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נתונהותודתנוכאחת,והתקשורתהקוראיםמצדרביםלהדיםזכה

קופיצינסקהאגניישקהומתרגמים,יוצריםלו:שתרמומילכל

נתונהתודתנוובראשונהובראשהפולני:מהמכוןפריסטרואליזבט

בגליוןופרטפרטכלעלוהקפידכימיםלילותשעשהוייכרט,לרפי

מעתלהמשיךמקוויםאנוזוהצלחהלאורהזה.היריעהורחבהעשיר
דומים.בפרויקטיםבעתידגםלעת

הזההגלידן

סומךששוןפרופ' ) 2005 (ישראלפרסחתן ,לחברנושנה 75במלאת
הביורגפיספרושלהשניהחלקוצאתא.מ.תבפרסהשנהזכייתוולרגל

כתבלויתןועמוסמקיףראיוןבהראלמוגעמוקייםהזויים,ימים

משלנוסףתרגוםתרםעצמוסומךששוןזה.ספרועלבמדורו

אתמלווהסומךששוןמרסאל.אימאןהמשובחתהמצרייההמשוררת

אסיריאנחנוובכללבפרטהמקיףפועלוועל ,הקמתומיום ' 77'עתרן
תודה.

הישראליתהסופרתעםמשוחחתזרקהאביבה-בגליוןראיוןעוד
 .) 2008 (ישראלפרסכלתהיאגםפינק,אידהפולניתהכותבת

ומאמרים,ביקורותשירים,שלבמיוחדגדולמבחרכוללזהגליון
לפניכם.מוגשיםוהריהם

משיריוהפעםמביאיםאנוידוע,לאלמשוררהמיוחדתהפינהבמסגרת

מאירבןיהורם-פיצ'ישלורשימה ,שטרןדודוהציירהמשוררשל

אודותיו.על
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הניקודובמלאכת ,בתרגומיו ' 77'עתרןאתבנאמנותשליווהרגולנט,

<דרווישאוררואההספראתלראותזכהרבות,שניםהתובענית
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למפגשביטויהנותןסעיד>,אהמר<עליאדוניםשללשירומשלו
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לאפס,מתתחשישיםבנאי:פרץ-דרור
עמ' 96 , 2008לשירהקשבהוצאת

עלקצרב"דוחבדוח,נפתחלאפסמתתחשישים
העטאתמחדדבנאיפרץ-דרורהמשורר".מצב

הולךאנישיומיום;שנים;שישים"כברוכותב:

הגעתי",לאועדייןלעזאזל;

שורותארבעאחרי 9מספרבעמודשנשארהמרחב

משבצותחשבון.במחברתכדףפתאוםנראהכאלה

המילהנפש.לחשבוןהחשבוןהופךשבהןדמיוניות

למקוםגיאורגפיממקוםהשיראתמטלטלת"עזאזל"

אורךקווילמחוקמחליטבחוכמתו'בנאי'נפשי.
מפה.מאותהורוחב

הדיבורהספר.שירירובאתגםתלווהזותחושה

יבנארוופזיץר

לאפסמתחתשישים

רצופהלעזאזלוהדרךמרגשעינייםגובהישר'
מעמידהמשוררמאוד.טובותטובות.בשורות

הציוריכולתאתשירתושלהראווהחלוןבקדמת
"מנקיעללמשל, ,) 47(עמ'כותבכשהואשלו.

להריםמבלילידם;העוברחרקכלהמברכיםהרחוב

אתלהםלציירשלאאפשראיהרצפה"מןראש

איךלחושאפשר ) 59(עמ'אחרבמקוםהעיניים.

במעלהמתנפנףנטוי"דגלבאווירקולטהעטמכחול

פורחים;כדיםומתחתיובכנפותיו;קרועהקיר;

גםיקלוטמכחולאותובחניה."" BMWומכונית
שעליהןוכרזותהפרסוםשלטיעלהדוגמניות

לדיוהדיואתיחליףוהואמיליםמשחקייתורגלו
אבלעצבות!"לך"הלאהבשורהויסייםאירונית

הואבנאיפרץ-דרורללכת,תמהרלאהעצבות

לאואקולוגית.חברתיתמחויבותבעלמשורר

כיכבבמקרהולאחצמןהראשוןספרונקראבמקרה

כדישורותכותבאינובנאיהכחול.הצווארוןבו

הנפלאההיכולתאבלהפגנה,שלטיבהןלגבור
לראותגםהקוראאתולהזמיןתמונהלציירשלו

המחאהפנתרלורובץהשורותשביןלהביןוגם

6' 
 335גליון

מאו.דטעונהלאנרגיההאנרגיהאתהופכת

אתמציירבנאי . 78בעמודמודפסלדעתי'השיא,

מוטליםרגוטאות.להקברותביתאת 1הגדול""הגרז'
מתפוררתהחלודהמרססים.משאבות,מחרשות,בו

מנסההדמיוןהנפחים"."בכלגלגליםעינילנגד

אומר:והמשוררהזוהרימיאתהאלהלכליםלהחזיר

האטי;המותלמחוזאלאיסערלאינועו/לא"הם

רחמים;ואיןחסדמידושאיןהמכלה;הזמןשל

המטלטליםהקדמה;דחפורימאימתחמלהולא

הרצוןשביןהזההקרב "".גגופורציםתמך;עמוד

מסתייםייפרץמעטשעודהגגלביןחייםרוחלהפיח

אינוהחתולהזהשבמקרהיודעבנאיחתול.ביללת

שלהמתכלהמהזוהרזנבבקושיאלאנמריםגור
בסלואו-הזההזוהראתלתאריודעבנאירגז:אותו

לנגב 1לוהמגיעההחמלהמידתאתלולתת 1מושן

משירלעזאזלהדרךהלאה.להמשיךותמידדמעה

מרהיבה.ובעיקרמתפתלתארוכה,היאהפתיחה

·:· 

סודיצאשירנכנס

לשירהקשבהוצאתרזים,וייכרט:רפי
עמ' 99 , 2008

שראיתיתמונהליהזכיררבזיםהראשוןהדפדוף

שםקלטההמצלמהג'יאוגרפיק':ב'נשיונלפעם

תפארתכלשבורגעחסידות,להקתשלמנוחהרגע

גםהיהשנגלההקסםאחת.רגלעלעמדהגופן

הכבידה.חוקעלהיופיחוקשלהרגעיהניצחוןבגלל

מדוברהחדש.בספרווייכרטרפישלשיריוגםכך

שורהובכלשורותארבע-עשרהמילה.בסונטות

לא.בהחלטהחומר?דלותאחת.מילה

לצעוקשאפשרכמומלמיליאןמילהכללהפך:
לאגרוף,מטאפורההואהכיווץיהודה.מחנהבשוק

כוח.ריולהגבשטחלצמצםלרצון
'סנונית':השירובו"וידויים"נקראהראשוןהמחזור

הזקנה;ליטוף; /אתחשתי;"לראשונה;

בי;עוררה;אופניים;על;בפוני;כשנערה;

ברביםיופיעהזההמודללבתי'.'עזים;געגועים;

תהיהוהתמונהתמונהיציירוייכרטהספר.משירי

הפונייותר.אבסטרקטיתלתחושהמטונימיה

עלשנורהחץהםהנערהשלהממשייםוהאופניים

האלגיתהמחשבהאתמרכךהמשוררה~קנה.ענני

אתלהמצמידשהואברגע"~קנה"המילהסביב

במילהמשתמשאניבמקרהלא"ליטוף".המילה
המחודדתתנועהבהלתארמבקשאני ."ץח"

בראשה.

מתוכווהנה"משפחתיים",נקראהשניהמחזור

מופשט/בתי;של;הראשון;"הציור;"ציור":

הייתי;בטרם;לפניה;/שהייתי;מה;כל;כמו/

(שתבואהאירוניהבולטתכאןפיגורטיבי'.'לאב/
המילהיבןהמתנהל·פוגגהפינגנוספים>.בשיריםגם

העיןמזוויתקורץ"פיגורטיבי"למילה"מופשט"

הראשוןהציורהזה.המשפחתיבפאזלהאבלמשבצת

אילמתממפההמשוררחייעובריםשבוהרגעגםהוא

מחדרבמיליםהפהאתממלאהדיבורמדברת.למפה

מאושר.לידה

הנאותהגילוי(ולמען"דיוקנאות"השלישיהמחזור

וייכרטשבוהרגעהואלי>גםמוקדשמהםאחד

הואסערה.לעוררמצליחאחתשערהבןבמכחול

 :לביארפיאחדוציירסופריםבעיקרבומצופף

 168על;/הצביע;מותו;לפני;"חודשיים;

הספיק;;לציורים;הבית;בקירות/שקעים;

מדויקכךהכלהתיאורשבאוויר'.'הין;חשמל;

תולדותקיצורהואהידחשמלמולהשקעיםשל

משאירלאוייכרטהזה.הנפלאהציירשלהפואטיקה

הואהציירידואתהמיליםעלמיותריםצבעכתמי

מנצח.שלכידבאווירמניף

"ציפורים'.'הרביעי:המחזורכותרתהואהזההמעוף

לסימנישבוהמחזור 1הארספואטיהמחזורזהו

זהוהקריאה,מסימנייותררבמשקלישהשאלה

האוזן.לתוךישרנלחשיםה"רזים"שבוהמחזור

הולנדר:לאוריהמוקדש'קריאה'למשל,הנה,
ריק;בחדר;שיר;בקול;קורא;"מישהו;

הקירות;על;לטפס;מתחיל;השקוף;והשיר;

הואהקירות"עלש"לטפסנכוןבדידות".מרוב;

קוראאניוייכרטשלבשיראבל 1מטאפוריביטוי

מהאקרובטיקהמתפעלאניכלומר 1לאחדאחדאותו

הממשיהשירהקירות.עלהמטפסותהמיליםשל

במילהמסוידיםוהקירותכ"שקוף"מתואר

"בדידות".

ובו"תמונות"נקראהחמישיהמחזור

שיריםועוד'חתולים' ,'ץנ'''עורבים''שקיעה',
כפופים;דשא;"גבעולי;'חורף':גםשבהם

קרועה;דלת/בקצות/תלויות/קרות/וטיפות/

פלדה".שמי;פני;מול;אל;מעוותת/

שביןהרווחלאאםהזהוהיפההמדויקהספרומה

שישהרכותגםפלדה".ל"שמי;דשא""גבעולי;

במיליםאובענן.המתכסההפלדהוגםגבעוללה
 ·:·סו.דיצאשירנכנסאחרות:

 pסומרוני
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עובדעםבארות,צמאון~סר:אלמוג
עמ' 160 , 2008

שירהספרימאודמעטאוררואיםהאחרוןבזמן

ראשוןבעיוןשורות.ארוכישירים,רווייעבים,

מוגאלהמשוררשלהראשוןשיריוספרמתבלט
שכלוכיווןהקורא.בפנימציגשהואבשפעבהר

ונשנות,חוזרותקריאותמזמיןהוא,באשר 1שיר

 1ועדייןחודשים.במשךבהרשלבספרושקראתייצא

אותהאתשואלתאני 1הספרעלחושבתכשאני

מהובראשונה:אותוכשפתחתיששאלתיהשאלה

בספרהמסומנותהנקודותכלשמייצרותהתוואי

האלושלנקודותנדמההזה?

~תאר 1עצמןמשללכידות
נחברלאאםגם 1עצמןמשל

אוליאחד.מסלוללכדיאותן

אתשמייצרהמאפייןזהו

בספרלאשמדוברהרושם

תולדותשלמקראיותרשימותשמזכירבנוסח

ומתוךעיקשבמקצבכותבבהרמשפחתיות.

יותרקונקרטייםולהפוךבתוכןלמלאהתכוונות
"אבימשפחה':ו'עץ'שושלת'המושגיםאתויותר

למשפחתאינבקבעירגרמניה,בצפוןנולדסבתי

שםהיהואודלףאודלף.לוקראווהוריו / 1יודרך
קיצורלשוןבונקטווסבתיסבי;אזבמלחמה,נורא

בתוךאדי;השםאתלבנםוהעניקווחיבה
המלחמה",

00 

לזכרמקדיששבהרשיריםזהבספרבמיוחדמרגשים

הספדמלבדלסבא'.קינות'שבריובהם 1שלוהסבים
שלמהודקוניתוחהמתשללדמותוואוהבעדין

קירבהעלמחשבותמציגזהשיר 1האודבןתחושות

השאלותואתהמוות,בעקבותהנפערותומרחק

חלףשפה"ובאיזוהאבלים:אצלמותירשהמוות
בספניולית?המתרוקן:;גופוכאבסבי;שלבמוחו

/אנחנובאנגלית?/בעברית?/דבנית?ברגמנית?/

על 1גופועללחשובפוחדים

 / 1בבוקרבגופוהמטפלמבט

 1שטיפתולמיטה,החזרתועל

בשירלבין-העלמין".הבאתו

אופניעלבהרחושב'סבי'

האמיןלא"סביוזיכרון:הנצחה

ביקשלאהואבתפילות:;[."]

שבעה;עליוישבושילדיו

לאשכברעתיקההלכהמתוקף
שנתפללרצהולאבה,/האמין

אנחנו/כןועל 1בעבורו
בשירבעבורנף",מתפללים

בהרחוזרבאספניה''חלומות
בעקיפיזחווה =,-,בס ,שללעייי
וחשסבושלחייומאורעותאת

בהזדהותסבושלגעגועיואת

 רו:;~אלמוג

;תך~~ ן;א~~
במשורראםכיביכורים,

ומשוכנעמוקפדמנוסה,

המסוגל 1ובכתיבתובכוונותיו

שלוהענייןתחומיאתלהכיל

שירים,שלמסועףבמארג

ואינםקצריםאינםשרובם

הםאלוכיעולהנסיוניים.
שליטה,מתוךשנכתבושירים

על 1הדמיוןועלהמחשבהעל
 1הזיכרוןשלהגלגליםסיבובי

מתוךלאכותבבהר •מתוכושונותתמונותעל
וביטחונות.קביעותמתוךאלאוהנחות,השערות

אםיד.בהשגנמצאיםהמחשבהלמנעוליהמפתחות

סודותיהם.אתמסרוהםמוצפנים,מסריםהיו

שלושים.בןרקוהמשורר
עבריתלספרותבחוגמחקרתלמידהואבהר

ובזהותביצירהשמתענייןהעברית,באוניברסיטה

קראשבומניפסט,פרסםבאחרונהיהודית-מזרחית.

ספרותית"קהילהמזרחית:ספרותיתקהילהלהקמת

לעמודביכולתהרקתיבחןלאזאתאלטרנטיבית

 1בארץהאשכנזייםוהביקורתהספרותמולעצמאית

דיאלוגליצורביכולתהיהיהמבחנהעיקראלא

גםבחובוהטומןשלה,עברהעםמשמעותי

תוכלהיאלמשלכךלעתידה;רבותאפשרויות
בספרותשהשתרשודיכוטומיותבשבירתלהתחיל

ספרותביןלחדשה,ישנהשירהביןלמשלהעברית,

(אתרלאמנות"פולקלורביןרבנית,לספרותיפה

NRG (, מבטאבהםרביםשיריםנכלליםזהבספר

מרבההואלמהגרים.כצאצאזהותואתהמשורר
יוצאיבאופניםבחייוההגירהשלגילוייהעללהצביע

אחרת','ארץהשירגדולה.מודעותומתוךדופן

המשורראיבשלמשפחתותולדותאתמגולל 1למשל

-ר~..:י" ד::ד;; :::.:·

הכיכרמןלסבוכשהתקשרוהווה.עברשמתיכה

געגועיומרחקאתקיצרארוך;טלפון"קוהמרכזית
קולאתלשמוע;היהיכולוסבא 1הלוייהודהשל

את/לשמועיכולתיאניהמערב,שבסוףעירנו
להתייחסמרבהבהרהמזרח".שבקצהלביהלמות
שיריםרוויוהספרהרוחניים,אבותיואלגםבשיריו

שלבהשפעתה'שירכגוןלמשוררים,שמוקדשים

פסואה,לפרננדושמוקדשיםשיריםאודולך',יונה

וארזצלאןפאולהורש,בןמואיזדרוויש,מחמוד

כ"שירבהרידיעלמוגדראב''תפילתהשירביטון.

שלוםוסמיכברוש')('לאעמיחייהודהעםויכוח

אחרותחטיבותאותך'>".:לדהעולם('לאשטרית
ירושליםלעיר 1היתרביןמתייחסות,שיריםשל

המשוררדמותורחל.קהלתכגוןמקראיותולדמויות
עצמושחשמישלהיאאלהכלמתוךשמצטיירת

דורית·בשרשרתחוליהאחתובעונהבעת

ספרותית-תרבותית.בשרשרתוחוליהמשפחתית,

 .עצמועלרקלספרשיודעמשורראינובהחלטזהו
תהליךאלבגלוישמתייחסיםהשיריםאחרהתחקות

היסודמהנחותחלקלפחותלהביןמאפשרתהכתיבה
יחדשמזקקכזה,אחדשירלמשלהנההספר.של

דו-לשונית;שירהכותב"אניוזהות:כתיבה

שפיראשלמה

0 
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ךלב;אלקום
ב'ךל.~הלח~ן~ש

ד~ז 1:1א;דל~עסה
~יק. 9ttע;דאולי

טרםהעולםבמפתוקוראובשתיקה;בעברית

~ w ה~i אםלקבועקשהבריחה".מסלולילימתכנן
על 1הלשוןגבולותעלהשפה,כשלעלכאןמדובר

שתיקהעלאובמיליםלסמןאפשרשאיהמקומות
אתלאפייןומאפשרשבבהמשכווהשיראחרת.

בסימניםלשפה/חוץשירהכותב"אניהזו:השתיקה
מתחתבמבוכהומשנןמאירות;אותיותדמויי

דםהואמצלמה;הואצלםהואצלהואלשמיכה/

הצלה".הואצלהואאלהואאדמה;הואאדםהוא

ביןהמבחיןהכלישהיאחידה,שהיאשהשפהנדמה

כדיבכוחנזנחתשונים,ממקומותשוניםדוברים

המושגיםמשותפים.במכניםאחרים,בסימניםלדבר

משמעויותמגירים-ואדמהאדםאלוהים,-הגדולים

השתיקההשפה.בחסדבאלואלוונמזגיםוצלילים
הביטוישלהיכולתגבולכקצה 1לפיכךנקראת,

הכתיבה.מעשהשלהצלכהיטל 1בלשוןהעצמי

"אנייותר:עודהמהלךמסתעףהשירסוףלקראת

בעתלאהובתיולוחשלעצמי;חוץשירה;כותב
כךאשה;ליותהייאישלךאהיההאהבה:;מעשה

בעבריתשירה;מוחקאניחדשה./דתנולדתלא
לילה;לילהיום;יוםשורה;שורהובשתיקה;

לימחפשהשנה;טרםהעולם;במפתוקורא

אומרלאמונה;"ודרכי~ישנות/חדשותמולדות
מןתורהלימדמשהארוכה:;בשתיקהללבי

ממחשבות".פנויזמןליאיןהלוחות;שלהשברים

הכתיבההליךעלמדברכשהואזהותעלמדברבהר
נכתבתהזווהזהותוהשתיקה.הדיבורוהמחיקה,

נכתבתהאחרות,השפותמכלומורכבתבעברית

ממחיקה.ומורכבתבשתיקה

בראלנוית

 2008ד:צמבר
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מאיימתקרבה 1

מגרמנית:חלום,סיפורשניצלו:אותרו
דבר:אחרית ,·אריבןואוריבן·אריניצה

עמ' 126 , 2008גוונים ,בן·אריניצה

הלא-מודע,מאמיתותמאודעדלהתרגש"יכולתך

המוסכמותאתפירוקךהאדם,שלהיצרימטבעו

בקיטובמחשבתךדבקותהמסורתיות,התרבותיות

קרבהבתחושתבלבינגעואלהכלומוות,אהבהבין

לארתורפרוידזיגמונדכותבכך-מאיימת"

הקיסרותשלפורייםהיותרמהסופרים 1שניצלו

השתקפההזמןשרוחומאלוהאוסטרו·הונגרית,

ורבגוניותה.ייחודהבמלואביצירתם

פרוידשלמילותיו

אתגםלתארמפליאות

חלום,סיפורשלהקסם
יצלושכשלבלההנו

לאורעכשיושיצאה

בטשטושועוסקתבעברית,

האוראזוריביןגבולות

 1והממשיההזוי 1והצל

והמאיים.המענג

<ששימשההנובלהגיבורי

קובריקשללסרטובסיס

לרווחה")עצומות"עיניים

בווינהצעיר,בורגניזוגהם

הואהמאה.תחילתשל

ישמקסימה.היארופא,

וחייבלונדיתילדהלהם

 1אחדערבנינוחים.נישואין

נשףעלשיחהבעקבות

 1השתתפושבומסכות

בעולמםומשהובתוכם,פנימיתדלתאיזונפערת
קוראיוואתאותםשניצלומובילמכאןמשתבש.

פנטזיותחלומות,זיכרונות,המערבמהפנט,למסע
במחוזות·ועורבדמויי-מציאות),<אומציאותוקטעי

בושה,תשוקה,שלונפשייםגיאוגרפיים~י 9
וחרדה.שליטהתאוותאכזריות,

היכולתכמעט.מבהילהשניצלושלההבחנהדקות
הנפששמתפתלתהפיתוליםאחרילהתחקותשלו

נפשותשלבנוכחותןלעצמההתוודעותהבתהליך
שלווהקשביציב,מבטוכבוד.מעוררת-אחרות

לרגע.מתעמעמיםאינםלניואנסים
כלפיוחש 1לעילמצוטטשמכתבו 1שפרוידפלאאין

והמאלףהמלאמכתבומאיימת".קרבה"תחושת

שלדבראחריתעםיחד 1הספרבסוףכנספחמופיע

פרוידיאנייםהיבטיםמספרשהאירה 1בן-אריניצה

 ·:·בנובלה.

אילןאורית
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 335גליון

וחובתהצעקהזכות

האהבה

הוצאתלאהוב,מוכרחאתהואםגולן:שמאי
עמ' 224 , 2008 ,ביתןזמורהכנרת

גולןשמאישלהרומןעםשליהראשונהההיכרות

'מאזנים'העתבכתבמתוכופרקפרסםכאשרחיתה

בפרקלצעוק".מוכרחאתה"ואםהכותרת:תחת

גדנקרשמואלבשםשואהניצולבספך) 11<פרקזה

עלהבריתבנותלניצחוןהשנהביוםמביתויוצא

הרחוב.באמצעלצעוקומתחיל 1במאי 8גרמניה,

מהחלונותובתדהמהבזעםמציציםהדיירים

רקצעקותיו.פשראתמביניםואינםומהמרפסות,

מגלההשכונתיתהמכולתבעל 1ליבו 1ידידו

חזור-לצעוקמוכרחאתהאםומציע:אמפתיה

וצעק."ותריסים,דלתותחלונות,סגור 1לדירתך
תצעק,אתההיא:הנרמזתהמשמעות ;) 126<עמ'

ישמע.לאאישאבל
הזיכרוןלבעייתשלפנינובספרקשורההצעקה
הראשוניהשםואכןהשואה,ניצולישלוהשכחה

השםלצעוק".מוכרחאתה"ואםהיההרומןשל

 1הרומןשלהראשוןלחלקוביותרמתאיםהזה

<הזדכך)גדנקרשמואלהןבוהמרכזיותשהדמויות

 .רעייתוולאורה
ניצולוחמש,שבעיםבןהואגדנקרהרומןשלבהווה

הסובלתהאהובהרעייתועםבישראלהחישואה

בעברקרובותלעתיםשוקעתהיאמדמנסיה.

ההווה.לביןהשואהמימיזיכרונותביןומבלבלת

 1שנרצחוהקטןובנהמירהאחותהעלהםהזיכרונות

גדנקרשלבידיו 1מסתורבתנאישעברהההפלה

להרותיכלהלאשובשבעקבותיההרופא,בעלה

מיכאלהארצישראלילשליחאהבתהועלוללדת,

המלחמהוערבלישראללהעלותהשהבטיח 1לדין
גדנקרעםוהתחתנהבגולהנותרהוהיאלארץחזר

מצבהעםלהתמודדמנסהגדנקראחריה.שחיזר

אודותעלהזיכרוןאולם 1אשתושלוהגופניהנפשי

הריכוזבמחנהבאסיריםשהתעללקלאוסהס.ס.קצין

בלבד.שלונשאר

הישראלילא ."םש"שהתרחשבמהשיתענייןמיאין

אתההופךבגרמניה,המשפטביתולאהממוצע

(פרקיםלפארסההקציןכנגדהניצולשלעדותו
כוללתהמשפטבביתגדנקרשלהעדות .) 7-10

בגטוהשואהסיפורשלהמרכזיהגרעיןאתלמעשה
הספרשלהראשוניהמסלול 1לפיכךהריכוז.ובמחנה

והזעקההשכחה 1הזיכרוןבנושאיקשורשלפנינו
המשפחתיהסיפורהפרטי,השואהסיפורלגבי

 .היהודיהעםשלוהסיפור
לאמרתקנוסף,עלילתימסלולברומןקייםאולם
מייצגאלחנןודניאלה.אלחנןשלסיפורםפחות:

בשנותדיןעורךהשואה,לניצוליהשני""הדוראת

 .ורעייתוגדנקרשלכבנםהמוצג 1שלוהחמישים
הופקדכאשרודאיממוותאלחנןניצלבילדותו

גולןשמא•

לאהדבמדכרחאתהדאם

עםרקלמשפחתווהוחזר 1המנזראםשלבידיה

אותושלבתוהיאאשתודניאלההמלחמה.תום

שלאהובההארצישראליהשליח 1לדיןמיכאל

לאורה 1כאמורבלעדיה.ישראללארץשחזרלאורה,
וקציןצעיררופאשהיה 1גדנקרשמואלעםהתחתנה
ובנהמירהואחותההמלחמה,ערבהפולניבצבא

האהבהסיפורשל"התיקון"נרצחו.מאירקה

שלאביהלדיןמיכאלעםלאורהשלוהאכזבה

אלחנןבנישואי 1כביכול 1תיקונועלבאדניאלה

ורדייואב

זההוא

שתללשמואל

נ:ול /oסךח;קים~~עודי
המלה.וזיאתבי

' ."' •• T T ' -

בךב;תצמחה
T : T • : 

 ,ת;ב~לע.ץrזז~~ים
שלאלמגיביםגאתה

T - : T T : -: ,•' ' :• 

ת·ם,א"ללשידה
• T : 
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ודניאלה.

שנבחרהזוהנוספת,השאלהונשאלתעולהכאן
מוכרחאתה"ואם •שלפנינולרומןככותרת

.מוכרחיםלצעוקרטורית?שאלהזוהאםלאהוב"?

אהבהללאהחייםאנשיםישלאהוב?!אבללפעמים,

האהבה,תחושתאתתמידמכילהאינהזוגיותוגם
 •עצמואתאפילואוהבשאינומיויש

שלפנינו?בספרמיאתאוהבמיהשאלה:נשאלת

"רגשותלוהיואםאבל ,רעייתואתאוהבגדנקר

רותם.יבצערבות,שניםלפניזההיהרומנטיים",

והזקנהבארץהקיוםעלהמאבקהשואה,המלחמה,
חמלהדאגה,שללמסלוליםרגשותיואתהובילו

בשליחמאוהבתשחיתה ,רעייתוואילוה.יואמפת

בשמואלכךאחרהתאהבההאם ,ישראלמארץ

נישאוהםבעיניה,חןשמצאספקאיןהצעיר?גדנקר

נותרהברקעאבלטובה,בזוגיותרבותשניםוחיו
הקודש.לארץשחזרלשליחהכמיהה

מחויבותכלפיהםוחש ,שגידלוהולמידואגאלחנן

והשאלהאותם?אוהבהואהאםאבלעמוקה,

 ,הישראליהחדש,הדורודניאלה,אלחנןהעיקרית:
האםיציבה,ומקצועיתמשפחתיתמסגרתלושבנה

אהבה?ביניהםשוררת

הסצנהבספר.ומשמעותיחשובהואהזוגיותמשבר

בפניאלחנןמתוודהשבובלילהמתרחשתהמרכזית

הואהזוגיות:מןזמן"ב"פסקרצונועלדניאלה
 .) 145(עמ'עצמו"את"מחפשהוא"חופש",רוצה

אלאהפוגה,מבקשהואמהוריואומעבודתולא

נראיםשחייהם ,בתואםשנים,זהמאשתודווקא

הדדי.אמוןועלחברותעלהבנוייםיציבים,כחיים

את"אני·אשה"שלראשוןבגוףמתארתהסצנה

הרגשותמערךוהמרירות:הכעסהאכזבה,הטלטלה,

(פרקפיזיותתגובותכוללדניאלה,שלוהמחשבות
13 (, 

ברורלאזהענייןאלחנן?אתאוהבתדניאלההאם
בושבגדהבגידהעלמספרתאפילוהיאשכן ,כלל

אחריהשחיזרעבודתה,במקוםהמוריםאחדעם

כךשכללבתשומתלהוהקדישלהלהחמיאוהרבה
תקופה.באותהלהחסרה

אתה"ואםהרומן:שלהכותרתפירושמהכןאם
לאהוב"?מוכרח
התשובה.טמונההספרשלהסיוםבדפידווקאאולי

לאורהשלהביולוגיהבןאינואלחנןכימסתבר

לאורה,שלאחותהמירה,שלבנהאלאושמואל

במנזרהוסתראלחנןהילדהנאצים.בידישנרצחה

לבןשאימצוהו ,גדנקרלזוגהוחזרהמלחמהואחרי

דבר.כךעללוסיפרוולא

באלחנןמתבונןגדנקרכינמסרהסיוםבעמוד
שגידללאבאקרובחשאלחנןוכיובאהבה""בחמלה

מתרצהדניאלהאפילופעם",מאי"יותר ,אותו

 ,אלחנןשליתמותוסודהתגלותעםהסיום,לקראת
לאאלחנן".יתום,אינךאצלי"אבללו:ואומדת

ואמפתיה.חמלהרקואוליכאןישאהבהאםבדוד
והמשפחתי.הזוגיהשבראתלתקןרצוןדקאולי
חמלהשנאמנות,לכךמכווןלאהוב""מוכרחאולי

מרכזימרכיבאלאלאהבהתחליףאינןואמפתיה

כשכואבלצעוקמוכרחהאדםבאמתאולישלה.

מריקנותלסבוללאכדילאהובמוכרחוהוא ,לו

הקשהבעולםלשרודכדיבמיוחדוזאתומבדידות,
הניצולים.שלובניהםהשואהניצולישל

מרכזייםמוטיביםעלבחלקובנוישלפנינוהרומן

משפטתיבבעדותמתן ,במסתורחיים .השואהשל

הניצול""תסמונת ,נאצימחנהמפקדנגדגרמני

"ואםייחודי:נושאיםמערךגםקייםאולם •ועוד

הניצולים.לדורבעיקרמתייחסלצעוק"מוכרחאתה
לשנימתייחסלאהוב"מוכרחאתה"ואםזאתלעומת

עםהצעקה""זכותשלהשילוביחד.גםהדורות

משמעותלבעלהדומןאתהופךהאהבה""חובת

השואהלנושאמעברמעגליואתומרחיבייחודית,

 ·:·זמננו.בתהישראליתבחברהוהשתקפותו

'עוזנחה

אריות
T 
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מדרכושסטהחלום 1

הוצאתמשפתחית,תמונהצוקו:ציוןבן

עמ' 164 , 2008הספריםחנות

משה;בןציוןבן(בעריכתמשפתחיתתמונההספר

נובלות:שתיכוללכומרן>כהנאעמליהדרב:אחרית
מוכרשלגמורהלאו"הסיפורמשפחתית""תמונה

הכפתורים",

משפחתית:חייםתמונתמתארתהראשונההנובלה

בימיארצישראליתבמושבהואחות,אחואבא,אמא

המושבההחמישים.שנותשלהכלכליתהמצוקה

ראשוןדורוילדיהם,שואהבניצולירבובהמאוכלסת

וקוסםלנווד-נוכלחדרמשכירההמשפחהאםושני.

מרכולתו.עםלכפרבשבועפעםשמזדמןשרמנטי,

לכתיבה"קורסמסגרת:סיפורהשנייהלנובלה

שוניםטיפוסיםהמקבץהשבעים,בשנותיוצרת"

לסיפוריpדמדזן.בדומהסיפורים,לזהזההמספרים

והלשוןהעלילה,גיבוריהםעצמםהסיפורים

וחפציםישויותבוראתמציאות,יוצרתהאינטנסייבת

 .הדמיוןבתוךכממשותפיזיונפחחללשתופסים
לשירה,המהפנטיםהתיאוריםהופכיםהסוףלקראת

ישראל.עםעללפואמה

חוויהיוצרתגמור"הלאב"הסיפורהקריאה

פליני'שלבסרטיוהעולהלזובדומהמתעתעת,
הצלילים, .אלטרנטיביעולםיוצרתהאמנותשבהם

הגורמיםמןחלקהםוהצבע,האורהמוסיקה,
שלבטרנספורמציההדמות,תפיסתאתשמתיכים

בשכחה:הואהאיוםהעולם.לביןבינההמפגשרגע

הש"ס,סדרפיעלותוספותגמראללמודישבו"אז
וקלמראווזונוצתניירומעטקסתלהםסמוךושתהא
ולאושיכתבוחידוש,איזהלהםשיתחדשלמקרה

הסרהפכפךעריץמטבעושהואהזיכרוןעליסמכו

השכחהממלכתנשיאאחראהסיטראשללמרותו

מעדייה"הנפשאתומקנבהגסיםהחושיםומפייס

 .) 125(עמ'

משפחתית",ו"תמונהגמור"הלא"הסיפור

אקסיומטיותכישויותובזיכרוןבשכחהמשתמשים

העולםתפיסתואתהדמויותתולדותאתהרוקמות
טרום-חיים,טרום-בריאה,שלכמושגהזיכרוןשלהן.

האדם,התקרבותשלבמובןגאולה,שלכאופןנחווה

באופןולהשתחררעולםלברואליכולתבאמצעותו'
העולם.שלמתביעתו~סי

גמור",הלאב"הסיפורלי"לשלהשקרנבואת
שאכןמציאותבשרטטהככוונתהשלאמדייקת

ישראל'לארץבעלייהיותרמאוחרהתרחשה
עמדתהשלהיפוכהשהיאלעתידבנבואהומתעדת
תחייתשליאמןהלאהנסאתהדוברת,שלהנפשית

 ,) 152(עמ'ישראל

מצוידתהאמתכאןגםלפליני'אדרשושוב,

קהילהלהקמתמכווניםלי"לשלדבריהבתחפושת:

ובמוראובמופתים"באותות-ישראלבארץנוצרית

ההתגשמותמןהמבטנקודתאתצוקומניעגדול"
 •האלההבטחת-מקורהאלהתוחלתחסרת
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ב"הסיפוראחריםוממקומותלי"לשלדבריהמתוך

זכריהתמרוחולשתהעדינותהאללהתחבראפשרגמור''הלא
הגדולההכמיההמוללעמודיכולהשאינההנפש,של

מתגליםיותר'גבוההאנושישהחזוןככלעצמה.של
השקיעהבחווייתמטרה.כחסריהמציאותייםהחיים

ברחמיםנצרבהקוראשללבוהמוות,לביןהקייםיבן

הגיאורגפיהפערעללפחותלגשרהמצליחהאדםאל

ללאוממולדתך"מארצךלך"לךדוגמתבחייו'
הבטחהבשוליונושאההבטחההעדר .גמולהבטחת

האלהבטחתשלבמונחיםוהתוצאה,מבוטאת.לא

גברתאמרה'"לבסוף',רגוטסקית:היאהיהודי'לעם
היםשהקיאקדוםכדרקוןיורקניר'הזדקרהפרפר'

אמרהכך','"ואחר :> 114(עמ'חשוף"'שרטוןעל

ביצתתוךאלהקרבערבליברמן'ירדפרפרגברת

שרקנראה .) 117(עמ'סרקיוז'"שלהדמדומים

יכוליםהחייםמדרכו'שסטהחלוםהמהופך'באופן
להתממש.

וממדימישור",הפכו"גבעותמשפחתית"ב"תמונה

ב"הסיפורולרוחב-המבטלגובהלעומק,הנסיקה

מעשהאתהמרכךשקוף,לווילוןהופכיםגמור"הלא
קריאתלרדיו'האזנההקולנועית,החוויההאהבה,

נסיעה,ברחובות,הליכהמשפחתית,סעודהספר'

רואה.ולעיןשומעתלאוזןציפייה
עלכומרןכהנאעמליהמדברת-הדברבאחרית

גמור",הלאב"הסיפורוהאובדןההחמצהנבואת

הנובלהעלגםדבריהאתלהחילשניתןודומה
שבספר.השנייה

קפקאשלהקשראתהדעתעלמעלותהנובלותשתי

אתשלו'הטרנסצנדנטליתהכמיההאתיהדותו'אל
דלקחומרשהואוהתרבותיהאישיהקונפליקט

אתבעמקותמתארגמור"הלא"הסיפור .עבורו

לאוניברסלי'היהודיביןהמיזוגשל·האפשרותאי
התרבותביןבמפגשנוגעמשפחתית"ו"תמונה

מפניםהואאיןכקפקא,לחילונית.הדתיתהיהודית

מוחלט,באופןאירופיאויהודיאחד'תרבותיצד
שנישביןבדואליותהדמויותעםנמצאאלא

מבטאצוקווארנון.החמצההמבטאתהעולמות,
יכולתהואיהאדםבדידותשלדומהיסודיתעמדה

 .בנפשוהפעראתלמלאהתרבותשל

בעתואלגוריה-לסיפורסיפורהןהנובלותשתי

החייםכימהןעולהדבר'שלבסופואחת.ובעונה
אי-יכולתושמהותוחומר'מאותועשוייםוהספרות

 .לסיפורמשמעותולתתהצדמןלעמודהאדםשל
סיפוריםשלמאוסףיותרלאהואאדםשלעברו

האחר.שלזהעםמצטלבים
למראותהארקהכבצינורבמילהמשתמשהסופר

מוחשידברככלהמילה,אךבחייו'האדםשראה
המבטאתהכתובההמילההאות,כלא.ביתהיאאחר'
גבלתמרהמילהסודם.אתשתוחמתהיאחיים

שתהיהככל-עצמהשלההמשאועקבוחלקית

אמורהשהיאהרעיוןאתבמשהומאיינתהיאקטנה,

תחייתאתמתארת"לכשלילכן' .חומרהיא-לשאת
מרהיבה,אמנותיתתמונהיצירתידיעלישראלארץ

בתמונההטמונההאבדהעללרמוזרקיכולההיא

 ·:·זו.

