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הפרגמוןבמוזיאוןבמוחיהגיחואלהשירים
יומהולדתיבוקראתביליתישםשבברלין,

 . 2009באפריל

לצדךשניםהלכתיבאסופהיכללוהשירים
ומוסדהמאוחדהקיבוץבהוצאתשתופיע

ביאליק.

ל'סירני'ה'נצר'שביןברווח

בית,לאאחרמקוםושוםחנן:בןעדינה
עמי 80 , 2010גווניםהוצאת

ובדמותו'בנפשוהגלותאתהמקייםיהודי"נאה
בביתורבימוריהווניכךובהליכותיו".",במעשיו
נשתכחהכילגלותכשנחרדבצפת,לילדיםהמדרש

הוחלףוהגלותהשואהוזיכרוןאבותי'שפתממני
גאההיהלבטחהואהישראליות.שלהמתוקבטעמה

שלבהסידני'נצרקיבוץבתחנן'בןעדינהבמשוררת
ולזיכרוןוהנדודיםהגלותלחווייתנאמניםושירתה
העבר.

אחרמקרםרשוםחנן'בןעדינהשלהמרגשבספרה
אתהמבכהוחנוקעמוקזעקהקולנשמעבית,לא

שלה.ערבהארונןואתהיהודיארונןאתהגלות,ארונן
מדינתקמההנודדהיהודיומותהגלותחורבןעם

חנןבןמבחינתאךהישראלי'נולדול~דהישראל
כברביקששבה,הגלותינמשכה.הנדודיםחוויית

הזרות:בחווייתולהתנסותלנדודלברוח,בנעוריה
לדרכייצאתינעלי;במידתמסתכמיםשנדודי"אני
נושאתואינניכלשהו'/רשמימנציגמכתב;ללא
חמקמק;בהיר'אפור'עשן;רקמנורה."/שמן

שהאפרלאחרשנים;האנשיםעינימארובותהמיתמר
כשהיאנדדהחנןבן .) 6(עמ'·השכחה"תתאלשקע

שקעהנספיםשאפרבעודהזיכרון.בעשןמצוידת

(הנודדת>היאהישראלית,החברהשל-השכחהבתת
והגלות.השואהזיכרוןאתנושאתעודנה
זוכהחנן'בןשלונעוריהילדותהמשכןסידני'נצר

מחנהניצוליבידישנוסדהקיבוץמיוחד.למעמד
עלהעיבהתופת,מןזיכרונותאפוףוהיהואלד'ברכנו

היחד"בנצרלעזוב:שביקשהעדהצעירה,שלנעוריה
הייתיוארבעעשריםבגילדבידויות./מהרבהעשוי
זיכרונותיה ,) 34(עמ'גולה.""אנימאזלעזוב./חייבת
אחריה:ורדפובחדותבההכושואהלניצוליכבת
שפה,היתהלאשינה;מתוךבחושךאבילזעקות"רק
נפלומשוננותאבניםכמועריכה./לאתרגום,לא
אפשרואיברצפה./הולמותמהמיטה;זואחרבזו

ופנינוכשניקינוגםמהבית/אותןלבערהיה
שם,יהיוהןהרצפה;אתיחליפואםגםושטפנו."/

צרבוההוריםבביתרקלא .) 16<עמ'ממנה"חזקות

גםאלאהחי'בבשרחותםוהגלותהשואהצלקות
הוותיקים,האנדרטאות,הקיבוץ:ברחבילו'מחוצה
מכלוהספסלים,השביליםבחצר'ביידישחוליןשיחות
בראשיתושנקראסידני'נצרהשואה.הגיחהפינה

להינתקהמשוררת,לפיהצליח,לאבוכנוואלד'קיבוץ
שביןברווחאבלנצר;למקוםקראנו"בינינומעברו:
 ,) 32(עמ'בוכנוואלד"תמידנמצאל'סירני'/ה'נצר'

רדוףלמשכןהיהביתה-מבצרהכאשרלה,בצר
וכך 1ולנדודלהימלטביקשהמהתופת,זיכרונות
"הזיכרונותהזיכרונות:לההניחולאאזגםאךעשתה.
נובחיםעזויבם,כלביםעדתכמוהדרךכלאותירודפים
בהםמיידהאותם,מניסהאניעוזבים.ולאונובחים
שיניהם,חושפיםמתקרבים,מפסיקים.לאהםאבנים,

 ,) 26-27(עמ'ממכנסי"קצהקורע 1אלירץמהםאחד

-מאחוריהשהותירהבקיבוץלבקרמיהרהלאחנןבן
אניבקיץלשבועייםאחתבחורף,לחודשיים"אחת

והזיכרונותהעבראזגם- ) 37(עמ'בנצר"מבקרת

היאהקצרהאוטוביוגרפיבסיפורהלהטריד.מוסיפים
באמצעותלקיבוץהאמביוולנטיהיחסאתחושפת
אניבכלל,דואגאתה"מהאביה:לביןבינהדיאלוג
ושעלצעדכלמכירהאניבגללךהרי 1לאביפונה

רצתהכשאמאהזהבקיבוץגדלנובגללך 1האלודברכים
 ,) 46(עמ'להישאר.""ואתהלעזוב

מציינתהיאבאב,המוטחותהקשותההאשמותחרף

לישמותר"חשבתיהערות'>:'כמה(בשירייאושבמין

וארבעעשריםבגיללאן;שישחשבתילברוח;
נצר;אלדברךאנימאז 1מנצרבדרךאנימאזעזבתי;

בחזרההובילוהמסעותכל .) 49(עמ'דברך"אנימאז
במקוםכיהתקווה'נצר',אל
והכעסנגוזהלהייסבאחר

התחלפולברוחוהרצון
מןלעודובכמיההבגעגוע
"ושוםהמתוק-חמוץ.הקיבוץ

במשפטבית".לאאחרמקום
הצליחהזה,תמציתי

נדודיהאתלסכםהמשוררת
לברוחניסיונותיהואת

כיההכרה .העברמאפלת
ישווהלאאחרמקוםשום
שלבמחירלהעלתה 1לנצר
במיןכעת,רבות.יםשב

-כמותלהטובהשלמה,
אתהנושאתיהודייהשהיא,

אתוהגלות,השואהזיכרון
ואתבראשיתוהקיבוץזיכרון

כחווייתהיחידחווייתאתלבטאהמיטיבשלהעברה
העם.

זיכרוןכמצבתמשמשחנןבןשלספרהכיאפואדומה
אותםלכל 1עודואינםוסיפרושזכרואותםלכל

נופיעלמתאבלתהיאשבו.ולאוברחושהתכחשו
 1מהןשסלדהותיקותדמויותעל 1שנעלמוילדותה

למען"ובנצרבימים.משבאוקההשזיכרונםאלהועל
כעת, .) 35(עמ'לזכור"הרבהכךכלישהשם,/

ואדמתובית/ואמא"אבאהואעטרההקיבוץמשברגה,

וסיפוריםופרדסיםהרגליים;אצבעותביןנירגתחמרה
המשוררתשלנדודיהחוויית .) 33(עמ'חברים"של
סרנינצרבגלותכינדמהאךנמשכת,ספקתמהספק

שם-הישראלישבתוךביהודי 1ישראלמדינתשבתוך
כדימהבורחיםשחיתה 1חנןבןמקומה.אתמצאה

"לפניולהזכיר:להנציחבספרהמבקשתלשכוח,
לאאחרמקוםושוםעזבתי."/יםשבוחמשעשרים
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הנכון("בצדהראשוןבשערסידנינצרשירימלדב
נוספיםשעריםשניהספרכוללהמפה"),של

העוסקיםהנכון">"המרחקבחומר",("שיעורים

אבלארס-פואטיקה,שקרוימההשירה,באמנות

לאחנןבןעוסקתהנושא,עלאחרתמכתיבהלהדביל
במלאכותיהכלומרובקמח,גםאלאבתורה,רק

גםובהםוחכמיםיפיםשיריםהאמנות.שלובחומריה
 4מס'שירלמשל 1כמוומרתקים.שנוניםאהבהשירי

"להשחיל :'.ד.ג.בהשורשעל'ואריאציותבמחזור
אותם;תפתחלאאםלכפתור;לולאהללולאהכפתור
 ·:· .) 69(עמ'מה?"לשם

אורכךניקולא
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הגשםזה

ומלקוש,יורהלנגבוים-גולצ'ין:חגית
עמ' 174 , 2010גווניםהוצאת

גיבורתהיאואנה"היורה"גיבורתהיארות

לרווחנועדהוהיאשרירותית,החלוקה"המלקוש".
לכגברים·חגיתשלהגשםהגשם.קצוותשתיבין

אתמטשטששאינוגשםברכה.גשםהואגולציין
תפאורההוא 1להפךהסופרת.אצבעותטביעות
והקוראלא,אויורדהואבעלילה.מרוהטתשאינה
המתגלותהעלילותלתוךנשאבבגשםעוברכנוסע
עיניו.לנגד
להתעלסהיודעתסופרתהיאלנגבוים-גולצייןתיחג

ושפהגבוההשפהגלגלליודעתהיאהעברית.עם
מנתעלבשפהמשתמשתהיאלוע.באותויומיומית
העלילהאתלרפדכדיוגםגיבוריהאתלאפיין
מדברות.הגיבורותקצבה.אתשיהלוםבווליום
עלמונחהסולםהנרטיב.בסולםשלביםהיאהשפה

בשמים.ראשואךהקרקע,

sms שירהלגברת

אריאלעורךמתקדם,חיפושמאירי:גלעד
עמ' 96 , 2010כרמלהוצאתזינדר'

המרקב"פחיותדיוקליתרבסופרמרקט.מתחילאני
נתלוואשר-1962בוורהולאבדישציירקמפבל"של

שינוהמרקפחיותשבקליפורניה.פרוסבמוזיאון
סופרמרקטיצריכהממוצרהפכומכחולובמחימדף

אלהיישראותנולקחוורהולאמנות.למוצר
גיירהואהקדושות.הפרותנרצחושבההמשחטה

מציוראותהוהפךהאמנותאת

מגוהץבפנטהאוזממוסגר

מנקיםשבהיופירבתלמטלית
בקומתשאיננוהחלוןאדןאת

המרתף.

כתב ) 1955 (קודםשניםכמה

'סופרמרקטאתגינזברגאלן
פגישהתיארובובקליפורניה'

שירתויסמן.וולטעםדמיונית
אתהחליפהההקפאהמקררי

העשב.עלישירת
האלהבשניםנבחרבמקרהלא

כמטאפורההסופרמרקט

שלההפגנהאמנותית-פואטית.

נאיבית.נראתההמכולותבעלי
לאמניםסימןהסופרמרקט

הצריכהמפלצתאתרבים
החליטוחוכמהברובוהםברחוב,לפתעשפסעה
אותה.לאלף

שורהלכלמעלכמעטמרחפתהזאתהמטאפורה
שלהחזקהשלישישיריוספרמתקדם,חביפוש

שלבתצלוםרואיםהכריכהעלכבר .מאיריגלעד
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שעריעלמתדפקותורותאנה
ההיריוןבעזרתאנההעולם.

גרמבוהסופרבעזרתורות

מעטמתכתבהגיליםטווחממנה.
גיבוריו 1מזלועקביהתרצהעם
ימיה",ב"בדמיעגנוןשל

היאסמויההמעטוההתאהבות

"נעימהלסיפורהומאז'אולי
<מאתשירים"כותבתששון

מזכיראביכומרן.>נחבאעמליה
כשחקנילאוכומרןעגנוןאת

חגיתכסביבה.אלאחיזוק,
בקרקעעודרתלנגבוים-גולציין

בחזקתהיאאנהמאו.דפרטית

שיצמח,מהיצמחשממנוהנבט

הסיזיפית,העודרתהיאורות

 1הראשוןשבשלבהכלאהליצורהמנסהזוהיא

שהיאיודעתרותהסביבה.גבותאתתריםלפחות,
סוערתהכווייהאפשרותבי.דדולקגפרורמחזיקה

אשריחאותה,מדליקאשריחזאתובכלבתודעה,
והסנטימטר"תשוקה"המילהקצוותאתשורף

המילהמלאים.מדפיםביןמרחףמישהודרזאקדניס
-2007בשצולםוהצילוםכיתהעולה"סופרמרקט"

"היפר",נקרא

ובשירהחיפזון","עידןהזהלעידןקוראמאיריגלעד
העיתוןפזמון;"השירהזה:שבעידןכותבהוא'חפוז'

האהבהאווירון;האווירמזנון;המזוןמקומון;

מאשרפחותלאקצרות,במילים 1זהווכרי. 11מזוון."

sms לקצץשישברורההודעהובושירהלגברת
 .השומןבעודפי
שולחיםמתקדםחיפושששירילמרותמיד:ויאמר

המשפחה,מונחותשעליהםלמדפיםנהדרתיד
הארספואטיקה,אוירושלים

שבוספרזהודברשלבסופו
המתופפתהיאהשפה

היאהאולטימטיבית,

קולכפסהמשודרתהמוסיקה
 .המטאפוריהסופרמרקטשל .

הפסנתראתשמדמייןמיאבל
כנראהקוראקליידרמןשל
חביפושהמוסיקהאחר.ספר

אתלהפריענועדהמתקדם
נועדההיאהקונים.מנוחת

גםהואשהסופרמרקטלהגיד
מוקשיםלשדהמטאפורה

משלימותושהקופאיות
סףכשומרותהכנסה

גלעדסטריפטיז.במועדוני

נלעדמא•ר•

לקילומטרז'זראינוהארוטי

 .ומשיבפשתןהנרקם
לכגברים·חגיתמשהו:ועוד

עםלהתמודדמיטיבהגולציין
אנישלה.בורותיהגפחדי

לפחד 1ממשילפחדמתכוון
החבויאתיפרוץאחדשברגע

היאשנאגר.מהעלוישתלט
לבנותשלהלדמויותמאפשרת

תחילהלגלוי.הנסתרביןגשר

רגלייםהגשרעלמהלכות
הןהעלילהובמשךהססניות

בטוחיםבצעדיםמתחלפות
נותנתאינההמספרת .יותר

לאגםהיאבפח.דסימנים

מפורשות.במיליםאותומציגה

הןהאלהוהמיליםסמויותבמיליםלוקוראתהיא
וגםביורהגםלקוראמניחהשאינההעלילה,עיקר

הזה.לגשםלהתמסרמאודכדאי 1והעיקרבמלקוש.

·:· 

מתקרםח'פוש

קצוות.משוררהואמאירי

אתלשמועכדירקלאהא"באתמקפיץהוא
זההראש.אתלהלשבורכדיגםאלאהמוסיקליות,

'צחוק<למשלהחרבתיתהאמירהבעליבשיריםבולט
לכאורה'גולים'),אוירושלים'את'לשחררומשפט',
קברטבכלכמואבלאירוניה,לאייתהיודעיםשירים

מוסף.ערךמסישלאירוניהמצליף
בביתהיאמקום.בכלמתערבבתהארספואטיקה

בדיבורהיאבדירה")מתרוצץהשירה;("רודן

אותההכותבבחומרהיאמילית')('הטרדההאקדמי
 ,דיו') 1('דיו

אהבה'>,ושירי('סונטמרגשיםאהבהשיריגםויש

מצמררשיריםומחזורזיתים')('מסעטבעכמעט

לאשמאיריכיוון 1כדורגלוישחולים')בבית('בני
שממנוהיציעליבןאוכלשהואהדשאביןגדרמעמיד

שבואחדשירצריךואםוצועקים.מסתכליםרק
לקופסההזאתיפהכךהכלהפואטיקהנדחסת
שזהוהרישחורה

השביתה''זכות

J] ךה~פ;ך~t' ר
 .ק;ל~ין

ר 't~ר wלח;ךרוב~דור
ג;ל.~ין

1,IJ זירע;~ך~ן
ז~ן.,~ין

א;תייפטרולאזאתובכל
 • :- :~שוטל T ~:פ

~~לים. IJ ד~,ע~~ן

להעידיכולשאניקולבליציפורלנו:היהמהאז
 1בנבדלמאוהבכדורצעקתה.צמרמורתעלבשבועה

השירה.בצבאהזכותחיילי 1וכמובן 1שעוןבליזמן
בצבאקומנדומיחידתפחותלאהואמתקדםחיפוש

 ·:·הזה.
סומקרוני
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חרישיתאהבה

ספדישנינו'תור-רז:וברוךשלומית
עמ' 46 , 2010 77עיתון

יחדהמצרףוחרישי'עדיןשיריםספרהואשנינו

עםלעולמה,שהלכהואשתובעלשלשירים
כסופרגםהמו~ר·רז'תורברוךהבעל'שלרישומים

המזכיריםקטנים,טבערישומיאלוונוער.ילדים
צחיחטבעהמציגיםטיבו'אנהשלאלהאתברוחם
השירים.עלשורהיתגוטמנתמימותקוצים.ועטור
·רז'תורשלומיתשיריאתמציגהראשוןהחצי

כוח;ביתן"אלי,;כואבים:רליגיוזיים,שירים
הדרך".קצהאלביותך;אטייםבצעדיםלפסוע/

בקשהבצירוףסוף,עםהשלמהשלקטןשירזהו
מציגכולוהספרהטבע.אתהגורל'אתלשאתלכוח

לוואלמהנוף,זעירחלקהואהאדםשבהתפיסה
"פעמונילמשל,הנמלה,מאשריותרבעצמולראות
פשפש./עלכחולהדוארתיבתסגולים./חבלבל
לכאן'נקלעהשמש./בבואתמרצדתהסביוןבפרחי

 .ארך·עליםקנה·סוףבמקרה,
זרותמחצרותעץ./ואין / / •.

לי'/לשירציפוריםתבאנה
השורההמים",מןלגמוע

ביותר 11"דרמטיתהוהמרכזית

היאהזה,הקטןהליריבשיר

קנהבמקרה,לכאן'"נקלע
קנהכמומקריהאדםוגםסוף",

אתברוחוהמזכירבשירהסוף,

ואב.אסתרשלהצנועהשירתה
תןך·ךזברוךשלבשיריויש

כותבהואאבללזוגתו'געגוע
אותךאוהב"אניהשלמה:מתוך

כפקעתשאתאפילועדיין;
 /.באדמהטמונהרקפת/
רקלעין;גלוילאיופימקרינה

וכלבטבע,לחיותממשיךהאשהזכרבשבילי",
וכשאדם •הגדולהחייםממעגלחלקרקהואאדם

יכולהואוהמוותהאבלאתגםזעירותו'אתמקבל
נתפסאינווהמוותטבעיים,הםכילקבל'

המערביים.בימינובושרואיםכפיכ"תאונה",

תור-רזוברוךשדומית

שנינו

מחאהבשירנוכחוהמערב

~נירן"במבוךומתריס:קטן

ושקיעה;זריחהנטולבאור
שמימינהכנמלה;אניתועה

מוצריםמוצגיםומשמאלה
כלללסתותיה./זרשטעמם

אתלההמראיםהסימנים
עתהמקשטיםהחוצה;הדרך

זלזלים,הוארה:;חלונותאת
קשגבעולישלכת,עלי

מושווההדובראלון".ובלוטי
בטבעאבודהוהנמלהלנמלה,

זריחהבסולב"אורהאורבני'
אנושימיןשלאורושקיעה"'
ומזעירותומהטבעשהתרחק

הקיומית.

מהפכותבושאין 1וחרישיקטןספרהנושנינו

שכלצניעותבוישאבלפואטית,גדולהאושיריות
בעצמםרואיםמשורריםבהבשירתנוהיוםחסרהכך

 ·:·העולם.מרכזובשירתם

שירים

גלעדירכל

 2010אוגוסט-ספטמבר
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1 
אדוםלבנסיכיםשני

עמ' 58 , 2010כתרהחול'חייעוז:דניאל

 , 2010חושןאבןחרובים,ברקוביץ':אילן

עמ' 145

שנימאתשירהספרישניאורראוהאחרוןבחודש

 ) 1978(ילידעוזלדניאלדור.אותובנימשוררים

זהו ) 1973(ילידברקוביץ'ולאילןביכוריםספרזהו
שלראשונהבקריאהכברניכר .שלישיספר

ומחויבותרצינותמפגיניםהכותביםשניכיהספרים,

ביטויכליבהורואיםשלהם,הכתיבהלמלאכת
גםהואשעוז(אףעליון

אישוברקוביץ'מוזיקאי

בשביביכרתמחקך),

מיוחדתמשיכהגםהספרים

שמצויההעברית,למילה
גםשהםכותביםאצל

שהיטיבוכאלהקוראים,
שהתחילולפנילקרוא
שביבעצמם.בלכתו

החלוחיי / '"דניאל

בעיקרנכתבוהספרים

שליותרהגבוהיםבמשלבים
איןשאמנםהעברית,השפה

כתיבהמשלבהיוםלה
שלממשלבבמובהקמובחן
בהלזהותניתןאך 1דיבור

שירהכתיבתשלרגיסטר

 1יותרמהודרתבעברית

ממילאית,לאקתדראית,
שנישגורה.פחות

גביעלסוחביםהמשוררים
עלישמחואםבין-שמם
-פחותישמחואםוביןכך

עלהקוראשלאישימידע
הקוראשאיתראודותיהם,

הואעוזהקריאה.אלניגש
הסופריםאחדשלבנו

המוערכיםהישראלים
ואילו 1ביותרוהאהובים
בשניםמכהןברקוביץ'

שירהכמבקרהאחרונות

שלוספרות''תרבותבמוסף

נאות:(גילוי'הארץ'עיתון
מקריאתמטוריך),באחדרשימהעליכתבברקוביץ'

המשורריםששניהתחושה,עולההספריםשני
משפחהמהקשרינקימרחבבשירתםלייצרמבקשים
דבריםהקוראאללכווןומשתדליםועבודה,
מי 1ואכןמקדים.שיפוטבליבשקט,שייקראו
עלרכילותימסוגעדויותעוזאצללמצואשיתאמץ
הבןלהיותזה"איךעלאואבי"שלבצלו"החיים

עוז .שלוהשירהבספראותםימצאאםספק 1של"
הפנימייםהאניבמרחבילהתארחהקוראאתמזמין
מעשים,ופחותמחשבותבעיקרכותבכשהוא 1שלו

שעשויבשיר(גםעברפחותוהרבההווהבעיקר

10 
 349גליון

של'פיהכגוןילדות,חווייתעלכמבוססלהתפרש
ונותר 1השירלאורךמצטללאינוהזיכרוןטיה',
בדומה,אגדה).מתוךכמוכמעטומפורק,רסיסי

מתדמיתלהתנערמבקשברקוביץ'גםכיעולה
 1בולדבוקשעשויההלשוןוחורץהשיפוטיהמבקר

-לאשהואהבהלעולםאהבה-באהבהולעסוק
הליכהתוךבעיקרמוצאשהואאושרשלוברגעים
אופיזיתרחוקה,האהובהאם(גםהעירברחובות

'רעבשירכמו 1אושרבומעוררתהיאתודעתית,

שחודרתשבחוץסערהשמתאראחריות'מגלגל

לושמחוצהאת;"רקהדובר:שלחדרואלפנימה
הקרויזהאולי 1כלשהורעדיבמותירה / 1ליומחוצה
אושר"),

מודפסלמראה,ויפהמהודרברקוביץ'שלספרו
 1חושןאבןהוצאתמספרירביםכמו 1מיוחדבגופן

שיטותעלמיוחדדגששם 1אגסיעוזישעורכה,
וחומהקשהבכריכהנכרךהספר .רגפיועיצובדפוס

מטרילוגיהשניחלקלהיותואמורחרוב,כצבע
ואחריתה(הכתום)תפוזיםשראשיתהברקוביצ'ית,

חלקישלושתביןהקשריםעל(צבעוני?).חרוזים
הספרפרסוםעםלעמוד 1אולייהיה,ניתןהטרילוגיה

שברקוביץ'לומרניתןתפוזיםלנוכחאךהבא,
ובמושאיבסגנוןהקודם,ספרואתכאןממשיך

החביביםהנושאיםעללכתובשבהואהכתיבה.
בניסיונותהמתפקעיםאהבהשיריובראשם 1עליו

ומציבחווהשהוארגשותושליופישלתיאור
'אישבשירלב.וטובשמחהכגוןונעלים,כחשובים

(בןהבודדהאישעלחומלהואקפה'בביתבודד
אתלעודדומבקשממנך)אחרזאתולמרותדמותו
חיוך,של;דמיוניתסירהלומושיט"אנירוחו:
רחוקטובהבמפרשיתאותך;תשיטשהיאכאילו

מאושר".היהשבהםהגדוליםהמקומותאל / / 1מכאן
פצועחיילעלבסרטצופהכשברקוביץ'בדומה,

הסיפור:שלהיפההצדעללהתעכבמתעקשהוא
חיילהיההואפעם /בבךכה.שוחהרגלים"קטוע
שעלהעדהצפוני;הגבוללאורךבבטחה;שהילך

ונקייהבטוחההברכההאויב.//שטמןמטעןעל
מדריכהלויששוחה.הואעכשיו./ממטענים
עמוקמביטוכשהואלהתקדם;אותושמעודדת

עוסקכשברקוביץ'גםצולל".הואעיניה;לתוך
בתוךופועלהמעורבמשוררשלבחוויותבשיריו
ומוספיהערביהעלהישראליתהשירהסצנת

מבקשהואהספרותיים,עתהוכתביוחבורותיה

ברוחאותהולפזרהסופריםקנאתעלמהצדלהביט
מפרירשימה/עלשיר"בכתביב'פרלוד':כך .שיריו
טיפין / 1יריביועלניגרשרשעואדם;שלעטו
סביבונאספות/ 1שיריאלמחלחלותודאי;מזה

אבל 1להכניעומאיימותהפצע,/מןהפורץכדם
/מנצח".אביב.מכניס; / 1חלוןפותחקם,/אניאז;

בהיריםברקוביץ'שלשיריוהקודם,בספרוכמו
מהיברורתמידכמעטלהבנה,ונהיריםלקריאה

כלפיה.הכותבשלהיחסומהוהמיוצגתהסיטואציה
אלאניסיונית,וכתיבהמתרסקיםשיריםכאןאין

להגידרוצההואמהשיודעמישלחדיםניסוחים
לכלהתכוונותושלהבעהשלכובדלהעניקומבקש

ברקוביץ'פרסםבקובץמסוימיםשיריםשירי.טור

'מטעם'העתבכתבברקא'הפסבדוניםתחתבעבר

'המשוררובראשםלפסבדונים?),נזקק<מדוע

במהלךומזכירהקובץאתשחותםהמאושר',
ההפקר'מןבאורזכיתי'לאאתבוהמתואר

בנוסחהקוראיםאלפנייהנוקטאך 1הביאליקאי
לוכדשהואתוך 1זךשלבבקשה'שקט 1אחד'רגע
ברשתשניהםשלהארספואטיתההתכוונותאת

אני/זה 1י ry "הברקוביצ'י:היופיצידשלהפרפרים
המאושר./המשורראניושר:;לכםהקורא

הפכתיומאשנשרפה;נפשיחורבןכששודרתי

לקרואמעונג/ודיממתישמחהוצעקתישרפה;
מאוד".עדעליזיםשיריםעליזים,שיריםבפניכם

הולםשערמעמידעוזשלספרומראה 1מנגד
הציוראת .שבתוכווהסמליםהדמיוןרוויילשירים

זהובתאשהדמותובו 1המשוררציירהכריכהשעל
עירבשמיכמלאכיתהמרחפתעורוורודתשיער

'מלאכי·מאותםאחתהיאאוליושחורה.חשוכה
להקת"אנחנוכותרתו:שזוהייפהבשיררחוב'

יודעיםלאבכללחשבון;עושיםלאמלאכים,/
תום;/רקתולדות,יודעיםלאבכללחשבון;
לא·חודריםשמים;גרמיכמובסמטאותחולפים
משיקיםזה;אתזהמוצאיםאינםלעולםחיים,
טובים,/מעשיםמשילים;נוצותוכמוהבגדבכנף;

אנחנונעלו;זמתיעדשואליםפני-אדםבחלון /
חיבהלעוזח.ורם".יציאתמסולם;מלאכי-רחוב,

עדין.ולסוריאליזםדמיוןשללהמצאותמיוחדת
ניתניםובלתיכחידתייםלעתיםנקראיםשיריו

לדוברהמיוצגת,לסיטואציההנוגעבכללפיענוח
יצורבידינכתבוכאילוהשניים,ביןוליחסבהם

העולםשלבכליםלהשתמשהמבקשאחרמעולם
שהדוברשיריםבספררבים .עצמואתלבטאכדיהזה
מחדש,פעםבכלשמפתיעבאופןדוברת,הואבהם

הדוברביןלזהףתהקוראשלהציפייהאתומרסק
"אמרתי'אףך;נ;ך;ס':שכותרתובשיר 1כךלמשורר.

ב-ס~ן·קדע-ס~ן~ם wמתנהעולם~שףקית~אז,לך
רקלוהחן;מפינבעתנווכןאחררדפנוואניאת
לדעת,/מבלילעצמולאהוב;ככהצפעגםידע
אומרתאניעכשיולגעת/ולאלהתאבדלבחוראו
רקאנחנוגדלות/לאאנחנוואניאתותזכרי;לו

סימןהואאורובורוסגדולות",כמולהילחםלומדות

כללבדרךומציין 1זנבואתהנושךנחששלעתיק
בתיאוריהנפסקת.שאיננהומעגליותמחזוריות

אלאדםשלהתייחסותהסימןמצייןהיונגיאנית
ושדונים.פיותשלמציאותמזכירהשירעולםעצמו.
המהלךמהואיתה?מדברתמי ?הנשוקיתמיהי

בהשתברותכאןמדוברהאםשתיהן?שעברו

הןמהאחרמה?עלאודמות,אותהשלנרקיסית
בשורהרקלהילחם?לומדותהןמהמפנירדפו?

יותראבלבדוברת,שמדוברמגליםאנחנוהשמינית
לשער.ואפילולקבועמאודמאודקשהמזה
אורענייניעםעוזשלההתעסקותבמיוחדרבה

בומתוארתשלאאחדשירכמעטאין .וחושך
נאצהב'שיר 1למשל 1כךהשניים.ביןאינטראקציה

איךעל;משהו-שורהבראש"אכתובלים':
 / 1ישרבקולשוט,יודעיםרחוקיםהכישהאורות

כךבכוונה;אשכחואזאלינו;עדדוקאבמדויק,
בשירוכךאלי",באורחוקיםהכיהמאורותגם



חדל·החושךבחיק"אךבנדיבות':החמהנחנה'אכן

איןבמקומוהכלמה;דברהוארטרםהחסד;
'רגעובשירעמי"חרשוהחושךאנישוועהופכין;

שאנילפני"רגעהאור':אתמדליקשאנילפני
ידלוק./שהואבוודאותיודעאניהאור;אתמדליק
מתכווצים./אישונייותר./מבולגןנהיההחדר

להגיד".הולכתאתמהיודעאנילבנים./הקירות
מולוהבוהקהברקואפלולי~ת,מא;ך;תשלשירה

מובןשלשירההיאמוגפים,תריסיםשלחושך
בלתינחלם,היותשלסףעלתמיד 1מובןובלתי

עוזלהסתיר.חייבאךלהראותמבקש 1תקשורתי
אתמבקשהואכשםהקוראמןלחמוקפוחדאינו

המשוררית,הווייתועלכותבכשעוזגםלוב.תשומת
הואהמודפסים,השיריםשלהחומריהפןעלאו

שממלאאורשקושרתמטאפורהידיעלזאתעושה
השיריםאתשולחאנייופי!/"איזההחושך:את
אליחוזריםוהםהעת,/לכתביריקיםשלי

נתמלאושליתשלילייםלילהשמיכאילומנוקדים;
ניקחאםשלי'),ילדותיתענוגאודות<'עלכוכיבם!"

להבנתכמפתחותהיונגיאניםהארכיטיפיםאת
לחשובנוכל 1עוזשלבשיריוהנפרשהפנימיהעולם

<הואוב~לבאגוכעיסוקוחושךבאורהעיסוקעל
רוציםהיינושלא 1בקיומנוהמודחקהיצריהצד

כאשהעוזדוברשבהםהשיריםועלבו>,להודות
שלספרו 1כךאוכךשבו.האנימהשלהמבעכעל
שמבקשקוראבפנימהמורותאחתלאמציבעוז

הספרראשונה.בקריאהאחת,בבתשיריםלהבין

אוליופענוחםעוז,שלהסימניםמפתחאתכולל
חידה.כולוכללמעשהאך 1אפשרילעתיםנראה

·:· 
בראלבוית

סרטןמזל

הוצאתחיובית,תוצאהויסמן:דורית

עמ' 203 , 2010כרמל'

ושתיים.חמישיםבתרביאהאשההיתהויסמןדורית

 1אחדיוםיצירה.עבודה,בית,רגילים:היוחייה

 1תקיןשהבלאמרבענייניות,שדיהאתמיששרופא

שתעשה<התעקש>ביקשביטחוןליתראבל
סרטן.מזלמזל.לההיהממוגרפיה.

גםוכעתהמשוררת,מגוללתהחדש,בספרה
המחלה.עםהתמודדותהאתויסמןדוריתהסופרת,
נוגעאישיוידויכאןמוגשוחושפני,רגישבתיאור

פרוזהמקטעיהמורכבספרותיטקסטזהוללב.
המסעאתהמתאריםומלוטשים,חדיםקצרים,

ההחלמהועדהמחלהדברעלהבשורהמרגעהמפרך
באיכויותיההיצירהשלכוחהזה,במובןממנה.

 1בדיוניבסיפורכאןמדוברהיהאםהספרותיות.

ואףשכזאת,פיוטיתבפרוזהלהסתפקהיהאפשר

המחלה.שלדיוקנהאתההולםטרגילסוףלצפות
מהותיענייןבוישנוסף.ערךישהזהלספראבל

באותןפעמיםכמההמחברתחוזרתשעליוודחוף,
שאחרותכדיזאתכותבת"אניממש:מילים

לחשוףשהתביישהעצמהעלמעידהויסמןתדענה".
רפואיתבבדיקהאוציבוריתבמקלחתגופהאת

היאהמחלה,גילויעםזאת,ולמרותשגרתית,
תערוכה,קירעלכךכלהאישייםשיריהאתפרסמה
פרסוםעםכעת,לחייה.שהציצובאנשיםוהציצה
הרגעיםאתקוראיהעםויסמןשובחולקת 1הספר

עושהשהיאלחשודואיןשעברה,ביותרהקשים
מהתערטלותהבאעצמיסיפוקשלמטעמיםזאת

היתההמחלהעלשהכתיבהעולה,מכאןבציבור.
נועדהאך 1הריפויבמעשהמשמעותיחלקאמנם

אחריותמתוךנתינה,שלנעלהצורךלמלאגם
אחרים.שלגורלםלמוסרית
טרוקה:סירקהשלשירמתוךלקוחלספרהמוטו

אלאבחיים,נשאריםאנחנואםאיננההשאלה "."
אנימהעליודעתאניבנו.להישאררוציםהםאם

היאמהעליודעתויסמןדוריתגםכמוה,מדברת".
בהודעהשתחילתומסעעלמדברתהיאמדברת.
מתשע,אחתאתאמר. 1ממאיר"הגידוללקונית:

הואשם,אתכןאמר.לסטטיסטיקה,נכנסתאמר.
ההודעהאחריאמר".קלאב,טווהוולקוםהתעקש.

שראשיתןאנושיות,תגובותסדרתמתחילההזאת
המוביללכעס,הנהפכתבהכחשה,המתחלףבהלם,

מהעולם.הידבלותשלולתחושהפנימיתלהתכנסות
לקרות,לעומדבאשרהשאלותבאותמכןלאחר
גםזהכריתה.הדין:גזרמפניבפחדמלווותוהללו
כגופייהלכדיהרעיםהרגשותכלחובריםבוהזמן

כךלה.ומחוצההנפשבתוךהרסהזורעתאכזרית
הדבידותהחולשה,רגעילבמכמידבתיאורנמסרים

הכעסלצד 1הנפשאתהממלאיםוהייאוש
 1נוןהעלמוכה 1המכווץהזוגבןכלפיוהתוקפנות

מאופקת,כאישיותהאמתברגעיהמתגלה •הדחוי
תנאי.ללאאוהבתיציבה,מסורה,
מישהומהמחלה,הממשיתבאימהדילאכאילו
זההמפלצת.להזנתהשפהאתגםלגייסהחליט
'תוצאההמונח:שלהאירוניתבמשמעותמתחיל

ההמום,החולהשלחשבונועלבדיחהכמוחיובית',
חלקית''כריתהבצירוף:הדוקרבשימושממשיך

ומסתיים 1גידולשלהסרהאובהוצאהלמשלולא
נסיגה"כלומר .'רגרסיה'על"אופטימית"בהכרזה

הנסיגההזמניות.הדגשתשוב:לאחור.המחלהשל
ההתנפלותלפני 1לאחורהמחלהשלצעדהיא

הגוף".עלשלההסופית
עולהדביוקם,המחודדיםהאישייםהתיאוריםבתוך
בתוךהחולהשלמקומונוסף:עקרונינושא

חשובאבלידוע,זההממסד·רפואית.המערבולת
בהכרחזואיןאבחנה.טעויותיש 1ולומרלחזור
מקצועיתשחיקהאורפואיתרשלנותשלתוצאה

רבהמשמעותישלכןקורה.פשוטזהזלזול.או
שאותוהחולה,שלהפנימיהקונפליקטבהצגת
נעיםה'לאתחושתביןבהחלטיות,ויסמןמתארת

חיים.להצילשביכולתהעיקשת,דעתנותוביןלי',
במחלות"ההתעניינותשאמר:מאןתומאסזההיה

להתעניינותאחרתביטויצורתרקהיאובמוות
הענייןאתהיטבמשקפיםאלהדבריםבחיים".
עםהמתמודדיםבחוליםרקלאהזההספרשיעורר
עםהמתמודדיםהאדםבניבכלאלא 1הסרטןמחלת

לחיות.איךדרךלמצואמנסיםובמקבילקשיים,

ויסמןשלהאונקולוגית
"אףבנחרצות:להאמרה
מהלהיותתחזרילאפעם

"זהכותבת:וויסמןשהיית",

מוקדםהרגל:ליישכשנה
מיץסוחטתאניבבוקר

אותומוזגתמאשכולית,
לאגבוהה,זכוכיתלכוס

אלויוצאתלשתות,מתחילה
היוםאם .אוהמרפסת,

אתפותחתרק •וסוערגשום

אניהמרפסת.אלהדלת

המרפסתבפתחעומדת

שם,צח.אווירושואפת

אתמרימהאניהצח,באוויר

ואלהשמיםאלהכוס
טוב'בוקראומרתהברושים,

לאהסתם,מןהאונקולוגית,ושותה".עולם',
ביחסיםמתעסקתלאהיאלזה.בדיוקהתכוונה
צדקה.שהיאטובלכןוהעולם,האדםשיבןהרוחניים
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ו
משוטטהרוח,נאמןכלב

אוויררגליארבעעל

כראשית,הייתיכךאחררוזנפלד:ברכה
סופריםשלכלליאיגודספרא"הוצאות
 2009בישראל

בפרס(זכהרוזנפלדברכהשלהרביעישיריהקובץ
מסמךזהוביותר.והחושפניהאישיספרההואאס"י>

שחרדיםמחלה,שלכאוטיבעולםומיטלטלמטלטל
לאזה ,אל'(שמהאתלהגות"שחוששיםעדממנה

 .) 21עמ'שלי'

הגיהינוםתוךאלל"מסעהקוראמובלצעדאחרצעד
הכותבתאתמנשלהרחםארנוןשבווחזרה",
מתוךזאת,ובכל .) 39(עמ'מוםבהומטילמנשיותה

ייחודיקולנולדהמרוקנת"בטנה"מערתייסורי
"אחרמחדש:נולדתהיאהאיןמתוך .) 43(עמ'ועז
הספר>.של(כשמובראשית"הייתיכך

שלה,באודיסיאההמשוררתאלהמתלווההקורא
נעטפיםשבוהאירוניהמבטמכוחגםמחוזקיוצא

והמילים.השפהמכוחוגםמנשוא,קשיםמצבים

להעניקהמילהשלשבכוחהלעובדהמודעתהחרף
המוותאתלהרחיקמנסההיא 1נפשיסעדבעיקר

המילים.באמצעות
האדירהובתשוקתהלגורלה,כאדוןשלה,בכוחהרק

לחוףתגיעלמרחוק,מאירכמגדלורשהיאלחיים,
מלחיווצוותהקברניט;הואראשי"כימבטחים:

הספק:נעדרלאאך ,) 10עמ'('מיטה'גופי"ארביהם
אלמסעהאךלגורלה,והאדוןהקברניטהיאאמנם
בדרכההאבודה,אטלנטיסשלבנופהנערךהמילה
אטלנטיס, 1כזכורהמשוררים.רפובליקתאתלייסד

לארקעבריה,מכלמוגנת 1אפלטוןשבכתבי
לחורבנה.שהביא 1·מוסריהא 1הפנימימהאויב
עלמרמזתהמשוררים""רפובליקת 1מכךויותר

המעמידהאירוניהנוצרתוכךבננות","רפובליקת
אתהחותמותהשורותשתיגםבספק.הרעיוןאת

יסרבלאהואלמשיח;יקראו"השירים .השיר
הספקתחושתאתמאששות ) 11(עמ'להגיע"

מופניתכאןשהאירוניהמשוםהגאולה,באפשרות
לגאולשבכוחהוסבוריםהשירבמלאכתלעוסקים

שנמניתכמיעצמה,כלפימעטולאהעולם,את
עמם.

