעם"רקולוכלניתלופרחהורעם;סופותשביןהאיש

אפשרכך.כלמשמעותיבאופןעליהםחותמוומטביעב'כלניות'),
אחרתאהבהששוםנעורים""אהבתראשונה","אהבהלכךלקרוא

בהמשך'לאדוארדחסרולאשמסופר'כפינשים,לה.דומהלאכמעט
לעולם.עודלוחיתהלאחייו'כלהתגעגעאליהאהבהאותהאבל

עלאלאשהוחמץ'הסקסעללאמקיואן'לנולספררצהכךעלואולי



להם.שאבדההרומנטיקה

אונייגיןיכגניהנפלאהביצירתופושקיןא.ס.לנומספרכךעללאכלום
אברהםבתרגוםשלהחדשהמהדורהאורעתהרואהמקרהשבדרך

היאוגםגורלית,אהבההיאגםלטטיאנהאונייגיןאהבתשלונסקי?
הקובעהואמשכןלאאבלאמנם,רבותלאשנים,פניעלמשתרעת

 ,לאחרישאתבוהיאתחילהאותהדוחהגידיישאוב<אחרי .עומקןאלא
אושראלערגהאותהמנקרתהסיפוריםבשניבסוף>.אותודוחההיא

כותבוכךנשמט.האחרוןברגעאךיד,בהישגכמעטשהואנכסף

 ,השמיניבפרקמז<ביתאונייגיןשלבפיושםשהואבדבריםפושקין
המחורז>:הרומןסוףלפניקצת

האושר,היהקרובוכה

מנת-כוסיאן ...אפשרי!כה

אזהראשקלות .לינגזרהכבר

בחופזי.נהגתיאולי

שלונסקישלה"פירושים"חידת

 ,כאמור .עצמופושקיןלא.ס.כאיורומפושקין
אםשישיתחדשה,מהדורהאוררואהאלהבימים

אברהםבתרגוםאונייגיןיכגנישלטועה,איני

הקיבוץפועליםספרייתבהוצאתשלונסקי
אתכמולדפוס,שהביא ,) 2007 (המאוחד

העשירההמהדורהזוהיאחרוני.אריהקודמותיה,

והיאלההמצורפיםהנספחיםמבחינתביותר
שירת"על ,אחרוניאריהמאתמבואכוללת

אונייגין"יבגניעלגולדברג,לאהמאתפושקין"
התרגוםוכמובןדיקמןעמינדבמאתהעברי"

<בלווייתשלונסקיאברהםמאתוה"פירושים"
הרוסי>.קודמיךב.שלהלבשוביהאיורים
שלםספרמסתתר"פירושים"הצנועההמילהמאחורידברשללאמיתו

ליצירהוביאוריםהערותפירושים,שלעמודים 124,המונהעצמובפני

חייםיצירתהיווהביאורשהתרגוםמסתברהעברי.ולתרגומההמקורית
בשנתהופיעהראשוןהתרגוםימיו.כלבהעסקששלונסקישלמה
כלשלונסקישקדמאזפירושים.עמודי 15שלקצרנספחולו 1937
בשנתשנה 30כעבורכאחת.והפירושהתרגוםוליטוששכלולעלהעת

אחרון","נוסחהקרויחדשתרגום,הופיעמותולפנישנים,שבע 1966
עמודים. 124בןפירושיםנספח ,כאמור ,ולומעטלאהראשוןמןשונה

רבותללמודהקוראיכולוחידושיוחשיבותוהענק,התרגוםמפעלעל

באוניברסיטהלתרגוםהקתדרה<ראשדיקמןעמינדבשלמהמסה
הופיעושכברהאחריםלמאמריםחדשהתוספתשהיאהעברית>,

הקריטריוניםכלאתדיקמןמונהבמאמרוקודמות.במהדורות
בקנהנדירמופתתרגוםהואשלונסקישלתרגומומדועהמקצועיים

עמה.מסכימיםהמומחיםשכלדעה ,עולמימידה

כךעלכתבתיכבר ,עצמוהתרגוםעלהפעםלהתעכבבכוונתיאין
זומחידהמשהושלונסקי.שלהפירושיםחידתעליותראלאבעבר,
כשהיאפושקין",שירת"עלהיפהבמאמרהגולדברגלאהפותרת

הואפושקיןכי ,רוסיכליודעשבוודאימההעברילקוראמסבירה
מפושקיןרקכיהתשע-עשרה.במאההחדשההרוסיתהספרותאביבעצם

לרמונטוב,כמושמותעםהגדולההרוסיתהספרותמתחילהואילך

בחייופושקיןכיודומה.צ'כוב ,,דוסטויבסקיטולסטויטורגנייב, ,גוגול
את ,בשירתוהיצירהסוגיכלאתהגאוןשלברוחווהתיךקלטהקצרים

פושקיןאבלוכדומה.עםאגדותהדרמטית,האפית,הלירית,השירה
מיגםהואאלאשכזאת,בתורהרוסיתהספרותשלמייסדהרקלאהוא

שלאלמרותהעולם.לספרותאשנבלהופתחאירופיתספרותשעשאה
האיטלקית,הצרפתית,התרבותאתספגהרימסודריםלימודיםלמד

המשכיליםאחדהיה"פושקיןכיאומרתגולדברגוכדומה.האנגלית
הבלתיליסוד ,גאוןשלנכוןבחושהפךשלמדומהבדורוהגדולים
הרוסית".הספרותשלמעורער
כרכיםארבעהפרסםלאנגלית,אונייגיןיכגניאתשתרגםנבוקוב,

טובפחותלאהבין ,אותושהקדים ,שלונסקי ,) 1964 (פירושיםשל

הוא ,כןאםשלוהפירושיםמפעלהזאת.המשימהחשובהכמהממנו

 ,הרוסיהמשוררשלגדולתומלואאתהעברילקוראלהראותניסיון
ספרותיתגדולהשלפירושהמהלהביןשלואישיניסיוןגםואולי

והןפושקיןשלבזמנוהןשרווחההתפיסהפיעלכזוגדולהאמיתית.
ליצירההמייחסתזוהיא ,ונסקישלשלבזמנו

יצירהכלומרהיסטורית,גדולההספרותית

חוללושהשפיעהוההשפעותשספגהשההשפעות
במציאות.ממשישינוי

שלמדבריומביאשלובמבואאחרוניאריה

נתכווןהמקיפים"בביאוריםכישצייןשלונסקי

הרקעלתיאורבעיקראלאהמילות,לפירושרקלא
אתלהכירהרוצהבחינת-וגיבוריוהמשוררשל

הכרהומקומם",זמנםאל ,ילךגיבוריווהמשורר

כחיוניתאזנתפסהוהזמןהמציאותשלריאליסטית

מביאשלולפירושיםבהקדמתוגדולה.ספרותלכל
וו.ב.רוסייה,מבקריגדולשלמדבריושלונסקי
שכתב,אונייגין,עליכגני ) 1848-1810 (ביילינסקי

חיישל"אנציקלופדיהלתוארראויהזויצירהכי

האנציקלופדיתהגישהמןשמשהודומנירוסיה",
 .שלובפירושיםלנולהביאונסקישלמבקשהזו

בבית ) 7-8 (השורותלצמדאחת:בדוגמהואסתפק

ר;ן ?vב:;כהואפסקן;/אבלמשכיל"בחור-הראשוןבפרקהחמישי
לאנסקישלומקדיש ,גידאוניישלבהשכלתוהעוסקות-~חן"מוצלח
והענייניםהשמותמןגדולשחלקאףהערות,עמודימארבעהפחות

 .הרומןשלהסופיבנוסחדברשלבסופונכללולאכללבהןהנזכרים
כמו-אירופאייםובענייניםבאישיםבהרחבהעוסקתההערות

אגודה<הפחמיים,קרארבונארים ,דאלאמבר ,דיורו ,וולטר ,מארמונטל

 ,ברנאמי ,מיראנו ,ז'ומיניגנראל ,פארניבאיטליה>,מהפכניתחשאית
האירופיתבאינטליגנציהובקיצור ,ועודועוד ,קונסטאןבנז'מין ,מאנואל

ממנהחלקהיהעצמושפושקיןתשע-עשרהשמונה-עשרההמאותשל

דרושיםאינםאםגםהעברילקוראלהציגםשראויסברוששלונסקי-

כולםלפירושיואופייניתזוגישההטקסט.הבנתלצורךישירות
איןשנה,כשלושיםבמשךבכךעסקששלונסקיבעובדהובהתחשב

שלידיעותיווהיקףדעתורוחבעלהעברילקוראלומררצהמהספק
 .עולמישםבעלמשורר

ספרבשלמותה.החידהפוענחהטרםבכךכיכעת,גםחשאניזאתעם
שמחתעלוהכלהכליםהכל<לאאלהבימיםקוראשאניחדשמחקר
בקרוב>להתייחסמקווהאניאליושביט,עוזימאתאלתרמןשלעניים
ויכוחשביטמתארהספרבפתחהבאה:הסברהאתלהעלותליגרם

 ,נסקישלוביןשהתעורר ,המשוררתפקידועלהמלחמהשירתעלמרתק
השנייה.העולםמלחמתערב , 1939בשלהיואלתרמן,גולדברגלאה
אהבה.שירירקלכתובהכרחמלחמהבימישדווקאסברהגולדברגלאה

בניגודאלתרמןלשתוק.וישדברלכתובאיןהזאתשלעתסברשלונסקי
במקוםהאםהיאוהשאלהעניים.שמחתבכתיבתאזהחללשניהם

 2008-פבורארינואר
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בפירושיםלעיסוקהמלחמהשנותאתשלונסקיניצלשירהלכתוב

העברי'לקוראבהםלומרשרצהנוסףדברישוהאם ?אונייגיןייlובגני
במיוחד?לאלתרמןואולי

זיגלקתרינהשלעצותיה

בהרחבהכךעלעמדווכברמתוחכם,סופרספקבליהואבארחיים

('ספרים'שוורץויגאלחברחנןהפרופסורים
לפניהחרשספרועלברשימותיהם ) 26.09.07
העוסקספר ,) 2007לעם,ספריהעובד'<עםהמקום

הכתיבהמעשהשלהמוסריתהמשמעות"בשאלתהן

"הזהותבשאלתוהןחבר'כדבריהספרותית",
חושךשלבעבותותעדייןהקשורההישראלית
כדבריהבוכרית-גרמנית-אנטישמית",לאירופה

הרותבשאלותעוסקפניו'עלהספר'ואכןשוורץ.
נכתבהואכיאזכירלהמחישכדירקאלה.עולם

על ,) 2005 (השנייהלבנוןמלחמתשלבעיצומה

ערכהבכזכור'שם,ברלין'לידואבזהאגםגדות
"הפתרוןעלוהוחלטואבזהועידת 1942בינואר

מצויותכאלההקבלותהיהודים.לשאלתהסופי"

עוסקשלוהמסגרתשסיפורשלפנינו'ברומןלרוב
ביודאיקה,סוחרממולחזקן-אנשיםבחמישה
בתנועהחברהיהשבצעירותווינאיפרופסור

החוקרתגרמנייהדוקטורנטיתבישראל'הכנענית
חייםהסופרשילד'לסקראלזהשלשירתהאת
אותםהמכנסירושלמי'נדל"ןואילפגישתםסיפוראתהכותבבאר
אותו.שפקדהלטרגדיההקשורהבסוגיהבהםלהיוועץומבקשיחד

היהודי'הספריםבארוןובקיאיםספרואוהבייודעישהםלכולםהמשותף

ונצחיותוהיהודיהקיוםחידתברלין'"העיררקעעלכאמור'זאת,כל
במאי-10בהאופרהבכיכרהמוקדעלשםשהועלהלאחרגםהספרשל

כבראלהחשוביםשנושאיםמכיווןהעטיפה.גבעלככתוב " 1933
בספרבהםשהטיפולסבורשאיניומכיווןקודמות,בביקורותטופלו
המחבלהמחברשלהיתרתחכוםאחר:בענייןאסתפקבאמת,מעמיק

ביצירתו.

מחוכםבתרגילבארנוקטסופו'לקראת ) 12 (הספרשלהאחרוןבפרק
לביקורתםספרועלשלוביקורתואתלהקדיםמבקשהואשבובאמת,

"מילתאשם:מביאשהואהגמראכדבריתבוא.אםהמבקריםשלהצפויה

לאומרה.<אתה>הקדםשבךגנותכלומר,אמרת".קדיםבך,דאיתגנאה

שהספרלוונדמהדעתועליוחלשההכתיבהשלהאחרוןברגעלדבריו'
בלשונו:מהן'כמההנה .מגרעותיואתלפנינומונהוהואטובאינו

שעלולדברלמדנות,שלמוגזמתוהפגנהדידקטיותעודףבספר"האין

בורותו?עללחפותהמחברשלנואשכניסיוןהקוראיםבעינילהיראות

עצמם,אלהדבריםדוגמתלאורכו'הזרועותהפרשניותהאמירותהאין
לפגמיובאחריותמלשאתלחמוקילדותי'אבלמתחכםניסיוןבבחינת

חיובית.לטעמי'אלה,לשאלותיוהתשובהואמנם .) 291<עמ'הספר?"של
בטוח<שאיניידעשלהמוגזמתהבקיאותהפגנתבעיניצורמתבמיוחד

אמנותיצירותועדממסעדותהעולמיתהיוקרהמותגיבכלאמיתי>שהוא
אתליצורשנועדהבקיאותממנה.נעדרתאינהעסיסיתרכילותשגם

אםגםהליכותיו.בכלהמתמצאהגדולהעולםאיששלפנינוהרושם

המרוביםהפסוקיםהרייותר'אמיתיתהיאהיהדותבמקורותלמדנותו
אךהםשגםדומהמהמקורות,היתריםוהציטוטיםעברלכלזורהשהוא
המוקדמתשההגנהמתברראבל .למדידלטקסטואלימרקםעלמחפים
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מהםאיששכןיעילה,חיתהמבקריו'שלנשקםאתלפרוקשנקט,

אלה.בכלהאשימולאכה>עדשקראתי<מאלה
ואבסורדיותקומיותהןבספרושםמונהשהואהאחרותמהמגרעותחלק