לכתובשהתבקשהאיש

שלהביוגרפיהאת

מוסוליני

אמיתיסיפורהאוריינםליםם:דיים,טרם
כנען'שלומיתמאנגלית:בדויה,זהותעל

עמ' 460 , 2007כתרהוצאת

זהובעתובהומרתקמהנהספרהואהאוריינםליםם
הלבתשומתמבחינתותובעניבתוכנומורכבספר

מעשההואהאוריינםליםםמהקורא;ת.הנדרשת
סיפורבלשי'רומןסוגות:ארבעביןמוצלחהכלאה

הספרעלילתמסעות.ויומןהיסטוריסיפור ,רגפיביו

אתובידעבכישרוןשוזרתוהיאוסוערתעשירה

נוסימבאום,לבשלזהותוועלאישיותועלהפרטים

איל(האבאמידהיהודיתלמשפחה-1905בשנולד

קומוניסטיתמהפכניתוהאםהנפטבתחוםתעשייה

האניגמטיתדמותופענוחכדיתוךבילדותו>.שמתה
דיים,טרםמאירנוסימבאום,לבשלחייוותיאור

התקופהשלהכלליתההיסטוריהאתהספר'מחבר

העשריםהמאהשלהראשוניםהעשוריםארבעה-

אזורשלהיהודיתההיסטוריהאתזהובכלל-
נוסימבאום.שלמשפחתומוצאמשםהקווקז'

המחציתאמנםהואהספרשלהעיקריהזמןמרחב

ומתייחסחוזרדייםאךהעשרים,המאהשלהראשונה

ההיסטורילעומקומרתקתמרשימהבשיטתיות

אנולדוגמה,כך'קודמות.מאותשלהרלוונטי
ה"בעיהאתלפתורהצאריםמאמציעללמדים

ועלהתשע-עשרההמאהבמהלךברוסיההיהודית"

שאליודיים,מצייןהקווקז,קווקז.יהודיתולדות

ושלימיםהשני'המקדשביתכשחרביהודיםנמלטו
יהודיםוגםבבלגולימקרביהודיםגםאליוהגיעו



מדבר"נווהבבחינתהיההמושב,מתחוםאשכנזים

האנטישמית.הרוסיתהאימפריהבמסגרתנדיר"

ואילך 1870משנתבקווקזהנפטבתעשייתהשגשוג

נוסימבאוםמשפחת •לאזורנוספיםיהודיםמשך

תולדותתיאורובמהלךהקווקזאלהיאאףהגיעה
ההיסטוריתהיריעהאתדייםמרחיבהמשפחה

עלעינייםומאירעשירמידעומציעהכללית
מרתקההיסטוריהתיאורוהמקום.התקופהתולדות
שלדמותולסיפורכתפאורהמשמשואףוקולח

מןאחתרקהיאהקווקזזירתכילהדגישחשובלב.
בדינמיותנעהשעלילתוהספר'מאיראותןהזירות

האירופית.היבשתבמרחיבבעיקרבסערה,פעםולא
אביועםנוסימבאום<ליונה>לבנמלט-1917ב

נעמסעםבמהלךהרוסית.המהפכהמאימיאברהם

המסגדים"ביןאירופה,שלהראשיותעריהביןהנער

לעצמוובונהמתבגרשהואתוךהלילה",ומועדוני
תחושהלעתיםהמעוררוצבעוני'סבוךחייםסיפור

בלבד'שניםושששלושיםשנמשךזה,סיפורכי
מילנראות.האמתוביןלדמיוןמציאותביןמרחף

העטשמותאתלעצמושניכסנוסימבאום,לבהיה
ואףבעיתונותרבותופרסםסעידוקורבאןבייאסר

שלביוגרפיותביניהםספרים,שישה-עשרחיבר
האישמיהומכר?לרבישהיוסטאלין'ושלהצאר

שלהרשמיתהביוגרפיהאתלכתובשהתבקש

אתשמרכיביםוהכזבהאמתחומרימהםמוסוליני?
אוהיהודי?האוריינטליסטדמותהססגונית,דמותו

בשנתהגלותמןלבנושכתבטרוצקי'אתלצטטאם
הזה?"האישהוא"מי : 1931

ועיתונאי'סופרהואהחידה,אתשפענחדיים,טרם

מרשימהמחקריתויכולתנחישותסקרנות,שגילה
אתנוסימבאום.לבשלואישיותוזהותובחשיפת
נוסימבאום,האורייבםליסם.בספרריכזממצאיו

אסר<וגםסעידקורבאןהשםאתגםנשאשכאמור

להתענייןהחלדיים •וביבועליהספראתכתבביי>,
לנקד'נסעכאשר '-1998בסעידבאןקורשלבזהותו
בעצםהמתגאהקטנטונת"מדינהאזרבייג'אן'בירת

הגםבאירופה,ביותרהמזרחיתהנקודההיותה

יציאתוערבכך".עלמושגאיןהאירופיםשלרוב

דיבור

 ;ל;ק~:כ~ןםר~רי~ל
היא,ע~מ;זק'יrזתדק

 .ש;~ע ,ע~;ש wו~י

 ;ל;ק~:כ~ןםר~רי~ל
היאהרביםשיחת  . .ז-- .

ש;~עת.ש;~עת,ג~ש;ך~ם

עתהידעוכיצד
: " -". -T 

 ri ·מ ri~ח;קדקהואךבוך;~ם
~יסזזקו~ים~זהוא wא;

 .גד;לבמשתההנ;לד
-T •; : ' : T 

הרומןאתלקרואאיראניידידבפניוהמליץלנקד'

בכלל'קווקזולהכרתהעירלהכרתכמבואוביבולעי
ביןאהבהסיפורבבסיסושהואזה,ספרכיבציינו

מכל"יותרלךיועילנוצרית,לנערהמוסלמינער
עללכתובכדילנקדשהגיעדיים,תיירים".מדריך

הנפטתעשייתבזכותהעירשלהמחודשת"הפריחה

המהפכהשםעצרהמאזהראשונים."החייםסימני-

קוראיואתומלמדלומדמלכת",הזמןאתהרוסית
שנכבשהאזור'תולדותעלומרתקמהנהבאופן

מוקדון'אלכסנדרידיעלההיסטוריהבמרוצת
אלהוהרוסים.הפרסיםהעות'מאנים,המונגולים,

ולימים,-1825באזרבייג'אןאתכבשוםיהאחרונ

אתבספקואמיתילאוצרזהנפטעתיראזורהפך

העולםבמלחמתהרוסיםלניצחוןשהביאהדלק
ברונישלמושבםמקוםהיתהבקואגב,השנייה.

"בית-השארוביןעשירותאירופיותומשפחותנפט

רוטשילד".למשפחת

במורחובפסרםהיהנוסימבאוםשלהראשוןספרו

הנפט'כאשרימינו'בןלרומןמאודהולםשם-
הופךמהיר'בקצבומאמיריםהולכיםשמחיריו

הגלובליתהזירהשלפניהבעיצובדרמטילגורם

ולשרו.דלתפקדחברותיהשלהיכולותובקביעת
שהקנההואבמורחובפסרםהספרלאזאת,עם

הספרותי'הפרסוםואתהמוניטיןאתלנוסימבאום

העטבשםחתםעליווביבו'עליספרודווקאאלא
אורוראהבגרמניתנכתבזהספרסעיד.קורבאן

איזקסוןח.מירון

גבורה

~ל /roזrזחוקי~בודת
האחדיםח;ת.הכלמד;תלהגיע

: -• --: -T :-• • • 
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 ם:~זr~תל~~ל:כר~~ה~בודת
הע;לםאתהטביעושפעם

:· --• : ' ."' T T 

 ,ק~~כ:~תש;~~יםי /oךע~
:כ~לי;~ה ה~;ק~ל~צ'דrז~ע,לית~בודת
 ,rז~ד;לסלל v~ל·אל~ךסףולשוב
החדש;תהנעליםגבורת

-ז:- .--:--- :

ךל~עךךלךדךל~ע'ט
ר;ל'.:כ~תליר /oלrז~לי
קד·~ב~ב;ריםה wר~~יש

לח;ףרלל.?.ת ד~~~דל~ים
הלילהכבדהיהא'לכאלו
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~קמ;תלקד'אrז~נוי~בודת

~:כלה.לע~מ;rז~~קשל~ל

זמורהבהוצאתבערבית<התפרסם-1937בלראשונה

אהבתםבשםדקמיכאלשלבתרגומו 2001ב·ביתן

והניעדייםשללבואתששבהוהואוביבו>עלישל
האורייבםליסס.אתלכתובאותו
הזהותאתנוסימבאוםלבהרחיבהיהודימוצאוחרף

האבהיהכאילואשליהויצרמשפחתושלהדתית

מפתיעזהאיןוטורקי.פרסיממוצאמוסלמיאציל

<אולימורכבססגוני'אדםהיהשנוסימבאוםמאחר
סועריםחייםלעצמושבנהדמיון'ועתירמתוסבך>

הספרבעטיפתמשתקףמכךשמץשגרתיים.ולא
שלתמונתוזוהאםהיאהמתבקשתוהשאלההנאה,

העטיפה?עלמתנוססתאשרנוסימבאוםלב

התמונהשמשדרתוהאקזוטיותהמסתוריות

רומןפעםלאהמזכירהספר'בתוכןהיטבמשתלבות
בלשי.

האוריינט",של"האוריינטליסטנוסימבאום,לב

באיטליה,יפהפייהעיירהבפוזיטאנו'לעולמוהלך

המוכשרהאישכיהעידמותומקום • 1942בשנת

למות.היכןגםאלאלחיותהיכןרקלאידעהזה

לבחתםבהןבמיליםספרואתחותםדייםטרם
לישאיןמרגיש"אניחייו:סיפוראתנוסימבאום

פעםדייםהעידובכךאלה",שורותעללהוסיףמה
בינושנוצרוהחזקכיווניהחדהקשרעלנוספת

אסרגםהואהלאנוסימבאום,לבשלדמותולבין

קורבאן.וסעידביי

רונןיהודית
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נדמי 1ארתומכליב
-: • : : T • 

 .נכרrזר ttנכר
דעתשצברנואנו

רבברהל

לד~ןהיהימיםבארחם
• T • T TT • 

ק~יר:שלטעם
כאלומותנאלמו."גו~ינו .. :· :· : -:-

נ~ע;התשוקהכשמגל
: :• -T : -T T 

חנ:י~ךרוסגוףרת n~יחר

דוהרת,ר~ע ttל
התערפלה.י nורו

: • • : -: : T 

דקלנו rwז~תריםלשרןאתורבדים
ל wע~ל~ן~תלאמז~לים iי~.נו nאנ

:--: : • :·::• :• •• • T • 

ן v ~רת.חר! ה~~~;;זקחוקרת~לים
~זfן~הד Q ~ל wיחיד.מיתדכצליל

• • • •• T T • • • • 

מרזק~יםסחיצר~יםהי~ב.~~ןןס~ידדלא
~רהךדוךים,נטויינולכ"נחכחפים

:•• -· : -• •• T • 

נר~ים ד;.ע~~lות iשצברנואנו

 ל;;ן v~למולי~ל~נו. :םי~ע~ך~-ת~
~ערףסד tt ונ~~~א-~~פרת,·למעורת

: T • •• 

סיו w:;~רקיעיםנלתי-~~דדרתצפרים
~~tב~ךךיםדער°ךנוולן Tאר•לי ·~י~ז~מ.יד

~נוברת,tי·~ידרתל wס~;לחלצלצו~ל
ה w~קדרד:ם i~חי!ת~חדיק~ם,~נו

לל Q ~ס~סדמדרתמ~ים·כמנוכרתירתד
v ~לרת. 1~הר~ל~צו. . . 

מאז

הלילה;~פלולית
: -: • --: T 

נתןהגעגוע --. -. -
זלעפותכרוח

: --: T 

סר~רךגו;ני

 . 1ליד
 :ז:

12 
 335גליון



עיוורתכציפור

שירייפרסמול"אאםגם i ל~לי.ז"ך-~~~ : . -

ל~ער,א"ל

ולק~~ה),ך~וף 7.רף 9ת i(ךל~י
t'o/ ~ tP ירf פ~i רת.ער.ר

יrז~כון ף~~ rvזי 'tלתור
~ w לם~~ r 

ן i~ךמ~~די~~וץאותו

Vo/ לי~~קס
f מוw .ם

מהכנרתבחזרה

שתדהה,לפני .:·· :· .::· 

w ז:רw ק~תעוד~י~י
התכלת

w ה~לfןז~v סרים
סער~~ם~ין~זpעות
האגם.במיונמהלה

: ' : :-T ' ' : T :--

לעברהשחיתי
' T ' T: '." : 

 ם:~זr~עך~ל
להגיעשמנסהכמי

- .- :ז- : ." . :

tיר i~יrזז;ר~להל~~ן
שבתוכה.

ז : ."

גלעדרות

חדשיום

קר"~בrזtק~ם

f מi קדון~ית~פור

כנפיהמנערתהיא
ז ."ז: ·:·:- : .

ת iלומ rpז~ע~בות
t' ,זרr

להביטפונה
T : -• 

~ f ז~רק,ךהr

ם w ~זr~זבפות
העליםעלהתלויות

י .ז ."- :-

דולה
ז

אחתטפה
' T --

 ,ת~~~~~
חדש"ם i"י

זז

לעצמה,אומרתהיא
ז :- : ·:·: .

למטבחופונה
T T : ' -

 .ה~~לס~ין

טניסוךאלפרדלורד
זקובאיגאליעזדהמאנגלית:

המחסוםעובר

~רום,~ב iךכtקקי~ה

 !~לי~לולהוקרי~ה

rז~~סום, ת~~~ז;יע wז:רו~ל
פעמיאשיםה~מהעת

י-ז : .זז-ז ..

t' ה~~לי~~החן~זו~אותר, 
יו~זp~רק.~ף~חולל~ל~ה

וו~ה יק~~~ ע~~ /oןהע.ת
 .וחזרלביתוסב

-ז : .. :-

ךה, i~הוtקקי~העך:;גית~ע,מון

 !מאפליהאחריהם
-:-·· :• -: •• : T 

בפרידהעצביהיובל
יז . :- ·: ·: . :-

באנ~ה·בעלותי
 tז":זז •-:-

ינך iאא r: fזז~רם /oף 't~י
ם, iו~קך~ן~~חרזrזךחק,

ק~ך~יזבי י~~ת iלךא~יז:רקןה
ם. i ס~~זr ך"ב~~ע.ת

ורכהמתוקה

ו~תו~ה,ן~הךד~ה,~תו~ה

rז~ע,ןב,:םרוrז

ן~הן~ה,ף"ךה~שז:ר~ש·ם

 !המערביםרוח
-T --:-ז 

ורכהמיםלי.נחשומעל
יז :- .- .. :-- ..

רכהנשפיגוועמ~רח
יז-י . : .- . .- .ז· .

שא.חב;אתליהשיבי
- ·: ·: . . .ז

~ים, ה~~:~היקtכ~הי,ע.ת

~ים,נוחי~ים,נו~י

 ;ה~:~~חןה,:בו"א~:;גיך

~ים,נוחי ר~~ןה pעל
 ;ה~:~~חןה,א":בו~:;גיך

~ק~ים,זל"לגו~:;גיךא":בו
מערבמל"אכסופיםמפרשים

• : T , : • : -:ז-

כסופה;לבנהתחת
 T ::זז--

~ים. ,יה~:נו~י,קtכ~הי,נו~י,

מותאחרתבואאל

מות,אחרתבואאל
--ז-

 ,ר~~ל~ק~ךיזב~שותת iך~ע
לצער,אשי"ומפלתסביב

: . -:· :· . . : 

 .לעוררזנוחהעפרחמת
 .. :ז :זז--:

~חוף;ז:רךעק~~ית iחח.ף, 9ז:ררוrז

t' ,סהp .ל.ף

 ,~,עpז~ןהלו~עו~~יזולו ,ד.ל~
ברכה·בליאישאנינפששרה יז:ז . : .י .-: ·: ·: .. :

 ,לזr~~ י~זr~ ,ץ~~ס /o~י~א
למנוחה.ואיחל

ז : . ..--:-

 ;ח~זr יג;:? tPם iל~ק~יילבו,.ע,ב
p ןח.לרף,"ל~

לראותהעומדשגוועביםחסדמתוך

לשירהקשבבהוצאתאור
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גולדברגברברהברזלבינה 1

עורבים

לימשליע;רביםיש
" : . .:· .. ' 

פ;~ל.ז
חכלילייםשפתעל

-: -T -: , , 

ךע;ך~ים

w סדק.לעלש;ל~ים
מפ'ה.

קרעקרעקרעךק;לם
יב;א,והגשם

: -:· .'' T 

בגבורהתרדוהשמש
: -.'' .'' "" , : T 

אדזפה,
:-•• • T 

תעמעםהזהבוגיזת
 ··:-:--זז·:

זהרה.
ז:זז

 'ז~~םלי ש:.~.רז
עגמומיתוילדה

: -: T -: ' ' 

 סי~~~~עקב;ת

~לנות.ש·~ל

סח;ףגי 9ך g~~~דים

סחךרים,

ק;~ים 9~רים ryע.יגי

ח;ךרים,

~ w ת~ים 9ל~ry י;~ם~ת. 
ק;ךא,ע;.רבק;ל

ךם.ק;ל

tיל~י~ם~ם
רח;ק,

T 

 .משםתזפלטיל'א
' ' : T T ' 

ב w ;!!סעל~~גועים

~ ry זםךרr

עלנ;קשהו wו~י

נ;א,נ;אחל;נ;:

זpם. 7לר ,;א

~~לי 't~תחל'ם
ס.רת tt~לנותחל;ם
ש;נה.יםושפת

: -T T 
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דודמשחמאנגלית:

סאראוואןשלהבלונדיניתס~לה

נברא;ת;תמצאל'אספורמחפשאתהאם
-זז:· .-יי:-ז.

~ק;~סולי;ת,~ש;קט wב 9מו .~עירס;חיריס~~~ךרס~ל;זזPל
 ל~ל~;סק.ל.פ;ןאולי ,םי~~;ק~סן ryע;~ךי~לדע lז:י~

הואסרל~ק~~ח;ךי /oס~יש-הו w ~ךהזp~ע
o/ ~~לס~ל;~ךי~ית"ס~להעלל~ רPןןן", 9ז

שלההזפספרל;היהאפלוהחטופים,הר;פאיםאחדאשת
'' .'' --T ' : -: -' ' -: T T T : ' -T '." 

זpם 7~ס~סך~ר '~~;אךל~י~ה 9ההיאך~ז'~ל.יסלtכל~זלס'ך~כ
~ין;~שוט~לה.א'ללע,זאןל, ל~~~ל;~ךי~יתס;סההיאך~ן,

~ל~ריך~י;ןל~ ה~י~:? Vהיא~לא;ס.סrז~ה~ר w-ת~~~~רי~ית

ראשיהצהנ;נים,על-פניבהבלטההשתרע ם;!!השלמחרת
:· : T :ן--' : - ' ' T T T : - : -' ' : '•, : -' T '' 

ם ryי tt ~ wל~ר;ת ת;ח~;ת~סק.ל.פ;ן~די~תמו 9סע,ןכ;ת 7Pס
ןשובשובד~יססהם םי~~~קופ. 9ס~תח~יצו vwשוםעל

~~עט ר~~ןהחןש;ת,ל Wמ;קד ל~~~לא·~ילז~ךצו~יא;סם
סה /tto ~ ,ם;!!~מוזר,ט;~ים.סיוס~ח;קים~יף tt ,ם~,ע wלה~חיל
ס~ריח;תך~ת .ס~ח;קים~תןראש;~ה~ראשז;~רסה tt , ר~~~~סךהר

-ס~עיד;תא'ל ,םי~;מ~ wס;~םדס~.רז""ס~ער .ם:~ TPס~ע;ר
נתפסוההםהר;פאיםשניאתלהצילשנשלחורשמ!!יםנציגים

: ' ' ' : '' :•' : : : -' :· :'' T ' : T '' ' : : 

סוריאליסטיצלוםעיניםאחיזתאלאחיתהא'לשעשינומהבעצמם.
: -: T -' T ',' T : T T ',' - ' -: ' - " ' ' " T ' : ' 

מהי;דעיםאיננוכעתאפלו .אנ;שמשוגתשל
.'' : -::· :-, T " " .'' : , -

ם, v~לי~~יע~ינ;~יש w~~~ריםאולי .ה~ 9~רורה.ק;
תמידשעשוובריםא;תםע;שיםאנשים

:-' T ' T ' T : T '.' T ' 

~ים /oי;זpם-~י~ה 9~רי~תקחוא; ..רבח~זp~ילס~עם ל~~
האם .תוך~י ה~~ל;~~ים ,ם~ 9 י~~לבוtקיםס~ק;~~ים

 ?ץ;נ~ ,ר~ 9 ~ים tPחןל~גירקסו, 9נ;א'ל

ל~נ:ור~חוץ~~רחש "ת~~" םי~~~ ונ~~~ w~ה~ל
~לוו~~~י~י wם w ~ ש~~לזpם,~ד~ז ~~י~דס~לו~ים
ליל;ת~א;סם~ןה W~הא;ד;תעל~פוריםה~~אס

o/ רריל~ס;סהל'א~הםg ע.יגי-ך~לת~ry ,םtt בוץל'אף~~. 

בהוצאתאורבאחרונהראהגולדברג,ברברההאמריקאיתהמשוררתשלהחדשספרההאופים,שרשלבתו

מספרשניםלפניפורסםלילה,משמרתמשיריה,מבחרפולק.פליקסבפרסוזכהויסקונסיןשלהאוניברסיטה

דורמשהשלהעבריבתרגומולשירהקשבבהוצאת



ויליאמסקרלוסויליאם

לומדדקרוצה

שאכלתי
 . :-ז ."

סזpךי~ים~ת

w ור~~~סיו 

א;תם
ז

שמות
 : :-ז

סם 9~ןס

סב"ק.ול~ווrזת

לי~לחי
לחדע,ר~יםסיוחם

 1fל f~חוקים
 1fל fצ;?~ים

הצעידה·הביתעקדת

~~ w ע,ק.ךת~ב·ק.וי-ri ~:ס~עידה ת
רי.;ח~~ר~ל.~~~לוק ת.?.?;ת 9 ~
f סע.~ליW r ע,לה.~יתל~

 .;חיריע;~ך י~~~~כ;~יצ:יי

המדוכהלשפתנגשתשובואז
: T '." ' '." - : 0 T T : " -

ךע;ק.ךתסר~ים,מ;~ךסקןח,מ;~ך 7לקו'א
~?~ W ,ת 9א; ,~ח;ןא"ללת~

א;סה~ד~ה י~~ 1ת;ע;ת,~ו w_קכצ;ת

שגשר.לעלה
: '.' T T '." -

ךש .r~כ;~יצ:יי~ל~לי
 י~~~לרק~צוrז~ק;ל~~י~ים

 . ר~זr~ךע;~ך ,~~ע;ךי םי'?ז~;~לים

באביבהאלמנהקינתהאדומההמריצה

f 1לf בכלויסך~ה
ב

הביתימגושיהיאתוגה
T • • :ז• -•• . 

החדשהעשבשם
T ·: '' T T T '.' 

ה~ל~ח w י~~~~לקrז
ל"אר 'tןב;ת םי~~~ םי~~?
הצ;ננתבאש

T •• -:•:• 

מדיצה
ז . :

אדמה
ז · ..-:

 י~~ק.ת ryב;

גשם

השנה.עליהס;גות
זז--ז ."."-

שנהוחמששל;שים
: ' : '' T T T 

 .בעליעםחייתי
 .-:- . . .ז

ס!ז;םל~דסזpךיףע.ץ
פרחים.מהמ;ני סtיך?ג;ל;תל~ר .:ז ..-: ..

הלבנ;ת
-: T 

פרחיםהמ;ני
 .ז: ..-:

סר~ר~ד י~?~~ת~~ל~ים
אחדיםשיחיםוצ;בעים

 .ז-: . . . : :

באו"םואחדיםבצה"ב
: T ••• -: -T : 

t' ל~יס~~ור~
ם ry ~~ז

~ש;ש םי~~?סיו wף 't~י
בהםמבחינהאניה!ז;םח!זי

 ·:זז . :- .-:- '--

ש;כחת.מבטי,אתומסיטה
-- .ז- ·:ז . :

בניליספוה!ז;ם -. .. . . . 

פדולטדידיוקן

אש"·וגלויתצעידהגך;להאשה
' T : T T ' : : -

בסגר
.ז :

ע;ק.ךתל~ח;ך~~לקזp~ןה
בוח;ב

 :ז

ט;פפתאחתגוונהוגל
 ·: ·:--ז : ." ·:

מדוכהעל
-' : T T 

המרעה,שבאפוי
:• -:-T • • -' : ."' 

סע,~ז:יים,ס;~ד;ת~ק~ה

ן~ה~ןח;ק,

לבני-פרחים.עצים מסתכלתבידהנעל .:ז .. : . . ..
 ·: ·:- : .זז :--

לת;כהבדכוז
ז : . :

נפשיאתש!זשחשהאני
 . :- ·: ···:זז .-:

לשםללכת
·: '.' T T : 

 ו~?סו?~תע;ק.ךתהיא
~ד 9סןp~תל~צ"א

סללוס~ןחיםת;ן ~r 7ל~נ·
מו~ה. 9סס~~הך~ת 't ~ךלזpק·~

w להה~~יב
פלועודדמאנגלית:

קבוצותעלהבנויהפתוחהלשידהעבדהמאוחדתבכתיבתוהעשרים.במאההאמריקניתבשידההמודרנהמחשובי- ] 1863-1963 [ויליאמםקולרםויליאם
מפורטתסטטית,תמונהיצירתתוךאדם,אואובייקטשלמצבתמונתלצלםניסיון-אימג'יםטיתבעיקרההיאשידתואךדיבור.ושפתעממייםמקצביםנשימה,
במצבעצמומעמידהמשודדכאשדיחסית,לאובייקטיביותולהגיעמצלם),(אךמציידשהואבסיטואציההשדה"אני"אתלערבשלאניסיוןישבאימג'יזםמאוד.

החמלהויחםהאמפתיהנוצריםשלו'ההתבוננותממושאיויליאמםשלזהיחסיריחוקמתוךדווקאאךהרגשית;ההתייחסותחשבוןעלאינטלקטואליתודעה
יום.קשיועמליםמהגריםקשישים,שלדיוקנאותאמןבידמשרטטהואהעם,פשוטיעםיומיומיבמגעשבאהישןמהסגנוןכפריכרופאכלפיהם.שלוהעמוק
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נצחירווקלהישאררעהיה"מהמהרהר:יוערךכשישראלאו ;> s<עמ'

צריךהיהשמאתוהההוא .) 28<עמ'וארצות?"ימיםפניעלולשוט
בהיותוספקמטילואףיםיורדולהיותלשובחולםהוארווק,להישאר

לרווקותוהכיסופיםישראל'.'פסטיבלשלהאמנותילמנ~למינויוראוי
הימההשאיפהלמדינה;עםביןניתוקקרי:לאומית,רווקותעלמרמזים
מסעגםשהוא<משאהאדמהמשאללאלנדודיםכמיההאלאאינה

עלמעידיםישראל'ל'פסטיבלבאשרוהפקפוקיםניסיון>,מלשוןומסה,
תרבותית.והןפיזיתהןהישנהזזדשהבמולדתוזרנטעשהואיוערךישראל

מתלבטשנה,חצישלניתוקלאחרלבת,האבביןהראשוןבדיאלוג

עלאשראתלהמגלהוכשהואאיתה",גלויולהיות"לנסותאםהאב

שלשפהעםמדינה ...כלאכמוזהכאןיודעת,"אתאומר:הואלבו'
עםעילגת.בצורהמדבריםאנחנואותהשגםמיליוןארבעהחמישה

המדינהמילוט.פתחשהואמהיםחוץהצדדים,מכלסגוריםגבולות
 ...ברורלאכיווןתפסתיבכלללי.שהיוהחלומותועלעליקטנההזאת
בארץכאלה.ישראליםישפורח.אניבחו"ל'אותילראותצריכהאת

הפתוחביםאותםתשיטאובאוויראותםתעיףרקכבויים,הםשלהם

 .) 38<עמ'זוהרים"פורחים,הםוכבר

עדמביכהסיטואציהבעקבותמתרחשהזההדיאלוג

יגיל'שלהמיומנתבידוהיטבהמשורטטתמאוד'
שהזמיןליווילנערתבמלוןבחדרממתיןהאבכאשר

בתו.אתהדלתבפתחלגלותונדהם , VIPמשירותי

אךודווקאיתכעקשניתשהצטיירה-ילדהאותה
כמרדניתמוצקים;עקרונותובעלתאידיאליסטית

מידרדרת,-ונבונהאינטליגנטיתאךואקסצנטרית
המפנהנקודתלזנות.האב,הזנחתבשלמעטולא

ללונדוןהאביגיעכאשריותר'מאוחרעליותתרגש
באקטשהסתבכהלאחרממעצר'בתואתלשחרר
בעיצומומכן'לאחרקצרזמןואידיאולוגי.מצפוני

ישראליחווירמדונה,אתלישראללהביאמו"משל

ולחייםללבנכנסלאאניש"אםההארהלנוכחיוערך

הקרוב,בזמןעכשיו'ממשעכשיו'שליהילדהשל
האבמביןובהמשך .) 67<עמ'אסון"לקרותעלול-

רקהיושליבחייםעכשיועדשעשיתיש"ההפקות

'אניאתלהצילזהשליהחייםשלהגדולהההפקהאבלהאפריטיף.
עמוקתהליךיניעההכרההלם .) 70<עמ'טוב"ייגמרלאזהכיואפסי'

פיזילמסעויצאמאדישותוהאביתנערשבעטיהטרנספורמציהשל
הידיים.ביןלותיגמרשזולפנימדינתו><כלומר:בתולהצלתונפשי

בפנימתוודההיאגםשהריעצמה,מפנילהצלתהמסעבעצם,זהו'
ללאוםכלומר:ולעצמה;לאביה<כלומר:לישראלחסדנוטהשאינהאביה

ולמולדת>.

הגדולהההפקה 1

עמ' 168 , 2008עמדהכרמל;,הוצאתואפסיאנייגיל:רן

מצויןואפסי'אניגיל'ירןשלהחדשספרושלהאחוריהכריכהדבש
הנסתרבצדשתכיליצירה ...לאורלהוציא"מבקשתעמדהכרמל;שסדרת

חרדות,בצלהישראליהקיוםמורכבותאתוהאישי'האינטימימהעין'
שמכונןהפרוזאילמהלךמזוהולמתהגדרהשאיןדומהותקווה".ציפיות
ישזת pנבהחלמתגבשזהמהלךהאחרונים.בספריויגילרןהסופר

המאוחד'<הקיבוץאהרחוןבהרביניםסעבור ,) 2003ביתן<עמדהאזרוריזמ

 .ואפסיאבנילעכשיו'נכוןלשיאו'ומגיע ) 2006
מהעיןנסתרתשאינההישראלי'הקיוםמורכבותאבל

גםנסתרתשהזכרתי'הראשונותהנובלותבשתי
לעלילתבניגודיגיל.שלהחדשברומןנסתרת

המשורראתיגילמציבשבמרכזהאז,רוריזמשיזת pנ
מדינתלהקמתהראשוןבעשורשטרןנחהחריג

מציבשםאהרחון,הרביניםסלעלילתובניגודישראל'
ישראלבמדינתכהן'מאירהאוויר'חילטייסאתיגיל

מציגואפסיאנישבעלילתהרירבין'רצחשלאחר
שלאביבבתלאיילת,ובתו'יוערךישראלאתיגיל
יחסיםבמערכתמדוברכשלכאורההתשעים,שנות

נדמההישראלית,החברהלבתו.אבשביןנפתלת

בקןחודרניעיסוקלטובתנזנחתראשון'במבט
שמתקדמתככלבקורא.מהתליגילאבלהמשפחתי.

שהיחסיםהחשדמתגנבוהמרתקהצנוםברומןהקריאה

האבשביןליחסיםאלגוריהאלאאינםלבתוהאבבין

שהחברהלנוומתחוורלמדינתו'עםביןאולמדינתו
האב,שלבשמוכברמככבתהיא .הרומןגיבורתהיאהיאהישראלית

ובתו .יוערךמראלאאינוזהישראלטיפוסי'ישראליכלוכמוישראל'
והתמורהואפסי"."אניכלבפינקראתאיילת,יוערך'ישראלשל

שכינוייההשכינה,שלגלגולהאתמסמלתבשמההזוהמכמירה
ישותכלומר:ואפסי".ל"אניהשחר'איילתאוחןאיילתבמקורותינו:

אינויגילאחרות:ובמיליםלארנונה.להובילהעלולהביוהרה,הלוקה
מעצמנו.עצמנואתולהציללהתעוררלנוהקוראבשערמוכיחאלא

הקורא,בתודעתוגידיםעורהסמויהרובדשקורםלפניכאמור'אולם,
-האבלביןפאנק,להקתסולניתהבת,ביןביחסיםשמדוברנדמה

אמניםבייבואומתמקדהאמרגנותמענףהמתפרנסמצליחקרייריסט
ברזל'של"אופיעםנרקיסיסטית,סטיתרוקיהיא •לארץלאומייםביב

בסצנתהראשוניםצעדיהאתהעושה ,) 10<עמ'פרד"כמועקשנית

ידוהשולחאמיד'עסקיםאישהואאביב;תלשלהמחתרתיתהמוסיקה
למשפחתו.ואדישמנוכראבללשלאגרים,שהפכובקופרודוקציות

והמשפחתי'הפרטיבמישורנמנעתבלתיהתנגשותיגילמשרטטלכאורה
כשהואהרומןבפתחכברסמוייםתודעהרמזימפזרהואשלמעשהאלא

זהיותר'הרבהרחבבמישוראךאמנם,נמנעת,בלתילהתנגשותמכוון
מבצעתואפסי"כש"אניאמןביד~וליםהרמזיםוהלאומי.החברתי

ובסביבתהרוסים",פועליםשיריש"יודעתעלומהגיבורהעלשיר
פצועה"שלוםיונתשלו"פוסטרמכאפייה""חולצההודיים","שטיחים

ישעיהומהנביאמצטטהואואפסי","אניהכינויאתלבתומצמידכשהאב
בבל,עלנבואהזושבמקורהלקוראמתחרומהרהועד ,)' 'l"ח' ,ז"מ(

שבספרואלאויוהרה.אדישותעלכעונשחלקהמנתיהיווןtמוןששכול

הישראלי,למושאההבבליממושאהישעיהונבואתמתגלגלתיגיל,של

ומראההאדיש<העם>האבתמונתהקוראעינילנגדמזדקרתופתאום
אזהרהתמרוראלאאינהוהאלמוןהשכולונבואתהיהירה,<המדינה>הבת

ובעונהבעתהואיוערךישראלזהבמובןההתרסקות.לפנירגעחריף
שלהקודםספרוגיבור-כהןמאירשלהמשכווגםהיפוכוגםאחת

עמיריגאלשלבחייולהתנקששבקשטייס-האחרון"הרביניסטיגיל'
אף-רביןרצחאזכורללאוהנה,המדינה'".'נגמרהשבגללומשום

-החולפתהמאהשלהתשעיםבשנותמתרחשתואפסיאנישעלילת
אלאהטהורהפוליטיבמובןלאבעצמו'לרביניסטיוערךישראלהופך
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שיהיהלפניהישראליתלחברהתיקוןשדרושלהבנההנוגעבכל
שלישיית ,"הפרלמנט"לשיחתהודותגםמבזיקהזוהארה .מאוחר

'אניעובדתשבהפלורנטינית,בפיצוצייהשיושביםמוניותנהגי

 ,לועדשהיהמקרהמרעיוחברעםחולקהנהגיםאחדואפסי',
עלתחרותבשלבנייןלכליבחנותעובדבסכיןדקרקצבכאשר
במכשירהמאזין-יוערךישראלכוללהשומעים,בחורה.שלחסדיה
לדחוףשניסה ,הנדקרתיאורלמשמעפניהםאתמעוויםציתות,

ההשכללמוסרסיפורואתמכווןהמוניתנהגאבלפנימה.מעיואת
לנסותיכולאתהחביביואז ,שלך"התיקוןהחמצתמפניבהזהירו

נעשה.כברהמעשהאבל ,מחרעדלמקוםהמעייםאתלהחזיר
לקחתהתחלתישאניהקבלהבשיעוריזה.אתתקןלךעכשיו
לתקרן"יוכללאמעוותביהדות:לזהשקוראיםאותנולימדו
 ,) 108<עמ'

חינם"אוכליאומפוקפקיםלטיפוסיםבינותהבתלהצלתהמסע
כאשרלמשל,הומור.נעדראינו ) 76<עמ'שינקינאיםפלורנטינים"

קשהלאוידוע,שיכורכמשורררןאריהשלדמותומפציעה
ההרכביםאתיגילמכתירכאשרגםוכךיגיל.מכווןלמילנחש

"להקתכמובשמותחלק,בתונוטלתשבהםהמוסיקליים,
שחורים"שזיפיםולהקתהתרנגולים>ללהקת<כהדהודהכרבולות"
במהלך ,כמו-כן ,) Red Hot Chili Peppe·ו s-ל<כהדהודרקובים"
הבידורמהווימוכרותדמויותשללבסךיגילמצעידהעלילה

הגשש ,זוהראורי ,נויצחיאתכוללהכוכביםמצעד .הישראלי
מפניהמקררעלמנעוללו("שהיהקישוןאפרים ,פשנל ,החיוור
("מסכןיגילגדי ,הסופרשלואביו ) 62עמ'רצויים"לאאורחים
שלונסקיגם ,) 79עמ'גולם",שלווהבןפרפריתאשתוכיהפרפר

אינןבסיפורשלהםההבלחות .ברומןמככביםלי"גוץלי"עוץו
שהחל ,יוערךישראלהגיבורלביןבינםלחיבורמעברמקריות.