 ) 24(עמ'בקשה'הניתוח,'לפניהשירזאת,ובכל

המיליםשלבכוחןמאמינה"אניבמילים:נחתם
 1כלומרשלי",הריפוי;ובכוחותהפחדים;אתלפזר

ומציל:גואלכוחלמילהישמסוימים,בצירופים

שמי;עלשמךאותיותאתרשםחלף;שביט"כוכב
בחלום('ציפההסתיר"כךאחרהלבנה;אתקידש

 .) 32עמ'מרדפיך'של

הז_\רוס,כוחהואפניםלשתימשתמעשאינומה
ה~ורד"הפלדהל"מסךכאנטיתזההחיים,כוח

כמראה,הבוהקתהלילה,חשכתחציעלכגיליוטינה
למטוטלת(בדומהשלוהזוהרשהקוהמוניטורמול

('מוניטור'והמוות"החייםצג"עלמרצדאורלוגין>
החיים,חלופיותאתגםמייצגהמוניטור .) 33עמ'
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ובשירים , 58בעמ''זמן'בשיריםגםשמופיעהכפי

שיר .נחבא''זמן 61ך·שם>(ללא 60בעמודים

ונוקב.מראירונינוגע,

אהבה'איתי'עשהבשירחייםכמקורהארוסעלעוד
מחדשלחברמהאהובהדוברתמבקשתשם ,) 55(עמ'
"באמצעותלנשמתההדואב, 1הכבדגופהאת

(עמ'מרדפיך'שלבחלומות'ציפהובשירהאביונה",
"מעודפימתייראשאינומאהובהמבקשתהיא ) 30

גבולותאת"לחצותלהלעזורבגופם,הדבש"
מתוךלציפורתהיהטובהמילההשלם;הייאוש

במעופה".להקה
אותה:הסובבהעולםגםמושפעזהחיותמכוח

 •מתפרע"האופקלה;שרות"העיינות
נוצרתשמכוחההטבע,עםבאינטראקציה

להבריא.תוכלשממנההפלטפורמה
בסיכון'הרדמההשירדבר.מחמיץאינופנימההמבט

כשהגוףהנשמהעשתהמהתוהה ,) 25(עמ'גבוה'

בממשותיגונהלהטביעפרשהאוליהורדם:
אוליוהתהום,המיםפניעלריחפהאוליהאתרית,
עםשובלהתאחדאדירהבתשוקההנשמהחיכתה
נפשה,כאוותלהתגלגלזמןפסקלקחהואוליגופה,
"ואוליהגלגולים,סודאתהעתבבואללמדה,כדי

להפריכה".שאיןכהשערה;במקומה;נשארה

לתוצאות'ה~תנהוהאקזיסטנציאליהקשההשיר
הציוריוהביטוי 1שמומעצםשיערמסמרהבדיקה',

האימה.חווייתאתומעציםמחזקשבהמשכו

והחבלהרגדום,עלכמצויהעצמהמתארתהמשוררת
שאין 1הדיןפסקתלוישעליוחבלמעליה.מתנודד

בשיר .לשנותובידהאיןאבל 1מהותואתיודעתהיא
דיןגזרפוסקת,עליונהערכאהישמשהוהקפקאי
מושבעיםחברמשפט,ביתנעדריםאולםוגרדום,

למשפטלעומדהדיבורזכותאושופטים,או
 .דעתואתלהשמיע

מעסה'כשאתההיפהפההאהבהבשירישכוחכמה

ומכמידפשוטאקטשבו . ) 38(עמ'רגלי'כפותאת

הטבעאיתניאזלאחור:הזמןמנהרתאתמשיבלב
אלה"שבהגוףכמו 1הבסיסיהגרעיןאלשבים

מתוק".והפריעצמו."

יישומםעםהטבעכוחותאתמפגישיםאחדיםשירים

(עמ''מגמה'השירכמו 1נכתבושמתוכהבמציאות

פעולתשביןהאינטראקציהאתהמתאר ,) 46
למקבילתה,החולים,ביתבמעבדתגחהצנטריפו

צירה.עלהסובבתהארץ

'האילןהבדידות:אתבעוצמההמבטאקצרצרושיר
במלואו:כאןמובא ,) 41(עמ'שבחלון'

נעזבהואענפיו;ביןנשבראובךשל"ענן
צערו".אתמכח.שבמערומיו;הצמארקמציפוריו;

המרגשיםבאימאז'יםכובשיםהקובץשירי

חיי;אתגוררת"אנילמשל: .שלהםוהעוצמתיים

עמוסה;מזחלתגוררת;בשלג;פצועהפרדה
בעכוזה"מצליף;שיכור;עגלוןכמווהגורל;
הואסבלנות"חסרוגם: .) 37עמ'קרות',('רגליים
בקלותכנועים; /.·אוניםוהאיןהכאב;

עתידבגלגלינאחזתאני;ובתווךמתמסרים;
נאמן"כלבוגם: .) 28עמ'('התעוררות',דוהרים"
משבים"נובחאוויר;רגליארבעעלמשוטטהרוח;
הנךאליהםשבהיכנסך . ) 40עמ'פרצים',('רוח

 ·:·לצאת.רוצהאינךשממנופרדס,אלכנכנס

נתנזוןמלכה

השיפוטיתהשתיקהזכות

כמשפטהמשפטמערכתעזריאל:שבתאי
מערכתועלרכושמסביטולעלהציבור'
עמ' 354 , 2010המחברהוצאתהמשפט,

ייסדשגביונהעםשיחד ,שבתאיעזריאלשלספרו
לביטולשהביאהרכוש>,מס(נפגעינמ"רעמותתאת

ובזכויותמשפטיבמאבקרקעוסקאינורכוש,מס

ההתיימרותשביןהמרחקאתמאיראלאאזרח,
 .שלווהמוסתרתהנסתרתלמציאותהחוקלשלטון
תחקירים,"רשימות,עלהמבוססתיעודהואהספר

תכתובות,תלונות,קומוניקטים,סאטירות,
שפעאולםהעטיפה>,גבשמעיד(כפיעתירות"
כשלעצמופריטכלאםוגםעצמו,עלחוזרהעניינים

מדוברכילחושעלולהקוראחדה,והכתיבהמעניין
חיתהענייניתעריכההגברת.באותהושובשוב

פגיעהללאלפחות,בשלישהספרמקצרת
יסודיובבירור 1הממסדבתגובתהמחויבתבחשיבותו

 .המחברטענותשל
עניינה 1הספרשמציגחשובותהיותרהסוגיותאחת

של>בניהם(בעיקרקרובישלהמשפטיתההתמחות
כמסתבראלה,אצלאלההעליוןהמשפטיבתשופטי

טבלתגםכמו ,) 110(עמ'עינייםמחשיךמשרטוט

 • 101(עמ'משפחהובנישופטיםיבןהענייניםניגודי

שהנפוטיזםנראההאלה,הדבריםלאור .) 106

בנושאבכנס .ביותרחמורהמשפטיתבמערכת

כשנשאלפוליטיים",ומינוייםציבורית"שחיתות
הנפוטיזםאםעזריאל>ידי(עלזמירהשופט

(עמ'המשפטבמערכתמהנפוטיזםחמורבפוליטיקה
ומבלילהשיבמבליהמקוםאתזמירעזב ,) 269

לשלום.להיפרד
שלושה"ישמודריקלעודדכי 1למשל 1מתברר
עובדתהבנותאחת 1דיןעורכיוחתןילדים

בפניומופיעהאביבבתלהפליליתבפרקליטות
לסמכותוהכפופיםשופטיםבפניאולערכאהחבריו

המשפטיתהמציאותעל .) 24(עמ'הערעורית"

 15כלל"לפיבאירוניה:עזריאלכותבשנוצרה

~םבדיןלשבתשופטעלנאסרהאתיקה,לכללי
באותומשפחתובןעםעודבהצדדיםאחדכוחבא

נכתבהנדוןשהכלליודגשדין.עורכימשרד
ואיןבארמית,ולאלחלוטיןומובנתבהירהבעברית

 .) 215(עמ'לפרשנויות"מקוםכל

ביתנשיאשהיהמיאצלהמצבבמיוחדמעניין
ברק"אלישבעשאשתוברק,אהווןהעליוןהמשפט
הכפופהלעבודה,הארציהדיןביתנשיאסגנית

עומדשבעלההערכאהשלהערעוריתלסמכותה
בביתשיפוטבתפקידימכהנת-1987מ ]."[בראשה

 .) 101(עמ'לעבודה"הדין



היועץלאחרונהעדשהיהמישלהמקרהגםכמו
לוכפופהשאחותומזוז'מנילממשלה,המשפטי
ואשתוהאוצר'משרדשלמשפטיתיועצתבהיותה
שלהמשפטיליועץהמשנהבהיותהלוכפופה
 .ישראלמשטרת
בביתשופטכיוםשמשמשמישלהתנהגותוחמורה
שביומורובינשטיין'אליקים 1העליוןהמשפט
בניגוד"ובהיותולממשלהמשפטיכיועץהאחרון
יהודהעו"דנגדמשמעתיתיקביטלחריף"ענייני
ובתקופת 1הוןלהלבנתהרשותכיו"ר(המכהןשפר

הליכישיבשבג"צים,במחלקת"פרקליטהיותך)

עמהשישפשעמסוגבעבירהמדוברבבג"ץ.משפט

 .) 146-139 134 , 38(עמ'קלון"

עזריאלפורשנמ"ר'עמותתבמסגרתמאבקולצד
אתנוגהבאורהמאירותנוספותמשפטיותפרשיות

"פסקלמשל:רם.שבגבעתהעליוןהצדקהיכלי
במקרך),בתעתיק(השיבוש 1622 00 /בבג"ץהדין

אורהשופטאתלפסולואח'ברקנגדיצחקיואב
הדיןשעורךשהתבררלאחרהורוביץשלבמשפטו

עלאור.השופטשלהקרובחברוורבין,פיניהוא
[השיבושהאליוןהמשפטביתכידוע, 1הדיןפסקפי

םימחייבאינםהאתיקהשכלליקבעבמקור]האירוני
האתיקהכלליעל , 157-156(עמ'השופטים"את

 .) 203בעמ'ומדריך"מנחהכ"חומר

בפרשותהעליוניםהשופטיםשהתנהגותדומה
אםרבשספק 1בירורודורשתחמורההיאשונות

 1כהןהילההשופטתבפרשתלמשלכךיתרחש.

פרוטוקוליםארבעה-עשרבהשמדתשהורשעה
כישהעידההצדדים,נוכחותללאמחדשוכתיבתם
פחותלאחמוריםמעשיםשביצעואחרים,שופטים

 .לדיןהועמדולא-
"שופטיםאותםזהותאתלבררעזריאלמאמצי

המשפט"מערכתהבאה:בהערהמסתכמיםאחרים",

בשאלותכשמדוברהשתיקה,זכותעלשומרת
התקבלהלאזהלמכתבגםאותה.לסבךשעלולות
 .) 226(עמ'תשובה"

הרכוש,מסשומותנגדהמחברניהלעיקשמאבק
נתקל:שבההמשפטיתהמציאותאתמתארהואוכך

בהודעותנתקלתיהמשפט,מערכתעם"במגעי
שומותכמושנראותהפרקליטותשלפיקציה
השופטיםבידיעתוהכלרכוש,מסשלהפיקציה
בשופטים,נתקלתישלהם.פעולהובשיתוף
ואיןהעםאויבכאלהנפגעים,'נציגאלישהתייחסו

משפטיוביועץמדינהבפרקליטתנתקלתיגוזמה.זו
במשטרהלהיחקרפעמייםאותיששלחולממשלה,

הממצאיםכי 1ציבורעובדיהעלבתעלאזהרהתחת
 .) 27(עמ'לכך"האחראיםאתהעליבושנחשפו

מאבקעזריאלניהל 1מרידודדןהאוצרשרבתקופת
מחיריירידתלמרותהשומותהקטנתאיבשלנואש

'באשרשרירותיבהליךשמדוברמתבררהקרקעות.
כפולשליהקרקעששוויהעלהשכניעם"בירור

יותר-50%וכהסמוכהלחלקהעררועדתמקביעת

במו"ממאולץלסיכוםאיתםשהגיעשכןשלמזו
 .) 40(עמ'מתיש"

"מסנמ"ר"?"איששלהבאההטענהעלייאמרומה
עשרותשלשנתייםבחיוביםהתבטא )ל"ז(רכוש
לקרקעותבעליםעלשהוטלושקליםאלפיומאות

• ll CE ~ S Df JU !אl.[S G 
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המשפט"היכלמדרגות"במעלהדומיה,אונורה

'גורםמהווהשהמסכביכולהיההנימוקפרטיות.
מהקרקעות-95%שבהתרבר,בפועללבנות.מדרבן'
נאסרבהןשהשימושכאלההיורכוש,במסשחויבו

 .) 42(עמ'הבעלים"באשמתשלא

לח"כ(במכתבלמשלריבם.סיפוריםחופנתזוטענה
מאבישירשתיכמרשעקרקע"ברשותיהנדל):צבי

חיפה·המהירלכבישמתחתמצויההקרקעהמנוח.
כפנויהרשומההקרקעפלא,באורח ".א"ת

כדיצריךרכוששמסמהכלוזהלבנייהוכמיועדת
 ,) 53(עמ'תשלום"דרישותשנהמדיאלילשלוח

 , 65בתאלמנהשלמכתבהעלנאמרלמשלמה

עםהגובלתקרקעשניםעשרות"מזהשברשותה
עלהקימהחדרהעיריתש]מתברר[אךחדרהנחל

 1שנימצד ]".[חדרהנחלפארקאתשליהקרקע

הפקעתעבורלילשלםמוכנהחדרהעירייתאין
מספקידישמי.עלעדיןהקרקעולכןהאדמות
'החוק',אחרהממלאותטהורותנשמותרכוש,

פרטיתקרקעשמחזיקהכמימיסיםממנידורשים

 .) 60(עמ'לבנייה"המיועדת

נוסיף?!ומהעודנאמרמה
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כמונראההשירראשונהבקריאה

בקריאהטמבור.שלהצבעיםקטלוג
העיןאתלהפוךמתחשקכברשנייה

שרואים.מהאתולצבועלמברשת
איךמרגישיםשלישיתבקריאה

וויולויהסינגפוריתהמשוררת
Valerie WeeJ ( יפהכךכלמצליחה

האדם.שלמצבועלצבעלשפוך
יותרשווההזההשיר :והעיקר

קריאות.משלוש

סומקרוני
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1 
אדםקםפתאום

המתח'קווימעל :זאבבראיליה
 2010לשירהקשבהוצאת

אמירהמשוררכתבאדם",קם"פתאום

לכתובומחליטאדםקםפתאוםכןגלבע,
שנותבאמצעמשוררולהיותשירים,
ללאהואזאבבראיליה .לחייוהשבעים

מיליםהעשויבמבנהשמצליחמשוררספק
בקיבוץחוץילדותשלחוויותלנולצלם
שלתקריבתצלומיהמדינה,פרוץטרם

ריץ/•אתרוכסיםהמיליםונופיירושלים,

השחרורמלחמתאלבדרךילדותורץ'
בעטמשחקהמוותהקודש.עירעלוהמצור
החייליםגופותעלהאפורכצבעהכתיבה

במדימחורריםשוכביםהירי'פקודתביום

שלהכיפוריםיוםבמחזורדםהמוןהזית.
מעטונוריםארטילריהופגזיזאב,בר

בטוןמוצביאמיתי:בזמןכמוופוגעים,

יורדנוראותוהוקורסים,רכבתאדניעם

 .קיומנואתומשחיר
וטרדותאישיים,ענייניםגםחושףהכותב

הספיגוכמורוחובעינימזמזמותיומיום

סנדוויץ'שלהמר-חמוץבטעםהדףאת
הצהרייםבהפסקתייצורפועלשמכרסם

בשיריהבשלותיפהחיים.לאשהםמחיים

דוקרןבחודלגעתשמיטיבהמשורר'
שלדבפניהחשוףהעוראתולפצועהקרח,
לפנימתחתמתמשךריקבוןשסופוהגוף,

האדמה.

נטע.לנכדהמהמחזורלהתעלםאפשראי
ההצגה,אתגונביםוכלביםשילדיםאומרים

הגפןצמרברכותמתכסהזאבברלא.ואיך
ערסלנכדתו'של

עצישניביןנדנודיו

שורשים,מכההשדה

שלטונותוכמה
משירהואנוצות

האהבה,ספוגמגופו

'בחודשבשירכמו

"מזחילה :העשירי'
לתנועהאינדיאנית

שתיארבע/על
רגליים;זוגידיים,

אחרבמרדףואת

בחצרהחתלתולות/
זנב,להןהבית/

ורעבציפורניים

חתוללךמיילל;

מהועיניים./מפואר

ראשונותשניםהללו?/הימיםנשתנו
כמההשחורים".בענביםלנגוס;רוצות

שלהחלבבשיניישוריאליזםפסטורליה
ההופךהמתקתק,הגפןבפרישנוגסותנטע,

שלהפלסטיקבקבוקבתוךמשובחליין
 ·:·הילדות.
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המשוגעות,כביתואמאאניישראל:יעל
עמ' 216 , 2010ספראהוצאת

לבטחשכנהכבר"אמא
מצמרסוודריםסורגתבסנטוריום,
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הספר'גיבורתובתה,הקוקייה',ב'קןשחיהאםבו

עשריםבמשךאצלה.לבקריוצאתד'יוםשבכל
קבועה.מנטרהכמוצמרבאותוהאםסורגתשנים
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סוערת,אהבהשלהחמצהבמיןחייהאתשחיה
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לחייםוחברוזוגובןהיהה~יט,דורממשוררי

מהגריםלמשפחתנולדהואגינזברג.אלןשל

לעזובונאלץיורק,ביוסייד'איסטבלוארענייה

לצאתכדיהתיכוןהספרבביתלימודיואת

גינזברגאתהמשפחה.בפרנסתולסייעלעבוד

הציירבשבילכמודלעבדכאשרלראשונהפגש

שלבעידודופרנסיסקו.נסןוינייהלהרובוט

והרבה ,-1957בשירהלכתובהחלהואגינזברג

הודואפריקה,צפוןהתיכון'במזרחבמסעות
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העצמי.ההומוריסודבהובולטכאח,ד
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1 
עמ' 45 , 2009עקדהוצאת ,ואלולאב :ק~יורם

.1 

גבולעלמלבלבתששירתומשובח,משוררמאתשירהלספרשאתייחסלפני
היאהמפורסמותמןהשירה.קוראימיעוטעלתהיותכמהמצ"בהאלמוניות,

מבחינתגרועתמידהיהושמצבהשירה,ולקרואלקנותממעטיםשאנשים
נמצאתהישראליתהשירהבהמוזרה,בתקופהחייםאנחנואבלהקוראים.כמות

נשאלב'חדרים'בריאיוןבהתמדה.צונחתהקוראיםוכמותממש,שלבפריחה
 1דרמטיכךכללאזהשלסופרענהוהוא ,קוראיוכמותעלעוזעמוספעם

כלעלמלחמהומוות,חייםשלענייןזהשלמשוררבעודאלפים,כמהאואלף
עשרותכמההיוהשישים,בשנותשנים,עשרותכמהשלפניובעודקורא.

שאינוטובמשוררשהיוםהריעותקים,מאותכמהלמכורשיכלומשוררים

ניסיוןספרים,<השקותקבועבסיסעלביח"צנותעוסק
מאולתרותבמותעלקיפוץמבקרים,עםלקשר

בידורישעשועאלאשאינםחגיגיים,שירהבפסטיבלי
ונו')פרסיםלמפריסיחנופהמפוהקים,מעטלמתי

טובהשירהבכתיבתעיסוקושכלשכזה,משורר
<ואניספריםשלבודדותעשרותימכורופרסומה,

מאוד>. ,מאודבודדותמתכוון

נטולתלאהישראליתהשירהבעולםשהפריחהנכון
שנותעדהמדינהקוםשלהמשורריםבעודבעיות:
לפחותשידעומהרגים,בניאומהרגיםרובםהיוהשישים

רובכיוםהרינוריה,עלאנגליתשאינהאחתשפהעוד
שירה,<ובתרגומיובאנגליתבעבריתכלואיםהמשוררים

לפחות,אחוזחמישיםמאבדיםשבהם,המעוליםגם
לפרוזה>.בניגוד

לקרוא,חייבכותבשאדםברורהיהעדייןלאחרונהועד
קצתקוראיםהצעיריםהמשורריםשיבמינובעודוהרבה,

אומשוררשכתבוממהקצתבני-גילם,שכותביםממה

קנזםרן

מכירותשמצבהבנתיבמאה>ארבעשלהמבצעיםבימימקוםעודלההיהשלא
 .אצלנורקאינהשהבעיהמכאןפחות.לארגועבעולםהשירה
החזותיתהאמנותומחיריופורח,עולץהקולנועמשגשגת,הפרוזהלמהאבל

המתרחשסיפורשלאמנויותששתיהןוקולנוע,פרוזהלגיבגדותיהם?עלעולים
צורךבסיפורים,העמוקהאנושיהצורךעלמושתתותשהןהרי ,זמןצירעל
שלדודrזבן 1הציורלמהאז .ובחלומותינו-המודעבתתאפילוביטוילידיהבא

יותרקלכיאולימצליח? ,בסתיוכעלהונופלחולףאחדרגעהמנציחהשירה,
שאיכמובןבעניין.כסףהרבהישכיואוליויזואליים,ורשמיםצבעיםלקלוט
האניגמטית,השירהמעטהלאשכןמאשמה,לחלוטיןהשירהאתלנקותאפשר

משורריםחסריםלאאבלעצמה.בתוךהמסתגרתלקוראיה,המתנכרת
שבמעטים.למעטיםרקהמוכריםונהירים,בהיריםומשוררות

 1כןפחד.פשוטה:היא 1בימינוהשירהקוראילמיעוט 1לטעמיהנוספת,הסיבה

הלשוניוהקושימהנועזותמהשפה,דווקאלאוממה?ומזוקק.פשוטפחד
כיפעמיים,חדרגעיםתופסתטובהשירהשכןוהמוות.מהחייםאלאבשירה.

והפחדחולף.הכל 1ראו-ואומרהחולףעלמצביע ,פעמיחדהוארגעכל
פה,שלנוהקיוםבארעיותעונה,בחילופיבמוות,העוסקתמשירהרקאינו
המצליחיםהמשוררים-פחותכי<אםואהבהבשמחההעוסקתמשירהגםאלא

בצדיחסית,בקלות,הנקראיםמשודריםהםסומק,ורונימשעולאגיכיום,
מצוינים>.כותביםהיותם

המוות,שלההדחקהשפתהיומיומית,השפהאתלוקחמשורר
הכאבשלוהשכחההעיתוניםשפת 1החוליןשיחותשפת

היוונים,קבעוכךאמת,כזהדברוישאמת.ומדבר ,הפרטי

מתמי.דיותרוהיוםהאמת.אתרוציםלאפשוטאנשיםוצדקו.
ולאחולףרגעוכללמות.הולכיםשאנחנו-היאוהאמת
לאאנחנו ,מתמידיותרוהיום,רגעים.לוכדתושירהיחזור.
שיערוצביעתבוטוקסלעשות<אפשרמוותעללשמוערוצים

צעיריםפוחלציםכמונראיםשאנשיםכךפלסטייםוניתוחים
ואוטוטופלאים,עושההרפואהמתקדם,המדעשמונים.בני

מוות>.ששמוהזהוהעיקשהמעצבןהמטרדאתיפתרו

בעקבותכיוםשהיאכפינפוצהכהחיתהלאמעולםהשפה
בעבודההרגילותהחוליןלשיחותפרטהדיגיטלית.המהפכה

 ,תמידהמזמזמיםהקולנועלסרטיפרטחברתיים,ובמפגשים
עלעולההמילוליוהעולםוהמיילים,הפייסבוקלנונוספו

ומילים.ידעמסוחררותכההיולאמעולםתודעותינוגדותיו.
שירהבפרסוםמאמיןלאמשמעית,חדאלה,שורותוכותב

עוטפיםלאולמחרתליום,משוררמעליםאזבאינטרנט.
המשוררושירי ,לאתרעולהאחרמשורראבל 1שיריועםדגים

אינסופיבחללאבודיםאסטרונאוטיםכמוימיהםאחריתעדבגוגלצפיםהקודם
אפיתשירהכמעטאיןכבר<והיוםליריתשירהמילים.מילים,מילים,של

 1בספרנמצאהדףבדף,יפהחרוטכשהדיובמיטבהנמצאתלהקראה>שנועדה

מקשיב. 1אחדאדםשלבידווהספר

ואלולאב

.,; 

היאהתוצאהיותר.אופחותוזהוותיקים,שניים

דלקעלכמעטשנוסעיםשלהם,והקליטההראייהבטווחמוגבליםמשוררים
בוודאותדילומראפשרלמעשהכישרון.הרבהיש-ועדייןבלבד.כישרון

 1ישראלבמדינתביותרהטובההאמנותהיא 1ימינושלגםהעברית,שהשירה

דו-ממדיותבה<שישהמקומיתהקולנועאמנותשלהפריחהעלאפילועולה
שתהיהככלמצליחההמקומית,הפרוזהעלבהרבהועולהמבוטלת>לא

<הריקוראים?אלפיכמהשלקהלאפילובנמצאשאיןייתכןאיךבתרגומיה.
זהלשנהמשנהזאתובכל 1מתמידגדולותוההשכלההפנאיאפשרויותכיום
יותר>.מעטנעשה

מבחינהקייםלאקהלמביאשלאמההישראלית.בתרבותנעוצהמהבעיהחלק
כהונתובתקופתהעליםמושבע,שירהחובבהמדינה,נשיאואפילותקציבית,

בתקופת<דווקאשירה.ספדיבהוצאתמעטבעברשתמכהעמוס,קרןאת

ושלרייטינגשלתקופהזופעלה.>הקרןבמחלוקת,השנויהקודם,הנשיא
לכתובחייבעותקיםמארבעיםיותרלמכורהרוצהמשודרולכןצריכה,מוצרי
עמודיםמאותכמההמונהכתבי""כלבכרךאותםלקבץואזספרים,הרבה

 70בן"רגיל"שירה<ספדהעדכניתהשירהלחובבמשתלמתהשקעהומהווה

שלמבחרלקנותאפשרשקליםכשבשמוניםשקלים,שישיםעולהעמודים
אחוזים!!!).מאותשלרווחקריעמודים,מאותכמה
לחלשיםהישראליםשלהיחסעללהרחיבצורךואיןרגישות,היאשידה

תייריםעםמשיחותאבלוכך'),פלשתינאיםעניים,זרים,עובדיםבמדינה,

טעם,לאניניחנותלברכה,זכרה<"לנדסברגר"עבדתישבההספריםבחנות
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לעייןכדי ' 77'עיתוןהעתכתבמשרדאתלפקודנוהגאניחודשיםכמהמדי
כלבהם 1ימינושלוהיחצ"ניהתקשורתימהרעשרחוקחדשים,שירהבספרי
ספרואתבחכתיהעליתיהפעםציבור.יחסיאישגםלהיותנדרשמשורר

המועצות,בריתילידלהיסטוריה,ומודההיסטוריוןבק,יורםשלהשישה-עשר
שירהספריכארבעהעודהמשוררבידישישנכתבהעטיפהגבעל . 1945

הצנוםהספרלמקראאבלתהיות,לעוררעלולהשכזוכמותלדפוס.מוכנים
בכובדהמזכירומוות,חייםוקיום,הוויהמשוררמשובח,משוררליהתגלה
וילקה.שלשירתואתוהאלגיתהמהורהרתובנימהראשו
מעזיםאינםמשורריםשבובעידן 1בלבדעמודיםוחמישהארבעיםמונההספר

צנום,כהבספרונידףפגיעמשהוישעמוד.משבעיםפחותשלספרלהוציא
האנושי.הקיוםכמוונידףפגיע

השנה,לחודשיהעברייםלשמותמרענןחיבורמציע-ואלולאב-הספרשם
המעברימי 1הסתיוחודשיאלהלהשתלט.מאיימיםהלועזייםהשמותשבובעידן



וסליחות.לנחמהוזיכרוןמחורבן
שבלבהדבידותאתמציגהכיפורים''יוםהקצרהשיר

הבדידותבדרךבקיצו;לאמי 1בקיצו"מיהאמונה:
גדולצבאמלכות.//תתגלהבכלאזאו / 1ההמוןאו

וחלומות/לפתרוניםממתיןהשער;פתחוןלפני
המשעוליםבכלוהתפילהונכות.//בקסםכולועטוף

ונדר."מאסריםנקייההיאנודדת;

היותוהאדם,חלופיותהנוהספרשלהשדרהעמוד
והשירהטכנולוגיים.הישגיואףעלעונות,תלויחי

מיכאלהמנוחלציירהמוקדשהעצב','צבעהיפה
והאות"הצבעסופיותנו:אתלתארמיטיב 1סגן-כהן
הישות/בצערתלוייםענףועלבך;עלתפושים
חלף,העולם,מןעברפשוט:;נרשם ו~~ובמכחול
הימיםשלגונםהזה;היבשהחורףרעכיאבד.//

לדומייתאונים;באיןאוריבםוהלילותוחמדני;חיוור
בחזה,/הצער 1הכאבהה,הזמנים.//מןבשורה

נקטף./נקטע,החם,הצל~דף;עו.דאיננהאשרהיד
לבן:;בלבועריריערוםהוזה;השותק,הצבע/נותר
פשוטותבמיליםאבד".חלף,העולם,מןעבר

מאדם.הפרידהצעראתלתפוסבקמצליחומרגשות
שלה,התבניתיתהנוקשותעםהסונטה,וצורת

משקל"ישות"(ולמילהאלגי.לשירהיטבמתאימה
בשירתמרכזימושגבהיותהת,יהעברבשירהכבד

גרינברג).צביאורי

בחריזהאבלבחריזה,כתוביםהספרשירירוב
בחרוזים 1השירעלעצמהכופהשלאאוורירית
משוררישלאלהכמומאולציםלאוקולחים,טבעיים

ימימשירתשואבתבקחריזתנודע.עכשוויעתכתב

המקורות.בשפתמרובדתושפתוהביניים,

בתמונהההורים,במותנפתחאיתי'עוד'ושיריהשיר

עללתמונותהפכוואמא"אבאונחקקת:מפתיעה
ילד;אותושובאניסיוטיצאתעםבבוקרהקיר./

שלערבספקאין /.ן ?=7ואלהגידמלא 1השחרברכותעם
הדחקתאתמכירלאמיהעצבות."";שרגיריישובו

מושתקתבחלומות,שעולההעצבות 1בחיינוהעצבות
לעתוחוזרתהעבודה-משפחה-חברים,יוםבמהלך
ערב.

הללמתוךאבלובחלופיות,במוותעוסקואלולאב
פירושהבמוותהכרהשכןהשונים.גילוייהםעללחיים
החלופיותאתלהרגישוהאפשרותבחיים,הכרה
כפיהרגעים,שלפעמיותםחדאתלממשגםמתירה
הואיםיבח"הצערבאים':םי'הימבשירבקשכותב

 / / 1שיבתןומהנתןשכברמהעלהתודה;צער

שנצבעערבעלחלוף;ביפעתהואבחייםהצער
פותר."ואיןנשברחלוםועלוסוף;תוגהצבעי
משוררשבההסיטואציהאתמכיריםודאיספראנשי

אחרתאוזובמידהקרובים-רחוקיםמשוררתאו

בצירוףהחדש,שיריהםספרעםעליהםהתנפלו""
שעוד(בבתיםביתיותבספריות 1וכךלבבית.הקדשה

לויושב 1ואלתרמןרביקוביץ'שיריבצדכאלה)יש
אותו.שתשלוףלידלשוואמחכהאלמוני,משוררדבד

כלם.יקוראלקבצניהמשורריםאתהפךהזההעולם
 1פעמיחדיופילדףלהעיברוהשכילושראוהואחטאם

טויבם,אנשיםאנא,פרפר.כנפירפרוףמתכלה,אמת

המוכריםשלרקולאשירה,ספריול~והכיסאתפתחו
עמודמאתייםהמכיליםספריםרקולאשבמשוררים,

 ·:·ויותר.
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המשקלשיוויעלהשמירה

כינוס-שירהספרות,מיתוס, ,ושכרוהשלםנצר:רות
כרמליונג,שלהמעמקיםפסיכולוגייתממבטמאמרים

עמ' 746 , 2010

העבריתהספרותמתחוםבאהאניהאחד:נאותים.גילוייםבשניאפתח

דיירתרקאוליאבישבההפסיכולוגיה,מתחוםולאבה,·ביתבתשאבי

שליהקשרהשני:גוברין.ענוד"רהפסיכולוגובני,אבי,בזכותמשנה

 :בנושאספרשכתבכהן'ישראלז"ל'באביוקשוראישי'הואלנושא
<עקד'יונגק"גשלמשנתולאורעיוןהעברית.הספרותבחביון

 ,) 1981תשמ"א/

מתוךהמשךבויש •ללביקרובושברו'השלםנצררותשלספרה
משוםהשארביןבלביעולמואתקנהספרהאבי.שללמפעלוחידוש
מתוכו:מצטטתואניאומרו.בשםדברואמרלעולםגאולהשהביא

יונגשללמשנתושהתייחסהראשוןהואכהן'ישראלהספרות,"חוקר
הספרותבחביוןבספרוהעברית.הספרותלחקרשמתאימהכמתודה

אתביסודיותמבארהואירנגק"גשלמשכתרלאורעירן-העברית
המיתיתלתפיסת-העולםהארכיטיפיםתורתשלהמיוחדתהתאמתה

אתמצייןשידנגמשוםהןלדורותיה,היהודיתולחשיבההיהדותשל

אתיונגשלהדגשתומשוםוהןתרבותיים,ארכיטיפיםשלקיומם

דעותהוגישלדעתםאתמביאהואשבנפש.הטבעיתהרליגיוזיות
א"דברגמן'הרגושמואלמזכירה:שהיאהשמותידנג",עליהודיים
שלדעתואתמזכירההיאעוד .שנטריוסףצייטלין'אהרןגורדון'
הרגיאצלשקיימיםלרעיונותחופפתיונגשל"שמשנתוכהן'ישראל
שםשלומדאמובמעיהעוברמשלאתתואםמודע'ה'לאכךהיהדות.

