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אשהאחריהמספרעוקבהפרגמנטיםבאחדדתית.

שמתפתחנראההעתיקה.העירחומתסביבזרה

אתהמאוד"מהרכינפסק,הואאזאבלפלרטוט,
אנימהלהציע,יכולאנימההלאה,מהחושב,

נניחשכלום.העצובה,למסקנהומגיע-לקבליכול
לאכבראני-בשלכפרילידיתיפולשהיאאפילו

מרעיונותרקניזוןאניהזאת:לגשמיותבנוי
מהו".יודעשאינילמשהומחכהאניודמיונות.

בכלל'רעלאכמשוררהחלשמגדזוכריםמעטים
עסקושכתבמהרומניםכשרביםלפרוזה,ועבר

זהבספראבלגואלת.נשיתלדמותוכמיההבתלות
האשהלחלוטין'נכזבתנשיתלגאולההתקווה
בלתיאבלנהדרכטבעמדי,כ"ארצית"נתפסת

גואל.
לפחותאואלמוותעלהמוות,כנגדהיאהמלחמהכי
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החיים,שלמוחלטמיצויעל
הבריאהפלאיכלכשגם

מספקים:אינםהאלוהית
כשאתהשקורהמה"זה

ממהיותרמהחייםמבקש

יותרלתת.גליםמסושהם

מאהבהיותרמיין'מלחם,
מבריאותיותרוילדים,

היותרזהמה .יותרונוחיות."

המלחמהנצח.זמן.עודזמן.הזה?
להאריךזמן.להרוויחהדרךעלהיא
עולםאלהמסעאתהאפשרככל

המתים."",

בדמותהגאולהכשמתגלהבהמשך'
סותרבסיביר'יתומיםבביתבעצוילד

מאהבה"יותרהאמירהאתהדובר

אותושגואליםמאומץ'ילדאבלוילדים",
שמובאביולוגיילדאיננוהעולם,בקצהמבדידותו

להמשךרצוןשלהרגילההתחרותיתבדרךלעולם
ובישראל,הוריו.שלה~ניםלהשארתרצוןהגזע,
הםילדיםהאירופית,בתרבותמהמקובלבשונה
אףנהפךילדיםגידולוכיוםחברתית.חובהעדיין
הילדשלהכלכליתכשרווחתוצרכנית,דתלמעין

 .קפיטליסטיאמצעיכלמקדשת
מתומצתחייםקוראיםשאנחנומהמכלוהמיאוס
האל".שלהסתרההם"החייםאחד:במשפט
מוזר"כמהלחופש:היחידההדרךהיאוהאמונה
וחשוף,צחיחקברותלביתבבוקרהשכםלהיקלע
כמהעתיק.אפוריםמולהקופחתלשמשמופקר
אותינשאומשםשלי."ההולדתביוםועודמוזר,
נושאהיהלאאבלהתפללתי,הגדול."למסגדרגלי

ומתפשטת,חשופהחיתההיאגם .שלילתפילה
בלתיבאלאמונהזוהיהאל."לחסדימופקרת
היהודיתמהאמונההפוכהרליגיוזיותקונקרטי'

ומחוקק.זועםבאל
ילדכחייכהעדחייואתמתארמגדשלדוברו
אותו.שתגאללאשההכ~הלגברשנהפךפגוע
דרמהאותההםהחייםכולםאצל"לאאבל

ישהרובאצללהפך'שלי:במקרהכמומתמשכת
מסוגנפרד,סיפורכךואחרהילדףת,שלהדרמה

מתייחסיםמתרשם,אניכךהאנשים,רובאחר."

לילדות.רקנוגעיםהםכאילוהפנימייםלחייהם
אחרפנימית.היאהראשונההמערכהרקכאילו

החייםומתחיליםנתקלחוץהפניםביןהקשרכך
מדויק:התיאורכמהכ,ךעלחישבוהחיצוניים."";

המודעותרבהבוה"פסיכולוגי"בעידןגם
מאיתנוכמההמבוגר'חייעלהילדותלהשפעות

שהופכיםאחריהפנימיהילדעםמתקשריםעוד
המשכנתה-עבודה·למורץונכנסיםלהורים,

עםבקשרלהישאראפשרבכללכמהועדיחסים?
הולמיםוחובותיוהחיצוניכשהעולםהפנימיהעולם

בוקר?מדיבך

פוליטיקלישאינןאמירותלנסחמעזמגד
העולםאתהמייצגותנשים,לגביקורקטיות

לדבראוהאשה,עםחשבוןלבוא"טיפשיהארצי:

אכזרית.מאלפתכעלעליהלחשובטעותסרה.בה
הטבע.""שלנמנעתהבלתישליחתוהכלבסךהיא

אחרת,ההתייחסותבהמשךאבל

למוות,הכמיההכמייצגנתפסכשהגבר
באשהבוחר"הגברלחיים:והאשה
שהאשהמאחרהסיכויים,כלכנגד

האשהיאהנשיותבחיים.בחירההיא

הגבר.שלהאפשרבלבהמהבהבת
בלבוהחייםגחלתהיאהנשיות
הנשיהשיגעוןהזכר.שלהעקר
שעודהיחידההשפיותהוא

לאיןחזקההאימהותנותרה.
ישגבריםשלמהמכלשיעור

הנצרותהזהבנשקלהציע.
ניצחתתבוסההנחילה

בזרועותתינוקליהדות:
חסרהכךשכלהנוצריתהחמלהואכן'אמו".

אסתטיקהאחריהנהייהבצירוףהנוקשה,ביהדות

למיןיותרקרצהומנזרים,כנסיותשלמופלאה

 .היהודיהאלמציווייהאנושי
הכוחאתשואב"."אניהילד:מאימוץמגיעהוהנחמה
הילדאתלהחליףלעצמי:שהצבתיבמשימהלעמוד
מקצהאומללבילדלפצות,היוםעדהצלחתישלא

עולהובהמשך'חסותי",אתפורשאנישעליוהעולם,
האחריותהיל.דשלבמבטווהציווימהאחריותהחשש
בפניובציווילוינס,עמנואלהפילוסוףדיברעליה
הואכיאותי,מפחיד"הילדמגד:ואצלהאחר.של
ומפחידמציאותייותרדבראיןמציאותי.כךכל

הורהוכלהאמונה".אביגםהואהפחדאבלמילד.
אותולנסחממעטיםשאנוהזה,הפחדאתמכיר

שקולטיםהילדיםשלהחודרמהמבטהפחדלעצמנו'
ממותקתאמתחציכלשקר,כלרגשי,ניואנסכל

קולניותמריבותלגבילילדיהםהוריםשלבהסברים
 .לישוןהולכיםשהילדיםאחריהמתרחשות

הדוברעצמה:לגאולהמוקדשהספרשלהשניחציו
למדברלטיוליםמקום,לכלאיתרהילדאתלוקח

יופיוכלעלמחדש,בפניונפתחוהעולםולמעיינות,
מצדלטעמי.חזקפחותהספרשלהשניחציוהנורא.
מעטשנימצדאבלללב,ונוגעמרגשהואאחד

האקסטטי'העמוק,השכנועמתוךנכתבהואקיטשי.

בהלשכנעומנסהאמונתואתהמגלההמאמיןשל
היחסיתלחולשתהזאתלהשוותאפשרמאזיניו.את
משיחישבלהטטולסטוי'שלהמאוחרתהפרוזהשל

חוזרהסיוםאבל .שלוהסיפוריםמורכבותעלויתר
מהפךהישגיאתלבטלמבליההתחלה,שללהיסוס
הדובר.שלהאמונה

שלהספריםהוצאתמערכתאתלדמייןיכולאני
כתבאתלידיהםכשקיבלולמדי'מצליחסופרמגד'
בידיעהשם,שררוודאיוזעזועהלםהנוכחי.היד

לשלהבהיהשיכולאימוץ'נושאעלרומןשבמקום
פילוסופיתודתית,מהורהרתפרוזההתקבלההמונים,

רגשותתמידהרגישאלהשורותכותבופרגמנטרית.

המתאפיינתהסופר'שלכתיבתוכלפימעורבים
אבלכנה.דיבורובפשטותמשהו'גבריתבישירות

שיימצאקוראלכלראויזהואמיץיוצא-דופןספר

 ·:·לו.

גלעדירכל



הסיפורמאחורי

הספדיההדברים,זהבדרוגו:סמי

עמי 322 , 2010המאוחדהקיבוץהחדשה,

הזכריםזהגוברדוסמישלהמפעיםהרביעיבספרו
המוכשרהמספרשללכתיבתונוסףחלוןנפתח

מקבילות,עלילותמשתיבנויהספרוהייחודי.
האחתהעלילה .דמויותשתיבמרכזןהמעמידות
באםבעיקרהומתמקדתהסיפרשלבהווהמתרחשת
כשבועהשוהיםהארבעים,בןהרווקובבנהקשישה

הארץ.בדרוםנידחביישובהנטושה,האםבדירת

ציונה,בנסהאבותמביתלשםאמואתמסיעהבן
 ,ובחייובחייה,תיקוןלהביאבמטרהשוהה,היאשבו
השנייההעלילהרבים.במובניםהשתקפותהשהם

ובזמןבמקוםהרחקמפליגהונפתלת,סוערת
הקודמת.המאהבראשיתבמרוקוושורשיה

כנגדבלשון.הואהעלילותשתיביןהבולטההבדל
הראשונה,בעלילההבןשלוהפיוטיתהרגישההשפה

מערכותומעצבתלאניגמטיותמעטנוטהשלפעמים
התגובותעלהמקרינותמורכבות,רגשיות

האםשלהארוכיםהמונולוגים-בהווהוההתנהגות
עבריתשלבמינומיוחדבלילהםהשנייהבעלילה
בערביתמשפטיםבחלקימתובלתעילגת,

השימושהאחרונותשבשנים ,לצייןראויובצרפתית.
הפריפריהמןדמויותשלתת-תקניתבשפההמכוון
ספרהלמשל(ראהמוכרתלתופעהנהפךבספרות

מבטאתשבו ,יבואולאגמדיםשוםשילחשרהשל
תיגר).וקריאתהתרסההמשובשתהשפה

היוםהנכתבתבספרותפחותלאבולטתתופעה
כאובות,יחסיםלמערכותהזרקורהפנייתהיא

בסיפוריכברלהוריהם.בניםביןומורכבותעכורות
קיומיותחוויות,המתאריםגוברדושלשחורהילדה

המשפחה.בניביןמעוותיםיחסיםעוצבוקשות,

המשפחותרובהנוכחיברומןגםלהם,בדומה
כמעטכובשתהאומללותמאושרות.אינןהמתוארות

שבביתההנוצרית,המשפחהמן ,אולי ,לדב ,כולןאת

כמטפלת.הנערהה ry ~שימשה
בספריוגם ,גוברדושלדמויותיואתהמאפיין
בזרותוהתנהלותןהרגשיתמצוקתןהואהקודמים,

ובהשתקה,בהדחקהבוחרותרובןמוחלטת.
קיומית.בפסיביות

האם,שלהמרתקסיפורהעומדהזכריםזהבמרכז
מרחיקההיאתחילהרבות.שניםהדחיקהשאותו

כלואהאשהה, ry ~הנערהשלאמהעלומספרתעדות
ש~סה,יתבהרבהמשךורק ,שמרניבעולם

אינההנסיבות,בכורחלמקוםממקוםהמטולטלת
השכלהחסרתאנאלפביתיתעצמה:היאאלא

עשירחייםניסיוןלצבורשהצליחהבסיסית,
מרוקו.מולדתהבארץלביתמביתהקשיםבגלגוליה

בשולינשארהבצעירותה,לאלארץשעלתהומכיוון
רצונהבכוחזאת,עםהמתפתחת.הישראליתהחברה

האימהות,חלוםאתלממשהצליחהונחישותה
שממנו 1העקרלבעלהבנישואיהממנהשנמנע
 .לארץבהגיעםנפרדה
בנהבהולדתמושגאינוהמאףוההתיקוןואולם

אכולהואהמנוח.חוסראתממנההיורשה'צבר',
האמביוולנטיביחסוששורשיהםותסכולים,מתחים
חיישלאחדפןהםהאםשלחייהנפתוליאליה.
מנסההוא .ואישיותוזהותועיצובעלהנאבק 1הבן

בהחלטתו 1ובחייואמובחייהמעוותאתלתקן
ישהושבוהשבועבמשךעבריתאותהללמדהנחושה

השפהבהקנייתשנים.לפנישנטשוהובביתם,יחד

לעקורהבןשלניסיוןמשוםישהזהבביתהעברית
שייכותהחוסרואתזרותהאתהגלות,אתמאמו

חייו.עלגםהמקריניםהישראלית,להוויה

עבריתאמואתללמדהבןשלהשתלטניתבעיקשותו
רבות,שניםשלפעריםלסגורובכךימיהבערוב

לספר-האמיתימרצונהמתעלםבה,מתעמרהוא
נקםשאיפתכאןישהאםפה.בעלחייהסיפוראת

ביחסשלוהנחיתותרגשיעלתסכוליו:עלכלפיה
בחברההשתלבותוחוסר 1תלישותולצברים,

אמואותוגידלהאלהלכלשבנוסףעל ?הישראלית
עליהומידעלעברקשרממנומנעהוגםאב,יבל
גםאמואתמאשיםהואהמשפחתי?רקעהועל

"הגבריםחייו:אתששיבשההמינית,בנטייתו

שלה,הביתחינוךבגללאצלימשתוויםוהנשים
המינים".ניגודישלמחיקהלעשותשידע
הכתיבהשלא ,סמוימסרכאןטמוןלכךמעברואולי

החיים,אלאהעיקרהיאבאמנות)החיים(השתקפות
סיפורובתאוותבשטףפה,בעלהמסופריםעצמם,
נדלית?בלתי

אמנותאתיודעהבןמשמעית.חדאינההתשובה

זאתאתבחיים.ההישרדותסודאתוה~םהמילים,
לעולמהלהיפתחיוכלואז ,בהמשךויפניםהבןיבין

ולקבלו.
שגם ,בהמשךיתברראבלברורה,תוכניתלויש

מפניו:הסתירהכהשעדתוכנית,חיתהלאמו

בגורללהיאבק ,אותווללדתלהרותתוכניתה
היאהאםשלתוכניתההשתיים,מביןולנצח.

(בניגודהעילגתבשפתהדווקאיותר.המשכנעת
היאהמיוחדים)הצירופיםבעלתהתקניתלשפתו
בתובנות.עשירמרגש,חייםסיפורלהעבירמצליחה

הנדכאתלאשהלה,נתונההקוראשלהאמפתיה
ועיצבואותהחישלושהחייםמילדות,המרדניתאך
תקופתה,אתהקדימההאםזאתמבחינהדמותה.את

ניתקהמהלכיה:אתשהכתיבהל"תוכנית"בהיצמדה

עצמאית,נעשתהאותה,הכריעושהחייםמאמה,

כמעטמרחקיםוגמאהכפויים,מנישואיםהתנערה

עצמה.אתומפרנסתזוגה,בןאתבוחרתהיאלבדה.
בגלל 1הבןשלתוכניתונכשלתזאת,לעומת
נובעמכאןשגויה.מציאותוקריאתאנושיתאטימות

 1שלוהקולמיתרימחולשתלאכמורה,כישלונו

כישלונוגםמאישיותו.אלאלתרץ,שניסהכפי
מעידהארץילידיגברועםאשהעםאהבהבקשרי

פנימיעולםעללדבראםזר.כנטעתחושתועל
הוא ,לאמושבניגוד ,הבןנחלתהואהרימורכב,
מאשרפחותלאוהשייכותהזהותשאלתעםמתמודד

 .הוותוכלפיהמורכביחסועם
כךלשם .לאמומורהלהיותמנסה 1שכשלהמורה

תפאורהמעיןההוראה,עזריכלאתמגייסהוא
ומגבלותיו.אטימותועללכסותהאמורהחיצונית,

ללימודמתוכןריקיםטכנייםכליםלאםמקנההבן

האםיוצקתהממשיהחייםתוכןכשאתהעברית,

מתבטאהשנייםביןהתקשורתהעדרגדושות.במנות

ועם .בתכליתשונהפניהםשמגמתבכךגםכןאם
התובענית,לשפההבןשלההדוקהקשרמתבררזאת,

לאעודכלהיצירה,בתהליךממנומרפהשאינה
הבוערהדבריםתוכןאתבאמצעותהלעצבהצליח

בעצמותיו.

בנה,דבריאתושובשובהאםמשסעתהרומןלאורך
העבריתהשפהלימודלסיפורה.להאזיןעליווכופה
בהוויהההשתלבותלאגםוממילאמעניינה,אינו

רציונליסדרשלמשמעתכלדוחההיאהישראלית.
חייה.מהלךשלהסטיכיתלתנועהכולהומרותקת
לביתבנהעםהאםכשמגיעה

צלולההיאהנטוש
במהלךאבלומתפקדת,

מוותרתשאינהאףהדברים,

הולכתהיא 1לספרהתשוקהעל
בביתמקוררועדתונחלשת,

 .טורדניבשיעולונתקפת 1הישן
אותהמחזירהמפרךהשבועבתום

אבלמותשת,היאהאבות.לביתהבן
סיפוראתלספר-מטרתהאתהשיגה

כלבחייםאותהשהחזיקסיפורחייה,
כאילוכשסיימה, .לספרוסיימהלאעוד
לאהמספרולבןחייה,בהמשךהטעםפג

ליםיהמב"זיכרוןלשקועאלאנותר
המילוליהעיצובעללהיאבקכלומרממני",שבורחות

אמנם .זהותועל 1מכךפחותולאחייה,סיפורשל
לאעצמווממנומאמוהגלותאתלעקורהניסיון
 .שככהכלפיהוטינתולעולמהנפתחלבואבלצלח,

עלכאןהנאבקותהעלילותשתימבין ,כאמור
גםהעליונה,עלהאםעלילתשלידההבכורה,
באמצעותהאשהדמותשלוהמשכנעהפלסטיבעיצוב
מתואריםשבה 1הבןעלילתעלמעיבהדבר .הלשון
אתלאמולהקנותשלוהנפלניסיונותושובשוב

ומחיוניותה.מנחיצותהונוטלהעברית,השפה
עםמחודשמפגשמשוםישהנטושלביתבשיבה
העלילהאתהמזיןשכנים),(סביבה,הקרובהעבר

העיקריתלעלילהתרומהבכךאיןאבל 1הבןשמספר
ביןהקשר ,לטעמיהאם.שמספרתוהסוחפת,החיה
חוזרהבןומאולץ.הכרחילאנראההעלילותשתי

מתגמדים,מאמציואךהאותיות,עלאמועםומקפיד
 1הרומןעלילתבהתפתחותמשקלםמבחינתגם

סיפורה.שלהמעצוריםחסרת~פיעה [iלנוכח
אפילוהבן-המספרעלמעיקהשלההדומיננטיות

בחייה"עודהמשפטחוזרבכדיולאמותה,סףעל
למותה".מחכהאני

o 'יזגוזונונD 
ךז,נו,ןך

· /'-
1<::' , 

[i@ן 
c:כ 

הכףמוטיתהדברים""זההספרשםבבחירתגם

עלמשתלטתתקניתהבלתישפתההאם.לעלילת
אתלהדגישכדי,אוליהמשובשת-במתכווןהכותרת
להכתיבהבןמנסהשתחילהאףעלילתה.שלהמשקל
עכשיו"אזהעברית:לימודאתעליהולכפותלאמו

מוותרתאינההאם-לעשות"לושישהדבריםזה
ובסופוהכף,אתהמכריעשלה,הדברים""זהעל
אלאליה,בנהשלביחסולתיקוןמביאדברשל

 ·:·שלה."הדברים"

בן-דודיערה
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ו
היםעלטפטיםלהדביק

שלבלבוהתעוררתיבז'רנו:מאיה
עמ' 69 , 2009המאוחדהקיבוץאלכסון'

עלטפטיםלהדביקכמו;זהמחול;על"לכתוב

אתהפותחתבפואמהבז'רנומאיהכותבתהים",

מקורידימוי .אלכסוןשלכלינוהתעוררתיספרה
 .בז'רנושלבשירתההקריאהאתמאודהולםזה

שלרבדים-רבדיםעשויותמורכבות,יצירותיה

רבריכוזדורשותבקלות,מתמסרותלאעומק,
 .הלשוןציוריביםלטבועשלאכדי

כוריאוגרפיהאורקדן;ניתשליד'כתבהפואמה

ליוותהבהוחצישנהבמהלךנכתבההנפש'של
שבע.בתלהקתשלוהמופעיםהחזרותאתהמשוררת
שביומרהאפשריהבלתיאתמסגירההפתיחההצהרת

לתחילתההאותזהכן'פיעלאףמחול.עללכתוב
לתנועתהללשכולהיפהפייה,שיריתיצירהשל

מעשההואהריקודבמילים.רוקדתהמשוררתהגוף.
הנפש:תוךאלהמאירהממוזיקההניזון 1רוחני

ורוקד;נעאניוכךלתוכי;פנימהזורמת"והמוזיקה
(הרווחיםמחשבו.rוי"אתרוקדנפשיכאוות

והתנועההגוף,אתמפרקבשיאוהריקודבמקרך),

יוצאיםרוחשיםצבעונייםכדוריםל"מיליונימדומה
עדמהרצפהוגודשים 1מהרהשני;מתוךאחד

והריקודהנפש,אתממלאתזותנועההתקרה."
אלוהיםאת"נפייסבה 1עדןגןכשפתמתגלה

האניביןלמזגביכולתההפואמהשלכוחהבמחול".
בזיווגםמצליחיםהללוהרוקד.האניזוגולבןהשר

תנועתםאתהיוצרתזו-פרטיתמחוללהקתלהוליד
טובהכי"הריקודאתוהנפש,הגוףשלהמושלמת

נגמר".שאינוריקוד /-שלי

'שתיהכותרתתחתשיריםחטיבתמובאתבהמשך

קצרצרבשירנפתחתהיאאת'.לחצותאפשרויות
היאהתמונההמשמעות/היא"המילהוחכם:

שיריואכן-המשמעות"חווייתהואהשירהחוויה;

שלחוויהלכדיותמונותמיליםמשלביםהקובץ

הספרבשםהמשוררתהצהרתמשמעות.חיפוש

פתאומיתהימצאותשלתודעתימצבעלמצביעה
לאבמקוםאי-ודאות,שלבמרכזה("התעוררתי")

של("בלבומסוכןאפילואולי 1ברורלא 1ישר
אלכסוןשלבלבוההתעוררותביןהחיבוראלכסון">.

אתמלווה ,".תאלחצותהאפשרויותשתילבין
הכלבסךהיאהציפייהלפעמיםהשירים.קריאת
הפשוטה 1זומשימהגםאךהיום,אתלחצות

בחירהשלמתישנפשימאבקדורשתלכאורה,
שטהגופהנפשוסירתמקיפיםזמן"עבריבחיים:

בתודעתהונרשמתהולכתאורחרבביניהם,/
הנישאיםבחייםלבחורבחיים,/לבחורלחתוך,
מעלהוכלמעלות,כרגםוהיוםהיוםקצהאלבמעלה
מעברלאינסוףנפתחבוהמיםואופקזוהרת/פעימה
פוקחוכאביה,בדידותהשמפיגוטעמו;לקצהו

אתשומטתוהיאטוביםחדשים;למחוזותזיכרונה

לסירהמדומההזמןהיום".שלותפלהשומםצדו
לבחורניסיוןביןהנעההזמן')('ארבתעתיקהקטנה

"המנשלהמקוםאלמטה,היסחפותהלביןבמעלה

8 
 350גליון

חמדתמכלאותה
;-. 

 1זוסירההחיים."

הנפשאתבסמלה
הכמהההמיוסרת

ולמעמקים,למרחקים
יבשותכ"כובשתמוצגת

 1באורבוחרת 1רוח"של

אוחזתדברשלובסופו
אלאלהשאיןבנהבתו

אםגםהחייםאת"להחזיק
('שתישייגמרו"ברור;

השבת'),אתלחצותאפשרויות

אתלהחזיקהיאהמשימהכאשר
האדםבפניכאמורעומדותהחיים,

האחתחצייה.אפשרויותשתי

הפואטיהעיקרוןהחלש.שללצדובעמידתה
אתלמשליצורים,מיניכלכךלשםמגייס
שעיקרכנפיים,מרושתחרק 1·הנמלארי

גומחהבתוךעליועובריםהקצריםחייו
שהואנמליםמבשרניזוןוהואבאדמה,

"הוא-הרעהואזעירחרקאותו .צד

מאורגן;פושע 1ומסתתרערמומי

יצורסתםאולטרף,משח.דמבוקר
-הנמלהניצבתמולונרגן."
החרוצההחלשה,כמובן"היא

קובעתהמשוררתוהישרה".

הארייכול"מצדיהיסוס:ללא
איניאבל ]".[להתפגרנמל

האחרתואילוורגשית,פיזיתמפרכתרצינית,

ממשיבמרחבמרירה.עדייןאךיותר'מחויכת-

במיומנותבז'רנונעהכמעט,גבולותחסרומטאפורי
מהירהגלישהוביןמקרטעתזמןבסירתאטישיטבין

כךבאינטרנט.היכרויותאתרשהואדייט",ב"ג'יי

יציאתםברגעלמסךשמעברהאנשיםמתוארים
 :".תאלחצותבניסיוןמזויףמרוץאותולמורץ'
יוצאיםוהםצא'/'למקומותשריקתאתלכם"תארו

גומיתחמושתם:;אתיוריםעצומות;בעיניים

עלאחדצבעוני,לעיסה
העמוקבמסךונתקליםהשני;

בז'רנומאיה /הילדיםעץאניוניגפים:;/הפלסמטי;
מכוראינטליגנטיגבר

אשה/אניומקטרות.לחתולים
מכורהאינטליגנטית

זהווסיגריות".חיותלריקודים

מ~ך?ה-המודרנהמהפך

שנועדהעתיקהקטנה(סירה

אנשיםאוסחורותלהעברת
ומסךלמקלדתכבהך)

להיותלאנשיםהמאפשרים

"איך-רוציםשהםמהלרגע
תחמושתם;אתמרקידיםהם

אותה"'מרקידיםהםאיךהרהר

מסתתרתכואבתאמתאבל

f ~~ץ v לדים;
הףא~ילדים,~לא

 יל~.~~ח;ת ץ~~י;~ר

 ה~ן~~ ה~~ 7ך~י~ים 7PVע,~~יו

('ארילנוכח.""אדישהלהישאריכולה
 ,)' 1נמל

הםלקורבנותיונמלהאריחרקשגורםהעוולות
לזולתם.בני·אדםשגורמיםלעוולותשיקוףכעין

הנקטלהקורבןוצרחתהזעירהיצורשלהדםתאוות
ולהישמע,להיראותיכוליםשאינםאף'עלשיניויבן

לאדמה,מתחתשםאימתרחשיםשהםמאחר
-בז'רנושלוהכאבהצדקמנגנוניאתמעוררים

הבנהלגלותשניתןהגםהנטרף".החלשבעד"אני
בהלהכירהפחותלכלאובחלש,החזקלפגיעת
האדםנדרשבו'להתערבשאיןהטבעשלכמעשה

אתלראותהצדמןהניצב
ולנקוטהזאתהאלימות

כאןהאמירהושוב,עמדה.

להתייחסאין-ברורה

ענייןכאלהאדםלמלחמות

שלמסדרוכחלקטבעי'
אתגנותלישהעולם.
אתגגהחד·אדםהארי

נמלת·כלפיתוקפנותו

מוסריתוחובההאדם,

הקורבןזעקתאתלשמוע
הלמות"ואז-ולהגיב
סכיניםצחצוחתופים,

ונמלה;'מלתעות'ומוזיקת

ואזלתמונהנכנסתענקית
צורחתפתאוםצורחת,היא

 ,)' 2נמל('אריצרחה"

המשוררתתגובתואכן

בשיריהלשיאהמגיעה

·חברתיים'פוליטייםה
באנשיםבאומץהמתבוננים

בתחתונים;הואעירום;"הואהשמות.שמאחורי

נכנעהוא ]".[שוניו;אלביצאוכתרו;תחבושת
ואבנים;/זכוכיתשברים,עלמעדנותהולךויחף;

חמושישראליוחיילעימאד;עימאדחרבון;הריסות
חדשים;באזיקיםומוביל;מובל םה]".[אבירית;
('עימאדהשחור"הריקלעברמעיק;בנצחחלודים

בעודוהניצודהציידבידידניצביםכךעימאד'),

'הבעיהבשירהכיבוש.מציאותשלשגרתירגע
העמיםשניאתבז'רנומדמה 1·יהודיתהפלסטינאית

צורחיםלנצח;דבוקיםמיוחמיםכלביםל"שני
היאאחרבשירלגמור".יכוליםלאומצורך;מכאב

הנתעב:הפשענוכחשלההאוניםחוסרעלמצרה

ף~~יש;ת~.רכ;ת~ץ ת;ע~~~

ס;לדים י~ז:~~ג;ה
~י ה~~~הף w ~ש;ת qל;

ךל~;תד~~ם~~קש~לא.;לי~~ין
? o/ry ין~י~ry 9ף~ליםry7 יןגכף;ת~v ןחים~

~תףקים v~ריח;ת

~זמ;לדים~ץ~ז
מ;לדים~ץ

מאשר.
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ההשתחררותמאחורישם,

-המוגבלמה'עצמי'המדומה
מחוץיוצאיםעודכן"ואחרי

ואליה;מבדידותםלעצמם;/

('דילמהואליה"מבדידותם
מאפשרתהטכנולוגיתהקדמהאחד,מצדדייט'),ג'יי

אחר'מצדאךאישית,ביןתקשורתאפשרויותמיצוי

-עצמהקדמהאותהשלבחומותיהנבלמותאלו
אותואוהבתאניאיךאיך;אותואוהבתאני"איך

ה·ממרחקילפניו;עצמיאתזורקתאניאיךאיך;

ICQ ". תקשורתקורישלהסבוכההמציאותכינראה
"איך-המועקהאתמגבירהאינסופיתוירטואלית

ומתעלם,/עוברחומקוהואאיך;אותואוהבתאני

אפסיקואיךמדעתו;יוצאלפני'בקרסוהוא ]".[
 /-אחרלמישהואהבתיאעביראותו."/לאהוב
 ,)' 2הרוחניוהייעודהאהבה('מושאאחר"משהו

המתבטאתמוסריתמחויבותבז'רנוממלאתבשיריה,



שיראראמין;עבירהילדהעללכתוביכולה"איני
אחר;ילדעלולאעליהלאלא;-ומבויתמחורז
לאמבויתתלאמאשמתיםהםערבי;אויהודי

הואשביכולתימהוכלמרושעת;אשידידותית;
שלי;והנקיהיפההקטןבחדרבשקטלגנוחלגנוח;
לכדור"השידורשביןהאינסופי;המרחקאתלגנוח
אראמין'),('עביר

במילים:הנפתח 1בקובץהחזקיםהשיריםבאחד
-המוזיקה"הדממתבהשתקה./החלה"המלחמה

הדימוייםעולםאתבז'רנולגמריכמעטנוטשת
מחאהקולמשמיעההיאההשתקה,רקעועלהציורי
כאןהשנייה.לבנוןמלחמתכנגדזה,במקרה 1צלול

האנושיים,ארי-הנמלשלהמכוערותפניהםנחשפות

חבוטהיסטוריאפוס"עודשלהראשייםשחקניו
בהקפדהלובשיםמוות/במוזיקתשבוייםנרקם,/

ברורהבז'רנושלוהעמדההמוות",אדרתאת

המנומק;הרועשלהאיוולתמןעייפנו"כיונוקבת:
להיכנסלמלחמה;להפוךלמלחמה;לצאת

להתכונן /-מהזמןנסתרתוכשהיאלמלחמה/
שורותבשלושמסתייםהזההזועםהשירלמלחמה".

ולהרג;לקרבותתכלהאין"כיתקווה:שלתמימות
ימותיגיעולשוקולד;יהפכוהחייליםוכשכל
הדומם'),('התדרהמתוקים"המשיח

אתמותיריםאלכסוןשלבלינוהתעוררתישירי
והמרתקיםהמקורייםהקולותכאחדבז'רנומאיה

בתיאורימצטייניםשיריהימינו.שלהעבריתבשירה

כתיבתהרב-שכבתית.קיומיתמציאותשלהווייתה
להגיעבניסיוןצבע,שלרבותשכבותלקילוףדומה
האמת,להסתתרעשויהשםהראשוני.היסודאל
הכוללהתחיל 1לתקןהאפשרותנמצאתגםושם

להביןניסיוןמתוךנעשיתבטבעההתבוננותמחדש.
עוולותכלפיהאפשריתהסלחנותהאדם.טבעאת

שישהנחרצותאתמדגישהרקבטבע,הנעשים

לגלותהואהקושיאנושיים.עוולותבגינוילגלות
הזרכלפיאמפתיהלפחותאומוסריתמחויבות

עצמית,בהישרדותעסוקיםאנובעודוהמרוחק,

במינימוםשלנוהפרטייםהחייםאתלצלוחבניסיון
הבחירהבזה.זהכרוכיםהשנייםכידומהכאב.

