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ח i:כתרהיאאןארטרבירגראפית,אמנםזרתי
הגיבורסיפררמסגרת.שלבמתכונתשלישי,בגרף

אליעשתזקןתסופרשלבדמותוהמועצבהראשי,
חראימירבערובחדש.עולתחראבן-מאיר,

שטףאולםחייו.תולדות "אתלכתובמתכוון
לעשרתמצליחשאינועדאותו,מציףתזכררנרת

שהציבהמתכונתלפיהנאותה,הסלקציהאת
השלושיםמשנותמאורע-זהבפרקלעצמו.

ראשיתשלוהטרורת"טיתורים"תקופתברוסית,
הראשוןחלקתבשלטון.סטאליןשלהתבססותו
לאחרונתאורראהתאוטרבירגראפיתשל
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ואלישעהדרך,רחוקהעדרזמןאותרעדולם,
מתחיליםהמאורעותגליכידצחשהזקןבן·מאירא

לאקס,מעטשערדעדולהסיטו,אותרלסחרר
לאןשלו.ספינת·הסרפראתלגורסכיצדייעד

ביקורבעתבעיירה,עצמואתהוארואהשרביפנה,שלא
המיםמפללידהצוקיםעלאחיובחברתישבשםאביר,אצל

לפנים,כמרהפעם,נשמעולאקץי.שלהישלבערבהרועש,
כפרייםשלומיליוניםהקולקטיביזציה,לאחראיכרים.שירי

דממוהנפוחים,בפיותיהםעץוקליפותברעב,שגוועו
עללדבר-המ.כמצפהתוהה,עמהדהעייהראף •••הכפרים

כברנולד"באץראלהגםכמרהיהדויים,בתי·הספרשני
למועדוניםקרדם·לכןשנהפכובבתי·הכנסת, ;וג.רזןהונף .

המכושף","החייטאתהעלושהבםדרמאסיים,ולחוגים
שרררצמןשלשבער""האויבאתוקראוהשחוהר","הכנופהי

תריס·יתפקדו"חשדוים : rהרפשסימאח"אוקטובר"ואח

איפהיבהיר/שמךיזהר,שמךלשנים/שיתשרררוים,
עכשיו/גםהמעזהעירור,איפהמכיר/לאששימןהאישהוא

ומחוללים,סגוריםבחי·כנסחארחם- "!להזהירבשלילה
הסקה,עציבהםהיומונחים ;כמועדוניםאףשימשולא

בשלהייוםשלבערבוהאחיםשניאזישברחטובים.עצים
רצחלאחרשבאהמחשךעלושוחחוהמפללידדקייסא,
בארפלנבלעו-בחשכו,,נראולאהאחשלעיניו ) 1קיררב,
אלמידוצונחותמחררממרנף .שהיוידירלפיאךהלילה,

האשי.שלהרבההתרגשותואתלחשרההיאפשרהברכיים,
 ) 2רקאמנייבזינרבייבשלהתנהגותםאחהביןלאהוא

 ••.במשפט
האוקראיניבעתרןאלשיעקראכברימיםשלרהשוכעבור

העםאריבנאסראלה"בימיםכיהסוציאליסטית""חארקרב
הסרפדהוא,ואילו-היירי"הסופרשלאחיוהמ,שבע,

מכןלאחרמילה.כךעלאמרולאהסופריםבכינוסישב
יר"רשיבשםהסרפדים,איגודאללאלישעלו,קראוכבר

אפורים,גשםבעמילישנייםולייזרגאל,שקר,הסופרהאיגוד,
-לוהכינולןבניירדףאפילו-לכחרבלוהציעווהם

 •••העםאריבהםררצקיסס,מאחיוחרצנואחמנערשהוא
 :אלישעלהםענהכךעל
 !רתי mכלפילא-
זאומרתזאתהמ-

להתנערפירשוו,האח,מןלהתנעראותגר.ילהדאחת~ם-
 !ברחרחילפילארזה •••מאמאגם

ואףצערהמביעיםבפרצופיםהאפורים,הגשםמעיליושני
אוחרוהשאירו ואצי..:...לםרבחך"רקהתבררנו"חבל, :עצב
גאל,שקר. .חארקרב,שלהסופריםאיגודיר"רעם.לבדר

מאמריכלמצריים 8שב·נ.ק.רר.ד.יעדאלישעשתקר.שניהם
בורגנית,כספרותהמוערךהראשון,ספררגזלהביקורת
 • nעיירת·הסרשקיעתעלוקינהכצערבורגנית,כלאומנות

ופאילו ••שחוררת:וכראייתאנסי·מעמדיזם.כפסימיוםי,
מדועהיסב"דיעגםהואאךהסובייטי.לשמטרהתנגדות

 ·בכךנהפךהיההסרפד,הוא,אמחיו.התנערותולדם..נחרצה
 :מיידלומנכיחיםהיוהםאחיו.גנדביותרהמרשיעלעד
אריבארתך,מרקיעשלךאחךיאפליואחה,רואההנה,
 . • ••העם!