המגידשלהשכל''קדמףתהמושגואת ,)ב"על'<נידההחוכמהכלאת
ממזריטש",

כהןישראלשלרעיונותיואתוהממצההתמציתיתסקירתהבסיום
הארכיטיפיתשהזיקהסופרהוא"עגנון :מתוכומצטטתהיאבספרו'

מחוץלצאתיכולהואואיןבדמומזףוגותולמעשהלהלכהושיטתה

בספרה>. 232בעמ'וכן : 34-33<עמ'לכשירצה"אפילולתחומן
אינטלקטואלייושרעלובראשונהבראשבעינימעידותאלהמובאות

לצערי' .בהןנבחןלשמוראוימחקרשספרהמידותמןכאחתחוקר'של
המקורותאתלהזכירהטורחיםאלההאחרונה,בתקופהופוחתים,הולכים

פשעעלחטאלהוסיףוכדיבמחקריהם,עיבדוואותםהסתמכושעליהם
נחושה.במצחקודמיהםשלמחקריהםפירותאתלעצמםמנכסים-

הםכאילווכותביםקודמיהםאתלהכיראפילוטורחיםאינםאחרים,

"בףרות",שלחשיבותהעלתיאוריותממציאיםואףהגלגל,אתהמציאו

כןאלהכביכול.תלויה,ובלתימשוחררתעצמאית,למחשבהכתנאי

ומכופלות.כפולותבמובאות"חוקרים",אלאחוקריםאינם-אלה
במחקרבהומסתייעיםיונג,שלתורתואתמגייסיםמעטיםלאחוקרים

אםלהם,שקדםמיאתלהזכירטורחיםאינםאבלהעברית,הספרות

 .יותרגדולמישלחטאוברורולאבורות.מתוךאםיושר'חוסרמתוך
בכלולהתלבטויותיולחיפושיונחשפתיאבי'בביתובבגרותיבנערותי
הפסיכואנליטיתלגישההשארביןהעברית.וללשוןלספרותהקשור
העשרים,המאהשלהשלושיםבשנותהספרות.בחקרפרויד'שלמיסודו
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סדןדבהצעיר","השומרחוגיבקרבבמיוחדזו'לגישהמהלכיםהיו

נרנו.בחקרפסיכואנליטיותלשיטותכשנזקקבמיטבהאותהייצג
בספרו:יחדכונסושונים,עתבכתבישניםבאותןשפורסמומחקריו'

<מאגנם,כרכרי"חשלבפסיכולוגיהפרקים-פסיכואנליטימדרש
שק.דגרשוןשלמבואעם ) 1996תשנ"ו/

הסכיםלאאבישבגליציה.במלבועודמנוער'ידידיםהיוסדןודבאבי
מגבלותיהאתוחשףכנגדה,כתבהטוב,ידידושלזוגישהעם

למרותהדעות.הכריעולידידות,הדעותביןהקשהבמתחוחולשותיה.
חייהם.כללאורךבידידותםהמשיכואלה,דעותחילוקי

עגנון'שלהולדתועירשבגליציה,בבוצ'אץ'שהתחנךאבי' .ועודזאת
פעילבאופןהשתתף,שבו ,) 1956<תשט"ז/בוטאטשספראתערך

"אילן·עלפרקברטאטש'בספרנכללהשאר'בין .עגנוןש"יביותר'
משפחתושמוצא ,) 122-119<עמ'פרויד"זיגמונדפרופ'שלהיחש

ועלבוצ'אץ',שלהקברותשבביתהמצבותפיעלושחוברמבוצ'אץ',
ועלהמשפחהעלהעירבניזיכרונותבוונכללואחרות:תעודותפי
ה-הולדתוביוםטובים.ידידיםהיוכהן'וישראלעגנוןפרוי.דנדגמרזי

לביןשבינוהמכתביםחילופיספראתלכבודוהוצאתיאבי'של 80

גוריון.בןדודלביןובינועגנון
שמוצאהיהודי'פרויד'שלתורתועלחולקעצמואתאבימוצאוהנה,

 .האנטישמיהגוי'ידנג,שלבתורתודווקאומצדדמבוצ'אץ'משפחתו
הפותח:בסעיףדבריו'זה.עםמאודקשהלושהיהלהוסיף,למותר
הכאוב,הנושאעםלהתמודדמנסיםוהנוצרי",הפסיכולוג"יונג

רקלאשכן .נצררותשללספרהגםורלוונטיהיום,גםהאקטואלי

אנטישמירקלאשהיהאמן'מדע,רוח,אישבכלאלאמדובר'ביונג
ספרותו?אמנותו?תורתו?אתלפסולהאםהנאצי.במשטרתמךגםאלא
עקרוניותשאלותועודיצירתו?לביןהסופרביןלהפרידאפשרהאם

כללדוןישאלאומוסכם,כוללפתרוןלהןאיןשלדעתי'זה,מסוג
<האםהחברתי-ציבוריבתחוםובמיוחדהאישיבתחוםהןלגופו'מקרה
בכלאותןלבחוןוכןהיידגר?)מרטיןאתלתרגםהאםוגנו?אתלנגן

מחדש.תקופה

של"הכשרתו"בשאלתרקלאאבישללהתחבטותונחשפתיבבגרותי
במאמציוגםאלאהעברית,הספרותבמחקרבולהעדרשאפשריונג,

ממנה.והמשתמערבדיהכלעלתורתושללעומקהלרדתהגדולים
ובעברית,באנגליתבגרמנית,שנכתבמהכלאתקרארק'לאכךלשם
בתחוםהמדבריםראשיעםגםכמוהמקצוע,אנשיעםהתכתבאלא

אותישיתףהואשלום.גרשםעםוביניהםהיהודית,המחשבה

שקיבל.המכתביםואתשכתבהמכתביםאתליוהראהבהתלבטויותיו'

זו.ורגישהקשהסוגיהעםאבישלמהתמודדותומשפטיםכמהאצטט

לאיש"הצדקה"מצאוכןמשנתו'לביןהאישביןהפרידדברשלבסופו
"כשהחלטתיהשאר:ביןכתבוכךבתשובה"."חוזרמעיןבו'שראהעצמו

נתעוררוהאנאליטית,הפסיכולוגיהמייסדיונג,גוסטבקארלעללכתוב

הראשוןבשלבהתנהגותוחיתהשבובחייו'פרקאותומחמתהיסוסיםבי
'התנהגותו"ודאיוכן: ,) 10<עמ'אנטישמי"גווןבעלתהנאציהמשטרשל
כןשאיןמה ] ... [ולביקורת,לבדיקהראויהמסוימתבתקופהיונגשל

הקיבוצי'מודעהבלתיקיוםבדברהנחתו ] ... [ .אחרדיןדינה.זומשנתו

ואיןלדבריורגלייםישועם,עםכלאצלשוניםהתגלותושביטויי
נמצא,יפהנעיין"אםהוסיף:ועודאנטישמית",סטייהכלבהםלראות

רחוקותשאינןדעות,נשמעוגופה,היהודיתהמחשבהשלשבתחומה
וכן: ,) 10<עמ'וישרים"כשריםיהודייםבני-סמכאמפיידנג,משל

אתכהןישראלציטט-ארי"אויהודימדעכמולמונחמקום"אין
 ,) 11<עמ' 1913בשנתפרויד

היכןועדהואשםבמהתחילה"לבדוקוטרחבכך'הסתפקלאהואאבל



מתמודדיםאיךלהביןכדילקרוא,מומלץ ,) 12<עמימגעת"אשמתו
זה.וכאוברגישקשה,נושאעםפשרות,וללאבאומץביסודיות,
בתשובה.וחזרהתוודההואהקשות.השעותבאחתמעד"ידנגמסקנתו:

בשיטתלהשתמשהיא,האחרתהדרךבתשובה.החוזראתלקבלעלינו
היניקהמקוראתולהעליםאדם,וכבניכיהודיםלרוחנוהקרובהידנג,

<עמיבה"להולכיםתפארתואינהאמתבהשאיןדרךזוהיוההשפעה.
17 (, 

ההיסוסיםנעלמיםהמוסריים,הסייגיםוהולכיםשפוחתיםכשדומההיום,

אדםשלזולהתמודדותלחזורוכדאיחשובנפרצות,המסגרותוכל
הקרובה~שנתו'לביןידנג,גוסטבקולהאנטישמי'האישביןמישראל'
היהדות.למחשבתדווקא,ברוחה,

גםכמושבשבילה,נצר'רותשלבספרהכללקיימתאינהזוהתחבטות

מניעהכלואיןמזמן'והוכרעהסתייםשהוויכוחדומהאחרים,בשביל
זאת,לעומתידנג.שלב~שנתולעסוקישראלבמדינתיהודילחוקר

בשנותבמיוחדבמחלוקתשנויהשחיתהבשאלה,מתחבטתדווקאהיא
זופרשנותכמהעד"השאלהבלשונה:העשרים.המאהשלהשלושים

להבנתבאמתמועילההפסיכולוגית]בטרמינולוגיההספרותחקר[של

אתמוצאתאניבכך'עוסקתעצמישאני"וכיווןותשובתה:הטקסט",

ואתהפסיכולוגית,הטרמינולוגיהמגבלותאתזהבתהליךמגלהעצמי
<מושג-סימן>כמונחפסיכולוגיבמונחלהשתמשאפשרשאיהעובדה

להבנה"ניתןבאמתולאמאודמורכבתמידהואוסמלכסמל,אלא
פעםלאהתרעתיבמחקריללבי.מאודקרובהזוהתלבטות ,) 44<עמי
הכל.ככלותאחרימפוענחתבלתינשארתהיצירהשחידתכךעל

היאשמכוחוהאינטלקטואלי'יושרהובולטחוזרנצר'שלזובהערתה
גםכאןמתגלהבעיקר'אבלומגבלותיה.ההבנהגבולותעלמעידה
בעתומשוררתחוקרתשהיאהכותבת,שלהגדוליםמיתרונותיהאחד

המשוררדווקא.זהסדרלפיוחוקרת,משוררתואולי:אחת,ובעונה
היצירהתום.עדהיצירה""סודאתמלפענחשבההחוקראתעוצרשבה
חידתית.נשארתותמידפרשניה,מכלגדולהתמיד

במפורש,אלהמגבלותלנסחשיעזוהמובהקים,החוקריםהםמעטים

היוצרים,הםרביםולעומתםהמחקר'שלהאוניםבחוסרולהודות
לשימושעקרונית,התנגדותהמתנגדים,כאחד'ומספריםמשוררים

הספרות.בחקרלמיניהן'הפסיכולוגיותבתיאוריות
חשהאניהפסיכולוגיהניסוחבעתרבות"פעמיםנצר:רותכתבהכך

גומיכפפותידיהשעלכמיאווגולמנית,גסהברגלבטקסטכדורכת

האנושית,היצירהשהואהזההנעלםבדברמבעדןלגעתניתןשלא
אבלהשגה.מכלשחומקיםוהמיסטיקההרוחעולםעללדברשלא
 ,) 44<עמיולהגדיר"להסבירעליכפהמשהו

אוסתירהביניהםשישעולמות,בשניבבדבבדעצמהמוצאתנצררות

מודעתהיאהחוקרים.ועולםהיוצריםעולםגלוי:מתחלפחות
מהםכמהומצטטתעמם,נמניתהיאשגםהראשונים,שללהסתייגותם

שהתנגדשופמן'גרשוןבהרבהלהםקדםביאליק>.יהושע,א"ב<עגנון'
הספרות.במחקרפרוידשלבפסיכואנליזהלשימושונחרץעקרוניבאופן

<דיה'תסביך'""עלבמסתולמשל'כך' .כךעלכתבממסותיובכמה
תלמידיוועםפרוידעםמתווכחהואשבה ) 20.4.1928'העולם' . 43

מפני"וכיומתריס:"היהודי",בנושאגםוביניהםענייניםוכמהבכמה

סוף"סוףוכן:פקפוק?"שוםבליתורתואתלקבלעלינוהואשיהודי
שהפרופסורחוץ,שלבחללוהמתנועעתהנפשהנפש,בחיידבריםישנם

ובלטריסטיקה"ב"פרויד'למשל'וכךלהשיגם".יכולאינואוהלהיושב
לומדשפרוידהדעהאתהביע ,) 21.12.1928'העולם'לראשונה, . 46 'ד(

ענ:ניםכמהמבל~ר'""פרויד'וסיים:להפך'ולא"הבלטריסטיקה"מן
במסתו:תוקףוביתרהפרופסורי'.''המדעי',התפיסהבאופן'ענףגים'

כיהדעה,אתמביעהוא ,) 9.6.1932'העולם'לראשונה: . 62 'ד("חסל!"

הסכסואלית""בספירהבמיוחדהאדם,שלהנסתריםהמניעיםחישוף
כיווןהסקס],[שלכוחו"שייתשלכךגורמתפרויד,שלתורתוברוח

בהחלטנפגםהמיניהיצריתירה."הסתכלותסובלאינוזהענוגש"ענ:ן
בידיונתמשמשמעבדותדרךשעברמכיווןפגה,פגה,חריפותווכל

חסל!" .כוחופקעעכשיו ]".[פרטי-פרטיו'לכלפלוניזקןפרופסור
גדוליוצרשהואמישרקדעתו'מצטרפתשופמן'שלאלהלדעותיו
אחרים.שליצירותיהםעלביקורתלכתובומסוגליכולבעצמו'

שותפהאףרבהובמידההיוצרים,שלזולהתנגדותהמודעתנצר'רות
אתט;!ההיא .המחקרמלאכתבמלאכתה,בשעהבהממשיכה,לה,

המשקלי:"שיוויעללשמוראדירמאמץמתוךהראויה,;זהירותמחקרה
מתוךמצטטתשהיאכפיניסיון",ב"המוןמקורוהמשקל","שיווי
מצאהאליסומהלמראהמבעד :) 46<עמיקרוללואיסשלדבריו
 ,) 140עמיהמאוחד'<הקיבוץליטויןרינהשלהמופתיבתרגומהשם,

כמיכפולה,נוכחותבעלתהיאוחוקרת,משוררתנצר'שלעמדתה
היאזו'כפולהנוכחותאחת.ובעונהבעתובחוץבפניםשנמצאת
הגדולים.והישגיו'מהימנותואיכותואתושברוהשלםלספרהמעניקה

ל"אנימוצקהתיאורטיתתשתיתמציבהספר

אתסוקרתשהיאבכךהמחברת,שלמאמין"

עמן'מתמודדתהקיימות,השונותהגישות

עמדתהאתבאומץומציגהביניהן'~שווה

לאאומץהיוםשצריךמשוםבאומץ'שלה.
"הפוסטמודרניזם":עללומרכדימבוטל
צינית,ניהיליסטית,עמדהזו"בעיני
זומפוצל'קיומיממצבשנובעתמנוכרת,
שהתנתקהתרבותשלתודעהעמדת

הוודאיים,הרוחנייםמהמעמקים

מזכירהניסוח ,) 21<עמי~נדנטי" 9ומהטרד

בספרוקורצוויל'ברוךשלניסוחיואת
אבלמהפכה,אוהמשךהחדשהספרותנו

קיבוץהולדתה,למקוםזיקתהאתפחות,לא

עלשעלההראשוןהקיבוץ'שהיהצביטירת
כאחדהדתי'הקיבוץתנועתבמסגרתהקרקע

שלהדרומיבחלקומגדליי,"חומהמיישובי
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ברכה,גםבהרואההיא"הפוסטמודרניזם"לגישתהתנגדותהאףעל

והפכההיונגיאניתבתיאוריהנטמעה ]".[ביקורתימבט"הניבהשכן

 ,) 21<עמייותר"עשירהפוסט-יונגיאניתכעמדהממנה,חלקלהיות

הפסיכולוגיה,מןולאהעבריתמהספרותבאהאנישכאמור'מכיוון'
הערותכמהבקצרהואוסיףלספרה,העקרוניותהעוותיאתכאןאסיים

מתחוםביצירותדניםהראשוןבחלקוהספרפרקיתשעהספרותיות.
ביניהן:פחות,ידועותחלקןיותרידועותחלקןהכללית,הספרות
פרקנו;שלהדובבדידות;שלשניםמאהמארקס:גרסיהגבריאל
בלב.דיצירותשלושלהזכיראםקאפקא,שלהכפריוהרופא

יצירתועלפרקיםארבעהובוהעבריתלספרותמוקדשהשניהשער
עלפרקיהושע;א"בשלספריםעלפרקיםשלושהעגנון;ש"ישל

השלישי'השער .מוקדגבריאלעלופרקגאלמדרותשלאווירשורשי

ביותרהקרובהשערתי'לפיהוא,-שירה"דימוי'"סמל'שכותרתו:
שהוצגוהנושאיםעלבותוהההיא .נצררותהמשוררתשלללבה

לרבותרבים,משורריםשלמשיריהםרבותדוגמאותומביאהבכותרתו'

פחותשלאבנושא,מחקרערכתישלאאףמשערת,אנישלה.שירתה
שירה,דימוי,סמל,זה:בשערמציגהשהיאהנושאיםעלמשלומדים

זה,פרקשלה.שירתהעלממנוללמודאפשראחרים,שלבשיריהם
ביןשלה.שירתההבנתלשםלנוהניתן"מפתח"הואמאחרים,יותר
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שקרים 1

דורמשה
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להבחנותכהמחשהשיריה,מתוךהמובאותכךעלתעדנההשאר
זה.שערשלהשוניםבסעיפיםהעקרוניות-תיאורטיות

בפרק:במיוחדומציגה,במלאכתה,חצויההיאזה,שלישיבשערגם

עמדת ) 368-358<עמ'נפשי"כמצבשירה-ביותרהעצמיהיא"שירה

ולשפוךלחשוףהבאאחד,מצדהחוקר-הפסיכולוגשלפנים:כפולת

 ,האחרהצדמן ,המשוררושלהשירית;הספרותית,היצירהעלאור
מצבשללמונחיםהשירה"פירוקבשלכניסוחrז, ,זוממלאכההנרתע

 ,) 358<עמ'נפשי"

שלשיריהםבצדשיריה,מתוךמצטטתהיא ,זולהתחבטותכדוגמה
המצוטטמשיריה,אחדמתוךבמובאהלסייםמבקשתואניאחרים.

 :) 368<עמ'ללבוהנוגעהחשובהמחקרי-אישיהפרקבסיום
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פנים.מרובהואףפניםכפולהוא:כןכשמו ,ושברוהשלםהספר
שצילמההעטיפהעלהמנופצתהזכוכיתכמואופניו".עלר 1ןב"גמגום

"השלםהשם:שלהצירוףשבעצםהמשמעותכפלכמועצמה.נצר
וליתר ,והיפוכודברבתוכההמכילה"שברו"במילה:ובמיוחדושברו";

חלקגם:מנופץ; ,שבורגם:היא"שבר"המילהוהיפוכם.דבריםדיוק:
ושברו""החלוםמשקל:על ,פשר ,פתרוןגם: ;ו~תבואה,גם:משלם;

"החלום"תופסוכידוע, ,) 15זשופטיםבספרגדעוןעלהמסופרפי<על
"שירישלהיפהבמצגתכגוןבשירתה:והןבמחקריההןנרחבמקום

שלה.חלום"

גםאותהלקרואאפשרותישמנוקדת,אינה"שברו"שהמילהמכיוון
ותקווה.תוחלתפירושה ,;ר wהמילה .ו~ברוהשלםשמאלית:כשין
שלוהמורכבתהכפולהלנוכחותהמוסיפותהללוהאפשרויותכל

 ·:·יח.דגםובחוץבפניםוכמשוררת.כחוקרתבספרה,הכותבת



מגוללעמ') 227 , 2010כרמל<הוצאתהמועדוןומרןמרתהשלספרה
אישי.סיפורכלומראוטוביוגרפי'סיפור
אוטוביוגרפיה?לכתובסופראוארםמחליטמתי

התשובותשאחתחושבתאניתשובות.הרבהזולשאלהלהיותיכולות

מועדון?פירושמה"המועדון".הספר'בשםנעוצה

להיותיכולגםזהאבלשושן'אבןכותבועד'ביתמקום,הואמועדון
להשישאנשיםקבוצתמתכנסתשבומטאפורי'אווירטואלימקום
משותף.אחדעניין

בבטחהמאמיןהואכאשרשלו'האוטוביוגרפיהאתכותבאדםכלומר'
שישאנשיםקבוצתשישלמועדון'שיירשהוא
הדבר'פירושולהם.לומשותףמהותידבראיזה
אוטוביוגרפיהלכתובשמחליטלאדםשיששמה

שייךהואכיפרטי'לאאבלאישי'אמנםהוא
הוא .משהואיתרשחולקיםחבריםשללמועדון
לאנשיםונוגעאוניברסליהואשסיפורומאמין'
העובדהבעצםוישכשלו'חוויותשעברואחרים,
 •משהולהםלתרום-סיפורואתלהםמספרשהוא
נמעניםהכותב,תחושתלפייש,זהמסוגלספר

אתכותבשהואלמרותכימאמיןוהואמסוימים

לעשותכדיאועצמו'להבנתלהגיעכדיסיפורו
לודומיםישאותם,להנציחכדיאובחייו'סדר

להגיעלהםיעזורשספרואנשיםהאדם,בקהילת

מסוימותהתרחשויותשללהבנהאועצמם,להבנת

בחייהם.להםשאירעו

שללסיפורהיחידההסיבהזואיןכמובן'
צריךחייוסיפוראתלספרכדיאוטוביוגרפיה.

חשיבותלוישבחייועברשהואשמהלהאמיןאדם

סיבות.מהרבהלנבועיכולהחייוסיפורשלהחשיבותשותפים.רקולא
ראשאומדינה,נשיאאומצביא,למשל'היסטורית,דמותהואאם

הואכיחשובחייושסיפוריאמין'סיפורואתהכותבהאדםממשלה,
מהיסטוריה.חלקהואשסיפורונרחב,לציבורשלם,לעםנוגע

לדברבעצםמתנקזותכולןאבלבדוגמאות,כאןלהרחיביכולהוהייתי

לויששעברשמהלהאמין'האוטוביוגרפיהכותבעלבסיסי'אחד
לעצמה.חשיבותלעצמי'מעברחשיבות

עלנסמכתביוגרפיהלאוטוביוגרפיה.ביוגרפיהביןמהותיהבדליש
אלאלה,מחוצהתכליתלהואיןכתבים,שלניתוחתעודות,עדויות,

המנותקאותה,שהכותבמשוםנכתבתוהיאשלה,התכליתעצמההיא
 .יהיואשרהסיבותיהיועצמה,בהמעונייןממנה,

להישכללובדרךהכותב,שלזיכרונועלנסמכתהאוטוביוגרפיה
הזיכרוןכיהביוגרפיה,מןמהימנהפחותהיאלעצמה.מחוץתכלית

מעוצבהזיכרוןועוד'זאתמושלם.אינוולעולםמטבעוסלקטיביהוא
לייחסאפשרהזיכרוןמהימנותשלהבעייתיותאת .אותוהנושאידיעל
זיכרונותעלמסתמכתהיאכיהיסטוריה,לכתיבתובכלללביוגרפיה,גם

תעודות.עלגםכמוכתובותלאועדויות
השתמשהשלה,האוטוביוגרפיהסיפוראת'בכותבהומרןמרתהגםוהנה,

עלרקסמכהולאובתעודות,במסמכים-ביוגרפיהכותבכמו-

המטפלשלבתיקבמכתבים,שכתבה,ביומניםהשתמשההיאזיכרונה.

שהיאהדבר'מענייןוכך'אחרות.ובתעודותשנים,ששטופלהשאצלו
אוטוביוגרף.שלעבודהבצדביוגרףשלעבודהגםכאןעשתה
לעצמה,מחוץתכליתישלביוגרפיהבניגודשלאוטוביוגרפיהאמרתי

אתשכתבאגוסטינוס,אחרות.מביוגרפיותזאתלהדגיםרוצהואני
וידויים;לספרוקראהידועות,הראשונותהאוטוביוגרפיותאחת

אבלוידוייםשלולאוטוביוגרפיההואגםשקראדרסוהלךבעקבותיו
לאוטוביוגרפיהקראהביניים,ימיבןהנודע,המלומדאבלאר'פייר
אסונות.שלסיפורשלו

שלמסיפורוגםהווידוי'מןגםבוישהמועדוןומרןמרתהשלספרה
אסון.

אלואיז'תלמידתועםשלווהטרגיהאסורהאהבהבסיפורנודעאבלו
ואשרבברטאן'אהובהאחותשללטיפולהשנמסרילד'לושילדה
למנזרים.פרשואלואיז'גםפייר'גםשניהם, •חטאועלכעונשסורס
מציגהואזאתעםיחדיחסית,קצרוהואמכתבבצורתכתובספרו

סיפורואתזמנו'שלנפריסהרוחחייאתודרכווגלוי'כןעצמידיוקן
<הציטוטכך:ספרואתפותחהוא .ואסונואהבתו

מדויק>אינו

מזדעזעיםונשיםגבריםשללבותיהםקרובות"לעתים

מאשריותרדוגמהידיעלמנוחמיםגםאופןובאותו

נחמהשאבתיאנישגםמשום ,ולפיכךמילים.ידיעל

הסבלעללכתובעכשיורוצהאנימדיבור'מסוימת

בא<וכאןשליהמזלמחוסרשנבעהסבל ,שעברתי

 ,נעדרשהואשלמרותמישלעיניולמעןסתום>,פסוק

אנילאלוהים>.הכוונה<אולימנחםתמידעצמוהוא

עםשלכםהיגונותאתשבהשוותכםכדיכ,ךעושה

אוכלום,לאבעצםהםשיגונותיכםתגלו ,שליאלה

לשאתםתוכלווכך ,דלקושיבעלירקהטוב,במקרה

קלות."ביתר

אתאבלארמציגסיפורובתחילתכברכן'כיהנה
לזולת,נחמהלהביאכותב:הואשלמענההתכלית
שקרומאלהנוראיםדבריםשישיביןכאשר

חווה.עצמושהואדבריםלזולתו'
מספרהעוליםהםאבלבמפורש.כאלהדבריםאומרתאינהומרןמרתה

למשל'לו'שותפהשחיתהכ"אנוש"ארגוןשלההקמהמעצםבעקיפין'
במפגשמעטלהתנחםדומיםאסונותשחוולאנשיםלאפשרשממטרתו
משותף.

היומינולד,איפהכרונולוגית:היאסיפורואתלספראבלושלדרכו
האהבהסיפורבדרכו,שקנההאויביםהתגלגל,לאןלמד,מההוריו,

נחמהלהביא ,כאמור ,שתכליתוסיפורו'אתמסייםהוא .יוותוצאות
 ן~.~כללצדיקיאונה"לאמשלי:מספרבציטטהיגוןנושאילאנשים
שנמלאשמיאומרהפסוקאבלו'שלפירושולפיןע".~לאוורשעים

להאמיןחדלהואכיהצדיק,המאמין'דרךאתעזבסבלותיו'נגדזעם
רצונםאתמקדימיםאלהאנשים .עליוןכוחמידיאירעלושאירעשמה

שנשמעלפסוקומסובכתמעניינתפרשנותזוהאל.לרצוןהאנושי

בשעהרע,לויאונהלאצדיקשאדםשאומרפסוקפשוט,בעצם
וטוברשעלוורע"צדיקהפסוקשלהיפוךרע.אךיקרהשלרשעים

לבנישקוריםהאסונותאתלתלותכדיהזהבפסוקמשתמשאבלולו".
 .הגורלזהאשמתם.זואיןלהם.שמחוץבכוחאדם

ותשובההאל'מעשיעלהגנהתיאודיציאה,שנקראתדתיתעמדהזו
הואיערער.לאכך.ינהגלאמאמיןאדםלו?"ורע"צדיקהשאלהעל
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1 
 .האלאתיצדיק

בילדות,מתחילהוא,גםכרונולוגימהלךישאגוסטינוסשלדבידוייםגם
הראשונההדתהמרתעלהלימודים,עלמספרבנעורים,ממשיך

שנגרםהגדולהצערעלובדרךהנצרות,גילויעלכךאחרלמניכאיזם,

אהוב.ידידשלמותועקבלו
אלוהים,שאינומשהואוהבמישהושכאשרלמסקנה,מגיעאגוסטינוס

לאהובהתחילידידומותשאחריומרמזנורא,ארנוןלהרגישכפויהוא

אתאוהביםאםכלומר:המת.ידידואתמאשריותרהצערחייאת
חריףאינוהיגון ,כךכלנוראהארציבדןהאואיןגדולה,אהבהאלוהים

כך.כל
זווכאןלעצמה,מחוץהיאהאוטוביוגרפיהכתיבתשתכליתרואיםשוב
אלוהיםאתשאוהבמיהנצרות.האדרתתיאולוגית.דתיתתכליתשוב

וינוחם.אותויצדיק

הראשונות,חייושנותושלושחמישיםעלמדווחיםדרסושלוידויים

חוויותאותןכמוהפילוסופית,תורתואתשעיצבוההתנסויותעל

ספרותיתהחוץהמטרהכאן .אמילספרולכתיבתאותושהביאוחינוכיות
פילוסופית.אלאתיאולוגיתאינה
שלהאפרלמשלכמוזמננובנותמפורסמותביוגרפיותעלנחשובאם

שישונראה ,ואילךהילדותלמןכרונולוגימהלךשובנראהאנג'לה,
כתבזהשאוליאומרתהייתיהזאת,לאוטוביוגרפיהחתרניתתכלית
שאלכוהוליזםהאסוןמפניואזהרהבאירלנדוהחברההכנסייהנגדאשמה
אוהאירי,המצבעלכמסמךחייואתרואהמקורטסביבותיו.עלממיט

 •האיריהמצבשלמסויםהיבטעל
שלויקרמחווהשהואהמים,צבעהיאאחרתמפורסמתאוטוביוגרפיה

הוקעה,אונחמה,אינהותכליתוהלבנה,לאמומקברייךג'יימסהשחור

שלומופתדוגמההצבתבמינה.יחידהאשהשללבהאומץהאדרתאלא
אימהות.

ולאובזהכרונולוגימהלךאיןומרןמרתהשלהאוטוביוגרפיבספרה
באמצעפותחהואהמסורתית.האוטוביוגרפיהמןנבדלהואבזהרק

ולזמניםשוניםלעבריםענפיםמשםושולחאותה,שפקדבאסוןהחיים,

באופןמתפתחהואהמוקדם.אתומאחרהמאוחראתמקדיםהואשונים.

 ,להיפראלא-וכר'הראשונותהשניםהילדות,-ההתחלהמןלא ,הפוך
נולדהשבוהרגעשלה,האמיתיתהלידהרגעהאסוןהיהכמו ,האסוןמן

זהלבוא.לעתידואםלאחוראםהחיים,נוףכלנשקףוממנובאמת,
נשברים.החייםשבוהרגעהפרספקטיבה,משתנהשבוהרגע

הבןתמונתהיא ,מזיכרונימרפהשאינה ,בספרביותרהחזקההתמונה

שלוהמוותאתתכנןהואטקסי.באופןאליהובמערתשהתאבדהמת,
 ,למראשותיוסבופמוטיאתהניחבמערה,למותבחרהואפרטים.בפרטי
מקרית.אינהבמערהשהבחירהלינראהעכברים.רעלבלעאוושתה

גן ,האנושיהיצורשלביותרהמוגןהמקוםלרחם,סמלהיאהמערה

מבטאתבמערההבחירהסבל.שלעולםאלמוקאהואשממנו ,שלוהעדן
האדםמוצאשאותהמוחלטת,להגנההעמוקההתשוקהאתהבנתילפי
יורם, ,הבןשבשבילבמערההמוות .מותואחראולידתוקודםאו

 ,עכברכמובחייםערךחסרובוודאיבזויאולי ,קטןעצמואתשהרגיש
גםהיאמוות,רקלאהואעכברים,ברעלהבחירהמןלמדהאניוזאת
רדופה,אשהאחרת,כאשהשכולה,כאםאמושלמחדשהלידהלידה.

מחדשנולדהאמו ,העדןלגןהמוחלט,למקלטהלךשהואובשעה
לגיהינום.

היאגםדווקא,אליהובמערתשהבחירהוחושבתלכתמרחיקהאני
אליהומערתאבל .בהןלמותשאפשרבארץמערותעודישסמלית.

מתשלאנביאאבל ,בעייתינביאלנביא,מחוברתקדושה,מערההיא
הנביאשלנוכחותובגללאוליהשמיימה,בסערהעלהאלא ,טבעימוות
למראשותיו.שהניחהפמוטיםלשניזקוקיורםהיה
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לגעגועים ,למשהוהעמוקהקשראתמסמליםהסבאפמוטיהאם
להסביר.מסוגלתאינייודעת.אינילמסורת?לחיבורלדת?לאלוהים,

נכוןכןועלמחדשאמונולדתבמערה,ששם,לבטח,יודעתאניאבל
מרתהמתחילההמסורתית,לאוטוביוגרפיהשבניגודספרותית,מבחינה

מחדשנולדתהיאשבובנקודההחיים,באמצעשלההסיפוראתומרן

סיועדרךתיקוןלעשותמנסהרקלאשכולה,אםרקלאאחרת.כאשה
כותבת.כאשהגםאלאלזולת,

לענותמודעלאניסיוןלרובהיאספרותיתיצירהשכלמאמינהאני
נעוצההיאאבלעצמה,ביצירהמנוסחתשאינהסמויה,שאלהעל

לפעמים.מודעלאבאופןשלהבתשתית
ומרןמרתהשלהספרלהשיבמנסה ,לינדמהכךשעליה,השאלה

איתר.לחיותאפשרישבלתימהעםלחיותאפשראיךהיא:
אחרילחיותלהמשיךאפשראיךכך:גםהזאתהשאלהאתלנסחאפשר

זה.עםלהתמודדאפשראיךאו .לישקרהמה
קשותהתנסויותשעברורביםלאנשיםמשותפתסמויהשאלהבוודאיזו

אפשראופןובאיזהאיךאחר.באופןאובמלחמה,בשואה,,למשלמאוד

אתבהציגוהשארביןהזאתהשאלהעללענותמנסהוהספרלהמשיך.
לכלוללההיהחשובכהולכןלזולת.לעזרהלהתמסרכמובחירותיה.

"המרכזהקמתעלהפרקואת"אנוש"הקמתעלהפרקאתבספרה
מעכבוקצתהסיפורשלהזרימהמןחורגשזהלמרותעצמית",לעזרה
אףמרפיםשאינםאשמהרגשיעםלחיותאפשראיךובאמת,אותה.

לרגע?לא
בלבה,הרףללאנושאתהמחברת,שהיא,האשמה,רגשיעלהתשובה

העולם.לתיקוןההתמסרותהיא
מסוגלתהייתיהיום"האםכמו:שאלותעצמהאתלשאולמרבההיא

היוםהאםהקיר?עלהכתובתאתלקרואנכוחה,הדבריםאתלראות

משהו?"למנוע ,לכווןיכולההייתיהאם ?אחרתנוהגתהייתי

"מהבמפורש:כאןעולהאבלארשמציבהתיאולוגית,שהשאלהמעניין
לאעדייןיכולה?כלשאתאלוהים?שאתחושבתאת ,לךחושבתאת

מאוד?"חולהחולה,היהשלךשהילדקלטת
היא,הראשונותלשאלותבניגודהזאת,האחרונההשאלהמשמעות
הגורל.בידיאואלוהים,בידיהםשהדברים ,בידינואינהשהשליטה

הסבלכלשמקורבכךכופריםסבלותיהם,נגדזעםשנמלאיםשאנשים
כךעלשמצביעהמעניינת,מאודעמדהזועיוור.בגורלאובאלהוא

הדורות.במהלךהרבההשתנהבאמתלאהאנושישהטבע
הואכיבצדק,ולדעתי ,ציינתי ,כרונולוגיאינומפורק,הספרמבנה

היאלחינםולאאותה,פירקווהיגונותשהאסוןאישיותידיעלנכתב
בדפיםכותבתהיאכפי ,המטפלשלבכתובתסמלימשהורואה

המנומנמתלשכונהאותיכיוונההמקרה"ידהספרה:שלהראשונים

 " ...ותקומהחורבןהרבהכךכלהתנקזושאליההזאת,
בחורבןפותחהספרתקומה.ישהחורבןשבצדלהראות,באספרה
בתקומהומסתייםהאםשלעולמהוהתפרקותהבןהתאבדות ,הפרטי

שלהפריזמהדרךבצרפת,הבתשלהקטנההמשפחהשהיאהפרטית,

בכיתימדועלהביןזמןלינדרשהמול.דחגלסעודתהאוכלהכנת
התיאוררבכהעונגליהסבומדוע-הבתשלמכתבהאתבקוראי

בכפרהמחותניםבביתהמולדחגשלהסעודההכנותשלהמפורט

האומר:המטפל,שלשבכתובתהמפתחמשפטעלכשחשבתיבפרובאנס.
האוכל,תיאורוגםהבת,דנה,שלמכתבהשגםהבנתיותקומה""חורבן

שמחהגםבהםשהיוהחייםעלהחיים,כוחעלהתקומה,עלהעדותהם
משמעותבעונג.שניומצדבבכיאחדמצדהגבתיכןועלחיףת,וגם

הספר:סוףלקראתמביאהומרןשמרתהבדבריםמתמציתהתקומה

לישישלהסיפרתיאותי."לפגושהוריהאתלשכנעלרות"הצעתי
אנישקול:בקוללהאמרתי ...הוריהעםעליהםלשוחחדבריםהרבה
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"אמרתידבריה:ובסוף ...לנסותמבטיחהאניאבללעזור'מבטיחהלא
לשלוטאיתם,לחיותלומדיםאבלאותם,מרפאאינושהזמןכאביםשיש

ממוטטיםהלילהשסיוטילהאמרתי"לאאבל:התקומה,זו ," .•.בהם
"שלומדיםלהאמרהלאגםהיא ;" ...היוםבמשךמקימיםשאנחנוסכרים
ונאכלת,הולכתהנשמה ...הנשמהבפניםאבלחוץ'כלפירקלשלוט
שהבטיחהלאלהגילתהשלאהחורבןשלהיבטיםאלה " ...ומתכלההולכת
והתקומה.החורבןזה,בצדזהחייםהםאבללהם,לעזור

היכולתעצםהאלח.בחייםחדווהשלרגעיםהרבהישכן'פיעלואף
המחותניםקפליאן'בביתהאכילהפינותחמשאתלראותמרתהשל
הספרשכתיבתמקווהשאניהתקומה,אתמבטאתשבפרובאנס,שלה
רבות.להתרמהנפש,כוחותהרבהלושנדרשוהזה,

בעצםהואחייואתכותבוכשאדםסלקטיבי'הואמהימן'אינוהזיכרון
אתשרודפיםהאשמה,רגשיעלהרבהחשבתימחדש.אותםממציא

עללהגןכהוריםשלנוהאוניםחוסרועלהספר'כללאורךהמחברת
שלההפקפוקיםידישעלהבנתי'ופתאוםרוצים.שהיינוכפיילדינו
מפעילהבעצםומרןמרתהאשמה,רגשישמשמעההתנהלותה,בדרך
מעלה,עצמהשהיאשאלותאותןלהעלותאותה,לשפוטכקוראתאותי
אומרתכמוהיאאליה.ביחסאלאכאם,שלילהתנהלותיביחסרקלא

אולעזרהזעקהזואשמה?אניהאםאשמה,אניאת,תשפטיבואי'לי:
לתהותהתחלתיאותה,לשפוטאותימפעילהשהיאכשהבנתילשיפוט.

ליאיןהשפיטה.שלהזההמנגנוןאתאצלימפעילההיאמהלשם
המנגנוןשמאהתמיהה,ביעלתהאבלהזאת,השאלהעלאמיתיתתשובה

אתיפעילשלאלקוראלגרוםכדימופעלאינוהאשמהשאלתשל
לושתאפשרשותפותירגישהקוראלהיפר'אלאשלו'השיפוטיות

אמיתית,תשובהזואםיודעתאיניאבלולסלוח.האשמהאתלבטל
פילוסופית.שאלהאופסיכולוגיתשאלהזואםיודעתשאיניכשם

שהתקומההואברורמאודבאופןהספרמןשעולהשמהאומר'בסיכום
בעלתכאשהעצמהעלמעידהומרןמרתהאמונה.כשישאפשרית
קיסנעמיד"רעםבפגישהברורמאודבאופןאבלפעם,לאאמונה

כותבת:מרתה"טעמון";בקפההשחורים""הפנתריםממייסדיז"ל'
זו-יכולגורלו".לשיפורלעשותוצריךיכולשאדםהאמנו"שתינו

תחושתזו-וצריךשלה,החייםאהבתשלה,הבסיסיתהאופטימיות
אותההדריכואלהששניחושבתאנילעשייה.ההתגייסותהחובה,

מצוקתעללהקלכדיבקריאתושישמאמינהשהיאהספר'בכתיבת
זו'אבלה"צריך",שמכתיבמההתגייסותחלקהיאהכתיבההזולת.