"בשנותחייםמפיחות ,בחלקן ,הללוהדמויות ,מקומיכמפיקדרכו
<עמ'חמים"ב"זיכרונותהגיבוראתומציפותהטובות"השבעים

"היומסוגהתרפקויותמניבמהןחלקעםהנוסטלגיהמפגש ,) 77
הבנים.דורנגדאישוםכתבאלאזהאיןלמעשה,אבל,זמנים",

הבניםדורחלוצית,חברהובנוחזוןהגשימושהמייסדיםבעוד

עטתהמשים,מבלי ,וכךבשמירה.ונרדםהבידורהוויאלנשאב
שהיאמביןוהאבואפסי','אנישלדמותהאתישראלמדינת

בעיהאלאנעוריםמרדסתםכאןשאיןלפורענות,"מועדת
להכעיס.חזקהנכון.הלאבכיווןאבלמאוד,חזקהשהיאאמיתית:

 .עוצמתיתאישיותלהישכימדי."מאוחרהיהזהאזשכברנראה
כשמבליחמחלחלתהזוההבנה ,) 99<עמ'הקצה"עלשהולכתואגרסיבית

אתילדה,עדיין("אתפרקםעוזישל"ילדונת",השבעים,שנותלהיט
בשנות"איךנזכרהאבמבקשות"),עינייךשתיאשראתיודעתלאודאי

בעצםעצוםמרחקאיזהלעצמיוחשבתישלוהמופעאתהפקתיהשבעים
והרגשתיאור,שנותשלמרחקואפסי',ל'אניהזהבשירהילדהביןיש

וכאן ,) 101<עמ'למטרה"קליעהשלקטןחץבלבליתקעמישהוכאילו
-השבעיםשנותשלהישראליתהתמימותהאשמה.כתבגרעיןמקופל

וההתעלמותהימיםששתמלחמתשלהאופוריהלתחושתבהמשךאולי
כלכאםמתגלה-הכיפוריםיוםמלחמתשהציבההאזהרהמתמרור

העוקבים.בעשוריםישראלבהשצעדהלדרךהנוגעבכלחטאת
והיא ,ממנובמנותקהחיה ,רותילאשתויוערךישראלפונהלובצר

אתשמהדהדהסברומעניקהאבודה,שבתםבתחושתהאותומשתפת

"אנחנולמולדתו.לשובהגלותע; /oהיהודיהעםשלהעזההכמיהה
רצינוואנחנויחסית,נחותותגשמיות,ארציות,ישויותבעצםשנינו

ביקשנוילדים.חשוכימבוגריםאנשיםהיינוכיילדהאוילדמאוד
אלינוובאהלבקשותינונענוהיקוםשלהגדולותוהאנרגיות ,וביקשנו

חצין,

 ::r .לפידיאירמאנגלית: ~ 1לארקיןפיליפ

מיראביליס""אבירם

~ p קיij יןpהנ:יחילון
ש·ל /oדזקזקים~א;תע w ~ ף.ל~~

- )ילי;:pז~~~סרק~תס:ה(ןה
צ'טרליגברתעלהחרםס!זוםאחרי -:-·· . -··:· -: :·:· :· :·: . 

 ס?~י~ ijל /oסראש;ןס~?ב;םךל~~י

ןקס;סה~קךהא;סה 7 ,~
הנ:י~קחות,ל /oסוג

טבעתבשבילהתנצחות . : -: . : . ---' 
שש-עשרהבגילשהחלהמבוכה

: T T"" '.' : ' " .'' :" 

הענינים.לכלוהתפשטה
: ' : -: T T : T ' :ז' 

יוס"אבבשם.מתחילאבי
"השנהזהבלטיניתמיראביליס"
כללבדרךוהכוונההמופלאה"

הניחשבההשנה ,-1905ל

יסודותאתאיינשטייןאלברט
הזהבשירהמודרנית.הפיזיקה

הפרטייםהיסודותמונחים

גברשביןלכימיהלכימיה.
לאשה.
אתברקענגנולביטלס.ובקשר
חדרחלוןדרךנכנסה"היא

הזהבשירמילהכלהאמבטיה",

לארקין.פיליפעםתתכתב

ק~ה: /o~רי~ה r~iJזת ת~~ך~ז
דברא;ת;הרגישובלם

,•' T ' : ' I T T 

הפכוהח!זיםכל
T ' - -T : 

 ,ק~~ iJ~ל~~לrזתל~רי~ה
 .~~יד iJלר /o ~~~יא;ת; /oל~~סק

י;תרט;ביםלהי;תהיויכ;ליםל'אהח!זיםאז
T ' - -: ' T ' : ' ·• 

לש /oדזקזקים~א;תע w ~ ף.ל~~
- )ילי;:pז~~~סרק~תס:הןה /o(ל~ר;ת

~ p זוםרי!~iJ לח.רם~iJ ךלי 9 '~~ק.ךת
 .ס?~י~ ijל /oסראש;ןס~?ב;םךל~~י

סומקרוני

 ,שלךאומשליעליונהיותרהרבהמס;ורהשהיאלמרותואפסי','אני
הכרחנואנחנותיעלם."והיארבזמןאיתנולהישאריכולהלאהיאולכן
טבעי ,ישראלהבעיות.עםתתמודדלךועכשיולעולם,לבואאותה

מכדימבוגריםאנשיםשנילכאן.אותהמשכנואנחנובעיות."שתהיינה

לארץהזההעליון ,הרוחני ,השמימיהיצוראתמשכוהורים."להיות
<ההורים,החומרביןהבחנהעושהיוערךרותי ,) 141-142 , 146<עמ'שלנו".

המובטחת>.הארץאתשמסמלת<בתם,הרוחלביןהאומה>אתשמסמלים
"הריוןבמחלקתהייסוריםמסכתאתישראלשלבזיכרונומעליםדבריה
בשלבדלים.לחיותשסיכוייההעריכוכשהרופאיםובפגייה,גבוה"בסיכון

הפגה>חייעל<המאבקהגלויהרובדביןמדלגיגילשרןברורכברזה

מקבללאיוערךישראלהמדינה>.לעצמאות<המאבקהסמויהרובדלבין
עללהילחםומחליט ,אשתובנבואתשאצורההעגומההגורלגזרתאת

להמייעדגורלאיזהלדעתכדיאבלואפסי','אנישלעתידהועלחייה
הזה.והחכםהיפההספראתלקרואומומלץצריך ,לכולנובעצםו ,גילי

·:· 
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,-
גופה.ובטיפוחהילדיםבחינוךמשקיעההחמולה,שלהפטריארכלית

כאןנעשתהלאמסארוה.טוענת ,ממציאותידמיונייותרהואזהמודל
לצורךאסטרטגיותבלימודבעיקרחיתהההתערבותתרומתמהפכה.

מסוימת.שליטהולקבלתהפטריארכליתהמשפחהבמסגרתתמרון
לתוכנית,האמהותהתייחסותהיהמסארוהאתוהתנזיהשקומםמה
וכלביקורתכלחיתהלאלהפתעתה, ,כאןהיהודי.שבכדברהקושמ

ההתפתלויותאתלראותכדיהמחקראתלקרואצריךהסתייגות.
מסארוה,סוברת ,לאומי~אבסיועבהעדרזה.ליחסןשניתנוההצדקותו

כמומחה,שידוע ,היהודימהכובש-שהיההיחידהסיועאתקיבלוהן

לכובשלהידמותרוצותשהןלאהחינוך.בתחוםובמיוחדמדע,כאיש
המערבילמודלנחשפושהנשיםאלאטוענת,היא ,רצונואתלהשביעאו

 ,והסיקוהיהודית,בחברהשעובדיםמהבעליםעליושמעואובטלוויזיה
 .יוולזכויותלאדםדואגהזהשהמודל

שאלותאיןכחולה,זהותתעודתבעלתערבייהעצמה,לחוקרתגםאבל
היא ,אניכיבפרט.היהודיהכובשומטעםבכללהמערביהמודללגבי

כשגדלתילמודרניותנחשפתי ,כמותןשלאטוענת,

למדתימודרנית.יהודיתובמדינהמתקדמתבחברה
ביקורתיים.כליםוקניתיהעבריתבאוניברסיטה

,בחנתיופוסטמודרנימודרנימערבילידענחשפתי
זהותי.עלונאבקתיוכפלסטיניתכאשהמקומיאת

 17-<עמ'"נרגעתי"ועתהלמורכבותההתוודעתי

עלהתוכנית"אימוץ"אתמסארוהחוגגתעתה ,) 16

המערבית,התוכנית"חיקוי"אתהאמהות,ידי

אוניברסלייםפסיכולוגייםומודלים"ידעשמאמצת
אםלכלכמתאיםומוצגולאום,דתתרבות,חוצי

 ,) 21<עמ'ילד"ולכל

המערביהמודלקבלתשלהמהלךאתלהביןכדי
 .ולמשנתופכרןנץלפרכאןאדרש ,עורריןללא
הקריביים,באייםהקולוניהממרטיניק,שברח ,פכרן

 .זהותואחרבחיפושיוארוכהדרךעשה ,נולדשבה
ההיסטוריהספריכילידאותושלימדושמההביןהוא

כחוליהיוהקדמוניםאבותיוכיהקולוניאליים,רנחיטןח 1הטיפחקוהמכוןו
מחוץאלהנתין"כתיבתזוהי ,שיערוזהוביעיניים

הביןפכרןאךאוניברסליות,לתוכניותטענושםגםלאנושות",
בספרוהאוניברסלי.שלהדוברלבן,פירושוצבעחסרשאוניברסליזם

מקולליםבלבד: 36בןוהוא-1961במלוקמיהמותולפנימעטשכתב
העםבידיהמיושבהבנייתעלמדברהואבבל> , 2006 (אדמותעלי

מערביים,מודליםשל"ה[ע]תקה""השלכה""הפנמה"עלהשליט,

כמפלטהאירופיתהנאורותאתהמוכפפיםבנפשקעקעושמחבריהם

"החייתיים".מדעת","הנבעריםשלאחרון
אומר:היההסתםמןמסארוה,שלמחקרהאתקוראהיהפכרןאילו
רוצותהןכילאהמוצעהמערביהמודלאתמקבלותאלהנשים ,נכון

שיצרהדיכוטומיהאבל •לולהידמותאוהשליטרצוןאתלהשביע
-אי-התרבות-היתרלכלאירופיתלבנהתרבותביןהלבןהאדם

לתרבותלהתנכראלאאחרתדרךכללהןשאין ,כךבהןהוטמעה
לפניעודהמערביתהתרבותאתהפנימו ,פכרןיאמראלה,נשים .שלהן

שלהמאייןהמבטדרךעצמןאתרואותהןכי ,בפועלבהשהתנסו

ללבןבהשוואהרקשחור

פכרןפרנץפיעלקריאה

האתג•ר:תזכניתוכיבוש,אמהותילדיםמסארוה:אפנאן
ירושלים,במזרחהרךלגילתזכניתזאבות,אמהותהדרכת
 , 2007העבריתהאוניברסיטהבחינוך'הטיפוחלחקרהמכון

עמ' 139

O ביןבמפגששנוצרהפסיכולוגיהסבךאתהמתארמסמךהואזהפר
סבךהפלסטינים,הערביםלביןהישראליהשלטון
"מערב","מזרח"לגבי/עליונותהנחיתות

בחרהישראלית,פלסטיניתערבייהמסארוה,אפנאן

עשריםהערבי'במגזרביותרלמושתקיםלפנות
ביתןממסגרתפעםאףיצאושלאאמהות,ושלוש

"תוכניתעלדעתחוותביקשההיאמהןוקהילתן.
האוניברסיטהמטעםבכפרןשהופעלהההתערבות"

לסייעחיתההמוצהרתשמטרתהבירושלים,העברית

הצטרפותםלקראתהרךבגילילדיהןבחינוךלהן
דעתןאתמסכםהספרהפורמלית.החינוךלמערכת
"מטעם",התערבותתוכניותעלשאלותומעלה

ל"אדםכאלהתוכניותבמסגרתקולניתןלראשונה
ב"כלא"החיותנשים,הדוברות,בפילשון"ללא
ירושלים,שבמזרחטובאבכפרבביתן"כלא",בתוך

"חציתושביו'ממרכזה.ומנותקהעיר'בשוליהמצוי
נמוכההשכלהרמתבעליישראל'במדינתאזרחים"
שללדבריהנתונים,הםקשים;חייהםותנאי

חברתיתסגירותבתנאיכיבוש"תחתמסארוה,

פטריארכלי'"פנימיכפול:מדיכויסובלותהנשים ,) 98<עמ'ופוליטית"
"משתוקקיםהכותבת,מתארתהכפר'"רחובות"פוליטי",-וחיצוני
המעטות ]".[לבתיהןמחוץנראותאינןאךבושחיותהנשיםלצעדי

כעושותריקותבעינייםבמהירותשהלכואוגבריםידיעללווושראיתי

 ,) 97<עמ'דופי"בושישמביךמעשה

אךשידברו'הכותבתשרצתהכפידיברו'האמהותכללאאמנם
הנשיםשלהבדידותעלתהראיונותבסדרתביטוי.קיבלומצוקותיהן

המודעותחוסרהגברים;ובשירותביתבעבודותהמתמידעיסוקןבבתיהן;

הילדיםבגידולאפליההילדים;חינוךובנושאהאשהלזכויותוהידע
שלאמשפחהלקרוביאוהכירושלאלגבריםנישואיםלבנות;בניםבין

אואהבהעללאוודאיאיתןדיאלוגיוצרשאינולגברמכירתןאהבו;
איוםתחתחייםמשפחתן;רכושהיותןבבית")כיסא ".ינא"(מיןעל

בתנועההגבלותנוספת;אשהלקחתאואותןלנטושבעליםשלמתמיד
חיבהמגלהואינוילדיועםמדברשאינונפקד","נוכחאבבמרחב;

מתמי.דפיקוחתחתמגבילחמולתידפוסכלפיהם;

האמהות,עלאהובהפמיניסטית,פלסטיניתהמקומית,המחקררכזת

המודעותוהגברתביניהןהסולידריותהדגשתידיעללהעצימןהתכוונה
משפחהשלמודללעצמןיצרושהאמהותמספרת,מסארוה .למצבן

ובילדיובה'מתחשבאשתועםמדבראוהבבעלשבהמערבית,גרעינית
מהזרוערחוקהבמרחב,בתנועותיהחופשייהאםבחינוכם,חלקונוטל

האחר.

החוקרתמסארוה.שלהמורכביםחייהעלאומרהיהמהלשער'גםניתן
ומנצחת,מנוצחתוישראלית,פלסטיניתכ"בו-זמניתעצמהאתמתארת
האמהות,עםבמפגשלישראליותמתכחשת ,) 16<עמ'וכובשת"נכבשת

"בלתימקוםהחוקרתכ"אנתרופולוגית"היאטובאהכפרבסמטאותאבל
אפילושהרימשפחתה,בנימול"התייהדותה"משוםמתגוננתמוכר".
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עברית,יודעתשהיאכפייודעתאינהאמהשפתאת

שלימאמאש"מנעוהפקודות,ניתנוזאתשבשפההגם
שנה"מעשריםיותרבמשךמשפחתהבניאתלראות

וסבתאסבאבליגדלהעצמהשהיאלכךוגרמו ,) 16<עמ'
ערבייההיאסובאכפרנשותבעינימשפחתה.בניובלי

היואליההיהודית,לחברהל"שם",הקשורהישראלית,
עםלהזדהותרוצההיאבלבהאבל ,להשתייךרוצות

כשהיאהקופחת,השמשתחתהזה.הכפרבנותשלכאבן

היאמג"ב,חייליבידיתעודותיהלבדיקתמחכה

אקדמאיתהיאלירושליםהביתהבדרךאבלפלסטינית,
ורשימותבערבית,קלטות ,רשמקולעםישראלית

ישראלית,פלסטיניתערבייהחוקרת,אשה,בעברית:

הארץצפוןתושבת ,נוצריספרבביתשלמדהמוסלמית

אמצעשלוירושלמיתבערבית,השבועבסופיהמדברת

העברית.בשפההשבוע

לסכיזופרניהביטוייםהםאלהפגרןשלבמושגים

מכאןהאירופוצנטרית.התרבותעםבמפגשהתרבותית

שהיאלמהשלה.הטבעיבמרחבחשהשהיאהזרותגם
אתניתנסיגהקוראהואחיים,"מורכבות"קוראת

חיקוישלפתולוגיתאובססיהשלתוצאהוזהותית,

המערב.

רוניתהפתרון?הואהזהויותריבוידווקאאוליאבל

אוליחיתההמאוחד>,הקיבוץ 2001וכתוברוא (':pמסלון
"מערבי"כמולקטגוריותמוצאבהיברידיותדווקארואה

קשהקטגוריות"אשה"."גבר""לבן""שחור""מזרחי"

היברידיות .אליהןלחזורמאפשראינופירוקן •לבטל
אותהבמחותנות.המלחמהאתומחזקתנזילותמאפשרת

רקשחורהואכישקבע ,פגרןגםשנלחםמלחמה

 .שלובכפרלא .ללבןבהשוואה
שאלתמסראוה:אתשואלודאיהיה ,יכולהיהפגרןאילו

המשפחהמהיהמערבי?המודלמהופעםעצמךאת
משתקפתשהיאכפילאנשאפת,כךהכלהגרעינית

מערביתגרעיניתמשפחההאםהטלוויזיה.בסרטי

אהבה? ?פטריארכליתהיררכיהביטולגםמבטיחה
הואהמערבית,התרבותשלבאוניברסיטה ?התחשבות

מיחידים,רקמורכבתשהחברהמלמדים ,בספרוטוען

הםאליליה .שלובסובייקטיביותמסתגראחדשכל
אחות,אח,אלושםשהוחרםומהויהירות.אגואיזם

 ,אחיג'מאעות.שכונתיים,מפגשיםעם,ועדות ,חבר
התחבולה-פירושו ,וחברי ,ארנקיפירושו ,טועןהוא

קרהמהראומעצמה.בחילהחשהעצמהאירופהשלי.

איזהמעייניה.בראשהואשהאדםשהצהירהלאירופה,

הנאורותשלהשיחהאםועוד:הישגיה.עלשילמהמחיר
ובוקדמהועלחופשעל ,מדעיהיגיוןעלמדברלא

המקומיההבדלאתלחסלמבקשברבריות?מניחבזמן
האוניברסלי?בשם
עלהיוםוהתקבלהצעירפגרןשהציעמהמקרה,בכל
מוטבשואל"אדם"עשניבעולם:רביםצעיריםידי

לנקוטישזהירותמשנהבמקומותינו.גםשיתקבל
בקרבגםאצלנוהמופעלותהתערבות,תוכניותבהערכת

יחזירושלאכדימאתיופיה,אומרוסיהחדשיםעולים

המדינהתחילתשלההיתוך""כורמדיניותאלאותנו

 ·:·ולהשלכותיה.

החרדהצומחתשבוהמקום

 598 , 2007דבירפורח,הלימוןשםהארזאתהידעתשוורץ:יגאל

עמודים

O שלדימוייהאחריהעוקבמונומנטלימסעהואשוורץיגאלשלהאחרוןפרו
בתחנותדיוןתוך ,עוזעמוסועדממאפו.העברית,בספרותכינונהודרכיהארץ

השינוייםשלניתוחותוךהפנימיות,וסתירותיההאוטופיהשלבהתפתחותהמרכזיות
העברית,הספרותאלספרותימסערומןמעיןהואעצמוהמחקריהדיוןבה.שחלו
בנשימההנקראחיבור ,מושאואלתשוקהרווירומן

 rהספרותביןהאבחנהאתמטשטשגםכךומתוךאחת,
, f 

החושףספרותימסעזהובזמןבואבלהביקורת.ובין
הבסיסיהמתחאתהמיתוס,נבנהשעליוההכחשותאת

שוורץהללו.הרומניםכלשלבבסיסהגלוםהארץכלפי
שלהיבטיומכלולעלמלעמודנרתעלפעמיםעצמו
יסודותמותיררביםובמובנים ,בוהטמוןוהחורבןהמתח

בוודאיהוא,אבללהסתירכדיפועלתשהספרותרבים
לדיון.חשובהתרומהבושישבאופןאלההיבטיםמסמן
כמבנהבנוימרכזיים,פרקיםחמישהשבו ,הספר

מוקדשיםהראשוניםפרקיושניסימטרי:גיאומטרי

הציוניתלהתיישבותשקדמואוטופייםלתיאורים

שניהרצל>,שלא~לםבוילבדמאפושלציוןא<הבת
<הואהארץ""דורלסופרימוקדשיםהאחרוניםהפרקים

עמוסשלוצפענווודיםשמירמשהשלבשדותהלך
ביצירתהמשתלבהדמיוןתהליךשלכמבטאים ,עוז

לאומיותיצירותביןהמקשרהפרק ,בתווךהמדינה.
אמןביד .ל~לו ,לברברלא-לואידוריוסף ,שולילסופרמוקדשאלהמונומנטליות

היסודיהמתחהדגשתתוך ,הארץכלפיהמורכבהיחסהתפתחותאחריורץשרעוקב

כךהארץ.אלהחדשההעבריתהתשוקהשלהביוגרפיהאתומציג ,בתוכוהגלום
מסעלמעיןבעצמולהיותהופךלחשוף,רוצההואשאותובנושאהספרמשתלב
 .שבירתוקולותאתמסמןהוא ,הלאומיכנרטיבגדרשהומהבתוךההווה.אלהמוביל
ההכרחית.נפילתואת-החדשהיהודיתיאוריבתוך
נרמזת:רקאלאבבירורמצוינתלאהיאכיאם ,הספרשלמסקנתוזוהי ,ואכן

קריסתם,אתהאוטופיהתיאוריבתוךיסודה,בעצםהאוטופיה,בעצםהטמוןהחורבן

ברמיזה,כללבדרך ,לנומראהורץששומהההכרחית.נפילתואתהצברדימוייבתוך
החרדהוצומחתעומדתשםדווקאכלאומיים,המוגדריםהנרטיביםבתוךשדווקאהוא

האיום.גורמיונחשפים

עוד ,עצמוקאנוןאותושלשכפולמעיןזובמסגרתלראותניתןראשוןבמבט

זולראייה ,בהמשךשאצייןכפיהלאום.כתולדותהספרותתולדותאתלתארניסיון
ומתוךמפורשתהזדהותמתוךכותבהואזה:אתמסתירלאאףוהמחברבסיס,יש

הנגזרותבעיותחרףאולםהעברית"."הספרותכותב,הואשעליההספרותאלתשוקה
שלהביקורתילדיוןשמעניקמהגםשזהלצייןחשוב ,אליהןנשובשעוד ,זומעמדה

בתוךהטמוןהחורבןאתלהמחישרץלשרושמאפשרתהיאההזדהות .כוחואתורץשר
חרףפורצתהקטסטרופההעברית.הספרותשלהז'אנרעצםמתוךנגזרהאוטופיה,

אתרביםובמקריםהרומנים,אתשמעצביםנואשיםוהשתקההעלמהניסיונות

מעדיףשהואודומה ,מסקנותיועםשוורץהולךתמידלאבעקבותיהן.המבקר
מנסהואף ,סוקרשהואלספריםמייחסהואשאותההאמביוולנטיותאתלשמר

 yשווריגאל
האyראתהידעת

פורחהלימוןשס
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ו
מגיע.הואשאליהןהקשותהתובנותאתבכוחלטשטש

 ,לספרשוורץשלהקצרצרבסכוםביטוילידיבאיםאלההיבטיםשני
משליםשהואלאחרמידעמודים, 598לאחרבמפתיעהמופיעהפסקה
המדינה,דורבנישלהפורמטיבית"הספרותעוז:שללסיפורוניתוחואת

ובספרותציוןחיבתבספרותששלטהתשוקהוקטורשלכיוונואתהפכה
דווקא ,כךלהתבטאאפשראם ,מעמדנואתביססהובכךהציונית

בארצנו".כגוליםגלותשנותאלפייםמתוךלריבונותזכינושבוברגע

לריבונותש"זכינו"ה"אנחנו"שלהמקוםמתוךכןאםנעשיתהכתיבה

נקודתגםשהיאהסיום,נקודתלגבינו?התהפךהתשוקה"ש"וקטוראך
אלפייםלאחרכ"שיבתנובארץהיהודיהקיוםראייתעלמבוססתהמוצא,
כתיאורוהצגתה ,זוראייהעלמפורשתביקורתשוםגלות".שנות

הזוהחזרהאבלהארץ.שלהיהודיתהקולוניזציהמפעלשלאובייקטיבי
שלבסופומובילשהסיפורהעובדהאתהמרכזית,הנקודהאתמדגישה

הנוצרתגלותבארצנו","גלותשללמציאות ,הכרחיובאופן ,דבר

 ,שוורץלחשוף.הספרבאתולדותיוואתשאותוהיסודיהמתחמתוך
בתוךהגלומההבסיסיתהאמביוולנטיותאתחושףלאחרים,בדומה

שאפההיאשאותוהחדש"ל"יהודיבנוגעהןהגלות,שלילתתפיסת
באופןתחילהלכבוש,שאפההיאשאותולמרחבבנוגעהן ,לכונן

ודווקאאיננה,היא ,ארץישכאשרדווקא .בפועלכךאחר ,ספרותי
והחורבןמלכתחילה,טמונההקריסהאבלקורס,הואהצברנוצרכאשר

 ,וסמוימטושטשבאופןאםגםמופיע,המדומיינתהציוניתהיישותשל
מופנההתשוקה""וקטורכאשרהאוטופיה,שלהראשוניםבשלביםכבר

הספרותהארץ.בתוךהנכתבתבספרותשיתהפךלפניהארץ,אלמהגלות

החרדהשלהסימןאתמשאירהשתמידזוהיאלאומיתספרותשמכונה

שמיוצרתחרדהמבוססת,היאשעליהןהרבותבהכחשותיוצרתשהיא

לפניקיימתהחרדההמתמי.דאישושהעלמתקיימתואף ,מתמידבאופן

הענייןמעצםנובעתהיאאותה,שמחוללקונקרטייסודאיזשהושיש

באופןהיוצרתהתרבותזוהיאחרים.אלאותומשליכהכךואחרעצמו

עצמה.אתלחדשבאהגםכךכדיתוךאבלחורבנה,אתמתמיד

 ,ביקורתיבלתיבאופןהציוניהסיפוראתהמשמרתהתשתיתשלמרותכך
זה,סיפורבתוךהקייםהפנימיתהשלילהממדאתומבליטחושףהספר

השוניםבשלביםשונותבדרכיםביטוילידיבאזהלו.מהותיכמשהו
לדיוןראוימהםאחדשכלבפרקיםבמפורט,שוורץמנתחשאותם

שעליהםוניגודיםרבדיםשלשורהלהציגמנסההואבמהלכםואשרנפרד
אוטופיהותרבות>,<טבעשוברוגםמסמןהואשאותםהתרבות,מבוססת

תמידהואהפרטיוכללי.>פרטי ,ונשיגברי ,עירשלואוטופיהגןשל
 .הכללישלהייצוגשלהדרך
בהיותנוההכרה ,האחרוןבמשפטביטוילידישבאהבהכרהשדווקאדומה

שלאופטימיותכדיאולםזה.לחידושבסיסטמוןאכןבארצנו""גולים
ששוורץמקומותאותםאללפנותצורךיש ,כיווןבאמתיהיההזו

מטשטש.גםאבל ,מסמן

עלוחשבוןדיןלמעשההואהלאומית"העבריתב"ספרותהעוסקהספר
הפנימיות,סתירותיהעללעמודומאפשרהישראלית,החילוניתהתודעה
ביטוילידיהבאהזוחילוניותבה.הטמוןהאפוקליפטיהממדעלובפרט
מרבדיםאותהמבדילהעברית","ספרותהתחוםשלההגדרהבעצם
אתמחדדתבזמןובו"מסורתית",שמכונהעבריתספרותשלרבים
כ"שיבתנוההיסטוריה,כהשלמתההווההגדרתבעצםהמשיחיהממד

יצירתידיעלהיהודיתהשאלהכפתרוןלאגלות",שנותאלפייםלאחר
שוורץשלהספרהערבי-מוסלמי.העולםבלבבמזרח,חדשהתרבות
ומרחיבהספרות,בתוךהגלוםהתיאולוגי·משיחילממדלהתייחסממעט
היהודיוכינוןהמרחבכינוןשלהיסודיהאוריינטליסטיהממדעליותר

אלהבהיבטיםנוגעהואהגבריות.בעיצובגםשמתבטאמההחדש,
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ולהרצל.למאפובנוגעגםבסיסייםהםאבלהאחרונים,בפרקיםבעיקר
היסודותשניאתמכילההלאומית"ה"ספרותיוצרתשאותההחילוניות

"המקום"וביןעצמההארץהמקום,ביןלאחדהשאיפהבעצםהללו
המושגהיאשוורץמדגיששאותה"תשוקה"אותההמקום.שלוהדימויים
בתרבותמופיעהואשכאשרמהשלהחילונית,בתרבותלתיאורהמשמש
ומשיחיות.פנטיותלוקוראיםהדתית

ה"חילוניות",שלכמסמןשמוגדרעברית,ספרותלושקוראיםהפרויקט
כי ,החילוניהמרווחאתשוללאשרזהוהואהזה,המתחבתוךחיכולו

המקראביןעצמה,הארץוביןהארץדימוייביןאבחנהכלשוללהוא
ההווה.ובין

ובכךהעברית,הספרותשלהגדרותיהאתחדבאופןמשמרשוורץ

מתחילמאפושעםהטענהעלמבוססניתוחוהדיון.אפשרותאתמגביל
הריהקודמת,הגישהשליסודותמשמראםשגם ,לחלוטיןחדשסיפור

 ,מאפועד ,שוורץפיעלבתכלית.שונהמהלךמבטאהואבפועל
משיחיתאוטופיההואהטקסטיםאלפיבכלציוןשיבתשל"החלום
תמציתזוהיעליונה".רשותידיעלנגזרושעקרונותיהמילנרית

היהודייםהטקסטיםאלפיכלהומוגנית:יהדותהממציאההחילוניות,

עליונהרשותאחת,היאהמשיחיותאחת,היאהארץאחד.הםאזעד
אותה.תקבע

המסורתאתכךלסכםאפשרשאיובוראי ,שחרחסרתקביעהכמובןזוהי
ביטוילידישבאבמפנהלהמעיטמבליהמגוונת.המשיחיתהיהודית
האפשרותאתשוללתשהיאהיאזובקביעההבעיה ,מאפושלברומנים

הז'נר>,מאותויותרמאוחרים<וגםמוקדמיםטקסטיםאותםאללשוב
מהותו,עלעצמוהמפנהעללעמודהאפשרותאתמונעתכךכדיותוך
גישותלעלייתבמקביללבחוןישמאפואתאחרות.לגישותיחסוועל

היאשדווקאהתקופה,שלהאורתודוקסיתבהגותגםלארץחדשות
המשיחיתבפעילותוגםהדימוייםוביןהארץבין,בהבחינהחילוןמציעה
אםגםתיאולוגית,געייההואישראלבארץיהודיקיוםוהריבארץ.

אוריינטליסטיים."חילוניים"דימוייםבאמצעותמנוסחהוא
דווקאמתאיםמילנרית"משיחית"אוטופיהשהתיאורדומהאדרבה,

ברורובאופן ,העבריהרומןושלהעבריתהספרותשלהבסיסלתיאור
מתוךבאמתצומחתשאיננהמשיחיתאוטופיהשזואלא ,מאפואצל

טובההדגישהשכברכפי-אלאהשונות,היהודיותהמשיחיותהגישות
גישותאותןכלומרהאנגלית,המילנריסטיתהספרותעלדווקא-כהן

מדינהובהקמתהיהודיםבתקומתראואשרהנוצריבעולםשהתפתחו
מה ,כחילוןשמוגדרמההעולם.ולקץישושללבואותנאייהודית

היהודיהמיתוסהתאמתהוא ,הלאומית"ה"ספרותשלכבסיסגדרשמו
ליצורשואפתהספרותיהודיות.התייחסויותדחייתתוךואף ,לנוצרי
במקומותגםברורביטוילידישבאמהמשותף,יהודי-נוצרימרחב

הרהכנרת,לחם,ביתהמוקדם:העבריהספרותיהמרחבשלהמודגשים
ליצורשבאיםמקומותמובהקות,נוצריותזיקותעםמקומותהזיתים:

השילובמהמערב.כחלקבהגדרהכיסוד ,יהודי-נוצרימשותף,קונטקסט

השלבים.במכלולבולטאוריינטליזםוביןנוצרימילנריזםשבין

הספרותיותהמפותדרךנוסףממדמקבלתהאלההמקומותשלהבחינה
עינייםמאירתתרומהשלבגדרוהןחנט,יפעתלספרשהוסיפה

ההתכנסותשלהתהליךאתממחישותוגםהאוטופיה,שללפרשנותה
אלההתחברותהיאהמערבמןהיציאהשבההדרךתמידהאוטופיה.של

מאודדברכידועהיאוהערביות-הערביהמזרחשלילתתוךהמערב,
מפחיד.מאוד

בולטביטוילידיבאוהיעדרהאיננה,עצמההארץ ,דברשלבסופואבל
מהלחשובואפשרלאוטופיה,מוקדשותאלההמפות:באמצעותדווקא



יישוביה,עלעצמה,הארץשלאחתמפהגםחיתהאלהלצדאםקורההיה
עיליתמפהישאלה.רומניםשלכתיבתםבזמןשהיוכפיועריהכפריה
לשםהנחוץלהקשרמחוץנתפסזהאין.הארץשלמפהאבלתחתית,ומפה

למושגהעבריתהספרותבהכרחנהפכתוכךהעברית",ה"ספרותשלקריאתה
שכותרתושבספרובוראי .הערביתושלהיהודיתהספרותשלהרחקה:של

אלאמגתהציטוטרקאיננווהלימוןפורח,הלימוןשםהאזראתהידעת
שלהחלוםמארצם.הפלסטיניםהגוליםשלהמובהקיםהסמליםאחדהוא

בלס.שמעוןשלםעברה 11ולמשלאחרות,למפותמקוםבואיןציוןשיבת
הם ,הארץשלחורבנה ,הארץשלהיעדרהשכןבולטת,הזאתההיעדרות

שלוהפיכתםזה,חורבןמהותהמעצםהיהפירושהשיבתנוכיהחרדה.מקור
הסיפוריםבכלביטוילידיהבאההחרדהמאחוריכילגולים.הארץיושבי

והערביתאירופיזציה,העוברתהעברית-השפותביןהיחסשאלתעומדת
החרדה.אתהמסמנתדובריה><על
וצפע,iווודיםהמוקדש ,הספרשלהאחרוןהפרקמתוךשעולהכפיאבל

כאחדהזההסיפורנקראהזמןוממרחקיפה,עוליםאינםהטשטושמאמצי
זהבספרלראותניתןהזמןבפרספקטיבתההכחשה.שלהבולטיםהסימונים

הבטיפעתבידיעוזשלהמרחבתיאור .חורבןשליסודלאותומעטפת
המוקףהקיבוץאתמוצאיםאנוהמרחב,מפותתחתבבירור:זאתמבהיר

צלבני.מבצרכמובגדרות
הסיפורבניתוחו:וגםבספרגםשנרמזמהאתובבירורבקוללצייןכדאי

כאןשהנוודיםלזכורוכדאימהדרום,המגיעיםה"נוודים"בתיאורמתחיל
ערביבחורעםשלפגישתםלתיאורהסיפורעוברבהמשךפליטים.הם

בוודאיהואשהערבילנחשואפשרב"בוסתן"נעשההמפגשלקיבוץ.שנכנס
עוברהערביכאשרנקטעתהשיחההמקום.בןובוודאי ,הבוסתןשלהבעלים

שנותראונס,שללטיעוןכךאחרומובילרוגז,שמעוררמהערבית,לדבר

כךהמשק.חברישלגמוללפעולתמובילאםגם ,הסיפורתוםעדמעורפל
בנספחשלושהרישום ,עוזשלהכפרשלהמקוםמובהקבאופןלמשל
תמידשהואיישובעצמו:היהודיהקיוםשלכמטאפורה ,במיוחדמזעזע
עצמושהמקוםבזמןבומקום,בשוםהנמצאגדרות,מוקףמחנה,מעין

וביןהיהודייההנערהביןהמפגשסיפורהואוצפענוודיםבמעומעם.מסומן

הופךהסיפורההרוס.הערביבכפר ,כלומר"בבוסתן"המתרחש ,הפלסטיני
והשיחההמקום.אישבפועלבוודאישהואבעודמהדרום,שהגיעלנוודאותו

כפי ,אלהמובילדברבערבית,מדברהואשבוברגעכיווןמשנההנעימה

אונסשלאקטהיאהשפהעצםאונס.שלדימויים ,עצמועוזאותנושמוליך
 .הזוהמסגרתבתוך

אםההכחשה,שלקריסתהעלכסיפורלהתפרשכןאםיכולעוזשלהסיפור
כיצדלהמחישבוישאבללהיפך.אףאלאכךתפקדלאבוודאיהואכי

אתהמעלההמסגרתדווקאהיאהלאומי:הנרטיבשלההכחשהפעולת
בבהירות.אותומנסחתואףהמוכחש,

כגוליםדרכים.בשתיהספרשלהאחרונההשורהאתלקבלאפשרלכן
הספרותשלתפקידהשבהבמסגרת ,ככזוהמציאותהגדרתמתוךבארצנו

הואשמהןחרדותועמוסחומותמוקףעולם ,הגטואתלשמרהעברית:
הדבריםשנכתביםבזמןוהרימרחב.כלנטוליספרותחיידרךלהתעלםמנסה

בחרדהוחיהחומהמוקפתחברהשלהחזוןזולתחזוןהישראליתלחברהאין
היסודותגםצומחיםהדמוגרפיתהחרדהומתוךה"מזרח",מפנימתמדת