קודם,שנהילושיחתםאתישמךישגאלרשקרחיכהאלישע
גגותעם:פ.קחרתבעפרונורשרםםמררכןבראשישבהלהאך
 . • .•מרוסיםקש
לאושרבנפרדוימלהללאושחקר.ישברהסופריםשני

הראשיושבאחהוציאוקצרזמןכעבור :לעולםנפגשו
הוואהמפלגהמןגאלרשקר,בחארקרב,הסופריםאיגודשל

ריכוז.במחנהנספה

יסארושמאהיהחוששץר.אלאהלך,לאכברהואהביתה
מאשתולהיפרדברדיסיפקיהאולאברחוב,בלכתואותר

מןארחןיגרשומידיאותר,לכשיאסרוהארבע.בתומילדתו
השםאחהנושאברחובנמצאהביתהסופרים.שבביתהדירה

 ;זהברחובלגררהלןיההיואסורהאדומים"הסופרים"רחוב
הבורג·הלאונמות"מספידיאפלים","אלמנטיםיחישבוהן

 :חשודההיאגםשייגזל,אשחרהרילכך,ונוסףבית".
אדומים","ניצניםהחיאםררןסדנתבוגרתיידית,שחקנית

מתאספיםהיושבביתוההיויד,בית-הספרמנהלשל iר:פ.ת
 .ודמקל·שריםפץר,י.ל.מקריאתונהניםלשבער,הברנדאים

 :כמרשיריםמים
אנחנוהולכיםךכ

וריקודיםבשיהר

אנחנו,גדוליםיהודםי

הפולים·וחברגרוזהי-מרלש , ) 1934-1886 (קרמתיסםימנהיג 1

במסעסםאליוהחלזהרצחבעקבות .-1.12.34בנצרחביררו.

כ·חשדויםרקרמרניסםיםיריביםשלהוכתיוחיסלו"טיהורים"
"סוסים",

לאחראולםבסםאלין,תמכושתחילההפלריםביר.רר,חרבישני 2

וכשמפםבםרצרקיזםרא,שימםהאויר, nמשיםרהסתייגותשהביעו

להורג.הואצוו"הדור"הםראוהו

ג. nהירדי·שבח·ר

 !להוטותנש~רחינר
נדברת,מקבציםאויננו

m וגאםיגדוליםדרים
הנגר.

מארחההיריי,הממלכתיהחיאסררןאלבאהשייגזלאשחר
הגיעהוכאשרוהידות.ביידישהמורעלת"לארמנית",~סביבה
- !היהרדי-החיאסררןאחלסגור :המרכזיהורעדהחלטת

אחבברכהלקבלבמקרםאולם,שחקנים.אסיפתכונסה.
קהמהמפלגה,שלוהגברנההחכהמהלאומיתהמדיניות
 :ואמהרהיידיח,ובמלהבחיאםררןהמאוהבתזר,שייבדל
אחאוחר,יאסרוגםרעתה, "!בהיודיםפוגרוםזה"הרי

ארתהיגלולאןאלה.דברהיאחדואילהיזכירואלישע,
לעקורהיהצריךזשםיתקיימוומהמכצידזה-ילהדעם

היהביררביג•אןאולםלהתיישב.הזמינרהרשו;נלביררביג'אן,
האמיןלאהאו :מכךיחרהזר.-בעיקר,אלארחוק,רקלא

הואחושב-זאת,ובכלהיהויד.האיזררשלבעתידו
לנסועההיצירךבכל·זאת-הביתה,ריצתוחרך·כדי

שם.בסרחיותריהודיסופרכאלה,בזנמיםלשם.
מיישלנקישהזרהיחהבדלתו.הקישואכןלילהאותר

שאינהנקישהולהעניש.לצרותשבכוחובידר,שהסמכות
המבשרתחצות,שלנקישה ;ומצררהדורשתאלאמבקשת,

ניחנתשאינהגזיהר,שלנקהשי ;בחיזידגולושבראסרן
הרגשהר, mילדמאזחבובר,נשאשאלישעואףלביטול.

חייבהעולםשאיןהמחשבה,עםגלדרגםבדין,חייבשל
החרבואחהחר,בעבלהנראלשיעהוא, :להיפרדבר,לו

מוכן,והיהשחיכהולמרות ;לפרועריכללאלעולםהזה
לאסורבאיםר nהירם·משהנהאחיו,שלאמסרולאחרניחרד

דמוקפאבדלת,הזאתהנקיהשלשמעבכל·זאח,אוחר,גם
שייגזלשלפנהי :וראההארדאחהדליקהואבעורקיו.

