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מיליונים.בהשהשתתפולמרותאחד,דברשרצתהמהפכה

אותה.שיכווןמנהיגלההיהשלאלמרותאלימה,בלתישחיתהמהפכה

ההמוניםשלוהסבלניתהנחושההחכמה,הנבונה,ההתנהלותלכן
טבעיתספונטנית,בדרךשנעשתהמאחריותרעודמפליאההמצרים,

תקשורתייםמפלגתיים,ארגוניים,אמצעיםללאכמעט,,מאליהלגמרי

וכדומה.

יודעיםאיננו ,כמובןבישראל.גדולותתקוותלעוררצריכיםאלהכל

הקרובים,בחודשיםשיקרהבמהתלויוהרבהיום,ילדאשראתעדיין

מותר-הגדולהבשעתוגדולעם-עינינולנגדנתגלהשכברממהאבל

 .יסודלהןשישלהאמין
שלעידןיהיההתיכוןבמזרחהחדשהעידןאולייהיה,כךאמנםאם

זהשבענייןבטוחלאוכללהדמוקרטיה,כתרעלשלוםבדרכיתחרות

 .מקהירולאתורהתצאמירושלים

 2011תחרידכיכר
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מחפוזנגיבעם"תחריר"בכיכר

נגיבהמנוחהסופרשלבחברתוביליתישעותמאותלאאםעשרות
 ,בקהירתחרידלכיכרמעלבאבא""עליקפהשלהשנייהבקומהמחפוז
שלאיפיםימיםהיואלהשעברה.המאהשלהשמוניםשנותלאורך
כדיהקפהביתלעברואץבבוקרמוקדםקםהייתילעולם.אשכחם
אתעוזבהיההואשכןשם,יחידיבשבתוהדגולהסופראתלהדביק

לכיווןלאטווצועד 6:30בשעההנילוסשלהשנייהשבגדהדירתו
מגיע,היהשמונההשעהלפנידקותכמההעיר.שבמרכזהגדולההכיכר

 ,המהבילמהנוזלשאיפותבכמהמסתפקהיהקפה.ומזמיןמתיישב
השעה .שבכיכרהעיתוניםבדוכןשקנה ,הבוקרבעיתונילעייןועובר
s:oo נהגו-9:30ו 9:00השעתביןשכן ,עבוריקריטיתחיתהבבוקר

הקשבלמלואזוכההייתילאוכברמחפוזשלנוספיםמכריםלהגיע
היה 10:30בשעהזה.מולזה ,לבדנושנינוכשישבנוחלקימנתשהיה

 .לדירתואותושהסיעהמוניתעלועולהממקומוקם
שבהםהשבועותבשלושתהאלההמופלאותבשעות ,כמובן ,נזכרתי
החל ,תחרידבכיכרקהירצעירישלההיסטוריתהמהפכההתחוללה
הטלוויזיהמסכילנושהביאוהתמונות •ינוארשלהאחרוןבשבוע

שלאאדירה,מהפכניתתנופהשלחיהדוגמהעבוריהיוהרףבלא
מחמישיםלמעלהזה .אחרמקוםבשוםכמותהלראותליהזדמן
 ,התיכוןהמזרחבארצותבעיקר"מהפכות",עלשומעיםאנושנה
בדל-מהפכהאומהפכהששוםמאי-פעםיותרלנוברורעתהאך

את ,כמובן<להוציא,הזאתהתקופהלאורךבאזורנוהתרחשהלא
הפיכותהאחרונים>.בחודשיםבתוניסשאירעהההתקוממות

מצלמותמולהמנהיגותוהריגתשידורתחנותתפיסתכן.צבאיות?
באלפתעוהנהמהפכה.לארקהכל,בהחלט,כן,הטלוויזיה?

ובגדול! ,הכללעלהמלמדהכללמןהיוצא
העממיתההתקוממותתביאמהלנבאאלהבימיםיכולחוזהרק
בחודשיםנחזולאמשטרווערעורמובארקנפילתבעקבותיה.הזאת

עתהקיימתובישראלהאחרונות.בשניםלאואפילוהאחרונים
השלמנואולייודע?מיאבליום?"ילד"מהלשאלהבאשרדאגה

ארצותינו?שתיביחסיששררהסטטיהמצבעםהאחרונותבשנים

היההקרוהשלוםשקט,אמנםהתקייםמדינית-צבאיתמבחינה
חדשהמנהרהנפתחהעתהאולםואף·על·פי·כן.זאתבכלשלום
חזורהבטנו"תחריד"בכיכרההתעוררותימיבמשךהעתי.דאל

מהוכלהמפגינים,מיליונישלגופםובתנועותבפניהםוהבט
עויניםצורמים,דיבוריםשמענולאותקווה.רצינותהיהשראינו

נוכחותםההתרחשות.זירתשלהשולייםבשוליאלאמאיימים,או

ממנה,להתעלםשאיןעובדההיאקהירברחובותהאסלאםקנאישל
לאהמהפכהשלשבועותיהבשלושתעינינושחזומהבכלאבל

מרוציםשהםסימןכלואין ,הטוןאתמכתיביםשהםהרושםהתקבל
בלבושוהחילוניהנוערכאשרהגדולה,בכיכררואותשעיניהםממה

המיליונים .ביותרהרועמיםהקולותאתמשמיעובסיסמאותיו
והקיפוחהקיפאוןנגדהשחיתות,נגדהדיקטטורה,נגדזעקו

אנומובאראק,שלועזיבתוההפגנותשוךעםכעת,החברתי.
ואתטיבואתלנחשיכולאינואישזהשברגעחדש,למצבעדים

היה.אשרהואשהיהשמהאפשרותאיןאופןבשוםאולם .מגמתו

עלעתהאנושומעיםאחדים,בשבועותקהיראתשהקדימהבתוניס,
לאומבטיחה.חדשהכמציאותשנראהמהועלייתהאבק""שקיעת
לגזוראיןכמובן,התוניסאי.ברחובהדעהבעליהםהצבאולאהקנאים

האסלאםקנאישלכוחםבתוניסיהשכןהארצות,שתיביןשווהגזרה
עדייןקיימתבמצריםואילוהמודח,המשטרידיעלדווקאדוכא

יוזמה.ייטלויתעשתוהמוסלמיםשהאחיםהאפשרות
הישרבמוחווהמצריהעםשלברוחואמון·טיפתשטיפדומני ,ומצדנו
חוגיםקיימיםבמצריםבימינו.במהרהלהשתלםעשויהעכשיושנגלה

רביםולמגמותיהם.לזהותםהכרסימןאינהלישראלשעוינותםרבים
משטרובמסגרת,אךאלינודרכיםלמצוארוציםשהיוהמעשהאנשישם

הואנכוןעתה?משקלםיעלהואוליממשי.לעידודזכולאמובארקשל
היומעטיםהאחרונים,בעשוריםנשמעשקולםהרוח,אנשישבקרב

ההתפייסותרעיוןאתעוררריןבלאוקיבלומחפוזנגיבשלבדרכושהלכו
בחוגיםגםשומעאתהלבאלמלבבשיחותאולםארצותינו.שתיבין

במצריםספרותייםמבקריםכמהתקפוכשנהלפניחיוביים.קולותאלה
גיאוגרפיהשיריהשספרשהסכימהעלמרסאלאימאןהמשוררתאת

והמתריסיםהמגניםלצדאולםבישראל.ויופיעלעבריתיתורגםחלופית
אתשעודדומצריםאזרחיםעשרותשלתגובותפורסמווגםנשמעו

המקרהמסמןואוליבישראל.ספרההופעתעלאותהובירכוהמשוררת

עבורנו?שומרשהעתידממהמשהואתהזה

 irחצי

ו~ דונקולאמל
בנאיפרץ-דרורמערבית:

האבן'עוגת'שירמתוךהראשוןהפרק

rף 9על םי~~~זrח~~ז 
 ! /Po ~זr~תז:יזpלפו

כמחוזת.הלבונפרםהמות,צנח
- T T -."' : ' : --'' : -:-:• 

 !rז~עיףעל ו~~ךrזךם
ק~ךיםת riזדיד

ק~ריםךנכ~י-rז?.ל.א
ק~ריםךrז~ךסב

tp תאו~rז~ Po/ 
 !tוי i~עקבובראו

והאמשהמחרחרטתאני
 ·: ·: : T T T---ז: '-:

לת'וגלגעצמות."שתיוגלי:
• : . : •• :-T :,•' : :· 

דונקולאמלמכונהבמקרהלא
אלקלעהכפריליד , 1983-1940 (

שירת"נסיךעילית>שבמצרים
מתחדדותשלובשיריםהסירוב".
מיץאינוהאדוםהחרבות,

פחותלאהואוהדגלעגבניות
."וגולגולת",עצמותמ"שתי

פיראטית,מעטהאסוציאציה

ארנייתאתמטלטלדונקולואמל
המקוםאלהסערה,אלהשיר

אתישטפולאהגליםשאפילו

מהצעיפים.הדם

סומקרוניקד!'rזב~נ:יי: 9ך~
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או:הלחם"כיכרלפני"חופש 1

 ...שירהקוראהיההמודיעיןאילו

ההמוניםבהפגנותשראשיתובמצרים,שהתחוללהאדירהזעזוענוכחל
השאלה:נשאלת ,ישדרגומיוסופולוב ,בחריין ,בתימןהמשכובתוניסיה,

הזריםהישראליים,המודיעיןבארגוניהערכהוגורמיהפרשניםלמה
האלה?ההתרחשויותאתמראשצפולאהערביים,ואף

כתיבתםאחררצינימעקבבהיעדרלפחות,בחלקהנעוצה,התשובה
הערבים.האינטלקטואליםשלוהתבטאויותיהם

מנהיגינגדחוצץלצאתשניםזהמעזיםהללו
נוקבותשאלותאליהםומפניםהמדינות,

"חופשדורשיםהםאדם.וזכויותחברהבנושאי

לבניאמיתיתדאגהומביעיםהלחם"כיכרלפני

תחתונאנקים ,ומעונימפיגורהסובליםעמם,
בשימורדאגתםשעיקרהמנהיגים,עריצות

"אחוזתםכנחלתם,בעיניהםהנתפסשלטונם,
המשפחתית",

דעתםאתלבטאמעזיםהערביםהאינטלקטואליםהאחרונות,בשנים
האינטרנט,בעידןוכלכליים.חברתייםפוליטיים-בשינוייםהצורךלגבי

במיוחד ,והציבוררבה,תפוצהמקבליםדבריהםוהפייסבוק,הטוויטר

אתלהביעכדיכושרלשעתוהמתיןהביקורתדבריאתספגהצעירים,
ביקורתבדבריעמוסיםהשוניםהמדיהואמצעיהקשררשתותכיוםזעמו.

התבטאויותאחרלעקובכדיאךערבים.אינטלקטואליםשלומחאה
הערביתהשירהשכןשירתם,אתובייחודדבריהם,אתלקרואצריךאלה,

האישייםומאווייהםרגשותיהםנפשם,להבנתהאותנטיהביטויהיא

הערבים.שלוהלאומיים

צפהשבוהפרפר","כנפיסלמאוימחמדשלמחזהופרסוםבעקבות

 ) 31.1.11 (אוסט'אל'א-שרקפרשןהנוכחית,ההמוניתהתקוממותאת

היוהמצרייםהשלטונותשאילולמסקנהמגיע ,א·ראשדמן nא·רעבד

ההתקוממות-משטרתייםדוחותלקרואבמקום-מחזותגםקוראים
מתרחשת!חיתהלאריר nא·תבכיכרהנוכחית

אדםולזכויותהחייםבתנאילשיפורהדרישה
 ,כןאםמתבטאת,היאפתאום.נולדהלא

זההערביםהאינטלקטואליםובשיריבמאמרי
ההמוניםבקרבמתבטאתהיאובאחרונהשנים,

המרכזיים.בכיכרות

עושיםהערביםשהמנהיגיםההתניהכילצייןיש
אסר<בשארהערבי-ישראליבסכסוךהעיסוקבין

 ,-31.1.11בג'ורנל'סטריטב'וולבריאיוןהודה

מסייעתישראלכלפיהעוינותשהתמשכות

ואילו ,בשלטוןלהישארהערבייםלמשטרים
להציףהפלסטיניםלפליטיםקראקדאפימועמד

תשומתאתלהסיטכדיזאת ,ישראלחופיאת
העגוםמצבםלביןבארצו>לחופשמהקריאותהלב
שניםכברמקובלתאיננההערביים,העמיםשל
מהםנבצרזאת,עםהערבים.הדעותוהוגיהאינטלקטואליםמרביתעל

ערבייםבביטאוניםדברםאתמפרסמיםוהםבארצם,דעתםאתלהביע
 .בלונדוןבעיקר ,בנכרברובםלאורהיוצאים

התשעיםבשנותכבר,כתבקבאבי,ניזארהערביבעולםהידועהמשורר
המונעשיתוק","חציבמצבנמצאתהערביתשהאומההקודמתהמאהשל

('שירו " 21ה·המאהאופקי"לעברוהמבטהראייההתנועה,אתממנה

ליריתמחאה ,) 1993נובמברחיאת','אלהציפורים',תשתתקנה'מתי

היאאךהמדינות,במשטריהמיוחלתלרפורמההביאהלאאמנםזו
הדעותהוגהובעקבות ,בעקבותיוללכתרביםאינטלקטואליםעודדה
באחרונה,כתב,במוצאו>,סוריסעידאהמר<עליאדוניםאדונים.הבולט
לנילוסזקוקה"מצריםכי , 3.2.2011 ,הלונדוניחיאת',ביאלבמדורו

שזורםוהרגלייםהידייםמכפותאםכיהעננים,מןלאשמוצאואחר

השליטים.שלוהעושקהניצולאתלהפסיקכדיהאנשים",~ורידיבעורקי
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-פאוזיחרסייךד"רהמצריהאינטלקטואלשלאמרתולכולנוזכורה
במצריםשנכתבההשירהאתקוראהיההישראליהמודיעין"אילו
נמנעתבלתיחיתה , 73אוקטוברשמלחמתיודעהיההוא- 67אחרי

מבחינתנו",

כיום.נכוןוזהאזנכוןהיהזה

כתיבתםאחרלעקובמהצורךיתעלמווהפרשניםהממשלגורמיעודכל
כמוהפתעותצפויותשירתם,כוללהערבים,האינטלקטואליםשל

 ·:· •התיכוןבמזרחהנוכחיתהאדמה""רעידת

אורשראההיפה,האימפריאליזם-השירההספרומחברמזרחןהואגבאיצבי

 , 7 7'עתרןספריבהוצאת
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ש!זכתאנידתלאיזווכששאל
: ,'' - T " : T :-' -,'' ,'' 

לנצרותארלאסלאם
T : ' T --: 

וזק~ידהונ:ריעלארנ:ריל~קדחחל~זאר
~נראר~י rr~קיריי wי~

ער?.ךת י~~לרנר~י~י~ז:יי wח
ההתגלותותרתבכל

: T T -' : -

 "תור~~"חברזק~י~ילר~ז:יי wח
טררית 9חל~קוריךס~~ה ...עך~יתח~ה~ךןחונ:רי

מזרותימסמכיאתבאחתליהחזיר
:· : • • : --:· • : T -ו• :-: • 

~את~~נוס~קרם~לחדרי :ו~~ך~ז
~ת ה?ן~~~ל.ת i2 ~ ה~~י~~ר~י
סחררת.ל Wזיןה 9קל זp~לך~ד .~קצרעיעלארנ:ריז:י~קד

קרךמרת~~דרתליסירס~ם
אניפשוטהאשהכיעניתי

' 'T ' T ' : T :-' 

הלאמ!זותלרצחהייתיעדהעינינמראולם
T : - ' ' T '' T ' ' ::• --: ,•' ' 

אשהצעדיהספדמתוך

הולךז:ייtי~ריועלזp~ל
האסלאמיהלוחלפיחלהואשנהובאיזו

:" TT T :• --ז':·ז

שלבאתרהתפרסםהשיר .לוביתמשודדתהיאאל-פילאוודינה

"שידבכותרת:מלווהוהוא 4.2.2010בתאריךמצדים"יוצאי"יהודים

להערכה".הראוי

 2011מרץ-פברואר
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באבלהשרויהמדינה

תמידי

סיפורמטהראן,האסירהנעמת:מרינה

הוצאתמיכאלי'אינגהמאנגלית:חיים,
עמ' 300 , 2010דביר

לבסוףהסתיימהלאיראן]עיראק[בין"המלחמה
בי".להריוהרביעיבחודשואבי , 1988סטגובאו
אישממיליוןיותרניצח.לאמהצדדיםאחדאף

ויובשניקצרבסגנוןמסכםדיווחזהונהרגו".

מרינה,שלבחייהכעשורבתחייםתקופתשל

אורידבכלאנשיותהאלשהתבגרהנוצרייהנערה
האסלאמיתאיראןשלאדמותיהעליגיהינום .

לאסיריםכלאביתשימשאורידכלאהקיצונית.
ה"אפוףוהמקום,השאה,בימיעודפוליטיים
לעינוייםנרדףשםהיהפחד",מלאתשתיקה

ולמוות.
מרינה,שלהסיכוםממשפטללמודשניתןכפי

וה"ציבורי",ה"אישי"אווה"כללי",ה"פרטי"
ומזיניםזהלצדזההעתכלומתואריםמדווחים

שלהבולטיםממאפייניואחדזהוהשני.אתאחד

 .עוצמתוממקורותאחדגםספקוללאהספר
המפותחתהפוליטיתהתודעהבעלתמרינה,
מספרתאזרח,ולזכויותלצדקהרגישותובעלת

שהתחוללוהדרמטיותהתמורותועלעצמהעל
זהובכללחברתהובחייהאיראניתהמדינהבחיי

ושממנהנולדהשאליה ,הנוצריהמיעוטקהילת
לקנדה,ולהגרדברשלבסופולהיפרדנאלצה
סיפורםלמעשה,רבים.לאיראניםהמפלטמדינת
בזה,זההאורגים ,איראןושלמרינהשל

 • 1991-1982שביןהשניםתקופתעלמתפרשים

קצרזמןנפתחהסיפורנפרששעליוהזמןמרחב
ח'ומיניהאייתוללהועלייתהשאההדחתלאחר

 .) 1979 (לשלטון

וכינוןהשניםרבהמלוכניהמשטרסיום

המיםפרשתקואתציינוהאסלאמיסטיתהמהפכה
בינואר 1sב·"נעצרתיואזרחיה:המדינהבחיי

שש·בתהייתיבערב.תשעהשעהבסביבות 1982

בממשל.ביקורתהטחתהיה"פשעה"עשרה."
היההשחרורוגםשנתייםלאחררקשוחררההיא

"רק"שחלפואףכיהואהרושםנס.בבחינת
היההשחרורבעתגילהכליאתה,מאזשנתיים

התעללותהכלא,מוראותיותר.הרבהגבוה
שלוהנפשיהגופני •האנושיהסבלהסוהרים,

 ,שיטתיאינוסכוללחברותיה,ושלמרינה
המהפכהמשמרות,אישלעליהכפוייםהנישואים

והצילבהשהתאהבאורידבכלאהסוהריםואחד
הוצאתהלפניספורותדקותהיוריםמכיתתאותה

תינוקהאיבודהכפויה,התאסלמותהלהורג,
ושינואותהבירגואלהכלנוספות,תלאותוסדרת

מרינהתיארהמעצרהערבשוב.ללאחייהאת
באבל"השרויהכמדינה"החדשה"איראןאת

גםיהלוםזהתיארכיאזידעהלאהיאתמידי",
המדינה.חייאתרקולאחייהאת
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 352גליון

למוראותהקוראמתוודעהקריאהבמהלך
ה"מג'אהדינילארגוןלעיראק;איראןביןהמלחמה
חסרלכוחושהתנגדהשמאלניהאסלאמיח'לק"

לחוק;מחוץהוצאולכןח'ומינישלהגבולות
התרבות"מהפכתלתופעתה"שהידים";לתופעת

באיראןהנוצריתהמיעוטלקהילת ;האסלאמית"
אואשוריםהםאנשיהשעיקרהאסלא·מיסטית,

"אחרת":נוצרייההיאמרינהכיאםארמנים,

המהפכהשלפניברוסיהעבדהאיראניסבה
רוסייהאשהשםונשא 1917שלהקומוניסטית

נשאמרינה,שלאביהבנם,לאיראן.עמהוחזר

מרינהשלהרוסייה<סבתהנוצרייה.אשההואאף
תמרה>.להלקרואהקפידה

ובקווידומיםבמראותלהיזכרשלאיכולתילא

"האסירה"שלבכלאחייהמציאותביןדמיון
"האסירה"שלבכלאחייהמציאותלביןמאיראן
מלינהשלועינוייהכליאתהסיפור •ממרוקו
שנכשלהמרוקאיהגנרלשלבתו ,אופקיו
חסןמרוקומלךשלשלטונואתלהפילבניסיונו

קיוותהלמרינה,דבומהמלינה,גםן, 972ב·השני

שתעתועיאלאמקלטשםולמצואלקנדהלהגיע
-1996בדברשלבסופואותההובילההחיים

גיאן·חייםמציאויותשתיאסירות,שתילצרפת.
דומים.כלאבתישונות,ותרבותיותפוליטיות
 ,חברתי ,אנושימסמךהואמטהראןהאסירה

לאורהוצאתווחשוב.מצמררוהיסטוריפוליטי

 ,אורראושכברלאלההמצטרףספרכלשל
והמדכאתהאכזריתהחייםחוויתאתהמתעדים

לחשיפתבמאמץמבורכתתוספתהיא ,באיראן
משטרתחתהחיהחברהשמשלמתהמחיר

באופיו.•:•וטוטאליאסלאמי-רדיקלי"מהפכני",

רונןיהודית

בשירתשתמשיאת

כבגפרור

ההיעלמות,אמבות :נאישיהאבנעמי
מבעהוצאתדור'משהמאנגלית:

עמ' 149 , 2010

שיהאבכותבתנולדנו"שלמענונוסףמשהו"יש
בשירלילדו ,בולהיזכר ,אותולאתרומנסה ,נאי

המשתרגתזוהתאנה,האפרסק,הלחם,בו.ולאחוז

המקוםאלאינסופיגעגוענושאים ,הספרדפיבין
שיהאב .אחריוחיפושהםהחייםשכלזה ,שאבד

בפיקחונה .השירבנרהפצעאתלרפאמנסהנאי
ההולנדיהילדכשלהואשהמעשהיודעתהיא

ובכל ,שנפרץהסכראתבאצבעולעצורהמנסה
צרההיא ,בוובדבוקתההאדםאלבשיבתהזאת,
המתלהם.הקולאתהמהסהלשון

אמריקאיתמשוררתהיאנאישיהאבעמיב

בטקסם.משפחתהעםהחיה ,פלסטיניממוצא
דיבותורגמוכונסוזהבספרהמובאיםשיריה

היאהספרלשון .דורמשההמשוררשלהאמן
עוליםתיגע,באשרתפתח,באשרגעגועים:לשון

הביתעולםאללבמכמיריגעגועיםהשיריםמן
החיים,בעליאלהאדמה,עבודתאל ,שלוותוואל
גםולתתיודעתשהאדמההפשוטהיופיאל

במעשים,שישהחכמההידיעהאלהשמים,
זרעים.בהטמנתהלחם,בלישתהמים,בשאיבת
מהחומריםעשוייםנאישיהאבשלהדימויים
החיים,יסודותבהיותםכוחם ,הללוהפשוטים
נשמתם.

הואדם.ומקרישפתוחפצעהואהמלחמהפצע
באזכורי ,הספרדפימביןושובשובועולהחוזר

אדומות;כותרותמתים,ילדיםשמותאירועים,
שעושההחרבלפתרוןמסרבתהמשוררתאבל
היאישעיהוחזוןברוח .) 61<עמ'אחד"דבר"רק

שללמניחותהזכוכיתשבריאתלהפוךמבקשת
מציבההיאהכדוריםעופרתכנגדופיוס,יופי

אחר.חלוםלכתובצריךמכאןילד.שלעיפרון
אוהבו",שונאוהעושהגיבור"איזהוחז"לאומרים
מופת.דמותלהלהיותבאשהבוחרתנאיושיהאב

ומניחהחלוןהפותחתהאשהאחריה.ילךלבה
האשה ,) 103<עמ'כתומהמפהעלפרחיםארגטל
לבואטימותמולואלהישראליהחיילמולשאל

טרייםשקדיםעםחלום;מתוךויוצאת"פוסעת
פהלכלאותם/ומציעהבמגבת//עטופים
 .) 77<עמ'פתוח"

כתפילההםבשיריםוקוראתקוראתשאניככל
להיותצריכההיאתענהשתפילהוכדיבעיני

שלוםאתהמבקשיםילדאם,אב,שלבעיניים
אני"עכשיו ,ואומרביתבונה"אדםיקיריהם:

עםבמקום;עץעםמדברתאשההארץ".יליד
"אניאומר,/ילדשלשירמגיעים./וזיתיםבנה,
באנדרטאות".נגמרותהןמלחמות,/אוהבלא

הצורךדירחבותכנפיים;עםציפורמציירוהוא

 .) 107<עמ'גגות"שניאחתבבתלכסות



נאינהאישםי vנ

ההיעלמותתואמנ
חבדורנרםבגאםנר'תםtו:זרור

גבוה,יעופוהאלהשהכנפייםרוצהנאישיהאב
האבסורדכנגדזעקתהלחישה.רקיהיושלא

והיאושוב,שובעולההזוסופיתהאיןשבמלחמה
השירמולאלכךלהרג.דיומבקשתמתחננת
שלאאי·אפשר .' 2000ירושלמיות'כותרות
נובט,שלבמחזהוקתרין'האילמת,בבתלהיזכר
חייה,במחירגםולוהמתופפתקוראז'"'"אמא
תותחימפניולהזהירםהישניםאתלהעירכדי

האויב.

שיהאבכותבתנולדנו"שלמענונוסףמשהו"יש
מביןעוליםוהאהבההטובשופעיהמיליםוציורי

כזה,אחדשירהנההלב.אתממוססיםהשורות,
העולההאנושיובשפעבטובאשרזיתים',של'כד

שהפכושקהו'עינינואתלפקוחמנסהממנו
ליום,מיוםגזעניותונעשותשהולכותחשדניות,
והפלסטיניהאחרכלפישנאהחוקיממציאות

גםכיששכחמילכלהמזכירשירזהוזה.בכלל
מחלההואלאנושיוהעיוורוןאדםבןהואערבי

מסוכנת.ממארת,

במעבר,ישראלי,זקיףשאלבגבול

 .בישראלנוסעתאתלהיכן

לכפר .אמרתיהמערביתלגדה

ושקדיםזיתיםשל

 .שליהאנשיםאתלראות

ערבים?אנשיםאנשים?מיןאיזה

ראשונהבקרבהדודניםסבתא,ודודות,דודים

 .זיתיםמוסקי .ושנייה

מישהו?עםלדברמתכננתאתהאם

]."[ 

וחתונות,משפחותקצת.נדבראנואמרתי,כן,

מעדיף,שאביהנעליים

אוהבתשסבתאהסוודרים

מהבילות,תהכוסותנחלוקאנו

גרונותינואתתמלאהמתיקות

]."[ 

וחלבבסוכראורזמגולגלים,כרובעלינאכלאנו

הזיתיםכשיגיעו .פריכיםמטוגניםחצילים

בסירתםמשייטים

בצלחותינובשורהאותםנסדרהלבנה,הקטנה

לממשלותמה .פסוקכסימני

 ·:· ""שכזה?ולעונג

קאופמןמזל

גבורותיוברגשת

 ,כעוריהפריזורםכאורואלון:אנוד
עמ' 57 , 2010המאוחדהקיבוץ

אלוןאנודשלהאחרון·לפי·שעהשיריוספראת

האחרון'השירהסוף.מןבקריאהלהתחיליש
שהלכהלירזבתולזכרמוקדשכמכתב,הכתוב

לקולך;קשוביםשאנובשעה"עכשיו;לעולמה:
ילדהחייך;משבילועולההולךההולךלצליל
<עמ'שבים"מילדותךוהמראותהקולותכל .שלנו

האבשלהתחושותמערךאתמפרטהמכתב .) 5 7

אם:היותהאתמתארכךואחרבילדותהלבתו
לצמרמזמרים .הלכנוהטלאיםאל"ילדתי./

לפינתהובלתאוהבתילדייך~תו~תהצח;
 .>םש<לאדמה"מסיפורייךנטףוטלהחי./

הסיפאאלהאחרונות,השירלשורותכשמגיעים
מצטעפות:והעינייםנחנקהגרוןהמכתב,של

ענפיםונוףלחיקה./~בה~תזוארומת"בשעה
ל~פרךתפילהבכנ~יופו~ההרוח,/תנפנף

המשוררכן'אםזהו' .>םש<אבא"שכתבת./

לצעיפימעברעירוםכמעטכנותו'בשיא
עומדהשנים,במשךבשירתושפיתחהמוזיקליות

 .יקירתואתחרישיתומספידעומדונזכר'
אתלספרובחרשאלוןלבנשיםזאת,ועם

הפוךכהדהודבעוריהפריזורםבאורוהכותרת

משנתופריזורםחושךהראשוןספרולכותרת
הצעירהמשורר~םשנים.יובלמלפני ' 1959
הוא , 86לובמלאתכאן'ואילוהחשכה,מןהחל
"אור"הבריאה,מראשיתההיאהמילהאלחוזר

אתכוונתו'נחטיאלבללהדגיש,טורחואף
עלברכהכלומר'"בעורי"."באורו"/הצימוד
מגלהשהואהחייםשלבעור'האורשלקיומו

בעולם.באהבההמביטותהחיות,לעיניים
הםשגםהפתיחה,שיריאללחזוראפשרכעת

לשריהשירים .רגפיביומסמךהיותםאתמבליטים
איננוהמשורראשכר.השנייה,ולבתורעייתו

שכעתיודעהואהמציאות.אתליפותמנסה
ואיש"אשההםוהנבוניםהצעיריםהאוהבים

אולם .) 5<עמ'שו~ה"שירםשינהקשיקשישים
דרים.שנישוזר"אניכמאז:ורומנטיתחיההאהבה

נפלאותלפלאמתכופףניבו;שגבהלראשךאשק
לקיבוץהגלבועממרגלות .>םש<לבך"מולנופל

אלמהנעוריםהחיים,אלמהספרותבארי'
נחתםהקצרהפרקמשותף.גדולמסע .הנכדים

עם·נרעשתהנרגשתהמורכבת,בהתכתבות

חבטבראשוהואלאבאכבתיודעת"את :אשכר
 .) 6<עמ'המשכר"~מבט~ט;ןמחטט

ענביםאשכולשלתצלוםשבחזיתוזה,ספר
בוישהפורייה.כגפןכמוהוובשלים,סגולים
שלעומסשיר'צורותשלשפעיצרים,שלגודש

ושמחתושנינהצלילית,וחירותרחבותמקצבי
שורה.לכללבפראותהלשוןולישתהכתיבה,
רודפיםהאחרוןהעשורבמשךשנכתבווהשירים

שלושהאףולפעמיםשנייםשנייםזה,אתזה
קצהעדהמתנחשלממחזורכפרקיםעמוד'בכל

ההכלה.יכולתגבול
זאתבכלשהיאהאליטרציהתבניתאלובחזרה
להיותיכולזההאלרגית.הפואטיקהשללב·לבה

סביבסובבתשתחילתוג'בליהעלפוליטיבשיר
"כליו"מזימות"ישכךאחרכירקלא .'זהאות
בזבלהואהתיאורמושאישלהמצבכיאלאזין"

זעםבזוהמהכחזירים"מוזנחיםמשמע:תרתי

אתזוכריםמזוודותעםחוזריםאזרחיםעזובה;

 .) 28<עמ'זיקתם"

אנדדאלדן

~עורי~רי iJזוךם~אורו

המאוחדהק•בןץתצאהן

נשזר"ןקנה",במילההמופיעהאות,אותהוסביב
בנימתושונהכההבא,הקצרהמעגלי·אלגיהשיר

זו"לא,לעיל:שציטטתיהפוליטימזההלירית
נזרך;זהבלאטגוזןיךמר.לזרףתבךןקנהלא

זרףקאםאףיזהרעודבךשנזרעזרעלזמןזרי.ף
רקבךןקנהלאנגוזו'מזמןהזמיריםובזעם;

 .) 47<עמ'לזמן"ףןרינזרךלאט;ג;ןילךמרזרףת

אלוןאנודשלששירתובעבר'כתבתיכבר
לשירשניםזהשהתמכרהעליקרמחירמשלמת

ושזירתצליליםעלחזרהשעיקרוהאליטךטיבי'
ישהמצלולית.הדומותעיקרוןלפיהמילים
אינםוהםאותםמביסהצלילישהריבודקוראים
המשמעויותמארגאללהבקיעיכולים

האליטרציות.מסךשמאחוריוההשתמעויות
אלון'שלבשירתושניםרבכקוראמניסיוני
ושרירימאודמודעלהיותשצריךהזה,המאמץ

שהןהדרכיםבסופימשתלםמשורותיו'פחותלא
נופיה,אלישראל'ארץאלמגיעיםשםגעגוע.

שנאהבותוהפלורההפאונהכלאלצמחיה,אל
בגבורותיומצליחאלוןכלות.עדהכותבידיעל

שרף"נוטפילגזעיםלעיזיםלמזל"המאזיןלהיות
במשב"נשחקשהואאףלתושייה"תשוקהו"חש
 ·:· .) 32<עמ'שרב"

וייכרטרפי
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שלשירתוזיקתעלקרטון-בלוםרותשלספרה
שללטקסטיםו;אוישועשללדמותוזךנתן

אתבומביאההיאמרגש.ספרהואהחדשהברית

לתיאו·שזיקתםמשיריובארבעה-עשרעיוניה

בצורהגמרי'לגלויהאומרומזתהנוצריתגיהלו
היאכאחד.ועדינהמעמיקה

רומזניסגנוןנקטה

כדישירי'כמעטואבוקטיבי'

המחוכםהשילובאתלהציג
ביןהללובשיריםשיש

גי'לתיאולוהפסיכולוגי
בקטעימשתמשתכשהיא

המשוררשלגרפיהביו
סופרואובכתוביםשהופיעו

סגנונהבראיונות.ידועל
כנובעבעיקרומצטייר

אתהורסואיננומהשראה,

בכליפירוקםידיעלהשירים
-להפךהצחיחים.השכל
מוסףערךיםמקביהעירב

הפחותלאלהואפילולשיריו
בספריושנדפסוטובים,זךנתן

האחרונים.

המשוררשלהצליבהתמונתעומדתהספרבלב
הזאתהתמונהאתשםפרלובדודהכימאיעצמו.

כךהסרט.עלחולשתוהיאזךעלסרטובפתיחת
בדמותהבחנתיבלילה"מאוחרפרלוב:מספר
וכמועצרתי.למדרכה.צמודהכבישעלשרועה
אתוזיהיתיבקושי'אותו'הרמתיפייטהבאיזה

 .) 54(עמ'המשורר"זךנתןהיהזה ""פניו

מתחוחותהזאתהתמונהשלהמיוסרתקדרותה
משתברת") "המילהאתאוהבת(קרטון-בלום

במובלעתמידשעניינםהספר'דיוניבכל
שלבחלקושנפלוגבוהה,מדרגבייסורים
הספרמעוררכך .זקנתועדמילדותוהמשורר

שנראהושירתו'המשוררכלפיאהבהרגשי
החוקרת.שלבחלקהאףשנפלו

יכאבלאיכאבשאם

מדי

פסינועלהרהוריםקרטון-בלום:רות
הקיבוץזך'נתןבשירתגיהתיאולו

עמ' 131המאוח,ר

בבריתזךשעושהבשימושרואהקרטון-בלוםרות
 .טאבושבירתשלנועזמעשהבשירתוהחדשה
חתרנותשלמידהבכךשישאמנםייתכן

גבולותתמידהחוציםלמשוררים,האופיינית

עלונוודיתלימינאליתזהותומעדיפיםומגבלות
המשמעותסדרימכוחעליהםהנכפיתהזהות

האימפרסיוניסטיתהבוהמהמימינולדו.שלתוכם

המשוררנאבקמונטראלן>בודלודמנו'(דולן'
ראויאבלהאבות.תרבותשלהמשמעותבסדרי

עמדהמתוךפעלעצמו~ישועכאןלזכור
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 352גליון

שלתוכוהחברתי-דתיהסדרכלפידיאלקטית

שלרוחהאתלחדשרבבפאתוסוביקשנולד'
ובאישיותובהגותו"אחר"היההואהיהדות.

כאח.ד

הגותוביןבזיקותשמתמצאמיכלזאת,עם
יהודיםכמהשללהגותםישועשלהתיאולוגית

כ"אחר"ישועאתלראותיכולאינוזמנו'בני
המחיצותלמרותזאתלנצרות."מומר"כגמור'
לנצרות,היהדותביןדורותמשךוהלכושגבהו
ויהודיםנוצריםידיעלבהתמדהשעובומחיצות

סדקיםנבעוהאחרוניםבעשוריםרקכאחד.

החלההקתוליתכשהכנסייההאלהבמחיצות
גלויהתודהולהכירבאנטישמיותלהיאבק
כתבישועשליהדותועלהיהודיים.לשורשיה
באחרונהשיצאישובספרופלוסרדודבהרחבה

עברי.בנוסח

משוםישכזךתרבותלאישאםספקזאת:אף
להפךלישוע.בהתייחסותממשיתשבירת·טאבו

הואישועשלהמיתוס .לוטבעיתשהיאנראה-
אדיפוסאודיסאוס,שלסיפורםכמוממשנחלתו

וטוביםרביםיהודיםכמווזךקיחוטה.דוןאו

המוסיקהליצירותשניםעשרותאוזןכרה
ולסיפורינוצריותלתפילותשחוברוהנפלאות
למיתוסההזדקקותשללטבעיותהצליבה.
העובדהמעטלאבוודאיתרמהזךאצלהצליבה
חיתהזךשלשאמוקרטון-בלום,אצלהמוזכרת

קתולית.איטלקייה
רביםבשיריםכילהראותהצליחהבלוםקרטון

סיבותלהישישועשללדמותוזךשלההזדקקות
ובורליגיוזייםכיסופיםשלסמןהואישודומות.

מיוסרנוודי'מנוכר'למשוררמעולהדימויבזמן
רגשיתאמביוולנציהנאמנהמייצגהואוחתרני.
והרסנות,לשנאהואהבהחמלהביןקוטבית
פעילותוזך.שלבנפשוהשוררתלזאתהקרובה

נבעהבבשורותמצטיירתשהיאכפיישושל

הולמתוהאפוקליפסהאפוקליפטי'נפשמהלך
הישראליתהמציאותלזךנראיתבוהאופןאת

אבלנמשך.שהכיבושככלוהולכתהנשחתת

זיקתואתלכרוךלקרטון-בלוםנראהיותר-מכל
-נפשועלהמכבידהאבבתסביךלישוזךשל

ההשתוותצירבעיניההואהמיוסרהצלובישוע
הזאתוההתמזגותצלובים.שניהםלאביו.זךבין

והבןהאבכיהוכרזבההך;~~הבשדהמתרחשת

מרתק.פסיכולוגיגילויזהוהם.חד

שתלהפרויד'בעקבותכאןהולכתהמחברת
התסביךשליובתוצאותגיוזיותהדליאת

מקורםהאלוהייםשהדימוייםגרסהואהאדיפלי.
אשמהכלפיושמרגישיםהאב,שלבאידיאליזציה

במיליםמודעות.לאאומודעותרצחמשאלותעל
אתזךשלשראייתוסבורהקרטון-בלוםאחרות
היא 1בשיריםהמתגלהישובדימויאביו

עלכלפיועמוקהמאשמההנובעתאידיאליזציה
קשה,בידובבנםבאםשלטהאב-אדיפלירקע

עריץ.בדיכוי

מסבירהאדיפליהקונפליקטאםרבספקאבל
והןלאביוזךשלאיבתואתהןהצורךדי

שלדימויועםמיזוגוידיעלשלוהאידיאליזציה

ביוגרפייםקטעיםהחוקרתמביאהבספרישוע.

