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סתםהיושבלעדינוהאלההבודדותהנחרדותלכלטובה

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

כ

כ

ג

כ
ין

C 
ו

 •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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גההלכלרם.יקהרלאבירוןאםיקרהמהאבלמא,דזולה
היהישאפשרנטרחלשמל,למיקנרסתסענהשאםאומרת
מקומרתאוהבתלאהשיאאומרתמריםאבלשמהר,לתפוס
אומרתהלגהלשיראל.לנסועמחליטותהןבסוףקטנים.
 ••ישמח.שאביה

כשפרתשמדבררתבחורות •הקץיכל •קץיכל .נמשןזהכן
"אנחונ :אומרהנמוךשמהר.מנקשרתחלומותעםשמרנות

הגברהלהן"עוזריםאנחנולכנרת,לעולם.סרבלעשרתבאנו
יורדיםהםכןאחרלי"·לאלהן,תמכורזה"את :מצחקק

מגבת,עלששוכבתבחרדה :כרגילההתחלההחרף.אלשרב .
אלהי.ניגשיםהםמגבת.הפעם , mנכסאעליושבתאר

תיירותמלאהחרףהשםבררןזז,וההואלגברהמסמןהנמוך
בחררה.בשבלילריבצריךלאחסר,לאובחורותבביקיני
 :השפהעתרן.קוראתהבחורההבחורה.אלמדברהנמוך

ארוכות,ארוכות,אצבעותלהשידף.הופכתהיאאגנלית.
מס·הואכןאחרהעולם.עלשמצפצףמיכמרנראיתהויא
"המושואלתחמייכתהיאלדבר.ומשמיךשרבבהתבל
מדברת"אתבעברית.אבלזר,מבטאהמרןגזםרוצה",אתה

לומר.שרצהמהאתשוכחבהפתעה.שואלהואזעברית"
לפיהולןלאהתסריטשתיקה.עברית.מדברתהבחורה
אבאכיעברית"למדתי :מסביהרהבחורהמילא.התיכנרן.

שאדערהצבטכסס,שישוב"ציוניצוחקת,היאציוני,"שלי
ממשיכה " 1הבעויתהמולדמתי.מרהרלילקחואזבערית,
אליק.בסמרןהחול,עלמתישיבהנמוךבספר.לקרוא
הייתישלא"יעדתי-ולג'ינג'ילגברהאמרבקפהכןאחר
מזהוחרץאמוחר.היהכבראבל-איתה"להתחילצריך
-כזההואהספיוראזהמאוחר.אתמקדימההכרגלי,אני,

שלה,בעבריתלוענתהאיתר,לדברהמשיהכהחבוהר
ערדמהמרננת,בהחלםאבלשמרנה,קצתהיתהשאמנם

עברית.לדבריותרקלבוודאיההישלו
שליוההרריםשליהחברים"אבלברבהדששמהאמרההיא

ברנדי"·לןנקראאנחנו"אז :אמרהואנדנד'.'ליקוראים

צחקהז"מעדתן"יצאתלגבהר.וחונהקפהשתההסיפור.
 "!"עשינת :ארתהשאלהואצחקה.שמרגעתכמראתי,
יכולהלאבכללאנימעשנתלאאני"אם :אמרהוהאי
השולחןלידישבלגבהרשחיהככיורןלעבוהד".לצאת
ראםבעבודה,היאשעכשיולואמרההיאאבלאתישל

איתרמדברתשהיאויראההוא,מידיעשהנמוךההוא,יברא

יותראזרצח.מכרתלורגםלהירבץיהואהעבדדר"בזמן
וניגשהממקומהקהמכןאחרשלו.ת•תחתיזיזשהואכראי
סרב"ילדבחייסרב,"לידלואמהרלנמר,ןמאדקרוב
להשמגיעלאתיאמרהנמוךהמצח.עלנשיקהלוונתנה
מינילכלולחכותהערבישלבקפהלשבתמאשריותר

ואמרהביד .ביטולתנועתעשתההיאארתה.שיזיינוטינופות
 •חהר.רכהכהביןשהבל

הבע·מה"אז :ואמרצחקהואהסיפוראתשמעכהשגברה

אבלארתך."שתחפשהיא,שתבראתלן.אלפשוטירחן
לאהואמזהרחץואותרתמצאהיאכלשקור!באמרהנומך
ללכת.לאיכול
הששארתהבחורות"רכלהגברה,אמריכול"לאפתאום"המ
ופתאוםאיפה,יועדלאואניהים,רעלרבקפה,יקולנוע,בבתי
לאאניאבלהתרגזאפילושהואחושבתאנייכול".לא

בטרחה.