שהאדםשאפשר'האמונהאלמלאלהתקייםיכולהחיתהלאההתגייסות,
 .גורלולשיפורלעשותיכול
 ·:·הזאת.באמונהלהידבקכדיולולקרוא,חובה

הספרהשקתלרגלשנאמרודברים *
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כתפילהוהשירהכשירההתפילה 1

התפילהסידורעלשבידאליעזרשלספרובעקבות

ומסתורין,שירהפילוסופיה,התפילה,סידורשביד:אליעזר
עמ' 425 , 2009אחרונותידיעות ,ועכשיוכאןיהדות

התפילה,בסידורבשפעהמצוייםתהיליםבמזמוריפעםשעייןמיכל
שלנשמתהמשורשהנובעתזובתפילה,ביותרהעמוקהשהמהותיודע

מתוךדוגמאותשתירקאביאוהמוסיקה.השירהביסודמצויההנפש,

זה:ענייןהמדגישיםהפסוקיםשלל

<תהיליםנ:י;כלנ:רי; ה~י~~ iJר~נ:רי, ה~י~~ iJ~ךק;הןה ה~~~?דרוז;י;כלה
פצחףחדש".שירליהוהשיוףמזמ;ך •••"אויז')

 .הן~~ךק;ל ר;נ~~ר i נ~~ל~הןה~רף t :~רף tךךן~נף
צח')<שם

השירהזיקתעלאחרותפעמיםנשאלתילאחרונה
לתפילה.היתרוביןהיהודית,התרבותלשפתשלי

הזיקהמקורעלבתמיההלעתיםמלףותהשאלות
האלה.הדתייםלטקסטיםכיפהחובששאינואדםבין

מלאכותיתמודעת,בחירהמתוךזאתעושהאניהאם

נרחבכךכלבאופןנזקקאניומדועאותנטית.או
זולשאלההתשובותמנעדבשירי.היהודיתלשפה
קצרהכאןשהיריעהשכבותוכמהכמהלווישרחב

שלבספרושובקראתילאחרונהאבלמלהכיל'
לפניפתחאשרהתפילה,סידורעלשבידאליעזר

זהחלוןהתפילה.נושאאלדרכולהביטחלוןעוד
השירהעללהתבוננותמרתקתמראהגםליהציב

עלנאותגילויראשיתאךבפרט.שירתיועלבכלל
ישראל'פרסחתןשבי,דאליעזרפרופסור .הספרבעללביןביניהקשר
במידהשהשפיעואדםמורההואהדוקטורט,בעבודתאותישהנחה

היהודית,עולמיהשקפתעיצובעלנוספים,מוריםכמהעםיחדרבה,
ליאפשרהזותובנהכתרבות.היהדותתפיסתהואשתמציתההשקפה
ומחשבתייצירתימרחבשיצרהבחירההיהודית,בזהותימחדשלבחור

תודעתביעמקהזוארכימדיתמנקודהליהדותי.אותנטיביטוישל

בתחוםהמצויניםספריוולעם.ללאוםוהמחויבותהסולידריותהאחריות,

בנושאיומאמריוחיבוריוהיהודית,והמחשבההפילוסופיההספרות,

והמעורבותחינוךהמושגאתהעמוקההבנתוגםכמווחברה,חינוך

לדעתיממקמיםהיום,והחברתיתהתרבותיתבמציאותשלוהעמוקה
היהודיתהמחשבהעלביותרהמשפיעיםוהמוריםההוגיםכאחדשבידאת

עוףהמגביהותשיחותבביתו'עמושניהלתיהארוכותהשיחות •בימינו
השעותביןהיוחיים,אנועליהיציבההלאבאדמהרגליהןאשר

התרבותיתוההשתייכותהזהותחיפושיבמסעוהמכוננותהמשמעותיות

כתבתישעליהםהיוצריםאחדבמיוחד:ליזכורהאחתשיחהשלי.

דמותו.סביבעמוקהמחלוקתלנוחיתהנדנד.חייםיוסףהיהבעבודתי
דורבנישלהטרגילנתקהאחריותאתנדנדשלכתפיועלהטילשביד

למורשתהקשורבכלשאחריהם,הדורותשלולבערותלבורותהמדינה

:-~. 
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העומדתהאישיתמהביוגרפיהכמובןנבעהעמדתוהיהודית.התרבות

מדמויותכאחתנדנדאתראיתי ,עליוחלקתיהספר.כתיבתבתשתית

דווקאהיהודית.בתרבותולעסוקלהמשיךהשראהליהנותנותהאב
המורכבהדיאלוגדווקאהיהודיים,מקורותיועםשוחחנדנדשבוהאופן

בנפשיחקורלהעמיקאותישעודדהואמורשתו'עםשלווהמסוכסך
סוערתחיתההשיחהשלה.הנפשולשירתהיהודיתלתרבותשלהובזיקה

התפילהסידורבספרו:קריאתירקעעלאלהכלאתמספראניומרתקת.
במיוחדלביתשומתאתשמשךמהומסתורין.שירהפילוסופיה,-

האישיתהמוצאנקודתכאמורהואהפתיע,ולאמשך'הזה,בספר

התפילה,עללכתובהנפשיתהבשלותלשאלתמעברוהביוגרפית.
אתשבידמתארובואישיתהקדמההמהווההפרקבעינימשמעותי

במחקריווחשובהחיוניתחוליההמציבהתפילה,סידוראלדרכו

 •ימינוועד"ךמהתגהיהודיתהדתשלהפילוסופיהתולדותבשלשלת
באישיותו:המחנךשלהפרסונהאתמדגיששבידוכחוקר'כהוגהגם
העםשלהתרבותיתהמורשתבהנחלתכמחנךלהשתתףרצוני ... "

לדורותיה.ישראל'ב'מחשבתהרביםחיבורילכתיבתהמניעהיההיהודי
בסידורעניינואבל ,) 9עמ'<שם, " •.•אקטואליתהייתההסתכלותיזווית

האישית.בביוגרפיהומקורויותראףעמוקשביד'מעידכךהתפילה,
אלאמרוחק,כחוקררקלאהתפילהעלכותבשביד
שללבהלבמתוךוגםעצמה,התפילהחווייתמתוך

מדינתתקומתבתולדותמוכרתכךהכלהחוויה
ביתבמסורתהמורדיםהחלוציםחווייתישראל'

שביד'אליעזרבה.דופןיוצאיהםשהוריוהוריהם,
השקפתבעליהשלישית,העלייהחלוצילהוריםבן

אשרמחבריהםשנבדלוסוציאליסטית,ציוניתעולם
התרבותלמורשתובהתייחסותםבמרקסיזםדגלו

הקלאסיים,הגולהמשולליהיולאהםבגולה.היהודית
עצמםראוהוריואותה.לחדשואףלהמשיךרצואלא

שבתרבותוהצדקהאמתלערכיבחירהמתוךמחויבים
אמוהממסדית.להלכהמחויביםלאאךהיהודית,

גדלאביו'מתנגדים',שלדתיבביתגדלהשבידשל
עמוקביהנוגעתהנקודהחסידים.שלדתיבבית

שהיהאביואתשבידשלתיאורוהיאהזה,בסיפור

פיעלמאמיןשהיהחסידי'ביתוחניךמשורר ... "
לאמעולםולמעשהיחיד'תפילתוהתפללדרכו

עליוכנוחהכנסת.לביתזהלצורךנזקקשלאאלאלהתפלל'הפסיק
טיוליואתילדיועםכשערךובייחודובסעודתו'בעבודתובביתו'הרוח

התפילותאתהנפשהתפעלותמתוךשרהיהישראל'ארץבשדות
 ) 12-11<עמ'הוריו.""מביתשידע

שלאביושביד'ישראלצבישכתבמתפילהשורותכמהכאןאביא
הנכתבתתפילהשקראתי'היפיםהתפילהמביטוייאחדזהואליעזר.

יונקחדשה,בארץדרכואתהמנווטאדםשלתפילהמשורר'שלמלבו
מחודשתבנייהלביןישןעולםביןלמזגומנסהעתיקיםניגוניםמשורשי

בחיפושזך'כמעייךכשירה,היחידתפילתפורצתאלהובתוךחברה,של

~יי ij~לך~ה "."נפש:ומרווהמרפאביטויבושישנתיבאחרכואב
 ;מ~~יךאש;ן; ש~~~ץךא;ת~ןף~~הש;~ןה [i 1י~ינ:רי ך;פ~?לא
 "".הל 9~ז:יי i2 ~ל;ת ry ~ב;ר 7ף 1ךז:יי Q ~ךרףח;תג~~י~ת oפ;ךק;ר
 .) 13<עמ'

מתחלקתזותכונהואיןמברסלב,נחמןו'כתבתמיד'מתפללהאדםלב
התפילהאתולחוותלהתקרבכדיאולםראש.גלויילביןכיפהחובשיבין

סודלימדושאביוכותבשביד .להתאמןללמוד'להתנסות,ישלעומקה
הבוקעלהתפלל,הצורךמןנובעתלהתפללהיכולתהתפילה:מסודות

גםהממסדי'במובנהב"דתיות"מותניתאינההתפילההנפש."מעמקי

שב•זאליעזר



אדםשללבובתוםאםכי ,הדוגמטיבמובנהב"אמונה"לא
אתלנצלאותומזכיםאינםהשכלייםשכישרונותיוהיודע

אםכי ,האנוכיאושרולשםרעיוחברתואתהטבעסביבת
החדורהחייםברצוןשמקורהחובה,עליומטיליםהםלהיפך:

 ) 13עמ'<שםביקום.""

הספרכתובבה,הכרוכההנפשיתוהעמדההתובנהמתוך

התפילהבסידורהמתבונניםנפלאיםפרקיםובוהזההמרתק

וכמסתורין.כשירההגותיתמבטמנקודתאותוומפרשים

שותףשאניהמרתקלתהליךקשורבספרשליהאישיהעניין
אוחילוניותהקרויותקהילותייסודשלתהליך ,כעשורזהלו

היהודית,לתרבותזיקתןאתמחדשלבנותהמנסותחופשיות,
שלמסורתחידושידיעלגםאלא ,לימודבאמצעותרקלא

מופיעיםשהםכפיוהפיוטהתפילהביןהמשלבותשבת,קבלות

להוויההקשורהחדשהעבריתשירהלביןהתפילהבסידור
ורוחבעומקשבידשלבספרויש .ימינושלעברית-היהודית

שבהןולתכניםהקהילותבנייתלתהליךלתתהיכוליםיריעה
לסייעיכולהוא ,וכןת,יהיסטורית-תרבותפרספקטיבהגם

הנפששלרצונםמתוךאינטואיטיבית,שנעשהאתלהמשיג

מחנאיותלהגדרותכבוללהיותמבליזאתכללהתפלל.והלב

הרוח,אתלהגבילמבליאותנטיים,ביטוייםעלכליההגוזרות

גבולות.להאיןמטבעהאשר
התרבותולשפתלרוחהדבספרמצאתי ,אישיהיותרובמישור

בחירהמתוךחלק ,משירירביםתוךאלהנמשכותהיהודית
התרבות,לשפתהמציאותשפתביןחיבורהיוצרתמודעת
מודעלאחיבור ,מסתוריןשכולושדהמתוךמגיעאשרוחלק

 ..השכבותרבתהיהודיתהקולקטיביתהנפשלשירתנפשיבין
נשאונהרותספרימתוךשירכאןלהביאלעצמימרשהאני
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שקוףייעשהשהגבעולעדו

כדרךכתיבהעלמחשבות

ל~י.~~יןן~ינ:ויךב;~י~ת
~נכה. :ר~~ ?היt~~י~~רז:יי:

 ) 251עמי"הסופים"לאג', n<אל-

במבטעצמי.עלממנולומדתואניליטורגיה.שמושירח.ספרכתבתי
אתמקדימההכתיבהלמעשהאבלמוזרים,אלהדבריםנראיםראשון

עלהעבודהבמהלךמודעיםתהליכיםשאיןטוענתאינניההבנה.
אחרות:במיליםהחושך.מןבאיםהשיריםאךהנכון,הואההפךהשירים,

באזורמאירה.עין-המקלובקצהשלי.ה~חייהמקלהיאהכתיבה
בהפנייתרקלהתבונןניתןמאחוריהמשתרעהמואר
הבנתועדזמןהרבהעליעוברלפעמיםלאחור.הראש

שכתבתי.שירשל
מענייןאינודברעצמי.אניכמובןהואהחקירהתחום

שכותבכפיעצמי.לגבולותמעברבכתיבתיאותי

אתלדעתעדייןיכול"אינני :בפיידררסאפלטון
יודעאינניעודוכלשבדלפי.הכתובתכדבריעצמי,

קשוריםשאינםדבריםלחקורבעינימגוחךזהאת
עלוסומךאלהבדבריםמתענייןאיננילפיכךאלי.
חוקראינניוכאמורעליהם,לחשובשמקובלמה

פראחייתאניהאם ,דהיינועצמי;אתאלאאותם

בעלת<מפלצתמז;ייפ;ןסוערתויותררבגוניתיותר
זאוסע"יהוכנעההאדמה,ילידתראשים,מאה

יותרעדיןחייםבעלאוליאולשלטון>בעלייתו
אלוהיבגורלחלקנוטלשמטבעו ,יותרופשוט

פינקלברג>.מרגליתעברית: ; 24<עמ'כלשהו.""

אפל.תחום ,כאמורהוא,שבעצמינודעוהבלתי

ראשיתהיותועל ,הכרחיותועל ,החושךמשמעותעלחושבתאניהרבה
האדמהשבמעמקיהמפלצתיהיצורמןהמרתקהמעברעלדברים,

מחדשפעםכלמופתעתאנייותר",העדיןהחיים"בעלאלהחשוכים
ושבה.חוזרתאנישאליובכתיבתיה"בראשית"נושאשלממרכזיותו

תחוםזהותהום".פניעלוחושךובוהותוהוהיתה"והארץנאמר:וכך

אורזהואור","ויהיהאמירההואוהשירמהלכת.אנישבוהחושך

כהכןעלבריאה.בגדרהואלגביאבל ,המקלבקצהעין ,כאמורמוגבל
שלבשמוהמשמעותלמלואמתוודעתאניעכשיו<ורקהחושךלייקר

מאודי.בכלהחושךאתנוצרתאניהמיטיב.>בחרשךהראשוןספרי
מתתהיאה~כחהאדרבה,לזכור.מתאמצתאיננידבר,משננתאינני

גםמחדש.גילויהואגילויכלוהרי .הגילויאתהמאפשרתמופלאה,
וגם ,שלוההיזכרותבתיאורייתשנהאלפילפניאפלטוןהביןזאת
קלהסטירהכתוצאתהעליונהשבשפההשקעאתזוברוחפירשוחז"ל
 .~מרבמעישידעהתורהכלאתהנולדהרךמןהמשכיח ,מלאךשל

פסיכולוגי,במישורמודע"כ"תתהזההראשוניהחושךאתלכנותניתן
מןהיוצרשאצלילדות,חוויותשלהשחזורכעמללהאירוהניסיוןואת

ארכיטיפאתבולראותניתןאחרת.אוזובמידהטראומטיתהיאהסתם
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בשביליה"אני",שלבעלותעליושאיןפנימיחלקאותוידנג,שלהצל
האפשרככלהרבהמחדשלהיוולדמחדש.להיוולדותהתנאיהואהחושך

מדומהאחיזהאותהאחיזה,לרופףגםצריךכךלשםמשאלתי.זוהי-

למות. ,האיןמוללעמודביש,
מוריםבקורסהודיתלפילוסופיהמוריאהרה,איתימפישמעתיכאשר
אינווהאחדבריאה,סיפורימאותישנםההודיתשבמיתולוגיהליוגה,

סיפוריבוראתאניאםגדולה.ושמחהשחרורחשתי ,השניאתמוציא

אמיתי.אינומהםאחדשאףאואמיתיים,כולםהרישונים,בראשית
הפנימית.לחוויההחיצוניתהעובדהמןעוברתשלהםהאמתשאלת
מפניגם .בחייהמרכזיתהחוויהיהיהשהגילויכאמורהיאבקשתי

הישרדותי,דחףהיאובכךוהצל,חזורהתהוםמןאותימצילהשהכתיבה

להתגלותהעתידהוזו ,מאחורהמוארהאזור ,כאןעדשהדרךמפניגםאך
מרתקת.לחקירהנושאלינראיתמלפנים,
רטרואקטיביתרואה,אניבמספרהחמישיהזה,בספרמתבוננתוכשאני

החוזרתאחת~מהבהלגלותמופתעתאניכתיבתי.שהובילההדרךאת
כה.עדביותרהגבוהההזיכוךלדרגתמגיעההיאהזהובספרומופיעה,

בחיי.מכונניםפנימייםאירועיםשניעללספרברצונילהאירה,כדי

אחותיאתלקחתהלכתיאחדיוםבערך.שלוש-עשרהמגילהואהאחד
אז,יפיםבאמתשהיובשמים,הסתכלתיהגן.מן

נשבעתינואשתובהתרגשותושמש,ענניםתערובת

ידעתילאהשלמות.עלאוותרלאשלעולםלעצמי
יודעת>,אינניהיום<גםמבקשתשאניהשלמותמהי
שגרמונוספיםשמותכמההיוהזאתלשלמותאבל

 ,וארנוןסחרורתחושתעמוקה,התרגשותתמידלי
פילוסופיה,כשלמדתיהנצחי.האינסוף;האחד;כמו:

המושגאךהאלוהים.מכינויימקצתשאלההבנתי
תחושהליהעניקלאאותם,הבהירלא"אלוהים"

מה.דבר"מציאת"של

בדרךללימודי.השנייהבשנההיההשניהאירוע
פיגום,בולבנותשהתחילושדהלידלאוניברסיטה,

באובייקטזמןמספיקאביטשאםהמחשבהביעברה

שקוף.ייעשההוא ,למשלעשבגבעול ,כלשהו
בחרדהביהסתכלההיא ,לאמיכךעלכשסיפרתי

באותהמדעתי.יוצאתשאניחשבהבוודאיגדולה.
הרבהשוחחתישאיתרללימודים,חברליהיהתקופה

שאושפזושמעתיהקמפוסמןנעלםהואאחדיוםפילוסופיים.נושאיםעל
הזאת.לשקיפותהגיעשהואדמיינתיבו.קינאתינפש.לחוליבמוסד
 ,שליוהמבט ,הצלחתילאאבל ,מדעתילצאתאניגםהשתדלתימאוד
אניהיוםאבללשקוף.עשבגבעולמעולםהפךלא ,שהתרכזתיככל

התשוקהזוהיהשתוקקתי.שאליההשקיפותפשרמהיותרמבינה
הוא.היכןהיאהגדולההשאלהלטרנסצנדנטי.

שכתבתי?הספרעצמיעלאותילימדבאמתמהאז

"עצמי"המהואך .עצמיביהואהטרנסצנדנטיאחרשהחיפוש ,כלקודם
הזה?

ביןמושגית,מבחינהאולישרירותיתהבחנה,להעמידברצוניכאן
לאישי.פרטי

 ,תחושותי ,גופיאלהביוגרפית,הווייתיאלמתכוונתאניבפרטי
החברתייםהנפשיים,הפיזיים,הנתוניםוהילדות,הבית ,רגשותי

,תולדותאותישעיצבמהכלנולדתי;תוכםשאלהמיוחדיםוההיסטוריים
 ,הורישעשומדעתושלאמדעתהבחירותהגנטיקה,,השואה,משפחתי
אני.שעשיתי

מסבירהשאיננייודעת<אניריק ,חלללאיזשהומתכוונתאניבאישי

רציתישאותההשקיפותמקוםהואזהחלללתאר>.רקיכולהאנידבר.



אמוניםנשבעתישלההשלמות,מקוםזהליצור.מגוחכתכךכלבצורה
הוא •והנצחיהאינסופי ,האחדשלהמקוםזהו •שלולפיאודלוסלכמו
 •בעיקרהזהבספר ,שליהשיחבןוהוא ,בתוכימצוי

פגיעהבישהותירההטראומטיהמקוםאוליזהפסיכולוגית,מבחינה
בעיני.המענייןהנושאאיננוזהאךהביוגרפיים.הנתוניםעקבשחוויתי

הביוגרפי.לסיפורימעטלאהקדשתי ,והרביעיהשניספרים,בשני
נוחותאיתמידאותיליוותההאלה,הספריםאתאוהבתשאניאףועל

התביעהזוהרייותר.אותהמבינהאנישעכשיולגביהם,מסוימת
האישי.למעןהאפשרככלהפרטיאתלהשילהעזההפנימית

הקונקרטית,התופעהבתוךהנצחיאלהצצהנקביוצרממהותוהשיר
כמוהמצמידה,המנקבת,הסיכההואהשירלמיניו.העשבגבעול

 .לאינסופיהסופיאת ,לאוניברסליהתופעהאתללוח,פרפרשמצמידים
בוהאופןלפעמים •עצמיליגםסודזהוסו.דזהונעשה?זהאיך

הואכךאוניברסלית,חוויהלהעמידמנתעלבודי ,הקונקרטימתואר
המאהבןיוונימשורר ,אנקריאוןשלבשירלמשלאו ,תייקובשירי

לפנה"ס:השישית

 .ב~;א י~~ל.א;נףל;ס ?i~ת
 .ע~כנ~~ י~~קל.א;נףל;סעל

אור>אמיר<עברית:ףו;ו:;גיט.ו;ו:;גיtכ ~~~:;גקל.א;נףל;ס
היאפעמיותהחדשבשללהתרה,ניתנת "בלתימטאפורהזוהיולפעמים
'בלילותבשירכמוכאחד,ואוניברסליתקונקרטיתסיטואציהמעצבת

פוגל:ורידשלהסתיו'

ח;ר wם~~רסק
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~ים. 7ךה;סדו;וt;גים

עםביותרפעמיהחדשלמסתוריתאחדותהואהשירמקרה,בכלאך

זאת.מלמסורמוגבלותכאןוהמיליםביותר.והכוללהרחב
כאןנוגעתאני<ושובהשירהיווצרותשלהזההסודאתלתאראפשר
רעיוןאךחסרים,אינםרעיונות •מוסיקלירוחבהלךהבראשית>בנושא

כאילומופיעותומילים ,כלשהוריתמוסלוכשמתנגן •שיריוצרלא
הריקודלעזרתלבואהמודעותיכולהאזרקיצירה.מתחילה ,בריקוד

הריקודאתתצמצםשלאשניתן;ככלמוגבלתשתהיהמוטבאךהזה,
אתלותאפשראלא ,כלשהואפריורילדגםכוריאוגרפיות,להוראות

פעמיותו.חד

חיים.יצרהיאהזאתהתשוקההאדם.מטבעהיאלטרנסצנדנטיהתשוקה
הואלההמתכחשכלבלעדיה.משמעותאיןבלעדיה.תרבותחייאין
קטעכאןלצטטברצונידיכוי.פירושואותהלחסלמאוד.עצובאדם

לאשמהמעברהספרמתוךהאנושית",הרוח"בגבולותהמסהמתוך
א~רי:ז'אןשלוכפרה

אללשובהעבודהאחרירגלינואתכשגררנו ,אחדחורףשערבזוכר"אני

מורטותה"שמאל-ימין-שמאל"לקריאותברישולבסךצועדיםהמחנה.",

שהתנופףדגללמה,יודעהשדלבי'תשומתאתמשךהקפ;אים,שלהעצבים

פועמיםוברוחהחומות,עומדותבקור"דומםגמור.לאמבנהאיזהלפני

פרדיריךשלהחיים''מחציתהמפורסםהשירשלהאחרונות<שורותיוהדגלים"

דרךעלמובנית,לעצמימלמלתישאול>,אבימרדכיעברית:הלדרלין;

לצלילןהאזנתייותר'רםמעטבקולהביתעלחזרתיכךאחרהאסוציאציה.

הרגשיהדפוסויופיעשישובוציפיתיהמקצב,אתלחושניסיתיהמילים,של

השירלא-כלום.הלדרלין.שלהזההשירעםשניםזהלגביהקשורוהרוחני

לועמדהואמהמציאות.עודחרגלאהואשלו'הטרנסצנדנטיותאתקיפח

"שמאל",צורחוהקאפווכך'כךעניינית:אמירהאלאהיהלאושובשם

עובד;עםהרציביראו;יונתן<עברית:הדגליםפועמיםוברוחדלילוהמרק
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שהנאצים,מוכיחהנאצית,העולםראייתהנפלאבספרו ,נוימןבועזגם
המטאפוריהממדאתלבטלביקשו ,הדיבורעלהפעולהעליונותבשם
להגדירניתןכךואוליביטוי.שלככליאותה,להמיתכלומרהשפה,של
 •הטרנסצנדנטיאלהתשוקהדיכויהרוע:את

בחושים,הנתפספניעלהטרנסצנדנטישלקדימותלהעמידרוצהאינני
מסתברהאלה,השיריםכתיבתומתוךניסיוני'מתוךאךבתבונה.ברגש,

חוסכתעיקרה.")אותכליתה,<אוהמציאותכמקורזהיסודשהנחתלי
האהבהבמתכונתלמשל,זוג,בןעלזותשוקההטלתמיותר.סבלהרבה

להוותיכוללאאחרת>תופעהכל<אואדםשוםטעות.היאהרומנטית,

האמיתי.מושאהכמוהממדים,וחסרת,האדירהזולתשוקהמספקמושא
חיימאפשרתבעולם,הנכוןבמקומןהתופעותאתמניחהזוידיעה
מושאהלהיותיכולהתופעהכלאחרות:במיליםיותר.טוביםיומיום

 ,אליו,מתחוררתאליונפרצתשהיא,ברגעלטרנסצנדנטיהתשוקהשל
דרכו.מוארת

אותנולימדכךהאסתטית.לחוויהזההאיננההנשגבאלהשאיפה

עלליצרכנלעגת.זושאיפהנתפסתשבהבתקופהחייםאנוקאנט.

יחזרוגירוייצרשגבשחג ,ישתנושהדבריםציפייהביוישמאוד'כך

יתרחש,אכןזהששינויספקליאיןוללשון.לתודעההעשירבמלואם
הקצוות.שביןהגדולהההיסטוריתהמטוטלתתנודתמכוח

 ·:·שכתבתי.הספראותילימדזאתכל
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1 
הרגשתיהאחרונותבשניםהכתיבהבתהליך,אךכןלפניכךעלחלמתי

לאור.לצאתעתידאכןשיריםשספר

זאבבראיליהעםוייכרטרפי-שיחה

נדירהתופעההואבגילך,המתח ' 77ן?מעלשירה,ביכוריספר-
חייך,נתיבימהםהעולם.ובספרותהעבריתבספרותמאוד

בקצרה,או,הספר,בשירימבוטלהלאבחלקםהמשתקפים
השירה?כתיבתאלהגעתוכיצדמתי
התחלתיכ·"הנהלהגדירשניתןייחודיתתקופהאויוםמזההאיני

הילדותבימיכברביחבויהחיתהלשירהשהנטייהכנראהשירה",לכתוב

שנכתבשירשלממשיזיכרוןבגללנכתבזוכר'שאיני'שירהריהרכים.
אלישעורי.דבןאלישעשלאמו ,לאסתרוניתןים-עשרהשתבגיל

ימיםשלושהרשמי>תפקיד<במסגרתשנפל ,גיליובןחבריהיההילד

לקבל"זכה"לכןירושלים.בצפוןהחזיתבקוהמדינה,הכרזתלאחר
הרצל.בהרצה"לחלליבחלקתולהיטמןהרגלים"בחיל"טוראידרגת

הבנתיאךלכתובניסיונותעשיתיבראשיתם,הבוגרים,החייםבמהלך
והעבודההחייםראויה.כשירהזאתלהגדירכדיהרבהוליבישחסר

ניסיונותהיוהשנים,התקדמותעםפעם,מדיהזה.העיסוקאתהקפיאו

שונים.ואנשיםמצביםבהשראתלכתובחוזרים
<אתלטיקהא"קמאמן ,הגופנילחינוךכמורהבעבודתיששקעתילפני
למדתי ,בכךהקשוריםובעיסוקיםהקיבוצים,בסמינרומורהמרצהקלה>,
לאאפריקה.וללימודילספרותבחוגת"אבאוניברסיטתאחדותשנים

ומרץזמןוהשקעתי ,התוארלקבלתהאחרוניםהשלביםאתמימשתי
ותלמידים.מצטייניםספורטאיםעםבעבודה

שנהבירושליםהעבריתבאוניברסיטהללמודהספקתי-1960-1959ב

שלהעתידדוראתהכרתיופילוסופיה.רומאנייםללימודיםבחוגאחת
הדורומורהשפילוסוףוהבנתיהבאות,השניםשלהפרופסוריםגדולי
ואתבחוג,מורהשחיתהגולדברגלאהאתהכרתיאבלאהיה.לאכבר
אלגיירילדנטהפרטההרצאות.אולםחללאת,החותךהמונוטוניקולה

קר",וראשחםלבצריך"משוררזיtמרתה:אתזכרתיולפטררקה,

במשקבחקלאותעיסוקעלבנוסף ,ואימוןהוראהשנותארבעיםלאחר
בחרתישבוהקורסאבשלום",ל"מכוןנרשמתיערוגות,שבמושבשלי

<בהנחייתך>ובשירה"בסיפורתהישראלית"ההוויה-לימודיאתלהתחיל
בחצרותסיוריםעם ,בבוקרשלישיימי : 11גברית"לאמאודמסגרתהיה

גםאחרים,משורריםשלהשירהאתלאהובמחדשנפתחתימשוררים.

לכתוב,לנסותשחזרתיכיווןהקהל.מתודעתנעלמושכברכאלה
אזלמעשהכתיבתי.עלמבטשתעיףחשש>בלי<לאממךביקשתי
אחד.איששלסדנה"ב"מיניומוחיעיניאתלהאירהתחלת
ליגרמומיותרות,תוספותלנכשוהנחייתףגולדברגלאהשלזיtמרתה
להיותעליהלמגירות,מיועדתולאגלויהלהיותחייבתששירהלהבין
עת.בכתבילהתפרסםלביקורת,פתוחה

פנימיריתמוסליטוש, ,גיהוץ ,כיווץהידוק,-ליזריםשהיוהמושגים
ללמודהכותבאתמחייבים-מיותרתומילהשורהכלעםוהתמודדות

קר","ראש ,כאמור-מתרונןוחרוזנחמדותמיליםעללהתרפקלא

שלחזקגרעיןבהןשישלחוויותוהתכנסובמוחילעבורהחלוחייכל
שפרצתימקווהואני-מרתקמחסוםנותרזאתלבטאכיצדשירה-בדרך.

לאשירה.שלבוגרתבכתיבהנעוריתקופתלמעשההחלהאזאותו.
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הגיעואבשלום","מכוןבמסגרתשנערכההספר'השקתאל-
שהגשמתאזהרגשתחייך.תחנותומכלהארץמקצוויאנשים
שלה?הראשיהגיבורשאתהמחזורפגישתשזאתחלום?
לידבתיכוןמלימודיבחיי:תקופותממגווןאנשיםהוזמנולהשקה

בפעילותאותישליוואנשיםוינגייט,ובמכוןבירושליםהאוניברסיטה

מוראותאתאיתייחדשעברולמילואיםחבריםבא"ק,הספורטיבית
ההולכיםוחבריםמשפחהשאחריה,התקופותואתכיפוריוםמלחמת

ומהחוגלכת,לאוהביישראל""שבילבחוגאבשלום"ב"מכוןאיתי

תלמידותוגםשבחבורה>,המבוגראני<שבולכתלמטיבייותרהאתגרי
גינוסר,מקיבוץכיתתיבניליחסרובמכון.התרבותמחוגיותלמידים

ממקוםעצוםבמרחקזה,מסוגלאירועלהתחברלהםקשהשכנראה

גינוסרבקיבוץחוץכילדשליהמטפלת,הופיעהלהפתעתיכיום.חייהם
לאעדשעבדה ,-86הבתחווקההקודמת>,המאהשל 40ה·<בשנות

נמזגווכךקורצ'ק.יאנושכתביכמתרגמתהגטאותלוחמיבביתמכבר
מחזוריכלפגישתמעין-אותיגםשהפתיעבאירועועתידהווה ,עבר

שלי.החיים

לבטאהצלחתלדעתךהיכןהספר?שלהכובדמרכזמה-
משפחהכאישכלוחם,כאדם,חוויותיךאתביותרהטובבאופן

הארץ?וכאוהב

הןילדותשחוויותהגילויעצמו.בפניכובדמרכזהואבספרשערכל

עלהמתבססתיצירהכלמפתיע.אינוליצירהעצוםהשראהגורם
רומנטיתמשקיעהלהימנע-מיוחדבמבחןלעמודחייבתילדותאירועי

חלקחייתישבוגינוסרקיבוץקסום.עדןגןהואכאילורחוקבעבר
כפימריםזיכרונותביהשאירלאהשנייה,העולםמלחמתמשנותניכר

כשעוסקיםאחרים,ובתחומיםבספרותביטוילידיבאזהשלפעמים
עולםמולהילדותבגילחריגיםאירועיםושארחוץילדיילדים,בבתי
ברורות.לאותשוקותאידיאולוגיהנוטפיבוגריםשל

וטובנחרתותהחוויותלכתיבה.נדלהבלתימקורהיוהמלחמותגם
השניםממרחקלהדפכןשניתן

אלאההיסטוריהלצורכיהאירועיםאתמתעדתשאינהשירית,ליצירה
שירה.-אחרמוסףערךמעלה

באמצעותן.ליצוראלאלתעדןשאיןחוויותמפיקבחייםתחוםכלוכך
פורח,אושומםבנוף ,סואןברחובההולךאחראמןאו·שירהיוצראיש

ובחצרות ,למשלהשנייה,בקומהוהחריגהמתרחשאתגםרואה

בערוציביערות,במדבריות,הצומחמגווןאתיום.היוםשלהאחוריות

לפעמיםמקריניםמשונותבצורותהפזוריםוסלעיםצוקיםהנחלים.
להבחיןמסוגלהמשוררליצור.יכולהאינהאדםשידפיסולעוצמת

בכך.

עולמה,חלקתעלהנאבקתטרףוציפוררחבהכנפייםמוטתבעלנשר
בפנייציבו-בשרפות 1הרעלבמלכודותהגוזלים,בקניבנקיקים,



שאיננהבשפהזאתלבטאכיצדמיוחד:אתגרהמשורר

ומתהדרת.גבוההלאגםאךעיתונאיתיעוד
לשערשהתחברוהיו-לספרישונותלתגובתלבשמתי

כאלההיולחייה,הראשוניםבחודשיםנכדתי"נטע",

שביטאשירשאהבהמיחיתההמלחמות.לשירישהתחברו
הקשוריםלשיריםשהתחברומטייליםנסתרת.תשוקה

 .אחריםהרשיםחוץ""ילדהשער .הארץבשבילילהליכה
עלי.כבדהכובד?מרכזמהושאקבעאנימיאז

זאבבראיליה

ענבים?גידולעםשירהכתיבתמשתלבתכיצד-
כותב?אתהוהיכןאיך

לעסוקמשעמםבו-זמניים.עיסוקיםשילבתיימירוב
הרואההרכבתבתחנתהפקידאומלל •אחדבדבררק

ולצפוןלדרוםחולפותרכבותביומויוםמדילחלוןמבעד
<ראהוחורףקיץהשגרתיתבעבודתונותרהואורק

חקלאות.שילבתיכמורהלעבודתיבמקבילפירנדלו>.

תנועהכדיתוךלמדתימאכל'וענביארטישוקגידלתי
כמעטומהצלחותמשגיאותלומדיםקודם.רקעללא
ובגרותילדףתבגילנעריםעםעבדתישיר.בכתיבתכמו

עיסוק-להוראההמיועדיםצבאלאחרתלמידיםועם
תקופתשקיבלועוליםמוריםעם .ומעוררמגווןאנושי
מספורטאירביםעםעבדתיבארץ.להוראההכשרה
זהגם-וארוכיםבינונייםלמרחקיםבריצותהצמרת
להצלחותהשואפיםאנשיםעםומורכב,מאתגרעיסוק

ושליטה.כוחעמדותעלהנאבקותממסדמערכותועם
במשקשוניםמזניםמאכלענבילגדלממשיךאניכיום

ודיוק,הקפדהמחייבאךמודרניים,במונחיםגדולשאינו

קשההקיץשלזובתקופהכלכלית.ליפולשלאכדי
מדכאיםוהחוםהלחותבתוספתהעייפותשירה.ליצור

אתומנהלחמשלפניבבוקרקםאניהכתיבה.יצראת
תכופותלעתיםפועלים,שניעםהיומיהעבודהסדר
תלויההבצירעונתפשוט.לפועלנעשהעצמיאני

לבציר.שקדמובחדשיםשנעשתההעבודהבאיכות
בשלבכלכלילנזקגורמותהמוקדםבשלבטעויות

שלאחרותבתקופותההכנסות.אתלממשרוציםשבו
שמשמעת-כותביםלכךמודעאנייותר.פורהאניהשנה
ממושמע.פחותאניאולייצירה.לרצףמפתחהיא
הואגילימבנישלחלקהמחשב,כותב?אניוהיכןאיך
שמשרתהמכשירהואממש.שללידידהפךומאייםזר

פתקעלעולהראשוניתטיוטהולפעמיםלכתיבה.אותי
בנוףאחרמסעאוטיולכדיתוךנייר'פיסתסתםאו

האנושי.
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 .;:ז~ךרל /oחר 'tס ,~~;:זגוף~ת~ה iר

חוצות.~ו"אשליךאת iקהיא~ה iז

ס~ים.חדיד rwירוץ~~נרלה.ל.סב 19 ~ס:ינ:יי
V כיק;t~~~םי~~;~~ך~ס .םי~ן. 

~tי~י. 

הקיבוץבהוצאתאורלראותהעומד 9שיריםהקובץמתוך
המאוחד.

