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היום,נודעשאינוכמעטששמהלמשוררתמקוםהפעםהקדשנו

והלכה<הקומוניסטית>המפלגה""משוררתשכונתהקדמון'חיה
שנה. 48לפניבספטמברלעולמה

שנעלמומשוררתאולמשוררמקוםפעםמדילהקדישבכוונתנו

ומלב.מעין

ספרעלשתלשמואלהמשוררשכתבביקורתמופיעהזהבגליון
בביקורת 77עתרןאתשליווהשתל,שמואלויתקין.שלמהשלשיריו
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שעה

*** 
גרמיםבתרקרישקשרוןעוסקתרן'שבגליוהרשימותהמאמריםבין

שהעסיקההקירקגוריאנית,ודבילמהקירקגור'סרןשלספריםלשני

אתלחיותהנכונההדרךמהיהמודרנית:המחשבהאתומעסיקה

לחזוראפשרהאםוכן:הדתית?).<ואוליהאסתטיתהאתית,החיים,

שהיה?מהעל

אקטשמאחוריהפילוסופיהאתלנסחמנסהברשימתועלוןצדוק

מהעלשאבלמישלבשירתולכךהנמצאיםוההדיםההתאבדות

שנעלם.
רגוסמןוויושלמבשורהבורחתבאשהמעמיקהבקריאהלויתןעמוס

השםששם("גיבוראברםשלזוהיאהבסיסיתהעקדהכיטוען

עצמו.אתמשמו")נעקר
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וייכרט.רפישל
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 ?י~ iקר~יפה
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ס~~רו~יקול~ת~ך i~הסך~ר~הד:ד~נף
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עכשיודרוויש'מחמוד

ובמהלךבירורה,הגליליבכפר 1941בשנתנולדדרווישמחמוד
אל-דירלכפרשנהרסמהכפרמשפחתועםעבר 1948מלחמת

לימודיואתבגליל.הםאףג'דיידה,לכפרכךואחראסר
עברלימודיוובתוםיסיף,בכפרהספרבביתעשההתיכוניים
והכללית,הספרותיתבעיתונותעבדשבהבחיפהלהתגורר
הישראלית.הקומוניסטיתהמפלגהידיעלשפורסמהבזובעיקר
ועלעמואתשפקדההטרגדיהעלכאבביטאההמוקדמתשירתו

ואמונהתקווהשיריוביטאובעתובהאליה.שהתלוותההפליטות
אויביה.עללגבורוביכולתההפלסטיניהעםשלהעזהברוחו
עליהמוקדמים:מקבציוכמהשמות 1השארביןיעידו'כךועל
 ,) 1967 (הלילהסוף ,) 1966 (פלסטינימאוהב ,) 1964 (הזית

ועו.ד ) 1977 (משנתהמתעוררתאהובתי

והתבססהלך 1לתמידישראלאתעזבשבה 11970שנתמאז
הלכוכלפיוההערצהוגלידרוויששלוהפוליטיהספרותימעמדו

משכוהערביהעולםברחביהקראהבעצרותהופעותיווהתעצמו.
המוניות,למהדורותזכוספריונפעמים.מאזיניםשלרבותרבבות
מנוערידידועםיחדשונות.ערביותבבירותושובשובונדפסו

השירההתפתחותעלדרווישהשפיעאל-קאסםסמיחהמשורר
הצלובישוהזית,עלי<כגוןהפלסטיניםסמליובכללה:הערבית

ששירתוהפואטייםוהשינוייםכלל-ערביים,לסמליםהפכווכן')
בראשיתכמעט.מחייביםכיסודותהערביבעולםהתקבלובישרה
שיריםכלומר 1הערביהקלאסיהדגםפיעלדרווישכתבדרכו

הערביתבשירהכמקובלובמשקלהאפשרככלחד-חרוזיים
ומאמץמכךסוטהדרווישהחלהשבעיםבשנותאולםלדורותיה.

השיריותבנורמותהדבקותשבההחופשית",ה"שירהצורתאת

הכמו-רומנטיתהפואטיתהדיקציהמוקפדת.אינההקלאסיות
ללשוןמקוםעכשיופינתהבראשיתהשירתולשוןאתשאפיינה
ההצהרתי'הנוסחלכל:ומעליותר.גמישהיותר'אישית

לטובתונעלםהלךהמוקדמת,בשירתובלטשעדיין 1הסיסמתי
אומרתזאתואיןלכאורה.פוליטיותובלתיעקיפותאמירות

והאמוציונלי.הרעיוניעולמובמרכזלעמודחדלהשהפוליטיקה
והתרחבהלךהישיריםהפוליטייםההיגדים~דת iJשלזהתהליך

החתירהויותריותרניכרתהאחרוניםשבספריוכךכדיעד

פואטיקהולנקוטבתכניה"קולקטיבית"משירהלהשתחרר
אותה.גודשותהפרטשלואכזבותיושאהבותיו"פרטית",

ספק,ללאהוא,יותררחוקאוהשקדכפרחי 1האחרוןהקובץ
השיריםרובדרוויש.שלשירתוקובצימכלוהמופנםהאישי

האהבההמתקרבת,הזקנהכגוןבנושאיםנוגעיםבוהכלולים

מתרחקבכךהמעמיקה.והבדידותערריםבאהבתאינהבששו

וביתר-שאתהישירים,הפוליטייםמהנושאיםנוסףצעדדרוויש
שירתו.פניעלפזוריםשהיומחלוקתהמעורריםמנושאים-

שותפותשלהירגעות,שלרגעכאןישהישראליהקוראלגבי
אפשרית.אנושית

סומךששון

בתרגוםיותר'רחוקארהשקדכפרחילספרהדבראחריתמתוך

עתרןספריבהוצאתאורלראותהעומדרגולנט,ושמואלבנג'ועפרה
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 ,האחרוןהפוליטישירוהואמוכן''תסריטהשיר
פורסםהשירדרוויש.מחמודשלהנראה,ככל

כשבועיים ,בלונדוןערבי',אלקורס'אלבעיתון
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שושוםשורום,שבעום

וצוורוםשנה,

השירים,כל ,אורכטיפיויתקין:שלמה
עמ' 100 , 2008קשבהוצאת

נקבצוויתקיןשלמההציירשכתבהשיריםשבעים
מעוטרבספרפרקכל .ריבנוטוביהשלבידיולספר
מאיריםואלו ,ויתקיןשלמציוריוביותראובאחד

 .זהאתזה

ששורתובא!'החורף'הנהבשירפותחהראשוןהפרק

גםהקובל"ניגונוהפורקהקר"הדלףהראשונה,
רק<אגב, 1942בשנתנכתבזהשיר .אותומסיימת

תאריכיצוינוזהבפרק

השירהשירים>:כתיבת

ארבעבניבתיםבנוי

 60שלובמהלכןשורות,

מעצמםפרקוכינראהשנה

המבנהמסגרתאתהשירים

הקבוע.

שינוייאתלראותאפשר

קיןתויהשלמ

א;ך~טיפי
•םרהשיכל

 1t:יי
 'וז

$ 

שניתנובשמותגםהזמנים

'אבנילמשל'לשירים.
שנתנו •אור'ו'נטפיגולל'
בפרקישמותלשמשעצמם
צופני .הראשוניםהספר

מןיותרוחגיגייםסוד

כי'אףכגוןהשמות

זה'עודאולאחרונה'
מתוךשניטלולפעמים',

 .משהוואפרוריפרוזאייומיום

......... ,~ 

אוקשב"וי"זיכמוייחודייםביטוייםועדיין'

השירים.אתצובעיםפיוס""אשכולי
הארץ;הדוםעלעולפה/חורףשביבי"נשרוועוד:
שפתיים;חרבתקדים;"רוחללדת",הרוהמים

השמש.""לעיןהזאת/האדמהלחינושקת/
הקדמוניותמןמאוד'הישראליהטבעמןבשיריםיש

חוויהיוצריםהםהציוריםעםוביחדהבראשיתית,

העטיפה,גבעלהמופיעהשירומוחשית.חושית
מסכםויתקין'מאתאבסרקטיציורשלהשנימצדו

להיות;כךלא-להיות-שייך;"להיותמצהיר:או
חופשי;להיותבאמת/להיותכךשייךלאלהיות
כך".

מןאךחופש,המאפשרתהיאהשייכותאיתחושת

שביןהעזהקשרעלגםללמודניתןהחמישיהפרק
משתעשעתהמים;שיש"עלועולם:אדםאלוהים,

ב"יתגדלהמסתייםשירואףהתחתון",ביםתהום
 ,) 52<עמ'הארץ"כלמלואויתקדש;

קצריםשיריםובותלוי""צלנקראהשלישיהפרק
מעיןישנו •חלקה""לגדורהמסייםובפרק 1בעיקר

אומרים;הכרחי;הוא"הרעומחויך:מסכםשיר

 •:•"."תמאבנוטוב//מהבלעדיו;נדע;איךכי

לגלותלאלגוטומוהאם

הרוצח?מוהולקורא

מצרפתית: ,בלשלמותהסימנון:זירוז'
 163 , 2008עובדעםהוצאתקנז,יהושע

עמ'

לגלותמבליבלשיספרלחתוםלגיטימיזההאם
הבלתימהחוזהחלקזהוהריהרוצח,מיהולקורא
כנראהזהלמחברם?הבלשיםחובבביןכתוב

הספרותגאוןכמומיומןמייסטראםלגיטימי'
זומחדללאזהכך.לסייםבחרהצרפתיתהבלשית
תבנית.

כללבדרךשהוא .הז'אנראתללוששיודעהאיש
להשתמשכיוון:ומכלצדמכל .נוקשיםחוקיםבעל
בכלמלהטטכשהואאפשריותהבלתיהתבניותבכל

ובכיסוייהאינפורמציהבגילוייומשחקסודותיה
חוזראינוסימנוןומעמיק.עיוניקוראתובע

עשה"מיבאנגליתשקרויהקבועבמבנהומשתמש
ואשילאודוילקונןאוכריסטיאגתהכגוןזאת?",
החבוטיםהקלסיקונים,ושארקובןוהולןהאמט

בחלקם.
מיזאתבכל .מתסכלמאודאבללגיטימיזהאולי

 ?ל~אתשרצחהוא
בציפייההאירועיםכלאתקראתיודחופהרצופה

המפתיעותבדרכיםהדבריםשיזדמנועדהמותנית

במותהאבלהפושע.ייחשףשבובצומתהמקובלות
האףמןעלהבלטרי·סטיקה~מןמשתלטבלשל

כלקודםבהיותוהואסימנוןשלייחודוכיהבלשי'
מפורסםהיותוחרףפסיכולוגיים,רומניםכותב

שבאוהקולנועהמתחספרותבזכותבעיקר
אףהגדוליתרונוהיאהמתחעלילתלאבעקבותיה.

קץ'איןבסקרנותשלוהבלשיםאתמוליכהשהיא
במניעיםהןוחד-פעמיותוסגולתואבל

באימהמתרכזהואדמויותיו.שלהפסיכולוגיים
שלאמפשע,החףהנרדףהחשודעלהמשתלטת

הדתי.במובןכמעטחוטאבהיותולעולםלוירווח
דתיתוארשהואחוטא,אלאפושעולאעברייןלא

לוואיןהדיןבבתינשפטיםאיןעליואשרבלדב
ואינושחומדמיגםהואחוטאמשפטי.מעמדכל

אשםרגשותישלעבריין'בניגודולחוטאמנאף,
מוכחים.בלתיאבלמולדיםאומופנמיםשהם
נתפסלאהפושעשבוסימנוןשלראשוןרומןזהאין
נכנעכלשלבמותהפסיכולוגית.בדרךנענשאלא

באופןהעיוורלגורלומפשעהחףהחשוד
כלידיעלנתפסהואפטליסטי.אודטרמיניסטי

בסיועלה,מחוצהוגםהאמריקניתהעיירהתושבי
בארה"ב>.שההכשהסופרנכתב<הרומןהתקשורת

שלכזובמידהאותושקראתיברומן'שמזעזעמה
הפךשבקריאהשהתענוג .הואאמפטית,אימה

הדוקומנטרי<לאהספרותיהעינויאבללעינוי.
החדשיםהאירועיםכלעונג.הואאףחלילה>
מתבררהמשטרה,חשדותאתומחזקיםמשרתים

שבמהותוהחשוד'שלהקארמההואהרצחשמעשהשתלשמואל
היומיוםבחיימשמים.באופןוישרהגוןאדםהוא
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מעסיקלאסקסהמקומי.בתיכוןמסורמורההוא
בחייגםובאשתו'בגדלאמעולםכלל'אותו

נמוךשלוהליבידולהט.ניכרלאהזוגשלהאישות
מעוררת,בלתיעצית,היאוהתומכתהטובהואשתו
היוםכלועסוקהארוטיות,מחשבותנטולת

הנורמטיביות.הפוכריםמנשותכנדרשבסופרמרקט

הואמיניתבאלימותאותומאשימיםכאשררק
בהתאםניאוףמעשילעצמולייחסמתחיל

במאבקכלפיו.החשדניתהחברהשללהתייחסותה
לעמודיצליחכידומההמשטרה,לביןבינוהאדיש
מנצחתהמשטרהפלא,זהראהאךולנצחה,נגדה
לרוצח.אותווהופכתאותו
כאמורהמחייבתסימנון'שלממעלותיואחתעוד

הפלילייםהאירועיםשאתבכךהיאלעומק,קריאה
ומבליטבהםמתרכזהיהאחרסופרשכלוהרצחניים,

נרמזיםרקהםאצלולשעשע,מנתעלאותם
 .באיחורהקוראלתודעתומגיעים
מעשותבני"היזהרקוהלתבדברידגללאסימנון
אתבראבהםבלשים 72פרסםהואהרבה",ספרים

עובדומהםשרביםמ~רה,המוכרהצרפתיהבלש
הנפלא.גאבןלז'אןגעגועיםומעורריםלקולנוע

הואואותהיפהספרותלכתובהחלבאיחורקצת
רומנים-110מיותררומנים"."רומניםמכנה

מעוררימופתספריובהםאורראושלוונובלות
המצוי.הקוראבקרבמוכריםשאינםהתפעלות

העבריסימנוןהואהסופרקנזשיהושעספקליאין
משנימילהחליטמתקשהשאניעדהמושלם,
לרפלקסאצליהפכווהמתרגםהמחברהסופרים,

הבלגי-צרפתילסופרלועמדהגדולהזכותמותנה.
עליו.השתלטשקנן
פרטשוםלחשוףבליהזההבלשאתיניתחתראו

הבלשיהסיפורמבקרשכןספוילר'בגדרשהוא
הואולכןהמכשילות,המשוכותביןלהלךמתקשה

אולפרשלנתח,פחותונהנהאותולקרואנהנה

 ·:·סיכונים.מוקףאותו.לבקר

אורייןיהודית



הראוייםהחייםמהם

לחיותם

-ומתודהאידאהשקולניקוב:שמואל
מאגנסהוצאתכאפלטון'עיוניםל"ג

עמ' 492 , 2008

למדה,אניומתודהאידאהשלהאחוריתהכריכהמן
מבואלמותישאצלושקולניקוב,שמואלשפרופ'

לשעברהואשנה,כעשריםלפנייווניתלפילוסופיה
הצנועהכיתובהבינלאומית.אפלטוןאגודתנשיא
משונה.חדווהאותיוממלאחיוךשפתיעלמעלההזה

"אגודתקיימתבעולם,שםאי 1שעדייןהידיעה,
מיםשלחרישיכזרםהיאבינלאומית",אפלטון
שאגודותעולם,והצווחני:המלוהטבעולמנוצוננים
'בעשורבומשמשותוספרותיותפילוסופיותסתרים
פסוווו-מותחניםעשוייםשממנוכחומר 1האחרון

אינטלקטואליים.
ש"חוקרים,האחורית,הכריכהלימגלהעוו

ימצאולהםזראינושאפלטוןוקוראיםתלמידים
הספרהשמחה,למרבית 1ואכןהזה".בספרעניין
כינוסזהובתחום.ובקיאיםלמומחיםרקמיועדאינו

בשלושיםאפלטוןעלשקולניקובשכתבהמאמרים
"רמותביןנעיםואלוהאחרונות,השניםוחמש
נושאיםשלמאודרחבהקשתועלשונותקושי"

וסגנוניות.לשוניותתמטיות,ושאלות
אפלטוןשלקסמואחרים,רביםמפילוסופיםבשונה
שלוחיותםמזומנים,קוראיםעלגםפועל

המחשבהאתולעוררלמשוךממשיכההדיאלוגים
זראינואמנםשאפלטון 1כמונילקוראתהלב.ואת
הואהספרבו'בקיאהמלהיותרחוקההיאאךלה,

משתנים.במקציבםמהורהרלשיטוטמסקרנתהזמנה
פעםכל 1אותוופותחתחוזרתעצמיאתמצאתי
לפסקה,צוללתמשפט,עלמתעכבתאחר'בעמוד

בוושוקעתהמאמרלתחילתחוזרתאחתולא
המרתקים,במאמרים(במיוחדסופוועדמתחילתו
בשיטתובטרגדיה>.ואירוניהכלרגוםהעוסקים
בספרופנק,דניאלבמרץתומךאגב, 1הזוהקריאה
חגיתמצרפתית: , 1997(שוקןרומןכמוהיפהפה

ולזכויותהקריאהלאהבתהללשירשכולובת-עדה>,
במגילת 8מספרבזכותאותהמעגןהואהקורא.
לדפדף"."הזכות-הקוראשלהזכויות

המאפשריםוטמפרמנטבקיאות 1זמןלכולנולא
שלהלמדניבספרוומוסדרתשיטתיתקריאה

הספראלשלודרכואתשימצאמיאךשקולניקוב.
אם-מדועלטרוח?בכללמדועאולםנשכר.:.צא

לךכדאי-אפלטוןשלחוקראוסטודנטאינך
שבאופןבפילוסוףהעוסק 1בספרלדפדףלפחות

התבונה?בעליונותלכלמעלמשוכנעלא-עדכניכה
עלשיצאוהבודדיםהספריםאחושזהובגללאולי

המפתחותבגללאוליהעברית:בשפהאפלטון
מקומות>:ומפתחעניינים(מפתחשבסופוהמועילים

האפלטוניבדיאלוגשישהמיוחדהענייןבגללאולי
והאופןידעתשוקה,ביןהקשרעלשתוההמיעבור
הקוראיםשביןהלקטניםחיינו:אתחייםאנושבו

השראהמעוררימשפטיםאחרהתריםאלו-
מהמכלולאשםרגשותללאומתעלמיםבטקסטים,

כמובן'והן'שקולניקובהןשכןהם,אףישמחו-
בשפע.כאלומשפטיםמספקיםעצמואפלטון
אחת,שורהבגללבספרמבטלהעיףכדאיואולי

"כיצדשלוהיפהבמבואשקולניקובמצטטשאותה
ותחזור'שתשובזושורהאפלטוני",דיאלוגלקרוא
העוסק(הדיאלוגהאפולוגיהמתוךלקוחה 1בספר

אינםנחקריםהבלתי"החייםסוקרטס>:שלבמשפטו
שאכן(כפילשאולאפשרלחיותם".לאוםראויים
מושגעלוטויבם>רביםידיעללביקורתועמונשאל

אפלטוןשלהחקירהודרכיהחקירהכליהחקירה,
בעולםאולםראויים:חייםשלהרעיוןעצםעלאו

התערטלותאחתלאפירושהעצמית""חקירהשבו
ועוולותמומיםחשיפתאוריאליטיבתוכניתנפשית

לאמירהיש-העתוניםשלהאמצעבכפולות
מגע 1הזוהלהטמלאתזאתועםהשקולההנחרצת,

 ·:·צוננים.מיםשלומעוררמנחם
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החבלהסןסעלהערה

האהבהסןסןעל

ספריהחמה,צרוביפניםאדף:שמעון

עמ' 480 , 2008עובדעםהוצאתלעם,

לידהמדףעללהניחצריךחמהצרוביפניםאת
מדיאתמאיתנואחדכלשומרשבוהבגדיםארון

אנובולרגעהמוכניםהמדיםאתהאסטרונאוט.
לפנטזיה.מציאותשביןהגבולשומריאתמשחדים

להודות,מוכניםשאנוממהיותרקורההזההרגע
ההלבשהחדריאתממלאיםשנדעמבליואנו

הוראותישמתפנה.לקולבבציפייההמטאפוריים
ישטקסים,וישביצוע

הריוישצבעיםמפולות
לגפרור.המחכיםגעש

תמידהאלוהיהדיבור
תפילואבןתזרקובאוויר.
תראועינייםתזרקומילה.

אתמראשחדדוהתגלות.
זמןלבזבזלאכדיהעפרונות

בא.כשזה

האוויראתלקחאדףשמעון
היאדמות.עליווהליבשהזה

אלחייניכפלורהמתחילה
משקההיא •אוריונהיית

וקוטפתבנתיבותשורשים

אביב.בתלעלים
 .ריאליסטינרטיבלכאורה
כלעלאופילהלבישאפשר

הסופרשבהלדרךכפייםולמחואאורישלמעשה
מתחילהאמיתיהסיפוראבלהפסנתרן.גםהוא

מאשריותרלאהיאגלייםלומתחתהאדמהכאשר
המילהעלהואהדגשקרקס.לוליינישלסמויהרשת

לארוגאדףשלהנפלאההיכולתעל"סמויה",
להחליקצריךהשטיחשבובמקוםבדיוקשטיחים
לרגליים.מתחת
נכתבהכברוהיאצריך'כן'מנטרה?זהבשיבלצריך
השירים:ספראתשסרג"גמר"בשירשורותבכמה

האמיתי",הגוףהואצלשחשבתי"מה
הבעתהמחלוםאתעורר"עודשם,כתוב"אני",

דרוךתמוז'מצהריחדיםבצהרייםהביוגרפיה;של
להחניקעזכמהקורנסים;האורכמהלנחשלבסוף;
 " ...אהבהמכתחבלה,קוויתשבוהאדיר;/
אדףשרתםהסוסיםהן"אהבה"ו"חבלה"ובכלל'
אתעוצמהרבבמסעמוליךהואשבהלעגלה

גםפנים,גםשצרבההחמהתחתשלוהגיבורה

תודעה.

חודאתלרגעשוכחיםלאהסוסיםמשהו:ועוד
יכופפוהםהשניםבמשךפרסה.להםשקיבעהמסמר
קריאהלסימןממטאפורהאותוויהפכואותו

 ·:·שאלה.לסימןלמטאפורה
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 332גליון

קלהנעשתהההריגה

מיםשתייתכמן

זיכרונותיוארוכה,דרךביאה:ישמעאל
בלסם,אורימאנגלית: ,ילד-חיילשל

עמ' 256 , 2008מטרהוצאת

אשר •הבינלאומייםהארגוניםמדיווחיבאחד

ההיקףורחבתהמזוויעההתופעהלצמצוםפועלים
בשורותכורחםבעלהלוחמיםילדים-חייליםשל
משניפעםולאהמורדים,בכוחותאוהמדינהצבא
נטען .אליםפנים-מדינתיבסכסוךהמתרסעברי

נלחמיםבהןהמלחמותמספרפחתכי , 2008באביב
 • 2004לשנתבהשוואה 11 • 21מ·ילדים-חיילים

אמינותו(שמידתזהמנתוןלהביןניתןבמשתמע,
הילדיםמספרפחתכךעקבכיידועה),אינה

אמורזה"מעודד"נתוןאלה.בעימותיםהנלחמים
נסבלת,בלתימציאותעםההתמודדותאתלרכך

ואתילדותםאתרקלאמאבדיםילדיםשבמסגרתה
אתגםרביםבמקריםאלאשלהם,האנושצלם

חייםשלארנוןגורמיםעצמםשהםתוךחייהם,
ה"משופר",שהנתוןאלאילדים.ביניהםלאחרים,

האסוןחומרתאתכללמשנהאינונכון'הואאםגם
שלילדים-חיילים,מאותםאחדכלשלוהטרגדיה

והמדינההחברהמערכותושלמשפחותיהם
ושלאליםובוהותוהושלבמערבולותהמסתחררות

קטלני.הרס
נראיתשלעילהנתוןמןהנובעתהשמחהמקרה,בכל

שהתפרסמונוספיםנתוניםעליהומעיביםמוקדמת,
בהםהסכסוכיםמספרולפיהם 2008באביבהםאף

הואהעולםברחביזובשנהילדים-חייליםמעורבים
בהםהמעורביםלדים-החייליםיהמספרוכי , 50

חלקן •אלהמלחמותברשימת . 300,000ב·מוערך
ויתלקחו'ישובוכיוצפוירדומות'אחרותהסתיימו
שבהנהגתליבריהאתלמנותניתןפעילות,ואחרות

ג'וזףשבהנהגתהמורדיםצבאאתו'טיילוצ'רלס
בסיירהוהמורדיםהצבאכוחותאתבאוגנדה,קוני

ובדארפורבצ'אדשבקונגו'אלהאתליאון'
סכסוכיםוכןהצ'אדילגבולהנושקתסודאןשבמערב
מובןהאפריקנית.ליבשתשמעברנוספיםאלימים

לאפריקה,מוגבלתאינההילדים-חייליםתופעתכי
בסיירההמלחמהסיפוראתמציגשהספרמאחראך

זו.גיאוגרפיתזירההארתיליאון,

שתים·בןלד-נעריביאה,ישמעאלשלסיפורו

בהדחקתהמצטיינתתודעתנו'אלמחדירעשרה,
אתובעיקרחייהםסיפוראתהאחר'שלהטרגדיות

בסיירהקטןמכפרילדים-חייליםשלמותםסיפור
ב·בעצמאותהשזכתהבריטיתקולוניה .ליאון
ישמעאלדמים.בהתפרצויותהסתחררהומאז 1961
עליושנכפתהוהזוועותההרסמציאותאתמתאר

המיטיבההמקרהשידעד , 1996-1993השניםבין

ארגוןהאלים:הטירוףמתהומותאותוחילצה
פדההסתםומןכמוהו'נוספיםנעריםקיבץיוניצ"ף

ולאחרמשעדביהם,מידיכסףבשווהאובכסףאותם

ישמעאלאתהעביריוניצ"ףחייהם.לשיקוםפעלמכן
שלאהוטלאליוומרושע,הזוימעולםחדבאופן
הישרדות,שלבאינסטינקטנצמדושאליוברצונו

אהבהלולהעניקניסושבהחדשהמציאותאל
שניורגשי.פסיכולוגי •שיקומימרחבלוולבנות
ממנושאבוישמעאלהיטלטלשביניהםהקצוות

מלחמהשזוהימהמבוגרים"שמעתינפש.תעצומות
איזואבלהמושחת.מהממשלהעםשחרורמהפכנית,

בילדים?מפשע?חפיםבאזרחיםיורהשחרורתנועת
מולשיקומותקופתבמהלךמתייסרהואבתינוקת?"

לחםבההעתעלתוההאינוהואהמבליחים.סיוטיו
מוחלט,בציותלפעולנדרשאזהצבא,כוחותלצד

ונפשית.פיזיתלשרודכדיכאוטומט,

העיראליצאהראפ,חובבהילד-המספרישמעאל'
שהיהמאחרכשרובות.במופעלהשתתףכדיהסמוכה

הודיעלאקצר'זמןתוךביתואלישובכיבטוח
פתאומייריותשפרץאלאהיציאה.עללמשפחתו

החייםסוףאתבישרהשקטיםהכפרבתיעלשניתך
כמהעדמדגישחייואתשהצילזהמהלךבמקום.
כגוןמסריטת,במציאותוהמוותהחייםשביןהפסע

נקבעההתשעים,בשנותליאוןבסיירהששלטהזו
היציבכמוטיבוחוזרתשבההמקריותהמקרה.בידי

והרעידושזעזעווההרס,האלימותבסצנותהיחיד
עלהמקריותתעתועיישמעאל.שלעולמואת

ומזיניםשבוניםמרכיביםהםהחדיםמעבריהם

האוניםחוסרהאימה,אווירתאתבהתמדה

 .שבסיפורהתהומיתוהאומללות
זוועהשחוווחבריו .ישמעאלקיוואסון'הלומי
לכפרשנמלטומשפחותיהםבשרידילפגוש •דומה
אלהילדיםנעוכוחותיהםשאריתאתבגייסםאחר.

המפגש,מקוםאלשבהגיעםאלאהמיוחל'המפגש
במקריותושוב, .זמןבאותוממשכיהתברר

וטבחוהכפרתושביאתהמורדיםתקפו •מצמררת

ברחביבוערים"שרצוקטן'וילדאשהלמעטבכולם,
 ]".[בדרכםשנקרהמהבכלגופםאתהטיחוהכפר'

ביןכללו'לשרודומאמציווהידרדרוהלכוחייו
 .הילד(ובלשוןסמיםבאמצעות"תדלוק"השאר'

שרפה,באבקתמעורבקוקאיןחום-חום,מריחואנה,

חושיואתוהקהוקשיחותבושנטעולבנות),וגלולות



שניתןכפי ,בלבדשבעבניחלקם ,חבריוחושיואת
חלפהלאהמוותעל"המחשבהמדבריו:ללמוד
מים",שתייתכמוקלהנעשתהוההריגהכלל,במוחי

ובסופוהישרדותואתשאפשרבישמעאלהיהמה
רקזוחיתההאםהצלתו?ואתחילוצואתדברשל
האםהדרך?בהמשךכזהלילדקורהמההמקרה?יד

שרדתאםגםהגיהינוםאתנפשיתלשרודאפשר
העושיםהבינלאומייםהגופיםמיהם ?פיזיתאותו

עבודתם?מתנהלתכיצדחיים?מצילתקודשעבודת
 ,ישמעאלעונהנוספותשאלותועלאלהשאלותעל

אתלהמירשהצליחושש,עשריםבןגברהיום
חדשיםובחייםאקדמאיתבהשכלההקלאצ'ניקוב

ילדים-חיילהצלתזמנואתולהקדישיורק,בניו
ואתעצמםאתלהרוגהממשיכיםאומללים,חיילים
 ·:·האלימים.הדמיםבסכסוכיהאחרים

רונןיהודית

חופשוכאלקטרוןהלב

ציפייה,ספינתהשקתבת-אליעזר:חגית
עמ' 110 ' 2008כרמלהוצאת

מגיעוהואבת-אליעזרחגיתשלהראשוןספרהזהו
בצורות~שתנים,בכחוליםמצוירתבכריכהאלינו

אתכשלקחתיליהיהנדמהמתפרצות.מתפתלות
 ,שבוהשיריםבשורותלקרואוהתחלתיבידיהספר

מעשה,לעשותרוצההאלהבשיריםש"התשוקה"
הערגהמושאיאתולחוותהמיליםמסךאתלפרוץ
התשוקהחובקת ,מעגלייצריםמשחקבמעיןשלה.
אדוןלהיותלהםמאפשרתאינההחושים,כלאת

המגעבתוךלהתכרבלהכוחבכלמנסהאבללעצמם,
עלאםביןוהאם,האשהעלמדובראםביןהאנושי;

השיריתההוויהכלהאהוב.עלאםוביןוהאבהבת
מולהנבחניםתשוקהרסיסיעשויההזהבספר

היומיומי.הקיוםכלפיהחובות
אתשלה,הסיפוריםאתמספרתהמשוררת
אבלוהגוף,הנפשחוויותאתשלה,הזיכרונות

לדעתעצמהמאדבתהיאאוליבשליטה.נשארת
האלהלתשוקותבוחרתשהיאהמיליםבתוך

בחירהבוחרתהיאאבלשלה,הזיכרונותשבסיפורי
לקוםשמחייבתזאתהאחרת.במציאותמודעת

אותהיוציאושלאבחירותאותןאלולהתעורר
משליטה.
כאלקטרוןהלבאבלבמשפחות."משובצים"אנחנו
 .) 13עמ'אהבה',('נתיביחופשי"

מחליטהאניבפני."נפתחתהמרכזית"וכשהשאלה
עמ'<'להיות',המתרס"שלהזהבצדלהישארשוב

דרךהעולםראיית-הזההאוקסימורון ,) 15
והידיעהמחדייםוחושבחושייםמשקפיים

מטראתלהכיליכולהאינההיומיומיתשההתנהלות

הספר.הווייתהוא-מאידךהתשוקות

השירייםהאמצעים .קטןסיפורהואשירכל
כל-מקצבחריזה,-קלאסיתלשירההאופייניים

נדרשיםאינםהםכסדרם.פהנמצאיםאינםאלה
אתלתארכדיוהמובניתהברורההשיריתלמסגרת
נדרשתאינההיאומאידך ,מחדהעזיםרצונותיה

בתבניתבחרהשהיאלהביןכדיהמסגרתלהגדרת
אתמספרתהיאמראש.הידועההברורה,החיים

השלמהבמעיןאלא ,בצערלאבטרוניה,לאסיפוריה
נשמתהגלגלאתשמניעההתשוקהביןהמאזנת

אתהמזמיניםהםשאוליהמעשיים,החייםלבין
בקיום.החושניותהנגיעות

בשירים.בהלהאין ,כסכיןהחדותהמיליםלמרות
היאלכותבת.חוששאינוהקוראגםחרדה.אין

שההרפתקהבטוחלהיותעליה.לסמוךלוגורמת
שלההבחירהאתתהרוסלאהתשוקהבממלכת

אחרים.בחיים

ברגעבתחבולה:נוקטתהיאשפויה,להישארכדי
 ,קולמנמיכההיאהחושית,החוויהלשיאהגיעה

שגרתעללשמורמשתדלתציפייה,מנמיכה
שלכאורהקווהססטוסאתמערערתלאהיומיום.