 •הנמוךאמריכול"לאפשוטאני"לא.
איחה'.'תתחתן"אז
אלהיבאהוא .מרר.כןכללא .אבלקרה;שכמעטמהרזה

 :אמרהוא " l'באת !המ"אז :ואמרהצחקההויאבערב
הבחורותכלעם"רמה :שאלהוהיאשאברא"הבטחתיהרי

 . " 1באתיואילשהבטחת
שבאאמרהואחכהמ.מדייותרהרבההיאחשב,לעזאזל,

שהואנטרחכןכללאבעצםשהואלומרכדיבערבאליה
רצוה.שאתהאמרתי"לא :אמרההיאאיחה.להתחתןרוצה

 ,,רוצה.שאניאמרתי
מיוח.דבמסרסבערברביעינירםהגעיברבהדשלאבא

וחצר :גרוסברדיהועוי

ןח•חיחנוךמסדראסוף

תרבות,

הרבהמוזרמוזר.באופןלהתגלגלהענייניםהתחילומכאן
הםפעם.אילעצמולתארהנמוךההישיכ;לממהיותר
ההיזהלחדרה.לעלותאותרביקשההיאלה. wלמלוןחלכר
הזמינההאיהאחרות.הבחורותשלכמרלאמפואר,מלון

לראותהיהיכולהואיח.דשכברהםשמקאות.בטלפון
ארוכות.ורגליםיארוכותוידייםשמגעגרףהזרשלחבוהר

למירר"לסאלי,שאמרכמרארתך"אוהב"אני !אמררו,א
קצתזהאתאמרלכובהדאבללכלון.לסרזאן,הללגה,
הכליועדיםאתםובעברית,בעברית,זהאתאמרכיאחרת,
נרכלאז"מצרייך,אדמהברבדהלו.גםאחרת.קצתנשעמ

שפורפותאתהריהמוברבדה"רגע"אמרהואלהתחתן".
ארה"ב.עםארתהלקשרמהרמכזניתביקשהונחירןהטלפון

אניאידאדיריםאלהיםימות,"שאני :לעצמואמרהוא
היתהזרכילקפץו,אפשראיהמחלוןאפילוזמה"אצא

אתלשבורבדיוקלו.התחשקלאובכללהחמשיית.הקוהמ
השמר.אוהראש

הביטהמלכהכמרנסיהכ,כונרהמיטה,עלשיבהברגזה
וצחקה.בד

אליאתפגשהערבישללקפהבדרןמנדנדהכשיצא
עושירהיפהגבוההאמריקאיתעםעושים"המהשמן

שמתחתניםענהראליאותרשאל "!אתןלהתחתןשרוהצ
חראהשמןשאלימזמןכברדיעהנמוךאבלכמרבן.איחה
האהל.בענייניםדברשרםמביןלאאבלנהדר,בחור .אולי
כלרם.מביןלאםשוט
חשקלוההילא.המשמרםאבלבחתיכות.מלאההיהחרף
הג•ינ·היתהחשק.לוהיהלאפשוטמהן.משיהיאללגשת
היתההפעםאיתה,התחילשאתמולמאוסטרליההזדג•ית
אבללעצמו,אמרהגברהעםלשםלבראצריךחברה.עם

אותרמוצאהיהאםאותר,למצואיכולדר,אלעזאזלאיפה
חשבהואפתאוםאחרים.דבריםעלאיתרמדברהיהכבר

מהבאמתזהכאילורג,ברה.עםלדברמוכרחבאמתשהוא
כנראה.זאת,ידעוהאואותר.יצלילאזההריאותר.שיציל
לחופששבאהקטןאשרעםושחיקלפליפריםנכנסהנמךו

עםשםישבהערבי.שללקפההלןכןאחרמ"מסילה'.'
כלאתבאריכותלהסיפרהנמוךזונה.שהיאאתיאתי.

צוחקתשהאילוהיהנדמהוהנמוךהזמןכלצחקהברבדה
היאאםאיתילהתחתןלהלהמנכרן.קצתהיהזהואולילו.

תשרנה.מצאלאעצמו.אתשאלממנ~צוחקת
סרטים.כרכבמשממא.דנאהגברהיהברבהדשלאבא
וטונותלכנרתשינייםשמגלהוחיוךגבהר,לבן,שיערעם
מזריותרערדמשרנה 'בעבריתדיברהואאישי.קסםישל
שהילדיםרצהברבדהשל"סבא :הסבירהואברבהד.של
יהודיים""ילידם ,"קינדארלאן''ידישיעעםיתחתנושלו

שהתגיירהגרהיעםהתחתנתיאני"אזברבהד,הסבירה

קיוויתיאזקומוניסט,גםשההיגריעםהתחתנהאחותירגם

שקרה".המזהוהנהנחת.ליתעשהברבהדשלפחותתמיד
לראותנהדםוהנמוךלוקרצהברבהדצחק.ברבדהשלאבא
עצמועללחשובניסההואשלה.לאבאקורצתשברבדהאיד

זה.עללחשובאפילוקשהלוהיהאבל .שלולאבאקוץר
יותר ,דגיםאכלהכברברבהדאזלברנדד"לרגענחזוראם