בסיסלשמשתוכל ,בארצנוגוליםהגלות,תודעתאוליאזהאפוקליפטיים.
תוךלאאבלייחודהעלהעבריתהספרותתשמורשבומשותףלביתלבית,

לחילוןמשמעותאיןכיהכרה.בסיסעלאלא ,והכחשתומהמזרחהתנערות
העברית"ה"ספרותלגבולותמחוץואוליהארץ.שלהמפהאתלמחוקהנדרש

נוספות.דרכיםימצאו ,כךהמוגדרת

ושותפות,אמפתיהשלקריאהבפניהדרךאתבפנינופותחשוורץיגאל
לפנותומאפשרההכחשות,אתמסמןספרווהסכנות.ההרסעלגםשמצביעה
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כותבאניהמחראהקירעל 1

שמךאת

זיסקינד-קלר'יעלמאנגלית:הפטריוטיות,עלטולסטוי:לב
עמ' 161 , 2008ספריםנהר

ולהביאהפטריוטיותצמחאתבדםלהשקותכדיהמלחמהכמואין
טולסטוילבכתב 1894בשנתלנבול.מאייםשהואעתבכללפריחתו

יצירתשבבסיסהנוראההתרמיתעלוהצביעהפטריוטיותעלהמסהאת
לאחזנוהגיםהמנהיגיםמולדתו.אתאדםאהבתשלהזההנשגבהרגש

הריקה:ההצהרהאתבהפריחםהציבורעיניאת

דואגיםרקאלאמלחמה,עלחושבים"איננו
הםמיאת-לשאולמבקשטולסטוילשלום",

קורבנותאתמונההואבתשובתושולל?מוליכים
אלהאנשים,אותםתמידהם"המרומיםהשיטה:

הכסילים,העמלים-בקביעותשוללהמולכים
אותןכלאתהמיובלותבידיהםשבוניםאלה

קסרקטינים,נשק,מחסניביצורים,ספינות,

רציפים,נמלים,קיטור'ארניותתותחים,
מפוארותניצחוןקשתותואתריאולמותארמונות,

מטופשעמליםמעמדבאותותמידמדובר ]".[
אתוחושפיםשמפהקיםאנשיםנוח,מזגבעל

תמימהבצורהמרוציםוהלבנות,הבריאותשיניהם

בלבושונשיאיםאדמירליםלמראהוילדותית

ראשיהםמעלמתנופפיםדגליםלמראהרשמי'
אלההניצחון:ממוזיקתונהניםזיקוקים,ולמראה

בשבילםעודיהיולאהאירועשיסתייםשברגע

רקאלאמוזיקהאודגליםנשיאים,אדמירלים,

מולוכאברעבקור'מאבק,שלוריקלחשדה
בריחתם,אתשמונעיםרחמיםחסריקציניםכשמאחוריהםרצחניאויב

אףהיגיון".ומשוללמיותרומוותמרקיבותגופותפצעים,דם,רק

ביןהאחווהחגיגותרקעעלשנה,ממאהלמעלהלפנינכתבושהדברים
במדינותבימינוהמתרחשאתלשרטטכדיבהםישוצרפת,רוסיה

ישראל.גםובכללןבעולםרבות
רגשינ:וכנותבאמצעותהרע.כמקורהפטריוטיותאתמזההטולסטוי

זוועה,לפעולותאותוומגייסתהאדםעלהמדינההנהגתמשתלטת

אותולהפוך-המטרהאתישרתוכןיותר'קשותשיהיוככלאשר
'אחר'הכלפיוברוטליאכזריולפראי'לאדוניוטוטאליבאופןלנאמן

הוא-ממאיריםפטריוטייםמתכניםהאדםניזוןמילדותכבר .הזר

וביחדואנדרטאותטקסיםנאומים,שירים,עיתונים,לימוד'ספרימוצף

ושובתזוהרתעטיפהאלולכלהמעניקהמשוכללתשיווקיתמערכתעם
עיוורובמורשתה,במולדתוומתאהבהולךעצמומוצאהואלב,

בטבעיותכמעטמתעוררתכךמנהיגיה.לגחמותומתמסרלעוולותיה
המוסרי.המצפןלביטולהבסיסוהיאהפטריוטיות,בשםלרצוחהתשוקה
שבמהרהמשכרתלהתהוללותהופכותהאלימותלמעשיהנלוותהחגיגות
להתמכרות.נעשית

22 
 3.35.גליון

r 
טולסטויהפטריוטיות.בבסיסהמצויההטהורהמהמהותלהתעלםאין

כאשרהעתיק,בעולםנעלהתכונהאוליחיתהש"הפטריוטיותמזכיר

-תקופהאותהשלהנשגבהרעיוןאתלשרתאדםבניאילצההיא
עללערערהיהאסורעודכלהדעתעלהתקבלזהעיקרוןהמולדת",
זהודבר'שללאמיתוהנחותים.לנתיניהביחסההממשלהעליונות
עלהמדינהשלהכרזהמשוםבוישהיסוד.מןמוסריתפסולעיקרון
שרגשאלה"לכלשגורםמצב-האחרותהמדינותכלעלעדיפההיותה

כלחשבוןעלשלהםהאומהאוהמדינהלטובתלשאוףבלבםפועםכזה
שכולםהבסיסיהמוסריהחוקאתסותרתזוודרךאחרת,אומהאומדינה

טולסטויפוסללפיכךלחברך'",תעשהאלעליך'ששנוא'מהבו'מכירים
ובאחווהבשוויוןההודאהשלכהיפוכההמתגלההפטריוטיותתכונתאת
לאקיומה.אתהמאשראתיצידוקלהאיןוככזוהאדם,בניכלבין

הנבל",שלהאחרוןמפלטוהוא"הפטריוטיזםג'ונסון:סמואלקבעבכדי
כידומהכיום,מצטיירשהואכפיהפטריוטיותמושגאתבוחניםכאשר

באמצעותשיטתיבאופןמיופהשאכזריותהמבויתתלמפלצתנהפך

הופךבנפשו'המתעמרהשליטשלקורבנוקהל'אותוהקהל.דעת
בהתנהלותוספקמטילשאיננורקלאאשרמלוכד'רעיונילגוש

וחובתוזכותואתבטבעיותמאששאלאהמוסרית,

להיכנעבו'הממשלהשליטתאתערעורללאלקבל
להעבירמשמעת,עצמועלולקבלבצבאלשרתלה,

עצמואתלכפוףמסים,בצורתהכנסותיואתלממשלה
הממשלהלפקודותולהתייחסהמשפטבתילהחלטות

מ.rכחזקזהש"שלטוןמבהירטולסטויונשגבות.כנכונות
כךלה",זקוקשהואקהלדעתאותהאתהעםבקרב

האנשים,ללבותהפטריוטיתהתחושהמחלחלת

מעוותותאמונותלהטמעתפורייהקרקעהמשמשים
גוים.סרהםלוהשלטוןשלצדקתובדבר

המורדהאדםומקומםמעוותבאופןמוצגבישראל'
פגיעהלגנותהמבקשאדםהפטריוטי.האונסבמעשה
אחר'לעםהמשתייךזולתשלבסיסיותאדםבזכויות

'אוהבישראל','עוכרכ'בוגד',תודעתיתומסומןמוקע
מוגשתה"אמת"בונסבלבלתימצבזהווכד',ערבים'
מוחשטיפתאלאהיאואיןהמחשבותמשטרתמטעם

וצייתן.דורסניכעדרהחברהאתהמארגנת

'קפההשיראתלהזכירייןמעבזהמקומיבהקשר
שניאתמסגיראשרמשעול'אגימאתמומנט'

התאבדותפיגועי-מודרניישראליפטריוטיזםשלהראשונייםהמרכיבים
רגשמזמניםהשנייםלפולין.הנוערמסעותבאמצעותהשואהוזיכרון

מוסריים.בצידוקיםאותולגבותצורךעודשאיןעדטבעי,כהנקמה

זיכרוןמסעבגדרשהואבפולין'הביקוראתלהבניהמיטיבהמשעול

ופתאום "."-חבלניפיגועשלעכשוויתסיטואציהבתוךהעבר'אל
הראשונות/הגניחותלפניהגדול;בשקטכך;אחרנום.//שמעתי

משהו /-נפגעשלאטרנזיסטורקולההפוכים;השולחנותמביןבקע

ונערהשאלגבר / /לפולין.נוערמסעעל /שגרתירדיוראיוןמעין
אתגםמניסוחהפוטרתעצלות/איזו<מתוך /נערותוכדרך /השיבה

לאכיאףשאלה;סימןכמציגהמשפטכלמסיימתחיתההשומע>!
נורא,היהבעצם,דעתה:;/אתבמהוסס;חיוותהורקכלל;שאלה

מלמדשהואמשוםחשובשירזהוהמון?"ולמדנוכדאי'/אבלאמרה;
השקפתהמתווהחילערךהופכתההיסטוריתהקורבנףתתחושתכיצד

רדודים.נוערבנישלהדלילהדםמחזוראלהמוזרקתחינוכית,עולם

צירגבולותאתלהרחיבביקשושוניםשמנהיגיםאפואמפתיעזהאין

הוצמדוכךהחדשה.הפטריוטיותלצורכילהתאימוכדיההיסטוריהרשע
כחומרושימשולגיטימיים,אויבלמנהיגי'היטלר'ו·'נאציהכינויים



שהואהשנאהגשואתהמתדלקטריבערה
 ,ובכןהלאומנית.להתמסרותסודיה

המון?".""ולמדנו
משתוללת,פטריוטיותשלבמציאות

צירעלתימדדנהותבונתוהאדםסגולת
לספרשנוספוהסיבהזואולי .התנגדותו

"תזכורתנוספים:מכונניםטקסטיםשני

מותחטולסטוילחייל".ו"תזכורתלקצין"
עיקראשרהצבא,קציניעלביקורת

שעליהםמטרותמשתימורכבתפעילותם
השיטותאתחיילים"ללמד :גלחשי

ולהרגילאדם,בנילהרגביותרהיעילות

כללבצעלהםשמאפשרתלצייתנותאותם
וללאמכניבאופןמפקדםשלפקודה
משוםבושישמשוםנוראפשעזהוויכוח",

רצחלמעשיהמרומיםפקודיהםשלהדחה
משליךהצבא,לחייליביחסושפלים.
שחייבהבריאהמצפוןעליהבואתטולסטוי

חוקיתבלתיפקודהלנוכחלהתמרד
אחראישאינךאותך"משכנעיםבעליל.

אתהאבליורה.שאתההיריותלתוצאות

הירייהעקבדםשותתשצונחשהאישיודע

זולתך;אישמידיולאמידךנהרגשירית
ושאותולירות,לאשיכולתיודעואתה

-ברורההמסקנהנהרג",אזהיהלאאדם
הנוראמהחטאלהינקותחייליוכללא

לצייתעליו .מפקדופקודתשמילאבתואנה
"לאהקדום:הדתיזה-בלבדאחדלצו

תרצח!"

 ,'גנרלנובטברטולטשלשירובסיום
המפקדאלהמשוררפונהשלך',הטנק
האמתאתבאירוניהבוומטיחהצבאי

/הואמאו.דשמיש,האדם"גנרלהנוקבת:
לוישאבללרצוח./יודעהואלטוס,יודע

ממקוםלחשוב",יודעהואאחד:;חיסרון
עלהמסההופכתהזאת,המחאה

היאועל-זמנית.אוניברסליתהפטריוטיות
אחריותלקחתהואבאשראדםכלמחייבת

ולחופנושלוהאנושיה"חיסרון"על
 .מוסריאזהרהלתמרור

שמך"אתכותבאניהמחראהקיר"על

 68במאיהסורבוןקירעלמישהוכתב

ביקשכאילו'פטריוט',בכינויוחתם
'אהבתמושגעלדעתואתלהסגיר
ביןהנצחיהקשראתולהזכיר ,המולדת

לבין ,שלטוןשלואטימותעמוקהמצוקה
בכללהתרחשהעלולהאלימההתקוממות

אתלכלולטובהמספיקסיבהזומקום.
הלימודיםבתוכניתהזההחשובהספר

מערכתגרבושכללהבטיח-באזרחות
שאוברבורג'ורג'דבריאתיפניםהחינוך

עדשקטעולםלנויהיה"לאשאמר:
האנושי",מהגזעהפטריוטיזםאתשנעקור
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ערבי-יהודייהיהשאדם"כדיו

הראשוןשהמשוררצריךהוא

 "י.ן;:: l~ז-מו·נכיהיהבחייושיקרא

בהראלמוג

זכייתווחמש,שבעיםלגילסומךששוןפרופ'שלהגיעולרגל
,ימיםבזיכרונותיוהשניהכרךשללאורויציאתוא.מ.ת,בפרס
 ) 2008 ,המאוחד<הקיבוץ 2000-1951חייםורות p-הזויים

עם"הפךסומךששוןכיחברחנןכתבמכאןשנכתבתספרותבספרו
לספרותהערביתהספרותביןהמתווכתהמרכזיתלדמותהשנים

הערביתהספרותשקיבלההביטויאתלדמייןקשה ,ואכןהישראלית".

השירהמןבתרגומיוסומך'ששוןללאהחמישיםשנותמאזבעברית
עלובכתיבתווהלבנונית,הסוריתהעיראקית,הפלסטינית,הערבית,

~ל-זב~ים,ו.זכף~יק~ידריםיףסףף~r:זפףז'כ~~ינמצרים-סופריםאודות
~יר gכעיראקים><בעיקריהודים-ערביםוכן 'י~;:י~;:בזכ~~ילפלסטינים

~ j2 אלוקירבההערביתהספרותאתתיווךסומךבר-משה.ויצחקאש

וערבית>,אנגלית<בעברית,מובהקותאקדמיותבמותמעלהןקוראיו'
'קולימי<מאזיומייםכעיתוניםעבריות,פופולריותבמותמעלוהן

פעלוהואאמיר>,אהרןשל'קשת'<מאזעתוכתביהקומוניסטי>העם'
רבותיצירותלתרגםאחריםשעודדכמיוהןכמתרגםהןכחוקר'הן

הירית pהו:hרילוגיהמיכאלסמישלתרגומוהיאהמובהקת<כשהדוגמה
מחפוז>.של

סומך'ששוןשלחייומפעלשלהנרחבהיקפועלמעידיםאלודברים
שבשללכךרומזיםגםאךתלמידים,ותלמידירביםתלמידיםשהעמיד
סומךנותרהישראלית,בחברההערביתהתרבותשלהדחוימקומה
לחברשנים,מיובליותרלאורךההרואית,בהתמדתובודדרבותפעמים

שתיהגדולות,התרבויותשתיביןהתיווךמשימתוערבית.עברית

לקראתשהתבהרכפיסומך'שלחייולמפעלהפכההאחיות,השפות

שממשיךוכפיאתמול'בגאדד'זיכרונותיו'שלהראשוןהחלקסוף
למלאהיהיכולפעילותוהיקףוכךהזויים,'ימיםהשניבחלקלהתבהר

ילכואלףאושמאההיהכדאיאךלפחות:אנשיםעשרהשלחייהםאת
 .הראויהתרבותיהחיבוראתליצורכדיבדרכו'
נימוקיםהןלולראותאפשרסומךששוןשלהארוךחייומפעל

שנינכתבושניהםשביןהתפרועלאישיים,נימוקיםוהןהיסטוריים
היהודיהבינייםלמעמדכילדנולדסומךששוןזיכרונותיו:כרכי

זרשלטוןשלבעידןחילוניכיהודי-ערביהתחנךבבגדאד,המתפתח

ביתורקעועלהערבית,הלאומיותועלייתעיראקיתמלוכהבריטי'
כמשוררלהתפתחביקשוצרפתיתאנגליתוספרותהשכלהשהעדיף

ישראל'מדינתכהקמתהיסטורייםאירועיםבשלחייו'אךערבי:
ביןמולדתהאתהיהודית-עיראקיתהקהילהועזיבת-1948בהמלחמה
כבןעברוהואה"מקורי",תכנונופיעלהמשיכולא ,-51ל 50השנים

אמוניםשמראךלעברית,מערביתלישראל,מעיראקשבע-עשרה

לגמרי.חדשהבזהותהקודמתזהותואתלהמירביקשולאלשתיהן
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 335גליון

אידיאולוגיתמבחינההקומוניסטית,במפלגההןסומךנקלטבארץ
סופריםעםקשריצרהואובאקדמיה:אביבבתלוהןוספרותית,
הראשוןהישראלי<"האדםחביביכאמילהארץ'בניפלסטיניםומשוררים

 ,) 22<עמ'חביבי"אמילהסופרמאשראחרלאהיהבארץשהכרתי

יוצריםעםהקשראתהמשיךגםאךואחרים,![ןאד~י~לסומך>,מספר

אחרורקבערביתליצורהמשיכואשרכמותו'ערבים-יהודיםעיראקים
חוג,להקיםניסה<ועמםבלסושמעוןמיכאלכסמילעברית,עברוכך

אביב">,בתלהערביתהספרותלשוחרי"החוגשנקראחיים,האריךשלא
העמיקהואושלונסקי:פןכאלכסנדרעבריתכותביעםקשריצרוכן
האקדמיהשלהמדעילמזכירהפיכתועדהעבריתבלשוןלימודיואת

המחקרלשדהבערביתהיצירהמשדה"סטייתו"ועדעברית,ללשון

שלשניםלאורךכךואחרבאנגליה,בלימודיוהעברית:עלהאקדמי
עםמשמעותייםקשריםיצרהואללמד'כדיואמריקהלאירופהנסיעה

מצריםעםהשלוםהסכםחתימתעםגולים:ערביםאינטלקטואלים
במאההמצריםהסופריםגדולעםשלווהייחודיהישירהקשרנוצר

נוספים.רביםמצריםמלומדיםועםמחפוז'נגיבהעשרים,
היסטורימקרעכתוצאהאחדמצדנוצרסומךשלההיסטוריתפקידו

היהודית·להיסטוריההמשכיותגםלמעשההיווהאךלערבים,יהודיםבין

והערבית,העבריתהתרבויות,שתיבתוךיהודיםשלולמקומםערבית,
כמתרגמיםשלהםהארוכה<ולהיסטוריהביניהןהרביםההשקהתחומיעל

ו"מחברותהתיכוניםמשפחתגאון'סעדיהשלמה.זכ~סירהשפות,בין
הרביהודה,יחזקאליצחקשלערב""משליועדאלחריזישלאיתיאל"

מרצונובהדרגהסומךפנהאישיבאופןמיכאל>.וסמיקאפחיוסף
חדשה,ולשפהחדשהלארץמעברורקעעל<וזאתערבימשוררלהיות
סיכוייהםעםהיטיבשלאהעשרים,המאהבאמצעהיהודי-ערביוהגורל

הןלהיותלניסיונונקאש>,כסמיוערבית,כותבייהודיםסופריםשל
גםנטשולבסוףלעברית,ערביתשירהשלמתרגםוהןעברימשורר

אתלכךוצירףהמתרגם,בתפקידוהמשיךהעבריתהשירהכתיבתאת
בעברית,נפוצומחקריואשרהערבית,הספרותכחוקרהחדשתפקידו

הערבית.אמובשפתוכןבאנגלית
סומךששוןעצמועלשנטלהתיווךתפקידאתלראותטעותזאתתהיה

הישראליתהתרבותבתוךבעבריתהערביתהתרבותכמייצגכחד-כיווני'
ניסיונותמולעיראק,יהודישלערכיותםשלעיקש<וכמייצגהחדשה
התרבותיומתןהמשאשלהשניהכיווןגםזאת>.זהותשלהקשיםהמחיקה

מעטתרגםהואשבהבמידהגםסומך'שלבחייומרכזיחלקהיווה
בעיקראךשונות,עבריותיצירותתרגוםלמעןועשהלערבית,מעברית

בעלוהיההערבי'השיחבתוךמקומואתנטשלאמעולםשהואבמובן
ספציפייםבהקשריםוהןיהודיים,דווקאלאוערבייםבהקשריםהןעמדה

שלהשניבכרךעצמואתסומךמסבירזהבמובןערביים-יהודיים.

הואהזההזיכרונותספרשלכוונתו"עיקרכותב:כשהואזיכרונותיו
עםדו-שיח,ואפילושיח,לקייםהמתמשכיםהניסיונותאתלשחזר

ועוד".פלסטיניםעיראקים,מצרים,ערבים:וסופריםאינטלקטואלים
הקפהבבתיזיכרונותיו'שלהראשוןבכרךשפגשנודמויותאותן

עמןשהקשרכיווןכאן'חוזרותשאינןכמעטבגדאד'שלהספרותיים
כללאורךסומךהמשיךאלטרנטיביות,אחרות,בדרכיםאךנותק,

פלסטינים,עםערבים,ביןכערביההוא,הספרותיהדיאלוגאתחייו

היהודי·חווהאותוהשברעיראקים.וגוליםמצריםעםיותרומאוחר

אתלמחוקביקשהאשרהציונות,מולרקאינוהעשריםבמאההערבי

פעמיםהעדיפהאשרהערביתהלאומיתהתנועהמולגםאלאערכיותו'
אתוזיהתההערביףת,שלהיהודייםוההווההעבראתלשכוחרבות

בדיאלוגמקוםעודלואיןאשרכציונילישראלהיגראשרהיהודי-הערבי
הערבית.והזהותההיסטוריההתרבות,של

ונלהבות,רבותלתגובותזכהסומךשלזיכרונותיושלהראשוןהכרך



אנגליתבעברית,עתובכתביהיומיתבעיתונות

אףהואמשבחות.ביקורותולעשרותוערבית,
ובקרובולתורכית,לאנגליתבינתייםתורגם

דרךהכרכים,בשני ,וכךבערבית.אוריראה

העלוםהנתיבסיפורדרך ,שלוקורותיוסיפור
העשרים,במאההיהודי-ערבישלבקורותיו

הערבית,התרבותעםמגעיובהמשךוניסיונותיו

קורותיוביןההיסטוריהקשראתסומךמחדש

העולםלביןלישראלשעבריהודי-ערבישל

עודלמעשהופותחהערבית,וההיסטוריההערבי
תם.לאעדייןשכנראה ,מתמשךבדיאלוגפרק

במפגשיםבאירועים,עשירהשניהכרך

אישיות,בתובנותומיוחדים,מרתקים

ונכתבבשטףנקראאךותרבותיות,היסטוריות

ברוךאדםתיארשבהןועדינותצלילותבאותה

שלאכמובןזהבראיוןהראשון.הכרךאתהמנוח
אשרהנושאיםכלעלסומךאתלשאולהצלחתי

נרחבמקוםתופסיםואשראותוהעסיקו

ערביתשירהתרגוםלמשלכמובזיכרונות,
 1957פן,ואלכסנדרסומךששרןשנה.חמישיםזהברצףעוסקהואשבולעברית,

ששוןפרופישלהגיעולרגלגםנערךהראיון
א.מ.ת.בפרסזכייתועלוהידיעהוחמש,שבעיםלגילסומך

ימיםושלךהאוטוביוגרפיהשלהשניהכרךאוררואהאלובימים
במה .) 2008והמאוחד(הקיבוץ 2000-1951חיים-קורותהזויים

המאוח,ד(הקיבוץ'אתמולבגדאדוהראשוןהכרךאתממשיךהוא
ממנו?נבדלהואובמה ,) 2004

חיישנותשבע-עשרהעלסיפרתי ,'אתמזלבגאדד ,הראשוןבכרך-
והתרבותהספרותבחייהמעורהחילוניכיהודיבעיראק,הראשונות
 ,לישראלהגיעיליוםעדההואהכרךבסוףהגעתיהעיראקיים.הערביים

שבומקוםבאותומתחילאניהזויים,יםיםהחרש,בכרך ,-1951ב

שםעלהעלייה","שערנקראהראשוןהפרקהקודם.בכרךהפסקתי
אתמעביריםהיוושאליועתלית,לידשהיהלעוליםהמעברמחנה

 .לארץהגיעםעםהימיםבאותםהעולים
ישהזהבספר ,בגדאד ,האחדהמוקדבעלהראשוןהספרמןבשונה

ובמידה ,ישראלכמובןהואהראשוןהמוקדמקומיים:מוקדיםארבעה
הייתיעברית,לשוןלמדתי ,בארץנקלטתיאביבבתלאביב.תלרבה
מעבריעדבאוניברסיטה,ללמודוהתחלתיותרבותיתפוליטיתפעיל

בשנתעבריתללשוןהאקדמיהשלמדעיכמזכירכשהתמניתילירושלים

 • 65בשנתלנישואיעדנשארתישם . 1961

לימודיאתלהשליםכדיהגעתישאליהאנגליה,הואהשניהמוקד
דוקטורתוארקיבלתיאז , 68שנתעדנשארתיובה ,שליהדוקטורט
ארצותהואהשלישיהמוקדאוקספור.דמאוניברסיטתערביתבספרות

ב-פרינסטוןבאוניברסיטתאורחכפרופסורהגעתיאליהאשרהברית,

פרופיהאחרון,בדורהגניזהחוקריגדולעםהשארביןעבדתישם , 75
המוקדשנים.ארבעהבריתבארצותשהיתיהכלבסךז"ל.גוייטיין
למצריםישראליםנסיעתשהתאפשרהמיום-קהירהואוהאחרוןהרביעי

המצריהסופראתלפגושכדיבעיקרקרובות,לעתיםלקהירהגעתי
התמניתידברשלבסופונובל.פרסחתןלימיםמחפוז,נגיבהדגול
שניםשלושברצףוחייתי ,בקהירהישראליהאקדמיהמרכזלראש

במצרים.

העיקרישביתיכמובןמעיראק,הגיעימאזהשניםמחמישיםיותרלאורך

אביב.תלבאוניברסיטתחיתההעיקריתועבודתי ,בישראלהיה

 ?הזוייםימיםלספרלקרואבחרתלמה
 ,כמובןדו-משמעיהואהזויים""ימיםהצירוף-

בלתיכזמניםאחדמצדלהתפרשיכולהוא
רומזהואשניומצדסבירים,בלתיריאליים,

המשמעויותשתיומיוחדים.נפלאיםלזמנים
הכותרת,עלכשהחלטתיבמוחיהיויחדגםהללו

שעשיתימהאתאהבתיבאמתשמחדמשום

התקופהעלמסתכלכשאנימאידךאך ,בחיי
הייתישניםשבחמישיםלהאמיןליקשההזאת,

הרבהכךכלביןעברתימקומות,הרבהכךבכל
שראוייםאנשיםהרבהכךכלוהכרתיעיסוקים,

לעבודשזכיתיגדוליםאישיםלהכרה,
שאינואףהשנים,יובלהזה,והזמןבמחיצתם.

שעודמרגישגםאני ,בתוכןמלאושהיהקצר
הרבהלייששעודמקום,לשוםבוהגעתילא
במובנםההזוייםהימיםשביןהמתחלעשות.מה

הזמןכלהיהיותרהשלילימובנםלביןהחיובי
הזיכרונות.אתכשכתבתימחשבתיבאופק

שתיארתהשוניםבמקומותחייושוניםבמה

בבגדאד?מחייוהחדשבספר

אתקלטתישבו ,הראשוןגידולימקוםחיתהשבגדאדהואההבדל-
מיוםמובהק.ערבי-יהודיוהייתיהבסיסית,התרבותאתהאם,לשון

הזהוהדבר ,מסובךיותרהרבהלעולםשייךכבראנילישראלשהגעתי
אישמסוימתבמידהנעשיתיהעולם;ברחבישליהנסיעותעםהתחזק
יהודי·להיותחדלתילאמעולםאבל ,קוסמופוליטיאו ,הגדולהעולם

פעילותי.כלשלהבסיסוזהערבי,

שעברולאחרלךחשובהיהודי-ערביההגדרהאוהזהותלמה
להגדרתךכאשרובגדאדאתשעזבתמיוםשנהשישיםכמעט
קוסמופוליטי?להיותהפכתכבר

באנגליה, ,בישראלבעיראק, ,שעשיתימהבכלשליהעיקר'יהבסיס-
אמנםהערבית.לתרבותאיכשהוקשורהיהובמצרים,הבריתבארצות

הדוקטורטלסףשהגעתיכדיעדעבריתלשוןבארץבאוניברסיטהלמדתי
פהגםאבל ,ללשוןבאקדמיהכמזכירועבדתיהעבריתהלשוןבחקר
הייתילאבערביתשליהמבוססתהידיעהולולאהערבית,ידיעתפעלה

בשלבשגםכךהעברית,הלשוןבחקרארוכהכהדרךכברתעושה
רב.לעזרליחיתהאםכשפתהערביתאתידיעתיההוא

ולמדתיכללית,בבלשנותלהתמחותמסויםבשלברציתי ,בהמשך

בעקיפיןגרמהשבהשכלתיהערביתשובאבלהנושא,אתבלונדון
הערבית,הספרותבחקרלהתמחותכלומר ,שבחרתיבדרךשאבחר

כךחיי.שנותרובובמחקרהבהוראתהבארץבאוניברסיטהולעבוד
מיוח.דמקוםלההיה ,לעזרחיתהביעיריהודיהיותיעובדתשלבשבכל

ליהיהיהודיי-שראלי.מהיותימנותקלאאצליהערביתהספרותחקר

שלנוהקרובהבסביבההספרותאיךולהראותלראותמאודחשוב

העברית.בספרותשהתרחשמהעםהשוואהתוךרבהובמידהמתפתחת,

לעברית,מודרניתערביתשירהמתרגםשאנישנהחמישיםזהלךכידוע

העוסקישראלישהוא ,ביעירכיהודישליהמיוחדתהזוויתבעצםוזוהי

בעברית.הערביתבספרות

יהודי-ערבי?במושגמשתמשכשאתהמתכווןאתה?מה
העשוריםלאורךמיאוסמחמתמוקצההיהיהודי-ערביהמושג-

כימיותרתיאורבזהראההכלליהממסדכאן.היותישלהראשונים
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לאעצמםערבארצותיהודיגםאויבים.היוהערביםהמדינהמבחינת
גרםזהכיכלומרסיבה,מאותהבדיוקזה,בשםאותםשיכנואהבו

היותומבחינתרקלאגרוע,שדימויואויבבהווה,האויבעםלזיהויים
עםזיהויוואףוהישגים,קדמהעםאי-זיהויומבחינתגםאלאאויב,

חיובי.כתיאורנחשבלא"ערבי"התיאורבישראלכךהיפוכם.
דווקאאבללעדנה,זכהיהודי-ערביהמושגהאחרונותהשניםבעשרים

בארץהערביתהתרבותבתוךשצמחמישלשלי'הראותמנקודתלא
בכירים,מזוהיםאינטלקטואליםשלנטייתםבה.לעסוקוממשיךערבית,

מעמדהנובעתכיהודים-ערבים,עצמםעל'לדברממניהצעירהדורבני
כנגדבחריפותלמחותמרצונםכלומרובראשונה,בראשפוליטית

למעשההםהמזוהים.כלפילתחושתם,שהופנתה,האפליהתחושת
שלהציוניהחווימןחלקלהיותרצונםחוסראתלהבליטמבקשים

זהותגררתמרכךלאגבישלאלאאלו'עמדותעםבעיהאיןליהמדינה.
עללענותאדםעלערבי-יהודילהיותכדילדעתיערבית-יהודית.

הדיאלקטיםבאחדערביתלהיותצריכהאמושפתתנאים:ארבעה

בארץערבית,ששפתהיהודיתבקהילהולגדוללהיוולדצריךהואשלה,
הערבית.התרבותדרךיהיההבסיסיחינוכוושעיקרערבית,דוברת

הואערבי-יהודייהיהשאדםשכדיאומרהייתילהקצין'אםזה,במובן
גדול 'י~~וr.ףמ-ל 'tיהיהבחייויקראשהואהראשוןשהמשוררצריך

קראשכברבוגר'אדםאיןזהובמובןבימי-הביניים,ערבמשוררי

יהודי-ערבי.להיותלהפוךבדיעבדלהחליטיכולשירה,

בבגדאד?בילדותךקייםהיהיהודי-ערביהמושגהאם
שגדלכמונייהודישכןקיים,היהלאבאמצעהמקףעםהזההמושג-

לפעמיםיהודי.הכלליתהחברהשלבהקשרלעצמוקוראהיהבבגדאד

וזהמשה,דתבןעיראקיכמונייהודינקראהיההמוסלמיתבחברה
שהבסיסמבקש,שאניהקונוטציהאותהזאתלהגדרהאיןאבלקרוב,

הערבית.התרבותבעולםנמצאשליהתרבותי
כשאתהפשוטה:היאיהודים-ערביםשםלעצמנוקראנושלאלכךהסיבה

ואזעצמך'אתלבדלעליךעצמוהיהודי-ערביהמפגשבתוךמדבר
ם /oעצמךעלאומרהייתלאומיבהקשר .יהודילעצמךקוראאתה

האחרות.הדתותמבנישונהשאינךלהראות'כשביקשתעיראקישאתה
אדםאיךעלמדהיםבסיפורפתחתיאתמולבגדאד'הקודםבספרי
עצמנו'אתלהגדיראיךידענולאארצהכשהגענועצמו:אתמגדיר

התחתן"הואשואלים,היינומתחתןהיהאחדאדםכאשרלמשלוכך
אתוכשגילינועיראקית,ליהודייהשהתכוונווכמובןיהודייה?";עם

יהודיםכאןכולםזה,"מהואומריםמעצמנו'צוחקיםהיינוהזההסיבוך
שהשתחררנועדשניםלנולקחיהודייה?"היאהאםהשאלהמה-

במילהצורךהיהשלאכמובשבילנו'כיהזה,הפסיכולוגימהסיבוך
מדבריםהיובבגדאדיהודיםכששניגםכךבבגדאד'העצמיבתיאורערבי

ליהודי-עיראקי.התכוונוהםיהודי'ואומריםביניהם

כתגובההאחרונים,בעשוריםרקאוליאצלינולדיהודי-ערביהביטוי

יוניבחודששלי.תפיסתיאתלהדגישורציתיבו'הפוליטילשימוש
הכותרתתחתעיראק,יהודיעלכנסאביבתלבאוניברסיטתערכנו

אניבעי~י.יהודי-ערביהמושגמשמעותעלהרציתיובו"העיראקים",
ביניהםאנטי-ציונים,ועמיתיםחבריםשללעמדותיהםמתנגדלאכאמור

יהודים·לעצמםיקראושהםעלימקובללאאבללי'יקריםחברים
רובםולצערישהזכרתי.התנאיםאצלםיתמלאוכןאםאלאערבים

ערבית.ללמודטורחיםאינםאפילוככולם

כיום?הערביבעולםיהודי-ערבילמושגהיחסמה
ישאחדמצדלמושג:ביחסהערביבעולםרבהאמביוולנטיותיש-

ערכיותםאתמדגישכאילושהואמשוםהמושג,אתשאוהביםכאלו
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ישעצמהסיבהומאותהערב.מארצותשבאוישראל'מיהודיחלקשל

עטרתליהודימעניקלכאורהשהואמשוםבמושג,שבוחליםכאלו
ישראלעםפשרהשלמגמהאיןבהםובחוגיםערבי'בהיותומסוימת

כערבים.ביהודיםלהכיררוציםלא
הישראלי·בסכסוךהערבי'בצדגםפוליטיבשיקולמוצאוהזההענייןכל

עיניהםזאתשבכלעיראקים,ובעיקרערבים,אינטלקטואליםערבי.

בהקשרובו'משתמששאניכמוהזהבמושגמשתמשיםהסכסוך'לפתרון
למשלכך .כמונוערביםהםהאלושהיהודיםואומריםהתרבותי'
החוקריםאחדלערבית,בתרגוםויםpוריהמיכאלסמישלספרוכשהופיע

דוגמהוזאתהעברית",בלשוןשנכתבערביספר"זהאמר:המצרים
היהודי-הערבי.לענייןליברלייםחוגיםשלליחסםטובה

יהודים-ויוצריםסופריםשללארץהמעבראתמתארהייתאיך
אתה?וכתרכםערבים,

סופרים,וכמהכמהביניהםהיולישראלומצריםעיראקיהודיכשהגיעו-

שם.בהיותםעודופרסמוספרותיתבערביתשכתבווותיקים,צעירים

לכתוביכלוולאארצה,כשהגיעועבריתלשוןחסריכמובןהיוהללו
עקרוניבאופןסירבומהםכמההגיעם.עםמידרצואםגםבעברית

שהגיעהמנוח,אש ?j ~~יר Qלדוגמהלעברית,לעבורלנסותאפילו

עדהערבית,בלשוןוהשופעתהענפיםרבתיצירתוכלאתכתבכילד'
כבודלונותניםהיוםובעיראקביותר'כשרוניסופרהיההוא .חייוסוף

הואחייורובשלאורךלמרותבישראל'ומתחישהואלמרותמלכים,
הערבי.בעולםולאבישראללאלהכרהזכהלא

הקשוריםסוגים,לשניהתחלקוארצהשבאוהיהודים-הערביםהסופרים

מיכאל'סמיובראשםקומוניסטים,שלקבוצהחיתההפוליטית:לעמדתם
בירחוןחסתהאשראני'וכןהמנוח,צמחדודבלס,כשמעוןסופריםוכן

השני'בצד<החדש>.~'דיר'ן- 't 'מק"י'ידיעלשיצאהפלסטיניהספרותי
לעיתונותוהגיעותעסוקה,שחיפשוומשכיליםסופרים'היוהשניבקצה

שימשוהםימים>.באותםוההסתדרות<הממשלההממסדשלהערבית
הגיעולאאשרומשוררים,סופריםגםהיוובתוכםמתרגמיםעורכים,

ובלס.מיכאלאליהשהגיעולבולטות
בישראל'עיראקיםסופריםשלשלישיסרגעללדבראפשרלמעשה
לשלוטמכדיצעירבגיללארץשהגיעעמיר'אליהואביניהםשהבולט
בראשיתבעברית,כתבהספרותיתדרכובראשיתוכברערבית,בכתיבה

כאמירהבילדותם,שהגיעומשורריםישנםובנוסףהשמונים.שנות

ממשלארץשהגיעסומקרוניגםוכמובןאלפי'יוסיחייק,יואבהס,
יוצרים,שלחדשדורמופיעהאחרונותבשניםשנה.בגילבינקותו'

כלל'מעיראקזיכרונותלהםאיןולכןכאן'אלאבעיראקנולדושלא
תמידנעשהזהאיןיהודיים-ערבייםנושאיםעלכותביםהםכאשרוגם

היהודים-הערבים.שללתרבותםרציףקשרמתוך

לימיםפרוזה.כתבוובלסמיכאלשירה,כתבנוואניצמחב'אל-ג'דיד'

לושקראנואביב,בתלספרותיחוגהחמישים,בשנותעודהקמנו'
ענייןאתהדגשנובחוגאביב".בתלהערביתהספרותלשוחרי"החוג

כדיבספרותלהשתמשהצורךואתהיהודית-ערבית,העמיםאחוות
אחריאחדותשניםלימים,בארץ.זאתמבחינהחדשהמציאותליצור

עבריתשלמדואלוובעיקרמחבריו'כמההרגישוהחוג,שליסודו
עםלתקשרשיוכלוכדיבעבריתלכתיבהלעבורלהםשראויבינתיים,

הערבים.התושביםעםרקולאישראל'תושביישראל'עםכל
לכתובראשוניםניסיונותכמהנעשוכברהשישיםשנותבתחילת
המעברה,בספרובלס,שמעוןהיההמפרסמיםכשראשוןבעברית,

סיפורהאתסיפרובועובד'עםבהוצאתלעםספריהבסדרתשהופיע
לאחרשניםכעשרהחמישים.בשנותלמעברותשנזרקההעלייהשל
 .יותרושוויםשוויםשלו'הראשוןהרומןאתמיכאלסמיפרסםמכן
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בעירערבית"יצירהפרק,הקדשתיבספרי

חוגאותותולדותלסיפורהראשונה",העברית
שמעוןפרדוקסלי:דברסיפרתישםספרותי.