בכללהתאהב;ואם/לאשהיאה/לא"כיקיים:

 ,) 20עמ'<'קינה', "".רז/באישהוויתהתעצומות

השאלותומןהתמונותמןרבותמדויקת.השפה
"נמשכתוהמדע:הידעעולםעלנשענותבספר
<עמ'חופשית"נופלתהארץ."כדוראלכמואליך

מדויקתבצורה"נחתכים"השיריםמרביתגם ,) 25

איוביןהתשוקהביןהמדבילקובהםונחצהכמעט
שאליוהתפרקוהואהזההמפרידהקוהתשוקה.
והופכתהאלההחצאיםשניאתהכותבתמכניסה
ומובנת.ברורהאחתלישותעולמהאתבעצם

היומיוםוחייאחדמצדהנערגתאוהנחוויתהתשוקה

השני.הצדמןהחיוורים

לעצמה.שיצרההאחדבעולםשניהםאתחיהוהיא
אתומרגישהמתגעגעת ,האיןעלמקוננתאולי

הםשכךשכלתניתבידיעהאבלהחסרה,התשוקה
המלאאתהיש,ואתהאיןאתחיההיאהדברים,פני

חייבמובלעת"כאןשישנו:החסרואתשאיננו
מתחתיתועונהמביטהרגש;אובדתהשוקטים;

 .) 54<עמ'~לוי"יכולתהקיום;בלא

הואפרקים-פרקים.בנויהזההיפההשיריםספר

שהדוברתנדמהשם-ואם""אשהבפרקפותח

התשוקהשביןהשילובאתמבינהבשליטה;עדיין
לתפקודההבנהוביןהגעגועאתבההטומנתהנשית
משובצים"אנחנוהיומיום:בחייוכרעיהכאם

מוצק."חומרשלקשיחבסריגכמובמשפחות/
נחיריו;אחרנשאחופשי;כאלקטרוןהלב;אבל

 ,) 13<עמ'אהבתו"במשבי

למרותשם,וגם ,הנצחילאהובממשיכההיאכךאחר
שהיאומבינהיודעתהיאאהבתהבמושאהנגיעות

להסכיםמתקשההיאהעולמות.שניבתוךחיה
בלבד:הזיכרוןאתלחיותשלהזאתהמחדללברירת

 ,) 31עמ'זמנית',('הקלהבלעדיך"אותך"חיה

משתבשתהאלחזור""בנקודתהשלישיהפרקבשירי
כאבהאתכואבתהדוברתהזאת.ההסכמה

לעצמהומרשהערגתה,מושאההשראה,בהסתלקות
האודבן:אתולבכותהשכלמחלפותאתמעטלהסיר

לילהבפצעי;מנקרהגעגועועיטאינך;"אתה
 .) 41עמ'('יסורים',ויום"

הסיפוריםוכל ,עצמובפניקצרסיפורהנושירכל
הדוברת.שלהאחדלסיפורמצטרפיםהקצרים

רגשניותלמילים"מידרדרת"אינההכתיבה
המתקתקהביטויאלשמובילמהנתיבומתחמקת

כמעטהדוברתשהנהלרגעהיהכשנדמהגםמדי.
אינההיא 1האלחזורנקודתעלוכתבהלרגענכנעה
התשוקה".ב"מותלהישארלעצמהמרשה
הדוברתאתמחזיראהבה","תעתועיהבא,הפרק

בתוךלהיותיכולהשובהיאהשכלתני.השפוי,לצד
תשוקה:איןשלממקוםהתשוקהעללדברומחוץ.
 ,) 49<עמ'נעורים"ליהיובוודאותלומר"יכולה

משתמשתהיאשובממרחק,מדברתהיאשוב

הסכנהאתמעליההמרחיקיםמדויקיםבדימויים
הבוגדני"הנחשעםההוא,המקוםעםשבהתמזגות

 ,) 51<עמ'באוהביו"הפוגעהאנושיהטבעשל

השיראתלומריכולההיאמתחזקת,היאכאשר
חזקותעצמן:המיליםאתלומרמוחלט.בניקיון
לומריכולה"אנימטאפורה.אוציורללאונקיות.
ללאושוכבתמיןללאאוהבתאניכאב:עדישירות
 ,) 53עמ' ,'רבש'(אהבה"

שהיאהתחושההדוברתעלמשתלטתהפרידהבפרק

מתקרבת"הפרידההקיימת:למציאותמחויבת
<עמ'הדדית"להבראהמתוכנןניתוחכמואלינו;

57 (, 

נוגעתנוגעת-לאהמחברתהספראורךלכל
מפנילהימלטמצליחהתשוקה.ובאיבתשוקה
כךלחיותשצריכהיודעתמצליחה.ואינההגעגוע

הזאת.הידיעהתוךאללשקועמסרבתאבלכךוגם

·:· 
בהלול-דימנדאריאלה
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בונןובונוהום

הביתה,השיבהאנקוויסט:אנה

החדשה,הספדיההכהן'רןמהולנדית:
קריאהסימןספריהמאוחדהקיבוץהוצאת

עמ' 383 , 2008

הליל!/יורדוכברנסחפת!/קטנהספינה"נסחפת!
 •הנמל?"אלאחת;קטנהספינהשיובילמיהאין

דיקינסוןאמיליהמשוררתמתארתאלהבמילים
לאפשרותבאשררבבספקהמלווהנוראהמצוקה
מייצגתהזהבשירהקטנההספינהממנה.להיחלץ

להיותאםלהחליטונדרשבמשברהנתוןהאדםאת
המובעותאפשרויותשתימציעהדיקינסוןלחדול.או
מולהארצישלומלאכים-מייצגםמלחיםידיעל

 •הרוחנילעומתהפיזיוהשמימי
קטנה[."]ספינהאומרים:"מלחים

ערבלה,בתנכנעה,/כבראחת
אומרים:מלאכיםאךלתהום.ירדה
מותשתאחת,קטנהספינה ]".[

מתחהתרניה,אתהרימה /מסףפה,

קדימהזינקהמפרשיה,/את

הרומןגיבורתאליזבס,בתנופה",

אנהמאתהביתההשיבההחרש

במערבולתנסחפתאנקוויסט,
מהלכתאותה,הפוקדיםהאסונות

ומוות.חייםשביןהדקהחבלעל
כאשהלראותההיהשטבעילמרות
החובלרב .בעלהשלשבצלו

ג'יימסהארצותמגלההמהולל'
הרעיהאליזבט,תופסתקוק,

מתחסנתכידומהאשרהשברירית

אתאליה,המתאכזרהגורלמפני
נואשתבציפייהימיהאתהמכלההיא,הבמה.מרכז
ילדיהאתיולדתוממסעותיובעלהשללשובוכמעט

בנחישותחותרתובעיקרלבדהאותםוקוברת
מותולנסיבותבאשרהאמתגילויאלובזהירות
לבקורעתכדמותמתגלה •בעלהשלהברוטלי
בדומההמוכה.הנפשתהומותאלהטרגיבמסעה
כךדיקינסון'אמילישלבשירההנטרפתלספינה
בביתה,היציבהישיבתהאףעלאליזבס,כינדמה

ומתכלהההולךהגוףהכחדתביןמיטלטלת
לגווע.המסרבתהנפשהשתמרותלביןדביכאונה,

ההולךמהספקנובעהיצירה,אתהמלווההמתח
אליזבט.שלההישרדותליכולתבאשרוגובר

המתנהלמרתקמסערומןהואהביתההשיבה
עומדיםבמרכזולכאורה,ים.שובבמישורים

למעשהאךקוק,ג'יימסשלהעולםחובקימסעותיו
הלב,תשומתאתממקדאליזבסשלהרוחנימסעה
החבוייםעמוקיםעולמותשמגלהזאתהיאשהרי

המציאותבגליהנחבטתזאתהיאנפשה,בסתרי
להחריבה.ומאיימתיבקיריהשמותהעושההקיומית
לאורךטרגית.באירוניהמתעתעתהרומןכותרת
לתמיד.בעלהשללשיבתואליזבטמחכההשנים

המשפחתיתההוויהאתלהגשיםמשתוקקתהיא
בהשטתהחובלרבשלסגניתולהיותהשלמה,
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שובמתנפצתזושכמיהתהאלאהפרטית.ספינתה

המסעאלבעצמהלצאתדחיקתהמולאלושוב
יכולתגבולותאתביותרהמצמיתבאופןשיגדיר
האסונות.בפרץעמידתה

וגייימסאליזבטשלבסיפורםישההיפוך'דרךעל
שחיכתהפנלופיכמוהחומרית.האודיסיאהמןקוק

העמידהובשובואודיסיאוסשללשובובנאמנות
בייאושממתינהאליזבטכךהאהבה,במבחןאותו
בשונהשכאן,אלאג'יימס,שללשובווגוברהולך

עםלהתמודדנאלצתהיאאיןהאגדית,מפנלופי
ארמוןאתלבזוזהמבקשיםרוחגסימחזריםחבורת
המלךכסאתלכבושלבהכיבושובאמצעותהמלוכה
תקווהשלסיזיפילעינוינדרשתאלאהנעדר'
שהיאלמרותמחדש.פעםבכלונפרמתהנטווית
אישיותהאתהמוקיריםשוניםאנשיםבידינתמכת

לדבה.הנטישהבנטלנושאתהיאלצערה,והשותפים
כילהפליגמוכרח"אני

מצהירישנו"העולם
מצליחשאינוג'יימס,

נאמנותואתיוהסתל
הצהרהמוללים.הראשונה

למלאאליזבטמנסהזו'
בזוגיותהנפערהחללאת

מודעתהיאהמתרוקנת.

היםשללגודלוהיסב
 .לבעלהבינההמפריד

אנקוויסטאנה

היבתההשיבה

המשךאתשיאפשרבאופןחייואתהסוגרהפרק

כךכלהמלנכוליהרומןשלסיומוהופךכךחייה.
הדמיוןמפניהנוראהחששבסיומו.אורמעטלמטיל

הנפש,אתלחרבהעלול·הידיעה,איפריוהמשתולל
מגלההיאחיים.שלבאנרגיותאליזבטאתמטעין
לדמיון'שבהפקרותהנהדרתההזדמנותאתלפתע

תוכלממנורקאימתנית,כהמציאותנוכחכי

 ·:·להיוושע.

רואהשהואברור"היה

שהיאממהשונהמשהו

ביערטיילהוארואה.
ומלא·כההירוקטרופי'
ואילוכלכליות;הבטחות

עםעקרבשטחפסעההיא

אפורים,מוטותשורת

מןמיוסריםלמחצה,מתים
משונים,עליםעםמלאים,שיחיםראההואהקור.
ראתההיאואילואש;לשונותכמוידיים,כמו

האדמהעלמוטליםורפוייםחיווריםגבעולים
הקרה."

האודיסיאהמסעהואהמהתלבשמוהביתההשיבה
והחסראתלמלאבניסיוןפנימה,אליזבטשל

איתנהעמידהשעיקרומסעזהו .ההעדראתלהנכיח
האחרוןבמסעוכשלשג'יימסמאחרהמוות.מול
המיתוסדגםמאודיסיאוס,בשונהשב,לאממנו

באבלה,אליזבסנותרתהמאוחרת,השיבהשל
שיעדהארעיתבדרךזנוחההבטוח,מביתהעקורה

שירואתמסייםויסמןוולטההשלמה.הואכעת
קבלה,באותההחובל!'רבשלי!'קברניטהמפורסם
ותם;עברהנהימיםפניעלאימים"מסעבהבנה:
צוהל'החוףהושלם;הניצחוןהספינה,לבטחעגנה
דומםהסיפון'עלבכאב/אצעדלאטאנוכי;אך

 11שוכב.החובלרבוקר;

באמצעותמכליותרבעלהאלשהתוודעהאליזבס,
מולמותולאחרניצבתועריכתם,יומניוקריאת
הארצותגילויכיצדלהסבירהעשויהנוראהסוד

לובשתהיאהישן.הביתארנוןאתסימןהחדשות
הגשמהכמושנראהבמההמנוח,בעלהמדיאת

אתמחדשויוצרתהגדומה,הזוגיותשלסוטאלית

פזיובל

שלקטנהנמוסה 11

שלו"ההוראה

הוצאתמולדת,אחיזתיהושע:ב.אברהם
עמ' 230 , 2008המאוחדהקיבוץ

מצרפתית:הוראתי'מהילאקאן:ז'אק
עמ' 136 , 2008רסלינגהוצאתגסר'נחמה

אליהם,שבורחיםספריםאינםומסותמאמריםספרי
שירה.וקובצירומניםובדיוןלספריאולי'דבומה,

עמן.להזדהותדמויותבה,להיבלעעלילהכאןאין
מחשבתואתרחבהיבדלפזרשמנסיםספריםהםאלו
אתלחלקכשמנסיםהזה.העולםעלהכותבשל

מביןאיזולקבועקשהאגודות,לכדיהספריםקוראי
ומסותמאמריםספרישתעדיףהקבוצההיאהקוראים

בוגריאוסטודנטיםושירים.סיפוריםפניעל
כלשהומסותכותבעםלהכרותשזכואונירבסיטאות

חדוריאוטודידקטיםכתביו?אללחזורומבקשים
בעולםהתבוננותםאתלהעמיקשמעונייניםסקרנות
שמידתכנראה ?העיתונותלהםשמציעהלמהמערב

למוניטיןקשורהמסויםמאמריםספרשלהמשיכה
הסופריםמןמעטמתיהכותב.שלבשמושנכרכו
המפרסמיםשם,ידועיגיםלהרהפכוהעברים
כגוןלישראל'שקשוריםנושאיםעלמאמרים
אלהיהודית.היסטוריהאופוליטיקה,ספרות,
חכמיאונביאיםכמעיןהישראליתבחברההתקבלו
רב.וקשבכבודתוךמתקבליםשדבריהםהשבט,
לפרסם,נוהגהואמהם.אחדהואיהושעב.אברהם

ומסותמאמריםקצרים,וסיפוריםרומניםלצד
בפורומיםישראלעללהרצותומוזמןעת,בכתבי
אוגדמולדתאחיזתהספרלה.ומחוצהבארץשונים
כהרצאותבמקורםשהושמעומאמרים,עשרים

שלהראשוןבחלקובמאמריםשונים.בפורומים
למפותיהושעמבקשהזהות""בסבךשנקראהספר,

כשהואאותה,תופסשהואכפיהיהודיתהזהותאת

כתופעההאנטישמיותתשתיתעלוהיתריבןמרצה,
דוגמאות.ונותןתופעותעלמצביעומקום,זמןחוצת
יהודיתזהותשביןבבלגןסדרלעשותמבקשיהושע
בבהירותמחשבתואתפורשוהואישראלית,לזהות
הדידקטיתנטייתואךקורא,לכלנהירהובשפהרבה

ולהסתמךהמציאותאתמדילפשטוהאופטימיסטית
במחקריםבהמגושאינוכללי""ידעעל



הנרטיבועלובסטטיסטיקות,
שלאעשויה ,ככללהציוני

שאינםקוראיםעללהתחבב
שיעורלשמועמעוניינים

אוהעם,ובאחדותבציונות

עולםבהשקפתשמחזיקים
יותרוביקורתיתרדיקלית

זה.בספרמוצעתאשרמזו

הספרשלהשניחלקו
הרב-בישראלמתמקד

 ,למשל ,ובותרבותית,
בקשתאתיהושעמצדיק

שללשמצההזכורההסליחה
מהמזרחים,ברקאהוד

העבודהבמפלגתומפציר
הגוףזהוכאילו ,כן ,<כן

היום-עםהמזוהה-גם

לבקשהאשכנזית)האליטה
המוסיקהאתהמזרחמיהודי"שנטלהעלסליחה,עוד

ולגלותלהזדהותמבקשיהושעכיעולהשלהם".
מרחוקאותםחוקרהואאךהמזרחים,אלאמפטיה

לכלהפתרוניםשבידיושמרגיש ,זרבעיניוכמו
פיעלהפתרוןמןוחלקוהתחלואים.העלבונות

שלהתרבותייםהקודים"למידתהואיהושע
ביןודיאלוגיםקשריםליצורכדיהאחרותהקבוצות
מרשתלמוריםהשונות".התרבותיותהקהילות

הספרותאתלהכירממליץהואש"סשלהחינוך
הואלפילוסופיהולפרופסורהחילונית,העברית
כדיוהכלהערבית.הפילוסופיהאתלהכירממליץ
מדי",סגורותתרבותיותמובלעותתיווצרנה"שלא

מנתחהספרשלהאחרוןבחלקוכבש.עםזאבורג
 ,מהודוהשיבהעטו:מפרירומניםארבעהיהושע
 .מאניומרהמשחררת,הכלההאלףתוםאלמסע
חושףובו ,בספרביותרהמענייןהחלקאוליזהו

שלהקלעיםמאחורימשהוהנובליסטיהושע
למטרותיוכזהותשמתבררותהספרותיות,מטרותיו

מיצהכישהרגיש ,למשלמגלה,הואהחברתיות.
כשניסה ,מאנימרברומןיצחקעקדתנושאאת

מןהקולקטיביהאניאת"גם ,באמצעותולשחרר
כותביהושעהזה",והנוראהחזקהחשוב,המיתוס

שהאוזנייםחשוב,איששלתודעהמתוךומרצה
מעונייןשהואעולהפיו.מוצאאתלשמועכרויות
ממהלךחלקהואוהספרכנביא,מעמדואתלחזק

זה.

* 
באחרונהאורשראתההרצאותשלנוספתאסופה

הפסיכואנליטיקאימאתהוראתימהיהספרהיא
הרצאותשלושכוללהספרלאקאן.ז'אקהצרפתי
המאהשלהשישיםשנותבסוףלאקאןשהעביר
"הוראתי,הוראתי",וסוףמקור("מקום,הקודמת

אתששמעתםזהיהא ,"ובכןותכליותיה",טבעה
היודווקאשלאושונים,קהליםבפנילאקאן")
לאקאןאלהבהרצאותותורתו.כתביועלאמונים
להסבירעליושעהשלמוגבלשבזמןלכךמודע
הספרזהולכאורה,עושה.הואומההואמילקהל

שמבקשיםלמיניהם,לאקאןלמתחיליהמושלם

אתעבורםשיסכםטקסט

ייחסכהתלאקאןתורת
 ,פרוידעלשלולפרשנות
ולמיניות.לשפהלסובייקט

חראכאשרגםדווקא.לאואך
לאקאןולסכם,לקצרמבקש
"מדוברהפרדוקס:אתמבהיר

שלבסודובהכנסתכםעבורי
שהואתפוס,שהואמהדבר

 ,גמורלאמהדבר ,בתהליך
אלאהנראהככליסתייםשלא
באחתא~געלאאם ,איתי

מצערותתאונותמאותן

אתלשרודלךהגורמות
מיהושע,בשונהעצמך".

הכללהקיףחזוןמתוךשדירב
מציתלאקאן ,הכלולהבהיר
פתיליםובקוראיובשומעיו

שנשרכתנגמרת,ואיננהשמתחילהמחשבה,של
מדוברהפוכים.קטביםלעתיםומכילהומסתעפת

אופןבשוםיכול"איניבתכלית.שוניםמרציםבשני
זוהישלי",ההוראהשלקטנהכמוסהלכםלתת
כן?אםנותןהואמהלאקאן.שלהיסודהנחת

בין ,שלוהמחשבהמהלכיאחרלהתחקותאפשרות
 ,הפסיכואנליטיקאישלהפונקציהלגבי ,היתר

אלהיחסאוו"המקום",מודע","תתהמושגים
לאשבוהשטח,בדיוקהיא"המיניותהמיניות:

אמיתי",שהואלמהיבחסלרקודרגלאיזועליודעים

שאלותלשאוללדעת,שלאמתביישאינולאקאן
מחשבתו-שלו.שלופיתוחיםעיקוליםעלולדבר
אינמצאחשפתי"המכשירלשפה:בנוגע ,למשל
אתכם.לזעזעעלולזה ]".[עכביש.כמוהמוחעלשם
זאת,בכלעצמכם-'אבלאתלשאולעלוליםאתם
הזו?'השפהבאה,היאמאיפה ,לנומספראתהמה
מקום,מכלהכל.לדעתמוכרחאינימושג.ליאין
אינהלאקאןשלהמוצאנקודתמושג".איןלכםגם
מאמציםשלאלאפתרונות,ומתןהצדקהשל

כרצףהיסטוריהעלמדרבשיהושעבעודותהליכים.
לאקאןיושלם),השלום<תהליךידועשסופומובן

עלשנעשית"השטחהכאלההיסטוריהאלמתייחס
השונותשהתקופותהאשליהאתלכםלתתמנת
כללכךזה ןיא]".[זו.אתזומולידותהמחשבהשל

להיותלקוראיםמאפשריםהספריםשניוכלל",
נאמרושבהםובסמינריםבהרצאותכמו-נוכחים

פסקאותבעריכההושמטולאבשניהםהדברים.
<למשל:הדבריםנאמרושבוההקשרעלשמדברות

למתמחיםכינוסיהושע,אצלהיסטוריוניםשלכנס
כיניכרבשניהםלאקאן).אצלבפסיכיאטריה

המאזיניםשללחולשותיהםמודעיםהדוברים
כתביואתלהכירההרצאה,מבנהאתלזכור<למשל:
הנושאאתלעומקלהכיראוהמרצהשלהקודמים

מניחאינולאקאןכינדמהזאת,עםידובר).שבו
מאפשרובכך ,בטלללכתשבשומעהיבקורתיליסוד

להיוודעותשמעברותועלתהנאהלהפיקלקוראיו
 ·:· .מחשבתואל

בראלכרית
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קולו"לושאבד"מיכמובשורותהמתחילשיר
לאלףלשוןעודלתפורשצריךמראשיודע

שתשירזוהיאבשירשנתפרתהלשוןהלשונות.

שעףהזמירקולואתהקמלהפרחקולאת
השירשלהקסםלשוןהיאיבנתייםאחר.בסיפור

הזה.
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1 
נוסןחכאמצעוהצוןך

לייםקןםיי

אלירזישראלמאת"יחיעם"שירימחזור

 1לכתיבתוהראשוןמהעשוראלידזלשידתהמפתח

השידהולדאייתוהאמצעההליכהמושגילהבנת
היוצראמןעםהמשוחחתשידה"מקום",כשידת

מחזורהואהמפתחוזדיצקי),<יוסףאחדבמדיום

"יחיעם".שידי

1 • 

ליחיעםבאתי
 T ~ 7 ·י~~~,ע

~ק;ם

~ w ה~י~~ ם~~~~~ק;ם 
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 .ן:~ס~ק~ת~ק~ה

דרךמרחבי:אופינשאוהקודמיםהשידהקובצי

ממקרםפתוח,הר 1דברמתוךדברלחם,בית
מחזורזהקשה.קצה 1טיול 1הגןכתרךלמקרם,
מקוםשלקונקרטישםשנושאהשלישיהשירים
ביןשניומחזור ,הראשוןבקובץלחםבית<מלבד
ספקאך • 1987טיולהקובץמתוךלנצרתציפורי
הדרךעלאולחםביתעלהואהדגשהאםבעיני
באופןהנושאתבררהספרהופיע-1995באליה.)
ומוגדר.קונקרטימקוםשלשםחריג
בויהיהמקום,שלשםלצייןבוחראלירזכאשר
גיאורגפיהשלממטעניםהאפשרככלגדולדעתהסח

לכאורה.חשובים"הלא"הדבריםאלוההיסטוריה
אלהכלאתהלוכדתהעיןאלהעשב,אל 1האוראל
"מקומיות"."מקום",עשוייםמהםהחומדיםאלאו

אובייקטאלאופריטאלהמבטאתממקדהאמן
חולף,אחדלרגעעצמואתשקובעהמקוםמתוך
העולם.כמרכז
בוומתרחשפנימהעצמומצמצםהואמקום?ומהו

המידה.קנהומהומתרחשמהלפרטבלי 1מדייותר
להכיר 1כהגדרתוהכותב,אתמובילהההתרחשות

השפההעין.נקבתבקצהכערמההמוגדרהעולםאת
 •מקוםהפשטבמישורמישורים.בשניכאןחותרת

מראהשהואמההוא •האלירזיתההגדרהפיעל
 •מקומיותומתוךעצמו
עושהמההמקום.גבולותאתקובעאלירז 2בשיר

"מקום"שלבהקשרכללדברךוגבולותגבול.לו
אבלברורה.הגדרהבמרחב,הגדרהשלסרגהם

הגדרהשלסוגיוצרתאלירזשלהפואטיקה
מופשטת.

12 
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ק~ך;תך~~~ז:וי

~לף p:ל~~יב
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 T~~נכח:לאך

וקבעתי.הסתובבתיהםלדוברהמיוחסיםהפעלים
הסתובבותשיטוט,תנועתהיאבשטחהתנועה

הקביעהההגדרה,צומחתהמרחבומתוךבמרחב,

הפיזיים,הגבולותהגדרתלאחדומיד .קצותיושל
מופשטתהגדרההשיריהמשפטיוצרהמרחביים,

מיידיבאופןעוברתהלבתשומתהמרחב.של
היה;לאשעודמשהו;/זה"היהלשפה:ומוחלט

נפתח".ולא
להתייחסשאפשר"גבול",המילהתיכנס 4בשיר
ואמנםישראל.שלהצפוןגבולמדיני,כגבולאליה
זאת,עםהצפון.מגבולדחוקאינויחיעםקיבוץ
מקוםשלכגבול 1מושגיכגבוללשמשיכולהגבול

<עמ'כאן"עדמכאןוהולךבא;חמורכמו"הגבול
לכאורהזרהמילהעודתופיע 6בשיר 1בהמשך .) 100

שביןהמשמעותגבולעלמקום,שללתיאורו
סביב;/כוחשלהפגנה/"ישוהפוליטי:המופשט
אםהמאירה!"הארץבתוךההפגנה,בתוךואנחנו/

הריהמילה,שלהפוליטילרובדהמשמעותתוביל
 1שבוהפוליטיהצדהיאהמקוםמהשתקפותשחלק

הנמנעתהאלירזית,לפואטיקהנאמנהאהיהאםאך
שלהפוליטיולצדההיסטורילצדהתייחסותמכל

המעצימההזרההיא"הפגנה"שמילההריהמקום,
המקום.שלהטבע,שלכוחואת

ביןשנשברהזההזמן;בתוךאחוזמאה"שנהיה

פיעלבמקום,"לגעתהחוצה.אותיודוחףהידיים;
להתפרשהעשויהזמןבתוךגםלהיותמשמע 6שיר
בסוףא·היסטודי.וכזמןהיסטוריכזמןזמניתבו

למישורהדבריםאתומחזירמתעשתהמשוררהשיר
לאזההניידקצה / .העניין"ולעצםהפואטי:

פנימיתתנועהבשירנוצרת .) 101<עמ'קצה"

כנושאהמקוםעלהחוצהחטוףמבטבהשיש
ומידזהירה,ברמיזהואקטואליהיסטורימשא
המשוררשלהבטוחהמקוםאלפנימהנסיגה
יצירהשבולמקוםאלאלאקטואלימחויבשאינו

הנייר"."קצהוהואמחויבת,

רותמציינת 2והשפעההשראהעלבמאמרה
השוניםהיוצריםשלהתמודדותםאתבלוםקרטון
בארץהחייםשלהחריפההחוויהעםבקובץ

הביוגרפי.לגורםהיצירתיהגורםאתומצרפת
הנושא"יחיעם".מחזורשירימתוךלשיראחזור
ישותזוההגדרהפיועל"משהו",הוא 1בשיר
עלמעידהדוברבריאתה.טרםהיווצרה,בטרם
ואחרהתנועהאחרמעקבשהיאהכתיבהדרך

הזiזאתבחשבון"לוקחבמציאות:ההתרחשות
אחרת/מחרכך;הואשהיוםההר;/מולהזמןכל

 .) 99<עמ'עם"סמרטוטבתוךתנועה;כמו /

בתיאורלעסוקכללדברךצפויאםהמקום,בתיאור
עלמדברשכשאלירזהריוהמראה,האובייקטים

מצמצםגםלפעמיםהוא 1עצמוהמצמצםהמקום
בו.המתרחשתהתנועהלטובתמנוכחותועצמו

להתרחשותבסיסהואהמקוםשלהפיזיהמראה
התנועהאתלוכדתהמשוררועין 1שבוהתנועה
 ·:·למילה.לכידתהלטובת

פנחס-כהןחוה

אלירזלישראלביאליקפרסהענקתלרגלשנאמרודברים

הערות

בתחוםובמיוחדאחרים,אמניםעםאלירזשלהדיאלוג . 1
ובכלנפרד.לדיוןראויוהמוסיקה,הפלסטיתהאמנות

שעדייןלפרסוםמוכןידכתבבידישנמצאאצייןזאת
ליצירותאלירזביןאישידיאלוגשעניינו 1לאוריצאלא

נערךוהואגדול""אדוםשמוהפלסטית.האמנותמתחומי
העין""לימודהראשון:במחזור . 1998בשנתוהוכן

ומחווהדיאלוגבבחינתשהםשיריםשלושה \מופיעים
 • 2התשעים>;בןלזריצקי<מחווהנגיעות . 1 •לזריצקי

לפישירים 19 (.יחיעם 3לזריצקי);<מחווהמקוםלגעת
 45בעמודמופיעמחזורבאותוזריצקי).ליוסףיחיעם

מחזוראתכשכתבתיחודשיים,במשךשנה,'לפנישיר:
מאוחרת,רפלקסיהשהואשיר 1כלומריחיעם'.השירים
ליצירהמחווהממהותהשהיאשיריםלסדרתמודעת,

אחרת.אמנותית

מדבריםומשורריםסופרים ,שיריאתנחלתימאין . 2
קרטון-בלום,רותעורכת:ההשראה,מקורותעל

 • 11עמי , 2002חמדספריאחרונות,ידיעות
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בןהוא '-1938ברגדבבלשנולדסימיק,צ'רלס
בהיותוהבריתלארצותשהירגהסרביתלמשפחה

ונעוריוהמלחמהבצלילדותושש-עשרה.בן
עלחותמםאתטבעושלאחריההשסועהבאירופה
נירבאוניברסיטתלמדבשיקגו'גדלהואשירתו.
אמריקניתלספרותכבודכפרופסורומשמשיורק,

סימיקהמפשייר.נירבאוניברסיטתיוצרתוכתיבה

לושקנהלאחרקצרזמןבאנגליתלכתובהחל
שיריוקובץאורראה-1967ובבשפה,שליטה

השבעיםשנותרבאשיתהעשב.אמרכההראשון'

הכותבמינימליסטמשוררשלשםסימיקלוקנה
השניםעםותמציתיים.קצריםאימג'יסטייםשירים

מרתקת,מזיגהבושישהמיוחד'סגנונואתליטש
יסודותעםהריאליהעולםשללעתים,מבלבלת

סימיקמיתוס:שלוגווניםצרופיםסוריאליסטיים
לאראייהמזוויותהמציאותאתלבחוןמיטיב

במערומיוהאנושיהמצבאתהלוכדותצפויות,
כמעט.אפשרייםבלתימביכים,מגוחכים,ברגעים

השחור'וההומורהאירוניהבה'ששולטיםזושירה
בימיהמשוררשלבילדותועמוקנעוציםשורשיה
ייאושאמירתבהאיןאךהשנייה,העולםמלחמת
אדםאוהבמשוררהואסימיקהוא.נהפוךפסימית.

