
אברהםיישלייצחוקובין

מעתידיייייהיינו

וחזקאלייייציחלהבין

בורובםקילתדיאוש



יי==--------
IQJ ן!ןןע!חווו 11~רו ב-אלהבימיםאוררואים

ה tאלנ i ··ג-·

 ה~~
 :י: '::-" J כ'"

לשירהרבעון-פסיפס

מחנותשיקוףתוךהקלאסי,עםהמודרנילשילובהשואףכתב-עת

זווית-ראייהשלהדגשתהותוך-בשירהשוניםומשמרות

עםשיחותמוגשות"פסיפס"דפימעלבת-ההווה.יהדותית

גם-יח,דוצעיריםותיקיםמשורריםשלחדשיםשיריםיוצרים'

לרבותספרים,עלביקורתורשימותתיאורטייםמאמריםכןכמו

 .העולםמשירתתרגומים

 www.eked.co.ilעקד-פסיפס:שלבאינטרנטהאתר

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

 62032ת"א

גליונות) 4 ( 2009לשנתמנויאבקש

בארץ.משלוחדמיכוללש"ח, 80ע"סהמחאהמצ"ב

 . ......................טלפון .......................כתובת ...................ומשפחהשם



שירים

 5קוריאלענת

 8דלאלסילאן

 11עמיתפנינה

 22אלדןאבזז

 22אשדרחל

 23בקיורם

 23ברגמןמיכל

 35ראשון)(פרסוםאורפלירפאל

 43אייזנברגיעל

 43ליטבסקיצביה

 45שדותנועם

 45ש'יצחק

סיפורת

 44ראשון)(פרסוםבעולםנמוךהכיבמקוםברשילון:דפנה

 46פזמירי :מפולנית ,)'ב(חלקהנכזבהאוהבביתא :מילושסלב 1צ

ספריםביקורת

כהןאיתןמאתשליס.ליבואדיעליהבדן

המכון(הוצאתהישראליתהדמוקרטיהמדדעלנונעיוסי

לדמוקרטיה)הישראלי

.לפוסט-ממודרניזםהחצויה,המאהעלאיתןאברהםחלי

ברזלהללמאתמודרניזם

גיוריעודדמאתהיישובמןמשוררעלסומקרוני

מאתבמינכןיהיההבאההיריוןעלהראל-רורברגמטליה

 12הוטלמרדכי

 13אלבזפורמןרחלמאת.למ.לניגעגועעלשוורצשטיין-בסרטלי

6 

7 

10 

11 

 13בן-דודיערהמאתהתודעהמבטןטרויאניסוסעלקאופמןמזל

 14אדלהייטעמוסמאתוחלי.ל.לסמדרקיזמסכתעלגלעדיובל

 16שקדמלכהמאת.לאחורפוסע.לביעלגרארון

ברבידודמאתמתקתנחוויהעלאליאסאבי

בוסרןבנימיןמאתעירוםמו.לעירוםעללויתןעמוס

סטיינבקג'וןמאתואנשיםעכרביםש.לעלשמשעדנה

אסלאםנאדיםמאתהחושיםחמשתביתעלרונןיהודית

ועלגריוגראהםמאתרוקרבייטוןעלישראלי-גלעדעמית

סימנוןזוןךזומאתהסמויהנוסע

16 

17 

18 

19 

20 

~ןןןן
ולתרבותלספרותירחון

מולדת",בעבורךהולמיםוולבותינו'

 ) 46 1(עמ-1955מפולניתכרזה

מאמרים

העתידהיינועלהאם",לחיקטלה"ישובשושן:אדיביאסתי

 24נאמןיעלמאת

.צוח.להעל " ...אליהושיבואעדהדיבור,שיבוא"עד :חכםרונית

 26בהראלמוגמאתוחזקא.ל

ברנהרדתומסמאתמחיקהעלהמפוצלת,הכתיבה :אלוניעינת

 30ואחרים

•ייח ltD 8 2DJ 1ןא•·•עי 8ת•ו•אא•ך·םיון 35lt 8לגיוןו

 32קאופמןבל :אהרוניאריה

לבאלוקולקטיביאישימסעארבהם","צחוקעתריה:יוחאי

 40האפלה

 42המודעויחסוהצחוקאורן:גל

מדורים

שעהלפי

אורית :מאנגליתפרייפל,דלארי :סומקרוני-פינהחצי

קרוגלנסקי

שולחן :וייכרטרפי-מאות

קרואקגוקפלד:עודד-שרהאמריקה

כותבאנילמהסומך:ששון-גבולכלעובר

ספרועלנואל,בויתשלספרהעללויתןעמוס-זהמצד

נאמןיעלשלספרהעלבכימיני,יצחקשל

4 

15 

20 

21 

34 

36 

 50איבסןהבריקמאת 11הבוניםאלוף 11עלמירוןכרמית-תיאטרון

 52-51 177'עתרןהמלצות

ז"לבסריעקבהמייסד:העורך
ישראלי-גלעדעמית 1בסרמיכאלעורכים:

 1לויתןעמוסוייכרט,רפיבלס,שמעוןהמערכת:חברי

אריחסומק,רוני 1סומךששון 1משמרתמר 1מידניאסף

יעקב 1וצבישלוםפל,ועודדפלג,דורית 1פזיובל 1סיון
שביטשי

שאולגילחמערכת:רכזת

והתרבותהספרותלקידוםואמניםסופריםאגודתחמו"ל:
 580073575מס'עמותה

והספורטהתרבותמשרדבתמיכת

לאמנויותהאגף-יפותל·אביבעיריית
לאמנויותרבינוביץיהושעקרן

 03 5618271סל·:וחמינהלה:המערכת

 67137ת"א 51208ת"ד

שוורצשסייןסליאורבוך·אורפז,יצחקהמערכת:מועצת
שוחםגיוראש' ,סיוןאריחיהושע,א"ב 1דורמשח ,בסר

iton77@actcom.co.il 

www.iton77.com 

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

כצרופה.ורדו,בקובץללשוחוצירטקסטיםיד.תכבימחידהרראינהכותביםפניותעלבבתכעונהאינההמערכת

ו



לפי

שעה

חוברות) 10 (לשנהמנויאבקש

 יעצ~;:~בעידןהזההשבועשלנחיצותועלוהשאלההחגיגותאלשנלוויםהוויכוחיםאלח.בימיםנפתחהספרשבוע

רחוק.שפתרונועקרוניויכוחמבטאיםכולה,השנהלאורךהענק

העתידהיינולאחרונה:אורשראוישראלים,סופריםשלספריםשלושההפעםעומדיםהגלידןבמרכז ,אופןבכל

שלסוגחולקיםהשלושהבכימיני.יצחקמאתאברהםנתחוק ,בהראלמוגמאתוחזקאל,צ'חלהנאמןיעלמאת

הצעהשהיהקיבוצי"עתיד"שלהיסדקותוהישראלית:בחברהטקטונייםשינוייםעלבהצביעםמשותף,מכנה

יוחאי ,לויתןעמוס<מאתמאמריםשלושההפרק.עלשובהעומדתמסורתיתואופציהונועזת,חילוניתחדשנית

ציבורעלהשלכותלהשישבראשית,לספרחדשהפרשנותהמציעבכימינישלבספרועוסקיםאורן>וגלעתריה

היזכרותבאמצעותהדיבוריכולתאתלהשיבאפשרותהבוחן ,בהראלמוגשלספרועלכותבתחכםרוניתגדול.

נאמןיעלשלהמעמיקותבתובנותנוגעיםהעתידהיינוהרומןעלשנכתבוהדבריםהושכחו".או"שכשתנחובשפות

אדיבי-שושן>.<אסתיהקולקטיבמתוךפרטיתשפהאחרובחיפושלריחן><עמוסהקיבוץעל

ביןגדי:עיןבקיבוץלאזכרהבדרךהעולמותביןלחברמנסהברשילוןדפנהשלהעצוב-משעשעסיפורהבגליון:עוד

 .'גלמלכיםקובנואבאשלספרוביןלתל-אביב,בעולם"נמוךהכי"המקוםבין ,לקיבוץרה-ליטאירושלים

שלבהפיכתועוסקפז>,מירימפולנית<תרגמהמילושצ'סלבמאתהנכזב"האוהב"יבתאהפרקשלהשניחלקו

אתלהכחידהמחונןהסופראתהניעמהלהביןמנסהמילושהשיטה.מטעםסטריאוטיפילכתבןבורובסקיתדיאוש

החתרנית.בכתיבתולחלוטיןשונהכיווןשבחר ,ברנהרדתומסעלכותבתאלוניעינתעצמו.שלוהאינטלקט

שפותביןבדיאלוגומאמיןכותב",אני"למהברשימתולכתיבהיותרהרבהאופטימיתגישהמגלהסומךששון

קולקטיביותשביןמהלךמציירים ,ולאלסילאןמאתשיריםשלושה"קירות",גםאדם.בניויבןועברית><ערבית

הפרט.לטובתבאחווהלשימושכפויה,

נעימה.קריאהבו.לסייםטובמקוםוזה

גלעדישראליעמיתכסר,מיכאל

 67137ת"א 51208ת"ד- 77עתרן-ואמניםסופריםאגודתלכברד-----------------------------------------------

 . ..................................................................................................................משפחהושםשם
 . ...................................................................................................................כתובת

 . ................................................................................. ~ II1'1.il /וכ':?פון

משלוחכולללשנה,ש"ח 280על-סךהמחאהמצורפת



קוריאלענת

משקעים

 ,ס~~ס~ה

בגנותמלמול י : . : .

לולאהעםומיוניוחבל
זז • • : • ·: ·: :

תגובה.לצודכדי
ז :ז ••:

ח~ליסה,ךל.א ,ן~ך~~יס~תלחסוםrכה 9 ~;:זיא
עליוהתעטשה

זזז :- : •

ח!~ה~~זקי~ה
סריף,~לים~ווי~~לל

חז:יי!הצוךם~קול
אישיתמפ.לת י . . ·:-

שברירייםנתזיםאותוכסתה
י • •:- •:זז: •

 .בולזpקו~חחלום vזכפוז.וי

ידיות

o/f זס~ךת 9 ~~ד~,ותpזp~~:ם 

ס~לסן,~לזpלוחות
ל~~,םי;:ז~~דות~ז~יןס~סוק

wf ואד,~ל~לו~ה~ר~ןהחז~
סלולאות~ןל~מ·קנוטות
ומעה.כמו

ז : • :

Wf זס~י~ויpזp~~:לו~ים םpנוסה,ז~~
 :תו,~ד,~האתלהסיחכדאיא.ל

 .-ז ·:- .- :- :

לח~~לם~~~ירותחז wלי~ר~ה
ס~ןשות,~~~בוץ

 .ם:~ז~~ס~לות~ןלח~ךד

קנאימטפל

5 

שמש~,העםבפגישהישבתי
זי·:·.ז·:- ·:ז-

בה.שהייתיהשעהאתהודהצלה
ז • •ז•: זז-•:ז•ז

חזכי~יםליסיו~ז:ייק
 .א~ן~~~לוי

צו~ה,

ממארב,כמו
-ז:- . :

 .~ןט ל~~ו~~~יןסברי

ספוריםמעליהשלתי
י • •-ז •• • :- •

תאודיאתהולכת
- •• ·:ז:-

סק.~ע,לתוך

~אוף,~לכרות~~יס

ל~:ת םד~!~
~מון,ד 9 ·ח~

הבליטהמפגש
 • : •ז: •-

 תי~~~ fר~קיםדוrכיו /oח
הדגש,במשטחי

 ·: ·:ז .. : : . :

פדענויות.מחישים
ז :·.. • • : tיך~ית

שנולדה
ז: •:

ה, w ~רבודו ~י~י.ע~

ס?שוןל /oס~חוךיס~ד
ואפל.מד

יאשי.ועלכותרתאינהכבדהשמש~,ה ••ז :-
 .- ·:·:·ז·ז:ז·:·-

אוrכה,ק~לז:וי
~שול.יס·;:ז~~קזום.חזכפות

י . :- : ·: ·: :כשנחשפתי

צל:כמוהי'ית
T 0 T : •• 

להפשיליכ.לתי
 • :- : • :ז

עבדי.את
 ·ז-: ."

 2011יוני-מאי



ו
שמעוןנגדבמאיאחד

יוחאיבר

הוצאתשלי'סליכואדיכהן:איתן
עמ' 181 , 2010משכל

חינוךבעליספרדים,כיהודיםשתפקידנו"אפשר
תיכוןבמזרחלהתאקלםלציונותלסייעצרפתי
ב.כהנוז'קליןכך'פרוגרסיבי",מודרני'חדש,
העיתונאיכתבוכךפנינו'עלטפחההמציאותאך

הקזבלנים"על"האמתבמאמרו:גולןאביעזר
תולדות"בכל .) 28.10.55אחרונות,<ידיעות
שעוררהאחתעלייהחיתהלאהציוניתהעלייה
הצפון-אפריקאיתהעלייהכמוגדולה,סערה

שנאו",המרוקאים('המרוקאית'>."את

בשעתו'שכונוכפיאוב,סליואדיאירועי
אחים,ומלחמתפוגרוםמהומות,מאורעות,

"העלייהבעתחיינואתוליוורבותנחקרו
ההמונית".

אתאילןוישעיהוחזנימשהחקרו-1970בכבר
סאליב"בראויהעדתייםהכנסת"בתי

הנרייטכתבה 1991ב·אילן>.בר<אוניברסיטת
"ואדי·שלה:הדוקטורטעבודתאתוהאן-כלב

<האוניברסיטההשחורים"והפנתריםסאליב
מאורעותעלברזיליצביכתב-1997בהעברית>.

אבישלבספרונכתב-1999ךבסאליב,ואדי

הסלקטיביתהעלייהשלראשיתהעלפיקאר
אתצורירוןחקר 2001ב·החמישים.בשנות

 1943-והלאומיות,מרוקריהודיקרועה:קהילה
שיטריתשלוםסמיכתב-2004בעודב>.<עם 1954
בישראל'המזרחיהמאבקעלהמקיףספרואת

אתחקרהוייסיפעתעובד>.<עם 2003-1948

 , 2007 (והנפקדהנוכחסאליב:ואדיהנושא:

מכון·ון·ליר>.
במשךנשכחלאזהכאובשנושאעולהאלהמכל
מפעםנשמעיםעדייןוהדיושנים,מיובליותר

סוציולוגיים,פוליטיים,בהקשריםלפעם
נכתבשלפנינוהספרוגיאוגרפיים.כלכליים

בודקהואמרוקו.יהודילעלייתשניםיובללרגל
החברהעלהעלייההשפעתשלשוניםהיבטים

חברתייםפעריםאוכלוסייה,פיזורהישראלית:
יהדותאלפסיכולוגייחס-ובעיקרוכלכליים

בפרט.המגרביהדותואלבכלל'המזרח
ומדעלסוציולוגיהמנחהכהן'איתןהחוקר
ספריםשניחיברהפתוחה,באוניברסיטההמדינה

יםלחברהישראלמדינתהפיכתשעיקרם
-המרוקאיםואיכותית:אמיתיתתיכונית
ובאר ,) 2002<רסלינג,האשכנזיםשלהנגטיב
ספרים ,) 2006<כרמל'הרביעיתהעיר-שבע
היםמרחבשליותרטובהלהבנהנדרשיםאלה

העכשווייםהאירועיםלנוכחבעיקרהתיכון'
ובמדינותבתימןבמצרים,המגרב,במדינות

בכךהספרשלייחודו<הערבי>.הפרסיהמפרץ
תוךמזרחית,מבטמנקודתשנכתבהראשוןשהוא

6. 
 354גליון

הכישלוןגורמיוניתוחעצמיתביקורתכדי
 .המזרחילמאבק
אתבפרהסיההציגבחיפה,המרוקאיםשלהמרד

האשכנזיםשלוהשלטוניתהחברתיתההגמוניה
שלהמיתיהחזוןאתוהפריךהציונית,בהוויה
הודרו'יםהמזרחבמציאות,גלויות",ג"מידו

חייםלנושאישקשורמהבכלונדחוהושפלו
אתיצרוואלהרווחה,עבודה,כשיכון'בסיסיים
יכול"המרד"סאליב.ואדילמאורעותהרקע

האצ"ל'עםמרוקועוליבהזדהותגםלהתפרש
עמדמולםהרוויזיוניסטית.ו"חרות""ביתר"
השמאלחוגישלהאשכנזי,הוותיק,הממסד
הפקרהשלמדיניותשהנהיגומפא"יובראשם

והמופקרים.הדחוייםעלו"השגחה"
בשלהיכברלאתרניתןוהזלזולההדרהסיפוראת

הלוי","יהודההמעפיליםבארנייתארצה,העלייה
יבניאלישמואלהביאעתהעשרים,בשנותכמו
בשנותממרוקו'העוליםכךתימן'עוליאת

מים",ושואיבעציםכ"חוטביהובאוהםהחמישים.

דילוללנוכחהספרביישוביפרצות""כסותמי
השואה.לאחרהאירופאיםהעולים

תופעותהתגלובקפריסיןהמעצרבמחנהכבר
שליחשדיווחוכפיזרותתחושתעלהמצביעות
דעתקליאנשיםהם "."בקפריסין:הסוכנות

לרצח,המיועדחומרשחור'משוקשהתקיימו
 ,) 29<עמ'ולאצ"ל"לגבינה,

"המרדשלמעורערהבלתיהמנהיגבן·הרוש,דוד
של~רות ryהתהליךאתעברלאהמרוקאי"'

"הדגלמשמעותאתהביןולאהציוניהשמאל
יוחאיברשמעוןבמסורתדבקהימיןהאדום".

פניעלאותהוהעדיףצדיקיםלקבריועלייה
 .הפועליוהמעמדבמאי""האחד
כוכישלמצבורשהיוותהסאליב,ואדישכונת
הכרמל'הדרבמדרונותתשתיות,ללאמגורים
בהיותההאדומה",ל"עיראנטי-תזההעמידה

אופיבעלתשכונההאדומים",האורות"עיר
עירשלבנופהמכוער""לכתםונדמתהמזרחי
 .) 46<עמ'וההר.היםהנמל,

חושי'אבאביןהאליםהעימותפרץ 1959בקיץ
מפא"ימנהיגאלמוגי'ויוסףחיפהעירייתראש

עדתימנהיגבן·הרוש,דודלביןוההסתדרות,

האשכנזיותכאןעמדהלמעשה,שכונתי.
המודרת.המקופחת,המזרחיותמולהממוסדת

קזבלנקה",שלכ"מלאחהצטיירסאליבואדי
פניםמהגריגםהתנקזושאליומרוקאי'כגטו

 ,) 59<עמ'העוליםוממושביפיתוחמעיירות

הכנסתבבתיהתרכזוהמרוקאים"המורדים"

ההתארגנותהחלהשםעדתיים,קפהובבתי
ספקשהיוהמחאה,גליאתשיצרההראשונית

ידיעלומכווניםמאורגניםספקספונטניים,
אזהתבטאאלמוגייוסףממסדיים;אנטיגורמים

הידיעותכלפיעלהסימנים,כל"לפיכך:
מאחוריפוליטייםגורמיםעמדושבידינו'
לניצולבעיקרחיתההכוונהבחיפה":המהומות

"תנועתדאז'האופוזיציהידיעלוהעוניהדיכוי
 ,) 81<עמ'העבודה"ו"אחדותהחרות"

מפא"ישלמזרחימעסקןמהרהעדנהפךבן-חרוש

 1959הזה','העולםשער

עוליליכוד"ארגוןאתהקיםהואמרד.למנהיג
מלחמתחיתההעיקריתשמטרתואפריקה"צפון

אספתלשכונה.מחוץוהוצאתהבמפא"יחורמה
בן·הרוש.שלהשכונתיהקפהבביתכוננההיסוד
השלטת,המפלגהכנגדהאליםהמאבקהחלשם

מזכירהמאבקחיפה.ומשטרתהפועל""פלוגות
לכן.קודםשניםכעשורהימאים""שביתתאת

דרכיההתארגנות,שלביאתמתארהמחבר

עדשחל'משהשלהפשרהניסיונותהמאבק,
המפורסם,השיכוראלקריף,יעקבשללפציעתו

<עמ'המרילהבתאתשהציתהסאליב,בוואדי
111 (, 

מפא"ימועדונינגדבעיקרהתנקזהאליםהמאבק
אתכמסמליםביותרשנואיםשהיווההסתדרות,

האשכנזי.השלטון
אבנריאוריהתייצבווחבריואלקריףלצד

 1959בקיץשהתפרסםהמרוקאים""מרדבמאמרו

שלהשניהעורךכהן'ושלוםהזה',ב'העולם
המחאהאתגינוהאחריםהתקשורתכליהביטאון.

ומעשיונדליזםשלסממניםיותרבהוראו
פלילים.

וכוללניתרחבהיריעההמחברמציגהמרד'לצד
שלבדמותםבחברה,המזרחיםמעמדשליותר
אליהוומיעוטים,משטרהכשרשיטריתבכור

-בירושליםהספרדיתהעדהממנהיגיאלישר'
השלטוןעםפעולהששיתפו"חלשים"כמנהיגים
המרכזי.

אזרחיאתבזמנושהסעירבן·הרוש,שלמשפטו

הממשלהלנפילתבעקיפיןגרםהמדינה,
נפלהזוכי<אםשרתמשהבראשותהחמישית

הדהיההמזרחים""מרדוקסטנר'פרשתבשל
שלהמקוצרמאסרוהמיוחסים"),ל"רכבתקלוש
שלארשימתולנפילתגםהביאהמרדמנהיג
החסימה.אחוזאתעברה

ב·נהפךבאפליה,שנאבקהראשוניה"ליכוד"
החלשיםפטרוןהחדש,ל"ליכוד" 1977

שלפטרונםולמעשהלכאורה,והמדוכאים
העליונים.האלפיוניםוחבריהטייקונים

הטראומתיהמפגשאתלשרטטמיטיבהמחבר



המעצבות","העליותואוכלוסיותמנהיגיםבין
יחסיםנוצרוכאןהמזוהים.המיושביםלבין

כיאםאלימים,מאבקיםשהניבוקולוניאליים
באמצעותהממסד"פיקח"ככולםרובםעל

הריבודבסולםמזעריתעלייה-שונות"הטבות"
הכרהובעיקרוהרביעיהשלישיהדורשל

 .מזרחיגווןבעליוקולנוע,ספרותבמוזיקה,
נוסףעשורכעבוריתחדשהאתני-מעמדיהמאבק

ו"אוהלים",השחורים""הפנתריםתנועתידיעל
המניפולציותבשלחייםוישבקוידוכאוהםגםאך

השלטון'מנגנוניעליהםשיפעילוהשונות
"כורבציונות.המרכזיהזרםאתלעצמםשינכסו

שלהקיומיותוהסכנותהעם""צבאההיתוך",
וסוגיותהיקף,רחבמרדאפשרולאהמדינה,
מאזהעפילווהמדומותהאמיתיותהביטחון
אזרחית,חברהשליותרטובההבנייהעלומעולם

 ·:·יותרושוויוניתסולידרית

יהבדן

מצבמהאז

בישראל?הדמוקרטיה

ערכיםהישראלית,דמוקרטיהמרד
למעשה,הלכהבישראלדמוקרטיים

לדמוקרטיההישראליהמכוןהוצאת
עמ' 154 , 2010לסקריםגוטמןומרכז

באנגליתעשרהועודבעברית

תמר ,>ל"ז(אריאןאשר[בעריכת:שהספרבעת

צבן'הילהפילפוב,מיכאללבל'יובלחרמן'
סביבהתקשורתגעשהלאור'יצאקנפלמן]ואנה

ישראלערבינגדכגזענותשנתפסואירועים
ש-עלהטרומןמכוןשלמסקרהזרים.והעובדים

תומכיםבישראלהיהודיתמהאוכלוסייה 44%
מהשכרתלהימנעצפתלתושביהרבניםבקריאת
בחוקתומךזומאוכלוסייה 40%לערבים.דירות
לדחותקטניםליישוביםהמאפשרהקבלהועדת

חברתיתהתאמה""איבסיסעלמועמדים
מדדלפי ,) 29.12.10('הארץ'תרבותית
שכנותמפריעהמהיהודים-46%להדמוקרטיה

שכנותמפריעהמהערבים-50%ולכערבים,של
אלונתוניםאגב .) 124-123<עמ'יהודיםשל

שלהאבודב"העשורהמדדנתונילמדידומים
ממצאיסקירתבישראל'יהודיםערביםיחסי
סמיפרופ'שערך " 2003-2009השניםביןהמדד

התנגדומהערבים-43%שעולהוממנוסמוכה,
בשנת 27.2%<לעומתיהודילשכן 2009בשנת
לשכןשהתנגדומהיהודים 50.7%),לעומת 2003
 .) 2003בשנת-47.4%וערבי

מדדבישראל?הדמוקרטיהמצבמהואז

מצבהאתמעריךהדמוקרטיה

שלושהפיעלכמותיתמבחינה
מדדים:

שפותחוכמותיים"מדדיםהאחד:

בינלאומייםמחקרבמכוני
עשרותשלמצבןאחרועוקבים
 ,) 25<עמ'שנים"במשךמדינות

שבשנתמעיריםהספרעורכי
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הדמוקרטיה.במדדהנכללים
בקביעהמדובראחרותבמילים

הדמוקרטיהשלהשוואתית
אחרות.מדינותלעומתבישראל
הדמוקרטיה:סקרהנוהשניהמדד

ייחסכהתהקהלדעת"סקר
אתהבוחנות , 2003שנתמאזקבועותלשאלות
מימושכלפיהציבורשלוהעמדותההערכות

ושביעותבההתמיכהמידתבישראל'הדמוקרטיה
מדובראחרות,במילים ,) 26<עמ'ממנה"הרצון
האזרחעמדותדמוקרטיותלבחינתבמדד

בישראל.
בין"ההלימהאתבוחנתזהבמדדהתמקדות
בערכים ]".[הציבורשלהתיאורטיתהתמיכה

שלוהתמיכהמידתוביןמרכזיים[".]דמוקרטיים
<עמ'מעשה"לשפתאלהערכיםשלבתרגום

לבחינתבמדדמדובראחרות,במיליםאו .) 26

למעשה.הלכההאזרחדמוקרטית

 .(o'M ו'ימג<~~=וO"וn ~iו.ו

שלכפרוצדורותפורמלית,
כאן>גם<המוצגתבחירות

הליברליתהדמוקרטיהלבין
הצגתהריהמהותית,

בבירורנוטההדברים

מהותיתדמוקרטיהלהצגת
פורמלית.ולא

הישראליתהדמוקרטיהמדד
u למטשההלנהכ•שואלדמוקוטייטרנ•ט
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הדמוקרטיהמושגאתכלקודםלבחוןהראוימן
בצדקשמצייניםהחוקרים,אתמשמששהואכפי

מדינההגדרתםפיעלשונות.הגדרותלהישכי
נהניםהתושביםרובשבה"מדינההיאדמוקרטית

אתהפחותלכלהכוללותהאזרחותמזכויות
מקבליאתלבחורהזכותואתלהיבחרהזכות

עלמתמודדיםיותראושנייםמתוךההחלטות
חשאיות,תקופתיות,בבחירותהשלטון'
 .) 23<עמ'מחייבות"תוצאותובעלותתחרותיות

התושבים""רובמצויןמדועלברר:ישראשית
התושבים?כלולא
מוסדי'הבטהגטים:שלושהעללדברגםניתן
 .>םש<היציבותוהבטזכויותשלהבט

מצייניםהשני>,<ההבטהזכויותהבטמבחינת

המהותיבעיקרוןעוסקזהשחבטהכותבים

האדםכבודעלשמירהבדמוקרטיה:והפורמלי
החוק.שלטוןועלהמיעוטזכויותעלוחירותו'
הפוליטיות,הזכויותהןבוהכלולותהזכויות

והכלכליות.החברתיותהאזרחיות,
ושוויוןמגדרישוויוןהם:נוספיםמרכיבים

בקנהעולותהראשונותהזכויותשלושלמיעוטים.
שלבבסיסוהעומדהאזרחותמושגעםאחד

<קניין>כלכליותזכויות .הדמוקרטיהמשטר
הכותרתתחתהאמריקניבהקשרבעיקרמופיעות

מתורגמתששםמשוםאזרחיות'''זכויות

 ,) 23-24<עמ'לקנייןלזכותהאזרחות

מספרלהעירראויהדמוקרטיהשלזהמודללגבי
איךוהריבחקיקהמעוגנותזכויותא.הערות:

דמוקרטיהביןההבחנהלמרותב. .בישראלחוקה

ומווtiמ nואנא-אומ

 aDל'נ j)n(נוא W ה.iו('ו.פי('Jt')tלא Ynנtילל{ל

ישראלשלבהשוואה
הדמוקרטיבעולםלמדינות

המדדיםרובפיעלכיעולה
מדורגתהיאהבינלאומיים

הדמוקרטיותאחרימיד

ובסמיכותהוותיקות,

שלהחדשותלדמוקרטיות
<עמ'אמריקהודרוםאמריקהמרכזאירופה,מזרח

שעברולמדינותיותרדומהישראלכלומר ,) 15
אתכשבודקיםיחסית.מאוחרתדמוקרטיזציה

מדדעללסמוךניתןכמהעדברורלאהמדדים
קיימתואשרחוקה,להשאיןבמדינההחוקשלטון

מצויהאישותותחוםמתמדת,חירותחקיקתבה

העדות.ראשיבידי

במדדוסדר>.<חוקשינויללאנותראחד"מדדאך
במדדאבלישראל'שלבציונהשינויחללאזה

שיפור"נרשםהעולמיהבנקשמחשבהחוקשלטון
אסיריםבספירתכשמתרכזיםזה,ככה ,) 28<עמ'

מצייניםעצמםהכותביםפליליים.אוביטחוניים
משואאיואת"העוצמהאתבודק"החוק"שמדד

בעודבמדינה",המשפטמערכתשלפנים
ציותאתבוחנת"סדר"המשנהשקטגוריית

לחוק,ציותלבדוקניתךכיצדלחוק.האזרחים
שאלה?לעוררעלולההחוקיםלגיטימיותכשעצם

האםלגיטימי?הואהאישותתחוםהt;כדרהאם
זכויותבעלאקסטריטוריאלימוסדקיום

הסוכנותשלההתיישבות<מחלקתהתיישבותיות
אזרחותהקובעחוקהאםלגיטימי?הואהיהודית>

לגיטימי?)הואהשבותמכוחעל

שאלותעולותהממדים,תקפותלבעייתמעבר
הדמוקרטיתהסוגיהאתהאוכלוסייההבנתלגבי

לביןבההתמיכהביןהפערנוכחופענוחה,

למשלכךעמה.מתיישבותשאינךדעותהשמעת
81שמתברר עםמסכימיםהציבורמכלל-%
אינהאמנםשדמוקרטיההעקרוניתהקביעה

צורהכלעלעדיפההיאאבלמושלם,משטר
 55%זאתעםיחד .) 17<עמ'שלטוןשלאחרת

טובהיהישראלשלמצבהכיבהנחהתומכים
הדמוקרטיהבכלליפחותהתחשבואילויותר

הציבורי.והסדרהחוקשמירתעליותרוהקפידו
הציבוריוהסדרהחוקלשלטוןעליונותנתינת
בחברה,השסעיםכמיתוןגםלהתפרשיכולה

בשחיתות.לחימהגםכמובה,האלימותהפחתת

מידתלנוכחזושאלהכשבוחניםועוד'זאת
להועיליכוליםחזקיםגיםשמנחיברעיוןהתמיכה
מתבררוהחוקים",הדיוניםמכל"יותרלמדינה

 .) 67<עמ'זאתבהנחהתומכיםמהציבור 60%כי

להביעהנשאליםהתבקשוכאשרכימתבררכך
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כשאחת ,שלטוןצורותלכמהבנוגעעמדה

מחציתכמעט ,ריכוזימשטרהיאהחלופות
עדיפהחזקהשמנהיגותסברו ) 44% (מהישראלים

בצורהמעוניינים 59%הכנסת.ועלבחירותעל
מומחיםשלטון ,דמוקרטילאשלטוןשלאחרת

<עמ'מקצועייםשיקוליםפיעלהחלטותשיקבלו
בעובדהנעוץאלושאלותיבשתהליקוי ,) 68-67
התמיכהבירורשלבהקשרנשאלולאשהן

הדמוקרטיהלעומתהפרלמנטריתבדמוקרטיה
המשטרמודלשהצבתייתכןהנשיאותית.

מורידהחיתה ,דמוקרטיכמודלנשיאותי
 ,דמוקרטילאבמשטרהתמיכהאתמשמעותית

משלישליותרישהסקרעורכילפיבאשר
<עמ'מובהקות"אוטוריטאריות"נטיותהאזרחים

נוכחמתחזקהנשיאותיהמודלבהצבתהצורך ,) 82
חוסרנוכחובייחודהמפלגותעלהחזקההביקורת

 ,) 114<עמ'בהןהאמון

לוקהאזרחיה,שמבחינת ,מתבררעצמובסקר
ותפיסותעקרונותהפנמתבאיישראל

הציבורמכלל 51 %רקהליברלית.הדמוקרטיה
לערביםיהודיםביןמלאזכויותבשוויוןמצדדים

 54%שונים:אחוזיםצוינואחרבמקוםכי[אם

מלאזכויותבשוויוןתומכיםבישראלמהיהודים
 ,מכךחשובפחותלאלערבים.]יהודיםבין

 53%השנהגם ] 2009לשנת[בדומהכימתברר

שעללאמירההסכימובישראלמהיהודים
 ,) 71<עמ'מהארץערביםהגירתלעודדהממשלה

מפתיעלאהציבורימהשירותהערביםהדרתנוכח
למינוימתנגדיםמהיהודים-70%שכילהיווכח
 ,) 118<עמ'במדינהבכיריםלתפקידיםערבים

סבוריםמהיהודים-62%שהואנוסףמדאיגנתון

עםבסכסוךנמצאתישראלמדינתעודשכל
האזרחיםבדעותלהתחשבאסורהפלסטינים

 ,) 119<עמ'וביטחוןחוץבנושאיהערבים

 ,העריבלמיעוטהיחסשמבחינתולומרלסכםניתן
שללהגדרהביחסמהותיתלוקהישראלמדינת
הםהאזרחיםכלבהמודרנית,דמוקרטיתמדינה

בזכויותיהם.החוקבפנישוויםוהםהריבון

הליברליתהדמוקרטיהעיקרוןעלמדבריםאם
ערלה ,הביטוימחופשהנובעההפגנהחופשכמו

מהרתבהפנמתלוקיםהנשאליםרקשלאהחשש
 ,הסקרעורכיגםאלאהליברלית,הדמוקרטיה

 57% "מתברר:לדוגמהכךתוצאותיו.בניתוח

הפגנותלפזרלמשטרהלאפשרשישסבורים
'סדרבמונחכאשר ,הציבוריבסדרהפוגעות

תחבורה,לשיבושיהשאלההתייחסהציבורי'
ברכושלפגיעהלאאךמסוימתנוחותלאיכלומר

חשובהציבוריהסדרהאם ,) 112<עמ'בנפש"או

המשטרהתפקידהאומנםההפגנה?מזכותיותר

אתלהסדיראואלובמקריםהפגנותלפזרהוא
 ·:·ההפגנה?קיוםבמהלךהציבוריהסדר

כרבעיוסי
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דלאלסילאן

קירות

דנותמיטותארמשותףבית

~ק;םלנו~ין ,ה~~pזזr~ת~סתל~קוךשותל~קש~ךיכ;ת ונ~~~

ו;ב Rfשובא;נ:יר~ך~ה Wנ:רקןה fד~ים f י~~ i'י;לרת.~ד~ י~~

~ס~ק.תחיאי;ה.ו~ב;סהה w~ר~י י~~ יו:ז~~~חלקים,ס~ריחים
 ת:~זr~ת ה~~~לסריס;כ;לה י~~רדט.בה vזלנו w~ו rwזא;נ:רי

לי wל;לקו"אל~ק;םחנ:יס~?הי י~~ 1א;נ:ינו:חדיי wל~זpהוחנ:יס~~ה~ןpי
ק;ת f~נ:יסלןp~ה~נכסתא;ת f~נ:יסזק~~ה rr~ת~סת~עיו;תלנו, wא;

ה;ל~ים ונ~~~ל~~לצ;ת~ך~יםלrזל;ן~חוץו~ד;לים~ןpים fקים pב;ע,~~ים
ן·לישךח;ד.רתבוו w 0 ~~ו;~ה י~~~א;ו~סדי;םם wלtכ~ל

לח~ינוהואש;נ;תהשניםבשלשיחדשבילינוהאמת~;תהשע;תאת
:• -T ' ' - : T ' •: ' - -T : ' T -T ' : -• • 

 ן~~~ז;?,ךת י~~rזזp~ול f~ת~י~~חיקלל p:ז;?,ךת י~~י~

ל~ריס:לרה 1fל fז:וי i'9ך~ז:וי i'9ך~הנ;רע;ןךז:וי~ק;םלי~ין
~רי fא.לה Jw~יד rrל ~rא;נ:ילסגוייד~ינ:ריר~ים.~ק;ל;תחזץ~י~ה

~לות f~אא.לי~ישוםלחצ;תרים w ~~זץ~ם.ס~ידרי .rלרי .r ~ י~.ע~~
 ת:~ rr ~ל?.ם~קךאו w~~זץז:ויד~ל.יס,~פ;ת~ת~ד~ר~ת י~~ 1רת. .rנ;ל;לה rrרת.ש;ק

ל~ח;קל;קךת י~~ט;ב,ר fל f~ים r; wז~סיל f w~שוםב;ךד;תע;ת rwז~ר~ית
ב;ךד;תע;ת wrrו~ר~יתט;בר fל f~ים r; wז~סיל fי w ~;י~ם

 ~;ב~ליק;~ק.ו vח;ל ז~ך~(~rזד~ק;םלנו~יןק;ת, f~נ;רrזא;ת, f~נ;רrז~עיו;ת,
שערה)גידיעםצ~וופגתבשווהמסךך;תןה;תמט;ת

' ."' : ,•' T : T ' -' ' ' '' -:ן

ל?.ם Wס~?רליםק;ל~תא;ר w~ח~~לו ם.?ר;נ~ל!ה;תל~רז:וי~ירת;סה י~~
~~ןצ;ת~גי~ע.~יריםא"רללי wל;ן rrrrרי.;ח~~~ס~ינ;קזקים



הרגלייםלכפותמתחתביתאולהיכנסאסור

~סוד~סודך~~דו~שוןה~~דוחםי ך;ב~~~~~הוא;~ס fלiרס~ה~סוד
~חוגס~ה 1fךiר~rז~ר,ינ:iר~rז~היiר~rז~הין~~י~סוד

ל~~הךקד~הי~rזזpךןזד~לי~תךחד~ז:רי~ל~ל;;ליrזזקלפ;ןק.ד"rזב ;ת;א~(
ד> v~א?צוד ~י~זr?~יולס:;גיז~~יכור~ןה י~~

ל.ם v~רירא.לא;ק.ךת י~~~ע~רית~~לית, 't~ד~ימולנוrזס~ל
ל~ק;ם.סךזב;ן~ת~חדירהוא

לדא;תאפשרשמאח;ךrזבנינים~שוןת~ג~ללrזז?יקיףע;ל;תאנו
T • . . ' :ז' :· '' T T : •: • : 

מעליומרחפתנתזבהמתכתצבתיהשניהגגאתדק
-."' ---•' ' : --."' ."' : ,•' T ·: ',' - : T T ' ' 

האשההצדוד;תהאנטנ;תכל~תקט w ~ו~~~ריםע;~רים~נז?יים
• T • • • • , , • T •: : - T : -T • T 

W ר~~יסהiא.לואניצ'כיהע;נהארהבאנוה.מאיפש;אלתא;תנו
• • T T '." '." '' '' T T '." T T י-:- :• :

ר wב;ר f;;ןע.ב~ל p:י;ז.ודרעבי;ז.וד ל~;א;;~ל p:רת;ק~~יכ;ע.סרינ;!אוד!סלי
רצואד)שדדה~מור ,ם:~~~ן~קים:לריס,:די~ל~לז:רע;ז.ןיחםס;~ךים(tי~י~ים

• • • • • • • • : T : ן-

~ה wע;ק.ךתר fלר~~ה,נ;זץרים~דודיםךקים, 9 ~~~י~יםה, wהי r:pזק;ל;ת
קים pצ;ךחם~ע,ן:;גיתא;ת;~סת 't ~ן~~ילזק~יש;~לים;לריס ת;ח~?

~זק~ידהר f י~~~ליסיו r~wז~ז:רים~סיל f~ל~ה rwז~ח ,ס~ fלiרס~ה~סוד
יכ;להשאיבנויבומע;תעיניאתוממלאתבגך;ניהכאבאת

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

וקצת ת;מז!~~rו~י~ינכ~לו i9ר(rזזב;ד;תק~ד~יתו~~אהידוהים wז:רי /oח~
 • T T •• • •לום) p:יה; tp ~א"ל י~~ ·~לךה, י~~?rז~ידן~יהיש;~א;ת

 1f~למ;ןהrז~ןהסר~~ה~לרר.~ךכ;ן~תrז~~סהח;ד.רת י~~ךאש;ןי;ן 9 ~
ד vנכ~tייא;הי וע?~~ wל~~~יםה f~ס~חדים ל;;~ד;ז.ויסם~תז~נול.א י~ס;;

בוהקיםקירותאוירוקהדלתעםבית

חק w ~ י~~~ ל;;rז~ל~ת ה~ך~~לךא;תק.ד,·~בלקום
rזךל.ת?~וון ~י~~~ו קק~~~

~ p י~~ל;ם ~~rז~ק~ריןהע.יד~ה ת.?.לזr9 זקיך;תעםי~הrז~ח~יםr
 .ק;ל;ת~ק;לי~ק;םלי~ידרה wסר~~ה,רסר~~ה

~לר~ךז:ריסעיד, ל;; הן~~~~יק 9 ~ ת~ל~~ י~~י~אולי
לענ;תסרבווהםמ;ךךניתלאמנותrזזבוןא;ןקיך;ת

, T T :• : • : •• ••: -:-

rזד~דל f~ן~ך;תן~~י~ןהו~ז.ויא;,~ןהחםאן rfז~חיריםrזח~רים
מדברא"למתיא;פליטיםגדוש,כבוש,קשים,רבדים~ל

• T T ' ' '' : • • -•• : -•• 

ר:ך~ה~ךח;בrזזpךן~ה~לו~זpנכז.כסתרר.~כ;ן~ת י~~ךאש;ןי;ן 9 ~

ך ryנכ~tייא;הי וע?~:ס~~~ים /oה f~ס ) 10(מס'

f ז!ז;םלr~~י~דו~ה~דרית 9~ד~ךת י~:p 1ריf ;;~סע~רית ם
אמתחסרתלהשמעמתחילהשלי

.'' ' -: ' T T ' : --: -::• .'' 

~ה~~חיזא"ל~סיף /t'o~שום~~זקית~י~הק.ליrזךדות
rזנכ~ז:רית ת.ק.?ד~דוהים r~ wזקיד~לנכ~ז:רי fר fי~ל~רי

חתוליםשעדמלא;תחלצ;תינסבלת,הלחותגםאביבמתלסםפח;ת
 •-:- : ••ל;צמ;אש~~ ·.~.;~ש~;זבהי-;ם ך;~ Tדק"~~א"ל~ערי

• T T. :ז-T T :-:· 

ה 9 ;ד~ ז~;'ג י~~~rזלסהס~ד~ה~ל~זץנכז.כסתרר.~כ;ן~ת י~~~י wי;ן 9 ~
ך ryנכ~tייא;הי וע?~:ס~~~ים /oה f~ס )קי~ו'ג~~;מ(

מגופ;תהמסריחהכ;עסתבמדודהזהותיאתש;דפתאניבחל;ם
-:-:-' ."' .'' :· ',' ' ' : T '.' '." ' : - -T ' 

~ב p:לל"א~~סק;תךiריא י~~ס~ן~ה,ךס~ן~ה
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ו
בראיתימןסיפורי

הביקורת

-החצויההמאה :ברזלהלל
הקיבוץלפוסטמודרניזם,ממודרניזם

 709 , 2011פועליםוספרייתהמאוחד
עמ'

ממודרניזם-החצויההמאהברזלהללשלספרו
בניסיוןחדשהסדרהפותחלפוסטמודרניזם

התבוננותתוךהעשריםהמאהאתלאפיין
שנכתבובסיפורת,בעיקררבות,מופתביצירות

הבאתמתוךזאתבולטים.יוצריםבידי
ספרות,היסטוריה,תחומים:רחבתפרספקטיבה

כוללומדע,אמנותפסיכולוגיה,פילוסופיה,
המשפיעיםההיסטורייםהאירועים

העולם.מלחמותשתי ,ביותר
ברזלמתארהיריעהרחבבספרו

התקופהרוחשלביטויהאת
רבותספרותיותביצירות

ומספרותהעבריתמהספרות

עולם.
להביאכאןבחרתיהיריעהמקוצר

ביחסברזלשלדבריועיקראת
שתיארוחשובים,סופריםלשני

תימןיהודיקהילתאת
ומרדכיהזזחיים :ביצירותיהם

טביב.

