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דורמשה

יז'בוטינסק

צמחשלמה

לאאדםשז'בוטינסקיבראיות,להרבותצורךואיוומפורסםודאי
ולפרטם~רירכל~םושונים.וגדכליםרביםכישרונותבעלשכיח,

פיליטו·כאח,דופשטוחריףפובליציסט :השלשלתארוכמוהלוא .
קנהשנים vכמ<לפנימספרייידע·שיחה,מהודרמבריק,ניסט

השמיעהוהביק"i'ותאירופה,שפותלכמהשת~רגם"שמשון",בסיפורושםלו
ביאליקשיריתירגםעל~מיו(בימיופרוזהשירהמתרגםטובות),עליו

בעברית),דאנטהאתמדפיסהואהוצאת·שטיבלשלוב"תקופות"לרוסית
ב"פוסלדני~נובוסטי",שלושירקראיתזמן·מה(לפנירוסיםשיריםכותב
ומקסיםיד~ע·שםומרצהנואםהמשקל),חוקיכלפיעלובנוייפהוהוא
וכיוםמדינהאישהעברי,הכתיבאתמתקןספרי·לימוד,מחברת, iנ iהמ
הציונות,בראשלעמודעיניואתונושאתנועה.מארגןמפלגה,מנהיגגם

מתגלהשבהןכולן,ולאצורות·הביטוי,ה,_נהכרצונו.הטותהלמען
יוצאתבהצלחהשניםעשרותוהלועזיהיהודיבציבורבספרות,ז'בוטינסקי

הכלל.מן
אםשיעור,איועדסגולות·יקרהטעוןזה,עושה-פלאותאדםזאתובכל
זובחינהמקרוב,יניקתהמקורותואתהרוחניתדמותואתבוחןאני

אתבידייםכמעטמגששאתהגדולה.מבוכהלידימשום·מהמביאתני
כאותםרושם,עושהז'בוטינסקיבהגדרתו.מתקשהאתהאבלהיוצר,הכוח

עושרו,רובמפני v-נותןאינוקשקשיהםשלשלל-הצבעיםא~רהפרפרים,
מדועמאוד.מנומר-כוללבשםלסמנםמסתפקיםואנוגונם,עללעמוד

ברדכגרגיריומבודדמפוזרובאמידרדרז'בוטינסקישלריבוי·ביטויים
לאורכואחדןלקולמאודרחוקותלעתיםאלאמצטרףואינו Iראשיגגעל
בשוםבכוחןואיומשונה,בסדרהנימיםכביראה,מתוחות,זהכינורשל

באווירדרכואתעוברוניבניבכלומלוכדת.אחתשירהלהביעפנים
צא iמשאינובלבדזוולאומיותם,תלושהואאבללו,המיועדבקוהרקיע

קירבתמתוךיחדאיתרלהתמזגאליואפילונמשךאינואלא ·חברו,את
אספקלריות,שתיביוהעולהכראש·אדם,תמידלינראהז'בוטינסקימוצא-
והמבריקה,המלוטשתהמסגרתמעמקיבתוךולר::~ותלהיכפלנידוןוהוא

עדסוף,איועדבמרחקיםוהמצטמצםהממושךהפרספקטיבהקולאורך
ז'בוטינסקי.שלדמותוגםלפנייהיאכךמלא.טשטושכדיעדליא~ת,כדי
תועהוהמבטגולגלות,גולגלותצפותמיייעיניי,נגדלהקימהברצוניואם

ולקבעה.לתפסהבכוחוואיוביניהןומתפזר
הצורותבכללהצליחז'בוטינסקישליכולתומעלהנעיםלאודבר-מההואיל
שלוהצורותריבוילנו.מתגלההואשבהםוהשונים,הרביםהמצביםובכל

ריבוי-דמויותאםבלב,ספקמכניסהואמנוחה.ומדריךמתעהמייגע,חשו,ד
והמרותקתהמלאההאחת,הדמותשלהעדרהעללחפותמעיקרובאלאזה

ז'בוטינסקישלמסוגועשירי-סגולותאדםבנידבר.ועודלו.והמיוחדת
כלאתהממלאתהיאזופליאהאבלרב.בתמחרןאותנומכיםלעולם
מתוךלהתמכרותכלשהו,מקוםבהמשאירהואינה tההכרהשלאווירה
דבריואתבהנאהקראתילנאומיו,הקשבתירבותפעמים·ואמון.הסכמה

הענייןעצםלאכילי,נתבררויפההשפעתו,דרךעללעמודוהתאמצתי
זה,אדםכילגופו.צריךואינווטפלמיותרצדדי,דבראלאהפועל,הוא
שהיהודאיעכשיו,מוכיחשהואממהההפךאתלילהוכיחחפצוהיהאילו
מפליאמבריק,אזגםוהיהוהכרעה,התלהבותכוח,באותומלאכתועושה

ברצונו,בחחלטתלויזהשדברההרגשה,ערהאמנםכן.עלויתרומגרת-
הדבראתדווקאמ~יחשהואקלי·ער,דגורמי·חוץפריהוא,מקריוכי

מוכיח.שהוא

אינועיקרי,כוח-השפעהמסמנושאניזה,צדדיענייובדברי.יטעוובל
הקואתלמצואהאמנותשלדרכההריהצורה.ושלימותהביטויאמנות
ואתהדעותאתחברישללהכרתוהמקנהביותר,והנאמןהבטוחהקצר,

ללא-אפשר,ממילאעושההאמנותשלזומידהנפשי.קנייןשהןהאמונות
אומרהווההאנו;כית.השאיפהואתהחולףאתהמקרי,אתלשמששתבוא

ומחוטבחריףגםאםיכסקי,.ז'בוטאצלהפועלהכוחהואאמנות·הביטוילא
חודראינוהואההכרהמדורותאלה~ידיו.עלהנאמרהדבר,הואויפה

ומחליפומסביבואשרוהכבושהסמיךבאווירתנועהמעוררהואלעולם.
המטהרותחדשותלרוחותמערביםפותחאינואבללמקום,ממקוםומסיעי
מחשבהאח,דמקורירעיוןלהביויתקשה,אדםוכלמתקשה,אניאותו.

בספרותפעולותיואשרהרושם,אביה.היהז'בוטינסקיו:tשראחת,מחודשת
רושםשבו,האמןבעקבאינובנו,משאירותהדיבורובאמנותובמדיניות

דווקאכימלכתחילה,בוומוצנעגלוםוכוח·הדוחהבן;זגתו,פחותזה
אמנותיבלבושמתעטפותשהןאלאהפועלות,הןההמוניותסגולותיו

צורךשישמראשידיעהמתוךברורה,כוונהמתוךמותאםמעושה,חיצוני,

הפשטנות(למשל,ומקובלתמנוסהשהיאמכיווןזו,בצורהלהשתמש
המטרהאלומוליכהכל.;.כך)פשוטהאינהשהיאזיבוטינסקי,שלהדימגוגית
הדוחה.אמנםהואשבהצלחתוזהוברק Iמהויהילהצליח-הנכספת

מעולםכילרגע.עברתומתעהאורשקרןלאחרמאו,דהמעיקהערפלהוא
זיבוטינסקי,שאמרותבשעהמאשרולא-מוסרימרגיזמחזהראיתילא

היורדמחיאות-כפייםבסערוצוללותטובלותממשי,תוכןמכל'הריקות
ומספרימשוררישלושאר·רוחםגדלםבכלהרגשתילאומעולםעליהן,
שעלהסיפוראמרתי,(כבר"שמשון"אתשקראתיבשעהמאשרהעמים,

בשיריווגםבסיפוריווגםבנאומיוגם~ודאישלו.השיריםואןומאוד)יפה
היקרעלמגיביםאינםאלוכוחותאבלהעצומים.כוחותיועקבותאתנמצא

ומשוםבלבד.היכולתהפגנתלשםבאיםהםשבנפשו.והעמוקוהכרחי
כנפופורשריקנ~תושלכפירהשלצלכיובהצלחתם.בברקםדוחיםהםכך

 .עליהם.

כל·כ,דורי:יוקותמרובותבצורותבהצלחהלהתלבשזויכולתאלו,כוחות •

הסופר,שלבתוצמח,עדהשלהאידבהברשותהלראשונהכאןהמתפרסמתהמסח

 • ) 1917 (העברי""הגדודלהקמתסמוךהנראהכפינכתבה
הרבה.הלשוניתבחיוניותהולאהמסהשלהציבוריתבאקטואליותפגםלאמן tח

החומרהעמדתעלים" t"גנלהנחלתמודחח"עתון"ים". tב"גנצמחאברכיוןשמורכח"י

המערכת.לרשות
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 iחלתוךתוכ·ברבות·הימיםממילאנעשיםמתחתם,ורוחנינפשימצעאיואם
איסשרגליוהואיכולתועיקראשראדםהמרכזי.,ולנושאההאישיותשל

ובצעדתקיפהבהליכהבחייםשליחותואתסוף·סוףרואהלעולם,מרעדות
חרביםהכוכביםמןכוכבאיזהאלעצמי,אתשאלתירבותפעמיםמאושש.

שאליתנפשו.עםלבדו,בהיותועיניו,אתז'בוטינסקימריםלו,ממעלאשר
תריזו.לשאלהתשובהבמהרהנמצאלאז'ברטינסקיאצלגםנעניתי.ולא

ח lחאינמפניבריחהאלאאינההדרכיםבכלקוממיותההליכהארתה
ההיעייעלולעמודעליהלתהותנשמתו,עםביחידותלהישארהגדולה,

שבתוכה..

שאינםגדולים,ויכולתכוחותשלמציאותםמתוךהנולדבנפשהמצב
 ~,להתרמעליהםבהאשרהאחתפינת-המסירותהיאהיכןנכרןאליודעים
בנפשזהמצב-לכךמכ~וןהיהלאברייתוומתחילתמטבעושהלבמפני
למצואתרבההטבעיתשהיכולתובמידהבכל.כפירהבהכרחאחריוגורר
ותתפשטהכפירהתבואמידהבאותהוהחיצונית,המקריתהבעתהאת

לאבמינה.מיוחדתרצוניתהשקפת·ערלםכאןמתפתחתבלב.ותשתלט
סתמיאונסשלבשלטונוהכופרתהאנושית,הישרתכלאתומקיפהכללית

היפה.ואלהטובאלחייואוחרתלהטותהאדםשלרצונובכוחומאמינה
כוחןאומרת,אינהאנרכית.אישית,פרטית,רצוניתתהאזרהשקפת-עולם

 >tלחיבראיוהם,רפי·כרחאמנםהרביםאומרת,היאברצונו.גלוםאדםשל
ושאינןתמידהמצליחאנרכירב·היכרלת,אנרכי,ל_אבבחשבון.רצונםאת
 1השקפדול-י.מסביבאשרלכלוהמשקולתהקוגםהואחפציכשלרן,יודע

לגלוששהואואםז'ברטינסקי.שלבאופירגםטבועהזהמסוגעולם
מעידן·עידנים,הספקנים,כלאצלכמרבא,זהאיוהאחרשלכשלרבותיואת

להבליטאלאכוחותיו,מיעוטעליחדולהעידהאדםשלרפיונואללהצטרף
(איPנז'ברטינסקישלחייומפעליכלכייכרלתר·הרא.אתהפגוםעל·ידי

הבאהאחתארוכההוכחהאלא qאינתרעלתם)מצדעכשיובהםדן
ערמחלרשי·הכוחהרביםביו :זהדברלעצמו)ללמד(ובעיקרללמדנו
ראיטביטוילמצואהואז'ברטינסקישלחייוותפקידהכל·יכרל.שליהאני
תכסיייסמדיניות,שירה,-שדה-הביטוישלמהותוטיבעלועומדבורר

להפגי~הנפש,כלאתהאוכלתזרהתשוקהלאותהוכולי)ארגוןמלחמה,.
הזאת.היכולתעלהרףבלי

שעתייםנואםאותרשמעתיפעםזר.הנחתיבהלחזקאחתדוגמהואביא
עברי.בגדודהצורךעלרבהבהתררממרת·הרוחאחת,בנשימהומחצה
הקררבחהמעושה,הפשטנותארתהעםיפה,והמחוטביםהארוכיםדברים

המביאיםובעטו,מפונקילדשלכירוני·חןאותםעםהדמגוגיה,אלמארד
שומעיולאלפיולהוכיחלהסבירשלוחיםהיוסחרחורת,לידיבעל·הביתאת

דעתןאתהארץ,לבנייןואחריתתקורהכלאיועבריגדודיהיהלאשאם
י-והקולהמליצה-האמצעיםבכלוהשתמשצדדיה,מכלוסעדתמךזר

עצמי,אתושאלתיישבתיואניברשותו.הנתוניםושאינם-כשרים,הכשרים
אימוחכלאשר-זתוהזיותדמיוןחסרפיכח,אדםמאמיןהאומנם
 ,כרונ'התנועהרכלברורה,תכליתשלודיבורולכלהיאחשבוןשלוואימוח

רבניי~עבריגדוד-אלותופעותשתיביואשרהמציאותיבהכרח-לה
דרדקאיונרסחאות·הגיוןעלהנחותיוכלאתמייסדהואוהריןהארץ

 :מדבירוהנובעתההכרחית,במסקנהמכיראינוזהואידמאוד,ופשוטות

שלאהוא,ברורהריזו,בשעהלנרשיינתןאי·אפשרעברישגדודמכיורן
אתלתפוסמצדיזאתחיתהשתמימותראיתי,מידאבלוהארץאתנבנה

וצחצוח-דעותמשחק-וכחנילפנינוהריכמות·שהן.ז'בוטינסקישלהנחותיו
ז'בוטינסקכי.ללמודנקלהעלהיהאפשרמדבריוהריתררת·אמת.ולא
אלו,תופעותשתיביואשרההכרחיבקשרלהאמיןלרגענתעהאינועצמו
והספעורבפהשעמדושמסביב,שומעיוהאנשים,אלפיגםבלב,דזרולא

אחלראותשאיוהםגםיפהידעופיר,מתוךהנחתךדיבורכלבולעים
ןכאחיתהראשם.עלניתךההוכחותמטרגםאםלהכרה,הזהההכרח
עלילהבהעיקר,עללדלגקהל-שומעיו,וביוהנואםניןנסתרתקנוניה

יתהצדדהמילוליתבתפארתעניינםאתולרכזבו,ראשולהקלהעיקראת
יקעההיאהגדודשאלת"שלאשומעיו:לפנימכריזהיהז'בוטינסקיוכאילו
יםשעתילעמודשיכולאדםכיבי,אמוןשתתנוליהעיקריפה.אתםרואים
 .פהיבדעתוהארץ,בנייראיועבריגדודאיושאםלכםולהוכיחומחצה

םתאזאתובכלזר,בהנחהמאמיניםאינםעצמוהואוגםאתםשגם
כ'להואכילאמונכם,ראויזהאדם-מהםונהניםלדבריומקשיבים

 ,רההכמתוךבנויהאבלחבויהאמנםעצמית,אונאהלאותהוהנה " 1יכול
נז'בוטינסקיהאישיותשלמהותהאתלמעלהבהגדיריהתכוונתי,

יכולתו.אתלהפגיןפוסקשאינוהאדם
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אבלכללית.בכפירתאמרתי,מקררת,עצמובכוחותתנפרזתהאמרנה
לעולםבאהאינההאחרונהזרהשכיחה.האפיקורסותאינההזאתהכפירה

מתוכהמכורסמתהיאלעולםיכולתה.מידתעלמוגזמתהערכה,לידי
בכוחותיהםמרדהשאינהעף-על-פיהאפיקורסות,קשים.והרהוריםספקות,

פריהיאלעולםעצמת.בכוחותכופרתהריתיכלראשיתהאחרים,של
גוצתהיאזה.בגובת ryאינז'ברטינסקישלכפירתווכשלרבות.מרבסירן

מחיאות-כפייםפריקטנות.והצלחותף iנצחרנרת-חלפריומצומצמת,
עלקסמוהשופךשאדםהואהמקרהוצחוקבעתרנרת.ושבחיםבאספות
רגםהמקסיםעלגםלהעידזהבאואולילתם.בזאלאאינובעצםהרבים

הנשפךהקסםאתז'ברטינסקישואבלרביםהברזממעייןכיהמוקסמים.על
למעלתעצמיתבהאתהבותטבולתזראישיותשלמתרתחתריעליהם.
האחרים.אלולמגעליחסמקרםראיומראשה,
ואני Iז'ברטינסקישלרוחומתפתלתבראשרהנפשיתסבךהנח

הכלל.מןויוצאתרבתטבעיתיכולתאח,דמצדולנתחו.לפתחוהשתדלתי
גדולה,כספינה :זרליכולתוקבועז.;נררכזרוחנימצעשלהעדרואחרמצד

המביאלח,פנימימטעןאיואבלורבות-כוחות,חזקותמכונותמזריינת
בוקעתאלומידרתשתימתוךשירוי-משקל.לידיכוחותיהתנועתאת

דווקאוהמכריחהרבהותנודההיסוסלידיהמביאההפנימיתההתנגשות
הפג~םעלחפרתלמעןלעיני-כול,תמי,דלראווהולהציגההיכולתאתלהגפין

הפגנהשלהרגלומתוךפנימה.שבנפשהמנוחהוגוזלהמעיקשבהכרת,
יכולת Iזרשורשיםוחסרתערטילאיתיכולתשאמנםבלב,•אמונהכשרשת
באהוממילאהמרכזי,המניעכרחםהחיים,עיקרהיאהיאזר,חיצונית
רקלפניוונשארהאנושישאר-רוחשלבמציאותוכופרזהשאדםהכפירה
ובלבדהמשחק

יעוז-קסטאיתמר

ומסורהעקשניתעבודההיא,האירשנים,עשרותזהבציוניותועבודתו- •

והקודמותההנחותכלאתסותרתזר,
מוכשררגםמוכןשהואאידיאליםאיושלז'ברטינסקיאמרתי,לאאניאבל

והניגודיםהסתירהע-ללהראותרקחיתהכוונתינפשר.אתעליתםלמסור
התמידיהסכסוךאותר :זאתורבת-צדדיםרבת-ענייובאישיותהשרוטים

שבאיםהדלים,האופימקררותוביוהכבירההטבעיתהיכולתביואשר
למשאת-נפש,השלימהההתמסרותג.םולפיכך ;היכולתאתלפהרות
נידון,זהואדםהואילעליה.להתגברידהקצרתמדינית,ארלארמית
כללהראותובשרו,הםדמוכיעליהם,השפעהלושאיוגורמיםבתוקף

הואמכוחותיו.למעלהדברשאיולעצמו),הראות(למעןלאחריםימיר
ומדכאתהאוכלתפגימתו,תתמלאלמעןסלעיםימירכלאיפראיעקור

סוף-סוףאינהלפניושולחשהואענרתיהגבררה,וקולנפשר.אתבמסתרים
עלגדולותמדברתהגדולהוההתרגשותוחברי,כמרסרפיון-רוחפריאלא

חסרת-התאבקותאלאסוף-סוףאינההמנצחותההרגשותרעלהרצון
בקרבו.אשרוהכופרהקופאתשכליוהחרבון.היובשעםאונים

שהואמשרםאלאפנימי,הכרחמתוךלאסיפוריםאיפראיכתובהוא
בעולםישאמנםכימאמיראינושהוארם wמזה,הכרחשלבמציאותוכופר

בר iלפללבאלזאק,האדםאתהעושהסגולת,ליחידימיוחדשאדרות
כופרהוא-נפשרשבמעמקימכיורןדברי-פירטיכתובהואולטולסטוי.
ובמידהובקצב .בקרל.;נרעםאלינוהמדברתשפת-אליםשלבמציאותה
שלבקיומהראשויקלהואכידאנטה,אתלנריתרגםהואובמשקל.