בתשובההאדם.בעתידאמונהמבטאתוכתיבתו

השיבבתרבות,השירהשלמקומהעללשאלה
כמוניירדףעלאהבהעושות"מיליםסימיק:
הצופההכלבסךהואוהמשוררקיץ'בחוםזבובים

שירהשעללומרהתכווןזובאמירההמשועשע",
לצדאותה.היוצרהאדםמןגדולהלהיותאמתשל

ספריסימיקפרסםמשלו'שירהקובציכשלושים
הצרפתית,השירהמןרביםותרגומיםמסות

והמקדונית.הסלובניתהקרואטית,הסרבית,
הרבית,בארצותהמשורריםטוביעםהנמנהסימיק,

מחזורעבורלשירהפוליצרבפרס-1990בזכה
<תורגםנגמראיברהעולםבפרוזה,השירים

שםעלובפרסדור),משהבידילעבריתבשלמותו
 ,) 2007 (סטיבנסואלאס
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קדמוןחיה

רוסיהבדרוםנולדה , 1960-1919קאופמן)לבית(פארקאשקדמוןחיה

עם 19 25בשנתלארץעלתה .ילדיםרופאתולאםלעבריתמורהלאב

בתלהרצליההגימנסיהאתסיימה .יחזקאלבכפרהתיישבואשרהוריה

הראשיתלהנהגהונבחרה(חצור-דרום), 1א"י-גלקיבוץהצטרפהאביב,

העבריתבאוניברסיטהואנגליתעבריתספרותלמדההצעיר.השומרשל

השירהעלתוכניתוהגישהערכהשםבאנגליה,והשתלמהבירושלים,

 .הבי-בי-סישלהעברייםבשידוריםהאנגלית

לירייםשיריםפרסמהואנגלית,עבריתספרותבהוראתעסקהבארץ

השבועוןשלהספרותיבמדורהשתתפההמשמר'.ב'עלילדיםושירי
 .י 11למקהסוציאליסטיהשמאלעםהצטרפה 1954בשנת . 1שמאל 1

 .'העם'קולדפימעלהספרותיתיצירתהנדפסהקומוניסטיתכמשוררת

שירהותרגמהוסובייטיתעבריתספרותבנושאיביקורתמאמריכתבה

ספרותבענייניבהרצאותלהופיעהרבתה .שוניםעמיםשלמהפכנית

 .באספותשיריםובקריאתותרבות,

המפלגהשידעהביותרהרומנטיותהדמויותאחתחיתהקדמוןחיה
בפקעתאסוףושערהגבוהות,לחייהעצמותגדולה,אשההקומוניסטית.

הצבאביעראוהמפלגהבנשפיהרוסיות.הבלרינותכדרך ,לאחור
כמבקשתאל-עלפרושותזרועותיההבמה,עלעומדתחיתההאדום
משיריהקוראתחיתהפאתוסומלאאדירובקולכולם,אתלחקוק

 .•.הקהלתרועתלקול
היאנוכחותה.שהקרינהלקסםהיאאףהוסיפההסתםמןחייהדרך

סיימה ,יחזקאלכפרבמושבגדלההוותיק:היישובשללבומלבצמחה
שלהראשיתלהנהגהונבחרהקיבוץחברתחיתההרצליה,גימנסיהאת

מקרוב,שבאועוליםהיוחבריהשמרביתבמפלגה,הצעיר.השומר

 ...במיוחדשכזאתגרפיהביוהרשימה
סנה,שלהשמאלעםהצטרפההיא .למק"יעצוםנכסחיתהקדמוןחיה
המפלגה.משוררתשלמעורערהבלתיהמעמדאתלעצמהכבשהומיד

עדעשףהכאחדהכלליתובספרותהעבריתבספרותהרחבותידיעותיה
הרבתההיאהעם"."קולשלהספרותיהמוסףשלהתווךלעמודמהרה
לעבריתתרגמההרוסית,הספרותעלמהםרביםביקורת,מאמרילכתוב

עטה.מפרירביםשיריםופרסמהמהפכניםמשורריםשלמשיריהם
מכוחאשרפןלאלכסנדרבניגודאךמבוטל,לאלשוניכוחלההיה .••

 ,רצונונגדאולילפרוק,הצליחהסוערמזגוובתוקףהגדולכשרונו
עצמהעםקדמוןחיההחמירה ,עצמועלשכפההמשמעתעולאת

 . .•שירתהנושאיאתבבוחרהמאוד
בסגנוןכתוביםרובםמשלה,רביםשיריםנתפרסמוהעם"ב"קול

ה"לוניק"נחיתתעםשנכתבמסקנה"שעון"לפיכמו ,כבדשלונסקאי
אשרנצרת",ו"משיריתודה""למפלגתיבחיפה""הפגנההירח,על

השירבנצרת.במאיהאחדהפגנתעלהמפלגההתנפלותלאחרנכתב
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קדמוןחיה

לערבים,יהודיםשביןביחסים."עסק ]ש[הארץ"זואותנוילדה"תאומים
סוף".איןעדלציטוטיםהמפלגהבחוגיזכה

גםקדמוןחיהכתבהאנושה,במחלהחולהוהיאהאחרונה,בשנתה
נותרשלאידעהכאילוביופיים,מפתיעיםחלקםליריים,שיריםכמה
הפגנהעלאורוזנברגויוליוסאתלעלשיריםלכתיבתזמןעודלה

בחיפה."

 ...תחליףלהשאיןאבדהלמפלגההיה-1960במותה
כולנונסענוהמפלגה.שלהאהובההנסיכהכוחה,במלואחיתה, 42בת

נציגיבווהשתתפואביבתלברחובותצעדההלוויהמסעללוויה.
העממית.הדמוקרטיהארצותשלתרבותונספחיהסובייטיתהשגרירות

הושרובסיום ,פןואלכסנדרסנהמשהקברהעללה".ספדו
האינטרנציונל.

והעצובביותרהיפההאהבהסיפורגםהואקדמוןחיהשלסיפורה

פארקאש,רובוטהישראלית.הקומוניסטיתהמפלגהשידעהביותר

לאחרהאמריקני.בצבאושירתהבריתבארצותנולד ,במקצועוביולוג
הבריתבארצותהקומוניסטיתלמפלגההצטרףהשינההעולםמלחמת

 ...לארץהגיעהמקארתיסטיותהרדיפותובתקופת
מאופללת"אשהלאותההמוקדששירפארקשרובוטכתבמותהלאחר
השיר .אשתושחיתהחום",עץשולחןלידשיריםהכותבת ,שיער

פגישתםאתקליפורניה,שלהאוגעצייערותביןצמיחתואתתיאר

 ...מותהסיפורואתאהבתםסיפוראתבירושלים,
פארקאשרובוטגםנפטרקדמוןחיהשלמותהלאחרחודשיםשמונה
נשברלבוכילחשובשלאהיהאפשראי ..•פתאומיתשיתוקממחלת

 yב~ט. •

קוהמאוחדהקיבוץהוצאתקומוניזם,לךשלוםשפרןנסיהשלספרהמתוך

המפלגה""משורריבפרק: , 1983אדום
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לנהלנדרשהקורא
הטקסט:עםדיאלוג
אתבולחפשבמקום

המוחלטותהתשובות
בעזרתוגבשלעליומוטל

חייוגבילשאלות

החווםדרךבנפתןלו

הקדמה ,איתןמריםמדנית: ,שניכרך ,אר-ארקירקגור:סרן

 2008מאגנםהוצאתגולומב,יעקבמדעית:ועריכה

 ,לשליחגאוןביןההבדלחזרה,הזאת,העת :קירקגורסרן
גולומב,יעקבמדעית:ועריכההקדמה ,איתןמריםמדנית:
 2008כרמלהוצאת

בין ) 1855-1813 (קירקגורסרןהדניהפילוסוףהיהשלולשערניתן
שללאורהוצאתומסיפורמבוטללאשעשועמפיקהיההואהחיים,
לראשונהשפורסםזה,ספר .או·אוהחשובספרושללעבריתהתרגום

כיצירהלהיקראנועדאךכרכים,בשניאמנםנכתב ,-1843בבקופנהגן
בירוקרטיותוטעויותנסיבותשלרצףבשלזאת,ובכלאחת.שלמה

שנים·עשרהיםשתלחכותבעבריתקירקגורשלקוראיו,נאלצובעיקרן
 ) 1996מאגנם ,איתן<מריםהראשוןהחלקתרגוםפרסוםביןתמימות

פילוסוף ,קירקגור ,) 2008<מאגנםהשניהחלקשלהתרגוםלפרסום
המציאותמאחוריהמסתתריםלסיבוכיםחיבהובעלהדעותלכלשנון

מכךעושהספקללאהיה ,ביותרהבנאלית
עללברךרקנותר ,קוראיו ,לנואךמטעמים;
 ,השניהכרךשללאורהוצאתושלהמשמחהאירוע

נוספיםחיבוריםשלושהשלפרסומםעלגםכמו
הואגם ,) 2008<כרמלחדשבקובץקירקגורשל

איתן.מריםשלבתרגומה
קירקגורשלמחשבתואתלהכירהמבקשלקורא
ספקללאאךפשוטה,גמריללאחוויהצפויה

משולהלהיותיכולהעולמולתוךכניסהמתגמלת.
בהפתעותהרצוף ,נפתלמבוךלתוךלכניסה

ברורתמידשלאמגווניםוברעיונותסגנוניות

רבותדמויותיפגושבמבוךההולךזה.עםזהמתיישביםהםאיך

הנכונההדרךועלחייהןעלשוניםסיפוריםלושיספרווססגוניות
בקולותוידברושוניםשמותיישאואלודמויותלחיות.ראוישבה

להןמהתוההעצמואתלמצואעלולהנבוךוהקוראמזה,זההמובחנים

עללחתוםבחרקירקגורזאת,אףזאתלא •קירקגורששמוולפילוסוף
אותוכמרחיקההיאאףשנדמיתבחירהבדויים,בשמותמחיבוריורבים

החיבורים ,אלושחיבוריםלצייןראויביצירותיו.המובעיםמהקולות
מהחיבוריםיותרופיוטיספרותיאופילרובנושאיםהפסוודונימיים,

משלרבפיוטיערךלהדגיש,ישלהם,<שאףבשמוחתםשעליהם
הסבריםכמהישנםדתי-דרשני>.יותרלרובהואאופייםאךעצמם,

האמיתיבשמושלאמכתביוחלקלפרסםקירקגורשללבחירתואפשריים

אךאלו>,הסבריםלגביפרשניוביןניטשיםמריםויכוחים<ואמנם
קירקגור:שלמבחינתוחשיבותרבתלשאלהקשורמהםאחדלפחות
הסמכות.שאלת

היאאדםכלבפנישעומדתביותרהחשובהשהמשימההאמיןקירקגור
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ומספקתנכונהבצורהחי<ה>אניהאםותכליתם:חייומשמעותבירור

ובכוחותחייבערךמכיר<ה>אניהאםורוחנית>?מוסרית<מבחינה

שבהבצורהחייאתלחיותכדימספיקעושהאניהאםאותי?שמניעים
כלשלוכנהאישיתחקירהדורשתזוכגוןפרטיתשאלהלחיותם?ראוי
לשפוטהסמכותניתנתלמיהשאלהעולהובהתאם ,עצמועםאדם

היאשהסמכותלטעוןהתיימרלאבוודאיקירקגורשכאלו.בעניינים
אתלחיותשונותדרכיםמציגהואשבהםכתביםבאותם ,ולכן ,בידיו

שלאבוחרהואוח-זרה>,חלקיושניעלאו-אוכמו<כתביםהחיים
לחפשבמקוםהטקסט:עםדיאלוגלנהלנדרשהקוראבשמו.לחתום

לגבישאלותבעזרתולגבשעליומוטלהמוחלטותהתשובותאתבו
ההבדלשלפנינו:החיבוריםבאחדבעקיפיןנדונההסמכותשאלתחייו.
 > H.H .הבדויהשם<תחתקירקגורעוסקזהבחיבורלשליח.גאוןבין

השליחוביןהפילוסוף>גם ,וכן ,הסופר ,<האמןהגאוןשביןבהבדל
ומהוהאמת,אתלמסורהמוסמךהואמיבשאלההדיוןמתוך ,הדתי

 .הגאוןשלדבריולעומתהשליחדברישלהתוקף
מהיצירהגםעולהלפיה><ולפעולהאמתאחרלחפשיששבוהאופן
החיפוששלחשיבותואתלהזכירקירקגורמבקששבההזאת,העת

כנגדוהמשמעות,האמתאחר-ה"יחיד"שלהחיפוש-האינדווידואלי
 ,<כלומרה"ציבור"שלמטמטמת>לומר<שלאוהמשתקתהאחידהדעתו

שכתבמקיפהספרותיתמביקורתחלקמהווהזויצירהה"המון">.
מתמקדתהיאובפרטדורות,שניבשםזמנובןדנירומןעלקירקגור

ומבקשתקירקגור>,חישבההעת ,<קריהנוכחיתהעתשלבתחלואיה
ובשינוי:בהתעוררותהצורךעל.להצביע

אדישדורומשפיל,מרומםמפיל,קם,מאיץ,תשוקהשלשדורבעוד ...

יזמההואהיישורמיישר.מעכב,חונק,הואההפך,אתעושהורפלקטיבי

שהתקוממותכפי ....זעזועכלהמונעתומופשטת,מתמטיתשקטה,

דממתכמוהואבשיאוהיישורכך ...געשהרהתפרצותכמוהיאבשיאה

וקםמתרומםאינודברשבהמוותדממת ...מוות

הזאת,<העתאוניםחסרלתוכהשוקעהכלאלא

 ,) 56-7עמ'

מתכווןלאקירקגורשב"רפלקטיביות"לצייןיש
לאדישותאםכימעמיקיםהרהוראולחשיבה

שמניעעזרגששלבמובן<תשוקהתשוקהוהיעדר
מתכווןהואשב"יישור"בעודלפעולה>,האדםאת

כמו ,למשל-הפיזיבמובן<הןל"השטחה"בעצם
החלת-ה"רוחני"במובןוהןהר;משטיחשבולדוזר

החייםתחומיכלעלביותרהנמוךהמשותףהמכנה
ביןישירקשררואהקירקגורוהחברה>.

התרבותית<והשטחיות>ההשטחהלביןדורובנישלהרפלקסיביות
בהכרחלאכי<אםימינובןלקוראמענייןאתגרשלהם.והרוחנית

העתבבואתמשתקפתכמהעדלבדוקהואבמיוחד>נעיםאומחמיא
שנה.-160מלמעלהלפנישנכתבהזוביצירהחייםאנושבה

אתממשיכהלתשוקהרפלקסיביותביןהזאתבד,עתשמוצגתההנגדה

עםובעיקר ,הגלשלהפילוסופיהעםניהלשקירקגורהארוךהוויכוח
של<רוחההזוהפילוסופיהאתואימצוהבינודורובנישבוהאופן

התרבותפניאתרבהבמידהעיצבה ,לטענתוההגליאנית,הפילוסופיה

שלהפילוסופיה ,קירקגורשללהבנתוההיא>.בעתבקופנהגןוהדת
תבוניתלמערכתנהפךהאנושיהקיוםשבו ,הדדוקטיביבתהליך-הגל
הפרטיקיומואתשמעצבותמהשאלותהאדםאתניתקה-מושגיםשל

למצוא ,כאמורשהיא,העיקריתהמשימהאתממנווהשכיחה ,והייחודי

 .חייואתבהלהובילהנכונההדרךאתואישיכןבאופן
שלהפילוסופיהבבסיסרבה,במידהשעומדת,היאזוקיומיתמשימה

שמזוהיםהרעיונותשאחד ,לפיכךמפתיע,זהאיןבכללותה.קירקגור



"שלבישלזההואמחשבתועםביותר

ישבסיסישבאופןגורסזהרעיוןהחיים".

אתלחיותגמטיותפרדידרכיםכמה
מרמז"שלבים"במילהכשהשימושהחיים,

אינספורשישלמרותביניהן.היררכיהעל
הןהשונות,החייםדרכילמימושצורות

קטגוריות:בשלושמסווגותמהותיבאופן
והחייםהאתיים,החייםהאסתטיים,החיים

שלפנינוהיצירותמתוךשתייםהדתיים.
-וח-זרהאו-אושלהשניהחלק-

ארוךמבטאףולפעמיםהצצה,מספקות
 .הללוהחייםמדרכיאחתכלאל ,יותר
למייצגנחשבאו-אושלהשניהחלק

עמדתשליצירתו>כלל<מתוךהעיקרי
בנויזהספרקירקגור.שלהאתיתהחיים

הארוכיםכשהשנייםמכתבים,משלושה
האתייםלחייםהללשירלמעשההםיותר
של<כמימושהנישואיםולחיי ,בכלל

דקגודיקסדן

מחברבפרט.האתיים>בחייםהבחירה

אתמשהופומפוזיתבצורהשמגלםויליאם,בשםשופטהואהמכתבים
הטיפוסאבשלהמובהקהגילום ,הצעירחברוהואהנמעןהאתי;האדם

 ,או-אושלהראשוןהחלקשלגיבורוהיההנראהשככל<ומיהאסתטי
עלמגןהשופטהאסתטית>.החייםעמדתרבות,מזוויותהוצגה,שם

האסתטייםהחייםלסוגנכונהכאלטרנטיבההאתייםבחייםהבחירה
השופטשכןהאחרון;שלהמשוערלגלוגווכנגד ,הצעירחברושמוביל

הנהנתןחברואתבמיוחדלהרשיםשלאעלוליםהמנומקיםשנאומיויודע

החברשלישירהתגובהשומעיםלאפעםאףאנואמנם,והציניקן.
כדיהצעירחברועלמכבירשהשופטהמיליםמתוךאך ,האסתטיקון

יכוליםאנוהאתית,עמדתובצדקתלשכנעו
מבוצראסתטיקון iנשהחברלעצמנולתאר

הםהאסתטייםשהחייםבעוד ,וכך .בעמדתו

המיידיתהחוויהאתשמקדשיםחייםבעיקרם

קשר<ללאהרגעשללתשוקהההיענותואת
בדברהנפשחשקההקודםברגעאםלשאלה

המשכיותשלסוגלכלמסרביםובהתאם-אחר>
לבירורקוראיםהאתייםהחייםוהתחייבות;

שלחייואתשמעצביםהרצונותשלמחייב

אלולרצונותומסורהממוקדתולהיענףתהאדם,
לעתיםוהמייגעהמטיףהטוןולמרותולמימושם.

לנוכחמחוויריםשבעיקר ,טיעוניושלהיובשולמרותהשופט,של
עמדתואתלדחותקשה ,האסתטיקוןחברושלהמשוערותהעקיצות

העמדותשתיביןישירעימותנוצרשלאלמרות ,לפיכךהסף.על
ואין ,השניבכרךהאתיהאדם ,הראשוןבכרךמדברהאסתטי<האדם

קלהלאעבודהנכונההקשובלקוראביניהם>,דיאלוגשלשלישיכרך
הצודק.הואהשנייםמביןאיזהלבחור;"או"באיזהלהכריעבניסיונו

הצעירהבחורבה.לפגועבליממנהלהיפרדכיצד
מפתהאוז'ואןדוןשלסוגלאהואשלפנינו
לומסבמאהובתולהיפרדוהצורך ,טיפוסי

המעניינתהנקודהוזו ,מכךיתירהרבה.אומללות

הכוחלטובתבבחורהענייןמאבדהבחור ,בסיפורו

בעקבותבושמתגלה-השיריהכוח-האסתטי

לאהבחורלמעשה,האומלל.האהבהסיפור
החדשההתשוקהאחרת.אהובהבשוםמעוניין

אתמשנהבהתאם,והאהובה,השירה,היאבחייו

חיים,חולקיםשאיתהודםבשרמבחורהמעמדה

יצירתו:מעייןאתשמהווהלזיכרון
ולמרותלמטרד,הפכהכמעטכברהנערצתהנערה

מעודר,שאהבהיחידההאהובה,חיתההיאזאת

אהבלאהואכן,פיעלאףפעם.אישיאהבהיחידה

הזמןבאותואליה.התגעגעשרקמשרםארתה,

יצירתיותברהתעוררהלצירן.ראוישינויברהתחולל

 .אפשריתשהיאשיערתילאשמעולםבדרגהפירטית

חיתהלאהנערההמצב.אתבקלותתפסתיעתה

הפירטאתברשעוררהמניעחיתההיא 1אהובתו

לשכוחלאלעולםארתה,רקלאהובהיהיכוללכןלמשורר.אותררעשה

להתגעגעלהמשיךרקבזמןרבואחרתלאהובלרצותלאלעולםארתה,

משמעותיתחיתההיא .לנצחנשארזיכרונה .כולוכלאלנשאפההיא .אליה

מורתדיןגזרעלחתמהכךמשרםובדיוקלמשורר.אותרעשתההיאלו,

 .) 98עמ'<חזרה,לעצמה

היאחזרההאםהיאשנשאלתוהשאלההחזרה,מושגהואהיצירהנושא

האםבעבר?לנושהיהדברנוספתפעםלקבלאפשרהאםאפשרית:
דברים ,שנחוווחוויותמפגשים ,שהיוזמניםבחזרהלקבלאפשר

קונסטנטיוסקונסטנטיןשאבדו?משמעותיים

השאלהעללהשיבכדישערךניסויעללנומספר
 ,בברליןבמיוחדמוצלחביקור-עברבעקבות .הזו
יוכלאםלבדוקבניסיוןנוספתפעםנסעהוא

האם ,<כלומרבחזרה"קסומהחוויהאותה"לקבל

מובןבדיוק>.הדבריםאותםאתשובלחוותיוכל
ניסהשהואדברוכללחלוטיןנכשלשהניסוי
מהמקווה.המוחלטההיפךאתהולידלשחזר
לסיפורושרלוונטיתהחזרה ,הצעירהבחורובעניין

הבחורהאתבחזרהלקבללאפשרותקשורהאינה

נוספתפעםלקבלאפשרהאם
האםבעבר?לנושהיהדבר

זמניםבחזרהלקבלאפשר
וחוויותמפגשים ,שהיו

משמעותייםדבריםשנחוו'

שאבדו?

מוזמןהאסתטית,בעמדהלצדדלוגורםויליאםשלראשושכובדומי
האסתטייםהחייםשלהתסכולאתשמשקפתחזרההיצירהאתלקרוא
עלחתום<שגםהמספר-זויצירהשלהגיבוריםשניעומקו.במלוא
במידההם-השםחסרהצעירוחברוקונסטנטיוס,קונסטנטיןהספר>

לא-מאושראסתטיאדםשלוהמבוגרת,הצעירההגרסאות,שתירבה
מעלעדשמתאהב ,צעירבחורשלסיפורועומדהיצירהבמרכז .אחד
יודעולא<ורגשותיו>דעתואתמשנהמאודמהראךבבחורהראשו

עצמואתאםכיהאבודה>,האהבהאת<אוהאבודה

אבוד>.שהואמרגישהואהאהבהסיפור<בעקבות

הכלככלותשהואבצדק><שלאלהרגישהבחוראתשמובילהסיפור
הוא ,) 181עמ'ראומדווח,הואעצמי",שוב("אניאמיתיתחזרהחווה

חזרה,אבלעמוקות.מזדהההצעירשאיתראיוב,שלהתנ"כיסיפורו
איוב>,סיפורגםשמעיד<וכפיזומיצירהדברשלבסופושעולהכפי

החזרההדתיים.החייםאחר:שלבשללחיים ,אחרמסדרלחייםשייכת

שאנחנוהיחידהדבר""אותו ,כלומר-שלפנינובסיפורשישהיחידה
גרסאותיהבשתיהראשיתהדמותשלהכפילותהוא-פעמייםמקבלים
הואהצעירהבחור ,הספרבסוףלנושמתבררכפיגרת>.רחמנו<הצעירה

שסופרשהסיפורלנחשאפשרקונסטנטיוס.קונסטנטיןשלרוחויציר
הפתטית,הגלמודה,דמותואתוכשרואים ,שלוסיפורוהיהבעצם

החיים-להיותהפךהצעירשהאסתטיקוןמישל-הלא-מאושרת

מפתים.פחותנראיםהאסתטיים

האתיים.בחייםדווקאגלומהשהתשובהלהעידזובמסל~האיןזאת,ועם
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בפנימעמידשהואוהאתגרמתעתעת,גםאךומדויקת,עזהקירקגור
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מעולשלiזלiזןלון

לעגנוןקוסמןמאתוונשוםמסכתוונון

האפשרויותשאלתהואטקסטלהערכתהחשוביםהקריטריוניםחדא
קוסמןאדמיאלשלספרואחרים.טקסטיםעםיוצרשהואהדיאלוגיות

-קדושהמין, ,יופיתשוקה,נאמנות,אהבה,חוכמה,נשים:מסכת
כתר<הוצאתשירמדרשיושניורבנייםתלמודייםבסיפוריםקריאה

עיצובולחושים.חגיגההואהספרובראשונהבראשכזה.הוא ) 2008

השירים,כמושנבחרו'הסיפוריםולקריאה,לדפדוףומושךמוקפד
מןאחדכלהמלוותהקצרותהמסותלמחשבה,ומעורריםמעניינים
אופקאברהםהציירשלואיוריובהעזתן'וצבעוניותמרתקותהטקסטים
בחיוךחלקםהטקסטים,עםמתמשךדיאלוגויוצריםבחןמשתלבים

והמסותהשיריםאוהסיפוריםמןואחדאחדכלניגוח.מתוךוחלקם
אחרים.טקסטיםבאינספורלנגיעהשערבגדרהואבספר
"החזרהנקראמרתקאסוציאטיבילמסעאותישסחפוהטקסטיםאחד

 .) 190<עמילשקספיר"השמשיוזפאתשובתהרומנטיקה:מןבתשובה

מנושאלתחום,מתחוםעוברהוא-הפרשניתהמסהאמןהואקוסמן
העתיקיםאףהטקסטים,אתמקרבשהואתוךלתקופהומתקופהלנושא
מפתיעההטקסטשלהעכשוויותמידתהקורא.שללעולמושבהם,ביותר

ישלב.שובההטקסטיםפניעלהמרחףקוסמןשלומכחולופעם,לא
מיכולתומשהולחושכדילעילהמצוטטתלכותרתלבלשים

בנושנים.מחודשענייןוליצוררחוקיםלקרבהווירטואוזית

מבקשוקוסמןהשבע·עשרה,במאהנכתבקוסמןמצטטאותוהסיפור

שקספיר'ואצליוזפאאצלהרומנטיקהתפיסתאתבאמצעותולהשוות
מזכירקוסמן'שללדבריוהסיפור'השבע-עשרה.המאהבנישניהם

בריקאמתאהבתנערה-ביותרהנפוץהסוגמןמלודרמהבתבניתו
בידיבשבילההנתפרמעילבכיסדודאיםשלשורשהמחביאופוחז
הוא'כךולרצונולגחמותיוונכנעתיותרבומתאהבתשהיאככלחייט.
מאביהגונבת-פשעעבורומבצעתהיאאשרעדברגשותיה,משחק

נעוצהמעשיהלכלשהסיבהמבינההיאכאשרלאהובה.ומביאהכסף
כשהיאהוריהלביתוחוזרתאותופושטתהיאלובשת,שהיאבמעיל

והנערהכן'עושיםההוריםלביתם.לקבלהבהםומפצירה"עירומה",
שעשתה.הרעהמעשהעלהצטערהחייהימיוכלגדולה,תשובה"עשתה

רב",עושרהתעשרובסוף-שמיםויראעניבחורעםהתחתנההיא

עצםעדובעושרבאושרחייםבוודאיהםטובה,מלודרמהבכלוכמו
הזה.היום

מושאאלהמתאהבשלבהישאבותוהטקסטעלבדבריועוסקקוסמן
היסודכיצדומראההמעיל'אלהבגד'אלזאתקושרהוא .אהבתו
המילהשלשורשמאותונוצרלבוש,<בגד'הכיסויבבגד'השקרי

אתלראותהעלמהמןמונע"מעילה")המילהמשורשומעיל"בגידה",
שלוהבנהפנימיתראייהלצורךהתפשטותבגדרהיאוהסרתוהאמת,
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השדה,חיותמכלעירוםשהיההנחשסיפורעםזאתכורךהואעצמה.

לכלהמיוחסהעירום<כאשרהםעירומיםכישהתבוששווחווהואדם
ומסייםאחר>,מסוגעירוםהואהמקראיתבדרמהמהמשתתפיםאחד

שעשה<כמוהעצמיריקוןשסופהטעותהיאש"ההתאהבותבאומרו

לאהבהקשרכללהואיןהנערה>,שללבהאתשגנבהפוחזהריקא
הזולת'.'אלאמיתייחסשהיא

במוחיהתגלגלולסיפורקוסמןשלהעשירההפרשנותאתקראתיכאשר
דרךוכמובןהכהן'אהווןשלבמעילוהחלשונים,ממעיליםמעילים

המתגלההנביאשמואלבקודש,לשרתמעילשמואללבנההתופרתחנה

ועדשאול'שלמעילוכנףאתהנוטלדודמעיל'כלרכשוהאובלבעלת
ועודגדלגושלמעילובסקי'ודומולקריהשלהפרודייםזהבמעיל

ומשונים.רביםמעילים

כתבעגנוןלעגנון.שייךמוכרים,והפחותמהמענייניםהמעילים,אחד
כמוטיב,בבגדאחתלאוהשתמשמיצירותיו'רבבותובגדיםמלבושיםעל

כפות<על"אחות"והצנועהקטןבסיפורעיצוב.וכאמצעיכסמל
שלבמעילהקצרותשורותבשלושרקעוסקהואתןי·תז')המנעול'
דבריולאורהסיפור.שללבולבהןאלושורותשלושאולםהאחות,

יותרעודומעבהנוספות,משמעויותהעגנוניהמעילמקבלקוסמןשל
הסיפור.שלהראשוניותמשמעויותיואת

נעמןשלסיפורוהואעגנון'שליפובתקופת '-1910בשנכתבהסיפור
עלומחוזראהובנעמןעמו'.'שירהובלילהלחםפתעליעמול"שיומם

אתשרהואלהןלמך'שלנשותיו<שמותוצילהעדההארץ""בנותידי
המקראית<חנהחנהעםיוצאהיוםהמשורר>,כנעמןכמוהושירתו'

חנה>.של<צרתהפנינהעםומחרמעיל>אפוד'שמואללבנהתפרה
מביתואותונשאושרגליומגלההואערבעםמביתויוצאכשהוא
אותהומוצאלביתהנכנסהוא .אחותוביתאלחלוןללאלקברהדומה
"יושבתעגנון>,שלהנשיותמגיבורותיו<כרבותהחלוןידעליושבת
לובשתוהיאלמטה",מורדוראשהבחיקהשוכנותידיה •.•כעוטיה

ידידעםהקרחעל"לחלוקיצאהכאשרשלבשהמעילאותומעיל'
נעוריה'.'

הואמיבסיפור.מתעוררותולאחותולנעמןהנוגעותרבותשאלות
ברחההאםעתה?הואוהיכןהשלגעללחלוקיצאהעמונעוריה""ידיד

אחיה?שלבעקבותיוליפוהגיעההאםליפו?האחותבאהמדועמפניו?

מהבדיכאון?האחותשרויהמדוע ?והאחותהאחביןהקשרמהותמהי

המרגישלנעמן'בניגודאחותו?שלהנפשיבמצבהנעמןשלחלקוהוא
כתפיהעלשנושאתכמימתוארתהאחותהמשפחה,מעולהשתחררכי

תשובה,ניתנתלאהשאלותלמרביתזה?שלמקורומהוכב.דכאב
בצמצום.נרמזיםאנווהאחותהאחביןהיחסיםמערכתשלטיבהועל

עלעמדהאחותו"אךהביתנםאביו'לביתושבנערנעמןכשהיה
צואריועלונ:ופולונעורים,אהבהרוחברננהלקראתוותקפוץ ...•הסף

דמעות,עיניו"חבלוהנוכחיבביקורוואילוהדפה",הואוהוא .ונ:ושקהו
נעמןשלרגשותיוהדמעות'.'עלזרחההנהעדידעלאאשרואהבה

ספותלמעןבולדבר"דברלמצואמנסהוהואלדחייה,אהבהביןנעים
הכואביםהדבריםעללדבריכולשאינומשוםהרושם"'אתהמילה
אמרהשלאולמרותובבדידותה,ביגונהשקועהמצדההאחותבאמת.
אחריתו",טובהאשרבארץאשראדםאיןכיעיניה,"הגידובפיה

לעולמה.שהלכהנעמןשלהקטנה""אמושלבדרכההולכתהיאכלומר
וכמובהם,שקועהחיתההאםשאףרומניםבקריאתשקועההאחות

מסוגלתאינההאחותכךתומו",עדרומןקראהלא"שמימיההאם
הקטנה"אמוהחלון'ידעלישבההאםקוראת.שהיאהרומןאתלסיים

אתשקשרהרחבכמו-שמאלה"עלמתוחהיהשנישחוטוהטובה

בבגדיםשהתחפשהעראשתתמרוכמוביריחו'החלוןעלהשניפתיל



גםנכך ,פתיליואתליהודהוהביאהזרים
איןאמנם .החלוןידעליושבתהאחות

ציפייתהאולםלידה,קשורשניחוט
האםהאם.שללזודומההרומנטית
והאחות,האםהנשים,שתישלדמויותיהן

יכולהואואיןנעמןבלבוהתמזגו
בצמדהתאהבותו-אהבתוהאםלהפרידן?

