
שייח 3S 8 1!200מרץ-אפריל 8חשםייטאדר-ניסן 8 338-331גליון •



lRU 77ן 
שקוראלמיקרוהזה
 771 ~לשנתימנויעלעכשיוחתמו

 ' 77עתון-ואמניםסופריםאגודתלכבוד ,--------------,
 67137ת"א 51208ת"ד

 2009לשנתמנויאבקש

 ."""""."""""""""""""".".החפשמושםשם
 . ...........................................כתובת

 """"." ..טלפון"."

ליונותג 10עסוש"ח 280על-סךהמחאהמצורפת
משלוחכולל

 ."""."""""""""".קנב
 """""""".""""""ףינס

 """""." ..המחאה"""""מסי
 , ______________.ן

ספראבהוצאתחדשיםספרים

הספריםחנויותבכללהשיג
o ,שלכלל•איגודשללאורההוצאהב•תפראo ופר• o ,23033ד..תת"א 13מאנהרח'בישראל 

.igudil@netvisionפק 03-6950019טל net.il 03-6950012 .o 

יםהמיית
העבריתוהספרותהאירופיתהאהבהשירת

שמירזיוהפרופ'מאת

מיצירותהדיםשל ,ת tנעלמעקיפיזבדרכי ,האטיתהתפשטותםאתמתארהספר
בספר .החדשההעבריתהשירהשלטוריהבין ,דלר tבושאולשקספירויליאם

שלחוקריהמבכירישה•א ,מחברתשלעטהפרי ,שירהיומ.וחרגמאמריםמבחר

מכוןראשלשעבר ,תל-אביבבאוניברסיטתפסוררופהחדשה,העבריתהשירה

רוזנברגחייםע"שתוהיהדלמדעיבית-הספרראש tהעבריתהספרותלחקרכץ

המאוחד.הקיבוץהוצאתעםבשיתוף .ביתל-אבניברס•טת tבא

האשליהבגבות
העבריתבדרמההתיעודיהז'אנר
נגידחייםד"רמאת

לפנימראשיתוהישראליוןיאטרבתהתיעודיהז'אנרשלגו tמסראשו~תיאור
התיעודמושגאלמהפכניתגישה .הקודמתהמאהלסוףועדשנהשמונים

 .רתווהביקהקהלדייעלההצגותת tהתקבלשלרטומפותיאורבתיאטרון
שלמפעלהשלברחבותיאורתיעודייםמחזותשלחוהשטהעומקבמבניבים tדי

ובתמיכתביתל-אבאוניברסיטתשלמחקריםאסףבשיתזףיצא .ן 1צ'ילטנולה

 .ידכגייםחשלהעשיריספרו .ולאמנותלתרבותהפיסמועצת

החדרפניםאלמסע
מחזותמבחרזמננו,בתפולניתדרמה

פישורדהד"רבעריכת

שבמהלכוי,ומשמעותחדיושינלני tהפבתיאטרוןהתחוללהאחרוןבעשור

פולניתדרמה :בעבריתלראשונה 'חדשיםםימחזאותיהמרכזהבמותאלהגיעו

כלימפרטאץ,'מגדה :הצעיריםלין tפבמחזאילטים tהבמאתומרתקתויתעכשו
 :לעבריתתרגמו .סלובודז'אנקתדיאוש ,סטשיוקאבדז'יקוחן,מרק ,ואלצ'אק

 'וייגרסרפייבקרן•רזבוזגלו'שמעון 'שטרבפלדצביקה ,דמןייזעבת
אדם 1מכו 'הפולניהמכוןכתיבתמ .בישראללין tפשנתבמסגרתר tלאיצא

 .בקרקובהספרוןכומי yמיצקב•

החייםאמצעדרמת
שלהמשאשלו,מסע
קדםאיריתד"רמאת

שעובריםבמשבריםעוסקתקדםד"ר .דרמה tגיה tפסיכולשלשילובשהואספר
מז ,תיהולדורהמערביתבמחזאותובייצוגם ,ייהםחבאמצעובשיםגברים

טבועיםבווהטיפולהנושא"בחירת .לפוסט-מודרניתעדוהקלאסיתהדרמה
אסףהוצאתעםבשיתוף .מב 1גולהריפ'ופר-וריות"ומקחדשנותשלבחותם

 .ביתל-אבטתיברסיאונ 'מחקרים



שירה

יייכרטרפימפולנית:שימבורסקה,ויסלבה

אלבזפורמןרחל

שחורידפנה

עברון-ועקניןלי

זהבילאה

פזיובל

שרף,יעלשטרית,שלוםסמימאירי,גלעדכדורגל:שירי

זינדראריאלדרתן,שיליפסקה,ארהאליאס,אבי

כהןצחי

ורדייואבומלכיךמכביתמאנגלית:ולייטוןאירווינג

פרזוליארז

לרירדוד

וינפלדדודמפולנית:קריניצקי,וישרך

אלדןאבזז

סיפורת

מאוטוביוגרפיה)(פרקנשלחתילאלפריסבלס:שמעון

(בלונים)רביעייוםשלסיפוריגיל:רן

ספריםביקורת

זכריהענתמאתקודםאחתיפהעלפזיובל

עלתחינהועלשחורידפנהמאתגולדפישעלסומקרוני

ניראלחנןמאתהאינטימיות

גנוסרורדהמאתהצופהצלעלדורמשה

כנרצבימאתאותךשהרגתיסליחהעלנונעיוסי

נויעדנהמאתשאהבהמיכלעלשמשעדנה

לאועללויתןעמוסמאתנאוריםבזמניםעלנואלבוית

שביטעוזימאתוהבלהבליםהכל

מאתשלםלבשלאנטומיהעליעקבבן-יצחקאלברט

שרתסמדר

רשימותמאמרים,

ביאליקאתאוהבאנילמהלשאלה:תשובות 7סומק:רוני

הולצמןאבנרשלביאליקגוברין:נורית

ז"לבסריעקבהמייסד:העורך
ישראלי-גלעדעמיתבסר,מיכאלעורכים:

לויתן,עמוסוייכרס,רפיבלס,שמעוןהמערכת:חברי
אריהסומק,רוני 1סומךששון 1משמרתמר 1מידניאסף

יעקבוצבי,שלוםפלו,עודדפלג,דוריתפז,יובלסיון,
שביסשי

שאולגילהמערכת:רכזת
שביטשייעקב 1מילידפסחניקוד:
שוורצשטייזסליאורבוך·אורפז,יצחקהמערכת:מועצת

 1סיוןאריהיהושע,א.ב. 1זךנתן 1דורמשה 1בסר

שוהםגיוראש.

והתרבותהספרותלקידוםואמניםסופריםאגודתהמו"ל:
 580073575מס'עמותה

והספורטהתרבותהחינוך'משרדבתמיכת

לאמנויותהאגף-יפותל·אביבעיריית
לאמנויותרבינוביץיהושעקרן

 , 5618271סלי:והמינהלה:המערכת

 67137ת"א 51208ת"ד

המודעותתוכןעלאחראיתאינההמערכת

iton77@actcom.co.il 

www.iton 77 .com 

~ןןןן
ולתרבותלספרותירחון

19 ,18 

21 
25 
26 

27 

30 

41 

1,4 
9 

11 
13 
14 
16 

42 

44 

6 

החלבמוזגתורמו,יאןבשער:
ויסלבהשלספרהמתוןהשיר

 ) 2009 (כאושימבורסקה

וואנטיגונהוובעקבותשי-שביט:יעקב

מרוזיקסלבומירשליצירתובשולירפאלי:צבי

קריניצקירישרדעםוינפלדדוד :שיחה

גריםאצלאוכליםלוי:שמעון

האמתמעולםגלויותשמרש:אמנון

מדורים

שעהלפי

לוריאנעמהמאנגלית:מקוטני,פול-סומקרוניפינה:חצי

יוזלנגסטון-פלדעודדשרה:אמריקה

מאתיפהשפהישראליתהספריםעללויתןעמוסזה:מצד

גוץנוריתמאתעצמודעתעולצוקמן;גלעד

פיטרמאתןוואקוןסוווואמדיאוסוועלמירוןכרמיתתיאטרון:

שאפר

י 77יעתורהמלצות

7 

8 

10 
10 

12 

14 

20 

22 

27 

28 
29 

32 
50 

9 

17 

36 

49 

52 ,51 

 1נ
ש"ח 35 • 1!200מרץ-אפריל •תשם"םאדר-נ·םן •ן:ונ-וננלגיון

lton 77 
Literary Monthly 
First Editor: Jacob Besser 
Editors: Amit Israeli Gilad, Michael Besser 
Editorial Secretary: Gila Shaul 
Editorial Board: Shimon Ballas, Amos Levitan, Assaf 
Meydani, Tamar Mishmar, Yuval Paz, Oded Peled, Dorit 
Peleg, Shalom Ratzabi, Arie Sivan, Sasson Somekh, 
Rony Someck, Jacov Shai Shavit, Rafi Weichert 

וממוענת.מבוילתמעטפהאליהםצרופהאםאלאידכתבימחזירהראינהכותביםפניותעלבכתבעונהאינההמערכת
תקליטרו. 1דיס:וטבצירוףאפשרהנייר.לשאחדצדעלכפולרבווחמודפסוגיל,דבוארו:וח_לר_ש_ל_ש_י_מו_ר_ח ____ ~ _ ,__



לפו 1
שעה

האביב:מןמשהובושישגליוךלהגישוניסינוהגיע,האביב
השירהגלידךכשבשערשימבורסקה,ויסלבהשלשירים

שיריו •בפוליךהשנהאורשראהכמרהספרמתוךהאופטימי
שוחחשגםוינפל,דדוד<בתרגוםקריניצקיוישרושלהיפים
סיפורמאירי>,גלעד<ליקטכדורגלעלשיריםשלצרורעמו>,

באגדות םיpז~~~יגיל>,<רךבלוניםעלממריאמסוימתשבמידה
<רונילביאליקאהבהנקודות 7לוי>,<שמעוך~ךיםהאחים
סומק>.

שכותבכמומציאות.מוחקתאינההאביבפריחתגםזאתועם

ז;ך~תיןה ry ~ת 1ר tס~.זסןהךת ryךז;ה ft"זןהבשירו:אלוןאנוד
ה ty~ל~~~ךים ה~ד~~ן~בסן~ה-סב;א~~ע,ןב / 1;זp~ךח 1

שביטשייעקבשלהחוזרתקריאתוגםוראו ."ז~ ry ~ליw.א.דל
שיריולידעזה","מלחמתבעקבותסופוקלסשלב"אנטיגונה"

 .זהירבחיוךכיאםולפניםלאחורהמביטים ,ויןלדודשל
נרצהשאםחירות-שלנוהחירותחגהואהפסחשחגולהזכיר

עזה.תושבישלבזוגםקשורהלאואם

עםחשבוןהבאשמרש,אמנוןשלהגלויהאיגרתוגם:וראה
 •אותנוהמקיפההמציאות

צוקרמךגלעדשלהחדשספרועללויתךעמוסבגליוך:ועוד
הגליונותבאחדהובאממנושפרקיפה,שפהישראלית
עמוסעלגוץנוריתשלספרהועל ,' 77'עתרךשלהקודמים

 ,זהבילאה ,פזיובלשלשיריםמחזורי ,עצמודעתעלקינן
ועו.דאנגלר-ספקטורמיה ,פרזוליארז

מילים,נכבירלאאך

שמח.חגושיהיה

ישראלי-גלעדעמית ,בסרמיכאל

טעותתיקוני

יובלשלשמוהגלידןומשערמהתוכןנשמטלצערנוהקודםבגליון

תוםבלס,שמעוןשלספרועלהביקורתרשימתאתשכתב ,עברי

 8עמ' ,הביקור

 23בעמימופיעיםשיריה ,מהתוכןנשמטבן-דודיערהשלשמה

4 
 338-337גליון

שימבורסקהויסלבה
וייכדטדפימפולנית:

מבוך

צעדיםמספרועכשו-
: -: T - : ' T : ' 

לקיר,~קיר
האלה,המדרג;תבמעלה

: -:-" --: •' T ,• :· 

סחן,ס~ך.רג;ת~מ;ןדא;

אלה,'מ tp~עטrזר-~ן 'tך
ימינה,ל'אאם

' T ' T 

ח;~הל~~יםסח;~ה~ן
סזp:;יעי'סזp~נכד~ל

לאנשהומהיכנשהו,
'' ' ' '." : T T : : ."' 

לצ'~ת,עד

o/ ר~~ןר~די ,םי~~ק~םiל
 , 1~קךי ry , 1י ry ;ז!~~ , 1י ryז:יקו;

סחןש;ת. 1י ryךצ:וקו; 1י ry~ןנ; , 1י ryי;נ; 9 ~

ר.רר'rזר 'tו.רד
t' חד!ה~ליר. 

~הןק~~יש

W 1 י.?~ל , 
כנחמה,ושם,

: T T T '.': 

יבוב, r9זר 'tיבוב 9

פליאהאחרפליאה
: • T - -' : I T 

 .~ך~ה יר.;ח~~~ך~ה
לכחדיכ;לאתה

-T T ' : 

ל~י;ת,ל'אא;ל~י;תחי~ן

ט;ת 9ללדלג,
לךא;ת.סע~ר
ם, w ~א;~~אז ,ז~~ו

ם, /oר.ררךאולי
החושיםהתחוש;תעל-פי -. -: ' -. ' 
צ;ת, pלסiר~י;ן'על-~י

 ,א~~ /o~ין

 .קצורים 1 ~ 9 ~



המשוררשלהנוראחלומו

סשוד;ת~ןשוןהרר.ך

שעדים,מסךך;נ;ת,
• : : : T • 

~ז~ן~ן W ,~חד
 ,סז~ןהואמו~ט

ל~ק;ם ם;ק~~
הפתוחיםהרביםאל

 , . :- .ז- ·:

והסוסעלטהשם
T T T -: : ' 

 .סל~ז:ייקח ~~~~לנכז_\ד
~~לנו.מ; p:~ך!זוקל"סכל~א;ןה

~ריר, ,ש\_ז :ם,~לד~ל:ם,~tיrזת~ך~ע
 ,ל~~~ ,שך~~ ,יק~~ ,י~~~
~, o/ ר:~יןמ"אל. 
סביריםנ;פיםנסבלאוידמזג

:· :· :-· • : T , • : • • 

?סזpב;~נכן wד~ישום
ע,צומ;ת. ם:~י.ע~דקלךא;ת;א;

~י~ה W ~ 9~ה~תדק~ז-לrז~ש~ם
~שו~ה.~ש W:Pדק~ז-לזpא·ל~ם

tt ח~~ע,מות,ח~~חדות,ר

תוגהגםשמחהשם
T T : ' -T 

בדבורשנחנורביםויצורים . . -. :· ··:-: . , 
 .הארצימזהש;נהאבל

:-T ·: ·: • T -: • 

תמהיםהיוהם
•• T : •• • 

ל~מז;::דעודקלו
W .~ש t' ב;תי-~ם~f לW לנ:ו~ה;ןחן· 

 ,ה~י~ 9 ~ ט~~~

ן~ם,ה"פחד, ttו~~ק;ם

f חי~ןסשובל"א ,אן
ד-~ךל 9 ·ח~ת;ן~ךל

:p ;ם:ד~;ס~ת;ןס;~ד:םמ, 

הנ"ללכלוהסכמה
--ז:זז:-:

 .~~אי י~~pז~~~יד 1J ~ז_\ין
 .ם~~ל~סד~ה ,~~~ם wס

 .לסדיזא;זpנ;ת 7 ,~ו~ל ,ה;~יף 7ז_\ין

 .ה~~בולחיאקט" W י~"~ה 9ס~ים ry~ע.יגי
 .~זpל;ן ~י~;ה 7~עךהחיאז_\ין

 .ע;ן /oסמ;ךה wןהנכ~ייסז~ן
צד.טוחולעתידלעבד

,'' T T ' T ·: : T : -

בבהירותמצגהע;לם
T T T '•, ' : ' 

כבדה.בעלטהגם
--:-T T T" : 

 .~יד 9~~חיולנ"ל ק~~~
ע"ךף.ן;ךשז_\י~נו~ישסק~הע,די~תל~גי  ,מ;ןדם"ו~~א

ד, w ~ר ttמ;ןד,

~ w ,דtt דעו~,ר
 ,:חיור ttןעו~,

w ז_\ין~ןtt חי. 

ח;לפת,אחתשנ!זה-הזכד;נ;תבשביל
• : • -• : : ' T --:• ;• 

שנ!זהשנ!זה-החזוייםבשביל
' : ' -' ' : ' T T' : 

החלה.עתהשזה
."' :• -T T '' '' 

 .ת;א~ך~ו~לי~פוק.-סך~ש;ת~~ין
י;ת. 9ס~לקך~ח~תלד~לם.*~קןהעםrז~ים

מ;צא,להי;תח!זבהיכנשהו
'' T : :• ז-' : T 

 ,תר.ס;.~rזת ttז_\ין .~~ךןשסזpלים~ד 9 ~
זקיןהז_\ין- ע~pז~

ןת.ין 'tך ,ה:~;ס;לי~ין 'tך
 .זpב;ן ry ~~ם~א;תל"א ה.? t'f w~שוב;ת

מזהגדועשוברת;ךה
:• ."' T T T -':• 

 .ל~ש;.רדלקד;ת:כ;לל"א
ט;בז_\יןן rfזד- ttך

~חד.~לח~ע;ךד

 2009מרץ-אפריל
5 

 .מוראיי;תךזה
 . ז-. .. ·:

tt ל"ארtt סנכה~rש~ז, 
 ,~~;א ש~זW ~rהואןה

סס~סלהל~ןהואןה
רי~,.ח tt~זpךןף

סןהךס~ב;ן

דקהוא

W ל~, f ו~~~ע;דל, 
f ע;דלW ~חיאל

-~ריס~~ ,~~סיר~

הביטויעלפרפרזה-לדגלםנקודהעםחיים *

לדגלם".משקלת-ברזלעם"חיים

העומדנקודתייםהספרמתוךהשירים

קשבבהוצאתאורלראות



הואשלההמקצוע

גבולותחציית

הוצאתקודם,אחתיפהזכריה:ענת

עמ' 92 , 2008הליקון

אינטימיסיורהמזמןמרגשספרהואקודםאחתיפה

מתוך .ביותרהמוסתריםהנפשחדרימעמקיאל
להזדקף,לקום,הדוברתמנסהבדידותשלהוויה

נעההיאהגעגוע.אתולהכילהצערעםלהתעמת
הנדמיםבחייםרתיעהוביןהתקרבותביןהעתכל

למישהופנטסטיתציפייההמסמלתלצלילה,
אמת.באהבתהלבאתוישבהיופיעקסםשכמעשה

אוצרתהמציאות,שגוזרתהצימאוןמולכידומה
עבורההמגשימיםדמיונייםכוחותבתוכההדוברת

רקלאלפרקיםאותםוהופכיםמאווייהאת
ממש.למרטיטיםאףאלאלנעימים,

רק;עליידועבינתייםמשיג;תמידשמחכה"מי
הוויההדוברתמסגירה ,) 7<עמ'נושמת"שאני

כדיבהישמספקת,שאיננהלמרותאשרקיומית
משירירביםי.דבהישגהואשהרצויתקווהלהפיח
ה'אני.'גבולותבדיקתמעשהאתמשרטטיםהספר
בחינתשלבמובןהממשית,מהבחינההןנעשההדבר
העצבותנוכחאיתנהלעמידהוהנפשהגוףשלכוחם

הפואטיתמהבחינהוהןלהתנפל,רגעבכלהמאיימת
ההתערטלותשלהמילולייםקצותיהאתהבוחנת

כבתהמתגלהנמענת,אלישירהבפנייההתודעתית.
עצותשלסדרהנמסרתהמשוררת,שלדמותה

 ,תתפתי 1תתמתחיכגון:ורוחניות,פרקטיות
 ,תוקירי 1תתפעלי 1תתגלגלי ,תעלי ,תתפתחי
 ,תבעירי 1תגעי 1תכסי 1תחפרי ,תתפשרי 1תתמקחי
תדמייני."תשרטי,תנשכי,תשתכנעי,תארגני,

יכולהלאשאתאחד;דבר"ותגידיהסיום:ולפני
תגידיעליו.;לחזוריכולהלאשאתאותו;להגיד

מחרלא;אםבעולם;זכריהענתשאתלך;לה
דורשתכך ,) 16-17<עמ'דבר"אותוכמעט;יהיה

בנשימה,להסתפקלאהדוברת-המשוררתמעצמה
אללחתוראלא 1החסרהאוטומטיבקיוםכלומר
להיותלמחרשיאפשרוהנועזהאקטיביהמעשה
שונה.

בלתילעימותה'עצמי'עללפעולהצורךהופךמכאן
לקונפליקטהגרעיןזהושבחוץ.העולםעםנמנע

שאינהאתלהגידהמחויבתהמשוררתביןשיעמוד

קדה"אתלתמורה.המשתוקקהקהללביןיכולה,
חתך;בעורלךמציירתהסכין;אתומרימהלקהל;

שיגעו;מבקשתלהם,קוראת תא]".[שיריחודםזב
עםמשלימהאת ]".[שווהבמידההכלמלקקים
שומרתחסד;בליחיים;איבריםברחשעצמך;

הקהלאהדה>!להביעויגידו<יש /פתוחפצעעל
 13-<עמ'לקחת"שאפשרמה;ואתהכרעהדורש

המשוררתניצבתבההתגוששותזירתאפואזוהי .) 12

אלולדאבונה,אךקוראיה,לחסדינזקקתפצועה,
מיידיסיפוקהמבקשיםדם,צמאיככלביםמתגלים

המתפזריםהטעוניםהרגשותאתבוזזיםלתאוותם,
מהשירים.
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אי·עלהדוברתמתוודה

כנראה,אירוניתנעימות,

לעצמהשהשיגהמכךהנובעת
ולרצותלדמייןהחירותאת

וידוישלבטוןהחיים.אתלרוות
לינעים"לאמתנצלת:היאכן

אשהלהיותהכשרוןלישאין
מציעה;שאנילינעיםלא ]".[
לינעיםלא ]".[מתחרטתומיד

גוףממלאהבשרים;שתאוות

נעים אלו]".[בעצמובטוחלא
צוחקתאניפעמים;שהרבהלי
איךזוכרת/לאאביכי

מסגירהלבסוףאךבוכים."",
שלההמופלאההיכולתאת

"ולאליש:האיןאתלהפוך
לנקודתמגיעהכשאני /לינעיםשהכילינעים

עלימזכיר;שמתקלףהוורודהעורהרתיחה;
מאשרפחותלאמעצמי;קורעתואניכותרת;
אחר,במקום .) 29-30<עמ'קודם"אחתויפהשמש;

להתבוננותכסמלהפעםהשמש,ותופיעתחזור
שהיאמצחיקה,אישיתתובנהתיוולדממנהמכוננת,

בצד;לאשאנייודעתאני"כיוצורבת:מפוקחתגם
האדירהטבעתפי;היאהשמששםאלוהים,של
זורחתלאהשמשהשני;בצדממשאניהעולם./של
 .) 44<עמ'מהישבן"לי;

במרכזםהמציביםמבעעזיבשיריםמשופעהספר

מטרידספקמעמידיםאלוהארוטית.החוויהאת
לביןטהורה,חושניתלהתנסותכמיההתחושותבין

בוטהבלשוןמיני.לניצולקורבנףתשלמצבים

אחד"בח;רוסרק:כחלללאהתאווהמוצגתוישירה
מקללת;נושכתחמצןכמובולעת;מוצצתאני

/עונגמרבהמעודןבל~יבליזםצרפתית;מתנשקת
ומטאפוריממשיביטויזהו .) 43<עמ'מייסורים"

 ,האפולוניהיסודואתהדיוניסיהיסודאתהמציג
הניגודאתניטשהראהבכדילאבזה.זהמתעמתים

והמאופקההרמונילביןוהסוערהיצריבין
מתממשזהרעיוןהטרגדיה.נולדתממנוכקונפליקט

הכתוב ,) 75<עמ'חיל''אשתבשירמצמררתבצורה
המיניניצולהפרשתאתהמשחזרמזעזע,כרקוויאם

חיילים 35בידיארבע-עשרהבתאומללהנערהשל
בידיהסדרהפרתהאוויר.חילבבסיססדירבשירות

בולטתהנפש,סערתמתוךהמתפרציםהיצרים
המגיעההפוליטיים,השיריםבחטיבתגםבמיוחד
"מולדת'.'במחזורלשיאה
רקעעלהארוטיתהפנטזיהמוצגתאחריםבשירים
"הרצלהילדותית:התמימותשביןהחריףהניגוד
לקקיאמר;הרצל ]".[ידייםלהריםאמר;

אמר"הרצלהפורנוגרפי:החיזיוןלביןשפתיים",
תתהפכי"רגליים;[."]תפשקיהברכייםעלרדילי

"כיבלב:הצובטתבהבנהמסתייםהשיר .) 35<עמ'
תפוחמחזיקהלבד;כשאנירקאלי;באההאמת
 1הפיתויסמל 1מיתולוגיתפוחאותו- ) 36<עמ'בפה"

העצמי.בכוחותהסיפוקלמסמןכאןשהופך
עצמהמדמהציורית,אישיתחשיפהשלבמעשה
במלונהנובחת;לאנושכתל"כלבההדוברת

מציאותעםהמתמודדת 1משלי"
ישירמבטאיןבהמנוכרת

שלהתנהלותאלאבעיניים,
"בלשוןהדפיקות":"משחק
אלחודריםמחוספסת/גמישה
לגמרי/אותימנחשיםהתחת;

לאועוד ]".[ארבעעלכשאני
אומהםברוחללמדתי/
להסתלק;הנכונותאתלפחות/
להפסיק;רוצהלאאניועדיין

ביטויזהו ,) 34<עמ'לנסות"
מהכישלוןהנובעתלאכזבה
בושתהיהמיניריגושלחוות

עוצמהגםתכילאשרמלאות,
וגםפרועמעשהגםרכות,וגם

נמשךזאת,למרותפיוטי.דיבור
שהחיבור 1האחדאחריהחיפוש

והנפש.הגוףבקצוותייגעאליו
אקרובטי:להטוטיםכמופעמוצגתהתשוקהלפעמים
במלואלהתפרץיבקשהגוף ]".[קרקסלי"תעשה
להביטבלימורגלת;דאגהנטולתבקפיצההאורך;
היאהזאתשהתשוקהמתברר .) 38<עמ'לאחור"

מוגבלותמתוךאדירה,ערגהזוהילמין.ומעברמעל
הטהורהרוחניבמובנהלחירותילדותית,הבנהשל

ההתמסרותעםבטבעיותכמעטהמתמזגתזו 1ביותר

עליודעתהיאמהעשר;בת"ילדונתלמוות:
התנופהכלאתלקחה;שהיאזהמלבדהנפילה;

שורותאלו .) 33<עמ'לקפוץ"בשביליכולה;שהיא
הרציונלית,הכסותאתלעטותהמיטיבותמופלאות
באינסטינקטבטבע,שמקורותיהתודעהעלהמכסה

האדמהאתהמרעידזה-ביותרוהעמוקהמושרש

לתסבוכתהפתרוןלעמוד.הדוברתמתקשהעליה
לנתבברצוןמתבטאהטרגדיה,אתלהולידהמאיימת

חיובייםלאפיקיםההרסניותהתשוקותאת
שלא;דבריםעושהאנילי;"הניחוויצירתיים:

לישישמה;עלמפנטזתאנילזולת;נזקגורמים
רוצה;כךכלאני ]".[לישאסורמהעל;ולא

/ביניהן;המענגאתמחפשתהשפתיים;אתמזיזה

 .) 48<עמ'תופים"רקליתנו

עולםאלמסעכעיןהיאזכריהענתשלשירתה
ובגרות.ילדותביןדילוגהמציעחמקמק,חוויות
הואההמון.בידיהנרדףכטרףפעםלאמוצגהיחיד
הטבעירצונהאתלממשהנכספתלציפורמדומה
החברתיתהמציאותנוכחנכשלתאךלעוף,

רקשאולימתיחותנוצרתכךלקרקעה.המבקשת
שללחיריהאיתי"בואלהפיג.השירהשלבכוחה
מפתיעלביקורהמשוררתמזמינה ,) 22<עמ'השירה"
הצעהזוהיונגמרת.מתחילההשירהאוליבובמקום

המושלמת.הריחוףצורתאחרלחיפושלהתוודע
נשמעתהמילים,שלהאשפהמהרמשם,דווקא

אתלהפעילשלבמובןלחיות,הנכמרתהקריאה
משמעותימימושלצורךוהנפשהגוףמנגנוניכל
קודםאחתיפהשלהקסםסודהקיום.חווייתשל
הפואטיבאומץ 1שבוהייחודיתביצירתיותהוא

<עמ'גבולות"חצייתהואשלי"המקצועלהצהיר:
הזוכההבטחהשזוהיהקריאה,בתוםובגילוי ,) 57

 ·:·ללב.ונוגעבשללמימוש

פזירכל



אשכרבולת

כרמלהוצאתגולופיש,שחורי:דפנה
עמ' 72 , 2008עמדה

אותךמרכיבההיארנטגן.עינייששחורילדפנה
בלבירינתלטיילהקוראאתמזמינהכשהיא

זינוקקולשיריםמסמנתהיאשלה.האסוציאציות
שלבכרוניקהנרקדכךאחרשקורהמהוכל

סימניגםלכךמראש.ידועהשאינהכוריאורגפיה
הזה.לספרלהיכנסהורשושלאכמעטהפיסוק
להפוךיכולהוא •כרצונואותםלרהטיכולהקורא

בשנימרתון.אומטר 100ריצתלמסלולשירכל
מובטח.הקסםהמקרים

בשורותמתחילהואבספר.השניהשירלמשל,הנה,
שטיחומתחתיוהתפאורההואהירחחציירח"."חצי

גבר'להיותשיכולמיעומדשם •חלוןמבעדודשא.
 •המיותראתמוחקהקוראמפרנס.אומאהבאב,

כאךעדובתה.היפה""האםנמצאותהביתבתוך

לחשמליכולהיהאלמודוברכמושבמאיהחומרים
דפנהשקספירית.לדרמהטלנובלהשביןברווח
הרנטגןעיניהזה.המרחקאתמכווצתשחורי

מבהיקהשינהכדורישלקטנהב"צנצנתמבחינות
ל"שולחךמתרחבהשולחןהאלון".עץשולחךעל

נוספות.שעותעובדותהאסוציאציותהארץ".כדור

התקווהוכףשינהכדוריבולעתאירופהיבשת
מבולבלים?חלימה".ב"כדוריפיהאתממלאהטובה

ידיולאשה.לגברחוזרהזהיפהכךהכלהסחרור
חולדות".מתרוצצותו"בתוכךמבחנותהךהגבר

תשאירושחוריאחד'משיריבותריתרוצצוהחולדות
בטחשחורה.קופסהכמואטומותבחוכמהאותך

היאאבלשלה,בשמיםהתפוצץרגשימטוסשאיזה
אח.דסוריאליסטיקלףלפחותלחזהקרובתסתיר
הסערהתמציתאתגבועלסוחבהזההשיר

הסערהאחריהפותח.השערב"שניים",שתתחולל
מאו.דמדומהשקט"גולדפיש",בפרקהשקטיבוא
קרבשהואמפחד"אדוםב"פההמסתייםשקט

לאטעות:תהיהשלאלאחות.אחותביןסכינים
שריטותהךוהשריטותהאלהבשורותדםנשפך

אדוםפה"כתבתשםנאמר"כבר"הארספואטיקה.

למרגלותי;יושבתאחותיאותימוכיחהמפחד;

מןמדברי."":סנהכמועינימולבוערושערה
וגםהנוסטלגיהגחליגםהגחלים.ישארוהבערה
אש.כרבולתמחדשיצמיחורגעשעודהגחלים
שחורידפנהברכיף".על"ללדתהואהשלישיהפרק

לפחותלה,ומחזירהמאינפוזיההלידהאתמנתקת
צבעימשתניםכאךעדך.גןתפאורתאתבהזיה,

הכתום"ה"פצעבאקוורל'מתחלףהפחם •השיר
שיבלימצויריםהאילמתהמפהועלאמיתי"ב"תינוק

הטרשיםבאדמתשתקועמוצאאיךלשלטעדאושר
יחד",לאכבר"הםשל

"קרטוניםהבא:השיראתמוצאאניהחותםבפרק

קשיח;אופיבעליקרטוניםאוויבשים;ישנים

שמסרביםאופתוחיםלהשארהמתעקשיםכאלה
החומות".הדבקלעלוקותמתנגדיםלאצבעות;

שלהפילוסופיהלטעמי'מסתתרת,הזההחזקבשיר
תצמחלאהיא .ברפרחהיאשחורידפנה •הספר

באקווריוםזהבדגיתגדלאוליהיא .קרטוןבעציצי
 ·:·לאוקיינוס.אותותומייךאבל

בביצתנרקיסים

המלנכוליה

האינטימיות,עלתחינהניר:אלחנן
עמ' 96 , 2008המאוחדהקיבוץהוצאת

שנימצויריםניראלחנןשלספרועטיפתעל
לאמגרשאלצופיםשהםנדמהריקים.כיסאות
הצל,עםשיחקאותםשציירטרייבסוגיימוגדר.
האובייקט.בתמימותהמתעתעלחומראותוהפך

איךרואיםכאשרבעיקרמאוד'מדויקתהעטיפה

בתחינהניראלחנןהספר.שיריעםמתכתבתהיא
מוסיקליים"ב"כיסאותמשחקהאינטימיותעל

הריקהמגרשחייו.מיומךדמויותהכיסאעלומושיב

"מנסההצלוהצל?אחר'בנרטיבפעםכלמתמלא
הזמך".בתעתועלהיאחז

'להקיףהשירמתוךמצטטאניהזאתהשורהאת
השחורההקופסהבעיני'שהוא,ההרים',מולאותך
וגפותמאובשורותנפתחהשירהזה.החזקהספרשל

לוקוראעודאניעכשיו.;מתמצק"הריקהיטב:
ניראלחנןלשבת.""ומעזמיטה;ואומר:בית,/
בריקומרהטנראההבלתיאתרואהבאוויר'מפסל
הגוף"הפךשואל,הוא"ממתי",זוכר.שהואמהאת

רטוריתשאלההיאהשאלהחד".כךכללסיסמורגף;
אתמחייבהזמן""בתעתועלהאחזשהניסיוןכיון

נריזאלחנ

האינטימיותעלתחינה

ר nואחז:הקיבוץצאתהר

להגיב.הגוף
יש .יותרברורההתמונההשירשלהבאיםבחלקים

כשהפניםגםנעלם"לא"הריקשהושארו.פנים
כמעטתמונהמתארנירבחדשות.מוחלפות
חזר"הביתאחורה:הסרטאתמגלגלהואבדיונית.

אחרות:במיליםהצינורות".אלהמיםהאוויר;אל
שלהארכיטקטהואומחריגם.עולמותבונההוא

מצמיחהואהמלנכוליהבביצתהמתפוררות.האבנים
לטרובדורי.הספרהופךלשירמשירכךנרקיסים.

שסולחים')'כדרךבשיר(בעיקרמסליחהנודדניר

פרש')ב'ופתאוםוהתאנההגפן(בעיקרליופי
שוויתרקישוטווךהואאמרה'),אבל('בסוףלאהבה

שפות.מערבבהואהרוח.טחנותעםפוגגהפינגעל
סלוגניםגםלגבאי"),אתא("יו"דהזוהרשפתגם
לברוח')ולא'לקפוץ(מתוךעבודה"היא"זוגיותכמו
("רבקולנועיתבימויהוראתכמוהנשמעתשפהוגם

הואעכשיוהגג,/מעלייתבאיטיותיורדפנחס

ויאמרפנחס')'רבמתוךברחוב.""אצלנומסתובב
להפיקשאפשרבאלכימיהבקיאנירקצר.איךמיד:

שלולמגרשהשפהאתמזמיןהואהא"ב.מאותיות
'כאשרלטעמיהשיא,המתאים.הבגדאתלהותופר

למחזורמתכווןואניאבלות.בגדילהנתפרים
קטע:והנה .מאמונפרדהואשבוהשירים

הולךהזה"בחורף
לישקניתבסוודרים

הקודמתבעונה

בחיפושיםהולךשלנו
שלךהירוק-כחולבשל
הזהבקורטועם

כשעוד

ביחד"התחממנו

ו"התחינההאהבה,סוודראתמחדשסורגניראלחנן
לראשהריגושדגלאתמעלההאינטימיות"על

 ·:·התורן.
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 ה:~ iOכי?המגע 1

הקיבוץהוצאתה, tp;Hז~לגנוסר'ורדה
עמ' 110 , 2008המאוחד

המצויטובה','נסיעהושמושירחותמותשורותשש

ורדהשלהחדשספרהה, p~צו~לשל 30בעמוד
גנוסר:

" q יtב ,ף~א~~~ל.ם:יq ף~;ב~צףי, 
ן~ה,;דר~~ןהסדלתף Qעל
 .ה~ס? 7Pסי ~~מףל~ל:ךדףס;~ים qס~ן~ל

q יtד ,ף~א~~~נג:יw ז~לא ד;פ~~מף;ז~נכ~
הקדשה.

ןאףסע,קףךיםן.סךי~ים ,ה~~ןי;~הל;ן j ~ /j ··.ל~
f ס~ן~ה~~~tת:ן~הןלא הי~~~ o/ .ה

נגלהשלםועולםהללוהשורותששאתקוראאדם
והארמזים,הלשוןרובדידיוקנאותיו:בריבוילפניו
ההקשרבתוךומשנאיים-תלמודייםתנ"כייםשהם

השלכותיועלהישראלי""המצבהמודרני:
הפנימיות:והןהחיצוניותהןוהחרבתיות,הפוליטיות

והתמורותאהבהסיפורמשתקףשבההאישיתס~נףת

ממעורבותוכתוצאההאהובבנפשהמתחוללות
ומארגישראלי":"מצבבאותואמצעיתהבלתי

הפיסייםהמקוםמנופיבמישריןהיונקהדימויים

והאנושיים.

אתמצטטהייתיואילו ,בלבדשורותבששזהכל
כמהאחתעלמתעשרה~גווןהיה ,מראשיתוהשיר
וכמה.

והיאגנוסרורדהשלהחמישיתהשיריםאסופתזו
המרכזיותהדמויותכאחתמיקומהאתמאששת

באדמההנטועהבשירהכלומרהילידית,בשירה
המסוימיםהשמיםתחתצומחתהזאת,המסוימת

אזורשלהימיםומדברימהתרבותניזונההאלה,
מיבידירקלהיווצרועשויההזההמסויםהמחיה
בתוכו.התעצבהשאישיותואובושנולד
הבלתיההיסטוריתשהמחזוריותעד-רבותשנים

הילידיתהספרותהיתה-מעוותלתקרןהחלהנמנעת
האוניברסלית,התפיסהמפניזוויתלקרןדחויה
באינדיווידואוםשראתהוכל-מקום,כל-אדםתפיסת

פיעלהאמנותית.היצירהשלהפינהאבןאת
באותהלהיכתבהעבריהשיריכולהזאתההשקפה

נוףלתבניתשמעברבמחוזותאותנטיותשלמידה
בהתאםפירושה,המקומיעלהדגשהנחת .מולדתו
אופקים,הצרת"הקוסמופוליטית",הראותלנקודת

מצויותהללוהתכונותהאםופשטנות.פרימיטיביות
שמאאוגנוסר?ורדהשלמהשירשהבאתיבציטטה
ויליאםשלביצירתםהאלוהמגבלותאתנמצא
האמריקנית",הדרוםספרותשל"הסנדק ,פרקנו
אותהשלהתווךמעמודי ,וארןו~ןרובוטושל

לאהיאגםהילידיתהשירההוא.נהפו'ך ?ספרות
שאפשרומההעולםשירתאלעורףמעודההפנתה

אלפתוחיםתמידהיוחלונותיהממנה.ללמודהיה

למגעזקוקההיאכיידעה,בעתבהאךקולותיה.
שלאנתיאוסכמוגידולה.קרקעעםהמתמיד

8 
 338-337גליון

גכוסרורדח

חצופהצל . . .. . 