לעבריתלמעברשהתנגדומאלואחדהיהבלס
רומןלפרסםהראשוןהיהאבל ,עקרוניבאופן
בראשמלכתחילההיהמיכאלסמיואילו ,עברי

שנילולקחואבלבעברית,בכתיבההתומכים
אישיתאניהתרחש.אכןשזהעדעשורים

מהכלאבלבהדרגה,בעבריתלכתיבהעברתי
כךואחרהעם'ב'קולשיריםהיהשכתבתי

בעלעבריסופרלהיותהגעתיולאב'קשת',
שעברכפילאקדמיה,עברתיכךאחרמהלכים.

לספרותלפרופסורשהיהצמח,דודאליה

חיפה.באוניברסיטתערבית

השפהעםשלךההיכרותצמחהכיצד
ותרבותה?העברית

 2004~ףפוזו~גיבסומךששוןאבל ,כללעבריתידעתילאארצהבהגיעי-

להתגברעצמיעלולקחתימאודצעירהייתי

עבריתמללמודחוץכלוםעשיתילאולילותימיםזה.מכשולעל
רובאתוקראתיישבתיהראשונותהשניםחמש-ששבמשךולקרוא,

ביאליק,כתביקלאסית,שנחשבההחדשההעבריתהספרות

 ,אלתרמןשירה,ומתרגםכמשוררבשלונסקי,התאהבתיטשרניחובסקי
אוטודידקטית.בעיקרההיאהעבריתבספרותשלישהידיעהכךואחרים.
ספרותיתלכתיבהגםהחמישים,שנות,במהלךלישימשוהללוהידיעות
רובמערבית.לעבריתותרגמתיוביקורותשיריםכתבתיבעברית,

שלעיתונההעם','קולשלהספרותיבמוסףפורסמוהאלוהדברים
הר-סגורמיכאלובהמשך ,פןאלכסנדראותוערךשבתחילה ,מק"י

ושם'קשת',העתבכתבקבועהלכתיבהעברתילימיםפתר.וליליה
החמישים,שנותבסוףבעברית, ,שכתבתיהאחרוןהשיראתפרסמתי

'הפנס'.

שהיה ,פןאלכסנדרעםהחמישיםשנותבאמצעהדוקקשרליהיה
בשנותידידיושהיומאלו ,ורעיוידידיוידיעלגםמוחרם,משורר

ישבוהואננסיתישבוהםואחרים.ונסקישל ,אלתרמןכגוןהשלושים,

ב'קולופרסםערךהואמדיזנגוף.הרחקלאהואגםהמדורה,בקפה
הראשוניםהשיריםאתוגםמערבית,שליהראשוניםהתרגומיםאתהעם'

נגמלנולאטולאטחריפה,עורךידמפעילהיהתחילהבעברית.שלי
ארצהובשוביללמוד'לאנגליהכשנסעתינפסקוקשרינוזה.מעניין

ישבספרכלל.ספרותיתפעילותלואפשרלאכברהבריאותימצבו
ערב.מדיהמדורהבקפהאיתריושבשהייתיההםהימיםעלפרק

הנטייהכאשרהמודרנית,הערביתהספרותאתלחקורבחרתלמה
הקלאסית,הערביתהספרותלכיווןדווקאחיתהבארץהמרכזית

המודרנית?הספרותמןהתעלמותתוך
כאןאמנםבארץ.ולאבאוקספורדדוקטורטלעשותבחרתילכןאולי-

חייםורבימוריהעכשווית,בערביתשעסקהדורמגאוניאחדהיה

היההואאבלהחדש,בספרנרגשהכיהפרקאתהקדשתישלוכלאבק,
ערבית.בספרותדוקטורטלכתובלארץלחוץנסעתיואני ,בלשן
שאהבתי'הספרותהיאשזאתמשוםכל'קודם ?מודרניתספרותלמה

תיכון'תלמידבעודיהערביתבספרותיצירותלכתובהתחלתיואפילו
המוקדמותהשישיםבשנותכברשנית,הבגדדית.בעיתונותולפרסמן

ובשנתהמודרנית,הערביתהספרותעלהידעאתלקדםבארץפעלתי

כולהשכמעטהמנוח,אמיראהרןשל'קשת'שלחוברתהופיעה 64

וגםבעריכתי'הערבית,לספרותהוקדשה
'קשת'שלמלאהחוברתהופיעה 1970בשנת

בעריכתי.הערביתהספרותעל
העיסוקבתוךמשוקעהייתיכברשאניכך

כישראלי'גםהמודרניתהערביתבספרות

אדםאויב,פירושהאיןפהישראליוהמילה
שכלכאישעצמוהרואהאדםאלאשמתעמת,

כלהללו'התרבויותשתיביןנמצאקיומו
והערבית.העבריתביןישותו

 פ:י~~הסופרעללספריכולאתהמה
שלךהדוקטורטאתהקדשתשלו ,זן:פ~??
פרקיםוגםמחקר,שלארוכותושנים

הספר?בסוףנרחבים

שהסופרהריסופרים,עלמדבריםאנחנואם-

היהשניםעשרותבמשךחייאתשמילא
עליוכשכתבתימחפוז.נגיבהמצריהסופר

לאאוקספורדבאוניברסיטתהדוקטורטאת

שכןאותו'לבקראואיתרלהתקשריכולתי
האנגליספרי 1973בשנת .זועםזואכזריתבמלחמההיוארצותינושתי
עותקלולשלוחודאגתישבהולנד'בליידןהופיעמחפוזנגיבעל

קראתישלושאושנתייםכעבורלמצרים.שנסעאנגליידידבאמצעות

~~אלהידועהמצרילסופרבראיון .ספריעלשלוראשונההתבטאות

אלההיושכןאותי'שהפליאושבחדבריעליאמרמחפוזי'~יז;יא~
ממצרים.ניתוקימיעדיין

לשלום,ומתןהמשאבמהלךלמצריםשנסעוישראליםהיוכבר '-1978ב
שלידובכתבארוךמכתבליהביאנונע,אהווןהעיתונאימהם,ואחד

עודעברובקרוב.שניפגשותקוותוהערכתואתהביעשבומחפוז,

מידפנים.אלפניםאותוולפגושבמצריםלבקרשיכולתיעדשנתיים
 •-2006במותוערבעדשנמשכהוהדוקה,חמהידידותבינינונוצרה

להתכתב,נהגנובמצריםלבקריכולתיולאלשבתוניםנוסעכשהייתי
העת.בבואאפרסמםשאוליבמכתבינומלאתיקוברשותי

ישראל'עםוההתפייסותהשלוםלרעיוןכולושהתמסראישהיהמחפוז
דחייהביןנעהשעמדתםאחרים,רביםמצריםלאינטלקטואליםבניגוד
רקלאהואשהשלוםקרובותלעתיםטעןהואישראל.לגבילהיסוס

תוכללאמצריםהשלוםשבליאלאמקומי'סכסוךפתרוןשלעניין
הואמבקשת.שהיאהגדוליםהציוויליזציונייםההישגיםאתלהשיג
לאשכידועדברישראל'עםותרבותימדעיפעולהלשיתוףגםקרא
באופק.בינתייםנראה

טיימס':יורקב'ניוגםבזמנושהתפרסםאלי'הראשוןממכתבולךאקרא
בהצלחה,יכותרואלהבימיםהנעשיםשהמאמציםיחדיו'נתפלל"הבה

בעברםשאירעכפייחדיו'חייםשלפורייהלדרךישובועמינושניוכי
רבותשניםמשךיוצרפעולהשיתוףידעועמינושני 1כןעלכיהארוך.

והמחלוקתהריבימיואילוהחדשה,ובעתהבינייםבימיהעתיקה,בעת-

אתלתעדהרבינוהזאבה,למרבהשאנו'אלאומעטים.קצריםהיו
ושיתוף".ידידותשלרביםדורותשתיעדנומכפימוניםמאההריברגעי
ביצירתועוסקיםישראליםשחוקריםמאודשמחמחפוזנגיבהכלבסך

אותושימחהוגםהפוליטי'לאכלומר ,הטהורהספרותיהדיוןברמת
ג'ה 7הםר'להגדולה,יצירתושלזרהלשפההראשוןשהתרגוםהעובדה

מיכאל.סמיידידישלידיומעשהלעברית,היהה'ר'ת pה

הייתבצעירותךבישראל,ערביתללשוןבאקדמיהחבראתההיום
מעבריםרואהאתהכיצדעברית,ללשוןהאקדמיהמזכירדווקא
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אלו?

מקצועי.בלשןשלאוודאיבלשן,איני-
האקדמית,בהכשרתיבלשנותמעטלמדתי

וככותבכמתרגםכחוקר'מעייניכלאבל
שעברתיהעובדההספרות.תורתבתחוםהם

פעילונשארתילשפהמשפהחדהבצורה

החוויהאתחידדהיחד'גםבשתיהן

כךכדיעדשלי'והלשוניתהבלשנית
אשרבכלעבורימרכזינושאהיאשהלשון

האקדמיהכחברשנבחרתיהעובדהאלך.
מיוחדת,שמחהליגרמההערביתללשון
ליזכרובישבחרוהאקדמיהשחברימשום

בערבית.בעיקרכתבתי'כאשרנעוריחסד

פרופ'ערבית,ללשוןהאקדמיהנשיאאגב,
שכתבהמובהק,תלמידיהואגנאים,מחמוד

שלכניסתועלדוקטורטבהדרכתיבזמנו
והשפעתוהערבית,לספרותהתודעהזרם

הסיפורת.לשוןעל
אתשוכחלאאניהספרותיתבכתיבתיגם

 2007לינקאלכסצילום:אביוכךמאמין'אבי .הלשוןלתורתאהבתי

בראשהיאשהספרותתלמידי'אתמלמד
היצירותשלבתוכןשעוסקדיוןוכלבתכלית,לשוניתאמנותובראשונה

הרבהלמדתיחובבני.דיוןהואולמבנה,ללשוןלהתייחסבלי
הלשוןשלתפקידהאתבעלילהדגישושאנשיוהרוסי'מהפורמליזם

ובהבנתה.הספרותבעיצוב

יהודים?לאעיראקיםיוצריםעםהיוםקשריםלךישהאם
להתקשריכולתיולאארצהשהגעתימיוםניתקעיראקעםהקשר-

החמישיםמשנותהחלבישראלבהיותיכךבבגדאד'שנותרוידידיעם
הרבהלפגושהאחרוניםבעשוריםליהזדמןזאתלעומתהיום.ועד

קבע,דרךבלונדוןהמתגורריםגוליםעיראקיםואינטלקטואליםסופרים
הערבית.העיראקיתהספרותלבירתהיוםהפכהשלונדוןכךכדיעד
שמאל'אנשיהםבאנגליהאיתםשהתיידדתיהעיראקיםהסופריםרוב

יהודים.בתורליהודיםעויןיחסבעולמםשאין

א~י' /t.;~oק'אלד Jjעםלמשלכךהדוק,מגעמקייםאנימהםכמהעם
טורכבעלהעובדמובהק,ספרותאישהואבספר.פרקהקדשתישלו

שלשורהכתבוהוא ,'ט g~ךו 7 ~ךק w ל~'הערביהלונדוניבעיתוןיומי
עיראקיםיהודיםשבהםובאנגלית,בערביתקצריםוסיפוריםרומנים

רומןהופיעחודשייםלפניפניהם.השחרתובלאטבעיבאורחמופיעים
שנותבסוףמתרחשתועלילתובבל'בהרותעלבשםבאנגליתשלו

בעיראק.היהודיתהקהילהשלהאחרונותבשניםהארבעים,
ד"רבשםיהודיהואבווהחיוביהעיקרישהגיבורהואברומןהמפתיע

לסיבוךבטובתושלאשנקלעלונדון'חניךבגדאדיגינקולוגששון'
לסףהגיעשהואעדהשתבשווחייובגדאדים,מוסלמיםשלמשפחתי

אותנולוקחששון'ד"רשלהמעשהסיפורכדיתוךעשתונות.איבוד
באהדהזאתעושהוהואעיראק,יהודישלהמקודשיםלאתריםהמחבר

עיראקכאשרבזמנו'אותי.אפילושהפתיערגיל'בלתיובחוםרבה
עיראק:"יהודישנקראבעיתונותמאמר'כתבחרסייךמסדאםהשתחררה

בישראלעיראקיהודיאתלהזמיןקראשבוהזאת",הנפלאההעדה
שהדברכמובןמחדש.בבניינהולהשתתףלעיראקלשובאחרמקוםובכל
אבלעצמה.בעיראקשהיוהשליליותההתפתחויותלאוריפה,עלהלא
יהודישכןבטעות,יסודהביותרוהחיוביתהאמיצהקריאתוכךגם

כברהגדולברובםילדינו ; 1951ב·אותהשעזבוכפיאינםהיוםעיראק
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ממשיקשרלהםואיןערביתדובריאינם

עיראק.עםכלשהו

שנמלטבראלי' ם'~א~הואנוסףסופר
והתיישבהשמוניםבשנותעודמעיראק

כשנהלפנילישראלהגיעוראליבברלין.

והשתתףהבינלאומי'הספריםלירידוחצי
באוניברסיטתשנערךעיראקעלבכנס

רובםשלווהרומניםפורהסופרהואחיפה.
שלנחלתושהיהההרסאתמתאריםככולם

בדבריוסדאם.בתקופתהעיראקיהעם

העיראקיתבעירילדותועלסיפרבכנס
ממוותאותוהצילשבה~~אןה,הדרומית

ביקורוכתום .גבאיד"רבשםיהודירופא

החוויותעלגדושספרכתבבישראל

עםפגישותיועלובעיקרשלו'הישראליות
יופיעהספר .עיראקיממוצאיהודים

הואועכשיובקרוב,ובגרמניתבערבית

ספריתבהוצאתויופיעלעבריתמתורגם

הפועלים.
העיראקיםהסופריםכלאתמניתילא

ביחסםמעוינותוהמשוחרריםההומניסטים

לאחרונהעדהתקייםבלונדוןלהזכיר:חייבאניאחדדבראבלליהודים,

עיוןערביהתקיימושבוכף@ה","~לדיבשםעיראקי'תרבותימועדון
אינטלקטואלעמדהמועדוןבראשבסדירות.ואמנותייםספרותיים

שסופריםלכך'שדאגפרורגסיבישיעי ,ה~~~מוחמדבשםקשישעיראקי
הקהל'לביןבינםקשרלפתחכדיבמועדוןיופיעועיראקיוצאייהודים
סמיושםהופיעוהשארביןגולים.מעיראקיםככולורובוהמורכב
בלתיחוויהעבוריחיתהשםהופעתיבלס.ושמעוןמיכאלסמינקאש,

בעיקרהמועדון'באיעלישהעטירוהאהבהשפעבגללנשכחת
העיראקי.המוסלמיבלהגבערביתאליהםכשדיברתי

שהופיע'אתמול'בבראזספריסביבנסבהכופה""גלויבמועדוןשיחתי
תגובותכמההספרעלקיבלתישעברה.בשנהלאנגליתבתרגום

אחתלאיזכור:הראוייםשנייםביניהםבמערב,הגריםמעיראקים

-43בהיגרושהוריהארמני'ממוצאעיראקיתמאשהחיתההתגובות

לביתנובסמוךשגרהמשפחתה,ועלהברית,לארצותנולדהבטרם

הזדהתההזאתהאשהשלם.פרק'אתמול'ב·בגאדדכתבתיבבגדאד'
במסגרתבעיראק,מבקרתשהיאוסיפרהמאז'שליהחברשלכבתו

שהיאמעיראק,משהולידרושהאםושאלההבינלאומית,הפעילות
והיאשנה, 65שלניתוקלאחרהזההקשרהתחדשוכךבשבילי.תקנה
קרוביה.לכלהאנגליבתרגומומהספרעותקיםשקנתהליסיפרה
היהודיספרבביתלערביתשליהמורהשלשבתוהואהשניהמקרה

w איתי,התקשרהלבנוןמדרוםשמוצאושיעי,אינטלקטואלבבגדאד~ש

האישבעצםהיההואאחד.מפרקביותראביהמופיעשבספרמשום

לאותוהגיעוומשפחתההיאבילדותי.הספרותלעולםאותישהכניס
כופה",ב"גלריעיוןערב

עבריים-ערבייםספרותייםיחסיםשלהעתידאתרואהאתהכיצד
 ?ויהודיים-ערביים

לצערי'זאת,בכלאבלהעתיד'לגביהתפתחויותלחזותאפשראי-
מתכווןואנילעולמו'הלךכאלוקשריםלפיתוחנלהבהכיהאדם
לאאל.ם, gעליהמחזאיכגוןבדעותיו'שתמכואחריםמחפוז.לנגיב
שמתנגדיםרביםאינטלקטואליםישלעומתם .כמוהורםלמעמדהגיעו
ישראל.עםהמגעלעצם



לערביתמעבריתספרותיותיצירותעשרלפחותתורגמוכןפיעלאף
םוריה p,ויעוזעמוסשלשלימיכאלביביהןהאחרונה,קופהבתבמצרים

היהלאמוצרם ,גרוסמןדודשלהפנימי pהדזpוספר ,מיכאלסמישל
אלישלספרותורגםובאחרונהרותם,אביגורגבריאלהשליהודי
 .ועוד ,יסמין ,ריעמ

במצרים,החשובהספרותיהירחוןהתשעים,שנותשבסוףעודאציין

חוברותשלושהקדיש ,ח~אןיהמצריהסופרשלבעריכתו 'עאד~~,
מהספרותתרגומיםכללוהללוהחוברותישראל.שללתרבותהעוקבות

באמנותהישראלית,בספרותובמגמותביצירותעיוניםהעברית,

באהדההצטייןשםשפורסםמהכללאועו.ד ,ובתיאטרוןהפלסטית
מהכלבעברשכן ,בהיקפומדהיםמפעלהיהאבלהעברית,לספרות
להשמיץאומכוערמהדברלהציגמוצהרתעוינתבכוונהנעשהשתורגם

אובייקטיבי.יותרמשהולתתניסיוןהיההפעםהעברית.הספרותאת
שתהליךלקוותויששינויים,שוםבושאיןמצבעללדבראפשרשאיכך
הפעילותהתרבות:בתחוםהעבריבצדלמצבבאשרויגבר.ילךזה

השבעיםשנותבסוףשחיתהבמידהלאואפילורבה,אינההיאגםבצדנו
שישמצבנוצרולאפחותה,אפילוהיוםהסקרנותהשלום.פרץכאשר

הספורטבתחוםאפילואוקולנועייםתיאטרליים,אמנותיים,חילופיםבו
לילה,בןכזהדברשיקרהלהאמיןסיבהבשטחרואהאינניוהכדורגל.

שתישביןביחסיםהקרובבעתידנראההתפתחויותאילויודעמיאבל
בסדירותהישראליהאקדמיהמרכזפועללפחותבמצרים •תרבויותינו

 ·:·השבוע.ימותבכל

אלהבימיםאוררואהאל-יהודםןאאנבהראלמוגשלהראשוןויסיפורקובץ

בבלבהוצאת

מרסאלאימאך
סומךששוןמערבית:

אהבה

rזt:זל;ןךךר~הח~ב;~נותל W~ים /oל~rזד
הגבבתרמילההוגעהכרודילידלעתיםושמידתה

-- . :-:זז:-- ..--: ··:זז·:

 .~פויל'א ם;ק~~~ה pס~ ת~~;פ~~tיע .Pל
 ת;!!ר:נוד~~ ת;מ~~~~~סק~ינ; ן:~~ס

ע~~ה "ה~ p ~" ה~יtזr~לוןה rqז~דוד~ג;ן
 "ה~ pס~ך"ק?,לדות" q ~~ח" ,"ה /o"~זגיrזןpליםזגי~ת /oו~ג;ן
rזד~ןה.עת /o ~~;ךןך~ק /oסדיו~תלק gל~די

עליהכתבתשכבדלהניחיש-עובימש;ךךאתהאם
' -T : '' ' : -'' T : '." - ' T : T •: T T : - T 

שניםהאהבהבמדבך!!;תשנדדתמשוםוז'את
- T ' T : ' : T :ז- '". ' : : - T T ' 

~t:ז;צוד~ת ש~זrינ:ריpזןr~~~:ז;חירי ןr
א;ת;ךה;ךג

 .ם:~זג~תל W ~ ;ע~~ללס.:כלא W ~,ע /o ~ל W ~וב;?.ה
rז~טוrז~סה /roזןpלחיק~ס wwל~rזיר~ם
 .~ש;ךךל~י;תמ;~יף~סה

דעשםלאהבהלהיש
- "ז-:-זז "

 .~ליוב'ל~ת ה~~~~רוענ;קאך~ין
ק;ךאת י~~ /roז~ש;ךךיםז?-יי.רי ל~~
ההשראה.אתשנתנהאתן;מחפשתאני

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

rזקידעלא;סהת;ן,הרד.;ש~זrת;נ~~~ךים 9 ~ךד;~ק. 

- ת~~.ס 9ו~tז~ך~ן~ע.יגי~~חילהן~ה /roזrז ה~~ ה~~pן /roז~מו~ה
;ר?.יס~ין-למ;ךך~הקך~סה~~כת

 .~ר~ןחיא r~wז~דהט;ב ~r~ןpקךהא;
rז~~איע;ת /r~ oזןהrזס~קיד~תז?יt:זקז:יי י~~ע~

ע,ד:ן~ד;לרד.;ש~ז:יי /o ~~א'לול~זלי
ן~ה. /roז 1:1נ;~נ;ת~ת ת,?~ס~ י~~ /o ~י;ן 9 ~זr~ר:~אנ:רי

~ o/ יW זקיפ;ןל
- ה~~ o/1:1~ןהל~ליוד'לע,בך~ל:ר
חים. 9 ~~ח;ףןה~יןל?.tכח
שאתהכפילשםתגיעל'אאתה
-ז·: ·:ז:-·--ז

המצחיניםלמיםל'תפמהדהעדכי
' -: " T ' --' --: ' ' ' 

לrז~יל~ט wתו~rזת ד~~י;rוד
~נו~יםחם wבורים r9ז;רירים;די

~~~ילהלח~ב;גןס~קיןם /oו~ש;ךךים
שנהמנדודילהמלטהמנסהופיסי;ל;ג

' : -: -."' : ' '' T : ' ' ' T ' ' 

 ,א;פ~ '~~ל ב~~~~ל~ל'חים.~ד~יגי;ךןך~ין
ק.זגי~ה 9לק;ק.ת'~ךס~מ;ןע;ת ת;ע~~~:זד~דוסע ,pל
סלקע;ךל~ע,~יק 1:1ל

שנ!!ה.מנפילהתחששא'לושוב
יז :ז . : . :- :

ך~נ;~:ים~ק;ך~יםלע,ש;tינו~~ליסה~ה pס~
ונו'. וניtו!!~;נ~~~ק;ך~ים ,וניtו!!ך;ק~~ םי:~;נ~

~יק 9 ~~ינ;ך~ד

~לוםא;~יחיא ט~~~ס~קות 9ח r~wא;~י w~י wנכ~י 9ו~
ס. ,p ~~דך~תrזחוtקים~ת ע~~~הוא~~לו
המדברלעבדצ;עדהוא

ז : .- ·:" : "

 ."י~~ך~סה~סה י~~"rזtקיד~תrז~ז~ידלrזןרק,ךש;

אודלדאותהעומדחלופית,נאיזרגפיהמדסלאימאןשלשידיהספדמתוך
המאוחדהקיבוץבהוצאת

 2008דצמבר
29 



מאירבןיהורם-פיצ'י

הטרובדור
שטרןדודעל

דבראיןמשמולבד .שטרןדודהמפורשהשםאתאומרדברראשית
אדםלואקרא .צרכוכלליומפורשנהירימיו'בדבריגעהנואחר

השירבעליוחומר'קלבשירה.ומאוחרמוקדםאין .נסתר .משורר
דברים.סדרבהםואיןבזה,זהומעורביםערביםומותםחייהםבאמת,

וצוננים,הםקריםגשומיםמשהםיותרהימיםהשתא.תשס"ח.חורף

אישוהואדוד'נכחלאהימים,כלמנהגולפישלאהלילות.מהםקשים
מעשינוזהדני.בביתבפגישתנוזה,בשבועהפעם,זאתנוכחףת,בעל

ככולםרובםוכותביה,קוראיהשירה,אוהביקבוצתהאחרונות:בשנים
ימיםנקפולהם.ומנחהחברואנימתוועדים,התקווה,בשכונתדרים

ימיםבעיניוהיורבים.ימיםכמעשינובטלפוןקולושמעתיולאאחדים
במקוםמתמוטלהשכניםילדיומצאוהובאוארוכות.כשניםאלואחדים
סמטהשכור.דלחדרנפשו.צרותצרותיו'ן ?jאמות, ,,לושהיה

דרגשמט,שולחןברזל'מיטתמידתכדימידותיו'השוק.אלסמוכה
אוליהנה,עדאנשיםפקדוהולאהכיל.לאין:ירים 'tfיוניירותספרים
אתהנעריםמשפתחובדידותו.לוערבהואוליהמקום.היהשצרמפני

בעיניושהיההמקום,פני'אלהקטןשולחנופניאלכורעואוהדהדלת
ימיםעליהם,שנחהאחרוניםשיריםדפיונמצאועולם.שלמקומו

לקובץשייחדידיו'מעשהציור'ועמםהכותבת.ידוקודם,אחדים
בכתב.הנשארהואהנשארמופתי.סדראיהשירה.חבורתשלהשירים

נזרקפעמיםרוח.איש~לה.שלבושושעותשכירפעמיםיום.שכיר
אישבמותכיאפשראירוח.לכלעצמוהשליךפעמיםהרוחות.לכל

אםלביאלאניתמהחכותיו.לאבעצםחיים.רוחבאחתתיפסדרוח,
' ' T T •• 

טובים,אנשיםוהםמשפחתו,בניאףלהכירו.באמתשהיטיבמייש

עבר /נף~ה~ליך~ש~ליואוחו.לרחוקותאךידעוהו.לאלב,ישרי
~~~ ry .שניים.שמאאח.דאדםניצבוכיסוי'בטרםעפרו'רגביפניאלה
וממלאהמדמההכוחבאהידיעהמחסירהאשראתלדעת:אנימכיר

דמותמסתגף,משוררדמותשטרןבדודלראותמדמהאניאחריה.

ואןציירדמותפנים.בהסתרשרוישהואאףפניםריבוימעמידשחקן

ימותאתבחשאיכואביםעולם,ענוויאמניםדמויות •מיוסרגוני

פהבלכתם.המועדיםבמועדם,הבודדיםדמויותוההחמצה.ההחטאה

הטמונותיומיןעתיקותתמונותמעלותוהןעולות,והןחיים.בארץ
אפלותבסמטאותהרוח,אנשיהמשוגעיםאחרלדרושנקלבנפשנו.
נפילתם.אלעצמםהמטיםקלופיםקירותמאחוריבנסתרות,בצהריים,

שרגאשםעלקוראשרגא,אביוטויסטר.מריםאמובשםאקרא
אצלהמעלה,יסודבשדותפורעיםכנופייתבידישנרצחאייזנברג,

המשפחהמאבותאייזנברג,דודמשםגזורשמודוד'והואהחולה.ימת
עצמוהגלהדודהמעלה.יסודמייסדיקומץעםשנמנהישראל'שבארץ
וערגנפשו'אלגלההוא .מולדתובארצוגולהלוהיהאביו'מבית

ארץאלשעברקודםשלו.נפשומפניגאולהלותהיהשמאלגלותה,
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למשפחהנצר . 1944ילידבודדות.שורותבידיהפקידאחרת,חיים
צפת.הקודשבעירשנים,וחמישיםמאתייםפניעלוקבורתהשחיותה

קפה י~~~םשרה,כיידועניהמעלה.ביסודפינה.בראשתפוצתה

כךארוכים.לחייםתיבדללקשת,ואבז"ל'לנתןאבהיא.דודתותמר'
חייו.דברעלשכתבבודדותשורותמתוךכךהאחרונים.שיריומתוך
שלו:בעיניוהואשהיהאתזולתואלעצמואלמעצמואומרהוא

במדבר.שנהארבעיםנוד.דטרובדור

הספריםארוןאחריהאש.עמודאחרי-עצמואתבכותבוכך'-במדבר

בדרךבבוהרלמרגלות-במדברעולמי.הכללהישראלי'היהודי'
אנימאמיןלדעת:עצמואתכותבהואבהןבשורותועודהכוזרי.
פרופסורשלבפירושוהמתים,ובתחייתהמשיחבביאתשלמהבאמונה

זצ"ל.ליבוביץ
בבל.מגדלקומותהמקשרתמילהמחפש

הרקיעים.שבעתביןהמקשרתשפהמחפש

העקומהממוצעומתחתמעלהתקןסטיותביןתפתומשתפילהלבמחפש
בלשונו.כךהנורמלי.

הואהלאטרובדור.בשרבעיניראהאשרהזה,כיוםהחייםמןמי'היש

גלבוע.אמירבשירתאלתרמן'בשירתיעד'ללאלעד'ההולךההלך'
ושרהולךהאחרים,ובימיםהבינייםבימיודור'דורבכלהנודדהזמר

 .רעהויוסיפון'זאביוסקביץ'שלבצלמוואהדאלתרמןאסורות.אהבות
אתזעקפעמיםוזימר'בארץוהתהלךשטהואטרובדור.היהשטרןדוד

היהפעמיםקטנים.קולותמקהלתלבבואלמזמןבלבבו'אשרהניגון

וקרוא,הלוךוקוראהזדמן'לכךשלאקהל'אלעצמוכופהעצמו'מזמן
עצמו'עלשכתבבקצרות .דברואתשירו'אתהקהלדעתעלשלא
מושבים,קיבוצים,פיתוח,עיירותשכונות,נדודיו:מקומותבציוןדייק

להשנתחברהאנשיםלקבוצתדודהיהראשוןם.יחריגלילדיםמוסדות

חבורתמשבאהעתהכיאומרהיההואהתקווה.בשכונתכאמור'יחדיו'

במלרע.לתקווהבמלעיל'מתקווההשםיסובהעולם,זהאלשירה
אימוצהיהופגישהשהיפגבכלחדשה.שכונהחדשה,שירהא;~ך

מיוםבושנוצרושיריםפשוטה.במחברתעמו'וישהמשיריומתרמילו
אתהרואיםהאיש,מראהאתהשומעיםידעויום.שלשירוהםליום,

בובמקוםיושבים,לאמורניצבים,הםכישירו'אתבקוראוהקולות
מקרעיםהשיריםאתקרעקורא,לבעלכשהיהגדול.משוררעליהםעומד

חק wמשתיקתם.ואלניגונםאלמקורם,אלנכנסוהיהוממעמקים,
הורוווכטנגובשסטניסלבסקיכדרךעצמם,מתוךהשיריםאת

לתלמידיהם.

שירים,כותבאישעליון.בסתרחבויהזה,האישהיהאלמוןמשורר

לילדים.אגדותמחזות,סיפורים,

 .באקריליקובשמןעצמו'עלבדבריוכךמצייר' .שבחביוןגדולצייר
שלבנופיםנוגעתזרועה,לאארץמדבר'נופיהבדעלומעלהמושח
מביים.נפשו.נימיובכלושס"ה,רמ"חבכלשחקןמים.פלגיארץ
מראש,הנערכתהמערכה,לבואעדבמות.עליחידשחקןעולה

ומדריךבמהמדריךהחוצות.אלהחוץ'אלהבמהמןלשולחולהשליכו'
בפיוהקרוייםאלושלו'בדרכונוער'לבניוהעשרהחברהבתחומי

ילדי

ישראל.מדינתשלעתידה

מכרכרג'פטו'לסבאהיההואהשנייה.לבנוןמלחמתבימיעמונסעתי
 .יבשלומבצפת,בפרוד.המקלטיםלילדיחלומותמחזירומשזךק.ומפזז
קורותחייהם,קורותאתלעתמעתהפוקדתזוהרוח,קורתשלבימים



מפסיגהיהאמנים,אדםבנישלבאש,נלהבותכרותות,

בהרים.העזפרנסוס.הרעלהנחהפסגותאוויראתלנשום
שלהכבדבעשנןריאותיוממלאהיהכברכךאחרשעה

בגוף.במכחול. ן~~יודעאישצרובות.זולות,סיגריות
כליםשוטףהכלים.אלונחבאהכלים,בכלבקול.בעט.
במעט,ולא ,לסעודמזדמנות,במסעדותומיומןמזומן
מחדש.יוםבכללוהנבחרתאביונותואת ,דחקותואת

 ,תמידלוהקבועיםותנועותהליכהבקצבי ,בלכתובלילה,
פעםשקליו.חופןאתמונההיההנידח,חדרואללשוב
ומצאתיחישבתישקלים.עשרתרי ,בסתרביקשניבפעם

 ,בוסניאצלאחת,לאפהאחת,פלאפלמנתכדימניינםכי
עמוהיהיוםבכללאיום.שלסעודהודאיהתקווה.בשוק
מהירהימה.מהיר .בוכלוידבכלידוכלים.לרחוץ

להישלחלוקלהידוהארץ.בכלומדוןריבאישלהפיגה.
עוברתריבהשלהנאים,ה~אים,הנעים,קימוריהאל

מפנימשתההאינהבלבה.מוחהמשתאה.והיאבדרך.
ועוברת. ,אותויראתה

יודעפיווהיה ,חסדלונטהלבוהבריות.באהבתניחן
עםקשיםאנשיםיום,קשיונשים,אנשיםלרומם ,דבר

הקולחיםהביביםמןמדרגה,ועודמדרגהלהעלותםעצמם,

לב,אל ב~~ליצןלץ,ומעלה.הרחובבשפתהדולחים
עלפניוצלמימסכותעללסוכך ,צלשלריצודמחפש
 .ילדאשה.אדם.אהבתאלעורגוהיה .חייומסכת

סוחף. ,מתגלגלהומורומתלוצץ.

ש;ססת. .שטרןבדוד ,בוחבויהחיתהנסתרתשריטה

בגלדהולא .בקומו ,בשוכנו ,בדרךבלכתועמומשוטטת

ד~~ה [l~תף ע~~~ןםמעלמסתלקת.חיתהולאלצלקת.
w ואידמעיד,·סמויה ,עמוהולכתוהשריטה .לילו;פרח.יל
בכותבוכך ,הולךשהואמקוםשלכלמפניר~אףתלה
שלהקברותבתיביןאלהולךהוא ,תולדותיוק~צוראת

ישראל.מלחמותשלויתומיםאלמנותביןישראל.מלחמות

ן~ךא;תח.ך~יםישראל.מלחמותשלונפשגוףפצועיבין
 ;םיכ;:;ר~~~ת;ךים~י 7 ~~~ןם;קים; nך~בףךים,:~ים
ףקדרים. ת~~~

איננההיא~רף~ה.לושאיןהזההפצעמןזבהשירתו
רוקחתאיננההיאהנפש.שהואבדםהנחתךאתמרכבת

חדההיאכןועלהכאב.היאהשירה .לשיכוךמילים
צערהיאבלב.האוכלשכולהיאכיישירההיאופולחת.

~צף~תת, 99ג;ארץפיסתהזה.המקוםעצבוהיאהעולם.
היא .קי.r.;שךע;~דנ;ןאזp~שך~~א ;הן~ז,~~רףז;א;ת
~תדה q ~שלידיהאתעזבלרגעאשרהאדםעמידת

לל /o ~ח.~ןה,~ף~זףב, /,ר;~דן~ד; י~~~מ;~א ;ם:~~

ל:ה. /o ~ י~~~
צורת .אותומהוותאלאהכאבאתמלוותאינןהמילים
הכרחיות,הןזוגםזואחת:נעשותוהמייתםהשירים

הכורחמפנימתנפצים,~סלים, י~~לחץזההדם,לחןמפני
ודאותעללכסותהמאיימותהאשליה,כנפיאתלשלול

 .משאולקשהקיום

 ·:·דא! rדא! r~~דה~tיחמףל

מדבר ,שטרןדוד

שטרןדוד

הבן
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בת,שתלה
T : T -

אב.כאבעדברח
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ד.
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דוקומנטציהולאפנטזיהלא
זרקהאביבה

הקצריםבסיפוריהוזיכרוןרגעיםקרעיאמת,על
פינקאידהשל
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ערוכיםהציצו ,שבביתההבוהקהמטבחשפינתהשישמלוח .תהכוסהציעההפרוזה,בתחוםלספרות

צלחתגביעלשהוגשה ,ספוגועוגתלילךפרחימעוטרתהקנקן ,זעיריםפורצלןספלישני :מועדמבעוד

 .לבנהקרמיקה

אחרסיגריהבמהלכועישנה ,כיום 86בתפינק,שהעניקה.האחרוניםהראיונותאחדהיהפינקעםהראיון
פינקאידה

הרגשהאתתיארהבה ,"בימיםנישןבלילות,נלך"שכתבה,הנובלהזכראתהעלהשלהזהנוהגסיגריה.