 ,שביימתיאחריםומחזותסופוקלסמאתגונה""אנטיבעקבות
את 2009באדינבורוהבינלאומילפסטיבללבייםהוזמנתי
 ,הנריסוןרוובטשכתבקרסיו"של"עדותההדרמטיתהפואמה
הוצגהלאשמעולם ,זופואמה·עשרה.החמשמהמאהמשורר
מחזור •שקספירשלוקרסידה"ל"טרוילוסקדמה ,לכןקודם

שלטרויה"ל"נשותרגסתיהכנתכדיתוךנכתב"טרויה"
 •-2012בבאדינבורוהבינלאומיבפסטיבלשיועלהאווריפידס,

 2010אוגוסט-ספטמבר
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1 
צעירכאישהאמןדיוקן

סופריםשלהאמןדמותעיצובעלהשפיעפלוברגוסטאבשלחייומסע
לאמילדובנפש,בגוףטלטלות,רבמסעאחריו.שבאורביםגדולים

למותושנה 130במלאת .ברבארימאדאםהרומן:לפסגתועדיצלח
המודרני.הרומןאבישל
כתבאחת",בנשימהקראתיפלוברעלזולאעמילשלמחברתו"את

שוקן.ש"זחסדולאישכאמן,התהוותוימי ,-1916במברליןעגנון
אתממיתשהיההמשוררזהלבי.עדנוגעאודותיועלוכל"פלובר

ו'הרבישלקטן'ה'צעטילבבחינתליהריהוהשירהשלבאחלהעצמו
 1מליזנסק.אלימלך

שהואואחרכותבשהואקודםאודותיועליקראסופרשכלהיהראוי

פלובראתעגנוןהעריץחייוכלשומם".ספרשוםהיהלאואזכותב
האמןעגנוןהאמנותית.ליצירהביחסםביניהםמקשריםרביםוחוטים

כמישנודעלכתיבה,ארוכותשעותביומויוםמדישישב ,הטוטאלי
חשששלאכמיאוהדפוס,בביתאפילוושובשובשכתבאתשתיקן
למדלדוגמה>,ללוןנטה<אורחהישנותיצירותיואתמחדשלכתוב

הפשרות.חסרותהאמנותיותחייוומהלכותפלוברהרוחנימאביוזאת
 ,מורכן"ראשועליו:אמר ,ברפלושלהמובהקתלמידו ,מופאסאןגירה
בזירה,מתאבקשריריכמומתוחיםהשריריםנפוחים,ופניוצווארוגידי

 ,מרתכןהוא ,קושרןהואהמילה:עםהאידיאה,עםבעקשנותהואנלחם
אףראהכך ,ואכןבכלוב".·ברחייתשכולאיםכדרךרצונובכוחכרבלן
יצר-להמודעמשהיהיותרואולילה.מודעוהיהדמותואתפלובר

פלוברמעידביום",פעמיםושבעשבעיםמתייאשמרוגז,"חולה,אותה.
בקיוםביותרהפעוטהשעשועבלאחיים,בלאנשים,"בלא ,עצמועל

סדנועלהמכהטובכפועלאטי ,מפעליאתאנימקייםזה,עצובגשמי
מפניהגשם,מפניפחדבלאזיעה,נוטףכשיערמופשלים,בשרוולים

הרעם".מפניהרוח,מפניהברד,

שרביםכדרךחד-פעמיסגנוןבעלגדולכסופרדרכואתהחללאפלובר
הלירית,הכתיבהאלבכללנטהמטבעומכך.ההפךאלאמאמינים,

שניתןכדרךרומנטית,השתפכותשלמידהואפילועמוקרגשהרוויה

קבלתמעולם.פרסםלאאשרבספרותהראשוניםבניסיונותיולראות
אובייקטיביתיאורשלהרגש,ריסוןשלזוהאחרת,התורהשלמרותה

סובייקטיביותהפגנתמכלוהסתייגותהלשוןשלמחושבניפויושל
העקשניתבשאיפההתלבטימיוכלרב.בעמללועלו-הדמויותבעיצוב
חריגהוכל ,בכללגיבוריוולדיבורילדיאלוגיםטבעיתצורהלשוות

אומוצלח,לאאסונאנסמוצאאני"אםכגורלית.בעיניונתפסהמכך

שאמצאעדאיגעואמנםבשקר:שנסתבכתיבטוחנימיותרת,חזרה

ללא ,לתוכןהצורהביןהכרחיגומליןיחסראהברפלומדויק".ביטוי

המשפטיםאלחתרזוהכרהמתוך •כוחוובכך-השנייםביןהפרדהזכות

כדרך ,ולשירלפרוזהאחתמידההתובעיםוהקצובים,ההרמוניים

ובפרוזהוקלייסט><גתההקלאסיתהגרמניתבפרוזהלוהקודמים

בהםשינהגהתנהגותכלליובומליזנסק,אלימלךרבישלחיבורהואקטן"ה"צעטיל . 1

שמים.וביראתבחסידותשלמותשישיגכדיהאדם
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ומודרכת,מכוונתמחשבת,מלאכתהםמשפטיו<סטנדאל>.הצרפתית

-ביותרהחשובהביצירתונמצאלכךדוגמההמקרי.מןדברבהשאין
 ,שאדלשלהדמותבראשהמטופשהכובעמראה :ברבארימאדאם
החברתיתלשכבהסמלהואבובארי>מאדאם<היאבובאריאמהשלבעלה
מסמלתהאתיאיסטהרוקחשלהמטאוריתעלייתושייך.הואאליה

עללפניההוגשההחייםמרירות"כלהמוסר.התערערותאתומבשרת
ובכך-ערוךלשולחןישובהבעודההמאדאםעלפלוברכתבהצלחת"

בעלה.בחברתהמשתעממתהאשהשלהטרגדיהכלאתקיפל

·יצלחלאשלילדותו
ילדיםשנילאחרטובה,בשעהנולד 1821בדצמבר-12הרביעי,ביום

העירוניהחוליםבביתשנה>,חציבתוךלמותהעתידאחד<ועודמתים
מעמידיםילדהזוחיתהשלאהאכזבהלמרות •בן-שבצרפתבוראן

בשםהנולדלרךוקוראיםהזאת,הלידהעלשמחותפניםההורים
האקדמיהוחברלתהילהנודעראשיכירורג ,ברפלושלאביוגוסטאב.

בשלהתינוקשלטבילתולטקסלהגיעמסרבלרפואה,המלכותית

בוגרגוסטאבלרשת>.גוסטאבעתיד<אותןהאנטי·קלריקאליותדעותיו
הואהכל.לחזותבעיניוהופכתאביושלהקפדניתודמותואטאט

ומשתעשעהחוליםבביתמסתובבוברעדה,בחילניתוחיובעתבוצופה
והמוותהריקבוןהמחלה,שלרישומיהםהמטופלים.לפרצופיבחיקויים
 .ביצירתועזביטוילידייבואואףובעתיד ,הילדשלבנפשומוטבעים

באשרכבדיםחששותמתמלאת ,השבריריגוזלהלחייהחוששתה~ם,

גוסטאבלהנראה ,אשילוהחכםהחסון ,הגדולמאחיולהבדיל .ידולעת

הוארגעבכלאחת.ובעונהבעת ,בשכלוומפגרחלשיםעצביםבעל
ומבטובפיואצבעוכאשרמשונהאטימותבמיןולשקועלהתבודדנוטה
משפטלהגותמסוגלואינוחיצוניתהכרהכנטולעצמומשיםהואכבוי.
בנחישותהראשונים,שיעוריואתלושנותנתהיאאמוהגיוני.סדרבעל

ללמודמתקשההברה,בכלנעצרהמילים,אתמגמגםהואוברגישות.
נוראהעצלותלנוכחנחרד ,הגדולהמדעיםאיש ,אביוהאלף-בית.את

רואהאינושהואכךכדיעדאותומרגיזהזה'מטומטם'הוהבןשכזאת,

קיחרטהדוןבסיפורישוקעהילדהיוקרתי.פלוברלשםראויבו
למפלטוההזיהנעשיתויותר.יותרלוהמסופרותהעממיותובמעשיות

להחזיקיודעהואבקושיאך •ברפלומשפחתשלהתובענייםהחייםמן
בהגיעוסרוואנטס.בהשראתסופרלהיותמבקשהואוכבר ,בידועט

אכתוב"אנילכתוב.שווליהאונסחברועםיחדמתכנןהואתשעלגיל
במכתב.פלוברלוכותבשלך",החלומותאתתכתובואתהקומדיות
בפעםשהתלווהלאחראךבראשומתרוצציםלסיפוריםרביםרעיונות
לתפקידמעתהמתעתדהוא ,תיאטרוןלהצגתהוריואלהראשונה
עםיחדמציגשהואמחזות,שלטיוטותבקדחתנותכותבואף ,המחזאי

שרואותמהכלכבמה.המשמשהביליארדשולחןעלנוסףוחבראחותו
השראה.מקורלומשמשקורא,שהואמהכלשומע,שהואמה,כלעיניו

רביםהפוקדשלבאחרים,שלמשורותההעתקהבשלבעדייןפלובר
אךהואעתהטכני.שעתוקכללזהאיןאךדרכם,בראשיתמהאמנים

מלבו.ויחצנהמסלעוינקרהעשוריםשניבעוד-ההפקרמןבאורזוכה

ובספרותבחייםראשוניםצעדים

שלהשמיניתלכיתההחוץ,מןכתלמידגוסטאב,נכנס 1831בסתיו

מתקבלהוא 1832במארסוחצי.תשעבןהוארואן.שלהמלכותיהקולד'
לוחכבקסרקטין.נוקשהמשמעתשוררתשבההקולד'שללפנימייה

"בימיגוסטאב.עלייאושמהלכיםההדוקהוההשגחההצפוףהזמנים
תמיד,בתוכיבערותשוקותמאוד,עצוב"הייתילימים,יכתובהקולד'",
אהבותחלמתיוהרפתקה,טירוףחיילעבראותיהניעולוהטותשאיפות
סימנים.בולתתהחלההמרההאירוניהכולן".אתרציתיגדולות,



הואהאחרים,מןלהיבדלהעיקשתבגאוותו

שלצורהכלעויןהקלים,לתענוגותבז
גדוללסופרכשיהיהגםרשמית.הערכה
הדרךבאותהבדיוקלחשובימשיך

המאיימים.הקולז'כותליביןלהשהתעצבה
רומןכותבהואשתים·עשרה,בןבהיותו

שאנילי"האמן .איזב;המלכהקורותעל

לחברוכותבהואבהעדרך",כאןמשתעמם
העולם.כלפיאופייניתהכהבגישתושווליה

תעלהלאאםכללתטעהלא ,כן"ואמנם
ואף ,מלאראשיהיהשאלמלאבדעתך
צרפתמלכתשלבחייהמלאה,עטיציפורן
החייםהיו[איזנו],החמש-עשרהבמאה

היהמהרהועדמיאוס,תכליתעלינמאסים
האוויליתהמהתלהמןאותימשחררכדור
המיזנתרופיהחיים".הקרויההזאת

להתמידממנומונעתאינההילדותית
גוסטאבזאתעםיהיה.אשריהיה ,בלימודיו

הצרפתיתבלימודיטוביםבציוניםזוכהאינו

אךמילדות,מורשה ,מדילקויכתיבעקב
בהצלחתוהללוהכישלונותעלמפצההוא

בלימודילכלומעלהטבע,במדעי
מזהירביטוילידייבואואשרההיסטוריה

אתהמגולל ,שלמכרשלוההיסטוריברומן
הבורגנות""מנתחפלובר,גוסטאב 3ה·במאהקרתגוכנגדהחרבשכירימרד

לפנה"ס.
טרווילהרחצהבעירעשיריםכבןמבלההואאותההקיץחופשתלאחר
עצמואתומוצאללימודיםברפלוחוזר ,לכךהנלוויםהריגושיםכלעם
שרגתבתוךאךהמשותפים.המגוריםובצחנתהמשמימותבהרצאותשוב

מבקששהואיצירהרעיוןבדמותלהארהזוכההואהספרבביתהחיים
מרגריטשלמותה •שולחנועלמצטבריםרביםידכתבילכוננה.

 ,ברפלוועו.דאחדכתרעלידייםשתי ,בשאולמסע ,מבורגונדי
ומשפט,משפטכלבליטושמעונהקדושייסורילהתייסרעתידשלימים

אינכם"אולי .מחראיןכאילוהניירפניעללרוץלעטועתהמניח

בסיפורופלוברכותבהוי!",לכתוב!לחבר!ההנאה:גדולהמהיודעים
דעותיואת ,כולוהעולםאתללכודמשמע"לכתובהרחה"."בושם

במחשבתךלחושמשמעספר;בתוךלסכמן ,סגולותיואתהקדומות,

לעולם".שםלעמודונשארתגבוה~ןעלמתייצבתמתעצמת,נולדת,
<שבניגודבאלזקשלמאודהפופולאריספרובהשראתחמש-עשרה,בן

ברפלו,מחליטנישואיןשלפיסיולוגיהלחמו>,עבורלטרוחנאלץאליו
ליצירתוקוראהואבמשר.דפקידשלהפיסיולוגיהאתלתארהצעיר
מגיעהזואלגנטית.קריקטורההפקידז'ןהטבע:במדעישיעורבשם
חברו<שהיהפף~~בןלהאלפרד'הקולינרי'המקומיהעיתוןעורךלידי
פלוברגיליונות.שניפניעללפרסמהמחליטוזהבתיכון>,פלוברשל

למאדאםעדהיחידפרסומוזהיהיהאך ,מאושרנפשואתיודעלאאמנם
כיהמביןבהתהוותואמןצעירלאישהזמןעםהופךברפלו .בובארי

ממש.בהםשאיןספרותייםניסיונותרקאלו

האנטי-סנטימנטליהחינוך
אךנפריס,למשפטיםלפקולטהפלוברנרשם 1841בנובמבר 10ב·

בלימודיםשהחלמאזופחותפחותאותומושךדיןעורךלהיעשותהרעיון
אתשוטחהואדין",עורךלהיעשות"בכוונתיעוד.לסבוליכולשאינו

קשה"אבלבקולד'.לספרותשלוהמורהבפניחסמי-בורגנייםמאווייו

משפטבביתפעםאישאעמודלהאמיןלי
איזהלמעןאושכניםסכסוךבענייןואטען

שאפתןבידישרומהאומללמשפחהאב
שלבהקשרעלימדבריםכאשרעשיר.

הזה'הבחורואומרים:הדיןעורכילשכת
כתפייםלישישמפנימצוין',טועןיהיה

שאנימודהאני ,מהדהדוקולרחבות

כללעשוישאיניוחשבתוכימתקומם
והטריוויאלייםהחומרנייםהחייםבשביל
גדלהוהולכתזאת,לעומתיום,מדי .הללו

והוא " ...למשורריםרוחששאניההערצהבי

החלטתי:כןאם ,"וזוהיופוסק,ממשיך
שלושהרומנים,שלושהבראשלייש

אחדשכל ,לגמרישוניםמסוגיםסיפורים

בזהדילו.מיוחדתכתיבהדרךתובעמהם
פלוברלאו".אםכשרוןליישאםלהוכיח

החייםשלהצרבמשעולכימבין
הרחבות"ה"כתפייםבעלגופוהבורגניים,

זקוקהואבתלם.להלךיוכלבאמתלא
האמנות.למרחבי

שאפתניותתוכניותרוחשותבראשו

בותבגודשמאחרדהואזאתעם .למכביר
למדי<ושכיחשגויבאינסטינקט ,ולכןידו

עצומהבמהירותכותבהואאנו>,במדינתנו

שללעיצובןהדרךזוהאומנםשד.כאחוז

לסופרהראוימןזההאין ?מופתיצירות
אללשאוףומתחיל ,עצמואתשואלהוא ?עצמועםיותרשיקפיד

ובזאת-במגירהקשקושיויישארואותה,משיגאיננועודכלהשלמות.
הכתובה.המילהשלהאמתאחראלאהגדולהאחרחיפושובאי ,גדולתו

בעיניו.מושלמתשאינהיצירהמפרסוםלהימנעכדירקשניםיחכההוא

גרידאתירוץמאשריותרלמצואהואהענייןהמשפטים,ללימודיאשר
עתידהוא<שבוהגדולהמבחןלקראתהמשפחה.אתלהרגיעכדי

 ...בעיניהריהוהאנושי"הצדקשווליה:לחברוכותבהואלהיכשל>
מןיותראווילידבררואהאינני ...שבעולםהגדולההמנופחתהבדיחה

גועלמתוךעכשיוזהעלעובדואניהמשפטים,לימודילמעטהמשפט,

כךהיא,באשררוחניתהנאהוכללברגשתכלממניגוזלוזה ,קיצוני
טכניענייןעקבלבסוףאחר".דברמשוםליהנותגםפנוישאיני
הבחינהמועדלאחררביםלחודשיםונקבעפלוברשלמבחנומתבטל
חרוץ.כישלוןהתוצאה:לשווא.אךביסודיות,מתכונןפלוברהראשון.

גם ,מקבלאךלרוח,שזרההיקרזמנועללמחשבהממשהרוסברפלו
מראשהאסוןהרתהבורגנית,החלטתותוצאותאת ,כבדבלבאם

האמנותית.לנפשו

הצעיר.גוסטאבשלראשועלשגיחתההיחידההטרגדיהזוחיתהלא
עםיחדמשותפתלנסיעהברפלונזדמןהביתה,שובולאחר ,זמןבאותו

ב. fהרמושבעלהכרהחסרקרסהלילה,באמצעלפתע,אשיל.אחיו
בהתקףהמדוברפתאום:נבוךהנודעהכירורגאביולוואן.הביתהחזרה

כותבהיקר",ידידי ,כןאם ,לך"דעעצבים?בהתקףאואפילפסיה

כעיןמשהוכלומר ,מוחידםשטףלי"שהיהשווליה,לחברוברפלו

כיעליה,שומרשעודניעצביםחולשתבליווי ,זעיר~פ;~לקטיהתקף
המסבה ,למחלתולהתייחסיכולברפלורקטעם".טובעלמעידההיא
ואולידקה.אירוניהשלבקורטובאובייקטיבית,כהבצורהעז,סבללו
סופרלהיותשעתידמישלגבומאחוריזואירוניההתגנבהבכדילא

לפטוריוכלהואוגם ,לויניחוכעתכיידעברפלוהמילה.מובןבמלוא
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1 
סביבהבורגניהמשחק'מכלעצמואת

לרחייםשנעשהדיןלעורךעשייתו
חיהכפריהנוףבמעבה .צווארועל

הואושקטים.נינוחיםחייםפלובר

אמוכיאםבסירה,חותרשוחה,קורא,

שעהושעהרגערגעחוששתכתמיד

המרץבמלאלעבודחוזרהוא .לחייו
 .הסנטימנטליהחינוךהרומןעל

והמולתההספרותיתמהברנז'ההרחק
רצוןכלבואיןחייו>,כלסלד<שממנה
המונחיםהרביםהכתביםאתלפרסם

עתהמבקשאינופלוברבמגירותיו.
יצירהשבעיצובהאושראתאלא

בבדידות.בצל'שרויבעודנוגדולה,
אםספקמטילאניקרובות"לעתים

אחתשורהולופעםאילפרסםאניח
"ומהמחבריו.לאחדכותבהואמשלי",

הרעיוןיפה,רעיוןזההאיןדעתך'

ברנשכשאתהחמישים,בגיללפרסם

כלאתמאומה,פרסםלאשמעולם
אמת,אמןשהואאמן .•.כתביך?

לתתמבליבלבד'עצמולמעןהכותב
זההרילכתיבה,מעברדברעלדעתו

ליישגדולהאחת"נחמה •מצער

שעליו"בסיסבר'פלומכריזלמצער",
צרהאיזורואהאיננילהישען:יכולאני

עלי".ליפולעלולהנוספת
פלוברנוסע 1846יוליסוףלקראת
קרוליןשל ה~;ט;ר~להזמיןלפרים
שלושיםבתבאשהפוגשהואשםהמתה.
מעשרבלמעלהממנומבוגרתושש,
מציגהוהיאק;להלףאיזשמהשנים,

להכרהזוכה<שאכןכמשוררתעצמה
חבריעםאהבהביהעקבבעיקרולפרסים
מוקסם,פלוברהצרפתית>.האקדמיה

 .לפילגשוק;לההופכתקצרזמןובתוך
הדבריםבחייו'אפיזודהכלכמואך

לסבלוממשיכיםקצרבאושרמתחילים

ואףמנוחתואתטורדתלואיז .ארוך

שנדרתי"אני'ילד.ממנולדרושמעזה
קיומי'פניעלקיוםעודלהוסיףלאנדר
נוזףהוא " ...נוסףאדםלהולידאמוראני

בימעבירהרעיון"עצםאליה.במכתב

למנועכדיואםבגווי'קרהצמרמורת
צורךישנוסףיצורשללעולםבואואת

ן gהשנהרהריהזה,העולםאתשאעזוב
 11 •••עומדבמקומו

קשר.עלשומראךסופיתנפרדהזוגונשנותוחזרותפרידותלאחר
כתבאתולוקחהקדושאנטוניוסשלפיתויואתלכתובמסייםפלובר

לבסוףהמביעיםחבריו'בפנילקריאההדפיםמאותחמשבןהעבההיד
ולאלאשזהאתלזרוקשצריךחושבים("אנחנוהקשהאכזבתםאת

מנסיםהפעםעבודתו.אתפלוברגונזשובלעולם").זהעללדבר
כדוגמתלאדמהקרוביותרמשהולכתובפלובראתלמשוךהחברים
אתתכתובשלא"מדועמהםאחדמציעלרגעלבאלזאק.פרנסהדודן

ךל~ר.ל~.ז'ןהיאוהכוונהבלבולאלאאינהולוני "?י~;לךשלסיפורו
לאשהנשאממנו'גרתמבולאשהנשרישהיהלאחרשהתאלמןולמר'

 .שגעוניבזבזנותוביצרבנימפומניההחולהצעירהקףטיר.~ה,ןלפיןאת
מאחוריהמשאירהכשהיאומתאבדתבחובות,שוקעתבו'בוגדתהיא

ראשואתזוקרפלוברמת.עצמוהואאחדיםחודשיםכעבורקטנה.בת

מאדאםהמופתיצירתאל-ומהרעיוןמצוין!"רעיון"איזהוצועק:
המודרני.האירופיהרומןשלתחילתווממנושבוהספר-כוכארי

הסרטבובארי","מאדאם

בכדילאמדי".יפהאפילואולייפה:
הספרותשלביותרהגדוליםהמאורותאחדאתבפלוברקפקאראה

העולמית.
לאביואותוומקריאהסנטימנטליהחינוךכתיבתאתמסייםפלובר
גוסטאבנרדם.ולפתעמשתעמםהדוקטוראךהבוקר'ארוחתלאחר

ופורץאחתבבתמתעוררואביובזה",לךשדי"דומניאומר:המוקנט
הספרותיותליכולותהאבשרחשלהערכהברוראותזההיהבצחוק.

רומןליצוריכולבידיושעתותיומי"כלבפרט.בנושלולאלובכלל

"הספרות,ממלמל.הואבאלזאק",רההאדוןכמואוהרגוויקטורכמו

כן'אםלינא"אמוריודע!"אינואישלהן?ישתכליתמההשירה,
"שמאאפיים,אחתמנההצעירפלוברלומשיבהדוקטור",אדוני
אינניאניואףיודע,אינךהטחול?שלתכליתומהלילהסבירתוכל
האדם",לנפשהכרחיתשהשירהכמוהאדםלגוףהכרחיהטחולאךיודע,

אהבתולמרותהמהותי'הרוחנילעולמוזרהשמשפחתוחשברפלו
דוחקיםעודשאיןהואביותרהחשובהדברמבחינתואךאליה.הרבה
אתשגםמחליטאמנםפלוברחברתי.ולמעמדלקריירהבתביעותאותו

ויקבעהכלילישכתבהימיו<באחריתיפרסםלאעדייןהזאתהיצירה
הסופריםגדוליעלעמוקותתשפיעאשרעולמית,ספרותיתכקלאסיקה

ובראשנחרצות,קובעבכךדווקאאךג'יימס>,והנויסאנוכז'ורז'

כאמן.מעמדואתעצמו'בפניובראשונה

גדולהאחתנחמה
באושר'נשואהקרוליןאחותוטובים:דבריםרקלכאורהצופןהעתיד

שחיתההאמנותאתשוכחיםמתחתנים,הםאףחבריוברחמה,גדלבן

עומדפלוברורקרחוק,נוסעיםילדים,מביאיםהמשותפת,חלקםמנת
מפני ,הברדמפניהגשם,מפניפחד"בלאלכתובוממשיךבמקום

מכןולאחריולדתאחותומשתנה.הכלאזאךהרעם".מפניהרוח,
לנהלמתחילפלוברמותה.בעקבותמשתגעאמילבעלהומתה.גוססת

שבורהאםלביןבעריסתהעדייןהשוכבתאחייניתביןחדשיםחיים
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חמאדאם

לצרפתפלוברחוזרישראל>ארץ<כוללבמזרחארוךטיוללאחר
כותבהואשלי",הרומןאתלכתובהתחלתי"אמשבעבודה.ומשתקע
מבהיליםואלה ,ליהמצפיםהסגנוןבקשייכעתמבחין"אניקולה.ללואיז
פשוט".להיותבכךמהשלענייןכללזהאיןאותי.

נקראשמו<עלהקדושגוסטאביוםחגו'ביוםבעבודתומתחילהוא
לדידונעשהשלוהעבודהחדר . 1851בספטמבר-19העצמו>,הוא

 .החיצוןהעולםוביןבינוחיץמטילגםאךבוהחוסהעלהמגןלמבצר
חייבמוחלטשקט .סביבוורקאךמתנהליםבקרואסההחדשיםהחיים

הלילהבשעותכותבברפלו'שהריבבוקרעשרהשעהעדבביתלשרור
עובדכולוהיוםכלמתעורר'כשהואמלכים.כדרךומתעוררהקטנות

לעתיםפלוברכותבאזהלילה,היאהבלעדיתשתכליתהבבטלהעליו
בושרוישהואהרוחניהמתחהואעזכהרצופות.שעותשבעבמשך



מוקדמת,הודעהבליעבודתולחדרהנכנסתשאמו'עבודתו'במהלך
ליחיתהדרושהארוכות,הלם"לביחרדה.שלצריחהלפלוטלוגורמת

פלוברבעבודתי".השתקעותימידתכזוהילעצמי.לחזורשעהרבע
ללואיז.כותבהואמתגרד",אנימתייסר'"אנילידה.בחבלימתענה
לאטבאהמשפטמחיקות!כמה ...ולנועלהוסיףמתקשהשלי"הרומן

מתענה,אניכמהידעתאילוהפשוטים!הנושאיםיהיוארורים ...כךכל
להיותויפה"טובלה,כותבהואנוסףבווידויעלי".מרחמתהיית

ולהקפיץשלךהפסוקיםמחבתבתוךהבריותאתלהחזיקגדול'סופר
אניוהנהלומר.מהלךשיהיהצריךכךלשםאך ...ערמוניםכמואותם
שלאאולאחרים,גםשאיןדברליאיןכילישנדמהבפנייךמודה
רתוםיותר".טובלהיאמריכולשלאאומידה,באותהטובנאמר

לפעמיםעצמואתשואלהואפרך'לעבודתנידוןכמושלובארילבו
פרק,כלשללעיצובוכךכלרבהחשיבותלייחסמצדוטעותזואיןאם

הואלבכות",לישמתחשקרגעים"ישומשפט.משפטכלשללניגון
בןרקאנילכתוב.כדיאנושיעלרצוןכוח"צריךללואיז.שובמספר
עזשכההללוההריםבפסגותמתבונןאנינואשתעיןבאיזוהוי! •.•אדם

כתבתיעמודיםכמהאת"היודעתממשיך'הואאליהן!"להעפילחפצי
עבדתייוםובכלאח.דבחודשעמודיםעשריםעשרים.שובי?מאז

השפלותמרירות,התוצאה?זה?כלשלוהסוףשעות!שבעלפחות

'כאשרלחלוטיןחלולעצמיאתמוצאכשאני"לעתים,ועוד:פנימיות".
ארוכים,עמודיםפניעלהבליםששרבטתילאחרלהופיע,ממאןהביטוי

הספהעלנופלאניויחיד'אחדמשפטאפילוכתבתישלאמגלהואני

מנגד'פנימי".ושיממוןעלפוןבמיןחושים,בקהיוןכך'ונותרשלי
עולותדיוק,שלבמידהגיבוריורגשותאתלבטאמצליחהואכאשר

כדיממושבילקוםנאלצתיהאחרוןרביעי"ביום .בעיניואושרדמעות

כתיבה,כדיתוךנכמרורחמיפני.עלזלגודמעותמטפחת.לחפש
הרגשאתשביטאהמשפטועלשליבאידיאההצפוןהרגשעלהתענגתי

בקולבקוראולעשותמגדילאףפלוברלי".שנמצאהסיפוקועלהזה,
נמצאהאםהטקסט.שלהתנגנותואתלבדוקכדיכתבאשראתרם

יעידאוליזהפרטמתחדשת.והעבודהנמחקהכל-רצויהבלתיסלידה
לתרגםבבואהבארוןדבורההסופרתהתענתהבההסיזיפיתהעבודהעל

לתרגום.ניתנתאיננהשבבסיסהיצירהבמופתיותעבורנו
דימקסיםידידובינתיים,עבודה(!)שנותחמשבמשךנמשךזהכך

בשעריכברלהיכנסברפלואתלשדלמנסהעצמו'בפניסופרקאן'
"גישתיונזעמת.גאוותניתבתוכחהלועונהפלוברהספרותית.ה~יצה

הללו:המיליםשכלזאת,רקלךאומרכבר.זההוכרעהאלהבעניינים

לאור'לצאתלהתייצב,מעמד'הזמן'הגיעכברהרגע,זהלהזדרז'
לועגברפלואותן".מביןאינני ...בעינימשמעותכלחסרותהריהן

כמותם"ושניים"שבעיםולעודבזמנוהנחשביםהסופריםשללמעמדם

פוקדת"לעתיםשלו.בכישרונוכבדספקלהטילממשיךתמידאך
בפרצוףהיישרליהלועגיםספקותעצומה,ריקנותגדולה,צרהאותי

זאתאמירלאכןפיעלואףכך!שלי.ביותרהתמימיםהסיפוקברגעי

שצייתיחובתי'אתשהשלמתימצפוני'פיעללי'נראהכיבמאום,
צודק".שאניהטוב,אתשעשיתיעליון'לצו-גורל

ךהה'ךוויףעיתוןעםבחלקיםהרומןלפרסוםחוזהעלחותםפלובר
תועלת""חסריקטעיםלקצץנאלץאך > Revue de Paris <פארי'
לעוררעלולשהרומןרבתישערורייהמפניהחוששיםהעורכיםלדברי
אםמאדשלהראשוןחלקו •שבולכאורההפרובוקטיביותהסצנותעקב

באמצעותנודעבנובמברוכבר ' 1856באוקטובר 1ב·אורדואהבובארי

בתביעהמסתכןפארי'רהש'הרוויוהרשמייםלחוגיםהמקורבמכר
מנסיםשוב .הרומןבפרסוםהנוכחיתבמתכונתוימשיךאם.משפטית

מסרבפלובר"מסוכנים".קטעיםשללגניזתםהסכמהמפלוברלהשיג
ידיעתוובלאאחריומזעריים.שינוייםמספרועושהנכנעמכןלאחראך

אכפת"לאהימה.נמלאפלובראחרים.רביםחלקיםהעורכיםחותכים
ישסואםלי:אכפתלאזההבורגנים,אתמעצבןשליהרומןאםלי:

רה'הדוריואתיסגרואםלי:אכפתלאזההמוסר'משטרתאתבנו
אתלקבללא"יכולתםבעורכים.מפצירהואלי!"אכפתלאזהפארי'

אותהתפרסמוואתםשלכם,היאאותהשקיבלתםומאחרבארי'בו
מעברחילועושההצרפתי'בציבורגליםמכהאכןוהיאשהיא".כמות

 .ברפלושללציפיותיו
הנועזהספרבענייןהמהלכותהשמועותאתהממשלהקולטתכךבתוך
הרומןשלהטקסטב'בעיה'.לטפלמתפנההפניםשרשאפילועדהזה

במוסר"."פגיעותוכמהכמהבונמצאותואכןמגדלת,בזכוכיתנבדק

בר'פלובאחריות.הנושאיםהםוהמדפיסהעורכיםשהמחבר'מאליומובן
זעם.חמתמתמלאאלאכלל'ידייםמריםאינוהקרבה,בסערההחש
ומתייצבהשררה,בנציגיוהזלזולההצטנעותעקרונותאתשוכחהוא
והםהמשטרה,שלהראשיוהמפקחהחינוךשראצלמאשרפחותלא
וכאשראומלל,כתבןלאיזהנטפליםשהם"חשבומפניו.נרתעיםאכן

כותבהואעיניים",לפקוחהחלולחיותממהלישישכלקודםראו

מהשהננוהפניםבמיניסטריוןשיידעוהראוי"מןיומיים.מקץלאחיו
מרגעשהשופטים,משוכנעכךכלפלובר :" ...משפחהבוראןשקרוי

עלשמחכמעטשהואלרדיפותיהם,יניחוהמדובר'במילהםשיובהר
 .שלוהרומןבגללשקמההשערורייה

מודיעתמה,כברהזוהטורדניתשהפרשהכשנראה ,בינואר-15בוהנה

פלוברהמוסר','משטרתשללטיפולהנמסרשהענייןדינועורךלו
כלשהו,לצדקמצפה"אינניעשתונותיו.אתמאבדלאאךלגמריהמום
שבאמתמהזההלואכלשהו'חסדכמובןאבקשלאסוהר'בביתאשב
"בובארי",שלהצלחתהנמשכתזהכלבתוךחרפה"."עלילהעטרתיכול

לקרוא.רוציםאוקוראיםאותו'קראוכולםללהיט.נעשהוהספר
ספרותאיש"אין •יותרמחוזקחשברפלוהמשפטעדהזמןבמרוצת

מאחורי'מתייצביםהכלעלי'מגןואינואותיקראשלאפריםבכל
נטפלתשהיאחשבההיאטעתה:המשטרהעניינם.הואשעניינימרגישים

להמתבררוהנהספרותי:רקקדגלאיזהלידה,שנקרההראשוןלרומן
ליצירתשלה,לרדיפההודותרבהבמידתעתה,נחשבשלישהרומן
מכך.יותררצהשפלוברדברהיהלאמופת".

אחרפרקהרומן'אתברפלושלדינועורךמנתחהמשפטבמהלך
הגיבורה,שהריולעילא,לעילאמוסריבתיאורשמדוברומראהפרק,

שלבכרכרההנסיעהמעמדאתקוראהסנגורחטאיה.עלנענשת~מה,
אפילובושאיןלהוכיחכדיבשלמותוליאוןהצעירמאהבהעםאמה
נדרשכשהואלבסוף,למוסר.החוטאכמובן>עין<למראיתאחדפרט

תרגםרקשהמחברהדיןעורךמגלההאחרונה,המשיחהלמעמד
ובכךפולחןטקסילעריכתהמדריךשלהלטיניהטקסטאתלצרפתית

ואינםשכנראההדתבשםלטעוןהאמוריםאלושלערוותםאתחושף
הנוגעיםכלאתהמשפטביתמזכה 1857בפברואר-7בדיים.מכירים

פלילית.מאשמהכוכארימאדאםביצירת

המדפים.מןאוזלומידהספריםבחנויותאורהספררואהבאפריל
מהםאחדרקבדעתם.חלוקיםהמבקריםאךנדפסת,חדשהמהדורה

אישית"בלתיהיאהיצירהיודעים.כולנושהיוםלמהבמדויקקלעאולי
נט·~ב 9כותביוצר",כוחשלגדולה"הוכחההואוהדברלחלוטין"

רופאשלבנובר'פלוש"מרוכותבמוסיףהואמוניטר'.'להבעיתון
זוחיתהאוליכבאזמל".בעטמשתמשמצוין'רופאשלואחיומצוין

 2מחמאות.ששנאהגדול'הסופרברפלושלללבוביותרהקרובההמחמאה

·:· 
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1 
-הפוךעלהפוך

מקונדואואראקאטאקה

"ברוכיםהשלטכיוםתלויאראקאטאקהבעיירההראשילכבישמעל
 ,) Aracataca <אראקאטאקהמקונדו".שלהקסוםלעולםהבאים
נובלפרסחתןהסופרשלהולדתוכעיירתוידועהבקולומביהשוכנת
 , 2006שנתשליוניבחודשהחלה~לטסיפורמרקם.גארסיהגבריאל

למקונדושמהאתלשנותהאםמקומי:משאלהעיירהתושביערכואז

שלשניםמאהמרקםגארסיהשלבספרוהמתוארתהדמיוניתהעיר-
הסופרנולדשבההעיירהעלמבוססתשהיאהסובריםשרביםבדידות,

וארבע.השמוניםבן

עירייתראש , 2006ביוני-26בהבי·בי·סיחדשותדיווחילפי

השםשינויכיקיווה ,> Pedro Sanchez <סנשזפורואראקאטאקה
הבאיםשנה,מדי-3000ככיום,מספרםמכפירביםתייריםימשוך

עשר.גילעדהמהוללהסופרחישבוהביתאתלפקודכדיברובם
מרקםגארסיהמוזיאוןמנהל ,> Rafel jim e'nez <אבאסג'יםרפאל

ממשתתפיאחוזשכתשעיםאףואולם,ביוזמה.הואאףתמךבמקום,
כללמתוךמחציתשרקמכיווןנדחתה,היאביוזמה,תמכוהמשאל

לאהדברכך,אוכךחלק.בולקחובמשאלההצבעהזכותבעלי 7400
הראשילכבישמעלכיוםלתלותהעונימוכתהעיירהלתושביהפריע

המדובר.השלטאתבעיירה
עיירתבנישלהמקומיתליוזמהמלהתייחסנמנעעצמומרקםגארסיה
פויס,במקסיקו'נדודיםלאחר 1981ב·שבשאליהוארצו'הולדתו
הריאליזםאתהמלווההעיןלקריצתהדהיאזועמדהיורק.וביוספרד
הקוראים,ואתם,אנישתמציתה,בדידות,שלשניםמאהשלהמאגי
בתמימותןהמוגבלותהמאגיותהדמויותאתברצינותלקחתשאיןיודעים

"מאהבמאמרה,תזמורחיהכךעלשעומדתכפיברומן'המתוארות
מיוחדת",פואטיקהואלרחוקהציוויליזציהאלאשנבבדידות:שלשנים
בנישלבאמתוהמשעשעתהפנטסטיתהירדמהלגביגםלנהוגישוכך

בחרזאת,עםבדיונית:עיירהשלשמהעללקוראהשביקשועיירתי'

מןהסופר'דעתעל"מקונדו".השםאתהרשמילאתרולתתמרקם
עולם"זהולשם:המוקניתהמשמעותאתהאתר כוי:r.~~הסבירהסתם,
עמהמביאההאהבהשבועולםבמידה,בהרבהואכזריותרביופיבעל

המציאותשביןהגבולותמיטשטשיםשבועולםשיעבוד'והןגאולההן
לעולמנו".רבדמיוןהדומהעולםזהוהחלומות.לביןהאובייקטיבית

למסקנהמוליכההמבוית,מקונדולביןהמציאותיתהעיירהביןהשוואה

למציאות,הדמיוןביןהגבולעלהזההעולםערשחיתהשהראשונה

כיום.גםמתאפיינתהיאלמעשה,וכךביצירתו'מרקםששרטט
הצפוניהחוףעל '-1885בשנוסדהעוניומוכתקטנהנמלבעירמדובר
 ) Santa Marta (מרתה,מסנטהדרומיתק"מ 80קולומביה,שלביהקאדי

'אראקאטאקה'.נהרזה,בשםהנושאנהרלצדמגדלנה,מחוזבירת
ומשמעותוהעיירה,בקרבתבננותלמטעשניתןהשםהיה'מקונדו'

הקפהלצדעיקריייצואענףהןהבננות .הבנטובשפת'בננה'

שלהולדתובשנתשהתחוללהבננות'ל'טבחהרקעוהיובקולומביה,
תנאיכנגדשמחובננותמטעיעובדימאותנרצחושבו ' 1928-מרקם

הבננותבייצואששלטהאמריקאית,חברהאותםהעסיקהבהםהעושק

ביצירהוכןהסופר'שלהרשמיבאתרשמתוארכפיזאת,בקולומביה.
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מייסטרהזר'הגרינגו'הגיעכיצדמתוארברומןבדידות.שלשניםמאה
עו.דמהןביקשונפעםבננותאשכולכילהלאראקאטאקה,הרברט,
הבננות,מטעיסביבשלמהתעשייהשפיתחונוספיםזריםהגיעואחריו

הברזללמסילתמעברשהשתרעהבאראקאטאקה,נפרדתעירוהקימו
גדלים.וההולכיםהמטעיםבצד

שבדומהבעובדהנטועההעיירותשתיביןנוספתהשקהנקודת

כידוע,נהר.גדתעל-הבדיוניתמקונדוגםשוכנתלאראקאטאקה,
הסופיהיעלמהועדמהקמתהמקונדוהעיירהתולדותאתהרומןמגולל

תולדותאתכך'ובתוךארקדיו'חוסה-בואנדיהמשפחתאביידיעל
ארקדיוחוסהיצאושאליומסעבעקבותנוסדההעיירהכולה.המשפחה
שנתייםשנמשךהמסעבו.להתיישבמקוםלחפשכדינוספיםואנשים

םיהפרפרופהיהםיודמו

זכוכיתעלמיםכאשדהיושמימיוסלעי'נהרגדתעלהסתייםימים,
בספר.כמתוארקפואה,

הומייהעירעומדתזהשבמקוםארקדיוחוסהחולםהמאורעבליל
טבעי'לאשצלילושםדו'מקובושמהמראות,עשוייםבתיהוקירות
לשנותיוזמהיצאהשמאראקאטאקהכפיוהנה,מעולם.שמעולאואשר

ושלמבריתיצירהשלראיתמונתולהציגנדו'מקולשםשמהאת
שלאוחלוםשהיאמציאותמקונדו'מהווהכךבכלל'דמיוניתמציאות

הזויעולםעליהםוגוזרבתוכו'בואנדיהמשפחתבניאתהכולאגורל
קיצוניבאופןשמבטאיםכפיהנורמטיביים,מהחייםונתקבדידותשל

דורות.לאורךמקיימיםשהםהעריותיחסי
בבילוניה,אאורליאנושלהקרובידידוגבריאל'שלהבדיוניתדמותו
תינוקהגורלבגזרתשהוליד<ומיבואנדיהלמשפחתהאחרוןהשריד

לאלהמקונדוקורותביןנוספתדמיוןנקודתמציינתחזיר>זנבבעל
עצמו'מרקםגארסיהשלאוטוביוגרפישרטוטבהיותהאראקאטאקה,של

מקונדואתלעזובבוחרגבריאלשוב:מבליהולדתועיירתאתשעזב
הנוסטלגיה,מפגעישחףכדיוהחרב,הקסוםעולמהאתמאחורולהותיר

אודותיה,עלולכתובלאחורבמבטעליהלהשקיףיוכלתומרר'כדברי
 .עצמומרקםגארסיהגםשעשהכפי

ולאמאגימהדברעם'מקונדו'המילהאסוציאטיביתנקשרתכיום,

·אמריקאיםלטיבומעטלאמכך'כתוצאההמופרך.גבולעלריאליסטי
יורקבניונושאמסעדתואףכ'מקונדוס',ארצותיהםאתלתארנוטים
 • Macondoהשםאתנושאת

לבקריכולבאראקאטאקההמטיילקולומביה,שלהתיירותאתריפיעל
להזיןוגםנטבל'שבהובכנסייהמרקםגארסיהגבריאלשלבמוזיאון



שדותנועם

סיפורוכתוב

לכתובחייבאניזה.אתמרגישאניסיפור.לכתובחייבאני
חיי,עלהאםעצמי.אתשואלשאנימהזהמה?עלאבלסיפור.

