


בחורןיונהקרן

רפואילטיפולהנזקקיםחוליםולמשורריםלסופריםלסיוע

ןספריםלהוצאתמיועדתאינההקרןכלכלית.במצוקהונמצאים

ןרפואייםמסמכיםמפורטות,פניותלשלוחנא .וכד'פרסומים

 . 52117ר"גן 1704 .ת.דןבע"מלאקו"םהכנסותעלאישורים

הנחתאימתוך

נוריתאומרתהספרות,פועלתהנחתאיובתוךנחת,איישתמיד

כחלקהביוגרפיהמחקרמחלוצי ,בדיןגוזה.בגליוןעמהבראיוןבדיןגו
השולטתהאופנה''עריצותאתמציינתהתרבות,ממחקר

פוסטמודרניתמגדריתפורמליסטית,קריאהזואםבאונירבסיטאות,
ציונית.פוסטאו

שבתוכההנחתבאיהסובייקטיביות""בזכותבמאמרועוסקלוזציבאף
להתקייםיכוליםאינםיסוד""חוקיכיטועןלוזציבהספרות.פועלת

ובהיות ,והאמנותיהיצירתיהדחףאתסותריםבהיותםבספרות,

מיצירהואףלפעםמפעםמשתנהויצירתםמזה,זהשוניםהיוצרים
ליצירה.

"העירומה"הקריאהחווייתיבןכלשהיפשרהלמצואמנסהשאולרבקה
גיבורירובמציינת,היא ,פרדוקסליבאופןהמחקרית.הקריאהלחוויית
כמורהאותם.עויןוהוא ,הספריבתאתעויניםהספרותית,היצירה

הספרות.של"סוהרת"מעיןחיתהלאהאםתוהה,היא ,לשערבלספרות

מתקייםולאמנות,לתרובתאולספרותהעתכתיבדפימעלשגםהאמת
רשימותהתיאורטיים,המאמרים-אחדמצדהזה.המרתקהפרדוקס

לנואיןעצמם.הדברים-שנימצדעל.והדיבוריםהדיוניםהביקורת,
כשלעצמם.הדרביםוגםעניין,מעוררתמידהדיוןאךלפסוק,יומרהכל

ומיריירוןשלומית ,מעייןנירשלראשוניםפרסומיםזהבגליון
ישראל.פסטיבלעלנרחבתכתבהשנה,וכמדיפשצ'יק,

העובדהבציוןישראלפסטיבלעלסקירתהאתפותחתלנרגארנה
ואיתרומות.לגייסהפסטיבלהצליחבתרבות,הקיצוציםשלמרות
המקוצץהתרבות,תקציבעלמיליםכמהבליהיוםלסדרלעבוראפשר
'עתרןשלבתקציבונוסףקיצוץעלשהתבשרנוהעודבהולאור ,תדיר

שנה. 31לומלאושהשנה ' 77

להרחבתכאפשרותלתרובתכוונתנו-התרבותהצריכה,תרבותבעידן

הזאתהקדמהאתהקדמה.בגלגלימקלהיא-ודעתטעםאופקים,

אינטלקטואלימוחותשסיעור ,הציוברשלהשטחתוידיעלמניעים
שלוהחמלהרגש<ואתצעו~יתתקשורתבאמצעותבעבורויתרחש

בינתיים.-עובדזההאחרונה>.הריאליטיתוכניתלמודחייפנה
כאן?אותנויחזיקמה-אמיתימקומיתרובתימטעןללאמסוכן.וזה

לפו
שעה

בקניוןנרכשיםאינםאלההשפה?אהבת ?מולדתאהבתערכים?
פרסום.אופרסיםמעניקיםואינם

הלימודשעותקמצוץאתיגדילובאספמיה><חלומותאםגםחינוך?
תרבותאיזוספרות,איזו-פילוסופיהמעטויוסיפולתנ"ךלספרות,
זו?אוטופיהלכשתושגללמדנוכלישראלית

בכללחוותאפשראינסטנטתרובתבעולם,מקוםבכלאפשרלצרוך
אינורוחניתרבותי"מוצר" .כאןהענייןאינםוהפסדרווחמקום.

פוסקהבלתיהזמזוםעםשוקכוחותבאמצעותלהתמודדיכול
המקצועניות.הרגשמסחטותשמשמיעות

הואמנהיגותשלתפקידהזה.אתלדעתצריכהאחראיתמנהיוגת
 .לכלותנוהמאייםכלוםהלאכנגד ,רוחניטרורכנגדגםעשייהלעודד
<ואףרחםללאשנהמדיבתקציבושמקצציםלמרות- 77עיתון

תורםאוליאוומשתלמים,מסחרייםאפיקיםלאתרלו'מייעצים'
 .שימשיךונקווהלהופיע.ממשיךעדיין-נדיב>

מייסדהעםיחדחללשנפלההחדשה''קשתאתלהזכירהמקוםוזה
 ·:· .בעקבותיוהולךשכנראה'סטודיו'ואתז"לעמיראהוון

ישראלי-גלעדעמיתבסר,מיכאל

לחברנוהמערכתברכות

סומךששוןפרופ'

א.מ.תבפרסזכייתועל



שירים

דורמשה

ראשון)(פרסוםפשצ'יקמירי

נואלבוית

נרמליעודד

עבריעמוס

בר-זאבאיליה

רחמיםיחזקאל

ז'קובאמנון

וייכרטרפי

גלעדיובל

ראשון)(פרסוםירוןשלומית

בושםאילן

סיפורת
מוגןדיור :מדינייעל

ראשון)(פרסוםבדרךמספר,שליאחמעיין:ניר

ספריםביקורת
יומוועלקאמיאלנומאתהגיליוטינהעלהרהוריםעלאילןאורית

הוגרויקטורמאתלמוותנידוןשלהאחרון

האפטיעלמאתידינובכפותהמסתוריןעלנצררות

מקארתיקורמאקמאתלזקניםארזלאעלורדייצהר

 1949-1955החרותתנועתהשלטון,לכסהראשוןהצעדעלנונעיוסי
עשהאלאורהמאתאישהפיסותעלשפיראשוש

אומארימאתאסתריועלסלמוןהגרמאתאתיופיהעלרונןיהודית

אברהטגאמלק

שלהתרבותיההיגיוןאופוסטמודרניזםעלתדירתמרה

ג'יימסוןפרדריקמאתהקפיטליזם

באראוריהמאתהסגוליםההריםמולעלבן-דודיערה

רשימות ,מאמרים
שלוםעושהשירה :זקןבןדנה

הסובייקטיביותבזכות :לוזצבי

הקטןויוהןהזהבחולות(בן-צבי):שאולרבקה

בן-דודיערה ,גובריןנוריתעםריאיון

קבועיםמדורים
שעהלפי

בסמןרבקהמיידיש:שפיגלבלט,אלכסנדר :סומקרוניפינה,חצי

בן-חיים

בסריעקבהמייסד:העורך

ישראלי-גלעדעמית 1בסרמיכאלעורכים:
אסף 1לריחןעמוסוייכרט,רפיבלס,שמעוןהמערכת:חבוי
 1סיוןאריהסומק,רוניסומך/ששון 1משמותמו 1מידני

שייעקב 1וצבישלום 1פלועודדפלג,דורית 1פזובלי
שביט

שאולגילהמערכת:רכזת
מילידפסחניקוד:
שוורצשטייןטליאורבוך-אורפז,יצחקהמערכת:מועצת

שוהםגיוראש.יהושע,א.ב. 1זךנתן 1דורמשה 1בסר

והתרבותהספרותלקידוםואמניםסופריםאגודתהמו"ל:
 580073575מס'עמותה

והספורטהתרבות 1החינוךמשרדבתמיכת

לאמנויותהאגף-יפותל-אביבעיריית
לאמנויותרבינוביץיהושעקרן

 67137ת"א 51208ת"ד , 5618271טל·:והמינהלה:המערכת

המודעותתוכןעלאחראיתאינההמערכת

iton77@actcom.co.il 

Literary Monthly 
First Editor: Jacob Besser 
Editors: Amit Israeli Gilad, Michael Besser 
Editorial Secretary: Gila Shaul 
Editorial Board: Shimon Ballas, Amos Levitan , Assaf 
Meydani, Yuval Paz, Oded Peled, Dorit Peleg, Shalom 
Ratzabi, Sasson Somekh, Rony Someck, Arie Sivan, 
Jacov Shai Shavit, Rafi Weichert 

~ןןןן
ולתרבותלספרותירחון

שייח 35 • 2סס 1יולי •תשםייחתמוז • 331גליון •לייבשנה

www.iton77.com 

4 
9 

11 
11 

14 

16 
16 
19 
21 
23 
27 
31 

32 
עולמות"שני"ביןבשער: 38

 40 1עמישראל,פסטיבל
אלוןראר'ז :צילום

6 
6 
8 
8 

10 

ןןןן Oתגי
12 

18 
14 

 ?~,,~'ה (i 'ה''ה "{lוה'

לשנהש"ח 280במחיר

17 
20 
28 
לכרטובדניס :פלדעודד ,שרהאמריקה 24

על ,כליירובוטמאתכמונואנשיםעל :זהמצד ,לויתןעמוס

ועודשבתאיאהרןשלטניה

ישראלפסטיבלעללנגראורנה

"מייק"ועלאלוהים""אויעלתיאטרון, :מירוןכרמית

 7 77עתרןהמלצות

Iton 77 

וממועכת.מבוילתמעטפהאליהםצורפהאםאלאידכתבימחזירהואיכהכותביםפניותעלככתבעונהאיכההמערכת
 ~~-דיסקט/תקליטור.בצירוףאפשרהנייר.שלאחדצדעלכפולכרווחמודפסרגיל,כדואררקלשלוחישחומר

15 

28 
40 
43 



דורמשה

השכףרמהביתשירים

שיצאתלאחרחלילהוחוזר

א;תיאהבתלאשבהתחלהליאמרת
 . : :-ז-:דד-·: . : :-ד

 .~ן 'ן~רי 'qt ל~~
t' 7~לי'~ל 'י~~ רי~~ב:~ י~~רf י

 .~~רד~חיו'קץ'~יחשף
ששכרנףהביתאלעכשוףכשהגענף

 :-ד·: ·-- ·: ד:- :-··::

:ב~כףך ת:~ב:~ן ריtי~;כ~~ ~א~:
מטך;תאללא-מכריםבכבישים

0 
: " 

0 .•" 0 T •: T -

החרדהףמלאכילא-מגןך;ת,
.•" : T -

00 
-  T ז-:- : :

~יב 9דח.ף 7~ךיר Q ~~י 7 ו~~~
~ךם fע;דדררדף fזtר wרא

o/IJ ~ f .נ;~חףסם

~ל:ר~פ;א~קיד 't~י~ת
הנזה?המתנכרבע;לם

T T -·;-·• -:• 

 ףמ~~~ oךג; 't~לע.י~יופ;ך 9~יד

~~סיר:על~ד~רףל j2חכוףך~לד'
ל;להעל~סי'י;םעלח;ל.םהףא

שמירה.מטל;תבלאאחד'
:• T : : -T " ; 

7 ~~ w בת:r:p אכף~~t' ,ז~י~~זסר;ת 
א;גמפניפניםלשתימשתזפע;ת

• : -: • : •• T • • :•• 

t\ ך~יf ינףtב~סר~לרך:. 

יולי

זקי~י,~פרים. ם:~~ .י;tיר~ריר;בכו;ם

~ךככ:ךעל~ךסם. /o ~על~~~חיםשףךים 'tס
 ף~~~~ף~זtי 9ב wי;~ע,קה-:ב~דרג;ת~לסע.ז
חךהףךי f~קףעך;~זtי~ט;ך 9 :;מ~ע~ת;ך

?ךצ;ד~ם,א;סזtי~~ך:ה,~ל~קי~סrזעלתף;ה
:ב~~יר 7~י~יש;קל "םי~~;כב;מ;ת q ?~"~י;ןה
~~יד~~ימ;ת 7~עיר~'די

 .י~~;כדי~

ס~~ר~יל /o~לעי 7P ~זtםף~ה
~~עררירים 'tסל;~ים 'tס~ין ל~~~~ב:

ףגרטלהנזלשלהמכשפהשאףלי
 ·:··: •::- ·:ז··-:-- ·:

~ w רי ש;נ~-ה~~~?~~יי 9 ~סךת?
תנףרrז?בשביל

• : • -T 

א;~ךיםי;tיר'מףך;ת qך~ג;ת ש.:

:אף~י.~תףפ;~ךים:ב~ך~~ים

~~רים ל~~ ;ףןt~-ת~י~~~
o/ נ;תQt\ ~~ריסז~תפ;~ך;ת י;

~ת?קראךיר;ת ry ~~~ים fךךצ;ת
 . י~;ק~ב:~נןת;ן ה~י~~ב:רףףח.י

~קלט· f:רו~ף~תט;~ן י~~~~ים~~לי
t' '1 7 י~~ 'י~~-י;ךע י~~ךעיJ גף~ים·ח

ל 't ? ש~~~לןה ..:רע;tי f ~~~יןל~זל
 ,ש~;כדת Q ~.לאט;ן' 7 ~לא-לר:ב~יע 7:די
חףק;ת /o~לים~ל 7 ~ 7ף-על-זp~ע~יםכ·ח;תלא

:p ;מf Sic transit gloria mundi ע;ד

~ע~ע,מ;ת:ז i2 ם~~~ל~פףי;תזקפ;ת
 .י ~~ך~ב:ל;ן J/:ב~ת

4 
 331גליון



צביבשר

בניתצבינשר 1יאכלהערב
T :•:• : : -: • --• 

דבר ,;לשנ;דעלפני .ר 1השכ
-T • • : 0 •: T • •• 

לאחרצבאים.צידנגדת 1נחריפ
-:-· :• :• •• : T • : --

 . . . ,~~יו 01נכפ 1סקע 1~ז'לם,'ד~~לם ך~~
 ה~~ 1ןא ה~:~ת 9ת;~ין;~~נ:וי~הש;קל

:p ~~~ם~?סז~ל ש. 

סע.~ים?ארו ,ם~סרץ 1~ר~נקר
ט: 1~ש~ר 9ryםה. ry ~:רקסע,~ז:יים,

אבלהמים.אתמכהההעלוהצל
 ז-: ·-- ·: ·::-:ד-ד ..

נעלי 1שה~יבהספסלעלשנזשבמי
 ··-:- ···:ד:--- ·····:.

םח;ל.ף~דרםד:נ:ונ;~ןם~ןהעלם~:ת . . .. 
מתבהרמתמידי 1שנש iיח ,פניועל

-TT T • -:• •:-·· 

 .~ב;סיו ry ~~ךה;ל.ך

םנז;ם,~~ס,רי 1 ל~~ ,א.ל~?~ק~יןה ;ת~ 1~ה
:p ם~ת ,אש~~ י~~ם'~םח~~ w ל~דשה

שה~פריםמכל-הגרעיניםאתמחדשי;םכל
T T •• T ."" : ---: • • :• -• :ד• 

ההבטחהלם 1א ,ר iשכהבית . 1ממננז;נ;ת
0 "."" --• T T --:דד 

מע;לם. 1מאזשלההיהכביכ;למחנונת,
: -:• ."" 

0 : T TT T "." T •• •• T 

מזההח;בב,א;ך~ית;ל;ג~נכ~קיד.זכ~ק Q ~א 1ה

 :~~~סח~הנהניםשiנ;תאתחמורייעל-סמך
-: ---: 

0 
."" : -."" ::• 

0 •• :-T "." T 

 , י~~ Q ,~ק;ר \t ,~ךדע;רב,ע;רב·~י~ה,
~ךדי~ל.

לה ר~~~~~ךים~ל ן~;ר~נ; ,~ךעל ר~~
ף \tל;ת 7ryמ;~י~החיאר \t ,סי~~ qעל
 . ;ת~~ \tק~ה ס~~על

שחרעם

ל"~מנ~יר 9כהסע,ן~ל~סרעם
בני-אדם,עצים,ת: 1אפשראלאאינ;

•• ."" T T : •: 00 0 ••: T T 

פתא'םנתפסתמ;לדתגםסנאים.צפרים,
0 • T T : • -:•:• • : :• :• • : 

:p ~~יסא;ד;סעל~~ןא ן~~: •עך~ילז'י 1 ה
עז:ייקיםח;קךים~לם ry יי.r.;ע 9 ~ יר~~~

בררהנ;תרהלאאגד;ת.רי 1נספא;
 ;•• T T :-ד •• 0 :

 , 01~ק~ר·ררך~אךלאו?סכ;ת,~לא

התחזיתעל-פייה 1ה~פת iלהתבהר
-• : -:--: T -• •-: - -f 

שעכשומשגיםב 1שתאששלי 1אאשר
:-:• -: -•• .•" • T T : - •: 

לא.לי 1ואתם, 1משמעאת 1אנד
0 : :• -: T T : -

אמנות
est pas une pipe ח'Ceci 

Magritte 

~ק~ךת, ה~~י~~ק~ךת

 , ר~~ 1~י~נ ר~~
t\ 1~י~נ 01ש t\ 01ש , 

משה: 1איננמשה
:· .. :· :· 

את-אתאבל
:-T : -f : -

~לס~ים, v ,םjןולם~~עת 1 כ~~ , רי.r. 1זכ.~ 1
~ה 1ם~ען; ר.ע~~~
~ק~ךת,ית w .ע~~ק~ךת

 ,אפרנעשהאפר
-ד: ·:-:--ז:

t\ ע,~ה ~ 01שt\ 01ש , 

משה,נעשהמשה
:· -:-:· :· 

כדאנויםנעשיםוהחנזים
: --• -:-• : • • T f 

ב. 1ש

עצליםימים

 ...עצליםימים ,ה;
T • :-•• • 

בתכלתזעיםאינםענני-הנ;צה
-:•• -T •ז•" T •:••:-f 

t\ ה~~~~ם~ע,ל.יז;וד~רףס 1·ר~תלאף, 
ה~הרים,נח'ם 1נאלמהשירצפריגם

 •-ד: T- : : •: •: •- ••ז: •-

ס~ן~ה י~ד~~~מקן 1~מסע;ןם ב~~ 1
בצדם 1 ,נצלמנמנמיםוהח;פרים

: -:• : -: : • : •• : • T 

ואתיהם.מכ;שיהם -.. :· : .... :· 

יוםעודרק

ך~לי iסעס~ל ~א~:~~ךם ,םנק,'ר
שגחמתיבשעלההרמתהברכה,

-:•• T : : - •• •: T T •• :• -:--

והגשתיוהמרפסתעלהשירהח iהר
T -••ז --·::•:• :·-:• 

שנכזבהילדהשלמ;ת 1עגנפניםלי
• : • T - : •: T : -T : : • •: 

 1ע;ךנ:ץ pםר: t1מ , ך~~ .ה~ 70ת;

נפשיאתהיהלאבהחלט 1 ,מ; 1נע~
: • : :• : '' TT ."' -: • 

דרועלםת;~~ה~ת?~רש
~ית. 1ם~נזת 1ם~~לנז

t\ ה~ס~?לאל~~ימ;נכ:ר~פ;א~ד~ז;וז;ו, 
לדלת-הרשתמנעדארכהשעההתנ;ננתיואני

-:-' ' : -: ' T T :-..יT ' --::• :• ז:• :• 

 .י 1ם~ל 1ס~ח~לת> 1~דעימדם.~~ ן~~~ם<
~סןש זר~:.ד 1ז.ם~ ,ם~~ן רד~~.לא

פה. 1נמל-התעאל 1פנינאתנשים 1ואנחנ
-:--: T • :יT " יי.: --: T 

מח~יונעדראדםר 1שכבביתהאם
-• : -' T T T T : '.' •• ז-

 ?של;בבית;מאשרי;תר
" .. :-:· : .. :· 

חתימה

q י:w ,ר~ה..~~רזל;ם
 .ם:~ל;ם, w 1סי

 ,ה~ 1~ת 1~ה 1 ש~~-ת~ /oל;ם, w י:~
שלים. 1ירדברי-ימיםמאש,חפה

TT •••• •ז- : 1 •ז:יי• 

 2008יולי
5 



שנוהמןןת,עונשעל

ה;זןתספרו

הגיליוטינה,עלהרהוריםקאמי:אלנו
כרמלהוצאת ,קפלןעדינהמצרפתית:

עמ' 90 , 2008

היאקאמיאלנושלוהעמוקההמטלטלתמסתו
עונשנגדעמדתושלומנומקמלוטשמבריק,ניסוח

עדיין . 1957 •המסהפורסמהשבהבשנההמוות.

ולא ,) 1981ב·רק(שבוטלזהעונשבצרפתהופעל
המזוההשיקוץאותושהגיליוטינה,מסתבר .זאתרק
מאותגםלפעולהמשיכההצרפתית,המהפכהעם

הדין.גזרלביצועכמכשירולשמשאחריהשנים
קאמיזאתעושההמוותעונשעלכותבכשהוא
האינטלקטואליתובעוצמהבצלילות ,אכזריביושר

פעם.אישכתבדברלכלהאופיינייםוהמוסרית
הקלישאות,הקדומות,הדעותאתמפשיטהוא

בהם;עטוףשהנושאהכוזבוהמידעהדעתגבינות

הנזקמולבתועלתובאירוניהבדקדקנותדן
העומדותהשאלותאתומאירמוות,עונששבהפעלת

אחריותושלואשמהחפותשלשאלותהנושא:בלב
המדינה.שלהגסהכוחמולאישית
נובלבפרסקאמיזכההמסהפורסמהשבהבשנה

לקרואאפשרהפרסקבלתבטקסדבריואתלספרות.
כלותשלנאומיםמבחר-נרכלפניניהמאלףבספר
שגיבענבלבתרגוםלספרותנרכלפרסוחתני

הספריםבהוצאתשיצאאלמוג,שולמיתובעריכת
זה,בנאום .-2007בוכתרחיפהאוניברסיטתשל
ההיסטוריתהתקופהעלבעיקרקאמימדברשבו
אומר:הואהרוח,איששלאחריותוועלחיהואשבה

לכונןנאלץ 1עצמושלילתמתוךהעולההזה,"הדור
והמוות",החייםכבודאתהמהווהמןמעטמחדש

ממגדלורפחותלאהיאהגיליוטינהעלשלוהמסה
הזה.במאבקמאיר-דרך

הממקםאוחנה,דודמאתמבואמקדיםהמסהאת

 .קאמישלהגותובמכלולאותה
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נידוןשלהאחרוןירמוהרגו:ויקטור
נירמצרפתית:גה,קלודלמרות/

עמ' 168 , 2008כרמלהוצאת ,רצ'קובסקי

הגיליוטינהעלהרהוריםלפנישנים-12811829ב
שםבעילום 1הרגוויקטורהצרפתיהסופרפרסם
שניםשלושלמוות.נידוןשלהאחרוןיומואת

חיבורשלהבאהלמהדורהמוסיףהואיותרמאוחר
נידוןשלהאחרון"יומוכותב:הואובההקדמה,זה

עקיפה,אוישירה .עתירהאלאאינולמוות

[שלברצונו ]".[המוותעונשלביטולכרצונכם,
כוללת,עתירהבהיראוהבאים]שהדורות 1המחבר
ובעתי.ד"בהווההנאשמיםכלבשםועומדת,תלויה
כלאתהרגומגייסזושליחותתחושתחדור 1ואכן

העומד·שלתודעתולתוךוחודרהספרותיכשרונו
לאהנאשםעללהאירכדילהרוג.מוצאלהיות

בגרונו;הקוראאתאוחזהואכאדם.אלאכנאשם,
מנומקיםבטיעוניםמפלטלמצואממנומונעהוא
להגןהחברהשלהצורךמוסריות,נקמה,צדק,של
אחר:שלפניואתבוומטיח .ובו'עצמהעל

 1רגשותיו 1תודעתועללמוות,הנידוןשהואהאחר

בגזרשראשיתהבדרךלהםשקוריםוהדבריםגופו

מחזהוסיומו 1לביצועועדבכליאההמשכה 1הדין
הראש.עריפתשלהראווה
 1אמיתימאורעעלמבוססגחקלודהקצרהסיפור

הפשעשלהחברתילהקשרעזביטויהרגונותןושם
והעונש.

אתהמתארשרביט,דניסמאתבמבואנפתחהספר

המוות,עונשלביטולהרגושלהעמוקהמחויבותו
חיבורביןהקשראתובוחןטיעוניועיקריעלמאיר

 ·:· .קאמישללמסתוזה

אילןאורית

הפנומותהמשפחה

ככפרתהמסתוריןהאפט-פומרוק:יעל
הנפשמפת-גיהפסיכרכיררלר-ידינו
 333 , 2008מורןהוצאת ,ירנגיאניכמבט

עמ'

והכרהגופנפששלנפרדהבלתיבקשרהכרה
מףכרתהידשלוהרוחניתהגופניתבמשמעות

קדומות.במערותאצבעותמציוריכברונא,מקדמת

במצרים .במזרחנפוצהחיתההידכףקריאת

לאליםייחסוועו.דויפןסין 1הודופרס,העתיקה,
השתמשוהיד.קריאתמדעאתוהומסשיווא

ולקריאתנפשיותרפואיותלתובנותהידבקריאת

עתיד.

בהשישדינמיתכיחידההנפשאתרואההאפט

הידובכףשונים,הבטיםביןמתמדתאינטראקציה

שמאלידבין 1המולדהידמבנהביןהאינטראקציהזו
ביןצורתה,הבעתה, 1הידהחזקתאופןבין 1לימין
ביןוהיחסיםהאצבעותמבנהוחיצוניותה,הידפנים

הידקוויהאצבעות,ביןהיחסיםהאצבעות,מפרקי

מורכבותם,מסלולם,הקווים,חוזקהפנימיים,
הציפורניים 1והעורהידגמישות 1העורצבעכיוונם,

אלאעצמובפניעומדאינונתוןכלועוד.ועוד
מלווההספרהגורמים.שאראלדינמיביחסהוא

ותצלומים.תרשימים

גםלנומוכרתאותנומבטאתשהידהעובדה

לתפקודמתייחסתהגרפולוגיהאולםמהגרפולוגיה.

מוטבעיםלמבניםולאהידתנועתשלבפועל
אחדשאברהעובדההי.דובצורתבמבנהומתהווים

מהרעיוןלנומוכרתכולוהגוףאתמשקףבגוף
 1כולוהגוףמערכתאתמשקפותהאוזןאושהעין

חלקכללפיההפרקטליתבגיאומטריהומהתגלית
והמבנההפרטיםכלשלהשתקפותהואבמערכת

כללפיו ,הקבליהרעיוןידועכןכמוהשלם.של
עצמןוהספירותהספירות,כלאתמשקפתספירה

האדם.בגוףמשתקפות

שלתורתוהיאעליהנסמכתשהאפטהנפשתורת
לאהיאוהאפטהמעמקים,תורתמייסדידנג,ק"ג
תפיסתיונגיאנית.אנליטיקאיתגםאלאמאבחנתרק

מבניםבנושמוטבעיםגורסתידנגשלהנפש

עלשמשפיעיםבנפשפוטנציאליים·ארכיטיפליים
בכףמזהההאפטהאלההארכיטיפיםואת 1חיינו
היוונית,המיתולוגיהבאלימתגלמיםכשהם 1היד

שלנו.הפנימית''המשפחהאותםמכנהשהאפט
ורומייווןמימיכברקייםלאצבעותהאליםייחוס

העתיקים.

סודותאיךגוברת,הפליאהבספרשקוראיםוככל
המיתולוגיהאיךבגוף,ומבוטאיםנשזריםהנפש
משחקיםהאליםאיךהידיים,במתעלהיאכולה

אתלדמותממשאפשראותנו.ומוליכיםלפנינו
בחייונשנותחוזרותשהןכפיגירתהמיתולוהדרמות
ומיתוסיםלמיתוסשונותגרסאותשישוכמוהיחיד.

האליםמשחקגםכךהאנושות,במהלךמשתנים



החיים.במהלךמשתנהידינובכפות
שביןהסבוכההמערכתאתגםלנומגלותהידיים
שמאלוידההוריםאתמשקפתימיןיד :והוריוהאדם

שלהעצומותההשפעות .עצמוהאדםאתמשקפת
מההוריםההיפרדותויכולתהאדם,עלההורים

בי.דמבוטאותלחייםומיחסםומתכונותיהם

מאפשרתבוהטמונההמערכתאתהאדםהכרת

מודעותהבלתיההתנהגותיותהתבניותאתלזהות
ביחסלהיתקלשגיאותיו'עללחזורלאדםשגורמות
ושוב.שובאשמהבהולהטיחמהסביבה,בעייתי

מודעיםהבלתישהחלקיםהואהבסיסיהרעיון
כשאנחנוסביבנוהאנשיםועלהסביבהעלמושלכים

עצמנו'שלנוהתכונותאתבאחריםלראותנוטים
לנולהשיבנועדהעצמיתמודעותלכןולרע.לטוב
למעשה, .התנהגותנוועלעצמנועלהאחריותאת

מקבילהשונים,לאליםהאצבעותתכונותחוסיי
אנשיםומעולםמאזשכןעצמם;האליםלבריאת

וכךחוץגורמיאלנפשםתכונותאתלשייךנטו
אתבשמיםוכוכביםאליםדמויותאלהשליכו

כונהארכיטיפיתכונותמקבץכלהם.תכונותיהם
ונו'.דיוניסוסהארס,אפרודיטה,אתנה, •אלבשם

ולחלקושליליים,חיובייםהבטיםישאללכל
בעלותאלותאונשיותמקבילותגםישמהאלים

אלמגלמתאצבעכללמעשהברוחו.קרוב~פיון
בתוכנולפעוליכולהאלנשית.אלהוגםגברי

מימושאימתוךאוהממומשיםהחיובייםמחבטיו

שהאלאומחיר'משלמיםאנוואזאלהאיכויותיושל
השליליים.הבטיומתוךפועל
דיאגנוסטי'מבחןרקאינוהנירולוגיהאבחוןמפגש
ראשונה,ממדרגהטיפוליכלימהווההואאלא

ולמערכותלמבניםחדשהמודעותמקבלכשהאדם
 1חייואתוהמקדמיםהמכשיליםהנפשייםהיחסים

ולכיווןמוגשמים,והבלתיהמוגשמיםלפוטנציאלים
 •חייואתלהוליךשעליו
מצבנושלבבחינהמסייעהנירולוגיהייעוץ

שלהזמןלאורךמעקבמאפשרהואהעכשווי'
 .מקצועיייעוץמאפשרוהואבאדם,שחליםנוייםיש

במצבומשבר'מעברבמצביבעיקרחשובייעוץ

הואטיפוליבתהליךלאנשיםודאות.חוסרשל
אולהמשיךאםהחלטותמצבם,שלבחינהמאפשר
מודעיםהבלתיהגורמיםבדיקתטיפול'להפסיק

השינוייםוזיהויההתקדמותאתשמעכבים

ניבויםאינםשעדייןאףבמעמקיםהמתחוללים
הטיפולוסוגלטיפולוהמוכנותהבשלותגםבפועל.
םימתאימשאינםאנשיםישלזיהוי.ניתניםהמתאים
בהכרחלא 1ביותרלושזקוקיםוישעומקלטיפול
שנפשםמשוםאלאשלהםהבעיותעומקבגלל

מעמקיהם.עםבמפגשמחויבת

איתנוחולקתהספר'כותבתחיפה,תושבתהאפט,
אנשיםעםעבודהשכוללשנים 47שלעבודהניסיון
טלביהחוליםבביתמחקרוכןובחו"ל'בארץ

שפרסמהלאחרגינות.יגאלד"רעםבירושלים,
אלינוגםמביאההיאבאנגליתומאמריםספריםשני
ידעלהמעניקניסיונהשלה.הידעמכלולאת

ולהשתנותעצמנולהכירשלנוביכולתוביטחון
חיההאפטלנו.מעניקהשהידהמודעותבאמצעות

כדברהגוףדרךהרובותהנפששלהפליאהעם
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עצמנו.הכרתשלהתכליתוהיאמראש,מובנית
שנכירנויחדשידעלנומביאיםשהחלומותכמו
כךמודעות,ביתרעצמנואתוננווטעצמנואת

בידנוהשתקפותהאתאלינושולחתשהנפשאפשר
 .עצמוומכפילהולךהמסתוריןעצמה.תכליתלאותה

האישיותאבחוןתורתעלספרלפנינולראשונה

המקצוע,שלטכנילימודרקשאינוהיד'כףלפי
הספרהזהבמובן .הנפשמבנהעלאותנומלמדאלא

המקצוע,רזיאתללמודהרוציםאתרקלאמעניין
מבנהעלנוספותתובנותשמבקשיםמיאתגםאלא

ובמינוןובדייקנותברהיטותכותבתהאפטהנפש.

מכמנישפעלנוומביאהלקורא,להבנהונוחנכון
המעטתתוךמיתולוגיים,בדימוייםהשימושחוכמה.
פסיכולוגיים,ומושגיםמונחיםבתיאוריות,שימוש
דבריה,שלאמצעיתובלתיישירהקליטהעלמקל
בדימוייםתמידחושביםאנווכהכהביןשהרי

מהקריאהמתגברת.אךהפליאהובי .ביותרהטבעי ·:· .ובסמלים
מודעתהלאהנפששהשתקפותהתובנהביעולה
בצררותתכליתבהשישאלאמקריתוצראינההידבכף

 irחצי
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צלצללאהטלפןן

לזקנים,ארץ'לאמקארתיקורמאק
עובדעםהוצאתצוקרמן'אמירמאנגלית:

עמ' 276 , 2007

צ'יגרסופר?בכללמיגופות,תשעגופות,שמונה
דלתותציפורים,אנשים,-הכלרואההפסיכופט

כלעללדרוךמוכןצ'ירגהכוונת.דרך-נעולות
היעד:אלבדרכו 1משלוכמהלתרוםוגםהגוויות,
מרס.לואלין

וחייו 1דברשלביסודווטוב,פשוטאדםהואמרס
אבלכמוהו:וטוביםפשוטיםלהיותעשוייםהיו

הואדולרמיליוןשנישלבצרורנתקלכשמרס
ימיכמהוכעבור 1ומסתבךמתפתהמתפתה.

שחייולוודאי"קרובכילהביןמתחילהואהימלטות
משהוזה"אםולתהותלעולם"בטוחיםעודיהיולא

כן?"ואםאליו.שמתרגלים
מפיוהאחת-פאזותבשתימסופרלזקניםארץלא
בל.השריףשלמפיווהאחרת"חיצוני",מספרשל
שלזיכרונו>(למיטבהמוסרילעולםמתגעגעבל
"איפשהובפתח.העומדמהעידןוחרד 1נעוריוימי

רוצהלאואני 1חי 1אמיתיחורבןנביאישבשטח
כמוהוומי .הרומןבתחילתאומרהוא " 1מולולעמוד
עםיוםיוםמתעסקכשריף,הוא,הרי-יודע

אנימסוגם."אנשיםהאנושית.הזוהמהתחתיות

הייתאםאליהם.געבנולעשותמהיודעלאאפילו
לגיהנום."חדשאגףלבנותצריךהיהכולםאתהורג
שלהאפוקליפטימשירונלקחהזההרומןשלשמו

לזקנים.;ארץזואין"לא,לביזנטיון':'הפלגהייטס,
אותם-בעץהציפוריםרעו:בזרועותזההצעירים

בשנתהשיראתכתבייטסשרות".-גוועיםדורות

שידעהביותרהנוראההמלחמהלאחרעשור , 1927
נוראהשחיתההמלחמהלפניועשורהאנושות,

אמנםמתרחשמקארתישלהנוכחיהרומןממנה.
לתחילתלעבר,עזהמודעותבוספוגהאבל ,-1980ב

העתיד.מפניברורוחששהמאה,

קולנועית,אווירהאופפתלזקניםארץלאאת
מכנסיומחגורתהאקדחאתמשך"הואמערבונית.

