
רב־הון אורנה 

ָהאֹור ֶאל  ֶרְך  ּדֶ ּבַ

ַמְדֵרגֹוֶתיָך ּבְ ַרְגַלי  עֹולֹות  ׁשֶ ּכְ

ִלְפעֹם. ָהֲאִויר  ַמְתִחיל 

רֹון. ְסּדְ ּמִ ּבַ ה  ּנָ ּתַ ִמׁשְ אּוָרה  ּתְ

ִפים. ִמְתַחּלְ ִקירֹות 

ָוִנים ּגְ י  ּקֵ ּדַ ִקיסֹוִסים 

ס. ְלַטּפֵ ַמְתִחיִלים 

ְקָרה ַהּתִ ִמן  נֹוְטִפים  ַטל  ֶאְגֵלי 

ָעִרי ׂשְ ַעל  ַני,  ּפָ ַעל 

עֹוִרי יָלה  ִ ַמּשׁ ָאז  ַוֲאִני 

ַהֶחֶדר ֲחַלל  ֶאל  עֹוָלה 

יֵנינּו ּבֵ ב  ּצָ ַהּנִ

י ִביׁשִ ּגְ

ְלַהְדִהים ָטהֹור 

קֹולֹות י  ּבִ קֹוֵרא 

אן. ִמּכָ לֹא 

עמרני רונן  צילום: 

קונפינו-אלשטיין עדנה  של  תערוכתה  מתוך  פרט 

Homage״  – בו  וחפץ  ״כלי 
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ַתח  ּפְ ַער  ׁשַ

עֹול ָעַלי  עֹוֶמֶסת  ִנים  ׁשָ ֶזה 
ׁשֹות ַהּקָ עֹות  ָ ַלּשׁ יּוַכל  לֹא  ִאיׁש 

ָכפּוי ּכְ ים  ִמּלִ אֹות  ּבָ
ץ  ְמֻאּמָ

ְסָערֹות ִמּתֹוְך 

ן  ְמֻכּוָ ֵמַעל  ַהְרֵחק 
ִמים ַהּיָ ֶאת  הֹוֵלְך  ְדִריכּות  ּבִ

יקֹות ּקִ ַהּדַ ְקוֹות  ַלּתִ ָעָלה  ֶמה 
מּוָיה. ַהּסְ ְלכּות  ַלּמַ

אֹור ֵאיֶזה  נֹוֵגּהַ  ָעִמים  ּפְ
ְעָלם ַהּנֶ ַהר  ַמְדֵרגֹות  עֹוִלים 

ָהֵאֶפר נּו  ּסָ ּכִ ּכֹה  ׁשֶ ָלנּו  ָעָלה  ֶמה 

ְדרֹונֹות ּמִ ּבַ ַרד  ֶמׁש  ׁשֶ
ַתח ּפְ ַער  ׁשַ

ְמנּוחֹות אֹור  ַעל  ְך  ְלַהּלֵ
ים.  ַהַחּיִ ל  ּכָ כּו  ְיַהּלְ ּבֹו 

ִליחּות ׁשְ

ַע ְלַתְעּתֵ ָזב  ַלּכָ יִחי  ּנִ ּתַ ַאל 
ָזֳהֵרְך ְלֶאֶרץ  ׁשּוקֹוַתִיְך  ּתְ ְלִחי  ׁשִ

ה ְמַחּכָ
ָיִמים. ִכְליֹון  ּבְ

ים ִמּלִ רּוַח  ָלַדַעת  ָצִריְך 
ְך. ִמּמֵ ְחמֹק  ּתַ ר  ֲאׁשֶ ּבַ

ַאַחת. ֲהָבָרה  ְולּו 

ַהּזַֹהר ת  ְנֻקּדַ

ְלָיְדָך  יַח  ּנִ ּתַ ּבֹו  ּוַבּיֹום 
ָלַגַעת

ִניִמּיֹות ּפְ ֵעיַנִים  ִעם 
ְקִלּפֹוַתי. ּפְֹלָנה  ּתִ

ַאט ַאט 
ֶעְדָנה ּבְ

ַהּזַֹהר ת  ְנֻקּדַ ַעד 
ְוָכָבה ַהּדֹוֶלֶקת 

ה ְמַחּיָ
ּוְמִמיָתה

ְנִגיָעָתּה ּבִ

ָהאֹור ֶאל  ֶרְך  ּדֶ ּבַ

ַמְדֵרגֹוֶתיָך ּבְ ַרְגַלי  עֹולֹות  ׁשֶ ּכְ
ִלְפעֹם. ָהֲאִויר  ַמְתִחיל 

רֹון. ְסּדְ ּמִ ּבַ ה  ּנָ ּתַ ִמׁשְ אּוָרה  ּתְ
ִפים. ִמְתַחּלְ ִקירֹות 

ָוִנים ּגְ י  ּקֵ ּדַ ִקיסֹוִסים 
ס. ְלַטּפֵ ַמְתִחיִלים 

ְקָרה ַהּתִ ִמן  נֹוְטִפים  ַטל  ֶאְגֵלי 
ָעִרי ׂשְ ַעל  ַני,  ּפָ ַעל 

עֹוִרי יָלה  ִ ַמּשׁ ָאז  ַוֲאִני 
ַהֶחֶדר ֲחַלל  ֶאל  עֹוָלה 

יֵנינּו ּבֵ ב  ּצָ ַהּנִ
י ִביׁשִ ּגְ

ְלַהְדִהים ָטהֹור 
קֹולֹות י  ּבִ קֹוֵרא 

אן. ִמּכָ לֹא 

ן רב־הו ה  רנ או

ם רי שי
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ְקָוה ּתִ ְלֶפַתח  ָעכֹור  ֵמֵעֶמק 

ְקָוה ַהּתִ ֵעֶמק  ּבְ ָהֲעכּורֹות  ְרָצפֹות  ַהּמַ
ְנבּואֹות. ַאְלֵפי  ּבְ ֵאַלי  ָזֲהרּו 

ֶמת ְמֻסּיֶ ָזרּות  י  ּבִ ִזָהה  ִתיק  ַהּוָ ַהָפָלאֶפל  מֹוֵכר 
אִתי. ּבָ ֵמַאִין  ַאל  ְוׁשָ

ָאְזנֹו. ֶאת  ר  ְלַסּבֵ ֵדי  ּכְ י  ָאַמְרּתִ ְיָאִמי,"  "ִמּמַ
לֹו לֹוַמר  י  ָיכְֹלּתִ לֹא 

ַאֵחר. ַמד  ִמּמֵ י  ַחּתִ ּנָ ׁשֶ
ַאֵחר, ֵמַמד  ּבְ ִנְמָצא  הּוא  ם  ּגַ ֶעֶצם  ּבְ ׁשֶ

זֹאת. יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ֲאָבל 

קֹום ּמָ ּבַ ָבה  ִנּצְ ַהָפָלאֶפל  ֲחנּות 
ַרּבֹות, ִנים  ׁשָ ִלְפֵני  י,  ַמְעּתִ ׁשָ ּבֹו 

ָעַלי ה  ַהְמַצּוֶ ַהּקֹול  ֶאת 
"ָלֵתת".

ׁשּוב  ְוָהִייִתי  י  ַסְעּתִ ּפָ
ִנים,  ׁשָ ַח"י  ת  ּבַ ַנֲעָרה 

ְמָחה, ְוׂשִ ַאֲהָבה  ים,  ַחּיִ ְמֵלַאת 
ָלֵתת. ְלִמי  ת  ׂשֶ ְמַחּפֶ

דּוִני ִלּמְ ים  ַהַחּיִ ַנְפּתּוֵלי 
ָלֵתת, ַרּבֹות  ָרִכים  ּדְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ

ְלִקיָחה. ֶעֶצם  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ְנִתיָנה  ׁש  ּיֵ ְוׁשֶ

ָסמּוְך ּבְ ם  ׁשָ ב  ִנּצַ ע  אּפֶ ּפַ ל  ׁשֶ ֶנֶסת  ַהּכְ ית  ּבֵ
ת ּבָ ׁשַ ִיְרַאת  ּבְ

ּפּור ּכִ יֹום  ּבְ ִלים  ּלְ ְתּפַ ַהּמִ ל  ׁשֶ ּוְפֵניֶהם 
ֵמָעל ָזֲהרּו 

ַהּקֶֹדׁש. ִמּלֹות  ֶאת  ְמַמְלְמִלים 

ִרים ְסּתָ ַהּנִ ָרִחים  ַהּפְ ֶדֶרְך  ּבְ ָצַעְדנּו  ַוֲאִני  ע  אּפֶ ּפַ
ּתֹוָדה ֵטי  ּוַמּבְ ִחּיּוִכים  קֹוְטִפים 

ִית ּבַ ּבַ ֲאָרה  ִנׁשְ א  ְוַסְבּתָ
נּוז. ַהּגָ ָלאֹור  ה  ְמַצּפָ

נּוז ַהּגָ ָהאֹור 

ַאֲהָבִתי ְמקֹומֹות  ּבִ ּנֹוֵגַע  ׁשֶ
ֲעָרה ַהּשַׂ חּוט  ּכְ ים  ּקִ ּדַ

ָטֳהָרָתּה ּבְ ה  ָ ִאּשׁ ּכְ ְוָיִפים  ֲעִדיִנים 
ָמקֹום ֶאל  אֹוִתי  מֹוִליְך 

ְלרּוַח הֹוֵפְך  ּגּוף  ּבֹו 
– ְיָלֵדינּו  ֶאת  ְלעֹוָלה  נּו  ִעּמָ ֵהִביא 

ַעם ּפַ ַאַחר  ַעם  ּפַ
ְבָלּה ׁשָ ּבְ ְמָלִתי  ׂשִ ָכה  ִנְמׁשְ

י ַאְלּתִ ְוׁשָ ִכיִתי  ּבָ
ֶעְזִרי  ּבְ ִיְהֶיה  ִמי 

ֵדִלים ּגְ אֹוָתם  ְראֹוִתי  ּבִ
י ּנִ ִמּמֶ ים  ּפֹוְרׁשִ

ָהרּוַח ְלִקְרֵעי  אֹוִתי  מֹוִתיִרים 
ִנים ׁשָ ֶזה  ָאְזַני  ּבְ ת  ַהּלֹוֶחׁשֶ

בֹוֶתיָה ִעּקְ ּבְ ָלבֹוא 

ית  ָהִאּטִ ִעיָרה  ַהּבְ נֹות  ׁשְ ּוְבַמֲהַלְך 
ַהּכֹוֶאֶבת

ָהרּוַח ִעיַכת  ּדְ נֹות  ׁשְ
ה ִלְנֻקּדָ ַעְצָמּה  ְמְצָמה  ּצִ ׁשֶ

ְלִאית ַהּפִ ַהֲהָבָנה  ָצְמָחה 
ִלְדעְֹך ְיכֹוָלה  ֵאיָנּה  ית  ֲאִמּתִ רּוַח  ׁשֶ

ֵנז  ְלִהּגָ ַרק  ְיכֹוָלה  ִהיא 
אֹור ל  ׁשֶ ְפַקַעת  ּכִ

ר ַהּכֹׁשֶ ַעת  ִלׁשְ ין  ְלַהְמּתִ
גּוף ּבְ ׁשּוב  ְלִהְתעֹוֵרר  ְוָאז 

ת ּבָ ׁשַ ִיְפַעת  ּבְ
ר ֵמאֹׁשֶ א  ֻסּלָ ּתְ לֹא 

ֱאֶמת. ּבֶ ַהּבֹוֵרא  ֶאת  ָלַדַעת 
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שנים האחרונות שב הסומק אל לחיי הקולנוע הישראלי. ב
הישראלית  החברה  שמרו  בהם  ארוכות  שנים  אחרי 
נרשמת  הדדי,  קורקטי  ריחוק  על  בה  שנוצר  והקולנוע 
הדרגתית  התחממות  הנוכחי  המילניום  של  מראשיתו  החל 
ישראליים  סרטים  הקולנוע,  בתי  אל  חזר  הקהל  היחסים.  של 
הקפה  מכונת  ליד  ובשיחות  לאומיים,  בין  בפרסים  זוכים 
חם  כנושא  הקולנוע  סרטי  משמשים  שוב  העבודה  במקום 
לסרטים  הישראלי  הציבור  שהפגין  הרבה  האדישות  לשיחה. 
בפריצתו  לתלות  ניתן  ראשיתו  שאת  יחס  עברית,  דוברי 
השבעים,  בשנות  אי־אז  הטלוויזיוני  המדיום  של  ופריחתו 
קוני  קהל  של  המחודשת  נכונותו  את  לסופה.  כנראה  הגיעה 
לבחון  ניתן  ישראלי  סרט  לטובת  מכספו  להיפרד  הכרטיסים 
מכמה זוויות: סוציולוגיות, תרבותיות ותקשורתיות. כל זווית 
נדמה  אולם  מבטנו,  נקודת  את  ולהעשיר  להחכים  עשויה  כזו 
כי המפתח להבנת השינוי אינו חבוי רק בפניה המשתנות של 
הקולנוע.  השתנה  השתנינו,  משאנו  יותר  הישראלית;  החברה 
בעיקר  נובע  המקומי  הקהל  עם  היחסים  מערכת  של  שדרוגה 
לטפל  הישראלי  הקולנוע  בחר  בהם  החדשים  הנושאים  מן 
הגיש  שבהן  הצורניות  האריזה  ומדרכי  האלפיים,  בשנות 

