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1 • 

דמויותלכמהדמותואתיהושעמפצלהחדשברומן
אלהספרותמןההתרחשותזירתאתומעתיקמשנה

ושלשלויותרמדוקדקתבחינההמאפשרהקולנוע
המבורגהבמאישלהןהמרכזיותהדמויותשתייצירתו.

הרומניםשלהמאוחריהושעאתהמייצגמוזם,יאיר
 ,גנוטרישאולהצעירהתסריטאיושלהריאליסטיים;

שלהמוקדםיהושעאתהמייצג ,לשעברתלמידו
וברוחםפיהםשעלהסור·ריאליסטייםהקצריםסיפוריו

2 • 

עלילותעתיררומןהואספרדיחסדכהעדמדברינולהביןשניתןכפי
המוסףואמנם .נפרדמאמרלייחדאפשרמהןאחתכלשעלומשמעויות

שכללמיוחדגיליוןלוהקדיש ) 11.02.11 ('הארץ'שלוספרות''תרבות
עלכתביובלישראלהנושא>:אתמיצולאהם<שגםמאמריםארבעה
האחרוניםברומניםהנודדהישראליועלבספרד"אשרירושלים"גלות

הספרדילחסדמוזם"של"האובססיהעלכתבקלדרוןנסיםיהושע;של
"מדמותבמאמרההופדוריתיהושע;שלברומניםבכללאובססיותועל

בהתחלההמופיעהמוזם,שלסרטיוגיבורתרות,עלכתבהלאשה"
"דיוקןעלכתבהבן·דבניצהואילוכאשה;הסוףולקראתלוויהכבת
משדיההיונקמוזם-הרומןשלהסיוםתמונתועלזקן"כאישהאמן
דוןהראשוןהאירופילרומןהמתחברת-הספרדייהדולסינאהשל

 .יצירתובכלליהושעהשראהששימשקיחוטה
 ,נמנעובינתיים>שפורסמואחרים<וכןהללוהמאמריםכלאולם
שלהמשמעותמהמעלה:שהרומןהמוסריתבשאלהמלעסוק ,לדעתי

או ,ראוימעשההואוהאםמוזםשלהכפרהמעשה

מקומם?מעשה

הנוראכוחהשלוהעיוניהמסותבספרעצמויהושע

הטקסטשלהמוסרי"ההקשרעלקטנהאשמהשל
מהספרותתובע ,) 1998אחרונות,<ידיעותהספרותי"

ספרות.יצירתשלמוסריבשיפוטלעסוקומהביקורת
הקשרבלאהאחרוןהרומןאתלהביןשאי·אפשרדומני

אקדישבעיקרלכךהולך.הואשבעקבותיוההוא,לספר
 .דבריהמשךאת

.3 

שלתסריטיםלפימוזםשלהמוקדמיםמסרטיוחמישה

אלהחוזר"הטיפולברטרוספקטיבה:מוצגיםסריגנו
יהושעשלסיפורועל<מבוססכפרית""תחנהעצמו",
אוהחיילים""תרדמת ,) 1959יתיר",שלהערב"מסע

 ,) 1960האחרון","המפקדיהושעשלסיפורועל<מבוסס"המתקן"

דןשתרגםקפקאפרנץשלסיפורעל<מבוססשלנו"הכנסת"בבית

פעולה.שיתפושבוהאחרוןהסרטו"הסירוב",מירון>
בפרקמתחילה,שהרטרוספקטיבהלפניעודאולם r לחדרםרותעםמגיעמוזםכאשר ,הרומןשלהראשון

השלישית<העירקומפוםטלהרהםנטייגובעירבמלון .,, yי~ושנ. Dבן~
ורומא>,ירושליםאחריהנוצריםגלהרלעוליבקדושתהראד ב..ה

לומוכרתלארפרודוקציהלמיטתםמעלמגלההוא

המכונהרות,השחקניתהיאנוספתחשובהדמותתסריטיו.כתובים

לווייתולבתשהופכתאבלסריגנווטיפחשגילהממרוקורבבת"רבדו",
הואהעלילהאתשמניעהמרכזיהמאורעהבמאי.של
 ,האחרוןהמשותףבסרטםגנולטרימוזםביןשחלקרע
הכתובההסיוםסצנתאתלבצערותשלסירובהעם