המתחריםאלה,קטעיםהמשורר.מחייעוצמהרבי
מאפשריםמנתחת,שהיאהשיריםשלבכוחם
יחסומצטיירמתוכםבמסקנותיה.להרהרלקורא

מאבקשלאדיפליכסבךדווקאלאולאביוזךשל
נרקיסית",כ"בעיהאלאאכזרית,סמכותעם

ובתחושתלעצמואהבתובתשתיתשפגעהכזיקה
שלו.הערך
עצמואתלשקםכדילפריזעקרזךשלאביו

שלחהשנתייםבןובנואשתוואתכלכלית,
התבררשניםלאחרהתאחדוכאשרלאיטליה.

והיאהמשפחהאתלפרנסמצליחאינושהאב
להתבזותשנאלץהאבמרודה.בעניותחיה

המשפחהעלגזרומתישה,מלכלכתבעבודה
הפכואלהכלכבד.דיכאוןשלאווירהבעריצות

ומרורים,זעםומעוררתמאכזבתלדמותהאבאת
מהזדהותלהפיקכדיאיתהלהזדהותשאי-אפשר

היינץהפסיכואנליטיקןוערך.כבודשלתחושות
תלויהשלנוהבסיסיתהערךשתחושתחשבקוהוט

אביונערץ.ואבמעריצהאםשלבהפנמתם
דברלתרוםהיהיכוללאזךשלוהמיוסרהנכשל

עלממנה.גרערקהוא .בנושלהערךלתחושת
אמפתיהמתוךלאבהמחילהמדועיובןכן

ישוע,שלדבמותושלווהאידיאליזציהשהבשילה,
המשורר.שלבנפשווהחלמהתיקוןשלשלבהיו
לצירנהפךוישועלייסוריםשותפיםעשובהם

שלהם.וההתמזגותההשתוות
בסבלותיועמולהשתתףלאב,למחולהיכולת

עברשכבראחריאפילואיתר'ולהתמזג-להזדהות
והשירההמוסיקהשלמקורההיאמהעולם,מזמן

-בנפשוהאצילותשלמקורהזך'שלבנפשו
קולשמעתי"לפתעבצלילים:והצלתההאצלתה

'שהיההמנגןהואאבישלאוידעתימופלאהנגינה
כיהבינותיאבל .צערומרובנגינהקולותשונא
כלמקורוהיאבאוזני'הנגינהנשמעתבשלורק
(עמ'אחרים"ובמקומותזהבספרישכתבתימה
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פרוידשלההסבריםאתלראותשצריךייתכן

שלהערכתיאףזה,אתזהכמשלימיםוקוהוט
עליותרומסתברעזאורמטילקוהוטשלהסברו
הצורךאתמסבירקוהוטהמשורר.שלנפשוסבכי

עמוההתמזגותואתהאבשלבאידיאליזציה
לתקינותעצומהחשיבותבעליכאינטרסים

הנפשית.

קרטון-בלוםרותשלספרהאתלראותאפשר
זךשלהבולטיםמשיריושנייםביןנפתלכקו

אביועםהמשוררשלההתמזגותשעניינם
הואשבהםהמוקדםישוע.שלדימויובאמצעות

שיריםמתוךאחד''רגעמאודהידועהשיר

'צלצולהמרגשהשירהואשבהםהמאוחרשונים.

שאניכיווןהקובץשיריעםשנכתבבדלת'
המאוחרהשירבהם.נכלללאאךבסביבה
נפשיתהתפתחותבווישהמוקדם,עםמתכתב

בשניהםהזמן.במהלךשהבשילהמחוכמההנובעת
ושלעצמושלכדימויישועעםנפגשהמשורר

וחמלה.יאושכיסופים,שלבמצבכאחד'אביו
שלאפשרותנרמזתהראשוןשבשירבעודאך



העייפותמנגנותהמאוחרבשיר ,עיןלהרףגאולה
המאוחרבשירגואל.שוםבואיןוכברוהאכזבה,

מהגאולהמשהושישהמבשרתאחרתחוכמהיש

אותולמנועוביכולתהייאושאתלהכילביכולת
לאיכאב"שאםבזה:אךודי ,~tירכאבמלגרום
קרטון-בלום:רותשלכדבריהמדי",יכאב

להשגתהיחידהשהדרךהואהנוצר"הרושם

גאולה"המושגהנמכתבאמצעותהיאהגאולה
 ·:· ,) 120<עמ'

גלדמןמרדכי

החשכהאתחה i"מ

 "י~·.ע~

מאנגלית:רוח,גבישיורבין:ריבה
 , 2010לשירהקשבהוצאתלשם,גיורא

עמ' 63

עלתהיוהנסבורג,ילידת ,ורביןריבההמשוררת
למשטרהתנגדותהעקב-1963בלארץ

רבותפעלהכאןאפריקה.בדרוםהאפרטהייד
ליוצריםהישראליהקוראשללהתוודעותו

כתיבתה,עברית.כותביםשאינםישראלים
יכולשמשוררמוכיחה ,הארץבנופיהמושרשת

להרגישזאתובכלהמקוםבשפתלכתובלא
אליו.רבהשייכות

רוחגבישיהשישישיריהקובץשלבתרגום
עלהעבריתהשפההרףללאמהדהדת

קורהכךתמידשלא ,לצייןראויהשתמעויותיה.
האמיץהחיבורניכרורביןאצלמתורגמת.בשירה

המתרגם,לעבודתהודותגםהלשונות,שתיבין
כתיבתהששפתאףכילהוסיףוישלשם.גיורא
עסקהעצמההיאעברית,אינההמשוררתשל
כךלאנגלית,מעבריתבתרגומיםמעטלא

להנהירהךך·סטרילשוניבמסלולשההתנהלות

היטב.

שלרבגוניגבישימיפויהוארוחגבישי
ח.ר 'tההואהתייחסותםשמושאוהגיגים,תחושות

איתר.היחסיםומערכותהמשתנותזהויותיועל
מהחייםוחוויותיהחיותהאתהיונקתשירהזאת

אשה, ,גבר-לקיומםאישורותובעיםשקורים
נסתרות.נימותהמדובביםנוףומראותטבע

אמירותמהןומפסלתמיליםלשההמשוררת
באירוניה,המהולחשוףקיומיוכאבאישיות
המשתקפים ,יחדגםורכיםקשיםרוחגבישי

שמתעתעים"כדרךהמתעתעתהנופיתבמורכבות

כקשה ה~ך~~סרר /-יםבקרקעיתדברים

אםוזה,עיניים", ז.ח~~-האורכרך./והקשה

החייםמרקםשלגרפיהטופוהמיפויגם ,תרצו
מהשירים.העולה
נראהשבו ,ורביןאדםמשלציורהעטיפהעל
גםאנושית.דמותהמזכירהבתנועהנטועעץ

'עץהשיר .כאחדודומםחיהואהעץבשירים

לציוראילוסטרציהלשמש,יכוללמשלהמזוזות',
עדהעבות,/ופארותיוהגזע"מןהחזותי:

~ךל;תהלח,/הלבןבעץחיוניות/המותניים,

ורבין:מצהירהמזוזותי","אלואנוש",דמויות
הממתינההחברהואחים,אם-משפחהבני

זוגבןעצומות",שעיניהמחוקה"אשהלמותה,
בין·'תקשורת :אירוניתשכותרתובשירלשעבר
ועוד.מינית'

מצטייניםוהםבשירים,רוחשמיוחדחייםקצב

"עץהאור:לגוניהפתוחהשופעת,בציוריות
השביל;בצדהמומהככלהבלובנו/ניצבתועה
העץאבלכבדיל".עמוםהצל;מןהמזדחלוהאור

עקיףביטויגםהםהמטאפוריותושלוחותיו
אתלפעמיםבהעדפתהולהתחדשות.למחזוריות
בשללהמשוררתנתליתהעקיפה,האמירה

הדשאלפרוות/"מתחת :כגון ,יוהשתמעויות
אצבע;אחרגיששהמסוקסתאצבעהמצטמח;

נחרטה".צמיחהוטבעת

אתמאודמזכיר'קומראן'היפהפההשיר

טבעלשיריובדומהואב,אסתרשלכתיבתה
לביטויאמצעיהנוףכאןמשמש ,בקובץאחרים

קולקטיביאתוסבומשוקעורגשי.הגותימהורהר,
"מלמולבתוכוהלוכדצלולגבישכולווכל

שהיאתמונה-פיהן"פוערותו"מערותעננים"

הקוסמייםהממדיםשניאתהחובקמטאפורישיח

מתזזתהמעגליתהסחרורתנועתושמים.ארץשל
מאה"באנקתמתדובבוהנוףופנימהמטהמעלה,

ובכל ,דברלכלנוףשירלכאורה,שופרות".
 ,שבוהכובשתהארוטיקהדומיננטיתכךכלזאת
הדוגמאותאחתאחרים.רביםבשיריםגםכמו

האדמה;הגלילמן"בדרךאור':'~רבותהיאלכך
ואחראור;לפרוותמתחתרכים;שדייםתופחת

נקיקיםאללירוק;מבעדצהובהכורעתכך
עמוקים".מוצלים

מוסטלכאורהשבהםאחרים,תיאורייםבשירים

ומצוירים ,מטאפוריכאמצעימהנוףהדגש

תיאורמשמשעדיין ,רקעועלשוניםדיוקנאות
ולחשיפההמוסכמותמןלערטולאמצעיהמקום

ב'עירום'כמוסים.אנושייםמאווייםשלאמפתית
בשלווה""הולכותקאסםבכפרהנשים-

ראש.ועדרגלמכףמכוסותכשהןבסמטאות
כגבהמתרומם/שהקירעדכשורה;"הכל

ר ijזואוהבות/בידייםורדרדותעדששופשף

הגדול'.'האורבזעת
הםורביןריבהשלהשיריבעולמההקונטורים

הדברומעוגלים:רכיםופעםומוצקיםחדיםפעם
ש;ךק,מצלולבעליבשיריםאחדמצדמשתקף
לתוךגולשת;"אניבינאישי:בקשרמתחהמבטא
רקשומעת/אניחפזונושאת ,הנחשיצחוקך

אותימלחששאתהוחרישית."מדויקתבהקשבה
ובטוחה".משוננתהנחשי;חומךתוךאלפנימה,

הרךהמצלולאחרשביהולכיםאנחנו ,שנימצד
לטבע,המשוררתמתחברתשבהםבמקומות
גלגלוחלקים"עליםהחיים:ולשמחתלאהבה
וסוגסטיבי.נפלאלשונות",עלכייןגשם/אגלי
בתיאוריהמאופקתהליריתהנימהפעםלאאבל

צעיפיםקורעתלזעקהמקומהאתמפנההנוף
דבריםלי"אמוררגשי:בזיוףכשמדובר

ולהאפילוקולךאתלעבותלךאלפשוטים!/
ושברוהחלון;אתניפצואהבותיאיתי."/דבברך

עמודאתוהרסוהקיר;אתערטלוהדלת,את
ביתי'.'שלהתיכון

המפתחהיאאורידיקה'של'שירההכותרת
 ,קיומיממאבקעייפותשעניינו ,לשירהמיתי

החשכהאת"מוחהאניוויתור.פנימההתכנסות

המשוררת,כותבתמעיני",

את~ךא;תז;חולאשעיניה
שלשירו ,כזכורהאמת.

ללבםמאודנגעאורפיאוס
ופרספונה,פלוטושל

"מוזיקהצלושרכאןואילו
ובניגודנשמעת'.'שאינה

מבטושהפנהלאורפיאוס,
אורידיקהאתואידבלאחור
החושבתזוהיאכאן ,שלו

והפעם ,לאחורלפנות
הדומיה"אללוט,כאשת
בשירתנומות".המלאה
נאמרכברהדבראחר

 ,גירגולם"הואמפורשות:
~רםאופקים,שלאדון;
 iמלח,נציבהיא iאדמה~

דמעותשלמר/נטיף
פגישותלהישהקרה'האש'אדוןועםשחונות'.'
 .זמןממרחקי~תףק;ת
מלפיתתרבניתבפסיקההמשתחררת.כאשה

חירותאתלעצמההמשוררתמרשההדתית,ה~בף
אינניכישאמרס"חלמתיהאירונית:האמירה

מברסלב.''בשורהבשירוכן~בף"
בנימותבשיריםעמוקהשזוריםהנושאיםאחד

בשירהזמן.פסעלוהמוות,ה~קנההואשונות
לקיים,נרדפותמיליםהןוחלוםצורך'שרידים'

השירכותרתהמשתנים.הזמןולממדילחולף
הדוברתשלמבטהמנקודתבחומק,נאחזת

גםהיאההדחקההזקנה.אתהמדחיקההמודעת,

בצדנעורים.מאהבתבזיכרוןההשתקעותבעצם

לאביההקינה<בשירוארנוןמוותעלואשמהכאב
אחרת,נימהגםישנהג'ינג'י')של'הסתלקותו

שנשיקתוהמלאךבדמותמרוככת,השלמהשל
שעיניהמחוקה"אשהפניחיממההגדולה
בחלוקואותה;עטף"והואסיכויבחוסרעצומות"

ורביןריבה

ררחגבישי

אכלם" :נל'!lנc~:ג

 י--»י•""

הצמרי",

שירשהואהפותח,השירבציוןאסיים

לאמתהקודשים""קודשאתהמסמיך ,ארספואטי
של~גי"בלשכההמצויהוהתמציתיתהכמוסה

אמת"רודפיהמשורריםשלנחלתםול~~ים",
גלעיןכבתוךהדבריםשמוריםכאןונוטריה'.'

שהרי ,כךואמנםוצמיחה.נביטההמבטיחפרי

הראייה.לטווחשמעברדבריםגםקולטתהשירה

·:· 
כן-דודיערה
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ו
משחקשלהאסתטיקה

ההיגיון

כרמלהוצאתהמשאלות,כלאוקובר:סם
עמ' 276 2009

 •וקוברסםשלהשישיספרוהואהמשאלותכלא
לפסיכולוגיההמחלקהמןוקוברסםפרופ'שהוא

בנותהןהאלההעובדותשתיחיפה.באוניברסיטת
עיסוקושעיקרמיבידיספרותכתיבת •משמעות

לכדישהגיעספרותיוניסיוןניסויית,בפסיכולוגיה
דבמפחדאתהממיספרים:שישהשלכתיבתם
(ספרייתהליצןהיות),לפני 1990 ,המאוחד(הקיבוץ
 ,) 1997(כנרת,כלילהכשלושחלום ,) 1990מעריב,

(אסטרולוג,השלישיהדיןגזר
(ביתן,הזוגותמשחק ,) 2002

 ,(כרמלהמשאלותכלא ,) 2005
2009 (. 

מיבידיהזההכתיבהריבוי

עצמומגדירהיהלאשמעולם
זאתבכלהואמקצועי',כ'סופר
מושכתספרותיתמשימה

המדוברשאיןאףלב.תשומת
כפימופתית,עבריתבספרות

אותהמכיריםשאנחנו

שלההקאנונייםמהכתבים
בכל ,ימינוועדהמאהמתחילת

תופעהכאןמתגליתזאת
להשישכתיבהשלמיוחדת

הערכיםששניאףואסתטית,פואטיתאובססיה

וקוברשלההתעניינותמאופקמאודרחוקיםהאלה
בלתישלוהכתיבהספרותי.טקסטככותב

מהאו •פואטיותמהמצאותרחוקהמטאפורית,

תחבולותמשהו:דוחהאקדמיתבלשוןשקרוי
שבאהככתיבהנראיתאינההיאובכללפואטיות,

 ,לשוניליופיספרותקוראשלרגילהתאווהלספק
קיומימצבשלמזעזעלחישוףאוהמצאהלכושר

מחוץבמודעפועלתהיאמטאפיזית.עמדהאו
ובמובן .ספרותשלהמסורתיותהציפיותלמרחב

שנמנעתספרותככתיבתאותהרואהאניידוע

'ספרותית:מלהיותבמודע
הבדיוןשלהסגנוניתהמסורתמןבהתרחקות

שלמאודברורנתיבלעצמובחר,וקוברהספרותי
העלילה,שלהחמורהללוגיקההמתמסרתכתיבה
מתמטיות'תבניותשביןביחסיםלהסתכלותכלומר
נוצקיםכשהםמעבדותשהןהתכניםלביןריקות'
המוכרבנתיבפוסעוקוברכינראהלכאורהלתוכן.

של Nonsenseה·אוההיגיוןמשחקיספרותשל
כארץ(אליםקרוללואיסהמספר·המשורר

הידוע)החמשירים(מחברליואדוארדאוהפלאות)
 ,הלוגיהבדיוןשלביותרהמובהקיםהכותביםשהם
אמניםשנישלהספרותיתהפנטסטיותדווקאאולם
אתגםלהוסיףאוליהיהראוי(שעליהםאלה

מורגנשטרןכריסטיאןהגרמניהשחור''ההומוריסטן

הואבאשר ,ברמרקורחוקהשלך)גרדוםשבירי
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הפשוטותהלוגיותבתבניותלהתבונןמבקש
 ,הריאליהמרחבבתוךבהבנייתןדווקאוהמורכבות

הממשותשלביותרהבנאליאפילואומרוהייתי
מפסיקיםוקוברשלשסיפוריובמידההריאליסטית.

שורתשבובמקוםקורהזההריריאליסטיים,להיות
הטקסטשלהיכולתגבולקצהאלנמתחתההיגיון
היאדווקאושם .הממשיעלכסיפוראותהלשאת

וחתרנית.ערמומית ,מאודמשעשעתלהיותמתחילה
איזווקוברשללסיפורתלייחסבליגם ,ובכן

הספרותבתוךמאוד'חשובה'ספרותיתעמדה

 ,ניסוייכפרויקטמעניינתהיאימינושלהעברית
ובמידה .שמאמיןהזה,לכותברקהשמורהכדרך
איןעדהמשעשעתבאפשרות •צדקשלמאודרבה
שלמדירבהמידהבהשישעמדהבכלשישסוף

עלסיפורהואהמשאלות''כלאוהיגיון.רצינות
שלובקריירהשמואסדו·פנים),(לוחםמארס

איששלהקריירהבחייל'התגלגל'ובוחרכמתאגרף
ואחרחיפהבאוניברסיטתלפסיכולוגיהבחוגסגל
שלהפרטיתהביוגרפיהעירייה.פקידשללחייוכך

העולמותשניעלפרטיםשלשפעמספקתהכותב
אתמשנותהריאליותהנסיבותלאאשרהראשונים,

לחיותםלכדאיותביחסהטיעוניםאלאתוכנם
וב'מופרכותשלהביחסיותלמשעשעתנעשית

מוזרבאופןזה.לצדזההעמדתםשלהמשכנעת'
בפסיכולוגיהלאכשוניםנראיםוקוברשלגיבוריו
לטיעוניםשלהםהמשתנהבהתניהאלאשלהם,
שיוצקיםלטיעוניםבהתאםמתחלפים,לוגיים
 .המשאלהחיים.שלמשתנותנסיבותאליהם
אתומעתיקהנתונההיאשבתוכהללוגיקהעיוורת
במקוםחוסםלקונעשית .לגלגול"מ"גלגולעצמה
שבתוכוסגורלמעגלבכךנעשההאופקפותח.לקו

 .לפורצוושובשובהמנסיםהעכבריםמתרוצצים
הקומיקסבסגנוןשהאיורהמשאלות""כלאזהו

אותומשדראהרונךב)אולגהידי(מעשההאמריקאי

 •מדריךמטאפוריכקודהספרמעטיפת
ומצחיקהאירוניתוקוברשלבכתיבההשכלתנות

ללוגיקהשגםומשוםדידקטית,אינהשלעולםמשום
שלמשועשעבחיוךמתייחסתהיאעצמהשל

כברשחצהלפסיכולוגיה,המחלקהמןפרופסור
עכבריושלהניסוייםחדראתדייןרבותפעמים

יכולוהואשלהם,המשאלותבכלאהמתרוצצים
 ·:·עצמו.שלולמשאלותאירונילהיות

ליפסקראכידכ



והיצרהיצירהמקום

 ,מדיצ'ימארץמהגוניעץהרפז:לאה
עמ' 126 , 2010 ' 77'עתרןספריהוצאת

ברובועוסקהרפזלאהשלהקצריםסיפוריהספר
 1לחייהןהחמישיםבשנותישראליות,בנשים

מאווייהןאתלהגשיםמסוגלותאינןאךהמבקשות
הגבריםעםומאבקיהןיחסיהןנוכחבעיקר

כתהומותכמעטמוצגיםאלהיחסים .שבחייהן
עליהןומכבידכשנוסף 1לגישורניתניםבלתי

אמהותיהן.ובעיקרלהוריהן,ביניהןמתחלעתים
באמצעותמודגשתאלהמאבקיםעוצמת

מהצדהמלחמה.מ"אמנות"הגזורותמטאפורות
ניסיוןלצדוהישרדות,קיוםמלחמתזאתהנשי
עבורהנשי-האישי.בסטאטוסשינוילחוללכושל

ושימורשליטהלשםמלחמהזאתהגברים
מצדכתובה"לאל"בריתהזוכהעליונותם,
ניצחוןזובמלחמהאיןהנשים.שלאמהותיהן

באחד 1ואכןכמוות.לעתיםהכבד 1מחירללא
הקונפליקט,אתמסייםאינוהמוותגםהסיפורים

"שבהבעלה,בידיילדיה><עםשנרצחהוהאשה
אתלתקןניסיוןבמיןתקופה,מדילחייו"

לרצח.באחריותשותפההיתהכביכוליחסיהם,
 1מיתיאופינושאתהמלחמהר ryאבסיפור

מלחמהאלותשחלקןלוחמות,נשיםבהשתתפות
לוחמותוחלקןהנורדיתמהמיתולוגיה

גברים.כרוצחותהמוכרותהיוונית,מהמיתולוגיה
הגיבורותשלנשיותןעלוהחנקהשמרנותכבלי

באמצעותביטויהמקבל ,מרכזימוטיבמשמשים
המתוארת ,הספרנקראשמהשעלמטאפורה

תיבהעלסיפורזהומשפחתי.כסיפור-מיתוס
אחד·אשתולאהובתושבנה 1מהגונימעץמופלאה
ימי·יבניימי.בעברשםאיהמספרת,שלמאבותיה

וכלאבתיבה,עשהבריחיםושלושהמאה
אתולאלףלבלוםכדי ,אשתואתבאמצעותה

תיבהשדומהתאמרוהפראיות.תשוקותיהחיות

שהתקינוהימי·ביניימיתהצניעותלחגורתזו
כנראההיהודיהגרבבהיעדרם?לנשותיהןאבירים

שלאפינות,ללאמעוצבתהתיבהיותר:מתוחכם
בתוכהכולאתאינההתיבה-מכךוחשובתכאיב,

שמופקדומיגופה,בתוךמצויהאלאהאשה,את

הנשיםאלהלדורמדורולהעבירהעליהלשמור
למסורתסודשותפישאינםהגברים,ולא ,עצמן

 .זו
 ,איסוריהןאת"הפנימו"הנשיםאחר:לשון
השמרניתוהתרבותהמרותאתעצמןעלקיבלו

שימורסוכנותמשמשותואמהותיהןהגברית,

אתכמותןלדכאבנותיהןאתומחנכותהמסורת,
"רק-לבנותיהןשבהוראתן 1תשוקותיהן
בחגורתאותןחובקות-ומעלה"מהמותניים

הדיכוימטאפורתומסרסת.דמיוניתצניעות

הברבריהנוהגבתיאורהסיפורים,באחדמוקצנת

כך ,בנותיהןאתלמולהבדואיותהאמהותשל
מתואראחרבסיפורממין.ליהנותתזכינהשלא
כיובריהחתונה,ערבבמקווה,הטבילהטקס

לו".מותרתש"אתמשעהרקמותרתהמיניות
מרביתשלמעצוריהןאתמסבירזה"חינוך"

העולםביןמוצאללאהנעותבסיפורים,הנשים
החברהלביןאמהותיהם,שלהאיסוריםמלא

והנהימינו.שלהשוויונית,ולכאורההמתירנית,
מחופשליהנותיכולותשאינןמתבררבהתבגרן

להיוולדשהקדימומשוםגםוהיצירה,היצר
משוםגם ,השמרנילעברבטבורןקשורותונותרו

ה"רבב"אתלהסירקשה ,ישראליותןשלמרות
מעול ,הוריהןשלהשואהמטראומתבהןשדבק

<שתייםמחירבכללהשיאןהמבקשותהאמהות
כיוגםרכות>,כילדותהשואהאתחוואףמהן

מבקשים"שלהן"הגבריםהסיפוריםבמרבית
אתלאמץמניסיונןחרדים ,·עברבעולםלשמרן
גבריותם.עלהמאייםהתרבותי-חברתיהשינוי
אינן ,ככולןרובןהגיבורות,דברשלבסופו
שוויונית.מודרניתבחברהכנשיםלחיותמעזות
קדימה,המופנהמבטןנכשלות,כשהןגםאולם
 .מאחוריהןעברןמשקעיאתלהשאירכמה

כמילפה,אלהלנשיםמשמשתהרפזלאה
תקופת ,תקופתןאתלתעדעצמהעלשלוקחת

השנייה,העולםמלחמתפוסטשלמעולםמע~ר
מהסיפוריםאחדכלבאמצעותהמתירני.לעידן
החלטה,אפשרויותמגווןבפנינופורסתהיא

ומחופש.מבחירההגיבורותנסותכיצדומראה

חלשותכנשיםמתוארותאינןהןשלרובאף
במוסכמות,בועטותמעטותרק ,אומץוחסרות

עלויתורתוך ,לבדןעצמאיים,חייםלחיותכדי
להילחםמוכנותבודדותרק .ביטחוןונוחות
שעליהן,אוהשוביניסטיהגבריהעולםאתולאלף

 ,האולטימטיביהגבראתמחדש"לברוא"
הגשמהויכולתמרחבייתןמחדאשר ,האמפאתי
שדרה.עמודבעליהיהומאידךעצמית,
גם ,העצורהיצרלצדמסמלת,המהגוניתיבת

מהנשיםאחתלאאףאולםהיצירה.דחףאת
למיצוילהגיעכדיהבריחיםכלאתמשחררתאינה

למיצויהגיעושלאכפיממשבאמנותה,ולהגשמה
ניכרת,אי-ההגשמהוהחברתית.המיניתעצמאותן

עבורהריקו.דבאמנותהעוסקותבנשים ,למשל
חולפתאפיזודהרקהיההריקודמהןאחת

כמיהותשלקצררגעבהווההמעוררתבנעוריה,
לדרךהריקודאתהפכההשנייהויצריות.ישנות
רקלאממש,חייהאתמצילוהואחיים,

 .לריקודמורהאלאהיאאיןאךכמטאפורה,
,דומהאוטוביורגפינופךהנושא ,האחרוןבסיפור

אתלהגשיםלהצליחועומדתמחליטהשהמספרת
 ,העברמחסומיאתפורצתהיאכסופרת.עצמה

"חדרעלגברלמעןומוותרתשבהשהיאאף
אתודלף,וירג'יניהאצלכמו ,<המסמלמשלה"

ליצירתה>.הדרושהנשימהמרחבואתעצמאותה
משלימהעצמה,עםשלמההיאכינראההפעם
מסתייםוהספר ,חשבוןבאהשעמםמיעם

המתים,הוריהמצלבשחרוראופטימית,בתחושה
למקומםבאשרריאליסטיותהחלטותבקבלת
ארוטיובקתרזיסבחייה,והיצירההיצרשלהנכון

המינית.השמרנות~~ליעלתירג,הקוראמשחרר
אימוץתוךכללדברך.נכתבוהרפזשלסיפוריה

לאשהשמורתמידוכמעטהנשית,המבטנקודת
דמותאחדים<ובמקריםהגבריםהסיום.אקורד

חד-ממדיים,כללבדרךמשנה,דמויותהםהאב>
לסווגםניתןהתפתחות.תהליךעובריםואינם

שלרצונותיהבידיהמאויםהשמרןסוגים:לשני
החופשיתברוחההמתבטאתאחרףתהובידיהאשה

אלהואתאמנותה,באמצעותלהגשמהובשאיפתה
בעלנמצאמנגדולקעקע:לקרקעמבקשהוא

 ,נשיאלטר·אגומעין·אמנותית,גישההרהנפש
משענתבבחינת ,מציאותילא"מרחף",הואאך
המלאךלדוגמה: ,רצוץקנה

משמיוהנופלהסיפורים,באחד
ללאעולמות,ביןמרחףונותר
להצילמבקש ,בגורלושליטה

אשה-ילדה,בידיולהינצל

גברלדמותבעצמההזקוקה
זהאיתנה:משענתשישמש

 ,האחרוןבסיפוררקמופיע
הואכינראהעליוהמידעוממעט
שהגיבורהלוויתורהראויהיחיד

למענו.עושה
ראויהקובץאתהחותםהסיפור

 ,לספרכאפילוגלהיחשבבעיני
תובנותבאמצעותויגלהוהקורא
בסיפוריםגםחדשותופנים

גםהואלטעמיבכךהקודמים:
בחופשגםמצויעושרםיופיים.אתלגלותמסייע

הסיפורים,אתלהביןהקוראבידיהנתוןהפרשני
שונהבאופןהנשיות,הדמויותאתובייחוד

לאהגםעמדהכךעלהסופרת.שלמכוונתה
הספרעורכתועםקהלהעםשקיימהבשיח ,הרפז
נובעזהפרשניחופשלספרה.ההשקהבערב

מהםברביםהסיפורים:שלומסגנונםמאופיים
קטועה,השפהלשירה,פרוזהביןהמרחקקטן

בסמלים,עשירה·אסוציאטיבית,מהורהרת
חזקותובנגיעותשיריות,ומטאפורותמיתוסים

·מודע.ותתחלוםוערבובהפנטסטיהממדשל
ליניארית,בעלילהמתאפייניםאינםהסיפורים
פתרון.ללאפתוחים,קצוותמותיריםהםוכאמור
בחלקנוסףוהפואטיקההפרוזהממדעל

 ,בדוישחלקו,אףאוטוביוגרפינופךמהסיפורים
מזדהההמספרתכאשר ,האחרוןבסיפורהמתגבר

וכותבת:הרפז,לאהבשםבספר>השנייה<בפעם
ועונה:הגיג"כללתעדשליהשיגעוןהתחיל"מתי
והפואטיקההפרוזהמתמזגותכךארבע.בגיל
מורכב,סיפורלכללה"דוקומנטציה"עם

מסעשלרושםסיפורים,שלבשרשרתהמטביע,
דרךהסופרת,נשמתשלעצמיגילוישלומשא

העברומשקעיבחייההגבריםיצריה,משבריה,

תווךכעמודיהמשמשיםאלה,מוטייבםהוריה.עם
האחרוןבסיפורמובאיםביצירתה-אמנותה,

המתוארעצמוהיצירהתהליךשלהגלםכחומרי
לקוראומאפשריםכמעט,טכניתבדקדקנות

לראותואףובמשמעותם,בסיפוריםסדרלהכניס
 ·:·שלמה.אחתכמסגרתהספראת

גרזזנכרשמעזן
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קשבהוצאתשבלב,החיהאור:אמיר
עמ' 84 , 2010לשירה

אולהתגלותכמיהה

שיעוריםשלושה

באהבה

מרשימהשיריםאסופתהואשבלבהחיההספר
בנויהספרשנים.עשריםבמשךשנכתבהביותר'

לאהבה.שיעורהואשערוכלשערים,משלושה
העיקריים.נושאיושנימוצגיםלספרבהקדמה
נאהבים:שניביןדיאלוגהואשבהםהראשון

כף./להלחםאיךלי"גלה
הלילהבראשך.מחזיקאני-

איךליגלההעשב./מןעולה
שוחהאני-כף./להלחם
עכשיוכריש./כמולביסביב
קיים."איגףאותף,ה 'tיואני

חיפושהואהשניהנושא

ולאשה.לגברהגדרהאחר
הנקבהאתרואההזכרכיצד

אמיר .אותוהיארואהוכיצד

ובהומורבאירוניהמציגאור

ביןהפעורההתהוםאת

יצור;הוא"גברהמינים:

אלאונותמימות./עדגלוי
יצוריושאול./בואיןעל.

 11מעשים.בועושהאיננה;הטבעלעצמם,דרוכים

החיה,כולו:בספרמשתקפיםאלהנושאיםשני
האהבה.משכןשהואהלב,הגוף.שהיא

מלחמה;להלזוז?;איןלהבחיקה;למה"הטבע

לא/לא,-להשחיתהאברבר'/הגו ;בו·אלא
לאדוןשרידה".ערומתפשוטה;טבעמלחמה.
שגויות,לעתיםזו'עלזהשונותהשקפותולגרבת
מעלהגשרואוליתהום.ביניהםפוערותאשר

האהבה?הואהתהום

ראשוןשיעור

 .הראימולבבדידותמתרחשתלאהבההכמיהה
דולקותבביתהמראות.אתשוב;עוטף"הלילה
הראי'שמןזהמלבדמבט;איןבאורגםנורות.

הנכסףאותו":רואהאותי;שרואהמהאלאאין
וקוראהערטילאיותמתוךהאהובהגוףאתבונה
לך"לךהאלוהי:הכוחמןאליולבואבחושךלה

פצעאלי'/בואלך'לךשלי'/אלוהיםמגופך'
באמת,,המתעיני,געפני/געשיניך.בחלקלבי
בתחינה 11 •בכיאצבעותעדביעלהיו./תותאל

שלבומבקשהנכסףאוקסימורון.קייםלאלוהים
מגלההואננשךלבוכאשראךהאלבשינייפצע
התשוקה:שלוהמשפילהשחור ,הארורצדהאת

העוראלכלב;כמוצלךאלאותי"קושרת
שורקתאתארורהבחושך··;הריחאל ,הבוער

גבה;אתלימפנהכהולכת,/ופונהבחזה,/לי
 ,הארוךשערהאתערפה,/כתפיה,עגבותיה,את

16 
 352גליון

שנישלוהלחמהלחימההיאהאהבההשחור."
משינינגרםאשרפצעשהיאומפניזרים.גופים

להיקראאםכיבשם.להלקרואאסור ,האל
תפוג,האלוהשגחתהקודשחילולזהיהיהבשם

השזיף,פרחילך.;אקרא"לאתמות.האהבה
כשקוראיםמתיםהדובדבן;פרחיהסויה,פרחי

אםנובלאשרפרחהיאהאהבה 1/בשם.להם

 .סודו ,שמומתגלה

שנישיעור

אלממיתה.המציאותמציאות.אינההאהבה
צורךוישלמותנמאסכאשרפוניםהאהובה
כאללהתייחסישהאהובהאלבאהבה.אמיתי
פעולתלב.אליהולשיםאחריהלרגלאויב,
מסכה.בעצםזואךכמלחמה,נדמיתאמנםהחיזור
אתמקבלתהאשהשבזכותומקדיםמשחקמעין

וירשוםאחריהירגלשהגבררוצההיאמבוקשה.
משתפיהנסתרים,המבואות ,המשמרעמדותאת

הכנהדורשתהיאהשכירים,הרוצחיםהפעולה,

יהיהלא"וכברהגורל:ביניהםייפולעדמלאה
לאחרהרצח",סיבתומהיהכפולהסוכןמיברור;
המשחקהמצאתלאחרלהסירה,ישהמסכהעטיית

מלחמה.משחקאינהאהבההלוח.אתלקרועיש
להצפיןעדות.כללהשמידצריךלאהובבשביל
אשרבחייםרגעהיאהאהבההכל.לשכוחמחדש.

המכסהשכרוןהיאכולו.היוםאתנותניםלו
מהדברהיאזיכרון'.'בהשאיןאחת"בשמיכה

התאיינות.תתרחשדמותלותהיהשאםמזוההלא
להתגלות.כמיהההיאהאהבה

שלישישיעור
והשכחההתשוקהכאשרהאהבה,מעשהבתום

לא"כברהנאהבים.אלהזיכרוןשבמתפוגגות,
בושםעלי.;לאמחפשת,;לאבגדים,מרחרחת

הבוגדניוהלבפעם/אףנמחיםאינםשפתוןאו
עלשנה./עשריםאחריגםמרגיש;עודו

איךזוכרתזזה.לאאתבקור,/בגשם, ,המשמר
מאהבה."מת;אותימצאתושוב;שוב

והנשיותשהזכרכשםמאוחדיםוהזיכרוןהנשייה

האשה,אתמכילהזכרשלהזיכרוןמחוברים.
האהבה,בזמןהזכר.אתמכילהשהנשייהכשם

בבארהאוהביםאתומטביעהמשתלטתהתשוקה
הזיכרוןמחדשצף ,כךאחרמידאךהנשייה.

המציאותלאזאתאךהמציאות.אלומשינם
לאחרחולפת,היאכאשרהאהבה,אלאשממיתה,
הבגידה;רףאתמעלה"אתמתרחשת.שבגידה

האהבהלגוף·;מעבר ,שפתימעל ,מותנימעל
אוחזת,מדריכות/טרוטהזזה,לאואת/מתרחקת

הנפש,הגעגוע,לחץהלב,דופקבודקת/
עלשם;אתועדייןקרהכברהכלהמותניים;/

כך"אםזזה.לאבעיני./המעמיקהמרחק;שפת
העדרהתרחקותה,אלאשהורגת,האהבהלאזאת

הואשהשובעכמוהממיתה.המציאותהיאהאהבה

היאהאהובהלה.התנאיא iהוהרעבהאהבהאויב
נוגעותשבומקוםבכלהואוהלבים.צדפה,סם,

נוצרתלמגע,רעבתלויתהאהבההשפתיים.
 ,העורהריח,מןהשוט,ממגעשפתיים,ממגע

אח.דאףאיןהמסכהמאחוריהטבור.המבט,

ולצייתלהעלםאותהלעוטהגורמתהמסכה
האשהששפתימקוםבכלשוכןהלבלפולחן.
הרגליים.ביןשוכנתהחיהבו.נוגעות
 ,יהודימשוררשלדתיספרהואשבלבהחיה

יהודית.אינההשיריםמאחורישעומדתהדתאך

העברית,המסורתמןהמושפע ,עבריספרזהו

שלהחשקומשירתאלתרמןמשירת ,התנ"ךמן
יווןמשירת-מכךיותראךהביניים.ימי

אורוהיפנית.הסיניתההודית,השירההקלאסית,

עכשוויותמיליםויוצקבישןהחדשאתמטמיע
עתיקות.תבניותלעומק
למדשם ,בהודואוראמירהתגוררבעבר

שערכלהטנטרה.בתורתוהשתלםמדיטציה
ומשרהזומתורההלקוחבציטוטנפתחבספר

האהבה,רזיספרשלמיניותאווירתהספרעל

הפואטיותאיכויותיואתמוציאאינואך

סוטרההקאמהשלשילובמעיןהווירטואוזיות:
אובידיוס.שלאהביםעם

חוקיאתהמלמדשירהספרהואשבלבהחיה
מומלץלכןאדמות,עליביותרהחשובהדבר
 ·:·באהבה.לזרועותיוליפול

גרוסמןחגית

ופעימותמקצבים

שלמתוכיםקצביםאביאל:אילנה
עמ' 208 , 2010עקדהוצאתזריחה,

היפיםהשיריםממבחראחדותבטעימותאפתח

פונה ) 7<עמיהערפליבו'יוםבשירהאלה:
ומבקשתהנעדר'האהוב,הנמעןאלהמשוררת

במחשבהולותגשיםאםמאווייה.אתאיתרלחלוק
נפשהתוכל ,בהסתרלוהשתוקקהאשראת

בשירים.נכתביםהמאווייםשלווה.להתמלא
העדןלגןשיבההוא ) 9<בעמי'בחזרה'השיר
לנחשלאלוהים,וייסלח:הכליתפייסשבו ,האבוד

כברןה;.~ן~נף ן~~"אלאחתול.כמושיתביית
קךם". ;מ~~י~נף ו~~קךם; ;מ~~י~נף

ומזכירמציירענן- ) 12<עמ'ישן''אניבשיר

נסיכה''להיותואבודה.מוכרתדמותלכותבת
ל"ידיםוכמיהותצבעיםמלא- ) 13<בעמי

דמותעםולשיתוףלקשרהתחינהא;םב;ת":
ובייאוש.בכיסופיםמהולהאiדובה,

' Mio Canto ' וקצבישקולשירהוא ) 16<בעמי, 
-ק;ליק;ןם-ק;ןם"בסמ;ןמשחקית:ששפתו
הזועקת:נוכחותלהפגנתעזצורך :"י~י~~?נכה
אני!הנה

דמעהלא ;ז" :> 26<עמ'חשמלית''גיטרהבשיר
q ,ק;לדה,בף~הi] ~~~ללאשבהמשכוובשיר ."רי·,

בתעלףליגבrזעל--"חפףשיתשלדימויכותרת,
iJ ~ W "מאבמבטא · •םp הכותבשלT עלת' n יי;;, 

היוצריםאביזריועל ,המוכרביתהאלבה~מלטה
 .ביטחוןשלאשליה
"ךלףל.אהשורהשבו ,) 27<עמ'כותרתללאבשיר



ביטוייש--פתע"שצצףהאויר;נים

ובשירהאושר.ל·עהמאפ;ללפח,
דע.~י ~םי~י~;:~~ר wח"דע.~יהבא:
החושךולמרות :"ם:~ w ~ןל.~ר

~ןבקר'סא;ךד 9ry "הברזל:ורעם
חזרותהמילים.חוזרותהאור",חסד

 ) 28<עמ'בשירגםישמילוליות

~לע,~ל;תע.י~:ם~ליסח p ~ם'א~~"
תאווה,שלעגולות<עינייםתאדה"
מוסתר);אוחשלאוח,של;מעט
היאהדמיוני'ביערהבא,ובשיר

~ף~~לה י~~"ערגה:דברימשיבה
~ך~ךת י~~וכשאיננו;הזה."rז~און~ת

 ."ף~;ל~ל
~ח;ק ה~~י~~זאת? [i ה;ך~~~ה ה~~~~ה."