והמחודש.  האוהד  לקהלו  אלו  נושאים 

הקולנוע כ של  בדרכיו  שחלו  השינויים  את  להבין  די 
את  תחילה  להרחיק  יש  האחרונות  בשנים  הישראלי 
בין  אי־אז  שלו.  ההתחלה  בנקודות  ולהתמקד  מבטנו 
נוסחו  הקודמת  המאה  של  השישים  לשנות  השלושים  שנות 
כמה הנחות מוצא שלהן היה הקולנוע הישראלי מחויב. על־פי 
יעדו  נועד לקולנוע תפקיד חינוכי לאומי מובהק:  הנחות אלה 
למדורת  וזרדים  עצים  עוד  קבוע  באופן  לתרום  היה  העיקרי 

הקולקטיבית.  השבט 
סרטי הקולנוע שהופקו בארץ החל מ-1932 תיארו בעיקר 
את האתגרים שהקולקטיב התמודד איתם, והדריכו אותו במתן 
פתרונות ראויים לאתגרים אלה ברוח האידיאולוגיה הציונית. 
דומים  גיבורים  עלילה,  אותה  חלקו  הסרטים  מן  ניכר  חלק 
הסרטים  התבססו  למשל  כך  משותפת.  אידיאליסטית  ורוח 
במאי:   ,1934( עבודה  פורד(,  אלכסנדר  במאי:   ,1932( צבר 
והם  פריש(  לארי  במאי:   ,1959( האש  עמוד  לרסקי(,  הלמר 
עלילתית  תבנית  על  דינר(  ברוך  במאי:   ,1960( עשרה  היו 
קירח  טרשים  הר  אל  מגיעה  מגובשת  חלוצים  חבורת  דומה: 



עליהם  להגשמה,  בדרכם  הבתולית.  באדמה  להיאחז  ומנסה 
מסבירים  שאינם  הטבע  איתני  אויבים:  שלושה  עם  להתעמת 
ספק  המטילים  העוינים,  שכניהם  החובבים;  לחקלאים  פניהם 
הפירוד  והספקות,  זמן;  לאורך  האדמה  על  לשרוד  ביכולתם 
פנימה.  החבורה  בתוך  החבויים  האינדיבידואליים  והדחפים 
רוכשת  שותקים  שמים  ותחת  מזימות  חורשי  אויבים  מול 
)גם  הבית  מוקם  שבזכותן  ולחימה  עבודה  מיומנויות  החבורה 
בוטאו  אלה  מיומנויות  החבורה.  נושעת  ובזכותן  הלאומי(  זה 
כמעט בכל אחד מסרטי הקולנוע הלאומי. על שלושה דברים 

אלו: סרטים  של  עולמם  תפיסת  עמדה 

סרטי  תדבר":  אל  תירה,  לירות,  צריך  אתה  "אם  )א( 
הקולנוע הלאומי ראו בכוח הפיזי, ביוזמה ובמעש את הנכסים 
של  ההצהרתי  אימוצו  כאן.  לחיים  הנדרשים  ביותר  החיוניים 
של  לפעירתה  הובילה  והתדירה,  המיומנת  והפעלתו  זה  כוח 
אלו  להם.  שקדם  הדור  לבין  החלוצים  דור  בין  עצומה  תהום 
עולמם המסורתי  עמידה.  יכולת  וחסרי  כפסיביים  כעת  הוצגו 
השתמשו  לא  הגולה,  אנשי  לאבותיהם,  בניגוד  כפתטי.  הוצג 
גיבורי הקולנוע הישראלי בלשון התורה והתפילה. כך למשל, 
צבר,  הסרט  גיבורי  החלוצים,  חבורת  של  ההתמודדות  דרך 
היא  החקלאי,  היישוב  של  עתידו  על  המאיימת  הבצורת  עם 
למה  בניגוד  וזאת  נוספת,  באר  וחפירת  השרוולים  הפשלת 
שמוצג כאימפוטנטיות נחשלת של שכניהם הערביים הבוחרים 
היא  הפסיביות  תכלית.  כל  חסרת  בתפילה  זמנם  את  לכלות 
מזוהה  אף  היא  עשרה  היו  הם  ובסרט  החטאת,  אבות  אבי 
את  לבקר  בבואו  שכן  דורות,  מדורי  היהודית  ההתנהגות  עם 
מן  מים  זכותם לשאוב  על  בכוח  להיאבק  סרבנותם של חבריו 
מונולוג  החלוצים,  מן  אחד  שמעון,  נושא  המקומית,  הבאר 

מריר: 

הנה  באנו  פולניה.  ברוסיה,  כמו  בגטו  כאן  נתחבא  גטו. 
להקים גטו. מכים יהודי מפני שהוא יהודי ויהודי שותק 
ולגנוב  בלילה  ללכת  באנו?  כך  יהודי, לשם  מפני שהוא 
אומר  אני  'מספיק',  לכם  אומר  אני  שלנו?  מים  מים? 
רק  שקט...  ויהיה  בכוח  מים  וניקח  לכפר  ניכנס  לכם 
אין  ובצדק,  לנו  קוראים  הם  מוות  בני  יבינו.  הם  כוח 

למוות.  אלא  ראויים  אנו 

ההתנהגות הפסיבית מובילה אפוא למוות )קשה שלא לשמוע 
למותם  אחראים  הנרצחים  ההפוכה:  הטענה  את  בדברים 
שהושמעה  טענה  הפסיבית,  מהתנהגותם  יוצא  פועל  שהוא 
בסרט  לצפות  באו  אשר  הגטאות  ניצולי  של  באוזניהם  גם 
ומצאו עצמם מואשמים באסונם הגדול ביותר(, זוהי התנהגות 
אלה  את  המאפיינת  האקטיביות  לעומת  'יהודית־גלותית', 

ן י בל רי בל  ו י

האלפיים בשנות  ישראלי  קולנוע 

יובל ריבלין הוא מבקר וחוקר קולנוע. מרצה במרכז יעקב הרצוג ללימודי 
יהדות.
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אחרים,  סרטים  אבותיהם.  זהות  את  מעליהם  להשיל  שבחרו 
ראו  השואה,  ניצולי  של  הרצויה  קליטתם  את  שתיארו 
כמעט  בדוק,  אמצעי  האקטיבי  הציוני  האתוס  של  באימוצו 
הסרט  גיבור  בנימין,  העבר.  מצוקות  על  להתגברות  יחידי, 
אדמה, שילדותו עברה עליו במחנות העבודה הנאציים, מוצא 
למושא  המכבים  לוחמי  את  הופך  שהוא  בשעה  גאולתו  את 
המוביל  הלפידים  במירוץ  כשינצח  רק  היחיד.  הזדהותו 
יוכל  בן־שמן,  החקלאי  הנוער  כפר  בואכה  המכבים  מקברות 
ביחד  ולצעוד  מאחוריו  העגום  עברו  את  להותיר  האבוד  הנער 

חדש.  יום  של  פתחו  אל  הזאת,  הארץ  בני  רעיו,  עם 

הקולנוע  גיבור  הכל":   – מחר  מתמול,  כלום  "לא  )ב( 
ש'נולד  הצבר  של  הנודע  "הדימוי  עבר.  נטול  הוא  הישראלי 
את  לזרז  "נועד  שניצר,  מאיר  שנים  לפני  כתב  הים'",  מן 
שאינה  עד  מושלמת  כה  אפרודיטית.  זכה,  דמות  של  עיצובה 
של  התמודדותם  את  שתיארו  סרטים  להיסטוריה".  זקוקה 
הקודם  מעברם  גורף  באופן  התעלמו  השונות  העליות  חלוצי 
השניה  העולם  לאחר מלחמת  סרטים שהופקו  לארץ.  לעלייה 
– שבמרכזם ניצולי שואה צעירים המחפשים את דרכם בארץ 
בהזדמנות  לנוטשו  שיש  מכביד  משא  בעבר  ראו   – החדשה 
הראשונה. על גיבורים אלה הושתה שכחה קולנועית מצמיתה. 
מיקה,  מילוא(,  יוסף  במאי:   ,1967( בשדות  הלך  הוא  בסרט 
המזרח־ מביתה  שהוברחה  טהרן,  וילדת  אורי  של  בת־זוגו 

את  פותרת  דרך,  בדרך־לא  לארץ  והגיעה  עמל  בדי  אירופי 
וחצי:  במשפט  עברה  עם  ההתמודדות 

חברות  בוורשה.  שלי  המורים  את  בכלל  זוכרת  לא  אני 
כן. אבא, אמא. היה לי גם אח קטן. ואחר כך מלחמה... 
אתה  כלום.  זוכרת  לא  אני  לטהרן  מהדרך  יודע,  אתה 

לי? מאמין  לא 

דבריה  כי  דומה  לה.  להאמין  קשה  למיקה,  הכבוד  כל  עם 
הישראלי  הקולנוע  של  נכונותו  חוסר  את  יותר  משקפים 
בני  של  היהודי  עברם  אל  מבטו  את  להפנות  השישים  בשנות 
החברה  של  סבלנותה  חוסר  את  משקפים  שהם  ייתכן  הארץ; 
השניים  ואולי  זה,  עבר  עם  להתמודד  עצמה  הישראלית 
הקולנועי  בחזון  מקום  כל  היה  לא  העבר  לתמונת  אחד.  הם 
בזינוק  נפתחו  הישראליים  הקולנוע  וסרטי  האידיאליסטי, 
רציני  מבט  להפנות  עיקש  סירוב  תוך  המחר  יום  אל  נחשוני 

האתמול.  יום  אל 

נוספת  'מגונה'  תכונה  חדרי":  הוא  ודל  הוא  "קטן  )ג( 
גם  ואולי  המוכר,  רצונו  היא  הסרטים  יוצאים  נגדה  אשר 
של  עתידו  לביתו.  לעשות  הפוטנציאלי  הצופה  של  המובן, 
החברים  כל  של  הקולקטיבית  בהתגייסות  מותנה  היישוב 
חייו  לשיפור  יוזמות  של  הצדה  והשלכתן  האידיאל,  לטובת 
דבר  את  בבת־זוגו  בזעם  מטיח  צבר  הסרט  גיבור  היחיד.  של 
לראשונה  השומע  ואורי  הציוני,  לאידיאל  התאמתה  חוסר 
מגיב  עצמה  משל  בחדר  אחד  יום  לגור  מיקה  של  חלומה  על 
קירות  עם  לעצמך,  רק  חדר  בקיבוץ  תשיגי  "איפה  במבוכה: 
עבים, כמו מבצר, את רואה שאסור לחלום?" החלום על חדר 
עוועים  כמשאלת  הלאומי  בקולנוע  הוצג  משפחתי  או  פרטי 

נשית. מאחר שהתכונות שהועלו על נס בקולנוע הלאומי, כמו 
לחימה ועבודה חקלאית, זוהו כתכונות גבריות ביסודן, נדחקו 
כנציגותיו  ושוב  שוב  והוצגו  הקולנועי  הפריים  לשולי  הנשים 
תחת  והחותר  משלו"  ל"חדר  ערגתו  בעצם  החוטא  עולם  של 
מטיח  כך  הקולקטיבי־אקטיבי־גברי.  העולם  של  אושיותיו 

צבר: הסרט  גיבור  באשתו 

ריקניים,  לחיים  התרגלת  מקום;  כאן  אין  כמוך  לאישה 
בעוד כאן חשובה זיעת פועל. רוצה את לשתות לשוכרה, 
גוועים בצמא! רוצה את בחיי הוללות – כאן  בעוד כאן 
אני  ולבי   – בשרים  תאוות  נפשך  משאת  המוות;  מחול 

ופעולה! לעמל 



יוטבת ואיריס  דיין  'הוא הלך בשדות' למשה שמיר, עם כוכבי הסרט אסי  עטיפת 
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נים ארוכות הלך הגיבור הישראלי הקולנועי בשדות ש
בסרט  והשישים.  השלושים  בשנות  עבורו  שהותוו 
הוא  ברבש(  אורי  במאי:   ,1984( הסורגים  מאחורי 
המיר את האויב הערבי בממסד הממשלתי ה'אטום', ובקזבלן 
את  להעתיק  לגיבור  אפשר  הוא  גולן(  מנחם  במאי:   ,1973(
מלחמת  של  הקרב  משדות  המיליטריסטיים  פעילותו  דפוסי 
הגדול'  'השטח  של  הצפופות  סמטאותיו  אל  הימים  ששת 
והשמונים  השבעים  שנות  של  לאורכן  זאת,  עם  היפואי. 
ראשון  ב'גוף  לדבר  הישראלי  הקולנוע  של  נטייתו  נשמרה 
ולהפנות  אקטיבית  רגישות  נטולת  בנחישות  לפעול  רבים', 