האחרותהנשיםשכלבכךנרמזתהנשים

 ?גרתזוגרתזומופיעותבסיפור
והאחותהאחביןהקשרשלברקעו

האחדמקראיים.מקורותשנימהדהדים

הואוהשני ,ותמראמנוןשלסיפורםהוא
השירים,בשירהמתוארהאהבהסיפור

בסיפורכלה'.'"אחותיופכונהבושהגיבורה

במסתוקוסמןגםמזכיר<אותוהראשון

באחיםמדובראהבה-שנאה>ליחסכדוגמה

עריות.גילוישלאכזריובאקסלמחצה
באהבההמדובראםברורלאהשניבסיפור

מילביןהנערהביןורומנטיתחושנית

אוקטנה",לנו"אחותעליהשאומרים

הבינתחומית"ב"זירהעגנון,פיעלמום"בעל"עובדיהמפניאחותםעללהגןהמבקשיםבאחים
המחזיקקצרמשפטהגברים.שליצריהם

ש"אצבעותיהכמיעגנוןשלבסיפורוהאחותאתמתארהמרובהאת

חופתתחתאחיהשללשובוחיכתהואשרהחיים",שעריעלבסתרתעו

להבנתהדרךקצרהמכאןהאורן".מענפיעשתהאשרהכבוד"שער
כמערכתמשלה>שםחסרת<שהיאאחותולביןנעמןביןהיחסיםמערכת
 •ותמראמנוןשלזואתיותרהמזכירהאסורהיחסים

לשללחלקיתתשובהלמצואאולינוכל ,ולמעילולקוסמןנחזוראם

אישעשהאשר"כפרוכתעגנון:שלהבאבמשפטשהעלינוהשאלות
כיסויהואהמעילבעיניו".המעילהיההמתהאשתושלחופתהמבגד

בשיר<כנאמרהאהבהוחוליהמאוהבת,האשהשחשההגדולהלריקנות
ורגשינפשיעירוםשלהדיסוננסדבר.לכלמחלהאכןהואהשירים>

והאחות,האחביןאהבה-שנאהביחסיהמשתקףהואלעיןגלויפיזיולבוש
המסמלהבגדהרומנטית.ההתאהבותשלהחשוביםממאפייניהאחדוהוא

ידיעלומדומה ,הקיץשלבשיאוהאחותידיעלנלבשהבגידהאת
אסורקודשיםקודשזהוהקודשים.קודשאתהמסתירהלפרוכת,האח

מתה.אשהכמוטמא,היותומשוםאלאקדושתומשוםלאבנגיעה
לזה,זהוהאחותהאחשלתשוקתםהיאהאמיתיתהתשוקה ,כלומר
מתה-חיההאחותאתמותירזותשוקהלממששלהםהאפשרותוחוסר

מפתהשאינוהפיתויסמלהנסדק",התפוח"כפניכשפניוהאחואת

עוד.

והאחות,האחשלהאמיתייםרגשותיהםאתמעילים"ב"שללמכסהעגנון
מדברנעמןואילומדברת,ואינהפהפוצהאינהכמעטהאחותוכך

אחותוידאתנטל"נעמןמעשה:עושההסיפורשלבסופואךמעט,
נשיקהלהונשקעליהפיוונתןשחהופתאוםפיו.כלפילמעלהוהרימה
בגופה?אחרלאיבראוהאחותשללידהרקנעמןנשקהאםארוכה":

מלכיםבספרמרמז.יותרישנעמןשלבשמואולםברורים,הדבריםאין
ה'נתן"בואשרארםמלךצבאשר ,נעמןשלסיפורומסופרה'ב,

מישראלנערה ,) 1<פס'מצורע"חילגיבורהיהוהאישלארםישועה
ואלישע ,ישראללמלךאותומפנהנעמןאשתאתלשרתשהובאה
קטןנערכבשרבשרו"וישב ,ואכןפעמיםשבעלטבולשולחוהנביא
לקבלשלאאדונועםמסכיםאינואלישענערגיחזי .) 14<פס'ויטהר"

ולוקחנעמןאחררודףוהואהנס,עלתשלום
עלבגדים!),חליפותשתי<ביניהןמתנותממנו

נעמן"וצרעתאלישע:במאמרנענשהואכך
מצורעמלפניוויצאלעולם,ובזרעךבךתדבק
המתבטאהחמדנותחטאעל- ) 27<פס'כשלג"
העירום.גופועלבצרעתנענשהואבבגדים

נעמןשלחטאושלפנינושבסיפורספקאין
הואחופשילא"הןנגוע:חשוהואמייסרו
אחותוואילו , 11אשפתותיחבקכעבד .לנפשו

הריקהנפשהאתמסתירהמעילה,אתהעוטה

לא"ואשרהיא,חטאיהעלומכסהוהפגועה
בארץאדםאיןכיעיניה,הגידובפיהאמרה

שמע,אשראתשמעונעמןאחריתו.טובהאשר

השמועה".מכובדעיניואתויעצום

"המעילקוסמן:שלבמסתוהנאמרהמשפט
רק ,לרכשואתשוללמוליך<הרומנטיקה>

המציאות"אלמבטלהישיריכולהואבעירומו
המדובראיןשכאןאלא ,לסיפורנוגםמתאים

יחסיםבמערכתאלאכפשוטה,ברומנטיקה
קפלימאחורינסתרתוכך,לגמרי.אחרמסוג

להישירהאחותמסרבת ,הקיץבאמצעמעילה
החיה·ובהווייתבשתיקהבוחרתוהיאאחיה,ואלהחייםאלמבטה

מעזאינואולם ,המעילאלמבטומישיראמנםהאחואילוהמתה,
שניהםבבגדיהם,מתכסיםהגיבוריםשנישלו.עירומואתלחשוף
ושניהםביניהם,שחלקוהנוראהמעילהולמעשהלבגידה,שותפים

 ·:·מעיל.ללא ,כיסויללאלהיוותרחרדים

מיכאליציפיללי
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ממהפכהמזכרתו

שנכשלה

 , 2008עמדהכרמלהוצאתישראל'מקראותנכות:אמנון

עמ' 165

זרםלסופררביעיספרישראל'מקראותנברת,אמנוןשלהחדשספרו
ישראלשלהמכררביתרבותבחופינחתבישראל'ביותרהרציניהתודעה

המבקרשהיהנברת,אמנוןלמים.מחוץדגכמו 2008
בשנותהתריעזו'מסחריתתרבותשלביותרהחריף

העבריתהספרותשלמכירתהעלוהתשעיםהשמונים
לחזותהשכיללאהואאפילואוליאךהכסף,לאל
הספר-שני-בשקל.ממלכתתהיהקיצוניתכמהעד
שנותחמש-עשרהאחרישמופיעהחדש,ספרואת

חודשהספרים,בחנויותלאתראפשריבלתישתיקה,
פרוזהשלערמותמצאאלהשורותכותבשיצא.לאחר

ואפילואביב,בתלהגדולותהספריםבחנויותריקנית

והזבנים,ישראל'מקראותשלאחדעותקלא
אתלמקסםכדילשעהמינימוםסכוםהמשתכרים

מדובר.במיידעולאהרשתות,רווחי
'עכשיו'העתכתבדפימביןשצמחבסופרמדובר

המופתטרילוגייתובמחברמוקד'גבריאלבעריכת
>ולוכדי 1988 (מכשיריםטיסת ,) 1983 (המלכיםעונת

מבקרלדעתי'גם,שהיהסופר .) 1993 (עריקים
קורצוויל'ימימאזבמקומותינויבותרהחשובהספרות

מבנההקיםנברתסיכוי.חסרמהפכניבלהטחדור
סיפורפואטית:פרוזהשלמרתקארכיטקטוני

שהמציאוהילדותומשחקיעוני'בשכונתנעריםשלהקשהההתברגות
גיהטוילוזוהי •לישראלההגנהבצבאלהתרסקותםעדמהמציאות,כמפלט

השבעים,בשנותנעריםשלסלנגמבףססתפוו~ריתבכתיבהשהתחילה
לוכדישלהמוחלטתלהתפרקותעדיחסי'באופןקריאעודשהיהבספר

והבלתיריקיםדפיםעםקיצוני'ג'ויסיתודעהבזרםשכתובעריקים,
במיטבה.בפרוזהבשירהמסופריםזיכרון

מקומית,דבר'לכלעבריתספרותזוחיתהאלו'זרותהשפעותלמרות
<סופרברמהישראלעםיחדנברת,הברברית.הקיצוניףתשלהשפעהתחת
מגנסיןשהושפעהשיריתפרוזהוכתבימיודבמילעולמושהלךאחר'נשכח
בסוגריים>,ור pלאזולאפרשנילספרדבחיפותהראויסופריזהר'ומס'
הרחב,הקהלרבףבלהיקלטיכלולאשאמנםספרותיותאופציותפתח
ובכלפוטנציאל.רבכיווןאחרים,לסופריםמקפצהלשמשיכלואבל
עוזשל ~המימטהריאליזםבפנילהתבטלהעבריתהספרותבחרהזאת,

שלמרותשבתאי'יעקבשלהפרוזהאתלחקותבניסיונותאוויהושע,
אותהלהמשיךאפשרהיהשלאפואטיתאופציהשלסיכוםחיתהגדולתה

לחקותה.רקאלא

עולםשבונהספרותתופתית.מציאותשבייצוגהגאולהאתהמחפשת
המציאותשיקוףעלמוותרתאינהאבלפרטיים,ושפהחוקיםעםפואטי

אחדאדםשלעדותשהיאספרות •זופרטיתשפהמתוךדווקאהישראלית
עוני'בשכונותמתבגריםנעריםשלעולםאכזרי'בעולםהכאבעל

עולםאליו'לברוחדמיוניעולםלעצמםהממציאיםאלימה,במציאות
התוחלתלחוסרמודעיםהבריחהברגעישגםנעריםגיבורים.הםשבו

הפנימי.העולםישנוהחיצוניהעולםמאכזריותבהפוגותגםשכןשבה,
אכזריהואהספריםמדווחיםשעליוהרגשי-תודעת-נפשיהפנימיוהעולם

עצמישיפוטשלעולםזהוהופנמה.האכזריותכימהחיצוני'פחותלא
-לגמריחשוךעולםאינוזהאבלקיצוני.וייאושמתמדת,ביקורתקשה,

שוליאלשוניםדחוייםשונים,"מצורעים"ביןלחברותניסיונותבויש
ואהבהחמלהשלהבלחותבווישוהמנצחת,הגאההישראליתהחברה
ניסיוןשלדרמהיוצרשניהםביןוהניגודהמדויק.לדיווחלאמת,גדולה
הכל.למרותאפשרי'בלתיבמצבלחיות

הספר'בבתיהלימודלמקראותמתייחסהאירוני'ששמוישראלמקראות
לכן'קודםשנהחמש-עשרהעריקיםלוכדיהסתייםבהבנקודהמתחיל
חסרבורהגיהיהאז . 19 71ב·המתרחשהחומה"'"שערקראשבבחלק
באוהלהצבאית,במשטרהטירוןפרגו'רון-מתבררכךששמו'השם,

בבסיסמוצבהואכעתהטרגי.לסיוםעדולמרודלברוחהמנסיםטירונים
בגוףבחלקומסופרוהסיפורסוריה,גבולעלצבאי

אינני<אםבבותשלבפרוזההראשונהבפעםראשון'
ספרותכשחיתה:נשארתהפואטיקהאבלטועה>.
מרהיב,בדיוקהתקופה,שלסלנגעלבחוזקההנשענת
הדמויות,כלמפיבפרוזה,שירהשלבהבלחותמשולב

אשכנזי-מהמספרפחותהרבההמשכילותאלוגם
אתמטשטשתזואחידהשפהמדוחים.מוקףיחיד

בבסיסהנידחיםוחבריופרגו-הדמויותביןהגבולות
שלסיוטי'חלוםשלתחושהויוצרהצבאית,המשטרה
 •המספרבתודעתבעיקרהמתרחשתמציאות

ישרלאמקראותועותאמנון

אדלהייט,ועמוסיגילרןשלבעידודםהופיענברתאמנוןשלהחדשספרו
למודרניזם.הנאמנותבסימןהעומד'עמדה',עתכתבעורכי
בקיצוניותה,דתיתטהורה,ספרותהציעונברתשלהקודמיםספריושלושת
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אכזריותמטאפורותהפעםגםהקודמים,בספריוכמו

שלריסוקובהריון'חתולהשלהרג-לקוראמכאיבות
פרומים,חשמללחוטימשפחהשלודימוי<ויולה>,כינור
הדוברהאחרים.אתלהציתעלולתמידמהםשאחד
לו:ואומרהמזוהים,ביןהיחידהאשכנזילפרגו'פונה

היותרלכלאואחדאחמקסימוםכלום,עודזה"אצלכם
אחיםשמונהשבעהעםעסקלךישאצלנושניים

נדברעודשעליהןמהאחיותחוץעודוזהמינימום,
שזהמעצמךלומדאתההזמןכלאתםיחדחיוכשאתה

חשופיםונהייםונוזליםלאטשנמסיםקצוותעםחשמלחוטישלצמהכמו
ולמות.""להתפחםאפשרכיידלשיםלאואיפהלהתקרבלאלומדואתה
 .) 28<עמי

בטכניקהבכוח,ליילדעליוה"עלילה"ואתהקורא,עלמקלאינונברת
התאדבותובסיפורמדורבמוחלט.באופןקשובהתובענית,קריאההמצריכה

שיודעיםליחידהחבריוממנו.להסתירמנסהשהמשפחהפרוג,שלאחיושל
אמואואחותוכנראה-לזונהאותוושולחיםאותולעודדמנסיםכךעל
לחדרילדיהשנינכנסיםאיתה,לשכבמנסהכשהואהחיילים.אחדשל

מסתייםהרומןשלהזההחלקאותה.מכהכנראהוהואמשגל'בתנועות
משוגעים.בביתפרוגשלבאשפוזו

פסקלהוא"גיבורו" .-1997במתרחשהרקיע","קוהספר'שלהשניהחלק
מאשהגרושחתונות,להקתשלומנהלזמרמוחלט,גיבוראנטילואיס,
מופתשהנןהחתונותתיאוררב.זמןראהשלאלבתואבמסרטן'גוססת

הענייםשלעליבותםאתלהציגלבבותמאפשררגנדיוזי'קיטששל
אלאהקשהממצבםרקלאהנובעתעליבותישראל'מלחמותבנותוקור
אתלסבוליכולשאינולואיס,מצויים.הםשבההעצמיתמההונאהגם

החדשותילסיפורבדמיונומפליגהגוססת,לשעבראשתועלהמחשבות
מבריקבמהלךיוני.אחיו'בידינתביהןבנימיןהממשלהראשרצחהחם:
אמפתיה,כמויותבייבשלאהודההלאדמותועלנברתמשפיערב-אמן'של



אתשהעריצוהוריושלקוונןההרואית,הציונותכקוונןאותובתארו

יודעואינוחייו'כללשקרשלמדכילדמוצגביבי .אותוושנאואחיו
התיאורלמשלבפרוזה,שירההנםהתיאוריםהרמה.במשרתולעשותמה

גםשהיההממשלה,בראשקשהפגעואו"ירונתניהו:שלללבהנוגע
פנימי'פצעואיזהעצובותאיילהעיניעםנדירה,גדולה,ציפורהוא
אתלכולםמטריףהדםוריחקבע,דרךדםשותתקדוםעלבוןאיזה

שלהנוהמיםהרוטווילריםמולבהופעותיוששידרמהזהכיהדעת,

התוהו.""בתוךונבלעהאיןמתוךשהופיעהזההממשלהראשהטלוויזיה,
נתניהו?אתכךלתארחושבהיהמי ,) 54<עמ'

אתמציגוהדמיון'ההקצנהבעזרתבבות,

בסיפוריהןנאחזיםישראליםבההדרך
כדיפוליטיותדמויותשלהאישיים
כשגםשלהם,ממצוקותיהםלברוח

אינםה"מצב",החדשות,הפוליטיקה,
קורבנותעיוורים,שלהזיהאלא

האידיאולוגיה

"רקהגיבור:אחיובצלנתניהושלגדילתושלאופייני'אכזריותיאור
ולאאליךהגבעםעומדיםשלךשההוריםזהאיךלךמתבררהזהבגיל
שוםלהםואיןלראותרוציםלאלשמוערוציםלאהםתעשהמהמשנה
חלקיםקירותעלטיפוסשלהזההמסלולסופישזהלךומתבררעניין

לסכנותואדישצעירקציןשלשםלךשיוצאאפילודםזבותבציפורניים
מצבבתוךלהתקייםממשיךאתהאבלברזלחוטכמושבירולאוחזק
ריקחללאחריווהותירבסיירתנעלםכבריוניעלבון."שלקבוע

"אלהצעיר:לאחיויונישאומרמהובהמשך'ההורים":שלבנשמה
תסתבךואםאחי'חדר'באותוישנובמקרהשפעםבגלללכלוםתצפה

 .) 98<עמ'הארון.""אתעליךלסגורמסמריםעםשיבואהראשוןאני

ההרואי.הקיוםשלה"צל"הציוני'הגיבורמיתוסשלהיפוךאיזה
השתגע?הסופרוהאםפה?קורהלעזאזלמהלתהות:עלולהקוראלעתים
למקומההגיעהעדשניםמעובדתבאבן'חצובהמילהכללא,אבל

ישראליםבההדרךאתמציגוהדמיון'ההקצנהבעזרתנברת,המדויק.
לברוחכדיפוליטיותדמויותשלהאישייםבסיפוריהןנאחזים

אלאאינםה"מצב",החדשות,הפוליטיקה,כשגםשלהם,ממצוקותיהם
האידיאולוגיה.קורבנותעיוורים,שלהזיה

נובלותשתיהםשלמעשההספר'חלקישניביןהמקשריםמוטיביםישנם
כפיעליומשפיעהפרוגשלאחיוהתאדבותהראשוןבחלקנפרדות:
אכזריםאחיםשניהצעיר'אחיועלמשפיענתניהויונישלהענקשהצל

לטובהסמלהויולה,הואנוסףמוטיבהצעירים.אחיהםאתהמוחקים
-ובשניפרגו'בומנגןהראשוןשבחלקאכזר'אנושיבעולםוליפה
לואיס.פסקלשלחברוגבירץ'

המוחלטתהלשוניתמשליטתורקנובעתאינהכסופרבבותשלגדולתו
גםאלאהתודעה,זרםכתיבתוברזיהייחודיהפואטיעולמובחומרי

לפרסיבתיאוריויורדהואה"ריאליסטית",הפרסיםאהבתממלאכת
לאולמותבנתניה,לשיכוניםשנזרקורומניםמהרגיםחיישלפרסים
לואיסבידישיובאוחושניותלברזילאיותישראל'ארץשיריעםחתונה

אמורותשהןמהזוהרהפוכיםחייהןאבלחתונות,קהללשעשעכדי
חסרותהעצמיתההונאההזיותמשוררהאכזריות,משוררהואלייצג.

בארונןאשתושקעהשבוהרגעמןשחלפוהימים"שבעה-עשרהתוחלת:
שלוהבעליםהסולןלואיס,פסקלעלחלפומתהבוהיוםועדהכרה
הבגדיםחליפותשלושמתמשכת.הזיהכמוהשמיים,קצההחתונותלהקת
המקסיקאי'הגנרלתלבושתחתונה,כלבמהלךלהחליףעליושהיה

החסידיתוהתלבושתהענקיתהפיאהעםהנוצצתג'ארגמיקהרוקזמרתלבושת
כבדאךקטן'חיבעלאיזהבראשונאחזכאילוראשו'ועלחזהועלהעיקו
 ,) 60<עמ'נמייה."אוביצותחתולופרוותי'מסוכן

כאןחוזרנברתמאכזבים.ישראלמקראותשלוהרביעיהשלישיהחלקים
לשוניתעוצמהבפחותאבלהמלכים,עונתהראשוןספרושללטריטוריה

לשיאהגיעהמצוקהבשכונתהילדיםשעולםנראהממש.שלחידושובלי
שתיקה,שנותחמש-עשרהאחרישיצאזה,ספרהאםהשאלהנשאלתולמיצוי.

מכלהכלתוקףכסף,מרובגוססספרותיעולםכלפיאחרוןארגוףהוא
מלאיעולמותעודלברואהסופרשלבכוחויששמאאומחשב,כוירוס
 ·:·ונעלם.שהולךאמיתית,ספרותקוראילקהלוחופשדמיון

נסיםמיטל
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הברואהבופוחזותו

להתאבדןךצותו

איור , 2008כרמלהוצאתהשמש'מןחיוךאנצ'ל:ש'מולי
עמ' 205אנצ'ל'אורההעטיפה:

<עמ'אנצ'למוליכותבלהתאבד",ורציתיהבריאהביפיייחזיתי
להתאבד?הרצוןלביןהבריאהביפיההתבוננותביןקשרישהאם ;> 134
האםלהתאבד?צורךבושיתעורריכולהבריאהביפישחזהמיהאם

מקושרותלהיותיכולותהבריאהיפיממראההבאותעילאיותתחושות
החיים?אתלסייםהמכרסםלרצון

בישירותהנוגעיםפילוסופייםבהגיגיםרווייםאנצ'למולישלהשירים
היומיוםבחייבמגעעמובאשהואמהכלכלפיבתחושותיוובתמצות
התחושותואתהקיוםעודבתאתעזהבצורהממחישיםהםובכך ,והעכשיו

לבבאומץנוגעהואשבשירתולומרניתןזו.בעובדהלהכרההמתלוות
ההוויה.בשורשי

החרדות, ,העלבוןנחשפיםמשיריוברביםכילחוששלאאפשראיואולם

כעסוהכעס,הואמאודמוחשיובאמתהתקווה.וחוסרהיאושהפחד,

אךלאושרראויהואכישחשאדםשלכעס ,בופגעושהחייםאדםשל
ממנו.נמנעהדבר

בדיכאוןהמצויאדםשל·אופיחולשתבבחינתאלושיריםאין ,שכךאף
החולשותבחינתהםאלאהחברתיים,יעדיובהגשמתכשלדנונוכח

שרירותיים.בגורמיםותלותושבריריותונוכחביקוםהאדםשלהקיומיות
כתגובה ,פסיכולוגיכענייןלאחייואתליטולרצונואתלהביןניתןכך

המבטאתמחשבהחירותמתוךכפעולהאלאכופה,נסיבתיתלמערכת

ביפיהחיזיוןבשלדווקאכאן:לנונרמזראשוןרמזפילוסופי.עניין
החיים.אתלסייםהרצוןמתעוררהבריאה

דילמהבתוכהמגלמתוצעירים>בריאיםאנשים<שלההתאבדותתופעת
שייכתהיאשמאאוחופשירצוןמתוךשנעשתהיכולהאםעקרונית:

פילוסופיתעוצמהמתוךהתאבדותתיתכןהאםהפסיכולוגי?לתחום
פסיכולוגית?חולשהאלאאינההתאבדותכלשמאאו
קאנט .זולשאלהלהתייחסמחויביםחשוגדוליםשפילוסופיםתמהאין
מתייחסשהאדםלכךביטוישהואמכיווןההתאבדותמעשהאתשלל
מפנילסוגיהנדרששפינוזהכתכלית.גםולאכאמצעירקעצמואל

שואףאדםשכלהבסיסיתטענתואתסותרתשהיאלכאורהשנראה
להתמידהאדםשלההכרחיתששאיפתוייתכןכיצד .ביישותולהתמיד
נזקהגורםהאדםכיהםהסבריוחייו?אתלסייםתביאהוביישותו
אלאחופש>מתוך ,<כלומרטבעוהכרחחוקימתוךפועלאינולעצמו
לפעולהנכרע<כלומרחיצונייםלאירועים<כמשועבד>מגיבשהואמתוך
בקביעתויסודכשאלתההתאבדותשאלתאתמציבקאמיאחרים>.ידיעל
לדידוההתאבדות;והיאאחתרקישבאמתרציניתפילוסופיתבעיהכי

עלמענההיא ,כדאילאאוהאלההחייםאתלחיותכדאיאםהתשובה

כך>.אחרבאותהשאלותיתר<בעודהפילוסופיהשלהיסודשאלת
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מולישלשיריואתלהביןיששבההפילוסופיתהמסגרתזוכילינדמה
הדילמהאתביטויועזתאישיתבצורהיאירשיריותוךאלמסע •אנצ'ל
ויפתחפסיכולוגית,חולשהאופילוסופיתזכותהיאההתאבדותהאם

להתאבד.הרצוןוביןהבריאהביפיהחיזיוןביןהקשרלהבנתצוהר
 ,מאושראדםאושר;בחוסרנעוץלהתאבדלרצוןהמניעספק,ללא
 ?חייואתליטולירצהמדוע

אנצ'למולישלמאוויובהבנת .האושרעלכאןנאמרמהנראההבה
אףאלאשיריובהבנתמפתחנקודתרקלאלהערכתימצויהלאושר
הנההחיים.אתלסייםוהרצוןהבריאהביפיהחיזיוןשביןהקשרבהבנת
 ) 27<עמ''אושר'הנקראהאחת,השורהבןהשיר

נצח".פניעלימתחוקטניםשרגעיםרוצהכשאתההוא"האושר
ולכןנצחפניעליימתחוקטניםשרגעיםלרצוןביטויהואזהקצרשיר

חלוף.בןשהואעצמוהקיוםבדברעזהצערלתחושת
בדיוקהםאלוהנצח?פניעלשימתחותרצהאשראלהרגעיםומהם

הבריאה.יפילעיניךנגלהבהםרגעיםאותם

השמש':מן'חיוךהיפהבשירכמו

ניעורההשמשהיוםבאמצעפתאום

שםלזהלתתמנסהואני
המאורעבראשיונשתמרמבטהלהליטחזרההשמשבינתיים

קצובהלשנייהאלישחייכההשמשחיתהזו

ארוכהיותרלשנייהוהדרהודונמלאתי

המאורעמגודלנבוךחשתיאחר
באורהאלישחייכההשמשחיתהזו

מכךנכמרהלבהמאורע";מגודלנבוך"חשתיבשורהגלוםתוםכמה

הנצח>פניעלנמתחוהיה<שהלוואיאחדרגעכךהמתארתשהנפש
 .להתאבדכךאחרמבקשת

מכונן:רגעמתוארשר''אישבשירגם

מא:ןשרהתעוררתי

שראיש

פרחוהפרחיםצייצוהציפורים

משכריםניחוחותספוגהיההאוויר

המלטפתהבוקררוחעםהתבשמתי
מאושרהתעוררתי

שראיש

יחדיועינישתיפקחתי

ורדסביבריחפודבשיונקיזוג

חדשליוםאותיסחפההרוח

שראישחדשאישמאושרהתעוררתי

שינהלאחרההתעוררותרגעחסד:הגומלתלבריאההללשירזהו
שהיא,כמותההוויהקבלתשלרגעהואלנפש,אושרנמצאבהברוכה
ספקות.בהומעוררותבנפשהחוצבותהקיומיותההתלבטויותללא
חדהובתחושהבדייקנותמתאר ) 109<עמ'וציוצים''נצנוציםהשיר

פנים:לומאירההבריאהבהם ,אלומרגעיםאחדעוד

העץעלוותעלבוקרנצנוצי

הענפיםעלהציפוריםבציוצימשתרגים

עלהנצנוץציפור'ציוץלכל
הזעהשבעלוההטלעלנשברותהאורקרני

הציפוריםלציוצינצנוציםומחזירות

עםהארוטיתהאינטימיותשלהרגעיםכאלה,קטניםרגעיםעודישנם
 :> 121<עמ'בפרובנס''אהבההשירהנהאהובה;
אדמדמהכשדמהבאהבהביםנתעלס

מתוקהאתבאוזן,לךאלחש



לבנהשמלהמעלייךאשיל

ועריהעירוםאחדחבוקיםנישאר

בפרובנסתבואהבשדהצרפתיתנתנשק

ארוכותנתלטףלשונות,נלפף
התבואהבשדהנטבע

אהבהנעשהנתגלגל,

אינסופי.רצוןלמימושאינסופיתתשוקהרגעימתואריםאחריםבשירים

בין"מכמןבמיליםמתחיל ) 155<עמ'נסיכה'רגליבין'ישועההשיר
בשירהישועה".תבוארגלייך"מביןבמיליםומסתייםקורץ"רגלייך
 /הרגלייםביןלךלצלולרוצה"אנימתוודה:הוא ) 139<עמ'שםללא

החדווהמושרת ) 142<עמ''חודי'בשירשלך";האהבהלגבעתולהתמסר
להתעצם:המכוונתהארוטיתוהציפייהשבחידתיות

ליחודילי,חודי

השדייםעםליחודי
העינייםעםליחודי

בחידותשלךהנשיותאתהחציני
במראותעצמךאתליחודי
לצפותליתני
 .לקוותליתני

היאושתחושותעלהרבהנכתבאלולשיריםמנגדנטעה.בלואולם
מבוכהגרימתכדיעדחושפנייםהםאחדיםשירים .והשיממוןהעלבון

ביעלתהמהםאחדיםשבקוראיעדבוטים,מהםרביםהקורא.בלב
שקרניםהםש"משורריםהאמירהכנגדמתריסאנצ'למוליכימחשבה
והאזו'לקטגוריהשיירהואשאיןלומרבאכאילואמת",הדוברים

סינוןבלאבאישיותו'הצדדיםכלואתהאמתכלאתחושףשהואראיי
הואבהםעדיניםשיריםבצדבכך>.צורךאיןשאולי<אףהנחותובלא
גסיםולעתיםבוטיםשיריםמצוייםומתעצם,ההולךהיצראתמתאר

ובחושפנותם.בישירותם

אתלסייםהרצוןאתובמפורשבפשטותמבטאיםהשיריםמןחלק
 .) 63עמ'שם',<'ללאמחר"עדשאחיה"נראההחיים:

הפוגה"כרגעפעם;שובלמותשארצהכנראהדקותחמש"עודוגם:
 .) 64עמ'הפוגה',('כרגע

להתאבדוהרצוןמחדהבריאהיפי-פניםשתיהמציגיםבשיריםהקורא

ומכאןלחייםתשוקההמבטאיםשיריםמכאןנרצה:אם<אומאידך

הכותב.שלהשסועלעולמומתוודעלמות>,רצוןהחושפיםשירים
שלתחושהויוצרתמטרידהשבשיריםלקוטביותההתוודעותואולם

ביפיחזיוןהמתאריםהשיריםכילחושניתןלעתיםכיעדדיסוננס,
האובדנייםששיריםבעודלהיות"רוצההייתי"מהבגדרהםהבריאה

ניתןשבהחלטמכיווןמחריפהזותחושהבאמת".אני"מהאתמתארים

מהלהשיגמצליח"אינניבבחינתהשירים,שלהפסיכולוגיבצדלחוש
בכוונתיכאמוראולםהפסיכולוגיות".חולשותיבשללהשיגשניתן
להשיגמצליח"אינניבבחינתהעניין'שלהפילוסופיהצדעללעמוד

האבסורדיהקיומימצביבשללהשיג,אפשראימעיקרואשראת
שבטבע".והפרדוקסלי

ללמודניתןמהםהביניים,בשירימצויהזולקוטביותהפשרלדידי'
בשיריםלהתאבדות.לרצוןמובילהבריאהביפיהחיזיוןדווקאמדוע
המשמעות,חוסרהקיומית,החרדהמפוכחתבצורהמתואריםאלה

האדםשלשבמצבוהאבסורד-למעשהוהבדידות;הריקותהשיממון'
בטבע.

 :> 21<עמ'בטבעהשוררהאימה""מאזןשלהיפהבתיאורלמשל,
לאנרכיהמובילמחשבהחוסר
לפיקסציהגורםמחשבהיתר

כזהדבראין-מאוזנתמחשבה

לספר:בפתיחשנאמרכפיהמניע,הכוחהואהקצוותביןהזההמתח

המניע".הכוחהואמודע;ללאהמודע;בין"הפער

בחוסררקמתבטאתאינהבטבעהאדםשלזופרדוקסליתשהוויהברור
מוגבלתהפיזיתהווייתוגםמלאה;תודעהבעללהיותאפשרותו
הגשם':אחרי'פטריותהשירהנהובעייתית.

הכלבסךאנחנומה

הגשםאחריפטריות

מלמעלהנקטפותפעםמדי
חדשותצצותפעםמדי

האדמהבתוךכמהיןהייתיפעם

רעילהאניהיום
יכוליםאותילקטוף
אפשראילאכולאבל

 :) 76<עמ'רקק''דגובשיר

מתאתהמחרחי,אתההיום

האמתעלהגוללנסתםובכך

25 

פתקהשארתלאאפילו

רקקדגהייתהכלבסך

מצבונתפסובאחריםאלובשירים
כאבסור.דבטבעהאדםשלהקיומי
כיצורנקבעגורלובטבעהאדם

מחשבהבחוסרשהואאוכלאיים:
לאלעולםמחשבה,ביתרשהואאו

האדםהפילוסופים,בלשוןמאוזן.