"המזרחיבדברהאפשריותהטענותלמשלבקורא.לתעתעכדיבמתכוון
לספרותהמחלקהבוויעודיפניאראהואיךאלה."מדפיםנפקדשמקומו

עלבונםאתמידישיתבעוודוקטורנטיםמסטרנטיםמולמלמדאנישבה

נגדיומתריסמהםאחדקםכברובדמיוניערב?".ארצותיוצאישל

שלאציונית-מצ'ואיסטית-קולוניאליתברוחכתובגזעני."ספרשזהו
ובדיהאמת .) 292<עמ'אחד"פלסטיניאפילובונמצא

ביניהן.להבדילניתןשלאעדזובצדזוכאןמשמשות

תחליףאךשהואהמקוםלפניעצמוהזהלספרבדומה
שכתיבתוארץללאמיליםלכתובשביקשאחרלספר

שמסוגלתמיישזאתבכלאולם .בידועלתהלא
תפלביןאלה,בכלההפרדהמלאכתאתלעשות
קתרינהזוהילתעתע.אפשראיובהביצירתולעיקר

הגבריםארבעתמולהיחידההאשההגרמנייה,זיגל

בסיפור.ביותרהאמינההגיבורהגםשהיאהיהודים,

סכריםלעתמעתקתרינהמציבהכולוהספרלאורך

אחרלהיסחףבארשלנטייתוכנגדביקורתיים
מספרהואכאשרלמשל'והמלודרמטי.הסנסציוני

צוללתמפקדגר'חולעםשטאופןבעירפגישתועללה
איששלבתיווכוהשנייההעולםמלחמתבימינאצית

בפיתויעמדת"לאלו:מעירההיאלבנה,בועזהמוסד
סמליהואבשטאופןהעלילהמיקוםהסופר."ידידי

גר'הדלאתתמקםשלהבאמוטבמופרך."ולכןמדי
בעירשיהיה,מההאמיתישמויהיהאולקר'פראו

בעיריית .) 2-151<עמ'ותרבותיות"ספרותיותאסוציאציותפחותטעונה

גאורגירחןד"רמכר ,) 81<עמ'בספראחרבמקוםשנזכרכפישטאופן

<כפימת.גםהאגדות,אחתלפיזו'ובעירלשטןנשמתואתפאוסט
השםאותיותבהכלולות Staufenהלועזימשמהלראותשאפשר

Faust <. שהסופררושםעשייתשלסוגהיאהזוהבולטתהסמליות

קתרינה.שלאזהרתהחרףמעטים,לאבמקומותלהמתפתה
לשואההשנילדורהניצוליםביןהדורותביחסיהעוסקאחר'במקום

המלחמה,שאחריבגרמניההבניםלדורהנאציםהאבותדורוביןבישראל'

שתחדלהשעההגיעהלךלייעץליתרשה"אםלבאר:קתרינהאומרת
כבראתהדי.שלו.ואמאאבאאללמעלההמסתכלקטןילדעללכתוב

מזה.תחדלסבא.אפילואתהבוגרים.כברשלךהילדיםבעצמך.הורה

עלובאהבהביושרתכתובהאחר.מהכיווןלכתובתתחילתתבגר.
לספרותאמיתיתקריאהזוהרילדעתי ,) 158<עמ'שלך"האבהות

נלאההבלתיהרצוןואילואחריות.ולקבללהתבגרלהתחילהישראלית

החיבורלמשל'כמו'מרעישיםצירופיםשלבשפעלהרשיםבארשל
יהודיהשמדתביןאו ,) 96<עמ'ודבליןעגנוןפליני'ביןעושהשהוא
השנייהלבנוןבמלחמתונהריהטבריה,חיפה,להפגזתאירופהמזרח

בוגר.ולאילדותיהוא ,) 140<עמ'
בדפיוומופיעההשבהקתרינה,שלהערותיהמסתיימותלאבכךאולם

לדיסלדורףמברליןעקרכברשמחברולאחרהרומן'שלממשהאחרונים
אזבלעדיה>.יכולשאינוסמליות<שובהיינהשלבעירולסיימוכדי

למחבר.לומרדבריםכמהעודלהישכילפתע,קתרינהשםמופיעה

המפורסםהציוראתלומציעההיאספרו.לעטיפתרעיוןהואמהםאחד
עמההביאה<שגםאופנהייםמרטברליןילידתהיהודייההאמניתשל

אדומיםבחוטיםרקומיםועליהאפורהעור"כפפתציורה>:עםגלויה
אומרתקתרינה ,) 295<עמ'אנושית"ידכףהיאכאילודם,וכליורידים

מתחתכיצדמראהשהואמכיווןביותרראויזהסוריאליסטיציורכי



כמופנימית.סתירהשכולודימוימסתתרהמציאותשלהגלוייםלפניה

רוחותספקודם,בשרספקאדם,בניחמישההםשגיבוריוספרו

בתוךנסיםומעשישטותמעשיהדעתכבהיסחהמחולליםערטילאיות,
מתאיםהציורכישמודה ,באראולםכאחת.והזויהממשיתמציאות

בפיתויעומדולאהנבונהלעצתהשועהלאשוב ,לידככפפהלספרו

שערעללראות,שאפשרוכפיגזם.מדבאופןהסמליאחרשביללכת
אולמןמיכההפסלשהקיםהזיכרוןיד ,"הספרייה"צילוםמופיעספרו

בחרובוהאסורים,הספריםאתהנאציםשרפושבובמקום ,בברלין

ומספרלהתהדרותזובנטייתובארמודהבספר •ספרואתלעטרהמחבר

ממיכהקיבלתימברליןבשוביאשתקדכיהתפארותשלמשמץ"ביותר

ספר ,הספרלאישלי:כתבבהקדשהוהספרייה,עלספרואתאולמן

והאנדרטהאולמןמולסיכויאיןלקתרינה .) 296<עמ'ספר"איןעל
דבריםלוואומרתאותוקוטעתהיאזאתובכלשלוהמפורסמת

בנות:כדור

אולמןשלהספרעלאושלןהספרעלאיתןלדברבשביללאאבל

כמהפיחשוביםשהםדבריםבעולםיש .היוםאליןבאתי

מתי ...כותבשאתהמהספריםגם ,מספרים

 ,סובלימציההכלבסךשזאתסוףסוףתבין

להששעבדתשל,ןהספרותיתהיצירהגם

שנכבלתהכבליםמןעצמןתתיר ...חייךאת

 .מדימאוחרשיהיהלפניזאתתעשהבהם.

לאהבהותןהדלתאתסוףסוףתפתח

 .) 297<עמ'להיכנס

אהובתושלאלהדבריםדוחהאינובאריםיח
הפותחבעמודשימושבהםעושהואףהסףעל

אינולאהבהאבל ,ספרואתהמסייםובעמוד

ברומןלהיכנס.ממשלהנותןואינודלתפותח
ודםבשרלאהבתמקוםאיןהמקוםלפני

בלב.דספריםלאהבתאלאלאשה,גברולאהבת
-הגדולשהנושא ,להגנתולומרהיהאפשר
להלהקיםוהצורךישראלשלהשמדתהסכנת

שאפשרמהשתציל"ספרייה"אותהבדמותיד
-לפחותהרוחניתמורשתהאתותשמרלהציל
קתרינהאהבתשלהקטןהנושאאתכאןדוחק

נוכחקורסזהטיעוןאולם .בארלחייםגלזי
לחייםבארחייםשלעצמיתאהבהשלשפע
גדותיה.עלועולההספראתהגודשת ,באר

גיבוריווכלובספריובארבחייםרוויהספר
הביקורתית,קתרינהכוללהמקום,לפנישל

מדברכאשרבשבחם.ומדבריםבהםבקיאים

 ,היהודי<והעם>הספרשלשרידותועלבאר
כאןמשמשיםוספריוהואכאילוזההרי

אחתבדוגמהזאתאדגיםזה.לענייןמטאפורה
ההיגויועדתמתכנסתשלשמוהענייןנוספת:

 ,בילקר-בולקררפפורט,<קתרינה,החמישהשל
הלאהכספילתשלוםפרטבוואנזה,ובאר>זוסמן

נושאלהציעהואלמשתתפים,שמובטחמבוטל

הבאהבשנהשייערךבינלאומילקולוקוויום
מריםשל"בארהאתכנושאמציעבאר .לתיבא

מדובר .) 207<עמ'מטאפורה"שלגלגולה-

משה,אחותשלשמהעלמיתולוגיתבבאר
בארץ ,במדברבמסעותיוישראלעםהנודדת

ומושיעהנסיםמחוללתלגולה,ובצאתוישראל

גלגוליעלמוכנהוהרצאהסדורהמשנהעםבאבארצרה.בעתאותו
ספריםבשעריגחייצר .העממית,בספרותהאגדה,בספרותהבאר

מרצההואבספרעמודיםכעשרהפניעלועוד.כנסתבתיובקישוטי
 ,לבבלטולטלהבכנרת,שקעההיאה~סית:הבארשלקורותיהאת

נשים,בסיפוריבאשכנזהבינייםבימימופיעהצפת,מקובליאצלנזכרת

"בארהבשםעגנוןשללסיפוראצ"ג,שלהנהר"ל"רחובותנקשרת
למרבה<אשר"השרף"שלהסתרים"ב"מגילתמופיעהמרים",של

הראשונה>,העולםבמלחמתואבזהאגםחופיעלמקלטמצאהפלא
בארשלהצעתו .ועודועודהגולהבארמפראג"להמהרשללספרו

באילתהכנסשלהראשיושבלהיותמתמנהאףוהוא ,כמובןמתקבלת,
להציברצונוהיאזה,נושאמציעשבארלכאורההסיבההבאה.בשנה

התאבדה,אוושטבעה,מריםכןגםהיהששמה ,זוסמןשללבתוזיכרוןיד

דמותהיאסמןזושלשמריםבעודאולם .ייתכן .סיביבחוףבצלילה
לשמועשלאיכוללאוהקוראממשיתדמותהואבארחייםבדיונית,
עוד .בארולחייםחייםלבארונשניםחוזריםהדיםמריםשלבבארה
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 11הטירוףשלהימיםדברי 11

טוךמןסןלנטונהבסקוןךחןועקב

אלושובוצחקםרןסות:

לפושעמחילהאין

באמתלותולהצדיקבדם,מגואלותידיואשראנטונסקוהתלייןאתלטהרמנסההרשמיתבוקרשטכאשרהיום,

ואודסהטרנסניסטריההצפונית,בוקובינהבסרביה,אדמותעלהשנייההעולםמלחמתבימיפשעיואתשונות

שלעדויותיהםאתלשמרשבעתייםחשובהמקוללת),טרנסניסטריהשלהבירה,,ל''עירבהוראתו(שהפכה

 .הבאיםהדורותלזיכרוןולהעבירןעיניהםבמוהזוועותאתראואשרהאנשים

קרבדםרציחתםאתלהצדיקלהניחלא .ההיסטוריהאתלשכתבלתתלא-העיקרלשכוח!לתתלא-העיקר

 .וילדיםוזקניםצעיריםנשים,גברים,-אנשיםאלפימאותשל

 .שניתלקרותיכולזהכלאחרת-אחרת

*** 
פיעל-בהאשרמולדתנו,עירכיבושאתחווינועשר)בןוילדארבעבת(ילדהובילדותנובאודסה,נולדנו

ילדים 40,000בהםיהודים, 150,000מעלנרצחואישי>באופןמפיו(שניתנואנטונסקויונהשלהאימיםפקודות

יהודים.

פומביותבמכירותחיפשנובארכיונים,נרבנו-לשואההנוגעיםמקורייםמסמכיםאספנורבותשניםבמשך

פרטיים.אנשיםואצל

 .הטירוףש.להימיםדרביבשםהטרילוגיה-חיינוקורותאתשיתעדבספריכונסהזההחומרכל

בהוצאת-2006-2005בלאוריצאהמ.לחמהתחילתש.להסודיהתסריטסטא.לין.בטרילוגיההראשוןהספר
אנטונסקו,כיבעלילהמוכיחיםמסמכיםמובאיםבספרעותקים). 7000של(מהדורהבמוסקבה 11אולמה-פרס 11

אדמותעלהיהודיםשלהמוניתלהשמדהגםבעתבהנערךמ, 11ברהאתלתקוףהיטלרעםיחדבהתכוננו

אוקראינה.ודרוםבוקובינהצפוןבסרביה,

מתוכה.סיפוריםשנישלהלןהטרילוגיה,שלהנוספיםהספריםשניאתלדפוסמכיניםאנואלהבימים

*** 
ילדושלארבעבתילדהשלעיניהםשראומהזה .ההםנשכחיםוהבלתיהנוראיםמהימיםשלנוהזיכרונותאלו

 .הרומניהצבאבידיהכבושהבאודסה ,עשרבן
טרורבעירהופעלהכיבוששלהראשונותבשעותממש . 1941באוקטובר-16בלאודסהפלשאנטונסקושלצבאו

וגירשוהארטילריהבמחסניאותםפוצצוהספר,בבתיחייםאותםשרפוברחוטת,היהודיםאתרצחורצחני.