שנועדתינוקהאתשהפילהלאחרצעירהאשהבתסריט:
כמעשהומיניקה,לרחובמהקליניקהיוצאת ,לאימוץ

"החסדלתמונת<דמיונהורעבזקןקבצן ,חסדשל
תמךהבמאילכך>.נשובועודמקריאינוהרומי"

שנותרההסיוםתמונתאתכךעקבושינהבסירובה

סלחלא ,נשמתועמקיעדנעלבהתסריטאיעמומה.

לבייםהמשיךמוזםעמם.עבודתואתוהפסיקלשניהם
סרטיהםכמואיכותבאותהשובהיושלאסרטים

עברמכתיבה,לגמריפרשסריגנוואילוהמשותפים,
ספר.בבתיסדנאותבהדרכתועיסוקוהארץלדרום
הפקידהפילמאית,עבודתואתלשמרכדישנים,כעבור

לקולנועהבינלאומיבארכיוןאלהסרטיואתסריגנו
חואן ,ומנהלו ,שבספרדקומפוסטלהרהסנטייגובעיר

שלהמוקדמתליצירתורטרוספקטיבהמהםלערוךהחליטויולה,רה

נפתחזובנקודהרות. ,לווייתוובתמוזםמוזמניםשאליה ,הבמאי
סכמטיבאופןלחלקםניתןאשרפרקיםתשעהשבוהחדשהרומן

בישראל,הרטרוספקטיבהבספרד,הרטרוספקטיבהחלקים:לשלושה
ספרדי".ל"חסדהנהפךהרומי""החסדשלבספרדוהשחזור

36 
 352גליון

מוזםמבוגר.אסירמיניקהצעירהאשהנראיתשבה

ציורשמאחוריהארוכההאירופיתלמסורתמודעאינו
הואאולם ] Caritas Romana [רומי""חסדהקרויזה

שהגהנועזתסצנהמממששהציורהעובדהמןנדהם

שנה,משלושיםלמעלהלפניסריגנושלוהתסריטאי
לבצעה.השחקניתסירובבשל ,בהוראתובוטלהואשר

מאתמפורסםציורזהוכילומסבירהלאמנותמומחית
מאטיאסהשבע-עשרה,המאהבןההולנדיהצייר

שלהסיפוריםמאוסףסיפורעלהמבוסס ,מיפוחל

בשםצעירהעללספירה 30משנתמקסימוםואלריוס
ברעב,ממוותאותוומצילה ,קימוןבשםאסיראביה,אתהמיניקהפרו

הדורות.במשךצייריםלעשרותהשראהששימשסיפור
חושדוהואבמלוןלחדרוהרפרודוקציההגיעהכיצדיודעאינומוזם
אתהכירלאסריגנוגםכימתבררבהמשךבדבר.סריגנושלשידו

לראשונהאליווהתוודע ,שלוהתסריטאתכשכתבהמפורסםהציור



שבסנטייגוהקולנועבארכיוןסרטיואתלהפקידלספרדהגיעכאשררק

אותויתלההארכיוןשמנהלדאגאותו'כשגילהאולםקומפוסטלה.רה
עלהזוהתגליתשלו.לרטרוספקטיבהלשםיגיעכשזהמוזםשלבחדרו

-הבמאיליחסיוהןכשלעצמה<הןהמורכבתהמוסריתמשמעותה
ממוזם.מרפהשאיננהלאובססיהנהפכתתסריטאי>

4 • 

אתעכבולאמהרומןכמחצית<המהווהבספרדהרטרוספקטיבהכבר

שובושלאחרהסיבהוהיאאובססיה,אותהשלבצלהעומדתכאן>עליה
כלאלשבכלומר'במציאות.נוספת,רטרוספקטיבהמוזםעורךלארץ