הבחירהלמעשההיא 1מישהולמעןמשהולעשות
שיריהמשתלביםכךעצמך.למעןמשהולעשות

שלהליריים-אישייםשיריהעםהפוליטיים-חברתיים

במקוםעצמהאתלהעמידניסיוןלכדי 1בז'רנו
קטנותאנושיותמחוותיתאפשרובו 1הנכון

ואטומהארוכהבמנהרה"נסיעההיוחיינושבלעדיהן
לשאוףלהתחילניתןממנוהמקוםזהונשוא",ללא

 ·:· .האושרשלהנסתרהייעודלהגשמת

פזיובל

החולצבושריוןיםפירות

ומלחמה,קונכיותצדפיםעמית:פנינה
חושןאבןהוצאתקדישמן'מנשהציורים:

2010 

כילמיםצמאלאללחםרעבלאהלילה."רעב;
תפוחיםשריחוהמסוקס;גופךאתלדעת;אם

נושבת/ממנו;אלוהים;ורוחנחשיםשלחשו
 .) 45(עמ'מעפר"גופי;אתלברוא

מטביעהבעודהמלחמה,ארגוףמכווצתעמיתפנינה
כמוקשיקטנותאבניםהיחפים.צעדיהאתהיםבחול
אלומתקרב 1בעפרהנוגעהגוףעלמכבידות 1דרך
נושקתשמשערבייםביןבאופקשםהפתוח,הים

לאופק,מעברפרושאדמדםצבעהמים,ללשון
לרעשהשקטמאימפליגותמלחמהוארניות
שם.איהתותחים

פתוחותלדלתותגעגוע

גווניםהוצאתאהבה,עלקצרודון:מאיר
עמ' 78 , 2010

המזרח;פיוטיאתשחרקתקליט;עלהישן"בסלון
כשיכור;לברצלונהנפשך;אתשרבקולומסלסל

אלפיםשניגנהיהלום/מחטשלסיבובבמהירות

אלאאבי;דמעותראיתילאמעודיגעגוע./שנות
עמו".ג'ואתשרכאשר

בעינישועטכשאניבמוחימתגלגליםזיכרונותכמה
בחוטרעדכמו 1בישמהלכותלמיליםרעבסוס

ודון.מאירשלתפילהכמעטשהואבשירוהשדרה,
ג'ושלהתקליטכשרצועותישן,פטפוןשעותכמה
כשמתדבקה.סיבוביםושמונהשבעיםהסתובבועמו

עםיחדבגל"צאותוהספדתי 1עמוהפייטניםגדול
היוא'ברשתהשישיםבשנותרועה.יוניהזמר

אלהקרבהתחושתאבלבים,מחייגדולפרקהייתי
בסרטכמומהחוף,ספוריםמטריםשהםהעצמים

עמית,אצלמדיוקתכהגיאורגפיק,כשיובלשלטבע
חמושההנחה.מכלהחפיםהקשים,המתארבקווי

ברכיים,עדמופשלתשמלהידיה,בשתיהיםבסנדלי

מהאתכתוםבדיובהשרטטאלוהיםכיונדמה
הגלים.קצףעלשכתוב

באותהן 1אוויריחופששלהנחותאיןלציפוריםגם
פרוזדוריאתמרעישכנפיהןשמשקכמיעמיתאצל
הקונכייה.נשיקתמזחעלאוהבזוגשלהלב
שלמנהמקבלהים,מרחבאתשעוטההחושךגם

צורתואתמקמטירחהלילה,בממשלתאורנקודת
אוהצפוןוכוכבהדובה,כוכביאלעריריבמבט
ממדשמקבלהעולםבתוךבוהקריגוללוויין

עירובגדדהכותבת,התמנוןדיומציפורןמצומצם

 1נפץומכוניותאנושיותמפצצותעשנהההריגה

עיניהמכחלהיוצא 1האשוריהיופיאתשהורסות
המשוררת.של

לשבועהבדלהשביןבפלחשבת,במוצאימשמיעים
ואנימסרי.אלפלפלאתולפעמיםג'ואתחדש,

החושךחלוןמבעדהירחאליחייךכמומוקסםהייתי
 .ישראלרמתשל

ומצליחמחט,דקירתכמובישנוגעמשוררהואודון
הואהאצבע.טביעתמתוךהדםטיפתאתלהוציא

והמוחכשהבטןעצמואלמבטמתוךמצביםצובר
המילים.שלהאטומיםעלנוספותשעותעובדים
ועצב.עצבבכלגופיאתכבשואבי''אמיהמחזור

היינושכבראחרים'דברים'עלהמחזורלגבינכון
המועדים,מחזורמשירתבוישאךהזה,בסרט

הנפש.לזיכוךפעםבכללישגורם
נוראכיהיום/קדושתתוקףונתנהכיפור;"יום

ביןלכפרה;חטאביןושוב;רצואואניואיום;

המראותאתמשמרים/המוחותאילמחילה;סליחה
שהאוזניםהמיליםצליליואתאספו;שהעיניים
הנפש;ודפנותחלליאתשמילאווהריחותשמעו/

דקהב~טיותנשרף;לבוהלב?נקלטו;ברשימון

נוגעלתחייה,מתעוררהיםמלח

לכאורההנפש.בפצעי
אךמשודרגת,עדינות

שלטבעיחיטוילמעשה
המוות,הפרידה,כאב

כל 1חולארמונותפסלים,
 .שלנובטבעשקייםמה

בקבוקישלזכוכיותשברי
מעוכים,מניעהאמצעיבירה,

אפילואוליסיגריה,בדלי

צדפיםביןמהלכים"גראס",
כתובהרכהאדמהשונים,בגדלים
 1אכזריםהגועשים,המיםבפאתי

זורםנפטדגיומתוקים,רפידותיו

בעורקים.

הולךואניעמית,פנינהמפשיטהדייגיםמכמורת
 ·:·המילים.בשביאחריה

 O··זפי
~·נניוJר

# lf 
י i 1ז.כ 1ז.כלר 

•סרשי

לאכידקה;אחר
המת/במותתחפץ

מדרכומשובואםכי

וחיה".

מחוזאתמשרטטודון

רוקםהוא 1שליהילדות
שלטליתואתבאותיות

הלבנים,הבגדיםאבא,
להרעיששלא-הביתעליב

שרתמלאכיכמוחלילה,
 1ואנחנוהמתפללים,עטופים

עץתפוחניקבנוהילדים,

ואיזה 1בטבורוציפורןונעצנו

אברג'ילשחכםלהרחההטבקכמוהפיץ,הואריח
 .ארוךאחדלאפצ'יהציציות,ציפוריעדתביןחילק

·:· 
אליאסאבי
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ו
החילוניהצליין

אור'חלילירוח,פעמוניפלו:עודד
עמ' 98 , 2010קשבהוצאת

עודדשלהחדשספרואור'חלילירוח,פעמוני
מטוביאחדשלבדרכונוספתיפהתחנההנופלו'

הספר .ביצירתופסגהלאכיאם 1בארץהמשוררים
פלו'שלהאחרוניםבספריושהחלהקואתממשיך

עםתנ"כיתושפהמקראיותאלוזיותשילובשל
זעםנביאישלרוחויפהפיים,עדיניםטבעתיאורי

דרכואתבטבע.מתבונןאדםשלצניעותעם
בשירתמאנגלית,בכירגםמתרפלו'החלהשירית

ואלןויטמןוולטשלהשפעותעםישראליתביט
אדםזעםשירתזוחיתהגינסברג.

בשורותבהכתו 1בודדוצעיר

חלהאחרונותבשניםארוכות.
מעברבצד 1בשירתומפנה

שירילצפון.מהעירהמשורר
מפעמים,החלוסתיוורוחיערות

הסוגמןאלבאהבתרוויים
שהגדירכזה ,הרליגיוזי-חילוני

כ"צלייןאורבוך·אורפזיצחק
עברוהזעםהחילוני",

מזעם-טרנספורמציה

רליגיוזילזעםניהיליסטי
שלהרעותדרכיועל

חובבהאנושיהמין

והשקרים.השחיתותההרס,המלחמות,

מלחמתשלהעזהרושםתחתנכתבהנוכחיהספר
צפוןיערותשלוותאתשהחרידההשנייה,לבנון
לצימרלצפון'נסיעהלפניאותוקניתי .ארצנו

משפחותשלהרעשבחגים.מנרה,בקיבוץמשפחתי

אותיהבריחהצפוןשלהאלוהיתלדממהאדישות
שלנועזתפעולהזאתחיתהבלילה. 1הקיבוץלתוך
גבעהעלושם,היופי.לחיקהמשפחהמחיקבריחה
היפים.ולשיריםלשקטהקשבתיפנס,שללאורו
אלוהשתיקתהטבע/שלהתפילהבבית"שם;

מחצלתתבוא;פרחיםמרבדתתהלך;בעלווה
דתיותזוהיתחסה".כנפיובצלשםמחטים;
התפילהבתיולאמקדשה,הואשהטבערליגיוזית

תבואבחושך;מאדעדיפה"והנפשהממוסדים.

מחילותתבואככלה;אפלוליתבאש;כנףתפרוש

ערביים.""ביןדועכותאור;

 1פלובשירתרבותחוזרשונים,בצירופים 1האור

דברפתחשיריובמבחרלהיווכחהיהשאפשרכפי
אחדות.שניםלפנישיצא
לכלביםהאהבההואפלובשירתנוסףחוזרמוטיב
וחוזרהאנושית)הגסותמפניחימקלטמעין(שהם

בחצרהיום,"כחוםשמו:ש'כנעני'הכלבומככב
תחת 1ב~לשוכב,/צהריםבעלפוןכנעניאחורית/

אזני / 1לפנישעות 1בבוקרהשכםאלון.//עץ
דוהרים;סייחיםגםסוסיםלמראה;יזקוףמפרש

הנשיא,/לכפרטובא·זנגריהבין;הרחבבמישור

ונערלוחךקיץזהובקציר;שלףעיזיםעדרשם
ברוחשחריתמרעהתפילת/נוהג:בהןקטון;
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'מותרכינפשם;עליבקשוהואגםאלהרענן;
ישנהאלה,בשיריםולמעשה,אין'."מבהמהאדם

לחיות."ומובנתברורההעדפה
אחכההקיץ;כלצהובתודעהבמדרוןתמיד"תמיד
אחלוםקיץכלראשונה;מבוישתסתווניתלסומק

כמיההשלמדויקתיאוראיזהעד".ירוקחורףבוא
כשרקוקשה,מצהיבתיכונימזרחבקיץלחורף
השורשיםאתמסגירתודעה""מדרוןהצירוף

תודעה.חיישלהאורבניים
המכנסבשערפחות.חזקיםשיריםגםישנםאבל

ובמוותבעוניהעוסקיםשיריםישנםגנוזים,שירים

שלספריםלפאריכוליםאמנםשהיוקרובים,

מהשיריםנופליםהםאבלפחות,טוביםמשוררים

בהםהזעם"ב"שיריקיימתנוספתחולשההחדשים.
החולשה .מקראיזעםנביאשלתפקידהמשוררלוקח
חובבאלושורות(כותבעצמומהזעםנובעתלא

האלוזיותמריבויאלאשירי)זעםשלגדול
כמו 1המשוררשלקולואתה"מטביע"המקראיות

אל"יצחק-יצחקלבנון:במלחמתהעוסקבשיר
עריםכבדדהלכואיכהיולך./מזבחגבעלעקדה

הלואורשת./מצודהלצנוחתהומותצלמוותגיא

זעקיושברשוד 1עברארץ 1בניךשלוםתשאלי
 1השיריהכיסויחסרהפאתוסבצד ; 11בה."אחוארץ

המשוררמקראיים.ציטוטיםשלזילותכמעטישנה
המקראלשוןאתלהטמיעמיטיב 1למשלחזק,יחיאל
פשוטמהשיריםחלקכאןואילוהשירית,בשפתו

עדשבשמים;אבי"הרציטוטים:מעודף"קורסים"

קלזדון."":ממשלתזנתהאיכהארץ;שחתהמאוד
טבעיתהמקראללשוןוהפנייה 1התוכןעםלהזדהות
בפואמהכמובחלקם,אבל 1משיריובחלקלמשורר

ישנההחדשה)הבריתהשפעותגם(שבהתירא''אל
מקראית.עודפות

לאעדייןאךהממשלה,ראשבפרסיזכהפלועודד
הדבר 1לדעתי .לוהראויההממסדיתלהכרהזכה

בתחוםחולשתוהיאהראשונהסיבות:משתינובע
בהערכתהמרכזיהמרכיבכיוםשהם 1הציבוריחסי

האופציההעדפתהיאהשנייהספרותית.כתיבה

ובביקורת,בספרותנווזךאלתרמןשלהשירית
שלהאופציהפניעלאורבנית,שירהשלאופציה
המשוררתשלשירתה(והשפעותטבעשירת

אסתרתקוה,פתחילידתהראשונה,הארצישראלית
שלההעדפהואתפלו).בשירתניכרותדאב,

החקלאותשלהאופציהפניעלה'נדל"נית'האופציה
 1בכללהארץכלברחביהיוםלראותאפשר 1למשל

אבל 1באלתרמןמרדאמנםזךבפרט.דןובגוש
שניהםאתביותר.המובהקממשיכוהואלדעתי
כמעטמיליטריסטיתנוקשה,מוסיקליותאפיינה
זךאצלשורות,בסופינוקשהחריזהאלתרמן(אצל
אבלבנושא,להרחיבהמקוםזהלאפנימית).חריזה
יותרהעדינההאופציהאתדחתההעבריתהשירה

לעולםברורההעדפהחיתהלה(שגםדאבאסתרשל
ופלוציפוריםביכרההיאהאדם,עולםפניעלהחי

כלבים).

שירהתרגומימבחרימאגדהספרשלהאחרוןחלקו
חייכישיימוססקסטון' 1ויטמןפלו:שלעבודתופרי

משהוישאבליפים,רובםוהתרגומיםהשיריםועוד.

 .משוררכלשלאחדבשירמרפרף
להתיךהמשוררמצליחבואחדשיראביאולסיום,

מטוסתיאורטבע,תיאוריעםהמלחמהאימתאת
שמשות;בין"בשעתממריא:מניח?)אני(קרב?

צפונה.דוב;משדהממריאחבוט; 1זעירמטוס

מתפוגג./יום;אורצלמחניים,/בואכהובדרך;

ערבשלמת/מעטעודעלטה./מעטעודדק-דק./

 ·:·תתעטף.""כנען

גלעדיובל

אובעבריתכחולהחולצה

ברוסית

הז'אנר-האשליהבגנותנגיד:חיים
ספראהוצאתהעברית,בדרמההתיעודי

עמ' 344 , 2009

באשרלקטגוריות,אמנותיצירותלחלקקללא
שחוקריםכדיאדיריםמאמציםעושיםהיוצרים

ובמשבצות.במגירותלהניחםיצליחולאומבקרים
חומק 1נגידחייםשלספרוהאשליה,בגנותוהנה,

אתמטמיעוהקוראהזאתמהמכשלהבאלגנטיות
כגון 1בתיאטרוןהתיעודילז'אנראופיינייםהקווים

הריאליסטיתבמחזאותהנוצרתהאשליהשלילת-
הקלאסי("המימזיס"המציאותאתלחקותהמבקשת

עומקוהיעדררופפת,עלילה ,) 21 , 10עמ'ראו
נקיטת ,) 27 , 24(עמ'הדמויותבעיצובפסיכולוגי
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 , 2010המאוחדהקיבוץאדוםקו ,זרטל
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ספריםשלושהכשלעצמםהמהווים •שעריםשלושה
שיצאארנדט,חנהשלהכרסעבבספרהחפונים .

בארה"ב.המקוריתבגרסתו 1951בשנתלאור

בצדקלצייןלנכוןמצאהזרטלעדיתהמתרגמת
אנטישמיות, .הכרכיםשלושתכישהעמידהבמבוא

אחדכלעומדיםוטוטאליטריות,אימפריאליזם
כמהאמרה,עצמהשארנדטכפיאולם .לעצמו

מתחילתובספרעובריםיסודומושגיליבהרעיונות
ביןנמנעבלתיקשראיןאם"אףשכן ,סופוועד

התשע·המאהשלוהאימפריאליזםהאנטישמיות
המאהשלהטוטאליטרייםהמשטריםלביןעשרה

מןוהאימפריאליזםהאנטישמיותהיוהעשרים,
לאפשריים"האלההמשטריםאתשעשוהגורמים

 .) 22 • 21(עמ'

זרטלמעירההיסטורית,פילוסופיתמבחינת
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מביןביותר"ההיסטוריזה,בספרובמיוחדמעטלא
 .) 20(עמ'ספריה"

מהותעלהמחברתעומדתהראשוןבחלק
הפוליטיתהתפתחותהאתותולההאנטישמיות

כה]עדנפרדגוף[שהיוהיהודיםביןהגוברבשוויון

 .) 117(עמ'אחרותקבוצותלבין

צבעונית,בצורהמשורטטתד'יזרעאלישלדמותו
"לאלאמור:עצמועלמדבריומצטטתוהמחברת

עמוקהקדומהמדעהוניזונתיגזעיבניבקרבגדלתי
יש . 13 7עמ'המחברת,שלשוליים(הערתכנגדם"

השוליים>.שבהערותהרבהמידעחשיבותאתלציין
לאימפריהיתתרכבהגהשד'יזרעאליגםמסתבר
היהודיםיהיו"שבה , Alroyעטופריברומןיהודית
 .) 144(עמ'לחלוטין"נפרדשליטמעמד

שלמדהישראלית,החינוךמערכתבוגראםספק
האנטי·הקונגרסכייודעאנטישמיות,מפלגותעל

 ,בדרזדן-1882בנערךהראשוןהבינלאומייהודי
מאוסטרו·מגרמניה,נציגים ooo,3כ·בווהשתתפו

אודלףהובסהדיונים"בעתכיוכןומרוסיה.הונרגיה
סוציאליסטיתהנוצריתהמפלגה[מייסדשטקר

הגורמיםבידיליהודים]האמנציפציהוממתגרי
בחמניץשנהכעבורהתכנסוואלההרדיקליים,

האוניברסלית"'האנטי·יהודית'הבריתאתוייסדו
 .) 98(עמ'

האימפריאליזםעלבכתיבההעולותהתובנותאחת
כיהיא ,) 209עמ'הקולוניאליזם,מתוך(שצמח
הכובש,ככוחאומהמדינתהופיעהשבובמקום

העםבקרבלריבונותורצוןלאומיתתודעההתעוררו
אימפריהלכונןניסיוןכלבעצםסוכלוכךהכבוש;

האידיאולוגיהנשקחיתההגזענות .) 221(עמ'
(עמ'האימפריאליסטיתהפוליטיקהשלהעיקרי

צרפתביןההבדלעלעומדתוהמחברת ,) 265
<למשלהגזעסוגייתעלמחשבותמבחינתלרגמניה
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ארנדטגעתנובאימפריאליזם,הדיוןבמסגרת
ברשותהשיששהחומריםדומהאךבלאומיות,

לאוםמדינותעלמספרמצטטת(היאמיושנים
 ) 355עמ' , 1934משנתלאומייםומיעוטים

טרםואנדרסוןגלנושהגוהמודרניותוהתיאוריות
ארנדט,טוענתמהסמךעלברורלאנוצרו.

מדינותהקמתנכשלהאירופהובמרכזשבמזרח
איכריםמעמדותבהןנמצאושלא"מכיווןאומה

האומהמדינתיכלהשעליהםחיטבמושרשים
 • ) 355עמ'י"ב, ,שלי(ההדגשהלהתבסס"

ארנדטשלהערתהמעניינתללאומיות,בהקשר
שלהלאומיתלמהותהאנטישמיותביןהקשרעל

הםהיהודיםכיהיה"דומהלאמור:היהודים
,וארגונם,השבטיבמובנולעםהמושלמתהדוגמה
לחקות,העלתנועותשאפושלוהדגםשאת

ההוכחההיוהמשוערתועוצמתםהישרדותם

(עמ'הגזע"תיאוריותלצדקתביותרהמוצקה
קהילותשלבמבנהחיוהיהודיםלמעשה .) 369

"מילאט",היוהעותומאניתהאימפריהשבמסגרת
יוונים,אחרות,עדותכמודתיתעדהכלומר
וכר'.ארמנים

(עמ'בטוטאליטריותעוסקבספרהמרכזיהכרך
הדו"חותמוזכריםהראשוןבעמודכבר .) 700 • 453

בתקופתבגרמניההקהלדעתלגביהסודיים
שלהביטחוןשירותמטעםלאורשיצאוהמלחמה,

למידעחשוףהיה"שהציבורעולהמהםהס"ס.
 .המשטרשלכביכוללסודותהקשורבכלרב

ההתקפהעלההכנות ,בפוליןהיהודיםרציחות
ועוד.רוסיה",על

ההמונים"תמיכתארנדט:מעירהזהבעניין

ולאמבורותלאנובעתאינהבטוטאליטריות
 .) 453(עמ'מוח"משטיפת

מתבקשתלהשוואהארנדטתורמתחשובהיריעה
מחקרה .) 490(עמ'לבולשביזםהנאציזםבין

מדעשלהראייהבזוויתהמשולב ,ההיסטורי
בסוגייתבטיפולהביטוילידיבאהמדינה,
ביןההפרדהוחיסולהטוטאליטריותהתנועות

 ,) 515-513<עמ'הציבוריתלספרההפרטתחום

המפתחנקודת ,) 545(עמ'הארגוןבסוגייתגםכמו

התנועהשלהדינמיותעלהשמירההיא
הטוטאליטריהשליט :) 580<עמ'הטוטאליטרית

בתורהתנועהשלהכוזבעולמהאתלכונן"חייב
אחרומצדומוחשית,פעילהיומיומיתמציאות

יפתחזהחדשעולםשבומצבלמנועהואחייב
והתייצבותםשהתגבשותםמפניחדשה.יציבות

בוודאותיביאושלווהמוסדותהחוקיםשל
לחיסולגםואיתהעצמה,התנועהשללחיסולה
(עמ'הזמן"בבואהעולםעללהשתלטותהתקווה

התנועהעלייתטרםשהיולחוקיםבהתייחס .) 583
בתחילהכיארנדטמעירה ,לשלטוןהטוטאליטרית

מעולםאךוצווים",חוקים"מפליהנאציםהנפיקו
(עמ'ויימארחוקתאתרשמיתבעצםביטלולא

שחיתה , 1936משנתהסובייטיתהחוקה .) 586

אבדשניתנה,בעתכברתחוקתימופתלכאורה

 .) 587<עמ'סטליןמדברישעולהכפיכלח,עליה

הסמכותביןהפערהיאנוספתמעניינתנקודה

מההמדומה,הגלויהייצוגלביןהאמיתיתהחשאית
"חבריתעלומה:לכללהעוצמהבסיסשאלתאתשהפך

להיותפעםאףיכלולאעצמםהשלטתהקליקה
הכוחבמדרגשלהםובעמדתםבמעמדםלגמריבטוחים
שכזהכוחלחוסרכדוגמה .) 595(עמ'הסמוי"
שצידדרוזנברג,אלפרדמובא

מזרחמדינותבהקמת

מולכחיץאירופאיות

יוזףלעומתורוסיה.
מעמדבעלהיהגבלס

הגם ,מרכזיפוליטי

המפלגהשלכשרשכיהן
ביטחונימנגנוןכאישולא

כמוהמפלגה,שהקימה
עלשהשתלטהימלרהיינריך
החשאיתהמשטרהשירותי

(עמ'רבפוליטיכוחלכןוצבר
599 (. 

כוחאתלצייןראויזהבהקשר
כליחיתה"שבעברהפרובוקציה

החשאיהסוכןשלהבלעדיפעולתו
התקשורתלדגםהטוטאליטרייםבמשטריםונעשית

מכפייה,אומרצוןחייבים,שהבל ,שממולהשכןעם
בתפיסתמשתלבזה .) 635(עמ'לפניו"לנהוג

בהקשרלדוגמהשמובאכפי ,) 630(עמ'הקונספירציה

היטלרעםמשותפתמזימהעלמוסקבה,למשפטי
 ·:·הממשלה.להפלת

ברנעיוסי

גובריןרועי

החושךמתוךמילים

~לילל~~ז~~ז;יבו 7w=נלים
אצליבמטהחתוליםמיללים

: -: • T • T • -:• : • 

צלילשללמגעשמרצדיםצללים
: • T • : - : •: T - : :• : • 

אצליבמטהחתוליםמיללים
: -: • T • T • -:• : • 

זאב?נכוישמדוע
--•• T :•• 

א;רב.מלאלירחהאדםגם
-T T T T - " T: •• •• 

w:P זלדזr~ה; ם:~י.עP. ם,·~דר
ת·ם.עדלמצ;תר;ציםהלילהשח;ראת

:• : --: T • : --
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זאבקולוהקול, ... 1

האימפריאליזם-השירהגבאי:צבי
עמ' 142 , 2010 ' 77'עתרןספריהיפה,

גבאיצביוגםבעבר,כברסופרההזוהאנקדוטה

ברירהאיןלכןבמקרה,ולא 1בספרואותהמביא
השירהאתקראתם"אילושוב:עליהלחזוראלא

שמלחמתיודעיםהייתם , 67לאחרבמצריםשנכתבה
אמר-נמנעת"בלתיהיא 73אוקטובר

למשוררפאוזיחרסייךד"רהמצריהאינטלקטואל
 1977בדצמברבקהירביניהםבמפגשגוריחיים

השלום.הסכםחתימתלאחר
שירתעלגבאיצבישלספרו

האימפריאליזם-השירהשכנינו
רבספרזומבחינההואהיפה

<שאינוהישראלילמשכילעניין
גישהלוושאיןערביתיודע

זו).מורכבתלתרבותישירה

למשוררהמוקדשת ,מחציתו
 1923- (קבאביניזארהסורי

המשקלאתמדגישה ,) 1998
-זהלמשוררגבאישמייחס
מתחלקתהשנייההמחצית

שוניםמשורריםתשעהבין

ואדוניסדרווישגםובהם

לקרואשישהאופןואת-
שירתו.את

-'השירהשלושהקסידה 1שקבאביספקאין
היוצאיאת' nב'אל-<פורסמההיפה'האימפריאליזם

 1זולאנתולוגיהככותרתנבחרה )-1993בבלונדון

מטיבשגבאיעוצמה,ורבסוחף 1גדולמשוררהוא
המבואותבאמצעותוהןשיריובאמצעותהןלהאירו

למשוררים<וכןלהםמקדיםשהואהאינפורמטיביים
ד"רשמציעהמבטמנקודתבולהתבונןאםאחרים).
יריבהואקבאביכי 1לומרצריךהרי 1פאוזיחרסייך

לחברהגםאלאלישראל,רקלאמתפשר,ובלתימר
חי.שבתוכההערבית

נבחרההיפה'האימפריאליזם-'השירההקסידה
האירוניתהמבטנקודתאתלחשוףכדיבתבונה

המגמהואתהשירה,שלהמסורתיהמושגכלפישלו

האימפריאליזםמןההפךשהיאשירתושלהאמיתית
ושלכוחשלאימפריאליזםהיאכלומרהיפה,של

חשבוןקבאביבאזובקסידהכימסבירגבאיעוצמה.

הערבית,החברהשלהחשוביםהמיתוסיםאחדעם
קדושהשלומעמדעצומההשפעהלהשישהשירה,
המיטשלדבריוהזההמיתוסנגדיוצאקבאביכמעט.
מןלהתעוררלהםוקוראהערבים,עלאסון

כמההנהמודרני.חדשעולםלטובתהפסיביות
מתוכה:שורות

יותרהשירה;שללאימפריאליזםנכנעו"הערבים
אימפריאליזםזההיה /".;הנשמאותוחמשמאלף
מיליוןמאתייםותרבותי;."/מענג 1מעודןיפה,

השירה,לרגליוליליומםמשתטחיםערבים,/

בתרדמת,במהירותשוקעיםקטורת/."/להמעלים
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אתהשירהתשנההכיצדואיזון;הכרהאבדןעד

אתותובילהערבי;העולםבמפתהחולצבע
לגן /והכניעותהעוניהפחד,אחוזיההמונים
לא/הערבינהרות?/."זורמיםשמתחתיותעשייתי

השירה;."/ספריאצטבותאתמעליולסלקיכול
נתוניםאנולידתו/."/מיוםשירהמוקףהערבי
 11לא."אושנרצהביןהשירה,לחסדי

שכןנכונים,אלהדבריועובדתיתאםבטוחאינני
מרדימהלשירההערביםהתמכרואמנםאם

בכלכיצדשנים,מאותוחמשאלףבמשךומשעבדת
מהאוקיינוסהגדוליםכיבושיהםאתחוללוזאת

ל"יפה"ההתמסרותגםהאטלנטי?ועדההודי
אתשמזיםומימשכנעת,לגמריאינהול"מענג"

שפתייםמתקמאחורימסתתרמהוחושףטענתו

אל·סועאדהמצוינת,הכוויתיתהמשוררתהיאזה,

בתרגומובקבוק'בצוואר'אשההחזקששירהסאבה

זהבשיר .זובאנתולוגיההואאףבאמד 1גבאישל
נגדהואכאשרהשבט."את"שנאתיאומרת:היא

שאומריםהשבטגבריאתשנאתיוהיסמין;הנשיות

<עמ'אותי.""לאכולכדימתוקהכיהדיבוראת
125 ( 

בקסידהלמשל 1משיריוברביםעצמוקבאביגם
ההפךטוען ) 1995 (השירה'ירחאתאוכלים'הערבים

דווקא:ושירהיופיאוהביהערביםשאיןכלומר ,מכך
פרחיפה."/דברכלשלהיסטורייםאויבים"אנו

מראהיפתאשהיפה,/הואכיעוקריםאנויפה."

הקסידהלנו."/שייכתלאהיאכישוחטיםאנו
 11תוקפים."אנושיריםנץקומחסלים."/אנוהיפה."

לתמרןהיודעמתעתעמשורראפוא,הוא,קבאבי
שירתוגיוסעקבי:הואאחדבדבראבל ,במילותיו
הראשונהבקסידה .נאמןהואלהןפוליטיותלמטרות

ממאה,למעלהמתוךשורותשלושרקמוקדשות
ליפה:ההתמכרותבמקוםלראותרוצהשהיהלמה

יציאה 1הערבי"העולםבמפתהחול"צבעשינוי
אבלתעשייתי'.'"גןוהקמתוהכניעות",מ"העוני

בתריסרגםלעייןצריךמשמעותןלעומקלרדתכדי
תשתתקנה'מתיהקסידהשבספר.אחרותקסידות

 ) 1993 <בלונדוןיאת' nב'אל-שפורסמההציפורים'

הקסידהשהחסירהמהאתזומבחינהמשלימה
הראשונה:

זקוקהואחצר"./לליצניזקוקאינו"הציבור
סיכותשינעצו / 1מצפונואתשיזעזעולמשוררים

הרעבים./סיבירכזאביבלילותיו;."שיצרחובבשרו
כן."זאב?/להיותצריךהערביהמשוררהאם /

 /כליהאיוםישהשלישיהעולםיערותעלכאשר
איוםשלוההיסטוריהועלחיסול;איוםתושביוועל

 /זאבלהיותהמשוררעלברירהבליתמחיקה"./
 .) 36<עמ'מנוחה"חסרעצבני."זאב

המשוררדמותשלהמטאפוריהמהפךמעניין
ל"זאבהפותחת,בקסידהמסורתיתשיר""מציפור
ואומראותהמעדכןאףקבאביזו.בקסידהטורף"

"זקוקההנוכחיבמצבההערביתהאומהכי 1להלן
המאהאופקילעברשיחלצוהמתאבדים"למשוררים
ואחת.העשרים

הנאבקהמורדהמשוררדמותאתמטפחקבאבי

לגלותנאלץכאשר 1בחייוהואשהיהכפיבשלטון

ללונדון.ומביירותלביירות,הולדתועירמדמשק

היוצרחירותבשםלקדםקבאבישמבקשהתכנים
בקסידהלמשללפעמים.סותריםוהיצירה

עלהערביםיצהירו'מתי-1994מהמפורסמת
בזכותהמדבריםתכניםאלהאחדמצדפטירתם?'

מנסה("אניפמיניסטיתחילונית,חופשית,אהבה
בה /האמונותמכלמשוחררתאהבה;עירלצייר

תאוותאתמדכאיםולאהנשיותאתמשספיםלא

לאומניים,תכניםאלהשנימצד ,)"."ףוגה
במצבםלערביםהבזיםאימפריאליים,מיליטנטיים,

במכירהמוצעתהערביותאת("ראיתיהנוכחי

ראיתילאאךעתיקים,/לרהיטיםבחנותפומבית,
הערבים?!")את

בקוראן)שבאמלכתשל<שמה'בלקיס'שלובקסידה
במעשה-1981בבביירותשנהרגהרעייתושםעל

הופךהואכיואל,אבושלארגונושביצעחבלה
העירשלהאהובה,האשהשלטוטאלילסמלאותה

ההיסטוריהושלכולה,הערביתהאומהשלביירות,
היפהחיתה"בלקיסכאחת:והחדשההקדומה

התמרבעציהגבוההחיתהבלקיס / 1בבלבמלכות
הלכוואיילותליווהטווסיםבהילוכה /בעירק,

והקסידההשהידההויבלקיס,בעקבותיה;."/
ממנהקטעיםשרקארוכהקסידההנקייה",הטהורה

תורגמו.

קשה,אתגרקבאבימציבהישראלישלקוראספקאין
בארצותהאינטלקטואליםרובכמומייאש.גםואולי
ישראלעםולנורמליזציהלשלוםהתנגדותוערב,
ואום'אל-מותנביבשיר .ועיקשתחריפההיא

מגייסהוא ) 1996 (הנורמליזציה'ברשימת'דםכולת
מהמאההערביםהקלאסייםהמשורריםגדולאת

 1ימינושלהגדולההמצריתהזמרתואתהעשירית

ישראל:עםהשלוםלמושפליאותםלהפוךכדי
אל·טייבאלאבוביותר;החשובהערבי"המשורר

מפלגתבממשלתהתרבותלשרהפך 1מותנבי
אוםהגברתהראשונה,הערביםוזמרת /העבודה!

ישראלי;משוררשלקסידהלשירעתידהכולתום;
מגדולתה.""הערביתהשירהתרדכך

שירתוכיספקאיןהחיים,ביןעודאינושקבאביאף

הערבית,האינטליגנציהולהשפיע.לחיותמוסיפה
מוסיפהשלום,הסכמיעמנושכרתובמדינותגם

בוודאיכזאתושירהלישראלעוינתלהיותבחלקה
במפרשיה.איבהרוחמפיחה

עלםלחתשלאמנתעלגםוזוברוחלסייםשלאכדי
העטשםאדוניס,אתלהזכירראויאחרים,מקולות

 11930סוריהילידהואאף 1סעידאהמרעלישל

 1995בשנתגורשאדוניסבפריז. 1986מאזהחי

בזכותשהתבטאעלהערביםהסופריםמהתאחדות
לחרםקץלשיםוקראישראלעםתרבותקשרי

פוליטית:ולאתרבותיתעמדתועליה.התרבותי
תרבותה,אתלהחריםמבליבישראללהילחםאפשר
אךביהודיםנלחםבראשיתושהאסלאםכפיכתב,
ביירות''שרידישלובקסידההיהודית.בתרבותלא

נגדויצאהשנייהלבנוןבמלחמתהתמקד ) 2006 (
רוצים("איננוהאסלאםשלהמלחמהשאיפות
ובטילים;בביצוריםרוציםאיננוצבא/במחנות

ואילואסלאמיים").וכיבושיםפשיטותרוציםאיננו



האזרחיתהשנהלקראתהגדר'שנת- 2010 'ריבש
"המערב :בעולםהמוקמותגדרותנגדיצאהחדשה,

גדרמקימיםהערביםהערבים;לביןבינוגדרמקים
לביןבינהגדרמקימהישראלהמערב;לביןבינם

בינםגדרמקימיםהמצריםאדמתם;עלהפלסטינים,
בינםגדרמקימםהערבייםהמשטריםעזה;לבין
הקרובהההיסטוריהתבחרמהםבמיהקדמה",לבין

 ·:· .בנוגםתלוימעטלאנביאה?להיות

לזיתןעמוס

קבאביניזארשלהקתרסיס

היפההאימפריאליזם-השירהעלעוד

האנתולוגיהשלומתרגמהעורכהגבאי,צבי
ותיק,דיפלומטהואהיפה,האימפריאליזם

ערביתשירהלתרגוםפנההאחרונותשבשנים
אתסבוכהעדתרגומיורובלעברית.עכשווית

המשורר ,) 1998-1923 (קבאביניזארשלשירתו
ונציגה 1בכירדיפלומטהואאףשהיההפורה,הסורי
מרביתנוספות.וארצותספרד 1בסיןסוריהשל

אהבהביםשירתחיתהבצעירותוקבאבישלשירתו
התשחורתבניבקרבמוניטיןלושהקנתהמתוחכמת,

הערביתהתבוסהמאזאולםכולו.הערביבעולם
בן-לילהוהיהעורואתקבאבישינה 1967שנתשל

 1בשערולמוכיחףילמטמובהק,פוליטילמשורר

בגידתםאתהערבים,שלחדלונםאתהמבכהלכרוז
העברנכסיעלויתורםואתבפלסטיןהנוראה
עלהערבית-מוסלמית.הציוויליזציהשלהמפואר

אתלעוררקבאבישאףשמתח,הקשההביקורתידי
כבודואתולגאוללקוםלעודדו 1מתרדמתועמו

ישראלנגדהורמהבמלחמתולהתמידהאבוד
סופריםקשותביקראלהבשיריוהפושעת.
פתרוןלהציעשהעזומחפוז,כנגיבערביםומשכילים

היהודית.המדינהעםשלוםשל
נתונהישראלרקלאקבאבישלהמאוחרתבשירתו

הערביםמותקפיםמידהבאותהאלא 1להתקפתו
בשנותורפיונם.שחיתותםעריצותם,עלומנהיגיהם

שאלפינדרש,למשוררקבאביהיההאחרונותחייו
אותולשמועובכיכרותבאולמותנקבציםמאזינים
אתשמעהקהלהמתלהמת.שירתואתקורא

ארוכותלווהריע 1שלוהחורבןנבואותואתהטפותיו
חושיםשיכרוןלהםסיפקהוא .מהופעותיואחתבכל
אריסטועליושדיברזהמעיןקתרסיס, 1תרצואם 1או

שירמתוךאופייניתדוגמההנהשלו.בפואטיקה
פטירתם':עלהערביםיצהירו'מתיהנקרא

הערבים./מצבאחרעוקבאנישנים;חמישים"זה

אךלמלחמות,נכנסיםגשם;ללאאךרועמים,הם
עוראתגירהמעלים / 1מהןנחלציםאינם

 .) 48<עמ'אותה"מעכליםלאאךהרטוריקה;

שלהעיקריחלקהמוקדששלו 1קבאביניזארמלבד
שיריםבספרמובאים 1גבאישמגישהאנתולוגיה

נוספיםערביםמשורריםתשעהשל
המקריםבמרביתשונות.מארצות

אחדכלשלשנייםאואחדשירמובא
לומרוקשההאלה,מהמשוררים

תמונהלהשליםלקוראשמתאפשר
זהמשוררשלהפיוטיתאיכותועל
 .ויחידקצרטקסטבסיסעלאחראו

פשוטהבלשוןתורגמוהשירים
המתרגםראויכךועלודייקנית,

לאהואזאתעםההערכה.למלוא
יקבאבניזאר

במקורשנכתבושיריםביןהבחין

כשירהמיסודםשנכתבואלהלביןובחריזהבמשקל
להתרחקשאףשהמתרגםלהניחישבפרוזה.