 .העירוניהכלאלביתבהמוניהםאותם .
עשרותהריסותיותחתוקברבאווירעףהביתהרומנית,במפקדהסובייטימוקשהתפוצץ 1941באוקטובר 22ב

 .גלוגודזזאנויוןהאלוףהעיר,שלהצבאיהמפקדביניהםוגרמנים,רומניםקצינים

561מסבפקודתו .העיריהודינגדהטרוראת 11להצדיק 11ולהעציםכדיהמקרהאתניצלאנטונסקו לתלותקרא 1

אודסה.יהודיאתבכיכרות

המשחקים,בגןהקרוסלהעלהמרפסות,מעקיעלעצים,על-תלוייםאלפיאלפי,תלויים.שללעירהפכהאודסה

החדש.השוקבכיכרהסיטונאי,השוקבכיכר ,קוליקובבשדההרכבתתחנתבכיכרמאולתרים,גרדומיםעל

אלכסנדרבשדרותשבצ'נקו,בפארק

בחופזה,שהוקמוהגרדומיםואפילוהמרפסותמעקיהעצים,נגמרוכאשרלתלייה,מקוםנותרלאכרבכאשר

 .לרצוחהמשיכוושםדלניק,הקרובלכפרבחייםשנותרוהיהודיםאתגירשו

קלטליעקב)אזקראוכךינקל'ה,ושללולנטינה,קראוההםשבימיםדולי,הילדה(שלשלנוהילדיהזיכרון

בזיכרוננו.שנחרתוכפי ,בספרנולתארהשתדלנושאותםהזה,הטירוףשלימיםכמאתיים

הספרמביתבנסניצלואשרהוריהעםיחדאותהגירשוכאשר , 1941באוקטובר-21היוםאתזוכרתהילדה

ואמוהואכאשר , 1941באוקטובר-24היוםאתזוכרהילדליוסדורף,בדרךהעירוניהכלאביתלכיוון-הבוער

 .למותכדידלניק,הכפרלכיווןהלכו

בדלניקהתבואהובמחסניהירוייםבתעלותמותםאתמצאוהמיוחדת,הממלכתיתהוועדהשלהנתוניםפיעל

לאאשרהתבואה,ובמחסניבתעלותמקום"להםנמצאלא"אשראלהואתהמעונים.אודסהיהודי 22,000

 .טרנסניסטריהבמרחבי-למותהלאהגירשואיש, 40,000בערך-לפוצצםאולשורפםבהם,לירותהספיקו

 ·המוות''"דרךעכשיוקוראיםהזולדרך

 ·:· .בדלניקנורהורחובסקיגריגוריאביולברוח,הצליחופאניהאמועםיחדה 1ינקלהילד

המחברים
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דיושלאףעםבובה
מוותבסכנתהשישיהיום

 1941באוקטובר 21

נזכרתדוליהילדה

ובורחים.ובורחיםבורחיםהזמןכלאנחנו
כאשרהחדש,השוקמאחוריהספרמביתהחוצהשקפצנומאז

אותנו!"הציתו"הציתו!צעקו:והאנשיםלבעורהחלסביבנוהכל
ואנחנוונפלה.התבקעהוהדלתהדלת,עלוללחוץלדחוףוהתחילו

 ...לרוץוהתחלנולרחובקפצנו
עלאותיהורידכךאחראבלידיו'עלאותינשאאבאבהתחלה
הלאה.רצנוואנחנוהתעייף>,<כנראההקרקע
כיחשוך'היהסביבנווהכללאט,והלכנולרוץהפסקנוכךואחר
לילה.היה

ואפילומאודהתעייפתיאניאבלאור'להפציעהחלכךואחר
אותי:הרגיעואבאלבכות,התחלתי

אור'נהיהכבררואהאתנקה.ודליתבכי'אלתבכי'אל"נו'
בוקר.

ושםטרויצקילרחובנפנהכךאחרפושקינה.ברחובכברואנחנו
יחביאטימאהדודחריטונוב.טימאהדודשלהביתלפינהמעבר

שם."אותנוימצאלאאחדאףננוח.נאכל'אנחנו .אותנו
יסתירהואאבא,שלטובידיד-טימאהדודיודעת,אניבוודאי'

אותנו.

בדלתולהיכנסטרויצקי'ברחובלפינהמעברלפנותצריךרק
העץבמדרגותלהתרומםטימא,הדודשלהביתשלהכניסה

אותנו.ימצאלאאחדאףושםטימא,הדודשלהמזוגגתלמרפסת

כאשרהזו'המזוגגתבמרפסתהסתתרתיעצמיאניפעמיםהרבה

כאשרטימא,הדודשלהבןורבקה,עםב"מחבואים"שםשיחקנו
לחזית.הלךלאעודורבקהמלחמההיתהלאעוד

-לחפשמתחילאניחמש,ארבע,שלוש,שתיים,"אחת,
אשמתי"לאזוהתחבא,שלאמי

ימצאלאאחדאףטימאהדודשלהזוהמזוגגתבמרפסתלא,
 .טרויצקירחובפינתלעברפנינוכאשרהיוםאורכברהאיר .אותנו
 ...ופה
לאלהדומיםזרים,חייליםאותנוותפסואותנומצאובדיוקפה

הציתו'אשרהספרביתלכיווןהחדשהשוקדרךאותנושגירשו
 .בתוכוהאנשיםכלעםיחדנשרףבוודאיכברושעכשיו
ולגרשאותנוולדחוףז'ידאן!!!""ז'ידאן,לצעוק:התחילוהחיילים
בדיוקאבנים,עלהרחובבאמצעישבואשראחרים,אנשיםלעבר

אנחנואליו.להיכנסהספקנושלאטימא,הדודשלהביתמול
איתםללכתהמשכנוכךואחרהאבנים,עלקצתאיתםישבנו

הכביש.עלהלאה.

*** 
האבנים.עליושביםשובכךאחרלאט.כךאחרמהר.מהרבהתחלה

בוכים.הילדיםוכללנו!!""אוינאנחות:הסבתותוכל

גדולים.וכלביםזריםחייליםוסביב

-בשפתםפקודותונותניםכועסיםהזמןכלמהמשוםהחיילים
הםגםהכלביםלכאן.פעםלשם,פעםלכאן,פעםלשם,פעם

בהםאוחזיםשהחייליםמזלויורקים.ונובחיםונוהמים,רוגזים

 .אותנונושכיםהיובוודאיאחרתכאלה,שחורותברצועות
אניבאבק.האדמה,עלכולםעםיחדישבנושובקוליקובבשדה

היההממתקממתק.לינתנהאמי'-וטסיהמאוד'רעבההייתי
בכיסהנמסכנראה-מאודוחלקכההחוםבחריצים,כולומחורץ

בוודאיעכשיוואשרשהציתו'הספרמביתשברחנובזמןטסיהשל
 .בתוכוהאנשיםכלעםכלילנשרף
לפה.ישרליודחפהמהכיסהממתקאתהוציאהטסיה

 ..•ואז
הקרקע.עלהאבקלתוךישרונפלחזרהמהפהקפץהרטובהממתק
האבקבתוךלאטלאטטבעהממתקעבה.היתההאבקשכבת
ולח.שחורעיגולנוצרוסביבו

הכתםאתבבירוררואהאנישנה,וחמששישיםאחריהיום,<עד

האבק>.גרגיריאתבתוכורואהואפילוהזה,הלח
הממתק.אתירקתישבכוונהחשבההיאמאו.דעליכעסהטסיה
ליהיהמעצמו.החוצהקפץהממתקזה,אתעשיתילאאניאבל

לאהיאאבלממתקים,יותרהיולאשלטסיהבגללבמיוחדחבל'
התחלתילאיבו.דהלךוהממתקמהאבק,הממתקאתלהריםהרשתה
לבכות.

יוםהיוםלבכות.היוםלךאסורתבכי.אלתבכי'"אלאמר:אבא
שנים."ארבעהיוםלךמלאוגדולה.ילדהכבראתשלך.ההולדת

גםהזהההולדתביוםמתנות.מקבליםהילדיםכלההולדתביום
במתנה.בובהלינתנהטסיהמתנה.קיבלתיאני

יפה!בובה

לבןבדחתיכת~לגלה-ברחובבמקום,בואותהיצרהטסיה

אבלוידיים,רגלייםהיולאאמנםלבובהשלה.מהכתובתשקרעה

ואף.ופהעינייםהפניםעללהציירואבאופנים.ראשלההיו
דיו.שלאףעםבובהוצייר.ברוקהעיפרוןקצהאתהרטיבהוא

שלישהארנבתמפניבמיוחדמאוד'שמחתייפה!בובההיתההיא

ליהיההבובהעםעכשיולשחק.במהליהיהולאלאיבודהלכה
ללכת.להמשיךקליותרגם

כלועםמיו!"איז"וויישצעקו:הסבתות,כלעםיחדהלכנוכך
גדולים.ברזלשערימולשעצרנועדשבכו'הילדים,
כלא.ביתנקראהואגדול.אדוםביתהיההשעריםמאחרי
אמרהבדרךעודהולכים.אנחנולאןידעהכברשטסיההיאהאמת
רואהאתההישן.העירוניהכלאלביתאותנו"מוביליםלאבא:

החשמליות."מוסךזהימין'מצד
עומדיםשםהנהשם,הנההחשמליות.מוסךאתרואהאני"גם

 .צעקתישבורים,"קרונות
הפסיקאבאגםבכלל.לבאלישמהלאמה,משוםטסיה,אבל

שכלטסיה,לדבריוהקשיבביד'אותיומשךמשךרקאיתי'לדבר
והשתוממה:השתוממההזמן

הילדים,עםיחדכולנו'אתמוביליםאבלמדוע,יודעת"אינני
ביתאחריהצ'ומקה.הנהליוסטדורף.דרךהריזוהכלא.לבית

בית-היהודיהקברותביתאחרימידומולו'הנוצרי'הקברות
-הצאריםבימיכךואחרורוצחים,גנביםכלאושם .הישןהכלא

זוכרתאניהעם'.'אויביאתסטאליןבימיכךאחרמהפכנים,
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 ,לעירבדתקרויםלעתמכאןבילוהדאותי .הזוהדרךאתהיטב
יפנית'.'מרגלתבתור-1938בפהאותיכלאוכאשרלחקירה,

 11 •הישןלכלאמדביליםאותנו

*** 
ופה .לחצרבשקטלהיכנסהתחלנווכולנונפתחוהכלאשערי
בדיוקלצדו.אותולחץוחזקראשיאתהפנה ,אותיחיבקאבא
כשראינו ,הספרלביתבדרךהחדש,בשוקאתמולשעשהכפי

כאשרעליההסתובבנושתמידהקרוסלהעלהתלוייםהאנשיםאת

לשוק.סבתאעםבאיםהיינו
אבא.-לחשתסתכלי"אליקרה,דולילשם,תסתכלי"אל

הכל.לראותהספקתיכבראנילשם,להסתכלסיבהחיתהלאולי
מיוחד.דברשוםשםהיהלא

 .שחורמשהועליושנזלמלוכלךקיר .קירפשוט
-הםגםויושבים,שוכבים-ה-מ-ו-ן-הזההקירידעלאנשים

 .משהושםעושיםהםוחיילים.מדוכאים.מלוכלכים,כךכל
וצועקים.

לצדואותוומצמידלמטהראשיאתללחוץממשיךאבאאבל
אריחיםצועדים.אנחנושעליהם ,מאבןאריחיםרקרואהואני

רגלעללקפוץעליהם,לשחקטובהיהמרובעים.אפורים-יפים
אחת!

לכלא.ונכנסנונגמרההחצראבל
האהובלקרקסמאודדומהודומה,ועגול-עגול.גבוהעצום,הכלא
וגבוהסוסים,שלנעיםריחשמריחהיכןסאדובאיה,ברחובעלי

ולמטה,מתעופפים,האקרובטיםהטרפז'עללתקרהמתחתגבוה,
ליצניםמתגלגליםמניז',ונקראצהובעץבנסורתהמכוסהבעיגול

מצחיקים.

טרפז'כמולתקרהעדברזלוסולמותחזק,ריחמיןישפהגם
אנשים-ליצניםבמקום ,העגולהמניז'ועלאקרובטים,איןאבל

הרצפהועלסמרטוטיםעלושוכביםיושביםוילדים.מבוגרים
צהבהב.נוזלמיןבתוךסמרטוטים,בלי

להגיעשאיחרנומפניברחובותמדילאטרצנוכנראהאנחנו

לשבת.אפילומקוםלנואיןועכשיולכלא
לדלתמימיןלמדרגות,מתחתחשוכההכיבפינהפתאום,ופה,

כרסיהטסיה.שלהאמא-שלנוכרסיהאתראינונכנסנו'שדרכה
לאובהתחלההפרוש,מעילהעלהרצפה,עלכולםכמוישבה

לעצמהדמתהלאשהיאומפניחשוך'היהבפינהכיאותה,זיהינו
ואפילובלויה,פרועה, ,מאודזקנהאשהכמונראתההיאבכלל.
"ידיים,בי:גערהתמידקודםוהיאמלוכלכות.היווהידייםהפנים
ידיים!!"לרחוץמידלכיידיים,

מתחתאליההצטרפנוומידשמחנו' ,וכמובןכרסיה,אתפגשנו
לינתנהוטסיהשלה.החפציםעלבנוחותוהתמקמנולמדרגות

התחילהמידשמחה.היאגםכרסיהכרסיה.שלמהשקיתצניםאפילו

היאהזה,הכלאבעיניהחןמוצאלאמא-או-דולצרצר:לבכות

לאהיא .בוישבהלאמעולםשהיאמכיווןבו'לשבתיכולהלא
כמויוונייה,ולא ,-1938בטסיהכמויפנית,מרגלתלאחיתה

ב-היאגםליזה,שלי'אבאשלהאמא-שליהשנייההסבתא
 .ועוד ,ועוד ,ועוד . 1938
תוציאהיאשבקרובוהבטיחה,אמהאתלהרגיעהתחילהטסיה

מהכלא.אותה
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*** 
טסיהאמרה-מכאן"אותךאוציא"אבי

כרסיהבכתה-תוכלי"לא"את

תוכלי!""לא"אוכל."
אוכל."איךועודאוכל.תראי,"הנה

ימים.כמהלאחרהיהשזהרקיכלה.היאובאמת,

במהירותוהלכהבידכרסיהאתלקחהטסיהכאשרהערבהגיעכבר

השער.אל
לאבא.אמרההיא-במהרה"אחזור"אני

שלהפתוחותהדלתותדרךרבזמןבהםהסתכלנוואבאאנחנו
הרומנילחיילניגשהטסיהאיךראינוהערבייםביןובאורהכלא,
 .דבראיזהלידוותחבהמשהולואמרהבשער'ששמר
הנמוכהוכרסיהקדימהוהזקופההגבוההטסיה-שתיהןכךואחר

השערדרךעברו-טסיהשלגבהמאחוריקרוב-קרובוהגיבנת
 ...הלאהוהלכו
בפינהבכלא,נשארנומדיוהאףעםהבובהעםואניאבא ,אנחנו

שעדייןאיפההדלת,שלימיןבצדלמדרגות,מתחתהחשוכה,

קצתלנוהיהטסיהבליכרסיה.שלהמעילהרצפהעלפרושהיה

אתשכנעתיואני ,לפחדלאאותישכנעהזמןכלואבאמפחיד.