הואאךהכל'אינוהוא ;ן: 'tרקואינוישרקאינוהוא 'ן: 'tןמישמזוג
ומוגבלת;תחומהמציאותואךלא-נמצא><ולאנמצאהואכלום;ולאאינו
יודעשאינוגםיודעאךיודעהואנפש;רקואינוגוףרקאינוהוא

יושגו.לאאלוכינדמהאךנפשוגאולתאושראחרמחפשהואהכל;
הנצח,פניעליימתחוכירוצהוהייתמאושרשאתהרגעיםישאמנם

התסכולמתעצמיםבכך-אנושידבהישגאינוהדברכימגלהאתהאך
והאבסור.ד

ניתןבכללהאםהתהייהעולהכןועללהתממשיכולאינוזהרצוננו
להפוךהאדםשליכולתואיההוויה.חלופיותלנוכחמאושרלהיות
-בר-חלוףהיותוועצםנצחילהיותיכולתואילנצח,קטניםרגעים
מאחרעצמית.תרמיתכעיןלהיותאושראונחמהכלהופכיםאלה

אףאלאלקיומנו'תכליתאיןכירקלאהחשדמתעוררנצחייםשאיננו
החשיפהבשלדווקאומכאן'באמת.מאושריםלהיותיכוליםאיננוכי

איבשלאובדנייםרגשותמתעורריםהרגעי'ולאושרהבריאהליפי
לנצח.אושררגעילקבעהאפשרות

העולםבכלא.כאסיריםחיינואתמתאראנצ'למוליכיאפואתמהאין
אהוביו:אףאלאנמצאהוארקלאבוגדולכלאהוא

החייםבכלאכלוא
ממעלעליצוחקאלוהים
טובההתנהגותעלשלישניקהכברלאבא
 ) 71<עמ'שישיםבןאותולקח

רצוןכדיעדהחלופיותעלצעררגשותשעוררהבריאה,ביפיהחיזיון

המצבמןנואשאינוהוא .רוחואתמדפהאינוהחיים,אתלאבד
בכללותההמציאותפשראתלהביןכדיהכליעשההואהאבסורדי;

אינסופיהואלהביןהרצוןלמעשה, .שלוהאישיתמציאותופשרואת
אותי"שמנהלהצופןאתלפענח /מחדשמנסהאנייום"כלויומיומי:

 .) 87עמ'יום',('כל
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 :) 87<עמ'בראש'אחד'חזיזובשיר

מלחמהבתוכימתחוללת
לרעהטובבין
למהמהביןאו

מודעלהיותלחדולפוחזואני

המובנותחוסרעםמשליםאינואנצ'למולי
אתמגביריםהאושררגעידווקאשבקיום.

 •אותושמנהלהצופןאתלהביןשלוהצורך
ואינושבהוויההחידתיותאתלפענחשואףהוא

היאההשלמהאוליהאבסורד;עםמשלים
לדעת.עצמיאיבודשלסוגעצמה
היצירה,שלהאמנות,שללכוחהמודעותמתוך

<'אריתמטיקה',באמנותאלמוותמחפשהוא
מענהאיןכאןגםאולם .) 185<עמ'

הקיומית.למצוקהאולטימטיבי
בעולםמצויאינולבעייתיותהפתרוןשמא
מצויהפתרוןשמאהבא?בעולםאלאהזה
הסודשמא ?המוותלאחרשיתגלה"אני"ב

האחרבעולםפתרונואתימצאפציחהבלתי
עםההתחברותשמאלכאן?שמעברזה-

עםרקאפשריתהבריאהעםאוהאלוהים
שםאולייודעאיניכאן"אםשמא ?המוות
לעשותפילוסופיתהצדקהיששמאאדע"?
סודאתתפענחאותובעשותךשאולימעשה

ההוויה?

עצמיאתלהרוגרוצהאנייום"כלכותב:הוא
וממשיך: ;) 87עמ'יום',('כללתחייה"ולקום

הבא/מהעולםהרחקהצוכנגדיועומד"תלוי
הבא"ברוךלייאמרושכשאבוא,מקווה
 .) 72עמ'הבא',מהעולם('מברק

*** 
הגותשלשובלאחריאשאירכשאמות

אהיהשלאלימיםזיכרוןמצבתאבנהבחיי

אחרדלאמלבכשאשכח
בוזזהייתילאכיידעתיבחיי

עמיהיגוןאקחלכתיאחר
שארייהיהשאשאירמה

יישכחשממילאמהאתאקח

<שירלהיותינאמןאשארובמותיבחיי

 ) 11עמ'ובמותי','בחייהפתיחה,

הבעיותהאםלהחליטהמלאכההיחידעלרק
אופילוסופיותבעיותהןהאישיותהבסיסיות

היחידעלרקגירת;פסיכולובעיותשהן

האם-לחייוהמשמעותאתלקבועהמלאכה
להוויהמעברהיאשמאאוועכשיוכאןהיא

מהילהחליטהיחידעלרקהחלל-זמנית;

החליט.אנצ'למולי •לעצמואמיתיתנאמנות
לדעתשביקשולאחרהבריאהביפישחזהלאחר

כאןלהביןשניסהלאחררע;ומהוסובמהו
אלהכללאחר-קיומומשמעותאתועכשיו
להתאב.דוביקשלעצמוהנאמנותאתהעדיף
 ·:· .להיותונאמןנשארובמותוובחייו

 332גליון
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ונןלשאונולאזה

 11דוןבלעלחוןת

 1לקןראוןהמשוררבין

יואבמאנגלית:האטלנטי'אתברגלחוצהקולינס:נילי
עמ' 208 , 2008ירושליםכרמלהוצאתמלנין'מכביתורדי'

נוצר 2 ,ויקרפולוההרמנויטיקןהפילוסוףכותבהתרגום"פעולתביי

את ,המחבראתהיצירה,אתהמכסהמונח ,הזרשותפים:שניביןקשר

נמצאאלהשניוביןהמתורגמת.היצירהשלהמיועדוהקורא-שפתו
פרנץלאחרת.אחתמשפההמלאהמסראתמעביראשרהמתרגם
פירושו ,אמרהוא"לתרגםכפרדוקס:התיווךמבחןאתניסחרוזנצוייג

לנכסה",שברצונווהקורא ,ביצירתוהנמצאהזראדונים:שנילשרת
זהבמבחןעמדוורדיויואבמלניןמכביתהמתרגמים ,שיפוטילמיטב

שיוצריפה,שיריםספרהעבריהקוראלפניוהניחומרובהבהצלחה
ידועופחותהאמריקאית,בשירהידועאמריקאימשוררעםהיכרות

החלטההיאתרגום,מולמקורלהציבהכרעהבארץ.השירהבמחוזות
שהתרגום,מהעלגםאבלהתרגום,יפיעללעמודשמאפשרתמצוינת

והאצורהטמוןאתלמזוגוהואלעשות,יתקשהלעולםתרגום,כל
אחרת.תרבותלשפתאחתתרבותבשפת

הדיאלוגהואהשיריםשלראשונהבקריאהלביתשומתאתשמשךמה

יחסיםלעולםהםוהקוראהמשורריחסיהקורא.עםקולינסנילישל
האהבהאתלעוררנשלחהשירבועיוורמפגשמעיןמשונים,הפכפכים,

שבלעדיונמען .להזמנתךייענהכיצדיודעשאינךנמעןעם ,שתחפץעד
 ,שירךאתהקוראיח:.הברצותו ,הופכיןלהשאיןלאבןיהפוךהשיר
לשכחה.דינואתויגזורלאנחותאותויזנחוברצותואהבים,עמויתנה

 ,אותויענהלעתיםחרסינה,בחנותכפילהשירלחללייכנסברצותו
מכניסהיימנעלעתים ,שלוהמוכרותבתבניותשיתיישבכדייעוותו
ראווהבחלוןכמוצגבויתבונןלעתיםמקודש,במרחבמדוברכאילו

וכיו"ב.

הצמאשהקוראהריומתומצתת,מרוכזתלקפסולההשיראתנדמהאם
מרווה.לשתייההמרוכזתהתמציתאתלהפוךמוזמןלשיר

ומאחרלטקסט,הקוראביןהיחסיםמערכתעלנכתבורבותתיאוריות
הקוראיםעםמנהלקולינסשביליב'פלירטוט'להבחיןקשהשלא

נטישה,פחדמעיןקפדנית,נוכחותבדיקתכדי,תוךשלוהפוטנציאליים
הכנסתמנהגאתבחנתי ,שלוהקוראעםגלויבאופןמשוחחהואעליו

זה.משוררבהשנוהגהאורחים

דילגתיהעברית;למהדורהבמיוחדהמשוררמאתבהקדמהנפתחהספר

 ,המשוררשלהקואורדינטותלמערכתמנותבלהיותשלאכדיעליה
החוויהביןלהפגישכדיההקדמהאלחזרתיהשיריםקריאתבסיוםורק
הקורא.עבורהמשוררשהניחהשירהלספינתהעלייהכבשלביןשלי

מצוישהקוראנוכחתיקולינס,נילישלההקדמהאתכשקראתיואכן
קריאה:מפתעבורובונהאשר ,המשוררשלבתודעתועמוקבאופן

נמצאים,אנחנוהיכןבדיוקידעשהקורארוצהאני ,השיר"בתחילת
 3בסופו".ומבולבלנדהםקצתשיהיהרוצהאניאבל

לקוראמתכווןשהואלחשובהיהאפשרקולינס?מדברקוראאיזהעל
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התרבותשלהקולקטיביתהתודעהכלסךשהואלקוראהיינוהמובלע,
המובלעותהמשמעויותכלסךאתלממששיכולזה ,השירנכתבלתוכה
אלהובמיוחדהשונים,בשיריםאבלעבורו.יוצרקולינסשביליבמפה

כקוראליגםמאפשרשקולינססבוראני ,גלויבאופןבקוראהעוסקים
להיותהאמריקאיים,התרבותייםהמטעניםבכלמצוידשאינומוחשי
שםלשירה','מבואבשירהמופיעאחדבתנאי ,שלוהמזדמןהקורא

 : 22עמילשירה','מבואלשיר.להתייחסאיךקוראואתקולינסמנחה

קף~ית o/ iמ fר; iסאמףל iת iאזיק ryiJף?~יו;rבת pל~סם~;קש י~~
 ו~~~ליכף o/iJ~ר iאי ~~ /. i~לל~!רתא.ןן~~יד iJ7 iא /ית ~ i ע~~

תור 7~דסף ryאו /חף~ה, [iרךכו~תש w ~~אותוףךאף 1יר V1iJתור 7
~ה iר י~~ 1 .ל~ /roב~tיגל~צאת iיר [j?i~תשף /oף~יר; V1iJ~ל riבןר
~ ry ךינ~יו; י~~~ל ;ם:~קי 9:ע,שףםi ל~פףo/ מi ל~i] ש~i לךר~
i] חi .ה~ל ל~~ /ף~~ ry רםi לע,ש~יםi תלקשרזה. /ת~V1iJ 7יר ~ g א
~ ry ~נ 7ף ;ל~i אתi תi וןה.~ד~~/ ry זיליםם:rג;ו~? iJ כi אתi תi ~~נ i ;ר

f ל 7רי~i ב~ת ת~~~~הת~i . 

מפהלהםומשרטטהמשוררפונהאליהם"הם"איזהמולמוצבהשיר
לנהוגכיצדיודעיםאינםש"הם"חוששהואכינראההשיר.לגילוי

שקופית.הואהשיר-העיןכלקודם :אותםמדריךהואולכןבשיר
ופעלתנות,עמלנותהמולה,בוישכוורת,הואהשירלבשימו ,האוזן
מבוךמעיןהואהשיר-אחרתומזוויתהדבש.מתהווהבויצירהתהליך

 ,חושךלחדרקודםלהיכנסהקוראעל ,ועוד ,לעכברהמבוךכמולקורא
קולינסהאור.למתגאוהחוצההדרךאתולחפשלאבדלגשש,לתעות,
והפליאה,הגילויחווייתאתלעצמםלאפשרשלומהקוראיםמבקש

אותווכשיגלו ,השיריבמרחבלאיבודוההליכההתעייהחווייתאת

בהם,נוגעלאהנוגעבמים,הגולשכמושורותיועללרחףיוכלו
גלישת ,אבלהמגלשיים.עלהתייצבותםידיעללשלהםאותוולהפוך

לסירה:הגולשביןהמחברובחבלבסירהמותניתלזכורישטובה,סקי
לאותובחיבורומותניתהשירפניעללגלושהקוראשליכולתוהיינו
תגלוש, .השירלביןהקוראביןוהחיבורהמתחאתהיוצר ,מושךיסוד

פניעללגלושחופשיאתהלקורא,קולינסניליאומרחיים,תעשה
הגלישה.חווייתאתעבורךיצרמיזכוראבל ,השיר

והמורכבתהיפההמפהאתבונהקולינסמדועמסתברבשירהאחרוןבבית

עבוראוליאלאהתמים,הקוראעבורלאנבנתהשהמפהמתברר .הזו
עבורואולייורק,נירבאוניברסיטתפרופסוריםקולינס,שלעמיתיו
לחוקריםמדומיםקולינספישעלשירה,המלמדיםהמוריםציבור

הוזהרתם.ראו-ומוריםבגרותבחינותכותביעינויים.במרתפי

המשוררביןהמורכבתהיחסיםמערכתעלכותביםמעטיםלאמשוררים
לטקסט:

 ,השיריהניצוץעלכותבההפקר'מןבאורזכיתיב'לאביאליקח"נ
 ,~ז:ייו ry ם~~~ף~אףך / ,ם~~;לל:נ:ו~ל.ט"ף~םרףןיהקורא:ללבהזקוק

 • • • 4אשלם·",את-הבערהףבדמי/.בחלביואנכייתעלם,/
 ··--: ז··:- ·: •ז: ·:·::.:ז ··-:·

לוקוראשביאליקהמחיראך ,השירשלהאשמקורהואהקוראלב
שירלהיותבלעדיהיכוללאשהשירבעירהבאותהנעוץודמי""חלבי

וראויקר','קוראבשירקולינסמדברהזההלבועלהקורא,שללבו-
השירהשדותאלדווקאלבואהקוראאתקולינסמפתהאמצעיםבאילו

 ה~~ ל~~ף 7ךא iקדידג 7ף~י /,~r:זיו 7ג;וף iא~יב ry ~ןל.ר i"בשלו:
ג;וף iאןם p ~פ iפ "./,~ר [gi~ת~רנכ 9~לאדא 17~לף f /ת i~א 9 ~

ת iלהראר iעבכריכתבידיףס iאריד iמ /, iדת iעבחדרזהראלבברכה
~ן /o ~ ~י'ס~ ס~י:~ ם~= 1 · 1חי=~ה, ף'ןi~~ן~ל~ריזכ iJ~ת ,:-~ Q ~-ן i ס~·~ 9 / :ף~
~אן~סהי w ~~ ל~~ /דמף~ים.ע.~~ים~ה Q ~~יום 1 ,בףר w ס~~ע.ץ~ל

 > so<עמימןה.""רף iJ~ל~תףrב [iדה w ~לףב w ,~ז:יי



אלקוראואתמזמיןקולינס
המשאירהשיראלהפשטות,

כמושלאנשימה.מרחבלו

קולינס ,שהזכירהמשוררים

היוםרגעיאתלקוראמזמן
שםפשטות,שלבמסווהיום

והמורכבות.העומקאתיגלה
אלאירוניחץשולחהוא

בודלוכמומשוררים
ואלוטניסוןופופופילדינג

הקוראשלהם.הפיתוידרכי
מקריאישהואקולינסשל

 ,בדואראובבנקאוברחוב,
 ,פניועלשחלףנהגאו

החייםרצףעלהזהובמפגש
לנסיעהשלוהקוראיםאתמזמיןהוא-קטנותיוםכאןשקרוימה-

משותפת.זמנית,

הכותבשביןההדדיתוהבוגדנותהתעתועהשניות,אתמכירוקולינס
אתיבדוקהואולכןהנטישה,פחדאתיודעהואובעיקרלקורא,
 : 146-14 7עמ'הקורא''מנוסתבשירלמשלכמו ,נוכחותו

מ~~םל fרי 'qt 1~י w~מ~סי 11ןנ ס~~~;ר p: ~ש·ב ryלס:ה ו~~~
~ןrךיםא;נ:ים /,ר ij ;:ו;נpז~ p:מ~ן~ללים 1מ~~ז /ס~לה,ל;נ;ת J/ ;:~ז;ךם
שנ;סעתע 1הצעצמכ;נית /-שנהללאהליל;ת/כללבנים, 1צהנים

 / :י~~~~ל:ב 1 ~: ו~~~:וכה 'tע.ד:ןר 't : /ר~ל~ךה.ן ry~ןעל T םיל~~~~

מז'ם / .ת~~;רס~נ:וי 7Q ~?~ריףץ yנ;~ךא~:קי /,סל fא;~ן~ר
 /ת, 1 ע~~~~לzכרים 9מ~ים V/1מ~ת:ןם 1ךף~~יק י~י~~ם 1~ש.זה
~ת~ריםא;ם, ry;י 1ל p: ~ןןה qמ~ד;י~תרר ryw ~~י~יע;ןם 7 ~

~ה /פ;ךט? 9~~ןש~לגךלןר g ~ /,יל~מזp~ל~ז:ייתמ~ך~ה
א;ת;~ל ה;~ ry ~מ~~רzכע י~~ /,דח~~רןף~ג;ךם~ה ry :~לא
 1 , 1[1מ~תמ~םע.~ר 7ה;ל.ר / ,כw ~z ~לךא;ת~~נ;וע;ךר P:נקר~
ך;רם 1ש~ליא;נ:ךימ;נ:ךיר /,ךו ry .: 1א;.ז;:ןנ 1 ר~ךr~;לים p:מ~תג;ךר

:כ;ל י~י~~לא,ךה /.~כ;ןלאא;נ:ךיzכ:;גיןל 'tר 't /.ל;~ךף 9נ;
ח~ק~לי 1י 1~צ:רקע.ץת 1Jנכל~~ת:כ;ל י~י~~ /~ן~ןיף,י;ת ryל

 / ,ה~~מ~לןצ;ןtק~עמ~ז;םל fל~~בא; /,~:קיt;כיסע.ט~תןה;~יא
~תל~ת"ב ם;ק~ג;: 1 ;ף~מ~ז:יי 'tחנ;ו 1ז'ל p:לאזה./ .י~~לת \jt/:י
q ~~ת i? ט~~ליף~:זיף י~~ 1~לי ר~~~מ?ע.י; g ך~~~ד:רי; 

חת 1ארשלל 1לצלצלחנ;תמסגלשאינילאזה ;-החדרשלהשני
~~ b, לךא ~ר·~ ;~:דi ק~ 1 ~~ן~לא .ה~~לאזה. / :ףי~~ ·ת·~·:ב 1ש.ת. -

ובשםכמשורראליכםפונהאנייקרים,שירהואוהביקוראי
לבכם,לוחעלקולינסשלשורותיואתשימוהם,באשרהמשוררים

תתנואל ,יחדיואותנומחבריםאושחיברוהכבליםאתתתירואל
יכוליםלאשאנחנולאזהשעזבתם,ולהיווכחבבקרלהתעוררלנו

לחכותמסוגליםשאיננובכם,שהתאהבנוכאילולאזהבלעדיכם,

בדיוק.לאככה.לאזהשוב,פניכםאתשנראהעד

 ·:·rךזרו.הכבלים,אתתקרעואלזאתובכל

הערות

 • 148עמ'האטלנטי'אתכרגלחוצההקורא','מנוסתהשיר:מתוך . 1

 • 2s • 24עמ' , 2006רסלינגהוצאתהתרגום,על ,ריקדפול . 2

 • 10עמ'שם, 1האטלנטיאתכרגלחוצהקולינס,נילי . 3

ביאליק.נחמןחייםכתביכלמתוך . 4

נצררות

הראשאתעליהןלהניחכתפייםאיןלשירה
לסקלי><חזיהראש"אתעליהןלהניחכתפייםאין"לשירה
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-• T •• : •• -• 
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T • T : : T "." 