• 
המאוחדהק•בן•ןהוצאת

האדמה,אלתגאיהשלבנההיוונית,המיתולוגיה
הארץ.עפרעםאמצעיהבלתימהקשרלהנל~הכוחה
כליל.שאבדעדהכוחהתדלדל-הקשרנקטע

הניפוכאשררקאנתיאוסאתלהרוגיכולהרקולס
הוותו.עם~ה oסזpהמגעאתממנוומנעעלאל

כי ,להביןהי°טיבהגנוסרורדהכי ,להעירעליוכאן
והןלשוניתמבחינההןהמקום",ש"תרבותאף

אי ,העבריהתנ"ךעלמיוסדתרוחנית,מבחינה
 ,עצמןבחינותאותןבגלללהתכחש,להאפשר
ה~שנההןנוספת.ומסועפתעשירהעבריתליצירה

התפתחו ,הירושלמיאו ,הארצישראליהתלמודוהן
משתקפיםובהםאחרת,פינהבשוםולאכאן

ולוחםבונה ,אדמתועובדעםשלחייולהפליא
מאפשרתהזאתההכרה •וספרותושפתואתונוצר

דימוייםשלאוצרולדלותכתיבתהאתלהעשירלה
אתעצמהעלקיבלהאילומחמיצהשהיתהוהגיגים

העמוקהשוניזהותלמידיו.וטושיונתןשלדיניו
עצמהאתשגדרההקלאסית,הכנעניתהגישהשבין

התפיסהוביןתנ"כי,והטרוםהתנ"כיבמתחם

היזףןמקורותעלבעליםזכותהתובעתהילידית,
לאאףלוותרבלייותרמאוחריםארצישראליים

הסופריםהחופשית.עולמההשקפתעלכזרת
לקייםכדי"דתיים"להיותחייביםאינםהילידיים

התתמהמעיינותהנובעתנמשכת,היסטוריתזרימה

כדיהארצישראלית.העבריתהתרבותשלקרקעיים
 ,הטמיוןמןלשלמה"אשרהשירים"שיראתלהציל
נצרך ,זמנושלהצמצוםחכמיידיעללושנידון

מעמדלולהקנותעקיבאו'במדרשינו)<כמסופר
הנבחר.עמהאתהשכינהלאהבתביטוי 1עילאי

השירים""שירנספחשבזכותה 1חוכמתואילמלא
המחזוראתמאבדיםהיינוהמקודש,לקאנון

שלנוהפיוטאתהמפרנסהזההיפהפההפולקלורי
גנוסרורדהאיןשלההצדומןהזה.היוםעצםעד

במסכתבשירתהלהסתייעכדילתחבולותזקוקה
ואפילורבה,ובראשיתמידותתנחומא,שבת,

שירבראשלקבועאוהכיפורים,יוםבתפילת
במיומנותמשייטתהיאקוק.הרבמשלמוטומשיריה

התרבותביםמפליגהשהיאכשםממשהזהבים
ידה.תמשוךלאוהסף~יףתהיוגהמןוגםהכללית,

וראשונהובראשכלקודםאךהרקע.לענייןכאןעד
ישעצמה.בזכותנפלאהמשוררתהיאגנוסרורדה
המעידותצירופיםוחוכמתבנייהשלמורכבותלה
הדחוסוה~שזר .השירבאמנותמלאהשליטהעל
מגביראלאהקריאההנאתבעדמעכבאיננוהזה

הטכניתמיכולתההתפעלותנואתבעוררואותה
ביותרהענוגותהנימיםעללפרוטמכישרונהכמו
במלודיותלהפעימנוברצותה, ,אוהרגש,של

 .כלשהיצרימהאיןבאלוכמובאלועזות.ארוטיות
~~ריסעלס;~ךים;דיס, o/fזקףךים,סרים י~~"

כותבתהיאיפתח",נבתףלתהאחר;נים

 1ק w ~~~י f;ר~יס~ידהף·~~" ~) 80 =,ע<;,:הגלע;ית"

כך ."ה /oסקדלדור?~~נכחע;~ד ,אי w~פ ו;~
ארזז;יי Q ~ ע~~"עלובאחריתו: 1השירבראשית

~ךז:ויקה. /oקד;ךק~ה~י Qמ;ךיקים;ססר~י qנ

~א;ך ;;א;ב ry ~~ ם~~~ןי;~א~א ;ך~~~ס~~ש

 ."ה~;בדס~רז 1~לב;ד f~רים Q ~ ם:~ wסנ;~~ים
הפאגאני,רכיבים:שלנהדר"זיווגאיזה

 1הגברי-נשיוהארוטיהפנתיאיסטי 1המונותיאיסטי

יש.האז:tבתביןודםבשרעוצמתשלגשרהמותח
רוויה!לידיבהגיעההאשהותשוקת

שתמונת ,) 100<עמ'יריחו''שושנתהשירלכםוהרי
המדבריהארצישראליהצומחמןלקוחהשלוהיסוד
המשווה 1עדיןירחאורשלנדבכיםנבניםועליה
הלוקאל:?~~שףתסוריאליסטיצביון

סךדף~ים,ע,~~יס~~ןךתסזpן~ר~ע,רףץ

 .ם:~ס ר~ד.~~סרסרת

;~ירףסעד 1 ן~~~~י~יםח;ךטגף~rז

 .ס~ידז~~ךשלע 9ס~י
 ,םי~~ ?i ~~זן~ים,ש o~ד

 1 ל~~~ו:ז~פ;ך~ריסtיrז,?~נכע

 ,ם:~י~ס~~ךא;ת ד~;א~ף~ה
ס;ד. טי~~~

 1סופף~לסרקע pס~~ן

ף, 9 ~~~ליל:רח.ה 7ע;שףב
 ,ת;~ oס ת~~ף~ל;?ה ה?;ל~
ה;בה,ןס~קט
נבראוהףאהיה,שהףא

 ' :T : T. א~~?~ל

גםבכללה:גנוסרורדהשירתעלזאתזוקףהייתי
בתהליךביניים,במראותמשהואובדלכאורהאם

איננודברסוד.נובטמתוכם 1השירשלהתרקמותו
ולאשהווהבמהלאשהיה,במהלאאפוא,נפסד
החיות""שפתשלהתעלומהבממדשיהיה,במה
נולדאור 1בצלילנמזגצליל 1הכלאתמפרההכל

שבוהטבע,נצחבאבן.נשמרהסלעמיזכרמאור,
 ·:·האמנות.נצחהואהאלוהות,מתגלמת

דורמשה



 1rחצי
 ~ומקוטניפול

לוויאנעמהמאנגלית:

אלבזפורמךרחל

רמזאיןובעיניה

0 
נסגראש~.ומתחיל,ה~;ם

 י~~~סזpליםד~רם wו~נ:ו~וה
ע;ך~ים~ןrזתעם י~~~ןחדקי . .צ:ררלה·~יד ו~~ ~~

הנ;עדתנד~ח
T --:•:• 

~ים f ן~~~ז:וךעיחד
נאיםתש~בהימי

: •• : T T • 

~ w ~~רו 9ן~~לחים ו~. 

~ר 'tז:ינ:ו~םז:ינ:וע;.רר,היא

סרי 9לה~~חיא·לןה, wס"ד~זז:י~ח
 .צ:ררלה~ין;כ~ר ~~

0 

ךקז~ידיס aו~ע.י

~ים pא;ל /oר~~הף 'tל
 י~~ף 'tל

הח~ים.שלה.לאהב
T -: - T :• --• 

י;~י~~~דיר

לה!קוק ,ה~ך;~הרע.~ה.ע~ז~יל;ק.~ת i;ךק~
 "ן~ז~~~סהח~נ:וי 't "א~ר"ת /o;כלה ןי~~~א.ל ל~~

t' לה ןי~~~א.לסה
~rי;זק~ת~ינ:וי ד~ד

תפלהזVאת iנע;לם;דא i:ל
: " T •• T • : 

~ו;ןעז;פיא w ~ל.א~י
 ,;נלח~~וש

t' ע.יר~a רקז~ידיס.
~ים pא;ל /oר~~הף 'tל
 י~~ף 'tל

 .הח~יםשללאהבה
T -; - T :· --" 

0 

י;צאתוהיאנשאר,אתה
-T T : " : " " 

 ו;~הוא \1t 'ך~~ס~ה o/ ~ Tא~ר·תךהיא
ל;ךקו~הל.אהיא

tחיל, ם;~ז~~~pר 9 ~ר·אז~
 ~ך;,ע;~צוףד~ןהם ry ~ד~~ים:~יו
לה."תשכחול.א

: • : -T 

~~ןם~~סק.ת
 ;ב~סד~ל~זpקי~ה

~ז;פי~ח~נ:ו~י~ח~אחד
נח.לגעת.יtס~עהי•ליול.א·

: : T • ---T 

0 

w ע.י~a רקז.~ידיס
~ים pא;ל /oר~~הף 'tל
 י~~ף \tל
tזrז~ים.ל /oח~·ה 'tל

ס~ם~ז~ליא fק;לן~זp~ע
~סל~ה ן~~ ב~pז~ ~?~סן
ד~ליעלן~קום
חניתמב;א;תעדואדדה

T -ד:• -: --. 

~קיד;~יוןא;סז

~יו f~ין~ס~ה א~~~!
נשל;ם.משנניעלואנ~ח

ז: ·ז:·--:ז

העשיריתהירייההוא ) For No Oneהמקורי<בשמורמז'אין'ובעיניה

עםאהבהסיפורבעקבותאותוכתבמקוטניפול . Revolverבאלבום
שירזהוהאחרונה.הדמעהאתהעיןמבארלשאובוהצליח ,אשרג'יין

כדיותתאפראחריושתתעוררזושלהמראהאתלנפץשרוצהמישל
אתמסווהלאמקוטנישחיתה.האהבהשריטותאתבפודרהלמלא

תשכחולאבעברך;יצוףש"~כרהלרגעמחכההואלהפךשריטותיו.
אלףנולדולאשעודידעוהואכבתה,שאהבתהתגידאוליהיאלה".

 •אותולכבותיצליחושלאהכבאים
הוכחהעודוהנה , Why Did It Dieהיהבמקורהשירשםאגב,

השירים.משיראהבה"כמוות"עזהעםמתכתביםשכולם

סומקרוני
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ילדפניובעלרזהקומה,קטןאישהוא ו~~צבי
שםבעלפנטומימאיהואבמקצועווצחקן.חולמני
 1וכן 1וסופרשואהניצולגםהואכנרצביעולמי:

 .ייחודיפנטומימהמחזההשואהעלכתבגםהוא
תורגמומהםשנייםביידיש.כנרכתבספריואת

במקורהראשוןספרושםלפולנית.ואחדלעברית
אותךשהרגתיסליחהשמוובערבית 1ולמךאניהוא

נקמות>.לחםספרואחריבעבריתאור(שראה
שעניינו 1ייחודיסיפורזהבספרומעלהכנרצבי
השנייה,העולםבמלחמתליהודיםיהודיםעשומה

למשרתםהריכוזבמחנהשהפך •למךשלכשדמותו
לעולםמיקרוקוסמוסמשמשת •הגרמניםשל

המחברמציירשאותומסריט,סוריאליסטימציאותי
 1המחברידיעלמתוארלמך •ומחודדשחורבהומור

(זולתופתהואגםשהושלךמתבגרנעריעקב,
שלמחייושאובהסיפורכיאםביורגפיה,אינה
רגלייםובעלגרם"רחב .קומהקטן .למךכנר>.

כשהיויותרעודניכרהשעקמומיותןעקומות,

הקציניםבמגפיתחובות

מפנירעדוכולםשלו.
כמוכמעט 1למך

הופךזהפחדהגרמנים":

שחורהומורשללפחד
שהם·מזלהתוספתלאור

לונותניםלא[הגרמנים]
נשק"',

מתחיללמךשלסיפורו
כשהמשטרה 1942בחורף

ביתעלפושטתהצבאית
 1בייליצקימשפחת 1הוריו

(השמותהעיירהמשועי

ומעלהבדויים>,בספר
מפרוותסוודרבחיפושיה

שעונשהעברה 1חורפן

הוכההמשפחהאבמוות.

אשתומולרצחמכות
הוכוכךואחרהצעירה,ואחותםלמך 1בול .וילדיו
אצל·מאכער'שהיה 1בודדגלושמואישכולם.

הבניםושניהגרמניםמידיאותםחילץהגרמנים,
מצאבהמשךכפייה.לעבודתיוםיוםללכתנאלצו

היהודיםאלבא"הואחדשה:פרנסהגלבורדלו
שמסביבבעיירותגםאלאבסלומהרקלאהאמידים,

אושהם 1כמובןמזומניםתמורתלהם,והציעלה,
וכךהיודנראט,לחבריאולשוטריםיתמנובניהם
מלהיותמשפחותיהםואתעצמםאתיצילו

גםכךהאקציה>.עלהשמועות(לאורמשולחים"
שוטרים,יהיובניוששניבייליצקילאברהםהוצע
לחבור .אחרותתוכניותהיושלהםבעוד

אחקהבחייםאשאראם

צ'פליןצ'רליאתאניגם

(אניארתךשהרגתיסליחהכנר:צבי
הוצאת ,צוקושלמהמיידיש:ולמך),
עמ' 240 , 2008ביתןזמורה
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 1כאןגםמופיעשחורהומוראותולפרטיזנים.

אללחבירהבאשראמםעםהבניםבשיחת 1למשל
סיפרתםבעצמכםאתם"הלא :הפרטיזנים
ביער",פוגשיםשהםיהודיבכליוריםשהפרטיזנים

והיאהפרטיזנים":כל"לאעונה:ולמךהאם,מעירה
הפרטיזניםאתלחפשנלךטוב,"נומשיבה:
טוב,איכראצללהסתתרלהצעהובנוגעהטובים,

שיהיההזה,הטובהאיכראתקודםלחפשעלינו
 11למעננו."חייואתלסכןמוכן

המחבר:מספרלמךעםהראשונהפגישתועל
ברובעששכןעבודה],[מחנה 1ליו·לאג"כשהגעתי
מפורסםלמךהיהכברבקראקובפלאשוב

המשיכוסלומה,אנשי 1עירובנישלו."בברוטאליות
בביתםלקרואשנוהגיםכמו 1למכ·ללולקרוא
שהיופעםבכל 1עכשיואבליקיר""בןלאותו

בעצמותיו".''רקבמוסיפים,היו 1שמואתמזכירים

עלשנאמריםמהדבריםלמךעלללמודניתןעוד
פעםשלא"."התברראלימותו:לנוכחהמחנהמפקד
האסיריםעלהנחיתשלמךהמכותגרמובלבדאחת

נשקו.אתלהצניעוהביאוהוהמחנהמפקדלהרגעת
היהשאחריהןכאלה,היו 1למךשלהמכותאולם
בכלל·:אם 1רגליועלבקושיקםבןהקור
מפקדשבהסוריאליסטית,אימהשלמציאותזוהי

כהלכהעבדשלאבמיברובהוצולףשהיההמחנה
דם,קצתאפילודם,לראות"שנאאבנים,בטלטול

צמרמורת'.'נתקףהיה

מחנההיאומשפחתוהמחברשלהבאהתחנתו
בפיקודהצ'ההאסאגמפעלשכןשםסקארז·י·יסקו

"מכנסיכך:המתוארתמרקוביצ'ובה,היהודייהשל
מגפייםלהתפקע."עדהדוקיםהדורים,רכיבה
(מדוברארוך"עורפרגולהחזיקהובידהחומים
קראי:פליצהשלמספרהכנלמדאמיתית,בדמות
סקרז'יסקי·קמייננה,העבודה,מחנההצהוב,המוות

1994 (, 

הנפץחומרילייצורששימשההפיקריתהחומצה

מספרעמובראיוןקטלני.בצהובכולםאתצבעה
במפעלשעבדוהאנשיםשלחייהםתוחלתכיכנר

עבדעצמוהואבלבד.חודשיםכשלושההיתה
שבועייםבמשךלמוקשיםשרפהאבקבהכנסת
הצליחאמושללמאמציההודותורקשלושה,
נזכר:הואלצהוב,אותושהפכהזומעבודהלהיחלץ
שותיםצהוב,אוכליםבצריף,צהובבעבודה,"צהוב
אפילוצהוב,ומחראיםצהובמשתיניםצהוב,

צהובים'.'החלומות
היאמכלהסוריאליסטיתהאימהתמונתאולם

פליציההקהל.בפניבכפייההאמניםשערכוהופעות
בסיסמההאמיןשולצההמחנהשמפקדכותבתקראי
קונצרט"להכיןביקשולכןשמחה",ידיעל"כוח
במההוקמההמחנה!!!"כלבשבילגדולפומבי

ולפניהובמנורותצבעונייםבניירותשקושטה
ולמופעמלוחותמאולתריםספסליםשורותהועמדו
פולנים"מאותמהמחנות.אסיריםקבוצותהוזמנו
המוזר:המחזהפשרמההבינוולאהגדרלידעמדו
נותניםוהגרמניםבניחותאיושביםאסיריםהמוני

זהמופע ,) 317עמ'קראי,(פליציהלכך?"רשותם
עשריםבתהמקהלהבהופעתושיאושעתייםנמשך

 1כנרכותבבתוכם","ואניובחורות,בחורים

בשירפתחושירים:מספראזביצעוהםומספר:

קראיופליציהעברי.בשירוסיימו"פטישון"היירי
המהפכניההמנוןשלמקומונפקד"לאכותבת:

נהנוהאורחים[וכי]קאנאען'די·אדיףהמחנה:של
הכינרתעלשירלאחרהקהל'.'כשארכפייםומחאו

בשתיהמקהלהמסתדרת"ובסוףהירדןעלשירבא
ימינהצעדשמאלהוצעדמשתלובתהזרועותשורות,

עלנעוריםושירתההורהבקצבלנועמתחילים
דווקאמתעכבכנרשלבספרוהמחברשפתיהם'.'

נערהרשל'ה,כמויחידים,אמניםשלהופעותעל
על 1גורלומרעלבפולניתששרשלוש-עשרהבן

המרשימההופעתהועלורשה,בגטומאמופרידתו
'גםמוורשה.ורקדניתקברטזמרתהאלינקה,של

שלומ'לההערבמנחהכלומרשם,היהצ'פלין'צ'רלי
עדהמחבראתהרשיםשכההמחופש,צפלינסקי
לעצמיוהבטחתי 1לחקותוליגם"שהתחשק
גםאחקהבחייםאשארשאםשבועהעודונשבעתי

 ·:·צ'פלין'.'צ'רליאתאני

ברבעיוסי

קיפאוןאזור

הקיבוץהוצאתשאהבה,מיכלנוי:עדנה
עמ' 280 , 2009וקסתהמאוחד

השבורהטלפוןדימויאתלהחילשניתןדומני
טלפוניםמתקן 1איקרהמשפחה,אבישמקיים
הרגשיומתןהמשאעלגם 1סביבתועם 1למחייתו
בספרהרואיםאלהלביןהמספרהקולביןשמתנהל

צאתולאחרמידהנצחה.מפעלשאהבהמיכל
"ספרכאושואה""ספרכעודהספרתויג 1לאור

כלרואהאינניראויים,הםעודכלאגב,הנצחה'.'
משהספרשיותרלינדמהאבלכאלה,בספריםפסול
מכמיריובניסיונותיהםבהישרדותעוסקנוישל
חייהםאתלקומםהשואהניצולישלהלב

שלקולםלהשמעתבמהמשמשהואמהריסותיהם,
אחת,קטנהילדהשלקולהדרךהשני'הדור'בני
ומארי.איקרשלבתםזיוה,

הזמןעםמאבדותלשוןמטבעותהדברים,~טבע
כיום,גםאבללהישחק,נוטהומשמעותןמעומקן

העולםמלחמתתוםלאחרשנהמשישיםיותר
לשואה',השניהדור'בנישלממשותםהשנייה,
ועדייןהועמהלאמובחנת,כקבוצהדהיינוככאלה,

שמעולםמהאתלהבין 1ינסוחייהםוכלמנסים,הם
לאסוף 1סו~רשכןמהעםלהתמודדלהם,סופרלא

עלחייהם,אלשהשיקומנופציםחייםשלשברים
הפרטיתההיסטוריהכמובדיוקבכפם,עווללא
המתחייבהזה,המתמידהעיסוקהוריהם.של

מיכלשללבולבהואהזאת,ההיסטוריה~מו~אות
מספרתנויאחדברובדאחרות,במיליםשארובה.

קורותואתהשואהאתששרדוהוריהסיפוראת

רובדקייםבספראבלבה,שנספומשפחותיהםבני
הדורבנישלימיהםדברישהוא 1קרקעיתתנוסף,



במציאותשבגרווילדיםילדותלשואה,השני
לחייהם,החמישיםשנותבאמצעהםוכיוםמיוחדת
הוריהם,לטראומותמרפאמצאוטרםככולםרובם

שני.כעורבהםשדבקו

שלהםהמעמקיםשצלילתיודעיםבכתיבההעוסקים
נשימהדורשתהספרותייםגיבוריהםנפשתוךאל

'מתחתלהישארותהנדרשהנפשיהזמןארוכה.
מצריךשאהבהמיכלכמוספרבכתיבתלמים'
 •המאמץמןיפקעוכןלאשאם 1במיוחדחזקותריאות
גםשקרהמהשלההבנהניסיוןשלהרגשיהמחיר

שלהראייהמזוויתוגםההוריםשלהראותמנקודת
עומדתנויעדנהבמיוחד.גבוההואילדיהם,
אלפתוחובלבפקוחותבעינייםחוברתבמשימה:
מעדבתהיאכתיבתהובמסעוהעצבדבןהאומקורות

לאחרלראשונה,מבינהואולישלה,מכאוביהאת
בבטנה,בלבה,נפעראיךשנים,הרבהכךכל

גדול.כךכלחורקטנה,אחתילדהשלבקורותיה
לשואההשניהדורבניעםדיאלוגהחתם,נושאי

שלבהחשוספרה ,) 1990כתר<הוצאת
במחקרעסקהשגם 1ורדידינההפסיכותרפיסטית

תשובותמספקלשואה,השניהדורבניבנושאעיוני
מחקרה .נוישלבספרהנרחבהדלהןשישנחרצות

הכיפורים,יוםמלחמתלאחרהחלהשבו 1ורדישל
אופיינייםופסיכולוגייםהתנהגותייםדפוסיםמעלה

בילדותםהשואה,ניצולישלולבנותיהםלבניהם
ובבגרותם.

אחרים,רביםחוקריםכמו 1ורדי

יצוליםחבשצאצאימצאה
ומטעניםחוויותחולקים
משותפים:ייחודיים,נפשיים

מיוםחזiם""נושאיהם

יקריםמקום"ממלאיהיוולדם,
"נרותבטובתם,שלאמאוד"
קשייםשחוויםחיים"זיכרון

 1להיפרדהקושימשותפים:

לאו~בלאשםתחושות
התפקידים""היפוךמוסברים,

משענתשימשושבוהנודע

להםהיולאכןועללהוריהם
ממששלהוריותדמויות
גדילתםבתהליךעליהןלהישען

האינטנסיביותוהתבגרותם,

ארעיותאתחייםהםשבה

שהוצרחייהםמרחבקיומם,

שכיבוהוריהםשלהמופרזתדאגנותםבשלמאוד
ועודסיכונים,ולנטילתלהעזהאפשרותכלבהם
בדמויותמתקיימיםהאלההמרכיבים •ועוד

בעיקר 1נוישלבספרההילדיםובדמויותהמבורגים
טראומההפוסטמרכיביזיוה.הילדהשלדבמותה

הילדהשלהווייתהעלהמקרינים-הוריהשל
שהיאוהרגשיתהאנושיתהסביבהועלהקטנה
הנושאיםאחדהם-גדילתהבתהליךבתוכהמטמיעה

שאהבה.מיכבללדיוןמעלהשנוי
-צ'לאגשלהנואששהחיפושאףואומראסתכן

שאדבה~ריקהבתהאחר-במקצתהמוזרההניצולה
חייהםמרקםאלונכנסתבטרנספורטעיןבהרףלה

הנואשהחיפושהוא-ומאריאיסרשלהשבירים

ודיאחתפעם

שחורידפנה
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אחרבבגרותהזיוה''של
שבלבהלחורהמילויחומרי

אחרהנואשחיפושהובבטנה:

יכולהשחיתההקטנההילדה
לעצמהאבדהואשרלהיות

לניצוליכבתחייה,בנסיבות
שואה.

ודברגותשוניםברדבים 1ואכן

שאהבהמיכלשונות,עומק
עלהעתכלהאצבעאתשם

שילווהפתולוגיהמקורות
כלבמשךזיוהכמודמויות
נאמרלאשהדברואף 1חייהן

השורותביןמבצבץבמפורש,

שלשמצוקותיהםעלהכאב
טופלולאהניצוליםבני

אפילולחוותם,מקרינים,והם 1בכללאםכהלכה,
המעניינותהעובדותאחתשלהם.ילדיהםחייעל

שהניצולותהיאבספרהורדישמעלהוהכואבות
רגשייםמסריםעו~ריםבהיותםעודלילדיהןהעיברו
 1<ורדיברחמןהתהוותםלעצםהקשוריםמנוגדים

בפרקיה~ניכחוטעוברותהאלההתובנות ,) 58עמ'
מתנהגת"מאדיולעומקם:לאודכםשאהבה,מיכל

איסראומר 11שלה,הפרסיהרכושהיאשזיוהכאילו
ואומר,זיוהעלהחלוןדרךמציבעו~ךנו ,) 141<עמ'
מכלאותהלהרחיק ,מארי ,שלךהחלוםהיהלא"זה

נקלקל"לאבכלום",עליהלהכביד"אסור :"?ער
חוסר ;) 101 1100<עמודיםהראשון"הגשםאתלה

לביןחייהםיבןלהפרידומאריאיסרשליכולתם

מהםמנותקתאישיותלהלאפשרובכךבתםחיי
"הביוגרפיההקשה,במשפטמתמצהיותרובריאה

וציבקה, ) 144<עמישלנו"האוטויבורגפיהזאתשלה
ילדה,לא"היא 1שרבחוץאיתרמשחקתשזיוההילד
כל ,) 157<עמיבור"היאמגדל,לאהיאחור;היא

סופגבורהיאהילדהזיוההשטח,לפנימתחתהעת,
כבר 1למשלהוריה.שבחייהאנומאליהניסויישל

גםמאוחדיםשבתינוקתחשוהוריהכשנולדה,
המשפחהוכלואו~ייקוזקירק"לאהמתים:יקיריהם

<עמישנעלם"ההואהעולםכלגםאלא 1מארישל
קסבהילדהשלכתפיהעלכבדמשאאיזה .) 192

תישאשזיוההזה,הנכחדהעולםכלשלעולואחת.
אזכורהבבסיסשעומדגםהואחייה,כלכתפיהעל

יפתח,בתסיפוראתנויעדנהשללכאורההתמים
הםהניצוליםבנישגםהיאשלוהתחתונהשהשורה

הוריהם.בידי 1אבוילעולה,שמועליםבנות,קור
באבחהזאתמביןזיוה,שלאביה 1שאיסרדומה
כיתתrזילדישמעליםבהצגהצופהכשהואאחת
וקרובברעחשהואתמהשההצגהלפניועוד

לעילפון.
אפלפלדאהרן 1סמלנאוה-רביםסופריםלסיום,
ששרדומיועלהשואהעלכתבו-רגוסמןוזריז
כשלדומהאבלונכבדות,שונותמזוויותאותה

שלסיפורםאתשאתביתרמחדדשאהבהמי
לתודעהצודנודיעלהסדםשאוליצאצאיהם,
אתלעצבממשיךשהואאףהישראלית,הלאומית

רביםשלחלומותיהםואתתודעתם,אתחייהם,
 ·:·מאיתנו.

שמשעדנה
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נדירההאמת

מבחר-נאוריםבזמניםלויתן:עמוס
 103 , 2008לשירהקשבהוצאתוחדשים,

עמ'

למשךלהתארחלקוראשגורמיםשירהספריישנם
מעטאליולגשת 1המשוררשלבעולמוקצובזמן

לאכשמתקרבים,להבחיןשאפשרבמהולהבחין
קמטיםכמהרגש,נימימספרבעודאוליהרבה,
יםיהעינשלהצבעיםבחדותאבחנה,של

הספר 1הכלזהאבלהמתבוננות,
תישכח.תחסם,והגישהייסגר

שהםשאחרישירהספריוישנם

נותרהספרכינדמהנקראים,

חבררכשנוכינדמהפתוח,עדיין

מקרוב,אדם,הכרנוחדש,

שלוהמבטתוואיאלנקשרנו
כיבבטחהלומריכוליםואנחנו

הכתיבהמנועיאלהתוודענו
השבייההאפשרות .שלו

האסופהלמקראמתממשת
 1לויתןעמוסמשיריהחדשה

חלקשלקח 1193 5ילידמשורר
משךהעבריתהספרותבעולם

נאות:<גילויהבוגריםחייורוב
שידיספראתערךלויתן

ששתמתוךשיריםשלמבחרכוללהספרהראשון>.
 ) 1961 (ועליםלילהמאזלויתן,שלהשירהספרי

בסיעהספרואתשקראתיזוכרתאניהיום.ועד

אתואהבתיכנערה, )-1986באור<שראהעירונית

מיליםבהןאיןשכמוהמהודקים,המדויקים,השירים
קטנות,התבוננותמפקעותטורייםוהםמיותרות,

עלהמחשבהואלהעולםאלעצמןמתירותאשר
שיריםופיכחון.ענווהכנות,שלבמסלוליםאודותיו

במושגיםמעמיקההתבוננותמגליםזהבספררבים
לנפשכאןחשובואכזבה.ציפייהודביה,אמתכגון

איואםבאמיתי'לגעתאמת,אללהגיעהחושבת
מהועלבמחשבהלהסתפקאזזאת,להשיגאפשר
משורראינוזהואותו.לתפוסניתןוכיצדאמיתי

אלאוסוריאליזם,פנטזיהשלאוהדמיון'כוחשל
מרבהלויתןוהוודאי.ההגיונישלוקיים,השרירשל

שמסתירמהלביןהנגלהשביןבפערכאןלעסוק

כלום-זו"מוזיקהזו':ב'מוזיקהלמשל'כך' .אותו
הדברהיאשמאאודבר;אלמצביעהאךהיא

אחיזהליאין"כבראחיזה':ליאיןב'כברעצמו?":
עשועץ'קורת/גלגל'שיחישנאחזתי.במה;

עתההשמות;מןנשמטאניעתה ]".[שליחותם.
הםוב"מהכולם":המקומותמןנשמטאני

גםבאמת?החומרים;מהםשואל"אניהחומרים":
למרותךב"..~~רעפיםגגגםמטעה;עץ~ךקףת

זרםפניעל 6הנטוייבגשריםהמחשבתיהעיסוק
גרידא,פילוסופיבמשוררכאןמדוברלאהחיים,
בחייםנטועואינומחשבה,בפולחןעסוקאשר

היומיוםאתמקיפיםכאןהשיריםכל .בחומרו
שלוכלשונוורכיביו'היומיוםבמעשיוקשורים

12 
 338-337גליון

~~כףתהדברים;שלהנמוכה"במדרגהלויתן:
במיוחדועדינהיפהמציאות",שלהערומה

אניעירונית'.'נסיעהבפואמההמוצגתההתבוננות

"נסיעהוכאןבאוטובוס,נסיעהשירימחבבת

חרישיתמוסיקהבהשישלדרום",מצפוןעירונית
חוזריםצליליםשלהדהודיםענייה,בחריזה<הגלומה
החוץאלמתחלפיםומבטיםהשורות>,בסופי

הדוברמתחבטהפואמהשלהעשיריבחלקוהפנים.
השיר'מתוךהמציאותאללפרוץהיכולתבשאלת
ס~י 9ש~נ:וימףת 9 "לכיסוי:מבעדנגלההנגלהכשכל
אפור'/מתוךאפוראור'מתוךאוראבקיע;איך

וכביש?/רחובאלבהביטימדרכה,שפתעלבעמדי
מההואשמתגלהמה /

פח,מחופהאוטובוס 1 ה.ל~~~~
ערב י.ח~~ / 1עורמחופותפנים

עשבעכור.//וק'מחופים

עושהמרצפת/חריצישמבקיע

חופתשפולחתציפורזאת.
שאינימהמשיגהרקיע;

גםכוללתהאסופהמשיג?":
פלו'עודדמאתדבראחרית
עיקריאתמקיףבמבטשמסכם

פלו .לויתןשלהפואטיקה
התיאוריהיסודאתבצדקמבליט
"למשוררלויתן:שלבשיריו

ועיןטובהידיששלפנינו
בעיני'נגלה,זהיסודטובה".
נער'ב'ארץדווקאשאת,ביתר

הקיבוץמסריק,לכפרזיכרוןשירהכולל ,) 1983 (
ונערותו'ילדותועםוהמזוההלויתןוגדלנולדשבו

פינהראששלמה,בתיסיף,כפר 1יריחועלושירים
כלונסאותועפר'עשביםרווייםכאןהשיריםועוד.

יפיעלבערגהמתרפקשאינובאופןוברזלים,

הפיכתועםלזיכרון'הפיכתועםמשליםאלאהערב'
אכזבלאמקורמשמשיםהילדותמחוזות .לשיר

לעולםהמנוןאיןכאןאךוהלשון'הרגשלזיקוק
קלטשהזיכרוןרכיביםשלבררןגייצראלא 1שאבד
להיותהופךהשירכאשרלמצבה,והפךלתוכו

 .עברשללצלםהופךמייצג,הואשאותוהזיכרון
לויתן.מאתחדשיםשיריםתשעהכוללתהאסופה

"בזמניםשמה,אתלאסופהשנתןהשירגםכאן
המנוסה,התבוננותואתהדוברפורטכאןנאורים".

מהסס'ואינוומלואועולםעלהמיומנת,המבוגרת,
מזההשהואמהכלפיביקורתשלחציםלהפנות

בזמניםחיים"אנחנומתיימר:צבוע,כמלאכותי'
היאמשפחההמצאה;הואמשותףאבנאורים:;

השיריםמןרבים ."ה:~~מהיאמיניות 1 ה:~~מ

חוזר'דפוסעלהבנוייםתבנית,שיריהםהחדשים
החסכנילהידוקבניגודמנטרה.אופזמוןכמעין
כישוריאתמוכיחלויתןהמוקדמים,השיריםשל

בעלשלהתצפיתנקודתאתומציגשלו'הפאתוס
ועוולותיההמציאותשלהמרשטעמם 1הניסיון
ב'מחירים':למשל,כך,לו.מניחאינוהקטנים
בחנותממחירם 3פיבקניון;סנדלים"מחיר

יחסשוםבלאבסטימצקי;ספרים//מחירהמפעל.
בתל-אביבמדירה"נזרקתיב'צפון-דרום':לערכם":

נזרקתידרום//בתל-אביבלגורעברתיצפון;

בבת-יםלגורעברתידרום;בתל-אביבמדירה

כמושוויוןרוצים"הםהנשכני:וב'הם'צפון":

מעדיפים/הםבאמריקה;כמוחייםורמתבקובה;

הםשולט;/רובפניעלצודק;מיעוטלהיות
לגלובליזציה;/גםאבללא'ם;למדינתמתנגדים

לרווח".באשרושותקיםהר;וחה;אתמהלליםהם
הרבהוגופריתבאשמעזוהיוםשלריחןלומרקל

הישירהושדחיסתןהמוקדמים:בשיריומאשריותר

השיריםקרביאלוהאכזבההאירוניההביקורת,של
שונותציפיותשונים<לקוראיםטעםשלענייןהיא

החדשיםבשיריםנחשפתואולםשיר>.אלבבואם
הכתיבהמראשיתשהתגלתהמחשבתיתנימהאותה
וההשתדלותהאמיתיאלהחתירהשללויתן'של

התרחקותכאןניכרתאםגםאליה.נאמןלהיות
נגליתהיופי'אלובריחהגעגועיםכגוןמרגישויות

אלתנועהואותהתיאוריתחסכנותאותהעדיין
בשירהמוקדמים.השיריםאתשאפיינההאמת

אמיתות"ללאלויתן:מעידבאסופההאחרון
עכשיו;הכתיבהלכתוב./אוכללאחדשות/

 ·:·נדירה".והאמתבמשורה./

מלחמהבימיגם

החייםוהבל:הבליםהכללאשביט:עוזי
הקיבוץ ,מןאלתרפיעלהקץקועל

עמ' 304 , 2008המאוחד

שליביש~וסיהמשורר
התשע·במאהכתב

הם"משורריםעשרה:

שהעולםהעולם,מחוקקי
הםשאכןמודהאינו

<מתוךשלו"המחוקקים
השירה"),על"סנגוריה

מחזיקיםרביםהיוםעד

אמורהששירהבדעה

העולם,היקפיאתלמדוד
רוחאתולגלותלחקור

חיים.הםשבההתקופה

ועושק,דוחקשלבימים
מלחמה,תקופותורבאשם

תפקידואתהמגדיריםיש

אתלהפנותשצריךמוכיח,כנביאהמשוררשל
היגיוןשלקולולשמשעצמומתוךהחוצההמבט
בעתותשדווקאמאמיניםאחריםחירום.בשעת

 •בשלולעסוקלהמשיךהמשוררצריךמלחמה
מגויסת""שירהאופוליטית""שירההכינויים
שבח,ככינוייאוגנאיככינויילהישמעעשויים

הושמעוהללוהמנוגדותהעמדותהמכנה.מיתלוי
והןשונות,בתקופותשוניםמשורריםבפי

שנה.שבעיםלפנישהיוכפיהיוםרלוונטיות
מצףטטשביטעוזיפרופסורשלהחדשבמחקרו
בימיהמשוררתפקידעלגולדברגלאהשלמאמרה
העולםמלחמתתחילתלאחרשבועשנכתבמלחמה,
בימילכתובלמשוררהואהיתררק"לאהשנייה:



בימישגםמשוםח,רכהאלאאהבהשירמלחמה
(עמיהרצח"מערךהאהבהשלערכהרבמלחמה

הטובה"הספרותאלתרמן:נתןלהענהבתגובה ,) 11
ריילשלאאףמשיריה,שירלשוםחורגתם \tאינה

אויראתנושמתהזאתשהספרותבמידההמלחמה.
במידהבהלנשימה),אחראוירלה(ואיןהחיים

בלב ,) 13(עמיאלה"ימינושלאוירגםימלאנה
"שמחתבשםארוכהשיריתיצירהשיבטשלהמחקר
 11941ב·אורשראתה 1אלתרמןנתןמאתעניים"

שניםשלושובכלל.באירופהליהודיםגורליתשנה
"כוכביםהאהובספרואתאלתרמןפרסםכןלפני

הנקראיםפיוטי,אופיבעלישיריםשרוויבחוץ",
שמשתאהאדםובמרכזםוערבה,שקטהבנגינה

 1לעומתועניים","שמחתהעולם.יפינוכחכמאוהב

הפוליטיתלמציאותמובהקתשיריתתגובההיווה
המחקריםוסבל.חורבןהחדורההתקופהאותהשל

עלבעיקרדיברועניים""שמחתעלהקודמים
משירלקוחששמההיצירה,שלהיהודייםהמאפיינים

שהפליא 1הנגידשמואלהבינייםימימשוררשל
יצאשביטמלחמה.שיריוגםאהבהשירילכתוב
ליצירהשנחשבתעניים","שמחתאתלפענח
שגברפירושלההוצעלאכהשעדוקסומה,תיחידת
מוכיחהואמערימה.שהיאהמכשוליםכלעל

גדולה,בשירהמדוברהפוליטייםהתכניםשלמרות
ביןבה:הגלומותהמורכבויותמתוךשמאמירה

בשלושיםלמשמעות.המילהוביןלהיסטוריהאישי
כלאחרשביטעוקבשבספרהפרקים )!(ושלושה
והאתיותהפילוסופיותהסוגיותהמוטיבים,ההבטים,

כשהואשביצירה.טקסטואלייםהביןוההקשרים
הוא 1למשלהיצירה,שלהראשיהדובראלמתייחס

שלבדמותשמדוברהפרשניתבהנחהמסתפקאינו
שמבקרתשלוהנוכחותעלומצהירששבמת,דובר

אלא ,)"ן.ל~ד~~ב,;א~~~לבר~ר ;מ~"(הרעיהאת
שדניםתיאורtכייםמהלכיtנהקוראבפניפורש

ורידה,אתכולליםהםרפאים?":רוח"מהובשאלה
תמידשקשורהרפאיםרוחשלהמאפייןעלשעמד

נראה-לא·רוח-מת[."]אובלהות"צלביקור:עם
אתחשיםאנו ]".[אותנורואהכלקודםנראה,
ביקור"בזמןאותנורואההואבמיוחדנצפים.עצמנו

הרפאיםרוחביןשביטמשווהאחרבפרק ,) 62<עמ'

ב"שמחתהדוברלביןהשקספיריהמלטשלאביושל
ולא'לזכורנמעניהםאתמשביעיםשניהםעניים",
שלהםהנמעניםאתמעודדיםשניהםלשכוח',
בחשיבותלדוןשביטאתמוביליםאלהכללפעולה.
חרדהמתוךשנכתבהעניים","שמחתשלהפוליטית
~ימשמשבההדוברכאשרשליחות,ותחושת
בדומהעניים","שמחתשל"כוחהלזכור.שמתעקש

הואאחרות,גדולותאמנותיצירותשללזה
הכפולהבנאמנותוהתמאטית,הצורניתבאחדותה
מסכם,הואהאמנות"שלולאוטונומיהלמציאות
ליצורענייים"ב"שמחתמצליח"אלתרמןומוסיף:
רקלאעליוןשירימימטיביטוישנותנתיצירה
אלאמתמודדת,היאשאיתרהנואשההיסטורילהווה

להיותומעברהנכסף".ההרמוניהאוטופילעתידגם
פוליטיתשירהעלביותרהחשוביםהמחקריםאחד

גם 1אלתרמןמעריציכלאתיענייןהספר 1בכלל
קודםשירהעלמעמיקיםלמחקריםנחשפולאאם

נזלה

ב!זעדבידיד
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~ w ~~מרע.רתגז~~י י

 4לרס~רהי~דוךה rrות nס~ס:~נלי
 4ל~rזם /oכו~~יםזp~י~ת
שליבשמיםאודםליוחסד

 , '',לי w~ק·סא T~וליד Qךס
 .יל;;

ב!זעדבידיד

ר~~ה;ע,בותות 4~ל.יקשוןה
אותנוהרתהאחתאםלא

 Tמנו nנלל~א-ואפלו

-:-. . : -: 

מכשפה.באותה
: T T '' - : 

tt חריf ז~תוקלr~~ o/ ם:~הי 
הצמאאתלהתיר
הצמהאתלהתיר

; -, ,'' --T 

ניסוחיםובראשונהבראשהםשביטשלניסוחיולו.
שמולו.לחומריםפשרלהעניקשמבקשקורא,של

ביןבהשוואהעינינואתשביטמאירהנספחבפרק

המשוררשלהשיריתהתגובהויבןאלתרמןשלגישתו
"ארבעהמלחמה,לאותהאליוטת"סהאנגלי

חשבוןעורכיםשניהם , 1942ב·שפורסמהקוורטטים"

נוכחהמערביתהתרבותשלהקיוםהמשךלגבינפש

עברון-ועקניןלי

דרקולה

שליגדולהכיהס!זוטזהה!זוםבאוד
; -:· -' ;-, T :· , 

 י~~rז!זום~אוד

נכ~רד /oלה~י riל f תק.?~~

השחרגונילפניאבל

rזrזלוןךק 9 ~~זpן f ג~~יפ~~סה·~; iל~;י
מתאוה:אני

ל~זלודידיםתכנס
לעודמתחתליתכנס
 T~·נו~ה ז~~·~ל

 4ל /o~ת ה!.} /oר~ן~י~תסה /oה
~זקי~הל~ליג.ור
בעיניםשחודעד

 י~~~אונריתו~יא wאוlרי"ג.וד~~לא
 .תו~י'~ל 4או~~~ךה
~תו~י 4או~~~ךה

;;בוrז!זוםאודג.וד

9tt ז~~עים,~תהידrז~סחים,~תrז~תr9 ןקים
אניה!זוםבאוד

נכ~רד /oלה~י !rל f ו1ק.?~.?