פעםמהירברצףוירההגבריםשנילעברוהסתובב
האקדחאתוהשיבאחדכלשלבראשואחת

טמונהכמספרקורמאקשלעוצמתולחגורתו."
שלושיםנשואיםואשתי"אניהמילולית.בחסכנותו

לאאניאבלבתאיבדנוילדים.בלישנה.ואחת
דיאלוגיםופעולות,פעליםאוהבהואזה."עלאדבר

בנפשותיהםגלויבאופןלחטטושונאטבע,ותיאורי
טמונההספרשל(המסוימת>חולשתו .גיבוריושל

בלשלימיוביןהפסיכולוגיסטיבקישורלדעתי
הקישורבהווה.חייולביןועריק-בעת-קרבכלוחם

המאפיינתבגסותולא 1בכישרוןמבוצעאמנםהזה
הגיחותזאת,ובכל"ומבו":בסרטיכאלהקישורים

נדבךמוסיפותואינןההווהמןאותנושולפותלעבר
בל.שללדמותומשמעותי

בדרךמזכירים 1פוליצרפרסזוכהקורמאק,את
הרומןהזכירליולמלוויל.לפרקנובהקשרכלל
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p ונקארתידר:מאק

~קניםארץלא

שלהמופלאסרטם"פארגו",אתהזההמחניק
הרומןעלהמבוססלסרטגם(האחראיםכהןהאחים

כמושם,שלג.יורדוכאןשלגיורדשםהנוכחי>.
-קוסמיתלאאנושית,תכונההואהרוע 1כאן

ואדיש.יפהאלאמוסריבלתיאומוסריאינווהטבע
שלדיוקנואתיפהמשרטטותהאלההיצירותשתי
חייםשביןהדקהקועלשחיכמיהחוקאיש

משפחהחיילביןורוויי-ברוטליותמקצועיים
החוקרתמתעמקתב"פארגו",שם,אינטימיים:

וכאןבעלה:שלהבוליםבאוסףמקדורמנד>(פרנסס
והסתחררנהדףהיורדו"השלג 1אשתועםבליושב
הקטןהאוכלבחדרישבוהםהחמים.הצהובבאור

הטלפוןלכינור.קונצ'רטומוזיקה,שמההיאואכלו.
צלצל."לא

אוצראתעמולקחתמתפתה 1כאמורמרס,לואלין
אתשמעירהההכרעהוזובמקרה,שגילההכסף

כולו.הרומןאתלמעשהומניעהמרבצוצ'יגר
צידשלעלילההיא 1החיצוניבמובנההעלילה,
הזההרומןשלהמוסףהערךאבל .טרפובעקבות

עמדהמתוךבמתרחשהמתבונן 1בלשלדמותוהוא
 1המודרניסטיבמובןכמעטמוסריתמוסרית,

ורצחאונסביןלהבדיליכולשלא"מיהמערבוני:
רציניתבעיהלוישמסטיקלעיסתלביןאנשיםשל

משלי."בהרבהגדולה

·:· 
ורדייצהר

ןהחןקההחרןתתנןעת

השלטון'לכסהראשוןהצעדויץ:יחיעם
בן-ידהוצאת 1955-1949החרותתנועת

עמ' 246 , 2007חיפהאוניברסיטתצבי'

במהלךשזכה-ויץיחיעםההיסטוריוןשלספרו
בגיןמנחםע"שרה"מפרספרסים,לשניהפקתו

הפוליטיקהלחקרהפרסועדתמטעםופרס
עוסק-קוקהללע"שהמודרניתוהלאומיות
לקיץועד 1949מינוארהחרותתנועתשלבקורותיה

ועדהמכוננתלאספהמהבחירותכלומר , 1955
המשךמהווההואבכךהשלישית.לכנסתלבחירות

עד 1947בשניםהחרותבתנועתשעסקלספרישיר
בשלושיעסוקלאכיבמבואמצייןאמנםויץ . 1949

ובהןבעברמאמריםפרסםשעליהןחשובותפרשיות
בכלאך ,) 3(עמ'לגרמניה"החרותתנועת"יחס
להפגנהלשילומים,השלישיהפרקאתמקדישזאת
החרותתנועתושלבגיןמנחםשלולדימוייםנגדם

זה.בהקשר

תנועתשלהבחירותמסעאתהןלתארמיטיבויץ
הפנימיתהאידיאולוגיתההתרוצצותאתוהןהחרות
נוקבדיוןמחמיץהואהאחרונהבסוגיהאולםבתוכה,
החרות.ותנועתבגיןמנחםשלהחוקהתפיסתסביב

הראשונותשהבחירותפעמיםכמהמצייןהואראשית

המכוננתלאספהולאהראשונהלכנסתנערכו

הואשולייםבהערתחוקה.לקבועהיהשתפקידה
בישיבתהתקבלההשםשינויעלשההחלטהמעיר

לאחרמיד 1949בפברואר-6בהזמניתהממשלה
הכנסתשלהחגיגיתהפתיחהולפניהבחירות
ישיבתאולם .) 31עמ' , 1949בפברואר 14 (הראשונה
המכוננת":"האספהשלחיתה-14.2.49בהפתיחה

 1ועודזאתראשון>.כרך ,הכנסת""דברי(פרוטוקול

 .הישיבהבפניהביאהחוקהועדתכיו"ראידלסון
"הצעת 16.2.49מיוםהמכוננתהאספהשלהרביעית

ישראלבמדינתהמחוקקים"לביתמעבר":חוקת
הכנסתייקראהמכוננתלאסיפהכנסת,ייקרא

אתבגיןמנחםאמרישיבהבאותההראשונה".

ביטוילידיבאיםאינם(שכללהבאיםהדברים
הראשוןהסעיףלנוסחביחסהמיעוט"הצעתבספר>:
שלהראשיתפקידהכדלקמן:היאהמעברלחוקת
שלחוקת-היסודאתלקבועהואהמכוננתהאסיפה
חוקתקבלתעםלישראל.חוקיםולחוקקהמדינה
האסיפהשלתפקידהייתםהמדינהשלהיסוד

בחירותתתקיימנהחדשיםשלושהתוךהמכוננת.
בחוקה"גדרהשהוכפיהמדינהשלהמחוקקתלרשות
והנה 1בספרנכלללאשזהכותבאתהעמ'(שם,

לאהקודםבספרועודאגב, .) 31ברורלאמצטט?
באדריוחנןד"רשניסחלחוקהכללויץהתייחס
מהמחתרת.האצ"לבצאתבגיןמנחםשללבקשתו
אותושכללהלוועדהזוחוקההגיש 1949בשנת
התקבלהוהיא 1נץשמואלואתבגיןמנחםאת 1עצמו
בגיןהזכירהתנועהמועצתשלבישיבותדעתם.על
מיוחדתישיבההתקיימהכשנהכעבורההצעה.את

כמונואמיםהחוקהכנגדדיברוובההמועצהשל
בהצעה,פגמיםשמצאו 1וייזלפרןוולפגנגד"רלמשל
ביטאההחוקה(הצעתומדינה.דתיחסיבנושאבעיקר



נמוגהדברשלבסופומובהקת.>ליברליתתפיסה
שלפעלתנותולאורדווקאאולםהחוקה,הצעת
בוועדתופעלבחוקהשצידד ,האופוזיציונרבגין
גם<כמומצוינתאינהשכללומשפט,חוקהחוק

הבלטתלעומתוביטחוןחוץבוועדתפעילותו
 ,) 149 , 136בעמ',למשללבראוחייםשלהשתתפותו

ציונולאורמובלטתזוסוגיהלאקרנה.שזודומה
שלמוגבל"הבלתי"השלטוןעלשההתקפהויץשל

משטרשלהטוטאלית""ההשתלטותועלמפא"י
לאספההבחירותבמערכתעודהחלהמפא"י

לחובתההתכחשה ,נטעןכך ,מפא"יהמכוננת.
המכוננתהאספהאתוהפכההמפורשתולהבטחתה

 ,<ויץוחוקיתמוסריתרשותללאהראשונה,לכנסת
השנייה,לכנסתהבחירותלגביגםראה , 55עמ'
 .) 89עמ'

הדיוןאתלהוסיףישזותחוקתיתללאקונה
נכתבלספרבמבואכברהלאומית.באידיאולוגיה

בגולההאצ"למטהחבריתפיסתאתלאפייןש"ניתן
הדתבהפרדתהמצדדתביאר-כנענית,כעמדה

עברית,בממשלהערביםבשיתוףמהמדינה,
וביבטולישראלארץלעריבימלאותזכויותבהבטחת
שראייתלהעיריש .) 10<עמ'הלאומיים"המוסדות
באשראנכרוניסטית,היאכ"ניאו-כנענית"העמדה

גנוהתאוהעצמאותמלחמתסיוםלקראתרק
העתכתבסביבוטושבהנהגתהצעירים""העברים

"מרכזשלהיסודאספתהתכנסה-1951בורק'אלף',
הדיוןבתקופתמדוברכלומרהצעירים",העברים

<עללכן.קודםרבותבשניםכביכולולאהספרשל
ויץ .) 32בעמ'גםויץחוזר"ביאר-כנעניות"המושג

מוסדותשבקיוםהאנומליותכלפיביקורתיאינו
טריטוריאלית,מדינהבמסגרתאקסטריטוריאליים

כותבהואלמרחב""סיעתלהצעתביחסולכן
הקיים:המשטרנגדלמאבקפןעוד"היהכלהלן:

אותוהמסמליםהמוסדותאתלפרקקריאה
הלאומייםלמוסדותוהכוונהכוחות,לווהמעניקים
לישראל>קיימתוקרןהיהודית<הסוכנות
היאראשיתכפולה.טעות<זוהכלליתוההסתדרות

לאהיאושניתמגזריאלאלאומימוסדחיתהלא
שלההסתדרותאלאהכלליתההסתדרותאזנקראה

ברורלאגם .)ב.י-ישראלבארץהעברייםהעודבים
הקיימתהממסדיתהמציאותנוכחמסיקויץמדוע

"סיעתשלמוגבלתבלתיכוחניתבתפיסהשמדובר
ליברליתמתפיסהנבעהזועמדהשהרילמרחב",

0 
$ 
~ 

 י~~~רזpינרי

~לף:ה
~זפף.ךא;ךקיר~~מף~ת

בכבדהזהבבמסגרת
: • ::•:• T T T •• : 

ןה 9 ~~
מ;ךן:א~י~הף~ת

 ה~י~~

~מף~נרימףל~זp~נכ~ים
~~י~ים י~~~ע,~ידים

והבטחזרמביטים -. . ·-. -.. 

~~בארי,

ההרהבטני
0 : • :• TT 

הזפ;רהואצבעי
: :• : • T -T 

 ה~י~~~
מלזפדיםלהסברים

 ע~ז~··. 'ת;ב~~·~ל

סא;רך~ףףן

ךח;~~ת
הרגישהמה

-• : • T 

האהףבה
-: T T 

f ס;סה~זפ;ךל
;ה qא;~תךד~סה
~;נזיםז;ךק

מ~י~ל o ~;מ
מרבכז;תועיניו

: •• T T • •• : 

ב:יl~ףר

בלב.ד

הואאותההאקסטריטוריאליהמיסודנגדשיצאה
כנפיאתלקצוץלרצון"מעברכך:בטעותמאבחן
שגורסתכפיהמדינהאתלהגביל<כלומרהשלטון
במצעכוללתמגמהניכרתהליברלית>,התפיסה
כוחותולמוסדותיהלמדינהלהעניקהסיעה:

ויץ .) 64<עמ'מוגבלים"ובלתיאדיריםוסמכויות
בהיסטוריורגפיהחשוכותנקודותלהאירגםיודע
שלהשלילייחסהלמשלכמוהחרות,תנועתשל

קולות"עלגוריוןבןממשלתלהתבססותחרות
השילומים:נגדלקרב"הדרךהפרקתתהערבים":

פשצ'יקמירי

D 

Q סד~ס~דת~קיוס:המ;ךיץ;אf מהף~;ריתב;ת
א~י pך י'~;ר ,ל; 9?לאה;ךים ,ה~~ר~?~שףי

 ה~ן~;~ג 9 ~לא ר~~לא ר~~~לאך~ם

סבאשלהרבכב;תבחברתהףבלבגףפם
: T -::·:-ז •:ד-ד-

י~ב ry~~ןז~ח.דים ת;א~~ f ן~~~
סח;רהבכלנרשםבחבילהפרטכל

T : T - : • T • - : - - : T 

~ק;םס"ך ryל~ד~ךהז; 7 הן~~~
בףלגםנרשמהלאהבכת"בת

-: :• • : : T -

ן~יקף ryלא

הםליעדםה~ר;ר;תבכשהגיעף
 .. ד-:- : :- .. ·: :

~נרשף~ת~~נף~~ךקף,
 .~י .~לף 1·ךהד;ה " i:ל.

שםלזפשרפה
-• : T T T 

אפרםפזר
•• ·-:• : T 

~ןטדק

אחד
:• T 

חסר
T -

שליאבא
-T :• • 

מאז
•• T 

ש;ה.ק.

בהוצאתאוריראהשותקמאז-פשצ'יקמירישלשיריהספר

גוונים

נכשלהואמנגדאולם ,) 102-104<עמ'ערבים""בלי
בהערתמעירהואלמשלכךמיותרות.בטעויות
הסובייטיםהשלטונותידיעלנשלחשבגיןשוליים
שמדוברבעוד ) 134<עמ'סיביר"בצפון"למחנה

הכלבסךלסיביר.כללקרובהשאינהבפיצ'ורה
משוםבושישבספרמדובר ,מגרעותיולמרות
שעדגםמההחרות,תנועתעללמחקררבהתרומה

בסוגייתרקאלאהזובתקופההמחקרעסקלאכה
 ·:·השילומים.

כרבעיוסי
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הברחותלודה

גווניםהוצאתאישה,פיסותעשהאל:אורה
עמ' 156 , 2008

לתיאורהאדםאתמשמשותתשתיתמטאפורותשתי
בהלידה,שלמטאפורההיאהאחתחדשה.בריאה

שםומתגבשומתעצבהאםברחםשוהההעובר

הואהלידהדימויובייסורים.בחבליםמלווהוגיחתו
ההיריוןמלווהפחות><היוםמחדפרדוקסלי.דימוי

והלידהנשלט,הבלתימןובעיקרהסמוימןבחרדה
תמידוהיאמחשכיםוהארתהחצנתאפואהיא

וצפויהכרחיההיריוןשלסופוהרי 1ומאידךהפתעה.
ב"איך".אםכיב"מה",לאמתמקדתוהסקרנות

 1מינורקטלה,"ייוולד"שלכבשהספקאיןהרי

יששלהיאלידהידועים.לא-גודלו 1בריאותו
 .וכצלמוכדמותוממש 1מיש

מתגבשהתוצרבהיצירהשלדימויהואהשניהדימוי
כשרוןשלמימושהיאוהיווצרותוהאדםשלברוחו
 .פרדוקסלידימויהואאףהיצירהודימוי .ודמיון
 1הפועלאלהכוחמןהוצאהפרינשלט,הואמחד

היצירהומאידךושליטה.בעלותעליושישתהליך
מעשהמפתיע,חדש, 1ראשוני-נסכמעשהנתפסת

מאין,יששלבריאהמחשבת"."מלאכתשלמרכבה

ובצלמו.בדמותורקאלאדמותולא
האלה?הסיפוריםעליותרחלהדימוייםמןאיזה
הדילמהבדמותה?זהוכמהכדמותהזהכמה

בין , historyל- storyביןהיחסעלהמסקרנת
מעניינת-הספרותיתהאמתלביןהביוגרפיתהאמת

במיוח.ד

זובשאלהעסוקהחיתהעצמהשהמחברתלינראה
במודעלה,נתנהשהיאוהתשובההיצירה.בתהליך

אלהחייםמןהמעברשעצםהיאבמודע,שלאאו
הזוהטקסטורהאמנותי.חדש,עולםיוצרהטקסט

תוצראכןהוא 1הלשוניהזה,המארגהטקסט,של
שסיפקהוהערבהשתיבחוטיאמנותיתטווייהשל

ניתןדרכיםבמספרטקסטואלית.החוץהמציאות
הביוגרפי:הסיפורשלה~י~רמלאכתאתלזהות

הספרבתחילתהסיפוריםהכרונולוגי:הרצףדרך
ועניינםבוגרתסופרתשלראייהמזוויתכתובים
המקומות,אתשםלזהותנקלהקרוב.ובעברבהווה

אלהזאתועםעולמה,בנוימהםוהחומריםהנופים
סוריאליסטיתתחפושתהזויה,מציאותיוצרים

חבוייםלרדביםריאליסטימעיןמחבואאולריאליזם,

מודחקים.זיכרונותקטעיושלסיוטיםשל
המספרתהולכתכןבקריאה,מתקדמיםשאנוככל

עדקטנה,לילדהורעייהאםמסבתא,ומצעירה,
פוגשיםשאנווככלאמrז.מרחםהמגיחהלתינוקת

כן 1הילריהרובדאתהקטנה,הילדהאתיותר
הסימבוליזםשלהתחפושותונעלמותהולכות

הקטנההילדהעםהאשהשלהפגישהוהסוריאליזם.
החצנתו ,הארתוהמודחק,הזיכרוןאלהצלילההיא

ובתוםבטבעיותעצמואתמספרוהואוהנכחתו

ערומים"ויהיובבחינתמלבושכיסויינטול 1ילדי
יתבוששו".ולא
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"האשהבסיפורבסיפורניתנהביותרהיפההתשובה

ביןמעניינתסינתזהנוצרהשבועלי",סידנאמחוף
ספרותי:בדיוןשללמציאותביוגרפיתמציאות

חלום:חולמתאדווה,הגיבורה,
שדיהןעסיסיים,עכוזיהן-שסביבהנשים"."ואותן

רעיםחיוכיםחייכו ,ומתפתלשופעשערןמזדקרים,
ציפורניהןמתוכן.נבעהמגרגרתאיטיתונהמה

הזיקית,עיני 1ועיניהןובטנןשוקיהןשרטוהעשויות

סביבהתנועעוהןבארובותיהן.והתגלגלוסבבו
איבריה.""אתלתלושאיימויתמותה,

עשהאלאורה

אישהפיסות

שלאסתטיממדמקבללילדותמבגרותבזמןהמסע
אללעתים> 1<קפקאיוהגרוטסקההאימהמןעיצוב
הכרונולוגיהמסעמובלעכךהאגדות.תום

הטקסטואלי.הרצףאתהיוצרתבקומפוזיציה

שלבמטאפורהמתחילהספרהמטאפורי:הרצף
ביןהגבולאתמטשטשהפנטסטיהסיפורלידה.

חבלישלהתכווצויותחשההסופרתלהזיה.מציאות
"לידתשלמעטהשגורהשימושרקכאןאיןלידה.
שאינו 1העורבגיחתשלההכרחעלהדגשאלאספר"
שכרכוהטבעפלאיועלברחםלהישאריכול

למרחב.יציאהעםהתכווצויות
וניירתהאדוםהדיוצבעלההתחוורסוף"סוף

'את,הכתיבה."האמיתיהדברזהשהאדימה.הסיפור

כך.'רקידעה.להוציא'.מוכרחהאניהזההכאב
<עמ'אותה'"יולדתאנישלי.העצמיותזוכותבת.
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תהליךהואהשונותפיסותיועל-עצמוהספר
לידהאותהאל ,סופואלשהבשילההתעברות,

בסיפורואילו 1הראשוןבסיפורשמתוארתהכרחית
יותרהרבהמאיים 1הזויטשטושישברצףהשלישי

אלאהאישיברובדלאוהפעםלספרות,חייםבין-

הארספואטיקה.שלברובדכמעט
המטאמורפוזיסאתקצתמזכיר"תיקנים"הסיפור

קפקא:אצל
אתהחליפההיאהוזה.שהואבטוחהחיתה"יהודית
 1נקיבסדיןשובאותועטפהמקקיםשרחשומצעיו

הנמוכה,מיטתועללהעלותוונאבקהאותוגררה

הואאמר""'הואבנהדבריאתזכרההיאהרחבה."

זה 1במוחירואהשאנימהאתאציירשכאשראמר

 .) 29,30<עמ'חי'"ממשיהיה

שלבמטאפורהעצמההמירההלידהמטאפורתכאן
גיבושרקאינוהכתיבהתהליךיצירה;בריאה;

 1לידתנומרגעבנושטבועמהשללידהעדוהבשלה

תהליךמשחרר.והואגואלוהוא ,תרפויטיוהוא
מקוויהיוצאעולםלברואיכולתגםהואהכתיבה
 1עלינומשתלטוהואוהמיליםוהדיוהדףשלהמתאר

להמית.אףועשוימתישוהוא

החללאתממלאותשטניות,ארוטיות,בחלוםהנשים
<בעיקרומאזכרותהנעדרת,האםשהשאירה

הרשמיםאתוהציפורניים>האצבעותבתיאורי

החורגת"."האםמןהילדיים
חלוםביןהגבולותמיטשטשיםהסיפורבהמשך

הפסיכולוגיתההתרחשותביןומציאות,
התודעהשלהזוהזרימההפיזיולוגית.להשתקפותה
בלשוןהמעוצבהבדיוניבעולםמתאפשרת
לחיקהכמיהההארכיטיפית.המטאפוריקהבאמצעות

היבלעותשלאודבניותבמחשבותעצמהממירההאם
הגדולה"."האםשלהקוסמיהרחםהים,בגלי

במישורשובהתאפשרההחידלוןמחווייתההיחלצות
אלהפרויקציהעם 1המטאפוריובמישורהנרטיבי
סחפהוכמעטהיםבגלישנאבקההגדולה""האשה

הצילההטובעתמןההינתקותהגיבורה.אתעמה
המיתה-המטאפוריוברודבמטביעההנשיםשתיאת

ואפשרההתהוםאלהקוראתהגדולה""האםאת
אשהואולינשים?שתיהאמנםעצמית.התיילדות
כזבו".השיר"מיטבשהריחשוב,לאובבואתה?

בחולמכוסהכשגופהששכבהבאשההבחינה''אדווה
לאדווה."לה,וחיכתהתמידשםחיתהכמוהים,
אלזרועותיהפושטתחדשה,אשהמהיםיצאהכמו
זוחיתהאימהי."פניםבמאורלחבקהאדווהמול

שלאמטביעה,שניצלההאימהית,האשהדמות

המערבולת",מתוךשיצאהעדלאדווהלהנתחוורה

·:· 
שפיראשרש

הספרהשקתבערבשנאמרודבריםמתוך
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הקהילהספר

בן-מכוןאתיופיה,עורכת:סלמוןהגר
ידשלבמזרחישראלקהילותלחקרצבי

בשיתוףהעברית,והאוניברסיטהבן-צבי

מורשתלשילובהמרכזהחינוך'משרד
עמ' 214 , 2008המזרחיהדות

יהודי<קבוצתישראלביתאקהילתעלהספר
המאפיינתאלבומית,במתכונתאורראהאתיופיה)

במאותבמזרחישראל"קהילותהסדרהספריכלאת
זוחשובהבסדרהוהעשרים",התשע-עשרה

קהילותבמגווןהעוסקיםנוספיםספריםהתפרסמו
חייםד"רשלבעריכתוכולםכמעטבמזרח,ישראל
כברנשקףאתיופיהעלהספרשלייחודוסעדון.

הראשוןמניליקהאתיופיהמלךהשער:מתמונת
חלקזהוהקודש",ארוןאתבהחזיקולאקסוםנכנס
באחדבכנסייהצויראשרויפהפהגדולקירמציור
בצפוןחיואתיופיהיהודירובטבח.שבאגםהאיים

בארצםשכונואלה,יהודיםמערבה.ובצפוןאתיופיה
קטניםכפריםבמאותברובםהתגוררו"פלאשה",

ומוסלמית.נוצריתאוכלוסייהבקרב
מיוחדסיפורהואלישראלהעלאתם-עלייתםסיפור
ומעמדםהשונהעורםצבעעקברקולאבמינו
היהודי",ל"עםבאשרהמקובלותההבנותמאתגר
במהלךאלףמאההעולים:מספרעקבגםאלא

יוסף,הרבשלפסיקתוהאחרונים.העשוריםשלושה
דןשבטמצאצאיהםהאתיופיתהקהילהבניכי

חוקבהחלתישראלמדינתלהכרתהובילה 1האבוד
השבעים.שנותבאמצעאתיופיהיהודיעלהשבות

לכדו 1כךכל 11"המתוקשרתהעלייההחלהמאז
העלייהמבצעישניהזרקוריםאוראתבמיוחד

ו"מבצע ) 1985-1984 (משה""מבצעהדרמטיים:

יהודישלסיפורםרקלאזהו ,) 1991 (שלמה"
שעלילתוסבוךפוליטיסיפורגםאלאאתיופיה,
משם,הרחקוגםשםואשרסודאןעבראלהשתרעה

עקיפיםדיפלומטייםאינטרסיםהסיפורפגש
הברית.ארצותשלזהבכללוחיוניים,

תמונות 1העשירהתוכןלצדמציג,הספר-האלבום
באקסום,ציוןמריםכנסייתביניהןומרתקות,יפות

בניאמנותבלליבלה,בסלעהחקוקההצלבכנסיית
שנכתבוערכיםובועשירהספרתוכןועוד.הקהילה

 1אוליךחגיביניהםבנושא,המומחיםטוביבידי

קשתואחרים.דיילשלרה 1סלמוןהרג 1קפלןסטיבן
היבטילכל 1השארביןונוגעת,רחבההנושאים

ביןגומליןלקשריישראל'ביתאקהילתשלהחיים
בקרבהציונותולהשפעתהישראלילממסדהקהילה

הישראלית.החברהעלאתיופיהיהודי
בווהמכודבהרחבהמחקריבמבטהספרחשיבות

הספר .ישראלביתאקהילתאתומציגסוקרהוא
להבנתורב-עזרמפורטתאריכיםלוחגםמציג

הקהילהלבניהרלוונטיתהאתיופיתההיסטוריה

 ·:·ולחייהם.

רונןיהודית
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ארץלאבכללזןאןלי

ינןטעליאן ...ישראל

בדרן

ידיעותאסתרי'אברה:טגאמלקאומרי
עמ' 284 , 2008חמדספריאחרונות,

שלחייואתהמלווהויפה,צייצניתציפור .אסתרי
הנושאתסנוניתגםהיא •פטגו 1הסיפורגיבור

בחוויותשמקורםספרות,שלניחוחותבמקורה
"נוצותיהלישראל.מאתיופיהשעלוהיהודיםקהילת

וגוןומבריקות,שחורותהיוהקטנההציפורשל
בהתרגשותמתארכתום-זהוב",ומקורהרגליה

לראשונהאליושנגלתהבעת 1פטגו 1המספר
בתיאוריו,פטגוממשיךהימים","באחדבילדותו.

פטגועצים.לקוששיצאואזלץ'האהובהוסבתוהוא
מעלבמעגליםה"מרחפתקטנה,ציפורכיהבחין
בהתלהבות."ו"מצייצתאזלץ'"סבתאשלראשה
נרעשהילדבצפצופיה".לסבתומשהולומרמנסה
כילומסבירהוסבתוהרגילה,בעונהשלאמבואה
הזהההתגלותמעמדמאז .בשבילוהגיעההציפור

לומבהירההמיסטיקהלעולםהמקושרתסבתושבו
סגולה,יחידילד 1כלומראסתרי","ילדהואכי

שפתמבינים."אינםהאדםשבנישפה"להביןשזכה
מילים",וללאהגייהללאהאלוהים,שפתדומייה,
אותוומנחהלווייתולבתהאגדתיתהציפורהופכת
כאחתוהמצייצתהמעופפת 1אסתרי •בדרכו

נסתרחייםממד 1שדיהאלמעולםיוצאתהציפורים,
היחידיםהםוסבתופטגואליו.וחוזרתאנוש,מבני

אסתריבתבונתה.ומסתייעיםמסריהאתששומעים

פטגושלובהרהוריובחלומותיוהחיהגיבורההיא
הרחבהווזאבהבעמקהקסומיםילדותוימימאז

זרמוזהבעמקשבאתיופיה.גונדרשבאזורוהפורה

זרימתלצדחייהם,בשגרתישראלביתאקהילתחיי
הדוקמה,עציובצלוהאשכוליתהווזאבהנהרות

שחורים.לענביםדומיםשפירותיהם
אתיופיהיהדותשלקולהאתהמשמיע 1הספר

הראשוןחלקים.מארבעהבנוי 1לארץשעלתה
ישראלביתאקהילתוחייפטגוחיילתיאורמוקדש

<כךלירושלם"ה"מסעאתמתארהשניבאתיופיה.
אתמתאר ,האבות""ארץ 1השלישיהפרקבמקרך),

דןהאחרוןוהחלק 1בישראלההסתגלותייסורי
אסתריאותןשסיפרהכפי 1ישראלביתאב"תולדות
לפטגו",

שהיוהטוביםהחייםעלהמתרפקהפותח,החלק
ומוגןאהובטבעילד<בראייתעודושאינם

סביבתואתפטגוחייאתמתארהחמה),במשפחתו

הסביבהעםותוססצבעונימפגששלו:יוםהיום
ריטואליםחג,מנהגיהצגתהמים,ושופעתהירוקה
ביחסיהתנהגותערכיגםכמוומורשת,דתיים

שמאופייןחיים,ואורחאנושוביחסימשפחה

בולטרקעםעלוהכבו.דצניעות 1יושרבפשטות,
מתיאור .לסבתוהילדביןהמיוחדהאהבהקשר

סביבתעללהקישהקוראאמורהמאושרתהילדות
קשיינעדרתלאכיאםוהטובה,היציבההחיים

שבאזורבכפרםקהילתוושלמשפחתושלהקיום,
שבאתיופיה.גונדר

אלהמחייםמייסרתבפרידהעוסקהשניהחלק
ביתאבנישלבמסעםהקשההמעברובתקופת
שכנתה 1סודאןדרךירושלם,אלמגונדרישראל

ארה"ב,עםהסכםבתוקףשאפשרה,אתיופיה,של
לישראל.מסודאןהטסתםואתשטחהאלהגעתםאת
טגאמלקאומרי 1הספרמחברהכתירבמקרהלא

והמוות"."האכזבהבשםהמעברתקופתאתאברה,

עלידיעהוחוסרהרגדרכים,שודמחלות,רעב,
מוכרותלאלנורמותחשיפתםלצדלהם,הצפוי
בחייהםשמותעשוואכזריות,רועשחיתות,של

בוקרעםנקבריםהיו"המתיםהשורות.אתודלדלו
שקברוהמשפחהקרוביהמדבר.אדמתבתוךבדממה

בשלעמוקיםבורותלחפורהתקשוהמתאת
המועטבעפרהמתאתשכיסולאחר 1לכןחולשתם.
באבנים.אותומכסיםהיוהםמהארץשהוציאו

היווהםאבניםלאסוףכוחדילהםנותרלאלעתים
מןמציצותורגליוכשידיוהמת,אתמשאירים
עלאימההלכונוספותקיומיותסכנותהקרקע".

 •המסליטאנשיבמסעם.ישראלביתאקהילתבני
נהגו .בדארפורשבסיסהמוסלמית,אתניתקבוצה

לגידולםוהןעבדיםלסחרהןילדיםלחטוף
מעורבים , 2008היום,<גםבמשפחותיהם.כמוסלמים

המתנהלתהאכזריתהאזרחיםבמלחמתהמסליטבני
בדארפוך.)שניםכחמש

"ושבוהאבות.בארץלחייםמתייחסהשלישיהחלק
הפרקהמשנה.מכותרותאחתהיאלגבולם",בנים
בישראלהראשוניםהחודשיםהטיסה,בתיאורנפתח

עלהשמועההקהילה.בנינקלעושאליוובשבר
גםהמאייםלמוותאיורהואאזלץ'סבתאשלמותה
אםגם ,קהילתומבנירביםחייועלפטגוחייעל

קריסתוכוללרוחניאלאפיזיבהכרחאינוזהמוות
עםהבוטההמפגשהחיים.טעםואיבודערכים

הזרה,דהיינוהישראלית·הפרנג'ית","החברה
 1ישראלביתאקהילתבניעלוהמנוכרת,הבוכרית

סמכותםו"ביטולשהטילההמשפילההגיורחובת
אתלמחוקהעקבייסיוןרהבהדתייםגיהמכהישל

למשל,הסביבה,שלהגזעניהיחסואףתרבותם",
הקהילהבניאתוזעזעוערערו"כושים",בכינוים
אלההתייחסותדבר.לכלכיהודיםעצמםהרואים



אברהסגאמלקיאומר

הפרנג'י"הממסדאלאוה"פרנג'ים",הישראלים
ועלהכאבעל ,הניכורעלמעידהוהאטום",הגזעני
לעוררהצליחובישראלוהממסדשהחברההזעם
ההשפלותמסכתמאתיופיה.העוליםבקרב

ועוררהסביבתוואתפטגואתאמללהוההתעללות
בכללזו"אולי ?האבותארץזו"האם :תהייתואת
בורך?"טעינואוליישראל."ארץלא

בציפורפטגונזכרוהאומללות,היאוששבתוךאלא
כוחלוהעניקושתיהןאזלץ'.ובסבתוהאסתרי
עםבשדההמפגש •בושאחזהשיתוקמןלהיחלץ

ביןובונהחושקשריוצרהקיבוצניק, ,הישראלי
אוהבימאתיופיה,החושיםהעוליםלביןישראלארץ

פטגוביניהם.שמחברתהיאאומהאמאהארץ.

אתומילאושבווהחייםהחקלאותבענוותהשתלב
באומתטומןהואהחושיםחייותחילתעם .עורקיו
ומספרמאתיופיה,שהביאהחיטהרגגיריאתהארץ

ותקווהופיוסהשלמהמתוך ,ולציפורלסבתוכךעל
יותר.טובלעתיו
"ספריות"במוודהליורושקיימה ,מענייןבראיון
מחברעם ) 2008בינואר 9הארץ,'ספרים',(מוסף

היקרהספרמהולשאלתהבתשובה ,אסתריהספר
המדריך •ישראל"צמחיעונה:הואשרכש,ביותר

 'התשובהאתאהבתיישראל".בארץופרחיםלצמחים
אותועללחשובשלאיכולתיולא ,אותישריגשה
חרוכיםשל,ויסקיעטיפריבספרגםהמככבמוריך

פטגו;אומריאתלהכירבליעובו>.עם(הוצאת
אהבתלהצצה ,כךכלהשונותחיינונסיבותוחרף
משותףומכנהערכיחיבורומציעההישראליהטבע
המגוונת.הישראליתהחברהמרכיביביןחשוב

בהיסטוריהשדןהאחרוןהפרקהואומלמדמרתק
שלחשיבותוישראל.ביתאקהילתשלובמורשת

הישראליתהסביבהיודעתמהשכןבולטת,זהפרק
ישראלביתאאנשיהגיעואמנםהאםזו?קהילהעל

שלבנומנליק,שלשובובעתלאתיופיהכיהודים
מלכתאמושלממלכתהאלמירושליםשלמה,המלך
יהודיתקבוצההםישראלביתאאוליאושבא?

