
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 
1947 

 'ויגאלשמירמשהעדמוהציובריתהלבתשומתבמרכז
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

סבת,שבתיזרירי,צביגלבוע,אמירגלאי,בנימין :נגדן , 47
 ,שאנן.ואברהםיונתןנתן ,

הבי·מאמריאתנבדוקאםמתקבלת,לחלוטיןשרנהתמונה
יזהרבראשצועדכאןהנ"ל.הסופריםעלשנכתבוקדרת

אחדיר ;ביקורתמאמרי 24ברעסקו 47סוףעד :םמילנסקי
האזרחיוהיוהדשריראשרשנה ; ) 8 (ושמיר ) 10 (מדסזנזרן-

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

ישרכןמלאים,אינםהשמותרשימתרכןאלהמספרים
לעצמאותהמאבקלזרדהשייכיםאחדיםסופריםכילזכור,
נכללוולא 1948תחילתלאחררקדבריהםאתלפרסםהחלד
 ;סבר)ואלכסנדרויונתברטובחברך(גנדןבסקרעדייןאיפדא
מירח·"בעהיאחדכלמהדריםשהםמשדםנכללו,לאאחרים
אוריארחזנרבור-חהמאדבר·ירסףיהדשרע(כגרןדת"

אבנרי).

המאבקדורסופריאתהמבקריםגילומתי
 ?לעצמאות

השנים.אבותןה·נ.ק.דר.ד.ארש ) 7
חיל·הפשרים.מפקד ) 8

םמפר

פהםררםםי

14 
24 
49 --, 74 

114 

10 
9 
7 
7 

1, 

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
n תש"ח,בשנתחדשיםמיוחדיםקוויםגילתחלאהעבריתפרוזה

עברית n nפרוז nבדפוס,ספריחםהוציאולאחדשיםמספירם

-,, 

19 .,, 



-
 •••שופטן)הזז,(ענגון,גדלויםע"יהדרוךבמעלגסובבתהחדשה

צעיירם,סופריםשלגששניתסטיהשלסכיוןנעשהושםפהרק

סטואןהחדש,הא"יהריאליזםשלהאוצרלברשתאםשנלכדו

הופיעהשנהבסוף •••להברהשמעברכוחותואלהתעלומהאל

שמןנבג""באפתייזהרס,צעירמספרמאתקטןפרוזהספר

 •••עליולברךהראוי
 ,:נאמד ,בתש"זשנה,כעבור
ר oשהצעיירםמסופרינובמהנםהוותיקים>(אלאליהםנתלוו

בהםיש •••עליהםלפסוחשאירונובילותגדוליםסיפוריםסמו

ממשימינושלא"יאתלנונתנוהם •••עידודבשורתמשום

 •••חירותהלמען •••היצירהאוןבבללעינינוהמפכרסת
הצעירים,שלשמותיהםאתלהזכירבאהסקירהכשבעלאך
אתאזשפרסם ) 1899 .נ(ראלנדרדראובןאתיחדבררךהוא
אתאזשהוציא ,) 1906 .נ(אריכאיוסףעםהיום"פנה"כי

מרסנזרןויגאלנגב")("בפאתייזהרס.עםיצרים","בעלי
תש"ז,שנתבסקירתתש"ח,בשנתדקכשק").("אפודים

בהדניםשאנוהצעידה"ל"משמדתכדררה"הנדה"ניתנת
 :כאן
 •••(של)לתופעהעידםאבוהאחרונותהשניםבשנתיים-שלושרק

הנני •••מעודדתתופעהעל ...אבץרההגנהלכוחביטוימתן

מספ·הופעת :והיא •••;,קדיתנובראשיתבאןלעמודרוצה

המ·החיזיוןעללעמודניסולאעדייוהצעיר,הדורמן •••וים

ואשראברץ,וחינוכושלידתוהציער, •••הסופרשלבמינויוחד

 •••מלבתטיםהתחילולרעה,ואםלטובה.או;נהמיוחדים,סימניו
ממששלדדינה"דדנושכבדמהם,אחדיםמרנההואולהלן
בצי·מע~)אךנודעו(ארנדועולאאולםהספרות,בהיכל