שםבודדאיאיזהעלאולי ,דמיונימשהועלאוליאו ,צררתיועל
בעיקר.להתמקדעליבשבילי.לאזהלא,ודולפין.לווייתןגרים
לחמישהלפחותזה,אתולפתחזה,אתולפתחשקורה.במה

אצליח.אניאםנראהעמודים.
שלי.המשפחהאותי?דפקמיאותי.דפקוחייכלאותי.דפקואז

אתמאבדהייתיאומרת,אמא ,כשינקתי.אפילואחיאבא,אמא,

מקבלשתמידכזההמובנים.בכלדפוקדפוק.ילדהייתיההכרה.
הכיתה.שלהחלשלוש .הספרבביתמכות

הלכתישוב.נדפקתילהגיד.חייבאנישנית,נדפקתי ,ועכשיו
כל .אסוןאיזהלה.קוראיםרותינפש.חולתאשהעםוהתחתנתי
הולךוכשאנינפש.לחוליחוליםבביתמתאשפזתהיאשבועיים

ליאמרהיוםבכיתה.החלשהילדכמושובמרגישאנילשם,

לכתובליאכפתלאעבות.שלישהגבותבמחלקה,נפשחולה
יודעלאאפילוהואשכתבתי.מהיקראלאממילאהואזה.את

לקרוא.
ושלושוילהעם ,עשיראניבעצם .שקרהואשאמרתימהכל

בהצטיינותראשוןתוארגמרתישמונה-עשרהבגילמכוניות.

אניועכשיו ,איזוחשובלא ,בארץהאוניברסיטאותבאחתיתרה
כלבאיזה ,אוימקסי.לכלבלילדים,לאשה,הביתהבוולדונוסע

טובאבאאיזהאבא.ליסידרהג'ובאת .אותואוהבאניכמהזה.
בחיים.אותיקידםתמידהוא •לייש
אניאבלבלון",ליתקנה"אבאצועק:והילדמהעבודהחוזראני

היפהפייה ,אשתיזאתלדונה,אומראניאזכוח,ליאיןעייף,
והולך ,בלוןלושתקנה ,איתיוהתחתנהשהתגיירהמשוודיה,

שעה.חציקצת,לנוח

צורה.משנההיאיומייםכלכיכולם,להקוראיםהמשוגעת,

כחול.צבעלההבאתיהיוםלאדום.ופעםלבלונוצובעתפעם
כברמסרבים.הםאבלטריפ,עודלילתתמהצוותמבקשאני

לךתחכה"רותיאומרים,הם 11תנוח,הביתה,"לך .אותימכירים
מחר."גם

בלינותןואני ,ה~ 9נלקנותמיליוןשנימבקשתדונהבבית,
אניבכללמיליון.תשעהבמניותהרווחתיאתמולרקבעיה.

בסרמיכאלאיור:

הקטןהילדהאלופים.מלךאניכמוני.אלוףאיןבמניות.אלוף
ישמחרלשניהם.חיבוקנותןאניבא,הכלבוגםחיבוקרוצה

לחשובלמהאבלהאינטרנט.אתרשיקוםבעבודה.גדולפרויקט
חשובים.יותרהילדיםעבודה.על
צועק,אני ,רותי ,רותילחץ.עוד-ורותיללחץ.להיכנסלארק
נכנסתהמשוגעים,בביתתהייזמןכמה ,עצמךעלתתארגנידי

טוב.אםיודעלא .סיפורכתבתי ,זהוויוצאת.נכנסתויוצאת,

אחד.לעמודאפילוהגעתיולאסיפור.אבלרע.אםיודעלא
 ·:·באסה.איזהרותירותי.עםהמשוגעיםבביתעצמיאתמוצאאניפתאום

מתוךהמגיחיםצהוביםובפרפריםהיפהומדיוםשלבפסלעיניואת
העינייםמאירבשלטלהבחיןיכולהוא ,כמובןשבחיקה.פתוחספר

מקונדו.אולישהיאלאראקאטאקה,כניסתםעםהבאיםאתהמברך

להרוויחניסיוןהכלככלותהיאאראקאטאקהאנשישיוזמתספקאין
קשהזאת,ועםהמפורסם.הסופרשלמתהילתופסוזכמההדרךעל

מההמבדה:אתמחקההמציאותשבומענייןמקרהבהלראותשלא
בדידות:שלשניםבמאהמקונדואתשתקפההשינהמחלתאתשמזכיר
לשכחתוגרמהלמציאותהחלוםאתהפכההזמנים,ביןבלבלההמחלה

משפחתבני ,הרומןגיבוריהחלו ,זושכחהעםלהתמודדכדיהמילים.
סביבם,החפציםשמותאתזעיריםפתקיםגביעללרשוםבואנדיה,

שלה.הרישוםפיעלרקהמציאותאתיכירוהםואילךשמכאןוהבינו
שהוליךמהלהפך.ולאחייהם,אתהרישוםיכתיבמעתהאחרות:במילים
המבויהייצוגאתהפוךעלבהפוךלחקותאראקאטאקהאתלימים
והדמיוןהמציאותשבובעולםזאת,מרקם.גארסיהבשעתועבורהשיצר

 ·:·זה.אתזהלחקותמפסיקיםלא
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והמצד 1
 1ת 1ולעמוס ~ 4 ·~---------------------------

והחומההמצורעלהאגדה

ומתי?היכןהבאים,הדבריםאתכתבמי

עברתםאתאחריהםבניהםאנחנוהנשמורואינם."אחיואתאישצררו"אבותינו

ימיםעלימיםויגביהוהונדבךעלנדבךהקימוהואשרהמשטמהקיראתנצח."

יהרסואותומאדם,אדםולהרחיקלעםעםביןלהבדילגדולובקצףובחמהבאף

ועלימיםמרובהשחוקותאבניועל ,היסודעדהרוסחמלה,בליאחריהםבניהם

האהבה."רוחאותםבצרור ,התפלטיחו

האהבה."ביד ,במלאכיוהטובבידאםכילדם,גאולהאלוהיםייתןהשטןבידלא

עלחייםובהרבותזרעבהקםאםכיאלוהים,יגאלנפשובהכרתדםבשפוךלא

אדמה."פני

השנהביולי-3באשרביאליקח"נהואהכותבידועים,הדבריםלכאורה
נוסחוארבעה"שלושה"אגדתהיאוהיצירה ,לפטירתושנים 76ציינו

כןפיעלואףמותו.לפנישניםחמשתרפ"ט,בשנתשפורסמהשני,
מפתיעים.כההם

אליאב,לובה .הללוהאגדהחומריאת ,כמובןמכירים,וסופריםחוקרים

 ;) 1984עובד<עםשחרטבעותבספרובכךעסקלעולמו,השנהשהלך

ולאחרונה ;> 1991<דביראהבהזאתמהבמחקרהבכךעסקהשמירזיוה

במאמרביאליק,שלהנאמןזכרונוטר ,אבנרישמואלכךעלכתב
 .) 2.7.10 ('הארץ'בעיתון

"שלושהיט>: 'ל(במשליהמאמרעלמבוססתוארבעה"שלושה"אגדת
עלנחשדרךבשמים,נשרדרךידעתים:לאוארבעהממנינפלאוהמה
לו>.שנוספומדרשים<ועלבעלמה"גברודרךים,בלבאוניהדרך ,צור

עלמספרזוגה"ובןהמלך"בתגםהקרוימתרע"זהקצרהראשוןהנוסח
בכוכביםחזהכיים,בלבבמגדלכלאהשאביההמלךשלמהשלבתו

<הימי>המצוראףעלהזיווג.אתלמנועורצהענייםלבןיעודהשהיא
המכשוליםכלעלהאהבהמתגברתשבנה,המגדלוחומותהאבשהטיל
בתכלואהשבוהמגדלבראשמעכוהענייםבןאתהנשרמנחיתכאשר

האוהבים.מפגשאתומאפשרהמלך
העברייההמלךבתמוחלפת ) 1929 (תרפ"טמשנתהמורחבהשניבנוסח

בןואילוים>בלבבמגדלהיאגם<הכלואהארםמלךבתבקציעה

אמידעבריסוחר ,הזבולונימלכישועבןבנתניהמוחלףמעכוהעניים

האגדהאתההופכיםרביםותיאוריםמוטיביםמתווספיםכןכמומצידון.

ומורכבארוךגיאו-פוליטילסיפורהראשוןבנוסחהקצרההרומנטית

מנאוםלקוחיםלמעלה,ציטטנושמהםוהפיוסהשלוםדבריהשני.בנוסח
בתולנישואיהמתנגדארם,מלךבאוזניהמלךשלמהשנושאהסיום

כאןגם •אחיואתשהרגהמושבעיריבומלכישוע,בןנתניהעםקציעה
שבעההנחגגמפוארבמשתהנישאיםוהשנייםלבסוףגוברתהאהבה
מלךכוללהקרואים,המלכיםחשומהתוםעדברורלאכיאםימים,
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בלבם.ארם,

נקודותשתילהדגישרקאלאלהרחיב,בכוונתיואיןקצרההיריעה
רלוונטיותשנעשודיין>,מודגשותלאאך ,שמיראצל<המוזכרות

מאז.מאוד

הנוסחלאחרשנהשתים·עשרהביאליקבידינכתבהשניהנוסחראשית,
 • 1924בשנתבהוהתיישבותוארצהעלייתולאחרשניםוחמשהראשון

יחסי ,המדיניהענייןמשם.רואיםלאמכאןשרואיםשדבריםמידניכר

התרבותיתההתבוללותוהפיוס,השלוםשאלתהסביבה,עמיעםהשכנות
תופסים ,הראשוןמהנוסחלחלוטיןשנעדריםוהעברית>,הארמית<זיווגי
מאורעותבימיאורראההשניהנוסחשנית,השני.בנוסחמרכזימקום

מפליאוהואיהודים> 67נהרגו<שבובחברוןהטבחכולל ) 1929 (תרפ"ט
תביעהלאנקם,קריאותלאמתלהמת,לאומיתתגובהלאבמתינותו.
ישראללארץשעלהגרינברגצביאורישתובע<כפיקומהלזקיפות

הוא.נהפוךאלאהיום')ב·'דוארבמאמריוביאליקלפנישנה

"לעתביאליק:אמרמכן,לאחרשנה ,-1930בבקוננהשנשאבהרצאה

לשניהם.יספיקלעתידוגםהעמים,לשנימקוםדיישראלבארץישעתה
לגרשאומריםאנואיןהארץ.מןהערביםאתלהדוףרוציםאנואין

 .בנולישמעאלבשעתואבינואברהםשעשהכמו ,המדבראלאותם
והביאהארץאלובאהמדברמןחזרישמעאלבה.ויתערוישבואדרבה,

ועושיםהארץמתוךהמדבראתומגרשיםבאיםואנחנו .איתרהמדבראת

'דברים<מתוךבניה-בוניה"כלבעדותרבותיישובשלארץאותה
 .) 84עמ'שמיראצלמובאשבעל-פה',

גריהלטרמפרודיה

החדש,בלבד,האחרוןהפרקבקריאתלהסתפקאוכלכיחשבתילתומי

הספרשלהחדשהבמהדורהיהושעא"במאתמאוחריםגירושיםשל
זמורהכנרת ,המאוחדהקיבוץהחדשה,הספרייה ,פרימנחם<עורך

קראתיהשאראתשהרי ,עליולכתובכדי ,)'מע 453 , 2010ביתן

אפשרותאבללראשונה.הופעתועםשנים,ויותרכעשריםלפני ,בזמנו
ולאכיהושע,ספרותגאוןאצלאפשריתבלתיהיא ,מתבררשכזאת,

הפרקמןונשאבתיהלכתיהקריאה,עם ,וכךזה.כמומדהיםברומן
בסדרוגםהלאה,וכןהשמיניאלהתשיעיומןהתשיעיאלהעשירי

כמוה.חוויתילארבשזמןמענגתקריאהחווייתאלנסחףאחר'

חכלבחודציוסשלהמניפסט
המדורהמןבזמנוהושמטהאחרון","הלילה ,הרומןאתהחותםהפרק

מדיריאליסטיבלתיהואכיהמחברשלחששובשל 1982שלהמקורית

לאחרשבאוברומניםיהושעשלכתיבתולאורהאחרים.בפרקיוויחבל
לרומןעתההוחזרוהואכיום,יסודעודאיןזהלחששכיהתברר ,מכן

כן<לפניפרי.מנחםידיעלמחדשנערכהשגם , 2010שלבגרסה

למנויים>.מצומצמתבמהדורה ' 1991ב·הגירושיםבקנטטתרקהופיע
מדוברעצמו.בפנירבהבמידההעומדארס-פואטיפרקזהובעיקרו

המשוררשלשמועלהקרויהורציוס,המשפחהכלבשלבמונולוג

להיותהכלבשלנטייתוגםומכאן ,הפיוטאמנותמחברהקדוםהרומי

עלפרודיההואזהפרקהעורךלדעתספרות.שלתיאורטיקןמעין
בעזרתיהושעאתמכה"יהושעשבופרק ,והחוקרהסופרהספרות,

הכלב".

המונולוגנגדמתקומםהואחציו.אתבמחברמשלחהורציוסאחדמצד
סליחה,רגע,"אבלוטועןריצה,כדיתוךועודלשאת,עליושנכפה

 ,לךישסיפורהזאת.התחפושתמה?הטעםהם?מההאלההמונולוגים
אתהמההאחריותאתהנעלם.המספרבשם ,עצמךבשםאותוספר



 .... "" .... tוlנ: ...

הישוע.בהuאם

מאוחריםגירושים

בחייםלגמרי'מלאכותיתהצורהזורק.אלי
"תורתעלחולקגםהואאין".כזהמונולוג

"הקוראועלדורשתכזושכתיבההפערים"
מתורתידועיםמושגיםמשמעות",כמכונן

הכתיבהגםפרי.מנחםפרופסורשלהספרות

ממאפייניהתודעה","זרםשלבטכניקה
"אותיגיחוך.בומעוררתהמונולוגי,הסגנון
ולאלנפש,אולמוחתכניסרשמקולהצחקת.
אלאפעריםלאמערבולת.אלאזרםתקבל

איפה.והמציאותאיפההמונולוג ...תהומות
פוליפוניה".אלאכאןצריךאתהמונולוגלא
בהורציוסr:זציואתמשלחהמחברשנימצד

עסקןשלעקומהמראהמעיןלוהמשמש
הסביבהכלביביןמוכרהורציוסספרותי.
האזוריבחוגהרצאה"לתתאותוהמזמינים

מהעלתוהההואהמערבי".הגלילכלבישל
אוקיבוצים,עוזביכלביםבעיית"עלידבר?

<הריחישראל"מדינתשלבריחשינוייםעל
נמאסוכברהללוהנושאיםזה>.במונולוגמרכזימקוםתופסבכלל
עלמניפסטכללית:הצהרהבשבילרק"אזעצמואתלהטריחאם .עליו
לנשיכה".נביחהביןלזהנקראהספרות.מצב
הזוהרשימהאתבלבדלהלהקדישהיהשאפשרחשובה,הצהרהזוהי

האחרותהאמנויותלכלהורציוס.אומרקשה"מצבה"הספרותכולה.
גם"מחשמלים",הציוראתמתחדשת.אינההספרותאבלעתיד'יש

כולהתלויהשלנו"הזקנה"הספרותורק"מחושמלת",כברהמוסיקה

המרכזיתהמטאפורהממנו"."לסחוטמהעודשאיןעייף",'"חומרבלשון
ישנה":דיש"מכונתשלהיאהזהבמניפסטהספרותשל
בטרטורמתקרבתישנהדישמכונתחוזה.אניהנהבעליבותההספרות"את

הזהבקנהפג,חלשונשכח,באביבכברהירוקהגבעולתם,הקציררצועות",

שלזכרשלזכרנושאהאדמה,עלמפוזרשרדיבשקשרקנחטף,הרגעיןנקטף,

מסריחשמןטיפותפולטת,שחורעשןמגיעה,והיאבאמת.שהיהמהשלזכר

אחרחבילהמאחוריהומטילהמלקטתהיבשהקשאתובמהומהברעשנוטפות,

הקוויתמהפעולה ".דףאחרידףשורה,אחרשורהמילה,אחרמילהחבילה,

היהפרטיטורהלופרטיטורה,להחיתהלונמלטת.אינההכלככלותהמשמימה

אונביחהלאמחשבתית.רברגשית,רבזמנית,רבספרותלכתוב,אפשר

 .) 424<עמ'החי"הרגעשלאפונשמתלנשיכה."נביחהביןאלאנשיכה,

"מכונתשלהיפוכההואמאוחרים,גירושיםקריהזה,שספרהיאהאמת
תכלילמופלאה,"פרטיטורה"כולוהואומשמימה.קוויתישנה"'דיש

קולות,שלפוליפוניהשבתזמורת.הכליםכלתפקידיכתוביםשבותווים
שלאפו"נשמתאתללכודבהחלטהמצליחיםורב-רגשית,רב-זמנית

אינוזהקוראהקורא.שלאפונשמתאתבעת,בהוגם,החי"הרגע

שומעיומקהלאחתואדמונית",גבוהה"פרהשלהתנחומיםלדבריזקוק
"אתהלו:אומרתוגםהגשםמפנימחסהלושנותנתהורציוס,של

בוומוצאתאוכלתאניהזההקשאתדואג.אתהולחינםועצבניפסימי

הקרינה.אתגםולפעמיםחלשו'אתהזהבאתהשיבולת,אתהרגעין'את
ליהנותאפשרבמיוחד'רקובלאהקשאםהממוצעת.הקוראתאני

שבסופומי-הממוצע;תהקורא;תשגםהואנכון .) 425<עמ'ממנו"

ליהנותיכול;ה-הדורותלאורךהקלאסיתהיצירהאתמשמרדברשל

מכך.יותרהרבהבוישאבלהזה,הפוליפונימהרומן

במאפייניםמשופעלבדוהאחרוןהפרקוהמצאה.דמיוןעתיררומןזהו
הורציוס:דוברשבוהכלביהסגנוןלמשלבלב.דעבורושנבחרוסגנוניים

כברבוודאיהקוראהפועל".לפניראשון'יהיהשהעצם"משתדלים

שהובאוהכלבשלמפיובמובאותכילבשם
כלל>בדרךהמשפט<מושאהעצםשםלמעלה,

 .בסופוהמופיע<הנשוא>,לפועלתמידקודם
בודדביסקוויטיצאתי'המטבח"דרךלמשל:
רוחואתהתואםסגנוןוכדומה. " ...חטפתימצלחת
מעייניו.בראששהעצםהדוברשלהכלבית
הכלבאתהמאפייןנוסףותמסיסגנונימאפיין

מנגנוןכלבעצםלריחות.הגדולהגישרתןרהוא
<כפיהריחעלמבוססשלורצוני"הלא"הזיכרון
גייתערשלהטעםעלמבוססהואוסטפרשאצל
המשפחהבניאתלומזכירהואהקטנה>.המולן
התותשקיתשלריחה •חיבהםהמקומותואת

מבקשהואממנהלנעמיקמינקאיהודהשמביא
"אתגדולה:התרגשותבכלבמעלהלהתגרש,

נדהםבגדיובקצותגם •..רחרחתיהאבודהריח

נרגש".מתעלףולביקלטתי'
המסעשלשום,תנמזלעגנוןשללבלקבמחווה
לרגעחושבהוא<שםבירושליםעורךשהוא

מסעהואוסמטאותיהרחובותיהבכלבעם")משפחה"להחליףאפילו
שלהמנטה"ריחמחילות","ריחהמים",בורות"ריח-ריחותבעקבות

הקולקטיבי".הלא-מודעאת"להריחבמטרה-וכדומההאבנים"אזוב

הנצחי""הקונפליקטאתגםיהושעמחמיץלאשלוהמשגעבהומור
והרעיד,גילה,הגדולבמרדשנהרגכלבשל"ועצםבירושלים:הקשור
 .) 444<עמ'ומרה"בוכייהנפשו

רם?ושותתתפצועהספרות

אלה,ארס-פואטיותאסתטיותבשאלותהרבהעודלעסוקהיהאפשר

אתיותשאלותמפניהמונולוגשלהאחרוןבחלקונדחותהיואילולא
העורך'מדגישעצמו'הספרגבעלוגםמקומות,בכמה .מהןחמורות

אם .כיצדמפרשואינוכולו"'הרומןאת"מהפךהאחרוןהפרקכי
שניעללהצביעאוכלהריבלבד'האחרוןבפרקלעיוןעצמילהגביל
 .עצמואתגםמהפךזהפרקשבהםמקומות

שעליוההכנותעלהורציוסמדברלאורכווכןהפרקמתחילתכבר
כביכולהםהאחריםדיבוריוכלשלו.האחרון""המונולוגלקראתלעשות

שבהםהימיםלתשעתשבמקביללזכורצריךהזה.למונולוגהכנהרק
והמונולוגדומיםימיםתשעההודציוסעלגםחולפיםהרומן'מתרחש
מתקרב,הזהשהמועדככלהרומן.שלהאחרוןליוםמיועדשלוהאחרון
לעכומירושליםששבלאחררגיל.מונולוגזהשאיןהסימניםמתרבים

להתגרש>,יהודהמבקשממנהנעמי'נפשלחוליבמוסדמאושפזת<שם

אוזניאת ...מונולוגלאיזהשםלך"מחכיםהסביבה:כלבילואומרים
המונולוגאתהמונולוג".שםכןאםהשמועה.הגיעהאליהם'עדזקפתי
החלו"ואזהזה.המסויםבמקום ,"םש"אפוא,לשאת,עליוהאחרון

הדברןהכלבואולםלהחזיר".אותיהמשוגעיםלבית ...לדחוףאותי
הנהריק."ראשיהאחרון.במונולוגידברמהעליודעאינולפתעהזה,

 .) 451<עמ'אחת"פתיחהמילתאפילואיןוליקרבהמונולוג

העלילותשכלבדומן'סינגולרית""נקודההואלדעתי'זה,מקום
רק,אומרהדבריםלהבנתאבלהדיבור'אתארחיבלאאליה.מתנקזות

הלילהלשובועומדממנהשהתגרשנעמי'שלבעלהקמינקא,יהודהכי
האחרון.ברגעמתחרטקוני,והמעובדתהחדשהלאשתולאמריקה,

גםשהואאביב,בתלהביתעלאומר.הואלא",הביתכן."גירושים
לעכו,מחיפהשובפתאוםנוסעהואוכךלוותר.מוכןאינוהמולדת,
במגרתמוצאנעמי'שללביתןמגיעבגדר'הפרצהדרךבחשאימתגנב
להסוותכדי •עמואותםונוטלהבית,עלהוויתורוכתבהגטאתהשידה
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1 
נעמי.שלשמלתהאתלובשהואביציאתועצמו

יהודהאתומזההבעכולמוסדמירושליםשבהורציוסשהכלבהרגעזה
אבלהפרצה.לעבראחריוומזנקבמרוצהפותחהוא .בכניסתוכבר

המונולוגשלתחילתוכאןהדוקרני.בתילונלכדאותהמחטיאהואאבוי,

כנקודהקדימה.ולאלחזור"לא :>ל"עשלי'<ההדגשותשלוהאחרון
מבין.אניעכשיוקורע.אניבשריואתלגדר'מעבראבאריחתקוע.

עצמיאניבמעשים.אלאיחיהבמיליםלאהאחרון,המונולוג
 ,) 452<עמ'פצועה"ספרותדמי.בשרי,ופרוותי,עוריהמונולוג,

ואסיצביידיעלהתילמגדרשחולץלאחרהמונולוג.שלסופוזהאין
אביהםשגםשידעומבליאמםאתלראותשהגיעויהודה,של<בניו

ודםבראשךעפר ...הלילהבצעקתהמונולוג"זהממשיך:הואשם>,
ממש.קנטטהכזאת."מוסיקהמצלצלת,מלודיהרוקדת,שלשלתבגבך.

השתוללותכלביםנביחותהאחרון.המונולוג ...האחרוןהלילהזה

המקהלה.""
 ' 1991במהדורתהספרשלשמוגםהואכזכור'הגירושין'קנטטת

נביחות,צעקות,של'בלילמסתברוהיא,המושמט,הפרקאתהכוללת
הורציוסשלהפואטיתבתפיסהברורמהפךחלכאןתרצו'אםויללות.

ומעשים.התרחשויותונעשיתמיליםלהיותחדלההספרות<ומחברו.>
אלעצמומטילהורציוסהכלבלנהמה.ונהפכתדיבורלהיותחדלההיא

המגלםגופו' .בעליולמעןהתילגדרעלנצלבוכמוומחטיא,הפרצה
דם.ושותתפצועעצמה,הספרותאת

שספרותברורפצועה.ספרותומהימיליםללאמונולוגמהובטוחאיני

באמתהיאוכאןהרגילים,באמצעיהלהיכתבלהמשיךיכולהאינהכזאת

נפסקת.

הקודםהפרקבסוףלטרגדיה.נהפכתהפרודיהכאשרחלנוסףמהפך
החוצהבדרכונתקלאשה,בבגדימחופשקמינקא,יהודהכימסופר'
ממלמלמוסה .קלשוןבידוהמחזיקבמוסדהחוסיםאחדהענק,כמוסה
אונעמי'שלכבעלהאותוזיההאםיודעאינוויהודהנעמי""נעמי'
להרגיע"צריךכיסבור'יהודהלנעמי.אותווחושבטועההואשמא
ממדי":החדהנקיהמקורי'השיגעוןזה .הומורלואיןאבל .אותו

לנפנףמתחיל"הענקבהמסתבךאבלהשמלה,אתלהסירמנסהכשהוא
בצרהאתהפתאוםשכזאת.צרה .בהןאחוזשהקלשוןמביןולאבידיו'

 .) 417<עמ'איומה"

המקוריהספרנחתםפסח")של"ראשוןהתשיעיהפרק<סוףאלהבמילים
 •-1982מ

צביהבןהאחרון"."הלילההעשירי'בפרקהמשךלוישהחדשהבגרסה
הורציוס .אותולחלץהורציוסהכלבאתושולחהפצועאביואתמזהה

שובעפים.ניירותקרעיומתחפר.חופרמזנקהאבניםעל"אנימספר:

הנההוא,"הנהבלשוננו:[קרי,הנההואהנה,הואנייר.רקנייר,

"הנחבלשוננו:[קריהנחליהנח.ליהצעקה.אזאבל ".]ל"עהוא",
 .) 453<עמ'תם"המונולוגנפסיק.פה .]ל"עלי",הנחלי'

<העשירי>הנוכחיבפרקהסוףופרודי.עמום<התשיעי>הקודםבפרקהסוף

למות.ליתןלי"'הנחלי'"הנחמהורציוסמבקשיהודה •גיוטומפורש
אחרונהאחתפסקהעודישהורציוס.שלהמונולוגתםאלהבמילים
לאאבלחירש.אניאילםאנידי."המונולוגהרומן:אתהחותמתממש

עמוקרעבמים,ובורותמתוקחלבעזים,גללישלסופהרוח,אלאריח

מלקקת".הדםשאתסחוטהלשוןנוכחת,נשמהאיום,שליצמאשלי'
והחייתיתהטבעיתלשפהשבהואנדם.הספרותחובבהמשכיל'הכלב

והדם.הצמאהרעב,שפתשלו'
יהודהשלבמותומסתייםהקודםהספרכילומראפשרמסוימתמבחינה

במותםלפחות,סמליתמבחינהמסתיים,הנוכחיהספרואילובלבד'
סבוריםהענק,ומוסההורציוס<צבי'והכלבנעמייהודה,השלושה:של
בבגדיה>.לבושהיהשיהודהמפנינעמי'שזו
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יתרעריכת

בידילשוניתמבחינהמחדשהספרכלנערךהנוסף,הפרקמלבד
פרינוזף ) 31.03.10 ('ספרים'למוסףתגובהבמכתבפרי.מנחםהעורך

כותבהואהחדשה.העריכהאתדיוהעריךשלאבלבן><אברהםבמבקר

פשוטהמעודכןהטקסטאתהופכיםהנוסחיםבין"ההבדליםהשאר:בין

טיוטההיאהקודמתהגרסהיותר."ומדויקומנוכשמתוקן-יותרלטוב
כך!כדיעדהישן".הנוסחאתלהדפיסתוסיףלאההוצאהבלב.ד
בדוגמאותולהראות,הנוסחיםשניעלהדיבוראתלהרחיבהיהאפשר

אסתפקפחות.ספרותילטעמי'אבל'יותר'ברוראוליהחדשכירבות,
מובן.לבלתיהטקסטאתעושה"מתוקן"להיותשהרצוןאחתבדוגמה
<עמודיםנעמיאומרתהמקורי'בספרהסדר","לילהשמיני'בפרק

280/1 <: 
ולהשאיר'לברוחכברהמבקשהמיואשהפחדביןלחצותתבין?האםהבדל"יש

הרוחבפחד,המתכווץביןלחצותנשאר.היהודאימשהונשאר,שהיהמשהו

מדומה,בשליחותהעולםאלבחרדהפונהבעצמה,הנוברתעצמה,אתהמפרשת

מתאבדת."

 :) 348<עמודנעמיאומרתהחדשהבגרסה

משהוולהשאיר-לברוחכברהמבקשהמיואש,הפחדלביןלחצותתבין?"האם

הרוחלביןבאימה,המתכווץלביןלחצות .נשארהיהבוודאימשהונשאר'שהיה

מדומה,בשליחותהעולםאלבחרדההפונהבעצמה,הנוברתעצמה,אתהמפרשת

מתאבדת."

<בתוספת"לבין"המקוריתבגרסהיהושעשל"בין"אתהופךפרימנחם
<"לחצותלדעתימובןהראשוןשה"בין"בעודהחדשה.בגרסההשימוש>ל'
אתאחריוגורראשרהחדשה,בגרסהה"לבין"המיואש"),הפחדבין

המיואש"),הפחדלבין<"לחצותמשמעותחסרהואלבין""ביןהניב
באימה"),המתכווץלבין<"לחצותבהמשךוכן

חישיריםספרשהואמבחר

גםאלאבשירתו'רקלאניכראמיתי'תרבותאישחכם,משורר
אלירזישראלמשירילאורעתהשיצאהמבחרהספרותית.בהתנהלותו

<הקיבוץבוושטייךדרורבחר 2010-1980שיריםמבחרדחופיםדברים

כזאת.להתנהלותדוגמההואעמ') 390המאוחד
השירים""כלאתלהוציאשנוטיםאחריםחשוביםלמשורריםבניגוד
לסופרהבחירהכאןנמסרהלבדם,המלאכהאתולעשותכרכיםבכמה
מתוךנעשההמבחרלמשורר.חיצוניעורךמעיןהמשמשצעירומבקר

אינההתוצאהאולםכתיבתו'שנות-30ואלירזשלהשירהספרי 23
רצהכיבוושטייךכותבהספרבפתח .מאווררספראלאכבד'כרך

לרחובולקחתבתיקלשאתושאפשרמעכשיו'חי'שירהספרליצור
שירתלדבריו'נפרדים.לשעריםהספרמחלוקתנמנעגםלכןולים.
פרקיםהםספריוכלדברשל"שביסודומפניזאתמאפשרתאלירז

הגדול.האריגמתוךאחדחוטמציעהזהוהמבחרגדול",אחדבשיר

השירהבנוףייחודיתהיאאלירזשלהשיריתשכתיבתוספקאין

תחתשנכתבהראשוןספרולחםביתדרךמהופעתהישראלית.
החולפיםהדבריםבשבחועד-1980באיברהיםמתיאג'ורג'הפסבדונים

לשנה.משנהומתגברתנמשכתפוסקת,בלתיכתיבהזוהי ,-2010ב
המשוררקיוםאתהמזינהממש,קיומיתכתיבהשזולינראהלפיכך
והעולםהואיחדלולרגע,ולוממנהיחדלאםאשריומיומיכמעשה

לוכתבשגםבוושטייך'דרורשבחרהמבחרשלחשיבותולהתקיים.



שהואיפה,דבראחרית

השיריתלתופעהמעניק
עבורומשמעותפשרהזאת

יגור<כבכאןגםהקורא.

במיניארכניתדברלאחרית

בוושטייךהעדיףכתבי")"כל

מלומדתמסהלכתובשלא
התפתחותאתהמלווה

לברראלאבספריו'המשורר
אתלשנותאלירזיכול"איך
לאחריתשלו<הכותרתחייך"
כזודבראחריתואמנםדבר.>

ובמקרהלדעתי'חשובה,היא
בחוטלקשורמצליחההזה
הספרים 23כלאתאחדשני

אחת.לאגודה

שהואכפיהעולם"בתוךהיותנו"פלאהואעניינוהזההשניחוט

 .) 2010החולפים,הדברים<בשבחאלירזשלהאחרוןבספרומנוסח

ממנוששורהקיץ'חגיגתאלתרמןנתןשללספרומתחברזהספר
הראשוןהשירהעץ".יידלקינועעלהאםכי"נדמה,מוטו:לומשמשת
סמויהובאש<תאנה>בעץהואגםעוסקאלירזשלהראשוןבספרו

אלירזישראל
ןחףפיםזכרים

: T • : • 

-0שיריםמבחד  20ו 1980

נרדשסייןדרורבחד

 .בוהבוערת
בהסונטותוילקהגםכתבכאלהעציםעלכימצייןבוושטייך

זנדבנק>.שמעון<מגרמניתלעבר!"טהורזינוקזינק"ועץלאורפאוס:
לזינוקמתכווןהואהעולם"בתוךהיותנו"פלאעלכותבאלירזכאשר

הכלהפלא.הוא"הזינוקהדברים.שארכלשלולזינוקםהעץ'שלכזה
כותבבזינוק",להבחיןנכוניםנהיהאםלקראתו'אנונזנקאםיזנק,

המכניסהאלירז'שלשירתולהבנתבהחשוהארהלטעמי'זו' .יןבוושטי
 .בעצמואליהלהגיעמסוגל><אומתפנהתמידשלאהקוראבדעתסדר

הולך;"אניאומר:זהבהקשרבוושטייך><שמביאמאלירזהציטוט
ללמדיכולהזה"הספרבוושטייך:ומוסיף/לקראתי".ההולך;לקראת

לקראת".ללכתלזנק.אותנו
מלמדשהואמפני-בוושטייךכותב-חייךאתלשנותיכולאלירז

אלכךלגשתוגםולאט.מחדשהמיליםואלהדבריםאללגשתאותך
הולךהוא .משוררלהיותשלוהקוראאתמלמדהואהזולת.ואלעצמך

משורר?להיותללמדפירושמההעולם.בתוךאותוומדריךהקוראלצד
והחוצה.פנימהלזנקללמדלחיות.ללמדאלאלכתוב,ללמדהכוונהאין

סדרתתזכורות,רצףלדבריו'הואבוושטייך'אפוא,שבחר'המבחר
"פלאאתלנולהזכירשנועדולמקרר'במגנטלהצמידשאפשרפתקים,
יכולאלירזלחיות.כדילהתעוררלנושקוראיםהעולם",בתוךהיותנו
אותךללמדיכולשהואמפניבוושטייך'כותבחייך'אתלשנות

יומיומייםבמצביםאלאמיוחדים,במעמדיםרקלאוזאתלהתעורר.