גרר·ברגעיםתמי,דוכמרוקרים.חירוריםפנים-היוכלא
מראש,המוכניםוהניסוייםהמיליםכלהריכאלה,ליים

יכולתאיןדל-שפתיים,אלבאיםכברראםונאלמים,נעלמים
לבטאם.
הבלשים,משניאחדעדמהסףעלהדלת.אחפחחאלשיע
באורהוחיק.כמכרחיויהואהאפורים.הגשםבמעילי
כחיוךחיוכונארהבפררזדר,יהחשמלנ,רתשלהקלוש

על"סליrזה :עצבשל"קררםרבעםואפילוסר,ברצוןשל
רגעלאחראולםהלילה".באמצעשהערתידרעלההפרעה,

עיניוממראהוליהנותלשבועקודםשרצהכמישחיקה,של
ותחושתהאוניםמחוסרלרווחה,והקרועותההלםמוכרח
אלישעמהחברמבקשהוא .:הבכירהבלשאמרשבר,האשם
 •••קאלירניקאיבןהאוקראיניהמשוררהשכן,אללהיכנס
פור·ענייניםכמהביצועבעתנוכחולהיותאליולהילוות
עתה,באראליושלאאלישע,הביןעתהרקקטנים.מליים
קאליוניק,איבןהאוקראיניהשמורראחלעקורבאראלא

ההירדי·הלארמני·הסרפדעלואילוהאדמה.מןברכעשב
 •••לקחוללמודלראותלבראבינתייםמצרריםהבורגני
סרברצוןשלחיוךאוחרללאוכברבפרוזדור,בעוברם
 :אלשיעאתהבלששאלארזנו,עללרחשהפנים,עלועצבות

זפעםעדרחשבתאולי-
ברחרחי.לפיזהאידפעם.ערדלחשובהמליאיד-

 :הנורהלכירוןהופליטנעצרהגשםבמעילהאיש
בדגלו.הדלתאחופתח-בכוחות.תתאזרמיד-

הלהםבחרסיהמאירההחיוורת,לגרהדמתחחהחדר,בחרך
שערותיוהשרפרף,עלהשמורריושבשבחרכה,האדדממים
רקוהמ,לבנהכחונתלבשולמשעי,מסורקותהשחורות
הלבנות,היידיםקשורים,הצווארוןשלהאדומיםהשרוכים
באדמה-בחייםל:געחהחלואךעתהשזההצעירות,
כבר·מינןעצומות,העינייםהחזה,עלשמוכלות-ובשמיים
 >•האיקונות. rבשמקומר
שדיםעםארוךבשינלאישעודמקאלירניקשלגברמאחורי
מגפיוהשמיים.חבלתבצבעפסיםבעלכרבעורגםכחולםי,
ומןהמחנייםעלדייררצפנית, nחבהרמניח·בצררהפשרקים
ברנשזהרהאקדח.שלהשחוהרקחונרצצתהפתוחהנרתיק
[ןחן ) D ",פ,א,["הבעתאשרלןמפן•פןןלסארים,מאותם
"על :צעקורחובפינתובכלעבוהד,ללאנותרוהצהדי,

 "!להמפכהבוז Iרררלרציהואירשזאחיםנלחמנו,המ
עלהמצובהארון,בתרךבמסירותחיסםהשניהשינלבעל

כליאתבו.השהיהמכ?הצרפהעלוזרקהוציא ;לבנים
ופיזר.עמךהמיסה

אלההםבחירח,מןשמוצאהענייםבתהמשורר,שלאשחר
לאעדרהיאהדמינה,הנדג.חאחלהןהבטחילנידאשר

בימיהחאשיתהונשםהר-פנים"לעניני"השמרד :"רח ) 3
ס~cםלין.

י mלמארשקחשםילשאיקונותלהנחינרצרי·פרררסלבי,מנהג ) 4
 . nהמ
s ( החשרה".הכלכלית"הדמיניות :ר"תn כרניn להבאירשנרעוה

ים. mרא,זמלחמתבתקופתשנהרסהברה•וני,כלכלחאת

ס nmמהממבינהאינהעדייןמשנחה,בוילנתעורהר
הפרסתחוםאלהלילהבאצמעכךהתפרצומדועכאן,
לדיעודמתלאם.חיתהמקרובזה ...מאר,,צעיהרשלה.

