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שלראשותהמןעדמה

העברותהםפרןת

החדשה?

התחלותומודרניזם;השכלהפלאי:משה
המוקדמתההשכלההתקבלותוהמשכים;

ספרייתהתקופה,ובשלהיהי"טבמאה
 173 , 2008המאוחדהקיבוץחיים,בןהלל
עמ') 72אנגלי<תקצירעמ'

סיפורתשלראשיתההואהספרשלדיוניומוקד
המודרניזםשלראשיתוברגמניה,העבריתההשכלה
 1והגדרתוהמובילותתכונותיוהעברית,בספרות

העבריתההשכלהשלוהשפעתהוהתקבלותה
בשאלהפותחהספרהי"ט.המאהבמהלךהמוקדמת
הספרותשלראשיתהמועדמהמכבר:זהשנשאלה
בכתיבתועודמתאבחנתהיאהאםהחדשה:העברית

 1יותרמאוחראובאיטליה 1לוצאטוחייםמשהשל

ההשכלהשספרותכיוון ?הרגמניתההשכלהבספרות

להגדירהכרחישמודרניזם,עםמזוהההעברית
השכלהחוקריהמודרניזם.שלטיבואתולברר

דיוקנועיקראתבחילוניותראווסלושץבקלוזנר
מזההקלוזנרשכךכיווןהספרותי.המודרניזםשל

אדם"היהשהואלפיהמודרניזםראשיתאתבדיזל
חדשחינוךחדשים,חייםעל"נלחםאשרחדש"
רואה 1לעומתו 1לחוברפישלחדש",עבריוסגנון

הספרותניצניאתלוצאטוחייםמשהשלביצירתו
האדם","תורתאתבהשנמצאלפיהחדשההעברית

חופשית".ו"אנושיותחילוניות
בעודלחוברדבעתתומכיםשביטועוזיוכסמןמרדכי

'המאסף'שלובסופריםבעורכיםרואהששפירא
אתמישראל",החדשים"האנשיםכינההואאותם

החמישיםבשנות .החדשההעבריתהספרותמבשרי

ישראלבתולדותההומניזם"הופעתאתחלקיךמציע
ראשיתלקביעתכקריטריוןישראל"ובספרות

 1לעומתו 1קורצווילהעברית.בספרותהמודרניזם

בספרותהמודרניזםראשיתאתבחילוניותמזהה
האמונהכיקובעשביטישראל.ובמחשבתהעברית
עםהמזוההזוהיאהיפהשלובכוחו 1באל 1בשכל

כל 1פלאילדעתאךהעברית.בספרותהמודרניזם
העבריתבספרותהמודרניזםעםשזוהוהאספקטים

שהובילתהליךשלסימפטומיםאלהאינם
הדרגתיהיהשינוישלתהליךואותולמודרניזם,

כולוהיהודיהעםאתמלהקיףרחוקוהיהואטי
האלו.האינטליגנציהמרכזיכלאתואפילו
לוכדילאטווחלחלמורכבהיהההואהתהליך
כימטעיםפלאיוהספרות.הדתהתרבות,החברה,

מודרניזםשלסימפטומיםביןולהבחיןלהדבילראוי
הלוזשהןעולםבהשקפתמהותיותתמורותלבין
דעתבהקנייתדגלוההשכלהסופרימודרניזם.של

והובילובזוזוכרוכותשהןסובלנות,ובהפגנת
והספרותהתרבותהרוח,בעולםלמתהווהלפתיחות
יהודילקיוםפסיבייהודימקיוםהמעברהאירופי.

הדורשלהמובהקהשינוי 1כךאםהוא, 1אקטיבי
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וספריותמדפיסיםשלספריםרשימותנערכו

ספרותשלוז'אנריםסגנונותחיקופרטיות,
סופריםזיכרונותעודהעמידוהמוקדמת,ההשכלה

 .ההשכלהוסופריההשכלהסיפורתהתקבלותעל
שלהשפעתוכיווניאתפלאימשרטטבהמשך
השפעתאתההשכלה,תקופתבראשיתרמח"ל
אתמאוחרים,בדורותוהתקבלותהדיזלשליצירתו
והתקבלותם.המאספיםודור'המאסף'השפעת

היחסובאימוץבעיצובגליםבארבעהמבחיןפלאי
תקופתבהמשךהגרמניתההשכלהספרותכלפי

השלושיםבשנותהתממשהראשוןהגלההשכלה.
ההיסטוריורגפיעיונםראשיתעםהי"טהמאהשל

והמשךופיןריב"לשללדורותיההעבריתבספרות
השתתפובההיהדותשלבפיריודיזציההדיון

הכהן.ושלוםזאבבןלייביהודההמאהבראשית
קריבעההשכלהספרותבביקורתהתמקדהשניהגל
התממשהשלישיהגלופאפירנא.קובנוידיעל

מנדלסוןנגדסמולנסקיןשלחריפהבביקורת
מכולםהחריףהיההרביעיהגל .ברליןוהשכלת
ההשכלהשלמוחלטתבשלילהוהתממש

(אהרנפרייז).

לחידושידועבלתי~נשראיתרפלאיפרופסור
הואובעקבותיותקס"טבשנת'המאסף'הוצאת

בראשיתההשכלהספרותשלדיוקנהאתמשרטט
חידושהחשיבותאתמטעים~נשראותוהי"ט.המא

איתרעודהכהן).(שלוםהעבריתהלשוןשל
יד(כתבכהעלידועבלתימאסףפלאיפרופסור

בודדמשכילידיעלשנכתבהמאסף)תורהכתר
למאספיםנטייתותקע"ה).וולפט,(מאירבהולנד
בעיקרמתבטאתוהיאעמוקהאינהלושקדמו
הכתיבהאיכותאךשוניםבז'אנריםבעבריתבכתיבה

באותויש .לושקדמובמאספיםהמופגנתמזונופלת
שיריבנוסח~כתמייםשירים(חלקםשיריםמאסף
ופניותודרשותתפילות 1השכלמוסרסיפורימוסך),

בדיוקנהמתמקדהבאהפרקציבוריים.לארגונים
שימשבההמוקדמת,ההשכלהבספרותהמליצהשל

עםהספרותית.ליצירהכוללשם'מליצה'הביטוי
המליצה.שלזולהגדרההתנגדותמפגיןפלאיזאת,

נעים,ביטויבמליצהראהסטאנובכימוכיחהוא
ראומנדלסוןואףדוקנאשלמה 1אמנותי 1אסתטי
אייכליצחקלהםובדומה 1רטוריביטויבמליצה
יואל 1רטורימכשיר 1הדיבורצחותבמליצהשראה
ה~שגב.דיבורפיגורטיבות,לשוןבמליצהראהברי"ז

האוטוביוגרפיהבז'אנרודןממשיךפלאיפרופסור
 ) 1864 (אביעזרבאוטוביוגרפיהההשכלה,בספרות

בהירבאורחומנתחליליינבלום,לייבמשהמאת
מוקדששלםפרקדיוקנה.מורכבותאתומדוקדק

 1סמולנסקיןלפרץחמורקבורתהסאטירילרומן

וסממניוהאידיאולוגידיוקנו 1מקורותיועל
הדתברומןמעמיקדיוןבאובעקבותיוהאסתטיים

הדרישותאתהמשקףבדרדסאשרלראובןוהחיים
עוברמכאןההשכלה.משחרעודבדתלתיקונים
עינייםומאירימפורטיםלדיוניםפלאיפרופסור
"מרדכיהסיפורההשכלה:בתקופתהקצרבסיפור

ושלושהבראנדשטטרדודלמרדכיקיזאוויטץ"
אוברג,פייזאבמרדכימאתהתבגרותסיפורי

"הצללים"."הקמיע","בערב",ההשכלה:דבמדומי

פלאימשה

ומודרניזםהשכלה
והמשכיםהתחלות

m יהכושלרם"יההאמבתםךוםדבש:ד:ד:רלרבןתרלm !!jדו:
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בחדווהששבומשכיליםהיוההשכלה.שלהראשון
אותםבשלבםהיהדות,שלהתרבותייםלמקורותיה

כלפיגאווהשלתחושהומתוךהשכלהבמימוש
איןכיטעןזאת,לעומתסטאנוב,הנוצרי.העולם

ההשכלהשהיאהאמת,עםמתיישבתהאמונה
חתירה 1היתרביןבהשכלה,רואהאייכלהחילונית.

קיוםעםאחדבקנהעולהשאינוהיחידשללאושרו
חיתהסוגיהבאותהברליןשאולשלגישתומצוות.
שלאימוצןכימטעיםפלאייותר.ונחרצתתיקיצונ
ההשכלהספרותידיעלאירופאיותספרותיותסוגות
ההשכלה.ספרותשלמובהקמאפייןבבחינתהוא
כתיבהסאטירה,נמנותספרותיותסוגותאותןעם

ביוגרפיה,מסעות,ספרותאפיסטולרית,
ועוד.המתיםעםשיחותאוטופיה,אוטוביוגרפיה,

כשפתהעבריתהלשוןחידושכימטעיםעודפלאי
האספקטיםעםנמניתהיאאףומחשבה,ספרות 1חול

מוסרקוהלתבספרוההשכלה.ספרותשלהמובהקים
בעבריתספרותכתיבתכימנדלסוןמשהמדגיש

קראדיזלהרץנפתליספק.כלבלאאפשריתהיא
פלאי .יהודיחינוךבאמצעותהערביתהלשוןלחידוש
סופריםשלקבוצההתלכדותשלהחשיבותעלעומד

 .) 1783 ('המאסף'משותף,עתכתבסביבעברים

בראשיתהחדשההספרותהתפתחותבמהלך
ונערכההספרותיתהביקורתהתקדמהההשכלה
וחלוקתההדורותספרותשלכוללמיפוילקראת

הספרותתפיסתעלפלאימתעכבכאן .לתקופותיה
אתפרידריכספלדשלביקורתו 1הכהןשלוםשל

כיהטועןריג'יושמואליצחקשלגישתוהחיקויים,
אחותה",אלאשה"חוברותוהפילוסופיההתורה
הדורותסיפורתכיהטועןראפופורטיהודהשלמה

 .ו(לבינזוןבריצחקהאומה,תולדותאתמשקפת
ההיסטורית,ליהדותהמשךבהשכלההרואהק"ל)
אתחיוביבאורחהרואהפרנקפורטמנדלסוןמשה

הדורות,במהלךהעבריתבלשוןשחלוהשינויים
היהדותאתפיןיוסףשמואלשלותפיסתו

שהתקבלותהדומהדתית".כ"השכלהההיסטורית
המשכילים .למדיאיתנהחיתהההשכלהספרותשל

ספרישלחדשותמהדורותוהדפיסושבוהמאוחרים

 1לימודוספרילשוןספריופרסמושבוקודמיהם.

ספריובלשנות,פרשנותספריאידיאולוגיה,ספרי
הראשונים,המשכיליםשלביוגרפיותוטבע,מדע



העושראתממצהבאופןלשקףכאןהמצעקצר
כאן.המוצגפלאיפרופסורשלספרועםהשמור

שלנדלהבלתימכרהבבחינתהואזהספר ,אכן
מפליאניתוחוכושרמופלגתבקיאות ,אדירידע

כמוהשאיןחשיבותשמורהלספראפוא,כך .בחדותו
ההשכלהספרותולחקרבכללהערביתספרותלחקר

שלארוכהלשורהמצטרףזהספרבפרט.העברית
ספרותלחקרהמוקדשיםפלאיפרופסורמשלספרים

חוקרישלהחניתבחודרמצינוהעבריתההשכלה
 ·:·בשנים.עשרותזההעבריתההשכלהספרות

מזוריאיר

האורחעוברות

שטרסבורג,לילותג'באר:אסיה
שוקןהוצאתבת-עדה,חגיתמצרפתית:

עמ' 238 , 2007

מוצגתשעליההבמההיאשבצרפתשטרסבורגהעיר
שכתבההחמקמקולעתיםהסבוךהסיפורעלילת
תלזיהשלמפיהמושמעשקולהג'באר,ג'באר.אסיה

גםאלאסופרתרקלאהיאבעברית>,<שלגיה
חברתהשאווה,מקרה,זהאיןהסתם,ומןבמאית,

שהמספרתתיאטרוןצלמתהיא ,בסיפורהטובה
 ,חבריהןלצד ,שתיהןהיא:אףבומבקרתעצמה

משפחה ,מאהל •סמאלא'תיאטרוןלוקוראים
היאג'באר·תלזיההעממית.האלגייראיתבלשון
הואלכךואיורוסקרנית,אינטליגנטיתאשה

לציורהתיאטרוןשםבהשמעוררהאסוסיאציה
בוורסאי.התלויורנה,אוראסהציירשלהמפורסם

<בדומהלצרפתמאלג'יריההיגרהג'באראסיה
ביניהםהמגרב,מןרביםותרבותספרותלאנשי

עדכתבהוהיאגיאלון>בןטאהרהמרוקאיהסופר
ספרים.מעשרהלמעלהכה

המתורגםהראשוןספרההואשטרסבורגלילות
לעבודתהראווהחלוןמציעוהואלעברית

מפותלסיפורג'בארטוותהזהבספרהספרותית.
קטעיעםיוםיוםחיישלוביםשבורבדים,ורב

נובעיםאלהאישיים.זיכרונותופיסותהיסטוריה
מלחמתמרכזיות:טראומטיותחוויותמשתיוניזונים
זוהאלגייראית.השחרורומלחמתהשנייההעולם

ובמהלכה 1962-1954השניםיבןהתחוללההאחרונה
 ,הצרפתיהכיובששלטוןלסילוקהאלגייראיםנלחמו

במרוקוגםשלטה<צרפתשנה.-130כשנמשך

ולאפרוטקטוראטמשטרבחסותאךובתוניסיה
ביןוההקשריםהחוויותולכןכיבושמשטרבחסות
ובכיווןצרפתלביןאלהמגוניותמדינותשתי

במרחב"המשייטים"מאלהערוךלאיןרכיםההפוך
מדמם,עדייןאשרלצרפת,אלג'יריהביןהמתחרווי

עשורים.חמישהכמעטחלוףחרף
הפיסי-תרבותי·במרחבנעיםהסיפורגיבורי

אלג'יריהביןדיוקוליתרהמגרבביןהיסטורי-אישי
הסיפורזירתתיחוםוגרמניה.צרפתליבןומרוקו
אווה-חוההאלגייראית:תלזיהידיעלמוכתב

עצמהאתמגדירהשהיאכפיהברברית,היהודייה

חליפייםחייםלטובתוצאצאבעלנוטשות<שתיהן
יחסיםמערכותמנהלותהןשםג,בשטרסבור

המגרב,מןהמבוגרתהמהגרתטומה,חדשות>:

לצרפתהמרגביתההגירהתשתיתבוניאתהמייצגת
העולםמלחמתלאחרהעשרים,המאהמאמצעהחל

ב·נוספות:מוגינותנשיםנזכרותברקעהשנייה.

העירחייאתשתיעדזה-מאריי,האבמציין , 1955

בנות-חלוףושבע"עשריםחיושטרסבורג,
ושבע"עשריםאחרות,במיליםאובשטרסבורג!",

 ,התיכוןהיםאתשחצוברבריותאוערביותנשים
שתלז'הכפיומרגישותהמקום"לבנינישאו

"בנותמקרהובכלאורח","עוברותמרגישה,
ב·לראשונהאורראה<הספרהיוםכמואז,חלוף".

אי-ההשתייכותהניכור,התלישות, ,) 1997
המגוני·האנושיבמרחבקבעאורחיהםוהדבידות

המרחביריעתשטרסבורגלילותובספרהאירופי
אתגםמלוויםאלהו"אורחים"יותראףנמתחה

 •שלוהסיבותמןאחדכלפרנסואה,ואתהנס
השטיםאנשיםשלסיפורהואשטרסבורגלילות

אתלנתבומנסיםטראומטייםזיכרונותגליעל
הגדולההנוכחותבעלותהדמויותהגלים.ביןדרכם
ומונעיםנקרעיםזוגןבניגםאךהנשיםשלהןיותר
גליעלששטפרנסואה,כךזיכרונותיהם.מכוח

כמו ,ושנאלץהנאציהכיבושמתקופתזיכרונותיו
דרוםאלמאלזסלגלותרבות,צרפתיותמשפחות
אווה.שלהגרמניחברההנס,גםוכךצרפת,

הזהויות,יבןהדמויות,יבןהמתחאתמסכםפרנסואה

היום,חד:באופןהמתחיםוביןהעבראירועיבין

השנייה,העולםמלחמתמתוםשנהכחמישיםלאחר
הפסליםואפילוהבתיםהאבנים,מחדש,נבנה"הכל
באשרגםנכוןזההאםאךכנם".עלהושבו

רובדעלרובד"צובריםאלהמשיב:והואלאנשים?
שותקים".ואזהסותרותהעברשכבותאת

עם •הסיפורגיבוריהםהדמויות,לצדהזיכרונות,
בולטמקוםתופסיםשתיאוריהםהאהבה,מעשיזאת,

הגוף,חיותועלהלבפעימתעלומעידיםבסיפור
ניצחוןאתומסמליםהספרבעלילתתכופותשזורים
 ·:·הקשים.הזיכרונותעלהחיים

רונןיהודית

החלומות

 lrחצי
ו~טובינומריו  ::rענוי'עמוסמאיטלקית:

הפעףרים.רףחאתליש;רפיםהחל;מ;תהחל;מ;ת,
-:--:-:· .". --: . 

-~~עים~י~םןע;לםן~י' fז;ך~ים
פנימה,ש;צפיםח;זריםהםמזפפיףמג.רשים

: • T • •: • •• •: • : • : T 

 .ש~~ס ;מ~ף~תףקים,ז;ע,~ים

לב;א,ע;דעתידיםאשרהחנויםחל;ם
:---• :-:• :-•• T 

-~ח;ךיםזtם םי:~י~~זtם
ןב.ףדא;ן~~יעף,ד~~ח

~ס~ית.יל /Vס~ד ז:~~~~להש;~;כיםסע.~~ים

 1962 1תלתןאסהספרמתוך

מהשורהשהייןהרי ,פרוידד"רשלספתועלטובינומריושלהחלומותאתנשיםאם
היההאחרונההלפנימהשורהוהאוןהשלישיתבשורהיותרעודשוצףהיההאחרונה

לחלוטין.מיני
שאלתעלכוכבים.אשלייתלעודהופכיםשהיוהרילביאליקהחלומותאתנשלחאם

האהבהאוהנעוריםששאלתמשוםברורהתשובהלקבלהיהאפשראיהרמאות

פתורה.לאעדיין
לכסותלקוראומרשההחלומותשלהמופשטהחומראתמאנישטובינומקרהבכל
עצמן.אתלהגשיםיחליטואלהבולרגעולחכותבשמיכההמיליםאת

סומקרוני
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אלמןנותנוסעת

כרמלהוצאתמסע,נפש,קטן:דינה
עמ' 56 , 2008

לנומאפשרמסעלשירימוקדששכולושיריםספר
זו,שירהשלהשוניםבאפיוניםלהתבונן

בעתשמתרחשהפנימילמסעשישובמשמעויות
 .גרפיוהגיאהמסע
בן-קטןלדינהשישישיריםספרהנומסע''נפש,
בעקבותשנכתבומסע,שירישלוצנועדקספרציון.

 1המשידרך 1באוזבקיסטן-הרחוקבמזרחמסעותיה

למשוררתחוברהקוראוקמבודיה.וייטנאם
ומהדהדיםלפניההנגליםהמראותאתשמתארת
האישייםחייהביןושובהלוךבמסעכשהיאבנפשה,

העולםביןללבה,הקוסמותהארצותמראותלבין
הפנימי.עולםלביןהנגלה

 1לעצמושהואכפיהטבעמראותהםהספרשירירוב

דימוייםללאכצילום,הואהתמונהכשתיאור
ומחשבותיו:האנירגשותהתערבותוללאוסמלים,
הישימוןבלבמוגדרת;בודדת;קרשים"בקתת
עצמההמשוררתכאלהבשירים ,) 26<עמ'הירוק"

התמונהדרכההמצלמהרקהיאבמראות,נוכחתלא
למטאפורתמודעתהמשוררת .אלינועוברת
ללאהמצלמיםהתייריםעלתוההוכשהיאהצילום,

גםנכונהשלמעשהלתובנהמגיעההיאהרף,
המצלמות"כלאלה:מראותעלשירהלכתיבת
מראות/איסוףומנציחות/."שמתעדותהללו;
לגעתניסיוןאובזיכרון;להכיל / 1היופיאתלאצור

<עמ' 11אח.רותשלבסודהויזואלית/באינטימיות
לאמצלמהש"שוםהידיעהקיימתבזמןובו ,) 23

 ,) 19<עמ'הזאת"השעהיפיאתתלכוד

הטבעחווייתשבוהזןברוחהםאלהשירים
מעשירהחד-פעמימראהשלבתמציתכשלעצמה,

היהעצמוהואכאילוהמפגש,בחווייתהצופהאת
ומבטאיםמגובשיםקצרים,לרובאלהשיריםשם.

שהנוסעהמלאותזווההוויה.געהרמלאותאת
ראשואתולשכוחבתוכהלצלולמבקשהמערבי
למטאפורותמהדחףולהרפותהרף,ללאהחושב

נסתרותנוספותבאפשרויותתמונהכלשמעצים
הרגעזהעצמו.הדברנגלההמטאפורותללאשבה.

מתמזגגםאבלמתבונןבתמונההצופה-קוראבו
רגע,בכלמקום,בכלהקייםעםהתמונה,עם

המרחב;"המרחק,לנו:שמעברובטבעבאנשים
טובלותרמים;הריםפסגותשבנפשי;/והשקט

חלקזה;"כל ,) 19<עמ'אני"שכןכללאבערפל.;
ואף ,) 30<עמ'שותפות"שלסוגעי~י;ממראה
סוס;עלרכוברועהושם"פהמכך:יותר

 ,) 33<עמ'אותף"מכיליםכף;המרחבים;

המציאותאתמנגידההמשוררתאחריםבשירים

שהנוסעחייםפירוריבזכרעדינותבנגיעותשלפניה
כי .איתרתמידהםאולם 1מאחורכביכולמשאיר

משבילהחלץהאישיים,חיינואתלזנוחקללא
עלהאחרים.חיימעלבקלילותולעופףהתובנות

אסירת"בנפשיעצמה:עלמעידההמשוררתכך
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וששמשביונחלץבריא;איברהתובנות

פצעי /ה~נים,בנופימהל~יכןלא /.להתפרפר
קרעייתמות,זכריהמצויה;חוטיהעךרוןהחמצות,

הקוראואלעצמהאלפונהוהיא .) 40-41 .<עמ'נדוד"
אתהטובים;חייךמכאוביאתעזוב"קוםכאחת:

<עמ'רחוקה"ארץאלוצאהרותחת/היורהצער
29 (. 

 1האחרהמקוםעםקרבהליצורשואףהמערביהאדם

אחרת:חוויהשלגאולהאלנפשוממגבלותלהיפתח
זמניתישועהרמזי;ניצתת,פתאומית"קרבה

עצמנו".מכלארחוקיםהנדמיםבאתרים
חזזייתלמראהתובנות.בהעוברותאחריםבשירים
האנושית"ותודעתיכותבת:והיאבסלעקטנה

האיתן;הטבעבמרחבלפניה:;זאתעודבהרושמת
כתהליךלהמתגלההזמןותנועתקטן".או 1גדולאין
חומרים:כהתמרתובהריםבסלעיםשינוייםשל
" w הרי"גם .) 36<עמיהתמרה"שעברגירהואיש

התמורההבריאה;סודותאתשצופניםפמיר;

כאלההתבוננותאמירותמתוך ,) 29<עמ'והכליה"
לכיבושים;"התשוקהעצמנו:אתגםרואיםאנחנו

קמותבריתות,האחווה,הדיכוי;הקנאה,לרכש,/
בצרורהללו;הרחוקיםהדבריםכלומתפוררות//

האויגוריםעםעלהאמירהגםכך ,) 31<עמ'החיים"
את"מחפשיםשהםעליהםאומרתשהיאסיןבצפון

עצמיותמפואר;עברלעצמםממציאיםעצמם/
כאן.מדוברעלינושגםדומה ,) 37<עמ'עתיקה"

שיאוהאנושי.למפגשהתייחסותישרביםבשירים
שיריםשלקטןבמספרהואהאנושיהמפגששל

קולמופיעובהם 1הספרשירימשארמאודששונים
כפרוזהשכתוביםארוכים,שיריםאלהלגמרי.אחר

מפידוברהשירובהםארוכות,בשורותשירית,

התיירים,מדריךנזירים,פרחהמתוארת:הדמות

אלהשיריםועוד.זהב,עלעלישמייצרפועל
 1הדוברהאדםשלהפנימיותתחושותיואתמבטאים

הדמותשלומלואועולםמכחולבהנףלנוומעבירים
אנושיות,רוויהמשוררתשלמבטהחייה.ותנאי

בגבולשבמעט,במעטשחייםלאנשיםוכבודחמלה
שאיןכאנשיםלהומצטייריםהקיומית,העליבות

ההפוךבקוטבהםאלהשיריםכך.עלקובלנהבהם
האדםכיקודם.דיברנועליהםהזןברוחלשירים

המשוררתלאכאןגםאולםבהם.מלאיםורגשותיו
הקיוםאלאומחשבותיה,רגשותיהלאבהם.נוכחת
מתבוננת.היאבוהאנושי

יפיםקצרצריםשיריםשניחותמיםהספראת

עצמה:עלומעידהעצמהאלשבההיאבהם 1במיוחד
הזמן;ביקוםסמויה,אלמונית;נוסעת"נפשי,

פגודהממרוםמפארת/זריחהאורעםכףהתו

 .) 55<עמ'בבגאן"

הנפשחווייתאתכולובספרלנומעניקההמשוררת
קלהלשעהולושמשוחררתהאנונימית,האלמונית,

והאלמוניותהביוגרפי.מהמטעןהמערבי,מהאני
הזולתואתהנוףאתלחיותמאפשרתהזוהמבורכת

הספרדפיביןשורהצניעותהאישית.נוכחותנוללא
נוסעיםלהיותולנולכותבתהמאפשרתוהיא

הווייתנו.אתולהרחיבהזמןביקוםאלמונים
"שקיעההוא:אףקצרצר 1הספראתהחותםהשיר

מסומקנמוגסיבאוצרת;רחוקה;בארץמרהיבה

ניבטיםוהשקיעההזריחהמבעד .) 56<עמיחיי"