הטוטליטריים.המשטריםשלהאידאולוגיות
 1המחקרשלפינאלההגרנוהיאביניהםההשוואה

מבקשיםשמשורריםבמשמעותבעצםשעוסק

האישי.ההווהאתחוויםשהםבשעהלעברלהעניק

·:· 

כראלנוית

 2009אפריל-מרץ
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אתזוכרהטריינינג

הגוף

שלם,לבשלאנטומיהשרת:סמדר
עמ' 69 , 2008 ' 77'עיתוןספריהוצאת

מגליםאנחנופתאום .בפתאומיותמתפתחתהתרובת
אבנישהםלהגידאפשרהקטנים.החידושיםאתבה

עבורנו.דרך

שמשתנהפיוסימילוייששרתסמדרשלבשיריםכך
זוהרות.לתמונותנהפכותהמסאפורות .לשירמשיר
מלביץ.קזימירשלתמונהכמעטהזה.בשירכמו

האדוםהטרנינג

החבלעל

ובגשםרבוחשנשאר

 .הגוףאתזוכר

 ) 7<עמ'

בסימנימשתמשתלאשרתסמדרהשיריםברוב

רבצףולזרוםהשורותאתלחתוךיכולהקוראפיסוק.

לתהליךלהצטרףיכולהואבחירתו.פיעלהלירי
מאפשרותבשיריםהקונוטציותשבוהקוסמי

לצמצםאוהגבולותאתלהרחיבשלולאסוציאציות
אינטראקציהזאתהפיגורטיביים.התיאוריםאת

שיש 1בקונקודתיכמשחקלרגעשנתפסתמעניינת
 ..•היםאופקעלהמבטאתשעוצרמשהובו

בערבאותךלפגושרוצה

היוםלאורלא

חסדשלחוטפרושבערב

 ) 20<עמ'

או:

ונעלםהולךהנוף

אחרונהושמש

 .האופקקועלהיתלו

 ) 56<עמ'

כפויהולאבנאליתלאשרתשלכתיבתה
הפרסיתבגינהכמוהחיצוניים.לסטנדרטים
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בכלהשילוביםאךצומח,עולםאותו •והאהובה
שונים.זאת

שבעולםהגינותכל

ישלהפרטיתלגינהויעכשנשפכות

 ) 25<עמוד

למינוחמאודשרתסמדרשלהטקסטואליהמרחב
השוניםהדבריםאתמאחדתהיא •בולטיילשבוחר

אתמהםויוצרתפילוסופייםמישוריםביןומגשרת
מתגלההמשוררתשלהדמותבנאלית.הלאהמהות
ואכזבה.אהבה .המרגשיםהמישוריםאתלנוומגלה

הואהשירהשלמהתפקידיםאחדוחרדות.מלחמות
כךשפיות.לאבדלהלתתלאהחברה.אתלאזן

הרגשית.האינטליגנציהאתחרבהבכלובנההאמנות

בצפוןמלחמה

גולדברגלאהאתקוראתואני

 ) 26<עמ'

ועדין.,רגישמאורגןשרתסמדרשלהפיוטיהעולם
כמוהאהבהמסתתרתהפשוטותהמיליםמאחורי

 .יקרהאבן

מתפללותהדרךיאבנ

הדרךתפילתאת

לאושרי

 .לאושרך

 ) 29<עמ'

מתוכםשנחשפיםמרגשים,זיכרונותשליומןמין
יש •אחדלכלאחרתאוזובמידהשמוכריםפרסים
גבעות.ישועליות.ירידותשלעלילה

שרביםאותילימדתאיךאבא

הביתמולהחולגבעתעל

לקלוטירבתיסואני

 .עולמותבינינוהפרידואזכרב

 ) 40<עמ'

כמהלהגיעלנושמאפשרותהחייםשלשקיעותויש
הים.שלהחדשבאופקלהתבונןכדילמעלה,שיותר

 .חדשעליוןבערך
הנמוכותהגבעות

החוףשעל

ודעותילא

 .שקיעותךילהער

 ) 55<עמ'

כיגיטרה.עלספונטניבאופןחשבתיהקריאהבזמן
תהיאומחפשותהמוזיקהאתמזמינותהשיריםמילות
החשובה.תכונהוזוקשר.

בושישבזהמיוחדהואשרתסמדרשלשירכל
להגיד:רוצההייתינשי.משהווגםפתאומיות
"הנשי":

שליהבאהגבר

י.דעלא

פעםיתינראדיא

תחתוניםבלי

 ) 63<עמ'

 ,מוזיקליזרםישבשיריהשרת.סמדרכותבתכך
 ,צפוילאבמשחקומתמזגיםמנוגדיםקולותשמושך

 ·:· .היסבמאורגןאבל

יעקבבן-יצחקאלברט

זהבילאה

א.

 ה~~א~סע;?.הה~ר~יח~ריזקנו,דבשתאני'ם,תאני'ם

ק'rז~ת~ליחז 1 ;ח~ ~~~~ Tו:יצא :~~ל~ה ~~~ע~
: •• " --: T T : • • • 

הזוואל
-ז ·: :

;חפ;תק~צורסד~ל:םדו, wרף.ש;ם'ח
המותןהאספלטכבישעל

-:• --:-: -T 

t' זתrt' זתrזז;רז.\~ים הן~~~הו~חוrז~קל;תr
הוןאלנשלחוה~לדהוידי

• •• --: T • : : :· -ד

זבומשערן~ןtכ~םשפתיהמצמצומממ
 T • T;י T : : :י : : :

ב.

~קנוץ תזrד~~~חיאrז~ד;ל~ש·~ח
w ק;;~ם-rמוזו~ית יז~

~ב;ת ה~\,זי;1עץול:ד;ל~~ו;חים,
~יח;rזזבו~יף ,ס;~ן

מכדעסיסשל
.'' ' T T '•, 

 ע~~ע,~~יר~יןסזןו 9ח ,ם~~ו

למעדניואוב
 T-ז:- :-ז

rזד;דאזבורנזמן,שהתגלהמזל
נוזל T ~-;מ;~ר~רי~~גו
תלויע~~ןהואתדאי,'~לכי

•• : • • : ' :--• T 

rז~ךו~ל

ג.

נשרהעללמדהנטרם
ראנ~ה ה~;~~~מל~ם:פש~·:~~

ל~ש~ש ~;-~~;תח~ש~ ·~~ט~·~
: :•:• ' : T :-: -: •• 

~~ליםןקים 9 ~
w ז~דrw זבו~רי~~~יז~ע
גו~ה~גיח~יtכת~ל

זהבדגדוגיחפזוהשטוחהכבטנה
 T T "רעלוש~~ו ~;ל~שמ~ :ל~~

: T T : • -T '," T : 

הבטחההיו
T T T : -

ל~לוי



ו.

להוטס~הא;סהק~ךעסראש;ןס~יש
צוףע,ו:ייו;ת~עוו;ת םי~~~~rזו

ל /P ~ o:~ח;תךל'א ל~~~ p:~ח~ןהוא

פראהיהל'אהג"להאיש
' T - -TT ;•:· 

אבריהככלחיתה ;ך~~שואף
: -."' T ',' T ' ' T : T : T T 

כעינהנ;תוהתאנתה
T T-ז:- : T · • : 

ה.

 rר.ס~ י~~~לךא;ת ה~~~ך ,םס~~~ע~~הה wו?קגך
תחתיהלשבתחלופיתתאנהמצאה

T •: : - ',' •: T ' - : T ' ' : T : T 

rע~~ז :p ז~אא'ל~וrח~ז:ייןהוא~עלןה.חנ:י
~~ן~ירסשוף ב~!עד~ויאש

לר~ליס ח~~ל~ן ל~~

כפיההנצנוהחדשחובשוטעם
- ' :T ' : T ~~!~רלר TT '." T 

ו.

~סו~וrז~קןוrז~ו;ת ף~~~
נוסתנ~~;תתאניםגםש;כנ;ת

: -: ... :-: -. 

ה;ךמ;~יםךף'~ע~נ;ז~קע;ת

זpקולה )ו~;ל~עים(ל'א ה~~~~ל
 ,;שקלר wל~

ע,דינ;ת 1נ;ת 9ק םי~~~סיוה'סי

נעוריהנשרי
• : •• : .'' T 

 ,~וזpד;ת ן~~ wךה 4ס~הה'סי

חדיק vק~עטס~הסי.ה

דבאק.יו

 .ז

 ץ:~זr ע~~~ךשוב
סד~ז;ךל~ר ,סזpנ;י~~ל~יש r:pז~עקול
מכ;ניתמהססת

: -:· :· : . 
אלה"ושמימינהאשה"ואתמסבהששים), ת~~(~חווהrז~חגת

• • T • ' ' T '' ' ' •; T T ' T : T 

-ק~סהס~ישע;ק.ה~םך~ר
ל~ב;תךל~ן

ט 9 ;ו~זקללtקיור~ז.זה~ין
 .רת.~ riז~ים'קלן iע~·א'ךל
~יrז w~ח~ה~זק vדק
ורכיםמת'נצ

: .'' : T • 

~ק r9ז~~קדת~ך~~וקךח~ה,

עוב~~יםנעריםשניבצבים
' ' T • • : T: ' -: • • 

 ם~~ט;~עים p:צ;ע,קים, ,םי~~;נ~

תאניםתאנים : ... : ... 

~~ w לס~יןו
להםנשנו

' : T T :• 

נשמששלםי;םלעמר
-:-T •• -.'' :• 

rזזP.רףעל~~לות:בז:יווא'לחםא,'ל
 ..ם 9זקפול~חום ל;(:~~~ק~קלע

 ו;ח~~ק~זp~ו-ן ;rr ~ wאולי-י;זיו ~r ·ס~ב
ן 9ס~סצוף v~ת ,~~~~ליש;לrז
~חוש~~עדס~ךב

 ,~~~ית w ;,~~ו

משרינתכלתיוזכוכיתכמזגןהמוגןנרכב
•: '.' T -T T : - : : ' • : • : ,.· : :· ;· 

~~~, rr זוג:p ק~w זתהr~

י /oע?לקנ;תקל;אשי~וא'לןה

 ן~~~י pךלו

זק~שה ~r~~ח;ךיס~~ךת~א;זןזןת ,~~אןלכו
• • • ' • • ' • T 

נפשלכללכא;והשרהסימניםנשפת
' : -' ' T T T : ' T T : ;• :• 

ק~סהס~ישע;ק.הך~ר

~רקא;ךק~ל~לו p:ס~עו,~ר
~ע~טוזופ;~rז~די~ה~~קיע

ומתריסת;זזהבכירשטוםגופ;
:· :·:· . : . .. -: . 

מפציעהשזופיםפניורעל
 . :- . :-זז- :

נהיוסהר
--T • 

נ;עותחמתה
:-T T .''.'' 

ךצ;ןrןתrזrזל;ן~תפ;נ:וrזתחיא

~ןב>ש;ן 7 ~ה;~ה ל~(ה;ן~ןוו~

ןי;ךקס~עוךק,ז;- ק~~נוס~נוק~י~על

:p ז~~ת~ךיקpס~ ;קp ו;ן

ס~:ץלוב p:עםל~ך~ויף 9ומ;
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 ם:~ w ~אוליןח;קהואס~?סוךדקץ~ת ה~;,~י
המכ;ניתליונתינצמדמתמיד,קו;בהפגעאך

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

~שח. 1 ~ .ה~~ .זrזל .ל'פאל.'~זtמא;~ב .ןי~~~א;~ב

ההגהעלל;חצ;תנפ;תיה
-;• T :---:• :• 

מתפ;צצתנגמרא'שלהוגעובועת
-- '.' T •: T : • • : .'' :• 

 ,~;צ~נ;זקיעת

ס~ישנ;זקףןנו, 9ק~~ווך
האשהח;שבתואבדתי,כזהנצח;ןע;ך

~ g לדי~/~נ'לך;T ~~י~ל ~ל;~:· T ' T 

נכדיה
: T '.' T 

כבהמהתדעא'ללע;לם
: T - ·· -TT 

כלנםהתלנהא;
' : -T T ' : 

ח.

ובאהממשמשנסתר
 T ··:-:-ד:-

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

סראש;ןסזוגמ; , w ~ :pז:יר~ה.רע.

~~לה~tכףךם.~~
וחגוותפר

: - T T : -

 2008אוגוסט
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פזיובל

שלנוהבית

ע;שיםאנחנו .שלנוהבית.
 . :--:ז ." .--

 ד~ס.?סע.ץעל~י~י
 .ט;בו~ך~יtקים

 ם:~~ים 9ח;~ם

~ססל;ן:צ;ע,קא"ל~סד~ףך~ם
ה?"פה J~ה

פ"ה.~בורי~ית-זקמושא"לןה

ה.·~פtילק 9 ~ 7

בביתא"לאניעכשו
 .-- .-:ז :-

 .אחזרע;דאבל
:-T :• ::· 

לי:ס?.ה 9סע.ץ
ס~יד ~~;אא;סב י~~

 .~חדל~:תtיע,בר~ם~~לו

~חוץ.~ו

 .ת:~~סם

~ןי.סם

~ה·ב W~ןאני:וי~עם

 .קדוף~ל w ~ g ע~~הוא
 ...הו w ~א;~יק;ב, 7ק; 9דל Wךד ryס

ב"צהשליהבית
יז . ·: .--

ךק~ה?~ך~ח י~~~ם ,ה~

מצאתי

א;תיימצאוילדיםאם
 . : : . .ז : .

 ת,?,?דס~דגי~ין ט~~ 9

w ש~י~רליקו~. 

מפזרא;תיתדאואם
• ' : • : ,•' T 

 ת;פ~;ע~~~ב fלחני:ויכ;ת
ס;ףס;ף wרעו
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צימאוןשוכבים

ך;קךים ,ב~~ל~בש;~~ים

f ;ךים 99 ~חו~קי 9קןז?-ייםזקגימ

חלודים.
קררת~~ז 9ס~~י~ה
א;תנו?לס;בביכ;למהח;שב:

'' -T : '' T 

ל;מ;נכי p~ל ם~~~ך
 .אחרתאשהעל

-' T -:•:• 

לי~עיםה Jסס~~א;ן
נדיבהתוגהב;ישכי

ז . :ז .. .

מהמסעא;תיהמשחררת
-: -: :• :• • • • --T 

האינס;פי
T •• : • 

~חד:ן.~חפוש
סב;~י~ס;ף Wי;רע י~~

ר~ת.ק;~ןה 9 ~
א;ני:ויז?יי 9ךני:ו

 .מהאדמה
ז ז-:ז ..

דחוקהכל-כךאת

ךח;~ה ן~-ל~ ~~
 ץ~~~~ י~~ 1

 ז~~ע~~א"ללחןא;ת
י;דעתא"לבכללואת

--ז : . :- :

לילה

פניםאלפנים
 .ז ." .ז

~ע:ז~זpוכק.~תע:ז
 ף~~נ;גע~ף

~ר wל;ת 7מ; 9 ת;~~ק ת;ע~~~
 Pסל~בעלה 9 ~~ד;לה:ד

~עיםךח'ם

 י~~ 1ה Jסס~~פ;ן

ר w~ח ה~~
אישבנפשאישמתערבבים . : -: : . . ::· :· . 

הש;בך;תהעיניםכאבאת
 :- ·- ..ז .. : ."

ךד ryסקיך;ת~ת

.ר~ע 7א;~ןב"ל~ני;ן 9 ~~
Wf ~~ ~~~ W ?.ת. 

ןה~תןהל~טנ;זק~יםהדוחמצב
לשלדהצ;ללהוא

ז:- : ..

~~יןסדוס ב~~

 ר:~~~רי.ו~דו

ךידות 9~זבפ;תא;ני:וי~~ים 9

 .ס~~שסגוף~תס~ךזביב;ת

החוצהנמשהואני
-:-' ' : T -T 

המוארהחדראלמבהל
ז- ·:·:- ·:ז : · ..

~ליםד~ים,ךדוף
ומחשבה

זז-:-

עכשיו?לעש;תמה
ז :--:--

~ה.ה~ ב;ד~~ wמ;ריעאי 1סס

ח~לה
תב;אנעימהדוח
זז . :-

 .~זק~ד wיז 99~ס



יוזלנגסטון

פליזמרקקות