הבובה.

צריכהחיתההיאבבוקרלמחרתבלילה.-חזרהבאמתטסיהאבל
כאלההגברים,כלאתלוקחיםהיושבבקריםמפניבכלא,להיות

לעבודה. ,שליאבאכמו

לעיגול.פנימהנכנסוולאהדלתידעלכרגילעומדיםהיוהחיילים
הצהוב,בנוזלשלהםהשחורותהנעלייםאתללכלךבוודאיפחדו

האצבעעםורמזוהדלתידעלעמדוהםהמניז'.רצפתעלשנזל
אתה!"אתה!"אתה!וצעקו:הגבריםאל
לחצרלצאתהיוחייביםבאצבערמזושאליהםהאנשיםוכל

לעבודה.ולצאתבטורלהסתדר
שהחייליםזמןכל .אותוראולאכי ,לרמוזיכלולאהםלאבא

בכלמכוסהלמטה,הראשהקיר'ידעלשכבאבאוצעקו'רמזו
ממש ,עליוישבנו-והבובהטסיהאני'-ואנחנוחפצים,מיני
האנשיםאתמשםוהובילולרמוזגמרוהחייליםכאשרהגב.על

כלישבהואאזגםאבללחפצים.מתחתיצאאבא ,בטורשעמדו

למדרגות.מתחתהחשוכהבפינההיום

טסיה.אמרה 11להתבלט,שלא"כדי

לאכברשהלכואלהכיאחרים,אנשיםלעבודההלכובוקרכל
חזרו.

טסיה.הסבירה 11בעבודה,נשארים"הם

יישארשאבארוצהאינךהריאתחמודה,דוליבשקט"תשבי

בעבודה?"

 ·:·בשקט.ישבתיואני
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נזכרינקל'ההילד

הגדולים,השחוריםהשעריםיד'עלהיהודיהחוליםביתשלבחצר
הרופאים,-החוליםביתעובדימתקבציםהכניסה,ביתןבקרבת
רק-משפחותיהםבניכוללהחולים,ביתעובדיושארהאחיות

היהודים.

לצאתהרומנים,השלטונותלפקודתבהתאםחייבים,כולםהם
סביבלבןבדפסישלרביםארוסה.לידדלניק,בכפר"להירשם"

אדום.צלבועליוהשמאליהשרוול
החולים,בביתעבדה<אמיהטורעםלצאתחייביםהיינואנחנוגם

אמאשלוהאחותסבתא,אמא,-המשפחהכלהזההזמןוכל
החולים>.ביתשלבמקלטשהינו-ואניצילההדודה

סבתא-יכולנולאאבלהטור'כלעםיחדלצאתצריכיםהיינו
שלמרחקדלניק,עדהדרךכלאתברגללעבורמסוגלתחיתהלא

נכההיא-בכללללכתיכלהלאצילהוהדודהרבים,קילומטרים
משותקות.שלההרגלייםמילדות,

הפרופסורהחולים,ביתמנהלשללאשתולפנותהחליטהאמא

בביתצילהואתהסבתאאתלהשאיררשותממנהולבקשקובוזב,
עםשוחחהשאמאבזמןאבלהסכימה.היא •שובנועדהחולים
עלינווהיההחוליםביתאתעזבכברהטורהפרופסור'אשת

בדרך.אותםלהשיג
עלהעיר.אתעזבוכברהיהודיםרובבריצה.כמעטמהר,הולכים

חפציםעםתיקחוטפיםהנהשודדים.מתנפליםשנשארואלה
שודדים."הצילו!"אנשים,צועקת:נופלת.היאאחת.מזקנה
לכיווןוהלאה ...פרוחורובסקמיאסוידובה,לכיווןהולכיםאנחנו

דלניק.
אבלעייפים,אנחנוסוף.לדרךאיןכינדמהרב.זמןהולכים

להירשם.להספיקהחשכה.עדלדלניקלהגיעצריךלנוח,אסור
ידעלושער.מאבןגדרנראיםהדרךמימיןלבסוףערב.כבר

פנימה.אותנומכניסיםהםרומנים.חייליםהשער

 ?קברותביתזה?מה
הקברים?עלהאבנים.עלהקרקע,עליושביםהאנשים
קל.גשםלרדתמתחילקריר.רטובה.האדמה
לקחתשיכלהמהכלאוכל'מהתיקמוציאהאמאלאכול.רוצים
מים.עםאותהושותהסוכרקובייתמקבלאניל"קינוח"איתה.

מהמשום .שלנומהביתבחור-מהפיהקרקעעליושבידנועל

קרובים.בלילבד'הוא
הקברות.ביתשלהאבןגדרעל-מקלעלכיווןלנורומזפימה
 .לנוהצפויההסכנהעלחושביםלאאנחנועתהלעתאבל

אולישבקרוב,-מאמיניםעודהםבשקט,מתנהגיםהאנשים

 .לבתינואותנווישחררוהרישוםאתנעבורבבוקר'
לאשניםהרבהכבר<הואאבאאתהאנשיםביןמזההאמאפתאום

אותי>.לבקרקרובותלעתיםבאאבלאיתנו'גר

אמא.אומרת-אליו"תיגשאבא,שםראה,"ישנקה,

אמא.עלשאלנישק,אותי'לפגוששמחאבא

*** 
לעבודה:גבריםלבחורהתחילוהרומניםאזאבל

לעבודה!"לכו'"לכו'-לדקרו!"לההיירה!"היירה!
ראשיאתליטףאלי'התכופףאבאהרומנים,צעקותאתכששמע

ואמר:ממנה,נדףטבקשריחהגדולהידובכף

אמא!"אל-מהראמא!אל"רוץ
 ...רצתיאני
 .אותוראיתילאמאז
יק.בדלגרצחושליאבאאת

 ...שלותצלוםאפילוליאיןהיום
שלה.המעילקצהעלוהתיישבתילאמאחזרתי

האדמהעלהיושביםפניעללעבורהתחילוהרומניםהחיילים
מספריים.סכינים,-קר""נשקולאסוף

 ...ערךדברילמסורדרשוכךאחר
צמידים,טבעות,אספוהחייליםשלהםהמורמיםהמעיליםבכנפי

וכסף.זהבתכשיטי

העיק.דאגותוהמלאהארוךהלילה .מהרהחשיך
שריפה.הבזקירואיםמרחוק .ירישלצרורותצעקות,נשמעו

ללדת!"כורעתאשהפהרופא!"רופא,צועק:מישהו
האדמהלהירדם.הצלחתיולאלצדמצדהסתובבתיהלילהכל

הצדדים.מכלחדרהקורגבשושית.חיתה
הזההזמןכלישבההיאבמעילה.אותילכסותהשתדלהאמא

ברכיה.עלנחשליהראש-כפופה
גםבערב.חזרולא"לעבודה"שנלקחואנשיםהתלחשו.האנשים

חזר.לאאבי
 .השחרעלהבסוף,

להעירהתחילוהרומניםהחייליםשלהרוביםקתותומכותהצעקות
לשער.היציאהאלאותםולגרשהאנשיםאת

ללכת.""צריךאמא.ליאומרת-תקום!"ילדי'"תקום
אוספיםמהקרקע,קמיםכברכולםמסביב-עיניאתפוקחאני

יודע.לאאחדאףאותנומוביליםלאןלשער.הולכיםחפצים,
דאצ'נאיה.לתחנהכיאומרים

לברוח.מחליטהאמיואז
הזה?הצעדעללהחליטאותהדחףמה

אותנו'הובילולשםבטרנסניסטריה,כילדעתיכלהלאאזהלא
אנושבההדרךכילדעתיכלהלאהןיהודים?אלפימאותירצחו

המוות"?"דרךהימיםברבותתיקראהולכים

 ...הבינהמשהו'הרגישהכנראה,אבל'

*** 
בדרךימינהופוניםמהשעריוצאיםבקבוצות,הולכיםהאנשים

 .בידיחזקמחזיקהאמא .העפר
מתכופפתבלחש,ליאומרתהיא- 11מכאן!לברוחחייביםאנו"בן'

אלי.

 •..וכאןהעפרדרךאתחוציםמהשער'יוצאיםאנחנו
כתפי'אתמחבקתוכשהיאסביבהמסתכלתצעדיה,אתמאטהאמא
למטה.לאנשהואחריהאותימושכתהיא

הדרך.לצדלתעלהמתגלגליםאנחנו

 2008-פבורארינואר
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שנוצרבבוץשוקעיםלקרקע.נצמדים
 .אתמולשלמהגשם
מסביבנו-בנוהבחיןלאאחדאףכנראה
שחר.שלערפל

הטור-הליוויחיילישלהצעקותנדמוחנה

עזב.

מסתכליםמהתעלה,ראשמרימיםאנחנו

 .סביבנואיששאיןובודקים
ההפוך'לכיווןוהולכיםמהתעלהיוצאים
 .העיראלהולכים
לארוסה.בחזרההולכים
אלונוסעת.עגלהשלרעששומעים
 .העיראלנוסעיםהאיכרים

ארוסה,עדאותנו'שיסיעומבקשתאמא

לחולה.לעזורלכפרלנוקראומסבירה,היא
הצלבעםחלבןהבדאתמראההיאכהוכחה

שרוולה.שעל
העגלה.עלעוליםואנחנומסכיםהאיכר

אמאמהעגלון.נפרדיםאנולעירבכניסה
ממשיכיםאנחנוהאל.""ישמרך :לואומרת
הולכיםאנחנולהתבלטלאכדיברגל.
 ...יודעיםלאאנחנופימחהלךלאן .בנפרד
שהסגירלאחרשנרצחלנונודעכךאחר
למשטרה.עצמואת

השארנושםהחולים,לביתללכתהתחלנו
צילח.ואתסבתאאת

ברירה.לנוחיתהלא
ברחובותהולכיםאנחנומתח.כאילוהעיר

חייליםשלפטרוליםהולכיםמולנוהריקים,

אמא."אומרתישנקח,בשקט,"לךרומנים.
לפניך."ישרהסתכלתפחד,"אל

החולים.לביתהגענולבסוף

בוכה.אותי.מחבקתסבתא

 ...היוםביחד.שובבחיים.כולנואנחנו
 ...עכשיו

 ·:·בעתיד?לנומחכהמה

הטירוףשלהימיםדבריהספרמתוךהסיפוריםשני

טירמוסוולנטינהורחובסקייעקבמאת
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פעוט

וtןולרן

שלהגבאיבעצםהיההוארב.ממשהיהלאעוזרירבה
ולמרותבוגרשוב.ברחובנוודיהשלהישןהכנסתביתו

בתוךוהיהמ"הכרם",ובמקוראסליתימניהיהשהוא

האשכנזיםעםלהתפללהעדיףהואספרדי'כנסתביתהמבנה
שביקשתדברהיהלאהגדול.באולםהמוכרספרדנוסחאתהציונים
לךלומרנאלץכשכברכי :"אל"עליולךאמרוהואעוזרימהרב
והואוצער'פיזיכאבשלסוגבמיןמתכרכמותפניוהיו ,"אל"
היהעוזריבהרבכלל' .לויקרהלאשזהייחל'ממשהעדיף'
אבלהתימנים,בכרםגדלהואהסטריאוטיפ.שלהמוחלטניגודו

נמצאה"לאמעולם.נישאלאבעצםצעיר'בגילנישאלא
לוהיולאשלו.לשפםמתחתומחייךאומרהיההואהרבנית",

וחולה.ממנוצעירהאחת,אחותרקאלאואחיות,אחיםעשרים
האשכנזיותבישיבותלמדבצעירותושלו.בבתכמובהטיפלהוא

והעיקרהרש"יעםהתורהאתזוכרהואהיוםעדלעילוי'ונחשב
נפלטנישא,שלאכיווןאךפה.בעלהרש"יעלחכמיםשפתי
דירות.למתווךוהפךהישיבותאתעזבבירושלים,הלומדיםמחברת

עללהלךנהגערבולפנותמושפל'ומבטצנועדיבורלוהיו
כמולהקשיב,מוכןשהיהמירבעי'מאןכלעםולדברהטיילת
איןכיצדהשקיעה,אתלראותאהבהואסוקרטס.אובשוקאליהו
אומר'היה ",הא"נימה.כמלואאפילובחברתהנוגעתמלכות
הדמדומים,בשעתהטיילתעלעולםשלזיוולראותנעים"כמה
יכולהיהאישהחזוןבטבע.מבטמתוךההשגחהאתחשאתה

עלאושרדמעותזולגותהיוומעיניובעציץצמחעללהסתכל
עםולדברהטיילתעללהלךאהבכךכדיעדהבריאה."פלאי

"הרבאותוכינוהמתפלליםהכנסתשבביתעדוהשבים,העוברים
 .לוהיולאילדים-נישאשלאכיווןהטיילת".של
עוזרי.הטיילת,רבשלבדמותויותרעודמיוחדמשהוהיהאבל
מןפסוקאומרהיהאםמתכוון?אנילמהפרפורמטיבי.היההוא

במוחש.ויזואלי'באופןעיניךלנגדאותורואההייתמידהמקורות,

חיתהומידלבך'"עלכחותם"שימניבשקט:אומרהיה'הואנגיד
העינייםויפההאדמוניהמלךדודשלדמותועיניךלנגדעולה
בדרכווהואהמפוארחזועללותלויוגלולקטןתורהשספר
היהאםאוהמדרש:בביתלומדאוצבאובראשהכיבושיםלמסע
האלוקיםאלתשובוהרוחכשהיה,הארץעלהעפר"וישובאומר:
מצבותשלמים,עלמיןבתיעיניךלנגדצציםהיו"מידנתנה,אשר

אוהקברים:מעלבאווירופורחותעפותלבנותנשמותומתוכן
אתרואההייתמידלמים,"לכוצמאכל"הוי'אומר:כשהיה
שואבתרבקהאתאוהנחל'ממיללוקכופפיםהשופטגדעוןגיבורי

אנשיםישלעשות.מהאיןזה.ככהאברהם.עבדלאליעזרמים-
שתואמיםעיניךלנגדמראותרואהאתהומידמיליםשאומרים

בווכשהיה .חילמולך'ועומדקםהיההתנ"ךכלהרצף.את
היית "'יתחבקנוימינולראשיתחת//שמאלו :אומרעוזריהטיילת
ידייםפעוט,אותך'מחבקשמישהומרגיש,ממש-ממשמרגיש,

קטנות.