הגירסהאתלסרבללאכדיפרוזודייםמשימושים
 1ובכך 1הישראליהקוראעללהקשותולאהעברית

הצליח. 1לדעתי
המשקליםעםלהתמודדמאודקשהמקום,מכל

השיריםביסודמונחיםשעודםהקלאסיים,הערביים
בצורההשפיעואלהמשקליםואחרים.קבאבישל

בעידןהביניים,בימיהעבריתהשירהעליסודית
בצלאזשצמחוהגדוליםמשוררינוהזהב"."תור

שהיוהמשקליםאתהתאימוהערבית,התרבות

הערביםשכניהםבידינהוגים

מרגליותוהפיקוהעבריתללשון
לנהוגקשהבדורותינואבללרוב.

הזהב","תורמשוררישלכמנהגם

הלכההחדשההעבריתהשירהשכן
המערבית,השירהתורתבעקבות

ניסו"חריגים"משורריםורק

ואבןחלדייהודהשלבדרכםללכת
שירהיוםנתרגםאםגםגבירול.

"תורמשקליפיעלקלאסיערבי
זכרייוותרשלאהריהזהב",

השתנההעבריתשהיגוימאחר 1הישןמהמקצב

שלהעבריתהלשוןומקצביהאחרוניםבדורות
לאלהבמאומהדומיםאינםשובושלונסקיאלתרמן

להשתחרר 1כמאמרו 1ביכרגבאיהביניים.ימישל
וקשהמהחריזה)<וגםכלילמהמשקלבתרגומיו

ה"נכונה",השיטהזויאלקבוע
והמאמץהיכולתעללתודתנוגבאיצביראוי

וכהנה.כהנהשיוסיףולוואי 1בתרגומיוהמשתקפים
הערביתמהספרותתרגומיםלהרבהזקוקיםאנו

החדשה.

סומךששון

הלהטוטרית

 irחצי
 ~וואקוסקידיאן
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הכדור .ולכדוראדמדמהבשמלה
השורות.שביןברווחיתגלגל

עלהמתוחההפרווההואסודו
הג'ונגלהארספואטיקה.נמר

ממרחבהלהטוטבכוחהועלם
ולכןהזה,היפההשירשלהמחיה
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ו
מיליםהזיכרוןתאי"בכל

זכות"

עםהוצאתראשונה,לשכוחניצן:טל
עמ' 79 , 2009עובד

ג'ונס,טרםהרומןשלהארבעה-עשרהפרקבפתיחת
סופרשל"שכתיבתולהוכיחפילדינגהנוימבקש
הואשעליוהנושאאתלהכירשייטיבככלתיטיב
כספי):אסתר(בתרגוםפילדינגכותבכךכותב".

למעמדבתעלובימינומסוימיםשאדונים"מאחר
שלהמופלאבכוחושלנוספרנקריתלמדירם

ההשכלה,מצדכלשהוסיועוללאבלבדהכישרון
התחילו ,כראויקרואדעתבליאףאולי

 ,לאוזנישגונבכפי ,שבדורנוהמבקרים
בהאיןשהדעתלאחרונה,טוענים
היאכן:עליתרלסופר.כלללהועיל
הדמיוןוכוחהרוחשאראתכובלת
ובהכבידההטבע,חננושבהם

מלהמריאאותםמונעתהיאעליהם
שמןמרומים,גובהילאותם
אליהםמגיעיםהיוהסתם

חוששניבעדם.עיכבהאלמלא
 1זובגישההפריזושלאחרונה

תיבדלמדוערואהואיני
שארמכלהכתיבהזהבנדון

 1הרקדןשלהתנועהקלףתהאמנויות.

תרגףל".מרובפניםבשוםנפגמתאינה 1למשל
היאשירה.לתרגלהמיטיבהמשוררתהיאניצןטל

ופרסמההלטיניתאמריקהשירתפסגתאתתרגמה
שנעשתהעבודהמשובחים,תרגומיםספריעשרות

שפתעלרקלאאמונהאשראמנית,ובידבקפידה
העברית.השפה 1היעדשפתעלבעיקראלא 1המקור

המשורריםכותביםהיוכיצדיודעתכמוהיא

עברית.כותביםהיולומתרגמתשהיאוהסופרים
מעטלאכמובנוסף,בכך.מהשליתרוןאינוזהו

הספרותבחקרגםבקיאהניצןישראלים,משוררים

העשייהובכללהספרותית,העריכהובמלאת
שיריםגםמפרסמתהיאהזאת,הענפההספרותית

 .חמישיספרלהוזהו 1האחרוןהעשורבמהלךשלה
משוררתשלשיריםספרהואראשונהלשכוח

0 
 ·'"יי·-: ד:.~.;·;;::

מתרגמת,שהיאכשםשכותבתשנדמהמדויקת,

ניקיונוהשפה,שלניקיונהעלאדירהקפדנותתוך
שלשיריההשירי.הטורשלוניקיונוהביטוישל

כלטואטאוכאילונקראיםזהבספרניצן
צחיםנותרווהםשמאחוריהם,הכתיבההשתדלויות
השיריםלמקראומותקנים.תקיניםומטופחים,

כתיבהניסיונותכאןשאיןההנחה,מתחזקתבספר

שהיאמהאתלסמןהמתקשהשבורהלשוןמתוך
 1ידכלאחרשנכתבופרגמנטיםאו 1לסמןאמורה

שירים,כלוליםכאןאחריות.חסרכתיבההנףתוך
הוסרה,אוהועדפהונבחנה,נשקלהבהםמילהשכל

 .קליניכמעטבהליך
לייצגכדיבדימוייםלהשתמשמרבהאינהניצן

לקוחיםהם 1בשירמתגליםכשהםאךמציאות,
המקיפההעירוניתהתפאורהמתוךתמידכמעט
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המוכריםבחומריםלגלותמצליחההיאאותה.

אתשמאירותומעניינות,חדשות·השתמעותיריעות

 1למשל 1כךייחודית.מחשבהשלבזיקוקיםהשירים

דימויחג,ערבהמתאר'תשרי',שלהשניבבית

"כמוהמדומה:אלהמדמהמן 1הפוךבסדרשמוצג
אלנדחקיםילדיםקולותבוקר;אלדרורים
נעוץשצערומיאיבוד.עלנערםאיבודהשקט.;

נידאדם,ידבמגעהקלגםבתוכו;גלעיןכמו
הראשוןבביתכוחו".לפיאינו 1בנייןבפתחראש;
מישלמתעוררת,תודעהאחרהדוברתמתחקה

סימניםפיעלוהעכשיוהכאןאתשמבררת
הסיטואציהאתמביןשהקוראכשםמוסכמים,

הנבלעיםהרעשים"לפימילה:אחרמילההמיוצגת,
דקההתרופפותלפיחג./ערבזהאחד;אחד

מדרכותביןצהובמשרכיםעליםהחום,/ברודנות

בהשתרכותמומחיתניצןסתיו".שלחגאיזה/זה
היחידהאתפורשתוהיא 1התחבירשלמסובכת

הנשרכותלאפקטבהתאםהמשפט,התחבירית,
הסבךאתלהתירבלילפעמיםלייצג,מבקשתשהיא

הסביבהניתכותוהחמישיהרביעיבבתיםהתחבירי.

עייףאחדלכדיהסביבה,אתהקולטתוהתודעה
הקריאהאתמלוויםהשורקיםהצליליםועצוב.
הרחובותמקיץ,"מותשיםרחוק:רתיחהבצליל

מנוחהיש;ואםזעם,סערתכלאחרשרועים;
תוכלידאיזוים,רחשישהיכנשהוואם/במנוחתם,
קוריחוצהבתוכו;עיקששצערומילתפוס.//

שבריםמטבעות,/לונושרים / 1דברכותועיםשיחה
איבוד".עלאיבוד; 1לרגליו
 1שקראתימהיפיםאביבייםתלשיריםמכילהספר

פינת'שינקיןהשני:שחלקוהשוקעת','בספינהכגון
הזדהותומעוררתאמינהתמונהמשרטטג'ורג"קינג

המציאותמתוךשמצוירתתמונהנואשות,של

אביביתל(כלשבההמתקיףוהממשהישראלית
המתוארתהנדבותמקבצתהנרקומניתאתמכיר

תופתבתוךהאימהותשבהתנהלותהכוחמתוךכאן),
הכוחאתלהתנהלותרקלאמעניקה(האימהות

שאינו ,בלשוןלמבעגםאלאהלאה,אותההמניע
תייריםנהרות"הרומדויק):נקיאלאשיניים,שובר

שלהעיקשבמשתההרגליים;ושעטתופליטים
מלאוכיודחוףוחגוגוקנהוטרוף;ושתהאכול

תנומתויומיים.שבועותשלושהלמלחמה;
ולולאאימה;עדמוכרותמפלצותמולידההתבונה;

לזקנהחוברת/הייתיובוטחת,דקיקה 1בידיבתייד
תעזרואיתה:ולוחשתהשינייםשבורתהצנומה;

לי".
-ובראשם 1בספרהאהבהשיריבמיוחדמקסימים

אהבה,כשירדווקאלאולהיקראשיכול(אףבעיני
יכולתואיןאליושמתאוויםדברכלעלשיראלא

ללאשיר'מוךך',-עישון)למשל 1ממנולהיפרם
בהנקראשהואהאחתשהנשימהפיסוק,סימני

"וברגעבה:דורששהואלאובססיהבדיוקמתאימה
שערמתישהזמןידעתי;טעמואתטעמתיששוב

להרחיקבליוהלכתישהלכתי;שוואכולובינינו
ואיןהזההמרדןמןגאולהלי;שאיןאחדצעדגם

ארצהאםגםממנולייירפאולאארוכה;הזהלרעל
רוצה".ואיננימאודי;בכל

שירישלייחודימחזורהיאבספרהאחרונההחטיבה
קצרים.פרוזהכקטעישמוצגיםוזיכרוןילדות

שחוותההילדהלתודעתנצמדארץ""באיזוהמחזור
שלורצופהוקריאה 1בוהמתואריםהאירועיםאת

מחזוראלא ,זיכרוןשלמחזוררקאינושהואמגלה
זיכרוןשכל 1ניצןשלהכתיבהמקורמחוזותשל

בלשון:שהתבררהמסוימתתובנההכניעבושמיוצג
סביבהשיחההנושאים,כלתוםעדשנסחטו"לאחר
בילדה. 1ביעינייםתוליםכולםגוועה.השולחן
אתכם".תושיעהיאלאועיקשת.פהכבדתוהילדה
אושאבאשומעתאניכי 1צעקתי"כנראהבאחר:

לוקחתשאניחלמתישובאלי.לגשתקמואמא
ומתחתי 1ביניבטתאניצדדיוומארבעתחלב,קרטון
נראיתיהיכן 1לבשתימה 1נעלמתימתיכתוב

לאחרונה".
חטיבהניצןכוללתעטהמפריהשיריםבקובץגם
המשוררמאתיפהפייהעירוניתפואמהתרגום,של

שכותרתהמסטוסבסטיאןלואיסהארגנטינאי
ביןקריאהכדיתוךשמתברריםהקשרים'תו:ןה'.

מבטונקודתלבין 1בספרניצןשלהעירונייםים i-השי
וניצןמעניינים,מסטושלהעירוניהתועהשל

עצמהשלההמשורריתההוויהאתגםכאןמסמנת
אוליאךכמתרגמת.הווייתהעםבעבותותכקשורה

הפואמהבלעדיניצןשלהשיריםלספרלוהיהטוב
עלהמודפסתשהתמונהגםחבלהזו.המתורגמת

רלוונטיותבלתיאסוציאציותמעוררתהספרכריכת
עםוביחדליצלן),רחמנאריכוז,מחנה(שללספר
שואה,ספרשלקונוטציהמייצרתהספרכותרת
זהו .הספרמןהשירהקוראיכמהמרחיקהואולי
השירהספרילמדףמוסיפהשאנייפהפה,ספר

 ·:·עוד.בולקרואואחזורעליהאהובים

בראלבוית

Zoon in, Zoom out 

כתרהוצאתנתניה,בוושטייך:דרור

עמ' 225 , 2010

הן- Zoon jn, Zoom out-האלההמיליםארבע
דרורשלהחדשספרונתניה,שלהמזוקקתתמציתו

אלמהמיקרוקוסמוסבועבהוא .בוושטייך
הבדיה,אלמהאמתפנימה,החוץמןהמקרוקוסמוס,

אתארחיבעודכך(ועלהמדעאלהספרותמן
השמיםמצבא 1והעתידהעבראלההווהמןהריכוך),

נפשמכוחות 1הארץכדורשלהפועמתלליבהועד
עליהם.שליטהלנושאיןפיזיקלייםלכוחותועד

תלברחובספסלעלהיושבבורשטיין-המספר
עדובזיכרונותיובמחשבותיומחברתוממלאאביבי

אל 1העכשיואלמתעוררהואדברשלשבסופו
פיזיקליות,בעובדותשימושעושה-המציאות

לקיומוהקשורותידועותוגיאולוגיותאסטרונומיות
הקיוםושלבפרט,הארץכדורשלבכלל,היקוםשל

אםשגםראייהמזוויתזאתעושההוא .בוהאנושי

בתוךלמקומנובאשראנושיותתהיות-עיקריה
ונכתבונוסחוכבר-קיומנושלוהצרהרחבההקשר
מרענןבאופןבורשטייןאצלנוצקיםהםלעייפה,

שללנתניהחוזרהואבדמיונומחשבה.מעוררואף



האסטרונומיהלשיעוריילדותו'
עכשיושרקדבריםאותושלימדו

מלואעללעמודמתחילהוא
ביןדרכואתמנווטמשמעותם,

לרמתעדבנוהטבועזק~ימיזיכרון
הפרטיים,זיכרונותיולבין 6האטומי

(אמיתיתהמשפחתיתההיסטוריהבין

ההיסטוריהלביןבערבוביה)ופיקטיבית
כדורשלוהאסטרונומיתהגיאולוגית

הארץ.

 ~אלאאינםוהמקום,הספר'נתניה',כן'אם
מצבורכאמור,הוא,הגיאורגפיהמקוםמשל.

האמיתיה'בית'בנוישמהןהל~נים
הממשיתהאכסניהבורשטיין'שלוהמטאפורי

שלמשפחתובניחייושלילדותושלמאוד
ותצלומיםמסמכיםפרקיוביןשוזרשאףהסופר'

הזיכרוןכמומתעתעת,גםנתניהאבלאותנטיים,
שלהפריזמהדרךמתבונןבורשטייןאמנם .עצמו

נוכחהאנושיהקיוםאפסותשלהשגורההראייה
המשקלשיוויונפלאותהיקוםשלהאינסופיות

כלאתמכניסגםהואאבלאותם,שמקייםהעדין
הזההדו-קיוםאתומתארפנימהאליוהזההיקום

בציטוטיםהשזורהלהפליא,יפהשירית,בפרוזה
וורדכותביםבגופנו'אטום'"כלמעניינים:
לפנישמשותכמהבתוךהתקייםובראונלי'
שמשותפלנטות, .שלנוהשמשהיווצרות

הכימיים,היסודותאבלוהולכים,באיםואורגניזמים
כמותם".נצחייםלגוף,מגוףהממוחזרים
תוהההואבפתיחהספרות:אלגםנדרשבורשטיין

לעובדהרמזולוהעבריתבספרות"איןכיצד
הןהירח,והיווצרותהיבשות."שתנועתהמדהימה

אתוכיממש"אירועאותושלתוצאהכנראה
הספרותמצניעההלוחות."טקטוניקתשל"חיוניותה
בספרותהקרקעמצחין."גרבבהצנעהעברית

במרשםהרשומהמוצקה."קרקעתמידהיאהעברית

מותךסלעשמתחתיהקרקעולאהמקרקעין
השמש",פניעלהשוררתלזוהקרובהבטמפרטורה

שעובדותכךעלמליןהסופראחרות,במילים
סטודנטלכלהידועותוגיאולוגיותאסטרונומיות

רקהעבריתבספרותמוזכרותלגיאולוגיה,מתחיל
גייתלוגיאולמשל'בדעתי'(עולהכמטאפורה
שזעזועיה ,עוזעמוסשלשליבמיכאלהמעמקים

אשתחנהשלהעזותהנפשלתנודותסיסמוגרףהם
בספרותמוזכרבורשטיין'פיעלהירח,מיכאל).
כגורםולארומנטייםבהקשריםבעיקרהעברית
שכולם,הלכת,כוכביביןהקשריםבמערכתמכריע

שכדורלכךאחראיםאחרים,רביםגורמיםעםיחד
אתשוטףבורשטייןקיים.שהואכפיקייםהארץ

עושהוהואמדעיותעובדותשלביםהספרותשדה
פילוסוףשלבתהייהגםאךילד'שלבהשתאותזאת

מבקשתאניהזאתהנקודהעלסביבתי.ופעיל
בכמהבספרהמופיעהאקולוגיהאספקטלהרחיב.

ישעכשווי:ברן-טוןשהואבמהנמסראפיזודות,

עושיםלאואנחנוהארץכדורעלאחריותאנושלבני
אגב,עצמו'בורשטיין .שלוההרסאתלעצורדי

 ,לתקןכדי , Eco Librisבאמצעותעציםנטע
ספרו.הדפסתשגרמההסביבתיהנזקאתבמעט,ולו

לדוןראויכליםבאילונכבדה:שאלהעולהוכאן

ספרותייםבכלים-זהכגוןבספר
הדיוןהאםמדעיים?בכליםאו

פילוסופי'ספרותי'להיותצריך
בלילה,""השמיםאקולוגי?או

אישוםכתב"הםהמספר'אומר

תוצאההאנושי"'המיןנגד

הפעילותשלברורה
ואניהמזהמת.האנושית

להיותיכולהאםשואלת,
רקמתייחסיםשהסופרים

ואלהירחשליופיואל
כיהתרבותייםהקשריו

כלחריףאשמהכתבכשעולה
אתלהשאיראוליראויהאנושותכנגדכך

יתדייןכליםבאילוובאמת,למדענים?המדעיהדיון
בכליוזאתיעשהאם ?הספרותאישעםהמדעאיש

לאהספרותשאישלהניחסבירהמדעיים,ובשפתו
איששלבשפתוישתמשאםדבר.וחצידבריבין

פופולריזציההמדע,שלזילותבכךתהיההספרות
סובלת.אינהומדעניםמדעניותשלשדעתם-

-השלכותיהעלהארץכדורהתחממות-הנושא
לדעהשבניגודאלאמשמע,תרתי ,'םח'אכןהוא

'אמתהסרטשלפסקנותואףעלמוצה,טרםהרווחת

הנושאאתשהעלהגור'אלשללמשל'מטרידה',
ומדעניםאליבאאך'גרפיתבצורהציבורילדיון
מדויקת.ולאפופוליסטיתבצורהגםמעטים,לא

אנושבנישללתפקידםבאשרהגלובליהמדעיהדיון
בעיצומונמצאהארץכדורהתחממותבתהליכי
קיצונייםאקליםשינוייחלוקות.כמסתבר'והדעות,

נמדדושטמפרטורותלפני(הרבהבעבראירעוכבר
אףעלבעולם).שוניםבחלקיםמסודרבאופן

דושיעורלעלייתהאדםשלהשליליתתרומתו
בכוחואמונתומקורבאטמוספרה,הפחמןתחמוצת

בהיבריסהיותרלכלטמוןכאלהתהליכיםלשנות
ממדיאתשלואמיתיתהבנהבחוסראושלו

למדידתכיוםהקיימיםוהאמצעיםהשיטותיכולותיו.
עשרתלפניהארץכדורפניעלששררוטמפרטורות

גבוההשטמפרטורההוכיחולמשל'שנים,אלפים
כחלקהארץכדורפניעלבעברשררהכברמאוד

לפעילותקשוריםשאינםטבעייםמתהליכים
היוכברוכיאז'קיימתחיתהלאשכללהאנושית,

בטמפרטורה.חדותוירידותעליותבעבר
המוסריותהשאלותשלמחשיבותןמפחיתאינוזהכל

בתהליכיםגםלהתבונןשישרקמעלה,שבורשטיין
מפוכחות:בעינייםלמונעם,אפשריבלתישכמעט

פריזתושביאםלמשל'הארץ'לכדוריעזורמה
שםאותםשמעודדים(כמובאופנייםלנסועיעברו

אוכלוסייתאםזולים)ציבורייםאופנייםידיעלכיום
למכוניות?מאופנייםעוברתסיןשלהמיליארדים

המתפתחתכשסיןבחשמלהאישיהחיסכוןיעזורמה
לספקכדיועצומותרבותכוחתחנותבונהבמהירות

תהיהלאהאםלחשמל?בתחומההעולההביקושאת
שתהיה.כנראה'אחרינו'?תקומההארץלכדור

מכל .ההפכפךבגורלופסיקרקמסתמן'כךאנחנו'
והקריאהלבמשובבבאופןכתובנתניהמקום,
 ·:· .מאודמענגתבספר

שמשעדנה

מחבר

מחפשותנפשותחמש

הגדולה,הבקתהרחובפריאנטה:מיכאל
עמ' STAVNET 2010, 216הוצאת

קיצורלדעתי'שהן'שורותששישפרוורלז'אק
ואברהםבלילה''פריזלהןקראהוא .פריזתולדות

לעברית:אותןתרגםחכים
בלילההוצתוזהאחרבזהגפרורים"שלושה
במלואםפנייךאתלראותכדיראשון
עינייךאתלראותכדיהשני

פיךאתלראותכדיהאחרון
אלהכלאתלילהזכירכדיבמלואהוהחשכה
בזרועותי",אותךמחבקכשאני

אבל .מאודמינוריהגפרוראור

רקמוקףכשהוא

המז'וריותבחושך

נוספות.שעותעובדת

לראותצריךפרוור
כדיפהעיניים,פנים,

סביבזרועותיואתלקפל
פרוורהאהבה.שלגופה
לזכותכדיחושךצריך
אתצריךהקוראגדול.באור
שהחיבוקכדיבכותרתפריז

 .יותרהדוקיהיה
"אהבה"המילהאתתחליפו
שמיכאלותגלו"זהות"במילה

הבקתהברחובפריאנטה

הגפרוריםאתמדליקהגדולה
האלה.
הבקתהברחובקפה-ספרייהביתבבעלמדובר

ביןהקיר'עלהתלוייםהציוריםביןשםהגדולה.
מהסורבוןהסטודנטיםוביןתיכוניהיםהתפריט

לחמשמתוודעהואמהמדף,ספריםלשלוףשבאים
אחתהספר.שלהשדרהעמודהואשסיפורןנשים
נשרפוהוריהשבנוהנובורישיותשגשריאלזה,היא

בחיקמתנפצתשיהדותהובי'היאהשנייהפניה.מול
היאהרביעיתסולן.היאהשלישיתהקתולי.בעלה
ברעלהפניואתמכסהבעלהשמוחמדתרזה,

שבעלההמוסלמית,אימןהיאוהחמישיתמטאפורית
היהדות.דרכוןאתציפורניובקצותאוחז

אתמחלחלהואפסיבי.מקשיבאינוהמקוםבעל
לפעמיםעיניו.לנגדהנרקםהנרטיבלתוךסיפורו

עצמואתמוצאהואולפעמיםמשנהשחקןהוא
מוקףשהואהיאהתחושהמקרהבכלהבמה.בקדמת
אוליכךומשום .מחברהמחפשותנפשותבחמש
מחמשתן.המורכבפסיפסהיאדמותו

מהשירהגפרוריםתפאורה.רקאינהברקעפריז

שלהפהבזוויותחשוכותפינותמאיריםפרוורשל
בלהבה.מילהמחליפותשהןוהתחושההבחורות,

·:· 
סומקרוני
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הנסתרתהעידבשולייםבערב,

 . ..................................ןייכרטרפי /rגאוח .................

בניינים

ילדותי,שלהגועשיםהזהבחולותעליהיריםקבלניםשהעמידואוורורפתחיעםלמצבות-שישהדומיםהללו,הבנייניםאףעל

מרחביאלולעוףהתעופהלשדההסמוכיםבחופיםהיםשלהש;ךנגיחתאתלהדגישהלבן,האודאתלזהותיכולאניעדיין

אחתשבכלהממוזגות,בכניסותעכשיומשחקיםאחדיםשילדיםהעובדהבחוט.הוגבללאשמעולםסמוקעפיפוןכמומליחותו

שאבד,העדןגןעלקינהלחבריכול.הייתיאותימצעדתאינהוהיוצאים,הבאיםאתלבדוקטלוויזיהמסכיעלשומררכוןמהן

ואתהיבשיםהשיחיםשבילאתלזכורמבכדאניאבלהתתרניםבמגדליםנבלמוומעופןשריחןמכושפות,יםדוחותעל

לגבעות.מעבדשחיכתההכחולהההפתעה

בלבד.מילים 100מונהמהםאחדשכלוטיתיפפרוזהשלקצרצריםקטעיםהם"מאות"

גנוסריאירה

עירשלרחובהלי

רק;ת.~ת;ת 'tf~ק ו~~ים l tp;ז iZ ~ע.~ים

ב;~~ד~יםךע;ך~ים

y ד~rדז. 

~ו~י 'tמ;ךילי 'ןאtקיךח;כא'ל

~זקי'~דאוהוא~~לוו~~ןר'
 ,ל;ן roזצכח p~לב; y י~~ס~ר ף~~

 , yו~ך~י
~ליירית.~לת wקעיי
 .ה~י~~ךר ryלדר pל

 'י~rזג;~ךrזךקן'rזזPעולךל~ר;ת

~~ירד'רדי~תי;ם~דילrזז~יר
ב;ךס~רךח;כ~תt?י~סה~יש~

rז~ריזל yה,'פזקיןה,ק~רעם

 ה~pז~

נפלאה,יפה,א'לאשהשל
.'' ' T T T T T : " 

 ה~י~~~שוןהיס p~כלי~לקט
 .~רי" 9כ~י~יןר~ה.~pז~ך"

משלידשירעםומהנו ' -. . . :· . 
עליכועסתוגדלה,הה;לכתשיר,

' -.'' :· :·· T ·; ·; T -

~שור~לא'לל~י
א;תהמשבצתאני

:-• : -:· ;· T 
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~rזרהרת ה~~~יס.rזע~ראולי
~נו:ה ת~,?pז~~

 "תר.ר.;ש~"

פרטימית;ל;גיבחללעכרתייציבה
-' T ' : - T T T '.' ' ' T : ' 
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פלועודדמאנגלית:

גלייצרכמעטזכהלא ' 1925יליד 1שפירושהרוויאף
הואמודרנית,אמריקניתשירהשלבאנתולוגיות

המוערכיםהיהודים-אמריקניםהמשורריםעםנמנה

באוניברסיטאותלמד 1בשיקגונולדשפירוביותר.
והיהקורנלבאוניברסיטתלימדוקולומביה,ייל

טיימסיורקו'ניויורקו'ה'ניוה'קומנטרי',מעורכי

קולרםויליאםהמשורריםמןמושפעשפירומגזין:
העירבחוויותעוסקהוארזניקוף.וצ'רלסויליאמס
ובזהותוהמשוררבמשפחתוהמנוכרת,הגדולה
וההומורהאירוניהיסודותבכתיבתובולטיםכיהודי.

העצמי.
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והקוראהחולב,טביהעליכם,שלום 1

והוסיףמיידישתרגם<השלם>,החולבטכיהעליכם:שלום
עמ' 251 , 2009כתרהוצאתמירון,דןדרב:ואחריתהערות

<שתורגםהישןהחולבטלוביהחרשתרגוםלאוריצאכשנהלפני
בידיהפעםאחרוני>,אריהבידיובהמשךברקוביץ'י"דבידילראשונה

עליכםשלוםעלמסהפרקיפרסםמירון ' 1970בשנתכבר .מירוןדן
לאוריצא 2004בשנתמסדה>.הוצ'לידבישראלהסופרים<אגודת

הרצינותשלחשיבותהעלמסות-עליכםשלוםשלכצחוקוהאפלהצד
למפעלוהקדמההיושהןנראהעובד>.עם<הוצ'ולספרותהליידישביחס

ברצוניאליהדבראחריתהוסיףמירוןהחולב.טביהבתרגוםהנוכחי
ספרות,וחוקרכמבקראלאכמתרגםלאמעלה,הואשבהלהתייחס,

היהעליכם,שלוםשלגיבורוטביה,כאדם.טביהכנגדאישיותטענות

מכתביםלוושלחסופרו'אתהנראהכפיהכירואמיתית,חיהדמות
מירוןשלהמרכזיתטענתו .אותוהקורותעלבידינו>נמצאיםלא<אשר

הסובביםלקליטתאנטנותמחוסראדםהוא"טביהכיהיאלעומתו
מישלטיפשותומ"זוהנובעדבר ) 194<עמ'אותו"
).לאורך 192<עמ'דבר"מתוךדברלהביןגלמסושאינו

אתהטקסט>פירוש<תוךמתארמירוןרשימתו'

רגישותהיעדראחריות,לקיחתאיהשליליות:תכונותיו
אופיו'לכישלוןכהוכחהופסיביות.יוזמהחוסראנושית,

טביה,עלשנפלוהמשפחתייםהאסונותאתמביאמירון
אחרת.נהגאילואותםלמנועבידוהיהכיורומז

סביבתו'כלפיאנטנותמשוללטביהכיהמחשבהאת
אשתועםשלטביהיחסיותיאורבאמצעותמאששמירון

בטקסט.המסופרפיעלזהאישושן oאב .ובנותיו
כי ) 203<עמ'מדווחמירוןביילקה,בתועלבפרק . 1

שנישואיהבפירושאמרההיאשלטביה,כמחשבתושלא

אכןביילקהבסיפוראביה.עללהגןמרצוןנבעולא
טביהיותר'מאוחראךאביה.עםבשיחהזאתאומרת

לאביהלדאוגמחשבתהכיסברתואתזאתבכלמשמיע
מחזקתאוליואףאותוסותרתאינהוביילקהנישואיה,סיבתחיתההזקן
עונההיאכךשכחו.'העולםואתלעצמודואגאחד'"וכלסברתו:את
מירון .) 140 'מע<" ...מתכוונת!היאלמהתביןולךביילקה,כלומרלי'

נישואיה,באמצעותאביהעללהגןביילקהשלרצונהמסבירותמתעלם
וללאאהבהללאנישאהשביילקהלכךאחרפירושכלמביאואינו

לו.לדאוגטבעימניעהיהלבתוכיחוששטביהואילושמחה.