~~~rכוש;ןס~ךקק;ת,~ת ז. 
 , : : ."דטך;יט
ז?יי~ג;,

~יזכי,ז:t~ל~זכיק
 .'ץי~~אלם
~~~rס~ךקק;ת.~ת ז
מל;נ;תבמטבחיאדים

". :.::" : , 
~ w ה 9 י~~~אולמ;תזw ת;נ;ל~ל, 

 :ת;נ;ל~~~ךקק;תךך~ש

 . י~זr~~~ןד~להיחל,ק
כוש;ן!חיי,

סנט,חמשה
:-• T :· : 

סנט,עשרה
:-TT י:: 

ד;לר,
T 

לי;ם.ד;לרשני
: •• T : 

כוש;ן!חיי,

סנט,חמשה
:-• T :· : 

סנט,עשרה
:-TT :י: 

ד;לר,
ד;לרשני
:" T 

להינ;ק. ם:ל~~לקנ;ת
דירה.שכרלשלם

: -" : -• T 

 ,ת~ w ~~'יז
 .'אני;םכנס~~ה

:" • T : 

 ..- . . .. !אדיריםאל'הים

 ה~~~~וך~'יןהינ;ק;ת

א'ןי;םונשים
: T • : 

סנטחמשהנמטנע;תבלםוניםימע
: ' T T "•. : -: • 0 T • -: :• : 

 ת;ח~~~~ו~ךקק;תךד;לךים
דירה.שכרותשלום

: -: : -• T 

כוש;ן!חיי,

 .ס~ל~ע.י~י ה~:~?חי~ה~ליז~ךק~ת
 ת;ל~~~~?חיק ח~~~~~ליז

 ,ןךדס~ל.רדקן~~~;תז?.-יל
 .ה.מ.זpלל w ז:~ rr~~~יעי

כוש;ן!חיי,

 .ס~ל~ז~ח~ל תזr~~~~~ךק~ה
-~סהןה הס~~~ w~?חי~ה~ק~ה~רק~ה
להציע.אוכלז.אתלפח;ת

: T -: -• -

 !כוש;ן ,ה~'~;נ

עםנמנה ] 1902-1967 [יודלנגסטון
במאהאמריקניםהאפורהיוצריםחשובי

שבדרום,במידורינולדהואהעשרים.
ובאירופה,הרביתבארצותנדדבצעירותו

 ,ימאימורה,חווה,כפועלהיתרביןועבד
ומנקהבפריז'לילהבמועדוןטבח

-1926במלון.ביתבמסעדתשולחנות

עייף,בלוזהראשוןשיריוקובץאתפרסם
וכתובבאמריקההשחוריםבחייהעוסק

פתחההספרהצלחתג'ז.מקצביבסיסעל
 ,לינקולןאוניברסיטתשעריאתבפניו

לימודיאת-1929בסייםבהפנסילבניה,
מוות , ] 192 7 [ליהודייפיםבגדיםיחםביבשירה,ספרימעשרהלמעלהפרסםיוז .הראשוןהתואר
שקספיר ,] 1938 [חדששיר ,] 1932 [החלומותשומר ,] 1931 [הכושיתהאם ,] 1931 [יקרחומד

המרכזיותהדמויותעםנמנהיוז .] 1949 [אחדבכיווןכורטיס ,] 1947 [פלאשדות ,] 1941 [בהארלם
וענייןחברתיתמעורבותמגלההואביצירותיויורק.בניוהאולםרובעשלהתרבותיברנסנס
 ,וישירפשוטשלוהכתיבהסגנוןהאורבניים.החייםבנסיבותבייחוד ,גזעובניבגורלעמוק

קבציםרומנים,שניגםפרסםשחור.והומוראירוניהסאטירה,שליסודותנוכחיםשלוובפרוזה
מוסיקלי.מחזהלרבותמחזות,וכמהאוטוביוגרפיהקצרים,סיפוריםשל

נהרותעלמדברהכושיאניגם

נהך;ת:ידעתי .ה~יר~~~תי w י~~~ם
 T : • :ז-

קדו~יםע;לם,~י~י~היקים~סרות:ד~הי
מזרימת

אדם.ברדידידם
T '' ':' TT 

 .השח;ךהאחאני
:-' T T T -

במטבחל'לאכא;תיש;לחים
: • • :• ::· -• : T 

~ w יעים,אורחים~~

צ;חק, י~~ ל~~
טוב,או~ל

 .ק~זr~~ו

סר;ת. f ~ ה~י~~ v~זp~הי

צעיר.שחרעםנפותרחצתי
 ' T-- • ז:- ·:-ז

חזp~יבךהואסק;~ג;ל~ד~קסה~~יהי
 .ןילישא;נרי

 .מעליופירמיד;תוהרמתיבנילוסהבטתי
' -: ' -' : ··-: ' ' ' T T T •• 

מחר,
T T 

wt' ס~לסזל~דב
~ w יעו.א;ךחים~~

ואז
: T 

:ע.זל'א~יש
לי,לו~ר

במטבח.""ת'אכל
--• : T 

כשאינהמיסיסיפיזמרתאתשמעתי
T -: • :• • : --• ' ' • : .'' •• 

לי~ק;לן
ס~~יחיק;~תךן~ינריא;ךלי~ס,ל~יו:דד

זpקי~ה.לע.ת~זחיב

גםמה

אנייפהכמהש~~ראו
.''" : -T T ;• :-' 

-במבוכהויב;או
: T : ' T 

נהר;ת:ידעתי
 T : • :ז-

~היקים.~לול~ים t5~סר;ת

 .ת;רס~~ ה~י~~ v~זp~הי

פלועודדמאנגלית: .~~רי~ההוא י~~~ם

 2009מרץ-אפריל
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כדורגלשידי-פנימיתקודה

שטריתשלוםסמימאיריגלעד

 4לבניושיננתםביתימגוש
T 

ל~עי~ה:נ;זךים םי~~~ל~~ש ת:~~
rז~לסזק;ך;ת
ךלת;ת riי .P ;קpז~
ק;ך~יםךו;ן p 9זז:;עמודי

ך;:זקיך;תריקים.~זp~דים

tt לב;םp דודים ל;;הימ;ת~
 .;ויםההחגגתאתשחדרו

:· T : :· :----• 

ר;ל.~וו י~~~ת~ל~ד י~~
ג~ו~~ךץ

רגל.~וול~~י~ז w ~ י~~
 . .rז~יי~.ב;ל r ר.~~
~ווך;ל י~~~ת~ל~ד ~~~
 .שםשבעטנוכמ;

: :· : - T T 

 37,עמ' 200sנתונת,אבןחושן

ובניאני

בענוית,לזהזהב;עט~ם
:-• :· T :· : • :• 

ויגעזהיראני
:-• T: • T •• -

ךו;קע.~היוהוא

כדורגלשידיצמד
לזהזה

~וו.ר;ל~ים T ~;נ
 . ן;~~~ת~!~רבו

נ~ציע . 1
- .-ז

 .~גו~י ט.ק;;~י ל;; ת~ר.~~~ ה~~~ז:;
 .~~עד ת~~.~~~~י~ית~י~ית
ל~ר;טא;~ו Q ~· יקt~~~תלסדין ם;ק~~

~ךדק~יםל~~לה,ת;ןה~זpחיהים~~די~ל
ךש;~~ים~עולים ם:~ /o~רי w~ל ת;~ק;וpז~~

ים-ל-דוש-י

ים.ל--דוש- ~
: T -• 

 89עמ' , 2003אנדלוסהוצאתבאשדודי,תשירים

שרףיעל

ספסלשחקנית
ס~~םתוצאת . 2

אחד,האל
•• T T •: 

 .ס~~ י~~

הזההמ;נויאלל"בנ

 . י~~~~ת~את iמא"ל
ת;עיםכדוויםאחותרה

 .לקןאהי םי~~ז:;~תף"~ד·ל~~ליסהא·ל
 2008בז,גיליוןהרוח','משיב

אלרגיהליע;שההדשא
ז: :·: T •בח;להוה.הבי

-• T T • : 

 יד~~~קווע;תת;ת /oסך
 .ה~;ז-ן~ט .Pך;:זש;

 130עמ' , 2007 ' 16גיליוןגג,

18 
 338-337גליון

• , 



אליאםאבי

נעימהבנהשלהעונשיןכדרר

ס~ח.~~דתת;ך 7ס"ל.ת ה~~ /o~עי~ה. ה~~
 .מהבוזמיםמדדההאצבע;תולפיבהרט,פזרה

~ר~ה w-"ת~וכ~~-~י~ים fס~ךח;ב Tס~ל~~ית Tק;~ה 5 ~
מחנה-יהודה.על"הפשלהב;גךיםבמגרשהתב;ננה

 .ם:~ ת.?ס;ח"~ל w 1 י~- g ~ ·וחודדהדה-ערף 6 :ה~~:קiדי:א
 .סזp~ןשב tiו?דא:רר 7ןצוס~בו~הח~~י wן~א~יסזיחים

חדה-סע;ף~ת~:ריס~ךךןה~קצ;~~יתל W ם:ד:~ך~~ה
~ךמ;ת.לקב;תחך~הלל;ם 9 ~סס"ל.תך~ת

טוד-זק~:םסזp~ה ה~~ .עד wל~~טוק.ל~ר 9ך ,ך~או~~ז , ז~pז~
ס~יד~תח~יסהרט-קלח.:קו~ז~הק, 79פו~~~העםגךןהזpבוד;ת.

ח~ה. /9o~יץ-לימ;ןו~ךןהס~רימוס.על
זיקד;~זכית~נ;ונו~הך~~הקים."ל~ל~נ:י~לל f:ד:ם~ןש;:זש;ע,ךךיס;ק.ד
ס~ליזקי .ל~~ךל~י w .ג;ל ה~~~ w~~ןהזיrזתק~ה. ע~~~~ס~~ידח~יסה

 .סש;~ט~חיעל~~רה ה~.~~ wרסזיחד;ן ...~אוט 7

 43 'עמ , 2007 , 13גיליון ,'מזרח'הכיוון

ליפםקהאוהדותןשי

הגביעשלרביעייוםכדורגל

ז~ז א~~א"ל י~~
סקים. tpל~
ij חנ:ו~ל"אב;~וודg ךנו

 ..~ע.לם wעד rחנ:ו~ד
לזהזהמלים .בעטנושנים
 ·:- ·: . . .ת~·ת f~לי

ב;ךךיםשוב

 .בומבליבמטבח.נו
: • : T •• ::· : : • 

 .חקריחו /o~חד:ם

~ד;קית ij~זpז:רי

 .סןש;ןי wמ;ק~ת~~.רקת

א;סרא;הב י~~ w~~ז:רי /o~~ללי;דעת,זי~
!iij ;ם, o/f ~~קד, 7~א י~

שאשארבימפציוהוא
 •• T •; ·סק~. p tpז~ :ל~פ;ת

הספה.עלנדוםהואבמחצית
--:-' ' : T -T - -

 .ם"~ד ז:~יםש;נ:ו~נו
 .~ו ז~~יt~לrזל;ן ד;.ע~

ה .Pךצ;~~יק.הא;ת;ה 9 ~~ י~~
~ד~ד;ןם wד;סס;ף,עד

ןק;ת,ו~~ילו ש~~~י
פ;ן 7 ~~חנ:ילהב 7

 ,;ת~~rזד

הגביעשלוביעיי;ם
: • • :· -T • -

~tייקו.ס:ם 9 ~

רייכדטדפימפולנית:

 57עמ' , 2005קשב ,לצעקהמוקדם 38עמ' , 2005עובדעםהמות,רקצהעל

זינדראריאל

 1999 ,אירלנד

להשבעלתי"יכבכ;ס.הבטתי
·-:· -T :· :·ז-

מופנ;תיה.פ;דציםשעשבים

ס~יךל~רי·:דק:ס~ .לת;ךץ·לקפ ·להי:כ·:
ל~~יב w : י~~זיר

ךר~ד.

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

~~ח~ה-;הוןה ;מ;ק~
נהוגממ~והזהבחדדא"ול

: -:•:• -:· ' • ;• T 

 .ו~סליל~ךקיע;תש .Pס~~ת~רש 7

להשבעלתי"יכבכ;ס.הבטתי
 ,הס~~ל·:עך;ק; T~ךמונ:וי 1 .ל~~

ת 99 ;תז:;ס~עד ת~ך~;לקי~~~ת;ך 7לפ"ל:כ"?ז:רי
א;נ:ויזיל /o י~~זיר

 .לזpל;~י

לאזניומגיע;תששאל;תמי
ז: T :;ד•עם":ש!~לגב.מוט
T •• • • ' 

 .לו~; wמו~ב
~ירל~דרת. r ~~ ז~~ wס;~בס~ד;לר 9ס~על

סזי~~לים.עד wת;ך 7דאזקי~רמות~ווו
ם /o~ק~ה Wסtק~סה~ת
לע;לם.אשכחא"ל

;• : -: T 

 15 'עמ , 2007כרמלתרשיש,אזניות

גלעדבעדינתאנתולוגיהפנימי,תקורהמתוך

 " 41"מדיהבהוצאתאודלדאותהעומדתמאידי

 2009מרץ-אפריל
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נסיעתושלפני ,מספריום-יום,ביאליק ,בספרוגליקסברגחיים
קופילוב.מראצללהסתפרהלךהואלרינהביאליקשלהאחרונה
אלביאליק.זהולעוזי:אלישעאומרהספר.ילדיישבו"במספרה

בשעתביאליק,נאנחרחוב.זהביאליק ,לבכורהקטןאומרתקשקש,
עלמעלהאישואיןשירביאליקרחוב,ביאליקואומר:פניוניגוב
המסתפרביאליקאותו".מייסריםקשיםייסוריםזה,ביאליקכי ,דעתו
באותיותהדפיסושלוהביקורכרטיסשעלמביאליק,יותרללביקרוב
הזאת,לעובדהרקלאמתכווןאניהלאומי'.'המשוררהתואראתזהב
אמרוהגדר"."מאחוריהסיפור ,למשלהנה, .הכידוןלקריאתגםאלא
נחואולישלה.הלא-יהודיהפספדרטבגללהבחורהאתעוזבשנחלנד

הואלמרד.דהרצוןגםזרםשלוהדםשבמחזורמפניהבחורהאתעוזב
באהבה.המרידהגםמתבקשתולכןבמשפחהבחברים,בלימודים,מרד

הגדרמאחוריהמציץשביאליקכיווןיותרליקוסמתהזאתהאפשרות
זדשלחדרהעלהאורבביאליקארבתי','הלילהשלביאליקגםהוא

 ."יו:נ~~~.ז;ול~~ה ry ,ה~~כrו;ז. ry ;ך~ r~iכלרןה Q~ה i:;כי יכ;:"רואהשאינה
להסתירניסהשלאמישללפניו..,התאימהלאהלאומי'ה'משוררמסכת

הרעבות"."העינייםאתפניםמאותן

למהלשאלה:תשובות 7

ביאליקאתאוהבאני

.1 

זאת;עוןם-;~ה:ש.;ה Qttביאליק,"נחמןחייםשואל~ךים", i"א

Qtt ;ה?" 

הייאושאוורסטעלשהונףכדגל'הכניסיני'בשירהנראההשאלהסימן
'המלטית'הכמעטההתלבטותקריאה.לסימןאחריםבשיריםהדפך

בפואטיקההתשוקהמקריחוקרמיד:וייאמרמחדש.פעםבכלמתפענחת
אחרת.אצבעטביעתשירבכלימצאביאליקשל

לאשהאהובהאתביאליקדימהאחדבמקום

אותההושיבהואאחרבמקום'אייך'>,<בשיר

 'זrן~pזה Rך i'שהיאאיךוראההחלוןעל
היההואלמענהכזונה.הבריותבעיניוהצטיירה

tי:ר tiק~ת<"ןtיrכתשירידעלאפילולוותרמוכן
למענווהיא?'אייך'>,בשיר "י~ i~יצ א~-ה~~:

הרעבות"."העינייםאתפקחההיא

פעם .לשירמשירכמעטמשתנה,האשהדמות

א'ת, [1i~ר:ה iJ("~ל·ע,סךתומאיימתגדולההיא
הרעבות'),'העינייםבשיר "ה~ל~ס~ןה ת~~~
מדלהיוםכלהעומדתבודדה,נערההיאופעם

'תרזה@rז?"<בשיר i~ס;חא~ה :ה;~ iד"חהמראה

4 • 

וחצימצעדפחותנדרשלביאליקזאת:ובכל
הציבורי.למגרשהפרטימהמגרשלעבורכדי

שהקימוההיסטורית""הוועדהלמשל,הנה,
לאחרדובנדבשמעדןוההיסטוריוןהעםאחד

הוזמןביאליק .) 1903<אפרילבנדקישיפרעות

שהההוא .יעודוחתהמחקרלמשלחת
להריחיכולהיההואחודש.מעלבקישינדב

בהריסות,אבןכללהפוךהדם,שאריותאת

גםחיתהמטרתובעיניים.לניצוליםלהביט

אלנסעכךולשם ,בספרהדבריםאתלכרוך
חיבורבמקדםגורובשצ'ינה.ביערחותנובית

ההריגה','בעירהפואמהנכתבהמלומד
המיליםפניהאדימוהיסטוריתדיובמקדם
ניצחהואלחוקר.הניחלאהמשוררמצעקה.

בנדק·אאוט.אותו

עליותרשומרהיההיסטורישדו"חברור

לשונואתלנקוט<אםהארכיאולדגיתהאמת

ביאליקהיסטורישבדד"חברורהעם>.אחדשל
עליהןלהעידשאפשרלעובדותנדרשהיה

בתפקידוביאליקאפילואבללמשל>.הקדרבנדת,<מספרבשבועה
 .משוררכלקודםהיהלאומי''משוררכ

שלאנטנותכישידעודלדדבנובהעםלאחדלהצדיעגםבאהזההסיפור
כמהלהראותוגםהאוזןמןהסמוייםהקולותאתגםקולטותמשורר
 ,ובדמובחלבוהוא,רקכישחשבמישלהציבורימעמדוהיהגבוה
הבערה.מחיראתמשלם

ח11ק

' 

יפה'>.

מהגדרהלהתחמקביכולתלהתאהבמאודקל
מושכותלחברקל'אהבה',למילהמילונית
עלפרטי.למגרשאותןולהדהירהאלהלשירים

תבניתיהיהאוכףכלהביאליקייםהאהבהסוסי

 .עליוהיושבנוף
'י

סומקרוניאיור:

2 • 

 , ן~;~ם~ןיד·; Q~ל ;ץי~: ה~~ [iם; i!ז [i ·ל~ ;ץי~~~ןחן; iל [l]i ן~"
כ"דבעמודקראתיהזההנפלאהשיראת ."ןא~~ד iע 1iד i7;;הךא
שבע,בגילידעתילאדביר>.הוצאתלילדים,ופזמונותשיריםבספר
גוטמןנחוםבה.לטעותאפשרהיהלאאבלבדידות,המילהאתלאיית
 .החלוןאדןשעללפרחודמעותשבגןהפרחיםלפרצופיחיוךהוסיף
קןומבקשהגןפרחיאלפונההעציץפרחאיךראיתישניםבמשך

לשמים,הכותרותעליאתזהפרחהריםכאשרהנידחות.לתפילותיו

 .אותורימוהכוכביםשאפילוגילה
ביותרהמרתקהשיעורהואלרמאותהבדידותשביןהזההדמדומיםאזור

באקזיסטנציאליזם.שיעורזהונחמן.חייםשלהספרבביתשלמדתי
שמש'.קדב'רקהחושךמול'אייך'בשירהשבורהקולד~ברה.התשוקה

הדהרההספרים'.ארוןב'לפניהפחםמריחותמדלמ'הזוהר'המיםצבעי
ב'הקיץהשמששלהמתאבדותהקרנייםמולבן-סוסי' ,מ'רדץהמשוחררת

גדוע'.

5 • 

הראווהחלדןבקדמתאותולהניחכדיאחדשירלבחורצריךאניאם
 :גווע''הקיץהואשלישהשירהריהביאליקי

PiJ תג:כ~:ץ~i ךt נ~סםסב
ך~~ן ttסך i~ת 1

 ם:;ר~ י~~-ל~ך~~ים [iד~ת w ·ל~
i] ז;וב.p9זi סi ן~ןת~. 
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;r:זידים~:ליםדקמ~ךןס.ף~ג;ור;קן
;r:זיד;תן~:ל;ת
ך;~ה qס~~עףףרי q ~ה ryמב;~י~ם:~אף

~ w מ:ר;תq .יד;ת~

סגרירןי;םמעטע;דהלב.ףמתיתם
 . :- :ה~~ד~·~ג:יר~קל;ן 6 ' 5על~
רךז;ו?ם? 'tזקל.אסם~ע,לי?ם?סם ?i ד~"
 ".ה~ן~נכפףח.יס~ינף~אף

תרס"ה

זהב, :הםשלוהצבעים .במכחולהעטאתביאליקמחליףהראשוןבבית
בסלואן·התנועהדם.היאהאסוציאציהערב.ועננישלכת ,ארגמן
מנכיםלאמתבוסס.הכלגווע,הכלהזה.ברגעמתלאדברשוםמושן.
טובה.התנהגותעלשליש

ולטיילותלטייליםעוברבפרדס,מתחילההתרוקנותתהליךהשניבבית
הנמתחהדמיוניהחוטעלהחום.לארצותהחסידותבנדידותומסתיים

שמחהשאריותלתלותאפשרהחסידותלכנפיהטייליםאחרונימעיני
מהקיץ.

עליתדפקמעטשעודהגשםללב.מהטבעביאליקחותךהשלישיבבית
הקודמיםבבתיםאםוחורף.לדיכאוןקונצ'רטוהבריותבלבילחין ,החלון
רשמיתהשלישיבביתחותםהראשוןהסגרירשיוםהריגסיסה,עלדובר
הקיץ.שלהפטירהתעודתעל

אתמאנישביאליקנפלא.הואהזהבשירלאישיהטבעביןהלהטוט
האנושיהלבלדפיקותקוללמצואצריךכאשרמידהובאותההטבע

שלמקולומהטבע,הזההקולאתלאסוףהיאטבעיתהכמעטהברירה
הטיולימיתמוכימאחוריושיושבולמילחלוןלהזכירהעתידגשםמר

"~דק.ח.םבהן:כותבביאליקהאחרונות?השורותלשתיעדזהכלבפרדס.
 . . .רךז;ו?ם? 'tזקל.אסם~ע,לי?ם?

 ".ה~ן~נכפףח.יס~ינף~אף

מנחיתהדוברמפיוט.מתפקעשהשירלאחרשנייהבאותהאלההשורות
רקאינוהחורףשבוהמקוםאלהמתייתםוהלבהעלים,זהבתיאוראת

אליה.להתכונןשישפיזיתתופעהגםאלאנפשימשבר
לומראדםצריךדברים 'ג"כתוב:שםשבת.מסכתעםמתכתבהוא

אתהדליקועירבתם?עישרתם?חשכה:עםשבתערבביתובתוך

תפוחילשקההופךלנרמעבראךכמובן.אירונית,ההתכתבותהנר",

אתהופךביאליקמרהיב.לשונימפגןגםהזאתבהכתבותישאדמה

לראשןנותןענק,גלגלעלמיליםמושיבהואפארק.ללונההשפה
הצמודותהנדנדותאתשוכחלאהואפארקלונהובאותובשמיםלגעת

ממנהמפסלהואהזהובשירכפלסטלינהבידיומשחקהא"בלאדמה.
חיוך.גם

המחלחלותדיוכטיפותבאותהאחרונותהשורותשתיהאםהיא:השאלה
מתיאורבשירהמותךהזהבכלהאםהכל?שםומכחילותמיםבכוס

שיטליאוולמחטלחוטהקדמהרקאלאאינםהלבלעוגמתועדהשלכת
לתפוחיהציווישאחרישחשבמי ,ובכללהחורף?אדרתאתגסהביד

מתחיל.רקהואתם.לאשהשירלדעתנוכחהשירמסתייםהאדמה
הגוויעהאתמנציחביאליקשלהשיריהמכחולאבלגוועאוליהקיץ
השירה.במוזיאוןהקלאסיקהקירעלהזאת

6 • 

שאחריתלמידליהיהתיכון.ספרבביתגםביאליקשיריאתמלמדאני

כהךצחי

פרוידשלשבוי

גופי

חוטים

:פלבהמגדלאדם
TT -:-·· :• :· 

 י.ל~.~~ךלךל'א
ו wלח~~לול
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סטיידלגדטדרדמחררה

גו~י

גו~יחב;

ךןק~ןך~ינ;

גו~י.

ילדאולם
T :• :· 

ל~ף~יות wזד~הב;
 , 47;יrז~ינ;קי;

יפים.החנזים:פי
• --, T • 

המעצרלתאהמשורראתלשלוחרצהןרך" J/על·~דדז:יי"מל;לההשורה
החלוןאדןעלמשקפתביאליקבביתמצאתלמידאותוהצצה.באשמת

מאותולראותאפשרהיהפעםכיההסברמשפטי',כ'מוצגאותהוסימן

אותו.שכנעלאהמשקפת,ולכןהים,אתחלון
בריתוכרתארגוב,זוהרשל"בדד"אתל"לבדי"הצמידשניתלמיד
שבראשוןהתימניםבשכונתהכנסתלביתארוסהביןתאומותערים
לציון.

ונהרפרתנהרמ"ביןהבחורהאיךוהראהסאדועלדיברהשלישי
כפתי-תמצאיהו"ובאשראהובלהלחפשמהציפורמבקשתחידקל"

והביאיהו".אותו

אפשרתצלומיהושאתממוסקבהחדשהעולהשחיתהאחרת,תלמידה
מאהבתבעברית ,אותישאלההאופנה,במדוריאזכברלראותהיה

"ב~דרבשורההשאלהאתחיזקההיא .הומרהיהביאליקאםמילה,
בשפתכריות"ש"נושךואמרה'אייך'><מתוך~די"ך',ב~שליל~~דףךי
הגברים.אוהבימכינוייאחדהואהרחוב

מולוהלוחשעלבכיתהכיסאעודהיאדוגמהוכלדוגמאות.עודויש

 ."רק~ ry~ן·מ~א;ך יי:r.י~ t"לא'השורהבגירמנוקדת

ו.

גרינפלדפרץהיון 970ב·גןרמתהפועלשלהכדורידקבוצתכוכבי
ביאליק.ואיגדו

למ"ד-יו"דביאליק.-נו"ן-'חי"תחיתה:הקהלשלהעידודקריאת
פרץ'.-

גאווה.הרגשתיכאוהדאבלסוריאליסטימעטנשמע,זהמוזרנשמעזה

 ·:·מוקפץ.כדורשלסאונדגםישהנידחותהתפילותשלקולהרגשתי

 2009מרץ-אפריל



הולצמןאבנרשלביאליק

שזרזלמןמרכזהוצאתביאליק,נחמןחייםהולצמן:אבנר
עמ' 225 , 2009ישראללתולדות

כי<"והיהלא-מצא" ~rא;ת /-ש v.:;iwת 1Jרס~~נכך,ל; שק:;כ-.אל·ת~"
 • ; T T T TT •תר"ע>תמוז/ / " 1נ:ו~~א

קח.דףסנהדריןבמסכתנאמרותלמידו"מבנוחוץמתק~אאדםל"נ;"
מטרתןקיימת,מציאותמסכמות ,חז"לשלהחכמהגרתספואמרותיהם

זה,במקרה ,אבלאוטופית.נכספת,למציאותולחנךכנגדה,להזהיר
ועלעליכלומר ,ותלמידוהאדםעלכפשוטה,מעידהדווקאזוזtמרה

הולצמן,אבנרוהמעולההמובהקבתלמידיממני ה~~איןהולצמן.אבנר
אותומלווה ,מהצלחתיחלקבהצלחתורואה ,בהצלחותיושמחהשאני

נעזרתפעםולאהספרותיהמחקרבמעלותוהעצמאיתהבטוחהבדרכו
המופלגות.בידיעותיו

ולספרותלתרבותחגשליוםהיאעבריסופרשלביוגרפיההופעת

ספרות:חוקרבידיהכתובהסופרשלביוגרפיההופעתבמיוחדהעברית:
נחמןחייםהלאומי:הסופרשלביוגרפיההופעתשבמיוחדובמיוחד

הולצמן.אבנרפרופ'המובהקיםמחוקריואחדבידיהכתובהביאליק,
בחקרהמרכזיותהבעיותאחתעלולהתריעלחזורשלמותרדומה

הסופרים.עלמחקרי-תשתיתשלהעדרםוהישראלית:העבריתהספרות
שלמהמונוגרפיהא.מרכיבים:ארבעהלפחותכולליםתשתיתמחקרי

מקיפהביבליוגרפיהב.היוצר:שלויצירתוחייועלהיטבומתועדת
המכתביםחליפותשלההדרהג.עליו:והכותביםכתביושלוכוללת

כתביו.שלמלאמדעיכינוס.ושלו:

שעליהם ,שלנוהקלאסיקוניםלרבותהסופרים,מןמיאיןהיום,עד

רשימותביקורת,דברימאמרים,מחקרים,אלפירבים,ספריםנכתבו
יצירתו.מערךכלאתהמקיפיםלמחקרי-תשתיתשזכהוזיכרונות,

ומתמלאת:הולכתמחקרי-התשתיתמערכתמהם,לכמהביחס
ומדעימלאכינוסשופמן>:ג. ,פןאלכסנדר ,עגנון(ש"ימונוגרפיות

ביבליורגפיותבארון>:דבורהאצ"ג,,ביאליק,פן<אלכסנדרהכתביםשל
שלמהההדרה ;גרינברג>א"צטשרניחובסקי:<שאולועלשלמקיפות

יצחקביאליק, ,עגנון(ש"יחלקיתוההדרהברבר>ח. .<ימכתביםשל
 ,עודוישתחום,בכלשמותשלושהשניםרק ,,שהזכרתיכמובןלמדן>.
מרובה.עדייןהמלאכה •יותרהרבהאיןאבל
הספרותבחקרנוספתמרכזיתבעיהעלולהתריעלחזורשלמותרדומה

תשתית,מחקרישלהטבעיים"ש"הפועלים ,בכךוהישראלית,העברית
והולכים,המתמעטיםבאוניברסיטאות,עבריתלספרותהסטודנטים
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<כלומרלכךמוכשריםאינםוגם ,המחקרשלזהלסוגפוניםאינם

כישורים>.להםאיןגםולכןהמתאימהההכשרהאתמקבליםאינם
על,שמונוגרפיהבכךהכירוטרם"בגדול"והמכללותהאוניברסיטאות

והתקנתומוערתמוארתביבליוגרפיההתקנת ,מכתביוההדרת ,יוצר

נושאיאתהמאשרותהוועדותלדוקטורט.נושאהם-מדעיתמהדורה
 ."הזיt"בגדראינםאדםוחיי "הז'}"דורשותבספרות,הדוקטורטים

את~;כנים ,לכןהאחרים.התשתיתמחקריבנושאיהדיןהוא
לאאבלהספרות;בחקרחשוביםלנושאיםוהמסטרנטיםהדוקטורנטים

שהיסודות,בשעהעליונות,קומותבוניםבה.חסריםשבאמתכאלה
שהיחסאלאבלבדזוולאחסרים.-הראשונותוהקומותהתשתיות

 ,היוצרשלביצירתוהקשבלהעמקתולתרומתהגרפיהלמונוהמזלזל
שלהביקורתשיטותשלההרסניותתוצאותיהןעקבותמזלזל.נשאר
מהדהדותעדייןמיצירתו"היוצראת"לסלקשדרשוהשישיםשנות
זאת .למיניהןהדוקטורנטיםובוועדותהציבוריבשיח ,האקדמיבחלל
מקיףבמחקרהצורךמונוגרפיה,כתיבתשלהעצוםהקושיעלבנוסף

"עצל"בדור ,ועודועודרביםבתחומיםעצוםבידעשנים,רבומעמיק
הדבריםאלה.לתחומיםרבותמחקרשנותלהקדישאותומעודדיםשאין

כאן.אותםולפתחלהמשיךרוצהואיניועצוביםארוכים

המשוררשלוהמקיפההשלמההמונוגרפיהבהופעתיעסקוהבאיםדברי
זומונוגרפיהשלשבחיהרביםויצירתו.חייו-ביאליקנחמןחיים

מקצתם.רקכאןואמנה

אתהמחזיקמועטבבחינתוקצרה,תמציתיתמרוכזת,המונוגרפיה . 1

 ,למשכילגםכמוהמובהק,לחוקרנפש:לכלשווהקריאתההמרובה.
באוניברסיטה.לסטודנטגםכמוהתיכוןלתלמידהספרות,חובב
המילה,שלהטובבמובנהפופולרית,במתכונתזה,מסוגמתומצתספר

עצמואתשהכשירמי ,בחומרמאודשבקימיבידירקלהיכתביכול

ורקוסיפורים,שיריםהיוצר:שליצירתובכללמעמיקאקדמיבמחקר
"העממי"הנוסחלכתיבתלגשת,אפשרזומופלגתבקיאותעמדתמתוך
שלאחר ,לאורדןשלספרוהיאנוספת,דוגמההמונוגרפיה.של

עגנון''ש"יאתלכתובהיהיכולעגנון','חיישלהמתועדתהביוגרפיה
הולצמןשאבנרלהזכירצורךשאיןדומהמתכונת.ובאותהסדרהבאותה

לפיביאליק,של'הסיפורים'ושל'השירים'שלוהמהדירהעורךהוא
דביר.בהוצאתעיניים,מאיריוהערותמבואותעםהכרונולוגי,סדרם

העצום,המחקרכלאתיחדלרכזהצליחהולצמןאבנראמינה.תמצית . 2
לרבותשנים,ממאהלמעלהבמשךביאליק,עלוהמסועףהע~ף

ולהפיק ,ביותרונידחנדירויהיהפרטשוםעללפסוחמבליהזיכרונות,
עליושנכתבמאלההואביאליק .ויצירתוסיפור-חייו"סיפור",ממנו

 ,משהוחידש ,משהוהוסיףאחדכלהשנים.במרוצתמאודמאודהרבה
צורךהיההזההשפעכלאתמסוימת.נימהחידדחדשה,לתובנההביא

גרפית.המונולמתכונתולהתאים ,לסדר ,למייןלקרוא,

והולכתבמהותה,כרונולוגיתהיאזומתכונתהמונוגרפית.המתכונת . 3

זומתכונת •מותוליוםועד ,מילדותוהיוצרשלחייותולדותבעקבות
אבלמתוכם.אותםומפרשתחייושלביבתוךיצירתואתמשלבת

מצביעההיאבבדבדזה.בשילובמסתפקתאינההמונוגרפיתהמתכונת

ונושאיה,סוגיהתקופותיה,על ,יצירתושלהספרותיותתכונותיהעלגם
מעטיםלאגרפיםכביוזאת,עם .ופרשנותןמשמעותןעלורומזת
חיתהכשיצירתו , 1903שנת ,בחייוצומתבנקודתלפתוחבחראחרים,
סיפוראתלספראחורניתחזרמכןלאחרורק , 30כבןוהואבשיאה,

הכרונולוגי.החייםסיפורבתוך"מתח"מעיןגםנוצרבכךחייו.

להאחז"נוסחה"איזולמצואמנסהביוגרפיה,כותבכלחיים.סיפור . 4
לגלותמנסההואויצירתו.היוצרשלחייואתמתוכהלהסבירכדיבה,

 .יצירתולהבנת"מפתח"מעין ,היוצרשלפעילותולכללמשותף""מכנה



שלמלאהביבליוגרפיתרשימהיכלולובמיוחדהתפיסהפריהןהעין,מןהסמויותאלו,אחיזהנקודות
מקורותיו.לתארמוכןשאינוהמונוגרפיה,כותבשלהכוללת

וחידושיםחדשותתובנותבספרישחידושים. . 6"חוקיות",מעיןלהםשישחייםאלא"סתם"חיים
אתיחדהתיךרקלאהולצמןאבנרמעטים.לאובהתאםוסתירותיוניגודיועלהיוצראתהמסבירה

מעטלאהוסיףגםאלאקודמיו,שלמחקריהםשונים,לביוגרפיםכיספק,איןיצירתו.את-
ופרשנותהביוגרפיהאתtקעבדובעיקר:משלו.מהלאהיאוהשאלהיוצר.לאותושונים"מפתחות"

האישביאליקשלהמורכבותלנוסחתהשיריםאכןהביוגרףשהציג"המפתח"האםאלא:"נכון"?
אותןשעיצבכפי ,יצירתושללמורכבותוממנהומנסחזהלצורךהיטבמודעהולצמןאבנרפותח?

זהוגם":"גםבחינתשלו.ביאליקב"סיפור"להבנתבמחקרהמסתמנותהשונותהאפשרויותאת
במקומות-מפתחלכןאחת.ובעונהבעתזהבתוךמחקריםעלבהתבססביאליק.שלהיוצרתאישיותו

וכךכךאחד""מצדמסוג:הניסוחיםרביםבספר ,היוצרעםהמעמיקההיכרותוועלרביםוזיכרונות
 :> 218 : 200<עמ' .וכךוכךכךאחר""מצדו ,וכךלשלושההאפשרויותאתמחלקהוא ,מכתביולרבות
"לבין"."בין"וכן:סיפורואתלספר"ניתן :> 10<עמ'סיפוריים""קווים

בשלולמעשה,למקורות,ההפניהשיטתבשל ,אותולתאראפשרשונות.ראיהמזוויותביאליקשל
בלתיואוליקשהלמקורות,אי-ההפניהשיטתםmודםtי """'י'י'""'י ........ .,,.אסופייתוםשלוניצחוןהתגברותכעלילתאח,דמצד
תרםומהאחריםמשלשאבמהלדעתאפשרי ~---------~תוךהמגבילה,גידולוסביבתעלומושפלדחויעני,

הממציםיסוחיםחבמקרה,בכלאבל •משלוהקשה.ילדותובושחרתההצלקותעםהתמודדותכדי
 ,והיפוכודבריחדהכולליםהמורכבות","נוסחתשלבמיוחדוהבהירים,שלטרגיתכעלילהעצמהזוחייםפרשתלתארניתן ,אחרמצד ]--- [

המונוגרפיה.שלהמרכזיותמתרומותיההם ,וניגודודברוהתמעטהביאליקשלשירתוהלכהכיצדצעיר:בגילוהיאלמותדעיכה
המשולבתהמחקרשיטתמתוךמהרבה,מעטדוגמאות,ארבעכאןאביא , 1905שנתסביבנשימהעוצרותלפסגותשהעפילהאחריקצרזמן

 ,כמובן ,וייתכן ,לגביחדשותלפחותחדשות,תובנותכמהובתוכה ,שלו ,מנעוריובושקינןהדיכאוןידיעלושףתקהיוצרכוחוהוכהכיצד
שכתבודבריםעל,מבוססיםבשביליאלהמחידושיםומקצתטועהשאנישלמשנייםערוציםבשללחייושלהשנייהבמחציתשקעוכיצד

וחשובים.מענייניםהםיהיה,שלאמהאחרים.אוהמעיקההפיוטיתלשתיקתוכתחליףוציבוריתספרותיתפעילות
אורכםלכלביאליקחייאתלציירניתןנוסף,מצדעליה.כחיפוי
שאיפהמנוגדים:ויצריםדחפיםשלמוכרעבלתימערכהכשדה

להתכנסותכמיההמולציבוריתולאחריותהבריותביןלמעורבות

עמוק-צורךלאומית:שירהמולאישיתשירההיחיד:ברשותמופנמת
באה:שלאאהבהנפשכליוןמולחומרובקנייניבורגנייםבביטחונות

טבעיתזיקהמולמפליאהרוחניתהעמקהמוות:כיסופימולחייםיצרי
הקיום."שלהחושנייםהארצייםלהיבטיםעזהומשיכההמעשהלחיי

אינםהאלההסיפורייםהקוויםש"שלושתלכךמודעהולצמןאבנר
ויצירתוחייובפרשתמעוגניםכולםאךזה,עםזהלכאורהמתיישבים

דרכועלמצהירהואזומודעותמתוךמורכבותה".ומכאן ,המשוררשל

אלאמזה,זהלהפרידםלאואףביניהםלהכריעשלא"בחרתישלו:
אחתהיא ,זומשולבתנוסחההדברים".בהרצאתיחדאותםלשזור

כלעלויצירתוביאליקשלחייוסודולפענוחהספרלהצלחתהסיבות
נפתוליהם.

 .מחקרולמושאביחסואיזוןעללשמורהצליחהולצמןאבנראמינות. . 5
ולהתיכולעבדואלאלחומרלהשתעבדלאשהצליחלעילנאמרכבר

הצפויותהסכנותמאחתלהינצלגםהצליחהואאבלחיים".ל"סיפור
מבליאותה,ליפותמבליהדמות,עםלהזדהותביוגרף:לכלהאורבות

שלהציבוריחסיאישהואאיןותקלות.חולשות,ולהעליםלהסתיר
 ,מתוכואותולהביןמנסההוא .שלוהקטגוראיננוגםאבלביאליק,
וגאוניותו.חולשותיוחסרונותיו,גדולתו,כלעלאותוולהציג

שעליהםהחוקרים,לקודמיוכבודמתוךכתובהספר .לקודמיוכבוד • 6
המתכונתלפיאבלזה.ספרלכתובאפשרהיהלאובלעדיהם ,הסתמך

שמות","מפתחבספראיןהמחבר,עלנכפתהרבהשבמידההסדרה,של
רשימהויש ,החוקרעלובמיוחדהקוראעלמאודהמכבידדבר

נעזרשבוהשפעמתוךמהרבהמעט ,מאודמצומצמתביבליוגרפית

הכותבכלפיטענהאינהזואבללפגם,טעםבכךיש ,לדעתיהכותב.
הראוימןהרחבלקהלהמיועדספרגםהסדרה.לעורכיביחסאלא

המיועדספרגם .יצירותומפתחשמותמפתח"מפתחות":בושיהיו

אומרם,בשםדבריםויביאלעולם,גאולהשיביאהראוימןהרחבלקהל

לאידיים[הרמתידיים""הרמתהביוגרפיות:העובדותבחינתא.
פעםשבכלכמשההעצמה,שלבמובןאלא ,וויתורייאוששלבמובן

<שמותעמלק.עלישראלגובר ,וחףראהרןבעזרתידיואתמריםשהוא

 ]> 12י"ז
"שובהשנים,שממרחקלכךמףדעביאליק,של,כביוגרףהולצמןאבנר
האמנותי"הבדיוןשלרישומולביןאותנטיזיכרוןביןלהבחיןניתןלא
ממשיותעובדותהפרדלבליעדהותכוחייושלהראשיתב"תקופתוכי

אמניםוכמהכמהאצליימצאושכמוהו ,אוטוביוגרפימיתוסעם
מףדעתידיים""הרמתכאןישכשלמעשה, ,לכן .) 30<עמ'רומנטיים"

בתקופתהממשייםהביוגרפייםהפרטיםבירורשללאפשרותבאשר

מספרשלמשולבת"הפעלהשל:שיטהבספרנוקטהואהראשית,

ביניהן.לסתירותואףלהבדליםמףדעותמתוךשונות,פרספקטיבות
הצעיר]ביאליקשלהייחודיתהחייםפרשת[אתלהוציאובכך ]--- [

 .) 31-30<עמ'יותר"רחבראלינפחלהולהקנותרומנטיתאגדהמכלל

שאותרממסמך ) 2003 (לאחרונהרקמסתברלמשל,כך,הולדתו.מקום

בז'יטומיר",המחוזיהממלכתיה"ארכיוןמתוך ,אבנרישמואלבידי

קילומטריםכשלושיםהשוכנתאיווניצה,העיירההואהולדתושמקום
 .) 32-31<עמ'ואדיבכפרשנולדצייןביאליקואילו ,לז'יטומירממזרח

משפחדתןעקרהלימיםרךש"בהיותו ,הולצמןאבנרכותב ,לשעריש

לידתו".כמקוםבזיכרונוהכפרנטבעוכך ,אביושלעיסוקיולרגללראוי
שיש ,יתכן ,ז'יטומירמחוזשלבמפותמופיעאינוואדי'זה,כפר

קילומטריםכשמונההשוכן > RADOVKA <רדובקההכפרעםלזהותו
 .) 32<עמ'לקורוסטישובממזרח

ברורהיהלאזה,חשובפרטגםביאליק.שלהולדתובתאריךהדיןהוא

עםיחד ,בז'יטומירבארכיוןמסמךמאותושהתבררעד ,צורכוכל

ולפי , 6.1.1873הוא:הולדתושתאריךממנוהתבררהולדתו.מקום
תואםאינוהעבריהתאריךאבלתרל"ג.טבתחודשהעברי:התאריך

בטבת"עשרהצוםשלהסמליבתאריךנולד"שלפיההמשוררגרסתאת
בכל"אךנוסף:פירוטבלי ,הולצמןאבנרכותבזאת,עם .) 36<עמ'

 2009מרץ-אפריל
23 



ר-

מכללזוגרסהלהוציאאיןזאת
אתמזכירה ,זוהתלבטותאפשרות".

ביחסעגנוןש"ישמסרהתאריכים

שחיבר ,לארץולעלייתולהולדתו

משמעותייםתאריכיםעםאותם

את ,בןוכמוהאומה,בתולדות

פן.אלכסנדרשלהמיתיתהביוגרפיה
ללאנוספת,להתלבטותדוגמה

שלהשפעתושלבשאלההיאהכרעה
סדןדבלפיביאליק.עלאחד-העם

שבלמהפאטאלית""פגישהזוחיתה
מלהמריא,שבתוכווהדמיוןהרגשאת

והמשטרהסדר"דווקא ,מירוןדןולפי

הכרחימרכיבהיו ]--- [הפנימי

<עמ'והנזיל"הרופסגרעינהמתוךהבוגרתהפיוטיתאישיותובגיבוש
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ברדיצ'בסקייוסףומיכהביאליקיחסיפרשתסופרים:עםיחסיםב.
 .) 24-23<עמ'

 ,הולצמןכאבנרשמיוביאליק,ברדיצ'בסקיביחסיוהירידותהעליות
היטב.אותןמכירברדיצ'בסקישלהמובהקיםמחוקריואחד

בבקשהושלוש,העשריםבןלביאליקשפנההראשוןהיהברדיצ'בסקי
למסהכהכנה . 1896בדצמבר ,חייוקורותאתהכתבעללהעלות

לאחרשניםארבעהיהזהשירתו.ועלעליולכתובשהתכווןספרותית
כעשריםהופיעושכברולאחרביאליק,שלהראשוןשירושפורסם

לביןשבינוהרוחקרבת"אתהולצמןאבנרכדבריזיהה,.מי"במשיריו
שואפיה'צעירים'שלהמתגבשלמחנהאותולצרףוביקשביאליק",
נאמנותובשלאוליהסתייג,המופתעביאליקהעברית.בספרותהמהפכה

היהומכתבומי"ב,שלהמובהקיריבוימיםבאותםשהיהלאחד-העם,

"ממילאוהתוצאה:ביטחון".וחוסר"דכדוךשלבאווירהוכתוב ,קצר

נכתב".לאברדיצ'בסקישלהמתוכנןשמאמרומובן
המשךישומודדותיה,עליותיהעלביניהם,זומתוחהיחסיםלפרשת

מרגשובמיוחד > 186-184 : 182 : 123בעמ'<כגון,הבאים.בפרקים

שנייהלפגישהביאליקהגיעשבוטרגי-מבי,ךמעמדאותושלתיאורו
ועייפות":בלבול"מתוךקודמתהאתשהחמיץ,לאחרבברליןמי"בעם

מראש,הודעהבלא ,ברדיצ'בסקישלדלתועלנוספתפעם"כשהתדפק
לעולמוהלךאביוכיהבןמפילשמוענדהם ] 1921 [בנובמבר 18בצהרי

והיהלדירההוכנסביאליקקצרה.מחלהאחריכןלפניקלהשעה
 .) 186<עמ'המת"הסופרשלבפניושחזההמשפחהבנימלבדהאחרון

לתיזהבהתאם ,הולצמןאבנר~רשמי"בעלביאליקשלהרצאתואת
חיתהלאמי"בעלשההרצאהנראה ,דברשל"לאמיתושלו:המרכזית

בההיהאדרבה,אחד-העם.שלמהשפעתוהשתחררותשלעקבימהלך
המשענתביןביאליקשלהחוזרתלהיקלעותורביםמניאחדביטוי

ההיקסמותלביןמורושלהבהירהבמחשבתושמצאהמוצקההחיונית
תכניה,עלברדיצ'בסקישלבכתיבתושהתגלםוהאנרכיהמרדניהצדמן

 .) 187<עמ'המועצמות"ביטויהודרכיהיצריים

והאישיותגרפיהחכיוביןהצמידותביאליק:שלאישיותומורכבותג.
בתוכם.המנוגדיםהשיריםפרשנותלבין
הם,ביאליק,שלהמורכבותחידתעלהתוהההולצמןאבנרשלדבריו

 ,כדרכוהמבוססים,והתמציתיים,הקולעיםבניסוחיהםמפתיעים ,כאמור
ביאליק.חייל"סיפור"וכפופיםאחרים,שלמחקריהםשפעעל

אתתיארואילך>, 96<עמ' ) 1903-1900 (הזוהרשירת"ארוסה:בפרק:

24 
 338-337גליון

ביצירתוהמנוגדיםהכיווניםשני

שטופי"שיריםבבד:בדהמתפרסמים

שמחתורוויימתפרץכוחמלאי ,אור

'זוהר','צפרירים',כגון: ) 100<עמ'חיים"

החורף''משיריהחלון',פתיחת'עם

"ערוץ"שיריבבדובדהראשון>,<המחזור

קדרותצללים,"אפוף ,ביצירתונוסף
מסע-'שירתי'"הפואמהכגון:וכאב",

העמוקיםהחווייתייםהמקורותאלחקירה

 .) 102<עמ'יצירתו"אתהמזיניםביותר

מקור"העברתשל:"המהלך"בתוךזהכל
הקדושהמעולםהשירהשלהסמכות

הלאומיתהספירהמןאוהאלוהית

האישית"הביוגרפיהמעמקיאלהקיבוצית

 .) 103<עמ'

עליה:נכתברבותשכהמדבר','מתיהפואמהשלבפרשנותהדיןהוא
והניגודיםהמתחיםסבךשלדחוססמליכייצוגהיצירהאתלראות"ניתן

שלאדיריםביטוייםביןשנים:באותןבונתוןהיהשביאליקהאישיים
ביןמוות:ותשוקותדיכאון ,רפיוןגילויילביןמתפרצתגופניתעוצמת

המסורתשלהכבדהידהלביןהיצרייםהחייםמרחביאללפרוץהשאיפה

ליליותתמונותלביןבלובנוהמסנוורהאורתיאוריביןהמעכבת:הדתית
לבין·זועמתשוצפת·נבואיתציבוריתרטוריקהביןוקודרות:חשוכות

מורכב"מיצויבפואמהרואההואוכןהיחיד."ברשותחרישיתהתכנסות

פחותלאוהגבורההעוזמשוררהוא"ביאליקנפשיים":מתחיםשל
ואתהגדרותאת"ניתצהוהפואמההלאומי":היגוןמשוררמאשר

שירתו."אתלדחוקימיםבאותםממשהמבקריםניסושלתוכםהתחומים
 .) 116<עמ'

תרבותכגיבורביאליק .ד
שלרישומואתמתארוטיבם",חייהיומה"ראהבספרהאחרוןהפרק

רחובות,בשמותשהונצחכפי ,כמשמעופשוטו ,הארץמפתעלביאליק
 ,ופטירתוהולדתוימיאתומלוויםשליווהטקסיםומוסדות:בתים
"קצהעלזהכלהיום.ועדפטירתומאזגוליהםגילוהנצחתוודרכי
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לי.הציקומשהו ,השולחןעלאותההעמדתיצעירה".אשהשלדיוקן 1472-1400כריסטוס"פטרוסבמוזיאון:גלויהקניתי
מצאתי.אשרזהוהנהאותההוצאתיהנעל.בתוךקטנהאבןזוחיתהכאילו
מכובדתבורגניתמשפחהמשפחה.ושםלההיהפרטיששםמישהישלדיוקןכריסטוספטרוסציירשנהמאותכחמשלפני

בנמצאעדייןהיולאאזבמוזיאון.תלוייהאשהואההזמנה,באהכךלשםלאהגון.מלאכהבעלאצלהדיוקןאתהזמינה

שונה.למשהודעתםנתנוהם"אמנות".לאואףאסתטיים""ערכים
פיזיקה,לכימיה,תודותהתמונה.בתמונתבלבד.בס~תקrזאלא ,עיקרכלבתמונהלאמביט,אנישנהמאותחמשלאחר

כיעצוב?אניומדועלשמוח.עלילכאורה,האמנות.ותולדותהמוניאוןלמדעיתודותפוליגרפיה,הצילום,שלטכניקה
המתמסמסיםהמתקפלים,המצטמקים,מהחייםלפליטהאפואנותרומההאסתטיקה.אתאניואילוביקשוהחייםאתהם

מתגונן.אנייותרולאאסתטית,חוויהעותקים.ברבבותבפרוטותהנמכרותמלבניות,ניירלפיסותשנגזריםוהסטריליים,
"קוויסגנונית",ב"הבעההכלמתרץאניבפרץ.עומדתשליהבורותורקאךהאסתטית".ב"חוויהנחלהכלליאיןבפניה.
 ...הללוולחייםלזהמהאךצבעונית".ו"דינמיקהמתח"

ולאבוחלקלקחתילאכי ,בפניעתהנעולוהתרחשפעםהיהאשרהכלהכר.ללאטושטשווהעקבותנשרפוהגשרים
קיים.הייתי

אפשרי.הבלתיאלהזמנהומפתח.פשרללאקוד ,לפניהואאותרק ,ממנינבצרהדברכיבזה,משתתףאינניעתהגם
כפריים!יראהמבתיאיקונותגונביקדושה,בתשמישיידהשולחיםהנפש,אניניהאינטליגנטים ,הללוהאתאיסטים

אפריקאים,שבטיםשליומיןעתיקותותרבויותהפולחןאספנילבנות,עולםבבירותימינוכרךתושבי ,הללוהאירופאים
פרימיטיבית"."אמנותבפיהםהנקראים

שציירשעהכריסטוס,פטרוספניעלשנחהמבטאותווהואלפני.גלוישבדיוקן""החייםאמתאותהמכלאחדפרטורק
הצלתי".נפשי"אתבכך,דיואםהדיוקן.את

נובל

לכבודופטריוטייםשיריםמנגנתהתזמורתרגליו.עלעומדשבקושיחולניקשישנובל,פרסבעלמגיענידחפולנילכפר
השירותים.אלבדחיפותלרוץעליו-מהלזמןהחגיגהאתלהפסיקהקשישהנובליסטמבקשלפתעהפרס.בעלשל

השירותים,מקוםאלהואאףרץ ,ביותרהמודאגהעירראשחוזר!אינוהנובלובעללכתשירילנמנםממשיכההתזמורת
עלהאחראיתוהמנקהמרהזועקהנובליסטעיניו:שראומהוהנההמכוב.דלנובליסטאירעמהבדחיפותלבררכדי

ידביקשהנובליסטבהחלטואסורמחלות,הרבהכךכלישבימינוהמנקה,משיבה ,כן-להיכנס.לומניחהאינההשירותים
 ·:·העיירה.שלהשירותיםבאיאתהממארתבמחלתו
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המעטיםהמתרגמים

מעדיפיםמעברית

פרוזהלתרגם

בשירתןפולנית""אסכולהקיימתהאם

פולנימשוררהייתילאאםזדשאלהעללענותיותרקלליהיה-
אניאבל .יותרגדולממרחקהפולניתבשירהלהתבונןיכולתיואילו
האמנותוכןבקולנועפולניתאסכולהקיימותשהידכשםכיחושב

קיימתחיתהגםכך ,וייחודהבעהרבתאמנותהכרזה,שלהפולנית
 1956אחריבמיוחדלעיןגלדיהחיתהלאהיאבשירה.פולניתאסכולה

עלנקבעשלההטוןהעשרים.המאהשלוהשמוניםהשישיםשנדתובין
רדזיביץ'תדאדשכמדלעצמםונבדליםמזהזהשדניםכהמשורריםידי

אנסהלאהרברט.וזביגנייבשימבורסקהויסלבה~~לו~בסקי'מירון
תכונותיהכיסבוראניאבלבשירה,הפולניתהאסכולהאתלאפיין

המשוררשלפעילותו("תחוםלמציאותהזיקהבןביותרהמובהקות
הדיאלוגהמציאות,אםכי-הרברטזביגנייבאומר-ההווהאיננו

וכןאותן")האופפתהקונקרטיתהמציאותעםהאדםשלהעיקש
למציאות",פתוחחלוןהיא"המילהלהשהודותהסמנטית,השקיפות

המסורתגםמאודחזקההפולניתשבשירהאףהרברט.אתשובלצטטאם

בילושבסקי'אצלבמיוחדביטוילידיבאהוהיאהלשונייםהניסוייםשל
המודעותאתלהוסיףהראוימןלאלהשימבורסקה.שלמשיריהובכמה
העשרים.המאהשלהטרגייםלניסיונותפוסקתשאינה

הספרות,עלחיוביתהשפעהישלצנזורהכיהואנכוןהאם

מהןעקיפותחדשות,הבעהדרכילחפשעליהכופהשהיאמפני

הקומוניסטית?בתקופהזהבהקשרשלןהאישיהניסיון

יוצרת><כלומרחיוביתהשפעהלהיותיכולהלצנזורהכימאמיןאינני-
חדשיםגווניםלחפשהספרותעלכופההיאהיותרלכלהספרות.על
ככלהספרות,דלים.הבעהאמצעיואלההאלגוריהאוהמשללשוןשל
צנזורהלאאיןכאילולכתובפנימית,חירותדורשתיצירה,שלסוג
ומרגריטההאמןאתכתבבולגקובכשמיכאלפוליטית.משטרהולא

בתקופתשלדהמופתיצירתאתשחיבראףברוחו'חוריןבןהיההוא
פהבעליצירותיואתחיברסדלזיניציןאלכסנדרסטלין.שלהטרור
בגלות.-ברודסקייוסיףהעבודה,במחנה

הקומוניסטית-בפוליןחייתיזאתשבכלמפנימזליותרקצתהיהלי
מהסובייטי.מתוןיותרקצתמתפורר,קומוניזםהיהכברזהאבל-אמנם

סיפרב;?ב~רג, 1988בשנתשפגשתי ,ברודסקייוסיףאיךנזכר<אני

שיריםקראשבהםהפולניים,הספרותייםהעתכתביבשבילוהיומהלי
השבועוןב'פשקרדי',הקריאהאפילואוושימבורסקה,הרברטשל

הבעיותזהכלעםגלציינסקי>.אתלמצואיכולהיהשםהפופולרי'
המשורריםאחדשהייתימפנימוקדם,התחילוהצנזורהעםלישהיד

השיראתלכתובהתחלתי 1967שנתבשלהידורי.שלהראשונים

אירועילפניעוד ' 1968בתחילתאותוסיימתיבירחון'המיוחד''שליחנו
ביןשהייתי )'םרז'('נווט'בירחוןהשיראתלפרסםניסיתימארס.

לאהצנזורהאבלנובמבר'בגליוןלהופיעהיהאמדרהואמשתתפיו.
הצנזורה.ידיעלשנפסלשליהראשוןהשירהיהזה •הופעתואתאפשרה

בדפוס.להתפרסםשירייכלולאויותריותרקרובותולעתיםמאז
לאעודאזפשוט,היהלא<זהכתיבהבמכונתאותםלהעתיקהתחלתי

הסופריםכיעדייןלדעתבלילידידיםולחלקמשלי>מכונהליחיתה
כשהצנזורה , 1973בשנתה"סמיזדט".אתהמציאותלוייםהבלתיהרוסים
כמהבחרתיקיבוצי'אורגניזםשליהשלישיהשיריםכרךאתהשהתה
<תחתלעצמההעומדתכיחידהאותםסידרתימהספר'שיריםעשרות
באופןכרכתיעותקים,בשבעה-עשרהעתקתיאפשרי"),"הכלהכותרת

עלחתמתי 1975בנובמברלידידים.ולשלוחלחלקוהתחלתיחובבני
שחתמורביםעםיחדונכללתי'בחוקההשינוייםנגדשמחה-59המכתב
והתחלתיברוחיחוריןבןחשתיכבראזאבללדפוס.האסורים'ביןעליו

'קדלטדרה'המהגריםבירחוןאולהתהוות,שהחלהשני'ב'מחזדרלפרסם
שדםהוצאתילא 1989שנתעדבפריז.לספרות'ב'מכדןוכן('תרבות')

<והצנזורההצנזורהמשרדפיקוחתחתשהידהרשמיותבהוצאותספר

המערכת>.שלהעצמית

הפולניהקוראיודעמה

השירהעלהשורהמן

העברית?

הפולניהקוראכיחוששני-

שירהעכשיוקוראהשורהמן

בדומהרחוקות,לעתים
פתיהצר ,האמריקאילקורא

כברזדמבחינההגרמני.אד

אבלהמערב.אתהדבקנו
הפולניהקוראשלבספרייתו
מבחרלבטחנמצאיםהאמיתי

("סוףעמיחייהודהשירישל
של ,) 2000התפוזים",עונת

בתרגומה("האחרון"פגיםדן

של ,) 2004עמיאל'עיריתשל
 ,"רהז"(ביאליקנחמןחיים
אפלפלדאהווןעםצקייניקרוישדדהסונטותאפילואולי ,) 2005

בלונדון.מהגריםשלבהוצאהשפס,זאבשלבתרגומוגולדברגלאהשל
בתרגומו ' 1988 (חדשהעבריתשירההאנתולוגיהאתגםמכירהוא

בתרגומו ' 1995 (ישראליתאנתולוגיהאתוכן >ינ~~~אלכסנדרשל
השירהשלהאנתולוגיהאתלהכירגםיכולהואגז'ש~ק>.מריאןשל

מפוזרותיצירותגםישבלונדון.-1974בשפסזאבשהוציאהעברית

להופיעמרביםלאהעבריתמהשירהתרגומיםספרותיים.עתבכתבי

 .הלשוןידיעתאיבגללובראשונהבראש ,הצערלמרבה .אצלנו
מכירזהובזכותפרוזהלתרגםמעדיפיםמעבריתהמעטיםהמתרגמים

ואתגרשלוצרויהעוז,עמוסשלספריהםאתהיטבהפולניהקורא
 .קרת

בשנתלמשל'כךחדשה.עבריתשירהגםאצלנומתפרסמתלעתמעת
('סופריםשוויצה'נא'ליטרטורההיוקרתיהספרותיהירחוןפרסם 2005

ישראליםמשורריםשישהשלמיצירותיהםקטנהאנתולוגיהבעולם')
וייןואשרערמוןדןאדר'אמירסומק,רוני ,דורמשהמשעול'אגי-

שנהאור.אמירעםראיוןוכןשדניםמתרגמיםארבעהשלבתרגומם

טארנדבסקהבאטהבתרגוםאדראמירמאת"שיר"אדרראהמכןלאחר

פורטרט.בהוצאת

~~ 
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להביןייטיבמי

 4ל Wסזקךי;ןת w~חו~תלס~יד~י~יב~י
ס~ךעיד 4 ~ל~א.ל~ם

השעההגיעה

ק,·ל?רח;ןרהוא~סד;ת םי~~~

 .וrיt~~~ס~:תךל.ת~ת~על ן~~~ם

השעההגיעה
• • T T T -

ט;רדנ!!יםגזוס;גרימכסיםברזים,ודלת;ת,שחל;נ;ת
.'' -: T ' T : ' : ' : '' : -T : • • 

-~שוריםלה;~יא~~חילו

w לד~רא·ל
rוזp~לי~~הץעל

בר:פבת.פתא.םב;נז:פרשאתה
."' -T T : ' : ' T -.'' ."' 

שלךהבעיהזאת

:פמדמהא;מר- 4שלהבעיה:פברז.את
: T TT : -:• : '' ' :,•' ."' 

v סתולv לק;ךא~לייקעלס~יב
 .~צ;ךןה~ר wס~ר~דיג;!ל~ת וי~~?~ה~יא;

~~ 

חששאניהעשרים,המאהבניאחדיםמשורריםלהזכירלעצמיארשה
פולנובט,ברטולטזק"ש,בליוילקה,מדיהויינוכמואליהםקרבה
מגנוםהנסאודן'ו"הצווטייבה,מרינהמנדלשטאם,אוסיפצלאן'

גונוברוחם,לואיסהודחהז'אקוב,מקםברודסקי'יוסיףאנצסברגר'
המשורריםולבסוףפגיםדןעמיחי'יהודהסוצקובר'אברהםאקלוף,
יוליאןואט,אלכסנדרפייפר'תדאושלשמיאן'בולסלבהפולנים

בילושבסקי'מירוןשימבורסקה,ויסלבהמילוש,צ'םלבבוש,פשי
אניבודדים.משורריםאלהלעתיםאחרים.ורביםהרברטזביגנייב

מאוד:מעטעליויודעאניאשרמשוררשלאחדשירלמשל'אוהב,
בתרגומוהחמה'שקיעתלפניאמי'תפילתלשירהכוונהבף~"ןה,נףחים

 ·:·מילוש.צ'סלבשלהיפהפה

בשנותהחדש""הגלמראשי ' 1943ילידומתרגם,מסאימשורר,-קריניצקיוישרו
השמונים.בשנות"סולידריות"ומפעיליהשבעים

קריניצקיוישדד

ויכפלורוומפולנית:

RUE DE POITIERS 

 .י;רךשלגמאחרת,צהריםאחרשעת
: ---T :ז-• : .. · :·:· :· :• •• 

סש;~תיי 9ך'א;ך~מוןא;ןסךחקא.ל

סזpךן~ה:~ק~הר·~פ~ר;רר;~ים

~ליט ;א( תע~~~ ף~~~קל;זpר
~דוחים)ק.ת .r ל~~קו~ה o/W ה~~ר~~זייז;
 ת;כי~~~~טוףסס;ךג,עללזp~במ;קיף

ל~י;ת.ו~זכות רז~~~~ה w~זpק
פתוח.טרנזיסט;רל;היהע;ךאתמ;ל

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

סעת;ןעלסק;~א;ת ת;ע~~~סךר;ת 9 ~ ם;!!ס
 .םי~~~זיי~ם Wוירחים ת.?.ל י~~;פ:ל W ת;כן~~~

לקרואלומדתבתי

:פ.העדשגתהשלאבתי
• • :• T : T -' 

ו~ת·בקר;אל;ק.ךת

ל~ע;ת~~חילהע~~וךןק

שליהישנ;תטעוי;ת-אנ;שאתחיואני
-:-• -:· T ·:: T : -:· • 

ושוב.שוב

לכךותרםעמיחייהודההואבפוליןביותרהמוכרהעבריהמשורר

שנכתבעמיחי',יהודה'אלהרברטזביגנייבשלהמרגששירולבטח
גםכתבהרברטכילהזכיראוליכדאי ,ן-991בלירושליםמסעואחרי

שנשארפגים'),דןשלהשיריםאתמחפש('אניכותרתללאשיר

ופגים,עמיחישלאחדיםשיריםלפחותלתרגםרצההרברטיד.בכתב

מחברתנמצאתהפרטיבארכיונוהצער.למרבהלו'עמדלאכוחואבל
פגיםשלדיוקנאותשני<וגםפגיםדןשללשיריותרגוםהתחלותובה

חדשהאנתולוגיההוצאתמזמןחבעצמיאניהזיכרון>.מןציירשהרברט
מתרגםכידועאבלמתרגמים,ומחפשזמננובתעבריתשירהשל

אמיתי.משוררכמונדירות,לעתיםנולדאמיתי

ללבך?ביותרהקרוביםהמשורריםהםמי

לכןכולם.בשםלנקובעליוקשהללביקרוביםמאודרביםמשוררים-
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ADHOMINEM 

ס~ליtקיסד;רל Wלס~~~המור 9
הבריתנעלתרוסיהעל

-: T -;---:• 

היטלומפניננס;נובטנךט;לד
:·: : ::· : : .. · .:·· . ::· 
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גריםאצלאוכלים

רעבמצוקתגריםהאחיםמעשיותממאתייםבלמעלהרבותעשרותב
עוניעלמאודהרבהאפואבהןומסופרבעלילה,מניעכגורםמופיעה
במעשיותרבותפעמיםעודמופיערעב •מחסורשלבסיסיתהכיברמה

משקף,רבותעםבמעשיותבמזוןהאינטנסיביהעיסוקמשני.כמוטיב

סיפורגםמצויאמנם,קשה.למציאותבדיוןשלפיצוימעיןכמובן'
נטולהאוסף,בסוףאחדמפורש"ריאליסטי"

המרההמציאותמוצגתובווגאולה,רחמים

שיהיהכדיאותךלהרוג"עליפיצוי:ללא
ואחרהאחתל~תהאםאומרתלאכול",מהלי
הבנות,עונותיקרה","אמאלשנייה.גםכך

יוםעדעודנקוםולאלישוןנשכב"אנחנו
כלמופיעיםאחרותרבותבמעשיות 1הדין".

ומזונותלמיניהםמאגייםממש,מזונותמיני
צדדיים.בהקשריםנוצריים,בעיקרקודש,

הרבהגםנמצאהרביםהמזוןאזכורילצד
כשירותמבחניאפילווטבחים.טבחיות

כאלהמפונקות,לנערותנעשיםלמלוכה
והתנסותהתבגרותשלבמשימותהמתנסות
כמיכמבשלות,-הזההעולםבקשיי

החשוביםההישרדותבצרכילעסוקשלומדות
היער"וב"ביתביער"הקדושב"יוסףביותר.

בנישלצורכיהםבסיפוקדישלאמודגש
גיבוריחיים.בעליגםלהאכילוצריךאדם

שתיעללוותרמוכניםגריםשלהמעשיות
בסיפורכמוזאת,המנצליםרשעיםוישלחםפרוסתלמעןעיניהם
תקבלבחינםלאאךלחםשובלךואתןרחמים"אוכיחהנוודים":"שני

לחייטהסנדלראומרהשנייה",העיןאתגםלךאעקורתמורתואותו'
לאהעניים.אתמנצליםהעשיריםכשמש:ברורההחברתיתהביקורת

הגרמנייםהעםבסיפוריהמזוןכאבי-אבותלחם,ובעיקרשמזונות,פלא
חומרית-גופנית,מבחינהמאודמגווןיסודזהו .חוזרמוטיבהםהאלה,
התשע-עשרה,המאהמראשיתלקוראים-מאזיניםהיטבהמוכרכבסיס

גםמאודבולטובהחלטרגשי'לחסרכסמלנפשיתברמהגםעשיראך
עמוקה.עצמיתמודעותשלולחוויותלאמונהלאמת,רוחניכרעב

שלושהעוד'ארצימזוןמבקשים"איננומפורשות:נאמרהאל"ב"ארוחת
כתשובהלמענה",יזכואנותחנונינוגםהאלוהים,השביענו<ילדים>
האחיםבמעשיותהמזוןנושאחומרי.מזוןומילדיהממנהשנמנעלאם,
היבטים.וכמהמכמהאפואמרתקגרים

לפענחלקוראהנחיההזהב","מפתחהיאכולובקובץהמפתחמעשיית
בשלגהפעיל.הדמיוןמצדהיענותהתובעיםכדימויים,המעשיותאת

גםחייבמפתח,שמצוי"במקוםקטן:מפתחצעירמוצאבחורףעמוק

התאיםהמזלולמרבהניסה,המנעול,אתמצאלבסוףלהימצא".המנעול
אתשייפתחעדלהמתיןעלינוועתהאחת,פעםסובב"הואהמפתח.לו
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בתיבה".ישנפלאיםדבריםאלונדעאזהמכסה,אתויריםלגמריהתיבה
הדמיון'הואהמפתחויחמם.יפרהשהאוצרקפואהשממההואכאןהשלג

לשימושגםהמתייחסהזה,המדריךהמשלברוחהמעשיות.הןהאוצרות
מאופניכמהלהאיראנסההאלה,במעשיותרקולאבכללבדימוי

המזון.במוטיבהשימוש

במעשייתהיטבמשתקףהמזוןכלפיהאדםמבניהמתבקשהעקרוניהיחס
האדמהפוריותחיתהפעםהחיטה"."שיבולתאחרת,חינוכיתמפתח

השתמשהאחתאשהאבלשערים.מאותחמשהניבווהשיבוליםרבה
שעברכשאלוהיםבבוץ.שהתלכלךבנהאתבהלנקותחיטהבאלומת

לברכתעודראוייםאינםאדםשבניואמרכעסזאת,ראהב"מקרה"שם

אתלגמרילבטלבמקוםהפחית,החייםבעליעלברחמיורקשמים.
גרסהזוהי .עכשיושהיאכפיהשיבולתנשארהולכןהחיטה,פוריות

תאכלנהבעיצבוןבעבורך'האדמה"ארורההמקראיתלקללהיחסיתרכה
בזיעתהשדה.עשבאתואכלתלךתצמיחודרדרוקוץ .חייךימיכל

 .) 17-19ג:<בראשית " ...לחםתאכלאפיך

צפרדע","מלךבאוסף,הראשונהבמעשייה
ואףלאינטימיותסימןהיאמשותפתאכילה

שיהפוךלצפרדעהרצויהמוצנעת,לארוטיקה
לנסיכהרצויהאינהאךחביב,נסיךבסוף

אהיהואניאותילאהובתסכימי""אםהצעירה:
השולחנוןאצלאשבלמשחקים,וחברךרעך

אשתהשלך'הזהבמצלוחיתאוכלולידך'שלך
כשראתה ;" ...במיטתךואישןשלךמהגביעון

נתקעוהאוכל"נתחיבתיאבון'אוכלשהקרפד
השולחןנימוסיבגלללאבגרון",המלךלבת

איננהשהבתולהמשוםאלאשלו'הקרפדיים
שפתיהביןזריםלהכניסעדייןמסוגלת

הפרשנותשללסוגיהם<ברבדיה

לאכולסתםלחלופין'או'הפסיכולוגית>;
צפרדעים.

בשותפות",ועכבר"חתולההשנייה,במעשייה

כדיהדיאטותשלפניבעידןשומןסיררוכשים

באמוןמועלתהחתולהאבלביחד'ממנולאכול
לבד".שאוכליםממהיותרטעיםדברש"איןלעצמה,וחושבתהעכבר
בנישלולדורסנותלמעילהלניצול'דימויהואהזאתבמעשייההמזון
מעכבר?מצפיםכברלמהכיאםשלהם,היסודלצורכיבזיקהאדם

כמרישללחמדנותםביקורתירמזטבילה,לטקסיהזמנותשלבאמתלה
שמותעללעכברומדווחתמהסירזוללתהחתולהבגרמניה,הכנסייה

ו"חסל·גמרי"."חצי-נגמר""הקרום-הלך",בטקס:שנטבלוהתינוקות
אותהמביןאינולחוותואבלהחתולה,דבריאתמביןהעכברבסוף

אותולכדההחתולה,עליוהסתערהמפיוהמיליםיצאו"אךעצמה:
הנפלאהסיפוראתנעלקפקאנץפרבעולם".זהככהשתבינו'ובלעה.
בדבריעליו'וסוגריםהולכיםוהקירותשרץ·רץהעכבר'עלשלווהנורא
אתלשנותרקעליך"היההקלאוסטרופובי:המסדרוןבקצההחתול

 .וטרפו<אמר>-מרוצתך"כיוון

כסמלבפרט,ולזאבבכללטרףלחיותכמזוןגדייםעלאואדםבניעל
והשועל""הזאבמעשיות.בכמהמדוברחיים,כבעלדווקאולאוהרוע
הגדיים",ושבעתו"הזאבחיים,בעליכלפיהזאבשלזוללנותועלמספר
אדומה",ב"כיפהגםרבתי.בוישה"רע"מפנימזהירילדים,אלאשאינם
הסתובבוהגרמניביערסמל.הואהזאבבתובנותיו'מעמיקחניכהסיפור
ולפיכךלאיכריםנזקיםוגרמואדםבניעלשאיימוטרף,חיותפעם



לסיפורים.היישרמהמציאותהיטבמוכרכמוטיבהשתרבבומדועמובן

החייםבעלעלהמדובראיןאחרים,רביםעםכבסיפוריאלה,בסיפורים

החומרניתהזוללנותמשאתחתלטמיוןשירדהרשעכסמלאלאעצמו

דימויטעימים,גדייםובמקוםממנווניזוןלטובנ~rזהרוע .עצמושלו
רקהומאופתיבאופןאותותשביע ,הזאב-השטןאתהמפעילהלאנרגיה

אדומה"ל"כיפההאלטרנטיביהסיום 2האבנים.שלהגסההחומריות

זובגרסההמביאהזאב,בדמותפחותהרוחניהפיתויאתדווקאמדגיש

במוטיבבשימושגםפחותרוחניוהוא ,בעצמולסבתאמאפהדברי
היישרמהגגלוהחליקוכך )",(באפוהנקניקיותריחעלה"אזהמזון:
ההיבטאתלחזקנוטההראשוןהסיום 3וטבע".הגדולההשוקתלתוך

שהילדהבמההיטבהנרמזוהייןהלחםדימויאתומעציםהרוחני-נוצרי

שלגופואתהמסמלהקודשללחםאזכורלסבתא,מביאההתמימה
אתמחזק ,יותרהמתון ,השביהסיוםטקסט .דמושהוא ,והייןישוע

לבשר.התאווהשלוהנפשיהגופניבהיבטהסיפורפירוש

סיפורהעורבים",ב"שבעת

אבמקלל ,מוזרמזוןעתיר

לעורבים,שיהפכובניואת
שהיוהטבילהמי~דכי

נשברלהביאאמורים

להיטותבמרובידיהם

עמוסתהבקשה.אתלמלא
הילדהיוצאתאשמהרגשות
מעט.שגדלהאחרילחפשם

כרביםאיתה,לקחההיא

כיכרגםגרים,מגיבורי

 ,העצמיהחיפושלמסעלחם
שלחיפושכמסעהמעוצב

בדרךהשמשהאחים.

ילדיםכ"טורפתמתוארת
בשר"מריחוהירחקטנים"

הכוכביםרקאדם".

וכוכבכלפיהידידותיים

בעזרתהלפתוחכדיתרנגולתשלשוקלילדהנתןלתקווה,דימוי ,השחר
האטום,החומראתלפתוחיכולחיבשררקהאמנםהזכוכית.הראת

אבדהכשהשוקהמכושפים?האחים-העורביםמוסתריםבווהחלקהקשה
אתחותכתהיא-מבשרהבשראיננהכימדוע:גםוברורלילדה,
 ,צריךתרנגולת.בבשרדילא .ההראתבעזרתהופותחתהקטנהאצבעה
מאגירתפעולותלבצעכדיאדםבשרקודם,לכאורהבאקראיכנרמז

מאשמתה.הילדהמיטהרתהמוקרבשלהבשרהדרךורקמסוימות,
כוס"מכללגימונתולגמהצלחתמכלפרוסונת"אכלהיותרמאוחר

"מימהם:ואחדאחדכלשואלבחוזרםבהעדרם.עדייןאחיה,ששתשל
לפריצתהסימןהדובים")ושלושתב"זהבהגם<ראהמצלחתי?"אכל

והןהילדההןהרוחני.הפןמובלטשכאןאלאכמוזכר,אינטימיות,של
ובדמובגופוהקודש,במזוןטמונהשגאולתםאשם,קורבנותהםאחיה
שטעמהובכךמבשרהאצבעהילדהשהקריבהלאחרהמושיע.של

 ,לכןרקאיתם.ומזדההכעורביםגורלםאתאיתםחולקתהיאממזונם,
רקבאהמהכישוףהמלאההגאולהאותם.לגאולתצליחהיאישוע,כמו

ייתן"כהוככפרה:כסליחההכרה,לאחותמעניקיםהאחיםכאשר
גאולתנו".תבואכך ,איתנוכאןתהיהשאחותנואלוהים,

ובו"העורכת"הואוהייןהמזוןבמוטיבהשימושמבחינתדומהסיפור

באחתנכשלוכךונרדםייןמעטהנסיכהשלהמיועדהגואללוגם

וההימנעותהצוםבדברההוראהמתרככתהכישלוןאחרי .ממשימותיו
אפיונינטולתעלומהדמות"כל-אדם",לאותוומותר ,ייןמשתיית

לשתותרקלא ,כלשהןמיוחדותתכונותאומקצוערכוש, ,מעמד

גאוללאמור·אדםכל .יתמעטולאוהייןשהלחםאלא ,כחפצוולאכול
 ,נוצריבסיועאם ,עצמובכוחותשלוהפנימיהנסיךאוהנסיכהאת
 ,ביותרדומהסיפורכתבמברסלבנחמןר'יהודי:גםאוגרים,אצל
היהודיהמקובלשלהטובההיכרותומתוך ,ובושבאבדה",המלך"בת
דרךהואעצמוהמסעאך ,בלבדמרדיםהייןהנצרות,מקורותעם

עצמית.גאולהשהואבמידהבההשכינה,לגאולתאזוטרית

משניגםאם ,מענייןמזוןנמצאהזהב"שערותשלושבעלב"השד
בתינוקמעשהנוצריים.יסודותעלהואגםהמושתתהמעשייה,בעלילת
למלךראשו.עלהשליהוכיפתהעולםלאוויריצאכיבר-מזלשנולד
החברתימוצאובגללאךלאשה,בתואתלשאתנועדשהילדנודע

מיםפניעלמשלחשהואבתיבהומניחרלהורגוזומםהואהנחות

הילדגםרבנומשהכמועמוקים.

למסעיוצאאלאטובעאינוהזה
בונתקלבעלומיוהתבגרות.

בידומשגרוהפעםשובהמלך
דודלמעשה<הרמזסגורמכתב
ייעלםלאהחתיבאוריההמלך

ישפיושעלהעברי>,מהקורא
בינתייםהמכתב.נושאאתלהרוג
לשאתזאתבכלהצעירהצליח

להביאהתחייבאך ,המלךבתאת

שלמראשושערותשלושלמלך
הואלתופתבדרכובגיהנום.השד

שאםבעיות,בשלושנתקל
לויעזרו ,לפותרןיבטיח

יבשהמדועאחת,במשימתו.

עץמדועשנייה,השוק?באר

מצמיחאינוהמוזהביםהתפוחים

ואגבעלים?אפילועכשיו
ביופיהמטפל"שלגיה",בסיפורכזכורמופיעמורעלתפוחתפוחים:

לכךרמזלתפוח>,<שהפךעדןגןפריכמו ,אותוהמשחיתהובקנאה
בולהשתמשכדיואמונהמוסרנפש,תכונותגםוצריךבידעדישלא

כדימויכללבדרך ,למכבירגריםבמעשיותישמזהבתפוחים"נכון".
אישמדוע ,השדלשערותונחזורושלישית,נכספת.למשאת-נפש

בבארשחרבהייןישתחרר?לאולעולםלנצחלשוטחייבהמעבורת
הדעת;עץפרימוטיבגלגולהואהתפוחישוע.שלדמושוב,הוא,
המעבורתמשיט ,כארוןשלגרמניגלגולהואהמעבורתאישואילו

אחדבכיווןכללבדרךאדםבניהמסיעהיוונית,מהמיתולוגיהלהאדס

בסיפורלצעירעוזרתהשדשלסבתוהשכחה.נהרלתה,פניעלבלבד

והעצבניהעייףד wמהומחלצתהזה,במיוחדוהמקסיםהמצחיק
וישהייןבארבתחתיתיושבתקרפדההתשובות:אתבחיקההמתנמנם

מכרסםאתגםוהעץבשורשגרעכבר .הייןאתהמרעילההיא-לחסלה
פרי.לשאתישובהדעתשעץכדילהרוגצריךהזהוהטומאההספק

המובילהפתאוםהכרתהנחוצה,ההתוודעותבולטתהמעבורתאישאצל
האיששלבמקומוהרעהאישאתושמהלגאולה,עצמוהמובילאת

ביןלנצחונדנעהמעבורת,אישאתיחליףהחמדןהמלךההכרה:נטול

הרע""האישהואהשדלא ,כמובן .מעשיועלכעונשלמתיםהחיים
המשימההמעבורת.איששלבגורלושייענשוהוא ,המלך,אלאבסיפור

הייןמוטיבאתאפואמסבירה ,במזוןקשורהשאיננההשלישית,
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הראשונות.המשימותשתישלוהתפוחים

עליכגוןשגרתייםבלתימאגייםמזונותמעטלאנמצאגריםבמעשיות
להפניםלרצוןכדימויציפורשלוכבדלבהמעשייה:כשם"רפונצל",

ומופיעלחמוראוכלואתהופךמיוחדכרובסלטושפע.עושרמקור
מופיעהחרקיםפשטידתשקספיר.מאתקיץ"לילב"חלוםכשיקויגם

אגודלימתחבאיםשבתוכםמזוןדבריגםונמצאוהצפרדע",ב"האריה
נחששאוכלמיפרה.שלב~ךשמעוכלמזוןאונקניקכמו ,ואגודלוני

לחששןל~נג" 9 ר~"כמוכמעטהחיים,בעלישפתאתלהביןיזכהלבן
לאכילה,מוצלחיםכמועמדיםאדםבניגםראוייםלציוןפוטרבהארי

אכלנונגמרו!הם ,אין<כבראמיתייםקניבליםעללסיפוריםובדומה
פולחןלצונייותרהנראהככלנועדאדםבשרהאחרונים>,אתבעצמנו
טורףעלמספר ,למשלגרים,של"אוקרלו"חלבונים.לתוספתמאשר
·אנושייםתתפראיצורי .אשתוועלאדם

כדיהאדםבשרשלמאנושיותוניזוניםאלה
תחבולהובגללהמבוכה,למרביתלהתקיים.
אוכלילאישהגיעההנערהשלמוצלחת

מהרה,עדלהיזללמועמדתוחיתההאדם
מבניו.אחדאתבמקומהאכלהזקןאוקרלו

הזההמצמררבסיפורספרותיתתחבולהבעוד

מדברתכשהנערההעממיהמספרמשתמש

מאשרלהיאכליותרטבעימועמד ,פדן ttעם
נמצאובניו",ב"השודדשיחה.איתרלנהל

עלבאודיסאהלסיפורנאהגרמניתגרסה

שעורמתטורפניענקהקיקלופ,פוליפמוס
אלהזוועתוני·מעשיותעליו.גברהאודיסאוס

הרפתקאותסיפורירובםאדםאכילתעל
סיפורישללעומקםמגיעיםשאינםומתח,

בלהותסיפורהערער":"מןכמוחניכה
בוומורכב,אימהעדנוצרי ,אפלאלים,

 ,,אביהרגתניהיא ,"אמיהפזמוןומופיעחוזר
התגלגלועתהבשוגג,נאכלאךבכוונהשנטבחילדוןמפיאכלני.""הוא

גםכידועמופיעהבןאכילתמוטיבהזאת.השורהאתהשרבציפור
אלאאייסכילוס,שללאורסטיאהכבסיסותיאסטסאטראוסבמיתוס

והרוח.הנפש<הגוף>,הבשרגלגולימובלטיםגריםשאצל

המתוקות,בעיקר ,למיניהןדייסותהםלעיכוליותרקליםמזונות
מתבשלותדייסותהרבהת. 1ה:לדאתגםומזכירותומזינותהמחממות

 ,מדירבשפעמפניהמזהירהזוהיאבהןוהמעניינתגרים,במעשיות
הצפוןהרבהמתחאתהיטבמדגימהאחתשורההמתוקה"."הדייסה

להשביערצה"כמולבשלהמשיךהסירהזה:הלא·לגמרי·פשוטבסיפור

וכךלעשות.""מהידעלאואישגדולהמצוקהחיתה .כולוהעולםאת
כמוכמעטרעשהואשפע,לביןנוראמחסורביןעצוםפערמתגלה
אתשידעההילדהחזרהדייסה,סה 1ככולושהעולםקודם .המחסור

-עצור!" ,קטן"סירהשפע:עצירתצופןאתובעיקרההפעלהצופן
לאכולצריךהיההעיראללחזורשרצה"מיבהומור:מסתייםוהמעשה

ברוח ,מזהירמהםאחד ,בסיפוררבדיםכמהישלשם",דרכואת
יעשומהואז-מעבודהתוצאהשאינוהישגמפני ,·משהופרוטסטנטית

תיאודורמאתבלוויה"מ"סולוןגםשמוכרכפיהיום?כלאדםבני
וחמישה"שלושיםבאו ,לכללחםשתספקהמצאהעלהמספר ,הרצל
אמריקנית.שפעחברתהמתאר ,קסטנראדיך ,אחרגרמנימאתבמאי"

נשלט,בלתישפעמפניאפואמזהירהמתוקה"ב"הדייסהאחרהיבט

כמוהמאיןהמתאימההרוחנית,משמעותומבחינתגםאולימציף,
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דייסה,אכןהיאהדייסהתחילה .נמשלועלהמשלקםובו ,אנולימינו

וקטלנימסוכן ,מיותרושפעאיוםבזבוזעודף,שהיאמסתברכךאחר
 .מהמחסוריותר
לקוראיהםגריםהאחיםהעניקומזוןשלומכושףהזוי ,רצוישפע

הכיבמטעמיםעצמואתעורךהוא ,היערךלואומריםשאם ,חנוןבשול
הדלפקוןאו ,השולחנוןגם.ובמשקאותלאכולתזכופעםשאיטובים

בחברהשפעקרןמסמלבסיפורים,פעמיםכארבע-חמשמופיעהזה
טובים,כהמאכליםעמוסהשולחןהיהעין"כהרףמרודה:ענייה

שללנחיריהםערבוניחוחםלהגישיכולהיהלאלעולםשהפונדקאי
האישהיא,גםנפוצהמזוןשלבכמויותמסוימתהגזמההאורחים".

הזהב".ב"אווזלחםשלהרשאכלואחרייןמלאמרתףששתה

במעשיות.ש·מואבאנושי ,פעילגיבורלהיותעצמוהאוכלזוכהושםפה
נקניק-דםעלמספראחדמחרידסיפור

<שלובסיומהבידידות,שהיוכבדונקניק
נקניק·אחרירודףנקניק-הדםהידידות>

כלהיית,לי"אילו :בידוחדהוסכיןהכבד

אינושבןצלויה,תרנגולתבך!"רציתיכך
לקרפדההופכתאביועםבהלהתחלקמוכן

"נאלץהואועתה ,לפרצופוהנדבקתגדולה
טורפתחיתהאחרתיום,יוםאותהלהאכיל

מנוח",ללאבעולםנדדולכןפניו:את
ברנסנס·מעשיותגיבורישלשלשותבשתי

שעועיתגרגרמרכזימקוםממלאיםלמחצה
אניץ·הםהשעועיתרגגרשלחבריוונקניק.

עכברהםהנקניקעמיתיופירור-פחם,קש

מצחיקיםהרכבים-ליהוקיםאלהוציפור.

מהרהעדאךכשלעצמם,ואבסורדיים

טבעהפחםטרגי.בסוףמסתיימתהעלילה
ניצלהשעועיתגרגראבלנשרף,והקש
אותושתפראורחעוברחייטבזכות

תפרהשעועיתגרגירילכלמאזיש ,שחורבחוטשהשתמש"ומכיוון

בסיפורימוכרתלתופעה ,כמובןמתייחס,בסיפורהרבדיםאחדשחור",

מדועאוארוךצווארלג'ירףישמדועהיתולייםלהסבריםכלומרעם,

שחור."תפר"שעועיתלגרגריש

בתיאורנפתחתהמעשייהבמיוח.דמזוןועמוסטעוןוקתרליזכן""פרידר
לפרידרקתרליזכןשמכינהובירה,בחמאהנקניקארוחתשלמפורט
מטופשתרשלנותעלמשווע,בזבוזעלברורותמרמזמהרהועדבעלה

הבירהארנוןעללחפותכדימהתנצלות.לחלוטיןחפהזאתולעומת
אחריורדפהוקתרליזכןהנקניקאתשסחבהכלבבעקבותשנשפכה,

המשקה.לייבושקמחשקמפזרתהיאהבירה,ברזאתלסגורושכחה
מזדההמידאךשלהם,מהרפתזהבששדדונוכליםאחרירודפתהיא
רחמים"מתוךהשודדים:עגלתחריציבהשהותירוהאדמהפצעיעם

שגלגליכדיומשמאלמימיןהדרךערוציאתומרחההחמאהאתלקחה
מכיסהוהתגלגלנפלברחמיה,וכשהתכופפהכך.כלילחצולאהמרכבות

חריציועודעודשילחההיא ,להחזירוכדיההר".במורדגבינהחריץ
מובהקת,כסילותעלמעידהבזבזנותהלכאורההראשון.בעקבותגבינה
שלבהמוותרבר-מזל","הנסעל<הנפלא>לסיפורבדומהאולי ,אבל

השתחררות,למעןמזון><כוללהזההעולםהבליעלמפעיםשלבאחר
גםחבויהעולם,שלהחומרניתמחפציותובאופיה,בודהיסטיתכמעט

מרהיבבשפעלהםמתבזבזיםוקתרליזכן",ב"פרידרנוסף.רובדכאן
גםאם ,קץלאיןסבלניתאהבהמגלהופרידר ,חומץגםאגסים,גם



קצירבעתבשדהקתרליזכןמתנמנמתמקסיםבקטע .למדיאווילית
כאילובגדיה,אתגוזרת·עדיין·חולמתומטושטשתהסעודה,אחרי

אחריקתרליזכן"כשהתעוררהאותה.הסובבבטבעומתמזגתמתערה

זוהיאאני'האםלעצמה:ואמרהלמחצהעירומהעמדהממושכת,שינה
זהותהלבירורומגוחךקצרבמסעאני!"לאזואחה,אני?לאאו

היאאםפריזראתשואלתהביתה,מגיעההיאהנפשית?) ?<הגופנית

כברשאניבטוח ,כןאם"טוב,אומרת:והיא ,שכןאומרהואב"פנים".

גנבים,לחבורתלהצטרףמנסההיאעצמי.לחיפוששובויוצאתבבית"

מהמשוםרוציםועדה,עםקבללגנוב""באנושהכריזהאחריואלה,
להזדקףהתעצלהשםבשדה.לפתלתלושאותהושולחיםממנהלהיפטר
נגמרבערךכךבלפת.המחטטבכבודוהשטןשזהוחשבשעברוהכומר
חופשי ,בזבזנימצחיק,שטןאבל ,בשטןהתגלגלהקתרליזכןהסיפור:

באמתהיחידותהעצמאיותהמשוחררות,הנשיםאחתולדעתי-ומחפש
גרים.בסיפוריוחברתיתמגדריתמבחינה

"הגזלהואמקודמויותררציניסיפור

שלקיצוניבחוסרעוסקשרובווגרטל",
שבימצדמזוןבעודף ,אחדמצדמזון

נפתחהסיפורכשיא.-כמזוןובילדים

ילדיולשניעצים,לחוטבקשה:בתמונת
מעטאלאהיה"לא<כמובן>החורגתולאמם
האקספוזיציהרעבונם".לשבורלחם

לאשתוהאישביןבשיחהמתפתחת
מאזיניםמאימהשנאלמוכשהילדים

ממחסורכנובעתהמוצגתהאשה,למסקנת

ליערוגרטלהגזלאתנשלחלאאםנורא.
 ) .•. (לחםפרוסתמהםאחדלכלונוסיף

הניסיוןאחריברעב".נגווע"ארבעתנו

מוצאים ,ביערהקטניםאתלהפקירהראשון

ושוב .כזכורהביתה,בחזרהדרכםהילדים
אילוהיהש"מוטבלמרותמשםמשולחים

בסיפורמתקשרתהמצוקהילדיך".עםהאחרונההלחםפרוסתאתחילקת

משפחהבחייביותרהבסיסיבאמוןלמעילהיתרהובהדגשהבמודע
חיתהלאאמיתיתאםכיהחורגת,<הנוטשת,האםשלנקלהולעמדה

<האמיתי>.האבשלוהמוסריתהאישיתולחולשתו ) ••.כךנוהגת
מהביתבשונה ,אוכלשכולושלםביתרואים-הוזיםשהילדיםתמהאין

בדיוניתוהשלמההרעבלדימוימבריקהריאליזציה ,מתוכושהקיאם
יערגרגריהםבחייםוגרטלהגזלאתשמחזיקמהממשית.למצוקה
-ארציתבמסכהממש,~ן ,שמימילמזוןדימויהאדמה"על"שמצאו
עליו"המןירדלילההמחנהעלהטל"וברדתבנוסחכמעטאדמתית,
אלוהית.להשגחהמובהקוסימןאיכותכמזוןכלומר ,) 9י"א:<במדבר
בביתלמחסורמשלים-מנוגדהמכשפהביתשלהמתוקהשפעתיאור

טועםביניהם,יותרהרציונליתהדמותהגזל,הילדים.שלהמקורי

הואביתבה".לכרסםוהתחילההשמשהליד"נעמדהוגרטלמהגג
ההיגיון.השכל,הראש,אתאפואמסמלוהגג 4לגוף,דימוילעתים
ובענייןהפנים,וביןהחוץביןהמפריד-מחברהקשראתמבטאהחלון

בבטחההשנייםאתלהובילהשכילהגזלבעודגרטל.מצטיינתזה
שתמצאמיתהיהגרטל ,שלובהיגיוןהמתוקהביתאלההרוסמהבית

הטעימהלאחרחזרה.הדרךאתרגשית·מאגיתותבונהבאינטואיציה
הילדיםאתהמכשפהמזמינהבאופיואשלייתיאךמתוק ,מזיןמבית

תפוחים ,בסוכרולביבות"חלביותר:ריאליסטיתלכאורהלארוחה
לילדים.חיתהשלאהביולוגית,האםלחלבמרמזחלבואגוזים".
 ,כאמורקשורים,תפוחיםמותרות.לבטחהיוימים,באותםהלביבות,

 ,מלךאגוזיבעיקרגרים,במעשיותאגוזואילוהדעת,עץלידעגם
ואזוטרי.מאגיידעעלגםמרמזיםולרוב ,האנושילמוחחיצוניתדומים
"אגוזי"ידע ,הגזלשלהפנימיתדמותועיצובאתהולם"תפוחי"ידע

לגרטל.מתאים

מכשפהחיתהלאהילדים,אתלאכולמעוניינתהזקנהחיתהאלמלא

בתולדותיהמוקדמיםלעידניםאוליהתאיםשלההעתיקהרוערעה.
מודעת,התמודדותהתובעתבתקופהועתה, sהאנושותשלהרוחניים

מאזלמזוןזקוקהרועהזקנה.שלזמנהעבר ,בלבדמאגיתולאשכלית
ב"הנזלהמכשפהזקוקהלפיכךהטוב.אלנטפלהואולכןומתמיד
לזקנהשחסרמהאתזהבהקשרהמסמליםהילדים,לבשרוגרטל"

הביתאת<שתאכלבשפעלההמצוינפשיאוגופנימזוןלא-באמת
מחליפותהןשלעתים-הפסיכולוגיותמשמעויותיוכולללמשל,שלה,
 6 ) •••ואחריםיונגיאני ,פרוידיאניבז'רגוןבמעשיותהדימוייםשפתאת

שמוכחמהואינטואיציה,ידעלהחסרים

להשטומנתבפחמנפילתהגםהיטב
הלוהט.התנורלפניישרגרטל
עונשעודהמכשפה,שרפתאחרי

ויחפרנוכרה"בורבנוסחהומאופתי

בסיוםאיןשוביפעל",בשחתוייפול

זכרשוםהביתה""בדרךוהמפורטהארוך

אביוהיטב. ,שלואתעשהשכבר ,למזון
שהתגברו"הילדים,יפה:מבחיןבאומן

ולאהמכשפהבביתהקשותהחוויותעל
לביתםחזרהמביאים ,מדיפגועיםיצאו

הקשה.החוויהמתוךשהוציאואוצרותגם

הכליםהםאלהשאוצרותיהםייתכן

זוהיואולי ,זוקשהמהתמודדותשרכשו

ועלהפיתויסכנתעלהעמוקההתובנה
יתממשוהאוצרותאוליהנטישה.סבל

הגיבורים".ושלובאבהותםבאימהותם

 ,אנחנושהםהאלה,הילדיםבינתיים
לאמחמדים,שחלקומסע ,להיאכלבמקוםומופלאטעיםמסעעברו

 ·:·הזה.היוםעצםעדחייםהם ,מתולאהםאםממתקים.כולו

הערות

גרים,האחיםמעשיותשל:העבריתהמהדורהמתוךהאגדות . 1

ש"ל.בתרגומי, , 1994פועליםספרייתהמלא,האוסף

אצלומשמעותן"'אנתרופוסופיבחינוך"אגדותלוי'כריסטיאנה . 2

פועליםספריתואושר."בעושרחייםוהם<עורכת>,ברוךמירי

 • 23עמ' , 2006

שיח','עליחייך?"ידעמיאדומה,"כיפהלוי'שמעוןגםראה . 3

 • 143-133עמ' , 1993המאוחדהקיבוץ

, Gaston Bachelard, The Poetics of Space 
. 1969 Beac:on Press, Boston 

s . ראה: ,שטייבורודולףפיעלMeyer, The Wisdom of 

1981 Fairy Tales, Floris Books, Edinburgh 
אגדותשלבקסמןלמשל'הפרוידיאני'בטלהייםברונוראה . 6

 129עמ' ' 1980רשפיםהילד'שלהנפשיתלהתפתחותוותרומתן

ואילך.

השד'שלהזהב'שערותבאומןאביהיונגיאניהפסיכולוגאצל . 7

עמ' , 2005מורןהנפש,שלהאפללצדכראיגריםהאחיםאגדות
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והמצד
~~~~~~~~~-~~ 