המיתרים.הדבריםמזפנינשרף
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ו

והמצדו
~~~~~~~~~----~~ 

לו'תו uעמו

אוןןעוםספרום,מןספום,

אברםפיעלהבשורה

חברהעלרומךלמעשההוא 2003בשנתמשבורהבורחתאשה

 197 3בשנתהכיפוריםיוםבמלחמתאותההשיגכרבשהאסון
במבצעלהיהרגשעתידעופרשלאביו-אברםקודם.כרבואולי

אילך,שלהטובוחברואמו,אורה,שלאהובהבשטחים,צבאי

קשיםעינוייםעוברההיא,במלחמההמצריבשבינופל-בעלה

בצפוןדןמשמורתואברםאורהשלהרגלימסעםנפשי.מוותומת

הכרמל,בהרלמעשהמסתייםאשר)ירושלים,חפצםמחוזועד

טראומהעםהלומת-קרבחברהשלהתמודדותסיפורהוא

להתגלותזוכהאינוארבם .תיקוןלהישאםספקאשרמתמשכת

 .משמונעקרהשםששםגיבורהואלמעשהלארבהם.נהפךואינו

 .גרוסמךזריזשלהאנטי-מלחמתיברומךאחרתקריאה

א.

החיילשבנהאורהשלסיפורההואמבשורהבורחתאשהפניועל
לאכדימביתהבורחתוהיאבשטחיםגדולצבאילמבצעמגויסעופר

חוששת.היאממנההרעהולבשורהבדלתלדפיקהבציפייהלהתענות
קבלתהאתלמנועזובדרךאוליתוכלכימקווההיאבשורהכסרבנית
בנה.אתולהציל
סיפורזהוכילחשוברביםהטעוהספרגבעלגםהכתוביםאלהדברים
החדשה;<הספרייהגרוסמןורידשלהיריעהרחבברומןהעיקריהמעשה
עמודיו 632כלקריאתאתשהשלימומיאולם .) 2008המאוחדהקיבוץ
הרומןשלהחיצוניהמסגרתסיפוררקזהודברשללאמיתוכימבינים,

אותההשיגכברשהאסוןחברהעלמספרתהמרכזיתשעלילתובעוד
הבןאינוהראשיושהגיבורקודם>כברואולי 1973כיפוריום<במלחמת

אואברם,אביודווקאאלאלחשוב,כמקובלהנעקדאוהמוקרבעופר'
כמסופראמוברחםפעמייםנהרהעופר<שכןואילןאברםהאבותצמד

טראומתבונזרעהופעמייםבספר'נועזותהיותרהסצנותמןבאחת

האבות>.

כךכלארוכהפתיחהלודרושהחיתהמדועגםמובןזומבטמנקודת
אברםאורה,-החבריםשלושתמשוחחיםשבהעמודים,עשרותשל

אדםהבניםשנילימיםיתוספושאליההעתידיתהמשפחהגרעיןואילן'
ששתמלחמתבשלהימאושפזיםהיותםבעת-האבותמשניועופר

שיפקודהאסוןבירושלים.הדסההחוליםבביתהבידודבמחלקתהימים
נעוריםכחווייתשנראהובמהההואבזמןכברנעוץחייהם,בהמשךאותם
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והואנוקבמלחמתיאנטירומןכאןכתבגרוסמןשכןעוון.מכלחפה

ששתשלכביכול'המוצלחת,במלחמהכברהאסוןשורשיאתנוטע
כברמופיעהמלחמהשלבעטייהישראלשללקיומההחרדההימים.

"הערביםכיהחוליםלבביתהמגיעותבשמועותהראשוניםבעמודיו
הספרכללאורךוהמחלחלותאביב"תלאת"כבשוהםכימנצחים",

 .הבןעופרנשלחאליהבשטחיםפעולהבאותהסופועד
שלאליהוגילויאתלפרקיםמזכירמבשורהבורחתאשהבכדילא
אלאהכיפורים,יוםמלחמתשלבטראומההואגםהעוסקיזהרס'

הואוסמןגרשלהרומןהרירפורטאז'י'רומןכתבשיזהרשבעוד
המלחמהלתיאורימעברלכתלהרחיקאףלוומאפשרפסיכולוגי-בדיוני

 .קודמושלהמזעזעים
שלבדמותוהואגרוסמןשלברומןלדעתיהגדולהחידושכאמור'
ברוךהנערשלהמבטיחיםחייואתריסקהשהמלחמההגיבור-אברם

מאורה,יותראברם, •הספרבפתחמתוודעיםאנואליוהכישרונות,
אתמקדשלהלןוברשימתיברומןהמרתקתהדמותהואואדם,עופראילן'

בו.בעיקר

ב.

 .הסיפורמסירתדרךמבחינתגםברומןהמרכזיתהדמותהואאברם
 ' 1967הימים,ששתמלחמתבשלהיהמתרחשתהפתיחהלאחרכאמור'

או 2003האלפיים:לשנותקדימהשניםוששכשלושיםהסיפורמדלג
מןלהשתחררעופרעמדשבוליוםבסופו>,המחברהערת<וראה 2004

מילואיםימיושמונהלעשרים 8בצומגויסהואזאתבמקוםאךהצבא,
הפתיחה,מפרקשחלפוהשניםבעשרותבשטחים.צבאיתלפעולה
אדםילדיהםשניאתעמוגידלהאברם,שלחברולאילן'אורהנישאה
המטיילמאילןנפרדהגםואביו>הואאברםכייודע<שאינוועופר
 •הבכורבנםעםאמריקהבדרוםהסיפורשלההווהבזמן

בצימרשלוהשחרורחופשתאתעופרעםלבלותשתכננהאורה,
לבשורהולהמתיןבביתהלבדהעתהלהישארמוכנהאינהבגליל,
מבלילבדהלגליללנסועזאתבכלמחליטההיאחוששת.היאממנה
לאאםהעניין:בדיוקזהחושבת,"היאנייד.טלפוןאפילועמהלקחת
ברגעייפגע".לאהואאותה,למצואאפשריהיהלאאםאותה,ימצאו
עלהשניםכלשמרהשעמועופרשלאביולאברם,פונההיאהאחרון

בהיסחכמואברם,הזאת.לנסיעהעמהלחבורלעת,מעתטלפוניקשר
כשלעצמןמעניינותמשנהעלילותולאחרלהזמנהנעתרהדעת,

השנייםמגיעיםגוש,מאברהערביהנהגסמי'שלבמוניתהמתרחשות

אתמתחיליםומשםבצפוןדןבשמורתכלשהולמקוםהארץ'קצהעד
דרומה.הרגלימסעם
 .עופרעלהזמןכלאורהמדברתהרומן'עיקראתהמהווההזה,במסע
היא .להצילותוכלעליוולחשובלדברתחדללאאםכימאמינההיא
משותפים,בכוחותוכך'הכלעליוושיידעבנואתיכירשאברםרוצהגם

אורהשלהראשיהנמעןהואכן,אםאברם,לו.לסייעשניהםיוכלו

כלמדברתשהיאואףדבריה.שלוהפרשןהמגיבהמאזין'הואברומן'
הקוראעינילנגדומתהווהההולכתשהדמות'הריעופרעלבעיקרהעת
בןהצעירהחיילעופר'שלדמותולאהיאועוצמתה,גדולתהבכל

שלוהכואבתהמסוכסכתהעשירה,המורכבת,דמותואלאהעשרים,
לאיןמעניינתדמותגםהואאברםאורה.שלנעוריהאהובאברם,
בה,מתלאאךבמלחמה,שרוסקגיבורשהואמפנירקולושיעור'
לחיות.החלבטרםעודתמועופרשלשחייובעוד

ג.

ברומן?מרכזיתכהלדמותאותועושהומהאברם?אפוא,מיהו'
העשרהבשנותכנעריםואילןאורהאלאליו'מתוודעיםאנו ,כאמור



בחבורהאפילומיוחדנערהואאברםהפתיחה.בפרקכברלחייהם,
כישרונות,ברוךנערהשישים,בשנותישראליםצעיריםשלזוכובשת
אתבמשהובכךומזכירלכתיבהצעירבגילכברחייואתהמקדיש
הכתיבהג'ויס>.שלהנודע<הרומןצעיר"כאישהאמןשלדיוקנו"דמות
רצינימעשההןהכתיבה,עלשלווהמחשבותההכנותנכוןיותר ,שלו
אלאשכותבים,תשחורתבנישלכתיבהסתםזואיןיוצרת.נפששל
מבקשתהיאלאורה.אומרשהואכפיגמרי"לאחריםדברים"כותבהוא

לה:מספרוהואאחרים","דבריםאיזהלדעת
שישכמו 1מאודקצריםכאלהתסכיתיםלקולות.רקכותבאניעכשיו

רקאותי,מענייושהכימהזהודיו,תיאטווןלעשותרוצהאני .ברדיו

שוואיםבליהקולותזההעיקואבלבוקע.מוסיקהעםאדםבנישלקולות

האנושימהקולמוגשיותרמשהושאיןחושבאנייפעל.הדמיוןשוקכלום.

 .) 62(עמ'להיותשיכולחזקהכיהרבוזההוריושלשהאמנותחושבואני

בקטסמואלעלזהבהקשרלחשובשלאאפשרשאיאומראגבבהערת
אברםלמשל.קראפט",שלהאחרון"סרטוכמושלוהרדיותסכיתיועל

ובמכולת,ברחובאנשיםמקליטהואאמנותו.עלברצינותכן,אםחושב,

ייעודבאמנותרואהרעיונות,עםשלמיםפנקסיםלעצמורושםהוא
שארבעלתבדרכה,מיוחדתפחותשאינהאורה,לקראתה.עצמוומכין
העומדמיהומידומבינהבחושיהאותוקולטתגדולה,ונשמהרוח

הוא ,הדברזה ,אמןהואמתון:עתיק,ידעבתוכה,זרם"משהולפניה:
 ,) 78<עמ'אמן"פשוט

היאמוחלטת,אינהפעםשאף ,בהמשךלאילןאברםביןההכרעה
אהבהשניהםאתאוהבתאורההעלילה.אירועיבשלומסתבכתמורכבת
יולדתגם,אבללאילןנישאתהיאלבסוףבה.מאוהביםושניהםעמוקה

לאברםזאתובכלהרומן.כללאורךמתקייםהזהוהמשולשלאברם,בן
מאודמשמעותי ,לדעתיוזה, ,,אמןכאמורהוא,לאילן:שאיןייחודיש

גדולה,ופיזיתרוחניתקרבההיאלאברםאורהביןהקרבהבהמשך.
מעיןשהםבספרהמתנהליםהמיוחדיםבדיאלוגיםגםביטויהמוצאת

הבאה:הנפלאהבדוגמהכמומחשבותשלשיחדופרקי
בו,מעצבןהכישבאמתשמהוחשבהבשמיכהמצחהזיעתאתניגבההיא

נמצאכאילוהואהזמןשכלזהמהדעת,מוציאוממשנסבלשבלתימה

הואמתיבדיוקידעההיא ...ממנומנוחהשנייהואיןהנשמהבתוךלה

 ...אותהרוצההואמתיידעהובעיקרלו,רעאולוטובומתימרוגש
מידהגיבכמובןאברםכיהגוף,בכלומזיעחםיותרעודלהנעשהועכשיו

עללחשובולאאותן,לחשובלאניסתהוהיאשלה,האלהלמחשבות

ובתוכהאברם,הזההמרגלהכייס,החצוף,מי,דתפסהואזהאתוגםכלום,

וסמוקה,גמישהזערוריתלשוןכמומהיר,קטנטןצלופחפתאוםהתפתל

 ) 48<עמ' ...מהמיטהבבהלהזינקהואווהצצה,מאיפהבכלל,שלהלא

ו.

נגענוולאאברםשלוהיצירתיתהמקוריתדמותואתמיצינולאבכך

ונעוריםאהבהחגיגתבאיזומסתייםהראשוןהחלקקצה.באפסאלא
חשב"הואידה.עלונכבשמאורהמוקסםאברםהשלושה.שלהזויה
 ,לתמיד ,שלישתהיהאותה,רוצהאניותם."טהוראדםפשוטשהיא
נהפוךלבאות.אותנומכיןלאדברשום ,) 82<עמ'חיי"אהבתלנצח.
שמזומןנפלאלעתידגדולההבטחהבמעיןמסתייםהזההפרקהוא.
להם.
שנים,עשרותמקץ ,כאמורהיא,באברםפוגשיםשאנוהבאההפעם

דירתותיאורכברלגליל.המשותפתלנסיעתםאותואוספתאורהכאשר
מתושבתו.עקורהיהבדלת"הפעמוןומבהיל:מצמררמגוריוומקום
קירותלאורךגיששהקומותארבענורה.שוםחיתהלאהמדרגותבחדר

כשהיאשונים".בסרחונותוטבלהשמנוניאבןמעקהפניעלמחוררים,

בשניםמאודהקריח"הואלה:נראההואכך ,דלתוסףעלבופוגשת
עיניו .מפניוהצטמחשבועשלזקן .נאטמווכאילותפחוופניוהאלה

ושקעוקטנווכמונעכרוגרונהאתמייבשותהיושפעםהכחולות
אמנםאורהמוחלטת.היאהקוראשלהתדהמה ,) 152<עמ'פניו"לתוך
ונכנסההדלתאתסגרה"היאנרתעת.היאגםאבל ,מצבועליודעת
ורבת ~.עשמיכהתוךאלכמועצמה,בפניישותשהיהריחלתוך

סגורות.ומגירותמזוודותתוכנישלריחסביבה.שמתנועעתקפלים
<עמ'אבק"וערפיליותלמיטותמתחתוגרבייםאווררושלאומצעים

153 (, 

אותוזהאיןכמעטהשנים.במהלךלאברםקרהנוראשמשהולנוברור

רוסמןגדיור

ובהדרגהלאטנחשףהמלאהסיפורהרומן.בתחילתפגשנושבוהאיש

אינואףבתחילה .רצונונגדלמסענגרראברם .בגלילמסעםבמהלך
עלפרטיםעודלנומתגליםהליכהכדיתוך .בנועלדברלדעתרוצה
"הואבדרכםנחללחצותצריכיםהיוכשהם ,למשלשנים.באותןעברו
תל-ימיאתמשחזרוגופוקפואסתםאוליאבוד,בבוץ,נטועעמד

ייפולשלאורקהמאובנת.והנוקשותהקטטוניותהבהיותעם ,השומר
במצבמאושפזהיהכילמדים,אנואליו".וטסהנבעתהשוב,לשם

פיזיותרפיה,לטיפוליאיתרוהלכהלצדושםחיתהאורהכיקטטוני.
קצתבונצברוהזמןשבמשךעדהשחייהולכריכת ,תרגולולאולמות

שגופועדחודשים,תשעהבמשךאיתרתרגלההיאקיום.ומוצקותחוסן
אותההציג ,שלי"הכוריאוגרפיתעיצבה.שהיאתנועותלחקותלמד
הסודאתלההסגירוככהבמחלקה,הרופאיםאחדלפניאחתפעם

 ,) 164<עמ'קליפתו"בתוךאברםקצתעדייןשהוא

הפיזיהריפויתהליךשלהמשךמעיןהוא ,מתברר ,בגלילגליהרהמסע

ביניהם.התפקידיםמהבמידתמתחלפיםבמהלכוואמנםשלו.והנפשי
מאבדתאורהואילוכוחויותרמוצקותיותרצובראברםסופולקראת
הפתיחה.בפרקשהיומהלהיותשביםהםאיןלעולםאולםמכוחה.

אברם,שלחייואתרקלאששברגדולשברכאןאירעכילנוברור

הבנים.שלואףואורהאילןשלחייהםאתגםאלא
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 ,לאשכיוחשמלכשחיברולא ,גליוווידיו
בכל .אותוכשאנסוולאוללשונולפטמותיו

להיאחזמשהועודלוהיהתמידהאלההמקרים
ציוץ ,לוהגניברחמןשסוהראדמהתפוחחצי ,בו
שמחהקולותאולשמוע,דימהאוששמעציפורשל
הכלאמפקדשלילדיואוליקטנים,ילדיםשל

אתחיזקהמכלויותראביהם.אתלבקרשבאו
ששירתבתקופהשכתב"התסכית ,כתיבתורוחו

כאשרעכשיושבהיהשאליההמלחמה"עדבסיני
דםמעטעודהזריקהתמידכמעטעליו"המחשבה
רכןשבההתרחשותלאותהעדזאתכללעורקיו".

האחרוןגעהראתלצלםכדיהמצריהקציןמעליו
עכשיובה.וייבלעאדמהיתכסהכולושכללפני
שבובעולםלחיותלהמשיךאברםעודרצה"לא

נקבראדםומצלםעומדשאדםכזה,דברייתכן
 .) 193<עמ' 11ומתמחייוהרפהואברם •חי

מוותכאןהתרחשבהחלטאבלפיזית,מתלאאברםכייודעיםאנו
לחייםלהשיבוהאדיריםהמאמציםעלבהמשךמספרהרומןנפשי.
מאמציםעושיםואורהאילןוקשה.ארוךתהליךזהאבל ,השבימןבשובו
יולדתשאורה ,עופרהבןגםלתחייה.ולהקימובולטפלכדיכבירים

הנעראברם,קלים.ניצחונותכאןאיןאבלזה,מניסיוןחלקהוא ,לו
שלתיאטרוןעלהחולםהתסכיתיםמחבר ,המקוריהאמןהמופלא,

עובדה ,לדעתי ,זוהי .לחלוטיןכמעטורוסקנותץ ,נשבראנוש,קולות
שעלינורבים,תיאוריםלכךמקדישגרוסמןברומן.ומשמעותיתמרכזית

בהם.גםלהתבונן

ה.

הגיבורים?בחיינוראשבראותואפואמהו

שלהווהבזמןשאירועיםהנפתלת,התיאורדרך
העברמןבזיכרוןהעולותוהתרחשויותהסיפור
מוסרתאינהבזה,זהבהמעורביםהמספרשלהרחוק

כמעטמתוודעיםאנווכך .במישריןזאתלנו
תיאורכדיתוךגורלי.אירועלאותוגםבהפתעה

מסופר:במסעםהלילותאחד
חזהו,עלבחוזקהשלובותוידיוודומם,ערשכבהוא

כמעטשעות,כךלשכביכולהיהשחיו.ביתתקועות

יבבהלעצמה,מייבבתאותהשמעהואלזוז.בלי

היהעבסייה,בכלאבמצרים,חדגונית.ממושכת,

ורזהקטן-קומהמילואימניקים,מבתקוצ'יניאח,ד

 ""לילה.בכלשעותככהבוכהשהיה'חיזיון',ממוצב

 .) 184<עמ'

 .ו
אתשמחוללהואכיפוריוםמלחמתשלהטראומטיהאירועכיספקאין

כיאשמהחשאילןאבללאילןנישאתאורההגיבורים:בחיי"הסיבוך"
נעוריו.אהובתאתנשאוגםהמצרילשביאותוהפקירגםבחברו,בגד

הביתאתארוכותלתקופותאילןעוזבאדם,הבכורבנםשנולדלאחר

סיפוראתעופר.אתויולדתמאברםהרהשאורהלאחררקסופיתושב
מספרהוא ,לומודעלאכללשאברםסיפוראברם,אתלהצילניסיונו

וכשכלמתעלסיםכשהםעופרשללידתולפניקצרזמןלראשונהלה
נולדשעופרלחשובאפשרבמקרהשלא<כך"בתוכה".הואלילהאותו
שוכריםהםהשיקוםמןומשוחררמהשבישבשאברםלאחראבות>.משני

במסעדה,כמלצרעובדאברםלהסתדר;לוועוזריםאביבבתלדירהלו
המשותףמסעם ,מנגדעליהם.מרחףשצלםחייואתמרחוקמלוויםוהם
"הסיבוך"של"ההתרה"מןחלקהואדרומההארץמצפוןואברםאורהשל

ההיא.במלחמהשמקורו
בספרותהראשוןהספרותיהמקרהשזהדומניהרילאברם,לשובאם

חיילשלמקרהכזוובהעמקהבהרחבהמתוארשבוהחדשההעברית

בתורלהגדירומסרבתהצה"ליתהשיקוםמערכתאמנםקרב"."הלום
הפסיכולוגעםלשיחהואורהאילןנפגשיםתקופה"באותהשכזה.
מסתבר .מהשבישחזרמאזאברםאתשליווההביטחוןמשרדמטעם
הרופאיםאמנםקרב'.'הלוםמוגדראינוכללשאברםלהפתעתםלהם
לושאיןמסכימיםכולםאך ,שלוהפגיעהסרגאתלקבועיכוליםאינם

מהו?כןאםלשאלתם .) 252<עמ'קרב"הלםשלמובהקיםסימפטומים
גבוליים".שלו"המאפייניםכיהפסיכולוג,משיב

שחיתהקרב""הלוםשלההגדרהמןגרוסמןנמנעבצדקכיסבוראני
"כמצבהגדרתודווקאבכך.ומסיימתקליניתתוויתלגיבורומדביקה
ועדחולההואכמהעדלשאלההתשובהאתהמותירההגדרה-גבולי"

 .נפשולנבכילחדורלהעמיקלומאפשרת-המטופלשלבידיומתי

שלנפילתוהטראומתי:לאירועכאןנרמזיםשאנוהראשוןהרמזזהו
כדרכוהלאהממשיךהסיפור .כיפוריוםבמלחמתהמצריבשביאברם
לנושנגלתהזומעובדהמנוסאיןשובאבלנוספים,בענייניםועוסק
ונפרשתהולכתשהיאעדותוכפיםהולכיםבאזכוריםוצצהחוזרתוהיא

אימתה.במלואלפנינו
אברםשלחלקומנתשהיווהנפשהגוףלעינויימוקדשיםרביםעמודים
<צריךשיאם.שהיאאחתבדוגמהרקואסתפקכאןארחיבלאבשבי.
הואבמיוח.דקשותחקירותעברהמודיעיןבחילשכחיילתחילהלומר
במפקדההוצבאילןאולםזה,לחילשניהםגויסוערביתכיודעיואילן
היחידהיהאברםהתעלה.גדותעל'מאגמה'במעוזהוצבואברםבסיני
מנפילהלהצילואילןשלוניסיונובחיים,שנותרהמעוזחיילימכל
שוניועלמקובלתחקירהשיטתעצמו>.בפניחשובסיפורהואבשבי
מתחיליםהיוואזלתוכולרדתלולהורות ,בורלחפורעליולצוותחיתה

אותוחילצופעמייםחי.אותולקבורהולכיםהםכאילובעפרלכסותו
מכולן:הקשהחיתההשלישיתהפעםהאחרון.ברגע
פשוטהםאלאבהתעללות,נוסףשלבהצגה,עודלאשזוהביךהפעם

עלמתהדקתקרהבעתהשלוטבעתחי,אותוקובריםזה,אתעושים

לאאינך,רגעעודנגמר,אתהנגמר,הזמךמשתק,ארסמזריקההלב,

לשכבותמתחתמנתרוהגוףהאף,מןהעיניים,מןפורץודםעוד,תהיה

החזה,עלומעיקהכבדהכךשכלידעמיהאדמה,כבדהכבדה,אדמהשל

והריאותאדמה,והגרוןעפר,לנשוםנקרעוהפההעפר,מולנסגרוהפה

מחוריהן,יוצאותוהעינייםלשאוף,נמתחותהרגלייםואצבעותעפר,

לו,זריםשאנשיםזהעלועצובה,קטנהמחשבהזהכלבתוךופתאום

זורקיםחי,אותוקובריםשלוהפניםעלאדמהלושופכיםזרה,בארץ

עיניואתלפקוחונאבקנוהםוהוא ...אותווממיתיםופיועיניולתוךעפר

לועגותפניםאפילובטון,קירשמים,אוראחרוך,מראהעודלטרוףכדי

 1אותומצלםמישהו 1לראשומעל 1בצדוהנה-אדםפניאבלואכזריות,

מצלמהעםוצנוםקומהקטןמצריקציךהד'אבט,מצלמה,עםעומדאיש

אפילואוליאברם,שלמותואתבשקידהומצלםעומדגדולה,שחורה

ברגעמחייו,אזהרפהואברםלאשה,לילדיםבבית,כךאחרלהראות

 ) 192<עמ' ...הרפהבאמתההוא

רוחונשברהשבוהזההרגעהואהסיפורלהמשךביותרשמשמעותימה
"הרפה"לאכימספרהואבהמשךמחייו".אזהרפה"אברםכאשר

כששלףלאולילות,ימיםשלושהבמעוזלבדונותרכאשרקודםמחייו
רוביםבקתותרצחמכותכשהנוהרלאהמחבוא,מתוךמצריחיילאותו

ציפורניאתכשעקרולא ,אותווהצמיאוכשהרעיבולאובבעיטות,
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פסקאותללקטאותנומחייבאברם,שלמצבואתלתארהניסיון ,כאןגם
הןהשבימןבשובואברםשאומרהראשונותהמיליםשונים.ממקומות

 .עצמובשבישנאמרוהאחרונותהמיליםעלחזרהמסוימתבמידה
משדהאותושהסיעלאמבולנסלהצטרףאורההצליחה ,מהשבי"כשחזר
נפקחולפתע ...מדמוםבאלונקהשכבהואהחולים.לביתהתעופה

כוחובשארית .אליושתתכופףיונעיבלהסימןאותה.זיהההוא •עיניו
 .) 195<עמ'אותי"הרגושלאחבללה,לחש

מוחזריםאינםשם,"הרפה"שמהם,חייובשביממנושנלקחהחייםרצון
אחדרב.זמןעודנמשכיםהסיוטים •השחרורביוםקסםכבמטהלו

עתה.סובלהואממנהאימפוטנציההואהחייםברצוןלפגיעההביטויים
אברםאומררצוץ"קנהמשענת ..•מסוגללאככה,אנישחזרתי"מאז

להלן>. ,משמעותיבקטעאליויחזורשעודביטוינוקט<הואלאורה
לאונן.אפילומתקשהשופעתולמיניותלחושניותסמלשהיהאברם
שואלתהיא"ואיתיעצמה.אתללב,נוגעברגע ,לומציעהאורה

שיבתושלתחילתהזו .) 254<עמ'לשכב?"יכולהייתמזוגגות,בפנים
יחסית.הקלהחלק ,אוליהיא,אבללחיים,
אברם.שלהיצירתיתאישיותוהרסהואיותרוהמשמעותיהקשההחלק
"שכתב ,המשורר ,הסופר ,האמןאברםעלחרטה"בנקיפת"חושבתאורה
וכתוב,הלוךושתיים,עשריםעדששמגיל ..•שנחתכועד ,חייוכל

<עמ'מהיד"העטאתלוהוציאושהמצריםעד ,ון [l _האלרגעעדממש
הראשוןהרעיונות"פנקסאתלוקנתההעשריםהולדת;ליום .) 281

כלאתגםלותקנהשהיאכךעלעמדומאזבמהירותשהתמלאשלו"
אמוןבאיכשצחקהאמר.השראה",לינותנת"אתהבאים.הפנקסים

כשבישרואמנושרהשלהצחוקנשמעאיךיודעהוא"עכשיוהוסיף:
שלובעקיפיןשרהשל<האזכוריצחק".אתשתלדתשעיםבגיללה

בטרםעודביניהםהשיחותבאחתשנראה>.כפי ,מקריאינואברהם

ומרתקתמאלפתפסקה •שלדהסופרעבודתעלאברםלהמספרהמלחמה
הזההרומןכתיבתעלגרדסמןשללהרצאהשהאזיןמיוכל ) 283<עמ'

גרדסמןכאןשיקעכמהלשעררקיכול ) 11.07צה"לבגליגם<שודרה
מעצמו.

מאזעופרעלמחברתלכתובהמתחילהאדרהזדשכותבתמיבינתיים
מאז,משהדכתבת"תגידבזהירותאותושואלתהיאכשפעםשנולד.
גמרתי",מיליםעם"אניאברם:משיבהאלה?"בשנים

הרפה"ואברם<כמונשמעותאינןשכמעטשקטותמיליםארבעשדב,
להשאמרשמהמרגישהאדרההסיפים.אמדתאתהמרעידותחייו"),אז

מהדמביןאשרהקוראגםחשוכמוהרעל"כמדבתוכה"מתפזרעכשיו
במיליםאמדןאיהבעתרקלאבכךישכאברם.יוצראישעבורפשרן

ממלחמההשבחיילכלאצלמובןאולישזה ,והחברתיהמדיניבמישור
גםאלאאושוויץ">,אחרישירה"איןכיאדדרנדשאמרלמה<בדומה
כאילומילים.שלכאישעצמולביןשבינוהפרטיהאינטימיבמישור

כאןישאם .בצעירותושהיהלאמןכריתותגטכאןנותןגרהבדאברם
הבוגר,אברםידיעלהנעקדאברםהנערזההריעקדה,שלמעשה
וההרוס.החבול

הבירורהאהבה.מדתשלהכאבוזההמיליםממותגדולכאבאפילודיש
הבירורהשארובין ,מכןשלאחרובשניםבשבילאברםשקרהמהשל
ממשיכיםשהםככלנמשךאדרהלביןבינוליחסיםשאירעמהשל

אםגםבספר,ללבהנוגעיםהמקומותאחדאוליזהוהרגלי.במסעם
שלכדרכוקצרים,מינורייםדבריםבחילופי ,כקודמיו ,מסופרהוא

וכמדלאברם,אהבתהעלמדברתאדרהכאשרכאלה.במקומותגרדסמן
לדעת",צריכה"אתלהרגיעה.אברםמבקש ,באילןשבחרהעלמתנצלת

"שדםלשאלתהדבר",שוםכלום,אוהבלאכבר"אנילה,אומרהוא
כברלךלהגידרציתילכלום.אהבהליאין ,"כןמשיב,הואבנאדם"
הכל".לימתקודם."

מסכמתאברם,אתולאהובלהכירכברשהספיקהקוראתחושתאת
למענו:אדרה
חשבה.אהבה,בליאברםאפשראיךמאובנת.ראשכפופתישבההיא

בהגםאבלשלו.האהבהבליאניזאתרמיאהבה.בליאברםבכללזהרמה

אדם.לאףאהבה,הייתהלאנשבה,שהואמאזהמלחמה,מאזעצמה,

 .) 393<עמ'נורא?יותרהרבהלהנראהזהאברםאצלמדועאבל

ביחסלאלפחותבחייהם.האהבהשלמוחלטסוףזהאיןכייודעיםאנו
המיוחדתהדמותאברם,שלגביספקאיןאבלעופר.המשותףלבנם

 •יהוסבהואהזהבדןהאד ,הזד

ז.

לומרשלאיכולאיניאברם,הואזדברשימההעיקרישענייניאף
לעניין.הקשוריםועופראדםהבניםשניעלגםמשהדמוסגרבמאמר
שלבמיוחדהאבות,שלידם·כיפדרמלחמתטראומתדברשלבעיקרו
שהואהארוכותהשיחותעקבאילןשלגםמזהפחדתלאאךאברם,
אלגםבירושהעוברת ,בשבינפלולפניאברםעםהקשרברשתמנהל

 ".שי"אםהיאהשבימןבשובואברםשלהראשונההשאלההבנים.
בשידוריםואילוישנה?עדייןישראלהאםדהיינו ) 383<עמ'ישראל?"
 ,"הלובקשר:קוראהוא ,אילןמאזיןלהם'מאגמה'ממוצבהאחרונים

המתחבריםדברים ,) 561<עמ'קיימת?"בכללעודאת ?מולדת ,ישראל
נכבשהאביבתלכיהימים,ששתמלחמתבימיהפתיחהבפרקלשמועות
היוולדם.מידםהבניםלחיימחלחלותאלהשחרדותנראה .ניצחווהערבים

כפייתיבאופןמדברשדנות.באובססיותלדקהאדם, ,הבכורהבן
האובססיותפסיכולוגי.לטיפולונשלחהפסקהללאידייםרוחץבחרוזים,

כילדחמורות.פחדתלאאבלרציונליות,יותרעופרהצעירהבןשל
כלאתלנדש"הורגיםאדיביםמוקפתשישראלבאטלסמגלההוא
 ,) 419<עמ'יהודי"להיותרוצהאינו"כברהוא ,) 416<עמ'שים"האב

חרדה"התקף"מקבל ,) 420<עמ'"ג'ון"אנגלישםלדמאמץהוא
הורידאתומשביע ) 421<עמ'בישראלגםערביםשישלוכשמתברר

 .) 410<עמ'הארץ"אתשתעזבולי"תבטיחומשהולויקרהשאם

לבטאהיטיבהדורות.לאורךלדורמדורבירושההעוברתטראומהזוהי
להלןביאליק>.מוסד , 1998<השירים,'ירושה'בשירוגוריחייםאותה
השיר.שלמסופוהאחרוניםהבתיםשני

קררכן.הרעלהלאכמסופר,יצחק,

רביםימיםחיהוא

כהה.עיניואורעדבטובראה

לצאצאיו.הורישההיאהשעהאתאבל

נולדיםהם

 .בלבםומאכלת

יורשיםהבניםהאב.אלאהבנים,לא,הםזוברשימהענייניכאמוראבל
עצמה.הפדסט·טראומה><אוהטראומההואאברםאבלהטראומה,את

בסיפורעוסקהואאיןמקורי.חידושגרוסמןמחדשסבור,אניבכך,

"המצאתפלדמןיעל ,למשל<ראה,כמקובלהשוניםהיבטיועלהעקדה
חווייתשללשורשהיורדאלאהציוני"),בשיחהרואיתכפיגורההעקדה

עצמה.הראשית

ח.

"אברם",בשםלראשונהונתקלתיהרומןאתלקרואכשהחילותיכבר
בהמשך.זולזיקהיתייחסאםתהיתי"אברהם",אתהדעתעלמידהמעלה
ממעוזבקשראברםמדברשבוארוךפרקבאותו ,סופולקראתואמנם
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משביעהואאילן'עםליפולהעומדמשמעותי>שםכן<גם'מאגמה'
אותו:

שיחתאיתרשוחחכאילוורך,קרובכהבקוללפתעאברםאמראילן,

רקנקניק,סחתיין,אורה,עםבסוףתתחתןבטחאתהבטלפון,חולין

אב-ר- :ה"אעםאבלאותי?שמעתאברםתקראושלכםשלילדליתבטיח

תעשולאאםאילן,באלק,דיר .עלילוותספרוגויים!ה-מ-ו-ןאבהם!

הקנהמשענתאתלךתקפלמשכבך,עלבלילותאותךתבעתרוחיזה,את

 .) 555<עמ'הרצוץ

תשעיםבןאברם"ויהי :>ט-א<יזבראשיתעלכידוע,מבוססים,הדברים,

התהלךשדיאלאניאליוויאמראברםאליהוהויראשנים,ותשעשנה
 ..מא.דבמאואותךוארבהובינךביניבריתיואתנהתמים:והיהלפני
אברהם,שמךוהיהאברםשמךעודייקראולאגויים:המוןלאבוהיית

לגוייםונתתיךמאודבמאודאותךוהפריתינתתיך:גוייםהמוןאבכי
אחריךזרעךוביןובינך'ביניבריתיאתוהקימותייצאו;ממךומלכים

כלאתמגוריךארץאתאחריךלזרעךונתתי •..עולםלבריתלדורותם
עולם".לאחוזתכנעןארץ

שםהמציינתה"אבהוספת<קרי:השםבשינויקשורותהבטחותשלוש
בכךנפרדעצמושמלאברםוהארץ.הזרעהברית,לשמו>:ההוויה
כאביוהעברית,האומהולאביבריתלבןוהופךתרחשלכבנומעברו

גויים"'המון"אבלגםוהופךבפריוןמתברךהואבמקביליצחק;של
כנעןארץלומובטחתוכןהאנושות;כללשלאוניברסלילאבכלומר
עולם.לאחוזת
לאילןלהכתיבעודמספיקהואכןאחרימיד-סופואתהצופהאברם
כמו-שנשרפומחברותבשבעשכתבהעולם""סוףעללתסריטרעיון
עומדהואשאותןהללוהברכותשלושאתשתכלולצוואהכאןמנסח
לאבד.
מחייו>,"הרפה"<כאשרבשבי"מת"הואאותן:מאבדהואלהלכהואמנם

אינווגםקיימת?)עודאת("מולדת,קיימתשהארץבטוחאינוהוא

בנו>.הוא<שעופרזרעלושיהיהיודע
והמפתחהרומןשלהרעיוניתהמשמעותטמוניםשכאןסבוראני

בכורםבנםנקראלאגםולכןמתלאאברםדברשלבסופולהבנתו:
אדםהמדרשלפיכי<אםאדםבשםאלאאברהם,בשםואילןאורהשל
בשמואופןבכלאותושמותירמהאברהם>,שלמשמותיואחדגםהוא

שלם,בלתיפגום,אדםהואלאברהם,בניגודאברם,אברם.הקודם,

לעסוקמרבההמדרשמשמו.נעקראונעדרה'ששםנתעלה,שלא
שלובגופואברםשמטילכביכולבמוםהמילה,בבריתרואההואבכך.

באמצעותוהשלמתונולד'שבולטבעמעלהתעלותשלמעשהדווקא
נתרחשולאהרומן'שללאברםנתגלהלאאלוהים .ידיובמעשהיקרןת
עדייןהתיקוןמלאכתולפיכךחייו'אושמושינוישלפתאומינסלו

כפיהמוות,ידיעללאגםמייסוריו>,<לפחותנגאלטרםאברם .לפניו
אותי".הרגושלא"חבלהשבימןבשובולאורהכשאמרלושהתאווה

בעינינושלםנותרשעופרכפישלם,אותומותירהיהצעירכאישמותו
חידוש.איןבכךאבלאלתרמן>.שלהכסף"ב"מגשוהנערההנער<כמו

עליומוטלתכאשרבנפשו'פגועאךחי'בחיים,הישארותודווקא