שפהשלילדותוטלליירושהנטלמתוךורבת-שנים,עמוקההשתרשות
אלאחזרן-האדם,שלהאמתאלליבוישיםלאנאומיואתרכשישאורוחה.

לייסדשיצאובשעתהקטנה.הדיבורחרכמתההטעיה,היד,תנועתאל
בדש-הז'יטוןעלהקידה,עלהמלבוש,עלידברבראשהולצאתתנועה,
חיתהלאמעתה,אמררהטקס.עלבגדי-שר,דעלבס,דההליכהעלהמעיל,

כלאתלהבליטולהגדירה,לסמנהאלאקומתו,אתלהקטירכרונה,כל
באמצעיםכלומר Iאבמצעיםאחדבדבררקולהאמיןבכללכפורגורלו,נטל

וביכולתו-הראובכוחו-הואשדיבר,

חיתהלאבלבד,האישיותפעולותיובתחומינשארואלה ·שפעולותזמןכל •
ושלתנועהשלמקררהיומארדקרובותלעתיםאדרבה,סכנה.כלבהן

כוחותיועניין.מלאהעצמהבפניבספרותכתופעהז'ברטינסקירבה:הנאה
מאימתיתיפה.ואלהטובאלגםמעברסוף-סוףלהםפורציםהעצומים
בפניכתכליתהיכולת,שלההפגנהכשמידתשבממשות,הסכנהמתחילה

זהביטויהפרטאצלשהרירבים.שלולתורת-חייםלשיטתחיתהעצמה,
והתנגשותה,נפתוליהעיכוביה,נפשר,לחץהואפורקןושלהקלהשלמוצא
הריקותאת :שבההשלילהאתרקהזאתהתורהמןמקבלהכללאבל
בלב,דקולהואתהסוערתההפגנהחפץאתלוקחהכללהתלישות.ואת
היכולת,יימצאלאאלהלמידותמתחתאבל ;והבוטחהמתגדרסגנונהאת

הסגנוןשל .וסנדקיהםעקבותיהםשהיוהפנימית,וההתאבקותהתוקף
שתהאההכרחמןעיקריתהםאלושכוחות-סרקותנועתהפרט.אצלהזה

ותמשוךרמתרב~בתמתוכהעקרהאמיתי,חייםכלחסרהקלת-דעת,
הואז'ברטינסקיאצלאשרהדבר,כיהחברה.שלפסולתהאתתחומיתאל

לאמרי-ידו,עלשתיווצרבתנועהכאן,ייהפךעצמו,עללהתגברהתאמצות
ופוחזים.ריקיםרהב

הזר,דאבדתבאמתאםקשים.מברכהבימיפי-כמתערדתגדלזרסכנה
באמרם Iאלוקולות-סרקאחריוישריםתמימיםגםנקלהעלהולכים
הרעההמצודהפררשiובייחודאולםללחצם.הקלתפתחבהםלמצוא
המתהווהאלמארדקרובנפשרמבנהפיעלהואהצעירהדורלנוער.הזאת

שלנפתוליהםליבו,אתהממלאיםאלה,נפתוליםז'ברטינסקי.שלבנשמתו
הזה,הנפשיהסכסוךפריאלאאינוהנוערשלמרדוכלהם.בני-הנעורים

המפריםהמוסריים,המקוררתוביו(הזער~ת)הביארלרגיתהיכולתביואשר
מתוךזה,מסוגהואכפירהאכולהנוערגםהזאת.הטבעיתכרלת~האת

עבר,לואיו(הריבשכלוובוטח,סומךהואכוחותיו.שלנפרזתהערכה
אחרי(נגררהפנימייובשותחתומדוכאעליו)געגועיםלואיווממילא
המציאותבחייערדנתקלשלאמכירוןהפשטנית,ההגיוניתהנוסחה
גדולההסכנהוכאןכל-כך).פשוטהאינההאדםשדרךהמראיםרהנסירן
לפניו.הפרושהזררעתבמצודהיילכדשלאלנוער,

מאתמץאנישבעזרתןהללו,המידותש.כלהואשבדברוהמעציבוהמגוחך
הידיעה.בתכליתלווידועותגלריותז'ברטינסקי,שלמהותואללחדרו
כשדה-ביטוייוצרשהואהתנועהומתוכנהמתוכהריקהמהיפהמכירחרא

מטרתו.אלדרךלוסח iDהואזרובאפסותנשען,הואזןריקותעלאבללן.
אחרהמוסרישפרצופהבעולם,תנועהשקיימתמאמין,אינוזהכופרהרי

זןבכפירהכאן,ובעצםלפעולות.ארתהמביאיםאחריםושגורמיםחרא,
נשמעיםרביםואשרעצמהבפנילתורהשתיתהנטרי,בגררןכיוםשהולכת

עצמית,ארנאהשלאלועקרותחולותפניעלכיהסכנה.היאלה,
 •עולםשממתרקרזון,רקחי.כליצמחלאמוסרי,היעדרהתרברבות,
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ז"לרץויודע
"יעדו."-

נתחרה."נר, ,א"-

ררצה.""לא-
"להמז"-
כדורגל.""אז-
לי."מתחשק"לא-
 ".לךהתחשקלאאתמול"גם-
"מחר."-
 ".אתמולשאמרתהמזה"אבל-
 "קרלהי.מארד."צמטער-
 "· .•נוראכזהאתהאבללהצטער,צריךלא"נר,-
ז"קרלהיאני,איזה"כזה-

באדמה.להיבלעמבקשמתכופף,הייתיאףולעתים ,כתפי
עלהי.מאשריותרים mבטנראולאדמהמתחתהחיים

עדילאמלבדישאשיתת·קרקעירת,עריםבניתיבדמיוני
בהרי·ארדרכיםבצידיהמגרף,פרודיםאבריםמבואותיהן.

דע-כבהקץיבחלום-לנגידצפיםהיובתים,סרת
בנפר,דאותהרוהאהייתיידו,אדםליבהושיטשלפעמים,

גפיעלשחלמתיישמחוברת.היאאליולגרףשייכתבלתי
לאח.דאחדומלקטםדרכןואניבשדהמפוזריםכשהםאני,
הפחדים.שיבתמפניפחד :עליהשתלטחדשממידפחד
ממוש·התברגןמלכת,עצרלקרלהי,כךעלכשסיפרתיפעם,
 :הפטירולבסוףמשהר,בהןמחפשותכשעיניובפני,כרת
שנתחרהמוטב !משרגעשאתהבחיי !משרגע"אתה-

 "· ••כזה"נר,-
קרלהי."תגדי,"תגיד;-
 "· ••סתםכךאני .••הבליםבאמת ••.הבלים"נר,-

והחללרתיעתודווקאאךבי,מלפגוענרתעכמרקלרהי
מילארנימדעת,הוהססניםהמבורריםמשפטיובישהותירו
ברגעבעינישנחשבתבעולםדעהישאםחרהד.סקרנות

בןבר,מחררהוא,וחזקיפהכמההיא.קרלהישלזה,
ההרפתקאותלגיבורהערצהשלתערובתהואאלייחסרבית.

חומלת,נית 1פטרושלמעיניו,ניטלשציבעןהשחורות
ובמקצת , 1~מעיניאתליחלחשסיפוריליחית nבלשמקורה

קרחו·ביהמיסההמפנקת,הוותרנית,חמלתועיניו.אתגם
היהממילאכזר,עלבה.ניתר 1פטראבלהלב,בסביבתנים

מוזר,הדרם.לששמאהבתילאואניההדום,עלמקרמי
אםכיסאו.אתבעיניהגבהיהואדווקאלבר,טובאבל
מזכריותליהנותשרצהמפניראםעמילהיטיבשביקשבגלל
חרב·לעגלתותרםעצמימצאתיתמידרבן·המקרם, mמא

בהתלהבותותמיד-לחבריומספרהיהכשהציגני,ביותיו.
בברהרבצבעימושחםבי,היוולאשהיומעשים-יתהר
 1וסיפורילשמעברכושו.כבעל·ביתבימתפארכךואגב

אכחשי,אםאשקראךעלי,נכמריםרחמיהיומפיר,שקלח
נאבקיםהיוחבריוקרבן.שבהירתמוזהרהנאההפקתישלא
אלאבא,שמקרובובחדשבזרלהתחלקזכרתםעלעימר

גםשאל,לאלרצוניקנינו.עללשמורהיטיבשקרליה
לשער,ישאז,גםכן,אפילואךמשלי,רצונותביהיולא
מזכירשלבנרהיהחארפיר.אתלהמרותמעזהייתילא

השחוחיםשבתהיהזאת,והבוציתהקטנהבעיירההמפלגה
למסע,השנינירםוזקן.שחררעץשלמצנרתהדעתעלהעלו

המשיכההיאהרכבת.מןמניתקקרוננואתפתעמצאנו

שכחהפשוטשכחה,ראותנוהגדול,העולםאלבדרכה
גםרכךעלינו,הממונהההיאבירהזאת.בעיירת·הביצה

 ,בשפמווגאגבה-קרמהאוקראיניזהההיקרלהי.אתהיכרתי
בלחיוהחרבחתךאתנלחם.שבשררותיו. •"ברדירני"נוסח
בעלי·מרםאצלכרגילשלאעיטיי·כמרבהבלטה,נשא

נאהזהאיןשבאמתאפשר . 1להסררתנהגלאהואלמיניהם,
מומרעללספראהבחראאבלבפניו,מומראתלאדםלומר

החתךאתחושףראשו,מצדדהיהשיחהבשעתשבפניו.

תטעה,שלא ,עיניךלחרךחקר mהגבריויופיואורכומלוא
קרלהישל 1~מעסק.פהלךישמיעםמידיושתעדחלילו"

כשאנייהודי.חראההלכהפישעלאומראביהיודיה.היא
סובייטי. :לימשיבחראאוקראיני,ארהיידו-מיהרשראלר
האוקראינית,פניעלהרוסיתאתמבכרהואכחבריו,שלא
ידייש.אמרעםמדבריםכאשררקכועסחראלכעוסאבל

אתמביןשאיני•מפנישמיבחראזמרע,אותרכששואלים
סובייטי,להיותמחליטאניגם '· ••ובכללהזאת,השפה.

ערדלאלעולםואניילד,חראשקרלהיאלאכקרלהי,להיות
ראשיגהר,ארוץאםגםבר,אתחרהאםגםילד,להיותאשוב

גדערגלי,אתכרתמשיהוכדורגל.ממגרלשחקאיטיבאר
שליערדלא-לצוניאותימשמשרתהןכיואףידי,את
 .ואדר·שחרדיםחלרמרתיילד.פניני eורקאניזקןאישהן.

מהבצואה.לחםוכיכרעכבריםמאוכלסיםתמידמים,
פרשיםלעיתים,בחלום.בולעאניבהקץי,אכלתישלא

ראשי,אתכורתיםשמיים,רוחותמארבעעלימסתערים
עלושרתחתארוהכחרבמניףהפרש,חראאנירלעיתים

לפעמים Iובררתובררתבררת :שלמיםלגיונותשלצוואריהם
שפרותדם,שלבנהרצפיםהללוהראשיםכלאתרואהאני

גיהן, 1בזמצלצלותהןהשתיהיבשעתצמארנן.ברמדורת
 .אנילילהלליהזרים.תענוגותכוליאתממלאזהוצלצול
ומישהו '!הרראהאויב,על !אש !'קדימה :בצעקותמקץי
כבר,'חדל- :מיסרניכךאחרנבהל,עימי,מקיץתמיד.
 '!לשירןתןהשם.למען

שרכבאניולהידרם,לשרבושלאזאתמעידיקיצהאחרי
ומנסהעלימתגברכשהואהשינה.מלאךעםונאבקגביעל

העם:אתנברחקורעאניהתדרהמ,במימיאותילהטביע
 .השק,מחצלתעלגבנ jלרווחהפקוחיםלהשאירםעפיים,

הלילהלקולותמקשיבאניהסמינר"הדירבאפלתעיני
מרקדיםהעצמיםשלרוח.יודעא~ניבהקץיגםוהכלבים.

בניכבקלידירסקרפ.ומתערבליםממקומםעוקריםסביבי,
כאב·דמ--רמיםלפתעצונחיםלקראתי,הילכועתהשזהאדם
עוקריםואילנותאש,שלכציפוריםממריאיםבתיםנים,
צחוריםאגדיםארקסדותחבושיפוסעיםהשדרות,מן

מראהבקביים.ונעזריםצולעיםמהםרביםדם.וספוגי
וגרףנפערהגג :עצמועלוחוזרחוזרהיהזוכר,אניאחד,.

ברגעיםאיל.חרטומוכשחדרצולל,ההיבררק·אשפלהד
הרקות,עלחזקלוחץבכפרתי,ראשיאתטומןאנישכאלה

רעשכשלזמזוםמיןעלהאזני,מערותמחרךשמכפנים,עד
גלגלשלארמתכת,שלאי·צפרהינקיהשכלבקרנכיה.יש

אתמשים,בלימכרוצים,היופתאום-מתפוצץאופניים

בריצה."

שמהר.מפניכבורחהמקום,מןראש.רןזינקמרסנםארחבלי
ררץרשטרףפניו,עלשטפתיואנילרגליהשנאהנכנסה

אלי,הגיעכאשראבללעצרני,ניסהקולרהנחל.למרדדעד
בתמואריםבמים,שטרפיםפניהיוכברומתנשף,עייף

מנצח.שלרעהצחוק
ז"להתחרותרוצהלי,דהמ,"נר,-
קרליה.אמר'משרגע,"כשד"רצת-
שאמרת."כמרמשרגע,באמת"אני-·

לא ...סתםכךאני ...וב.ליםבאמת ...הבלים"נר,-
באמת."

שכחתי."כבר ••.הבלים"באמת-
קרלהי,אמרריקדוים,"ערבל•בית·העם',נלך"כשמרנה-

ז""נלך
שנל,ך""מרבן-
חורקת·'בית·העם'רצפת- m 1·ט nטר Iהופ·הרפ •.•

לילהפההמקפצותת, 1ר 1שינ~רגלייםמירקעתחתב-אנקת

הלילה,נם
כבכל

הלילות
תומרבך·ציוז

הקסן,בחדרנוהמחצלתעלכששכבתיאבלקשה,ההילא
אתראיתימתגמפים,הבלתיהתריסיםבחרכיכשעיני

לאורןאילםבמחולויוצאיםדרכםהנדחקיםחרברת·הירח
קרונ.תתמידכבדר·קרב.ונפדריםמצטלביםכשהםהקיר,

ומצמרר.לחכפרדנישאלמחצלת,מבעדהחימר,מרצפת
למלח·ויצאוהסדקיםמןהגיחופשפשיםשלמחנרת·מחנרת

גוםפמשמעיפצץי·פצץי,מלחמרת.תמידהלילה.מרת
אחדגרמניחראחללכלברעד.גפרוראלהיםמקרבכשאני
 1ל.בהקץיגרמנים.דמייותרפשפשים,מדייותרפחות.
 rnלההצלחתיבהזיית·נקמתיבחלו.םאולילכולם,ארכל

מפתאתבהםולכסרתהצפוניהקוטבקרחוניאתממקומם
כרםאחריהלכווהקרחוניםקסמיםחלילהיהבפיגרמניה.

לנגןחדלתיצרפת,גנרלאלכשהגענובאגדה.העכברים .
עלהשאיכשהוגרמני,כלעלבאחת.נעצרוהוקרחונים

ה,םדמתיקות·הר,לבנים.דרכיםעשרהעטרלהימלטבידר
היהדויםכל !הגדולותבשיניהםנטחניםכשהיוהנקמה,
ולתמןעדביתם,גגעללהמתיןונצטוומרעדבערדהוזהרו
שמתללשענןכשמנ~ולקטנים,ענניםמרבדי :והארתהאות.

כשלעוהענן.מרבדעלוטיפסבחבלהיחרדיאחזחבל.לו
מהירבמסעיצאוהענניםרכלגדולהרוחבאהההיודים,כל

אולםאחרהים,לדרוףניסראחידםמטוסיםלאץד·שידאל.
בז,הזהפגעוהסתחררו,המסרסיםכנגדם,הרוחפנתהאז

המוותסלעיאלוהתנץפצלולברעדים,כלפידיםצללואחר
דןמחמילותאתלפתעהמאיריםהשחמהזיקוקיהר,הלבן.

הגב,שבעלייתהקטןבחדהרהנר,לארדהנחנק.המאייים,
אתיתברךהשםיגאללערך,שכך,סבתהפעםליסיפרה

המנופץ.עמו

בעצםמלטפסירכלושלאאלה,עלהיהיהמסבתה,"אבל-
ז"החבלעל
אלהוים."מלאךינהגענןבכללהם,יעזור"המלאך-

הגיוניותתשובותבפיההיותמידומניסה,ותיקכלאסטרטג
כשדוברגםרתיכנרן,טקטיקהשלקשויותלכולבתכלית

בתכלית.על-הגיונייםבמבצעים

אתפצעהצהול,סרסשלכקוציהטורדניתאחת,מחשבה
שעמרתיאח,דגרמניביתשלבפיתחרכאשרת·נקמתי, nשמ

מליהסקטנה,בילדהפתעהשגחתיענק,קרחוןתחתלקברו
גרנמהישהיאעצימ,אתלשכנעניסיתיעיניה.אתמפחד
ניסתריםתרת nשבילי·מלספקותאולםלה',מגיעולכן

הגעיהיעלפסחתילבסוףבטחרנך.מיבצ.ריאללהגחי
ניסחהערדהיאכשנירדמתי,אבלהבית.עלשפסחתי ,,,·לע
היוהעיניםי,עלגרבנולכןשקודםוידהי,אחרילדרוף
אתשוסף ,'!'הרר·ראבצעקותואניקלשונות,ליערפיתארם
'חלד :אחותיהתחננההלליות,כבכולהלילה,גםהארייב.