שםכשגרהיורק,בנירההואהציירלמשלמהנמוך.שמנים
שהצהירהוא,אותר.שיגהעשהיאאדיאמנות.ולדמה

שנהבמאהיתחתןלאשהואשלהםהראשונהבפגשיה
ילדכמרחודשיםכמהאחרינישואיןלההציעהקרובות,

בעיניה.חןמצאכןכל/לאפשוטהואכלקררםאבלטוב.
עדארתהשיעמםוהואתמידמלרכלנותידייםכפרתלוהיו

רעלבאמנותהמהפיכהעלשלוהארוכיםבנאומיםמורת
היתההאמתהידוי.ההילאהואמזהרחץוגמרייסת.אמנות

לעשרתהמאבלשלה.אבאאתאחר.גבררקאהבהשברבדה
לאמאנשויהיהגםובמקרהנשוי,פשוטההישלהואבא
שהיובחוריםמיניכלעםברבהדהלכהבהתחלהשלה.
כידומים.ורקכאילו,רקאבלשלה.לאבאדומיםכאילו
לקרסוליו.גמעייםלאשהםמהר,דיואפילוראתה,ברבדה

כמרכסףביזבזההיאכלום.להאיכפתההילאכברואז
המרןללמודהתחילהמזה.'שנהנתהמפניפשוטמשוגעת,
להדמחוגים.מיניבכלאוניברסיטאותמיניבכלפעמים

שדיוח.ליטהוהיאלהנמאסכןאחרשנה.שרםשנהפה
לאמהזלמהדמהעתה.לעתלפחותשלמדה.בהמלה

בבוסטון,ופילוסופיהמישיגןבאוניברסיטתביולוגיהןלמהד
סיכולוגיהפללמודגםשהתחילהליונדהמבניו·יורקאמנות

אחדסיפוררקלהחקיבסרחה.לאאניאבלבסםנפור,ד
פשרםתרםאבלהכושי.תרם,עםהאחרםי.מכלשרנהשההי

ראינםליגנםיתיפהשהיתהמזההג;ועלםהואעליך"שםלא
אחתפעםלבנות.עםהולןלאהשואאמרהואועשיהר,

ב.עזכןואחרלבנות,לזייןשמצררהאמרתרםכיחידשכבר
שלאאיד ,לראמהרשלאמה ,ממנוביקשהשלאכהמאותה.

לאפשרםקרה.לאדבררשום ,לעזאזלעצהמ,אתהשפילה
אבלאותי.תשחבימותק, :הלאמרהואלו.איכפתההי
לפניכבר .ההיזהזה.אתלעשותזמןהרבהדילהלקחזה

ליבין·נסעהכןאחרבמישיגן,ההיזהלפחות.שניםארבע
רזההעולם,עלמצפצפתהיאמאזלראותו.לארקיורק,
 .מתכוונתאנישלד"אבאעלמשארחוץבקלות,דילההולך

אבלכרגיל,בערב,הלמון,לביתאבה~מוןהערביםאבחד
הר·שהגברתכלומרואנדי"שברבדהלואמרויהמלוןבבית
מעטפהפותחהאומכתב.לוהשאירוהם .נסעוקרימןאדון

לבחורההפתקעםרץהואאנגלית.כתובפתקבהומוצא
וידעתשהיאלונדהמהערבישלהקפהבביתשעובדת
כתובמה"תגדייצווחקת.הפתקאתקוראתהבחורה.;אגלית.

מסביבישוביםשכולםעורמהמתרגז,הנמוךמהר"שם,
מת"שלהשסבאאומרת"יהאבר.ומסתכליםלשולחן
סבאכילטכססחוזרתשהאיאומרת"היאהבחורהאומרת
לביקור'.'תקפוץלטכסספעםתבואשאםוכרתכתמתשלה
מסתכלתהבחוהרהנמוך.שואל "!כתובתהשאיהר"האי
בשלילה.רעדנההניירצדייושמניהמעטפהצידימשני
הנמוךלהתחתן.רהצכילוהגיעשזהואומרצוחקהגבהר
אניהמ 1להתחתןפתאום"המ :ואומרעצמואתתופס

לושתביאמהבחורהמבקשהואיתחתן'.'שאנימשרגע
לכלבקבוקומזמיןשרבלהקורארגעואחריקונאיק,כוסית

צוחקיםכולםהחופש'.'"לחייאומרהואששיתו.החבר'ה,
בכברד'.'"הפסדתלולרחשהוגברה
הלכושכןכיווןריקות.בידייםשמםחזרולים.ירדובבוקר
חצקוהגבוהיפה"ים''איזה :אמרהנמוךהערבי.שללקפה
כייפה,באמתהיההיםאבלשירים'.'תכתובמעט"ערד
יכולהגברהגםהיה.לאכבראורגםחשכה.חיתהלאערד
שמתניי·רקלראות.יכולאחדכליפה.שהיםלראותהיה
שותק.דנ.מוןשמורר'.'כמו"אתהלנמרןאומרהגבהרשים.
לשתוק.מעדיףהואאבלמשהו,לומררוצהההידווקאהוא
המ·יותריפהיפה.באמתהיההיםאבל ?לגבוהיגידמה

אומרוהיההיםשפתאלהתיירותאתלוקחשהיהפעמים
נושקהיהכןאחרמתרגשות.היוההןיפר"יםאיזהלהן
רעםהקור,עםמירושליםיותריפהיפה.היההויםהלן

שלמאלהגבהריותרשלהןשהתעריףהירושלמיותהזונות
חרשלהןשאיןהירושלמיותהבחורותרעםתל·אביב,

הומור.