העולה.  השמש  לעבר  קדימה,  מבטו  את  תמיד 
החלה  התשעים,  שנות  מסוף  החל  האחרונות,  בשנים  רק 
רוח חדשה לנשב באולמות הקולנוע, רוח הקוראת תיגר באופן 
ועל מוסכמותיה  מובהק על מוסכמותיו של הקולנוע הלאומי 

אותו.  שיצרה  החברה  של 
לזקוף  יש  הישראלי  הקולנוע  של  העכשווי  הרנסנס  את 
במאי:   ,2001( מאוחרת  חתונה  סרטים:  שלושה  של  לזכותם 
ניר ברגמן(  )2002, במאי:  שבורות  כנפיים  קוזאשווילי(;  דובר 
נבדלו  אלו  סרטים  סידר(.  יוסף  במאי:   ,2000( וההסדר 
דמויותיהם  הקולחת,  שפתם  ובסגנונם.  בתוכנם  מקודמיהם 
הפכו  הראשיים  שחקניהם  של  המשכנע  ומשחקם  האמינות 
לבית  בכניסה  המשתרכים  התורים  מראה  את  נפרץ  לחזון 

ישראלי.  סרט  מוצג  שבו  קולנוע 
אולם החידוש החשוב שהציעו סרטים אלה לקהלם ההולך 
תמונת  שהציעו,  החדשה  העולם  מתמונת  בעיקר  נבע  וגדל, 
בכל  הלאומי.  הקולנוע  של  לזו  מובהק  בניגוד  שעמדה  עולם 
או  במודע  מתריס.  שונה,  משהו  היה  הסרטים  משלושת  אחד 
לא במודע, הציבו יוצרי הסרטים אלטרנטיבה של ממש ליקום 

בחדווה.  לה  נענה  שהקהל  אלטרנטיבה  הלאומי,  הקולנועי 
הסרט  בראשית  נראה  מאוחרת  חתונה  הסרט  גיבור 
עורף  מפנה  הוא  הקלאסיים.  הישראליים  החומרים  מן  כקרוץ 
למשפחתו ולערכיה כשהוא מצהיר על כוונתו לדבוק באהובתו 
לו  שייעדו  הגרוזינית  הקהילה  בת  את  לשאת  לא  המבוגרת, 
הוא  אביו.  של  הפטריארכלית  הסמכות  מן  ולהתנער  הוריו, 
הוא  גם  אחרים  מודרניים  כצעירים  כי  ונדמה  מודרני  צעיר 
הישראלי  לאתוס  ולהיענות  אבותיו  דרך  את  לנטוש  עתיד 
בתחילה  היה  שנראה  מה  העבר.  מן  גורפת  התעלמות  הגורס 
את  מעליו  להשיל  הארץ  בן  של  ליכולתו  נוסף  הלל  כשיר 

גיבנת העבר, מתגלה בהמשך הסרט דווקא כרקוויאם לאשליית 
אינו  גם  לבו  בסתר  ואולי  יכול  איננו  הסרט  גיבור  זו.  שחרור 
זה  כאן  נושקים  והעבר  העתיד  העבר.  מן  להשתחרר  מעוניין 
זו  המסורתית,  היהודית  הזהות  של  מותה  על  והידיעות  לזה 

מאוד.  עד  כמוקדמות  מתבררות  העדה,  במנהגי  המיוצגת 
חיבה  של  בעבותות  מחובר  ההסדר,  גיבור  מנחם,  גם 
כקשורה  בסרט  מזוהה  איננה  זו  מסורת  היהודית.  למסורת 
ועוצמה משל עצמה.  כוח  ורק למוסר אבות, אלא כבעלת  אך 
הערגה המשיחית לירושלים, חדוות הלימוד וִחנה של התפילה 
משמשים כנושאי משנה בסרטו של סידר, אשר נטל את אורי 
אותו  ושתל  לראשו  כיפה  הצמיד  בהם,  שהתהלך  השדות  מן 
והורמונים.  משיחי  אדרנלין  גדושת  דתית־לאומית  בסביבה 
של  האמיתי  גיבורו  הוא  וערכיו  מנהגיו  על  הדתי  העולם 
ההתנהגות  קוד  את  לאמץ  מנחם  של  ניסיונו  דווקא  הסרט. 
אקטיביות,  ובהחלטות  צבאית  בקריירה  המתבטא  הלאומי 
יתברר ככישלון גדול. העולם הצבאי, בדומה לעולם הישיבתי, 
עתיד להתגלות במהלך הסרט במלוא נביבותו הערכית, ומנחם 
מחיר  לשלם  עתידים  העולמות,  שני  בין  המתנודדים  וחבריו, 

אלה.  טוטליים  למוסדות  נאמנותם  על  יקר 

והדוד המסורתיים ב'חתונה מאוחרת' האח 

'ההסדר' – כרזת הסרט
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האלפיים,  בשנות  לצעוד  ניתן  שאליו  היחיד  הרצוי  הכיוון 
כשמנחם  מנחם.  של  אהובתו  מיכל,  על־ידי  בההסדר  מסומן 
הנמרץ  במשפט  בהקשבתה  לזכות  מנסה  הסבלנות  חסר 
מסרבת  היא  לך",  לומר  וחשוב  גדול  דבר  לי  "יש  והנמלץ: 
מנחם  אומרת.  היא  חשובים",  מדברים  לי  "נמאס  לשמוע. 
ומיכל  לומר",  ואידיוטי  קטן  דבר  לי  יש  "אז  שנית:  מנסה 
זה טוב". העולם הקולנועי של שנות  ואידיוטי  מחייכת, "קטן 
אלה  והחשוב",  ה"גדול  מן  הנרתעים  לאלה  שייך  האלפיים 
והלא־ והקטן  המשפחתי  התא  מחסה  אל  לשוב  המבקשים 

השיח  חדר  לא  שאליה  פינה  בעולם  למצוא  והמבקשים  דל, 
פשוט,  אנושי  לקיום  תקווה  כל  המצמית  הקולקטיבי  הלאומי 

אידיאולוגית.  יומרה  כל  ונעדר  צנוע 
כנפיים שבורות היטיב לתאר עולם זה. במרכז הסרט עומד 
המתבגרים  ילדיה  וצמד  קשת־יום  ֵאם  מרוסק:  משפחתי  תא 
ולּו  בסרט  למצוא  קשה  משותפת.  שפה  למצוא  המתקשים 
של  בנייתו  משימת  קולקטיבית.  אידיאולוגיה  של  אחד  רסיס 
של  חורבותיו  את  לשקם  נואש  בניסיון  הומרה  הלאומי  הבית 
והרואית הרבה  בית פרטי אחד, משימה שהתגלתה כמסובכת 
לאיתור,  קשים  בסרט  הציוני  האתוס  של  עקבותיו  גם  יותר. 
בכל  להתרחש  הייתה  יכולה  במובהק  האוניברסלית  ועלילתו 
ההתרחשות  כזירת  בחיפה  הבחירה  הגלובוס.  פני  על  מקום 
זו  עיר  של  מחפותה  כנובעת  להתפרש  עשויה  הסרט  של 
מסממני זהות סימבוליים. הנייטרליות החיפאית, המשוחררת 
של  המתריסה  החילונות  ומן  ירושלים  של  הדתי  הזיהוי  מן 
תל־אביב, אפשרה להתמקד בסיפור הפרטי. התא המשפחתי 
והחדר במדבר, שזכו לגינויים נמרצים בקולנוע הלאומי, הפכו 
של  חלומה  הישראלי.  הקולנוע  של  המובהקים  לגיבורים 
וכך הלכו והתייצבו  מיקה לחדר משלה היה לממשות מוכרת, 
בקולנוע של שנות האלפיים כל אלה שקולם נאלם או הודחק 

לכן. קודם  ארוכות  שנים 

דומה לסרטי הקולנוע הלאומי, חולקים גם סרטי שנות ב
ונקודת מבט  דומים  האלפיים כמה מרכיבים עלילתיים 
תמטיים  יסודות  הישראלית;  להוויה  ביחס  משותפת 
עולה  המכלול  מן  אחד.  מסרט  ביותר  וצצים  חוזרים  זהים 
הרף,  ללא  דרכה  את  הבוחנת  מתלבטת  חברה  של  דיוקנה 
והמנהלת פולמוס סמוי עם העולם האידיאולוגי שניסו להנחיל 
להעמיד  ניתן  כאן  גם  ניכרת.  הצלחה  ללא  הקודם,  בדור  לה 
יסודות  שלושה  על  העכשווי  הקולנוע  של  עולמו  תמונת  את 

ורעיוניים: עלילתיים 

הם  ואויביו  התא המשפחתי  שעתה של המשפחתיות:  )א( 
למֵעט  העכשווי.  הקולנוע  של  הבלתי־מעורערים  הגיבורים 
הישראליים  הסרטים  כל  כמעט  הוקדשו  בודדים,1  חריגים 

ורטה(  דני   ,2004( בלוז  מטאליק  ברבש(,  אורי   ,2005( הארץ  מלח  דוגמת   .1
הגר(. סרטים אלה מעמידים במרכזם  ודליה  בילו  וידי   ,2005( וקרוב לבית 
הכללית  מחולשתה  כנובע  מוצג  שכישלונה  נשית,  או  גברית  סולידריות 
התמיכה  את  לבניה  לספק  מצליחה  איננה  אשר  הביולוגית,  המשפחה  של 

לה. זכאים  שהם  הרגשית 



המשפחה  של  השברירי  מצבה  לבחינת  האלפיים  שנות  של 
יותר  הרחב  הלאומי  במעגל  שהטיפול  בשעה  הישראלית. 
הוזנח כמעט לחלוטין, תפסה המשפחה הישראלית את קדמת 
ללחם  הפכו  מעורערות  פנים־משפחתיות  ומערכות  הבמה, 

המקומי.  הקולנוע  של  חוקו 
המשפחות  האחרונות  בשנים  הצטרפו  שבורות  כנפיים  אל 
יוסף  במאי:   ,2003( מדורת השבט  את  המאכלסות  המיוסרות 
אור  נשר(;  אבי  במאי:   ,2003( שמאלה  העולם  סוף  סידר(; 
 ,2005( שמח  להיות  מוכרחים  ידעיה(;  קרן  במאית:   ,2003(
סירקין(;  דני  במאי:   ,2005( עין  למראית  שלז(;  ג'ולי  במאית: 
אדמה משוגעת )2005, במאי: דרור שאול(; הדברים שמאחורי 
 ,2006( אמהות  שלוש  שפרמן(;  יובל  במאי:   ,2005( השמש 
במאי:   ,2006( אהובתי  אביבה  ריקליס(;  צבי  דינה  במאית: 
דוידוף(  עודד  במאי:   ,2006( איתו  לרוץ  מישהו  זרחין(;  שמי 
ונודל )2007, במאית: איילת מנחמי(. גם סרט כמו האושפיזין 
שעיקר  כיצירה  פניו  על  הנראה  דר(,  גידי  במאי:   ,2003(
היהודית־חרדית  לזהות  מחודש  קול  במתן  הוא  חידושה 
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מצוקתו  את  בעיקר  הבוחן  סרט  הוא  להלן(,  )ר'  הנשכחת 
אחד  בתכלית המשפחתית את  והרואה  לילד  זוג המשווע  של 

המרכזיים.  מייעודיו 
הם  גם  ושביצעו  התשעים  שנות  במהלך  שהופקו  סרטים 
הקולקטיבית  הרבים  לרשות  העורף  הפניית  של  המהלך  את 
להיחשב  בדיעבד  יכולים  פניה,  על  היחיד  רשות  והעדפת 
סרטים  הוצגו  שנים  עשור  לפני  כבר  זה.  מהלך  של  כמבשריו 
שביקרו את דורסנותו של כור ההיתוך הלאומי המנסה לטשטש 
 ;1993 חדשה,  )ארץ  אינדיבידואלית  זהות  כל  של  ייחודה  את 
במאית: אורנה בן־דור(, ושל מערכת החינוך היחסית התובעת 
מלקוחותיה לזנוח את מסורת משפחתם )שחּור, 1993; במאי: 
ישירים  צאצאים  הנם  האלפיים  שנות  סרטי  הספרי(.  שמואל 
לסרטים כדוגמת לילסדה )1994, במאי: שמי זרחין(, המניפים 
שאבד  טפל  ובלאום  עיקר  במשפחה  הרואה  הדגל  את  בגאון 