לוהידרם,לשרבשלאואני, '!לשירןתןהשם,למעןכבר'
במימיולהטביעניעלישקםהשיבר"מלאךעםושריתישריתי

עלי:צעקמיהשוהלילות,כבכולהלילה,גםאבלהצועיקם.
 •·לשירן""תן

 ;רת pבלאלייקרוצחוק,קולמפיחית,לקוללליה
שלקלילריחוףכצפדרע.מתנפחותשמלותצמה,מעוף
עלכפטישהנוקשתממוגפתרגלשלתנופהיחפה,רגל

 !טרח·טח !הי·הרפ !הי·הרפ :והשמחההשארצפת
הנגרעמלבבררי
שמח.גאה,הולב

סטליןלויושבבקרמלין
 .••משבחראותנו

פרידהצירי

r 

 !הרפ !הרם !היי·היי
סטפנרבשלהבריגהד

המנהיג,נשבעת,לך
נשקיעכפולמאמץ
 •••נשיגאמריקהואת

 ~ !·טח mט !היי·הרפ

עינייםלרטשהבררז•רי
הדורה,גננואל

שיניםי,חורקהבררז'רי

בררנה.בקדנמו

 !היי·הרפ !היי·הרפ

קוליהשל·רגלרילזגוגית.מבעדבהםצופיםאברכמכושפים
סייח.שלכרגליורוטטות

האדום.הצאבשלהבכיריםממפקדיו •

בכתוביםספרמתוךקטעיםשני

חרא.אוסרנינ~נס,""ברא-

כאן."אשאראניאתה,"היכנס,-

ז""מתביש-
לי."מתחשקלאפשוט •••אבל"לא,-
תמידלזגוגית.מבעדבהםלצפותנישארואנינכנסחרא

מבפירגםבפניםבמקשים !הי·הרפ !הי·הרפלזגוגי.תמבעד
מנסהאנירגליג~בגילו.בןנער-זרגובתקרליה.של

גשםשהותירבכרץושרקעתהקצב,לפילהקישלהתרומם,·
המיים.בשלוליותמפניניםירחרסיסיהפתאומי.הערביים

מסב·רוחורחשבביצותמקרקרותוצפרעדיםערבהקולות
ככלרגררערשהלכו ,' Dה•היי·הרבהדינתערבברבעלים,סכת

להפליא,עדינהיחדי,ששירתהאפלה,חרךאלשהירחקתי
 :אימתהאתמרגבהבמפוחית-די,מלווה

 ,באחרשם ,באחר~ח
 •מטלרצחהירוק

ר nבא·א·שםר, nבא·א·~ח

 •נפלכרע,החייל
ההרגשהאתאחתבבתליקילקלהשבשירהאחרונההשררה

לאמראותהזך"שבערב-הכולאףעל-המפרייסת
מליו;נשלשרשלזירמןלגמעאיומהחייתנטענורחוקים
קודםלעצמינשבעתיהערב,ביותר.חשובותולאפשוטות

עלכעסתירעתהביתיישנישלשנתםאתאקרעלאלכן,
זההמלים.אתמלינילהשכיחכרחיבכלוניסיתיהזמר

רגלוי~בידכרע·נפלהוואבבקבוקראשומחקתי
עלארחןענבההגרומו,תדיהיאתקשיתההיא

 :ואמרה ,עורפי
שלי."הפרשאתה"עכשיו

ואני,תחתיניבקעבשרההקרח,ראשהאלפיאתהצמידה
רשעדס~מעלהיאותיניעהרפתאוםתוכר.אלדהרתיחלים,

אךיתהמהשגתיה,לטבולכשרכנההנהר.לעברצוחקת,
בצחוקה.דם 1ניקפניופניהלפתע,שיערצימחראשה
 "!ילד !"ילד

כמרתחתינהעגבה,עלהיאושרבבצמתהמרשךאני
 , •נחלשלקרקעית

הבדהורואנינפערתכיסנהועמרתצחוקקולבכי,קול
יכהמרות,באואזמים.שלאשיהעלאששלפרשרחהר.

ערד.הייתילא
מוכרוקולשרקקרטראשי,אתרטליטלטליטלמיהשו
אוזני.מערתחרךאלשמיאתצעק

 ..לתחדיקמתיאחתרבבת "!בשרחמלקים !בשר !"בשר
ז""שמעת

 ".ןכ"

ארתך."להעיר"ניסיתי
שינתי.""כן,

סטפק.שאל " l'הרבה"שתית
מארד."הרבההרבה.כן.דה., •••ז"המ

הפה."את"ניבלת
מתיז"ז"אני

של •••של •••נוראחיראיזהממךנרדףשמע,"כשישינת.
פורח."חרוב

אלכרוצחוצרתילסטפקצעקתייי iשליהבשראת"קח
ירכי,אלשדבקוהפשעעקבותאתלמחרתבית·השימרש,

הפראיותעיניהיין,בקבוקרבידיהדם 1ניקנכנסהבערב
באפה.ומשכהאמרהממני,"מחרקלך"שיהיהלחוח,

לכן,קררםלהפליג.ואנישלהלזקןלהינשאעהדמלמחרת
אחהסמיכהירכי,אתצבטהלכברדי,שהדליקוהדמוהרלדי
ושחסרותנוסעשאניבל nשחבל·חבל·ואמרה,אוזניאלפיה
אצבעהאתשמהוהיאשדהיעלנחרעינישנים.כמהלי
שאשתוק.רומזתפהי,על
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היארבפיתארםבידיההייןבקבוקמולי,שרבהיאהרבה
חורקתהפתוחההדלתובורחת.שפתילעאותימנשקת

הספיקהלאעז,בה.רוחסחבתשלככנפייםצירהיעל
חולצתיאתמשיהשאמי.אתאחזררצירי·פריהדלהתרחק
 :ובנחההבל,הי
לדרך."ארתךמשלחתאניעירום"עירום,
רשהמסבתה,שלמחזוהרדנ,רראים,לימיםהמחזוראתבסלה
בליקוטי.אותר

ונתראה."ירחם"אוליאמרה, ,, ,בר"התפלל
בחדרמפוזרהייתיערדאניורקלדרךארוזהיהכברהכול

הסתכלתילמ,ת.נוטהארר·נרהמהרבהבדג,דרלים,הצללםי
לשאולאמאהספיקהלאבחרשך.ואברחאכבהר :ויעדתינבר

בתרך.ברקכרעודבחיקהרעדתיוכברהגפרורים","איפה
בחצרוכברגרף·ענןאלמגרף·ענןניתרתיובכרקנשבר.נען

ניסרעדועמברוקולותהיםנסגר.הושערנפתחהושער
כאשתשלאאני,אךלאחור,בפלצרררים.לשמוךללכדני,

מעילתחתלסימסה,מסימטהפני,הסבתילאאניס, 1ל
קולם,המישגרחוקשאני , nבס,הייתיכאשרורקהלילה,
הרצאתימעט.לשקוטלליבי·ליביונתתיהאץרעלצנחתי

הנרעד,פיאתבכהולושטפתיניקודםשליינהבקבוקאת
שלילאקולותצחוק.יצאיין,נכנסעיניהם.מלחהמלא
ליצןאיזהשלתיבת•קרלרתגדרניהיהכאילומגדרניפרצו

בסיפוריהניזנ~רתיר. nר,עלהערלהככולברהעשוהמסתתר,
בגררן,ובעיקרבגרפנוהשוכניםהשדיםאוזרתסבתהשל
הקולות,אמררמהזוכראינניפינו.אתהמסמאיםהםדרם.
כחבירתשהתגלגלוצחוקיי,אחרישרצתיזוכררקאני

פעםבאבן,פעםניגפותרגליהחשו,ךבסימסארתשואבות
ברגעאדם.צלעלאדמצלגהרהחרמותאחתלידבאדמצל.
שאסתלק,ומוסבשרדשלרגילמקרהשזהרדימיתיהראשון

פלגואלמלאוכברע,שקסשקטשכברשמתחתשהאדמצלאלא
אפשרשעליו,הגרףברנגחכאשרשהתרומםהתחתרן,גרפו
ירחארדהמשוחותהבוהקות,ירכיהםמת.כילחשובההי

ורעדהההל,מרתלעינימסחרריקרבניהלורצונן,ירקרק
הלחם,תרדאלבדרכיאח,דלילהבשרי.אתסיערחמר
הויאלידימאאחיתהשאזאלאדרהמ,למחזהעדהייתי

בתרני,כשדבר·הממסומר,צפיתיעכשיולזרר,עליצויותה
לסקולתיתיכךכללרסיסים.התרסקהמר,יועדאיני
מיזדרר·כלביםלמראהבילדרתנרשעשינוכפיבאבנים,אותם
עדהרפינוולאבזהזהדבוקיםשניםיאחרירצנופעםבים.
שמוח·כשהיינודם.זביםמצחיהםתחתיהם,קרסולאאשר
להם.שהגיעסיכמנותמדיהמעשה,עלחים

 :לצלשמתחתהצלאליפנהפתאום
יגמור."מידילי.הךהיינוכסף,ארלחםזרוצה"אתה

רזההרוכבפרהשאתמעליהניערהחהדגרףבהסיית
עלמכנסיואתבהמירותמשרך ,אליגברלציהד,השתטח

השחרפרת.רגלוי

דהמרג.ליחראשהלנכוח.בקישתיואניאמהר,"באר,"
משתאהערירכע,ג.נרעדיורפהההיקולהאבללגולגולת,

כיסתהרהאשה·הצלקרביםצעדיםנסימטהנשמעולקולה,
שנשיפותיו , i'lפרשלידשקטהושכבהבשקעצהמאת

קסרערתיפחרתנישארלשקמנעדרמות.בנחירותגתחלפר
מואזין,שלקולרגברהגגעלהתנגןצפיי,לאכהקרוב,רכה

זהובוצריחושמשערפלהשמש.ואתהמאמיניםאתמעיר
חמריהםוקריאו.תעמרסי·פריחמורים'שעטתמיסג.דלש
m הער·הבוקרסימסארתאתשטפוהערר,ואדומיהלסתיב
;rאתלצודניקשרעינימריבצם,קמרהצלאנשישניםג .ן

דבר._ההיכלאפנייעלחלפההיאאךעינהי,

סימני·הילךוקולרהליצן·השדמגדרניפרץשרבהקבסעם
בחלפיהצהרישסררישוהשבים.העובריםפניעלשאלה
מאר,דריפהצעירהאישהשל.רגליהעלוכשדרכתיל\םד,
שיברר.ארעירוראניאםאותישאלה

n ,"ולהוכחהאזרחית",שיברר,"שיברר,לה,עניתישיכרר
ללגוםלהגםהיצעתילגמתי,עיניה,מולבבקבוקנופפתי

אתיישאבללחם,ארכסףליאידשאמנםלה,אמרתיוערד
rכאןאתי,לשכבמרכבההיאואוליצנימיםשלהשר ,י

חי·ואני "!שוסו !'פ'רחח :נצטררחההיאברחוב.עושכיו,

לחייעלסטרומשיהו- !שוטר !שוטר-קלוהאתקיתי
לנהרפתאוםנהפךדהרתישברכשהרחובמשם,עקרתיאדגי

לקראתיהתערסלרהעירוניבגןבסערה.לארניותוהבתים
אח,דעצסרסשלצרראררעלניכרכתיואניירוקיםעציסרס
עלזהקאתילי,רעכךכלרע,נרע,חששאנילואמרתי
דגלוי.

ז"כאןעשרהאתה"מה

אחזרהם·הסבק. nמבריואבירהמטומטםשלהמעדמועונלי
הרכבת.תחנתאלדג,עתינישא,-נתמךרכך,ידיבאצילי

ששוטריםדנ,מרכה,לגדר·העץמערבעמדוואחותיאמי
שאשינינינו,שהוסכםניזכרתילאורנה.התהלכוחמשוים

אפילולכעוס.שכחהקודחראשיאבללרכבת,ליררנילא
ורצהשאינילי,ערכמהלהןלספראליהן,לרוץרציתי
הרשי·אתהראתההמנהלתנשמי.קראושכפיתארםלנסוע,

שאלחרארגםלמהטמלמעלהאותרבחןזהלשרסר,מה
פוסעעצמימצאתירמיידביהביסבנייררתיר,הביסלשמי,

לעברבידיונופפתילאחורפניתישוטרים.שלבשרידה
לאששרבאלאבשמי,בראשבקולקראושממנוומ.קרם,
מתערבלראשיםשלויםשווטריםגדררקדבר,אדיתי
פצר·כציפוריםהתעופפובזהזההאובדיםשמותינוצו.קעו

נסגרולבסוףלגדר.הקרונותביןלקרונות,הגדרביןערת
שוקשוקוג.דרשמאח~רי ·המעלכיסההקטרערשןהדלתות
פינ~חאילורגםהקרון,שנפניםהמאתהחרישהגלגלים

 ;לבןנשארההיהחראהרגעאזורתהניירהכל,וזוכרהייתי
שלחשיהבושיבחההתאפלל,חי 1שמוכמהכמהאחתעל
 •כלילארחיכיסתהמים

תחושה
גרוסמןלדיסלב

מימינךחראפתאוםמקרם.בלכמצריפרינץרמ
וחראקדיהממביטאתה •לשמאלךהואומיד
פרינץמר •אמחורךיוחראבכמסתרלקראת,ךהולך
יךןע·כלשכןחראכלומרופיקח,פעלתןאדםחרא

ממ,ךמרפהאיברחראאחת.ובערנהנעתשיעורלאידוסקרן
אתהולאןבאתאמיד :הכלבאתמ ,הכללעדתורהצחרא

עיתוניםאלורוהצ,הייתמורתאיזהשמבררת,ךהמהול,ך
~אגאלציוריעלזאראסרססרה,עלדעתךהמקורא,אתה
שעיהראתצובעתאשתךמזרעהחסהדי,שלנצחיותהרעל

 .ניתך.אתהאורחיםעזבושעהובאיזו

הוואהכליודעממילאפרינץמשחק.אלאאיברזהכלאבל
חראנחרצת.ועמדתוכלהסמדברחראזאת.מסתיראיבר

תקנה,לושאיןכטיפשלערעור,שאידעצמיבביטחוןמדבר
מביןעליויורקהואבדבררעדר.-כרוהעארחכם,שכליט
רוק,הרבהכל·כךעליוהתיזלולאלרסולחהייתשיניו.
מרהדההיאילוכל·כך,בספלכל·כ,ךטודרניההילולא

היהאילובידר,שטעותאתר,איברהשצדקפעםלפחות
מהטבע,חלקהואפרינץאלוםאחת.פעםלפחותלךמקשיב
חראפרינץ ;אדםשלעררעםפעילגעשהרחראפרינץ
לי,נדהמלכןאולי,הלנה.אתגעשהרכמרמליםפולט

מתיימרחראכיאםדבר,יודעאיברבעצםשפרינץלעיתים
הכל.לעדת

נהתמר·פעםעצמיאתשאלתיממנו,רוהצאניבעצםמה
גרועולאטובלאזמיק,ולאנחמדאדםהואהרי ;מחת
כשדימיתילג,נזקקתינאשרזהההיאחרים.ומרביםממני
מאדו·מאר.דברתלוישאני

האמנתיואנישמלרותי,אותיהוציאהבביתנואחתזמרת
יכולזרזרמתסביבשהתעוררוהמרגשותהשאלותשעל

פרינץ.מר :ויחידאחדאדםלעברת

ארחיהרטיטאחר·כךארחי,השפליאהדברמהעתהאספר
תמידנירם,פעמיםשלרשכדמירן·שררא.אותיריתקולבסוף
ישיש.ראיתישבביתנו,הארוךבמסדרוןשערת,בארחן

שיירהואראםשיירחראלאןלבררהצלחתילאמעולם
חראולאןיוצאחראהארוךבמסדרוןלדתאמיזולמישהו,

מפריעמהשרההיתמדיאיחו,בשיחה mלפתרציתיהולך.
אי·פעם,איתרח mששמשיהוראיתילאזאת.לעשרתלי

רואהאתה •••רביםכל·כךסביב,האנשיםהיורביםהורי
גברתיודע.איניזמזרעמסחררי.פחדונתקףהישישאת

ופניוהעצומים,עפעפיועםמתמזגותולכנרת,עברתעיניו

הודרת·נדיר,ההיבקירנוב·שרליים. nרנרבעתחתמצולים
ומפניוהאיטייםמצעדיו ;השקטהמרצינותוקרנהקודש

מאחורימסתתרהמלדעתכרוחהרגשתיתמיד.המוצלות
 • nמביעלוגילועלכשחשבתיזפיוסזסבל :ארשת·פניר

ונעז,בכרזונשארהוואעליועברשהמבולאוויליות,שברת
שואלאיברואישאותררואיםהכלאליו.פרגהאיבראשי

אידאולי ;שכניםעםשמוחחרא~תירלאמימילשלומו.
הוכלהלשוןממגרניטלהאוליאראיתרשמרחפתשפהרלם.

נרהאלאאךכשלד,רזהההיחראממני.חץרזאת,יודעים
בקפיהד,הלבשוזה,אדםמהירלהיפך.אומר,הייתיתששר,
זהולךהואלאןלכאן,באמאידזומטופחלבןזקןעסרר
זהארוךהמסדרוןדרךנירםפעמיםשלרשיוצאהואלאן
זכלילנעזבלנצח,נדרולחיותאפשראידזלךמציקמת

 :אלהשאלרתיעללהשיבמסרגלאחדאדםשרקדיעתי
מראה-בפי.מרההיהארבלארחי.אכלההסקרנותפרינץ.
מעיניי.שינההדירברמתענייןאיברשאישהמסתוריהשייש

פרינץ,עםבשיחהלהסתכןפרינץ.אתעליולשאולהחלטתי
שפרינץמראשאניידועמנמו.להינתקארכללאאםגם

להתרחקושכאנסהערתיר,_בזררnינקניארמרפקיוניןילפחני
מרררחרת,שינייםשילפריבץדייר.בשתיבייעצורמנמו
איןהאלה.הרווחים ,;;שיחראישעלרוקמתיזחורא
אתהאםכיאףלנסות,עליאנסה.לעצמי.אמרתידבר,

נרשת,שהסתבנתלךונדמהרגעאפילופרינץעםמשוחח
נברחרוקבצבת,נתרןשאתה ,החללמןברחבידישנלכדת

מהעוריתלהיחלץתצליחאוליערמומיותךארהתנגדותך
כאילוכאיתן·סבע.ארתךחובקפרינץהזאת.הפגישהשל
לוישכאילולשוברת.מאהאלאאחתלשרןלאבפיריש
לאמדברהואכאילוידיים.מהאאלאאחדדיייםזרגלא

פיות.במהאאלאאחדבפה

קל,נרמזלפריבץשידדיעתיתינכרן.אחרילענייןניגשתי
בהכרתלקראתךרץכברחוראאתר,לשוחחמרבןשאתה
בריור"ליחיתהלאאבל ,ראשךעלירדדעופרתרענןתרהד,

שינחתלפנינשאלהפרינץאתלהתקיףהיהשליהתכסיס
הקדמהלומקדיםשלו,רעיוןכלמרצהפרינץדיבורו.עלי

ה·מןמשליםסיפררי·מעשירת,במאהארתהומקשטאדרבה
לירוקהחלטתיאחרים.אנשיםשלמבסירנותודוגמאותחיים
-רוחלשאוףיספיקבטרם-לוולומרשאלתי,אתאליו

ומהמרהואיל ...הואילנמץר,בקיצורלילהישבשיואיל
הרכב.תאלאני

נאותרמזל,ליההיואףשתכננתי,כפיהתרחשוהדברים
השיג·שלבמרחקוההיבמסדרון,שליהשיישהופיערגע
ממעהבעלהכאליוחראפרינץ.עםעמדתישברמהמקוםדי

קדיהמופסעאלינו,מנסלהעיףרכליאומרבליהאדמה,
כהת·התכולים,בשמייםבעולם,כלשהוענייןלוהיהכאילו
בצע·פרינץשלובלהגבסקרנותימסביב,האנושיתוחשות

העולםמןשלאכברדמעוררתבארשתראיסיים,מתרניםזים
חשתירמיידלעברו;באצבעעליוהראיתיסקרנותמחרךהזה.
הניםגנ·דייעלוחזקהפתאומיתמנההשנחיתפרינץמכה.