<עמ' 11 ?אחרים."דבריםהרבהואיננהבכיואיננה

תוהההדוברתכאשרומדויקשקול:זהמבiלול',) 3 '~
אםלבחורעליהחייה.בשאריתתעשהמה

רוגע,שלברגעיםלבחוראוממשאםלהתרחק
 ,"ביש qךלך'~ר"ך~עלשבת
מוטיבבתמונה')חוזר('הבט 39בעמ'בשיר

ם /o "שהיולסירותבגעגועומצטיירשבהבדידות
נשאל:כותרת,ללאהבא,ובשיר;פעם",

לאחר :"?י~ 7זין~ןל;?הב;~ים"~~~דשף~ים
הנכסף-הנעדר:אלהדוברתפונהמהגן'הגירוש

-נ:ו~ןח?"ן~ן ף~י~;: 9~~דרש i] ~ ry"וכשפחד
 ".ת[/~ ה~~?~צא ה~~שכה"ף~~ינףומוסיפה:

 ה~~ [i וi~ ם~"זאת:ובכלשנכרך.""ש ry ~~לי
 "ה~~ iJ~ת~ם 1ל.ק 07:ש.סא;ר~נ;גולת oס~

 ,) 40<עמ'

 , 43בעמ'<שיר ,הלילותמכלהזה'הלילה

 ~יל~~ןל.~ר~לא w ~"שמונה):לקרייתמוקדש
הזה;הלילהברזלצבעמתחתי;ברזלשלמשא
מ~ה:ך-ףמד i"ע : ,-_-- ~;הזה 'לה.הלי."רףצהיפגרזו

s ·ה'לךלS .·~עלמתרפקתבדתהדו ."~ .~:-דה
פסחלילהנעדר:עםברוחהומשיחהזיכרונותיה

מכלהזה"הלילהואילושמחה,מלאפעםהיה
ממך.הנטושהמיטתיאלמביטהאני-הלילות"
בהםשישכותרת,ללאשניהםשיר'תאומי
ובוביוםמתרחשהאחד ,) 44<בעמ'מיסטיות

" O ~~:ה iJ ם:~ןווי~ךיר~ל~ק~ה", " iJ ~~ע 
מתרחשתעלילתוהשניאגמים":כמ;בהמבשיל
גםוסגול'במקסםבוכה-ש~כור'י'רחזובובלילה,

" i] ~~ע i] בדמי;ירחשקיפותומוהלב;~ה~ח'ל

 ."קר:ם 9 ק~~
'דיוקן',האחדשם :) 54<בעמ'שירתאומיועוד

הנמען:שמשמיענחמהדבריכותרת.ללאהשני
באפי",באתאנים"ריחמלב",דאגה"הסירי
בשירשחיתה.כפ~עדייןתשוקתירמז~כא~לו
מלאעמד"הכסאתמונה:עמוד'באותוהשני'

יכוליםאנוהשת~jוהמתוך ,"קיo/ tן ש~~~ת; ry~נף
אתגון'דןוינסנטשלכיסאואתלעצמנולתאר
המיוצגיםהדוממיםכמומשמיעשהואהקול

האחרים.בשירים

ר j/ ~"במיליםהפותח ) 55<עמ'כותרתללאשיר
;ךל.ר~ל [i ל~~"באמירהמסתייםכל" [i;ך~;ךיב~ך

 ."ר.ע;ב~י·יל.~ת w ~:ד~יתנכיי 9iJ~ךג;ע,

גיוכוונדלרצףמשוםיש
הבאאביאל'אילנהשלבשירים
עומדאינושהגילכמוכילרמוז

מתחלפותגםכךבמקומו'
סתיו.הגיעוכברהשנהעונות

 ) 56<עמ''פגישה'בשיר

פראצמחיתנערף"הצבעים

ינערבוב~ה",;;משוואדיםזל nכ
בצזללימוחשת:הזמןiונועתז
ומתארכים,ההולכיםהסתיו

הגדרותעלהכבדהבעלווה
ברקע:ובתנועההנמוכות,

 ."ר ryז;ל·~ן כ:י~~ך; ה:~~~~לדק o"~רי
שבשורתו ,) 60<עמ'כותרתללאשירעוד

סע.ז 7:כ;ל~לף ם~"קוראיםאנוהשלישית
~ליא iJ7דה_זך.ם"ס~רירוסיומו: ,"ת~~~~ ה:~~~

התגשמותןאתמבקשתהדוברת ."ע;גך~ב;:ש.ר

 .שהכזיבוהקיזהבטחותשל
אופייני<אלמנטחזרותשוב ) 61<בעמ'בשיר
כעל-המשפטיםעלחזרההזה):היפהבקובץ

~~ים [i ל~~דאת [iה w ~~י o ~"הוא-מנטרות
~~ים [i~לזאת [iה /o ~~ן~ה"הףא ;"ת;ר.ח~ס
~~ים [i~לזאת [iה /o ~~ ה~~"הוא :"ת;ר.ח~ס
אציין'אךכולוהשיראתכאןאביאלא ,"ת;ר.ח~ס

אשהשלמבטהעומקאתלבטאמפליאהואכי
מבקשתשכךהלירי'בסיומוואתנחםעברה,על
נערתוביד"ידחייה:שאריתעדאותולזכורהיא

ובית",מעגן

קולוונשמעשב ) 92<שבעמ'קיום''דובשיר
מיהלחם":אלח;זךתמיד"אניהאהוב:של

המתוקטעמואתעייודיצולות-המחנ;ת,נכמונו'
המלכהשלבמילותיהמשיבהוהיא?הלחם.של

.זכףנ:ויעל~ערע.רת י~י~"היפה:בראשהששילמה
 . . . . .עףג;ת",ל.~כל

 ) 96עמ'שורות,שתיבןקצרצר<שיר;כלבים' .

העבר.שלהמרזיכרונואתנימהבאותהמהדהד
סףגיתדעלאלע;לםשייכות/הואריח"גם
w לגזרים".קרי~ה~מ;דנזים~כות" -" 

חדותששורותיו ,) 170<עמ'כותרתללאשיר

 ב~~~לע.י~:רrז pצ;~לדףת"נ;ףכתער:
iJ ."ניתןלאבגרזן.גםונכון.כואבכמהר~~רות

נכ:ל". ת;נ;ך~~~י [l]i ר~~ ry "אתלעקור
שזאת ) 177<עמ'בשירנכתבח~כו",הבתים"כל

לשל;ם;פרףשמצאה"ה~דנאמר: 'ובוכותרתו.גם
i] בהיותו :הגוףי~יזזכרבשק~עתוגםלהי;ת;",גףף

היא ) 182<עמ'נוסףובשירולאהבה.אב.לככלי
~י~דקמזמר'~ךף~ל~קט"ס:הכותבת:

ים".מרחביש;~עלב;; י~~~~ל /בי~ק~~
"~יךמרגישהבשורותיה,נוףצובעתהמשוררת

בגופה",האדמהמתחממת

חדוריםאביאלאילנהשל:ש;;יהזם:יכיואס •
כמוופעימות,מקצביםפנימי'שקטמיסטיות,

שיריתמזיגהנוצרתכךחזותית.עמוקה,נשימה

היאזאתובכלעצורה,בנשימהויורדתהעולה
 ·:·למעמקים.חודרת

אייזןאסתר

בבטןמתעברמחר

נולדהשטרם

העתיד'תולדותמרדכי:שחר-מריו
עמ' 180 , 2010חושןאבןהוצאת

עלבאיטיותמתגלחתוהשמשהפציעשחר
שלאביבתלוהעירמעטעודההכרה.תחתיות

הזבל'לפחיתתעוררמרדכישחר-מריוהמשורר
אדומים,ברמזוריםהחולףאמבולנסולסירנת
הפסולתכףאתיריםהרחובמטאטאלדיזנגוף.

צפרדעכמוירוקהלעגלהתכולתהאתויכניס
בישריחפההתחושהזאת .אווירשבולעת
מרדכישחר-מריושלשיריוספראתכשקראתי

הספר .העתידתולדות
האניאתבחובוכולל

אבא,עצמו'שחרשל
סבאואףאח,אמא,

שנארגכמשהווסבתא,

ומשאירהגעגועבחוט

דבוריםדבששלטעם
נפלאחיבורישבפה.

שפתביןבשירים

 .חוליןלשורותהקודש
יסודי,ניקיוןקיים

מקפידששחר-מריו

שוב"ופתאום :עליו
השישמרצפות/רואים

המשענת.אתלכיסא/מסתירלאדברגלוי'
רוח./והביתראויה;והמרפסתחשוף,השולחן

המרחב;אתהשבתימקומו.עלשבהכל
מהווההלכלוךואילו ,) 87עמ' ,'רדס'(לדבידות."

 .המאובקתבעירהמשוררשלהעינייםריסיאת
עירוניתבעדשהכצלם-פוסחאינושחר-מריו

מלבונטין·"הקבצןשלדמותוהדפסתעל-

"תללבן'בשחורתצלוםשלבפורמט "'פלורנטין
המזוהמיםהיםמיאחדמצדמאה":בתאביב

לנקרצלחושלאהדבשיונקישנימצדבחוף,
הפסקה.ללאהעירשלהפיחבמעטהכותרתעלי

רגעיאלהאשפרפריבשורותאותנומובילושחר
שלהקליני('הדיכאוןביאושוזהאםהאדם,

חלום,געגוע':של'בפרגמנטיםאו'מרייקה'),
איןובעצםוחליפה.מסענצח,אנשים,שכחה,
המתארקוויאתבומטביעאינושהכותבתחום

הכתיבה:נייראלהקולמוסמתוךאצבעותיו'של
אבדהברוש"במרפסת

השמש.ממטען

כבדשהיהואף

 11מאמש.כבדהפך

לאבנינהפךודאי'שאינולמשהוהחזרההלם
שחך·שלוהלווייניםהגלקסיה,בתוךמשקל
המילים.בשורותהלכתכוכביהםמרדכימריו

·:· 
אליאסאבי
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אתמרחיקהחלום

עצמו

הבוער'השורשספריעוז-קסט:איתמר

 256 , 2010עקדהוצאת , 2010-1960

עמ'

טיילורסמואלשלמדבריובציטוטלפתוחבחרתי
נפשאתמפעילהאידיאלי"המשוררקולרידג':
המערבתאחדותיתורוחנעימותמפיץהאדם".

ומאחד'מופלאכוחבאותובכלכלומטמיעה
'דמיון'.השםאתמקדישהייתיבלבדלואשר
וההבנה."הרצוןידיעלראשיתהמופעלזהכוח

סותרות:תכונותולאחדלאזןביכולתומתגלה
תדמית,עםרעיון 1ופרטיכללי 1ודמיוןשוני
שישןמהעםחידוששלרושםמייצג,עםאישי

שמוכר.""ומה

קריאתבמהלךקולרידג'שלאלהבדבריונזכרתי
יעוז-קסט,איתמרמאתהבוערהשורשספר

בספרגםשעשהכפיוחדש,ישןבשיריוהמשלב

הפרדוקסיםאתומלכד ,) 2009(עקדהלבןהאור
 ·שלו.החפצים""פואטיקתבאמצעות

חדשים,שיריםשלאסופותהםאלהספריםשני
הלבןהאורספרנושאים.לפיומקובציםערוכים
דרכושעניינםחדשים,בצדישניםשיריםקיבץ

הבוערהשורשספרהאמונה.אלהמשוררשל
שעניינםשירים-חדשיםבצדישנים-מקבץ

שספגהאירופיתהתרבותהתרבויות:ביןהמעבר

השואהמוראותהמתבוללת,משפחתובקרב
הישראלית.בתרבותוההתאקלמותבילדות,
והחדשים,הישניםיעוז-קסט,איתמרשלשיריו
סדור,לוגי,"אפולוני",ביסודבבסיסםמעוגנים

בשמירהכמושלהםהצורניתבסדירותדווקאלאו
שירהמבנהעלבשמירהבצורה,עקביותעל

למיגםונגישההבהירהוגלויה,פתוחהפרוזאית,
זאת,עםהפיגורטיבית.הלשוןברזיבקישאינו
דווקאמקורובשירה,הנדרשהדימויחוש

("יצר"הפרועביצרהגיוני'בבלתיב"דיוניסי",
שורש>.מאותונגזריםו"יצירה"

שירהנכרכותיעוז-קסטאיתמראצל
בולטיםהפילוסופייםהיסודות .בזוזוופילוסופיה

(למשלהאמונהאלבדרכוהעוסקתבשירהיותר
זה,בספרגםאולםהלבן>.האורספרבשירי
בחוויותהכרוךה"דו-שורש"עיקרוןאתהמעלה
בצדהמתפרץ"הדיוניסי"היסודבולטהשואה,
המרסן.ה"אפולוני"היסוד
אמי',לישתפרה'הכריתא'שירלמשלכך
 .) 37-36(עמ'לזמן"מחוץשירים"שלושהבתוך

בתודעתוהאםשלהחיזיכרונהאתמעלההשיר
העכשווי'בעולמוהמצויחפץדרךהמשוררשל
חווייתביןומאזןהאם,לושתפרההכריתדרך
האיזוןעלומאיימתההווהאלהמתפרצתעבר
להירדם,מצליחשאינוהמשוררנפששלהדק
המתפרצתהחוויהאתהמשבץה"אפולוני",ובין
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ספר

הנוערהשורש
 :"ר;ייי;צ:;-רזא:. itא"\'נו: .:'ר i ~·-·~ד. ~·;:·::דנ

2010-1%0 

J 
מחבר

r םיחדששירים

ובצורה:בתוכןסדורלוגילמבנה
המיטה;על /-וערותשינהסימני"ספוגה

עשרותלפניחורף,/ביוםאמילישתפרההכרית
חוט;;/בכלחי;עודאצבעותיהוניעבשנים;

הכריתמןלפעמים;עי~יאלבאות/עודפניהגם
 ;וגילי,;דמותי;עלותמהות;בה,/אגעאם

אךילדותי://כבימיהשינהלבואמצפהבעודי
חרדותמשליךורקעצמו;אתמרחיקהחלום;
ועודנינופל;;/שלגפתיתימרחוק;כהשליך

כתפי'/שתחתהכריתקצהאתמזיזהידי /-ער'

עוד'אכן."לעברי;;ראשהאתמפנהכשהרעיה
נרגע/ובינתיים;ממלמל;אניכאן."'כולנו

וישןבדמי;מתמוססתהשינהגלולת-ונרדם,/
ביוםאמי;לישתפרההכרית;אולם-הזמן;גם
תמי.ד"ערה;חורף;של

בשירביטויביןלדממה,מיליםשביןהפרדוקס
ביצירתובולטוהשתיקה,האיפוקוביןלחוויה

אךוהדיבור'השתיקהביןבמתח-יעוז-קסטשל
הנובעמתחזהוגרידא.אסתטייםמטעמיםלא

הרצוןעםבבדבד-לשכוחהרצוןשירתו:מנושאי
שהואהידיעהבשואה.הילדותחוויותאת-לזכור
המאפשרהיחידהאמצעיהמילה,שללחסדיהנתון

הרצוןוביןלשתוקהרצוןביןהמתחלהתבטא;לו
הווייתואתשכובש"שם"שאירעאתלבטא

לידיבאיםאלהניגודיםדברשלובסופוויצירתו'
מקבלתזוהרגשהובשירתו.בהווייתואיחוד
בשליעוז-קסטביצירתומיוחדתרבהעוצמה
עליוולדברלשתוקשצריכיםהמרכזיהנושא
היהודי.והעםהשואהכאחד:

התפיסהעלחדשה:זהות"מולבמסתוכדבריו
-(במת 1/והאמנותהספרותבתחומיהניאו-יהודית

 :) 1974יחיד,

זכתההשואהשספרותהלבתשומת"למעשה,
פניםכפל-שליכתיבתיגםואוליבארץ."לה
(ההדגשהחגיגיתארשתאיזובהניכרתשכןלה,

בלילהפקיע,מיועדתהכלשככלותבמקור>,
שלהמתהווההרצףמןהשואההווייתאתמשים,

במסגרתבמובדל'אותהלהעמידבמגמהההווה".
למעןכשהטיעון-'ימי-שואה'של'הנצחה',של

התרבותשלהחיהרצףמןהשואהעולםהפרדת
לפיו'אסתטי',טיעוןלהיותמתיימרהישראלית

 11האמנות."בכליהשואהאתלבטאאין

כדרךיעוז-קסט,דיברשעליההחגיגיתהארשת

האמנותיתביצירההטמוןמהפרדוקסהיחלצות
ביטוילידיבאההאימה,אתבמיליםהמביעה

הזוועה.לתיאורחדשהובנעימהחדשותבמילים
המאחדתפואטיתדרךמצאיעוז-קסטאיתמר

מןההיחלצותמושגתובכךהניגודים,בין
ביצירההזוועהעוצמתאתלהעבירכדיהפרדוקס.
חדשותמיליםליצוריעוז-קסטנזקקאסתטית,
ביןלאזןלוהמאפשריםייחודייםלשוןוצירופי

אי-היכולתושללהביעהצורךשלהניגודים
הזוועה.גודלאתלהביע

בעצםביטוילידיבאזהניגודיםאיחודכאמור'
ההוויותשתיה"דו-שורשית",והפואטיקהההוויה

הבוער""השורששלהישנהההוויההמנוגדות:
וכמימתבוללתלמשפחהכבןמוצאו'בארץ
ההוויהומנגדבשרו'עלהשואהאתשחווה
ושפתהתרבותהעלבארץ-ישראל'החדשה

שמקבלאיחודבו'מתאחדיםאלהכלהמתחדשות;
בפואטיקה.גםביטוי

מקבלתיעוז-קסטשלחפצים""פואטיקתאותה
 ' 11"הכריתבאמצעותכאןבאשהובשירגםביטוי

"השם".וביןה"כאן"ביןוהווהעברביןהמלכדת
כךכדיעדמתאחדותהסותרותההוויות

המפרידהקוהיכןלשאולהצורךשמתעורר
ביןהזמנים,ביןהקייםהפרדוקסביניהן.

בסיוםלשיאמגיעלשינה,הערותביןהמקומות,
שתפרההכריתאולם ;-הזמן:גםן w"ויהשיר:

תמיד".ערה;חורף;שלביוםאמי;לי
מתלכדיםוה'שם'ה'כאן'אחרות,במילים

והווה.עברהזמניםמחיצתשלהפרדהללאדבמיון
שתישלו'שם','כאן'שלריאליתהפרדהאין

נמחק.הזמןה'אני',שלבישותוהמנוגדותההוויות

 ·:·לתוכו.ונמזגההווהבתוךחיהעבר

אברהם-איתןרחלי

כפלכשירתוהמטאפיסיהריאלי 1·איתןאברהםרחלי *
עבודתיעוז-קסט,ואיתמראפרתישראלשלהנופים

תשמ"ו.בר-אילן,אוניברסיטתרמת-גן,דוקטורט,
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העומדה.נזןזמןהספדמתוך

 ' 77'עתרןבספדיאודלדאות

שללריקודהזמנה

הדדיתבחינה

עובדעםהוצאתמהיעדרו'הרחקשז:

עמ' , 2010

הספראלניגשתי .מהיעדרוהרחקאתקראתי
ואתהפתיחהפסקאותאתלאטקראתיבהיסוס,
שלסחרחרתאלונקלעתיהראשונים,הדפים

שאניהרגשתיומצמיתים;מטלטליםתיאורים

ומתגלגלהיחסיםהשתלשלותאחרמתפעםעוקב
אלונצמדוממשיךהשוניםהקשריםבפיתולי
שזיששהרי-הדמויותוחילופיהזהויותבלובלי

מכיר>:שאנישז<ויששבסיפורשזוישהאמיתית

מהשפהנהניתיכךכלכיפעםמדיועצרתי
ובתוךמורכבים;ניסוחיםשמוליכההפשוטה
 ,נפשי ,רבורכהבאופןהמוצגתהיחסיםהתרקמות

ודואגת,דרוכהנשימה,חסרתרצההקורא,נפש

חומלת,לפעמיםנובכה,לפעמים ,הזמןכלאוהדת

משתתקת.לפעמים
שהמחברתהעובדהאותי.כבשבכתיבההיופי

לסיפורלהתחברליעזרהמוכרת,פרסונההיא
הסיפורבמינה.מיוחדתקריאהחווייתליונתנה

ומאכסנתאביהעםשחיהרגת,בואשהעלהוא
נואשותאליומשתוקקתנפשה,בתוךאותו

ובתשוקתה.בוונלחמת
עלביקורתימבטשלאיכמו ,הסיפורובתוך
והמעשההקשרתיאורהפסיכולוגיה.עבודת

מושגיםללא-דופןיוצאבאופןמוצגהפסיכולוגי
אתשממחיש ,רגשיקולח,תיאוראבחנות;וללא

למטפלת.מטופלתשביןוההתערבבותהערבול
הזדהות,-נגדיתהעברה-העברהכמומושגים
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לאאבלהטקסטמתוךעולים
תחושה!מתוךאלאבשמם,
עדהטיפוליהקשרהב~ת
כמעוקרהצגתוכמעט,לגיחוך
עטוףזאתועםאנושיויחסרגש

סבלטתובדאגה.באכפתיות
שלהאוניםוחוסרהבדידות

המטופלת><שלהמחפשתהנפש
מישלוהידיעההידעמול

המטפלת.בתפקידשמחזיקה
ונשנית,החוזרתוההיצמדות

כבלתי<לקורא>הצדמןשנראית
שהיאהזההקשראלמובנת,

מבקשת,אךלמעשהכלכךלא
ההזדקקותאתתואםוזהצריכה:

הנתפס,הרועאתשמייצגלאביה,הגיבורהשל
ושובלחייה,נזקלהביאיכולשרקהגורםאת

לעצמהלהסבירטורחת,לאאליוכמהההיאושוב
שהיאכשםזה.אתצריכהרקמה,ולשםמדוע
והיאהיא,להיותשהופכתשלה,למטפלתנזקקת

מוצגתהמטפלתעםההתמזגותאיתה.מתמזגת
וגםתוכניתגםמרתקת,ספרותיתבצורהבטקסט

ויזואלית.
למטפלתהמטופלתביןהיחסיםמערכתהצגת

בתלותהטמונההבעייתיותאתממחישה

הטיפולית,שבאדנותבסכנותוהטיפולית
חיוניותובדברונוקבתחשובהשאלהומבליטה

מהםשאחתאדם,בנישנייבןשכזהקשרשל
שלמעמדהמגיעהוהשנייהנזקקתמעמדתבאה

הואאלאפרק,ממש<שאיננוהזההפרקעוזרת.

מאלףשיעורהואההתרחשויות>בתוךשזור
הטיפולי.הקשרבהבנת

הדמויות,ביןוהקומי-טרגיהדרמטיהמשחק

מלאכתבעי~יהוא ,ובהיפרדותןבהשתלבותן

עםשעובדתכתיבה,שלמחשבת
שלוההכרהועםהקוראשלהרוח
אותם;מזמינהומאלצת<שלי>

והבחנהבדיקהשללריקוד
היכןלקלוטלפעמיםקשההדדית.

והיכןאחתדמותמסתיימת

הדוברתומיהיהאחרת,מתחילה
הקולטת,ומימוסרתהיאמיואל

מוצגזהומתגלגל.וחוזר
 89-עמ' , 83-82<עמ'בדיאלוגים

המטפלת,לביןהגיבורהבין ) 90

מתחלפיםאני;היאשלמערבים
נעשיתשההבחנהעדומתבלבלים

הןבולטשנותרומהחשובה,לא
מהדהדות,החוזרות,השאלות

והכאב.הצורב,התשובהוהיעדר

היאבקריאהההתקדמותעםהמתעצמתהתחושה

בכלאחתבבתקורהשהבלביניים;טווחישאין
לסצנהמסצנההמעבריםהכיוונים.בכלהגזרות,
ומתחוורתמתעבההזמןועםוחדים,חלקים
 ,מחוברתצריףהיאוהעלילה ,בכלשהבלההרגשה

פועלותהזמןכלוהןלתמונות,שמפוצלשלםאו
פתוחיםופניםחוץהדמות,ובתוךהדמויותיבן

הדממה,וגםכולם,מדבריםוהקולותועבירים
בכל.נמצאתנמצאת,כשהיא

כבוליםאישיותם,וחלקיהדמויותכולם,
אתשמקבליםמיישובעודגורלם,במסלולי

 ,עודלהיאבקמבליהמסלולעלהימצאותם
ועצותחייםידיעתשלכפסוקיםיוצאיםודרביהם
ונאבקתמתחבטתלרגע.נחהלאהגיוברהחוכמה,
מחדש,עצמהאתוללדתגורלהקירותאתלפרוץ
מיאתלפגושאושונה,ותילחאחרת,להיות

 ·:·להיות.רוצהחיתהאושחיתה,

מג'רשכתאי
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ו
ושתולעמוקהייתי
כפרח

הוצאתהאדמה,תקרתליניאל:נדב
עמ' 64 , 2010לשירהקשב

נפשחשבוןשהואשיר'התרחקות',השירבסיום

בהלכף ,"עכשיוליניאל:נדבכותבלב,מכמיד
החרציות/צרורותאלגבך;מפנהבשדרות/

/מפקעותאוהב,אוהבלאאוהבכשחרצו;שצדקו
מתקרתתלויותחשמל;נורותשהיוהצבעונים;
גופךכשיינתקעליך;אורןיפיצוהאםהאדמה./

לעולם?"חובותיךכשתפדההחיים;מגוף
בשדרות,הליכהכדיתוך
עללאחורהמשוררמביט
מציוניכמהוסוקר ,חייו

ועדמילדותועברבהםהדרך
בן ,בשירהנמען .בגרותו

ילדהוא ,המשוררשלדמותו
במסעולאישלנערהנהפך

לשלםנאלץהואובהתברגות
 ,בגןושלב.שלבבכלמחיר
מגדליםבוניםהילדיםכאשר

אלאוזןכורההואמקוביות,
אחרנפעםועוקבהאדמה

מנזרה"טווההעכיבשפעולת
הפעמוניותביןלובן;

אדמההרתתק

ואחרברוח"המתנדנדותל K 'נ'לרבג

"שנכלאההנמלהמצוקת
כתליביןואסורהרבוכההאשל;בשרףזהב,באגל

האחדשבהמציאותשלמוקדםגילויזהוהזמן".
זוהיונאסר.נכלאשהאחרבעודוובנה,דרךפורץ

שם .היסודיהספרבית .הבאהלתחנההכנהגם

בטורהכיתה,/פתחאלמובהל"מובלעצמוימצא
נחשףהואהבינייםבחטיבתזרים".ילדים

הסוגריםהאורנים;היו"כמוך .ונכנעלאלימות
אט;אטמרפיםנכנעים,ביתיהספר;חצרעל

הווייתומכעס",קמוציםאצטרובליםאגרופי
בתופעותשזורההמתברגהמשוררשלהקיומית
רגישההתבוננותהמחייבותהמיוחדות,הטבע

השיריתהבעתו ,כןפיעלאףומדויקת.
ליקטת"נחבא, •ומורכבתאקספרסיוניסטית

באבן".המלוחסודםאתמבקעצנורב;דמעות
אלבחלל;"התפזרותנואלמתקרבהואבתיכון
הבגרותבחינותבאוויר",נידפיםבהשנפוץהעת

משמעותיתתקופהשלסיומהאתרקלאמסמנות
פנימינפשימהלךשלסיומואתאלאבחיים,
הבגרות,/בבחינת"בביולוגיה,לניתוח:המדומה
צעדבכלהפרח./לפניהושבתחולה,לפנימנתח

נראהמזהותך".דחקתהפרח;זהותאלקרבת;
אלהנעראתמקרבתהביולוגיתההתבגרותכי

זהו .שלוהזהותמרגעיןאותוומרחיקההטבע,
אינןכללשתוצאותיוהבגרות,מבחןאפוא

זהותשלמהוססעתידאוליהמסמןמבחןרבורות,
הליכהמתארבהווה,השירסיוםמעורפלת.
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קדימהומבטלעברעורףהפנייתתוךבשדרות,
האלומהחייםייוותרטעםאיזהצורבת,בתהייה

שלהיפהפההדימוינחשףכאן .כשיסתיימו
שהיוהצבעוניםל"פקעותהחייםפוטנציאל

גםזהוהאדמה",מתקרתתלויותחשמלנורות

שמו.אתכולולספרשהעניקהאוקסימורון
הפוךעולםזהוהאםהאדמה?תקרתמהי

כריכתעלוהמסקרןהקודרבתצלום(כמשתקף
תחתהמתרחשיםהחייםשמיאלוהאםהספר>?
היאהאדמה""תקרתהכותרתכידומההאדמה?

לעולם ,נמוךלקיוםביותרהולםלשוניציור
יכולהטבעורקתקרה,משמשתהאדמהשוב

הדועכיםהחייםאתקמעהולהאירדרכהלחדור
יוסףשל'חלומותיוהשירלמטה.שםלזיtטם
צביונואתהיטבממחיש ,הספראתהפותחביסר',

אתלמגע",ורחוקעגולש"היההעולםשל
אתובמיוחדהריקים,והימיםהחשוכיםהלילות

עמוק"הייתיעצמו:עלהמעידהדורבשלמצבו
חיות·עשרהאחתנהמובחוץכפרח;ושתול
יוסףשלבדמותולהתכסותהבחירהרעות",
לגדולה,עלהמכןולאחרלוברשהושלךהמקראי
לעצמומייעדשהמשוררהגורלעללרמוזעשויה

לעתידשתהפוךעגומה,עכשוויתמציאות .
ופורח.משגשג

מתחתהמשוררשלהמטאפוריתישיבתו

מקורית,תצפיתנקודתלומשמשתלאדמה,
 ,החיצוניבעולםהנעשהעלהןמיבטהואממנה

מתגלההזמןהפנימי.בעולמוהמתחוללעלוהן
אלאפרספקטיבה,ליצירתכאמצעירקלא

הקיוםעלהמשפיעהעצמהבפניכישות
ליניאלמקונן'דואר'בשירהטבע.מןומושפעת

החושך".תוךאלשוקעיםש"הזמניםכךעל
ואורטבעיזמןכמומושגיםהפכההקדמה

מתורגמיםהטבעאוצרותמתקתקים",ל"שעונים
לכסף:;מצטמצם"היום .תשלומיםלחיובי
מגמגם/בברזנחלבחשמל;אורלפדותאפשר
כשפתרתימגיעחורףמאדים./תנורבסלילאש

נדחסיםאלההטלוויזיה",בתוךנערמים;השלג
 ,הדוארתיבתאלהמועברות ,חשבוןלמעטפות

נודדיםהעירתוריהציפורים:;"אפילוולבסוף
היו;כמוהאנטנותעלנוחתיםהבתים;לגגות
מתנווןעולםליניאלמשרטטכךעץ".ענפי

אתהמשחיתהמנוכרתטכנולוגיהבידיהנשלט
תסכולואתמביעהוא'נעילה',בשירהטבע.

המוכרתהנעילהלתפילתאירוניארמזבאמצעות
לפנימפתנךאל"הגענוהכיפורים.יוםבסיום
כגשם;בשקטנוקשיםהיוםכליום;פנות

כציפורימשורריםבחלונך;כוכביםמיידים
מתלונןהמשוררפניך".שתסבעץמגובהשיר;

הניסיונותכלאתדוחהשזהעלהאלבפני
התחינהבחסותו.ולזכותאליולהתקרב
עלצובאים"אנחנולאיום:נהפכתהמתפייטת

הבית",סףאתלפרוץכסכררוויםאנחנודלתך;
צמאים"אנחנונואשת:בקריאהומסתיימת

ליניאלמדלגכךבשמך".מקרואניחרורגוננו
לעולמותתחתוניםעולמותביןבמיומנות
פתותיהעורמתארציתמציאותיבןעליונים,

באנטנות,עציםומחליפהטלוויזיהבתוךשלג

כזולמשמעות,הזועקתשמימיתנסיקהובין
החומרשלטוןביןלקודש,חוליבןהמטשטשת

נסתרת.אלוהיתלהנהגה
 ,מטאפיזיכאמצעימשמש ,כאמור ,הזמן

אתהמשרטטכקואלא ,כשעוןרקלאהמתפקד
כותרת,ללאבשירככתובהקיום,משמעות

ביןמפרידוחדדקרגיניץ'"קובמילים:הנפתח
הזכותוביןהצחוקכישלונותביןממלכות:;
שתיקה;וביןדוםבין ,נזכראניעכשיולבכות./

אחרבשירמועקה",שלנתיב ,אחרקואזהיה
באבן",כוססיםל"מיםאבלשלימיםמדומים
נוסף,בשירמטה".הנסחף"פרחכמוהואוהמוות

הכל"כן.הזמן:נכונותאתלבחוןליניאלמבקש
האדם./היהבאחריתהמים,היורבאשיתנכון./

ימים.שבעהלאהזמן./עםטעותחיתהאך
שהמשורראפשרלילה".כולםשבועות.ארבעים
ומבקשהאנושות,כנחלתהזמןאתכאןמבטל

אתמתקןהואכךשלו.רביאתולמונחילתרגמו
שבועותלארבעיםהיוימיםשבעה .הזמןטעות
צמחהדעת"עץבואחרלזמןאדם,יצירתשל

וסופםמתפצלים;וענפיובמוחשורשיו ,הפוך
הזמניםסדראלפונההואמכאןהמגע".כאב

היללה;הנשימה, ,האורהיה"רבאשיתהנכון:
והשםבשם;ליללהשקראהחיצוןהקולכךאחר

שראה".דברלכלבשםשקרא
כמשוררהראשוןבספרומתגלהליניאלנדב
לחומרהדיבורמחסוםאתלהפוךהמצליחמרתק

אךההסתגרות,מעשהאמנםנוצקממנוהמרכזי

 .להתקייםכדילצאתההכרחנולדגםממנו
וקבענוחדרואלאיש;נפרדנוהארוחה"בתום
 ,וכךמבפנים;עליהלהקישהעזנושלאדלת/
המשותףהמבצראלהסלון;אלעצמנולהזמין

הממושכתההמתנהמןפחדבנו/רטטהדיובר.של
לבואאותנושיברך ,החיצוןהעולםשללקולו;

נעלנויגיע,לאשלעולםמשוכנעיםמעונו;אל
הביתסמלנשברזהבשיראמות".דב'עצמנו
מבהירהמבחוץבוההתבוננותוחם.בטוחכמקום

צורתהאתהמקבלתמעטפת,אלאאיננושהוא
הביתאתה"עוטףהמטפסמהפיקוסהחיננית

הביתמוצג'ילדות',בשירגםפרידה".כמתנת
חומים,כתליוהיבת/היה"בקיץ .מתעתעכמקום
בחזיתוהדוארתיבתמטופח;בפתחוהשביל
והאסתטיהנקיהתיאורכנגדאךלבן",לקמשוחה

 .קטלניואףמנוכרכמקוםהיבתמתגלההזה,
בחלוןשהבחין;בליאביפסעהזה"בסלון
מקירהשטיח,אתשטףדםהנקי./הזכוכית

כואבילדותבזיכרוןכאןשמדובראפשרלקיר",
לביתיותרומזביטויושאופןאלאתאונה,של

למשלכמווזוועה,יופיהמשלבתאמיבוולנטית
הכלילבטבורהדבשגדש"שם .הגינהבתיאור

/בסמוךירוקה.בקשתהקרפדותניתרושםהן/,הר

מעט;טיבםעלשידעתיהצמחיםלזהזהנשקו
למאכל)/(טובהברפטלשיחמדי;ומאוחר

מגואלותידילמראה)//(נחמדהרעילהקיסוס
קוראיםהחצוייםילדישרוטה,/לשוניאודם;
מביןהנוטףבזרעשחוטים/יחםופגקטועבקול



יללה".כמוידי
והרעבהחסרהביתחומריאתלחרבליניאלשליכולתו

גםובמקבילהאסתטיתושלמותוהטבעמלאותעם
שבשיריהמקסימיםמןבכמהיבטוילידיבאהלהפרידם,

נמלאיםהשסק"קננjויושובי:'הלוךבשירלמשלהקובץ.
יחףלעמודכךמסגילות.האירוסיםולשונותעסיס;
הלילירעבךלמולהמלבני'/הצהובהמקררבאור

סכין;חיטוטימצולקתחרדלצנצנתהמדפים:;וריקות
חלבבקבוקאשכולות,/דלימצומקיםשורקענבי

לשינה,ערותביןכך'סדוקים".קרוםוילונותמצופה
עםהמשוררשליחסיונרקמיםהריק,המקררמולאל

'מוצאיבשירהפואטילשיאםמגיעיםאלהיחסיםהעולם.
משתלביםנפשושלוהפניםשלוהחוץכאשרשבת',

בחלונות/משתברקלוש"אורשלהקונקרטיותיבן
צולפתהנדיר;אלבמסלולההשמשנוסע./אוטוובס
סומאות,הנוסעיםעיניוכלהירקון;פניעלקרניים
אתקורעתחדשותיתידיעהתחנותיבןמיום.עייפות

אותהעלהנשענתמיתולוגיתסמליותוביןהאוויר",
העופות,משפעתשמתברבורעלחדשותיתידיעה

אתזכר"האםקיומית:פילוסופיתכמחשבהומנוסחת
חוםמתוכושעלההעורשלגאתהעדין;האנושיהוגף

כקוהמתוחהידיהמוטתלרה,/אתזכרהאםגדול'/
פניהאתהחונקותכנפיוזוגאתמבט,/בקצהאופק

פניגופהמתוךוהציצועלוהאםנוצות./כתלייבן
האםמתוכה;הממריאהמלאךאתראההאםהלנה;
כרוךכשצווארוארביה;מיבןהדולפתהמלחמהאתראה

בצווארה?"