איןשממנההחלום,לשפתהאמנותיתהיצירה
לנסיבתיותאוובמקוםבזמןמקובללסדרמצפים

מטא·יצירותהמאורעות.בהשתלשלות
צמידותעליקפידוזאת,לעומתריאליסטיות,

הסיפורהגיבורים.במעשהתכליתיותועללמטרה
סמךעלמהימנותלעצמותובעהמטא·ריאליסטי

שמותסיפורו:אתבונהשהזזכפיעובדות,

מקומותברורים,תאריכיםואותנטיים,מדויקים

יהודיקהילתשלההיסטוריהאתשיהלמוועודבות
תימן.

שלבעיסוקוהקשור ,המטאפיזיהעלום,הרובד
מלאכים,שלבעולמותובשיטוטובקבלהיעיש

המטא·היצירהשלהגלויותפניהעםמשתלב
פיזיריקודאינויעיששלהריקודריאליסטית.

ספירותעםמתלכדהרקדן-המקובלגרידא,
יעיש.גםוכך ,הריקודבעתעליונות
החידתיותהואברזלשמצייןנוסףחשובמאפיין

המטא·הסיפורשל
גמרעם .ריאליסטי

הרומניםשניאתהקדישהזז

והיושבתיעיששלוהחשובים
הקדישטביבתימן;ליהדותבגנים

לקהילהסיפוריםמעטלא
לשונואתספגממנהואשרצמח,שבתוכה
התיאורית.ויכולתוהעשירה

הבאיםבדבריםאתמקדהיריעה,מקוצרושוב

מרדכישלאחתוביצירההזזחייםשלאחתביצירה

ברזל.שלביקורתובראיטביב,
נפתחעמ') 969 (היריעהרחביעישהרומן

שנה,כבןהיהכשיעישהאב,שלבהיעלמותו
אתמחפירבעונילגדלהעגונההאםאתוהותיר
אסונות,אותהפקדוזהאחרבזהילדיה.שמונת
ביותרהצעירוהבןסאלםנותרוילדיהומכל
הפראהילדיעיש"יחיה".שמשמעותויעיש,

ללמודהתקבלהואמחונן.ילדהיההצרותומחולל
טיירייחיאלושנתןתפיליןשהניחומרגע ,בחדר
שלתהליךעוברהוא ,חסותואתעליושפרש
משליםהרומןבסיוםישראללארץמסעוחניכה.

 ,חייושלהשיאכנקודתהרוחנימסעואת
הציוני-המשיחי.חלומוהתגשמות

נרחבבחלקהעוסק ,יעישהרומן ,ברזלפיעל
ברזלמטא·ריאליסטית.מגמהמציגבקבלה,ממנו

מטא·ריאליסטית""סיפורתהמושגאתמעדיף

כיסוריאליסטית,סיפורתהמושגפניעל
שלהזיקהאתמבליט ,לדבריוהסוריאליזם,
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נשארעדייןהקריאה

 .הפשראחרבחיפושהצורך
השיחותיעיש.בדומןכך

המלאכיםעםיעיששל
בהיכלותומסעותיו
עיוורונוחידתהמרומים,

וחידתהשרףעםבהיתקלו
שלקולוחידת ,החלמתו

הבוקעהמתטיידייחייא

חידתגםכמו ,מגרונו

לארץ·בהגיעוהסיום
לעולמותדרכו-ישראל

דרכוגםוכךנחסמת,אלו
לשער(אפשרהקורא.של
שיטוטיוכלכי

לפתרוןאותוהובילובתימןכשהיההמטאפיזיים
לארץלהגיעוייעודוחזונוהגשמת-חייותכלית
סוגדהרומןסיוםצורך>.עודבהםואין-ישראל
שלהנעלםאביובפתיחה,אנלוגי.באופןמעגל
בסיוםישראללארץכשפניובעולםנדדיעיש
מתקןיעישאךישראל.ארץלכיווןיוצאיעיש

הוא ,מאביוובשונה ,תיקוןהטעוןאתבמסעו

מחסורם.לכלודואגבנםואתאשתואתעמונוטל
אביועלהפתיחהבסיפור"ישכימצייןברזל

מכין."אלגורימעשהשלגרעיןיעיששלהנעלם
היהודישלחותמואתהאבבקלסתרטובעהזז

התימניהגיבורשלייחודיקובווצדהנודד
לעבדנשואותהנודדשלפניושכןהמגשים,

 .) 59-60עמ'(מבוא,הקדושה"הארץ

תימןיהודישלהמעשיתההשקפהספקללא
משום ,להזזקסמה ,·ישראליהארץהחזוןלהגשמת

המעשית.הציונותעםאחדבל~ההעולההשקפתו
ההיסטודיוסופית"תפיסתוברזל:שלובלשונו
(עמ'במעשים"להגשמהקריאהעלמושתתת

473 (. 

שלבמובןלאהנטורליזם,הואנוסףמאפיין

במזיגהאלאעשוקות,חברתיותבשכבותעיסוק
למכלולאותנטישיקוףשמהווה ,ונמוךגבוהשל

~mרו:ווnזmה

ברזלהלל

 .) 476(עמ'תימןיהודישלהחיים

מייצגתדמותהואלקבלה,הנוטה ,הרוחנייעיש
כדברייעיש :) 59(עמ'בתימןהיהודיתלקהילה

מכליותרלתוכוהשוזרהדומןאולי"הוא ,ברזל
החדשההעבריתבספרותאחרתחילוניתיצירה

שם>.(שם,הקבלה"מןיסודות
לסממניההזדקקות"למרותכותב:הואזאת,ועם

הבעהכוחמפגןב'יעיש'לדאותישוסמלמסתורין
מקומהבשלמתוארת'הקבלה'הריאליסט.של

שחייבהממשותמןחלקהיאשכןהתימנים,בחיי
זועדהשלהחייםבתמונתשרוצהמיכל ,לתאר

 .) 60עמ'(מבוא, " ...בשלמותה

התימניםלדמויותהזזשלאהבתואתמצייןברזל
אשףמהם.כאחדעצמושהוא"משום ,בסיפוריו

התיבות,עליכולההכלהשליטהבעלהמילים,
 ,וחוץתוךלפרקןהיכול ,ומשמעותןצלילן

לברכהכוחםאתולגלותבמרכיביהןלהשתעשע
 ,וסעידיעישאלהזזאתהמחברהגשרולקללה."

בהערכתםטמוןאינוסולימאןומריפנחסמרי
אתשבפיהם."מהניבבהתפעלותאלאהמוסרית
סגוליותמתוךמתוכם,תופסהואהגיבורים

שללעולמםהמפתחהןההבעהאורחותנפשם.
 .) 468(עמ'הגיבורים"

לקהילתהייחודיתבלשוןגםלפיכךדןברזלהלל
ושנינותביטוייםלשבץהמרבים ,תימןיהודי
 :י:בעישכמתבטאהמקורות.מלשון
פסיעותיווהטריחטיירייחיאחזרהחגים"לאחד
משנתןבשוק,מלאכתוביתלתוךסאלם,אצל

נטרדבלאדי'?יא:;נןך א~'לו:ושאלושלוםלו
דברילפניולומדוהתחיליעישבעסקיעמו

כיבושים:

כבראחיךיודע,אתה-לואמר- ,בלוי"יא
המצרהמחמיץאתהומה(לבגרות>,ל'נ:ו~ח'הגיע

טובהבלאשרויככה,שישאראותוומניח

 .) 97-96(עמ' " ..וברכה?"

בסיפוריתימןיהודישלשהשיחגםלדאותאפשר

הואשלו.הלבובגילויבחריפותומתאפייןהזז
בנימוסימצטעצעואינוסחור-סחורהולךאינו

(עמ'שלוובאותנטיותבישירותוומתאפייןשווא
475 (. 

המופלאהההיקפיתביצירהולדוןלהמשיךאפשר
("בעלישלוהאחריםתימןובסיפוריהזזשל

ואחרים>נער""ואביהחוזר","גלגלתריסיך",
 ..היריעהקצרהאך

טביב,מרדכיבסופדגםברזלעוסק ,כאמור
באופןדדכןעושותתימןיוצאימקהילתשדמויות

הוא ,בארץנולדשטביבאףיצירתו.אלטבעי
ךך·ארץ-ישראליכסופרברזלשלבספדומוגדר

·יוסף.ברויהושעאריכאיוסף ,שנהרכיצחקנופי

התימניהיהודיההוריאתספיגתומשוםזאת

במורשתההמעוגנתתימןיהדותעלוכתיבתו
דיבורה.ובניב

(כשלכתיבתוועיקר ,מקטנותובחדדלמדטביב
לתיאורמכוונתהאחרים>הדו·נופייםהמשוררים

בארץהשונותהיהודיםקהילותשלהשתרשותן
דודמסופריבשונותםמבחיןברזלישראל.
הצברית.העגהמןלשונםבהתרחקותהפלמ"ח,



דמויותיואתהולמתטביבמשתמשבההעגה
העגהאתלעצמםאימצושלא ,ברובןהתימניות

ת.יהצבר

לשוןאתלהגביההתימניהניבבאטביבאצל
של"כינורוהנפלאבסיפורולראיה,המדברים,

ידידה."כמופשוטה,אשה"אפילווסי",י
לניבתודותורוחנילשוניעושרמתוךמשוחחת
ברזל.כותבכך ,) 599<עמ'העדתי"

הניבבאמצעותשטביב,השתכנעתישלאאף
נוטהואני ,דמויותיואתלהגביההתכוון ,התימני
 ,זוקהילהעםהעמוקהחברותימתוךלחשוב,
האשהדמותאתאותנטיבאופןשיקףשטביב

זוכי ,כךדיברופשוטותנשים<גםהתימנייה

להן>;וטבעיתאותנטיתוהיא ,שספגוהשפה
הפשוטההאשהשלדמותההתוצאהבמבחן
שבפיה.התימניהניבבשלמוגבהת
ברזלפיעלמאופיינתטביבשלכתיבתו

לסמלים.נטייהעם·נטורליסטית,כריאליסטית
נשמתושלכייצוג ,יוסישלכינורולמשלכך

במלואהחייםשלכהיפוכםמתייצבהטהורה,
שהאםלאהבהמטונימיההנוהכינוראכזריותם.

לתקןדואגתהיאמותולאחר .הבןאתבהעוטפת
כידהחבריםבמועדוןולהפקידוהכינוראת

היאכןכמובחלום.הבןשלמצוותולפי ,זיכרון
עלבנהשלסיפורואתיעלהשהמספרדואגת
הכתב.

קיצוניים,למצביםטביבשלבנטייתומבחיןרבזל
תיאוראוראש,בעריפתנערשלמותוכמו

והדחייהגופהעוביידידה,שלהקיצוניכיעורה
המספר.בלבואףבעלהבלבמעוררתשהיא
בסיפוריםגםביטוילידיבאיםקיצונייםמצבים

השוטה,סעדהעלהסיפורכמוהפנימיים,
גירושאולהשהתנכלהילדעיניאתשמנקרת

אשמכרותבאמצעותמוסלמישיחשמבצעשדים
משמשכןאםהנמוךהרובדשוט.וצליפות
 .הגבוהעםבערבוביה

אתשמחלציםמישוריםשלושהמצייןברזל
הריאליה:מעולםהסיפור
ומישור<הכינור>,הסמלמישורהחלומות,מישור

כאמירתקודשערכיבגיוסהמתבטאהמוסכמות

וכיו"ב.תורהספרכתיבתנשמה,נרקדיש,

בחייוהגבוה,הנמוךהקטבים,שביןהמתח

הואיוסי"של"כינורובסיפורידידההגיבורה
רבותיצירותהמאפייןלקורבותמניאחתדוגמה
והמטא·ריאליהריאלישבהןהעשרים,המאהשל
זה.אתזההמזיניםמישוריםשניהם

קהילתשלסיפורהאתהמעליםהסיפוריםבכל
חומרי ,בארץהעבריוביישובבגולה ,תימןיהודי

בדמותאמיםהיומיומיתהריאליהמןהתשתית
יוצריםהמקיפהמגמה-המטא·ריאלילעולםבדב
בטרילוגיה.הראשוןבספרהנדונהבתקופהרבים
והיפר·פלורליזם-הנוספותהמגמותשתי

 ·:·הבאים.החלקיםשניאתישלימו-ריאליזם

אברהם-איתןרחלי

בתיאטרוןהספרבהשקתהרצאהעלמבוססיםהדברים
 2011בינואר ,ענבל
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מגבעולקוציםלגלח

השושנה

הוצאתהיישוב,םןמשורר :גיוריעודד

עמ' 62 , 2011עכשיו

עודדשולחהיישובמןמשוררבקובץהשניבשיר
לקפקאי:קצר'מכתבגיורי
 ,היקרקפקאפרנץ
המפהעללךתודה

הברורההטופוגרפית

המדויק.המידהקנהעם

מאודלימסיעתהיא
הקוציםבדרכילפסוע

המפותלבמסעוהאבנים,
יסתיים.מתילדעתשאין

שלהשחורההקופסההואלקפקאהמכתבלדעתי
עלקפקאאתמציירגיוריהזה.היפההקובץ
צייר"קדמון"המכונהשהאדםכמושיריומערת

הקפקאיתשהמפהיודעגיוריפחד.מהןהחיותאת

אתבהמסמןצועדשכלמפהאילמת,מפההיא
מאבניםמזהיריםהדרךתמרוריאבל ,מסלולו

ומקוצים.

ל"קונצ'רטומקשיבהוארומנטיקן.הואגיורי
איךושומעבאך"של 1-3מס'גיברנדנבור

לבביןהמרחקמצמצם
בשירלמזח.האוקיינוס

מזומתפעלהוא'הדה',
הרכיבהסוסעלשוויתרה

"בשמיםירייהלמען
עיןופוקחהכחולים"

ללאלחוףמגיעותל"אדוות
בוקר'דמדומי<בשירהרף"

היאהרומנטיותבכנרת'),

השמיםאתלציירניסיון
הדרךלמפתמעלהכחולים
קפקא.לושהורישהקוצנית

יודעכרומנטיקןמשהו:ועוד

פעםמדילפתוחשישגיורי
העבר'מן'דבריםהיפהובשירישניםיומנים

מהעברחולשקיהקורא,לעיני ,שופךהוא
אחרבשירומתענג;מיופין'.'פנינים//ו"מוציא

גדולהלאהבההאושרשורשיבין('פסיכואנליזה')
היאזאתמילהוגם"יסוריו",המילהגםתבוא
שעותבספרהעובדהרומנטימהפאזלחלק

נוספות.

מתנגןתוויושבסולםמשוררהואגיוריעודד
שיריוללב.נוגעתפשטותפרוורי.ז'אקמשהו
טובהלנפשראווהחלוןהםיומניו .יומניוהם

זהוהשושנה.מגבעולהקוציםאתלגלחהמנסה
כברקפקאשלרוחו,אבליקפקאמעשהכמובן
 ·:·שורה.כלמעלמרחפת ,אמרנו

היישובמןמשרור

",,,גירוי

 cnf'U:Wתד
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ו
הרואיותישהאם

בקורבניות?

יהיההבאההיריון :הוטלמרדכי
 , 2011 ' 77'עתרןספריהוצאת ,כמינכן

עמ' 222

שבהם,הראשוניםבעיקרהקובץ,סיפוריקריאת

הםהגיבוריםשלילדיהםמדוע-תהייהמעוררת
בסיפורמרסל'שלבנהנוכחים-נעדרים?מין

אובד-ספק-מטורףספק-מפגרצעירהראשון'

ב"אבהותוהבתאמריקה.דרוםבמרחקיונעלם
ב"סולםגםבאוסטרליה.שםאינעלמתצייר"של

ללמודמדודאןיוצאערבים,שגיבוריויעקב",
אחריםבסיפורים .מאביוהרחקאחות"'"מדינהב

יהיההבא("ההיריוןפגומיםנכים,הילדים
להרוגומנסיםלידתם,בטרםמו~ליםבמינכן">,

באופןאוהתקוות")("ממלאסמויבאופןאותם
ברמה"),("אהבהגלוי

ביןהללוהמעוותיםליחסיםשהמפתחנראה
ב"ממלאסיפורים:בשניטמוןלהוריהםילדים

ובסיפורמזוז'האבשלבדמותוהתקוות",
האםשלבדמותהלוגסי",אנסשל"האודישן

מזוז.שלנשיתמקבילהמעיןאנס,
נסיבותשללא-קורבנותהןבסיפוריםהדמויות
שלשלהן'האימפוטנטיותשלאלאחיצוניות

לחלומותוההתמכרות"לעשות"היכולתחוסר
עצמן'שלבןהקורהןהדמויותכןעלטפלים.
-זובקורבניותהרואיותישאםהשאלהולגבי
שלטיבועלשנעמודלאחררקבהלדוןנוכל

הקורבן.

שלבדמותועוסקהתקוות""ממלאהסיפור
בסיפורגם(המופיעמזוז.רכב,למכונאותהמורה

כרונולוגית,הקודםאמיל",של"ההפגנה
שלהקודםסיפוריובקובץשםבאותוובסיפור
,)שניכרכרשנישלהאישיתמחויבותההוטל

ספר'שלהשניחלקואתפותחיםהללוהסיפורים
ארזים,בקרייתהמתרחשיםגליליים","סיפורים
שמונה.לקרייתדמיוניתתאומה
מרכזיים:ענייניםלשנימוגבלתמזוזשלתודעתו
בתרבות"נטועהספרייהלהקיםחלומו

במשמרכמתנדבושירותוהפרנקופילית",
לרעיונותיולגדולה.לעלייתובדרךהאזרחי'

חייהםואתשלוחייואתמשעבדהואהמופרכים

ארז.הבכור'בנושלבייחודסוכניו'של
של"ההפגנהבסיפורלראשונהמופיעארז

שגידלואביו,חמש-עשרה,בןהואשםאמיל",

לוחוזההצרפתייםהסיפוריםברכיעלאותו
 .מצטייןכחיילגדולות
ההפךאלאמתגשמת,אינהזוכשתחזיתלפיכך'

"מהעצמואתשואלהואהסיפורי'בהווה-מכך
נושאגםעולהכאןטעיתי",ו"היכןהשתבש"

היהודיתההוויהאתשמעסיקוקשהכואב

וכמוהעקדה,נושא-ונאמקדמתהישראלית
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הרובלמרדכי

במינכןיהיההבאמהריון

"גבאתהילדרואהכאןגםהמקראי'בסיפור
הסיפור'אורךלכללבנוגבמפנהמזוזאביו":
 .יובחלומותגהשרבהיותו

שקועברכבו'בנסיעההגיבורמצויבפתיחה

רבפתיחהבערבשיחנוךהספרייהעלבחלומות
בקשרהודעהמזוזמקבלכך'כדיבתוךרושם.

מניחהקורא"גיבור".במחנהביטחוניאירועעל
הנחהזה,באירועמעורבהבןכישאפשר

אחריברכבולנסועמזוזכשנדרששמתבססת
כולומתרחשהסיפורפצוע.שמפנהאמבולנס

האמבולנס,בעקבותהאיטיתהנסיעהבעת
כאדםמזוזשללדמותומתוודעיםאנוולאורכו

שללמצוקתםמודעשאינואופקים,וצראנוכי
האחרים.משפחתובניושלבנו

עצמיתלתובנהמזוזמגיעהנסיעהבמהלך
במרכזלהימצאבסירנותיושכל"נראהמפתיעה:
 .) 153(עמ'לשוליים"אותומוליכיםהעניינים

עליושטפלומשוקצים""פקודיםעלמתלונןהוא
ונודרהצבאיות,דרגותיולשלילתורגמועלילות,
הספרייה.מפתןעלתדרוךלארגלם."ש"כף

להגיע"להםארשהלאארזשלללוויהואפילו
מודעאינושמזוזרושםנוצרכהעדאם >.םש(

כאןבאמבולנס,הפצועהואשבנולאפשרות
הגילוילאורגםאך .לכךמודעשהואמסתבר
באותו .מחשבותיושגרתאלשבהואהמזעזע
שלאעצמואתמשכנעהואמהמציאותניתוק
ייעדושהריבאמבולנס,המובלהואשארזייתכן
אתלו"יעשהלאארזו-לא,"לגדולות",אותו

זה".

לוודאיקרובמיהו?-כןאםהתקוות""ממלא
אמורהיהששמואומללצעיראותוארז'שזהו

"גיבור",להיותמילדותו'שיועדחוזקועללהעיד
לדעתואשר"גיבור",במחנהרוחולמורתהמשרת

אשתואתמענישמזוזלב.רךפחדןהואאביו
לעולהמקריבהואארזואתגופה,עלבוויתורו

בהןשאיןתקוות-האישיותתקוותיומזבחעל
והעפיפוניםהבלוניםכלשהו.נעלההוד

שברצונומתוכןריקותסיסמאותהמעוטרים

המועצמתפתטית,גיחוךתחושתמעורריםלשרג'
אתהמוחקספק-גילשוןספק-עפיפוןלנוכח

מענייןבמציאות.וגםבסיפורגםהשלוםשאיפות
בשנתהגילשונים"ב"ליללהיזכראגבואירוני

שמונה.קרייתליד"גיבור"בסיסבקרבת ' 1987
הש"גשבנוהאבעלבסיפורלהיזכרמצמרר
כבודואתלהציליכולתוככלעשהואשרהושמץ'

בנו.של

בקצרה,אדוןלוגסי"אנסשל"האודישןבסיפור
מזוז.לביןאנסביןהדמיוןעללעמודכדיבעיקר
הסיפור'לאורךארוחהבבישולעסוקהאנס

בחייה.באירועיםנזכרתהיאהבישולובמהלך

אחלהוישבוגדני'בעללמוריס,נשואההיא
הגבריםשניבממשלה.ושררופאשאול,מכובד,
שאנסנרמזבעלהעלצרותיה:כלמקורהםהאלו
הואבמשפחה.אסוןגרםנאמנותוושחוסראותה

לפתוחרוצהוכשהיאחלומותיה,אתמסרס
הביתהלהכניס"רוצהשהיאמצהירהואמספרה

 ,) 211(עמ'הקריה"שלהכיניםכלאת

ותיאוראנס,שלהערצתהמושאהואהאח
הקוראשכןאירוני'הואביניהםהיחסיםמערכת

בכךהסתכםלמענהשעשהמהשכללדעתלומד
יודעהוא"תקווה".השםאתלבתהשהעניק
 1מכךיותרדבר.עושהולאבה,מתעללשבעלה

היאלעיתונותבראיונותבה:משתמשהוא
להצטלםוהזדמנותמחמד""צפוניתלומשמשת

משפחה.כבןההפגזותרקעעל
אנסאתהופכיםבחייההגבריםששנייוצא

הקורבן.עםלהזדהותקשה-שובאךלקורכן.
אתמשליכהכשהיאהבוגדניבבעלהנוקמתאנס
כלומר'בקיבוץ.הברכהלמי(תקווה>תיקיבתה

אותה.מקריבה

לקורכןנהפכתעמירה,הבכורה,הבתגם
מבוגרמורהעםיחסיםמערכתבעקבותבסיפור.

מנסהאנסמתאבדת.היאנרמז'כךממנה,

ומקרבתהמורה,לגביתחושותיהאתלהדחיק
אתלומבשלת-בדרכההמשפחהאלאותו

מסתברשבהמשךמפליאלאשלה.הטעיםהאוכל
מורה.לאותושוליבתהביןגםקשרשיש
סביבה,לגרביםכנועביחסמאופיינתשאנסיוצא

שלההמרדאירוניבאופןמתמרדת,וכשהיא

כמולקורבנות.שלהבנותיהבהפיכתמתבטא
הנקמהמזבחאלבנותיהאתמוליכההיאמזוז,
מסתייםושובאשמתה.אתומדחיקהשלה,

המספרהעלהתעתועיםחזון-באשליההסיפור
"שאבל"חברתבחסותבקריה,שתפתחהמפוארת

הצרפתית.

והנסיבות,הסובבכקורכןעצמוהרואהמזוז'כמו

נעדריושניהםכקורכן'מצטיירתאנסגם

הןהסיפוריםבקובץהדמויותככלל'הרואיות.
שהפכוקטנים""אנשים-ו"קורבניות"חלשות

עצמם.שללקורכןעצמםאת
אלה-בקובץהילדיםדווקאכיסבורהאני

עלמשלמיםושחלקםבהם,מתעלליםשהוריהם
-מהוריהםבורחיםפשוטוחלקםכבדמחירכך
הם-עולםקצוויעדאלאארץקצוויעדלא

 ·:·החוואים.הקורבנות

הראל-רררכרגמטליה



הלשוןהואהגעגוע

המתנועעת

,מבחרלמלביגעגועבז:אלפורמןרחל
עיתון'ספריהוצאת , 1984-2010שירים

 ,עמ 111 , 2011 , 7 7

עלשלימושגהואאמי;שםרקאינו"מלני
פורמןרחלכותבת ) 108<עמ'ותובנה"רחמים
האחרוניםהשיריםבאחדאלוטוריםשניאלבז.
לכתיבתה:התשתיתאתבתוכםאוצריםשלה,

אלאותםלשאתוהתובנההחמלההרחמים,
 .השיריהמישור
מלני.לאם,געגוערקאינולמלבי""געגוע
המניעהואהחסרהמתנועעת,הלשוןהואהגעגוע

לבית,געגועהפנימיiר.השרפהאתהכתיבה,את
למשפחה,געגועאנוש,בןשהואלאדםגעגוע

מהעודשאינהולארץואינם,שהיולאנשים
פורמןשלכתיבתהאתמכונןהגעגועשחיתה.

נושאת"אתהבריאהמעצםמראשיתה,עודאלבז
תמונתאוצרתאנימתוכושחור;ענןברחמך

החסרמתוךהנגזרהגעגוע .) 18<עמ'אמהות"

ההוויההנוסטלגית.ההתרפקותלחסדימכווןאינו
אתמוצאתהאפלהרחםמןכברהעולההחסרה
הואגםהנגזרהשםבבחירתבשפה,ביטויה

אחות-אבי;שםעלנקראת"אנימדרוןמאותו

שמה-אתלוחשתאניהתעלה;בתוךהירויה
השפה .) 19<עמ'קדיש"עלינוואומרתשמי;

העברביןחיבוריםהיוצרכשלדמתפקדת
תמונת .השיריבהווהוהחייםהמוותביןוהעתיד'

הלוחשתהחיההאחייניתבתעלה,המתההאחות
וייאמרבהווהשנאמרשתיהןעלהקדישכעת,

שורות.ארבע-הזהוהשירבעתיד'

בסוףהמופיעותהתמונותמספרגםהואארבע

שנספתההאבאחותפסיה,אותו:וחותמותהספר

ברומניה,האםמלניבפולין'מצולמתבשואה
הדודהופייגההאדום,בצבאנשקהאב,פורמן

כולם,השיריםנתוניםסמליבאופןכךברומניה.
הרחוק-קרוב,העברבמסגרתהיצירה,שנותאו

בצלושלמיםחייםאליה.וחוזריםממנהיונקים
המשפחתי.הזיכרוןשלהארוך

'זיכרונותבשירכמומוקדמים,אחרים,זיכרונות

ילדותלעולםהצצותבבחינתהםסאליב'מוארי
חרסינה,"צלחותלרווחה.קרועותעינייםמתוך

ילדותגלימותנחושת/פמוטימרופטות,נעליים
עופותריחמרוטות,נוצותמחוררות-עש;

אפלתאלבדרכיאותימלוויםשחוטים;
סאליב.""ואדישלהסיטונאיבשוקהאטליז;
ראתהשבוה"ילדי"למקוםחוזרתבשירהדוברת

עלונשאההריחותאתנשמההשברים,את
מסכההואהזמןהאם.אימתאתקטנותכתפיים

שורפים.בנתחיםנתוןוהזיכרוןמדומה

הנגזרותהנפשסערותאתמעליםרביםשירים
בימוילהוראותמתפקדותעצמאיים,לחלקים

לאבזפורןמרחל

יכלמלעועגג

ZOlםוךשוrסרמ 0 - 1984 

התמונהאתלהשליםמהקוראודורשותקצרות
בעיני-אימהמסרטנלקחהכאילושנדמה-

מלטתקרתבוקעת/עמוקה"תרדמהרוחו:
מפילהיםבחוףחולותחורשטרקטורנופלת/

נגוע;דםחשוך;חדרגבוה;מתחחשמל;עמוד
באמפויחיםגחליםעיניואחדואישפגוע;אור

כאשתבוערתאותימובילבלילות;נמלטבימים
 ,) 41<עמ'סדום"במלחלוט

עםשם,ניצבהואכאילולקוראנדמהפעמים
איתהיחדבשיר.הדוברתעםהמזוהההמשוררת

וחסרהאומללהכבול'"האחר"אתחווההוא
הואלעולםאךל"אחר"לורבותדמויותהישע.

מזקנה,ממחלות,סובלהחברה.בשוליחי

לשיםבוחראודחקמעבודותבדוחקמתפרנס
הקיוםאתלהמשיךרקולעתיםלעליבותו'קץ

הבירההלנה;נטושה"נמרהולהתנתק:הפיזי
שמלתךשלך;הגדוליםהשדייםבתוךזורמת

השמים;אלמופנותהרחבותירכייךמופשלת/
ודאיאתהמים;תוךאלבוההמנותקתואת

המראהאת;לנפץהצלחתישלאמאושרת
אתמפרהשחיתהמהפכה;בךולחוללהמשתקף
עלשרועהבךכשצפיתישלך;המוזרההשלווה
ענייןומלבדךמלבדילמיהים;בחוףעץספסל
 .) 97<עמ'זה"בכל

והחמלההרחמיםאתלנסוךמצליחהאלבזפורמן
מתחכמתובלתילכאורהפשוטהשפהאותהמתוך

לדמויות.מתארקוויפוצעת,בעוצמההמעלה,
ההתבוננותאתהטווההמשוררתשלנוכחותה
הקוראאליה.הקרבהאתמגבירההזו'האנושית

השירים,"גיבורי"כלפישלההחמלהאתחש
עמם.הזדהותהאת

המקורהם"גיבורים"אותםעםוהמפגשהחיים

רביםשיריםכיטבעיאךזהמצדלכתיבתה.
שלדרכהאתחצואשרלאנשיםיוקדשו

קאסם,אלסמיחסולימן'פיירכמוהמשוררת,
פלו'עודדדולך.ויונהבסריעקבעודביה,ג'ורג'
המובהקקולהעלבהקדמהכותבהספר'עורך
ששתשלהמייצגבמבחרהעולההמשוררתשל

אםיצירה.שלשניםוששועשריםהשירהקובצי
אלבז'פורמןשלקולהמובהקותאתלמקדצריך
לצלילוהתייחסותמתוךזאתלעשותאפשר

להפליאציוריתבשפה-הטווההברור'הבהיר'
נוכח.אדםעד'שלממבטהחברהלדמותקווים-

ההתבוננותאללחבורשלאיכולאינוהקורא
האנושיתהנוכחותהכנות,מתוךהזוהלירית
משוחדת.הבלתיוהעיןהכובשת

שכברהאםישועתאתמבקשהאחרוןהשיר

מתמשכת,גאולהבבקשתהספרנחתםכךאיננה.
אשרעתידאלפניוהנושא-מתמשךהווהמעין

"מלניהמתה.לאםהגאולהאוליתימצאבו
מעטעודצער;שיבולימלקטתבשדה;משוטטת

 ·:·ישועה".לבקשהאסם;אלתגיע

שרררצשטיין-בסרטלי

ואניהתולעת"ואני

הנקר"

סרסבן-דוד:יערה

התודעה,מבטןטרויאני

 96 , 2011כרמלהוצאת

עמ'

יערהשלהחמישי'החדש,ספרה
מבטןטרויאניסוסבן-דוד'

בחווייתכולואחוזהתודעה,
עת.בטרםהאחמותעלהכאב

שללאורכםהעוברתהאלגיףת
בשלדווקאמועצמתהשירים
והיעדרהלשוניהאיפוק

הקולאז'ים,סנטימנטליות.
המשוררת,שלידיהמעשה

 .השברחווייתאתמראות,כבמשחקמהדהדים,
לפנינוכיוצבישלוםכותבהספרעטיפתבגב
אנסהליניארי".בקוהמתפתחת"פואמהמעין

בשירעיוןבאמצעותזוהתפתחותאחרלעקוב
הספר.מפרקיאחדבכלהפותח,השירלרובאחד,
עלהמבשרבשירנפתח"בטרם"הראשוןהפרק

אתהיופי'בסבךהמוסוויםבדןוהאוהאימה

המוסתרהיידגר'שלבלשונובבית"לא"היותה
רצפתעללאט;ול.ךנעליך"שלמהעין:בינתיים

בואכהואסבבודגניההעץ;בביתהחורקתהעץ

מעופריםלאהעציםשורשיכאןובכלוליו;היער
 /שלףלאבשורשיםקנאהתגידבאוויר;
ונדוןהשקטבשורשישלף./יהיולאולעולם

ירוק"."

מןנעיםאנובפרקהשיריםקריאתבמהלך
המתעמקתהאפלהאלוהמוארהפתוחהירוק,
הנול.דאתרואההדוברתוצלליו.היערבסבך
צידההסלמלואלקחתהאחמצףךהמסעכלפני
ואוליהמסך".רדת"לפניריק"הלמקוםלדרך'

שלמקסמוחופנייםמלואלקחתצורךחשההיא
 .הצפוי?ריקנפשיחוסןשל~ידההזר'המקום
ילפתועודהקונוטטיבימטענםעלוהצידה~ידה

."<>-
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1 
 .בהמשךהקוראאת
שלבואםעלמבשרהפרק,אתהפותחזהשיר

היער ,הזרהטבעיפיבסימןהעומדיםשירים

 ,יופילאותואויאבל .ואידילישופע ,האירופי
המבחיןהאנישלאימתואתלהשקיטכדיבושאין

הזרהאימתולטרף.המשחרהציידשלבנוכחותו
תלוייםשפוחלציםהעץבקירותנרמזתהעולםשל

נעשיתוהצידהיערומטאפורתעליהם
שללסיומוקרביםשאנוככליותראינטנסיבית

הדוברתומאיים.וחוזרשבצ.י.דהשורשהפרק.

טובע 1בעיגישנוגעמה"כלוכךזאתיודעת
התולעת/ואניהעץביתאתהחובק;בחושךכמו
כונסתוהעלווה 1בבוקרהמעירהנקרואני

 .) 14<עמיעיניים"

עולהשאירוניהבשירנפתחהאהבה""שוואהפרק
שלקולואתהדוברתשומעתמרבפיכחון .ממנו
ודוחקיקירהאתבחטףלקחתהבאהמוות,שר
אהבה;אנשיםמדוברתשפה;חפצים"עזובבו:

עצמףש~חצהמילה;בגדים;בהירהמחשבה
 shavהאסוננסלבן."אינסוףהנה /רף wוב

סיכון"קחידיים",("שלבהשירלאורךהחוזר
שורתאתמטעיןועוד>,שפה""עזובמחושב",לא

-משמעותבכפלהפרקכותרתואתהפתיחה
וכאהבההמוות,מןלגאולהאהבהשליכולתהכאי

 ,בדברהתלויהאהבהשקרית,בטלה,
~תה':גקהלא י~"ב~מותלדיברהקונוטטיבית

~ w א 1לש~מד~ת:שאר". · · · 
העזיבה,חיפזוןאתמדגישותנוספות .אליטרציות

המוותשלהגרוטסקיתהלהטוטניתליצנותואת
עלמדלגוהזמןאוזל;"הכלבכל:סדרהפורע
ומתהפךזז;הכל ]".[כברבוא קר"./קומות
הזר;אמרכך / /-טרקטריקונטרקנפתח

ממדמטביעההמוותקפיצת .) 23<עמיולקח"
ועלהחיים"עלהילדותיתבשבועהואירוניטרגי

שאלהגורלית.קיומיתלשאלההנהפכתהמוות",
שמחצה"מילה;הלשון:שלבכוחההמוכרעת

שלמראהכשלילתההיפוךובשרך."",עצמך
נטעןהואאף ,הסדרשל"התהפכותו"היש,

החרבשללהטהנו;כחהעמוקהבמשמעותו
העדןגןאלמבואהאדםעלהשומרתהמתהפכת

הנצח.חייעץואל
רוחעלמבשרהאהבה""שוואאתהפותחהשיר
,המתגנבטרויאניסוסשלבדמותוהמוותהפרק.
יצופו.ונפתחות""נטרקותשאלותמהומה.וזורע
בובהבתוך"בובהיקדש,פחהעולם ,יוטלהספק
האלתרמניהזרהחגאימתומכדלקה".בועה

שלבכוחהשובמועצמתבהתממשותה
כלעםשלוםלושיהיהצריך"אדםהאליטרציה.

מבקשתהדוברתאבל ,נחמןרביאמרהעולם",
לעצמו."מחוברשיהיהצריך"אדם-מזהפחות
נוספתבמחשבהאחרים".~בייםלחפשיתעהשלא

מזה".יותראולי-
לסיפורלהגדה,אינטרטקסטואלייםחיבורים
דליהשלממוכנת'ליבובה ,ושמשוןדלילה

יצחק,לעקדת ,לדיןחנוךשל'חפץ'ל ,רביקוביץ
שלולשירולדולילאגדת ,ועשיויעקבלסיפור
השבר.חווייתאתמעבים ,ועודהיינה,היינריך
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הוא"בטרם",שבפרק ,המקפץ ,הלולייניהזמן
גווניםמשנהרגליים;מרבה"זמןעכשיו

 .ה~יןאלבמנוסתו"
לאחורמדפדףחלום"טורקת"רוחהבאהפרק

שאביוילדאל ,ושברוחלוםאלהילדות,באלבום
במשחקבבור;נבלעוחלק"חד ,ממנונלקח

עדשספראחריגםיצאולאמכור;מחבואים
המתאביועלאהוב ,כעשיושהואהילדעשר".
הנוסעתממכוניתולמנחתו.להתרצותיכולשאינו
אך ,ממולהמדרכהעלהמתנכרבבןהאבמבחין
יכולאינוהילדהחלון.אתלפתוחימהרלשווא
בחלום;"רקאוליילדותו.תמונתאלעודלשוב
מתנשף".אותוידביקהאבהי;מהחסדאפסמטווח

גםהוא ,הספראתהחותםהפרק"רקוויאם",

 .בדןהאובחווייתכולוממוקדוהוא ,ביותרהארוך
הדוברתבדידות.וצינתכאבמבטאהפותחהשיר

הואהזמןבשינה.להתכרבלאלאמבקשתאינה
"התפריםייאמר:אחרובמקוםנפרםתפרקו

גםמלתעותיו"."סוגרהזמןלועוגם:כואבים"
ולהתמוטטות.לשברכמטאפורהוחוזרשבהמקום

ואילו-דברים"נחתכולאבפיזהאובבבל"רק
והיעדראדמהרעידתמבשרתהצידההנטייהכאן

אחיזה.אפשרות

להשיבוהרצוןה"בטרם"אלהשיבהתשוקת
הילוכואתולכווןהזמןאתלהפוךכנם,עלדרבים

שהזמןאלא ,כאןגםמפעמיםלידה,הטרוםאל
גוברת.ההרסותשוקתשרטון"על"עלה
יצירההרקוויאם,פרקדווקאאירוניבאופן

טקסישלולפיוטיםלטקסטיםהנכתבתמוזיקלית
מיליםבהיעדרהשתיקה.בסימןעומדאשכבה,
המוזיקהמטאפורתנוכחתהכאב,אתלבטא

מוסיקתהשפתיים,חישוקהאלם,ש~ןזpה,

גמורה."בלתיסימפוניה"כמוהמשיבון
אלפנימהמתגלגלמחוקקול"פסמתרסקת",
בתנועהמסמןשלנו/והמנצח"לילה;ההתחלה",

השתיקהתוכןכיהנההשתיקה".על 1ה 9 ~ך~
המוארך.הוא

היאלכתוב.שלאיכולהאינהשהמשוררתאלא

המילההזמן".אתלהעביר"בשבילכותבת,
מגיחהמקובלותלאשבשעותלתולעת,מדומה
אחרת,בווריאציהושבהנעלמת,הלילה,לטיול
אחר.בשיר

ידיהמעשהקולאז'יםארבעהמשולביםבספר
וברכהלפריוןסמלהדגה,שפעבן·דו.דיערהשל

עםמתכתב ,הראשוןבפרקהמופיעבקולאז'
נרמזתבוכבראך ,האירופיוהשדההיערשפעת

הקולאז'יםשלושתלעומתוהרשת.מלכודת
מאיים,גלובליכרךשלמראותלוכדיםהאחרים

פרדוקסלית,סבוכה,גיאומטריה .צדועלנוטה

 .אשרשליועבודותאתרעיהעתבתהמזכירה
מוצא,ללאמבוכיםעלהמלמדותפרספקטיבות

לשלוטהאדםשליכולתושאלתאתהמעוררים

 ·:·בגורלו.

קאופמןמזל

ערטילאיתעדינות

לסמדרקיץמסכתאדלהייט:עמוס
עמ' 34 , 2011עמדה-כרמלוחליל'

שירתלירית,עדינותשלפואטיתאופציהישנה
להוויה,האזנהמוגברת,מילוליתורגישותטבע

העבריתלשירהשאבדוופסטורליה,תמימות
אדלהייט,עמוסהאחרונות.השניםבעשרות

שדבורהמענייןהמשורראלה,שורותכותבלדעת
השיריתבכתיבתומנסההצעירה,שירתנו

"היסטוריהמעיןזוהיאותה.להחיותוהביקורתית
כפיהעברית,השירהמפתשלאלטרנטיבית"

המארשיםעליההשתלטואלולאלהיותשיכלה
ואחריהם ,ונסקישלתרמןאלשלהרוסיים

זך.של ,לטעמיפחות,לאהכוחניתהמוזיקליות
יעקבבשירתשראשיתהפואטיתאופציהזוהי

שמעונוביץ',שלבאידיליותואב,ואסתרפיכמן
למצואאפשרובימינו ,שטרןנחשלהטבעבשירי
 ,שימלהרולדשלהאוונגרדיתבשירהאותה

תיכוניתהיםבשירה ,פלועודדשלהטבעבשירת
עמוסשלהמופשטתובשירהפנקסישראלשל

אלדהייט.

במיליםהמשתמש ,·ציירמשוררהנואדלהייט
עדיןמורכב, ,סבוךמילולימארגליצירתכצבעים
מפלסטינה,איגרתהקודם,בספרואםומרגש.

הציונותשלסיפורה-כלשהו"סיפור"היהעוד
לנוף,וחיבורתמימותימיהמדינה,קוםלפני
עלילה.אין-וחליללסמדרקיץבשמסכתהרי

פרוזה,איננהשירהמבוטל.לאאומץלכךונדרש
לירית,שירהלהפךסיפור.לספרמחויבתלאהיא

רגעים,תופסתהיאהסיפור,אתנוגדתבטהרתה

כיוםהתרשמויות.רחשים,תחושות,הוויה,זרמי

ולירייםקצריםשיריםמוזר:כלאייםיצורנוצר
והשירהבכללהשירהבכיפתשולטיםמטבעם
נעדרתהליריתהשירהאבלבפרט,העברית
וסיפוריםקצרים.סיפוריםשלשירהליריות,
רגישותנעדרירבים,במקריםאלה,קצרים

פרוזה,אוקצרסיפורלכתובבמקוםלשונית.
שלאלאקצוצות.בשורותהסיפוראתמספרים
מצליח,שזהמקרים,ויששכזוטובהשירהתיתכן

רגישויותלאיבודגורמתהדומיננטיותאבל
לרגש.שמנסההסיפורחשבוןעללשוניות

כולוהספרסיפור.איןכאמור,אדלהייט,ואצל
מלאימילולייםמרצפיםהמורכבתמסכתהוא

אין.הסיפור?מהאבלקטעים,כ"ארגישות,
עלילתיתמסרגתלבנותלי~פשרוקריאותשלוש
הדוברהנםהארוךהשיר"גיבורי"ביותר:רופפת

ובלתימושגתרחוקה,קרובהנשיתונמענת
 ,וישראלייווני ,תיכונייםנוףהואהנוףמושגת.