קשריהיוומההאבוד"?"השבטשריו .מבודות

שלצוןוהנוצריםהמוסלמיםקהילותעםהקהילה
בנישלקולםאתהמשמיע ,פטגובאתיופיה?חיו

המורשתסיפוראתמביא ,זושקטהקהילה
"אנשיישראל.ביתאקהילתשלההיסטורית

אתשנצרוהם ,מסבירהואלדורותיהם,האסתרי"

 ·:·מורשתה.ואתזוקהילהשלההיסטוריה

רונןיהודית

אןפטומופןםטמןדןנוזם

אופוסטמודרניזםג'יימסון:פרדריק

הקפיטליזםשלהתרבותיההיגיון
גינצבורג-הירש,עדימאנגלית: ,המאוחר
עמ' 109 , 2008רסלינגהוצאת

ניהיליסטיתפילוסופיתגישההואפוסטמודרניזם
שלהארבעיםבשנותשצמחהולתרבות,לחברה

המאוחרהקפיטליזםהופעתעםהעשריםהמאה
וכאנטיתזההרגעינית>התעשייהמהפכת(בעקבות

מופיעיםהתופעהניצניהסובייטית.לרודנות
הפוסטמודרניזםהמאה.בראשיתכברבפילוסופיה

בדעיכת 1עצמובתוךהסובייקטבהעגנותמתבטא

בהתעצמותקטנות,מדינותבהופעת 1המדיניהסור

שבה,הפרסומיהאלמנטובהתגברותהתקשורת
האיויאולוגיות,בקריסתגלובלית,בתעשייה
ישאלהלכלגוברת.ובצרכנותהלוגיקהבתנומת

ובאדריכלות.בקולנועבאמנות,מאפיינים
על~שנותכמהנכתבוגירת,האיויאולוקץלמרות

שלהנוכחיהחיבורהיאמהןואחתהפוסטמודרניזם,
מומחההוא , 1934יליד 1רן'יימסג .רן'יימסגפרוריק

רכישתהשלצורךהמרקסיסטית,לתורהבינלאומי
ים.שבעשרבמשךהשישיםשנותבמהלךהתבודד

הספרותיהבסיסאודותעלחיבוריםכמהכתבמאז
המרקסיזם.שלוהתרבותי

מקשה"פוסטמודרניזם",המושגאתלהבהירנוי
אינןהמושגתופעותהאםושואלעצמועלג'יימסון

להשיבנויהמודרניזם;שלישירהמשךאלא
הביטויאתטובעהואהשאלה,עלבשלילה

שמאפשרתרבותית"כוומיננטה"פוסטמודרניזם

חלקהואשהפוסטמודרניזםלטעוןהגל,בעקבותלו,
"לחשובנויזאתהעכשווית,המציאותמןדומיננטי

ביותרהאפקטיביותהצורותעליותרמדויקבאופן
בימינו",רדיקליתתרבותיתפוליטיקהכלשל
שלהפרסומיתהרדידותעלהיתרביןלהצביענוי

משווההואהוורהולי.במותגמשתמשהואהתקופה,
"נעלילביןגוןואןשלאיכר"נעלי"זוגהציורבין
וורהול.אבוישלמוברר>מוליד(שליהלומים"אבק

הגוףשלהפשרחסרתוהגשמיותהעומקלעומת
המשמעותעלעומדהוא 1הראשוןאצלהטבעושל

הבנלילצילוםוהחברהההיסטוריהידיעלהמוענקת
השני.של

האדריכלותשל"האקלקטיותעלמדברהוא
הסגנונותכלאתהטורפתהפוסטמודרנית

אף 1עיקרוןובלאבאקראיהעברשלהאדריכליים
ביתןבאמצעותטענתואתומוגיםרב",במרץכי

ומלוןקליפורניהמדביקה,בסנטהרגיפונקשל

אנג'לס.בלוסוסטמן
הנוסטלגיהסרטיאלג'יימסוןמתייחסעוו

"המחוללגורם 1פיועלשהם,הפוסטמודרניים
שבוהיסטוריפסבוועומקשלחושהקונוטציה
שלרגליהאתדוחקיםהאסתטייםהסגנונות
הקולנועשכוכביבעודה'ממשית'",ההיסטוריה
כלל(בורךאישיותבעליהיוחמודונים

הפוסטמוורניםהכוכביםנונקונפורמיסטית>,
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עלגםמדברהואאישיות.ללאמיניותמשורים
שלאלוכגוןאמריקנייםהיסטורייםרומנים

מונעתהדמויותשלהאנונימיותשבהםווקטורוב,
 .ההיסטוריערכןעללעמודמהקורא
פוסטמודרנית.היאאףערינושלהאורבניתההוויה

הנוףפניעלהחולפיםהגשריםהרכב,גרוטאות
כעתמצוייםאנו .והמסנוורהשטוחהאנושי

 .ואנוהבנויבחללמוטציהמעיןשלבמחיצתה
לעומתו.קוגניטיביבפיגורנמצאים .הסובייקטים

וורהולאבדי ,"םייהלומאבק"נעלי

במוטציהלוותהשלאמוטציההתחוללהבאובייקט
מערךאתלהרחיבמצוויםכאילוואנובסובייקט,

בסופושאולי 1לשינוילהסתגלנוישלנוהחושים
ומתמיומאזהאדריכלותאפשרי.בלתיהואוברשל

האדריכלותוגםמנרטיבים,תכניםשאבה

בחלל.התנועהממושגישואבתהפוסטמודרנית
בחללנמחקוהביקורתיהכלליהמרחק

(מכשירהסקסטאנטשהמצפן,וכמוהפוסטמודרני.

המתנייעת(משקפתוהתאוווליטמיקום>המודד
נקודות>שתיביןמרחקומודותובמאוזןבמאונך

לצפותישכך 1הימיבמרחבהתמצאותאפשרו
התמצאותאתשיאפשרותרבותייםלמכשירים

תנועהויאפשרוהפוסטמודרניבחללהסובייקט
בתוכו.

משוםמסה,לחיבורולקרואהיטיבג'יימסוןפרוריק
אינטואיטיביחיבורזהוסוורה.משנהשאינו

אבלשלו'המייויתלעריכהלצורךשלאהמתייחס
 ·:·הפוסטמודרניזם.עלודיוןמקיףחיבורמציע

תדירתמרה

 2008יולי



השבעוםשנותבאולת,

הוצאתהסגולים,ההריםמולבאר:אוריה
עמ' 271 , 2007עקד

בהשוואההסגוליםההריםמולהרומןשלייחודו
ברקעוהואהישראליתהפרוזהספרילמרבית
באילתמתרחשתעלילתוהדופן:יוצאהלוקאלי

הדרומיבקצההזאתהעירעלבסביבותיה.ומעט
לומראפשרהישראלית.הסיפורתפסחההארץשל

אופיובעלותטעונותמרכזלעריביחסקופחהשהיא
מכברזהשתפסו 1והיסטוריעכשווי 1קוסמופוליטי

אילתוירושלים.אביבתלדוגמתהתודעה,מרכזאת
לקצבוהנעים 1המחרדאגתחסריהזרוקיםהחייםעם
מסתבכיםשלבריחהמחוזהחולף,הרגעשל

לקונצנזוסמחוץמהמשוםונשארהחיתהלמיניהם,
אתגרשתציבמבליומרוחקת,שכוחה 1הספרותי
המדבריבנופההפוטנציאלאףעלפרוזה,לכותבי
בסוףשלה.המנומרהאנושיובמרקםהנשימהעוצר
בנוסחחוקפרוצתכעירנתפסההיאהחמישיםשנות

דרמהשלשורשיהצומחיםמכאןהפרוע.המערב
חובקהרומןהשבעים.בשנותהמתרחשתאנושית

נאבקותיום,קשותוכואבות,אוהבותדמויות

עלבאושלאומאווייםגעגועאכולותומשלימות,
לבן.בשחורהכללאסיפוקן.

המתפתחתוקולחתמרתקתעלילהלרקוםיודעבאר
רגלפשיטתבגלללאילתשירדהמשפחהבטבעיות.

הדעתקלתהתנהלותועקבבחובות,והסתבכות
כבןגברי;ס,המשפחה,אבישלהאחריותוחסרת

פרודשהואשניםזהנשים.ורודףבטלן 1קלפן , 60
אשהמשאירהואבביתלפה.הידמןוחימאשתו
המחפשתובתקרבהלוםבןטינה,ונוטרתמרירה

עלעלובבצריףמעבירהואימיואתדרכה.את
מביתשברחהטוביםבתנערהאורנה,עםהחוף

נוטלהואלסמים.והתמכרה 1הארץבמרכזהוריה
מהם.אותהלגמולומצליחחסותותחתאותה

הדדית,תלותשליחסיםמערכתביניהםמתפתחת
חסרתמצוקתהותסכולים.כעסיםנטולתשאינה
מובילה 1ממנוהריונהבעקבותאורנהשלהמוצא
בביתהמחסהמוצאתוהיא 1התלותיהקשרלניתוק

-ההפלהתמורתשמשלמתסטלה,ידידתהשל
לתיירים.צבעוניחולבקבוקיבמילויעזרהתמורת
עםיחדהחמישיםשנותבסוףלאילתהגיעהסטלה
שחברהלאחרחופש.שחיפשו"ילדי-פרחים"שאר

עצמהבכוחותלהסתדרלמדה 1ילדעםאותהנטש
ולהתפרנס.

אורנהביןחשאיאהבהקשרנרקםבדרך-לא-דרך
שלהקרבהלוםבנו 1והמלנכוליהמופנםחנןלבין
ליוסלאנתונההמספרשלאהדתוהשרמנטי.יוס

הגדולבקרבהשתתפותועלוהמתרברבהכוחני
הלום 1חנןבנו 1גיבורלאנטיאלא 1באל-עלמייך

פגועמכךפחותולא 1כיפוריוםממלחמתקרב
אורנה,שלנטישתהלאחר .אביושלהמזלזלמיחסו
שנותשלבאילתהעלילה.ממרכזיוסמוסט

חסרההרפתקאותשוחרעבורהמפלטהשבעים
זמנית.תעסוקהמוצאהואשםבאו~ירה,הואהתקנה
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לבקרן.שיבואוציפושכמומכולה,וארניותמיכליות

שנקטעאילת,הרישלהכהההרכסהתנשאמימינם
לעברמערבהשפרצוצרים,בוואדיותושםפה

המדבר".

מומש,שטרםאנולחפירמזמעיןישהרומןבסיום
כעבורלחזורצפוייואבשיתרחש.להניחסביראך

המצפה.לבובחירתאלההפלגהמןחודשיםכמה
שהםתוךבחייהםחדשדףפתחווחנןאורנה

במהלךהמתחיםתמנע.לאזורמאילתמתרחקים
גרמולאורזיהשלהקפהבביתלילישלהחתונה

צפויהשחיתה 1לבןהאבביןההתכתשותלתהפוכות,
טוב.בכינגמרה 1הכללשבש

קיוםמאבקישלטיפוסיישראליסיפורזהו
קריא .דרבשלבסופובהצלחההמוכתריםוהישרדות

אולייומרות.וללאושרקכחלללאריאליזםוקולח.
יותרומורכבתמעמיקהגישההואקצתשחסרמה

וביחסיםהדמויותבעיצובהפסיכולוגיההיבטמן

באראוריה

הסגוליםההריםמול

חנןביןהמשותףהמכנההןהעברצלקותמעתה
ולבנותלהשתקםאותםמדרבנותוהןאורנה,לבין
שבההקטנה,בעירלאילת.מחוץחדשיםחייםיחד

כנפייםהשמועהלהעושהכולם,אתמכיריםכולם
אתיפהבעיןרואהשאינה 1חנןשללאמוומגיעה
גוברתהאהבהאבלהמופקרת,הצעירהעםהקשר

ההדורים.אתומיישרתהכלעל
חלקישלחיבורכמוהעלילהאתבונהבאראוריה
המקרייםבמפגשיםדרמטייםרגעיםיוצרהואפאזל.

רווייהקולחיםבדיאלוגיםהדמויות,בין
סיטואציותבהפגשתביניהם,הקונפליקטים

כשאחדבטבעיות,זומתוךזוונובעותהמתחברות

גםיוס.שלהצריףמפתחהואהמקשריםהאמצעים
העלילהבהתפתחותתפקידורזיהשלהקפהלבית

יוצאיםממנוהסוגים.מכלמפגשיםצומתבהיותו
החתונההואכשהשיאחלקיה,אתהקושריםהחוטים
וספיחיה.בוהנערכת

הסוחרבציימאיהואיוס,שלהבכורבנויואב,
ורזיהחודשים.לכמהאחתבאילתעוגנתשארנייתו

אתלולהשיאומקווהלבואועינייםבכיליוןמחכה
הקונפליקטיםמתגלעיםמגיע,כשיואבהיחידה.בתו

במשפחתוכלכליותפרצותסותםיואבהמשפחתיים.
לתתעליולוחץ 1אביושללנושיומשלםהרעועה,

המזלזליחסועלבונוזף 1המיוחלהגטאתלאמו
חתונתאתמממןולבסוףקרב,מהלםהסובלבחנן

שהואלומראפשראחדמצדלים.וחוזראחותו
מחיילהיחלץבידושעלה 1ברומןהיחידהמצליחן
שנימצדאךוהבעייתית,הקרתניתמשפחתו

מלבדוהאישיים.חייוהחמצת-מחירישזולהצלחה
מבחינהעצמהאתלבנותהצליחהסטלהרק

טובעיםהשארכלתסכולים.וללאבעוצמהכלכלית,
אישיותובעיותפרנסהבעיותשלבמדמנה

הבינוניות.עםלהתפשרנאלציםאוופסיכולוגיות,
מקוםבחירתהואבספרהמיוחד 1כאמור

מעסיקהיומיומיהאורבניהרקעלאההתרחשויות.
 1הפראיהנוףשליופיובעיקראםכי 1המספראת

וחנןאורנהשלהליליבטיולםהיתרביןהמשתקף
גבעותהכוכבים,זרועיהשמיםהפיורד:לאזור

"משמאלםהצר.הפיורדצדימשניהכהותהגרניט
ומרמות,שחורותארניותשלצלליותאליהםניבטו
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פלועודדמאנגלית:

במחציתהאמריקניתבשירהוהמשפיעותהחשובותהמשוררותעםנמנית ] 1997-1923 [לכרטובדניס

שהמירמרוסיה,יהודיחסידולאבוולשיתלאםאנגליה,באסקס,נולדההיאהעשרים.המאהשלהשנייה
כאחותבלונדוןלכרטובשירתההשנייההעולםבמלחמתהבליץבתקופתאנגליקני.לכומרוהפךדתואת

קבצישניהברית.בארצותלהתגוררעברהאיתרגורמן,מיצ'להאמריקנילסופרנישאה-1947במתנדבת.
לשוןדפוסיפיעלכתובים ,] 1952 ["הכרישים"ו ] 1946 [הכפולה""הבבואהשלה,הראשוניםהשירה

משוררימחבורתוהושפעההאמריקנית,והדיבורהשירהשפתבקסמיבהדרגהנשבתההיאאךמסורתיים:

הפכהוהשבעיםהשישיםבשנותבמיוח.דויליאמסקולרםויליאםומשירת Black Mountainמכללת
פמיניסטיתלשירהביטוינתנה " The Nation "העתבכתבהשירהמדורכעורכתפוליטית.לפעילהלכרטוב
ומעורבותצרופהאישיתליריקהביןהשילובהואביצירתההייחודוייטנאם.מלחמתנגדמחאהולשירי
"חיים ;] 1967 [הצער""ריקוד ;] 1961 [יעקב""סולם ;] 1956 [ועכשיו""כאןספריה:ביןאמיצה.חברתית

לימדהלכרטוב .] 1992 [לילה""רכבת ;] 1987 [מים""נושמת ;] 1978 [ביער""חיים ;] 1968 [במלחמה"
מסות.ספריגםופרסמהומכללות,אוניברסיטאותבכמה
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שלוםעושהשורה

אורראהסומק,רונישלהשביעיספרולאורז'גן-עדןהשיריםקונץ
זמורה-ביתן>.<בהוצאת 2006ב-עשיריתובמהדורה-1996בלראשונה

לאורךסומקופרסםשכתבשיריםמבחרבתוכוהמאגדהקובץ'את
השירחדשים.שיריםשמונהחותמים ) 1996-1976 (יצירהשנותעשרים

נקרא-שמהאתהחדשיםהשיריםלקבוצתהמעניק-מביניהםהראשון

שלך?'השלוםהתחילמתילשאלה:'בתשובה

שלך?השלוםהתחילמתילשאלה:בתשובה

 הן~~~ך:;~ן:ד ה~~ך:;*יתקיר~ל
~ן-גףךי;ןדריל W~רףם:בזp~~ךה ;ר~~~ת.זכלף

אףםשלהשפגנ!והפניאתך;מה,במסגרתףליך;'
 •:ז•ז: · ..- ••: •: T ·:·:: ·כף~ת'ףם.

ת;לים~ם w~ז:וי wדס ,' 56א; ' 55~~גתס:הדה"
 ח~~חם~ז ,ה~~ך ר~~ןה.:ד 7"דה

ך~לה.סנכן

"ספרותהמכונותהיצירותבקורפוסלהיכלליכוללכאורה,הזה,ריהש

 .>ישמעוניבתיה<כדבריהמעברה"

שנוסחוהדומיננטיותהקריאותמשתיחורגתבוהמעוצבתשהחוויהאלא
ובוחנתמזרחי'ממוצאיוצריםבידיהנכתבתלספרות,ביחסבביקורת

שלהחמישיםשנותבשלהיבסביבותיהאובמעברהשהתרחשוחוויות
הלאומית-ציונית,לקריאהאחדמצדהיאכוונתיהעשרים.המאה

 4לבנברגעליזה 3 'לאורדן 2שקד'גרשוןכמומבקריםהיתר'ביןסחו'ישנ

בלסשמעוןשלהמעברהכמוטקסטיםגדרוהרפיהשעל sזהביואלכס
בלוקאליהעוסקתכספרותמיכאלסמישליותרושוויםשוויםוהרומן

כיהמבקריםגרסוהללוההגדרותבסיסעלעדתית.מחאהומבטאת

בלוקאליהעיסוקאתלהמירותבעולקנוניזציהראויהשאינהספרותזוהי
הקריאהניצבתשנימצד .ובאוניברסליבקיומיבעיסוקובעדתי

ובן-חביב.ודולי 6חברחנןהבולטיםנציגיהביןאשרהפוסטקולוניאלית,

במאמרה-ספיבקגיאטרישהועידההתפקידאתעליהםקיבלוהללו
 8לדבר?"המוכפפיםיכולים"כלום

שלהתנגדותואתלחשוףכלומר'הפוסטקולוניאלי.לאינטלקטואל-
המוזכריםהטקסטיםאתהללוהגדירולפיכך' .ולערכיולמערבהמזרחבן

בההמעוצבתההתנגדותאתדיונםבמרכזהציבוחתרנית,כספרות

מחודשת.לגיטימציהלהלהעניקותבעוההגמוניהלאומי-ציונילשיח

"מחאה"המושגבהמרתביטוילידיהבאהטרמינולוגי'השוניאףעל
-קריאהמכלהנגזרתההפוכההשיפוטיתוהעמדה"חתרנות",במושג

שתיהןבבסיסהללו.הביקורתיותהקריאותשתיביןהדוקקשריש
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עללעתיםלשמחתילעתיםבדברי'וישתמעוהדיהםיעלוכמאליהם
כורחי.

הספרותחקרעלהאקדמיתהמתודולוגיהיישוםשלהמוצהרתמגמתו
מגמהזוחיתהואכןהזה,היקרהמקצועאת "~ד~ל"אמורהחיתה
לאעדייןולכןלה,מיוחדקושיבהכרוךאךהכבוד";ל"כלראויה

כברצלחו'שלארצינייםניסיונותהרבהאחריבדיעבד'נתממשה.
היפהשהספרותכאילומושגת,בלתימגמההיאשמעיקרהמסתבר
תףכחגםאשרממוסדת,במתודהלהיחקר"מסרבת"עודעצמה

הספרותשבמחקריוהאמיניםהשיטתייםאפילובעליל.כאובייקטיבית
של-מיתרונהאחרים?דעתאו-ממגבלותיהלהיפטריכוליםאינם

הסובייקטיביות.

שניאתמאפיינתנמנעת,בלתיראייהכזוויתסובייקטיביות,אותה

השטחאתכלקודםהמחקרי:המשחקשלעקרוניתהנבדליםצדדיו
מראשמףתנהמדעיתגישהפיתוחואילו .חוקריואתכךואחרהנחקר

כלקשוריםכברלמחקרשהוגדרבתחוםכילמדע,הכרחיתבהנחה
המבוקש.הענייןעצםשהיאעקבית,מובנית,חוקיותבאותההגילויים
שבמשימותיומהראשיותהןוהסברתההגדרתההחוקיות,חשיפתכלומר'

להן.כנאותהשתףכחמתודולוגיהאלאינקוטלאולשמןהמדען'של
וביולוגיהכימיהואסטרונומיה,פיזיקה-הקלאסיהמדעתחומילמשל'
למחקרכבסיסיםמשמשיםולכןמעיקרםחוקייםהם-רפואהואפילו
הרבהגםאלאבהםקורהמהרקלאנכוןאללהגדירהיודעשיטתי'

הנתונים.משינויכתוצאהשםיקרהמהבוודאותצופהמזה,יותר

חדהמוקדמת,שאלהמידמתחייבתהיפהבספרותכשמדוברוהנה,

עלאקדמיתמשמעתכלליליישםבכללאפשרהאםמתודית:כבעיה

הלואבו?שיקרהמהלצפותאפשרואיחוקיאינושמעיקרותחום

להודות,ואףזהבקושילהכירמחייבתאקדמיתאחריותאותהדווקא
במהלךשהצטברהרבהמקצועיהניסיוןפה:הנדרשתהכנותובמלוא
ענייניםלהוכיחבכללשניתןכמהעדוהוכיח,חזרהעשריםהמאה

בלתימשימההיאמעיקרהואולימושגתלאנותרההמשימהכיכאלה,
אפשרית.

הסיפורתהשירה,-שלההמובהקיםהענפיםבשלושתעצמה,הספרות

להתקייםיכוליםלאואוליבה,התקיימושלאו"הוכיחה"חזרה-והדרמה
והציפיותהיצירתייםשהדחפיםמשוםוזאתמתמידים";יסוד"חוקיבה,

רקלאהיוצריםליום.מיוםואףלמקוםממקוםמשתניםהאמנותיות
היצירותמשתנותאחדיוצרשלבעולמושאפילואלאמזהזהשונים
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מתודולוגיהעליוליישםשניתןקבועבסיסאיזשהונראהולאלזו'מזו
איועודהשטח,לכלאחידיםמחקרכליאיןעדייןכךמשוםרקעקבית.
עלאחתבבתשיחולוכאקדמיים,"ודאיים"לממצאיםלצפותאפשר

מסתברהיפה.הספרותשלכאוצרותיהסיטרייםורבפתוחיםכהמכלולים
כזועקרוניתאפשרותאיכי-מאליומסתברזהשאכןלהדגישויש-

המקצוע;אנשישלבעבודתםמחודדת,מודעותומתוךלהשתקף,חייבת
ואפילוולחדדה,להוסיףכדאיולכןממנה,המתעלמיםרביםלמעשהאך

הבעיה.שלמפורטתבדיקהמתוךלהקציבה
השוואה:אותהידיעלודווקאהבעיהעוקץאתתחילהלהבהירחשוב

כליבאמצעותשבאותאינפורמציותעלנסמכיםלסוגיהםהמדעים
והםכשלעצמם,מושפעיםובלתימדויקיםלתוצאות","אדישיםמחקר

אותןהבנתאמנם,תלוי.בלתיכאובייקטהנחקרהשטחעלהמעידים
אךסובייקטיביים,בהכרחשהםאנשים,ידיעלנעשיתאינפורמציות

בתחוםואילו .עובדתימידעאובייקטיבי'לחלוטיןהואשלהןהבסיס
רקעפרטיבדברשולייםמהערותחוץ-כזהמידעאיןבכללהספרותי

מלבדמחקרכליבואיןוגם-וביבליוגרפייםביוגרפייםציוניםאו
שלהאמנותיקסמו"ל"סודאדישיםיהיולאשלעולםעצמם,החוקרים
אותולפענחגםאלאלהבינורקולאאחריו'החותריםהםהריהתחום.

חורג,ודווקאפעמיוחדאישייתרוןכטעףןתחילהשנוצרמאתגר'סוד
לפרטיות.מעברעד"קסם",אותומכוח

הפועלראשונידחףהיאפרטי:כצורךהיצירתיותבאהמלכתחילה
וקודםהחדש,לצורכו'מחדשואותוומשנהידועמילוניחומרבאמצעות

מתעצמותמשתנות,ממילאערכיות.מיליםשלהסמנטיקהאתמזעזעכל
ידיעלביצירהשתוארוענייניםשלמשמעויותיהםממש,פעמיותכחד

ו"שגוי","נכון"ו"מכוער","יפה"ו"רע","טוב"כמוהערכהתוארי

אףפנוייםריקים,כליםאלההיצירהמבחינתונו'.ו"דחוי""רצוי"

בערכיהאותםוממלאתהחיההנפששבאהעדבהם,המצויניםמהערכים

ייחודה.אתמקובלים,הערכהתואריאותםבאמצעותמשקפת,-שלה

משלוורע""טובישלשמוראויאדםשלכלמניחהעדייןהאמנות
מיליםאותןדווקאאבל .מאליהןומובנותכלליותהסכמותאלוושאין

הממקדותהןלה,החשובותהן-מעיקרןהגמישותהפתוחות,-ערכיות
הספרות;עשויהשמהןהמילים,שלהרחבותהמערכותאתמבפנים

יצירהשלהאידיוסינקרטייםבמושגיהאלאיושגולאשענייניהוכיוון
חוקיות.כמערכותלהתגדרהיכולותמערכותאלואיןנתונה,

באסוציאציותהמףתנותנופךתוספותאותןוכמהכמהאחתעל
מבחרלעצמוסיגלנפשבעלכלשהריקודמים,למקורותובקונוטציות

הואולאורםפעמייםהחדלחייוהרלוונטייםשהםמקורות,שלאישי
ייחודיים,נפשבמטענימותנההכלהיצירתיים.ההקשריםאתמשיג
המטעניםאתלהכלילאפשרותכלואיןהקורא,שלאםהיוצרשלאם

שלהעלאתןלשםאמנותיות,בהבעותכשגולמולאובעיקרהפרטיים,
המכונהוסמויה,אנושיתכללאחדותאותהואילומדעיות.הכללות

אולאינטואיציותאלאלמדעענייןאינהקולקטיבי",מודע"תת
הםהספרותבדרכיהמובןוכלהאמורכל-מנוסאיןלכןלאמפטיות.

סובייקטיביים.לעולם
הסמנטיתבפרטיףתהאמורה-המוצאשבנקודותמהש;נףתיותרחשובה

שגולמוכפיסופיים,מוצגיםשלבהערכותיהםאשרהגמורההש;נףת-

שבתופעותהמובהקותאתהמייצגיםהםוהרי-הגמורותביצירות

כלצורךבמקומוהמגולםמוצגוהנה,שבתכונות.המהותיותואתאנוש
הפוכות,ואפילואחרותהערכותהביקורת,בדבריבדיעבד'מקבלעניינו

בולטיםאלהבימינולמשל' .המעריךשלהסובייקטיבייםערכיוסולםלפי
תופעהשלשראייתהברורמראשוכברה~גדרים,לפיהערכותפערי

בעיןעצמהתופעהאותהשלמראייתהשונהתהאגבריתבעיןמסוימת

פמיניזםאוטבעימצ'ואיזםכמוהמגדר'הערכותשלכינוייהןגםנשית.



היפה,הספרותשלהגמישבעולמה
מצ~וים,ואפילו ,אנורשאיםעוד

לא ,בהווייתנולהישאר
-אנושייםגחמניים,ממוחשבים,
סובייקטיבייםממש

הערכותדווקאאבל .גנאישלאושבחשללוואיבטעמיכרוכיםחתרני'
יצירותאלאינטימייחסלידיקוראיםמביאותלהן'והדומותכאלו'

ההתקבלות.תהליךהרחבתלשםהמבוקשהואכזהיחסודווקאהספרות:
העשרים,המאהתחילתמאזהתמידו'הזההשקוףהפלורליזםאףעל

בהקשריםשונות,בלשונותספרותחוקרישליפותיומרותאותן
הביקורתאתלהפוך-מתחזקיםבטיעוניםואףלפעםמפעםמתחדשים
פעם,אחרפעםהספרות".ל"מדעמדויקת,לדיסציפלינההמעריכה

מוכחותמרות,באכזבותואפילויומרותאותןנכזבובמקרה",ו"לא
הס~מהמעיןבצבצההמילניוםחילוףלפניעודבעליל.ככישלונות

המחקר'שלה~ידף~למשימתהכבוד""כלשעםומתרחבת,ההולכת
מקצועילקחמכךללמודואףאפשרית,בלתיעדייןשהיאלהודותיש

שיצילוהואביותר'חיובילקחשזה-לילפחות-נראהנמנע.בלתי
הנודעתלהבחנתובהתאםוממשכ"פתוחה",הספרותשלכבודהאת

זוהבחנהשל<פרטיהלקרות"שיכולמהצופה"השירהכיאריסטושל
והיסטוריה")."שירהבמסהלעיל'נידונו
למידף~השאיפהעלכליללוותרמחייביםאינםכאלוכישלונותגםאכן'
שאינראהולאהושגהלאשעדייןתכליתבתורבהמתנה,להניחהאלא
"אחריתחזוןכדוגמתצפויהאוטופיהמעיןבשלמותה,תושגפעם

ישהספרות,בשדותיומיומיתכחורשיםבעבודתנוובינתיים,הימים".

ואפילושלנו'וההערכותההבחנותכימחודדת,מודעותובאותהלהכיר'
להיותאמורותואינןכדרכהביקורתהןעדייןביותר'הרציניות

לאהןבאקדמיההמקובליםהמושגיםלאורמזה:ויותראובייקטיביות.
הספרותשיצירותמשוםגםוזאתבמדעיות,להתיימראפילותוכלנה

שאנומשוםוגםלפירושים,ופתוחותמשמעיותרבהןכשלעצמן
כאלהצדדיםשנישלוממפגשם"אדישים":נהיהלאלעולםכחוקרים

כהכללהשיוכחממצאשוםלהימצא,יכולולאנמצא,לאעוד
בעליל.אובייקטיבית

שהספרותחיהעדותבתורודווקאביותר'מבורכתמסקנהזולטעמי'
בדימוייםאלאבעובדותאמורהאינהכאמנותהריאנושית:"רק"נותרה

בהםושיקפופעילאגובעליבידישנוצרובסמליםאועולמותשל
יציבבסיסאינןולכןחזוניות:ואפילויצירתיותמקוריות,ראיות

"גחמותמעיןשהןהשראות,למינימקוראםכימףבניםחוקיםלחשיפת
"מדע",כזהבסיסעללייסד-בינתייםלפחות-טעםאיןעילאיות".