איזהבהםנפלוכיצדהיכןלגלותכדיסרטיו'צולמושבהםהאתרים
רצהעצמן")אלהחוזר("הטיפולהראשוןבסרט .תיקוןהטעוןפגם

שונותזוויותמשלושביתואתלצלםהצלםטולדנוהצליחאיךלהבין
כפרית")<"תחנההשניבסרטנפרדים.בתיםשלושהאלההיוכאילו
הגיבורהאונסשלצורךללאאכזריתבסצנההסתייםהואכירותנזכרה

בשטחים,ערביכפרהצילומים,לאתריוצאיםוהם·אילמת,החירשת
הקציןהורג<"המתקן">השלישיבסרטנעשה.זהכיצדולהביןלראות
מתבררבשניתהצילומיםלאתרבהגיעובמקום.המשוטטתברוויתנערה

שהצבאגרעינימתקןהוקםריק,מדברישטחאזשהיהבמקוםכילו
המטאפורהזהבמקרהאסורה.לערבים><במיוחדוהגישהעליושומר

וכןלמציאות.נהפכההאחרון">("המפקדיהושעשלהקצרשבסיפור
("הסירוב")האחרוןהסרטהואכמובן'העיקר'אבלהאחרים,בסרטיו
התסריטאיעםלהיפגשמבקשהואכךולשםמוסרי'תיקוןבאמתהדורש
טריגנו.שאולשלו,

5 • 

עםלילה"סעודתוהקרויהשנייםנפגשיםשבוברומן'השמיניהפרק
מבחינתגםוכנראהמבחינתימרכזיהואשלך",לשעברהתסריטאי

כתובהזההפרקהרישלישי'בגוףכתובהספרכלשאם<משוםהמחבר
בלשוןאליוופונההצדמןבעצמומביטהגיבורכאילויחיד"שני"בגוף

ניצבעצמוהמחברכאילוהקורא.אתלעתיםשמבלבלמה"אתה",

להגיעמתכנן"אתהנפתח:הואלמשלוכך .באזנוולוחשלובצמוד
מקוםאתמועדמבעודלאתרשתספיקכדיהחשכה,לפנילנתיבות
טריגנו").שלהסדנה

עולמו.ואתאותושמזכירמהמכלטריגנוהתרחקממוזםהפרידהמאז
ועסוקנתיבותבעיירהחיישראל'שלהמבוססהמרכזמןהתרחקהוא

אצלומטופלמפגרהואאוריאל'מילדיו'אחדקהילתית.בפעילות
לבסוףמתקיימתגםושםעזה,עוטףממושביבאחדאומנתמשפחה
דחהמלכתחילהקסאמים.ירימטפטףברקעכאשרביניהם,הפגישה
טעם.שוםבכךראהולאעמולהיפגשמוזםשלבקשותיואתטריגנו

במחלהחולהשלדעתורות,למעןזאתשיעשהמוזם,שהפעילהלחץרק
לבקשה.לבסוףלהיעתרלוגרםלהיבדק,ומסרבתקשה

מכבשרנוקשיםדבריםלבסוף,מוטחים,פנים,אלפניםהזה,בעימות
הואטריגנושבעיקרמשוםממש,שלעימותכאןאיןאולםהרומן.של

ביניהם.לאזןטורחולאכמעטהמחברבעודהסופג,ומוזםהמטיח

"אשמתו"בדברעמדתועםאחדבקנהעולהשהדברמשום<לדעתי'
"הסגנוןעלמוזםאתתוקףהואגורפת.טריגנושלביקורתומוזם>.של

 ;) 293<עמ'עמולעבודחדלמאזשלך"הסרטיםעלשהשתלטהירוד

"כמהתסריטיו:לעומקירדלאמוזםיחדשעבדובזמןגםכיטועןהוא
מודעהייתלאכבמאי'שאתה,שליבתסריטיםהנסתריםהסמליםרבים

ולהמריאלחרוגמסוגלהיית"לאאופקיו:לצרותזאתומייחסלהם";
להתחברבשבילוהיציבה,המוגנתמהסביבהשלך'החברתימהרקע
עמודים .) 301<עמ'החברה"משוליכמונישהגיעמישלחדשלמבט