ניסובהאדמהתקרתהספרשלהמרכזייםהציריםאחד
שבשירימהבולטיםכמההמשורר.התברגותענייןעל

שלצלולותחוויותבעדינותמשרטטיםהקובץ'
נעוריםדרךמילדות,המערבמןחלקשהןהתאהבות,

שבחוץהטבעתופעותיבןהשילובושובלברגות.ועד
כמונפלא,שירייבטוייוצרשבפנים,הנפשלסערות

ישןאתההרעם./שלמקולו"מתעורר'זוהרי:בשיר
בשיראומעלינו",סדיןפורשנשימתך;דוקלצדי;

גוףשקופתשממיתעלתהחזך;עלנח"כשראשי :'זא'
עורה",בעדפועםל~ה;אתלראותויכולתיבחלון;
הדרישהלביןהנסתרתהאהבהביןלפשרהקושי

במחזורומפויסרגישביטוילידיבאהנחרצת,החברתית
שאלות.לגופי;מכוונים"באוהל'טירונותי:'יומןשירי

את/משנהשמךהלילהגם /עליף.שאשקרדורשים
לראשון".שניגוףהופךזיפיך;אתמגלחאני .מינו
לכאבגםליניאלנדרשהזו'הסודיתהאהבהלצד

בשירלמשלמצמיתה,בעדינותזאתעושהוהואהפרידה,
"כשהלכת;בלב:דקירהשכולוקצרצרשיר ,' 2'צוהר
נכזבותרקעעלצלעותי",סורגיבין;פצירההנחת

והופךהסמלי'כוחואתמאדבהבוקראפילוהאהבה,
"גםהפנים:עלטופחתמציאותשלכואבלחיזיון
הקלע".בכףאשאבןהיאהרכסים;יבןהשמשהבוקר;
שלובשל'מצויןיבכוריםספרהואהאדמהתקרת
דימוייםעולםתוךאלקוראיואתהמויבלמיומןמשורר
פורע-סדר'באופןגםאךבמדויק,מונחיםובעשיר'

זוהיהנפש.אתושוצפיםהטבעמןהיוצאיםחומרים

ואלו'הלב,דלתותעלבסבלנותהנוקשתצנועה,שירה
 ·:·להיפתח.ומזדרזותלהנענות

פזיוכל

פרלינגטילרוכס
שרהאמריקה

המוחשלאיילנוקונימתוך:

לרא;תמדמיםאנוג;יהזקל רו.r.;י~ס~ד;לים~ב;~ים
 : • •- : T Tהע;לםאנשיאת •

."' -: •• T T 

ב;ע ~ ר.~~ך!זוק
שלבת.ארלראש;נהז;כיםהם

'' ' 'T T --:• 

מתיסרת""אנ;שות
::· . : -:·:· 

ס~:ר~לי;ן י~~על~נ;רעךהיםחם
!עם~~רוף

פגעי-ג;רלשל
:· • :•• T 

למשפחתבןהוא ' 1919ילידפרלינגטי'לרונם
באוניברסיטתלמדענייה.איטלקיתמהגרים

אתאיתםחלקשלאאףובסורבון.קולומביה
הדמויותעםנמנההואשלהם,הנדודיםחיי זהעלזהנערמים

 ·:- ·: . ז::·:

ך~יך;~יםז:יינ;ק;תעםג;~חים

~ל.טזp~ינבrזת

הרנסנסמאדריכליהיהה~יט,בדורהמרכזיות
בשנותוכונההמערבי'בחוףהתרבותי

נסןהשירהרנסנסשל"הדיקןהחמישים
הוצאתאתהקיםפרלינגטיפרנסיסקו".

פרסםשבה , CITY LIGHTS BOOKSהספרים

אלןה~יט:לדורחבריושלספריהםאת
למעלהשלוהמו"להיה[הואגינזברג
קרואק,ג'קקורסו'גרגורישנה],משלושים
מייקלפרימה,דיויאבהבארוז'ויליאם
שלשירתוסניידר.וגריקאופמןברבמקלוד'

ואלמנטיםישיריםהיגדיםעלבנויהפרלינגטי

שדופיםעציםשל~~שטנ;ף~ת;ך
ו~ק;ךים~tכל~ים 'י~~~· םי~~~~ז t:i~~ילי .

ים vחלקלז;רל~הרי.ק;ל
נשרט;ךפיותרנג;ליםנבל;ת

 ~;זנ;~.ח~ה ת;~,;~~- ~;צל~~הוכל
W ר-"ל~~ i סןry ן~-ך'~ T -:-

לעזאזלאמת!זיםב"ההם
 .. ז-:- ...-: ..

f לוtד:ז םי~~~חםז~
 םי~~~ךחם

חזpנב~הסב;ףןק

סרד~יםלא:ררדוךים 9חם~ד:ז
גי;נךיםלנירימעבים

: .. · . . .. . : ... 

דעתםשבטרפהותרנג;ליםמז!זפ;תרוrזtכrךנ;ת
- : T T : : • ·.~ת:~~ ן~:סרחק ל~~ ,םיקt~~א;נכtכ~לו

~ין-עיר;~~ים:;ניtקים fעל
מסלוליםחמשיםשוחכםמהירים

 . = _~ט;ןל wת w ~~·על" .. ,

אדיביםמ;,ע;ת;ת nלומלאשחללה
.אשר:שלמטמזטמ;ת~שלי;ת~·;~י~ריםז

-: -: • -: T : ••• : T :· :• 

עברייםמכשיריפח;תמציגההתמונה
-: T T ' -T -:• •• • • 

מוםנהםשהטלאזרחיםךי;תך רו.r.;י~ר
 ·: T- • •• ·: •:ז ·: •• •

~בוע;ת ת;ז!~;כ~~

מו!רים;ת.ת-רזקי;נ iלוחז vרל
ו~נ;:ןים

בכתיבתרביםניסוייםערךהואסאטיריים.

בליווילעתיםשהוקראהמדוברת,שירה
המוחשלאיילנדקוניספריו:ביןג'ז.מוזיקת
עותקים],במיליוןונמכרשפותלתשע[תורגם

צוויחותבעקבותשאיננו'מעולםתמונות
הדברים.ו-משמעותהציפורים,

~~רי~ה~תסז;ללים

פלועודדמאנגלית:
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 xמלקולםכותביםאיך
בעברית

מאנגלית:כיער'שרפהכמוהיאמהפכהאקס:מלקולם
הוצאתמיון'ראובןערך:הערות>,<שהוסיפהגיקסוןרעיה

עמי 241 , 2010ספריםנהר

מישראלשהיגרמחברקיבלתיאקסמלקולםשלהאוטוביוגרפיהאת
היחסיםשלהמורכבותעלשאלמדרצההואלארה"ב.

עלכעסחשהואלדעתילשחורים.היהודיםבין
היהודים.כלפיאקסשלהכוללניותהאמירות
שמצאתיעד /כךכלוהתלהבתיהספראתקראתי

שביןהיחסעלבהצטיינותתזהמסייםעצמיאת

הביוגרפיהלביןאקסמלקולםשלהאוטוביוגרפיה
שהביטוימצאתילי.ספייקהבמאישעיבדהקולנועית

לדיאלוגגםביטויהיההיהודיתהקהילהכלפיאקסשל

במשךלהשתנותאקסשלהיכולתלסגירות.רקולא
לאמזכירהרדיקלית,תודעהולגבשפעילותושנות
ובשלרוב,בתוךכמיעוטשחיויהודיםהוגיםמעט

כךולהשתנות,הזמןכללנוענאלצונרדפיםהיותם
מהם.נשללהוהגמוניותשייכותשלשהפריווליגיה

התרבותעלרביםספריםקראתיהתזהכתיבתלצורך

עלבעבריתספריםהרבהמצאתילאלצעריהשחורה.
'נהרהוצאתשללידתההאפריקאית.והןהאמריקאיתהןזאת,תרבות

בורכנווכךהשחונות,למדבריותברכהגשמיהביאהספרים'

·אניבואגלם,פרזריקשלחייו,סיפוראמריקניעבדבאוטוביוגרפיה
האחרוןשיריספרנאות:<גילויועוד.מנדלהנלסוןשללמותנכון

ספרים>.נהרבהוצאתהתפרסם

בשנותהלבנההאמריקאיתהחברהשל'האחר'היהאקסמלקולם
לפרסוםעד-"שונא"ה ,"מאיים"ה ,"טרוריסט"ההשישים.

הפרסיםועטורהידועהסופרעםביחדשנכתבה ) 1965 (האוטוביוגרפיה

שהעיבוד , 1976בשנתשורשיםהידועהרומן<כותבחייליאלכס
רייטינג>.שלשיאיםשברשלוהטלוויזיוני

ברצחנפתחתשלוהאוטוביוגרפיההאישיים.חייועלידועהרבהלא

כספימאמונמנעיםהראשוןהפרקובסיוםלבניםגזעניםבידיאביו
מועבריםילדיהשפיותה.מאבדתוהיאשחורההיותהבשלהחייםביטוח

באופןחייוסיפוראתלחייליסיפרלאאקסמלקולםאומנות.למשפחות
לחומריםלהיכנסלווהתירבושבטחעדמהזמןוחלף ,כרונולוגי

 •אישיותואתשעיצבוהאינטימיים

יפיקוכיבהצעההגדולותההוצאותלאחתפניתייותראוכשנהלפני
לשמשהנחוץהידעלישישסברתיאקס.מלקולםשלהאוטוביוגרפיהאת

לידיו<הידוע>העורךקיבלמאזרבזמןחלףהנ"ל.התרגוםשלעורכו
שענייןהבנתיממנולפועל.יצאלאשהתרגוםלישהודיעעד ,הספראת

שמעכב,הוא )-1965ב<שנרצחאקסמשפחתשלבידיההנתונותהזכויות,
משאיראני •התאכזבתידיהזכויות.להשגתתפעללאההוצאהוכי
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לרבשחיתההאוטוביוגרפיה,מדועלבדוקהספרותשללסוציולוגים

עדייןשפות,לעשרותותורגמההאמריקאייםהקאנוןמספריולאחדמכר
 .הישראליהקוראבידימצויהלא

יותרגדולכוחמולומביאאתהכןאםאלאנסוג,לעולםהכוח

שנכתבוונאומיםמאמריםנכלליםכיערשרפהכמוהיאמהפכהבספר

הםמכןלאחרשנהוחמישיםהעשרים,המאהשלהשישיםשנותבעיקר
מתפרש,ידעשבוהאופןעללחשובמענייןהעברית.לשפהתורגמו
לקלוטבישראללחברהבעיהחיתההאםלשפה.משפהועוברמיתוגם

דווקאמדועכן'ואםתורגם?בטרםשניםאותןכלאקסשלמסריואת

אקסשלהתרגוםאתשמאפשרבישראליותכרגעקורהמהעכשיו?
הרדיקליתהתודעהאתמעבירשהתרגוםתניחהתשובות?אחתלעברית

מניחהואבכךוהפוליטי.התרבותיהידעגוףלתוךאקסמלקולםשל
לגיטימי.ללאהלגיטימישביןהשיחעללהביטחדשותאפשרויותבידינו

אקסמלקולםכמהעדושובשובמוכיחהמאמריםספר

שמריו.עלשקטלאלעולםהשנים.במשךוהתפתחלמד
השונותהאידיאולוגיותועלהזמניםרוחעלעמדתמיד
מהצטרפותצמחהואופעולה.חשיבהמושגיעודופיתח

עצמיתמודעותבעללשחורונהפךהאסלאם"ל"אומת

אלייז'השהבינםכפיהאסלאםעקרונותסביבשאורגנה
מסמים,נקייהובקהילהעצמיתבהגנהתמךהואמוחמ.ד
לאומיותהיו:המרכזייםעקרונותיווניאוף.שתייה

שאםטעןהואשחורה.וכלכלהשחורהתרבותשחורה,

יוכלוהםמאורגן'באופןשלהםעליעמדוהשחורים
אסימילציהשלתהליךלעבורמבליהלבןבאדםלפגוש

ומחיקה.

 .בחייווהגותכתיבהשלשונותבתקופותלהבחיןאפשר
האמריקאיתהלאומיותשלהחשיבהחומותאתשבראקס

לאסיה ,השלישיהעולםלמרחביופרץוהלבנההנוצרית
הזהותעלאקסמלקולםשלהכתיבהוהמוסלמית.הכההולאפריקה
בתודעה.ליצירתהשהובילההיא"אפריקן·אמריקן"הממוקפת

לאחדותהארגוןארגונים:שניהקיםהאסלאם"מ"אומתשפרשלאחר
זהותשלזרםיצרמהםאחדכל .המוסלמיוהמסגדאפרו-אמריקאית

אפרו-אמריקאיתלאחדותהארגוןובהתפתחותה.השחורהבחשיבהחדש
ליצירההמבניתהמסגרתאתכונןואפריקהלאסיהשלומהמסעותכחלק
העיקרייםמחידושיואחדאוליבכך·אמריקאית.אפריקאיתזהותשל

שלליצירההובילגםהואהאמריקאית.ההיסטוריהשלבהתפתחות

אתמחדשלטעוןשבאהנוספת,זהותשלכאפשרותמוסלמיתזהות

להםהציעהואהשחורים.שלהאבודההזהות- x-"אקס"אותו
הישותבקרבל"הלבנה"לשאוףמבליבאמריקהמקומםעללחשוב

הזהותשאלותאותם.וניצלושהעבידולאלההיסטוריתהשייכתהנוצרית
הביטויחופשבשלדווקאלהתרחששיכולהמטרנספורמציהחלקהןהללו

שלךהדתיתהזהותאתלהמציאהיכולתהאמריקאית.והדמוקרטיה
באמריקאיות.מכונןעיקרוןהיא"העצמי"שלהיצירהבתוךולהתפתח

והתייחסודתיותמרדיפותברחוארה"בשלהמייסדיםהאבותגםהרי
ופוליטיתתיאולוגיתלהתארגנותפורהכאזורהמושבותשלהמרחבאל

מלקולםגםכךהאירופאיות.למסורותהמחויבותשבירתאחריחדשה,
ולהתפתחמשלומוסדותלפתחכדיועזבהאסלאם","אומתאלחבראקס
כרישמשוהםשנים,שכעבורלדעתמבליזאתשלהם;הגידולכרבתוך
 .בכללהאמריקאיתוהזהותבפרטהשחורההקהילהלהתפתחותגידול
והןביוגרפיתהןאובמה,ברקעלאקסהשפיעאיךלבדוקמעניין<אגב,

רעיונות.>שלהאינטלקטואליתבהתפתחות



פיעלסרטליספייקצילםבהוליווד'התשעיםשנותבתחילת
ליספייקחיילי>.כאמור'<שכתב,אקסמלקולםשלהאוטוביוגרפיה

שללהאג'העלייהאתלצלםכדירקההפקהאתלעצורמוכןהיה
בשלהסרטאתביטלהודרנווחברתהסעודית,בערבאקסמלקולם
האליטהמאנשיכסףאזלווהליהמקורי.מהתקציבלישלהחריגה
גםחזרהיותרומאוחרואחרים,קוסביבילצ'פמן'טרייסיכמוהשחורה

הזהותשלכוחהעלמעידהלישלנחישותובהפקה.להשתתףודרנו
נטענתכשהיאהשישים,בשנותשנולדהדורשלהאפריקאית-אמריקאית

אפריקאיים-אסייתיםהגיאופוליטייםהערביים,הדתייםביסודותיה

כשהואדווקא-שבופיכחוןשלרגעאותוהואהחאג'ואסלאמיים.
הלבניםאתאקסמלקולםרואה-האסלאםבלבאסיהאדמתעלעומד

כשעומדקהירנאוםאלקולמתוחאפשרמכאןכשווים.והשחורים

שביןביחסיםחדשרגעלהחילומבקשהערביהעולםקהלמולאובמה
לאובמה,בניגודאקס,מלקולםאךהערבי.והעולםוהמערבאמריקה

זהומהממסד.כחלקעצמואתראהלאלרגעאפשרית.חומהכלשבר
גבולותישנםללאומיותשבהןובמדינותבישראלמוכרשלאגבול

קשיחים.

והןתודעתיתהןהשלטת,ההגמוניהעםלאיחודאקסשלההתנגדות
הישראלית.ובתרבותבפוליטיקהבמיוחדהחסרהגבולקוהיאפוליטית,

מטושטשים,הללוהגבולקוויאךהתנגדות.לזהותניתןבשולייםנכון'
מפלגתהקמתמאזוהקואליציההאופוזיציהמושגישלהריקוןבשלבעיקר
קדימה.

והנוצרית,הלבנההאמריקאיתללאומיותאקסמלקולםשלההתנגדות
הלאומיותשבוטרנספורמטיבילשינוידווקאהובילההעדבות,אתשיצרה
שטריתשלוםסמיכתבשפעםכפיגזעית.רבללאומיותהפכההלבנה

"הרדיקליםאקס>:כתביעםהראשוניתחברותיאתחייבאנילו<שגם
נענעאקסמלקולםגםכךכפירות".זוכיםוהמתוניםהעץאתמנענעים

לקורפוסלהיכנסזכהקינגלדתושמרטיןעדבחוזקהכההעץאת

אלימההלאדבמותודווקאנזכריםקינגעלוכשחושבים •הלאומיהזיכרון
שעליוהכוחמבנהאתהמבינהתרצחו>לפני<רגעהמיואשתבזוולא

אקס.התריע

מסריםבתוכהצפנההגותוהשישים.בשנותכיכברקלאאקסמלקולם
דמותוחזרהכךיותר.מאוחרשנהשלושיםדווקאופרחושצמחוחשובים

לנשיא,כשנבחרשחורה.לאומיותעםשמזוההכמיהתשעיםבשנות

בשנותקוטרמשטרשנקטההטבותואתהרווחהמדינתאתדייגןביטל
כנופיותמוכתלהיותהפכהארה"במוחלשות.אוכלוסיותכלפיהשבעים
גבריםשלומעצרםהפשיעהאחוזיהממס.דכאויבנתפסהשחורוהצעיר

אנמי""פאבליקלהקתלי'ספייקכמושחוריםיוצרים .נסקושחורים
הזיכרוןחדים.לאומייםמסריםבעלשחורלגברזקוקיםהיוואחרים

 .וספריונאומיויו'אמרותאתממנוקריבאקסמלקולםאלחזרהשחור
הוליוודיכסרטאקסמלקולםשלהאוטוביוגרפיהאתליספייקבייםכך

האוטוביוגרפיהוושינגטון.ונזלשללאוסקרמועמדותשהניבשחור'
הנשיאואפילוטיימס'יורקה'ניושלהספריםברשימתמכרלרבחיתה

משפחתוחולצתו.על xשלהסמלעםג'וגינגבשעתנתפסקלינטון
אתלהשוותמענייןתמידכאמורלאומי.בולקיבלהאקסמלקולםשל

שמקבלתהמקוםעםקינגלדתומרטיןשלהמורשתנתפסתשבוהיחס

אקס.מלקולםשלהמורשתהלאומיבזיכרון
יורק,בניומחקרלמכוןלנסועהתכוננתיהשניהתוארסיוםלקראת

אתלפניפתחמובלמנינגפרופ'אקס.במלקולםורקאךשעוסק
הדלתכךואחרלנסוע,כסףמספיקליהיהלאלצעריאךהמכוןדלתות

שליהארכיאולוגיתהחפירהזאתעםיחדסגורה.חיתהכברמובלשל
הואשבומובל,שלמרתקלמאמראותיהובילהאקס,על;שלבידע
הוצאו'אקסמלקולםשלהאוטוביוגרפיהמתוךשלמיםשפרקיםמגלה

דורמשה
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מאשרחייליאלכסשלהליברליתלחשיבהיותרנהפכההיאשבובאופן

הפלגיםכלשלטוטאליאיחודרצהאקסעצמו.אקסשללרדיקליות
ראהראה-בי-אי'האפהממסד'שלהשיטורמנגנון •למשטרהמתנגדים

שמהאתלקחה Public Enemy<הלהקה 1מס'הציבוראויבבו
אותורדפוהםהפדרלי>.הביטחוןרשויותשלהציבוראויבימרשימת
בתשובה,חזרתובזמןבכלא,האסלאמיםהמטיפיםעםנפגששבומהרגע

 .מותואתעדמבולאעליוהגנולאהם .מותויוםועד
לכלהכרחיכיער'שרפהכמוהיאמהפכהוהמאמריםהנאומיםספר

הבדליצירתועלמתנגדתחשיבהעלהפוליטי'עלללמודשרוצהמי
ליותרזקוקיםאנוועדייןהמדכא.המשטרלביןהמתפרצתהחתרנותבין

ההקשריםאתלהביןכדיאקסמלקולםשלפועלועלמתורגםחומר
פאןשחורה,לאומיותהאסלאם,אומתפעל:שבתוכםהשונים

עצמי'אקטיביזםעולמי'סוציאליזםשלישי'עולםאפריקאיות,
מורכבתלהבנהזקוקיםאנוועו.דגזעיתחשיבהבעלסטודנטיאלי'

בקידוםהמפליגיםהישגיהאתלהביןכדיהשחורההתרבותשלורחבה
 ·:·זכויות.שלרחבדמוקרטיובשיחהרב-גזעיתהחשיבה
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האלקטרוניהפנאיבכלאו

וולבקשל

 ,אילוןרמהמצרפתית:העשרים,מהמאהלצאתוולבק:מישל
עמ' 96 , 2010בבל

ולאןרעה?אוטובהתקופהזואותה?מאפייןמהשלנו?התקופהמהי
תקופתשלהגדולהמאבחןאתמעסיקותאלושאלותהולכים?אנחנו

רק<ולאאלהשורותכותבלדעת .ספריובכלוולבק,מישלהצריכה,
לשרשרתנצרהאחרונים,הרצינייםהסופריםבאחדמדוברלדעתו>

לראיהצרפתית:הספרותשלמפוארתמהאתית
התחילוולבקועו.דקאמי ,סארטר ,סליךפרדינו

הראשוןספרושחוללבסערההספרותיתדרכואת
לחוללממשיךומאז ) 1994 ,המאבקתחום<הרחבת
 .שלונוסףספרבכלסערות
שלהגדוליםבחולייםלגעתפוחדאינוהוא

בלבביותמשולבציניבהומורזאתועושה ,תקופתנו
היהאםשכןמרתקת.מרקחתשיוצריםובאנושיות

כמווטכניקרנותרהיה ,בלבדבציניותכותב

בדרךללבנוגעיםהמיואשיםגיבוריואבלתקופתנו.
הזדהות.ומעורריםכלל

בספריו:התעמקותבעקבותמחשבותכמה

האפשרויותהתפשטותשלתקופההיאתקופתנו

נתפסהבלתיהריבויאבלברור.זההאלקטרוניות,
שטחיותישויותיוצרתקשורת,אמצעישל

לצייץבאייפון'להגיבמיילים,לבדוקהממהרות
בסלולרי?מנהליםשיחותאיזהאבל .בסלולריולהתעדכןבטוויטר'

המסורבים.תקופתמהגן?הילדאתלקחתקורה?מהאזאחי?אתה,איפה

מעצמולהיפטרלאדםביותרקלשבהםאלקטרוניים,בינייםימיאלו
זאתבכלאנשיםאבלאינפורמציה.בעזרתהמכבידיםומרגשותיו
קפה,בבתינפגשיםילדים,מביאיםמתחתנים,זה,עםזהמתקשרים

החברתייםהמפגשיםעלגםאבלכן'לא?דייטים,לדאבליוצאים
לרעיוןמעברתוכניות?אותןומהןהריאליטי.תוכניותתרבותהשתלטה
מדוברחברתיות,אינטראקציותאחרישבמעקבלכאורההמעניין

<נוסעיאדםבנישלהרגשייםלחייםעל·גבול·הפורנובמציצנות
נאלציםשהםהאישיתהחשיפהדרגתאתהיטבמכיריםאוטובוסים

עםקטנהמדינהשלהעצומיםבפקקיםתקועיםשהםבשעהלספוג
מיליםובארגזבגרושבפסיכולוגיהיחסיםהמנתחיםמכוניות>,מדייותר

עוצריםבלבדשמעטיםאףמודעים,מאודכולםחמש.בןילדשל
לעומק.יותרלהביןומנסים
בעיקרהצריחה,תרבותנכוןיותראוהצריכה,תרבותימיהםאלה

נותןהאלוהים,הואהלקוחשבהתרבותלקוחות.שירותנציגיעל
עםתמידהואוהצדקלשעה,שקלים 22המרוויחעבדהואהשירות

לעשות,מה<איןאוהביםוכולםהמציאו'האמריקאיםהשירות.מקבל
עובד>.זהלמדי'וטעיםמשביעבאמתזההמבורגר·מקדונלד'ס-קולה,

המפורסמת,במסתובנימיןוולטרשלכניסוחוה"שעתוק"שלהקלות
מערכתקרסהשםהאמנות,עולםאתשהכריענתפסבלתילריבויגורמת

יוצאיםלכןראויים.וכולםאתית,אואסתטיתאמתעודאיןהביקורת:
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טיולים.ומדריכיבישולספריבעיקרקוניםהרובאבלספרים,אינסוף

משוםג'ויס,אוקפקאבהלצמוחיכוליםשלאבתקופהחייםאנחנו

ללימודיםזוכיםאינםכישרון'עםנולדיםשאוליהקטניםשהקפקאים
אמניםהמחשב.מסכימוליקרותשעותומבליםאותם,שיפתחוראויים

נולדים.כוכביםמוכשרים,"נולדים"הםאמנים,להיותלומדיםלא
שאחריבעידןשנותרועיקרייםמנועיםשניבספריומאבחןוולבק

המין'הפנאי.ותרבותהמינייםהדחפיםבמערב:הנוצריתהדתקריסת

ערוציבעשרותלזפזפמספיקבכיפה.שולטעדייןפרויד'לדעתישמח
המינית-והבגידה-המשיכההיחסים,שענייןלהיווכחכדיהטלוויזיה

הואהשניהמנועכאן.הואעודכלהאנושיהיונקאתלהעסיקימשיכו

לעבודאמוריםאנושבניהמערבי'השפעבעידןלכאורה, .הפנאיתרבות
אנשיםאבלהשלישי>.העולםלמהגריהעבודהאת<ולהשאירפחות

אשראילכרטיסיעבדותםאתלפרנסכדינוספותשעותעובדים
ניתןאזוחופשות,חגיםשבתות,לטובתנעשהזהכלולתשלומים.

"המיטב".אתלילדיםלתתהאפשר'ככללבזבז
ממפלצתאותנושיצילבמדע,האמונהרקנותרהלאמונה?באשרומה

של ) 2006 (אישלאפשרות .ענוהנבלאשעדייןהיחידההחיההמוות,
בוומתקיימתלנצח,חייםהאנשיםשבובדיוניבעולםעוסקוולבק,
תמותה.בניאנשיםשלמחתרת

'בבל',בהוצאתנהדריםבתרגומיםבארץיצאווולבקשלספריוכל
העשרים.מהמאהלצאתהמדויקהשםאתהנושאזה,ספרגםכמו

שכתבסמי-הגותיים,טקסטיםכמהועודאחתמנובלהמורכבהדקהספר

עדהמצחיקההנובלה-"לנזרוטה" . 2001ל· 1998השניםביןהסופר
פלטפורמה,לרומןטיוטהמעיןמעמידה-הספרשבפתיחתדמעות

בנושא.וולבקהרחיבשבו
הסילווסטרבלילהצפויהמבדידותושחרדונואש,מזדקןרווקהגיבור'
מציעההנסיעותבמשרדהפקידהלחופשה.לצאתמחליטהמתקרב,

פוצחידידנו .כלשהיערביתבארץחופשהגבל'המותקציבומשוםלו'
שמעטיםמשעשע,מונולוגהמוסלמית,לדתבוזשתמציתובמונולוגאז

רושדי.שלהשטןפסוקישאחריבעידןלכתובמעזיםשהיוהסופרים
שםהקנויים.לאייםלנסועמשתכנעהואסתמיודבריםדיןכדיתוך
טובותגרמניותלסביותשתיועםומדוכא,אלמןשוטרעםמתיידדהוא
מצרפותהןשםנודיסטים,לחוףהמוזרההחבורהכלנוסעתבעידודןלב.
ארוטיסיפורלכאורההמינית.להילולההרבה,לשמחתוגיבורנו'אתגם

לרזו'רווקהדמויות,חבורתמצדגםעמוקה:ספרותלמעשהטיפשי'
הערבובבעיקראךחביבה."אחרים"קבוצתלסביות,ושתידיכאונישוטר

לענייןמתייחסותהלסביותמרגש.לבלטובציניתביקורתביןהמעניין
מצטרף,לארודי<השוטרלחמלהגםמקוםבהשישבקלילות,דיהמשגל
מעוררתאבלהנאה,שגורמתספרותזוהימדי>.מדוכאהואשהואמשום

זמנית.בומחשבה

האהוב,כלבועםלהצטלםמרבהלאירלנד,ממולדתושגלהוולבק,

כשבאחתקצרות,רשימותגםכוללהספריחסית.בבדידותחיוכנראה

אתלבזבזוהחליטבאמריקה,להרצותהוזמןאיךוולבקמתארמהן
ברטהאמריקאיבסופרמהרהרהואבקובה.בחופשהשירוויחהכסף

נכוניםאמריקהשלהשלילייםהסטריאוטיפיםכיומוצאאיסטון·אליס,

בעיקרם.

כתובה " 2000"קליאופטרהספרותיתספקביוגרפיתהספקהרשימה

זוגות.חילופיבמועדוןהמבקרגברשמספקאנתרופולוגידו"חכמין
אמצעיהמיניהפורקןברדיפתהרואהוולבק,עלהחביבנושאזהו

"הגדרתהמנוכר:בעולמםאדם,פוחלציעבורחייםחיפוששלאחרון
קיץמדי ...ביותרהגדולהזוגותחילופימועדוןזהו ••.המחקרתנאי
שלישיםששנימבקרים, ooo,300כ·קאפ-ד'אגדהנודיסטיםאתרמארח

ה'זוגותעםלהימנותיכולים'קשרים',המגזיןשערךבדיקהלפימהם,



הפעולות •.. 1באולםזוגותחמישים .••המודרניים'
משגלים>אוננות,<מציצות,המובהקותהמיניות

הריקודים.רחבתאתהמקיפיםהספסליםעלמתרחשות
יחדחילופים.למעשה,הלכהמתקיימים, ,למדירבותהן

והיפיםהצעיריםנשמרות:הבסיסיותההיררכיותזאתעם

הזקניםאחרים,ויפיםצעיריםעם<הרבה>מזדיינים

ומכועריםזקניםעםפחות><הרבהמזדייניםוהמכוערים

הבינוניים:לקטגורייתמשתייכיםואניאשתיאחרים.
בינונייםעםבבינוניות, ,כןאםמזדיינים,אנחנו

למעשההתיאוראתהופכיםוהריחוקהניכור ;" ..•אחרים

ריגושיםחיפוששללמדיעצובעולםהמתארספרות
בחלוקהביטוילידיבאהאנתרופולוגיההיבטעקר.

אחדכל ,הגבולאתלעבורשאיןברורלקבוצות:
לכיעורבזו ,ויופיערריםנהמעריץבעולם ,בקבוצתו
ול~קנה.

לדוסטויבסקי:באומדנפתחתטכנית""נחמההרשימה

סימפתיה,מאודמעטליישעצמי.אתאוהבלא"אני
בעצמימתענייןלאגםאנילעצמי;הערכהמזהפחותועד
לאמעולם ,פרדוקסליבאופןזאת,עם ..•מדייותר

שאנילומראפילואפשרשהתרביתי.כךעלהצטערתי
לעומת ,בבניאותישמצערמה .•.שליהבןאתאוהב
אחרים?זמניםאמו?של<השפעהמגלהלראותוהואזאת,

אוטונומית,אישיותשלקוויםצרופה?>אינדיווידואליות
בלבדזולא ...צורהבשוםעצמיאתמזההאיננישבה

באפיעולהספורות,שניותתוךמכך;מתפעלשאינני
המוותזאת:לאשריכולואניהמוות.שלריחובבירור

השיבוטאפשרויותעלהדוברמהרהרבהמשךמסריח".

בתיאורבקרוב.האנושותבפניייפתחושבוודאיהעצמי

גבעתייםאוכלוסייתמרביתאתוולבקתופסזהמדכדך
היום,כלהעובדיםהוריםמתגורר:אנישבההצעירה

ובערב ,ספרובבתיבגניםהילדיםאתמפזריםהםבבוקר

בעזרתעצמםאתלשבטמקוויםהםבטלוויזיה.צופים
עללגבורשיצליחוכךמחדשעצמםאתליצורילדיהם,
חלקית.ולוהמוות,

הסופרחייעלוולבקשלבווידויומסתייםהספר
מותרות,אלומאינהנההמצליח"הסופרהבודדים:
בשבילאבלבבניה;לעשיריםאולנעליםשומרתשהחברה

משתקפתהתהילהשלביותרהמענגתנוכחותה ,גבר
ויפות,חושניותבנערותמדוברגרופי'ס.שמכונהבמה

ורקאךאהבה,רגשימתוךגופןאתלךלהעניקשרוצות
שהיוםנראה .ללבןשנגעודפיםכמהשכתבתמשום
אפשרי.אבלעצוב,זהומהתהילה;מגרופי'ס,נקעהנפשי

ניתןהאםלכתוב.שאמשיךחושבאניהזה,במקרהגם
לבטאליקשההכרחית?לינעשתהשהכתיבהמכךלהסיק

נדושה,זולה,אותהמוצאאניהזאת:המחשבהאת
היוודאימכך.יותרואףהמציאותשזואלאוולגרית;

לי;הספיקוהחייםשבהם ,בלביאומראנירגעים,בחיי
אמורים ,כללבדרךהחיים,ושלמים.מלאיםהחיים,

נמצא,אנישבומהמקום ] .•. [האדם.לבנילהספיק
 ,ודאילגמרילאבתנועה,עולםזהוהים.אלתצפיתליישבאירלנ,ד

מפחידהואהמוחצת;נוכחותו,אתהכפראתשונאאניחומרי.זאתועם

לצפותהחלון,דרךיכול,אנישבובמקוםגראניבחיילראשונהאותי.
היום".עדחייתיאיךעצמיאתשואלואניבים;
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האנושיהעולםעלויתורתוךלטבע,לים,עצובהאהבה,בהצהרתוכך

הגדוליםהסופריםאחדשלוהמרתקהקטןהספרמסתיים ,החברתי
ומורכבנאמןמייצגרקהואאבלבשטחיות,להאשימושמרבים ,בימינו

 ·:·השטחיות.בעידן ,ימינוושל ,תקופתושליחסית
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התחתונה""תשוקהבין

מעלה"שלל"תשוקה

הספרייהעובדעםהוצאתהולך'שהרוחמקוםאלבאר:חיים
עמ' 452 , 2010לעם

עיקריות:תופעותבשתיהשאר'ביןמתאפיינת,משמעותיתקריאה
-להפנימוכדיבספרנוספיםולעיוןלעלעולהקוראאתמגרההיא

מחדשלנבורלעתיםאותוממריצהואףואינטלקטואלית,רגשית
אבקהמעליםכאלהבהם ,ומחקרהגותובחיבוריספרותביצירות

 .כברזהבספרייתו
קריאה"כלבדוחס,לואיסהדוחהשלכמאמרוספר",שלקריאה"כל

שנכתב"ספרהטקסט".אתמחדשיםהזוהקריאהשלזיכרוןכלחוזרת,

מפרובנס.נהורסגייצחקו'המקובללדבריאדון",לואין

וגלויים,סמוייםוישירים,עקיפיםחוטיםטווהבארחייםשלספרו
הקורפוסאלאושונות,מתקופותהיהדותמקורותמגווןאלרקלא

פסינו-פואטיכצירהחלומותמתפקדיםמיצירותיושבאחדותהעגנוני'

זיקהתוךכתובהספרואחרות>.שירהתהילה,פשוט'<סיפורמרכזי
מוטיביםאלגםכאחת,ואסוציאטיביתמתוכננתלעצמה,מודעת

החוויהובייחודהאוניברסלית,הרליגיוזיתהחוויהבספרותדומיננטיים
הבודהיזםובכללןחוץ-יהודיות,בתרבויותבמיוחדהשכיחההמיסטית

וההינדואיזם.

"הולכתאליוה"מקום",אתוממלאיםהעלילהבזירתמעוגניםאלה
המופשטהסמליבמובנוהןהקונקרטי,הגיאוגרפיבמובנוהןהרוח",

הפרדוקסייםהביטוייםבנוסחב"העדר",אוב"אין"האלנוכחותשל
מתודתומנוסחאותואמירותיהם,המיסטיקאיםמכתביהמוכרים

סילזיוסאנגלוסשונים.ופילוסופיםהוגיםשלהמוחלטת""השליליות

הייטיבהשמונה-עשרההמאהמןהמנוניםומחברמיסטימשוררהקתולי'
הבאות:בשורותהזוהתפיסהאתלהביע

שתתאמץככל'כאן'/לא'עתה'לאישיגנולאין; 'tכולו"אלוהים
ל"אני""אין"ביןהאותיותהיפוך<עליתעלם".מפניךכןלתופשו;

שוהם.>ש"גשלבכתביולענייןמומלץל"אין",ה"אני"כמיהתועל
ההימלאיה"הרישלבבודהיזםראההואבדוחסבשעתושנשאבהרצאה
בארשלבספרו .לשחרורדרךשיווה"שללצחוקוהמשוליםהגבוהים

נרמזתוהיאמכוונת,שיטתיתבלתיבאגביותהבודהיסטיתהשיטהשזורה

ולהוויההמונוליתיתלגישהרוחניתוכאלטרנטיבהנפשיתכאופציה
גיבורמנסהממנההמסורתית,ההלכהיהדותשלוהנוקשההכובלת

שלכתפיועלהפנימי.האניכמיהתאתלממשכדילהשתחרר,הסיפור

מבחירתו'שלאהמתענה,ברק,בניבואכהמאוסטילההאדמו"רזה,גיבור

מימושמטלתאתהסופרמעמיסמעיק,ורוחניגופניארוטי'בתסכול
על-ושובהלוך-לתהותניתןהאחרת.והבחירההכיסוףהכמיהה,

המציאות,בתוךומהלכיודמותושלאמינותםאוהיתכנותםמידת

שלו.האבותוייחוסהגניאלוגיהרקעועלומשפיעפועלחי,הואשבה
השכליותבסגולותיהחד-פעמיתכדמותבסיפורמשורטטהואמקוםמכל

הגדול"כלרבותינו'וכמאמרהנפשית,ובתעוזתההחריגותוהרוחניות
הקדושהצדיקשלהמסורתיייעודוהימנו".גדוליצרו[גם]מחברו
בניביןלתווך-מתיםאוחיים-הקדושיםפולחניבכלכמקובלהוא,
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ביחסהאינטלקטואליתסקרנותואולםהקב"ה,לביןרגיליםאדם
מבקיאותונופלתאינהמודרניים-חילונייםומידעידעלמקורות
הזאת,האסורההתשוקהאתלספקנוהגוהואהדתית,הדעתבמקורות
"לשכתבסתרדווקאבאר.שלהאירוני-הומוריסטיבתיאורוכמשתקף
בושלו'הפרטיב"קן-הציפור"הקודשיםשבקודשב"דביר"הגזית",

גרעיןעםולהתייחדלהתבודדכדיהמקיפנו'העולםמפנימסתגרהוא
כמסתבר,לוקה,אינוכורחו""בעלהצדיקבתוכו.החבויהאותנטיה'אני'
ואינולצטט,מרבההואאותםהצדיקיםשלכדרכםהענווה,במידת
והמאפיינתממנההנובעת<אלטרואיזם>הזולתיותבמידתמצטיין

השונות.ובתרבויותבדתותמסתוריןואנשיקדושיםחסידים,סגפנים,

חלציו'יוצאישלושתכלפיובוזניכורהרוחשגרוע,כאבמצטיירהוא
ה-ד-אתממנולרשתהשכילושלאמאכזבים,דעתוקליפוחחיםאמנם

הקדוש.·אנ

השנואה,אשתוכלפיובקמצנותאמוןבחוסרבעוינות,נוהגהוא
מזכירהסמלי<שמהובזבוז.ממוןורודפתבהליכותיה'אמריקאיתגולדי
זיווג-שידוך-לעגנון>פשוטבסיפורהושלשלאמוצירל'השםאת

אלשמובילוהצדיק,שלהמתמשךתסכולומשורשיאחדהואזהכושל

ובכמיהותיו'בעצמומאודמרוכזהואכאחת.וההתרסקותהגאולהמסלול
חוזרחלוםבאמצעותוהבשלהרוחניהיריוןשלתהליךעוברהואואז

המוזהב.הי"קעלונשלש

הנושהי"קלוהמבשרנבואיכחיזיוןשלוהמדמה'ב'כוחנתפסחלומו
(י"קאמומצדמאבותיואחדשלכינויוהקדוש",ה"יהודישלגלגול

עדן>.שבגןהבר""שורסמלעלוריאציהמעיןגםשהואתיבות,בראשי
פנימיתבאינטואיציהל'הארה',האדמו"רזוכההתגלותבעלכאורח

מניעהזה'היפוך-הלב'בה.הכרוכההוודאותתחושתעלהאמת,של
שלמוחלטוב"הרסהמצוות"גדריכלב"קריסתחפץ""למצואאותו
ליהרגאזעדהיהנכוןולמענןנתחנךעליהןהחוקים",מערכותכל

ביהדות,כלוחודרתכלחובקתשהיאההלכה,עולפריקתלעבור.ולא
היצריתהכמיההשללבטיםונטולתמיידיתמתבקשת,תוצאההנה

חירותטוטאלית:חירותלחוותנכסףהאדמו"ר .ויישרתאתהמציפה

ההוויה",למלאות"הערגהולמימושיחד,גםומחשבתיתגופניתרגשית,
 .למיניוומותראסורוביטולהמוסכמותאזיקיניתוץתוך

משתוקקכליוונושאיחסידיושלהנערץהדרךומורההרוחניהמנהיג

לדהוריוכלשבועולםאלהששרסןמשולחל"סוסלהיותמאודובכל

בניסוחלבו",שיורנוככלולעשותהפתוחים."במרחביםמעצורללא
אפועלחדשה",אלוהית"תורהליצורתאווהשטוףהואיותר:יומרני

"צנתרביהדות.המקובלהתורה"מןאסור"חדשעיקרוןשלחמתוועל

שלאלהבמקוםעצמושלולבכליותבבחינתמעתהמתמקדהזהב"

בקודשמשרתיובתיווךותרופותיו'תובנותיואבחנותיו'דורשי

אתהמגשימות<נבואותהחזיונייםחלומותיווחצרניו.<המשב"קים>
מנגנוןבאמצעות ,אותומנחיםמראש?)גזורה'קארמה'אועצמן

נטולתלהגשמתהשלמהבכוונת-לבלפעולמאששת,רציונליזציה

השמוריםהעינוגיםמןלטעום"הפרועה",הגואה,תשוקתושלההשהיות
הזה.בעולםבחייוכברהבא,לעולם

זרמיםאפייןכלל'בדרךהניאופלטוניבנוסחוזה,מעיןליברטיניזם
עצמםהרואיםאליטיסטיים,אינטלקטואלייםוחוגיםקיצונייםמיסטיים

הרוחניתהתעלותםשיאאלמשהגיעוהמעשיות,מהמצוותפטורים

שלצידוקהלשם-נתליםהאדמו"רשלוהגיונותיודמיונווהשכלית.