ההליכהמקלבאמצעותהמטבחאלפונהפינק .ומשומשמעוךסיגריהבדלגםולוהשואהבזמןלמצואמצליחהשזועתשלההיצירהבגיבורתשאוחזת

 .פינקשלקמעההרועדתבידהההסבהשולחןעלמונחתהמנחהסעודת ,רותחיםשהמיםלאחר .תודה .להשיעזרוצריכהלאהיאלא,לא,שלה.

המפליגהגו ,) 1974 (זמופיסת :הסיפוריםבקבציהמכונסיםמאו,דעדקצריםסיפורים 52שלקורפוסעםבעיקרהמזוהה 11שואהסופרת 11היאפינק

ימיתחילתשלמציאותקרעינוקבובדיוקמאופקתבנימהמתאריםהסיפורים .) 2004 (הסיפוריםכול ) 1995 (חייםלקורותרישומים ,) 1989 (למרחקים

פינקבידה.שצלחהישרדות,מאבקשלבסימןעומדחייהסיפור .אוקראינהכיום ,שפולין 'זבראזבעיירהנולדהפינק .הזיכרוןמתוךהמשתחזריםהשואה,

חייתההיאהמלחמה,סיוםועדמאז .רופאשהיהאביהשהשיגמזויפיםארייםמסמכיםבעזרתבעיירה,שהוקםמהגטושמונה-עשרהבתבעודהנמלטה

אחרפעםזהותהאתלשנותונאלצהמלחמהכפועלתעבדהבהס ,חקלאיםבכפריםאובמפעליםבגרמניה,ואםבפוליןאם :בדויהבזהותשניםשלושבמשך

 . 1957בשנתמפוליןלארץעלתהפינק .פעם

שישהמשמעותכ,ךעללכתובבבואו "השואהסופר"שלהנפשיתהדיספוזיציה ,וזיכרוןהנצחה ,השואהעלהספרותיתבכתיבהודמיוןאמתעלשוחחנו

תשובותיהלשאלות.בנימוסעונהפינק .המאורעותשללפואטיזציהעצמוהזיכרוןשלוהנטייהבסיפוריהרבותכההמתואריםולמוסיקהלטבעלהקנות

 .מפתיעהשבפיההטובההעברית .מחושבותאךקצרות

אתלבררמנסיםביצירתההעוסקיםוהמחקרשהביקורת ,פרשניותבעיותשתיעלאורשפךפולניתהכותבתהישראליתהסופרתעםהריאיון ,מכליותר

הדמויותשלבסיפוריהההומניסטיהעיצובביןוהקשר ,בסיפוריההזיהאוהתרחשותרגעישלהסוריאליסטילתיאורלהקנותשישהפשר :כלפיהםעמדתה

 .הקצרהסיפוראנר'זבמסגרתאודותיהןעלהכתיבהלבין

Langer, 1995 . 4 (לאנגרלרוכסהשואהספרותחוקרשלכהגדרתו ,רגעהנמשכותזמןיחידותשלהשואהבספרותלתיאורןלהקנותשישלמשמעותאשר , p ( 
המתואריםהרגעיםבאמצעותכימצאטנאישלמההספרותמבקר . 11הזמןעםלהתאחדלשוואהמחפשתהרגע,שלספרות Artfrom the Ashes : 11בספרו

כתיבתה 11 ,הדברבשלכיקבעבלאטאברהםהספרותוחוקר ,) 1989 1מעריב 1 , 11השואהעלמעיד("הטבענקודות""חידתבפנינומגישהפינקאידהבסיפוריה,
 .) 1996 1מאזניים 1 , 11והנוףהאימהזמן 11 ( 11מוצפנתמשמעותשלהמופנםבטווחמצויה 11

1פינקאידהשלהפלנטה 11 (גרשינעמההספרותמבקרתשהבחינהכפיפינק,אידהשלבסיפוריהההומניסטילממדאשר
מפרקתפינקכי- ) 2005 1מטעס 1 11

 ,להשגהניתנתובלתימרוחקתכישות ,השואהשלהקולקטיביהזיכרוןתוקףעלמערערתכלומר, .השואהשל "האחרת"הפלנטהתפיסתאתבכתיבתה

המסהאזעדשהיתהמהבתוך ,המרסופועםלרוב ,האישיסיפורועםאישאישאנשים.ושלדמויותשל :מאודקטניםמגרשיםחורבותיועלומעמידה

 .המיליוניםששתשללהכאיב,עדהאנונימיתגםולמעשה,הגדולה,

לגביהנושאבסיפוריההרגעיםתיאורכי :א :עליהןעמדולאיצירתהאודותעלוהמחקרהביקורתאשרהבאות,התובנותשתיעלועמהמהראיוןזאת,עם

ובה ,מהמציאותבאמצעותםלהימלטדרךלדמויותמאפשרתאצלההמתואריםהרגעיםשלהסוריאליסטיתשמהותםהיותאקזיסטנציאליסטית.משמעות

כמוהשואה,זיכרוןשלהקולקטיביתהתבניתלפירוקביותרהמתאימההמסגרתהואמבחינתההקצרהסיפורז'אנרכי :ב .בהולהתקייםלהמשיך-בעת

 .בשיחתנושעלהכפימזה,אחרדבראלא ,דוקומנטציהולאפנטזיהלאלגביהשאינה ,"האמת"מכנהשהיאמהלהצגתגם

בסיפורייך?מתגבשותהדמויותאיך

הואהמיועדהסיפוראםאחרת.בצורהלסיפורמסיפורקורהזה-
ליישאםאבלהאמת.צולפיכמובןפועלזה-ביוגרפיאואוטוביוגרפי

בצמודאומרת,זאתלחלוטין.ספונטניהואהתהליךאז-ספרותיחופש
אניגדול.דמיוןלישאיןלצייןחייבתאניכאןמתארת.שאנילמה

אנילא,אםהדבר.הואשכךחושבתאומכירה,שאנידבריםעלכותבת
אניבהםמקריםשישכך'כדיעדשהן'איךהדמויותאתלראותמנסה

חייםאנשיםהיוהןכאילוהעיניים,לנגדהדמויותאתלראותמצליחה
ממש.

אמיתיים.יישארושהםמחויבות

לאמיתי?שלךההגדרהומהי
לכתובכדי"דמיון"].למונח[הכוונהבבדיוןעוסקתהספרותכללא-

.לאיזשהוכלשהוטבעילכישרוןנדרשהכותב[מדומיינת]דביוניתכתיבה
משוםאבלעליהם,לכתובאמנםרוצהשהייתידבריםיש"טלנט".

נמנעתאנימימטיים],[לאאמיתייםלאלי:צאו.שהםמפחדתשאני
דבר.שלבסופומכך

המתים?אתלהנציחמחויבותמבטאתשלךהכתיבההאם
אלאהזה.מהסוגמחויבותמרגישהלאאנימבחינתי.נכוןביטוילאזה-

לאותהאותךמחייבתבשואה,עוסקתשכתיבתךהעובדההאם
עליה?מדברתשאתאמת

שאכןטראומטית,כךכלחיתההשואהשלגביהיאלכךהתשובה-
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לידימתחתיוצאיםתמידכותבתשאנישהסיפוריםלכךלבשמתי
שדווקאאומרת,זאתכך.יהיושהםאפשרותשמתקיימתאואמיתיים,

ביותרהקרובהואכלומר,מוגבל,מאודהואהדמיוןהשואהבנושא
כתיבהביןלגביהמרחקזה,בנושאמלאה.לאאמתשהואאולאמת,

מאו.דמצומצםיצירהלבין

השואה,אודותעלפרוזהשיוצרתכמימוגדרתאתזאתלמרות
תיעוד.דבריאודותיהעלשכותבתכמיולא

שלשהגבולותרצוןליישדוקומנטציה.לכתובלאהיאשליהנטייה-
השואהעלכותבתשאנימשוםדווקאספרותיים.יהיו[שלי]האמנות

אומלאהאמתבגדרתהיהשלישהכתיבההשניםלאורךהשתדלתי
דוקומנטציה.ולאפנטזיהלא[אבל]לאמת.קרובהמאוד

כלומר?
התקופהשלפרסקומיןגדולה,תמונהלתתרציתילאשליבכתיבה-

חשוב,לאכאילו ,קטן"דגם"עללכתוברציתי"הצייטגייסט",שלאו
לאישלאנשים:בסיפוריםלהתייחסהעדפתימשמעותי.מאודבעצםאבל

כאןשמדוברכמובן"ההרבה".עלאוהכלל,עללדברבמקוםהבודד
בשניםכתובשהיהמהכל-שב"איזראל"חושבתאניבחירה.שלבסוג

לאזאת,עםיחדאבל ,אמיתיאוליהיה-המלחמהלאחרהראשונות
מקוםשם,היהמהםאחדשלכלאנשים,שלהאישיתבמוסיקהנגע

וחיים.

פרדסםשגםביטויהואהחיים"שלש"המוסיקהיודעתאתהאם
בו?להשתמשהרבה

ידעתי.לאלא.<צוחקת>.-

בסיפוריך?הזוועותשלתיאוריםאיןמדוע
להגידהשתיקהדרךאפשרעליהןולספרהזוועותאתלתארבמקום-

יותר.

להסביר?היכולתאתלגבייךמחליפההכתיבההאם
בתוךשישריק][שלנפשיממצבבאהכתיבהממושכת>.<שתיקה-

כללאזהאזכיכותבת.כשאנימחשבההרבהמשקיעהלאאניהכותב.
 ,שלוהכתיבהברגעאז-משהולתאררוצהאנישאםכךאמיתי.כך
 .אותולראותאלא ,להסבירלאמשתדלתאבי

בסיפורייך.קייםלאשהאלוהיםלקבועמדויקבלתיזהיהיהלא
כלבומאמינהלאאיתר.מתעסקתלאאנישלי.העמדהאתמייצגזה-

שקרה.מהשקרהאחריכך

במהאותומאשימהלאגםשאתהרושםמתקבלמסיפורייך
שאירע.

האנשים.אתמאשימהאני-

איש.להאשיםנוטיםלאבסיפורייך,הגיבוריםזאת,ובכל
מיהםברור[לאאחריםאנשיםמאשימיםשהםהרימאשימים,הםאם-

משמעותבמופגןישגורלולמושגהגורלאתאו"האחרים"]אותם
מסוימת.סיבהבגללקרהשזהלומרקשה-ואזספציפית.לאמאוד
פשוט.יותרהרבהזה-כךלאזהמאמיניםאצל

הגיבורותאחתלמשל,שלך:בסיפוריםישלבקורעיופיהרבה
שתישלחלפניוכריסטוףז'אןהספראתבמהירותלסייםבוחרת

כשהםמוריק,בגןלהתעלסבמופגןבוחריםונערהונערמותה,אל
כזה,בזמןשככה,הגן,בעלתשלהקולניותמהמחאותמתעלמים

מתנהגים.לא
מטבעי.אופטימיסטיתשאניבגללזה-

בעיניך?התקווהמהי

מיהובשאלהבוודאיתלויזהאבלאולי.החיים.שלהכוחהיאהתקווה-
וישנו ,הכללמרותאופטימיסטייםאנשיםישנם .לפנינושעומדהאדם
 ,מבחינתילחיות.מהרצוןאלאעצמם,מהחייםנובעשלאחיים,שלכוח
החיים.שלהמשכםאתלקבועשיכולמהזה

הזה?בהסיפורהאמנותשלהתפקידמהו
גדולות.תוצאותמניבזהאםיודעתלאאניאבלגדול.די-

משותף>.<צחוק

בחייך?תופסתשהיאהמקוםמהובסיפורייך.מככבתהמוסיקה

מוסיקה,למדתיהילדות.מימיעודבידידותאיתהמצויהאניגדול.די-
אליהקרובההיאהמוסיקההאמנויותמביןלימודי.אתסיימתילאאבל

ביותר.

בסיפורייך?משתלבתהיאאיך
ועלהמוסיקהעלכותבתאניבהםסיפוריםכמהישגדול.מקום-

כוחשלמקורמגלמתהמוסיקה'זיגמונט',בסיפורלמשל,השפעתה.
ולשרוד.לחיותשלוהרצוןואתהגיבורבעבור

סיפורייך?שלהמקצבעלגםהשפעהלמוסיקהישהאם
להשישחושבתלאאניאבלבחיי.מיוחדמאודמקוםישלמוסיקה-

מוכרחלאזה[סיפורים].הסיפורשלהתחביריהעיצובלגבימשמעות
כך.להיות

בסיפורייך.כוחשלכמקורנתפסהטבעגם
אהבתיהטבעאתאחר.מעטכוחשלמקורהואאבלהוא.גםנכון.-

יותררבהחשיבותלוחיתההמלחמהבזמן[אבל]המלחמה.לפניעוד
להצלה.ידלאדםנתןהואכימבעבר.

מובן?באיזה

הואלכך]מעבר[אבלביופי.שמצוילאיפוקלתקווה,מקורהיההוא-
המלחמהלפניהשואה]שלהזמןתקופת[לגביהאחר""הדבראתייצג
בזמןייצגשהואמכיווןהמלחמה.בזמןכמולינחוץכךכלהיהלאהוא
 .הנורמליואתהמובןאתהזה

למרחקים"המפליג"הגןהסיפוראתלקרואצריךכךהאם
כיצדבןמתארתשאתהמלחמה,שלהראשוניםלימיםהמתייחס

עינייך?לנגדהפליגבביתכםהגן
<צוחקת>.-

כךאחרחזרשהואהאמנתילאאבלהפליג.אחוזמאההפליג.הואכן.
למקומו.

להפליג?גןבכלליכולאיךפתאום?מהזה?מהיגידו,אנשים
 .הללובזמניםשלנוהחייםהיואלה .סימבוליגןזה •רגילגןלאזה-

זה?מסוגסוריאליסטייםרגעיםלתארחשובמדוע
חשוביםלמעשההםאבלחשובים.לאהללוהרגעיםלכאורהכי-

לברוחזאתבכלאוליאפשרויות,בפנינולפתוחעשוייםהםכימאו.ד
שלבאפשרותמאמיניםלאאנחנואםגםבהם,חייםשאנחנומהחיים
חזרה.

באחדוגיבורהלפרוסט,אהבתךעלהצהרתהריאיונותבאחד
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1 
האםבשקיקה.בוקוראתמסיפורייך

לגביך?השפעהשלמקורהוא
אניצעירות.משניםאהבההואפרוסט-

 .שלוהמשפטיםשלהמוסיקהאתאהבתי
משותפים.צדדיםבינינואיןלא.אבל
הואשלוהסגנוןש][משוםכל'קודם

שלוהמשפטים .משלישונהלחלוטין
ישמכך.ההיפךכותבתואנימפותלים

חוץגדול.נהרכמושהםמשפטיםלו
עצמיאתלהשוותמעזהלאאנימזה,

לפרוסט.

בילדותך?אגדותלקרואאהבת
אהבהסיפורילקרואאהבתילא.-

לטבע.שקשוריםודברים

מצומצםלמספרלהתייחסרוצהאני
השחורה","המפלצתסיפורים:של

הלכנוו"כברבלילה"מסע,"בשעת
יוצאישהםמוצאתאנילאופרה".

סיפורייך,ליתרבהשוואהדופן
מטא-ריאליסטיים.סיפוריםבהיותם

יוצאיהםלמהלהסבירמסוגלתלאאני-
מוצאתאניאלייך][בניגודכידופן.

להסבירם.שאפשר

היה'ביןמאודהדקים 1הללוהגבולות
לתארלךחשובמדועהיה,לאאו

אותם?

הםכיאוליכוח.שלמקורהםכי-
בריחה.מאפשרים

משלודוברלחושך

 !rו~דן

 ס~~י:נ~~ללים,~~דרכף~ן iה ,שן~~ ,~~
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 . .~קרי-סלב vל.יב;:pז~~דרי~ים
עולם. י~~~עולליםלחי~יק

יוםלאוד w~י~ל(tיף
סא'ק.ץל~י~רtקם)חם~ם

לחנ;רו:זזp~ן?לשוב,
מהדמויותשחלקלכךהסיבהזוהאם

לבדותלפעמיםבוחרותבסיפורייך
לאחרתאותהלהפוךהמציאות?את

שחיתה?ממה

יכוללאלעולםאיש .נכוןלאאונכון-
היה.אכןמהלדעת
שלשהקובץהעובדהאתקיבלתאיך
כלפינק:[אידהסיפורייךכל

 ] 2004[בשנתהגיעהסיפורים]
המכר?רבילרשימת

אניהכתוב.עםמאודהזדהוהקוראיםכימופתעת.מאודהייתי-
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 .ד~ iןד
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למיניהן.ההגזמותכלנגדוסנטימנטליות.פאתוסנגדאניאחוז.מאה-

התובעבפנילתארמתבקשותהדמויות"השולחן"שלךבמחזה
לאהןאבלשלהן.בעיירהשהתרחשטבחשלהשתלשלות

הדבראחד.מעשהמלבדהזוועה,מעשיאתלשחזרמצליחות
השלגהטבח,שביוםלזכורמצליחותדווקאשהןהואמכלהבולט