 'והסתלק.לעגשלונחירךבברז,ני

השישי,אלבכיורןממני,ק mהתפרינץכמקרימ,נשארתי
 •בכללודרמההשואלינדמההיהרגעובארחו
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הכארוז
המזבפס

י"בפרק

קאלווינ;איטאל;

שולדניגאון Iמאיטלקית

לילה,לעתקרזימר,אתמעירותהיועיתיםל
 !אחריהםרדיפר !השודדים !הצילו- :קריאות

שמשםהקמוםאלבמהירותפרגהההיהעציםדרך
איכריםשלניקתהזרשחיתהייתכןהצעקות.באר

נחץר,שםעמדולמחצה,עירומיםהשמפחה,רבניזעירים,
ראשיהם.שעדרתתולשים

אתמאיתנוולקח 1בדרגידייגיאןבאאברילנר,אברילנר,-
 !בקצירשהרררחנרהמכל

אנשים.התקהלו
זאותרראיתםזהואההיהזזבדרגידייגיאן-

הפנים,עלמסיכההיתה !הואההיזה !הואהיהזה-
נוספיםאנשיםשנינגרורואחדירכזה,אדרךאקדחלרהיה
 !בדרגידייג'אןהיהזה !עליהםפקדרא mמסיהכ,עוטי

זהלךלאןזואיפה-
דייג'אןאתלתפוסנא·לכרבלילה,חכמיםבטח,הא,-

 !עכשיוהוא,איפהיודעמי !בדרגי
הדר,ךאםעלאותרשנטשוהלךאיהזהצועקהיהרלעיתים

 !הצילו-וילקוטים.אדרתארנק,סרס,הכול,ממגררבזזר
 !בדרגידייגיאן !גזל
 !ר eסזקרהזהאיד-
מעטערדמכרון,בררנהמזרקן,שחרר,משם,הגיחהוא-

 1מתהייתי
זברחכירוןלאיזה !אחריוברדוף !מהר-
 !רוחכמרהמררץהוא !לכאןאולילא, !לכאן-

ההימה.ויהיבורגידייגיאןאתלראותאומרגמרקרזימר
ארהארנבותאחריורדףרלררחבר,לאורכוהיעראתערבו

ארטימרחפש,חפש,-. :השפלןאתמעררוהציפורים,
ובעצמובכברדוהשודדדברשללאמיתראולם- !אמסימר

לרלומרארלעשרתכדיולאלמצוא,רצהשאותרזההיה
מפורסם.כהאדםשלפניואתלראותכדירקאלאדבר·מה,

כלשרטטאפילואותו,לפגושהצליחלאמעולםלא,אך
יצא",לאהואהלילהשאוליאומרת"זאתכרלר.הלילה

ארזהבעבר ,בברקוהינה,אך ;לעצמוקרזימראומרהיה
דרךשלבתפניתארבית .שלמפתןעלהעמק,שלאחר
היהקרזימרהחדש.בשרדשדגראנשיםשלהתקהלותהיתה
הסיפורים.אתלשמועארזןכורהלשם,ץר
פעםלראמר-היער,עציעלתמידשיושבאתהאך-

דייג'אןאתאותר,ראיתלאמעולםאתה-אח,דאדם
ןבורגי

 •••שלאלינדהמ .••רבכן-מארד.התבישיקרזידמ
אחדבשחיההתערב-זאותרשיראה .ורצהאתהראיו-

לגלותיכולאיברשאישמחבואיםישבורגידיילגיאןאחר,
 !מכיראינושאישבדרכיםהולךוהואאותם,

יותרהיירלאאותרשלרכזלמיואשר,עלשכזהפרסעם-
 !חיויכלדאגות

כמעטיש,להםגםהוא,אפיהשיועדיםאלהאבל !בכרן-
סופםיתגלו,ראםנגדם,שתלוייםהחרק,עםחשברברחר, mכמ

 !הםגםהגרדוםעלישרלעלות
תמדיאםיועדרמי !בורגידייגיאן !בורגידייג•אן-

 1האלההפשעיםכלאתשערשהזההוא
ההישאפילוגנדר,קיימותהאשמותהרבההכל,דכלך-

היוכברשרד,מעשיעשרהמאשמתעצמולבקרתמצליח
 !האחד·עשרהמעשהבאשמתבינתיים,אותר,תולים

 !החרףיערותבכלמעשי·שרדביצעהוא-
 !נערכשהיהשלו,כגופיהיראשגםהרג-
 !לחרקשמתרץאלהשללחרקמתרץאפליוהוצאהוא-
 !שלנרבאיזררמיקלםלבקשבאהואזהבשביל-
 1מדיתמימיםאנשיםשאנחנובגללזה-
הקדרים.עםלזרןניגשהיהקרזימרששמעחשדהכלעל
הימיםבאותםפשט ,בעירחוניםשהיוהאנשיםכלבין

ערשי·כסארת·קדרים, :מפוקפקיםרוכליםשלגזע·רע
ובברקוהבתים,ביןשמשרטטיםאנשיםסמרטרטרים,נצרים,

משהיהיותריער, mהער.בבבראגנהביבצעוכיצדלרמיזם
לדבריםמחבואמקרםלמסתרו,להםההיבית-מלאכה,להם

הגנובים.

 !מרכבהבדרגידייגיאןתקףהלילהיעדוים,אתם-

 •••ייתכןהכלרבכן,זכןהא-
 !ברסנםאותםתפסבהדרתם,הסוסיםאתעצרחרא-
אלההיוסוסיםשלאארחראההילאשזהאררבכן,-

 •••צרצריםאלא
דייג'אןזההשהימאמיניםאינכםזאומריםאתםהמ-

זבדרגי

היהזלראשומכניסאתהרעיונותאילובטח,כסח,אך-
 !בטחבדרגי,ידיגיאןזה
זבדרגידייג'אןמסרגללאולמה-
הא! .~ה .~ה-

לאכברבדרגי,דייגיאןעלאלהגכרןדיבוריםששמעמרוב
ניגשביער,ערבוההי ;לשמאלוימינוביןקרזימרהבחין
 . :נורדיםשלאחרכמחבהארזןלהסרת

ההיהלילה,המרכבה,עםהזההעסקלדעתכם,לי,אימון-
זלאאובורגידייג'אןשלמבצע

אםבדרגי,דייג'אןשלדיירמשעהחראשנעשהמהכל-
ןיודעאיבדמצליח.הדבר

ימצליח'הדבר'אםאמרתםמזרע-
באמתשזהאומרתזאתאזמצליח,לאהדבראםכי-

 !בורגידייג'אןשלידירמעשה
 !הזההלא·ירלצח !אהאה,-

לא·ירצלח.הואבורגידייג'אן-דבר.הביןלאכברקרזימר
אך- :דברהיםנימתאתלשנותאזממהריםהיוהאחרים

 1כולםעלאיהמשמטילכזה,שודדהואלא,אךלא,
זאותרראיתםאתם-

זאי·פעםאותרראהרמיזאנחנו-

זקייםשחרא,;סרחיםבאמתואתם-

 •••קייםהיהלאואפילו !קייםשהואבטח !יפהזה-
זקייםההילולא-
 1אהאהאה,הדבר.רתר 11tבדיוקהיהזה •.•-
 •••אומריםכולםאבל-
רררצחשגונבהואבדרגידייגיאן :לומרצריךככהבטח,-

המחברהקדמתמתור
העברילתרגום

פועלים""ספריתהצואתשללבקשתהנענהאניובברצון

הישוא·הקוראיםבפניזה.ספריאתאציגשאניע-צמי

סיפוריםשאליהןהשפותעשירםשעלשמחתיובהליים,

העתיקהחשפהעכשיומתווספתתורגמו,שליאלה

תרבותנו,שלמשפות·האםאחתהעברית,ביותו,

דמיוניו,תהרפתקאותסיפורישלושהיחדמקץבזהכוך

הואהחצוי""הרוזן :החמישיםבשנותכתבתיאשו

שלאו"האביו , 1957מ·המטפס","חאבוון , 1951משנת

הראשוניםהדבריםאלחאיו , 1959מ·נבוא",לואחיה

הראשונותבשניםלכן,קדום 'ופיוסמתישכתבתי

וומאןפיוסמתיכבוהשנייה,העלוםמלחמתשלאחו

כמש·לכלבדרךנחשביםאשוסיפורים,קובץוכןאחד

שנותשלהאיטלקי"הניא-וויאליזם"למגמתתייכים

בעיקרחצינולשיאלהראשוניםספריםאהרבעים,

הפרטיזניםמלחמתלימיהאופיינייםומציבםדמיוות

המבקירםהגדירואזבכואך Jבאוצנוהנאציהכיבושנגד

טבעירקאיפואזזיח"דמיוני"•כ"אגיד",סגנוניאת

שבכודמיוותדרךלהתבטאדרךאחפשהזמןשבמרוצת

אחתלכנעבו,אלאהישיר,לנסיוביקשורותחיולא

חיהשניתןדמויות :הספרותיתמהמסוותשונה,באופן

רוחניות,פעיליוות _שלכאלגוריותלהגדירו

• 
הקרובהוא'המטפס""חבאווןהסיפוריםשלושתמיבן

שלחייהתלודותמספו(הוא"ורמאן"להיותביותו

נכתבהוא 'וחברה)משפחחלהוסביבמסויימ,תדמות

מספוהואאופן,כבלגמורה,ברצינותוקצתבצחוקקצת

של-קאפויזחואוליהתעקשות,עלמשחק,איזהעל

להוכחהלאווח·חיים,הפכודברשלבסופואשונעו,

שהעליתיבשעהלומררציתימהמוסירת,הזדהותשל

סירובבפיוששמתיבשעההעצים,עלהסיפורגיבוראת

זהאדמהעלאי·פעםוגלוכףאתשובלהניחמוחלט

זלחברההתכחשותעלבירחה,עלסיפורזהוהאם

הזלותבחיימשתתףהעצים,צמרותמעלהאבוון,הלא

ירחוקעלשמירהתוךתמידאםאףזמנו,(בקורות

האםלו,המיוחדשוביאיזהעלהכרזתותוךמסויים,

הבדידותלשזהמשוררשלזאיש·הווחשלאלגוריהזו

כאןמצואת"ההשכלה"תנועתהאםזאדםלכנתוןכה

"הסופרמשבועלספוזהוהאםזחיצי·בוזאושיו·חלל

בויששמאאואכזבות,לשבונענכתבאשוהמגויס",

למוותמסויימת,"התגייסות"שלמחדשחיובדווקא

להבנתשונותדרכיםהקוראלפנינפתחותכאןגםזהכלו

אוזהביכווןללכתאותומעודדהמחברואםזיודביום,

הבחירה Jמסוייםבגלועדרקחשובשהדברהויאחו,

 •••הקוראבידיתמידתישאוהמכרעת

• 

מזושילראותורציםהיינו !הזההנוראהדדושמקרם,בכל
 1ספקבזהיטילשערד

זספקברלהטילמעזאתהאולייל,דאתה,הי,-
,Jו'השבדרגידייג•אןמפנישהפחדהביןקרזימרבקיצור,

רלעיתיםספקשללעמהדרחפךהלךבעמק,למטהשרור
לרבעגרבהערליםהשיוככלאותר,מסתיריםשאיןלעגשל

היער.

בע-ילשהאנשיםהביןכיאותר,נטשהברלפגשוהסקרנות
 aדרורקבדרגי.דיימג'אןלהםאיכפתהיהלאכללהניסיון

 •ברשפגשאירעאז

פרע·"ספרייתבהרצאתבקרובלהופיעעתיד *
מרפת.לתרגומיהציבוריתוהמועצהלים"

שפירשוה " Brughi "הניבממילתהשדדר,גזזרלששמרבדרגי, ) 1
 ;הערבהמשיחיג'אןהאוהשדדושלששמרמכאןהערבה.שיחי

"מאקי"היאבצרפתיתל"שיחי·הערבה"ומ.קבילההומילה
שבהםבימיםהצרפתיםי).המחתרתלרחמישםגםההי"(Rובקי"

"לאצתאומריםהיו , 19ה"במאהשדדרי·הכפרים,באיטליהרבו

וקייםשרירהוכיסויהשלטונות",מפני"ברחבהוארהלשיחים"
כיום.גם

הצהר,םייראחריבשערתאח,דאגרזעץעלנמצאקרזימר
הםויכללעמדו ;לספרםילהתגעגעהחללאחרונהוקרא.
נמחצתהרנרג,איזהשיגעיעדולחברתמכיון,ורבהעםכרלר
משעמם.זההזמן

החזיקהאחתבדיר , 2לסאג'שלבלאיב'ג'ילקראהוארבכן,
אהבשלאמאסימר,ארטימרבררנה.אחזהשביהי mבספר
תירוצםימחפשסביב,משרטטהיהקורא,אזרנואתלראות
הaראםלראותכדיפרפר,אלנבחלמשל :זעתרלהסיח
הדרכה.אתלבררןאזרנואתלעררומצליח
אםדומתנשם,ץרירד,ההרבמדורןאשרבנתיברהינה

בחוברתשוטריםשנירבעקברתירנשק,ללאומרופט,עבדקן
מצאנו !בדרגידייגיאןזהר !אותרעצור- :שצררחרשלרפות,

 !סוףסוףאותר,
ההיאילואךהשוטרים,עליתררן·מהלשודד"היהעכשיו
חשששומיכשלכאלו,מסורבלותבתבועותלנועמוסיף
הוללהיולבטחהרילמלכודת,יפרלארבדרךיטעהשמא

 rהצילאקרזימרשלהאגוזעץמהרה.עדאותרמשיגים
ההיאולםבר,לטפסמבקששהיהלמיאחיזהמקרםשרם
כדיאיתרנשאשתמידמאלהאחדחבלהענף,עלשם,לר

לשאחדקצההטילהואהקשים.המעבריםעללהתגבר
אתרהאהשודדלענף.קשרהשניהקצהואתארצההחבל
לשברגעידירפכרחרטמר,לפניאחדכטפחנופלהחבל
רבכןרהב,במהירותברוטיפסבחבלנתלהמדיאךהיסוס,
אןרגעי,דחףלפיהפועליםההססניםמאלהשהואגילה

נירהאת~דיאשרהססניים,פרעלים·לפי·דחף·רגעימאותם
קולעםידררקאאךהנכוןהרגעאתלנצליודעיםשאינם
פעם.כללמטרה
וברגידיירג•אןלמעלהנמשךכברהחבלהשוטרים.הגיעו

פושחשםהיתההאגוז.עץבעלררתקרזימרלידהסתתר
נפגשו,שרבלכאן,ואחדלכאןאחדהלכוהשוטריםדרכים.

מאסישבארטימרבתקלווהנהערד.לפגרתלאןיעדוולא
בסביבה.בזנבומנפנףשהיה

כלםזהאיןהאם-לחבור,השוטריםאחדאמר-הי,-
דנ,עואםזהעציםעלתמדישחיהבןזהבן·הבאררן,של
משהר.לנרלומרירכל,לבטחבסביבה,הוא
לאקראהואאלוםקרזימר.קרא- !למעלהכאןאני-

 iהשודדעשכיוהסתתררשםקודםההיששםהאגוזמץע
שהשוטריםכךממול,שםעומרןעץעלאחיעברבמהירות

עבצםישיביטובלאהנירון,לארתרמדיראשהיםאתנשאר
סביב.

במקהרראהלאהואהאם-אמרר,-עמלתו,ב, 1קיט 1ב-
זבסביבהכאןץרבדרגידייגיאןהשוזראת

אםאולם-קרזירמ,ענה-יעדו,אינניזה,היהמי-
לכןווילשם,פנההואאז ,שץרקטןאישמחפשיםאתם
 ...הנחל

 · •••לרפ.חדיגברחתיכתהואןקטןאיש- .
 •••קטניםכולכםנראיםאתםלמעלהמכאןרבכן,-
הנחל.לכיורןבקפנדריהאצרוהם ,- !מעלתותרהד,-

בורגידייג'אןהספר.אתשרבופתחהאגוזלעץחזרקרזימר
זיפנייםשהיווזקןשיערבתרךחירורבענף,נאחזדעיין

עלי·נסתבכרובהם , sשיחי·ערבהכמרבדיוקואדמדמםי
בקרזידממתבונןהי mרמחטי·אררן.תרמילי·ערמרנירתשלכת,

אכןלכיערו,ובנרגע ;רתרערתעגולותיורקות,עיניייםבזרג
באמת.מכרעדהיה

לשאול.העז-זהסתלקו-
הואאדוניהאם-כלכבירת.קרזימר,ענה-כן,כן,-

זבדרגידייגיאןהשודד

זאותימכירהואכיצד-

השמועה.פיעל ,כך-
זמהעציםלעולםירודשאיברזההואואדוני-
זזאתיודעהואאידכן.-

מהלכת.השמועהאני,גםרבכן, ~
שנפגשיםהגוניםאדוניםשניכמרבאדיבות,בזהזההתבוננו

לזה.זהמוכריםבלתיהםשאיןלהיווכחושמחיםבמקרה
בספרר.לקוראושבלומר,מהיעדלאכברקרזימר

זשםקרואהואמה-

לסאג.ישלבלאי,•ג•ילהרראמןזה-
יפהז-

-בטח.

ילקראושיגמרודעהרבהלוחסר--
זמורעעמודים.עשריםאיזהרבכן,-

םאמנמולבקשרציתילקורא,יגמרוהואשכאשרכירון-
אניהיעד,-מעט.נברך ,רחיךי- ,הספראת .ליישאיל
ההילילעשרת.המליאיןפעםאףבמחבואים,ימיכלמבלה

מרכבהעצרתיאחתפעםאומר.אנילפעמים,ספר,איזהלי
 mא,הבאתי .,ת,א,לקחתיספישםההיאדמ,עט,שלל
הייתיהשלליתרכלעל ;מעלייתחתחברילמעלה,אלי,

אניובער,בבספר.להחזיקשארכלובלבד,ברצון,מורתו
כתובההירזה •••לקוארניגשאניהמנוהר,אתמלדיק

הוא-בראשו.נר- •••ימלההבנתילא !בלאטינית

דויו,בנימבני·איוופה,שכויבםאדםשלהיאזודכרי

ה·העולםמלחמתשלביותוהאיומיםבימיםהחל,

באי·הדיכוי,במעשישבעולם,אבי·חצדקלחוחושנייה,

ואינועצמו,אתלשאלוהויסףהואומאזהסובלנות,

ויבםשעםחושבאניושם,פחשמצאבתשובותמסתפק

ומידיי,טבעיקשולפתחאצליחהישראלייםמקוראי

יששראלאיחולייעםיחדאליהםיגיעזהספיריכרצוני
ה·המזרחעמייתרעםהלשוםדריכאתלמצואתוכל

העבריתהתרבותשלהעמוקיםלמקורותיהכיאהתיכון,
אומתכם,תולדותושל

קאלווינראיטאלר -----------
הררמאניםשמניאחד ,) 1715 (מסאנסיאינה"בלאבבייל"עמשה. ) 2

משופעצרמתי,וסופרמחזאי ,) 1668,--1747 (לאסב'רנהאלןשכתב
הספרדית.מהספרות

ערבה.שיח-"ברובי"במקררכתובאכזגם ) 3
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 •••ידועאיננילאםיניתאנירואה,
קרזימר,אמרקשה,זהבחיי,לאםינית,רבכן,אה,-

פורששלנימהלעטרתמתחילהוארצרגרשלמרותרחש
 •••בצרפתיתהי•כאןהזההספר-חסרת.