דיהישבתיאוחזתמסורקות,לא;י:זשחרררחשערותהיהחלון,'
השדםיעלבהישחארתומביסהבחרפזה,שלבשההחלוקאח

המתנועעים.הכחולים
הוצופ~עלהפזוריםהחפציםבידבדמהממהלךאלישע

המעל-החלון,לידונעמדניגשהואמתים.בידכמר
אחדעלכאן.ישבסך·הכלכסאוחשניבבית.איןלשבת,
ערסיתלידהשני,עלואילוהאסיר,המשורריושבהמם

החוקר,בנראההבולשת,אשי"החיתולים.מונחיםדח,ינרק,
חאולהוכיחלהצביעשצריךהמאלהעיקר,אלניגש

מדימעל :במארחכאןהמצרייםהספרים,אל-השאמד,,
לעהרצפה,לע'מונחיםמחוברים,מקשריםהשעוייםהץע,
רiזצכאליוהפינות,בכלזרוקיםפרשוים,עיתוניםגבי

הלב·המילד"מרבן ·במלוארעבסבלאשרהצעיר,השמורר
עקבערדתחילהחייו.ימילכלרוחניבמזרןעצמוטיח

אותםהצידהומניחספרבכלהבלשמדפדףכיצדאלישע
אחשםמניחהואכן ;התאבדושמחבריהםספרים

מהגרי.םאוקראיניםסרפדיםושלשנאסרו,אלהשלספריהם
אוםתשלספריהםאחגםהצידהלהניחמתחי'להואוהנה

סרבצ'נקר, ,זאגרל :חופשייםעדייןשמתהלכים.סרפדים
השמליםספריאלרוי,קאסינקר,קצירהב,קרלשי,יאררשנקר,
אכסןושלספרוןרגםפילינפקר,שלהאלון"על"חזיירם

להרו~והוצאולאr.ור·מכןקצרזמןנאסרואלהכל-ריקי
במחנות.

 :האביםהספריםאחמצאכאשרהבלששחמבמיוחדאך
"חיהים-כסף,אבזמירעםעררבכריכתכבד,גחל,כרך
שמלספריםשנירכןהרוסיים",רהקייסריםהצאריםשל

ה·העם"חולדות-גררשבסקי,האוקראיניההיסטוריון
 ," 1ה·דהמאהעדהאוקראיניתהספרותר"תרלדרתאוקראיני"

שלושתאחזמנים.ארחםשלאוקראיניפולקלורשלארצד-
הפסיםעםהמדיםללובשימידמסרהואהללוהכרכיtנ

שהואמהבידוקזההריב. mראמיתיבחיוךהכחולים,
המנוניםהצארים,חולדותקרנסר·ררול,ציה,קונטר :צריך

לשספריועלהואשמחיחהרשימחה !המרנארכיזםלכברד
 Jבקירדאואסורמוחרםזהאוקראיניהיסטוריוןגררשבסקי.

בירתוהוחריףהמשובעכאויבורקלהזכירמותרשמראח
"הבריתמייסדיביןההיגררשבקיהאוקראיני.העםלש

ה·המועצהשלכירשב·ראששימשאוקראינה",לשיחורו
המרכזית.לארמית
רותחיםדמיורכלהלילי·המכרכבהחלוןלידעומדאלישע

אחיהפכובר,גםמחרינהגוכךאין·ארנים.ומצערמזעםבר
"יהוידדרבנרב,שלההיודי"העם"תולדותאתימצאוהבית,

מעשיותויהבעש"ס","שבחיאח'יסלרבסקי, Tשלועולם"
עצםר,שלוהרואמןפרקיאחרגםמבצרלב.נחמן "של

חמרךושומעערב,עםביערדיידר.הולךשם"שקיהע",
העיר:מעמקי

 :הגדולהצוקמת-
 :הגדולהצדקמת-

האמנם :בצמרמורתונתקףחרםפתאוםחשהקפואההיודי
לסדרםהעולםהיהפוךברצח,בפשע,בסומאה,העולםשיקע

ערדיחסםהאפור,הגשםבמעילזה,ובלש ...ועמודה
 :בשוררתהמתחילשידר,אחוימצא
השמש,תזרחלאהשחרסכין"על
 ••• " 1דגןיצמחלאהלילהדםעלי
הכתפיים,לעשלהכשהחלוקככהתעמודשייגזל,היא,רגם
לשליבמבעדמשוטתהקטנהרירהכךתשיןילדתורגם

 .בלדבכסארתשניבביתאצלוגםהברזל.עריסתשלהעמקה
תריסיםעםבלילה,כרחבהואשולחן.לאאףאידבביתו

עליהם :הזעםברובועררותח- •••החלוןארןעלסגורםי,
הע,םשללשרנואחלעקורהסופרים,כלאתולהגלותלאסור