ישנההשירבאמצעאחרים.לנופיםגרתהפלעם
המדעלמחוזות ,המחברעלהחביבההפלגה,
שובובהמשךיקום,ותחושתחלליות ,הבדיוני

התיכון.היםלנופיחזרה
לגיאןהשיראתהמחברמשווהסיוםבהערת

לקריאתרבריכוזנדרשהדבר.כךואכן ,חופשי



לאיבוד.ללכתואומץהמסכת,
שהשפהבשירהמדוברלאאבל
בסגנוןשלה,היחידהאובייקטהיא

מסמניםאלאלמשל'מאלומה
עולמותלפתוחשנועדורופפים

שיראמירה.אותימהלסגורולא
עלמוותראינוזהמופשט

הואהמציאות,על"העולם",
נשמהאחדותשלעולםמייצר
והזוימקומיתיכונייםעולםוטבע,

שרוצהשירהזוהיזמנית.בו

לדעתבלישממריאה,להמריא,

מילולייםצירופיםכנפיעללאן'
שםחופשי'בג'אזוכמומחשבה.ומעורריעדינים

כךואחרבתחילההמנוגןמוזיקלימוטיבישנו
גםכךולסולואים,לאלתורהנגניםממריאים
לאיבו.דהקוראאתמוליכההזאתהמסכת
עםנקצבהגלים;עלכקצףהכל"עכשיולמשל:
חוחיםבחים; qבבחלליםהנשרקותהרוחות
גדתהעדמן /הנגלדותהשריטותמןפתאוםפורחים

והמיליםקמיםהלשוןשלהלוחמים /הנקצפות
תרים;ותאריםשמותכפעליםבעצמיםנוגעות;
קרות;מטרבאצבעותבשיניהםנוקשיםומשחרים

גשמיתענניםנעורתמטח;ועודמטחניטחיםעוד

ומתעצמת.""

תמונתעדינה,למוזיקהמחויבמצלולימארגזהו

שפה.עםליריתנוף
היקוםבאפלה;נעותמסגדים"כיפותוגם:

קמיםלילותיו;לילהכלרגליועלקםהעתידי
שורשיבסבךעתיד;גופיכהתברגותנושריםעליו
המתגברהקורפכפוךעתידו;אתיונקיםעצים

לטלטלולהכריתועליו;המתקומםלילומגוף
בזיכרוןאליוהצףמחתולוהרביעית/מקומתו
ענוגנערהראשהער;הליליהרצףשבריהער;

כעתצחורכרעלראשךנעור;כעדצחורכרעל
עמוםכהדנעור;כעתהמדברשלהצימאוןנעור;

הרים".ביןשמתבקע

למדומה.מדמהביןקשרעלמקפידלאאדלהייט
רפיפותבכוונה.הקשראתמרופףהואלמעשה
לילותפירושמהלדמיון.אפשרויותפותחתהקשר

וקשר .כן ?נושרתהתבגרות ?כהתבגרותנושרים

עדעתידו.עלהחושבלמתבגרעציםביןנרקם
וכעת .בערטילאיותווקוהרנטיעדיןהמרקםכאן

לטעמי:טובות,פחותשורותשתימגיעות
אליוהצףמחתולוהרביעית/מקומתו"לטלטלו
אידיוסינקרטיות,תמונותשתיאלו-בזיכרון"
הופרדולמסגרתשייכותשאינןמדי'פרטיות

בזיכרונותשמדוברלהביןאפשרשנבנתה.
לפחותנדרשתערטילאיכהבשיראולםפרטיים,
ההמשךסמנטית.קוהרנטיותתמונתית,בהירות

מעברבווריאציות,מיליםעלחזרהמתחבר:שוב
עללאשהאהבההתקרבות,לשני'שלישימגוף
מדברי.נוףרקע

בכובדהקוראשלבראשומכהאינהטובהשירה
הקרבהמתמונת .עליהןרומזתאלאמשמעויות,

אפשרהנגלה,מהיופיהמדבר'רקעעללאשה
בכלללשירהלשירתו'יועץשהמשוררלהסיק

לנוףקשוביםלהיותולקוראים,
התיכוןלמזרחחיים,הםשבו

מתנכריםהישראלים,שאנו'
תיכוניתהיםוהאופציהאליו.
ישראלבשירתגםקיימתהזאת
רצףליצורבשירתוהמנסהפנקס,

היםלמדינותמדינתנובין

התיכון.

ארוגמקומינוףתמונתוהנה

אלגיתבנימהיקומי-בדיוני'בנוף
מודרניהמשךיחד'גםואידילית

"אךשמעונוביץ':שללאידיליות
חורקקיץלילככזבלילהאיזה

שלכתמיםציריו;צלעותיומתולעכרהיט;

עלנשוכותגלקסיותשינישקיעותיו;צוהב
בגלגליהבודדהרוחונגיסותשפתותיו;
המתקומם;היקוםגולגולתבאפלתהכוכבים;

מקיץהפלגהזריחותיו.""שלהשמנוניתבמכונה
איזה-היקום"גולגולתל"אפלתתיכונימזרח
השמנונית"במכונהגםכמוויפה,טעוןצירוף

זריחותיו",של
משהו'שכלתניתאדלהייטשלשירתואחדמצד

ברצףמינימליוידעקריאהמיומנותדורשת
דווקאשני'מצדוהעולמית.העבריתהשירה
הקשיםהללו'המורכביםהמילולייםהקירות

למשוררהמאפשריםוהזרהמרחקיוצריםלפענוח,
אלה:כמווישירות,מרגשותשורותעםלהגיח
כחשמל;הקוצףנעורינוקצבגולשעוד"האם
הגבעותביןשלנו;העבותביערשרכיםמתיר

ההתברגותפירזתהעמוק;השוניםויםהמוריקות

הסבוךבערבפלנטות/זרימתכפנסיםהנוצצים
מחשבהשלרוגשביםצוואר;עדשקועעדכיער

נפסעעיקשת/מחשבהשל;קפואביםבוערת
שלאפורכיםנוטפים;עפרגליענןמרבדכעל

ילדשאלתישירה,אמירהאחדמצדעיקשויות",
כמעט-נעורינו"קצבגולשעוד"האםכמעט:

המבוגרבתוךהאםביאליק.שלנעורי""איהכמו
צירופיםשניומצדוחלומותיו?הנערחייםעדיין

שלאפור"יםכמו-יותרומרוחקיםמפתיעים
עםקונקרטיהמתיךאמיץצירוף-עיקשויות"

מופשט.

דרכואתממשיךאדלהייטעמוסשלהרביעיספרו
וחדש.ישןהמצרפתהעבריתבשירההייחודית

למעטים.נועדהזוששירהעלמעטצרלעתים
לעתיםנפקד:לאהמשוררשלחלקוגם

אתמרופפיםהחופשיוהאלתורהערטילאיות
ספרבצדשולייםטענותרקאלהאבלהלכידות.
והשירהבכלל'השירהשלשכוחההמעיד

במותניה.עודהעברית,

גלעדיוכל

ידידותיביקוד

 1rחצי
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עשר .השירגיבורתתופיע·עשרההאחתבשורה

מעולם,החימום.להקתהןהראשונותהשורות
פיזיקה.הרבהכךלכלנמלהזכתהלאכנראה,

שאפילוהריטובה,בשירהפוגשתכשפיזיקהאבל

ים.משתגחוקיה

סומקרוני
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ו
מוחצתומכהליטוף

הוצאת ,לאחורפוסעלכישקד:מלכה
עמ' 78 , 2010המאוחדהקיבוץ

מוקדשלאחורפוסעלכישקדמלכהשלספרה
בומתואריםשק.דגרשוןפרופ'אישה,לנשמת

אהבתשלנביטהגםומחלהשלקשיםימים
"בהרכנתהסוף:עדלבין'שביןוהימיםהנעורים,
אותם"ועוקדתמיטתם;מזבחעלצוואר;
ואתאותהמתארתשקד .) 21עמ'מצב'('תמונת

ובצבעבמראהדומיםעיניים,גלגליכשניבעלה
ובקהות.בחדותבטבע,שוניםאךכתאומים,

הלילההאהוב:האישמחלתעםלהשליםקשה
כהר;גאוגליוחמרו;"מימיומאיים","כיםרובץ
דבקועיני ...עיניאתצרבניתז;קצפו

לרחוש;הוסיפואזניובקונכיותלקרקעיתן;
וכך .) 10עמ'('הדים'פשר"המבקשיםהדים

אוזניה,בקונכיותהרוחשפשראתלהביןמבלי
מייללהלילהבשמיה,מנמנמיםכבדיםעננים
סוסיבצפון'חורףכמוארוךשנתה,בתוך

יותרשלגז"בפולבדהרה:חומקיםהרגשות
('סוסים',שיעצור"אדוםלאורמתפללתממאה,

אתשומעתהיאהשימוריםבלילות .) 14עמ'
ונזכרתחלוד'מרבזבצרימההמדדותהמיםטיפות
וחיבקוהחרמוןמןגלשואשרהמרחקיםבהדי
עורקי;בתוךחלודה"קולחתהיוםילדותה:את

אפילו ...מנשוא;מתישבכיורהמיםוקול
עצבים".שלמשחקאיתימשחקותציפורני;

ימיםאלהים,רוחאל .לאחורלבהפוסעלכן
החבויההחורשהאלולפנים,לפנישלטובים

האקליפטוסיםסוכתהשיחים,סתראלבחגורים,
היונים,שלהאהבהבשפתלרוחסודוהלוחש

ערסלמתמתגעגע,זקן'רומנטיקןכמוולבה,
עדיןהמתוק;המלוחבריחמוצף;"עדיןברוח

 .) 16<עמ' " ...כאזנרגשצופה;

לשבתשובמייחלתלנס,אולימחכההדוברת

משערוקווצהואוליחול'כבימיהקפהשולחןאל
תרפרףוהחולה,אהובכךהכלהאיששלהאפור
שערה.קצותעדבמקרהותרחיק

לתהום,לבדהכצונחתעצמהאתמתארתשקד
המוגפים,ריסיהלתריסימבעדבאישמציצה
המרחבאתומודדכאסירבלילהסובבכשהוא

אתלעוררלאמשתדלהחדר'חומותשביןהצר
מצער.המשוגעתאהבתהאתרחמיה,

האשפוזמימישיריםחטיבתמופיעה 24בעמוד

כבחבלבך;תלויה"אהבתיצדק':ב'שערי
אלתחתית;מבורמשקיףאתהאבלהטבור;
רוטןהרנטגנולוגהתליה".חבלשלהגבהים;
מפטירכחבילה,אליההאישאתמגלגלכמאשים,

כמכותבאוזניהועוינותזרותהנשמעותמילים
טאטאהלב;תאיכלאתהלב;את"אטוםמצרים.

כמולהצטברשהעזהכאבאתדפנותיו;את
כאמצעישקדמציעה ," ...אותו;אפסאשפה;

 .) 27<עמ'החוליםבבתילמבקריםעזר

"הדים"הראשוןהפרקאתחותם'פרידה'השיר
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הפרידהשלומדייקנוקבבתיאור ) 30<עמ'
נפרדים;אנחנומילים;ובלי"לאטמאהוב:
כאבעדימתהדקותבזו;זונכרכותידינוכפות

כמואצבעותינו;פוכריםאנואחרומתרפות;

כריתלהתקשח/ממאנותהןאךצרה;בעת
 " ...משיית/בנגיעהלכרית/נושקת
האחרים,במתיהשקדנוגעתהבאיםבפרקים

אךהעולם,מןנפטרושאמנםואמה,אביה
וקיימים.חייםהםבתוכה

בחדותמתוארות ) 43<עמ'מכאן""הרחקבפרק

כיונים"היינואהובה,ושלשלהנסיעותיהם
המית ...דעתנואתטורףזראביב ...מנתרות

אהבה".מהבהבתולפתע ...מפכההמים
ליהתקמטה"בפריז :) 46<עמ'פריזהעירעל

קרםמצאתילאלה·פייטגלויובכלהנשמה;
בדליפניה;בעורעכורה;סייגהעללהחליקה;
שםאפור;בסחיצפיםמתים/עליםסיגריות/

באה;הרוחואיךאהבתנו;חלקתבזכרי;בכיתי

בה".והפיחה

עםשקדמזדהה ) 49<עמ'אחר""מדרשבפרק

במלאך:הנאבקיעקבעםוגםאמנו'רחל
בי;נשמתיעודכליוצאת/אניגם"כמוהו

מנוקתאלברקי;מימדדהומנוצחת/מנצחת
;ושוכחת".זוכרתיומי;

עלמדברתהיא ) 57<עמ'דיומא""שיריבפרק
בשחור'ונשיםבמדיםגבריםעלהמלחמות,
לכריהנפשהאתוהופכיםהארץאתהממלאים
ומיותרת.אפורהזכויות,משוללת

עלמדברתהיא ,) 65<עמ'סביב""סובבבפרק
לאעצמוועדימעגלותעצמואליההולךהאדם
הזולת,עלהמוותרהזקןעלאוזלת,והדרךבא,

אומשכבם,עלנחיםכברמזמןהטוביםזולתיו
לשכוח.מעדיףהואהרעיםואתלנוח,הולכים

לבדו.האדםהיותטובככתוב,שלאמגלההוא
רגלו'עללוחצתהחדשהנעלובהוצאות,ממעט
כיורואהבישןודבקחוזרלחלצה,ממהרוהוא
אתלעתיםמאירה;אמנםהמתה"אשתוטוב.

אתכמולראותה;,לומתירהאךלילותיו;
מכבר;חדלוהזרותאהבותיובחנכה;הנרות

מחלומותיו".אפילו ...נמחקזכרןלעוררו./
 ) 73<עמ'לחתום"או"לכתובהאחרוןבפרק

ביןובכוח,לאטהזורמותהמיליםמתוארות
הקשות,אתעוקףנחל'כמוואבנים,מהמורות

פורץכךאחרנגנז,כובש,הרכות,אתלוטף

לאט,להתפתל'לשובכדיומתנפץ'מתנפל
מגששות,מיליםכמולזרום,להתרפק,
שביל.להןלפלסמתעקשות,
ומלקקתפצעעלכמומיליםזורההכותבת
מושכתבחוורונה;בושה"אשהכמובלשונה,

צובעתרועדים;עפעפייםעלשחור;בעיפרוןקו
במראה;נשקפתאחרפסטל;ורודשפתהאת

נבכיבתוךעצמה/סודומחפשתאחרת/כמישהי

 .) 76<עמודצלמה"

בשיריוהנוברזקן','משוררבשירמסתייםהספר

כמואליו'שחזרהזר'ילדותובכתבהישנים,
אליהם,חוזרהואתיקוןשלבלילותנשכח.אהוב
הטוב,שירואתאבל .מעטמוסיףהרבה,מוחק

יוכללאגםולכןכתב,טרםבעיניו'לפחות
לתקן.
הספרותחוקרתשלהזההנפלאהשיריםספר

משוםמיוחדתלבלתשומתראוישקד'מלכה
בסיסי'אנושי'צורךמספקיםששיריה

שירהזוהירגשי.ובקתרזיסביופיבאסתטיקה,

ואתההיגיוןאתעוקפתהלב,מןהיוצאת
בליטוףאםבלב,ישירותונוגעתהביקורתיות

מוקדשהספרזאת,מלדבמוחצת.כמכהואםנעים
שקד'רגשוןפרופ'והיקר'החשובהספרותלחוקר
 ·:·תלמידיו.היינושרובנו

גרארון

מכווןצליל

עמדההוצאתמתקנת,חוויהברבי:דוד

עמ' 80 , 2011

ממרחקנובעותמשמעותיות/למילים"מקשיבים
ישן;זיכרוןשלבטעםצרובותאחר./זמן

שלאבולוציהברור;לאסתורעברעלנשענות
בתוךההישרדות/יצראתחושףמגושם;תחכום

 .) 71<עמודמתקנת"לחוויהמשתוקק;גוף

מקשיבהברבידודהמשוררשלהמוסיקליתהאוזן
הבגרותכיסאביןהמוקלדותהמיליםלמקצב
צרובכזיכרוןהואעליושעברמההילדות.לערסל
יפהההווה.בינתמולאלילדעיןשלבתודעה

והראייההשמיעהמנוףזמןבמרחקיהתבוננות

זאת .חייובמסילתאותהנושאשאדםחוויהשל
ואוספתביניים,בתחנתעוצרתשנותיוכשרכבת

רצוןבעצםהואכשהיעדהמשא,לקרונותחוויות
לאשעדייןחמישיכמימוהעבראתלשנות
שלהדמיוןבסרטלעתידחזרהכמואוליהומצא,

הזמן.שעון

סניף;כמופנים.טיסותמנתקת/קטנה"מדינה

מעטים;מאכיל;בודדקיוסקממשלתי;משרד
עירמאילת'/הבאים'ברוכיםמתנוססת:כותרת
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שלקצהחפוז/חו"לרחוקה;עיראחרת/
חוזרתוהיאצרה/בעתלברוחמקוםמדינה;
לעצמה;להסבירמנסהגעגוע./רוויתמשם/

המהומה".כלחיתה;מהעל
לפנינופותחתברבידודשלהמתבוננתהעין

ומלחיןרחובזמר

עירום,מולעירוםבוסרן:בנימין
עמ' 80 , 2011קשבהוצאת

שלהראשוןספרובהוצאתידלושחיתהכמי
<גווניםעצמיאצלביקורעורךבוסרןבנימין

עירוםהחרשספרועםאותושאשווהטבעי ) 2007

נראהדברשלבעיקרו .) 2011<קשבעירוםמול
השירמגמותאתומשכללממשיךבוסרןכילי

מגיעוגםהראשוןספרושלהארוךההגותי'
חדשים.לגבהיםהנוכחיבספרו

אחרים,<בצדלביאתששבהבשירתובולטמוטיב
לדברלשאוףאוכל'לאבשירלאתרניתןכמובן>

שלהמוטיבהחדש:בספר ) 67<עמ'יותר'טוב
ברכבתהרחובזמר"המלחין".ושלהרחוב""זמר

הייתיחיי!שלמהמדינאי"יותראומר:התחתית
"כשאניאומר:המלחיןואילושלהם."ההיסטוריון

זזאניהרב-רובדי;המבנהאתלהתוות;מסיים

היסטוריוןהואהרחובזמר " .•.ומתבונןהצידה

המציאותבפרטיעוסקוהואחייו'באמצעחייושל
הואהמלחיןואילואותם:פוגששהואכפי

זמניים,עלמבניםשלאדריכלהגדול,המתזמר
לינדמהמלמעלה.אוהצדמןעליהםהמביט
לאיזוןהמוטיביםשנימגיעיםהנוכחישבספר
גוברתהמלחיןידדברשלבכללוכיאםמרשים,

שלידוהקודםשבספרבעודיותר'קצתכאן
'גדולהבשירלמשל'העליונה.עלהרחובזמר
שבו ,) 72<עמ'הראשוןבספרמתועדת'לא

מבטהמנקודתאירופיתהיסטוריהפיסתמתוארת

עליה,פסענפוליאוןוינאית:מרצפתאבןשל
דילגוהיטלרשלהמרצדסוגלגלהאנשלוסמצעד

לעננימתחתמקומי.ממטוסרחףמצלמתשלזום
עירבהמראה,החלוןמעיגולנשקפתישראל'
השהיתעיר .שלנוהדרכיםבמפתהדרומישבקצה
חיתהימיהשבראשיתהמדינה,שלמשנה''סניף

רצוייםלאתושביםהוגלושאליופרועמערבמין
ועיירתהמכושף,היםלמדברתל-אביבממדינת

 .מעטים"מאכילבודד"קיוסקשלבטעםנופש
לברוחמקוםלארץ'חוץמתחושתבושישמקום
עדהיומיום.ומטרדותמאיימיםמטיליםאליו

תחתדקותבחמישיםהגדולהכרךבתוךלנחיתה
מהמתקפלתבמזוודהכמואורזיםהרקיע,סרגל

המטורפתלמציאותוחוזריםבאילתשהשארנו
וחוזרתהשקט,אלשנסהאשהכמואווירי.מרחק

-וחשבוןדיןלעצמהונותנתהמהומה,לבאל
הזאת.הבריחהכלחיתהבעצםמהעל

לחכי;כפולאספרסומבליח;מחשבות"ערבוב
אמי;לשפתקרובהמוכרת/שפהשומעיערב;
/זוכרהומוגנית.ילדותבצלילים;דבוקהילדותי

השדות/אלבבוקר;שבאותאלההדמויות/את
אבי."אתמחפשבשדותיהם;אניעכשיו

אתמכפילילדותשלדיסקיםהצורבהמוח
אתברביחושףאקראיבמפגשכאשרעוצמותיו

שפהשדות,מתארהואבמושב.הולדתושורש
ילדותשלאוריינטלייםצליליםמאמו'שינק

בדמעה,קוצרתאשהזריחה,שלשחריתבפלחה,
לאחלבכדיומובילבאצבעותיוחולבאיש

לסוס,רתומהעגלהעלמשפחתיתמרפתמפוסטר
משוררממול.הגבעהבפאתיהאיסוףנקודתאל

שומרהואלפרח.הפךגבעולמאיןשוכחאינו
וקוטפותהאדמהאלהנכפפותהנשיםצלליותאת
אקספורט.תנובהשלהעץתיבתאלהבשלאת

הואלו'מוכרהכהבשדהגרבוכשהואעכשיו
לשמיםבסערהשעלהאביואהבתאתמחפש
גבועלנושאהואגעגועכמה .חייוחלבבעגלת
שלפעםשהיההשדהלביןבינוחוצצתגדרשרק

 ·:·ילדותו.

אליאסאבי

זרע.רוויישתןעליההטילהשיכורהזונהמעליה,
אינו ) 61<עמ'החדשבספר'העיר'השירלעומתו
עירשלבנפילתהאלאספציפית,בעירעוסק
נפלהלאהעירהמשל.דרךעלומבוצרתאדירה
מגיניה,אושלה,החפירחומותיה,ביצוריה,בשל
"זמרשכמוופקידיו'הישן"המכס"יבתבשלאלא

גדולתה.תחתמלמטהחתרוהרחוב"
'עורךהראשון'הספרקרוישמועלבשירגם

הדוברעצמומקיף ,) 14<עמ'עצמי'אצלביקור
משפחתית.היסטוריהשלמוחשייםבפרטים

קטעימגרות,ישן'פסנתרעתיקים,חפצים

משורבטות,מחברותמצהיבים,עיתונים

מול'עירוםבשירואילווכדומה.תצלומים,
פרטי ,) 37<עמ'החדשספרוקרוישמועלעירום'

שהאדםרקלאוהולכים,נמוגיםכמוהמציאות
עצמוהואאלאהתקופתיים,לבושיוכלאתמשיל
ונעלם.הולך
בשירהמובהקביטויהאתמוצאתזוהסמלהמגמת

הנפתח ) 4 7<עמ'שמו~ה 8הספרההיאשכותרתו

כך:

-סצ'מושרנפלא",עולם"איזה
נשמע,מהאומריםידיים,לוחצים"אנשים
 " ...אותךאוהבאניאומרים,ובעצם

אחת,בספרהזאתלציירארצהאם
- sב-כנראהאבחר

לסימןגונייםהרבהחייםאתמקדרכמוהשיר
אנכית,ניצבתהיאכאשר . 8הספרהשלרגפי
ובעיקראדםדמותעיגוליהבשנימזכירההיא

אופקיבמצבואילווירכיים><ראשנשיתדמות
אםהנצח.סימןאינסוף,שלהמתמטיהסימןהיא

והעלהזמניאתהמצייניםהמצביםשניתרצו'
וה"המלחי."ןהרחוב""זמרסמליגםהםזמני'
היסודותשניאתשמערביםהשיריםאתאוהבאני

בעיניביותרהיפיםהשיריםאחדלכן' •הללו
הכותרתבעל 55בעמודהשירהואבספר

 Das Konzert im Munchnerבגרמנית
Stadtmuseum . אמנותומגיעה ,לדעתי ,כאן

לרמההמשוררשלוהרעיוניתהלשונית
לאולםמתפרצתהאמבולנסיללתוירטואוזית.
שלמיתרלכלישלישייה<לנגינתהקונצרטים

ויוצרתהשירהללשוןהשוקולשוןבטהובן>
נפלאה.מוסיקליות

השאר'ביןחייביםאנוהזההספרשליופיואת
שטרנברגליאורלמתרגםגםלמשורר'מלבד
 ·:·נפלאה.עבודהכאןשעשה

לזיתןעמרם
הספרבהשקתדברים

 2011יוני-מאי
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ו
רחמיםולאחסדלא

ואנשים,עכבריםשלסטיינבק:ג'ון
הקטנה,הספרייה ,ניצןטלמאנגלית:

סימןספרי ,המאוחדהקיבוץהוצאת

עמ' 139 , 2011קריאה

בעבריתלאורבהוצאתהמפתיעמשהוישאם
זאתהריואנשיםעכבריםשלהנובלהשל

 1937בשנתשנכתבההנודעת,שהיצירההעודבה

תהילהסטיינבקג'וןהאמריקאילסופרוהקנתה
רקלעבריתבתרגוםמופיעהמיידית,כמעט
שנים. 74כעבוראלה,בימים

גםכמועניין'מעוררהתרגוםהדברים,מטבע

שללשמהפרשנותהעניקהשהמתרגמתהעובדה
עכבריםכ"עלבעברידועהשחיתההנובלה
החלכמחזההועלתהאףזהשםותחתואנשים"
שלשונותבהפקותהחמישים,שנותבראשית

בכךהתהדראגב,סטיינבקבארץ.התיאטראות

ספרותית·בסוגההכותבהראשוןהסופרשהוא

ספרותי<טקסטוייחודיתמובחנתתיאטרלית
סוגהשינוי>,ללאכמעטכמחזהלהעלותושאפשר
 • Buming Brightבנובלהלשיאוהביאששכלל

השירמתוךפראזההואואנשים"עכברים"של
המאהבןהסקוטיהמשוררשכתב'לעכברה'

הלאומימשוררהנונס,רובוטהשמונה-עשרה
מהשירשורותארבערבים.בעיניסקוטלנדשל

תמציתמעיןמהוותבת-זמננו>לאנגלית<בתרגום
כולה:הנובלהשלהמרכזילרעיון

The best laid schemes of mice and men 
, Go often askew 

, And leave us nothing but grief and pain 
! For promised joy 

סטיינבקשלהנובלהאתהמאכלסותלדמויותגם
במקוםוכאב"יגוןאלאדברשלבסופויישארולא

המובטח".האושר

המשבררקעעלשנכתבואנשיםעכבריםשל
שלהראשוןבשלישהגדולהאמריקאיהכלכלי
החלוםשלהמורכבסיפורוהואהקודמת,המאה

דמויותכמהשלסיפורןוזקברו;האמריקאי
עודבים· ," hobos "שניוג'ורג',לניבהןשוליים,
שנמלטולאחרמבודדת,לחווההמגיעיםנוודים,

ג'ורג'שלחסותובןסמול,לניאחר.ממקום
רפה·ענק ," gentle giant "מעיןהואמילטון,
משענתוהואהפיקחג'ורג'ואילושכל

יכולאינושלנישלו'המציאותפרשןהמנטאלית,
רבי·השנייםשמותנשמעיםבכדילא .בלעדיו

שמואתמאזכרהאחדשלשמוואירוניים:רובד

'גןאתשכתבהאנגליהמשורר ,מילטוןג'וןשל
האוטופיהעדןגןברור:<וההיקשהאבוד'העדן

משאלתבגדררקיישארלומייחליםשהשניים

 ,כאמורהנו' >'ןטק'< ,מול Q ,השניואילולב>
מתבררכך-הרבהפיזישכוחומגודלבחורדווקא
שיובילוהואחולשתומקורגםהוא-במהרה
ללטףאוהבלנילאובדנו.דברשלבסופואותו
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 ,להבדילונשים,ארנבים,כלבים,גוריעכברים,
ומהמותרמהאוכוחוגבולותאתלהביןבלי

שנגעלאחרהחווהאלג'ורג'עםנמלטהואאסור.
דבברוהואשםללטף>רצה<רקאשהשלבשמלתה

שלהראשיהמניעהואשלניאףמזה.חמור
והיאבמהלכהמתפתחתאינהדמותוהעלילה,
'פשוט'הואלנירבה.במידהפלקאטיתנשארת
יששינוי;ברואינוהמילהשלהטוטאליבמובן

ביתרלמייצגת,דמותואת<שעושהפואטיתוםבו
אפריורישמזמנתבמידההגנהחסרוהואשאת>

הסיפור.אתשתחתום ,שלוהטרגדיהאת
פוגשיםוג'ורג'שלניהדמויותשלשונותןאףעל

ממבטהנדמהמןביניהןהמשותףרבבחווה,

מעניינתקטגוריזציהעושהסטיינבקראשון.

אתהפותחת cהאות ,חיצוניבמאפייןשלהן

 ,ק~דיקרףקס,קלרה, ,קרלסוןקולי'כינוייהם:
.שלסימבו.לייtנלמייצגיםאותםשעושה·מה

ממש.שללדמויותמאשריותראנושתכונות
פיזיתונכותעמוקהבדידותהואלכולםהמשותף

כתבהנובלהפרסוםלאחר<כשנהרגשית.ואף
שהואהחברותלערךובנוגעבהקשרהסטיינבק

מוקיר:כה

" Try to understand each other " 
עוצמתלעומתחיוורתנשארתזושאמירהאלא

 ,הקצרהטקסטמןהעולההקיומיתהברוטאליות
הדמויותשלחלקןהמינגוואית>.בחסכנותהכתוב
בניסיוןאובהכנעהמצבןאתמקבלותהאלה

רגעלתקוותמתפתותשהןהגםכנוע,התרסה
לקנותבחלומםאותןמשתפיםוג'ורג'כשלני
אךצנועיםחייםבהולחיותמשלהםחווה

זהבעלחולמיםאינםהאלההאנשיםעצמאיים.
ניתןבלתיאינווחלומםברחובותמתגלגל
קולישלאשתו-נורמלייםבתנאיםלמימוש

בסיפורכמווקרףקס,וק~דישחקנית,להיותרוצה
זהאחרזהמצטרפים ,טיפוס~אמריקאיילדים
החלוםמןחלקלהיותהתאביםשלהמתארךלטור

שברשנותהןשהשניםאלאלכאורה,הפשוט
אינםצנועים,שהםאףהחלום,ומושאיגדול

באשליהשמדוברחושש,ל~ד,הקוראהשגה.בני
הישרדות,במלחמתחלקנוטליםשהםגרידא;

ג'וןשלהערתונכתבתהשורות,ביןלא.ותו
שיעורהיאהנובלההאנוש:חולשותעלסטיינבק

עלתהייההאנושי:האופישלמהותועלמאלף
עובדישלתגובותיהםוהחלש.החזקשלמהותם
ד'סטיינבק,אליבאמוכיחות,לניכלפיהחווה
אלאפוגעניתברשעותנוהגיםהחזקיםרקשלא
העקוםשגבוקרףקסהחלשים:דווקא,ואוליגם,

הזוכהובודדצינישחור.כינויו'אתלוהעניק
אתבודקטהורה,גזענותבגללרקמשלולצריף
דמעות:עדלניאתבהבהילושלוהרועגבולות

וכילבלי-שובכנראההלךשג'ורג'לואומרהוא
בתורה,בעולם;לבדולהישארנידון ,לניהוא,
שלכאשתורקהמזוההדמות-קולישלאשתו
וחייהרעיםואיהיששב ,'הבוס'.שלבנו ,קולי

לינץ',בושתעשהקודקסעלמאיימת-משמימים
האמורה.בתקופהמופרךלאוכללאכזריאיום
חמום·מתאגרףגםשהוא ,קוליבאמצעותואילו
כשהואשהכוח,אותנוללמדמבק.שהמחברמוח,

בחולשה.בעצמומקורו ,בחלשלרדותכדימנוצל
במידהבפנינומציגסטיינבקללני'באשר

חולשתוכימורכבת,תמונהתחכוםשלמסוימת
דווקאגלומהלמוות,ה'מלטף' ,לנישלהפטאלית

מודעהואשאיןנשלט,הלאהפיזיבכוחו

וחסרחשוףאותוומשאירהבו'השימושלתוצאות
 .לחלוטיןהגנה
החווהבאישלהאנושיותההתנהגויותבקשת
איש-אישהמוסרי.הממדלגמריכמעטנעדר
אוזובדרךתפקידואתשמסייםומי .לנפשו
קטועהזקןלק~דילכלבים.שייזרקסופואחרת,

תועלת,להביאעודיוכלשלאליוםוהחרדהיד
וקרלסוןגור'היהמאזברשותוהנמצאכלביש

קנדימדי.זקןהואכירקלהורגלהוציאומחליט
מישלאפסותועלעצמו>:<ועלכלבועלמקונן
צריך"הייתימשמעות:אומטרהחסרישחייו

לתתצריךהייתילא,ג'ורג'.בעצמיבכלבלירות
ופניואומרהואשלי",בכלבלירותזרלמישהו

 ,האכזריהעיקרוןעםמסכיםהואכאילו ,הקיראל
הכלב,המתתהראויה.החסדמידתאתמבקשרק

עלפרפראזההיארחמים,ולאחסדלאבהשאין
הסיפוראתשתנעלאדם,שלהחסדהמתת

הזהשלמוותהקוראשלתובנתואתעודותעמיק
בסופוהיא,גדולההכישהרחמנותרבות:פניםיש

ההפך:ולאהאולטימטיביתהאכזריות ,דברשל
לני'שלבעורפושנוריתהיחידההירייהשעם
אתגוזרתשהיא ,האוטופיהחווהחלוםגםנרצח
אםתוחלת,חסרילחייםוקנדיקודקסשלדינם

הנפטרג'ורג'שלדרכועלנקרהבשעה,בהכי
חדש.חופש ,רפה-השכלשלמעולו
עכבריםשלכגוןטקסטתרגוםהדברים,מטבע

ראשיתשלקליפורניתבעגהשנכתבואנשים
למתרגם.מורכביםאתגריםמז~ןשעברה,המאה

והצבעוניתהעכבותחסרתבשפתםמלאההנובלה
שהספרלכךהביאהשאףיום,קשיפועליםשל
בארה"בהספרבתילספריותלהיכנסהורשהלא

אתחריפותהבכלמעלהגםהיאשנים;במשך
אוהמקורלשפתהמתרגםשלנאמנותושאלת
הדיוקאת-יותריקדשמה ,דהיינו ,היעדלשפת

דוגמאותכמהישבנובלההקוהרנטיות?אתאו
המשפטתבניתמהעברתהנובעתלבעייתיות



היא יכ"."למשל:העברית,אלמה'אמריקאית'
שאינהבחיים"אחתראיתיאם·עכברים,מלכודת

מארנוןהנובעהקושיאוהעברית;על'מתלבשת'
שבאנגליתהעובדהלמשלמשמעות,רובדי

' hand ' וסטיינבק ,עובד ,פועלגםפירושו
דמויותיו:שלהידייםבכפותרבותמתמקד
שלהקטועהכפתו ,לנישלהענקיותכפותיו

שהםלהראותנו ,קולישלהמרוסקתידו ,ק~די
אח.דממובןביותרונכיםפגומיםרי·תועלת, oח

 ,זוכגוןנקודהמאירהחיתהשולייםהערתאולי
וגםרבותלתמותמתייחסתהמתרגמתכיאם

העינייםמאירתהדברבאחריתהידייםלנושא
שלה.

טעותזוהיהסוף"קניביןהחליקל"הנחשבאשר
שניהםו'סוף''קנה'שכןגרידא,בעבריתנפוצה

לתרגוםפלילית""שדלילה ,ואכןשונים;צמחים

שניתן<קטינה " jail bait "הסלנגיהביטוי
נשייםגופנייםנתוניםבגללכבגירהבהלטעות
משמראינואוליאבל ,ונועזמקוריהואבשלים>

לצייןראויזהעםבאנגלית.הביטוימשמעותאת
אחרות,בחירותשלביםנבלעתזושבחירה
לעבריתהתרגוםאתשעושות ,מאודמוצלחות

 ·:·ואותנטי.קולחלטוב,

שמשעזבה

האימיםשגרת

החרשים,חמשתביתאסלאם:נאדים
מטרהוצאת ,ארמוןתלמהמאנגלית:

374 ,201 t 'עמ

האחרוןהעשורבמהלךנכתבוספריםמעטלא
המלחמהבזירתהישרדותועלהנאבקהאדםעל

מעטלאבאפגניסטאן.מדםוהעקובההכרונית
בהחלטזוהילעברית.גמרתורהאלההספריםמבין

מרשימה.ספרותיתחשיפה

אינוזיכרוניאםהראשונה,חיתה'מטר'הוצאת

אתהישראליהקוראעבורשהסיטהאותי'מטעה
הספרותבימתלביןבינושחצץהשניםרבהמסך

גוליםבידינכתברובהאםגםהיפה,האפגנית
הוציאה-2004בכברבמערב.החייםמהגריםאו

שכתבהעפיפונים,רודףהספראתלאור'מטר'
קודםשנהבמערבאורראהואשרחוסייניח'אלד
בעקבותבינלאומי.מכרלרבמהרהעדונהיה

לאורותתודות ,השארביןהספר'הצלחת
המתרחשאתבהרחבהשסיקרוהתקשורת

אשראלקאעידהשלהביתבסיס-באפגניסטאן
בארצותנוראטרורבפיגועיהעולםאתזעזעה

הצבאיתהמתקפה . 2001בספטמבר 11ב·הברית,

הפיגועבעקבותהמערבוצבאותארה"בשניהלו
האסלאםכוחותנגדאלהבימיםגםוהמתנהלת

אפגניסטאן'ברחביהג'יהאדוטרורהקיצוני

הבינלאומית.הלבתשומתאתלמקדממשיכה

מדווחתאלה,דבריםכתיבתבעתממש
במדינהההרגשרגתעלהבינלאומיתהתקשורת

נהרגווילדים,נשיםכולםאזרחים, 14זו:
טאליבןלוחמיעלנאט"ושלאוויריתבתקיפה
שוטרבמדילבושומתאבדאפגניסטאןבדרום
והרגמאובטחמתחםבתוךעצמואתפוצץ

שגרה.שלאירועמשטרה.ואנשיחייליםשישה
החושיםחמשתביתהספרשגרה.שלדיווח
זו.אימיםבשגרתנוגע

גוברוהענייןהעפיפוניםרודףהצלחת
לתרגםנוספותהוצאותדחפובאפגניסטאן

בעומקהנוגעיםמצוינים,ספריםלעברית
השקועיםאנשיהושלאפגניסטאןשלהסיפור
ספריםברשימתיומיומית.הישרדותבמאבק

אלף<כתר>,מקאבולהספריםמוכרבולטים:זו
פרוונהשלהמסע<מטר>,זוהרותשמשות
נוסףספרואחרים.<כרמל>סיא·סאר<שוקן>,
<בחלקו>הואאףוהמתייחסבאחרונהאורשראה

<כתר>.צרוביםצלליםהואלאפגניסטאן
מניפתהתרחבההאלה,הספריםלשפעהודות
לעובדההיוםהמודעיםהישראלים,שלהידע

מלחמהזירתרקלאהיאאפגניסטאןכי
מעצמותביןהעימותעקבבאכזריותשדיממה

אתערערהואףהקרההמלחמהבעידןהעל
כעשורשקרסההסובייטית,האימפריהעוצמת

 o א(' t O;י oןאד•

-.---·~.-~·-··-- ·--.-- )",'"יי

הקורא .לאפגניסטאןפלששצבאהלאחר
מובלעותלצדאפגניסטאן'כילמדהישראלי

גבולעמההחולקתבפקיסטאןמשמעותיות
שבהפוסקת,בלתימלחמהזירתהיאמשותף,
האסלאםלשירושמאבקארה"במובילה
הג'יהאדיסטיהטרורזרועותולקטיעתהקיצוני

הספריםלשפעהודות .מטעמוהמופעלות
אפגניסטאן'כיהישראליהקוראלמדהאלה,

גםהיאהמזה"ת,מזירתגיאוגרפיתהרחוקה

הגדוליםאחדוענק,צבעוניפרגיםמרבד
אוכלוסייתאתוממכרסמיםהמייצרבעולם,

ארנוןעדילדיה,אתזהובכללאפגניסטאן
המערביהעולםאתמציףבעתובהההכרה

גםחושפיםאלהספריםהנרקוטיים.בחומרים
אמנותיותופניםהיסטוריותפנים

הציוויליזציותשלהתרבותששכיותבאפגניסטאן'
הענקבפסלישיוצגואלהכגוןהאחרותוהדתות

ב·הטליבאןשלטירופובחמתנהרסובודהה,של
2001 • 

מובהקבאופןהמאפיין-הספריםלכלהמשותף
האנושיהסיפורהוא-החושיםחמשתביתאתגם

אנטילמעשהשהם"הגיבורים",שלהמטלטל
לאותהשנקלעואנשיםהםמובהקים.גיבורים

אתיום,כלרגע,כלהחוויםמייאשת,סיטואציה
אתגםכמולחייהםסיכוניהואתהמלחמהאימי

שלהיסודערכיקריסתהאדם,צלםהשחתת
מנסיםזאתחרףהמדינה.מערכותוקריסתחברתם

פירורישלקומץלתפוסאפגנים"גיבורים"אותם
כך.כלשביריםהםאםגםחיים,

אתלממשכדישהתאסלםאנגליול'קולרומרקום
קשרשאהב,האפגניתהאשהלקטרינה,נישואיו

הואלמעשהאפגניסטאן.המדינהלחייחייואת
שירתובההאפגנית,המציאותקרקעאלנולד

אתלאפגניםשהעניקווהאחותהרופאהוריו'
ושמות"קנדהאר""קאבול",המסור.טיפולם
בחייו".ששמעהראשונותהמילים"היונוספים

היא,אףרופאהקטרינה,עםלחיותבחר ,בברגותו
מפעלבעברשימששמרתפובודדבביתבתםועם

ארשה,ששמולמקוםהסמוךהאגםלידבשמים
טיפלווקטרינהמרקוםבורה.טורההרילמרגלות
המציאותאךבמסירות,האפגניםהמלחמהבנפגעי

הובילההקיצוניהאסלאםבמדינתהמטורפת
לאבתוגורלגםקטרינה.שללמוותלסקילתה

השמוניםשנותשלהחייםמציאותזוחיתהשפר.
הסובייטיהצבאנלחםעתהעשרים,המאהשל

קשהמכהספגהמרקוםשלמשפחתובאפגניסטאן.
לצלוחהכוחאתלושהעניקוהכוחממנופיואחד
 .נכדובגורלעלהמהלדעתהרצוןהיהיום,עוד

דמותהלבןבזקנוהמזכירהשבעים,בןקולדוול
 ,הסופרשמתארוכפיבחורבנו""נביאנביא,של

היאכיומקווהאפגניסטאןאתלאהובממשיך
נכדואחרחיפושיויוכתרוהאםמזור.תעלה

באבימיהםדיוריו?מיהולארח?ומיהיבהצלחה?
הסיפורומהוהאפגנים?ו"הדוחי"ראסולגדלחאן'

סיפורימכל'יותרמהם?אחדכלשלהאנושי
דקיקיםבחוטיםהמחבריםהלבמכמיריהאהבה

האכזרית,המלחמהבמציאותהספרגיבוריאת

מוכשרתסופרבידכתוביםוההרס,היגוןמוכת

תיאוריםבעודףהמכבידהכזולעתיםכיאם
אסוסיאציות.בעודףו

מפותהמצויןהספראתגםכתבאסלאםנאדים
מטרבהוצאתהואאףשיצאאבודיםלאוהבים

הגיליונותבאחדבחוםהמלצתיושעליו-2007ב

המהגריםבחברתעוסקזהספר ,' 77'עיתוןשל
אתגםכתבאסלאםנדיםבבריטניה.הפקיסטנים

הואאףשראהפקיסטאן'עלהגשםציפוריעונת
 .מטרבהוצאתאור

רובןיהודית

 2011יוני-מאי

·:· 
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 . ......................................ןייכרטרפי /ח 1זכא ................ו

שולחן

גוסטבהבהיני ,לאמי

שעות.דובתלוישולחןלהמציאהפליאמישהוזאת.תחתלשולחןמקוםחיהלאהקטנההשיכוןבדידתבמטבחנו
שנלחצהמלבניתעץדגלעלנעמדפיסח,כרקדןמכלאומשתחדדחיהלוכשנזקקנו .הקיראלבווצמודחיההיום

הדבריםמטבעלימונדה.כוסוחביתה,לחםעםצלחתסלט,קערת-ומלואועולםעליולהעמידו~פשדלרצפה
אולמקררדבוקמהצד,בהצפיתילאכולהתפנתהוכשאמיהגישהאמיאליוכשישבתיבודדות.חיוהארוחות

זהעלמתעכבאנילמהאופק.לממדיהמטבחגבולותאתהרחיבהאדוםהלכהציפויעלשעמדהאוכללכיוד.
נתלה.שממנוהחשוףהקיראללרגענשענתישהבוקרמשוםאולישנח?ארבעיםשלממרחק

T 

בלבד.מילים 100מונהמהםאחדשכלפיוטיתפרוזהשלקצרצריםקטעיםהם"מאות"

הבורגנותמסתורי

מאנגלית: , pרובר"םוןגוין:גראהם
אחרונותידיעותהוצאת ,כ"ץיואב

עמ' 367 , 2011חמדספרי

שמוצאובדאון'פינקימאוד'הצעירהגבר

להובילבדעתונחושרוק,בברייטוןעונימשכונת
שנחישותופינקי'המקומית.המפיהאת

רציחות,שללשרשרתאותומובילההאובססיבית
הואשממילאמאחרמצפונואתמייסרותשאינן
גיהינום>,הםשלוההווהחיי<גםלגיהינוםמיועד
הכורכתמגוריו'משכונתצעירהכרוזי'נתקל
למעשה,עיקש.בעיוורוןבגורלוגורלהאת

רעיוןמלבדאותם,הסובבלכלעיווריםשניהם
נתיבואתלפנותרוצההואמוביל:אחד

עליולהגןרוצהוהיאלתהילה,בדרכוממכשולים
שניהםכילצייןישלגיהינום.שניהםשיגיעועד

וחסרמחפירבעוניקתוליות,במשפחותהתחנכו
תקווה.