החתןשלמנוכחותומתעלםטביהכיכותבמירוןחוה,הבתבפרק . 2

ואףעליו'חוהאתושואלהבחוראתרואהטביהבסיפור'אך .הגוי
 .) 103<עמ'שלך!"ההיכרותעללךטוב"מזלהעדינה:בדרכומגיב

עונההואהנולד'ראייתשלחושישלטביהכיהמסופר'מתוךנראה
מתחילהתרנגולתשאםכזה,מנהגקיים"אצלנוחרדותיו:מתוךלחוה

 .) 105<עמ'לשוחט"מידאותהלשלוחצריךגבר'שלבקוללקרוא

שאותןלגוי'יהודיביןההבדלאתהמטשטשותלדעותיהמתכוון<טביה
לעתיד.>מחתנהחוהלמדה
אליצאהבתושחוהכךעלאשתוגולדהמפישומעטביה ' 109בעמ'
מהאתצפושלאעלאמוןבאיבהלם,מגיביםשניהםהכומר.בית
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האשםרגשותאתמשליכיםאנושיכהובאופןאסון'הואשמבחינתם
"ואםלגולדה:אומרטביהזה.עלזהביותר:לוהקרובעלאיששלהם
עונה:וגולדהלי?"אמרתולאשתקתלמהשלה,אמאכןכבראת

<עמ'מקשיב?"בכללאתהלך,אומרתוכשאני-בבית?אתה"מתי
עצמוהעמדתידיעלאשתו'ואתעצמואתלחזקמנסהטביה .) 109

אחרתלדבריכולאבאבא.לאזהשאמא"מפנילאשה:יחסיתכחזק
פוגשאנימחרהשםירצהאםאומר'אניתראי'אתהנה,הילד.עם

מעבירהובכךהכומר'עםלדבראותומפנהגולדה .) 109<עמ'אותה"
המוחלש-רטביהומבתו'ממנווהחזקהעויןהעולםאלהחוצה,הזירהאת
לפניאומר'אנימי?"לפניעונה:עצמו'אתלחזקכדי-אחתבבת

הזעזוע<גודללכומר?!"אומר'אניאשתחווה,שאנישמו?ימחהכומר
"השתגעתוממשיך:ובחזרה>בהשהיהביטוימוצאחששהואוהבלבול

יגיעלאשזהאומר'אנילשטן'פהתפתחאלמהשכל?התחלקתאו
הואשבותהליךמבטאיםדבריוכילינראהשלי!"השונאיםלאוזני
אףשחווהגולדה,עצמו.שלוהאוניםחוסרעומקאתבהדרגהתופס
ועונהבכומר'במקוםבבעלה"להילחם"מעדיפהאונים,חוסרהיא

מתחיל!"כבראתההנהאומרת,היארואה?אתה"או'בהתגוננות:
אומר'אניחשבת,מה"אלאמתגוננת,מטבעבאותהמשיברטביה
באף?"אותילהוליךלאשהאתןשאני
"בליללמעלה:שצוטטהההתרחשותאתשונהבאופןמתארמירון

בבעלהגולדההפצירההכומרבביתהאומללהביקורשלפניהשימורים
היאהכומר,בתו.עלויתחנןהדתאישלרגלישייפול
עלרחמנותלויש-רעלאאדםדווקאהואאומרת,
ואףנוראבזעףהמסכנהלאשההשיבטביהאנשים.
האשההכומר?!לפנייכרעשהואעלבונות:בההטיח

להאלובכלל'מהשכל;התחלקהאוהשתגעהכנראה
<גולדהנשים"שלשכלפיעלשינהגממנולצפות
<עמ'הביקור>"מןתצמחלאתועלתששוםמידהבינה

שיקולבעלתנבונהכאשהגולדהאתמציגמירון .) 204
אתלעשותבעלהאתלשכנעמצליחהשאינהדעת,

ההשלכתילתהליךמקוםנותןאינוהואהנכון.המעשה
לשאיפתםולרע,לטובזה,עלזההזוגבנישל

שהיאהמציאותמוללחולשהבתם,עללהגןהמשותפת
זהאתזוגובבןאחדכללמצואלניסיונםשניהם,של

התפכחותשמבטאתההדדיתולאכזבתםלהושיעשיוכל

8 

ה~ס.שלהפנטזיהמן

העשיריםבןשארונצ'יקלאחרכינכתבשפרינצה,בתועלבפרק . 3
בענייןעמהלשוחחניסהטביהלנישואיהם,הסכמתואתממנוביקש

טביהלדעתי, .) 126<עמ'עונה!"היאככהלך?עונה"עץהיא:אךזה,
ניסהובינתייםדברה,אתלומרתאותשבתועדבסבלנותהתאזר

באופןסבלנותואתניסחהואלה.מתאיםאינושהשידוךלשכנעה
במיםפיה"ממלאתשפרינצה:שלהעודפתלסבלנותבניגודהומוריסטי

<עמ'זמן!"לוישאשה,לאהואטביה ...כךאחרקצתתדברי-והס.-
הואקיימות.אינןשבובמקוםבטקסטמוצאמירוןדןאלהמילים .) 126

מכניסההימנעותוהיושבהםשההרסניים-החמורים"מחדליואתמתאר
לאהואש'טביהבטענה-יאושהבימינצהשפריעםתומךלדיאלוג

עצמהששפרינצהעדלחכותרשאישהואכלומר'פנאי''לו'ישואשה'
אותו")ליזוםיכלהלאשהנערהברורהיהכי<אםכזהדיאלוגתיזום
אשה"לאהוא"טביההאומרטביהשלציטוטמצאתילא .) 220<עמ'
שלמתאימהלאהתקהעשהמירוןבתו.שליאושהבימיפנאי"לוו"יש

והנמצאהתואםבמקומןמהקשרןהועברושבובאופןשלטביהמילותיו
הנישואיםוהצעתלארונצ'יקשפרינצהביןההיכרות<ראשיתבטקסט



בטקסטנמצאולאתואםשאינומקוםאלארונצ'יק>מצד
יאוש>.נתקפהושפרינצהנעלם<כשארונצ'יק

גירושונמנעת,הבלתיהרעהבבוא"גםכיכותבמירון . 4

לארץפעמיולשיםשעליוהביןלא<טביה>ומכפרומביתו
שלוהגירושמןנמנעהיהכןעשה<ולו .) 229<עמ'ישראל"
טביהכילכךרמזמצאתילא ,הסיפורבקריאתאךמכפרו>.

חתנופדהצורכיאלא ,ישראללארץלעלותשעליוהביןלא
בשלוםאותייביא"כשאלוהיםלארץ.לעלייהלהיערךאילצו
מהיודעלאעדייןאניבעצמי-נוסעשאנילהיכןלשם,
אלאלךראשוןשדברהיום,כאורשברורמהאבלשם,אעשה
 .) 156<עמ'הקבר"אלרחל,אמנו

נמצאיםלאטביהכנגדמירוןשללרעיונותיו ,חיפושילפי

נתפסתלטקסטהתייחסותועצמו.בכתובמשכנעיםסימוכין

חוץ·ממניעיםכנובעתשלה,בפשטלפחות ,בעינילכן
פוליטיים.אוחברתייםלרעיונותמתכוונתאני-טקסטואליים

אלאבלבדאישיתלאלביקורתמתכווןמירוןדןכילינראה
כזהרמזאיןטיפוס.אבלומשמשכשטניהולאומית,חברתית
הקוראיםבקרבשלטביההמסורתיתתפיסתומתוךאךבדבריו.
התשע·המאהסוףשלהיהודיתבעיירההמשפחהלחייכסמל
לפירושאפשרותמירוןשלכוונותיובהבנתקיימתעשרה,

אתנקבלאםכילהביןניתן ,הדברכךואםזה.מעיןכולל
אתעקיףבאופןמאשיםשהואישתמעטביה,כלפיביקורתו

הפוגרומיםלאסוןתרםהקיבוצישאופיובכךהיהודיהעם
ברוסיה.התשע-עשרההמאהסוףשלוהגירוש
כתיבתו,ימי 1899בשנתאחר:פןמביאטורייךמרקזה,בהקשר

מסעספרואתטוריךכתבבאוקראינה,החולבטוביהשל
 ,העוניההזנחה,השממה,לאור .הקודשלארץתענוגות
עצמהתקופהבאותהמתוארותהארץשלשפניהוהכיעור

הציבהלאישראלארץכמהעדלהביןניתן ,טורייךשלבעטו
שלהלהבנהבהקשר<זאתבאירופההקיוםלדוחקמעשיפתרון
הנקראבפרקספרואתמסייםטורייךמסביה>.מירוןציפה

תוך ,היהודיהעםבניאתמהללהואשבוליהודים","בנוגע
שעםוהמסלפת-מציאות,הגיוניתהלאהשנאהאתמצייןשהוא

לדוגמה:מדבריואביאבעולם.מגוריומקומותבכלסופגזה

שקט,<היהודי>שהואמעידותהעובדותדברשל"בסיכומו
זעם.ומהתפרצויותאלימהמפשיעהחופשי ,חרוץשלום,אוהב

צדקהמוסדותעללמעמסהנופלאינולשבח,ראוייםמשפחתוחיי
המתחרים.הישגיכלעלעולהונדיבותונדבותמקבץאינוציבוריים,

תענוגות<מסעלמופת"אזרחותשלטהורההתגשמותהםאלוכל
<היהודי>"הוא .) 195עמ'ליהודים','בנוגעטורייך,מרקהקודש,לארץ
"חובתנובמילים:מאמרואתמסכםטורייך .) 206<עמ'בשמים"זוהרכוכב

 .) 207<עמ'הכזבים"אתלסלקעכשיו

שאלתבפתרוןהיצירתיהתהליךשללסיומוהסיבהאתנועץמירון
סיפוריומחזוראתמביאההאשמהמנטלטביהשל"השתחררותוהאשמה.

האישיתאחריותועולאתפרקטביהכיטועןהוא .) 224<עמ'לסופו"

אך .שלוהאשםתחושתהוקלהובכךברבים,שפגעההיסטוריבתהליך

שנפגעואנשיםכימוכיחהאינהטראומהבנושאהפסיכולוגיתהתיאוריה
שלפסיכולוגייםתסמינים<ראהאשמהפחותחשיםקיבוצייםבאסונות

ש"הסימביוזהבכךהסיפורשלסיומואתמסבירמירוןמלחמות>.ניצולי

תחושתאתלהטביעטביההצליחשבוברגעמתפרקתעליכםטביה-שלום
<עמ'הלאומית"החפות·הקורבנףתבתחושתשלוהאישיתהאחריות

פישהוףאכזרי
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 ' 77'עתרןבספריאורלראותהעומדידיים,לארבעדממההספרמתוך

·חפה·קורבניתלתחושהמודעותטביהשלבדבריוראיתילא .> 225
לטביה.נמצאלאשעדייןהיסטורילניסיוןזקוקהכזותחושהלאומית.

שלכמסכתמפרששהואמהמציגמירוןשלוהמסהסיוםלקראת

שלגדולתהאתלהסביראותומובילהאשרהטקסט,בקריאתסתירות
הבנתהיאשלההתחתונההשורהואשרומתוחכמת,כמורכבתהיצירה

ואשרהחולב,לטביהעליכםשלוםביןלקורא,הכותבביןהיחסים
הנאורותביקורתשורתלפילאהיהדותאתלתארלראשוןבסיסשימשו

הפנימייםשהקונפליקטיםההנחהעלש"מתבססבאופןאלאזמנושל
הואבכך ,לדבריו .) 236<עמ'לפתרון"ניתניםאינםהאדםשבחיי
מסקנתו .>םש<ואלינוהפוסטמודרנילעידןעליכםשלוםאתמקרב

שלובהיסטוריהבפילוסופיהכברגעהענייניתמירוןשלהאחרונה

התגייסעצמוהוא ,הדבראחריתשלאורךלינראהאךהיהודית.הספרות
פסיכולוגיחיץויצרשלה,העדכניבלבושהנאורותבביקורתלצדד

אהובשהיההיהודיהעממיהגיבורשלדמותוכלפיהקוראאצלוניכור

 ·:·כה.עד
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אוקסימירוןדןפרופסור 1

"דממהוהיפוכו:דברהמביעביטויכידוע,הוא,אוקסימ;דון
מיכיודומה,וכיו"ב.מטופשת""חוכמהזוהרת","אפלהזועקת",

דןהפרופסורהואבספרותנווהיפוכםדבריםבאמירתממשאשףשהוא

ספרותינושאלךאין •מידותיולפיגזור"אוקסימירון"שהשם ,מירון

 ,עליהןלחלוקכביכולשאיןובבוטותבתוקףדינואתגזרשלאכמעט
דברים.שללהיפוכםטעןהבוטותובאותההתוקףבאותומה,זמןולאחר

שלוםמאתתוהוסיפוריהופעתעםעתהשובקורהוכך ,בעברהיהכך
 .) 2010<כתרדבראחריתלהםהוסיףשגם ,בתרגומועליכם

עליכם,שלוםמאתרכבתלסיפוריתרגומועלבמסתובעבר,למשל,
('הארץ'הנדלזלץמיכאלשלמכתבהלראשונהעליהלישנודע

ונחלץברקוביץ',י"דשלתרגומועלביקורתיאתתקףהוא ,) 11.07.89
 ,כךכדיעדמופרכיםהיושםמירוןדברי .עליולהגןאונובמלוא
גולןירוןפסילה,של<לבחינתההלשוןבזולולהשיבנאלץשהייתי

1992 (: 

נשותיהםעםאהביםמתניםהיהודיםלמהמסבירהישנהיהודיתהלצה

דןאומרהיה ,בגלויזאתעשושאילוהיום;לאור ,בגלויולאבלילה

טוב!].יותריכולאנילי,[תנובעסער!"קעןאיךמיו,"לאזטמירון

יתרונובחותםמוטבעממעשיומעשהכל .עמומסתברוהצדק

נזעקהיהלאזאת,ודאיתיתרוןתחושתלולאאחרת,שכןהמוחלט.

לעבריתגםלתר ,למשלאחרים.בהםהרהקדימושכברמעשיםלעשות

איזההואאיןהלוא .מכברלאשהופיעועליכםשלוםשלספרים

ואלמלא ,קיומואתלהוכיחכדירקסימןשישאירג'מיליברוך

היהלאהסתםמן ,במעשהומביאשהואבבשורההעמוקשכנועו

גידים.ועורקורםהמעשה

 ,מירוןדןהחדש,מההשואל:ישאלזאתבכלאם ,כןפיעלואף
הרככתסיפוריעליכםשלוםשלספרוהלואלנו?מחדששאתה

כבר ,שבעריכתך"קולות"בסדרתלאורולהוציאולתרגמושטרחת

זה:הלכהפוסקישיבשנים?מנייןלפנישלנוספרנקריתהופיע

הדייקנית:ובלשונוהופיע.לאכאילואבל-הופיעאמנם

כחטיבההמחזורשללקיומוכללמודעהיהלאהעברי"הקורא

אחדותשניםלפניאמנם,עליכם.שלוםבכתביועצמאיתשלמה

אחרוניאריהשלבתרגומו ,מיוחדובכרך ,בשלמותוהופיעהוא

הלבתשומתאתאליוהפנתהזוהופעהגםאםספקאך ,) 1986 (

 .) 1989 ,<דבירלה"ראוי·שהוא

יצאהרכבתלסיפורישתרגו~יהפשוטהטעםמן"הדייקנית"כתבתי

קצרזמןאזלההראשונההמהדורה • 1979בשנתאל"ףבהוצאתלאור
מהדורהמידהדפיס ,ז"לפלדנקרייזברוך ,דאז"לוהמוהופעתה,לאחר

היא ) 1986פועלים,<ספריתמירוןדןידיעלהמוזכרהספרשנייה.
עםבהםמקפידיםואיןטפלים,פרטיםאלההשלישית.הדפסתו

פרופסורים.

"אתהסיפוריםלמחזורהקנהלאתרגומיכימירוןשלהזהירהקביעתו
ערךמהוכיטיעונו:אתכמובןמאששת,לה",ראוישהואהלבתשומת

 ,עכשיושלו?לבובתשומתחסרההיאאםבכללהלבלתשומתלה
כידועבאההוא,בתרגומוהקוראיםקהלאתמירוןמשזיכהמקום,מכל
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סיפוריהשםיורדאיןפלא,זהראה ,הופעתוומאזעדנה,הלבלתשומת

 .•.שלנוהספרותיהיוםמסדררכבת
אישהואאיןשהרי ,לפנינועודוהעיקרזוטות. ,כאמוראלה,אולם

באותהלהפתעתיקראתיוכךומוכיח.מייסרגםאלא ,בלבדבשורה

לסיפוריהוסיף"מירון :> 11.7.1989('האר;ץהנדלזלץמיכאלשלכתבה
עליכםשלוםובכתבי ,בכללבספרותמקומםעלמקיפהמסהרכבת,
 ,אחרוניאתמזכירלאהואכאןהתרגום.בענייןהוסיףהערהוגםבפרט.
מתכוון'.'הואשאליודומהאבל
מירוןלדבריבאשרהנדלזלץשלבמובאותיוהסתפקתישלאמובן

מובאיםשהםכפיבשלמותם,אותםלקרואביקשתי,אלאאליהמכוונים

השאר:ביןשםשנאמרמהוהנהרכבת.לסיפורידבר"ב"אחרית
ברקוביץ'שלתרגומיונגדומענותטענותנשמעותהאחרונות"בשנים

היסטוריתמאי-הבנהונובעות ,ברובןענייניותבלתיומענותטענות-

זמנה"."שלהפואטיתבמסגרתמופתיצירתשהיה ,מפעלושל

הלואהייתכן?!האחרונות"?!"בשניםבתדהמה:עיניושפשפתיקראתי

מסדהבהוצאתשיצאמסהפרקי-עליכםשלוםבספרו ,עצמומירוןדן
הבאים:הדבריםאתכתב ,לכןקודםשנהכעשרים ,היינו , 1970בשנת

הגרוטסקהאתש'שיפרה'היאהעבריתהשפהלאבפירוש:לקבוע"יש

החדש ,והחולהקודשגרדיניעל ,זושפה .עליכםשלוםשבכתבי

תפיסתבעלאמןבידימצויןמכשירלשמשעשויהשבה,והישן

והזזעגנוןאואברמוביץ'<כגוןגרוטסקית,לשוניתותחושהעולם

כתכיאת'לשפר'שטרחהואכרקוכיץ'ביצירתם>.חשוביםבחלקים
כמיטבהגרוטסקייםהיסודותאתמתוכםולעקורעליכםשלום

 .]א"אשלי[ההדגשהיכולתו"
וכן:

השלילהבדרךלהסתייעכדיגםבמקורםהדבריםאת"הבאתי

איןוכיצד ,אומרטוביהאיןמהולהראותברקוביץ'שלבתרגומו

כלמרחיבשהואלכךנוסףברקוביץ',שלטוביהדבריו.אתלהבין

זוהחוזרותפראזותארבעאושלושכדיהמקוריטוביהשלפראזה

אסוציאציותלקטעמחזיר ,ריכוזוכוחכלאתמדיבורוונוטלזועל

מהן."נמנעבפירושעליכםששלוםומשמעויות
וכן:

יותרהרבהמותאמתאחרת,טוביהדמותבפשטותיצר"ברקוביץ'

לאיןמעניינתדמות,הקודר;הסיפורילעולמועליכםשלוםשלמזו

ולחשיבותלעצמהיותרהרבה'מודעת' ,המקורימטוביהפחותערוך

שלההבלעהכושראתפחותהרבהמממשתוממילאחייה,ניסיון

 11 •הטראגיהחייםניסיון

וכן:

השוואתעלויתרעליכם,שלוםאת'לעדן'תמידשניסה"ברקוביץ'

שלטעםבוודאיטעםשבההשוואהמתגלגלים:לפוליםהדמעות

 ...עליכםשלוםשלהגרוטסקהל'שיפור'דוגמההנה-'גרוטסקה'
הגרוטסקיות!)"מןהפרידהבסצנתישמוטיללגבי<אולם

או:

הכרלאיןעדברקוביץ''עידן'מוטילשלה'טעאטער'את"<גם
 11ונו:יפה')'מחזהלאותובעשותו

"בשניםכימלומדתטענהלמיןהראויהשםמהאתם,ז'מרואדרבה,

 !ברקוביץ"'?שלתרגומיונגדומענותטענותנשמעותהאחרונות
איזהישהלואאבל •רשאיבוודאי .דעתואתלשנותאדםרשאי ,יאמרו

לומר:ברבים,כךעללהודיעדעתונה wהמאתהמחייבאלמנטרייושר
סובראניהיום ,טעיתיאבל ,בעברכךחשבתיאניגםאמנםסליחה,

אחרת.

בעברטעהבמהמפורשותיודיעלאהר~מירון.דןאצללארבותי,לא,



לשנות,אסורטולסטוי'אצלכןכיהנהפסקניתאזשחיתהדעתו'שינהטעמיםומאיזה

מה •וצריךמותרעליכםשלוםאצלמוכיחהולשוןנחרצ~תובאותהמאוד'ונחרצת
"תשובתתיאוריתעלאפואיהיההקודמת.דעתושלהיפוכהאתישמיעזולתואת
לגביוה"חסר"?ה"יתר",המשקל",הלואלו:ויאמרבשרוולופלוניימשוךואם

חלהוהיאתופסתאינהטולסטויתרגוםנשעןופסקנית,כלליתישיבוכך?כךאזכתבת
איזובלבד?עליכםשלוםתרגוםעלאינוחמור"רקבתורה:גדול !ז:~. Qך~תנאעל

כן?אםזאת,תיאוריהמיןשטעןכפידיין",משהאמרדעתו'אתמשנה

במקורנאמרלמשל'כאשר'ועוד:זאתב'מעריב'.שמירזיוהנגדפולמוסיבמאמר
עריענמיטבלידיןהאב"איךכמובןרשאי'והואחמור'אינומירוןדןניחא,

גיהנםפייעריקערפלאםהייליקערהנזקיםביןהשוואהכלואיןדעותיו'אתלשנות
באותהאותךאוהב"אניהיינו:ליבע"מורהשהמיטהנזקלביןנחרצותושמביאה
קדושה-יוקדת"גיהינוםאהבתואףאסמכתא.בומוצאשהואשלו,ההוראה

אהבהאהבתיך"כימתרגם:וברקוביץ'דרשני?אומרתזאתפסקנותהאיןכן'פיעל
היכן-וברה"תמהאהבהוקדושה,עזה"אחריתבאותהאותנוהואמייסרלמשל'הנה,
התרגום"?שפתשל"מגבלותיהכאןמפעלשלהיסטוריתבאי-הבנהעצמה,דבר"

הצירוףבה,יתכןלאאובה,איןהאםהפואטיתבמסגרתמופתיצירתשהיהברקוביץ'

לולבקששצריך"אהבת-גיהינום",פואטיקתמקובלתחיתהשבו"זמן'זמנה;של
לפילדוןאם-שהיאמשקל""תשובתמחותועצםאתאחרתותפישהאחרת,תרגום

תמה"אהבה-המירוניתהתיאוריתלבקובסקידודציירהחולב,טוביהעםעליכםשלוםהתרגום":מעשחשלותפקירו

מתוארתשהיאכפיהאהבהעלמדברעליכםשלוםכאשרובייחודוברה"?המייצגלתרגוםחותרים-מירוןוטועןממשיך-כיוםאשר"בעוד
כשאולקשהאהבה,כמותעזה"כימפורשות:ומצטטהשירים"ב"שירבלשוןשלהה'מדויק'הערךשווהידיעלשבמקורטקסטיחידתכל

קנאה"?!משקל':'תשובתשללתרגוםחתרודורוובניברקוביץ'הריהתרגום,

 ?ברצינותהזאתהתיאוריתאתלקבלניתןהאומנםמגבלותיהידיעלהנגרםחסרכלעללפצותהבאהתרגוםהיינו'
ברקוביץ'לעצמושנטללזכותהמניעיםאתלבקשישזאתבכלאולישפתמצטיינתשבו 'רי.r.:בהמקור)שפת<לעומתהתרגוםשפתשל

הבדליבתחוםאחר?בתחוםשלו,כבתוךעליכםשלוםביצירתלעשותאחריתרכבת,<סיפוריהמקור."שפתשלחסדיהלעומתהתרגום
סדןדבבדבריממשישזאתבכלשמאהללו?האישיםשניביןהתפיסה ) 1989דבר,

שלאיסודית,רחוקהחותנוושלברקוביץ'][שלשלוהמנטליות ... "כיבידוחיתהלאנכוןאלאחרת"תרגום"פואטיקתעלזאתתיאוריה
אלאבשלמות,עליכםשלוםאתקיבללאכןשעל , ...תהומיתלומרמאיתנונחסכותהיוחבל.מה- 1970בשנתספרואתשפרסםשעה
עצמו"?שלוהמנטליותבגבולותח"נעליה:דעתנוקצתניתןהבהאךהיסטוריות!אי-הבנותהרבה

אתמש"הפתיע"הציבורלעינינתגלתהנוספתמיווניתמטאמורפוזהמקובלתחיתהומירון'אליבאשעליו'דוראותובןכמדומההיהביאליק
נוסףבתרגוםשבעריכתו'"קולות"בסדרת ' 1992בשנתהקוראיםקהלהימיםבאותםתירגםהואמעניין'והנה,האמורה.התרגוםתיאוריית

עליכםשלוםשלהזההגדוללרומןשלי<התרגוםתועיםכוכביםשלערך","שווהתרגוםליידיש,ההוגה','בעירשלו'הגדולההפואמהאת
מיווניתמטאמורפוזה ,) 1990בשנתפועליםבספריתלאוריצאלשמשהיכולהפיוטי'בדיוקונפלאתרגוםמשקל","תשובתשלולא

המאוחריםהרומניםעלהואאמר 1970משנתבספרושכן'אופיינית,"תשובתשתיאורייתמסתבר •עכשווישירהתרגוםמעשהלכלמופת

הבאים:הדבריםאתעליכםשלוםשלנמנעהצער'למרבהוכך'לאוזנו'אזהגיעהלאמירון'שלהמשקל"
מחדשהאחרונותבשנותיולהסתערהיהעתידאףעליכם][שלום ... "לפיה.לנהוגממנו
כן'פיעלאף ...הדםבבדיחתהגדולההרומאניסטיתהצורהלעברהבהברקוביץ'.שלבתרגומודניםאנוהלואביאליק?לנולמהאבל
<להוציאשלוהמאוחריםהגדוליםהרומניםאת ,עצמואתהשלהלא •שלוגרםהתריאורייתתעלעצמובעל-הדבראומרמהאפואנראה
עםבשיחתוהשאר'ביןברקוביהמשמיענוזהבענייןמאלפיםדברים
סופרים:עםשיחותט"זבספרשהתפרסמהירדני'גליה

אולםעליכם,שלוםתרגומיבשלעליהשפיעומחמאות"הרבה

אתנותןאחדהיהסתםותשבחותתהילותבמקוםאילוהיהמוטב

שלמדויקתהשוואהעלהמבוססממש,שלמחקרלכתובדעתו

תרגמתילאעליכםשלוםכתביאתלמעשה,התרגום.עםהמקור

אתאוהחולב''טוביהאתשישווהמיולכן' ] ... [אותם.כתבתיאלא

תרגמתילאכיימצאעליכם,שלוםשלהמקוראללמשל''סטמפניו',

כזו.בצורחלחיתרגםניתןסופרכל]לא ... [כצורתם.הפסוקיםאת

פוךיעכורתועברתילטולסטויי'ילדות'אתבשעתותרגמתי
חסינטאכסעלשמירחכריערמוחלטדיוקלדייקהשתדלתי
הרוסירוקחרקחוקיבכלמורטולסטוי .טולסטוישלהמיוחד

עלפסיכולוגיים,יסודותעלהבנוימשלו,דקדוקבכתיבתוויצר

לשנותאסורכטולסטוי,סופולתרגםכשניגשיםהאדם.נפשיריעת
רבו".ברברים

חיתהשבוהשוטף,הפרסוםלשםבעיקרכתבהיריד)מן~חזרה
 11 •פרנסתולדיהת

שלהספרותיערכםלמיעוטמודעמירון'דןשהוא,בלבדזולא ,היינו
לוהיולאעצמועליכםשלוםשגםלובריאלאהמאוחרים,הרומנים
 .בנידוןאשליות

הזאת,המשונההקביעהלמקראבשעתומאודתמהתיהאמת,עלאודה
אחיזהשוםהאלהלדבריםשאיןהערתיהדםלמהתלתתרגומיובשולי
שכתבמהכתבהאישלעצמי:אמרתישניבהרהורהעובדתי.בחומר

כלל.אותםלקרואמבליעליכםשלוםשלהמאוחריםהרומניםעל
מירוןשדןהדעתעללהעלותאפשרוכיפשוט:היקשמשוםוזאת
 ,במקורועמוד-100מלמעלהבןספרהדם,כמהתלתמרתקרומןיקרא
הפרובלמטיקהעללפחותעמוד 70בתבמסהאותנושיזכהמבלי

והמבול>?תועיםכוכביםלרומניםבאשר<כנ"ללמקראוהמתעוררת
לקוראהגישרבובאיחורלריק,זמנוהואהוציאלאמסתבר'והנה,
לאוכמדומניתועים,כוכביםהגדולהרומןשלנוספתמתורגמת~רסה
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1 
"קולות",הסדרהעורךשלפרנסתו"תלויהשבוהשוטףהפרסום"לשם
אלה:פסקנייםשבחדבריבחתימתוהפעםקראנוהספרכריכתועל

להעמדתהגדולההומוריסטהגיעלאשלוהרומניםמןרומן"בשום
ולהעלאתאותנטיות,דמויותשליותרוצבעוניתעשירהגלריה

הזה."כברומןחוקיו'פיעלחיאוטונומי'שלם,'עולם'

אלאהשוטף"הפרסום"לשםמשהולאכברהרואות,עינינוובכן'
אותהשובעצמו'מעשהאותושובואולםוצבעונית".עשירה"גלריה
האומנם?ונו'.שלו"."הרומניםמןדומן"בשוםפסקנית:קביעה
"הדמויותשלוהצבעוניתהעשירההגלריהלמשל'פחותה,במה

קבעהפעםגםשמאאו' ?בהמכולאוהדםבמהתלתהאותנטיות"
החומר?אתלקרואמבלישקבעמהמירון
לפתרונה.עדייןהממתינההיא,חידה

תרגומי.עלמירוןשללביקורתותשובתיכאןעד

** 

נאמןמירוןדןפרופסורפליאה.ושוםחידהשוםפהשאיןמסתבראך
ברקוביץ'תרגוםעכשיועת·היפוכו-של-דבר,היאעכשיולדרכו:פשוט
היסטורית",ב"אי-הבנה~~שמיםאינםומבקריומופת","יצירתאינו

למתוחהזמןהואעכשיו ."ר gryו רו.r.:"על"תיאוריה"שליפתאגב
 .עליונוקבתביקורת
קופלדליהלנומספרת ,) 30.7.2010 ('הארץ'במוסףענק,בכתבת

 .תוהוסיפוריהקרוישלו'תרגומועלמירוןמפי
והובןשתורגםעליכם,שלוםשלהישנהתדמיתואתדוחהמירון

וגיבוריההיהודיתהעיירהעלבדיחותשמספרהטובהיהודיהדודכמו

אחראיהזאתלתדמיתרוטשילד"),הייתי("לוקליליםשיריםושר

[הדגשהברקוביץ'י"דוהמתרגםהסופרעליכם,שלוםשלחתנו

לאמדועהשאלהלמשמעזעםברקוביץ'איךנזכרמירוןשלי].

איידס',מבואנוס'אישהסיפוראתלעבריתתרגם

מירון:אומרשמו',אתלטנףרוצים'אתםואמר:עליהתנפל"הוא

נשים,ועלרבניםעללדברצריךעליכםששלוםחיתה"המחשבה

אחדותמימים.לבטובישהם 1שבשטייטלהקטניםהגבריםועל

מערכתלושישבהומוסקסואלעוסקאלמנות','שלושהסיפורים,

מסתייםזהאיכשהו'אבלאיתןלהתחתןרצהשהואנשיםעםיחסים
שלוםבעיניו.חןמוצאיםשבעצםאחרים,גבריםעםמתחתנותשהן

הסכיםלאברקוביץ'אותם.והביןהאלהבדבריםהתעסקעליכם

כללתיואני 1אותותרגםאחרוניאריהולבסוףיתורגם,שהסיפור

 11זעם.סיפוריבכרךאותו

אחדים,אנשיםבטעותשהבינוכפישלי'תרגומיאתחלילה~לל<לא
שלו.)תרגומואתכמובן,אלא,

להעיר:לייורשהכאן'מוזכרשמישגםמאחראך
הסיפור . 1967בשנתלעולמושהלךברקוביץ',עםמגעשוםליהיהלא

שללספרותבדף 1969בשנתבדפוסהופיעלתרגו~י'הראשוןהזה,
בקרברבהלבתשומתועוררז"ל'תמוזבנימיןבעריכת'הארץ'עיתון

בספרימיוחדפרקלושהקדשתימתח","סיפורלכךנתלווההקוראים.

הסיפורדברשלבסופולכגידה.מועמדשלמיומנוהאוטוביוגרפי
כמונודרמההארץברחבישהציג;ז"ל'שמרגדעוןהשחקןידיעלאומץ

"ביתבפרסכךבשלוזכהשנים,שלושבמשךפעם, 3ooמ·למעלה

פריהואבהומוסקסואל'עוסקשהסיפורהרעיון<אגב,עליכם"שלום
בטקסט>.אחיזהללאמירון'שלהפורהדמיונו

באמצעשחוויתילהלםבתגובההזאתהנפלאההנובלהאתתרגמתי

הייריהמקוראתשהשוויתיבשעההקודמת,המאהשלהשישיםשנות
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הספרביתתלמידבעודיבעודי'גרסתשלעליכםשלוםסיפוריעם
עשהבלבדבתרגוםשלאכמובן'ידעתי'לאעודאזבארץ.העברי

סיפוריאת"שיפר"משלו'והוסיףוגזרהשמיטשלו'כבתוךברקוביץ'
המחזהשוועראתבעל-בית:מעשהנהגעצמובמקורשגםאלאחותנו.

ברקוביץ',עצמו'שהואלמשל'יהודי>,להיות<קשהיידאזייןצו
שפאסכלוטיקערוערהגדולהרומןמןמפליגיםבשינוייםעיבד

לשלוםהמסורבלעיבודואתייחסכתכי'כבלהואכללהדם>,<מהתלת
עצמוהרומןאתואילושלו'עיבודשזהרמזבןאורמזבלאעליכם,
ברוסיה 1905מהפכתעלהמבולהרומןאתוכןהכתבים.מןהשמיט

שינהמחצית,לכדיכתכיכבלקיצץבשעתו'רב-מכרשהיההצארית,
שובכמובן'זאת,וייחס"בסופה"),או("בסער"שטורםאליןשמואת

שברקוביץ'כתכיכהלכל-העיקריםועיקרעצמו.עליכםלשלום
שליצירתומכלללערךכמחציתכוללים ' 1923ועד-1917מכינס
עליכם.שלום
דבר"ב"אחריתמירוןדןשללהערתוברצינותלהתייחסאפשראיך

מהדורתאחריבאדיקותעקב"אחרוני-כיתוהוסיפורישל

הושלמה,לא<המהדורהבעקבותיהללכתלושניתןככלה'פולקספונד',
הקוראעשוימה ?">הבחסרותהמחברשלאחדותמרכזיותויצירות
עליכם.שלוםיצירתכלאתתרגמתילאשאניכזה?"מידע"ממיןלהבין

שלוכבתוךועשהקיצץשברקוביץ'כךעלכשעמדתיהיא:העובדה
החסרה,המחציתאתבתרגו~ילהשליםנרתמתיעליכם,שלוםביצירת

אקדמאים·מיווניםודןש~רףקיםמיניכלשכן'מעטה,לאובעיקשות
למעלהולאחרהמסילה,מןאותיולהגותלהכשילניבפעםפעםניסו

לאורלהוציאהמוגמר'עללברךסוףסוףיכולתיעשורים,משלושה
למקור'נאמנהכרכים,שמונה-עשרבתויחידה,אחתתרגוםמהדורת
וידיעותפועלים<ספרייתזהענקמספרשלכתביוכלאתהכוללת
היהודי,העםאםרבוספקכמובן,תרגום,מהדורת .) 1991אחרונות

העלובבמצבהלאור'להוציאיצליחעודהממון'עתירהספר","עם
 .המקורבלשוןבשלמותם,מספריוגדולכתביאתכיום,היידיששל
המשובשתהדמותעלחמסזעקתיעבודתישנותכלשבמשךלומרעלי

וכתבתיהעברי'לקוראחותנוסיפוריאתבתרגומוברקוביץ'שהגיש
ברחביהרצאותיבמאותפהבעלדבריםכךעלוהשמעתירבות,כךעל

דןטוב,בוקרוהנה,חדש",באורעליכם"שלוםבשםשנתכנוהארץ

רבדיעלאפילוחוזרהואבד'בלזוולאי'טיעוגאתמקבלמירון
התחושהאתיוצרהסיפורכיולילהלילהאלףלסיפורישהקדמתי
כאןלהביאהראוישמןחושבניהשואה".אתחזההזההיירי"שהסופר

כלשונם:הנ"ל,לסיפורבהקדמהרבדי,את
הנסיעהימיארבעה-עשרכנגדזה,סיפורשלהפרקיםארבעה-עשר

מלחמתשלבעיצומהיורקלנירמקופנהגןהפליטיםארנייתשל

סיפוריאתמקרושניק ר,~;:~ףייענקלמספרשבהםהראשונה,העולם

אלמלא-משפחתווכליון .עיירתוחורבןעל 1שלוולילהלילהאלף
לאחרשנכתבולחשובהיינועשויים , 1915בשנתשנכתבוידענו

השנייה.העולםמלחמת

השואהאתלצפותעליכם,בשלוםבו'היהנבואיחוששאיזהדומה

הכתבעלהדבריםאתלהעלותעליואכףאשרלבוא,המתרגשת

גיבורו 1יוננויענקלהבאים.לדורותוזיכרוןלעדותיהיולמען

 :בלשונוזאתאומר
אדרבא, 1בעטךוי~תבבנפרד'יסופרזהשמעשההואכדאי ".