החתרניותב"פרשנויות-והאיסוריםהכשרותמערכתקריסת

להתמסרותהנוגעותאלהבעיקרבתלמוד'כברהמצויותוהרדיקליות"
"איפכאבבחינתהמינית,הפריצותגבולשעלהאסורותלתאוות

המיניהמוסרתשתיתהמקראיים,הביאהאיסורישלגמורמסתברא"
ההתגלות.דתותבכל



דרךאםאף ,בסיפורהמופיעהנשמותגלגולמוטיב
בשיטהמרכזיכידועהואוספקנית,אירוניתעיצובו

פלוטינוס,המיסטיקנים.מןרביםואצלהבודהיסטית
מחיים"המעבראמר:הניאופלטונית,האסכולהאבי

שונים",בחדריםשונותבמיטותלשינהדומהלחיים
בתחושותלעתיםמתנסים'רגילים'אדםבניגםאבל

כברחיוהםקודמים,בחייםפעם,שאי'גלגוליות',

פההייתי"כברשלחוויהמוגדר,לאמסוים,רגע
לעתיםמנתבותזהמסוגהתנסויותמקודם".

לבודהיזם.הקרובההזמן","מעגליותשללדוקטרינה
 ,לעילכנרמזנקבע,האוסטילאי"והאומרשלגורלו
"גלגוליו"ידיעלכאחדולמוותלחייםמראש

 ,שלוה'קארמה'ידיעלאו ,הסיפורבלשוןהקודמים,
 .הבודהיסטיבמינוח

דווקאחסידיוקהלואתמשפחתובניאתנטישתו

בשילוחלף""ל.ךבבחינתנוראים","ימיםערב
בטיפוסהחדש,במסלולוהראשוןהצעדהיא ,עצמי

מתמזגיםשבווההשתחררות,ההתעלותסולםעל

מעלה"שלותשוקההתחתונה"תשוקה-וקדושהארוסהפרדללא
"הרהוריכיבמקורותינונקבעכבר<הריחרטה.אואשמהייסוריללא

האדמו"רשלה'ליבידו'מוצפתדמותועצמה.)העברהמןקשיםעברה"
מרתק.ייחודלהמעניקיםאלהדווקאאךדיסוננסים,שופעת

המקורבחסידושלבכלומעורבותוהנדיבההכספיתתמיכתואלולא

אליוהנלווה ,אנטוורפןמק"קונציגושמחהל'הו'הנלהב,ותומכו

היהלא ,"והאומרגםיודעזאתהרחוקה,שבטיבטאלף""הרילבמסעו
בציציותלבדוקדעתומטריחהואאיןבחינה.משוםמתממשהמסע

דמותשמחהל,ה'ו'שלאפריקאיים")דמים("יהלומיעושרומקורות

מתנתאתדוחהאינואףהצדיקסימפתיה.ומעוררתבאמינותהמעוצבת

ב"ספקהנגועויוקרתייקרשעון ,לוהעניקשהלההקארטיה,שעון
סלנהסלנה. ,שלוליעודהלהורישהואעתידאותווגזלות",חמסין

צעירה,:קיםחוקרתהנהנצח?>+קדושת=יופי+סלההלנהשל<צירוף
לגילויהמסעבמסגרתעמה ,והגורליהמכוון ,.הוויעודותוארנפשיפת

הגופים"חיבוראתלחוותלאדמו"רסוףסוףמן tמהזהוב,הי"ק
איחודתוךהנעלם",הזיווג"סודובמימושבגילויולזכותוהנשמות"
בזירת .בשיאוהי"קמציאתעםוהעליונה,התחתונההתשוקות,

זהוקדוש","צדיקיהודימתוודעהאלההפליאתיותההתרחשויות

אלכחול'>'ראשבעלגם<אךמנעוריוכ"חמורה""קלה"עלהמקפיד
מטבעושהואוטקסית,מיסטיתעוצמהרב ,זראלילי·מאגיעולם

עליופועלעמוהמפגשומהפנט.סוחףהשפעהכוחובעלפלורליסטי
"זאוסמסוגמפתיעבמהלך .יתמודדלאאיתר ,וכוללפתאומיכהלם
סלנהה'שיקסע'כי ,מאודובכלהמאוהבלצדיקמתגלהמכינה"אקס
<פטורהעולם"ל"ארוסתלולהיותהכשרהקינן""יידישבעצםהיא

פולטתהיאזהמשמיםבזיווגתאומהכנפש .) ...כהלכהגיורחובתמחובת
אתאוהבתשאשהכמובדיוקאלוהיואתאוהב"היהודיממרקת:תובנה

אל~דד:הוןא~~המאווילההקתוליתהקדושה<תרזהשלה"הגבר
שהיאבכינויזו>.תובנהעםמסכימותהיוהמוסלמיתהמיסטיקאית

מכונפים,נחשים ,כלומר"שרפים",אהובה,יצחקליעקבמעניקה
מובהק.פאליסמלהואהנחששהריארוטית,משמעותגםכמוסה
אתלממשבמאבקםהנכשליםעגנוןגיבורילרובשבניגודלומרניתן
האחדהשלמידה"למציאתולהגיענבחרזוגבןעםבאהבההצורך

קצרהלשעהלממששלנוהצדיקזוכהעולמן",ועםעצמןעםוהשתוות
משכנותאלטיפוסואתבעיקשותויקציןבטרם ,כמיהתואתבלבד

הסופיתבהסתלקותוויחלההריםשבפסגתהמקומיתהמכשפה-הקדושה

מוצפןהזההמסתוריהאירועעליונים".ל"היכלות
או"רצינית"<אניגמההספרותיבתיאורבמכוון

סלה"ה"אמןאולםהקורא?),עםהשתעשעות

מוצאהמהווהמראש,צפוי<מוות ,מותורגעשל
בקלות:מפוענחהטרגי>הסיבוךמןיחידאפשרי

 ,עבורואפוא,היההזההזיווגלעד";"סלנה
"איחוד ,לכל-דברשכינהגילויבבחינת

מעלה.ושלמטהשלשרקות"חת
מהווה ,בחשיבותומשניכיאםנוסף,מרכיב

 ,הסופרשלהעוקצניתהביקורתיתהסאטירה
אדמו"ריםחסידים,חצרותהתנהלותעלשמלעיג

<הפרשייה .במקומותינושםידועיו"רנטגנים"

ברסלבחסידיקהילתאתהמסעירההאחרונה
באשרחסידים","טויטעשנקראיםבירושלים

המחשה,היאיורשים,ללאמתנחמןו'מייסדם

מעמתבארזה>.לענייןמוצלחתערווה,חושפת
הגותםעלצדיקים,דמויותעםאלהאת

שלהקלאסיתהעיצובמתקופתומעשיותיהם,

ויצירתםאלהאישיםכלפיהכבודויראתההערכהבשיאה.החסידות

"המתהפך",תיאורבגדרזהאףהאםלתהות:ניתןבבירור.ניכרת
החסידיותהמלכיםחצרותהריכלשהי?במידהומסכתי-משתעשעאירוני

רודפותבחומרנות,אחתלאלוקות ,כמתואר ,היוהקודמיםבדורותגם
עםירושה,מאבקיושסועותתככיםרוויותשררה,ותאוותכבוד ,ממון

יוצא.כפועלולהתפלגויותלתחרותנטייה
ארצות,עמישלמושחתת,ואףנחותהמנוונת,"חסידות"אחר:לשון

ואמרותחסידייםמופתסיפורי-הגנוז""האורמטמוןעלהמעיבה
נטוללטיפולוספרותה.היהודיתהתרבותמאושיותעמוקות,חוכמה

וגבירותהאדמו"ריםנשותה'קלאפטעס',זוכותבמיוחדרחמים
רכלניותכחמדניות,אש",כ"מבעירותכמרשעות,הנתפסותחצרותיהם

כליליותובקצרה:ומריבה""מסהכמעוררותהרע,בלשוןוחוטאות
אחרנואשותהתרמאוסטילה,בצדיקלסנוטאפוא,קשהדמוניות.

יהודית.נשמהעםלמחצהיהודייה'שיקסע'אפילוזותהאטהורה,חווה

ההומוריסטיאלהרציניומןלטרגיהמגוחךביןשבסיפורהדילוגים
 ,הסיפורשלהדחוסוהלשוניהעלילתיברצףנחוצותהרפיותאכןיוצרים
להלן>שיובהר<כפיוהפענוחהמעקבמאמץעלופיצויהקלהכמעין

המתואראליתייחסשלאלקוראהרומזתקריצהבבחינתאוליוהן
 •יתרברצינותוכפשוטו

סמליות,הטעוןהמוטיבגםלשרתמיטיבהעיקרייםהסיפורהדגשיאת
וה"סנשוהגיבוראשרהשונות,וה"תחפושות"הלבושמערכותשל

בהתאםתדמיותלעצמםליצורכדי ,מספרפעמיםמחליפיםשלופנסא"

הטקסייםהכהונהמבגדיהמתחלפות:ולסיטואציותלמקום ,לזמן
ה'פרנג'יות'לחליפותעבורבהם>מככב<שה"ספודיק"והמפוארים

בנדנההכוללמתעתע,היפיםבלבושוכלההמחויטות-מכובדות,
גםמשקפותאלהחיצוניותפניםהעמדותפיארת.כורכתצבעונית
ומפתיעיםזריזיםהסתגלותכישוריעלומעידותפנימיותעמדותהגמשת

באלוזיהוהערמה,הסתרהלשוןתרתי-משמע,"בדים"<חילופי

בראשית.>בספרמסוימותמקראיותדמויותלהתנהלות

אותםשוזרשהסופרהטבע,ומחזותהנופיםתיאוריהםולבמוחשובי

נדבכיהעםולכידותהרמוניהיצירתתוךמתבוננת,בעיןבעלילה,
כניסתועל"פיצוי"משוםישזהבהשגהנפשיים.רכיביהעלואווירתה
המדריך"הזר"הסופר;בדמות ,הסיפורתוךאלהסופרשלהמיותרת

מלאכותית.תוספתבבחינת ,קברוואלאהובהמשכנותאלסלנהאת
לבסוף,להתייחס,חשובמסויםריחוקשלעמדהומתוךדעתילדלות

 2011פברואר-מרץ
29 



ערבובלצדהסיפור:כתובשבההלשוןסוגייתאל
רצוףהואמזה,זהמאודהשוניםהלשונייםהמשלבים

ומליציתגבוההבעבריתוצירופיםמבעיםגדושו
יראיםמספרותהמקרא,מןהיונקתרבדים,רבת

המדרשיםומןוהפיוטים,התפילותמסוגתוחסידים,

האמרותהמעשיות,ואוסףזולשוןוהתלמוד.

אוצרהםבסיפורהשלוביםהעמוקיםוההגיונות

לחלוטיןכמעטנעלםעגנוןשמאזוספרותי'הגותי
-באר ו~~עמובריאיוןכיום.הנכתבתהספרותמן

ש"לאכישרון'ברוכיולוסופרים,על-בצדק
מקורותבאוצרבקיאיםאינםולכןמספיק"קוראים

שלהמקפתלמדנותוהעולמית.ובספרותהעברית
סגוליערךאכןמשווהאלהבמקורותבארחיים

מןהחילוני'-ה"ממוצע"הקוראאולםליצירתו'
דינקותא""גרסאעלאמוןשאינוהצעיר'הדור

להחמיץאוהספרמןלהירתעעלולזו'מעיןעשירה
מכבידוהארמיזמיםהיידישיזמיםשפע .עיקרואת

קלישאתיתיומיומית,לעבריתוהגלישותהוא,גם
אתפותרותאינןבמתכוון'לעתיםוולגרית,ואף

לחיפושהזדקקותבשלקריאהמעצוריהבעיה.
השיוטבקליחתפוגעיםבקונקורדנציותאובמילונים

רצויים,שאינםהבנהפעריליצורועלוליםבספר'

המעטה.בלשון
האבר","דברכגוןצירופים,הדגמה:לשם

אולייובנו"קפידה"אוצררה""זהורית"סלודים",
קוראיםכמהאךההקשר","מןאודבר"מתוך"דבר

 equanimity <ההשתוות""מידתמהילעומקיבינו
מרכזיערךשהנהבס'ופיות>, "ס~~לא-את 1א Q"מואו

הנוצריתבמיסטיקהבקבלה,בחסידות,שלמהותורה

כברנלמדתהיאשבמסרגתוובבודהיזם,והאסלאמית

ייתכןההשתלמות.במסלולהראשוןהשלבמןהחל
שולייםהערותאונספח,לספרלצרףהיהשמועיל
ולמושגיםלמבעיםהסבראותרגוםעםצמודות

שגורה.בעבריתהנהרההטעונים

שהסופרטוב","רומןבעודמדובראיןהכל'אחרי
גלסנראריק<לפילשנינות"'לכאורהאותו"מכפיף

בלבושהגותיתוכןעםביצירהאלאב'מעריב'),
ה'צונאמי'בתוךעלילה.רומןשלכשלעצמומעניין
לכןמהווהקץ"איןהרבהספרים"עשותשלהמציף
ומאתגרת.מעשירהספרותיתמתתבארשלספרו

ביןהמקשרשהחוטמחדשגםמסתברבזכותו

היא"האהבה~תיק:אינוהשונותהרוחתרבויות

הן'חצויותשבבריאההנפשות,חלקיהתחברות
מוצאןבשורשבה,שרויותשהיוהאחדותאלושיבתן

הדומיםביןוהמשיכההשוויםביןההתאמההעליון."
הכוחותשביןהתוז_\םבמובןבקרבנו."נמצאות

שבאהבותהנעלההעליון."בעולמןבהםהאצורים
משפטיםשמים"."לשםהאוהביםשלאהבתםהיא
ואוהבים,אהבהעל-היונהענקמתוךנטוליםאלה

אבן-חזם,המוסלמיוההוגההתיאולוגשלחיבורו
מבוא<תרגום,האחת-עשרההמאהשלמספרד

ספרותביאליק,מוסדהוצאתאלמגור.אלהוהערות:

 ·:·מופת>.
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 352גליון

הרומןפני

איןופורסםנכרךשספרמרגעפיושעללמקובל,בניגוד
פלגדוריתבחרהכריכותיו,ביןשמצוימהאתלשנות
מחודשתבמהדורהשוב,המקוםפניהרומןאתלהוציא

הסיום.משפטמחדשונכתבפרק,נוסףשבהומתוקנת,

הרומן:שלהמתוקנתהמהדורהבעקבותשאלות,ארבע

.1 

בושמשהותחושהחרףזההיההאםשנים,כארבעלפנייצא,כשהרומן

החדשהסוףהאםבדיעבד?רקהתעוררהשזאתאושלם,או"גמור"לא
המקורית?המהדורהפרסוםבעתקייםהיהכבר

שמשהובוודאותהרגשתיואילושנים,אחת-עשרהארכההספרשלכתיבתו-

שצריך.כמהאחת-עשרה,עודאותולכתובממשיכההייתיבו,שלםלא

עמוקמשהונשלמה,הספרשלשכתיבתוחשבתיאנישבעודהיאהעובדהאבל
ליישמשהו'כותב"כשאניממסותיו'באחתאומרבדוחסאחרת.ידעיותר

ההתחלה,ואתהסוףאתיותראופחותיודעאנימראש."קייםהזהשהמשהוהרגשה
שאנימרגישלאאניאבלשבאמצע.החלקיםאתבהדרגהמגלהאניכךואחר

אותם."לגלותהיאכמשוררוחובתיחבויים,אבלשהם,כפיהםאותם."ממציא
ספרשלשקיומוהראשוןהרגעלמןככותבת.שליבחוויהנכוניםהאלההדברים
כמכלול:הדברים,אתלנסחבהכרחשתוכליבלילך'מתגלההואלך'מתברר
הכתיבה.לתחילתבסמוךדינכתבהמקוריהסוף
משתניםודבריםהכתיבה.בתחילתשהייתילמינכוןהיההזהשהמכלולאלא

בסוףהספראתלכתובהתחלתינשבר.הרצףאומאוד,מתארכתהכתיבהכאשר
וחזרתיבו'להמשיךהתקשיתיארצהכשחזרתיבאוקספור.דשהותשלבסיומה ,' 95

יותר.מאוחרשניםכחמשרקרציפהלכתיבה

קראתילאור'להוצאהמסירתולפניאחרונהקריאההידכתבאתכשקראתי

אני'שניםאחת-עשרהשבתוםאלא .המקורילרצףרגילהשחיתהבעיןאותו
צמח-חייצורהואספרשהלוא-הספרוגםאדם:אותוהייתילאכברהכותבת,

האמירהמלואאתעודהקיףלאהמקוריהסוףעצמו.משלכיווניםולקחוהתפתח
הזמןעםשנעשהלמהההדגשאתנתןלאובעיקר'להיות,שצמחכפיהספרשל

 .שלוהמהותיהמרכזי'הציר
ומצפהובצלמהבדמותהבוראתשהגיבורההראשונים,הפרקיםשלאלוהים

והרבהרחב,יותרהרבהבמשהומתחלףצרכיה,פיעלהעולםאתלהלכבסממנו
ליהיהוחשובעצמה.הגיבורההיאכךמתוךשנבראתמילשליטה.ניתןפחות

ההשגחהמושגאתלדיוןשפותחהספר'שלהסיוםבאקורדמדויקהדלכךלתת
כמעיןאלוהיםהזה:המושגשלהפשטניתהתפיסהאתדיוקליתראו-הפרטית

מפקידיםאנושבידיוהנפש,שלהגדולהפנקסןגםשהואפטריארך'גדול'אב
;הכרחסגרהמקוריהסוף .בעצמנולעשותםבמקוםשלנו'המוסרחשבונותאת

שהשלת;ךמהאתפותחהנוכחיהסוףהזאת.הגדולההסמכותדמותשבעזיבת

מאפשרת.

הסיוםשאקורדהרגשתיהאחרונים,בשלביםובפרטהכתיבה,שהתקדמהככל
הגיבורהשלשדרכהכדימסוימות,מיליםשתימילים,שתיבתוכולכלולחייב
המקורילסוףאותןל'הדביק'בכוח,כמעטושוב,שובניסיתיכןעלשלמה.תהיה

אי·.אבלבושהיההאירוניהכוחאתאותו'אהבתיאפילואליו'קשורהשהייתי-
מחדש.לכתובהיהצריךלהדביק.אפשר



בכךלהכיראותישהכריחמימסוים,במובן

מביןהקוראים.חיושלםאינוהמקורישהנוסח

קוראיםשלבמכתביםאם ,אלישהגיעוהתגובות
מעטיםשלאהבנתי-ומאמריםבביקורותאו
ולתמצתלנסותאם ,ביסודושהואכחזוןאותוחוו

שמתמקדחזון ,אפוקליפטימורכבת,חוויה

שאלחפיעלאף .הכרחיבחרסבכאב, ,בעוול
רקמלראותרחוקהוא ,בספרקיימיםספקללא
חוטיםבושזוריםבחם.רקלהתמקדאואותם
לכלשמחהושלכאבשל ,חושךושלאורשל

חווייתאיזון.שלשאלחהיאוהשאלהאורכו.

אי-שםשניקרלמההתחברההזאתהקריאה

שהתעקשלפרק ,כלומרהתודעה,בירכתי
הושלמהכברהכתיבהשמלאכתאחרילהיכתב,
לאשנותרובסוףחללוהמיליםלשתילכאורח,
שהספרשלם,לאעדייןשהאיזוןלהבנהאמורות,

תיקון.דורש

שתוכנן ,הספרשללאורבהוצאהלטפליכולתי
רקהתעסקתיאזוגםרב,באיחוראלאלחגים,

חיתהחלקהעטיפהבהגחות.בעריכה,בטקסט,
בימים ,אליולהגיעשיכולנוהיחידיהפתרון

לושאיןמהלסוגיית ,לרשותנושעמדוהספורים
צלם.

ערמותביןנבלעזובעטיפתושהספרלכךמעבר
לאנותרהשהשאלהליהפריעבחנויות,הספרים
שמעצםחזה,הספראתלהלבישאפשראיךפתורה:
שבכלכסות ,ויזואלידימוילולצרףקשהטבעו
מבחינתיעצמו.משלפיזיצלםלותעניקזאת

לדרישותמענהלתתמצליחההנוכחיתהעטיפה

האלח.אפשריותבלתיחכמעט

4 • 

ספרלהוציאמההרצאהלבקשהלגיטימציהמהי
שהדברגםמהאור?ראהשכברלאחרמחדש

העריכה.עבודתתרםלאחרנעשה
אלאחמו"לולאהסופרלאהוא ,מבחינתי ,במרכזכאןשעומדמי-

ברצוני'.תלוי'לאברוחם,שלחיפההניסוחשאומר,כפיוהספרהספר.
מהכלאת ,בלשונו ,גיליתילאהקודמתשבמהדורהלהבנההגעתיאם

הוא-עצמוולחיותלהגיעלואפשרתילאובכךלהתגלות,שביקש
מבחינתיכןעל .כלפיוחובתיאתמילאתישלאהדברפירוש-בשלמות

כלפישליפשוטהחובהשלאלא'לגיטימציה',שלשאלחכאןאין

שנדרשתהיאלאורההוצאהמבקש.שהואהתיקוןאתלולהעניק-הספר
אותישימחהומאודלהחליט,

עלכאןשעומדשמחההסכמה
להשקיעכדימספיקחשובהפרק
שנדרשמבוטלהלאהסכוםאת

במתכונתמחודשת,להוצאה

2 • 

השינוי?הביאלמההנוסף?הפרקאתלהכניסצררךהיהמדוע
האלבומיםמתוךומושמדות,נקרעותנגנבות,הספראורךלכל-

שתוכלכדיזהכל-שלחהעברתמונותבקפידה,שומרתשהגיבורה
תצלום,לאחזה:הפרקבפניהשמציגהתמונהעלסוףסוףלהסתכל

 ,בדנואואת;כרתלאובולהיאחזכדישמשמריםשחיה''מהשלפיסח
עולהשמתוכוהחיים,שלהמשתנהפוסק,חבלתיחזרםתמונתאלא

שרויהשהיאעצמוחזההרגע

שהואומההחווה,רגע-בו

 ,ילדשלגופיהממנו:עשוי
תמונותשאלבומיארגזים

 :המקוריהסיום

מתטננתלסנטרהכניסהמולהספסלעלשםנשארתי"."ואני קערותמחם,מבצבצים

כלמבין •בוקרשלקורנפלקס
תמונת ,זושבאלבום,התמונות

שנשארת,היחידההיאהחווה,

מהרהעדתתחלףהיאוגם
החיים.שלפוסקחבלתיבזרם
 ,המוארהעיקש,חזה,הפרק
יחד-הספרשבוהפרקהוא

כוחאת'משיל-הגיבורהעם
אתמאירהואשלו:הכובד'

אתהזאת,האחרתהאפשרות

עצםאתשבח,ההכרחיות

משולבוכשהואחיותה.
לפני ,הקריטי ,הנכוןבמקומו

וחכמו·האחרוןהפרק

אתצובעהוא ,אפוקליפטי
 ,בצבעיוכולוהספרואתהסוף
 .הנכוןהאיזוןאתלויקומעב

ופתאוםהצבעים,מכלבמכוניותשהתמלאט,שהיהבמקום

ומשאירחקרלהשאיולדרכולוהולךשובהואשהנהתפסתי

ובליילדיםושניהפוךקוףעםהספסל,עללדביכאןאותי

הם."באשרגרביםשלכדרכםעטדה,

שונה.

אניהעורך:לתפקידובנוגע
תפיסתועלערעורכאןרואהלא

חמשך ,להפךאלא ,העורךשל
שמתוך·פעולהשיתוףאותושל

עורכתוביןבינישהתקייםהבנה

מזח,יותרמנהיים.נועה ,הספר

עורכתעלבעינימעידהדבר
מהאתלפתוחפוחדתשאינה

מה;בע, 1קכברשלכאורח
 ,'ר 1'סגחותםבוהוטבעשלכאורח

שלח.חותמהזהואפילו
שהוא,למהשובקשורזהכל

עיקרהעיקר:לפחות,בעיני
 ,להרגשתי ,ראוישלא ,ראשון
השאיפהמתוךאלאספרלכתוב

שקראתשמרגעספר-לך-עצמךביותרהיקריםהספריםמסוגשיחיה
תוכליחמי-יודע-כמה,בקריאהגם ,שתמידחייך:כלאותךילווה ,אותו

 ,שלנוהמשותףהפצעעלאורומקורולנחמה,לענייןמקורבולמצוא
 •לנוהאפשריתוהשמחה ,כמיהותינו ,כאבינועל

חזה,התיקון ,ומבחינתי .חייצורהואשספרהידיעה ,שניועיקר

חלקלאאםגםחזה,המסויםהספרמחייחלקחםהמחודשת,ההוצאה

 ·:·בכלל.ספריםבחיינפוץאומקובל

והחדש:

מתטננתלסנטרהכניסהמולהספסלעלשםנשארתיואני .""
ופתאוםהצבעים,מכלבמכוניותשהתמלאט,שהיהבמקום

ומשאירחקרלהשאיןלדרכולוהולךשובהואשהנהתפסתי

ובליילדיםושניהפוךקוףעםהספסל,עללדביכאןאותי

חיתהכןפיעלואףהכרתילאשכמעטהזאתהאשהעטדה,

הבית."קופרמן,דינהאני,-אני

.3 

העטיפה?גםשונתהמדוע

בטבעובהתחשב ,ויזואלידימוילולמצואמאודשקשהספרזהו-
נעשתההמקוריתשהעטיפההעובדההתווספהחזהלקושיהגיבור.של

ולאגדולחיההשברשנח.אותהבתחילתמתחאמיזמן:שלכבדבלחץ
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ספרדיחסדעל-השירחסד

יהושעלא"ב

הקיבוץהחדשה;<הספדיהספרדיחסדיהושע:ב'אברהם

 2011המאוחד

זעם,ענביאתבזיכרוניהעלהיהושעא"בשלספרדיחסדהרומן

יותרלפנילראשונהאותוקראתיסטיינבק.ג'וןשלהנפלאהרומן
הסיוםתמונתשנהר.יצחקשלוהחכםהיפהבתרגומושנה,מחמישים

 ,במיוחדבזיכרונינשמרהשלוהעוצמהרבת
 .לישהסבההעמוקהזעזועבשלאולילפרטיה,

<ורזחבצלת-השרוןיולדתהרומןשלבסופו ,כזכור

באישפוגשתוכשהיאמת,תינוקבמקור>, ,או·-שרון

 ,אליונצמדתהיאהרעב,מחמתלמותנוטהזקן
למדתילימים .אותוומיניקהןrו wאתחושפת
שלהקלאסיהרומיהסיפוראתמשחזרתזושתמונה

שנידוןאדםעלרומאי","חסדמקסימוםולרירם
באופרהזעם","ענבילבקרוכשבאהאותוהיניקהובתוברעב,למוות

אתכשכתבזהסיפורסטיינבקהכירהאם .בכלאו
ו"החסדזעםענבישלסיומוביןהקשראתיודע,אינישלו?הרומן

בעקבותועשיתיוחזרתיקורא,בבחינתלעצמיאניעשיתיהרומאי"
ספרדיחסדשלולרומן"התמונה"בכותריהושעא"בשפרסםהקדימון
זעםענביאתקישרתיאזשכן ,) 8.9.2010'הארץ',וספרות,<תרבות

עליהושעידעהאם .הרומןעםגם ,הופעתוועם"התמונה",עםגם
זיקהעלבנההאםרומאי"?ל"חסדזעםענבישלסיומושביןהזיקה

זעםענביאתקראהואגםשלא,אומריהושעשלו?ספרדיחבסדזאת
אניזהבין-טקסטואליקשרגםהסיום.אתזכרולארבות,שניםלפני
ל"כוונתהתייחסותללאכקורא,לעצמיעצמידעתעלאפואמציע

זאת.לזיקהרבהמשמעותשישהבנתיגםכקוראהמחבר".
 ,באקראיאוביודעיםסטיינבק,שעשההשימושביןמהוראהצא
סטיינבקיהושע.בושעשהמהלביןרומאי",שב"חסדהספרותיבחומר
ברומןמתארהואאותהמהמציאותלחומרהרומיהסיפוראתעשה
בומופיעה"חסד"חברתי.ריאליזםשלמובהקרומןזעם,,ענבישלו

אתדרמטיתבקיצוניותשמבליטמזעזע, ,אקסצנטריכמעשהבסיום

בקליפורניה.השלושיםבשנותהגדולהמשברשלהנוראההמציאות

סצנה ,מטאפיזיאפילו ,מיתולוגישובלישזומציאותלתמונתאבל
סטיינבקכיאכזרית,מציאותלאותהמדהיםספרותיסמלשמהווה

המיתולוגיתלידתולתמונתשמרמזמהבאסם,ההנקהתמונתאתמיקם

רוח .כולוהרומןפניעלהמרחפתהנצרותרוחבעקבותוזאת ,ישושל
האכזרילקפיטליזםכאלטרנטיבהברומןמוצעתהנצרותפיעלהחסד

שעשההשימושהרוע.שלבהוקעתומסתפקאינוהרומןשכן ,והאנוכי
החדשה,לבריתהארמזבצירוף ,ולוגיהמית ,הרומיבנושאסטיינבק

 .ביותרמופלאהמקוריתיצירההולידמציאות,שלתמונהלעצבכדי
זעםענבישלהסיוםאתלקשריכוליםמומחיםמעטשרקאפשר
שלהמטאפיזיתההילהאבלמקסימום,ולרירםשלהרומאי"ל"חסד
במציאותמתרחשתהיאבעודכשלעצמה.גםזוהרתהסיוםתמונת

הרומןשלהריאליזםאתמעלההיאהספרותית,הבדיהשלהממשית
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מטא-היסטורית.אוניברסלית,סמליותשללגבהים

אוהספרותייםהחומריםיהושע,א"בשליצירתובמכלולגם
אמןבידנהפכיםתשתית","חומרילהםקוראיםשאנוהמיתולוגיים,

מקוריותבדרכיםאוניברסלית,אוהיסטוריתעכשווית,מציאות,לחומרי

יהושעהפליאספרדיחבסדאבלדעת.וברוחברבבעומק ,ביותר
שלהמיתוסאתמסגנןהואאחרת.ובהתכוונותאחרותבדרכיםלעשות
האמנויות.בתחומיכולםמסננים,ארבעהאושלושהדרךרומאי""חסד

 ,קלאסיציורשלכרפרודוקציהומופיעוחוזרלסרט,כרעיוןעולההנושא
רומיובפולקלורבמיתוסשורשיםישלושגם ,קלאסיסיפורהמאייר

חבסדהסמלפואטית.לשאלהסמליביטוילתתכדיזהוכלעתיק,
בתחומיהאלא ,האמיתיהעולםשלכייצוגאפואמופיעאינוספרדי
למציאות,שנהפכותבמטאפורותמדובראכןברומןהאמנות.שלהשונים
דומהרעיוןהספרות.שלבעקבותיהלעתיםהולכתהמציאות ,לאמור

שבווהגיבור",הבוגד"נושאבדוחסלואיסהודחהשלבסיפורומצאנו

ממחזותיועלילותאחרשעוקביםכמו-היסטוריים,מאורעותמתרחשים

שהולכתמציאותשאותהלזכוריש .שקספירשל
ספרותית,בדויה,מציאותהיאהספרותאחריכביכול

 ,אמרנואשרהוא .יאמיתעולםשלמציאותולא
ספרותיים,וסמליםמטאפורותתשתית,חומרי
מציאותלחומרייהושעשלהאמונותבידיונעשים

ספרותיים.

הואהרומןשלהעיקרישעניינוואומראקדים
שביןהיחסעלספרותית,פואטיקהשלבשאלות
 ,המטא-ריאליסטי ,הסמלניהסגנוןלביןהריאליזם

והתקייםהעשרים,המאהבספרותרווחשהיה

שניםזהמעסיקותאלהשאלותהספרותי.לריאליזםובצמודבמקביל

בראשיתוכברמופיעזהלנושא~~ריםרמזיהושע.שליצירתואתרבות
לסרטגםלהעניק ] ... [בכוחםיש ] .•. [אקראיים"צילומים ,הרומןשל

לשאלותהפתרון ,לאמורוסמלי".מיסטינופך ] ... [מובהקריאליסטי
גורמיםעםהריאליסטייםהיסודותשלבאינטגרציההואהפואטיות

סמלית.במשמעותלריאליה,שמעבר

מתרחשהראשוןחלקים.לשלושההרומןאתלחלקשראוילינראה
האיחצישלמערבובצפוןגליסיה,שבחבלקומפוסטלהרהבסנטייגו
ספר.דבירת ,במדרידוהשלישיבדרומה,בעיקר ,בישראלהשבי .האיברי
השאלותאתומעלהואחת,העשריםהמאהשלבהווהמתרחשהרומן

בסרטיםקולנוע,ביצירותהרומןאותןמדגיםהראשוןבחלקוהנזכרות.

והעל-הסמליהגורםבהםשולטשלכאורהכ"מוקדמים",המתוארים
מוצגיםאלהסרטים .מגבלותיואתלהדגיםאמוריםוהם ,טבעי

יאירלבמאיקומפוסטלהרהבסנטייגושעורכיםב"רטרוספקטיבה"

הקולנועארכיוןמטעםצנועפרסבמתןשמלווה ,הרומןגיבורמוזם,
שהיההקולנוע,לאמנותבמכוןמתקיימתהרטרוספקטיבההמקומי.

לכןקודםמעטיםדפיםצבאי.קסרקטיןפונקושלהדיקטטורהבימי
שירותובמהלךהקולנועלאמנותשהגיע~רי;נ;התסריטאיעלמסופר
בסן-פרנסיסקוגםקייםתרבותלמרכזשנהפךצבאימחנהאגב,הצבאי.

ל~~יםחוברתםל"כיתתורמזבזהלראותאפשראחרים.ובמקומות
המקראית.לנבואהיל"גשלבמודיפיקציה ,"ת;ר~ tל~וחניתותיהם

"תרדמתלסרטבהתייחסות ,בהמשךברומןויופיע:שףבצבאי~נ:י~ן
אקטואלי.פוליטיפשרגםשיקבלהחיילים",
הסרטיםשלתוכנםתמציתאתמספרמרתק,מסגרת,בסיפורהרומן

אדםאודותעלמאודמוקדםסרטנזכראלמנטרית.פרשנותבתוספת
קפקאשללסיפורולרמזשעשוינושאבכלב,והתגלגלמקנאה,שסובל
וגםעגנון,שלשלשוםתנמזלחוצות""כלבלפרקיכלב","חקרי
שנייהושע.שלהגירושיםקנטטתשלהעשיריהפרקגיבורלכלב,



ריאליסטיחותםנושאיםהאחרוניםהרומנים

מובהקות,מטא·ריאליסטיותיציאותעםברור'
בעלימדברים,כלביםשלבדמותםהיתרבין

הראשוניםהסרטיםשנישלסיפוריהםמחשבות.

כתב,ולאלכתובחשבשיהושעכסיפוריםנראים
בדומההגנוזים.סיפוריוביןמצוייםאינםוהם

בשםרשימהשכתבמארקס,גרסיהגבריאלל
בעיתונותשהתפרסמההאבודים",סיפורי"ים

בפרסשזכהאחריודרום·אמריקאיתספרדית

בדעתושעלוסיפוריםעלמספרהואבהנובל'
בשלהיתרביןשונות,מסיבותנגנזואבל

מארקסכיאםכורחם,שללסגנונוקרבתם
הראשוןהסרטקפקאית.למסורתאותםמייחס
החוזר"טיפולשנקראברטרוספקטיבה,המוצג

שלהקומדיהאתבזיכרוןמעלהעצמו",אל
בשרשרתעניינו"המעגל".שניצלואותרו
אחרות,לדמויותהנקשרותדמויותשלסגורה
מתחברתהאחרונהכשהדמותשנסגרבמעגל

יהושעא"באיננוזהבסרטהדמויותשביןהקשרלראשונה.