אמירהכאןישהאםוכפור.שמששליוםגםהיהושזהאדוםהיה
קשיםשברגעיםהאנושי?הזיכרוןפועלשבוהאופןלגבישלך
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 111מצד 1
~~~~~~~~~----~~ 

לוותועמוס

אוןןעוםספרום,מןספום,

קפקאמאחורימסתתר

הקדישקצריםלאמאמריםשלושה .באריכותומירוןדןשלכוחו
באוקטובר>-10ו 3 ,בספטמבר 29 ('הארץ'שלוספרות''תרבותבגיליונות

ממשחדשיםגילויים .קפקאלהולדתשנים 125שלעגולהלאלתאריך
אהבה ,מנרנוהסתייגותביאליק,עלמלגלגתהערה-שםהיולא

תמציתאתבעבר.סופרושכברמעשיות-מקרקוביידישלתיאטרון

יהדותהאחרון:המאמרשלהאחרונהבפסקהמירוןמסכםטיעונו
שלהדימוייםבלשוןהכוח.מןהנסוגהזוהיאקפקאבעיניאותנטית

מאובקתירקרקתחיהאיזו ,מתחפרחולד"להיותהיהודיעלקפקא
עכבריתהזמרת,יוזפינהשלהואאותוההולםהדימויהכנסת.בבית

שלה.העליבותעםההזדהותמןנובעהחלושצפצופהשקולמצויה,

שמשמיעהאריהשאגותעלהחלושהעכבריהצפצוףאתמעדיףקפקא

ההריגה'",ב'עירביאליק
האמיתיתשהשאלהנראה

לאהיאהפרקעלהעומדת
קפקאשליחסוהיהמה

לאומיתולריבונותלציונות
שנים,מאהלפנייהודית

מירוןדןשליחסומהואלא
שדןאלאהיום?אליהם
בגלוילהכריזמעזלאמירון
והוא ,שלועמדתועל

מאחורילהסתתרמעדיף
בקפקאספרותיעיון

והערעורההרהור .כביכול
נעשיםהציונותצדקתעל

במה.לכלומעלבגלויהיום
כברמירוןשדןגםמה

אתמזמןכנראההוציא

וניתקהאישיותמסקנותיו

עודמהלשםאזבהווה.הישראליתהספרותעםקשריואתלמעשה
להסתתר?
הסופריםלתגובות:ותגובותתגובותכמהבינתייםניתוספוזולפרשה

שרוןיוסףהמשוררמירון.דןמאמריעלהגיבויהושעוא"ביבנהיובל
בעצם ,כדרכובאריכותהשיב,עצמומירוןודןיהושעתגובתעלהגיב

דברשל"לאמיתוכיבתגובתודבריוחרףיבנה.ליובלנוסף,במאמר
איניקפקא",שלבטעויותיוולאבצדקתולאבמיוחדמעונייןהיהלא
לרוב.ישסימנים ,לדברראיהאיןגםאםמעמדתי.זז
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 3.35.גליון

באופטימיותאחורההבט

סימןהמאוחד/<הקיבוץהזוייםימיםסומךששוןפרופ'שלספרו

חיתהגםשזוחושבאנירבה.שמחהלישגרםספרהוא ) 2008קריאה,

 Call it aהואהספרשלהאנגלישמו .אותוכשכתבמחברותחושת

Dream כחולמים""היינולתרגמוניתןמקראיתלעבריתשבתרגום

אומץהרבהצריךעדיין ,נתכווןזוציוניתלמשמעותשלאואף
דןמקרה<וראהבישראלהיוםהרווחהביקורתיבשיחאינטלקטואלי

"ההזיה"מןגםמשהוישובאמת,זה.בשםלכנותוכדילמעלה>מירון
 1951-חיים"קורותהיאשלוהמשנהשכותרתבספר"החלום"מןוגם

ישראליתלאותלסיפורלהתפתחבקלותהיהשיכולמה ,שכן ," 2000
בןנערכובש.הצלחהסיפורהיינו-הגמורכהיפוכומתברר ,טיפוסי

כתבהוא<עליהמבגדאדלבדוכשהגיעסומךששוןהיהשבע-עשרה
 1951שנתשלמרסבחודשלישראלאתמול)בגדאד'הקודםבספרו

שירותותוםועםשניםשבעחולפותלאבחיפה.העלייה''שערלמעברת
שלוהיסטוריהעבריתלשוןללימודינרשםהוא 1958בשנתהצבאי

שניםעשרכביר.באנוהקמתהעםתל-אביבבאוניברסיטתישראלעם

בלשוןלפילוסופיהדוקטורתוארמקבלהוא , 1968בשנת ,מכןלאחר
מטעםנשלחאליהאוקספורדמאוניברסיטתחדשהערביתוספרות

לספרותהקתדרהאתבשובובהשיקיםכדיאביב,תלאוניברסיטת
בהוקרהזכהושבמהלכהשנהכשלושיםכיהןשבהמשרהערבית,

<תשס"ח>.א.מ.תופרס<תשס"ה>ישראלפרסכוללרביםובפרסים
יכוליםרביםישראליםשלאאחרסיפורבוודאיזהוזאת,מבחינה
אישית.ויושרהחריצות ,כשרוןפריהםהישגיוושכל ,לספר

אינוסומךששוןשלסיפורוכהלכה.שלאדבריאתלהביןאיןאבל
שהציגכפיסיפורומראשיתה.מרכזיתמלךדרךשלסיפורהאופןבשום

אביב"לתלבגדאדביןסטרידו"כבישברשימתובהראלמוגיפהאותו

לרגעולונטששלאמובהקשמאלאיששלסיפורהוא ) 22.08('הארץ'
כפי ,עלייתובטרםעוד ,צעירמגילדבקבהןואמונתושליחותואת

הזההזיכרונותספרשלכוונתו"עיקרבספרו:סומךעליהםשמעיד
שיח,דוואפילושיח,לקייםהמתמשכיםהניסיונותאתלשחזרהוא

פלסטיניםעיראקים,מצרים,ערבים:וסופריםאינטלקטואליםעם
וחקרתרגםיצירותיהםשאתהאישיםרשימתובאמת ,) 96<עמ'ועוד"

נובלפרסחתןהמצריהסופרמחפוז,בנגיב<החלפעלובמחיצתם
צעירישלערביתשירהבתרגומיוכלה ,שלוהדוקטורטאתכתבעליו

פותחבמקרהלא •כאןלפרטהמשנוכלוארוכהמרשימההיאהצעירים>
הראשוןהישראלי"האדםכי ,המספרסומךבדברירשימתואתבהר

כותב,בהרחביבי",אמילהסופרמאשראחרלאהיהבארץשהכרתי

מיסודותיהם:יסודאלאסומךשלחייובשוליאנקדוטהאינוזהמפגשכי
נוצרי-ערבי·ופוגשבגדאדאתשעזביהודי-ערבי-חילוני-עיראקי

דרכו.תמציתזורבות,מבחינותבחיפה.שנשארמרקסיסטי-פלסטיני

העם,קול ,במק"יספרותיתפוליטיתבפעילותלאקדמיהמחוץתחילה
כךואחרהשפות,בשתיסופריםחוגיובעברית,בערביתעתכתבי

שירהשלמרכזיגםמתרבעיקרו ,וחוקרמרצהכמורה,עצמהבאקדמיה

שלהתרבותיהתיווך"תפקידכלומר ,ולהפךלעבריתחדשהערבית
שמסכםכפילערבים",יהודיםביןההיסטוריהקרעמתוךשנוצרסומך
במאמרו.בהר

לאעקרונימשהועלמדירבהבקלותמדלגשבהרסבוראניזאתובכל
לעמודיולשובמבקשואניממנופליאתיאתשעוררבספרפחות

ולהדגישו:לשובכדינפתח,הואשבוהעלייה","שערלפרקהראשונים,
תחושת .חודשיםבשלושהאחריפיגרוהורי .לבדיריהעמבגדאדארצההגעתי

כובדאתגםחשתיאבל ...הרעועמהמטוסרדתיעםיאותשטפהמוחלטחופש

יכדלירושליםינסעתבואילמחרת ?אפנהלאן ?עכשיואעשהמה .ותיהאחר



 .) 13<עמ'העבריתבאוניברסיטהללימודיםלהירשםהאפשרותאתלבדוק

לחלקיולהגיעכדימדימהרעליהפוסחיםשאנומופלאהפתיחה

לבדומגיעשבע-עשרהבןצעירנערכאמור'בהמשך.הפוליטיים
תחושהמוחלט",חופש"תחושתאותו:מפעמותתחושותושלושלישראל

בואי"למחרתבמעשההמתבטאתנחרצתותחושההאחריות""כובדשל
אעשה?""מהלשאלותהתשובהשהיאלאוניברסיטה",לירושליםנסעתי

אורךלכלהמחבראתשתלווהכוונותהצהרתכאןישאפנה?":"לאן
הדרךכיוהבנהוידיעהאחריותשלתחושהחירות,שלתחושהחייו:

וההשכלה.הלימודדרךהיאבחייםהנכונה
אפילוקצרה.וכהקלהכהחיתהלאבפועלהדרך
עליווהיהאזלוחיתהלאישראליתבגרות

'הדסים',במוסדלימודיואתתחילהלהשלים
ופרנסהקליטהבקשיילהתנסותוגםבצה"ללשרת

הכוונותהצהרתאבל .משפחתושלמעטיםלא
כזוורעננה,אופטימיתרוחעלמעידההברורה

כתמרורלושימשהואשרהספר'דפיביןהמנשבת
תחושותשלהמהמורותלכלליפולשלאאזהרה
ועוול.קיפוח
עליושכותבכפיהנערלפחותאוהנער'סומך
עצמאיבאופןסביבובמציאותמביטהמבורג,סומך

שהיולמשל,מספר,הואלחלוטין.תלויובלתי

לעזורמוכניםשהיואביבבתלמשפחהקרובילו
או"חסות"חיפשלאהואאבלדבר'בכל

למחנהלשובעמווגמורמנויוהיה"אפוטרופוס"

ב'שערידי'.'במומעשיאתו"לכווןהעלייה''שער
אנשיםקשים:מראותגםרואההואהעלייה'
הקיץאתהולמיםשאינםבבגדיםלבושים

ארוכיםתוריםבמשורה,שניתןאוכלהישראלי'
תלונותתקשורת,וקשיישפההעדראחות,אורופאהעדרומשפילים,

הואוהתפשטה.שהלכהומרירותבלבבותמכרסמיםשהחלונחתואי

חלההביניים,ממעמדשבאובעיקר'עיראקיהודיבקרבכימציין
להעבירולהםשהובטחכספםאתהפסידורביםחברתית.התערערות

אינועצמוהואזאת,כלחרףלאביונים.הפכולילהובןשונותבדרכים
ארוךמבטועללמים,מעלראשואתשומראלאזה,רוחלהלךנסחף

טווח:

אניחשתי /בחומרתםראשהקלתישלא /האלהוהשינוייםהמצוקותכללנוכח

 .העתידלגביבלבישפיעמההתקווהאלונצמדתיבהשזכיתיההקלהאתרק

המתלונניםאתלשכנעומנסהישראלעל /כביכול 1מגועצמיתופסהייתילפתע

 /האדיריםהתסכולביטוייאתלרכךשיצאתיפעםבכל .רעכהאינושהמצב

לרוחיאינו /סוציאליסטשבהיותי /משטרעללגונןצריךשאנימצטערהייתי

 .) 17 1(עמ

בפרקדבריוללבנוגעיםבעיקרומצוקה.סבלידעאישיתמבחינהגם
שהגיעבבגדאדהבריטיבבנקבכירפקידהיהאביו '.'אבא"הקרוי

העבריתהשפהבלימודהתקשהבבואואךואחתחמישיםבגיללארץ
לאחרשניםחמשצעיר'בגילבישראלמתהוא .כאןחייוובשיקום
מסודרתלאתזונהבשלשהחמירההסוכרתמחלתשלמסיבוכיםהגעתו'
והקיצובהצנעמשטרבמעברה>,לכךשקראוכפיסוכנות"של("אוכל
כותב:הואעתמאותהמתמונותיובאחתדמותואתבתארווכדומה.

מבוכה-לכולומעלקושי'ותחושתדאגהבעיניונשקפה"בצילום
המשפחהשחייאףאולםבבגדאד'.'אצלוכמותההכרתישלאכוללת

אתלדחותנאלץוגםעיקרימפרנסנעשהוהואהאבמותעםנתערערו

וסקרןשקולמבטעלומתעקשייאושלכלמסרבהואלימודיו'תחילת
תקופה:אותהעלהראשוניםהספרפרקימשמותכמהגםשיעידוכפי

בהרימה",היסודעדיישן"עולםרומנטיים","גישושיםהארץ","גילוי
ועו.דהעברית"בעירערבית"יצירה

מסופריםשהםכפיהמרתקיםחייופרקיכלאתכאןלתאראוכללא
ראיותבשלושלמעלההתרשמותיאתלתמוךרוצהאניאולםבספר'

דעתי.אתהמחזקותהעקרוניותעמדותיועל
ארצותיוצאיאינטלקטואליםשלהספרותיתפעילותםהדבריםמטבע
מאשרותרבותההערביתבשפהיותרבתחילהחיתהועיראקערב

היהבערביתהכותביםמיטבאתסביבושריכזהעתכתבבעברית.

שביןמק"י'שלביטאונהאיתיחאד''אלהשבועון
הסופרואףניקולאוג'בראחביביאמילהיועורכיו

הפך 1953בסוף .כותביועםשנמנהמיכאלסמי
ג'דיד''אלבשםעצמאיספרותילירחוןהמוסף

הכנס .בהשפעתגדול.ספרותיכנסנערךובחסותו
חיילים<עדייןצמחדודוחברוסומךששוןיזמו

בקשרשיעמודספרותיחוגהקמתסדיר>בשרות

זכההעתבכתבשפורסםמכתבםג'דיד.''אלעם
הסופריםחוגהוקםקצרזמןותוךנלהבתלתגובה
ג'בראהיומשתתפיוביןפגישות.כמהשקיים

ששוןצמחדודבלס,שמעוןמיכאל'סמיניקולא,
שכברמענייןנוספים.חבריםוכתריסרסומך

הלשונות.שאלתלדיוןעלתההראשונהבפגישה

התפרסמובערביתהקצריםשסיפוריומיכאל'סמי
שבופרוגרמטינאוםנשאג'דיד',ב'אלקבעדרך
עוליםסופריםמחייבבספרות"הריאליזםכיאמר

ולאהחייםשלהמרכזיבנתיבלצעודחדשים

עבריתתרבותליצירתלתרוםעליהם .בשוליו
העםשללאינטרסיםנאמנהשתהיהמתקדמת

היותםביןהבחירהעומדתלפניהםאחרים.עמיםותכבדהישראלי
במדרוניהידרדרותלביןואינטרנציונליסטיםיהודיםסופרים

הקוסמופוליטיות."
שמיכאלהעובדההיאאלהבדבריםשמפתיעמהכיכותבסומךששון
"ליצורמעיראקשבאוהסופריםשלהמרכזייםמתפקידיהםכאחדמציין
לאהחוגחברימביןשאישהעובדהחרףוזאתמתקדמת"עבריתתרבות

איןואכן' .) 51<עמ'עבריתעדייןכתבולאהעבריתלספרותקרובהיה
ביחספליאהמוסיףהייתיזופליאתועלבכך.מהשלדבריםאלה

החייםשלהמרכזיבנתיב"לצעודהעוליםהסופריםעלכילאמירתו
היום,מזהפחותועודאזמאליהםמובניםשאינםדבריםבשוליו'.'ולא

הנותניםערב,ארצותיוצאשלוהשלישיהשניהדורבניבקרבכמדומני'
או"חתרניות",בפיהםהקרויותהשונותלעמדותיהםביטוידווקא

ואמנםהמרכזי'.'"הנתיבאתדווקאלאווהמדגישות"אלטרנטיביות"

סמיועיראק,מיוצאיסופריםשנימצייןוסומךזובדרךבחרוכולםלא

זכתהויצירתםבערביתלכתובשהוסיפובר-משה,ויצחקנקאש

ולדעתימיכאלשהציעבדרךדבקהואאולםהערבי.בעולםלהתעניינות
בכך.טעהלא

בעקיפין'זהלענייןוהמתקשרמאליומובןאינוהואשגםאחרעניין
באוקספורדשלוהמנחה •סומךשלוהמחקריתהאקדמיתלעבודתוקשור

ד"רהמצריהמלומדהיהמחפוזנגיבהסופרעלהדוקטורטבעבודת
לישנתןנפלא,ליברליכ"מנחהסומךמתארשאותובדווימוסטפא

חיתהבדווישלהיחידההדרישהרוחי'.'עלהעולהככללעשותדרור
ספרותייםכטקסטיםהיצירותעללהביטותנסההגיוניתתהיה"שהכתיבה

דבריםגם .) 99<עמ'פילוסופיות"אופוליטיותחברתיותכעדויותולא
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ו
ממדרשו"האוריינטליזם"רקעעלבמיוחדמאליהםמובניםאינםאלה
מקוםכובשותשהחלו"הפוסט·קולוניאליות"והגישותסעידאדוארדשל

ביצירותהללוספרותייםהחוץבנושאיםדווקאועסקובאקדמיהמרכזי
הקדישמחקרועיקראתובאמת ,כלבבומנחהבברורימצאסומךספרות.
שלבשמהגםלביטוישבאדבר ,שלוהדיאלוגיםוללשוןהסופרללשון

שראתההשמתנהרהקרריההמצpבמחפוזעלשכתבהחלוציתהמונוגרפיה
לסופרשהוענקלפנימעשוריותר , 1973בשנתבהולנדבאנגליתאור
נוספים,במקומותגםחוזרהואזומחקריתעמדהעל .-1988בנובלפרס

הרוסיהפורמליזםבעקרונותדבקכיעצמועלמעידהואכאשר ,למשל
דמויות>עיצוב,מבנה, ,<לשוןהספרות"שלבספרותה"להתרכז

בעיותלחקורכדילעצמוכשהואהספרותיבטקסטמשימוש"ולהימנע
אתלמצואאפשרכאןגםכיסבוראני .) 136<עמיופוליטיות"חברתיות

לשעבדהמסרבהשבע-עשרהבןהנערשלוהעצמאיתהחופשייהרוחו
רווחות.למוסכמותרוחואת

עליההמצריהסופרעםהשניםרבתהידידותהוא ,אופיינינוסף,עניין

ובמקומותידידות"שנותיובלחצימחפוז:נגיב"עםבפרקמספרהוא
כלקודםהרואיםמתוניםביןבריתעקרוני:צדזולידידותגםאחרים.

עבודתאתכשהחלכלשהו.מסוגלהקצנהומסרביםשבאדםהאנושיאת

צעיראישהמצריהסופרהיהעדיין-1965במחפוזעלשלוהדוקטורט

ביותר.החשובהערביכסופרנודעולאוארבע,חמישיםבןיחסית,

בספרותההםבימיםהאמיןעדייןעצמוהואכילבבגילוימעידסומך
ובעיני ,במיוחדמהפכןכיוצרנתפסלאומחפוזומהפכניתמגויסת

בהשקפותיוהמפנהאתתרבות.גיבורכללנחשבלאהמרקסיסטיהשמאל
יצירתוואתמחפוזאתלושהציע ,בדוויד"ר ,שלוהמנחהכאמורחולל

שבמהלכן 1943-1917בשניםדורות<סיפורהגררלההרם'לונ'הpהה'ר'ת
העבודהבמהלך .לעבודתוכנושאגדולות>תמורותהמצריתהחברהעוברת
("מלחמתהכיפורים"יום"מלחמתואחריההימים",ששת"מלחמתפרצה

עםקשרלוהיהלאתקופהאותהכשבכלהמצרים>,בפיאוקטובר"
שחוקרלעובדההמצריהסופריתייחסכיצדלדעתהיהיכולולאמחפוז

עמדתועללונודעיותרמאוחררק .מחקרעבודתעליוכותבישראלי
הצהרהאהדם'ב'אלפרסם 1973באוקטוברכברמחפוז.של"החריגה"

בפגישת 1972באפריל ,כןלפניוהמלחמה.השלוםבענייןשגרתיתלא
דבריםושלום"ומתן"משאעללדברהעז ,קדאפימרעמועםסופרים
קבס''אלהכווייתילעיתוןובראיון ,הלוביהשליטשלחמתואתשהעלו

רוגזשעוררודבריםהאדמה",מןאפילוחשוב"השלוםכיאמר-1975ב

אתמחפוזריכךעליוההתקפותבעקבותכיכותבסומך .הערביבעולם
עליהם",התנצלולאדבריותוכןאתשינהלאמעולם"אך ,ניסוחיו
הנלהבים,מתומכיהמחפוזהיהשלוהשלוםביוזמתסאדאתכשיצא
הסתייגותאףעלסאדאתרצחלאחרגםישראלעםלשלוםנאמןונשאר

ממנו.במצריםהרוחמאנשירביםשל
למחפוזסומךששלחבמכתב-1979בנוצרביניהםהראשוןהמכתביםקשר

עליהשהשיבהחמהובתשובהנונעאהווןהישראליהעיתונאיבידי
 , 1980בינואר-14בהתקיימהביניהםהראשונההפגישההמצרי.הסופר

בקהיר.מחפוזשלבביתומצרים,עםהשלוםהסכםלאחרשניםכשלוש
עליויצאהישראליהחוקרעםזוידידותעלגםולהיפגשהרבומאז

רקהשתנהזהמצבספריו.עלחרםהטילהאףהערביתוהליגההכעס
הוסיףמחפוזאולם . 1988לשנתלספרותנובלבפרסמחפוזזכהכאשר
בידיהותקף 1994ובאוקטוברהאיסלאםקנאישלנפשםשנואלהיות

שובהואקשה.נפגעההימניתידואךממוותניצלהואצעיר.מתנקש
לכתובלגמריוחדל ,ימיוכלרגילשהיהכפיבעט,לאחוזהיהיכוללא
העצוביםהפרידהבדבריוחמש.תשעיםבגיל 2006באוגוסטמותויוםעד

סומך:כותבספרובחתימתממנו

להאמיןשקשהאבדההיאהתיכוןהמזרחמזירתמחפוזנגיבשלהיעלמותו
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גםומתינותיצירהסביבושיפיץכזהרוחענקיימצאהיכן .תחליףלהשיהיה

שלושיםבמשךעליוויילחםישראללביןארצוביןהשלוםענייןאתשיאמץיח,ד

נותרת ,פעילותיואתמזגיאת ,כמדומה ,המאפיינתהאופטימיתהחזות ...שנה?

<עמ'דאבדיןעלוחבל .הגדולידידיעלהמוותבואעםשחרחסרתעתה

203 (, 

מובסותוהפשרההמתינותמדוענוגה:בהרהורמסייםהקוראוגם

כגוןמספרדווקא ,כןפיעלואףוההקצנה?הקנאותבידימקוםבכל

תקווה.מעטגםשואבאניסומךששוןשלזה

פוסט-ציוניפרדוקס

קוראמראיתה.חרףתמהכתיבהאינהחברחנןפרופישלכתיבתו

כברמיד.בזאתיבחיןבהשהתנסהמיאבלבכך,יחושלאאוליתמים

ש'רהעלמסותשלוש-מראש'תהחרשספרושלהראשוניםבעמודים
תמימותמיליםבכמהנתקלתי ) 2008קשב,<הוצאת'ל'ד'תעבר'ת
בעור>פריחהתגובתמעוררות<כלומרבמיוחדאלרגניותאךלמראה,

כלומר"פרויקט",ועו.ד"ניכוס""הבניה""המצאה","פרויקט",כגון

כלומר"המצאה",הציוני":"הפרויקטתמידהוא ,ארעי ,זמנימשהו

הומצאוא'ךמת'זבדפרופישלספרו<וראה,כלשהומסוגדעתגנבת
אסתרבשירתהילידיות"המצאתזושלפנינוובספר )?ה'הוד'העם

שלמעשהשמשמעה"הבניה",הראשונה:הצבריתהמשוררתואב",

כזה>,מצבפעםאיהיה<כאילוהטבעיהענייניםלמצבבניגודשינוי
השתלטותהואו"ניכוס"לאומית":אותרבותית"הבניהכללבדרךהיא
עברית"בשירהדןהואזהצנועבספרוכך .האחרנכסיעלכדיןשלא

שנועדההציוני""הפרויקטבשירות"מומצאת"כבשירהילידית"

מעניינתשאלההערבי.המרחבאתו"לנכס"לאומית"תרבות"להבנות
ונצבעואלה,חיוביתמיליםארבעדווקאנבחרומדועהיאעצמהבפני

 .בהמשךלכךנשובועודשכזה?שליליבגוון
למחקרוהמניעאותם.מסתיראינווחברשקופיםהדבריםלמעשה,

הקריאהלביןכאןהמוצעתהתפיסהבין"החידושפוליטי:הוא
המבטוהפנמתאימוץתוךטקסטיםניתוחשביןההבדלהואהמקובלת,

המבטאתמפנימהשאינהביקורתית,מבטמנקודתלניתוחם ,הציוני
<עמ'פוסט·ציונית"פרספקטיבהמציעה-אחרותבמיליםאוהציוני:

והאוריינטליסטית:הפוסט·קולוניאליתהתיאוריההיאהתיאוריה ,) 17
לנכסהמאמציםבמסגרתתמידפעלהישראלבארץהעברית"השירה

אתריםלסמןהשירהביקשהבעיקר .הציוניהפרויקטלטובתהמרחבאת
ההולכותהעבריתולחברהלתרבותלשייכיםאותםולהפוךומרחבים

 ,) 7<עמ'עזה"במחלוקתהנתוןהישראלי-פלסטיניבמקוםומתפתחות

הנחקרת:בתופעהפרדוקסיםאוסתירותעללהצביעהיאהמתודהואילו
שניכוללתהיאסתירתית.זהותשלמובהקמקרההיא"הילידיות

הבן·ההימצאות ,סטטיהואהאחדזה:לעומתזההפועליםכוחות
חדש"כמרכיבלארץהתשוקה ,דינמיהואהשניואילובמרחב.זמנית
שלובחשיפהבמעקבחבראפוארואהתפקידועיקראת ,) 33<עמ'

המכשוליםעלבהתגברותהילידיתהשירהשהשקיעה"המאמצים
לשאול:ניתןכאןהספר>.גבעל<כנאמרהפנימית"מהסתירההעולים

מתייחדתבמההילידיותשלהכלליתתכונתההיאזוסתירתיותאם

להמשך.זולשאלההתשובהאתגםונשאירהעברית?זודווקא

<פוליטית,ספרותיתחוץתיאוריההואלפנינושמוצגמהבפועל
להוכחתאילוסטרציהרקלהמשמשתשהספרותסוציולוגית>היסטורית,
במקומותשיריותדוגמאותלשבץהואהחוקרמשימתעיקרטענותיה.
ואב,באסתרונפתחכאלהדוגמאותבשלושנתבונןהבההנכונים.



 .בספרוהראשונההמשוררת
כותרת:ללאהבאהשיראתחברמביאליצירתהמרכזיתכדוגמה

ברושיםולריחותלים,/חרושדותעלבלילהמולדת/טלליך'עםלבי
ביןדרכיך;רכותחולעריסותאפרוש./אניחבויהכנףלח;וקימוש
אחוזתאנוע/בםלעולםצח;משיפניכעלשטוחות,/השיטהגדרות

עציםיםמחשכיעלרוחשים/שקופיםורקיעיםלא-נפתר'/קסם
 ,) 22<עמישקפא

"מובאבוכיכותב,הוא ,-1923בבפתח-תקווהשנכתבזה,שירעל

השיריהמעשההילידיות:שלהפרדוקסלשיאו
שלהקולוניאליהניכוסשלהעיקרילכליהופך

שמזינהסוףללאכתנועהמופיעכשהואהמרחב,
 ,) 23<עמיהניכוס"שלהתשוקהאתושובשוב

הםאלהדבריםכילומראפשרהמעטהבלשון
שבוהאופןמןתפסת",לאמרובה"תפסתבבחינת

"התנועהמןהקולוניאלי""הניכוסאתמסיקהוא
כללהסיקאפשרהתשוקה"אתשמזינהסוףללא
המתבססת,גורפתהכללהזוהכלבסך .דבר

ל"דינמי""סטטי"ביןאוניברסליניגודעלכאמור'
לא-נפתר""קסםלביןאנוע"בם"לעולםבין-

שהואמירון'דןשלדבריושדווקאדומהשבשיר.
מופיעהטבע("איןומסייעכתנאשםמביא

שלמותבעלתסטטיתכחטיבהלעולםבשירתה

שהיאפוסקת,בלתיכהתרחשותאלאיופי'של
שכן .לדבריומתחתהקרקעאתשומטיםהחיים")

החיים","היאזושסתירתיותכךעלמצביעיםהם

החיים.מתופעותתופעהבכלמצויההיאכלומר
אלאהילידיות,בתופעתגםאותהלמצואנוכלשכזאתבתורכמובן'
רבותא.כלבכךשאין

בפרחיהילידיות"פרדוקסהשניבפרקגםממשיךהואזוהוכחהבשיטת

שכתבבפרוזהדבריםעלהשאר'ביןבהסתמכו'גורי",חייםשלאש
כותבוהזמן'השירהעםשלהכרכיםבשנילאחרונהופורסמוגורי
הנובעפרדוקסבאותונעוץגורישלהילידיותשלשורשה"גםחבר:
אורגניבאופןששייכתתרבותיתהבניהאחדמצדהיאשילידותמכך

חדשה"ראשיתחדשה,התחלההיאאחרומצדיושבת,היאשבולמקום

 ,) 38<עמי

הילידיותעלכאןאומרשחברמהאםבכדי'ולאלהבין'אפשרתמידלא
אםמקום,מכלהעברית,הילידיותשלפרטימקרהאוכלליחוקהוא
ביןהניגודמודגשגוריאצללדינמי'סטטיביןהניגודהודגשואבאצל

ל"סתירות"בדומהזה.וגםזהגםלהיותמנסההילידכאשרלחדש,קדום
החדשהוהלידההנצחיהקיוםלקדושה,חילוניותביןגוריאצלנוספות

שניאתמיישבהזה"הקורבןמיתי.קרובןשלבדמותיחדמשתלבים
כמוהחי"המתשלהנודעתבדמותולשיאוומגיעהפרדוקסקוטבי
שהערנומהלהעירצריךכאןגם ,) 49<עמיגופותינו'מוטלות'הנהבשיר
אלאהילידיות,שלייחודיפרדוקסזהשאיןואב,אסתרעלבפרק

"המתעצמו:חברשאומרכפיבכלל'החייםשלפרדוקסהואהחיהמת
נדרשיםאשרלנצחהקבועיםומוותחייםשלחזרתימנגנוןהואהחי

 ,) 51<עמימחדש"-החייםכמוהמוות-להתרחש

הילידיותהמוח:שלהאפורים<"ההיסטוריוניםדורמשהעלבפרק
בוחרבעברית,ילידית""שירההמושגאתשטבעדור")משהבשירת

שלנוסףמאפייןשהואו"הזר""היליד"שביןהניגודאתלהדגישחבר
תוךשלההכינוןנערךהילידשלהקטגוריהאתלייצב"כדיהילידיות:

במרחבכזריםשנתפסיםלמיהילידביןמובהקתאופוזיציהיצירתכדי
מימפרשחבראיןמוזר:דברקורהכאןאולם ,) 90<עמיהמולדת"של

עליהםשכןהערבים,הםשאיןמסתבר .דורשלבעיניו"הזרים"הם
<העוליםהמהגריםהםאיןגםנוכחותם";את"מחליקשדוראומרהוא

שלמובהקתוצרהיאדורשל"הילידיותלדבריושכןהיהודים>

בנוסף ,) 91<עמיהכנעניות"עםהמתעמתתהציוניתהאידיאולוגיה
דורשבהשומרון''אהבת-1967מדורשלרשימהעםמתפלמסהוא

נוףאתובענפיובשורשיוהמטמיעהאילן""חוכמתמשלאתמפתח
ואיןהיסטוריה,מבטלתאינהש"היסטוריהבאופןיושביועלהאזור
מקוממתדורשלזאתהרמוניתגישהדווקארעותה",מפנימתבטלתאחת

נבלעאלאבאחוותו'נתפסלא"הערבי .חבראת
"הא-סימטריה ,) 92<עמיהנוף"מןאורגניכחלק

טענהבאמצעותכאןנמחקתונכבש,כובשבין

 ,) 94<עמיהיסטוריה"מבטלתאינהשהיסטוריה

קובל.הוא

שילידיותונדמההשקמןהמרצעיצאשכאןדומה
היאפלסטינית?><ערבית?עבריתלאאחרת,

המסרבתילידיות .חברשלמגרונוהמדברת

שלהקטגוריהעלומתעקשתהרמוניתלתפיסה
היהודי.המהגרבעיניההסתםמןשהוא"הזר"

שנותרושאלותינועלהפוך><בסדרלהשיבהזמןזה
חברמבקשבאמתמהראשית,למעלה:פתוחות

עבריתשירהעלאלהמסותבשלושבאוזנינולטעון
ילידיתעבריתששירהללמדנוביקשהאם ?ילידית

שהיאאמנםראינו ?אחרתילידיתשירהככלהיא
מחוקריםמביאשהואההגדרותשללבמבחןעומדת
כבדיקט,איגלטון'הובסבאום,<ויגהאם,שונים

טורח?היהכךלשםכלוםאבלונוספים>,דווי

שחברמשהוזאתבכלבהישלעצמה,כשהיאדופיבהאיןאםובאמת,
בהקדמה .דבריושלהסיוםומןההקדמהמןשמתבררכפילקבלמסרב
במסגרתתמידפעלהישראלבארץהעברית"השירהאומר:הוא

ובסיום ,) 7<עמיהציוני"הפרויקטלטובתהמרחבאתלנכסהמאמצים
ומתעתעתעקיפהכזרועכאןמתגלה[העברית]"הילידיותאומר:הוא

כלומר' ,) 94<עמיהארצישראלי"המרחבעלהקולוניאליהמבטשל
מכפיףהואמתוכה,ספרותייםבכליםלהוקיעהיכולאינושחברמאחר

מבחוץ:אותהומוקיעספרותייםחוץלשיקוליםהספרותיהדיוןאת

כמומיליםבאמצעותגםעושההואזאת"ציוניותה".בשלפסולההיא

הצבענושעליהןוכדומה,"ניכוס""הבניה","המצאה","פרויקט",

 .השליליההקשראתהיוצרותדברינו'בתחילתכבר
כאןשכזה?שליליבגווןדווקאאלהמיליםנצבעובאמתמדועשנית,
<כלומרפוסט·קולוניאליתבהשקפהשמחזיק'כמיחברלשער:רקניתן

"פרויקט",כמואקטיביותמיליםעםבנוחחשלאאנטי-מערבית>,
כיהטענהכאןמבצבצתהשורותמבין"ניכוס","הבניה","המצאה",

אליושבאמיולאדורותמדוריבמקוםשיושבמירקהואאמיתייליד

ולאסטטיתנועה,ולאתנוחהמלאכותי'ולאטבעיכלומר'מבחוץ.
 .יותריונעיבאמיניםדינמי'
לא.ותוהמחשבהיציריורקאךהםשפרדוקסיםלזכורצריךלבסוף

במציאותאבלהצב,אתישיגלאלעולםאכילסזכרןשלהידועבפרדוקס
"הכלהפרדוקסכאכילס.רגלייםקלאינואפילואחררץכלאותוישיג
המאמין.מתמודדשעמותודעתיפרדוקסהואנתונה"והרשותצפוי

מסוגללמותשמסוגלמירקכיבעצםאומרהחי""המתשלהפרדוקס
אותו'מבטלתואיננהדיאלקטיתהיאבפרדוקסהסתירהלחיות.גם

הגל.שלוהעבד""האדוןפרדוקסלמשלכמומחזקת,דווקאאלא
'החזירהאוכמנישלוצורותתכניםהלקסיקוןאומרהמודרנית,"השירה

אירוניהפיוטית",חשיבותואתהאירוניהאתהמשמשככלילפרדוקס

יכנוחנן

יליידתעירבתישרהלעסמרתששול
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הפוסט-הספרותחוקרשלחוקולחםנסיים:שבוהבאהפרדוקסגםהוא

להיותהואיוכללאציוניתספרותבליהציונית.הספרותהואציוני

 •יפוסט-ציונחוקר

שהצליח><ושינוישהתרסקהמהפכה

מאתפנורמיחלוןהספרשלהזכויותבעמוד
בנוביץ'קטיהמאנגלית:בית,<אחוזתייטסריצ'רד

שלהעברי"שמוהבאה:ההערהמופיעה ) 2008
בצרפתגם .שלוהצרפתיתמהמדורהלקוחהספר
מצליחלאבאנגלית,לשםשיששהכוחמצאו

משוםמעניינתהערהלשפתם".כיאותלהיתרגם

ועודהרומן'לעלילתגםישירותשייכתשצרפת
הואהספרשלהאנגלישמו •לכךאשוב

Revolutionary Road שםמהפכנית","דרך

אייפרילהווילרים,שלביתםניצבשבוהרחוב
המהפכה",ב"גבעתאשרילדיהם,ושניופונק

המעמדבנישלאמריקניבפרוורטיפוסיתשכונה
והגבוה.הבינוני

דבראחרית<וראהייטסשלהזההידועהרומן
ריתקבתחילה,אותיסקרןפרוד>ריצ'רדמאת
אומרדבר.שלבסופואותיואכזבבהמשךאותי

לתאריכולתומבריק,אפילומוכשר'סופרהואייטסובקצרה.ישירות
בשכניהםגםעוסקהואלווילרים<בנוסףוהתנהגותם'דיבורםגיבוריואת

מאשינס>ביזנסבוקסבחברתלעבודהעמיתיווכןוהגיווינגסים,הקמבלים
ו"גבעתת"ימהפכנ"דרךלספרושבחרהשםאבלושנונה,חכמההיא

לחוללרצהכימעידוהואפנורמי")"חלון<כמוסתמיאינוהמהפכה"
הזוהמהפכהממש.שלחברתיתמהפכהאלאספרותית,מהפכהרקלא

רובכלפיייטסשחשהתיעובאתשמסבירמהבהתרסקות,מסתיימת

באופןחייהאתשמסיימתפונק,שלאשתואייפריל'להוציאגיבוריו'
הביקורתדבריאתהמשמיעהקמבלים,שלהנפשחולהבנםוג'ון'טרגי'

האמריקאית.החברהשלריקבונהעלהמחברשלהנוקבים
שמנסהמשפחהרומןלקרואדווקאאותישענייןמשוםסקרןהייתי
בסקי'בוקרברווז'קרואק,שלבספרים<כמוהשולייםשוליאתלאלתאר
אנשיםעלהאמריקניתהחברהמלברומןאלאואחרים>,סטיינבקואפילו

בעינינו>.נתפסתשהיאכפי<אושהיאלמהאמריקהאתשעושים
שלנפלאיםתיאוריםבוישכיאותי'ריתקבאמתבתחילההזהוהרומן

אתיורק,בניולעבודההנסיעותאתהמתאריםהבנאליים,השגרהחיי
עובדשבוהמשרדיםבנייןאתמאוחרת,ערבבשעתהביתההשיבה

סוכןבההיהאביושגםבחברהשלו"החמש-עשרה"הקומהפונק,

 .) 95<עמ'מכירות

חובבתשחקניתאייפריל'כאשרמלודרמטיתתפניתמקבלזהכלאבל

להשישלוומודיעהבעלהאתאחדיוםמפתיעההקהילתי'בתיאטרון
דיוקוליתרלאירופה,המשפחהמעברבדברומפורטתחדשהתוכנית

גחמהשזוסבורהואבפח.דכךואחרבצחוק,מגיבפונקלצרפת.
שהתוכניתמתברראבלוכיצד?שםיתפרנסממהתוההוגםרגעית,

ממששל"מהפכה"אלארומנטית,חופשהזואין .ביותרלכתמרחיקת
צרפתית,היודעתאייפריל,המשפחה.בתוךתפקידיםהיפוךוגםבחייהם

מכלפטוריהיהפונקואילוכמתורגמניתאוכמזכירהלעבודתצא
הפרנסה:טרדות

לעשותאמורתיישהמהאתתעשהאתהזהענייךבדיוקשזהמביךלאאתה

כותילהלותצאותלמדתקראאתה .עצמןאתתמצאאתה .שניםשבעלפני
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לימודיובימימצטייןתלמידהיהפונק

מסוים,רוחשארובעלכישוריםבעלבאוניברסיטה.

אקדמית.בקריירהבחרולאאמןנעשהשלאאף
הכריעוופרנסהמשפחההחיים,שנטללחשובאפשר

לאשאולילחשובואפשראחרים,כרביםאותו'
לאייפרילאבלהמספיקים.הכישוריםבאמתלוהיו
"העידןרוחותאתהמבשררוחבהלך .בדברספקאין

שעברה>במאההשישיםבשנותנכתב<הספרהחדש"

עצמו"את"למצואפונקשעלבטוחההיא
 .עצמואתו"להגשים"

כיצדתטופל?כיצדמסקרנת.כשלעצמההתפנית

<התבגרות,החייםמשבריכלכמותתפתח?
יכולההיאוכדומה>הארבעיםגילמשברנישואים,

שלבידיואבלבונה,גםאךמטלטללאירועלהפוך
מזוויעה.לטרגדיההופכתהיאייטסריצ'ארד

כמווהמחברולהתבגר'להתגברמסרבתאייפריל
גםניצבשהואכפיאותה,ומצדיקמאחוריהניצב

בנפשו.המעורערג'וןהנערשלדמותומאחורי

הספר.מןשליהרעיוניתלאכזבהאחראיזהחלק
מספריםאףהםאייפריל.שלתוכניתהעםפעולהבהתחלהמשתףפונק
שתטפלהנדל"ןסוכנתגיווינגסמהלןומבקשיםלחבריהםכךעל

במקבילגוברים.ספקותיוהמועד'שמתקרבשככלאלאביתם.במכירת
ובשכרבתפקידקידוםלומציעיםבעבודהנוספים:דבריםשניקורים

אתלדחותלשכנעההכלעתהעושהפונקלהיריון.נכנסתואייפריל
קורהלמעשהאךמסכימה,לכאורהאייפרילשנים.בכמהתוכניתם

שלאמילטובתכאן,אפרטשלא-טרגיבאופןמסתייםוהסיפורההפך
במכירתהרומןסוףהמשפחה.ובהרסנוראבאסון-הספראתקרא

להיותעתידיםהםברור:כשהרמזהברייסים,חדשה,למשפחההבית

"הריקנותייטסשמכנהמהאוהאמריקני","החלוםשלהבאהקורבן
הזאת".הארץשלהאבודה

המציאותאתמלשפוטוקטונתיבאמריקהחייתילאלסיכום:הערה

גםאחר'מקוםבשוםמחייםשוניםהםאיןשבעיקרוןברוראבלשם.
לטרגדיהמעברהחלומות.כלשיתגשמואייפרילחשבהשםמצרפת,לא
חייהם,אתלחיותאדםבנימיליוניזאתבכלממשיכיםםיהווילרשל

כיצדמהשאלהיותרמעניינתלינראיתזאתעושיםהםכיצדוהשאלה

בעקבותהיום,באמריקהמיליוניםכינראהלחייהם.קץשמיםהם

שאייפריליציבהשגרהאותהעלדווקאחולמיםהמשכנתאות,משבר
בה.מאסה

מוסיפהפרודריצ'רדמאתקטלני"אישום"כתבלספרדבראחרית

היוהכישרונותברוך ) 1992-1926 (ייטסשלחייו .הרומןאתלהבנתנו

וקצרוחמששלושיםבןבהיותוהופיעפנורמיחלון .וקצריםמרים
-1974בבראיוןהספרות.מןקיוםלושתאפשרהכרהלאאךשבחים,

המהפכניתשהדרךכךעלתרמוזהרומןש"כותרתרצהכייטסיאמר

הטובההמהפכניתהרוחהאמריקנית>,העצמאות<מגילת 1776של

סתוםלמבוינהפכהקצר'לזמןאותהמגלמתוילדשאייפרילוהאמיצה,
המחברהיהואםשונה.כאמורדעתי .) 368<עמ'החמישים"בשנות

עדייןישהאמריקנילחלוםשגםנוכחתחיתהסיכוי'לאייפרילמותיר
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שדותנועם

הנצלנים

אומרת:והיאלאמא,אומראניאותי,"לנצלמתכווןלאאחד"אף
המנצליםשכלאיפההגדולהבטבלהמסתכלתלהיות."יכול"לא

זהכיהיטב,בודקתעכשיו'אותילנצלהולךמיומחפשתרשומים
כיהנוכחי'המנצלמישלי'אמאבתורלדעת,להחשובחשוב.
הילדעלשמגינהטובה,אמאשהיאלהגידתוכלהיאאיךאחרת
אפילוהעיניים,אתמאמצתהיטב,מסתכלתמסתכלת,היאאזשלה,
איזהכלום,אין"כלום,כלום.רואהולאזה,לצורךמשקפייםקונה
להיות,"יכוללא"זהצועקת.'"היאמשהושםלהיותחייבהריפלא,

היאטעות,"כאןעשה"מישהוקטן'ילדעםאותהלהשאירככה
היאהוא,לאלוהים.להתפללמתחילהשהיאכך'כלבטוחהבטוחה,

להתפלל,מתחילההיאאזהתשובה.אתעבורהימצאמשוכנעת,

הזוהצרהעםלהתנהלאיךלדעתכדירקוערבית,מנחהשחרית

ופתאום, .אפשרימנצלואיןילדעםאמאעכשיו'עליהשנחתה

טראומהפוסט

הפעםזושושנה.שליודודהשלי'אמאאני'לחדר:לבדנכנסנו
עשינוכלום,זהעלידעלאהואאבא.בלילמלוןשהלכנוהראשונה

אנימשלו.חדרקיבלאחדכלבסתר.לחדרנכנסנובסתר.הכל
ולאשכבתיהמיטות.אחתעלשכבתימיטות.שתיעםחדרקיבלתי
לבית,מחוץראשונהפעםגדולה:כךכלהיתהההקלהלזוז.יכולתי

אבא.בלי

רווחה.מרובלנשוםיכולתילא

כמהכלהתעוררתיזמן.להרבהלאאךונרדמתי,המיטהעלשכבתי

לעזוברצהלאכאילובחלומי'הופיעהואאבא.עלחלמתישעות.
אליו'התחננתיואבי .המלוןבביתממנו'רחוקכשאביגםאותי

בחלומות,ושובשובחזרלשמוע,רצהלאהואאבלאבא,אותיתעזוב
הפסקה.בלי

איךוישאלושלי'ודודהאמאשייכנסוהבוקר'שיבואפחדתיואני
למרותזיפת,שישנתילמרותטוב,שישנתילהןאגידואניישנתי'
אבא.עלחלמתיהלילהכלהלילה.כלישנתישבקושי
שהואיותר'יהיהלאשהואימות,שאבאימות,שהוארציתיופתאום

שאניבגללו'יותראסבוללאשאניבחלומות,יותראותייטרידלא

וצעקתי:יותר'אפחדלאשאניבלילות,אדםבןכמולישוןאוכל
מת."אבאמת,"אבא

גם .שמעוכולםלמרחוק.נשמעההיאחזקה.כךכלהיתההצעקה

שלוגלימהזקןעםגבוהאדם'איזהמישהונוחתמקום,משוםכאילו
ה'אנאנא,הושיעהה'"אנאבתפילה,אליהומצטרףנוחתמוהל'

תוךאבלנהנית,לקול'קולמתאימהמצטרפת,והיאנא".הצליחה
לנסותחייבת.אניאפשרימנצל/מנוצלהנה"ואו'חושבת:היאכדי'

ללמודורוצהצעירשליהבןיקר."רביאליו:פונההיאאותו."
אתלוקחמסכים,לבובטובוהואגבר."ממנועשהאותו'קחתורה.
המוריםבשיטתביתהאלףאתאותוללמדומתחילצדדילחדרהילד

והסרגל.הדבשעםלאט,לאטככההעתיקה,בשיטההתימנים,

ומקבלדבשטועםדלת."גימל'בית,"אלף,לאט:לאטלומדהילד