פרצתילאהסטריאוטיפ,אתכללתאםלאעוזרישהרבכיוון

ניצולמעיןבעצםשהואלראשונהכששמעתיהתפעלותבקריאת
תימנימאמינים?הייתםהמלחמה.בזמןבאירופההיההואשואה.

אותו:שאלתיאחדיוםאזאותי'סקרןמאודזהשואה.ניצול-
השנייה?//העולםבמלחמתעשיתמהעוזרי'//הרב

החיהנגדבאירופההאשכנזיםלאחינולעזורמהארץ,//נשלחתי
בשקטאבלכזה,חגיגיפאתוסבמיןמדברהיההואכךווהנאצית,

וובאוסטריה,ביוגוסלביה,באיטליה,בבריגדה//הייתיובטבעיות.

נרגן-למחנההתגלגלתיהמלחמהבתוםביערות.//ולחמתיהוסיף,

היההוא 11רעב,זהמהתדעשלאנשרף.המחנהאתזוכראניכלזן.
וכפיריםמזה.גרועאיןרעב.זהמהתדע//שלאמהורהר'אומר
לנגדעלתהומיד 11טרבו.כליחסרולאהשםודורשיורעבו'דשו

גןרמתשלבספאריאבןעליושבעוזריהרבשלתמונתועיני
שבת.שלגוחנוןואוכלדניאל'כמוהאריותבגובהאריות,אצל
הרבהטיילת,רבשלבדמותומיוחדיותרעודמשהוהיהאבל

בחג,אוהשבת,וביוםוחמישישניבימיקורההיהזה .עוזרי

היההואתורה.ספרלשאתנקראכשהיהתורהבשמחתבעיקר
דרמטית,בכפיפהידיובשתיואוחזרקודשבחרדתהארוןמןמוציאו

הקטיפהבדאתומנשקמלטףהיההואבחיקו.קטןילדהיהמשל
ומתנצנצותנתלותבדולח,דמעותזולגותהיוהשחורותומעיניו

משתלשליםשהיוהכסוףהטסועלקוראהבעלשלהכסףאצבעעל
אחזכאילוממשהחייםעציאתהיולופתותידיושתיהספר.מן

חמלה.בךעוררהשלוהקומהונמיכותלעזרה,משוועפעוטתינוק,
 :וקוראהספראתמוציאוכשהיהתורה.ספרככהאחזלאאחדאף

וינוסואויביךויפוצוהשםקומהמשה:ויאמרהארוןבנסוע//ויהי

הייתמירושלים.//השםודברתורהתצאמציוןכימפניך'משנאיך
שישיםישראל,מחנותכלאתלייב,חי,ממש,עיניך,לנגדרואה

השבטיםוסביבהמשכןעםבמרכזהלווייםבמדבר.נוסעיםריבוא,

ההולכיםפניאתלוטפתמדבריתורוחמחנה,כלבראשוהדגלים
לינראודבריםהרבהככה.ממשב~קות.ולאאיתנותורגליהם
אחיזתשלהזה,הענייןאבלהטיילת,רבשלבאישיותומופלאים

לעשותוהחלטתילביאתשבהבשנים,רךכפעוטהתורהספר
לושבאמובהקאשכנזיבמבטאאומרהיהשעוזריכמואומעשה,
לאלמאייסע,למאייסע,זה//התוירעבירושליםהלומדיםמחברת

נוברמרטיןלאלמעשה.הלכהבאוניברסיטה,תיאוריות
לעשותהחלטתיאזונשמע.//נעשהונשמע,נעשהופילוסופיה.

בכאלומחזיקהואלמהאותוולשאולעוזרילרבולפנותמעשה
בדולחשלדמעותגרתזולומדועהתורהספראתמרורחיוחילו

בשאלהישירבאופןסתםככהלבואנעיםליהיהלאאבלמעיניו.
להזדמנות.וחיכיתיכזאת,אינטימית
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הכיפורים.יוםאחריהיהזהעו.דלהתאפקיכולתילאאחדיום

הקודשארוןאלעוזריהרבניגשהכיפורים,יוםערב ,נדריבכל
לדוכןעלההואהארון.מןוהעתיקהאדוםהתורהספראתלהוציא

כמווהרימובספראחזהטבעית,כדרכוקומהכפוףבצניעות,

"אורקורא:כשהואעמומהלךוהחלוחיבקואותוליטףפעוט,
-לבולישרילצדיקזרועאורשמחה:-לבולישרילצדיקזרוע

לפה.מפהמלאהיההכנסתבית ." ...לצדיקזרועאורשמחה:
נדלקותהבלאטותאתלראותשיכולתנשבעאנילראות,ויכולת
מייקלשלבשירכמועוזריהרבשלרגליותחתיקרותבאור

האלקטרו-פלאיאלההיושםאבלרוק.ד,כשהואג'יןנילי ,ג'קסון
והישןהגדולהכנסתבביתופהדולרים,שלבמיליוניםטכניקה

הבלאטותאת,שהאירועוזריהרבשלהרגלייםהיואלהנוודיה,של
התפילה,אחריהתורהמספרעוזריהרבוכשנפרדיקרות.באור

שכאלוורחימוונוחיל ,לארוןאותולהחזירכךכללוהיהצר
יכולתילא .בשפמושנבלעודמעותהזילוהשחורותעיניושבבות

עוד.להתאפק
גדולה.מנחהלתפילתהכנסתלביתנכנסתיכךאחרימיםארבעה
בכותלבפינה,ריק.היההכנסתוביתוחציאחתחיתההשעה

 ,משהולסדרנכנסכנראהלבד.ולמדעוזריהרברקישבהמזרח,
הכנסתמביתלצאתרצהולאהשבת,שעוןאתאוהמזגןאתאולי
מאחוריבפינה,בשקט,שםישבמשהו.וללמודלהתעכבמבלי

חידושיבספרמעייןשהואראיתיכשהתקרבתיולמד.העמוד,
כדי"הקדמתושאל:עיניואתהריםבימשהבחיןהריטב"א.
ללמוד?"

חזרתילא,""בעצםכוילל.היההכנסתביתמעלגמגמתי. ",ןכ"

שאלה."אותךלשאול"באתיבי.
נשמעזהאבלמליצית,בצורהזהאתאמר,"הואואעןבני"שאל

ותאמר,"האתוןפיאתהשםויפתח ,"נו .שתקתי .טבעיכךכל
בלעםשלאתונואתראיתיוכבר ,בלשוניעוזריהרבאותימשך

הכנסתביתשלהמקומרהחלוןדרךהחמוריראשהאתמכניסה
 .מעליומצויריםישראלשבטישסמלי

התורהספראתמוציאכשאתהלמהלדעתרציתי ,אני ,"אני
שכאלוורחימווחילובמיןאותואוחזתמידאתההקודש,מארון
שהואכאילו ,להישברעלולשהואכאילוזהירות,משנהבמין

"כאילו ,ממנינשטפוהמיליםלהגנה,"שזקוקפעוטתינוק,איזה

עוזרי,"הרב ,מביןאתה ,רךבילדמדוברבאמת
רב.""אינני ,אמרהואמספיק,""עוזרי

עינילנגדקטןילדרואהשאניכאילוזה ,עוזריהרבמבין"אתה
תורהספרנושאשאתהפעםבכלבלב.דתורהספרולאפעוט,-

רואה."ממשהידיים.עלעוללנושאאותךרואהאניהבימה,אל
רואה."שאתהמהאמת"זו

אומרת?"זאת"מה

ילד?"רואה"אתה

 ".ןכ"

מאוד."פשוטילד.שםיש"אז

אנשיםאנחנובוא,תורה,ספרנושאאתה ,עוזריהרב"אבל
ברמב"ם.שיעורבשבועפעםנותןהיהעוזריהרברציונלים."

דודהרבשלהתרגוםמתוךנבוכים""מורהאתמלמדהיההוא
קאפח.
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אחינואצלבאירופהלחמתישניםהרבהלפני ,רני"תראה,

התגלגלתיבבריגדהארוך.הסיפוראיך,חשובלאהאשכנזים.
בקבוצהנתקלנובפתח.עמדכברהחורףתש".דשנתחיתהליערות.

קרהיהכבר .אלינואותםוצירפנויוגוסלביהביערותיהודיםשל
למותאפשרבחורףאבלאירופה,במזרחשםקרתמידמאו.ד

מישהוהפקידכתפי,עלכשהרובהביערנסיגהכדיתוךמקור.
כנראהלשםגללהתגהואשלוש.כבןפעוט ,ילדון ,ילדבידי

הקרבשרואתצמררהוהרוחמאודדקלבושהיהרחוק.ממקום
והלכתישליהמעילתוךאלחזק-חזקאותוחיבקתיוהכחוש.

 ,קטןיפה,ילדימים.שלושהכמומשהו ,מעריךאניככה,איתר
המפורסמתבתמונהידייםשמריםהזההילדכמויוקדותעינייםעם
מרעב.ברקווהעיניים ,קטןיותר,עודאומראיךאבלהשואה,של
הילכתירק .דיברלאהואובכללפולנית, ,שפתואתידעתילא

בדלק.לושקוראיםממנולהביןהצלחתיימים.שלושהבחיקיעמו
 ,תבין .שליהמנהמןלוונתתישרקחנומצמחיםמרקאכלנו

דובזהבדלקהמוות.וביןבינךנפסעאיומים,היואזהתנאים

כלכחושרעב,מזהשועלוןכמונראההזההילדאבלבפולנית,
חלק ,ממנימשהולהיותהפךוהואאליאותוהצמדתי .הלכנוכך.
הלכנו." .מגופיבולטאיברעוד ,ובשריעצמיהואכאילו ,שלי

לפעוט?"קרה"ומה
אותולקחקבוצהאותהראששהיהיענקליודע.שאינני ,"זהו
באחדטובהגויהזקנהלידיאותווהעבירהשלישיביוםממני

הואאותו.מסרכשהואבמעמדנוכחהייתיהדרך.שעלהכפרים
חלוש,בבכיפרץהילדלזקנה.אותווהעבירמגופיאותוקרעממש

יענקלשלכוחולמולאבל .ממנילהינתקרצהלאהוא ,קולבלא
כמובעיטותבעטוהוא ,סיכוישוםלוהיהלאהרצוןבעלהגבר

ותפסבידייםונפנףחלושעס,שלאומריםהאשכנזיםשאחינו

מהתדעשלאומרעב.מקוררועדהזקנהבחיקנחתובסוףאוויר
שלהסיכויהיהמהכיצדק,יענקלאבלתדע.שלא ,רנירעב,זה

החודשסוףעדכלום.לאאפס,בחורף,ביערותלשרודהזההפעוט
לאומאזזהו.יחד.גםמשניהםאומרעב,אומקורמתהיההוא

וכשאנייודע,הריאתה ,נישאתילאכיילדיםאין.ליאותוראיתי
עלחושבאניתמיד-תמידהקודשמארוןהתורהספראתמוציא

בקרבי.נחמץשליוהלבביוגוסלביה,מהיערותזהההוא,הפעוט

אתשולחשאניפעםכלעליו.לחשובשלאיכוללאאניאבל
שליהשכלהקדושה,התורהאתלקחתלארוןפנימהשליהידיים
הרבהכךוכלשניםהרבהכךכלשעברולמרותלשם,ישרהולך

מיניבכלקודשמארונותתורהספריהוצאתיחייבימיפעמים

אתנושאואנילשם.הולךשליהשכלתמיד-תמידהזדמנויות,

כמושאמרת,כפיורחימובדחילוהדוכןאלבידיהקדושההתורה
עולל.נושאאניכאילומרגישממשאניקטן.ילדכמופעוט,
נקודה."יל.דשםיש ,ילדשםרואהאתהאם ,לךאמרתיזהבגלל
סקרןלאזה ,עוזריהרבהמלחמה,אחריאותולחפשניסית"ולא

אותך?"

ארבעהנותרוהיהודיםשלהקבוצהמןשניסיתי.ודאי"ניסיתי,

חיכשהיהאבללברכה,זכרומת,כבריעקנליענקל.כוללבחיים
ישנות.'ביואיק'מכוניותשלסוכנותלווחיתהיורקנירבפאתיגר

מפחדממשאתהגדולה,כךכליורקנירלביקור.אליוהגעתי
שכאלה,ענניםמקרצפיעליךייפלושלאהמדרכות,עלללכת



• 

מעורבתטכניקההשחור","היערגל,אפרת

חרס.העלינואופןבכלהמדרכות.עלאנשיםוכמהבבל.מגדלי
הכללשכוחרצהובכללשלובביזנסמאודעסוקהיהגםהוא

שהזקנההתבררללבו.עמוקנכנסההמלחמה,אחריוהכפירה,

לאזהאבללה,לכתובניסינוחיה.עדייןהפעוטבדלקאתשלקחה
קדימה.אותךמזרימיםוהםהחייםהםהחייםיודע,אתה .הלך

לוויזנטלאפילוכתבתיקרובים',לחיפוש'המדורדרךגםניסיתי

אחריםשב .דברקידםלאזהאבלדיזל'אלילסופריותרומאוחר
קלטת.גביעלשליהסיפוראתשםוהשארתיושם'ל'יד'פניתיכך

שמעתילנצח.הבאים,לדורותיישארזהכךאמרו'הםלך'כדאי
ורקאךמכיראנייודע,אתהלצחוק.והתחלתינצחהמילהאת

אתאמרכשעוזריממש'זהגעברו 11 •משקרשלאזה ,אחדנצח

עלבאדרתועטויהנביאאליהואתעינילנגדראיתיהזה,המשפט
ואליהונשמע,דקהדממהוקולואשורעשגדולהורוחחורבהר

השם.דבראתלשמועאוזנואתכורהלשםהקנאיהנביא

עגל?"כמוכךבוההאתהמהרני'חולם,אתה"מה
סליחה.""אח,
אתמעריךואנישלהם,הטובהרצוןכלעםושם''ידאופן'"בכל

כשהטמנליזיה .מצאולאהפעוטבדלקאתמאוד'הזההמפעל
הואטלוויזיה.מריבין'לחייםופניתישניםכמהחיכיתיהגיעה,