מכיליםהשיריםשניושקיעתם.זריחותיהם 1חיינו
והנפשמפוארתהזריחהוהטבע:האדםניגודיאת

 ·:·נמוג.החייםוסיבהמרהיבההשקיעהאלמונית,

נצררות

הטארוטקלפיוהקיסרי.תהשוטההקוסם, 1נצררותשלספרה
מווןבהוצאתאורראהובתרפיההחייםבמעגל

להאמוןהוונןמתפתום

בןוןןשהבל

ידיעות ,דג'אניאחוזתחילו:אלון
עמ' 367 , 2008חמדספריתאחרונות,

ואנשיה,הארץתולדותאתמספרזהמופלאספר

מרגליותחייםשליומניהםעלמבוססוהוא
בשלהיהציוניתהתנועהשל"העריבסט" 1קלווריסקי

ליהושעשניקרקעות,וגואלהתשע-עשרההמאה
שלהבדיוניותבדמויותיובספרהמתגלגל 1חנקין

ילדצלאח,ושלהמשחית,והמלאךהמלאך 1ויקטור
הלוקהחלוש, 1ניתמהוהספר),<בלשוןביאיער

שיגעון,שמא,צרכה,כלמתבהרתשלאבמחלה
בדמותוהמייצגודמיונות,חזיונותמוכה 1דיכאון

שטרםהפלשתיניתהלאומיתהתנועהניצניאת
בשלה.
שנישאתבכךמרתקתכתיבהבטכניקתנוקטחילו

דפיםוהשניהשחורה","המחברתהאחדהיומנים,

זהאחדבזהמעתיקהואערבית,כתוביםפזורים

שלכתביו-זיכרונותיוסימנים;ביניהםשםואף

עבריבתאריךתמידנפתחיםקלווריסקי-ויקטור
באותצלאחשלמכתביוואילומקום,ומראה

נוסף.ציוןאותאריךללאמודגשת,
השוניםהנרטיביםאתלמעשהפורשיםסיפוריהם

קרקעפיסתאותהעלהנאבקיםהעמיםשנישל



עמים".לשניאחתל"מולדתלהגיעמצליחיםואינם
אךמשיקות,לעתיםמקבילות,לעתיםהעלילות

מצטלביםהאירועיםהזמנים,בלוחשמתקדמיםככל
דמים.משפיכותמפלטואיןומסוכסכים

שהיתהעברבשפתלהשתמשמפליאחילואלון
נופךנוסךובכךהתשע-עשרההמאהבשלהינקוטה

אדריסא,<למשל'בספרואותנטיותקדומים
דובליקאט,ביארא,בנדורא,אלמניא,אובליגציא,

רביםועודציגרעטאפרוצענט,טלגרמא,הוטעל,
 ,) 367-364עמ'אחרים,

וכלכלתההאוכלוסייהשלההיסטוריתההתפתחות
דפיובכלמשתקפת 1896 • 1895בשניםישראלבארץ
בדבריוהןהאירועיםבהשתלשלותהןהספר'של

לארץעלייההמחבר.שלהטובהדמיונוכידהקישור
כהוטעלהראשוניםהמלוןבתייפו'נמלדרך

הראשונות,·המושבותבקולוניותנדודיםקמיניץ'
לתלשקדמהעברית<שכונהשלוםבנווהמגורים
האפנדיאחוזתביפו'קפהובתישווקיםאביב),

הדרים,'חקלאות,מסחרעסקיצלאח,אבומוצטפא
האריסים,גירוש ,) 164<עמ'הקיטורמנועיהחדרת

כרישיידיעלנדל"ן'לנכסישיהפכופרדסים
ועוד."קרקעות

ירחיקנו",ומעשינויקוננו"מעשינומשקלעל
התהליךאךיקרבום","מעשינוהוא:בספרהמוטו

ירחיקום"."מעשינוהואהמתרחש

ואלההערביותאלהמתום.בהןאיןבספרהדמויות
בהןישיחדיו'וכולןמהןאחתכלהיהודיות,
הגיבורוסכסוכים.מזימותפגמים,תחלואים,

אחריושהותירמהמכתביםהעולהדמותוהראשי'
צלח,אבומוצטפאבןצלאח •המחברבידיועובדו

תעתועים,חזיונותמוכהשתים·עשרהבןילד
כלשהי'רוחבמחלתכלוקההרופאידיעלהמאובחן

האחוזה,שלהעליונהבדיוטאימיומרביתמסורג
עםביעותים.בחלומותהלום(ג'ינים),רוחותרדוף

הכוחהואמהםשאחדכשדונות,ברוךנערהואזאת

'אני"דג"אחוזתקנייתאתחוזהוהואהנבואי'

מוסלמייםקברותובתיאחוזותאתגםועמהברמייה
שבעיר.

עלעזריאלי""מרכזנבנההמולדתאדמתעל
ביתעלומשולש.מרובעעגול,מגדליו,שלושת
<עמ'"הילטון"מלוןנבנהבאביאלעבדהקברות

האונירבסיטה.קרייתמואביםשייח'הכפרעל ,) 211

והמזרחית),<המערביתג'מוסין""אחוזתובמקום

הכפרבמקום ." U "ומגדליאקירובמגדלימיתמרים
אלהמגדליםהאםהמאה"."מגדלמזדקרסומייל

"ידהםשלמעשהאולאחוזותזיכרון""ידהם
כיעדהעבר'אתוהשטיחובלעוהםשכןלשכחה",

קרבם.אלבאכינודעלא
ונשבעהנכלוליתהמזימהעלעומדצלאחהילד

הסועריםבמימיושמתאבדסופואךבגזלן'לנקום
והיום).איילון'<נחלמוצרארהואדישל
כאפנדיבטובתושלאמצטיירהואגםמוצטפא,האב
העתכלהמצוימשונים,ובגדיםמשמניםעתיר
ועםאשתועפיפהעםיחסיווטיבהמסחרדברכי

ודמותולעולמו'הולךהואגם .רבוראינוצלאחבנו
הספר.דפיואתהילדחייאתמלוותורוחו

באחוזה,הרבהבבדידותהוהאם,הרעיהעפיפה,

ויקטור'הקולוניסטשלהנלהביםלחיזוריומתפתה
דמותקשה.אכזריותכלפיהמגלהשלימים

שיגעוןמוכתולעתיםעפרעדמושפלתמסוכסכת,
כנגדבעוזעומדתבנהר'להתאבדמנסההיאכבנה,
בסוף.להםשנכנעתעדרעתה,חורשי

כנוכלים,מתואריםוסאלם,סאליםהסרסורים,שני

שולטהג'יןשכמובןמלידה,ועבדיםהומוסקסואלים
בחייהם.

כנחותיםמתואריםהאחוזה,עובדיהאריסים,

רדופיםהארץ",שלהזבלומןהמדמנה"מןעלובים:
נפסדיםמנהגיהם"כלרעים:ורוחותתפלותאמונות
 ,) 317<עמ'הכבוד"ותאוותהכוחתאוותונרפים,

אמינההשפחהדווקאהערביאיות,הדמויותמכל
ולעודדמעשיהאתלכלכלהיודעתכאשהמצטיירת

קיימיםהםהאמנםצלאח.בנהואתגבירתהאת
ויקטור?שלהזייתופרישהםאובאמת

 .המחברמידינפסדיםיוצאיםהיהודיםגםכאמור'
ודיסקי·קלומרגליותחייםהיהודי'הספרגיבור

שמשימתומבורך'ציונילכאורההואויקטור
תוךאךישראל;בארץקרקעותלגאולהעיקרית

רמייהבדרכיעליהןהיושביםאתמרגשהואכךכדי
בידישנפלההזאתהגזרהלהם"."והודעתיוגזל:
עודיעבדולאכי'אני'דגעפיפההאחוזה,בעלת
הגירוש,פקודתלשמע ;) 251<עמ'אדמתה"את

שלהתמהוניתדמותובןבהיימעס,וילדערמחבר
"היווקינה:תלאובותשיר 1אימנוהרץנפתלי
פרחובשדותיכםסוגות,/כרמים'אדמותלעדשלום

בשורותבפיהאהובות,בנותיוהוד./שושןימי

<עמ'עוד"בןיחזולאהכבויותעינינו /נוגות:
255 (, 

"אחוזתרכישתהואויקטורשלהעיקרייעורר
("המלאךבעיניוכשרהדרךוכלדג'אגי",

שלבכחשהובלההאלמנה,האםכיבושהמשחית"):
היא)גם<התמהוניתמרעייתוהדדיתהתעלמותבנה,

העם.ושפלירוזניעםוהתרועעותאסתריקה,
הקולוניסטים·שכןההיסטוריה,דרכימוזרותמה

יוסףורפיך'אותרוודיסקי'נקלוקולוניאליסטים
אידיאולוגיותבתנועותגםחבריםודומיהם,נחמני

"קדמהשלום","בריתהעמים:ביןלקרבשמטרתן
ועו.ד""איחוד",להתקרבות","הליגהומזרחה",

"גו~ליםלכנותםניתןובוכים""יוריםמשקלעל
קיקיוניותהיואלהתנועותזאת,<מלבדואוהבים".

מלב.)ונשכחולמדי'
למציאותחילואלוןמחזירנוהקצרצרבאפילוג
<עמ'הספרמדמויותמספרעלהעובדותאתבספרו

בדיוןשהבללהאמיןמתפתיםהיינושכן ,) 359-361

 ·:·ספרותי.

יהבדן

בלוובטוחותורת ilחבלו

צנועותורת ilח

שחיכמומתוכטורהבוכיוייזל:נמרוד
עמ' 158 , 2007גווניםהוצאת

מכריכהקראתישחיכמומתובטורהכוכיאת

מכוניותשלבפארקשעההמבלהילדכמולכריכה
אףהאלהשמההתנגשויותיודעהילדמתנגשות.

שלהמטאפורהאבלמיון'לחדריגיעלאאחד
עלעובדתאחרות,מכוניותה"מנשק"הטמבון
נוספות.שעותהגזדוושת

אותהמזמיןוייזלנמרוד
שלהקשוחלמושב

איןהאלה.המכוניות
שאיןובטחבטיחותחגורת

הואיערת.צגחגורת

הקלישאותבכלמשתמש

<למשל'האפשריות
מהןויוצאחלון)סקסופון

אותןמאלףהואגדול.
שלמהחומריםאיךומראה

הג'אנקיתהטלנובלה
עלילה,לרקוחאפשר
שלהתחלהואפילודמויות

קונפליקט.
שירתולאשלוהגיבורים
המיליםמטכ"ל'בסיירת

בפהלהןמצוחצחותלא
לסייםחולמיםלאוהם

באוקספור.דלמשפטיםהפקולטהאתבהצטיינות
נפתחלפעמים .חדרהואשלהםהעולםלפעמים

שלהםהטריטוריהבמרחב,כשהםגםאבלחלון'
שסרטהיודעאנימטורהואוייזלמצויר.סרטשלהיא
הדמיוןושמכחולשישאמיתיהכיהדברהואכזה
מיולכןלרוקנ'רול.ודםהבשראתלהפוךיכול

ש~דעתחביר'שחיכמומתובטורהכבוכישמחפש

מיליםשמחפשמילאנרכיה.צפוישהואמראש
הולךשהואש.~דעהכחולאוהלבןהצווארוןבגובה
ואולי,"טמבור".שלהצבעיםקטלוגאתלקבל

מכוניותשלבפארקבילוירקלאהיאבספרהקריאה
ההולךגיטריסטשלהבלאנסרגעגםהיאמתנגשות,

וייזל'התקרה.אתההופעותלמועדוןלהרים
 ·:·המיתרים.כלאתלקרועימהרבהופעה,
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לםופורהתשוקה

ולילה,לילהמאלףמבחר-ערבלילות
עם·כוכבי'עמיתחנהמערבית:א,כרך

יוסףפרופ'ושלגמתחמתושלהקדמות
עמ' 453 , 2008בבלהוצאתסדן'

ולילה",לילהאלףבתוךלאיבודללכתחשק"יש
אותושליווההספרעלכורחםלואיסחורחהכותב

הרבהגםושעליושניםעשרותבמשךכקורא
מהאדםלהשכיחמסוגלתהזהלספר"הכניסהלכתוב.

לילות,שבעה<כורחם,העלוב"האנושיגורלואת
עמ' , 2007המאוחדהקיבוץפורים,אורימספרדית:

גםכורחםעוסק 1להזכירכדאי 1זובמסה • 63
וכדימויים).כמושגיםוב"מערב"ב"מזרח",

לילהאלףבתוךלאיבודללכתומפתהאפשר 1ואכן
 1עצמובפניעולםהואשהספרמשוםרקלאולילה.

וגםארכיטיפיותדמויות"ממספרשמורכבעולם
משוםאלא-כורחםשלכהגדרתומאינדווידואלים",

הקדומותהתשוקותאחתאתמעוררתבושהקריאה

לנושיספרוהתשוקהלסיפור.התשוקהשלנו:
בתוךולהיעלםלהיבלע 1להילכדהתשוקה 1סיפור
סיפור.

זהמתוךזהנפתחיםולילהלילהבאלףהסיפורים
כאנלוגיות,זהבצדזהקיימיםהםפרחים.כמו

צפיםהםאחר;סיפורומזכירמהדהדאחדכשסיפור

ואבדן-כל;השפלהבמוות,איומיםמולועולים
השוחדהםבתוכם)הפזוריםהשירים,<וגםהסיפורים

-הקובץשדמויות 1לולסרבניתןשלאהמענג,
הארץ:לאדוניושובשובמציעות-שהרזאדרקולא

אושר 1מעמדחירות,חיים,הקונהכמטבעסיפורים

וכבוד.

שבמשרתיהם,הפחותיםבצדהארץ,אדוניגםאולם
ועניים,עשיריםשלהם.המנחהאתמציעים
כולם-וג'יניםתמותהבניומאושרים,אומללים

והססגוניהזוהרהמארגאתהקוראתאלמפניםכאחד

שהואהמפתהבטקסטהקוראאתלוכדיםשלהם.
קראולי."הקשיבואלי.""היכנסולוחשיםהם,

עצמכםאתספרואותי."ספרואותי."זכרואותי."

דרכי",

שב 1בבלבהוצאתלאחרונהשיצאערב,לילות
קסםאתידעושלאחדשים,קוראיםומזמין

 1דילהםאיןשלעולםישניםוקוראיםהסיפורים,

שלשנייםמתוךראשוןכרךזהו •הזולמלכודת
עכשיוהמופיעולילה",לילה"אלףמסיפורימבחר

עמית-כוכבי.חנהשלחןומלאחדשבתרגום
לצאתכןאםעתידכרךעודראשון!וכרך-מבחר

הדמדומיםבאזורעכשיוהמצוי 1כרךעודלאור."
מןהסמויההווהביןלעדיין-לא-קיים,הקייםשבין
הספרים.מדפיעליתגלהשבוהעתידלביןהעין
נתוניםאנוכרבבספרשורהשקראנולפניעודוכך'

מול"יתהערהאפילושבועולם,-הספרשלבעולם
ברצףחוליההיאא""כרךכמוביותרשולית

הסיפור.

10 
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פניםביןהבחנותולילה"לילה"אלףשלבעולםכי
ההתפתלותרלוונטיות.אינןותוכןעיצוב 1וחוץ

אתהופכותהסיפוריםשלהפנימיותוההתפתחות
שלהוהחוץשהפניםמאבירם,לטבעתהטקסטאריג

גםזה,באופןהפרד.לבליזהלתוךזהזורמים
פרופ'שלהמופתיתרגומולעברית,הקודםהתרגום

שללמראהלחלוטיןקשור 1ונליןיואליוסף
שלושיםאתבאהבהזוכרים"רביםההיא:המהדורה
זה,תרגוםשלהכריכהואדומיהקטניםהכרכים
רקלהשיגוהיוםוניתןאחדותלמהדורותשזכה

עמית-חנהכותבתמשומשים",ספריםשלבחנויות
המלבבת.בהקדמתהכוכבי

אתזוכרתאני"באהבה".היאכאןהמפתחמילת
-הללובספריםשנתקלתיפעםבכלשליהכמיהה
שמעולםאבלברשותושהיובמיקינאתישתמיד

אוכרךלהוציאהדחףאתהרטט,אתקניתי.לא
לפעמיםקצת.ולקרואהקרטוןמארזמתוךשניים
לאבכללולפעמיםלדפדף.רקלקרוא,לאאפילו

ושובשובלהחליקולעיןלידלהניחרקלפתוח,
האטומה.החלקה,האדומה,הכריכהעל

המהדורהעםנעלםהזההקסםסוגהדברים,מטבע
"בבל".שלהזורחובלבןהרכה,בכריכההחדשה,

עלעינייםמאירותהקדמותבהיש-זאתועם
בהירנגיש,סידורהתרגום;ועלהקובץתולדות
וגםהסיפורים:שלכאחת)ורגאפית<לשוניתוקולח

ניתןשפתאוםאהוב,ספרשלהמתוקהזמינותו
למקום.ממקוםאיתרולשוטטאחתידבכףבולאחוז

סוגסטיביותצלוםהכריכה,עלעמוקכחולגםויש
ולעבראורשלממרכזלאינסוףהנסוגירחשל

השורהעמום,בזהבלתצלום,ומימיןהחשכה;
מסיפוריואחדככותרת-בבל"של"הספדיה
כורחם.שלוהפתלתלים-כסיפור-שהרזאדהחידתיים

ולילה,לילהאלףשלבעולםשכןחדש.פלא 1אכן
שלוהמבורכותוהמתחדשותהרבותמהדורותיועל

מתוךהנפתחיםולפלאים,לפלאותקץאיןהקובץ,
וכסיפורים.כפרחיםעצמם,

ברטון"שלהרגסהכרכישבעה-עשרמצויים"ביבתי

אתאקראלאפעםשאףיודע"אניכורחם,כותב
לי.מחכיםשם,שהלילותיודעאניאבלכולם,

שבעה-אבלאומללים.להיותיכוליםשלישהחיים
שלהזוהנצחיותשםתהיהשם.יהיוהכרכיםעשר
 ·:·המזרח".שלולילהלילהאלף

אילןאורית
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בתקופתשירים :אוקטובר :ו'מגשבתאי

 79 , 2007גווניםהוצאתוחלוםמלחמה

עמ'

 1האחרוןבזמןקראתיחדשיםשירהספריהרבה

שיריםהרבהוהגעגוע.הזיכרוןשבמרכזם

 1העברמתוךהווהמייצרים 1לזכורשמשתדלים

היסודמתוךהזיכרוןרוחותאתללכודמבקשים
שירה,ספרבפנימונחוהנהשבהן.החומקני

מלחמה,שלאמתבזמןנכתבובושהשירים
אינםאלובתוכם.וכותבאותםחווהכשהמשורר

אתעדיםהמתאלא 1העברמתוךהמחלציםשירים
מג'רשבתאישלבספרושירכלבסוףההווה.

חותםוחלוםמלחמהכתקופתשיריםאוקטובר:
יוםגםולעתים 1כתיבתוושנתחודשאתהמציין
הקשורחדשותימאורעבציוןגםולעתים 1כתיבתו

באותושהתרחשהשנייה""האינתיפאדהלמאורעות
אםלמוקדם.המאוחרמןמודפסיםהשיריםיום.

בספרמדוברקולנועיים,ממונחיםנשאל
 1טולסטוישלהמפורסםלרומןרומזשמו •דוקומנטרי

אתלצייןשכדיונדמהב"חלום","שלום"ממיראך
<איןהספרשלהדפסתובתקופתהמשוררתחושת
כדיאולשלום),כמיההרק 1אוליישנה,שלום,
שיריכולל:שהספרשיריםשלסוגיםשנילציין

אינו<ומה"פוליטי"לכנותשנהוגהסוגמןמלחמה
"פיוטי"שמכניםהסוגמןחלוםושיריפוליטי?)
בחוויותיו 1המשוררשלהנפשבחיישעוסקים
מבעדבעולםוהמכוערהיפהשלהשוניםובגילומים

"אוקטובר"הספרכותרתזאת,כללאורלעיניו.
שלהישראליתמההיסטוריהאסוציאציותמשקעת
יוםמלחמתשלהערבי<שמהאוקטוברמלחמת

 • 2000בשנתאוקטוברמאורעותושלהכיפורים)

ותקופתנודדותציפורים 1סתיועלאסוציאציות
לאיונה.הספרכריכתעללטובתן.נזנחותהחגים
כיכרותיונתושמנה,אפורהמעופפת.לאלבנה,
פונההמשוררשבנמצא.היונה 1פיכחוןיונתעצלה,

הציפיותאתומארגןהספר'בפתחכברהקוראאל
כולם"השיריםכה:עדאותןייצרשלאמיבעבור
המהומותפרוץמאזהחודשים ]".[במהלךנכתבו

ארוגיםושלוםמלחמהשל[."]שיריםוהאינתיפאדה



מתאריםהקטנות,החייםובהנאותקיומייםבפחדים

היא'הזויה'מדי",רבזמןשנמשכתהזויהשרגה

השיריםנכתבושמתוכההתצפיתנקודת

"באמת",איננההזוהשרגהזה.במחזורה"פוליטיים"
לפחדקללה,להאמיןקשהפנטסטית,כמעטהיא

ידיעהחוסרמציגהפוליטייםבשיריםהדוברבתוכה.
לגביחד-משמעיתעמדהלעצביכולתוחוסר

"הפוליטיים"השיריםכיעולהסביבו.המתרחש
מחד,לברוח,רצוןגדול.שאלהסימןמתוךנכתבו

 1מאידךיכולת,וחוסרוסבלותיה,המלחמהמן

זההאדם,שלהפשוטיםהחייםברכיבילהתמקד
חייואתומקייםממשיךהואאךמלחמה,שסביבו
נכתב 1בספרנמסרכך'ערפל',השירהקטנים.

לגבימטעמומרחיבמג'רתשס"ב.השואהיוםבערב
ישראליתמפרספקטיבההיוםבאותוהאירועים
נהרגוחיילים 13בג'נין.קשים"קרבותבמיוחד:
הווה 1וזיכרוןשואהמערבהשירממולכד".בבניין

שנראה 1כךכלסמיכהבערבוביהופחדואכזריות
"הםמעורפלת:פרספקטיבהמתוךנכתבשאכן

קיווהםבחיים,להישארקיווהםלשמים;התפללו
והרילא;/הםזאתובכלפלשתין;/ י~~למות//

נדמהמה? •לאאנחנומה? •לאהם ,';אלאנחנו
עמומה,חידתית,שהמציאותכפיסתוםשהשיר

כןלפנימספרימיםמג.ר'שלבעיניו"הזויה"
חומתו"מבצעבג'ניןהטבחלפניממש<ולמעשה

פיעלארצואלמג'רפונהתשס"ב,בפסחמגן">,
מולדתי":ארצי"הוישלהפאתוסמלאתתבנית

;~יםלך~~קף 1~חףד:רלךק~אף / 1ארצי 1"הר
 /.~~בףר;גכ:ר~רף 9 1 ר.:ד~~ס;ד~~כףדקיקים;דל
לךע;תלהם~גכנ;והאשליות,/כלשל ן~~ 1הר

~ךל~נשדברים 9 ~אותםשלחתשדות/במרחבי
שירגםאךארצי", 1ך~ר~ךנ;ו 9ולאנתיבות/
שאלה:סימןשלבאקורדמסתייםהזההחזקהתוכחה

 ."ך~סביום 1עודלוא~רמההזעירה;ארצי 1 ;ה"
"ביוםנכתבהזרים'לאסיאהבה'שירשכותרתושיר

דרום"כפרלידוהמוריםהילדיםבאוטובוסהפיגוע
ומסבירלמתנחליםמג'רפונהבשיר . 2000בשנת
מתנצלת.כמעטבנימהמהםשלוהריחוקאתלהם
"כאן"ביןל"הם","אנחנו"ביןהחלוקהניכרתשוב

אלהיחסושובברורהאיננההיאשובל"שם",
"~סיידיעה:וחוסרספקותרוויהמציאות

נידחים;אבותארץבחבליהרועיםהמרוחקים,

זקנהקרקעאלשליחותכםסיפורידעתילאמעודי
שירהבינה".חסריאףנדמיתם,הוזיםבתולה./
חייבת,רדיקלילמהלךחורגתשאיננהפוליטית

פליאה,שלולאתשובהשלשירהלהיות 1בעי~י
שלולאמציאותשלשאלה,שלולאהצהרהשל

המעורבבת,המבולבלת,התצפיתנקודתהזיה.
הטיעוניםאתממלאתהדוברשלודאיתהבלתי

אםשהריבריחוק.בהימנעות,ה"פוליטיים"
ניתנתובלתימסובכתמורכבת,כההיאהמציאות
שאיננהרדיקליתלפרספקטיבהמקוםאיןלהתרה,
ממשיתכמהעד .הממשיומןהאמתמןמתחמקת

המתנחלים,מןפנינוש"אנחנו" 1מג'רשלהטענה
עוד",שמענוולאלנפשכם,/אתכם"הותרנו

פוסקתהבלתיהבנייהאתבחשבוןכשלוקחים
מוסדותשלהמתמשכתהמסירותואתבשטחים

אתולשמרלהגןהצבאובראשםהמדינה
'הפסקתהשירשנה?ארבעיםלאורךההתנחלויות

ביוםעלי;"נפלה . 2000אוקטוברבסוףנכתבאש'
הטלפון//צלצוליהגדולה.השינהבצהריים;חול;

המלחמה;הדילאגםלה;יכלולאהמנומנם/
מבטאיםוההתכנסותהבריחהשיריהפתוח".ברדיו

הרבהברורהמבעכאןהספר.שלהשניהקוטבאת
הגדולההשינהזוהי 1ישןאינוהדובר .יותר

אינו 1הרדיואתסורגאינוהואעליו.ש"נופלת"
'רמג .אותומכריעההעייפותאך 1החוץמןמסתרג

זכהזהספרוושתיים.חמישיםבןצעירמשוררהוא

ניכר . 2007לשנתביכוריםלספרהתרבותשרבפרס
אתוחש 1שלולכתיבהמחויבותמגלהשמג'ר
כנותמתוךדורבוהואמובחןקולוכמשורר.תפקידו
השיריםהםבספרהיפיםהשיריםואמנםגדולה.
מובהק,באופןחדשותייםבמאורעותעוסקיםשאינם

השיריםכגוןוקטנה,קרובהמציאותמייצגיםאלא
הולםהוודאותשחוסרהשיריםהםאלההמשפחתיים.