שםאקסיטליאנית,פרן~סאלית,סקאנית, 1טצרתפית,-
-~ט~קקצתגם-בי:יגי,.י:זיגיאןאמר-הכלמבידאני

- Bon dia I Bona nit ! :ל~נית
. 4 Esta la m.ir m61t alborotada 

אותרשאיל mבספרלקרואקרזימריים pהשעהמחציתתרד
בדרגי.דיילגיאן
לכשההימדיהשדדו.לבידאחיבידהקשריםהחלוזרבדרן
להחזירואץההיספר,שלקריאתומסייםבדרגידייג'אן

במחסהלהתחבאאץאחר,ספרב;ןשאלהלוקחלקרזימר,
בקריאה.שרקעוהיהשלו,הסודי
ואחריהבית,מספרייתאני,סיפקתילקרזימגהספריםאת

אתלהחזיקהחלחראעכשיולי.מחזירההיארחםש'קרא
ארחםמעבירההיבהםשקראאחריכייותר,רבזמןהספרים

כשכריכתםחוזריםהיוהםקרובותולעתיםבדרגי,דיילגיאן
שבלו·שלרירפסיארעושב,כתמירעלהיםמעם,מרופסת

ארחם.מחזיקההיהשדודהיכןיודעמיכילי,ם
עץעלנפגשיםבדרגיידיוגיאן'קרזירמהיוקבועיםבימים

בתדירותנסרקהיערכיומסתלקים,ספריםמחליפיםמסריים,
חיתהפשוטה,כההנראיתזר,פעולההשוטרים.על·ידי
יכולההילאלבטחכילאחי,גם :לשניהםמאדרמסוכנת·
בדרגידיישג•אןאלא !פשועאותרעםידדיותואתלהצדיק

גפיעלררמאניםבןלעשההיהקריאה,לתאור.תנתפסכה
ההיאחתוביממהבסתר,לקרואהיוםכלביושנוררמאנים

כדילשבועצרךיהיהשאחיכאלה,עביםכרכיםמגמא
אחר,ספררצההואעזר,לאדברשרםואז ;ארחםלקרוא

השדותאתסורקהשודדהיההקבוע,היוםזההיהיאראם
מבתילהיהכןכדיותרןקרזימר,אחרימחפשהיערות,ואת
כרחרחכלאתאחדירומזעיקהאיכרים,בבתיהמשפחותאת

שבארמבררזה.הביטחון
הספיקולאהשודד,דרשיותשלבלחץנתרןשההיעכשיו,
לחפשנאלץוהואלו,להשיגהצלחתישאניהספריםלקרזימר

רדי,_היספריםמוכרלהכירלונזדמןנוספים.ספקיםאחרי
רב·כרכירת.יצירותגםלוממציאשההירנ.קה, iאבשםאחד

סרמן,חרובעץענפימעלחבלרנר,ונוקשניגשהיהקרזימר
ארחם,צדזהשאןוקוראיםזרזיריםארנבות,לומביאהויה

ספרים.תמררתםומקבל
ההילאובשלו,מיוחדםעםהיהבדרגידיישלג•אןאלא

חוזרהיהלמחרתאזיכןשאםספר,כלסתםלולתתאפשר
שברבגילעכשיוהיהאחיאותר.שיחליףדוורשקןזימראצל

אולםיותר,רבתרנןבעלתבקריאהטעםלמצואמתחליים
לוהחזירבדרגידיישג'אןמאזלאם,לאםלהתקדםנאלץ
ערדשאםלןוהדויע Dס' 1םלמאכשל'הרפתקאןתירהספראת
העץאתתחתיולויכרותכן,כלמשעםמספרלויתדפעם

ישוב.הואשעליו
הספריםבידלהפרדיביקשרהלאד"יוםמאותר ,קוזימר

אןשמיגשההיאלהלבידבנחת,בעצמולקרואהשתכוון
חייבההיבאלהגם :לאאןלשדדו.הלשאילםכידורק

ויותריותרונעשההלןבדרגידייגיאןכילדפףד,לפחות
ספר,לדייונרםלשההיולפניחשדות,ובעלדרישותבעל
אםלוואבריראויהעלילה,עלמעםלויספרשקרזימררצה
 :קליםסיפררי·אהבהלולתתניסהאחיבשגיאה.אותרתפס

לנקבהחרשנוחראהאםאותרשואלנזעם,אליובאהושדוד
בעיניו.חןימצאהמלעולם,לנחש,אפשרהיהלארגשנית.
הפכהתמי,דאליוהנדבקהזה,בדרגיידיגיאןעםבקיצור,
איזובשמךלפעמיםעסקשברמתענוגקרזימרלגביהקריהא

התעסקותומרובירמו.כללמטרתעיקרי,לעיסוקחצי·שעה,
חייבשהיהמרובביניהם,שרראתם mשיפרסםמרובבספרים,

ג'אןלמעןהקריהאמחרךבידחדשים,ספריםלהכירתמיד
קרזימרנתפסוגדל,השלןשלוהקריאהמצררןרבידבדרגיויי

היום,ששערתדעת·האדם,ולכללקריאהעזהכהלתאוהר
שהיהמהלכללוהספיקולאשקיעתה,רעדהחמההמנץ
הפנס.לארדגםמשמיךהויהלקרוא,רוצה

מצארהם 8רי'צארדסרן.שלהררמאניםאתגילההואלבסוף
שלקריאתולכשסייםמידבדרגי.דייג'אןשלבעיניוחן

עריהמבשבילוהשיגאררבקהנוסף.ררםאןל-קבלדשראח,ד
קרזימר,שלם.לחודשקריאהחומרהיהלשדדוכרכים.של

של 7אישים""חייקריאתעלהתנפלנפשר,לשלוותששב
פלוטארכרס.

הזיפיםשעירמצער,עלשרועבדרגי,דייגיאןובינתיים
קמטים,החרושמצחוגביעלעלי·שלתכמלאשלוהאדמוני

קרואהיהבקריאה,מהתאמצותמאדימותהירוקותעויניו

ואצבע ,בחצי·קרלהקשהבקריאתולסתראתמניעקורוא,
להפוךומזומנהמרננהמעלה,מורמתמרוק,לחהשלו,אחת
שנטיהידרמהריצ•ארדסרן,בספריבקריאהשהעמיקעםדף.

ממיסהכמרהחלהכבפשרעמוקחבריהיהיתהמזמןשכבר
שאדרת,לקשריביתיים,שיגרהלימיתשוקהזרהיתה :אותר

הרשעיםמפנילסליהדםרברת,למידותמשפחתיים,לרגשות
ארערד,אותרענייןלעאותרשסבבהמכלופדעלי·האררן.

כדיאלאממאורתויותריצאלאהואבחילה.אותרשימלא
סיפורזההיהאםבייחודהספר,אתלהחליףקרזימראללרץו

חי,היהרכןהעלילה.סיפורבאמצעוהוארבים,בכרכים
שה mשהוטינההאיבהסערתאתשיחדשבלאגלמוד,
שמתפי·הפערלהפעםשהיוהיערתושביביןגםנגדרעמומות
בלתישדודבינהיםלהחזיקנלאוועכשיושלו,הנאמנים

חבר·אנשי·המשטרה.תבלאאחדירששמןפעיל,
שהיואלהכללשנרבסביבהאליוהתקבצועברובימים
נג•ברת ~שלדרבםגאםהחרק,עם nחשםנרדלם.
שלעים. .מתקני·הסר"י~הנורדיםכאותםשיגהר,של

אלהי!כ .,. 'זל rראגנינהלכלהשודדים.כחבריוממש,
בצלםי t eזד)tףj-רגםהרב,נ.סירבורניtאסמכותואתמנצלים

רגםשמרתיהם~הם.עלז.מךוההילפהמפהשעברשמר,
המצלחתם,.איiכשהרנהנהההיבמבצעםיחלקנטלשלאמי
סרגמכלמוברחותוסחורותשלל:-ביזהמתמלאהיההיערכי

ןכלהלוא~רתן R ·לוכמרר Wארןnלקלרםצררןהשיהומין,
לעברתענייןמוצאיםהיובסביבהשםבני·ביתשהיואלה
שג'אןבלאולבדר,בעצמומעשי·שדרמבצעשהיהרמיבר.
להטילכדיהנוראהשםאתנמצלההיכלל,יידעבדרגידיי

בני ;האפשרככלהרבהמהםרלהציא-הנתקפיםעלמורא
דייגיאןאתמזהיםהיופושעבכלבאימה,חייםהיוהאדם
אתהלתירממהריםוהיוכנופייתומאנשיאחדארבדרגי

קשיררי·ארנקם.

לדעתנוכחבדרגידייג•אן ;רבזמןנמשןעידן·הזד:ב.
ראם·יותר,לעבודבלאשצבר,ממהלחיותכברשביכולתו

לא,אןכקדום,יישמךהשכולחשבהוארכרוכי.נעשהאט
כבר.דיראתשרםעוררלאכברשומרהשתברהרוחות

מתחבא,כשהואזבדרגידייג'אןעכשיו,מרעיל,היהולמי
מבצעאיברכברמעשי·פשעררמאנים,קוראבעיניו,דמעות

אישהיהיכוללאכברביערספיק,לאכברסחרהר.יותר,
לחפשהשוטריםב~יםהיוביומויוםדמיבעסיוקיו,לעסקו
היומידכמעם,אןחשודנראהההיאחדברנשראםאחדיר

הפיתויאתלזאתנוסיףאםלבית·מעצר.ארותמכניסים

. ~,-~י ......--. . 
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קאסא·(ניב 1מארדמהיריםחרםגלי Iסרבערב Iסרבברקד ) 4

לרני)

הטפהרבו ) 1699 (פנלרןפראנסארהשלהפדאגרגיהררמאן ) 5
שלהצדוקתלחלוקתודא,דמה,לעבודתהחיים,לפשסרתחברתית
דר.כשר.

רגשניאבגליררמאניםמחבר ,) 1761-1689 (ריצ'ארסדרןסמארל ) 6
בהמשךהתכתבות.שלבצררהרומניםכתבאשרמסורזמסיף

שלסיפורהאר"קלאריסה,שלווראמןעלכאןדיוברדהברים

 . ,) 1747/48 (נערה"

למזגהשתדלאשרירדניזיעותהרגה ,) 125-46 (פלרסארכרס ) 7

היתהאישים""חייוהירדנית,הרומיתשבתרבותוהיפההסרבאת

יסדוימוסרכספררבים mדררבמשךושימשההעיקרית,•צירתו

בני·הסרבים.בעיקר ,הנערדינרך nל

שלשיימרברורהריראשו,עלשנקבעפרסאותרשעורר
ספרדים.היובדרגיג'אן

 ;ואימןגדילעצמושהואצעיריםשניאחרים,שודדיםשני
ראש·מפסדיים'שה'םהרעיוןעםלהשליםיכלולאואשר

לעצמולהשיבהזדמנותלולהעניקרצונעץר,כהכגופיהי
ובהירתםהר, 1רבל·ל 1ארג~סהיושמרחהיםהאבדו.נבדוראת

שבגררעכשיוגנבנברני·הפיררת.לכנופייתהשתייכונערים
שדרדי·דרכים.הפכוצעירים,גברים,ובעשר

הואשלו.במעהרבדרגידייגיאןאצללבקרבארהםרבכן,
בלאהפטיר,-זשימהכן,-הקש.עלשרועשם,ההי

 .המספרעיניולשאת
בדרגי.דייג'אןמשהר,לןלהציערצינו-
לקרוא.והוסיף-זמה ••.מממ-
זהמרכסן 1סםאנצ iקשלהביתאיפהיועדאתה-
זהמרכסןהואמיזמהזאה •••כן,כן,-

אתיסירולאאםנרגזים.בזהזההביםרראדגאסרבל·לררה
מילהיביןלאהשודדלעיניו,מתחתהזההארורהספר
הקשבבדרגי,דייג'אןהספר,אתרגעסגור-מילה.רחצי
לנר.
עלהתרומםידיר,בשתיהספראתתפסבדרגידייג'אן

בעמדופתוחאותרמחזיקליבו,אלהספראתהצמדיברכיו,
דמי,חזקהיהלקרואלהוסיףשהחשקאלאקודם,קראשבר
עדבחוזקה,בידיוהזרקעדייןהספר,אתהריםשהואכן

חרםמר.אתברלםברליכולשהיה
וכתרכםעכבישיקררישםהיורעיון.צץבל·לררהשלבמרחו
עםהקוריםאתקלילהבידהריםבל·לרהרגדול.עכביש
הספרביןבדרגי,דייגיאןעלארחםרהםילבתרכםהעכבשי
כהנעשהבדרגי,דייג'אןהזה,המסכןהברנשלחרםמר.
חרםמרעל .חשהואעכבשי.מפניאפילושנבהלרכרוכי

יביןבטרםוערדדביקים,וסיביםגפי·עכבשישלזהסבן
והחלהספראתהפילפלצות,שלצרריחרנתפלטהדבר,מה

מתיזובפהמתגלגלותבעינייםפרצופו,לפניבידיומנפנף
רוק.

לפניהספראחלתפוסהוצלחיארצהעצמוהפילארגאסר
רגלו.אחעליויניחבדרגידיישג'אן

בידרמנסהבדרגי,דייג'אןאמר- !הספראחליהחזר-
לחםרףהשנייהובידרומקררים,מעכבשילהשתחרר'האחת
ארגאסר.שלמידיוהספראח
אתהוסתירארגאסראזבר- !לנרתקשיבקדוםלא,-

גבר.מאחוריהספר

הייתי !ליהחזירולאריסה". pב"הקריאהבאמצעהייתי-
 " . • ••המתחשיאבנקודתבדיוק

שללכיתרעצי·הסקהשלמשאנביאאברהערבהקשב.-
לילה,כשהייהאחה.תהיההעצים,במקרםבשק,המרכסן.

 • '"מהשקתצאאתה
הוא- !ב-"קלאריסה"הקראיהאת'כ,.tרמררוצהאניאן-

הקורים.שלררנים 11האמשרידיהםידו ,אתלשחררהצליח
הבחורים.שנינגד p1להיא:בוניסה

נאק·חמושמהשק,תצאאתהלילהכשיהיה •••הקשב-
m שקיבלמהכלאחלןשיתדהדמבסןעלותצורה ,שלןים

אשרבקרפת·הברזל rיVי;י !i'זשהכסףהשבוע,כמכס
 , i ·-· •; ' •••המיטהלמראשרוו

י .. •.בנזניםג? i't. ... P ר~.,,גJאלסיי~לפחותליתנו-
העזאםשבה,בתקופה •המררnיהיוהבחוירםשני

לותרקעכדרגיג'גcד'דיי'ה l/ד~תר hאלסחרררקמישהו
אתה ...נ.~ותם. kמרים'זvקפרכסי~ולכם 11בקיבתו.אקדחיםשני

בעצב,לך,~ןמl'והת~שג- t'בtנדרה,כסף,שקיאתתיקח
ותרכלשלןהספראתלןנחזירינוtראלינו,ארחםתביא-

תלן,זזכןבסדר ••נפשןכאורתלקרוא
 !אלןלאבסדר.לאלא.-,

םאהבם" ...אומראתה ,תלןלא .ה~ ...תלןלא .ה~-,
הספר,לסוףסמרןהדפים,באחדתפסראדגאסר- !כן

 1עצור !לא-(אותר,תלשבדרגי),דייגיאןצעק- !-<
האש.לתרדאותרהטילככדרר;בידרארח;קימט ,)-

אדעלאשרב Iזאתלעשרתיכולאינן !כלב !אאאה-
לחםרףכידארגאסראחרירדוףוהיה- !מסתייםזהאיד
הספר.את

זהמרכסןאצלתלןכןאז-
 !אלד ,לאלא,-

דפים.שניערדתלשארגאסר
 !ארחםלשרףותרכללא !לשםהגעתילאעדיין !עצור-

לאש.ארחםהטילכברארגאסר
 !לא !"קלאריסה" !כלב-

זתלןכן,אם-
 ...-אני

הלהבות.לבןיארחםותחבדפיםשלרשהעדרתלשארגאסר
כפרתביןלרםרתפניובכדברת,התיישבבדרגידייגיאן
עםלישתחברליהבטיחואן-אמר.-אלן,-דייר.
המרכסן.שללכירתמחוץהספר

ראשו.עלזרדיםשלוצרורשק,בתרןהשודדאתהסתירו
עםארגאסרבאאחדריכחפיר.עלהשקאתנשאבל·לרהר

ברי·ארבבעיטותבדרגי,דיישגיאןבשהעפעם,דמיהספר.