הואשניצלו'שלבקומדיהכמואהבהבמעשי
זושבסרטהדמויותשגומלותחסדבמעשיועניינוכ"טיפול"מתואר

ה"טיפולים"שרשרת"חסד",המילהמופיעההרומןשלבכותרתולזו.
אפשר .הרומןבהמשךויטופלשיופיעזהחשובלנושאאפואמרמזת

אחרונים","טיפוליםיהושעשללמחזהורמזגם"טיפולים"בכינוישיש
היצירות.שתישלבתוכנןדמיוןאיןכיאם

באיששעניינוהמעופף","העטאו"אובססיה",נקראהשניהסרט

בחיפושיםימיואתמוציאוהואמיוחדתחשיבותבעלעטלושאבדצעיר
התנהגותהרכבת.פסיעלראשואתמניחשהואוסופוכפייתיים,

רביםגיבוריםמאפיינתהיאיהושע,שלביצירתונדירהאינהכפייתית

מאבדשבוהים","גאותסיפורובכךבולט .שלווברומניםבסיפורים
זהנושאהחוקים.לספרכפייתיתהתמסרותבשלחייואתצעירסוהר

המתואריםהמרכזיים,הסרטיםשנירחב.בהיקףספרדיחבסדיחזור

יהושע,שלהראשוניםמסיפוריושנייםעלמבוססיםבפירוט,ברומן

בעקבותנידחת","תחנהכאןשנקראיתיר",שלהערב"מסעהואהאחד
ל"מסעמוטומשמשממנושקטעשדות","תחנתאלתרמןשלשירו

נעשההשניהסרטוהכפר"."הרכבתלסרטקראוובספרדיתהערב",
שמקרבמההחיילים","תרדמתכאןשנקראהאחרון","המפקדפיעל

סרטיםשלתיאורםהיום"."תרדמתיהושעשללסיפורוגםהסרטאת
שלהמסגרתבסיפורשלהם.המקורלסיפורימאודקרובאכןאלה

בתרדמהמזמנםהרבהורות,מוזםהראשיים,גיבוריושנייעבירוהרומן

"בביתהסיפורעלבמפורשמבוססהחמישיהסרטבמיוח.דרותעמוקה,

המודרני.המטא·ריאליזםאבותאביקפקא,פרנץשלשלנו"הכנסת
הכנסת,בביתשהשתכנההחיהעלקפקאשלסיפורואתמרחיבהסרט

לאהואלמדי'נדירקפקאשלסיפורוישראלית.להוויהאותוומעתיק
גרמניתדו-לשונית,במהדורהונדפסשלו'הסיפוריםבספריכונס

לעבריתגםתורולאחרונה ,) 1961 (ומשליםפרדוקסיםשלואנגלית,

כברהופיעובעבריתאודותיועלמחקריםאבלהמרמן'אילנהבידי
סיפוריומיתרזהבסיפורלבחוריהושעראהמההשבעים.בשנות

הואזהשסיפורמשוםאוליקפקא?שלהמטא·ריאליסטייםהסמליים,

ולפיכךליהדותו'וכמישריםבמפורשקפקאמתייחסשבוביצירתוהאחד
זהסיפורנבחראוליאבלזמננו'בתישראליתלהוויהאותולגרורניתן
בו'והמתפלליםהכנסתביתשלתיאורושבו'המציאותחומריבשל
סיפורוהכנסת.בביתשהשתכנההחיהשלהסמליסיפורהמשובץשבהם

נכתב"הסירוב",'שנקראהשישיהסרטשל
כיאםספרדי'חסדלרומןבמיוחדכנראה

לילה""תינוקותלמחזהכלשהיזיקהבויש
קשישבזוגהסרטשלעניינויהושע.של

ויפהצעירהמנערהשמבקשילדים,חשוך

הנערהאותו.יאמצושהםתינוקללדת
ללידהסמוךאבלבקשתם,אתממלאת

חייהלכלקשורהתהיהשמעתהמבינההיא
למסורומחליטההמאמצים,ובהוריובילד
בנוסחאנונימי.לאימוץתינוקהאת

בכךלהסתייםאמורהיההסרטהראשון

אתלינוקביתחסרלקבצןמניחהשהנערה
השחקניתרות,אבלמשדיה,החלב

לעשותסירבההנערה,בתפקידששיחקה

מסתייםהסרטבה.תמךוהבמאיזאת,

שפתעלהנערההליכתשלסתמיתבתמונה

ביןקרענוצרמכאןהאופק.אלהים
שאולשלו'לתסריטאימוזם,יאירהבמאי'
הבמאישללילהבשיחתבהמשך,סריגנו.

"הסירוב"אתהרומןמסבירהתסריטאי'עם

 .הדרמטיהסיוםבהשמטתשאבדההמשמעותואת
רטרוספקטיבהאיננהמוזםהסרטיםבמאישלה"רטרוספקטיבה"

שנאמרוכפימבקרים,כמהשחושביםכפילעצמו'יהושעא"בשעורך
שבכלפיעלאףהקורא,שלהראשוניתבהבחנהואוליהספר'בגב

יהושע.ליצירתזיקותלהראותניתןברטרוספקטיבההמוצגיםהסרטים
רקברטרוספקטיבההמוצגותהיצירותששמביןהדברים,שלבעיקרם
סיפוריםיהושע.שלהמוקדמיםמסיפוריושנייםעלמבוססותשתיים
סקירהבכךאיןעדייןאבלרב,בפירוטאמנםומתפרשיםמתואריםאלה

רחוקהמוקדמת,לאגםיהושע,שליצירתומכלולשלרטרוספקטיבית

שלושהמחדשנדפסושבוצנום,ספרלאוריצאלאחרונהמכך.מאוד
חשיבותכנראהלהםמייחסשמחברםיהושע,שלהראשוניםמסיפוריו

נזכריתיר",שלהערב"מסעמהם,אחדרקאבלמיוחדת,
מיצירהבמעבראמנםמתוארתהבמאישליצירתוב"רטרוספקטיבה".

לדעתי'בטעות,לומר'שמקובללמהבדומהריאליסטית,ליצירהסמלית
הבעיהאתלהציגבאזה~ע~ראבליהושע,שלהספרותיתיצירתועל

הבדיהשביןביחסהתבוננותכאמור'שהיא,הרומן'שלשבמרכזו
שלבן-דמותואיננומוזםיאירהבמאיהממשית.והמציאותהמופלגת

בכלודאי' .טולדנווהצלםגנוטריהתסריטאיגםוכןאפוא,יהושע,
בר'פלושלכמאמרוהסופר'שלמדמותומשהוישספרותיתדמות

אתלזהותאיןהספרותיתמהבחינהאבלאני",זהבובארי"מראם

הסיפוריםועוד'מפתח.ברומןמדובראםגםמחברן'עםהדמויות

שליצירתואתלייצגבאולאברומןהמתואריםהסרטיםשלשביסודם
בירורהלשםנבחרוהםאחרת:ולתכליתאחרתמסיבהנבחרוהםיהושע,

הרומן.שלהעיקרינושאולדעתישהיאהנזכרת,הפואטיתהשאלהשל

הסופרלגיבורו'מייחסבוונציה,מוותשלובנובלהמאן'תומסכך
לשםוזאתכתב,ולאלכתובחשבעצמושהואיצירותפרן-אשנבך'

ביצירהוהרגשהמחשבהשביןהיחסבדברפואטיותבשאלותעיון

אינו·אשנבךפרןאמיתי'אירועעלמבוססתשהנובלהאףהספרותית.

מבקשכאמור'יהושע, .מאןתומסהמחבר'שלאישיותואתמייצג
אתהספרותית,שביצירההבדיוניתהריאליהשלמהותהאתלבדוק

מניסיוננולנווהידועהמוכרעםשמתיישבהמציאותי'הגורםשביןהיחס
המטא·ריאליסטית,המופלגת,הבדיונותלביןבהקיץ'היום-יומי
הסרטיםסיפורימטאפיזית.אוחלומיתחוקיותסמליות,בהששולטות
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בסיפוריםשכן ,זולמטרהרבהבקפידהנבחרוברטרוספקטיבהשהוצגו

שפעגםבהםישאבלמופלגת,בדיהשלאחרתאוכזונוכחותישאלה
אלהסרטיםבסיפוריהמופלגתהבדיה ,לאמורמציאות.חומרישל

שאיננו ,הגיוניהלאבתחוםאלאאפשריהלאבתחוםנמצאתאינה

בתחום ,טבעילעלזיקהבושישאוהנורמטיבית,הדעתעלמתקבל
 ,כןעליתר .סמליבמשאעמוסיםוהםהמיתולוגיה,אוהמטאפיזיקה

דמויתבדיהשלתוכהבתוךאלהבסיפוריםנמצאהמטא·ריאליהגורם

ממשית.מציאות

ללאיום,יוםשלאנשיםעלמספרעצמו"אלהחוזר"טיפולהסרט
 ,החידלוןגבולעלקיצוניים,קיוםבמצבינמצאיםהםאבל ,סמליייחוד
בכךישמשלהם.קשהשמצבםזולתםלעזרתנחלציםהםכןפיעלואף

מעגל ,לאמורהקולנוע.ארכיוןמנהל ,הכומראומרדתית","אמת
לגבולותמעברשנמצאתלהוויהמוליךהאלטרואיסטיהטיפולים
רחוקיםאנואיןעדייןאבל ,הנורמטיביוההיגיוןיומיתהיוםהריאליה

בסביבההואאףמתרחש"העט"הסרטהאפשרית.הממשית,מהמציאות

הסיפורשלבמהלכוהגיבוראתשמוליכההאובססיהרקמציאות,דמוית
העט ,ועודהמקובל.ההיגיוןעםמתיישבתאיננהשלוהקיוםגבולאל

הגיבורשלשחיפושיוכך ,פאליסמלבמפורשבסיפורמהווההמיוחד
הסיום,תמונת .למדיפשטניאמנם ,פסיכולוגיסמלמהוויםהעטאחר

שייערףכדי ,הברזלמסילתעלראשובהנחתהגיבורשלהתאבדותו
לאמור,עניין.באותוסמלי,גורםהיאגםמהווההרכבת,שםכשתעבור

לסמליות ,ברומןכאמור ,חותרהואכפשוטה,מציאותמתאראינוהסרט

מעמקים.

ו"תרדמתוהכפר""הרכבתהסרטיםבנוייםשעליהםהסיפוריםשני
נחקרוהאחרון",ו"המפקדיתיר"שלהערב"מסעלאמורהחיילים",

ובמשמעויותבצורותפורשושבמרכזםוהסמלים ,מאודרבהבמידה
המהירההרכבתאתשמיירטהכפרשלסיפורומקום,מכלשונות.

אבלידוע,אינוששמםבמקומותבדויה,במציאותמתרחשמהמסילה
מציאותחומריהםהכפראתהמתאריםהחומריםאפשרית.במציאות

סמלית,כמהותגםמתואריםוהמסילההרכבת ,הכפראבל ,דברלכל
ברומןגםכתובכךמטאפיזית.אלוהית,כדמותמתוארהרכבותומפקח

חלהבהםוהמקוםהזמןהחיילים",ב"תרדמתהדברהואעצמו.
 ,כןעליתר .לזיהויניתניםאפילומציאותיים,הםהמוזרהההתרחשות

דמויותאבל ,הישראלימההודיחלקממשית,סיטואציהמתארהסיפור
להשאיןוהתרדמהאלוהיים,אטריבוטיםלהןישסמליות,הןהמפקדים

ומטא·היסטוריתבמשמעותהנראהככלסמלים,וכמהכמהחופנתסוף
דבואיתשלהמסתוריתדמותהזהלסיפורנוספהספרדיחבסדהיסטורית.

ומקרבתנים, wהיהחייליםאתהסובביםעויניםכוחותשמסמלתיפה,
היאהרומן.שלבהמשכושנאמרכפיאקטואלית,למשמעותהסרטאת

 ,המקורבסיפורהמופיעותמסתוריות,כהות,דמויותשלושמחליפה
הואאףזכהקפקאשלסיפורומלומדים.פירושיםוכמהלכמהוזכו

בסגנוןמתוארשבסיפורהכנסתביתפנים.ורבתנרחבתלפרשנות

מטא·ריאליסטי.גווןלסיפורמעניקההחיהשלנוכחותה,רקריאליסטי
הכנסתביתאתומתאר ,לישראלהסיפוראתמעתיק ,כאמורהסרט,

כמוכאן,גםבו.השוכנתלחיהבהתייחסותונחרבשנבנהארעיבמבנה
ליצירתמתמזגותמופלגתובדיהמציאותהנזכרים,הסיפוריםבכל

אינטראקציהבמהותהאפואמציגההאמנותיצירתאחדותית.אמנות

המופלגת.הבדיהלביןהבדויההריאליהבין
מקודמיושונה"הסירוב",ברטרוספקטיבה,שהוקרןהאחרוןהסרט

הוא ,אפשריבלתיבבחינתאיננוהאימוץסיפורמשמעותית.במידה
המוכרתהממשית,המציאותבתחוםמצויאבל ,רגילולאמוזראמנם

להופיעאמורהשחיתהטבעיתהעלהסמלית,ההתעלותיום.מהיוםלנו
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פיעלנגנזהבית,חסרקבצןלהיניקשדשחולצתהגיבורהבסיום,
ומעתה ,שלוהסמליהגורםבלאהסרטנשארבכךהשחקנית.שלרצונה
בעייתי.סיוםועם ,נטורליסטיגווןעםריאליסטיסיפוראלאאינו

הסגנוןאלמוזםשלביצירתוהמעברכאןמסומןהרומןבמסכת
שאבדההמשמעותאתלהאיריוכלזעםענבישלהסיום .הריאליסטי
מתעלההריאליסטיהרומן ,כאמורהסיום.גניזתעםב"הסירוב"
לסרטבהקבלהשיובןהסיום,שלבכוחובעיקרמטאפיזיותלמשמעויות

הרוחבליהרומן.פיעלשנעשה ,) 1940 (פורוג'וןשלזעם,ענבי
לסרטהיההואמהסרט,שהושמטו ,שברומןהדרמטיוהסיוםהנוצרית
שמציג ,שברומןהסיוםמזה.למעלהלאאבל ,מאודאיכותי ,ריאליסטי

למות,נוטהזקןלאיששדשחולצתנערהשללב,קורעעונישלחסד
להציעשאמורמכמידחסדהמת,לתינוקהשנועדהחלבאתלוומגישה
בהכרזהבסרטשהומרחסדבעולם,השולטלרשעתחליףלעולם,גאולה
ננצח,ש"אנחנובאומרהאופטימיותשמקרינה"אמא",שלמפיהפתטית

עלהמבוססגלטאיפונקשלהמחזהזאת,לעומתהעם".אנחנוכי
רבים,חוקריםלדעתבה,פייטה,שלבתמונהמסתיים ,) 1988 (הרומן

הקדושה.האםהבתולה,מריםשלבדמותה·השרוןחבצלתמוצגת

החוויהשלבכוחהעומקמשמעותמקבל"הסירוב"הסרטרקלא
 ,הראשוןבחלקוכברהמסגרת,סיפורגם ,ממנושנשמטההמטאפיזית,

הבדיונית.וההפלגההבדויההריאליהביןאינטראקציהאותהמדגים
משמעותהצופןאפשריהבלתיאלמפליגאינו ,כללבדרךיהושע,

הואענקי;לשרץבשנתושנהפךסמסאגורגרימעין ,לעצמומעבר

מתיישביםשאינםומעשיםמציאות,אלהגיוניהלאאלבהפלגהמסתפק
לכךיש .לנוהמוכרתבמציאותהמקובלותהחברתיותהנורמותעם

זיתעץאואלף,בןזקןשלבחייםקבורתוכמו ,הכללמןיוצאיםכמובן

הראשונים.לסיפוריוומוגבליםמאוד,מעטיםהםאבלבאוטובוס,נוהג
ממשית,מציאותשלכתיאורשנראה ,ספרדיחסדשלהראשוןחלקו
היאהכוונהמובהקת.מטאפיזיתזיקהבהשישלחוויהגיבורואתמוליך

המפוארתבקתדרלהויולה,והמנואלהנזירלושעורךהמוזרלווידוי

ברטרוספקטיבהההתרחשויותכזירתזובעירהבחירהסנטייגו.של
הואשמוזםאומרתובסביבותיהבקתדרלהוההתרחשויותהקולנועית,

במפורשנאמרכךואמנםזה.ממושגהמשתמעכלעם ,חילוניצליין
"אובססיה",הסרטשלהחסרסיומועלמוסבהווידויהרומן.שלבהמשכו

שלהפנטסטיתלחשיפהמקדיםרמזזהורומאי".ב"חסדנקשרשעניינו
אלזיקה ,כשלעצמו ,בוישאבל ,הרומןשלסופולקראתזהנושא

הנוצרית.שבדתהרוחניותאלהמטאפיזיקה,
כאשהלאהרומןשלזהבחלקמופיעההמשנה,גיבורתרות, ,ועוד

ויולה,והגםומוזם, ,הראשיהגיבור ,לאמור ,"דמות"כאלאבדויה,

ספרותית,בדיהשלבמסגרתהמתקייםשלהםשהסיפורלכךמודעים

כ"דמות"עצמואתרואהמוזםגםממשית.מציאותשלכייצוגולא
רות,עםלשכביכולמוזםאין"דמויות"היותםובשל ,מסרטיובשניים

פניםלפגושמוזםיכולגםכךבשלאחת.במיטהישניםהיותםאףעל

קיחוטה,דוןהרומןגיבורי ,עברומזמניםספרותיותדמויותפניםאל
שלבכיסוי •במקומוובזמנו ,הרומןשלהבדויהבמציאותשמהלכות

שלההיסטוריהרומןהתהילה,גיבוריאחיגיבוריגםתיאטרוןמשחק
העשריםהמאהראשיתשלהישראליתבמציאותמופיעיםפאסט,הווארד
דומההתייחסותמצאנוהזקן""מותיהושעשלהמוקדםבסיפורוואחת.

ש[הזקן]עשתורהגב'עםהוסכם"מראשהספרותית:הבדיהשללריאליה
פןלחשושהיהאפשראיעצמו],[שלוההלוויהבשעתרגליועליהלך
עולםמהושיודעים·האדם,בנירובשכדרך ,לשעריש ] ••• [אדםיכירו
מטעהו",דמיונוכינכוןאליסבור ,אותורואיםשהםשעהונכוןאמיתי

וגיבוריוספרותי,בדיוני,במרחבמתרחשתהזקןשלהלווייתולאמור,
בתוךבדיהשלזוהבחנהזה.במרחבהפועלותדמויותעצמםבעיניהם



בחלקוגםרבהובעוצמת ,הרומןשלהשניבחלקוגםמתרחשתבדיה
 .והאחרוןהשלישי

באר-שבעביןישראלשלבדרומהברובומתרחשהשניהחלק
"הסירוב",מהסרטשנגנזהסיוםשלבמשמעותועוסקוהואלנתיבות,

רטרוספקטיבהמעיןמקיימיםורותמוזםלהיבדק.ומסרבתחולהרות
סרטיםשלהצילוםבאתריבביקור ,בסנטייגושראומהסרטיםלכמה
בעיבודקיחוטהדוןאתשמעליםשחקניםחבורתפוגשמוזםאלה.
פסלשלבתיאור ,הראשוןבחלקגםנזכרקיחוטה.דוןישראלילרקע
שלהנחשלבנובהשמתגוררבחווהפרד ,השניובחלק ,העירבכיכר

הגורלילמפגש~זקךיםרמזבכךישפאנסה","סאנציונקראסריגנו
והראשוןהראש ,שלוברומןסרוואנטסשלדמויותיועםהרומןשלבסופו

גיבורי"אחיבהצגתספרביתתלמידימדריכהרותהרומנים.בכל

מציעמוזם,שללסרטיוקבועתורםאמסלם,החנוכה.לכבודהתהילה"
 ,הרומןשלהבדיוניתבממשותשהתרחשמהמציאות,סיפורלסרט,סיפור
תינוקשהולידים-עשרהשתבןבילדמדובר •נדיר ,סנסציוניסיפור

תחזורשאמובתקווהבתינוקמחזיקהילדגילו.בתאמריקאיתלילדה
ארוכהשיחהאיתרומקיים ,גנוטריעםלהתפייסמבקשמוזם .אליו
הסיום.השמטתבשלהסרטשלהמשמעותארנוןעלהלילהלתוך
בתפקידעצמוכשמוזם ,החסרהקטעאתלצלםממוזםדורשגנוטרי

הקבצן.

המיזוגאתשמקיימיםומחזותספריםבכמהאפואנוגעהשניהחלק
שמעניקההמופלגת,לבדיוניותהבדיוניתהריאליהביןנמנעהלא

ליצירתונסתראזכורבוישהאמנות.ליצירתגובהאועומקמשמעות
שלהשחרחרה""התכלתכגוןאליה,שמתייחסיםבשיבוצים ,עגנוןשל

אמסלם,שמציעהסיפורמוסבשעליואמסלם,שלנכדוהתינוק,עיני
הכפר •וגרושתוהרופאגיבורתדינה,שלעיניהאתמאפיינתאבל

הפךבית·צפפה,הנראהככלוהכפר",ל"הרכבתרקעששימשהערבי

 ,ובהמשך ,עגנוןשלהנודעסיפורוככותרלאוהב","מאויבהכיבושעם
אחדכשםללון",נטהכ"אורחעצמואתמוזםמתארבמדריד,בביקורו
מטרה,לאותהמכווניםאלהרמזיםעגנון.שלביותרהחשוביםהרומנים

לבדיההריאליסטיתהבדיהביןנמנעתהבלתיהאינטגרציהלהבנת
עגנון.שלליצירתוכךכלאופייניצירוףהמופלגת,
הרומאי","החסדפשראלהקוראאתלהוליךאמורהשלישיהחלק

לאהרומןשלפרקיובכלספרדי",ל"חסדהדבריםבהמשךשנהפך
בסיפורהמורכבת,בעלילתוהרומיהמיתוסשללמשמעותורמזמצאנו

סרטשלזיקתומשנה.סיפוריהמשמשיםהסרטים,ובסיפוריהמסגרת
החלקבמהלךמתבררותזהבדיונילסרטכסיוםוחשיבותו"הסירוב"

שלהפנימיתההשתמעותברובדהמעשה,לסיפורמעבראבל ,השני
רומאי""חסדשלבחירתואתשיסבירדברנרמזלאעדיין ,הרומן
מרתקת,לפרשנותאפשרותמוצעתהשלישיבחלקברומן.מרכזיכגורם

 .זושאלהעללענותשעשויה
אתלמלאמתביישמוזם .במדרידמתרחש ,כאמור ,השלישיהחלק
עלידעלאאישובספרדהרכילות,מפחדבארץ,סריגנושלדרישתו

שעוסקויולה,רהמנואלאתלעזרתוקוראהוא •לונראה ,דברכך
הסצנהשלהביצועלמימוןהפרסכספיכלאתומציע ,סעדבענייני
עבודהמהגרישללמשפחהאותומביאויולהרההרומאי",מ"החסד

בשעתהרעלהאתלהסירמסרבתהאשהגורל.ומוכייוםקשימוסלמים,
מביאלמחרת .זואשהעםהתמונהביצועעלמוותרומוזםההנקה,

מוזם.מוותרעליהגםמסוממת.שהיאשמתבררלשחקניתמנואלאותו
עםמוזם,אתולוקחתלעזרה,נחלצתורירה,אלדונה ,מנואלשלאמו

שםכפרית,לחווהבתאונה,שהנהרגטולדנושלבנושהוא ,שלוהצלם
גבוהגבריוצאומהחווהבאורווה,יחדעומדיםוחמורסוסמוזםרואה

 ,ובעצמובכבודוקיחוטהדוןאתבורואהמוזםזקנקן.עםוצנום,

דולסינאה,את-הדבריםשלבסופם-אותושמיניקההכפריתובאשה

קיחוטה.דוןשלהדמיוניתאהובתו

בהצלתומדובררומאיחבסדהחסד?הנקתשלמשמעותהאפואמהי
אדםשלחייובהצלתמדוברזעםעבנביגםברעב,ממוותאיששל

סמלכאןמוצעהמיידית,הישירה,למשמעותמעבראבלברעב,גווע
רעבאיןספרדיחבסדהקפיטליסטית.בחברההאדםשללמצבומזעזע

בידינדחתהזוחברתית.משמעותאיןהחסדולמעשהברעב,מוותואין
שלמשדיהןחברתיחסדלסמלאמורשהיהמהאתלקבלכשסירבמוזם
ש~יו~ןכךהפרס,מכסףחלקבידןהשאירהואגורל.מוכותנשים
אללשובשישאפואנראהלמיניקה.חסדגמלוהיונק ,התהפךהחסד

שלפואטיקה ,לאמור ,הראשוןבחלקושהובןכפיהרומןשלנושאו
ולמערךלמטא·ריאליזם,ספרותיריאליזםשביןביחסשעניינהפרוזה,

כןאםמורההיניקההספרותית.ביצירהבהכרחשנוצרהאינטגרטיבי

שכתבכפיהשיר","חסדהואהחסדהספרותית.היצירהשללמקורותיה
השירהלשאלה,התשובההואהיצירהיונקתממנווהשד ,אמיתיבןלוי

אמנות.יצירתשלמכלילהבמשמעות"שירה"תמצא.מאין
בניסיוןהואהיצירהשלשמקורהאומרת,ספרדיחסדשלתשובתו

אמנותיצירת •בכךדיאיןאבל ,יהאמיתבעולםבמציאות,האישי

בניסיוןשספגתרבותבמעשיספוגיוצרכלריק,בחללנוצרתאינה
תשתיתחומריעםיום,היוםמחיימציאותחומריאלה,גורמים.שניחייו

חומרים ,לסוגיהןובאמנויותלדורותיה,הגדולהבספרותהמצויים

בחלבמפריםמופלגת,בדיהגםאבלמציאות,חומרילהיותשעשויים
לביבילרדתחייבתאינההיצירההאמנות.יוצרשלדמיונואתחסדשל

מציאותלתארכדיספרות,חוקרישלבז'רגוןנטורליסטית,ירידה ,העוני
אולויאלית,מעבראללהתעלותכדילסמיםזקוקהואינהחברתית,

לפתרונהמבריקהדוגמהלהוותעשויקיחוטהדוןלמעמקיה.לרדת
מציאותית,בדיהעלבנויזהרומןשכן ,הספרותיהחסדשאלתשל

 ,ספרדבמרכזלמנשאחבלשלרחבים,נפלאים,בתיאוריםהמתבטאת
מופלגת,בדיהפרקימשובציםזובדיהשבתוךהשבע-עשרה,במאה

שלובשקינוח,שלהפרועבדמיונושמתקיימתלממשות,מעברהרבה

מתוקהדולסינאה,קיחוטה.דוןהנודדהאבירשלדמותואתבדמיונו
איכרהמציאותית,דמותהיאדמיוני.עולםמאותוחלקהיאבספרדית,

בדמיונובעיקרואוליגם,מתקיימתהיאאבל ,בשרובריאתפשוטה
בדיה,שלבתוכההמתקיימתבבדיהמגולמתהיא ,לאמורקינוח,של

ךה·סרוונטס.מיגלשלהענקהרומן

נושאכגוןאקטואליים,בנושאיםנגיעותכמהספרדיחבסדיש
 ,אירופיממוצאהוא ,הרומןגיבורמוזם,שכן ,בישראלהעדתייםהפערים

צפון·ממוצאהן ,וטולדנוגנוטרירות, ,אותוהסובבותוהדמויות
במיוחדאקטואליים,נושאיםלאי-אלהנקודתיתהתייחסותישאפריקאי.
דתיותבשאלתנגיעהגםישהחיילים",ל"תרדמתסריגנושלבפרשנות

החברתילמעמדההתייחסותגםישהראשון.בחלקבמיוחדחילוניות,מול
בשולימצוייםחשיבותם,אףעלואחרים,אלהנושאיםהאשה.של

הםאלהשכן ,הפואטי ,העיקריהנושאאתלשרתהיאומטרתם ,הרומן
שבתוכו ,הרומןשלהריאליסטיהמצעאתשמעמיקיםמציאותחומרי

המצעאתשמחזקנוסףגורםמופלגת.בדיהשלחומריםמשובצים

שלומורכבמעמיקפסיכולוגיבעיצובנמצאהרומןשלהריאליסטי
מפליגהלמציאותריאליתמציאותביןמהלכותהיותןעםהדמויות,

בבדיוניותה.

חשיבהמהקוראהדורשומעמיק,מורכבנפלא,רומןהואספרדיחסד

יפהספרותיבמבנהאמונה,בידהיטב,כתובהואפנים.רבתמורכבת,

 ·:·להפליא.
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קטנהסצנהשלהנוראכוחה

יהושעא"במאתספרדיחסדעל

 ,האשכנזימוזסיאירהמבוגרהבמאישמתכפרהכפרהמשמעותמה

משחזרהואכאשר ,המזרחיטריגנושאולשלוהצעירהתסריטאילפני

זקן :הספרעטיפתשעלהציור(ראההרומי""החסדתמונתאתבגופו

אישהמשדייונק ,מותניועלאדומהגלימה ,עירוםגופוחצי ,בידיואזרק

צעירה)?

והודאהטריגנובפנימוזסשלגמורההתבטלותבלבד:אחתמשמעותה

מסקנותאלה .נגדוטענותיובכלצודקשהואבכך

זבאברהםשלהחדשמספרוהעולות ,לדעתי ,קשות

הקיבוץ ;החדשה(הספדיהספרדיחסדיהושע

הגדולהוהערכתיאהבתיחרףאשר ,) 2011המאוחד

 .לקבלןליקשה ,למחברו

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

6 • 

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

 2011פבוראר-מרץ
37 



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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גמור"לארנוןעדויסתבךילךהואהזאת,והמסוימתהקטנההאשמה
 .) 114<עמ'

בשלגנוטריכלפילמוזםספרדיחסדברומןשקורהמהזהלאוכלום
שבעטיהנוראהאשמהתחושתבתסריטו?שביטלקטנהסצנהאותה

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

 ·:·יהושע?זאתרואהבעצם, ,וכיצדמוצא.
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גבולכלעובר

סומךששון

יהודיתכשפההערבית

קורםמגליוןחמשך

שונות:יהודיותקהילותשתיהאחרונותבמאותהתקיימובמצרים
שללחיסולהעדזולצדזופעלואלהקהילותשתיוהקראים.הרבנים

והדומיננטיתהגדולההקהילההעשרים.המאהבאמצעמצריםיהדות
למצריםשהיגרומיהודיםברובהמורכבתחיתההיאהרבנית.זוחיתה

מיהודיםוכןהעות'מאניתלאימפריההיוששייכותשונות,מארצות

הדיבורלשוןהתשע-עשרה.במאההגיעוהםשאףאירופהממזרחשהגיעו

חיתהבמצריםהרבניתהקהילהבנימרביתשלהעיקריתוהכתיבה
ארמונוכגוןחשוביםמצריםיהודיםסופריםקמוזוובלשוןהצרפתית,

אםוגםזעומה,במידהרקערביתידעוהאלההיהודיםרובז'אבז.

הרימושבם,בארץוהאמנותהמוזיקהבעולםהתבלטומהםאחדים
האינטלקטואלייםבחייהשהשתתפורביםרוחאנשיצמחולאשמקרבם

בכלמצריםהיוהקראיתהקהילהבנילעומתםהמודרנית.מצריםשל
הקהילהמתוךהשנים.לאורךערביתחיתהולשונםאבריהם,רמ"ח

 ,משוררפרג,מוראוובהםערביתכותביומשורריםסופריםקמוהקראית
ערביתשירהבצורתהמקראספריאתלתרגםששאףולקסיגוגרף,מסאי

הערביתבלשוןתרבותייםעתכתביהתפרסמווכןוחרוזה;שקולה
שמאס,מוריםהקראים,הסופריםאחרוןקראים.משכיליםבידישנערכו

עדבערביתבארץולפרסםלכתובוהוסיףהחמישיםבשנותארצההגיע
נמצאוהמנדטוריתישראלובארץבסוריה-לבנוןהאחרונות.לשנים

אסתרובהםהעשרים,המאהאמצעעדערביתשכתבוצעיריםיהודים

המצבהמדינה.קוםלאחראחדותשניםביפולעולמהשהלכהמויאל
הערביתרכישתחיתהאלהבארצותשונה.היהובתימןהמגרבבארצות

המדוברת.היהודיתהערביתשלטהובזירהמאודאיטיתהספרותית
החינוךבמוסדותלהתקייםהוסיפההיהודיתהערבית ,כמובן

הראשונההמחציתשבמרוצתולומרלסכםניתןאך ,יותרהמסורתיים

יסודיתתפניתהכתובההשפהשלבהקשרהתחוללההעשריםהמאהשל
"ערבית·-הזההדיוןלצורךקוראשאנימהלעברהיהודיתמהערבית
שלעשירמגווןהופיעוהארבעיםהשלושיםהעשרים,בשנותערבית".
·ערביתערביתכתבוהםיהודים.ומסאיםמספריםומשוררים,סופרים

 .היהודילזהדווקאולאוהכלליהערבילקוראיצירתםאתוכיוונו
האלההיהודיםהסופריםאתמשכולאמובהקיהודיאופיבעלינושאים
כסופריםדווקאולאו"קהילתיים"כסופריםשייראומחששכנראה

סופריםבעיראקהופיעוהאלהבעשוריםהכלל-לאומי.בהקשרהפועלים
בצרימאיר ,) 1984-1904 (שאולאבואר ,) 1986-1906 (מיכאלכמורד

 ) 2003-1920 (בלבוליעקוב ,) 1999-1919 (דרוויששלום ,) 2006-1911 (

כךכדיעדחדשניםכסופריםלהומחוצהבעיראקהתבלטוהםואחרים.

לאוניברסיטתדוקטורעבודתהגישאידויםסוהיילד"רהלבנונישהסופר
שנישפרסםבגדאדייהודיסופרדרוויש,ששלוםקבעשבה ,בדןהסור
העיראקיהמספרהואהארבעים,שנותבתחילהקצריםסיפוריםקובצי

שדרווישזובנקודהומדגישחוזראניהסיפורת.בתחוםביותרהמצטיין

יהודים-ערבים,סופריםלהיותלמעשהחדלועתה,זהשהוזכרוועמיתיו

כתיבתםבתוכןיהודייםביסודותלהשתמששלאהעדיפוהםשכן
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 352גלידן

תכניםלגלותעשויאלהביצירותחקרלהעמיקשירצהמיובלשונה.
ניםאופייתכנייםעםיהודייםשמותשםימצאלא,אךהשיטיןביןיהודיים

המקום.ליהודי
ומרביתםלישראל,עיראקיהודישלרובםרובהוטסו 1950-51בשנים

בראשיתלישראלהגיעוהאחרותהערביותהארצותיהודיגםבה.נותרו

לרוב,חשוביםומשורריםסופריםקמואלהמקהילותהמדינה.שנות

ושמעוןמיכאלכסמימספריםכולליםהםהעברית.בלשוןעתההכותבים
דרכם,בראשיתבה,הראשונותובשנותיהםארצהבואםשלפניבלס,

סומקרוניוהמשורריםעמיראליהסופרכגוןאחריםערבית.כתבו

כותביםהםלפיכךבילדותם.אובנעוריהםלישראלהגיעוהסואמירה
ובסיפוריהם.בשירתםניכרהיהודי·ערבירקעםאךעברית,

<כלומרוהשמוניםהשבעיםבשנות-ממשבערביתהכתיבהולגבי

התפתחותחלהלישראל>,עיראקיהודישלבואםלאחרעשוריםשלושה
כותביומוכשריםפורייםמספריםשנימפתיעה.ובהחלטצפויהבלתי

ביותרהמפתיעבארץ.הספרותיתבזירה,הופיעובלבדוערביתערבית,
אחדכלשלשיצירתוהעובדהעצםאלאבלבדהופעתםמועדאינו
היהודיםהסופריםרובשכתבומהעלובגיוונהבכמותהעלתהמהם

ימיהם.רובהערביבעולםשחיואלהכוללהעשרים,במאהבערבית

שניפרסמושבהןבשניםכלומרוהתשעים,השמוניםשבשנותיצוין
היהודיםרובהתרחקוכבריצירתם,עיקראתהאלההחדשיםהסופרים
העבריתאתבאמצםבה,לקרואוחדלוהערביתמהלשוןמעיראקשהגיעו
יצירתםאתלצרוךהיהשיכולהעיקרישהקהלכך ,וספרחייםכלשון

האזרחיםלעומתם,מהאופק.נעלםהסופריםשנישלהערבית
ערבית,ולקרואלדבר ,כמובן ,שהוסיפו ,ישראלמדינתשלהפלסטינים

אזוהלואוחייהם,בבעיותיהםעסקושלאיצירותלקרואנמשכולא
וסמיהדרווישמחמוד ,חביביאמילכגוןמשלהםכותביםבקרבםקמו

הישראלים.הפלסטיניםשלעולמםאתביצירתםששיקפואל·קאסם,
כאןבהםשמדוברהסופריםשניכי ,הצערלמרבהלקבוע,ניתןלפיכך

עלכללבדרך ,בישראלנדפסוספריהםקוראים.קהלללאסופריםהיו
ספריהםאתלקנותטרחומעטמתיורקעצמם,הסופריםחשבון

לתהודהזכולאוהמיוחדיםהשופעיםכתביהם-מכלוגרועולקוראם.
האחרונות,בשניםרקהספרות.ובעולםבתקשורתראויהביקורתית

אועצמהבעיראקעיראקיםלקוראיםהגיעומספריהםאחדיםכאשר
יצירתם,עלנלהבותדעתחוותלשמועסרפדינויכלואזרקבאירופה,

פטירתם.ערבממשהאחרונים,בימיהםקרהזהאך

הסופריםשנישלויצירתםחייהםעלאחדיםדבריםלומרכעתאעבור
שניהם .) 2004-1938 (נקאשוסמיו ) 2003-1927 (משהבריצחקהאלה,

בהגיעו 23בןהיהבר-משה . 1950בשנתארצהוהגיעובבגדאדנולדו
ישראל.מדינתשלהערבייםבשידוריםרבותשניםבמשךוהועסק

'אל·הרשמיהערביהיומוןשלהראשיכעורכוהתמנה 1968בשנת

מעיראק,שהגיעואחריםמסופריםבשונהבירושלים.שהופיעאנבא'
 , 1972עדתרבותייםבחוגיםכפעילולאכמספרבר-משהנודעלא
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מתוקאראהמבגדהספרמתוך

 ' 77'עתרןבספריאורלראותהעומד

<מאחוריאל-סורוראהראשוןסיפוריוקובץאתלפתעפרסםשבה
לאופרסםפורהכסופרהאישהתגלהמכןשלאחרבשניםהגדר>.
אופיבעליספריםארבעהפרסםוכןסיפורים,קובצימעשרהפחות

האוטוביורגפייםכתביובערבית.נכתבוהאלההספריםכלאוטוביוגרפי.
הקצריםסיפוריורובאךבעיראק,שחווהמהחוויותמשהומספרים

אויהודיים-ערבייםעיראקיים,באופקיםרבענייןמגליםאינם

כאנושי-כללי'הדומיננטיתוכנםאתלאפייןניתןובהחלטישראליים,
מוחשית.לוקאליתספציפיותללא
הדיאלוגולשוןהגיאוגרפיהרקעהגיבורים,משמותלהסיקשניתןכפי

"נייטרלי",במרחבמתרחשיםסיפוריורובבר-משה,שלביצירותיו

המבנה .אחרמשהואוערביםיהודים,להיותיכוליםמגיבוריורבים
מדו-שיחביסודםהבנויים"דיאלוגיים",הםמסיפוריוברביםוהתמות

שניביןויכוחמעיןאחת,דמותקרובות,לעתיםאו'דמויותשתיבין
ילדות,הםלסיפוריוהאופיינייםהנושאיםיחידה.דמותשלחצאיה
תמותבסיפוריותמצאמאודמעטאישיות.ביןיחסיםומערכותאהבה

'שניהאחרוןספרומפורשות.ערביותאויהודיותאו-יהודיותערביות

אתאישיבמבטמתארמותו'לאחרקצרזמןשהופיעכיוני'ימים
ביהודים.הפרעותיוםכלומרהפרהוד'מוראות
ארצהוהגיעבבגדאדנולדהואכאמורנקאש.סמיואצלהמצבשונה
לאובספרותההערביתבלשוןשליטתובלב.דשלוש-עשרהבןבהיותו
הארץבחווייתנקלטובגילוילדיםלארץ.בבואונרחבתלהיותיכלה

נקאש!סמיוכךלאמוצאם.לשוןאתבהדרגהשכחוואפילוובלשונה
ולקרואובתרבותהבערביתידיעותיואתלהשליםעמוהיהוגמורמנוי

לאמץאבהלאהעבריתהלשוןאתהאפשר.ככלרביםספריםזובשפה

שני , 1971ובשנתבה,ורקבערבית,לכתובהתחילוכךראשית.כלשון
אל-הראשוןסיפוריוקובץאתפרסםארצה,הגיעולאחרעשורים
-ספריםמתריסרפחותלאפרסםמכןשלאחרבשנים<המשגה>.חטאא

כתביאחריוהותיר 2004בשנתבמותוומחזות.סיפוריםקובצירומנים,

 .בחייואורראושלאאחדיםיד
לפחותמרובות.ודמויותשוניםרקעיםמשקפיםנקאששלסיפוריו
עיראקיים"."סיפוריםהמיליםהשערבעמודמופיעותמספריובמחצית

ראש,ועדרגלמכףעיראקיותרקאינןהדמויותאלהבספריםואכן
בדיאלקטמדבריםהמוסלמיםשלהן:הטבעיתבלשוןמדברותהןאלא

ומכיוון .בגדאדשלהמיוחדהיהודיבדיאלקטוהיהודיםשלהם

לעמולנקאשעלהיהמקובלת,כתיבשיטתאיןהשוניםשלדיאלקטים
דרכיאתלהעבירבהםשישאורתוגרפייםפתרונותלמצואכדיקשה