המס·אחדים."וערדמרסנזרן,יגאליזהר, 'ס,שלו,יצחק :ברד
עלדעתהנתנהשהביקורתהיא,לעילהאמורמכלקנה

אךכיחידים,הצעיד""הזרדאנשימביןומעטיםאחדים

 , 47שנתבסוףדקכ"משמרת"אותםלדאותהתחילה
הקוראים.מןרביםבקרבזרתחושהשבשלהלאחדכשנתיים

ההיקף--,המסקנותהפולמוס,
 :יחידותיצירותעלתחילה-פולמוסיםכמהניטשומאז
"השובי"עלכשק","אפוריםעלהרעים","ילקוטעל

הפולמוסיםבמרכז ;וערדגבר""דדךעלחזהע",ר"חידבת
נע·סמלינסקי.ויזהרמרסזנרןיגאלשמיד,משהעדמוהאלה'

התחילוואילך,החמישים mשנמסוףיקר 1(בשנים,כהמברד
זמורה,קרדצרייל,פנראלי,(כגרןהוותיקיםמןשוניםמבקדים
שק,דמרק,דשביד,(כגרןהצעיריםומןוערד)קדמומיכלי,
אחדיםשליצירתםאתכוללתהעדנהלהעריךרעוד)מירון
הסופריםאל :ככללהמשמרתיצירתושלהמשמרתמבני

וחנוךמגדהאווןעתהנוספולעילשהזכרתיה"מברקדים"
עלודלות,עושרעלרכשלרנרת,הישגיםעלדוברברטוב.
עלונמלטת,מגריסתספררתעלרנאטרדאליזם,דיאליזם
הליכהעלרה"אנחנר",ה"אני"עלערכים,וחוסרערכים
מקרדיותעלומלאכותית,מקרדיתלשרןעלועצמיות,בתלם

הסופריםחשמתאלהדבריםהתיחסרתמידאך ;וערדוחיקוי,
תמוזבנימין(בתוספתשבעהאלהיותרולכללעיל,שנזכרו
לכלספריםחמישה·עשדעדעשרהואלסגד)ושמפחת
היותר.

מספרים, soכ· 1955שנחעד"השממרת"כוללתלעדתי
רמא·קטעי·פדרזה<סיפורים,פריטים-2000רכספרים soכ·

תדאה,זהחומדשלסקירתובכחבי·העת.ביקורת)מדי
היוכהעדזהבנושאשעסקוהמבקרים:שמסקנרתלעדתי,
יתבדרלדעתימסריימים.בתחומיםודקבחלקןדקנכונות

המאבקזרדספררתאחלאפייןכדייותר,רחבהמבדיקה
הסגנוןהגיבורים,העלילות,הנושאים,מבחינתלעצמאות

"קטבים"ברששיב!'מרדל"לכחרדטובהעולם,השקפתאר
חמרמש,ארמשולששלגיארמטדיחצרהראיזונניחאחדים,

 _ ________ ._ת-'-רד=גי~מגמרת-מסמליםשקרדקרדיר
----- Tתש"בשנתה"קטבים"

מאתספריםשבעהשמרתבאיזכרדזאתלהדגישאנסה
כההם :תש"זאחת,בשנהלארדשיצאו.המשמרתסופרי
לכולםחובתוידיולצאתלהכלילשהרוצה'מזה,זהשרבים
ועדיףניוחד,וסתמינמרךמשותףמכנהאללהביאםיצטרך
הקטבים","מודלבעזרתארחםלנזרק

תשעה-בסער""עננים :האזרחייהוהד :הםהספרים

בניוהמרריהבריטילצבאהמגרייסיםמהרריכולםסיפורים,
-בגבעה"אשד"החורשה :יזהרס.שבעודף.משפחותיהם

יגאלההגנה".ר"בעירתהקיבוץ'רקעעלסיפוריםארבעה
ב"ארהל".הוצגתנ"כי,מחזה-ער"א:שד"תמר :מרסנזרן
מעשירעלבחרוזים,דומן-מרזרבי""תחליף :שיףמידר
 ;מחבריואחדשלהלריהיואחדילפניבמושבהנוטרשל