ההילהתחרט,עומדשהואמראההיההשק,מחרךסרנים
היהבדרגיידיוגיאןנתלשדףשלרעשלומשמיעארגאסר
מדי.נרגע

לחרךעדכחרםבי·עצים,מחופשיםאותר,וב.יאר'כזהבאופן
לאלארובהלכוהםשם.אותרוהשאירוהמרכסןשלביתר
שבההשעהלבואמחכיםעץ·זית,מאחורישמם,הרחק
אלהים.להצטרףהמשיהמ,אתשיבצעאחריעליו,יההי
החשהכ,בראלפנייצאדמי,מיהרבדרגידייגיאןאולם
- 1לעמלהדייים-דמי.רביםאנשיםעדייןהיובבית
זהעכשיופעם,שההיהאישאותרהיהלאכברהואאולם
נלגעעצמוחשמנחץר,עצמואתרואההואכאילוהיה

לחדרלה:יכנסכולם •••אמרתילמעלה,ידיים-במקצת.
כברעצמוהואגםלעשרת,המאן- ....הקיראלהזה,
-הרגל.מחרךסתם,ככהזאתעשההואבזה,האמיןלא

ברחה.אחתשילהדהרגישלא-זכאןכולכם

הווארגע.אףלבזבזההיאסורכזרבעבוהדאופן,בכל
מצאלאמטומטם,עצמועהשהמרכסן ,רמשןמשןדווקא
אותרלוקחיםלאכברשהםהביןבדרגידייגיאןומ.פתח,את

קררה.שכןשמחהיהליבוובעומקברצינות,
זר,מטבעות.ארנקיעמוסותרזררערתירסוף,סוףיצא,הוא

-גפישה.קבעוששםועץ·הזיתעדכמעם,עירורכמר
 !"קלאריסה"אתליהחזירו !שםשההיהמכלהנה

-אותרשיתקועליו,התנפלוזרועותעשרשבע,ארבע,
שלהמחבוהרבידיכשקנשיאהואקרוסליו.רעדמכחפיר

תראהקלאריסתאת-נקניק.כמרונקשרשוטרים,של
לבית·הסרהר.אותרולקחו- !שמבצרת·משבצרת

שלעציםסבןהים.לחרףסמרןבצריחהיהבית·הסרהר
הגיעהאלו"העציםאחדלאמירמעללידו.גדלאררן·בר

פניואתוראהבדרגידייגיאןשלתארלגרבהכמעםקרזימר
הסורגים.אללחוצים
שלאמה ;ומהמשפטמהחקירותמודאגהיהלאכללהשודד
לימיםנתרנהחיתהדאגתואולם ;אותריתלוהרייהיה,

ולאותולקרוא,שירכלבלא·הסרהר, nבביהאלה,הריקים
בר.הקריאהאתלסייםשירכלבלא.אותרשהנחיורמאן
 1רלקח"קלאחיסת"שלנוסףעותקלהשיגהצליחקרזימר
האורן.אלאיתר

זאזהגעת,לאן-
 !מבית·הברשתבורחתכשקלאריסה-

הוחל ,-רבכן,חינה.כן,אה,- :ומידמעט,דיפדףקרזימר
דיירנאחזותנראושםהסורגים,אלפניורם,בקלולקררא-,

בדרגי.דייב•אןשל
כדי ;החבלבעינויייפהעמדהשודד ;בתארכההחקירה
נחרציםהיומספור,הרביםמפשעיואחדבכלשירדהלהביאו

ואחרהין,החקיחתלפנייום,שבכלכןימים.גביעלימים
אחריבאוזניו.קוראשהיהלקרזימרומקשיבשםעומדההי

עצובשהשדודקרזימרראהב"קלאריסה"הקריאהשנסתיימה
במקצת,מדכאכריצ•ארדסרןסרפדשמאלחשוב,והחלמעט,
רומןבהקראתלהתחילוהעדיף ;כלואשםהישובאדםלגבי
אותריפצהההתרחשיוותמלאתשבעלילתופילדיגנ,של
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שתיים.כין

לארבע
גוברידמיכל

ה·בשעותיוםבכללנפשהנעזבתחיתהילהדה
והמסודרת,המהבילהה mהארתוםעםצהריים, המטבחשולחןעלמנותמנותמוגשתשחיתה 1

הרבהלכאול"צריךהפורמייקה.מכוסההקטן
שהעינייםכדיוגזרחזקות,תהיינהשהעצמותכדיחלבונים
הילדהאתחרזושחזרוהמשפטיםהיו-חזקות"תהינה
היועיניהכאשרלבליעה,בליעהביןבצהירים,יוםבכל

והקריחשהלןהגבוה,הלבנהץעאלרחוק,רחוקשסות
מדלגותהיוהמסוקסיםענפיוביןושארהמטבח,חלוןובול

כשארוכבדות.אפורותבריוניהמולהובקלוכנפייםבשמק
הרברברלחוסימתחתמתגלההיההלפתןקערתסוף

לרשאומעלעוברותהצלחותהיובחילה,עדהמתקתקים
אתלעצורכדיסחבה,עטוףשהיה ,הכיוראל ,האבשל

הרצפה.ועלהכליםראונותעלבמרדנותשטפטפוהספות,
שנפערהלתהוםמופקרתהילדהחיתהמחשד,יוםבכל ,אוז

עדיוקפאו,אשרוארבע,שתייםשביןלשעתייםבכסנה.
הילדיםשיצאועדהרגיל.למסלולוויפשירהעולםשיחזור
מריחאחתכלהומריחותהנעולותהבתים,דלתותמאחורי

ההורים,שיתעוררועד •לחצרוירדואחרים,תבשילים
המינחה.ארוחתלידבמטבחהילהדאתישויבוזירתובקול
שחיתהבנסן,חזקהצביטהאוחהמועקה,אותהשתעבורעוד

אלה.שבעותתמי,דבהאוחזת
בסדרתעידןימלואוזמןללאהזמןשלהרשאוניםהרגעים
הכליםבסידורטרודהה~םדא,רוחה.אחרישלעיסוקים

אתמחדשתמידשהוכיחובפירמידות,השניגביעלהאחד
במיםובמילוייםביותר,אפשרייםהבלתיהשמקלשיוויחוקי

הקןט,המטבחאחמילאכברוהאבהשינה".אחרי•עד-
הפשוט,הסיגרבריחהירקות,ומרקהדלעתריחותמאל

לכלאדיםבהפיצםשנמזגו,הקומקום,מיבעשןשהתערבב
למצוץהאבשגמרועדהמסורתי.התהספללתוךעבר,
ביןלחליפין,סיגרוקצהואתהקשההסוכרחתיכתאח

נג,דהלכלוך,גנדהתה,נגדהעישון,גנדדא,םשלגערותיה
וללקקהמטבח,כסאעלרגליהאתלוכץוהיהדליכלהעדו

שלשהבורהשהמשהמאחורילהשחכתהש;קןל,דסבלית
למצץואוהאפיה,אובקותהתבליניםמאלהכלים,ארון

דא,ב,שלהעורתיקבתחתיתמואצתשחיתהדבש,סוכרית
שרפדוהמשומשים,האוטובוסוכרסיסיהטבקגרגריבין

אותו.

צנחכשהעתוןנמוגה,זראחרונהרצוןשעתכשגםאלום,
הממל·ברטינותיהנענהנחרתווקולהאב,שלמשקפיועל

דממהכלווהביתעלהשתלטההנרדמת,האםל'ישמלות
מאיימת.ראוכה,

טבעהילהדוחדרבחד-משמעיות,ההזזהדלתנסגרהאז
מביןדא,רונות,חרכיביןהתפתלנפתליןריחבשעמומו.
היורהשלהשואבהלתעם ,מכברלאזהשהורדוהסודורים,
הריחחמסין.שלרביםימיםעדוהזיעושאחריוהראשון,
הזרותאתיותרעדוופערהילדהבנחיריצבם ,הלעגני

החורף,בראעםכתמדי,אשרהקרועים,הפאורםישבחלונות
הספהעלהתישבההיאמתקרב.אסוןכבפנימבועתיםהיו

במהלהחליםשתוכלמבליקוצנית,שמיכההמרופדת
גרירתתוךלעבהר.ל mהמזבנצחעצהמאתתעסיק
רעלהשםצפרנהי,שלנושיכהפיה,אלהחיפהרגלה
מטושטשתבנקודהרחוק,רחוקבוונתקעהחלון,אלמכסה
לנגוסהילהדשיניכשסיימוהעליונים.הרקיעיםבאחד
ובמצמצהממנסה,פתאוםהתנערההרגליים,שתיצפוניאת

מתחתלרטוטומסגרתוהחלוןהשמיכועידןיבעיניה,בחזקה
אחדלכתםונקהרוזרחניסגולשהפןבירוקלעפעפיה

שחור.

חמותדעייןהיושמרצפותהיהמרפסת,חיתההיחידהמפלס
השבור,הכסאמסעדעלהחורפית.הבוקרשמשמקרני

שלוהכבודממקוםהחדש,הריהוטהכנסתעםשהועתק,
תחובכשראשההילהד,התקפלההמרפסת,אלדא,וכלבחדר

הצמחיםעליביןמרחףומנסההחמים,המעקהברזליבין
האזבסט.בעציצילגדלאבהישגיסההעלובים,
 ,ברתוריהמייתעמושאבבעיניה,שהוטבעהחשד,המרהא
דמותוואתאסופים,שלכתועליקצץושדאירחעמוסאוויר
הקופ·וביונים,שחוריםבחתוליםהמתחכךהלבנה,ץעשל
הסתומה,האימה .הסמוךהטלפוןעמדוחוסיאלמענפיוצרת

הלכהמריאותיה,ונדחקההלכההחדר,עליהששהרה
המתחכ·נשימותיהגליעםמקומה,אתבהחליפהוהתפוגגה,

שחילחלהמוסברת,בלתיכבושה,לשמחהפנימה,כרת
בחזקהבנושנהבצעקה.והתפרצהוכמעםברונה,אלונדחקה

התמכרההצעקה,אתלחסוםכדילפיהשדחקה ,סוודרגוש
והסוחפיםחזה,אתהשוטפיםהאושרלבליבכבדותהידלה
בצריפיאבאעםבבוקרשבתמקריות.קטועותתמונותאתם

שלחביבההשכנים.בפניבהרצאהשממול,המשרדים
שלמראהואו,אבא.שלהוחהמהגדוהלהדיוכףפתאום,
פיגומיערמתמעלהשמןבנואלהחמיךיהמשפחתיהנגר

ץע,ריחותמדיפיםכשהםלהתקנתם,שחיכוהחשד,הארון
מכוניתשלהמסמאהכחולצבהעאוהמממים.ולכהדבק

בהו·שלמסה,בכבישחרישיתרגעכאותושחלפהארוכה,
 .אורעמוסכחולכתםמאחוריהתירה
פאתום,אן,המראות.מעומסהילדההיתהמשותקתכמעט
והחדר,הספהשלהאימהמאחיזתוהתנתקהשקמהכשם
מצאהומידשמספיק,החליםכתוכהמשהוכאילוכעת,גם
שנועדוחרישיות,פעולותשלמסובכתסדרהכלבעצמהאת

המווסתתוהחזרתהחדרהשלההזזהלדתלפתיחתתחילה
הלחי·למרותאשרהכניסה,דלתלפתיחתובהמשך,למקום,

מנעול~לשוןומריחתשלה,סבובנימתכלעלהמאומנתצה
לבאתשהקפיצוחריקה,קלוותהעלתהעדייןברוק,הקריר
המדרגות.חדרכלאתבהלמותםוסחררוהידלה,
אתובישרוהמדרגות,מחדרנדפוובכסדקאבקריחות

החדר,רחיבעדהסופיתהסריקהבחצר.המחכההדרור

ה·רגלהיידלוגיתחתכשעיסה,-המתקרב,לחופששיוותה
סתרים.הרפתקאתשלנימההילהד,שלארוכות
מאחוריהמסתתרתהשמש,בחצר.עמדהסתיוקרירות
רציםשהיואור,מרבציפעםמידישלחההנחפזים,העננים

הבית,קיראתלרגעומאיריםמטפסיםהחצר,פניעל
הכורכר.גבעותעלחיווראורכתםבהשאירםונעלמים,

התנמנםכבסרבל,בקפידההקצוץהשדאערובתכקצה
הקסבההידהושטתמפנימתפנקכסירובחמקאשרחותל,

ביןהתרומםהידידותיהליבנהעץהילדה.שלוהמהוססת
מר·ושריידםשילשוליםשלכת,עלימדשוניאדמהרגבי

השמחה,כרפיוןסיגריות.ובדליראטיקמקלותשלקיכים
כהרגלהלהחליט,הילהדאפילויכלהלאגופה,אתשפיגב
לבוסף,אןהעץ.עללטפסהילדים,לעיניהשפתייםקמוץ

m שלהערוםהגזעאתלפתהוהיאהריקה,החצראותהפה
וכתמידלה,הפריעהברכיהכיןהמתלבטתהחצאיתהץע.

כרוכהשחיתהלה,הזרההבדבפיסתבתמהוןהבחינה
החלקלקהגעזעללטפסלהצליחכדימתניה.סביבבחשיבות

 ,גרבי·הצמרואתהכברות,נעליהאתלהסירהילהדעלהיה
יחפותבאצבעותוללפותאימה,ידיעלכקפידההמקופלים

השמשאוררחמימיתהשממרןכבדןתאולם,העץ.עורקיאת
רהתישבה,רגליהאתסיכלהוהיאאבריה,אתריפוהמקרית,
הץע.לרגלידדא,מה,רגביעלסביבסביבהחצאיתבפרישת
הותרכך,הלךאשרמהציב,עלהבקנוקנתנעץוהיהמכסה
כעבוראךמשוערים.בלתיעדהנמראותעכשיועלו 1רמןל
כדימצמצושלאבעיניים,חדכאבהמראהאתחתןרבע
רחיזהההיואוליהשמכרת.מהתמונהדברלהפסידלא

אלוהתקרבהלןשארהגנן,משקיעשלההדשן,הזבל
חזרהחלומותיהמסערותהילדהאתוגרףהכלים,מחסן

הליבנה.עזתחתאל
מכנסילבשוהגבוהים.השדאגבעוליביןהתקרבהגנן.

מופשלת-שרוולים,וחולצהגס,דבעשוייםכחוליםעבוהד
נעליומנכסיו.שלהצרהבחבורהברישולתחובהחשיתה
היוגבררעלהשבילים,כמצרפותקצובותהשיקוהכבדות
הכהיםפניו ·עבדוה.כליממולאיםשחוריםגרמיסלימונחים

ותלתליושפמואפלתאתוג.ביראשררך,במכםהנרו
הכבדים.השחורים

הגנןהיההחלדוים,אופניועלבשבילי-החצרכעוברותמדי
ובשקט.לאםשחוררת.ועיניםיאילם,חיוךכליהדתולה

המבחנים,הגדוליםהילדים.אחריבעלבוןבבררתכשחיתה
השי·מאחורימזמרתועםחרישיתפתאוםשהופיעהגנן,היה

הרגע.מצבסותאתפתאוםסביבהשריכךחרםגלכמרחים,
אלהי,שהחיוךאלהי,רקמדפנההזההשחוםלה,ברורההי ,

כשההיכה.להסתכלכדירקהגןבפינתבדממהעוכרושהוא
ששמ·לדאובלהתרוצץ.לאיפה.להראותהשתלדהמתקרב,

ולהס·לעמדוומ.שחק,אתלרבעלהפסיקתתבדר.לאלתה
הכההלמכסוהילדיםשארלבשיימופןחששהעליו.תבל
'אימרשאישמבלישתישאל,מכלילה,ברורהיההגנן.של

סאור.שזהפתאום.יתקררשהחוםאז.יפסקשהמכסלה,
הצפררחרילפניעודהתעוררהכהםכימיםמשעה,לאחרלכן,,

שדוcשלהמהמםוכשהירחהשדא,מקצרתמרשעאביהשל
הקצריותבערימותהמדשדשותרגליהביןמסבתךהיהקצוץ

ידכלבניןי,סביבסחרר,סחררהולכתחיתההביתה,בשרבה
שו Kדג,נן,שלהכההמבסרואתהכליםמחסןאתלעקוף
בפתחו.התחייך

ת Kשתסובבמדכירפוייםהילדהאבריהיוהגנן,כשהתקרב
שרףחימבטהאתשתנתקמכדימפוגגיםותלך.תקרםראשה,

נע·בנקישותהתקדמהשארגס,כחדלהלבושההדמותעל
כשההיגםהפרחים.שיחיביןהשביל,לאורךקצובותליים
לנתקיכהללאלעברה,שיירותהגנןמתקרבשהפעםברור

שיסופ.אתלזiסוםשתרכלמבלימתוכהשנשפךמבסד"
ילושבלפרקיםשכוסתהבחגורתו,תקועמכסההיהכשנעצר,
נשימתו.לקצבוירדהשעלתההחולצה,

 "!שוקלתאת"כמה
הגןנ,שלהכבדבקולרניפץהילהד,אתשציגמ ,הסמךיהשקט
 . uשלואתהניעלארבזמןשזהאדםכקולמחוספסשהיה
ונסחהערןמד"נתפסהכאילולאחור.קמעהנסובההילדה
גופה.אתלכסותמהוססנחירך
 " l'שוקלתאת"כהמ
מהםוזרםהגנן,שללעינויהכדבהחיוךחזרכברוהפעם

לעזהרלקרואהליהדהתאמצהלשואדרך.כההחוםרק
קםוםחועלהיםבתי·מרקחת,משקלישלמסוידייםלמראות

מבריןק,שעווניתהמצופההאחותחדרמשקלאותרומה,'
 ,שנולדולפניעדוקודקדוהמקופסתהתנדפוהתמונות
וו.ת mסחעדראשהאתרוקןכאילוהחוהצ,שנשפךומכסה,

ויעדת."לאאני •.•"אני
 :שמעהעיניה,אלנוסףצעדשהתקדמהדג,גן,מחגורת

 " l'אותןאשקולשאנירוצה"את
כרםערפה,עלכרכרתשרבץהגנן,שלמבטוהיהוכעת,
רגלהיאתאספההאיהדשא.עלכורחהכעלאותהמגלגל

ברכזי~עוראתשרטורגביםהפרושה.לחצאיתהמתחתאל
לריצושכנעמהדלגרביותיה.נגרפווקשיםקטניםופירורים

לקוcרתכאילוחצאיתה,אתלישרדאגהעודהגנן,של
ומ.עטםי,הפרחיםשחייהמשועמם,דהשאכאילונסעיה.
הבויבושלוליותהכביסהמיקצףביןלצמוחבעייפותשניסר

ליר Kכוהתרחק,השלךהץע,כאילוהבסון,לעמדוישמתחת
שוcחזוכרפיון,בחגיגיו.תהמשמוםממנהנפרדיםובלם
גישראתלבעבעכליערת,כהמאחריגםהצליחה,לאבד"

גרונה.אתשסכרוהמועקה,

לאמבחץומראהובםהכלים.מחסןאלנכנסהלאמעולם
לדיהמשתמטיםממעבדיהמטושטשמזיכרוןיותרהיה

שחיבההוקפהבתוכו,לפתעעצמהכשמצאהעכשיו,דלתו.
עכבריםצואתבצחנתמעורבמפוררתאדמהוריחסמיכה,

הרפויות.ברכהיאתיותרעדוריכך

האור."אתאדליקאניכאן."חכי
שמחעבחשכהנסגרה.נתועה,כלעםהמתנגנתוב.רזלדלת

שכ·קטני,םקשריםרפיצפץוקוררתנקשיתקלוותרקהילהד .
קוםפחאל.השני,הקיראלהגנןשלכדרכונקררנראה

הריטי,םשבריהלמאלגמרי,כמעטהחשוךבמחסןהחשמל.
מדעביותרהאורהסתנןתלשןי·דפים,וספריםנטרןעצציי

 • nהוcמהמלחמהבחלונותיושנשיאררהחול,לערימרת·שקי
רקואשרכחרל·הסוראה,הצבועהמהמנורהמאשררונה,

למי~ארהמשקל,איפהלשאולמריכתיו.צלליםהדליחה
הגשרהיהמנסה,חיתהאםוגםהידלה.לכעלכללעלהלא

בפניהדרךאתסרתםבגחנה,שצהטברוהנוקשה,החלקלק
כרמנחהדמ,להויתעשלהיהכינה,החשיכה,אףעלההברו.ת

אחהלנעיהרבהקשוילמחתהגנן.להדיכשעוברתמדי
הקרעוותבעינהי,אבריה.למתוחניסתהמרפיונוגופה

 •צוררחסריאפליםגושיםמאשריותרקלסהלא ,במאמץ
שכמעסעדסביבבאוהפציפוץוקולותהחשיכההצחנה,
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 ..להמשיךוהתאמצהאגרופיהאתקמצההיאמחניקתם.ומערה
למה.ארהמישק.ל,איפהלשאולמבליולהזדקף
השנימהצרהכנריםהגנןצעריאתהביאקרשיםפיצפרץ

הנחמדחיוכהאתלעברוהילדהחייכהבחשיבההמחסן.של
אופניו.עלבדרכושימשיךכרייעבור,שהבלכרי
המישקליי.אלארתךארים"אני
רגליהמרא.רץ.הורמהוהיאלחצאיתה,מתחתקרמגע

הסוגרתאחיזתוהתמוסס.וראשהמגרפהבתקרכמרהרפויות

צימר·פסתמחרסקרירות .ברכיואלארתההצמידההגנןשל
תלתליו"ואתשירותהעמודאתרה

שוקל.ת"אתכמהארעאני"ת:פף
-הגנן.המהם

שוקלת."שאתכמה ••• "
לראשה.מעלוגהרחזר

עלנתקעשכאילו ,הנחמדחיוכהאתחייכהעררהילדה
זרםכאילוהגנן,שלהחזקותניריושטולטלגרפה,שפתהי.