הדובריםאחדשבהןסיטואציותוכןוהמוסלמים,היהודיםשלדיבורים

להתמודדבמטרהחדשותטכניותדרכיםקבעהואמוסלמי.והשנייהודי
שטרחוהדפוסבתיבעבורגםמייגעותדרכיםאלה,לשוניותשאלותעם

סיזיפיתעבודהלהשקיעשנאלץהמחברבעבורגםוהספריםבהדפסת

לפניו:קייםהיהשלאחידושנקאשסמיוהנהיגאלהלכלנוסףבהגהה.
כלאתהסטנדרטיתהערביתללשוןמתרגםהואשבהןשולייםהערות

הדמויותשבהםספריוהבגדאדיים.הדיאלקטיםבשניהנאמריםהדיאלוגים

הםקלתו'דיאלקטהקרויהבגדאדי'היהודיבלהגמדברותהיהודיות
הואאיןשובשכןהזה,הדיאלקטשלהאחרונותההתגלויותהנראהככל
דיבורשנות 1sooכ-וכךלשונית.קהילהבשוםטבעיתדיבורלשון

חלפו-ערביתיהודיתכתיבהשלהזההשניםכמנייןוכמעטערבי-יהודי

הערביתלתחייהתקוםשבהאפשרותלחזותוקשההעולםמןעברו
היהודית.
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מצדו;ך 1
~~~~~~~~----~~ 

לוותןעמוס

הקוראיםאתשופטים

העתכתבעורכתאתלשבחמבקשאניבגנות.ואסייםבשבחאפתח
<נובמברהאחרוןהגיליוןאתשהקדישהשחרור'ציפי'מאזניים',הוותיק

עריכתואתהפקידהכךלשםוספרות"."אתיקהמיוחדלנושא ) 2010

מוסרית,כמעבדההספרותהספרמחברתולסוך-מעוזמבעדיהד"רבידי
הסדרהבמסגרתבר-אילןאוניברסיטתבהוצאתלאורמכברלאשיצא

המבואמאמרמלבדמתפרסמים'מאזניים'בגיליוןותרבות"."פרשנות
בהםאקדמיה,אנשימאתנוספיםמאמריםגםשלה

עמיאל-תמיוהמוט,משהנדלו'מיטלכשר'אסא
העוסקיםונוספים,סטטמןדניאלירון'עידןהאוזר'

גדרמרשהואכפיהתחוםשלההיבטיםבשלושת

הקריאהשלאתיקההבדיון'שלאתיקהבספרה:
אבלהכל'קראתיטרםהביקורת.שלואתיקה
ומבחינהוחשוביםמענייניםקראתישכברהמאמרים

אחדהוא )ן"פכרך 3-2<גיליוןזה'מאזניים'גיליוןזו

לושישמורראויוביקורתספרותאוהבשכלהטובים
למזכרת.גיליוןממנו

בעצםלכאורה,מקומם,משהוישלגנות.ומכאן
שכןספרותית.><כפרשנותמוסרית""ביקורתהמושג

אואתית","ביקורתלמשלכמונייטרלימושגזהאין
ובית,מניההמחלק,טעוןמושגאלאתרבות","ביקורת

שונהחלוקהולבלתי-מוסריים,למוסרייםוהסופריםהספריםאת
לכךשלאואףוטובים.גרועיםספריםלסתםהחלוקהמןתימשמעות

כבנילהיתפסעלוליםמוסריתבביקורתהמתהדריםהכוונה,בהכרח
מהוהקוראיםלשארלפסוקסמכותלעצמםהנוטליםכביכול'מעלה,
שהביקורתלינראהלהם.לצייתגםצריכיםואלהלא,ומהמוסרי

פוליטית,בתקינותנגועהשיפוטיתביקורתלהיותעלולההמוסרית
נראהשאמנםכפיגדול'איננוופסילההוקעהועדממנהשהמרחק
בהמשך.

מדובר?שבהספרותיצירותשלהמוסריתהביקורתבתמצית,מהי'ובכן'
כדלהלן:אותהמתארתבספרהוגםבמאמרהמנדלסון-מעוז

והומר-לסביות>,פוסט-קולוניאליות<פמיניסטיות,חתרניות"ביקורות

העוולותאתבטקסטלקרואומנסותאידיאולוגיהידיעלמונחות
השבעיםמשנותהחלבתוכה.מדוכאותלקבוצותעוללהשהחברה

האמנותהשתנה:הספרותיהטקסטאלהיחסהעשריםהמאהשל
טקסטבכללהפך'אלאאינטרס,ללאכאמנותעודנתפסתאיננה
לבנה,<גברית,התרבותיתההגמוניהשלכוחניאינטרס.חבוי

בעזרתכוחהעללשמורהמנסהוכדומה>סטרייטיתמערבית,

החתרניתהביקורתמנסהההגמוניהשלמקומהאתשלה.הטקסטים
לערער".
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לאמעולםאבלבתכנים,גםהספרותביקורתעסקהומעולםמאז
זו'פוסט-מודרניתהגדרהשלה.מצומצמתכךכלבהגדרהנתקלתי

הז'דאנוביסטיתהביקורתהגדרתאתקליםבשינוייםלהלוםהיעשו

סטלין'שלהגדול"המרקסיסטי"התיאורטיקןז'דאנובאבודישם<על
חבויטקסט"בכלהנוסחכאשר ,)אוצורות''תכניםלקסיקוןוראה

באשררדיפהלכלמוטולשמשיכוללחשוף,שצריךכוחני"אינטרס
שבשמםמגדריים,אינטרסיםנגדגםלהפנותואפשר<ואגב,היא.

מלכתחילה.>שלמעלהההגדרהנוצרהולמענם
פחותהמבקשהסוגמןלהיותעלולהמוסריהמבקראחרות,במילים

היצירה,שללא<אםלהרשעהראיותאחרויותרספרותיים,מופתיםאחר
לחששותיומסייעתנאאמנםשמצאתיומענייןהקוראים.>שללפחותאז

רימהטורייךמארק("האםב'מאזניים'והמוטמשהשלבמאמרואלה
שלבהרפתקאותיווהתחמקותחברתימסרהמינגווי:ארנסטאת

מנדלסון-מעוז.העורכתלחוברתשהביאהפין">האקלברי
המיסיסיפיגדותעלהנבערהלבןהנערפין'האקלבריהרפתקאות

הביקורתלתהפוכותדוגמהמשמשותג'ים,הנמלטהשחורוהעבד
שסוקרכפיהזה,היוםעצםועד-1885בהספרהופעתמיוםהמוסרית

אנשיםשללקידומםהאמריקאיהלאומיהארגוןבמאמרו.והמוטאותן
השימושבשלרקלאגזעני'כספר-1957בעליוהכריזצבע,בעלי

הלימודים.מתוכניתאותולהוציאותבע ,"ר;ינ"במילה
מהדורהוירג'יניהבמדינתהוצאההשמוניםבשנות ~,.., ~

-$'1' ~ tf ~ 4-,.. ללל ' o לאכישטענוהיומנגןהאסורה.ההמיאמצונזרת
fj "~ 

האנטי-גזעניהרומןהואאלאגזעני,איננושהספררק

בכוונתיאיןמעולם.אמריקאיסופרבידישנכתבביותר

כדאיכך<לשםונגדבעדהשיקוליםכלאתכאןלהביא
לצייןרקאלאב'מאזניים'),המענייןהמאמראתלקרוא

אנטי·הואשעיקרוהביקורתהסכימהדברשלבסופוכי

הנזכרהמינגוויי'ארנסטהסופרגזעני.סופואבלגזעני
שתקפומאלהאחדהיהוהמוט,שלהמאמרבכותרת

לפסוחלקוראיםוקראהרומןשלהאחרוןחלקואת
השםאתזהחלקבלקיבביקורת .גמרילעליו

מארקמתחמקלטענתה,שבו'משום"התחמקות",
ברור.גזעניאנטיממסרטורייך

לרומןוהמוטשלהפרשנותכיצדלהראותהואאותישענייןמה
אלהקריאהמן-מדירחוקאחדצעדהמוסריתהביקורתאתמוליכה

לעשותהאקשלההחלטהביןמבחיןטורייךכיטועןרחמוטהעשייה.
מגשיםלאאבלהחלטהמקבלהאקעצמה.הטובעשייתלביןטוב

מאמרואתמאיתנו.אחדלכלדומההואובכךמתחמק,כלומראותה,
פתח>:גם<שבהםהבאיםבדבריםרחמוטמסכם

המאהשללאמריקהרקלארלוונטיתשהיאשאלהמעלה"הספר
אנחנומידהובאיזהטוב,לעשותרוציםאנחנומידהבאיזו :-19ה

הספרותהאםטוב?עושיםאנחנופיהשעלמהפנטזיהנהניםרק

תירוץלנונותנתשהיאאויותרטוביםלאנשיםאותנוהופכת
לעשות?"במקוםולדפדףלשבתמוסרי

לאהואמעתההמבחןהקורא.הוקעתשלמפורשיםדבריםלכם!הרי
אנומהגםאלאלאו>,אםמוסריהוא<אםקוראיםשאנוהספרשלרק

המוסרית,הביקורת'תבואדברנעשהלאואםהקריאה!בעקבותעושים
בעונשיםאותנולהענישותתבעהרחמים><חסרוהמוטשלבפירושו
התחמקות.עלבחוקהקבועים

בגישותמצדד<ואפילובהרבהעשירמנדלסון-מעוזעדיהשלספרה
גםפוטנציאלבושאיןלומראי-אפשראבלמוסרית>,אי-הכרעהשל

הקורא.מןמשמעיתחדפעולההתובעותז'דאנוביסטיותלגישות



הדורותחלון

קשב<הוצאתומכפלותשבריםוייכרטרפישלבספרוהרזיםהשירים
להטעותעלוליםבגבורותיו","אביהחמישיבשערבמיוחד ) 2010לשירה
מזהירעצמוהמחברחוט.עלשזורותחןאבנישלמחרוזתהםכאילו
 ד"י"(בסוגרייםההואבשערמוסיףכשהואכזאתראייהמפניאותנו

מילהבנותשורותבחלקם,הכתובים,-אלהשיריםואכןמרירים").

<שהואהשירשלנמענובצווארסכיןכאבחתהואמהםאחדכל-אחת
כופפה;"הזקנה;בגבורותיו':'אביהשירלמשלהמשורר>.שלאביוכאן

מתחיל;הוא/בחייו;לראשונה;//עכשיו;רהאות;לצורת;אותך;

המשוררשלבשמוהראשונההאותהיאר' .) 54<עמ'שמי"את/לאיית/
אתשלובגופולראשונההאבמבטאהכפוף,בגבו ,בזקנתוורק<רפי>
בנו.שם

שנאהשלשיריםלהיותלהםמאפשרהללוהשיריםשלרזונםדווקא
לאמאמוהתגרשוכאשרלבנושהתנכראבלפנינוומזוקקת.צרופה
ההורים<שלראייה''הסדרי ,אחרבשיר .עמוקשרלשוםכמעטשש

מחקת;הראייה;הסדרי;"בהסכם;כותב:הואבנם>,לגביהגרושים
מבלי;בשלושה;פעם/וכתבת/בשבועיים;פעם;הכיתוב;את;

מישהי;"פעם/מסופר:'אבהות'בשירואילו .) 55<עמ'רעדה"שידך;
לה;והשבת,התקוממת;ואתה;רפי;של;כאבא;אותך;הציגה;

המשורר:כותב ,אביומתשכאשרפלאלא .) 60<עמ' 11אני'זה;'אני;

הטרגדיה .) 66<עמ'פרדתך"צערביאיןעפרך;אלמורד"כשאתה
אחד .לדורמדורכךזורםהרעוהדםגרוע,סבגםהוארעשאבהיא

אבות':פרקיתל-אביב,'פאלאסהשירהואבספרהמצמרריםהשירים

אתהקופץלבילפנים./מדלגתבתיהחניה;שבקומת"במשחקיה

הקומותבאחתמתקנים.//ביןגווהאחרחופזותעיניארנייה;על
נעלהלאלשחקכשנגמורלשמחתנו./אדישגוויעתך,אתחוקר;אתה

בינינו•"מפרידיםהעדרשלעשוריםלבקר,/
מעל.הקומותבאחתמשקיףהסבבחניה.למטהמשחקיםובתוהאב

עלהואהקוראשלוהכאבמדי.גדולהפערלבקר.עוליםאינםהםאך
סב.אהבתלדעתמבליהגדלההנכדה

שיריאלה .אורומלאיאופטימייםהםבספרהאחריםהשיריםלכאורה

"ילדות"ביתם.לחלוןמבעדאלינו,הנשקפיםבתוושלהאבשלהילדות
 .,הישנה''בשכונההראשוניםהשעריםבשניהסמליםשניהםו"חלון"
עלשומרכמולחלוןמבעדהנשקףהילדותנוף ;' •.•וארבע'שלוש
למשל,שמתואר,כפישנים,עשרותמקץגםהמקוםואחדותרציפות

תראה?/מה-בחלוניתציץרק"אם :' 46בןבמטבח,עצמי'דיוקןבשיר
בעולם;הצצתיהזה/מהחלון--גז/-עלביציםמבשלבתחתוניםגבר

שנים,אחריהדברים./שטףהייתיבכל;הכהגדולכשאורולרגעים

 " ...המקלחת/מןבצעירותממולבדירהחזיתיחלון;מאותועדיין
 ,כזכור ,<שהיאבתוגםהעולםאלמביטהחלוןמאותוועדיין ,) 15<עמ'

וצופהבחלוןעומדת"אתנכתב:'מבטים'בשירשלמעלה>.בשירהנכדה
קוציםאלוצפיתיכילד;עמדתיחלוןבאותו /---לדשא;מעבר

אלתריסלךשפתחזהלהיות/אוהבאביבגבךמתבונןושלוליות./

חיישלרצףמאשריותראופטימידבראיןלכאורה ,) 25<עמ'התכלת"
תמונהזושאיןיודעיםכבראנחנואבלבית,באותוהנמשכיםהדורות

בלבד.מופרעבלתיאידיליאושרשל

שלספרהואוייכרטרפישלהתשיעישיריוספרומכפלותשברים
שורהנראהבלתיתהומיעצבשלשדוקומזוככת,צלולהליריתשירה
<הפרקכחברכאב, ,כבןחייוניסיוןאתבהלנומוסרהמחברעליה.

 ,·יאירבןיהורםמהמשוררפרידההואאחרון""מנייןבספרהאחרון
מהכלומרומכפלות','שבריםהרצוףלעולמו>,עתבטרםשהלךפיצ'י

עתהונקראנשובאםיח.דגם ,כוחנואתשמכפילומהאותנוששובר

 .בורמוזכברהכלכינראה ,) 9עמ'הנפלא ,הראשוןהשיראת

לאורחושךביןציפור

ילדותעץעלציפור

הדק.בחושךשרה

הכפולהלשמשהמעבר

לקולהמקשיבאני
השנים.ממרחק

היטבלהמקשיבאני
ים.לציפור-כל-השב

הזמניםסודאתלימגלההיא
כשהמרחק

ודק.הולך

וסתוםנפלא

נכבשהמאז ,אלוןאנודידידישלשירתועםליקללאשניםכבר
לכההבנתהאתהעושה ,שלוהמיליםמצלוללפואטיקתככולהרובה
<האחרוןשורותשתיבןביתיחסית,קלהדוגמההנהכוונתי?למהקשה.
<הקיבוץבערריהפריזורםבאורוהחרשמספרובתים>שלושהבןמשיר

 :> 2010המאוחד
חרוזיוביןפרוזהמפזרתהכזבאתמזככת"הזקנה

 .) 38<עמ'חולפת"והלכהלרגליהנפלוהלבלובעלינבלה,היאאך

הדומיננטישהצלילממיליםכולהבנויההראשונההשורהכירואיםאנו

חרוזיו>;פרוזה,מפזרת,כזב,מזככת,<זקנה,ז'האותידיעלנוצרשלהן
נוצרשלהןהדומיננטישהצלילממיליםבנויההשנייההשורהואילו
חולפת>.הלכה,לרגליה, ,נפלוהלבלוב, ,עלי<נבלה,ל'האותידיעל

-כלשהומוסיקלימפתחמוצב ,שיראוביתשורה,כלבתחילתכאילו
<צליליותהצליליהמשכואתמכתיבאשר-אותהברה, ,צלילמילה,

הנוכחיהספרבשםוגםאלוןאנודהמשוררשלבשמוכברהקיימת

משמעותעודכלהאחרים>.בספריוכמו ,בערריהפריזורםבאורו

אךבאמת,נפלאלהיותהשירעשוי ,לנומובנתממנוחלקאוהשיר
הביתמהקריאה.ומתנתקיםהולכיםאנוונאטמת,הולכתשהיאברגע

באמצעותהשירכזבאתמקהה<הזקנהמובןעדייןלמעלהשהבאנוהקצר
שהשורותככלאבליפה.וזהכעלה>נובלתעצמההיאבעודשלה,הפרוזה

פתיחותלכןונסתם.השירהולךשיטה,באותהזוגביעלזונערמות
אבלהראשונות>השורותשלוש<שתייםמובנותכללבדרךהןהשירים
התפתחות,בושאיןהשירמבנהבשלגםזאתיותר.קשהנעשהההמשך

וההמשךהעיקראתכבראומרותהפתיחהשורותלכןחזרה.בעיקראלא
מתוךראשונותשורות 3למשלהנהוריאציות.שלהצטברותאלאאינו

קושיות"הקשההקשה':'הקשבמהמחזור 37שבעמודהשירשורות 9

בשםשבויהקשההקשבשבשוב/שברהשמעהתשובהלקשיהקשב
הנקרעיםקריעתבקורלבוקרשמעקריאת;הכשהתשובותבשבי

 " ••.לשרנקשרבקרבו
עלמדברת<היאמובנתעדייןהמשמעותטמונהשבההפתיחהשורת
<היאפחות-השנייההשורההקשות>,לתשובותוהאזנהשאלותהצגת

השלישיתבשורההתשובות>,בשביהשבויההקשהההקשבהעלמדברת
קריאתאתלהכישפירושמהבדיוקהבנתי<לאההקשראתאיבדתי

הלאה>.וכןהנקרעים,קריעתומהישמע,
לפרשאותםמזמיןואניהקוראים,ידיאתלרפותבכוונתיאיןאבל
השירים.שלמלאפירוש
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הצלהאוחורבןנביא

<ידיעותחוזהשלגורלו-ירמיהולאובנימיןד"רהרבשלספרו
,המכונהירמיהוברורות.מסיבותסקרנותמעורר ) 2010מורשתאחרונות,

 ,<יאשיהוהאחרוניםיהודהמלכישלושתבימיהתנבאהחורבן","נביא
האפשריותהאנלוגיותהראשון.הביתלחורבןעדוהיהצדקיהו>יהויקים,

שלםעמודעלמודעהמהן.מתעלםאינווהמחבררבותהןלימינו
נשאההספר,להופעתעיוןערבלרגל ) 15.10.10 (אחרונות'ב'ידיעות

בעיקרמוטרדהמחברבסכנה?"השלישיהבית"האםהכותרתאת

ומעלליכם".דרכיכם"היטיבוירמיהודבריהתיאולוגית.מהאנלוגיה
יהודהמערי"והשבתילאואםעולם"עדהזהבמקוםאתכםושיכנתי
הארץ"תהיהלחורבהכי ...שמחהוקולששוןקולירושליםומחוצות
כקוראמבחינתיאולםהיום.גםמבחינתומאיימיםלד> ,·וג ,ו<ירמיהו

הגיאו·פוליטילמצבההאסטרטגיתהאנלוגיהיותרמעניינת ,חילוני
הזה"הסיפורלה:גםהמחבררומזלספרובמבואוהיום.אזישראלשל

בעולמוהעימותיםכלישראליות.לאוזנייםכהלכתוסופרלאעדיין
מעולםתולדותיואךהישראלית,העיתונותאתמעסיקיםירמיהושל
לאום,שלהקיומיותבשאלותהישראלילדיוןהשראהמקורהיולא

 .) 25<עמ'וזהות"במעצמותתלותעצמאות,

משמיעאסוןנבואותשתיכך:אומרהריהסוגיה,ללבהיישרלדלגאם
מוסרימחטאמזהירההראשונהמדינית.והאחתדתיתהאחתירמיהו.

 .בחורבןשתסתייםבבבלמהתגרותמזהירהוהשנייה ,חורבןשעונשו
אינהכמעט<שלעולםתשובההיאהראשוןמהאסוןלהימנעהדרך

 ,יאשיהוהמלךשלבמקרהכמומתרחשת,היאכאשרוגםמתגשמת,
 ,בבלעםממלחמהלהימנעהיאהשנייההדרךממוות>;ניצלהואאין
ותושביה.ירושליםאתולהציללהיכנעניתןעדייןבה,הוחלכברואם

הנבואותשתיביןממששלקשראין ,המחברלדעתבניגודוזאת ,לדעתי

סותרות,אפילוהןאדרבה, .בזוזותלויותהןואיןהנביאבדבריהללו
הדתיים,חטאיהבשלליהודהראויהחורבןעונשכאשרשגםמתבררכי

תשובה.בליגםשקולהמדיניתבהתנהגותאותולמנועניתןעדיין
נבואתומראשיתירמיהולאו:בנימיןמצביעמכרעתאחתעובדהעל
אתמזההשהואמרגעיותרועוד ,יאשיהולמלךשלוש-עשרהבשנת

צפונה.מפניופניורואהאנינפוח"סירמצפוןהעולההחדשהכוח
ממלכתעםיג·טו>א,<ירמיהוהרעה"תיפתחמצפוןאליאדוניויאמר

לפנה"ס> 586 (הביתחורבןלאחרנבואתואחריתועדלפנה"ס> 605 (בבל
ובאזהרתובבללממלכתבנאמנותועקבי ,ויותרעשוריםכשניבמשך
ונגדנגדהמרידהניסיוןוכלקשרניסיוןכלמפנייהודהלמלכי

בוכרי.למלךחריגכינוימג>,<ירמיהועבדי"בבלמלך"נבוכדנאצר
שלזעמושבטהיאשבבלמשוםהאםמדוע?היאהמאתגרתוהשאלה
היאשבבלמשוםאוחטאיה?עליהודהאתלהעניששנועדאלוהים,

עמה?בעימותלהסתכןהקטנהליהודהשאסורהחדשההאזוריתהמעצמה
העתשלבבלביןאפשריתאנלוגיהנוכחזושאלהשלחשיבותה
היאלא?)אולתקוףהאםהשאלה<כוללימינושללאיראןהעתיקה
<כנראהוהמחברשכזאתבתורבספרנידונהאינההיאלצעריעצומה.

זאת,עםהשאלות.שתיביןמלהפרידנמנעהאמונית>השקפתובשל

ברורהתופעהעללהצביעיכולספרובעקבותשהולךמיגם ,לדעתי
ומתרבותהחורבןתוכחותפוחתות ,העירנפילתמועדשקרבככלנוספת:
ממלחמה.הימנעותשלבדרךהנביא,שלההצלהקריאות

היסטוריים,בפרטיםמאודהעשיר ,כולובספרכאןלעסוקאוכללא

מותלאחר .צדקיהו ,האחרוןהמלךבתקופתדברילהוכחתואתמקד
גם<הקרוייהויכיןבנואתיהודהשרימינולפנה"ס> 598 (יהויקים

אינו ,ההיאבעתירושליםעלצרכבראשר ,נבוכדנאצר .למלךיה>יבב
הואשאותההעירעלמולךבבליהאנטייריבושלבנואתלראותרוצה
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שלבנו ,צדקיהואתתחתיווממנהיכניהאתמדיחהואלכבוש.עומד
אםואתהמלך("אתהשלטתוהשכבהההנהגהכלאתומגלה ,יאשיהו
כד>ב,מלכיםהארץ",איליואתסריסיוואתהמלךנשיואתהמלך

החרש"גלותאויכניה""גלותשקרויבמהאיש,אלפיםכעשרת
שנעשתהוהמבוססתהשלטתהשכבהשלגלותזוחיתהוהמסגר".
להבדללבלשים"כדאילאו:כךעלכותבשלום.ובדרכיבהסכמה
הגוליםהורדושבה ,החורבןשלאחרירושליםגלותשביןהניכר

שלבתנאיםהיורדתיכניהגלותלביןומושפלים,מובסיםבשלשלאות

שללמנהיגותוגרםירושליםחומותעלחנהבבלמלך ...מרצוןגלות
אף .) 162<עמ'שם"חיתהלאודאימלחמהלבן.דגללהריםיהויכין

נמרצת,קללהבםשילחוגםנפש,בשלוותבהולכיםצפהלאשירמיהו
ביהודההנשאריםואתהטובות""התאניםהגוליםאתכינהבהמשךהרי

מאלפתדוגמההיאיכניה""גלותמקרהובכלהרעות"."התאנים
אותהגםזוממלחמה.בהימנעותהעםאתלהצילניתןכילטענתו

צאצאו ,זרובבלבראשותשנהשבעיםמקץליהודהחוזרתאשרגלות

השני.הביתאתובונהיכניה,של

להימנעהואהנביאעתהשמבקשמהכל ,החורבןשמתקרבככל ,ואכן

בעולצווארוייתןלא"אשרומזהירשבהוא .אסוןשסופהממלחמה
בז>.<ירמיהוההוא"הגויעלאפקודובדברוברעבבחרב ,בבלמלך

 ,והחורבןהתוכחהנבואותאתנושאויהויקיםיאשיהומימי,אשרירמיהו
עללשמורשואף"ירמיהולאו:בנימיןכותבלהציל.עתהמבקש

זווהמקדש.ירושליםעללהגןכדי ,לבבלצדקיהוהמלךשלנאמנותו
יכניה><גלותבבללגולתבאיגרת .) 172<עמ'האחרונה"חייומשימת
ממפלגתהשקרלנביאייאזינולבלהגוליםאתלהזהירירמיהוטורח

לחזוראותםהמשיאים ,הנחלמישמעיהבראשותישראל"ארץ"נאמני

ועידתמכנסצדקיהושהמלךמהעובדהמוטרדירמיהועת.בטרםלארץ

מצרים> ,צידון ,צור ,עמוןמואב,<אדום,האזורמדינותשלפסגה

הוועידהבאילפניעורךהואלכןבבל.נגדקואליציהלגבששמטרתה

שלעולהאתהמייצגותהבהמה>בצוואר<העולהמוסרות""מיצגאת
ומוטותמוסרותלךעשהאליה'אמר"כהבה.למרודשאיןבבל

אלירושליםהבאיםאלמלאכיםבידושלחתם •••צווארךעלונתתם
בידהאלההארצותכלאתנתתיאנוכי ...לאמוריהודהמלךצדקיהו

בז>.<ירמיהוהגויים"כלאותוועבדו ...עבדיבבלמלךנבוכדנאצר
מצריםשלהמסורתימעמדהלאורהגיוניבלתיאינוהמרידהרעיון

סמך<עלמשוכנעירמיהואבלממנו.חלקממשאיננהשבבבלבאזור
העצהולכןלה,רבבבלשלכוחהכיהן>,מהלנואומרשאינוהערכות
"עבדובפניה:ראשהרכנתהיאעתהלהשיאיכולשהואביותרהטובה

יז>. ,בז<ירמיהוחרבה"הזאתהעירתהיהלמה .וחיובבלמלךאת
עומדהיהדתיים,היושיקוליולוגרידא.ישרשכלשלעצהשזונראה

מהעונש.לחמוקדרכיםמציעהיהולאלהיענשראויהשיהודהכךעל
עזורבןחנניה<השקר>נביאבבל.בענייןבדעתובודדירמיהואולם

מלךעולאתשברתי ..•צבאותה'אמר"כהתיגר:עליוקוראמגבעון
מןנבוכדנאצרלקחאשרכלאתמשיבאנוכישנתייםבעודבבל.

מצווארהמוטהאתונוטלמעזאףחנניה .>ד·אנח,<ירמיהוהזה"המקום

עלשםהואה'ובמצוות ,נשברלאירמיהואבלאותה.ושוברירמיהו
מהמת",אתה"השנהחנניהאתומקללחדשה,ברזלמוטתעצמו

קורה.שאמנם

מתלפנה"ס-592בבבלי.אנטיהואהמלךבחצרהרוחותהלךאבל

האזוראתוממרידלשלטוןעולההפרעופרעהמצריםמלךפסתמיך
בעשרהנוסף.עונשיןלמסענבוכדנאצריוצאלפנה"ס 58sב·כולו.

ירושלים.עלהמצורהחל ,צדקיהולמלךהתשיעיתבשנהבטבת,

שלושוהנביא.המלךביחסידרמטיתהיא ,החורבןעדהבאה,התקופה

התקדיםעומדלפניו •ירמיהושלעזרתואתומבקשצדקיהופונהפעמים



מצורבעתהמלךבעדהנביאהתפללכאשרוישעיהו'חזקיהושל
לפתענסוגסנחריבהועילה,שאמנםתפילהאשור,צבאשרסנחריב,

ניצלה.והעיר
ולסיעתו'לצדקיהולשתיים:מחולקתוהיאשונה,ירמיהותגובתאבל

אשרהמלחמהכליאתמסב"הנניאומר:הואבמלחמה,המצדדים
תוךאלאותםואספתי •••בבלמלךאתבםנלחמיםאתםאשרבידכם,

כלומר'גדול".ובקצףובחמהנטויהבידאתכםאניונלחמתיהעיר
כלפיולהפנותוהבבליםנגדחוץכלפיהמכווןהנשקאתלהסבמאיים

שונה:הצעהלוישבפוליטיקהמעורבאינואשרלעםואילופנים.
החייםדרךאתלפניכםנותןהנניה'אמרכהתאמר'הזההעם"ואל
והיוצאובדבר'וברעבבחרב,ימותהזאתבעירהיושבהמוות.דרךואת

<ירמיהולשלל"נפשולווחיתהוחיהעליכםהצריםהכשדיםעלונפל
היאהמוותדרךהימלטות,היאהחייםדרךברורים:הדברים .>י·גנא,

אתוגםויחיה,יינצלהבבלים,לידיויתמסרשייצאמיהמלחמה.המשך

מציעעדייןבמלחמהצדקיהושלהעמוקהמעורבותוחרףיציל.העיר
בחרב,תמות"לאעתה:ממנהיחדלאםכבודשלמוצאלוגםירמיהו
צדקיהואבל .>ז·אלד'<ירמיהולך"יספדואדוןוהוי .••תמותבשלום
להכריע.גלמסוואינושריובידישבוי

במלחמה.לתנודותבמקבילנמשכותוהנביאהמלךביחסיהתנודות

שובמקשיחהבצור'הבבליםעלמצרילחץבגללבמצור'זמניתהפוגה
כדיגחההפךאתלנצלמנסהעצמוירמיהו .וצדקיהוהשריםעמדתאת

לצדלחבורובניסיוןבבגידהמואשםנתפס,הואהעיר.מןלהימלט
באצדקיהוהכלא.לביתומושלךנופל">,אתההכשדים("אלהשני

למאסרולהעבירומאסרותנאיאתלהקלומורההאסוריםבביתלבקרו
וירמיהוהמצור'אתהבבליםמחדשיםבינתייםהמטרה"."בחצרמוגן

"היושבלבבליםעצמולהסגיראותוששומעמילכלקריאתואתמחדש
לשלל"נפשולווחיתהוחיה,הכשדיםאלוהיוצא •••בחרבימותבעיר

אתלהמיתדורשיםהלאומיתמהמפלגההשרים .>ד·אלח,<ירמיהו

יכולשאינווצדקיהו'מלחמה,בעתהעםבמורלפגיעהבעווןהנביא
אלאותווישליכוירמיהואת"ויקהולידיהם.אותומוסרמולם,לעמוד

הואממוותשמצילומי .)ךלח,<ירמיהובטיט"ירמיהוויטבע ...הבור

בתמיכתבסתרהפועלהמלך",בביתסריסאישהכושי'מלך"עבד
עדייןהמקווההמלך,עםאחרונה,נוספת,לפגישהנקראירמיהוהמלך.

 :מדבריוזהכהואמשנהלאירמיהואולםאחרות.נבואותממנולשמוע
תישרףלאהזאתוהעירנפשךוחייתהבבלמלךשריאלתצאיצא"אם
ואתהבאש,ושופרההכשדיםבידהעירוניתנהתצאלאואם ...באש
כברהמלךכיכותבלאובנימיןיד·יח>.לח,<ירמיהומידם"תימלטלא

לפעול.מסוגלואינובפחדיולכודהואאולםירמיהו'בנבואתמאמין
מירמיהוומבקשלהיכנעעומדהואכיבוהחושדיםמשריוחוששגםהוא

 .) 219<עמ'פגישתםסודיותעללשמור

באבב·י'החומה.אתהבבליםמבקיעיםלפנה"ס> 586 (בתמוזב·ט'

צדקיהוובהגליה.בהרסומתחילהטבחים""רבנבוזראדןלעירמגיע
ומובלבערבהנתפסהוא .עמוןברבתבריתולבעלכנראהמזרחה,בורח
בקצרה:ירמיהומתארסופואת<סוריה>.נובלההיושבנבוכדנאצראל

יהודהחוריכלואת .לעיניונובלהצדקיהובניאתבבלמלך"וישחט
להביאבנחושתייםויאסרוהועיוורצדקיהועיניואתבבל.מלךשחט
הנביאסמלי'גםהואהזההעיוורון .>ט·ךלט,<ירמיהובבלה"אותו
שלסופוזהאיןאולםבידו.עלהלאאךהמלך,עיניאתלפקוחניסה

שפןבןאחיקםבןגדליהואתנבוכדנאצרממנהצדקיהותחת •הסיפור

יהודה.עללממונהבירמיהו'תמכהשגםהפרו·בבלית,שפןממשפחת
והמפלגהדודביתממשפחתנתניהבןישמעאלבידינרצחגדליהו

אחרמודחעצמוהואלבבל.הכניעהעםלהשליםשמסרבהלאומית,
העם,שאריתאתשמוליךגדליהו'שלמחסידיוקרח,בןיוחנןבידיכך

נאמןירמיהונותרבמצריםאפילובמצרים.לגלותבתוכם,וירמיהו
ומצטערבך")יולדתיאשרהיום("ארוריומואתמקללאמנםהואלבבל.

כאשראבללכם"),עשיתיאשרהרעהעלניחמתי("כישקרהמהעל
שישסבורעדייןהוא ,'הדבראתלהםלהשמיעהגוליםממנומבקשים

ולאאתכםובניתיבארץתשבושוב"אםבבל:מלךתחתעתידלהם
<ירמיהומפניו"יראיםאתםאשרבבלמלךמפניתיראואל •••אהרוס

תשיגמפניהיראיםאתםאשרהחרב"וחיתהלאו'ואםז·יא.>מב,
בניעלנמאסשהנביאפלאלאטו·טז>.<שם,מצרים"בארץשםאתכם

ה'שלחךלאמדבר'אתהשקרירמיהו' ••• "בפניו:מטיחיםוהםעמו
באהבמצרים >.ג·א<מג,שם"לגורמצריםתבואולאלאמוראלוהינו
שלהטובגורלובתיאורמסתייםספרואולםלסופה,ירמיהונבואת

ומגדלומרוממובבלמלךמרורךאוילכזכור'אשר'יכניה,הואיהויכין'
ביומויוםדברבבלמלךמידילוניתנה"וארוחתובארמונוומרשינו

לד>.נב,<ירמיהוחייו"ימיכלמותויוםעד

* 
יצחק<מאנגלית:חורבןבספרומינץאלן

ביאליקמוסדמירון'דןעורך:קומם,
שלהפרדיגמהלפיכיאומר ) 2003

בספרישראללעםהאלביןהברית
כעונשהחורבןאתלהבין"ישדברים,
עונשחטא;עלדרושואףראוי

לעברותישירביחסעומדתשעוצמתו
ידיעלהנגרםהסבלשכן ...שבוצעו
אתשהביאוהחטאיםאתממרקהחורבן

מחודשיםיחסיםומאפשרהחורבן

 .) 13<עמ'האל"עםומשוקמים

האמורכלמתוךברורזאתלאור
היאהבריתהפרתגייתסךלאכילמעלה

המכריע,ברגעירמיהובפנישניצבה

הפרדיגמהלפישחטאהמוסריחטאעללעונשראויהיהודהחיתהאםשכן

 .החורבןמןלהצילהמילוטדרךמחפשהנביאהיהלאהברית,של
כימינץ'כותבלירמיהו'היאגםהמיוחסתאיכה,מגילתאתבנתחו
לאופיבאשרחמקנותההיאאיכהמגילתשלהגדולותהבעיות"אחת

<עמ'כבד"כהבעונשישראלעםנענששבגללוהחטאשלהמדויק
שיקולשלאלאלפנינו'ועונשחטאשלשאלהלאכיאפואנראה .) 31

ריאל·פוליטי.מדינידעת

ריחוקהאףעלזהלמאמרהדוקקשרהקשורהבהערהלסייםברצוני
אלוהיםשהשביעהשבועותשלושנזכרותקיאכתובותבמסכתבזמן:
אתידחקוושלאבאומות,ימרדושלאבחומה,יעלו"שלאישראל:את

הדתיתהאורתודוקסיהלימיםהסתמכהשעליהןהשבועותשלושהקץ".
איסורלארץ'<ההמונית>העלייהאיסורכלומר'לציונות,בהתנגדותה

כברהמשיח.בואלפנימדיניתפעולהלפעולואיסורבגוייםהמלחמה
פסוקעליהודה,ורביזיראו'המתדיינים,מסתמכיםבתלמודבדיון

בז'<ירמיהואותם"פוקדייוםעדיהיוושמהיובאו"בבלהבירמיהו

אחרת.להםשייאמרעדבגלותםלהישארהגוליםחובתכלומר'כב.>
"ירמיהובמאמרותקוה,בפתחההסדרמישיבתפישרדודיעקבהרב

דבריםהסוגיה,עלהמקורייםבדבריועיניאתהאירהגזירות",ושלוש
כותב:הואוכךאחר.מקוםבשוםמקבילהלהםמצאתישלא

דתיערךלהיותחדלהישראלעצמאותדתית.מהפכהעלמבשר"ירמיהו

בו.למרודעליוונאסרבבללמלךעצמולכפוףיהודהמלךנדרשובמקומה

באנושותהשולטמלךאימפריה,שלחדשהפונקציהנוצרהבבלהופעתעם

בתוךהפועלתלגאולהעובריםאנוישראל'ידיעלהמכוונתמגאולה .אחת

ישראלמעכשיוהבבלית.האימפריההואבההפועלהראשוןוהכליהאנושות.
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 352גליון

 ,לעצתושעושלאהעובדהכילומר ,לכן ,אפשרהתוצאות.מפניוהתריע
שאותהשלו,האישיתהטרגדיהגםחיתהזולחורבן.הישירההסיבההיא

לא·נבואותבגללודחוישנואמנגד,העומדנביאבספרו:לאומבליט

לספרדבר"ב"אחרית .לבשורתוהמרהסוףעדנאמןאךפטריוטיות,
אחריותמתוך·חברתיותהמוסריותדרכינולהיטיבהמחברלנומציע
גםלעייןזהבהקשרשראויכאןלהוסיףכדאיהשלישי.הביתלגורל

אזורית,מעצמהעםמעימותלהימנעהנביא,שלהאסטרטגיותבעצותיו

 ·:·ישראל.לעתידגורליתהחלטהכללפני



יסמןוגבי

מוקשים

ועצוב,שפוףהולךקלים,קיץבבגדיואני'ומקפיאקודרהיההחורף
לשמוח.אפשראיךעצמיאתושואלשמחיםאנשיםמפניחושש
עדחזק,כהביפיעמהזותחושהנרדפת.כחיהחשתיאלהבימים

שבימיםשאלות,עצמיאתולשאולאנשיםאחרילעקובשהתחלתי
עלוליםהםהאםאלה?האנשיםהםמידעתי:עלעלולארגילים
לגסטאפו?אוהפולניתלמשטרהאותילהסגיר

מכפרנעבתים,פניעלחולףהייתיבנדודי.המשכתיומוכהרדוף
