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הספרמעטיפתחלק

מאת

וי'יס'ת 11ו:ר 1נ

ה;שעפשותיכתבוהמ·זtמר"-ב"עלרקממשיהו.יזzהשרפעתי
 ~ 'אחרי".לכתובהתחילוהוא-נרמבן

 ~י "i6מדוסטיtייבמהמסון,הרבהלמדתימא.דמו·זzפעאבר
 'אגהבאנימאריקנית.ריאליס.טית'ספרותשלמסוייםומסוג
דבריםלוראותלחדורשלוהרצוןאתברבר,סיפוריאת

בכתיבתי,מורגיזtתלאהה'זtפעהבמציאות.וקטניםכואבים
סיגנונית.מו·זzפעלאאניכי

זהחנית 1סגנח'זzפעהמפניעליה·זtומריםהדבריםאחד
tימרזtהשאניה·זtחאוטן-דיול,ומנטאריהיסטורי,בחומרעו'ז

מעתוניםהדוקומנטאריהחומראתלוקחאניביוגראפי.
ההסי-ההתרה-שרתעיל·~~למהכתבהובונההיסטוריהוספרי
באיבכןל:\יבורים.שקרהמהאתשוזרולתוכה'טורית,
תקופה.מ~~ותהאותנטייםואלמנטיםרבגוניותמ·זtיג

ים-הלמחסביבהטיולעלהקטע'כלסדום",ב"אנ'זtי
אלמוג.יהודהשלמהספרמלה-במלה,לעיתיםלקוח,

סגנונ·להיזtפערתנתוןפחותאתהכזוייטה z.ב·עובדכ'זtאתה
משתלדאבלמ·זtפט,כלשלסגנוןעלהרבהעובדאנייות.
תרוגשלאשה•זtפההוא·זtליהאידיאליורג'זt.לאשזה
 .אניכןלשםהתוכן.אתת·זtרתרקאלאהקריאהבזמן
פעמים.שלוש-ארבעדףכלכותב

שנייהמדרו.הזבוב

גבילכברצעיר.מאדמגיללכתובתח·לתיה
ברפוכו.תשעתדיןכמיעצמיראיתישביעית-שמינית '

טבוייויההעשריםשנותבסוףמארעלישה'זtפיעוהספרים
סרפיםלאולונדון.ג'קשלעדןומרטיןמאןתומסשלקרגר
יתרפנסשרהוא~כסורפ,בושיכריוסופרשלמלחמתועל

מכן.

רדכגני,כמקצועוס.פרותבראייתעליהשפיעמ.אןתומ·ס

ו



האדוםהפ.רדסים,שלהואהירקוע 1רלה
- nרה ,האסוררי iהפשלהואבנ,ותרת

ה-אלהעבר,אלמשקיףהעגוללון '
ה-מסביר-ילדותי"ימישלבציר

שלהעטיפהעיצובפשראתעזרבןאהודסופר
האסור"."הפריהחדש,סיפיוריוקובץ

עולההדיאליסיטייםאפייםגדהארטדבידהסיפוריםמתוך
כילדיזtונזת.בתקופות ,-42הבןעזר,בןאוהדשלדמותו

יתירההצלחהבלאלחנכומנסהשאביובפתח-תקווה,
(בדמוותהםירפסאלמב·~הואואילוהאדמה,לעבודת

כתיבתולבטיעםל'ים .z.בידו·כסטודנטעמי),בןאודישל
הסיפו·בתל-אביב.האחרונותב'זtיניםמבוגרוכאדםוחייו,
 .אזשלמפתח-תקורהובידמויותכוונותבזיז.tזודיםוים

סדראותולפינכתבוהסיפוריםהאם :שאלה
 tבספרמופיעיםהםשבו

הסיפו·מכלמבחרהואהאסיו'ו""הרפיהספד :ת·~רכה
 • 1961שנתלמןשנים, 16מכשךשכתביתיהקצריםוים

לשי.הדאשחביםהסיפוריםאחדהואהיואשוןהסיפדח
פחדתהואהסרדהספד,סרףועדהאסור""הפיוימהסירופ

הסיפדחים.כתיבת'דtלנולוגי l'fהכ'והסדירגםיותר'או
בכתבןותי, 11ליעלבסרפ,הראשוניםהסיפוריםחמשת
לפיהדפסב~תחלי·תלהיותהתא·מיךהםמאוחרת,בת·קופה
 :מוסייםכרונולוגיסד'ובסרפשישם.הובא·ולוכןחנאשו
יrן;הבתיל-אביב,ונשיואיםרווקותטסדונטיות,שונתחליח,

דכמ.יריע.ד~רדiוiריי

סרפכצריותלצאתמראשימדדעיםהידלאסהופירים
קוששישמצאתי,אותם,דבררתיסקיבצתי<לארtזמה.