הים.חוףעלתיירותאידשש.כעמטלקפה.יגיעומעטעדר
בחאתנעלמופשוטהןאבלנחמדותדישתייםתפסוכבוקר

אתבולעאבליפהשהיםשובלומררוהצהנמוךהשעות.
מחליטכןחארלעצמו.חושבהואיפהיםאיזההדברים.
חבריםלאבדכדאישלאחושבהואכיולשתוק.להשמיך

זברנהדשעושים.המבגלללאאפילושאומרים.מהבגלל
תמחתןהיההאםלעצמו.חמייוהואאותה.שאיבדמזככסס

רגעאחריאבלשלא.בוודאילא.ערבההוא !ברבהדעם
רצתהבעצםמהשכן.שכנראהעצומ,לביןבינומרהד,הוא

שאיננועצמו,לביןבינושובמהדר,הואןממנוברבהד
בה.ונזכרשבהואברבהד. 1רצתההאיהמכ-ן.כלמבין

לאשלההכתובתאתאפילו'חושב,הואמוזהרבחרהר
שסבאזהעלמפןרקחץרכלוםהשאיהרלאבעצםהשאירך"

ואולימת.לאהואואוליסבא.להההילאואולימת.שלה
הכלהברית.מארצותפתאוםשבאשלהואבאמזמן.מת

 ..שמרנהלונראה
שולחןסביבמתיישביםהםהערבישללקפהמגיעיםכשהם
שואליםהםניגשת.המלצריתהבחורה,הים.אלהפונה

יפהךככלהיםאבלככה,"ככה :אומרת .והיאלשלומה
נעשוכולםהיום,קרה"מההצרות"כלאתשוכחיםשממש

הנמוךביהר.להםומזמיןוצוחקהגבוהשואל "?שמוררים
שותק.

מעצר.פקודתעםהגברהשללביתבאובבוקרלמחרתאבל
הסתבר·ארתר.חקרובמעצר.ישבהואשעותושמונהארבעים

הואאליו.הגעיו .הםאישכהוחומר.עםכהןאתשתפסו
וגםלגבהרגםדאג.הנמוךבמשטרה.שעותעלשעותנחקר

ימים.באותםבחורותעםהתחיללאאפילוהואלעצומ.
ידעשתמירואמרהערבישלבקפהוקוניאקביהרשתה
אותם.יתפסורף 6שב

ה·שלבפקההגבוהאתפתאוםרואהכשהואיומייםאחרי
אומרהגבוהשחמה.מרובלעשרתהמידועלאחראערבי
אותר"הרימו :כהןאתשדפקוחושבשהוארקמזהשיצא

שכברכיווןככה'.'מזהיצאשדר.אחשובלאאני ,טילעל
לסרס.ללכתמחליטיםהםהחוףעלתיירותואיןערב

א,מ,הנמדומתפשטת.בחררהמלא.כמעטהא,לם ,., rל"זמי
הםכןאחרסחורה.לאשזהאומרוהגבוהחתיכהאיזו

אחרמהשר.להמסבירוהבחורמתפשטתשהבחוהררואים
דבריםלהשמסביראחרבחורעםשרכבתהזרהבחורהכן

וחצוקהראשונהבשררהמשיד:נ~צועקאוכלת""זאתדומים.
בחורערדעםשרכבתההיאהבחורהכןאחרבאולם.נשמע
לא"זאת :צועקאחרומשיהודבריםלהמסבירכןשגם

מחצוק.מתפוצץהקהלזוללת'.'זאתאוכלת
הםהים.לכיורןשרבהולכיםהםהאולםמןיוצאיםוכשהם

יומייםשהיהדג,ברהלאביחיודלשירן.ללכתרוציםלא
שאפשרמלוןביתלאיזההולכיםהםהכי.הכילאבתנאים
המלוןביתמולובאמתבלילה.גםתיירות.שםלתפוס
הםתיירות.כמרנראותלפחותאותיירות.שתיים.יושבות
ממקוםשהבחורותמסתברקצרהשיחהאחריאליהן.פונים
מלוכסמבורג.בחורותלהןהיולאפעםאףלוכסמבררג.מוזר.
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עיראiכיוצאישלתרומתם
 .כארץהעבריתלספרות