שהיהולילדי-ילדיהם,לילדיהםיספרוושילדינויקראושיהודים

שקראומדינהפעםושחיתהמלחמה,לושקראובעולםשיגעוןפעם

אתעליהלטשוהדייטש 1לפונישייכתחיתהושהמדינהפולין.לה

בנונקםנדב;שלבומיוכלהכפרה.היהודיםהיוובינתייםשיניו.

עללדברמתחילכשאניעליכם,שלוםפאני 1ליסלחבדמנו."וטבל



אוויר".לשאוףלרגע,להפסיקחייבואנילב,דפיקותמקבל'אניכך
הקורא,-עמוויחדלאתנחתא,'זקוקיוננויענקלהמונולוג,גיבור

בגוללואימים,חוסךלאדברים,מרכךלארחם,יודעלאהסיפורכי

לאכלום .בפוליןישראלמקהילותקהילהשלחורבנהקורותאת

נטולתמתקווהלבד-בלימהעלעולמוכליוננו.ליענקללו'נותר

שמואל·הצעירבנולאמריקהונמלטבחייםנותרשאוליאחיזה

אטביעלאולמהחי?אנימה"לשםהואאומרכן'לאשאםמרישה,

מהולכאורה,-במים?"אליך'ומדבריושבשאניכפיכךעצמי

הקיוםצובוגוברכן'פיעלואף ?זאתמלבדלעשותלונותרבאמת
מפנילמה?זאת.אעשהלאהוא,אומרהבלים,"הבלחקר:לושאין

יוננו.""יענקלששמי

 "."ןי~ל;~ז:ר~לה ljכ [iחידת"והיאהמשורר:אמרכךועל
בספרהבאתיכברזהשרעיוןחלילהמזכירלאמירוןדןלטעות:לאנא

שלו.חידושכמובןזההרי . 1976בשנתהנ"ללסיפורתרגומי
קופל:דליהמפיושמספרתכפימשעשע,יותרעודואולי

מיליםבסיפוריםלהשאירהחליט[מירון]"."הוא

באותיותורוסיתפולניתהמקור:בשפתוביטויים

'רציתיקללות.מצבורכוללעבריות,

חיוהיהודיםבמקור.כמותישארשהערבוביה

שלוש-ארבעבושדיברולשונידמדומיםבאזור

השפותביןהתנועהאתהשארתישפות.

הרבגוניות',"אתוהןהעושראתהןשמבטאת

"אחריתבסוףהתרגום"בענייןב"הערהאשרבעוד

הואאומר ) 2007עובד<עםזעםלסיפורישלודבר"
עבודתו:שיטתעל

לקרבניסיתישבתרגומיאלאכאןאומר"לא

הדיבורללשוןהסיפוריםנוסחאתהאפשרככל

הרצףמןלהתנתקבליוזאתבימינו'הנהוגה

ביידישמוכרותמיליםמדייותרלשלבבליכלומרהסגנוןשלהעברי

העדרמחמתלונזקקיםמסוימיםשמתרגמיםדברהמקור'מתוך

בפניהם;מעמידההמקורשלהאידיומאטיתשהלשוןלבעיותפתרון

בעברית."אלהבעיותלפתוריכולתיבמיטבניסיתיאני
אתזאת,שיטהלפילמשל,מתרגם,היהמירוןאיךלדעתמאודמעניין

שלעירובבהשישעליכם,שלוםשלמגיבוריוגיבורשלהאמירה
שפות:ארבע

~ייש~ילצףם~א~רי~רל> ?vלמףכד;י~האומרים:<ביידישלמשל"כדומה

~א~~יקלאד"?
למחוק,המיליםיתרואתלמשל""כדומהאתלהשאירכמובן'אפשר'
אבל-בפולניתבגרמנית,ברוסית,המשמעותאותהישלכולןשהרי

עליכם?משלוםיישארמהאז'
השפותביןהתנועה"אתמשאירוהואלהארה,מירוןזכהכמובן'עכשיו'

הרבגוניות."אתוהןהעושראתהןשמבטאת

היאהמקורבשפתוביטוייםמיליםהשארתשלזושיטהכאילוכך?

למןנהגתיזאתשיטהשלפי'כמובן'מספרהואואיןשלו'והיאחדשה,
 • 1969בשנתאלמנותשלושהראשוןתרגומיפרסום

תרגוםעלבחזרתומירוןדןשהביאהבשורהמההשאלה:אפואנשארת
לעצמה,יצירההואסיפורשכלמביןהואהאיןכבר?שתורגמוסיפורים

בעיניושהואמשוםאבלהיטב.זאתמביןהואלהיקרא?עליוגםוכך
למעןהוא,חייב ,בלת;ואיןאחדומעריצות,מעריציםכמהובעיני
עליכם,שלוםלסיפורימשלוחלוקהשיטתלהמציא ,כמובןהלב,תשומת

כאוס","סיפוריבוהו","סיפוריתוהו","סיפוריהעולם:אתיפתיעובכך
כדי-נטויהידוועודזעם""סיפוריאימה","סיפוריחרדה,""סיפורי

דבר"ב"אחרי;תהקודחדמיונומבולאתבאמצעותםלשפוךשיוכל

בעצמו:אומרהוא,איךאוומפוקפקת.קלושהבמציאות,שאחיזתושלו
פנימיתשחרורפעולתמאיזושנובענלאההבלתיהדיבורי"המרץ
בשביללעילאמחשבתילהטוטןלהיותצריךאדםשכן,העין."מןסמויה

שליסודותבוולמצואכובע""בגללההיתוליהסיפוראתל"הכשיר"
בוזועקתשהאימהלפסח","הביתההסיפורעל ,למשלולפסוח, ,תוהו
 .אותוקראלאשמירוןכנראהמשפט.מכלכמעט

אבלאחרים,שלעליכםשלוםתרגומילקרואכללבדרךנוהגאינני
נפרדבספרבתרגו~ילאוריצא ,שכאמורולילה,לילהאלףהסיפור
שלהחדשהלבשורתולהציץאיכשהובידחק ,-1979באל"ףבהוצאת

"בשורה"עםבמפגשביהתעוררותמיהותוכמהכמהאומר?ומהמירון.

רשלנותםבאשמתאלא ,מירוןבאשמתלאכנראהחלקןזאת.חדשה
 •כתרהוצאתשללדפוסהמביאיםשל

יוננו:יענקלאומר ,למשל , 18בעמ'
שמוחעדהרבה,כל-כךישאומר'אניבראש,אלוהיםשאצל"מפני

שלו."בהיגיוןלתפוסמסוגלבכללאנושי
"מסוגל",לפני ,"אל"או"אינו"המילהכאןנשמטה

מובן.לבלתיהופךהמשפטכלואז
- 30בעמ'הפשרחסרתבפסקה ,או

קדחת-אלוהיםשלהתורהאתלמכוראבל ... "
 ,שיחתכושבעולם!הוןשוםבעדניתןלאבצלחת!

שלנו."אבותינואבותאתויצלושיקצצואומר,אני
לאשהריהמלביה"ד,שלאווילישיבושממשכאן

כךכל"נדיב"יהיהיוננושיענקלהדעתעלמתקבל
 .אבותיואבותחשבוןעל

הס-אלוהיםשלתורתו"אתהוא:הנכוןוהתרגום

הוןכלבעדניתןלאאני,אומרזאת,מלהזכיר.
יטגנולףאותנו'יקצצולף ,אותנוישחטודלףדעלמאז
וטיגנווקצצוששחטוכמו ,אותנוישרפולף ,אותנו

אבותינו."אתושרפו

מטעםלדפוסהמביאיםשלנכוןאלחמורים,שיבושים ,כאמוראלה,

דןלהםשאחראיפחות,לאחמוריםשיבושיםישאבל .לאורההוצאה
 .ובעצמובכבודומירון
קיר"הןמיטזיוצעבוצקעטאוןנעמטפ~ני"אזאומר:יוננויענקל
הולךלרוסי>גנאי<כינוי[כשפ;נימדינה"סערבישעשסיקלאאיבער

סרבית].מרינהחתיכתאיזועלקיר"העםומתנגח
ארץפלךאיזה'בגלל-סרבית"מדינה"חתיכתבמקום ,מירוןמתרגם

 .) 17<עמ'מדוע?!מערבי."

לשוברוצים["ואם-צוריק"אייגנעד~סשמועסןווילמעאז"אוןאו:

רוצים"ואםמירון:מתרגםשוב"].כךעל"לדבראוכך",עלולדבר
ביידיש"צוריק"המילה .) 19<עמ'ההפוך"הכיווןמןזהעללהסתכל

"שוב".היאכאןמשמעותהשכן'אותו'מכשילה
 ,יחיאלבנושלוהתנהגותותכונותיועלמדבריוננויענקלכאשר ,או

והתרגוםחףץ",אד~ס-עקשןאייןעקשנות,מחמת"ניטובמקור:

ואילומזה."חוץ-היהעקשןעקשנות.מחמתלאוהנכון:הפשוט
מיוחד"חשבוןזהעקשנותעקשנות.בגללדווקא"לאומתרגםמירון
חףץ". \_ז"ד~סעםלוהסתדרלאזהלעשות,מה ,) 19<עמ'

דוברשכלמהיודעהיה ,דיברשאילויידיש.דובראינושמירוןמסתבר

בער·"איוהבא"."בשבועזה"איבער-אכט~ג" ,למשל ,כייודעיידיש
 ,דובראינואפואיידישהבא".בשבועשני''ביוםזהמ~נט~ג"אכטאג

ולכןיידיש,הוגההואאבל"איבער-אכטאג"זהמהיודעהואואין
בפיושםוהואיום,זהו"טאג"שמונה,זה"אנס"האנליטי:מוחוהוגה

 ,) 19<עמ' '"בביוםימיםשמונה"בעודהשטותאתיוננויענקלשל
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1 
הבא".בשבועשני"ביוםכאמור'במקום,

 .) 20<עמ'בר""אווזיולאבר'ברווזישפירושוקאטשקעס"ו"ווילדע

גענדז"."ווילדעאומרהיהבר'אווזילומריוננויענקלרצהאילו
אלוהים,שליושרמליץאלוהים,שלפרקליטוהואסטר~פטשע"ו"ג~טס
 .) 22<עמ'אלוהים"של"קוזקמירוןכגרסתלאפניםובשום

מלקרואעייפתיראשונים.פרקיםמשניים-שלושה"פנינים"'כמובן'אלו

הסוף.עד

למישאיןאלאשכאלה,תרגומיםעלביידישישבדיחותשלשפע
שישווספרותמבקריאיןכיום,היידיששלהעלובובמצבלהשמיען'
מןשהתרשמואחדיםהידדמריעיהואשנותרמהלמקור'תרגומים
ביידיש,אומריםכךועלמירון'שלנלאה"הבלתיבוריהדי"המרץ
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-לפטרההאסוריםוהמסעותגוריחיים

הזמןובעיתונותבשירה

המיתולוגי""הצברשלהנשגבחלומוהיההאדום""הסלעאלמסע
צעיריםשנים-עשרמותםאתמצאועשוראותובמהלךהחמישים.בשנות

החלומות.יעדאללהגיעבניסיוןוצעירות
המוזרההתופעהלגביחצויהציבורשליחסוהיהההתחלהמןכבר

התריעואמנםהעיתוניםשלהמערכתמאמריהזאת.מוכרתוהבלתי
ההרפתקנותיצראתגינוואףהאלה,במסעותהטמונותהסכנותמפני

ניתןאךהנוער'מיטבעםברובםשנמנופטרה,הולכישלוהפחזות
עיתונאים,היואליהם.שונההתייחסותשהפגינובקולותגםלהבחיןהיה

אקטכלפיהערצהשהביעוידועים,ומשורריםסופריםוגםציבוראנשי

בדרכם-1953בפלמ"חיוצאיחמישהשנהרגולאחרלפטרה.ההליכה

יונתן'נתןכמוידועיםמשורריםבידישיריםלזכרםנכתבולפטרה,
נתפסובתש"ח,כולםשנלחמוהחמישה,אלון.ואגרדשל.ויצחק

צעיריםכלות,עדהארץאוהביהמחנה,לפניההולכיםכחלוצים
 .הארץאהבתמזבחעלמנגדנפשםשהשליכו

פטרההולכימביןהראשוניםההרוגיםקבוצת-הפלמ"חיוצאיחמשת
לקחוהיותרלכללהם,אורבתמוותשסכנתדעתםעלהעלולא-

כברהסכנהאחריהםשהלכולאלה .בשבינפילהשלאפשרותבחשבון

לאלפטרהההליכהתופעתכלפיהציבוריהיחסזאת,ועםידועה.חיתה

"המוותמןוהתפעמותהתפעלותדבריגםהופיעוהגינוייםלצדהשתנה.
פטרה.מזבחעלקוונןעצמםשהעלוהצעיריםשלהאצילי"
לפטרה.במסענוספיםצעיריםארבעהמותםאתמצאו 1957בשנת

הנוערמנןלית-ונח"לאיםצנחניםנוער'תנועותבוגריהיוהארבעה
אז:כתבהזה','העולםהשבועוןעורךאבנרי'אורישנים.אותןשל

בכיריאתשנהכללוהקריבהעםאשרצמא-דם,כנעניאל"כמו

מזרחה.לערבהמעברהשגיאסלע-אדוםמתנשאמזבחו'עלהנוער
הנוערטובי-שלוקרבן-הדםאתהאדמדםהסלעתובעשנהכלכמעט

מנגדנפשםמשליכיםהסיירות,שלהנהדרבטירוףהנגועיםהישראלי'
כתבגלאיבנימיןוהעיתונאיהמשוררהאסורים".בפלאותיולחזותכדי
לנוהיו-עניותדקדוקיכולוחשבון'כולותכלית,שכולו"בדוראז:

החלום.אנשיהםעצמו.הדגלהםהדגל.נושאיהםכאלה!אשרבחורים
הםהשרים.הםשגירן-הלב.הםשגירן-הלב.ילדיהםעצמו.החלוםהם

בדרךוצעירותצעירים 12כברשנהרגולאחר , 1960בשנתהשירה".
צעירים,אנשיםהקריבואשרעולה"קוונןאלתרמן:כתבלפטרה,
ובודד".רחוקמזבחעלהזאת,הארץשלואנשי-סודהאוהביהמטובי

מעפיליםעלאלה,מעין"סיפוריםאז:כתבמגדאהווןהסופרואילו
בטיסהנשרפיםאובדרך'ונופליםכמוסהמשאת-נפשמתוךלהרים

סמליות".באגדותרקמוצאאתה-השמשאל

אתלהקריבהמוכניםצעיריםשלצלייניכמסעלפטרההמסעתפיסת
תפיסהשנים.באותןדופןיוצאתחיתהלאהארץאהבתמזבחעלחייהם

תנועתאתובראשונהבראשהחלוצי'המגזראתבעיקראפיינהזו

האישיםאחדהאלה.לחוגיםמעברגםחרגהאךהמאוחד'הקיבוץ
ביטוילהשנתןגורי'חייםהמשוררהיהזותפיסהשביטאוהבולטים

"אחדותמפלגתביטאון'למרחב',ביומוןעיתונאייםמאמריםבכמה
 .בשיריוגםוהמאוחד'הקיבוץגיוחדהעבודה"

הך-שושנהשלהרצחלאחר-1955בנכתבהאבנים"גל"תחתהמאמר
התגלוהשנייםשלגופותיהםיהודה.במדברוגמייסטרעודדוחברהציון

שבעהבמרחקאבניםלגלמתחתסעלמםלאחרמספרחודשים
נרצחושהשנייםהסתברישראליםבדואיםבסיועהגבול.מןקילומטרים

לירושלים,גדימעיןלהגיעהידוע,ככלכשניסו'ירדנים,בדואיםבידי
שושנה,שלאחיההר-ציון,מאירירדני.בשטחברובואזשעברמסלול
לכן.קודםספורותשניםזהבשטחדומהמסעערך

ביתקיבוץוחברהטבעאיששלמאמרהופיעגורישלהמאמרלצד
המאוחדהקיבוץבחוגיונחשבתמרכזיתדמותאלון'עזריההשיטה
המסעאתאלוןמגנה 11בשליחותתצעד"השורהבמאמרולהם.ומחוצה

בראש .לשוןבכלהזה
מביעהואובראשונה

לשליחים-התנגדות

"רקמטעם-עצמם:

והחובההזכות-לשליחים

ולאכזו'בדרךללכת
הואבכךעצמם",לשליחי
הנחשונותאתמייצג

הקיבוץבנוסחהממוסדת

ההיסטורי:המאוחד

לפניההולכיםהשליחים

שליחיבפירושהםהמחנה
מטעםשליחיםולאציבור
הואלכךבנוסףעצמם.
תקיפההתנגדותמביע

עקרים,גבורהלמעשי
מביאיםשאינםכאלה

חצייתממש.שלהישגים

אינהאםגםהגבול'
איננהבמוות,מסתיימת

אתדרךבשוםמקדמת

הארץחלקיהחזרת

הואכך'משוםהאבודים.

דםהיההזה"הדםקובע,

חינם",

טועןלעומתו'גורי'חיים

המאמרים

האדום"הסלע" .פטרה

גבורהביןוברורהחדההבחנהמבחיןהואחינם.בדםמדוברשאין

לביןולהיגיון","לחשבוןמעברההולכיםנפלאיםבודדיםשלאקטיבית
אתמחדשבומעליםועודד'שושנהיים,השגה"רשמי",גירןהחיאנשי
בקוונןשמדוברשאומרמילטענתו'האדום.לסלעשהלכוהחמישהזכר

תומו.עדהדיןאתממצהאינוובהרפתקנות,אחריותבחוסרשווא,

מאוד".וסמוייםארוכיםבחשבונותהנמדדיםובארץבשמיםדברים"יש

הזאת.והארץהזההעםשלתולדותיואתעוברההיגיון""חוסרהרי
וכפיממנה,ולחזורלפטרהלהגיעביכולתםספקהטילולא"החמישה"

דרךלירושליםלהגיעביכולתםספקהטילולא"השניים"גםהנראה

אלהמדבר'דרךכך'פסעלאבעולםאחרנוער"שוםיהודה.מדבר
הגדולה".לרוחוחפץ'במחוזוקסמושואבתכאבןשמשנוהרמטרות

זהבמכרהחיתהאשרנפש"שכבתלאותהביטויחנםהאלההטיולים

הארצישראלי",לנוערוברזל
שנהרגוהחמישהואתיהודהבמדברשנהרגוהשנייםאתרואהגורי

כחוליותמצטרפים"הללוממושכת:אחתמלחמהכחללילפטרהבדרך
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אחד:עדשנרצחועבריות,קבוצותאותןתעלומתשלארוכהלשלשלת

"החמישה"אמנם,"השניים",,,""החמישה"." "."ה"לה" "."ב"כה"
בכךאיןאךלגבול,מעבראלאחדאףידיעלנשלחולאו"השניים"

מרצונם.עצמםעלנטלואשרהלאומיתהמשימהמגודללהפחיתכדי
בדרכםגיבוריםמותשמתוהל"הכמוממשהלאוםגיבוריהםבעיניו

באחדיושעבביבמצודתנפלואשרהכ"בוכמו ,הנצורעצירןגושאל

תש"ח.שלמדםהעקוביםהקרבות
הל"ה,נפילתלאחרמידגופותינו'מוטלות'הנהאתשכתבהמשורר

שהלכווהנערותהנעריםאתאוסףתש"ח,נופלישללדוברםשהיהמי
"העדהאללירושלים,גדימעיןשהלכווהנערההנערואתלפטרה,

 ,אלוןלעזריהבניגודהארצישראלי",הנוערפרחימתיו:שלהגדולה
נסעלמעלהגוריחייםהריהממוסדת,הנחשונותאתרקלקבלהמוכן
מסכיםהיהלאאלוןשעזריהספקאיןעצמם.מטעםהנחשוניםאת

העדהבתוך"השניים"ואת"החמישה"אתלכלולואופןפניםבשום
 ,הארץכיבושעלנפשםשנתנוהארצישראליהנוערפרחישלהגדולה
הכ"ב.אוהל"הלביןביניהםמהשוואהמתנערהיהובוודאי
אוליהמהווהתבוסה,שלאפוסמעיןכאןמטפחגוריחייםלמעשה,
גופותינו',מוטלות'הנה-הל"הנפילתאתהמתארלשירוישירהמשך
אתנסעלמעלהגוריתש"ח.שלביותרהגדולהתבוסהאפוסאולי

-הקייםאתלשנותוהניסיוןבגורלהמרדעצםהגבורה,מעשהעצם
למרודניסו"השניים",כמו"החמישה",יפה.עולהאינוזהאםגם

תבוסהעםלהשליםמוכןשאינו ,אלוןלעזריהובניגוד ,בגורל-בבו

כמקורהתבוסהאתלפארמוכןוהואהמרדעצםאתמעריץגוריעקרה,
ומופת.השראה

לפטרה,בדרךמותהאתמצאההארבעהשקבוצתלאחר , 1957בשנת
אלהאסורים.מסעותלאותםהנוגעיםנוספיםמאמריםשניגוריכתב

אךנוספים,בנותקורפטרהגבתהבינתיים ,יותרמתוניםמאמריםהם

מבקשהמכושף""הסלעבמאמרהשתנתה.לאהבסיסיתהתייחסותו

להםאומרואףל~טרה!"תלכואל"בינתיםהצעיריםמןגוריאמנם
בתש"חהשני",וב"סיבובהראשון"ב"סיבובעצמםאתהוכיחושכבר

של"בסופוהמשפט:גםמופיעאלההפצרותלצדאך ,סיניובמלחמת
הסייריםודםהארץאהבתבריתדםוזהלשואהנשפךדםאיןדבר

והנחשונים",

נבר""הרהספרביתבעלוןהופיעהארבעהקבוצתשלהאסוןבעקבות
שאחדהארבעה,אתשהוקיע ,אלונידוד ,המנהלשלמאמראביבבתל

מןהתאבדותלקפיצתגבורתםאתוהשווה ,הספרביתבוגרהיהמהם

שאיןאףכיטעןהמנהללב.אומץהיאאףהדורשתהשביעית,הקומה
לעומתםובעפרקללהאחריהם"נשלחהפעם-המתיםעלרעותמדברים
לביקורתזכהצנוע,ספריביתבעלוןשהתפרסםזה,מאמרבעפר",

שללושרביםאף .החינוךממשרדנזיפהספגואלוניחריפה,ציבורית

ודאית,הכמעטהמוותסכנתבגללבעיקרלפטרה,האסוריםהמסעותאת

המסכניםהארץכאוהביובראשונהבראשפטרההולכינתפסועדיין

ההשוואהאתלקבלמוכןהיהלאהציבוררובאהבתה.מזבחעלחייהםאת
במאמרמהם.אחדהיהגורילפטרה.מסעלביןהתאבדותקפיצתבין

כ"פסוקיםהספרביתמנהלדבריאתמכנההואאדום"וסלענבר"הר
לעולםאך-תלכו!!!''אלאליהם:צעקההארץכותב:הואמפלצתיים",

"אוהבת ,לדבריו ,הארץלעפר',ו'לעפרם'לבזותם','לקללם',תוכללא
נוראה".אהבהאותם

הפעם-הארבעהאתלצרףמציעאינוגוריהאחרוניםהמאמריםבשני
ספקאיןזאת,ועםהכ"ב.ואלהל"האל-כפולותמונאותללא

מסמל:שהואמהכלעלפטרהשלה"מיתוס"מכוחמוקסםהואשעדיין

ומכושףקסוםמקוםהואיעדואשר ,באופיוצלייני ,מסוכןמדברימסע
שב.אינוכמעטאישממנואשר
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השירים

רביםלאשיריםגוריחייםכתבהענפה,שירתולמכלוליחסיבאופן

ניתןהדרךכללאורךזאת,ועםלפטרה.האסוריםבמסעותהנוגעים
אשרמדבריים,מסעותמהםרביםבמסעות,העוסקיםשיריםלמצוא

אולהניח,ניתןהמסע,יעדאלברורההתייחסותבהםאיןאםגם
העיסוקפטרה.מסעותאליחסואתבהםמבטאשהמשורר ,לשערלפחות
המאוחרים,מספריובאחדדווקאמופיעבהםביותרוהמעמיקהרחב

המסע.יעדפניםלשתימשתמעשאינובאופןנרמזגםושם
דווקאכזה,מסעמתואר ) 1954 (חותםהקובץשירימן'אפרקדן'בשיר

נולדכאילועצמואתהכותברואהשבוחבורה,שלולאיחידמסע
מחדשנולדישראלשעםכשםממש ,במדברהמסעבמהלךמחדש

כמו /.ףמ~~רשונכתנולדאתה"שףבהיעודה:הארץאלמסעובמהלך
הביתהאלוiדים".ו~דהצ~א;ןצ;קביןהמד;ר;אלהף~חאשרעמף

שמדוברמפורשתקביעהשוםבואיןהזה.המסעיעדאתמתארהאחרון

מד;רית,בךךךבודדמקןש".~שנוהיעד:שזהולהניחסביראךב~טרה,
ועל ;ן~~ ryוס~שחייואלף;אףא;~יו;אל~דעאשרהולךאשרי /

הנ;ירים",~דחוסןםראשו

מתואר ) 1973 (גיחזימראותהקובץמןהבזלת''מזבחותבמחזורגם

בדרךלאאפילוהראשיות,הדרכיםמןהרחקהנערךמדברימסע
ההולךאשרומסוכנתקשהכהבדרךאלאהאיילות,בדרךאוהמבריחים

ונאצל:הרואייהיההמוותהבזלת.מזבחותעלדברשלבסופויי;ירףבה

ר owהש~ע,לה"עדכאבןשםמוטליהיההוא:כלוומימיושלחמולאחר
העפראתיחרוךוגופוהאפורים,הסלעיםאתתסדוקאהבתוב~דום",

 .מק,אורהיהכאילו-סביבו
נכתבאך-1985מאלולמחברותבקובץשנכלל'נוסטלגיה',בשירגם
 ,הציבוריהיוםסדרבמרכזעמדולפטרההמסעותשבההשנה ,-1958ב

הריקההשחקלחף~תמתחתכלולותכטקסהמתואר ,מדברימסעמתואר

הקניוניםביןמהופנטהולךהואוהצימאון.השמשהאבנים,עםכלולות-
"קברותלידמשכבואתלהציעגמורהבנכונותהאדם,שונאיהשבורים,

האהוביםהמדברייםהסממניםמופיעיםלוהסמוך'שחר'בשירגםהזמן".
ולבלתילראשונילנשגב,סמלהנשרים","צריחתובראשם ,גוריעל

"הריםביןהמסתתרהיעדהיאהו:נזןח"~ר yךו:נזבחות";ג.זלתמושג.
 ,"את wו:נועצומיםגדולים
שוב ) 1994 (אחריהבאבקובץנמשכת''מקומיותהשיריםבמחזור

אורביםבדרךבזלת.דרךסלעים,אבנים,ביןניווטבמדבר:מסעמתואר

משכנותשלמובהקיםמאפיינים-עשןריח,גללים,צרודכלבאויבים:

הנחמהחוזרים.לאהזההמסעמןכייודעיםההולכים .במדברהבדואים

האבנים,/ביןי;כ"יטנף 1 ~לפחות ;ם:~י;הבמדבריות~דנו 't ם~"היחידה:
לשךא",הלכנולא

המדברייםבמסעותלעסוקגוריחוזר ) 2002 (מאוחריםשיריםבכרך

ישנההשיריםובאחד ,ביותרוהמורכבהשלםבאופןנעוריוימישל

מדוברשאכןפנים,לשתימשתמעתשאינהברורה,עדותלראשונה
לפטרה.במסע

גורימבטאהפלמ"ח,פירוקלאחרשנהכחמישיםשנכתבזה,בכרך

המדבר.ואלההריםאלובמיוחדהמסע,אלישראליתנהייהאותה
שלאדברים"נראים ,והצימאוןהצוםיחדתמידחובריםשם ,במדבר

הצמאיםוצימאון'.'צוםבשירכותבהואאחר",במקוםכן;לפנינודעו
צוםשלבריתעלכתבוהמשוררים"גםאלוהים.אתשבראואלההם

מתגליםשלאדבריםמתגליםבמדבר ,"ש~הר~י.מע.עלוצימאון,/
 .אחרמקוםבשום
המעייןאוזלים.ומיםשרבשלקשהמדברימסעמתואר'ההרים'בשיר
שמעברבכךטמוןהמסעשלהעיקריהקושיאולם,הכזיב.לושציפו
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למעלהאיןעד ,עודשםל~~ס /~עים,להיותנו~רנול~ך"שהרי
הלאומי"הספורטלהיותנהפך ,המשוררקובע ,האינסופיהמסעעוד".

איננוהאינסופיהמפרךהמסעכיטוענתהופמןחיההמבקרתשלנו".
נועזהסברמספקגוריואילו ,מבחוץשנכפההאכזרילמאבקדימוירק

עלמדברגורישני;לטבענהפכהסוףלושאיןבמסעההליכהבהרבה:
 .רומנטידחףעל ,מצ'ואיסטיפסיכולוגיצורך

האבן''הריבשירהמציאות.מןבריחהגםאוליהיאבהריםההליכה

אני ;סרים. ryאל~י~יא wנוב, /o"אניימיו:בערובהמשוררמתוודה
ףמש~בי.מפלטי"שםהמתקרב:הסוףלקראתגם:כחם".ההריםאלשב
 ל;:כל ל;:~לראותהלילה;אותוכלוצעדנובנו /oשםראשיתי.;שם
המסע,חגיגיים".להיות .;:ףד~כ:עםם·~דלהתךאות /העול,ה.השםר~ת

 ,שנילטבענהפךגבוה,הרעלטיפוסכללבדרךהיאמטרתואשר
לחידתהתשובהאתבושמחפשיםלמקוםגםנהפךהמסעמפלט.למקום
תשו;ה",הםכאילורים; ryryאלעיניהםנושאיםאנשים"פ·ההחיים.

צרורה'.'רבתבשירכותבהוא

ומסוכניםקשיםהללושהמסעותלכךרמזיםגםמופיעים'ההרים'בשיר
~עונולאאךקשה;יהיהשהמסע"ידענומהם.חוזריםתמידולא-

המסעותבכלשהכרנומאלהיותרפנים;מעמידייהיוההםשההרים

המסעותמןיותר,מפרךכןאם'ההרים',בשירהמתוארהמסעהיגעים".

להצטרף!"המזמינהר;התהוםסף"עלבמוות:שיסתייםמסעהקודמים,
בכךהסתיימההשמשולמכרותלקוציםלאבנים,לאויב,ההתמכרות

המסעמשתתפישהוקרב.הקורבןמןהעולההעשן-עשן"יו~א"שהיה
עללהיותנועדנוכמופגינו./אתהמקדמתהז:cשגת"לחגיהולכים

 ."תיח~~~למ~כלתההם;הסלעים
 .כקוונןעצמםמעליםהיינו''כאשרבשירהצעיריםהמסעמשתתפיגם

ועיווריםהחוקיםמןמתעלמיםהםמרחקים,ואוהבילהוטים,חזקים,
שעירים;"היינועצמם.שלבלהטונחרכיםהסוףעדהולכיםהםלסכנות

שמשתתפילכךרמזיםשניכאןיש-בסבך"האחוזותמחלפותכבדי

הנאחזוהאיל ,כקוונןלעזאזלהנשלחהשעירכקוונן:עוליםהמסע
יצחק.במקוםכקוונןועולהבסבך

 ,ברמזולאבמפורשלאנזכרת,אינהפטרהכהעדשהוזכרובשירים
אבלאליה.המסעותשלהמובהקיםהמאפייניםנמצאיםבכולםכיאם
במפורשעוסקמאוחריםבכרךההריםמסעותשירימביןאחדשיר

אופטרהאתבומזכיראינוהמשוררלעזא".'בדרךלפטרה:במסעות
השורהההולכים.מטרתשזאתבבירורנרמזאךהאדום,הסלעאת

ברורבאופןמתכתבתמזרחה"ולמדברלהריםמעברהולכים,אנו"וכך

"מעברבמיליםהפותחהאדום','הסלעחפרחייםשלהידועשירועם
מקום".ישנוהאגדותאומרותולמדברלהרים

מסעאלא ,אישימסעלאזהרבים.בלשוןכתובלעזא"'בדרךהשיר
השורהלעזא'","הלכנומדועמסביראינוהמשוררבגוף-ראשון-רבים.

ללכתעלינו"היההשנייה:בשורהמידקובעאלא ,השירפותחשבה
גדולה,סכנהלקראתהולכיםשהםבבירוריודעיםההולכיםלשם".
 /ברךה.לנו"איןמהם:חזקלהמשיךהדחףאךהדין",יום"לעבר
גרוע;פחותלסוף~נוי ,לעזאזלך:ום,;אםמקרוב,אישית,לבראעלינו

חדה".;~פףך

ליעדמתקשרתהשירבסיוםהמשוררמשתמששבהעזאזלהמילה
אותהמהיהראשונה.ובשףרתוהשירבכותרתהמוזכר ,'א t:zההליכה,

ה.בצורהשםאתמאייתהמשוררשהריעזה,העירזואיןבוודאיעזא'?

והיא ,עזאזלשלקיצורהיאעזא'מילים:משחקכאןשישדומהשונה.

הרוחות,לכללךשלבמובן-לעזא'""לךהצבריהסלנגשלעזא'אותה
כאשרעזאזל;המושגאתמסל.דהצבריהביטויחעלם. ,מכאןהתנדף
מתכווניםאיןהרילעזאזל","לךאולעזא'","לךלמישהואומרים

ממנוהמדברגבולעלסלעצוקהמקורית:הדתיתבמשמעותולעזאזל
הצבריובקיצורועזאזלבמונחמשתמשהמשוררכקוונן.השעירשףלח

נוספתמשמעותלומוענקתאךהחילונית,במשמעותוכביכולעזא'
ביוםשמעליםהקורבןהואהשעירהמקורית:המשמעותמןהלקוחה

היהודית.במסורתביותרהקדושהיוםהכיפורים,

הם .בןהקוריהיועצמםהם .קוונןלהעלותהולכיםלעזא'ההולכים
מקרוב, ,אישיבאופןלוודאחייביםהםכיכקוונןעצמםלהעלותנכונים

 ,זושורהלהביןישהאםהזה".בסיפורגרועפחותלסוף"סיכויישאם
לפטרהבדרךנהרגורביםשצעיריםאחריהאםכפשוטה? ,השירשבסיום
גםולו-לשםלהגיעמסוגליםשהםלעצמםלהוכיחההולכיםחייבים

החיים?במחיר

הצבריבאתוסזהבשירעוסקהמשורר .יותררחבהשהמשמעותדומה

החיים.במחירגםלהסתכןהנכונות-ההר"אתלכבושאו"למותשל
הואמאוחריםבכרךהאחריםהמדברמסעותובשיריזהבשירהאם

הלאומיהספורטלהיותלדבריושנהפךהזה,האתוסעלביקורתמותח
עמושהזדההכפיהזההאתוסעםמזדההעדייןהואאוליאושלנו?
המלאות ,הביטויעזותרשימותיואתכתבשבמהלכןהחמישים,בשנות

פטרה?להולכיהערצה
מסעותשירילאורךוערבשתייחדיוטוויותהללוהתחושותשתיכנראה

בתוךחישהואאחתלאהצהירגוריחייםמאוחרים.בספרההרים
הרוחותשושנתבקובץהמוקדמים,משיריואחדסתירות.שלמערכת

המשקיףהמשורראזרחים'.מלחמת'אניהכותרתאתנושאכבר ,-1960מ
אתוגיבששעיצבהדורהפלמ"ח,דור ,דורוונעורינעוריועללאחור

אותושהפעימוהצליינייםשהמסעותיודע ,הארצישראליהמסעמסורת
להתמכרות, ,לאומילספורטנהפכולפטרה,המסעובראשם ,חבריוואת

גםהואשנותיוממרומיהחיים.תלאותעםמהתמודדותלמפלטוגם
הגדולותלשאלותתשובהלספקיכוליםאינםשההריםהסתם,מןיודע
להינתקיכולואינוההרים,אלעיניונושאהואזאת,ועםהחיים.של

האורבותהסכנותלמרותאליהם,להעפילהתשוקהומןהכמיההמן
ללאוחייםהחיים,טעםשזהמפניאוליהשיבה.ודאותוחוסרבדרך
לראותשאפשרהשחראור ,"ם: ~r. ~ב~"אורללא ,אליהןלהעפילפסגות

לחיות.·:·רוצההיהגוריחייםשהמשוררחייםאינםההרים,מפסגותרק

מקורות:

 9.10.1953המשמר''עללנער",מות"עליונתן,נתן

 95עמ' ' 1955ירושליםענות,קולשלו'יצחק

 569עמ' ' 1954מאי'מבפנים'האבן",לדרך"רעיאלון'אנוד

 29.3.1957'מעריב'האחרונה","דרכםגלאי>,<בנימיןבנימיןג.