החסדלרגעיהאפשרותמרגשתכמהראואותם.
"לואלוהים':'אצבעבשירלאמומעניקשמג'ר
מןיורדתחיתה ]".[אלוהים;/אצבעבאמינגעה

רגליהכפותמכרבלתחיננית,/בתנועההמיטה
דלפקאלצעדיהעושההממתינות,/הביתבנעלי

מאחלתגם /ומוןה,פרחים,להןמגישההאחיות,
חיתההזכוכית/דלתדרךויוצאתקלה,משמרתלהן

ומשלאבמעלית,/לאבמדרגות,לרדתמעדיפה
החשכה",אלהולכתחיתהלקראתה,מוניתבאה
מג'רובהם 1אחדרגעשמקפיאיםהשיריםגםיפים

'חג'הקצרבשירכמובעדינות,להתבונןמיטיב
סוכותבערבומיואשתמצפהישראלאתשמתאר
כברומתקדש./הולךהיוםבפתח,"חגתשס"ג:
המתנהשלדממהמטענן.;עלעוצרות,הרכבות
עומדטקס / .קפואהבקדחתנותמופרעת

שיברך".מיואיןבנמצא;~ך~הואיןלהתרחש,/
הסתלקושלאכאלה,מבטשירימעטלאמכילהספר

לאחררבזמןהקוראתשלהתודעהמאולמות
הלבגילויאתלהעריךשלאאפשראיקריאתם.
משורריםכמועוסק,שאינו 1מג'רשלהישירוהמבע
אלא"שירי-אני",שלנרקיסיביצוראחרים,רבים

בכלכמעטניכרתזוהתבוננותהחוצה.מתבונן
 ·:·הבא.הספרגבילסקרנותומעוררותהשירים

כראלבוית

בחזרהןמאותקה

הוצאתשירים,הזמן'אלמוגיורדי:יואב
עמ' 88 , 2008כרמל

ארצותשלבאוניברסיטאותשניםבילהורדייואב
שלושהאף<הכולליםהזההספרושיריהברית,
בנוףהזאת,השהותאתמשקפיםבאנגלית>שירים

בהם.הנשקףהמיוחדוהליריהגיאורגפי
"אמריקהששמוהראשון .לספרחלקיםשני

בוערים"ההריםשםשלי'ב'איתקהפותחאמריקה"
"מרובשניוחלקאינדיאני"קיץשלרב-גונית

איתקה 1מסקרןבאופןאיתקה.לאותהגעגועים",
ממסעותיו>לשובכמהאליהאודיסס,של<עירו
השיריםנכתביםבו 1הזרהמקוםדווקאהיא

הפותח,לשירואכןהמוחלט"."ביופיהראשונים
של'איתקה'מתוךמוטוהראשונים''שירי

תיאורידרךנשקפתאיתקהקוואפיס>.קונסטנדינוס

 , Big Red > 17<בעמ'בשירכמוייחודייםטבע
עלהנראה,ככל 1קרדינלאדומה,ציפורהמתאר

בעשריםאואדום,בגווניושלכתשקיעות 1האדרעץ
המרצדותבאנגלית,שמותהמונותהשורות

עירונינוףומציירותאיתקה,שלבקליידוסקופ
"להביןלהבין:אפשרכאןדרך.ציוניעםאמריקאי

במאישכאןהזה;הירוקהירוקהגשם,/אחריאיך

 .) 49<עמ'ממש"העולםאתמוריק;

'~שבילים',בשיר •הראשוןהחלקשלבסופואך
מסכם:הוא

מיםשלורעשירוק;צבעישלגולה"בשבילי
לא",ותו"טיול ".רבים",
מתוךאליה.הגעגועיםבאיםמאיתקההשיבהאחרי

חגריפחמיות,שקדעיני 1הדרכתמי 1התכולהבוקר
והמשפחההאהבהחוםהכלנית, 1ההראקויפרהסלע,

הדמיהלעירהחדש;שיריאת"בונההמחברכאן •

 ·:· .) 73<עמ'החוף"עלונצחית

שתלשמואל

 2008-יונימאי
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בארץוהתהלךקןם

מבשורה,בורחתאשהגרוסמן:וויו

עמ' 663 2008המאוחד'הקיבוץהוצאת

 ,גרוסמןאומר ,~ארצךלךלך ,בארץוהתהלךקום
לגבר-אניגמטיתלדמותהמקראיהציוויאתומועיד
הואהספרשבתחילתאונים,חסרכוח,חסרשמן'
חזיריםבדירחיתודעה,חסרכמעטממש,רדום

שנכפהגורלבשלכאובבערבשבוייםשחייומסריח:
כמו-הכיפוריםיוםמלחמתבעתבאקראיותעליו
אורהאחרשנשרך-לעשותיודעתהגרלהשרק

שעודזה,ואברםכורחו:בעל,כמעטנעוריואהובת
בתחילהוללכת,לקוםנאלץ ,לשמוא ryהנוספהלא

שהוכרחקודםשלקחהשינהמתרופתהזיהבחצי
שילךלפנידרךכרבתלעשותועליולמסע,להצטרף
לסיפורההקיבוללכליכךבתוךו.:עשהילךויתפכח,

עצמוהכופה ,הבןעופרשלחייוסיפוראורה,של
הנסיבות.בתוקף ,עליוגםכמועליה

חשובתפקידמשחקות-ה'זףרףף'-'הנסיבות'

תפקידמשחקותשהןכמומבשורהבורחתבאשה

שמתקייםנסיבותדורות:זההמדינה,בחייחשוב

לביןלשנותושניתןמהביןנלאההבלתיהמתחבהן
איןהנעשהאתשכן ,עודלשנותוניתןשלאמה

שניהם,אצלבאמתהראשיהשחקןאבללהשיב:
שאיזה-העתידהואהפיקציה,ואצלהחייםאצל

הצעדיםנקיטתשאוליזה ,מהשלכותיולברוחאפשר
כדי ,שיעורלאיןפניואתלשנותעשויההנכונים

מפניו.כךכללברוחצורךיהיהשלא ,אוליכך'
איככהמבשורה,לברוחאפשרשאיכמו ,ובעליל

לכולנוהנוגעותמהתובנותגםלברוחאפשר
ערתמוצבהןכיאם ,הספרדפימביןהמבצבצות

הקוראשלעיניולנגדינףפפושלאהנאותהבמידה
אףמניפסט,מלהיותמאודרחוקהספרכמניפסט.

כתריםכברנקשרולגרוסמןשהריאו~ליז',שנו~ל
שלכאורהסמכות,בעלקוללאומי', ''סופר.של

עלויאיריעיר ,יבארשיפרש,ממנומצופה

בספרולהטיבעדווקאמעדיףרגוסמןאבלהמציאות:
ככולורובוהמסופר ,אישיסיפורשלסממנים
האם.האהובה,האשה,אורה,שלראותהמנקודת

השילובאתעלינוכופותחיינושנסיבותכמואבל
 ,לטרגיהנורמליביןלאישי'הציבורישביןהמתמיד

כוללתמאמירהלברוחמצליחאינוהזההספרגםכך
בוודאילוקדמוכיאם-הקדמוןהחטא'המצב',על

שבימיההימיםששתמלחמתהוא-אחרים'חטאים'
נמצאותהספרבפתחהספר.פותחהראשונים

לימים ,ואילןואורה,אברם-גרוסמןשלדמויותיו
בחשכהחולים,בביתבידודבחדר-אורהשלבעלה
למתרחשעיוורותההאפלה,בשלעליהןהנכפת
שהמציאותסגורהבבועהנמצאותמשמע,תרתי

אלממשזולגתאינה-המלחמה-בחוץהמתרחשת
המלחמהשלהגדולהחולילדופנותיה:מעבר

במציאותמהדהדותשתוצאותיההזאת,הכובשת

גםרבזמןעודויהדהדוהזההיוםעצםעדחיינו

בעתידנו.

בנים,לשניאמאהבוגרת,העכשווית,וכשאורה
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עלמוותרוהאחרבצבאשירתכברמהםשאחד
למבצעמיוזמתולהצטרףכדישלוהשחרורחופשת
אברםאתלוקחת-בשטחיםלהתחילהעומדצבאי
ישראלבשבילשלההיסטריתהכמעטהצעדהאל

מנמיותאמונהמתוךלדעת,לאמודערצוןמתוך
היאגםאזי ,עצמומהמוותלברוחשאפשרלב

היפיםהארץנופי-בועהתוךאלבכךמתכנסת
מהאירועיםהרחק-לתארםמיטיבכהשרגוסמן

לדעת.רוצהולאאותם,המלוותומהחדשותעצמם
אוהדה,ג'וןשלהמפורסםבסיפורלהיזכרשלאקשה

למפגששעתושנקבעההאיששבובסמרה","פגישה
הולדתומעירונסלולהתחכםמחליטהמוותעם

פעמיושםהמוותכימסתרבששםאלא ,אחרלמקום
אחרות,במיליםאחר'.'מקוםאותואלהיישר

 ,הכלככלותלפינה,מעברמצוישהמוותהתחושה
בריחתהעלש;רההמוות,רקמשחררמהשורותוכי

וברחמים,באהבהאותה,ועוטפתאורהשלהנואשת

שבדקות.דקהבאירוניהגםכמו

מקוםמאותואחר:ממקוםבאהתקווהפתחואולם,
אתלעשותיכול ,הסופרזהבמקרההאמן'שבו

אלגיבוריואתולנתבהאולטימטיביההוקוס-פוקוס
אתלהדוףבהם,להלךיותרבטוחשאולישבילים

אורה,אבלקולמוס.בהנףפה,בהבלהבשורה,
שלקחהעלחטאעלממכהיותרלא ,הספרגיבורת

הצבאית,האיסוףנקודתאלהצעירבנהעופראת
"איךחושבת,היא-לפעולהיחידתויוצאתמשם

ששולחיםלאלהלהם,זה,לכלככהמצייתתשאניזה
לשם.אותולקחההיא ,בפועל-לשם"אותו

היאכאילולעקדה,דומההדברכעת,מבחינתה,
 ,וגרוסמןהכליה,אתעליולהביאעלולהידיהבמו

בשלדווקאממנה.זאתמונעאינובחוטים,המושך
שמעידכפיכתוב,היההספרשרובלאחר ,כך

שגיחתההבשורה ,הספראתהחותםבדףגרוסמן

ביןגדולהכהבעוצמהמהדהדתמשפחתוועלעליו
זהמשיקיםוהפרטיהציבורירקלאשבוהספרדפי
והאמת.הבדיהגםאלאלזה
ולהביןלראותכדיגדולהאבחנהחדותצריךלא

הספרשלהראשייםמגיבוריואחתהיאאףש'הדרך'
אביתמרוהנמשל:המשלבהיפוךאשףרגוסמןהזה.

פרשנותואתלכתובביקשגרוסמןקירותעלהולך
כןעלהמציאות,שלהחלקיתאוהכוללתלראייה
גםכךממש;שללתמונהאיתמר-גופאאתהכניס
אוהנכונההאידיאולוגית,הרעיונית,-הדרך ,כאן

הפיזיתלידרך-הבשר-והדם'הופכתהמוטעית,
וגיבוריהתם,יופייהאתשכחנוכבראולישאנחנו
אותוומגליםלאורכהעליהמהלכיםשבכאןהספר
בחבליושעלצעדשכלהעובדהאתגםאבלמחדש,
חייליםשלבאנדרטאותמנומריםהזאתהארץ

שאילכךתזכורתשמהוותוהן-הןעליה,שנהרגו
מהשבירףתלאבוודאי ,דברמשוםלברוחאפשר
ונוסעמהשביחוזרלמשל,אברם,כאן.קיומנושל

גדולה.אחתהצגהשהבלומרגישאביבתלברחובות
הצרפתיאושהאמריקאיהרגשה."ליישיודע,"לא
שאמריקהכדיהזמןכלכךכללהאמיןצריכיםלא

אנגליה".אוצרפת.אותהיה.
כאלההרבהכךכלויש .בספרהיפיםהקטעיםאחד

היותנועובדתאתהקטןעופרשמגלההגילויהוא-
מכלהסוגריםהערביםמיליונילעומתביםטיפה
והאחד-ועוד·פשוטהחשבונאותעושההילדעבר.
התוצאהאלדברשלבסופואותומביאשלואחד

הסיבהזויהיה?";"מהשלהחרדה,הפטאליסטית,
ומספרתישראלבשבילהולכתאורהשבגללה
מטבעותכמו •עופרשלחייוסיפוראתלאברם
 ,בראשוהסיפוריםאתטומנתהיאחיסכוןבקופסת
דבריהיהלאאוליכךאחרכי ,כךלאחרשיהיה

בלתם.
המוסלמיםישראלאזרחישלהעדינההחייםרקמת

נהג ,סמישלבדמותוביטויבספרמוצאתוהיהודים
ההליכהעלכפרפראזהגוש.מאנוהערביהמונית

גם ,ישראלבשבילדמויותועודואורהאברםשל
הארץדברכינוסע ,שלובדרכו ,הארץאתתרהוא

אורהאתלהסיעומזומןמוכןהמצועצעת,במוניתו
הרקמהוהלילה.היוםשעותבכלחפצהלמחוזות
עםניהלהכהשעדכשאורה,מופרתהזאתהעדינה

ממדיאתאומדת , 1'נורמליתיחסיםמערכתסמי
בטוןעליושליטתהאתבוחנתשלה,הבעל-ביתיףת

התפראתפורמתהיאובכך ,ואדנותימצווהדיבור

שלעתיםשביניהם,שבדו-הקיום ,הכיבלאוהחלש
משהוביניהםשפוקעעדלא,ותועיןכמראיתנראה
אללהתוודעלאורהגורםגםסמיתקנה.לושאין

 ,ביפושב"חיםלהםשבוניםהמחתרתיתהסולידריות
שהוא ,"ם~"האלהמקום,תושבישלבעזרתם
כך ,אחדלכלכי ,משמעיורבסובייקטיביפתאום

 ,גלוכהר ,וסמןגרוכאן •שלו"שם"הישנו ,מסתבר
שמתמרדהטוב""בערבימפוכחותבעינייםמביט

לפתח ,אולי ,שמתחיל ,עליושנכפההתפקידכנגד
 .משלולאומיתתודעה
לכוחהלמילים,הללספרזהוובראשונהבראשאבל
שהוא·לדביההאמתשביןעירובלאותוהיצירה,של
מיליםממילים,מתבשםרגוסמןהספרות.מעשההוא

במילים,שבויהספרשבפתחהצעירארבםהן:באשר

המאגיבכוחן ,בהןבמשחקהטמונותבאפשרויות

הואאףשבויאורה,שלהבכורבנהאדם,כמעט.
כאילובפיואותןמוצץהמילים,שלהעשירבעולמן

"רואה ,לסירוגיןוחמצמצותמתוקותסוכריותהיו
בסידהלחם,בקרומי ,שבסבוןבסדקיםכתבסימני



מזיכרונהפיסותכותבתאורההקירות":שעל
צריכהלאהיאכותבת,"כשהיאכיבמחברת
שנקרהאחדו~לך-הרף"בליולנועללכתלהמשיך
קצובלזמןהזאתהמחברתשללבעליהוהיהבדרכה
דבריאתאורה,שלרוחהלמורתכן'גםבהכותב
רגוסמןשלאהבתומבצבצתזהומכלשלו;ימיו

המנצחהואשהריעצמו'רגוסמןמבצבץלמילים,
קווהספרות,החייםשביןהשברקועלכאןהגדול
המציאות:שלנחרצותהבשלבונשבהשהפעםשבר

 ·:·הנולד.אתרואיםכשלאהמתרגש;האסון

שמשעדנה

אורראהאמסטלשמש,עדנהשלספרה
וקסתהמאוחדהקיבוץבהרצאת

ןהוןםאזההוסטןןוה,

פרשתירושלים,נסיךרגב:עופר
פרן-פרלקההשוודיברוזןההתנקשות

עמ' 278פורת,הוצאתברנדרט'

תולדותחוקרשלהקריאספרוירושליםנבסיך
לתארלמטרההמחברלושםרגב,עופרישראלארץ
רקעעלפון-ברנדוטפולקההרוזןרצחפרשתאת

רקע"עלבניתוחשמדוברמוסיףהואכיאםזמנה,
אנכרוניסטית.בסיפאשמדוברומכאןזמננו",

עושהתכנונה,ואתההתנקשותאתהמתאר 1הספר

ודמותותמציתית,ובכתיבהקופצניותבחזרותזאת

ביןאנקדוטית.בצבעוניותמשורטטתברנדוטשל
בשנתוכימהמופיליהסבלשהרוזןמתבררהיתר
שאמורהפדרציהשלכמלךלכהןמועמדהיה 1929
תוכניתואסטוניה,לטביהליטא,אתלכלולחיתה
 .הפועלאליצאהשלא

בימיברנדוטשלמעשיוחשיפתבמיוחדמעניינת
כמיעצמוהכתירבספריוהשנייה.העולםמלחמת
דנמרקיהודילקליטתופעלהמלחמהלסיוםשהביא

מהמשוםרגב,מעירזאת,עםלשוודיה.שהורבחו
הבריטייםבמחנותרגמניותהפצצותהתרחשותמיד

בשנתרקהמקום.אתברנדוטשעזבלאחרמיד
ניידותואתניצלהרוזןכישהוכיחמסמךנחשף 1956
מידעמסרהואהנאצים.לטובתבתשלוםלרגלכדי
הקטלנייםהרגמניםהטיליםשלנפילתםמיקוםעל

1-v:v-2 • בחתימתומכתבנמצאהגסטאפובגנזי

פגיעתאיועניינולהימלךשנשלח , 10.3.1945מיום

נוסףפרקאלטרנטיביות.והצעותבמטרותהרקטות
המלחמהבימיפעילותואתשליליבאורהמאיר
עםשניהלהמחנותאסירישחרורעללמו"מנוגע

שלהאישימטפלוקרסטן,פליקסכששאלהימלך.
"ברנדוטהאחרון:ענה 1הדיוןלתוצאותהימלר'
סקנדינבים"שאינםואזרחיםיהודיםלשחררמסרב
 .) 142,141(עמ'

ברנדוטשלהמשולשתשליחותואתמצייןרגב
ביןפוליטי(מתווךלמזרחהאוםכשליחלאזורנו
ומרכז 1הצבאיהמשקיפיםכוחעלממונההצדדים,

ליתרכביטויוהשבויים>הפליטיםבנושאיהטיפול
הפוליטיותההצעותבמוקד .עצמועלשלקחמטלות
פישעל-ירושליםאתלמסורתוכניתועמדה

-האו"םבידילהיותחיתהאמורההחלוקהתוכנית
חיתהלאשכללתוכניתירדן:מלךלעבדאללה

 .) 238עמ'לחיסולו'(והעילהישראלעלמקובלת

תוכניתוגםכמותמציתיתלהתייחסותזכתהזו
נאלצושאותםולאדמותלבתיםהפליטיםלהחזרת
 •-1948בלעזוב

בכמהלוקההספרוהעניין'הקריאהבהירותלמרות
עלהיריעה 1לטעמימסוימים.דיוקיםובאיניסוחים
-הפעולהומפקדבברנדוטשירהמי-כהןיהושע
מדיוצרה 1עצמוהנושאפרטימצדמדירחבה

בפעולה.המשתתפיםשארלגביביוגרפיתמבחינה
הנטייה 1יאסיןדירלפרשתלהתייחסותבאשרגם
פוליטייםלמניעיםהפרשייהאתלייחסהמחברשל
דיה.מבוססתאינהמוסרייםלמניעיםולא

עלכלהצביעאסתפקהקצרההביקורתבמסגרת
מבחינתהלוקיםהפרטיםאוהניסוחיםשלחלקם
יהושעעלהניסוח,מבחינתלמשל,ההיסטורי.הדיוק
הכנעניםמחוגיחבריםעםשהתיידדנכתבזטלר

להתנתקלשאוףהיהודיהעםעלכישהאמינו
שיבהתוךהשמי"ב"מרחבולהשתלבהגולהמתרובת

אולם ,) 61(עמ'הקדומההעבריתהתרבותערכיאל
"הפעולהלתנועתיותרמתאיםשמי""מרחבהיבטוי

הגדרתאתששללול"כנענים",ולאהשמית"
בפעולותל"הצטיינותבהקשרכ"עם",היהודים

אנשישלוממשל"צבאבאנשיאישיותהתנקשויות
קטנהמחלקהחיתהלפלמ"חשגםרגב'מעירהלח"י

שביצעהההתנקשותשפעולות"החוליות",וסודית,
 ,) 57<עמ'שניםעשרותכעבורגםעלומותנותרו

בהשוואתהואזובטענההעקרונישהליקוידומה
שללאלוהפלמ"חיחידותשלהפעולותהיקף
החייליםכלפיאישי""טרורשלדברךשנקט 1הלח"י

הפלמ"חשלמיוחדותיחידותאותןהבריטים.
התעשייןוגנו'גוטהילףבחיסולדווקאהתפרסמו
מוולדהיים.נוספיםושנייםמוילהלמההגרמני
עדולא 1966שנתעדקייםהיההצבאיהמשטר

מאזכרארלוזורוב,לרצחבאשרשצוין.כפי 1964
ומסיים:הרוצחיםזהותלגבישונותתיאוריותרגב

רוויזיוניסטים?"אלההיובאמתיודע,מי 1"ואולי
שללההזוהאפשרותאתדווקאאולם ,) 219(עמ'
מנחםביוזמתשהוקמההממלכתיתהחקירהועדת

פרן-ברנדרטפרלקה

ממשלה.כראשכשכיהןבגין
המחברגולשההווהשללהיסטוריהבקישוריו
שלכסוגומציגובימינובשוודיההמשטרלתיאור

אתכאסמכתאמביאהואזהלצורךטוטאליטריות.
הטרטאליטרים 1הנטפורדדולנוהחוקרשלספרו

העותקוכי 1נגנזזהספרכיטועןרגבהחדשים.

ד"רהשגרירבידיבחשאיצולםבארץשקייםהיחיד
עותקסודיות"מעטה"תחתשקיבל 1יגרמשה

ד"ר .) 180<עמ'בשוודיההטורקיהשרגיר 1מעמיתו

אכןושהואהספראתקיבלשאמנםליהבהיריגר
אתלרכושדאגהשהממשלה<כנראהלהשגהקשה
כלל.חשאימבצעזההיהלאאךהעותקים>,כל

החיסול?חולייתחבוינעצורלאמרוע
 1נוערבתנועתמדריכהשחיתה<עשת>,אירגאדליה

דקותהרוצחיםאתשואתההצבאיתלמשטרהסיפרה
לאשיחה,עמםקשרהואףהאירועלפניספורות
פרופ'(לימיםפלסנויקירהילדלחקירה.זומנה

שלאאביובידיהוזהרלאירוע,עדשהיהלכלכלה>
יליןנתןשלבמשפטםהתובעבמשטרה.להתייצב

והעדותישי'חוטראהרןהיהשמולביץומתתיהומור
 1זטלריהושעמאתמכתבחיתהביותרהמפלילה

לתקועירצההוא"כאשרברנדוט:עלנכתבשבו
שהחלטנו"כפי 1כדבעיבונטפל 1כאןציפורניים

הלח"יאנשינחקרולאזאתלעומת ,) 220(עמ'
כהן.ויהושעאלדד'ישראלזטלריהושעבירושלים,

הדיפלומטיהאתשירתשהרצחכן'אםלהסיקניתן
פעלהפניםוכלפיחוץכלפיאותושגינתההרשמית,
בלב.דלכאורההמבצעיםלהענשת
מבקששהספררגבמציין 1כאמורהספרבתחילת
לנתחאךזמנהרקעעלברנדוטפרשתאתלתאר
"קייםכימעירהואבהמשך •זמננורקעעלאותה
 1948בשנתהלח"יפעילותביןזיקהליצורעזפיתוי

דומהישראל",במדינתשונותיהודיותמחתרותלבין
ישהעבראתכיבאמירתוזאת,עושהעצמושהוא

רחוקים.למחוזותהפלגהתוךזמננו""רקעעללנתח
ב-תכנןזטלרשיהושעב"סקופ"ענייןישאמנם
בתוךחבלהמטעניובהםתרמילים 16להניח 1948
ה"מחתותעלולדיוןלכךמהאולםהסלע,כיפת

<שביקשזטלרעםחבויההתייעצותהגםהיהודית",
 ·:·!?>םמצעלהקריבנכונותםמידתאתלבחוןמהם

ברנעיוסי
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הספררבניתהרררארדבאוניברסיטתלמדבפנסילבניה,נולדסטיבנסהעשרים.במאההאמריקניםהיוצריםשל

השיריםקובץקרנטיקט.בהרטפורד'ביטוחחברתכמנהללמחייתוועבדיורק,נירבאוניברסיטתלמשפטים
גיללאחרנכתבהשירתורובושלוש.ארבעיםבןהיהכאשר '-1923באורראה"הרמוניום",שלו'הראשון
דבררחצידברהיהלאשירתו'אתהמאפייניםהאקזוטיובדמיוןהחייםבשמחתשבחיוניותו'למרותחמישים,
הדרך:כללאורךאותושליוותהאצבעותיוטביעתניכרההראשוניםבשיריוכברומקצועו.גילועלשיעידו

היסודבכתיבתובולטיםת. i.וכר 9 ~ולשוןקפדני'ליטושעסיסיות,דמויותמעודנת,שנינהמוזרים,אימאז'ים
ובקשריםביחסיםהפילוסופיוהעיסוקהשנה,ועונותטבעתמונותבתיאורביטוילידיהבאהאימפרסיוניסטי'

ומתומצתים.דייל~ייםבהיגדיםבו-זמניתמאופיינתדבימוייה,הטרופיתהמוסיקלית,שירתולמציאות.המשוררשיבן
כאמצעיהדמיוןאתלהציבניסיוןתוךלמציאות,מראית-עיןשביןבניגודהחושית,התפיסהבבעיותעסקסטיבנס
"חלקי ;] 1937 [הכחולה"הגיטרהעם"האישספריו:ביןאסתטית.ותובנהסדרלחייםהמעניקבמעלה,ראשון
שבעהמכיל ,] 1951 [החיוני""המלאך ;] 1950 [הסתיו"של"איילות-השחר ,] 1947 [לקיץ""מערב ,] 1942 [עולם"
לפנישנהאורשראהשיריומכלול ,] 1954 [מקובצים""שיריםומציאות:דמיוןשביןוהקשריםהזיקותעלמסות
 ,] 1971 [המחשבה"בקצהו"הדקלשלו;והמחזותהמסותומכלולשירים~בחר ,] 1957 [טףמףס" Qiפפףס i"אמותו;

ומקיף.גדולגדולשירים~בחר
ע.פ

 • 2005מותו:שנתבטעותהופיעהלאהקודם,בגיליוןקרילילרובוטשהוקדשזה,במדור
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-1942בנולדהצבאחאלמוחמדסועאד

 1981וב·במצריםכלכלהלמדהנכווית,

ומדעבכלכלהדוקטורתוארקיבלה
הדוקטורטעבודתנושאבאנגליה.המדינה

ותפקידנכוויתכלכליופיתוחתכנוןהיה
המיוחדעניינהעלהמעידדברהאשה,
הכוויתית.האשהשלמעמדהבקידום
הצורךאתהדגישהמחקרהבמסגרת

התחוםאתבמיוחדטווח,ארוךבתכנון
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בראשהיההערביתבחברההאשהשל

בתחומיםלפעילותהבנוסףמעייניה.
שיריםכתבההיא ,והחברתיהכלכלי

יצירותיהבזכותרבלפרסוםוזכתה
שבהםהחברתייםושיריההרומנטיות
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האשהוכיבודזכויותשוויוןלמען
ברחביפורסמושיריהספריהערבייה.

לפרסוםזכואףוחלקםהערביהעולם
ביןדו-שיחספריה:מביןבאנגליה.