לצייןדיכאן.עליהםאתעכבלאאבללרות,מוקדשיםבפגישהרבים

שגילהזהשהואאףהבמאי'עםבושבגדהמיגנוטרירואהבהשגם
רקלאנועז'חזוןלהגשיםשיכולה"כמיהיסודיהספרבביתעודאותה
רבארצהאותהשהביאאסופיתתינוקתהיותהבשלאלאיופיה,בשל

שקרהבמהגםמוזםאתמאשיםטריגנו .) 314<עמ'הסהרה"מגבולזקן
הפגיעהשלכתוצאהאוכהמשךבנישללפגיעהמתייחס"אנילבנו:
 .) 317<עמ'בי"פגעתשאתה

המזוהים.אתגםאלאגנו'טריתוקףהאשכנזיםאתרקשלאהיאהאמת
השנואהביטוישם.ולאכאןלאאותומצאלאחדששותףכשחיפש

מתקדמיםומסורים,אחראים"ישראליםכלומר·הארץ", n"מלהואעליו
מאסהזההארץ"מלחכישגילה,לאחרבמחשבתם",והגיונייםבנפשם

מןונרתעשלובמליחות

שנימצדאחרים".שלהמליחות
אתגםלשאתיכולאינו

שטופים"עדייןאשרהמזוהים

מרובומשותקיםבעלבונם
<עמ'מתמדת"קיפוחתחושת

הקהילתיתפעילותואת .) 325

"ישראליםלטיפוחמקדישהוא
 ) 326<עמ'כהגדרתומקריים"

שבילאיזההתווייתידיעל
ניסה,בכתיבתוביניים.

באימה"לפגועכדבריו'
להקטיןדהיינוהמטאפיזית",

הרוממותיראתמפניהפחדאת

בדת"לפגועמבלי<האלוהית>
בתפילות,אובמנהגיםעצמה,

כלמזיקותשאינןהזוטותובכל
מעטלאדםמספקותהןעוד

שהרגישמכיווןזאתנחמה".

מלחשלהרציונאלית"שהזהות

דקה,קליפההכלבסךהןשלו'החילוניתההדוניסטיתוהתרבותהארץ'
 .) 327<עמ'הרוממות"אימתמולתתפוררמשברשבזמן
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טענותיועלמגיבשאינוכמעטמוזםהזה,הטעוןהמפגשמהלךבכל
ולכןשביניהם"התהום"עללגשרזהמבקששהואמהכלטריגנו.של
חוזרצלייןטוב.ברצוןאליךשבאזקן"מורהבתורעצמומציגהוא

אל ...בתשובה?"חוזרושואל:הזהלביטוילבשםטריגנובתשובה".
מתשובתונבהלקצתמוזם"אליך".לו:משיבומוזםחוזר?"אתהמי

אכןוזה .) 329<עמ'"כפרה"ממנולדרושיעזאםמהבלבווחושבשלו
חוזרהלילה""סעודתשלסופהלקראתלבסוף.דורששטריגנומה

ביניהם.הקרעאתוחוללהבסרטושבוטלההסיוםתמונתאלטריגנו

ולא ,) 331<עמ'העמוקההאנושיתמשמעותהעלבדבריםמאריךהוא
שלאוהבמאי"השחקניתאתומאשיםהמפורט,ההסברעלכאןאחזור
מתחברשאניידעולאגם ...בסצנהשישהאנושיתהאמירהאתהבינו
האמנות"אתהעשירדורותשבמשךעמוק,תרבותילרובדהזובסצנה

 .) 332<עמ'

ההיסטורייםהפרטיםאתהואגםידעלאבשעתוכימודהגנוטרי

בהשמהדהדתבעוצמהחשאזכבראבלהסיום,בתמונתהקשורים

הרומי""החסדבתמונתבספרדנתקלכאשרוכמובן'הזמנים.מעומקי
בתורשכברהבנתיכילבי'אתצרבה"היאמשמעויותיהכלעלולמד
בתעלקדוםלסיפורהתחברתיגדולה,לאהשכלהבעלצעירבחור
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שהתסריטיםהבנתיגםואזסוהר.בביתזקןאבשמיניקה