כלח.  עליו 
עם זאת, העיסוק הקולנועי־משפחתי על נגזרותיו השונות 
מאושרת.  מקלט  כעיר  המשפחתי  התא  את  מלהציג  רחוק 
לפעמים מוצג תא זה כמקום מרוסק המאפשר את התרחשותם 
והטהורות  הגבוהות  חומותיו  מאחורי  טמאים  מעשים  של 
במקרים  סירקין(.  דני  במאי:   ;2006 עין,  )למראית  כביכול 
הנאמנות  בשם  ולפגוע,  לסרס  הבית  עלול  פחות,  קיצוניים 
)הדברים  יושביו  של  האינדיבידואליים  ברצונות  המשפחתית, 
תושבי  על  שפרמן(.  יובל  במאי:   ;2006 השמש,  שמאחורי 
מהד  בטוח  מרחק  על  השומרת  דרך  לעצמם  לפלס  הבית 
אפשרית  התנגשות  מפני  גם  ונשמרת  הקולקטיב  של  קולו 
של  לקריסתו  להוביל  העלולה  הבית,  בני  של  תביעותיהם  בין 
אשר  מאוד  צר  גשר  זהו  מבפנים.  ולניפוצו  המשפחתי  התא 
והעיקר  אלה,  סרטים  צופי  מבין  רבים  כנראה  צועדים  עליו 

כלל. לפחד  לא  הוא 

)ב( שיבתה של היהדות: את קומתה השחוחה של המסורת 
הצגה  מעטים.  לא  סרטים  האלפיים  בשנות  זוקפים  היהודית, 
למצוקותיה של הבורגנות הדתית־לאומית של שנות השמונים 
שוורץ )2005, במאים: שמואל  מדורת השבט ושושלת  סיפקו 
נקב  הציע  נשר(  אבי  במאי:   ,2007( הסודות  הספרי(.  ואמיר 
הצצה לריטואלים הדתיים אשר, אליבא דיוצרי הסרט, החברה 
בשאלות  לגעת  ראשונים  ניסיונות  בהם.2  רוויה  הדתית 
דוד  במאי:   ,2007( קיץ  בחופשת  נערכו  יהודיות  תיאולוגיות 
כולם  ומעל  נאדג'רי(,  רפאל  במאי:   ,2007( ובתהילים  וולך( 
אודות  תיאולוגי  היגד  גם  המשלב  כסרט  האושפיזין  מתנשא 
של  חייה  אורחות  תיאור  וגם  התפילה  של  המוגבל  כוחה 
החוזרים  מבניה  כמה  ושל  בירושלים  ברסלב  חסידי  קהילת 

עברם.  את  לשכוח  המתקשים  בתשובה 
אולם את היהדות הקולנועית אין לצמצם אך ורק לד' אמות 
הלאומי  הקולנוע  של  גיבוריו  כזכור,  ומיסטיקה.  הלכה  של 
היהודית  הפסיביות  את  מאחור  הותירו  עת  מהוריהם  נבדלו 
של  בקולנוע  למשעי.  עברי  מעשי,  אתוס  במקומה  ואימצו 
כבר  ואם  ויגע,  עמל  אנשי  מאוד  מעט  יש  האלפיים  שנות 
באיזה  הדרומי  החממות  בעל  כדוגמת  כזה,  באחד  נתקלים 
יותר  לא  זה  יהיה  חלפון(,  אייל  במאי:   ,2004( נפלא  מקום 
משריד ארכאי ונלעג לעולם שאבד עליו כלח, מאובן מתקופת 
בשנות  תפסו  העמל  אנשי  של  מקומם  את  והחרב.  המגל 
וידאו  בספריות  מוכרים  אהובתי(,  )אביבה  סופרים  האלפיים 
)הבועה, 2006; במאי: איתן פוקס(; אנשי טלוויזיה )נו אקזיט, 
איתו(,  לרוץ  )מישהו  מוזיקאים  סבו(,  דרור  במאי:   ,2005
האורבנית  הסביבה  שמח(.  להיות  )מוכרחים  היי־טק  ואנשי 
לובשי  וגם  השדה,  חלקת  של  מקומה  את  מכבר  זה  תפסה 
כבר  מעדיפים  הקולנוע  בתי  אל  המגיעים  המעטים  המדים 
במאי:   ;2003 המים,  על  )ללכת  מלחמה  ולא  אהבה  לעשות 

סידר(.  יוסף  במאי:   ;2007 בופור,  פוקס.  איתן 
זה  אין  הישראליות,  של  באופיה  החד  השינוי  רקע  על 
שהתנהגות  זו  אירופה,  יהודי  שואת  אל  היחס  שגם  מפתיע 
עשרה,  היו  מהם  החלוץ  של  הנמרץ  לגינויו  זכתה  בה  היהודים 
גיבורים  הישראלי.  בקולנוע  כבוד  של  מקום  ותופסת  הולכת 
הציוני  האתוס  את  כמקיימים  הנראים  למשעי  ישראליים 
מן  כתוצאה  קיצוני  שינוי  עוברים  ודקדוקיו,  פרטיו  כל  על 
מטאליק  המים;  על  )ללכת  בגרמניה  העבר  זיכרון  עם  המפגש 
השואה  של  נוכחותה  שאלת  עם  להתמודד  הנכונות  בלוז(. 
הישראלית־ באבולוציה  חדש  שלב  היא  אף  מבטאת  בחיינו 

יהודית. 
סרטים  הקולנוע  בתי  אל  הסתננו  רואה  ובֵיש  אחד  אחד 
הדידקטי  הנטורליזם  של  לתביעותיו  להיענות  המסרבים 
ניתן לצפות בדרמת מתבגרים אוניברסלית  ופתאום  הישראלי, 
בתעתועי  המטפל  נואר  פילם  בסרט  איתו(,  לרוץ  )מישהו 
ובדרמה  לרנר(  דני  במאי:   ;2005 קפואים,  )ימים  המוח 
בעולם  מקום  בכל  להתרחש  הייתה  שיכולה  סוריאליסטית 
ואתגר קרת(. בצד השיבה  גפן  )מדוזות, 2007; במאים: שירה 

יוסי  במאי:   ,1997( אסורה  באהבה  גם  נמצאים  מאגיים  פסבדו  ריטואלים   .2
שאול(. דרור  במאי:   ,2004( מכשפה  ועקנין  ובסימה  זומר( 
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יוצריו  רצון  על  הקולנוע  מעיד  היהודיים,  הרוח  עסקי  אל 
יצירתם.  של  האוניברסלי  היסוד  את  ולתחזק  לשמר  וקהלם 
האחרונות  השנים  של  הישראליים  הסרטים  כל  כמעט 
שהם  הישראלי  הדרכון  בצד  אך  ועכשיו,  כאן  מתרחשים 
צרה  כל  על  זר,  דרכון  גם  מחזיקים  הם  כי  נדמה  מחזיקים, 

תבוא.  שלא 
העתיד.  אל  פנו  העבר  סרטי  הרגעיות:  של  נוכחותה  )ג( 
הזהירה  האופטימיות  בהווה.  ורק  אך  מתרכזים  ההווה  סרטי 
של  ואפילו  וצבר,  עבודה  אדמה,  כדוגמת  סרטים  של 
מנחם  במאי:   ,1977( יהונתן  כמבצע  יותר  מאוחרים  סרטים 
בסרטים  האחרונות  בשנים  הומרה  הסורגים,  ומאחורי  גולן( 
איזה  בזעם.  קדימה  ומביטים  ההווה  עבודת  את  המקדשים 
)2004, במאי:  נפלא, מוכרחים להיות שמח, שעת אפס  מקום 
הציבו  השמש  שמאחורי  והדברים  מדוזות  פיצ'חדזה(,  יוסף 
לעברה,  המתכחשת  מפורקת  חברה  של  לדמותה  קווים 
לעבור  ביכולתה  עוד  מאמינה  ואינה  לרגע  מרגע  מתקיימת 
עלילתי  מארג  על  התבססו  אלה  סרטים  תיקון.  או  שינוי 
רגעי  מגע  ביניהם  המקיימים  שונים  סיפורים  מכמה  שהורכב 
ומהוסס. במרכזם עמדה כוורת אנושית שהמירה ביאושה את 
נואשות  שזקוקה  בוטה,  באלימות  והמילולי  האנושי  המגע 

קיומי.  ניהיליזם  לעבר  אט  אט  ושוקעת  לחסד 

שימש  המנוכרת  הישראלית  לחברה  הצפוי  מפני  החשש 
קפואים,  בימים  גם  נוכח  והוא  אלה,  סרטים  של  המניע  ככוח 
האמונה  חוסר  והבועה.  עין  למראית  לבית,  קרוב  אקזיט,  נו 
תורגם  בעיותיה,  את  לפתור  הישראלית  החברה  של  בכוחה 
אפוקליפסה  למעין  ִנסי,  לפתרון  לערגה  הסרטים  מן  בחלק 
על המסלול  הישראלית  ותעלה את החברה  שתתרחש עכשיו 
אודות  הקולנועי  החלום  כי  נדמה  כורחה.  בעל  גם  ולו  הרצוי 
גשם שירד 'כי צריך לשטוף הכול' הוא ביטוי נאמן לפסימיזם 
ללא  הישראלית.  החברה  של  ניכרים  בחלקים  שאחז  העמוק 
הנוגעים  הסרטים  כאמור,  )למֵעט,  העבר  עם  משמעותי  מגע 
לחיי  הישראלית  החברה  נדונה  עתידי,  אופק  וללא  בשואה( 
אולם  של  בשמיו  מתקשרים  כהים  עננים  מספקים.  לא  הווה 
שבניה  חברה  לאחרונה  אלינו  ניבטת  וממסכו  הקולנוע,  בית 
חברה  לאלה,  אלה  אותם  מחבר  מה  לבחון  מפסיקים  אינם 

לנס. ומייחלת  למנוחה  הכמהה 

בשנים א הישראלי  הקולנוע  של  המבורכת  פריחתו  ת 
האחרונות יש לזקוף לזכותה של התסיסה האמנותית 
והרעיונית המלווה אותנו בשנים האחרונות. היעלמותם 
תפסו  מקומם  שאת  הציוניים  הקריאה  סימני  של  המתמשכת 
ההתנהלות  לדרכי  נוחים  אינם  אולי  השונים,  השאלה  סימני 
וקטליזטור  מבורך  רחם  מהווים  הם  אבל  שלנו,  היומיומיים 
חיינו  מציאות  מנוחה.  חסרת  קולנועית  ליצירה  אינטנסיבי 
הבוחנות  ליצירות  אידיאלית  גידול  קרקע  לאחרונה  מהווה 
היהודית,  הזהות  שאלת  העכשווית.  זהותנו  את  הרף  ללא 
מחלחלות  יום,  ילד  מה  והדאגה  המשפחתית  המחויבות 
ונוקבת.  טהורה  בצורה  סרט  גבי  על  ונצרבות  הקולנוע  אל 
תפקידו  את  למלא  הקולנוע  שב  הנוכחי  המילניום  מראשית 
קווים  ולתרום  המציאות  את  לשקף  ביותר:  הבסיסי  החברתי 
הראי  מן  המשתקפת  התמונה  העתידי.  לעיצובה  אפשריים 
וקמטי  השתנינו  התבגרנו,  מחמיאה.  בהכרח  אינה  הקולנועי 
נים הם בהכרח  הּפָ דאגה עמוקים כבר חורצים את מצחנו, אך 
בפגמיה של המציאות המשתקפת  נים שלנו. מבט ממוקד  הּפָ
בתיקונה  גם  העת  בבוא  לנו  לסייע  אולי,  עשוי,  המסך  מן 

האפשרי. 