קומוניסטיתארץזויוגוסלביהכיסיכוישאיןאמר'אבלנחמדהיה
שהזקנהתשובהעםאליחזרהואכךאחרלשם.להגיעאפשרואי

נסתםשובלו.כתבואופןבכלכךמתה.כנראהבתינוקשהחזיקה

זכרתיליוגוסלביה.נסעתיהשמוניםשנותבסוףהעניין.עלהגולל
בחכתי.ירוקתהעליתישובכלגר.דלידהכפריםאחדהיהשזה
אתואפילובדלקהפעוטאתהכפריםמןכפרבשוםזכרלאאיש

מתבררזכר.לאאישכברהשמוניםשנותבתחילתשמתההזקנה

שניםלפנימגוריההעתיקהוהבתכלגרד'הגדולבכרךגרשבנה
שלבעלהקרואטיה.בשליטתנמצאתשהיוםדוברובניק,לעיר
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אנילי'נדמההמלחמה.לאחרהחמישיםבשנותעודנפטרהזקנה

הטוביםהגוייםשניקברותאתלאתרשהצלחתיבזה,משוכנעלא
שלהם,הקברלידמצאתיבטוח.אינניבזהגםתבין'אבלהאלה;

חשבתי'בחוזקה,הלםבקרבי'ניתרלביקטן'קברבאמצעממש
עלאבלשנים,הרבהכךכלאחריאותומצאתיהפעוט,הנה

רצוצהבלשוןוכששאלתיבפולניתמשהוכתובהיההקטנההמצבה
אנגליתידעהקברותביתושומרשקספיריתהרישליהאנגלית-

עלשכתובממנולהביןהצלחתיכתוב,מה-ממרסייצרפתיכמו
 1939-היוהמצבהעלשהופיעווהשניםבדלק.ולאולאדקהמצבה

 .עצמותיושחיקהיטלרשלהארורההמלחמהלפניבכללשזה ' 1935
ממחלהשמתאחרפעוטכנראההיההזקניםשלשנילמסקנההגעתי

ולחזורהענייןכלעללוותרוהחלטתיהמלחמהלפניכזהמשהואו

ליאמרמישהובארץפהכיבי'כרסםהספקזאתובכללארץ.
שזהבדלק,לילדשקראוזכרתיואניבפולנית,זאבזהשוולאדק

החיהיצורלמראהמוחלטבניגודעמדושהשםבפולנית,דוב

טעיתיזאתבכלאוליאבלמגופי.נפרדבלתיחלקשהיהההוא
זהואםחיה?שלשםזכרתירקואניבדלקולאולאדקלילדוקראו

שלשהשםהעובדהאתאוהמצבה,שעלהשניםאתנסביראיךכך
התשעיםבשנותכמדומני.סרביבכללהיהוהזוגפולניהיההתינוק

בעמים,נלחמועמיםזבובים.כמוזהאתזהשםהרגואדםבני
השנייה.העולםמלחמתבנותקוראתזכרלאכבראיש .ונרצחועונו

סופית."לענייןלהניחהחלטתיוחמשמתשעים

נתקלווהןלרצפהעיניוהשפלתימאוכזבמעט'"אמרתימבין"אני
תזרחשהבלאטהציפיתיעוזרי.הרבשלהשחורותהספורטבנעלי

מבין.""אביקרה,לאזהאךיקרות,באור
אכזבתיאתמשחשעוזריהרבאמרפה,"כבראתהאם"אבל

שנייםאופרקנלמד'אוליאליעדהגעתכבר"אםהסיפור'מסוף
ל'מורההחדשהתרגוםאתקיבלתיהשבועבדיוקהמוךה,אצל

יישק."שפתייםממשנהדר'והואשוורץפרופ'שלנבוכים'
אניחי'בשידורממשעיני'במוראיתיזהאתאמרעוזריוכשהרב

יוצאשהואלפניליעקבנושקת-דומעתרבקהאתלהישבע,מוכן
ולעבודלבובחירתאתלחפשחונה,מזרחה,בידו'וצקלונולדרך
שנים.גביעלשניםלבןאת

וירוקיםקריםהיערותבחלומיעוזרי.הרבעללחלוםהתחלתי
חובקהואבראש.ויענקלבשורהשלישיהולךעוזריהרבמאוד.
לאהפעוטשלפניואךוראש.רףיג-תורהכספרממשהפעוטאת

מטפסתהפעםעוזרי.הרבעלחלמתיושובשבועחלףנראות.
קרחתכנראהזוהיבפטלים.משופעתתלולהגבעהבמעלההחבורה

בפניהם,ניכרוהפחדלחוצהנראיתהשיירהכלעצים.איןכייער

לקרות.יכולמהאו-טו-טויודעומיפתוחבמקוםנמצאיםהםכי

התלול.~~ע,ךהלרגעקופאיםהםבגרמנית,צעקותנשמעות
וזההפעוטשלהצנוםגופואתחובקעוזריהרבב~ריז.התמונה

אנחנוכללבדרךנראות.אינןפניוהקור'בשלאפורבדעטוי
עבראיזהעלולאהיוםבמשךעלינושעוברמהעלחולמים
עוזרי.הרבעלחלמתישובימיםחמישהכעבוראבלמדומיין,
עסוקותידיומאו.דרציניותפניו-הפעוטמולאלישבהואהפעם
מעליםדלוחמרקובתוכהמפויחתמחבתספקסירספקבמין

אלי.וגבולמולוהיושבהפעוטאתבסבלנותמאכילהואועשבים.

כךכלצעירהואעוזרי.הרבשלבפניוניכרתקץאיןסבלנות
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בדבפיסתהפעוטשלפיואתמוחההואלפעוט.כךכלומסור

ואהבהרוךכמהבשרוול.משתמש'הואיורדאינווכשהכתםישנה,
דעתיעלכפית.עודלילדנותןהוא .שלוהטובותבעינייםיש

את"פותחמתהלים:המזוןלברכתתמידשמתווסףהפסוקעולה
משביעזהמהשמעתי.שפעםוהפירושרצון",חילכלומשביעידך

שתקבללא.בטוטו?שקלמיליוןשישהלךשיהיורצון'חילכל
רצוןוקרא:סרסהורצון'חילכלמשביעלא.רוצה?שאתהמהכל

לחיות.
טוב,ייגמרעוזריוהרבהפעוטשלהזהשהסיפוררציתיכךכל

שהתחלתיבסרטים,כמואבדחפילזהשיהיההשתוקקתיממש

לשולחןסמוךעבודתיבמקוםבהקיץ.גםעוזריהרבעללחלום
בעיניתמונותורואהשעהדקות-חציעשריםבוהההייתיהמחשב

הכנסתלביתנכנסהואראיתי.לאפניוואתאישראיתירוחי.

רובהעםומזוקןמאובקמילואיםחייל-הכיפוריםיוםאחריקצת
לרובה,עבהבגומייהלוצמודותהמחסניותמילואים,ומדיעוזי

שמצוייםזהבכניסה,מהשולחןכנראהשאסףקרטוןכיפתראשועל
שהואבחיילניכרהשבוע.פרשתשלהשבועייםהעלוניםעליו
ולמדהמזרחבקירהכנסתבביתישבעוזריהרבהקרבות.מןבא

לכבודקםעוזריהרבלפתעהמהרש"א.הערותעםשבתמסכת

החייל'אתלראותליהיהקשההופתע.מאודהחיילהמילואימניק.
עוזרי?"הרב"כבודאמר:מידוהואנשמעקולואבל
רב."אינניעוזרי'"רק

ומסרתיוגוסלביהביערותהידייםעלשנשאתהילדאתזוכר"אתה
אושרדמעותאני."הואהזההילדובכןלבלגרד?סמוךלזקנה

ולחייואפומקצהונופלותנושרותעוזרי.הרבשלבעיניועומדות
רק .מתחקרולאמיותרתשאלותשואללאהוא .שפמותוךאל

ואתומשיחיםיושביםהםכךאחר .אותוומנשקהבחוראתמחבק

מהאותי'מענייןזהכיקצתמתקרבאנישומע.לאכבראניזה
אנימתקרבכשאניאבלהפעוט?שהיהלמיעוזריהרבאומר
שלהסוריאליסטייםבציוריםכמובכלל.פניםאיןשלאישרואה

נבעת.ואניפנים,בלאחיילזהומגריט,

מוציא,עוזריהרבאתוראיתיהכנסתלביתבאתינוספותפעמים

מלמלוכשהואורימוניו.כתריועלהתורהספראתומכניססובב
נועםדרכידרכיהמאושר'ותומכיהבהלמחזיקיםהיאחיים"עץ
העדןגןואתוחוהאדםאתראיתימידשלום",נתיבותיהוכל

הולךארוךונחשנהרותושניהחייםועץהדעתעץאתוגםהאבוד

בכלהאדםבניכלנשמותכולועשויהראשוןאדםשתיים.על
-הבעש"טנשמת-אחתנשמהורקנשמות-נשמות.הזמנים.
הדעת.מעץאוכלתואינההתמונהלקצהובורחתממנוחומקת

-בקיצורולאדק,אתאובדלקאתרואהאניהתורהספרובמקום
הפעוט.את

והפעוטעוזרישהרבטוב,ייגמרהזהשהסיפוררציתיכךכל
יותרלהתאפקיכולתישלאעדייפגשו'יוגוסלביהמיערות

ביומיום,לתפקדוהתקשיתיבהקיץוהחלומותהחלומותומשהתרבו
הצהרייםבשעותהחולמימיבאחדנכנסתישנה,חציכעבורקרהזה
עוזרי.הרבעםזהעללדברכדיהכנסתלביתגדולהמנחהשל
נורות~ר 9והכיסאאותועלבדיוקמקום,באותובדיוקישבהוא

הכל.לוסיפרתיהנפטרים.לזכרהעץבלוחלקבועשביקשזיכרון



שאנילוכשאמרתיגםמופתע.היהלאהוא
לאהואדעתי'שפיותאתמאבדשאניחש

לנוישהיהודים"אנחנואמר:הואנרעש.

המקום.מןדומיננטייותרהזמןאצלנו .זמן
הואסב-ל-גרת".לגאולה.מחכיםאנחנו
לילדיםשאומריםכמוההברותאתחילק

קטנים.

שאפשרהרגשהליישאבלעוזרי'הרב"כן
המעגלאתלסגוראפשרעדייןואוליהיה
מאודאותימעצבןזההזה.הסיפוראתהזה,

לשאולרציתיאופןבכלפתוח.נשארשהסוף

רואה?בדיוקאנימיאתדעתך'לפיאותך'
מטושטשות.הןולפעמיםנראותלאפניוהרי

שכזה,דימוימעיןאחד'כלבעצםזהאולי
הוא?"באשריהודיכלבעצםשזהייתכן
אתוהנידלשפמומתחתחייךעוזריהרב
"פהאמר:אחרושמאל.ימינהבשלילהראשו

איןלספרות.ביטאוןולאספרותלאזה
 11שבעלמא.דימויים

ותרעומתשאלתיהזה?"הפעוטזהמי"אז
 .לקוליהתגנבה
ובנועםבשקטעוזריהרבאמר"אתה!"

שתחתהגארטלאתמעטויישרחותכני'
האשכנזיםמאחינוששאבמנהגלבטן'

החסידים.

עליוהצביעבטבעיותואמרחזרהוא"אתה!"

אותי.הציףחוםגלהגרומה.באצבעו

אנחנו .רציניתהיהעוזרי'הרב ,ת~~ונ"

שתיים.הןאחתועודאחתרציונלים.אנשים

נותןאתההריארבע.הןשתייםועודשתיים

צריךהכלשבוע.כלברמב"םשיעורלנו
הדת.זול'בורציוגירןהיעלמיוסדלהיות

שדיםשמנים,שלפרחעורבאאיזהלא
רבתומעקהיטכנ ,"השחורעריה"ל,גאפרתוקמעות."

אותי.שאלהואשמעת?"נשמהשורש"על
הרבניתעםהקבלה'לחקרה'מכוןפהזהמההרב,כבוד"נו~~ת
תמידאתההריפרץ?י.ל.פיעלהיידישפילפהזהמהמדונה?

הגאוןאתומשבחוהתוספותהרש"יעםהיו;מידףשנלמדמקפיד
החשיבהעלהליטאיםואתוהקצרים,העמוקיםביאוריועלמווילנא

מגדל-בגמראהלוגיהטיעוניהמבנהוהמתמטית.הרציונלית
ביוםשלישיתבסעודהשלךבדרשותפעםלאלוקראתלתפארת

מיסטיקן?"נהיההרבכבודשלפתעזהאתאקנהשאניאזשבת.
הפעוט."אתהמעכב,"לא

הפעוטושמונה.שישיםמאותתשעבאלףנולדתי'אניעוזרי"הרב
צריךהואשרדואםואחת,בארבעיםהיותרלכלבארבעים,נולד

שמופיעהאישאניאםוגםוארבע.שישיםבןלפחותעכשיולהיות

המצ'וקמקיםוהמדיםהעודיעםהמאובקהחיילבהקיץ'בחלום
בןרקהייתיכיפוריוםבמלחמתלמחשבות:הזמןכללישחוזר

איתך?"ולהיפגשהקרבותמןלחזוריכולתיאיךאזחמש,
בשלוותאמרהוא 11 •אליהוהואפנחסהואהפעוט.אתהמעכב,"לא

קצהעלשהתגלגלושכאלה,ושקופותזכותדמעותובעיניונצח
קם,הוא .שפמותוךאלישרהשחמחמותלחייוועלהנשויאפו
לפניבפרוזדור'אותךלפגוששהספקתי"טובואמר:ידיאתלחץ
מזל-אצללהיותצריךאנישתייםבשעהלטרקלין.נכנסשאני

ולטאטאמצרכיםלהלהביאצריךחולים.לביקוראחותיחיה
היאלמישהי'להראותדירהליישכךאחרהבית.אתולשטוף
בטיילת,אניובערבשלהם.הנציגהוהיאאקי"םלדיירימיועדת

"עכשיוחייך,הואהמיועדת."תימצאסוף-סוףאולייודע,מי

 ·:· ".ה fמחשוורץפרופ'שלהתרגוםבמוךה?משהונלמד
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המרקטפטפת

שווןבחוה

"השואהאנדרטתמדרגותעלעלה ,בןשושנה,שלנכדה
 .בידומרהיבפרחיםוזררפפורטהפסלשלוהגבורה" 1

הואאותנו.שליווההפולניהנהגעבורנוקנההזראת
לעמודוחזרהאנדרטהאתשעיטרוהאחריםהזריםביןאותוהניח

הוצבההאנדרטהנסערת.הייתימישראל.הנרגשיםהמבקריםבינינו
החדרבדירתגבשה.ברחובורשהבגטוהוריביתעמדבובמקום

בתואמאשמונה-עשרהבןהיהאבאאהבתם.ולבלבההנצהההיא
חרושתבביתעבדהאמיסנדלר.כשולייתעבדאבישבע-עשרה.