לאלי;/ומחכהכאןהעומדהכיסא;אלמאשריותר"קרוברגילים:
וכיסאותפעמיחדמאורעאיננהההתעוררותמעולם".אישאלהייתי

הכיבויגםכיומוסיףבוושטייךכותבמחדש",ניצתשיר"כלרבים.יש

שירתווכך'תרדמה".גםלהיותחייבתהתעוררותשתהיה"כדיחשוב
שמהםוהער><הנםוהבהירהאטוםאתמחדשלארגןמציעהאלירזשל

כפיבשירים"ימים"להמתיקמבקשתאינההיאהאנושי.הקיוםמורכב
בשירים.להחיותםאלאזך'שהציע

שירה,עלחושביםאנשיםכאשרמעניינת:בהבחנהמסייםבוושטייך
מקושט,דיבורבמופגן.שירימשהועלחושביםלרובהםכותב,הוא

שירכזה.דיבורדורשעליומדברשאלירז"הפלא"כאילו •ססגוני
וכךהזאת.הפלאאנרגייתכלאתאליושואבאלתרמןשלטיפוסי

השירהאחרת.שירהכותבאלירזמופלא.דברלהיותהופךבעצמוהשיר
ולאהפלא,עללהצביעפלאית.לאבלשוןהפלאעללדברמנסהשלו

 .השיראתזוכראתהאלתרמןשלשירקריאתאחרי •בצבעיולהצטבע
ואף .השיראתקוראעצמךאתזוכראתהאלירז'שלשירקריאתאחרי
אלירזשלשירתוהריאלה,משורריםשניביןהמשותףמןהרבהשיש

דרךעצמואלחוזרהקוראלהמשיכה.שאפשרפעולותסדרתמציירת
בוקעתמוסיקהשומעולפתעברחובשהולךכמיהאפורות,המילים
דברשינתהלאהיאעצמנו.אללרגעאותנומחזירהוהיאמחלון,

משמעות.להרההרגעאתהפכהפסקול.לההוסיפהרקבמציאות
להולידםעשוייםהםולכןאלירז,שלמשיריורביםהולידוכאלהרגעים

ואורניקוד,נוסףיומיוםשלפשוטים"לפעליםהקורא.אצלמחדש

דבריו.אתבוושטייךחותםהמטבח",אתהאירחדש

בפניחשיבותלהםיששלו'דברואחריתהזההמבחרכילומראפשר
יילמ.דשעודמופתבקובעםעצמם,

שנקטעההכרות

כשנהלפנירקאישיתהכרתי ) 2010יוני 1936-<ינוארערפליבועזאת

הכרתי'מחקריוואתערפליפרופסורשלשמואתספרותי.בערב
הבכיריםהחוקריםמןהואערפליכן.לפנישניםעשרותכמובן,

טשרניחובסקי'עלומחקריוהחדשה,העבריתהספרותשלוהמקוריים

המעוליםמןהםונוספיםעגנוןעמיחי'אלתרמן'ברבר'ביאליק,
מהוראהפרישהלאחרבגמלאותהיהכברכשהכרנושבנמצא.

מהדברשיתרוםממנוביקשתי . 2005בשנתאביבתלבאוניברסיטת

"כיהמסהאתלפרסוםאלינוושלחמיידיתנענהוהוא ' 77ל'עתון

'ראיעלמאוד"עדבזבזנייםהיינו

מתוךטשרניחובסקי'שלאדמה'
לזכרושהוקדשהשבכתובים,ספר

במלחמתשנפלאגיןמולהרעושל
הופיעההמסהואכןהימים.ששת
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המעטותהטלפוןבשיחות .' 77
פרסומה,לקראתבינינושקיימנו

החדשספרואתערפליליהזכיר
בספרותמחקריםהמודדיםשורת

שהופיעהחדשה,העברית

ביקשו 2009בשנתכרמלבהוצאת

במדורי.אליואתייחסכיממני

שהתפניתיעדחודשיםכמהעברו

ערפליבועזלספרוהתייחסותיואמנםלכך'

יוני· ) 348 (הקודםבגיליוןמופיעה

זך"שלכמבשרו"ברברהכותרתתחתזה""מצדבמדורי 2010יולי

ברברעלאור"לאבוודאיאבלגמורהחשכה"לאבפרקעוסקתוהיא
ביקורתיתהתייחסותמסוימתבמידהזוהיערפלי.שלבספרוזךונתן

הגיליוןהורדתלאחרעליה.יגיבכיצדלדעתמאודסקרןוהייתילמאמרו

הספקנולא •מותועלהמעציבההידיעהאלינוהגיעהלדפוס<הקודם>
המוות.סיבותאונסיבותעלדבריודעאיניההוא.בגיליוןזאתלצייד

מבקשאניזאתעםבראשיתה.ונקטעהמדיקצרהחיתהבינינוההכרות

ואבריךעלחבלדגול.חוקרשללזכרוציוןתשמשההיאשהרשימה

 ·:· .משתבחיןולא
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ו
הרפזלאה

י 7דמזועידן

גופהואללאדמהאותימצמית ,עלימכיבדהואמוצא.למצואצריך
 .סביבוסובבשליהיוםכלהגאולה.אתממניומונעליליתשל

לכסותלישיאפשר ,קץעדוטוהרנזירףתלעצמימבטיחאניבבוקר
ביניהםולשלבמהק~להוצורותדבמויותהגדוליםהבדיםאתבטהרה

הקדושות.האותיותאת

וחשיבהאונףתהמבטיחיםהכשרים,המזונותאתאוכלאניבצהריים

רקבדמיונירואהאנילשקוע,מתחילהכשהשמשמידואולםחיויבת

הארורה.ליליתשלהשעירההמערהאת
 .לימחייכתהיא
 .בשמיחרשקוראתהיא
הבזוייםהמשחקיםאתאיתימשחקתחליפות.ומתגלהמתחבאתהיא

שלה.
אותומחליקבסיס,הדבעלמורחאותה,לראותלא ,פניאתמסבאני
שהשפכטלוהגבשושיותמעגליות,בתנועות,שנעהשליהרועדתביד

אתרואהאני ,בבדלהביטחוזרוכשאנימתכהות.הדבעלמותיר

 ,אתמולשציירתילייבוש,המונחהבדעלהפעםהשחורה,הגיזה
אתוממלאיםשביםהחטאהרהוריוכלבאחתפורצתשליוהתשוקה

 ,אותימאמללהאיברכאב.עדנמתחהעורלהשתגע.עדוראשיגופי
עדהגוף.צורכי רס~.?דרבליייוותרשלאאנייראכיעדן~ימושך
שיריםהכותבתליפעת,מטלפןאנימפלט.שאיןמיבןאניהערב

לילית,כשלבהתגרותבימביטהכשהיאחילונית.בקדושהעצובים
המתוקילראשזהאתתכניסהחילונית.תפילתיזו ,ליאומרתהיא
 .הזמןעלחבלחילונית,קדושהגםיש ,כן ,כאילושלך
הקופצנית,בשפהכותבתהיאשלההחילוניותהתפילותאתגם

שלה.הגוףכתנועות

לדברישזה,בסינמטק,לסרטאובמוזיאוןלקונצרטהולכיםאנחנו
המחירזהיודע,אנירקהאמתאתשלי.החילוניהחינוךהיפה,לילית
שהבילוימחכהסבלנות,חסרואניהסוררי~ריסיפוקעלמשלםשאני

אפילוהליליתאתשפגשתימאזאליה.ללכתשנוכל ,כרביסתיים

במוסיקהישבאך.אתבעיקרהאשכנזית.המוסיקהאתלאהובלמדתי
הצליליםשלהטוהרנוצרית.קדושהשזאתלימפריעולאקדףשהשלו

מתוךנכתבהואמוסלמי;אונוצריהואאםגםטוהרהואהשמימיים

ניסיתיאחתלאהערלים.~פותכלמעלומתעלההנפשנימיאותם
שלאהבדיםאתכואבבזעםחתכתיותמידהצליליםטוהראתלצייר
לתאראצליחאחדיוםמתייאש.אינניאךהקדףשה,אתלספוגצלחו
רוחניותשללפסגותהמתעלים ,ראשיסביבהמרחפיםהצליליםאת

במשךאולילי.מובניםלאעדייןהישניםהצרפתייםהסרטיםנאצלת.
היאאםגםתמונה,היאתמונהאבלאותם.גםלאהובאלמדהזמן

הוא ,מובןאינואםגם ,הסיפור-הזרימההקומפוזיציה, .לבןבשחור
מניחאניגדולהבקדושההריאותן?מביןמי ,שליוהתמונות .סיפור

הגדולים.הבדיםעלהצבעאת
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1 
בתלתליםמוקףבתוכה,להישאררוצהאנייפעת,שלביבתה ,כךאחר

שלמעלההשחוריםבתלתליםהמרופדשליוהחזהשלמטההשחורים

והיאשלהוהמסעיריםהמוזריםהעונגקולותאתמשמיעהכשהיא
תשעים,מטרבגובהכאילו י~~~אףראיתישלאלךנשבעתלוחשת,

 .הדרךסוףממש ,כמוך
אלוהיםגבוהים.היוללילית,מספראניתנעם,מהכפרכהןמשפחתכל

כנפיעלארצהשעלהסעדיה,סבאליאומרהיהגדולים,אותנועשה

למקומה.עטרהשנשיבואוןקומהלנונתןהואמתנעם,נשרים
וההבלעורילתוךליליתצוחקתשלי!המתוקהפיןבעטרתאוןסבבה,
החטא.פעליורבהבינהחדלהכסילאתמזקיףהחם
בעיניה,רואההסודישמהאתשפלטתי,מתחרטעוצראנילילית,לא

אני .שלייפהיפעתלאאמיתית,בהתכוונותלהנושק ,העלבוןאת
במבטה,סליחהישאםובוחןליליתשלהאיילהעינילתוךמביט
נתגנבלמעןהנפש,ואוןגוףעזיגדולים,אותנוהצמיחאלוהים ,הביני

בכפר.שלנוהכנסתלביתהנהניםעטרתאתונחזירהערליםלכפר
הנהנים,מזרעהנפשבעזיהיההואגם ,שליסבאשלסבאשלסבא

שגזלוהקדושהה 9 ~~ה~תאניאשיבלכשאיטהר .דרכוצלחהלאאך
שמועלאותיקראולחינםלאהישן.הכנסתביתאתלקשטהערלים,

 .אמנוןהיהששמוסביסבסבסבשל
קרמיקהנ;ו~ת J/בשביללתימןהדרךכלתחזורשכאילול'גידרוצהאתה

שבורה?

ובקדושה?ביעודשליהיפהליליתמבינהמה
נשארתיהחלום.באמצעלדבאותהאשאירשלאיפעתיבקשהפעם

שםואשארשלההכמוסההמערהאלאתגנבשבבוקרחשבתילישון.
איטעיתי.אבלדבר,מלבדהארצהלאבחייאחדויוםהערב,עד

המענג,הטומאהמעשהאחריקץ.איןעדבמערהלהישאראפשר
והוארביםמוניםעליוגדולהשהמערהעדמתכווץהסוררהאיבר

כשהאיברהלילהכלערנשאראניאזפנים.בבושתהעדןמגןמגורש
כבראנידקותכמהאחריהחוצה.גולשהואאךבמערהספוןהטמא
המשיומתחתוניהחזיותמןחומקיפעת,שלהאמבטיהבחדרעומד

איךבודקבנות,שלגילוחבסכיןלהתגלחמנסהמקום,בכלהתלויים

ולאפעמיחדגילוחבסכיןוהמ~גידהבוגדניהאיבראתלחתוךאפשר
 ,השחורבזיןבוההאותימוצאתיפעתעצמי.אתלפצועאפילומצליח

תרנגולכראשידיבכףאחוזלילית,שלכניסתהלכבודהמזדקף
השנייה.בידימונפתשלההוורודהוה~~כלתהשוחטביריהכפרות

יודעתשאנל'אשלךהביזריתבעבריתמדברזהמהשאתהמספיקלא
מלפניכאילושהיאאואיתהמתעסקשאתהמהקבלהאותהלקחנכאם
כאילוואתהלאומהביהודיםהתימניםמלחמותעולם,המלחמותכל

כךואחרנבוךצחוקצחקהיפעתשלי?ביבתיצחקעקדתליעושה
אפשראיפעםואףובוכותצוחקותבנות.זהככהלבכות.התחילה
חושבאתהמהשלי!אמנוני-אותימחבקתהיארגע.יולידמהלדעת
הקצרותבידיים-גבוליזהמהאתהשלי?למתוקילעשותהולךשאתה
לתוךליולוחשת ,והארוךהרזהגופיאתלהקיףמצליחותשלאשלה,
עושהאותךאראהשלאשליהחייםבכלממש,אבלבחיים, ,הטבור
דברים.כאלה

* 
 ,שרירכלחשהוא .רגליוביןמרטיטההסוסבטןאתמרגישאמנון
הבוהקלעורמתחתמפרפרהמרהיבה,הבהמהצלעותאתהמכסה

החיהגוףאת~ירכיוחובקההתגלמות,מתוךלצאתהמתכונן
הפיליגרןקישוטיכלאתרואההואמלמעלהמהתרגשות.המצטמררת

צאתומיום .לויועדהקדוששהתפקידהסוסעבורבמיוחדצרףשאביו



לאמשובחים,מזונותאוכלגדולה.במסירותהסייחמטופלאמומבטן

להיותהאמורגופו'ייפגםשמאבאחו'רעיועםלהשתובבלוניתן
מום.וללאמושלם

מתרוממיםהסוסנחיריאתורואההכסףפעמוניצלילאתשומעאמנון
לשרשראותהמחובריםהפעמוניםאתשובמצהילהרטטומרעידים.

מניעהסוסאומן.בידקלועותהרתמה,אלהסוסשלממצחוהיורדות
שלהאטיתהגתלעיסתלקצבומטה,מעלהכךואחרלצדדיםראשו

עצבנית,בתעוזההאחוריותרגליועלמתרומםובאחתאמנון'
לבןקצףבקול.צונףוהואמטהיחליקלאשרוכבונזהרכשהוא
המסג.דסףעלהקדמיותרגליואתמעמידוהואלועובשולינצנו
אתלהשיבשיצאהגבוה,יחזקאלסבו'סבסבבסבנזכראמנון

להרוגהיהשצלחכלאךתקנ"ט,שנתשלבסתיוהקדושההלוחית
ערלים.כ"ט

האוויראתבוצעתשהיאעדאותהמניףחרבו'אתשולףאמנון
סעדיהשאחיוהמסורשלכצלילוודקארוךבצלילחדה,ב~בחה
מייבבים.צליליםממנולהפיקאוהב

כשפניהםברכיהםעלהמתפלליםאתאמנוןרואההמסגד~~תה
הצפוןהעמודעלהיומית.הגתמנתאתבלאותלועסיםוהםה fל~

מאותלפנישנלקחההקדושה,העבריתהכתובתמקובעתמעריב'
במסגדםונקבעהאמנון'שלכפרותנעם,שלהכנסתמביתבשנים

מצפוןפרסותמאותמספרהמצויאצ'ר nאל-ביתהערלים,של

משמרותאתהמונהבעבריתלכתובתהערליםנזקקיםמדועלצנעה.
משילה,הכהןולעלימשה,אחיהכהן'לאהרןהמתייחסותהכהונה

אמנון.חושבהיהודים?אתלהשפילמנתעללאאם
שובוסוקרמהרהרבעודוגוברלעיסתווקצבגוואתזוקפתגאווה

עמודעלהקבועהקטן'הלוחעלהחקוקההעתיקה,הכתובתאת
ולאו~זלאבדהלהשיבהיוצאהגבראשרילעצמו:לוחשוהואהאבן'
 .נפשורף lJ;ןא

איךמזימהורוקםהנחשקתהכתובתאתבמבטושובמלטףאמנון
עדלהרוגיצטרךערביםכמהמחשבהואהנכסף.העמודאליבוא

מסעירההאחריותקשה.משימהבחיקושנפלהנראהלמטרתו.שיגיע
לדעתנוכחהואהמשי.לגלימתמתחתלהלוםמתחילולבודמואת

שכנו.לאוזןמשהוולוחשנרעשהערביבו.הבחיןהמתפלליםשאחד
פנימה.המסגדלתוךסוסואתומדהיראמנוןחושבמפלט,אין

התפילה~ד~קףתמרפיונםהמתפלליםאתמעירהכסףפעמוניצליל
צועקים,המסגד'פינותאלבמהירותמתפזריםוהםהחמה,בשעה

אומלל,במבעלהרףעוצראחדורקהמגולפת!"החרבעם"המשוגע

לועונהוחברוהמשוגע?"שלהשמןהחבר"איפהחברו'אתשואל
הצהריים."אחרחוםכשייגמריבוא"אולימנוסה,תוך

* 
לכביסה,שעליהבגדיםכלאתזורקאנילילית,שלמיבתהחוזרכשאני
עלראשי'עלהזורמיםהחמיםהמיםתחתבמקלחת,הגוףאתמטהר
כנגדפעמים,שלושחוטאאיברכלושוטףמסבןואניהנואף,הבשר

כלאתשובמסבןאניגדולהבכוונההמשולשת.הנהניםברכתמידת

שלוששובשוטףביניהם,חטאשלצלוצלנותרשמאהעורקפלי
שחייט;המשיגלימתאתלובשהקדושים,האבותכנגדהפעםפעמים,

למותניקושרקדושים,פסוקיםכלרחשולי'תפרבכרםחמורישל
הגדולבבדמתבונןאנילחטא.התבונהביןויפרידשיחלקהאבנט,את

ממתיןרקוהואהגדרנו'אתעליוומרחתיהעץמסגרתעלשמתחתי
הרכההעיצובמשחתאתהבדעלמניחאניראשיתולצבע.למכחול

אניוקרניה.השמשחומריותאתלעבותוגאיות,תלוליותבהוחורץ

הזריחהצוהבאתמניחרוחובקוצרתתייבשהמשחהשדייסתממתין

שמששהתייבשה.המשחהעלמעוגלותמכחולובמשיכותעבהבשכבה
עלהמתוחהבדאלעובראניבעולם.אורהאתלהפיץפורצתענקית

השמשאםובודקהזריחה,אורבהפרץימיםכמהשלפניהעץ,מסרגת

שתשרוףהלוהטתהלהבהאתלציירוניתןמוכןהדבכבר.יבשהשלה
בסכיןהבד'שלהימניתבתחתיתהכרמילאתמניחאניהטומאה.את

מוסיףאניהאודםמעלהלהבות,אתמעלהכלפימושךאניציירים

 l 'ש'

בסרכאלימור:יא

המטהרתשהמדורההבד'אתומניחהצהוביםהלשונותאתלבערה
תתייבש.

מלפניהמדורהעללכתובומתחילדביו'הדקהמכחולאתטובלאני
שהמיליםרוצהאניהזוהרת.מהזריחההיוצאותהאותיותאתשבוע,

הערליםשלמניינםעםשהתחילעידןבלהבה.רפו wידגים""עידן
המילניום.סוף-להקוראתשלי'שליליתזוארורהשנהקץעדויימשך

לטובתהאלילףתאתכולםיזנחוובגינrזלהקרבהלשאוףחייבאני

שנתשלבכניסתהואז'והיחי.דהאחדהקדוש,האלוהיםשלהתפיסה

הרוחניהעידןפריחתערששהנוהדלי'עידןשלבפתחולמניינם, 2000
וישוביטהרהעולםכלהעליונים,העולמותעםוההתחברותהטהור

השמימיהעידןבואאתהמבשרותהאותיותאתהמקודש.העדןעידןאל

סבי'שלסבוסבסבהקדףשה.שמשלקרניכהמשךהדבעלמניחאני
הואהקדושה.הכתובתעםהלוחיתאתלהשיבויצאהקדיםאמנון'
הנאותה.השנהחיתהלאתרפ"טשנתשנים.במאההקדים

העת.עכשיו

יודע.אני

בעזרי.תהיההאותיותכתיבת

עלמאוכזבתבשחור'דומעתהשמש .ליממאנותהשחורותהאותיות
אתמנגבאניבסחבהמטהרת.ואינההדיואתממיסהרקשלהבתה

לצוםחייבאניהזמן.באלאעודהמכחול.אתומנקההאותיותבכי

שבעיםבמשךגופיעלתערשלחודולעלותלאימים.ושישהשלושים
הגשמי.מהעולםלהימנעגדולה,הקרבהולהקריבנוספיםיום
האפל?יצרולסיפוקהמכורהאיברמהקןבתגדולההקרבההיאומה

העולם,צדיקיכמנייןהל"ו'הולדתייוםחלבכדילא.הריהזמןעכשיו
עורברצועתהחטאאיבראתלעקודהזמןזהדגים.עידןבסוףדווקא
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נראותשכולןהתקווה,שלהסמטאותביןהליכהשלשעותאחרי

אמנון.שלהדירהאתמוצאתאניב~ל;ף,כאילופתאום, ,דבראותו
ראיתילאחודשיםשלושהנעלם.רמזשוםבלידואגת.זהמהאני

שם~ר 9;~ינ;וכלום.יודעיםלא-144במנותק.שלוהטלפון .אותו
אנימלאה.שלוהדוארתיבתגם.דואגים ,ת:;~לי ש~~לציירלימד

 ,החינוךממשרדמכתביםכמהועירייה.חשמלטלפוןחשבונותמוציאה
 .שלוההעלמףתאתמגבירותהמוזרויותכלאבל ,מיוחדדברשום
בלשית.כאילואנימה.זהמייודעתלא;תקווה.כאןמפחידקצת
מה,,למהתימניהואאםמהאזלהיעלם.לעצמומצאמקוםשלאחלה

הואאיך-לגוריכוללאהואלמהטובה?בסביבהדירהלוישכירולא
הרחובות-האלההיפיםהבתיםעםאביבתלשלהיפהלמרכזקורא
והכאילו?הכזהשל
שקניתיהיפההמזוזהלפיהדלתאתמזההבמדרגות.בזהירותעולהאני

המשקוף.עלאותהלתלותלבואכשרציתיבינלחםכמהשנה.לפנילו
משתדלתאנידם.שלוליתבתוךמתושוכבעצמואתחתךבטחהוא
להיות.יכוללאחתול?זהאוליבבית.מישהוישמקשיבה.לנשום,לא
לאזהשהיה?כמיעליוחושבתאניולמהחתולים.שונאזהמההוא

כאילוהפעמוןשלהתהודהמצלצלת.אנישם.מסתובבמישהוחתול.

דופקתכךואחרמצלצלת ,עודמחכהאניתשובה.איןריק.מחללבאה

ראיתי.לא ם~~~ \t ~הזהבחדרמשתתקיםכאילוהצעדיםדבלת.
בכוחדופקתאניפותח.לאאבלשםהואבטוחה,זהמהאניעכשיו

לי!תפתחאני!רקאמנון.אנירקזהלצרוח,ומתחילההידייםבשתי
דקות.כמהממתינהאנילי!פותחלאשאתהעדהולכתלאאני

השלישית.לקומהכאילושמובילההמדרגהעללנשוםבלימתיישבת
בעיניתמסתכלבטחהואהדלת,לידרעששומעתאנידקותכמהאחרי

שומעתאניהדלת,במנעולהמפתחמסתובבלאטהלכתי.אםלראות
רגלומכניסהקמהאניזריזנפתח.קטןוחריץבריחאיזהמזיזשהוא

מהבפרצוף,ישרריחמכתחוטפתאניהמקוםעללמשקוף.הדלתיבן
זקןלוצמחכן.גםאבלהואלאכאילוזהבי.מביטהואג'יפה.ריחזה

פעםשאףמשהומסטיק,לועסוהואכסף,חוטיכמהעםשחורפרוע,

שקועות.שלוהלחייםלבנה.גלבייהלובשהואאצלו.ראיתילאקודם
ובוכה.להתאפקמצליחהלאאניבבהלה.בימביטותמוטרפותעיניים

להיטמאאוכללא ,בטהרתיאנילילית.הביתהלכי ,ליאומרהוא

 ,מהרממניבורחהואפנימה.ונכנסתבכוחהדלתאתדוחפתאניעו.ד
סביבי.מביטההדלת.אתאחריסוגרתבפנים.אניבו.אגעשלאנזהר

איךבמחסן.כמוהתקרה,עדכמעטענקייםדביםנשעניםהקירותעל
אשומלמטהשמשמצוירתהבדיםכלעללכאן?אותםהכניסהוא

להבין.אולקרואמצליחהלאמהאש.שנוזלותאותיותאוכלת
שלי?אמנונילילית,ליקוראאתהלמה-

שלי.מהייעודאותימרחיקהאתאותי.מפתהאת-

יותרכאילואמרת,אותי.ואתהאמנוני.אות,ךאוהבתאניאבל-
מפעם.

החינוךממשרדשיבואולפנילכיעכשיומתפסה.רקאנילא.-
 .שליהציוריםכלאתלילהשמיד

 ' 77עתרןב'ספריאורלראותהעומדמדיצ'ימארץמהגוניעץהספרמתוךכמההענקיים.בבדיםמכוסיםהחלונותאפילוסביב.מביטהאני

חרבהשולחןעלחדה.בסכיןכמובאלימותפצועיםחתוכים,מהדבים

1 
עדשישחיר.עדצמיחתובמקוםהאיבראתלקשורטהורה.בהמהשל

 .מטוהראותיויותירמגופישינשור
שללמטבחהגעגועיםהשכנה.תמרשלממטבחהעולהחיל~הריח
מיד.ושוכחאפיאתאוטםאניאבלגרוניאתחונקיםאמא
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חוטיםכמהמעוגל.שלההלהבאבנים.משובצתכסףידיתעםעתיקה

הואשלו.בעינייםשובמביטהאנישלה.לשפיץדבוקיםצבועים
אמנוני ,אותושואלתואנישלוהטיפשיהמסטיקאתללעוסממשיך

חיוךמיןפתאום,מחייךשליאמנונימסטיק?לועסאתהממתישלי,
שישכההירוקגושאיזהליומראההפהאתפותחוהואביישניכאילו

זה?מהאבלמסטיק,לאממשכאילוזהחושבת,אנילא,בפה.לו

כלעליולי,שסיפרשלוהזההסבאאותוכמולינראהאמנוניפתאום
פעםסיפרוכשאמנוניערבים.להרוגלמסגדשנכנסזההרבה,כך

יהיהסופוכיארבעיםגיללפניבקבלהלהתעמקעליואסרשחמורי
לבכותאםיודעתלאאניזה.אתמבינהזהמהפתאוםאניעכשיו ,מר

ונופלמתפוררשליהלבבעיניים.ליורטובבלבליקרעלי.אועליו
והריק.בחזהלי~נפערוהבורוהכאב.אטית.בהתרסקותלתחתוניםלי
מרגישהאנייכולה.כבראנימהלעזור.לנסותאולברוחאםיודעתלא

להציל •שאפשרמהאתלהצילכאילומהגוףליבורחשליהעצמיאיך
בעקבותהמסריחמהחדרבורחתאניכלום.יותרחושבתלאעצמי.את

באמתבוערתשלוהמפלצתייםשבציוריםהמדורהכאילו ,שליהעצמי
לאלהודיע.למייודעתלאאותי.גםלטהראחריתרדוףרגעועוד

בקיר.נתקלתאניובחוץאותימעוורותהדמעותכלום.יודעת

* 
גלימתאתלפארחזהועדמגיעהפראשזקן ,באמנוןמביטהיחףהילד
לעברצועק ,אמנוןשלהמוזרכובעועלמביטהילדהבוהקת.המשי
ל'חזירצריךאנישלי!דודשל~ר ryהאתתעזובבערבית,הגבוההגבר

בעג'מי.אותו

וממשיךהמבורךהגתלעיסתתוךבנועם,אמנוןלוחש ,שליהסוסזה

פיליגרןעבודתהכסף,בשרשראותהממאןהחמורצוואראתלקשט
הזהלסוס .יפומנמלהבאההקלילהברוחהמצטלצלותמפוארת,
לוחשלתנעם,הכוהניםכתובתאתלהשיבעליוקן;שה.שליחות

לאהילדהשוקעת.השמשקרניבוערותכשבעיניורךבחיוךאמנון

בטיפותמביטאך ,לעומתוממלמלהמוזרשהגברמהמיליםדברמבין
שלראשועללים,השמשמןהנוטפותשישייוםשקיעתשלאדומות

אלאותומקרבתשרזה, ,גופושקלילותחשאמנוןהפראי.הגבר

אוחזזריזה,בקפיצההחמורגבעלקופץהואלהמריא.היכולת
אותהמניףמנדנה,חרבואתשולףובימניתהשמאליתבידובמושכות

טפטוףכאבאתבוכההאווירכיעדראשומעלוהולךגדלבעיגול
גןלריקומותירהלשנייםהאוויראתמפלחתוהחרב ,ה~טיהשקיעה

שטיפותהמבועת,החמורבבטןהדרבנותאתתוקעאמנון .והולך
והסוסחדהשריקהלבהמהשורקאמנוןממנו.נוטפותגדולותשקיעה
המלאהמסגדאלהיישרומובילשנוצרהריקתוךאלפורץהמפואר

פנימהשועט ,טהורכרמילהנוטףהמטורףהחמורמןהנסיםמתפללים
מעיניוזולגותאושרדמעותתפילה.ושטיחוניאנשיםבפרסותיוודורס

הכתובתלוחיתאתהמסגדשלמשקופועלרואהכשהואאמנוןשל

הערליםמסגדממשקוףאותהלכשיסירמעט,שעודיודעהואהקדושה.
ממגעושובעצמויטהרשבתנעם,ביתואלישוב ,אל-חאצ'רכפרשל

ביתלמשקוףהקדושההכוהניםלוחיתאתיצמידבערלים,האקראי

אתלציירסופסוףשיוכלכזאתקדושהלמעלתויתרומםהכנסת,
תמאנהלאהקדושותהמיליםשעכשיויודעהואהגדולים.ציוריו

אליבקיעטהורהזריחהשלוזוהרחריףשצוהבהדבים.עללהיכתב
 ·:·ייגאל.למעןיקרותבאוראותווימלאהעולם



לנגראורנה

ישראלפסטיבל

עודשלטעם

-חרדיםוהפגנותבועריםצמיגיםלמשנהו,אחותענוגותשיטבין
מ"העולםהרחקאחרת.אווירההבירהנשמהחסדשלשבועותלשלושה

לפסטיבלהשנההגיעוהאחרוןהרגעשלביטוליםוללאנגדנו"כולו
חסויותשלנדיבמימוןבהעדרמדינות.מארבע-עשרהולהקותאמנים
הפסטיבלנפתחוכךהמקורית.הישראליתוליצירהליוצרהפתחהורחב
ירושלים,תיאטרוןברחבתהפניקס""לידתורטיגולהקתשלמרהיבבמיצג

זוהרים.ענקזיקוקידמוייפלסטיקפרחישלבזריםבחגיגיותשקושטה
אנההארגנטינאיתהכוריאוגרפיתשללהקתהפתחההמחולמופעיאת

לריקודלרובמקושרטנגואם"טנגוקינסיס".במופעסטקלמןמדיה
בעיקרהסוחפת,והקצביותהדייקנותהנדירהשהווירטואוזיותהרי"עממי",

ריקודלרמתהמחולאתהעלתה-קלאסימרקעשבאוהרקדניותשל
ואילולהבהכאשבקלילותריחפהרוכלםנורההמובילההסולניתאמנותי.

הנלווההמקובלהפאתוסתחתושלווה.כובדהקריןקלביירהפורוזוגהבן
מלאותוריאציותרצףבאהמחול'אתהמאפיינתוהארוטיותהקלאסילטנגו
במחולהסתייםהמופעחינני.בעידוןרקדופיאצולהולצליליהומור'
קובני.ממנותיפוףמוסיקתרקעעלורענןפראיבמקצב
וויי'שןהכוריאורגףערךהמודרניתוסיןקמבודיהלטיבט,קסוםמסע

ובעיקריופישלאטיתצמיחה-וזרימהרכותשכולהפנטסיהעםשהגיע
צ'יטאיואימוןמודעותפרישהיאגופם,עלהרקדניםשלמהממתשליטה

קרובעדהתנועהאתבמכווןמאטוויישןטיבטי'מזמוררקע.עלממושך
בכךהתנועה.שלפנימיתזרימהעלזמניתבוושומרמשקלשיווילארנון
מוקרנתבהמשךהגבוהים.טיבטבמקדשיחמצןהעדרשלהאווירהמומחשת
באטיות,קמבודי.מקדששלעתיקותהחובקמפותלעץגזעשלענקתמונת
משתרגיםהרקדניםטאוורנר'ג'וןשלמלאכים"של"דמעותלצלילי

 •הטבעילהמשכווהופכיםהגזעמתוךסיבוביותבתנועות
מוסיקהלצליליוהרועשת.המתועשתבסיןנחתםהפיוטיהצמיחהמסע
כמגנטיםשנפגשיםלזוגותומתפזריםכגושהרקדניםנעיםלאנגויורידשל

הנראיםאיבריםצומחיםמתוכםמנוגדים.כוחותשלקוטביתבמשיכה

עתיק.סתריםככתב

הבריטי-בנגלדשיהרקדןשלהשורשיםמסעחיתההמחולמופעיפסגת

 .ההודיהריקודצמחשמהןהמסורותלחיקהאן'אקראםהפרסיםעטור
שלו.הסולושםהוא-רוחניתאמתשלאינטואיטיביתהבנה- "סי~;נ~"
ונגניםשירהשלחיובליוויוטבעות,אצעדותפעמונים,כשלרגליו
מערבי'וצ'לויפאניטייקותוףמסורתיים,הודייםכליםעלוירטואוזים

לביןמרהיבמחולבאטיותהרוקדותידיוביןמרתקשיחדוהאןניהל
ה~א~אק.ריקודאתמסחררתבמהירותהמתופפותרגליוכפות

אתלקשורשנדרהנסיכהעלהמהבראטהמתוךהאגדההועלתהבהמשך
לביןסונהאטהיושיוהרקדניתהטייקותוףאמניתביןהדואטלע.דעיניה

באווירמכהבמקל'מגששתהיאבוטהבפיזיותמרתק.היההאןאקראם

הפעםשחפים.כמולאטידיושטובפתיחהזוגה.בבןשתפגעודומה
העוצמהלהימלט.דרכןהמחפשותלכודות,כציפוריםבסערהידיורקדו

תיפוףבשירה,החיהליוויעםהתנועהשורשיחקרסודשלההיולית
כבשו-תנועותיהםביןהמיזוגשלוההרמוניהונגינה,פראייםמקצבים

והעין.הלבאת

נוסחהבנייהשלהמכוונתהדידקטיתובאטיותהרועמתבעוצמתומתיש

המתאריפנימושג-ב"קףקףצף" "קי~"להקתחברישלהמיצגהיה "ןן:'
השתקפויותיהםותנועתם,המיםלחימה.באומנויותאחוריתבנטייהעמידה

המרהיבההסיומתלמרותהמיצג.מושאהיואחריםחומריםעםושילובם
שהדליקוכחולהאשעםצלחות-האגםעלששטולוטוספרחישל

לספוגהתוףעורשלהיכולתבסףהתחשבלאהמופע-המשתתפים
עצבים.מורטירעשים

ג'ונסטיבילשלמהמופע

בילהעלהלמחולאמריקאיתבהיסטוריה"שיעור"ביןומנוכרקרמיזוג

הדרוםאחוזותנוסחהלניסטיתכותרתבעליעמודיםרקעעלג'ונס,טי
הבמהעלהאזרחים.ומלחמתלינקולןאברהםבכתוביותתוארושחרבו'
לדמיוןמקוםכלנותרלאהטקסט.אתשדקלמו/צווחווזמרתקרייןעמדו

לשוואניסוהרקדניםבהיסטוריה.קולנישיעורשקיבלהצופהשלהחופשי

וקרירה.מרוחקתבווירטואוזיותהרועמתבמוסיקהלהתחרות

האצבעותתיאטרוןהגיעה"צדק",ארצותשלהנחושהמעוצמתןהרחק
צעיריםשחקניםארבעהלמראהלהאמיןהיהקשהמטיביליסי.הרענן

רקדוהחןעלמותמרהיב,"קנקן"מחולבאצבעותיהםלרקודהמצליחים
שהתגוששוה"סמוראים"שניואילוחרוזיםרקומיםבבגדיםצ'רלסטון

ותחתוניתבשערהורדהיהטנגושרקדהל"גברת"צחוק.גליעוררוביניהם

כרמןואילועורבמגפירקדג'קסוןמייקלאפילומלמלה.בסרטיעשירה
ארבעיםשלרקלאמחשבתמלאכתכאןחיתהבמניפה.חירותהעללחמה
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1 
שלבעיקראלאזו'אתזוואהבוחיבקודחפודקרושלחמו'האצבעות

במבחרהאצבעותאתלהרקידשהצליחהדמיון'עתירהתלבושותמעצב
בכובעיעלאלוהמריאוה"קוזקים"קיפצווכךוסניקרס.מגפייםמלמלות,
"הורה"רקדושחוריםבאבנטיםחסידיםארבעהואילושלהםהפרווה
"כרמן"שלהמחולחושניות,"נטפו"הטנגורקדניותבגילה"."הבהלצלילי

שלהיומרנותואילורכהבעדינותגםאךמאיימיםבצלליםמלאהיה
הסתייםמסורתי "ט~פ_;~"בהאצבעות.בריקודהשתקפהג'קסוןמייקל
הקהלמצהלותלקולהאצבעות 40כלחלקנטלובוהסוערהקנקןמחול

מלאתבהילולהרגעכלעלשהתענג

"~קסטךבו~~~ה"! •ההומור

הגיעפל;ז""פמיליהמסכותתיאטרון
המבודדהמלוןפרדיסו","מלוןעםהפעם

כללקשישה,גבירהבנוקשותשמנהלת

ממושקף"גיק"-הבןביןעדן"."גןאינו

הרומנטיקןשהואמשובצתבאפודה

וברוחסוערבמזגשניחנהלבתשבחבורה,
ומגפייםבוהקאדוםעורבמעילקרב

מתנהל-מסחרריםעקביםעלאדומים

ללאבתיאטרוןהירושה.עלמרקרב

באמצעותבהקרמתנהלזהמילים
נחושוכךהפרטים:עלצדכלהתעקשות

האורחיםוספרהפעמוןאת~ר wלהוא
מתעקשתבסערההמגיעההיאואילוהישן

המיושניםהתחרהוילונותאתלהחליף

השגרהלמעטהמתחתלוהט.אדוםבאריג
שלבהתפרצויותרקלכאורההמופרת

אפלים:חייםפרדיסובמלוןרוחשיםהבת,

מבתרהיורש,שלימינוידהואהקצב,
שצריךגופותאלאבשרנתחירקלא

שללאפהמתחתמתרחשהכללהעלים.
באורחמוצגתידהשאוזלתהמשטרה,

לכיסיהמרוקנתהמשרתתומשעשע.קומי
ואלההאורחים,שלאוצרותיהםאת

י"סיליבמטיתעואצבהטרוןאי"תהדלתותבסערתובורחים.נבהלים

אתהבןמאבדלמלוןבכניסההמסתובבות
התפתחותעםהמשפחה,עלהאבדיוקןמשקיףהמחזהבתחילתאם •אהבתו

משפחתמצליחהמיליםללאוכךוהבן.האםלתמונהמתגנביםהעלילה
במשחקויצרים,מעמדימאבקאהבה,בדידות,עלסיפורלהעבירפל;ז

ללאלקהללהשתחוותהשחקניםעלוכאשרהמופע,בתוםוירטואוזי.