אשהאיידה,מצטרפתהזההדרמטיהמהלךאל

להסיטהנחושהומיניות,חייםשופעתבשלה,
אתשקלעההקנאיהאובדנימהנתיבורזיאת

פינקי.שלומידיואליו'עצמה
חידתאינובושמותחמהכיאםמתח,ספרזה

האחראי .הספרבתחילתכמעטשמתחוורתהרצח,
המשתלשליםהרצחלמעשיוגםשבפתיחהלרצח

בנחישותלמטרתוהמסורפינקי'הואבהמשך
פינקישלוהעזההגדולהחרדתוונזירית.דתית
כלאהוריו'שלכמולחייםלהיקלעהיא

עדומרתיע<חייתיא'יוםמדימשגלהנישואים,
ו"הילדהצפוף>,בחדרממיטתוהילדבעיניאימה

יקרות,מכוניותכוח,רוצהפינקימזה".שנולד

במשינשיםמלון'בתישליוקרתייםריחות
הגורלהתגשמותהיאמבחינתוורזימרשרש.
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לחמוק,מנסההואשממנוהמאיים
להתחתןנאלץהואזאתובכל
נגדולהעידתוכלשלאכדיאיתה,
דעתהעלמעלהאינהשכלל<מה

יגברמיהוא,שמותחמהלעשות>.

וכמהפינקי'אואיידההזה,במאבק

ברקע,הדרך.בצדייפלוקורבנות
הדורסנותהבורגנית,הדורסנות

עיוורת,ודתיותמחפירעונישל

מכך.הנגזרתוהטרגיות

ומעוררמענג,נפלא,כתובהספר

המתקדם.גילוחרףמחשבה

* 

הנוסעסימנון:ז'ורז'

יהושעמצרפתית: ,הסמוי

 , 2011עובדעםהוצאת ,קנז
עמ' 261

מקבליםוחייוכשנישאו'הוריו
ומסתורית.מפתיעהתפנית

צפויה,בלתיבירושהזוכההוא
עםסודותאוצרתובכספת

מסתבר .צופןללאאךמפתח,
מטילאישהיההמנוחשהדוד
אחריויוהרתאשראימה,

צופישעלצעירה,אלמנה
לחלוקאמורז'ילהירושה,

זאת,מלבדגג.קורתאיתה
שוניםממניעיםהעיירה,גבירי

עלביניהםמתחריםומשונים,
קרבתו.

תאבאינוז'יללפינקי'בניגוד
לו'בדומהכיאםכלל'כוח

עליומטילבהחלטהזההעניין
אתכאןאפרושלאבלבול.
הספרשלהעלילהפרטי

כאןגםהזה.והמפתיעהמרתק

דווקאנובעאינוהמתח

רצחכיאם-רצחשלמפענוח
מהתרהיותראלא-מתרחש

וחברתית.אישיתדרמהשל

אוהבת,צעירהישכאןגםוכן'

שבחייהאיוםאתהמייצגת

כאןגםמשמימים.שגרה

המחפירוהעוניהבורגנות

יחד-כתהוםמתחתיההרוחש

כמניעברקעעומדיםכמובן'האנושי'הטבעעם

ומלאתמענגתהקריאהכאןוגםוכמאיץ.

 ·:·מומלץ.הפתעות.

ברייטוןקריאתאתכשסיימתימיד

הסמוי'הנוסעאתקראתירוק,

בידיאותםהניחהמקרהרקכיואף

השיתוףנקודותזה,אחרבזה

למחשבה.מגרותהיוביניהם
שניםבאותןחיוהעטענקישני

סימנון: . 1991-1904גוין:-כמעט

שוניםהיואםשגםכך . 1989-1903

אותם,הקיפודומיםשחומריםהגיוניבתכלית,

עטם.תחתונמשכו

ז'יל-הגיבורכאןגם .הסמויהנוסעובכן'
וחסר-כמעטנער-צעירגברהואמובואזן'

קרקסאמנישהיומהוריו'שהתייתםלאחרכל.
ברחושממנההקטנהלעיירהמגיעהואנוודים,

גלעדישראלי-עמית
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בדרכיםביניהםרומנים,כחמישה-עשרכתבהמרכזיים.ומדובריוה~יטדורשל
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שבמסצ'וסטס.לוואלהולדתו
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ת .P ~~~גוףש .P .?צ;~סתךצו~הן~החיאלהצ;ע,ק~רוץ
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אדיבי-שושןאסתי 1

האם"לחיקטלה"ישוב

עמ' 216 , 2011ביתאחוזתהוצאת ,העתידהיינונאמן:יעל

נאמןיעלמאתהעתידהיינוהספרשלהעיקריורישומוייחודו
רבים,ראשוןגוף ,מספרקולשלמסויםנסוגהבחירהידיעלמעוצב

המשותף,קולםזהוהרומן.כללאורךוהממושכתהעקביתובהפעלתו
יחיעם,בקיבוץ 1960שנתילידי'נרקיס'קבוצתילדישלהקבוצתי,

השנייה.העולםמלחמתפליטיהונגריה,ילידילהוריהם,זקוניםבני
מעידיםהקיבוץילדישלעיקריכמאפייןרביםראשוןבגוףזהדיבורעל

החוליםמביתגדלנו,כךנולדנוכךברבים."דיברנועצמם:עלהדוברים
 ,גדותיועלעולהשוטף,בקולמספרזהרביםראשוןגוףעולם".ועד

ונעוריהםילדותםסיפוראתמשנהודמויותאפיזודותפרטים,בריבוי

מנקודת ,לאחורבהסתכלות ,בדיעבדמסופרהסיפורהקיבוץ.בנישל

ל"עירונים".ונהפכוהקיבוץאתעזבו ,שבגרוהקיבוץבנישלמבטם
 ,הקיבוץועזיבתהתבגרותשלאלומשלביםהמצופהההתפכחותלמרות
אתהמתאר ,מתרונןשטוח, ,ילדיהואהמספרהטוןהדברים,נימת

המתואריםהאירועיםסלקציית .תומולפיכמספרוהבגרותהילדותשנות
אצלוזעזועתמיההשלאפקטיוצריםזהילדותי-מיתמםסיפורוטון

זהזעזועזווית.לקרןוהמודחקהמושתק ,נאמרשלאמהבשלהקורא,
שנותעל ,תומולפיכאילו ,המספרהקולביןוהניגודמהפערמועצם

והמושתק:מהחסרשנזעקמהלביןבקיבוץ,<האומנם>מאושרותילדות
תוךההורית,הפונקציהעלאידיאולוגיוויתורהמשפחתיהתאפירוק
גיהאידיאולושלמטרתההמטפלת.בתפקידהאםלדמותתחליףיצירת

חדש'.'אדםבריאתחיתהמעשית,לפרקטיקהשנהפכה ,זוחינוכית
אשההוא,התוצרזה,בספרהמספרתשלאופייהעלבהתבססובפועל

אפשרות·פרטית.אישיתומזהותאישימקולמרגש,עקרהצעירה,
בהתאםהקולקטיב.בתוךהןעבורהשקיימותהיחידותוהתפקודהדיבור

והמהולהמוטמעמקולהלהפיקמסוגלתשהיאהיחידהסיפור ,לכך
מוחלטתהתעלמותתוך ,·הגבריההיסטוריהסיפורהוא ,הקולקטיביבקול

 .מסופרובלתימחוקדחוק,שובשנשארהנשימהסיפור
נמך·ילדותשלסיפורבמקהלה, ,מספר ,הקיבוץילדישלהגלויקולם

האידיאולוגיהפיעלומובחנים,המאורגניםשלביהשניעלמאושרת
מיוםהילדים,לינתהצעיר:השומרתנועתשלהרשמיתהחינוכית

הולדתם.בקיבוץהילדיםבבית ,היסודיהספרביתסיוםועדהולדתם
ולמידה,לינההכולל ,חינוכילמוסדהקיבוץילדיעובריםהנערותבגיל
סמוכים.קיבוציםכמהשל

מענהוניתןבקפידה,נבחניםהילדיםצורכיכאילונראה ,הצעירבגיל
ה'שיטה'ידיעלשנתפסמהלכל-במוקפדושוויונימאורגן ,תקנוני-

בביתהילדיםחדרארגוןכךהשונים.התפתחותובשלבילילדכנחוץ
אחדכלבנות.ושתיבניםשניילדים,ארבעהחדר"בכלהילדים:
מוקפדת<סימטריהמיטה"כללידארונית ,החדרפינותמארבעבאחת

מהסדרוהסטייההעיוותאתכמכסה-מסתירה, ,בדיעבדהמגלהמדי
גםכךלהוריו>.סמוךבביתולהיותאמורההילדמיטתלפיוהטבעי
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עללשנה,משנהומשתנותהגדלותהילדיםרגלישלההנעלהצורכי
המקומי.הסנדלרשלבדמותומענהמקבליםהמתחלפות,השנהעונות

'נרקיס',קבוצתילדימתואריםלה,דומותמרבותאחתבאפיזודה,

 ,הספרבמהלךונשניתהחוזרתהרגליים','מרבהמטאפורתדרך
שלנוסףאזכורבסנדלרייה.נעלייםלמדודבשנה,פעמייםבהליכתם,

הןהספרמדפיהמשתמעתהנוקבתהביקורתאתמבטאההנעלהנושא

מתחתוהמבצבצת ,השוויוןאידיאולוגייתכלפיוהןההוריההעדרכלפי
המספרתמשתמשת ,דופןיוצאתבדרך ,כךהמתוקננת.הדאגהלמעטה

 ,הקולקטיבימהדיבוראותומחלצתשהיאתוךהפרטיהאישיבקולה
לביטויבאהשזוכפיאישיבביטויהלבמשאלתעלמספרתכשהיא

פסעםעץ"כפכפיעשר:הולדתליוםמהוריההמיוחדתבבקשתה
בשלושגדול"מספרכפכפים,וקוניםלבקשהנעניםההוריםכחול".

הילדים,ביתלמפתןהמתנהעםמגיעההמאושרתוכשהילדהמידות",
קולונציגתהמטפלת,שלקולהרקעעלמרגליההכפכפיםמורדים

בסנדלרייההכיןשפירושסנדליםהרילנו"ישהמשותף:החינוךשל
מתמלאתזה,חינוךשלמובהקתוצרעצמה,המספרתהילדים".לכל

לשמוררצינו"אנחנוהקולקטיבי:בקולומתנסחיםהחוזריםאשםברגשי
ולרגעשכחנובכללאיךקרה,זהאיךהבנובדיוקולאהשוויוןעל

נוספתהתייחסותכחול."פסעםמשלנוכפכפיםלנולבקשהרהבנו
שלועיוותכסטייההקיבוציהמנגנוןידיעלהנתפספרטילאירוע
 ,הקיבוץבעלוןנדפסתוהשוויוןהשיתוףלעקרונותביחסהקטנההילדה

'בעיותהכותרת"תחתהקיבוצית:האידיאולוגיהשלהכתובמימושה
ההלבשהדבריכלאתמספקהקיבוץהילדים':ביןושוויוןשיתוף

פרטייםדבריםלהחזיקאיןלכן- ] ... [הכללמןיוצאבליוההנעלה
:"[ ... ] 

במעמקיהקבורהעמוקהפצעעלמעידה ,זוגיתייצראךקטנהאפיזודה
הפצעשללבוביחיעם.הילדותסיפוראתהמספרהקולקטיביהקול
אםבין ,וילדוהורהבין ,·טבעיהראשוניהקדום,הקשרבהתרתהוא

בדמות ,ושוויוןשיתוףשלמוחלטיםבערכיםמומרזהקשרובתה.
המתאווה.הנשי ,הפרטיהקולובהחנקתלאםכתחליףמטפלת

עקיפיןבדרכימהספרמשתמעהמשפחתיהתאשלהיעדרואופירוקו
 ,·ארכיוניההיסטוריבקולמושמעתהאידיאולוגיתוהנמקתועילתורבות.
המשפחתיתהלינהתחילתתאריךבציון ,בספרהבולטתהנוכחותבעל

הטבועהמהבורגנותהילדיםעלולגונן"להפרידוהנמקתה:- 1918-
עולםהחולכעוףיצמחוממנובחריכה,יסודעדיישןעולםבמשפחה.

הנעדרלתפקודונוסףביטויחדש".אדם]יצמח ... [ושוויוני,צודקאחר
האם.דמותשלביותרהמצומצםבעיצובניכרהמשפחתיהתאשל

 ,הקיבוץכאחותהקיבוציים,בתפקודיהורקאךכמעטמוזכרתזודמות
אזכורהלמשלכךהמספרת.כאםלתפקידההתייחסותכלואיןכשכמעט

ולאנאמן''נירההמלא, ,הפורמלישמהבציון ,יחידוהכמעט ,הראשון

בהכנתמתוארתהיא ,כך •כולולקולקטיבביחסובתפקידהכ'אמא'
אישיתהתייחסותכלללאהקיבוץ,חברילפנילריקודהקיבוץילדי

הביקורתברוח ,בדיעדב ,<ואוליהמחוללותאחתבתה,אלמצדהאימהית

אליה.>אימהיאישייחסכלבהיעדרמחוללותגם ,מהספרהמשתמעת

הגדולהרשמיהקולקטיביבסיפורומטושטשותבלועותההוריםדמויות
ההוריבנ:יפקודםלאמוזכריםהם ,לכךובהתאם ,הקיבוץהקמתשל

שלהיעדרוהקיבוץ.אתשהקימולגרעיניםבשייכותםאלאמשפחתי
הילדיםהגעתאתומתארהחוזרבמשפטבמיוחדבולטהמשפחתיהתא
מבליטיםוניסוחוהמשפטתוכןהצהריים.אחרבשעותההוריםלבית

עקר ,מלאכותיבקשרוהמרתוהמשפחתי-טבעיהקשרשלפרימותואת
הביולוגיותמשפחותינובחדריקרואיםכאורחיםלבקר"הלכנווקר:

 11 •••חזרנובערבועשריםבשבעהצהריים.אחרוחציבחמש

המחירעלנאמןיעלמעידה ,·מקהלתיהקבוצתיבדיבורהבחירהדרך



ידיעלוהשתקתוהאישי-נשיהקולקבירתהקיבוצית,חינוךשיטתשל

המובילנוכח ,ברורנשיקולשלהיעדרוהקולקטיב.קולבתוךהטמעתו
משתוקקתמתאווה,חווה,צעירה,נשיתלדמותביטויוהנותןהסיפוראת

 .טיעונועיקרגםכמוהספרשלהגדולחסרונוהואומדברת
לספרבלגיטימציההיאהאישיהקוללהבלעתהספרשנוקטנוספתדרך
לסיפורהנענותהרשמיותהגדולות,הגלויות,החייםהתרחשויותאת

התעלמותתוך ,הקיבוץהקמתשל > his-story <הגדולההיסטורי
הקולחוזרלמשלכך .> her-story <האחרהנשימהסיפורמוחלטת

תוך ,הקיבוץכינוןשלההיסטורי-גבריהסיפוראתומספרהקולקטיבי

נאמן<גברים>.היסטוריוניםשלספריהםמתוךקטעיםעלהסתמכות
אתהמתארים , 1967שגבתוםשלמספרונרחביםקטעיםמצטטת

ובהתאםשמושעל ,וייץיחיעםשלהגשרים''לילבמבצעההרואימותו
מצודתלידיחיעםשלמותומקוםהקיבוץ.ומתנהלנקראלמורשתו
 ,הקיבוץיוקםבולמקוםפיזיכבסיסמשמשיםאביושלוהנדרהגיבורים

שםהמצבה.תהיה"זוהמקום:שלולמיתולוגיהלאידיאולוגיהגםכמו
המבצר ] ••• [ולחקלאותלייעורלהגנה, ,חלוציעבריישובלקוםצריך

והמסירותהתוםכסמליחיעם,השםיתנוססועליו ] ...שלנו[ויהיהיחודש

אותוומעביריםלספראוהביםהקיבוץשוותיקיהסיפורוההקרבה".

הראשונים,ימיועלהואלילדיהםאידיאולוגיתציוניתמורשתבבחינת

חיים,בקרייתהמוצאנקודתהקיבוץ:שלהגברית,הגבורהעיטורי
תוךהמקום,שלהראשוןשמו ,בג'דיןהגבריםהחבריםוהתיישבות
ללאמבצרלמרגלות-המקוםשמכתיבהפיזייםהקשייםעלהתגברות

השארתתוךליחיעםשעלוהגבריםשלהגבורהמעשימים.וללאאדמה
אירועישלהיסטוריתיאורהואחיים,בקריית ,מאחורוהילדיםהנשים

הקולקטיביהקולשבוחרהאירועיםסוגעלמעידהואעתבההעבר.
החבריםהזנקתשלסמליותבמשמעויותנטעןהואכךכדי,ובתוךלספר

 .מאחורהנשיםהשארתתוךמקסימליגברילתפקוד
כךבקיבוץ.הנשיםשלמעמדןדחיקתהואהספרשלמנושאיואחד

הנהוגההרוטציהשיטתעלהקולקטיביהקולמספרכאשרלמשל
משק,ומרכזמזכירכמו ,הקיבוץשלוהמבוקשיםהגבוהיםבתפקידים

ולאאזלא ,הבחנו"לא-והקולקטיב'שיטה'השלעיוורונםמוזכר
הנשים:של'הנמוכים'בתפקידיהןהרוטציההיעדרלגבי-כך"אחר

בהתאםהציבוריים.השירותיםומנקותהאדמהתפוחיקולפותהכובסות,
הקיבוץחיילגביגורליותהחלטותמתקבלותבהקיבוץבשיחת ,לכך

ממלאותאותוה'מטפלת'מוסדסורגות".והנשיםמדברים"הגברים
בחובואוצרהמתבגרת,נערותיוגםכמו ,הקיבוץמחברותניכרחלק

האימהיהתפקודעלהוויתורהןהקיבוצית:השיטהמתחלואיניכרחלק
שםכלואותהיו"המטפלותנשותיה:שלוהשוליהנחותמעמדןוהן

השיטה ] ... [סוהרות.ספקאסירות,ספקהשיטה,בתוךאיתנוביחד

הנשים".עםהיטיבהלאשלנו
הקיבוץבנייתשלהגדולהמעשהבתוךונטמןשהובלעהאישיהכאב

שלמרוכזתכמוסההמציעותחבויות,כמעטקטנות,בפעולותמתפרץ
לוהתירלאהשישיםשנותשלהחזקהאידיאולוגישהמעטה ,עבר

ממגזיניםגוזרהקיבוצישהסנדלרהכוכבניותתמונותכךאחר.ביטוי

עםזוהרותנשיםנראו"ובכולןהסנדלרייה:קירותעלותולהשונים
 ,הקיבוץילדימבינים ,בדיעבדרחב";וחיוךענקשדיעמוק,מחשוף
במחשופים"ראינוהתמונות:שלהחשובתפקידןאת ,ועזבושבגרו
-כמוסתאחרים".חייםשלאפשרותעלהרומזיםמילוטפתחיהאלה
הבוגרים,וילדיוהקיבוץלחבריהסרטהקרנתלפנימתפרצתאחרתעבר

הסוגריםואחריםהגדולהאוכלחדרחלונותאתהפותחיםכאלהכשיש
במחבואהסתתראובמחנותשהיהמי ] ... [ההסברעבר"איכשהואותם:

כלביםבוששיסומיאובמרחביםשהיהמילפתוח.היהצריך-מחניק
להסבירבליבמטבחלעבודשבחרונשיםגםכךלסגור";היהצריך-

השמש"ילדי"הסרטמתוך ,במאיאחדתהלוכת

יותרלחםועלמרקעלוסמכומשם,מורעבותהגיעו"הןמניעיהן:את
-התמוהיםבמעשיהגםניכרתנוספתכמוסהאדם";בניעלמאשר
לילדימעיליםהמביאהמרגלית,המטפלתשל-הקיבוץמתבגריבעיני
אותםשוכחתכאילו ,שבמסדרוןהמרכזיבקולב"תולההחינוכי:המוסד

בכוונה".לאשם
חופששלבסוגהחינוכיבמוסדוחייהםהקיבוץילדישלהנעוריםגיל

מאפשראחרים,ומבוגריםהוריהםמקיבוצם,מנותקיםכשהם ,מופקר

הקיבוציתבאידיאולוגיהשלהםהמרדאתבגלוילבטאלהם,ורקלהם,
האחתבמילהלמשלניכרזהמרדפרטיה.לפרטיומתוקננתהמאורגנת

הוא ] ... ['"ההפך'.מיטתו:מעלבענקחדרוקירעלהקיבוץבןשכותב
 ,משהועודלפחותאו ,ההפךמשהו ,אחרמשהולהיותשחייבאמר
שיש".מהכלשזהלהיותיכולשלא
הסופרת-בוחרתשבוגוף-ראשון-רביםשלהקולקטיביהקולמול

המשוררתשלקולהבולט ,הנשי-אישיקולהאתלהבליעהמספרת
ישניםבושגםאפיקים,לקיבוץלהרצאהמגיעהגולדברגגולדברג.לאה

כותבתהיאלילהבאותובמקום.ללוןונשארתילדים,בבתיהילדים

בעצבנוגעהשירבשלמותו.בספרהמצוטטגלעד',מול'ערבהשיראת
לעצמםהשיראתמניכוסםכמשתמע'נרקיס',קבוצתילדישלהחשוף
ערש','שירלילדהשרהאםשבועולםלתרבותבניגודערש'.כ'שיר

 ,הקיבוץילדיהערש''שיראתשרים ,כמתואריחיעם,שבקיבוץהרי
'שירעלהסיפוראתוהשמענו"שמענולרעהו:האחדהילדים,בבית

אםגולדברג,לאה ,ואכןלשני";אחדמאוחרערששירכמוהערש'
הגדולהכאבאתמזההעצמה,משלילדיםוחסרתהעבריותהמשוררות

'טלהעלבשירהכותבתהיאמנומסת,הרחקהשלובדרך ,הקיבוץשל
"אלהאובד:בנהאתומבכהבביתהבודדהשנותרהאמוועלשאבדרך'

 /-בדירבוכהפועה,כבשהירד,/ורךשחורטלההגלעד;מןהבקעה
גולדברג,לאהמתקנתהנשיתברגישותהאבד";אשרהקטבנהזה

"ישובהזה:הספרשלהפצעבבסיסהעומדהעוולאתהבא,השירב~ית
והיא-אותותישקוהכבשהויירדם,/בדירישכבהאם,/חיקאלטלה

 ·:·בשם."אותותקרא
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חכםרונית 1

שיבואעדהדיבור,שיבואעד

הספקשיתבררעדאואליהו

עמ' 260 , 2010כתרהוצאת ,זחזקלצ'חלהר: [i ~אלמוג

היסטוריההיאבארץכאןחמזרחיםשלנוחיחירח"חחיסטוריח
מהכלרגעומאותוכחוק,עצמםוסימנובאוהאשכנזיםפשע.של

אתלנוהשאירוהםפשע.היהאתםפעולהשיתוףהיהשלאשעשינו

הפשעהואשלהםהשלטוןהאמתשלפילמרותלחוק,שמעברמהכל
היאשלנוההיסטוריהכללפרודיה,חיתהשלנותרבות לכ]".[האמיתי
אלמוגשלהרומןגיבורחזקל,שללעבודהחברואומרהזיות",עכשיו
 ,ביטוןוארזפריהחביבהשלספריהםאתלפניוהביאחבראותובהר.
בהם,ויעייןהספריםשייקחלחזקל"והציעשוחטואלהסבירסקישלמה
ספראתלכתובהתחילעצמוהחבראףהרבה.""חוכמותבהםוימצא

סליב,<ואדיהפשע"של"ההיסטוריהשהיאהמזוהיםשלההיסטוריה
ב,ארגווזהר ,רועיואריהאבוחצירא,ואהווןהשחורים,והפנתרים

ומרדכייהושע,ושמעון ,מרציאנווסעדיהבן-חרוש,ודודמשולםועוזי

לאבוודאיספריםהוצאתשאףספרנאווי>,ועזראפחימהוטלירענונו
אוהמזוהיםהיהודיםהוצגוכפושעיםרקלאאך .לפרסמותסכים

ערביםשונאישאנחנועלינו"סיפרוהחבר:אומרהיהודים-ערבים,

 ,שיערולחמצןלערביםמוותולצעוקלהאמיןהתחלנושכברעד ]".[
בארבעיםאותםשגירשואלהשאנחנושמועותלהפיץיתחילומעטועוד

לצאתמאפשריםלאשאנחנואוהאשכנזים,אלושהיולמרותושמונה,
ההתנחלויותשלהזההענייןכלושבעשישיםשמאזלמרותמהשטחים,

בזולבתיםשםלמכורהתחילואותנולצרףוכדי ,אשכנזיענייןהוא
בכיתיואניבקטמונים,אוטובוסכאןהתפוצץשנתייםלפני ]".[

החברפונהבהמשךמכאן.""ענייםהורגיםמשםענייםאיךכשראיתי

לקראתהשחוריםהפנתריםמפלגתאתמחדשלהקיםומנסהלפוליטיקה
ירושלים.לעירייתהבחירות

אף ,הפוליטיהכיווןאלמפנהבהכרחאיננובהראלמוגשלהרומן
העוסק ,בהרהנלהבים.ונאומיוהחברבאמצעותביטוילונותןשהוא
המצבוריםאתלהטעיןבוחר ,דמויותיושלהיהודית-ערביתבזהות

ולהציעסותרים,הכביכולזהותםחלקישנישלוהתודעתייםהתרבותיים
החברתיתבמציאותלהשלמהכאפשרותזה;אתזהכמשלימיםאותם

חיים.אנחנושבתוכהותרבותיתפוליטית

מרתקת.תרבותיתאופציהבהראלמוגשלספרומציעבכך
תרבותשלבאוצרותיהנטענתהרומןשלהמזרחיתהפרספקטיבה

היהודיים.בהיבטיהוהןשלההערבייםההיבטיםמבחינתהןשהודחקה,
שכברכפימאודערביתרקלאהיא ,ובהראליבאהמזרחית,הזהות

מוסיףהואובכך ,מאודיהודיתגםהיא ,לפניווטוביםרביםטענו

עודנעניתשאיננההעברית,בספרותדרךהרומןמסמןבכךומחדש.

החדשההעבריתהספרותשלגרפיהובהיסטוריששלטולהגדרות
כחילונית.עצמהשהגדירה

כברלמצואאפשר ,בהרשמציגהאלטרנטיביתהתרבותיתההצעהאת

בארמיתומשולבתורבניתמקראיתשהיאהעבריתשבי:המוליכהבשפה
ופיוטשירהלשוןוהיאיהודית,שאינהוערביתיהודיתוערביתבבלית
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שפהזוהיהשתיקה.ושפתהתפילהושפתיומיום,בלשוןהשלובה

שאיננהשפהזוהימפורר.עולםמסמנתהיאובכךמלכידותהמתפרקת
החילונית.האשכנזיתהישראליתהעבריתשלהלשונייםבשדותמתפקדת

שבחייהם,והקרעיםהשבריםולמרותובעזרתה,המפורקתהשפהמתוך
גלותשלסיפור-לכידותבושישסיפורלספרוגיבוריובהרמבקשים

קבליגאולהמדרשכעיןבסיפורלראותאפשרלגאולה.תשוקהושל
תפיסות ,וכך .הרומןשלהריאליסטיתבמסגרתהמציאותלתוךהמתחבר

יום.קשתבמציאותמשמעותןאתמקבלותוגאולהגלותשלקבליות
לכךאיןכידומה ?מושגתהיאהאםבהר?מכווןשאליההגאולהמהי

שיתבררעדהשעיה,שלבסוגאותנוהמותירההעלילהבמסגרתתשובה

היאהגאולהכיהאפשרותעולהכךמתוך .אליהושיבואעדאוהספק
בהגשמתה.ולאלהההמתנהבעצם

כובשות ,בחולשתןחשופותהמופיעות ,כביכולהמינוריותהדמויות

 ,וחזקלצ'חלההצעירהזוגהםכאבעדותלושיםקרועיםבעוצמתן.
עומדותוביניהםבעולםמקומםאתמוצאיםשאינם,יתומיםהרומןגיבורי

 .עבודתומקוםאתמאבד ,בגדאדילידילהוריםבן ,חזקלומבוכה.שתיקה
שייראיננומהםואישמצומצםבמגעבאהואשאיתםהאנשיםמעגל

ההרה,בגדאדים>להוריםבתהיאגם ,<רחללצ'חלהגםהכוח.למרכז
תלושיםעובדיה.החכםשלאשתו ,ומזללאחיותיה,מחוץקשריםאין

המאמציםהוריהם<ז'ורז'ט),מזלואשתועובדיההחכםגםהםוקרועים

אתליושנהלהחזירלשוואמנסהעובדיההחכםוחזקל.צ'חלהשל

למנהיג.להולהיותהקטמוניםבשכונתבבליוצאיקהילתעטרת
המורשתאתעובדיהעזב ,לישראלמעיראקמשפחתוכשעקרה ,בנעוריו
הנכד .סבולושייעדהיורשלתפקידעורףוהפנההמפוארתהבבלית
למהגריםבתאלפסיה,ז'ורז'טאתאשדודיםחוףעלפגשהמתפקר
לבקשוכשבאוכבודם",ואםאב"מוסרותהיאגםששכחה ,ממרוקו

בקענפער ,בהיריוןחיתהכשכבראיתה,לנישואיומשפחתוברכתאת
 ,סבומתשהתעוררההסערהבתוך .משפחתולביןבינויותרעודעמוק
גםהופרהשלאשתיקהגורג'יה,אמולביןבינונפלוושתיקהונתק

קטנהקהילהשללרבrזוהפךומצוותתורהעולעצמועלולקחכשחזר
ומצומצמת.

לביןשבינםהקרעיםובשלהשתיקותבשלמיוסריםברומןהגיבורים
למצואהקרעים,אתלאחותמבקשיםוהםעצמם,לביןובינםהעולם

הזרותעללהתגברמבקשיםוצ'חלהחזקלהאילמות.אתולהפרחיבורים
קרבהלעצמםלבנותומנסיםשלהם,והבדידותהיתמותעלשביניהם,
מאודמהוססיםאינטימיותליצירתניסיונותיהםמשפחה.וגםאינטימית

משפחה,לבנותמהמאמץכחלקובשבריריותם.בפגיעותםוכואבים

ry המצומצםברדיוסשנמצאמיכלאתהרומןבמהלךאוספיםהם ,קשר
המלכדהסיפורנמסרסביבוהשולחןהפסח,סדרלשולחןחייהםשל

ושחרורוהתהוותועלסיפור-גאולהשלסיפורשהואהשתיקה,ומפר
שהםאנשיםמורכב ,כןאםהגאולה,קולקטיבקולקטיב.שלעם,של

שלאמוהמסויגת,גורג'יהמזל;ואשתועובדיההחכםזרים:ברובם

שפתהאתדובראינושאישובודדהזקנהמולדביתשכנהעובדיה,החכם
למעןהלוחםאחיואתגםהשחורים.הפנתריםאיש ,חזקלשלוידידו

כשחזקלמצליח.אינואך ,להזמיןמבקשהואהקטמוניםתושביזכויות
לקשורמצליחוכשאינושלומשפחתושבתוךהנתקעלמתגבראינו
השבטייםהגבולותאתחוצההוא ,שבחייוהפרומיםהחוטיםאת

פלסטינית>מאםאביושל<בנולמחצהאחיואתלחפשוהולךוהלאומיים,
עלנבנתההקטמוניםששכונתצפאפהבביתהמתגורר ,איסמאעיל
ליללסעודתאנעאםאמוואתאותוומזמיןאותומוצאהואאדמותיה.

הסדר.

קרוביםומחברקושרואוסף,בהרמלקטהמסרבים,איסוףכדיתוך

ומוסיקלייםספרותייםטקסטיםורוחניים,גשמייםהוריםורחוקים,



הסיפור'ומתלכדנרקםבנ:יווכםאשרסמכותומקורות
המלכדהסיפורמולהשבר.אתחושףגםבזמןבואשר

הגיבור'שלהדיבורמחסוםעומדהרומן'חותרשאליו
חזקלשללדיבורוצ'חלחממתינההסיפור"כלחזקל:

כמהבחרמעמידחזקלשללשתיקתובא".אינווזה
ופסיכולוגייםחברתייםברבדיםמקורלחלקןסיבות:

אתמוצאאינוחזקל-השתייכותחוסרתחושתכמו

ואתחחגמוני'למקוםשייראיננוהואבעולם.מקומו
ההגמוניה,ריסקהבאהואשממנוהמסורתיהעולם

עודהיאחשפהשכחת .חוריושפתאתששכחכך

חוריואליופוניםמחלומותיו'באחדלאילמות.סיבה
~סית~סית,חסקל,אשלונכ,"אשלונכ,לו:ואומרים
השלכתנשייהתחוםלשונך'שכחתשכחת,לסאנכ,

נמכרשלנוילדאיךמילותינו'מאובנעלהאיךבנו'
והואאותנו."מביןאינוושובישמעאליםלאורחות

אתלחגוגעכשיווחוזרמצריימח,לך 1חמכיוסף

 .סיפורואתולהשמיעשחרורו
שלבפיחבחרמניחולבדידותלשתיקההסברעוד
תנועתאתמחדשלהקיםהמנסחהחברהמשניות,הדמויותאחת

דיבור'הפרעתשלנודיבור"בכלרואה]האשכנזית[ההגמוניההפנתרים:

חיתהשלנותרבותכלרעש,ובפיהםבאוזניהםחפנהשלנומוזיקהכל
הגיבוריםכלאתחזיות.עכשיוהיאשלנוההיסטוריהכללפרודיה,

לפושעים."חפנושלנו
שהיאערבית,אותוללמדמנסחבעלהשלמשתיקותיוהסובלתצ'חלח
אולייוכלושניחם,יחיועילגיםמעטאם"גםומקווה:חוריה,שפת

באילמותולאחלב,דיבוריאתלדברזאתבשפהמקוםלחםלמצוא
לד~ר:ומייחלמתחנןמצדוחזקלזאת."בחירשותלאביניהם,זאת

להפילמיליםמגרונומושכותושפתיוהקטןקריאתובחדרעומד"חזקל
רעעכשיוליתןדיבורליתןפחליתןמתחננות,אלוהים,לפני

לאאךהראשון."באדםששמתובלשוןבפחעמולהשתמשלשיחה
דיבורת, 1ראשוניבושישדיבוראלאמבקש,הואבעלמאדיבור

למצואיום-יוםאבקשכן"עלהמקור:אללהגיעניתןשבאמצעותו
חזקל.אומר " ...חבלומילדתיאדםאני ••.אמתדבריולכתובחפץדברי

והבריאה"הלידהכיהדיבורדרךהיאהראשית,אלהמקור'אלוחדרך
בספרמופיעשהואכפיהבריאה,שלהיהודיבמיתוסכךבדיבור".חם

בראשית.

רעיוןכאמורהואוהאותיות,חשפהבאמצעותבדיבור'הבריאהרעיון

אי·אוהדיבורסוגייתאתלבחוןואפשרמוקדמים,שמקורותיוקבלי

בליקוטיס"דתורהאלולפנותנחמןלו'בהתייחסגםחזקלשלהדיבור
העולם.נבראשבוהפנויהחללבפרדוקסאובקושיותהעוסקתמוחר"ן'
בחלל"אבלהפנוי:החללמןבאחשהאפיקורסותנאמרתורהבאותה
בבחינתחםמשם,הבאיםהמבוכותכןועלדיבור'שוםשםאין ••.הפנוי

שתיקח."

גםמקורחחזקלשלשתיקתוכיעולהס"ד,לתורההזאתהפנייהמתוך
אי-היכולתלדיבור:ניתןשאינומהמולובבלבולבתחייהבמבוכה,
אמוניקושיעלכאןמצביעבחרממנו.הנעדרהעולםבוראאתלהשיג

השתיקהכאשרנחמן'ו'מדברעליוהענייןממחותשהואותיאולוגי
שנשתנתה:לאלו'הותלקרבהרצוןאוקרבהעלגםבו-בזמןמעידה
שהיההאלשםממנינשכחחזקל,אושמיחסקל[לצ'חלה],לה"אמר
ליקוראתחיתהאמי •בוליקראלאאיששניםשכבריחזקאל'בשם

שמא<אוהאםשפתשלרקלאהיאכךאםהשכחהיחזק-אל".לעתים
ההוריםביתשלמהדתההתרחקותאליה.הקשרשלגםאלאהאם>שפות
מצבאתמסמנתהיאברומך'הדמויותשחוותהקרעמתחושתחלקהיא

למיתוסמפנהגםושלחן'ת iוחפליטהיתמות
לביןהאלוהותשביןההתרחקותשלהקבלי

אתומתארתלעולםחאלו'חותביןהשכינה,
גלות.שלוהעקרוניהאימננטיהמצב

המציאותלתוךדתייםיסודותמעבירבהר
תפיסותהרומןשלחקונוונציהבתוךומשלב

בתוךהמצויותכפילויותבאמצעותקבליות,

שמחפשיםהשפהשלו.שכבתיתהרבהשפה
אביושפתת: 1שנישלשפההיאומחברוחזקל
שממנהחשפהזוהיהבריאה.שפתוגםואמו

ואליהותרבותיהיסטוריבתהליךנגדעהוא

הגלותמצבלגאולה.כדרךלשובשואףחרא
שביקשפרויקטידיעלננפחברומךהמתואר
ונתקקרעיצירתתוךחגלות,אתלשלול
הגלותאתשסימנוותרבותשפחעםעמוקים

והךגרפית,גיאוההיסטוריתבמשמעותהחך

הרומןמייצרכךחתיאולוגית.במשמעותה

חברתיהפוליטיזהמקבילים:משמעותשדות
יהודי.חדתיוזההערבית,ותרבותםבישראלהמזוהיםדיכוישל

תיאולוגית:משמעותישלושגםהיתמותמוטיבעלמצביעההגלות

ועליאל'ומרחםאםמרחםחקרעותנוכאבאתבוכיםאנויום"יום
להתחברלהשתוקקאותישהביאוחללוההיקרעויותאתעמךלשמוח
לחיבורהתשוקהלצ'חלח.חזקלאומרושברי."קרעיכללתקןאלייך'

שלתודעהמולעומדתוהיאתיאולוגיתוגםארוטיתגםבזמןבוהיא

היא-היאהגלותזו'תיאולוגיתתפיסהפיעלמהמקור.אימננטיניתוק
 .הראשוןהניתוקאתהמשקףבעולםהאדםשלומצבוהעולםמצב

דורשלפרטיקולריותחוויותרקלאכןאםחךוהגלותהפליטותחוויות

שישחוויהגםאלאבישראל'לחיותובאומולדתםאתשעזבוהאבות
מושגיםהמהדהדיםמוטיביםעודלמצואואפשר •הקבליבמיתוסחדיםלח

פסחלסדרהאנשיםאיסוףאוהקיבוץמוטיבכמוהקבלי'מהמיתוס
האר"י>קבלתפיעל<התיקון'והניצוצותהשבריםאיסוףעלהמצביע
המנסחחזקלהבריאה.בראשיתשהתרחשהשברלאחרבעולםשנותרו
להתנסותמחליטאףעולמו'לתיקוןלהביאהרסיסים,אתלקבץ

אדםעלחתניא:ספרשמורחכפילתיקון'כדרךממששלבקבצנות
עלבעצמונדבותולקבץולצאתבשנהפעםלפחותקבצןלהעשרת

בחרשלשהקבצןמענייןנזקק.לחיותעשויאדםשכללזכורמנת
<הקבצנים>לבעטלירסגםרומזאוליובכךועיוור'חירשעצמומשים

השפעניצוצותאתלאסוףשתפקידםנחמן'ו'שלהמעשיותבסיפורי

הגאולה.אתולקרבשהתפזרחאלו'חי
כדיתוךהדיבוריכולתאתלהשיבהיבטים:כמהכאןהגאולהלשאיפת
הישראלית,העבריתידיעלהושכחואושנשתכחובשפותהיזכרות

הגמראשפתהכנסת,ביתלשפתלשובחחגמונית,האשכנזיתהעברית

לשפה-והתפילההפיוטוהיידיש,והארמית,הערבית-יהודיתוחמשנה,
ובסביבתהשבתוכהחשפהגםשהיאאחות,שפחמהערבית,גםשניזונה

הצמיחהובתוכההעשירההיהודית-ערביתהתרבותצמחההתרבותית

הקרעיםאיחויהם:הגאולהשלנוספיםהיבטיםהגדולות.יצירותיהאת

הסדרגםליהודיות.ערביותביןלקדושה,חולביןלבנים,אבותבין

לערוךמבקשחזקלהגאולה.אתמסמךוחזקלצ'חלהמתכונניםאליו
לתפורבביתוהחוטיספיקש"לאהמפורקבעולמומשמע><תרתיסדר
קרעיו".את

וצ'חלחחזקל .ברומךהחורותמוטיבמשמשהקרעיםמתפירתכחלק
אתבכותבולאבלחיותעומדעצמוהמספר<גםחוריםלהיותמצפים

הנעדריםבהוריהםגםכמוהמתקרבתבהורותםעסוקיםהםהרומן>.
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ו
ואשתועובדיההחכםוביתמותם.

הםגםעסוקיםכהורים,עצמםהמציעים

כךכדיתוךמהוריהם.הכואבבניתוק

הגדוללאבההפניהגםמהדהדת
לקשרבהרמתייחסכןכמושבמרומים.