'הסודות' סצינה מתוך הסרט 
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יצחק ן  ב רה  או לי

ם רי שי שלושה 

אֹוגּוְסט 

קֹוַפַחת. ה  ֲאֻדּמָ ֶמׁש  ׁשֶ
ָלֶזה, ֶזה  בּוִקים  ּדְ ָיַמי 

ְלִהְתנֹוֵעַע י  ְיָכְלּתִ ִרים  ְמַקּצְ
טּוִחים. ּבְ ִלְגבּולֹות  ִמחּוץ 

עֹוֵמד. יל  ַמְהּבִ ֲאִויר 
ׁשֹוַקַעת,  ים  ַחּיִ ׁשּוַקת  ּתְ ָזז  ִית  ּבַ יסֹודֹות  ּבִ

ַעִין ְלַמְרִאית 

 – ֶנֱאַלם  קֹוִלי 
ֶאֶבן, ת  ִרְצּפַ ּגַֹבּה  ַעד  י  ַנְפׁשִ ַמְנִמיְך 

ִקּיּוִמי ֵבדּות  ּכְ ֶאת  יָקה  ַמְדּבִ
ה ַהּזֶ ַמן  ַלּזְ

ק,  ּלֵ ְסּתַ ּיִ ׁשֶ ת  ׁשֶ ְמַבּקֶ
ם. ׁשֶ ַלּגֶ ָבר  ּכְ ְמקֹומֹו  ה  ַפּנֶ ּיְ ׁשֶ

ִלְרָגִעים 

רֹוב – ִמּקָ
יֵנינּו. ּבֵ אֹוְקָינֹוס  ׁשֹוֵצף 

ְלֶטֶלת ִמּטַ ַנְילֹון  ית  ּקִ ׂשַ ּבְ ַעְצָמן  יעֹות  ַמְטּבִ בֹות  ַמְחׁשָ
ַהחֹוף.  ַקו  ַעד 

ּנֹוַתר. ֶ ּשׁ ּוַמה  ֲעזּוָבה  ְלַזהֹות  ַקל 

ַמן. ִמּזְ ָעְזָבה  ִפיָנה  ַהּסְ
ְלָאְזִני ֶקת  ֻמְדּבֶ קֹוְנִכית  תֹוְך  ּבְ

ֶנֱעַצר,  ָעמֹק  ָים 
ֵמִתים. ַמְבִעיָרה  ָלה  ַקּפֶ ּכְ הֹוֶמה 

ה. ַמִרּיָ ַסְנָטה  ל  ׁשֶ ָמָתּה  ִנׁשְ ִעם  קֹוָלן  ַמְרִעידֹות  ְנָערֹות 
ָקפּוא, ָמקֹום  ּבְ י  ּבִ ּבֹוֵער  ּוְפִתיל 

ִמיד  ּתָ ָהָיה  ׁשֶ ִלּבֹו  ּבְ נֹוַגַעת 
י ַמְרּתִ ָ ּשׁ ׁשֶ ֻקְפָסה  ּבְ ָירֹק  ָיֵרַח 

ר. ַלּכַ ַחת  ּתַ

ֶבר  ׁשֶ ת  ְנֻקּדַ

ב. לברוך   

 – אֹוגּוְסט  ּבְ מֹוָנה  ּוׁשְ ִרים  ֶעׂשְ
ַמִים ָ ּשׁ ּבַ

ִלים  ּצְ ִמְתּפַ ְיֵרִחים  ֵני  ׁשְ

ַעת, ַהּדַ ֶאת  טֹוְרִפים  ִדים  ׁשֵ
ָקֵמל  ְוִחּיּוְכָך 

ַהּגּוף ּפּוֵלי  ׁשִ ּבְ אֹוֵבד 
חֹר  ׁשָ ֶסֶרט  ּבְ מֹו  ּכְ ּגֹוַוַעת  ֶפׁש  ַהּנֶ

ָלָבן

ֶהם. ּלָ ֶ ִמּשׁ ָפה  ׂשָ ְכאֹוִבים  ַלּמַ
ִחים  ִנְמּתָ ִקילֹוֶמְטִרים 

ּבֹוְדדֹות ים  ִמּלִ ּבְ

ּנֹות ּתַ ׁשְ ַהּמִ לּולֹות  ּגְ ּבַ ׁשּוב  ִנְטָחן  ּגֹוָרל,  ִמין  ֶזה 
ַהּתֹוָרן. ָהרֹוֵפא  אֹוֵמר  ב,  ּצָ ַהּמַ ְלִפי 

ם, ְמַדּמֵ ִקיר  רּוִחי  ּוְבֵעיֵני 
בּו  ִנְכּתְ ֶרם  ּטֶ ׁשֶ ים  ִמּלִ ִזְכרֹון  זֹוֵלג 

ָיְדָך. מֹו  ּבְ
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פאלק-פרץ סמדר 

רים שי י  שנ

ַוֲאִני ה  ַאּתָ

ְלֶפה ְלָך  ֶאְהֶיה 
ְלַמד ּתִ ׁשֶ ַעד 

ְלַעְצְמָך. ִלְהיֹות 
ֵעיַנִים ְלָך  ֶאְהֶיה 

ְטִמיָרה ַהּמַ ַהּקֹוָרה  ּתּוַטל  ׁשֶ ַעד 
ְתָך ְרִאּיָ

ְלָך ֶאְהֶיה 
עֹוָלם

עֹוָלִמי ֶאת  ָלחּוׁש  ְלַמד  ּתִ ׁשֶ ַעד 
עֹוָלְמָך. ָרֵזי  ָאְזִני  ּבְ ּוְלַגּלֹות 

ִלְפָעִמים ה  ָקׁשֶ ִלי  ִיְהֶיה  ְוִאם 
ֶאְבַרח ׁשֶ ַעל  ְסַלח 

ֶאְחזֹר עֹוד  י  ּכִ
ַע ּקֵ ְלִהְתּפַ ב  ֵ ֲאַחּשׁ ְוִאם 

ָך ִאּמְ ֵמֱהיֹות  ַהְרֵחק  ְטפּוִני  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ְמעֹוַתי,  ּדִ ַעל  ְסַלח 
ּבֶֹקר ִעם  ְוֶאְקָרא  ָאקּום  עֹוד  י  ּכִ

ַהחֹול. עֹוף  ּכְ

ֵצא־קֹוָלּה ֵצא־קֹול

קּוָרה ּדְ חָֹרה  ׁשְ ה  ָ ִאּשׁ ֵאַלי  ָאה  ּבָ ְיָלה  ּלַ ּבַ
עּור ּפָ יָה  ּפִ

ְפלּות ִ ַהּשׁ הֹום  ּתְ
ִהְתּפֹוְקקּות יָתּה  ְחּתִ ּתַ

ֶאְגרֹוף ְרֵקי  ּפִ ֵהד 
קֹות. ְמֻצּלְ ַדִים־ַרְגַלִים־ֵעיַנִים  ָיַדִים־ׁשָ ַעל 

– ָקְרָאה  קֹול  ִלי  ּבְ
ַצאקֹול, ַצאקֹוָלה  ֲאִני 

ֲעַמִים ּפַ ֶאְתמֹול  ֲחטּו  ָ ּשׁ ׁשֶ זֹו 
ָקר, ּבָ מֹו  ּכְ  –  –  – ִית  ּבַ ּבַ ַאַחת  ַעם  ּפַ
ָיר ַהּנְ ַעל  ָלָבן  חֹר  ׁשָ ְדפּוס  ּבִ ְך  ּכָ ַאַחר 

ִנְגַמר ַהּכֹל  ו  ַעְכׁשָ
דּוָכן ּבְ ִגים  ּדָ עֹוֶטֶפת  ֲאִני  אּוַלי 

ֶתן ֶכת ֵאֵדי ְסִחי ְוׁשֶ ִסְמַטת ְרחֹוב, ְמַאּבֶ אֹו ִמְתּגֹוֶלֶלת ּבְ
ֶטן ּבֶ ּבַ י  ּבִ ָהְלמּו  ְיָלֶדיָה  ֵעיֵני  ֲאָבל 

ים ְקַטּנִ ֶאְגרֹוִפים 
ֶמַלח: ְנִציב  ּכִ מֹוָרה  ע  ֶאְצּבַ ָרה  ּקְ ִנְזּדַ ָהִאיׁשֹוִנים  ִמן 

ְלָאחֹור... ִפיָרה  ַהּסְ ה  ֵהֵחּלָ

צאקול צאקולה  של  לזכרה    
ילדים לאחד־עשר  אם    

ילדיה לעיני  בעלה  ידי  על  שנרצחה    
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קונפינו־ב עדנה  הקדרית  של  לתערוכתה  ההסבר  דפי 
נכתב:   ,'Homage  – בו  וחפץ  'כלי  אלשטיין, 

הקבוצה הראשונה של התערוכה כוללת עבודות אבניים, 
מיתיים  סמלים  בעלי  ואגרטלים  כדים  מוצאים  אנו  בה 
בקבוצה  להפשטה.  פיגורטיביות  בין  הנעים  וקוסמיים, 
השנייה כלים העשויים בטכניקות מעורבות של אבניים, 
אנו  לאי־גיון  היגיון  בין  פיסוליות.  ותוספות  יד  עבודת 
שהם  במגדלים  כעיר,  מתפקדת  שאינה  בעיר  מבחינים 
שהפכו  ובצינורות  קומקום  שאינו  בקומקום  אגרטלים, 

מגשים. להיות 

כשנכנסים  תפקוד,  וחוסר  תפקוד  לאי־גיון,  היגיון  בין 
'חלל  רחב,  לאולם  קונפינו־אלשטיין מתוודעים  לתערוכה של 
תיאטרלי  משהו  יש  כדים.  עשרות  בסדר  מוצגים  שבו  פנוי', 
שהאמנית  ונדמה  הכדים,  של  הצבאית־קרקסית  בהעמדה 
של  משהו  נסתר  ממד  להפגין  כדי  המופתי  הסדר  את  בחרה 
שלה.  ה'מרכנתילית'  התודעה  את  האופפת  זהויות  מגרסת 
)חמושה  לאוזני  תדיר  המנגן  ברדיו  לתערוכה,  נכנסת  אני 
של  הנושא  שיר   She's A Maniac השיר  מושמע  באוזניות( 
לבין  בינו  חפיפה  נקודת  אחר  תרה  אני  'פלאשדאנס'.  הסרט 
המעמד האוטודידקטי שיוצרים הכדים של קונפינו־אלשטיין. 
אני  לכדים  צורח שם באולם. מבין הכתוביות המצורפות  הכל 
מונדריאן,  מונה,  פיקאסו,  ויסלר,  של  להשראה  הדים  פוגשת 
ג'וזף  רוסו,  פאל,  סאן  דה  ניקי  הונדרטוואסר,  מגריט,  רנה 

אוקיף.  וג'ורג'יה  שפירו  מרים  מרק,  פראנץ  קורנל, 

ביני  לתווך  ממשיכה  המילים  נטולת  הפלאשדאנס  מנגינת 
שהיא  מספרת  קונפינו־אלשטיין  והאגרטלים.  הכדים  לבין 
ניסתה לפתח כאן ראייה מטה־קוגנטיבית ומוסיפה: "הסינתזה 
שלי תמיד מתלכדת למסקנה שהשלם גדול מסך חלקיו; כשאני 
מגיבה  שאני  אמנים  אותם  את  גם  לשה  אני  החומר  את  לשה 
העומדים  ובפרטים  ברעיונות  מרחיבה  היא  שלהם".  לאמנות 
מאחורי התערוכה: דחיסות אורבנית, בדידותו של האמן, תנור 
חיים  מעלות,   1300 בשלבים,  שריפה  רצויה,  גלזורה  קרמי, 
והאהבה  הנחל  בערבי  הרוח  יומנים,  האדם,  אהבת  מופנמים, 

 .)1862–1817 )ארה"ב,  ת'ורו  דויד  להנרי 
צייר־ ליצירת  בעיניי  דומה  קונפינו־אלשטיין  של  יצירתה 

קדר, "שיצא לחפש את העולם בעיני ילד ומצא אותו בצורותיו 
קונפינו־ לתערוכה(.  ההסבר  דפי  )מתוך  נוקשות"  הבלתי 

קולנוע  למדה  האמנות,  לתולדות  ומורה  קדרית  אלשטיין, 
סרטים  לעריכת  במחלקה  ועבדה  תל־אביב,  באוניברסיטת 
באולפני הרצליה. בוגרת המדרשה לאמנות רמת השרון בציור, 
ותערוכות  יחיד  תערוכות  הציגה  האמנות.  ותולדות  קדרות 
קבוצתיות רבות בארץ ובאירופה. עבודותיה נמצאות באוספים 

הקרמיקאים. באגודת  חברה  והיא  ובחו"ל  בארץ  פרטיים 

שנוכחותם ב כדים  בכמה  להתמקד  בחרתי  זו  רשימה 
הלומת  המציאות  כלפי  מתריסה  לי  נראתה  הנדירה 
הדפוסים הקבועים שלנו, וניכרת בהם חתרנות עקרונית 
ובסיסית. בחרב־אמן משלהבת קונפינו־אלשטיין את הגבורות 



דקל ת  י נ רו

החידה אל  בלתי 
'Homage  – בו  וחפץ  כלי  ' ן  י ו־אלשטי נ פי נ קו ה  עדנ ת  י האמנ תערוכתה של  על 

עמרני ן  נ ו ר ם:  מי לו צי

ושעתו  נפש,  בעל  הוא  אם האדם  הנפש.  מעדינות  דקה  נטייה  היא  האמונה  מידת 
והארץ  שמים לרום  ממחזה  מרהיבה  ועינו  תאווני,  מרעבון  חופשי  השקט,  שעת 
כמוסה ונפלאה,  סתומה,  כחידה  לפניו  נדמה  העולם  כי  ונדהם,  נרגש  הוא  לעומק, 
בלתי  חיים,  רוח  בו  נשאר  לא  כמתעלף,  והוא  ומוחו,  לבבו  את  מלפפת  הזאת  והחידה 
באש  לבוא  לו  ונבחר  נפשו,  כלתה  פתרונה  ודעת  ומגמתו,  מעיינו  כל  החידה  אל 
תכלית  ממנו  נעלמים  האלו  הנעימים  החיים  אם  ולחיים,  לו  מה  כי  בשבילה,  ובמים 
ננעלו  והשערים  שורשה  ולדעת  סודה  להבין  וכמהה  סחרחרה ואבלה  ונפשו  ההיעלם, 
איש'( ל'חזון  וביטחון  אמונה  )מתוך: 
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המקובלות  תודעות  ופוצעים  הנוקבים  שקטים  באלמנטים 
הספקולטיבי. האוונגרד  במחנה  גם  לכאורה 

נחשפים ב אנו  השמים"  עוף   – עולם  "מגלים  יצירה 
כתום־ בצבעי  צבוע  שגופו  רחב  כדורי  מבנה  בעל  לכד 

חום־אדמדם עם מריחות לבנות לוטות בערפל כלשהו, 
לא  זאת  ועם  סביר,  ארצי,  לעולם  ומזמינות  מתעתעות 
בלבן־ צבוע   – מגודלו  כעשירית   – הכד  ראשו של  מציאותי. 