דחופיםמברקיםוהרובים,הפרחים
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הוןםקהוןאתמןל'קהון

הטרילוגיהלהופעתשנים 50
מחפוזנגיבשלהקהירית

נקראיםכרכיהששלושתמחפוז,נגיבשלהקהיריתהטרילוגיה
סמיהסופרבידילעבריתתורגמה ,כקהירביתהישראליתבגרסתם
היהשזה ,מידאעיר . 1984-1981יםהשבביןבארץוהופיעהמיכאל

אחרירקכלשהי.לשפהבשלמותההטרילוגיהשלהראשוןהתרגום
מו"ליםהתעוררו 1988בשנתלספרותנובלבפרסזכהשמחפוז

הגדולההיצירהאתלתרגםהעולםברחבישונותבשפותומתרגמים

הערביבמקורשלההכרכיםשלושתשהיקףתרתי-משמע,גדולההזאת,

עמודים>.כאלף-<ובעבריתעמודים-1500למתקרב
-וישראלמצריםביןההתפייסותבתהליךנמרץתומך-המצריהסופר
ללשוןתורגמההמרכזיתשיצירתוהידיעהאתגלויהבשמחהקיבל

הכרכיםשלושתאתראיתישבקהירבדירתוכמביקוריבאחדהמקרא.

 .שלוהכתיבהשולחןלידספריםכונניתעלעומדיםהעבריתבגרסתם
לאלתר:השיבהסופרקורא!"אינךעברית,"והלאשאלתיטעם?""מה

מותלאחרבריאיוןמיוחד".ערךלומעניקההזהשבתרגום"הסמליות
סרטיםבמאיסאלח,תופיקהקרובים,מידידיואחדהבהיר ,הסופר
שכתבווהמחקרים ,בישראלמחפוזמיצירתשנעשושהתרגומים ,מצרי

לישראל.אהדתואתוביססומרובהנחתלוהסבו ,יצירתועלישראלים

במצריםלראשונההופיעוהקהיריתהטרילוגיהשלהכרכיםשלושת
הרומןלומר:אפשרואולימובהקקהירירומןזהו . 1957-1956בשנים

לרומןנקשרהדבליןשהעירוכפיהידיעה.בה"אבת-זמננוקהירשל
הכרכיםלשלושתקהירנקשרהכךירליסס,ג'ויס,ג'יימסשלהידוע
 2006בשנתבהומת 1911בשנתהזאתבעירנולדהואמחפוז.של

ביותרהעתיקותמשכונותיהבאחתעליועברהילדותו . 95בןבהיותו
עלקהיר;אל-קאהרהשנתקראהראשוןהאזורזהוולמעשה ,קהירשל
אתשכבשה-שיעית'אטימיתהפהשושלתשליטי ,העירמייסדיידי

"אל-מסגדעומדשבמרכזוהאזורזהוהעמים.למניין 969בשנתקהיר
הפולשיםבידינוסדההיאשאףאיסלאמית,אוניברסיטהמעיןאזהר",

הקרויקהירשלהגדולהבזארגםשוכןשםההיא.בשנההפ'אטמים

שיחקהזאתהשכונהשלהמצטלבותבסמטאותיהאל-ח'לילי"."ח'אן
עקרהמשפחתוהנמוך.הבינייםממעמדלמשפחהבןמחפוז,נגיבהנער
לפנינישואיועדהתגוררושםעבאסייה, ,יותר"מודרני"לאזור

לשפתמשפחתו-שלועםלהתגוררהעדיףמכןולאחרשנה;כחמישים
מגורים,בנייןשלהתחתונהשבקומהבדירתו ,מותויוםעדהנילוס
 .האדירלנהרמרביתקרבהבחפשו

הטרילוגיותדגמיפיעלהכתובמשפחתירומןהיאהקהיריתהטרילוגיה
ומרטין-די-האנגליגאלסוורתי ,הגרמנימאןתומסשלהמשפחתיות

אחת,משפחהמבנידורותשלושהמתואריםביצירההצרפתי.גאו

אל-אותומכניםשהבל ,בבזארמצליחסוחרשלמשפחתוהיאהלא
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בעמיובעל ,המרכזיהגיבורהואהאבהראשוןבכרך("האדון">.סייד

מצוותיואתהמקייםמכובדאיש ,ובמשפחתובביתורמהבידהשולט

המאוהבתענוגותגיבורלילה,אישהואבהסתראךלכאורה,בקפידה,

העולםמלחמתימישלבקהירשפעלוהרקדניות-זמרותבמיטב
ערב.מדירעיועםלשוכרהושותההראשונה,

ורבת-חכמהלמופת,ביתועקרתשמיםיראתאשההיארעייתואמינה
בביתולילדיה.לבעלהומסורהביתההליכותעלצופייהתושייה,

קודמיםמנישואיםאחד ,אל-סיידשלילדיוחמשתגםמתגוררים

 2004קהירידידים,בחברתמחפוזנגיבהסופר

הדמויותכלאמינה.שלבטנהפרי-בניםושניבנותשתי-וארבעה
הנושאיםוצרוראחדכלרב:בתחכוםהיצירהלאורךמעוצבותהאלה

בכורהבנה ,'המישפבכךמסתייםהראשוןהכרך .חייואתשממלאים

ששלטוהבריטיםהחייליםשלבאשנהרגלמשפטים,סטודנטאמינה,של
שלפניואתלהקבילשנועדהחגיגיתבהפגנהשצעדבעת ,בעיראז

מסתיימיםבכך .מגלותובשובוהגולה,הלאומיהמנהיג ,זגלולסעד
המשפחה.כלשלולמעשהאמינהשלהשלווהימי

זהאיןמחפוז,שלבטרילוגיהחשובתפקידממלאתהפוליטיקהאםגם

המשחזר ,היסטורירומןבולראותניתןהיותרלכלמפורש.פוליטירומן
נהרגושבוזה,בכרךהמתוארהעממיהמרדבזמן.קרובההיסטוריה

החדשהדמותהאתושקבעבמצריםשחלהמפנהאתסימל ,פ'המי
"הקציניםהפיכתעםרקהעולם.מלחמותשתיביןשבירהכדמוקרטיה

סיומה.עלזותקופהבאה 1952שלהחופשיים"
יהפוךשבוהכרךאכןהוא"כמאל".העבריתבגרסתונקראהשניהכרך

כךואחרתיכוןתלמידמתבגר,לנעראמינה,שלבניהצעירכמאל,
המזכירותאחדותתכונותלכמאלהעניקהסופרלפילוסופיה.סטודנט

הואכמאלאוטוביוגרפית.ביצירהמדובראיןאך ,שלועלומיואת

לתורתהתוודעותועם,אינטרוספקטיבי.אינטלקטואלימזגבעלתדמות



הדתיותמאווירתמתרחקהחלדרווין
שניםבאותןמשפחתו.אתשאפיינה

קהיריתבצעירהמתאהבהוא

יוצאאךבת-שועים,'ממוערכת',

בעקבות .ראשועלוידיומאהבתו
רווקכמאלנותרהרגשיתאכזבתו

אתבמפורשמייצגכמאלמובהק.
הבינייםמעמדשלהרבהההתרחקות

העולםמלחמותשתיביןהמצרי

המערבוקבלתהבינייםימיממושגי
ולהגות.לחייםכבסיסותרבותו

שלוהאחרוןהשלישיהכרך
שלחדשסוגלפנינומציגהטרילוגיה
מדובראל-סייד.למשפחתצאצאים

הבכורלבנושנולדושלישידורבבני

בשנותהאדוןשלבנותיוולשתי

חסרפעלתני'דורזהוהשלושים.
ההגותבחשיבותמאמיןשאינונחת,

לפנותומעדיףלעצמה,כשהיא
אל-סיידשלמנכדיואחדלמעשים.

לפעיל-ואחיולקומוניסט,הופך

היצירה .הרדיקליהאיסלאםבחרגי
המשטרהשבוביוםמסתיימתהגדולה
בשלהיהאחים,שניאתמובילה

למאסרהשנייה,העולםמלחמת

מהםאחדשלכשאשתוולמשפט'
ללדת.כורעת
החברתיתההיסטוריהשפעילנוכח

שלבטרילוגיההאצוריםוהתרבותית

ביוקרהזכתהשהיאייפלאלאמחפוז'
אותהציינהנובלפרסועדתרבה.

הפרסלמתןבנימוקיהבהבלטה
קהיר-של-אתמולהמצרי.לסופר

הקוראלפגינפרשתזוביצירה
אךותהפוכותיה,ססגוניותהבמלוא

באלףחסרהאינהקהיר-של-היוםגם

וליתרהמצרית,החברה .הספרעמודי

תוארהקהיר'שלהחברה-דיוק
חדירהיכולתתוךמבפנים

קהיראםוגםמופלאה:פסיכולוגית

כביכול'היכר'ללאוהשתנתהגדלה
בהשוואההאחרונותהשניםבחמישים

שורשיהריבטרילוגיה,המתוארתלזו

לאהטרילוגיהשלהאורבאניתהחוויה

כולהשהיצירהואשרינוכליל'נעקרו
 .הישראליהקוראשללרשותועומדת

·:· 
 1אתמול"קהירבמפגששנאמרודברים

ביאליקבמתחםשנערך-היום"קהיר
 50מלאתלצירןשיוחד- 2007בנובמבר

הטרילוגיהשלהראשונהלהופעתהשנה
המלאה.בגירסתההקהירית

ןאןהלאדןנוס

מןעמרהדוד

למנהיגסרקוזיניקולההנשיאשהעניקהגרנדיוזיתהפניםקבלת
תמיההעוררההאחרון><בנובמברבפריזקדאפימועמדקולונללוב,
אדוניםהתקבל ' 1973מאזבצרפתביקרשלאקדאפי' .הורמוגבותמעטולא

קדאפי •למשאלותיולהיענותמגדרםיצאווהצרפתיםמלכיםבכבוד
שלהקידמהעלללגלגביקשבכךהמפואר.מריבייארמוןבגןאוהלעבורולהקיםממארחיודרש

בטכנולוגיה ,כמובןהוסק,האוהלמספקת.שהיאהנינוחיםהחייםלתנאיוללעוגהמערביתהתרבות
כלפיה.בוזהפגיןשקדאפיהמערבית,הציוויליזציהשלכפיהיצירת-

ביקורתמתחהערבי,בעולםהבולטיםביןדעותוהוגהמשוררסעיד,אחמדעלישלהעטשםאדוניס,
בפריז.להקיםהורהלוב>שלהרשמי<שמההלובית"העממית"הקהילייהשמנהיגהאוהלעלנוקבת
הלונדוני:'אל-חיאת'בעיתוןשהתפרסם<צירים>"מדאראת"במדורוהמיוחדבסגנונואדוניםכתבוכך,

מוצבלאלמהנשאל:זומסורתשבשםהראוימןאצילה,במסורתלאחיזהסימןהואהאוהל"אם

מןעמו?בנישלומענותיולטענותיולהקשיביוכלשהמנהיג-המנחהכדיבלובוכפרעירבכלכזהאוהל

העבודה,מחוסריהערביים,לעניים,לנבעריםכזהאוהלמוצבלאלמהנשאל:זומסורתשבשםהראוי

החברה?בשוליוהחייםהזרוקיםהעשוקים,

מתוך-המסורתיסודותשמניחיבדרךהמנהיגבחרלאלמה :גםנשאלזומסורתשבשםהראוימן

אתקדאפיהזמיןלאולמהבספינות?אוגמליםבשיירותלנסוענהגו-בהםוהתברכותלהםכבוד

אליהם.ללכתבמקוםשהוקם,באוהלאותולפגושהצרפתיתהמחוקקתהמועצהחברי

הוקםלאהאוהלהאםחברה,ונשותבולטיםאינטלקטואליםלפגושכדי"ריץ"למלוןהלךולמה

לו".שמיוחסתהמסורתמתענהוכמההאוהלמסכןאלה?אנשיםלאירוח

התארחלאאףהוא .אליהןייחסלחתירצהפישקראיחלהבאיןאך ,להישאלהראויותשאלותאכן

מנהיגיהם,אלנוקבותשאלותלהפנותשהעזוהערביםהאינטלקטואליםמעטים .לכבודושהוקםבאוהל
שהורהסוריה,נשיא ,אל-אסרבשארכנגדחוצץלצאתהעזהאחרוןבאוקטובראדונים.שעושהכפי

 ) 7.10.07 (חיאת''אלדפימעלתקףאדוניםסוריה.עריבחוצותהלועזייםהפרסוםשלטי"שעורב"על

להיותהמתיימרתבדמשק,הערביתהשפהאתולקדםלהחיותכדי ,לדעתובה,שאיןההחלטהאת
המשכיליםאת"לשחרריש ,סבוראדוניםהערבית,השפהקידוםלשם ."-2008בהערביתהתרבות"בירת

מהמפקחיםוהאוניברסיטאותהספרבתיאתולשחררהתרבותיותוהשקפותיהםדעותיהםבגללשנאסרו
אתביכהאדוניםהשלטון".לגורמיקשר''תעודתבידםישאךהוראה,תעודתלהםשאיןומהמורים

וגדלשנולדאדונים,ספר.בבתיאותהללמדהמתיימריםאלהשבפיהערביתשלהירודהרמתה

שבעברהערביתאתלקדםכדיהחוצותשלטיל"שערוב"הסוריהנשיאבהחלטתשאיןסבורבסוריה,
לועזיות.מיליםאליהשחדרולמרותשגשוג,ידעה

ולוב.סוריהנתונותבהוהנחיתות,הבידוד ,המצורתחושתעלמעידותוה"שערוב"ה"אוהל"פרשיות
הלאומיותפסושלאלעמיהםלאותתנועדואסרשלוב"ערביות"קדאפישלב"מסורת"האחיזה

האיסלאמים.והפונדמנטליסטיםאל-קאעדהשלהאיסלאמיתהחליפותחזוןלנוכחזאתוהערביות,
בשלופוליטיים.חברתייםבנושאיםביקורתואתבאומץמשמיע ,בשעתוקבאביכבזאראדונים,

דעהשהביעלאחרהערבים,והמשורריםהסופריםמהתאחדות 1995בראשיתגורשאלההתבטאויותיו
המעטהאתלהסירחוששאינואדוניםעליה.התרבותיהחרםוהפסקתישראלעםתרבותקשריבזכות
השוויוןאי ,העוניתופעותאתלבבאומץוחושףהערביםהמנהיגיםשלהאמיתיותכוונותיהםמעל

 ·:·הערבי.בעולםהשורריםוהבערותהחברתי

ערביתשירהומתרגםמזרחןבדימוס,שרגירהואגבאיצבי
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םןפרעםפiוושהו

שבועותשישה , 24בןכשהיה , 1980בשנתעיראקאתעזבובאליגא~'ם
לצבאלהתגייסנדרשכאשראיראן-עיראק,מלחמתשהתחילהאחרי

ושםגרמניהלהמשיך ,לאיסטנבולכורדיסטןדרךחמקהוא .ארצו
גרמנית,ספרותלמדהואבגדאדשלבאוניברסיטהעודהשתקע.

והפךבאירופה,חיהואמאזהספרותיים.בלימודיוהמשיךובהמבורג

לראשונהחזר-2004בהבולטים.הגוליםהעיראקיםהסופריםלאחד

גדל.בהםבמקומותוביקרמשפחתואתפגשההרוסה,לעיראק

בערבית,רומניםוארבעהקצריםסיפוריםקובצישניוראליפרסםכהעד

ב-פורסםאשרקצרים,סיפוריםשלאחדספרבביירות.אורראואשר

בערבית,בכתיבהרקלהתרכזבחרמאזאךבגרמנית,כתב , 1991

האמנותית,הבחינהמןיותרלחדשיוכלהערביתשבשפהאמונהמתוך

הואכןהגלות.מןגםהערביהעולםעםבדיאלוגלהמשיךרצוןומתוך
גוליםשלהערביתבעיתונותהןבעיתונות,מאמריםבכתיבתמתמיד

הגרמנית.בעיתונותוהן ,בלונדוןבעיקרבאירופה,

בכשדונותהתברכההמודרנית"עיראקסומךששוןפרופילדברי

וראליבאגיםמהווהבפרוזההשירה.בתחוםבעיקררבים,ספרותיים
 ,מודרניסטיאישיבסגנוןכתוביםשלוהרומניםהבולטים.הכוחותאחד
הםהמרכזייםגיבוריואדם.ואהבתיזםמבהרשלגחחגיוהם

בכלתהומיותחידותמולהניצביםצעירים,עיראקיםאינטלקטואלים
אשרעיראק,ליהודיהרבהחיבתולה.ומחוצהבארצםלקיומםהנוגע

ביצירתובמוטיביםגםמופיעהשנה,מחמישיםלמעלהלפנימארצםגלו

העברישהקוראמאודחשובהציבוריות.בהצהרותיורקולאהסיפורית,

האפשרי",בהקדםמיצירתומשהולקרואיוכל

עלבהרחבהכתבואףפעמיים,בישראלוראליביקרהאחרונהבשנה
אודותיהםעלוסיפר ,בלונדוןאורהרואהב'אל-חיאת'ביקוריורשמי

הבינלאומיהספריםירידכאורחביקרהראשונהבפעםלרדיו.בריאיונות
 ,וראליזt~~אםהזמרת-אשתועםיחדבאהשנייהובפעםבירושלים,
הארבעים,שנותשלהגדולההעיראקיתהזמרתשלשיריהאתהמבצעת
שיריםומלחינההיהודייה,א> w~אכסלימה<המפורסמתמףדאדסלימה

באוניברסיטתבכנסלהשתתף-מודרניותעיראקיותמשוררותשל
הפרסיוהמפרץאיראןלחקרעזריומריםמאירמרכזשארגןחיפה,

שםובהווה.בעברעיראקבנושאברעם,אמציהפרופישלבראשותו

בתרגוםהתפרסמו<אשרהתבגרותועלמרגשיםדבריםבערביתנשא
והשפיעושהכירהיהודיםועלהארץ>,שלוספרות''תרבותבמוסףעברי
 .עסלההבדיםומוכרתבאיהכרואורדדוקטורוביניהם ,חייועל
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וראלים'נאג

השתכןבוקטןירושלמימלוןבבקעה",קטןב"ביתלשיחהנפגשנו
וראליבישראל.השניביקורוסוףלקראת ,שישייוםשלבבוקרוהזוג,
ואזלגלותיוצא"אתהשנים:שלושלפניבעיראקביקורועלסיפר
ובעיראקמשתנה.והחברהמשתנהאתהמשתנים.דבריםוהרבה ,חוזר

עםהראשונההמלחמות,שלושהמלחמות,בגללרדיקליהיההשינוי

זהוהיהלהריסות,הפכהעיראקאמריקה.עםהאחרותושתיאיראן
לראותשרציתיהמקומותמןהרבהקרה.מהולראותאליהלשובהלם

עצמווהוא ,השיעיהרובבעלתבבצרהנולדוראליקיימים".לאכבר
שםהמדינה,שבדרוםב~~אךאוהתחנךוהתבגרשיעים,בת-זוגווכן

באופןבמלחמהנפגעאשראחדדודמלבד .משפחתומתגוררתעדיין
בחיפהבכנסבדבריויחסית.מזלבניהמשפחהבנישארהיו ,ישיר

אפשרשהיהוהדתותהזרמיםהעדות,"כלשכנובעמאראכיסיפר
זרמיהם,כלעלמוסלמיםיהודים,מנועים,היוהדעת:עללהעלות
<ערבים-כורדים>,תל-כפייםאשורים,ארמנים,אכדים,נוצרים,

מתיםאנגליםגםשםהיו ,כןעליתרושיעים-כורדים.טורקמנים
ואבוריג'ינים-אוסטרלים"הודיםאפגאנים,גורקנים,חלליםלצדששכבו

קנטור>.ואברהםקלינגר-גבעאהרןמערבית<תירגמו
נשארודורימבניגדול"חלקהתפצל:שלוהספרותיהדורוראלילדברי

הלאומיותהמלחמות,בעדפרופגנדה,וכתבובעיראקהבעת'מפלגתעם

בהתחלהשונות.בארצותלגלותהלךהאחרוהחלקחרסייך.וסדאם
לגרמניה,לאירופה,כךואחרהפלסטינים,עםלגלותלביירות,הלכו

מצבלמעשהמהווה ,וראלילדבריהגלות,ללונדון".ובעיקרלצרפת,
תפיסהיותר.לכתובאותוומעוררתהוא,באשרהכותבהאדםשלבסיסי
הגולה,בארצותהיהודיהמצבעםלהזדהות ,לדבריו ,אותוהביאהזאת

התרבות,ביסודהעומדתאוניברסליתחוויהלדבריוהיאהגלותאך
ישומשה,אברהם,שלגלותםמתוךנוסדותיכוניותהמזרחוהדתות