לוותועמוס

אוןןעוםספרום,מןספום,

הישראליתשלדלותה

המשנהשכותרת-יפהשפהישראליתצוקרמןגלעדפרופ'שלספרו
הסדרה:עורך ,עובד<עםהישראלים?"מדבריםשפהאיזה"אזהיאשלו
דבריובפתחכברביידיש>.<בדיחותויציםמלא- ) 2008ברעםניר

המרכזית:טענתואתלהדגיםשמטרתהמבדחתאנקדוטהניצבת
זמברידגילקיל"זוייצמןעזר ,ישראלמדינתשלהשביעיהנשיאהגיעאחדיום

 ,לעברית(גוי)פרופסור ,מלווהולפניוכשהוצג .הקהיריתהגניזהאתלראות

וייצמןמהעלהביןלאהנכבדהפרופסור "נשמע?מה"וייצמןאותושאל

יכולהיהלא ,ישראליתאו ,רוסיתפולנית,יידיש,ידעשלאמכיוון .מדבר

שלמיידישבבואהתרגוםשהיאנשמע?")("מהשאלתומשמעותאתלנחש

 .) 11<עמ'זיןהערטוואסהביטוי

הפרופסוראחת:רגלעלצוקרמןפרופסורשלכולההתורהזו
לדבריהמבוססת,"ישראלית",ידעלאאבל"עברית",ידעמקיימברידג'

ורוסית,פולניתנוספות,זרותשפותועלהיידישעל ,ואסכולתוצוקרמן
שמוצאםהתשע-עשרה,במאההעבריתהשפהמחדשילתוכהשהערר

שונות,שפותשתיהןוהישראליתהעבריתמסקנתו:אירופה.ממזרח

שמותלשניראויותהןשכךומכיווןאירופית,והשנייהשמיתהאחת

"ישראלית".וזו"עברית"זושונים,
אחדיהודיעלאמוץבןדןלספרשנהגאחרויץלימזכירהזההריץ

קפה!זההריבמכס:לואמרולציפורים.מזוןבתורקפהלהבריחשניסה
ואמר:שהתערבאחדיקהפרופסוראותושמע ...יאכלוירצולהם:אמר

קפה.שאוכלותציפוריםשלזןבאמתישבברזילאבל ,כן

יתרהידיעהכך ,הראשוןנריץאי-ההבנהמקורהיאחסרהשידיעהכשם

גלעדשלהמקרה ,לדעתישהוא, ,השנינריץאי-ההבנהמקורהיא

בריסכן ,קווינסלנדבאוניברסיטתלבלשנותפרופסור ,צוקרמן

ביותרוספריםמאמרים"פרסםספרוגבעלהנאמרשלפיאוסטרליה,

מדייותריודעפשוטהואבעברית>.הראשוןספרו<וזהשפות"מעשר

במאמריהםבצדקשהעירו<כפייהודיתהיסטוריהמדיופחותבלשנות
הרלוונטיתאחרונות'),ב'ידיעותבוטלוישראל'הארץ'בלאוריצחק
 .דןהואשבולנושאכךכל
סרותסרקטענותמינילכלאותוומושךלרעתושמורזהעודףידע

"ישראלית:שכותרתוסעיףתחתבספרוהכתובאתלמשל,קראו,טעם.
נאמר:שםמתחכםויץעודאחר?"מדנ"אאוונאמקדמת
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ובתחילת "19ההמאהבסוף "שהוחייתה"לעבריתלהתייחסאפשראי

שכן .דכאמקדמתהעבריתשלישירהמשךחיתהכאילו-20ההמאה

 ,שגיאהאינו "עברית"הזוהשפהכינוי ] ... [אחרא"דנבעלתהיאהישראלית

 ?"שחורה"היאבריהאליההוליוודיתהשחקנית ,למשל ,האם .מטעהזהאך

לאאנשים .כךאליהםימתייחסשתמידמפניאבל ,"שחורה"היא ,כן

היאבריודית 1גואמהאמריקאיאפריקאיהוא ,ברירום 1ג ,שאביהיודעים

גנטיתמבחינהאבל ,שחורההיאכיבריהאליעללומרטעותזואין ] ... [לבנה

סדרחושףבלבדעבריתהישראליתאתלכנותלכךבדומה .ומטעהשטחיזה

עבריתרקלאאבל ,עבריתאמנםהיאישראלית .מורכבחברתייום

 ) 28-27<עמ'

הואשבההסוגיהאתצוקרמןמחטיאכמהעדמראהלבדהזודוגמה
"השחורה"לשחקניתלקרואהיהצריךמציגשהואההיגיוןלפיעוסק.
וכדומה,"צבעונית""מולאטית",תערובת","בת-אחרבשםבריהאלי

חיתהספקשבלישמות-העבריתאתבהמשךצוקרמןשמכנהכפי
לאזה"שחור"כימביןאינוצוקרמןאובמה>.עליא~ר<ומהדוחה
העברית.לגביהדיןוהואתרבותית.בחירהאלא ,בלשני ,גנטיעניין

מההיסטוריהולהתעלםישראליתלעבריתלקרואהואומטעה""שטחי
שלה.והמורכבתהארוכה
איזהתחת ,למשל ,שואלהוא •ובטפלבטכניהואצוקרמןשלעיסוקו

<המבוססתמתוקננת""שפההיאהאםהישראלית:אתלסווגקטגוריות

קריאולית""שפההיאהאםתקנית>?שהפכהמקומיים,דיאלקטיםעל
מסחראוכיבושבעקבותשנוצרתתערובתלשוןאופידג'ין<שפת

האםאם>?כשפתהצאצאיםידיעלונרכשתמדוברותשפותמשתי
שנוצרהמחשב,לשפתבניגודטבעית,<שפהמעורבת""שפההיא

שאוצר ,באקוודורלינגואההמדיהכמוקיימותשפותשתימשילוב

עמודיםפניעלהלאה,וכןקצ'ואני>?שלהוהדקדוקספרדישלההמילים
היער.אתרואיםלאעציםשמרובעדשלמים,
ביחסבמחקרגישותשלושעלמדברצוקרמןבעיקר.אפוא,נתרכז,

הסבורההמסורתית-טהרנית""האסכולהבפיוקרויההראשונהלעברית.