בכתבו 1V'שהסיפורים,וראיתיחיי,ברדןלנזנזtרתrוהקלכה
סגנר:ן.באותויורתאזוחפתכתוביםשזנות,שכנים

חייםכרפקישולונשכרבברפס,וסיפרJ'iיםקטעיםיש
ו"אנשיהמלהמח"לגיבורים"לאשלי,ארחיםרפםaים
במקדחם.מובאיםהםאסןרדסם".

כוהנולאזראבלהסרפ,במבנהכרוניהששיחרש:באבי
מתזזהזמן,מבישדנוצרהאלאמראש,קיימתרה~שתה
לידות,רפקימופיעיםבהתחלהולדמיוות.לשונאיםנ·מאברת
כהםשיאולי 1זחאהמצדקצת~חלומייםמתמייםשהם
הבאות.השניםלקראתהגיבורלדמותרמזיםנכר

 ,-20השבותהבהרות,שנותלשהיאהשבייההתוקפה
הח~זtובהרומן'זtיהואהמלחמה",לגיובריםל"ל·אהמתאמי·ות
אוהאחרונותהיז.:.ניםבעשרתיל-אביבלובסוף,שכתבתי.

הראיז.:.ובים,בסיפוריםיזzהופיעכשהעבר,כיום,פתח-תקורה

יורת.רחוקעברזהואחרת.קצתמופיע

אוrבוביוגראמיקוו

בסיפו-הגיבוריםשלהביוגראפייםנתוניםה
פתח·ובניהארץ,בניכולםכמעטדומים.דיוים 1
בביגוד ;ים ttה•זzךר'אחרהעכר,אהדהמתחקים , r-:תקדו
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אישיתככתיבהמאמיןש"יכיוון ...
אתהנותנתאוטו+,וגראפית,

~אישיותהחזקיםים pהחל
שבילאת.למצוא'ניסיתיהיוצרת,

האישיהמטעןאתנד,ת iוהזהב
וגםחושפני,וידוית 1בצ(גם
הבדוי"המימדאתתtבידלערב

(בתמונה)בן-עזראהודאומר

החדש. .ספרוצאתאם

מצביםשלכדידו,Jושלמ'צבשהואלהווה,סרויאליסtכי
ממציאותעברמתונותוברקעשביבו-רבינה.ש·למחאיליים

היוםלשלגיביורוהזכרהבתביעהכ..אלידהגאותאחרת,
מסוייםצבעלונותנותמ'יזtדוו,סתםמלהיותאוותמוצליות

ררסיאלסיטיתבצררהכללדברןפדחץהעדבב·חייו.וטעם
להמחית.וא

אוטובין•הואבסיפוריםהכתובקלהיאם :ש.
זגראפי

כונוהליהיתהל~אבלןcטרביויברפאי,קורשי :ת.
בכתיביתימשמתשאני "ו~ D~יברבראלכתובדטיררטמת

דמיוניחו.מרבםמסדיףבאלאנ;וטריוברפאי,בחיררמרnיiדCב
זהו-סרפותיתדהאיצוגמוהאטרוי.ברגרפיאיהדבלמכביר.

אשייתבכתיבהמאמיזא'V1ני;יכיייבויתר.ומכסררס
באשי·ביורתחחזקיםלmקיםאתהנינתתואט·רביררגאפית,

אתולתתש·בלי-הזהבאתלצ~מו·אנסיייגכהיוצרת,וית
אתמתדילוערבחשונפי;חירי~צורתגםהאשיי.ומסען
א'<שי.זכרחנותכסופסתםיריאהלאחטהדפיהבדוידזגידמ
מקרהגבילדכיה.זזשנתכבמהלשציהיהסלקעצם
רגםכסודפ,שהתרחיש.מהאתאחרתירהetאדחלo.מוeיים
אני . h'fהמאינשלהאשלהברפoרתזאiנימרזנדיהמכברק,

שרקהלמהמאייןשהקרוא mבט,נואשיעדדמףמרפהל,א
tג.לגיבזtיבא.דררפיoשהקרואליוחשוברילאיסטיי,דפר
שאפשריפהמשלרקואינוקירה~מאתומ.וסרפכימאיין

אשייבחומרלהשמתשמרבה·שה·tוDו'וכ·לככמרבן,לרפשו.
כתיבתו.שלומא<יברתרמתא·תמדגליהאיו

 !מהקוראמצפהןcתהלמה :ש.