היהוראליבאגיםלעיראק,השלוםחוזרהיהאםזאת,ובכלומוחמד.
 .בבגדאדלחיותשמח
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והמצד
~~~~~~~~-----~~ 

לוותועמוס

אוןןעוםספרום,מןספום,

גורישלהעדותלוחותשנימרכזי;משוררשלדיוקנו

דפים-והזמןהשירהעםגוריחייםשלהכרכיםשניהופעת
בליהםהמאוחד>הקיבוץביאליק,<מוסדספרותיתמאוטוביוגרפיה

השיריתהאפרוריותמןנקעהשנפשםמיעבורלפחותמרגש,מאורעספק
רחבים.לקהליםהמדברמרכזימשוררשללדברווהצמאיםהנוכחית,

גםהיום,עמנוהחיהללובמשורריםהאחרוניםמןאוליהואגוריחיים

מדורוהמסירההקבלהמסורתאתלקייםשבידו ,זולהגדרהיסרבאם

הרבהישמעשה,ואישרוחאיש ,ועיתונאימשוררשהוא ,לגורי .לדור

רקלאהמלך~דהואגורילכך.עדותהםהכרכיםושנילמסורמה
מלחמת<פלמ"ח,להשקדמהלתקופהגםאלאהמדינה,שנותלשישים
רושמילאוצרנפלאהמתנההםהכרכיםושניהעפלה>, ,השחרור

השירהמןמרתקתטקסטיםאסופתהםובראשונהבראשהרשומות.

פה>,עלממנהגדוליםחלקיםויודעאותההמכירכגורי<איןהעברית
המכתבים,ספרות ,הזיכרון ,הסיפורהפלקט,הנאום, ,העיון ,הפזמון

שיקבל?מיישאםרקהשאלהועוד.היומנים

לעסוק,בחרתי ,לכןהכל.להקיףאחתברשימה ,כמובן ,אפשראי

<כפימרכזימשוררשלדיוקנומהואחת:מסקרנתבשאלה ,בעיקר
מהיכןעשוי?הואמהםהחומריםהםמההללו>?הדפיםמןעולהשהוא
סמכותו?מקורומהושירואתנחל
כאןכברלומראפשראךרבות,תשובותכךעלמשיביםהכרכיםשני

היהדותשלהדורות"בסבךמצולקותפניםהןהמשוררפניכיבהכללה,

באינספורחרותותפניםהמקומות.באחדאומרשהואכפילהתירו"שאין
כותבגוריישראלית.ועצמיותזהותעלמאבקיםשלוניסיונותמסות
ובספרובשירוזאתהגדירשכברכפיכולם,אתבתוכוומכילהכלעל
מהם.כמהעללעמודאנסהאזרחים.מלחמתאני

פוליטיילדא.
כלובראשרביםלפרקיםנחלקאחדשכלמדוריםשמונהעשויהספר

והשירמשוערת""ראשיתקרויהראשוןהמדורמשיריו.שירניצבמדור

נשובועודהראשונות,חייושנות 35אתהמציין ' 1958-1923 'הוא

הילדות,אלהמחבר"מסעהואכדבריוזהמדור .דברינובהמשךאליו
 1992-בשניםנכתבהואהשירה",עםהראשוןוהמגעהזיכרוןעינותאל
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משוערתראשיתבהיותוחשיבותוומכאןזה,לספרבמיוחד 2000

שהואהדבריםאחדובאמת,הוודאית.האחריתשלהתצפיתמנקודת

כברמאוד".פוליטייםילדים"היינוכיהעובדה,הואלהדגישמרבה
שירואת ) 1934<בפברוארלילדים'ב'דברקוראהואאחת-עשרהבגיל
בווינההפרולטריהמרדעללחופש'נלחם'אבאאלתרמןנתןשל

אתמפריךגורידולפוס.הקנצלרשלהאליםהשלטוןנגדהאדומה

"אלהוא:נהפוךהפרובינציאלית".הצבריותעלהרווחתהכזב"אגדת
 ,התיכוןהיםשלהמזרחיחופועלהשוכנתוהסעודה,הקטנההארץ

והפוליטיקההרוחוחייוהספרותהעיתונותהעולם".סופותכלהתדפקו
המניפסטיתגםהפוליטית,השירהמההתרחשות.נפרדבלתיחלקהיו

המקהלה"תרבותחיתהאחרמשפיעגורםבאופנה.אזחיתהוהפלקטית,
מדוקלמים,טקסטיםמשמיעיםהיוונעריםילדיםקבוצותהמדברת",

"צועדיםחלפי:אברהםמשל<למשלעבריםמשורריםשלעטםפרי
האירופימהרפרטוארקטעיםאוולחם"),עמלרעביהשכם;כפופי

אתאועמלים"),צבאנאעלוקומוהעפילו;קומובריקדות<"על
של'נגד'אתאורובים',להםתיתנו'אלאלתרמןשלהמפורסםשירו

לנשמה.חדרובחגיגיותםהללוהדקלומיםנוספים.ורבים ,פןאלכסנדר
וכןרביםימיםבישנשארוהמיליםאליבאוהזההרךבגיל ,"כן

כותב.הואוהאסוננסים",החריזהדרכיהריתמוסים,

בכללפהבעלהדקלוםולתרבותהמדברת""המקהלהלתרבותגם
מאותהמכירפנומנליזיכרוןכבעלידועגוריחשובה.תרומהחיתה

כעדותו>.עניים""שמחתכלאת<למשלפהבעלשלמותויצירותשירים
התקופה.מתרבותחלקגם,אלאאישיכישרוןשלענייןרקלאזהאבל
הואמופתיצירותשלכזהשינוןכלעלבימינושהוויתורספקאין

חשובהחיתההמדברת""המקהלהבישראל.הרוחשלמדלדולהחלק

שנהגומהלכדיהיחדבקולהיחידקולאתשילבההיאנוספת:מסיבה
ברוראולםרבים",ראשון"גוףבזלזוללעתיםלקרואלימים

<וראהמרכזימשורריוצרשלמהיותוחלקהיא,גםלדורשההשתייכות

להלן>.כךעל
חוצות,לזכורלשירה,לנאומים,למילים,להקשיב ,פוליטיילד"להיות

 ,פוליטיילד"להיותכותב.הוא ,) 22<עמ'מחלוקת"וצעקתהתגודדות
בלילה.לפידיםומצעדייורד,וגשםזרותעריםקולנוע,יומנילראות

 ,) 23<עמ'היטלר"שלקולואתלשמועיכולתכבררדיומכשיריבכמה

אלמהביתלברוחההוא,הזמןאתלחושנערות,סףעלילד"להיות
להסתובבללכת>.ולא-הביתה'לך('ילדלאסיפותלהיקלעהחוצות.

בריבושאונם,בהמונםהגדוליםאתלשמועלראות,הרגליים.בין

מוסיף.הוא ,) 27<עמ'הסוערים"בוויכוחיםובמדון

הזמן.אתלחושמעורב.פתוח,סקרן,להיותהקיצור,

ואויבשכןב.

הוא ) 1994ב'אלפיים'<פורסםהנוסף""הקטעילדותועלנוסףבפרק

אביבבתלושרונהשפאקנוודיה,בשכונותילדותומחוזותעלמספר
התקופה.שלהכלליבסיפורמשיםבלאכמונשזרהאישיוסיפורו
אחדויוםלביתםסמוךשדרוהיפהואשתוהרופאשלהמקרה ,למשל
וטושיונתןלירקון.מעברנרצחוכינתברר,ולמחרתבטיולםתעו
המקרהובעקבותישמעאל'קבר'אלשלוהפואמהאתעליהםאזכתב

ישהרחק,תלכואל"ילדים,~מותיהן:ידיעלעבריםילדיםהוזהרו
ערבים!"שם

התמונהאתלאזןממהרשנים,מקץאלהדבריםהכותבהבוגר,גורי

כאילו ,הערביהשכןשלחורבנועםהשחרורמלחמת"לאחרולומר:

 :ולומרזואמירהלאזןוגםמעולמנו".נפרדלאחלקשהיהמשהונעקר
שלנו"צדקנותאותהעלוגםוהדחויה,המושטתידנוסיפורעל"גדלתי

שכןשל"דואליזםבשםמכנהשהואלמהאיורמהווהזהכל .) 96<עמ'



מאז'אותנוהמלווהנושא )'בכרך , 23<עמ'ואויב"
העברית.הספרותללבחלחלשגם

המשפחתיתהכרוניקהשלהפרדללאהשזירהמעשה
זה.בספרהמופלאהכתיבתומסודותהואוהכללית,

ורוכשולהפך'לאומי'לסיפורהופךמשפחתיסיפור
גוריהעת.שלהאובייקטיביקולהאתכךבתוךלו

שלהעצובמותוסיפוראתבהמשך'למשל'מספר'
מטעםח"כשהיה<גורפינקל>,גוריישראלאביו'

בפניסמלהיאשםהמסופרתחייותמציתמפא"י.

טבעוני'היההקדוש,אביהחיוור'"אביעצמו:

הוא'אךאותוהחליאההאלימותהגון.אדםפציפיסט,
עללהגןחייביםהיהודיםכיוידעקנאיציוניהיה

אביושלוקבורתומותומסיפור .) 99<עמ'עצמם"

עללדברעוברהואיצחק,בנחלתהמשפחהבקבר

נזקיה.ועלהשואהלאחרבכללהיהודיהעםיתמות
כותבהואלפחות"דורותשלושהזהמשפחה"והרי
לששתהכרכיםשנימוקדשיםכנראה,במקרה,<ולא

קטנהאנתולוגיהבמעיןמסייםהואזהפרקנכדיו>.
 1984גורי,חייםאלתרמן'אצ"ג,עגנון'זוסמן'בונו'מביאליק,

חותםהואושכניהם.יהודיםליחסיהנוגעתויזלטיר'
הזהות"תעודתכאמור'שהוא,אזרחיםמלחמתאנישלוספרובהזכרת

כלאתהנקועהבנפשושמכילכמיבו'חברוהניגודיםשכלכמישלי'
הואישראל'בארץואויב"שכןשל"דואליזם .) 107<עמ'ההפכים"

עמם.מתמודדשהואהפכיםמאותםאחד

הדורהווייתג.

שבודורי"בניעםקבוצתית"תמונההפרקהואביותרמשמעותיפרק

תש"ח""דוראובארץ""דורהקרויזהדורו'אתלהגדירמנסההוא
השתייכותכלפסללמשל'יזהר'ס'הדורית.השאלהעצםעםולהתמודד

במובהק.וארצישראליתדוריתחיתהגורי'אומרכתיבתו'כיאםדורית,

זההיהגורי'אומרבעיקרו'הפוכה.דוגמההואלעומתו'שמיר'משה
"משמרבגדודהשומר-הצעירשלמרכזבקןשצמחאביביתלדור

מרקסיסטי'רציונליזםשלמשכרתתערובתעלשהתחנךדורהעמק".
המלחמהחזיתות:בשלושושעמדוינאי'וארוטיזםמהפכניתרומנטיקה
הגדרתהערבית.המתקפהנגדוהמערכהבבריטיםהמאבקבנאציזם,

והתלבטויות,היסוסיםלאחרדברשלבסופואולםפשוטה,אינההדור

רואהאניהדורית,מהתיאוריהמובנתהסתייגות"חרףמכריז:הוא

רקזו .) 115<עמ'הארצישראלי"לדוראחרת,אוכךשייך'עצמי

"נולדשלאדורסימנים:בוונותןהולךהואואילךמכאןהפתיחה,
של"הכאבללאעברית,האחתששפתוהארץ'ילידשכולומהים",

הוא-<בצעירותוחילוניתלמהפכהבןשהואדורהמולדות",שתי

לארץשהתחברדורומועד>,חגשבת,נר'מהוידעלא-אומר
כדבריזמן"לוהיה"לאהכלשבסךדור 'ך"התגבאמצעותולהיסטוריה

ברור;כעת /זמן.ליהיה("ולאבפתחוהניצב ' 1958-1923 'השיר

לאזמן">.לוהיהשלאהאיש;אני / ... /חיימחציתזמן./ליהיהשלא

זמןלוהיהלאללימודים,זמןלוהיהלאאטית,לצמיחהזמןלוהיה

תמיד ...מחשבותמשהייתייותרמעשיםהייתי"לרובולצרכיו.לעצמו
ומהרהרבהשלמדדורזהוכןפיעלואףיותר".חשובלמשהונקראת

בפגישתומיסודםהשתנוחייוכימעידהואלמשלכךעשייה.כדיתוך

מלחמתלאחרההעפלהכשליחנשלחאליהבאירופההשואהניצוליעם
והדרשןלפה.מפהמלאהאולםדוב.רחוב"בודפשט.השנייה:העולם

אחי'אתבעבריתאומרשהואעדמילהמביןאינךהונגרית.דובר

 .דרתןבעמקיוסףסביב.הבכיקולותאתאשכחלאמבקש'.אנוכי

בראשיתבספרבשומרוןההואמהסיפורלאו'ואםתרצהאםנמשך'ואתה
 .) 131<עמ'הנרצחת"העדהשרידיבקרבהזאתההתכנסותועד

לבןיחסיתקצרהבתקופההופךתש"ח",מ"דורצברהארץ'בןכך
דוחההפרקבסיכוםכולם.הגלויותוכלהדורותכלולבןהיהודיהעם

האחעםחשבוןשבאוהמדינה""דורהבאהדורסופריטענתאתגורי

היהמגויסת".שירהשהיינורבים,ראשוןבגוף"שדיברנווטענוהבכור

השירהזאתעםנפרדות.רשויותשתיהרבים,אופקוהיההיחידאופק

היחידשירתממשורריורביםהזאת,בכפילותעוסקתלדורותיההעברית
אצ"ג,טשרניחובסקי'ביאליק,רבים.ראשוןבגוףגםדיברוהמובהקת

בסיפורעיוןמתוך .עמיחיגלבוע,ישורון'וטוש,אלתרמן'ונסקי'של
"מלחמותמעמיקה:תובנהמעלההואחצות>של<שיירהיזהרס'של

הדמיםצומתכאןמהשיירה.חלקלהיותלמיוחדיםגםמאפשרותצודקות

לוחמיםשהםהגדולברובםהאמינודוריבנילהיסטוריה.ספרותבין

 .) 135<עמ'צודק"ענייןעל

השמותעלרקמדברהואאיןדורובניעלבדברוחשובה:הערהועוד
ובפלמ"ח.הנוערבתנועתורעיומחבריורביםעלגםאלאהידועים,

יוסףוזהרה,ודינהנועהוחמורו'ויחיעםנחמיה-השורהמןחברים

לנומתגלהודמותםבמלחמהשנפלו-נוספיםורביםואהוביה,ועזריה
להםמקדישגוריאחריהם.שהותירוהמכתבים"ב"ספרותעיוןמתוך
והתואר"הבלורית"יפיהםאלהעדי"."אתםבשםלבמכמידפרק

חללי"רובכיבן-יהודה,נתיבההדור'בתאמרהעליהםהמקוריים,

בבתוליהם".מתותש"ח

והמקודשהמחולן •ד
מאמרכמובן'מצריכה,גורי'שלהעיתונאיתוהעבריתהשיריתהעברית

סרגיכלאתלאסוףהמופלאהיכולתוזוהיכיאומרבקצרה .נפרד
אותםולצרוףוהנדיריםהחבוטיםהאזכורים,הציטוטים,המבעים,

דורו:בניעלהקודםמהפרקבלשונופסקהלדוגמההנהבלשונו.
היחדזמןכייחד.ואחוזירבהארץעללוובבואישבמועדם."בודדים

היותמידהבאר'.מפיהאבןאתגדללזרועות'אלףזמןההוא.הזמןהיה

כמייצגרביםראשוןבגוףדיברהזהוהיחדלה'.ומחוצה'בשיירההם

ידעהיחדבשמם.לדברהוארשאיאםנשאלולאשאףנוודיו'את
 ) 141<עמ'יהיה?!"מהלא,שאםשמוכרחים.צודק.שהוא
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עם
השירה
והזמן

במועדם''בודדיםזו?קצרהבפסקהנמצאלאמה

הרפובליקהעלמירוןדןשלספרושםהוא
רמיזההואלו'רננו'אישהעברית;הספרותית

-יחד''זמןמשה;שלהטרגילגורלומקראית
שנמצאההיחד''שרךלמגילתאסוציאציה

רחל;שלמשירהציטוטזרועות''אלףבקומראן;

כנענידודשלמאמרושםלה',ומחוצה'בשיירה

יהיה'מהלאשאם'שמוכרחים.ולבסוף,יזהר;על
רשימהוזוההיא.בעתבפלמ"חהדיבורלשון-

בלב.דחלקית
מספרעצמוגורישכןפליאה,מעוררתזוגיהסר

למעשהכיבי"שחלוהתמורות"עלבפרקלנו
באוניברסיטה.רקעבריתספרותללמודהחל

הספריםארוןמולושבעעשריםבגיל"ניצבתי
חיתהאזעדריקות".ידיהיומהעדוחשתי

והשכלתולגמריחילוניתהיהודיתהשכלתו
ביתאביב,בתלחינוךביתלמדי.חלקיתהכללית

 ,כדוריהחקלאיהספרביתאלפא,בביתספר
לוערכולאכנסת,בביתביקרלא ,כדבריווהמלחמה.הפלמ"חומשם

בלב"גדלתיומועד.חגציונימביתולוזכוריםולאמצווה,בר
תנ"ךולומר.לחזורנוהגהואהחילונית",העבריתהארצישראליות

"הרביתיבאוניברסיטה:רקגילהחז"ללשוןאתאולםהרבה,קרא

מאוחרתפגישהחיתהזו .יצקיורבבביאליקשלהאגדהבספרלקרוא
ססגוניותה,בכללינתגלתההדורותרבתשהעבריתמשוםמכריעהאך

בספדיעיון .לביטוינפלאותאפשרויותכיוצרתהועוצמתעושרה
פריאתבטקסטים,שחלוהלשוניותהתמורותאתמגלההמאוחרים

 .) 146<עמ'המקורות"עםהמחודשתהפגישה

רובדבתעבריתעל"מעיד ,לדבריו ,) 1950 (אשפרחיהראשוןספרו

 .) 1960 (רוחותשושנתספרועםחלהמפנהעיקריותר".אופחותאחד

שלושכברמונההוא ) 1968 (למגעתנועהמספרווהעצים''האשבשיר
'אותותהשירואילווצה"לית.מורשיתמקראית,לשוניות:שכבות
העוסקיםמדרשפרקיעלמבוסס ) 1985 (אלולמחברותמספרונוספים'

וממסכתסנהדריןממסכתוהלקוחיםהמשיחבעקבותהכרוכהבפורענות
וממשורריספרדמשירתשורותגםהצטרפומוסיף,הואלימים,סוטה.

המשובציםופןאלתרמן ,שלונסקישלום,ש'-האחרוניםהדורות

הבאות:במיליםמסכםהואהכללית><ואוליהלשוניתגישתואתבשיריו.
הרחובי,אתבשיר.השוניםהרבדיםשילובאתאהבתיומתמיד"מאז

לשינויאולניגודאולהשלמהבהצטרפםוהמקודשוהמחולן ,והחגיגי

המקודש"אתומחלבתהחילוןאתהמקדשתהעבריתבשירהערכים

אלאללשונו,רקנוגעשאינואופייניחיים-גוריניסוח ) 151<עמ'

 .הווייתולכלל
יחסיאתלעומקהמביןכגורימשוררשאיןלומרעודצריךזהבהקשר
מהמשורריםאחדכלבשירתאלאשלובשירתורקולאומציאות,השירה

ספרועלתגובתוהיאמעניינתדוגמהמעטים.לאוהםדןהואשבהם

הופיעהיונהעיר'נסית'.עלבפרקהכלולההיונהעיראלתרמןשל
ברגשותוהתקבלשיריתשתיקהשנותארבע-עשרהלאחר 1967בשנת

אותולאהובמאודרצהכיקסם.נעדרהספרכיחשגוריגםמעורבים.

אהווןשלבביתםהופעתולכבודבמסיבההעיר<שלונסקיהצליח.ולא
היאהענייןחשיבותאבלגרוע">.שביעיטור"זהוכיצוויתואידהמגד

היונה''עירשספרסדןדביאמר"לימיםגורי:שמביאבפרספקטיבה
נאצרותהיהודיםשבספרותמפניהעבריתבספרותויישמרוייזכריישאר

כימוסיף,מצדווגוריהלאומית";ההוויהאתהמפלשותיצירותבעיקר
לאשהוא"משוםהזה.הספראתהמשוררכתבמדועלונתבררלימים

תקומתשלהעלילהשיריאתלכתובהזכותעלויתר
שירתואתמלהפוךנרתעולא ,דורלדורישראל

<עמ'אותם"לומרהיהיכולכךרקכיפניה,על
היצירהשלטיבהעלגורישלעמוקהאמירהזו .) 91

אתשסיכן ,אלתרמןנתןורבומורוועלוהעת
האמין.שבוהלאומיהענייןלמעןהשיריתתהילתו

מצריכיםוהםלאלתרמןמוקדשיםרביםפרקים

לראותאפשראותםגםכירקנאמרנפרדת.רשימה
מדורוהספרותהשירהשלוהמסירההקבלהבמסגרת

לדור.

<ולהפך>והצודקיםהנצוריםה.
לאורךהשניכחוטהעוברנסיים,שבונוסףנושא

הראשוןבמדוריתרהלהדגשהוזוכההכרכיםשני
 ;> 1993אוגוסט<'דבר'רגומה""ארץהשניבכרך
ובחששהזאתבארץמאבקנוצדקתשלבשאלהעוסק

דברשלבסופונובסהצדקתחושתאתנאבדשאם
כמו ,כאןגםהצבאי.אוהמדיניהקרבבשדה

זהנושאמכנההואאלתרמן.שלתלמידוהואגורירבים,בתחומים

המתפתחתוהחרטה"האשם"תרבותמולוהצודקים"הנצורים"תרבות
העיר''נופלתמהשירנטללכךההשראהשאתברור .יותרמאוחר

לאהמצרים;ביןכי ,וישנועוצםכל"חיאלתרמן:שלענייםשבמחת
הנצורים!"אשריכיהצרים,אשרי

אביבתלאביבית.התלילדותוהיאלדיוןהמוצאנקודתזהבפרקגם

ה"שלהם"גםאךשלהם.חיתה"המסגדית"יפושלנו.חיתה"הצריפית"
אך ,ארצנוחיתהישראל"ארץמולדת.מהמושגנפרדבלתיחלקהיה
חיתהההפרדהומעורב.אחדהיההמרחבישראל.ארץהיוהערביםגם

הסדקאתוהאש".הדםימישבאועדמודעת,תמידולאפוליטית
ס'שלסיפורוהזעה""חרבתחוללהישראליהצדקבתחושתהראשון

הנצוריםתרבותזמןאתשסיים"משוםהשחרורמלחמתבשלהייזהר

והחרטה".האשםזמןאתופתחוהצודקים

הואלטעמיאבל ,גורישלעמדותיועםפוליטיתלהסכיםחובהאין
ההיסטוריה,אתלעולםשוכחאינוגוריהתעקשותו.עללהערכהראוי
לסגת,עליולעתיםאםגםמרים.ויכוחיםכךעלומנהללמה,קדםמה
ולאשנאהחיתהלא ,אומרהואבתחילה,בחדווה.זאתעושההואאין

"שגםעדרבכההיההדרךבצדקתהביטחוןמהערבים.התעלמותחיתה
אבל ,כמובן ,השתנובהמשךהדבריםשלנו",בסיפורנכללוהערבים

 ,אומרהוא ,כאןשגדלמיוהצודקים".הנצוריםבאתוסגדלתי"אני
ארוגההערביתההוויההארץ.שלתקופותיהכלכיורשעצמוראה

ואפילוטשרניחובסקי ,שמאלי ,תג'ר ,שמי ,גוטמןשלביצירותיהם
זהערבית.ודיברוהארצישראליהכפרבנופישגדלו ,ואלוןדייןבספרי

יסודכחווייתהארץבשלמותדבקהייתי"מנעורילאמירתוהרקעגם
תחושתואלוהפלמ"חההגנה,אל"האלימות,אלהצטרףלימיםבחיי",

"תשע-במשךשלטתחיתהזותחושההים".שבגבםוהצודקיםהנצורים

השבראתהימים.ששתבמלחמתשנשברהעדהירוק"הקושנותעשרה
 ,-1967בהקיבוציתבתנועהחבריםבהוצאתלוחמיםשיחהקובץביטא

"האשםתרבותאתבחובוונשאהישראליהשמאלעלהשפעהבעלשהיה

** 
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והחרטה",

"עלברשימהרבים.במקומותאותומעסיקהמלחמהצדקתשלהנושא
מתייחסהואשבה ) 1978המשמר'<'עלהימים"ורוחהלוחםבדידות
מפיאםגאולה;בשורתאובהלאאני("אך'בשורה'רחלשללשירה

"בשורתנוספתברשימהאליוחוזרשהואנושאתבוא"),מצורע

בהיסטוריה"השתתפותקובע:הואשבסופה ) 1977('מעריב'המצורעים"



המולידהרעתפיסתועםהמצורעיםבשורתעםהתמודדות-תמידמחייבת

שדיגיוסףשללשירומתייחסהואכן .)בכרך 130<עמ'הטוב"את

כיידעתיהאדםכאחד /פתעליבא<"מותיההתשהבמלחמתשנפל
("הודעכיפוריוםבמלחמתשנפלחזקבארישללשירווגםקרב")

"איננושבהםונוספיםשומע."")אינני /אלידבראותותיך;עוצמת
הקיומיתהחוויהאתרקאלא ,ההיסטוריהדיןצידוקאתעודשומע

העירומה",

סוקרהוא ) 1983<'דבר'האר.פי.ג'י"לילדיהאחרוןהקיר"ביןברשימה
המאורעותימישלברירההאיןמתחושתהשיריותהתגובותקשתאת
הגענו;האחרוןהקיר("אל'שולמית'אלתרמןשלבשירו-1936ב

לבנוןומלחמתלדיןשלאמבטיה""מלכתועדהחנית."")עלינוותלויה
הכסף"."מגשעלהמקבריותהפארודיותעםהראשונה

מלא'אנישלושירוזאתמבטאמכלויותרקרוע,עצמוגוריספק,אין

עזובים,/חפציםעזובים,כפריםמלא("אני-1998מעזובים'כפרים
חזקשירמנוקבים"),צרורות ,צמרשמיכותקרעיפעורות,נעלים
הספרשלאופיוזהאבללמעלה.שצוינוהללוהרשימותכלביןהמובא
בעוצמהמטלטלגםהואולכןולכאןלכאןטלטלותמלאשהואומחברו

הקורא.את

החותםוסיגריות"מצדק"צרודים ) 1994<'דבר'פזמיריעםבריאיון

הנצורים"מתרבותהמרכזי:לנושאפעמיםכמהשבהואהשניהכרךאת
הארץאתשאיחדההמלחמההאשמים."לתרבותהתגלגלנווהצודקים

עודניוהשירה.הספרותעלפסחלאהקשההוויכוחהעם.אתפילגה
במאבקהצודקתגםונצורהעדייןישראלהיסטוריתשבראייהמאמין

מנקרותרבות,מתופעותלהתעלםיכולתילאאךהזה.באזורלקיום
הזההדברמהיודעואניוהשליט,המדכאהיינואנחנושבהןעיניים,

העברית",לשירהעושה

אתבמצריםפגש 1977בדצמברבאנקדוטה:מסייםהואהריאיוןאת

הישראליהמודיעיןאילולו:שאמרפאוזיחרסייךד"רוהמשוררהסופר
מופתעהיהלא , 196 7מאזהמצריתהשירהאתברצינותקוראהיה

ומוסיף:גורי,אומרמאז",אותולצטטמרבה"אני . 1973באוקטובר

דרךמצרימודיעיןקציןשלבעיניונראיםאנוכיצדלעתיםתוהה"אני
כיום",שלנווהפרוזההשירה

הכרכיםבשנישישממההמזלגקצהעלאלאהעלינולאנשלם.ולאתם
שלוהסגולותמןמקצתעללהצביעהצלחתיכימקווהרקאני •הללו
אתהעושים-הישראלית"השורשיות"תמצית-וכמשוררכאדם

חשובה.כךלכל ,בעיני ,נוכחותו

מובטח<מוצלח>כישלון

פרסוםעםהעבריתהספרותבשמיערדמאיהשלכוכבהדרךמאז