נבעואלאריקבחללנוצרולאבשבילךשכתבתיהראשונים
אלפייםהמציאושכברמשהוהמצאתי ...יותרורחבעמוקממשהו
באפריקה,קטנהמעיירהלישראלשבאתיאנילפני.שנה

 .) 333<עמ'אירופה"בכלשהתגלגללמשהוהתחברתי

הגדולההאירופיתהתרבותנציגעכשיועצמורואהסריגנו

העצמי.ביטחונואתבכךוערעררמס ,בורותוברובשמוזם,

היסטוריהלמדוכיספריםמלאשביתואףכימתוודהמוזם

מבטלסריגנוהרומי"."החסדעלמימיושמעלאבאוניברסיטה,

עומקלךהקנושלא"לימודיםמעיקרה.השטחיתהשכלתואת
אתלתפוסיכולאתהעכשיואבל ,לואומרהוא ,היסטורי

שלי".הכעסשורש
המזרחיסריגנוהרומן.שלשיאוזהורעיוניתשמבחינהדומה

אלאאיננוהאשכנזימוזםואילו ,האמיתיהתרבותאישהוא

ספרותיתמאכזבתמוזםשלתגובתוורדו.דבורזעיר-בורגני
יש,אבלאומרגנושטריבמהאמתהרבה ,כמובןיש,ומהותית.

בצדלשמו>ראוירומןזהאיןאחרתלהיות,<מוכרחהאמתגם
מתנצלורקסריגנועםכללמתמודדאינושמוזםאלאשכנג,ד

שלרבהבמידהכאמור,נוקבת,ביקורתמותחסריגנובפניו.
לוויכוח,אמיתייםצדדיםשניכאןשאיןלראותמצעראבלצדק,

פתטית:גםאלאאפולוגטית,רקלאהיאמוזםשלותשובתווכי
הערבאליךבאתילכןלך.עוללתימההיטבעכשיומבין"אני
 .) 333<עמ'בתשובה"חוזרבתור

"תשובהמעשה.ממוזםותובעבהתנצלותמסתפקאינוסריגנו
הואכפרה",שלמעשהאליומתלווהלאאםחלולביטויהיא

"כפרהמשיב:הואכפרה?""איזומוזםשללשאלתואומר.

תשחזר ...האבודההסצנהאתבפועלתשחזר •.•ממשיתפשוטה,
כבולבתמונה,תהיהעצמךאתה ...הרומיהחסדאתבשבילי

אותך"שתיניקצעירהאישה,לפניברכיךעלכורעעירום,וחצי
 .) 334<עמ'

הפרקהשמיני.הפרקמסתייםובכךומסכיםמקבלמוזם
הגרוטסקילשחזורמוקדשהרומי","החסדוהאחרוןהתשיעי
עםפעם-הראשוניםהניסיותשניההנקה.סצנתשלוהמבזה
בפעםורקנכשלים,-מסוממתאשהעםופעםמוסלמיתאשה

מצליח.זהספרדית,כפרייהעםהשלישית,

7 • 

אינןהזהברומןמוזםשלוה"כפרה""התשובה"כיומתוודהמודהאני
אתשתבצערותעללהשפיעבנסותוסריגנושלהתמורהלי.מובנות
נראיתאיתה,להתחתןסוףסוף ,אולי ,יוכלשאזכדישלההדםבדיקות
אינוושמוזםסריגנובושמטיחההאשמותזאתלעומתקלוש.כתירוץ

הרומנים ,<כלומרהמאוחריםסרטיווגורפות:חמורותהן ,מהןמתנער

סיפוריו ,<כלומרהמוקדמיםסרטיוושטחיים:רדודיםהםיהושע>של
וזעירצריםהחברתייםאופקיוערך:ובעלימקורייםבלבדהםהקצרים>

וחסרתקרתניתהשכלתועומק,ונעדריסינתטייםרגשותיובורגניים:

 .ופועלוחייושלמוצדק><ובלתיגמורביטולהלאה,וכןערך:
מוזםעלכופהשהרומןהמוסרי"ב"חטאאלאהסברלכךאיןלדעתי
 •גנוטרישלבתסריטקטנהסיוםסצנתאותהשלהביטולממעשהושנובע

ביטולתובעהואאומנםהאםהמעשה?הואאיוםכהאומנםהאםאבל
הכפרהמעשהלאחריהיהומהעצמו?מוזםשלחייומפעלכלשל

סיפוריו<קרי:המוקדמיםלסרטיומוזםיחזורהאםהרה-האסון?