העבריתהקדומה,השמיתהעבריתהיאבפינוהיוםהמדוברתהעבריתכי

רביןכחייםידועיםבלשניםהחזיקוזובהשקפהשהוחייתה.המקראית
מוחנואתבוששטפו"מיתוס"זהוכיסבורצוקרמןאולם ,רוזןוחיים
 .) 39<עמ'

מתנגדתהיאהרוויזיוניסטית"."האסכולהבפיוקרויההשנייההגישה
כלומרהישראלית,שלהורתהאמהאתביידישורואה"הטהרנית"לזו

המיליםאוצראת<רה-לקסיפיקציה>החליפההכלשבסךאירופיתשפה
תלמאוניברסיטתוקסלרפוליהפרופסורהואהאסכולההוגהשלה.
חדרשלתוכהסלאביתשפהבכללהיאהישראליתכיהטועןאביב,
שבמקוםיידישדוברלמעשההואישראלית"דובר .עברימיליםאוצר

 .) 44<עמ'עבריות"במיליםמשתמשביידישבמיליםלהשתמש

כאותולחושאמורהייתיאלהדבריםלמקראכיאומרמוסגרבמאמר
<כלומרפרוזהחייוכלמדברשהואלפתעשגילהמדלייושלגיבור

יידישללמודלקורסנרשמתיכשנתייםלפניזאת.שידעמבלייידיש>
העבריתמןרחוקהוהיאביותרליקשהזוששפהוגיליתיליוויקבבית
כותבצוקרמןאפילובאה.שממנההגרמניתממנהכרחוקיודעשאני

מתעוררתהישראליתשל"במקרה,כיוקסלרשלזולטענהבקשרשם
מהמורפולוגיהחשובחלקשהיאשלה,הפועלמערכתגםשכןבעיה,

עברית.היאהמילים,אוצררקולאהשפהשל
ההיברידית"האסכולהבפיוהקרויהמחברנוגישתהיאהשלישיתהגישה

"הטהרנים"ביןפשרהמציעהזוגישהכלאיים".כשפתישראלית-
היא"ישראליתאותהמגדירשצוקרמןוכפי"הרוויזיוניסטים",לבין
עיקריות,תורמותשתיבעלתאירו-אסיאתיתיהודיתכלאייםשפת



ישראליתדובריכימוסיף,הואההסברבדברי .) 46<עמ'ועברית"יידיש
והן<יידיש>השפהמחיישלהאםשפתעלהןהמבוססתשפהמדברים

שישלשונית""הכלאההיאלפיכךהישראליתספרותית.עבריתעל
הסבוריםולרוויזיוניסטיםלטהרניםבניגודועברית>,<יידישהוריםזוגלה
יידיש.אועבריתאוהןשהוריהחד·הוריתשפההיאכי

הצוקרמניתהתיאוריהשלהחלולללבה ,להבנתימגיעים,אנווכאן

ניתןלאמתהשפה ,ראשוןעיקרוןעקרונות:שלושהעלהנשענת
עיקרון .) 45<עמ'שנה 17 50במשךמתהשפהחיתהוהעבריתלהחיות

השפהטבעאתקובעיםהמייסדתהאוכלוסייהשלהשפהמאפייני ,שני
ילידייםדוברים ,שלישיעיקרון .) 49<עמ'הנוצרת

 .) 56<עמ'טועיםאינםאםשפתשל

מדהיםבהתאםמציירשהואההיסטוריהתיאור

ברמרדשלסופוכיכותבצוקרמן .בפשטנותו

הסמליהקץאתמסמןלספירה 135בשנתכוכבא
התשע·המאהועדמאזכיהמדוברת:העבריתשל

אשרעדאם,כשפתהעבריתשימשהלאעשרה
אתיצראחריםעםויחדבן·יהודהאליעזרקם

האםמשפתשהושפעההחדשה,הישראליתהשפה

סלאביותומשפותמיידישכלומרמחרשיה,של

ישראליתשדיברהראשוןהדוברפולנית.><רוסית,
שלבנו ,·אביבןאיתמרהיהממשאםכשפת

 •-1882בבארץשנולדיהודה,בןאליעזר

ילידי>דוברכלבפי<וממילאשבפיוהישראלית
עודלתקןאיןולכןלה,שקדמההעבריתמןשונה
אינוילידידוברכילכלליה,בהתאםלשונואת

 .) 20<עמ'טועה

מדוברת"ו"שפהמכאןמתה""שפהמושגים:שניעלמתבססתזותמצית
שניהםאבללעשות,מההאפשרויות.כלאתכאילוהממצים ,מכאן

היסטוריתמבחינהנכוניםשאינםובוודאיהעבריתלגביתופסיםאינם

"יפהפייהאוחי""מתחיתההעבריתכיואומרמסתייגעצמו<צוקרמן

שבומונה,שהואשנה 1750בןזמןפרקאותובכלשהרינרדמת").

מאודחיה""שפהבעצםחיתהמתה","שפההעבריתכביכולחיתה
כךולשגשג.לפרוחהוסיפהבהשנוצרהוהספרותיתהלשוניתוהיצירה

העבריתהרבנית,העבריתהתלמודית,העבריתהמשנאית,העבריתנוצרו
המפוארתהשיריתהעבריתהרמב"ם),ועד<מרש"יוהעיוניתהפרשנית

העבריתוכמובןהחסידית,והעבריתהקבלית,העבריתספרדשירתשל

ולאהחדשה,בעתיוצריהגדוליעלהתחייהודורההשכלהתקופתשל
לומראפשראי ,לאואםוביןמדוברתחיתהאםביןכולם.אתמנינו

חשבובה,כתבובה,שקראושפהזוחיתהמתה","שפהשחיתהעליה
מההפטרההשבוע,מפרשתהתפילה,מןפסוקיםפהבעלציטטווגםבה,

פידג'ין",שפתאו"הקריאוליתכמושלאהמגוונת.הספרותיתומהיצירה
כתובותלאאךמדוברותשפותאולישהיובלשנים,עלחביבותדוגמאות

שפהחיתההעבריתמפותחות,ספרותיותמסורותנעדרותובוודאי

שלשאלהכאןחיתהלאממילאלהתפתח.הפסיקהשלאוחיהעשירה
העתלכתבנרנוקראבכדיולאהתעוררות,היותרלכלאלאהחייאה,

חיתהעבורובמעלהראשוןענייןכאשר"המעורר"בלונדוןשהוציא
עםחיים,סיפור-כרכרהחרשבספרהשפיראאניטה<וראההעברית

 .) 2008עובד

"העברית"כילומרהואצוקרמןעלוגםבלשניםעלאהובנוסףמיתוס
מביןהאחתשלדוברהשאיןעדשונותשפותשתיהןו"הישראלית"

פתחנו>.שבהבאנקדוטהלהדגיםשביקש<כפיהאחרתשלדוברהאת
כלולהביןלקרואיכולמשכילישראליכלגמורה.שטות ,כמובן ,זוהי

אנגלישיכולממהיותרטוב ,שמנינוהשונותהעבריתממיניאחת

 .שקספיראתלהביןמשכיל
"הישראלית"שלהיווצרותהראשיתאתמתארךצוקרמןועוד:זאת

תקופתבמהלךיותר,"מוקדםואף ) 1922-1858 (יהודהבןאליעזרעם
שתרמוספריםמוכרמנדליכמויוצריםעם 1880-1770בשניםההשכלה

קועוברבדיוקהיכןלשאול:ראוילפיכךהישראלית".להיווצרות
הואכןלפנישנכתבמהכלהאםהישראלית?לביןהעבריתביןהגבול
לנויאמר ,למשלומה, ?ישראליתהואכןאחרישנכתבמהוכלעברית

זלזללו<צנחזלזל'לו'צנחביאליקשלהמפורסםשירועל ,צוקרמן
ומהולגזעי,/ליומה-הפרינשל /אנוכי:ישןכה /-וינוםגדרעל

הואהאם 1911ב·בארוסהשנכתבולשוכי?)לי

 ?בישראליתשיראובעבריתשיר
צוקרמןמקדישבספרומרכזייםחלקיםשני

עלהיידיששלהדקדוקית"ההשפעהלנושא
העוסקיםטכנייםפרקיםאבלהישראלית",

ענייניםלדעתושגם<מאחרובטפלבשוליבעיקר
והפועלהשםמערכתכמומרכזייםמורפולוגיים

עוסק,הואבעברית>.שהיוכפינותרובישראלית
הספרדית ) 84<עמ'"ההגייה"בשאלת ,למשל

ו"חוכם":"חכם"כמומיליםשלוהאשכנזית
ת,צ,ט,ק,כמו ) 85<עמ'העיצורים"ב"מלאי

העברית ק"<היידישבעקבותשהשתנוואחרים

שמקבילה[דגושה]ככמובישראליתמבוטאת

ההברה"ב"מבנהוכדומה>:ביידיש"קלצליל
ומלרע""מלעילבשאלת :> 90<עמ'והתנועות

ויידישמלרעיתהיאעבריתכאילו ) 92<עמ'
והפתחהסגולמשקליכלעל<ומהמלעילית

להנגנהמאודדומההישראלית("האינטונציהב"אינטונציה"בעברית?>:

 .) 95עמ'ותשובות"בשאלותויורדתהעולההיידית

החטאהעיקר.עללעמודאלאאלה,בפרטיםלעסוקרוצהאיניאבל
שונהשפהבישראליתבראותוכפול:הוא ,לדעתי ,צוקרמןשחוטא

אתמכשירוגםההיסטוריים,רבדיהמעושראותהמנתקגםהוא

בטענהוכדומה>לך"יגיד"אניילדים","שתישקל",<"עשרהשיבושים
כזכור> ,שלישי<עיקרוןטועיםאינםהישראליתשלילידיםשדוברים

שלדלדולההיאהתוצאההעברית.שלהדקדוקלכלליכפופיםואינם
לומרלעתיםשקשהעדרואים,שאנוכפידובריהבפיהשפה

בתיאוריה ,כמובןמגובים,הללוהשיבושיםיפה".שפהש"ישראלית
הואשם ) 92<עמ'דגש"בליאודגש"עםהפרקלמשלראהמדעית.
חיבסתי>כמורפויה<בכףכיבסתיאומריםהישראליםשכאשרלנומסביר

החיכוך""הגאיהיידיש><בהשפעתשבישראליתמכיווןטעות,לאזו

שזהחושבאניזאתובכל ,מקצועיבלשןאיניבעברית.כמועובדיםלא
צעיריםדובריםעצלות.ושלבורותשלאלאחיכוך""הגאישלענייןלא

מהבמקוםיש'ך?מהלמשל:<אומרים,שלמותהברותמבטאיםאינם

פשוטאלאמסוימים,עיצוריםלהגותקושיבשללאוכדומה>לך?יש

אובטלוויזיהשומעאניכאשרסלנג.במעיןאו ,ורישולעצלותמתוך
לכודים>,<כוונתם:בהריסות"לקודים"אנשיםעלמדווחיםכתביםברדיו
אנויודעים.שאיןדקדוקבכלליאלאבהגאיםלאהסיבהמצטמרר.אני

אומריםאנורפויה:בכף"לכבס"אבלדגושהבכף"כביסה"אומרים

כלבכךואיןדגושהבכףמכאן""צאאבלרפויהבכףלכאן""בוא
שישבש.טבעיאךהדקדוק,כללאתלומדשאינומיאולםקושי.

טועים".אינםילידים"דובריםבטענתמכשיריםשבלשניםשיבוש

לעומתהעבריתשל"הסינתטיות"עלכותבצוקרמןדוגמה:ועוד
שפההיאשהעבריתכוונתו .) 97<עמ'הישראליתשל"האנליטיות"
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בדקדוקשקרוי<מה"ראיתיה"הצורהלמשלמחוברים.מבניםבעלת
אותה"ראיתי"אנימפורקיםמבניםלעומתהפועל>.כינוייהמסורתי

הגרסההיאכיהאחרונה,הגרסהאתמעדיפיםהבלשניםבישראליות.

לשפהלהאויאבלהדיבור'שפתתמידהיאוהעדפתםהמדוברת,

שלי'מסקנתיבה.להיתלותספרותית,גבוההשפהלהשאין<כלשהי>
לאשאםמשובשת,עבריתפשוטהיאישראליתפשוטה:היאמספרו'
יותר.עודותדרדרתלךולשמרלטפחנדאג

לואיןכיספרובפתחמכריזצוקרמןאג'נדה.עלאחתמילהלבסוף,
הריסובייקטיבית,מבחינהכךזהאפילובמחקרו.פוליטיתאג'נדה

שלהיהודי?העםהומצאואיךמתיכמולספריםמצטרףהואבפועל
אינםימינושלהיהודיםכיהטועןלאחרונהשיצאזנושלמהפרופסור

צוקרמןיידיש.אלאאינהשהעבריתכשםממש .שהתגיירוכוזריםאלא
הרצףאתלנתקשמבקשתמחקריתספרותלאותהזהבספרומצטרף

 .משורשיוהיהודיאתולעקורההיסטורי

 7מס'ב'הו!'ועבריתיידישעל

יידישהיא<שישראליתהצוקרמניתהטענהלמופרכותנוספתהוכחה
האחרוןבגיליון<בעקיפין>לינמצאהמילותיה>אוצראתהחליפהשרק
מוקדשזהבגיליוןהמרכזיהמדור . 7מס' '!רה'של

ארבעההתגייסוהזולמשימהאישיים".ל"יומנים
ורזיה,ז'ילהעת:כתבשלהקבועיםמהמשתתפים

<אניסקאלומשהבסקיןסיוןנתנאל,לילך
העוסקיםבלבד'הראשוניםבשלושתאתמקד
ביידיש>.

יידישספרייתומנהלצרפתיסופרהואורזיהז'יל

איסוףלשםאביבבתלשהההאחרוןבקיץבפריז.
תיארבומסעיומןוניהלחדשלרומןחומרים

מאווירתהומאנשיה,מהעיררשמיואת

יומנהגםבה.המדוברתהעבריתומןהתרבותית

ספרהאתמכברלא<שפרסמהנתנאללילךשל
שהותבמהלךנכתבהעברי)המצבהראשון
שהתהשםליטא,בירתוילנהזרה,בעירקיצית

באוניברסיטהביידישאינטנסיביקורסלצורך
בסקיןסיוןהמשוררתשלהיומןקטעיהמקומית.

וילנה,שלרוחהאךאביב,בתלאמנםנכתבו

בקיצור'העת.כלעליהםמרחפתילדותה,עיר
להפגישנועדוסקאל><להוציאהיומניםשלושת

שהיאזרות,תרבויותעםהישראליתהתרבותאת

יידיש.תרבותעםהפעם,ובמיוחד, '!רה'שלהקבועההמגמה
יידישסופריעלשלוהחדשהרומןאתלכתובכדילכאןבאורזיהז'יל

לייוויקלביתדרכואתמצאמהרחישהעולם.מלחמותשתיביןבוורשה
כזכור'מתקיימיםשםהיידיים"והעיתונאיםהסופריםעמותת"מושב

כמצויןאני'גםהשתתפתימהם<ובאחדלישראליםביידישקורסיםגם
ורזיהמזו>.זורחוקותויידישישראליתכמהעדונוכחתילמעלה,

בחרוהםמדועהסופריםאתשואלתהסטודנטיות"אחתביומנו:כותב
סוגהחלפנובחיוך:להעונהשפיגלבלאטאלכסנדרבישראל?לחיות
מעידותשאינןותשובהשאלה .) 118<עמ'אחר"בסוגאנטישמיםשלאחד

 .יתרקרבתעלדווקא
בקריאתאריאלה,ביתבספרייתשבילההשעותעלורזיהמספרבהמשך

"אניביומנו:ורושםואחריםאצ"גביאליק,לשוניים,הדוהמשוררים

שתיאתשלמדתיהסיבהזאתהדו-לשוניים."המשורריםאתאוהב
היסודשפותשתיאתלהכירולאיהודילהיותאפשראיךהשפות.
עבריתיסוד,שפותשתימפורשת:קביעהלךהרי .) 119<עמ'האלה?"
כביכול<שיצרהישראליתאחת,מעורבתכלאייםשפתולאויידיש,
יוםטקסעלמספרהואאחרבמקוםהעברית>.מןבערומהביידיש
שלמשיריושנייםבלאושהרההישראליתקראהשבולביאליקהשנה

להיקראלההיהראויאגרסיבית,שלה"הקריאהכותב:הואביאליק.
הישראליםמנור:דורילישאמרמהעלחושבאנישהרה.ולא'סערה'
אשכנזית"בהברהעבריתכתבשביאליקיודעיםכלאעצמםמשימים

 ,) 124<עמ'

עליהלדברמרבהשצוקרמןהיידית"ההנגנה"כאןהיכןשואל:ואני
 ?הישראליתאלהיידישמןעברהושלדבריו

אחתבטיפההעבריתאת"מוהלתהקרוייםיומןבפרקינתנאללילך
וילנה,באוניברסיטתיידישקורסשלשבועותארבעהעלכותבתמרה"

ביןיגורחבאתמבליטהראשון'השיעורמןהיומןקטע . 2008סטגואו
ליתרשהאםרקמאם,יתומהמאמע·לשוןקצת"אדברהשפות:שתי

המתעמרתמולדת,בישיבת'המחוננתשליהישראליתהעבריתהילדות
השפות,שתישביןבהבדלחשהנתנאל ,) 128<עמ'גלות"בזיכרון

בניגודשוב,הגלות;שפתהיאוהיידישהמולדתשפתהיאהישראלית

שהןאלאניגוד'שוםביניהןשאיןרקשלאהסבורצוקרמןשללtיזה
הזו",ביידישאילמתאנישליהישראלית"עםבתחילהזהות.שפות

עםהתקרבותחלהלאטלאטורקכותבת,היא
מדגדגביידיש.ראשון"צחוקהראשון.הצחוק

היאשבועייםכעבור ,) 129<עמ'השיניים"את

"היידישבטוחה:היאבנוח.יותרמרגישהכבר

מכסהסותמת."אבלבוויהעלעבריתיודעת
<עמ'האבן"מוראמאכן.תלבעפר.העבריתאת

ששאלהמהאתהמדגישלצוקרמןבניגוד .) 130
בבואה":"תרגומי<כזכור'היידישמןהעברית

זיך">הערט"ואסמיידיש:כתרגומו-נשמע""מה

מןהיידישששאלהמהעלנתנאלמצביעה
חורבות,לתללהפוך-מאכן""תלהעברית:

בעללהיותלפחד'-האבן""מוראלהחריב;
מורא.

גוועו"כךנתנאל:מסכמתשלהוילנהתקופתאת
שאניהזההמתנגןהאוישלי."הספוריםוילנהימי
אמרתיכךבבית.לאביתבת .לוזרהלאזאתבכל

 .ליואמרמלמעלהעליהביטוהוא .שלילמורה

• 
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 ,) 132<עמ'ניי"איזואסחדש.ומהנו,

אתכותבתוילנה,ילידתבסקין'סיוןהמשוררת

הקרחון?")גבולעובר<"היכןשלההיומןקטעי
בתהנולדהשבהבתקופה 2008לאוקטוברספטמברביןאביבבתל
השאלהקצר.קטערקמיומנהאצטטלחייה.הראשוניםובחודשיםנעמי

שפתיידישחיתה-סבתישל"בדורהאם:שפתהיאאותהשמעסיקה
לפחותאותה,דיברוחלקם-הורישלבדורהאנשים;מרביתשלהאם

מביניםכמוני'מעטים,-בדוריקצת.הבינורקוחלקםשנייה,כשפה
 .) 135<עמ'מחדש"אותהלומדיםיותראףמעטיםקצת,

ובכלעם.לאותובנותאחיות,שפותהןהללוהשפותששתיספקאין

יידישללמודצורךהיהלאשלו'בתזהצוקרמןצדקאילושונות.זאת
שבבירורמה .אמוחלבעםאותהיונקהיהישראליתדוברכלכימחדש,

תרבותיתוהרבלשוניתהרבההשקפהיותראפוא,עלי,מקובלתכן.אינו
צוקרמן.שלהבלשניתזופניעל '!רה'של

מתורגמיםקטולוסמאתשירים<למשל'רביםיפיםדבריםב'הו!'ישועוד



נסתפקאנואבלבוזגלו>,שמעוןבידימלטינית
 .לנוחשובשהיהבמה

חתרניתביוגרפיה

א.

הטורבעלסופר'צייר'פסל'קינן'עמוס
לאחרהראשונותבשניםושרת""עוזיהסאטירי

מכן'שלאחרבשניםידועעיתונאיהמדינה,קום
בינינו'כאןעדייןחיהיום,ומעלהשמוניםבן

 •זיכרונואתאיבדמאזגמורהבשכחהאולם
גוץנוריתוהקולנועהספרותחוקרתרעייתו'
לעם,ספריהעובד'<עםעצמודעתעלבספרה

משחזרתעצמה,דעתעלרבהבמידהשהוא ) 2008

המוקדמותחייומתקופותפרקיםארבעה

פרטיים,ראיונותיומניו'ספריו'באמצעות

כישרונהבאמצעותובעיקרהיסטורייםמקורות

איננוזאתעםרב.בענייןהנקראמרתקטקסטהיאהתוצאההגדול.
פשרו?ומהטיבומהמלשאולפטורים

ולאזה,מושגכללבדרךתופסיםשאנוכפיממש,שלביוגרפיהזואין
מתוךכתובהשהיאמשוםבעיקראלאמאוד'חלקיתהיותהבשלרק

אינהשנים,וחמשארבעיםקינן'עםשלהחייה<תקופתמרביריחוק
שוחרדוחה,<כאדםבאישיותושלילייםצדדיםומבליטהבה>נכללת

פחותלאנמצא>שבהחברתיתמסגרתמכלכמעטשסולקומדון'ריב
נבחרותסוגיותמעיןמדגמיים,פרקיםאלהלמעשהחיוביים.מצדדים

שזוחתרנית.מגמהמתוךלחשוףמבקשתשהיאוהתקופההדורבחיי

ביאליק:בביתספרההשקתבערבשאמרהמדבריםגםעולהכוונתהחיתה
שהפעמוניםההואבדורגדולהקנאהמתוךגםהזההספראת"כתבתי
עולמימוחלט,צדקאדמות,עלישמיםבמלכותשהאמיןדורלו.צלצלו

 ,) 12.11.08('ספרים'כאחד"ואנושייהודיולאומי'

גיבוריהשלסדורהאידיאולוגיתמשנהבספרישמכלפחותאמנם
כהנהועודקוסמופוליטייםמרקסיסטים,ציונים,לאומנים,<כנענים,

עלישמים"מלכותעלאחד>באישלעתיםהשוכנותסתירותוכהנה
שאיפות,דחפים,פרצופים,דעות,שלמורכבקולאז'בוישאבלאדמות",

לאחרהשניביוםומגשימים""לוחמיםהדור'בנישלואכזבותחלומות
שלהידועספרוכשםאותו'מאפיינתשהעשייהדורזהוהמדינה.קום
עלידיובמוהצעיר'השומרבתנועתקינןשלמדריכושמיר'משה
בידינוכיהתחושהלפעול,הדחףהשחרור.במלחמתשנהרגאליקאחיו
והכללאומית>דואועברית,יהודית,<מדינהולעצבולעשותוהדבר
זהרקעעלהזמן.ובלבהגיבורבלבשפועמתזוהיאבנו,רקתלוי

מבקרתוגםביטויאלהלדבריםנותנתגםכפול:מהלךהמחברתנוקטת
תחתיהם.וחותרתאותם

ב.

דימוייםשניהספר.שלהדימוייםבלשוןגםנחשפתזוכפולהסמליות
ברביעי'גם<ולמעשההראשוניםחלקיושלושתעלחולשיםמנוגדים
הפרוצההדלתמולהנעולההדלתאעסוק>:לאבואךשלו'פריזתקופת
לאןסמטתא'לאן("סמטתהראשוןהחלקפרקישלושתהפצצה>.<בכוח

<עמ'נעול"עדיין"הבית ) 13<עמ'הנעול""הביתבהתאם:קרויים )"'ב
שלבהתדפקותונפתחעצמוהספר ,) 74<עמ'נעול"נותרו"הבית ) 57

ברחובונעולהזרהדלתעלבו'בוגדכברשזיכרונוהמבוגר'קינןעמוס
בילדותו'המשפחהביתהיהששםמסתבראביב.בתל 134העםאחד

ילדותוגםאולםעתה.לשובמנסההואאליוהבית
הביתשלהטראומהבסימןעומדתהמוקדמת

הנעול:
בשומרמפעולהכשחזר , 19 39באוקטוברבאחד

בפנים ,נעולההיתההדלת .סגוראותומצאהצעיר

 :דקהכאזעקההראשונהוההרגשה ,דממהשררה

מישהו :אימהואז .נשארלאאחדאף .נעלמוכולם

הביתאתפוצץכךואחראותורצחמישהו ,הרג

 ,) 15<עמ'

בשורותכאןמקופלבעתידחייוסיפורכלכמעט
הביתהרצח,האימה,הנעול'הביתאחדות:

מאביו'שירשסיפורבעצםשזהומתברר .המפוצץ

 •ובאישיותובחייואחריםהיבטיםכמווין'ליעקב
יין'הנבפועלהמהפכן'הקומוניסט'אביו

ומאזעליו'נשתבשהודעתומפיגוםנפלשפעמיים
לאוהלמתגעגעהואבבית.בביתועודחשאינו

ששבאלקינדולחברוחרודבעיןהעבודהגדודשל
עמוסהילדחוזהבההתמונהגםהוא.אףבאממנהלרוסיהחבריועם

דלתמאחוריאושפזשבונפשלחולילמוסדבכוחנלקחאביוכאשר
 ) 51<עמ'ונופלמתנודדשבחדר'בשולחןנאחזמותו'יוםעדנעולה

הבלומהרוחואתמאביוירשקינןשעמוסדומהאלמנטים.אותםמכילה
מבחינותוידיעות.מחשבותשלבלוםאוצרהגדושהגםאךוהכלואה,

שלמעריץמהפכן'בניין'פועלונעשהבדרכוהולךאףהוארבות
באבשאיןאדירהנחישותגםמציינתהבןאתאבלהעבודה.גדוד

אישיתתכונהאותו.המקיפההסגירותואתהנעולההדלתאתלפרוץ
מהעםוגםנראה,שעודכפיהתקופה,רוחעםאחדבקנהעולהזו

הפצצה!-מכליותראותהשמגלם
בנעוריו:בביתושהקיםביתיתבמעבדהחייו:לאורךאותומלווההפצצה
ביתובפתחלימיםהניחכישנחשדבפצצהוכןלח"יבמחתרתבימיו
אףשעליה ' 1952בשנתפנקסד"צישראלבממשלתהתחבורהשרשל

כאשרדבריהשללסמליותמודעתגוץשנוריתספקאין .לדיןהועמד
במיליםהספרמביתשסולקאחריבביתוהמעבדהאתמתארתהיא

הבאות:

המלחים ,התמיסותביןדברשלבסופו ,אפיקלוומוצאושוטףמציףהזעם

עכשיותפקידה.אתבינתייםששינתה ,המאולתרתבמעבדהוהחומצות

אבל ,צולחיםלאאמנםהניסויים ...תבערהפצצותלייצורמעבדהזוהי

 ,) 69<עמ'שניםעודלבעורתמשיךבמעבדהאזנוצרהשלאהפצצה

ג.

טבעיאךהחוצה,לפרוץדרךלההמבקשתשכזאתבלומהרוחעם
חירותלוחמיהקיצוניהמחתרתילארגוןדרכואתימצאהבוגרשקינן

מספקיםשאנוהסברזה . 1946במאיחברנעשהשבולח"יישראל'

המחברת,מצדפסיכולוגיאואידיאולוגיהסברכלשלבהעדרולעצמנו

לקינן'מלדיןמשפחתושםאתשינהמדועגםמסבירהשאיננהכשם
זובתקופהעוסקהרחוקים"הכפרים"כלביהקרויהשניהחלקוחבל.
בזאךמהפלמ"ח,במיקחמאוהבבירושלים,עתהנמצאעמוס •בחייו

דבר"שום .לטעמואקטיביסטיםדישאינםאצלההמתכנסיםלחבריה

הואשנחרך",קומזיץושאריתמדורהשלרמץרקמהם,יישארלא

אלימותמשימותמידעליומוטלותזאת,לעומתבלח"ילה.אומר
ופעולותבוגדיםשללהורגהוצאהכספים,גיוסלצורךשודלרוב:
גםערבים.אזרחים-5ךבריטיםחיילים 12הרגכמוממששלטרור

"מותובהתאםהקרוייםפרקיםלשלושההמחברתבידימחולקזהחלק
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חננאל"של"מותו ) 152<עמ'דוד"של"מותו ,) 111<עמ'אפרים"של
שניםכעבורמסיימיםאשרלח"יחברישלושתשלשמםעל ) 176<עמ'

עתבטרםבמוותומיבהתאבדותמיטבעית,בדרךשלאחייהםאת
במידהסמלייםהםאלהשמותגםהראשוןבחלקכמואחרות.מסיבות

כאןעליהעוטההמספרתלאדרתבנוסףהמחברתכינראהאבלרבה,

חדשמרשיעמידעלחשוףהמבקשתוהשופטתהחוקרתגלימתאתגם

ישראל".חירות"לוחםשלסיפורואתשיערער

זקיףהרגעלאותוחוקרתהיאבקטמון'הפעולההראשון'במקרה
טוענת,היאחמוש.היההזקיףכאילוטענתואתלהפריךומנסהערבי

ישאםלראותיכולתלאאתהוחושך'גשםרץ'כשאתהכזה"במצבכי
הרגתילאאנימה,יודעתאת"אזלה:משיבהואכךעלרובה".לו

להיות"יכולמרפה:לאהיאאבלהרג".אחרמישהוכנראהאותו'
<עמ'רובה"לוהיהולאאותושהרגת

אומרהואשלבסוףעדהלאהוכן .) 161
החייםעלמלחמהחיתהזאת"נורית,לה:

אתגםבהמנצחיםהיינואילולא .שלנו

שואלתהייתולאעכשיוכאןהייתלא
 .) 162<עמ'שלך"המטופשותהשאלותאת

חמישים , 2002בשנתפרטיבראיוןזהכל

האירוע.לאחרשנה

יאסין'בדירלח"יפעולתהשני'במקרה
בנסיבותסתירותעלאותוחוקרתהיא

גםבכפר.אשההרגועלבקרבפציעתו

פניעלדקדקניתחקירהמנהלתהיאכאן
עדפרטים,לפרטיויורדתרביםעמודים

לבסוף:להאומרהואזהבמקרהשגם
אותההרגתיאםלךלהגידיכוללא"אני

קינןעמוס

לדעת.יכוללאאנינפגעה,רקשהיאאו

 ...ההכרהאתאיבדתיאפילואולינפלתי'ואניקרבהיהזהנורית,
מכאן".הולךשאניאוהטייפאתתסגריועכשיו

חמוראירועהיהלח"י'שביצעיאסיןדירכטבחשידועמהכיספקאין
היהכימכחישאמנםעמוס .גןהמאורהיישובידיעלמידשגונהביותר
השכונותאתלשחררחיתהשמטרתוקרבשםהיהכיואומריזוםטבח

אתשניצלהואהמאורגןהיישובלדבריו'ירושלים.שלהמערביות
עםמכפריהם.הפלסטיניםלבריחתלהביאכדיבווהשתמשהאירוע

חננאל'רבה.חיתהחייועלהשפעתוכיברורהדבריםמהמשךזאת
דעתו.שפיותאתאיבדמצליח,דיןעורךלימיםשנעשהלפעולה,חברו
משהוובחרהחליטאחתשפעם"מיהזה.המקרההרפהלאמקינןגם

ללאאדמות,עליימיוכלהדבראותוירדוףברירה,לוחיתהלאכאשר

ישירבהמשך .) 211<עמ'כותבהואכפרה"וללאלהתחרטאפשרותכל

והשוויון'השלוםלמעןנחושללוחםהפךלימיםכיגוץמציינתלכך
לדין.כךעלהועמדוגםאש"ףראשיעםפגישותשקייםהראשוניםמן

בסיפורגםמופיעיםהנעולה,הדלתמולהפצצהדימוייכיעודנציין
עלדלתותעלשתוליםפצצותב"פטרדות",השתמשושםיאסיןדיר

קימוראתוגםברזלדלתלפוצץיכולהפטורה"כלאותן.לפרוץמנת
 .) 189<עמ'שמעליה"האבן

.ו

"היועץבספרהשלישיהחלקשלעניינוהיאנוספתחשובהפצצה
חלקיאיר".בןושאלתיאלקינןעמוסנגדישראללממשלתהמשפטי

משפטיתוכדרמהמרתקמתחכסיפורנקראפרקיושלושתעלזה
שלביתובפתח 1952ביוני-22בשהתפוצצהפצצהעניינומעולה.

בממשלתהמזרחיהפועלמטעםהתחבורהשרשהיהפנקסד"צהדתיהשר

 338-337גליון

חצותאחראחתבשעהנתפסויאירבןושאלתיאלקינןעמוסישראל.

"בגרימתוהואשמואביבבתל 6רמח"לברחובהמעשהלמקוםסמוך
עולם".מאסרושעונשוחמורהחבלהלגרוםשכוונתופשעלבצעקשר
"עוזייומיסאטיריטורבעלקינןעמוסכברהיההמעשהביצועבעת

הרגיל.מגדריוצאתהשפעהעמדתלושהקנה'הארץ'בעיתוןושרת"
חשעדייןדעתו'עלשיעלהדברבכלולהצליףלבקרהיהשיכולואף

לבטאהצליחלאשירההסאטירהבr:זציכימציינתגוץבכך.דישאין
מעטיםאבלהטור'אתקראשלאאדםהיה"לא .לומררצהשבאמתמה

לומר".הכותברצהמהלו'נדמההיהלפחותכךאוהבינו'בלבד
השבת""חוקחיתההדתי'התחבורהבשרלהתנקשותהישירההעילה
כליתנועתעללאסורבכלל>כלכליים<משיקוליםהצעתואתשכלל
כיוכותבתלמעשההשונותהתגובותאתמתארתגוץבשבת.רכב

רואיםומתנגדים"מסכימים

נפץלחומרהוכחהבזה

בגללהנוערבקרבשהצטבר
שזהאומריםהדתית:הכפייה

אלאדתית,כפייהשלענייןלא
אחרבמקוםהאדם".חופששל
היוםכאכזבתזאתמתארתהיא

המדינה.קוםלאחרהשני

ישהפלמ"חמדינת"במקום
ומציעים ...פנקס-טןעכשיולנו

לשביתתבדומהבמרדלפתוח

אשללנמרודולקרואהימאים
אתארלא .) 227<עמ'לשוב"

המשפטיהמהלךכלאתכאן
בפרטיידיהעלהמובאהמדהים
קינןכיבקצרה,אומרפרטים.

המחוזיהמשפטבביתזוכוהםבאשמה.וכפרובחקירהשתקויאירובן

כלאת'שגייסהעליוןהמשפטלביתהמדינהשלבערעורזוכוכךואחר
מתאפייניםלבהואומץגוץשלגדולתהלזכותם.כדיהמשפטיתחוכמתו

חדשות""עדויותהקרויבפרקכלשונו.זהזיכוימקבלתהיאשאיןבכך
לעמוסשערכהלתחקיריםובדומההזההתיקאתגםמחדשפותחתהיא
בפרשהגםהאמתאתלדעתרוצההיאיאסיןובדירבקטמוןהפעולהעל
קינןכישנה,חמישיםלאחרעולה,ממנהחדשהחקירהמנהלתהיא .זו

בתולדותהראשונההפוליטיתבהתנקשותהאשמיםאכןהםיאירובן

 .ישראלמדינת
שלהספרותיתביצירתועיוןמתוךדווקאיוצאתהיאהחדשהלחקירתה

בסיפוריו"עיון .בדיןשישבוהשופטיםעינילנגדהיהשלאמהקינן'
מחייבשם,המתפוצצותהפצצותכמותאתהמגלהקינן'עמוסשל

היא .) 311<עמ'כותבתהיאנוספים"'ואירועיםעדויותשלבדיקה
לפרחים""מתחתבסיפורהבריטיםנגדהראשונההפצצהעלמצביעה

בנייןאתלפוצץהגיבורמתכנןשבההאחרונההפצצהועל ) 1958 (
התנקשותשלתיאורגםויש .) 1988 (בסופהרהבאתבספרוהכנסת,

לאחלמנו'כזומדינהעללאדומות,תמידהסיבותועו.דגוריוןבבן
בארץאזהתגלגלוכותבת,היאכאלה,רעיונותייחלנו.כזהלמשטר

חלומותרעיונות.ממשלא .משהולעשותשצריךכללית"תחושהכולה.
 .) 316<עמ'פצצה"השלטון'תפיסתמהפכה,באוויר:

מה.לעשותרחבההסכמהואימשהו""לעשותעלדיבוריםהרבההיו
חבריועבורן'בועזאבנרי'<אורידיוניםבאותםמהמשתתפיםרבים

שקינןהענייןמכלונושריםבכוחמשימושכברמסתייגיםוגידי>יורם

מכתביונקתוהיאלמדיאקלקטיתהרעיוניתמשנתובו.לדבוקמוסיף
כלקוראהואאותםומקפקאמהתנ"ךהעבודה,גדודשל"מחיינו"העת



השיבוש,שמקורייתכן .) 321<עמיבוקר

הבחנהנעדרשהוא ,שליהשערתיוזו

הרצינותלחיים.ספרותביןבסיסית

ואתעצמואתלוקחהואשבההתהומית
רנהנתכולכךאםיודעאיני •כתביו

אתבכתיבתהערבלהכאשרהמחברת,
רוצהכשהיא •שלויצירותיועםשלהדבריה

הפצצהבהנחתנתכווןלמהלנולהסביר

מספרוציטוטעםדבריהאתמצרפתהיא

לגייסלנסותממשיך"הואבסופה:רהבאת

משרבטהואהפגישהולפני .••חדשיםחברים
בדיוקיורע'לא :ניירעלמשפטיםכמה
רוצחאנימרר".עללהכריזאולימח.

חבוללהתחילבואוחבול.עזבולצעוק,
עלרגל.פשיטתעללהכריזאולי .מחרש
תחייתעלחופשית.אהבהעלכללית.חנינה

 .) 330<עמ' "} 5/46רהב{אתהמתים'

והדבריםשלההםרגילהבאות[הדברים

בסופה].רהבאתמספרוהיאמודגשתבאות

הספרותאתחישקינןרומזתהיאזהבערבול
כשהואורק .להפךאומציאות,חיתהכאילו
ומצליחואףלמעשהומתכחשהואנתפס
שיפוטיות.ערכאותבשתיזיכוילהשיג

מסרבת<רעייתו>,גוץשנוריתנראה

שלבסופובשלום.מזהלצאתלולאפשר
בשםאדםכיבדההעראתחושפתהיאדבר
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נשלחתילאלפריס 1
בלסשמעון

'העומדראשוןכגוףבלסשמעוןשלזיכרונותיוספרמתוךפרק
המאוחדהקיבוץבהוצאתלהופיע

הוויתורחוקפיעללהגירהשנרשמתילשמועהופתעהמשרדמנהל
להתייעץלנכוןמצאתישלאבינזףאףהואהעיראקית.האזרחותעל

ידעתיולאמגומגמותבמיליםהתנצלתיההחלטה.קבלתלפניאיתר
שניםלשלושקרובהגדול.הבוסמפילשמועאניעשויעודמה

רבדניאלמנחםעזראהעיראקיהסנאטחברשלבמשרדועבדתי
הודעותרושםבבנקים,שליחויותממלאזוטר'כפקידתחילההנכסים.

למשפחתהשייכיםבשווקיםסוחריםלעשרותדירהשכרתשלום
מילאתיעבודתיאתכתיבה.מכונתעלכמדפיסובעיקרדניאל'
לאניסוחעללמנהלמלהעירנרתעתילאגםוביעילות,בזריזות
להדפסה,לישנמסרוהמכתביםבטיוטותכתיבשגיאתעלאותקין'

מבקשניאףהיהזמןוכעבורבהבנההעוותיאתמקבלהיהוהוא
מכאן .כךעללולהודיעבליתיקוןדורשלישנראהמהלתקן
ניירפיסותעלפרקיםראשיבמסירתמסתפקלרובהיהוהלאה

אהבתשאהבתיהערביתעיני.כראותהמכתבניסוחאתליומשאיר
כיאףמסורבל'וניסוחכתיבשגיאתלהשאירליהניחהלאנפש

שיבחיןהקהלהיולאבשוק,סוחריםככולםרובםהמכתבים,מקבלי

גמורים.בוריםהגדולשבחלקםגםמהבכך'

לסורהיהשממעטהסנאטורשללאוזניוהגיעהבעבודההתקדמותי
אותילהסיעהפרטינהגואתושלחאותילהכירביקשוהואלמשרד'

עלהיסטוריארמוןהבגדאדים,בפידניאל""ביתהואביתו'אל
השושלתאבי ,הראשוןפייצלהמלךהתארחשבו ,החידקלשפת

היהדניאלמנחםעזרא .להכתרתוהראשוניםבימיםהמלכותית,
דניאל,מנחםאביומותאחרישנתמנהבסנאט,היחידהיהודיהסנאטור

בעלקומה,קטןאיש . 1921בשנתהממלכהכינוןמאזהסנאטחבר
חדמבטהנועצותחומות,ועינייםדליללבןשיערצנום,גוףמבנה
שניבעלתבלשכתואותיקיבלהואהצידה.סרותומידלפניובעומד

שלשורות-שורותשקירותיוהספרייה,הואהפנימי'האגףהאגפים:

גדול.כתיבהשולחןובמרכזולשכההמשמשהחיצוניוהאגףספרים,

הסנאט,כחברבתפקידושקשורמהכלאתלרכזנהגהואזאתבלשכה
יועציםבשיתוףציבורבענייניפגישותיואתשםמקייםהיהגם

בפקולטהסטודנטעבדהלשכהבניהוללעזרתוהקהילה.מנכבדי
עודאבלבשבוע,פעמיםשלושהצהרייםאחריבשעותלרפואה
להשתלמותבמילגהזכההואבמשרד,לעבודתיהראשונהבשנה

התפקידמקומו.למילויאנינבחרתיהמשרדמנהלובהמלצתבאנגליה
מקומייםעתכתבישמירתשונים,מדוריםלפיהתיקייהניהולכלל
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מעיתוניםוכתבותמאמריםגזירתקבועים,מדפיםעלחוץומארצות
להדפסתבנוסףוזהנפרדים,בתיקיםנושאיםלפיושמירתםיומיים

הסנאטורהיהצנועאישהסנאט.מישיבותדבריםוסיכומימכתבים

העוזרתשמגישהתהלשתותבחברתייושבהיהולפעמיםבהליכותיו
חיוךעםלהקשיבידעאבלהיה,בדיבורממעטהנאמנה.הארמנית

כלשהו'פוליטינושאשעלהליזכורלאעמו.בשיחותישפתיועלדק
מאודאותושהעסיקהיהודים,שלומחמירההולךמצבםלאאף

לשאלותתשובותולרובבינינוהתנהלוקלילותשיחותימים.באותם
ורקמקבלשהואספריםעלמיליםכמהאומרהיהלפעמים .שלו

גםלפעמיםהמדפים.באחדולסידורלרישוםומניתםבהםמדפדף

החלפנוהעת.מכתביבאחדכלשהולמאמרלביתשומתאתהפנה
שסיפרתיליוזכורצרפתית,ספרותובעיקרספרות,עלדבריםגם
ואמרצחקוהואסטנדאלשלוהשחור""האדוםאתאהבתימהעדלו

בנעוריו.אותוכשקראהזההרומןאתאהבהואשגם

אחריבשעותהסנאטורשלביתואלסרתיבשבועפעמיםשלוש
לעשותמההרבהבערב.שמונהעדנשארתירובפיועלהצהריים

באנגליתעתבכתביבמיוחדלקרואמההרבהליהיהאבלהיה,לא
היכרתישלאג'אוגרפיק""נאשיונלאלנתוודעתיכךובצרפתית.