מידרמאימן"."אנימעיןשהואדבר""סוףמצורףלדומן
ה·היימהררייבעיקרסיפורים, 25-בליעל""נבי :שיף

עלרומן-כשזרח"הלך"הוא :שמירמשהבעיר.צעירים
 :שרידאשרשנהרהפלמ"ח.הוותיקבקיבוץהחייםהרריירקע

מן-מגורןשלהםשהרקעסיפורים, 14-הידוק""היאור
בקרלרדאדר.חלומייםנרפיםהשראה,איזכרדרמחר"ל,האץר
עללגלוחירכל"דיאליזם"זאתבספרותשישלט~רן,הרוצה
"רומנטיקה"שלמנרגזים"קרדקרדים"אר"קטבים"גםנקלה
-אינגםימצאחברתית"ל"גישההטוען ;"סרריאליזם"שול

גםימצא-ספרותיתללשוןהטוען ;גמורדיררידראליזם
-ארחהימצאאכןלאקטראליזציהלמגמההטוען ;מדוברת

ארהישגיםארערכיםאחדיהתררכן ;היפוכהאחגםא;
וניגודן.חרפערחרחבה,קשתימצאתמיד-כשלרנרח

ר"מטרפ·"ממוסדת"חיתהזאתספררתאםהוויכוחגםאגב,

מןאחדשלכלמנפיהכרעה,ללאישאר ~לאארחת"
אי·ושרבהקורא,אלבדרכולחיוטיושרנהגודלההיהנ"ל
אףנמכרלאבליעל"מ"בנילמשל, :להכלילהיהי.אפשר
הלךמ"הוא ;ונעלמוחולקוהעותקיםכלאך-אחדעותק

יצאו·השארעותקים,חמישהדק 47כשנחהופיעוכשזרח"
 • • ••כמעטשנהכעבודדקלארד

דרכו)•במחציתהעומדמחקר(מתוך

סיךייהצ

זר
או

לו
קי
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 ·מוראיריס

כלרם"איןהפתעות.איןמת,הכליובש.יזהא
קודררויכרבעחבושהנומ,ךמהם,אחדאמד

דג,ברהחברוובפניבפניוחיכההדוחכחול.
 l'הקץייבראכבד"מתיבראשו.שהינהןממנו, //
לשחק"נלךהיםשפתטיילתמעקהעלונשעןהגברהשאל

 " 1פליפדים
במברברת·מלאחדדאלבכנסרהכביש,אחעבדוהם

דג,ייגנייבחדד,חםהיההדלת.אתאחריהםוסגרומשחקים
עמדומנשהכדרדגל·דישלמשחקלדיעמדוהשמןואלי
כיטעההואאבלינצח.שהג'ינגי'אמדהואבה.םצופה
שלהגגעלקוניאקלשתותהלסכךאחדניצח.השמןאלי
שררת""לאבחרדות,שתישםהיומסמיחרץהעאדס.סמי
ישדא·"סתםדנ,מר,ךלוהחזיר"זונות"לנמרך.דג,ברהלחש

הי:חנצל.הארץתוצרתקוניאקבקבוקפחחסמילירת",
פיק.צביקהשלתקלטישםהפטיפרן,אלניגשסמיצחקו.
אבלמרסיקהזהשלההחייםשכלאמדההבחורותאחת
סתם"צדקת,לנמרךלחשהגברהמשקדת.שהיאאמדסמי

זונות".