 16.9.1960'דבר'וטעמו","סייגאלתרמן,נתן

 16.9.1960'למרחב'אחרא","הסיטרהמגד,אהוון

 27.3.1957 ) 1015 (הזה''העולםהנהדר","הטירוףאבנרי,אורי

 25 • 2 • 1955'למרחב',בשליחות",תצעד"השורהאלון,עזריה

 25.2.1955'למרחב'האבנים",גל"תחתגורי>,<חייםחגי

 25.3.1957'למרחב'המכושף","הסלע

 4.4.1957'למרחב',אדום",וסלענבר""הר

 17-16עמ' ,) 1954 (חותםשיריגורי,חיים

 45-41עמ' ,) 1973 (גיחזימראות

 37-36עמ' ,) 1985 (אלולמחברות

 42-39עמ' ,) 1994 (אחריהבא

 62-43עמ' ,) 2002 (מאוחרים

 11.8.2002אחרונות','ידיעותמנוח",חסר"משוררהופמן'חיה

 2010אוקטובר-נובמבר
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צונניןשלעביט

ראויבאריאלהופעותעלויוצריםשחקניםשהכריזוהחרםמיד,ייאמר
פיפיות,חרבלהיותהעלול ,עצמוהחרםבגללבהכרחלאשבח,לכל

כאילושנדמהלאחר ,הציבוריהיוםלסדרהנושאהעלאתבשלאלא
הרהבקרי: ,הלאומני·אמוני·מתנחליההיבריסונשכח.נקברכבר

עונשו.עללבואצריךישראל,בארץעודואפסיאנישלהמתנשא
החלטתנתקבלהלאמעולםכאילוהארץ,שלמותעלדניםהללובחוגים
בשטחיםכאילוישראל;מדינתקמהשמכוחה-47בהאו"םשלהחלוקה

חנייהלהםתיתן<לאתחונם""לאשלהיהודיתההלכהנוהגתהכבושים
שפירא>;דובאליבאגויהריגת<הלכותהמלך""תורתשלבקרקע>;

ייתמו ,<כלומריוסףעובדיההרבשלרשעים""ייתמואיחולישל
שדיןלומרצריךלפיכךבישין.מרעיךושארהעולם>מןפלסטינים

שעלוטובאביבתלכדיןאינוהסכם,שיושגעדוההתנחלויות,אריאל

להסכםסיכויכללפוצץהקודחמצחםבעזותהמוכניםראשיה,שלהרהב
צוננין.שלעביטנשפךשלום,

מספרשיר

מופיעיםוטוביםרביםשירהספרי

להתייחסקשהשבוע.מדיאצלנו
עללהרחיבמוצדקולאלכולם,

בחרתי .מהאחרולהתעלםהאחד
מספראחדשירעללכתובאפוא
 .המבחראתבכךגווןול ,חדש

לאאךמקרית,ברובההבחירה

לגמרי.

לסטריאוטיפיםקורץ

שרידיוסישלהקודםספרואת
במדורכאןעליוכתבתיואףאהבתי

אחרישיריםהנוכחיספרואתזה.

פחות,אהבתי ) 2010 ,חושן<אבן

אבל ,בעיקרספרותייםמטעמים

כמויפים,שיריםבומצאתיעדיין

לכתובחשבתישאףלאםהשירים
לקראת ,שהגעתיעד ,כאןעליהם
האחרונה''הסעודהלשירוהסוף,
הנהנדונותי.אתששינה ) 114<עמ'

30 
 350גליון

שרידיוסי ;האחרונההסעודה

במצות,דםאין

בדם,מצותישאך

פיתות.ויש

פסחבערבהאחרונההסעודה

בטעותנהרגהשלואמא
להצטעריששעליה

הדם.גאולתהיאמעכשיוגאולתוו

 .במלואוהשירתחילה
להשתעשענטייתואלמלא ,בספרמהטוביםאולי ,הכלבסךרעלאשיר

אנטישמיים:בסטריאוטיפים

ושנים-ישושלהסעודה,היאהשירובגוףבכותרתהאחרונה""הסעודה
ויסגירבושיבגודהואקריותאישיהודהכיגילהשבההשליחים,עשר

בה.ילצלדינואתשיגזורהרומילנציבשקלים>שלושים<תמורתאותו
שפל.לבוגדנרדףשםהואמאז Judasהשם
נעריםדםלפיההידועההדםלעלילתאזכורהואבמצות.""דם"אין

כותבשרידבפסח.המצותהכנתלצורךשימשמוסלמים>או<נוצרים
מאשרלאכלומרפיתות",וישבדם;מצותישאךבמצות/דם"איןכי

"דםעללגוש''המנוןבשירובזמנוכתבלאוריצחק .מכחישולא
במצותנו".פלסטיניםנערים

הבכיר"הקציןיתכחשפעמיםשלושפעמיים."התרנגוליקרא"בטרם
היהודיים,במקורותכיפאשמעוןהואפטרוס,שללהתכחשותומרמז
בלילהכי ,לךאומר"אבי :לפטרוסואמרמראשזאתגםחזהישו .לישו
שנעצרלאחרואמנםפעמים".שלושביתכחשהתרנגוליקראטרםהזה
 •מנירואיננוכיהוא>,גםייעצרכי<שחששפטרוס,טען ,ישו
הפלסטיניתהאשהעל 4-3בבתיםהמסופרעלספציפימידעליאין

"הקציןשלהמגוחךבנימוקבנה,עםהתשיעיבחודששנהרגהההרה
איןעצמית",הגנהשל"מנימוקיםנעשההדברכיהסתם>,<מןהבכיר"

בלבנוןפליטיםמחנותכמהישבורג'","אלעלספציפימידעגםלי
ונהרסשנכבשלטרון·רמאללה,בגזרתפלסטיניכפרוהיהזה,בשם

איניאבלכיום,מודיעיןהעירבאזורדניבמבצעהשחרורבמלחמת

 .לשירקשורהואאםיודע
באאינני ,ענייןשללגופו

 ~צה"לפעולותעלכאןלגונן
הראויותהכבושיםבשטחים

שמהסבוראניאבל ,לגינוי

הרבההואבשירשרידשעושה

עצמית,הגנהשלמנימוקיםורק ,התשיעיהחודשבסוף

נהרגההיא

אתה,נהרגוהוא

 .הטבורדםגואללהיקוםשלא

-פעמייםהתרנגוליקראבטרם
-אל-בורג'עלראשוןאור

 ,הבכירהקציןיתכחשפעמיםשלוש
 .הבוקרלמהדורתמיוחד

דישריסיד

חריא'\Cי'ידם

 :י-ךך~'"רופt?~ךז-.ה;:;שוו

שלר~ךאהרור jit;eרtבדרי

חדל 7ח.:ויז;:זךס

ל i:נא iך,~ם לוה.~:;:

רזאת ryל

ןכסלרך~אדחו~צה'לאאנ'

ל· ·א-,~:; ך~·

ביקורתואתמעגןשריד .לכךמעבר
בייםגזעואנטישמייםבסטריאוטיפים

ההיסטוריהומןהחדשההבריתמתוך

הבכיר""הקציןאתוהופךהיהודית

ושלהמסגיריהודהשלבימינוליורשם

המכחיש.שמעון

אחרמידהחושבלאלהיסחףרגילשריד

הטורעל(ב'ספרים'כתבבזמנו .דימוייו

אסכולתאביהואאלתרמןכיהשביעי)
בחידושוהתנאהוגםובוכים",ה"טובחים

אלאובוכים","יוריםלא<ודוק:זה.
מתחרזזהשרידלדעתובוכים","טובחים

בעצמילהיסחףאםיותר>.טוב



כאילואחדי"."המבולכמונקראאחרישיריםכיאומר<בהשערות>,
המבולממילאבפרצוף,האמתכללכםהאלנו:לומרהמשוררהתיימר
מעט.נסחףכאןוגםאחרי!

ראייהרחביריעה,רחב

המשורריםמןהואלשםגיורא
גלהמסובימינוהספוריםהעברים

עלולשמורארוךתיאורישירלכתוב

בספרועשהכךגבוהים.ורמהמתח

וכך ) 2007 (באיםימיםהנההקודם

עםקבוצתיתתמונההחרשבספרו

אין .) 2010לשירה,קשב<הוצאתעיר
רקלאדורשתוהיאקלהמשימהזו

ובקיאות,ידעגבוהה,שיריתמיומנות

יהאבמןלצאתיכולתגםאלא
דוברשלבקולוולדברהסובייקטיבי
בגרותהדורשתמשימה ,אובייקטיבי

משורר.שלובשלות
עםקבוצתיתתמונההנוכחיבספר

 ,) 1940 (לשםגיוראשלהולדתועיראביב,תלהיאשבתמונה,העירעיר

הרחוב'מורד'טרומפלדור,הארוךשירומשיריו.ברביםחוזרהואשאליה
אתזה.שברחובהישןהעלמיןמביתוהארץהעירעלהיסטורימבטהוא

לכווןבליישכח,/שלאמצב"לצלםלצלם:בהוראותפותחהואהשיר

ללאקולע,אךמבויםלאצילוםכלומר ,) 14<עמ' " ...כךמדי,יותר
עשויהאורצל"הטלבעתידמדי.גדולהאמנותיתאואישיתיומרה

מביעהאינהמצלמהאךאלמוות./אונפשכהישארותלהשתקף;
 •••השקפות

 ,יארובתולהתמקדמשיפוטלהימנעהזאתהיכולת .) 14<עמ' 11
עדעמולנועיכולשהקוראארוךתיאורילשירתנאי ,לינדמההיא,
האייטם<וראהכלשהימחלוקתבשלבדרךאותולנטושמבליסופו

ההיא,התקופהבני ,בכללהחדשיםוהעולים ,הוריותיאורהקודם>.
בקצהעברםאתשאיבדואפשרלמזרח;עצמםאת"בהביאםאשר

לתמצתיודעלשםרגשני.לאאךללב,נוגעמדויק,יפה,הואהמערב"

מתנ"ךשנהפכהבעל;אדמת ... "שורות:בכמהשניםרבתהיסטוריה
ומחלוקהלחלוקה,ממנדטולמנדט;יודיאהלפרובינקיה /אבותונחלת

ומופשט;פשוטרגשהיא"מולדתולפשט:להכלילוגםמריבה."לאדמת
צובריםהימיםדברירק / ... ;וחיצמחיהטופוגרפיה,מרחב,כלפי

 .>םש<עצמאות".ומגילותכדפיםאותם/
אחרמשוררמכליותרלשםגיוראמזכירשאותושהמשוררדומני

במיוחדהיונה,עירבספרואלתרמןנתןהואאביבתלעלבכתיבתו

במלחמתאביב-יפותל<עלערים''מלחמתהחלקיםומרובההארוךבשיר

ואותםנופיםאותםמתארהדרומי''הפרוורהפותחששירוהשחרור>

השוק'.'סמטתהשניהארוךבשירועליהםכותבלשםשגםאנשים
"כפותהאיטליז,בעלתהאלמנה,טשרנעשלדמותהזהבשירבולטת

והיא ,ועוף"בקר ,כשרבשרלפרקשיודעתקצבית/שלהגרומותידיה
השפניולי-וערבבשתיהתרוצצווסוורים,"קצביםשלמקהילהחלק

 .) 37<עמ'הזה!"המפולפלהיידי-הפלורנטיני;

רוכלים,פועלים, ,הללוהמלאכהבעליאתכןגםאהבזהבספרואלתרמן
במופשטלהפליגאוהב"עםכתב:עליו ,עמךאתובקיצורסוחרים,
וטומנםבדרכוווואלמסמראלוגוחןפילוסוף;מעשהמשליםוממשיל

 .) 69<עמ'בכיסו"

החותםהנפלאבשירובחרתי ,קצרלירישיראלאכאןלהביאאוכללא
מעט.הפרובוקטיביהשםבעלהספראת

לשםגיוראתרצו;אם

שמש,בשעוןהצלמחוג

-הרצלרחובבואכהילדותיברחוב
הברוש.

אגדהזואין ,תרצואם

ירוקוענקילדעל
ידיד>.גםשהואבנק<כעת

הזההירוקהאובליסקליד
יובל.עברחלף
חוצהואני

בצלוחוסה
הוזה-לא-הוזה.

ילד.היההיה

ברוש.היההיה

אגדה.זואין ,תרצואם

שבמחאההקלות

שמואלוףמתישלהראשוןעורכושהייתיהעובדהאתלזכותיזוקףאני
עודשיריושלבכוחםושחשתי ) 2001<גווניםהצלקותמגמדבספרו
זהאיןזאתעםשלהם.הרעיוניהפוטנציאלמלואעלשעמדתילפני
שבאוכפישיריותכניועםהשיריתהפואטיקהעםמוויכוחאותיפוטר

ישראלייםאהבהשיריכותבלאאנילמההאחרוןבספרולביטוי
לכנותשמקובלמהמחאה,משוררהואשמואלוף .) 2010ספרים<נהר
שבעידןאלאשבעולם.התאריםכל ,מהפכני ,רדיקלי ,מחתרתיגםהיום

החלש,לצדלהתייצבכזה,להיותקלדיזה ,כעידננופוליטיתתקין

רשימתהמגישמאשים""אניבעמדתוכדומה,המושתק,המקופח,

אשכנזים,ציונים,כלל<בדרך"הם"מיניכלנגדארוכהתביעות
הספרקרוישמושעלבשירשמואלוףשעושהכפיואחרים>,מערביים

לערבית>:גםבו<והמתורגם

שמואלוף/מתיישראלייםאהבהשיריכותבלאאנילמה

ההיסטוריהאתליתחזירוקודם
הלימודספריאתכךואחר
פוליטימניפסטהואשלישהשירליתגידוואל

חוטקצההנהאז ,עוולעלמושגלכםכשאין
ישראלמבנקפיצוירוצהאני

לחומו-לסביות,לנשים,למזוהים,לפלסטינים,

השחתההעלמה ,סגורצבאישטחמעברה,הערה,כלעל
השירהשלהכספתאתשתפתחורוצהאני

נוראכיבושעלפיצויותנושלקחתםלמיאדמותותחזירו

 ) 58<עמ'ישראליים.אהבהשירילכתובמוכןאהיהאזרק

עםאבל ,נתגברישראלייםאהבהשירילכתובלאאיומועלמילא,

 2010אוקטובר-נובמבר
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1 
שזומשוםלעשות,מהיודעאיני"ההיסטוריה"אתלולהחזירתביעתו
לולהחזירשבדרישתוגםברורבעליל.היסטוריתבלתיתביעהעצמה

היסטוריהולכתובהעבראתלמחוקרצוןמשוםישהלימוד"ספרי"את

ישן"עולםבנוסחבהיסטוריה,כאלהגורפותתביעותהיוכברחדשה.
המנוןששרכפיהכל"מחראתמולכלוםלאבחריכה;היסודעדי

עדלהחריבשבאומקוםשבכלהתבררשתמידאלאהאינטרנציונל'

ההיסטוריהאתהגדיראמנםמרקםהמחר.אתגםהחריבוהישן'אתהיסוד

אךהמעמדות",מלחמת"תולדותבתור

בעתיד'לסוציאליזםשהדרךבכךהכיר

ביוון'העבדותמשטרדרךעוברת

הקפיטליזםהביניים,בימיהפיאודליזם

קפיצותשוםייתכנוושלאהחדשה,בעת

היסטוריות.דרך

אדמותהןלקחושבש"האדמות"יחמבאבי
אוליהואהנורא"ו"הכיבושהפלסטינים,

ובקיצור: , 4sב-ואולי-67בהכיבוש

ויותריותרהיוםישובאמת,הנכבה.

לאמתחילהשלהםשההיסטוריהישראלים
-1929מלאכלפור>,<הצהרת-1917מ

<החלטת-1947מלאתרפ"ט),<מאורעות

מהתנ',ך'לאובוודאיבאו"ם),החלוקה
התחילכידוע,שם,מהנכבה,פשוטאלא

אחרותלעוולותמשלרקוזה .הכל
בשיר.הנזכרות

להפגיןלרחובשיוצאמילמחאתלאובוודאילמחאה,התנגדותליאין
כאשרמחדרו'כללבדרךזאתעושהמוחהמשורראבל .לושרעמשום
הנמקות.גםאלאאמוציותרקלאלדרושאפשרממנוהרוח;עליונחה

הכלבסךשהיאמשוםמכך'פטורהשהשירההתרגלנושכבראלא
המשורר.חירותהואהשארוכלהשירה')של'הכספת<וראה:מטאפורה

אחדבגוףשביים

 ?) 2010<כתרקשועסיידשלספרושבכותרתיחיד"שני"גוףמיהו

ביצירתקשועשלכישרונומאליה.מובנתאינהזאתלשאלההתשובה

מהמבניםיותראותהלחלץאותנומחייבומפתיעות,מורכבותעלילות
הגיבורים.שאומריםמהדבריםמאשרהרומןשלוהפיתולים

אחד'לגיבורמוקדשים , 5,3 , 1פרקיםברומן.ישואפילוגפרקיםשבעה
לסירוגיןמוקדש-7ההפרקואילואחר'לגיבורמוקדשים 6,4,2פרקים

ילידעו"ד>תיבות:<ובראשידיןעורךהואהראשוןהגיבורלשניהם.
הגיבורבירושלים.משרדופתחהעבריתבאוניברסיטהשלמדטירה
טירה,ילידהואגםעו"ס>תיבות:<ובראשיסוציאליעובדהואהשני
המקצוע,אתנטשאבלהעברית,באוניברסיטהסוציאליתעבודהשלמד
ביניהםהקשראתבירושלים.כןגםוחיצילום,ללימודילבצלאלעבר

לימודיהשבתקופתהעו"ד'שלאשתוסוציאלית,עובדתליילא,יוצרת
פתקבמועדון.לבילויאחדערבעמויצאהואףהעו"סאתהכירה
סונטתמהנובלהשנשרללימודים,לחברהמיועדליילאשלידהבכתב

שלבהתקףאשתואתשרצחבעלשל<מונולוגטולסטוישלקרויצר
רגשותסערתאצלומחוללתשנים,כעבורבעלהלידישמגיעקנאה>
בילושבמסעפותחהעו"דאוחלו.בידידסדמונהשללמטפחתבדומה
 • 7בפרקנפגשיםשהםעדהעו"סאחרי

הםהעו"ס,שלהזהותוגילויהעו"ד,שלהקנאהסיפוראחרההתחקות
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מגיעיםאנואיןגםכךומשוםהמסובכת,העלילהשלהכפולהפתיל
העובדעוול.לוועושהמקצראניזובסקירהורקלפתרונה,מהרכה

מתחקהשאחריוכאחד>,ועבריערבי<שםלהבאמירששמוהסוציאלי'
העבודהאתנטשבטרם<עודלפרנסתועובדהשם>,<חסרהדיןעורך

פורשמידטיונתןאשכנזי'יהודיבצעירבטיפולהרווחה>במחלקת
כמהבתלייה.להתאבדשניסהלאחרבביתוכצמחהשוכבמרחביה,

אמירשלהראשוןהלילהסיפור<למשלהספרשלהדרמטייםמשיאיו

בפרקיםמסופריםנוזלי")"מזוןהקרויפרקבתתיונתןשלבמחיצתו

אולילמשהו'"ד"ררוחל'ה,יונתן'שלאמו<גםזה.לגיבורהמוקדשים
לו",אמרהאסנתככהשמאלנית,גםוהיאבעברית.לסוציולוגיהד"ר

אמירסופגעקביאבלאטיבתהליךברומן>.הנהדרותמהדמויותהיא
ספריואתלתוכושואביונתן'שלהתרבותיעולמואתבתוכוומטמיע
הספראתהעו"דרוכשיותרמאוחרמהם;אחדהואקרויצר<סונטת

והמוסיקההדיסקיםאתמשומשים>,לספריםבחנותליילאשלהפתקעם
 .שלוהנדירה"הפנטקס"מצלמתואתלצילוםאהבתואתובעיקרשלו'
גומלתובאמוומידרדר'הולךהמסור'הטיפולחרףיונתן'שלמצבו

שותףשאמירהחלטהלמות,לולהניחאשפוזים,כמהלאחרההחלטה,

כיונראהמחליט,מצדואמירכןעליתראותה.ומביןבשתיקהלה
שימות.לאחריונתןשלהזהותאתלולאמץבהחלטתותומכתורחליה

שלהזהותתעודותאתאמירמחדשמיוחדקושיבלאשקורה:מהוזה
תמונתו'אתיונתןשלבתעודהשותלהואכאשרהפנים,במשרדשניהם

בביתנקברהואמת,יונתןכאשריונתן.שלתמונתואתשלוובתעודה

חושביםהמקום<תושבילהבאמירבתורצפפאבביתמוסלמיקברות
ואילושם>,לקבורנוהגשהשב"כפעולה,משתףמשת"פ,עודשזה
פורשמידט.יונתןבתורבבצלאלצילוםללימודינרשםלהבאמיר

מרפהשאינוהיחיד .אמירשלבידוצולחכמעטהזהויותחילוףמעשה

בעיקר .דעתועלאותומעבירהאשתושלבמאהבשקנאתוהעו"ד'הוא
שאזתואר'ויפהחסוןשרירי'ערבי'הואשמאהמחשבהאותוטורדת

הספרשלהקומייםמשיאיוכמהנסבלת.בלתילהיותעלולהההשפלה

גיבורעלהמספריםבפרקיםמצויים"מיטה")הפרקתתלמשל<כמו
של("שטרותמזהירבלשיבפרקשסופםשונים,בילושבמעשיזה.

זהותו'אתלחשוףמצליחלאמיר'מלכודתטומןהואשקל")מאתיים
 35החלוץ<רחוביונתןשלבדירתואותוולפגושמקומו'אתלאתר

אותה.למכורמספיקשהואלפניבירושלים>
 .הרומןשלהעלילתייםהמפתחותמןהיאלדעתי'ביניהם,הפגישה
אתמכירלאהואאמיר'מיהויודעלאהוא •הכלמכחישהעו"סתחילה
היא"האמתמרצונו:הכלאתלעו"דמספרשהואדברשלסופוליילא.
בשניםעלישעברמהכלאתלמישהולספררציתילספר.רציתישכבר

מהכלאתההתחזויות."כלעלהשקרים,כלעללספרהאחרונות,
גיסתייבין.שהואליהיהנדמהגםואוליאחד.לאףלספריכולתישלא

עמוקהנשימהנשמתימתוכי'להתפרץשעמדהבכיעללהתגבר
 .) 312<עמימהתחלה"והתחלתי

הקלהמביאותהאפילוג,פרקלפניהרומן'אתהחותמותאלהשורות
זה.עםזהומשלימיםזה,אתזהמקבליםשהםנדמההגיבורים.לשני

העו"ד'שלדעתואתשהטריפהאי-הידיעה-קודםששררההחשדנות
אחדלכלומאפשרתמתפוגגת-יתגלהסודושמאהעו"סשלוהחשש

עםובביתובמשרדותקיניםלחייםהדיןעורךחייו.למסלוללשובמהם
מבטיחהולקריירהבבצלאללימודיולהשלמתהסוציאליוהעובדאשתו'

צילום.אמןשל

יונתןשלצילומיואתלראותהדיןעורךהולךה"אפילוג"בפרק
משארבנפרדהתלויהאחת,תמונהבצלאל.שלהבוגריםבתערוכת
חותמתאודותיה,עלהבאההפסקה .לבותשומתאתמשכההתמונות

כולו:הרומןואתהאפילוגאת



עלהיושבתאשהשלועירוםקמורגבחשוף,גבשלצילוםהיה"זה
קצבאיךוהרגישהתמונהלקראתהלךהואקטנה.נוערמיטתקצה

הואגבה."אתלושהפנתהלאשהשהתקרבככלגוברלבופעימות
מולוניצבקדימהקטןצעדעודצעדואזבחדר'לבדונמצאשהואוידא

 ...מותניהאתלמששכדיידואתהדיןעורךהושיטלפתע ...ממשהתמונה
 .) 318<עמ'ליילא"שלהגבשזהורגעבאותולהישבעהיהיכולהוא

2 

ברומן?יחיד"שני"גוףמיהופתחנו'בהלשאלהאפואנשוב,
כמובו"לקרואביולי> 16('הארץ'וספרותבתרבותבמאמרוקקוןאורן

העיקר'הואהזהות,ולאהבגידה,שסיפורסבורבטולסטוי",שקרואים
שכן-לכךההוכחההואהעברית,השפהמדקדוקהלקוחהרומן'ושם

בחברההמשתלבישראליערביכסופר"לאעבריתכותבקשוע

שאנוכפיאותולקרואועלינואלה,לכלקשרבליאלא ...הישראלית
דעתיטולסטוי".אתקוראיםשאנוכפיספרות,לשםספרותקוראים
לחלוטין.ממנומתעלםשקקוןהרומןמבנהעלמסתמךואנישונה,

מסופריםהעו"ד'הראשון'הגיבורשלשהתיאוריםמראההטקסטניתוח
במשפטהראשוןהפרקנפתחוכך .אובייקטיבימספרידיעלשלישיבגוף

עייףשיישארידעהואעיניואתהדיןעורךשפקח"ברגעהראשון:

העו"ס,השני'הגיבורשלהתיאוריםואילו .) 9<עמ'היום"כללאורך
הואבוהשניהפרק .סובייקטיבימספרידיעלראשון'בגוףמסופרים

 ...שעברחמישיביוםאותוקברתימת."יונתןכך:נפתחלראשונהמופיע
אתבעצםשמסגירהפסקה .) 59<עמ'אני"גםבמותו. 28בןהיההוא

יורדיםאיננוהראשונה,בפעםבהנתקליםשכאשראלאכולו'הסיפור
וגיבורשלישיבגוףהמסופרגיבוראפוא,לפנינועומקה.לכלעדיין

אפשריחיד?שניבגוףהגיבורזאת,בכלמיהו' •ראשוןבגוףהמסופר
כיוונים:כמהלנסות

"נוכח".גםשנקרא"אתה",כידוע,הוא,העבריבדקדוקיחידשניגוף

ורידשלספרושםאתהדעתעלמעלההספרמןהנוכחשלהעדרו
 ) 1992החדשה<הספרייהישראלערבייעלנפקדיםנוכחיםגרוסמן

נפקדים.היוכאילובהםנוהגיםואנונראיםבלתיאבלנוכחים,שהם
ביקורתיקשועהוא,נהפוךקשוע.שנוקטהקושזהסבוראינניאולם
מקריתדוגמה<הנההיהודים.כלפימאשרפחותלאהערביםכלפי
ביןלהבחיןקלכך"כלעליו:הטובהכישרונוכידהומוריסטילקטע

המכוניות ...הדיןעורךבלבוחשבהערבים,שללאלההיהודיםמכוניות
קוריאה.אויפןמתוצרתלרובחסכוניות,יותר'צנועותהיהודיםשל

גדולים,שלהןהמנועיםיקרות,גרמניות,הערביםרובשלהמכוניות
ספרולשםהאסוציאציה .) 18עמ'נוצצות",יותרקצתמאובזרות,הן

העיקר.היאלאאולםנשמרת,גרוסמןשל
של 1/גיתהדיאלוב"פילוסופיהולהיזכריותרעודלכתלהרחיקאפשר

מנוכרים,יחסיםהםהוא""אנייחסיזופילוסופיהלפי .ברברמרטין
מןאתהשלהעדרולפיכך'ישירים.יחסיםהםאתה""אנייחסיואילו
כדאיאבלתימוכין'איןלכךגם .מנוכרדיאלוגעלכןגםמעידהספר'
זה.אזכורגםבתודעהלשמור

הספרשלהאנגלישמולנומספקהנכוןבכיווןיותרטוברמזלדעתי'
Second Person 'דקדוקיתהיאהמשמעותבעבריתאם .> 2<עמ

 personהשםראשית .יותררחבההמשמעותבאנגליתהריבעיקרה,
 personaקלובשינויאדם,השםאתגםאלאדקדוקיגוףרקלאמציין

פירושה personateהפועלצורתואילודמות.אישיות,שמשמעה
לטקסטוחיונייםהעברית,מןשנעדריםפירושיםלהתחזות;<דמות>לגלם

שלפנינו.
<דקדוקי>שניגוףשלהמשמעותמלבד second personהצירוף
 anotherאחרתדמותשלוכןנוספת,דמותשלבמשמעותגםמשמש

person הרומןשלהמשמעות ,לדעתי ,אכן ,וזודמות.אותהבתוך
והעו"ס,העו"דהגיבורים,שניאח.דבגוףדמויותשתישמו:ושל

אוהבים'שניהםהכפרמאותושניהםכפולה.אישיותבעלגיבורמרכיבים
ביןהחצויהישראלישבערביהשניותאתמייצגיםוהםאשה,אותה

זהויות.

שני"גוףאתלקרואאפשרקל'בשינויהרומןהשםאתלקרואאם
בהלשאלההתשובהלטעמי'וזו'אחד".בגוף"שנייםבתורגםיחיד"

הוא<העו"ך)"ההוא"לבין<העו"ס>"האני"ביןהמתווךהגוףפתחנו:
הגיבורים.משנימורכבמדומיין"אתה"
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שאליוהצורניהניתוחמסקנותאת
תוכןבעדויותלאששאפשרהגענו
ארוךמאמריצריךשהדבראלארבות,

לסכםלדעתי'ביתן'בלעדיהןגם .מדי
טירהילידיהםהגיבוריםשניולומר:

רשימתווראהעצמו'המחבר<כמו

 ,) 11.06.08'הארץ'אהובתי","טירה

'שניהםללמודלירושליםעלושניהם
שניהםמגוריהם,מקוםאתבהקבעו

אבלאשה,באותהמאוהביםאפילו

אופציותשתיעלמצביעיםשניהם

האמן.שלוזוהמשפטןשלזושונות:
החוק,אישהוא<העו"ך)המשפטן

וכדומה.הכבוד'המסורת,המשפחה,

החופשי'היוצרהוא<העו"ס>האמן

בזהותו'פתוחהמחויבויות,חסר

בילדות:נעוץביניהםההבדלוכדומה.
מטירהלברוחנאלצהאמירשלאמואבלטירה,ילידיאמנםשניהם

אחיעםשתתחתןציפתהאביהמשפחתשהתאלמנה.אחרילג'לג'וליה
המנהגיםבכלמרדההיאאבלביהדות>הייבוםלמצוות<בדומהבעלה

טירהלעומתג'לג'וליהקרה.זהכאשרשנהכבןהיהאמירוסירבה.
נקמות·ילדיהזבל'כלאתשמהזרקה"שהמשטרהנחות,למקוםנחשבה

בקרבגםזרמרגישהואמאודצעירשמגילכךומשתפי-פעולה".דם
אבלגדל,שבההערביתהחברהבקרבוגםאותו,שנידתהמשפחתו,

שהמוריםזראבלזר'הייתיאני"גםאהוב:זרהיהאחריםכזריםשלא
הספר"בביתמורהחיתהשלושאמאזרטובים,ציוניםעםזראוהבים,

אמן.שלבייעודלבחורבהמשךאותומכשירהזההרקע .) 97<עמ'
יהודיםערביםליחסיבעקיפיןקשורהיהודי'יונתןשלזהותואימוץ

רקכיהודילבצלאלנרשםכיסבורהיונתן'שלאמורוחל'ה,בישראל.
דוחההואאולםבלבד'כישרונוסמךעלהנחות,כלללאלהתקבלכדי

משוםאולי , ...אמרתיהסיבה,חיתהמהיודעלא"אניזאת:אפילו
מטעמיםזאת'עשהכלומר .) 202<עמ'שם"ללמודרצהשיונתןשידעתי

גםקיימת.הזהותשאלתכן'פיעלאףצרופה.אנושיתאמפתיהשל
-הנפשיתהזהותאלאהשיוכית,הקיבוציתהזהותבהכרחזואיןאם

הקבוצהממסגרתלחרוגהדרכיםאחתהגיבורים.שלפסיכולוגית
"יונתן"שעושהכפיהאמנותי'הכישרוןבאמצעותהיאהמסורתית

האמן'שלהליברליתהבחירהחרףאבלעצמו>.קשועמסוימת<ובמידה
ייםהשבלדעתי' .המשפטןשלהמסורתיתהבחירהאתבטלוללהזדרזאין

להמחיששמטיב<כפיזה.בליזהשלמיםואינםזהאתזהמשלימים
והחיבור'בידיהן>.המחוברותהפוכותדמויותשתיהעטיפה:שעלהאיור
לשניהם.המשותפתליילא,האשה,גםהואבאפילוג,שראינוכפי
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ו
שביניהםהמעט

בשלאוליאחרת,ספרותמכליותר ,הקיבוץעלהספרות
מדויקתמראהתמונתתמידחיתה ,שלוהתחומיםהממדים

הראשוניםספרותעת.באותההקיבוציתהחברהפנישל
אפורים ,שמירשלבשדותהלך,הואמלץשלמעגלות-

 rעקירותארד,שלאדםשלביתומוסנזון,שלכשק
גיבוריםכללבדרךציירה-אחריםורביםשחם,שלדקים

ספרותמשימתית.חברהשלרקעהעליצריםעזי
גיבוריםמציירתההפרטה,משברמאזבמיוחדהאחרונים,

אסףשלהביתהמתפוררת.חברהשלרקעהעלחיוורים
נוסטלגיה><ונטולתפסיכולוגיהנטולתכרוניקההואענברי
שלספרהואילוהעולם,מןעברהשלמעשהחברהשל

הן ) 2010פועלים,<ספרייתשביניהםמההגניעמירה
הדבריםשבתפודה.החבילהמןהקיבוציבחלללרחףשנותרוהפרודות

אישהקיבוץבמרחבינעים"הםבמפורש:זאתאומריםספרהגבשעל

ושובשובובלבבות.במדרכותסדקיםחושףשביניהםומה •.•במסלולו
מייסטה?מיבתלם?ילךמי ...בדידויותשללהתגלמות'היחד'הופך

להסתלק?"יבחרומייישאר

אינושביניהםמההיצירה.במבנהגםמשתקףזההתפוררותמצב

אואחתשםאתהנושאיםקטעיםכ"ואלאסיפורים,אסופתואינורומן
שייקח""אברהם,מרים","אברהם,"אברהם",("איזי",מהדמויותיותר

פועליםמשהםויותררופף,עלילתיבקשרביניהםהקשוריםהלאה>,וכן
זה.לצדזהמונחיםפשוטהםזה,עלזה

והניתוקשהניכורמצומצמותאנושיותזיקותבעלותהןהדמויותרוב
אדםביןניתוקדורות,ביןניתוקזוג,בניביןניתוקאותן:מאפיינים

מפרקיםאותןללקטבמקוםאבלדוגמאות,אינספורלכךישלרעהו.
שלאשתומרים,שלמדבריהאחתדוגמהבהרחבהכאןאביאשונים

הממעטעבודהאישהמטע,שלהתווךומעמודיהקיבוץממייסדיאברהם,

"אבלכך:עללולהעירלנחוץמוצאתהמספרתשאפילועדבדברים
ממש,שלשיחההתקשרותכדילאמעולםלמהמעט?כךכללמה
במשותףנזכריםומריםאברהםבצוותא".עשייהבתוךאנשיםכדרך

אתלנסחמיטיבההיאשבוכ"בבפרקלבדהשבהומריםג'בפרק

הן<ההדגשותנושאיםשלקשתעלשםמדברתהיאוכךתובנותיה.
 :>ל"ע-שלי

לדעתידשולחתאני ...עונהאיננווהואאברהםאומרתאני"לפעמים
החמצתיכאילו ,גמורהבוקרויצא.קם ,איננושהואלימבשרתוהיא

זהשםאני.זהכאןושם.כאןאצלנו:זהככה ...חזרהלושאיןמשהו
בתוךקיוםשלמובלעת-שלנוהחדר ) 134<עמ' ...תבניותשתיהוא.
ריבוע-שלנוהחדר ...היתרכלשהואדומם, ,שחור ,בועתירבושום

 ,איזהבלילהבחוץ".מוחלטתודממהגמורחושךבתוך,מוצק,קטן
גםטסתיכאילו ,לבריכמעטהזאתבחלליתואניחללית,נכוןיותר
איךשיגעון?זה,מה ...בותקרהלאפגישהששוםחללבתוךלבדיאני

לאפשוטזהכזה?ניתוקעצמםעללקבלוכמוךכמוניאנשיםיכולים
 .) 135 (<עמ' ...האנושילטבעבכללמנוגדזהאנושי,

הזוגיות;של"החמצה"בדבריה:ציוןנקודותהןהמודגשותהמילים
"החדר"זו;עםזומתקשרותשאינן"תבניות"כשתיהםומריםאברהם

קיבוצית;בועהבתוךקיום"של"מובלעתכמוהואשלהםהקיבוצי
חיההיאכאילולהנדמהמוחלטת";ודממהגמור"חושךשוררמסביבו

אינהאנושיתש"פגישה"חללבתוך"לבדה";ב"חללית",או"אי"על
בניגודאנושי","לאמשהו"שיגעון",הואכזה"ניתוק"בו;אפשרית
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האדם."לטבע"
מאתנורביםמילים,להכבירצורךשאיןסבוראני

ועמירההנושא,אתמכיריםבקיבוץחיואושנולדו
מכירהבוודאיהיום,עדבושחיהקיבוץילידת ,הגני

משיששיותרלי,נדמהזאתעםמכולנו.טובזאת
זה,לענייןמאוחרקצתזהתוכחה,אוהאשמה,כאן

תיקון.לושאיןגדולועצבלבשברוןספרהמבטא

איזיזה:ענייניםממצבחורגותבלבדדמויותשתי

בנםויצחקלה, ,הראשוןבפרקבטביעהשמתאבד

התאבדותוהקיבוץ.אתשעוזבובלה,מיכהשלהצעיר
אינוגםהמעשההסוף.עדמפוענחתאינהאיזישל

 ,הקיבוץחבריעלממששלזעזועאורושםשוםמותיר
מחרידשבעיקרמה"זה .שבדברהזוועהלתחושתפרט

שגםהדעתניתהצעירההדמותענת,אומרת-אותי

היהנחושכמהלכםתארו-שיריתמקאמהבמעיןהספראתחותמת

בבוץגמורלככה ...דברמשוםלואכפתהיהלאכמה ,הזובהחלטה

 .) 12<עמ'כזה"

לעמודוממשיכיםעליושמכסיםהברכותבמישוקעאיזיובאמת,
גם .המשךלואין ,הספראתפותחזהדרמטישאירועאףבמקומם.