המעברותעלמצולמתכתבהמצאתישלוהגליונותושבאחדכןלפני

בכתביקראתישכברמהעלמידעליהוסיפהלאהכתבהבישראל.
בהירותכההיוהתמונותאבלמנוי'הייתישעליהםצרפתייםעת

אתלשכנעבמאמציבהןלהשתמשמאוחרהיהשכברשהצטערתי

 .אלילהצטרףשלאאמי

 ,הסנאטורעםדבריםשהחלפתיליזכורלאהציונותועלישראלעל
שידועיםכפימהציונות,המסתייגתעמדתוברביםחיתהידועהאבל
ולהזיםביהודיםפגיעותלמנועלוומחוצההסנאטבתוךמאמציוהיו

להדפיסבחלקינפלאבלהימין.בעיתונייהודיתהאנטיהתעמולהאת
הסנאטשלוהמשותפתהסגורהבישיבהשנשאהחריףהנאוםאת

שלהאזרחותעלהוויתורחוקהצעתנתקבלהשבההנבחרים,ובית
לאפשרומטרתובלבדאחתלשנההיהזהחוקשלתוקפוהיהודים.

הסוגמןנאוםלגבול.מעבראללבריחותקץולשיםמסודרתהגירה
ובעיקרמקורבים,שלמצומצםחוגשלובדיקהעיוןעוברהיההזה
המשרדמנהלגםשינה.סלמאןהמשרדשלהקבועהדיןעורךשל

בעצמואותומדפיסשהיהלפניהערותיוומעירעליועוברהיה
אחריבשעותבמשרדלהישארנדרשתייוםאותוכתיבה.במכונת

הטיוטהאתשהביאהנהגבהגיעאבלמה,לשםלינאמרלאהצהריים.
אותהלהדפיסוביקשנילחדריהמנהלנכנסהנאום,שלהערוכה

למנועכדימבחוץהחדרדלתאתלנעולדאגגםהואעותקים.בשני
החריףהטקסטאתהדפסתיקטנהלאבהתרגשותסקרנים.כניסת
עלהפנימיבטלפוןלמנהלהודעתיוכשסיימתיהתקיפהבנימתו

עותקיובשניהמודפסהטקסטאתנטלהדלת,אתפתחוהואכך'
בחדריאנינשארתיחדרו.אלוחזרההעתקהוניירהטיוטהעםיחד
 .הסנאטורשלביתואלהנהגבלווייתויצאהבדיקהאתשסייםעד

מדיניותנגדהתקיףהקטגוריהנוסחהואהזהמהנאוםזוכרשאנימה

אזרחלכלהשמורותהזכויותאתמהיהודיםהשוללתהממשלה,

מעבודתם,יהודיםבפיטוריהשלטוןמוסדותאתהאשיםהואבמדינה.
המוסדותובנעילתהמדינהברחבייהודיםשלתנועתםבהגבלת
אמר'הממשלה,שלזאתמדיניותיהודים.בפניהגבוההלהשכלה



דרךלמצואהצעירהדוראתמאלצתאשרהיא

שעוד ,טיעונואתוהשמיעחזרגםהואלבריחה.
עיןהשלטוןהעליםהשניתהעולםמלחמתבימי

שעהולאציוניםשליחיםשלמפעולתם
זאת.מפעילותהקהילהראשישללאזהרותיהם

אנגלר-ספקטורמיה

טדוישלם

הגבעותעל

עזרייבראמאין
איךלעצמילדמייןניסיתיההדפסהזמןכלבמשך
ומקוטע,נמוךבקולהמדברהזה,העדיןהאיש
שמשפטיםליזכורכזה.ותקיףחריףטקסטקורא

ושולבולעיתוניםהסתננוהזהנאוםמאותואחדים

בתישניישיבתעלהארוכיםהדיווחיםבתוך
זה.היסטוריחוקאישורעלשהחליטוהפרלמנט
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י;נדדז fו~~ךז f ך~~~יל 'ז~~ 'ן;י~~~ין' g~יך;~ים,:ם~זץלחים,נכלrז tPלiר
 ."ם; ii ?מו~ן-"ראש;ןרס~יד

-א;~ריםן;~הךל'א

עדינותולאיש.מאדמורכבתהערכהליהיתה
המרוחקגםאבל ,באישיותוהחמיםהצדהיתה

עושרה,אתלאמודשקשהלמשפחהנצרוהמסויג.
רכושומרביתאתתרםבחייושעוד ,זקןרווק

גם ,ספרבתיבהקמתרבממוןהשקיעלקהילה,
גבוהיםללימודיםצעיריםחשבונועלשלח

לאוזןמפהשסיפרווישבודדאדםבאירופה.

משךחיקואשתהיתההנאמנההארמניתשהעוזרת

גם .עמוליהיתהלאמעולםגלויהשיחההשנים.
כיאםהפוליטיות,רעותיאתמלחשוףנזהרתי
אףגםבסלחנות.לכךמתייחסשהיהמאודסביר

עלבעוינותמתבטאשמעתיולאפעם
עדהנרדפיםיהודים,ולאיהודיםקומוניסטים,

חוקאותופיעל ,לישראלהגירהעלגם .צוואר

 .עמידבריםשהחליףליזכורלא ,נגדויצאשהוא
להגירה,ביחסהשליליתעמדתואתביודעיאבל
שהלכהההחלטהאתלולגלותטעםכלראיתילא

 .אצליוהתגבשה

הוארב.צערהצטערתיזאתטעותועל .טעיתי
מנהלמפילהגירהלנרשמיםהצטרפותיעלשמע

הנוקבהמבטאתאשכחלאולעולם ,המשרד
כאלהדבריםעל ?סיפרתלא"למהבי:שתקע
ניירגליוןהוציאזאתובאומרולספר."צריך

שםרשוםהיהשמי .ליוהושיטוהשולחןממגירת
להישלחהייתימועמדשמות.שניעודעם

גדולה"טעות .חשבונועלבצרפתללימודים

 ·:·דום.נאלמתיואני ,בינזףעשית,"

~דרי:ב;א ז:~~- ז:~~ו
נטך;ישלם.הגבע;תעל

--: T : ' T : '' 
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רביעייוםשלסיפור

לגוורן

בביתאומריםהלווייםהיושבובשבת,רביעייוםהיוםרביעי.יוםשל<שיר

עלגמולהשבהארץ,שופטהינשאהופיע.נקמותאלהשם,נקמותאלהמקדש:

יתאמרועתק,ידברויביעויעלוזו.רשעיםמתיעדהשם,רשעים,מתיעדגאים.

צד>תהליםיענו.ונחלתךידכאוהשםעמךאוון.פועליכל

בלונים

רב.זמןלזהחיכהכאילו ,חייךהמחלהעלהרופאלושהודיעכ
החוליםקופתאתוכשיצאקפיץ.מעין-,במוחהשתחררבתוכומשהו
השמשקמעה,הרועדותבידיוהבדיקותכשתוצאותאביבתלבצפון
ופשתהעמוק-עמוקהעצמותלתוךנכנסה ,אותווחיממהאותוסנוורה

לעצמו:ומלמלהחוטםעלשלוהשמשמשקפיאתהרכיבהואבהן.
שהואהיטבידעחדשים."חייםכבראלהעכשיוחדשים,חיים"אלה
תחושתאותהמתוךלהתנעריכולהיהלאאבלעצוב,להיותחייב

שחרור.

תהליך.ישחשב.מהר,כךכלממנהשמתיםמחלהלאזופרקינסון
 ,איטימוותזהפהשנה.חציאחריאותךשגומרבלבלבסרטןלאזה
כךכלבעיניונראה ,שבישרמהלושבישרהרופאהידרדרות.יש

לולהגיד .אותולנחםחיבוק,לוולתתלגשתפשוטשהתחשקעצוב
לגלות,רצהלאהואאחר."ממשהוימותמישהומחרחביבי,"תתעודד

והנושיםהחובותסוףסוףנורא.חופשחששבלב ,לעצמולאאפילו
ממנויראולאהםועכשיוהמחלהאתעליוהביאואלה .ייעלמו
 .לו /oהזיןעל ,יתבעוואםלמות.נוטהאדםיתבעמיכיגרוש,

 Catch me ifאבו.דהחובפרוטה.יראולאהםממנו .שיתבעו
you can . 

בקצהראהמרחוקהשמש.אלחייוהוא-לאט-לאטלהםימותוהוא
קחוחשב.לוהטת,פחחת'כתחונה.שלוהישנההוולוואתהרחוב
 , Slowly-Slowlyאט-אט,להםימותהואשלכם.היאאותה,

אבו.דחובעצמוהואלירה.ממנויראולאוהם ,סיעודי-סיעודי

סוציאלית.עובדתויקבללוירעד ,לאומיביטוחויקבללוירעד
הגוףבכלכךאחרברגליים,כךאחרבידיים,קודםלמולה.ירעד

שקלממנוייפוללאוירעד,עצמואתשינערכמהאבלוהראש.

מכיסהניידהטלפוןאתאצבעותבשתישלףהאלה.הכלביםבשביל
אותופתח ?זאתלעשותיוכלעודזמןכמהמענייןהכחולה.החולצה

ומשםהזהמרגלגוגללד"רלאינטרנטהתחברהליכהכדיותוך
 .לושישמהעלמשהוללמודכדילוויקיפדיה

המתקדמתהעצבים,מערכתשלניווניתמחלההיאהפרקינסון"מחלת
עקבהמתרחשותטיפוסיות,מוטוריותבהפרעותומאופיינתבאיטיות
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אידיופתיתחינהדבופמיןלמחסורהסיבהדופמין.העצביבמוליךחוסר
קבוצתשלבמוותכרוכהשהיאידועאךידועה>,אינה(שסיבתה

ההפרעותבין . Substantia Nigraה·תאי ,מאודמסוימתתאים

בלתירעדשרירים,נוקשותבתנועה,וירידההאטהלמנות:ניתן
המחלהבהליכה.יציבותוחוסרהמשקלבשיוויהפרעותבמנוחה,רצוני
המוח,במרכזשממוקמיםבמוח,הבסיסברגעינילקוימתפקודנובעת

שלהאוטומטייםההיבטיםאתלנהלתפקידם .התיכוןבמוח

בכוחסגרטאק!הכרתית,"התערבותללאמדויקבאופן ,תנועותינו
הידק.זה.עלזההניידהטלפוןחלקישניאת
אפשרמוח.טפלים.פרטיםבאינסוףהזאתהרישה ,לוהספיקזה

רופסתעיסהשלו.המוחאתלדמייןבכללמסוגלשהואלחשוב
שלוהנפלבניסיוןנזכר"מוח"המילהאתלוכשאמרותמידממילא.

עגלמוחרומני"גריל-"חייםאצללאכולשנהכעשריםלפני
קרושהמרגליותראפילו ,מגעילכךכלהיהזהלחם.בפירורי
טעם,החבר'ה,אתלהרשיםכדיזהאתהזמיןהוא"קיטון".במסעדת

לרוץלוגרמוהמוחשלהחלקלקותעםהלימוןשלהחמצמצות
לך .כךיגיבשהואהאמיןלאהוא .נשמתואתולהקיאלשירותים

היוםעד .עליךקםזה .עליולשלוטרוצהשאתהשלךגוףלתסביר
סגרירייםובבקריםהחך.בעומקלותקועהזההמאכלאתחשהוא

 ,הצינוןיבואאוטוטוכילכחכחצורךחשוהואמתחילרקכשהחורף
מוחההיא.הנוראהבמנהולהיזכרכחכוחקולותלהשמיעמרבההוא

דבר.שלחראכןגם-
אתנעזוב ,שלנוהפנימייםהאיבריםעליודעיםאנחנומה ,בכלל

היאואיךהכליותנמצאותאיפהבערךלהיזכרניסההואהמוח.
והתוספתןוהשד-יודע-מה!והדק?הגס?והמעיוהטחול?נראות.
שם ?והסרעפתהמרה?כיסשלהצורהמההמרה?וכיסוהלבלב

המקומותיוצא,זהכלאיפהכועס.קצתנשמע"סרעפת".מצחיק
הכאב.רקאותם,לנומזכירהכאברקהאלה?
צלצלהניידהירקון.פארקאלאיטיתהליכהכדיתוךשהגיעראה

 .המספרעללהסתכלטרחלאאפילווכיבה.אותושלףהואבכיס.
זאת,ובכלשמש,שטוף ,חולשליוםסתםהיהזהזיכרונולמיטב
חג.יוםאושבתיוםזהכאילוהירקוןגדתסביבהתרכזואנשיםהמון
אבל ,מוזרלונראהזהרביעי?יוםלאוהיוםטועהשהואלהיותיכול

ללוויהחשב,פתאום .ידובכףנפנוףאגבההיסוסאתביטלהוא
ולתתלהתפתותשניםשמונהלפניצריךהייתלאבאים.הםשלי

שוב.לא .בעצמודחקומידטעות.חיתהזאתהעסק.אתלנהללמוטי
הזה.המסריחבדיוןהיינופעמיםכמה .חביבי ,עכשיולזהתיכנסאל
האנציקלופדיותבעסקישותף'ף /oהבןאתהכנסתאתהאחריות.קח

אזאתה!אתה!אתה!אתה!האלקטרוניים.והמילוניםהממוחשבות

 ?ף' /oהבעיהמה

שםשזהלבדוקכדישלוהג'ינסמכנסישלהקדמיהכיסאתמישש

לוינסקי.בשוקהסלוניקאיםעודאותולימדוזהאתהסטיפה.-
הזהבעולםואיןצ'קיםהזהבעולם"איןלו:אומרתמידהיהמנטש
חברבכיס.מזומןכסףלךשיהיהתמידבלוף.זה-אחדלאףקרדיט
עשרחמישהשלסטיפה-איתההסתובבוהואשלך".כיס-שלך
בערךמאות.חמששלשטרותשלושיםבגומייה.אחוזהאירואלף

באווהנה,תבוא.שלאצרהכלעלשבטוח,מהשקל.אלףתשעים
 .שצריךכמובכיסתמידאלףהתשעיםאבלהרעות,השניםשבעלהן
לאמהבנקזונהבןכרישאולפועלמההוצאהאמסטףאףזהאת

בהוצאהשלוהחלקאתדירות;שתי ,לקחוכברהדירהאת .ממנוייקח

אתהמצב;אתשניצלולשותפיומגוחךבמחירלמכורנאלץלאור



הולךשנכנסכסףכלמעוקל.הכלהחרימו.האחריםהרכביםשני
הולךלאזהחוב,דולרוחצימיליוןשניזאת,בכלהחובות.לכיסוי
ברגל.

ממשפניו,עלחלףאופנייםרוכבהצר.העץלגשרסמוךעצר
ראהכיהתחרטאבל ,עליולצעוקרצה .הגשרעלועלהאותושפשף

אחדגלגלרקחצי-אופניים,נוסף,חלקמחוברהגדוליםשלאופניים
מדווששמונה-תשע,בןאולי ,קטןוילדמושב,גדולה,ברזלוקשת

במרץ.

עםמוכרעמדהגשרמולקיצית.כזאת,חמהרוח,מנשבתהתחילה
עלסביבהתרוצצווילדיםהוריםומאותבלונים,שלגבוההחומה

מטקות, ,בפריזבישיחקוהדשא,

קצתמשהושהיהלבשםהואכדורגל.
הואאבלהזה,הבלוניםבמוכרחריג

קבוצה,כיקנקנועללעמודהספיקלא
בשני'מלווהלפניוערבהפוניסוסישל

ילדיםשלענקיתדבוקהגדולים.סוסים
נורא.רעשבצרחות.הסוסיםאחרירצה

כלבמרכזנעמדהגדוליםהסוסיםאחד
ענקיתקשצואתוחרבןהזוההאפלה

ישאבהריחשבייהאחריבה.וזהו

הוא"איכס!צעקווכולםלמרחקים
אומר'הרוכבאתשמעהוא ".קקיעשה

שםובאמתיפה."לאסטאר' ,כאן"לא
עלשחורכוכבישהלבןשלסוסלב

ראהאותו'ריגשזהמהמשוםהמצח.

השבילאתחצהוהואמלכותי'סימןבזה
הבלונים.מוכרעבראלהמבוטן
כבןוחסוןבלונדינינערהיההמוכר

עלשחורפאוץ'עםשש-עשרה

שעובדגולשכמושנראההמותניים,
חלקבלונים.במכירתהפנאיבשעות
נתליםשספורטאיםכזועבה,ברזללטבעתקשורהיהשלהםהארי
הוא .ידובכףתפוסהיההשארואילובאדמה,תקועהשחיתהעליה,
באיששהבחיןהנערממנו.רוצהבעצםאנימהוחשב,מולועמד

 ,שקלזpבעזpרהרקבלון'לקנות~ה , י~;ד" ,אליופנההזההמוזר
וזהנעריםשלכדרכםהמיליםאתהבליעהואחצי~בצע." ,בזול

שבצדבסטיפהונגעלכיסיםהידייםאתדחףוהוא ,אותועצבןקצת
שליוםסתםזהאםהזאתהחגיגהכלמהעלאותולשאולרצהימין.
מחראיןכאילוחופשימסתובביםוכולםספרוביתגןאיןולמהחול
בידלוחיתההמוכר.אצלשמוזרמהעלעלהאזאבלחובות,ואין

לאשהואבלוניםשלאדירהכמותבאדמה,הקבועהלטבעתוקשורה
הליום.בלוניאלףאולישםהיומוכר.שוםאצלבעברראה

שאל.בלונים?"הרבהכךכללךיש"מאיפה
ת'רגלפשטהמביאותםשחיתההחברהאח,מ;כרתם.ני"מסתומות

• •• ; T ' ; T 

למכורסם."חופשיככהזpלהלסוכניםונתנה
השאלהצצהמנייןהביןלאעצמוהואכולם?"אתליתמכור"בכמה
הזאת.

כוסית.איזהכמולצדשלוה~ךהאתוהסיטהבלונדיניאמר "!?ההז~"
כולם?"אתליתמכורבכמה ,רציני"אני
בעצבנות.שלובפאוץ'ונגעהמוכראמראח?"עלי,מסתלבט"tיה

 ".אל"

בלון."מאלףלמעלהפהישחומר?איזהעישנתגנוב,סה"בנאדם,
תוךמהפאוץ',כיסמחשבחשקבחוסרהוציאהנערכסף?""כמה

קצתשרעדהמשקפייםעםהזההמוזרבאישבחשדנותמביטשהוא

הואיכול'"'לאאבעשרהמחמששפחות"תדע?ףהחמה.הקיץברוח
אמר.

הממולאותהאלההשטויותכמהעדבלונים,אוהבהואכמהנזכר
אוליקטן'כשהיההולדת.ימי .באושרתמידאותוממלאותבאוויר

חיות,שלוצורותהליוםעםכאלהבלוניםהיולאשש,אוחמשבן

הכיראותם-ספוגוברבדורההדוב,ופרדאקדונלדמאוס,מיקי

ברירהבליתשלפעמיםשלו'הנכדים ,מוטישלהילדיםמשני
לונותניםהיוחולה,חיתהכשהבייביסיטר

שלאשתושדוריס,למרותעליהם,לשמור

אחריבייחודבגרוש,עליוסמכהלאמוטי'
איךההוא,הסיפוראתהאלףבפעםששמעה

קטנים,כשהיוואסנתמוטיעלשמרהוא
טובה.בדיחהכמובמשפחהשרץסיפור

הזה.הזבךזקהכלהיהלאשנים,לפניאז'
מחומרצבעיםבכמהעגוליםבלוניםהיו
שהיונעים,ולאכזהפלסטיקשה,קצת

בכלבשרשרתהדלתותועללמעלהתולים
הואיומולדת.מסיבתהתרחשהשבוסלון
מוציאשהיהביטחוןסיכתעםברערהיה

כך'כלאותהושנאהמכנסייםשלמהרוכסן
התיקוןאתדוחהחיתהתמידשלואמאכי

במסעבדהוהיאכוחלההיהשלאבגלל

אחריובלילהשעות,גביעלשעותהכנסה
היה ,לישוןואותואחיואתמשכיבהשחיתה
פרקיממלמלתבמסדרוןאותהשומע

שכבראבאושלשלהםלבריאותתהילים

חולה.היהאז
וחורהביטחוןסיכתאתשולףהיההוא

היומולדת,באמצעעוברהיההואואזלבולבולסמוךנפערהיהקטן
ודוקרברוכסן'לוייתפסשהבולבולכדיתוךומפחדלגובהקופץ
כללבדרךהיוהילדיםמתפוצצים.היווהםאחדאחדהבלוניםאת

ביטחוןבסיכותהצטיידווכבראותושחיקוכאלההיואפילוצוחקים,
מלשניתבתאיזולפעמיםבמכנסיים.חורשוםבליהולדתלימי
אבללפרינצסה.מפריעהיההרעשכיזהעלמקטרתקצתחיתה
אתיותרמהריפוצץמיבזה:להתחרותהתחילוהבניםלאטלאט

ההולדת.יוםבאמצעהביטחוןסיכתעםהבלונים
הבלוניםאתלפוצץ ,ראשוןהיהתמידהוא ,קפצוהםאחתשפעםעד

ציונה.מנסבמיוחדשהובאהשמןהקוסםשלההופעהבהתחלתממש

שהיונהמהרעש,כךכלנבהליחסית,צעיראיששהיהוהקוסם,

והתמוטט.שלוהחזהעלידשםוהואהכובע,עםמהידייםלועפה
לאהםיותרשם.ושכבחוליםלביתהובהל ,המסכןלבהתקףקיבל
מסיבה.בשוםבלוןשוםפוצצו
בצבאאבל .אותוהדחיק .בכללהזההסיפוראתזכרלאהאמת,
באההואהקוסם.אתפגשהואצעיר'אישבמילואים,כברכשהיה
הוא .גרמבודיאישהיהכברהקוסםבדרום.בבסיסשמייחלעשות

לולהזכירטרחהקוסםאבל ,אותומכירהואמאיפהזכרבדיוקלא
בהתחלה .צחקווכולםהבמהעלהסיפוראתהחבר'הכללפניוסיפר

שלטריקאיתרועשהלוקראהואכךאחרנעים.לאקצתלוהיה
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1 
הרבההרגישכברוהואיתפוצץ'שהבלוןבליבבלוןסיכההעברת

"סיכתאותוכינושמאזבמילואיםהחבר'הועםעצמועםנוחיותר
לאכבריוםמאותוחשבונו.עלוקצתאיתרקצתוצחקוביטחון",

בלב.שמחהאצלומעורריםהיוובלוניםההוא,הקוסםאתשכח
הולך?"הסחורה.כלשקלאלף"חמש-עשרה

לחלקאלףחמישה-עשרבזה.טובהיהבראש.חשבוןמהרעשההוא
כיסאלאוטומטיתנשלחההידמאות.חמשאלפייםשווהלשש

והואהלשוןעלעברההאצבעהסטיפה,אתושלפההג'ינסמכנסי
שטרות.חמישהמהגומייהשלף

השטרות.אתזיההשלאהבלונדינינבהלעושה?".זכה"מה
מאו.דשלואמרהואהבלונים,"כלאתממךקונה"אני
השיעראתוהסיטבפאוץ'בעצבנותנגעשאל,הואהזה?"הכסף"מזה

לאחור.
קצתשווהמאות.חמששלשטרזהטוב.כסףזהאירו.זה"תירגע,

למשקפימבעדלי?"מאמיןלאאתהשקל.אלפיםמשלושתפחות
פשוטהבלונדינישלהעינייםנבוך.שהבחורראההואהכהיםהשמש
מופרעהכיהקרימינלודווקאבפארקאנשיםאלפילעזרה.קראו

הואשבווי-או-די?בסרטיםכמוסדרתירוצחזהאוליאליו'פנה
הביטכךאחרהחולצה.כיסעלאותםותלההשמשמשקפיאתהסיר

לרכושרצההבלונדיני.לעיניהיישרוהעמוקותהכחולותבעיניו
אמונו.את

אחזpליאתלשאולילך"אניה~ל;~ךר'אמראחד'"שטרלי"תן
בקיוסק."הגדול
בקיוסק?"עובד"הוא

לא .~ר;קרכמור tוכסףבמטבעותמביןוהואהקיוסקשלו"זה
אחי."עליו'לעבודתוכל
 .שתחזורעליךסומך"אניאמר'הואהשטרות,"חמשתכלאת"קח
אתלונתןוהבלונדיניוהולך."הסחורהאתלוקחאניתחזור,לאאם
הואמשם.ורץהשטרותאתמידיוחטףבידו'שהחזיקהבלוניםכל

לושחיתההמאולתרלקיוסקסמוךמעיניונעלםמרחוקאותוראה
 .פפסיפחיתשלצורה
דיהיההחובות.אתלהחזירשיוכלחשבבהתחלה .לווחיכהעמד
מאפס,מהתחלה,אתחילאניאמר:תשלומים.החזרעשהבזה.בטוח
התעודהאתמהקירכשהורדתיהשבעים,בשנותכמויודע,שאניכמו

כךאחרונכנסתיהצלחתימו"ל'ונהייתיוהלכתיהחשבוןראייתשל
סיבובאיןכנראהוששחמישיםבגילאבלגדולה.בהוצאהשותף
כוחותישכברהיוםספרים.להוציאזהלעשותשידעמהוכלשני.

מכיר'כןהואחלקםמכיר;בקושישהואשמותהזה,בשוקחדשים

שזהלהיותיכולהאחרונה.בשנהבראשומתבלבליםהםאבל
אוליבעיה,לאחשבהכסף,אתכשהפסידבהתחלה,הפרקינסון?

אפשרי.הכלאבלחלודים,קצתהכליםחשבון.בראייתלעסוקאחזור
אוהבאנילהקיא.לובאהזהבמקצועלעסוקעלמלחשוברקקדחת!
לינותניםלאואםקוהלת,בליאועםחשב,הרבה,ספריםלעשות
באילתהסירהעלרקהעולם!כוסאוממואזאוהבשאנימהלעשות
שעובדתאסנתשלהשםעלרשומהוהוולוועלתהלאלפועלההוצאה
עםקורהמהבאמת,נו"אדלר-חומסקי".אצלחשבתבתורשכירה

הזה?הבלונדיני
בעיהלפניוכאילוהבלוניםקיראתובחןהטבעתאתסבבהוא

משקפיאתשלףלו.הפריעההשמשגבותיו,אתכיווץפיזיקלית.
בכיסנגעאפו.עלאותםודחקהחולצהכיסעלתלוייםשהיוהשמש
שמאלבידכךאחרשם.עודשהסטיפהלוודאכדיהימניהג'ינס
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מןנעקרהזוכיצדאותוהפליאמהאדמה.הבלוניםטבעתאתמשך
בידושחיתההבלוניםערמתאתקשרהואיחסית.בקלותהקרקע
אחזכעתכהגה.לפניוזרועותיובשתיאותהוהחזיקלטבעתהימנית

מבוטללאלחץחשוהואקצתאותומשכוהםבלונים.כאלףבידיו
ללכת.המשיךהזרועות.בקיבורות

קצתלוקחהואאז .משפילזהכמהאוי'לדלק.כסףלואיןלפעמים
הכסףכימדי,יותרבהלגעתשלאמאודמשתדלומחזיר.מהסטיפה
שהואעליוצוחקיםהיותמידבמילואיםהחבר'העף.הזאתבמדינה
היהעודזהאזהג'ינס,אוהמדיםשלבכיסכאלהסכומיםמחזיק

לפני .אמרואותך'ישדדואחדיוםאינפלציה.חיתהבדולרים.
זהבסוףישנים.שקליםזהאחרילירות,שלסטיפהחיתההדולרים

פעםבכיס.שלוהקטןהסודהאירו.שבאעדהדולריםעלנעצר
לאהםישן.כשהואהסטיפהאתלולפלחניסובמילואיםהחבר'ה

עלשתפורלכיסהסטיפהאתמעבירשהואהאלה,הטמבליםידעו'
ונשארוטיפשיםכמוצחקקובלילה,המכנסייםאתלקחוהתחתונים.

שלו,הטוביםהחבריםטעו,הםשלי.כיס-שליחברבי.דהזיןעם
הרבהלושישלועושהזהטובכמהביטחון"."סיכתלושקראואלה

במדינהכשצריך.בולגעתיכולהואשרקכסףזמן.בכלבכיס.מזומן
אח.דבאףאמונהאיןהזאת

הבולטת.עינואתבונעץמטומטםיעןאיזה .החיפינתמולנעצר
אשה.עמדההכלוביםאחריללכת.והמשיךגיחךהכנסה?ממסהוא

הנערשללזהדומהפאוץ'להוהיהמהוהבטרנינגלבושהמוזנחת,

רכבתהשיניים.ביןענקרווחלהשישוראהאליההתקרבשפגש.
לשולחנותילדיםהמוןישוביםהיוסביבהשם.לעבוריכלהישראל
יציקתבצביעתשקועהיהילדכלומכחולים.צבעיםעםקטנים

שקטהיהדבורה.אופרפרחתול'אועכברליצן'אומסכהגבס,
וחייכה.מעליהםעמדההאישהמרוכזים.מאודהיוהילדיםנורא.

מןאותןשחררהגבס,יציקותעודהתנורמןהוציאהפעםמדי

הביטההזקנהרקאליו.לבשמולאהילדיםביניהם.וחילקההתבניות
מעיןהצעיר'לנערמאודדומהשהיאראהמשקרבבה.הביטהוא .בו

הזהבשכפולמשהומכוערת.כךכלוזויפההיהההואשלו'תשליל
עלשמרקאיזהעבראזאבללאחור.מעטנסוגוהואאותוהרתיע

והיהאותו'דרסוכמעטהאוזנייםעלווקמןעםחשמליקורקינט
אליה.שיקרבבאצבעהלומסמנתשהזקנהלונדמה

הוא .רעדווהןשאתביתרבקיבורותהלחץאתחשהואעכשיו
אתמרימיםלאהשולחנותסביבהילדיםעשרותאיךהתפלאבאמת

לזה.לבשםהואואזבלונים,אלףעםאחדבאישומבחיניםראשיהם
השמיםעדשהגיעהבלוניםחומתחיתהמאחוריה,הזקנה,לאשהגם

בלוןממנהוקנהצעיראבאיזהקרבפעםמדיהנוף.אתוהסתירה

בשתישהחזיקמזוגדולהכמותלהחיתהשלוההערכהלפיאח.ד
החמהברוח ~,נאאליה.וניגשתתפנהשהיאשנייהחיכההואידיו.

קצת.אותושמשכה

אמר.הבלונים,"כלאתממךלקנותרוצה"אני
ביד?"בלוניםמספיקלךאין"מה,בצחוק:פרצההיא

אתלהאומרהואבעצםלמההביןולאענההואעוד'"צריך"אני
זה.

הון."לךיעלהזהעלי?צוחק"אתה
יפה."בעיןלשלםמוכן"אני

היהיכולהליוםבלוןגדל.שיניהביןהרווחחייכה.היא"כמה?"
שם.לעבור

מתוךדברשמסיקכמיבהחלטיותאמרשלך'"לבןששילמתי"מה



הזקנה.שלסודהאתוחושףדבר

שמתילד'ליהיה"פעםבעצב.הזקנהאמרה 11חי'בןליהיה"הלוואי
הואשלנו.היההסירותשלהעסקשנים,לפניאז,בירקון.בטביעה

להקוראהיההסיורים.באחדהכחולה,הגדולה,מהסירהנפל

אותו."להצילהצליחולאעשתה.שהיאהרעשבגלל ·;~;~;~;~·
ידיואבלאותה,ולחבקלגשתצורךחשוהואדמעותעלובעיניה

עלהצביעההיא 11שלי'הילדיםהםהילדיםכל"מאזפנויות.היולא
חיילים,כמובאחתהראשאתהרימוהם 11ילדים,"תגידוהשולחנות.

הבלונים?"כלאתהזההנחמדלן;ן"למכור

 11 •כןכן'"כן'במקהלה,הילדיםצעקו 11כן'כן'"כן'

שידיונזכראזאבלהכיס,אלהידאתלהכניסרצהבסדר.""טוב.

אלףעםהטבעתאתוהגרומההרזהלזקנהנתןבלונים.מלאות
חמששלשטרותחמישהושלףלכיסוהידאתהושיטהבלונים,

מאות.

 11 •••בערךיוצאזהאירו'מאותחמששלשטרותחמישהכאן"יש

וסימנהחייכההיא 11שווה.זהכמהמאודטוביודעתאניבסדר'"זה

חזירבצורתגבסקופתלמעיןהשטרותאתלהכניסראשבנידלו

היהונדמהאליולחייךהמשיכההשולחנות.אחדעלמונחתשחיתה
התירהואשיניה.שביןהרחבברווחרגעבעודיעבורעצמושהואלו
גבס.יציקותהזמןכלשהוציאלמתקןקשוריםשהיוהבלוניםאת

עליה.נתליםשאתלטיםכזולטבעתקשוריםהיואלהשגםלבשם
ברוחשנעההזקנהמןהראשונההטבעתאתאסףרבבקושיבה.אחז

טבעותשתיבידיואחזכעתלחייך.והמשיכהסוףקנהכמוהחמה

ללכתהמשיךהואבלונים.מאלפייםלמעלהקשוריםהיושאליהן
אדםשלרגילההליכהבדיוקחיתהלאכברזאתהים.לעברמערבה,

אחורהאותושמשכההחמהברוחנאבקאחדיםרגעיםהארץ.על

הקרקע,מןקמעהניתקותשרגליולונדמההיהאחריםורגעיםבכוח,
האדמה,עלונוחתותבאווירצעדיםשלושה-ארבעהמעיןעושות
אתראההואמרחוקרב.עונגלוהסבהזאתהריחוףבתחושתומשהו

הסירות.

מאודקטןשהיה~ןק,מרשלולפיזיקהובמורהבמחנךעכשיונזכר
אזיש,ואםבעולם,~ןק"איןאומר:היההואצפצפני.קולובעל
הואומאזז;כך:םאמאאתגילההואהוריםבאספתכמוני."קטןהוא

ושכחוהאועלראעלפילוסופיותשיחותביניהםניהלואותה.העריץ
עליהשלואמאשלו.הציוניםועלשלוההתנהגותעלעליו'לדבר

איןאואלוהיםישאםיודעת"לא~ךק,למראומרתחיתההשלום
האבסולוטי.הצדקוזהבטוחעסקזהודאי.הואהמוותאבלאלוהים,

יפה·טוב-רע,עשיר-עני'חכם-טיפש,ניגוד:שוםיעזורלאכאן

לאשמחליטומילאדמהמתחתבמאוזןשוכביםבסוףכולםמכוער'
עובדיכדרךגופתואתלשרוףאולמדעגופואתלתרוםעלינו

האבסולוטי'הצדקמןחומקלאלצלן'רחמנאלהתאבדאואלילים
בתוךבמעבדהאוהיםפניעלקצףבתורוגומרוריאציהעושהרק

היהפילוסוף,שלנשמהעםלפיזיקהמורהשהיהצדק,ומר 11צנצנת.
מעריץשהואעליוראיתלעברה.הקטןבראשוומהנהןמאושרקורן
היכולתועלאחד'מצדיוםקשתדתייהאשההיותהעלאמאאת

היההואפתוח.ראשלהיותהאחר'מהצדבמופשטלחשובשלה
ישגבוה.תגיעאתהרחוק,תגיע"אתההשיעורים,אחרילואומר

כךאחרמיניס~ר." ~פרןק;פ ~שתחיה,שלךלאמאכמוראשלך
 .ממשהולמותצריכיםבסוףכולםמהמחלה.מתצדקמר

שמחהלבואתמילאווהקורציםהמתנצנציםהמיםלסירות.התקרב
הטבעותשתיאתוקירבהתכופףנורא.היהבקרבתםשהריחלמרות

 .ימיןרגלכףעלהטבעתאתהשחילהשלוימיןזרועהקרקע.אל
אותהאתעשתהשלושמאלזרועבכוח.הטבעתעלדרכהגלהר

ראהאותו.הדליקהניי.דהטלפוןאתהוציאשמאל.רגלעלפעולה
איךלדעתרוצהמנדנדת,אסנתבטחאס-אם-אסים.שלושהלושיש
כך:לחשבוהתחילכמחשבוןבניידהשתמשחשב.הרופא,אצלהיה

תאוצתמ"ק. 0.02בערךהואמחזיקשילדאחדהליוםבלוןשלנפח
לכדורנופליםדבריםשבוהקצבזה . gהיאנכון'זכראםהכובד'
אתשממלאההליוםצפיפותבריבוע.לשנייהמטרים 9.8הארץ.
 kg /היחידותאתרוחובעיניראהלמ"ק.ק"ג 0.1785היאהבלון
m3 . 1.293היאזאת,לעומת ,האווירצפיפות kg/m3 . 
~ןקמרשלוהממזריותהקטנותהפניםשובעיניולנגדעלוכעת

מתחילהיהכךואחרארכימדס"."חוקהצפצפניבקולואומרכשהיה
ישאםנראה.בואאחד,רגע " ...באמבטיהשכב"ארכימדסבסיפור

שנמצאמהכיעילוי'כוחנוצרבאוויר'נמצאוהבלוןבבלוןהליום
כדיארכימדס.חוקלפיעולההגוף .האווירמןיותרקלהבלוןבתוך
אתלהכפילישהליום,בלוןעלשפועלהעילויכוחאתלחשב
הכובד:ובתאוצתהבלוןבנפחוהאווירההליוםשלהצפיפויותהפרש

V g >'ז -r ( שבנאדםכדי . 0.2184בניוטונים:העילויכוחאתנותןוזה

צריךמחזיקשהואהבלוןעלשפועלהעילויכוחהקרקע,מןיעלה
עליובאווירלעלותכדיכלומרהאדם,למשקללהשתוותלפחות
משקלגרם.קילו 80היאכמותואדםשלהמסה .ממשקלויותרלהיות
ניוטון. 784הואהכובד,תאוצת gכפול , mהמסהבניוטונים,האדם

עכשיו . 0.1284הוא'אמרנו'אחדבלוןשלהעילויכוח . 9.8כפול 80
 3,589קלות:הקישהואהתוצאה,בזה. 784המשקלאתלחלקצריך

בלונים 3,589צריךהואמהקרקעיתרומםשאדםכדיזהו.בלונים.
בלונים 5,000הכרמל:בגובהעףוהואבלונים 4,000בערךכאלה:

אייה,הדוב,פרגופי'מאוס,מיקידאק,לדדובבוץ'דורה,של
 .החרמוןבגובהוהואשפתיים,לב,אריה,דג,פרפר'חזרזיר'במרור'
שתיאתבזרועותיווהריםהתכופףלכיס.הניידהטלפוןאתהחזיר

ללכת.המשיךבהן.דבקוחולגרגיריהטבעות.
הבלוניםבשלאבלעצמו'אתעצרהוא •מאחוריוקולנשמע 11·או' ה~"
קרבמשוטיםבסירתהראש.אתוהפנהצעדיםארבעהעודריחף

השתדלשהאישראה .לווחיכהנעמדמהמשוםהגדה.אלחותר
שעלהעץלעמודבחבלהישנההמשוטיםסירתאתקשרלמהר'
שהואהבחיןאליומשהתקרבחיננית.בכבדותמתוכהוקפץהגדה

אגודליומשבצות,עםקצרהפלנלבחולצתהיהלבושמזוקן.
כביסותמרובכברשדהושלייקעסבתוךנעוציםהיוהשמנמנים
היופניושונים.כתמיםבמינימרובביםהירוקים-כהיםוהמכנסיים

ומזוקנים.יותרזקניםאבלמסעו'בתחילתשראהנערלאותודומים
אמר 11בלונים,וקונהאוסףשאתהואמרהלניידליצלצלה"אשתי
מקהלהזמרכמוונראהנשמעהזה.הקולכךכללוהתאיםנס.בקול
תרצהכאלה,חתיכותאלפיםשלושתעודלנו"ישקיבוץ.מאיזה

אותן?"לקנות
בשקט.אמר 11 '"כן

וכעתהרגלאתפשטהאותםשמייבאתהחברהאחרי.בוא"מצוין.
פריכמומהעץלי"נפלתגיחך' 11אותם,שיקנהפראיירמחפשאני
"זה .לפניובמהירותהלךוהקטןהמזוקןהאיש 11ב.שרביוםבשל
אלאחריוהלך 11רחוק.ללכתצריךלאהעץ'מחסןמאחוריכאן'

השיחים.ביןגלליםוראהשתןשלחזקריחשםהיה .המחסןמאחורי
אלפיכמוהירקוןמןעכשיושעלההחריףבריחנמהלהנוראהריח

הבסקולאמר 11כאן'הם"הנהנוראה.בחילהחשפתוחים.ביובים
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עכשיורקטובה.עסקהלסגורשעומדכמיהשלייקעסאתומשך
בלוני~דניצבהיטב,אליוקשור ,הישןהמחסןמאחוריבהם.הבחין

בשמים.וראשוהליום
אלהמהגמרא,צדקמרשלבציטוטיו"נזכרלנוח.סופושאין"אוויר

בןבהיותואחתפעם .שלוהפיזיקהבשיעוריהמוךהאתששימשו
והיאחיהיהלאכבראבאהביתה.אליובאהאמאומשהועשרים

כךעלמצפוןייסורילההיו .שלוהרווקיםלדירתאוכלהביאה
חםאוכללוהכינהולאהכנסהבמסקשהכךכלעבדהשבילדותו
הטעיםהאוכלאתלאכולהתיישבבן-זקונים.זאת,בכליום·יום.