צמרצעיפיבסריגתהכנסתהאתוהשלימהמזרניםלקפיצי
בניאתהוריהזמינוההואהשכורלחדרבשווקים.ומכירתם

היחידההחתונהבתמונתצנוע.נישואיםלטקסורבמשפחתה
שולחנותסביבישובההמשפחהאתרואיםנס,בדרךשנשמרה
 ,ייןבקבוקמונחיםהשולחןעלעליהם.פרוסיםלבניםשסדינים
הדורייפים,האנשיםדולקים.נרותנושאיכסףפמוטיוזוגכוסיות

המלחמהבתחילתהגורליתההחלטהנפלהגםההואבחדרפנים.
רקלבריחה.להצטרףשיאותמהמשפחהמיכלעםמזרחהלברוח
סירבוהאחריםכלמזרחה,למסעהסכימוחייםודודשרהדודה

לעצמהסלחהלאאמאאמי.הבכורה,בתםשלהתחנוניםלמרות

נפשות,ממאהיותרמנוהםיותר.התעקשהשלאעלמעולם
 .בפוליןומשונותשונותבמיתותשנרצחו

עלולהתאבללהתייחדלוורשהלהגיעשנהוששחמישיםלילקח

 ,למלוןמהאזכרהבדרךשחרב.עולמםועלשנקטלויקיריחיי
ורשהגטושלתצלומיםחוברתהנוסעיםביןהמדריכהחילקה
ססגוני;ת.והעכשווי;תלבןבשחורהראשוניםוהיום",,אחרי"לפני
והרגשהצמרמורתביעוררהלבןבשחורההריסותמתמונותאחת

לישקרהכמוזיכרוןתמונתביעלתהשם"."הייתישלמעיקה
הגטאות"."לוחמיבמוזיאוןשנהכשלושיםלפני

המלחמה.סיוםעםמידורשהגטובחורבותאמאעםהייתישוב

לאחרהאדום,הצלבשלהזמניתהאיסוףבתחנתאזהתעוררהאמא

אחרחיפוששלאובססיביתתזזיתאחוזתממניעצמהשניתקה

חםתהלנוהגישהנזירהלעלפונה.וגרמהבהשאחזהניצולים,
ממוקדות.ולאבאפורמצועפותעדייןהיואמאשלועיניהומתוק,

הנזירה.ואלאליאמרהאבא,אתלחפשמידצריכותאנחנו-

מדיחלשותאתןיומיים.יוםעודלנוחכאןהישארי •אסורלא.-
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הנזירה.קבעה

ליזקוקבעלי-בהחלטיותאמאאותהקטעה ,בחשבוןבאלא-
קובע.רגעוכל

הוא?איפהיודעתואת-

כתב.הואבוורשה.הוא-

יחדנחשובכךואחרמעטכאןתנוחיכלום.כאןשאיןרואהאת-

 •בעלךאתלחפשואיפהאיך
 ,לנולעזוררוצהבאמתאתאםחיים.בסכנתבעלי .זמןליאין-

החלב.כדואתהצנימיםאתלנוהשאירי
פנינואתרחצהלצרורה,הצנימיםואתהחלבאתדחסהאמא

שקרהכמושובתינתקלבל ,ידיאתאחזהבפינה,שעמדהבקערה

וצעקה:בחורבות,אתמול
תודה!-

סגרהההריסותעיר .לאחורפנתההיאממרחקים.לנוענההד

שעליובקירנתקלנוערבלפנות .כבמבוךבההילכנוואנועלינו
.שובמאולתרמודעותלוחראינושובאדום.צלבטריבצבעסומן

ובכמהקרועיםניירותעלשוניםבגדליםפתקיםעליונעוציםהיו
פנימה.ישרונכנסההקרובים""חיפושמלוחהתעלמהאמאשפות.

ירקרקתברזנטיריעתלקירות.תחליףשימשוצבאיותשמיכות
ברזנטמיטותהיואחדמצדברוח.שהתנופפהכתקרהשימשה

מזרניםמונחיםהיוממולכאלונקות.תחתיהןמוצלביםעץשמוטות
הרצפה.על
סגרהההריסותעיר .לאחורפנתההיאממרחקים.לנוענההד

שעליובקירנתקלנוערבלפנותכבמבוך.בההילכנוואנועלינו
שובמאולתר.מודעותלוחראינושובאדום.צלבטריבצבעסומן
ובכמהקרועיםניירותעלשוניםבגדליםפתקיםעליונעוציםהיו

פנימה.ישרונכנסההקרובים""חיפושמלוחהתעלמהאמאשפות.

ירקרקתברזנטיריעתלקירות.תחליףשימשוצבאיותשמיכות
ברזנטמיטותהיואחדמצדברוח.שהתנופפהכתקרהשימשה

מזרניםמונחיםהיוממולכאלונקות.תחתיהןמוצלביםעץשמוטות
הרצפה.על
החזיקהעדייןידה •באווירעמדבתרופותמהולליזולשלחריףריח
מקצוען.היהכנראהשזהאחיותלראשונהראיתיכברשםבכוח.בי
סקרהאמא •עליורקוםאדוםשצלבשביסעטרראשיהןאת

המרוחקהמזרןלידהמזרנים.אתכךואחרהמיטותאתבמהירות

בהתרגשות:ופלטההרצפהעלנחתהבפינה
אבא.זה-

על"המבוקש"תמונתאתזוכרתאניהוא.לאזהפתאום,מה-
הקיר.

לחםגנבתבעווןהסובייטיםהשלטונותידיעלמבוקשהיהאבא
שגוועויהודיםלפליטיםחילקהלחםאתהאדום"."הצבאשלמקרון
לפולין.הוברחמכןלאחדכשנה.בכלאוישבנתפסהואברעב.

יפה.אישהיהבתמונהשליאבא •לודומהלאאפילוהזההאיש-
 .החווירוופניהלחשההוא.זה-
שוב.ניסיתיוצעיר.יפהאבאאבל-
סימנים.ליישהוא.זה-

הצדה.נוטיםופניועצומותהיועיניו ,פעורבפהשכבהוא

קירח,

מאוד.רזה



חבול.
הגסההשמיכהאתהסירההיא

בווהתבוננהבעדינותוהדוקרנית

 .ברוךוכיסתהאנחהבלמהבכאב.
מיד.חוזרתאניפה.שביהוא.זה-

מרקובופחספלבידההיוכשחזרה

טיפותלהזלפתוטפטפתחםעוף

הארץעלהתיישבההיאעיניים.
ראשונטלהמסוכלות,ברגליים

צרורהאתאותו.ויישרהידיהבשתי

החלהאז •יולמראשותיחהחב
היחידההאשה •לפיומרקמטפטפת

רופאה,אולילבן'חלוקשלבשה
ואמרה:אלינוניגשה

סוףסוףשמישהושמחהאני-

מהטיפוסהחליםהואבו.מתעניין
להתאושש.יצליחאםברורלאאך
מהטוב.וזהשצריךמהעושהאת

שמו?

רשמה.היאפלדהיים.חייםחיים.-
שיחיה.סימןזהחיים.שמו-

אמא.קבעהיחיה.הוא-

הצעיפיםהוסרושמעיניההבחנתיבתמיהה.בההסתכלתיאני
והטובותהכחולותהעינייםלהיותחזרווהןוהאפוריםהדלוחים

ב
-ם

 ' 1יי"

• rV' n 
 .... ........,,",;ויו
םיי-

"-.:=.. 

שאהבתי.

 .לביאתמילאהתקווה
יום ?שבועותאוליימים?אולי .לצדוישבנוזמןכמהיודעתאיני

 :ממעמקיםבוקעקולואתשמענואחד
חנה.חנה,-

אתהטוב.יותרמרגיששאתהרואהאניחיים.אניזאתכן-

תחיה.

חנה.חנה.-

מפצירה:אמאאתשמעתיהזמןבחלוףעיניו.אתעצםשובהוא-
טיפה.עודטיפה.עודרק-

חסרתחשתיאךומפוחדת,כואבתשםנמצאתשקופה.הרגשתי

אותי.ויחבקואותישיאהבוציפיתישהכיאלהלגבימשמעות
 .עיקרלהיותהפךבאבאהטיפול .וחצישלושבתרקאזהייתי

שמעתיאחדיוםבשבילנו.יחיהוהואבשבילוחיינואנוהעיקרים,
לעברי:הצביעהואכךואחרגניחתואת

זאת?מי-

 .לנוישומתוקהמתולתלתילדהאיזותראה .שלנובשל'הזאת-
ושנה.חזרמתול-תלת.כש-השלנו?בשל'ה,-

 •הונחוואלונקותנישאואלונקות .יצאוואחריםנכנסואנשים
שומעתלאשאמאלינדמהקורה.מהלהביןוניסיתיבהםהתבוננתי

הריחותאתמריחהשאינהנראהסביבה.ההמולהואתהצעקותאת
היאמסריטת.טרופה.שינההקשה.הרצפהעלישנההיאהרעים.
מזיזותאנואיתה.יושבתביוםבלילה.בתוכהמכורבלתאנימצפה.

 .להתאבןלאכדירקהרגלייםאת
הריחותאתמריחהשאינהנראהסביבה.ההמולהואתהצעקותאת

היאמסריטת.טרופה.שינההקשה.הרצפהעלישנההיאהרעים.
מזיזותאנואיתה.יושבתביוםבלילה.בתוכהמכורבלתאנימצפה.

 .להתאבןלאכדירקהרגלייםאת
אמא?מחכהאתלמה-
 .להושיבושאוכל-
:שב?.ואם-

 .להוליכושאוכל-
 ?ךל:.ואם-
בצהריים.שמגיעההמשאיתעדלהובילושאוכל-
 ?משאיתאיזו-
שמעת?לאהג'וינט.שלמשאית-

שמעת?ואת-

שומעת.אנילישחשובמה-
לדדות,החלבוהיוםבאולאחריואבא,אתהושבנואחדיוםואכן'
הלך.לבסוף
נרגן-למחנהאותנושהובילהלמשאיתלהעלותולנועזרוהאחיות

לשיקום.כלזן'
התבוננתיאנינמנמה.אמאלאמא.אבאביןהתיישבתיבמשאית

אבא,אלמבטיהפניתיביוקרתם.לישמתקובנופיםהחוצה
לינראההוא .פניואתהאירההמשאיתמפתחאורשאלומת
תמונתלביןבינודמיוןמצאתילפתערע.כךכללאלראשונה

אותי.הציףוחוםהתרגשותשלגלבזיכרוני.שנצרתי"המבוקש"
אתוסגרבחיבהאותיקלטהוא •ברכיועלוהתיישבתיעליתי
 •סביבייוזרועות

 .לולחשתישלי'היפההאבאאתה-

 77עתרןבספריאורלראותהעומדהמרקטפטפתהסיפוריםקובץמתוך

 2008-פברוארינואר
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JגתlךJ~ e רוןרג
מירוןכרמית

המרטיטההצוואה

בן-אודיבימוי:חקאמדי,חתיאטדוןלדין;חנוךמאתלבי"את"הרטיטי
קרנפינו,עפרהתלבושות:נחשון,בןליליתפאורה:פלס,קרןמוסיקח:משח,

שפריוארזתנועה:

עודהיההכלשלפני;הרגעכמורגע/לייהיהלא"שוב

רועדלך;וחיכיתיבגשםעמדתיפתוח;היההכלאפשרי;

וכך ;הווהנעשהוכברוהתחבקנו/באתאתורוח;מציפיה

בטרםאת,ואיפהרעד;ואיפהגשם,ואיפהחבוקים;עמדנו

שלפני"הרגעכמו /רגעלייהיהלאשוב ;באת

שלפני'),'הרגעלוין:<חנוך

זכהלאאךהאחרונה,חייובשנתלדיןחנוךכתבהזההמרטיטהמחזהאת

הצופיםלבאתלהרטיטבכוחובלבדזהרעיוןהבמה.עלמוצגלראותו

וזכוהזה,המיוחדהמחזאיאתשהכירוהשחקניםשללבםאתגםוודאי

הפשוט,העלילתיהתוכןמןשלו.הבימוישרביטתחתמחזותיואתלבצע

חוויהליצורלדיןמשכילאליו",מתייחסתשאינהאשהאוהב"אדם ,כביכול

מציאותלבקרים,חדשות ,לחברביכולתוטמוןהפלאוכואבת.מדהימהחדשה,

המובילהרעיוןוהפשוטים.המוכריםהידועים,החומריםמןשונהתיאטרלית

הגוברהחומרריקבון ,האנושיהבלתיהואלדיןחנוךשלהאחרונהבהצגה

אוהאהבה,באמצעותהחייםסוףאתלנצחהאדםשלהעלוםהניסיוןעל
שבדמותה.האשליה

מופשטפילוסופירעיוןמעביריםכיצד-תמידהיאבתיאטרוןהבעיה

המתאריםבדיאלוגיםדיאיןהריהבמה.עלהפועלותואנושיותחיותלמחלצות

ככלואכזריתקשה-בהתרחשותבפעולה,צורךיש .ומוכרידוע ,נתוןמצב

ראינוכברתאמראםגםהאנושי.הקיוםטרגדייתאתלהבהירכדישתהיה,

ייכבשתמידאחת,בהצגהרקולא ,לדיןחנוךאצלהבמהעלנכזבתאהבה

נושאעצמה,האכזבהאפילו ,עוברהכלהלווינית:האמתידיעלהצופה

למרבהאךשחקנים,שלבימאיכידועהיהלדיןחנוךהאהבה.וכאבההערצה
ממשתתפימדהיםמשחקלהפיקהצליחבן-משהאודיהצעירהבמאיגםהפלא
המרטיטה.ההצגה