לא־ריאליסטי.  נראה  הוא  שאף  עוף  של  דמות  ועליו  קרם 
לי  קשה  כישוף.  או  טוהר  של  אלמנטים  לייצג  עשוי  העוף 
להימנע מהאסוציאציה לפסוק "ועוף השמים יוליך את הקול" 
המציאות  של  הבלתי־נשלט  במעמד  לחוש  כ(,  י,  )קהלת 

העולם. עם  הדרוכה  ההשלמה  את  באמצעותו  ולחוות 
הארץ".  חיית   – עולם  "מגלים  נקרא:  בסדרה  השני  הכד 
שהרי  הראשון,  של  מזו  נמוכה  רוחנית  מדרגה  מייצג  הוא 
במקצת  זהה  הכד  השמים.  בעוף  ולא  הארץ  בחיית  מדובר 
המריחות  בכתום־חום־אדמדם;  צבוע  הארי  חלקו  לקודמו: 
הלבנות נותרו בעינן. כקודמו, גם חלקו העליון של הכד צבוע 
גם  הנראות  ארציות  חיות  עליו  מצוירות  שהפעם  אלא  בלבן, 
עוינת  מאגדת־עם  לקוחות  היו  כמו  להפליא,  דמיוניות  הן 
עצמן  משל  במעגל  כמחוללות  נראות  החיות  במיוחד.  אדם 
שלהן.  כטריטוריה  שנדמה  במה  ובביטחון  בנינוחות  ומהלכות 
הארץ",  חיית   – עולם  "מגלים  העבודה,  לשם  מקשיבים  אם 
ה'עולם'?  את  כשמגלים  מה מתרחש  ועולות השאלות:  צצות 
'הזה־ בעולם  החיות  של  טיבן  מה  זה?  עולם  של  טיבו  מה 

לבני  צובטת  מטפורה  הן  המדומיינות  החיות  האם  הגשמי': 
באדנות  שלהם  כבתוך  במחול  חייהם  את  החיים  אלה  האדם, 



האדם  או  הארץ'  'חיית  החיוב,  דרך  על  שמא,  או  ובביטחון? 
מתנהלים בעולם 'הזה־הגשמי' באמונה וביטחון על דרך החזון 

לעיל.  בפתיח  שצוטט  איש 
בכד  המתבונן  ואכן  ההווה,  דרך  על  נאמר,  עולם'  'מגלים 
בריקוד  מרצדות  העיניים  עולם,  בגילוי  כרגע  עוסק  העגלגל, 
מעגלי־סיסטמתי עד שלבסוף נתקלים באמצע העבודה בפתח, 
ולא כעיגול מפוסל. הפתח האפל  חור המכתיר את הכלי ככד 
ושואב  הארץ  בחיית  התעסקותנו  את  מבטל  הלובן,  רקע  על 
אליו פנימה את המתבונן, להיעלם עמו או להתנגד ולהתעלם 

ממנו.

אפור־צהוב ב שחור,  בגוני  כד  נראה  קצת":  "עוד  יצירה 
מסתורין  של  תחושה  מַשווים  הצבעים  ואפור־ירקרק. 
כך שנוצר  גולמי. החלק הצהבהב־אפור צבוע כחטיבה, 
ספק־ הספק־עֶלה  לאתרוג.  בצורתו  הדומה  עלה  של  ִמתאר 

עמימות  עם  שחור־אפור  רקע  על  כאמור  ממוקם  אתרוג 
הזה  הרקע  משהו.  כפסטלית  המתקבלת  רחוקה  מתכתית 
זאת  שלמרות  בעלה/אתרוג,  להתמקד  המתבונן  את  מעודד 
הזה  במסמן  לראות  ניתן  סוד.  וממתיק  צנוע  כמסמן  נתפס 
הסוד  בו,  מתבוננים  בעודנו  סודו  את  הממתיק  הכד  ליבת  את 
המפתה לחדור פנימה אל מהותו של הכלי המוקפד בסגירותו. 
גם צורתו הדינמית של העלה נעה בין שאיפות סותרות מעלה 

מטה.  מול 
לא  אך  דק  הצוואר  ואילו  הארי,  בחלקו  רחב  הכד  מבנה 
הצר  הצוואר  נשמר.  האגרטלי  הִמתאר  זאת  ובכל  מדי.  ארוך 
כולם  לא  אם  וגם  הצינוריות,  מושג  עם  בתודעתי  ִמתקשר 
עדיין  נותרים  בי,  המבליח  השפע'  'צינורות  למושג  יסכימו 
תנועה  ככיווני  ו'מטה'  'מעלה'  של  האפשריים  הכיוונים 
אינו  עצמו  האגרטל  בעוד  לו,  ומחוצה  האגרטל  אל  עיקריים 



מגלים עולם – עוף השמים

מגלים עולם – חיית הארץ
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מתמסר למתבונן. הנחמה נמצאת בשם העבודה: "עוד קצת". 
אחרת.  או  כך  יונהר  הסוד  בסבלנות.  להתאזר  יש 

צבועה ב קערה  מופיעה  שלי",  "ההיסטוריה  עבודה 
לבן.  צבע  של  רחוקות  נגיעות  ועליו  תעשייתי  באפור 
ִמתקשר עם אסתטיקה של מבנים  הזה  ִחנו של האפור 
של  הפנימית  בתחתיתה  מודרניסטיים.  אורבניים  תעשייתיים 
לשם  המרכזית  העילה  היא  שאולי  מפית  מצוירת  הקערה 
הלבנה  המפית  של  קצותיה  שלי".  "ההיסטוריה  העבודה 
גוני  שחור.  ומעט  כתום  סגול,  כחול,  אדום,  בצבעי  משוחות 
יוצרים  הקערה,  של  האפור  מהרקע  לגמרי  ההפוכים  המפית 
טראומה,  של  תחושתי  מעמד  לה  ומַשווים  מיוחדת,  הרמוניה 
המפית  בין  המנגיד  האסתטי  המרחק  נוצר  לאחריה  שרק 

הקערה.  של  התעשייתי  לאפור  הצבעונית 
כשאני מבקשת מעדנה קונפינו־אלשטיין לספר על הנגיעה 
ביוגרפי  שלה לעבודה עם שם כה אישי, אני מתוודעת לפרט 
ניצולי  להורים  יחידה  בת  היא  קונפינו־אלשטיין  משמעותי: 
שואה, ולדבריה העבודה מושפעת מציוריה של האמנית מרים 
שפירו )Schapiro(. שפירו )1923-( שקידמה זרם אמנותי בשם 



'Pattern and Decoration', השתמשה בעבודותיה בחומרים מזרח־
אירופיים מסורתיים, רקמות וטלאים, ובדוגמאות דקורטיביות 
ביקשה  שפירו  וסין.  הודו  כמו  מתרבויות  אתניים  בדים  של 
נשיות,  בית  כעבודות  שאופיינו  העבודות,  סוג  את  להעלות 
השימוש  את  דבר.  לכל  לאמנות  שימושית־נשית  מאמנות 
על  לפקח  והקפידה  נשי,  לחופש  כסימבול  תרגמה  בטקסטיל 
גיאומטריות.  צורות  באמצעות  שלה  המינימליסטית  האמנות 
את  המפית  מסמלת  כיצד  לראות  ניתן  רבים  ִמצדדים 
ביתית  התכנסות  או  הבשר  סיר  הקֵדרה,  המטבח,  הנחמה: 
כלשהי. ולמרות החמימות המעדנת את הניכור הכבד שמפגינה 
כ'עניין'  הקערה  עדיין  מתקבלת  הקערה,  של  אפרוריותה 
בתערוכה  הקערה  של  העמדתה  ככלל,  אקזיסטנציאליסטי. 
שרובה כדים ואגרטלים היא קריאת תיגר מסוימת. אין לשכוח 
גם שהקערה היא שלב ראשוני בדרך להפיכתה לכלי; במילים 

כד. חצי  ִהנה  הקערה  אחרות, 

יצירה "חיפוש" מופיע כד מעוגל שבאמצעו חור ההופך ב
כרקע  בשחור  צבוע  הכד  מעוגל.  אגרטל  למעין  אותו 
הגזורה  כיפה  מעין  כתם,  יש  העליון  בחלקו  מרכזי. 
הגוונים  בשל  אולי  למפץ,  דומה  הדבר  סדיר,  לא  באופן 
ישנן  לבין  בין  שמיימית.  התנהלות  המזכירים  הכחלחלים 
טביעות לבנות המזכירות במראן עננים. הרקע השחור מפריד 
שבה  מתחת,  ארצית  למציאות  השמיימית  ההתרחשות  בין 
מצוירות דמויות נשיות אמורפיות. הִמתאר של הדמויות אינו 
שבטווח.  המעוגל  המבנה  סביב  המוגברת  התנועה  עקב  ברור 
המון  מופיעות  הדמויות  בין  'גלובוס'.  כמעין  נתפס  הציור 
בולט  המאגי  ההקשר  כחולים.  כעיגולים  המסומנות  עיניים 
אלא  הרע',  'עין  של  העממי  בהקשר  דווקא  לאו  אולם  כאן, 
יותר בהקשרן המאגי של העיניים כרואות את הממד הנסתר, 
אף   – נשית'  'אינטואיציה  הרווח  למושג  עממי  פענוח  אולי 
להבחנה הפרטיקולרית של  אולי התייחסות  או  זו המוכחשת, 
"ועלמה תסובב גבר". המפץ השמיימי, חשכת הליל, העיניים 



עוד קצת

ההיסטוריה שלי
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של  השחור  באוקיינוס  השלטת  הנשיות  אתר,  בכל  הנוטפות 
בתנועתיות  קדימה  המושטות  האמורפיות  הידיים  האגרטל, 

הלילי.  בחלל  נסיקה  או  מסע  על  המרמזת 

המעמד הנוכחי נראה משוחרר, אבל לא מכל רסן. הרציונל 
ה'חיפוש'  "חיפוש".   – העבודה  של  כשמה  הוא  כאן  העומד 
הדמויות  נעות  שבו  המעגלי  המבנה  ההתרחשות.  כביקורת 
המעגליות  שכזה.  בלילה  האפשרית  הדמוניּות  את  מבטל 
אך  תּופר,  השלווה  בעולם"(.  חוזר  ה"גלגל  )עקרון  מנחמת 
גם  החיפוש,  גם  כך  עצמו,  על  יחזור  המסע  בהקדם.  תּושב 
התנועה, העיניים הפקוחות תיעצמנה ותיפקחנה מאוחר יותר 

הלילה. חשכת  על  להתגבר 

13 ב קונפינו־אלשטיין  חיברה  מונדריאני"  "מגש  עבודה 
צינורות חומר למקשה אחת בצורת מגש. הגיאומטריות 
המדויקת של הצינורות ניכרת. הצינורות, כלומר המגש, 
מבוך  יוצר  המקוער  המבנה  חום־צהבהב־אפרפר.  צבועים 
אניגמטי של כניסה ויציאה דרך הצינורות. אלו מחוברים אחד 
האמצעי,  לגדול  ועד  הקטן  מן  עולה  בסדר  וממוקמים  לשני, 
ואז שוב בסדר יורד, באופן הממחיש את רעיון ה'מוסיף והולך' 
העובדה  הנוכחי,  הִחפצּון  באקלים  והולך'.  'הפוחת  מול  אל 
ביתר־שאת  מדגישה  למגש  כלשהו  בזמן  הפכו  שהצינורות 
שקונפינו־אלשטיין  בו",  וחפץ  "כלי  התערוכה:  של  שמה  את 
מסך  גדול  שהשלם  הפורה  לרעיון  דבריה,  פי  על  בו,  מכוונת 

חלקיו.  כל 



חיפוש

מגש מונדריאני

שומר הסף 1
שומר הסף 1 – פרט
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מונדריאן  פיט  ההולנדי  לצייר  מקושר  העבודה  של  שמה 
)Mondrian(, ממייסדי המודרניזם, שהעניק בעבודותיו קדימות 
שהושפע   ,)1944- 1872( מונדריאן  הרישום.  פני  על  לצבע 
פלסטיציסטי',  ה'ניאו־  הזרם  את  ייסד  ומהקוביזם,  מהפוביזם 
ממראות  לא  לשאוב  צריכה  הצורה  פיו  על  בעיקרון  שדגל 
חיצוניים אלא מהעולם הפנימי, לא מחיקוי אלא מייצוג. הוא 
מונדריאן,  פי  על  שליטה.  חסרת  לירית  לספונטניות  התנגד 
גם  כמו  פרטיקולריות,  מתופעות  להתעלם  צריך  הציור 
מנטורליזם של צורה וצבע, וכנגד זאת עליו למצוא את ביטויו 
היסוד.  ובצבעי  הישר  בקו  כלומר  וצבע,  צורה  של  בהפשטה 
של  הבסיסיים  ברכיבים  השתמש  הניאו־פלסטיציזם  למעשה, 
רק  ביותר:  והיסודי  הטהור  במצבם   – וצורה  צבע   – הציור 
צבעי יסוד וא־צבע, ריבועים ומלבנים, קווים ישרים ואופקיים 
קונפינו־ של  ביצירתה  גם  הנוכחים  עקרונות  אלו  אנכיים.  או 

אלשטיין.