הלכוהםלמחרת.לנמרךהגברהאמדהקיץ"יבראמעט"עדר
לבשההיאארוכות,פניםלההיושעברה,בחרדהאיזואחדי
זמרסיקהאוהבת"אתסיגרהי.ועישנהמאדגדולסוודר
הנמוךללכת.ומ.שיהכהבחוהרשלו,באנגליתהנמו,ךשאל
מהלב",שבאהמרסיקהמרתק,"מרסיקה :אחריההלך

ללכת.והמשיכהעברית"מרבדת"אני :צחקההבחורה
"תארחיאליו.כשחזרלנמרךהגברהאמדשיראלית""סתם

"סתםאחרהי".הלכתילאזה"בגללהנמו,ךאמדלעצמי"
 " l'באנגליתאלהידיברתלמה"אזדג,ברהאמדמרמה"
כרבעואחהורידהנמו,ךלוהשיבנטרח"הייתילא"טוב,
איפעם"אףסחררה.לאזההחורףשלשהבחרדרחואמר
אתזוכר"אתה :שאלהנמוךדג,ברה.אמדלדעת"אפשר
צחקהגברההסרט"באמצעארחןשעזבנושמוודיהההן
ינית eפיליארנית eיהזר,הקטנהאחלנמרךוהזכיררםבקול

"אתהפדנסיסקר,מסאןשלהחברהעםשבאהכזה,משהראר
שימושביתלהלכנובמסעדה,אותןהישארנואידזוכר

הואבעיניים.דמעותמשמלושהיועדצחקהנמוך "· .•ו
היולאשהןאמדהואהסכים.דג,ברהלהן,הגיעשזהאמד

מתעסקלאבתולותעם"אניבתולות.היוושהןנחמדות
 :קפאכמרולפתע ,בנמרךהביטהגבדר"ציחקקבכלל"
 " l'משוודיהההןעםבסדרההישהזחושבאחה"תגיד
סתםשהשוודיותבסדר.ההישזהנטרחשהואאמדהנמוך

הגברהאמדהמשפטאתשסייםלפניאבלארחםלנצלרצו
אמדהנמוךאחד",אףינצללארתנר K " :נצחרןבארשת
עושיםאנחנוהכל"בסךאחדאףמנצליםלאהםגםשבעצם
סתםהיושבלעדינוהאלההבודדותהנחרדותלכלטובה

אחוהניחהגברהפסקלה.ן"ערזדים.אנחנו"כןמשתעממות".
כךואחדהחיים""ככה :אמדבדידיותהנמו,ךכחףעלידו

לסרט.ללכתאולירחשנוהערבי"שלב"קפהלשחותהלכו

ההיאחרתוךרדף,מאדמעטחהמ.אץרהיאשי;אלאץר
יהיהשאפשרכדיחורףשישטובואלויקשה.יוחדהרבה
פה"אנחנו :לבנותלומדנרדב.הנמוךברח.ולהחליףלנוח

ההיהים"חרףלדיאותנולמצואאפשר"תמידתמדי".
בחורףבארח.לאהנחרדותשבחורףאלאהגברה.אומד

מחברתהיוהתיירותאולי,ספרים,קוראותהיוהבחרדרח
ושחרפליפדיםשיחקוהםבחורףלאביב.לפחותלקץי,

ל"זמיד"לקולנוע,הלכולפעמיםסמי.שלהגגעלקוניאק
לפעמיםחינם,ארחםמכניסהשמןאליההילשםכיל"דן"אר

ערבשםהיהכשברעפעםהערבי.שלבקפהמרסקיהשמער
מקשמאדנמוכיםכסארת"הערבי"קנהבקץיברזרקי.
יותר.סרבמשהרלדם,היהכשלאלפעמים, jרקדניתוהביא

סתםשזהלנמרךאמדהגברהלשם.הולכיםהיולעשרתו
האפשרותחיתהלשםארחםשמשךמהבעצםשיעמרם,
חברי.במחירשחיםאראצבעלהםיוביאיבראכהןשמנחם

הלילה.כלנ~ףרמנפסיםהנמוךשללחדדהולכיםהדיאז
אבלארחנו"ירימוערדאחד"פעם :ואמרתמידפחדהנמוך
הואארחם.יחפוס.לאאחדשאףאמדהואהרגיעו.הגברה
חשבלאהואלה,מלשיניםאםדקתופסתשהמשטרהאמר