מעולמותרוחנייםואמהותאבותעודעם
יהודיםמתנגשים:וכביכולשונים

חול'ושלקודששלמתחומיםוערבים,
התקופה:מ~ניוכאלוש~כבר~אלו

פייטנים,ומשוררות,משורריםרבנים,

הגות.ואנשינשותוזמר;ת,זמרים

ההקדשהומסקרנתמפתיעהמביניהם

יוסףעובדיהחכםלמוךהרומןבפתח

סומך'ששוןפרופ'ואוסתאזשליט"א
מכונןשחיבורןמזוזושונותדמויותשתי

המחברפונהאליוהתרבותיהעולםאת
המענייןהחיבור •והערביהיהודיהעולם-

הרוחני·המורהביןהואכאןשנעשההזה

חוקרלביןהמזרחיהדותשלתורני
המסורתומשמרהערביתהספרות

היהודייםהכתביםביןהערבית:

הרבנשעןעליהםהמוסלמי'העולםבתוךנוצרואשרהמונומנטליים,
והחדשניהגדולההלכתיהפרויקטאתמקיםהואבסיסםועליוסףעובדיה

מפוארת.ערביתמורשתלביןהתורנית,האשכנזיתההגמוניהמולשלו
מןשואבהואמהם.אחדאףעלמוותרואינושניהםבעקבותהולךבהר

בין<כמושתיהןביןמחודשעיבורליצורמנסההערביףת,ומןהיהףדיות

וחזקל>.צ'חלה
למוטיבקשורבהרשלהמנטוריםשניביןהחיבורשלנוסףהיבט
דבריבין-לספרותדתשביןההבדליםלבחינתומפנהברומןהעובר
הכותבהמשוררשלהשקרדברילביןהקודשברוחשנכתבוהאמת
כותבשחזקלהשיר<כדוגמתמתקיימים"שאינם"דבריםשלוברוחו

ביןדיכוטומיהעלמצביעאינובהרמת>.באמתשאינוהמתאחיועל

להציגההניגודיות,אתלטשטשמנסהאלאועולמותיהם,המנטוריםשני

חוליןביןחיכוךבשלנוצרלאחזקלשלבנפשוהקרעשהריכמכלול.
מתוךנוצרהקרע .ותוויהודיערכיותושביןמתחבשלאולקדושה,

ותרבותחברהבתוךתלישותשלבתחושהחזקלשלחייוהפליטףת,מצב

בהרמקבץכןועל .בסביבתושנמצאמיכלואתאותומכילותשאינן
יהודישלהגדולההתרבותיתהמורשתשלהבנייןאבניאתהרומןלתוך

ולבנותשנשתכחוהמסורותאללפנותמנסההואשנחרבה.ערבארצות

וספרותיות,מילוליותוערביות,יהודיותמסורותאל-חורבנןעלעולם
התרבותיתהמורשתצמחהשבתוכםומוסיקליותאוראליותאלגםכמו

אלהשכלוהזיכרונותהתכניםאתאוסףהואינקה.היאומהםשלו
הכתובההמסורתבדרךשהועברוחוטיםהעשויהרשתופורשנושאים,

ומהבןנג'ארהישראלומר'מהרמב"םנמשכיםהאלווהחוטיםוהנשמעת.

פריה,וחביבהשטרית,שלוםוסמיביטון'וארזנקאש,ומסמיוחי'איש
מסופריםוסיפוריםרחבהתרבותיתיריעהפורשהרומןחרסייך.וטהא

וסיפוריולילה,לילהאלףוסיפוריסףפיות,אגדותסיפורים:בתוך

באותוחשובמקוםלמוסיקהגםפסח.שלוההגדהמבגדאד'שדים

אלוסמיהלאליוסליםפתיה,עובדיהיהודהו'שלמפיופיוטיםמארג:

כולת'וםאוםשלשיריהםעםיחדלרק,חייםוו'אלפסיהוזוהרהמגרבי
מפוטרעצמומוצאכשהוא ,משברשלשלברגע ,חזקלאל-והאב.ועבד

רוכשלאב,להיהפךעומדהואכאשרבדיוקפרנסהמקורומחוסר

כדיתוךילדותו.שלוהפייטניםהזמריםשלדיסקיםכספובשארית

אברהמיוליצילום: ,ובנובהראלמוג
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אתהשמיעושלאהוריו'איךחזקלנזכרהמוזיקליים,האוצרותרכישת
"אמרוהשכן:שלהרדיוממקלטלהלהאזיןנהנובבית,הזאתהמוסיקה

הזיכרונות,באיםהרחובותמןהשמים,מןהחלונות,מןאנחנו'כךלו'
אותהונשמעהמוסיקהאתלעצמנונשמיעאםנהנהואיך ,החוץמן

הלבבשקטהשיריםאתלעצמנונשרורעדיף ,הסגורבביתלבדנו

הדורותבנישלהחוויהעלעומדתפריהחביבהכן." /oלמתנותונמתין
הראשוןשהדורכךעלהמזרח,עדותשלוהשלישייםהשנייםהראשונים

הדורהפרהסיה,מןעצמובהעלמתעסוקוהיה ,שפתואתלמחוקאולץ
<אליוהשלישיהדורואילוהפרהסיה,לתוךבהתקבלותעסקהשני
אתמשווהגםפריההפרהסיה.אלהביתבפריצתעסוקבהר>שייר

האשכנזים,למקבילותיהםערבמארצותהמהגריםשלהדורותשלושת

לברואכדישפתואתהכריתהראשוןהאשכנזישהדורכךעלמצביעה
עודמעברו.השלוללביןעברואתהשוללביןומבחינהחדש,עולם

אין"המזרחי"לעומתהאשכנזי'והשלישיהשנילדורכיפריהאומרת

ישלנהרהכל.מחקהראשוןהדורכילהתגעגעלמהואיןלחזורלמה
מנסהחזקלגיבורובגעגוע.עוסקאכןוהואלהתגעגעלמהכןאם

שנפרקוחלקיהאתולאסוףממנושהרחקההתרבותאתלהחיות
גדולה.קיומיתממצוקהלהיגאלכדרךונתפורר'

המבטיחההאורקרןאת ,היומיומיברובדלגאולההתקווהמעטאת
לושמשיגצפאפה,בביתאחיואצלהמובטלחזקלמוצאפרנסה,מעט

וההתחדשותהצמיחהשבוזהבהקשרשכונתית.במכולתעבודה
אתגםבהרלנומזכירהגבולות,חצייתשלבמקוםדווקאמתאפשרות

מופיעהרות .דודביתנצרצמחשמתוכההנוכרייה,המואבייה,רות

מתקיימים<שםבירושליםשלשום''תמולהקפהביתשלבהקשרברומן
שללרומןמפנההקפהביתשלהשםחזקל.>מגיעשאליהםשירהערבי
לפסוקהמתייחסמהדהדת>,בהרשלשהשפהרוחניאב<עודעגנון

חזקלאתמוביליםשלשום'ב'תמולהשירהערביב.פרקרותבספר
ההליכההשתיקה.ממועקתולצאתשלוהשפהאתלמצואשירה,לכתוב
שכבתית,הרבהשפהמבחינתבעיקרעגנון'אלהליכההיאהקפהלבית
מראהבתמונתכמוכילחשובשלאאי-אפשרהתכנים.מבחינתגםאך

הולךהראשוןבהר.שלווי w ~חזקלמולעגנוןשלקומריצחקעומדים
החדשהעולםמןבאהשניואילוהחדשהעולםאלהישןהעולםמן



הרומניםשנישלאחידההלאכשהשפה ,הישןהעולםלעברופניו
הלך"לאקומריצחק ,ישראללארץבבואו .משברשלמצבמסמנת
אתכיבדולאהשבתאתשמרולאתפיליןהניחולאהכנסתלבית

דתאת-ביפומוצאהואחדשהדת"גם ,בכךדילאואםהמועדות."
פניואתנושאאךלהתפרנס,כדישבתמחללחזקלואילוהעבודה."

הכנסת.ביתאל

מעלהשלמירושליםלגלות,גאולהשביןבמתחמיטלטלקומריצחק
שהואהעמוקההסתירהאתליישבמצליחאיננועגנוןמטה.שלליפו
הרואהבא,הואשממנוהיהודיהעולםשלהמרכזיתהתפיסהביןמוצא

היהדותשמציבההתפיסהלביןוגלות,קרעשלעקרוניבמצבהעולםאת
כמו ,עגנוןויישוב.קונקרטיתגאולההמחפשתהמחולנת,המודרנית,

שבוהעמוקהיהודיהמטעןלביןלאומילביתשאיפתוביןקרוע ,גיבורו
גבולותבתוךמגדרבגעגועלהיטעןיכולאיננול"מקום"הגעגוע

ולאומיים.פוליטיים
הואבמקומם.אינםבעולם,קיומוואופןהמשפחההבית,חזקלעבור
שסביבוהדמויותשלהפליטותמצבוזרות.כתלישותאלהכלאתחווה

הנדיריםברגעיםזאתממחישבהרהגלות.הואעצמוהביתאימננטי.
כאבתחושתאתגםבזמןבוהמכיליםהזוג,בניביןאינטימיותשל

כלכאבהיהכדאיאםיודעאיניעדייןלה,ואמר •.. "הריחוק:
ואףלה,ונשק ,לחיבורהזאתההשתוקקותלמעןהללוההיקרעויות

אניעלולהשלמיםחייםוחשבה ...בפיוחמיצותטעםהרגישההיא
באינטימיותיששבירותכמה "•••הזאתלחמיצותבהתרגלותלהעביר
ושלחולשהשלמדויקתחשיפהזוהיזרות.כמהמבוכה,כמההזאת,

ושרק.כחלנטולתכוחניות,נטולתאנשים,שניביןשוויוניות
חזקל ,טרגיגיבורהואעגנוןשלמגיע>שאיננו(ה"בא"שקומרבעוד
קונקרטית.לגאולהשואףואינומבקשאינושהואמשוםטרגיאיננו

אלאחירות,לא ,שחרורלאלגאולה,בציפייההיאהגאולהמבחינתו

השוניםשהרבדיםהעולמותלכלגעגועים,שפתהיאהשפהגםה~תנה.
כלביןאינטר-טקסטואלייםיחסיםיצירתכדיתוךמסמנים,שלה

אינטר·יוצרגםבהרכילבלשיםכדאיזה<ובהקשרהללוהעולמות
המסורתמיטבפיעלוזאתשלו>,אחרותליצירותהרומןביןטקסטואליות

חייה,אתמולוומנהלתהטקסטאתהווייתהבמרכזשמהאשרהיהודית
סביבנרקמתשהווייתהתרבותהיומיום:חייואתההגותהתרבות,את

<ציונות>.מקוםסביבולא<יהדות>טקסטים
שאיןבעברי;תהציונית,החדשה,ההגמונית,העבריתאתמחליףבהר

מכניסהואטריטוריות.חוצותהן ,להיפרטריטוריאלית,זיקהכללהן
מערערהואובכךהגמוניותשאינןתרבויותהשונותהעבריותבעזרת

בתוךזרותיוצרהואכךמציון.העבריתאתמנתקהואההגמוניה.על

ביןשלמעשהיוצאהערבית.בהכנסתאותהמעציםואףהעברית
המספרשלקולוגםוביניהםרביםקולותמהדהדיםחזקלשלהשתיקות

האנשים.יתרביןכאישעצמוומציגההסתרמןויוצאעצמוחושףאשר

'תמולהקפהבביתשפגשאמיתיתדמות ,חזקלשלוזמנוגילובןהוא
אתחותךכמוהמספר ,זובדרךעובדיה.החכםשלובשיעוריםשלשום'

ביןשווהבמקוםעצמואתומעמידבמציאותעוגןומטילהספרות

כלעלרם"שהואהעולםבוראשאיננוהאנושילמספרכיאהשווים,
צנעהשלבמקוםהמספרעצמומעמידכךנעלם".מכלועמוקרם

יכול.ככלכאומניפוטנט,להופיעלאומשתדל
מעשהדוחה"והיהבשכירותה:נחשפתחזקלשלהגבריותגםבדומה,

בעלאיזהחשבה,התנהלה,גופהכלשהיאעדלילהועודלילההאהבה
 " .••ממשאינו ,לישודךזה
ונשניםחוזריםבתיאוריםבהרממחישחזקלשלבעולםהרעועמצבואת
הקבלי>ההתגלותשלהמצבגם<שזהוערות"וחציתנומה"חצישל
ובחלומותחלומות.בועוליםכךומתוךקרובות,לעתיםחזקלשרויבהם

שלחלומותיהןביןבהרעוברלעתיםשבמציאות.הגבולותמיטשטשים
מסמנתהתודעותשביןהמחיצותשבירתכאשרברומןמהדמויותכמה

התרבותיהחברתיברובדגםהגבולותלשבירתהתמידיתהחתירהאת

שבאמצעותהלערביףת,יהודיףתביןהמפרידההמחיצהשבירת ,והפוליטי
מדבראיש ,ויהודיערביאו ,וערבייהודישלםאדםלהיותיוכלהוא

זולתו.וביןבינוהעולם,וביןבינוהמקום,וביןבינובריתהיאשהמילה
ואתהשתיקהאתמדובבת ,בהרשלהפרוזהכמו ,חזקלשלהשירה

הפליטות:שלהשונותהשפותביןהמחברתבשפהנעשיתוהיאהפליטףת
אומרתבשבילינו>לאהואהזה<העולםארגז"פארנישטאיזוועלט"די

מעטלאלבנות.חב"דשלבאולפנאשלמדהביידישלחזקלצ'חלה
אפשרותהיאהשירהעבורהגםשכןפיוטיים,הםצ'חלהשלמדבריה
מקבליםוהמדרשיהפיוטיכאשרהרומןפועלשבואופןבאותו ,לחיבור

הריאליה.דרךמשמעות
גאולהומוצאמחפשוגלותניתוקשלבתחושהבעולםהמתהלךחזקל

-המנותקהמצבמתוךדווקאהמרחק.ביטולאתהמאפשרתבמילה
הערלה,הסרתהברית,היאשהמילההגילוימתאפשרהגלות,מצב

 ,בןלוייוולדשלאחזקלהצטעראחתבסיבה"רקהמחיצה:ביטול
 ,אבינואברהםשלהבשרבבריתיכניס;שלאשמח,סיבהובאותה
לבועוולתואתאותוגםשימולהמוהלמןמבקשהיההזמןשבאותו
מסיר."להואיןלשנהמשנההצומחת
עבריותהכיפריהחביבהאומרתלשפה""משפהאביבנוריתשלבסרטה

אזורעיוורון.שלנקודהביניהןשמחברתמהויותשתיהןוערכיותה
שתיקה.שלכאזורמתוארבהרשאצלאזוראותוזהואולינטוש.שכחה

האחתשפות:שתילמעשההיאהעבריתעבורהכיפריהאומרתעוד
שהםציונייםבמשקעיםמלאה-והשנייהוהתפילההזוהרשפתהיא

רקשהואמשיחיפרויקטעליהשמעמיסההשפהעלמחודשתהטענה
בשירתהפריההשפה.אתמדלדלפריה,פיעלהזה,המהלך .דתיבחלקו

ציונית,הטרוםמשמעותןאתבעבריתלמיליםמחזירהשלהבפרוזהוגם
ברבדיהמחדשהשפהאתומטעיןבעקבותיהבהרהולךרביםובמובנים
הישראלית.מהעבריתשהודחקוהיהודיים

בפירוקההיאשלה,הראשוניותאתלשפהלהחזירהדרכיםאחת
הגייתהשלטכנילימודתוךממשמעות,המנוטרליםלמרכיביםלצליליה,

ואותיותלצליליםהשפהפירוקחזקל.ידיעלהשפה,שלהבבלית
והקבלההסודתורתמתבססתשעליוקדוםספר-יצירהלספר~פנה

הא"בלאותיותהספירותביןמחברהואהבריאה.בעקרונותשעוסק
העולם.נבראשבעזרתן
להתחילחזקלשללרצונוגםמתקשרהשפהשלבראשוניותהעיסוק
קלושים.ופחותחדשיםחייםחדשה,משפחהלעצמולבנותמחדש,

במקומה.לאאךשחיתה.המשפחהומןהמקורמןהנתקעללהתגבר
אביושלשמו .ואיננושהיהמהבסיסעלמחדשלבנותמבקשהוא

הנביא.אלגםהמפנהשם ,אווי w ~הרלי ,אליהוהיהחזקלשלהביולוגי
ושראביושלטליתובשולי"החזיקבילדותואיךבגעגוענזכרחזקל
עבדאללה,עובדיה,החכםשלסבוכיגםמספרבהרה~ננ.י".לל~הושירים

עמוללמודויושבהנביאאליהובאשבתות"במוצאיכימדמייןהיה

המכונה ,מבגדאדחייםיוסףרבנועלעובדיההחכםסיפרועודתורה".

שבתמוצאיכלאליהוגילוילו"שהיהחי',איש'הבןספרושםעל
מחדרוויוצאהתורהמןעמוולומדהנביאאליהועםיושבוהיהקודש,
לפניהוריהםלקברותעוליםוצ'חלהכשחזקלוגם,מזוהרות".כשפניו

לקראתוהשביםהעוברים"מברךחורבהבפתחבאליהופוגשיםהםהחג,
לשמים,עולהחזקלשלורבומורוכאשר ,הרומןבסוףושוב,החג".
הסוף, .לאליהוהיאההפניהכינדמה ,לווקראהקולבתשיצתהלאחר
בגדרשהיאהתרחשותמתאר ,הרומןשלהריאליסטימהאופיהחורג

גאולה?מסמןהסוףהאםאליהו?גילויזהוהאםנס.של
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המצבאתהסוףמסמןגאולה,מאשרשיותרנראה

והיציאהלעולם,הכניסהקרעהקרע.שלהאימננטי
והגלות,הבדידותקרע ,לארץמארץהקרעמהעולם,

לשולחןחדשות.לאפשרויותפתחגםשהואקרע
המתחאתלחיותשימשיכואנשיםמסוביןהסדר

המולדביתהשכנהשביניהם:הריחוקושלהקרבהשל
יכולאינוהנוכחיםמביןואישעבריתיודעתשאיננה
מחיצותאתשחצוואמואיסמאעילהאחאיתה,לדבר

בני-וחזקלוצ'חלה ,אותןהפילולאאךההפרדה
ולמרותזרות,ביניהםעומדתהקרבה,שלמרותהזוג

שעלולפניעובדיהוהחכםמזלשלבקשתם
הקהילהאתוינהיגודרכםאתשימשיכוהשמימה,
כיצדברורלאבשכונה,בבליהודישלהקדושה

והתלוש.הקלושממקומםזאתלעשותיצליחו
הרצוןועלקרעיםעלרומןהואוחזקלצ'חלה

הבסיסהםנחמןו'שאצלהקרעיםאלולאחותם.
רומןלחברכדיאיננההקרעיםאלהפנייהלגאולה.

אחרתאופציהלהציעכדיאלא ,דיכוישלמצבעל

הבקעאתמהדהדיםכאןהקרעים .הדיכוימתוך

 ,האלוהילמקורהאדםוביןהאדם,בנישביןהעקרוני
קצוותשלגרתזוביןעבהרומן .קיומיכמצב

 ,וחולקדושהוהורות,יתמותוחיים,מוותבינאריים:
דתמולוספרותשירהמוסיקה, ,דיבורואידיבור

יהודיותשפותמולהגמוניתעבריתופוליטיקה,
ת 1ועבריוגלות,ת 1פליטמולישראליותאחרות,

שביןהמתוחהקיוםאתמתארבהרת. 1ערבימול
היניקהמקורותאתמזיןשהואתוךגיבוריושללבין

וערביות.יהודיות-שלהםהתרבותיתהתודעהשל
 ,"ת 1ערביאות 1יהודי"אושלהציוניתהדיכוטומיה

אינוהואבהר.אצלאפשרות,איננהביניהןההפרדה
שלתיאוראלא ,מדיניאופוליטיפתרוןמציע

הכמיההשביןהעקרוניהמתחאתהמשמרתתודעה

הקיומיהמצבבשלשלה,אי-האפשרותלביןלגאולה
ההמתנההזה,ההשעיהמצבגלות.שלהאימננטי

תחתהחותרתכהצעההוא ,המחברלדיבור ,לאליהו

החילונית,האשכנזיתההגמוניתהישראליתהעברית

ועלשבתוכהוהגעגועהגלותקולותאתהמשתיקה
"מין ,לעברית""שכנהאלאעבריתאיננההיאכן

 ,שלנועברית"שאיננהאירופאים",שלעברית
אלוהים",עםהשיחהושלהכנסתביתשלאיננה

מסיני"למשה"הלכהלנוהמזכירבהרשלבלשונו

בשפההתורה",אתמשהלנומסר"בגמגוםכי
מהדהדתהיאשבירותהאתלהמחישוכדישבורה,

אתלהשמעניקהזואתשלידה,השפהאתגםכאן

 ,בהרלנואומרת, 1ליהודיהערבית.-משמעותה
בתשובהוזות, 1הערביאלבגעגועאלאמשמעותאין

 ·:·יהודי;ה.להיותשלהמשמעותאתמעניקה

אלוניעינת

ולנסותהגשראתלשרוףהמפוצלת:הכתיבה

הנהרשלהשנילצדולהגיע

מחיקה

הראשונהמהפסקהאותואהבתיכשכאח.עוסקבדנחדרתומסשלמחיקההספד
 ,משפחתולבניהמספרדמותשלהתיעובגםוכךגברה,שליהאהבהעמודכלועם

 ,ליגורםבמחיקההמסופרהסיפור .שלוולשורשיםשלולהיסטוריה ,לעמו
שטנהעלשמבוססתלפרוזהלהימשךנטייתיעללתהותכמה,יודעהמיבפעם

אבי .המרלסופםעדמרפיםשאינםוהלקאהדחייהיחסיעלשמבוססת ,בוזו

עמדתואתמבטאיםאשרסיפורים-מפוצליםסיפוריםשכאלולסיפוריםקוראת
אכזרומטונף,טהורומכוער,יפהמנוגדים:קטביםלשניהמחולקתהדוברשל

הרעותהדמויותאינטגרציה.מתקיימתלאמפוצלבסיפורולבן.שחורלב,וטוב
כמלאכים.זכותנשארותבנמצא,כאלוישאםהטובות,והדמויותרעותנשארות

העמדותשבהכזוהיאטובהכתיבהבאשר ,הקלאסיבמובןרעה,כתיבהזוהי

רעהספרות .יותרעשירלמקוםהופךמייצגתשהיאוהעולםמשתנותהמרכזיות
טובה,ספרותעגול.סיפורמספרתטובהספרותבמקום,הנתקעתספרותהיא

 .האנושיהקיוםאתהמרוממתספרותהיא ,המסורתיבמובן

פסיכולוגיתאתנחתה

בתהליךראשונילשלבמשתייכתהמפוצלתהחוויהפסיכולוגיםבמונחים

בדומה<אוסטרית,האובייקטיחסיתיאוריית,ממפתחותקלייןמלאניההתבגרות.
טוביםרבים,ועודמוסילרובוטהברקה,פטריליניק,,אלפרידהברנהרדלתומם

העומדתהחוויהאתותיארההסכיזו·פרנואידיהשלבהזהלשלבקראהומפוצלים>,
העולםמחולקזהבשלב ,קלייןפיעלרע.אוטובאואו-או:שלכחוויהבמרכזו

התחושהומעניקות.נעימותפיותאווהרסניותמאיימותמפלצותלשניים:

הפיותאתשיבלעוהמפלצותמפניחרדהחרדה.הנהזהבשלבהנוצרתהמרכזית

להשלמתפשטניתדוגמהאכזרי.הרסמפניקיומיתחרדהאחרות:במיליםאו
אותהיחווהומעניקה,לבטובתכדמותאמואתהחווהילדהמרהיבים:הדימויים

דמויות,שתיקיימותהילדשלבראשואותו.תענישהיאכאשרפולשניתכמפלצת
<הענייניםאותה.להרוסבניסיוןהטובההדמותאחררודפתהרעההדמותכאשר

חיצוניפניושעלשהאיום,משוםהמודעות,ברובדישמעמיקיםככלמסתבכים

מודעתלאחרדהבעצםהואבשנייה>אחתנאבקותהאםדמוית<שתילילד
הילדעמוק,יותרברובד .אותותרדוףהרעההדמותשמאפחד ,שלולקיומו
החיצוניעולמואתשיחריבו ,עצמושלוהמפלצתייםהאלמנטיםמפנימפחד
הרעיםשהאלמנטים-הפרוידיאניותההשלכותלשרשרתבהתאם ,או<האם>הטוב
מאופייןזהששלבלהדגישחשובלאם>.<הידדהטוביםהאלמנטיםאתיחריבושבו

התפתחותית,תיאוריהבכלוכמושלב,רקזהדאגה,אלשליטה.חסרבפחד

והרעהטובמתמסמסים.הפיצולגבולותזובשלבהאינטגרציה.הבא:השלבישנו
אוטובהאוחיתההקודםשבשלבהאםאותהאח.דלאובייקטונהפכיםמשתלבים

נהפכיםהחייםמשוםומדכא,מרעישגילויזהורעה.וגםטובה?גםנהפכתרעה
טוביםזכים,לטהורים,האינפנטיליות,באשליית ,שנדמווהאיכייקטיםלמורכבים,

אינושעולמולהבנהמגיעאשר ,הילדכעתשיפור.כטעוניהתגלוומעניקים,

ותחושתההתפכחותדיכאון.חווההשניים,ביןמתעתעערבובאלאטובאורע
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יותר'גרותבותחושותהנןהדיכאון

התיאוריתפיעלכךיותר.בשלות
עולםהנומפוצלעולםהקלייניינית.

שככלאינטגרטיבי'ועולםילדותי
יותרקרובשדבבר'הצערכלעםהנראה,

נפשית.בריאותעלומעידהמציאות,אל
האומנם?

מסורתית,ספרותיתתפיסהישנה

פיהשעלהתסריטאות,לחוקיהנאמנה
 •משהולעבורצריכההראשיתהדמות
בתודעה,שינוילעבורלהתבגר'עליה

בקיצור:בהתנהגות,במחשבות,ברגש,

בעיניפסיכולוגי.תהליךלעבורעליה
תומסהיההפסיכולוגייםהתהליכיםאשף

בפיצול:מתחיליםמסיפוריורבים .מאן
הארצילמשל.הנשגב,לעומתהארצי

אחדהכוחבמלואמתנגשיםוהנשגב
שגב,רהבהארציהזמן'עם •בשבי

ודחייה,אהבהשליחסיםבמערכת

עדהגיבורבדמותבזהזהמתערבבים

מסעלנווהנהביניהם,להבחיןניתןשלא

התבגרותמסעועודראוי'התבגרות

ברנהרדתומסתומסכזהו •אחדועודאחדועודראוי'

ישנם,נוספיםרבים •לחדנסלאמאן'
רעיונותיועםרסקולניקובמתעמתשםדוסטויבסקישלועונשוחבטא

שלכולרהבימיאהבההנתעב,פשעוועםהעילאייםהפילוסופים
מסעותלאחרומסתיים,נעורים,אהבתכפרשתמתחילאשרמארקס
המעביריםממדים,אדירירומניםהםאלהומפוכחת.בוגרתבאהבהרבים,

מלאהההתחלהכללבדרךרגשות:שלמאודרחבספקטרוםאותנו
לצדה,והקלהמנחמתחמלהישנההסוףולקראתובדאגותבחששות

נוח.נוח.יותרנעשהשהייאושכךהתרחשה,שהאינטגרציהמשום

הרעלילדבחזרה

ומובחנות:קיצוניותחוויותשתימבטאפרנץ'מחיקה,הספרשלגיבורו
וולספאג,משפחתו'אחוזתשמייצגתמהכלאתשונאהואואהבה.שנאה
רוויארוך,במונולוגהאחוזה.לאותהכמנוגדלושנדמהמהכלואוהב

וריקים.עלוביםכיצוריםואחיותיואחיואביו'אמו'אתמתארהואבוז'
הוריושלמותםבשורתעםמתמודדפרנץהרומןשלהראשוןבחלקו

אישעםבמגעבאאינוהואומנותק;פנימימונולוגדרךאחיוושל
עמודיםבהם.הכרוךבכלאכזריאופירצחלבצעחופשיהואולכן
לצאתעומדהשנאהרוויהגיבורכאשרהקוראלפניעומדיםעודרבים

ברומניםשמקובלכפיומתבקש,שבאוסטריה,לוולספאגבחזרהלדרכו

המפלצתיותשדמויותיהןתיקון:איזשהוובארנון'בשכולהעוסקיםרבים
המיוסרמפרנץחומלתמבטלנקודתיזכוהמתיםהמשפחהבנישל

דברשוםאבלנחת.למעטיזכההמיוסרפרנץגםהצפוי'ובהמשך
אחיותיועםנפגשהאחוזה,בשערינכנספרנץכאשרגםקורה.לאשכזה

אינההתהומיתהשנאהמשפחתו'בנישלהקבורהארונותבפניועומד
במסעו'נכשלהגיבורפשוטות:במיליםומעמיקה.הולכתאלאשוככת,

הפנטזיונריבעולמונטוענשארהואמסע.עברלאבכללהוא-מזהיותר
 •דרכומתחילתאותושליווהרסניותתחושותבאותןמקובעהמעוות,

הפוסטהספרותיהשיחפיעלאינפנטיל.בגיבורמדוברקליין,פיעל

לצלוחשהצליחגיבורהואפרנץלטענתי:גיבור.באנטימדוברמודרני,

תקוענשארשהואפיעלאףמסע,
במקומו.

האינטגרציהעםלעזאזלמסע,

סופרהואאנדרסןכריסטיאןהנס

במסווהמפוצלסופרהוא-מתעתע
"חיילקלאסיות.ילדיםאגדותשל

טיפוסאבעבורימשמשהבדיל"
החיילכולם.המפוצליםלסיפורים

בבובתמתבונןהרגל><קטועהנכה
כאהובהאותהומדמייןמנייררקדנית

הטוב,כלייצוגהיאהבובהנחשקת.
אתחשהוא .בעולמווהאהובהיפה

יכולאינוהואולכןונכה,עלובעצמו
הפיצולהרקדנית.שללבהאתלכבוש
והואכמוהו'מאיןעדיןהזהבסיפור

כמטוטלתהעוברהקוראאצלנמצא

שאינהלכלשברורהנייר'בובתבין
רגשותלביןהנכהלחייללבשמה

נופלשלבסוףהחייל'שלהנחיתות
שלגנולולמרבדומה .לחלוןמחוץאל
שלמסעונהרו'ברתומסאצלנץפר

דמותאיןפנימי.מסעהואהבדילחייל
המר,לסופועדעצמולביןבינומתחבטהחיילבו.המתערבתממשית

הואהמציאותאלשלהןוהקשרבתוכו'ורקאךמתקיימותשאיפותיו
כנחות,כשבור'עצמושחשהחיילשלהמסעקיים.לאכדיעדקלוש
כואב,אנושימסעזהו .לומחוצההנמצאהנשגב,אלהטהור'~להוא
אהבתאותואוהביםהעולםברחביילדיםמיליוניכמהועודאניולכן

עםלעזאזלדיכוטומית.רובנו:שלהפנימיתהמציאותנראיתכךאמת:
שנעשיתפעולהלפעולה,אותנוהדוחפתהדיכוטומיהזוהיהאינטגרציה,

לשאיפותאין .לקיומנוגדולהחרדהכדיתוךגדולה,תשוקהמתוך
'אךבלבןיתערבבלאלעולםשהשחורמשוםסוף,הללוהאבסולוטיות

עשויהואהנייר.רקדניתאליגיעלאלעולםהחייללכך.ישאףלנצח
אלהבדילשלהשאיפהאבלבמקומו'נטועלהישארעליוולכןמבדיל
עולמואתהמניעההאמיתיתהתנועהשהיאמשוםהחשובה,היאהנייר

הרופאגרושתו".ו"הרופאעגנוןשלבסיפורו •ענייןבאותו •הפנימי
מדמההואאובססיה.לכדימגיעשהואעדבובוגדת'דינה,שאשתוחש
במסעדעתו.אתמטריףוהדברמקום'בכל'הלבלרלשעבראהובהאת

לזוזמבליתודעתובתוךומסתבךהולךהרופאפלצותומעוררמופלא
השטחפניועלהאינטגרציהלכיווןמתקדםאינוהסיפורמילימטר.

אלקורסהרופאעיןלמראיתאינפנטיל.נלעג,בעייתי'בגיבורמדובר
בנימוקכתבתיכךהמנותקת.עמדתובתוךתקועונשארעצמותוך

משוםזהאבלהניקו.דמלואאתוקיבלתיבספרותבבגרותמושכל

הכיןלאמורהאףבכיתה.שנאמרמהאתבמילה,מילהשהעתקתי'
אותישחינכוואףאותי'ללוותתמשיךהרופאשלשדמותולכךאותי

ולשנן'להפניםמהסיפור'להפיקשצריךהלקחאתפסולה,שדרכו
יודעתאניוהיוםברופא,שהתאהבתימסתברהנשימה.באותהירקתי

ישנוהזההפנימיהמסעובתוךהפנימי'מסעוסיפורהואסיפורולמה:
לחיילבדומהומנצח. •קיומועלנאבקהרופאמאבק,ישנומרדף,

ידיו'במוילדותואתשמוחקלפרנץבדומהמהחלון'המושלךהבדיל
ארוךטיולשלבסיומועומדהואאבלבודד'נותרהגיבורהמסעבתום

 ·:·גבורה.-בעי~יוזאת .תודעתובקצוות
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אהרוניאריה 1

קאופמןבל

מחברתעצמה,בזכותוסופדתעליכםשלוםשלנכדתוקאופמן,בל
השנהמאיחודשבראשיתחגגההיורדות,המדרגותבמעלההמכררב
כוחבמלואהמופלג,גילהלמרותכשהיא,המאה,הולדתהיוםאת

חמש·לפניכתבתיגלאקסידניבעלהועםעמהקשריעליצירתה.
להלן:המובאיםהדבריםאתיומניבדפישניםעשרה
ליהובררלעברית,עליכםשלוםכתביכמתרגםדרכיבראשיתכבר

עליכם".שלום"ביתהקרויהמוסדבאהדתאזכהשלאספקמכללמעלה
שלרש ,הראשוןתרגומיספראתידיבמוזהלביתהבאתיבתמימותי
הצוננת,תגובתולפילים.אברהםהבית,למנהלומסותיואלמנות

צריךהייתילאכאן.לבקשמהלישאיןהבנתיהעוינת,לומרשלא
בכליראיונותבכמה .הדברסיבתעללעמודכדירבותלהתאמץ
השלום-המקורשביןהמשמעותייםההבדליםעלעמדתיהתקשורת

ברקוביץ'.י"דשלידיו,מעשההראשוןהעבריהתרגוםנוסחלביןעליכמי
הןהיידיתהןהיהודית,ספרבקרייתהגדולותהפליאותאחתזאתהרי

של"לבחינתהבמסתיכתבתיכברלפענוח.עדייןהממתינותהעברית,
לחלוטיןנטמעעליכםששלוםלבבתוםהאמין"ברקוביץ'כיאגדה"
עוברולאחרורק ,גרונומתוךומדבר ,בתוכו

יצירתוומתגבשתבלושה ,שלוהמסננתאת
וולגריות,שלמסיגיםנקייהשאינהההיולית,

אולגרועשאיןמושלמת,אמנותלכלל
זאת,חיתהכיואףמלה."עליהלהוסיף
טעותהייתהלאלב,שבתוםאמונה ,כאמור

ברקוביץ'בעינישנתפסמהשכןממנה,גדולה
ביצירתמרכזימרכיבאותוהואכ'שגיאה',

הומוראושחור""הומורהקרויעליכםשלום
 .יצירתושללב-לבהשהוא ,פרדוקסאלי

הפליאה.שלעיקרהכאןלא ,כךואפילו
עללספריודעתהספרותשלההיסטוריה

האישישטעמםהראשונההמעלהמןיוצרים

נודעיםאחרים,סופריםשליצירותיהםפסל
הנםגדוליםאמניםמהם.פחותלאומפורסמים

המפורסמות,ומןגדולות,גחמותבעליאף
 ,שקספיראתאהבלאשטולסטוי ,למשל

 ,הצעירג'ויסעלהלעיגהודלףוירג'יניה
אישאישונו'.ונו'מדוסטויבסקיסלדבכרקוב
עולםדברשלבסיכומואולםהמוזרה.וגחמתו
 ,אלוגחמותעלחיוךשלבשמץתהההרוח
סבrזוקאופמןבלהיום.לסדרעליהןועבר ,כללמהןהתרשםלא
של ,שקספירשלמגדולתםנגרעלאדבר

שבמשךבכךהואברקוביץ'שלבמקרהוהשוניג'ויס.אודוסטויבסקי
שנוסחהעבריתספרנקריתלדעהמהלכיםניתנושנהמשבעיםיותר

הפליאה,עיקרוכאן .השלום-עליכמיהמקורעלעולהאפילוברקוביץ'
למשלאילוהדבר.קרהכיצדסוציו-פסיכולוגי,מחקרעדייןטעונהוהיא
שלביצירותיוסדר''לעשותמחליטרמברנדטשלקרובאיזההיה

"משמרלמיטה:מתחתטומןאו ,פוסלהיהמהןשני-שלישים ,הצייר
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 ,קירעללהיתלותראוילא-בלשצר""משתה ;'דנ~ש'-הלילה"
מפליגים,שינוייםעושההיההנותרובשלישונו',גרוע,ציור-"ירמיהו"

הבריותהיואיך-במיטבורמברנדטזהכיומודיעהעולםאלובא
בוורואים ,נכוןאלבתמיההכתףמושכיםשכזה?מעשהעלמגיבים

ברקוביץ'שלבמקרהוואילוהדעת.עלמתקבלתנורמהכלעיו~ת
ומאחרהתמיהה.עיקרהואוכאןלמעשה.עורריןללאפסלנותונתקבלה
עוררתי ,כךעלהצבעתיהתקשורתבכלימראיונותיבכמהשכאמור

הביתבעלתברקדניהשלבתונחבא,תמרההגב'שלחמתהעלי
עליהםהגיבהואףמדברישנפגעהעליכם,שלוםביתשלבפועל

זהבמוסדכיסופיתאפואליהתבררהעיתונים.למערכותבמכתבים
וחיפשתי ,כלשהולחומרשנזקקתיאימתוכל ,להיעזראוכללא

שב"ביתציון""שעריבספרייתהלאומית,בספרייההשונים,בארכיונים
ובארכיוניםיורקבניוהציבוריתשבספרייההיודאיקהבאגףאריאלה",

שסככההזאתהמשפחתית""המטרייהעםבדיעבדהשלמתיפרטיים.
האםאחתלאתהיתיכיאםעליכם,שלוםשלהספרותיעזבונועל

לומרוישלרבים.הנחלתהועםהסופרשליצירתוחקרעםהיאמיטיבה
לאחרגםלהתקייםהמשיכההזאתהמשפחתית""המטרייהאווירהכי

אברהםהבית,ומנהלעליכם,שלוםשלנכדתונחבא,תמרהשלמותה
 .בידוהיאצוואהמשלעליהלשמורהקפידלים,
אדם , 1995ביוליבטלפון,אלישהתקשרבעתמעטלאהופתעתילכן
הואכיוהודיעניגלאק,סידני-בשמולפניעצמווהציגאנגלית,דובר
 ,בןכמו .משהוליאומרזהשםאםביושאל ,קאופמןבלשלבעלה
נודעת,וסופרתעליכםשלוםשלנכדתוהיאקאופמןבל ,השבתי
בזכותעולמיתהצלחהשנחלהיורדותהמדרגותבמעלההספרמחברת

תשובתילפיו.שנעשההסרטובזכותעצמו
והואשרעייתואפואליסיפר .יונעיבכןמצאה

פועליש~מעומשום ,בישראלעכשיומבקרים
עמי.להיפגשרצונםלאמריקה,אליהםהגיע
בלוחמהבדיקתלאחרהשבתי.רב,ברצון

"דן"במלוןעמםפגישתינקבעהעיסוקיהם,
כמהכילומרויש . 20 .ו.-1995באביב,בתל

בלעםקשרליצורבעברלייעצוידידים
בניוכתובתהאתליסיפקוואפילו ,קאופמן

"מטרייהמאותהרתיעהאיזואולםיורק,
ובדיעבדזאת,לעשותממנימנעהמשפחתית"

בואי,עלבמלוןמשהודעתישצדקתי.ליהתברר
קודםיוםכיסיפר .לבדוסידניתחילהאליירד
באחתכשלהואהעתיקה,בירושליםסיירולכן

לעזרתו,שחשהובל,ונפל,המרצפתמאבני

עליהקשהולכןבידה,ונחבלההיאאףנפלה
סבורני ,בסיפוראמתיסודהיהאםגםהירידה.

עלתחילהלעמודכוונהאיזואףבוחיתהכי
הסבתילראותני.תיאותשהגברתלפניטבעי,
כיוסיפרשחזר ,לבדוסידניעםתחילהאפוא

אבל ,מזמןכבראליהםהגיעגומיתר;ימע
שלוםב"ביתשמקורןהשמצותבלוויית
לאחרונה, •בוקשוריםשהםהמוסדעליכם",

פאונדיישן".ממוריאלעליכם"שלוםאתעצמםהםיסדושנים,כמהזה

להפיץמטרתםהכבו.דנשיאתקאופמןובלהנשיא,גלאק,סידניהוא,
שאלובארץהנוכחיבביקורםהעולם.ברחביעליכםשלוםמורשתאת
שבחיםעליכם",שלום"ביתלדעתבניגוד ,ושמעו ,עבודתיטיבעל

לאתמיהותאצלםעוררעליכם"שלוםב"ביתביקורםעליה.רבים
תרגומימספריכרךשוםברקוביץ'.ביתבעצםזהכיהתרשמומבוטלות.



 1995בתל-אביב,"דן"מלוןשלבלוביאחרוניואריהקאופמןבל

מחקר'לעבודותפורמליתהמיועדתהמקומית,בספרייהמצויאינו

במחלוקת,שנויאפילוויהיהבו'מדבריםשהבלתרגוםכיוהייתכן
יצירתאלדרכיעלקצרההרצאהמפימששמעהספרייה?מןייעדר

לאורחממנהוביקשבל'אלשצלצלכך'כדיהתרשםעליכם,שלום
וחמשמשמוניםלמראהצעירההופיעה,אחדותדקותבתוךלחברה.לנו

אינהיידישממוסקבה.אמשבאהמשלרהוטה,רוסיתדוברתשנותיה,

מעדיפהכמובן.ובאנגלית,ברוסיתהיאמכירהסבהיצירותאתיודעת.
עליכם,שלוםשלהשנייהבתוליליה,בל,שלאמההרוסי.התרגוםאת

הקרובהאדם,כבניהראשוניםבספרוברקוביץ'שלעדותולפיחיתה,

בביתמצוינת"חיתההוא,מספר "'"ליאלילאביה.באופייהביותר
הילדים,משאריותרניכרת,במידהמאביהשירשהבזהעליכםשלום

הילדים,בין]בבית, ... [כישרונו.סגולותאתוגםמזגותכונותאתגם
במחיצתהגםלאביה:שניתןתפקידאותוקרובותלעתיםממלאהחיתה
בעצםהפוגעותהמהירות,השנונות,והערותיהרבה,השמחהחיתה

הראתההגימנסיהבשנות]כבר ..• [נפש.ועליצותצחוקעוררוהנקודה,
שלכעטוומהיר'קלעטההיהכבראזגםלכתיבה.מיוחדתנטייה
הומוריסטיותהפתעותשופעמבריק,עצמי'סגנון-הרוסיוסגנונההאב,

ומןהבתאלהאבמןבתורשה,עברהספרותיהכישרוןלאמור'משלה".
היהודי'הגורלתהפוכותעלכאןלתמוהכמובןאפשרהנכדה.אלהבת

כישרונו'אתשירשהבתו'ושפתרוסית,דיברועליכםשלוםשלשבביתו
משסיפרתירוסית.חיתהבל'הנכדה,שלהאםשפתוממילארוסית,חיתה

וכןהוריה,חתונתעלפרקישברקדניהשלזיכרונותיובספרכילה
התרגשותאותהתקפהמושג,עליולההיהשלאדברהולדתה,עלפרק

הפרקיםלתרגוםשאדאגלההבטחתימילולי.למבעניתנתשאינה

לאחראחדיםשימיםהגורל><אוהמקרהרצהבהקדם.אליהושליחתם
משהמנוערידידיאלפאלביתאליהגיעסידניועםבלעםפגישתי

יווהושבתאפואיוניצלתברהיטות,אנגליתוכותבהמדברמורביץ'
קיבלתיובה,בהוריההנוגעיםאלה,ביוגרפייםקטעיםעללעבודה.