לאמעולםפליאה.מלאותעינייםבוונעצהישבהוהיאאמאשל

"עליך."מלא.בפהשאלמסתכלת?"אתמה"עלככה.בוהביטה
תקועהדגאתוחששאלבסדר?"לא"מהלבהות.והמשיכהענתה

אמרה,כיפה,"בליאוכל"אתהבוושט.

לברך.""בלי
עםהזקןבעלאתשאל"כמה?" /~

"מהההוא.לילדשדמההשלייקעס,
מזה,שלושהפיאבל ,לאשתיששילמת

בלון."אלפיםמשלושתלמעלהכאןישכי
בושת.ביאמרשלי,"מהכיס"קח

הכיס.אלהידאתוהושיטהתקרבהאיש

לעסקה.מוכן"אניעליו.פקד"עצור!"
לישתסביררוצהאניאבלבעיה.אין

ילדים,לכםשאיןליאמרהאשתך .משהו

מת."והואילדלכםשהיהאו
העסקזהמה"אבלהאיש,,"אמרנכון"זה

שלך?"
צעירנערהיוםבתחילתפגשתי"אני
מיקםמןאיזה ,ולאשתךלךמאודדומה

לימכרהואיפה.נוראשיצאשניכםשל
לבדוקרצההראשונה.הבלוניםכמותאת

לאחורץמזויףלאלושנתתישהכסף
הבןשזהבטוחהייתיהעניין.אתלאשרבקיוסקכאןשעובדשלו

שלכם."

~ -
( ' ' 

שתיקה.שתורהב

"אשתיהאיש.אמרפגשת,"מיואתמדבראתהמהעליודעלא'ואני

החלקאתמזה.מתפרנסיםאנחנוילדים.עםבשבתותכאןעובדת
לתקןזהיודעשאנישמהכיווןאבל ,מכרתיהסירותשלבעסקשלי

הירקוןשלהחרצפיםזהבובטוחמרגיששאניהיחידוהמקוםסירות
פעםשכיר.בתורפהלעבודוממשיךהמשכתיאני ,הr;גרחוןכלעם
הגדולות.הכחולותמהסירותלירקוןשנפל ,ילד ,קטןבןלנוהיה

ילדים.לנוואיןבטביעהמתהוא ·/~~~~~~~~/להןקוראהיההוא
בעלהואוהיוםגדלהוא .נפטרוהוריוכיאחינובןאתאימצנו

קולה.//פפסיפחיתשלצורהלושישזה .כאןהקיוסק
בעיניווהורהבהשלמהאמרוומהכיס,הכסףאתלקחתיכול/'אתה

הגדוליםהאחיםעםקשרשוםלושאיןחשבועוד .הימניהכיסעל
ואחרינפטרוואמאשאבאמאזאבלרופף,קשרהיה,פעם .שלו

פחדוכנראה .מחייוגמרילעלמובהם ,הגדולהכסףאתשהפסיד

השניםהפרשבכללזההיהאולישלא.ייתכןאבלהלוואה.שיבקש
שלושה.נגדאחדבבית:היולאכברהם ,נער.כשהיהאחיולביןבינו
הספדדברילשאתעלההבכוראחיואבא,שלבהלוויהאיךזכר

מיןלאבאחיתהאותו.אהבושלאאלהאתאהבבעצם//אבאואמר:
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שאחיושמהחשבהואכזה.//אמצעיבלתימשהוטעות,שכולהאהבה

במעמדבלוויה,אבל ,נכוןהיהוזההלבמתוךהיהזהאמרהבכור

דומהבעצםאניאמא.לידועודכאלהדבריםאומריםלאכזה,

בלב.לוצבטוזהחשב, ,שלילאבא
הגוינסמכנסילכיסהשמאליתידואתודחףמיהרהמזוקןהאיש
והוציא ,אצבעואתלקלק ,לשוןבצקצוקהסטיפה.כלאתמשםושלף

השטרותחמשתאתאירו.מאותחמששלשטרותחמישה-עשר

לכיס.להחזירביקששנותרו
לזה.//זקוקלאכבר"אניבלחש,אמר 11 ,הכלאת//קח

גרושאקחלאעסקה.זו//עסקההבס,קולהרעים //,אלאופן//בשום

 11לזה.תזדקקאולי .השאראתלךשמור .לישמגיעממהיותר

הסטיפהמןשנותרמהאתדחףהאישחשק.בחוסרפניואתעיקם

מעמודיהבלוניםקבוצותשתיאתהתירכךאחרהגוינס.כיסלתוך
כאלהטבעותבשתיאחוזיםהיוהםגםבצריף.שתמכוהברזל

לעמודממנוביקשוהקטןהמזוקןהאישעליהן.נתליםשהאתלטים
 ,הפרקינסוןכנראהזהונרע.דהרגלאתהריםהואאחת.רגלעל

במהירותהשחילהמזוקןהאישלשנייה.מעמדהחזיקבקושיחשב.
הריםהואציווה. 11השבייה,הרגל//אתהאחת.השוקעלהטבעתאת

במהירותשהשחילהמזוקןשלבכתפוונתמךרעדהשנייה,אתבקושי
הגדה.אלוירדחטוףשלוםלואמרהשוק,עלהשנייההטבעתאת
האכולההעץסירתאלחזרהלצמחייהבינותפוסעאותוראההוא
שלו.

כמעט ,חללאישכמובאווירקצתמרחףהצריףמאחוריכשהופיע
לטיול.לבדלצאתהחליטובלוניםאלפיכאילוהיהזהנראה.שלא

השנייה,בגדה ,מעברלאגם ,הירקוןגדתעלאנשיםהיולאלפתע

סמוךשהואוראההציץלבלוניםבינותהספורטק.שממוקםהיכן
בעברבכדורסל.אביבתלהפועלאולםשהיהמהשללחניוןכבר
במגרשעודהיהזההבוהמה.כלעםלמשחקיםלכאןהולךהיה

נהרס.מזמןשלאהאולםאת 198ב·סבנושעליוהפתוחהמשחקים

מעלגבוהעומד ,הפסדבכלאיינשטייןאריקאתזוכרעודהוא
ריק.כמעטהיההחניוןכעתבכוכבים.נוגעראשומודאג,כולם,

השמשבקרבינצנצובודדיםרכביםכמהרקלשקוע.עמדההשמש
בעוביאבקתעלהמאחור.שנשארהשלוהוולוועלחשבהאחרונות.

ובעודקנסות,עליהלשיםיתחילוהקיץ.כללאורךחוברתשל

להשאיראסוראביבבתלכיאותה,לגרוריבואמישהוחודשיים
מחודשיים.יותראחדבמקוםרכבים

ובסוףושקעווהשקיעושהשקיעווהוא,מוטי ,הרגישולאהםאיך

כלשהיה ,לולקרותהיהיכולזהאיךהסטוק.כלעםכמעטנשארו

כדישםחיתהשאסנתמזלליפול.יכולאחדכלכנראהמנוסה.כך
תאומים.שניואסנת.מוטיהידרדרו.שהםברגעהענייניםאתלסדר

 ,לפניוויצאהאותודחפה.היאמזוזהדקותעשריםשלברווחנולדו
כשהיומעולה.חשבתלויצאהזהב.ילדה .עליומגינההיאומאז

נסעהוהיאשהתגרשולפניבתמונה,חיתהעודוגבריאלהקטנים

היהשיכולהזה,המרטיןעםבשניתשםוהתחתנההגדולהלאמריקה
-למחרתבחזרהולרוץאנגולסללוסיורקמנירבבוקרלרוץ

אתלוקחהיההוא .ממנוגמרילדןהפבנאדםמציק.יקבריאותנ
שאםמתבדחיםהיותמידבמילואיםהחבר'הלמכולת.אפילוהאוטו
 ,לאורההוצאהשללמשרדבמעליתהרכבעםלעלותהיהאפשר
זה.אתגםעושההיהביטחון////סיכת

מגלוריהוהושפעהגבריאלה,כולם,לפניפמיניסטיתחיתההיא

זהלפאב.אולסרטשבתבמוצאייוצאותהיווהחברותהיאסטיינם.



להםקוראהיההקטנים.הילדיםעםנשארהיהוהואבסבנטיז'היה
לטפסהתחילוהםכךאחראבלכיף,היהבהתחלה •סיפורועודסיפור

אזהמוח.אתבלבלווהםהשבת""משחקלראותרצהכיהעצביםעללו
פיסטוקים,שלו:הקטנותהצנצנותאתלכיורשמתחתמהארוןשולףהיה

לומסדרלבנים.גרעיניםאבטיח,גרעינישחורים,גרעיניםקשיו'
טובייןלוומוזגפינהבכלגרםחמישים-מאהוהגדולההלבנהבצלחת

"מוטי' :לשבייםקוראהיהכךאחר •שלוגנטיתוהאלהגבוהההכוסלתוך
כללשתותקדושהשלטקסבמעיןלהםנותןוהיהרגע,"בואואסנת,
למיטה,נכנסיםהיוהםכךאחרזה.אתאהבוהם •ייןכוסחציאחד

הדעתניתשאסנת,עדעב.דתמידזהטאטאלך.כמווישניםנרדמים
זהוכאןסקנדללועשתהוהיאלגבריאלהזהאתגילתההשניים,שבין
פעמיםכמההזההסיפוראתשמעהמוטי'שלאשתודוריס, •נגמר

חיתה "'טוטאליבשוק"אנימחדש.המומהחיתהפעםובכלטובות,
ילדים."בכללאיתךלהשאיראפשר"איךאומרת,

באלפינמכראחדוכלספריםמוציאכשהיההיפות.השבעיםשנותאח,
הלילות •איתרהיההכוכב •המזללושיחקזכייה,אחריזכייהעותקים,

זהכללאןהאלכוהול.הבנות,החשיש,הפרועות,המסיבותשלהיפים

שלו'שותףאחריו'כרוךונעשהאמוץבןדןאתהכירכךאחרנעלם?
יאאח,כביים.קוגריםסיאיתרמעשןאיתר'מזייןאיתר'אוכל •שלוחבר
כךאחר •עדןגןהיהזההשבעיםשנות •דןיאלנו'הלכתאיךדן'יאדן

בכללזהצפונהואלפייםלסיוטהפכוהתשעיםבסדר'היוהשמונים
שבחרהנוראה,טרגדיהעםאחתמשפחהלעומתזהמהאבלגיהינום.
ושכלהירקון'הזה,המסריחלנחלסמוךהעלוביםחייהאתלהעביר

ובחרצפים.בירוקתקשורהשלההביוגרפיה
אולינמוך.בגובהבאווירריחףכעתהרצפה.מןניתקושרגליולבשם
ברציףשוממתעכשיושעומדתביאכטהנזכרהקרקע.מעלמטריםשני

מקוםבשוםרשומהלאהיאכיעליהעלהלאהכנסהושמסבאילת
מהגמראמצטטתאמושלבקולנזכראליהו."יבואעד"תעמודכנכס.
קטנה.ליאכטהשהוסבהגיםאלמדסירתחיתהזאת •מחייךצדקומר

הטבענפלאותכלאתלראותיכולתודרכהזכוכיתרצפתלהחיתה
בןודןבנותושלושהואפעםאילת.שלהמיםלפנימתחתהתכולות

מגבריאלה.גירושיואתלחגוגכדילחופשהנסעוירחמו'אללהאמוץ'
ממנושכחפשוטהואיוםשלחציהזכוכיתמרצפתהתלהבכךכלודן

אותו.הפנטופשוטוהדגיםהאלמוגיםומהבנות.
לשחורים.מכחוליםעכשיוהפכוהשמים

שש-שבע,בןאוליקטן'המעופף.לאישקרבבדשאבודדאחדילד

אליו'וצעקלעברוהאפוןאתהריםךה. ?jבצורתקסדהשלשחורשיער
הבלוניםשאישלונדמההיהאח.ד"בלוןלקנותרוצהאנירגע,"חכה
הפתוח,במרחבהדשאעלהיסטריבקולוקראחזראותו'שומעלא
אחד."בלוןלקנותרוצהאנירגע,חכהתעוף,"אל
 Catch meבלב.ד"קוניםלחש,ולעצמולילד,"צעקמוכרלא"אני

. if you can " הג'ינסכיסבתוךעמוקמהסטיפהשנותרבמהנזכר

לא'אבללמישהוזהאתלתתמזה.גםלהיפטרצריךהיהכיוחשהימני
בצורהרבלגובהוהולךעולהכשהיהכעתהירךאתלודגדגוזההספיק

המסריח,הירקוןמעלהאופקלעברנעלםמעלה,מעלהאלכסונית
הצפוןכוכבשלהחדשיםהבנייניםמעלהתערוכה,גניכבישמעל
הזההסיגרודינג,שלהכוחתחנתומעלהשבעיםבשנותכאןהיושלא

התלהקיסרשלהממלכהגבולותאתבשבילווסימןאהבכךשכל
בעננים.כשראשוחשב ,ה:ד;ל~בארץעכשיושםקורהמהמענייןאביבי.
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lגת~~ l§ רוןרו
מירוןכרמית

בימותעלישאפרפיטר

וייעוץתרגוםחקאמרי,תיאטרוןשאפר,פיטרמאת"אמויאוס"

וו,רותותלבושות:תפאורהניצן,עמריבימוי:פרנס,וווימוסיקלי:
לינגנברגגיוראפסנתר:
באופןמתנגדתאניכילהתוודות,עליעצמה,להצגהאפנהבטרם
לגאון ) 1926 (היהודי-בריטיהמחזאישאפר,פיטרשללגישתומוחלט

קפריזימופרע,ילדכאל ) 1791-1756 (מוצרטאמדאוסוולפגנג
 .ואינפנטילי

אודחבזכותולאשלוהשמימיתהמוסיקהבזכותכיוםמפורסםמוצרט

בווינהבמחזה,המתוארתבתקופהשהיה.ככלבעייתיחייו'
הקצריםבחייורבות.אלמוותבנותיצירותמוצרטיצרהאימפדיאלית,

יצירותיומרביתאתכתבוגםגדולותאופרותששחיבר
הזהוהחשובהגדולהאוצרממכלולאךהחשובות.האינסטרומנטליות

יודעשאפרבים.טיפהדקשהןשתיים,אואחתיצירהשאפרבחד

מתחאווירתלייצראיךויודעלבמה,הכתיבהמלאכתאתהיטב
שישמהעובדהלהתעלםאיןודמויות.עלילהשלוהתפתחותתיאטדוני

מנסההואשבאמצעותםושנונים,תוססיםדיאלוגיםוגםבמחזותיומתח
חיים.אנובההחברהשלהמוסדפגעיאתלחשוף
הדיאליסטית,המסורתיתהמתכונתפיעלכולםכמעטעשוייםמחזותיו

אנטוניוהמלחיןשלהדאייהזוויתמתוךשנכתב"אמדיאוס",למעט
ולאחוד.קדימהבזמןהנעיםקטעיםבוומשובצים ) 1750-1825 (סליידי

אמביציוזיבינוני'מלחיןסליידי'אםכימוצרטאינובעצםהמחזהגיבור
המלחיןשלגאונותואתנכונהשהעריךהיחידאוליהיהשבזמנווקנאי'
הצליח.ואףדרכועלמכשוליםלהעריםניסההרבהבקנאתואךהצעיד'
וסליידי""מוצרטפושקיןשלהמחזהעלמבוססשאפרשלמחזהו

הפותחהמונולוגאתמתוכומלצטטנרתעאינואףהמודרניוהמחזאי
 .הגדולהרוסיהמשודדשלהיצירהאת

שהחלוחייו'תהפוכותעקבנולדומוצרטחייעלוהאגדותהסיפורים
כל.ובחוסרבעוניונסתיימופלאילדשלמוסיקליתקריירהעם

עדנודעלאקבורתוומקוםמצבה,ללאענייםבקברנקברמוצרט
מוצרט.אתשהרעילהואהקנאישסליידימספרתהאגדותאחתהיום.

סליידי .זובגרסהאמתיששמטאפודית,הדיאמת,בכךאיןאםגם
הגיעוכימשדתוממנושנשללהלכךוגדםהתמים,מוצרטאתהרעיל

 •לחםלפתעד
לביןבינוהעימותעלהמספרהזקן'סליידישלבמונולוגנפתחהמחזה
המוסיקלייםהחייםבימתעלמאיןישכמושהופיעהצעיד'הגאון

 .סליידישלהמבוססמעמדואתוסיכןבווינה,
התמזלהראשי.הגיבורבזכותונופלתקמהההצגהואילךמהפתיחה

מוכשרשחקןחיזקיה,יצחקמגלםסליידישאתהקאמדישלמזלו
שונאמעריץ'אוהב,שלמורכבתדמותעםלהתמודדהמשכילומנוסה
הבמהעלמשתלטתוהדמוניתהכריזמטיתהמרשימה,הופעתוומקנא.

נלכדמוצרטבתפקידטידאן'איתילעומתומעורבים.רגשותומעודדת
היאזומלכודת .הגאוןשלהאינפנטילית""המופרעותבקונספציית

~~ 
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בדמותלהעמיקשמתקשההזה,והמוסיקליהמוכשרהשחקןשלבעוכריו
אתהכותבהחולהמוצרטבתפקידהאחרונות,בסצנותובהתפתחותה.
לב.כובשדרמטיבמשחקטיראןומתאוששמתעוררה"רקוויאם",

אמירתונכונותאתשובמוכיח 2ה·יוזףהקיסרבתפקידשחראוהד

קטנים.תפקידיםלאקטנים,שחקניםרקשישסטניסלבסקישלהמפורסמת
תיביקורתהומוריסטית,חייםרוחלהפיחשחרהצליחהשוליבתפקידו

כקונסטנצהפירסטנברגלחניגםהאוסטרי.הקיסרשלבדמותוואמינה
משתתפיםרביםומרגשים.יפיםדרמטייםרגעיםהיומוצרטשלאשתו

ואנשיזמיריובל ,דגןעזראאתאזכירכולם.אתלמנותוקשהבהצגה

האצילים.החצר
טריוויאלייםפרטיםההיסטוריהמנבכילהעלותשאפרפיטרבחרזהבמחזהו

קסוםעולםבוראתהקאמריבתיאטרוןההצגהאולם ,גאונייוצרמחיי
למחזאיראוימוצרטלב.ומפעיםהעיןאתמשובב ,וספקטקולרימפואר

תמידזכרישי ,ייריסלאולם ,יותררציני

נצח.לתהילתשאפראצלזכהזה,בהקשר
סלייריטועןהמחזהשלהסיוםבמונולוג

להבחיןהיכולתאתבי"נתתהאל:כנגד
אינםהאנשיםשרובמה-במופלא

עצמישאנילכךדאגתכךואחריכולים,

לנצח".בינוניאניכמהעלאדע

אקרוס""תבורי.ודורוןשפירארן

מאנגלית:שאפר,פיטרמאת"אקרוס"
פינקוביץ,רוניבימוי:תבורי,דורון

אורנהתלבושות:עצמון,ערןתפאורה:
סמורוגנסקי

נושאהמצליחהסופרלעצמובחרהפעם
למחזה.לעבדוהעיתונותמןאקטואלי
סיפרהלעיניואולאוזניושמגיעההידיעה

גילוערבשביצעמחרידפשעעל
לכאורה.
שישהשללעיוורונםרגםהואאחדבלילה

אתלדעתהמיטיבשאפר'שרקםבעלילהאותם.ואהבבהםשטיפלסוסים
שנייםלמעשהמשתתפיםהדרמה,לסיוםהמביאהדיאלוגפיתוחמלאכת
הנער'שלמניעיואתלהביןהמנסהוהפסיכיאטרהפסיכוטיהנערבלדב:
 .לולעזורואולי

הפסיכיאטר'שלהטיפולובחדרנפשלחוליחוליםבביתמתרחשתהעלילה
ילעינשנתגלתההבמהשלייחודהורגישות.הבנה ,לטיפולבעצמושזקוק
חדרהפךאחדרהיטאפילולהזיזמבלישבה.שימושיותברבהואהצופים

לסרטיםלקולנועוגםהנערשלליבתוגםלאורווה,גםהרופאשלהטיפולים

צמדאתהשחקניםמאחוריהבמאיהעמידבכךדילאואםארוטיים.
שלהלבתשומתאתשריתקומדרג)ועדייריב<תומר "ףד~ר~"המקישנים

 .הבמהעלשהועלוולבעיותלמכאוביםהקהל
ושמעוןהאםבתפקידהמוכשרתשונוולדסבורהמופיעיםהנערשלכהוריו
 .משלוסודהנושאהאבבתפקידמימון

אתלפתותהמנסההנערהבתפקידשרף,יובלשלמיופיהלהתעלםואין

מאו.דאנושיסוסבתפקידלויאבשלוםחביבואחרון ,הנער
המתוסכלהנערבתפקידשפיראדןהםבאמתהחביביםהאחרוניםאולם
גילםשפיראהמחזה.אתתרגםשגם ,הפסיכיאטרבתפקידתבוריודורון
 ,צרכיוואתאותומבינהשאינהבחברהההתבגרותוכאבצעראתהיטב
המנסההפסיכיאטרבגילוםמדהימהאנושיתחוויההעניקתבוריואילו

 .הנעראתלהציל
לצפייה.וראוימעניין
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שמושאמנון

האמתמעולםגלויות

 .הדבריםאתאפרסםאםיודעואינניכותבשאניראשונהפעםזו

גדולבספקאני .לקוראיוהנאהלגרוםכדיכותבאדםכללבדרך

כלשהיהנאהיגרמוהמחשבאלממוחיהמתגלגליםהדרביםאם

ככל ,כעסאףואוליוצערעצביגרמושאפילוחששבייש .למישהו

ומנסהלהכחישהנוטההאדםשטבעמרהאמתשלגילוייה

 .ייצאוהםואכן ,לצאתומבקשיםעלירובציםהדרבים .להכחידה

מובן ,טבעישבאופן ,הנאמניםלקוראייגיעושגםארצהאםספק

להתבסם)(ולעתיםלהתבוססמעדיפים ,עלימקובללאאךלי

 .סביבסביבאותםהעוטףהשקרבעולם

שאיש ,ידועהבלתילעולם "האמתעולם"קוראתהערביתהשפה

עולם''המושג .שםקורהמה ,בקצרהולו ,לספרממנושבלא

העבריתהשפה .השקרמעולםאליושמגיעיםמבהיר "האמת

אלהמשמעותיבמערב ,מהמשום ,ואניוקולעתבהירה ,דייקנית

תוךאלצועדשאנילהרגישמתחילהשמוניםגיללחומתמעבר

הקבורה)בארוןמתחילואינוהבאהעולם(שאינוהאמתעולם

עלהאמתבעולםהססניתצעידהכדיתוךלספרצרי,ךאף ,כוליו

העולם .חייםאנובוהעולם .שנהשמוניםחייתיבוהשקרעולם

 .בתמימותי ,אחרתלחיותרציתיבו

מרגיששאני ,החדשוהאלףהחדשההמאההתחילומאז ,עשורכרב

צועדתלאןותוההפנימהמבחוץמסתכללמחנה"מחוץ,,עצמיאת

 .הישראליתהחברהצועדתלאןמיוחדתובדאגה .האנושות

שאינואדםאין .השקרעולםהואהזהשהעולםחשתימנעורי

 .לעצמםגםמשקריםמאודרבים .ערבעדמבוקרלזולתומשקר

אבל ,מרתקיםכךכלהםכןועל ,משקריםנקייםהחלומותרק

האמת.עולםלאגםאבל ,השקרעולםשאיננושלישיעולםזהו

מידותזאתכתיבתיעלולהשליטעצמיאתלהשלותמנסהאני

שמוניםגילשביןהעולם .ל''הנהגדרתיילפ ,האמתעולםשל

אתולהביעלהרהר ,בולהתהלךאנסה .הסףשעלהסוףלבין

 .לעולמיאלךבטרם ,העולמותלשניבאשרהרהורי
המנהיגותשלהענקייםהשקריםנגלובה , 2008שנתהסתיימה

והשקריםהשמותישראל.עםשלוהרוחניתהכלכלית ,המדינית

 .ולהזכירםלשובמתבייששאניידועיםכךכלאותםהעוטפים

ועשרותזרעיאריה ,וייצמןעזר ,זקןשולה ,הירשזון ,אולמרט ,קצב

וכזבשקרבענניוכיסוידיהםעלומומנוידיהםעלשמונוומאות

חוכמתנזלההטבעבדרךהכחולים.השמיםאתושחיתות

שכבותכלאלוהגיעהבצמרתהנוכליםשלוהתעלוליםהקומבינות

והממסדיםחסדועמותותומוסכניקיםןידועורכירופאים :העם

מצאתיולאחיפשתי .והקיבוץוהמועצההעירייהעדלמיניהם

משקריםכולם .שחיתויותמזבלימשקריםהנקייהאחתפינהולו

פעםאףיאנ''ומצהיריםשמאמיניםאלהמכולםוגרועים ,לכולם

אני ."תדחקשקרמדבר"נאמר ."כזהדרבאצליאין .משקרלא

השקרבעולםהתהלכתישנהשמוניםבמשךומתוודהמודה

 .עודלא .איתווהתיישרתי

י,קשרת .השקרמעולםלצאתדרךשישחשבתי ,ביודעיןאחתפעם

מגיעיםשאליושבקיבוץלעצמיואמרתי ,לכסףהשקראת ,ובצדק

(לאבחייהםהעיקראינםוהנהנתנותוהרכוששהכסףאנשים



שקרים,פחותהרבהעםלחיותאוכלששםהעיקר)אינםאלאשאינם,

רקלאובאמונהבתקווה ,שלםבלבלקיבוץהלכתי .ונבזויותשחיתויות

זההלאאם ,דומהשבחירתםהאמנתיבו,שבוחריםבחבריםאלאבקיבוץ,

בדיוקוהאמינהוהרגישהשחשבהאשהמצאתיולאושרילשמחתי .לבחירתי

האמתהתמוטטות .עתהעדוהיפההקשהבדרךלהמשיךליאפשרזה .כמוני

מקנוניותבצע,מרדיפתומטוהרנקי ,"חדשעולם"שלהרוחהאידיאולוגית,

לצורךאותיהביאהגדולות,מיליםעטופימחוצפיםומשקריםנכלוליות

מהעולםגלויות)לשלוחאפילו(ואוליגלויותלכתובגלויות,לדרבלהתחיל

עללשמורכדיבטוחיםבצעדיםיוצאאנישממנולעולםנכנסאנישאליו

הקיבוץ.אלבנעוריאותישהביאהנשמהאותה

אמונהכלשדיכאוהסיבותאתבכתוביםולהשאירלהיבדלשעליהמחשבה

ארצה,בעלותישקיבלתימזהיותרובטוחטובעולםלצאצאימשאירשאני

(שלאנשמתישבההקיבוץבמועדוןאומללהבאספהלראשונהבמוחיעלתה

למכורנכונותושלבצערדיפתשלאמונה,חוסרשלאווירהראיתי)לומר

והתגאינוהאמנומועדון,אותויושבישכולנו,הערכיםכלאתמפוקפקבכסף

קיבוץאפשרי,תחוםבכלשהופרטיחדביחד.שניםעשרותלאורךבהם

היתהשעליההקיבוציתזהותואתלבטלומוכןלדעתעצמואתשאיבד

 .לצאצאיונכסיםלהורישכדירקהרבה,כךכלהקריבובגללה ,גאוותו

הערכהלהםלהורישלערכים?נאמנותלהםלהורישכבוד?להםלהוריש

להורישהאחרון?יומםעדבזהוהתמידועולםלתקןשניסווסבתאלסבא

בהיסטוריה?פעמיחדסוציאליסטי,ציונילמפעלושותפותכטדמעוררתזהות

באספהשהועלתהההצעה .אוליכסף.שווהאוכסף.להורישהעיקר .לא-זה

למכוריוכלוונכדינושבנינוכדילמושבהקיבוץאתלהפוךהיתההנזכרת

אםישראל.מקרקעימנהליאשראם .השםירצהאם .ולהתעשרהנחלהאת

זזקיבוץזזהמילהאתיזרקוהקיבוץמחבריאחוזוחמישהמשבעיםלמעלה

 .לפח

במדינהשקרעולםתוכו,אלנסחףשהקיטץהשקרלעולםמתאיםבהחלטזה

הכלכליוהרמאותהשקרמעשהמתגלהאלהבימיםהרי .הגלובליובכפרהזאת

לשקרשהצליחהעולמי,הנוכלומיידוףבכללסטריטוולבהיסטוריה.הגדול

שחגגואנשים,רבבותספק,בליומוטט,הפיננסיםבעולםהשקרניםלגדולי

העולמית.הקפיטליסטיתהכלכלהאתגםואולישלו,השקרבעולםאיתר

היאהצרה .שקר xכסף :המכפלהעלבנויההקפיטליסטיתהמערכתכל

איןאושישהקטןהכסףעם ,הםבעיקרואוליהקטנים,השקרניםשגם

שצברומאלהוהבנקים,הבורסהמשקרנייותרהרבהוסובליםנפגעים-להם

פיקוחכלמעליולנערשהצליחהחופשיהשוק .החופשיבשוקוכזביםכספים

ההחלטותכלאתשהעבירהכלל,צורכיאתשרואהומדינהחברהשל

ידםבחתימתשאישרודירקטוריוניםועושק.גזלעלממוניםלדירקטוריונים

הרגל,אתפשטוחרבות .אותםשמינואלהושלשלהםהשודמשכורותאת

מבצרתמידשהיההחופשי,השוק .ונכסיםבעושרטובעיםהמנהליםבעוד

יפה)מילהאיזוכחופשי,החופשיהעולםאםיודעואינניוהכזבים,השקרים

זזשןקזז.המילהעלהדגשאםהנכון,למקומואותולהחזירפעםאייצליח

אתקנההחופשישהשוקישראל,אופרוהודו,הרבית,ארצותמדינה,אותה

אנחנוהכלכלה.אתלנהללנותניתתערבי,אלבצ,דזזשבילהואמרנכסיה

היוםפוניםמיאלמזה?גדולשקרישהאם .היטבזזזאתלעשותיודעים

המתמוטטות?הענקוחברותהקורסיםהבנקים

פשוטיםאנשיםשלרגשייםאישיים,לענייניםעולםחובקימענייניםקופץאני

איהואלכלהמשותף .לזהזהומאמיניםזהאתזהמכיריםשהםשחשבו

לנכדינואותוומורישיםהשקרבעולםומתבוססיםחייםשאנחנוההכרה

 .שוללומוליכההמסנוורתהכזבעטיפתאתעיניהםמביןלהסירמבליונינינו

אתשאיבדהאביבבתל ,ובאוצרבממשלהסטריט,ובוולבוושינגטון

שלתהליךעוברבכולם-הרוחשאראתשאיבדובקיבוץ,עשתונותיה,

 .והרכושהכסףוהאלהתוהכזבהשקרהתעצמות

 1.1.2009ברוךמעיןקיבוץ
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ןןן Oעתהמלצות

ניצחמצרפתית:הניזרה,ויורו:וני

המפעליפה,ספרותהוצאתאוי,בן
עמ' 240 , 2009מופתספרילתרגום

שלסיפורהחתרני;וידויירומן
אנטיספרבמנזר.הנכלאתצעירה

רדיפותמסכתהמתאר ,קלריקלי
במאהשנכתבוההתעללויות,
הסופרבידיהשמונה-עשרה,

ממייסדי ,רידדודניוהפילוסוף
"האנציקלופדיה",

יאזתיהטעהמזנטןוחלי:יאיר
עמ' 234 , 2009כרמלהוצאת

 .רחלייאירשלהחמישיהפרוזהספר
<כאיששגרתייםלאחייםמחומריגםהניזוניםסיפורים,קובץ

מונטן.שלמהפילוסופיהוגםבעברו>מודיעין

צביאזריביצירתמחקריםקזבץחצז,בהשכלמתמתכ
 292 , 2009ביאליקמוסוהוצאתחבו,חנןעורך:רגינברג,

עמ'

אורית ,ליפסקראבידב ,רוןמשה ,מירוןדןמאמרים:אסופת
יהודהגוטבלאט,חניטהחבר,חנןאלבק-גדרון,רחלמיטל,
בטקסטמתמקדיםבספרהמאמריםערפלי.ובעזנואל

הרחבבהקשרגרינברגשירתאתבוחניםואףהבוד,דובמוטיב

עולם.ספרותשל

האנזים.שלירושליםפאסוס:וחוליואביטובירון
 123 , 2008כרמלהוצאתישראליעלמכתיםאקזזזזירם

עמ'

סופריבכירימשלורשימותשיריםסיפוריםשלאסופה
הקודש.ומעירהקודשמארץורשמיהם ,אקוודורומשוררי

אביטובירוןערך:

לוטם,עמנואלמאנגלית:יהמדעיהקברןאנג'יו:נטלי
עמ' 480 , 2009ביתאחוזתהוצאת

שלמדעלענייניכתבת ,אנג'ירהחיים.במדעינלהבמסע
הטבע,שבמדעיהענייןאתלהוכיחמנסהסיימם'יורקה'ניו
באסטרונומיה,מולקולריתבביולוגיהוכלהבהסתברותהחל
היומיום.בחייהבהירהמציאותםואת

ק.בבתכיזהיםטזירהמירתםסלמנדרה.שיינטוך:יחיאל
עמ' 462 , 2009כרמלהוצאתצטניק,

יחיאלעםשיחותתומו:לפי"כמשיחלכרךמצטרףזהספר
ביידישיצירתוניתוח ,) KATZETNIK (2003 135633די-נור

כתביםלביןיצירתושביןבזיקהדיוןצטניק.שלק'ובעברית
שלו.הביוגרפיהרקעעלהעלם,מספרותוטקסטיםיהודיים
צטניק.ק'שלמחייוידועיםלאפרקיםכוללהספר

~~ 
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תקזזהלוי:ובניסאדטדפולז'אן
תדגמו:י 19soמ-השיחותעבשייי

ואלילפירותאלעדיואלידניאלה
 139י 2008כרמלהוצאתשיינפלה

עמ'

במשךשנערכושיחותשלסדרה
לפילוסוףסארטרביןשניםשבע

בוחןהשיחותבמהלךלוי.בניהצעיר
ומודהמשנתואתמחדשסארטר

שלמותולאחרחלקיים.בכשלובות
לספר.השיחותאתלויעיבדסארטר

לוי'שלתלמידו'שהיהשייכפלואלי
 .דבראחריתהוסיף

נפשלמצואמנסיםהבריתארצותבעלונכסיםדליין'שתסופר
חייהם.משיממוןולהיחלץקרובהלהצליחהמנסהגדולים,חלומות

אנג'לס.בלוס

עיזזרתיערכה :מרוקמיחרוקי

קרפדיעינתמיפנית:נמה,עלמההוצאתשמזערתיבד-כוכב:ישראלהקיבוץהוצאתעיכליגרדי:חיים
 379 2009ביתןזמורהכנדתהוצאתקרןהמאוחההקיבוץריתמוסעמ' 89י 2009המאוחר

עמ'עמ' 93י 2009דבינוביץהייתהריללכת./רוצהאתה"לאן
כדרכו'בהם,קצרים,סיפוריםקובץהיםמןהאחותאספההעצב"אתשוחדשוםשם./הייתכברהרישם,

עםיומיומיתמציאותמחברמרוקמיאתלמדתימשםמתכת./בדלילאכישוףשוםלפניך./יהלךלא
מתמודדיםוגיבוריוההזיה,מחוזותלמכשלתמעברהנסיעה;התרגשותלהעידהאופי;עדיאתיזמן

ניתוק.ותחושתכאב,ארנון'עםלקראתחמים/בבגדיםעטוףהלב;ההםשהאחריםחושבאנילטובתך;
בתחנההצפוני'הקצהקרחונישםתראהאתהבלעדיך.;ימשיכו

מאנגלית:אלטהיאקזהזלאון:רונהעמ' ,'םי'(באלבני" 63שלהסופית;ממך"המתרחקיםגבותיהםאת
י 2009עוברעםהוצאתגיאיכרמית .) 19 ,) 7עמ' , 2<'עיכל~

עמ' 324

חשמלי ל~~עלאיורןוכטורח:יוסף
כרמלהוצאתסעדיידמימיוונית:

עמ' 36י 2009

ספריארבעה-עשרמתוךמבחר

 .מיווןהיהודיהמשוררשלשירה
שהוצאהירח;מעשנת./ואתחורף

המזרחעלתלויכביסה;ממכונת
במדבר'/שנבטומיליםאנישלו./
נ~ליך"מבוךמוזר'/אדוםוריד

)' ry ''13עמ'בלח (, 

ומומחיתאמריקניתארכיאולוגיתהגלגליםאתלודיא:שלזתפנץתמי
הוצאתהמלחומ,תציירגדאוד:אודמותקפתהאמנותשללהיסטוריהי 2009חושןאבןהוצאתלעו~ףיברי
עמ' 151י 2009טובינרצחבהמשך'בריונים.בידידבירתהעמ' 77

חומריסיפורים:קובץראשון.ספרמשטרתיבלשמקומי.מוזיאוןמנהלהסוגריים<לשעבר?)/"רקדנית
קשת,לכליקונצרטכמומציאותועולםהאמנותבעולםלמסעיוצאילדים;שנינשואה;כואבים./

ציירלקרב,יוצאיםחיילים<מתוךבסדרהראשוןספרהמאפיה.בשבוע;פעמייםאהבהעושה
 , 2ערוץאוהדםבנקומכחוליו'גווידוקומיסריוהבלששבמרכזה ) 5האדרנליןמנתואתלא;לפעמים

גבולשעללסיטואציותמתערבביםגאה.ונציאניטי'ברובפילאטיס;בלט;שיעורהיומית:
הציירשלדמויותיוהפנטסיה:ריקליס)/<טכניקתמודרנילפעמים

ודיאלוגיםתודעותחיים,לובשותלמפרוזחידיטומאזיג'וזפח ") 30עמ'('וידוי',למות"לא
באופןנחווההמו~רמתערבבים.מאיטלקית:םיפזריםיהברדלס,

שונה.פודתואמציחבת-שלחפנינה
ואמציחשוסטדמןמדים(חבדרלס)י

עוברעםהוצאת(חסיפודים)יפודת

עמ' 329י 2009

היחיד<ספרובלרדלסמחודשתרגום
נוספים.וסיפוריםלמפדוזה>דישל

לביאור:לוסטשלהאישיסיפורההמתרחשהיסטורירומןהואהברדלס
ערבעדגריבלדימנחיתתבסיציליה,
דמותודרךהשנייה:העולםמלחמת

שקיעתמתוארתסאלינה,נסיךשל

העינכיתכזרתפנטח:ג'ון

אחוזתהוצאתניצייטלמאנגלית:
עמ' 371י 2009בית

אחת,כותרתתחתרומניםשני

ב"חבורת .ראשוןבגוףהמסופרים

בנאיהמספר'שלאביוהעינב"
בנובחברתיוצאושתיין'לשעבר
ביןוחוגגאחרונה,בנייהלמשימת

איטלקים,מהגריםלחבורה,רעיו

עזרכחליתפהאישלביאור:לוסט
שאולמאנגלית:הלכנה,הבריש

ביתןזמורהכנדתהוצאתלדידי
עמ' 399י 2009

המלךשלבקהיראמידהמשפחה
עלייתובעתלהימלטנאלצתפארוק,

החייםביןניגודלשלטון.נאצרשל
בקהירשהותירווהיפיםהנוחיםמקוםהמפנההאריסטוקרטיהסדר

התרוקנהובטרםהמהפכהבטרםהמודרני.העידןשלהבינונילמעמד
ונירפריזדרךנדודיםלחיימיהודיה,

יורק.הקצריםתייררי~ס:ג'ונוט

 .אזםקרשלזהמזפלאיםזהמזפלאים
הוצאתמלצדייורםמאנגלית:יזזאז

עמ' 301י 2009לספרותמחברות
ללב,ונוגעמשעשעצעיראוסקר'

בניוהדומיניקניתמשפחתועםחי

אתהרודפתה"פוקו"קללתג'רזי.
אתלהכשילמאיימתמשפחתו
האהבה.בתחוםבעיקרשאיפותיו'

קאדסוןמק'קאלדס:צייזזבזזהזאהשני,הרומןכבדה.בשתייה
יביןיאנוחםמאנגלית:הלכיפרקמביאחיל",בבנקו"חלומות

עמ' 396י 2008עוברעםהוצאתבנדיבי'ארתורושלבחייונוסף
בדרוםקטנהעיראנשיחדש.תרגוםעצמו'פנטהלחיימקביליםשחייו
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