היאלמותלאמציב.זהשרומןהאתגרהיאולתקן'להמשיךהמשימה
זההייסורים.סיפורשלפתיחהדווקאאלאהעתים,בקורותהרואית

דןבשמורתשנפתחאורה,עםהמשותףבמסעולאטמעטשקורהמה
אניירושלים.חפצם,למחוזלהגיעמבליהכרמלבהרומסתייםבצפון
עלסיפורזהאיןגרוסמן:שלוהמורכבתהמקוריתהתרומהשזוחושב

נוראהרסעלסיפוראלאלנו'המוכרבמובןקוונןעלאוהקרבה
קשה.שלוהתיקוןוכמהאדם,בניבחייהמלחמהשמחוללת

מתרחשעתהבצעדתם.הגיעולשםבכרמל'קטןבמכתשמסתייםהספר
כרגעשנראהבמהמאילןביקששאברםכשםתפקידים.היפוךמעין
אורההפעםמבקשתכךאותו'ושיזכרושמועללבנםשיקראומותו

טעות,היההזההמסעשכללהנראהלפתעעופר.אתשיזכורמאברם
ההפך?"בכללזה"אולילהצילויוכלועליויספרושאםהמחשבה
נושמת,בקושיקרה,שוכבתמותה,רגעלפניעומדתכמווכשהיא

 ..•תזכור"אתההיאמאברםבקשתההסלע,מדףעלכעוברמקופלת
<עמ'נכון?"שלו'החייםכל'אתשלוהחיים'אתתזכוראתהעופראת

631 ( 

ואברם,החיים.רצףאתלקייםשמוסיףהואוהציבורי'האישיהזיכרון'
שנבחרזההואמנשוא,קשיםבניסיונותשעמדהמצולק,הפגום,הפגוע,
כאברהםאב-רם,אינואברםהזו.החייםבשורתאתהלאהולשאתלזכור
כיאםמאורה,אפילוקומהנמוךאלאענק,היההאגדהשלפיאבינו
גדלהואאבל .בנולעופרלתפארתאבאינוגםהואומוצק.רחב

 ·:·סיפורו.במהלךלבשובהאנושילגובהומתגבה

 16תזוחהניוון
 "ופרחותערםים

גורמזאנו·גורןיצחקראשיעורן

הרצוגועמריגורמזאנו·גורפינקלבת-שחרעורכים

אף·פשוט,מלכתחילה.מטופשהואהענייןכלזה.עללכתובמתכווןלא"אני

אפשרבנושא?להגידליישכברמהטקסשבליכךעוט,עםהזדיינתילאפעם

משהוברקע,לאלימותפוטנציאלשלרמזיםעם-שחור-לבןתשתיתאיזולקחת

וז'ו'שזאיךעלבשטויותזהאתלעטוףלהיות,שיכול .פי.טילאהכירבע-גזעני,

בפרופיל(!)לימזכירהבסיס,שלהנהגשהיה ,)ז {l 'בהיההאמיתישמובדוי;(שם

דבר."שוםשווהיהיהלאזהועדיין-צעירהיהכשהואזכעיראדוארדאת

ופרחותערסים- 16מזרחהכיוון ,"'ג"רישיוןמתוןאלע,דחגי
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אחרוניאריחמרוסית:

-לכאןבאתיאמנםכךבר-מינן.לטשקנטהגעתיחורף~ותו
למות.
לחיים.אותיהחזירואבל

בעדכברחלףרגועטשקנטיאביבחודש.ועודחודשחודש.נקף

לגמרי'חםכברוהיהסביב,בגודששהוריקבקיץהתגלגלהחלונות,
אמונות.לאברגלייםלטייללצאתהתחלתיעת

תחזיותיהםבשיא-והולךמבריאשאניעצמיבפנילהודותמעזכשאינני
לאיטיצעדתי-חודשיםשלאלאשנים,שללאתוספתליקצבוהם

הספרביתביתניביןהמשתרעהפארקשלוהזיפזיףהאספלטבשבילי

אףבחילה,מהתקףולעתים,תכופות,להתיישבהייתינאלץלרפואה.
ראש.בצניחתלשכב
ואנוסזכויותנטולהייתיסביבי:החוליםלשארדומהולאדומההייתי

קרובים,בכועליהםמבקרים,באואליהםמהם.יותרערוךלאיןלשתוק
למעןכמעטהיהלאולילהבריא.-מטרתםאחתדאגתם,חיתהואחת
קרובשוםהעולםבכלהיהלאוחמש,השלושיםלבןלי'להבריא:מה

הייתיעכשיו'מבריאהייתיואילותעודות.ליהיולאעודאביב.באותו
ולחזורהזה,הפורההארץחבלאתהזאת,היוקדתאתלזנוחנאלץ
מדיפיקוחלהתייצבותנידוןלנצח,גורשתישאליושלימדברלאותו

למות,הנוטהלשחררני'ממושכותסירבוששלטונותיומקוםחודשיים,
 •ריפוילצורך

החופשיים.לחוליםאותי'לסובביםלספריכולתילאזאתכל
 ..•מביניםהיולאמספר'הייתיאילו
וממושכים,איטייםהרהוריםשנותעשרגביכשמאחוריזה,כנגדאך'

לאמושגהחייםשלהאמיתיטעמםכיאמתאותהכברליגלויהחיתה
כושלות,ברגלייםזהאמוןלאבהילוךכגון'במועט.אלאבמרובה
יחידאדמהבתפוחהנשימה,של-בחזהדקירותלמנוע-הזהירבקצב

המרק.מןשנשלהכפורמוכהלא
 •בחייביותרוהנפלאביותרהמענהזהאביבבשביליהיהכךמשום
אפילועניין:מלאהכלרגיל'בלתיאונשכחבבחינתליהיההכל

אפילושלו;הגומיוצינורהרחובותמטאטאאפילוהגלידה;עגלת
שהבקיעהסייחוכמה,כמהאחתועלהמוארכת;הצנוניתצרורותמוכרות
החומה.שבקירפרצהדרךלדשא

הפארקתוךאלשליהחוליםמביתלהרחיקעוזלבשתיליוםמיום
הל~ניםבתיגםכשנבנושעברה,המאהבסוףעודכנראהשניטע

לאורךהחוגגת,השמשזריחתלמןהתפרים.מגוליהאלה,האיתנים

הפארקהיהצהוב-החשמל'הערבשללעומקוועדכולו'הצעירהיום
החולים.הילכולאיטםהבריאים,צעדומהיר;תתנועה.ערדתמלא
-הראשילשערהמובילהבאחתנבלעושדרותשכמהבמקוםשם,

שפמו.עלמאובנתצחוקבבתגדול,אלבסטרי,סטאליןבלובנוהבהיק

קטנותפרוטומותמוצבותהיוקצובים,במרחקיםלשער'בדרךבהמשך'
יותר.

פלסטייםעטיםבונמכרוכתיבה.למכשיריקיוסקניצבמזההלאה
-בחומרהמדודהיהשכספיבלבדזאתלאאךמפתים.כתיבהופנקסי

לכתובתנפלוכךאחרבחיי'כברליהיוכתיבהשפנקסיזאתאףאלא
בלעדיהם.שמוטבאומרוגמרתינכונהלא

החולים,לנו'תה.בית-וצ'ייחנהפירותחנותהתמקמועצמוהשערליד
היההשעראבללצ'ייחנה.להיכנסהניחולאהמפוספסים,בחלוקינו

-צ'ייחנהכןלפניראיתילאמעולםבעדו.להציץהיהואפשרפתוח,
חיתההשחור.אוהירוקהתהעםואיש,לאישאלהמיוחדיםקומקומים
בלב.דמשטח-אוזבקיתופינהשולחנות,ובהאירופיתפינהבצ'ייחנה

כמהמשאיריםהיוהריקהבקעריתחיש,אכלו-שתוהשולחנותנ~י
לסכךמתחתהמשטח,עלואילולדרכם.ויוצאיםלתשלום,מטבעות

לפעמיםשעות.וברציםהאורחיםהיוהחום,מימישנותרסוףקנישל
לאכאילובקובייה,משחקיםקומקום,אחרקומקוםשותיםימים.-

הארוך.יומםחובותשוםעליהםאכף
התכווצושליהמתכתפרוטותאך-לחוליםגםמכרהחפירותחנות
טרייםדובדבניםצימוקים,יבש,מישמשלבבצערסקרתיהמחיר.מפני

ונסוגותי.-

לעבור.לחוליםהתירולאבשערגםגבוה,קירהתמשךמשםהלאה
צליליביום,שלושכפעמייםהרפואית,הקריהאלהבקיעולקירמבעד

כאן'-הקברותוביתמיליונים;-שבעיר<מפניתזמורתימארש·אבל
חולפתהתהלוכהבעודצליליהםמשמיעיםהיודקותכעשרבסמוך>.
לאהקהלעלאיטי.קצבהדהחזירוהתוףנקישותהקריה.לידלאיטה
עוצריםהיוהבריאים .יותרתכופותהיותזוזותיוהזה,הקצבפעל

<הכללהםהדרושלמקוםוממהריםושביםחטוף,מבטשולחיםקמעה,
המארשיםלשמענעצריםהיוהחוליםואילודרוש>.מהלדעתהיטיבו
הביתנים.מחלונותראשיםמשרבביםממושכות,מקשיביםהאלה,

בחיים,נשארשאניבבירורשהסתמןככלממחלתי'שהשתחררתיככל
זאתכללהשליךהצטערתיכברעצבות:ביתרסביביהסתכלתיכן

 .גווימאחורי
טניסבכדורילבנותדמויותלסירוגיןחבטוהרפואיהסגלבאצטדיון

בערוץהסתייע.לאומעולםטניס,לשחקליהתחשקחייכללבנים.
אלוניםהיובפארקעכור.צהובבגווןהפראנהרסערהתלולהחוף

מתומכתומזרקהעדינות,יפניותשיטיםסוככים,אדרשיחיע~פים,

במדשאה!היהעשבואיזהעל.אלכהיםכסףסילונידקותהמתיזה
לאהגירושארץכאויב;ולעוקרציוו<במחנהמכברשכוחעסיסי'
אתבשלווהלשאוףהבטן'עלפשוט,עליולשכבעשב.>שוםצימחה

עליון.תענוגהיה-השמשבחוםהעוליםוהבל;העשביריחו

הספרביתתלמידותבחןשיננוושםפה .יחידילאשכבתיבעשב,כאן'
הלכושוקקבדיבוראושלהן;הנרפוחיםהלימודספריאתלרפואה
בערבים,האצטדיון.ממקלחתחזרוגמישיםספורטבתיקיאומבחינה,
בשמלותהסתובבויותר'מושכותערוךלאיןכךומשוםזהות,נטולות

הזיפזיף.בשבילירשרשוהמזרקה,סביבמרטיטותובלתימרטיטות

לידלמוותשקפאוגיליבניעלאפשר'מחמלה:לביביונשברהיה
בטייגה'גססובג'אזקאזגןהורעלובאושוויינצ'ים,שנשרפודימיאנובקה,

על-אלונערותעלאפשראלו.נערותנפלובחלקנושלאעל-
תדענה.לאלעולםוהןלהן'לספראוכללאשלעולם

רופאותנשים!נשים,נשים,שטפווהזיפזיףהאספלטבשביליתמיםויום
מכבסה,עובדותרישום,פקידותמעבדה,עובדותאחיות,צעירות,

לידיחלפווהןחולים.לבקרהבאותמשפחהקרובותאפסנאיות,
שקופותתכופותבהירות,דרומיותובשמלותסברחמוריבחלוקים
אופנתיותשמשיותלראשןמעלמנפנפותהיו-משגתשידןאלולמחצה;
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במבוק.שלידיתעלהמתנוססותורודות,תכולות,צהובות,סיניות
עדעברהחיישלם:סיפורחיתה ,לידיחישבחולפהאשה-אשה,

איתי.אפשרית><הבלתיהאפשריתוהכרותהשראיתיה,
הכפייהמחנות~ימי-קוררתיעלהעידוהצמוקיםפניעלוב.הייתי

המחלותברעלימשכברשהורעלהמדולדל-מאפירבעוריקמטיםחרשו
העצמיתההגנהמהרגלללחיים.ירקוןהוסיפואלההתרופות.ובסמי

 ,המפוספס-ליצנימקטורניחטוטרת.גביצימחתמי,דולהיכנעלהיחבא
מעלשםאיהסתיימוהמפוספסיםמכנסי •בטניאתכיסהלאכמעט

השתרבבומהמחנה,האף,קה;תשליהעורתחליףנעלימתוךלקרסוליים.

ימים.מרובחומותלפיפותשלקצותיהן
אתאניאךבחברתי!."לצאתמסכימהחיתהלאהאלושבנשיםהנחותה
לעולםהניחו ,מעיניהןבשקיפותןנפלושלאועיניראיתי.לאעצמי
 .לתוכילחדור

שטףבסמוךוהבטתי.הראשיהשערלידעמדתיהיום,בהעריבפעם,כך
קטיפהמכנסי ,משישמלותהבהיקושמשיות.התנודדו ,הרגילהזרם

ומכרוקנוקולות,התמזגורקומות,וכיפותחולצותססגוניות,בחגורות

עמדאליה,נשעןולידה,-קוביותזרקותה,שתולגדרמעברפירות,

פעם:מדיפונההיהובאנחת-קול ,קבצןמעיןמרופט,קטןאדם

חברים."חברים."-

ניגשתי:אנישמע.לאהעסוקהססגוניהקהל
חבר?העניינים,מה-

שק,כמותלויההרה,אשהמשלגדולה ,שיעורבליגדולהכרסלוחיתה
מגפיומזוהמים.ומכנסייםמזוהמתטריקוחולצתלפניםשדחקה-הדפה

עלהעיקהאווירמזגלפישלאומאובקים:כבדים-הסוליותמתוקני
ראשועלדשים.ושחוקצווארוןמשומנן ,מכופתרלאעבה,מעילכתפיו

תפוחותעיניובגינה.לדחלילראויהשחיתהנושנה,ישנהמרופטתכיפה-

עכורות.היוהשקיקים

ניירמתוכההוצאתיואנילאגרוף,קמוצהאחת,ידכףהריםבקושי
בעטשצוירואותיות,מז~בתבקשהכתבהיהזהזיעה.ספוגמקומט,

כתבועל-חוליםבביתלאשפזוהמבקשבוברוב,האזרחמאתשורט,

-הכחולהואדומה.כחולהבדיואישורחותמותשתי ,באלכסוןהבקשה,
הדיוואילוהיטב,מנומקסירובהביעה-העירוניתהבריאותמחלקתשל

החולה.אתלאשפזלרפואההספרביתשלהחוליםלביתהורתההאדומה

מהיום.-האדומהמאמש,חיתההכחולההדיו

לחדרצריךאתה-חירשהיהכאילורםבקוללוהסברתי-מה ,נו-
האלה."הפסליםעם."ישר ,כןאם ,ל.ך •הראשוןבביתן ,המיון
בלבדזוולא ,כוחותיואותועזבועצמההמטרהשלידהבחנתיפהאבל

החלק,האספלטעלרגליואתולהזיזולשאוללהמשיךמסוגלשאינו

גמלה .ביכולתואיןומחצהכקילושמשקלושקואתבידולשאתאףאלא
החלטה:בי
השק.אתתןהולכים.אלווה,טוב,-

ידיעלנשעןהשק,אתלידימסררווחהבאנחתלשמוע.היטיבהוא
האספלט.עלמגפייםבגרירתנעכמעט,רגליושהריםובלאהמושטת,

משכהכמוהכרסהאבק.מרובבדהה,החוםבמעילו ,במרפקואחזתיאני

בכבדות.נאנחתכופותקדימה.הזקןאת

טיילתישבמחשבותיעצמהשדרהבאותהממורטטים,שני ,הלכנוכך

נגררנוממושכות,אט,אטטשקנט.שבנערותהיפותעםזרועשלובבה

האלבסטר.פסליפניעל
לווייתיבןמשענת.עםספסלעמדבדרכנוהשדרה.מןפנינולבסוף
מכאןהתיישבנו.קצת.האטתיתשישות.חשתיאניגםלשבת.ביקש

המזרקה.אתלראותהיהניתן
אתשהרגיעלאחר ,ועכשיומשפטים,כמההזקןליאמרבדרכנועוד

 ,אורלשלהיהבתעודהוהרישום ,לאורלהיהצריךהוסיף: ,נשימתו
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ש<איפהטאחיה-טאיוםלידשםאיאותותקפההמחלההצרה.כלוזאת
בביתחודשאותוהחזיקובאורגנץ'תעלה>.לחפורהחלו-זכרתי-

בצ'ארדז'אוושחררו.-לוהרעוומהרגליים,מהבטןמיםשאבוחולים,
לריפוי.התקבללאמקוםבשוםאבל-באורסטיבסקהוכןמהרכבת,ירד

כברלוהיהלאלחלוטיןברכבתלנסועהרישום.למקום ,לאורלשלחו
יומייםבתוךהצליחבטשקנטודווקאלכרטיס.כסףגםלונותרולאכוח,

אשפוז.הוראתלהשיג

לפיחיתה,מחלתושאלתי.לא-לשםאותוהביאמהבדרום,עשהמה
האחרונה.מחלתו-חזותולפילדוןואםמסובכת,הרפואיות,התעודות

רצוןכברבונותרשלאבבירורהבחנתימחלות,לראותשהרביתימאחר
אתציעפהערפילי~תואיזו ,ברורבלתידיבורורפויות,היושפתיוחיים.

 .עיניו
 .ל~רכ;אותהוהושיטידהריםבקושי •עליוהעיקהשלראשוהכיפהאפילו
קודקודוהמצח.מןהזיעהאתקינחמזוהםובשרוול ,ידהרים ,התאמץשוב

אכולותסרוקות,לאשערותעודנותרוסביבואךהקריח,המקומר
המחלה.אלאאותוהכריעהה~קנהלאהבלונדיני.בגונןאבק,

ובנפרדחמלה,עדדקיק ,אפרוחי ,מיותררבעורהשתפלמצווארו
משולשת.פיקהלפניםהזדקרה

 .בסנטרונתמך ,חזהועלראשוצנח ,יש~נורקלהיאחז?לראשהיהבמה
כנראהשכחהואברכיו.עלכשכיפתועינייםבעצימתהדמים,כך

המיון.לחדרצריךהואוכילהינפשלרגעאךשהתיישבנו
המזרקה.סילוןלמעלהקולבאפסהתנשאכסף,כחוט ,בסמוך ,מולנו
חיתהאחתמעורף.אותןליוויתינערות.שתייחדצעדוכיווןלאותו

מאו.דלינראושתיהןבארגמנית.-השנייהכתומה,בחצאית
צהובותעינייםשמורות,פקחחזהופניעלראשוהנידאנחה,פלטשכני

מלמטה:מבטוביוצודדמאפירות,

חבר? ,לעשןמהיש-
לאלעשןבליגם ,שנינואנחנו-פלטתי-ד;ד!מהראש,לךתוציא-

<אנילעשן!בראי.עצמךעלהבטהארץ.אתבמגפייםלחמםעודנזכה

בקושי.>נגמלתיימים.חודשלפנילעשןחדלתיעצמי
לשמורותמבעדלמעלהמלמטהביוהביטשבהוא •באפוהתנחררהיפחה
כלב.כמו ,משהוהצהובותעיניו

חבר! ,רובלשלושהתן ,כןפיעלאף-
מחנות,עצירעדייןהייתיהלא ,אנילתת.לאאולתת ,בדעתישקלתי

לי.שילמולאוכלום-שםעבדתימעטלאשניםחופשי.-והוא
השטח,תאורתבעד ,הליווימשמרבעדניכו:הרילשלם,וכשהתחילו

המרק.בעדהמחנה,פיקודבעדהגישוש,כלביבעד

שעוונית,ארנקהוצאתיהליצנימקטורנישלהקטןהפנימיהכיסמן

רובל.שלושהבןשטרלזקןוהושטתי ,נאנחתי ,שבוהכסףאתמניתי

 ,השטראתלקחהמורמת,ידואתלהחזיקומתקשהלחשש,-תודה-
והראש ,הברךעלשובבחבטהצנחההמשוחררתהיד •בכיסוהטמין

החזה.עלבסנטרושובנשען

שתקנו.

השלושכלסטודנטיות.שתיעודכךאחראשה.לידנועברהזמןאותו

עקב.שלתיפוףלא ,קולןשמעתילאהרישניםמאו.דלינראו
דברשבוע:כאןמתגלגלהיית,אחרתאישורשקיבלתמזללךהיהעוד-

כך.רביםרגיל.

רעדקולותבונה,נאורהבעיניואלי.ופנהמחזהוסנטרואתניתקהוא
והלך:התחוורודיבורו

ותיקאניזכויות.בעלאדםשאנימפניאותימקבלים ,צעירחבר-
חייביםליאישי.באופןהידאתלחץקיר;במירוניץ'סוגייליהמהפכה.

אישית.פנסיהלשלם

שלאפניועלהופיע-גאהחיוךצל-ולחישפהשרירישלניע-מה



גולחו.

עצמו.אותוושובבלואיואתסקרתי
משלמים?לא ,כןאםלמה,-

ארכיוניםכמהבי.מכיריםלאעכשיו-נאנח-החייםהתגלגלוכך-
מירוניץ'סוגייואתעדים,לאסוףאפשרואיאבדו.אחריםבאש,עלו

 ...ישאחתרק •..התעודותאתשמרתילאאשם.בעצמיאניהרגו.
זוהפריעווהאצבעותנפוחיםהיואצבעותיהמפרקי-הימניתידוכף

התעוררותופסקהכאןאבלשם.לחפשוהחלה ,כיסואלגלשה-לזו
והדמים. ,ראשו ,ידוהצניחשובהקצרה,

מאהעדיין<נותרוהמיוןולחדרהביתנים,מאחוריכברשקעההשמש
קלהיהלאמעולם ,שנוכחתיכפיבביתנים,למהר:היהצריךצעדים>

מקום.להשיג
בכתפו:הזקןאתאחזתי

אזרזאגש,אנירואה?הדלת?אתרואהשם,הנה,תתעורר!ן;ד!-

השקאת •ליתחכה-לאאם ,בעצמךתגיע-תוכלאםואתה,בינתיים,

אקח.אני

 •הביןכאילו ,הנהןהוא
פעם,<איגסיםעץבלוחותמובדלזנוח,גדולמאולםקטע-המיוןבחדר

חולים,הצטופפויומם-מספרה>הלבשה,חדראמבטיה,היומאחוריהם,
לאאישהפלא,למרבהעכשיו,אבלשהתקבלו.עדרבותשעותהמתינו

בעלתצעירונת,פקידהאותופתחההמוגף.העץבאשנבהקשתיהיה.
עז.לילכיאלאאדום,לאבשפתוןצבועותושפתיים ,סולדחוטם

עלכנראהקומיקס,וקראההשולחןלידישבההיא-לך?דרושמה-
 .ריצדואישוניהמרגלים.
ואמרתי:החותמות,כפולהאישוראתלהמסרתי

 .אותואביאמיד .זזבקושיהוא-
-בנייראפילולהביטבלאקצרותחתכה-איש!להביאתעיזשלא-

בבוקר!תשעמשעהרקמקבליםחוליםכאן?הסדריםמהיודעלאאתה
דרךפנימהראשיאתהכנסתיהסדרים"."מהידעהשלאזאתחיתההיא

בשרבובשם,הדלתית.אתתגיףשלאכדיידי,אתהאפשרובמידתהאשנב

ארסית:מחנותבעגתהתזתיגורילה,ובהעווייתהתחתונה,השפה

אצלך.ליקוקתקןעללאאניגבירתי! ,תשמעי-
והוסיפה:המשרדלעומקכיסאהאתהזיזההיססה,היא

 .בבוקרבתשעאזרח!קבלה,אין-
רוחששאינובקולבתקיפות,להיעצתי-האישור!אתשתקראיאת,-

טובה.

קראה.היא

היה.לא-הבוקרמקום.יהיהשלאייתכןמחרגם •הסדרזה ?מהאז ,נו-
אותי.לדקוראמרהכאילומקום,היהלאשבבוקרהדגישהבהנאהכמו

 .עצמואתלשיםאיפהלואיןמבינה?את ,מקומילאהאישאבל-
המחנות,בנימוסילדברוחדלתיהאשנבמןעצמיאתששלפתיככל

הקודמת:הקשוחה-צוהלתההבעהאתפניהלבשו
דירה!שיחפשומחכים!אותם?לשיםאיפהמקומיים!לאכולםאצלנו-
הוא.מצבבאיזהתראי ,עליוהביטיאבל-

אחות!לאאניחולים!לראותשאלךלי!חסרעודזה-
במהירותתשובותיהאתירתההיאהסול.דחוטמהאתזקפהובגאווה

תשובות.שלמתוחקפיץחיתהכאילוכזאת,
החלוןדלפקעלידי.בכףהבטתי-פה?!יושבתאתמיבשבילאז-

הדלת!אתתסגרואז-זערורייםסידפתיתינבזקו
ממקומה.וקפצההתפרצה-רוח!גסאותך!!שואליםלא-

הפרוזדור:מןהגיחהסביב,רצההיא

אלינו.מביאהראשונה"ה"עזרהאותי!תלמדאלבכלל?אתהמי-
כללחיתההיא ,כיהליליקוווהמג ,אלוגסותלילכיותשפתייםאלמלא

בגללמיוחדת.בהבעההנידהגבותיהואתחן.לההוסיףחוטמהרעה.לא

ורודה,מטפחתמשםוהציצופתוח,החזהבאזורהחלוקהיההמחנק

הקומסומול.וסמלנעימה,
ידיעלברחובנאסףהיה,אלאבעצמואליכםבאהיהלאאילוזה?איך-

כזאת?הוראהישאותו?מקבליםהייתםראשונה",ה"עזרה
שלה.אתסקרתיאנישלי.העלובהההופעהאתביהירותסקרההיא

פלטההיאהנעליים.מתוךאצלימבצבצותשהלפיפותלחלוטיןשכחתי
וסיימה:יבשה,חזותלבשהאבל ,בחורריצחקוק

כזאת.הוראהישחולה! ,כן-
למחיצה.מעבראלוחזרה

שמעהואפה.עמדכברלווייתיבןסביב.הסתכלתי .מאחורינשמערחש
שםשהושםגדולגינהספסלאלנמשךכשהוא ,הקירעלנשעןוהבין.
ארנקבהשהחזיקהימניתידובכףמנפנףכמוהיהמבקרים,בשביל

שחוק.עורותת

 •..הנה ...שנ:וראה ...להנכראההנה, ...-יגע;תאמר- •..הנה-
ישעחסרותבאצבעותהספסל.עלאותוהושבתיבו.להחזיקהספקתי
הצליח.לאפניםובשוםהיחידה,תעודתואתהארנקמןלהוציאהתאמץ
 ,יתפוררשלאבקפליוהמודבקהזה,העתיקהנייראתמידוקיבלתי
באותיותכתיבה,במכונתעליומודפסותהיוסגולותשורותאותו.ופתחתי
לשורה:ומתחתמעלמרקדות

התאחדו!הארצותכלפועלי
אישור

בפלוגת 1921בשנתשירתאמנםכילאותבוברוב,ק"נלחברבזהניתן
ידיוובמואובסק,פלךשלהעולמיתהמהפכהשםעלהמיוחדתהמשימה

לרוב.שרציםחיסל

חתימה ...קומיסר

סגולה.גדולהוחותמת
חרש:ושאלתיהחזהעלבידיהחלקתי

איזה?המיוחדת"?"המשימהפירושמה-

הראה-תעצמנהלבלעיניושמורותאתבקושימחזיקהשיב,-אח-
לה.

והמפרקים,הוורידיםנפוחתהקטנטונת,הימנית,ידובכף ,בידוהבטתי

באותהונזכרתיהארנק,מןהאישוראתלשלוףכמעטמסוגלתהבלתי

גבמעלחרבבתנופתרגלהולכיבאלכסוןמבתריםהיואיךאופנה,
הסוס.

פלג ,צווארראש,ומתיזההחרב,אתמרימההידחיתהבתנופה ...נורא
 ...תעודותבארנקלהחזיקיכלהלאעכשיוהזאת,הימניתהידכףכתף.

אתלהריםבליהרישום,פקידתאליו.נלחצתיושובלאשנב,ניגשתי
מהולללוחםראיתי ,במהופךהדף,עלשלה.בקומיקסקראההראש,

 .בידוכשאקדחחלוןאדןעלקופץ
משם,ובפנותישבידה,החוברתעלהקרועהאישוראתחרשהנחתי

צריךהייתיליציאה.הלכתיהבחילה,בגללהחזהעלהרףבלימחליק
ראש.בצניחתבדחיפות,לשכב

בעקבותיהפקידהירתה-חולה!זה,אתקח ?ניירותפהשםאתהמה-
לאשנב.מבעד
שקעוצנחוכאילוכתפיוואפילוראשוהספסל.עלקרסהמהפכהותיק
הפתוח,מעילושמטפשוקות.הידלדלוהישעחסרותאצבעותיו .בגופו
 ·:· .ירכיועלהשתפלההעגולה-נפוחהכרסו
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תןםעד

 Pאלטשןלרהולה
~~ 
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מוצאבחייו'לראשונהעתה,שזהמעבדהכעכברחשהחכם.הניצול
הרצפה.אלמושלךוחי'נולדבוהדחוסמהכלוב

 .מצטמררוהואבגבוחולףקורפס
אסקוט .החדרשבקצההכורסהבתוךואבודקטןנראהסיראבןגם

בריק.נבלעמולה,שניצבהשחורהכנףבפסנתרהבחיןלאכמעט
השמנמנותאצבעותיוהתנאים,מהםהצעירלזוגהסבירסיראבן

לחתימה.ניירותקבוצתממוללות
יוכלוכךהחוצה,הפונהפרטיתדלתעםמשלהם,חדרלהםנותןהוא

מתנג.דלאהואנפרדת,כניסהלעצמםלסדר
כשיהיובחופשיותלהשתמשיוכלומשותפים,שהםובמטבח,בשירותים

הואאיןבתשע,רקמביתולצאתנוהגסיראבןאםכלומר'לבד.בבית
וגם-ממילאהצפויאתלהקדיםאיןלטענתו'כימקוםלשוםממהר

משוועתשנפשםאולהתפרץ'ומאיימתלוחצתהשתןשלפוחיתאם
ולא,מהבית,ליציאתועדלהמתיןיאלצו-חורףביוםמהבילתהלכוס
אישלראות"לאהסביר'כך 1/"זכותי'תירוץ.כלבהבנהיקבללאהוא

בדרכינקרואםוביןאותםהזמנתיאםבין-בחייהאנשיםאתבביתי.

אמרתי,"לדלתלהכניסנוהגאיני-

המפתחאתשומעיםכשהיוהכללים.עללשמורהצליחושנהחצי

הדלת.אתאחריהםגריםוסרלחדרםנכנסיםהיוהמנעול'בחורבכמסתו
הרחוב.אלהישרהפרטית,הנוספת,מהדלתיצאובבקרים
מחום.קודחיםחזרובעמק,רוחל'השלהוריהאצלמביקוריהםבאחד

בודדמספיקחשעצמוסיראבןשאפילועדבחדר'שכבוימיםשלושה
ששלושהלוסיפרובשלומם.ולהתענייןדלתםעללהתדפקכדיבביתו
נרדמו'הםכשיצא,שדווקאמשוםבלימון'תהלשתותהספיקולאימים

המטבח.אללהגיעיכוליםהיושלאיצאוכךהתעוררו'כשחזרודווקא
להםהציעמידכימאוד'למעשימאידיאולוגהפךסיראבןכינדמה
אפילוהואבחוזה.זהסעיףפעמיוחדדופןויוצאזמניבאופןלהפר

אמר'כךומזלו'שנוצרה,הבעיהעללוסיפרושלאעלנועםממש
ובדיוקהציונות,היאלושישוהיחידהזה,במקרהאידיאולוגיהלושאין

אתלקלףמנסהבבקרים,יציאותיוזהובגלללהציל'מנסההואאותה
שאיןומכיווןאותה.לשמרכדיממנה,הממאיריםוהגידוליםהגדמים

חובהמרגישהואנכתבו'ביניהםשהוסכמוהדבריםוכלאידיאולוגיה
לכלבניגודמהם,מבקשממשוהואהזה,הסעיףאתלהפרמוסרית

לאבשעותואפילוהמטבח,אלשיחפצואימתכללהיכנסהיגיון'
בבית.נמצאהואבהןשעותמקובלות,

שלו'לרוחל'העזרולאהסגפניתבאידיאולוגיהוהסדקיםהחוזההפרות
במיטתה.מתהנוסףשבועוכעבורמהחום,התאוששהשלא

שהביאהגפניםדרךשעברמוכר'ולאנדירחיידקכיקבעוהרופאים
דרךלדםחדרהארצישראליים,הזניםאתולהשביחלהרכיבמכרתים

ללבה.ומשםהחיסון'מערכת
העצומההדירהכותליביןהתרחשלאמעולםאזעדנסער.היהסיראבן

הצהריים.אחרשבתשלפסנתרמנגינתיותרמענייןדברשום

כילילה,בןשהתאלמןהצעירהסטודנטעלרחמיםאוצערשחשלא

ממילא.חודשיםשלושהעודנותרותומוועדחוזההואחוזההרי
אללגשתההמוםלצעירהציעפשרה,הביןלאהואשאפילובמחווה

ההלוויה.סידוריבכלולטפלהגופהאתולזהותההלוויותבית
סמוךהעמק,שלהעלמיןבביתבצהריים,שישיביוםנקברהרוחל'ה
סבתה.לקבר

שממילאומכיווןהחוזה,לתוםחודשיםשלושהעודשנותרוומכיוון

לנכוןסיראבןמצאבדירה,בחדרלגורשימשיכולואכפתהיהלא
כלשלוכדיירלהישאריוכלהואכיאגב,כבדרךהצעיר'לאלמןלומר
לואכפתלאבביתו'אנשיםלפגושנוהגשאינוואףשיחפוץ'כמה
בבית,-סיראבן-שהואבשעותגםהמקלחתאלאוהמטבחאלשיצא

תוםטיפתאין"שהרימסביר'היהתום",עדלנצלאסורי ~

~בניצול,"
לפניעמודיםשנימידיוהספראתלהניחנוהגהיהלפיכך

קוראתקיומה"שמעצםהסקרנות,עללהתגברעצמואילףכבר-סיומו
לצלחת.מארוחתושהותירהלחםפיסתאתומחזיראומר'היה 1/לניצול'
הקפידהסוף,עדהרימםלאגםהסוף,עדתריסיםהגיףלאמעולם

האחרונההמילהלפנימשפטלסייםאובצנצנתאחרונהעוגייהלהשאיר

משמעות."לכפלאושיחו'בןאצללבלבוללעתיםשגרםדבר-
דקותארבעכעבורבדיוקמפסיקהיהמוצרטשל"רקוויאם"את

מעולם .ביטחוןליתרתומו'לפנישביותשמונה-שביותוששוחמישים
עליו.האהובההיצירהמסתיימתכיצדידעלא

והוכרזההעירייהידיעלשופצהחזיתובניין.באותוהתגוררושניםשלוש
סףשומריכמובכניסה,ניצבותגדולותאבןאדניותלשימור.אתר

פעםרחוקים.מימיםעתיקסוכניויבש,גרגירםשיחהעיר.שלבשערה

נדירהארכיקטוניתליצירהנחשבהבנייןפורחת.גינהכאןחיתה

פוקדיםהיולארכיטקטורהסטודנטיםזמנה.אתשהקדימהוחדשנית,

הכיוונים.מכלומצלמיםמשרטטיםודייריו'הבנייןאת
שנים.באותןסערושחייולו'נדמהרקאוליאוזוכר'הוא
שוםעלאסקוט,אותוכינוהתעניין.לאוגםשמו,אתידעלאאיש

בחום,הדוהריםהסוסיםציורעםהמקומטתהצהובהבחפיסההסיגריות

צהובותאצבעותיוקצות .חולצתומכיסקבעדרךמציצהשחיתה

שניםכברשקופות.טבעותמפריחוהואביניהן'מעוךבדלמניקוטין'
לריאות.לקחלא

ב.

בחדרה.המוריםבשיכוןוחציחדרדירתלהםקנורוחל'השלהוריה

שימשההפתוחההבגדיםארוןדלתיחיד'מזרןעליצועםחלקוהם
לפתוחמשתדליםהמקלחת,לפינתהשינהחדרביןכחיץגםאותם

לזרוק?לבאזהיהלמיכיסרדינים,קופסתארוחהבאותהולסיים

קולבי-הקייםאתלנצללמדוהרבועיםהמטרים·עשרשמרבבתוך
מזרןוילון'כמוהחלונות,מעלבטורסדוריםחולצותנושאיבגדים

כמוהקיר'עלתלוייםהמטבחכליהארון'מאחורי-מיטתם-מגולגל
משםומוצאבשירותים,שתולצעירגרגירםעציץואפילותמונות,

להתפנות.ניגששמישהואימתכלכבודאחר

פעמיים.אוויראותואתנשמוכאילוהמחנק,אתתוםעדניצלוהם
עצומהבדירהחדרולשכורהקטנההדירהאתלעזובנאלצולימים

שאיבדובודד,נרגןגיל,בליבןנצחי,רווקסירא,בןשלומוזנחת

האחרים.חייובשטחיגםכמודירתו'שטחיברובעניין

הולךשבעצמוכמיונראהכתפיים,שמוטקומה,קטןאישהיהסיראבן
דלתותרחבים,אדניםגבוהות,תקרותהממדים.רחבבביתולאיבוד

לעומתבזבוזכמהשלבדידות,שלחידלון'שלריקוריק.עצומות,
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וקוף""אשה ,קסויפפאבלו

הציונות.להצלתהתוכניתעלשוקד