את '~~ולסתם'אולגמדעלולותהדיסציפלינריותשהתביעותגםמה
מוטבלכןיצירתית.גחמהשליתרונהכלשהיאהאמנותית,הפתיחות

בשעתםלהשהורוכפילהיות",צריכההיא"מהלספרותלהורותשלא
להניחאלאאותה,וקלקלוהסובייטיםהמבקרים

שיכול"מהמעולם,כדרכהבה,שתגלםלה
שעמדהוהיאלה,יפהזודרךרקשכן ' 11לקרות

הזמן.במבחן

עיקרוהוא"אנושית",הרםהתואראתנקטתי

ישקפואנושיים,החוקריםעודכל.אכן'ענייני
לפריזמותמבעדהטקסטיםאתמחקריהם
לדקדקישכךמשוםודווקאשלהם.האישיות

לשמה,ראויהלהיותממנהולדרושהביקורתעם
היטב,מנומקתשבטקסט,נתוניםעלהיטבמבוססתהוגנת,לפחות
אינטואיציהשלמכוחהשבאהחדהכתובנה 11"משכנעתאפילו

אישית,ביקורתהרינסתרות.ולגלותלחתורהשואפתביקורתית,
אמנםשראייתהלשכנע-וצריכה!-יכולהכאישית,לעצמההמודעת

ודווקאזה,מעניינת.נעשתה'גםבכךורקובכך'הטקסטלעומקנקבה
פעולתאתמאפשרתשהיא-הסובייקטיביותשלהגדוליתרונהזה,

כזה!יתרוןעללוותרלנואסוראופןבשוםלנו'ואסורהאינטואיציה;
בעולםהספרותכבודשלכהצלתוגםתשמשזולעיל'כאמורלטעמי'
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טובכמה-הנהכאובייקטיבי.מרובעמהונדס,ממוחשב,שנעשההזה,

סובייקטיביתפינההקשים,האלקטרונייםהמסכיםכל'ביןלנושנשארה
היפה,הספרותשלהגמישבעולמהפה,לפחות .במדברנווהכמיןרכה

ממוחשבים,לאבהווייתנו'להישארמצףוים,ואפילואנו'רשאיםעוד
סובייקטיביים.ממש-אנושייםגחמניים,

לזכורישהאמור:בלקחטמוןעקרוני@ןועוד
ביקורתית,פעילותשלרגעבכללפחותתמיד,

נועדולאלמיניהןה"מדעיות"התיאוריותכי
היצירות.שליותרמעמיקההבנהלשםאלא

יתרונותיהן'עיקריאתרקמהןלברורכדאיולכן
מכולן'ולקחתכטכניקות,אםכתובנותאם

יתרונותשאותםבמידה-מנוגדותכשהןאפילו

לחשושולא-ההבנהלהעמקתמסייעים
זהיהאלחשוש,כבראםכלומר'כביכול.מסתירותאומאקלקטיות

חומרמעיןביצירותמלראותלהיזהריש"פשוט"ההפוך:בכיוףןחשש

אכן'שכן'שלה,"לשמה"המבוקשתתיאוריה,שללביסוסהעובדתי
כאילובהולדקדקומיוחדתאחתשיטהלטפחביקורתיטעםכלאין
עלינו'נקבלאםאפילוכיהפרטניים.העיוניםשל"תכליתם"היא

לנוברוריהאהספרות","מדעהצירוףאתשימושי'כמונחלפחות
בשירותוהספרותולאהספרותשלבשירותההמדעבועובדכימראש
 ·:·ברמיזא!לחכימאודיהמדע.של

 2008יולי
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צבי)(בןשאולרבקה

הזהבחןלןת

הקטןןוןהן

"אופק"הסיפוראתלראשונהקראתיכאשרהייתיצעירהנערה
בשם.לולקרואידעלאאךהאופק,אתשחווהילדעלתמוז,לבנימין
קראתיואזללמדו'מכדיאהובבכיתה,זהסיפורללמדנאלצתילימים

התפעלות.מעוררידקויות,ורבייסודייםמאמריםניתוחים,מיניגם

פרטישלמלכודתלאותהנכנסתיכורחיעלהתייגעתי!כמההוי'
וכהמנשוא,קשהחיתההמטלהממנה.יימנענבוןמורהאשרפרטים
עדהבתולית.הקריאהמאזבישנחרתראשונירושםמאותורחוקה

מגושםמורהלאותועצמיבעיניהפכתיהדידקטית,טעותיאתשגיליתי

מיוחדת,נפשבעלילדשלאויבונשמה,חסרעריץאותושבסיפור'
תמוז.בנימיןלסופרהפךשלימים

שכלתנייחסבגנותלאואףמסודרת,הוראהבגנותאמירהזאתאין

באנליזותשניםביליתיוכמורהכתלמידהאכן'אמנות.ליצירות
התערבות'ללאכפשוטועגנוןאתלהביןיוכלמייצירות.שלובסינתזות

משמעויות.ומהפךובוחןוהיתממויותאירוניותהבודקשכליניתוח
גםהספרותיתהקריאהחווייתאלמספחתאנינלהבת,קוראתבהיותי

שורותוגםנסבלים.במינוניםכיאםהמחקרית,הקריאהחווייתאת

"חולותלסיפורייחסישלשכליתברפלקסיהמקורןבידי'הנכתבותאלה
חוויהאלאעצמה,האופקחווייתאיןהריבפרט,ו"אופק"בכללהזהב"
רשמיה.אתהמשחזרתכקוראתשנייה,בדרגהשכלית

לנושאאנינדרשתכאשרנוחותאיבימעוררזהסיפורזכרדווקא

אתשחווהתמיםילדאותוהאם .השכליהעיוןהמחקר'הביקורת,
ספרותיניתוחללמודשנים,תריסרלאחרנניחמסוגל'היההאופק,

הפרטים,בפרטימסתבךהיההסתםמןעליו?ולהיבחןזהמעיןסיפורשל
מקוםלאותוולהעתיקהההוליסטיתחווייתואתלתרגםמצליחהיהולא
המבחן.מתרחשובוהעיון.מתרחשבוזר

שעוינותדקותדמויותבאותןאחתלאמאוכלסוהשיריםהסיפוריםעולם
בעוינותנפתרובלתיעמוקמשהויש •אותןעויןוהואהספר'ביתאת

היום""כחוםמהאידיליההתמיםוולוולה,אותולמשלהנהזאת.עמוקה

מתוארמאןתומסשלביצירותיוגם .בלימודיושניגףלטשרניחובסקי'
גר'קרבטוניוכברכוח.מאבקישלוכזירהשנואכמקוםהספרבית

חובבהתלמידהאנסן'האנסדווקאהואהמוצלחלירית,נעוריםיצירת
טוניויתפתחהנובלהבמרוצתרקמשילד.המתלהבטוניוולאהסוסים,
אותובודנברוק,ביתוהנהעצמו.מאןתומסשלנפשופלגלסופר,

משפחהלמעמקיאפיכמסעמאוד'צעירבגילשנכתבבשל'רומן
עדינותורוח,חייםהניגודעלמאןשלספריושארכמומיוסדוחברה,
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מאןתומאסתמוזבנימין

ביתלהצליח.היכולתעםולחושלהרגישהיכולתאתומעמתוחיוניות,

דרוויניסטי'חיזיוןהרוח,לקוטבולאהחייםלקוטבשיירשלוהספר
מלבדרוחכלאין'הרוח'בלימודיוגםהקשה,העולםשלמיקרוקוסמוס

נערצתההצלחהותלמידים.מוריםעלהמנהלשמשליטהפחדרוח

בגימנסיה .בזויהכישלוןואילובמרמה,מושגתהיאאםגםכשלעצמה

נערהקטן'האנוהואהצעיר'בודנברוקירחןכורחועליושבזאת
כלאתהדקויות,כלאתקולטתונפשופסנתר'עלישפורטמוסיקלי

בעצםהואמסובכים,כהאנוששביחסירחמיםהטעוןכלאתהנבזויות,

שללעגםאתהקולטהזהב","חולותסיפורישלגיבורםשלמקבילו
 .אביוכלפיהסוחרים

אקראכךהקטן'תמוזביןמובילוממשיאמיןאךמפותלקולטעמי'
ממנוומפיקהאופקבחלומותשוגההאחדהקטן.האנולביןלו'

כמובן'לי'ברוריםהמוסיקה.בחלומותשוגהוהשנידקות.משמעויות
ארצישראליתמושבהלביןהתשע-עשרההמאהשללינקשביןההבדלים

ורקוהמנטליות;המשפחותהאקלים.שונה:הכלהמדינה.קוםלפני

המקומות.ובכלהזמניםבכלכמותורביםיל.דאותולעולםהואהילד

זוללמטבעה'רגישות'הפכהאלמלאאומרת,הייתי'רגישים'ילדים

נשאראחתולאלביאליק,אומאןלתומםהילדהופךלעתיםונפוץ.
הברווזוןחלוםאתולממשלגדולהלהגיעזכוכולםלאהריבאלמוניותו.

המכוער.

עוצמתלידימגיעיםמירכאות>ללא<אכן'הזהבמחולותדמותוובןירחן
רשמים.שללמקדשהפכהנפשךלכאב,הופךהאושרשבהחווייתית
החיצוניתהמציאותכיעדיפים,כהצליליםמלאההאנושלתודעתו

כלכייצלח;לאמוסיקליתלקריירהאפילוכךמשוםלנספח.הופכת

ולמחברהמציאות"."עקרוןשלהעדפהדורשתאמנותית,אפילוקריירה,

רומנטית,ולאסימפטיתלאטיפוסבמחלתאותוהורגהואמנוס:אין

פריצהנדרשתמאן'כתומםגדוללהיותמנתעלאכן'האירונית.כדרכו
שגםלשערניתןאונים.בחוסרהגובלת'רגישות'לאותהמעבראל

עלהזהבחולותשלהתמהמהעדינותלחרוגנאלץתמוזשלגיבורו

אולםואב.ובעלתרבותנספחופסל'וציירועורךלסופרלהפוךמנת
תחושותנעשותהדמויות,אותןשלבילדותהסיפורים,שלהנצחיבזמן

חזזיותביןנקרעיםוהילדיםלהכלה,ניתנותבלתיכמעטוהסבלהאושר
ביתגםואזהשכיחה.בפראותהבהםההולמתהמציאותלביןהאקסטזה

חתרתיאוליאו ?סוהרתהייתיאביגם<האם .הסוהרביתהואהספר

הסדרים?)תחת

היאבסיפורדמותאולםהיצירות,מחבריעםהילדיםאתלזהותקל



הןלמיניהןהדיכוטומיותגםובעוצמה:הנחוויםחייםמוקדהיאתרכיז'

מתערבביםחייםאנובהבמציאותשיקוף.מאשריותרתרכיז,שלסוג

וביתוהביקורת,היצירהוהאינטלקט,הרגשוהמעשה,החלוםבזהזה
נוראים.בהכרחלארבים,דבריםלהיותעשויהספר

למיניהן'לסכמותמעברבגרתיכברברורה.למסקנהחותרתאינני
מציג"אופק"עליהאהובהסיפוראולם .האינטלקטאתעוינתואינני
'אופק'ודווקאאופק,לחוותשיודעמייששכיח:דימצבלפנינו

בשם,לולקרואשיודעמיויששונים,ממיניםלחוויות-עלכמטאפורה

המרחפותהמנגינותשביןהפערכגודלממשזה,לביןזהביןגדולופער

כפייתית.מושגית,שיטתית,כמערכתה'לימודים''לביןיוהןשלבראשו
לביןהחיההיצירהביןהאופק,עללדיבורהאופקביןתהוםישאכן'

אותילימדהתיכוןהספרבביתעליה.שמףחלתהמפשיטהההתייחסות

הלימודיםבתוכניתנכללושלאיצירותלפנינולהביאשנהגמיוחדמורה
עליהן'להגיבלנוהרשהלאאךכדוגמה,היינהשלשיריםהרשמית,

לעתיםאומריםוכךאמר.כךלהרוס,עלוליםהשירעלהדיבוריםכי

תלמידינו.
לכתובאפשר'דיבורים'ובמקוםמפריעים.מסוימים'דיבורים'ובכן'

שהפליגהפורמליזםאלונפליג'תיאוריות'.עיצוב','דרכי'מושגים',
התיאוריות,רבוה'דיבורים'עלוגםהלאה.והמשיךלסטרוקטורליזם

גםורבה.והמהומהבכלל''דיבור'שאיןנראהכיעדדיבור'עלדיבור
 .להחרידמשעממת

מוחשיתהיאאמתשלשאמנותהנפלאהרעיוןעליוצריםזכותליאין
מפתחותלנושנותןרעיון-עלזהובעי~יבמהותה.ואינטואיטיבית

הוויטליותלביןיבשמיליםזרםביןלהבחנהכערכה,יצירהלהערכת
כךכלרחוקיםוהםמושגיים,אינםהיצירהשלנתיביהאמת.שביצירת

וחומרקלנכונה.כהליהנראיתזאתמתיאוריהגםמתיאוריה,
שלהתוצאהואכן'הספרות.בשדהרווחותשכהמסובכותמתיאוריות
תיאוריות,מלומדילספרות,דוקטוריםבגדודיניכרתהיתרהההפשטה
ושירים,סיפוריםמאשרמאמריםיותרקרארובם,אוליהגדול'שחלקם
פרדוקסמגלמיםהםמעט.אךלהםמוכרקלאסיתספרותשלועולמה
ההפשטותעולםאלעדוהחוויההיצירהגלגולישלביותרמשונה

והדיבורים.

או"אופק",גיבורנצחי'ילדלאותושלעגואלהביןהיואולי'חלקם,
המבוגריםיותר'המתוחכמיםשבגלגוליותםילדלאותודומה,סיפור
אקדמיה.תיכוןלאשבלעדיהםספריםהמונישלעלוםמקור'הואיותר
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שןם 11ברון:ן I)נןןות

עלמןןתראונןעם

 11שלןהרןחאןצןןת

ספרות-הדורותקריאתשלוג,כרכיםצאתעם
 2008'כרמל'הוצאתכמעגליה,עברית

עבריתספרות-הדורותקריאתשלהחדשיםהכרכיםניש
לשניביחסוחידושהמשךמהוויםגובריןנוריתמאתבמעגליה

מחקריספרשלארוכהלשורהומצטרפיםהראשוניםהכרכים

-שופמןג.אופק:אלמאופק ,מפתחות :השניםבמרוצתשפרסמה

 ,בארוןדבורהשלויצירתהחייההראשונה:המחצית ,ויצירתוחייו
מפת J!עועריםארצותהארך:כתיבת,דרךומורהעצותאובד-נדדנ

מאבנישאחדב,ווחשמרשיםספרותימפעל-ועוד ,הערביתהסרפות

עלהמאבקלביןהזיכרוןעלהמאבקשביןהזהותהואשלוהיסוד

 .ומקומהזמנהבתאיה .ריקבחללנוצרתאינהספרותיי .התרבות

יי.ספרותייםאבותללאיצירהאין

 ,הרחבלמכלולרגישותמגלהגובריונוריתשלהמונומנטלימחקרה

ומזיכרונותסופריםמאגרותהחל-הספרותיותהביטוידרכישלהן

שלהמסורתייםאנריםיבזוכלהזמנםבניבידישנכתבוסופרים

סופרים ,הקשתגוונימכלהיוצריםשלוהן-לסוגיהןוהפרוזההשירה

כך .דרכםבראשיתשהםכאלהאו ,נידחיםוסופריםקאנוניים

ישראל ,יוסףבןוראובןגוריחייםאחתבכפיפהאצלהמופיעים

 ,בסקייפוחצונחמהבארוןדבורה-ובפרוזה .מאירבןויהורםאפרת

העבריתהספרותראישהוארבגוניפסיפס .אלמוגורותטביבמרדכי

 .במעגליה

בתלוגדלושנולדווחניכיההארץילידישללדורשייכתגובריןנורית

בחייתהפוכותורבתסוערתתקופהוחווהשלושיםשנותשלאביב

אתוחוותה "המאוחדתתנועהייבחברההיתהבנעוריהוהארץ.העם

שירתה ,ישירכהמשך .העובדתישראלארץשלהקולקטיביתהחוויה

לפניהגרעיןשלההכשרהבמסגרת .השחראיילתבקיבוץלייבכח

עבדהברוךמעיןקיבוץכחברת .צרעהבקיבוץהירקבגןעבדההצבא

והנוףהטבעעםהמגעהפךכך .ובלולבדיר ,כמכוורת ,בחקלאות

 .ממנהנפרדבלתילחלקהארצישראלי

דורותשלומדריכהמורההיאגובריןנוריתבמחקר,עיסוקהמלבד

היאועדייוטיפחהאותםהעבריתהספרותחוקרישלחדשים

הוראהשנותארבעיםבמהלךאצלהלמדותלמידיםאלפי .מטפחת

בתחומיבפעילותוממשיכיםשהמשיכועשרותמתוכם .אקדמית

 ,עיתונאיםמחזאים, ,מספרים ,משוררים :בארץוהתרבותהספרות

שפנהמיוגםלספרותמורים ,ובעולםבארץבאוניברסיטאותחוקרים

 .ממנוחלקעדייוהיאוהספרותאחריםלתחומים
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שנותועשריםמאחהחובקוההיסטוריוגרפי,הספרותימחקרך

שילובבווישהספרותמפתשלרחבהבראייהמצטיידציונות,
החיונייםלפרטיםהתייחסותעםוחכוליותהמכלולראייתשלחולם

כחוקרת?שלךמאמין'ח'אניתמציתמההתמונה.להשלמת
ביותרהחשובהמשותףהבסיסהיאהעבריתשהספרותמאמינהאני-

היציבהקיים,היסוד"היאספרי:עטיפתעלככתובאועם,שללקיומו
קבועבתהליךנתונההיאהישראלית.ובחברההעבריתבתרבותוהמאחד

הספרותלחידוש".מסורתביןמתמידומתחהמשכיותמתוךשינוישל

ולמדינתישראלבארץהעברילישובשקדמהבלבדזולאהעברית
מדינה-בדרךיצרההיאהקמתם.אתשאפשרהזוהיאאלאישראל,

חיובהשהסביבהאףעברית,היאהגיבוריםשפתשבההספרות,בתוך

להביןכדיהספרותיצירותאתלהכירחשובולכןעברית.דיברהלא

גביעלכנדבךנבניתתרבותובהווה.הדורותלאורךההתרחשויותאת
ללאהעליונההקומהאתליצוראולהכירלבנות,אפשראינדבך.

התחתונות.והקומותהיסודות

גדפיחניוהמחקראתשהחדירהספרותכחוקרתידועהאת

שופמן,עלמחקרךלמשל,כך,השישים.משנותעודבאקדמיה
יצירתהבתפיסתמהפכהשחוללבאדון,דבורהעלמחקרךאו

תודתבחוגיאזשרווחולמגמותמנוגדתחיתהתפיסתךוחייה.
חלוצהחייתשאתהביוגרפי,המחקראזהתקבלאיךהספרות.

מביתכספרותהספרותשלהתפיסהחצרהחירםנדחקהומדועשלו
יזהרס'שגםהספרות,ותודתהספרותמדעאנשישלמדרשם
לח?שותפיםחיוואחדים

שפעלוהחוקריםאחדהייתיבוודאיאךחלוצה,הייתיאםיודעתאינני-
הביוגרפיההכרתהספרות.במחקרהביוגרפיהשללשילובוהתמסרו

אוחלקיתההבנהתהיהבלעדיהאךהיצירה,הבנתבמקוםבאהאינה
כזאתאופנהכלוחולפות.הבאותאופנותישהספרותבמחקרפגומה.

שלההתנוונותעלמגיבותמחקרשיטותלקודמתה.ריאקציההיא
השיטותפנימית.התפתחותגםיש ,וכמובן ,להןשקדמוהשיטות

כתשובה-אוכריאקציה,הוצגוהספרות""מדעשלהפורמליסטיות
אותוראוקלוזנר.יוסףשללכתיבתובצדק,,שלאשייחסולמהשכנגד

אתהפכובבדבדהיוצר.שלבביוגרפיהומתרכזהיצירהאתנח.שזוכמי
להשליטכדישלהן.ובאבסורדבגיחוכןאותןוהראולעיקר,חולשותיו

הגיעוכךהקודמת.השיטהיסודותאתועיקרוביטלו ,שכנגדשיטה
 .מיצירתוהיוצרסילוקכדיעדהפוכה,לקיצוניות

אניהשלטת.האופנהלעריצותנתונותהיוםוגםאזהאוניברסיטאות
חושביםשהםכפילחקוראחריםשלזכותםאתפסלתילאבדרכי

אתשיפסלוהסכמתילאהמידהבאותהאךבהישגיהם,והכרתילנכון

חברתייםביוגרפיים,הקשריםולהכניסאחרותבדרכיםלחקורזכותי
מחקריואלאליבאוניברסיטההיחסהיצירה.ממחקרכחלקוהיסטוריים

בעוינותהתקבלו ,שכתבתיהביוגרפיותלרבות ,מחקרינאות.היהלא
 .העברנחלתזהכלאך .זובדרךלהמשיךאחריםחוקריםעודדוולא

התיאוריהגדולים.כישלונותגםאבלהישגים,היוהפורמליסטיתלשיטה
מעטיםשלנחלתםונעשתההיצירהמןהתרחקהלעצמה,מטרהנעשתה
ממחקרהךהרחבהקהלאתהרחיקוכךאזוטרית.שפהשפיתחו ,בלבד

להיכתבצריכיםמחקרשספריגורסתאניעצמה.מהספרותוהךהספרות

הקוראיםאתלקרבאלאלהרחיק,לאמעניינים,להיותידידותית,בשפה

ההעמקה.חשבוןעללאכמובןולספרות,לסופרים

הקיצוניתשהשיטהמכיווןניצח,הישרשהשכל ,לומריכולהאניהיום
בכלכישחשחדש,דורקםסתום.ולמבוילאבסורדיםהובילההזאת
להבינהאפשראיבלעדיהםו ,היוצרשלגרפיההנירמשקעיישנםיצירה

ורקולמקום,לזמןמחוברת ,היסטוריבהקשרנתונהיצירהכללעומק.



להיותהכוחלהישככזאת

היוםומייצגת.סמליתנצחית,

מנאמניומבקריםחוקריםגם

הכניסוהפורמליסטיתהשיטה

למחקריהם.גרפיההניראת
בהיסוס, ,האחוריבשערתחילה

בגוףהקדמית,בדלתכךואחר
היוםעדזאת,עםהדברים.

כנושאגרפיהביוהצעת

היאבאוניברסיטאותלדוקטורט
מאשריםלאאפשרית.בלתי

אבלתזה",ש"איןבטענהאותה

קורהכךתזה.אינםאדםחיי

הדוקטורנטים,אתשמחמיצים

שלהאמיתייםהפועליםשהם

גובריןנוריתלאכךעקבהעברית.הספרות

חדשות,גרפיותביונכתבות

כפויתרבהובמידהמאומצת,קשה,בכתיבהשמדוברכךעללדברשלא

טובה.

שללביוגרפיהחשיבותייחסותמידהעולםשבספרות ,לצייןרוצהאני

אותועלגרפיותביווכמהכמהנכתבוקבעשדרךהיאוהראייה ,היוצר
פןגםישהספרותבמחקרהביוגרפיהחשיבותבדברלתפיסתייוצר.

ובאיסופרשלבתשאנימכיווןאינטואיטיבית.בצורהשהתחיל ,אישי
שההכרותנוכחתי ,אישיבאופןאותםוהכרתיסופריםהיוכולםביתנו

גםזאתביססתילימיםיצירתם.אתיותרלהביןלימסייעתהזוהאישית
ועורך.מתרגם ,מבקר ,מסאיהיה ,כהןישראל ,אביתיאורטי.באופן

מגרירהאתאיךוכשירח.בפרוזהלקלסיקוניםמתייחסתאתבספרך
'קלאסיקון'?לתוארלרעתך,ראוי,ומיהעבריתבספרות'קלאסיקח'

ומשפיעיםבדורםשהשפיעומופת,סופריהםבעי~י'קלסיקונים'-
בסגנוןבנושאים,שינויחוללושביצירתםומחשבה,רוחענקילדורות,

מחדש,פעםבכלהקלאסיקהאתולבדוקלחזורמחויבדורכלובדמויות.
אתמחדשלבחוןצריךדורכלעליה.להתווכחגםאךאותהלאשרר

מה ,בשבילורלוונטימהולראותלהכירם ,שלוהמופתלסופרייחסו
דוחה.הואומהמקבלהוא

ביאליק,בספרייך:בחםלטפלמונחשאתסופריםישנם
מאפייןמחכחן.ישראלבארון,ובורחשופמן,נרנו,ברריצ'בסקי,

שנים?זחנרחבתבצורחאליהםלחזורלךשגורםאותם
מרתקיםפשוטושובשובאליהםחוזרתשאניהסופריםהטבע,מדרך-

תכונותביצירתם,חדשותפניםלגלותיכולהאניפעםכלאותי.

 ,למשל ,כךהדורות.לאורךאקטואליותלהיותהממשיכותומחשבות,
עלמאודחריפהביקורתביאליקשלגה'ההר'בעירעלבמאמרייש

אניהקוראים.בקרבהתקבלהשבוהאופןעלובמיוחדעצמה,היצירה
והיא ,הזמןעםנשכחההוגה''בעירשלההיסטורישההקשרמוכיחה,

ההתנגדותשלהקואתממשיכהאניהיסטורית.כאמתכפשוטה,נקראה
נגדהכשיצאוביאליק,שלדורובניאצלכברשהחל ,הזולפואמה

שצעיריםלכךגרמהזופואמה ."ך:~~~לאםכיר~ה, ryהל~"לאבטענה
מהם.והתנערובגולהה"פחדנים"באבותיהםהתביישוישראלבארץ
לבין ,בוחלקישזושלפואמההגולה,ביזויביןנמתחישרקו ,לדעתי
ההתקבלותעלזוביקורתיהשואה.לניצוליוהמחפירצודקהבלתיהיחס
הפואמה.שלהספרותיתלחשיבותההרבהמהערכתיגורעתאינה
כיום?חקלאסיתהעבריתהספרותשלמעמדהמחו

גונחדינהצילום:

 ,שלוהמופתסופריעםלכל-
הואומהםמטפחהואשאותם

הרגשהישאצלנוואילו ,ניזון

אונשכחים,כאלהשסופרים

בטענהנחשבים,ובלתידחויים

לקרואשקשההאבסורדית
עלמוותראינו~םשוםאותם.

ישנםאם .שלוהרוחאוצרות

הכליםאתלפתחצריךקשיים,
גיםהחדכיום,איתם.להתמודד

באוניברסיטאותלספרות

בתפקידם,מועליםובמכללות

האקטואליותלאופנותנשמעים
ההווה,סופריאתהמעדיפות

ספרותאתמזניחיםובכך

תרבותאיןשבלעדיה ,העבר
אמיתית.ספרותהבנתואין

המוקרששערישנוחדורות''קריאתשלהחרשיםחנוניםבשני
נשים?לספרותיחסךמחבספרות.לנשים

המבורכותהתופעותאחתהיאנשיםידיעלהנכתבתספרותכיום,-

כחלקןהואבההכותבותשמספרוהישראלית,העבריתהספרותשל
עקבהקודמים,בדורותחיתהשלאמרנינה,תופעהזובאוכלוסיה.

אזחיתהלאהעבריתהבנים.לעומתהבנותשקיבלוהשונההחינוך
הקודמיםהדורותשלהסופרותמהנשיםאחתכלהנשים.בקרבאםשפת
מכשוליםעללהתגברופתוחה,מיוחדתלמשפחהלהיוולדצריכהחיתה

ומכיווןונחושה.כישרונותברוכתכמובןולהיותעביריםבלתיכמעט
גםמקוםהקדשתיחשיבות,בהןורואהבהתחלותהרבהעוסקתשאני

לאבדקתיזובמסגרתפוחצ'בסקי.נחמהוביניהןהראשונותלסופרות

במערכותנשיםוגםהעבריתבעיתונותנשיםגםאלאסופרות,רק
נהפךנשיםבספרותהעיסוקהיוםאותן.הציגהשהספרותכפיישראל

הגובלתהגזמהבהמסתמנתכבראךברוכה,אופנהאמנםלאופנה,

מרתיעה.בקיצוניות

בזיקתההחרשההעבריתבספרותהעוסקמענייןפרקישג'בכרך

במעמדו?כרסוםכיוםחלומרועהמקראשלחשיבותומחלמקרא.
כיום?ופוחתחולךחדורבאמתהאם

בעתנכוןולאנכוןזהופוחת.הולךשהדורקודמועלאומרדורכל-
מאזהספרותפועלתהנחתאיובתוךנחת,איישתמידאחת.ובעונה

שאין ,מאליוהמובןעלהיתרביןכותבתאניהזהבפרקומתמיד.
והיסודיהראשוניכמקוררקלאהמקראית,התשתיתבלאעבריתספרות

התהודהואתהעומקאתהמעניקהמרכזיכגורםגםאלא ,הלשוןשל

במעמדוהיוםשחלהפיחות,כאמנות.הספרותשלוהרגשיתההיסטורית

יותרכיום ך~pז~שהואהתחושהעקבהחילוניבחינוךהמקראשל
לספרותילוני nההצעירהדורשלביחסמאודפוגם ,הדתילסקטור
הקלאסית.העברית
מהמקרא.תמידוניזונהחיההעבריתשהספרותמוכיחהאניהזהבפרק

ואיךרבקהעלשנכתבהרבהשיריםמספראתמראהאני ,למשל ,כך
אתבאמצעותהלבטאכדיהאישיתלשירותואותהרתםמשוררכל

הספרותמןיצירותאחרמעקבשלסדרהאצליפותחתרבקה .עצמו
עדייןהואהזההנושאכלהמקרא.מןדמויותשבמרכזןהעברית,
אנגנךלנצחשקדמלכהשלהחשוב<ספרההמחקרמבחינתבחיתוליו

עובדתאניעכשיובמחקר>.זהכיווןלעודדכדיבויש ,כרכיושניעל
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משלושיםלמעלהמצאתילוט.אשתעלעדייןפורסםשלאמחקרעל
הפרשניותהאפשרויותעלהמעידיםבמרכזם,עומדתשדמותהשירים,

העברית.בשירהבההגנוזותהרבות

סדן,דבשלקולוכיוםלנוחסר"כמהכותבת:אתאחדבמקום
ומבולבל,נבוךביטחון,חסרעולםבתוךביטחוןשישרהמאחדקול

מהמדוע?חולך".הואלאןבטוחואינובאהואמניןיודעשאינו
הספרותוחוקרהמבקרשלתפקידוומההיוםועדמאזהשתנה

הזאת?לעת
המעונייןלקוראהספרותאתלקרבהואהספרותחוקרשלתפקידו-

הביוגרפייםההיסטוריים,בהקשריההספרותאתולהציגלהעמיק,
שאינםלכיווניםבחלקופונהכיוםהספרותמחקרלצערי'והחברתיים.

הפרופורציות,אתמעוותתהמגדריהענייןעלהיתרהההדגשהרוחי.לפי

אנכרוניסטית.קריאהאותהוקוראתמהקשריההספרותאתמוציאה

עיוותבהרואהשאניה"חשבונאית",לקריאההיאשליאחרתהתנגדות

חלקציונית.ואנטימודרניסטיתפוסטקריאהשזומכיווןאידיאולוגי'
אחתדוגמהבוחריםהכותבים .חלקיגםומוטעההואמהמחקריםגדול

המינוח,המכלול.עללהסתכלמבליהשלם,כאלאליהומתייחסים
הכותב,שלהאפריוריתעמדתואתוחושףאלומגמותבעיניהמסגיר

"קולוניה"במילההשימושאולא"י","עלתהבמקוםלא"י""היגרההוא
אתהופכיםכךקיימת.חיתהשלאב"מושבה",במקוםתקניתכמילה

השליליותהמשמעויותכלעםלקולוניאליסטיםהמתיישביםהחלוצים
תנועהואינהחיתהלאהציונותוהריבקולוניאליזם.הכרוכות

קולוניאליסטית.

בספרות.המקוםהואשפיתחתהחדשיםהמחקרמתחומיאחד

ישנהזהבפרקאירלנד.לונדון,אביב,תלהמנדטורית,ירושלים
במקוםהנוגעותהעברית,הספרותמןיצירותשלמעניינתפריסה

ביצירה?המקוםשלמקומומהאחר.אוזה
אניספרותית"."גיאוגרפיהבשםמכנהשאנימההואביצירההמקום-

ספרותביןבקשרהעוסקהנושאשלהעיקרייםהמפתחיםאחדהייתי
מקוםעלשספרותהראיתימיוח.דספרהקדשתיזהלנושאלמקום.
ובנוסףקבועים,מאפייניםעםספרותיז'אנרלהיותהופכתמסוים

המקום.לביןהיצירהביןהקייםהקשרעלהצבעתי

עדבהתלהבותהתקבלזהשנושאבסיפוק,לצייןיכולהאניכאןגם
הגיעוכאןגםשלו.והנאמןהמובהקהחוקרהיהמיששכחוכךכדי

בארץשוניםבמקומותהיוםהנערכיםשבסיורים,הפוכהלקיצוניות
ברורלאכברוהפרוזאיקונים,המשורריםספריפיעלונעשיםובגולה

היאהספרותיתהיצירההאםהמקום.אוהיצירה-יותרחשובמה

הקשבאתמעמיקההמקוםעםשההיכרותאולמקום,אילוסטרציה
ביצירה.

תלבסיפוריעוסקבספרותהמקוםעלהשביעיבשערהשניהמחקר

עצבבדידות,שלסיפוריםאלהללא-מרחק.שנכתבוהראשוניםאביב
הנשיםלנושאנחזורואםומרומנטיקה.מאידיליהרחוקיםוייאוש,

ברחובותהנשיםהלכואביב,תלשלהראשוניםבימיהאז,-בספרות

הערבים.האנסיםמאימתבידשוטעם

בתהליךהקשוריםשוניםמסוגיםבקשייםעוסקהזהבשעראחרפרק

הקשייםמןההיחלצותהעברית.בספרותהארצישראליהנוףהפנמת

מלאלכיבושעדבשלביםשנעשהוממושך'אטיארוך'תהליךחיתה
העברית.בספרותהנוףשל

העברית.בספרותבלונדוןהעוסקמאוהחדשניפרקישנוד'בכרך
אתוחשפההפרודיהבאחהז'אנר,שנתקבע"לאחרבו:נאמר
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בספרותלונדוןתיאורישלהאפשרויותמרביתתפריו.ואתחוקיו
 .) 184(עמ'חדש"במחלךצורךישכעתונשחקו.מוצוכבר

העבריתבספרותמתוארתלונדוןההפתעה,שלמרביתמראה,אניאכן-
לאיבוד'הולךהיחידשבהגיהינומית,שנואה,דוחה,כעירלדורותיה

תקופהבכלהכותביםלכלהמשותףהמכנהזהלאבדון.-מכךגרועאו
היום.עד

ח"מכופתרים"המאמריםשבצדהוא,כתיבתךשלהמאפייניםאחד
החייםשלהקטניםוהפכיםהאנקדוטותגםמצוייםוהרציניים

נוסף.מכיווןאותםומתעדיםהמאיריםהספרותיים,

סקופיםישנםשם .'גבכרךהחמישיהשערהואביותרהמשעשעהשער-

דודעםבושהתחשבןצמח,שלמהשלהאלגוריהסיפורכגוןממש,של

החינוךראשיתעלפרקשםוישנומילדות.ידידו-יריבוגוריון'בן
עלפרקכןוכמומועטה,להתייחסותשזכהנושאישראל'בארץהמיני

הסופריםשלהמצנטיםהעברית.בספרותהמזרחיהקולראשית
ש'כמואשכנזים,סופריםהיוובורלא,~י wכמוהראשונים,הספרדיים

אותם.ופרסמושקירבוונדנד'ציוןבן

נרחבכרחםשוניםבגווניםהמנומריםהספרותייםהחיים

גםאלאמרכזיים,ליוצריםרקלאבמהנותנתאת .למחקרייך
זלמןומשולםפאחןכראובןונשכחיםמינורייםוליצירותליוצרים

זו?גישהנובעתממהמדוע?גולדבוים.
סדןודבכהןישראלאבי-מוריםמשנילמדתיהכולייתהגישהאת-

ליער'הספרותאתשהשווהסדן'דבשלהדימויאתאימצתי .מורי
הוא .כלשונו"ציצים"ושיחיםנמוכים,עציםגבוהים,עציםבושיש
הזההאקולוגיהמתחםכלאתלהקיףהואהחוקרשלשתפקידוגרס

השיחיםאתמכיריםאם-מזאתויתרההגבוהים.בעציםרקלעסוקולא
הגדולים.האילנותשלחשיבותםאתיותרטובמביניםהנמוכים,והעצים

ללאאךמרכזיים,חלקיםבהשישפסיפס,לתמונתגםדומההספרות

יבלטו.לאהעיקרייםוהחלקיםשלמהתהיהלאהיאהנוספיםהפרטים
הקרוביםאלההפסיפס,חלקיכלאתלמלאצריךהספרותיהמחקרלכן

בסקי'מישקוגיטלעלשליבמחקר :לדוגמה .ממנוהרחוקיםואלהלמרכז
נוסףבאורשלההיחסיםפרשתמאירהעצמה,בזכותחשובהמשוררת

שייחלולמשורריםיחסוואתשלונסקיאברהםשלאישיותואתגם
פיו.למוצא

קודמיהם?את 'ד-'גהחדשיםהכרכיםשניממשיכיםמידהבאיזו

מחדשים?חםמה

בסופרים,בנושאים,קודמיהםאתממשיכיםבהחלטהחדשיםהכרכים-

ממש.שלחידושיםגםבהםשישכמובן'אךבהןמטפלתשאניבסוגיות
להכירהצורךבדברהגישהאתמחזקיםשלדעתיבספר'החידושיםבין

ס'עלהפרקהואביצירתו'להעמיקכדיהסופרשלגרפיההניראת
אתובמיוחדואחיו'אמואביו'עםיחסיומערכתאתהמתאריזהר'

עםזוהכרותאופנוע.בתאונתהבכוראחיושלעתבלאמותוהשפעת

כדיבהישיזהר'שלהתחיל"שלא"הסיפורעםבמיוחדמשפחתו'
שעשה"התיקון"אתוכןיזהרשלהארוכההשתיקהתקופתאתלהסביר
המוקדמת.ליצירתוהמאוחדתביצירתו

גורי'חייםשלשירתועלהביקורתהיאענייןלאותונוספתדוגמה
יצירתו'להבנתנוסףמפתחומספקתהוריולביןבינוהקשראתהמבליטה

עלהמאבק-אחתדוגמהעודואצייןאליו.לבהושםלאכהשעד
"אליקשמיד:למשהידיובמואתהפותחתהשורהשלהנכוןהפירוש

רבים.בפימסולףלהיותממשיךועדייןסולףהפירושהים".מןנולד



אחדפןוחושףאישייותרחרבהחראבעיקרהרביעיחכרך

לי",מחכהלא"לונדוןהכותרות:בסגנוןגםהמשתקףבכתיבתך,
"החצרהאחרוןהשערבעיקרניכרהאישיחפןהכותל".אל"לדבר

לכלולבחדתמורעותגובות.ספרותמשאליהמכילהפנימית",
בספדך?אותם

ההתרגזויות,התגובות,שלי.הביקורמכרטיסחלקשזהחשבתי-
התשובותבצדק,שלאדבריםלעצמושמייחסבמיהמאבקהאכפתיות,

מחקרשיעשהמיהספרותיים.מהחייםחלקהואזהכל-משאליםעל

המוביליםהספריםהיומהלבדוקיצטרךהספרות,שלהסוציולוגיהעל
אלה.במשאליםחלקילרבותלמשל'השבעים,בשנות

החדשיםהכרכיםשנישלמכופתרוהבלתיהפתוחהאופיאתשמשקףמה
אישייםצילומיםשילובהואהרביעי'הכרךשלובעיקרלקודמיהם,ביחס
שלהמשפחהבנימידילישהוענקונדירים,צילומיםוכןאביושלשלי

וחייםוסמילנסקישמירמשפחותבעיקרכתבתי'שעליהםהיוצרים
ואיוריםציוריםכבקודמיהםאלהבספריםמופיעיםבנוסף,יבדל"א.גורי

 ·:·.הפילהיותצריךמחקרספרגםהכתוב.אתומאששיםהממחישים
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 111מצד 1
לוותועמוס ~~·---------------------------~

אירועיםספרים,מוספים,

זקןכאישהאמןשלדיוקנו

 : 86בןמותולפניאמרנתיבניסןלמשחקהמורה

 .כשחקן .ייעודיזה .קטניםתפקידים .משחקעדייואני

כותב , 1926בשנתנולד ,כליירובוטהאמריקניהמשורר

םיבירששםבמינסוטהקטנותערים 1מכורתונופיעלשירים

 ...דמדומיםלעתמכוניותמושביעלבתיהםלפניזקנים

 .אדמותעלייומואחרוןעדכמשורריעודןזה

הוצאתדור'משהמאנגלית:במזנזאנשיםכליי:רובוט
 2008לשירהקשב

להבין.שניתןכפיאירועים,שנישלבסמיכותנכתבודלעילהשירדברי
"הסטודיומייסדנתיבניסןלמשחקהוותיקהמורהשלהסתלקותוהאחד

להעניקעמדושבותשס"חהעצמאותיוםלפניספוריםימיםלמשחק"
אבל ,חכותיולאהאמנות.בתחוםחייםמפעלעלישראלפרסאתלו

מיוח.דטלוויזיהבמשדרמפיושהובאוכפיומאישיותומדבריוהתרשמתי
השתמשלאבוודאיק.ימדוהציטוטאםבטוחאיניבעיני.חןמצאודבריו
למקצועהנאמנותמהם.העולההפיוטיתהאמתזואבל ,"יעוד"במילה
כאישהאמןשלמ"דיוקנוחלקבהחלטהיאקטנים",ב"תפקידיםודווקא

שלהידועספרוכשםצעיר"כאישהאמןשל"דיוקנולעומתזקן"
התגלותמעיןכלומר"אפיפניה",עלשםמדברג'ויסג'ויס.ג'יימס
זוכהאינוכבראולי ,זקןכאישהאמן .בצעירותוהאמןזוכהלהנבואית

 .חייווניסיוןכישרונו ,חושיובמיטבעדייןהואאךכזאת,להתגלות
תפקידקטןתפקידמכלעושההואאבלבגדולות,הולךאינואולי

לעשות.יודעוניסיוןימיםשבעאמןשרקכפי ,גדול

המשוררשלשיריואתאוהבאחרבהקשרעצמימצאתידומהבאופן

אנשיםבעבריתמשיריוראשוןשספרכליירובוטהוותיקהאמריקני

כנאמרלשירה.'קשב'בהוצאתעתההופיעדורמשהבתרגוםכמונו
אמריקני")טרובדור :יכלי("רובוטגולדברגברברהמאתדברבאחרית

 1926בשנתנולדהוא .בימינוהאמריקניםהמשורריםמגדוליהואכליי

ממוצאאיכריםלמשפחתהבריתארצותשבצפוןמיניסוטהבמדינת

צעיריםיוצריםמקבוצתחלקהיהבהרווארדבלימודיוכברנורווגי.