יבגניפיעל ) 2003 (זרהועיראחרמקוםבחרוזיםשלההמבריקהרומן

הראשונה.הצלחתהאתלשחזרמצליחהאינה,היאפושקיןשלאונייגין
אלאחיתהלא ) 2005 (נעזבצדיקהשנייההמחרוזתיצירתהכבר

שלהבפרוזההרומןואתהמייסדיםדורעלאמנם,משעשעתפארודיה,
שלרעהמידה<מחמתלסייםהצלחתילא ) 2006 (רעותמידותשבע

הנובלהאתרקקראתי ) 2007 (משפחהתמונותהאחרוןמספרהשעמום>.

Fail Better הוצאת 6מס''הרז'בגיליוןשפורסמה ,אותוהפותחת>
לפחותאחדבדברעליה.אלאדעתילחוותאוכלולאבית>,אחוזת
שהיאכפיהמקומיתהישראליתהספרותביזויעקבית:שהיאנראה
היאלההברית,ארצותשלהמערביבחוףמושבהממקוםלהנראית

מוצלח.כישלוןמבטיחה

עליהמרחיבוהואאחרתכמובןסבור ,'!רה'ועורךמייסד ,מנורדורי

עלמפתחסיפור"זהולדבריוהאחרונה.החוברתבפתחהדיבוראת
להתפתותשלאקשה .שבוהדורותמאבקועלהישראליהשירהעולם

מאחוריעומדיםשירהומתרגמימשורריםאילוקריאהכדיתוךולתהות
עםנברת.יוחאיאושלוםאישיהודה ,בנושביט ,נברהרכאיירדמויות

הרכילותי",הממדמןבהרבהחורגתהזאתהנובלהמשמעותכיברורזאת
לטעמיזוהיבאמת,מעניינתאולישהיאאחתתרגוםסוגייתלהוציא
מיוחדתסקרנותביעוררהלאשאפילורכילות,שלטלנובלה><אונובלה

עצמםשלבבועההכלואים '!רה'אנשיעבוראוליגיבוריה.אתלזהות
עוסקתשהיאמשוםהספרותי-תרבותיהענייןפסגתאתמהווההיא

המשורריםבדורברובם,מתרגמיםהחדשים,החרוזאנשישלבמרד
להם.שקדם

 1927- (נברהראיירהוותיקהמשוררהםהנובלהשלהמרכזייםגיבוריה

מתרגםשביט,בנוהתרחשותה;בעתהחייםביןאינושכבר ) 2003

להיותהשואפתנוגה,למחצה,אחותודרכו;עלעדייןהנאבקשירה

שקטעיםהמשפחתית,האוטוביוגרפיהאתהכותבתסופרתו/אומשוררת

בשירתוהמרדנסנושאנכות,יוחאיהמשוררבסיפור;משובציםממנה

הנמצא ,נברהרשלדורובןשלום,אישיהודהוהמשוררנברהרשל
חייו.שלהמדרגהבשפל

שנמוךהספרותית""הביצהלכנותשנהוגבמהנטועהכולההעלילה
עוזנחלקיבוץילידת ,שערדדומהבערבוביה.בהמשמשיםוגבוה

ארה"ב,סטנפור,דבאוניברסיטתהשוואתיתספרותהמלמדת ) 1971 (

קלישאותהרבהאחדמצדעבר.לכלולהתיזוהזהבבוץלבחושנהנית

שכלפעםאמרעוז<"עמוסנוגהשלבפיהשמההיאנבובותספרותית
חכמותהגדרותהרבהשניומצדאוטוביוגרפי">;הואכותבשהואדבר

בפיושמההיאללמוד")לאלקרוא,צריך("ספרותותרגוםספרותעל
אבללרקין.פיליפהאנגליהמשוררשללעבריתמתרגמושביט,של

הספרותיתההוויהעלוללגלגללהגבעצםמשמשיםאלה,כמואלה

הראשונה.ביצירתהכברבושהחלהמהלךהישראלית,
לועשהשכברהמוכרהמתרגםושביט,סופרת,להיותהשואפתנוגה,

לאמאודבעצםשניהםוסיוע,הכרהמבקשתהיאושממנוכביכולשם
לכתובממנומבקשתהיאכאשרובדרכם.בידיעותיהם,בעצמם,בטוחים

 2008-יונימאי
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כותבהואשתרגם,לרקיןפיליפמשיריהתרגומיםספרעלהקדשהלה

באנגלית:לה

. Ever tried 
. Ever failed 

. No matter 
. Try again 
. Fail again 
. Fail better 

בקט:סמואלשלמוכרותהפחותמיצירותיוביצירההציטוטשלמקורו

! Worstward Ho גםהסתם?!>.מןמקרי '!רה'העתלכתבקשר<כל
ודאילגרדו<"מחכיםמקורועללנוגהשביטביןהמתנהלת'בשיחהכאן

".הביטהנכון?האבסורד,תיאטרוןהספר.בביתזהעלדיברוששמעה.
תיאטרוןבהחלט.ומלגלג.סבלניבראשוהנידהואאישור.כמבקשת

בתיאורלהשתעשעערדנהניתכמהעדניכרהאבסורד"),

ששביטבמידהבהשכןבעצם.שניהםשלהישראליתהפרובינציאליות

נפילמעיןהואאביו'אייר'כךגח,נושלבעיניהנפילמעיןהוא
ובפגישהבקט,בסמואלהמקוראתלושגילההואאביושלו.בעיניו

אנגלית,בספרותידיעותיובשלללהתהדרהאבמפליאהשניים,בין

לביטויהאפשרייםוהרמזיםהמקורותכלאת'בהזכירובפיוערדששמה
לתרגםשביטמנסהשבהםהבאיםהעמודיםכימודהאני .) 28<עמ'זה

בנובלה>, 4פרק<ובעצםבקטשלהללוהשורותשששלשוניםנוסחים

שהיאמהכאן'גםנטעה!בלאולםפרקיה. 8מכלוהמענייןהיפההוא
משוררהיהנברהראיירופוחת.הולךהדורכיהואלנולומרמבקשת

מילטון'פאונו'<אליוט,אנגליתבספרותרקלאבקיאהיהכינפיל'
שירההיטבהכירואף ) 42<עמ'בכללהעולמיתבשירהאלאדון>,

בלבד'מאנגליתהמתרגםבנו'שביטממנופחות .) 43<עמ'לטינית
אחותו.נוגהממנו'פחותועוד

מציגההעולם,בתרבותהספוגהנבר'הראיירשלהנשגבהדמותוכנגד
אישיהודהשלהעלובהדמותואתמשפילהסימטריהבמיןהנובלה

פעםשהיהנבר'שלדורובןמשוררבסיפור'ככינויויודל'ה,שלום,
נברהרשללזכרובערב .שמואתעודזוכראישאיןושכיוםמישהו

במלאותממש>,אלהלימיםמעודכנתהנובלהכמה<להדגיש 2007בשנת
כיהעובדהאתיודל'המגלהלמותו'שניםוחמשלהולדתושמונים
הוא,בעודפולין'ילידבכללהואנברהרשחושבים,למהבניגוד
זובדהערשלגילויהאולם .לקליטתושסייעזההיההארץ'כיליד

אישאתולגחךנברהראתלרומםפועלדווקא ) 47<עמ'בנובלה
אותובהמשךהישראלית.הפרובינציהמתחומימעולםחרגשלאשלום,
הנביא,יונהברחובלמאורתונברהרשביטאתשלוםאישגוררערב
אותולדרדרומאייםזיונים,ועלבחורותעלבסיפוריםפיואתמנבל

לשביטהמקבילההדמותויתעשת.ימהרלאאםלשלודומהבמסלול

בןיודל'ה.כדברי"המתרומם"'נברת,יוחאיהמשוררשלהיאנבר'הר
המודרנים,ולרקיןבקטאחרהנוההלו'בניגודאךשביט,שלגילו
מאיה<בתרגוםהורטיוסאתמלטיניתומתרגםהקלאסיקהאחרנוהה
אייר.שללכבודובערבבהערה>כנאמרבנובלה,ערד

יודל'השלממאורתושיצאלאחרסמלי:באקורדהנובלהשלסיומה
לדירהבדרכוהחשוכיםברחובותהלך"הואבוקר'לפנותבשתיים
חייםע"שח"ןשדרות .) 55<עמ'אביו"מתשבההדירהח"ן'בשדרות

המוצביםספרותייםאזהרהתמרוריהןאביו'מתבהוהדירהביאליקנחמן
שלהידכתבובידהנוגה,למחצהאחותולומחכההדירהבפתחבפניו.

בכתב"כתבההדףבראשלקרוא.רצהלאכךשכלהמשפחתיהסיפור

יותר'טובלהיכשלשהצלחתימקווה'אניאדום:בעטהבערתיידה
הסיפור .> 56<עמ' " Fail Betterהכותרת:שמנה,באות ,ותחתיו
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סיפורהבפתחכברמצויהזוואכזבהכצפוי'אותו'מאכזבקורא,ששביט

 .אכזבתואתהמטריםערדשל
אינניבקט>,שלסיפורבתוךסיפורבתוך<סיפורהצורניהתחכוםחרף

הספרותישהדורלהביןכדיבמיוחדמעמיקהפרשנותשנדרשתחושב

ייכשלאםוביןקודמים.דורותלעומתכחגביםהואהנוכחיהישראלי
שכברסיבותמאותןוזאתלהיכשל!דינו'אחתפחות,טובאויותרטוב
דברשלבסופועוזבתשגיבורתושלה,הראשוןברומןערדעליהןרמזה
 .התרבותייםאופקיהצמצוםשלבעטיוישראלאת
איירכילינדמההפועלות.הנפשותבפענוחהמידהעליתרטרחתילא
המתרגמתובתוישורוןאבותהמשוררלהיותעשוייםבנוושביטנברהר

משנה.זהואיןויודל'ה.נברתיוחאילגבימושגליאיןישורון.חלית
שהיה:מעשהובעצםבדיחהלימזכיר Fail Betterה-זאתלעומת

שלחומגמגם.אחדחברהיהרבות>שניםלפנינולדתי<שבובקיבוצי
יותרהרבהמגמגםהוא"עכשיוהחברים:אמרוכשחזרלטיפול.אותו

טוב".

השינהגליבהרמהפכה

מהפכההאלףבמפנההתחוללהלאפכםמתחתאבללב,שמתםלאאולי
המיילדמעידמחדש",עצמהילדההעברית"השירההעברית.בשירה

וספרות'ב'תרבותמאמריםמשלושהפחותבלאעיסתועלברקוביץ'אילן
ספיחיביןעתהמתחוללאיתנים"מאבק .) 11.4 ; 4.4 ; 28.3 ('הארץ'של

עושהברקוביץ'הפורצני",החדשהדורלביןהקודםהדורשלהשירה
בלבדאחתדוגמהלובוחרהואכאשרהגונהולאקלהמלאכהלעצמו
-2005מהמאמר<ברוחבצדקשלאבהומתעללהקודםהדורמספיחי

הקודםהדורמשוררישלביותרהטובה"המייצגת'מטעם'>:העתבכתב
 ,) 1949 (בז'רנומאיהגםוהרי ,'' 1947ילידתמשעולאגיהמשוררתהיא

הדורילידיהםנוספיםורבים ) 1948 (לאוריצחק ,) 1944 (דולךיונה

מגיעיםאינםוהשמונים,השבעיםשנותילידיהחדש,הדורשמשורריהזה
לקרסוליו.

כךהנההמאבק,מתחוללמהעללדעתנפשכםאתישאםזאת,ובכל

אשרהחדש,הדורבשירתהמרכזית"התנועהברקוביץ':אותומתאר

המרחביםאלהבטוחמהביתהתנועההיאלמהפכנית,אותוהופכת
הקודםהדור[."]למשורריהמדברההרים,הים,הרחוב,ובהםהפתוחים

מוללעמודמסתכנתהבלתיהשלווההבטוחה,המסגרתאתהביתסימל
אינתיפאדהמפנימבטחיםמקוםשימשהביתהחיצונית.המציאות

החוצה.""לצאתמעידיםהצעיריםהמשורריםהמוניים.ופיגועים
כנענית,ציונית,-העבריתבשירהמהפכותכברהיויסופר!כיייאמןלא

אלהביתמןיציאהשלכזאתמהפכהאבל-שמרניתמודרניסטית,

כמובן'ימית,מטובהבטוחהביתמסגרת"שבירתהקפה!ביתואלהרחוב
בינה.לאלפנוברקוביץ'מוסיףבשירה",אחרותמסגרותלשבירתגם

גודעיםקופרמןומאיהמנור"דוריהנועזים?במהפכניםומהמיובכן

בזוגיותספקמטיליםקירראלטמןורונןחיימוביץגילימשפחה:עצי
לדיןענתוגבולותיו:האניבחקירתעוסקבן-משהיקירהבורגנית:

בדאוןלינטעבמערומיה:אותהומציגההפריוןטיפולילמחלקתחודרת
שלכמקוםבילדותעסוקהשבתאיגנושלה:הילדותבחוויותנוברת
שמותהלאה,וכן " ...המכהאביועםחשבוןבאשדותנועםגדול:שבר
ושםכאןהנזכריםכימדברילהסיקאיןמונה.שהואוטוביםרבים

שהניסיון'אלאבדרכואחדכלטוביםמשורריםאינם'הארץ'><במאמרו
מסגרת"שבירתשלמהפכהלאיזושותפיםלעשותםברקוביץ'של

 ·:·ומגמד.מגוחךהואפורצני""דורשלהבטוח"הבית



חורףשלוןוום

רנןת ilבקהן

מכסיי ,,לד"ר

השניםבמסענסעוהזמןעונות,והחליפוהימים,שדחקואחריכ
 .קולהרמתבליהכאבנפלאותבאועבר'והפך

החלוהפיכיםבלתישינוייםידוע.בנתיבהמחלההתפתחה

כפותתוךאלעצמןחבקוהתעוותו'האצבעותידיה.בכפותלהופיע
כפקעתיחדמחוברותלהיותשואפותליישור'ניתנותאינןהידיים.
הי.דכףאתלפתוחיכולתבליארגוף,

המפרקיםעקומה.וצורתןדקותידיהעצמותאלה.שלבידיהאחיזהאין
לעתיםעליהצונחתעייפותקשה,ההליכהואדומים.חמיםנפוחים,
שגרונית.מפרקיםדלקת"זאתורבין:ד"רשהסבירכמוקרובות.
במתןלהקליכולים .לכךהגורםאתיודעיםאיננוהרופאים,אנחנו'

דלקתיותאנטיתרופותאומקבלת,שאתזהבזריקותכמותרופות,
נוגדניםהיוצרתהחיסונית,המערכתשלבעיהכאןישבזה.וכיוצא

הסיבוביהקרוםבמפרקים.ופוגעיםעצמוהגוףרקמתאתהתוקפים

נעשותהעצמותונוקשה.נפוחחם,מודלק,נעשההמפרקאתהעוטף
המחושים,עללהקלהטיפולנותניםאנומתעוותת.וצורתןדקות
זהבשלבמצליחיםאיננוכרוניתלהיותשהפכההמחלהאתאך

המצב.אתהבינהקצר'בהסברכך' 11לרפא.
הידכףבמחלקתברחובות.קפלןהחוליםבביתלניתוחהלכהאלה

הזרוע,לאורךהאצבעותמןידה,עלגבסוכואבת.עייפההתעוררה
והאחותבגרונה,עולהבחילהחשהאלסטית.בתחבושתחבושהגלוהר

אתלהרטיבמים,טיפותספוגבד,עטוףמקלשפתיהאלהביאה

באצבעות,אחזהרגל,בכףועלההזדחלצורבכאבהיבשה.לשונה
רחבה.בתחבושתהמכוסיםהשחוריםבתפרים

הסמוך'הפרדסמןההדרעציפריחתריחבחדרעלהיוםכעבור
במקלחת.שהיאדבלפקלאחותאמרהלהתקלח.רוצהשהיאחשהואלה

המקלחת.חדראלעצמהכיוונהגלגלים,כיסאעלישובה
להתרומםוהצליחהאדים,הדחוסהחדרפתחעדעצמהאתהסיעה

בפינה.שעמדהכיסאאל
הדלת.אתוסגרההחוצההגלגליםכיסאאתדחפה

המאמץ.מגודלבכבדותנשמה
האחרת.עלוקפצההרצפהעלבזהירותהחבושהרגלהאתהניחה

המים.ברזאתופתחהבאטיותהתפשטה

1--------------------- --- --

הגוףברגיעתבשקט,גופהעללזרוםלמיםנתנהישבה.קלהשעה
הירוקים.החוליםביתבגדיאתלבשהגופה.אתניגבהאחרהמותש.
השבייה.בידשערהאתסירקה

שאולייחשבושלאהאחיות,דלפקאלהגלגליםכיסאאתהביאה
שם.התעלפה

לחלון.מעברהכאבאתהניסתפוחיסבוןריח

העליםעלרעדוגשםוטיפותאטי'במחולברוחהעציםצמרותנדו
בשמים.שהופיעההקשתמולהירוקים

לקשת.התעגלואלהשלעיניהגם

*** 

שבירושלים.כרםבעיןבמנזרשוכבמיכאל

בדרךערד'מהעירהעובדיםנסעושנה,לפניבעבודהגיבושבטיול
אלהסוללהבשבילברגלעלווירידות.עליותשבהמשובשת,עפר

בשביליורדיםהחלוהורדוס,המלךבארמוןביקורלאחרמצדה.הר
במדרוןוהתגלגלהמשקלשיוויאת'איבדבאבןנתקלמיכאלהנחש.
מעולף .המדברמצמחינפצעגופוהדרך'באבנינחבטראשו .התלול
אתלאחותהניתוח,לחדרהובהלבירושלים,החוליםלביתהובא
אדומים.בכתמיםמכוסיםוגופופניותזוזה.בליהתעוררברגלו.השבר

סדרתלאחרהעור.לשקיפותמבעדהתגלווכחוליםדקיםדםנימי
המנזריםאחדאלמיכאלנשלחתוצאות,ללאואשפוזיםבדיקות
ששימשירושלמית,אבןהמצופהוארוךצרמבנהכרם.עיןבשכונת

לחוםוהיהדהההאדוםשצבעוגגהמנדט.בזמןהבריטיהצבאאת
קירותוצהובות,מקולפותוהיוםלבנותהיושפעםדלתותצרוב,

ביןהמוסתרבמקוםהסמטאות,באחתשם, .הזמןבנגיעותמוכתמים

מיכאל'הונחוהקר'הצלולהירושלמיבאווירהירוקים,הברושעצי
שנכנסתעדבמוחו'ויורדותעולותמחשבותתנועה.בלישנהושוכב
ובהירה,פניםחדתצחורות,בשינייםמחייכתז'ולייט,האחותלחדרו

המילים.אתמושךקולההיום!"טובנראה"אתהבמיכאל.נוגעת
ראשהעלארוכים,שרווליםבעלתוארוכהאפורהבשמלהלבושה
אתמבליטלבןפסרק .בתוכואסוףשערהשכלכמסך'מטפחת
החומות.עיניה

יהיהשהבלאומרתהאחר.צדועלאותומסובבתהרזה,בגופואוחזת
אמואלנודדותמיכאלשלמחשבותיוכב.דצרפתיבמבטאבסדר

השמשצרובתהארץאלבאהמשם.מיוסרתשנים.לפנישנפטרה
אתשהקפיאהלבן,השלגבשדותשנעלםאביועלחושבשכאן.
בערביםהבאההליכות,נעיםהקשישברזילימרשכנו'עלגופו.

שהיהמהעלומספריושבחם,תהכוסלומכיןומיכאללבקרו'
מאורכים,פניוורזה.קומהגבהארבעים,כבןמיכאל,האחר.במקום

המוסיפיםלובןחוטישזורהשחורשערודקות,שפתיוגבוה,מצחו
מרבהאינושקט,אדםוקטנות.שקועותהשחורותעיניושנים.לו

חטופהארוחהאוכלהמאוחרות,הערבבשעותלביתושבבמילים.
הבא.הלילהאלעיניועוצםרוגעת.פסנתרמנגינתשלדיסקומניח
עסוקמסך'מולשעותיושבאביב.בתלמחשביםבחברתעובד

לתוכנה.קודיםבכתיבת
לפתע'יחלהברגלוומנותחבמדרוןהנופלאדם,כיצדהדבר:משונה
בידימטופלואדומים.נפוחיםופניוגופוכלברורה.בלתיבמחלה
אתמיישרותבירושלים.המטביליוחנןבמנזרקתוליותנזירות

רטובהבמטליתאותורוחצותהכריות,עלטופחותהסדינים,
רחמניותחם,ותהארוחותשפתיואלמביאותנקי'בבגדומלבישות

ומסורות.
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לירושלים.בדרךהמתפתלבכבישבאוטובוס,אלהנוסעת
ירוקים,תחרהבצעיפיקומהזקופיברושיםבחלון.חולפיםנופים
נמוכיםענניםהעולה.הדרךבצדיירוקיםמרבדיםברוח.נעגופם

צלהעצים.שלהמתארקוויאתמבהירהשמשאורבהרים.נוגעים
 .הגירבאבניבסלע,החצובותבשכבות ,ערוץבתוךסגור ,בהרמונח
השמים.בגובהעומדתעיניה.לנגדמתגלההעיר

ועולההרחובאליורדתאלההחדשה.אגדבתחנתעוצרהאוטובוס
לעיןבסיבוביםויורד ,הרצללהרהכרם,לביתהנוסעפנימיקועל

הנמוכים.האבןבתיאלכרם,

בחוזקהשנושבתהרוח,מכוחהאופקאלהנסיםאפוריםענניםבשמים
ריחהכביש.במורדאותהומגלגלתמניפהלמטרייה,מניחהואינה

מציצהאלהמרחוק.נשמעיםהכנסייהפעמוניבאוויר.לחהאדמהשל
כפופיריחניים,ותמראמנוןפרחיבאדניותהארוכות.במרפסות

המוצנע,ובשלטהלבנהבאבןמביטהעז.וסגולשמשיבצהובראש
אלהמוכרבמסדרוןממהרתלאדם"."חסדנחושת:באותיותהכתוב
למקוםדרוכהבציפייהביתה.להיותהפךהאחרוניםשבחודשיםהחדר
קרוב.אדםנמצאשבו

ולימון.גשםריחנושאת ,החדראלאלהנכנסת
 ,תוכואלחודרתחיוורתששמשצהוב,החשמלבאורהמוארבחדר
לבניםקוויםפניו.עלנחמבטהלבואה.וממתיןבמיטהמיכאלשוכב
האדמומיות.בתוךבהירותהנפיחות,בתוך

נאחזותטיפות ,מואץבקצבפועםלבהופקוחות,מורחבותעיניה
נגעושבובעורבמראה,ממוקדתדקותעומדתהשיער.בשורשי

ידיה.אצבעות

פסים .מצחולובןאתרואההצדה.שערואתומטהרועדתידמניחה
המיטהעליושבתהמראה.מולבוהההנפיחות.אתמניסיםלבנים

אומר?מהלמיכאל?לספררוביך?לד"רלקרואמפוזרות.במחשבות
עלבהיריםסימניםישלכן ,מיכאלשלבמצחובאצבעותישנגעתי

דמיוןאשליה,שזאתיחשובנתפס.ובלתימוזריישמעהרעיוןפניו?

מתעתע.

קורה.מהלדעתמבקשלה.מניחותאינןמיכאלשלהשחורותעיניו
הנכנסברזילימרשלהרםקולונשמעשלומכם?"מהלכם!"שלום

הסמוקיםפניהאתסוקרהכיסא.עלומניחכובעואתמסירהחדר.אל
אלה.של

 ' 77עתרן'ספריבהוצאתאורלראותהעומדספר-חורף"של"ידייםמתוךקטעיםבסקרנות.שואלבסדר?"לאמשהו ,משהו"קרה

הדברעללעתים,המשתתקרועדבקולברזילילמרמספרתאלה

הנפילה.זיכרוןבלימראות,רדוףשוכב
וצנומה,נמוכהבחורהבאההמקום.אלמתנדבתביקשרוביךד"ר

ואטית.נרגרתהליכתהוזוויתיות,נפוחותידיהראשה,עלאסוףשיער

 ,לבקרולירושליםאביבמתלנוסעתהאפורות.בעיניהנחעמוקעצב
 .אליוומדברתהמיטהלידיושבת
תבוא.לאשאולימחשבותיואלמזדחלעצב

*** 

שאירע.המוזר

ונגעתיבלילהאתמולכאן"הייתיניחר.קולהאומרת,הבט!""בוא,
געהנוהמיטה.אלברזילימראתמובילהבהיסוס.הקולרועדבו,"

בבהירות.המצחשנתגלהעדמיכאלשלבשערו
ידו.כףשורשאתלעיניומביאה
הדבראיךיודעתלאכן.זהאבל ,אמיתילאכמוזהרואה?"אתה

מאמינה!"ולאקרה
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החומההשמיכהאתומסירההמיטהעליושבתתזזית,אחוזת

המשובצת.

מיכאל.שלבגופובידהנוגעת
וצומחיםהמשתרגים,בוורידיםלעורמתחתשביליםהחורשיםבגידים

 ,במצחוהנגוע,פניועורעלמעוקלותבאצבעותבגוף.עץכענפי
אליורדות ,עיניובשמורותחולפותהשחורות.עיניובגבות

אליורדת ,בשפתיונוגעת ,גופואתחובקתבחמלההעפעפיים.
הדק.לעורמבעדהכאבאתמלטפותידיה .מצחואלעולה ,צווארו

געותהנואלהשלהשבורותבידיה .המוזרבחיזיוןברזילימרמביט
ההולךשקטבאי ,מיכאלשלעיניובקצותבלחלוחיתמבחיןבמיכאל.
 .גופואתהמרטיטומתגבר
לו.מניחהרם.בקולאומרלו!"קשהדי!"אלה,
המיטה.בסדיןאוחזבמתרחש.צופהבמיטה,מוטלמיכאל

סידרתימיכאל,אתהאכלתילעזור.לכאןבאתידבר.מבינה"לא
לצדו.ישבתיקצרים,וסיפוריםהעיתוןמןידיעות,קראתימיטתואת

 " ...בגופו ,בידיו ,במצחו ,בפניונגעתי
הרצפות.אלרוכןוגופהמתוכה,עולהיבבהקול
מהדברשליבכאבישאולי .ברזילימרהמעוותות,ידיעל"הבט
בדמעותאלהמתייפחתברור!"ולאמסתורימשהולהבנה,ניתןבלתי

 .ברזילימרשלידואתבחוזקהאוחזתמלוחות,
 .החדרבחללמדברקולנשמעמאוד!"דמיונימשהויששלך"בידיים

המיטה.מןבאהד

שפתיו.בקצותחיוךזוויתמיכאל.אלמבטםמפניםואלהברזילימר

אינווהקולמציאותי'הדברשאיןשמדמיינת,חשהבפניהם.תימהון
משפט.אמר ,דיברמיכאלבמוחה.לקדוחחדל

 .בחדרהשתררושקטבאה,גדולהשרוחחשברזילימר
מבעדצוחקקולהגםהקטן.בחדרמתגלגלצחוקהדק,בשערהידו

שם.ונשארהתקרה,אלהחדרקירותדרךועולהלחים,לריסים
ממלמלת. " ...נגעתישבהםבמקומותבהיריםסימנים"יש
עינייםעוצםמיכאל,אומר " ...הגיונילאכאןמשהולהיות,יכול"לא

ופוקח.

נעלמהשנגעתיהמקומותשבכלראהברזילימרגםמאמין?לא"אתה
הנפיחות!"

יהיהשכךחפצהכזה?דבראומרתהיאפתאוםמהמאוד!"דמיונית

 .מיכאלחושבבאשליה,"ואוחזת
בהתרגשות.אומרת " ...ונראהמוקדם,אבוא"מחר

נוצצות.היםועיניברזילי'מראומרלרופאים!"להודיע"חייבים
מילים.ישמיכאלשלבקולו
 .מגופוהכתמיםאתומרחיקמגעאוחזוהחיוורותהדקותבידיה
 ·:·אצבעותיה.בקצותחמימותאלהחשה



והוה?מהזוהר'
ךקןברש.סם

שערבמעלהלירושלים.נהגהוהיאברירהלהחיתהלאסוףב
הודיעהשלאלפתענזכרההקסומה,העירלעברהמתפתלהגיא

מארנקההסלולאריאתהוציאההיאלעבודה.היוםתופיעשלאלבוס
וחייגה.

להודיעשכחתיאבלמצטערת,נורא"אניבהתנצלות,"אמרה"דוב,