ידעתילאהצטלבות,אודרכיםלצומתשהגעתיפעםובכללכפר'
שםרצחשאיכרשמעתיהכפריםאחדבפתחלפנות.כיווןלאיזה
לנהר.גוויותיהםאתוהשליךרכושםאתשדדגרזן,במכותיהודים

אותושלהקברותביתלקרבתכשהגעתיערבייםביןשעתחיתה
רגוע.הייתילהיפך,בעבר.כמוממנויראתישלאליוזכורכפר,
המתים.מפניולאחייםאנשיםמפנילפחדשעליידעתי

בזורוויצה,שנולדאדמסקי'<מריאן)כמאביקעצמיאתמציגהייתי
תשובותיאתלדקלםנהגתיכךוזופיה.זיגמונדלהוריםאורבזוב,מחוז

התעניינותביגילהפעםהכפרים.ביןובאיוצאשהייתילפניהמוכןמן
אינטליגנטי,מראהלוהיהחותך.ודיבורבהירותפניםבעלגוץאיש
במבטבחקלאות.שעוסקכמיאוהאיכריםכאחדנראהלאוהוא

אותישחקרלאחראךממנו'וחששתיאותוחיבבתילאראשון
 .שלובאורווהללוןליהרשהארוכות,

צעדתימשם.אותיוהוציאופולניםשוטריםהופיעושחרעםואכן'
אותי'יהרגואםמףרם.בראשמזוינים,שוטריםמוקףהכפרלאורך

המוות.מולאלזקוףבראשאצעדפחדן.איראהלאלפחותחשבתי,
כךבי.מתגאההיהאותי,רואההיהאבישאםחשבתיאלהברגעים
פרוזדורלאורךהיובבנייןהחדרים .הגסטאפולבנייןעדהובלתי
אחדלפנינעצראותישליווהשהשומרעדומסריח,אפלכהארו,ך
ברזלדלתמולינפתחהלפתעלהמשיך.מסוגלהיהולאהתאים
שישהעומדיםשבחזיתוצואה,בריחמוצףקטןתאנתגלהולפני
במקוםקטןילדלמראהומשתאותלרווחהפקוחותבעינייםאנשים

כזה.

האסיריםואחדרווחה,אנחתנשמעההז'ידק"את"קחואמרכשהסוהר

לוהשיבוחברובעולם?"ז'ידיםעודישנם"מה?שיניו:מביןסינן

שבוע."לפניפהשהיההגדוללז'ידשעשוכפימחרבויירו"ודאי
שלבאשלהורגהוצאתיכשבדמיוניהקרב,למותיחיכיתיזהמרגע

אתשיכסומבליבישיירושאבקשלעצמיפינטזתייורים.כיתת

היהודיםכאותםשלאגיבורים,מותלמותילשוותרציתיעיני.
חייהם.עלשהתחננו

חיי.אתעתהלסייםרציתיכך
צעקהקולותושמעתיבשרוולימושךשמישהוהרגשתיאחדלילה

אנשישניניצבומוליהחוצה!"וצאמהרקוםקטן!"יהודיברגמנית:

אנשישלהמאייםמראםשלופים.שווארצלוזהמקלעישניובידיהםגסטאפו
כובעיהם,עלהמוותוגולגולתהקרסצלביעםהשחורים,בבגדיהםהגסטאפו

שמעתיכאשראותינטשביטחוניכללכוונתם.באשרספק י~;:?בהותירלא
בישאיפניםהעמדתי 11יק.בקרסלתחנתמידבואקטן'"יהודי :אומריםאותם
תוךאלהסוהרמביתשנצאלפנינוסףמידעלקבלבניסיוןגרמנית,מבין

הםפרידה.ובדמעותצערמלאיבמבטיםאותיליוובתאהאסיריםהלילה.
הםצחה.פולניתכמוהםולדברלהילחםשיודעקטן'היהודיאתלחבבהחלו
להורג.אותישיוציאווחששועמיהזדהותםאתבכנותביטאו

התלוייםתת-מקלעיהםבשניממני'משולאהגסטאפואנשילתחנה,בדרך
רגלמכףמזויניםגרמניםכמהעודאלינוהצטרפויותרמאוחרכתפיהם.על
נעצרתשבולמקוםהגענושעה,חצישלנסיעהמהלךכעבורראש.עד

הרפולאהגרמניםאךלברוח,חשבתיאימה.ומטילשחורהיההלילההרכבת.
הגסטאפומאנשיאחדממניביקשלפתעהצדדים.מכלמוקףוהייתילרגעממני

בעקבותינוהלכוהגרמניםושארהמסילהלאורךצעדנו •אליולהתלוות
והורהמסויםמקוםעלהגסטאפואישהצביעעצרנו'כשב .עברמכלנווהקיפו

רועדות,בידייםחופרבעודילחפור.עליהיהוארס"."מינןבגרמניתלי
 " mina "<בפולניתבמוקששמדוברהבנתי " minen "ואומרחוזרכשהוא
מוקש).פירושו

בכעסבילהאיץממשיךהגסטאפוכשאישבאפלה,ולגששלרעודהוסיפוידי
התרחקמכןלאחרהרכבת.פסיביןבאדמהכנראהשנטמןהמוקש,אתלחפש
שהגרמניםנראהסביבי.מבטהעפתיבך."נירהלברוחתנסה"אםואמר:ממני

בעברית:תפילהללחושניסיתיהאפל.הליללמרותזאתחשתימסביב.התפזרו
והצטלבתינוצריתתפילהגםהתפללתיעזרה,לאומשזו ," ••.ה'אתה"ברוך

בעקבותהשמיימהעולהאניכיצדראיתיבדמיוניעזר.לאזהגםאבלדבבקות,
תוךהצטלבתישובאחותי.זולהואתאחייורקאתופוגשהמוקש,התפוצצות

ומסביבומאורךחפץנתגלהאכןדבר'שלבסופוהמוקש.אחרחיפושכדי
אתניתקוהואהגסטאפולאישקראתימוקש.ששיערתי'כפישהיה,חוטים,
קטן."יהודי"טובלי:אמרממנימרוצהלסוללה.הקשורהחוט
אתלנתקליוהורהארוכה,ידיתבעלפולניידרימוןלידיהניחמכןלאחר
עשרליייוותרוהרימוןשיונחלאחרהמוקש.עלהרימוןאתולהניחהנצרה
קולותסביב.מבטהעפתיתוך-כדי-כךההתפוצצות.ממקוםלברוחשניות

אתלהשליךחשבתילרגעמוקף.הייתישונים.מכיווניםנשמעוהרגמנים
הוראותיואתביצעתידברשלובסופוהעזתי'לאאךולברוח,לעומתםהרימון

הורה,שהגרמנילכיווןרצתיהרימון'נצרתאתשלפתי .הגרמניהקלגסשל
פטרייתבליווינשמעעזופיצוץעשר'עדספרתיהאדמה.עלוהשתטחתי

כורחי,בעלוכך,המשימהאתלבצעשהצלחתיעלליהחמיאוהגרמניםעשן.
עמם.פעולהלמשתףהפכתי

לילהמדינהרגהייתישבהםחוזרים,סיוטיםאותיפקדוההוא,האירועמאז

אדרששמאאימהאחוזוהייתיחלקי'מנתהיווחרדהחילהשמיימה.ועולה
ובסמלהשחוריםבמדיוהגסטאפואיששלדמותוגםמוקשים.ולשלותלחזור

שלתחושהעליוהשרתהבחלומי'לילהמדיחזרהבכובעו'המוותגולגולת
בשמיםהמשפחתיהמפגשלחווייתקרובלמשהוהפכההמוותתחושתמוות.

שארבהחידלון'אימתאתלהדחיקליעזרהזושתחושהייתכןלי.שדמיינתי
הסוגים:מכלמוקשיםבזיהוילמומחההייתיבהדרגהכזה.מבצעבכללי

אותוכלועו.דחשמלייםמוקשיםמרובע,שלצלחת,שלצורהבעלימוקשים

אתליטולשבמקוםכךעלעלוב.כפחדןנוהגשאניעצמיעלכעסתיזמן
זובנקודהובורח.הגרמניםעלאותומשליךאיניהמוקש,עלולהניחוהרימון
 ·:·לאן?בורחעצמי:אתשואלהייתי

 ' 77'עתרןיבספראורשיראהבכתוביםרומןזוכרתאתהאםמתוךפרק
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צדוקיעל 1

סיפור

בערב.איתנםאהיהלאאנילאמא:אמרתיהסדרלילבערב
בתדהמה.אמאאמרהבאמת?

הסדר.מלילנעדרתילאפעםאף
שאלה.היאתהיה?איפה

q איתרלהיותאותיהזמין~ר. 
חבר?איזהחבר?

מנתניה.דני.מכירה.לאאת

ולאחותישמח,וחגשלוםלאמא,אמרתיקטןתיקליארזתיבשתיים
קטןלפנסיוןים,בתשלהשנילקצהאוטובוסולקחתי , י;~אמרתי

יורדיםהאורחיםאתשמעתיבערבכן.לפנישבועחדרבושהזמנתי

אותישקיבלהזאתהשמנמנה,הפנסיוןובעלת ,האוכללחדר
שלחזקריחומדיפהבחגיגיותלבושההדלת,עללידפקהבצהריים,

אורחילכלסדרלילזהכיאליהם,להצטרףאותיוהזמינהבושם,
ליישתודה,להאמרתיאזלבד,להיותרציתיאניאבלהפנסיון.

להגישצריךשאנימשהו ,אמרתי ,משהוכותבאנילעשות;עבודה
החג.אחרימידלזהמחכיםדחוף,

והסתכלתיהחלוןעלוישבתיבבית,לישהכנתיהסנדוויץ'אתהוצאתי
סיריםמחזיקיםוכולם ,בועברושמשפחות ,ש~.זכחtייהרחובאל

שאניאיךראהולאהראשאתהריםלאאחדאףאוכל.עםותבניות

הביתה.התגעגעתיסנדוויץ'.לאואוכלהסדרבלילהחלוןידעליושב
 ,ואחותישליאמאאומרת,זאת ,עכשיועושיםהםמהחשבתירק
קצת.רקהרבה,זהעלחשבתילאאיתי.מהחושבותבכללהןואם

אחותי ,למשל .עלייודעלאאחדאף .עלייודעותלאהןממילא
מאחורימציץאותירואיםהתמונותובכלענקית,שהיאהגדולה,
מהביתרחובותשנישגרהשלהברה qלאגששאנירצתהשלה,הזרוע

היאבדלתבאוניברסיטה.שלהללימודיםספרבשבילהואקח ,שלנו

אמרתי ."תי~קומהתזכור.הפעמון,עלעזאני"~ת:ןבלי:אמרהעוד
נכנסתיכךואחר ,המסחרי~מרכזלשוטטוהלכתי ,וירדתיטוב,לה

עלויושב ,ספראיזהלימוצאאנישםגוטמן.שלהספריםלחנות
ולוקחומחזירקצת,וקוראהמוכרות,שלהקטןהאלומיניוםסולם
שאמאהספריםכמולאוזהשעות.ככהמחליף,פעםועוד ,אחר

ואניחדשים,וכולםהרבה,ישגוטמןאצלכימהספרייה,לימביאה
אדומהחיתהאחותיהביתהכשחזרתיבלונה·פארק.כמומרגיש

להאמרתיאבל ,שליהצווארעלהיוכברשלהוהידיים ,לגמרי

איפהלחפשאיתרוהלכתיהביתה,הדרךאתאיבדאחדקטןשילד
הגיעהשלושסבתאעדחיכינוושם ,'בשיכוןעדוהגענו ,גרהוא
וחיבקההמדרכהעלהסליםאתשמהתכףוהיאמהשוק,סליםעם
לעלות,אותיהזמינההיאואזלבכות,והתחילה ,הקטןהילדאת
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תפוזים.מיץליומזגה
לאחותי.אמרתיצמא,אני

לה.אמרהאמא ,אותותעזבי

לאחותיאמרהאמאככהשלו",העורבתוךנוחלוהיהלאפעם"אף
 ,שמעתיאנינאנחה.היאכךואחרבמטבח,שתיהןהיוכשהןבשקט

לידשהםלשירותים,בדרךהמטבחשלהפתחלידעברתיבדיוקכי
אתצריכותאומרת,שליאמאככהבנות,כי ,אחותישלהחדר

שאמאמהלא,אונכוןזהאםלחשובהתחלתיידן.עלהשירותים
אחריהיהזהכלאותי.עצבנוזהעלהמחשבותובסוףאמרה,שלי

טוב,להיראותאצטרךשאנילמקרהסתםעניבה,לקנותשהלכתי
הכיבאולםתהיהושהחתונה ,אחישללחתונהשזהלמוכרתואמרתי
מפריזיגיעושלנווהדודיםאיזה,זוכרלאאני ,~ראשוןמפואר
אוליבעצםבלימוזינה,לאולםיגיעווהכלהוהחתןהבא,בשבוע

 .החליטולאעוד ,בהליקופטר
אח.איןבכללולי

בחורהלידיישבהובאוטובוסבגבעתיים,שלילחברנסעתיפעם
באנגלית:אותהשאלתיאותה,שראיתי,איךואנינחמדה,שנראתה

שלי.מהמסטיקיםלהוהצעתי~אם? ~ך;~טי:ןד:ן-
 ?ם;ר~י:ןו.כר .ס~אומרת,זאת .כןואמרה:הסמיקההיא

פילוסופיה,שםלומדאניבאנגלית.טובהייתיתמידאמרתי.מקנדה,

ותיקיספורטתיקילתיקים.?מה?מפעל.שםישולהורילה,אמרתי
אחרי-צבא,זהשאצלכם~גילמתכווןאניהצבא,ואחריספר.בית

אנחנוולפעמים ,יעריששלנוהביתידעלשם.לעבודאתחילאני
שלשמותזכרתילאפתאום ?חיותאיזהחיות,מיניכלשםרואים

כךכלפעם,שםראיתיאריהאפילו ,כןאריה.אמרתיאזחיות,
כיאחןי,לאאבלרץ,הואגםוהוא? .•.מהרכךכלשרצתינבהלתי
לתפוסקליותרשזההחליטהואאזארנבת,שםקפצהפתאום
אחתציפורטובשיותראומריםבטוח.יותר,אבלאוכלפחותאותה,

שתילנווישזה?אתאומריםגםאתםבאמת?העץ.עלמשתייםביד

 ,מאודקרבטח.שם?קראםמחליפים.אנחנושנהכלמכוניות.
רע.לארע,לאבעי~י?הארץואיךכמה.תאמינילאאתצחקתי.
כבראניזמןכמהכי ,נפרדנוובנתניה ,לגמריקנדיהרגשתיובאמת

אנגלית.לדבריכול

נסעתיהסתבכו.קצתהענייניםבתיהדודהעםהמקרהאחריאבל

מזמינההיאשנהוכלהיםלידגרההיאשנה.שלפניבקיץאליה
שהיא ,שליאמאעללהקלבשבילרקזהלדעתיאצלה.להיותאותי

אחותה.

בצהרייםלים.יורדואניחולים,בקופתלעבודההולכתבתיהדודה
ועומדתפלסטיק,וכפכפידקחלוקלובשתמהעבודה,חוזרתהיא

עםהקטןבמטבחלאכוליושביםאנחנוכךאחרשניצלים.לטגן
להיותכדירקקצת,מדבריםואנחנו ,הלבןהפורמייקהשולחן

ואחר .כןאומר:ואנינחמד?ביליתאומרת:היא ,למשלמנומסים.

כךואחרטעים. ,כןאומר:ואנילך?טעיםשואלת:היאזמןאיזה
איךאותה:שואלואניבה,אתענייןאניגםאםיפהשיהיהנזכראני

עוףשלחוטאיזהמוציאואניבסדר.אומרת:והיאבעבודה?לךהיה
בסדר?חיתהגםהביתה,והדרךאומר:ואניהשיניים,ביןלישנתקע

מתפלאתהיאכאילוואומרתמהצלחתהראשאתמרימהבתיהודודה
לועסיםושנינו ...הפינהאחרי ,כאןזהחוליםקופתהשאלה:על



הארוחה.סוףעדבשקט

הולךשאנילהאמרתיואנילנוח,שכבהבתיהדודההיוםבאותו
קצתודפדפתי ,גוטמןשלהספריםלחנותהלכתיובאמתלים,שוב

שקראתי ,האחרוןפוטרהאריאתמהמדףהוצאתיובסוףמתחבספרי

עמדתיאזאחר.ספרשזההרגשתיבחנותאבלמהספרייה,כבראותו

אתליתפסהאחתמ;~ךתכילשבתמקוםהיהלא .וקראתיככה
ספסלעלהתיישבתילטיילת:הלכתיכךאחרהאלומיניום.סולם

עוצרוהוא ,משלוספינהלושישמלחוהייתיהים,עלוהבטתי
יורדהואחדש,לנמלמגיעשהואפעםובכל ,לושבאנמלבאיזה

וקושר ,לבדמהספינהיורדנסיך-מלח, ,נסיךאיזהכמומהספינה

רוציםוכולם ,לבדלאכולויושבלמסעדהוהולך ,לבדלמזחאותה
ת, iנסיכאיזהבושישמביניםכיטובאוכללוולהכיןאותולשרת

הואאזאבלבאמת,הואמילברררוצותהזההמקוםשלהבנותוכל

העמודאתמחזיק ,הסיפוןעלככהלועומדהלאה,לוומפליגעוזב
מתנפנפיםשלוהלבניםוהשרווליםהאופק,אלומתרחקהמפרש,של

 ,בצדקצת ,שליהספסלעלוהתיישבובנותשתיבאוואזברוח.
לושקוראיםבןאיזהועלביתשיעוריועלמוריםעלביניהןודיברו
 .לדברוהתחלנואליהןחייכתיככה. ,ביהציצופעםומדי ,תומר

לנונותניםפעםושמדיהיתומים,מביתלכאןשהגעתילהןאמרתי
מספיקלנונותניםאםשאלווהןמתרגשות,שהןוראיתיחופשה,

ואמרתי ,אותנומכיםאםשאלווהן ,יותראושפחותואמרתי ,אוכל

ברחמיםוהביטופיצה,איתןלאכולאותיהזמינווהןהרבה.שלא
שאניבשמחהאמרוכךואחרבפיצה,נוגסשאניהכיסיםעלגדולים
לבואליוהציעויתומים,מביתאחדבשבילומסודרנקינראהדווקא
עלאצלהוישבנומוזיקה,קצתולשמוע ,מיכל ,מהןאחתשללבית

במערכת,דיסקיםוהחלפנומיטות,לנוישאםשאלהומיכלהמיטה,

פנימה,והציצהבדלת,דפקהמיכלשלואמא ,פופקורןואכלנו
שלהאחייןלאאתהואמרה:אליוחייכההעניינים?מהואמרה:
וענתמיכלאבדה.איזהמצאהכאילוו~מחהחולים?מקופתבתיה

מיכלשלואמא .••לאמלמלתי:ואני ,חייזראניכאילועליהסתכלו
בתורעודחוליםלקופתבתיהעםבאשהייתזוכרתאניאבלאמרה:

פעםליאמרושכברואמרתיצחקתיואני •..זהאיךאז ,קטןילד
הטלפוןמספריאתביקשתילאוכבר .לידומהשנוראמישהושיש
תחזור,איךאבללחזור.חייבשאניואמרתישתכננתי,כמושלהן

 ,מהכיכרהסעהלנויש .שלושתןקפצואוטובוסים!איןכבראולי
אמרתי.

ונראהמתוחה,חיתהכברוהיאבחצות,בתיהדודהשללביתהגעתי
ליואחזהאליוהתקרבהאליה,אותישהזמינההתחרטהשכברלי

רוצההיאאםידעתיולאנמוכה,היאכיגבוהכךכללאבזרועות,
לאליוהיהאותהשהדאגתיהבנתיאותי.לחבקאואותילהכות
תה,כוסלךאכיןאניבתיה,דודה ,בואילה:אמרתיאזנעים,

פתאוםצעקומישהו ,להחשיךוהתחילבים,שהייתילהוסיפרתי
המים,תוךאלפנימה,אנשיםעודעםורצתיטובעת,אחתשילדה

ו- ...•כלוםראינוולא
בכעס.בתיהדודהשאלההמציל?היהואיפה

ידענוולאצעקות,והיו ,אותוראינולא ,הלךכבראוליהמציל?
-היא,איפה

בתיה.דודהצעקהובסוף?! ,נו

והרמתיהיא,שזאתוהבנתיצף,במשהושנתקלתיהרגשתיבסוף

החוף,אלמהרורצתיאותה

 ?-ו

-אבלאותה,להנשיםוניסו
הפה.עלשלההידאתשמהבתיההדודה

ואז ,שליהידבכףהקטנההידאתוהחזקתיסביבה,ישבנווכולנו
אותה.ולקחובאו

החלוקבשוליהפניםאתוניגבהבתיהדודהאמרה ,שישמוראלוהים
שלה.
 .אמרתי ,וזהו
אבלבתחינה:כמעטושאלה,שלה~דאגהנזכרההיארגעאחרי
לך?דאגתיכמהיודעאתהעכשיו?עדהסתובבתאיפה

שקרה.מהאחרילהתפזרקשהלנוהיהלה.אמרתיהחוף,עלישבנו

עלאותיוהושיבה ,בידאמאאותיתפסההביתה,כשחזרתילמחרת,

ועליהם ,בגןהעבודהשלהבגדיםעםעדייןחיתההיאבמטבח.הכיסא
ערגה.אפתהבדיוקהיאכיקמח,מכוסהסינר

יתום,אתהממתי ,אותילהרוגככהמתבייש,לאאתהאמרה:היא
יתום?!אבל ,איתנוגרלאשלךשאבאמילא

לך?מאיפה-ובכללסתם,היהזה ,אמרתימה,אז

אליהמצלצלאתהועכשיוחולים.מקופתבבוקרצלצלהבתיהדודה
ומתנצל!

אתמול!אותההדאגתכךכל

בתיה.לדודהצלצלתיאז
צעקהסיפורים!לימספראתהכךואחר ,אותימדאיגאתהקודם
השכונה!לכלאלא ,לירקולאבטלפון.בתיהדודה
והסתכלתיבטיילתישבתיפשוטבאמת.לה,אמרתי ,התכוונתילא

ודיברנו ,עליהןיודעתכברשאתהאלההבנותשתיבאוואזהים,על
 ,מענייןשיהיהסתם,דברים,מיניכללהןשאמרתינכוןוזהקצת,

הגיעה,האמאכךואחר ,ודיברנולמוזיקה,והקשבנו ,אליהןוהלכנו

אחדאיששםעברואזבטיילת,קצתעודוישבתימשם,הלכתיאז
ו- ,אליונטפלובניםשניואיזהברגלגבסעם

שקט.היההקושלהשנימהצד
אמרתי.בתיה?דודה

אמא.אתליתן .בסדררוח.בקוצראמרההיא ,כן ,כן

נכנסה.ואמא ,שליבחדרהייתיכךאחר
רעות.מבשרשהיהמה ,שליהמיטהעלהתיישבההיא
עדאתמולהייתאיפהאמרה.היא ?האמתאתלילהגידמוכןאתה

כך?כלמאוחרתשעה
אצלהייתיבאמתהיה.באמתמהלךאגידאנילאמא.אמרתיטוב,

שהמצאתי.סיפורלהןוסיפרתיהאלה,הבנות

הנהנה.רקאמא

עלוישבאחדמבוגראישובאהטיילת,עלוישבתיהלכתיכךואחר
 ,ידועלשםהואהמקלאת .ומקל ,גמרילבןלשיערלוהיה .ידי

לאכברכלוםכאילוהירכיים,עלככה,מוטלותהיושלווהידיים
הראשאתהפנההואכךאחרהים.אלישרהסתכלהוא •לוחשוב

מסקנה.לאיזההגיעהואכאילושלובראשוהניעוחייךאלי
רוצההואואם ,סיפורלישישלוואמרתיבחזרה,אליוחייכתיאני

לשמוע.
סיפורים.לימספרלאכבראחדאףבוודאי.אמר:הואאז
ילדיםעםשכונהיש ,העיראחריהרבה ,מכאןשרחוקלואמרתיאז
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הייתיאנינעליים.להםואיןאוכללהםשאין
המדרכות.עלבחוץ,ישבוהםוראיתי.שם,

לאוהםחול'רקמדרכות,שםהיולאבעצם,
משחקים.להםהיולאגםלעשות.מהידעו

לשםאלאספר'לביתהלכתילאלמחרתאז
שלאנטושבנייןלידעברתיובדרךהלכתי'

~המשךהזההגדולהבנייןאותו'לבנותגמרו
כן'-מכיר?אתהקירות,לושאיןהכביש,של
השנייה,לקומהוטיפסתי-מכירשאניבטחכן'

צבעוניים,בגדיםעםזקנהאשהשםוחיתה

וחולצהמבריק,מבדכתומה,גדולהחצאית

שלה,בקצהכסףכדורעםירוקהומצנפתסגולה
רהיטים,שםלההיולאטובות.עינייםלהוהיו
גרההיאאםידעתיולאכיסא,ולאשולחןלא
אותהושאלתיקצתאיתהישבתיאזלא.אושם

החייםמאו.דטובאמרה:היאאזשלומה,מה

רואיםתסתכל'אמרה:היאכךאחריפים.מאוד
הקומהשללקצהכשהתקרבנוובאמתהים.את

אינסוף.עדומגיעוכחולגדולהים,אתראינו
הים.אלוהים,כמוקצתהואאמרה:והאשה
לפעמיםשהיםלהאמרתיחושב?לאאתה

עצבני.לאפעםאףשאלוהיםחושבואניעצבני
שתיזהרלהאמרתיאזזאת.בכלאמרה:היאאז

ליפול.יכולהוהיאהזהבבנייןקירותאיןכי
שהיאאמרהוהיאהולךאנילאןלהסיפרתיואז
והיא,אניברחוב,ככההלכנואזאיתי.באה

אכפת.לנוהיהלאאבלעלינוהסתכלוואנשים
הילדים,אתראתהוהיאלשכונהוכשהגענו

הגדוליםלכיסיםשלההידייםאתיסההנבהיא

?ףאמרתי-המבריקההכתומההחצאיתשל
לא,-כיסים?הוב;ךעםחצאיתחיתהשזאת

בחצאית,כיסיםהרבהלההיואז-ליאמרנ:ילא
וגרבייםרפידות,סנדוויצ'יםמשםהוציאהוהיא

הייtיחדש.הכלומשחקים.ומחברותונעליים,
מאמין?

מילה.לכלמאמיןאניבוודאי'לי:אמרהאישאז
והואאותהלבקראלךאנישאולילואמרתי
 •לךשתמאודכדאיכן'כן' :אמר
הסיפוראתתכתובאוליאמר:הואכךאחר

שלך.
זה.עללחשובצריךאניאולי.לו:אמרתי
שתקה.אמא

אותה.שאלתימבינה?את

מבינה.אניאמרה.היאכן'

 •אמרתיוזהו'
אמרה.אמאלי'שסיפרתתודה
 ·:·לה.אמרתידבר'לאעל
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mנט~mכרנסם
מירוןכרמית

סיכויללאשינוייללא

 100נגראחתאשה"שיינרלה,

ונון,ורמילויאמנוןמאתובנים"
ונון,ומיבימוי:לסין,ביתתיאטוון
תלבושות:עצמון,ערןתפאורה:

אורימוזיקה:מדביק,מוני

שימווניעריתאווה:ויריסלבסקי,

אונשים,שתיביןילךשלאלהיזהריש"

 "חזיריםושניכלביםשניבין

ערוך)ש<ולחן

שהוצגההראשונההגרסהכיאף

פורתאורנהעםהקאמרי'בתיאטרון

בשנתהועלתההראשי'בתפקיד
למצבהיום,ועדמאזכינראה , 1993

נמצאלאהחרדית,בחברההמדכא

תקנה.ולאתיקון
שלספרועלמבוססכידועהמחזה
סיפוריםשבוהחרדים,לויאמנון

חושפיםאשרמהחיים,אמיתיים

אנשיםקבוצותעלמזעזעיםהיבטים
 .בינינוהחיים

שיינדלהעצמה.בעדמדברתהעלילה

ראשמפורסם,רבשלנכדתוהיא
בידהעדהחייאתהמנהלתהאלמנההרבניתשלובתהסטשוב,חסידותוחצרישיבה
הורמהמלחמותרכילות,בתככים,המלווה ,האדמו"רלביןבינהמתנהלקשהריברמה.

והחרמות.

התבקששם,ובהיותו ,אביומותעלהאבלבשללאמריקהנסעשיינדלהשלבעלה
להמתירהאינההכלה,אםהעוצמה,רבתהרבניתישיבה.כראשהנפטרמקוםאתלמלא

מוכןאינוהבעלהטרפה.ארץאלירידהעלאביהשקבעהאיסורבשלבעלהאללהצטרף
להישמעהחובהלביןאליואהבתהביןנקרעתושיינדלההמכובדת,המשרהעללוותר

אביה.שלולצך;אמהלמצוות

להשפיעהאדמו"רמנסהילדים,איןעדייןהצעירלזוגנישואיםשנותעשרשאחרימאחר
שבנוכדיבאמריקה,יישארהבעלכימעונייןהואמבעלה.גטלבקשהצעירההאשהעל
החסידות.חצרכראשמקומואתלרשתיוכלשלו

לבעלומאפשררבנים,שלחתימותמאההאדמו"ראוסףוהקנאה,התככיםבהמולת
גט.בלאגםשיינדלה,פניעלשנייהאשהלשאת
מפתיעותעצמם.לביןהחרדיםביןאלאלדתיים,חילוניםביןמלחמהזואיןהפעם

עצמה.הקהילהבתוךהמלחמהועיקשותהשנאהעוצמת
 ,לוישלסיפוריובמסכתביותרהמזעזעלאואפילושהיה,מעשהעלמבוססהסיפור
מדוברכיהחילוניקוראלצופה;נדמהלעתיםכיעד ,דרמטיחומררוויהחרדיםשספרו



כך.זהואיןאחרת,בארץאחר'בעידן

עדהתקףהמדינה,חוקגםהואזהשוויוניולאאכזריחוקלמעשה
בישראלבעליכולכךאזרחיים.אישותחוקילנושאיןמאחרהיום,

והיונעוריו'אשתפניעלאחרתלשאתהיתררבניםממאהלבקש
שערים.במאהרקלאמעולם,דברים
דרמהשללצורניתוהבנהידעמבטאתודברןלוישלההמחזהעבודת

שיינדלה,עםשתיטיבלהתפתחותוציפייההתנגשויותמתח,ישבימתית.

הצופים.מזדהיםשעמה

היטבהידועהבמערכתבוחשיםהכלצפוי.אםגםמפתיע,הפתרון

לנו:מוכרשאינומעולםוצוויםחוקיםפיעלהחיההסגורה,לקבוצה
ארוטיות.מתפרצתמרובים,ואיסוריםופשקווילים,חרמותבין

שלחייהןאתהמשקפיםושחור'חוםאחידים,צבעיםשולטיםבבמה
במחזה.המשתתפותהמדוכאותהנשים

הגובלהסמכותי'במשחקהמצוינתהרבנית,בתפקידאליאן·קשתיונה
במלחמהבתה.בגורלאמוריםכשהדבריםאפילואמיתית,ברשעות

תהיהמיוחסת,רבניםלמשפחתבתתהאאפילולאדמו"ר'אשהבין

 .בולנצחסיכוילאשהואיןמראשמכורהמשחקהתחתונה.עלידה
אהבתהביןהנקרעתשיינדלה,בתפקידמאודמרגשתשטמלרמיכל

הערמומיהאדמו"ראתהנוקשים.לחוקיםחובתהלביןשבניכרלבעלה

לגנבתלבטובביןהנעמשמעידובמשחקתבוררפימשחקוהתככן
לעצמה.ומודעתמכוונתשקריתדעת
היחידההלב,חמתגורןליאתוכמובןנבון'דבשלמשחקויצויןעוד
המחניק.החוקיםבסבךאמיתירגששמפגינהאולי
היומיוםבחיינגיעתובשלחשובהנושאאלינו.חזרהששיינדלהטוב

 ·:·המדינה.לחוקיהדתחוקיביןלהפרידוהולךהדוחקוהצורךשלנו'

הדבראתלומרבלי
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למילים,שמעברהשירהזך:נתן
 ,) 1973-1954זכיקזרתתיאוריה

 477 , 2011המאוחדהקיבוץהוצאת

עמ'

ועיוניםרשימותמאמרים,מבחר

במותמעלשנתפרסמופרוזודיים,

המיתולוגיהמאמרכוללשונות.

אלתרמן";שירתעל"הרהורים

ביקורתייםכתוביםשל"פרסומם

ההשידזןנתן

דשמעב

םלמלי

ח•אורד

ונ•קורח

ן 9ד 3 1934

-לפחותמקווהאניכך-אלה
ג-ולמשולתמיד'אחתקץ'ישימו
אחראייםלארצנזנטיםשלותיהם

הבדותותאתהשניםבמהלךשהפיצו

<'עםונו'אב"''רצח'מרד',על
זך).נתןהמבוא,הספר',

הוצאתזסרמן.הנריעורך:שייע,

עמ' 246 , 2011כרמל
ישעיהו 1פרופשלשחרותכתבי

וינטר;לביתגרטהורעייתוליבוביץ
בשלוחהליבוביץפעלשבהבתקופה

בקלן'המזרחיתנועתשלהגרמנית
אתהזוג.בניארצהעלובטרם

ליחסאזייחדכתיבתומרבית

ולסוגייתהערביתהשאלהלמודרנה,
היא.מהיהודיתעבודה

זכרישכזה,זכראיןאילון:לאה
קרןהמאוחדהקיבוץהוצאתכזה.

 , 2011ריתמוסלאמנויות.רבינוביץ

עמ' 77

חמאתעםששווה;למהב;ת 9 ~"יש
זאתלכך./מסומנתיםנוטב

דבר"מולדברהואהעולםתורתי.;
 .) 59עמ'י"גכזה',דבר('אין

השיריםמכתרכוכב:ברישראל
מוסדהמאוחדהקיבוץ 2010-1975

עמ' 331 , 2011ביאליק
מאתדבראחריתכוללמקיף,מבחר

המלצות

 7711גט1ת

שנים.בשבע-עשרהפעםכציקדות/

החמסין'/ברחובותירפרףשלג
חלוןנקרעבגבעתיים,נהרנחצה

והגוף /לפנים,הלחםביןלהבדיל

לצאתנכוןכבריהיהמשפחהכשאר
 .) 274עמ'('מסמרים',לדרך"

מרשלהקיזםשיריאלי:יזרעיוסי
המאוחדהקיבוץהוצאתזנגביל.

עמ' 76 , 2011

בספריה;מחליףשהואפיעל"ואף

שלוהמשקפייםאחרים;שלמוות

מתמוטטמאו;ן/צרגשרחוששים.

גרשהואמילה;הביתה,הדרךכל

תחדלשמאמתמידבפחדבה;

 .) 12עמ'('הביתה',להתכוון"

מלאטקס.האנאלים :אכרוךנדב
כוללעמ' 61 , 2011פרדסהוצאת
מאתמולחניםשיריםובודיסק
תורג'מןיונתן

שלפתחיילאומראשמתו/לא"זו
 ;ידייםשתיבמקוםשמצאגרון;

התרחקושהעינייםלו;צבתותזוג
שמונהשאחריהראש;צדיאל

שכברנדבקים;כברהמדיםשעות

רישום<'עקרב:לנשום"אפשראי

 .) 13עמ'חטוף',

קזלזת(ברוך):חלפימרים
לדפוס:והביאהערכההזזממים.

הקיבוץהוצאתחלפי.רחל
עמ' 306 , 2010המאוחד

ומהקובץכמהרןמהקובץשירים

כולל<מהעיזבון),הדוממיםקולות
הקוראתחלפימריםשלדיסק

-בתהעםשערכהושיחהמשיריה,
עיניים;פוקח"פרחחלפי.רחל

והיופיהאור;/שידורנולאור;

('פרחבעורקיו"בא;והיופימצפה;

 .) 184עמ'פוקח',

מבחרהשרתר,תבר-יוסף:חמוטל
הוצאתזחזשים.ישניםשירים

עמ' 351 , 2011המאוחדהקיבוץ

אורשראומספריםשיריםמבחר

הספרמדורי . 2004-1971בשנים"כשמסמרים .ברנשטייןאורי

אחריתנושאים.פיעלמסודריםנקוםבתינומקורותיפרחו'/

שביןהמעט"ברווחמירון.דןדבר:

הלילה;למברשותהיוםצעקות

ויום ;ושחורלבןשטחנהיהכשהנוף
 ;ורךחמוראופק ;בלילהנטרף

('ברווחכתפי"עלראשיאתמאזן

 .) 21עמ'המעט',

ספסלעלבן-טובים:רענן
 , 2011עקדהוצאתיכטשרניחובסקי

עמ' 79

אתמחלקתבי"תל-אבביכורים.ספר

דירות.בתוך ;חדריםלדעת.עצמה
ם;יאנש .חדריםבתוךדירות

 ;נאנקיםכוכים,לתוךנדחסים

הלבנההעירתל-אביב, /ונשארים.

שחולקה ;ריהעהפסקה,בליהעיר

בלי /שכירותדמילהשהעלתהלה,

 .) 74עמ'ההוא',ביום'<הפסקה"

הוצאתהשיער'שחזרת :לידורדיד
עמ' 41 , 2011גוונים

חנוקרעד"מתוך .ביכוריםספר

לדוב /-שנשכחוליםיבמחשתי

גדולות/גלייםוכפותהארקטי

שערך'יפי /בשלג.שקעילאלמען
תשקע"לאשנפשי-שפתייךיפי

 .) 40עמ'('הלבנה',

פכלישינגהיכרו :חרמונימתן
ביתןזמורהכנרתהוצאתיקזמפני

עמ' 265 , 2011

המהגרשלונפילתועלייתוסיפור

דפוסשולייתסטר'שרמרדכי
השואףקומפני",פבלישינגב"היברו

פופולריים,"שונו"ספרונילחבר

המאהתחילתשליורקבניו

העשרים.

: ,, ... 

קומפניפבלישינג,רו,~
חרמןנ•מתן
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הכלשלהקסםמגעדבקנו:אמנון
 328 , 2011ביתאחוזתהוצאתגאגין.

שנותשלבירושליםומקומות

הבלשלדמותווהשישים.החמישים

שלו'הקסםבמגעהמאמיןגאגין'
פעםבכלאךביניהם,ועולהצצה

הואעניינים,להסדירמבקששהוא

אסון.ממיט

ליזם,עמזז-שנייםעלון:צדוק
לפרוזהדגשסדרתעמדה,הוצאת

עמ' 289 , 2011

אלבדרךיעקבהשופטשלהרהוריו
משמשיםוממנה,המכולתחנות

הרהוריםהשוזרלרומןמסגרת

ומשלשפינוזהמשלפילוסופיים

היומיוםחייעלספר .עצמוהמחבר
פקידשלמפיודמויותיו'אוסףשל

"עמון- .מסחריבבנקהעובדזוטר

 .קריאההמלצתגםזוליום"שניים

בהירה.חצזתשעתויטמן:וולט
קשבהוצאתפל,ועודדמאנגלית:

עמ' 46 , 2011לשירה
קור'גשם,שלג,"אנושירים.מבחר

ושפעתתנובת/כלאנוחשכה,
שובנועדסביב-סביבחגנוהכדור'/

הכלרוקנוהשניים,/אנוהביתה,/
לחדוותנו·פרטהכללחופש,פרט

שהולכנוככלהשניים,('אנואנו"
 ,) 30עמ'שולל',

מזרגנהפטהלטלייר.ויכרההרנן
מוזיקלי'הרכבעםאהבהשל

הוצאתמלצר,יורםמספרדית:
לטיבו-אמריקניתלספרותאלדורדו
עמ' 248 , 2011חדשה

עולםכורים,עיירותשלעולמן
אהבה,עלסיפורונעלם.ההולך
המחבר'אלכוהול.והרבהמוזיקה
במפעליועבדגדללטלייר'ריבדה

צ'ילה.במדבריותהכרייהעמ'

דמויותעלהנסביםסיפורים,
·:· 
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