הטףשחקנים!ארבעהרקבעצםהןהדמויותשעשרותהתחוורהמסכות,

אתלטאטאהזדרזוהתיאטרוןסדרניאךהמסכות,מדידתעלהתענג
גבולות.לתחוםישפלאלכלמהבמה.הילדים

הישראליהבמאייצרפל;ז'משפחתשלהעגולהאנושימההומורהרחק
עדכניתגרסהמאנגליה,"גקו"הפיזיהתיאטרוןקבוצתעםלהב,עמית

גורלואתלשנותשמחליטפקידנשחקכיצדמתארגוגולל"אדרת".
הפקידאתשיחלצוולחייםלאהבההכמיההבין •מפוארמעילברוכשו
-שהועלתההוולגריתההצגהלביןהעגומההאפרוריתמהמציאותהקטן
ולצליליצבעונייםבפנסיםמוארתאפלוליתבמהעלמאומה.היהלא

משמעות.נטולותבומבסטיותסצנותהבמאייצרצעקנית,מוסיקה

הפקי.דשללייסוריואנושינדבךכלהוסיףלא-המדוברהג'יבריש

עגנוןלאוהב",ל"מאויבשניתגילישלעיבודהאתאפיינהבוטהפיזיות

עלאותושבנהעדביתואתשהעיפההרוחעםשניהלהקרבאתמתאר
אתןיהמאפיהאירוניובחיוךבתמצותוטמוןקסמועיקרחזקים.יסודות
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ביןקרבמתנהלזיורוניתשללכוריאוגרפיהשניתשלבבימויהכתיבתו.

מגלמיםהמספרדמותאתל"ספר",מוסיקלי'מנצחדמותשהיאהרוח,
מהגלות,שבא-המבוגראחת:דמותבדיעבדשהםשחקנים,ארבעה
 .הטריוהעולההעבודה,אישהחלוץ ,בישראלשנמצאהצעירהמספר
תרבויותשתישלקיומןאתממחישהבמחזההשזורההערביתהשפה

ביניהן.העימותואתבארץ,

כובשדרמטימשחקלהגישהיטיבומיפוהערבי·יהודיהתיאטרוןחברי
הקטןהאולםשהשרההצפופההאינטימיותבסיועתנועה,תיאטרוןשל

במעגלהקהלישבשבוירושלים,בתיאטרון
למחזה,שותףהיהמשלהשחקניםסביב

ואולםהרוח.מפניבגופועליהםוגונן
עלתה-הקצרהסיפורשלחוזרתבקריאה

הלכתמרחיקתבפרשנותאיןהאםהשאלה
סיפורעלתליםתליבנייתשניתגילישל

בירושליםהעיקשתהיהודיתההתיישבות
המאורעות.תקופתרקעעל

"מקבת"היהסרקסטיהומורומלאמרתק
ואסרשלוהדרמההמוסיקהתיאטרוןבנוסח

המקוריתבפרשנותומטיביליסי.אבשינדזה

מנווליםהגיבוריםכלהידועה,לטרגדיה
אתאפילומשחיתהשלטוןוכוח.דםצמאי

זקןבעלותנשים-המכשפותמחולדבקן!
וברקיםרעמיםסופתעםהמחזהאתפותח-

האור"אתו"מכבותאותוחותמותאףוהן

נעילתו.עם
החשופה,השקספיריתהבמהמסורתפיעל

טיביליסישלהמודרניהפיזיבתיאטרוןאף
התאורה,לעין:גלוייםהאפקטיםכל

ש~פשרוהנמוכיםוהספסליםהפיגומים,
ניסיוןבהעדרזווית.בכללהופיעלשחקנים

ההתרחשותריאליסטית,אשליהליצור

יכולובשוליההבמה,עלחשופההפיזית

שלהמופלאהתרגוםעללהתענגהקהל
לאשמקבתלאחרבסיום.פרנס.דורי

מתהאשרמקבתליידיאתלהחיותמצליח
רבה.באהבההבאבעולםאיתהנפגשהואלטעמו'מדי""מוקדם

הנדירההשירהתרבותסינגרס".ה"קינגספתחוהמוסיקהמופעיאת

דורות.שלומסורתמאומצתעבודהפריהיאהקולחתושירתםשהפגינו

הזדהותהשפות,בכלברורהדיקציהבקונטרפונקט,שקופהקולותבהפרדת

מהמאהיצירותשרומגוונת,דינמיקהובעיצובהטקסט,עםמוחלטת

שלהקולורטורהסלסוליעללגלגועוקצניבחןלזמננו.ועדהשש-עשרה
באךואפילושטראוס,ירחןלצלילירקדוואגנו'שלונפיחותומוצארט

ללעוגלהםאפשרהדרייטוןפאולשליצירתוהחדה.מלשונםניצללא

הגראמי.בפרסאותםזיכואלועיבודיםמאופק.בריטיבהומורלעצמםאף

שלעממיז'אנרעםומפגשוארמונותיהונציהבסמטאותתיאטרליסיור
לאורהרמוניק"."פראםאנסמבלחבריערכוהשבע-עשרהמהמאהשירה

הרנסנסיתמהפוליפוניההדרמטיהמעבראתאמןבידציירואינטימינרות
שלעטםמפרימדריגליםבשורתהמוקדמת,ולאופרההאיטלקילכאדוק

שלהקרנבלאווירתאתמשקפתשיצירתופרנציסקנינזיר-ה"שעועית"

הנבגדתהאהובהשליגונהאתאחרים.עממייםומלחיניםהרחובשירי

לפילטרהקליירהסופרןהיטיבה-מונטוורדימאתהנימפה"שלב"קינתה

והלייטמוטיבהזמריםשלושתמפי ל~~קריאותוהליווי'במשחקה,לגלם
שלוהברקהחיףתשירתה.זדךאתהבליטובבאס,צליליםארבעהשל



השירהשלהאינטימיותוממדלכאדוקזוהרשיווהתקופהבכליגםהיבצוע
לביצוע.אותנטיותשלנופךהוסיףדולקיםנרותלאור

דודשלבניהולוהבארוקתזמורתהעלופוסל,שללהולדתו 350במלאת
וסולניעוזרבןיובלשלבניצוחוהחדשהקוליהאנסמבלמקהלת ,שמר

שרביטותחתאותרו","המלךשלוהסמי·אופרהאתטאוורנרהקונסורט
המקהלהביןמופתיאיזוןנשמרפרוטאנדורהנודעהבריטיהמנצחשל

והזרימההחיותעלשמרושלוהתוססיםהמקצביםלתזמורת,
דווקאברק.ומלאחילאותנטיהביצועאתהפכוהמדויקתוהארטיקולציה

הביצועדבינמיקה.הגווניםדקויותאתלהבליטהמנצחהשכילשרביטללא
דברצניקתיהכנרתבידישנמסך ,והומורתשוקהומלאדרמטיהיה

ההומורפכיאתשהבליטוואלסיימוןוהטנורכ"שיכורה"שהתנודדה

 ,נדירוירטואוזיבברקתוארכסונים Qלהבריטיםביןהקרבהבריטי.
והאבובניתסטיל-פרקינסקריספיאןהמופלאהחצוצרןשהעניקו

בהירה.ודביקציהפלסטיתבחיותשרההמקהלהמקלוחלין.חנההמוסיקלית
קולהדרמטי.ובכישרוןזוהרתברכותבעומק,שרהאביטליעלההסופרן
שלמקולוואילובדואטים.יפההשתלבאוריענתהסופרןשלהבהיר

הדרושים.הכהיםהגווניםנעדרוגאת'ריתומסהבריטון

מייסודוהקולותתיאטרוןאנסמבלאתאפיינוהקולותביןמופתיואיזוןזרך
הבינייםמימייצירותהעלומרתקתבתוכניתהילייר.פאולהבסזמרשל

כאשרפארת,ארורזמננובןהאסטוניהמלחיןשלומיצירתוהמוקדמים
 • NYYDמאסטוניההכליםאנסמבלהצטרףהקולותלחמישיית
עלבלטהסופרןשלקולהזרךהרנסנס.מתקופתבמזמוריםהיובמיטבם

מושלםטוהרמופתיבאיזון •הטנורושירתבמיתריםהרדוןצלילרקע
המליסמהנטולתהמיסהאתשרושיממוןמעוררתובמונוטוניותבתכלית

ותפילה.פיוטמלאהיההמופנםהעידוןפרת.ארורשל
שנחגגוההולדת""ימיעתרתבזכותעדנהחיתהרומנטיקהלחובביאף
היהביתן ,ומאןלששיוחדשעותחמששלמרתוןבמהלך .ולשרפןומאןלש

 ,טישיןילבההכנרתויינטראוב,נויההפסנתרניתשלמנגינתםלהבות
מזיוובמולבמילרביעייהגולדרמןומיסויוהצ'לןלכנטלאברהםהוויולן

בכפיפהשדרעומקשקיפות,הביעוהכובשהמרשיםהביצוע ,) 47<אופ'

ומנגנתעצמהעלמתעלההפסנתרניתבעודווירטואוזיות,עידוןעםאחת
הרביעייהחבריכיצדלחושהיהניתןמדובבת.וליריותקסוםבצליל
בפרקופרץ""סערשלההתפרצותלקראתהמתחאתבהדרגהבונים

האחרון.

בלהלסונטהטלמיכלוהפסנתרניתצוריניתאיהכנרגילומעמיקההבנה
וויםהאטיאתניגןגורטלרדניאלהמחונןהפסנתרןזאתלעומת •מינור

עלרחםללאדפקסטניסלבקיויקטורואילורבתיבמריחההסימפוניים
לתפל.עיקרביןלהבחיןמבלי ,) 16<אופ'הקרייזלריאנהבנגינתהקלידים

בבתהאלטלזמרתכמלווהשם-טובשלומישלוהליריתהמופנמתנגינתו

נגינתורועמת.כהלהיותחייבתאינהפסנתרשנגינתהוכיחהמרום,
השיריםמחזורבביצועמרוםשלמדיהקטןהקולעלפיצתהלאהמעודנת
המשורר","אהבת

אתלהביעכדימנהייםגיאהבריטוןשלהאופראיבכישרונודיהיהלא
זאתהמשורר"."אהבתהיינהשלהשיריםשבמחזורוהליריותהדקויות
שלו.הסולובקטעיבעיקרשוחט,גילשלהמרשיםהליווילמרות
בליווירובינשטייןאותרובתחרותהזוכיםחלקנטלושרפןבמרתון

קברטי.נירשלשרביטותחת ,השידוררשותהסימפוניתהתזמורת

אוםיול ) 24 (הצעירההקוריאניתהפסנתרניתפתחהמעודנתבשקיפות
וחדוותהתנופה ,) 22<אופ'פולונזוגרנוספיאנטוהאנדנטהנגינתאתסרן

התזמורתאתהובילהשבהןוהאינטליגנציההבשלותובעיקרהנעורים
השופניה"שמאלץ"אתסיפקוניגנה,שבההרגשהמייתמכלויותר

המוצארטיג'ובאני""דוןמתוךידך"לי"תניעלהווריאציותאתהמתבקש.

ובטבעיות.בזרימהניגנה

הקונצ'רטואתרבינוביץ'רומןגילהבןניגןיותרו"גברי"מלאבצליל
זרוםלהמשיךהתקשהההתרגשותמפאתאך ,) 11אופ' 1<מס'מינורבמי

כדינשימהפסקלעצמונטללאהוא .בנגינתוהמביכותהטעויותאחרי
הפראזות.שלהסיומותנמרחווכךדרכולואצהאלא ,מהורהרלנגן

הפריע ,הקונצ'רטונגינתאתסייםשבוהמרשיםהפתאומיהפרוטהלמרות

המתכתית.מנגינתושנשבהקור

זורמת,ובליריותובשקיפותומוצק,עגולבצלילשניגןבשלפסנתרן
בברקודנג.פרחןהסיניוהמלחיןהפסנתרן ,ורדיאריהשלתלמידוהיה

נארגכשהואהפסנתרעלריחף ,הכליעלבהתרפקותובעיקרובליריות
מתענג.היה ,פסנתרןבעיקרשהיה ,עצמוששרפןדומההתזמורת.לתוך

קונצרטיםארבעההתקיימוכרם,שבעיןטארגבמרכזזוטאבפסטיבל
אמניםלצדמפוליןאורחיםחלקנטלוובהם ,שרפןשלליצירתושייוחדו

ישראלים.
קהללגדושכדירקהשרלטןבנדיבתטרוויאטה""להאתלבצעהרעיון

מצהלותולקולהוואדישלהפלסטיקכיסאותעלהאפשרככלרב
המעוותתוהגרבהמסנוורתתאורהמערכתעםהאמבולנסים,האוטובוסים,

העדרעלגם ,כפיצוימוסיקאליתשלמותבעלביצועדרש-הצלילאת
 ,רגדינרומירלהנבחרהזהקונצרטנטילביצועדווקאהלבלמגינתהבימוי.
לאוחמלהרכותכלנוקשה.ובצווחנותויבראטועתירבסופראןששרה

כובשנכזבה.-העיןבזוויתלדמעההקהלשלותוחלתובשירתההיו
בקולאלפרדואתשגילם ,פייפרסקוטהטנורזאתלעומתהיהומשכנע

מוסיקלי.בכישרוןהדינמיקהגווניאתבעצבוהבעה,ובעושרוליריזוהר
והקריןעצורהיהז'רמוןהאבבתפקידפטרובולזימיוהבריטוןשלקולו

נוקשות.

מכיראינושכללתזמורתעללנצחאפשריתהבלתיבמשימהשעמדמי

ניגנהשרביטותחתשסקלר.ישיהמקהלהשלהמשובחהמנצחהיה

העלילה.לבנייתותרמהודברמטיותבלכידותהתזמורת
עםבייגלעךבזלילתומיבקורבהישרדותמיטרודשהיההקפוא,הקהל
המהםהליריות,האריותבכלבעיקרמרשרשות,ניילוןמשקיותזעתר
שהמופעעלמשמחההןבהתלהבותכפייםומחאהידועותהנעימותאת

האהובה.לאופרהגעגועיםמתוךובעיקרסוףסוףנגמר
הסקסופוניסטקומה.שיעורבעליאמניםממגווןהשנהנהנוהג'זחובבי

קטעים"סווינג"וגודשבהומורבחדווהניגנולהקתווחברילדכאנוג'ו
ובאנולשלוהזורמתהחיהולנגינתו , Art Folkהאחרוןמהאלבוםנבחרים

 •עצמובזכותמחונןמוסיקאימהםאחדשכלהחמישייה,חבריהצטרפו
סילבאנוג'ודי-רעייתואתלבמהלהזמיןהסקסופוניסטהחליטשאזאלא

ביןהאחווהאתוניפצהידועיםלשיריםושטוחסתמיביצועשהגישה-
ומאכזב.שרגתילקונצרטאיכותיתמפנינההערבהפךבאחתהווירטואוזים.

בניצוחוהקיבוציתהקאמריתהתזמורתשהגישה ,גרשוויןלהיטיבערב

הקולבעלהבריטוןזמרשרוכאשרמגדרוהקהליצא ,גוטפרידירוןשל
מתוךנבחריםקטעיםביוקאנןאליסוןוהסופרןדוארליאונרדהקטיפתי

הסולניםעםהנרגשהקהלהמהם lt ain't necessarily soאתונס","פורגי
והמקהלה.

* 
מחירבכללמקוריותהיהירהשתשוקתם"דידקטיים"מופעיםביןהמינון
לבין"זיק",להקתשלאוג'ונסטיבילשלהמופע"האדרת",דוגמת

להתפעםהפסטיבלבאיקהליכולוכך •יותרמאוזןהיההמענגים,המופעים
מבאדוקלהתענג ,חאןאקראםביבצועהמרתקהשורשיםמסעשלמהכנות

שלהמשכרתהעוצמהאחרלהיסחףהרמוניק","פראםנוסחוזוהרחי
קרקסשלהמרהיבמיופיוולהשתאותלצחוקל"מקבת",הרגוזיתהגרסה

אלהמופעיםפלוז","משפחתשלהאניןמההומורולהתפעםהאצבעות
 ·:·עוד".של"טעםוהותירולייחודיהפסטיבלאתהפכו
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1 
תשתיתנחוצה-הציוניהשמאל

אידיאולוגית
יעזור?בוברמרטיןאולי

 .י;לדת;אשריעשו'
 . ;ד:~·Tקךןי J ~ /j;ו~פרבל~ם··~~רמ ~;

T ".'' :• -ד:• • •' • 

בו~ר~ך~ין~ת:קןאלא~ם
 .ת;פ~ [i~ת:קןאבראי

 • 2009עיכל 1גוריםיחימתוך:

ראוי ) 348גיליון ,' 77<'עיתוןמבולבל"ישראלישלב"רידרירגלעדיובל
מנקודתמאמריםשלהקבועמהדפוסחורגהואבמאמרוכנותו.עללשבח

השקפתאיזווטווהאליהםגלנוהוושכה"הימין"שלאו"השמאל"שלראות
קיצוני""שמאלהרמונית,לאבערבוביהמשמשים,שבהמוזרהכלאיים
עםהזדהותעםיחדמחיר",בכלכמעטקיוםלדו"חתירהקיצוני":ו"ימין

עלידוהחזקשבהאכזריתכוחזירתבעולםהרואהברמני'הלי"הימין
תשתיתהעדרעלאלה,בדבריוגלעדמעידמכל'יותראךהעליונה",

יאמרשלו.במקרההא-ציוני,הרדיקלי,לשמאללשמאל,אידיאולוגית

אידיאולוגיתתשתיתלהציעעלילאזה,לזרםמשתיירואיניהואילמיד:

שמנגד.הקוטביתהעמדהאתגםמלאמץחסידיהאתשתניאמוצקה

א·עמדותמבטאהואאחדמצדמורכב:הואבומודהשגלעדהבלבול

במדינהלפחותאוהעמים,לשניאחתבמדינהמאמין"אניציוניות:
ומצד ,"-1967בשנכבשולאלהבנוסףנרחביםחלקיםשתקבלפלשתינאית

"הםארצה:לבאהמסרביםהאנטי-ציוניםידידיועלכותבהואשני

ליהודיולרוזנצוויג,ברברלמרטיןמתגעגעיםהםמוסווים:אנטישמיים
התגעגעואילוובמדינה",בדםידיואתילכלךשלאוהמשכילהרוחני

עמדותדווקאבאמצםאותוומפתיעיםבאיםידידיוהיוחשבתי'לנובר'

גםזאת.זיההשלאבכךגםאשםאינוגלעדיובלאךהציוני.השמאלשל
כךעלמשלםוהואאידיאולוגית,תשתיתשללוזנעדרהציוניהשמאל

לשמאלאידיאולוגיתתשתיתשללוזלהציעמבקשאניוכאןכב.דמחיר
נובר.שלמשנתועלבהתבססהציוני,

הואהמשברחריף.משברעוברהציוניהשמאלשעלכךעלשיחלוקמיאין

ההיסטוריהבמתמעלולרדתלהתמוססעומדשהואהמנבאיםשישחריףכה

העדרהיאלכךהסיבותאחתדעתילעניותאחרות.פוליטיותתנועותכמו

לזכותנובאשראחריםמזרמיםאותושתבדלמובחנתאידיאולוגיתתשתית

הארץ.על

עלמימין,הותקףהוא .בקהיראובאמהבנאוםגםבעקיפיןעלתהזוסוגיה
להקמתכהצדקההספרים,בספרה"הבטחה"אתולאהשואה,אתשציין

איננוואנושאמרו'מיהיוההצדקה,היאהשואהאם •בא"ייהודיתמדינה

תודהאסירילהיותצריכיםשאנוהריגג,קורתמחפשיפליטיםאלא

לעומתאםאבלבמרפסת.אפילוללוןלנושמאפשריםהערביםלמארחינו

מנגדהבית.חדריבכללגורשזכותנוהריה"הבטחה",מכוחכאןאנוזאת,

'כמדומני'שאבחנתי<כפיפוסט-ציוניתאוא·ציוניתאידיאולוגיהלהניצבת
שלקיומהשלילתהואשבסיסהציונית,אנטיאוגלען)שלעמדותיואת

קיצוניות.שלשונותבדרגותיהודית-ציונית,מדינה

שלזהעקרוניבנושאמוגדרתאידיאולוגיתעמדהישהציונילשמאלהאם

בנושאיםוהשגותהצעותעמדות,רקלושישאו ?הביתעלהבעלות
מוסריתועמדהנאורההשקפהמתוךהפרקעלשעוליםקונקרטייםפוליטיים

שקיומהאוכאלואידיאולוגייםובסיסמצעבכללנחוציםהאםאוניברסלית?
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שאיןטבעית,כההיאהציונית-שמאליתההשקפהשל

יסודותללאבית-נחוץהדברדעתילעניותצורך?בכך

חשובהואאךוהרוחות.הזמניםחילופיעםיקרוסאיתנים

חדוריולצעיריםלנוערבמיוחדהמיידי'בטווחגם
לנוכחהמתפתים,מוסריות,לעוולותורגישותצדקחושבעליאידיאלים,
אנטיאוא·ציוניותלעמדותההנהגה,שלמוסרייםהלאומעשיהמדיניותה

שלנכוןאיזוןעםהומניסטית,ציונותשלאיתןאידיאולוגימצעציוניות.
היהודיהעםשלההיסטוריתבזכותוהמאמינהמתונה,יהודיתלאומיות

זהבלעדיכעוגן.להםלשמשיכולאוניברסליים,צדקערכיושללמדינה

כאובדים.הם

זכותישזה,בכללהיהודיולעםעם,שלכלברורהרי-הזכותבשאלת
הטראומטיתהחוויהללאגםעומדתזו<זכותולעצמאות.לריבונותבסיסית

גלעד;שלהדואליתההשקפהעלמכרעתבצורהשהשפיעההשואה,של

שבעולםהמקומותשמכלגםברוראותה).מעצימהבוודאיהשואהכיאם

מוחלטת.זכותולאזיקהישראל.לארץרקהיסטוריתזיקההיהודילעםשי

הזו?הזיקהבגיןהזכותשלגבולותיהאתקובעיםאיךאך
הוגיםשלשורההקודמיםהדורותבשניהיוהיהודית-הומניסטיתלציונות

ארנסט'עקיבאברגמןהרגו'שמואלנוברמרטיןמרדכיונודעים:מעמיקים
דומהאלו.בשאלותשהתחבטווטוביםרביםועודשלוםגרשםסימון,

בוודאוכי"מספריםכזה:מצעלהוותיכוליםברברשלהבאיםשהדברים
ערביים.תושביםישראלבארץשיש'שמעתיוקרא:בבהלהלהרצלפעםבא

נאיביותבהמתגלהזואמרהנכונהאם 'צדנו!עלהצדקאיןהריכןאם

היטב,נתבונןאםעוול."בהםכרוךחיים,היותםמעצםהחיים,מופלאה.

אנואיןמחייתו:"'מרחבאתשהואממיאחדכלגוזלרגעבכלכינראה,

צריכיםאנושאיןהזה:החסדלנוניתןאבלעוולמעשייתלהימנעיכולים

בספרנובר"מרטין"מרדכי<מתוך:ההכרח"ממידתיותרעווללעשות

 ,) 62-61עמ' , 1986עובדעםעזר,בןאהודבעריכתבצירןשאנניםאין

רקהנדרש,מכפיעווליותרעשינוהאםכיום:המוקדנקודתבדיוקזאת
לעשותוההזדמנותהכוחהימיםששתמלחמתאחרילנושבזרמנומפני

היאלבבברכלשלהדעהמוסרי?בריסוןעצמנועםשנהגנואוכן'
הרי •כלשהןמוסריותעכבותללאשיכולנו'ככללעשותוהפרזנושעשינו

שטףוהחמדניהמשיחישהגללפניעודהימים,ששתמלחמתלאחרמיד

היאמההשאלהלשלום.עד"עירבון"הםשהשטחיםאמרנוהארץ'את
שההכרחהכריעהציוניהשמאלה..עוצמתבכלכמובןעולהההכרחמידת

היהודית,המדינהשלהעצמאותבמלחמתשנקבעובגבולותמדינההוא

יכולההיהודיתהמדינהזה,רעיוניזרםלדעתשכןישראל.מדינתהיא

גבולותגםהקרוייםהעצמאות,בגבולותלהתקייםדמוגרפיתמבחינה

המתפרנסיםאלה<למעטבשטחיםהתושביםכלכמעטכיוםגםהרי . 1967

שהוקמוהתעשייהבאזוריעבודהומנהלימנהליםומעטקהילתיתמעבודה

להוכיחהיהניתן • 1967גבולותבתוךומוסדותממפעליםמתפרנסיםשם)

היווהגלילהנגבשכןהימים,ששתמלחמתפרצהאלמלאבנקלזאת

 .בהכרחלאמקודשים?אלהגבולותהאםמואצת.בהתפתחותאזמתפתחים

העוול'צמצוםשלעיקרוןאותוומתוךשנוצרובעובדותבהתחשבלכן'

שטחים.חילופיהדדית,בהסכמהייתכנו'

השוללותלהשקפותמגיעיםכךומתוךלאומיותשלצורהכלהפוסליםיש

ול"פיצולסתוםלמבויכךעקבהמגיעיםגלעדכמוישהציונות.את
היאדורסנית,לאומנותלהיותחייבת ryאינלאומיותאךפוליטי'.'אישיות

דמוקרטית,פלורליסטית,הומנית,להיותסייגים:לעצמהלהציביכולה

האדםגאולתחזוןבאורמתחילתה,הציונותעצמהשראתהכפי

ולטפחלמ~בלהעמיד'שחשובמכאן .ביהדותשמקורוהאוניברסלית,
קיומנולהצדקתלעיל'שהוצגהזודוגמתהומניסטית,יהודיתהשקפה

יוכלאידיאליסטי'נוערובעקרמוסרית,עמדהבעלשציבורכךכאן'
 •מורכבותה.מרות 'בנקאיתהלהזדהות •••לל

אדלרדוד



mנס~mכרנסס
מירוןכרמית

קיץפרפראות

בימוי:מושקוביץ,שלמהתרגום:קוייטון,באוימאתחבל"לאזה"אחנה
לסיןביתתיאטווןדו,אווןתלבושות:מנוו,ניבתפאורה:פינקוביץ,ורני

היאאומללהמשפחהכל .לזוזודומותהמאושרותהמשפחותכל 11

 .טולסטוי)נ"ל ,קרנינהואנה 11שלהבדרכהאומללה

שאיןואחרים,כאלהאירועיםמתרחשיםהחיים,שטחיבשארכמובאמנות,

גםמה ,הכבדהקיץבחוםאףבהםהטיפולמןלהינטלרשאיהתיאטרון
השחקניםלגביהן ,מושךנושאלרובמהוותהזוגיותלמבחןהשייכותשבעיות

הצופים.קהללגביוהן
לאמחזותלהעלותהתיאטראותנוהגיםאוגוסט,יוליחוםבימי,בעיקרולכן

מרטיטיםולאלמחשבהמעורריםלאמזעזעים,לא ,מדירעיםולאמדיטובים

משהו."בהםישזאת,ובכלהנפש.נימיאת

הכל"לאזה"אהבהאשכנזי'ליאורדגן'הימ

הפגישהאתהראשוןבחלקוהמתאר ,האוסטרליקרייטוןבארישלמחזהוכזהו
שכבר ,לשעברנשויזוג ,ודניאלאנהשלהכיסופיםומעוררתהמרגשת

אחר.מישהועםאחדכלמחדש,להתחתןהספיקו
גדולה,שאהבהמאמיןאינוכנראה ,בארץהמוצגהראשוןמחזהושזה ,המחזאי
ומאושרים.יציביםזוגיותחיילבססדיבהיששתהיה,ככלסוערת

הראשוןחלקווכלחמים,זיכרונותמעוררתהפרודיםהזוגבניביןהפגישה
ואתהשנייםביןהמתחדשתהקרבהאתהצופיםלעינימציגהמחזהשל

המיותרים.לגירושיהםשגרמולסיבותמתייחסיםהםשבההאירוניה
דניאל,שלזרועותיואלותשובהשנימבעלהתתגרששאנהמצפיםהכל

אחרת.דעהיששלמחבראלא ,אהבתועלמכריזאףוהפעםבההמאוהב
ההפתעה.בעיקרוןלפגוםשלא ,כאןיפורטלאלצופיםמכיןשהואהפתרון
כאנה,והמגוונתהמצוינתדגןמיה ,בלבדשחקניםשנימשתתפיםבהצגה

 .מקומואתמוצאשאינוהאוהב-לא-אוהב,הגבר ,כדניאלאשכנזיוליאור
לצפייה.וחביבמשעשעמחזהזההקי,"ץ"מלפפונייבולבמסגרת

בןאגםאלינווובימוי:תרגוםטופרו,דולנומאתלשולחן"מתחת"חורף
תנועה:אחון,יהודיתותלבושות:תפאורהחיטמן,אוחדמוסיקח:דו,ד

חקאמויחתיאטווןכלטוב,מוינה

בהתחשבמתחייביםוההבדליםצרפת,תוצרתהפעםרומנטית,קומדיהעוד

ותרבותם.ילדותםנופיהסופרים,שלבטבעם

מתחתמתרחשיםבושהחיים ,מחזמרכמעטהואלשולחן"מתחת"חורף
לכתיבה.אולאכילהכללבדרךהמשמשלאבזר
מצטמצמתשמטרתוהמחזה ,השובבניהמוצרומזומן:מוכןלהצלחההמתכון

לשולחן"מתחת"אהבהמושיאשווילי'וזבולוןוהאןאלוןן'ייגולדשטלימור

ההפתעהאתממצהשהקהללאחרהמטרה.הושגהתמידלאאךבלדב.לבידור
שכןלשעמם,מתחילהעצמהעלהחוזרתהחוויה ,לשולחןמתחתחייםשל
בדמותהחברתיהאלמנטאפילווהצפויה.האטיתבעלילהקורהלאכמעטדבר
מאבד ,גולדשטייןלימורשללשולחנהמתחתהדריםהאומלליםהביתחסרי
חבל.המחזה.שבתחילת"הסוציאלית"ההבטחהבמילויונכשלטעמואת
היפה,גולדשטייןלימורמצוינת:שחקניםלקבוצתהודותניצלתההצגהאך

"הדיירים":אליהומצטרפיםמעולה,קומיתשחקניתגםהיאנעים,שקולה
נבצרכי<אםהמשעשעמושיאשוויליזבולוןדודו""בןעםהמצויןוהןאלון

נסיםהוותיקהשחקןמרוסיה.>עוליםלהיותהביתחסריחייביםמדועמבינתי
מחזרשלגרוסטקיתדמותמספקהנאה,השולחןבעלתשלכמעבידהזוהר

וחביב.אמיןבתפקידהרשימהאתמסיימתבוניוגאולה ,שלומיאלי

בחפימסתייםוהמחזה ,הכלכןהיאהאהבהכאן ,לסיןבביתלמחזהבניגוד

לשולחן.ומתחתמעלאנו
ישכךועלהצעירים,הבמאיםפרויקטבמסגרתעולהשההצגהלצייןישעוד

 ·:·הקאמרי.התיאטרוןהנהלתאתלשבח
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מבחרהערנות.כלעריידי:נעים
גווניםהוצאת , 2006-1972שירים

עמ' 170 , 2010

מבוא:שירה;ספרישבעהמתוךמבחר

כל"עכשיו;ליפסקר.אבידבפרופ'
וכללעצמן;דומותנעשותהערים
וכללעצמן;דומותנעשותהנשים

עצמן;אתומאבדותהולכותהאהבות

ומהבא./אניאנהואני' /לד~ת.
עליחושבותומההערים;עליאומרות
מביןליאובדתהאהבהולמההנשים;

 .) 154עמ'('עכשיו',ידי?"

מאנגלית:ררח.גביישורבין.ריבה
לשירהקשבהוצאתלשם,גיורא
עמ' 63 , 2010

הבהירותהרצועות~קי~ת~ת"ראיתי

ראיתי /:ב~ךךס.ה;ןןתב:;תהקטנות/

הציפורניים;נפתחושבוהרגעאת

ההריםהשתחררה./הברזל:ת 9ף~
 /המרחבאתלמלא~סגות~~רירזינקו
לזנק,הראשונהשהי;תי.וגילף

 "ם~אניעכשיוניצוץ. p: / ת~~~~~
 .) 10עמ'הנוכחי'('המצב

כרמלהוצאתמפוחית.~הרבנו:פיני
עמ' 98 , 2010

רחוב./~י~ריעללנגן;"גמרתי
 ;ך~~עצמו.משפילהיהיר;כו~:ןי
אואחתאמאתוכו;אללאסוף
בינישתחצוץ;גגלקורתשתיים;

('גמרתישלי"הנופלים ~ם:~ w:בלבין
 .) 29עמ'לנגן',

שירים,פרצים.ררחביק-בודמן:יפה

עמי 52 , 2010אילאמרוןהוצאת
כחולהונוצתיהיה;כלאגופי;"ס:ה
עי~י;היו ;לבן.;והשביס 1~:כה

היה / ;.ן~לוהשיער; ;י~~בורקות
 "ל~ qהגףף;היההיה;כלאגופי;

 .) 28עמ'לבן',('שביס

מותרים.פרחיםאלקובי:בנימין
עמ' 121 , 2010פרדסהוצאת

ר;ן 9ryמאליקוראשוב"המזג.ה
ויתמלאוישובוהחדריםהאדמה,/

מחרהאיש,אמרך~ר;איןריקףת,

 1סוררהלב /ז. f~ק,ךקניותאערוך

 /בצורת 7~בצורתעצמך;סביבסובב
יקנהאוך~ר;איש 7שיאמראישואין

פרוס/שולחןשיהיהחדשלבלעצמו

 .) 26עמ'('מזון',העולם"~ל

צבעוניםהוצאתיראה,גרא:רון

עמ' 96 , 2010

מתוךצמחהער;ךעליכ"אתמול

,\ , . . 

גניJ1וןןוןהמלצות

על;היופיפרפרהייתינעלך;

נ~רכותעל:ךכ ;עתה / /.כת~ך
בשלוליותטובעותשלי ;מנוגדכיוון 7

 .) 43עמ'('סופה',הסערה"

העיריאתלקרוא :מנוח-לויעודד
ספרייתהמאוח,דהקיבוץהוצאת

עמ' 265 , 2010חייםבןחילל
העבריתבסיפורתתיהאורבנהחוויה

המאהאמצעעד-19ההמאהמאמצע

המרחבאתלהציגניסיון .-20ה

בסיפורתלעיוןכפרספקטיבההעירוני
במכלולנרחבתקריאהתוךהעברית,

מנדלי(ביניהם:ויצירותיוצריםשל
שלוםמנדלשטם,ליליינבלום,מו"ס,

ועוד>.פוגלשבע,יאלבונו'עליכם,

ימנרה-לעודד

העירתלקרוא
עחרגr.יבס•חויפ~חי~ה nה

 zaה·iבהאהםאוtrרעו qה·ההאכק rם.כא

זהר,ת :בישראלפלסטיניותנשים
סואבעורכות:רהתמרררר.תטחיחיס

ויכו-לוי,נעמיאבו-רביעח-קווידר,
המאוחדהקיבוץליו,רןמכוןהוצאת

עמי 291 , 2010

להשמיעמבקשהספרמאמרים.קובץ
אתולבטאהפלסטיניהנשיהקולאת

פלסטיניותנשיםשלחייהןניסיון

ביןרבים.קולותשלייצוגםבאמצעות
אנך-רביעה·סואבכתבו:היתר

ויכו-לוי'נעמיהרצוג,חנהקווידר'
 .ועודארדריךלווןואוד'יהאיהכ

ענבתאווי:ושיריךנוריסדניאלה
 :מאנגליתתרגמהו~נרהי.אתלחצות
אלכלך.נגחערכה:נוריס,דניאלה
עמ' 168 , 2010פועליםספרית

לרמאללה,אביבתלביןבהתכתבות,

המלחמהפרצהבטרםאחדיםחודשים

עוסק 1האישי 1האינטימיהשיחבעזה.

תלאותובשמחות,במכאובים

בפיגוע,קרובשלארנוןאוהמחסומים
לחצותומצליח-מתירנותאושמרנות

וההאשמות,השנאהמחסוםאת

אנושית.הידברותשלחלופהולהציע

כחינוך'ומגררברחחמורות,גבעל
ולדן.צביהחרצוג,אסתרעורכות:
אברטפרידריךקרן ,כרמלהוצאת

עמ' 368 , 2010

הניצולאתהחושףמאמריםקובץ

'שרובההחינוךבמערכתוגוברההולך
גישותממסדית,הזנחהעקבנשים,

ובריחהסטריאוטיפיותמגדריות

אסתר :כתבוהיתרביןמאחריות.

נורהולדן'צביהקהת,חנההרצוג,
ועוד.סעדה-גגרגסוורדהרש,

ערביםהתפוזים.עירל.כור:אדם
 , 2010כרמלהוצאתביפו,ויהודים

עמ' 333

לבור'אדםהעיתונאישלספרו
שלצאצאיהןעםשיחותעלמתבסס

יהודיותיפואיות,משפחותשש

מכתבים,יומנים,עלגםכמווערביות,
מספריםוציטוטיםזיכרונותתצלומים,

תולדותאתופורשעיתונות,ומכתבות
התשע-עשרה.המאהאמצעמאזיפו

ראמא,אמהותתשע :בלבןאנוחם
העבריתכסיפורתאימהותייצוגי

המאוחדהקיבוץהוצאתהחרשה,אמהותשתיביןמכתביםחליפת
עמ' 191 , 2010וישראלית,פלשתיניתצעירות,
"מה-השאלהעללהשיבמנסהבלבןוהמשיכובז'נבה,לראשונהשנפגשו

 ו,, )

המצטיירת-היהודייה?"לאםקרה
מתנכרת,אוחונקתבעייתית,כדמות

וויו 1עוזעמוסשלביצירותיהם

איני'לאהמטלון'רונית 1גרוסמן
סביוןשלו'צרויהגולן'אבירמה

(האם .שחרבתוחנהנובטלי

המחבר.>שלאמוהיאהתשיעית

הוצאתמתעורר'לכאבן:חד~יל
עמ' 399 , 2010ביתאחוזת

קשים,לבהתקפישלסדרהלאחר

 1הצלחתוובשיאהחייםבאמצעכשהוא

אישהארץ','~לח-מאוראוריקם
ונוטש,למופת,.ואבבעלמשפחה,

 .אהוביוואתעיסוקיואת 1הסברללא
מנסהתיאטרון'אשתאפרת,אחותו

המהלך'אתשיסבירוסימניםלמצוא
שביןהקונפליקטעלמשהוגםואולי
 .אותולסובבהעצמי

ו·

לירח,מתחתצימרצימר:שמעון
עמ' 151 , 2010פועליםספריתהוצאת
מלוןלביתנלקחאבנרהנעררומן.

משםונמלט 1אמובידימפוקפק
החופשהסיבתלוכשנודעת

תלושותדמויותעודהפתאומית.
אבות,בביתזקנהעיתונאי'סביבו:

תלוהעירעצמוהסופרהעיר'ראש
אביב.

כימרן.כרבכמרלעוףנשר:גונן
אותסדרתהמאוחדהקיבוץהוצאת

עמ' 208 , 2010הזמן

חומותשברובםסיפורים,קובץ

תיתכן"האםשמיעה;כבדתהמרכזית

העולםשלהדברים,שלאחרתשמיעה

בראה'ונהומצאהשלמעשהשמיעה-
כפיאוכבד-שמיעה,אדםבידי

באוזן"'?'דפוקממכריו:אחדשהגדירו

 ·:· .נשרגונןשלהראשוןספרו
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