 ,אשכריג'וןדיהאורייןאתהשארביןשכללה ,לעתידומפורסמים
וייסדוייטנאםלמלחמתהמתנגדיםמראשיהיהכןונוספים.חולדונאלד
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האמריקנילקוראגילהשבושירהלתרגומישהוקדשספרותיעתכתב

זאת,עםאחרים.ורביםטראקל ,ואייחדנדודה,כמוזריםמשוררים

מיניסוטהנופיאתציירהרביםשירתו"בקובציגולדברג,מדגישה

אוליהחברה".לעשוקיאהדתואתוביטאנפלאיםובשנינותבחום
שיריאתבמיוחדהזהבמבחראהבתי ,קטןממקוםבאאנישגםמפני

גדולהאמנותכמהאבלפשוטים,נוףשירילכאורהשלו.מיניסוטה

לעבר'נוהגמתוךהראשוןהביתהנהבהם.משוקעתעמוקהוהתבוננות
למעלה:בשיריגםשיבצתיממנוששורות ' Lac qui Parleנהר

 .מינסוטה ,דמדומים ,נוהגאני

 .האחרונהצמיחת-השמשאתלוכדהמדבללהשדה

 .העבריםמכלנושמיםהסויהפולי

בתיהםלפניזקניםיושביםהקטנותבערים

 .עליטובלבי .מכוניותמושביעל

 .הודו-תרנגולילסככותמעלמתרוממתהלבנה

 ,ויטמן<וולטהגדוליםהאמריקאיםבמשורריםקינאתיתמידיפה.כה
בישופאליזבטויליאם,קולרםויליאםפרוסט,רובוטסנדבורג,קול

ארצם.שלוהעירוניהכפריהנוףאתלתארהיודעיםאחרים>ורבים
 ,הארץילידימשורריםאצלודווקאהחדשה,הישראליתשבשירהמעניין

כאלה.בתיאוריםענייםכהאנו

בשלמותו.אחדקצרשירעודהנהסיוםלפני

ברכבת

ירד.קלשלג

 .החשכהמתוךונעיםמגיחיםכהיםמכוניתפסי

רך.באבקהמסומןהרכבתחלוןאלמבטיאתלוטשאני

 .לגמרימאושר ,מונטנה ,במיזולההתעוררתי

מקומייםשמותשיבוץידיעלמקומילשיראותולהפוךאפשרהאם
בדיקהשדרהאתגרזהאבלבטוח,אינימונטנה"?"מיזדלה,במקום

ישראלי;ת.למשורר;ת



האוונגרדהיאלמות

שמראליוהרצלזמורה-כהןמיכלשלספרםוכשורהשליחותהמוסיקה:
במאההאמנותיתהמוסיקהמשבר-מעניינתבשאלהעוסק ) 2007<דביר

פיעלאףבהבנתה.מחובביותראיניאךמוסיקה,אוהבאניהעשרים.

לאמנויותגםונוגעתחשובההיאמעליםשהםהשאלהכילינדמהכן
האחרות.

אותנומעמיד-במוסיקה"'היפה'של"חשיבותו-בספרםהמבואפרק

אינובמוסיקה"אסתטי"כלומר"יפה",המושגעצםהבעיה:שורשיעל
ההיסטוריהכללאורךהמשבר.ממהותלדבריהם,וזה,בימינועודמקובל

וגםמוסיקלייפהאותואחרחיפושים"התקיימוזמננועדהאנושית

התקופות,בדיעבדנקבעולהןשבהתאםשונותתשובותלוניתנו

המוסיקהשלמעמדהואףוהמותר'האסורהתחביר'כלליהסגנונות,
המוסיקלית,ההיסטוריהשלהזבללפחהושלכואלהכלאולם,בחברה".
אותנושהותירה"היפה"במושגהמרידהעםהעשריםהמאהבאמצע

 ,) 16<עמ'כלשהםאסתטייםקני-מידהללאתהליךשלבסופו

באמצעותוגםרבותבדרכיםזאתעושיםוהםהסברמצריךהעניין

תחילהבמיוח.דובמוסיקהבאמנויות"היפה"מעמדשלהיסטוריתסקירה

הואש"יפה"אפלטון'של"ליסיס"בדיאלוגשמקורההסברה,שררה
כאשרלספירההראשוןהאלףכללמעשה"מוסרי",אוש"טוב"מהכל

שללוויהכבתהמוסיקהאותהשירתה"הטוב",עםמזוההחיתה"הדת"
התפילה.

"הרע"אתגםוכללפניואת"הטוב"מעטשינההשני'האלףבפרוס
תפיסהביניהם.להבחיןהיודעת"האמת"אתלהאדירכדיכרקערקולו
בתקופהביטויולמלואשבאכוחשצברההאמנותעםהיטיבהזו

לגבהיםהתנשאוהכנסיותכשמגדליהשלוש-עשרה><המאה"הגותית"

ועצמאית.קוליתרבנעשתההגדולהחללאתלמלאשביקשהוהמוסיקה
יצירהשלוהמושגהסולמותמערכתגםהושלמהההיאבתקופה

וגידים.עורקרםמוסיקלית

השתחררהוהשש-עשרה>החמש-עשרה<במאותהרנסנסבתקופת

המושג,שלהמקוריבמובן"קלאסית"ונעשתההכנסייהמןהמוסיקה

מןיצאההיאהעתיקה.יווןשלהקלאסיקהברוחמחדשנולדהכלומר
בהשראתמחולושיריאהבהשירירועים,שירילחברהטבעאלהכנסייה

העממית.המוסיקה

השמונה-עשרה>המאהומחציתהשבע-עשרה<המאההברוקבתקופת

תקופהאותהובשלהיורציונליות.'ארגוןסדרעםמזוההה"יפה"נעשה
כאשרעצמובפניאוטונומיערךונעשהל"טוב"מצמידותכלילשוחרר

היפות"."האמנויותנקראותהחלוכולןהאמנויות
"הקלאסיקהגםקרויההשמונה-עשרההמאהשלהשנייההמחצית

והתכנסאזשנמצאהמושלםהמוסיקליהאיזוןאתמציינתוהיאהווינאית"
והמוסיקההסונטה,הקונצ'רטו'הסימפוניה,שלהמוסיקליותבצורות

מאותשלושובטהובן.מוצרטהיידן,היוהעיקרייםנציגיההקאמרית.

"שיאונחשבותהעשרים>עדהשבע-עשרה<המאותהאחרונותהשנים

במוסיקה".הטונאליהעידןשל
התשע-<המאההרומנטיתבתקופהנפרץהמושלםהמוסיקליהאיזון

גבולותיהעללשמורהצליחהלאאךלקלאסיקהסגדהשאמנםעשרה>
הפךגרוהאל'יו'ארגהפךונטה("האבההקצנהתפסההאיזוןמקוםואת

לרמתהועלה"היפה"וגםפיאניסימו")הפךהפיאנופרסטיסימו'

"הנעלה".
"היפה"אתלגמרידחתהאשרהעשריםבמאההתחוללההגדולההתפנית
"היפה"שלה.המסחרילסמלנעשהשכמעט"הכיעור"אתוקיבלה
המציאותאתלתארמחובתםראוהמוסיקהויוצריכשקריעתהנתפס

מחוללשבכדג,ארנולדרעה.מנוולת,מדכאת,כלומר'שהיא,כמות

שעברה:המאהשלהעשריםבשנותהכריזהמאהשלהמוסיקליתהמהפכה

האנושות".גורלאתבשרםעלהחוויםאלהשלהאימהזעקתהיא"אמנות
שבכדגעםאידיאולוגילפולמוסנכנסיםאינםושמראליזמורה-כהן

וכיצדהעשריםבמאהדווקאזותמורהחלהמדועשואליםלאגםו
האנושותבתולדותביותרהגדולהההתקדמותאתשראתההמאהדווקא

שהאפיל"הרוע"אתשגילתההיאביותר>הגדולההזוועהאתגם<ואולי

חיבורםבמסגרתאיננהבאמתאולי'זו'שאלה"הטוב"?עללגמרי
אימצה"כךהעובדה:ובקביעתמצבבתיאוריותרמסתפקיםהםולכן
דרךארכוןאתהדיסוננס,ואתהכיעוראתחיקהאלהעשריםהמאה

הצליליםאתניתקההיאבמתכוון:הצורמתההצללהואתהנעימות
ויתרההמלודיה,אתביתרהמאלה,אלה

אתוטרפהמובנתמוסיקהשפתעל
 .) 21<עמ'כולם"הקלפים

מקרהבאמתהיאשהמוסיקהייתכן

האמנויותשארבעודשכןמיוחד'

ספרותקולנוע,תיאטרון'<ציור'
גםולהתפתחלפתחהמשיכוואחרות>
והפוסט-מודרנית,המודרניתבתקופה

האמנותיתהמוסיקהלדעתם,הרי'
מקומהכשאתדרכהאתלגמריאיבדה

בלוז' ' T 'גכמואחרותוסיקרתמתפסו
פולקלורלסגנונותיו'פופלסוגיו'רוק

אפילועולם.ומוסיקתומסוגנןאותנטי
המוסיקהנאלצההקונצרטיםבאולמות

מקומהאתלפנותהחדשההאמנותית

עקבהעברמןאמנותיתלמוסיקה

נוהג"זהוכותבים:המחבריםהחדש.אתקיבלשלאהקהלדרישת
לאלמשל'מוצרטשלבתקופתו .עברובימיםהכרנוהולאשכמעט

שלהמוסיקהמאזיניואילומונטוורדי'משלמוסיקהלשמועאישציפה
ברוטאלית,כהבצורהעמםניתקשומע-משמיעשלשהקשרהיום,

בתקופותשנוצרומוסיקליותיצירותלשמועושובשובבמפגיעדורשים

 .) 22<עמ'קיים"עדייןהיהזהשקשרבזמןקודמות

הטכנילצדמעברטענתם,שלהמרכזי'הגרעין'לדעתימצויזהבתיאור
אומר<בקצרהאכנס.לאושאליובהרחבהעוסקיםהםבושגםמקצועי

קונסוננטיותהרמוניות,טונליות,הנולהגדרתםבמוסיקה"יפה"כירק

ריס-א-טונאליות,כלומרהיפוכו'שהוא"מכוער"לעומתוכדומה,
היאהסוציולוגית-חברתיתטענתםאולםועוד>.דיסוננטיותהרמוניות,

מתחוללתשבו"משמיע-שומע"הקשרניתקהמודרניתשבתקופה
"השליחותמשמעותגםזוהישלה.החייםמרחבושהואהמוסיקה

בצליל"מסרהיאלהגדרתם,המוסיקה,שכןספרם.שבכותרתוהבשורה"
אתהשלימהלאיעדה,אלמגיעהאינהואםלשומעממשמיעהנע

משימתה".

שהיאכפיהמודרנית,המוסיקהעםהבעיהעיקרכמדומני'אכן'זו'

לאיוהרהמתוךוגםמסוימותהיסטוריותנסיבותמתוךמספרם:עולה
שתוכלוחשבהשלההמאזיניםקהלעםחיקשרעלויתרהמעטה,

בו.להתחשבומבליאחורהלהביטמבליהמחנהלפניאוואנגרדלהיות
מוסיקליתכצורה"הכיעור"אתשאימצהמוסיקהביןקשרישכמובן'
החשובהלקחמקוםומכלהרחב.הקהלעםהקשרניתוקלביןעיקרית
הגיעהזובדרךשהלכההמוסיקהוכינכשלזהניסיוןכיהואלדעתם
שבכדגבארנולדמדוברכילצייןצריךהיסטורית<מבחינהסתום.למבוי

גםוכןקייג'שניטקה,שטוקהאוזן,בדג,וברן,דורוובני 1951-1874

השניים >.ל.עונוספים:שוסטקוביץסטרווינסקי,בריטן,ברטוק,נולד,
מאזשאתביתרועודהראשונה,העולםמלחמתתום"מאזכותבים:

שמזאל'הרצל 1זמזרה-כ.רןמ'כל

המוזיקה: ,-...,,,. '
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מקומםאתהשידוראולפניותפסוהלכוהשנייה,העולםמלחמתתום

המוסיקליומנהלובאדןבאדןרדיו<למשלהקונצרטיםאולמותשל
הרחקתוידיעלהשומעמןהמשמיעאתניתקוואלהשרובל>היינריך

נחשבה,לאשובהשומעשלדעתוהאטומים.האולפןלקירותמעבראל

השמונה-עשרההמאותשלהקונצרטיםבאולמותשאירעלמהבניגוד

והתשע-עשרה".

הלכוכךכדי"תוךמוסיקלי:פניםנוסף,תהליךהתרחשלכךבמקביל
והשליךמהםהשתחררכמוהיוצרכליל.ונעלמוהמוסיקליהתחבירכללי

אתלפתחיוכלכךשרקבטענהוהאסור'המותרכלליאתהרחק
ורצוןהדיסוננסיםרבוכןהחופששגברככלכילקבועניתן .יצירתו

עדיםהיינוהעשריםהמאהשלוהשישיםהחמישיםבשנותההתמרדות.
העולםראייתאתשהעצימהכועסים'צעירים'אנשיםלתנועתבאנגליה

"בידודוחיתה:התוצאהמהשומע".הניתוקאתהגבירהשעודהשלילית
השומע,מןמנותקעצמומצאשהמשמיעוכשם .מחברתוהמשמיעשל

מןיצירותלעברויותריותרופנהזמננובןהשומעממנוהתייאשכך
כמוהוחלשלאניתוק .) 216<עמ'קהליהן"אתיותרשכיבדוהעבר

אחרות.באמנויות

בהיבטיובעיקרבהרבה,העשירכולו'הספרשלסיכוםזהאין
לכלמסכיםשאניבטוחאינניממנו.חלקשלרקאלאהמקצועיים,
הזיקהבדברמענייןהיבטעלמצביעשהואסבוראניאבלמסקנותיו'

העלולמדיגדולפערמיצירתוהמזהירוצרכניה,אמנותיצירתשבין
לטענתםשקרהכפימסוימת,אמנותשלהגמורהלהיעלמותהלהביא

החדישה.האמנותיתלמוסיקה

כוחותינו><עליעילהאש

יעילהשירההכותביעילמשוררהואשבתאיאהוון
אףלעצמה,סוגהאלאשבח,אוגנותזואיןותכליתית.

שירהואיעילשיר .בלקסיקוןוהתמצאלאהסתםשמן
ועדייןביותרוחסכוניתישירהבדרךמטרתואלהחותר
טניההחרשבקובץשיריוהםלפחותכאלה .שירנותר

ריינהרדט,טניהפרופ'היאהלא ,) 2008עובדעם<חרגול:
ושהספרכשנהלפנימתהאשרהמשוררשלרעייתו

הבא.השירלמשללה.מוקדשבחלקו

בהצלחהזאתועושההמשותפיםמחייהםתמונהלתארמבקשהשיר
הבנאליתהאמירהגבולעלמהלךהואלעתיםגדולה.ובחסכנותמרובה

אותהלמקםמשכילאבלאותה")שאחבקאותי;("שתחבקהלא-שירית

מתקלחתלאמתהאהובההאשהאתהמדמותמדויקותמטאפורותשתיבין

 .) 27<עמ'יפהכמה<לאחריו>.בסלוןחסהאוכלולסוסהמשגל>,<לפני

השירים,במחזורבנלישירלמצואאפשרבשירבנאליתלשורהבדומה
לבי;אתוממלאני;/גרשוליאומרעובר'/"הכל'אושר':השירכמו

אלאעצמו'בפניאותולקרואאיןכאן'גםאבל .) 13<עמ'אושר"
עלהאבלאתשלהםברצףמעבדיםאשראחריםשיריםביןכנתון
הואבוהנזכרגרשונימסוים:תחכוםישזהקצרבשיר<ואפילומותה.
כדם.בוהקאדוםצבענוטפיםשציוריוני'גרשומשההמחאהצייר

מסוים>.נוחםאוליבהישכמוהואישמפידווקאבנאליתאמירה
בספרהשניבחלקהפוליטייםהשיריםהםפחותלאיעיליםשירים

אבליחסית,וארוכיםשורותרחבישיריםדווקאאלהשלום"."רוצים

שלום':'רוציםהשירלמשלוישירה.חסכוניתאמירהעלשומריםהםגם
רכהעדשהכמו;משקפייםכמואבדרצונםאבלשלום,רוצים"הם

שהיאחושביםהםכיבעקב,עליה;דורכיםוהםלכיור'מתחתשנפלה

זיןכמורצונםאבלרוציםהםהדאודורנט.ליד;לראימתחתהמדףעל
השבוע"כלוישפשפוהוהאמבטיהדופןעלישבואםגםמזדקף;שלא
אבלשלוםשוחרדורעללהצביעהיאכאןהמטרה .) 44<עמ'הלאהוכן

באמת,עליולהיאבקרצוןכוחהחסראופורטוניסטי>,<וגםאימפוטנטי
סאטירייםבתיאוריםשימושתוךוישירמיידיבאופןמושגתוהיא

שנונים.

'מודעה'השיר<לדוגמהשימושית.שירהגםהיאויעילהתכליתיתשירה
שתהיהחדשה;אשהמחפשאלמן;"אני'הארץ':דפימעלפורסםשגם

בעיקראךאישיות,למטרותבהלהשתמשאפשר )" ...יפהשתהיהטובה;

עםמסכיםאיניאםגםלהןבזשאיניותעמולתיותפוליטיותלמטרות
רבה.במיומנותזאתעושהושבתאיהספציפיתוכנן

הייתישלוםממשלתהימיםמןביוםקמהחיתהלו
ואינישלה,ההסברהשרלהיותשבתאיאתמגייס

השביעיבטורזאתעשהאלתרמןבציניות.זאתאומר
זאתעשהנובטברתולדעצומה,חיתהשהשפעתו

אחריםוכןגרמניה,מזרחלמעןובחייובשירתו

ונקודתיעילהספקבליהיאהזוהשירהוטובים.
אופיההיאבכלל'אםשלה,היחידההתורפה

האמת,כלאתבהכרחאומרתהיאאין .הקריקטורי
היבטנוטלתמובהקת,חד-צדדיתעמדהנוקטתאלא
כמו'עיוות.כדיעדאותוומקצינהמסויםאחד

השנייה:לבנוןמלחמתעל'כישלון'השירלמשל'
הזאת/במלחמהרן/לכישלמתפלל/"אבי

שקראתי;היפיםהספרים;בשם / ...המסריחה;

 ; ...הצבא;יובסשנשקתי;הנשיקות;בשם
בעדהשיעית/המשפחהבעדאניהזאת/במלחמה

בשתא•אתרן t1ננ•ה

האמת

ודקהגבוהההאמת

הזכוכיתלמחיצתמבעד

לעיניהתקלחה

למיטהערומהובאה

אליהשאחדור

אליושתחדור

אותישתחבק

אותהושאחבק

בסלוןצעדההיאסוסכמו

השולחןאל

החסהסלטאתלאכול

להשהכנתי
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הלאה.וכן " ...צור
כוחותינו.עלהפעםהנוריתיעילה,אש

שסיידבאייהאמיןבמה

טוריםשישהפניעל ) 14.05.08 (שעברבחודשפרסם'הארץ'עיתון

שיוצעבמכתבאיינשטייןאלברטהבאה:הידיעהאתהחדשותבעמודי

לאהםהיהודיםילדותיות:אגדותאוסףהואהתנ"ךפומבית:למכירה
אנושית".חולשהשלתוצרהואאלוהיםנבחר:עם



אםעצמית,לסנוקרתכזאתהזדמנותיחמיץ'הארץ'לא
כאןשאיןרקשלאמתבררהידיעהבגוףמהנאמרכי

בהמשךשםאומרמדויקות.אינןשגםאלאחדשות,

באוניברסיטתולמדעלדתפרופסורברוק,ג'ון

איינשטייןכילעובדהמשקלמוסיף"המכתבאוקספורד:

אתיאיסטשגםפיעל'אףרגיל<מאמין>תיאיסטהיהלא
משוגעותהשקפותלוהיוהיה.לאהמקובלבמובן<כופר>
הזאת",בסוגיהעקביותגילהתמידולאדת,עלמעט

שכתבבמכתבשנאמרואלהדבריולעומתואמנם

אריקלפילוסוףמותולפניכשנה 1954בינוארבגרמנית
פחותשנה,אותהשלבקיץאיינשטייןאומרגוטקינד'

ויליאםלפרופ'בראיוןאחרים.דבריםמותו'לפנימשנה
לארה"בהנאציתמגרמניהברח<שכמוהוידידוחרמנם

שביקשובהרוורד>גרמניתלספרותפרופסורשםונעשה
משיב:הואאלוהים",עלמדויקים"דבריםכמהלומר

ומענישטוביםמעשיםעלשגומלהתיאולוגיהשלבאלוהיםמאמין"אינני
שלוהיקוםבזה.שמטפליםחוקיםיצרשליאלוהיםרעים.מעשיםעל

בנישאינםנצחייםחוקיםידיעלאלאלב,משאלותידיעלנשלטאינו

שינוי",

ימו:<מקם>משהשלספרומתוךציטוטהםאלהאחרוניםדברים
בר-אילן;אוניברסיטת<הוצאתותיאולוגיהפיזיקהוהדת-איינשטיין

איינשטייןשלהמכתבאמנם ,) 2007חמדספריאחרונות,ידיעות

שבאמצעותהעצומהספרותבונסקרתאךבו'נזכרלאלגוטקינד
אישית>איינשטייןאתהכירשגםישראלפרס<חתןימופרופ'מנסה
את-ופיזיקליתפילוסופיתאמונית,-אפשריתבחינהמכללהקיף
איינשטייןשלנוספותהתבטאויותכמההנהלדת.איינשטייןשלגישתו
 .שבספרהעצוםהיםמתוךבנושא

אומר:הואנובל,בפרסזכייתולאחרשניםששבברלין,-1927ב

הטבע,לצפונותלרשותנוהעומדיםהמוגבליםבאמצעיםלחדור"נסו
ובלתידקמשהונותרמובחנתסיבתיתשרשרתכלשמאחוריותראו
לכלמעברשקייםהזהלכוחכבודמתן .אותולהסבירדרךשאיןנגיש
הזאתהבחינהמןשלי.הדתהואבשכלנו'להשיגיכוליםשאנחנומה

 ,) 32<עמ'דתי"אדםשאנילומראפשר

היתפסותמפנימאמיניואתמבוסטוןאוקונלקרדינלהזהיר-1929ב

שלתוכחתוהבריאה.ובמעשהבאלוהיםספקשמטילההיחסותלתורת
שהבריקיורק,מביוגולדסטיןהרכוסהיהודיאתהדאיגההקרדינל

עבורמראשושילםבאלוהים?"מאמיןאתה"האםשאלה,לאיינשטיין
בחזרה:הבריקאיינשטייןמילים. 50בתתשובה

היש.כלשלמסודרתבהרמוניהשמתגלהשפינוזהבאלוהימאמין"אני
<עמ'אדם"בנישלובמעשיםבגורלותעצמושמעסיקבאלוהיםלא
37 (, 

לביןאישיבאלאי-אמונתוביןתמידהבחין"איינשטייןכימדגישימו
הגרמנישלספרואתקיבלמברקאותולאחרקצרזמןאתיאיזם",

הספראתעליו.להגיבונתבקשאלוהיםאיןשנקראבושינגאדוארד
בכלדועכת;הדתצומחשהמדעמקום"בכלבמילים:המחברחתם
איןכיבכותבוהגיבאיינשטייןקמל",המדעמשגשגתשהדתמקום

 :והוסיף .האישיהאלוהיםברעיוןרקאלאהאלוהיםברעיוןדןהספר
אניהאישי'האלוהיםרעיוןעללערערמקוםשישסבורשאני"אף

באלשאמונההיאלכךהסיבההזאת.במשימהידשולחאיניעצמי
החיים,עלטרנסצנדנטליתהשקפהכלהעדרעלבעיניעדיפהאישי
המיןלרובבהצלחהלהקנותפעםאישיוכלמיישאםתוההואני

צרכיולסיפוקיותרנעלהאמצעיהאנושי
 ,) 39<עמ'המטאפיזיים"

והמוסרשישלמהמוגבלהמדעכיסבראיינשטיין

זהביןהמוליךנתיבשוםואיןשיהיה,שראוילמה

לזה.
בלי"מדעכיהמפורסמתלהכרזתוהיסודגםזה
דבריםעיוורת",היאמדעבלידתנכה;הואדת

בושינג.שללטענהגמורהאנטיתזהשהיו
סיימםיורקהנירמערכתממנוהזמינה-1930ב

במאמר'ודת.מדעביןהקשראתתפיסתועלמאמר
איינשטייןהשתמשומדע","דתבשםשהוכתר

המשמשקוסמי"דתי"רגשבמושגהראשונהבפעם

כשהואאדםשחווההרגשיהמצבלתיאורבפיו

ובסדרונשגבהאנושיותהתשוקותב"אפסותמכיר

החשיבה",בעולםוהןבטבעהןשמתגליםהמופלא

מהר.כההסתםמןייגמרשלאהוויכוחמןבלבדהמזלגקצהעלכאןעד
"הפיזיקהנוסףפרקימושלבספרוישנוסחאותחובבילמקצוענים

נוסחאותמתיישבותכיצדלהראותהמבקשוהתיאולוגיה"איינשטייןשל
מהבנתי.למעלהכברזהאבלהאמין.שבוהאלוהיםעםהיחסותתורת

·:· 

בושםאילן

ב"קניון"רמקול

 ".בף 7~~ז:וי~ה ף~~~ ,.מח.

א;הב>ע.ד:זלי 1א~סה ר~~( ף~~~ ,.מח.

 ."בף 7~~ז:וי~ה
 >ס~ד:א;נכה ר~~( ף~~~ ,.מח.

 ".בף 7~~ז:וי~ה
לי 1א~סהא;נכה ר~~( ף~~~ ,.מח.
ף 7~~ז:וי~הלא>לי 1ךא~ן

 ".ב

מבטים

דבר>עלפסח<לאסביבסביבמבט;העבירהצעיר
-• T • •:: •: T -• T • T - T -T T 

:]~ j?. ה~t ה~ 9 ~~ל ה~~~ה: ry ~~~ ry ,ריס:סףלי~הה~~
?סע.לימ;: ,ס~?סז~דר~ל.י~~קלהסר~תח gry ~~ ה~~~ר~לה
 .;ט#~? ה~#~~~~נכחלג"~הק;~~ים~לי 1מ 9דף

 2008יולי
31 



iון 1מןוןך

מדונוועל

N ולפניהדלת.בהיפתחלמראיסיייםדיצהקוראיםהפתעה!ידה
נשכחהשבאמתאולשוןשגרתזואםלהחליטמספיקהשיונה
בטלפוןשלשוםאליהםאותההזמינהשדיצהההזמנהמהם

יוםביניהןקבעווהןלה,להראותמיוחדמשהויששליוםמפני
מובן-הדלתסףעלונישוקיםחיבוקיםבסדרתנכרכתהיאושעה,

מאפשרזאתשבכלבאיפוקיוםשעםומובןהלבחוםבכלדיצהשעם
פנימה,להיכנסהשנייםאותהמזמיניםוכאשרבידו.ברטטלחושלה
שהדירונתשיערהמראשאמנםבקרבה.לבהנופלהסףעלכבר

אבל ,המלכותיהכנףפסנתראתלהכילתוכללאעקרושאליה
 ,נמוךפסנתרלאאפילובה?יעמודלארגילפסנתרשאפילו

לילדששוכריםפסנתרכמוצלילים,בכמהקצרהשלושהמקלדת

כלילמענולרכושכדאיאםשמתבררלפניהנגינה,לימודבראשית
יקר?נגינה

דיצהאתמקדימההיאצריכה,הייתישלאליתאמריועכשיו
אתהמדבירשלההמקסיםובחיוךהפרחיםמזראותההמשחררת

כזאת.שטותלומרדעתהעלעולהשלאאומרתהיאפניהקמטי
חרציותשליופיאיזהבכנות,ומתפעלתעטיפתואתפותחתוהיא

עלתסמכי ?אדומותחרציותלתרבתשהצליחוידעתיום!אדומות!
שולחשהואשהמבטנדמהוליונהיוםמשיבהצמח,נשמתמהנדסי

שלישיאושנימכליששמעהנזכרתוהיא ,ממוקדאינולחרציות
צלחו.לאבעיניוהקטרקטטיפוליששני
פסיעותשתיועושהדיצהמכריזההאדומה!הוואזהלהןמתאימהדביוק
שואלת,היאיום, .המטבחוןשלהחי"תבלבהיאוכברשמאלהוחצי
בדחנותן .בכתפיומושךיוםהאדומה?הוואזהאיפהמושגלךיש

האחרונהבפעםיונההשגיחהשכחשהוכמלאותןשהצטמקה
במסיבהכנראה,שנתיים,לפניהיה?זהמתי .איתרשהתראתה

חידוש.בכתפייםנוסףמאזהשלישי.נכדםשלהבריתלכבודשנערכה
זוכר?לאאתהושואלת,דיצהחוזרתיום,נפולות.גםהןעכשיו
 .לסמוךאפשרשאייודעכברהעולםכלשליהזיכרוןשעלמפני
האדומהלוואזהסיכויישאזשרקהארונות,אתלפתוחלהמציעויום

אך ,ארוןאחריארוןפותחתוהיא ,כעצתועושהודיצהלהתגלות.
לשווא.

זכוכיתמכלעלומצביעהלעזרתהיונהנחלצתבזה,להשתמשאפשר
מתבוננתודיצה .הכיורשמעלהמדףעלהכוסותביןהעומדשקופה

יונה.להמשיבההחרציות,בשבילמה?בשבילושואלת,בתמיההבה
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המעורפלשבמבטנדמהוליונהנזכרת-לא-נזכרת.דיצה ,כןאח,

ובלבממוקד.אחדבזיקזאת,בכל ,להבחיןניתןלעברהשולחשיום
החרציותאתבומשקיעהשהיאואחריבמכלמיםממלאההיאנחמץ
שולחןעלמקוםלומוצאתהיאדיצה,מידילעצמהמחזירהשהיא
באהודיצההדחוקה.האוכלבפינתשחורהפורמייקההמצופהרבוע

לאשעדינותן-שלההפסנתרניתאצבעותאתומרחיפהאחריה
כמהואומרת,הדקיםהאדומיםהכותרתעליעל-חוזקןאתמסגירה

הואשיוםנכוןקרבה.במלואמתחבקותהןושובפרחים.אוהבתאני
מבחירה.אוהבותשתינואנחנואבלבנועם,דיצה,משתפכתהבן-דוד

רםבקולאומרתשחיתהמליםחולפותפיהובחללמהנהנתויונה

ואדם,דםקשרבגרונה,המתהווההדמעותגושמפקיעתחששהלולא
בילדותםלעצמםטבעוהדודניםששנימיליםצירוףואדם,דםקשר
בנעוריהם,בוגרתבהתבדחותבולדבוקוהמשיכומתפעם,בתום

הםהיוקשוריםכמה .אותוזנחולאהמפוכחיםהעלומיםבימיוגם
 ,הנוערותנועתהספרביתודרךהילדיםמגןונפשבלבזהאלזה

העולם.וגילויוהבילוייםוהמשחקיםהלימודיםחוויותבכל
שאותוהדברלגביבסקרנותהלהודותעכשיוכבראםמתלבטתיונה

שלאהעובדהפשרמהלא?אובהם?לדחוקלה.להראותיוםרוצה
התחרטוואולימהם?נשכחהאםאותו?מזכיריםאינםיוםולאדיצה

בשאלהאותםתביךשלאודאי ,כךאםממנו?להתעלםוהחליטו
דברלאותושישסימןבהם,וחזרורצואםזאת,ולעומת .עליו

אולי,אבליותר.עודמתעצמתסקרנותהולכןרצינית,משמעות
חביבהתחבולהרקזוחיתהאולילהזמנה?שותףיוםהיהלא ,בכלל
נפתחיוםכשבחיי ,שעכשיוכדיאליהם?להביאהכדיתחבלהשדיצה
שנותעשרותפניעלאחורהלדלגהדודניםשנייוכלוחדש,פרק

ריחוקבעבר?ביניהםששררההקרבהאלולשובריחוקשלבגרות

רוצהשיוםדברואותואותם?הסובביםכלאתכמודיצהאתשציער
הגדולמהביתהמעברעצםאלאשאינויתברראולילה?להראות
לחשובשמטופשהואשברורמההמוגן.הדיורשבארמוןזולדירונת
מתפענח,הכללאשבסוףלומריותרנכוןמתפענח.הכלשבסוף

סוף.איןשבעצםמתבררשבסוףמתפענח.שלאודאיהרובשבסוף
זאתותחתרםבקולהאלהההרהוריםכלאתמביעהשאינהמובן

הראשונההצנועההשכורהמהדירהלהמוכרנראהשהשולחןאומרת
מדויקתקליעהלאותאגודליםשנילעומתהמזקיףויוסשלהם.