חקקלב

עלהבמספר,-125000כעיארק,יהדוישלהמרכעיובםר
עימההבאיהזול,יהי . 1953-1948בשניםלאת

 ,) 224 (מהנסדים ,) 490 (רואפים-רביםמשכליים

לכ·מגעישמספרםבספרותעוסקים ,) 716 (מחנכים
שנלודובניהםעםחיד ,אבתעיארקיואציהיוו 1969ב" . 1500
 .) SOO,222 "כ(היהדויתמהאוכלוסיה 9%כ"כאן,
שהיגעיוסופר,אומשוררמקרבההקימהלארע'יזזוגדולהערה

מביןביותרהחשוביםעםאחתבשורהאותםשיעמדיולהישגים
שלהספרותיתמיצירםתהמתעלםאזת,עםאבת.שקמוהיצורים

 •בספרותנוחיונימחלקמתעלםבשיראל~אצוי·עיראק
בסם·חללממלאיםעיל·ריםשנכתבוהקצריםספיורים mהרומנים
אתהמזרח,עחתבןסופר;תופסכצירלרמיםאנודרםכרותכו.
והלש"לאתהעליהיאתאברץ,הרעותיחסיאתוגולדן,הרעות
צורןלביןלאתאההבהשביוהמתחאות ,עותרבניעלכרתיה
היחסיםבמשיורוביחידובה,החיםיגמילוייכמהעלהמחאה

המואצארץאתאלהרומניםמאתרםי ,לכןנוסףרעהות.ביו
עורביםיהדויםיחסישלחשוביםאוספקטיםבה,היהדויםחייאות
אלהעל·רייבהםמתאוריםבעיראקהחיםידורךהתרבותשול
אתלהדגיםעשויהאףאלהרומניםשלקריאםתאותם.שחיו

השינויואתעיראקיוצאישלהספרותיםיבהישגיםההתפתחות
כלוכטסשרו ,,,,סרפדים,שניאצל :וגבישהבטוןבנושאים,

החושף ,ותקופנינוסה. ,רןארשמרומןמעברחלכיו.באל,זבםו

מרוככתלציירה ,באתהרעותחיוסיהקליםiדדרכיגמעורתאת

להלקאהגםפתיחותוגמלהאבינריבריאוליססיםהדנה ,יותר
 1שלמיזוגבמיטבההאימגלהליישרה,אבשרדעתית.עצמית

ומערביםי.מזרחיםיאלמנטים

יצוריםהיו , 1961ב"כברעבריתדיברועיארקמיאצוי 57%כיאף

שלםוזמיר,שלמהכמואחרים,בלבד,בערביתליצורשהמשיכו
כיאףבעברית.לכתובהזמןבמשךעברוזכאי,אוהווןכתב

כברעבריתלרמרהיצורים,שכבתוביחידועיארק,מעולירבים
כשעלקשה,היהלאחרתאחתציירהמשפתהמעבר~ולה,
עולישלהחמוריםהחיםיתנאיהתווספוהמקובליםהקשיםי
שהערביתלכןשגרם ,יחדוריכוזםהחמשייםבשנתועיארק
יצירהמאצויםאנוזאתבלכשלהם.רביםתקשרותצרכיעלענתה

נירפרסם ,למשל ,כן .צקרזמןתוךעיארקעולימזסלבעברית
אחרוןהחמישים,שנותבארשיתכברסיפוירוארשוניאתס mש

רל"ר"המעברה" , 1957ב"הארשוןשיירוקוץבאתפרסםזאכי
זמירשולמהבאוו,לאחרשניםתעש , 1964 ";נדפסבלסשמעון
 ·אחר·עשרה , 1961ב"לענף"מעבד"הקלובקוץבשיריואתמפרסם
 .באוולאחרשנים

בלסלשמעוןו"התבהרות"//המעברה"

 ,.שעניינםעיארקיאצויעל·ריינכתבורומניםרעבהא
 :בהעיארקיואצישלוקליטתםאבתהרעותיחסי

ת"א,עוביד',("עםבלסשמעון ,,,,_אמת"העמברה"

("בוס·מיכאלסמיאמתיותר"ושווים"שווים ,) 1964

 _(אל"ף,רבידדויד'ראמת "גבדרי"קפה ,) 1974ת"א,תן",
לאסוב,סעם(מעטמיחקקלבר'רמאתו"האמיצים" ) 1975

בלסשמעוןאתמברכתה"עתון"מערכת
היצירה"''פרסקבלתלרגל

משוגלםכאיוענייניםכ,אתלכלכלתרעולאלעולםוביסיביםי;
 ,) 184 (דמוקרטיים"בחיים

 mאומרפתגמים ,הוויתאיורימנהגים,משוליבםבלסלשברואמז
לשווםמאץמישהספרחלקיברובעיארק.יהידושלחוכמה

עקיפםיאפיתאבצמעילרובאמופיינותהדמויותאמופק.םתעל
ותדלורסיבבתןהחציוני,מארןהליכותיהן,מעשיהן,תיאור-