כשנימבריקותהכהותשעיניואבל,זקןעטורצעיראלמן-ושניהם
מחשיבותנפוח ,גילבליגוץסירא,ובןזית,בשמןטבוליםשחוריםזיתים

לכוסבמטבח,הפורמייקהשולחןאליחדיומסביםה:ו-ולחםעצמית
מצקצקיםכבושים,ודגיםחומוסגרגריבתוספתערקלכוסולפעמיםתה

הטעמים.עלומתענגיםבלשונם
רוחל'ה.שלהמסתוריבמותהאשםאסקוטחשכךאחרשניםעוד
מותיר ,במיוחדקרבחורף ,כךאחרשניםשלושמת,סיראבןגם

צוואה,ומכתבמקומרות,ותקרותגבוהיםקירותביןגדולריקאחריו

טרגיוקשרידידותמתוך ,כןוברצוןצלולהבדעהמוריש,הואבו
 .שלולדייר-תכולתוכלעל-הביתאת ,זובדירהביניהםשנקשר

ג.

מפרידותמדרגותוארבעעשריםבניין.באותוהתגוררושניםשלוש
 .הכירוולאלדלתה,דלתובין

דחיפותוברמותשוניםבמקצביםלנקוש,זרותאצבעותנוהגותבלילות

שונות.

מאובטח ,צררווחתמיד-הסוףעדסגורהשלא ,לדלתומעבריושבהוא

גם ,לכן .מאמונתוחלקחלילה.מציצנות,יצרלא-קטנהבשרשרת
המורעבים.בפרצופיםנתקלאףאושומעלעתיםהיהשרצה,בלי
כמושלוש,שלבדילוגיםלפעמיםדירתה,אלבמדרגותשועטיםהיו

ביתאלנחפזיםהםוכעת ,בנמלעגנהכשספינתםשנרדמומלחים
חודשים.שלבאיחור ,המקומיהזונות

שלקשרלבססהדרושיםהחומרים-מהםבאיש-בהםשאיןיודעהוא
ואיןוהתאהבות,תשוקהשל ,הראשוןלשלברקטוביםהםאהבה.

בוגרת.אהבהלבססביכולתם

עדייןהספיקהלאהחיים,צורכיבגלל ,אולי-אליהיוצאלבו-והיא
שמישהוומייחלתמאמינההיאאוליבאהבה,נוספיםלשלביםלהתפנות

אותה.יקדשרביםאותםמכל
והולכים.מקדשיםבאים,מקדשים.הםבביאהרקאבל
אובמרפסת,איתרלשבתלהזמינהרוצההיהכךכלאליה.יוצאלבו
שתבחרהיכןהעמוסה.הספרייהמולאובמטבח,הפורמייקהשולחןאל

עלוידבר ,בעצמושהכיןייןלהיגישהואבנוח.ותרגיש
לבה.
 ,גברהואוהרי ,שתחדל ,מבתואבכמוממנה,יבקש
החיים.בסמטאותמבוטללאניסיוןלצבורהספיקוכבר
כללהחיונייםצרכיםאילו pכךכלדחוףלהישומה
אוחמישהאוארבעהיוםבכלנאלצתשהיאעד ,כך

יותר?

במקרה, ,שקיבלהגדולהבדירהיעשהמה ,הריוהוא
שהפגישהזוחיתההמקרהידשנים?וארבעחמישיםלפני
לנצח.אותםוקשרהסיראבןלביןבינו
כליפההיאשהרילה,ובמיוחדלה,גםכימאמיןוהוא

שיקרה.יכולכזהדברלמראה,ואציליתכך
 ,כךכלמועטיםצרכיוהריכי ,לעזורמוכןגםהוא

חולים,ביתומזוןעובדיםמזנוניאוהבהואבסיסיים. \

לעוףמאושרואפילו ,לידלחםהמוןעםמפעליאוכל

וויסקי.ובצלנקניקאומכובס.
המדרגות,וארבעעשריםאתלעלותלהעזרוצההוא

גברלעודשתתכונןוהיא,דלתה,עלכמותםלהקיש
בלבושהדלתאתתפתח ,מגופוהרעלאתלפרוקהזקוק
היאואיןפרנסתהזואךבחיוכה,עייפותומפתה,זעיר

קליינט.ריקםלהשיביכולה
מולה.העומדאתלראותותופתעהדלתאתתפתחהיא
קשישים.ואפילוומבוגריםבצעיריםמורגלתהיאגילו.מפאתלא
בדלתותמידקבועשסדקהשקטהשכןדווקאהנה,כיתופתעהיא

הגניחות,אתשומעשהואיודעתוהיא-מבעדומציציםהרזיםופניו

כמי ,עכשיומולהעומדהואדווקא-ההצחקוקיםאוהבכיהחבטות,

אהבה.שלשעהחציממנהלקנותשמבקש
איכאןיש"לא" ,נבוךהואוכברלהיכנס,אותוומזמינהזזההיאוכבר
זמןלפני"פשוטמבושה,סדוקקולועבודה",בענייניבאתילאהבנה,
שטראוךהלינהלעולמה,הערבהלכהשליבשרששארת ,לינודעקצר

שמה.""זהבלינקס,
אולימשתתפת,באמתמצטערת,אני ".חא" ,ותגידתתנצלמידוהיא

משהו?"צריךאתהתיכנס,

בנייןבאותוגרנובכלל.אותהאהבתילא ,בסדר"זהלה,יגידוהוא

בפוליןילדים.וחשוכתעריריתחיתהבארץוכאן ,בפוליןבקאליש,
שייסדלגרעיןהצטרפהכשעלתהאךכרקדנית,מזהירעתידלהצפו
וחלוציות,לגבורהסמלטרגדיה,חיתהחניתהיודעת,אתחניתה,את
 ,בסדר"זהמחייכת,והיא 11 ,בכללויפהצעירהלבחורהמקשקשאניומה
קליינטים,"עודהערבאקבללאממילאתה.כוסלךאכיןבוא,

במטבח.הראשונההמרצפתעללדלגמקפידמדודים,בצעדיםנכנסוהוא
 .יסביראיךלה,יאמראיך .בשבילוהתוםהיא
שלאבשרשארתאותהוהלינה,והסקנדל.והקסםוהאהבההתוםהיא

ההלוויותביתאלללכתיצטרךומחרדירה,להישזוהלינהאהב,

אנושיתכמחווהלמענהזאתשיעשהאישאיןכיגופתה,אתולזהות
המוחמצים.בחייהאחרונה

ואסונותניסיונותכמהלחוותהספיקשכברכמיממנה,מבקשרקוהוא
בלינקס,שטראוךהלינהשלהדירהאתקחימבקש,ממשהוא ,בחייו
לאכךאוכךאותה.למכוריכולהאתבה,ולהתגוררלעבוריכולהאת

 •והסקנדלוהקסםהיופיועל ,שלךהתוםעללוותרתצטרכי
למדתיזהואת ,בניצולתוםטיפתאיןכיתום,עללנצלאסורשהרי
אידיאולוגיה.•:•שוםלאחיתה,שלאשליהביתמבעלשניםהרבהלפני
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הקפהעם

לבה n-1פת 1לה 1א

אלאוהפסחים,הסדריםמשארבעיקרושונההיהלאפסחדר 0
האחרים.בימיםמשהיויותרחזקיםהיריותהדיהיוכברשהשנהי

עורכיםהיושמחה,שליריותיוריםאותםשומעיםהיינובתחילה
עלותלפניעודמרחוקקולואתמשמיעהיההמואזיןפנטזיות.

אתלטאטאבוקרעםיוצאותהיושבמשולשבעירםוהנשיםהשחר
מהיישוביםהמגיעותהמכוניותבטורמתבוננות ,ביתןפתחלפניהמדרכה

באותהוגרהשנולדהסעידה,שגרה.כבמעשהשבסביבההקהילתיים
באהחיתהבסביבה,ופורחיםקמיםהיהודיםיישוביאתוראתה ,עיר

 ,הסמוךמהמושבהגנן ,ורמי ,ביתיאתלנקותנערותיהעםשלישיבימי
לזהזהמחייכיםהיינוכולנובגינה.לעבודלשבועייםאחתבאהיה

שחורקפהלשתותיושבתהייתימהםאחדכלעםטוב.בוקרואומרים
ביחדלשבתנוכל,שכךאפשרישהבלאזחשבנועוגה.בפרוסתולנגוס
מיוחדתבמשחהוהתנורהמקרראתממרקתחיתהסעידההכל.למרות

חיתהסעידהבגינה.לשתולחדשיםשתיליםפעםמדימביאהיהורמי

טלפוניםהיולכולןבסביבה.שוניםממקומותנערותיהאתמגייסת
סעידהבידיהפקדתילאבערבית.בהםמדברותשהיומצלצליםניידים

עליהןושומרתיושבתהייתיאחרים.שעשוכפיביתימפתחותאת
צרוראתלימראהחיתהסעידהערביות.הןהכלאחרי ,עינימזווית

מפתחותאלהכיבגאווהואומרתבתיקהשנשאההגדולהמפתחות
חמשתעללימספרתסעידהחיתההקפהעםהיישוב.מבתילהרבה

שהיאביתהועליהודייה,אשהלמעןאותהשזנחבעלהעלילדיה,
בעצמה.מקיימת

נשים-נערותבמכוניתהמביאהעוזרות.שלקבלניתחיתהסעידה
היואלה .לנקותושישלביתשלושאושתייםאותןומורידהמהסביבה
 ,בלחשן ,בשיחןצבעים,רבתקולניתבנוכחותהחללאתממלאות
 ,בלבדערביתהדוברותנשים •עיניהןבהשפלת ,בחיוכיהן ,בצחוקן
השחוקות,בנעליהןשמלה,עלשמלההכפולות,בשמלותיהןעטופות
שואבותהמזרנים,אתהופכותהיוצבעוניות.במטפחות-מכוסיםראשיהן

לדשאאותםומוציאותהשטיחיםאתמקפלותעזים,בקולותהאבקאת

עשירה,צבעיםלמקלעתהדשאאתהופכותהבית,שלשבעורפוהגדול
החלונות,אדניעללאוורורומניחותוהכסתותהכריםאתמפשיטות
במיםשוטפות ,ריחניקצףומעלותהאמבטיהאריחיאתממרקות
ריחנייםניחוחותומעלותגדולותבמטליותומייבשותבמגביםומושכות
מרעימהחיתהסעידהשבע.ניקיוןשלרענןרוחמשבלביתשהעניקו

הרדיואתפותחותהיווהן .יתבטלושלאמהןותובעתבקולהעליהן
הבית.אתממלאיםהיוערביתמוסיקהוקולותעמןשהביאו

חשבונותמנהלהיה .גנןהיותושלפניימיועלמספרהיההקפהעם ,רמי
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שלסיפורויצרוחייםניהלושיחדוילדיםאשהלוהיוגדולה.בחברה
לתאילנדלנסועהחליטהבןבתאונה,נפגעההאחתשבתועדנורמליות,

הקערההתהפכהוכךעצמה,אתלחפשהולכתשהיאהחליטהוהאשה
והכספיםנוראיםמעשיםמיניכלהתגלוהגדולהבחברהפיה.על

נשא ,הכלזנח .עולמועליוחרבשםוגםבאי-סדריםבההתגלגלו
חמישיםבגיל .גינוןללמודוהלךילדיםשלושהלושילדהצעירהלאשה
האמיצותבידיוגינתם.אתומעשבאנשיםשלשיחיםגוזםעצמואתמצא
הקפהעםהרכים.לשתיליםתמוכותומציבהעציםענפיאתמושךהיה
ואלהשבגינותיהםהצמחיםאלשמדבריםאנשיםישכילימספרהיה

רעננה.ובעלווהמהודרתבפריחהלהםמשיבים
הברזאתופותחותהביתשבילאתמטאטאותהיוסעידהשלנערותיה

אחרבשעותהאדומות.השבילמרצפותעלמהצינורזורמיםהיווהמים
יוצאותספורטובנעליקצריםבמכנסיםנשיםהיווהערבהצהריים
כשהשמשערבולעתאופניהם,עלרוכביםוהילדיםבריאותלמצעדי

בצבעימתערבביםהמואזיןקולותמרחוקנשמעיםשובהיושוקעתחיתה
עקשניתנביחהמשמיעהיההשכניםאחדשלוכלבורדרדיםתכלת

וחוזרת.

אשהלושמצאלאחרבעיניהנו ryשסרבעלהעלמספרתחיתהסעידה
ביקשהזואהבתועלשמעהכאשראביב.בתלגרהואועכשיויהודייה
למשפחתה.שיירהיהביתהלא,זה?היהביתוולאביתה.אתשיעזוב

היםשפתעלקטןילדכשהיהאותומצאהדודתהכיסיפרהועוד

אמאנעלם?ילדזהואיךאותו.חיפשלאואישלביתה.אותווהביאה
שפתעלארבע,בן ,לבדונשארוכך .ערביואביויהודייהחיתהשלו
שהואהרייהודייה?אמאלכפרה.משםאותואספהודודתהבוכההים

אמרהכמונו,נראההואובכללערבי.בןערביהואאצלנואבליהודי.
סעידה.

 .אצלנוזהככההוא,גםונוסףלצלחתמסביבילדיםכמההיולדודתה
יהודייהאשהלוישכישילךלושאמרהעדבמשפחה.אותםשידכו
אביב.בתלשמצא

צריכותהיוללמוד.זמןהיהלאעברית?יודעותלאשנערותיהזהאיך
לאאךהסמוכיםמהכפריםמהשטחיםבאותשהןשתינוידענולעבו.ד
דיאטהעלומדברתבסיגריהאותימכבדתחיתהאליכשבאהפירטנו.

מורה.להיותורוצהבמכללהשלומדתשלההבתועל
גדולהניילוןשקיתעםממנייוצאתסעידהחיתההעבודהיוםבתום
פניםאותםשהפכתי,לאחראצלישלהםאתעשושכברבדבריםמלאה
לילהוכותנותשמלותותיקים,ארנקיםמהם.להיפרדוהחלטתיואחור

ממנו.לחדישמקומואתשפינהישןמחשבוגםוחולצות
עבודהתוכניתלסעידהחיתהשניםמאותןבאחתשהיההפסחלקראת
בפתחיאותןוהורידההלבנהבמכוניתהנערותיהאתהובילהוהיאגדושה
חמץפירורכלמבערותהיושםלפסח,המתכונניםהיהודיםבתי

ממששלה,העבודהלתוכניתאותילהכניסהסכימהסעידהמהבתים.
ענת,יהודייה,נערהאליהביאהשנהבאותההסדר.ליללפניאחדיום
כליכלאתלהוציאשידעהעבריתדוברתנערהנערותיה.שארעםיחד

לעשותרגילהחיתהבביתאצלהגםכיוסיפרההמטבחמארונותהאוכל
כברהיאאומרים?הםמהוההוריםסעידה.אצלגרההיאעכשיו •כך

עכשיוסעידה.שלהבןאתאוהבתהיאכיעזבה?למההבית.אתעזבה
אצלנואיךיודעתהיאהחמולה.כלעםסעידהשלבביתהגרההיא

לפסח.הביתאתמכיניםהיהודים

היופניהופעמיםשלההניידבטלפוןשיחותמקבלתחיתהסעידהגם

אחדיוםאליה.שלחמישאימהודעותגדולהה wורגאדמומיתמתכסות
והואמשהועלאיתהלדברשרוצהמישהולביתילהכניסרשותביקשה
שכוסחהדשאמולביתיבמרפסתסעידהעםוישבאישאותובאבדרך.

מתמידירוקעתהוהיהרמישלהקולניתבמכסחתוקודםאחדיםימים



שזופותידייםעםמחייך'מבטעםגלויות,פניםעםגבר .ורענן
תומכות.פתוחות,שכפותיהן

השיחיםצללישלי.הגינהשולחןלידישוביםכשהםבשפתםשוחחו

שרואיםבדיבורומתנועעותזואלזוהנטויותבדמויותיהםמשחקים
דבריםלפניושטחהוהיאבכבודסעידהאלדיברבו.מורגליםשהם
מתקלףהתחילהאדוםשהצבעבציפורניהוהסתכלבנועםלההשיבוהוא

ולבסוףכפרועלבעבריתליסיפרהואלהםשהגשתיהקפהעםמהן.
בסתר.אוהביםהםכיידעתיואניהלך.

והכריזההחמשבןנכדהעלליסיפרהוחמשארבעיםבתשחיתהסעידה

הואקפה?עמנוששתההזההבחורעםומהשוב.תינשאלאשלעולם
והאהבהאמרה.אפשר'איאצלםאפשר.אצלכםהרילמה?יכול.לא
טוב.וזהבמסתריםרקאפשר.איאבלכמובן,אוהבים,עליה?יהיהמה
 .כשצריךלהועוזראותהמכבדוהואאותואוהבתוהיאאותהאוהבהוא
עושהוהיאאותהואוהבמלומדבעצמווהואיהודיקבלןאצלעובדהוא

עצמה.בשבילכלקודםאבלבשבילו'גםדיאטה
היוהימיםכל •לילתתיוםסעידהמצאהלאהרמאדאןסוףמימיבאחד

ולאשבתלאסופשבוע,לקראתשליוםסתםזההיהאצליתפוסים.
יהיה?מהתפוסות.היוסעידהשלונערותיהלניקוינזקקוהביתפסח
זאת?בכלאולילנקותו.כוחליואיןממש,מזוהםמלוכלך,הבית

לסופשבוע.לירדןנוסעיםהםמזהוחוץאפשראישבאמתסעידהאמרה
מהמשפחה.ועודענתשלווהחברהשלההבןכולם?זהמינוסעים.כולם
צלצלהלמחרתחשבתי.סעידה,שלהמטפחתידהללאכךיהיההבית

הבחורותכלכיאלילשלוחמיאתלהאיןשאמנםואמרהסעידה
אתלילעשותתבואוהיאעלילהחבלאבלהרמאדאןבסוףעסוקות
תיסעוהיאסידורמצאהכברדבר'איןהנסיעה?עליהיהומההבית.
המנוחהיוםשהואשישייוםבאותואצליהופיעהסעידה .שתגמוראחרי

ונקי'סדורשערהעליה,המקודשחגשהואהרמאדאןבסוףשלה
הדשאאלהשטיחיםאתהוציאההיאבאדום.וצבועותעשויותציפורניה

אותיוהרגיעהממהלכו'הזמןעמדכמובנחתלאחדאחדאותםופרשה
שהיאכשםעצמהבכוחותבמכוניתהלירדןתגיעכברוהיאבעיהשאין

הרהיטיםאתואיבקההרצפותאתשטפהרוצה.שהיאמקוםלכלמגיעה
הכלהחזירהכןלעשותשגמרהולאחרהפסנתראתבמשחהוהבריקה

קפהעמישתתהכשגמרההמיטות.מצעיאתהחליפהואףלמקומו
לירדן.להונסעהבחיוךהלבנהלמכוניתהונכנסהבסיגריהאותיוכיבדה
בדרכים,להתעופףאבניםשהתחילולפניעודאחדים,חודשיםלאחר

המרובותבשמלותיהןנערותיהביתי.אתלנקותסעידהאתלהזמיןחדלתי
ומדברותבידיהןמחזיקותשהיוהניידיםהטלפוניםובעיקראותיהרתיעו
עלבמכוניתהעוברתעדייןחיתהסעידהלי.מובנתלאבשפהבלחש

לשלומישואלתחיתהבגינה.אותיראתהאםעוצרתוחיתהביתייד

קרה.זהואיךזהלמהשאלהלאמעולםאךשאלות,ועוד

לומרהתחילבגינתי'האדמהאתוקלטרועדרלבואשהמשיךרמי'
תמיד'זההיהשכךקפהכוסעלליהסבירהואהמצב.עלקשיםדברים
ויהודים.ערביםעלזיכרונותהרבהלוישהזאתבארץשנולדוהוא
היושכבראחריהיהזהבבנק.אצלנוסעידהאתפגשתיאחדיום

הוקמהשבסוכותלאחרמדם.עקובותומיליםוהרוגיםופצועיםהפגנות
ליהודיםיריעותיהשפתחהשלום,סוכתסעידהשלמגוריהעירבפאתי

יומיים,אויוםשםשניצבהולאחרבכבדיה,אצלבהשהתארחוולערבים,

עלבלביושמחתיפניםבמאורזואתזובירכנואותה.והציתמישהובא

מפורשות.זאתלהאמרתילאאךבבנקלהפקידוכסףלהשישסעידה
שאלותשאלנולאושובבעיניהטובותשפנילילהגידשמחההיא

מכוניתהאתעודראיתילאושבועותימיםלאחרתשובה.להןשאין

 ·:·נערותיה.ואתסעידהשל

 77עתרןספריבהוצאתאורלראותהעומדאי-פעםאי-מקום,הספרמתוך

ןן:וו:וו il ~ג!!~~ווייב-אורכראותעומדים

בשןרינה

שירים-הירחשלהשמאליהצד

פרדו-ירוןרות

שירים-אפרפרחום

דרווישמחמודשלספרווכן

יותררחוקאוהשקדכפרחי
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Jתג~~~רוזינ
מירוןכרמית

ומכאןמכאן

עליכם,שלוםסיפוריפיעלמחזמרשטיין,ג'וזףמאתחגג"על"כנר
נוסחהדביק,שלרוןפזמונים:בוק,ג'סימוזיקה:חקאמרי,חתיאטרון

קורטנידניסכוריאוגרפיח:קפטן,משחבימוי:אלמגור,דןעברי:
מוסיקלי:ניהולרובינס),ג'רוםשלהמקוריתחכוריאוגרפיחפי(על
סמורגונסקיאורנהתלבושות:תורן,רוניתפאורה:בן-נון,יוסי

הדמותבגילוםופחותהמוסיקליבאלמנטיתרדגשששם ,הבמאישל

היהודית.בעיירההגורלולתהפוכותלסבלהייצוגית
שלבגילומה ,אשתובגולדהחסרורטנונתןניחןשבהםוהחסדהחן

"יכטהכמסינגררמהבמשחקההצטיינהוחבל. ,ריבו-אלעדשרית

והרקדניםהזמריםהשחקנים,רשימתצייטל.כסבתאוגםהשדכנית"
לרוץרבהבשמחהאמליץאךכולם,אתלצייןוקשהביותרארוכה

הקאמרי.התיאטרוןשלגגועלהיהודיהכנרשלמחידושווליהנות

צ'כוב,מאתסיפוריםפיעלפרועהאנתולוגיהאחרות":וחיות"שוורץ
אריח,יבגניבימוי:חן,רועיתרגום:גשר,תיאטרוןובסון,מלמוד .

תנועה:בנימין,אבימוזיקה:קרמנקו,מיכאלותלבושות:תפאורה
פישזוןצביקה

מלמוד>(ברבורבמקור""יהודיהראשון:הסיפור
יהודיםלהוריםבן- ) 1986-1914 (מלמודנדנודהיהודי-אמריקניהסופר

המהגריםרצוןאתהיטבמכיר-ברוקליןילידעצמו i:ומרוסיהשהיגרו
היהודיתהעיירהחיישכחתבמחיראפילוהחדשה,הארץבחיילהשתלב

לביתאחדערבהמתפרץחרדי?),<יהודיהשחור""העורבותרבותה.
להםמזכיריורק,בניוכהןמשפחת

השיריםואתבאושממנוהמקוםאת

אלכסנדראבותיהם.שלוהסיפורים

"המקורבעלהעורב-סנדרוביץ'
שלראשיהםמעלעופףהמת-היהודי"
לרגשמצליחהחדשים,אמריקהתושבי

עזבהעיירהשאת ,היהודיבתפקיד

ואלהחדשההארץאלאולם-מזמן
נכנס.לאעדייןתרבותה

אנג'לה ,ינאייובלעוד:משתתפים

המקסימהשטיינגרטושנישטיינגרט

העורבאלהנמשך ,הילדבתפקיד
הנשכחת.אבותיותרבותאתהמלמדו

הקאמריבתיאטוןהגג",על"כנר

עליכםשלוםפיעלהיהודיתהעיירהשלהתמטיקהכישסברמיכל

שבעהישראליוהקהלהחלבןטוביהביןשהקשראוהאופנה,מןיצאה

בתהמציאותאתהולםאינושפשוטאוכלחעליואבדהמחזמרים,
והפתעה.אכזבהלוצפויות ,זמננו
שראיתילאחר .בלביכבדיםוחשדותהבכורהלהצגתבאתיהאמת,למען
טופולחייםואתהמצויןרודנסקישמואלאת ,צורנומנהאתכבר

המקוריתבהצגהנשכחהבלתיברטונוביהושעאתוכמובןהמפורסם,

~לםעםלהתמודדרטנונתןשלבכוחואםביהיהספקב"הבימה",
מוקפדת,מושקעת,הפקהבמסגרתוהנה,העבר."חלבני"שלהכבד

לבבותוכובשומרץחיוניותמלאשובהחלבןטוביהומגוונת,עשירה
השכיללאדרמטיתכיאףלטובה,הפתיערטנונתןהנאה.בקולו

חולשתוזוואוליעליכם.שלוםשיצרהקלאסיתהדמותעםלהתמודד

42 
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(עלחיות""שיחתהשני:הסיפור
בסון>פטריקמאתמחזהפי

הכלוליםהסיפוריםמשלושת
"שירת ,הפרועה"ב"אנתולוגיה

מבחינתהן ,ביותרהחלשהוא 11החיות

והבימוי:המשחקמבחינתוהןתוכנו

להכניסרוצהניב><דודובודדאלמן
חתולואולםחדשה,אשהלביתו

הביתובעלבתוקףמתנגדהוותיק
בן-דוד>(ג'ילהחתולוגםהאדםגםהחיה.למעןהאשהעללוותרנאלץ

אמין.ובלתימוגזםוצרחני,גבוהבטוןמדברים

צ'כוב>אנטון(מאת"קשטנקה"פיעלהשלישי:הסיפור
אתשמאבדתכלבה,נכוןיותרכלב,שלסיפורפחות:מוכרצ'כובזה

ההצלחהלמרותנוד.דקרקסהמנהלליצןבידיומאומצתאדונה
מתגעגעתהיאהכפיים,ממחיאותוהתרגשותההכלבהשל"הבימתית"

והזולל.ההוללאדונהאל"הביתה"
הדמויותמכליותרהאדםבניעלמספרהעליזהקרקסשלעצבונו

דובינצ'יקלוסימופיעההאבודה,הכלבהקשטנקה,בתפקידהאחרות.
שטיינגרט,אנג'להפרידמן,אלוןינאייובלהתפקידים:וביתרהנפלאה,

לצפייה.ראויסנדרוביץ'.ואלכסנדר



מזה:יותרלאאךחביב,ואחרון

בימוי:הקאמדי,התיאטדוןלפי,ריאירמאתלאהבה"הנכון"הגיל
וינשטיין,שלוםמוזיקה:רך,רותותלבושות:תפאורהפינקוביץ',דוני

שטרקשדוןתנועה:

הבשריםקרבת-הגוףאתלקנותכדיהבשריםלקרבתזקוקהשהאהבהכמו

נובר)(מרטירהנפשאתלהשיגכדילאהבהזקוקה

הראשוןחלקורקמתקיים ,לפידיאירשל ,מדיקלילההקלילה,בקומדיה
חיצוניקולפידמתארוהמנוסה,השנון ,העיתונאיבעטוהפתיח.של
וחסרתדאגותחסרתמעצורים,חסרת-ממוצעתישראליתחברהשל

שאשהקורהזהכיצד-עולםשלברומוהעומדתהבעיהסביב-ערכים
צעירהערהכבחושקגרמבוגברואילו ,צעירבגברמתאהבתגרתמבו

בעיותינו.ואתחיינואתלתארמנסההפשטניתהעלילהאוהבת.
מעיתוניהלקוחישראליסלוניערבהמתארנדוש,רכילותיסיפורזהו

כמוהשחקנים,מןחלקשלהרענןמשחקםלולארציניים.לאנשים
 ·:·לציין.מההיהלאגרונו,ומירבקורןאודיהוילוז'ני,שמואל

וי .... 
 , ..... ~ 1cי '
וי

הליקוןהספרותיתהיצירהלאמנות Oניה"
Partner of the European Network of Creative Writing Programs 

אניבתלליליננלום)(פינת 73בנימיונחלתרח'הליקוןבית

s • 
אותן?קרואיםאיו

לומדגדגותוהמיליםבדםאצלוהכתיבהאם
אצלנוכתרבתלןישבאצבעות,

בעיצומה: 2008/9לסדנאותההרשמה
ב' ,;אופורזהשירה •

יקירועינתמשהבזיקירעםסדנאות

(שנתי>הליקוןשלהשירהמסלול •
ואוראמירעםבקולוקריאהתרגוםתוגרל,עריכה,יסודות,
זינדרואריאלמשהכןיקירסלע,אירית

וי .... 
ד1י ' יתפוםםהמסלולבוגרישלהשיריםמיטב '

 "חדשהשירה-"הליקוןמיוחדבגיליון
מוגבלהמקומותמספווקטנותבקבוצותבסדנאותהלימודים

 03-5600122נוספים:לפרטים
helicon@helicon.org.il 

www.helicon.org.il 
לספרותדורהמיכתתמב mז~ ... ·~ j .. "~ . תורבהתמנהל
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ין~ oת uהמלצות

לסירוגין.מזזתסאדאמאגו:ז'וזה
הוצאתטבעון.מדיםמפורטוגזית:

המאוחדהקיבוץהחדשה,הספדיה

עמ' 215 , 2008

חדליםאחדיוםכאשדקורהמה
כאשרקורהומה ?למותהאנשים
והפעם, ,לתפקידופתאוםשבהמוות
התראהמכתבילשלוחנוהגהוא

כאשרקורהומהלנמעניו;מסודרים
 .עוותולתמגיעאינוכזהמכתב

הספדיההוצאתסמטאות.אלישבע:
עמ' 355 , 2008החדשה

 ,-1929בלראשונהאורדאההרומן

<ביחובסקי),אלישבעהמשוררתבידי
שלבחייהןשנהמתארתהספרעלילת
שלבמוסקבההבוהמהמןדמויות

שלבתודעותיהםומתמקדת 1923
ושלרוסייהמשוררת ,ויביןליודמילה

לעברית,שלההמורה 1רויטרדניאל
מתוסכל.סופרגםשהוא

הוצאתהמרפא.כביתפוגל:דוד
המאוחדהקיבוץהקטנה,הספדיה

עמ' 107 , 2008

הנובלהשלמחודשתהדפסה
בביתחוליםפוגל.דודשל'הראשונה

נופשבעיירתריאהלחולימרפא
ובפלירטוטים.בהבראהעסוקים
כוחותידיעלנדחףאורניקאימוח
 .בגריסינואשותומתאהבלוזרים

קשבהוצאתרזים,וייכדט:דפי

עמ' 99 , 2008לשידה
מילה.היאשורהכלשבהןסונטות

את/נפתחת/המעלית/"כשדלת/
"ה-גע·נו"/הברות;שלוש;הומה;

חומות;כל;קורסות;ולרגע/
 .) 26עמ'ורבע',שנה('בגילהספק"

מזכרתאתהואםגולן:שמאי
ביתןזמורהכנדתהוצאתלאהוב.

מ'ע 224 , 2008

לאורההרומן:במרכזזוגותשני
סףעלמתבגרזוג ,גדנקרושמואל
 ,משברסףעלעומדמוגןלדיורמערב
ברקע,דניאלה.ואשתואלחנןובנם

ואהובההשואה,מימיזיכרונות

שלאביהשהואלאורה,שלהקודם
דניאלה.

עלמסותשלושמראיש,תחכר:חנן
קשבהוצאתילידית.עבריתשירה
עמ' 103 , 2008לשידה

שהשקיעההמאמציםעלעומדחבר
הילידית,המקומיתהעבריתהשירה

הפנימיתהסfוירהללהתגברכדי
קשרלעומתקולונ~-י,,<קשרשבה

שלאשלייהלייצרבניסיוןטבעי),
תרבותי.אחדותירצף

כרךהכתבים:כלכאכל:איסאק
חמוטלמרוסית:היספורים,ראשון,

ירושליםכרמלהוצאתכד·יוסף.
עמ' 428 , 2008

"חיל ,באבלסיפוריקובצוזהבכרך
ו"סיפוריארוסה""סיפוריהפרשים",

בעבריתאוררואיםחלקםילדות",
לאבגרסאותכולםלראשונה,
אחריתהוסיפההמתרגמתמצונזרות.

דבר.

 '6->ין.ו
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חתול,להכיןוקובר: ..שסם
הוצאתופילוסופיה.מתוודלוגיה

 , 2008יזרעאלהאקדמיתהמכללה

עמ' 313

חופשי?ורצוןהנדהלחתולישהאם
התנהגותואתלהבסביראפשרהאם
-מכניסטייםהסבריםבאמצעותרק

וחישובים?אבולוציהאינסטינקטים
המתודולוגיהדואליזםגישתפיעל

התשובה ,וקוברש'סםשמציע

ואילוחיובית,היאהראשונהלשאלה
שלילית.התשובה .השנייהלשאלה

הגאולה,סףעלשמעוני:בתיה
ושני'ראשוןודרהמעברה:סיפור

 , 2008הקשריםומכוןדבירהוצאת

עמ' 350

העוליםשלקליטתםבסיפורדיון
 , 1948-1953בשניםערבמארצות

שהואכפיהגדולה,העלייההמכונות
בנישכתבוספרותביצירותמעוצב

עצמם.והעוליםהוותיקיםהיישוב
ביצירותחוזריםמוטיביםאיתור

והנקלטים.הקולטים

קורותהזויים,ימיםסומך:ששון

הקיבוץהוצאת , 2000-1951חיים

 , 2008השחורההכבשההמאוחד

עמ' 203

בארץוהספרותייםהאקדמייםחייו

ארה"באנגליה,<בעיקרובעולם
פרקי .סומךששוןשלומצרים),
וסופרים,חוקריםעםידידות

נרחבופרקגדולים,ומלומדים
מחפוז.נגיבלסופרשהוקדש

פמיניסטיתפוליטיקהלאחותי'
ליד,שלומיתעורכת:מזרחית,
עמ' 372 , 2008ככלהוצאת
מחקרים,מאמרים,כוללתהאסופה

ושידה,פרוזהאישיים,סיפורים

זהות, 1מעמדשלגירתנסו"עוסקתו
מתוךואלטרנטיבה,זיכרון

מזרחית".פמיניסטיתפרספקטיבה

יהודה :עורכיםכישראל'גזענות
ליד,רןמכוןהוצאתיונח,יוסישנהב,
 484 , 2008המאוחדהקיבוץהוצאת

עמ'

הפורוםשלעבודתועלמבוססהספר
ליורןבמכוןהפועלותרבותלחברה

באופןענות i:rג'סוגייתאתמציבוהוא

החברהשליחוסדרעלמפורש
בישראל.

ומעמדמגזר'אנתיו,תתרדן:ניכח

 207 , 2008כרמלהוצאתכאקדמיה,

עמ'

הגורמיםהםומעמדמגדראתניות

שוויוןולאילאפליההעיקריים
השפעתאתבוחןהספרבאקדמיה.

מזרחיותנשיםבחייהללוהגורמים

ועלהאקדמי'בסגלהמועסקות
 .דברכןהעומדיםהמיוחדיםהקשיים

כרמלהוצאתואפיס,אני :יגילרן
עמ' 168 , 2008עמדה

רקעעללבתואבביןיחסים .רומן
בתלהצעיריםותרבותהרוקסצנת
ישראלהאב,התשעים.בשנותאביב

יוצאהקריירה,בשיאאמרגןיוערך'

משמעות.וגילויחיפוששללמסע

הוצאתהתם.כאורשטדנכרג:ליארד
דכינוכיץקרןהמאוח,דהקיבוץ

 75 , 2008ריתמוסהוצאתלאמנויות,

עמ'

לחםאכלתיובבוקרבחלוםלי"באת
פקחנו;עפעף,הפשלנושאפית/

פתאום;גילהשהוזחשטיחצעיף,
שגםפשוטהואדמהחסרהמרצפת

 .) 19עמ' ,'םחל'(החיים"היא;

כלשביעית, :פנחס-כחןחוח
הקיבוץהוצאתכה.ערהשירים

רכינוכיץקרןכסיועהמאוח,ד

עמ' 428 , 2008לאמנויות
שהישספרים:שבעהשלאסופה

לי"איןהשביעי'והספר ,אורשראו
"הזרועלראשונה.אוררואהמקום",

נפסקותהשפתיים/ורקהפניםעל
בנשיקה;תיכנסשלאמילהלשיניים

פניה./והסתרהיא;בהברהתצאלא
השגחהמופעהואוגרוםמנומרכלב

'הגוףמקרם,ליאין<מתוךפרטית"
 .) 416עמ'שיעור',לושאין

הוצאתאני,עכשיופדילוצקי:דנה
עמ' 78 , 2008פרדס

לא; ,הן~~מהמסדרון' ?כותבת"את
מכונית,נוהגתאנישוחה,עכשיואני

אניאהבה,עושהאניצורחת,אני;

נשקאתשולהאני;משדים,נמלטת

 .) 17עמ'כותבת?'('אתהדין"."יום

מרתיסר'יורתקצתשדמות:גודאל
עמ' 32 , 2008טרקליןהוצאת
הופכים;מלאכים,של"דמעות

העצים./ביןבגןשםלריקודים,

אלוהים.""שלבגבומשחקים,ילדים
 ,) 31<עמ'
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