להישירלעצמהמרשההיאלקויה,שראייתובדעתה ,ועכשיולמטרה.
כגוןתכולות ,אזכמותכולותשאינןלדעתונוכחתבעיניומבט

מתיכהות.אפורותאפילואפורות,שהן ,למשעיהמגוהצתכותנתו
עשרותבמרוצתלעצמה,משיבה,היאמתיברורהתמורה?בהןחלה

לאאוליכן,עשתהשאילומבט,בהןלהישיריכלהלאשבהןהשנים
מתקהה.ראייתןחדותחיתהלאאולימתכהה,תכלתןצחותחיתה

אתהיאמשלהממתיבעצמה,סונטתהיאעגבניות,במיץשטויות

בעצמההיאעוצרתרגע,אגדות.שלמיתוסים,שלבתקפותםעצמה
טמונותומיתוסיםאגדותשלבגרעינםוהרימפוכחת,במחשבה

שיותרהיאשלההיסודאמתשלה?היסודאמתומהייסוד.אמיתות

לבואמאשרקבעלחתוםשהחליטלאחרמיוםלרחוקלההיהנוח
במשותףשניהםהתברכושבהלאמונהעורףשפנהכךעלחשבוןאיתר
לסדעצמםיכניסולאלעולםשהם ,בתיכוןהגבוהותהכיתותמאז

ילךלעולםפתוח,יהיהלעולםשלהםהרוחחיישאופקחשיבה,
שחלילהצבאבלילשרודאפשרשאיהבינהספקללא ,נכוןוירחיב.

להוכיחחובתובפעםפעםשמדיצבאבלי ,ניירשלנמרלהיותלו
אתשהיאלעובדהמודעתחיתההיטבכןוכמומלתעותיו.חודאת



הדפנהזרעלבטחבשבתההאקדמי'באולימפוסהצילהנפשה
מימיםהאינטלקטואליםבגידתעלומאמריהמחקריהלהשהעניקו
בדעהיוסשלהחלטתועםלהשליםיכלהלאזאתובכלימימה.
שגזרההחלטההצבאית,מהמערכתחלקלהיותועצמאיתצלולה

יכוללאמלא,היהומשלאביניהם.המלאהלבגילויעלפסוקסוף
 .בכלללחדולאלא
בלבהנצבטדקומיתריוסלהמחמיאיונה'לה,טוב,זיכרוןלךיש

בילדותהשנשמעהליבובסופיתלשמה,שהדביקהליבובסופיתבשל
שקיבלנוהשולחןהיהזהוהריהמשותפים.וסבתםסבםמפירק

יחדידיוכפותאתומצמידיוסאומרשלנו'סימהמסבתאלחתונה
המתעניינתיונהולשאלתהמשפחה.קרבתשלהייחודלהדגשת
השכורה,מהדירהמשפחתםשעקרהלאחרהשולחןעמדשבובמקום
לשונה,בקצההכןעומדותהעברשקורותכמיבשטף,דיצהמשיבה

עזר'כשולחןבמרפסתועמדמגדולתוקצתירדהואהגדולשבבית
הפורמייקהשלהעקרשבדחקהמפניבמפהאותוכיסתהתמידשםאבל

חליפותמתבוננתארוך'רגעשותקתהיאואזלה.להפריעהתחיל
אנילי.הפריעמהששכחתימענייןואומרת,ובאורחתבשולחן

ורקהשתנינוכולנוואומר'מחייךויוסלטובה?לרעה?השתניתי?
לטובה.
מרפסתבאותההזאתהדירונתכלאתיונהמכניסהרוחהבעיני

חיתהשאליהןחברתיותומסיבותמשפחתיותמהתכנסויותמרווחת.

כאלהבאירועיםרגליה.אתהדירהלאבטלפוןאותהמזמינהדיצה
'שלום'לרפרופיעצמםאתלהגבילהדודניםשנילמדורבעםשל

קצףכבועותשפיזזומיליםמאולצות,ולהתעדכנויותנשמע'ו'מה
הנובעיםתוכןשלדבריםולאונמוגו'פקעוובמהרההמיםפניעל

וכאשרושוב.הלוךבחזרה,אליהםומחלחליםוהשכלהלבממעמקי

לאש"זהאמירותמאומןכתוכיפולטשהואמהצדשומעתחיתה
צדדים",משנייותרישש"למטבעשנדמה",כמוכךכלפשוט

בגעגועיםהתייסרההסערה",בעיןשנמצאיםעדלשפוטאפשרש"אי
בהומורומלואו'עולםעלבעברשיחותיהםאתשאפיינההחירותאל
שפטושבוהפניםמשואבחוסרחיים,תופעותעלהתבדחושבו
ורוח.וחברהציבוראישי

מרגעמהמורותללאסלולהדרךהיהזאת,לעומתדיצה,עםהקשר
היהנוחתמידנישואיהם.לפנישנהכחציהכרהביניהןערךשיוס
ושניתהלב,שובתהטבעיתתבונתהבגללראשיתבקרבתה,לה

פלאית!נגינהאיזהלבה,מתרחבארה,שלה!הפסנתרנגינתבגלל
לפסגות,במעפיליםקנאהבדברינגינתהאתליוותהלאמעולםיונה

בגיא.למטה,מאחוריהםשנותרהמעצמהאכזבהבדברי

הואאבלבגורלו'כחולקיוסגםקובלמגדולתו'ירדהשולחןכן'
תפקידואתלמלאולהמשיךכבודועללמחוללהתגבר'ידעתמיד

מסכיםיונה'לה,כן'יונה.מפינפלטממושמע,חיילכמובאמונה.
ממושמע.חיילכמויוס,איתה

ולאחיפשתימהקודם?חיפשתימהמצחה,אתדיצה'מקמטתתגידו
ויונהוהוארוח.באורךיוסלהמזכירהאדומה,הואזהאתמצאתי?

הוואזהאתבתודה,דיצהנזכרתכן'אח,חטוף.לרגעמבטמצליבים

שבביתיוס?זוכר''אתהבמוראנולאיטליה,בנסיעהשקנינוהאדומה
שכולןהוואזותמאותביןמקוטשקטשקיטשנראתההיאשםהמלאכה

מיוח.דחןלההיהיחידהכבתאבלמים,טיפותכמודומותהיו
אותה,תמצאימחראולינטרדת.היאאותה,מצאתילאומדוע

כברשמישהוכמודיצה,נרגעתחדש,יוםמחרכן'יוס.אותהמרגיע

ראשיעלהפסנתרניותהאצבעותאתמרחיפהשובוהיאאמר'

אתאיךבלבה,יונהמקוננתדיצה,דיצה,ארה,האדומות.החרציות

צורמים.בצליליםמתנפצתוקינתה ...פסנתרבלילחיותיכולה

כאילודיצהמצטדקתזיכרון'אותולאכברשלישהזיכרוןהיות
יונהאתהיאשואלתכאשרמהוססנעשהוקולהמביישבפגםלקתה

אחריאותםמבקרתשהיאראשונהפעםשזולה,שנדמהמהנכוןאם

 .גןהמולדיורהנהעברושהם
אותהשהזמינהשההזמנהסופיתיונהמסיקהדיצהשלזומשאלה

זיכרונה.שלהמסננתחוריבעדבשלמותהנירגהבטלפוןשלשוםדיצה
לאלצערה,היום,שעדומוסיפהדבריהאתמאשרתהיארםובקול

בענייניםהדחוסיםהימיםבגללאליהםלבואפנאישעתלהנמצאה
זה.אחריזהשרודפים

מישירהויונהיוס.שואל-קובעהקיטור'במלואבאוניברסיטהעדיין
שהואיודעתהיאבבהירות,אותהרואהאינואםגםעיניה.אתאליו
בדבריםהדחוסיםהימיםבגללשלאיודעשהואיודעתשהיאיודע

היארםובקוללבקרם.כהעדהתפנתהלאזהאתזהשרודפים
עודישאבל'נגמלה',כברשהרי'המלוא',במלואשלאאומרת
לעזרהשמחכותסטודנטיםשלתזותלקשור'שצריךקצוותהרבה

בגללומתוודה,מודההיאובכלל'ישיבות,התייעצויות,ולאישור'
כלראשוןדברלאוניברסיטהלהגיעלאמתקשההיאהאינרציהכוח

בחיים,עודאתאזבספרייה.שעותכמהלשבתכדירקולובוקר'
הקריצהלו'המיוחדתהכפולההקריצהאתבעיניויוסלהקורץ

דיצהלידבעמדולהקרץגםשכךעיניו'ביןפעמייםהמדוגדגת
שחדלהכךעלוכגמולבניהאזנעצראחתובבתהחופה,תחת

שושנההדודהשללחשהאתמאחוריהשמעהבעצמה,שקועהלהיות
הכלהשדיצהמפניבוכההבת-דודהשיונהלידה,העומדמישהואל

ראשהאתהסבהלאהיאהחופה.תחתמקומה-שלהאתממנהגזלה
רצוןבהעלולאמעולםדבריה.עלמחתהולאהידעניתהדודהאל
חתן-משחקיבאותםהילדיםבגןרקאולייוס.עםלהתחתןרעיוןאו

שעוררוהםלמשפחהדיצהוהצטרפותיוםבחייהשינויעצםכלה.
שלהמבריקשניחושהדעתהעלהעלתהלאמעמדבאותובניה.את

שנפערהריחוקבאכביכול'שלאישושו'מאחרבהידבקזודודתה
המשפחה'ברחביכמובןנודע,הזמןשבמרוצתריחוקהדודנים,שניבין

שורשולבירורשיוקדשעיוןליוםכולםאתזמנילכיחבריהם.ובין
ריחוק.אותושליהאמית

בדיוקליוס.דיצהאזפונהפה,אנחנוזמןכמהלזכוריכולהלאאני

וגבירותישבועות,עשרהבדיוקלה,משיבהואוחצי'חודשיים
הגיעהלפניו'ידיואתומושיטטקסיתהכרזהמחקההואהנכבדות,

וכברהחדש,במשכננושלנולאורחתמודרךסיורלעשותהשעה

הואיונה,הכרת,כברהכניסהאתזמן.פסקללאבוהואפותח

רגלינועומדותוהנההמטבחון'ואתהאוכלפינונתאתוגםאומר'
והבחירהסלונית,אוסלונוןלכנותואםשהתלבטנומהשלספועל

נעתרהלבברוחבעיני,ךיכרואותובכן'השנייה.החלופהעלנפלה
הסגנוןחיקויוהנאמנים.הישניםמרהיטינוכמהלאכלסשלנוהסלונית
הכורסותשתיאתהיאמזההואכןחמימות,ביונהנוסךיוסשלהמליצי

מופתי'בסדרעליומונחיםעיתוניםשגליונותהקפהשולחןואת
בהםחלהשלאעצמםעלהמעידיםחדיםבקיפוליםלזהזהמהודקים

ואומרתלידםהמונחתביתתוצרתמאפרהעלמצביעהוהיאי.ד
ומלטפתהמאפרהאתדיצהנוטלתצודקת,אתלה.זכורהשהיא

בהיותולקרמיקהבחוגאותהכיירהשני'הבןשדני'ונזכרתאותה
הגדול'בביתבסלוןהקפהשולחןעלמונחתחיתהושתמידשמונה,בן

ואםבריאותמשיקוליאםמעישוןהכלמתנזריםכאשרעכשיו'אבל
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ביקורילקראתשוקולדבתופיניאותהממלאההיאהציבור'מאימת

הזיגוגליונה,המאפרהאתדיצהמקרבתתראי'והנכדים.הילדים
כברבגילנוהריאבלשלנו'הזיגוגכמוושם,פהמפוצפץקצתשלה
קולטתהיאואזשלהם.למשמעותאלאעצמםלדבריםמתייחסיםלא
שהספהלהומסבירההדו-מושביתבספההנעוצותיונהעיניאת

משוםהילדיםאחדלביתנדדההקודםבביתבסלוןשעמדההגדולה
שמידותיהספהנרכשהלהוכתחליףמקוםלהנמצאלאשפה

מוסיףהגורל'לשרירותדוגמהוזאתהנוכחית.למציאותמתאימות
בשלבעכשיו'פתאוםנכסים,צבירתשלשניםעשרותשאחרייום,

לאיזהחדש.רהיטלרכוששכמותםקשישזוגנאלץמהם,ההתפרקות

מסבירוכאשרגבות,בכיווץדיצהתמההמתכוון'אתהחדשרהיט

חשדני'מבטבהמטילההיאהדו-מושבית,לספהמכווןשהואיוםלה
ואהובהקטנהלילדהכהסברבחיבהלהומסבירידהאתנוטלויום

מתוךדיצהמהנהנתאח,אצלם.חדשרכשהיאהדו-מושביתשהספה

 .פנימישכנועמתוךלאאךבדבריו'אמונה
בהןאוחזשעדייןמהכיווץתשתחררנהדיצהשלעיניהשגבותכדי

להשקיףכדילחלוןקרבהוהיאאחר'לנושאלסטותיונהמבקשת
משניועומדיםבאיםויוםודיצההשביעית.הקומהממרוםהנוףעל

המציצותוילותבשורתלרחובמעברמתבונניםושלושתםצדיה
שהואנדמהוליונהיוםאומרנכון?יפה,נוףמטופחות.גינותמתוך

חמודים,בתיםאיזההסתמיים.בדבריוממשיתוכןלהחדירמשתדל
המלבלביםהחדשיםהחייםכלעללחשובכיףאיזהדיצה,מתמוגגת

בהם.

קודרתיצירהכשניגנהגםאופטימית.ברוחמבורכתדיצהחיתהתמיד

אמונהמנגינתההשתמעהמוצרט,שלנוגהיצירהאובטהובןשל
מהאוניברסיטהשבדרכהאיתה,הסכםליונהוהיהובטוח.טובבעתיד
הצדדיתבדלתלהיכנסביתם,לידלעצורהיאמוזמנתעתבכלהביתה,
יםהמתנגבהפסנתרלצליליולהאזיןהמטבחשולחןלידשםולשבת
שפרקילעובדהמודעתשדיצהספקלההיהלאלקיר.מעברבסלון
כשאזהצהרייםאחרישלמוקדמתבשעהרקמתממשיםאלההאזנה
שלהההסבראתתשכחלאלעולםיום.שלבהיעדרותולבטוחניתן

קורהמהנועה,רואה,אתכשאמרה,לקירמעבראחדיוםלושזכתה

מתפתחים,הםבדרכו'אחדכלהולכיםהקולות ?הזאתבפוגה
באהכלהאחרוןובאקורדיחדמתאחדיםהםבסוףאבלמתפתלים,

גדול.מאמיןשהיהבאךשלידוחתימתזאתבשלום.מקומועל
בעולם.בחיים,דיצה,השיבהבכל'האמין?הואבמהשאלה,ונועה
בעולםגם ?במוותנגמריםשבסוףבחייםגםלשאול'הוסיפהונועה

הואאמרה,כךואחררגע,שתקהודיצהנוראים?דבריםבושקורים

הגדולבאקורדשמעבר.הגדולביקוםשמעבר'הגדוליםבחייםהאמין
מנגנתאניככהבאך.אתשומעתאניככהחושבת.אניככהשמעבר.

אותו.

שלושפוסעוהואהמדריך'מטהאתלעצמויוםמחזירבנות,בואנה,
המטבחוןאתואומר'שמאללצדמצביעהדירונת,לפניםפסיעות

הנפתחצרלחדרוןימיןלצדמצביעהואוזה,יונה,הכרת,כברהזה

מדועוהערבהשכםעליושואלתשדיצהשלנו'הביטחוןחדרממול'
שזהלהאומרואנימוגן'בדיורגריםכאשרביטחוןלחדרזקוקים
המבטההוא,במבטביונהמתבונןוהואאקסטרה.מוגןחדרפשוט

ברמז.שדישאמרההואהמבטוהאדם,הדםקשרמימיההוא,האהוב

להאמיןרוצההיארואה,באמתשהואבמהבטוחהאינהאמנםואם

תהיהרקשאםתרצה,רקושאםאותה,ממשאותה,רואהאכןשהוא

ביניהם,שנפערמהריחוקלהתנערשניהםיוכלוונדיבה,נבונה
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שסביבריחוק,אותואתיזמהשהיאמשוםבה,רקבה,תלויושהדבר

הביטחוןלחדרפנימהמציצהוהיאוכב.דההולךקולרותלויצווארה

שעמדוהקטןהכתיבהשולחןואתהכפולההנוערמיטתאתבוומזהה
מדפיההיושאזהספריםכונניתאתוגםהגדול,בביתהילדיםבחדר

ריקהכמעטהיאועכשיוכתיבהובכליובמחברותבספריםדחוסים
אומרתכן' .חןחפצישלולתפזורתממוסגריםתצלומיםלכמהפרט
יוםדבריה,עלדיצהתוההוכאשר .לימוכרהזההחדרגםיונה,

יופיהגדול.מהביתלההזכוריםלרהיטיםמתכוונתשיונהלהמסביר
ימים-שבועות-החלומי'חיוכהאתדיצהמחייכתזוכרת,שאתלך

עצמם."מתוךשלנוהחייםאתרוקנוהבית,אתפירקנוחודשים
פורצתהיאיוס!לפיה.ידהאתומגיעהמשתתקתהיאלפתע,ואז,

זאתאותה!לקחהלירוןללירון!נתנוהאדומההוואזהאתבקריאה,
הרווחהאנחתיוםמחקהרגועים,להיותיכוליםאנחנושעכשיואומרת
לוואזהיהיהושאצלהשלהםהבכירההנכדההיאשלירוןליונהומסביר

ורקדיצה,מוסיפהמצוין'בחורשהואחברלהישטוב.ביתהאדומה
ראובן'שלקיצורשהוארובייום,להמזכיררובי'שמו.מהשכחתי

בסיורנמשיךהנכבדות,גבירותיואנחנו'מצוין.בחורבאמתוהוא

אחריופוסעתויונהרב.הדרךעודבצחוק,יוםאותןמזרזהמודרך'

 .ולירוןרוביורובי'לירוןדיצה,ממלמלתומאחוריההצרבמסדרון
היכרותיונהעושהמידהשינהלחדרשלושתםנכנסיםוכאשר

צדיה.שמשניהלילהשולחנותשניועםהמיטהכיסויעםמחודשת
מחוץידייםשתידיצהמושיטהמרהיב,ממשהנוףהזהומהחלון

זההישן'בביתחדרמשוםלנוהיהלאכזהיפהנוףהפתוח,לחלון

אתלהותירלאוכדיהמשפט.אתמסיימתאינהדיצהשמפצה."נוף
סיבתאתלנסחמתקשהשדיצההעובדהתודגששאזבאוויר'הדברים

שמאזומסבירההחלון'פונהכיווןלאיזהיונהשואלתבפיצוי'הצורך
וגםושמאלימיןממנהשפנתהתוךהבניין'שללמבואהכניסתה
תמידשאףשליהכיווןחושהכיוון.חושלהאבדבמעלית,עלתה
יום,אבלבורות.עלכמתחטאתלצדדיםידיהאתדיצהמטהלאפס,

נכוןיודע.גםיודעדבר'שםשלוהכיווןחושהיהומעולםשמאז
הרצאהמחקההואמערב,לצדלפנותאמורהזההחלוןהשמששלפי

הזאתהשביעיתשמהקומההיותאבליבשושי'מדעןשלמלומדת
שעכשיווהיותהנוף,אתמסתירלאבנייןשוםנמצאיםאנחנושבה
לצדפונההחלוןים,שלאחתטיפהמפהרואיםשלאוהיותקיץ'
עלדולגותעיניהלחלון.היאגםקרבהויונהובריר.שרירוזהצפון,

כבישאותםחורץהלאהושקצתבבניין'הגובליםפתוחיםשטחים
מגוריםבתישלמקבציםזרועיםלוומעבררב-מסלולים,בין-עירוני

זקיפיםכשורתקומותבתיניצביםהרחוקיםשבשוליהםנמוכים
לאורכחולה.אינהשמאחוריהםהיםרצועתמשמרת.עלדרוכים
כסף.כרצועתנוצצתהיאהשמש

ליונהנדמהבכורסות,מתיישביםויוםכשהיאלסלונית,בשובם

והצטמקו'עכשיוחזרוהסיורבמרוצתשהתנפחוהדירונתשממדי

ראשיתרם,בקולתחושתהאתמבטאתשאינהמובןאקורדיון.כמו

לזכרונה,ומעולם,שמאזמשוםושניתנאותההערהזושאיןמשום

מוזיקלי.ככליבוהכירהולאמהאקורדיוןדיצהסלדה
פינתביןרגליהעלשנותרההביתבעלתאותהשואלתתשתי'מה

נוח.שהכימהיונה,משיבהשיש,מהוהסלונית.הדחוקההאוכל
מתאימהכךכלואומרת,בחרציותמתבוננתארוך'רגעשותקתודיצה
שלנוהראשוןבטיולבמוראנו'אזשקנינוהאדומההוואזהלהן

קיטשנראתההיאשםהמלאכהשבביתיום?זוכר'אתהלאיטליה,
דבריהאתיום'מנווטלירוןאצלנמצאתהיאושעכשיומקוטשקטש."



הוגהלירון'אח,צמו.דבליוויכהעדאתםשזרםכמימבטחיםלחוף
קולהלירון'בשנית,השםעלחוזרתהיאוכאשרשטוח,בקוליונה

הגדולההנכדהלירוןנהרה,מתפרשתפניהועלמתלטף,מתרכך'
יונהשלולבהיום.מציעדיץ'קפה,שנשתהמציעאני .שלנו

שמידמיוסףהגזום"יום"אתשהמציאהזוחיתההיאהןרגע.מפרפר

האדומות.מהחרציותעיניהאתאליומסבהודיצהכל.בפיהשתגר
הוואזהמשם,וממשיכהלמטבחוןופונהאומרתהיאקפה,נשתהכן'

היאמהשכחתיורקשלנו'לירוןאצלחםביתלהמצאההאדומה
לעזורהמידע.אתיוםמספקכללי'בי-אייבאוניברסיטה.לומדת

בקצבורקמסתדרתאנידיצה,משיבהתודה,יונה.מתנדבתלך?

שהסברתזוכרתאנייונה,מתבדחת'יו'ארגלוגו'.אנדנטה,אטייותר
שאתמזלאיזהבמהות.אלאקצב,שלבהבדליםרקמדוברשלאלי

ניכרורםהולךשגובהוהמיםזרםומצלילדיצהצוחקתזוכרת,
סורגתהיאסוף-סוףאבלמהדרוש,למעלההקנקןאתממלאתשדיצה

אםכיוממשיכה,המיםמעודףהקנקןאתמרוקנתגםוהברזאת

אניאםיודעתלאאניעכשיו'ההסבריםעללחזוראותיתבקשי
כברהמבחניםכליום,אומרמבחנים,איןכברדי,במבחן.אעמוד

המיוחדתהכפולההעינייםקריצתאתליונהקורץהואושובמאחורינו'
לו.

חופתםלפניבעומרהבבכישפרצהלפנישקרהבמהיונהנזכרתואז
אתייבשהיוםשלמקוריתקריצהשאותהלפניודיצה,יוםשל

אבלוהתנאים,הרבכוללומזומן'מוכןהיהכברכשהכולדמעותיה,
להגיעשצריךשלוטובחברכירגע,עודרגע,עודביקשיום

ודודהפנינהדודתה-והוריו .בלעדיויתחתןלאוהואמהשטח,

עםאלאמהשטחחברעםמתחתןלאשהואלעומתוטענו-משולם
טעןוהואבהינומה,ומכוסהלבןלבושתבאולםפהשנמצאתכלה

מיעצמה,אתשאלהוהיא .חברהואוחברכלההיאשכלהלעומתם

ודיצהשהואבפירושלהאמריוםשהריחבר'אותולהיותיכול
המשפחות.שתישלהבלעדיבחיקןצנעחתונתלהתחתןהחליטו

קלמןהופיעהרבנות,ביתשלהמשרדיהחתונותאולםבפתחואז'
כותפותיהם,עלקצונהשתגימקומטיםשדהבמדיכיתתםבןהלוי

ואיחלידהאתלחץוהואנתקלשבהראשונההיאחיתהמהומשום
שמוטלמשוםלרגערקבאשהואלהסיפרובחטףטוב,מזללה

לוולומרלהתחכםהספיקהעודוהיאדחוף,בענייןלטפלעליו
בכותנתועליועטשיוםלפניבחילחילשעושהכמימוניטיןלושיצאו

מןוקלאליהם,קרבהודיצהאמיץ'בחיבוקהתחבקויחםושבהצחורה
הראשונה.היכרותםזושאיןהשתמעשמתוכהבחמימותידהאתלחץ

מיותרשהיהמהרחוקים,משפחהבניעםהכרהיוםלועשהואז

הלימודיםלספסלכחברקלמןאתשהכירוקרוביםמשפחהבנילגבי
דבקותםאחריועקבהעליו'ונשענהלקירוחקהוהיאושלה.יוםשל
שחברותםממנההסיקהובנקלבזה,זההצעיריםהגבריםשנישל

משוםאוליהלימודים,סיוםלאחרוכמהכמהפיהתהדקהבצבא
הקודשמכליאחדמחאואזבכיתה.מהבניםרביםכמויחדששירתו

שיוםעינהבזוויתראתהוהיאהגיעה,החופהששעתוהכריזכף

נפנהכברדקלמןאמיץ'חיבוקבאותושובמזה,זהנפרדיםדקלמן
מאוד,בקרובלהתראותליום,ואמרעקבותיועלחזראבללהסתלק

 ."לכבלאוזן'מאוזןבחיוךלוהחזירויוס
באההיאכברשהנהדיצהשלזריזותהעלעכשיומתפלאהיונה

נוטלאחדוכלהקפה.שולחןעלהכיבודמגשאתומניחהמהמטבחון
חלב.לומוסיףלאאומוסיףאותו'ממתיקלאאוממתיקספלו'את

שלהזריזותתעלומתמתפענחתשלה,מהקפההיאלוגמתוכאשר

לאבכללמשפתיה,ספלהאתבמיאוסדיצהמתיקהאוי'דיצה.
קמהכברוהיאהמים!אתהרתחתילאבכללהקומקום!אתהדלקתי

שביוםצורך'שאיןואומרתבידהבהעוצרתויונההמחדל'אתלתקן
אבקתשלסגולתהושזורותח,לאקפהלשתותטובדווקאכזהחם

דיצה,מצרהככה,אםאבלפושרים.במיםלהתמוססהנמסהקפה

הריאותה,להרגיעיוםמבקשדיץ'בסדר'הכל .קרקפהרוצהאת
אמרהמרצהשעבר'בשבועפהששמענוהבריאותעלבהרצאה
 .פושרדווקאאלאקרולאחםלאלשתותבריאהכיהצעירשבגילנו

וההבדלשנרגעה,דיצהאומרתהאלה,ההרצאותלכלהולכתאניגם

לי'איןואזמבינהלאואניוזוכרמדבריםמהעלמביןשיוםהוא
 .משוחררצחוקצוחקיםושלושתם .לזכורמהלמזלי'

בעוגיותמלאוסגורשקוףפלסטיקמארזליונהיוםמגישתתכבדי'
עוגיותמאותןשתיים-שלושבפיהממוססתחיתההרעבהויונהקוקוס,
מסוגחדשנייםמארזיםלפתוחמוכשרתשאינההיותאךרב,בעונג

וכבריוםמתנדבהקופסה,אתאפתחאניבתודה.מסרבתהיאזה,

קולהאתמנמיכהומידצועקתכמעטדיצהלא! .מכורסתוקם
צמד-חמד'בדיוקלאזהוסכיןשאתהיודעאתההלואומוסיפה,

אחתאתופותחתלמטבחוהולכתגירתהערמארזאתנוטלתוהיא
שלהזאתבמגירהלחפשאמורהאנימהתגידו'ושואלת,המגירות

שלהקופסהאתלפתוחבשביליום,להמשיבהסכין'אתהסכו"ם?
אומרתמה-מי-איפה-ואיך,שיודעמישהושישטובכמההעוגיות.

ומגישהלסלוניתחוזרתוהיאהסכו"ם.במגירתמקרקשתכשהיאדיצה
שעהלפימסתכנתלהיטותהשלמרותליונההפתוחההקופסהאת

עבש.שובלבחכהנותראכן'בליעתה,אחריבלב.דאחתבעוגיה
העוגיותואיפההאלההתעשייתיותהעוגיותאיפהחושבת,והיא

לרובהילדיםאתגידלהשגםדיצה,אופה.חיתהשדיצההנפלאות
תפקידיועומסבגללמהביתלהיעדרשהרבהיוםשלעזרתובלי

חיתהגםפסנתר'נגינתלימדהוגםבית,עקרתחיתהוגםבצבא,
שוקלתההך'העוגיותאתלהלהזכירשמימיות.קוואקרעוגיותאופה
הקוואקרעוגיותאתזוכרתאתבשלילה.ומחליטהבדעתהיונה
שואלת,היא ?זוכרתסתם .אותןשמזכירההיאדיצהדווקאשלי?

הקשהיוהקוואקרעוגיותבפה.אותןלהרגישממשיכולהאניהרי

תבניותשתילתנורהכנסתייום?נכון'דיצה,להמספרתהאחרון'
הבוקרכלבביתהיהלאיוםלמספרה.והלכתיקוואקרעוגיותשל

שאו-טו-טושאמרובחוץשכניםכמהעמדוכברכשחזרתיההוא.

שהיהאומרתזאתהאש.מכביואתהמשטרהאתמזעיקיםהיוהם

האחרונההדחיפהאתלנונתןשזהיום,אומרטוב,צדגםלזה

יופי'פההסתדרתםיום-יום.זהעלמברכיםואנחנוהנה,לעבור
פושטהזאת,בדירהמשונהמשהויששווים.ולבהופיהיונהאומרת

ומצטמקתמתנפחתקטנה,ורגעגדולהנראיתהיא'שרגעידיואתיום

יונה.'אומרתלישעשיתםבסיורהרגשתיככהבדיוקאקורדיון.כמו
מתכלתהפכואמנםשאםבעיניו'עיניהאתלהישירלהטובכךוכל
עלאומריםהיושאזאז,שלעינייםאותןהןכהה,לאפורצחה

אנישאומרים.במהומאמיניםאומריםהלב,חלונותשהןעיניים

נגינה,כלילהיותשמתיימרהזההמגושםהמכשיראתתיעבתיתמיד
לחיסטירתהםמפיקשהואהצוויחותנפש,בשאטדיצהאומרת

למוסיקה.

שקט.רגעישואז

נשמעתובקולובמקצתנדרךוגבויוםאותומפרתשמעי,יונה'לה,

אבלעלייך'חושבתמידאנימאז'לההמוכרתהרךהרגשנימת
יונהלומחזירהיוסינ'קה,כנ"ל,בדיוקבמיוח.דהאחרוניםבימים
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התרגשות,ומרובהמשפחה,זקניאותומכניםהיושבוהחיבובבצורת

בלתידחףכאחוזתממשיכההיא ,בפיומהולשמועלשתוקבמקום
מפנימיוחדבאופןהיוםעליךחשבתישאניפלאלאאבלנשלט,

אתהמדועלדעתמסקרנותמתהאניאבלאליכם,לבואשהתכוננתי
לפנייוס,אומרככה,אזמיוחד?באופןהאחרוניםבימיםעליחושב

קלמן ,אותוזוכרתאתשאוליותיקחבראליטלפןבערךשבועיים
שעהלפנישרקמתוודהוכמעטיונהמשיבהזוכרת,גםזוכרתהלוי.

הואדיצה.ושלשלוהחופהלפנישלוהבזקבהופעתנזכרהקלה
חוהלהרהוריה.דיצהפולשת ,לפנינועודמוגןלדיורעברווחוה
ללכתלנוהמליצומאוד-מאודוהםיוס,מסביר ,אשתוהיא

לחוטיוסחוזר ,קיצורבקיצוריעלינו.השפיעזהוגםבעקבותיהם,

סדרעושהשהואוסיפרבערךשבועייםלפניטלפןקלמן ,הסיפור
מצאוהוא ,כולנואצלכמוהש~יםבמשךאצלושהצטברובניירות
ולאלי.וישלחאותויצלםוהואלקרוא,מוכרחשאנימכתבביניהם
מהבדיוקידעתיהזה.במכתבכתובמהאותולשאולצריךהייתי

ורקהגיע.באמתהזההמכתבהשבועובהתחלתפה.בעלבוכתוב
הראייהשבגללמפני ,אותוראיתירקאומרת,זאת ,אותוקראתי

ידעתיתכףאפס-אפס,נעשתההקריאהשש-ששממשלאשכברשלי

,שתקראיאותולךלהראות,שרציתיעלייךחשבתיותכף ,שצדקתי
דיצה,מתלהבתרגע,מאותופההיהמהלךמתארתלאאתאותו.