אבזרוא.כזבהתאיוראתמגריל mלהוהעברביוהעימותתיהן.
י ;דמתויותאיורעל·רייברומןמשוגיזרן.רא,ררא,הרבה.הנכספת
גבללריגלםויביםי,גילוייםנחמןנאצמהרעה,מבנילשילוית
מודברתמערביתהמתורגמיםלשתצוירופיבניביםשימוש

 m"ם ;לאחיו"עזראושילבא-ל·לבהיינו<"בעיארקלעבירת
כשבתןהרומניםרשאוןהאו"המעברה" ,גב"ר)אתשברבנו

בה.עמרמםעלמאחהנשמעתובהםבאתעיארקיאצוי.
זמרותעומדת ,""התבהרותבלס,שלהשניהרומןשלבמרכזו

אובגרשואורעב,שלשויםבןכבשייםמהנדסדרורי,יעקבשל
עצומאתלהכירלודמהאוהימיםששתמלחמתשבמהלןלילדה,

לחנתה·ממבוכהציאיתומרבריותר.לאצתלומאתפשרוכןיותר
עלושהפעתההמלחמהאמורעותרקעל,מסתמנתנפשיתרות

דרור•.יעקבשלהסירייתבסביבתוהמתחוללרקעערל ,וא.ץר
לוברגcש ,כללדערתליחסיקשורותאינןדרוריעיקבשלבעיותיו

 ltלראינריבריאוליססיותהןשדמיוותיוזה,ברומןזכראיןזה

אינודרוריעיקבלשהעיראקימואצווסלמות.עדרתליציגנערח 1
חשובשכחארנזכרהאוהיותרלכלחייו,עלזהכהאוזנישפעי

לצהשבלאחר ,לארץעבלרתרעביארק,שאשהיראהובהנערהעל
שלעממיקבעציובהרומןשלעיקרובינהים.חצץחזהשעל
לציורסובביול,מקשרתששתיקותיוגבר ,דרורישלהנפשחיי
שהאולחשובמהםלכמהגורמתהחציוניתתנהגרתו mעמו,קשר

ב"התבהרות•בלסלשלשונודיר. nובלתי·בעצמובסרחשליו,.

 mדמ ,ביותרמורכבתרמותברומזלתארמצליחוהואעשירה,
והעמדיהלשההאישיהחופשעלהאשליהיאתניפצהשהמלחמה

זאת.מדבריותלהיחלץהצורןומולבדידותהמלואותה

ו"חסות"יותר"ושווים"שווים
מיכאללסמי

לספרותעיראקיהודישלתרומתםעלמקיףמחקרמתוך •

מור'iושמואלפרופימשלהאחרוכ;םבדורותוהעבריתהעריבת
 .חקקולב

שיריםגםפרסםחקקלב ;ההראצהבמהלןשרבזהרומזיוזכר
כתבאלהלרומניםנוסףכינסם(.רסרםשרנותספרותיותבנמרת'

רומן ,) 1972פועלים,(ספרית"התבהרות"הרומןאתבלסשמערן
מיאכלוסמיבו,מופעיאיברהרעתישהנאשובימינוישארלחיי
היהודיםמחיי ) 1975 ~עודב(עםהדקלי"םביו"סופהאתכתב

חב· ·אתהמאתראבץרעהרביםמחיירומן"חסרת"אותבעיארק

 'וחבירעורביםיהדויםלשוהחברתיותהפלויטיותוא.שייות,עירת
מסיאצלהןחבריו.ביןהיחסיםאותבשיארלשאמלניא.רגון

ברומןכתיבה,לשהתחלהמסתמנתבלסשמערןאצלוהןמיאכל.
יוחסיאבת,העיארקיתהרעהשלגורלהעלמאחהעשניינו
אינםהסופריםבהםאחרים,לנשואיםמעברר·כן nאובה,הערות

מתווסףהעמורבותמרחקכיונארהאשיית,עמקובהמעורבים

האמוחרותיצירותיהםלוכןאלהסרפדיםשלבשלןתםלהמשךאכן

המוקרמות.מאלוירחורבאסתיםיערןבעלותיותר
תיארהאובעמברות,עיארקעלו~חייאתבלסתאירב"המעברה"

אתרשרח,ים,בערליםעוררוהקליטהשתאניהלבטיםאתכאן
התמוססותאתובדעמר,בטוריהדחקעבדוותלהשיגכרימאבקם

ברומןנמאצהמסורתית.הנרג.ה mהמסורתיתהערכיםמערכת

המבקשיםנלהבים,אשפתנים,צעירים :מגינותדמיוותקשת
אתלנצלהמבקשיםארפררסרניססיםהשדחה,במולדתלהיקלט

בריר· ,האישיקדיומםלצוביעיראקיאצוישלחיהיםאסרן·תנאי

לשםבמימסדלהיתמךומנסיםלחרקמעלעצמםהמעמידיםנים
 ,ערני'עור.דבשיכורת,פורקןהמבקשיםרמרי·נפשחולים ,כן