היטיב,מרוהטתדירהמכוהוא~ס:פרחויזzבאני :.ת

והקוראיוצא,הואאותהלוהכ'ז'חלהטגמירשהסופרלאחר
במלון.כמו-:זורחאייבבית.מכובה ttלהרג'יחייב

ממהרקדזן.ריזtםהאסור""הפרי ת'א';:שקראמיאם

שהקוראהיאהנדונהשנכשלתי.הריעןזבןלאהודשקרה
 .גירםאותועםיזדהה

.. '\.-

 !וממיבכתיבתן,מושפעאiזה.האם ':ש.

כתבולאסרפילעשבכתבוהביוקרותככל :.ת

 .עליויכמביזאתהמדברוילהתלכלך.בוצריךשלא
לכתיבה.יוקשדשזמנךכדיבורגניתבחומהליהתבצר
 24בגלילמגירה.רקכתבתי 24דע 18-17מגיל
"המחצבה".עםלרפסם,התחלתי

כסופרעצמןמגדיראתהסיפוריםבכמה :ש.

 !לכןמתכווןבאמתאתההאםבינוני.

הצעיהרהעבריתהספרותשלהכלליהרקע :ת.
ס·ודפיםמדייותרשישעבריון,בועזשלבמיזzפטה i:מתמ

מדמרגהטחביםסופריםמדיופחותרא·זz.ונה,ממדרגהגרועים

כרקר•שוני<ה,רדמגהזכובופח trשלאדיא'יל'ליהיזtש.:וייה.
ראוהאתהה'זtניםבמ'זtןדיועים.הפחותשהםואחיוים,נין

רוצהאינןךאם'עגנון,אופרקנוליהירתיכולאחדכלשילא
טרבאבלבינחגי,סופרלהיותמעדיףאתהאפיגוןלהיות

יכלולאא:תהבארץאכזרי,מקצועהיאהסרפותומקורי.
הו·אהמקוריתבספרותשמתענייןהקהלמכתיבה.ליהתפרבס

יןרת.הגבוהההספרותאתשקוראקהלאותוזהומיעיוט,

הזרברתגךםלוקזsלוג:י,היזsשכתיבתילכדמודע.אני
מאושכארץמתורמגתלספרותסיכוייותר'יזtחיבן.לא

ילאוריזמופקח,אדבזאביבחו"ל.מתורגמתעבריתלסרפות
סכופועצמיאתרואהאבימכבןלגםעמצי.לגביאשליות
פאליואהיהלאחשידקפקאלהיותשארצהברגעבינרבי.
עזר.בןא.דירד

שבודםובעמצ·ואתלהגשיםאדםחייבתפיסתילפי
ד1כהעלמתפזריםאשנשים.דואהאוסן .יכותרזטבהוא

-לנרפהסהעיקוסיםאלצישהפסיר:ד.חושביםויז.גתזשטחים
נפילעעביניידעףז:הערקי.היאוהכתיבהלר.בי,הם

ה·תפזרזת.

לשהירתההנשמהגםבוהריתהiחקלאי'היהאבי
"התלםסבי,שלהזכרובותרפסאתכתבהואהסרפות. .

צעמולהגשיםרגםח,קלאיבםלחיותניסההואהראזשון".
לכאזשnרילאקחלאיבתוררקעו.אדם~בשאר-בספרות
ןרפס•לחומותבעלאדםונתורשכדי,הiזימתדייכריושה
נבהיתצעריגכליוס.וף.דע?לכתכוחלוהיהלאתיים

לעווירתתיבחייםדבריםישניל·עשותיכיוללא הת:1V'א " , 
חהקלאות.

הnסשזנלשחלוםאליאזההיהכעסלאהאפירו."גפיו
וכמכזאtדוימתדי.להמחיץשגורלהתקווה-שדרכד

ניכוני,וסרפלהיעשרתמוטביכלעמצורנ'זzבעדמעותיו
להיותושאוב-ב.עיניוכזכובוכותבעצמאישהואובלבד
~=יייילשל·זtרייודת·לבםונתוןאחריםאצלשכירעובד

ה"רפימתיורופצצה",חמורהעולם,("קצהסאבא"המויזzבה
האסרו").