עללעולםייוודעשלאכדיייכתב,ולאר eיס,שלאכדי
המתים,בכפריהםברעב,שנספראיכריםשלמיליוניםארחם
השלגשללאורוערב,אוחרעיניובמרראהעצמוהוא

ספק-חייםספקשחורים,צלליםנערכיצדהירח,מ,:פה
גברםי,הגרנות,מןנושאיםהנרץצ,השלגפניעלמתים,

מחזילר,חחוןאלאותםוזורקיםלמרוח,קפואיםוילדיםנשים .
גםראההואזמןאוחריבשים.ץעכבוליהגרויותצוליל

פרלסהיעירותבידהרכבת,מפסיק mהארשאמיר,בעייהר
הללו,בעיירותשם,גםכיהיררקים·חמיד,האשוחים rרב

כםרדם.,רגםוילידם.זקניםנחירדמרעב,היוידםמתים
 ••• 8דיססררפיה :הדיאגנוזהתחחנרשמיםהכפריים,

כבןלידארחושלמראהועיניומלפנייסורלאלעולם
המר·שלירשב·הראשאשרארשאמיר,העיירהמןשנתיים,

החלון:כנגדוהרימוהסמרטוטיםמבידהוציאוהעירוניתעצה
יוםשלבאורוקרןעצמותיו,מעלתלוישעוררהתינוק,
צריךולמהדמועהנההזה.העולםמןשלאבצרהבחורף,

זרגר" n·nnעקבבגרף,החומריםחליוףהפרעת ) 6
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לשרנואתלעקורוסורפים,משורריםולהשמידלדג.לות
מהלעולםר e1יםשלאמידר,העטאתלחטוףהעם,של

 .כאןומתרחשקררה
בשערמביטאלאמדפדף,לאכבר ;להמרמתחילהבלש
רוחותכלוכמרהשחר,שלאודרכברערלהבחלוןכיהספר

להאירלכשמתחילבישין,רמראיןשדיםהלילה,שלהרפא~ם
הכחוליםהפסיםבעליונעלמים.מסתלקיםמתקפלים,השחר,
 .שללפשעיועדרתהחשוידם,הספריםאתהביתמןברשאים

הזמןכלאשרקאלירניק,איבןעצמו,הואואילוהמשורר,
כיצדשמקשיבכמימשוכלות,ובדיייםעצומותבעינייםישב

רלהת·לקרםעליוצירן-האחרון,שידרברורותחמתנגגן
מולניצבהשחור,הצמרמעילאתלבשקם,הוא-לבש.

אחזהערומותובידייםהחלוןליידעדייןעהדמאשרהאשד"
 :להואמרלפנהיקדמכתפיה,יגלוששלאהחלוק,·את
לעריסה,נגשמכןלאחרבדרך",עמיאקחאלהעיניך"תא
שלהמושטתבידרבפירונגעהתכופףברכיו,עלכרע

בהמירותויצאהתיישרהוצפו"מעלקםמידיאך •••התינוק
איש.ראהרלאיותרהבית.מן

מאלהאחדסיפרםסאלןי,שלמרתולאחרשנים,עכבור
בארנייתאחרים,מאותעםיחדאותר,הובילוכיצדששרדו,
הובילובינהים.היהקאלירניקאיבןהמשורררגםמשא,
עלהררידרםשםנאגאיירר,מפץראלחצי·מתים,אותם,
שםמתרהאסיריםומרביתאימיםקרתשררהשברהחרף,

איבןהשמוררגםבינהים,הראשון.בלילה'החרףעל
הארקראי·הכתובתגביעלiדשחרר,הקצר,במעילוקאלירניק,'

עינהיגםלילהאותרקאפוהמשוררעםויחדהרקומה,בית
ל·עמולקחאשרהתינוק,שלהמושטתרירוהאשהשל

להחליףלקייב,לעבורושייבדלאלישעהחליטולילהאותר
 .דרך.
לברוחחדר·עליה.ארמרתף :שיזדמןהמעםדירתם,את

שלהחשדההבירהאללשם,להימלטמחארקרב,רלהעלם
 , 7יאגרדההיינריךשלמעיניולזמן·המלהיעלםאוקראינה,

העיתוניםלארדעדייןיוצאיםשם !מזלמשנהמקרםשמנה
הםרפ·מרביתמתגורריםשםהספרים,הרצאתקיימתהיידיים,

ירשב·ההמפורסם,הסרפדקרליק,איבןגרשםהידייים.יום
חברהררעה"מ,חברהאוקראינים,הסופריםאיגודשלראש

בריה"מקונסולבאוקראינה,הראשונההסובייטיתהמשמלה
ורמאן·עלחמרתכהבמיליםדיברזהקרליקאיבןבקנהד.
ב·הראשוןהכל·ארציהסופריםבכנסאלשיע,שלהכפר

אדרךאחדקיציברקדאלישעבילהשנהלפנימוסקהב.
המלדמשלבנריראלס,ירבההואהריקרליק,שלבחברתו
אותרהרכילקרליקבקאמניץי·פרדרלםק.זהההישמפולה.