ואניהזה,המכתבאתלקרואמוכרחהשאתלהגידהפסיקלאיוס
זהבשבילאלינולבואאותךואזמיןלךאטלפןשאניהחלטתי

אז ,שהחלטתיושכחתיוהחלטתי ,עברנולאןתראיגםושבינתיים
מזל.איזהיוס,איתהמסכים ,כןובאת.אותנושהפתעתמזלאיזה

לקצותשמגיעהעמוקהנשימהנושמתוהיאמבטעליהמחליקוהוא
ממשיך ,מזמןכתבתישאנימכתבזהבהונותיה.לקצותאצבעותיה,

והואקלמן.אצלנשארהואתבינישתכףמסוימתסיבהובגלליוס,
מתחתניירדףושולףהשחורההפורמייקהלשולחךזריזהידשולח
אתאליהמקרבהואיונה, ,תסתכלישם.שמונחתמסמכיםערימת

אשכחלאאניחייסוףעד ,בוהאוחזתהידרטטבשלהמרשרשהדף
שזהיונהמבחינהעיןובהרףהזה.המכתבאתשכתבתיהיוםאת

שבראשוומהוה,ישןכתיבה,במכונתמודפסמכתבשלצילום

ניכריםמהןשבאחדותמטושטשותמשרדיותחותמותמתנוססות

שקוויםוספרותאותיותשלרשמירצףומתחתיהןצבאייםסימולים

ותחתיהמשרדית,פנייהימיןמצדבוושישביניהם,חוצציםנטויים

לשולקרובהמכתב,ובסוףארוכות.שורותשלפסקותשלוששתיים

זואיןלא.ראייתה.אתמחדדתוהיאחתימה.מופיעה ,השמאלי

שאותיותיהידחתימתאלאובשליוסףשלהברורהחתימתו

ומתחתיה ,פענוחןעללהקשותכדיבכוונהכמומזוזומשתלשלות
הצבאית.גתודרציוןולידוויהלקלמןשלשמומודפס

סמוךאליהקרבהואהתרגשותומרוביוסאומריונה,מבינה,את

זוכראני ,עכשיוכמוהיום,כמועליה,נושבפיושהבלעדכךכל

מסיורשחזרתיאחריהזההמכתבאתכשכתבתיהייתימצבבאיזה

חיילים .שראיתיממהמזועזעהייתי .גבוללבקרוקדמיבבסיס
להשתלטיודעיםשלאמפקדיםמפהקים,מנומנמים,מרושלים,

כלים-כמובן!-וכמובןהדרגיםבכלמשובשיםאנושיחסיעליהם,

מכעסמפוצץלמשרדחזרתימתוחזקים.לאמשומניםלאמאובקים,
אתלהוהכתבתי-שמההיהזיוה-לפקידהקראתיומידותכף

שיזיז ,עליוןיותרבדרגשישבלקלמןאותושלחתיוישרהמכתב
חדירהשםחיתהחודששאחרימפניהיה.זהמזלואיזהדברים.

מתחלחל,אנישליההתרעהלולא,אבלמבחינתנובשלוםדישנגמרה
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שמרשקלמןטובוכמהשם.לקרותיכולשהיהמהלגבימהמחשבה
ואומרים ,לסמוךאפשרקלמןעלדיצה,מהנהנת ,כןהמכתב.את

אתשהראיתימובןפתק.כל ,ניירפיסתכלאצלושומרשהוא
הרגשתיאניאבלהרבה,דיברולאהםיוס,אומרלילדים,הזההמכתב

לפנישמאז,בקולוהמיליםאתאומרוהואהתרגשו.הםכמה

מקורבשלמצטנעתיהירותשלמחוספסבציפויהתכסתהשרעננותו
המכתב,אתליונהמושיטהואפה,כתובמהבעצמךתקראילשררה.

מתפקדות.עודשלךהעינייםהרי
מצטערת,אניאומרת,שהיאותוךמידוהמכתבאתנוטלתויונה

טקסטבקריאתלהתרכזמסוגלתלאאניהיוםשעדתתפלאיוס,

וזה,פה,כתובמהלישסיפרתהעיקראבלעלי.מסתכליםכאשר
שזהכמו ,אותךמרגששזהכמואותימרגשנורא-נורא ,כמובן

שלווהשארשתדיצהפניעלחולפותועיניהשלושתנו.אתמרגש
אותהשואלהזה?המכתבאתלךאצלםשאנידעתךמהפניה.על
אתלקרואתוכלישאזבחזרה,המכתבאתלומושיטהכשהיאיוס

שמחהכךכלוהיאמשיבה.היא ,בוליקלעממשזהבנחת.המכתב
דםקרבתשלישןחוםאותוניצתשבעיניומפניהשיבה,שכך

להיות,נועדוששניהםלמהההואהמכתבאותםמחזירשהנהואדם,
לתושבימשרדלשירותיגדולחדרלמטהישריחוק.ללאקרובים
אתלךאצלםאנישםיוס,אומרמשרדית,לושקוראיםהבניין

איזהמושגלךאיןויורדת,עולהגרונופיקתויונה'לה,המכתב,

 .שלוהעתקלךשיהיהליישסיפוק
נקלעהאילובגרונה.בליעהבעוויתחשההיאגםואומרתהיא ,לייש

לבטוביהיושהםבהנחהילדים,להוהיומהרהרת,היאדומה,למצב

אתחסכהאולידומה?במצבכלפיהנוהגיםהםהיואיךונבונים,

 ,פנימיגיחוךמגחכתהיאלה,נולדושלאמהילדיםהזאתהמצוקה
בערירות.תועלתישאולי
דיצה.אומרתהזה,המכתבעלשמריובל,לא,שיגאל,טובכךכל

התיקוןאיןשכאשרשאומרמבטיונה,וביןיוסביןחולףומבט

אתיותרעודמערעררקתיקוןשכלמפני ,לעשותוטעםאין ,חיוני
יונהאומרתרםובקולהכי.בלאוהרופףבזכרונהדיצהשלבטחונה
ללכת.הזמןשהגיע

לארוחתתישאריאוליבאת.עכשיורקהרייוס,מבקשלא,עודלא,
וזהגמרתיהבישוליםעםאנידיצה,בהמפצירה ,כן ,כןצהריים.

להודעהעדמפהאותנומפנקיםלמטהאבל ,ליחסרלאבכלל
 ,תאוותןלילדבחיקוילחייואתיוסמנפח ,לנוישמבחראיזהחדשה.

מסעדהישידהועלהכל-בכל,בהשישסתםקפטריהישקודם-כל,
יהודיוגם ,מזרחי ,סיני ,איטלקיהתפריט,אתמחליפהיוםשכל

לארוזצריךלאאזיפני!תפריטלהוסיףנטויההידועודמהשטעטל,
זהבגילזהאליך!מגיעהעולםבעולם!מקוםלשוםולנסועמזוודות

מבטיחה,היאאחרת,פעםאיתנו.לאכולתישאריאזזהב!גיללאאו

היאאבליכולה!שהיאודאייכולה?לאהיאיכולה.לאאניהיום
הבוקראתלעכלכדיעצמה,עםרקלבדה,ולהיותלמהרמוכרחה

אתזהשרודפיםבדבריםמלאיםשעודהימיםבגלללבינה.בינההזה
תתנילאשרקבה,ומתרהקצרזמןמלפנידבריהאתיוסמצטטזה,

שתיאתלנשקבחזקהאותולחבקרוצהוהיאזה.אתזהלהשיגלהם

פעםעודאםיופייהיהערפל.מסךדרךהעולםאתשרואותעיניו
מכתבעודימצאקלמןאולייוס,מוסיף ,בביקוראותנותפתיעי

אותךללוותנרדואנחנומהכורסה.בקומהאומרתהיא ,הלוואישלי.
הכפולה,קריצתואתיוסלהקורץאחת,בבתציפוריםשלושונתפוס
נהיהושכבר ,אותךנלווהוששנינוהעתק,בשבילךאצלםשאני



הכניסהשלידמהמתלהמסירוהואצהריים.ארוחתונאכללמטה

תמהה.היאמה,בשביללדיצה.אותהומושיטארגמניפשמינהצעיף

למהאבללה.מזכירהואהמיזוג,בגללבמסעדהלךקרלפעמים
הואצהריים,ארוחתלאכולבשביללשאול.מוסיפההיאהמסעדה?

אתהאםמשיב.הוא ,דיץ ,כןשואלת.היא ,הזמןהגיעכברמשיב.
טוב.רוחשליצןבהעווייתפניהאתמעווההיא ,אומר

ודיצהיוםאחריהםנטרקתשהדלתולפנימהדירונתיוצאיםושלושתם

אםיקרהלאאסוןשוםאםגםאצלם,שהמפתחלזהזהמבטיחים

מעולה,ממשפההשירותכיליונה,מסביריםהםבפנים,ישכחוהו

להזעיקשניתןפנימיטלפוןשלמעמדישהמעליתמולקומהשבכל
הדעת.עלעולהלאאושעולהמהלכלעזרהדרכו
ואילולמשרדיתיוםפונההכניסהבקומתמהמעליתצאתםלאחר

הכניסה.דלתלעברהמרווחתבמבואהלאטןלפסועממשיכותהשתיים
אומרתהזה,המכתבשלצילוםלךלתתיכולשהואליוםטובכמה

 ,אותולקרואיכולהכןואנילקרוא,יכוללאשהואמכתבדיצה,
להוסיףצורךלהואיןלמשמעות.ליגמרתמיתרלאהמליםאבל
שמעולםפתוחפצע ,להיסגרשהחלהדודניםביןהריחוקעלמילה
ושואלת,מוסיפההיאהיום,אותנושהפתעתטובכמה .בונגעהלא

וסול-פה','סייפאאז-אז?וליליוםשנתתהכינויאתזוכרתאת
יונה'לה, ,אויוספרא'.ל"סייפאמאולץגימנזיסטיחיקוייונה,משיבה

ומהרבהנחמדכינויהיהזהדיצה,מבקשת ,עצמךעםתחמיריאל
מצביעהשדיצהתוךהלאהלפסועמוסיפותוהןמושלם.גםבחינות

השונותהפעילויותאתומציינתהמבואהצדישמשניהדלתותעל
ידומלאכתהתעמלות-נפתחותהןשאליהןבחדריםשמתנהלות

ויונה .היהודיהספריםולארוןלהיסטוריהוחוגיםרפואייםוטיפולים
מצביעהאחת,פעילותרקלבה.אתהמושכתהפעילותמהישואלת

החדר?אתלראותמותרהמוסיקה.בחדרהאחרונה,הדלתעלדיצה
אתופותחתדיצהמשיבה ,שמותרודאירוטט.בלביונהשואלת

אותומכתריםנוחיםשכיסאותהמרווחהחדרבקצהושם,הדלת.

נעצרת.יונהשלונשמתהשחור.כנףפסנתרעומד ,צדיומשלושת
 ,בולנגןשהפליאההפסנתרזההרידיצה!שלהפסנתרזההרי

שיוםהפסנתרתלמידים,שלדורותלהוראתאותהששימשהפסנתר
בפנימייהמבשלתוהאםבעירייהפקידהאב-שהוריהלהסיפרהאחד

תריסרומשךפלא,ילדתשלכשדונותבהכשנתגלולמענהרכשו-
עדחודש-חודשחודשיים,בתשלומיםרכישתוחובאתסילקושנים
יודעת.אינהכאילויונהאותהשואלתפה,עושהאתמהתום.

ומפרטת,דיצהמספרתהקשה,לכלינהדרחוגפהישבשבועפעמיים

שישוקסילופוןומצלתייםמריםותוףותופיםוקשקשניםמשולשים
שמחלקתמדריכהלנווישומרגיז,מתכתילאעמוק,מלא,צליללו

מנצחתוגםבפסנתראותנומלווההיאואזהקשה,כלישלקצבתווי

טובההייתיתמידאניהזה.החוגאתאוהבתכךכלאני .עלינו

נתנולירקבגןכבראבל ,שוויץכמונשמעזהאםסליחהבקצב,
מסוגליםלאאחריםשילדיםהאמנתילאאניהמצלתיים.אתתמיד

וישלקלקל.כדימפספסיםבכוונהשהםחשבתיהקצב.עללשמור
אתדיצהמניעה ,איןיונה.שואלת ,בומנגנתשאתנגינהכליעוד

לאזהאבלוניסיתיחלילית,ליהביאוהנכדים ,לצדמצדראשה

מאמינה,אניתאמיני.לאוירטואוזית.ממשאניההקשהבכליהלך.

יונה.מפטירה

שכברכיוסמבחינהויונההמוסיקהחדרשלהדלתאתסורגתדיצה

טיפולאיזהיש .אליהןוקרבוהולךהמבואהשלהרחוקבקצהמופיע
לא,לעת-עתהדיצה.אתלשאולממהרתהיאיום,שללעיניים

ודחהדחהשהואאותומאשים,הרופאבצערראשהאתדיצהמניעה

דחה.שהואחושבתלאאניאבלהמוע.דאתשאיחרעדהטיפולאת
ונחלשת.הולכתשלוהראייהאיךהרגישלאפשוטשהואחושבתאני
 .אופטימייוםאבלבהתחלה.בהםמרגישיםשלאכאלהתהליכיםיש

אתדיצהמחייכת ,משהושימציאויונה.שואלתמקווה?הואלמה
בא.הואוהנהוחידושים.שיפוריםישהזמןכלהריהמקסים,חיוכה

במבואהבשלשההםפוסעיםוככהליונההחדשהצילוםאתמושיטיום
במכתב.מחזיקמהםאחדכלצדיה,משניוהםבתווךדיצההמרווחת,

וישיונה'לה, ,בדקתינעצרים.הםהמסתובבתהכניסהדלתליד
בכלאוליאותה,לפתותיוםמנסההצהריים,בארוחתסיניאוכל

 ,עכשיואלךלאאניאםאבלאומרת,,היאבפיתוילעמודקשהזאת?
נזכריםשהםמפניצוחקיםושלושתםפעם.עודלבואאוכלאיך
למהיונה.אותםמברכתלכם,בתיאבוןבילדותם.להםאמרושכך

עכשיולאכולהולכיםואנישאתמפנידיצה.משתוממתבתיאבון?
אתומשלבטובהברוחיוםלהמסבירהצהריים,בארוחתסיניאוכל

בזרועה.זרועו

בפרידה, ,ועכשיולחייהם,עלנושקת ,יחדשניהםאתמחבקתיונה

מלטפתהיאהרוטטתידוואתבחום,ומנשקתמחבקתהיאיוםאתגם
ומלטפת.וחוזרת

במכתב.עיןמעיפההיאהחניהלמגרשובדרךהחוצהיוצאתהיא
בפניתלונותשורתהלויקלמןשוטחוממוקדיםברוריםבמשפטים

הירודההרמהאת ,באי-קידומוהקיפוחאת ,שמעליוהפיקודדרג
אחזקת ,הביגודבסעיפיבפרטשחלהפיחותואתבכללשכרושל

קטנותלפיסותהמכתבאתתולשתהיאבחו"ל.וההשתלמויותהרכב,
מגרשבירכתיהעומדתהענקיתהפסולתלמכולתאותןומשליכה
לדרכה,ויוצאתמתניעהמתחרגת,לרכב,נכנסתשהיאאחריהחנייה.

הפיסותאתלשלותיכולהחיתהלאהתחרטה,לושגםיודעתהיא

עשוויוםשהיאכמופסיפסמעשהיחדולהדביקןהמכולהממעמקי
לדודעשתהביוטהכשהדודהשבת,לילארוחתאחרילילהאותו

לאמהםאישדעתשעל-המשפחהבניכללעיני'סצנה'שמואל
וגםדמקהלשחקגםיכוליםלמרפסתשפרשוהדודניםששניעלה

שנשרבתצלוםנפנפהוהיא-האוכלבחדרלנעשהמודעיםלהיות
שהדודוהבינההספרים,ארוןאתבבוקרכשאיבקהביאליקמשירי

שניראוהמזוגגתהדלתודרך .באיוולתושםאותוהסתירשמואל
וזורקתדרמטיתבמחווהלגזריםהתצלוםאתקורעתהיאאיךהדודנים
התגברו ,לישוןשכבושכולםאחריובלילה,האשפה.לפחאותם

ומצאווהמסריחה,הלחהבאשפהוחיטטוסלידתםעלהדודניםצמד

יחדואיחוםבשירותים,אתםוהסתגרוהממורטטים,הקרעיםאת

בפניהקולנועלכוכבתשדמתהיפהפייהממראהשבעולאועיניהם
קצרההצערלמרבה ,פניועלהתצלוםאתהפכווכאשרובגזרתה,

נפשובפחי ,קיריליבכתבשםהרשומותהמליםאתלפענחהשגתם
ולמהמהעללפחות, ,ידעואזאךהאשפה.לפחהקרעיםאתהחזירו
סיוםאחריתמיםלאתמיםשבועבקרלסבדשמואלהדודנשאר

 ·:·הציוני.הקונגרסשלהמפרכיםהדיונים
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N איךמספרשליאחאבל ,זוכרלאאני .מספרשליח
אמאמולוילדאבאהמפתן.צדימשנישםעמדנו

לבנהודלתשחוקשטיחבאמצע.מפתןשלוקווילד
הייתישבוהשינהחדראלהארוךהמסדרוןאתשחוסמת

צבעונייםפיליםאחי.שלהמיטהשמולבמיטהנרדם
פעםלמטה.בצומתמאיצותומכוניותהקירעלמשחירים
ישנהתפירהמכונתגםוחיתהמהמרפסתברקיםצילמנו

 .שלנוהחדראלהובילהזכוכיתדלתמאובקת,דוושהעם
אחרשנהביחדלגדולואניאחיאמוריםהיינושבוהחדר

ארוחתולאכוללקום ,זומולזובמיטותלישוןללכתשנה,

לצדזהזרוקיםשבוודאיהתיקיםאתלקחתואחריהבוקר
לביתיחדולנסועהארוךהמדרגותבגרםבדילוגיםלרדתזה,

כיסתם,ככהבהפסקה,להיפגשיכולנוכךאחר .הספר

שלמהברזייהולשתותילדיםעודעםבמשהולשחק .אפשר
הקרים.המים

עללהתלונן ,ברגלהביתהלחזוריכולנוהלימודיםאחרי

אומהרכךכלשעברהגדולהחופשעלולדברהמורים
שממתיןהזההצהרייםבאחרנעשהומהומתקרבשהולך

ולרדתבביתצהרייםארוחתלאכולמהרמהר .בושנשחקלנו
שוקולפלחלנסותאובחולהגדולהמקלטלידלשחק

הברךאתשפוצעתהגבוהההגדרמעלולקפוץמהמכולת
לארוחתסבתאאצללעבוריכולנו ,בחזורלחברים.בדרך
קטנה.כשחיתהאמאעלסיפוריםולשמועערב

שמצדומפתןקותוךאלכעתוהצטמצםוהתנקזזרםזהכל
חיכהלמטה ,וילדאמאהשניומצדווילדאבאהאחד

אבאעמדנואליומהקיבוץבמיוחדשהגיעגדולפולקסווגן
חיכוכברוהבגדיםהמעטיםהחפציםכללעזוב.ואנישלי
ופינתהנטרקההלבנהכשהדלתהסתייםההואוהרגעלנו
 .לחדרהדרךואתהמסדרוןאת
כלום.זוכרלאאני
 ·:·מספר.שליאח
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בדרן

יודעכידימיתירובפיעלשבע-עשרה.בןהייתיאוגוסטב
עורהליטוףאתחשתיטרםאולםהעולם,אודותדבראני
חופשתשלהלוהטיםהימיםאותי.מענההיהוהדבראשהשל
נודףסמיךתבשיליםשריחהצפופההדירהביןעליעברוהלימודים
מטפטפיםהיומזדמניםמראותשםהכנרת,שפתלביןמקירותיה

זלגהבתשוקה,מהולההזיעה,מריר-מתוק.עינוירגעישלרצףעלי
בה,שלקיתיהמחלהנפוצהכמהעדידעתילאעורי.עלבצריבה

עמוסזרםהדםלרפאה,יכולאשהשלעורהמגעשרקידעתיולא
לרעלשתהפוךלפניאותהלפרוקכאבעדנחוץוהיהבתוכיתאווה

בעורקים.

ואמי."אחיותיכמובןהיו

קיץהזייתכלמשמימהחיתהמגעןשלהביתיותידועים,במובנים
בחשכהאוהאגםשפתעלשרבביוםנערבלבללבלבחיתהשעשויה

בעינייםראיתיהמשולחיםיצרילכוחנתוןהצר.המזרןעללחה

עושותשהיושונותתנוחותבשללושובשובדמותאותהאתעצומות

העליונה,שפתיעלהמתוקנשימתההבלאתחלמתירעדים.לי
חלקתאת ,מדעתיאותילהוציאהמתגמשותתנועותיהאתהזיתי

בגועל,מתעוררהייתיכךאחראצבעותי."תחתמתעוררתעורה

לחים,סדיניםשלהמבחילהבדביקותםמעשה,שלאחרבכבדות

ייאוש.סףאלאותיהביאוהללוהרגעים

עמוסיהחופיםלאורךביליתיהקיץאותושלאחדמהבילשישייום
ומוססהעורקיםאתהרחיבהחוםאביב.תלשלהחשופיםהאיברים

חוףביןושובהלוךעיניים,כוליבחול,בוססתיואניהגבולותאת
כדיצהרייםלקראתמשםלהיעקרהצלחתיבקושירקופרישמן.יפו

בחזרההשבתכניסתעםאותישיובילהאחרוןהאוטובוסאתלתפוס
התחנה.אלבכפכפיפסעתיצורבומאורממראותהלוםלטבריה.
המודעותמצופיהקירותהצעירה,דמותיאתששיקפוהראווהחלונות
 .ועכורחםאדהדיפוהמדרכהאתשכיסתהוהזוהמה

אחוריעל .האוויראתחרוכהמנוענהמתטחנהמוקדמתהכנהללא
לאותוהאחרוןהאוטובוסשלמספרולינגלההמפויחהמתכתארגז
יום.

עקביהרחוב,לאורךמתרחביםבצעדיםלהידרדררגליהחלורגעבן
ומכהדופק-מהדהדלהם,עונהלביוהולםבמדרכהבכוחהולמים

סביביהעירהמולתהרגליים.ובמורדזרועותיבמעלההדםאת
ומעידותבדחיפותושביםעובריםהדפתיואניאוז~יאתואטמהשרקה

ומנסהלנהג,שיגידוצועק ,מבחוץהאוטובוסדלתעלדפקתיוכבר
אליפנואטומותפניםהצורבות.בריאותשניחרמשהועודלהגיד
משהולומרנפערשבהןהפההאוטובוס,דלתחלוןשלהשנימצדו



עלזינקתיואנימהלכואתהגדולהמתכתגוףהאטובעקבותיואילם
המחיראתכבדותבנשימותמשלם ,ניצולכמוהנפתחתהדלת

לטבריה.

מתלבטעודההמשךהיהכאןונרדמתי.כמעטכברנתניהבתחנת

שפעוהכהיםאיבריההיא.עלתהשאזאלאלהתרחש,אםעפעפיבין
כנחושת.בהקעורהדקה,לשמלהמבעד

הארוך,שערהממנימבוגרת,מעטהמסגירמבטיאתלהסיטמיהרתי

צפיתיבהסתרהמלאים.המתארקוויאתלשעררקיכולתיפזור.
היאוכיצדהנהגשלידובכףהמטבעותאתשומטותבאצבעותיה

שנשאתיהתפילהמקום.אחרמחפשתהאוטובוס,מסדרוןאלפונה
בעדינותהניחהלרגע,נעצרההיאשלצדיהריקהמושבמולנענתה;

לבי.אנחתלקולוהתיישבההתיקאת

תקוות,לטפחשלאשוואבהשתדלות ,ואנילפנינונפרשהארוכהדרך
הנחתיבינינו.המפרידהמרחקאתלסגורמשליארוכהבדרךפתחתי
להתמכרלגופיומניחרחבפיהוקמותחשאניתוךלצנוחלעפעפי

מעצמםאיבריהאוטובוס.אותושהטההקלותלהטיותויותריותר

 .להןוהתמכרוהרצויבכיווןאותםמובילותטלטלותאילוידעו
<כךהמצפההכתףשלהמשוערבכיוונהרחבהבקשתנוטההתחלתי
נמתחוצוואריירי ,wוהראשנשמטאטאטמימין.לקוות>העזתי

לרכותבדריכותמצפותולחיירקתימורגשת,בלתיברוחכגבעול
כיהיהשנדמהתנועהלסוףהשני.העברמןשם,בהןשתתמוך
וסנטימטריםחולצתהשלהבדמגעאתהאוזןתנוךחשלנצח,תימשך

שללמגעשהפכהעדשהתגברהחמימות,אותה ,כךאחרספורים
אךהשניהעברמןנוחותחוסרשלזיעאיזההיהתחילהבלחיי.ממש

נמצאת.ריחנית,ומומה, ,לצדיעדייןחיתההיא ,נתקבלתילבסוף

אותימשכווהמתארכותהכבדותהנשימותושמוט.ישןהייתימבחוץ

בחלציהנובעהאפלבכוחחשתישלצדי.המשעןאלויותריותר
 ,יותרצמודמגעתובע ,ועודעודלעברהאותידוחף ,והולךמתגבר
יותר.ברור

יכולתינקלטתישבההרכותלאאםידוע,לאמסתוריןחיתההיא
לישימשאשראילםאישורהיהבקיפאוןדווקאאךקפואה,לומר
האפלה.בדרכילהמשיךנמרץעידוד

הראשאלהצטרפהידי ,חזירתיכלעלשעלתהמציאותחיתהזו
אצבעותיכישחשתיעדרכהכהירכה,אתשכיסההבדעלונשמטה

כך.כלחריףתענוגשלבקיומולהאמיןליהיהקשהלתוכה,נמסות
ומנייןכיצדתוההלהתנגדות.ומצפהומאזיןחרדהייתירגעובכל

אתעוררהברטטשגיליתיעורחלקתכלתעניש.תרחיק,תירתע,
שלארכהכלעםכיהידיעהנוספהשאת.ביתרהללוהחששות

והתענוגליעדויבואהאוטובוסכיהנסיעה,שלסופהיבואבואהדרך,
שנצמדוולירכילזרועידרוריתרלתתהעזתיכןעל .באנוייקטע
הרעדאתלדמייןיכולהייתיהחמים,גופהאלמעטמעטונלחצו

עורחלקותוכובשוהולךמתלטףשהייתישעהמירכיההמתרמז
קץ.בליעד ,ויותרויותרליותררקהעתכלומתאווהלמגערכות

אךארוכה,דרךחיתהלפניביקנעם,בתחנתוכעתעצרהאוטובוס
תאוותילהתגשמותהסיכויאתמקצץחולףרגעכלכיחשתילפניה?

התעוררוכעתנודע.הלאאלולזנקלהעזעליכןושעלהפרועה
היוושובהלוך ,עראניאכןכיספקהותירשלאלמחולאצבעותי

הארוהב,השמלההזוהענוגההירךלאורךומחושבאטיריקודמרקדות
נגעהשלפתעעדמיומנת,לאבידובפשלתהולכתחיתהדקבד

נימיאתפוצץוחםמלאעדיןעורהחשופה.בירךהחשופהאצבעי

אלומשםלכתףמשתלח ,זרועילאורךעונגזיקושלחאצבעותי
לביהלמותלקולמאזין ,קפאתי .גופיכלאתמרעידהשדרה,חוט

התחושותלדחייה,ומצפההרועדגופיאתלהרגיעמנסההמשתגע,
זה?הואחלוםהאם ,שתהיתיעדעזותכההיו

שנינוהכנרת,אלהמפותלותבירידותבכוחכעתבלםהאוטובוס

עצומותנותרועיני ,בינינוהתמסרהמגעיודעים.אנחנוכיידענו

מעזוירכיה,ברכיהעלעולםכמגלההחלקתיהמזיעותידיואת
השדבמגעחשאניכאילומדמייןובטנה,במותנהזרועיאתלחכך
לבג.דמבעד

זה,לקראתזהשבינואתשטלטלההירידהכנראהזוחיתה ,ואז
שחיתההכתףדרךמטה,בהתגלגלותיחלראשיכיבאפשרותחשתי

המתנשם.חזהבמורדאוזניחלפהבלחשמכבר.זהלמשעןלו
 .הזוהבטןעלמונחתהימניתלחייאתמצאתיהדרךומשנפתחה

לאארץאלאותישסחפה ,זולהתערסלותכוליכלהתמכרתיכעת

פיהבלאתמדמהואניטבורהעלאוזני ,אפשריבהשהבלמוכרת
היודעכאסטרונוםקיומועלידעתיאזשעדההוא,המקוםאתמלטף

הבוערתלחיירקהמרובות.לעדשותיומבעדרקהכוכביםקיוםעל
זושמשכיושובשובלילומרהתעקשההתחתונהבטנהלמגע
כך.כלקרובלהתקייםעשויה

בטבריה.הבינייםלהפסקתעצרהאוטובוס

הגוףהזה,הלוהטהמגעוביןביניכעתלהפרידהיהיכוללאדבר
המגעמרחביאתומרחיבהולך ,אליוונמעךהולךשהייתיהמתועד

וצוואריראשישערותאתולטפהשהתרוממהבידהכעתוחשעמו
חבוקים.היינומשתמע,ובלתימפורשבמגע

מצפותהיוואחיותיאמי ,כאןולרדתכעתהכללעזובעליכיידעתי
הזה.המגעאתלנתקכוונהשוםהיהלאליאךשאשובבביתלי

כלאחרהתעלמתיברגע.להתאהבמוכן ,כוליבהונבלעתיהלכתי
משםוהחליקנרתעוהאוטובוסלעשותעלימוטלשהיהממהיד

לאכוחלמגע.שרטטגבליטפהמותניים,ליטפההימניתידיהלאה.

מוחלטת.להתמוססותהלאה,הזמןכלאותידחףמרפה
המתגשםצווארי ,זרועותי ,ידילעונג.גבולאיןכיחשתימשולהב,
עורה.בחמימותשטופיםהיוכולםברכות,הנחראשילרגליה,

תוההאחריהם,נגררואנימוביליםהםהאיברים,לתנועתהתמסרתי
חיתההשמאליתידי ,זואחרבזולישנגלוהאסורותהתחושותעל

אחריהעוקבהייתיהעצםלשדעדמרוגשלעצמה,ארוניתכעת
תלוליתאתהמכסההבדאלכשעווההרכההבטןמןכשהזדחלה

לאש.חיתההיאודם,בשרעודחיתהלאידיהערווה,

שורשיאתכאןעדשליטפואצבעותיה,במהירות.קרההכלמכאן

ושלפוהמגששתידיבפרקובחזקהבמהירותתפסובמתיקות,שערותי
אותיהטיחהשנהדפתיהדיפה ,האסורהמקוםמןחדהבתנועהאותו

ניגשהמעטומתנדנדתבתיקאוחזתאחת,בבתהתרוממההיאבחלון.

מאחורינעלמהכברכךאחררגעהאוטובוס.לאחורימהיריםבצעדים
ודחוי.והמוםחשוףאותימותירההנושפת,הדלת

חלפוגדוליםשיחיםמשמאלי;בחלוןהבטתימעטכשהתאוששתי
אלנכנסכשהאוטובוסמכוערים,שיכוניםבתיבצרורוהתחלפושם

השוממת.בתחנההסופיתעצירתואתעצרמהרהועדשמונהקריית

ביליתיהבאותהשעותואתבחייהראשונהבפעםשםנחתתי
הלילההכביש.שלצדהאיסוףבתחנתטרמפלעצורכושליםבניסיונות

הציבוריים,הגניםבאחדמשוטטאותימצאלבסוףשירדהחמים

 ·:·הירח.לאורונמסמאושרמבולבל
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 2008ושואלבלפסטו

ר ttלנאןרנה

השכלומוסרפורתאורנה iה"דיבוק"דיבוק :על

ולאנריקונאבילרוגעגועיםבין ;פוליןנוסח

עקיצת iב"קוסמוס"ומזיקיךשדים iמסיאס

בכפרהנישואיןפולחןטקסי iוריפוייהעכביש

נוסחצהוביםבדרדסיםמחולביןומהרוסי

הנוינוסחולחישותלזעקותקורפןזז''גורפו

פלסטיק;וכיסאותלשולחןקונצ'רטו iאגוויקה

גזורדינוסחמעלהשלירושליםשלהשלמות

סאבאל

ו"במלאת""יובלות"עצמאות,חגיגות
העין.בזוויתלחלוחיתטיפתתדירמעוררים

למימוןהמדינהנרתמהלאלכךמעבר
וחסויותתרומותלקבלשהצליחהפסטיבל

בשוך ,וכךומצרפת.מפוליןבעיקר ,מחו"ל
לעצמאותשישיםובמלאתהחרםותוםהמצור
לרתוםישראלפסטיבלהשנההצליח ,ישראל

ללמעלהמדינותמחמש-עשרהאמנים 1,000

עולמות"שני"ביןהמדיטקובתיאטרוןבירושליםמופעיםממאה
שבחולון.

ואבשלוםפינטוענבלשלהמחוללהקתהשנהפתחההפסטיבלאת

אתהראשים>.תשעהבעלהמיתולוגי<הנחש"הידרה"במופעפולק
בהוהשתתפומיאזואוהקנג'יהיפניהסופרבהשראתחיברוהיצירה

ורקדניותבשחורגבריםמויריאמה.וקייג'יאואחהשינטרוהרקדנים

בהומורהפשיטו ,זולתוךזוהתמזגהשתנועתןלבנות,טוגותעטויות

הגבריםראשיעלוחבשוהרקדניםמאחדהבצלשכבותאתובחןקונדסי
מלאתבעיקרהחיתהבהומורהרוויההתנועתיתהשפהרבועות.מצנפות

אימפרוביזציותעלבעיקרהמושתתתבהיותהקסוםויופימשעשעחן

פתיחהזוחיתהרעהו.לתוך"נארג"רקדןוכלבקפידה,מתוכננות
לפסטיבל.הומורומלאתמרהיבה

הכוריאוגרףשלהלבנות""הדמעותמחולחיתהלעיןאסתטיתחגיגה
קריףמארקשללמוסיקהפרלזיוקאז'.אנגיליןהארמני-צרפתי

ריקודהתנהללבנות,מלמלהוחולצותבוהקיםעורמכנסיוכשלגופם

ללאעומדיםהרקדניםהיומיום.חייבשגרתהלכודיםזוגותשנישל
תחינהשעיקרו-הידייםבתנועותבעיקר-מחולמתחילולפתעתנועה
הקפואותופניהםבווירטואוזיותהמרחפותהרקדניםאצבעותודחייה;

שבהפתאומיותבאותההידיים.מחולאתעוצמתביתרהבליטוכמו
והרקדנים ,רעיונותיובעושרוהכובשהמדויקהמחולנפסקהתחיל

 ,נסקיויסטרושללמוסיקחב"כלולות", .רעהולתוךהאחד"קורסים"
חפגאניהכלולותשבטקסהאכזריתהכפייהאתפרלזיוקאז'הבליט
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מתנפחותובובותחשופיםעץדרגשיעםרוסים.איכריםאצלהמקובל

לעזובבסרבןהבמהעלדרמטיהישרדותקרבהכלותניהלואדםבגודל
ללב.נוגעתחיתההווירטואוזיתהדרמההוריהן.ביתאת

כבראגוויקה.הנוישללהקתורקדניהפגינומשכרתחיוליתעוצמח
אדומהקטיפהלבושותנשיםששניהלו ,ויוואלדילצליליבפתיחה,

מרתקתעזה.לחושניותהגיעוובהמשךהמוסיקה,עםסוערדיאלוג

ופולחניםשיריםלצליליאגוויקהשיצרהנועזתהתנועהשפתחיתה
אינדיאניים.