עבודה "שומר הסף" מציגה כד או אגרטל בעל צוואר ה
שהוא  הכד,  גוף  ושטוח.  מישורי  רחב,  שִמפתחו  קטן 
ולא  מדי  רחב  לא  בינוני:  מבנה  בעל  הארי,  חלקו  גם 
חריצים  עם  ירוק־בהיר  צבע  יער:  בצבעי  צבוע  הכד  מדי.  צר 
עוד  מתבררת  לעץ  הִקרבה  עץ.  גזע  המזכירים  ֵעִצי  חום  של 
יותר כאשר מבחינים בתבליט של ינשוף שמאחוריו מבצבצים 
מעין 'מחילות' או חלונות שכנראה בנה לעצמו. גם בתחתיתו 
של הכד מוצג תבליט הדומה לעלה או לסבך עשבי הנובע מן 

הסמוכה.  האדמה  מן  או  העץ 
מעמד  יוצרת  הירוק  גבי  על  החום  מרושת  שבה  התבונה 
הודות  לפנטסטי,  גם  הופך  הריאליסטית  אמינותו  שמרוב 
לינשוף המוסיף קונוטציה דמונית הבולטת על רקע 'תמימותו' 
ניכור  יוצרת  הכד  בפאתי  נמצא  שהינשוף  העובדה  הכד.  של 
שאינם  חיים  הכד,  בתוך  חיים  ישנם  הכד.  לבין  המתבונן  בין 
הלילית  הדמוניות  על  הינשוף  מיידי.  באופן  למתבונן  נגישים 
את  פנימה  לחדור  המתבונן  אצל  מסוימת  רתיעה  יוצר  שלו 

הכד. 



המסננת  התבונה,  את  מייצג  "שומר־הסף"  המונח 
'ידע'  של  גולמי  תוצר  אותו  משתחרר  בטרם  הבסיסית 
הוא  הסף  שומר  כי  אפשר  כ'מידע'.  אותו  המתרגמת  לסביבה 
ה'חומרית',  ברמה  גם  המילה.  של  החיובי  במובן  הרגולטור 
גם  מה  בכד,  ההתבוננות  בעד  כחסם  משמש  הקטנטן  הינשוף 
מסך'  'דקות  וגוזל  המתבונן  של  לבו  תשומת  את  לוכד  שהוא 

הכד... מן 

הביטוי ב מוזכר  ה'חזון־איש'  מפי  לעיל  שהובא  ציטוט 
"שעת השקט". ואכן, שעה כזאת מצאתי בתערוכה של 
הכימי  במרכיב  התעסקתי  לא  קונפינו־אלשטיין.  עדנה 
של הצבע והגלזורה של הכלים, מלאכת מחשבת בפני עצמה, 
גם לא בשריפה בשלבים – תהליך של היריון אמנותי להבאתו 
של כלי לעולם. רק התעכבתי על כמה מהכלים מיום הולדתם 
בתערוכה עד לנקודה הזאת בזמן, כשהחפץ העתידי – הן של 
אם  הנוקשה:  היעד  בבחינת  הוא   – הקהל  של  והן  האמנית, 
לחפוץ בכלי או לַחפֵצן אותו. ומהו ֵחפץ אם לא רצון – הרצון 
והרחבתו  הכלי,  מהות  את  המגדירים  שהם  ואור  שפע  לקבל 
כדי שיקבל יותר שפע ואור – כל זה, אליבא דר' יהודה אשלג 
קונפינו־אלשטיין  ואכמ"ל.  הכלי  בחינת  הוא  'הסולם',  בעל 
הציגה בתערוכתה את הממד הנסתר של הכלים; האור המקיף, 

פעולתו.  ושכר  המתבונן  של  עמלו  הם  והחוזר  הפנימי 
להשראה  ברורים  הדים  שפגשתי  המאמר  בתחילת  ציינתי 
פרשני  במהלך  להתמקד  העדפתי  זאת  ועם  רבים,  אמנים  של 
כפי  רב.  התערוכה  של  הפרשני  הפוטנציאל  שכן  מעט,  שונה 
בעיר  להבחין  ניתן  לאי־גיון  היגיון  בין  בפתיחה:  שציינתי 
בקומקום  אגרטלים,  שהם  במגדלים  כעיר,  מתפקדת  שאינה 
של  רב־שיח  מייצרים  אלה  כל  ל...  שהפכו  ובצינורות  שאינו 
המתבונן  של  גם  וכן  היוצר,  האמן  ועם  הכלי  עם  המתבונן 
קהילת  על  ולהימנות  עולם  לגלות  נקרא  המתבונן  עצמו.  עם 
עם  להתיידד  ואז  אורבנית,  דחיסות  של  בעידן  המחפשים 
הרושם  זולתו.  ושל  שלו  בהיסטוריה  ולנבור  הסף  שומר 
יהפכו  וצינורות  מעט  עוד  קצת",  "עוד  של  ִהנו  אז  המתקבל 

למגשים.
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לוטוס שחור

שומר הסף 2

עמרניצילום: רונן 
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י ענתב ר  שו

ם רי שי י  שנ

ַלע ּסֶ ּבַ ה  ּכֶ ַהּמַ

מּוִלי ּלְ ׁשֶ ס  ַהְמֻהְנּדָ ַהּנֹוף  נּוַעת  ּתְ
ִצּיֹוִני חֹון  ִנּצָ מֹוַפע 

ה ַהּזֶ ְקִרי  ִ ַהּשׁ ָירֹק־ָהַעד  ְוָכל 
מּולֹו ר  ּבָ ִנׁשְ ֲאִני 

י ּלִ ׁשֶ ָרִטי  ּפְ ְנבֹו  ּבִ ֲאִני 
ֲהָתה ּכָ ֵעיִני  ׁשֶ ַרק 

ָנס ְוֵלָחּה 
י ּלִ ּכֻ ְוָכל 

ַהַחּדּות ִהְתּפֹוְררּות 
ה ַרּבָ ֶאֶרץ  ִלי  ְוֵאין 

ֶפַתח ּבְ קֹוִצים  ַעל  ְוָרפּוי  מּוט  ׁשָ
ׁשּוֶפִלּיֹות ְתלּוִלּיֹות  ּבִ חּוט  ׁשָ ָואִדי 

ֵאֶליָה בֹוא  ּתָ לֹא 
בֹוא ּתָ לֹא 

תשס"ז שבט  שדרות,  בדרכי   

ָהֵריק

לקראתי׳( ההולכים  ׳אינפניו  חלפי,  )אברהם  ִמּתֹהּו"  דּוֵיי  "ּבְ   

ִתים ַהּמֵ אּו  ּבָ ׁשֶ ּכְ ְיָלה  ּלַ ּבַ
ַחּלֹוִני ּבְ ִלְנקֹׁש 
ם ׁשָ ָהִייִתי  לֹא 

ָהִייִתי לֹא  ׁשּוט  ּפָ
ַאֵחר אֶֹפל  ּבְ י  ֻעְרַסְלּתִ אּוַלי 

ׁש ּוְמֻטּפָ ָהזּוי 
יֹוְמיֹום ַעל  ׁש  ִמְתַיּבֵ י  ְחּתִ ִנְמּתַ אּוַלי 

ם ִמְכּתָ ְסִדין  ּכִ
ִמּתֹהּו דּוֵיי  ּבְ ְוָכל 
ֵאיפֹה־הּוא הּו  ּתָ
ַדם ּנָ ׁשֶ ַהְמׁשֹוֵרר 
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את א לפתוח  אלי  שפנתה  לעדנה  להודות  רוצה  ני 
התערוכה היפהפייה הזאת. אמנם אינני עוסקת בענייני 
והדקה  הרגישה  באינטואיציה  עדנה,  אבל  ַקדרות, 
נתתי  לא  פעם  אף  אבל  שידעתי  למה  בדיוק  כיוונה  שלה, 
הפנייה  ובעצם  עדנה,  באה  והנה  אודותיו.  וחשבון  דין  לעצמי 
וכי  קדרים,  של  למשפחה  שייכת  שאני  לי  הזכירה  אלי  שלה 
החומר, אם אני רוצה או לא, רוטט בֶגנים שלי. ובאמת, הסבא 
חרושת  בבית  מוניטין  ובעל  במקצועו,  קדר  היה  שלי  הגדול 
לפני  לארץ  לעלות  בחר  הוא  אבל  ליטא,  בצפון  חרס  לכלי 
היתה  שלו  והתוכנית  דיוק(.  ליתר   1894( שנה  ממאה  למעלה 
להקים בפתח תקוה בית חרושת לכלי חרס ולרעפים. הסיפור 
כאן;  מענייננו  אינו  עצמו,  בפני  ולילה  לילה  אלף  שהוא  שלו, 
רק אומר, כי תוך שנה ומשהו הוא פשט את הרגל, כמו הרבה 
מפעלים שהיו חלום יותר ממציאות. אבל אצלנו בבית, מתחת 
לגג, נשארה דרישת שלום חמה ממנו – עמדו שם תנור קרמי 
היה  למשל,  שלי,  אבא  ועציצים.  קדרות  חרס,  כלי  לשריפה, 

מג'ארה.  רק  קרים  מים  שותה 
מול  לעמוד  הזכות  את  לי  שהעניקו  הסיבה  כנראה  זאת 
המצג המרהיב הזה של הכלים, ולחשוב עליהם בקול רם – לא 
כצופה  אלא  אמנות,  כמבקרת  לא  ובוודאי  בנושא,  כמומחית 
שעומדת מול יצירה, ותוהה כמו תמיד: מה סוד הקסם שעשה 

שהיא.  למה  הזאת  היצירה  את 
סיפור  להבין  כדי  ובספרות,  הספרות,  מלימודי  באה  אני 
לארגן,  לבדוק,  כדי  אותו  לפרק  כול  קודם  מנסים  שיר,  או 
וולפגנג  שאמר  כמו  או  מבינים,  שאנחנו  כפי  אותו,  להטעין 
אותו  כותב  למעשה  סיפור,  או  שיר  שקורא  מי  כל  איזר: 
לא  )וחלילה  היצירה  את  כאן  לפרק  ניסיון  עכשיו,  מחדש. 
את  שמרפה  מה  כי  עלי.  גדול  ממש  נראה  זה  אותה(,  לשבור 
הטוטלית  העבודה  זו  הזאת,  היצירה  עם  ולהתמודד  להעז  ידי 
מילת  כאן  שהיא  המדהימה,  והרב־ריבודיות  פה,  שמושקעת 

ננסה.  בואו  אבל  המפתח. 
קונה  הוא  שלו,  האמנות  את  לממש  כדי  ָנר.  ּכַ למשל  קחו 
כינור. פחות טוב, יותר טוב, אבל מה שעושה את הנגינה שלו 
צלילים   – צלילים  לייצר  שלו  האמנותית  היכולת  זו  לנגינה, 
קדרית־אמנית,  או  קדר־אמן  אבל  מרגשים.  מדויקים,  יפים, 
הכינור  את  לייצר  כול  קודם  צריכים  שלהם,  ליצירה  בדרך 

יצירה  כל  מתחילה  עדנה  כלומר,  עליו.  שינגנו  לפני  עצמו, 
שלה מבראשית: מהחומר הבסיסי ביותר – האדמה, מהעשייה 
והשיטות  הטכניקות  ומסוגי  הלישה,   – ביותר  הבסיסית 
מעצימה  היא  מודרני  כאמן  אבל  והקלאסיות.  המסורתיות 
כשהיא  שלה,  האפשרויות  ואת  שלה,  הרגיסטר  את  ומאדירה 
מפגישה את הראשוני, הקדום והפרימיטיבי, עם הטכנולוגיות 

ביותר.  והמתוחכמות  העכשוויות  המודרניסטיות 
והמפגש הקריטי הזה מוליד בינתיים רק את המוצר העוברי. 
אמנם הוא כבר נושא איתו את כל הפוטנציאל האסתטי שלו, 
הארוך,  הריבודי  היצירתי  לתהליך  ההתחלה  רק  זוהי  אבל 

ץ בי ברלו פה  י

Homage  – בו  וחפץ  כלי  פתיחה:  הרצאת 
2007 בר  אוקטו  , ו נ או ת  קרי ס,  פי כותר  ת  גלרי

פרופ' יפה ברלוביץ מלמדת במחלקה לספרות עם־ישראל באוניברסיטת 
בר־אילן; קובץ המאמרים בעריכתה "העלייה הראשונה כמכוננת תרבות", 
בהוצאת  ופרשנות,  ביקורת  העת  כתב  של  מיוחד  כגליון  אור  יראה 

אוניברסיטת בר אילן. 