דבריהמביעהסידני'בעלהבידיאמנותיתמעוצבתדואר'איגרתמבל
השפותמןשאחתבהנחהובאנגלית,ברוסיתבמקבילכתוביםתודה
שוניםפרטיםמתמי.דמכתביםבקשרהננומאז •••אביןבוודאיהללו

ה"ממוריאלאנשיולשארולסידנילבלשסיפקתיואינפורמציה
הקרן.שלהמפוארהשנתיבדו"חלציוןראוייםנמצאופאונדיישן"

משפחתומבני'שמנעהיהודיהגורלתהפוכותעללתהותשובישוכאן
אינפורמציהקבלתמשותפת,לשוןהיעדרבשלעליכם,שלוםשל

ומחצהיובלשבמשךכךעלוכןבהוריהם,אובהםהנוגעתראשוןמכלי
זה.למקורלבםתשומתאתאישפנה ryלא

מכתבה:שלהרוסיהנוסחתרגוםוהנה

12.8.1995 

-החביבאחרוניאריה
וכךמילים,שוכחתאני ,שליהגרועההרוסיתהשפהעלמתנצלת

מילותיאתלקרואלךקשהאם ,כךפיעלאףצולע! ,מסתברהדקדוק,

ברוסית.תודתיאתלהביאאפואאשתדלבאנגלית,

רבקוביץ'שלתיאורו-סיפורואתלאנגליתשתרגםשל,ךלחבראףתודה

 .לראשונהזאתקראתישכך ,דמעותעדהתרגשתיהורי!על

השלושהמןבהרבהמוצלחיםהם-התצלומיםעלאנימודהכך

 .מלבבתמזכרתזאתכך,פיעלאף-בזהמצרפתשאני

-טובכל ,טובכל
 .קאופמךבלשל,ך

אתלישלחהכןרבים.מכתביםומבלמסידניקיבלתיכאמור'מאז'
שבשערו , Up The Down Staircaseספרהשלהאחרונההמהדורה

לעמיתבמכתב ...נמכרו"עותקיםמיליוןמשישה"יותרכיהמו"למודיע
ציינתילסינית,עליכםשלוםבתרגוםשנהמעשריםיותר'העוסקבסין

וספקסיני'מידהבקנהאףלגדולנחשבדומני'זה,עותקיםמספרכי
שהורקולשוןשבעיםבכלבל'שלסבrזכתבימהדורותכלאםספקא
זה.אסטרונומילמספרמתקרביםאליהן'

המשעשעהדוא"לאתממנהקיבלתי , 2011באפריל-10בלאחרונה,
הזה:

 ,יקיריאריה

עדייושאתהושמחתילסידנישלךהאי-מיילאתקראתיעתהזה

זהאיךמבינהאינניאבלמאה,בתאהיההבאבחודש .אותיזוכר

 ,מלמדת ...להזדקןמכדיעסוקהאנילב.שמתילאכשכללליקרה

 .'ונווכן~מרצה ,כותבתרוקדת,

 .זאתלשמועושמחהבסדרהכלשאצלךמבינהאני

 ,החמיםאיחוליאתלךשולחתאני

 .בל ,הימיםמשכברידידתך

 2011יוני-מאי
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גבולכלעובר

סומךששון

 ?כותבאנילמה

האפשר.ככלקצרהתשובהוהריכותב,אניולמילמהנשאלתי:
הקוראים.קהלעם'לפעמים>סיטרי<חדדיאלוגלקייםבמגמהכותבאני

ולמגירותי.לעצמיכותבאניאיןכלומר

שלי?היעדקהלהואמיאבל
מזה:זהלמדישוניםקוראים,סוגשניקיימיםעינילמול

אניישראלי.כולולאמקצועי-מחקרי'מצומצם,קהלהואהראשון
ולעתיםבעולם,מחקרייםעתובכתביבספריםשנהכארבעיםזהכותב

הספרותבחוקרימדוברזה<במקרההמומחיםלידיעתלהביאכדיבארץ'
בדרך .מחקריממצאיאתבאוניברסיטאות>בעיקרהחדשה,הערבית

קרובותשלעתיםמאחרמתקיים,אכןכתבישלזהבסוגהדיאלוגכלל,
שאנימהעלהדוא"לבאמצעותאובכתבמגיביםוחקרניםחוקרים
שולייםהערותבמסגרתאלהתגובותלפעמיםמגיעותבהמשךמפרסם.

אחרים.חוקריםשלבמאמריהם
שללבואתממלאותאלהתגובות
היותןמעצםשמחההחוקר

עתהחשזהחוקרכלומרתגובות,
קוראקולבבחינתכתיבתושאין

מחקרועלהמגיביםאםגם .במדבר
הםאםוגםהסכמהמביעיםאינם

הרישונה,טיעוןקומציעים

עומדתשלנוהחוקרשלשמחתו
מרבצהעוררתיהנה-הנהבמקומה:

הגותיתנקודהאומחקריתסוגיה

הביקורתעולםהנהנזנחה.שבעבר
שייחלתי.כפימגיב

"דיגלוסיה",

הענפה,הקדומה,הערביתבספרותהיפה.לספרותעובראניועכשיו

הקרויהטיפוסשכןהדבורה,הלשוןאתלשקףכללבדרךצורףהיהלא
להם.נזקקשהסופרהלשונייםה"שירותים"רובאתמילאאל-פ'וצחא

כךמיוחדים,וצרכיםספרותיותסוגותנוספוהמודרניבעידןאולם

בדרמה<למשלהספרותילאינוונטרהכרחיהיהבלהגיםשהשימוש
באשרמלאההכרעהאיןהיוםעדהריאליסטי>.שברומןובדיאלוג
הסופרובהםמסוימים,ערביםסופריםהיפה.בספרותבלהגיםלשימוש
ללהגים.במפורשמלהיזקקנמנעיםנובל,פרסחתןמחפוז,נגיבהמצרי
הלהג,עללוותרמוכניםאינםרבים,דרמטורגיםובהםאחרים,סופרים

האחדהדףעלשבומצבנוצרבלהגמשימוששכתוצאההעובדהחרף
והדיאלוגבפ'וצחאוהסיפרהתיאורלמשל:לשוניים,סוגיםשנינרשמים

בלהג.

מצריסופרשלבכתיבתועוסקאלהבימיםבהגהתועוסקשאניהמאמר
ביצירתוהמצריבלהגלהשתמששהרבה ) 1991-1927 (אדריםיוסףחשוב,

שלבכתיבתוייחודיתבתופעהעוסקמאמריוהדרמטית.הסיפורית
לשונית"."הכלאהמיןכלומר"תהג'ין",בערביתלהשקראתיאדרים

נטההואאלאמובהקים,להגייםבמשפטיםבשימושהסתפקלאאדרים
בדיאלוג,והןהנרציתבקטעיהןוהלהגיתהספרותיתהלשוןביןלערבב

לעתיםמעניקהיההואהזאת.ההכלאהשלהאפקטאתלהעציםכדי
טיבםמעצםהשייכיםלביטויים

דקדוקייםסימניםהלהגילסוג
ללשוןמעיקרםהשייכיםמסוימים

במגמהלאוזאתאל-פ'וצחא,

שניביןקירובאופשרהליצור
כדידווקאאלאהלשונייםהסוגים
הפערשלהרושםאתלהגביר
האלה,הסוגיםשניביןהקיים

הטועניםאלהעלללגלגגםואולי
שימצאולהםאסורשהלהגיםעדיין
וכךהיפה.לספרותדרכםאת

מכלאדריםשללשונונתייחדה
וכך .זמננושלהערביםהסופרים
בשלהשארביןהשפותמתפתחות

חושבעליסופריםשלתרומתם

אתלאתגרהמנסיםמחודד'לשון
אתפלאלאהלשונית.המציאות

הריהעניין'אתלהדגיםוכדי
עבורשנכתבמאמרעלפרטים

-19s1בבגדאדיהודייציאתעםשנסרג ,ש~ wהספרביתומולוח'אנהחייזרמסגדמשמאל:ללשוןהאקדמיהשלהשנתון

כרביםזה,מאמרבחיפה:הערבית

הספרותיבמרחבוהשלכותיההדיגלוסיהבשאלתעוסקבעבר'ממחקרי
הערביתשהלשוןסוציו-לשונימצבהיאהדיגלוסיהימינו.שלהערבי

הוא,באשרערביאדםכלרבה.באינטינסיביותאותוחיהימינושל
זהשוניהאחרים.הערבייםהלהגיםמעשרותהשונהמקומילהגמדבר
גיאוגרפייםמאזוריםערביםביןפהשבעללתקשורתלהפריעעשוי

שמשפיעמההספרותית.ליצירהנוגעלעצמוכשהואאינואךשונים,
שנותמאותבמשךהערביתשהספרותהעובדהעצםהואזויצירהעל

מכלהשונהאחרת,ערביתבלשוןנכתבההבינייםימילמאזקיומה
אל-פ'וצחאהקרויההזאתהשפהאתניכרת.במידההערביםהלהגים

הספרבביתבעיקרהערביהילדלומדהספרותית>הצחה,הלשון<או:
משמשזהלשוני<סוגפורמליתוכתיבהקריאהלצורךבהמשתמשוהוא
ביןמשדרים,ובולסוגיה,בעיתונותגםאלאהיפהבספרותרקלא

הערבישבוזה,למצבהערבית>.בתקשורתהחדשותמהדורותאתהשאר'

לקרואנוהגיםאנובאחרוכותב/קוראאחדלשוניבסוגמדברהממוצע
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פרסומועםיעוררזהשמאמרי

מסוגהיאהדיגלוסיהשאלתשכןלעיל'שהזכרתימהסוג"דיאלוג"
הערביםהמשכיליםציבורבקרב"יצרים"מעורריםשתמידהנושאים

השכנות.ובארצותבארץ

להנאתוהקוראמקצועי'הבלתיהקהלהואיעדקהלשלהשניהסוג
בעיתונותשנהכחמישיםזהכותבאניהכללית.ידיעתוולהרחבת

הלא·הספרותיתבעיתונותוכןהספרות>,במדורי<בעיקרהכללית
אינםאםגםהמחקרילעולמיבעקיפיןהקשוריםנושאיםעלאקדמית,
לעצמיחובהמוצאאניהערביתכחוקרהעכשוויים.למחקרימתקשרים

הרבהיודעאינושמסתמאהמשכיל'הישראלילקוראולתארלנסות
דהאידנא.הערביתבספרותמהמתרחשמשהושכנינו'שלתרבותםעל

-20%כהאחרוןהשניםביובלשכתבתיהמאמריםמאלףלמעלהמבין

-20%כשונות,ערביותבארצותשהופיעוחדשיםלספריםמוקדשים

לנושאי-50%וכלעולמם,שהלכוסופריםעלוהספדיםהערכות-נוספים
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אורלראותהעומדלראווהחצריאבטיחהספרמתוך

אותןשמצאתיספרותיצירותלתרגוםוכןהספרותיתביצירהמפתח
יצירתםעללספרמיוחדענייןליהיהבעברשירה.בעיקרמעניינות,

בישראלשמתנקאש,סמיו<כגוןערביתשכתבויהודיםסופריםשל
יהודים-ערביםסופריםבחייםנותרולאכיוםאבלאחדות>.שניםלפני
והיסטוריוניםלחוקיםממתינההספרותיתומורשתםקומה,שיעורבעלי

הספרותקורותאתכלומרהזה,המרתקהמפעלאתלסכםשיבואו

אוניברסיטתאיש ,שנירראובן<פרופסורבדורותינוהיהודים-ערבית

מענייןבמידהבההכוללת>.וסקירתוהחומרבריכוזרבותעשהחיפה,
ישראלתושביערבים-פלסטיניםסופריםשלבכתיבתםלעייןאותי

ואחרוןמצאלחה.וסלמאןשמאסאנסוךובראשםהעברית,בלשוןשכתבו
הלשונית-תרבותיתהסימביוזהעללכתובמאודאוהבאניחביב:

תורמשורריגדוליאתלנושהצמיחההביניים,בימיהעברית-ערבית

אחדיםאחרים>.ורביםהנגידשמואל ,לגבירואבן ,ויהל<יהודההזהב
במהעוסקיםהאחרונותהשניםבשלושיםאקדמייםהבלתיממאמרי
מהוהיםטקסטיםשלבלוםאוצראותוקהיר",גניזת"מסמכישנקרא

הישנה,בקהירעתיקכנסתבביתהי"טהמאהבסוףשנמצאומחוררים

באגןהבינייםימייהדותעלמושגינואתלחלוטיןשינההיחשפוומאז

הזההתיעודיוהחומרהמכתביםרובאחרים.ובאזוריםהתיכוןהים

עבריות.באותיותאךהערביתבלשוןכלומר-יהודית,בערביתכתובים
הכללילציבורמאמרשאפרסםבלישנהתעבורשלאמנהגליקבעתי

הם,קהירגניזתמסמכישלרובםרובקהיר.בגניזתקשורשנושאו
מהמידענובעתוחשיבותםספרותית,מבחינהערךחסרילכאורה,

באזורנוהבינייםבימיהיומיוםחייעללנומספקיםשהםהקונקרטי

התורהועולםהמשפחהחייהשונות,והפרנסותהמסחרהקהילה,<חיי
הישראליהמשכילשללתודעתוזריםהםהאלההנושאיםרובולימודה>

בעולםהמתרחשמןטפחלידיעתולהביאשאפתיובמאמרי ,המצוי
היהודים-ערביתהסימביוזהשלמשמעותהאתוביתר-שאתהגניזה,חקר

 ,גריסייךש"דפרופסורהגניזה,חוקרישגדולסימביוזה ,העברשל
<באנגלית>הדורותבמהלךיחסיהםוערבים:יהודיםבספרותיאר

לאורךישראללעםשאירעביותרהמעמיקהפורה"המגעבמילים:
קורותיו".

בגדאדהאוטוביוגרפייםספרישניאתכתיבתישלבהקשראשכחובל
שפרקיםאלה,הספריםאתגם .) 2008 (הזוייםיומים ) 2004 (אתמול
וספרות,לתרבות'הארץ'מוסףדפימעללראשונההופיעומהםרבים
חייוסיפורעלקוראיאתלוודעכדיכתבתיזה,עתכתבדפימעלוגם

וחינוכוגידולונוףמבחינת-ערביתהיהודיתלקטגוריההשייךאדםשל
המקצועייםמחייורבותשניםהקדישאשראדם ,מושגיוועולם