אותיותכלאתלומדשהואעדככהמכה.ומקבלדבשטועםמכה,
יום"איזההמוהל.שלזרועונחתאתוטועםתורהלומדבית.האלף
לאהרבים.לעיסוקיוופונההמוהל'לוחושבתורה,"ללימודיפה
סרגלים.ממכותחבולמוכה,ילדאיזההשאירהואשבצדזוכר

ואתדקדוק,לשון'גמרא,תורה,למדתי"אמא,לאמא:חוזרהילד
יודע,שאתהמהכלליהראה"בני'לדעת:רוצההאמאבית."האלף
בית,"אלף,ילדים:שלכדרכםלשירמתחילהילדלזמר."התחל
לבתשיםשאמומקווההואלבובסתרסדוק.קולורקדלת."גימל'
לב,שמהלאהיאאךהמוהל'שלמידיוקשיםדבריםעברשהוא

היאהמנצלים,בטבלתמסתכלתהיאאחרים,בדבריםמחשבותיה
שםשהואלסבוליכולהלאהיאלבנה,אחרמנצללחפשרוצה
הכלרואההוא-והילדומהר.ממנולהיפטרצריכההיאשוב.לידה,

 ·:·מכות.עודלחטוףהולךהואשבקרוביודעהואבוכיות.ועיניו

הילדעםקורהמהלבדוקבאוכולםשושנה.שליודודהשליאמא
באוהםהשתגע.הואשאוליחשבובמלון.בחדרלבדשנשארהזה,

מגיבלאהמיטה,עלשוכבאותיוראולחדרנכנסוהםלבדוק.

הפסיכיאטרים,להגידשאוהביםכמובסטופור'מדבר'לאלסביבה,
ליאכפתהיהלאכבראבלהייתי.כזהבמצבתגובה.חוסרשלבמצב

מת,שאבאלהגידהסביבה.עםקשרלאבדליאכפתהיהלאמכלום.

אח.דאףעםיותרלדברולאלשתוק,להגיב,לאלשכב,כךואחר

ולאאיתן?"קורהמהדני'איתן'קורה"מהצעקה:שליודודה
במיטה!שוכבאנימחר.עדשתצעקשתצעק.לי,אכפתמהעניתי.

שאבאעדאותי,יזיזלאדברושוםבמיטהשוכבאניהחלטתי.זהו,
ברורות.לעובדותאחכהאניאזוגםלזוז.מתכווןאניאזרקימות.
צריךהכרה.בחוסראדםהבןנעשה."מההשתגעו:סביביאנשים

מכלום.ליאכפתהיהלאאכפת.היהלאולידחוף."באופןבולטפל
רופא.הביאומגיב.ולאבמיטה,שוכבשוכב.אני .שידברו .שיסתובבו

לא .למיוןללכתוצריךחמורבמצבשאביהחליטאותי'בדקהרופא
להוכחה.חיכיתיועו.דעודחיכיתיככהימות.שאבאהעיקרהגבתי.

חשבומתכוון.אנילמהידעלאאחדאףהגיעה.לאהוכחהאבל

לטיפולאותילזרוקמהרמהרשצריךשהשתגע.שוטהילדסתםשאני

לאהםמת.שאבאלדעתרוצהרקשאניידעלאאחדאףנמרץ.

נורמלילאשמשהומשתגע.אומשתטה.שאניחשבוהםהבינו.
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1 
ואניבפנים.מבפניםשליהרצוןאתהבינולאהםלי.קורה

צריכיםרקהםרוצה.אנימהברורכךכלהריהשתגעתי.

צריכיםרקהם .להביןצריכיםרקהם •שליהמוחלתוךלהיכנס
עסוקיםהיוכברהםאבלימות.שאבארוצהשאנילראות

לרופאבטלפוןבאמבולנס,הדם,בעירוישלהם:בעניינים
שאניברורלאמה,ונו'.מהרהכיאותילאשפזאיפההתורן'
ברוראיןמזה.ברוראיןהרימזה.השתגעתי ?ימותשאבארוצה

לישישחולה.שאניהבינוהםהבינו.לאהםאבלבעולם.מזה
מוס.דבאיזהאותיאשפזווהםנפש.מחלתאוהפרעהאיזו

דברים,שלהםהראשבתוךשחושביםכמוני'לאנשיםמוסד
בראש:הזמןכלליחשבתיאזבפה.להגידמסוגליםלאאבל

שתקתי.כלום.אמרתילאבפהאבלימות."שאבא"הלוואי
הייתיבבית.שקרהמהעלהאמתאתלהגידיכולתבלישתקתי
אבלאבא.""אבא,להגיד:הרצוןמרובפחד,מרובמשותק
שנים.כמהשםונשארתיכדורים.""כדורים,לי:יצאזהבמקום

שהןלמרותממני'שכחולאשושנהשליודודהשליואמא
נשארוהןלמוסד.אותיושלחוהפסיכיאטר'אתלישהזמינו

ידעולארקלהגיד'רוצהאנימהידעולבןובסתרבקשר'איתי
עדאותיואוהבותאותיאהבווהןממני.זהאתלהוציאאיך

היום.

ליקשהלפעמיםהיום,אותורואהשאנימלון'ביתואותו
שאניעדרעים,זיכרונותבימעוררהואלפעמיםלידו'לעבוד
עושהואבי .לידולעבורנפשיתיכולתליואיןחלחלה,מקבל

עיקוף.

 .לידולעבורלפעמיםמצליחואניכוחות,קיבלתיהאחרוןבזמן
לא .ייןכבסתם"זה :לעצמיאומראבימתאמץ'שאביזהעם
כלום."בוקרה

ראההואכישנים,כמהאחריאותישחררבושהייתיהמוסד

אנימת."אבאמת,"אבאאגיד:לאשלעולםתקווה,לישאין
הסיבה.זוטוב.מדייותרבחור

שהורסכזהאבאאחריכילידו'לעבורלאמאודטובהסיבהזו
אתלךדופקמנוח,לךנותןולאבךמתעללהחיים,אתלך

הראש,אתלהריםלךנותןולאלנשוםלךנותןלאהנשמה,
משהו'שווה"אנילהגיד:כדיאפילולחיותכוחשוםלךאין

כנועכנוע,הופךאתהואזהזה."בעולםמשהולעשותויכול
יכולשלאאדםלבןחברתי'לזבלהופךועפר'אפרהופך-לו

החברהמצוותאתלקייםצריךשרקלמישהוכלום,לעשות
לכזה .עצמיאינטלקטחסרלאדםמשלו'דעותשוםלואיןאבל

הפכתי.אדםבן

אתרואהאניעכשיואחרת.עצמיאתרואהאניעכשיואבל

שהרסזדוניאישמאותו-ממנוומתנערדברלכלכאדםעצמי
לדפוקאלאדברעשהשלאלנשום,לינתןשלאהחיים,אתלי
מהאדםמתוחכמת.כךכלבצורהזהאתועשההחייםאתלי

מצפון'נקיפותובליבשמחה,זהאתועושהמתנער'אניהזה
הזההאדםלעולם.אוהבולאשונא,אניהזההאדםאתכי

ילדואתשמכהמיכיזה,אתלהגידליאכפתולאחלאה,

הואאדם,להיותראוילאאדם,לאהואשלמה,משפחהוהורס

אחר.מישהואבלשופט,לאאניקובע,אנילאאחר.משהו

אותו'שונאאניאבלאפס,רקאנילקבוע,המשפטלבתיניתן

 ·:·לעולם.לואסלחולא

 ' 77'עתרןספריבהוצאתאורלראותהעומדמלחמהסיפוריהספרמתוך
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מורלאה

מפוחלצים

כלום,רגע,באותובראשלועברמההראש.לוהסתחררלרגע
ראייהמיןבעיניים,רקאבלראההואריקנות.איזוכלום,ממש

שהפיצוהדיגיטליהשעוןשלהספרותאתהמוחבליבלבדבעיניים
בעיניים.רקרואהגוססחייםשבעלכמומיטתואדוt:םביבאור

לפרישתוהראשוןביוםחושךהיהכשעודבוקרלפנותלוקרהזה
כמוהתריסיםעלדפקהגשםבעצם.מהחיים-לאמהעבודה,
הצליחלאכךגםאבלהתיישבהואהיצ'קוק.שלבסרטהציפורים

כדיהשתעלוהואבבטנושנכלאההאנחהבגללעמוקלנשום

שהצינהובמיוחדחלשהרגישכךואחרלהשתחררלהלעזור
הצטנףוהואהקטןהשינהבחדרגםמורגשתלהיותהתחילהכבר

במשרד'אותומחפשיםוחלם:שובונרדםלפוךמתחתככדור
לאאךבלעדיומסתדריםלאכילמשרתואותולהחזיררוצים

הישיבותחדרדלתרבה,תכונהוישדואגיםנעלם.לאןיודעים
השחורהארוךהשולחןקצהאתלראותמצליחוהואקמעהפתוחה

שניכמוהגבוהותמהמשענותבולטותראשיםשורותשתיעם

מהיר'בשטףנראהבלתימישהומדברהחדרמעומקשיניים.טורי
לגאולהח'המהנדסאומרשטויות,גבוה.צעיר'קולתזזיתי'

מצאולאזהאיךאחדות,שניםלפניכברשפרשההמזכירה

כתובתאתולאטלפוןמספרולאכתובתהחלפנולאהריאותנו'
המנעול.אתלאואפילוהאימ-ייל

יצאושהםאמרהמאבטח .לכבודוהפרידהלמסיבתשאיחרקרהוכך

לקראתרקויחזרומועדמבעודשנקבעהחיותבגןהלימודילסיור
צרוראתלולתת'הסכיםשחזרמכךמופתעשהיהולמרותהצהריים,
יפעתהמזכירהשללחדרהלהיכנסח'המהנדסהצליחוכךהמפתחות

חזרההנהלהמןמנומסתודהמכתבוכשמצאהמחשבאתהדליק
המאבטח,אל-מוזרתכלכלבאורפניואתהאירוהאותיות-מעודד
מרהיביםתצלומיםעםעבהחוברתמידיווקיבלהמפתחותאתלוהחזיר
בקפידה.מקופלתהתמצאותומפתטרףחיותשל

הרכבכלישלפנסיהםהרחוב.אתכבדערפלעטףמהבנייןכשיצא
המשחריםעופותשלעיניהםכמוהיוםבצהריזהאחרבזהנדלקו
כאילורבהתכונהחיתהשמסביבוהתנועהאיעלנעצרהואלטרף.
אךפיובזוויתסיגריהנעץהואלזוז.והתחילמציריונעקרהעולם
השאגהאתשמעשבוהרגעהיהזהמפיצוץ.חששכמומלהדליקנמנע
והואאותוהביסההשאגהגריה,הסיאתמידירקהואהאריה.של

החוברותמסך.כמועיניולפניאותהופרשההתמצאותמפתאתשלף

פרישתולפניהאחרוניםבימיםחולקוהתמצאותמפתאליהםשצורפה
והצעירההחדשהההנהלהבשבחדיברווכולםבבניין'המשרדיםבכל

היה.לאעודשכמוהומוצלחבקמפייןיצאהשלאחרונההחיות,גןשל
לקחההראשונהבפעםהחיות.בגןח'המהנדסביקרכברמתיובאמת

שכיבדהקוף .'אלכיתהשעלהלפניהגדולבחופשהמנוחהאמואותו
התפוח.האדוםישבנואתלפניווחשףהסתובבלצרוח,התחילבבננה

איתןהכיפורים.יוםבמלחמתשנפלאיתןעםחיתההשנייההפעם
שלגורלגנובתוכניתעםפעםחזרהצבאיתבפנימייהללמודשעבר
הצליחוהסגירהשעותאחריבפנימייה.לגדלרצהשאותונמראואריה

נמנהבכללאםברורשלאעורבאבלממש,החיותגןלאותולהתגנב
כךלצרוח.והחלהכלוביםביןכששוטטואחריהםעקבהגןשוכניעם

שםלבקרבדעתועלהלאואפילורבות,לשניםהגןמןגורשבעצם
כלאתשזעזעהחזקהדחיפהחשלפתעקטנים.כשהיוילדיועם

מרצונושלא .שלורגליועללאונישאמהקרקענעקרכאילוגופו'
עצמושמצאעדהכבישאתשחצואנשיםשלשוצףבזרםנסחף

ילדיםקבוצתבקרבתהחיות,שלהגדולהכניסהשערלפנימושלך

שבע.אוששכבני

ג'קוביאוהדציור:

בשלשותאותםלסדרעמלומחומצנתואחתשחורהאחתמורותשתי

הקרקעעלהיהשעדייןח'המהנדסהעת.כלומתפרקותחוזרותשהיו
המורותשלהמיוזעיםהפרצופיםמןבתימהוןעיניואתגלגל

רגליהןאלהילדיםלחברתומבנהצורהלשוותלשוואהמתאמצות
הצליחלאשהתאמץכמהאךשירהשמעבאוזניוהשזופות.החזקות
הרגלייםורקופשרצורהחסרלבלילהפךזהושובשובמילה.להבין
וכלהגדולהשערנפתחולפתע .צורתןעלשמרוהמורותשלהיפות
נשאבח'המהנדסגםועמםפנימהלנועהתחילההילדיםשלהמסה

עדענקלועלתוךנראהבלתיכוחידיעלכמובמהירותפנימה

בעיבורילושנעלמהעדהמסהעםלנועהמשיךמבטואךשנבלם.
הצר.השביל

גדולהיותרהרבהבעוצמההפעםאךהשאגהאתשובשמעזהברגע
קולות,עודושמעלהיאחזבמהוחיפשמתמוטטשהואשהרגישעד

כאילוקלט,לאאךלהתרכזניסהאוזניו'אתזקףקולות.שלבליל
רךבקולשהבחיןעדמובןלאנעשהוהכלהתקלקלבמוחומשהו
כמושינייםטורימשניבקעהקולמשרעפיו.אותושהעירומתנגן
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1 
הבחיןכעתהמורות.שלכשערןעשויהיהשערהלבנים.קלידים
זעירחלוןעלמותקןשהיהקטןסורגהיהנפילתואתשעצרשמה
אתסידרממכנסיו'האבקאתניערקם,הואאשנב.מעיןנמוך'

התבלבלבאוררקשהוארההתאאפלוליתלתוךוהציץשנפרעשערו
עורבמגפיהנתונותרגליהעלבשובבותשריצדהמחשבמסךשל

לראותהלהיטיבכדירכןהואהברך.עדלהשהגיעומחודדיםכהים
עדהתמתחאצבעותיו.קצותעלהתרומםהואבפראות.הלםולבו

והקלידההמחייכותפניהאתממנוהסבהוהיאפנימהנפלשכמעט
היאומחירים.היצעעלאיתרמדברתשהיאהביןופתאוםמשהו'
שזהח'המהנדסמבצע.במחירהחייםלכלמשפחתימנוילומציעה
בתשלומיםאפשראםשאלבכסףדחוקוהיהלגמלאותפרשעתה
ללאשוויםתשלומיםעשרהעדאשראיבכרטיסאפשרעונהוהיא

גםלהישאםשאלשנהכחצילפנישהתאלמןח'המהנדסריבית.
אתשלףח'המהנדסבחיוב.עונהוהיאתנאיםבאותםליחידמנוי

עדיף,המשפחתיהמנוילונראהשנייהובמחשבההאשראיכרטיס

אפשרמנוי-לכלה-חייםבליגםהריבטוח,היהלאשובפתאוםאבל
ביקורכלמנוי-לכלה-חייםבליאבלשרוצים,מתיהחיותבגןלבקר
והיאמחיריםהפרשיעלשואלהואאומרת.היאביוקרלךיעלה

מסתובבח'המהנדסהתור.אתלעכבלאכדילהחליט,בודוחקת
באדיבות,מקומולהםומפנהבהידורלבושיםקשישיםואשהגברורואה

כדאיאוליהעניין.אתפעםעודלשקולכדיהצדהזזהואלמעשהאך
תחליטמכיסאה,קמההקופאיתאליהם.ופונהחושבאיתםשאתייעץ

במבטמבחינהכשהיאאךהכל'פהמעכבאתהמבקשת,היאכבר'
פניהוארשתהסאהאתשהגדישהלחשושמתחילההיאבעיניוהכעוס

מנויקוניםהםאםאותםושואלאומץאוזרח'המהנדסמתרככת.
לאאתהסבלנותה,אתשובמאבדתהצעירהוהקופאיתמשפחתי

לאאפילולחוד'לעצמואחדכלמשפחה,לאבכללשהםרואה
מרגישיםהםלמה,נכנסים.לאפעםאףהםמזהחוץאבות.ביתמאותו

בגללזהמתרצה,היאהשאלה,לאזושואל.הואליד,ךבטוחיםיותר
לבשמתשלי.בסוכריותאותםומכבדתפהתקועההיוםכלשאני

שבאיםבסביבהאבותמבתיקשישיםעודישמתוק?אוהביםשזקנים

מוסמכתאנירקאותם,לשאולתפסיקאזאותם,אאכילשאניאלי
החוברתאתתראהאםיעזורזהאוליהחיות,גןעלמידעלתת

המשופרתכגרסהשנראיתחוברתלוומוציאהאומרתשלנוהחדשה
תצלומיםגםלנוישמזהוחוץהמאבטח.מידישקיבלהחוברתשל

מנוילרכושיחליטזאתבכלואם .מוזלבמחירהאריהשלחדשים
זכותזושנפטרים,הגןשוכנישלפוחלציםגםלרכושפעםמדייוכל

אצלכםמתיםהרבהכךכלמדגישה.היאשלנולמנוייםרקהשמורה
כמומישהומתפעםכלאצלנואומרת,היאכןבדאגה,שואלהוא

לא.טבעיזהבסביבה,האבותבבתי

מסבירההקופאיתאךהמזכרותחנותאתלראותמבקשח'המהנדס
 .מנויברכישתמותנהשזה
בכאב.ח'המהנדסאומראופנהממגזיןיצאוכאילונראיםהםאבל

שזהכמולאדברשוםפההקשיש.הזוגעםמבטיםמחליףח'המהנדס
באיזהשמייצריםזולותמאודחליפותאלוהקופאית,אומרתנראה
בתילטייל.יוצאיםכשהםרקאותםמלבישיםכךהרחוק.במזרחחור

ח'המהנדסאליהם.שיבואוכדיטובחייםשהםשיחשבורוציםהאבות

אזיחזור?לאמישהוואםהשגחה,בלילצאתלהםשנותניםמתפלא
הקופאית.צוחקתבשלשות,אותםשיסדרורוצהאתה

לשנותמתעקשתהיאהפוחלצים,בשבילרקמנוירוכשיםכולםבעצם
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הקשיש.הזוגמןמבטואתלהסיריכוללאח'המהנדסאבלהנושאאת
ואפילוהדובהאריה,שללפוחלציםשניםמחכיםשכברמנוייםלייש

הולךוהתורגדולסלוןלעצמועושהאחדכלכמעטהיוםהפיל.
אותךמכניסההיוםכבראנימנויעכשיורוכשאתהאםומתארך.

כשהואאותולבקרתוכלובינתייםבעתידיוקרתיפוחלץעללהגרלה

אתהמהאזבשק,חתולמוכריםלאאצלנושתרצה.כמהבחייםעוד
אומר?

ולכןשלךבסלוןפעםיראהזהאיךמראששניםרואהאתהאצלנו
בימיםודווקאהמדינהכלאתשמשגעלהיטהפכושלנוהפוחלצים

אתםזאתבכלמאיפהאזנחמה.אצלנומוצאיםאנשיםהאלההקשים

הנלהב.דיבורהשטףנוכחמתרגזהואפגרים,הרבהכךכללוקחים
אםוגםלוחשת,היאמספיקים,לאכברשלנוכאלהשבימיםברור

חולדות,צדיםאנחנולכןהדרישה.אתנדביקלאהעסקאתנרחיב
שלנו.לחיותמחלקיםשאנחנולמזוןשנמשכיםדרוריםואפילויונים
עכשיולוקחאתהאם .בזולממשלמנוייםמוכריםאנחנואלהאת

אוהביםאנשיםבמתנה.דרוראוחולדהלקבליכולכבראתהמנוי

עיסקההמזנונים.עלטובנראיםהםהמזנונים.עלאותםלהעמיד
המהודר'הקטלוגאתמהאשנבלקחלעצמו'חשבלומרישמהכדאית
דףשהעבירפעםבכלאךבוכמעייןפניםוהעמידספסלעלהתיישב

בתורואחדוכלהקשישיםהתאספושלידוהסורגלעברבגנבההציץ

הםכךאחרסוכרייה.לושמהוהיאפיופערהצעירהלקופאיתניגש
 .בחלקושנפלהבמתיקותשקועלעצמו'אחדכלהספסלים,עלהתפזרו

כברח'המהנדסבערפל.השינהחדרחלוןכוסהשלמחרתבבוקרגם

מזגהוא .מחשבותיובקצבתקרהעלשחגבמאווררוהתבונןערהיה
והאריההיפה,מהקופאיתשקיבלבקטלוגלעלעלוהחלקפהלעצמו

זאתעםיחדאךממשיותמאודפתאוםלונראוהאחרותהחיותוכל
אתוהדליקקםהואמאו.דאותוהפחידוזהרפאיםרוחותכמוזרות

אתלהחזירהחליטהוא .למיטתויותרחזרולאבביתהאורותכל
 .לוהוקלכךוכשהחליטהיפהלקופאיתהקטלוג

מנוי-מהמדפסתהוציאהומידבחיוךפניואתהקבילההיפההקופאית
ושילםשמואתשזכרהשמחמצדו'והואשמועלמשפחתיהחייםלכל

התקבלעתהזהכאילוגאההיהמשםכשהלךהסכום.מלואאתבמזומן
 .יוקרתילמשרד

גבוהה,קודם.יוםאותהשחלםכפיבדיוקחיתהוהיאאותהראהואז

גברהלךלצדהאךכהה,כחולמבדתואםוז'קטחצאיתבהירה,

ח'המהנדסהכיר.שלאכההכחולבצבעתואםמבדיוקרתיתבחליפה
גאולה,גאולה,להתאפק.מסוגלהיהלאאךבןזוגהזהאםתהה
אחריהלרוץנעיםלוהיהלאענתה.לאהאשהאךגרונובמלואצרח

אתשאלאותהוכשהשיגבשליטתוהיהלאזהאבלגברעםכשהיא

לא,אמרההיאאבלבטוחהיהשבוהרגעהיהזהכינכון'גאולה
אותוראהלאאחדשאףקיווהעיניו.אתוהשפילסליחה,אמרוהוא

האוטובוסלתחנתבדרכםפניועלחלפווהגברוגאולהתבוסתו.ברגעי
עולהגאולהאתראהח'והמהנדסלתחנההגיעוהאוטובוסהקרובה
התברראזורקאחוריספסלעלומתיישבתהאוטובוסלירכתיוהולכת

איךהביןוהואגאולה,-לבדהאיתה.לאההדורהבחליפהשהגברלו
 ·:·זוכר.שעדייןמישללדז'ה-ווהופכיםאנשים



ו
למנוערביםמאמציםעשתהחיפהשלהיהודיתההנהגהלעזוב.שלא

הנטישה,בגנותבערביתכרוזיםהופצוהערבים,התושביםבריחתאת

העירתשובקצרזמןשבתוךבביטחוןלצאת,העדיפוהערביםאולם
מסמכיםוישמתועדיםהדבריםכמנצחים.הביתהיחזרווהםהערביםלידי

ערביים.מסמכיםלרבותהעובדות,עלהמעידים
היותושמלבד ,חביביאמילהערבישהסופרלצייןהמקוםאוליוכאן
שנה,תשע-עשרהבמשךכנסתוחברפוליטיפעילהיהגדולסופר

חיפה".אתעזב"לאקברו:מצבתעלשיכתבוביקש
להצגהובאשרחיפה".ל"כיבושבאשרהיסטוריותעובדותכמהכאןעד

לשחקניוהמעניקורגישות,ברקבעלכבמאיידועפתרסיניעצמה:
הואמחסומיה.כלעלדרכההיודעתמובנית,הדרכהבצדפעולהחופש

שנותרהלדילמהמסעירהואףדרמטיתאנושיתצורהלהעניקהשכיל
שריגשמעולה,שחקניםצוותלועזרהמחזה.סוףעדפתרוןללא

JתןוJ~)§רוןrג
מירוןכרמית

מחיפההבריחה

גאון,בועזמאת:לחיפה""חשיבה
ג'סאןמאתלחיפההשיבהבעקבות
סיניבימוי:חקאמרי;בתיאטרוןכנפאני

תלבושות:שחם,פרידהתפאורה:פתר,
רנימיקחמוסיקח:קרנפינו,עפרה

צדדיםשניעליושנלחמיםהילדסיפור
במשפטהחלהוא.יומיןעתיקצודקים
טרודהיהלאשהמלךאלא-שלמה

"מעגלדרךעבור-פוליטיצדקבענייני
וכלהנובט,נוטרלומאתהקווקזי"הגיר

ג'סאןהערביהסופרמאתהחיפאיבסיפור

לכאורה:פשוטההסיפורתבניתכנפאני.

 1948בשנתמחיפהשברחפלסטיניזוג

שנה,עשריםאחריהכרמלעיראלחוזר
מהולבדוקהתגוררושבוהביתאתלאתר

אלאכתליו.ביןנעזבשנותרלתינוקקרה

עומדאינווהואמשלוחוקיםלויששהזמן
זוגנכנסהנטושהביתאל .מקומועל

כלואתבנםאתשאיבדושואהניצולי
ואתהביתאתומאמץבאירופה,עולמם

הנעזב.התינוק

קשורהשאינההסתבכות,מתחילהכאן
ישמשהלום:יצפה",חימחהי"הברל בידישגורהערביהילדשלבזהותורק

 ,הביולוגיכבנםהיהודיםהמאמציםהוריו
"המלחמהשלההיסטוריהצדלסוגייתהערביהסופרשלבגישתוגםאלא
הארץחלוקתעלהאו"םהחלטת-להזכירנואולהזכירכםחיפה".על

ידיעלהתקבלה 1947בנובמבר-29בוערביםיהודיםעמים,לשני
תקפוהם 47בדצמברכברבמלחמה.פתחוהערביםואילוהיהודים

תופתמכוניתהתפוצצה 48בינוארהזיקוק,בבתייהודיםעשרותורצחו

הלאה.וכךהלאהוכךבחיפההמסחריבמרכז
הפלמ"ח,שלהרביעיהגדודחברתותיקה,לוחמתאותהשאמרהכפי

ואתםלרקודהתחלנואנובנובמבר-29"בערבים:נכבדיםלקבוצת

לירות!"התחלתם
בנו:אתהדורשהערביהאב ,סעידנשאללחיפה""השיבהבמחזה

שלך!"העםבידיגורשנו"אנחנועונה:והואעזבתם?""למה
ופעיליםעסקניםמעטולאחיפהפועלימועצתחיפה,עירייתבדיוק.לא

הערביםבתושביםהפצירולוישבתאיהעירייהוראשנאדיאליהודוגמת

כנגדזוהאמהותשתיעומדותשבהבסצנהבעיקרדמעות,עדלעתים

ההוריםזוגבצה"ל.צנחןהואשכיום"שלהן",הילדאתלדרושזו
בהופעתםואמין.אותנטימשחקהפגינועיסאוברומןערודמירה-הערבי

לסיטואציההבנהחוסרשלעבהבשכבההעטוףעמוק,כאבהורגש
ויוסיהנפלאההאםקמבוסורזינההמאמצים,ההורים .נקלעושאליה
קהלעםעמוקקשרהיוצרמאופק,דרמטימשחקהפגינובעלהקאנץ

עמם.להזדהותויכולייסוריהםאתמקרובהמכירהצופים
שללידיהםהמוסרהסוכנותכפקידטפליצקימיכאלעוד:משתתפים

 ,שבתוכוהתינוקאתגםשיקהובתנאינטושערביביתהשואהניצולי
שלהערביתזהותםביןהמתלבטהמקסים,נחבאארזהבןחביב,ואחרון
גדל.שאצלםהיהודיםהמאמציםהוריושלזולביןמולידיוהוריו

 ·:·למופת.ומבוצעמחשבהמעורר ,מעניין

~~ ~~ 

45 
 2008דצמבר



לפניוהולךעדייןשמו 1

 ,הקאמריבתיאםררןקישרןאפריםמאתקרמדיהלפניך"הרלך"שמר
 ,קרנפינועפרהתלברשרת: ,נחשרןבןליליתפאררה: ,נאררמשהבימרי:
נרןבןירםימרםיקלי:ניהרל

לאומי",ל"מוסדקישוןאפריםהיותלפניארצה,עלייתואחרשנתיים
בהעלתההיההישראליות,שלהלידהבחבלימתלבטעדייןעצמווהוא
מהפכני.צעדלפניו"הולך"שמוהסאטירהשל

הרשמייםהחוגיםוזעםמחדהקהלמצדהנלהבתהפעיםקבלתליזכורים

עלהאפרוריליומיוםההרואייםהחלומותמתקופתהמעברמאידך.
דרךלראשונהפילסלפניו"הולך"שמו .בעיצומוהיה ,וצלליוויאורות

מצביםיוצרת ,בימינוגםבמהותההרלוונטיתהקומית,הסיטואציה

הקודמות,בהפקותהצופים.בקהלצחוקרעמיהמעורריםאבסורדיים
להשתלטהצעירל"מהנדס"העוזרהתה,מחלקהיהבהצגההראשיהגיבור

מנהללהיותהצורךבשעתיכולטובתהמחלק"כיהעניינים,על
תה".לחלקיוכללאלעוללםמחלקהמנהלאולםמחלקה,
תיקישלוהכובשהאנושיבביצועהלמחלקתהתהמחלקהפךהפעם

המעמיקבגילומוהפתיעהחדשהעולהבתפקידבר-אבאשלמה .דיין
ורזינהללב.ונוגעאנושינופךלהבהוסיפוהדמות,אתוהמאופק

קנטרנית,אשהשלדמותלמופתגילמההחדשהעולהשלכדודתוקמבוס
אוריה,אביהיהוהתיאטרליתהדינמיתבהופעתומשכנעבורגנית.זעיר

לכיסאוהדואגהצינורות,מחלקתמנהלסגן ,תורןיצחקד"רבתפקיד
מורה·ואודליהוישינסקישלמהקאנץ,יוסיאחר.מסוגולצינורות

הבימויקצבהחביבות.הקישוניותהדמויותקשתאתהשלימומסלון
פונקציונליתהתפאורהטוב,היה

הנאהנאות.המצאותבההתגלוולפעמים

שלדאבוננומסאטירהמובטחת,מלאה

כלח.עליהאבדלאעדיין

ןלואררז' :םילוציו",פנלךולהו"שמ

לדין.חנוךשלשמושנשמעלפניהר~ההבמה,מעלהביקורתלקול

בהבימה,הבכורהמאזחלפושנהמארבעיםלמעלהפלא:זהוראו
מחליפותה"פתקאות"שאתרקכתיבתה,כביוםרלוונטיתוהצגה

"מעטפות".

שליחתשלבדרךלעבודההתקבלותבשיטתמטפלתהסאטירה
המחזה,גיבורהעלייה.קליטתובייסוריהאחראיםלמנהלים"פתקאות"

למעמדיכולהכלהפתקשלבכוחומגיעחדש,עולה ,פרוצ'קיןצבי
בעלמושג.שמץבהלושאיןעבודה ,ממשלתימיםבמפעלמנהלשל

יצור ,צבישלדודובדירתמשנהדייר ,לבנוןאיתמרהואהגואלהפתק

הבחירותאימתאולםעבודה,מחוסרובעצמויצלחולאאומלל

היהמהיודע<מילבנוןאיתמרהמפוצץהשםמפניוהחששהמתקרבות
המפעלמנהלאתמשכנעיםאלהכללעברית>אותושינהטרםשמו

המפעל.הנהלתאתמנוסההבלתיהצעירלידילמסור
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מאתהמלאכותית"חמשי"נערת
תרגום,ב"צוותא";קויןאירמגארר

מיכלמשחק:לוי,תוםובימוי:עיבור
עיבוריםכרמל,אורליתנועה:קרני,

שלוםדורוןמוסיקלי:וניהול
ומוכשרתצעירהשחקנית ,קרנימיכל

עםאותנומפגישהדרכה,בראשית

לקהלידועהשאינהגרמנייהסופרת

להלהודותישכךועלהישראלי
הסופרתשלהרומןהבימתיים.ולעוזריה
 ) 1982-1905 (יןקואירמגארדהצעירה

עםמידהפךהמלאכותית"המשי"נערת
מכר.לרב 1932שלבגרמניהלאורצאתו

היטלרעלייתעם ,מכןלאחרשנה

בשללמכירהרשמיתנאסרהוא ,לשלטון

קויןגרמניות",אנטינטיות"בעלהיותו
ארנוןעלהגרמניתהממשלהאתתבעה

מגרמניה.לברוחונאלצההכנסה
דוויםשלהאישיכיומנההכתוב ,הרומן

בגרסההופךהשבע-עשרה,בת

ברוחשיריםעםלמונודרמההישראלית

שעברה.המאהשלהשלושיםשנות
העולםמלחמתמפצעינרפאהלאשעדיין ,בברליןמתרחשהמחזה

הצעירה ,קרניהרבים.המובטליםוממספרהגדולמהרעבהראשונה,
ברליןבחוצותהמחפשתהמורעבת,דוויםאתמגלמתוהרגישההיפה
דמויות,משתים-עשרהפחותלאמגלמתהיאהאבו.דאושרהאת

להגשיםהמבקשת ,המנוכרבכרךהתמימהדוויםהיאבהןשהמובילה
מרות.ומתאכזבתחלומות

היום:גםהישראליתהחברהאתשמטרידותבשאלותעוסקתההצגה
כלכלייםמאבקיםשלבתקופהבאדםהיושרהעללשמורכיצד

אנושייםערכיםלאבדלאכדיללכתאפשררחוקכמהועדופוליטיים,
ומוסריים.

רגשיתביכולתמקסים,בקולניחנההבמה,עללבדהעומדתקרני
ואכזבותיהשאיפותיהבאמונותיה,הקהלאתלשכנעובכשרוןעמוקה
מומלץ.•:•לשלטון.היטלרשלעלייתולפניהשלושים,שנותשלבברלין



ןןןן lעתהמלצות

ביזכריםכשכילהגוטפווינר:אמיד
 667 , 2008ביתןזמורההוצאתעפים,

התקפיעלואףדודובניעםקשריושלזלילותיוימיוונקנו:אמנון 1כחצרכניסהעםזיהרקנז:יהושע
סבל.שמהםוהדיכאוןהייאוש , 2008ביתאחוזתהוצאתאחזו,דהיחהי , 2008לעםהספדיהעוברעםהוצאת

עמ' 560עמ' 211

צעירה 1תמרחוזרתמאנורקסיה,

יום,קשתאשהאמה,לביתגולמית,

וטעונה;מסובכתיחסיםמערכתאל

שלמחודשתלבחינהמוליכהחזרתה כאיזוים,זמזקרט~ה :אלונישולמיתאשה,בבגדימסתוריגבראווה,הדודההשניםבעשרשנכתבוסיפוריםתשעה
ורעה","טובההאחיות,שלמקומןעמ' 342 , 2008עוברעםהוצאתמתגוררותשבולביתאחדלילהמגיעומדויקת,מאופקת"כתיבההאחרונות.

ויני.שלמותהולפענוחהשאיפותביןמעמתתאלונישולמיתשנותשלבירושליםמשפחות,שתיבחמלה[המתאפיינת]מיוחדתראייה
<הכרזתהמדינהשלהנשגבותעלחסותואתפורשהואהחמישים.הגיבורים][עלהנסוכיםובעצב
מונליבי?םמלת.תמילב·טוב:מיכאלאלה.בימיםלדמותההעצמאות)חלשלאבובןמאםיתוםילדהמספר,<גבפורקן"להםהמביאהדקובהומור
עמ' 174 , 2008חושןאבןהוצאתישראלאיום,תחתהדמוקרטיהרומניםמכתיבתומתפרנסאופי,העטיפה).

כצהר"ם,לוויהקוון:ישעיהו
המאוחרהקיבוץהחרשההספרייה

עמ' 176 , 2008

מתגורריםוטוביההרגמחודשת.הוצאה

לנערבשכנות 1הגבוללידביישוב
מימייהכבן.להגרהקרוביפתח,

למערכתאותהמובילההגרשמוצאת

יפתח.שלולהיעלמותו 1חיילעםיחסים
הדרמהקורןשלהמיוחדתבכתיבתו
המציאותמפרטיכחלקמתרחשת
והאקראיים.האדישים

מוליךהשנייםביןהקשררומנטיים.

אהבה,כואבים,סודותדרךהרומןאת

שלבמקומהגםונוגעובגידה,נאמנות

אלה.בכלהאמנות

הוצאתעין,מראיתעדן:עמידה

עמ' 172 , 2008המאוחרהקיבוץ

לרופא.מטופלתביןאינטרנטירומן

ניתוחלצורךמגיעההמטופלת

הנזקקתחולההיאכיומגלה 1קוסמטי

גםהניזוןוירטואלישיח .וללטיפ

במובניובארוסודןהיהדותממקורות

והמוחשיים.האפלטוניים

הוצאתעזן,כבןורהאלמוג:רותעמ'
נעריםחמישהשלהתברגותםסיפור

עמ' 231 , 2008ביתןזמורה
מלחמתביןבחיפהפועליםמשיכון

אמניותנשיםשתישלאהבתןסיפור
וסיפוררביןלרצחהימיםששת

גרמנייה.ומשוררתישראליתציירת- 1
אחת.לאשהאהבתם

באופןבסיפורנוכחתההיסטוריה

ביןהמפרידיםוהקוויםהרסניהמזכר,שליישיתחואבן:שולמית
לקולקטיביתהפרטיתגרפיההנידעמ' 342 , 2008רבידהוצאת
מיטשטשים.הנובלות:שלוששלמחודשתהוצאה
ו"אחר"הנביא",הנסים","שונא

צימאוןבטרילוגיהשאוחדוהילדות"
הכרונולוגי.הרצףהדמרב.שליש"ת

נדודיבתקופתמתרחשהטרילוגיהשל

ותקופתההתנחלותראשית 1המדבר
הראשוןהדורובמרכזוהשופטים

ושברו.המונותיאיסטיתלחשיבה

קומהמנמיכהוהנאורה"ה"חופשית

והמתנחליםהחרדיםהרבנים,בפני

בערותשל"בעבותותנכבליםואזרחיה

האחר".ושנאת

דמויותהגיבורים:יומן.וקטעיסיפורים

מכלוף,ופולקלוריות,צבעוניות

ואחרים.פיקחיליקושולטנה,ברדוגו

הציירשלזוהיאהמרכזיתהדמות

אתומווה.אישיידידאופק,אברהם

דוארגלויותתצלומימלוויםהסיפוריםכעולמונשיות :קוסמןארמיאל
המאה.מראשיתהוצאת 1התלדומיהסוונרלשהרוחני
בןחיללספרייתהמאוחרהקיבוץ

צילומים:מקום,מראה :עסיסעמיתעמ' 220 , 2008היחוותלמרעיחיים
 , 2008מסואובןהוצאתחלבוטל,חגימספרותטקסטיםשלפרשניתקריאה

ממוספדיםלאעמודיםהסיפוריחסאתהבוחנתהאגדה,

 .לוחות'שבריבסדרהשלישיספרמולהגבריתלמציאותהתלמודי
הדמותפועלתשבההדרךהנשית.

ממנה,העולההרוחניוהדגםהנשית,

הגברי,הרוחנימהעולםבשונה

הקונוונציונלי.

נגיעותמחשבה'.אמנות,ספרות,

דדךתיאוריםהמרחב.במושגפואטיות

והמודרנייםהישראלייםבחייםמסע

הלברטל.חגישלתצלומיובליווי

הוצאתקונקא,לשהונצע :שחוגלילי
זרונויםהרפסונהעל :בונשטייןאודיעמ' 176 , 2008כרמל

הקיבוץהוצאתהישרה,עלאתירם
המבקשהעיקרוןפיעלבקפקאקריאה

מערכתאלהגוףשאלתאתלהעתיק

לעבודותיומתייחסשחרגליליהכתב.

ספרותיים"תרשימיםכאלקפקאשל

מטאמורפוזותעיוותים,בדבר

בעידןאחריםגופנייםופרדוקסים

הטכני",

עמ' 173 , 2008המאוחר

המודרניתהשירהעלמאמרים

הפרכתבישראל.מוביליםומשוררים

הפוסטמודרניזםשלהתיאוריות

המחבר'מותעלוהדקונסטרוקטיביזם
קולו .השיריתהפרסונהוהעמדת

דמותהמשורר'שלוהפרטיהעצמאי

 .כנגדן .השירבתוךחיה

ראקלשהוהלימהירכתעפות:גרעון
המאוחרהקיבוץהוצאתזריזה,

היחוותלמרעיחייםבןחיללספרית
עמ' 243 , 2008

ורידההקודםספרושלועדכוןהרחבה

עיסוקתוךורידהשלמשנתוהיהודי.

יצחק.ובעקדתהמילהבברית

הוצאתשותק,מאופשצ'יק:מידי

עמ' 46 , 2008גוונים

העקלקלה;הדרךאותותבלבל''איך
נחש;בתחפושתלפתותו;תנסהאיךאופקיםספרייתעוברעםהוצאת

אלהלאה;המשךולוחש;מתפתלזמורההוצאתאוכלו,תזואוץ:רותיעמ' 456 , 2008
<עמ'יחזור"לאלעולםהיופיתעזור;עמ' 205 , 2008ביתןהרו~הבונו'חייםיוסףשלביוגרפיה

 ) 38ויניאחותהשלמותהלאחרהמקובל.והמיתיהציבורילדיוקןמבעד

בחייו,הנשיםוסביבתו,בונועל

ת"ם,ייםונזרנדנדישפיוא:אניטח

~~ ~~ 

 2008דצמבר



ן~ lעתהמלצןת
ושנאתג'יהאדקונצל:מתיאס
שלהנאצייםשורשיהעליהדוים.
צורמאנגלית: •כספטמבר 11תמקתפ
 162 , 2008עיוןטובי/הוצאת •אוליך

עמ'

בשניםוישריקודוטרונים ryהשל

שיהיושיריםרוצה"אני . 1935-1914

מעמדשיחזיקוכדיתכשיטים;כמו

יכתימםולבלהממושך;בעתידהמחוגאתהגדולהמחוגכמו /,תול~,ע~מבחרנאזרים.כזמניםלויתן:עמוס

('אודות',דבר"בכלהמציץהמוות;מוחרשת,פגישהלקראתהקטן,/ , 2008לשירהקשבהוצאתוחושים.
הג'יהאדאתמציגהגרמניהחוקר .) 106עמ' 53שיר('עזבנימאוד"עדתעזבני/אלושוב/עמ' 104

אתהתולהמבטמנקודתהעולמי

באידיאולוגיותהשראתומקורותאירגותהיקר.ככלאתוכרג'ר:ג'ון
ואנטישמיות.נאציותאסתרמאנגלית: •זמריהישרודתעל

 .) 92עמ'מעגלות',רועים;בכלבשישממהיותרבי"אין

אותם/ארורהביולוגיהאותהגרמני.

ללשוןהאקדמיהחסקי:שלומימשפילה.;אחרמחממתתחילהצרכים.
 , 2008עמדהכרמלהוצאתוגממגתמ.או~ר;אניבשפה:שההבדלאומרים

עמ' 48ללה"----~יהואבמיליםזאת
עמ' 120 , 2008פיתוםהוצאתרותך.

ברג'ר'מאת 2006-2001מסות,קובץ

התבוננותאמנות.שלוהיסטוריוןמסאי

גלובליתבכלכלהסופרשלמעורבת

 11רקעעלצבאיתובכוחנות

הכיבושקתרינההוריקןבספטמבר'

האדםבנישלהיומיוםהישראלי:

עולםהיורדות,שלבמציאות

בלבושווקולוניאליזםאימפריאלי

החדש.

רסן.עםוזמםטבעחרכרט:זביגנייב

כרמלהוצאתויכפל.וווומפולנית:
עמ' 164 , 2008

 .ב"תורעוסקתבספרהראשונההחטיבה
המאהשלההולנדיתבאמנותהזהב"

ושלהציורשלבהיבטיםהשבע-עשרה,

אמנות,יצירות<מחיריהיומיוםחיי

הנתפסיםועוד),הצבעונים","קדחת

חייםשלחיוביכמודלהרברטבעיני

מקומם/אתמ~ניםהצפרירים"בחוץ ,) 97עמ'כיוס,שמ~בר',מה('אל

עלהעולההבוקרלהוד /כבוד'עושים
בצדזהלהםהשרויים /המתועלהחי

המהיר"הכביש;עברימשניזה;

 ,) 32עמ'('כבוד',

השנייה,החטיבהוקונקרטיים.ארציים

שלמצבו"עלהגותייםסיפוריםמעיןנוסעים •השניהמבטסרבלן:ז'ן
אדם".וינהמצרפתית:כספרות.זכרכארים

עמ' 190 , 2008כרמלהוצאתכרכה.
זקרל,אמילגלאטשטיין:יעקבשנים-עשרבעקבותמסותארבע

הוצאתאחרוני,אריחמיידיש:תשוקהמתוךלמסעםהיוצאיםנוסעים,

פועלים/ספרייתהמאוחרהקיבוץגיבורי"הברברי",האחראתלהכיר
עמ' 156 , 2008צעיריםמלומדיםספר'אנשיהםהמסעות

אמילנערים,שני ' 1938שלבווינהבאהדהרשמיהםאתעדיםהמת
ללאנותריםהנוצרי'וקולהיהודיהברברים"."בהגדרת

השלטונות.בידיהנלקחיםהוריהם

עםמפגשיםשזורהישרדותםסיפור

עלהשומרותדופן'יוצאותדמויות
האפלה.בתקופהשבהןהאנושי

כאלףהיששיכיזםאלקובי:בנימין
עמ' 112 , 2008פרוסהוצאתהיששי,

אתשובלהשחילבצהריים,"להשכים
הוצאתמציירת.אמירוזנפלו:כרכהמבעדהעקרהחיוור'החייםחוט;
עמ' 47 , 2008עקדאתמחדשבולעיוםכלהבית,/לחרכי

והפסלתהציירתה~ם,עםשירידיאלוגשאיןוהמשאשלו,/הבשרליטרת

עם·ליליינהיים,גפיינבורלאהלנההמנוחם,/מכך:.דעמה-מנוחהממנו

הקורס"השקטאמנותה:ועםחייהעמ'בצהריים',('להשכים "?עד.:מה

רקע;רעשמביע /עצמולתוך ,) 40

אתעוזביםשבורים/צלליםצבעוני//

מים;שלבראילהתקבץ;הדמויות/הוצאתנ:ופתת.שפ.tויוייס:רוחמה

 ,) 29עמ'('שקט;רעש',נזופים" /קרןריתמוס.סררתהמאוח.רהקיבוץ

עמ' 93 , 2008לאמנויותרכינוכיץ
אלישכעגל:אישעזלם,חוצאתעקוץזבנימאוד;עדתעזבני"אל

עמ' 79 , 2008

בההכספת;היאמראשותי"כרית

שטרפורסן;פרועיחלומותגנוזים

מילדתישארגוקסםמשאלותלילדתי;

מראשותי',('כריתסיכוי"איןבשעת

 .) 37עמ'

את.חציכריסטנסן:סוכילארס
כנרתהוצאתכספי,ונחמנורווגית:

עמ' 733 , 2008זמורה-ביתן

בלבנורווגית.במשפחהדורותארבעה
מספרמהםאחדאחים.שניהעלילה

אותהשמלוויםהמשפחה,קורותאת

הלילה"."אנשיהנפקדיםאבותיה

לכאןיישךלאאחזאףג'ולי:מירנוח
שורר,עיריתמאנגלית: •ממךיורת

עמ' 192 , 2008ביתאחוזתהוצאתהיצירהשלבעיותככמן:אינ~בורג
תחומית.הרבהיוצרתשלראשוןספרמגרמנית.תרגוםומבנותכהספרותית

קצרצריםעדהקצריםהסיפוריםבמרכז

אוממשילקשר'הכמהיםאדםבני
מוזרותלסיטואציותונקלעיםמדומה,

אםשהיאאשהעלקיצוניות:או

לשעבר'מאהבשללבתואלטרנטיבית
ועו.דברינה,ללאשחייהמדריכת

הוצאתכרווסקי,ערהונספחים:

עמ' 192 , 2008כרמלהיציב.העמדועלפסואח:פרננוו
שנשאה ) 1960-1959 (הרצאותחמשופרנסישקוסערירמימפורטוגלית:

מדומות;ושאלותשאלותהמשוררת: , 2008כרמלהוצאתויש,קושטהוה
עםלהתהלךהכותב;האנישירים:עלעמ' 237

כאוטופיה.ספרותשמות;בזהותופסואהפרננדושכתבשירים
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