שאיךלךמבטיחהואנילירושלים,היוםלנסועמוכרחהשאנילך

אותוומסיימתאברוןנגדהתביעהתיקעלמתיישבתאנישאחזור
 " ...צ'אקבצ'יק

כךעלליהודעתכבר"אתהמילים,פרץאתדובשיסע"זוהר!"

בערב."אתמול
בערב?"אתמוללךהודעתי"אני

 ".ןכ"

שקורהמה"תראה"אמרה,"אלוהים,ונבוכה.מאולצתלצחוקהתחילה
שאנימצטערתממשאניאותי.תהרוגהזאתהאחריותאחדיוםלי.

אותך."מטרידה

והעברתהשל~ת,אברוןנגדבתיקהעבודהעיקראתגם ,"זוהר
במשר.ד"החדשההמשתלמתלשולמית,ספיחיםלהשל~תאותו

חוץאך ,משהולומרמנסהבצחוק,שובפרצהומבולבלת,המומה
הצליחהלא ,ההיסטריהצחוקפרציביןשהבקיעוהברות,ממספר

דבר.לומר
תיקחיאולילחוצה.מאודלינשמעת"אתדוב,אמר"תשמעי,"

לאבינתייםשני.אוראשוןביוםלעבודהתחזרימנוחה.ימיכמה
למשפט."להכיןשישדחופיםתיקיםהגיעו

לחוצה,נשמעתאתהסוף.התחלתזובחרדה,לעצמהלחשהאלוהים,

לעוףעומדתשאנילי?אומרבעצםהואמהחופשה!ימיכמהקחי
איןמנוול!איזהבפינה.לימחכהשהואידעתיתמידמהעבודה!

הזמןכלהזה.במשרדכזהדבראיןש-קר. ,ש-קרדחופים?תיקים
שישי·עלאפילווהמוח.הבטןאתלישמפוצץנוראילחץלחץ.יש

עלוב.וריק-אנואיזהשמשיגיםעדבשיניים,להילחםצריךשבת

הלבטובופתאום,דחוף.תיקועודעבודהעודהזה,הלחץהזמןכל
מהמנוחה.ימיכמהקחיהזה,העבדיםרודה ,הרודןהרשע,אצלהזה

צעירהדיןעורכתאיזואמצא?מהלעבודה,כשאחזורפתאום?
שפתיה,עלמרוחעדייןאםשחלבאחתשלי.הכיסאעלשיושבת

וחיוךקצרהבחצאיתחלקותירכייםשמשלבתמתוקונת,ילדונת,

 .אוזןעדמאוזןמתחנף
הביציותכלאותי.עוזבותהןחודשכלשלייי.היפותהביציותהוי

המתדלדל?במלאינשארמהנשאר?ומהאותי.נטשוכברהטובות

יגמר.שניםכמהעודזהוגםמפגרים.לילדיםביציותפגומה.סחורה
 .ומאפירומצהיבשהולךדלוח,בוהקמעומעם.זוהרממני?יישארומה

 .אותיזונחות ,ממנימתנתקות ,שליייהביציותהויחלולה.קליפה
מסוידיםאבריםעלומדולדלצפורעורכמשה,קליפה ,זוהרהוי

ומאובנים.

ומידידהבגבאותןניגבההיטשטשה.וראייתהדמעותמלאועיניה
נשקפוהירוקות-אפלותעיניהלא.פניה.עלנמרחהאיפוראםבחנה

השפתייםהעיניים.בקצותגילוחסכיןקמטיאיןעדייןמהראי.אליה
וראשהמים.בצבעיעדיןרישוםאלאאינםהאףוחריצימלאות
השמאלישדהאתחפנההיאשופע.בלונדינישיערבגליאפוףהיפה
הכוב.דבכוחהיטבנלחמיםבזקיפות,ניצביםהםעדייןידה,בכף

עדייןאניאםכוחה.בכלצרחה ,מנוולחתיכת ,אותיעזבתלמהאז
עובדתוגםמשכילה,וגםשאומרים,כמוחתיכה ,בסדרכךכל

כשחזרתיפתאום,למהלמה? ,נמרוד ,אותיעזבתלמהאזומרוויחה,

הדברים,כלאתלקחת ?הייתלאכברבערב,מאוחרמהעבודה
למה?פתק,איזשהואפילולהשאירמבליונעלמתשלךהסמרטוטים

נמ-רוד?מדוע

לה.במקבילהדוהרתמכוניתתמונתנקלטההשמאליתעינהבזווית
באצבעמשגלתנועותלעברההעושהצעירבחורוראתהראשההפנתה

שפתיואתמלקקבחטף,אליהראשו;ךפנהפעםמדימשולשת.
מחווההימיניתכשידולוהטות,מציצהנשיקותאליהושולחבתאווה

למעלה,מלמטהזימהתנועת ,ותזזיתימטורףריתמוסבמיןהרף,בלי
עללחצהחשבה, ,ליחסרזהעוד ,פסיכימניאק,למטה.ומלמעלה

והמכוניתלה,נשמעלאההגהמכוניתה.אתוהאיצההדלקדוושת

 .להתהפךעומדתאניאלוהים,הכביש.מרכזעבראללמשוךהחלה
בצדועצרהההגהעלהשתלטהרבובכוחהמעצורדוושתעלדרכה
הגלגלשלשהצמיגלדעתכשנוכחהבדיוקרווחה.באנחתהדרך

לפניועצרההמניאקשלמכוניתועברהנקרע,הקדמי-שמאלי

מכוניתה.

כבר"אניאליה,מתקרבבעודוהאישאמרגדול,"מזללך"יש
שלךשהצמיגלבךתשומתאתלהסבמנסהרגעיםעשרהלפחות
אתמגבירהועודלנסועממשיכהכלום,ואתונקרע,הולךבצרות,

מתחילהשלךשהמכוניתהרגשתלאאיךמביןלא,אניבחייהמהירות.
שלךהג'נט"גםואמר,הצמיגאתבחןהואברווז."כמולהתנועע

הרגשתלאטובים.קילומטריםכמהכברעליונוסעתאתהלך.
בידיים?"לךקופץשההגה

בעלארבעים,לגילמתקרביחסית,צעיראישאותו.בחנההיא
צחוקבפרץאמרהמצטערת,"נורא"אניסבר.וטובינאיםפנים

במחשבות."לגמרישקועה"הייתיונבוך,קצר
 .שפתיועלרחבחיוךוהעלהארוךבמבטאותהבחןהגיב,לאהוא

ולחצהמחייכתבההשי"זוהר." .ידואתוהושיטאמר"אבישי."
טוב."במצבגלגל-ספארלךשישמקווה"אניהיד.כףאתבחמימות

אמר.

ביקור:כרטיסבידההשאירשנסע,ובטרםהגלגלאתשהחליףאחרי

עין'הדסה',החוליםביתריאה,לתפקודימומחה ,רזאבישיד"ר
חדש.גלגל-ספארוקניפנצ'רייהחפשי ,לעירשתגיעי"איךכרם.
פנתהלירושלים,הראשיתהכניסהלפניככה."קצתלנסועכדאילא
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'הדסה'.החוליםלביתהיישרהמובילהכבישעלועלתהימינה
אותהשתפסהמועקהבהעלתהא,לכירורגיתבמעליתכשעלתה
דןשלהחדר"היכןושאלה,האחיותדלפקאלניגשהבגרונה.

דיוידסון?"

את?""מי

שלו.""הבת
הראשון."במסדרוןימיןמצדהשלישי"החדר
אביהפניאליהנשקפוומידהדלתאתבזהירותפתחההולםבלב

התבוננההיאאינפוזיה.ולזרועוחמצןצינורמחוברלאפוהמיוסרים.
בהםוחרץהפניםאתהכאבהציףבשנתוגםכך.כלשהזדקנובפנים

הדלת.אתסגרהנבהלת .סבל
שלו?"המצב"מההאחות,אלפנתה"סליחה,"

הרגעה."חומרלונתנוטוב.יותר"עכשיו
יתעורר?"מתייודעת"את

לניתוח."ומוכןבצוםכברהואטוב.יותרככהאבל"לא.

הניתוח?""מתי

באחת-עשרהלמחרמתוכנן"הואואמרה,שלפניהבניירותהסתכלה

בבוקר."

שלו?"הסיכוי"מהעיניה,אתלפגושמבליאמרהלי'""הגידי
שינתחהואהמחלקה,ראשאופנהיימר'פרופסורעםשתדברי"כדאי
מחר."אותו

זהכמהעדיודעתלאאניאבלהגס,במעיסרטןלושישיודעת"אני
חמור."

עםשתדבריטובהכיבאמת,אבל'הגס.במעיסרטןלויש"נכון'
 ".אופנהיימרפרופסור
הוא?""איפה

"בניתוח."

אם"טוב.לבסוף,אמרההפרופסור'יתפנהמתילשאולאםנחנקת
כאן."שהייתילותמסריבבקשהיתעורר,אבא
פתק?"לולהשאיררוצה"את

ימינההאחותדלפקפניעלהתרוצץומבטהרפהבקולהשיבה ".ןכ"
פה."שהייתילותגידי"רקאמרה, ".אל"ניצודה.כחיהושמאלה

הדירהמפתחאתהוציאה'אברבאנל',ברחובאביהלדירתנסעה
הדלתאתפתחהשהתמלאה,הדוארתיבתאתרוקנהמארנקה,

הצליליםבהעלואחתובבתשםחיתהלארבותשניםונכנסה.

הדלתעלבגבהנשענתלבכותהחלהוהיאנעוריהימישלוהמראות
אתלפתוחמיהרהוהיאבאפהעלהעזובהשלחמוץריחשנטרקה.
בפינהאביה.שלהכורסהעלוהתיישבהפניהאתשטפההחלונות.

כלונגמר'הולךהכלהמנוחה.אמהשלהזנוחההכורסהניצבהממול
בקולואומרנמרודשלקולואתוכששמעהחייגההיאמהר.כך

ונשמע.קולוחזר"האלו'"השתנקה."הלו",העמוק
 " ...אני"זולחשה,"נמרוד'"
"זוהר?"

שליטה.בליעיניהאתשטפווהדמעותהשיבה ".ןכ"

מה"זוהר'נאנח,אותושמעהענתה,ומשלאואמר'חזר"זוהר'"
זוהר?"שוב,

למה?"נמרוד'אותי'עזבת"למה
נדושעודפעמיםכמה ...כלעםמתחילהפעםעודאתזוהר'"הוי'
די."זוהר'נגמרזהבזה?

"זומגרונה.עלתהוצפצפניתדקהיבבהוקוללענותיכלהלאהיא
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גברקולומסיים."תכף"אנילוחש,אותושמעהזוהר'"פעםשוב
אחתפעםהזהלענייןסוףשנעשההזמןהגיע"זוהר'בתקיפות,
זהזוהר'לראשזהאתתכניסיותקשיבי'לבכותתפסיקיולתמיד.

 ...אותישעזבתאתזוהנכון'הואההפך !אותךשעזבתיאביהייתילא
קשה .זוהרמאוד'קשהליהיהמדוע.מעולםלישהסברתמבלי
שסיפרתימהאתזוכרתלאאתואם .די .זהו .נגמרזההיוםאבלמאו.ד

••• ~ 
\ 
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פעם,עודעכשיוזהעלאחזוראניאזהאחרונה,הטלפוןבשיחתלך
ועומדבאושרנשוי .זוהרנשוי'אדםאני .זוהרהאחרונה,בפעם

זוהר'עלי,ךיעוברמהיודעלאאניחודשים.כמהעודאבאלהיות
זוהר."זהו, ...יסתדרשהבללךמאחלאניבאמתאבל
תשמיעשלאחרדהכנה,עלהשפופרתאתרבהבזהירותהניחההיא

אלהתיישבהמכןלאחרפתוח.הקויישארכךאולינקישה,קול

נכנסולאט,לאט,חלול.במוחהדואראתלמייןוהחלההשולחן
חשמל'ארנונה,בנק,שלדוחותבראשה.מקוםותפסוהדוארפרטי

לוחמי'ארגוןאוחיובלבדקליהברית,מארצותומכתבפרסומות,מים,

 • 101המוטסתהדיוויזיהבאירופה,השנייההעולםמלחמת

במלחמתבאירופה,נלחםאבאבידה.המכתבאתהחזיקהנרעשת

כשאמאאפילובבית,כךעלדיברולאמעולםהשנייה?העולם

 .עצמובתוךאבאנסגרמותה,ועםכך'עלדיברולאבחייםחיתה
וקראה:המכתבאתפתחה

דיוידסוןדןקפטןלכבוד

 101המוטסתהדיוויזיה

הפלישהיוםלאחרשנהוחמשארבעיםצנחנים,כנס :הנדון

 ,היקרדן



כאחדממ,ןומבקשיםהשלישילכנסאותךלהזמיןשמחיםאנו

נדירלבאומץעלהארגמן'זלבהמדליהאתשקיבלהצנחנים

 .הפתיחהנאוםאתלשאתקרב,בשעת

 .המכתבבראשהכתובתלפיהשתתפותךאשראנא

המדויקהמקוםעל .בנורמנדיהקודמותבפעמיםכמויערךהכנס

דמילקבלתאישורגםמהווהזהמכתב .מיוחדתהודעהתבוא

חבר.

לוחמיםבברכת

 .המארגנתהוועדה

אותוהכניסהולבסוףפעם,אחרפעםהמכתבאתוקראהחזרה

למעטפה.
זוהר."מדברת"שלומי,דיברה,ומידחייגה

ממך."שמעתילאמזמן"זוהר!
אבא?"שלבניתוחמחרתהיה"אתה

מדברת?"אתמאיפה"בוודאי.

 11 •שלו"מהדירה

אצלו?""היית

 ".ןכ"

 11מרגיש?הוא"איך

הסיכוימהיודעאתהתגיד,כשהגעתי.ישןהואיודעת.לא"אני
שלו?"
שיידעואמרוהואאופנהיימרפרופסורעםדיברתילדעת."קשה
זהאםהתפשט.לאשזהמקווים .עצמובניתוחרקהמצבמהבדיוק

טוב."סיכוילוישלוקאלי'
במלחמת'גיבורהאמריקניבצבאצנחןהיהשאבאידעת'אתה"תגיד
השנייה?"העולם

"בוודאי."

הםלמה?לי?סיפרולאפעםאףהםלמהיודעת?לאאנילמה"אז

המשפחה."פארהבכור'הבןאותך'העדיפותמיד

הםכלקודם .לךקורהמה .בחייך .זוהרמדברת,אתשטויות"איזה

לאשבכללבעצמךכךכלשקועהתמידהייתאתאבללך'סיפרוכן
לאאפילואוטיסטית,כמו .בךנגעולאמעלייךחלףהכללב.שמת
כברואם .בנורמנדיבצרפת,האלהלכנסיםנסעושהםלבשמת

הפתאומימותהשאחרילב,שמתלאגםבטחאזהעדפה,עלמדברים

שקועהכךכלאתשלה.ההתגלמותאתבךראהאבאאמא,של
 11לאמא.דומהאתכמהלבשמתשלאבעצמך'

חרישית.וירדעלהנשימתהרחשורקענתהלאהיא
שלומי"המשיךאבא,שלהכתיבהבשולחןהמגירהאתתפתחי"אם

שאבאהכבודעיטורובתוכהקטנהקופסהשםלמצוא"תוכלילדבר'
 11הזאת.במלחמהבוזכה

*** 

לשעבר'בחדרהאביה,בדירתזוהרהתעוררהבבוקרוחצישבעב
שתמונתולדעתונוכחהשמולהבקירבהתהנעוריה.במיטת

שם.תלויהעדייןפוסליאלויסשלהישנה
המדליהקופסתאתאתמולהניחהלמיטתה,שממולשולחנה,על
דופןיוצאלבאומץלגילויהאותהארגמן','לבעיטוראבא,של

אתמעריצותבעינייםשובובחנההקופסהאתפתחהקרב.בשעת

האמיץ,הצנחןאבאהאמריקני.הצבאשללשבחהציוןהנאה,המדליה

השנייה.העולםמלחמתגיבור

בוקרארוחתאכלההתלבשה,התרחצה,ביסודיות,הדירהאתניקתה

חשבה'הדסה',אלבמכוניתהנוהגת'בעודהעשראחריוברבעקלה,
אניאבללנורמנדי.איתרלנסועתוכללאכברשאמאבעגמומיות

עםנוסעתאניהעבדים.רודההזה,והדובהעבודהעםלעזאזלאוכל.
אבאאתלהכיראוכלסוף,סוףשיהיה.מהויהיהלנורמנדיאבא
מהנלחם,היכןצנח,היכןשלו.המפוארהעבראתלגלותשלי,

בנורמנדי?אמא?אתפגשהיכן ...חשבמההרגיש,

נסיעותסוכנותשלטלפוןשלההסלולארידרךקיבלהנוהגת,בעודה
וחייגה.בירושלים

צעיר.קולשאללעזור?"יכולהאניבמהבינלאומית','"תיירות

בנורמנדי?"מלוןלהזמיןאפשר"תגידי'
בואיפרטים.כמהקודםצריכהאניאבלבעיה.שוםאין"בוודאי.
להגיע?"רוצהאתבנורמנדיבדיוקלאןנתחיל,

ושלי,"שליאבאשלמשותףטיולזהאני.רקלא"זה
להיות?"רוציםאתםבנורמנדיאיפהבעיה.שוםאין ."מצוין

איתי?"את"סליחה,אמרה,הנסיעותוסוכנתדומיהנפלה
 11 •••בדיוקיודעתלאעדיין"אביזוהר'אמרה 11 •"כן

לנורמנדי?"לנסוערוציםאתםמתייודעתאתבעיה.שום"אין
ימיםכמהלשםלהגיערוצים"אנחנובמהירות,זוהראמרה 1/"כן'
הפלישה."יוםלפני

 " ...השנייההעולםמלחמתהפלישה.יום"אחה.
 ", 1944ביוני ."כן

ובליזמן'הרבהלכםישיונישעדיודעתאתאבלמאו.ד"נחמד
 " ...כןהטיסה,אתלתכנןקשהלהיות,רוציםאתםבדיוקהיכןשאדע
לשם."כרטיסיםלשרייןרוצהרק"אני

לנורמנדילהגיעאפשרלדאוג,מהבכלללךאיןבעיה.שום"אין
משגעטיוללכםלארגןיכולהאני ...דרךפריז,דרךדרכים,באלף

 " ...לנורמנדיבסופוויגיעבצרפתרוציםשאתםמאיפהשיתחיל
לרשימתאותיתכניסיופשוטטובהלי"תעשיזוהר',"אמרה"תשמעי

כבראניבסדר?זוהר'ובתודיוידסוןדןבבקשה,תרשמיעדיפות.

כך."אחרלטיולבקשראיתןאתקשר
מסלולמהולךשיתבררברגעקשרצרינרשם.בעיה.שום"אין

בינלאומית'."ל'תיירותשהתקשרתתודהשלכם.הטיול

תהיהזועיניה.אתהאירוחםרחבוחיוךהסלולאריאתסגרההיא
לוועדהבחיובלענותצריךהואקודםאבללאבא,נעימההפתעה

 • 101המוטסתהדיוויזיהשלהמארגנת

*** 

לשעבר'בחדרהאביה,בדירתזוהרהתעוררהבבוקרוחצישבעב
שתמונתולדעתונוכחהשמולהבקירבהתהנעוריה.במיטת

שם.לריחתעדייןפוסליאלויסשלהישנה

רז'אבישיד"רשלהביקורכרטיסאתאתמולהניחהשולחנהעל
יוכלאוליאיתר'להתקשרלהלהזכירכדיריאה,לתפקודיהמומחה
הזהאופנהיימרפרופסוראוליאבא.שלהניתוחעםבמשהולעזור
שלולמספרחייגההיאלשלומי?העבירשלאאינפורמציהלוימסור

רקלמרפאהיופיערזשד"רלהנאמרושם'הדסה'החוליםבבית
הצהריים.אחריבארבע

עכשיו."דחוףאותוצריכהאניבארבע?רק"למה
בנואתלהחזירצריךהואגברת,משלו'חייםגםישרזלד"ר"כי
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1 
זהואםבסבלנות.להתאזרבבקשהאזהצהריים.אחרשלולאמאהקטן
מומחההואגם ,ענברלד"ראותךלהעביריכולהאנידחוף,כךכל

ריאה."לתפקודי
"מדברתחמים,בטוןאמרה"אבישי," .בביתוהטלפוןאתניסתההיא

קודםחדש.קניתילאעודלא,אתמול.מהגלגל-ספארזוהר ,כן ,זוהר
אתקודםגיסתיאבלהביתה,אליךמצלצלתשאנימתנצלתאניכל

שתביאאחרירקלשםשתבואליאמרהוהאחות ,'הדסה'בהמרפאה
כמולינשמעתלאדווקאהיאלא, ...שלךלגרושהשלךהבןאת

 ,שלךהפרטייםלחייםפולשתלאשאנימקווהאנירכלנית.סבתא
בארץאבלהגירושים,עלמצטערתשאנילומריכולהרק.אניאבישי
שכלשמחהאני ,כןקטנה.נחמהזו ,נכון ...מתגרששניזוגכלכבר
אניתשמע,בהרבה. ?יללעזוריכולאתהבמהמאחוריך.כברזה

אניממש.המקצועיתלאלא,עזרת,ךאתלבקשאליךמתקשרת
עללהתנתחעומדדיוידסון,דןשאבי,בזההואהענייןגמור.בסדר

במעיסרטן ,כןהיום.אחת-עשרהבשעה ,אופנהיימרפרופסורידי

אתמכיראתהשאוליחשבתיא.תיבכירורגשוכבהוא ,כןהגס.
ממשאתה ,בפימיליםאין ,אבישיתשמע, ...אופנהיימרהפרופסור

אותימושיעואתהאתמולאותיהושעתתצטנע,אללא,לא, ,מלאך
בתשע.שעה,בעודאבכירורגיתנפגשאזתודה,,ממשנהדרהיום.גם

יפה."שםאיזה ,רןואשמו?מה ,בנךאתלהכירמאודאשמחאני

*** 

 ,לשעברבחדרהאביה,בדירתזוהרהתעוררהבבוקרוחצישבעב
שתמונתולדעתונוכחהשמולהבקירבהתהנעוריה.במיטת

שם.תלויהעדייןפוסליאלויסשלהישנה

מיהרהבחשכה,כניצוץשנבלעועלומיהעלהעצבותאותהתציףבטרם
החלהשיניה,אתשצחצחהלאחרפניה.אתושטפההאמבטיהלחדר

הזניחהאיךהשחורים.שורשיואתלראותונחרדהשערהאתלסרק
השיערגליהםאלההרי ,ומושךיפה ,צעירמשהובהישאם .אותו

אתובחנהקטןראילקחהלכתפיים.עדראשהאתשעטורהבלונדיני
פלפלגרגרישלאינסוףשםשפזוריםלראותונבעתהראשהאחורי
 ,בזיוןאיזהכך?להתהלךיכולהאניאיךנבהלה,אלוהים,שחור.
העולם.כלבעיניצחוק
חייב,אתה"אלברט,תזזית,אחוזתואמרהאביבבתללאלברטחייגה

להסתובביכולהלאאניעכשיו.שליהשיעראתלצבועמוכרחאתה
מחריד."זוועה,נראהזהשחורים,שורשיםעםככה

"זוהר?"

 ".ןכ"

עשיתמתילהיסטריה.להיכנסלאלהיסטריה.להיכנסלארגע,"חכי

פהרשוםתשמעי,ונראה.בואיטוב,מזמן.שלאלינדמהצביעה?

 " ...רואיםשכברלהיותיכוללאיומיים!לפניצביעהשעשית
יכולהלאאניעכשיו.צביעהרוצה"אניצרחה,אותי,"מענייןלא"זה

 " ...הראשעלהזוהזפתעםהחוצהלצאת
אוכלאםנראהבואילהיסטריה.להיכנסלאלהיסטריה,להיכנס"לא

בדיוק.וחצישעהבעודבואי ,בסדר ,אוקיי ...לצביעהאותךלהכניס
מיוחדמשהואתכי ,בשבילךרקזהאתעושהשאני ,זוהר ,לךותדעי
בלב."אצלי

ומתפללתמכוניותעוקפתכמשוגעת,דוהרתאביב,לתלהדרךבאמצע
נחרדה ,מחורבןתנועהשוטראיזשהואותהיתפוסשלאלאלוהים
 ·:·גלגל-ספאר.קנתהשטרםלהיזכר
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המחברמאתמורחבתהערה

המתפצלוהסיפורהליניאריהסיפור

 .הקצרהסיפורלסיוםחדשמבנהמציע '?יהיהמה ,זוהר'הסיפור

החייםאתהמחקה ''הליניאריהסיפור"שלהמקובללמבנהבהשוואה

עלילתנעצרת 1אחדבסיוםונעצרתשמתגלגלתעלילהעלוהמבוסס

מתאר "הארגמןלב"סיום :אפשרייםסיומיםבשלושהזוהרעלהסיפור

בהדסהאביהאתלבקרבבוקרלאחת-עשרהברבענוסעתזוהראת

מתאר "רזאבישיך 11ד 11סיום ;בנורמנדיאיתרמשותףסיורומתכננת

ולבסוף ;בהדסהבתשעאיתרלהיפגששקובעתזוהרלביןאבישיביןשיחה

בבוקראביבלתלבפאניקהנוסעתזוהראתמתאר "השיעיצביעת"סיום

הסיפור"בשםסיפוריםשלזהלסוגקוראאני .שיערלצבועכדיהשכם

 ."המתפצל

 :אפשריותדרכיםבשתיהמתפצלהסיפורעםלהתמודדיכולהקורא

נפרדיםסיומיםבשלושהלהשתעשעיכולהוא ,א)(אפשרותבאחת

 .זוהראודותעלסיפוריםשלושההמהווים
הסיומיםשלושתאתלארגןלנסותיכולהוא ,ב)(אפשרותבשנייה

 .הליניאריהסיפורדפוסשלבמסגרתו

לשאלותהתשובה 'יהיה?מה ,זוהר'הסיפוראתיתפוסאיד ?יבחרבמה

קשורההסיפור)עלשערכתיאמפירימחקרבעקבות(שניתנהאלו

 :"זמן-מקוםתיאום"בשםלהשקראתי ,הבאהלהשערה

וסיומוהסיפוראתלארגןיוכלהוא ,אבאפשרותיבחרהקוראאם

שבוהשניהיום ,ולמחרתלירושליםזוהרשלנסיעתהיום :ביומיים

לתאםעליויקשהבבאפשרותיבחרהקוראאםאולם .הסיפורמסתיים

והואהשני)כביוםאחדיוםבמשךהסיומיםשלושתאתובמקוםבזמן

לתאםקשה ,למשליותר.ארוךזמןמשךפניעלאותםלמתוחצטרךי

לשםבבוקראביבלתלזוהרשלהנסיעהאתהשני)כביוםאחדביום

בבוקרבתשערזאבישיךזדזעםלפגישהנסיעתהעםיחדהשיערצביעת

נסיעותששתילהציעהקוראעשויזובעיהלפתורכדיירושלים.בהדסה

 .יוםבכלנסיעה-שוניםימיםבשניהתרחשואלו

לתשעיםהעברתימקום-זמןתיאוםהשערתאתאמפיריתלבדוקכדי

או-ב)(שנהחיפהשבאוניברסיטתלפסיכולוגיהמהמחלקהסטודנטים

לפיהתרחשזמןכמהבמשך-השאלהאתהיתרביןשכלל 1שאלון

חמישה ,ארבעה ,שלושהשניים,אח,דיוםזוהר?אודותעלהסיפורדעתך

שונותקבוצותלתשעהתחלקוהנבדקיםתשעיםאחת).אפשרות(סמן

קיבלהאחתשכלביקורתקבוצותשלושנבדקים:עשרהבתאחתכל

 ;)'השערצביעת' ;רז'אבישיזדזזך ;'הארגמןלבז(אחדסיוםעםסיפור

בסדרסיומיםשלושהעםסיפורקיבלהאחתשכלניסויקבוצותושש

ךזזדז ,'הארגמןלב'(הסיומיםסדרעםסיפורקיבלהאחתקבוצה :שונה

 ,'השער'צביעת ,'רזאבישיזךזדז(שנייהקבוצה ;)'השערצביעת' ,'רזאבישי

 .וכולי ;)'הארגמןלב'

התרחששהסיפורציינובלב,דאחדסיוםשקיבלו ,הביקורתקבוצות

 ,סיומיםשלושהשקיבלו ,הניסויקבוצותואילובממוצעימים 1.77במשך

הממוצעיםבין[ההבדלבממוצעימים 2.55פניעלנמשךשהסיפורציינו

השערתדהיינו, .] t(88)=3.54 p >. 001 :סטטיסטיתמבחינהמובהק

שדורשכפיהסיומיםשלושתאתלארגןכדי .אוששהזמן-מקוםתיאום

וסיומיוהסיפוראתלמתוחהנבדקיםהזדקקו ,הליניאריהסיפורדפוס

קבוצותידיעלשהוצעהזמן(משךימיםמשניארוךזמןמשךפניעל

הסיוםלביןאביבלתלנסיעההמתארהסיוםביןלתאםקשה .הביקורת)