ישראלביןתרבותידו-שיחבמעט,ולו ,לעודדבמאמץוהתרבותיים
 ·:·הערביות.ושכנותיה

 2011ייונ-מאי
35 



והמצדו
~~~~~~~~~~-~~ 

לו'תו uעמו

בברכהלקבל

מדינותשתישלבפתרוןובתמיםבאמתישראלממשלתרצתהלו
האו"םהחלטתאתהראשונותביןמאמצתחיתהכהכרזתה,עמיםלשני

 ,שכן . 67בגבולותפלסטיניתבמדינההכרהבדברבספטמברהצפויה
מדיניהסדרלהשגתחוזרתבלתיהזדמנותעבורהלהיותעשויהזו

לעשותביכולתהשאיןמההשגתו.לשםאצבעלנקוףשתצטרךמבלי
ויעשהחיצוניגורםיבואפנימיים,אילוציםאינסוףבשלשלה,מיוזמתה
במתנחלים,להיאבקתצטרךישראלממשלתלאהמלאכה.אתעבורה

למצואשתצטרךהיאהפלסטינית.הממשלהעליוטלכולוהנטלאלא
חילופישלבדרךאםפלסטינית,במדינהכאזרחיםאםפתרוןלהם

לערובשתצטרךוהיאוכדומה,פינויפיצוישלבדרךאםשטחים,
מדינה.עלהחלותהאחרותהחובותכלאחרולמלאולשלומםלביטחונם

עלינוהוא.נהפוך .מכשוללהוותצריךלאלחמאספתחביןהפיוס
אםכהכרזתו.בלבד,מאזןאבועםומתןמשאמנהליםאנוכילהודיע

 ,לאוואםהחמאס.עלאותולכפותשלוהבעיהזותהיהלהסכם,נגיע
 .הנוכחילמצבנוחזרנוהרי
אני""רוצהתאמרשישראלעדיףסיניהרבמעמדהתורהבקבלתכמו

ששםהאפשרותפניעללגיטימציה>,להשיעניקכפויהסדר<קרי:
קבורתה.תהיה

שבממשהממשיעל

קשה,וגםיפהספרהוא ) 2011עובד,<עםממשנואלבויתשלספרה
מתוךרקאלא ,הבודדהשירמתוךמתבררתאינהמשמעותושמלוא
אינולחקורהמשוררתשמבקשתהממשכימתחווראז .המכלולקריאת

הואהממשי ,כלומרהדברים.שביןהזיקהיותראלאבממשות,מהדבר

למסקנהכילציין<מענייןזו.לקביעהשישההשלכותכלעלהאנושי
בספרווטושיונתןהמשוררהגיעשונה,בדרךדומה,

כתשתיתהאהבהאתמניחהואשם , 1965 ,ממששירי

לממשות>.
שעריםבארבעההממשיאתנואלבוחנתבספרה

הפסקה'ביןהראשוןהשערשונות.בחינותמארבע

'דבריבשירוהעולם.האנושותהואעניינולהפסקה'
לטלטלקלגדולים."הניסיונותכותבת:היאהימים'

<עמ'אילמים"החייםאחרת.לארץזומארץאנשים;
משרטטתהיאמאופקותשורותשלושבשתיים ,) 9

מלחמות,מהפכות,העשרים:המאהתמונתאת
מסתייםהשירמיליונים.שלאומלליםחייםהגליות,

נאחזתהלשון;הפה.מןנופלת"תפילהבשורות:
מבלילהתבטא,וגםלהתפללגםמשמעהקלון".בסבך
בשערהשיריםשלרובםקשה. ,הקלוןבסבךליפול
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בגןבאיבוד,אנשיםלראות;"."אפשרהיום:שלישראלעניינםזה

<עמ'עבודה"לאישורמחכיםהמרכזית/התחנה."לידהעצמאות,/
וגםישע,חסריושארילדיםמהגרים,זרים,עובדיםוכדומה. ) 10

כלאורלינס.וניריורקנירכמובעולםאסוןמוכיאחריםבמקומות
מעבירהשהיאשהתחושהאףלכאורה,אלימה,שאינהבלשוןזאת

הזמןאיתי,/דברובחזה.לחץעם;אהבהלבלבל אל"."למדי:מעיקה
 ,) 14<עמ'ומתבזה"הולך

הדוברת.שלוהאםהאבההורים,עניינוולזכור""לזכורהשניהשער
אבאמול"עומדתובמותו:האבשלהאחרוניםבימיועוסקיםהשירים

אינךלרצונו;."/בניגודלפיו;שמובאתדייסהכמוהמרוסק;שלי
חודשבראשבארון;עבהמעילכמוהזה;הקיוםעודףעדיין;מת

עבהמעילכמוטעם,חסרעודףבבחינתכברהםחייו ,) 22<עמ'אב"
 ,עליולהתאבלקושילהישזה.בשעראחריםבשיריםוכךבקיץ.
בלי ,ל;\_זכאילואמיתיות/שליהווידוי"דמעותהטקסים:אתלקיים
היחידההפעם ,) 27<עמ'אותו.""אצילהרעים;מעשיבזכותבושה.

נופהוזהו'מקום',בשירהיאלשירחודרפיזיגיאוגרפישנוףכמעט
מקוםלושאיןדבר"איןנואל:שלולידתההולדתהעיראשקלוןשל
הדרוםשלהראשונהנשימתואשקלון;."/לושאיןמקוםלי;ואין
בשירנאמרכךלאהבית,מקוםלכאורהשזהואף ,) 32<עמ'פני"מול

הרחובותלא;אבלהבית,שכאןלי"נדמההגדולה':'התמונהשאחריו

בשירננעלהשער ,) 33<עמ'נטרקות"הדלתות;ממקומם,קופצים
'איןהמקום:וריקותהאני~עלמותהאםמותהבית,התפרקותשהוא
 .) 34<עמ'המקום'אתלתפוסאני

הואחלל"ועודזמן"עודומהותית,כמותית ,המרכזי ,השלישיהשער

מפורשותכךעלמכריזלשלמה','אשרבוהשניהשירהאהבה.שער
בזיקהנמדדתעצמההאהבהממשותכאשר ,שמושלבאסוציאציה

[שירכך:לקרואישתחילתואתהכאב.זיקתלה,מיוחדתאנושית
כואביםשאנשיםכמובאהבה;לכאובשהעזלשלמה"אשרהשירים]
-בהמשךהולדת'יוםב'שירשנאמרכמווהכאב ,) 38<עמ'במוות"

המטאפורהלממשי.אמיתימדדהוא-כאב"כמוממשיים"נשארנו
 :השלכתעליאלה ,למשל ,'פריז'בשיר ,לשירמשירמשתנהזהלמדד

סקלתפיעלאהבתנואתמודדיםניסוי;תוך-כדיכמוכאן"אנחנו

 ,) 42<עמ'השלכת"שלזהובים

'שגינוזאת:אומריםרביםשיריםפשוטה.אוקלהאינההאהבהאולם
מדללים'אנחנואהבתנו'את ;> 45<עמ'תמיד'שוגיםובאהבהבאהבה

להאמיןשלאלך"לגרוםהשירה:שליעדהשזהואלאוכדומה. ) 46<עמ'
להאמיןלא ,כלומר ,) 49<עמ'בממשי"להאמיןלךלגרוםבאלים;
האנושי:בכישלוןהודאהבעצם, ,כוללאשר ,בריאליאלאבמיתוס,

<עמ'רבה.""אהבהאהבנופעםבאת./לא .כאןאני ,הלכו"כולם
אבלהשפתיים,אתלחטא;עכשיומנסה"."אני ;) 54

ועו.ד ) 55<עמ'שקר"עדותביעונה /הלשון."/."
('אמבריולוגיה',זהבשערהאחרוניםהשיריםארבעת

,מספריםבפירושיטועהאיניאם ,)'םימ''יצרח','בטן',

עדבטוחשאיניואימהות,לידה ,היריוןשלסיפור
מדומה.רקאוממשיתהיאכמה

לפיהממשנבחןהראשוניםהשעריםבשלושתאם
השערהריהאהוב>,האב,<הזולת,האנושיותזיקותיו

לפיאותובוחןהמילים","באמצע ,והאחרוןהרביעי
במידההיאזותודעה .אותוהמשקפתהאנושיתהתודעה

הראשוןשהשירפלאולאפוסט·מודרנית-מגדריתרבה

ריבוישלעידןמצייןהואשכןשלך','הגרסהקרויבו
מבחינה .משלואמתגרסתדוברלכלכאשרנרטיבים,
בשיריםהדובריםשקולותבכךמתייחדהואצורנית

נואל~זית

ממש
ז-



זהעםזהמשוחחיםנמעניהםוכן

מהלשיר'משירבזהזהומתחלפים
מכלולמורכבלקשהאותושעושה

היבטהתכניםמבחינתהשערים.

לעתיד:התייחסותהואשלחםבולט

'הצהרותמחר',שלבתרבות'שיעור
לךמתארתאת'ואיךעתידניות',

ונשניםחוזרים ) 63<עמ'הסוף?'את

חשביבשיר .הראשוןבשירכבר

השבועסוף"לקראתנאמר:'בכורח'
מתנסחהימיםאחריתחזוןשרב.

מזכירוהשיר ,) 64<עמ'במקרה"

שלל"בכורחהמצפיםלכלבחמשך
נואלבוית

לוקוראיםבעבריתכיהגשם"'
בשירלמשלהשירי'והבדיוןאפוקליפטיתהאווירה .>םש<"יורה"

אתפשטתיחדש.עירום<"המצאתיוביזאריסוריאליסטי"השראה",
מתגליםהמונים .•.שקופיםהבקרים ...קצריםחניאוןלילות •••חעזריםכל

שלתחושה .) 69עמ'חלאה,וכןריבית"שמשלםהלווהבזמן ...בחם
רעה"העין'ברכה':בשירלמשלבשירים,רווחתשאולוזמןתבוסה
סוףיבואחזהבחדרהאש.מתוךחשמלעין;חקירות.אתמרקידהשלך

שלואוליאמונה,יראה,אחנה,שלסופחגםשהוא .) 70<עמ'העולם."
יקרה:שכךהרצוןאיחרף"מלמטח",האחרוןבשירכנאמראומה,

יותרמלאכותידברואיןבעפר.נגמרבכוכבים;שהתחיל"הסיפור

 .) 77<עמ'כזה"מסוף

אימגלחהספר'שעריבכלשראינוכפיהממשי-האנושי'לכאורח,
האהבה,החורים,העולם,<שלולשקיעהלירידהונטייחמובהקתיציבות

שלבסופותבואאםשכן •בוהטמוןלסיכויעדותגםזוכיאםהעתיד>.
דלתתאח,חתערותארקלחיותתוכלהיאוהתעלותעלייהדבר

מלמטח.התעוררות

ואוליכפולהקריאהלפחותלקרואישנואלבויתשלספרהאתלכן
בכוח,שלספרהואשנימצדפירוק,שלספרהואאחדמצדיותר:

לעבור'שצריךמצביםאומסכיםמאודמחרבהעשוישהממששיודע
 .להבנתוממששמגיעיםלפני

מאחורנותרידהעת

בית,<אחוזתהעתידהיינונאמןיעלשלבספוחמתעתעמשחויש
לחיותמסרביםבעבר'הקיבוץעתידשחיומיבשמו:כברהטמון ) 2011
אותוומשאיריםהעתידמןבורחיםאחרת:בלשוןאובעתי.דעתידו

סודלכן,הרומן.שלסופולקראתונפגוששנשובתעתועמאחור.
לגמריאיננומכר>לרב<שחפכוחווהקוראיםהביקורתאצלהצלחתו

המחברת,שמציינתכפיהמדינה,קוםערבכוחו'בשיאהקיבוץברור.

בלותולאחרוהנחהאוכלוסייה.מכללאחוזיםמשבעהיותרמנחלא
בגעגועיםעליומתרפקיםמעודם,בוחיושלאורבים,עדנה,לוחיתה

אםספקהציונות".ידיעלכאןשנוצרהביותרהחשובה"היצירהבתור
-1980בעזבהאותו 1960יחיעםקיבוץילידת-המחברתהתכדרנהלכך

גםאךרכים,פסטלבצבעיאותומציירתהמעודנתבלשונהאשר-
אחנה,כהואותונולדהשלתוכומיוכךהחמורים.כשליועלמצביעה

עשוריםשלושההמופיעהספרזאת,עם .בולחיותממשיכולהחיתהלא

נסגר'טרםאזשנפתחהנפשיהפצעכימוכיחהעזיבה,אירועלאחר

ויותרדורבעצמי'קיבוץועוזביליד<בתור •בוהכרוךנוסףתעתועוזה
ארוכות>.שניםארכושליהעזיבהייסורישגםלהעידיכולאנילפניה,

גידולונסיבותאתלבחוןמדוע?השאלה:עללהשיבמנסחנאמןיעל
"אנחנו"איזהמתוךכחלקחחומו-קיבוצניקוס,הקיבוצי'הילידשל

"אתהספר:נפתחלמעשהבכךסוף.יםכקריעתקשהממנושהקריעה

במשךפח.בעלבכפייתיות. .הזמןכללעצמנוסיפרנושלנוהסיפור
קולקטיבית,סיפוריתמסורתאיזוהמספרתמניחהבתחילהכברשעות."

כדיחמטאפורית,נחיצותהאתמביןאבלבאמיתותח,בטוחשאיני

ראשיתהמעצבת.מקבוצהכחלקהקיבוצילפרטמעצבתתשתיתלהניח
 ,) 9<עמ'בזהב"טבולותהיפות,שנותינוחיובאמת"ואלחגדולאושר

בלב.דעלילהלכאורחחיה"סיפורנומשמעי:חדכהאינוחמשנהאולם
לאאישמתחתיה.אנחנומצדדיה,גרוחורינוהשיטה.שהיאהעלילה

ולחלומותיו.לשאיפותיואלאאדם,למגורינועדהלאהיאבתוכה,גר
שלעולםידענומפניה.יראנולרצות.חיהאי-אפשרשלנוהשיטהאת
 .) 12<עמ'נשיגח"לא

כאןמספריםשאנוהסיפורספרה.שביסודחאידיאחבתמצית,זוהי'

שאיפותיופסגתאחד'מצדשהיא,הקיבוצית,השיטהשלסיפורההוא
אדם,חייחולמתשאינהשיטחשנימצדואילואנוש,בןשלוחלומותיו

דרךהספרלאורךנפרשתזואידיאחלעולם. זrו;r.;צן 7אפשרושאי
הראשוןהבניםדורשלסיפורוודרךיחיעםקיבוץשלהקמתוסיפור
ועדהצבא,ועדאפסמגילבתוכונאמןויעל

עשרים.בגילהעזיבה
שלקטלוגיתכרשימהמסופרהסיפור

פעמיםמעטלאכברשסופרונושאים

ג'דין<מבצרהמקוםתולדותרבים:בספרים
<הונגרים,המייסדיםדוריחיעם>,שלבמקרה

<שעה"הביולוגים"החוריםחדרצרפתים>,
<ארבעההילדיםביתהצהריים>,אחרוחצי

<קורעתהחשכנהפינה">,בכל"ילדבחדר'
הלימודים<הצבאית>,ההשכמהחלב>,

מקרבבולטותדמויותהנושאים>,<בשיטת
עלהאחראיהסנדלר "ש~רינ;"<החברים
<בגעתון>האזוריהחינוכיהמוסדהסרטים>

הוא:נהפוךרב.חידושאיןבכךחלאה.וכן
לתמוךגםמבקשתשהמחברתמקוםבכל

התוצאהמקוריהיסטוריבתיעודאותן

הקיבוץ'עלוןמתוךציטוטיםמביכה.
ספריארכיונים,יומנים,מכתבים,עיתונים,

ובפורמטבפונטהניתניםוכדומה,שירח

רצוןמתוךאוליהסיפורי'הטקסטזרימתאתלדעתי'פורמים,שונה,
יפה.עלהשלאהיסטוריה>,גםשהוא<סטורימיוחדז'אנרליצור
בתיאוריםהואזו'מגרעתעלהמאפילהספר'שלכוחועיקראולם
למעלהציינתיכבראורכו.לכלהזרועיםהמעמיקותובתובנותהיפים

להכללהמגיעההיאבחמשך'אחר'במקום"השיטה".עלדבריהאת
הידועהחסיסמח<מחצית>אודותועלאודותיהעליותרעודמעמיקה

בהדגשה:להביאםשראוייכולתו"לפיאחד"כל

, 1-~· 1 :"-~~ J! ז 1 . ",i נאמןיעל

~~ : m }ינרJ ~ענה~ה

לאועדינה,אילמתלכאורחשחיתההשיטהאתלרצותהצלחנולא

"כלתובענות:ללאהתחשבות,כולהופנייתהדברלעצמהביקשה
להאיןהריהיכולת,מידתבאמתמחייודעמיאבליכולתו".לפיאחד
אשמיםהרגשנופעם.אףרוצתהלאשלנוהשיטהגבול.לחואיןקצח
 .) 155<עמ'

היעיליםהמנגנוניםאחדאתובתמציתבקיצורכאןחושפתנאמן
תמידיתאשמחהרגשתיצירתהקיבוצית:השיטהשלביותרוההרסניים

נטיעתהדרךואתלעולם,ממנהישתחררושלאובניה,חבריהבקרב
... ~ 
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ו
היאזואשםתחושתלכאורה.ומתחשב""עדיןכךכלבאופןבקרבם
האהוב:קיבוצהאתלעזובגםדברשלבסופולהשתגרום

ולאלוראוייםלאשאנחנוכולנוהרגשנונתפס."בלתיהיהקיבוצנושליופיו

לאצודק? 1שוויוני 1יותרטובבעולםלניסוילאלהגידיכולמילשיטה.ראויים

 .) 207<עמ'ערקנולא.אמרנו

חסרונותיו'בשללאממנועורקהקיבוץ'עתידלהיותאמורשהיהמי
לשאת.אנושבןשלליכולתומעברשהיאשלמותובשלדווקאאלא
עשרשמונהקטנה:לאדרמהבתוכומקפלהזההקצרהמשפטאבל

"אנחנו",רבים,ראשוןבגוףמסופריםמהם·עשרשישהבספר'פרקים

מזמן 17פרקאולםונגמר;שהיהמעשהעלכלומר'עבר'ובלשון
אליו?>הגיעוהספרעלשכתבוהמבקריםמןכמה<מענייןהפתעהלקורא
הארץ.את 80באוקטובר 2ב·ושפקדהעזה"אדמה"רעידתעלומבשר
גםהורגשההרעידההמערבי.שבגליליחיעםקיבוץהיההרעשמוקד

נזק.נגרםלאהרוגים.היולא .בגעתוןהאזוריבמוסד

זאתהתרחש.לאדברשוםתעתוע.רקספורים.רגעיםשנמשךתעתועהיהזהכל

 .) 194<עמיואחתעשריםסעיףעלמהצבאשוחררתיולכןשנסדקתי."אניהייתי

הפרקים·עשרשישה .דברינובפתחשהזכרנוהנוסף,התעתועזה

אתלאגםאוליהזאת,הרעידהלקראתאותנוהכינולאהקודמים
האדמהרעידתהיהלאהאמיתיהתעתועצריכים.היוכיאםהמחברת,

הזההסדקנסדק;ו.שלפתעמתעתעבעולםהחייםאלאחיתה,שלא
אותההכינולאהקודמיםחייההמחברת.שלהצבאישירותהבעתנפער
להשאמרהכפיבעומס.עמדהלאוהיאלקיבוץשמחוץבעולםלחיים

היאלעצמההצבא".בשבילךלאזה"עזבי'שחרורה:ביוםהקב"נית
תשע·אחריהראשונה.בפעםלבדהייתי"שםאחרת:קצתזאתמסבירה

שגדלואנשיםבתוךרקוחייתיראיתידיברתי'שבמהלכןשנהעשרה
 .) 195<עמיאחד"אףהכרתילאשבולמקוםהגעתיכמוני.

נוסעת,והיאלחזור'יכולהאינהלקיבוץגםהאדמהרעידתאחריאולם

שהכירההמתנדבמסקוטלנד'דרולאבלחו"ל'הצבאומןממנונמלטת,או
בחייהלראשונהמרגישההיאלגלזגו'מלונדוןבאוטובוסושם,ביחיעם.

לגלזגו'מלונדוןהמפוארבאוטובוסראשיאת"סובבתימשוחררת:
קוראלאשאישהרגשתיולרגעכאן.שאנייודעמילי,קוראמילראות

חופשייה"הייתיבחיילראשונהבכלל.ליקוראלאואישולעבודלחזורלי
 .) 211<עמ'

החופששעלהיאהקוראשלההרגשהאולםהספר.למעשהמסתייםבכך
מאוד.הרבהלעמולעודתצטרךשלההזההחדש

המסורתיתהאופציה

אברהםצחוקספרואתכבימינייצחקכתבכובעיםאותאריםשניתחת

ותחתהדתות,למדעדוקטורהאקדמית,המצנפתתחת ) 2011<רסלינג

לספרב"חתימה"גםהנזכריוסף,אביו'שלכבנוהמשפחתיתהכיפה
מאירבד"רומסיימתבפרוידהפותחתבסופו'קריאה"ב"מסתוגם

מתוךבמיוחדנרשםכאןהנכתבכותב:הואנפרדתבפסקהבוזגלו.

בגילוגםהתמידאךמימיו'ספרכתבלאאשראבי'דרכיעלהרהור
ביתאתלפקודרבות,עבודהשעותלאחרהעייפותוחרףהמתקדם
ברכה".זה"כיערבית,לתפילתהכנסת

לספר"פירושהחיבורשלהמשנהכותרתנרשמההראשוןהתוארתחת
נרשמההמשפחתיהתוארתחתואילוביקורתית",כתיאולוגיהבראשית

שלואףשרי'אברם,שלצחוקםשהואאברהם","צחוקעצמההכותרת
סיפורשלמחמירהופחותחייכניתגישהלנוהמציעהעצמו'אלוהים

38 
 354גליון

שתיביןלגשרכבימינימנסהדברשלבעיקרווהבחירה.הבראשית

לאמעשהכשלעצמווזהזו'עםזולשוחחנוהגותשאינןהללוהגישות
שגרתי.

הבריאהמסיפורבראשית,לספרהמקוריפירושוהואהספרשלעיקרו

האלוהים,אלרךיחסשלהאפשרות"עולהממנוהעקדה,לסיפורועד
"דון·אברהם·אתבהמשכולהציגכדיחרדי",אוחרדיחסשאיננו

מולאלערמומיכמאמיןאלאהאמונה,שלנצחיכאבירלאקיחוטה

 .) 12-11<עמ'האלוהית"התביעה

החיבור'למטרותאולמסקנותהפירושביןמדיהדוקקשראיןלדעתי'
<הן .לעצמומבנהמאשרתומךגרםפיבבחינתיותרהואוהפירוש

"הפוךהפירוש",דרכינסתתמו"לאלתורה",פנים"שבעיםכידוע
המקראמפרשנימתעלםאינווהמחברבה",שהבלבהוהפוךבה

מעטוכהבפיגום,הרבהכההשקיעשכבימיניחבללכן'האחרים.>

שיהיה>ככל<מענייןהפירושעלכאןמדלגמקום,מכלאני'במטרות.
בפרקמסכםהואאותןלזמננו'הרלוונטיותהמסקנותאלהישרומגיע

העולם""בריאתהואראשון<חלקהשני"לחלקאחרית"דבריהאחרון
האלוהי?""מהוהיאשכותרתוהצחוק"),"עקדתשניוחלק

הדואגזהשלהאדם,שלבמציאותנעשיםקורים,הדבריםהאלוהי?מהו

מניעמשהואזטוב'.'כישלבמובן 1זזזהקורים,הםאברהם.כמולמשפחתו'

היקוםאתהמניעגדולאנרגיהמקוראוליהואזהמשהוהאדם.מניחאותם,

גםכןועלשקורה,מההואשקורה.למהחיצוניממשאינוזהמקוראבל 1כולו

איןזהמקור .לטרנסצנדנטיאימננטיביןלהבחיןמהגםאיןולכן 1אימננטי

שיהיהזהמתוךשבאהתחושהאינטואיטיבית,אלארציונאלית,עליוהידיעה

 ,) 179<עמיהמשפחהעבורמחרשיהיהתקווהמתוךוגםמחר,

לראותומנסהשלוהיומיוםבחייאברהםשללצדומהלךכמוכבימיני
האדם,שלבמציאותנעשיםקורים,"הדבריםעיניו.בגובההעולםאת
הדואג<ממוצע>אדםכלקודםהואאברהםלמשפחתו".הדואגזהשל

האמונה""גיבורולאהיהדותפיעלהראשון""המאמין<לאלמשפחתו

פנייהאלאציווי'אינופירושו'לפילך","לךקירקגור.>פיעל
רואהאברהם .) 104 (ולמשפחתךף 7הטובהבדרך ~.ל-שמשמעותה

ידיעהשוםלוואיןמתוכם,אימננטי'באופןמתרחשיםהדבריםאת
ותקווהאינטואיטיביתתחושהרקלהם,חיצונימקורעלרציונלית

דיבורהמנסחותדתותישנןכיבהמשך'אומרכבימיניהמשפחה.עבור

מפצלותסיפורים,לומייחסותבשם,אליופונותמקור'אותוכלפי
וכלבמונותיאיזם,כמואחדלגוףאותומאחדותשונים,לאליםאותו

בהתפתחות.מאוחרשלבזהואולםיפים.סיפוריםאלאאינםאלה

שיבושזהואבלאלוהים,הדתלוקוראתעליוהדיבוראתלהקל"כדי

והגדרהשםהענקתכאןשישמכיווןלעתיד'והתקווההתחושהעצםשל
<עמ'ברור"לאלגמרישהואלמשהוהאדםשלישירוקשרוסיפור

180 (. 

חיישלוהראשוניהמקורילשלבלהיצמדמבקשזאת,לעומתכבימיני'
מקורשהיאיצחקמהולדתשאתביתרועודהטקסט>,<ושלאברהם
אחרילאמורבקרבהשרה<"ותצחקושריאברםשלהראשוניהצחוק
בהשגםהעקדהועדי"ח>בראשיתזקן",ואדוניעדנהליחיתהבלותי

"עקדתבכללקרויבההדןוהפרקאלוהית""בדיחהמיןרואההוא
מנסהאברהם,אתמנסהמשאלוהיםיותרפרשנותולפישכןאלוהים".

 •בונכשלואלוהיםראשון'ימצמץמיהואהמבחןאלוהים.אתאברהם
אברהםשלאמונתו'כיבספרוהיסודתזתשהיאלמסקנהמגיעכבימיני
אורתודוקסיתאמונהלאוגםהנוצרי'במובןדוגמאטיתאמונהאיננז:

שהיאכפיהמסורתי'במובןאמונהאלאהיהודי'הנאמנותבמובן
"איןבישראל:האסלאםארצותיוצאייהודיםבקרבהיוםגםמתגלמת



מהנאמנות.שלשיחהמסורתיות

כןעלעתוע.חתהואבהשייחודי
כאמונהאותהמגדיריםאנו

ומפוכחת,פונקציונאלית ...רכה

תנאימתוךלאלוהיהזדקקותשל
רצוןמתוך ,המשפחתיהקיום

בריאותשלבעתידלראות
 .) 167<עמ'ופרנסה"

"הדת,בהמשך:מבארשהואכפי

כחוויהגםאלאכמוסדרקלא
בתחושתבגידההיאדתית,

איששלהראשוניתהמציאות
<ההדגשההמסורתיהמשפחה

הדתאתחווהזהמסורתיבמקור>.

כמסורתאלאכתוב,כציווילא

עמהלושישמתמשכתחיים
משאומתןמתמשךוערמומילצד

בהיענותתקוותיתהיאחזות

הנוגעותלתפילותיואלוהים
אךהמשפחתיים.חייולתנאי

תוכחתםמנחתסובלהמסורתי
ג,יאולוחת ,המלומד ,הכוהןשל

מביןשאינוכךעללושמטיפים
ושכלקדושה,מהי ,האלוהימהו

לטובתאלוהיםבניצולרצונו
קיומואתהמניחהמשפחתיהרגשלעולםבאמאזאולםמשפחתו.קיום
והתבססוהתרחבהלךהדתיהרעיון ,לעילכמוזכר ,עליוןכוחשל

נעשהוככזה ,הזוהראשוניתהתחושהעםהתערבלוגםעצמאיונעשה
 .) 181-180<עמ'ורעיונות"רגשותשלקיימתמציאות

יצחקעקדת ,קרוואג'ורהמריזימיכלאנג'לו

 ,בישראללמזוהיםוחיבורהפרקטית,רכה,כאמונההמסורתיהדגשת
דווקא ,כאמור ,לצעריזה.חיבורשלהחשובהפרוגרמטיהחלקהיא
מסייםכבימינימרחיב.ולאסותםהוא ,העיקראלמגיעכשהוא ,כאן
אומרואינובראשית,ספרשלכ"בלפרקפירושוסיוםעםספרואת
הכתובים,מןלהוכיחודאגשכהאברהם","צחוקבמה ,לכך,מעברלנו

המשנהלכותרתזאתלקשוראם .בכךדיאיןאבל ,לשעראפשר •מועיל
הביקורתמסורתפישעללומרנוכלביקורתית","תיאולוגיההחיבורשל

גםולהתחייב.מלחייבונמנעתשוללתבעיקרהיאהריהפילוסופית,

הצחוק""מסורתאותנותקדםכיצד ,"ןכ"מהלנומלומרנזהרכבימיני

מתכוון.כנראההואאליהםוהשלום,הדמוקרטיההסובלנות,בתחום
 .מעוררשהואהציפיותלעומתקצת,מאכזבהספרזומבחינה

הואשאליההמסורתיתשהתזהמכךלהתעלםאי-אפשרועו.דזאת
אמונהעלנשענתאינההיא ,אחדמצדפרדוקס:עלבנויה ,מכוון

ואילולמעלה>,כנאמר"שיבוש"בהרואה<ובעצםבאלוהיםמחמירה
זושסתירהסבוראיניאישיתלגמרי.עליהמוותרתאינהשנימצד

איןזאתעםכאלה,סתירותמלאההמציאותהוא,נהפוךאותה,פוסלת
לאמונה,ישכי ,לדעתולהסכיםעשויאפילואניבה.מלדוןפטורהמחבר

בקיוםחשובתפקידוכדומה, ,ולמועדלחגהכנסת,לביתלתפילה,

בפירושםלהיות,אפילויכוליםהםואוליתקינים,חברתייםחיים

לעתים>,<המסוכנתהלאומיותאתשיחליףחברתידבקדווקא,המסורתי
 .הללוההיבטיםכלאתבהרחבהולנמקלפרשחיתהחובתואבל

השלכותיה.

 ,עליוולכתובכבימינישלספרואתלקרואסיימתימאזלסיום:הערה

המצוינתביקורתואתביניהן ,עליוהתגובותמןכמהלקרואלייצא

'העוקץ'<אתרהמסורת"בידימצוי"המפתחיוגריעקבד"רשל
 ,חוליןללאמודרניותבישראל:המסורתייםהספרשלמחברו ) 22.04.11

שהעיסוקמתבררבהן.מצמצםשכבימינישאלותעלבהרחבההעונה
שאנוהטוענתרווחתגישהמהווהאלא ,מקריאואקראיאיננובנושא
דומיננטיתהיאהמסורתיתשהעמדהילוני' n'פוסט-בעידןכיוםחיים

העורךשנהביהודהפרופ'הואזוטענהשלהמרכזייםהטועניםאחדבו.

המזרחית','הקשתומראשיוביקורת''תיאוריההעתכתבשללשעבר
בהקשר ) 2010 (הירוקהקומלכודתבספרוגםלאחרונהאותהשהעלה

המדיני.הפתרוןשל
פרקטיקותשלמערךאלאדתית,קטגוריהאיננההמסורתיותיוגרלפי

חשובהתכונה •הזהרתי-פוליטיהשיחשללביזורשתורמותזהויותושל
הנרטיביםמןגםמתחמקתהיא"חמקמקות":היאהמסורתיותשל

שברשלתמונההמציגיםומודרניזציהחילוןשלהגדוליםהאקדמאים
שעדהמסורתית"העמדהלדבריוהמסורת.לביןהמודרניהאדםבין

פורייהחלופהמציעה ,במחקררציניתלהתייחסותזכתהלאהיום
מודרניותשלדגםמציעההיאחילוני;-דתילדיכוטומיהומורכבת
המסורתעםדיאלוגלנהלומשכילהמלאבחילוןמלווהבהכרחשאיננה

כבימיני,שלספרומקבעת".אידיאולוגיתלתפיסהקרובןליפולמבלי
זה.מחשבתילזרםחשובהתרומהמהווה ,אומרהוא
הללוהספריםרצףעללקרואצריךאברהםצחוקשאתלינראה ,ואכן

לנאמנים:שפהבוזגלומאירד"רהואמזכירשכבימינינוסף<הוגה
איןבמלואה.התמונהמתבררתאזורק ) 2008המסורתעלמחשבות

הדרךכללצחוקאברהםיוכלנאות,פוליטילתרגוםתזכהשאםספק

 ·:·לקלפי.

 ) 42-40בעמ'אברהםצחוקעל<עוד
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ו
עתריהיוחאי

אישימסעאברהם":"צחוק

האפלהלבאלוקולקטיבי

 ) 139עמ' 1 (להיפר"ולאבניסיוןמעמידושאברהםאלוהים"זהו

האפלהלבאל
החלבראשיתבספרמתבונןאברהם,צחוקכבימינייצחקשלספרו

וכוחוהפשט,בדרךיצחק,עקדתשלהשיארגעועדהבריאהמתיאור
שלוהצמודהההתבוננותהפשט:לקריאתמתחתשמתחוללתבסערה

ידענו".לאשמענו'לאראינו'"לאלומרהאפשרותאתשוללתבטקסט
לשדיוהאדםוביןהאדםלבניאלוהיםביןהיחסיםאחרעוקבכבימיני

לחשוףהיאכבימינישלמטרתויצחק.עקדת-השיארגעעדהפנימיים

האדמהפניעללחיותכיצדולגלותאלוהיםשלהאמיתיפרצופואת
"בריאתבספר:השנייההפרשהאת<ראהגיסאמחדהמקוללת/נערצת

השלישיתהפרשהאת<ראהגיסאמאידךאנושצלםעלולשמורהאדמה")

החטאים,גדוללפניםהיהלאלוהים"החטאהאלוהים">:"בניבספר:
החוטאיםגםמתוובזאתהאלוהיםמתהנהאך

לחטואהואהלאביותרהאיוםהדברכעתההם.

כבימיני'יצחקשל'ספרוכןאם .) 2<פרקלארץ"
הסיפוריםאחדאלמסעהואאברהם,צחוק

יצחק.עקדתסיפורהמערב,בתרבותהחשובים

אישימסעבסוףהעקדה,סיפוראלמגיעכבימיני
לנפשהמסעהאנושית.ההוויהלשורשיהיורד
מולהאדםשלקיומוסיפוראתחושףהאדם

דבררקכישגילההאדםשלסיפורוהאבסורד:
נגדולהתייצבאנושילהיותבאמת:קדושאחד

·טכנית·הדיכוטומיתהאלוהי","הצדקשיטת
היאההשמדתית"הפעולה·הרסנית:אוטומטית

דחףהיאהאלוהות,בתוךאוטומטיממנגנוןחלק
אינוכמעטעצמושאלוהיםדחףולהשמיד'לחסל
באופן .) 170עמי 1 (המנגנון"כנגדכנגדו'יכול

ראשוןשבמבטמהמתוךהדברמתגלהמפתיע
אבל' .בנואתלהקריבאברהםשלכנכונותונראה
תגליתוכבימיני'שלכוונתואתנכוןמביןאניאם

האלוהיתהמכונהבפנילעמודשאפשרהיאאברהםשלהגדולה
למרדהדרךאתלמצואמאבקהואאברהםשלמאבקוהדיכוטומית.

<פרקקאמיאלנואימץכךאחרשניםשאלפידרךדם,לשפוךמבלי

האלוהיתרעיוןבשםלרצוחהנכונותהיאהאלוהיתהדיכוטומיה .) 3
סטליניזםשלנתפסתובלתירצחניתאכזרית,למאההביאהוהיא

והיטלריזם.

מסעואתגםלפענחמנסהניבנימיהאנושי'הסיפורלעומקלרדתכדי
ונגמרהעולםייבראבטרםהמוחלטבחושךהמתחילמסעאלוהים:של

אלוהיםשלהרפלקסיביהתהליךאחרעוקבכבימיניאברהם.עםבמפגש
נבחריםפרטיםעםכולה,האנושותעםמיחסיומשתקףשהואכפי

הקייםהראשון"הסובייקטהאדמה:ועםהיתר>וכלאברהםנח,<אדם,
באמצעותמתממשאשרהיהאלוהיםזהוכןאחרישבאומההאדמה,הוא

שנאמרהביוםמתחילהמסע ,) 37עמי 1 (שלו"הפאליתההפריהפעולת

אותווהביאהמהתוהובוראוואתהעולםאתוהוציאההראשונההמילה

40 
 354גליון

הזההישאתהבוראתהיאהשפה"ורקבאחר:הצורךואלהבדידותאל
שלמסעוגםהואזהמסע .) 20עמי<שם,כאוטי"ללאלהפכוומסוגלת

הואשלנו><ועולמנויצחקשלעולמובעולם.עוגניםהמחפשהאדם
-החייםהםומגוחךמוזרדבר"איזההעקדה:מאזעוגניםללאעולם

עמי 4 (תועלת"ללאלמטרהרחמיםללאהיגיוןשלהמסתוריהסידור
הקונפליקט'מתגלהבדרכואחדכלואדם,אלוהיםשעושיםבמסע .) 131

"במבטהאנושיות:לביןלטהר'כדילהשמידהאדירההתשוקהבין
להיגמל"שצריכהלאכזריותתשוקתועללוהמהרהרהפנימיהאלוהי

-רגעבכלהאדםאתמחדשומעצבמלווהזהקונפליקט .) 71עמי 1 (
שעשוימלךבן 5<עמיהחיים"עלמלחמהזוצחוקלאש"זהוברור

דיבוק,היאהמילהבמילה.מתחילההחייםעלהמלחמהטובות>.מאבנים

הואלאדם,אלוהיםביןהאמיתייםהיחסיםהגדרתהוא"יצחק",והשם,

אלוהי"."צדקהמכניםשישאלוהיצחוקמשקף
ושובשובוחוזרתמשתקפתולדם,לאדםלאדמה,האלוהיתהאובססיה
אלוהיםשהרי·פוליטית·חברתיתהאקולוגיתבסביבתוהאדםבהתנהלות

הביטחוןחוסר-בוהאמונהעםשיצר'מהעםלהתמודדמסוגלאינו
אלאהאדםלטובתאינןכורתשהואהבריתותבפראנויה,גובלשלו

ההרסני:טבעולטובת

ומפיצהמפרהגםהיאהרחמית:האדמהלגביאמביוולנטישאלוהים"אלא
הכאוסעםהמיזוגחרדתאתמעוררתגםבעתבהאולםצאצאיה,את

באלוהים-של-המסמןקנאהמעוררתהיאזאת,מלבדהראשון.ההיולי

רחמה,בטנה,מתוךטבעיבאופןבוראתשהיאכךעל
אלוהיםהמופשטת.המילהבאמצעותולאארציותה,

תחושהיוצרזהכלהרחם.מולאלבבלבולמתנועע
כלהחלטי:אינושאלוהיםהאדםאצלגםבלבולשל
ואברהםשרהשלבתגובתםהצחוקממדאתיוצרזה

זההאין"וכאמור' :> 97עמי 1 (הבדיחה"אתאליו'
ידרדרשאותו~םעםביחסיםהחושקמשתעשעאל

העצמי"ביטחונואתלחזקשיוכלכדייושיעו'למען
 .) 131עמי<שם,

הנראהאדם,חברה,סביבה,מההקשרים:אחדבכל

רחשיםשלגעשיותבהתפרצויותרקביטוילידיבא
אחרליצורהאלוהימהצורךהנובעיםוסמוייםעמוקים
הבדידות.עם><ולהתמודדאתלבטלכדיכלשהו

שהאחרהיאאלוהים,שלמבחינתוהגדולה,ההפתעה

להשמיד'נשלטתהבלתיהאובססיהאתעמומביא
ולטהר.לחסל

יצחק?באמתמיהוהגדול:הסוד
 .יצירתועוצמתגםמתגלהני'בנימישלהסמוימהלכוכשמתחווררק

מספרשהואאברהם>בן<יצחקיצחקשלמבטומנקודתנכתבהספר
בןיצחקשלבדמותוכבימיני<יצחקהמספרשלמטרתוכל.יודע

מבראשית;להתחילעליולהביןוכדיהעוקד'אביואתלהביןהיאאברהם>
אתלקבליכולאינויצחקאם .התהליךסוףאלאהעקדהסיפוראין

אנומכך'וגרועשלנו'אבותינואתלקבליכוליםאיננואנואברהם,
כבימיני'שלהצלולהקריאתו .) 6 (אבותלהיותיכוליםאיננועצמנו

כלאתביקורתיתבעיןבוחנתוהיאלבינובינורפלקסיבישיחהיא
כבימינישלסיפורואתלנתקאיןמתבססים.אנחנושעליהןהיסודהנחות

אוגוסטינוס,נוסחוידויהואהספרכילומרניתןאברהם,שלמסיפורו
סיפורואתמספראברהם><בןיצחקשלבנעליוכבימינייצחקכמעט.

אינוהדברהעקדה.מטראומתלהחליםבנסותובאמפתיה,אברהםשל

תקווהפתחפותחתזומבטבנקודתוהבחירההסיפור'באמינותפוגע

 .ניבנימישלהאובססיביתבפסימיות



האלוהיתהתשוקה
מעניקשהואובשם ,שבוהחרסלמנגנוןמודעאלוהים

 ,ואיתרמולולפעולישכיצדמתווההוא"יצחק",לבנו
כולההאנושיתלסאגחמתייחסהואכיצד ,יותרנכוןאו
הואחיטב,זאתמביןאברהםלא.ותושחורצחוק-

מידזאתהביןהוא ,לומעבירשאלוהיםלמסרמודע
שריקתאלאאינושלשרהצחוקהצחקה:כששרה

התגובהאלוהים,מולחפטליסטילמשחקהפתיחה
ראשוניתתגובההיאאלוהיםשלהתמימההראשונית

~ןח"ח j?q ~.ןחל~ח~ל-~דדסם: ,ח!ח;"ב~זא~רבלבד:
בסופוהמובילהתגובותבשרשרתיג')י"ח,<בראשית

להתמודדהיחידהחדרךחזהבשלבלעקדה.דברשל
בכלליםלשחק ,בצחוקואיתרלהשתתףהיאאלוהיםעם

כבימינייצחקכברשאלוהים,ברוראבל .זמןלהרוויחולנסותשלו
שצוחקמי"צוחקבמחשבהמשתעשעזה,בשלב

נח,שלדורומסיפורכברמכיריםשאנומהאחרון".

לאדםהמזכירבפרשועמודהסדוםהפיכתסיפורוירא:בפרשתחוזר

ומכאןקףרץוקפטןסופרנוטוניכמובריוןאלאהואאיןהבוס","מי
אברהםחזוועח": •••"חזוועחיותר:קולנועיובשם"וירא",הפרשה,שםגם

כשאין ,הרצחניאופיואתלהכירלומדמשמע,מאלוהים,לפחדלומד

<בראשיתtי~יו" Qי~י .Y ~ ק.ח~~~ יז::;ב"-לומאמיניםלוטשלחתניו
לחיותאוהבאינואלוהיםחשבון.איתםלסגורממחראלוהיםין')יט',

לאחרשרהעםגםחשבוןבאהואכיאפואמפתיעזהואיןלצחוק
הגורללצחוקנעשהשרה,שלצחוקהזאת.הביןואברהם-שצחקה
חשבוןועלחשבונהעלבדיחההיאיצחקחולדתכיאומרתכשהיא

~ןחב.ז:וא~ר :;ב~ק ry ~:~תל;~::זבלי ה~~ ת~~~ן"ן~דדסםבעלה.
בפרשה .>'ו-'חנא,<בראשיתלי"ק 1J ~: ~~ש iJ~לים j;~ללי ה~~~חק

בדיוק:מרגישהשהיאמהאתמבטאתשרההמערב,תרבותאתשעיצבה

והמשחקאירונימשחקמתוךזאתעושהמתערב,הואאםאלוהים,
אפוא"הנסבה:מושלאינושהואלמציאותונעשהמהידייםלובורח

עמ' 1 (האלוהות"מתוךהמופעלחמכאניהעונשיןמנגנוןעצירתהוא
116 (. 

האלוהי.האבסורדמולאדםשלו:האישיהשיחאתכבימיניחושףבספרו

עםאברהםשלהיחסיםאופילהבנתחדרךאתבפניופותחתזוחשיפה
מחותכעלאלוהיםעללהתבונןלומאפשרתהאישיתהחשיפהאלוהים:

ביימיכב .שבתוכוחזראת ,האחראת-האדםאתלהשמידהמשתוקקת
ביןהדיאלוגאלוהים.כמו ,·אואולחיותהאדםשלתשוקתואתמציג
 ,ניוונועם ,טירופועםהאדםשלפנימידיאלוגהואלאלוהיםהאדם
הרצון ,·אנושיהלא·אלוהיהדיכוטומיהמנגנוןפועלשבלבומשום

ובניסוחשאסורולמהשמותרלמהבנוגעומהעמימותמהבלבוללהתנער
עצםשלציון"ישהרע:אתולהגדירהחוקאתלהבהירהצורך ,אחר
התובנותאחת .) 120<שם,הרעים"המעשיםשלפירוטאיןאבלהרע

הקשחהמציאותכיהתובנהאברהם,צחוקמקריאתהעולההגדולות
כנגדשלוהאלוהי-דיכוטומיבמבחןלעמודיכולאינושהאדםמוכיחה

הדיכוטומיבמודללהחזיקעודניתןלאקיצוניתזוועהברגעי •עצמו
לתיעובקרב,לחלםמובילקיצוןבמצביהמודלשימורלחיות,ולהמשיך

לחיותלרצוןמוות,עדלהתענותלרצוןהגוף,לשנאתלעקרות, ,עצמי

רעל:הואהדיכוטומיהמודלהאדם,בעבוראחר.בגוף

You have to have men who are moral, and at the same time, 

who are able to utilize their primordial instincts to kill without 

feeling, without passion. Without judgment. Without Judgment. 

Because it's judgment that defeats us. (Kurtz: Apocalypse Now) 

באופןהאנושותשלסיפורהחוזרהעקדהמאז

שמעל"מנגנוןיש<שחרינשלטובלתיאובססיבי
עוקדיםאבותהדפוס:על ) 131עמ' 1 (אלוהים"

,דוחקמתעללמשחק,צוחק,ואלוהיםבניהםאת
אתיעמתשובשאברהםכדירקלקצחהאדםאת

חטוטאלית.האנושיותמולעצמוואתאלוהים
שהראההאבהואהמורד,האדםהואאפוא,אברהם

הפנימיים,השדיםעםשמתעמתמיהואחדרך,את

חייואתשחופנותאפשריותבלתיתשוקותעם
רחמים.בחםשאיןלחייםהמודעהאדםשל

המנגנוןעלהואאלוהיםעםאברהםשלהעימות
בתחוםאלטרנטיבהלהציבניסיוןהוא ,הדיכוטומי

הראויאתמנתקאברהם .והאפשריהאנושיהאפור

אתלהקריבחולךאברהםמהמצוי.אפשריחבלתי
הואשכךמשום ,מבנימינילהביןניתןכך ,בנו

 •עצמושלוהמנגנוןעםאלוהיםאתלעמתיכול

מדיאנושיאנושי'

מאפשרתאינהכמספר>ביצחק ,להבנתי ,<שבחרכבימינישלהקריאה

בהרחבה:<ראההאמונה""גיבורבסגנוןקירקגורשלפרשנותואתלקבל
זותובנהשלחשיבותההעקדה.במעשהכוחובכלנאבקכבימיני ,) 8

הכאוסבתוךהעקדה.נגדהמורדהאדםזעקתאתלזעוקבניסיונהנעוצה
אבותיהם,אתרוצחיםילדיםאוילדיהםאתעוקדיםאבותרקלאהנוכחי

עוקדלעצמוהמודעשהאדםבמרחב ,הפנימיבעולםמתרחשתהעקדה

מגלחהעצמיתהמודעותקאמי:שטעןוכפי-שבשגרהכדברעצמואת
והצחוקהעצמיתהמודעותתהליך .) 3 (בצחוקהראשונייםניצניהאת

הקריאהשביןהקונפליקטמתוךפורץ"האבסורדהעקדה:עםנולדים
ההתמודדות .) 9 (העולם"שלחבלתי-הגיוניתהשתיקהוביןהאנושית

כבימינישבוהאופן ,ולכןהאנושיות,היאהעקדהסיפורעםהיומיומית

לחזורלנומאפשרתשבאברהם,האנושיותהעצמתאברהם,אתמתאר
זאתעםיחדולחיות,כילדיםלנשק,כאחיםכאבות,להרגיש ,לעצמנו

 ,כאמורקשה.טראומהעומדתשלחםההישרדותמנגנוןשבלבאדםבני
הפנימיים.השדיםועםאלוהיםעםשהתעמתהראשוןהואאברהם
שלמופתאברהםאתעושה ,כבימיניעםבראשיתבספרהקריאה
הקוראמביןזאתעםוהאיום.הנוראהאמונה",ל"גיבורבניגודאנושיות

שאיןוהטראומה ,אבינוהואיצחקגם ,בלבדאברהםשלבניואנושאין

היום.גםעמהלחיותועלינוחוקנולחםהיאחווה,שהואממנהקשה

סוף

האדם,ניצבבברואיוהמשתעשעהאלוהיםשלזהשחורהומורמולאלאשר"עד

מושלםאינושהאלהעיקרוןאתמעמידאלאהמגחךבמתארמשתתףאינואשר

טוטליתמושלמותשכןצודק,אינושבמושלמותו-יותררגועאףאו ,בצדקתו

 .) 164עמ' 1 (אנושי"קיוםכללמאפשרשאינוסניטרישיחשלמימושדורשתזו

עלההליכהמודל ,קלאסייהודילמודלנחשפיםאנויצחקבעקדת
האמונהמצדה>,<מודלבטירוףגובלתשתמידהסוףעדההליכההקצח,

החוויה,מרחבכלעלמשתלטוהרועהסוף,עדכשהולכיםרקכי
חושךאחריהבאהגאולהממודלהגמילהתהליךתבוא.בואהגאולה

בדרךצעדהואאברהם,וצחוקומייגע,ארוךלתקומה")("משואהגדול

משואה<חרדהשליליבסיסעלולאחיוביבסיסעלזהותנועיצובלשם.
והאנושיותמדוכאתהחרסתשוקתשבהםלחייםתנאיהואנוספת>"
מאבקמאבק,זירתעודהיאכבימיניוכותבנושםשבחחשפהשולטת.

שלספרומתוךוצחה.בחירהיומיומית,פשוטה,חשפהקפקא.נוסח
... ~ 
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ו
אורןגל

המודעויחסוהצחוק

 ,ברגסוןאבריהפילוסוףתוהה 1901משנת"הצחוק"בשםקצרבמאמר
האדםאתהמביאיםהכמוסיםהמניעיםעללספרות,נובלפרסחתן
בבנאליותידועהשהיאשככל ,שכזומשונהרגשותהתפרצותלידי
ומשוננים.משוניםשונים,גורמיםעלמכסהשהיאנדמהכךשלה

 ,לטענתושבלעדיהם,לצחוק,מרכזייםתנאיםשלושהמציבברגסון
השני:אנושיים:בדבריםאלאקומיאיןהאחד:קומדיה.ליצורניתןלא

במידהחברתי.הואהצחוקהשלישי:הרגש:שלאלחושהואהצחוק

צחוקהמרתקבחיבורוכבימיניאתהנחואלונקודותכינדמהרבה

 .) 2011<רסלינג,ביקורתיתכתיאולוגיהבראשיתלספרפירוש-אברהם

הדוגמטיבמובןבא-לחיםמאמיןבהכרחאיננוהמקראיבטקסט"אברהם

תופסיםאנושאותובמובןיותר,אלאההישענותי-כניעתיבמובןלאואף

מעטלאבקרבכיוםמתגלמתשהיאכפילמסורתיותהכוונהכמסורתי.
הזוהמסורתיות ...האסלאםארצותיוצאימהםרבים ,בישראליהודים
זואין ...גדולאחראותו ,האחרכלפיומיתמםערמומייחסמכילה
בתוךוגמישכמו-נאמןקיוםשלאלאחריגה,שלמהפכניתעמדה

כך.אחרבמכוניתלנסועאבלבשבתהכנסתלביתללכת ..•המסגרת
עמוקהנכונותמתוךלאאבלהאחרציוויישלליטרלימימושישנו

'ראש , /הישראליתהאמונה'אבי ,אבינואברהם .)-166 7<עמ'לממשם"
אמביוולנטיכבעל-איפכא-מסתברא,מוצגלמונותיאיזם',וראשון

 ,צחוקולמעשהומכאן-גדולשאלהבסימןאמיתהכלהמציב ,בשורשו
אברהם'.'צחוק

בתשובותועונים-עצמםאתשואליםהמקראייםהפרשניםמרבית
הקב"ה,על-ידישרהננזפהדווקא"מדועהקושיהעל-מתחכמות

להביןלנועוזראונקלוסהבשורה".אתכששמעצחקאברהםגםהלוא
בדיוקהתמקדותתוךאברהםלצחוקשרהצחוקביןהמהותיההבדלמהו

מפרש"לך-לך",פרשתבסוףאברהם,שלבצחוקוהכתוב.שלהצורני

אתלהביןכדי"וחיבת".מפרששרהשלובצחוקה"חדי",אונקלוס
שמסביר ,לרמב"ןנפנהחדווהשללצחוקחיוךשלצחוקביןההבדל

שללצחוקהכתובמתכוון"בקרבה",היהשרהשלשצחוקהשמכיוון

"אזכמוחדווה,-בפההואשמחהשלצחוקבעוד ,חיוךשל-לעג
 ,לעגניהיה ,לפיכךשרה,שלצחוקהרינה".ולשוננופינושחוקיימלא
הפרשניםבקרבגםשמחה.שלאמיתיצחוקהיהאברהםשלצחוקובעוד

שלדומיםחשיבהדפוסילזהותניתןהמערביתוהפילוסופיההנוצרים .
במיוחדתעידכך<ועלשרהאצלמופקרותלעומתאברהםאצלרצינות

ורעדה")."חיל ,קירקגורשלהדיאלקטיתהליריקה
כהצחוקהיהאברהםשלצחוקוהאומנםהאומנם?כבימיני:ושואלובא

מעמקיםהחודרבספקפהמדובראיןהאומנםוביטחון?אמונהחדור

'הקלאסיים'הפרשניםכלמביןהשפתיים?בחיתוךלבסוףומתבטא
אתלהביאיהיההראויומן ,זובגישההתומךאחדרקישנוכינדמה
המנסה ,כבימינישללעמדתורעיוניכחיזוקוכלשונםככתבםדבריו
הפוסט·גבולעלמודרנידור ,אנודורנובעיניאברהםאתלהבין

חירש:רש"רכותבהתורהעלהגרמניבפירושומודרני.
הוראתאולם,שמחה:שלכביטוי'ויצחק'אתלפרשנדחקו"המפרשים

איננו'שחק'אפילוזה.פירושמאפשרתאינההמקראבכל'יצחק'
חיוךעלכללבדרך-צחוקעלמורההואאלאשמחה,שלביטויבעצם
ואילושמחה.עללאאך-משחקשלצחוקעלאווזלזוללעגשל

המעוררהעצםאתלחובהודןהשוללחיוך ,אירוניחיוךתמידהוא'צחק'
בדברחשהואכןאםאלאצוחק,אדםאיןמקוםמכל ...החיוךאת

 .>'זי ,י"זלבראשית,<פירושמגוחך"

מעיןמציגובעצםחירששלהראשוניתההגדרהאתמרחיבכבימיני
דמותשלממדיהתלתהחללאתהמרכיבהקרטזיתציריתמערכת
המגשרוהמרחבהתיאולוגיהמרחב ,הפרשניהמרחבאברהם.שלצחוקו

קביעהללא ,עשירדיוןיחדיומאפשרים ,הסוציולוגי-משפחתיביניהם,
אנו.לימינואבותינודברישלהרלוונטיותבדברשכך!>,<וטובנחרצת

שהיאאמונית>,<ולאביקורתיתלתיאולוגיהמצעאינוכאןשמוצע"מה
מדוקדקתבחינהלקראתלעומתית,קונפליקטואלית,תיאולוגיהגם
כותב 1/המוחלט.מולעצמהמציבהכשזובמיוחדהאמונה,שאלתשל

ביקורתית"תיאולוגיהכוונות.הצהרתבבחינתשהיאבהקדמתוכבימיני

ביחסביקורתידיוןמאפשרתבעתבה,אךהתיאולוגיאתזונחתשאינה
האםזה:שיחבתוךהמאמיןהאדםושלהאלוהיםשלההצגהלאופן
האםהמוחלט?בהיותובהכרחהואהאלוהיםשלדמותולהבנתהמודל

הפרשה?שלהיומיוםחייעםומההכנוע?זהבהכרחהואהמאמיןהאדם
שאלותעלהזה?"האחרכלפיהתנועהאתאחרתמנתביםהםכיצד

שלמודעהמאודיחסודרךבספרולדוןימיניבנמנסה ,ועוד ,אלו
היהודיהמאפייןספקללאשהוא ,הסרקסטיהצחוקהצחוק:כלפיאברהם

 ·:·במעלה.הראשון

דרךעוברתלהתקדם,הנכונההדרךשלעתים,למדיםאנוכבימיני

אלאאינוהאדםשהרי ,אותנושעיצבהסיפורשליותרטובההבנה
סיפור.

כבימינימסוים.לממדלצמצמוואיןסיבותמכמהחשובכבימינישלספרו
לאהיום,אותנוהמלוותהזהותבעיותלביןהמערבתרבותביןקושר

"גם·שביןבמתחהחייםאדםכבני ,ובעיקרגם,אלאכיהודים,רק
ענייןכלשאיבדואנשיםלהחזירמצליחהוא"או-או".לביןוגם"

בעינייםבראשיתבספרהקריאההיהודי.העםשורשיסיפוראלבמקורות
עצמנועםלהתעמתאותנומחייבת ,כבימינישלבהנחייתוצלולות,
וכנעקדיםכעוקדיםכבנים,כאבות,כבודדים,משפחות,כבעלי

טובחייםאנחנושבההמציאותואתעצמנואתלהביןלנוומאפשרת
 •אמיתיצורךזהו ,הזוובעת ,יותר
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 &ברשילוןדפנה 1
\~ 

בעולםנמוךהכיבמקום

א.

לטבח'כצאןנלך'אלהידועההאמרהאתקובנואבאטבע 24בגיל
שלאנא"הנהניביקשהאחרוןבשירוהחורש.בעיןנקבר 69ובגיל
בניתי".בדמיאשרביתיכתליביןוזרבודדאקיץ

שלה.אבאכלומראבא.שללאזכרהבעולם,הנמוךלמקוםבדרך
כילגשמי.מעברישבעצםמהחושבתהזה,הארגמןספרעםואני

וההקדשה.הזה.הספראתשאקראלההבטחתי
הגאונים.מצודתהעם,גאוותרה-ליטא,בירושליםנולדהקטןאבא

לגשמי.מעברהיהכברהוא 24ובגילהבלורית.בעלהתנועהחניך
לאזכרהבדרךועכשיושבועותכמהכברבגבלימכבידהזההספר
כיבעיקרשלה.אבאאבא.של

 / {.)· ){.·/:· ;~זה.וכלהבטחתי
 . ;- './ ·/.'g;f1 ~ f;.:לבירה,בדרךמתפקקהאוטובוס

,//,.·./.'/.' · 1 ,, . 

החרביםאותך'יאספוהםכבר"משם

לי.הבטיחה'"היאשליאביביםהתל
"תלאומרתשהיאיוםשלושיםכבר

כמונשמעתמשונה,בנימהאביבים"