אחתמסכת

שימישהרדבריםלעשותלאמשתדלניא
שאנימהבתחרות.עומדאינילע·ז.:.רת.יכולאחר

מדרנוכןאם tאלזלעשות.יכולאנירקלעיז.:.ותיכול
שהואמ:האתעושהאדםאםלדעתיפרנסה.ליז.:.םבעבודות



י' ,:. .,...

בחיים.הגדו·לותההנאותאחתזר-רת !i'לעזואוהבורצהי
ולאלחינםעברולאחייועצמו,אתמגשיםכשיארסרק

פר-גינט).(ראהאותויתיכו

 !געתגותבאתתנוספיםדבריםאילו :ש.

הבלו·לסיפוריםחות iשלישהזההסיפוריםבקו·בץ :ת.
יצירותלשתישלוחותפיהוישבתי, riשכברומניםלים

אתהפותחיםהילדותפ·רקי :עדייןהושלמהלאשכתיבתן '
רחבמרומאןפ'וקיםהםעמי,בןאוריהואשגיבורםהספר,
משפחהבקורותעוסקהספרכתיבתו.עלעובדשאנייריעה,

הסיפוריםש•ניגנוזים.יישארושלאכדיאחת,ישראלית
הםכמוך",מבוגרו"אחדמירה"של"רמיהספר tמסון

התפרסםהנפש'י","השקטממנו,אחרשפרקמרומאןפרקים
ולהתקייםלחיותממשיכותהדמויותהאחרון. " 77ב"עתון
לסיפור.מעבר
נקוז,tריםהספרים לכ;!\'כמעט,כפייתיתתבניתמעיןזו

הספריםכלסדום"ב"אנוז,tיהחלמ"המחצבה",חוץבזה.זה
משפחהאותיההווייה,אותהז·ואחת.ממסכתחלקהםשלי

נוצרותלעיתיםהספרים.'בכלשנמשכתתקופהואותה
בןאורילמשלדמות.אותהעםממשיכיםכאשרבעיות
שלילית.דידמותהואהמלחמה",לגיבוריםב"לאעמי

קרובנפשיההסופרשלוהדמותמתאבדת,החיוביתהדמות
בןלאורייותרדומ•הנעשיתיפשוטעזר.בןלאהוד 1יות
המלהנאמרהלאעודהגיבור.·יz.ומרוןלפוליקמאשרעמי

(לאעמיבןאוריהאסור)''(הפריצביגבילהאח•רונה
הןכולןהדמויות :.i 'ופתח-תקווה,המלחמה),לגיבורים
מבניה.·

/ 

עלאחרונות"ב"ידיעותפ·ורסםלאחרונת :ש.
בן-ואבמשפחתבנימאותשל"שורשים"גבס
 !בארץתמשפחתיושבתממתיעזר.

 • 1875ב"חיתה'המ:ז,tפחהשלהציוניתהעליה :ת.
תי ;!iו'בניםשניעםארצהעלהדאב,אליעזרסבי,אבי

סביחיי·להנ riתדאב.ודה iיוסבי,הואהבכורהבןבנות.
פתח-ממייסדיהיהשניםשנתיים-שלושולאחרלים ;!iבירו'

הואהמייסדים.צעירוהיהעשרים,כבןאזהיהסביתקווה.

שחרוזtומאילההיחידהיההואתש"ח.בעומרבל"גנפטר
עדימיםשהאדיר 1878ב"בפתח-תקווההרא·ז~וןהתלחאת
הכרזתלאח·רימיםכנ;העיניואתועצםהמדינה,קום

המדינה.

כא·ז~ר , 1850שנותית it'מרא'הםיותררחוקים·ד~ורשים

למותכדיובתוא·יz.תועםדאב,למה Tlוסבי,:זzלסבאעלה
והם , 1896ב"בנואלעזר , 1874ב"נפטרדאבשלמהבארץ.
ו•ז~טנזפר,דאבפחת z:ממ:אחריםקרוביםעםיחדקבורים

 ~זי·~·הזיתים.בהראחתבחלקהלנו, it' 'בני-דודיםשהיו
זו.לידזומצבות,



חקלאיתעלייה

 .ל Wזובידהעליות,שתיבידמבדילני·א
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