להקתחבריפיזזוצהובותובאנפילאותומנוקדיםעקודיםבגטקעס
מחולמקצבישלברזילאיתמוסיקהשללצליליהקורפו"."גורפו

הכוריאוגרףמהמם.יכולתובשיכרוןבגמישותהקבוצהרקדהסוערים,
שנים-העולם:בריאתאתלתארב"אונקוטו"ניסהפדרניירספאולו

רצפתעלנעואחדכגוששנראורקדניםעשר
הארץ.כדורהואהלאוהצפוףהרותחהאשכדור

חלקכלבקצביותלהניעהמרשימהיכולתם
סוחפת.חיתהבגופם

התשעיםיובלעמדהשנההתיאטרוןאירועיבלב
היובלאתצייןהפסטיבלהבימה.לתיאטרון
אב-ש.שלההיסטוריל"דיבוק"שונותבגרסאות

הראשוןהעבריבתיאטרוןשהועלתההצגה ,סקי
המסורתבהבעתהמדינה,קוםלפנישנהשלושים

היחידעלעצמםכפוהחברתיוהסדרהיהודית

 ,זוהצגהנבחרהבכדילאהאשה.עלובעיקר
הראשונה,העבריתהעצמאותהכרזתבגדרשהיא

לעצמאותנו!השישיםיובלאתלחגוגכדי

חתיאטרוןבגרסתל"דיבוק"מלוטשתוריאציה
שלוהחושניהנועזבבימויו ,הצעירורשאיהר

פיטרשל<תלמידווארליקובסקיקז'ישטוף
לוכדוהפעםבפסטיבל.היאגםהועלתהברוק>,

ה"דיבוק"שלמנוגדות:גרסאותשתיבהצגה
חנןשלגירושועלהואהמאבקבוהמסורתי

הפולנייההסופרתושללאלהילההכלהשלמגופה

בשואה.שנספחנערשלבזכרוהדיבוק,את~ר wלהרוצהקראלחנה
ההצגהבתוםכןועלולהנציחה,השואהזכראתלשמררוצחפוליןקרי:
פולין.יהדותבארנוןלדוןכדיחוליןובבגדיבג'ינסהשחקנים ·ישבו
להתענגנותרלנובפולין.לקהלשייכיםהאשםורגשותההשכלמוסר

הצדיק,בתפקידפורתאורנהשלהרהוטבמשחקההדרמטיהפאתוסעל

המשעשעיםרעיונותיועלהאסתטי;הבימוישלהנקייההפשטותעל
בלןגומתוךונעושיצאואותיותופסוקיכבשה, ,שועל ,פתןבדמות

הסטרא-ואתהעדןגןאתהמתארתארגמניתכתפאורהתלוישהיה

מחד-סיפורבתוךסיפורהתרחשובההנקייההבמהחלוקתעלאחרא;

עלהדגשממנו.להיפרדהסירובומאידךאב-סקישלהמסורתיהדיבוק

כלאלהילהצילקהמגדלנחשלוהמרגשהמשובחבמשחקהחושיות

חנן-חידה'יאנדגשלמשחקוועל ,יחדגםהדיבוקואחוזתהארצית
אחיומזכרלהיפרדשמסרבכמיהשניובחלק ,הראשוןבחלקהקבליסט
והתפעמות,מתחשלמשעתייםלמעלהזעלאהקהלבגטו.שנרצח

ומורכב.אניןבעיבודסוערת,וחושיותמשובחמשחקנוכח

ל"דיבוק".שוחטשמואלשלבעיבודוחיתהיותרובוטהארציתחושיות

בסגנוןשחקניועםשוחטשעיצבבובותתיאטרוןהואעולמות"שני"בין
ביןממששלחציצהאיןיפני.וקומיקסה"חבובות"אוטה,דלהקומדיה
השחקניםמנהליםעמן ,עצמןלבובותכמסכותהמאופריםהשחקנים
עוליםשאליו ,שחורמשופע"tקיש"מעיןהיאהבמהותוסס.ערדיאלוג



ו
והקהלכבדות,מזוודותעםהשחקניםו

מיעורכים.שהםהשולחןסביביושב
הופתעללב,נוגעאהבהלסיפורשציפה
שעלהבגבירמדוברשהפעםלגלות
לחנן.להינשאלאהעלואוסרלגדולה

מבקשתואז ,לעולמוחנןהולךלבשבור
עמוומתמזגתמקברואליהשיעלהלאה

שניביןהמעבריםהבא.בעולם
הבובותוביןוהבא,הזההעולמות,

והליוויבטבעיות,התרחשולשחקנים,
גלותיגוןמנישהתחלף ,המוסיקלי

במוסיקתוהסתייםלחסידי-רתמי
מעטלאתרםמודרנית,מועדונים

גםשכבשהמחזה,שללקוהרנטיות

מחוספס.ובהומורהמסחררתבקצביותו
ליצרייאטרוןיתבהפרעה","משפחה

הפגיןבמיטבואבסורדתיאטרון

גלהאשרגומברוביהויטולדפוליןמחזאיגדולפיעל"קוסמוס",
תקופתכללאורךבפוליןנאסרהמחזותיווהעלאתונודה,ממכורתו

בןירוצ'קייז'יהבמאי ,סטניסלבסקישלתלמידו .הסובייטיהריאליזם
קוויםוקירותיהשרצפתהקובייהמעיןסימטרית,במהעלהקפיד ,-79ה

האלכסונית,הקובייהצדימשנימופיעותהתרגוםכתוביותסימטריים.

היוצאיםצעיריםבשניעוסקהמחזהממנה.חלקהנוהצופיםשקהלכך

מהחלוקהסטייהבכלנסתרתמשמעותלמצואומנסיםבהריםלחופשה

עללתהייההופךכמעטהבלשיהמתחסיפורהבמה.שעלהסימטרית
התאורה ,המוקפדהמינימליסטיהבימויהאנושית.ההוויהמשמעות

סטניסלבשלהקולנועיתוהמוסיקהטשסקטבסקיקז'ישטוףשלהמדויקת
הזעקותהשתיקות,אתשהעצימובכךהמתחלאווירתתרמו ,ודודאן

המספרהמשובח:השחקניםצוותעלהיההדגשהבמה.שעלוהדממה
חלקגםהוא-הבילושבמשחקיכורחועלהמשתתף-המרסקיאוסקר

אתשהפכוהצוותוכללזביגנייבהטקסשרלה,מחוץוגםמהעלילה

האנושית.בעוצמתהלמצמררתההצגה
במונודרמהאנסקיאלכסהשחקןהעלהדרייפוספרשתעלשונהזווית

אסתרהאזי.שלהראייהמזוויתהפרשהאתהמציגהסרבוליהושעשל
למעלהלאורךנפלאבמשחקקהללרתקהמסוגליםהשחקניםמועטים
הנשיםרודף-אסתרהאזישלצדדיושללאתמציגהואבהמשעה,
איהשלמינימליסטיבבימויזאתכלמהן.לאחתהנשוייהודיםושונא

פארק.בחייוכנואםקטנהבמהעלאותוהמציגה ,קפלן
המשפחה":"לכלמופעיםשניהיותחתיוקרקס.מהפסטיבלנעדרהפעם

תיאטרון-בהפרעה""משפחהשהעלהליצרייתיאטרוןהגיעמרוסיה
מתעלליםשילדיוואבמתמידבהריוןאםעלומבריקמטורףאבסורד

הציפורים""ריקודשללמוסיקההשחקניםנעובכבדותמאופריםבו.
היההמופענענה.שלאהקהלאתלשתףבנסותם-ג'יגולו"רקו"אני
 .מדיוארוךעצמועלחוזראך ,ווירטואוזימדויק
הלהקהשלהמופעאתאפיינוקמעאצעקניוהומורמדויקתנועהתכנון
שניהלומתופפיםאקרובטיםלהקת ,] Cookin [קוקיןקוריאניתהדרום

קצתהקהלשיתוףהיהזהעליזבמטבחמלפפון.חיתוךעלסכיניםקרב
המהומה.מרובנוצצותבעינייםיצאוהציבורוזורם,רתמייותר

מפיקיםהפולניתקרבידולהקתחבריבארבעתלצפותהיהמרתק
מגוון-שוניםומיתרהקשהכליחוברושאליו-אקוסטימשולחן
הפקתגווניבכלוהשליטההמסחררתהריתמיותוהקשה.פריטהצלילי
 .בקהלהשתאותעוררוהצליל
היידוקסרהטאראףלהקתשלהמופעהיהואמיתימפירוטכניקהרחוק

מרענןביצועלקהלשהגישוההגונים",השודדים"חבורתהרומנית,

צועניים.ומחולותשיריםשלוכובש

קטןמכפרמוסיקאיםשנים-עשר

אתולשלהבלהסעירהצליחוברומניה
למקצבילרקודחדלשלא ,הקהל

האהבהושיריהברטוקיתהפראות

הז'אנרשלהקסומיםהכרומטיים
הצועני.

מערכתחיתהאוזנייםומחרישתרועשת

המוסיקאיםלהקתשלבמופעההגברה
קלסיקה","סלסהמסקוטלנדהקלטים

למקצביבחדווהשרקדלקהלאך
מוסיקהשלהמסעיריםהשילובים

ודומהמאוםהפריעלאוקלטיתלטינית

כללאורךבמופעלהמשיךהיהשניתן
הלילה.

מסורתבליפסטיבללקייםאפשראי

כךהסולטן.בכריכתשקליםבעשרהוהכרטיסיםהפלסטיקכיסאות
מוסיקהשלמיוחדתתוכניתעללהתענגהירושלמיהקהלהיהיכול

התזמורתובהשתתפותקדישזוןרפישלבעיבודוישראלייםמסרטים
השידור.רשותהסימפונית

עצמאותאתלחגוגאפשרשאיהרי ,עסקינןהירושלמיבקהלואם

ישבהמכוריםקהל .ההיסטורימאסיאסאנריקושלביקורוללאישראל

 ,הסולןעםיחדפהבעלהשיריםמילותאתופיזםהאומהבבניינידומע
לרגש.מצליחהואועדייןלהרנסלאבגילושגם
רביעייתשלהופעתהחיתההשנההמוסיקהמופעישלהכותרתגולת

לעולמותסוחפיםהמרחפתשבנגינתהוהעידוןהלכידותג'וליארד.

אותהורדימאתמינורבמיברביעייהפתחוהקונצרטאתעוד.שאינם

במלאתאותו.המאפיינתהאופראיתהדרמהללאאךרכהבליריותניגנו

אתביצעו ,בארץמוכרשאינו ,קוטראליוטהאמריקאילמלחין 100

וברעיונותבניגודיםהגדושההיצירה .עטומפריהשנייההרביעייה

עצמאותואת~ר wלהאנסמבלמחבריאחדלכלאפשרהמקוריים
המחשמלהפיציקאטו .אחדגוףכולםהיוכאילולנגןזאתועםהייחודית

 ,הצ'לןבנגינתבעיקרהצפופים,הכרומטייםוהדיסוננטיםהברקומלא
שלהראשוןהפרקאתפתחומתחמלאתבחרישיותנשימה.עוצריהיו

 ,גופובכלהראשיהכנרמנגןשבמהלכוהשלישית,בסקיוזרמורביעיית
הצ'לןבנגינתהרכההליריותעםיחדבאוויר.מתעופפותשרגליועד

 ,חןמלאתלקונדסותשנמוגוסערה,רטטמלאבטהובנימצלולנוצר
ההדרן:בנגינתדווקאהמריאוהעידוןלפסגתבסיפא.משתוללת,כמעט
 .היידןשלמז'ורבמולבמיהרביעייהמתוךהפנטסיהפרק

הפסנתרכשעלפורטלמישלהקלרניתןניגןובליריותקטיפתיבצליל
האניןההומורפולנק.מאתהסונטהאתנדוףמישלברכותאותומלווה
ואוזלשלהסונטהאתוצבע.חייםהמלאבביצועהשתקףהמלחיןשל

הכינורבטן.פיחודרבצלילגרימאלורידהכנרפתחולצ'לולכינור
Ex Roedrer הצליללזוהרתרםסטרדיבריוסהכינורותבונהשל

 ,ברטראןעמנואלוהצ'לניתגרימאלניגנוהאטיהפרקאתהחם.
ושירתימופנםבצלילראוולשלהקסומההכרומטיותאתבהבליטם
ה-פרקאתמלכת.עצרשהזמןהיהשדומה-מחשמלכהובמתח

Vivace והמקצביםהסינקופותאתבהדגישםבריתמיותניגנוהחותם

ב"קדיש"ברטראןהצ'לניתחיתהבמיטבההאסימטריים.ה"ברטוקיים"
ומעוררחםובצלילבליריותשניגנה ,ראוולמאתולפסנתרלצ'לו

במחנהעצירבהיותומסיאןשהלחיןהימיםלאחריתהרביעייהרטט.

רקלאסוריאליסטיתיצירההיאהשנייההעולםבמלחמתשבויים
ואפסיזמןאפסילחקרהצלילהובדינמיקות.במקצביםגםאלאבצלילים
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הגשרעלמנגןגרימאלורידבעודצליל

ולירי.מופנםהיההקלרניתןכובשת.חיתה
פראיתאשלסערתהנגניםדהרובאחת

שובירדוממנהסינקופותמקצבישל

באקצ'לרנדווחתמופתאומילפיאנו
בנשמהמנגנתהצ'לניתבעוד ,פנטסטי

מרתקביצועזהזiיהספקללאיתרה.
אםנדירותלעתיםהמושמעתליצירה

תובענותה.משוםואםאורכהמשום

פסטיבללערוךאפשרשאיהיאמסורת
השנהאףשוחט.גילבהנחייתמרתוןללא
שוברטשלמיצירותיומרתוןשוחטהנחה

 " Les Art Florissants "אנסמבל ) 28 (הצעירהפסנתרן ,למותו 180במלאת

הסונטהבנגינתפתחסטניסלבסקיויקטור
זורםבחוםחלומית.איכותבעלובצלילבעומקניגןאותהמינורבדו

עמיחיהוויולןניגןוירטואוזיתשוברטיתבחדווהובעיקרמרחפתובקשת
סטינסלבסקי.שלקשובפסנתרבליוויארפג'יונהסונטתאתגרוס

הנודד.פנטסייתאתשוחטוגילגולןדוראלניגנוסוחפתבתנופה
זאת,ובכלהדינמיקה,עיצובוכןיפותהיודוראלבנגינתההצללות

תחושתמעיןהפנטסיההשרתהשוחט,גילבנגינתהווירטואוזיותלמרות

 .) 90<אופ'האימפרומפטימכלולבנגינתשוחטהיהבמיטבוריקנות.

קצתרושםשיצרוופדלהאטותובעתותוחלומישקוףבצלילניגןהוא
חבריניגנו ,מז'ורבדוהחמישייה-האחרונהיצירתואת"מרוח".

מלאובצלילבלכידות ,פלסוצביהצ'לןעםהירושלמיתהרביעייה
הכנרשלהפיציקטושוברט.שלהדרמטיהפאתוסאתבהבליטםוחם,

גרוסעמיחיוהוויולןונוזbם,עגול ,פלסטיהיההשניבפרקהראשי
החמישייהאתרטט.מעוררבעומקניגנוהצ'לניםבליריות.לונענה
עילאית.ובחדווהריתמיתבתנופהחתמו

תחתשרהווינרובסקיהבריקבניצוחורשהשלהפילהרמוניתהמקהלה
השידוררשותהסימפוניתהתזמורתובליוויסגלאוריהמנצחשלשרביטו

הגבריםקולותמופתי.באיזוןברחמםמאת ) 54<אופ'הגורלשירתאת
 .פולניבהיגויגרמניתמעין-סגוריםבפיותבשירתםמצמרריםהיו

"שירתאתחרישי.לפיאניסימוירדהכאשרהמקהלהחיתהבמיטבה

ביצעוטרם-שימנובסקיקולשלהשלישיתהסימפוניה-הלילה"
שלשפתםאתקמעאהמזכירותבהרמוניותכתובההסימפוניהבארץ.

מגווניםהקשהכלישלזוהרבתזמורעשירהוהיא ,וסקריאביןוגנו
השידוררשותתזמורתובשפניהנבלניתנשיפה.כלישלוגליסנדי

וישרווהטנור ,המלחיןעליהםשהטילבמשימותבגבורהעמדו

הארץ"מלאקמעא.מחוספסבקולכיאםבשירתוהפליאמינקייביץ'
לסולןהצטרפההמקהלהכאשרהקהלשקיבלהתחושהחיתהורעד"חיל

בהיותומאהלושהלחיןהמקונן","שירהקנטטהאתאףמלאה.בעוצמת
מתבניתבנויההיצירהבארץ.השמיעוטרםשמונה-עשרה,בןנער

צבאיתבתזמורתשימושבהעושהומאהלולייטמוטיבים,שלמורכבת

האלטזמרתשלהגווניםעתירקולההבמה.מירכתיהמנגנתקטנה
אךמרשימה,חיתההטנורשלשירתוואףמצמררהיהרפהיאדוויגה

הלמולא-גרדינרומירלההסופראןשלוהוויבראטוהאופראיהגוון

ששרההמקהלהעםמופתילאיזוןהגיעההתזמורתהקנטטה.אופיאת

לעתיםגלשוהנשיםקולותאםוגם ,הקאנוןקטעיאתבמקצועיות

 .מאהלומאתמקוריתיצירהשלמרשיםבכורהביצועזההיהלצווחנות,
בתוכניתםאקורדונהאנסמבלחברישלשירתםחיתהומשוחררתטבעית

לטולדו""הדרךבנפולי.לכפריםשורשים""מסעמעיןשחיתההייחודית
מוסיקהעלנסבהוהתוכנית ,שבנפוליטולדוארמוןשםעלקרויה
פה.בעלשירהשלבמסורתלדורמדורמועברתאלאכתובהשאינה

\ 
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שלאהגרוניתבשירההמכווןהחספוס

והטקסטיםהגברה,למערכתנזקקה

והמחולותהאהבהשירישלהעסיסיים
עלוצבעחיותמלאלליוויזכוהכפריים,
בעתהרועיםוחליליהגיטרההלאוטה,
 .מחולתנועותכדיתוךשרושהזמרים

מהשירהחלקשלוהמונוטוניותהמלנכוליה

החיותולעתיםנגינה,תיבתלעתיםהזכירו

החריףוההומורהטקסטיםשלהתוססת

הכפרבהוריבאחתאותנוהנחיתו

זונההטרנטףלה,*עוקצך"היכןהנפוליטני.

מוסיקהזוהילתחתונית?"מתחתזקנה?/
 ,להרקידלרפא,שמגמתהפונקציונלית

טקסית.פולחניתמוסיקהזוהיובעיקר
מלאיבשיריםהתחלפהאהבהשירישלהמעודנתהמלטפתהרכות

בווירטואוזיותשניגןדורנטהמאורושלהתיפוףהתלווהלהם ,הומור

התוף.חלקיכלעל
ועםהיספריוןאנסמבלמנצח ,סאבאלג'ורדיעםהמפגשהיהמרתק

מוסיקהעלהתבססההתוכניתקטלוגיה.שלהמלכותיתהקפלהזמרי

זמנינו.בתלמוסיקהועדהצלבמסעילאורךתנ"כייםממקורותהיונקת

שלירושליםשלהקונפליקטיםהועלומרשימהשופרתרועתלאחר

לתפילההפךירושלים"אשכחך"לומחודדת:בצורהומטהמעלה
עםולוכדודיסוננטיל;ךרמוןזכומהתלמודמסכתותלשלום;מוסלמית

השילובהראשון;הצלבלמסעלצאתהשניאורבאןהאפיפיורקריאת
לקינותספרדיותבלדותביןלסף;כ:ים,גרגוריאנייםמזמוריםבין

ג'ורדיוניגנושרובוהמופתיהניקיוןמרתק.היהויהודיות,פלסטיניות

בגוביההפלסטריוןואמניתהזמרתגאוס,פימונסרטרעייתו ,סאוואל
כיסופיהםאתהמשתתפיםושארהספרדים"הספריון"חבריאובידה,

כמובמחלוקתשנוייםקטעיםהיואםגםמרשים.היה-לירושלים

 ,קיטשינרותולאורבעלטהרחמים"מלא"אלהשרוטהקולפסהשמעת
הדתות.שלושלעירמרתקמסעעדייןזההיה

 " Les Art Florissants "אנסמבלשלביקורוחתםהפסטיבלאת
הרכבלמקםההחלטה .שלוהמקהלהוחבריהמוסיקאיםשישיםעל

דווקאורנסנסיתבארוקיתמוסיקהשלאותנטייםבביצועיםהמתמחה
עיקרשהןהדקויותכלנבלעותשבוהאומה,בניינישלהעצוםבחלל
תחתזאת,ובכלחיסכון.מטעמינבעהזה,משובחהרכבשלקסמו

אתהמקהלהשרהאגניופאולהידועהקונטרה-טנורזמרשלשרביטו
בזכותבתזמורת.גםחיובצלילמדויקבפיסוקהנדלשלההכתרהמיסת

דיינמןסופיהסופרןשלהדרמטיהכישרוןבעיקר-המופלאיםהסולנים
האורהשלמופתימביצועלהתענגהקהלהיהיכול-ליוןאדוהטנור

בלכידותששרההמקהלהמשירתהנדל,שלעטומפריהקדושהלססיליה
והחלילהצ'לוהלאוטה,-המלוויםומהכליםמלוטשת,ובמקצועיות

ממצרים"ישראל"בצאתהמזמוראתהשירה.לעידוןשתרמוהבארוקי
המאהבראשיתורסאיבחצרשכתב<מלחיןמונדונווילז'וזףז'אןמאת

הפוגהקטעיאתגםמופתי;בניקיוןהמקהלהשרההשמונה-עשרה>

הייחודיתהבארוקיתהחצוצרהתרועתהצטרפההמשובחלצלילכאשר

מדיירןמארקהדרמטיהבריטוןבלבד.ימיןבידהמוחזקתחצוצרה-
הנהוגים.השירהסלסוליאתהיםלסערתתרמוליוןאדוהטנור

איכותמופעילשפעלהתוודעהקהלשלהזדמנותהואפסטיבלאם
אתשהעלההאיכותיהפולניבתיאטרוןהיהדישהפעםהרימגוונים,

הליריהעידוןובפסגתאגוויקה,הנוישלהכובשתבעוצמתו"קוסמוס",

 ·:·ומרגש.לאיכותיהפסטיבלאתלהפוךכדיג'וליארדאנסמבלשל
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מזי"א,ערכהבימוי:חקאמרי,חתיאטרוןגוב,ענתמאתאלוהים""אוי
מינושימוסיקח:סמורגונסקי,אורנהותלבושות:תפאורה

בשםיותרהידוע ,פוקליןבאטיסטז'אןכתב"טארטיף",למחזהבמבוא
חסרונותאתלתקןהיאהקומדיה"מטרתהבאים:הדבריםאת ,מדלייו
ציה. ryמיינצלאשרמעמדאיזהשיהיהסיבהשוםרואהואיני-האדם

החברה".פנילתיקוןמצוינתתכונהלבמהישכיאנורואיםלפיכך
להעלותשניתןביותרהגבוההעץעלעלתהגובענתהמחזאית ,ואכן
דמיוניתפגישהיצרההיאהחברה:פגעיאתלתקןכדיהדעתעל

הוריתחדאםהיאפסיכולוגית.לביןהגדולהאלוהיםביןוהומוריסטית
ונטוש,בודדעצמומרגיש ,יכולהכלהאלוהיםהוא,אוטיסט.לילד
אלאומצחיקה,מקוריתסיטואציה ,אכןלעזרה.וזקוקמדיכאוןסובל
אלאלהצחיק,רקאיננוהקומדיהשלתפקידה ,למוליירנחזורשאם
חיוביפתרון-עללרמוזלפחותאו-ולעוררהחברהפגעיאתלבקר
אדמות.עלייותרטוביםלחייםבדרךכלשהו
"ךאףסבחינת ,רציניולאפשטניהואהפתרוןאלוהים","אויבמחזה
"המטופל"ביןהמלבבתהשיחהאחריהמכונה>.מן<הכל~אכידה"~קס

מורידהטובהאל-גשםהיהלאהשמים.מןהקסמיםנופליםלמטפלת
הואהמחזהבסוףוהנה-פעםאףדיברלאהאוטיסטהבן .ממטריואת

נשמעתשהיאעדפעמים,הרבהכךכל"מים"המילהאתלבטאמצליח
מתנהלהטוב,לסוףועדל"טיפול"אלוהיםשלמכניסתו"אמא",כמו

מנסההטובההאשהכאשרלמטפלת,"המטופל"ביןמשעשעויכוח
וקשוח.מאוכזבנוקם,אלוהיםשלמעונשוהעולםאתלהציל

אמןשליצירתורבים.גורמיםשלבעטייםמוגבלתיוצרתאמנותכל

ואין ,ותקוותיורצונותיו ,חינוכו ,סביבתו ,נפשונבכימתוךנובעת

סיפוריביןובחןבחופשיותשוחהגובענתמאין.ישליצוריכולהוא
קרבהדואחריבהנאההעוקבהישראלילקהל ,כמובןהידועים,חתנייך

העובדהמןנובעתהמחזהחולשתאך .לאלוהיוהאדםביןהמילולי
לעקרונותיהםברצינותמתייחסיםאינםהבמהעלהנעיםשהטיפוסים
מןמאוכזבהואכילמותרוצהבעצמוהאלוהיםשבובמחזההמוסריים.

לבעיותהפתרוןחולשה,שלברגע-ידיובמושיצרהבריאהנצרהאדם,

פעם.מאירחוקאנוש

שחקנים:שנירקבוומתפקדים ,קאמריכמעטגובענתשלהמחזה
הפסיכולוגיתכ~ךה,גולןושיריהמיואש,האלבתפקידהנפלאפולקיוסי

האם.שלוהשתקןהאוטיסטהבןפעםמדימופיעברקעהחיננית.
חייםרוחלהפיחהשכילהמזי"א,עדנהוהבמאית,מרתקים,הדיאלוגים

הדמויות ,סטאטיהכלהבמה.עלדברמתרחשלאכאילושבהבסיטואציה
תיקוןהדרושכלאתעתבאותהחושפותאולם ,הזמןכלמדברותרק

 .בארץובשמים

א,פרק"בראשית",לספראותומפנההייתיהטוב,האלאליבאואילו
וכיצד ,ובוהוהתוהואחריבכלהשוררהנפלאהסדרעלבפניוומצביעה

הכל."עלמרחפתאלוהים""רוח

עצובסוףעםמוסיקלימחזה

לבינסון,מיכהבימוי:ליסין,ביתתיאטרוןענבר,גרימאת"מייק"
עיצובקיש,כנרתתפאורה:עיצובאושרת,קובימוסיקלי:ניהול

קלודתנועה:עצמון,רוקיקולית:חרוכהבן-ארי,יוסיתלבושות:
וריח

המוכרתבצורתו ,המחזמר

על-"שלאגו"הוא ,לנו
ידועהמתכוןויכוח.איןכך

השנייהבמחציתמראש.

הורגלהעשריםהמאהשל

במוצרהישראליהקהל
התרבותתוצרזה,שרבבני

מחזהשאינוהאמריקאית,

וכל ,איננואופרהואף

עלחיוךלהעלותמטרתו
שבהצגהאלאהצופה.פני

בו:וקוץמחזמרשלפנינו
שלגורלומהיודעיםאנחנו
מייקהזמר ,הראשיהגיבור

אשר ,) 1975-1947 (נובט

באירופה,מאודהצליח
כוחותיולועמדולאאולם

והנפשייםהפיזיים

 .זוהצלחתועםלהתמודד
ההתאבדותניסיוןלאחר

 1974<נובמברהראשון

מנוחהותקופתבזינבה>

עלעבודהואפילווהחלמה,

לסיןבבית"מייק"היהשבוביוםחדש,תקליט
בטלוויזיה,להופיעאמור
ושמונהעשריםבןוהתרסק.בפריזחבריודירתממרפסתנובטמייקקפץ

במותו.היה

שידיעתנואלא ,בומשתבחהיהומחזאיסופרשכלדרמטיחומרזה ,ודאי

בהתפתחותמתחוחוסראי-נוחותגרמההראשיהגיבורקורותאת

-היפיםשיריוואתהאהובהגיבוראתאהבתנובשלדווקאהעלילה.
שזהאלאבמחזמרים.כללבדרךכמקובלטוב,לסוףכיסופיםבנוהיו

זאת,עםוידוע.מוכראמןשללביוגרפיההצמודהכתיבהשלהחיסרון
יופימשוויםהשחקניםמןחלקשלהמעולהוהמשחקהיפיםהשירים

במיוח.דמענייןלאלמחזהואמינות
מצוינתאליאן-קשתיונהאחדים:אצייןארוכה.השחקניםרשימת
המצליחהצעירשפיראדן ,הזמרשלהשואהניצולתהאםבתפקיד

מייק,בתפקידלמדינאהובקולורענןאמיןבמשחקלבנואתלכבוש

אפשרהזמר.שלאביובתפקידהמרגשוישינסקישלמהאתלשכוחואין

 ·:·היפים.השיריםמןובעיקר ,הישראליהמחזמרמןליהנות
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ןןןן lנטתהמלצות

כישרהזירתרמםמשקלחושב:בנימין
כרמל,הוצאתהחרשה,העברית

והמכוןהפתוחההאוניברסיטה

ע"שוסמיוטיקחלפואטיקההישראלי
 , 2008אביבתלבאוניברסיטתפורטו

עמ' 333

","הלשוןמשמעותלצליליש"האם
הםהצלילי"ו"התיזמוווהשירה"
הקונצרטמתוךפרקיםשלושה
הושב.בנימיןמנצחשעליוהפרוזודי

גםמיועדוהואדוגמאותשללבספר
המבקשהשירהלאוהבגםולחוקר
שלהכליםכיוןעלמשהועודלדעת

השירה.תזמורת

הוצאתשמש,ביתפרםיבנה:יובל
קריאה;סימןספריהמאוחדהקיבוץ

עמ' 154 , 2008השחורההכבשה

יובלשלסיפוריוגיבוריסיפורים.קובץ
מחפשיםהםכיעצות"אובדיהםיבנה

ובעליאותנטייםחייםשלדרך
השלישיספרוזההספר).(גבמשמעות"

יבנה.יובלשל

עליזנהרדיאן.ואןשטייבוובורח
תליטמן.מריםמאנגלית:תיל,חוט

עמ' 162 , 2008ושםידהוצאת

הגיעה , 18בתהמחברתחיתהכאשר

אחרלחפשלישראלהבריתמארצות
יונהשלסיפורוסבה.שלאחיובן

כפייהלעבודותשנחטף 1שטייבו
במחנותונעלם-1939ב 13בןבהיותו
ריכוז.ומחנותעבודה

לערז'מחסוםשיריקלינסקי:איתן
עמ' 63 , 2008 77עתרןספריהוצאת

עלחדורה"במחסוםוהערות.שירים
המיילדות;אתפגשתילאהאבניים;

השנייהושםשפרה;האחתשםאשר

תעשינהשלא ;אלוהיםיראותפועה;

 / .השררהאליהןדיברהכאשר
וחמהנוקרותשמשקרנישת~סנה

מחסוםשעריתפתחנהוגםצולבת;
 ,) 7עמיבחוררה',('במחסוםנעול.""

קשבהוצאתסליחה.הר:ישראל
עמ' 149 , 2008לשירה

ערששירוישביום;ערששיר"יש

וישנם;ולאערשירוישבלילה;

בסתיובחורףבקיץערות;בלאתנומה
כמוני"ישןולאהוזה .וישובאביב;

ארוריאיורים: .) 57עמ'יום',של('שיר

ברגנו.

כרמל'הוצאתהיופיצרחתאסתר:חיה
עמי 106 , 2008

מתהוםודווקאדברים;מביאה"אני

זרוחה;פרועהפראית/שלוחהיופי;ה
תזריח;אליתבואחמהההוויה;מלב

(עמ'ענן.""עמודיבואאדיר;מאור

55 ( 

הוצאתכראי'צלליםשחו:בתחנה
עמ' 223 , 2008ביתןזמורה

בירושלים,דתיתבקהילהאלמנהבלה,

בתבנותיה.שתיעםיחסיהאתבוחנת

השמרניתבקהילהבמתחעוסקתשחר
עריות,בגילוישקשורבמהוהסגורה

נשים.לאהבתברמזואףבארוטיקה

גדלחדהוצאתלכבזת,אלףצלקה:דן
 2008עובדעם

הנחיותפיעלמחדשערוכהגיוסה
העוליםארנייתשלמסעההמחבר.

אביבבתלוהחייםליפומארוסהרוסלאן
שלקורותיהםהשישים.שנותשל

מעולימרינסקיעזראהציוניהארכיטקט
להיותשחלםצ'רניאקאלק 1הרוסלאן

עצמוומוצאהעולםואזרחאינטלקטואל
ומאדיהישראלית,העירבשולי

חירש,(אליעזרא.שלבתו 1נסקימרי
דבר).אחריתהוסיף 1הספרעורך

לנכותאלףוצלקהדן

 'fרr:!"ינחנ

OJ י""נררtי"......... 

דםותורםמקצועיסופרחברים,שני

ביןומשוחחים.יחדיוסועדים 1מקצועי

שלומציאותדמיוןנטוויםסיפוריהם
שלטונהתחתבסין'השמוניםשנות

נמרשוכרתאשההמפלגה.שלהקשוח
לעיניוהיחידההאחרונהלהופעתה

מנהליםואמוגברהנוטש,אהובה

ועוד.אלקטרוניתגופותמשרפת

מקוריאנית:האזרח,סרק-ידנג:חוואנג

מחברותהוצאתפאוק.מי-סופ

עמ' 238 , 2008לספורת
מבקוהמלחמה,אחרישנהכארבעים
בכפרוסופיויורקיהנירהכומר

הביקורבמהלךהצפונית.שבקוריאה

קרבנותשלהרפאיםברוחותפוגשהוא
רוצחים •כפראותובני .המלחמה

גויההטונפרשיםוכךונרצחים,

מחלוקתרקעעלשנולדווהטירוף
גית.אידיאולו

החסד'נוטרתליטל:ג'ונתן
הוצאתרצ'קובסקי,נירמצרפתית:

עמ' 941 , 2008ביתןזמורהכנרת.

התחריםיצרןשלהבדוייםזיכרונותיו
 1בעברהס.ס.וקציןבהווה

גבר •אראהאראה;מקסימיליאן

להרהוריםנטייהעםמשכיל
המתאווההומוסקסואלפילוסופיים,

סיפורואתפותח •התאומהלאחותו

ילתנוהאדם,בני"אחיבבקשה
פורשהואקרה".זהאיךלכםלספר
לה,שותףשהיהאכזריתהמסכתאת

 .מאתגרחרטה.להביעבלי

הזורו.תו~לתאינדוידאסון:אונלדור"
כתרהוצאתכנען.שלומיתמאנגלית: .כהזזייתפסיוכלוגיהווזנחיים:אליהו

עמ' 309 , 2008עמ' 288 , 2008מווןהוצאתהיהדות.

מתנמצאוערירי,זקןגברהולברג,לתהליכיםחכמיםשלהתייחסותם
 .נרצחכימעידיםוהסימניםבדירתוהגנתו 1כבודואדם:בחייהפסיכולוגיים

שלעברואלפונהארלנדורהבלשחולים,ביקורמצוותרגשיות,ממצוקות
 .וזוועותסודותצציםשמתוכוהולברג,ועוד.אורחים,הכנסת

הקטנהבאיסלנדמתרחשתהעלילה

האנשיםנקראיםשםהפשע,ומעוטתאיטריזת,שגילגלהסופרג'יאן:מא
הפרטיים.בשמותיהםביתאחוזתהוצאתמרביץ.ענתמסינית:

מ'ע 220 , 2008

 :זםארטרקאמיארונסון:רוכלו
יריעותהוצאתקינן.רפימאנגלית:

 396 , 2008חגגעליייתספריספרים,

עמ'

לסארטרקאמיביןהידידותסיפור
לטענתביניהם.המתוקשרוהסכסוך

מעיןשהואזה,סיפורהמחברים,

 .במלואוכהעדסופרלא 1מוסרמחזה
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