מעצריםאבטלה,ערב,ארגון,חוסראלימות,הזנחה,תלישות,
שכיריםבריוניםשלהתפערותבראיות,שירותיחוסרשרירותיים,

ארפררםרניסםיםמפניאימה ,הממרס mבא·כעל·יירמשוסים

בהםהתאניםהםאלה-עצמםהערליםמקרבצהומחיםמופקירם
רר,גשתהאתמביעההדמיוותאחתברומן.המעבהריושביחיים

 :כן
שאוהארץ·נהריםדהיותאתפקהדלאבבלגלותמאז .• 2 , "

ידהותארתהל"כאלה.בימינוארתהשפדקה ·כשאוהנוארהכה
צחיחותאדמותעל·פניופוזרהעפרעדנרמסהואנורהעתיקה

 ,) 51 (מעברות"הקרויותרמררפשרת

נשתכחהכל •••נתערבבהכלנרמס.כבדונו .•• ,, :אחר rרבעני

איברהמוסרהכל,המעדמ,המשפחה,שםהיחוס, :הבריותמלב

מתל·אביבבדרכומה'רהראחרגיבור ,) 52 ( "•, ,אברתמוסראותר

ישוביםאנשיזוסערה.ידעהלאתל·אביב .•• ,, :המעברהאל
ועתרבנייעדוהסערהאתעלהים.טובהורוחםהחמיםבבתיהם

חיםישלעומקםתוךאליםילםת mמנחלםתעקרםתזו.

האמנם •••עלייתומיםוחלאותיוחלפועינוילנדג •••קדורים
אינטלקטואליוסף, "· ••ז"קצרכהזמןבפרקאברחואלהכל

הקרבאתמהרהרבכפיועררללאעלשנעצרעיראקמעלויעציר

 :המעצרשל
בפיוערמותצורבתמרירות ••• 1הנתדפוחלומותכמה .•• ,,

אחרולהיותאדריכלותללמדושאיפתואתבזכרונובהעלותו
לידמחסןכשבנההמעברה.ברפשששקעחלום •••ארצומבוני

שליבהוהאי,הארשון,הארמוןאםבניתיהנה :לאמואמרבדונו

 ,) 166 (לז?פערתיהדרורונתנהלקרן·זויותפשרהלצלiדוח,ההילא

למארהמובטליםשנישלבשיחתםגםמתבאטתהתסכולתחשות
 :עופותבללוידלוקותחשמלנורות

חי'אמת,בחשכה."מגששיםאונולהןהלדיקוחשמלנורות ... ,,

כל ••• 1הכלוזא,רישי.בשביל'הכלמהחבורה.אחראשירנפשיי,

אמי·טוביותרחיותלשהםהתרנגולותאפילובשבילם,הרמינה

זהמהאותנו.'רימונעמן.אביהרגעיורוחן',•אתרןתנ'ו,

 "זיצורחשאתהלןיעזור
פרי·אנשים"אתם :שונההאיהמעברהמנהלשלגירסחוואילו

ימאכל.לםמייות"רושווים"שוויםהאויותרעדרערםז
נבילכפיקיפוחתחשותשלמהרזעקההאוזר,ומן

רוסוסמאז-עיארקיצואיזהברומן-המזרח,עזות

כיסומיהסאץרשלהתעופהבשהרבנחתםם..בר.ז

הימםי).ששתממלמחתהזים(ברקעהרומןכתיבתתקפותעז ..

הציידים
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כמובן.חשבונןעלביהר.לשתותרב,חודותאתלוקחיםהם

יוצאיםוכשהםמיאתיקחמיביניהםמסכמיםהםבינתיים

שמישהיולפניהבחורות,עםלשוחחמתחיליםהקפהמבית
בכיווןאחרכלנעלמיםהםבדיוקקודההממבינהמהן
הנמוך.עםוהשביחהגבוהעםעצמהאתמוצאתואחתאחד,

שהםלומדמתכוונתאניאותן.מקסימיםנמור mהגבוה
צידך.עורהמובכללוים.ולילה.יכולתם.כמיטבעשוים
הגבוההמשוגע.ששמוןאתדואיםשלווהבחוהרהגבוה
ריבד"אלחים :אומדששמוןזשלומן""המלשמשוןצועק
הגבוהמבינה.לאהבחוהרגשם".ירדשלאואמדאתי

מטורפים.שכולEנואומדהגבוהאלניגששמשוןמתרגם.
לכם".מגיעלאכיגשםידרולאבסדר.ואלחיםאני"דק

שמשוןאומדמאמין"לא"אתהכן"."כן. :חמייורג,בוה
מאת",הכלאתי.ריבדשאלחיםתרעדקבתחת.לישק"אז

מבין.לא mשהגבשמהוצורח •וצורחמתרחקשמשון
חושבהואאותה.מחבקהואמבוהלת. .דיבדאיתהבחורה
לשתות.כסףלוישמאיפהירועאלחיםשתה.בטחשששמון