הפרג·עללוסיפררלינית·עםיםית 1וביידיש"המבצר"אל
הואמילאשםהאזרחים,מלחמתבעתבפרזולהי,ורמםי

אליעשעםחידלנסועהתכונןאףקרליקאחראים.תפקידים
עסקושםרומניה,גנרלעלעיירהבאררינין,ספררתילערב

יהודיים,בתי·ספרקיימומלאכה,מטעים,בחקלאות,היוידם
באקרליק,שסברמכפימהריותרהרבהפתאום,אבל

ה·המרכזי,הורעדשלהשלישיהזמכירלקמניץי·פרדרלםק
עמוויחדפרפרב,אוקראינה,שלהתרבותחייכלעלממרבה
להורגוהוצאונאסרושנהים-יקירירבההאגדיהמפקד
לבדר,אלישענסעהספרותיולערב-קצרזמןכעבור

חיים,המתמלאותהתבואותכינרתהשדות,בדרךבכרכהר,
בשמיםברינהפוצחיםרהעפררניםטיר,דובשהנברנגנריח

הסוסים-אלישעאלפניוהקדמי,המושבעלהששמיים.
עגלרן,'היושב-החמיםהריחותמןרצרנפיםמעצמםרצים
והילדים,האשהלחיינהא,כוסית'ה'סרפד"עםשלגםלאחר

רבדרב·בתופיניםקינחלהידוים,ובחמרתולישעוותלפרנסה
נגעהטרםערדבפה,המתבקעיםאחימם·עםיםיים,זבנים

ראמררת·כנףפקחיותבדיחותשופעהעגלוןהשן.הבם
שמוצאם ,סוסיואזורתגמורהברצינותומספרעממיות

לפי"הסרפד','אפילולהררכחיכלובזאת .המלךמאווררת
רגלהיםאתמושיטיםהםשברהאופןמןהנשיאים,ראשיהם
הראשוניםבפרסיםהםזוכיםהיוםגם"לגנטית";כצוהר

והואמםר'םיר.התפעלעצמו 8ברדירניהארציות.כתחרויות
השמאלית·רגלואתגנבוהיוםלארדאשריריביו,עלמספר

שנהשלרשיםשזהאביר,אווזרתמסוסיו,אחדשלאחורית
מזהההרעמיםלפי-לם, 1רברנר·של·עצלרכבמשמש

כותשאבאהיהחי,עדייןכשהויאבא.שלנסיעתואתהרא
 ,לשבת.קמח·כר:;~ביםומכתשה,בעלישישי,לילכל

סוסונים,דירדרי,

בשדרנים.דירדיר,

 ,דבךרתעמדונאאל
ההרעלשםההרה,רוצו

לבהד.שליאסתרעומדת
הול,ךואברהםעומדתאסתר

 •.• !אבינושלנרם mאנ
לאלו·לואכפתהיהזההמהיקר,סרפדרביאתה,שומע-

לשערותשלי,השיבהשעדרתאתלימחלףיהיהלוהים,
 !שליסוסוניםדיר,דיר, ?שחורות·מקררירת

דברנו·אי,אי, :עתהליבוברברכהאלשיע,הזקןהוסופר
יהודיךשל,ךהעגלוניםהםהיכןהמתוק,אבינושל·עולם,
 •והאהשמח,ועצבונםהעצובהשחמתםעםהלבביים,

סיה ..

לפני
הצעירה"פורת

שנהשלושים

-

ומסקנותהסתייגויותקריץראובן

המדינה,שלהשלושיםהז,זרלדת""יוםהתקרבעם
שלהסיפורתאתלסקורזאתרשיהממבקשת

שלו·שמלפניהצטיהרהשמרמתאזשכינינומה
 • 47שנתנסתיר-שנהשים

ן 11המשמרת 11אתלכנותאיד

לאלכתובהתחילולאהםאבל , Mתש''דורלהםקראו
לאגםדרםכתש"ח.שנתעלבעיסרכתבוולאבתש"ח
המבק·ואפילו-והציבורתש"ח,בקרבותבפועלהשתתפו

 , nהפלם"דורלהםקראו ;לכןקררםערדאותםבילו-וים
שםעלבאץרדורלהםוקראו ;בפלמחשרתולאדרכםאבל