מפוענחת,לאדמותהיאילדים,חשוךהזוגחנה, ,איזישלאשתו

ללמודשמבקשאפרים, ,המזכירעםשוכבתהיאבמילים.שמקמצת

דבר.מגלהלאאך ,איזישלמניעיועלמשהוממנה
עושה,שהואהמעשהאבלעצמה,בזכותמעניינתדמותאינויצחקלה

לאשהשתחרריצחקלה,סביבתו.בנוףחריגהואמדעת,שלאאומדעת
תרמילגונבהואעזיבתואתלממןוכדילעזוב,מבקשהצבא,מןמזמן

השליםבטרםעודנתפסהוא .בחוץאותולמכורכדיהמטעמןאבוקדו
הקיבוצילשיחמסרבשהואלאחרביום,בולעזובומחליט ,תוכניתואת
יצחקלהסליחה.אוכפרהואוליחטא,עלהכאהשיחות,בירורים,של

 ,כדבריורוצה,שהואמהכלאחרת.גמרילשחושבאחרלדורשיירכבר
רוצהאינוהואיהא.אשרפירושויהאלרצות",חופשי"להיותזה

מפניהסברים,דרישתמפניחששלא"הואלתרץ:רוצהואינולפרש
 ,והמזכירשייקח,המטע,רכזניסיונותדבר".להסבירכללהתכווןשלא

 .אותומטרידלמשטרהלפנותהאיוםורקנהדפים,עמולשוחחאפרים,
משיב:הואחופשה?לבקשכולםכמופנהלאמדוע ,המזכירשאלתעל

עכשיו.ולאאזלאאליכם,באתילאבמקרהלאאניאפרים,"תשמע
תשובות.ליאיןזמן.לכמהמתי,למה,-הזההברבורלכלכוחליאין

 .) 79<עמ'מכאן"לזוזצריךאנישפשוטרקיודע,לאאני

להשאירמבלישהתאבד ,איזיאתלומזכירהואכילואומראפרים
בפשטותיצחקלהמשיבכךעלאלמנתו.לחנה,לאאפילוהסבר,מילת

ומוסיףלהסביר",מהישתמיד"לאקודםבהנתקלנושכברתשובה
 .) 80<עמ'ומסתלקים"נמאספשוטהסברים.אין"תראה,בהמשך:מייד

 .איזיאיננויצחקלהלהלןשנראהכפיאבל
באדישותנוהגהואאנושיות,זיקותכלנעדריצחקלהכינדמהלכאורה

מהוריונפרדלאואפילוהסבריםלספקמסרבהקיבוצית,סביבתוכלפי
י"ב,בפרק " 2"יצחקלהאבלי"א,בפרק " 1"יצחקלהכךומחבריו.
שלהמרכזיתבתחנהעודעזיבתו,עםמידאחר.כאישמתגלהלאחריו,

קשישאדםלעזרתנחלץהואהלילה,אתעשהשבההסמוכההעיר
והוא ,פלטיאלשמוכימתברר .במשאולוומסייעשקיםשביהסוחב

זריעהלצורךזרעיםשקיהןהשקיםושנישדמותממושבמושבניק

ידידותמידנרקמתופלטיאליצחקלהביןשנרקבו.שדותיושלמחדש
 ,בקיצור .שלובמשקעבודהחודשילשלושהבמקוםבואותושוכרוהוא
וכדומה,אגואיסטאדיש, ,מנוכרהוא " 1ש"יצחקלהחשבובקיבוץאם

וכדומה.עוזרמתחשב, ,אנושי " 2"יצחקלהנעשהעזיבתושעםהרי
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.אולםלולעזורורצו ,בחוץיתקייםממהתהוהעזיבהלפני ,כןעליתר

לא ,בלבדהתמימיםנחלתלעתיםשהואפנימיביטחוןבאיזהיצחקלה,

החודשיםלשלושתסידורמצאביום,בובאמת,והנהכלל.מודאגהיה
הדמויותשתיביןהזהשהעימותספקאיןהעזיבה.לאחרהראשונים

פונקציותהמסרסתהקיבוציתהמציאותעלהמחברתשלדעתהאתמגלה
שניכ"ד,בפרקביטוי.לכלללבואמהןומונעתבסיסיותאנושיות

במסעהפעםשוב, " 3"יצחקלהאתפוגשיםאנוהסוף,לפניפרקים
לבדעדייןהוא ,מקומואתשמצאבטוחלאבאמריקהגםבאמריקה.

יותרשהואנדמהאבלבורח,הואממהאוחותרהואלאןברורולא
הדמויות.משארחופשי

בעיקרואבלהצעירים,ומןהוותיקיםמןרבותדמויותכאןהזכרתילא

מסכמתדומות.שבפיהן,הקובלנותמזוזושלהןהשוני,למרותדברשל
השיריתהצורה<שבגללענתהבינייםדורבתשיריתבמקאמהאותן

כ"ו:בפרקהכותבתהמחברת>שלדמותהבתאתבהלראותנטהאני
הנההיוהנהכולם;לאןלב;שםואיןפתאום;נעלמיםכולם"לאן
העולםכאילוהיאההרגשהעמודים.שלושהלאורךהלאהוכן 11 •••אינם

שורהוכאבעזיבותשלותחושהריקה,הקיבוץחצר ,התרוקןפתאום

במקום.

השתנה.שכברקודםמצבבספרהמסכמתהגניעמירהכילינדמה
חדשיםחוזרים,בניםומתגוונות,מתחדשותהקיבוציותהחייםצורות

מצאטרם ,כמדומניהזה,הקיבוץכנלווים.ואםכחבריםאםמצטרפים

 ·:·יבוא.הואשגםספקאיןאבל ,הספרותיביטויואת
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ששכחנומשורר
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שיץפלימשה

בווינה, ,בצעירותונכתבהשיר

והולדתהקצריםנישואיובעת
אגב .) 1920-1918 (בניושני

 ,הבכורארצה.הגיעושניהם
לכימיהפרופ'היה ,ז"ליחזקאל

העבריתבאוב'אורגנית

 ,אלכס ,והשבי ,בירושלים
מייסדיביןשהיהשליט"א'

אתונוצרשומר ,המעפילקיבוץ

מתוךהיום.עדאביומורשת

 ,לעילשנכתבכמושלאתקווה
ליפשיץומשההנסיקרהכן

מחדש.להכרהיזכה

אתומזכירבאוקראינה,בעיירההוריו'לביתבגעגועיםפותחהשיר
חריפה,שתייההטובים":"החייםאתאהבבהחלטהואההוללים;חייו

באמונהשחי'הסרקחייאתמזכירהואוכן .יקרולבושמחוזרותנשים
 ,הקומאינטרןסוכןהיהשהואידועכיוםהקומוניזם.בצדקתמסונוורת

אתמונההוא .) 1925-1920סובייטיות(תעמולהסוכנויותבשבילועבד

תוההוהואועוד.אוסטריהאוקראינהליטא,רוסיה,נדודיו:תחנות

עםהביתחייואתהקטניםבניושביאתמזכירהוא .וייקברימותהיכן

אתנטשהואבלב.דמאודקצרזמןאלאנתקיימולאשבעצם ,אשתו
מרתקים.אךמתישיםנדודיםלחייויצא ,וילדיואשתואתנטשהבית,

שיהפוךשיערלאהואהעשרים,שנותראשיתמוקדמות,שניםבאותן
וממשלפרים,מגיע ,משטרמכלהנמלט ,אירופאייהודינרדף,לפליט

שניהלהקלאוזנרומרגוט"הבימה"ידיעלארצהנקראהאחרוןברגע
אךהבימה,ביתשלדרמטורגלשמשהיהאמוראז.התיאטרוןאת

להיותעמדוהואפג,הקצרישיבתוושיוןמהרה.עדאיתםהסתכסך

הבריטית.המשטרהבידילצרפתבחזרהמגורש
 ,עבורוה'סרטיפיקט'אתהשיגההימים,באותםהכל-יכולהקלאוזנר
מסודותיהעודהםאלומי?ודרךהשיגהאיךבארץ.הקבעישיבתרישיון

קלאוזנר.מרגוטהמופלאההאשהשל

 ,) 1960המשמר''עללספרות,<דפיםגולדברגלאהשלהממוארפיעל

תענוגות,רודףהיההואגדול.ליוצרליהפךלושהפריעוהםחסרונותיו
איתןשקייםהידועותהנשיםבין .ובזבזןשתייןנשים,רודף ,מהמר

מרגוט ,דוריבתשולמיתעצמה,גולדברגאתלמנותניתןקרוב,קשר

 .מיאקובסקישלאהובתובריק,ליליואפילוקלאוזנר

תכונתגםואולינוחים.חייםאחרבמרדףשנותיואתבזבזוכך

ולהגיעלהתרכזממנו,מנעהבהןששלטהלשונות,ריבוישלוהפוליגלוט
ובגרמנית.ברוסיתביידישבשליטתוהפליאהואאחת.בלשוןלהישגים

בביתונטמן , 1940אפרילת"ש,שנתבפסחלעולמוהלךליפשיץמשה
לכךרמזשוםכמובןאיןכאןהמובאבשירויצחק.נחלתשלהעלמין
הגדולהשבעיריהודיעלמיןבביתהמנדטורית,ישראלבארץשייטמן

 ,אלתרמןנתןומרגשיםיפיםבמספריםלוספדומותולאחראביב.תל
 ·:· .אוכמניועזריאלאליעזרפאל ,ונסקישלאברהם

פודתאלישעהמלביה"ד



יןטישביבוךכנרת

ית nזוסינקדוכה

לחבקמהלךשיהיהשלו.הרגלאתקיבלתיפרידהמתנתבתור
הייתיבאמתכיהסכמתימידואניבהתחשבות.הציעהואבלילה,
כמההגיוני.בלתיהיהזהאיברים,עודממנולקבללחום.זקוקה
 .מביתךמגרשתשאתממילדרושאפשר
ומשדרגתכהיםבתלתליםמחוספסתרגילה.גבריתרגלהיתההרגל

 •לשעברגלןכדורבשרירי
יפותלהיותחולמותכשאתןבנים.זהשככהפעםליהסבירהוא

מורטותכשאתןכדורגל.שחקנילהיותחולמיםאנחנו ,יופיומלכות
עלעצמנואתקורעיםאנחנולדעת,עצמכןאתומרעיבותגבות

הבא,אוחנהאליבתוראותנויזההמאמןשאיזהבתקווההמגרש

עלאותנוויחתיםשלוהמפואריםלמשרדיםבלימוזינהאותנויסיע
אצלנוטפח,עודלחשוףמנסההייתי ,אצלנואבלשנים.לשבעחוזה

כשאתגםיפה.להיותהזההרצון ,ייגמרולאנגמרלאלעולםזה
בהיריוןגרמיםקילועשריםעולהכשאתגםיפה.מלהיותרחוקה
מדולדלוסנטרךשבעיםבתכשאתגםצבה.ואפךנפוחותופנייך

אזגםמכתשיים,קמטיםנפעריםעינייךוסביבתרנגולתצווארכמו

במייקהקמילהאתומסתירהוקרמיםסרומיםעורךעלמורחתאת
עלמת.כמת ,ראשךאתוזוקפתאפ

 .שתיקותיואתהערכתידווקאשתק.אז ,לומרמהידעלאהוא
הקשיבבאמתאםידעתילאשלעולםאףבעיניחכמותהיושתיקותיו

שהחלפנוהמיליםכלחשוב.זהמהובעצםמקשיבעצמועשהאולי
ומזמןשלנוהעבודהשבחדרוהטרפנטיןהמגעדבבקהתערבבובינינו

החוצה.מהחלוןלהםהתאדו
שסיפרומהסיפוריםלישאמרמדבריםמאודמעטרקזוכרתאניהיום

הרבה.ממניזכרלאהואגםלי.

בקיצורליקוראוהיהשליהחיבהשםאתגםשכחהואהסוףלקראת
היוםבסדרמשמעותחסרותבהיזכרויותיקרזמןלהשחיתחושש ,'א

מקם.שמו.אתזוכרתדווקאאנישלנו.הצפוף
מוללתיהשינהלפניבלילהלי.שהעניקלרגלבחיבהקראתימקסי,
לישון?באהאת ,מקסי ,"נובה,והפצרתישלהאחדמסולסלתלתל

לחכותבלימעייפות."מתהאניאבל ,איתןמהיודעתלאאני
כיסיתיבמיטה,אותההשכבתי ,בזרועותיאותההרמתילאישורה,

הקפואות.רגליכפותאתבהוחיממתיבשמיכהאותה

לאהואבהלטפלאיךהוראותליום.מיוםוהתייבשההלכהמקסי

אתלשמרניסיתיולשאול.אליולהתקשרהתביישתיואניליהשאיר
אותההכנסתיפרחים.בזרשמטפליםכפיבהוטיפלתיחיוניותה
זהסוכר.ופיזרתיאקונומיקהשפכתיולתוכהעמוקהמיםלגיגית
אבל ,ולנשורלהתקלףשהחלהעורשלההתייבשותאתהאטאמנם

לאחמורהחדשה,בעיהבפניאותיוהעמידלגמריאותהעצרלא
באמבטיהמקסיאתהיטבלשפשףנאלצתיערבכלהסרחון.-פחות
זההאקונומיקה.שלהלימוניתהחריפותאתממנהולהסירלנסות

ליהחליקההזמןוכליציבהלאמאודהיתהמקסיכיקשההיה
להימצאמוזרהרגישהודאיאותה.להאשיםאי-אפשראבלמהידיים.

וחצתהבזוגוקפצהבזוגהתהלכהשבהןשניםלאחרלבדאחתבבת
ברחוב.קקיגושימעלמושלםחמקניבתיאוםודילגהבזוגכבישים

סבוןעםטובטובאותהולצחצחבהלאחוזהצלחתיסוףכשסוףגם
כפולהריחניתעוצמהבעל

שניגבתיבשעהאותהצבטתיואניהריחעקבותאתלגמרימחהלאזה
קצתעםמהיהיה?"מה ,חושנילחותקרםעליהומרחתיאותה

בןעודעםחיהשאתתשכחיאללב.דלאאתמקסי?התחשבות,
קצת."אפילומשתדלת.אותךלראותרוצהאניאיתן.אדם
בובותלייצורמשותףביתיעסקהיהולמקםלישהסתלקלפני

לו.קראנוהבובות""ביתתיאטרון.

לשלםצריכיםהיינו .שלקחנוהמשכנתהאתלהחזירכדיאותוהקמנו
עםהמאה-עשריםשדירתבשבילשנהלשלושיםאלפיםארבעת
שלבסופותהפוךוהמזווההשירותחדרהדרומית,השמשמרפסת

 .שלנולהיותדבר
ניילוןגרבונילתוךמילויחומרתוחבהגוף.אתלהןמכיןהיהמקם

לחזה,זרועות ,לאגןגפייםבסבלנות.האיבריםאתותופרישנים

לגוףלשוותאיךידעבזה.מומחההיהבאמתהואלצוואר.ראש
ברכיים,פיקתעםילדיםשלוזקוףאמיתימראההנרפה, ,הספוגי

תפרתיולפנים.לראשאחראיתהייתיאניבגב.וקשתבולטתבטן
כתום.צמרמחוטג'ינג'יותושערותסולדיםואפיםאוזנייםלהן
כשהיהירוקים.אוחומיםכחולים,מכפתוריםעיצבתיהעינייםאת

אדומהומטפחתלבניםמצחייהכובעתפרתיטוב,רוחמצבלי
בצבעיםאותםציירתירב.זמןהקדשתיהפניםלתווילבנות.משובצת
קשתותבוהקות,בורדושפתיבלחיים.אדמדםסומקמיוחדים.עמידים

עםוחייכנייםסימטרייםתמידהיושיצרתיהפניםבהירות.גבות

הלחיים.לעצמותהלסתקושביןבשקעדביוקהצדדים,משניחןגומות

 .מזיעתנובזיעהאבלמצלענוצלעלאאותם.בראנובצלמנולא
באהבה.חייםהפחנובובהבכל

פניהןתוויאתשרטטתיבמיוחד.השתדלתיהבובותהבנותעם

והמרחקיםמהמידותלחרוגולאלפספסשלאובריכוזבעדינות
לאלשפתיים.האףוביןהעינייםביןלעיניים,המצחביןהמקובלים

מקרה,שבכלובצדק,ליהעירשמקםאףמתוסבכות.בובותרציתי

מרוצותיהיולאהןאזגםשיש,יפותהכיאותןתצייריאםגם

אזאבל ,מראןעםכנועהרוחבמורתישלימויםשבלאחר .מעצמן
 .מדימאוחריהיהכבר
זיכרוןתפארתעלויישענוומרופטותבלויותיהיוהןיאבד.חנן

הייתי.בובהכמויפה?הייתישפעםנכוןנחמה:להןשישמשהעבר
כולםהצרים?המותנייםואתלישהיההחלקהעוראתזוכרתאת

ולאמולישעבראחדהיהלאהראש.אתאחרימסובביםהיוברחוב
הראש.אתאחריסובב

ממוקדותהזמנותמעטקיבלנוזעיר.עסקהיההבובות""ביתבהתחלה
בובהלהכיןשבועותכמהלנוהיוהפקה.מחברותאומתיאטראות

הווי.לנווהיהביח.דשנינו ,כולנוכלאתבהוהשקענואחת

חייםיקרמושהבובותכדימרגיעהקלאסיתמוזיקהשומעיםהיינו
לבובהשהנהשאףלה,הוריםבחדוותומשתעשעיםרגועהבסביבה

דומהחןגומתהגדולולאחיה ,לךכמובדיוקאיקסרגליישהחדשה
לךשהיההדבשצבעבדיוקהואהקטנהשלהשיערוצבעלשלף.
ובת.אמאשאתןלפספסאי-אפשרקטנה.כשהיית

ותכונותחייםסיפורלהןבדינוחיבה,וכינויישמותלהןהענקנו
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1 
לידהכתםהירך'בפניםחןנקודותסימנים:בגופןושתלנואופי
נוכלבעתידבהןנתקלשאםכדימחוברתאוזןתנוךאולטבורסמוך
לאלעולםמהןשנפטרנושאחריאף .יצירתנופריאתבקלותלזהות

פעםמדיללכת.זמןלנוהיהלאהרילהצגותשוב.בהןנתקלנו
אתמגלמותהןאיךוהתעניינואחריםשלבתיווכםבשלומןדרשנו

הקהל.לבאתכבשוואםטובותשחקניותהןאםתפקידן.
בהןהשקענווחד-פעמי.מהירהיהגידולןברור.יתרוןבזההיה

לרטוןחוזרותהיולאהן .לדרכןאותןשילחנוואזמרוכזתהשקעה
ההיסטריהעםאתהחיים:אתלהןודפקנואותןשתסבכנובסלוננו

שבועיתשלוםמאיתנודורשותשלף.הפדנטיותעםואתהשלך
ותסביכיםילדףתמשקעיעלולהתגברלנסותכדילפסיכולוג

נורמלי.אדםכלכמולתפקדמהןשמונעיםפתוריםלאאדיפאליים

שעברהשנהשלהסתיושלקראתקרהוכךברביםהופץהטובשמנו
לקצבבשבועבובהשלמקצבלעבורצריכיםהיינובהזמנות.הוצפנו

מבדבובותלייצרלהפסיקאלאברירהלנוהיתהלאביום.בובהשל

כדורמנגרייה.גולמייםעץחלקיקנינומעץ.בובותלייצרולעבור
הגיעהכלזרועות.ומקלותירכייםמשולשיגלילי'צווארראש,
הרצויות,המידותלפיאותםלנסר .לחברצריכיםהיינוואנחנומפורק

פנים.תוויולציירתוספותלהדביקלזה,זהמפרקיםלהבריג

לאטלאטמקם.לביןביניההתדרדרותחלהתקופהבאותהבערך
חשבנושנינוהבובות.לייצורקשוריםשלאענייניםעללדברהפסקנו
יותרהעבודהאתנגמורדעת,הסחותללאבשתיקהנעבודשאם

קצתלצאתואולילהתפנותנוכלסוףסוףנוכלבערב,ואז'מהר
אווירולשאוףבחוץלטיילנסורת,שבביהאפוףהמחניקמהחדר

העבודהחדרלחלוןמבעדשנשקפההקטנההקוטג'יםשכונתרבחובות
שלנו.

ומקםבזמןשלנוהעבודהכלאתלסייםהצלחנולאמעולםאבל
והשופעת.הטובהפרנסתנוברכתעללהודותצריכיםשאנחנואמר

פירושוכסףיותרכסף.יותרפירושובובותיותראיתר.הסכמתי

פחותשניםעשרשנה,בעשריםהמשכנתהאתלגמורשיכולנו

עשרלנולחסוךהיהעתידהעבודהשלהמטורףהקצבמהמתוכנן.
היתהדקהכלחשובה.להיותהפכהדקהכלמהחיים.תמימותשנים

זמן.שלעתידיחיסכון
וציוויים.בדרישותבעיקרלזהזהפנינו .'אלילקרואהתחילמקם

יותרקצתשוב,תדביקהעינייםאתהכתפיים.אתקצתתשייפי

אתריסים,עםמהלזרוע.אותותחזקרופף.מאודפההמרפקחזק.
שולחןעלשמוטנרדםמאיתנוכשאחדריסים?לומציירתלא

תכופותפעמיםקרהוזהובאיומיםבצעקותאותוניערהשניהעבודה,

 .שלנושעותהשש-עשרהבןהעבודהביום
ל"מפעלהבובות"מ"ביתהעסקשלשמואתלשדרגהציעמקם

זמןבאותוכיציניאורציניהואאםהבנתילאהביתי".הבובות
ממשיכהוהייתיאותולהביןלטרוחלנסותאואותולהביןהפסקתי
שהואכפיבדיוקריכוזהאתלאבדהממאנתחתומהבארשתבעבודתי

לאעצמועשהוהואאיתרלהתייעץניסיתיכשאניבשלו'המשיך
מקדמותשלאשטויותעליקרותדקותלבזבזבתוקףסירבכישומע
מקום.לשוםאותנו

ועמדעץגזריבוהתעופפושתמידהעבודהמחדרכשיצאנובלילות
רק .לדברכוחלנוהיהלאכברזיעה,וחמיצותחריףדבקריחבו

לקראתומתוחיםתשושיםהזוגיתהמיטהעלונשכבנורצינולשתוק
שלבגופוזההתכרבלנועודבחורףלמחרת.שיבואעבודהיוםעוד
בקירותיוונאגרהביתחלונותדרךשהזדחלמהקורמתחממיםזה,
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הרגלייםכפותאתוהצמדתישלוהשחיביתבשקעהתחפרתיהעבים.
כפיתבתנוחתלעברימסתובבלפעמיםהיההואגם .לרגליושלי

החמימים.שדיאתוחופן

המרכזיהתיאטרון .יותרקשהלהיותהפכההעבודההאביבבתחילת
אצלנואותןלאחסןביקשאבלשלנוהבובותאתרצהעבדנו'שאיתר
מרוכזת.בקנייההבובותעשרותאתלקחתשיבואועדבדירה

הסבירו'הםשתיים,אואחתבובהלקחתנבואפעםשבכלטעםאין
ונאלצנוהעבודהבחדרמקוםיותרלנוהיהשלאאףהסכמנוואנחנו
בבית.החדריםבכלבובותלאחסן
עלבובות.היווהמזווה,המרפסתעםהמאה-עשריםבדירתחורבכל

המקלחת,מעלכברירםהתנור'בתוךהמקרר'מעלבסלון'הספה
במיטהלנובובותעשרותהשירותים.בחדרואפילוהספריםמדפיעל

רקבשני.אחדלגעתיותרהצלחנולאבינינו.והפרידושלנוהזוגית
כמכריםבזו'זורחוקותלעתיםלרפרףהצליחושלנוהרגלייםכפות

סואן.רחובעברימשניסמליתידבהנפתהמסתפקיםרחוקים
יכוללאכברשהואמכךהתעצבןקלסטרופוביקצתשהיהמקם

יבצבץבובהשלקפואחיוךשאיזהבליהזהבביתדברשוםלעשות
שתחלוף.זמניתבתקופהשמדוברואמרתיאותוהרגעתיבחשכה.לו

זהאוטוטוויתרוקן.יתפנהוהביתהבובותאתיאספוהםאוטוטו

 .הזוהתקופהמכלנצחקואנחנויקרה,
הבובותעלמראששילםהתיאטרון .מהרכךכלקרהלאזהאבל
הלקוחותהיוהםהתחשבות.ועודסבלנותעודמאיתנוביקשאבל

החג.אחריעדאצלנואותןלאחסןשנמשיךוהתחננושלנוהצודקים
וצבועתציפורנייםמשויפתשנשמעההמזכירההבטיחההחג,אחרי

הכל.ניקח-שיער
שבועותבתוךייבשוהםבאביב.כברוהופיעוהשנההקדימוהחמסינים

נשארושעודהיחידיםהחבריםלנוסיפרוכךבטבע,הפריחהאת
והצהיבו.קמלוהגידוליםמתו.והחרדליםהתלתניםהנוריות,לנו.

לבדוקהולךמידשהואואמרבטלפוןמקםהתפלאאומרים?אתםמה

להתקשרטרחועודחבריםמעטבאינטרנט.טבעתמונותולראות
אתלהרוסונמשיךלעצתםנשמעלאשאם-והזהירואותנווהוכיחו

הקטנוניותלאוזה .לנולומרמהיותרלהםאין-ידינובמוחיינו

מדברים.לאבכללכברהםזהעללא.בכלללא.מגרונם.שמדברת
ולאבשבתותאיתםטיילנולאתקופהשכברזהאתמזכיריםלאהם

עלהבן'שלמצווהולברביתלחנוכתלאירועים,איתםלבואטרחנו
עכשיואותםמענייןשבאמתמהלדבר.רוציםלאכברבכללהםזה
אנחנושקיבינימטוחשבאיתםהסכיםמקםלשלומנו.הכנההדאגהזה

כמוככההכלולהשאירקצרההתרעננותלחופשתלצאתצריכים

כלאתלסייםדווקאהתעקשתיאניאבליברח.לאדברשוםשהוא.
לו.הסברתילהרפות,זהפשוטהכילהרפות.ולאשלנוהמשימות

בלילקפוץהחלהשלוימיןעיןמקם.שלבפניוניכרההעצבנות

דרךואצבעותיו'מהמסורנחתךהוארעדו.שלוהידייםשליטה,
ראשונשמטקרובותולעתיםלהתרכזהתקשההואדם.שתתוקבע,

"מההפעור.מפיוניגרהרוקשלוליתהעבודה,שולחןעלמעייפות
העיןמצמוץענה.ולאבבהלהניעורהוא"שאלתי.מקם,איתרקורה
הדםשלוליותאתלנקותטרחלאוהואליוםמיוםוגברהלךשלו

כהים.אדומיםבכתמיםהרצפהואתבגדיואתשהכתימו

כרגעכיאותולפטראאלץככהימשיךשאםעליואיימתיאחדערב
נזקים.רקמביא,לאהואתועלתשום
"אתה ".'אאותי,תפטרי"בבקשההכיסא:עלאחתבבתהזדקףמקם
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העבודהבגללשמאל.רגלאתבשביליחתךהואבבוקרלמחרתכבר

מפרקאתלנסרהצליחוהואמאודנחלשוגופורזההואהמאומצת
ובליכאבבלידימום,בליבקלות.הרגלאתמשםולתלושהירך
 .במהירותשהתאחההקרעאתלתפורצורך
עלתוקף.בכלסירבהואהבובות"מ"ביתאוממנימשהולקחת
לגלחאפשרבקיץמדיליחםשאםבנחמדותהסבירהואהדלתמפתן

בגטקעס.אותהלהלבישאוגרבלהלגרובובחורףהשערותאתלרגל
לדחיפותורגילהלאחסוןנוחהמתקפלת,שהיאהזכירגםהוא

ולבעיטות.
לרגללהתאיםשיכולשםזהלדעתו,מקסי,אםאותולשאולרציתי

אףגרתהמרובחדרבמהירותנעלםהשפוףגבואךגבריתכךכל
כמהאבלמשהו'עודלולומררציתיאחת.רגלעלבקושישדידה

 ·:·לדרוש.אפשרעוד

ביכוריםרומןלכתובמהיסירובינשטייןכנרת
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סדיני JlJי 1

אבק

ידייםהחליפהההרפסגתשעלהנטושההמנדטוריתהמצודה

בה.התמקמהשלהםהיחידהכאשרלהםסופרכךאחדות.פעמים
זרםכדורים,בפגעימנוקריםחיצונייםקירותבשטח:היוההוכחות

מציריהן'תלושותדלתותממים,יבשיםצינורותמושבת,חשמל
פזוריםזכוכיתושברירהיטיםאברימסגרות,בדליעלתלוייםחלונות

מזוהמות.רצפותעל

עזובה.שררהבכל
היחידה.רוחוכמוה

הגיעשהמפקדהשמועהעברהההתמקמותלאחרשבועיים-שלושה
למפקדה.שאולתרבחדרהפיקודסגלעםוהסתגר

עיןבהירכאיסטרטגבעבר'פעולותחדבאזמלכמנתחנודעכבר
התקבצולפיכךבקרב.רוחוקרנפשכעזלעתיד'פעולותבתכנון

-והואודם.בשרלראותוהמוזנחתהפנימיתבחצרבציפייההכל
אז.היהקומהנמוךהראשונים.ביןנדחק-ה~קודיםאחרון

מדובללת,בבלוריתהמפקדהופיעובפתחהדלתנפתחהסוף-סוף
קלותנוטה ;ו~שמוטות,בכתפייםצרובות,בעינייםסחופות,בפנים

ידו'רקעצמית.התכנסותאמרהדמותוכלקמוטים.במדיםהצידה
מאליה.כמולעומתםנעהואמה,אצבעביןהדוקהסיגריה

" ij "!מילה"תגידמהחצר'לצאתבפנותוקריאהגבואלנשלחהיי
טובה!"