התקיימועדייןהקרירות _צביטותרקארתה.ונטשכברזה

בר.

כפרחיו,ולאורגליה,הארץ,עלחזרההגנןארתהכשהעמיד
פתאומיגלמה.משרםהתמוטטה,לא-מישקלה,אתנשאר
עמדהרגעבה.הי:פהרקוברגומיעכבריםצואתרחישל

בחשיבהמתרחעדייןהנחמדכשהחיוךמקרמה,עלמאיפ.גת
פניה.על
- "!'שוקלתאתכמהלרעתרוצה"את-המיליםאת
פתאום,כשהתחילהראשה,מאחוריהילהדשמהעכבר

סליהקרשים,עללרוץמרקדת,קפיץכברבתנמתחהכאילו
שנפתחההברזל,דלתאתופרצההמגרפות,השחור,הגרמי
שהתפרץהצהריים,,אחרבאורמתנגנת.בחריקהירהתחת

מחילותוחוריהביובשליליותהשיחים,סומאונחרץ,פתאום
וללאשקופהבבטנהשקפאהאחת,אווירלשאיפתהעכברים
דלתלדיהשביח,בקרמהרקאליהשבהואיחהתחתית.
וצנונים.מתטגנרתקציצותריחכרגילהשדיפההשכנים,

מעלה,כלפילה,שהפריעוהקטנים,תחתוניהאתסחבההיא
 .אתוס.ירההמדרגותחדרכלאתשטלטלרועם,ובלב

המפתחאתבכרונהצווארה.עלבשררךהתלויהמפתח
כאילוחשיבה.הכלכרסהשרבהמנעול,חורמולאלהרועד

לזכורמבליפתאום,עיניה.דרךוהתרוקןזרםגרפהכל ,
שלהמשועממיםכתליוביןעצמהאתמצאהכיצ,רבדיוק
חררה.

קומקוםמיאריהמטבחהתמלאבית, mההרריםכשהקיצו
הש·ללאנפרצוחמרררת·סברדלתותנסחטים.תפוזיםרדיח
למקומם,המושלכיםהסיריםקולותהתנפלוחררהואלגחה,

נאותראולםהאב.שלהסיגריותרררריהממושךרשיעילר
ממיסיםתמרישהיוהעצמי,הביטחוןמלאיהרעשי-םוים,
עינהימזגוגיותונסרגוהתנפצו ·מכיסנה,החלולהמחנקאת

מעופה.הרפולאאשרהצמרורים,ומנקשיות
המזגומותהשמחהקריאותלקולהילדההובהלההמטבחוזל
קיררתביןמסחררלרגעומוצאתמתחבטתוכשהיאהאם,של

ואדריהמטבחחרםאלהושלכהשרבה:פהה,המיסרררן
אלהפעורהחלוןמולהשולחן,בזרויתכסאהאלוהוצנחה

האפורים.החורףשמי

ערערבוקרבה,אלשנדחקוהתפוזים,ומץישכהשוקולד
מתחתהילדההמשיכהעררבגרונה,ומחרקחמוץבחילה
רחוקרחוקשבההומבטה,תחתוניה,אתלמשוךלשולחן
כשברגברקנופץ,בחלון,העץשלהקרחותלזרועותעמבר

הרוע·הקפה,וכתמיהערגהמשיירירטובהבמטליתהשולחן
פניו.עלזים

חדרשלוהפרץוהגחלהחלר.ןאלהילדהנגררהמשיםמלבי
ספוגימזווגיםוריחפרציםרוחדרכושהזריםההררים,
וזרות.סיגריותחמציות

לגעתמבליצנחוהחלון,מרומיאלשעלוהלירים,צעקות
ובטיפותהעץבזרועותשהסתבךהילהד,שלהרפויבמבטה
 •המתכחשותהגשם

b ,1973 .יוס • 

המורכבתהמשמעותלעבר
ושירתוחדאדמישלעל

סומךששון

המטפס בארוןה
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שלליבואךהמשפט,ימיאלההיוחרותו.ארנוןעלמעט
 , 8ויילדיונתןשללקורותיורקנתרןהיהבורגידייג•אן

העגלה,עלהתליהי.יוםהגיעהרומן,הקראתתסתייםבטרם
כארםהאחרוןמסעראתבורגידייג•אןערךהנזיר,בחברת

גחל,עץ·אלרןעלמבצעיםהיובארמבררזההתליותאתחי,
במעגל.העםהתקהלסביב·סביבהכיכר.במרכז
 ,,,ג'אןשמערהבהצווארו,אלנתהרקהכברהחנקעניבת
שםהיהקרזימרפניו.נשאהענפים.מביןשריקהבדרגי

בריר.סגורר.דספד

הנידון.הפטיר-מסתיים,הואכיצראמרר-

יונתןשלסופר-קרזימר,ענה-גיאן,ל,דלומרליצר-
בצררארר.נתלהשחרא

בעטעצמוהווא- !לךשלרם !עליגםהייהכךתהדר.-
ונחנק.בסלום,

ערנשארקרזימרההמון.התפזרלפרפר,חדלהכשהגופה
פעםכלהתלוי.נשתלשלשממגרהענףעלרכובהלילה,
שלבחוטמהארבעיניהלנקרמתקרבההיהעורביםשאחר
 •מצנפתובניפנרףאותרמגרשקרזימרהיההגופה,

שלהראשוןספרר 1969בשנתהופיעאשרכ
המוליכות"המדרגותהנקראחדאדמישל
לא-קט-הפתעההדברהיורהמעמקינו",אל
הערביתהספרותחייאחרעשקבמילכלנח

בשיראל.
לארמקובצתהופעת-בברהרזאתחיתהכי-על-כן,

סרפדלשאלאנודע,ובלתיצעירמשוררלשדווקא
המשכיליםאחדלמעשהשהיהאישפעלים,ורבותיק

קרםלאחרבישראללפליטהשנותרוהמעטיםהערבים
המנדאטבתקופתשכבראיש :זאתוערדהמדינה.

עטר.מפרילפרסםנהג
והופעת 1 948שבידהשניםבעשריםגםהאמת,למען

בחייפעילהמשוררהיהחדאדלשספר-הביכרררים
שנים,באותןכתב,חראנצרת.הולדתו,עירשלהרוח
ואףצעיירם,וסרפדיםמשורריםעררובפרוזה,שירים

("החב-אל-מרג'תמעבשםצנועפרטיירחוןפיוסם
נעים-הליכותשמרדהציפה,לאאישאולם .)"הר
ספר-ובאמתחתוכל-כךרבבאיחוריופיעזהואבהי
שרנה.כהצעיר,כהבלתי-שיגרתי,כהשירים

שםנולדחראנצרת.העירבןחראחדאדכאמור,
שיר-חירם.עדבהוראהמשמשחרארשם , 1919בשנת

אתוסיגלהתבלם,רבה,במידההלכה,המוקדמתתר
רבניג'בראןח'לילג•בראןשלהערבי-אמריקאיהנוסח

בפרו-הכתובהאינטימית,רוחנית,שירה-אסכולתו
זרשירהסנטימנטאלית.מנרפה,ובלשוןגבוההזה

בנושאיםובשקיפותבמישריןלדרשכלל,בדרךמרבה,
המרות,אימתהאהבה,אכזבותוגורלו,האדםכגרן

בשלבי-הצטיידחשדאדלומרקשההאל.המיסתררין,
מופיערהבהלעין.בולטתבעצמיותהמוקדמיםכתיבתו

לחלר-חדהששירהעמוומביא ,-60השברתבסוףחרא
לנוסחזכרכמעט,בה,נותרלשאמודרנית,שירהטין,

החד-התמים,בהיגדהבוחלתשירההשחוק,הרומנטי
ע"ידווקאלאהחוויהלנבכילחדורומנסהמשמעי,

ואסצויאציותצירופי-לשרןבאמצעותאלא•הכללות",
הערביתששהירהובטכניקהבסגנוןוזאתחד-פעמיות,

אותם.הכירהלאהמסורתית
אלהמוילכות"המדרגותהנזכר,הקובץמשיריאחד

עהשלהן•,וכנפיים"נמליםהנקראשירמעמקינו",
שר-עברית.רביבהיןשפרת,לכמהותורגםכנפייםלו

מושג-מהלתתכדיבהןדיהישרשלהראשונותררתיר
 :המשוררלשהחדשסיגנרנרעל

נייררתיי,איבדתיהעתיקההגרןועל
צרצרים.וחר,רקיםהרסרלםרת

טרבתי. ~השבייח,-
רסםיר.זיזניר , 7hn"רבנרתיקנוב~ם,נרתיקשכימעל-
 ?ילרירעפררניר,-
גרונן.עלאיברתים-

שביוונר.כללרגלרינרשה!כתרשלאתר.שאדיחראורו-
לירחער-ברכיים.ניגרררסנטרינרבציםרנינר,ארגתכשנר

m בנרבעטרררעוכתנר.יווכרבעלנרעתר
עררנר,צוברןכררתבתרןהתרכנצררראנרטאלי-עכיחנר,

נצנצרימרלםשרנרהררכאשרע~-יסרר,בצרתנרלנר 1!1קי
אנישםבתרכרואיבר-הארררתימהרתהרחק-החישכה
אחירם.

ההריםעררקרהמדהיםמןברישזהשנוסחלומרקהש
בעיניאבלמדורנית,ישרהבקריאתשרגילמילגבי

בבחינתזרשירהחיתההערביברחוברביםקוראים
חריזה,בלימשלק,בלינכתבההיאהקודש.חלילו
ה-עלהחביביםהרטוריקהלמשחקיהיזקקותבלי

הקר-יתר-על-כן,בשנים.מאותזההערביםמשוררים
ומחייבברורריתמיכמיבנהרקלאהורגלהערבירא

תימאטיהקוחד-משמעית,נהיהרבתימאטיקהגםאלא
ותת-ברשאיםלפי-כמעטמכאנית-המסרררגת
ללאבשבלייהםמלהכיםהוקוראשהמשורר _ברשאים,

מדי.רברוחניבמאמץצררך

הביאוובגישהשבסגנוןהבלתי-שגרתירקלאאולם
זעם.ולשהתננכררתלשקיתונותהמשורר,עלעליו,
צעירים,קוראיםע"ידווקאלעיתיםגרבה,אףחרא
ומזניח,ואזוטרית,"מיסטית•שירהכותבשחראכךעל

הנר-אתהשלטון,עםוהתפשרותנוחרתמתוךכביכול
היטב,לזכורישזאת,רכלהפלשתינאי.הלאומי,שא

ההתנג-"משוררישליוקרתםעלתהשבהםבימים
מעברואףהערביהעלוםקצרתאלהגיעשמעם , ,,דרת
לו.

ששירהימצא,חדאדשלבשירתוהיטבהמעייןאבל
אינהובוודאיהמציאות,מןרחוקכהמרחפתאינהזר

ואפי-העכשווית,המציאותבמיגדל-של-שן.מסתגרת
הישרים,שיטיבידמסתתרותהלאומית,חתימהלו

מרכזואתותופסותהשטחפניעלצפרתאףרלעיתים
עיקר(וכאןהמציאות,נחבאתכללבדרךהשיר.לש

וביתר-שלו,הדימוייםבתרךחדאד)אצלהחידוש
 .כפיתרמו,לפימסיחבבחינתאקראיים,בביטוייםשאת

 :הראשון""הנסהנקראשירמתוךהבאהקטעשיעיד
התערררההכנסירתשתישלירהסטקייה

תםילרת-איז-ערובק.לקרל
מתחילבית-ספרזההיהלפנים
אורכה,מאהרבעלםנישבר,

רספררתארתירתלימדתי

 .הערלםרמבנה
הובזרייפרתהמעישרתאתשיבבתירגם

 ...בספריםככחרב

עד-הואחרון-הרגגיעישידירבספרמופיעזהשיר
ארדראהאשרתשאל","אםחדאד,מישללש-כה

שפתחתיהמקוםאללשרבהמקוםוכאן . 1975בשנת
הראשוןספררהופעתשעםולספר,רשימתיאת.בר
אתמצאכמרהמשוררההפתעות.תמרלאחדאדשל

בתדירותוקובצי-שירהשיריםמרעיףוהחלעצמו,
 , 1972בשנתמאוחרת.לפריחהמארדעדהאופיינית

 :מלשוספרי-שירהשניהופיעולמלש,
והמחוגים"השערתר"התקרברתימינו"שללילה"אלף
כ"הת-אףלהתפרשיכולהאחרוןהספרשם(אגב,
לסג-טובהדוגמהזררגםוהמליים",השעוניםקרבות

חדאד).שלמשמעי,והרבהמורכבהחדש,ברבר
לעבורהמשוררניסהאלהמספריםשבאחדיצריין,

השמרנים,למבקריולהוכיחכאילו ,ולמשקללחריזה
מחוסרהקלאסיתהפרוזודיהל V,מוותרחראשאיד

בהחלטהפרוזודיברחורכיביודעין,דווקאאלאיכולת,
אתכמדרמה,הביבר,הממרקצביםניסיונותיובמותניו.

לואחדאד,שלשבחטיבות-שירתוהקלושותאחת
שיר-בפרוזה,לשהנוסחאלחזרשחראאיפרא,ייפלא,
יותר.אזוטרייותר,אישיונעשההלךוסגנונו
נוציריםתורי-היכרנושאתבכללותהחדאדשללשרנו

רשימרשי-הלשרןהסמליםבישרתוורביםמובהקים,
חראבכךהמקרא.ואתהחדשההבריתאתהמזכירים

לשבלבנוןהפועליםחדשניםמשורריםלכמהדרמה
(שאח-אבי-שקראו-שרקיאל-חאג'אונסיכגרן ·ימינו,
"נהרבקובץעבריבתרגוםהופיעומשיריהםדים

האמת,למען .) 1 ~ 73פועלים,ספירתהרצאתפרפרי
קבוצתמאנשילורעיהםאלהלמשורריםחבחדאד
השפעתםשאלמליוייתכןגדלו,חרבבביירות"שער"

מתררהארתהבשירתומתחלולתמיתהלאהמכרעת
מקר-ליצורפאראדרקס)זה(יראהשעשאתרמפתיעה

די.

מקובץחראאףחדאד,שלמארדצקרבשיראסיים
 :"המפתחות"ושמרהאחרון,שידיר

בהבטחותהמקועקעתכף-היד

נעלמהבלי-הרף,ניפנפה
מסופרהתחילוהסיפור

היםתחתיתאלשהלשכנווהמפתחות
האהוביםהדגיםלשלבםתשומתאתמשכר
צבעונייםצדפיםלאסוףהחלורחם

לאהבזן-אנרש.כמסגרת
החרףלעברשחראחר,

החלו.עלמפתחות-לבםלהלשיך

- --------·------~~~~ ---'-----~--~~~~~~~------

מספריואחדחרא ) m" (1743המנוילידיונתןשלחייו"סיפרו ) 8
שהשתיןי ,אנגליררמאניםמחבר ,) 17s,i.:..1707 (פילדינגהנוישל

הסגנוןאחאירוניהשלבדרןחיקהובספריוהראיליסםילזרם

ריצ'ארדסרן.שלהרמארליסםי·דמ,חחדס

 rrועזכובקולו·סנה,,משה

רכןנאומיוממבחרתקליטיםשניהכוללאלבום
קישורקטעימל,רהבירגראפי,צילומיםאלבום

דמבריו,שנבחרו

 ,סיפורגםשהואופעלו,חייוסיפורמעלה
ימינו.בדבריוגורליתסוערתקופהשלחייה

לתורמיםכשייחולקוהאלבומים
למימוןתוקרשנהההכנסותההנצחה.לקרן

סנה.משהשלכתביומבחרפרסום

למפוגל,ידלתתהמעונייניםזכרו'מוקירי
זלכתובתפרטים.בדבריפנו

סנהמשהשלזכרולהנצחתהציבוריהוועד

תל·אביב• , 46110תייד

-----------------------
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ההיסיגריה.רעשיןבתארהדרגשעלשכבראה
בית·המסדררן.מןנשבהנעימהררחאךחם, I הסm המערבשבסרטיכבתי·הסרהרשיןההיר

ברזלסרוגי·עםםלהדמסרגתחיתהלדהתהפורע.
אררים mהסעםלושרחחבעדםלהביםההיראפשרעבים
מנחירותיהם.בלילהולסבולהשכניםבתאיםהאסיריםעם
עליהם,שקראבבתי·הסרהרמאשר'ותרהרבהטובהיהכאן

המהפכהאמנםרצרהר·הצצה.אטומהדלתעםבתי·סרהר
הירלאאךהסובייטית,הדרגהמעל·פיבמידת-מהעוצבה

מהיניגםלרבאינקה.אתלחקותכידהטכנייםהאמצעיםלח
עשרהפוליטייםהאסיריםירתר.סרבכאןההיאחריםסים

בסך·הכלהיהזהמעשהאםגםהחדש,המשטרנגדמשהר
על·נערכוהיר,חשאייםכיאףוהמשפטים,בפרהסיה,טינה

-גזרי·דין·מררתכשגנזורגופניים.עינרייםללאדנ,רהל,פי'
-לא·מרצדקיםרררבםלמדישכיחיםהמזל,לררעשהיו,

תה mנכאשרלנשיא.ערעורלהגשיונ.אשמיםהירשראים
מש·בביקיבלואחדים)ימיםותרןהמקרים(ברובבקשתם

ההרצאהלפניאצלםלבקחורשותכךעלהועדהםחרתיהם
להורג.
 :הלדתסורגיאלשרבוהביטהתיישב,לעשן,גמרהאסיר

יכולגדולחתוללמדי.סבירמרחקמזהזההיומרוחקים
החצר,אלשהולידהמסדרוןבקצההדלתבינדים..לעברו
הקירות,אחדלידובחצר,מסורגת,מפלהדהיאגםהיתה
לארמשררבבי·ענפים.מדולדליםצעירים,עציםשניצמחר
במרחק~מרל,ההיההואהקירבאנשים.ירוהזההקירלדי

מרוצפתלמנגנית,חיתההחצרבערך.מטריםשרמנה·עשר
ה·מחוגיבכיררןהסירלבשעת mהקיפאסירים mבאבנים,

היולהרוגהרצאהשלאחרבימיםגבם.מאחורידיהיםעשרן,
מעולםאךהקיר,תחתסימני·דםומחפשיםבחשאימציצים

נשטפווהאבניםחשר,עםברצעולהורגההרצאותמצארם.לא
הקירשעלוהסדיהסיחאבלהגופה,זעסרלקהלאחרהיסב
אשרעלוהעדיובהםפגעןשהכדוריםבמקומרתלחיםהיד