ואשרפועלים,בספריית 58בשנתשיצאההאנתולוגיה
משרד·-11רמספרים 18 (מהםרביםיחדלראשונהכרכה
אחדיםסרפדיםבהכללוהאנתולוגיהעורכיאך ;וים)

שעלהקרבנו,אבאכגרן-בארץנתחבנולאשבוודאי
הבירגראפיהשמבחינתרבים,הזכירולאומאידך- 27בגיל
יצחקאבנרי,אורי :(כגרןלהיכללהיוזכאיםבהחלטשלהם
אמציהבר·ירםף,יהרשגעאמיר,אהווןאררפז,יצחקאורן,

(פרציו),וכסלוישראלהאזרחי,יהוהדברנדרריין,חייםבדלם,
ראובןקנירק,יורםקמחי,יגאלקינן,עמרםנאזל,בררך
לכן .•רערד)-שריראשרשנהשיף,מידרשדה,פנחסקריץ,
השירךועצםבחסר,לרקהאבץרדורהשםגםלינראה

שנרילהיותעשויהעלהירגילהליהדמקרםלפיל"משמרת"
האמבקודרםרפרילהםלקרואאיפרא,מציעאניבמחלוקת.
לפרסםשהתחילמיכלזאתכותרתתחתולכלוללטצואמת,

אחזרתושניםהעצאמותמלחמתלפניאחזרתשניםסיפורת
אחריה.

"כמר·וחשיוביםעיקרהאיכותשבספרותלהסביר,צררךאין
הסטאטיססיקההובהאלאובאמתלהסעות,עשויםיחיים"

אלא"זמעירת','מסקנותלהסיקכדי-עדייןהחלקית-
כאיור.רק

המש·ראשיתשאתהסענה,אגבהנ"להמספריםאתהבאנו
מבחינת-לראותישלעצמאותהמאבקזרדסרפדישלמרת

שנתובמשך 1944שנתבסוף-הקוראיםשלתחושתם
והרצופההתלולההעליהמןמתבקשתזאתמסקנה . 1945
רכן , 44בשנתהחלהמשמרתבניהסרפדיםפרסומישל

 :הססאסיססיקהמתוךמסתברים~אינם"גורמים"מכמה
בכתבי·עתבעיקרהסיפוריםהתפרסמו 44שנתעד • 1

"גלירנרת"(כגרןיחסיתמצומצם,קוראיםחרגאלהשיגיער
שללספרותבמוספיםנדפסיםהם-44מואילור"גזית"),
 ·הרחב.הקהלאלשהיגיערהיומונים,

שערודיה,שחוללוסיפוריםכהמנדפסושנהבאותה • 2
ר"שלגר"העיניים" ,) 6,44 (מרםנזרןליגאלשרב""לילכגרן
 .) 3.5.44 (שמירלמשההמרחרקה"על

(מכתבהראשוניםהפולמוסיםנתחרללרזאתבעקבות . 3
מאירשלפולמוסדברימלנין,מיעקבשמירלמשהגלוי
השניים·"הקילומטרסיפורובעקבותשמירמשהעםיערי

עשר"),

ה·"ילקוטשלחשביההחוברתיצאה 45שנתבקיץ . 4
שערר·"סיפורישניגבללרבהתשרמת·ךבועוררהרעים"
סתיו"ר"ליללשמיר,השני"("הגימגרםבהשנכללודיה"

השלישית,החוברתבעקבותהיבאה 45ונסתירלמרcכנזרן)
אנשיאתשהציגלשמיר,זרדי"בני"עםהמניפסטרבה

אידיארלרגיה.בעלתכחבורההחוברת

בהםשמדוברהסופריםהםמי
 ? 47שנתעד

 ?המשמרת"מתחילה"מתי

הואשהלואזאת,למשמרת"שירי"שבוודאיגלע,דזרובבל
נולדבאץר','"זרדבקוץבונכללהפלמח""ספראתערך

-1929בהראשוןסיפורואתופרסם-1922בעלה ,-1912ב
לאשעדייןהראשונה,הסנוניתכמדומניזאתב"במעלה".

סיפוריוים vמרפיהשלושיםשברתמאמצעהאביב.אתהביאה
סיפוריומצטרפיםשנהכעבור ,) 1912(נולדבר·ירםףשל
סיפורי-שנתייםכעבור ,) 1920 .ב(האזרחייההדושל

רכן ) 1916 .ב(םמילנםקיויזהר ) 1917 .ב(שריראשרשנה
 .ב(אבנריאורישלכרפררטאז•רת"המחופשים"סיפורים

האר·שברתתחילתרעםארםטרמן','"יוסףבחתימת ) 1922
שמירמשה ,) 1915 .ב(קחמייגאלסיפוריגםנדפסיםנעים

לאעדייןאלהכלאבל .) 1917 .ב(שיףומידר ) 1921 .ב(
חד·"משמרת"הבמהעלערלהשהינההתחרשה,אתחוללו
 1944שנתבסוףכמדומניבכךלחרשהתחילוהקוראיםשה.