חושבל-עצמו.מחייוהואחברים.רם.הדיכימאלהים,בטח
לאמהחבר'האחרשאףחבלודקרהעלאבירחהחיתהשזו

 .הבחוהר.עםלהתעסקחוזרהואכךאחדשמע.
הואחולצתה.שרווליאתמקפלתהבחורהבחוץ.מארחם

נבוך.חיוךמחייכתהבחורההחולהצ.אתלהסירלהמציע
שהלילהחושבוהואהיםחוףאליודריםהםכןאחר
בחוף.הםבפנים.ולאבחץולהיותטובוכהמ ,התחילדק

"בטחז"אותיאוהב"אתה :שואלתהיאבבחוהר.נוגעהוא
בחושן·,חולצתה.אתלחסידלהועוזרלהעונההואמותק",
ואפשרהזה,בקץיהזה,ביםחזה,הגמורבחוםהזה,רג,מוד

אפשרכזה.שמהואואותהאוהבבאמתשהואלחשובאולי
לחשוב.

עלמשהומסבירמדחוקהשמוגעששמוןאתשומעהוא
הגשם.ועלאלחיםועלהקומוניזםועלרוסיהשלהפוליטיקה

הואשבוהאופןאבלשמשוןמסבירמהבדיוקמביןלאהוא
שהואבמהלהתרכזמשתדלהואאותר.שמעשעמרבד
כהת·ישררואההואזהאתגדול.בסירןאיןלבחורהעושה.
לאפעםאףמלרכסמבורגית.לצפותאפשרכברמהטובחלה.
אינהשלוכסמבורגיתמסבתראבללרכסמבורגית.עםהיה

שמשרןאתשומעהואהשכיר.האחרותהבחורותמכלשרנה
בבהלהבונוגעתהבחוהרמחריר.ברעשעובדאופנועצורח.

m נסתיים.הענייןשכללפניערומכאןלכדוחאידחשוברא
הנחו·צעק.הוא •שתלןממנהביקשהואהלכה.לאהבחורה

חולעל 'שיברג,ברו,המכונהסרריסהואליהלהכ.רה
 •ובכה

(שםוהייחודיות."מוסכמות,הפורצתהאישיתההבעהמרת,
 ) 10עמ'

לכן,מביהאגם"אמנות"המונחשלומרכזיותו"עתיקותו
חברותלמירארוכותתקופותבהגדרות,השונישלמרות

שלמסויימתפילוסופיתתיאורהילאץמהצלחיולמיררבות
בעזרתופורהיאמיתיתלקומוניקציההגיעווכןהמושג

 . .) 11עףנ(שםברוהר."קומוניקציה

ההמוניהיצורסכנת

חדשניותאוניפורמיותבצלאמנות
17 ~ 

האמנותמונחעםרמעמתרהאוונגרדתופעותאתעפרת

מהתאבנותלהימלטהרוציםאמניםההיסטוריים.בהקשריו
שיאצמורצוישהיא,כללאןניפורמיותיצירתםושמיעבדו

 :הבאיםהדבריםאתובעיקרמסקנותיומדניתאתלעצמם
ליחסכולנושנסכיםמניחאניאסתיטייםלוויכוחים"מעבר
המת·המקוריות-היצירתיותאיכרתאתהאמנותלמושג

והחוiםהרצוןאתלעוררברדעועלהיןשהצבענוהדוגמאות
מהר,שמתמסריםבאמנותחדשנייםבסירנותפעםרמילחבון

האינדיבידואליתהיציהרשלהמתמדתחיותהלהבטיחכרי
להס·הנוטותקבוצותע"יהאמן·היחירשלביטולוולמנוע

מחייבות.לאופנותולחופכןאמנותיותבארניפורמרתחגר
המת·לחדישוואינריווירואליותדרכיםלחפשאיפואשי
סותרזהדברואיןההיסטוריבמרבנוהאמנותמושגשלמיד

הדל·ומדורניותאוונגרדיותאמנותיותליוזמותאפשריוות
 •לזמננוררנטירת

עצומאתלמצואהיחידהאמןעלולאחר,זמןמבכליותר
בסר·משולבולהיותהתעשייתיתהטכנולוגיהבעמגלישברי
החרשהלקרתנותהיפההמוני,ייצררשליחירדחסרותרות
אחוזאותר-האינטלקטואליהאמנותילמימסרגםכמר
 .) 11.10.77(מרלטיוריזציהשביטעמיעלכןכלהנערץזעום

"מקרםלפיתויימגובשים,לקונצפסיםהאמןשלכניעתו
תש·ברנהמיליטנטיות,אמנותיותולאיריארלוגירתבצמרת"

מכשדונותומרבעתהאמנותמושגאתועמוותתרוחניתתית

 •הפועלעלהכרחמןלצאתבאמת,טובים
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