כהן.עללסמוךשאפשראמדהואעליהם.ילשיןשמישהו
דאג.הנמוךאבל

אליהםמצלצלהיההשמןאלייומיים.זים,עבדולפעמים
כללבדדךעובדים,היווהםבקפההודעהלהםמשאידאר

שלםשברעכמעטעבדופעםשניים,ארלילהכשמידה,
היאהחורףהדיכיבחורף.היהזהלעוגיות.חרושתבבית
 •מתך"ערבה

כההאביבאבלהאביב.באקדוםבעצםהקץי.באלבסוף
הדאשרנרח,הציפוריםמגיעותהאביבעםמזהחרץפה.קצר

לשמש.רמחמכררחלבןגרףעםלכנרת,פניםעם
בדבכרבעהכחולהקורדרויכרבעאחהנמוךמחליףבקיץ

אפשרהנמוךשלהנרגעשלפיאומדהשמןאלישמובץ.
שרכבתבהירהבחרהדדואההנמוךהרחצה.ערבתאחלפתוח

מתעלתפהבחורהאלהי.פונההואושמתזפת.מגבתעל
אחוידוע.הואבהתחלה.זהככהלעצמו.מחייוהואממנו.

שאנימהמרחק,"בראי :ואומדיהדכףאחלוקחהואכך
ףכאחבמהירותשרמסתהבחורה ", ••דיכףאיזודואה,

לוקתהואז"בזהמביןבאמת"אחה :בהיסוסושואלתהדי
הואכךאחדהמססת,עידיןהיאבעדינות,יהד,ףכאח

מענניי,תדיכלבעירת,דואהאניבעירת,"הרבה :אומד
סורגתהאצבעות,אתתדאי ,כךכלמחוחהמתוחה,מתח,
 11לסגורה.פנימה.להיכנ!כאחדלאףנרחבתולאעצמךאח

מחייכ.תהבחורה •.•מאד"מעטבעצםארת,ךמביניםכרלם
עינוי,אחועוצמתשרכבתהיאהחול,עלמתיישבהוא

הנמוך.שואל "!"שאמשיך

בניתגבדהיאחמחלפיהוהבחורהיחדהולכיםהםכךאחד
נחקלbיהםדבדךדנ,זמך.שללחדדוהולכים ..הםהמלון.
דנ,ןומקשה",ידזהשליעםשל,ךזר"יפה :שצועקבגברה
הנחוהויפה"שאחאמד"הוא :לכחרהדואומדצוחק

שגםיעדו,שאנימה"אבלאומד,הוא"יפה"מתחייבת,
רחקולאלאכול,מסעדהלאיזונכנסיםהםבדדךמסובכת".

הדיאחלוקחהנמוךמשלמת,הבחוהר .הנמוךשלהמבית
ומשאיהרלומאמינההבחורהמרתק".בסדר"יהיה :ואומר
למלצר.טיפ

דבפוגשהשמןאליהים.חרףלדימסתובבשרבהנמוך
הצהריםאחדלושיחכהלולמסורביקששהגברהומספר
זזיןןןןןשגערויפה,אחתתפס"דה,רא .הערבישלבקפה
בחוהראלניגשהחרף.אלבמדרגותשירדדלנמרךאליאומר

זרד,בשפהספרשקרדאrךנוח,כסאעלשיושבתבלרנדית
הבחוהראבלאליהפונההואצרפתית.אוליאנגלית.לא

בשפהעליוצועקתהיאדקרתכהמאחדילקרוא.ממשיכה
מרת,ק"תרגעיבעבריתלהאומדוהואמביןלאשהוא

אחר,תבחרדהאלניגשהואמהמקום.ומתרחקתרגעי"
עצומו,תבעינייםהחולעלשרכבתהבחורהכחול,יםבבגד
דם,המעקה,אמחודיברמתבונניםרהגייגנ•יהשמןאלי

דקותכמהאחדיהבחורה,אלמדברשהנמוךאידרואים
בקפדונ.תבהשמסתכללנמרךדיהכףאחמראההבחורה

ומצבי!/הג'ינג'יאחאלישואל " l'זהאחערשההוא"איד
לאאפילו"הוא ,אליוחייפההחולמןשהבחורההנמוךעל