במשךזאתלעשותיחסיתיותרקל .יוםבאותולהדסהנסיעההמתאר

זהממצא .ימים)שלושהפניעלהסיפורנמשך ,הכלבסךשככךיומיים

בהתאםהסיפוראתלארגןנטושהנבדקיםבהשערהכןאםתומך

 .הליניאריהסיפורלדפוסבהתאם-השנייהלאפשרות

אומדןעלהסיומיםהצגתסדרבהשפעתשטיפלנוסףסטטיסטיניתוח



הואאףתמךהסיומים,התרחשושבוהזמןמשך

עלהסיפוראתארגנושהנבדקיםבהשערהבבירור

 .הליניאריהסיפורלדפוסבהתאםזוהר

המתפצלהסיפוראתהבינושהנבדקיםכןאםנראה

נובעתזוהבנה .הליניאריהסיפורלדפוסבהתאם

שלגדולבמספרהפועלרחבפסיכולוגימתהליך

לסכמותבהתאםהעולםאתתופסיםאנו :תופעות

(כתוצאהבראשנוהקבועותוקונספציותקוגניטיביות

עוזרותאלווקונספציותסכמות .מלמידה)אומלידה

לטעויותגורמותהןלעתיםאולםלעולם,להסתגללנו

תפיסתיות)אילוזיותשלבמקרה(כמובתפיסהגסות

פירושכשהציעוכיפוריוםבמלחמת(כמובהבנהאו

הבנתגםהאם .האויב)להתנהגותשגוימודיעיני

דפוסבאמצעותארגונוידיעלשובשההנוכחיהסיפור

זזההיגיוןזזשלמרותמתבררהליניארי?הסיפור

הסיומים,שלושתהתרחשושבוהזמןמשךבהרחבת

שובשה.אכןהסיפורהבנת

הבאהסדראתהכוללהסיפורעללדוגמהנסתכל

זצביעת ,זוזאבישידזזךז(הסיומים:שלושתשל

הנבדקיםהציעוזהבמקרההארגמןז).זלבהשער,,

 3.10פניעלהסיפורהתמשךשלפיוליניאריפירוש

לירושליםזוהרהגיעההראשוןביוםבממוצע:ימים

 .הסיומיםשלושתהתרחשוהנוספיםהימיםובשני

כדיאפשרי.אינוזהפירוששמעשיתהיאהבעיה

שלושהשלאפשריותפרישותשתינבחןזאתלראות

יומיים:פניעלאלהסיומים

ך 11ד 1הסיומיםשניהתרחשוהשניביוםהאחת:

התרחשהשלישיוביוםהשער',ו-'צביעתרזואבישי

הארגמן';ולבהסיום

רז',אבישידזזך 1הסיוםהתרחשהשניביוםהשנייה:

-וזהשעךצביעתוהסיומיםהתרחשוהשלישיוביום

הארגמן'.ולב

בלתיהתרחשויותכוללותאלהאפשרויותשתי

לנסועיכולהאינהזוהר :מעשיתמבחינהאפשריות

לנסועאואביבלתלכךואחרלהדסהיוםבאותו

יכולהשאינהמשוםלהדסה,כךואחראביבלתל

עליתר .מקומותבשניאחתובעונהבעתלהימצא

שזוהרהאפשרויות)(בשתייוצאזהפירושלפי ,כן

יום 1דהיינו 1השלישיביוםאביהאתלבקרנסעה

שנותח.לאחר

שסיפורהנבדקיםציינושבגללההסיבהמהיכ,ךאם

כנראה,הנההסיבהימים?שלושהפניעלהתמשךזה

עצמםהשלוהנבדקים .עצמיתהונאהאשליה,

משום ,ויעילטובהואשלהםהליניארישהפירוש

הליניאריהסיפורדפוסשיישוםמכךהתעלמושהם

הסתירות.כלאתמיישבאינוהמתפצלהסיפורעל

הליניאריהסיפורבדפוסאפואכבוליםאנחנו

גםכמו ,סיפורכלזותבניתלתוךבכוחודוחסים

 .המתפצלהסיפוראת

ודלףטוביאסמאתהשני""המילרהסיפורלגביהערותשתי
הקודםבגליוןאורשראה ,סופר-שיינודליהשלבתרגומה

·:· 

הביתה.שהגעתלאלתודה 1אומרהוא 1וויסליבסיפור:האחרוןהמשפט

 .ציטוטהמציינותמירכאותללאבמקורנכתב

הסופרעלמיליםכמה
ונאבקוהבריתבארצותשונותבמדינותנדדוהשנייםאמו.עםוגדל-1945בבאלבמהנולדודלףטוביאס

אנגליתלספרותפרופסורכיוםמשמשבוייטנאם.לחםואףלצבאודלףהתגייסבהמשךם.יכלכליבקשיים

לילההסיפוריםקובץישנה,אסכולההרומןספריו:בעבריתהתפרסמוכהעדסטנפורד.באוניברסיטת

פרסוםלושהקנוהקצרים,סיפוריובזכותבעיקרידועודלףהזה.הילדחייהביוגרפיוספרואחדמסוים
אחריםעודומשלמשלוקצריםסיפוריםקובצישלפרסומםכאחד.והמבקריםהקוראיםבקרבוהערכה

בארצותהקצרהסיפורפריחתעללהכרזההובילווהתשעיםהשמוניםבשנותלמשל> 1קארבר<ויימוגו

-השני")"המילרהסיפוראתגם<הכוללוחדשיםישניםסיפוריםשלקובץ-האחרוןספרוהברית.
 .האחרוןמרץבסוףהבריתבארצותהתפרסם

 ) 15(,:ויליון-פוליטיחברתיקומיקס-ווקירללאציור 11מזרח:הניוון
 03-5224906משלוח)דמיכולל(לאח 11ש 20
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Jjך)cכרוזיו ~{ךe
מירוןכרמית

פןואלכסנדרקרנינהאנה

עמריבימוי:חקאמרי,חתיאטרוןמזי"א,עדנהמאתחיה"לאאו"חיה
מוסיקח:חרנזון,דרורסמורגונסקי,אורנהותלבושות:תפאורהניצן,
לזרוביחזקאלכורואוגרפיח:בן-נון,יוסי

 "!החייםצבעאתאוהבאני /החייםהקשתצבעימכל"

פן)אלכסנדר ,'לחייםהלל(ישיר

'רומאנס',פןאלכסנדרשלמשירולקוחהמזי"אעדנהשלהמחזהכותרת
לא"הפשרפןכותבבהמשך •סיטריהחדהעצברחובבספרוןהנכלל

היה"לאאו"היהלזרוב,ויחזקאלירלובההלנה

להציגהמתיימרהמחזהשלפשרונודעלאהצופים, ,לנוגםלי".נודע
המשוררביןהידועהרומן ,ודאי .פןאלכסנדרשלויצירתודמותואת
רביםעטיםמשך ,העבריהתיאטרוןמלכתהשחקנית,לביןהתואריפה

איכויותיהםאתלצמצםניתןלאאולםמשוערים.לאדמיונותוהצית
רכילות.הבלישללמסגרתאלהדגוליםאמניםשנישלוכשרונותיהם

 ,אותוגילהשביאליקוהמשוררהגדולה,השחקנית-בתחומואחדכל
והדרכתוהשגחתוכנפיתחתאותוולקחשלוהיצירתיבפוטנציאלהבחין

העשרה.בגיללמתבגריםרומנטימסיפוריותרשווים-

<לאורךיהודי''אביהשיראת 1956בשנתשכתב ,המהפכניהמשורר
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 330גליון

להשקפתאיתןבסיסכאלהדיברות""עשרתאלהתייחסובוהדרך)
זינבה','חזוןהנבואיהמדהים,השיריוצרוהאנושית,היהודיתעולמו

לשלטוןהיטלרעלייתלאחרשנההדרך),<לאורך 1934בשנתשנכתב
עתידני:באורחומכריזושלום,מלחמהבבעיותדןובו

הגזים!"בזרועות /לכר~סיוזמנו /פרותכעדר /המחול"~לילי
הבאה:המלחמהאימיאתחוזההואמצמררתנבואיתראייהובאותה

 .>םש<זינבה!"שלחזונהלאורתרע"ד/מלחמתהואצחוקאך"כי
ורבגוניתמוכשרתמסובכת,דמותלעצבהבוחרת>זה<במקרההבוחר

ההיסטוריתבנפשו,מתחייבהתיאטרוןבימתעלולהציגהפןאלכסנדרכמו

רובינא.חנההגדולההשחקניתלגביכנ"לכאח.דוהאמנותית
צעירההצעירה,השחקניתידיעלשגולמוכפיההיסטריות,צעקותיה

אתלא ,הלמולא-רובינאשלדמותהאתכמבטאתירלובה,הלנה ,מדי
עדייןישהגדול.האמנותיכשרונהאתולאהמלכותיתהנשיתדמותה

אתוהןפןאלכסנדרשלדמותואתהןזוכריםאשררביםצופיםבקרבנו
אלהדגוליםאמניםשניביןהאהבהרומןרובינא.חנהשלהמשיח""אם
 .כתיבתונושאישללרמתםהראויאמןשללעטוהיהזכאי
האמניםשלהקפהבביתששררהוהווכחניתהקפריזיתהאווירההצגת
ביאליק,כמומשורריםדנושבהםהערכיםאתיצגהלאתקופה,באותה

 .כךעללהצטערוישואחרים.ונסקישל

לבמאתרומןפיעלבאר-שבע,חבימח-תיאטרוןקרנינח""אנה
אילןבימוי:משולח,רבקהתרגום:אדמונסון,הלןעיבוד:טולסטוי;

בן-יוסימוסיקח:קלריק,ילבהתלבושות:קיש,כנרתתפאורה:רונן,
כלטובמרינהתנועה:נון,

בדרכהאומללה-אומללהמשפחהכל ,לזוזודומותהמאושרותהמשפחותכל"

מירסקי)נילי :תרגום ,טולסטוילבמאת "קרנינהאנה"( "שלה

ומורכבתפשוטהלמעשההיאהרוסים,הסופריםגדולשלהרומןעלילת
בבעלה,בוגדתאשהביותר.שגרתיהמעשהסיפוראחת:ובעונהבעת

הלחץתחתוקרסההמאהב,מןשהתאכזבהלאחרומתאבדתאותועוזבת
רומןהואקרנינה,אנהכןפיעלואףחייה.אתוהחריבשהחריםהחברתי

שונותעולמווראייתכתיבתודרךאחר,עולמולגמרי.אחרמסוג
שלהאהבהרומןלפניו.שנכתבמהמכליותרערוךלאיןומורכבות
כנותמידות,וטוהרערכים,המחפש,ביקורתיחברתירומןהואטולסטוי

ופועל.חיהואשבתוכםהקונוונציונלייםהשקריםיםבתוךואמת,

להכילהמתקשה ,תיאטרוןלהצגתזוממדיםרבתיצירהלהפוךקשה ,לכן
יכוליםאינםאחדאדםשחיימאחר .שבספרוהרעיונותהדמויותמרבאת

באפיזודהמתרכזתאינההעלילהטולסטוישלברומן ,בודדרעיוןלייצג

מחשבותהתרשמויות,חוויות,שלשפעכוללתאלאעיקרית,אחת

להתמקדהמעבדתבחרהכןעלמשלה,חוקיםישלבמהאולםותגובות.
הזוגבתוספת ,התואריפההקצין ,לוךר;~סקיאנהביןהאהבהבעלילת

ולדין.קיזקי ,השני

ענקייםוילונותידיעלהנגרםהעלילתיהקיטועעלרקלהצטעריש
ואשרהמחזה.התפתחותאחרילעקובוהמפריעיםלצדמצדהמוזזים
אנהבתפקידוודינהיבגניה ,כמובןעומדת,ההצגהבמרכזלמשחק,

ממדהעניקולמתרחשתגובותיהועומקרגישותהיופיה,אשרקרנינה,

הואאףהשכיל ,לדיןבתפקידגרהדיבררמיהמרוסקת.לדמותהנוסף

אלכסעוד:השתתפו •במשחקולשכנעובכמיהתובשנאתו ,באהבתו
ורביםקיטיבתפקידוידורהילה ,כוורונסקיסגלויובל ,כקארניןאנסקי

כדאיגםכדאימושלמת,הצגהאיננהקרנינה""אנהאםגםאחרים.

 ·:·וודינה.יבגניהשלמשחקהבשלולובהלצפות



llרווןןמ uוהומי~ת

השקטאורנך:אלישבעבאוש,בטי
אחיזתשתישלסיפורןשנשכר'
יוהוצאתהמלחמה,כימימהולנד

עמ' 139 , 2008ושם

הולנד,ילידותאחיותשתישלסיפורן
כדיבנפרדאחתכלשעשווהדרך
אלישבע .הנאציהשלטוןבימילשרוד

תפיסותבשתידןהוא"תרבות".מקורותעלבהסתמך 1ישראלבטיכלזן.ולנרגןלוסטרבורקנשלחה , 1942-1941גינזפטרשליזמנו
המשפטאתהרואההאחת,עיקריות,היסטוריים.ארית.בזהותלמקוםממקוםנדדהיוהוצאתפרסבווגו,חוחעורכת:

אותוהרואהוהשנייהתרבותכמכונןניתק.לאמעולםהאחיותביןהקשרעמ' 175 , 2008רבידושם,

נבדלת.תרבותיתכמערכתהוצאתהמרק,טפטתפשיין:בתיהארבע-עשרה,בןיהודיילדשליומנו
עמ' 143 , 2008 77עתרןספריהוצאתהכאה,המאהשתפלזר:רןהיומןלטרזיינשטאט.גורשבטרם
הוצאתסמויים,ימיםבן-ארי:אלכסמסיפוראנקדוטותסיפורים.קובץעמ' 63 , 2008 77עתרןספריההולכיםחייםבנאמנותמבטא

עמ' 51 , 2008קסתסררתכרמל 1ובהמשך 1ובארץבשואההמשפחהקוהמותחשיריםקובץשלישי.ספרגינןפטרשלהיפיםציוריוומתקדרים.
שכחכך/אחרהרבה.בדברים"היזכרותיקון.התחדשותשעניינםסיפורים"אתה . 2008לישראלהשואהביןהציורמהם,אחדהכתוב.אתמלווים

אחרבה./היזכרכךאחרכולם./אתעולםאלמוזלמן;אדוןמוזמן;האסטרונאוטאתליווהירח","נוף
התרחקקום.אזאותה./שכחכך/אלהמסיבות,אולם/אלהתענוגות,חוה .לחללבמסעוומרןאילן

הלכתשלאכפיבביתלךמשולחנך./הקוקפיטאל / 1התמידיהקוקטייללדפוס,הספראתשהביאה 1פרסבורגר
 .) 11(עמ'מעולם"בו(אתההפרסי"חקוקאלהממריא,/ספרןיונתןגינן.פטרשלאחותוהיא

 .) 16עמי ,וזלמן'מ 1מוזמן .לספרהקדמההעמידפריו

 ;F' fי

Iי.~י ~ , ':~זr [~ 

שליומכן

ינזגפטר '~---
1941 - 1941 

הוצאתלכן,כשחזרמסעברקן:ז'קי
עמ' 198 , 2008עקר

 1בריסליליד 1ברקןשלחייוסיפור

נוצריותמשפחותשתיאצלשהוסתר

עלייתעםלישראלוהגיעבבלגיה,
הוסתר,בוהמקוםאחרחיפושיוהנוער.

מפגש 1מאמונפרדשםבפעוטוןביקורו

 .ועודמסתור'למקוםלושדאגהמיעם

היום.עדממנה

חסר'רגעיאפלה,ימיפגיס:ערח
הוצאתזגטמן,ישראלמחייפרקים
חכבשחושם,המאוחר-יוהקיבוץ

עמ' 248 , 2008חשחורח

השואהומתעדחוקרשלהביוגרפיה

לקןחבריומכלששרדגוטמן'ישראל
גטובמרדשהשתתפוהצעירהשומר

 1לאושוויץלמיידנק,עברגוטמןורשה.

שירת 1למאוטהאוזןהמוותובצעדת
בהעפלה.וסייעבבריגדה,

tנ
ספגידעה

חסדרגעי ,אפלהימי
D ~ויpזסf'' שינ>רלu טןונ

הטעם,מקוםערר:ומאיהנץרויאל
צלילכיןישראלי,תספרותעלמסות

 , 2008ביתאחוזתהוצאתלהיסטוריה,

עמ' 319

הפה,אתשממלאמהלוינשטיין:ודר
עמ' 64 , 2008כרמלהוצאת

מזהות;מעבר,נקימרעב;"נקי

נסחבאנימלחשוק;/מלחמוסמלחמוד
שב;ךמולך;אל;ומושלךבשערי;

אתך',אעשה('מהאהבה"ופתאום /

 .) 24עמי

שלרקתהשטרנפלר:צביקה
הוצאת , 2007-1977שיריםהכריוז,ת

עמ' 139 , 2008קשב

אספורלי;יציקהבילאומי"כשהמצפון
למחסום/מעלמדלגות/מכוניות

לבנותפזיומכוניותשהקמנו;
הכפר/ריחבחום,/דחוסותומתוקות,

פההבל /-והשנאהמהן'/עולההשירהנבחנתשבהןמסות,שמונה

 .) 25עמ'מילואים',('יומןושיניים"צירעלהמקומיתהישראלית

האינתיפאדהשירי .השיריםלכינוסבהתייחסוהתרבות,ההיסטוריה

משפחה,אהבה,שיריהראשונה,משיריםוהמשקל.החרוזשללמקומם
ושיררחוקותמארצותשיריםנופים,ואהרןברגשטייןפניהאלתרמן'של

נוספה .דרווישלמחמדופוליטיועדלדיןוחנוךאבירןדודדרךשבתאי,
 .ליפסקרבאנידשכתבדבראחריתוהחמישייהאריאלמאירשלטקסטים

הקאמרית.

אהכ"השיריגליך:יעופרהעורכת
זגלרכרג,לאהלשהסונטותחה",כ
עמ' 161 , 2008פועליםספריתהוצאת
אלוגולדברג,שלהסונטותכלכינוס

דיתרזהשל'אהבתה(ביניהןשכתבה
ואלוועוד),אוהב''פצעימרן',

פטררקא,שלסונטות(מבחרשתרגמה
ואחרים).הרומיעמנואל 1בוולדונטה,

העיזבון'מןסונטותבספרנכללוכן
שיריםשלמוקדמיםונוסחיםטיוטות

טיקוצקיוגדעוןיגליןעופרהמוכרים.ספרותהוזרו,תקריאתגובוין:נורית
 .דבראחריתהעמידוהוצאת ,'ר,'גכרכיםכמעגליה,עירבת
 2008אביבתלואוניברסיטתכרמל
ותרבות,משפטמאוטנר:מנחםשהופיעוקודמיםכוכיםלשניהמשך

 , 2008אילןבראוניברסיטתהוצאת .)א"תוארכיב'גוונים(בהוצאת-2002ב

עמ' 359ההיסטורייםבהקשריהספרותקריאת
להבהירמנסהמאוטנרמנחםפרופישונותפרשיותוהאקטואליים:

המושגבאמצעותהמשפטמושגאתבארץתרבותבגיבוריהקשורות

לשושהמרסיאס,קינתרינון:'יואב
כרמלהוצאתהישרים,ישרהתילי,ם

עמ' 88 , 2008

ומי 1 ?המשוררולסבלי'לךמה"אך
הקשבקינתי?/אתלשירלפהשמך

אתעמךוקחהמתפורר;קולילשארית
אתהארורברכתי:;שלמתנתה

בוקעותאשרהמילים;הןוארורות
וחרוזיךולוואיהזיכרון;קליפתמתוך
אלידדוקבייםועלחולים;יוולדו
 .) 12עמ'מרסיאס',('קינתהקרון"

ספריהוצאתקירות,הראל:אפרת
עמ' 67 , 2008 77עתרן

ממגדלדקות"שבע .ראשוןספר
החנויותאופציה)/עדייןזו(כן,,שלום/

מכסההמדרכה /לבתים.כמשענות
ללכת"נוחיותרלנוהאדמה,/את

 ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ .) 18עמ' ,'לבב'(

 2008-יונימאי

'יזכרונותאיננויולדידייך:גולושוח
מאוחרת.קריאהפורת:אלישעומאזשרזיץ.מקרפטורזםצורכים
עמ' 125 , 2008גווניםהוצאתעמ' 111 , 2008ושםיוהוצאת

קובנואבאשלביצירתועיוניםשםבקרפטורוס,בכפרחיוויוסישרה
בת-מריםיוכבדהמשוררתעםוביחסיויוסיגויס 1940בקיץבורים.בנםנולד

ורשימותישורון'אבותהמשוררועםונרצח.ההונגריתהעבודהגרתלפלו

המעוצבותקטנותמסותנוספות;בוריםנקרעלאושוויץבדרך

אנושיים.כסיפוריםמרפהאינוזכרושרה.שלמזרועותיה
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הוצאתשלפילכשלאנטומיהשרת:סמדר
עמ' 69י 2008 ' 77'עתרןספרי

התנועהאתחישבתימעלי;נפלו"כשהשמים

נוצרתאיךדקיקה;תנועההלב;שלהמדויקת
הקונכיה"בתוךלאטעוברהזמןאיךמועקה;

 ,) 34<עמ'

הקיבוץהוצאתהתאנהימשלגב-מור:יהלנה
עמ' 270י 2008צפוןסדרתהמאוחה

שנותשלשבעבבארוהתבגרותילדותסיפור
הארץתושבפינישלבתוהגיבורה,השישים.

הדרומיתבעירלהשתלבכמההאדוק,ונוצרי

בהיסטוריהמשתלבסיפורהוהחמה.
פיניםהאינגרים,שלסיפורם-המשפחתית

כפליטיםלפינלנדממנהונמלטובברה"משחיו
העולםומלחמתסטאליןשלהטיהוריםבעקבות
השנייה.

עובדעםחרגולתזשהימוזיקהחירש:אלי
עמ' 163י 2008

היםבעל;לגופילבקשבסירההיםאל"אצא

אליתנפץקולייימצא;לאובעלוצמארדוד
שיאירהכוכבאיהבעלי;איה-ויקונןהחוף
הלילה?בפרחגופיאתי~ביקמיהכנים;חייאת

 .) 9 .עמ'הלילה',('רחם

גווניםהוצאתהתזרףיכאמצעבן-כנען:ציון

עמ' 189י 2008

ומצליחמכובדדיןעורךשלואשפוזומחלתו
והמאוזנתהקטנהמשפחתואתסביבומכנסת

הגילויבעקבות .מעברוסודוחושפתלכאורה,
אהבה,אחרעצמילחיפושהמשפחהבנייוצאים

אינטימיות.שלוהגשמהתשוקה

 127י 2008כרמל'ו'יציזררקאיילון:רבקה
עמ'

מ~נ:יימלאכה;בהםעשה ;י~~אתשגזר"~ימי
אל~זףרחוטחוט 1~ן:םאתפוקעיםוהערב

בארהיאהאתשואל:מיולעתיםאבניים.//

 .) 21עמ'שם,<ללאז;כך:ם?"של

גווניםהוצאתכשלגיתתזנהבן-צבי:יעל
עמ' 79י 2008

כרומן.גםלקוראושניתןסיפורים,קובץ
אותה,הסובבותוהדמויות-גלי-הגיבורה

ספק-אח 1מדישקטאבמדי'שתלטניתאם
והכרה.אהבהאחרעיקשוחיפוש 1והולךשבא
זרמיםהמשלבתמציאותמתארתבן-צבייעל

ראייהעםלשקטמתחתהרוחשיםאפלים
וחדה.אירונית

ביתןזמורהכנרתהוצאתעאיזהימיכאל:סמי
עמ' 271י 2008

בתקופתהמודרנית,בעיראקהמתרחשרומן

ראלי'זכישלאהבתם .חרסיךסדאםשלמשטרו
ושלהעיראקית,בטלוויזיהמגישגר'מבויהודי

לחייוהנכנסתכורדיתפליטהעאידה,
בפתאומיות.

עםהוצאתתמה,צרוביפניםאדף:שמעון

עמ' 479י 2008עובד

תל-אביבית,ואםנוערסופרת-אלחייניא;רי
השמונים,שנותשלמנתיבותפלורההיא

התגלותבילדותה.אלוהיתהתגלותשחוותה

שםלהוהעניקההדיבוריכולתאתלהשהשיבה
עזה.טלטלהבהמחוללתשנייההתגלותחדש.

בשלגה i:חתו
בן-צבייעל

11 

 .ופנהמגרמנית:יבתייפרק :חוניגמןברברה
עמ' 141 , 2008עובדעםהוצאתעמיתי

אמהשלסיפורהאתמספרתהוניגמןברברה

קומוניסטיתוינה,ילידת.יהודייההחידתית,

הכפולהסוכןשלאשתושחיתהבצעירותה,
בפרשיותמעורבתחיתהואףפילביקיםהבריטי
הערות.הוסיפההמתרגמתידועות.ריגול

קטיחמאנגלית:פנורמייתלזןייטס:ריצ'רר
עמ' 379 , 2008ביתאחוזתהוצאתבנוביץי

ילדיהםשניעםחייםוילדואייפרילפונק
חייהםמהוגן.אמריקאיבפרוורהקטנים

לפרנקמציעהכשאייפריללמשברנקלעים
המשמימההפקידותיתמשרתואתלעזוב
יותר.ומספקיםרוחנייםלחייםלפרים,ולעקור

אמירמאנגלית:קטנה,בעיההאדון:מארק
 445י 2008לספרותמחברותהוצאתצוקרמןי

עמ'

בתולעבודה,חברועםרומןמנהלתאשתו
אהובואתמלהזמיןנמנעבנושוב,מתחתנת

תיאורבסרטן.שלקהחוששעצמווהואלחתונה
מטרידבאופןרגועה,משפחהשלהתפרקותה

 .כאחדומצחיק

מאנגלית:אזכרן,שלירושהוסאי:קיראן
 429י 2008עוברעםהוצאתשלוםיבןמאיר

עמ'

מתיחותרקעעלההימלאיה,מולשקטבכפר
פעםשהיהבביתחייםלנפאל'הודוביןהגבול

אנגלופילשופטסבה,יתומה,נערהמפואר'
 1בנוסביבנסביםשחייווטבח-משרתבגמלאות

החלוםאתלהגשיםהמנסהחוקיבלתימהגר
שלהופעתםעםמשתניםהחייםהאמריקאי.

 ·:·בבית.גרילהלוחמי


	txu-oclc-4202480-330-001
	txu-oclc-4202480-330-002
	txu-oclc-4202480-330-003
	txu-oclc-4202480-330-004
	txu-oclc-4202480-330-005
	txu-oclc-4202480-330-006
	txu-oclc-4202480-330-007
	txu-oclc-4202480-330-008
	txu-oclc-4202480-330-009
	txu-oclc-4202480-330-010
	txu-oclc-4202480-330-011
	txu-oclc-4202480-330-012
	txu-oclc-4202480-330-013
	txu-oclc-4202480-330-014
	txu-oclc-4202480-330-015
	txu-oclc-4202480-330-016
	txu-oclc-4202480-330-017
	txu-oclc-4202480-330-018
	txu-oclc-4202480-330-019
	txu-oclc-4202480-330-020
	txu-oclc-4202480-330-021
	txu-oclc-4202480-330-022
	txu-oclc-4202480-330-023
	txu-oclc-4202480-330-024
	txu-oclc-4202480-330-025
	txu-oclc-4202480-330-026
	txu-oclc-4202480-330-027
	txu-oclc-4202480-330-028
	txu-oclc-4202480-330-029
	txu-oclc-4202480-330-030
	txu-oclc-4202480-330-031
	txu-oclc-4202480-330-032
	txu-oclc-4202480-330-033
	txu-oclc-4202480-330-034
	txu-oclc-4202480-330-035
	txu-oclc-4202480-330-036
	txu-oclc-4202480-330-037
	txu-oclc-4202480-330-038
	txu-oclc-4202480-330-039
	txu-oclc-4202480-330-040
	txu-oclc-4202480-330-041
	txu-oclc-4202480-330-042
	txu-oclc-4202480-330-043
	txu-oclc-4202480-330-044