יום אצל הנרי יום 
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התנור  אל  להיזרק  צריך  הוא  כול  קודם  יעבור.  עוד  שהוא 
בלי  המצרף,  כור  את  עובר  הוא  שם  הגיהינום;  אש  אל   –
המים  אחרי  האש,  דווקא  להפך,  חלילה;  אותו  יהרוג  שזה 
עכשיו,  אבל  החיים.  אל  הרוח,  אל  אותו  תוליך  והאדמה, 
כשמוציאים אותו החוצה – להתקרר־ הוא צריך להירגע כמה 
דעתו,  עליו  וכשתנוח  הכבשן.  של  הנוראה  מהטראומה  ימים 
והוא יתפוס את המקום שלו בחלל, הוא יתחיל אט אט להבין 
שהוא "כלי", וליתר דיוק "כלי וחפץ בו", כמו שקוראת עדנה 
זה  "חפץ"   – "גוף"  או  "עצם"  רק  לא  זה  ו"חפץ"  לתערוכה. 
את  תעוררו  "אל  או  "חפצי־בה",  "משאלה",  "תשוקה",  גם 
של  האלף־בית  היא  הזאת  והחפציות  שתחפץ".  עד  האהבה 
הגוף,  את  הכלי,  את  לקחת  כלומר,  קדר־אמן.  או  אמן  כל 
אמנות,  כמעשה  התשוקה  את  בו  ולברוא  ולממש,  ולחולל, 

אסתטית.  כיצירה 
יוצרת  וכמה אצל עדנה, שכאמנית אינה רק  על אחת כמה 
הם  שלה  והכלים  אותו.  לפסל  גם  משתוקקת  אלא  הכלי,  את 
אכן פסלים. אבל עדנה, שהשתלמה גם בציור, משתוקקת גם 
לֶצבע. והפסלים שלה הם אכן גם ציורים. עדנה היא גם אשת 
לדיאלוג.  גם  משתוקקת  היא   – טוב  בתסריט  וכמו  קולנוע, 
שפה  שלה.  השפה  הם  האלה  הפיסוליים־הציוריים  והכלים 
שמשוחחת כאן עם עולם אמנותי וירטואלי, שאולי הוא מעבר 
יצירות  עולם של  כולו שלה:  הוא  אבל   – ונרמז  חידתי   – לנו 
שהיא  יחסים  ומערכות  מועדפים,  ואמנים  עליה,  אהובות 
חידות  כמה  ולפענח  לנסות  רוצה  אני  לסיום  איתם.  מנהלת 

שבחרתי.  עבודות  מדגם  באמצעות  שלה, 
או  מאטיס,  הנרי  עם  שלה  הדיאלוג  את  את  למשל  קחו 
נקרא  הראשון  למאטיס".  "הומאז'  לזה  קוראת  שעדנה  כפי 
בקאפלה".  או  הנרי  אצל  "שבת  והשני  הנרי",  אצל  יום  "יום 
מאוד  ארצית  יומיומית  חילונית,  האחת  שפות,  שתי  כאן  יש 
)'יום יום'(, והשניה רליוגיוזית, שמימית ורוחנית )'בקאפלה'(. 
 Chapelle  – בכנסיה שעיצב מאטיס  הייתם  לא  או  הייתם  ואם 
שתי  בין  הכלים,  שני  בין  ההבחנה  עצם   ,Vence-ב  du Rosaire
שלהם,  האמירה  היא  היא   – הדיאלוגים  שני  בין  השפות, 

שלהם.  האמנות 
שלו.  האמירה  שלו,  הדיאלוג  שלו,  השפה  עם  כלי  כל  וכך 
הומאז'   – אורבנית  "דחיסות  בתוכנייה:  קוראת  אני  הנה 
משתי  מורכב  להונדרטוואסר  וההומאז'  להונדרטוואסר". 
לא   ."2 אורבנית  ו"דחיסות   "1 אורבנית  "דחיסות  עבודות: 
האלימה  הצפופה,  העיר  על  אחת  ביקורתית  אמירה  רק 
הביקורתי  הדיאלוג  גבולות  של  הרחבה  אלא  והמזוהמת, 

כלי.  לעוד  יצירה,  לעוד   – הזה  הקשה 
אותנו  מוביל  מונה",  לקלוד  הומ'אז   – השחור  "הלוטוס 
כבר לשיחה אחרת, לחידה אחרת – רכה, רומנטית, מתמוגגת 
זו   – "למגריט  והשובב  המצחיק  ההומאז'  או  שלה.  בפריחה 
אנחנו מצטרפים  והפעם  רוח,  חילופי מצב  לא מקטרת". שוב 

הנועז,  הסוריאליסט  מגריט  אודות  עדנה  שמייצרת  למהתלה 
שלמעשה בחיי היום־יום שלו היה פקיד אפור ושמרן. וכמובן 
ו"פיקסו בקומקום" הוא מעין קריצה  שאי אפשר בלי פיקסו. 
תעשיית  של  השיטפון  לכל  אירונית,  קצת  ואולי  פנימית 
כל  כאילו  בקומקום,  ומסיימת  בקומקום  שפותחת  הקרמיקה 

גדול.  אחד  קומקום  היא  הקדרות  מלאכת 
אז כפי שאתם מבינים, החלל שלפנינו מלא תנועה: תנועה 
של צורות וצבעים ומילים ומשפטים, והעיקר, פגישה מרתקת 
עם הדינמיקה האמנותית המרובדת והטעונה הזאת, שפושטת 
צורה, לובשת צורה, מתחפשת, מתחלפת, ובשום פנים ואופן 

אחת.  משמעות  על  אותה  לייצב  אפשר  אי 

שבת אצל הנרי או בקפלה
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או נ ז ו ר פ  לי פי

ם רי שי

יר  ׁשִ ֵאינֹו  ֶזה 
Meiner Rosendame         

ַעל ה  ִמּלָ ַאף  ן  ּכֵ ַעל  יר  ׁשִ ֵאינֹו  ֶזה 
ְוִגיל ָמעֹות  ּדְ

ְוַצַער ֶעֶצב 
ְוַאֲהָבה ַאֲהָבה 

ָלְרָגׁשֹות ַמֲעָבר  ֲחַנת  ּתַ ֵאיָנּה  זֹו 

ַעל  ה  ִמּלָ ַאף  ן  ּכֵ ַעל 
ָהַעִין ְקֵצה  ּבִ ְמָעֵתְך  ּדִ מֹו  ּכְ  – ֵלב 
ָתו ּסְ ּבַ ִתיָקה  ְ ַהּשׁ מֹו  ּכְ  – ַאֲהָבה 

חֹול ּבַ ָצִרים  ְיָלִדים  מֹו  ּכְ  – ְקָוה  ּתִ
ָמֶות מֹו  ּכְ  – ָמֶות 

ַעל־ ֵאינֹו  ה  ַהּזֶ ָבר  ַהּדָ
ַלֲעבֹר  לֹו  ן  ִנּתֵ ן  ּכֵ

ָבר ּדָ נּו  ֵמִאּתָ רֹוֶצה  לֹא  הּוא 
ֲאִפּלּו ַמִים  ּכֹוס  ׁש  ְמַבּקֵ לֹא 

ְקָוֵתְך ּתִ יַבת  ׂשֵ ּבְ ה  ִסּכָ לֹא 

ה  ַהּזֶ ָבר  ַהּדָ עֹוד  ל  ּכָ
ֲאַנְחנּו עֹוד  ל  ּכָ

ֶזה עֹוד  ל  ּכָ
יר ׁשִ ֵאינֹו 

ִהְננּו  ֲאָבל ֲאַנְחנּו ׁשֶ

ָען ׁשְ ת ַהּמִ ֵהִסיט ְלַאְרִכיֶמֶדס ֶאת ְנֻקּדַ ל ׁשֶ ַהַחּיָ
ן ּוֵ לֹא ִהְתַכּ ַמן,  ֶאל ֵמֵעֶבר ְלאֶֹפק ַהּזְ

לֹא ָהיּו לֹו ִאיׁש.  ִלְפּגַֹע ּבְ ַלֲעׂשֹות ֵסֶדר, 

הּוא ֶטן,  ּבֶ ִרים ּבַ ְרּפָ רֹאׁש אֹו ּפַ ִרים ּבָ ִצּפֳ
הּו ָהָראּוי ְלִצּיּון ְולֹא ִהְתַעְנֵין ֶ ן ְלַמּשׁ ּוֵ לֹא ִהְתּכַ

ִפים אֹו ִנְדִחים, ָבִרים ַהּצָ ַקל ַהּדְ ִמׁשְ ּבְ

ְמַעט ֶיֶלד, ּכִ ׁשּוט,  ל ּפָ ַסְך ַהּכֹל ַחּיָ
חֹול ֵחק ּבְ ַמר ְלׂשַ י ּגָ קֹׁשִ ּבְ ׁשֶ

ָרב.  ַלח ַלּקְ ְוִנׁשְ

ים ְויֹוְדִעים ִהְננּו ֲחָכִמים ְמֻנּסִ ֲאָבל ֲאַנְחנּו ׁשֶ
ה לֹא ׁשֹוְלִחים ְיָלִדים ֵאּלֶ ימֹות ּכָ ְמׂשִ ּלִ ׁשֶ

ד רֹוִאים ְזֵקִנים ּוִמּיָ ְוָקא ְיָלִדים ׁשֶ אֹו ּדַ

ָחק. ׂשְ ם ֵהם ְלִהְצָטֵרף ַלּמִ רֹוִצים ּגַ

ֹוְקִעים ְוִנְדִחים ִפים ַוֲאַנְחנּו ַהּשׁ י ֲאַנְחנּו ַהּצָ ּכִ
ַקח;  ָלַמְדנּו ֶאת ַהּלֶ מּורֹות,  בֹץ ַהְתּ ָקֵלנּו ּבְ ׁשְ ִמּמִ

בֹּהַ ֶלג צֹוֵנַח ּגָ ֶ ַהּשׁ ָמקֹום ׁשֶ נּוָיה ּבְ ה ּבְ ִסיָראקּוז ַהֲחָדׁשָ
ְפָתִאים  פּוִלים ְוחֹולֹוֶתיָה לֹא נֹוְדִדים ּכִ ְוַחּלֹונֹוֶתיָה ּכְ
חֹול... ֵחק ּבְ ה עֹוד ְלׂשַ י ָיבֹוא לֹא ֻיְרׁשֶ ְוַאְרִכיֶמֶדס ּכִ
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יָרא ּתִ ַאל 

– ַהּכֶֹבד  ּכַֹח  ֶאת  יָרא  ּתִ ַאל 
ֵבדּות. ַהּכְ מֹוָרא  ֶאת  א  ֶאּלָ

ָהאֶֹפל ּכֹחֹות  ֶאת  יָרא  ּתִ ַאל 
ָהֲאֵפָלה. מֹוָרא  ֶאת  א  ֶאּלָ

ַהּמֹוָרא, ֶאת  א  ֶאּלָ יָרא  ּתִ ַאל 
ָך. ּבְ ׁשֶ ַהּמֹוָרא 

ַיֲעקֹב. י  ַעְבּדִ יר,  ִ ַהּשׁ ֶזה  י  ּכִ
יָרא ּתִ ַאל  יר.  ִ ַהּשׁ ֶזה 

יָרא.  ּתִ ַאל  ַיֲעקֹב.  י  ַעְבּדִ

ם  ֻסּלָ לֹו  ָנְתנּו  ּלֹא  ׁשֶ ִמי 
ם ׁשָ ָנַפִים.  ּכְ ַיְצִמיַח  עֹוד 

ַלחֹוָמה  ֵמֵעֶבר  ְזָרח  ּמִ ּבַ

ְליֹוֵסף  ּתֹוֵפר  הּו  ִמיׁשֶ

יֹוֵסף ֶאת  קֹוֵבר  ָבר  ּכְ הּו  ִמיׁשֶ
ָך. ּלְ ׁשֶ ים  ּסִ ַהּפַ ְכתֶֹנת  ּבִ

ַעם ּטַ ַמה 

ים ּלִ ּמִ ֵמֲאחֹוֵרי  ר  ּתֵ ְלִהְסּתַ ַעם  ּטַ ַמה 
יָרה ַמְסּגִ ִתיָקה  ְ ַהּשׁ ם  ּגַ ַהּלֹא 

אן. ִמּכָ לֹא  ֲאִני  ׁשֶ

'קשב'. בהוצאת  אלה  בימים  לאור  יצא  ֶפל,  ֶ ַהּשׁ ֵני  ַסּפָ רוזנאו,  פיליפ  של  ספרו 