פקודיו.אתביעףסקרבשפתיוקטוםבחיוךאחורה.סבהמפקד

חרוךבקולנדושותמיליםארבעהפטיר 11שלום,חבר'ה,טוב,"יהיה
לדרכו.ופנה

אתלתתבליאחריומיהרה~קודיםאחרוןרקלענייניהם.חזרוהכל
שכברלג'יפבעלותולראותהספיקעודלחצרמחוץלמה.הדעת
שלהתלולבמדרוןהמהמורותביןלקרטעהחלשמידמותנע,היה
ים.חתהחתדרך

אחריו'שהתאבךהאבקבשובלנישאהג'יפ,אחרירץה~קודיםאחרון
מבעדוהנה,מחנק.עדנחירייםגודשעיניים,מסמאסמיך'אבק

אבלהנהג.כתףעלוטפחפניואתהמפקדאליוהסבהאובך'מסך
החוצהלשללחשתהחלהכברהמפקדגלוועצרבכמעט'יפחגכאשר

במוחוהצטללהשנייהבהרףבמרוצתו.ה~קודיםאחרון'נעצרממנו
שברגעלמפקדלומרכדיהאבק:בתוךככהרץשבגללההסיבה

הנטושההמנדטוריתבמצודההמוזנחתהפנימיתבחצרלפניועמדשבו
עלומה''בריתיתרגםאיךאבלביניהם.נכרתתעלומהשבריתחש

למפקדפנאיעכשיוישוכילגמגם?להסס?בליפשוטותבמילים
מהה~קודים?אחרוןשלהעילגתלשונופענוחעליקרזמןלהוציא

עליונהלמטרהכל-כולוהמתמסרדרגרםקציןשהואבוגרלגברלו
אישיותכמיהותאחריהנוההפשוטטוראישהואבוסרולעלםמוגדרת
העלומההבריתמהי-זה!ברגעממש-זהברגעלבררהחייבהיוליות
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בחיימהםאחדכלשלחלקולגביהיאאומרתמהביניהם?הנכרתת
עלומהשבריתה~קודים,אחרוןכמוהו'חשהמפקדהאםזולתו?
להיכרתחייבתאכןכזאתעלומהשבריתביניהם?נכרתתאכןכזאת

ביניהם?

לאותוכמושניים.ועודאחדצעדאחורהה~קודיםאחרוןנסוגולכן
פניואתהסבעצמווהמפקדהג'יפ,לתוךהמפקדרגלונמשכהחזרה

לנסוע.שימשיךכדיהנהגכתףעלשניתוטפחקדימה

בחלוףהלאה,ועודהלאההמקרטע,בג'יפאזשהרחיקהמפקד'
ה~קודיםאחרוןואילוהפיקוד.בסולםמעלה-מעלהעלהימיםאותם
אתלמלאההרפסגתשעלהנטושההמנדטוריתלמצודהאזשחזר

ספקניבמימושושקעהאזרחיםלאחדהיהימיםאותםבחלוףחובותיו'
במקצת.גבהגםההיוליות.האישיותמכמיהותיוכמהשל

באחדאם-המפקדשםלאוזניוהגיעשבהפעםבכלמאז,ואולם
להיותהאזרחיםאחדשבהיה-חיבשיחואםהתקשורתמערוצי

אבקג'יפ,מאחורימתנחשלאבקבשובלהנישאה~קודיםאחרון
מחדשפעםובכלמחנק.עדנחירייםגודשעיניים,מסמאסמיך'
בבהירותשתנסחנהרהוטותמיליםלשונועללעצבעצמועלאכף
שלהמוזנחתהפנימיתבחצרפקודיולפניהמפקדבעמודאז'מדוע

עלומהשבריתתחושהבובתמצתההנטושה,המנדטוריתהמצודה
למרותאבלמילים.לתחושתולמצואהצליחלאהואביניהם.נכרתת

אלאעוד'ולאוקיימת.שרירהשתחושתוידענפשונימיבכלזאת,
מזוקקת.יותרתחושתונעשתהכןבזמן'ההואהמעמדשוחקשככל

הצגות,מבקרהיההאזרחיםאחדשבהבתקופהאחד'ערבוהנה

המסךהרמתלפנירגעתיאטרון'באולםהקבועבמושבובשבתו
רגילה,אזרחיתבחליפההמפקד,לאחור.ראשואתהסבמהמשום
מעלהמתרומםהמסךאלפניוהחזירמידמאחוריו.שורותכמהישב

בשובלפניועלונישאהעתיקבעולםקרבשדהעלהמרמזתתפאורה
נחירייםגודשעיניים,מסמאסמיך'אבקג'יפ,אחרימתאבךאבק

מחנק.עד

במפקדהבחיןעיןמזווית .במקומוהאזרחיםאחדהתכווץבהפסקה

לאחרבמבואה,לוויה.בבנימוקףהפתחיםמאחדמהאולםהיוצא
באורבטוח.ממרחקהמפקדאתמיקםאחר'מפתחמהאולםצאתו
שהקליש,בשערוהשגיחהתקרהמנברשתעליושנזןההבהיר

כןכאזזאת,לעומתשנתרפה.לחייובבשרשהתעבו'בלסתותיו
הנוטהוב~ו;השמוטותבכתפיהעצמיתהתכנסותדמותואמרהעתה,

אצבעביןבהאחוזהשסיגריהידהמפקדהריםלפתעהצדה.קלות
החמיץהאזרחיםאחרוןשללבומאליה.כמולעומתוונעהואמה

קר.בבעצמו'דחקאליו'קר.באותו?מזההשהואהייתכןפעימה.
אבלעלומה'!'בריתתחושתשלרגעאותועללווספראתהאליו

סיוםעלהמורההגונגצלילהדהדרגעבאותובדיוק?מיליםבאילו
בשבתולאולם.החוזריםביןלהיבלענחפזהאזרחיםואחדההפסקה,

הזמןחלוףנתןבהםגםכן' .פניוועלשערועלידוחלפהבמקומו
כל-כולווהתרכזתיאטרוןכמבקרתפקידולמילוינפנהואזאותות.

במחזאותלבקיאותוהודותהשנייה.במערכההעלילהבהתרת
השאלהלשבט.ייחתךהמנצחיםגורלזהשבמחזהידעהקלאסית

הנוכחית.בהפקהלזאתתינתןפרשנותאיזורקחיתה
מוטלהכפיים.מחיאותגלתחתהחוצהחמקהאחרוןהמסךברדת

עיתוןשגיליוןלפניההצגהעלביקורתובכתיבתלמהרעליוהיה



פרשנותלהכיןלשכוחאל-לואבללדפוס.:.רדהמחרתיוםשל

ישובאי-פעם,שמא,לעצמו'הבטיחעלומה','בריתלאותהרהוטה
 .המפקדעםיחדלהזדמן

בשלרבת-עםלחתונההוזמןכאשרהתרחשהאכןשנייהפעםואותה

המדשאהעלדודניםחבורתבקרבעמדהואהכלה.לאםמשפחהקרבת
המפקדהופיעלפתעכאשרצבעוניותנורותשללתחתלמשעיהגזומה
מיד .לחבורתוסמוךשעמדהאחרתלחבורהוקרבפתוחהבחולצה

צבאיתפעילותבשללחתונההוזמןשהמפקדהאזרחיםאחדהסיק
לסיגריהקירבשמישהומצתלהבתלאורהחתן.אביעםמשותפת

עודשערוהקלישהתיאטרוןלילשמאזהאזרחיםאחדהבחיןשבפיו
משוקעותהשמוטותשכתפיו~סה,עיניוגוןומאפיר'החלגםויותר
המפקדהחלואזחדה.יותרהצדה ;ן~נטייתשזוויתעצמן'בתוך

המדשאהפניעלואמהאצבעביןבהאחוזהשסיגריהידלהשיט
שתגיעעדופלמוני.אלמוניבזיהויחבורתובניעזרתאתכמבקש

אבקבשובלהנישאה~קודיםלאחרוןוהיההאזרחיםאחדחזראליו'
עדנחירייםגודשעיניים,מסמאסמיך'אבקג'יפ,מאחורימתנחשל

ולכןמאז.מפקודיואחדאתבויזההלאשהמפקדספקאיןמחנק.

אותהעללווספראתהבפניוהזדההבעצמו'הפגיעאתה,אליו~דב
כהעדהתרשלתאםומהביניכם.הכרותהעלומה''בריתשלתחושה

הךפיך'אתשתפתחברגעלתארו?רהוטותמיליםניסחתולא
אחדקטןאחדבצעדמשפחתובנימחבורתחרגוהואלך.תימצאנה

ביניהםוהרווחמעטעודקטנטן.אחד,צעדובעודהמפקד,לעבר
מלצרביניהםצץרגעבאותובדיוקאבלי.דהושטתעדיצטמק
חבורתובניאלאותוהפנהוהמפקדתקרובת,מגשלמפקדוהגיש

המפקדאחריללכתבמקוםהאזרחים,ואחדביניהם.איתרונבלע

במגשהתנגשוכמעטעקביו'עלסבלעצמו'שהציבבמשימהולדבוק
בפניולהתנצלהספיקהוא .מאחוריושצץאחרמלצרשנשאתקרובת

 .החצרלשערשהרחיקלפגי
שערוגםזרות.בעינייםבבואתואתלבחוןהשתדלשבביתובראי

 .בלחיולהתפשטהחלזקנהוכתם~סה,עיניוגוןגםוהאפיר'הקליש
בליטה.קצהכתפיו?ביןשכמועלמציץומה

אךהאזרחים,אחדידעובינו'המפקדביןשניםפערייוותרלעולם
חידותבפתרוןהשתעשעבנעוריוויצטמצם.ילךהואיחסיתמבחינה

מתמטיות.

חיתה.שלישיתפעםוגם
נמנהשעורכוזיכרונותספרלהשקתהאזרחיםאחדהוזמןאחדיום

בחוגהחדשהעידןעלכמרצהשימששבהןבשניםתלמידיועם
שנועדהלהשקהלבואשהקדיםכיווןבאוניברסיטה.להיסטוריה
לשולחןניגשנודעת,ציבוריתספרייהשלעיוןבחדרלהתקיים

ביניהםנברהואלתצוגה.שוניםכותריםפזוריםהיושעליוצדדי
לחדר.להיכנסמוזמניםועודעודהחלוובינתייםבדפיהםועלעל

בהידורמחויטבמקטורןלבושהחדרבפתחהמפקדהופיעפתאום

לאחדונענהמדיואתשפשטהתקשורתמפינודעמכברזהמאופק.
הביןהאזרחיםשאחדעדייצוגי.תפקידבולמלאהציבורממוסדות
בספרהצבאיהכוחהקמתראשיתאזכוריבגלללהשקהשהוזמן

אבקבשובלהנישאה~קודיםלאחרוןהיהכברהמושק,הזיכרונות
עדנחירייםגודשעיניים,מסמאסמיך'אבקג'יפ,מאחורימתנחשל

מחנק.

הראשילמו"לכשהתלווההמפקדשלבהילוכוניכרהקלהצליעה

לשולחןהשנייםבהגיעהתצוגה.לשולחןוהובילופניואתשקיבל
עיןמזווית .לבותשומתאתהמו"להסבשאליהםהכותריםאתסקר
מאזהשולחן.עברימשניזהמולזהבעומרםהאזרחיםאחדאותובחן

חוטמוקירחים,מפרציםמאחורישערושיבתנסוגההחתונהמסיבת

שלהעבותהעדשותמאחוריבולטות,נעשולחייוועצמותהתארך

המתכנסתבדמותושח;ר'עדכמעטהמוגדלותעיניוכהומשקפיו
נפרשהלחייוועלברור'בכיפוףהצידהנטה ;ן~רזון'שולחבעצמה
היכןהאזרחים?אחדתההוהסיגריה,אדמומיים.קמטוטיםרשת

ואחזגריהסימכיסוהמפקדאזשלהבהלתשרכמו ?הנצחיתגריההסי
חיתה.דמהאותה.הציתלאהואואמה.אצבעביןבה

שמילאובאנשיםמבטהמפקדהעיףהמו"לשללהסרביושהקשיבתוך
שלמבטוכאשרהאזרחיםאחדבעצמודחק ,ידלוט wה; •החדראת

מעלאמיצהללחיצהידלוהושטלרגע,פניועלהשתהההמפקד

עלומה''בריתשלתחושהאותהעללווספרוהזדהה,התצוגה,שולחן
החלהכברידו .דבריךאתלנסחכושרשעתמצאתלאעדייןאםגם

בצעדיםצעירעוזרהמפקדאלניגשרגעבאותואבללהתרומם.

הפטירהנהון'לוהחזירהמפקד .אוזנועלמהדברולחשמדודים
ונפנהמקוםשבקרבתולנאספיםהראשילמו"להתנצלותמילותכמה

העוזרבידנתמכתכשזרועולפתחשהתרחקככל .מהחדרלצאת
נגררתממשחיתהשלואחתגלשרעדצליעתוגברהכןהצבאי

האזרחיםאחדאל'נשקפהבמסדרוןהשנייםשנעלמולאחרבכבדות.
גדלהכתפיוביןהבליטה •סמוךחלוןבכנףעצמוצדודיתשלבבואה

הביתי.בראילהסתוותשהצליחהנראהקטן.לגבנוןוחיתה

וביןבינואלהלגישושיםקץלשיםנחרצתהחלטהלידיהגיעאז
הצבאייםבארכיונייםיחפשהואתוכנית:התגבשהבראשוהמפק.ד

רחוקים.ימיםבאותםשירתשבהליחידהחבריושמותאתוימצא

המנדטוריתבמצודהמחזור"ל"פגישתהזמנהישלחמהםאחדלכל
שלאלתארקשה .יזמיןהמפקדאתגםו .ההרפסגתשעלהנטושה

עיסוקוחייושלזהשבפרקמשוםגםולשמהגם-להזמנהייענה
ל"ה"אכפרקילאחרבפגישה,ושםפנוי.זמןלומותירהציבורי-ייצוגי

כולם,נוכחגדולמסךיי~תחבציבור'והשירההרעיםושיחושתה'"
החזותייםבפעלוליםהמומחיםומהנכדיםמהבניםמיובעזרת

מאותםג'יפעליויוקרןוהדבק","גזורשלהחדשנייםהאלקטרוניים
חתחתים,דרךשלתלולבמדרוןמהמורותביןמקרטעג'יפימים,

לאחור'פניואתיסבוהמפקדבג'יפ,תשבימיםמאותםהמפקדודמות
הג'יפ,מאחוריהמתנחשלהאבקבשובליינשאה~קודים,אחרוןוהוא,
מחנק.עדנחירייםגודשעיניים,מסמאסמיך'אבק

-ואז
-במקומההתמונהתקפאאז

באחרוןעצמואתיזההלמפקד'ייגשהאזרחים,אחדיקוםרקעהועל
יפרשוושניהםהג'יפ,אחריבמרוצתוהמסךעלהנראהה~קודים
מעמדבאותושחשהעלומה''הבריתתחושתעללויספרואזהצידה,

בימיםהנטושההמנדטוריתהמצודהשלהמוזנחתהפנימיתבחצר

ההם.הרחוקים

סדורות.מיליםלויכיןכברהפגישהיוםעד

ערמההאזרחיםאחדשלהכתיבהשולחןעלעמדהרבלאזמןכעבור
אתלנסחהחלוכאשרוממוענות.מבוילותמעטפותשלמסודרת
הוא .רעיוןבמוחוצץמעטפה,לכלויכניסישכפלשאותהההזמנה

אותהיצלםההר'פסגתעלהנטושההמנדטוריתהמצודהאלייסע
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1 
הזמנה.כלבלבתמונתהאתויטביע

שהחלוהשיגרוןכאבינגדכמוסהלבלועהקדיםהיום,בבוא ,ואכן

מיםובקבוקמצלמהרכבושלהנוסעמושבעלהניח ,לייסרו
רגלוזו-שלוההליכהמקלאת ,כמובןשכח,ולאמינרליים,

הנאמנה.השלישית
הנטושההמנדטוריתבמצודהביקרלארחוקיםימיםאותםמאזכיואם

הארץמפתאתהיטבבהכירובסביבותיה,לאואףההרפסגתעל

לצאתמחלףבאיזהולנסועעליומהירכבישבאיזהידעבכללותה
 ,חד-מסלולדו-נתיביצרבכבישדרךכברתאזשנסעלאחר .ממנו

הגבעותרכסהקדמיתהזגוגיתבעדלעיניונגלהרבלאבמרחק
הגבוהיםההריםרכסנמשךומאחוריהןהמוכרהבהירותהנמוכות

עומדתידע,שם,הפסגותאחתעלהוא.גםהמוכרהכחולים-אפורים
הנטושה.המנדטוריתהמצודה

פהוחדשים.ותיקיםיישוביםשמותעלשלטיםהורוהכבישבצדי
היושלאהגבעותחמוקיביןקטניםבתיםשלאשכולותהלבינוושם

בסביבהביתבןהרגישאמנםאםההם.הרחוקיםבימיםנושבים

ופנהטעהפעמיים .לוחדשיםהיובהרביםפרטיםבכללותה,

עורפואתשפילחחדשבכאבבנחישותוהתגברנכוניםלאלכבישים
הביתהיחזורלאהןעקביו.עללשובכדיפרסהפניותכשתמרן

ריקות.בידיים

עת.בטרםנואששלאטובמההנכונה!הדרךלונמצאההנה, ,אבל

הגבעותרכסשביןכשבגיאש~חהפליאההברתלעצמופלטכמעט

לשירהרבעון-פסיפס

מחנותשיקוףתוךהקלאסי,עםהמודרנילשילובהשואףנתב-עת

זווית-ראייהשלהדגשתהותוך-בשירהשוניםומשמרות

עםשיחותמוגשות"פסיפס"דפימעלבת-ההווה.יהדותית

גם-יח,דוצעיריםותיקיםמשורריםשלחדשיםשיריםייוצרים

לרבותספרים,עלביקורתורשימותתיאורטייםמאמריםכןנמו

העולם.משירתתרגומים

 www.eked.co.ilעקד-פסיפס:שלבאינטרנטהאתר

ל"פסיפס"מנוי
 , 25החשמונאיתמריםדת'לשירה,רבעון"פסיפס",לכבוד

 62032ת"א

גליונות) 4 ( 2009לשנתמנויאבקש

בארץ.משלוחדמיכוללש"ח, 80ע"סהמחאהמצ"ב

 . ......................טלפון .......................כתובת ·············------ומשפחהשם

אתלעצורהתפתהכמעטאבנים.גדרשלקטעהתגלהההריםורכס

פעמיםשעשרותהמחוספסותבאבניםולגעתממנוולצאתהרכב

לעמודמהמצודהברדתוההםהרחוקיםבימיםוחזורהלוךלידןפסע
השדות.בפאתימשמרתועל

הזכורההתלולהמדרוןשלהמהמורותמלאתהחתחתיםדרךבמקום

להרשהעפילמבריקאספלטכבישלפניועכשיוהחליק ,ברגליו
-הבאהעיקולאחריבזה.זהנבלעומתוניםעיקוליםנוח.בשיפוע

הואההר.פסגתעלהנטושההמנדטוריתהמצודהתתגלה-נדרך

 .הצפויהמראהאתלהשהותכדיאטאטבונסע
בוהקלבןפלסטיקשלט .רוחבולכלהכבישאתחסמהקונצרטינה

אחידהבקפידהמסוגננותגדולותבאותיותבאמצעיתה.קבועהיה

לבעליאלאהמצודה""מגדלישלהבנייהלאתרמעברשאיןבונאמר
בלבד.ושיון

המחסום.מולרכבואתעצרהאזרחיםאחד
צבאיתהצדעהלעומתווהחווהשומריצאהכבישבצדשעמדמביתן

עלבהורותומזוההלאבמבטאהרי"שאתגלגל ","ס;ךימבודחת.
שאיןל~רותהכפופיםאותםכלעםכמזדההבכתפיומשךהשלט,
בביתן.להסתגרוחזרמדינהמנוס

אתששיבשוהרב-מוקדייםמשקפיואתמעיניוהסירהאזרחיםאחד

שוניםבשלביםמבניםשלדימכוסהחיתהההרפסגתלמרחק.הראייה
מעליהם.נעועגורניםשלושהשלארוכותכנפייםגמר.של

מעלומות.גםמבריתות,חף~יקוםשהתמזגהאווירהיהלהפליאצלול

·:· 



mנט~oבכרנסם
מירוןכרמית

אנושככבידייםיםב

ועריכה:עיבודבימוי,הקאמוי,התיאטווןניננו,גיאווגמאת"וויצק"

נדבמוסיקלי:ניהולוייטס,טרםשירים:פרנס,דוויתרגום:טיואן,איתי
וובינשטיין

עובווהואאחדבכליהנגינהסודותאתמיצהכישחשלמוסיקאיבדומה
("המלט",טיראן,איתיהמוכשרהשחקןגםהחליטכךשלמה,תזמורתעללנצח

עםלהתמודדניסושרביםהצגהובעיבודבבימויכוחואתלנסות ,)"וטג"
 .בחרהקלהבדרךולאמעלה.שהיאהבעיותועםהערכים
נשוויץפוליטיתבגלותומת 1813בשנתבגרמניהנולדניננוגיאורגהמחזאי
תוצר ,בן-כפרמחזאיהיההואבלבד.וארבעעשריםבןוהוא , 1837בשנת

גאונית,ספרותיתבראייהחזה,ואף ,עולמוהשקפתמבחינתהצרפתיתהמהפכה

ב"טרורהוגשמה,לאאךשנכתבה,הדמוקרטיתבחוקההראשוניםהבקיעיםאת
רובספייר.שלהאימים"

בהחבריםשהיוהצעירה","גרמניהבשםדמוקרטיתלתנועההשתייךניננו
וכתיבתו·ביקורתיתההיסטוריתראייתומרקם.וקולהיינההיינריךגם

המהפכנית.ופעילותועולמוהשקפתעםאחתלמקלעתהתלכדוהדרמטית,
עלניצבשהואאלא 1היסטוריון 1לדעתי 1הנוהדרמטי"הסופר :עצמוהואכתבכךעל

ההיסטוריהאתבשבילנוויוצרחוזההואשכןהימים,דבריכותבמאשריותרגבוההמדרגה

שלמה.תקופהחיישללפני-ולפניםאותנומכניסהואיבש,סיפורלנולתתובמקוםשנית,

דמויות."-תיאוריותובמקום 1אופיבעלילנונותןהוא-אופרוניםבמקום

דמותהאירופיתהבמהעלהראשונהבפעםעולה"וויצק"גמורהבלתיבמחזה
הצבאיתהיחידהמפקדמגילוחלחמואתהמרוויחספרהעם.מפשוטיאדםשל

הואשבההיחידההדרךזאתלרופא;ך.ניסיונות""שפןומשמשבמקוםהחונה
עלאותוהמגנה ,מפקדולטענתבנו.אם ,לאהובתוכסףמעטלהביאיכול
האנטי·ויצק,ועונה ,בנולאםוכדיןכדתנישאשלאמשוםערכים,חוסר
העולמית:בדרמההראשוןגיבור

השמורלוקסוסזהולעצמם.להרשותיכוליםאינםענייםאנשים"ערכים?!
כסף".עולהזהלהתחתןהאצולה,לבנירק

שבו ,פשיסטיאנטילסיוטטיראןבידינהפך ,ניננושלגמורהלאהמחזה
כדי ,בכךדילאואםיכולה.הכלהצבאיתהמערכתתחתונדרסנשחקהפרט

השחקניםאתהבמאי-מעבדהכניס-הזוועהאתולהאדירלרומםלהגדיל
נפש.לחולילמוסד
שיערלאשניננולדרגהאדםבניהניסוייםהגיעוהעשריםבמאהכידוע,
 .ביותרהאפליםבסיוטיו
שלאסוציאציותומעוררתמצמררתמערכתמציגטיראןשלבעיבודוהמחזה
בידיההנתוןלאובייקט,אנושימיצורהאדםנהפךשבהקרובה-רחוקה,אימה

המערכת.שלוהמנוכרותהקרות
כאשר ,האנושיהמיןהתפתחותאתהמסכןהניסוייההבטאתמדגישהבמאי

וממושטות.ממושמעתטוטליטאריתמערכתבידינתוןהוא
הקאמרי.התיאטרוןשלמעולה,שחקניםקבוצתעםלעבודזכהטיראןאיתי
אורי ,מורערן ,והןאלוןגםהיוטובים ,מאריבתפקידנפלאהאסרסאירותי
המש"ק.ויינברג,וגילהכומרבתפקידשואלערןהרופא,בתפקידרביץ
ודחייההזדהותמעוררתדמותבמשחקושיצר ,טיראןאיתיכולםעלעולה
העולםמכבלילהשתחררולנולולעזוררצוןבזמןובואחת,ובעונהבעת

הזה.המשוגע

בחום.מומלץ

וזיכרוןחתונה

סביוןמאתמתחתנת""ורחלה
עיצובפינס,ציפיבימוי:ליבוכט,

עיצובקיש,כנותתפאורה:

מוסיקה:בן-אוי,יוסיתלבושות:
לסיןביתתיאטווןוידסלבסקי,אורי

שברעםשברהלואביודעו:החולם"ובכה

וחזר-לשלםבידוהיהשברוכל 1יחוברלא

גולדברג><לאהונשבר"

היהודי-רוסיהסופרשלבעיזבונו
ידיעהנמצאה ,באבליצחק

בכתבהעירשבשוליהעיתונאית,
הידיעהלסיפור"."חומרידו:

 ,ממוסיזקנהכובסתעלמספרת
בירושהלפתעשזכתהשלאחר
בגז.עצמהאתוהרעילהקמהגדולה,
מדי.מאוחרלהבאההירושה

המיוסרהמחזהגיבורלשלוימה,גם
גבאי<ששוןזיכרונותיובכבלי

באהשואה,וניצולאלמןהנפלא),
חתונתהעלרוחל'הבתוהודעת
הצעירשהחתןגםמה .מדימאוחר

מימייהודיקאפולומזכירוהנאה
השלוש·בןאחיואתיהודיאותומסרהיתרביןהמוות.המחנותהזוועות,
הגרמנים.לידיעשרה

 ,היומיומיהישראליהווימןמוכרותדמויותהעתיקהנובטליסביוןהמחזאית
שואה.לניצוליכבתשלה,מחייהמוכרתביוגרפיהלהןוהעניקה
מןהמנותקיםנורמטיבים,רגילים,כאנשיםלהתנהגהגיבוריםשלהניסיון
המשפחה,אבילשלוימה,מזכירדברכלבאשריפה,עולהאינוהנוראהעבר

זהלעברובגעגועיםבאהבהמלווהזהוכל •ייסוריוואתהעברזוועותאת
עוד.שאיננו

ייסוריםושנינות,פאתוסואירוניה,רגשנותשלמופלאהתערובתבמחזהיש
שביצעוקשהמעשהגםבחובהטומנתהעלילהאולםשחור.והומורוגעגועים
נחבא ,בכךדילאואםהגרמנים.שלסילוקםעםמידסטאשק,וחברושלרימה

הטובוחברושלרימהשלאשתוביןהאהבהמעשהגםהזיכרוןשורותבין
סטאשק.

גורע".המוסיף"כלחכמינו:אמרוכברכךעל
השחקניםאחרים,רביםבמקריםכמומפצים,במחזההחלשיםהקטעיםעל

קרובשללחתונהאותנוהמזמיניםקרוביםלאנשיםההופכיםהמצוינים,
אהוב.משפחה

בעיקרמשעמם,אודלרגעמותיראינו ,וקצבידינמיפינםציפישלהבימוי
הראשונה.במערכה

וקרןהשואהניצולכשלרימהגבאי,ששוןסוערוגםמופנםבמשחקמצטיינים
מיהעוד:משתתפיםבספק.עומדתשחתונתההכלהרוחל'ה,בתפקידצור
 •סלקטרומיכהסלקטראברהם ,דגן

 ·:·מחשבה.ומעוררתמרגשתהצגה
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הוצאתחציונורים,מלךדניאל:דרור
ניצןטלבעריכתמקומיסרותכרמל,
עמ' 218 , 2010

דניאלדרורשהספיקנובלותישת
 , 41(עמ'עורה"בעדפועםלבה;אתבשנתעת,בטרםמותולפניבלכתו

 ,)'זא'שמעוןשלוחותרה"עולם : 2003
במשפחתעהופצילדותעל ,מאגוס"
שלחתיםולמכירתבל:היינויךהציפורים",ו"מלךבירושלים,מצוקה

ערכו:קונס,טלימגרמנית:חכאב,ואלים.אוהבבמאמיוסרתדהיפרעל
הוצאתשטון,ועדינהאלשטייזחנן

~ 

ןן glתעהמלצות

כההארוסקוהמאוחר,הקיבוץ

עמ' 285 , 2010

וחמשעשריםבמלאתםיכתבמבחר
חתן ,הגרמניהסופרשללמותושנח
בלשלמכתביםמבחרהנובל.פרס

ותיאחרזיכרון'עלמסותמהמלחמה,
הפרתעל 1אייכמןמשפטעלואשמה,
על ,ישראלעלמותירש ,אדםזכויות
רלוונטיים.עדיין ,חאלכלספרות.

דבירהוצאתעמום,םפרבלום:חלית
 'עמ 79 , 2010

 / ת~~ש~קוראיםהחוש"לאיש
כדמותו/ושבתיובאהאנילפעמים

הפוכותלבנ;תיעינהנהר;גדתעל
 ;מרואלאאניעם·פאףתאומריאנ
 .) 20(עמ' "שנכון."מה

התעיר'זתלזרתמרדכי:מריושחו
עמ' 178 , 2010חושןאכןהוצאת

דוברת;גופה ה~~~ץוחיל"כוח
על ''חיכתובשiורית:;עברית
בחיילמתעתעתהשפה//אבלהחזה.
לא .חיבססו./ • ryנו~לא .חיהזה./
איי'ברצועת , 75(עמ'עבר"הווה.

טחון'),יהב

שלהמחירהשתייןדייך:אשו
הוצאתאחבח,שירימכתרחדגש,

 1עמ 158 , 2010ביתןזמורה

בפהפורח;שלההאפריקאי"החיוך
ערבשמשמתוךכולו;המוארהלבן

ברותלהתרומםשאפתי;שאליו
 , 20<עמ'חלום"גנזיווךהלילה;

אחת'),לאהובה'כינויים

חוקריוזניקולאם :חומסקיגילית
 , 2010עכשיוהוצאתחצונוני'בקוטב

עמ' 63

מלטפת;ויותומכת;:ש.תניח"אם
/תוכלקטן;עולםוארץ;שמיםתהיה
הגוףאתהפועם;חלבאת ;לחפון
להחזיק'איך , 53<עמ'הרך"הרפה,

ארנבת'),

קולות,קרוסלתאלכלינג,דליה
עמ' 63 , 2010עקרהוצאת

אפרוחבביתי;מגדלתאני"עכשיו
כמוחורי;ביןמתרוצץשחור;כלאוי
פירוריםמלקט / 1אבותיובנחלת
מתיישבת,וכשאניבפינותי;זנוחים;

(עמ'רגלי"ותפכביןןפלסחנחפז/
26 (. 

שירים,חלבנה,חאחבחספטי:חיים
עמ' 186 , 2010כרמלהוצאת

הנסוגים;המיםקולותאצרו"קונכיות
אדעלמעןקונכיותללקטאמרתייואנ
יבשה;לאישוהפכתיוברנפלאיך

ותי'קונכ , 63(עמ'בגבולותיה.""מכיר
הנסוגים'),המיםקולותאצרו

הוצאת 1עליתמיםגילער:ויטלרותי
עמ' 62 , 2010גוונים

עםאבללקחתישלמים;"ימים
והתקרהבמיטה;שכבתיהאוכל./

מלאה./בטןאל~~ליאתחזרה;וחפה
לזגוגיתהיה ;ל. i:האלפעמים /

היהניתן;דרכושרקמוכתמת,/

אבל'הכל , 31(עמ'החוצה"לראות
אבלים'),

בהירה,שעת·תצותויטמן:וולט
 .קשבהוצאתפל,ךעוררמאנגלית:

עמ' 46 , 2010לשירה
לרווחההפתוחהלדלת"מבעו .מבחר
מרעהשדהחשל.ו,/הכפראסםשל

רועים,/וסוסים ר~;עםישמששטוף

הולךהרחוקוהאופקונוף,וערפל
 .) 15 1(עמ ' 1ומתפוגג

האדמה,ימיבחצישוכל:שלמה
גווניםהוצאתקוסמיים,רישומים

 1עמ 222 , 2010

ותובנותפילוסופיותרשימות
ספר .בודהיסטיזןבצמצוםמקראיות

כלו•ולאחרשובל.שלמהשלשלישי

אותנוהשאירוהםהאלה,הדברים
שהםואמרוהאדמהפניעלזרוקים
מצטעריםנוראושהםממהריםנורא

(עמ'חוזרים"כברושהםנדאגושלא
172 (. 

עםהוצאתמהיעדרו'הרחקשד:

עמ' 154 , 2010לעםספריהעוכר
איתהמקייםשאביהאשהשלסיפורה

וניסיונותיהילדותה,מאזאישותיחסי
המשתק.מהמלכודלהיחלץ

חתשע"ט,מאורעותסטכוו:דניאל
 , 2010פורסהוצאתילופטיתפנטיזה

עמ' 237

מהמדינהנואשלשעברשייטתלוחם
השנייה,לבנוןמלחמתבעקבות
רבמרקסיסטיתלמחתרתומצטרף
'מהפכתימהפכההמתכננתלאומית,

המוסדסוכןנעוריוידידהתשע"ט';

לישראל.להשיבוכדיבעקבותיויוצא
שלעולמותפיסתאתמערערהמפגש

נזנחת.ומשימתוהסוכן'

הספדיההוצאתתרמה,יוסף:בריוסף

עמ' 222 , 2010חחרשח

החלמשפחות,שתישלסיפורן
שלהחמישיםבשנותומאסרוממשפטו
שלואביהןבכירמשטרהקציןמוסיק,
יחסיבחינתכדיתוךרננה.ושלתמרה
עוסקוכבוד'חרפהוילדים,הורים
אקטואלייםבנושאיםהרומן

ישראליים.

חקזרש,השקרגורן:גורמזאנויצחק

הכבשההמאוח,רהקיבוץהוצאת

עמ' 342 , 2010השחורה

באירופהאנוסיםבתשבמרכזורומן

גרסיהדונההשש·עשרה.המאהשל
עלתהסניורה,,,וולהשכונתהמנום,

הסחראימפרייתיחולבנגדולהל
יהודיםוהבריחהבעלה,להשהותיר
האינקוויזיציה.מידינודפים

·:· 

n ה~יפוויס 1י
 '"'.-י:'"חו-1

• 
שיריאנתולוגיית :פנימיתקורח

הוצאתמאירי,גלעד :ערך ,כזררבל
עמ' 127 , 2010 41מריח

יםירש 49ו·םיומתרגממשוררים 38

אמנות,דותובעבמלוויםומחזורים,
 .כדורגליהמשותףהמכנהתחת

הבחיןשלאאישואלדד:רובוט
רןמגרמנית:םיז.פרים,זכר'בשום

המפעלפועלים,ספריתהוצאתהבחן,
עמ' 139 , 2010מופתספרותלתרגום
הסופרשלקצריםסיפוריםמבחר

המאהשלהסופריםמחשוביהשוויצרי'
לחוליבמוסדחייואתשסייםהעשרים,

דחוסה,אסוציאטיבית"כתיבהנפש.

מצדתמימהכאחד'וילויתהגותית
מצדוביקורתיתאבחנהוחדתאחד

ופרדוקסים//סתירותרוחשת ,אחר

ובר>.אחריתאלכלך'(נוגה

הפגישות,בית :איימיסמוטין

הוצאתצוקומן,אמירמאנגלית:
עמ' 220 , 2010ביתאחוזת

בזמןבמוסקבהאהבהמשולש 1רומן
והגולאגים,הסטליניסטייםהטיהורים
יהודייה.וצעירהאחיםשנישבמרכזו

השיטהנגדחריףאישוםכתב

שמעברוהאידיאולוגיה,הסובייטית
רגשותגםכלילעיוותהלרצחנותה,

ויחסים.

הוצאתהאדמה,תקרתליניאל:נדב
עמ' 64 , 2010לשירהקשב

שממיתעלתהחזך;עלנח/'כשראשי
לראותויכולתיבחלון;גוףשקופת
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