שלזכררנםולפיזכררני,מיטבלפיזאת- 1945ובמשך
שא·הפרסומיםשמספרילי,נראהאיתם.ששוחחתיאנשים

ארתה.ומסביריםזאתהתרשמותמאשריםלהלןגיא

"סטאטיסטיקה"מעט

התמר·מתקבלתומהםומאספיםכתבי·עת 22כהעדבדקתי
כתבי·כהמנותרוכיאמנם,חלקית,תמרנה-הבאהבה
שיבריתשנהלאשבדיקתםמשעראניאךבנדקר,-שלאעת

כולליםהמספריםכה.עדהמסתמנותהמסקנותאתמכריע
המשמרתסרפדישלוביקורת)(סיפורתספרותייםפרסומים
 :רעליהם

םםפרשהנה

הפםרדםים

נשהה

1943 
1944 
1945 
1946 
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שרבהינהםמילנםקי.~זהרגם-המבקריםובעינימרסנזרן

-הנ"להעתכתביפיעל-חלקית"םטאטיסטיקה"מעט
מספרמבחינתהשרביםהמחבריםפרסומיאתלהדגיםכדי

מתיח·המספריםכלוהביקורת.הסיפורתבתחוםפרסומיהם
 • 47דצמברשעדלתקופהםים
 9סביבמדרכי 34שמירשז.ה

r. 8שחםרדדי 25שיףידד 
 7סמילנםקייזהר 22מדםנזדןיגאל

 7בדלםאמצהי 20שריראשרשנה
 6תמוזבנימין 19הנלדיהודית
 5מגדאהוון 16-ניצןשלמה
 5מגדמתי 14האזרחיהיודה
 5אורן,יצחק 13קחמייגאל

 5ברנדררייןחיים 13בן·אמץררן
 3תלמימנחם 11שחם!תן

 11-אמיראהוון
ישכןאח.ד-כל 2-קרץיוראובןשהדפנחסאבן,יוסף
שנתסוףעדאחדסיפוררקשפרסמומישלארוכהשררה
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אחדיר ;ביקורתמאמרי 24ברעסקו 47סוףעד :םמילנסקי
האזרחיוהיוהדשריראשרשנה ; ) 8 (ושמיר ) 10 (מדסזנזרן-

לאאף-השארביקור.תמאמרי-3-2באחדכלנזכרו
 ,באחד.
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יוצרתוכתיבהסדנא

שירה
 23 75 86םל' W,ת' 43,פשירןובהר'"ורנית"בלהיו

"מבפנים"

הרעים""ילקוט
(חלקית)"במעלה"

החומה""על
 5לספרות""מחברות

1937 2 
1938 9 
1939 4 
1940 6 
1941 8 
1942 9 
 :כתיב·הטתולפי

 83-"שממר"
 50"האץר"

 46-"גלידנרת"
 40"דבר"
 26"גזית"

 14"במאבק"

בהםונצמאושנבדקווהקבציםהעתכתבישארהםואלה
שנתוני , 4) ("מאזניים" :פחדתארפרסומיםארבהערק

 ,) 2 ("אופקים" ,) 3 (העיתונאיםשלהשנהספר ,) 4 ("דבר"
המרבה""מעט ,) 2 (הצעיר""השומר ,) 2 (הפועלת""דבר

הצ·"הפועל ,) 2 (ושלרם"מלחמה"בין ,) 2 ("עמיר" ,) 2 (
 .) 1 (סופרים""דברי ,) 1 (עיר"

 ."המשמרתכגרןנדרפים,ושמדתצעירה""ספררתהמושג

-1901בביאליקכתבמאזהביקורתאתמלוויםהצעירה','
השנתיותהסקירותמןאחדותבדקתיהצעירה"."שירתנואת

שלהשנה-ב"ספר :העבריתהספרותהישגיאתהמסכמות
"השממרתאנשי ) 1942 (תש"בלשנתלמשל,העיתונאים','

 ,) 1899 .ב(אבן·זהבארי ,) 1881 .ב(כהןיעקבהםהצעירה"
ב.(שנהיםסבקאי,דארהישלרםש. ,) 1900 .ב(חבסברכה
כלל.הצעירו,"ב"שממרתמדוברלאהבאותבשנים .) 1904

 :נאמר-למשל-בתש"ר
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