האםרומנים>?לכתוב<קרי:עלילהסרטילבייםיפסיקהאםהקצרים>?
 ?קהילתיתבפעילותלעסוקכדיספרליישוביעקור
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 352.גליון

מיכאליציפיללי

העירבמרכז

מתחלפיםנצבעיםנמדדי;ם
 . :- : . .ז : .ז: .

סןpנ;ר~לףסלחסגוףעלר;ש.סק.;-יר
ס~תוrזל~~עלהנ:ר~רבפ;חךים~לריססכק~סע;ך~זררם
ס~הימ;ת ד;~ fלךקר~~זקי~ה י~~
ר~ע.~

ד~ד;ן~~הירים םי~~~

סד~ל:ם ת;!!~~ת~נ:ר~יעים ם:~~ס~~די~~~ריסס~חוזpה י~~~~
ס~השולי~ת

ע~~י~ת~~ילה~~דיחבו~הש;~עת י~~ ם;ק~~י~~ש;~עת י~~לה~צכח
לנצחלחשבולהשאדאוצהא"לככהאוצהא"לככהאוצהא"לככה

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

 ל~~ט 9ק.קו~ע;דב ttgו~ע;דב ttg ~ ק"מ~~

ע~~י~תלס~~יש
לסר~יע

f קקיטק.;-ירריtסצ;.רבסדעש~תלס
לסtקליט

ר~~הף gעל תו!!~pז
ך;ע,ךים~~חיד:ם

על ט~~ע,צורת~ת r ·כמ; f;-יהזקחידוזpקוע;ת ת;!!ר~עלסרי~ל~דילת
נ;צ;תשמצמיחהתבונה

ז . :- ·:ז :

ממדיהרבהוגעעםככה
T T ' T .'' -ן-: -' 

סא;ךעם ה~~

~יש fסעלס~ךד~תךע;ז~יםה;ל~ים

זהמכליותרשמקומםמהסתום.למבויבסופונקלעשהספרדומני
פיעבריאלכלשהומוסרידופיבושמוטלהגיבוראתהמוליךההיגיון
התנהגותואתיהושעמנתחקטנה"אשמהשלהנורא"כוחהבמסהפחת.
מאתהנצחיהבעלברומןפאבלוביטשפאבלכלפיוולצ'אנינובשל

פאבלשלאשתועםאהביםפרשתחיתהלווצ'אנינובדוסטויבסקי.
הואוכברזה")אחרבזהמאהביםמחליפהשחיתה("אשהפאבלוביטש

כבר"וולצ'אנינוביהושע:כךעלכותבמוצא.ללאלכודעצמומרגיש
בכוחואילךמכאן ..•פאבלוביטשפאבלכלפיאשםלהיותעצמומארגן

גמור"לארנוןעדויסתבךילךהואהזאת,והמסוימתהקטנההאשמה
 .) 114<עמ'

בשלגנוטריכלפילמוזםספרדיחסדברומןשקורהמהזהלאוכלום
שבעטיהנוראהאשמהתחושתבתסריטו?שביטלקטנהסצנהאותה

גםפאבלוביטש>כפאבל<שלאוסריגנובתשובה.וחוזרמתנצלהוא
מיישכפרה.שלמעשהמוזםעלכופהוגםההתנצלותאתמקבל
ללאלדרךהמובילההיטהרותזובעינימוסרית,היטהרותבכךשיראה

 ·:·יהושע?זאתרואהבעצם, ,וכיצדמוצא.
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