שהיאיוםשלושיםכברשלה.אבא.
לקו'מעברואניטלפוניתמתאבלת
כותבתגםהיאלפעמיםמאופקת.

!)/,-~-./

• 
. 

,/ 
 ~-ו;··" .. '.

·/. 
/, 

 ~~בקיבוץ'שהתרחשמשהוהודעה,
:~=. 

 . " .. ...שנהבחמש-עשרהשקרהמשהו
"עצוב".סתםאושם,לאשהיא
אתליהביאההיאההלוויהאחרי

"מרתק.כבד-ההקדשה.הזה,הספר

אותוהעריץאבאלמהתביניכרבאת
לאאםשלי."אבאכלומר .כךכל

אס-אם-אסיתאבלותבחודשהיינו
מסיפהכמונעמדתהיאהעצוםהבאובבעץוליד

מצחיק.היהזה

העברתיהחוףכבישכלאתכבר
הזהבאוטובוסמתרחש.מהלדעתהראשוןהיהאבאהנאצי.בכיבוש

עזות.מזגןרוחותבוילנה,כמוקר
רה-ליטא.בירושליםהמרדעללקרואמגיעהאניירושליםבואך

האיסוף.מקוםאלארוכהבשיירהויוצאפקודהממלאהיהודיהרחוב
יוםשהואשחשבתי"ביוםלקרב-אחרון.בעמדותערוכיםהלוחמים
פניעלחולפיםוילנה,גאוניהגטו'יהודיוהם,אבא.יאמרהקרב"

מנצחיםמצעדהרכבות.אלוממשיכיםבהםמסתכליםהלוחמים,
"תחיאבאשלמילותיומיותמותנשארותהמודעותלוחותעלעלוב.

מאבק.איןנלחם,לאהגטוהחירות!"
מנופףהואלירושלים!"הבאים"ברוכיםהמצבות,לבןההרהנה

אומוותמאיזהבחזרהתמידירושלים,הלבנה.בכפפתולשלום
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מהתנ"ך?""זהאומר'הוא

התולעים.שלהירייההזה,הקברותביתהרמחלה.
עלבון?היה,זהמההספר'אתמניחהחושבת,אנינמרר'שלאהמרד
הכתיבהצריך.לארוציםלאהתופת?בתוךעלבוןלהרגישאפשר

שלושהחניכיםמדריךכמועוד:זהאתלדמייןמנסהואנילאקונית
לפעולה?מגיעיםלא

ב.

והתל-אביביםאניהלאה.ומדרימיםירושליםמועקתאתבולעים

בעולם.הנמוךהמקוםאלקדימהמכוניות.בשיירת
אחתיורהבצערך""משתתפתבנימוס,ומתנשקיםמגיעיםאנחנו

 .באיחוריוםשלושיםמהן'
וכרינונים.קולהפפסישלמדברנווההחדש,לחברמהמועדוןיוצאים
מובילה.היא,האימתניים.המדברהריעלמביטיםאנחנושפופים

זוחליםוהשארהמדבר'בידיעתשנימקוםהמדריכה,עוזרתאני'
 .מהעירהמנצחיםמצעד •מאחורינו

יםלעירובזה."ככה .הדרךאתיודעת-לאיודעתל~דה,הולכתאבי
מצחקקת.היאהדבר'"אותונראיםהשביליםכל

מאחורי.מזיעיםשנישומעתאניכזה?"הרלצדלחיותמוכן"היית

האלה."ההריםכבדזהעלי"לא.
מתעתעים>.השביליםכבר?כאןהיינו(לאהקברותלביתימינהפונים

היאבקיבוץ"יפההכי"המקום

שלהקבר"וזהגאה.מצהירה,
בשקט.אומרתהיאשלי"אבא

אבן.שמיםראש.מנענעיםאנחנו

מעירהמקסים"מקום"באמת

קוראוהשני'המזיעות.אחת

שלאנא"הנהנימהמצבהבקול
ביתיליכתביןוזרבודדאקיץ
יופי""איזהבניתי".בדמיאשר

/ , 
./ / ~ 

/ 

בעולםהנמוךבמקוםהחום
 .המוכרגמהסרלאמלאה. .מכביד
רטובה.פחותפההזיעה

להבל"מתרגליםאנשים"הרי
אוחזיםלנו,מסבירההיא

מתחבאיםהחומים,במגשים

להם"ישימוהשואליםמהמבטים
הםאזאוכלבחדררושמתקופה
דרכה."יעברו

כמוהשניצל.לספירתבתורחוזרתהיאלהבל"מתרגלים"אנשים
המקום.שלהמשנהכותרתזוחיתה

מסביבפועליםשבוניםעץגדרלידעובריםכשאנחנונאנחתהיא

מולעינייםמכווציםאנחנוהזה",בצבעדווקא"ולמההבתיםלאחד
הזה.בוטניהקיבוץ-גןרקעעלבוהק.בסגולהעץגדר

פה.""מד-היםהבוטני.מהגןהתל-אביביםמתפעליםיפה!""כמה

הלאה.ממשיךכברשלההשניהחצימתגאה.חציהיא

להיותבאו"הםהמשני'תפקידיממרוםאומץאוזרתאני"שמעי"

זה."כלאותםמענייןשזהבטוחלאשלך'אבאשלבאזכרהאיתך
כאב.אומרותשלההעינייםעלי'מסתכלתהיא"מעניין?"

עלנעמדתאנימטיפה.כמונעמדתהיאהעצוםהבאובבעץוליד



להיות,יכולזה"איךהדשאעלנמסיםהתל-אביביםמדברית.ראששומרתידה.
למדינה?"המיםאתשגונביםהרעיםלאנשיםהפכנואמיתייםשמחלוציםלי.תגידו
מרכיןהבאובבממשיכה.המנומסיםהחיוכיםמולואלסביב,מסתכלתהיאוכאן
ראש.

המים"ששאיבתעירונית,בחוצפהמהדשא,מהםאחדמתרומםהבנתי'""אבל
 "-היעליםבאוכלוסייתמאדפגעה

שלבפיחנמותשכולנומ~דםוחיות.צמחיםרקאותםמענייןהאלה,"האקולוגים
בפאטה-ממשיכיםאנחנותל-אביב,שלמהפיחוהרחקרוטנת.היאתל-אביב"

הזאת.גנהמור

המריבה.מבקבוקילוגמיםאחריה,נסחיבםבגיהינום.תייריםמדריכתאחריה,הולכים

בכתפה.נוגעתאנינשב?"אולי"בואי'
גיהינום.זהגיהינוםתקיפה.היא ".אל"

רושפת.היאמזגן"בלישבועפהלחיותשיבואוצודק.נראההכל"מתל-אביב
למזגנים.גדרות.להקמתשניצלים,לספירתלהבל.מתרגליםאנשים

אתשקראתיבצד'רגעלהלספררוצהאנימנומסות.בנשיקותנפרדיםאנחנו
'אניהספראבא.עללדברמוילנה.הבוגדיםעלשנדבררציתיההקדשה,'אתהספר

עלאותוהשארתיהספר!ההקדשה.הספר! •איננוהספר .שליהתיקבתוךממששת
 •הגטואתחיסלוכברכשהנאציםהאוטובוס,מושב
מדמייניםכברהתל-אביביםבתופת,נשארתהיאמנומסות.בנשיקותנפרדיםאנחנו
שלהם.הבאההחופשהאת

סיכויאיןמציאות.אדבות.ההקדשה. •הספרהולם.שליהלבחזרההעולהדברך
המכוניתהיםלפנימתחתכזה.ועודספר'גונבמי •ספררקזהוהרי •ימצאושלא

חייליעלמצקצקיםהתל-אביביםמחסום.כלמולאלרוחקצרתאנילאט.נוסעת
שנגיערקלהבל.מתרגליםאנשיםחושבת,אניכן'כן"חיות"."בהמות". ,ב"המג
כבר.

ג.

כמומישהושלמתיקויצפצףהאבודהספראוליזוזו-זוזו.לשיקוף,הזההתור

אקדח?

קובנו.אבאעליודעיםאתםמהשמנים.אמריקאיםגסים.אמריקאיםזוזו-זוזו
המזוודותכלעםג'וש.שרה.איימי.ג'רסי.זה-נירירושליםדה-מיאמי.ירושלים
 .כברזוזוזוזוזופה.מרגישיםהםבנוחכךכלכסף.צמידימשוויםשלהם.

אדבותמציאות?""איפהבהצלחה,משתקפתאני
עושה.הייתימההמג"בניקים,בלישלוש."קומה"למעלה,
בייגלבולסיםושרהואיימיג'ושומבריקה.ענקיתסרוגהכיפההמרכזית.התחנה

שיחנקו.גלאט-כושר.

פקידמולאלמתנשפתאנילפה?"הגיעשליהספראולי ..•היוםאני'"סליחה,
אבדה.למודותעינייםביתולההראש,אתאלימריםאדיש.הואהקירח.האדבות

הקשת.בצבעיכומתותהמיכל-של.ו.כלאיתר.לרוץמישהושניהמדףעל
עבה."כזה.בורדוספר ..•שלרגפיהביוזה •גשמיל"מעבר
לחפש.מסתובבלאטו'קםהואלמה?""מעבר

"לגשמי"
הקול.אתמריםאלי'פונההוא"למה?"

לגשמי.צועקת.כמעטאני"לגש-מי"
וההקדשה.>הזה,הספרכובדאתצריכההייתילמה •שלומיכללקרוא<יכולתי

 ••.ולאימצאאדםבןמיןאיזהדומעת.תכףכברחושבת,אניאותו?גנבמישהו
המציאות.פקידמחייך.הוא "?'גמלכיםרוצההגיע."לא

 ·:·תביא.""יאללהלהבל.מתרגליםאנשים

שדותנועם

בגדים
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מילושצ'סלב 1
פזמירימפולנית:

הנכזב*האוהבביתא

ב.

לדעתנוכחהואלסופר.ביתאאתהפךהריכוזבמחנותהניסיון

זהניהיליזםאךניהיליסט.הואבסיפוריו;נרוזה.הואשלושהתחום

מתוךנולדביתאשלהניהיליזם :להפך .·מוסריא ,להבנתי ,אינו

ביתא,אדם.ולבנילעולםנכזבתאהבהמתוךלמוסריות,כמיהה

עולםבמדויקלהציגהסוף,עדללכתרצה ,עיניושראואתשתיאר

 ,במערומיוהאנושיהמיןמוצגבסיפוריולזעם.מקוםהיהלאכברשבו
המתפוגגהתרבות,לאדםשמקנההחסדאותו-ומחסדמרגשותעקור

הרגליעו.דתקפיםאינםהתרבותשלוההרגליםשהצוויםבמקום

חוזרתוהאנושותבתנאיםפתאומיבשינוידיפריך;ענייןהםתרבות

הקדמונית.לפראותה

ברחובותשפסעוהנכבדיםהאזרחיםאותםעצמםאתהשלוכמה

מעלותרביכאנשיםעצמםאתותפסובאמריקהאובאנגליההערים

נהפכיםהיולאכלום ,באושוויץאותםכלאואילוטוב.ושוחרי

מדי.קשיםבמבחניםאדםלהעמידמסוכןאחרים?כמולחיות,

אתשהפקירהאשהלגנותקלכלפיו.כבודתעוררלאהתנהגותו

זאת,עם .מפלצתימעשהזהושלה.חייהאתלהצילכדילמוותילדה

אתומגנהנוחהספהעלבשבתההזההמעשהעלהקוראתאשה

לנוכחהפחדהאםולחשובלעצורצריכהשם,האומללהאחותה

האהבה.מןחזקהיהלאההשמדה

מראש?כךעללהשיבאפשרהאם-לאואוליכןאולי

הקרבהשגילורביםאנשיםגםהיוהריכוז"מחנותשלב"יקוםאולם

אותםהזכירלאביתאאחרים.להצילכדיבחייהםכששילמועילאית

כידוע,שהוא,-באדםממוקדתחיתהלאלבותשומת .בסיפוריו

הריכוז.במחנותשנוצרההחברהשלדבמותהאלא-לחיותהרוצהחיה

לאחריםלהזיקהיהמותרמסוימת:לאתיקהמחויביםהיוהאסירים

כתוב.לאהסכםהיהזהלך.שהזיקוהראשוניםהיושהםבתנאי

אצלנחפשלשווא .יכולתוכמיטבחייואתיצילאחדכל ,לכךמעבר

האסיריםחבריושסיפרו(האמתאנושית.סולידריותשלתמונותביתא

מכפילחלוטיןשונהנשמעתבאושוויץביתאשלהתנהגותועל

חברותוהפגיןבגבורההתנהגהואסיפוריו:מתוךלשערשאפשר

עלגםמפוכחמבטחשךלאוהואקשוחלהיותרצהביתאלמופת).
כמתבונןעצמואתהציגלףמזייףהיההואמזיוף.פחדהוא .עצמו

היהלאחרים,בדומההוא,גםשבמציאותבשעהאחריםששופט

לעצמוביתאייחסמוגזמתכמעטבהגינותההשפלות.סוגילכלכפוף

לעבריתמוושתרגהשבויה,הרוחלושימצ'סלבשלספרוךומתהפרקשלהשניחלקו *

פולניםרוחאנשישלהפעולהשיתוףאתבספרבוחןמילושקשב.בהוצאתאוריראה

בורובסקי>.תדיאושהסופרהוא'ביתא'אוהנכזב'('האוהבהקומוניסטית.העריצותעם
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 354גליון

במיוחדלחיוביותשנחשבוויוזמה,פקחףתכמומסוימות,תכונות

במחנה,החלשיםלביןהחזקיםביןה"מעמדי"בעימותהריכוז.במחנה

לברוטליותתיאוריונסקוהאמת,מןלסטותבליעליוסיפרשביתא

כמותה.שאין

לחייהםלהתוודעביתאהחלהאמריקאים,בידיואבארשחרוראחרי

במחנה.החייםהמשךכמוהיהזההמערבית.בגרמניההפליטיםשל

שלטועדייןהנאציזםבתקופתשהשתחררוהאנושיהרועכוחותכל

שלהאכזריתהמדיניותשוח.דשכרות,ג~בה, ,מוסריניווןבכל:

התגשםעתהזהכעס.עוררהמשכברהאסיריםכלפיהכיבוששלטונות

ובעודוושלט,חזרהג'ונגלחוקאךהסתיימה,המלחמה-החלום

אתאדםרמסשובחופש,ועלדמוקרטיהעלסיסמאותמשמיע

אכזרית.באדישותאליהםהתייחסאוממנוהחלשים

עינואתצדואחרדברכללפניאך ,עיןחדמתבונןהיהביתא

וחסרחמלהחסרהיההוא .שמסביבווהרשעותהגועל ,האבסורד

עצרלף ,כךכלנפשמרהיהשלאאפשרפתוח.פצעכולוסובלנות,

במקוםמסוים,אדםעיניולנגדוראהחיסוריםשנותככלותלרגע

איבוכרסםתמידלכולם.המלחמהקץשגרםהטלטלהאתלראות

הואאירוניה.ושלזעםשלבהעוויההתעוותופניו ,פנימישקט

כמהידיעלנשלטיםבמערומיהם,סביבוההמוניםאתראהעדיין

דידו.לגבינסבלבלתיהיהשהואכמותהעולםפרימיטיביים.דחפים

במצבלהישאריכולשאינוחשהואלמשהו.לחתורחייבהיההוא

נשלטים.בלתיוזעםמרישל

להישאראולארצולחזורלבחור:עליוהיהלשעברהאסיריםמןכרבים

ביתאשלהאהדהרוסיה.שללהשפעתהנתונהחיתהפולין .מהגר

איתן.בסיסעלנשענהלאהמלחמהבתקופתמרקסיסטייםלרעיונות

לאדם.המרקסיזםשלהמפוכחתמגישתושנבעהאהדהחיתהזו

הכוונותלאשלפיוהפשוטהעיקרוןאלהובילהביתאשלתפיסתו

חי.הואשבוהחברתיהסדרחוקיאלאבאדם,השולטותהןהטובות

החברתיים.התנאיםאתלשנותצריךהאדם,אתלשנותשרוצהמי

בסגונונוהרוסית.למעצמהאמוןרחשלאהפולנים,ככלביתא,

שאת ,זמננובןסופר ,להמינגוויאוזולהלאמילקרובהיההאלים

"הריקבוןברוסיהשנקראולאלהשיירהיההואבהנאה.קראיצירותיו

מסופרהדיאלקטיקהבארץפלצותיותרשעוררדבראיןהמערב":של

אהבה.ושלרעבשלבסיסייםדחפיםשלבמושגיםהאדםאתהמתאר

ספרותייםעתכתביאליושהגיעואחרילבסוף,רב.זמןהתמהמהביתא

עיקריותסיבותששתינדמהלמולדת.לחזורהחליט ,בפוליןאורשראו

העולם.לתיקוןוהיומרההגדולותהספרותיותהשאיפותאותו:הניעו

ימצא ,לארצומחוץ ,היכן-מוכרלאועדייןמתחילסופרהיההוא

מהפכהשלבעיצומהחיתהפוליןאמו?בשפתשכתבלספריםקוראים

אתלתקןאפשרותחיתהושםזעםטעוןאדםשלמקומוהיהשם-
העולם.

שהתגוררווארשה,תושבילווארשה.וחזרמידידיונפרדהוא

האשפהערמותאתידיהםבמופינוהרוסים,בתיםשלבמרתפים

שיקומההחלכךלסוסים.רתומותעלובותעגלותעלאותןוהעמיסו

ברחבימידוהופצונדפסועתוכתביספריםזאת,לעומת .העירשל

בלתיואפשרויותבסופריםבתמיכתוכסףחסךלאהשלטוןהמדינה.

ולו ,כישרוןבעלשהיהבתנאי ,סופרכלבפנינפתחומוגבלות

פתאומית.בזקמתקפתשלבקצבהתחילההספרותיתהקריירהר.יזע

כפי ,נכבדסופריםבשכרזכהעת,בכתביסיפוריופרסוםתמורת



סגנוןבשפה.היטבשלטהוא .לוראוישהיה

חייוניסיון .ונשכניתמציתיהיהכתיבתו

מבנירביםשללזהדומההיההמלחמהבתקופת

מוכריםהיועליהםשכתבהנושאים .ארצו

מחנות"יקוםעלסיפוריוקובץלהם.ומובנים

השורהמןספרותילאירועהיההריכוז"

הראשונה.

הריאליזםעלבפוליןדוברלאעדיין-1948ב

העממיותשבדמוקרטיותסברו .הסוציאליסטי
פעלהעיכוב .להפיצוהעתהבשילהלאעדיין

ביותרהבוטהההתרסההיהספרוביתא.לטובת

 .פיועלכתבוסובייטיםשסופריםהזרםנגד
שלספרו ,המרכזשכפההמידהאמותפיעל

ספרזאתלעומתפשע,מעשההיהביתא

ללאתקיןהיההנאציתהחייתיותאתשתיאר

פוליטית.מבחינהדופי

אתששנאוהמידהבאותהכמעטהרוסיםאתשנאוהריהפולנים

לפשעיהקוראיםשללבםתשומתהסטתבאמצעותהגרמנים;

האומה.שלפסיכולוגית""הכנהחשובה:מטרההושגההגרמנים,

המוניםרצחעלהפרטיזנים,מאבקיעלהספריםמספרגדלכךמשום

אףהרשמיתהסובלנותגבולותהריכוז.מחנותועלהגסטפובידי

הצבאקרבותעלאפילובאהדהלכתובהיהניתןכיעדהתרחבו

עלאזהגןשהצבאהעובדהלמרות-1939בהגרמניםנגדהפולני

אבלהמועצות.בריתבעינילצניניםשתיתהה"אצילית",פולין

שלממתקפותאותומצילההיתהלאביתאשלהפוליטיתהתקינות

ביתאשמרניות.מידהאמותפיעלספרואתלשפוטרצו 1למבקרים

היהשצריךכפיולאאותוראהשהואכפיהריכוזמחנהאתתיאר

לראותהיהצריךכיצד .שלוהמעידותכלהתגלוכאן .אותולראותו

 • 1ה"נכונה":ההסתכלותתנאיאתלמנותקשהלאריכוז?מחנה

הארגוניםמנהיגי . 2חשאיים;ארגוניםלהקיםצריכיםהיוהאסירים

המתואריםהרוסיםהאסיריםכל • 3קומוניסטים;להיותצריכיםהיו

 • 4בגבורה;ולהתנהגהמוסריבכוחםלהצטייןהיוצריכיםבספר

השקפותיהםפיעלהאסיריםביןההבדליםאתלאבחןהיהצריך

איןביתאשלשבסיפוריובכךהבחינהשהמפלגהכמובןהפוליטיות.

אינםהפולניםשהסופריםהעריכההמפלגהזו.ברוחאחדרכיב 1ול
זאת,עםהסוציאליסטי;הריאליזםלאימוץ ,כלומר-לשינויבשלים

האשימוהםביתא.שלהעיקרייםחטאיואתציינוהמפלגהשלמבקריה

כלומר"מנוונת",לספרותדומותפסימיות,שיצירותיובכךאותו

 ,(כלומרהמודע""המאבקשלרעיוןשוםבהןשאיןאמריקאית,
בניסיוןרכה,בנימהנאמרואלההערותהקומוניזם>.למעןמאבק

החומרמןקורץהואאותו;לעצבהיהוצריךצעירהיהביתאלשכנע.

לבבשוםאותובחנההמפלגהאמיתי.קומוניסטסופרעשוישממנו

אמיתית.שנאהערך:רבאוצרבושטמוןוגילתה

השתכנעהלניניזם-סטאליניזםכתביאתשלמדככלקשוב.היהביתא

לנהרדמתהבושכרסמההשנאהשחיפש.מהאתבדיוקבהםשמצא

לאכלוםלשווא.קדימהשעטהנהר .הכלבדרכווהורסהסוחףגועש

להציבואפילוהנכוןבכיווןהזרםאתמלהסיטיותרפשוט.זההיה
היתהביתאשלהשנאהאותן?שיניעכדיגדולותרוחטחנותמעליו

הקלה!איזוהחברה.לשירותאותהלתעלהיהניתןשימושית,

בורובסקיתדיאוש

שסארטרמקורמאותונבעהביתאשלהשנאה

גועל 1("הבחילה"), " la nausee "לוקרא

חוקיידיעלגדרהמו ,פיזיכיצורהאדםכלפי

 •הזמןבהשפעתלהשחתהומועדוהחברההטבע
אםגםמכבליוולהיחלץלהתרומםצריךאדם

היהשביתאייתכן .נעליובשרוכיזאתיעשה

אבלצרפתי.היה 1ללאקזיסטנציאליסט,הופך

מחשבה .אותומספקהיהלאשזהלוודאיקרוב

משוםבוזשלחיוךבועוררהספקולטיבית

עלנאבקיםפילוסופיםראההריכוזשבמחנה

היתהלאהאדםלמחשבותאשפה.שיירי

עצמיתורמייהערמומייםתכסיסיםמשמעות;

היתההחומרתנועתבקלות.נחשפויחידיםשל

אתספגביתאבאמת.החשובהדבר

המים.אתספוגכמוהדיאלקטיהמטריאליזם

הצורךאתסיפקהזאתהשיטהשלהחומרניהצד

פתאומיתקפיצהלוהתירהדיאלקטיהצדברוטלית;לאמתשלו

ההיסטוריה.ידיעלמעוצבכחומרהאדםשלוראייההאנושיהמיןמעל

עולם-לבדההכותרתשלו.חדשספראורראהקצרזמןתוך
נפשוהלוךעלמעידה-רחמיםוחסרחשוףעולם ,כלומר 2 ,האבן

עלילה;חסריכמעט ,מאודקצריםסיפוריםהכילהספר .המחברשל

האנושיהמצבבהצגתאמןהיההואשראה.אתתיארפשוטהמספר

כפיהמרכזיתאירופההואהאבןעולםחיצוניים.תיאוריםבאמצעות

כיווןהשנייה.העולםמלחמתוקץהיטלרשלהמפלהאחרישתיתה

שלשפעלוהיהבגרמניה,האמריקאיבאזורמהזמןהתגוררשביתא

יבניהםשונים,ומעמדותלאומיםבניאנשיםהםספרוגיבורינושאים.

הבינהשלאהגרמניתהבורגנות ,לשעבראסירים ,לשעברנאצים

שלהמאופקותלמיליםמבעדאמריקאים.וחייליםקצינים ,דבר

שהולידההציווליזציהכלפישיעורלהשאיןדחייהמחלחלת ,הסופר

הקפיטליזםהנצרות,ביןמחברקוהציבביתאההיטלריזם.את

שאפשרזעקההיאונימתוהציוויליזציהקץהואספרונושאוהנאציזם.

וראו ,מוסרועלדתעלתרבות,עלליסיפרתםבמילים:לסכמה

הוביל.זהכללאן

שלהגשמההיטלרשלבשלטונוראה ,מחבריוכרביםביתא,

משמעותבעלהיהוהמהפכהרוסיהנצחוןבאירופה.הקפיטליזם
אךומלחמותסכסוכיםעודשיפרצוייתכןבעתידעולמית.כלל

בשניםוחבריוביתאשכתבוהספריםנחצתה.האל-חזורנקודת

לנוכחהאדםשלהאוניםבחוסרעסקוהמלחמהשלאחרהראשונות

אתואפילו-אנשיםהפךהנאציהטרורמנגנוןההיסטוריה:חוקי
שדאגוופרימיטיביםמפוחדיםליצורים-ביותרהטובותהכוונותבעלי

ביןבחירההקוראיםבפניהציבואלהספריםעורם.אתלהצילרק

לביןבשרם,עללמדושפלותהשאתהישנה,הציוויליזציה

לניצחוןהודותרקלהתגשםהיתהשיכולההחדשה,הציוויליזציה

הדמיוןעלפעלההיאוכךהצלחהשלכוחההיהזהבמזרח.המעצמה
ולאהתקופה,שלהנעלההחוקכהשתקפותנדמתההצלחההאנושי:
שרוסיה(אףממוזלמקריםצירוףושלאנושכוונותשלכתוצאה

השנייה>.העולםבמלחמתלמפלההשערהכחוטקרובההיתה
באמצעיםלהשתמשביתאהשתדלשבוהאחרוןהספרהיההאבןעולם

ליעיליםהנחשבים ,סמויוזעםדקיקהאירוניהאיפוק,כמואמנותיים,
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1 
 .לדעתנוכחמהרהעדהמערבית.בספרות

מיותרת.אמנותייםאמצעיםעלההקפדהכי

חזקשלחץככליותראותושיבחולהיפר'
בכוח,בגלוי'-הדוושהעליותרומהריותר

סופרי .ממנושציפומהזהבמגמתיות.

התחרולמפלגה>הצטרף<ביתאהמפלגה

לקוראים,ונגישהפשוטהכתיבהעליבניהם

ספרותשביןהגבולותטשטושכדיעד

בסיפוריולצקתהתחילביתאלתעמולה.

הואישירה.פובליציסטיקהויותריותר

הקפיטליזם,שללרשעותשנאתואתביטא

לתחומימחוץשהתרחשמהלכלכלומר

ידיעהלמשל'נוטל'היההואהאימפריה.
במלאיהקרבותעל-העיתונותמןכלשהי

שביןמשהועליהומבסס-בהודורעבאו

לתמונה.מאמר

הוא .ן 950ב·האחרונהבפעםאותוראיתי

לפניבווארשה,פעילותומאזמאודהשתנה

-עצמהשהתופעהעדכך
-מבטיחפרוזאיקןשלהידרדרותו

היההואהריסקרנותי.אתעוררה

אתמבזבזשהואלהביןדיוחכם

עםבשיחה ?זאתעשהמדוע .כשרונו

שהחלטותיהםרשמייםפקידיםכמה

את-סופריםשלגורלותהכריעו

אוההיררכיהבראשמקומם

מדיניותםעלשאלתי-בתחתיתה

שלהאינטרסיםהריביתא.כלפי

אתלהפוךמחייביםאינםהמפלגה

מנקודת •גמורלסמרטוטביתא

אילויותריעילהיהביתאראותם,

עללכפותוסיפורים.רומניםכתב

היהפירושומאמריםלכתובביתא

המשאביםשלגרועניהול

לא"איששברשותם.האמנותיים

היתהמאמרים",ממנודורש

עורך ,'נהצרה."זאתהתשובה.

 .ממנולהיפטריכוללאהשבועון'
אתלכתובמתעקשעצמוביתא

שהיוםחושבהואהאלה.המאמרים

ישיר'באורחההמוניםעללהשפיעצריךוכילאמנותמקוםאין
זאתהאפשר".ככלמועיללהיותרוצההואפרימיטיביים.באמצעים

תמידהדגישההמפלגהלגמרי.צביעותמשוללתתשובההיתהלא

והכניע~תהביישנות .הגסטפובידימאסרו

נעלמו.בעבראותושאפיינוהמלאכותיות

 1955מולדת",בעבורךהולמים"לבותינוהרימורכן'ובראשכפוףהלךר i:בעאם

הבעהבעלקומהזקוףגברהיהעתה
המשוררבעבודתו.ומרוכזיובשניהיההואעצמי.ביטחוןשלמובהקת

באותהלהומו·פוליטיקוס.ונהפךלגמריהשתנהפעםשהיההביישן

נשכנימאמרהתפרסםשבועבכלשם.בעלתועמלןהיהכברתקופה

לגרמניהקרובותלעתיםנסעגםהואממשלתי.בשבועוןשלו

מטרהלשרתיצליחלאעיתונאישוםכתבות.שלחמשםהמזרחית,

ספרותיתעבודהשמאחוריוסופרזאתעושהשבהיעילותבאותהזו

כלאתביתאניצלאמריקהנגדהארסייםבמאמריועניין.חסרת

הניהיליסטשלבפניוכשהבטתיהספרות.מלאכתעלשלוהידע

ולאילוחלקלקמדרוןהיאכתיבהכלכמהעדתכופותחשבתיהנכדב'
הרגלייםעמידתשבולמקוםלהחליקלאכדיסופרנדרשמאמצים

אבללהתאמץ,לוהורהבעליל,רציונליבלתיפנימי,צויותר.קלה

הצואתחיסלהמשוחדת,בלתיבאמנותהכירהשלאהחדשה,הדת

אךשבאדם,הפנימייםהצוויםבכלספקהטילאמנםביתאהזה.

זייףולאחיקהלאהואאמיתי.סופרהיההריכוזמחנהעלבסיפוריו

בכתיבתוהכניסיותרמאוחראיש.בעיניחןלשאתניסהלאהואדרב:

כמו-בהשנטמןמרגעהזה,והגרגירפוליטיקהשלאחדגרגיר

גרם-ומתקשהמתגבשתשלה,הצבירהמצבאתשמשנהבתמיסה

חשבתיוסטריאוטיפי.חד-משמעינהיהמאזשכתבמהכללהשתנותה:
סוויפט,ביניהםרבים,מעוליםסופריםהריכך.כלפשוטאינושהדרב

הפוליטיות.להשקפותיהםביצירותיהםביטוינתנווטולסטוי'סטנדל
תחושתמתוךפוליטימסרלקוראיושמעבירשסופרלומראףאפשר

גדולים,סופריםביןמהותיהבדלקייםאך •יצירתואתמחזקשליחות
כביתא.לאנשיםבזמנם,הפוליטייםהמוסדותעלביקורתשמתחו

לסביבתםבניגודשפעלונון-קונפורמיסטיםהיוהגדוליםהסופרים

כרויהבאוזןציפההנייר'עלעטואתשהניחמרגעביתא,ואילו
במפלגה.החבריםלתשואות

כלשטחייםהיוהמגמתית,ולשונםארסיותםעלביתא,שלמאמריו
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אךביותר'הטובההספרותאתרצתההמפלגהלספרות.דאגתהאת
שסופריםעדכך'כלמתוחהתעמולתיתאווירהיצרההיאבה·בעת

פרימיטיביתכתיבהבמלאכתיפליאמיביניהםלהתחרותהתחילו

עיתונאיתלעבודהלהתמסררצהעצמושביתאחיתההאמת •יותר

עצמועללקחגבוהה,הכשרהבעלמומחהשהיההעובדהולמרות

'שרווחרצוןבופעםבקלות.לבצעהיכולהיהמצויפתישכלעבודה
שלוהאינטלקטאתלהכחידאירופים:מזרחאינטלקטואליםבקרב
תהליךבנפשוהתחולללכתוב,התחילכזהכשאינטלקטואל .ידיובמו

בתחוםמסוימתפרשייהלתארעליושהיהלעצמנונדמה .למדימורכב

עליושהוטלהשהמשימההיטבהביןהואהבינלאומית.המדיניות

פונקציונלייםביניהןשהקשריםבתופעותמדוברוכימקרית,אינה

המניעיםשלחשיפהמצריךהיההפרשהשלהוגןתיאורסיבתיים.ולא

היהבקיצור'ביניהם:הדומיםהצרכיםזיהויהנצים,הצדדיםשל

הכניסלעזרתו'הכעסבא·אזאוההיבטים.כלשלמקיףניתוחדרוש
לנתחהחובהמןאותוושחררההדדיותוהזיקותהתלותבסבךסדר

הכלכיההנחהשביסודהעצמיתהרמייהעלכעסהואהדברים.את

קוונןיפולשמאבפחדמלווההיהשלוהכעסהאדם.ברצוןתלוי

אתלפרקהיהצריךברוטלי'היהשהעולםכיוון·הוא.לתמימותו

זהשאיןהביןהסופרביותר.והברוטלייםהפשוטיםלגורמיםהכל
משפיעותהטובותוכוונותיהםאדםבנישלטיפשותםלגמרי:מדויק

שלבצעדאבלהכלכליים.האינטרסיםמןפחותלאאירועיםעל

חוקיםכמד~ידיעלמוגדרותהאדםשכוונותביתאהמחישנקם

לדעתו'דיו'חכםהיההואעליונות:שלהרגשהלונתןזהבסיסיים.
במאמריוהעמדה ."אידיאליסטיותקדומות"דעותעללוותר



אותהחיתההפוליטיים

עלשבסיפוריוהעמדה

אתכשתיארהריכוז'מחנה

היטבלבוששבע,עצמו

דחףבוהיהתמיד •וציני

אתלחשוףדברים,לפשט

כלולהראותהאשליות

במערומיה.הוויה

לכתכשמרחיקיםאך

שלמערומיובחשיפת

לנקודהמגיעיםהעולם
איןכברלאינטלקטשבה

הופכתהמילה .לומרמה

רקוהיאקרבלשאגת
 t 952 ,הפולניהעםשלהרפובליקהחוקתכרזה:שלםומבלתיתחליף

היהתמציתישירלפעולה;

כברהמיליםשבולשלבהגיעביתאמשמעותה.אתיותרטובמבטא

משוםוסיפורים,רומניםלכתוביכולהיהלאהואאותו.סיפקולא

שאגתעלשיתבססוואי-אפשרמתמשךקיוםישולסיפוריםשלרומנים

ללאאותםולנתחבדבריםלהתבונןהצליחלאמעולםבלדב.קרב

נמהרתונעשתההשנאהגברהשלו'השקטאישהחמירככלשנאה.

עץכיעדויותר'יותרפשוטותיונעיבנראובעולםהצורות .יותר

במושגיםמוקףשהואונדמהמשמעותחסרינעשומסוים,אדםמסוים,

הקדחתניתהתלהבותואתלהסבירקלמוחשיים.דברביםולאפוליטיים

כתיבתאחריממכר.סםכמועליוהשפיעהמאמריםכתיבתמעיתונות.

אחתמחשבהולובוחיתהשלאאףמשימה,שהשליםהרגישמאמר

השקטלאוקיינוסהאלבהשביןבמרחבזוטריםעיתונאיםאלפימשלו;
 .בטורהצועדחיילכמובשלוהמשיךביתא .הדבראותואתכתבו

" Und morgen die ganze Welt " :העולם>,כלומחר<ברגמנית

המשרפותשפלטוהשחורהעשןרקעעלכשצעדוהאם-אסחיילישרו

הגרמניםהמוניזאת,ובכלהמונים,שלטירוףהיההנאציזםבאושוויץ.

עמוקים.פסיכולוגייםמניעיםמתוךזאתעשוהיטלראחרישנהו

הצעירהגרמניהנאציזם.להולדתגרםחמףרוחברתיכלכלימשבר

שלהשפלתםאתהמתפרקת,ויימרברפובליקתהכאוסאתראה

התרבותית,העיליתשלהדוחותהסטיותאתעבודה,מחוסרימיליוני
כשאיבדכסף.בשלבכלהכלמלחמתואתאחיותיושלההזניהאת

ההיסטוריה,שלאחרתפילוסופיהאימץבסוציאליזם,התקווהאת

 .וסטאליןלניןדוקטרינתעלפרודיהשחיתה
נכזבאוהבלהיותהיהעשויריכוזבמחנהביתאאתשכלאהגרמניגם

אותוהפכההמפלגתיתשהתעמולהלפניעצמו'כביתאהעולם,של

ולאמונה.למשמעתולניקיון'לסדרשאףהצעירהגרמניגםלחיה.

משהוומלמלוהצוהללמצעדלהצטרףשסירבוארצולבניבזכמה

שלאלהעלוביםשרידיםהחדשה.התנועהשלאי-מוסריותהעל

תדהמה:בועוררוהנתעב,בישוהבכייניםהמאמיניםהאנושיות,

ברגעשלהםהתפלותהמוסריותההסתייגויותאתלהביעהעזוכיצד
שלכשגאולתהשנה,לאלףאחתהמתרחשבהיסטוריה,נדירכה

להשתנות!עמדכולווהעולםמאי-פעםיותרקרובהנראתההאומה

בסביבתךכשאנשיםיותרוטובחדשסדרלמעןלהיאבקקשהכמה

שכאלה!מגוחכותקדומותבדעותמחזיקים

לנגדביתאראהבמאמריו

יותרבוטוחדשסדרעיניו

גאולהותבעידבהישגהמצוי

האויביםאתתיעבהואארצית.

האנושיבאושרלחבלשרצו

הםאיןכלוםלהשמדתם.וקרא

המעזיםאלהכלמזיקים,

שהעולםבשעהדווקאלטעון'
לאכיחדשה,דרךעלעולה

השקפהאנשיםעללכפותטוב

הפחדהבאמצעיפוליטית

כולאיםמיאתוכליאה?

המעמד'אויביאת ?במחנות

האספסוף.אתגרים,הבואת

שכופיםהפוליטיתוההשקפה

אינהכלום-אנשיםעל

אתרואיםאנחנוהנה,איתנו!ההיסטוריהההיסטוריה,זו ?אמיתית

קטניאנשיםרקאכן'חיוניותה.ובמלואבבעירתהההיסטוריהאש

במקוםשולייםפרטיםעלבמחשבהזמןמבזבזיםועיווריםאמונה

המשימה!גודלאתלהבין

מסוגלהיהלאביתאהדופן'יוצאתוחוכמתוהגדולכישרונולמרות

הכישרון'להפך; .המשכרבמצעדטמונותשהיוהסכנותאתלהבין

שאנשיםבשעהלפעולהאותוהמריצושלווההתלהבותהחוכמה

כדייכולתםכמיטבתמרנומזג,קריולאמדילהוטיםלארגילים,

עצמועלנטלביתאהנחוץ.מןיותראהודהבלתילקיסרלתתלא

הפילוסופיהלובשתפניםאילובשאלההתחבטלאהואאחריות.

כיבושעםמשלימהכשהיא-ביותרהאציליתולו-ההיסטוריהשל

הנשק.בכוחהארץהעולם>ומחר- Ajutro cly swiat<בפולנית:

* 
דברלינודעביתאשלהזההדיוקןאתשכתבתיאחריחודשיםכמה

הגזתנורמתגוארשה.בובדירתובוקרבשעתמתנמצאהוא .מותו

בחודשיםביתאאתשראואנשיםדבירה.עמדדולףגזוריחפתוחהיה

הצהרותיויבן'שהפערסברוהקדחתניתבפעילותווהבחינוהאחרונים

פיעלוהעמיק.הלךהחריףבשכלושקלטמהלביןהפומביות
בפערהבחיןלאעצמושהואסבירזההיהלאהעצבנית,התנהגותו

מאיאקובסקי.ולזימיושלהתאבדותועלתכופותדיברגםהואהזה.

פולניםסופרים-ידידיושכתבורביםמאמריםהתפרסמובעיתונות

לצליליבאדמהנטמןאדום,בדגלעטוףארונו'ומזרח-רגמנים.

 ·:·שלה.ביותרהמבטיחהסופרמןנפרדההמפלגההאינטרנציונל.

הערות

מפעליםבהוצאתבעבריתאורשראההכחילה,סארטרפולז'אןשלספרוו' • 1

לזר.הדרהשלבתרגומה 1978תשל"ח;בשנתלאורלהוצאהאוניברסיטאיים

תדיאוששלהנודעיםסיפוריושניעםיחדנכללהאבן""עולםהסיפור . 2

בקובץממדיה"ו"פרידהבבקשה"הגזיםתאיאל 1ורנותי"גבירותיובסקיבור

 1996עוב;ךקלאסי·כיס,עםבהוצאתבעבריתאורשראהממריהפרידה

פגיס.עדהשלבתרגומה

 2011יוני-מאי
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שלהתקווהוחוסרשהייסוריםבשעהבההבדל:ישכיאם

ונושאיםוממקום,מזמןתלושיםהמודרניהאבסורדכותבי
שלהאנושיתהדרמהנובעת ,כללבדרךכוללניאופי

היסטורייםתנאיםמתוךסולנםהאלווארהמפורסםהאדריכל

בשלהיהיהמסוגלכאיבסןגאוןמחזאירקאישיים.ונתונים
המשמשותבימתיותיצירותלכתובהתשע-עשרההמאה

,הדיאלוגהדרמטיהמבנהמבחינת,הןימינועדומופתדוגמה

ועומקהאינטנסיביותמבחינתוהןהדמויות,ועיצובהחי

הגיבורים.שביןהקונפליקטים
לתרבותהאשהאתש"שחרר"עלבשעתואיבסןאתהאשימוכאשר
להילחםהתכווןלאכללכיהשיב"רוחות"),הבובות",("ביתרעה

אדם.הואבאשרהאדםשחרורלמעןאלאהאשה,שחרורלמען
"לשחרר"איבסןמנסההבונים""אלוףאוטוביורגפיהכמעט,במחזהואכן

היההציפיותלכלובניגודדלה,איכריםממשפחתשמוצאוסולנס,את
ומצליח.מפורסםלארכיטקט

ומחוץ.מפניםונפילות,מכשוליםרצופהסולנסשלהמסחררתהקריירה

התאוששהלאמעולםואשתוהתאומים,בניועםיחדנשרףהמשפחהבית

אתהחטיאכיחשואףזהירות,בחוסרעצמואתמאשיםהואמהמכה.

הסובביםעםתקיניםאנושויחסיהבנהאהבה,באמת:החשוביםהדברים

אותו.

 ,ואנגלוהילדההתוססתהצעירהוולקניתכהתפרצותלחייושנכנסתעד
הנעוריםשכוחאלאהיצירה.וכוחהחייםטעםאתבולעוררשמנסה

mנרנ~mכרנסם 1
מירוןכרמית

אלוףשלוהתרסקותועלייתו

חקאמריחתיאטרוןאיבסן,הבריקמאתחנונים""אלוף
עוברליזימנורווגית:תרגמהחבימח,תיאטרוןעםבשיתוף
תורן,רוניתפאורה:שניר,חנןובימוי:עיבורשייה,

ויריאולירוד,אלדדמוסיקח:קרנפינו,עפרהתלבושות:
כחןיואבארט:

הרעב,בו;רעדתיאניהחורף,בו;גדלתיאני"העוני,

לוקיתיאניהדבר,כשאתיו;אניהביזיון,טעמו;טעמתי

וקיאלפניכם.אקיאנהואנישתיתימכוסההחרפה,בו;

 ".כגופריתויבעררגליכםאתירפשהסבלותכלשלזה

הרגו>ויקטורהצוחק",האדם("נאום

נפעםעומדאתה ,הקאמריהתיאטרוןלאולםהיכנסךעם
ועלשנה,כמאהלפנישנכתבמחזהשלעוצמתועלותמה

אתההגדולים.התיאטרוניםבולעשותשהפליאוהמלאכה
 ,האבדוןהייאוש, ,המודרניהניכורשבש;רתלכךמודע

כבראלהכל-אוהביםביןהקומוניקציהוחוסרהאבסורד
מחשובי ,איבסןהבריקהנורווגיהסופרבידיונכתבונאמרו

המודרנית.הדרמהלאבישנחשבומיהחדשה,בעתהמחזאים
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 354גלידן

ויינברגגלכומרן'יוסףתאומי'עודדהבונים","אלוף

מכשולימולשובלעמודמסוגלאינווהואסולנס,אלמדימאוחרבא

החיים.

עלייתועלהאדריכלבתפקידתאומיעודדמשובחים.והבימויהמשחק

במכאוביו ,בייסוריוהקהלאתלשתףהשכיל ,ונפילתוהמטאורית

סגורה<אומוכיחהכאשתואלמגורגילהחייו.שלהתוחלתובחוסר
גםכואבתמציאותוליצורלזעזעשאפשרמקומה>אתהממלאתשדה,

הוותיקהשחקןמבצעומרגשקטןתפקידזועמת.שתיקהבאמצעות

רוחאתהמפורסם.המאסטרשלעוזרווריק,ברכקנס ,כומרןיוסף

בחןפלדמןהילהמבצעתסולנס,שללבואתהכובשתהסוערתהאביב
ובטבעיות.רב

אתאזכירכולם.אתמלצייןהמקוםוצררבים,שחקניםמשתתפיםעוד
ואחרים.קינןתמרויינברג,גילאתהבית,רופאבתפקידאנסקיאלכס

 ·:·לצפייה.וראויהיטבעשוימחשבה,מעוררמחזה



לפסנרתשיריםברנשטיין:אורי
המאוחרבוץחקיהוצאת •יחיד

עמ' 56 , 2011

עלדגשמושםזהשיריםבספר

חריזה.עלואףהמוסיקליות

בתוך'הדורות,בין"העמידה

השתדללזוז.לא/השתדלמייגעת,

גשראתתצלחכךרקלגעת./לא
בינךהמחברהמרעידות/החברות

 ,) 35<עמ'עוד.""שלאמהלבין

הספר""שבוענרחב,מדור

מבחראחריכוגףח'ורי:ניראא

קשבהוצאת , 1987-2010שירים

עמ' 134 , 2011לשירההוצאתיזנה.לשמסועבסקין:סיון
עמ' 139 , 2011ביתאחוזת

מבחרהכולל 1שנישיריםספר
 2005-2011בשניםשנכתבו

צווטאייבה.למריחותרגומים

ואת / 1זכרוהעולם 1כתבו"סופרים

הביטי:תציבי./לאדרישותיךאת

שעיר' 1אפורזכר;לפגושנכונה

 1ח'ורישלמשירתהמקיףמבחר

בעבריתשנכתבושיריםכולל

אמר"מי .קלדרוןנסיםעםוריאיון
אתחשתיכן;אםאךישנתי;שלא

אתוהרגשתיהחושך;איברי

הלילות',('גלגולהלילה"פעימות

 .) 87עמ'

העצים,ביןואגרסיבי'/סוטה

האדמה.פניעלרגעגלעד:מיריהכיפההולכתתמימה,/אךמוזהרת
 94 , 2011המאוחרהקיבוץהוצאתקיימתלאלעבודה('הערההאדומה"

עמ' .) 83עמ'השוואתית',בספרות

אמצאהשדה/חזהאתאפתח"אם

הפנימית,האשאתחורשאבי;את

 / 1הובנושלאחייואתצועק;

('חזהאנשים"בזעףשנשרפו

 .) 19עמ'השדה',

ןכ pקשכלולאליאס:אבי
 30 , 2011קשבהוצאת .השמיני

עמ'

סחוסיתהיאלעצמה./הכל"שומרת
מולבלט./כרקדניתוגמישה;

לגלות/מוכנהלאשומעת/המראה

 ,) 12עמ' ,'דוס'(מילה"

הקיבוץהוצאת , 9ישירםלוין:דור
עמ' 83 , 2011המאוחר

שואףלקום./נופלליפול."קם

בחופונעוץלמחסה./נלאהבלתי

היש;שלהגדולהמסעמוליוםשל

 •המוךעזבתחיימוביץ':גילי
עמ' 133 , 2011פורסהוצאת

מרשהלא"אתהרביעי.שיריםספר

רקנבזיות/אהבותלי;שיהיו

מסכים./אתה !ה?~למלאכית
מצייץ.;פתכפףתרגליהלכפות

<מלאכיתלקוות?"אפשרכברלמה
 .) 42עמ'נכה,

פורסהוצאת •ימינךשפין:ורוח

עמ' 110 , 2011

הזרימה/את"תראיראשון.ספר

t\ הנקודות/הצליליםז;וt\ השבריםז;ו
אותיתזיניבואי- /התרועהאת

עור"של;בחופהונתקדש;

 .) 36עמ'('הינומה,'

אבי,בלתלרקוויאםשחם:דור
הלכנה.העירכןשלזיכרוןפרקי

 343 , 2010פועליםספריתהוצאת

עמ'

שחם,שלאוטוביוגרפייםרישומיםהשעה/זונס.השגרהגםשםמקום

ואישעיתונאימתרגם,עורך,סופר,ידמם?"הזיכרון,הרסן.;לנדיבות
ברצףכתוביםהרישומיםציבור. .) 32עמ' ',םק'<

ואחורה,קדימהכלומר'מתגלגל'
הלבנה':'העירשלאוהבבתיאור

הסופרשלבנוהוא<שחםהמשפחה

שלביתםמבאישטיינמן'אליעזר
שלהבכורואחיונסקי'ושלוביאליק
אירועיהחברים,שחם>,נתןהסופר

הראשונה,העבריתבעיר-התרבות

נעורים.חסדלהזוכרשהוא

הוצאתכגרב.חזרדייך:אשר

 92 , 2011ריתמוסהמאוחרהקיבוץ

עמ'

"הפצצהויין.אשרשל-15הספרו

עלמעולם;חקרהלאשבתוכי

חיי./בשעוןתלויבהלממציאיה.

באפהורגעמתקתקתשעהכל
להתקיים;בכבודרוצה/היאפועם.

תלויים;חייהמה?נגדנוגדנים.עם

עמ'הפצצה',('סודהארץ"בחלון
16 (, 

-
~~ךבחורווייןאשר

-- fl!' דtJtז f :נ_ו.ג~ n(__ fJאזrזוuד~ד

האזקרינה.שריקתאלמוג:רות
עמ' 159 , 2011ביתןזמורההוצאת

הזיכרונותשבו 1אוטוביוגרפירומן

סיפוריקצרים.כסיפוריםנכתבו

הילדות,סיפוריפלא"'"איזה
סיפורי-האוקרינה""שריקת

ו"סיפורימהם,והתבגרותנעורים

חידתייםסיפורים-חלום"

קצרצרים.

וסיפוריםאצלגבסיך:ניסןאורי
המאוחרהקיבוץהוצאתאחרים.

עמ' 427 , 2011פועליםספרית
מיצירותיושששלמחודשתהוצאה

הנובלותגבסיך:שלהמאוחרות

"בטרם""בינותיים", ,"הד~ה"

הקצריםהסיפוריםושלו"אצל','

מירוןדןערכו:ו"קטטה"."בגנים"

אלכלך.ונגהדבר>אחרית<שהוסיף

מבחרים.ועלעירעללוין:מבשח
ביאליקמוסרהוצאתסיפורים,

עמ' 336 , 2011

ונובלותקצריםסיפוריםשלכרך
המודרניסט,העבריהמספרמשל

מבשחהעברית,הספרותממחדשי

הרקדניתלכרךבהמשךזאת .לדין
למעלהלפניאורשראההמעופפת

שנים.מעשר

חספריחלחשן.דרושליניק:חגי
עמ' 268 , 2011חחרשח

בשירותובכורםשנהרגלאחר

הםיהודי'והוארגמניההיאהצבאי'

הסיפורבשתיקותיהם.מסתתרים

תוךלתודעותיהם,נצמדליניקשל

משנהבעלילותקומיותהפוגות

צבעוניות.

 2011יוני-מאי
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הוצאתהשירים.החיים,רחל,
עמ' 206 , 2011המאוחדהקיבוץ

גרפיתביוסקיצהכתבצורמדקי

השירים.אתהמלווה

הוצאתילדניאלישריםחלפי:רחל
עמ' 114 , 2011לשירהקשב

המשוררתשללבנהשנכתבושירים
דיסקכוללהראשונים.ימיומאז

ענק;אתה"לפעמיםבקריאתה.
לפעמיםהעולם;אתממלאותפניך
אתהתמידאבלכאדווה;זעיראתה

('ושוב,הנכון"בשיעוראתה;

 ,) 114עמ'לדניאל',שנישירמתוך

היפה,הקיץפאבזח:צ'זאדח

גבריאלהשפיצן.ענתתדגום:
המפעלכרמל,הוצאתפדובאנו.
עמ' 378 , 2011מופתספדילתרגום
"הקיץ-קצריםרומניםשלושה
ו-"ביןהגבעות"על"השטןהיפה",
תחתשפורסמובודדות"נשים

זואין .הראשוןשלכותרתו
שלושהאלאפאבזה,אמרטרילוגיה
להט"עלעירוניים,רומנים
התשוקה",תבוסתועלהנעורים
 .דבראחריתהוסיףרטהאוזאריאל

לים,מעברכלהחדשון:ג'ואנח
מטרהוצאתודדי,יצהרמאנגלית:

עמ' 331 , 2011

בעולםיהודיםמהגריםשלחייהם
התשע·המאהבאמצעהחדש,

ציירביןנרקםאסוררומןעשרה.

שמביאמהיהודייה,לצעירה
שבניולסנטה-פהמברליןלעקירתה

מקסיקו.

שליצירותיומבתרלארסן:דייף
יעלמאנגלית:םפיווט.אםטי

לספרותמחברותהוצאתאנמוך.
עמ' 332 , 2011

נערדופן:יוצאבפורמטרומן

עולמואתמתעדבמונטנהמחווה

אךמזהירבאופןאותווממפה

והשרטוטים[הרשימותאובססיבי

דברלוכשנודעבספר].נכללים

בורחהואיוקרתי'בפרסזכייתו

לומתחוורשבהלהרפתקה,ויוצא
העולםהמדעיתקפדנותוחרףכי

תעלומה.נותר

מפינית:קטן.שקר :סיקנןראיה

המאוחדהקיבוץשולגח-רז,ונח
עמ' 94 , 2011צפוןסדרת

הפינית.המחברתשלסיפוריםקובץ
שלמיניאטורותהםהסיפורים

גורלםאתהמשנותהתרחשויות,

עולמם.השקפתואתהגיבוריםשל

הוסיףהסדרה,עורךסערי'רמי

דבר.אחרית

m 

קטןשקר '[ 'C'א'ר

?וט, rfלמעלהנאקו:חרבונו
הוצאתליבדמן.רחלמהולנדית:

עמ' 263 , 2011פועליםספרית
מחליטהעמידה,בגילאיכר-הלמו

אתמעבירהוא .בחייושינוילבצע
ומפנההגג,לעלייתהקשישאביו
העברותצלומיהישןהריהוטאת

שאיןמסתבראךהמגורים.מחדר

אתהמתארהרומןבמהלך .דיבכך
לכאורה,השלוויםהכפרחיי

צעירהנק,אלמדאלמצטרף

ומסתברתבחווה,כעוזרמרדני'

הלמושגזרהבדידותלחייהסיבה
עצמו.על

השנהיומן , 12עזאפםקזין:אונח

הקיבוץהוצאתהראשונה.

עמ' 176 , 2011המאוחד

האימהותשנתקזין:שלאישייומן

זוגה.בתושלשלההראשונה
היומיום,שלוהעונגהקשיים
פרוזהשירה,בספריבעיוןמלווים
ומסות.

המלצות
0A!1 77ןן 

-ההתגלותשאריתשחר:גלילי
סדרתהספרות,ושאלתהוגףהחוק,
 139 , 2011ביאליקמוסדאחד,מבט

עמ'

קפקא,פרנץביןוסמויגלוידיאלוג
פרנץפרויד'זיגמונדאוארבך'אדיך

וגרשםבנימיןולסררוזנצוויג,

הקועלמיוסדהדיאלוגשלום.
ל'גרמני''היהודי'אתהמחבר

ביניהם.והמבדיל

שלהזיןביתבשביס-זינגד,יצחק
דובינשטיין,בלחחמיידיש:אבא,

 396 , 2011פועליםספריתהוצאת

עמ'

משנותסיפוריםקובץחדש.תרגום

בברחוהמחברשלילדותו
ובעיירהבוורשהקרוכמאלנה

זיגגו'בשביסאצלכרגילבילגוריי:
ביןהתפרקועלניצביםהסיפורים

הומורבליוויוכתוביםלחלום,ערות
אירונית.וקריצה

טוב,שכולואולםשליט:רוו
הישראלים,שלהקולנועזיכרונות
 192 , 2011אינסדט-פדדסהוצאת

עמ'

ומחשבותזיכרונותשלאנתולוגיה

משלבישראל'לקולנועהליכהעל
תצלומים.כוללשונים,אנשים

מרים,ברדיצ'בסקי:יוסףמיכה

עמ' 253 , 2011הקטנההספדיה

אבנרעיירות.שתימחיירומן

דבר'ואחריתהערותהוסיףהולצמן
שהיההרומןמדועמסבירהואשבה

המבטיחחייהבמהלךלעסוקאמור
הנמשכתצעירהשלטרגיאך

אתהמשרטטלרומןהיהלהשכלה,

שלמה",יהודית''חברהשלדיוקנה

ואילוירד'וחובלדינהבעיירות
במהלכו.ונעלמתצצההגיבורה

התמימות:מיזואוןפאמוק:אודחאן

סביליח-שדון,משחמטורקית:
עמ' 527 , 2011זמורהכנדתהוצאת

מפגשלמערב.מזרחשביןאיסטנבול

אריסטוקרטיצעירקאמל'בין
מחולליפהפייה,זבניתלפוסון'
עוברהוא .בחייומוחלטשינוי

<כורהדלההשנייה",ל"איסטנבול

והופךעצמו>הסופרשלמחצבתו
סיפוראתהמתעדיםחפציםלאספן
אהבתו.

" 
 n 2006וס,לנובפרסחחןזכאת

פאמוקאורהאן

התמימותוןאמוזי

דומןצ'כוב,חיינמידובסקי:אידן

עמנואלמצרפתית:יגדפיביו
 , 2011כתר/ושתיהוצאתפינטו,

עמ' 173

בןצ'כוב,אנסוךשלחייוסיפור

לצמית,ונכדומתעללענילסוחר

הספרות.מענקילאחדשהיה

N ה'J גמירונסקי

m כרב'ציי

 l"ןtcדכז:נר

האפלה,הבתפרנטח:אלבה
רפופורט,מירוןמאיטלקית:

 , 2011החדשההספדיההוצאת

עמ' 164

סףעלאנגליתלספרותמרצה
לחופשתיוצאתחלומותיה,הגשמת

במשפחהנתקלתהיאשםקיץ.
ורעשנית,גדולהנפוליטנית

הנשיםאלאותההמחזירה
במשפחתה.
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