ה· " ...בכללאזכרבעלוהיהלאאם , mקכמעטיפה,
שלאאומדאלי "!'מקנאשי,"המ :ושואלצוחקג'ינג'י
גבדאחלובשתהבחוהרהחול.מןקמיםוהבחורהרהנiנרך
במדרגו.תערליםוהםשלההחרף
הגבהוהערבי.שלבקפהגברה mהנמוךנפגשיםבערב
שלו,ההרריםאצלביקרשהיוםגברה ·בקולמספרהואנרגש,

 • ...זיןכזהלו"הכניסואומד,הואשלי",אבאאת"הרימו
 H'lמי l'המז~ן,"איזה

הנאשובחודששלואבאאלבארשהמעידיהמספרהגבוה
"מאיהפלעידיה.כסףחייבהואכימשפטשלולאבאיש
הםמהבכללעוב,דלאהואהדיזכסףשליאבאיקח

העירק"כן, :אומרהנמוךאותר",יכניסועדרממנו,רוצים

ודופקים'וגונבים.לוקחיםזונות.כולםהממשל,,.
חשבשהואקריזהתפסשלושאבאסיפרהגברהח'שחרדים".

הגבהואמדארחם""לפוץצהבית.תיבליפוצץשלושאבא
הביעכךאחדזונות"."כולם :אמדהנמוךארחם"."לפוצץ

מספרכהןאבלארחו,שואלים 'הם " l'משהר"הבאתכהן.
להשיגאפשרראימעצריםכמהעשתההמשטרהיבש,שהבל
עםהגבוה,מיכאלאח"תפסוסרב.חומרשלפירודאפילו
בירושלי,םשמןדגאיזהגםשתפסוומספריםחומדהמון

"כולם :שרבאומרהנמוךביצים".משקשקיםכולםועכשיו
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 •זונות".
הלבהיושבותבידסלחדףהאלהבקניגסתיירותבמשרד
במש·והשביחפרסוםבמשדדהאחתפקידות,שתהיןומדים.

אבללספר,דתסענהשהןמציעההלגהיוהדיות.ביטוח.דד
ושיבספדרשניםשלרשלפניחיתהשהיאאומרתמרים
היאבלונדון,כמרלאנטפלים.שרקנודניקיםכאלהשם

בספדרכן.אזכן,ראםלא,אזלא,אומריםשאםארמדת,
הלבהמנדנדים.ורקקילומטריםאיתןשהולכיםכאלהיש

שלפרוספקטיםערימתעליושבותהןיייי·אחמציעה
הןכילהחליטכבדשצריךארמדתהלגהשמש.עםארצות
יחכה.שהפקידארמדתמדיםאבלזמן,ומ.רןפהיושבות

יששלהמחברהשמעההיאשביוגוסלביהארמדתהיא
לשחותארחךשמזמיניםכאלהאפילונחמדים,בחוריםדווקא

שהיחהחברהלהישיותר.אפילוולפעמיםחשבונם,על
אתשואלותהןמאושרת.וחזרהחודשיםכמהלפנישם

רבסבלנוח.באדיכרחלהן,מסבירהפקידמשהר,הפקיד
למירםלוחשתהלגהאבלביותר.הזולההיאשירוןמסתבר
אחד,אפילופגשהולאכיורןשחיתהמישהימכירהשהיא

אומרתהלגההפרוספקטים.ערימתעללשבתממשיכותהן
אומרתהיאצוחקת.ומריםהיודיםלפחותהםשבישראל'

הםשבשיראלששמעהאומרתהיאשחשוב,המלאשזה
 Jמהבחרדרכסףלוקחיםהםולפעמיםנימוסיים,כךכללא

לפסרד :מסבירההלגהלחח.לאשאפשרארמדתהלגהאבל
אלאאיומים,נודניקיםשהםמפנידקלאלנסועכדאילא

אלד,רגםדבבכלימעטשיטרמפים,עםגםקשהששם
ירוןזלירוןאשדמהפרק.יורדתספרדעוצרים.תמידלא
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