וידידוהנצחיהמאהבלמקה,כשופט ,הארוךרמיהראשי:השחקניםצמד

השחקניםשניכפשוניאק.יגילגדי ,יותרהמאושרלאאםגם ,יותרהמציאותי

האהובהאלהטרגיתבכמיהתוברוךרמי-הלבאתומרטיטיםמרגשיםהללו

הנקראתהנהדרת,מוכסהג'יטהבהצגה,אשתועםיגילוגדיהקרובה-דחוקה,
חייהםאתולקשורלאהובפעםמצאומהאיתריחדוהמשתוממתככה-ככה

המתרסקתללללה,"הזמרת"בתפקיד ,גרונומרבחביבה,ואחרונה .לזוזה
האנושית.המדרגהתחתיתאלהמעלהמרוםלעינינו

שביבבואיןאםגם ,לדיןחנוךשלהאחרוןהמחזהאתלראותמאודכדאי

חלול,שופרמעיןונעשההבריאהפארלהיותחדלהאדםלאושר.תקווהשל
מומלץ.מושג.הבלתיהאושרמסראתלדיןלנומעבירדרכו
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ברוךרמימובטח,ג'טה 1יגילגדילבי":את"הרטיטי

חדשיםמחזאים

לאחרונההועלוצעירים,מחזאיםשלצוותא""בשיתוףהבימה","פרויקטבמסגרת

 ."בבטוןסדקים"ו "בדיחהשלסופה" :קצריםמחזותשני

 ,מחזאיםשלחדשיםקולותלהשמיעהזדמנותזאת .ביותרחיוביכשלעצמוהרעיון

הופעתם:סדרלפיבהם,להתסנןננסה .מקצועיתיאטרוןבימתמעלושחקניםבמאים

בימוי:צוותא,אולםהבימה,תיאטדוןגיל,נעםמאתבדיחה"של"סופח
גוטדמןאחודתלבושות:פלג,מיהתפאורה:קבול,נועה

שנינפגשיםהישראליות,שישי""ימישלהחברתיותהפגישותבמסגרת

במשךומצפצףפהפוצהשאינו ,צבי ,אחדורווקורעשניםידידותייםגרתזו

המר.לסופועדהערב,כל

העוגהמןואוכליםובטלותתפלותסלוניותבשיחותמלהגיםשהחבריםבזמן

בביצוע-שהאורחתבשעה .זממואתצביזומםהבית,בעלתשלהטעימה
שלה,הטיפשיתהבדיחהאתלסייםמצליחהאינה-קלדרוןהדסשלמרענן

שובזאתמנסההוא .'גמקומההמרפסת,מעלוקופץהשותקהרווק ,צביקם
השלישיתבפעםורקהבית,אללהשיבויורדיםההמומיםהחבריםבעודושוב

אינואישלמות.מטרתו:אתלהשיג ,יאושוברובהשותק,האדםמצליח

לפנילכךרמזשוםנתןלאוהואהמעשה,אתלעשותלוגרםמהיודע
שיגרתיבילויכדישתוךמסתברכאשר ,עצמואתמאשיםאחדכלהקפיצה.

זקוקהנראה,כפישהיה, ,אחרלאדםלבשםלאאיש ,רגילשישייוםשל
נואשת.לעזרה

השטחיותעללהצביע ,גילעםב ,המחברשלרצונואתלהביןקשהלא ,ודאי
הזעיר-השישי""ימישלותוכןמטרהחסריבבילוייםהישראלית,החברהשל

מוצדק,ובלתימובןבלתימדי,חריףהיהההתאבדות""פיצוץאולםבורגניים,

החברתי.הערבגיבורישלהפשטניתהמציאותפיעל



ומוכשרים,צעיריםשחקניםמציליםההתאבדותעדהעלילהסתמיותאת

כברקלדרוןהדסאתוהמוזר.האבסורדילסיפוררענןתוכןמעניקיםאשר
בלום,'מעיןסמועובדשטרק,שרוןקנולר'אוהדעוד:משתתפיםהזכרתי.

יצחקי.וחלילרשף-מליחרועי

המהירהבתנועהמורגשתומוכשרת,צעירהבמאית 1קנולרנועהשלידה

עםבעיקרלמדי'משעשעתההצגההמחזה.התפתחותלביןהדמויותבין
האנוש,לפצועלעזורבמקוםאשרהראשונה,העזרהחברישנישלבואם

לחיים.ושותיםהטעימההעוגהמןואוכליםיושבים

בימוי:צוותא,אולםהבימה,תיאטווןצמח,צדוקמאת:בבטון""סדקים
שולמן,איסוכלית:מוזיקהכוכבי,גיליותלבושות:תפאורהשימקד,דליה

ורזןיונתןולחנים:שירים

בקלילות·שנגעההקודמת,ברשימהבהשדנובדיחה",של"סופהלעומת
לעומקםלחדורצמחצדוקהמחזאימשכילהישראלית,החברהבהידרדרותמה
והבעיותהקשייםמתגליםכאןהיטב.לווהמוכריםצמחשמהםהחייםשל

להגיעכשדונותיו'אתלממשרוצההמוזיקאיהבןכאשרהמזרחית,בחברה

וקשההקפדןהאבברוך'אךהצעיר'האחאתגםאיתרולסחובאביבלתל
והבעייתי'הבכורהבןשלהמוזיקהאתראשית,תוקף.בכללכךמתנגדהיום,

ואינומביןאינוהוא .הצעיראחיועםלהקהלהקיםכדיהפנימייהמןשברח
היאחיהואשבהבקהילהויוקרהכבודלותעניקאשר .חייומטרתמעריך.

הבןזכייתיהיההזאתהנכספתבדרךראשוןשלברב.יהיההצעירשבנו .

עםלהתמודדקשהאחרים,במנהגיםהמורגלהזקן,לאישהתנ"כי.בחידון
 .עיניולנגדהמתרחשיםהשינויים

ביןלגשרמנסהקרן'אהובהשלועדיןרגישמעולה,במשחקכרמלה,האם,
העיראקית,הסבתאהקודרתהאווירהאתמעטמצילההצלחה.ללאהצדדים,

השחקניםגםבמשחקהצטיינוכהן.נוריתשלהלבאתומחמםמעולהבביצוע

הביצועיםסולםבראשאךודא,ואסתריחזקאלעודדרוזן'יונתןהאחרים:
החדשיםשהחייםלדעתשנוכחברוך'האבבתפקידמלקטראברהםעומד

המשפחה.כראשתפקידואתמאודמחלישיםהקודשבארץ
נועהומוכשרות,צעירותבמאיותשתיביימוהמחזותשנישאתלצייןיש

והמפרךהמורכבהקשה,המקצועבדרישותיפהשעמדושימקד'ודליהקנולר

 ·:· .והמשיכועלולחי'כההזה.

שאיפהפאןםט,

שכחה?אן

 ~~ 28מעמ'~~המשך

שם.אותהוהקורותהזה,האיאלאלהבידיוהעברתה
צפונהמצעדבאמצעותניצלותשלהוהמלוותפאוסטשלהלנהאבל
אל •שבפלפונזמספרטהלהגיעישירהכךכלבדרךהצליחו<איך

כמו·במקצבנעשההדברהעיקר'פתרונים>.למפיסטואירופה?מרכז

עילאי>.בפיוטלכל'ומעלהיוונית,גריההטובדפוסיוכאמור'יווני'
וירטואלית,ואשהמציאותיגברהכוללהזוגמתאחדהכלאחריוהנה,

ונופלכאיקרוסהשמשאלהמתעופףוהרפתקן'שובבאגדי'בןונולד
הלנה.גםנעלמתואיתר .וכבהכזיק,כמוהו
אללאוגםהמנוחה,אללהגיעמפיסטו'בעזרתגםהצליח,לאפאוסט
הנחלה.

ובעזרתנרחב,יםחוףעלארץלכברתזוכההואבזקנתולא!אבל

אלהשפלמןלחזורהיםמן'שמונעאדירסכרמוקםמפיסטושלעבדיו
שטחיםהחוףבשפלתלהרוויחניתןכךמחדש.השטחאתולהציףהגאות
שלהרוחותבעזרתסטפארגםלחוללהצליחזאתואתלעיבוד'ניכרים
 .עבדיו •מפיסטו

ומן •בהולנדבמציאותשהתרחשלמהשדומהלמשהופאוסטהגיעכך
להפליאהדומותשודדים,ואדניותמסחרארניותהפליגוהחדשהחוף
האימפריה •הראשונותהקולוניאליותהאימפריותאחתששיגרהלאלו

השליטהעללוותרנאלצההשנייההעולםמלחמתאחרישרקההולנדית,
באינדונזיה.

ובאוציס,פילמוןהזקנים,זוגמכשול:מופיעפאוסטשלב"הולנד"אבל

בעדינותלהעבירםמפיסטועלמצווהפאוסטמשטחם.להתפנותמסרבים
כנסייהנמצאתהזוגשלהבקתהלידאבללהם,שיתאיםאחר'למקום

עם-והמקוםנרצחיםהזקניםלהגיע:ומרוחותיוממפיסטושמונעת
בפשע.הכרוךפאוסטשל"מאמץ"עוד-"מתפנה"-הכנסייה

שוב,חופריםשבקרבתושומעהתערפלה,שראייתוהזקן'פאוסטוהנה,
כיסבורסטומפי .שלוקברואתכוריםהפעםאבלמאו.דמרוצהוהוא

זהברגעוהנה,פאוסט.עליושחתםהדםשטראתלגבותשעתוהגיעה
נוטללשאול'צבאוואתמפיסטואתהמורידהמלאכים,צבאמופיע

האלוהיםאםאלמעלה-מעלהאותהומעלההמשתחררתהנשמהאת
גרסכן.שלנשמתה-פאוסטשלתאוותווקוונן

שלאהקדושה,מדיהפולחן<עםשלובמיסטיקהגם-מאודיפהזהכל
אבלאליה>.השתיירשגתההפרוטסטנטית,לכנסייהאופייניכךכל

 .להםשותףהיהמקוםומכלפאוסטשביצעהפשעיםאתלשכוחאין
מן-מקסימותטבעאידיליותבעזרתמהםלשכוחפעםבכלוהצליח

עלעמדכברשמאן-דהומשעראניביצירה.ביותרהיפיםהקטעים
עדיין.כךעלקראתילאאךהזאת,השכחהשלמרכזיותה
פאוסט,שלהסיוםאתאחרתקצתברוחעיצבמאהלוגוסטב<בסוגריים:
"השירהבסיוםכמונירוונה,מעיןמציירהואשלו:השמיניתבסימפוניה

לנצח"),"לנצח,במיליםהכלנמוגבסיוםבהיצירההארץ",על

פגים,דןהמשוררהמנוח,ידידישלי:הנושאמןאסטהלכאורהועכשיו

"מוח,השני:אתאחדאנושימוחשואלזהבשיר'מוח':בשםשירכתב

למסקנההגיעובימינושואה.ניצולהיהופגיםלשכוח?"מסוגלאתה

זקוקיםבניהםובניבניהםגםאלאראשוןמדורשואהניצולירקשלא
לתמיכה.ולכן •פסיכולוגיתלעזרה

קדמוניםאדם"בניאותםשלאינספורבניםובניבניםבדברומה

זכרעםחייםהםאיךמודרנית"?לתעשייהההמוניהרצחאתשהפכו
למהאחראיבניהשלנוכחיהדורשגםקבעו'בגרמניהאבותיהם?

איךהבעיה.אתממצהאינואבלנכון'זהאשם.איננואךשקרה,
משפחותיהם?שלעברןעםמסתדריםנאצים,שאינםהצעירים,הגרמנים

ידידיליסיפרזמן-מהלפניולגתה:לפאוסטלחזוריכוליםאנחנווכאן

פאוסטאתשניםבמשךלימדאשרריבנו'טוביהשלי'משפחהוקרוב
מכברלאבהםשהשתתףהכינוסיםשבאחדחיפה,שלבאוניברסיטה

הביקורתיתבהתייחסותוהקהלמןבחלקתמיההעוררבגרמניה,

מציינתעודנה"פאוסטי"התוארמילתבגרמניהפאוסט:שללאישיותו
שלמזורחוקהאיננההזאתהגישהכיחוששניביותר.נעלהמשהו
השואה!לפנישניםממאהיותרחישגתהאלאגתה:

בעת<גםהשואהכלפיהעכשוויתהגרמניתהתרבותשגישתחוששני
נראית )" 3"סאטהנהדרהדרום-גרמני-אוסטריהטלוויזיהבערוץצפייה

 •כןנפשי"מ"עיבודמאשרכהדחקהיותרלפעמים
קרוב 1אחזור-עכשיויוקראתבההנושנהבהוצאה •לפאוסטאבל

 ·:·מצפון.ייסוריובלי •אחתפעםלאלוודאי
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יהודית ,אביושלמה

ינינה ,אייזןאסתר ,אוריין

אלישיב,יצחק ,אלטמן

 ,ארןדוד ,אריאלידולי

בן-חיים,באסמןרבקה

 ,בהלול-דימנדאריאלה

אורלה-בוקובסקה,אנמריה

בן-ליאורה ,בןגוטפריד

בן-יצחקאלברטיצחק,

יוסי ,נואלבויתיעקב,

 ,גלאשר ,גלאפרתברבע,

 ,דורמשה ,גמזויוסי

האס,רובוט ,דרתןראובן

יעקב ,הראלאפרת

 ,זהבילאה ,בסיקודחו

ולנסיבהזכריה,מיכל

ויליאם ,גילירןטירמוס,

יהודיתייטס,באטלר

דן ,לויתןעמוס ,כפרי

רוני ,מירוןכרמית ,לזר

עודד ,פזמיריסומק,

אביבה ,קורסוגרגורי ,פלו

רונן'יהודיתקרינסקי'

 ,שימורןיוסף ,דייראשר

שמואלוף,מתי ,שייןבתיה

שרתסמדר

. ~:rי' 
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