להרצאהמועמדחראאףהיהשמן·הסתםהאסיר,אירע.
מושעניםשניים,ארישןשמזרןבקרר·ךרחההררלהורג,

רגםושרבשרבלדשנגרםהנזקאתלמנועעשוייםהקיר,אל
ליעילותלצפותשאיןדיעהואאבלהנתיזים,סכנתאת

המשטר.שמתנהאםגםפיגרר·דרררת,בהששיבארץמדיית

- ,זמן.דרשולכך
ש.ישיפטאחרילהיננלסעליויהיהשאםבלינוגמרחרא

להחלטה ;לחתולהייפךממושכת,לתקרפת·מאסרארלמורת
יים nבעלי·וכהמכמהעלבכרבד·ראששחשבאחריהגיעזר

אחרמכרסםכלארעכבררחירת·בר.חירת·בית-אחרים
ואחר·חתולים,השורציםברחרברתיתר·על·המיהדיסתכן

כארבעיםשלמרחקהגנרל,רביןהעיירהשביןבשדרתכך
ליצרומדיגדולמרחקזהיתר·על·כן,קילומטרים.וחמישה

בלבד,ספוריםימיםאלאלשרותויעמחלאכל·כך.פערם
שרברללברשהגנרלאתלחצותכדיהיותר,לכלשבועיים

ררפא·האלילהזהירוכךיותר,ממרשךבפרק·זמןאדם.צררת
עליו.וישתלטהאדםמרחעלהחהיגרףישפיעהאינדיאני,

ואחריהקדומתלדמרתרלחזורקשהלדהיהיהמזמןאחרי
אתלהוציאיאילץרא mבלתי·אפשריזההיהינוסףזןמ

תישארמותרואחריונמרח,בגרףכבעל·חייםימירשארית
בעל·חיים.גרפתממגר

החתול
פרנקלזיגמונט

אםהגנרלעדהמרחקאתלערבולדיההיקלמכליותר
מפנילהישמרכדיציפרר·טרףצרדיציפור,צררתילבש
שתישלן,בכשיררן·המערףבטחלאחראאבל iערדתחידת

עצמובנוחרתופעםררפא·האלילבהדרכתםעםפעמים,
בעלי·שלזמרתלשבהאנתררפרלרגי,הסיורמןשחזראחרי
לנהרגעליושרמההפעם ;שורעלקרףארבע,עלהולכיחיים

עדיגםהואבלתי·דיערים.לגרומיםלהיזקקרלאבזהירות
דאגהמתרדלהם,המזדמניםבנדבם"לעתיםיוריםשהאיכרים

השמידומכרסמי-מזיקיםאילו.לעדתבלילתרנגולותיהם,.
הנדים.
לפנילהיתפסמ,עדהואהקיר,אתלעברויצליחלאכלב

למורתלהיירותראףבית·הסרהר,מבניןלהסתלקשיצליח
חתול.חראמכולםסרבכלבת.מחשש
הגןהשתרעהעצים,שניעםהקירבית·הסרהר,לקירמעבר

m החררילהאתשמקיףהגןלהכירו,היטיבהשואב·הידי~ם
ההמ·בימילימאמיברחשארהשופט,ידידושלהמופקעת

חיהואשררייצי,בבנקכספררובאתהפקידהשופטפהכ.

גםלהפליגהוזמןאנמםהאסירבמיאמי.ברווחהבוודאי
אמי,דאדםההישלאכירדןאךהשוטפ,שלביאכטההוא
אחרלעקרבבארץ,להישארבלינוגמרפוליטיקאי,לארגם

זראםלמהפכהשירותיואתלהציעאףרארליהמתרחש
אמנםכאילונראההיהבתחילהוהצדק.החופשבדרךתלך
נדירדרהעד·מהרהאךזר,בדרךללכתהמהפכהמנסה

כאשרלסורר. 'סמריימתובמהדילאינדרקרינציהלדיקססררה,
ליבו,עםאשראתבגלרילומרשהעזמשרםרקנעצר,
המעדיתבעבדרתרולהשמיךהאץראתלנטשולבורח,החליט
נחקורשלאכל·כךרבםיתחומיםנותרודעייןאחר.במקרם

 . • nהמאתלשאתראיופרימיטיבית,ובמגהיבאנתררפרלרגהי
אי·חשהואימיר.בדמילהרוגיוצאר mכמשמדעןשבה
אחריררפא·האליללושאמרבהמכשנזכררגעיתנוחרת

דמרת·האדם.וללבושלחזורר·כך nראלקוףלהיותשהצלחי
בגלגוליםהטמונותהאפשרויותעלבהתרגשותדיברהמעדן
הזקנותפניולדבריו,בשלווההקשיבררפא·האליל iכאלה

האפש·בדיוק."לא :אמרר·כך nראעמוקים,קמטיםחרושות
הגורלאתבאמתלשגרתשעשוהימגהיאיןאבלרבות,ררירת

יימלטלאאריבחמץמרותלדשנרעדם mלהאלים.שגזור.
אי·הנרחרת.מתחשרתבקלרתעצמואתהאסירפסועל·פי·כן

אף·שייגו".הצידישלחציו ;בעל·חייםצררתילבשאםגם
רכשררנרתירתבונתוכל·כך.נוקשהאיברשהגררלייעדזירע
כיאםגררלר,אתלעצברבהבמהדילומסייעיםאדםשל
מסריים.גנרלעדרק

האתלדתלידנעצורוהחיילהסמלבמסדרון,נשמעוצעדים
רפתחרה.

לשכתו",אללךקרוא"דמ,םקד
שניביןבלכתוהסאירהרהרז"גזר·דיןהוצאיו"כבר

שכ,םייערלפניבכרנפסקודח,קיררתמארד.ייתכןהחיילים.
בזרזיות".זברן·כללפעולהצבאירבית·הדין
חקיהר.זראיןכלומר,ממקומר.המפקדקםללשכהכשהוכנס
וא.סיראתוזממיןבכסארישובהקציןהיהבחקירות

הגיי·במקרם;רע,דזאתלושלחנו.שמעברהכסאעללשבת
אחדמסמךהמבחנהעלמונחהיההרגיליםוהתיקיםרות

כחדונוספות.אחזרתוחתימותגדולהחותמתרעליווחייד
העלויןמעילואתפשטשלאבקפיהד,לכרשאזרחגםנכח

אתלהביאכדירקאולי'חסרף,לכיקרו_באכאילוונראה
ךאעידני,במבטהאסיראתוחבןבצדעמדהואהמסמך.

קר-רושמי.

 .~תרכנראתוקארהמבחנהמןהנייראתבסלהמפקד
היד·במשטרבתמיהכהואשםהאסירומרת.גדר·דיןאכן,

השת·אחריההמפכהגנדבתעמוהלההמפכה,לפניאקצירני
אריבי·העםמראשיאחדשלבריחתובאי·מניעתחוללה,

ששיהבהרצאותוי.המהפכניתהרוחוכמעירם(השרפס),

ערערו.להגשתלרניתנוימים
לדייעןת,דרבאשגזר·הדיוהמאשרתהצההרעלחתםהוא

יומיים ;לנשיאלםנרתשזבעתראמרהואכראוי;ושהביבר
הסכיםהמפקדהפנהי.אתלחברכידלריידרשושלרשהאר

ניירלתארשישילחיאדגאחר-הצהרייםהיוםשערדראומ
נרבע.רעם

ההכנהצררתר.לשביריבהכברתהסאירהחללתארכהשוחזר
כןרשלם-עצמואתהלביאעליר •בעקירשיבליחהיתה

עתזאמרנהלדיי-ימיםשלרהשארירמייםלדיידרשו
תקופהשמקץמוחלט,תפנימיתהכהרלידימעורערת,רלא

היכרותלאחררוקלכך,מסרגלים(מעסיםלחתוליהיפךזר
דא,פשררתאתבזעתרהעלההאלילרופאאחדיםשבוערתשל

האינ·אררחרתאתללמרדאחרמעולםשבאזה,לבןשאדם
לכך).מסרגליהיהראמרנרתיהםמנהגיהםשפתם,דיאנים,
בבית·הסרהר.לבצירעקלהיהההכנהשלהגרםניהחלק
 ...,.לצדםכמעם-מארדס m:לארכלעלייבראשרנהרבראש

אתשיסיחדברלשערתרלאבירתו,הפשרסהמזרןאתרק
הלחשםי-ההשתנרתשלן·הסירם nפרלמהמשימה.דעתו

אלהכל-החזרותהאלים,שמרתהנרסחארת,החרשייים,
לשנכעהגלגרל,בתהליךעמוקהמוחאתלהשקיעסיעיוגם

לעבל·יההישאמנםעדיים nעבל·השואהאדםאתכל·כך
חיים.

כמהעלהבקשהשלסירסהרשםתשרמת·לבלעררולאכדי
ר mהסמןביקשאררחת·הערבלרכשהרגשהנייר.גלירנרת

הוא ;פושריםמיםארקלושרתחיבש,,רצויפשוט,לחם
הסוהראחדים.ימיםדיtזםהעללהקפידרררהצבקיבתוחש
איןאמר,לא,אותר.יבדרקשרופאורצהחראאםשאל
לרברתדבר,כלרכעמסעידנה,קיבהלרחיתהתמיד ;צררך

שהרצאנירםבערחששחראפלאאיו ;ארתהמעעררעצבים,
אדםשהנשיא,אי·הבבד"שזאתנטרחחשראאף ,גזר·דינר

השחלהעערוראתשיקראברגעארתהישיבושיר,חכם
כדיאחדיםימיםשלבאידטהדילכן ;ר·הצהריים nאלנסח

רשותביקשהסיםרר,אימנותלעמןלתקנה.תחזרושקיבתו

.בחסינתמרכזימרטיבלבחרןבסירויעיהישזהמאמרב
סצרקבראברהםשלבפואמהבלילה""פיליםהשירםי
ליונה'/"ארדה
לגשרמענוייבסירוהיא-1955בשפורסמההיצירה

מעיודא,מנרתיתביצירהלבוארשהארה,מתקופתוא.ימהתהוםעל
 .ומסבלמרעוממורח,רר mמשדחשצמב

אתלבטלומ.צאיות,עללגבורהתוובלוסשהיריםבחסינת
ניגדוםי.ללאקיומיתאבדחתו.ולמזגםוהמוותהחםייגבלוות
דהויןלצורןאןזוחסינהשיריבמרביתצמריזהמרכזימוטיב
תעי·מהיבטיוהנשואלהארתשיספיקצמומצםדמבגםבחרתי
קריםי,

המצבפיצולעללגרבוהדוברמנסהבלליה""פיליםשיירברוב

עללמורתחיםיביוהמפרידה nהסראגיהמחיצהעל-הקיומי
הנפש.ואחהגרףאתהמענההאפראדרכס

פלאיםבמועדהמשורריוצרדא,פריקניתהמצאיותותפעותבדצ

ותפילות,ריקדויםבמסיכות,מדעציםאמוכלסיםהשירים :וגיסים
וא.ימהתהוםעל·פנילגשרמנסההאורכן , nאכסוסיואווירתם

העבר.לש

דממלהםמעניקדא,לה,בשירםיחימננסיאהפיהיסדו
הומרדכרןליירות""תפניותבדרםנישזאתעםאובייקטיבי.

אוירוניה.

קריאותשרנות,ומסרותשונותדרכיםישהלירית"ל"תפנית

וא.ירעוים,רוצףהזמןזרםהרימתית,ךחא,דרתאתשוברותפתע

ביוהמשחקאתדמגישותתעתעוים,מחזותמנפימזהירות

לחלום,הממשות

ומ.אביהעםהעימותלאיחוי,ניתזאינוהקיומיהקרעלשהרודב
לחיםי",החזקה"המשיכהשלדא,פלכדצלמרות,פיתויגםהאו

וא.מצעיםשלזיה nסינמחייבהזאתהקיומיתהשניותעלדג.שירר
אפרי·למיתוסםיהשיכייםאמגיםי·פלוחניםידימוםיי :יםי nדא.מנר
אוניברסלי,אויהדוישמקורםפולקלוריםייסדוותולדצםקביםי

לקונקרטי.המאגיביומתמדימחשק
פשרהללאבמדועותאראכסססיתכשינחהשרקהאיההרגשה
בכוחלנסלחאפשראםספקאבלהתהוםלעלגשראפשר

במעמקיםכלאוההאימהישנים"הצללייםרכלהרחשיםיבולבשיר •דא,מנותית.היצירה
ביולגשרבסירובריש • mשלשלמסיכהפרושההשטחפנירעל

חשדמנסזהלאכורההדובר.שלהנפשיליקםוהאירליהיוקם
ולאדחות.לבסחרןהמשוררלתוונענההיקוםאכילוהעולם,על

"אתכדבה.שינהשלבצמבמתרחשתזו n·אחדר nאשלייאלב

 .כזכות

המוצא
האופזבימי

קאופמןעזריאל
ואמה 9המתוךבלילה··פיליםהשיריםבחטיבתעיון

סוצקבר•לאברהםליונה"·אודה

גברזן",אפילותעירלאהישנםי

זרמים",לשבעהמתחחהשיןה"פחדאתרומופעילפתיחהבניגדו
השירבסירםאלחים.שלדפ.קרחרתעיניובתיאורמושגת nדא,חדר

הדרםוהפחדרביןהחציוניהשקסשלהקליפהביואיזרושי

תחתרוצבםי .והפדחוא.ימה·עין, nלמאריהאואבלעבומק.

המאגיהעשרשירבעזרתאוםתלמתןרקאופשרבריחים,שבעה

זהדא.להוים".שלות mהפקב"עיניוהבוחסתהתמימותובעזרת
נעלם.לאהעברפדחהמשורר.שלהקיוםלהרגשתניסוי
 .לאחיויניתןאיברהזכררנותוביוהחדשההמצאיותביוהקרע
הספקמןמפלסאיואלבהשלמותאתלהמצאילנסותאפשר

השקטהההרמוניתבתמרנהבתדרמה.הנתונהדא,ימהרמו 9המכרס

האימה.מפעפעת

לואחדותלשלימרתלחזורחתרןמתאורהנילוס"חרף"עלבשיר
אתלדהביקלנסותמרבןומ.שרורלרהסת'י' nכ"קדחכמחלה,

השירוביוהזההשירביוקשרישהפצעםי".ב"אשהניגדוים

הצמטברותמתמרנותבניוהשירבחיהמ.רגםבסרןגםהקםדו,

חיבת·בבנייתמתמדקבשירהדוברלשחלרמר :לסיפור-עמשה
גורלואחלוהפקדיחלוםשלקרןליז:iרלבתרןחדשה,צרף
להתחדשותכמיההכאןישבת·הלמן.שתופעיעדדנ,ילסובייד

 . nריאלישסיתבומיתיכזררןהאמגי,היסדו
לעוכאן ;דא,לרהיחוההשגחההנסשרלםיםהעברלשבמיתוס
קיםובחןואהדחותאתולציורהפלאאחבמעדולכרנוהשמורר

מפוקקפלנסיוןהתמימות,ואתלסים mהמהערכםיאתאשידב

זרקראיה " 1מלוהטתחדקת"הר :התפכחותקראית'נלחיתזה
מנוגדתאלליםי'/לשזהבכ"שבריהנילםרמיבדימויאמששות

אתור",אדביקפצעישלדא,דום"אבפר :לאדחותהאשיפהלאלה
לשלאפשרותמובילבחיםילובחרוהחלוםאתלהצילההכרח
והדבקות.שבריםשלאחזרתגםולואחזרת,

הצרןווהדובר.הרקדנית , mדמיושתייש"ריקדו·עיניםי",בשיר

 :פאארדוכסליתמשעמרתבעלבשמפטבומתנסח nשדחר nלה
 " 1חיי"דבמיןי :למפשטאלתיתהחיםי",בומלאים"במוות

צמדוזהמסונימייסדו ;בלדבעיניהאבעצמותמרפנויההרקדנית
לכרליתוהמסנרימהיהןהרדקנתיעינימתמעט.מאסמורפילעקרןו

הנליו"סשפתע"לרבןיעיניםי"ירקדוביובקירבהולנשירתה.
ל"דקרנייתרמזשבירישכןעלרנרסף , nהתנ"כילמרםירמזשי
כשברחהיחדריהעםלשגולרואתהמגלמתמרקישפץרלש.

השארה.

לשדאמ,גיברחןהחיםי'/ברמאלים'ש'במרתרכמימתאורהדובר

רהחרםרהזמןמגבלותעללגברותרובומעוררהרקדנםיעיני
הראילי.בממדהקיוםעלהוויתורבמחירלוו

 :גשם"ב"ריקדוצמרהיהשניותלביטלולאשיפהדוגמה
רםרלבnעךא,לרהיםכיבשולתכליתמאביאמצעיחראדר.יקרד

דשמ,רררהדמעות'/אף'ע'לנית mרמשמערתבלעלקירםאשיפה
דכידעהדברתהכפלותיו .,.,,.לעהפאדאררכסאחלכסלמנסה

האשיפהנירכתים. mלאלמידניתלקירבהלדב.בוירכןאיפוסו,

עמניינת . nרהמחהחםייגבלרותעלהמקובליםהמושגיםלביטול

 1לשנגתפילההיגרהשיר :לאלוהיםהדוברביוהיחסיםהתפתחות
מתנורןגםגםש,להודירכביכולשנעוד ,הירקדוהגשם.אלוהי-

הריקדוהורקד.שלבזרועותיויפילוהישאלוהיםלכןלהביא
לאלוהיו.הדוברביוסוסאליתאזחרתלהשגתכאמצעימתפדק
דארמסימהלןפוחחתדג,•ונגל",מןשחזר"כאחדדהוברהצגת

האלוהים.עללהשתלטברצוןמתחלפתלגשם nפיל nוהדחש
היאחזותנול·ךייהמוותאפשרותלעאיפאוגוברהחיםיצרון

ומצטמצםעצמואחהמבטלהאפראדכוסבעזרתעלדינה,במצאיות

בתהליכםימתעשרתהמוקטנתדהוברזמרת . nמסרנימילפיגוהר
בשחיקה.אהולוהיבתפילה,האנשויבהמיה,דא,ריהיאחהאמחדים
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ערב.נאותרפעמייםלשירותיםללכת
וביקשערערחשלהסופיתהגירסהאתכתבבכרקדלמחרת
לפנילהימלטשעליוכדררלרההיהמפקד.ללשכתשתובא
השמיהרתוגברשאחר·כןמפניהשלילית,התשוהבשתגעי
הלילה,כליראוותארדהלתלפניכסאעלישיבסרדר,לעיו,
התאדבות.ארבריחהנסירזמחשש

שנשארובשערתעיניואתעצםלשירן,לשכבהקידםחרא
סרוגי·בידהחומקכחתולעצמןאתבדמירנרלריצירער,

עמו·ברחרברתחולףהגן,אתחרהצהעץעלמטפסהברזל,
נהר,מירשותהעכבריםתופסוביערות,בשדרתערבומים,

חלומותיו.לתוךהללוהמהזיותכמהלהחדירבידרעהלאף
נח·ופהיקהתמתחאחזרתופעמיםלהזות,השמירלמחרת

ידעכברהואניטשטשר.כמרוחשריונסתחררואשרתרל.
הפעם.גםשיצליחונטרחסמרןוההיבעברזרהרגשה
בילהאחר-הצהרייםכלאתמרנן.ההיהשלישיבלילה
אחר·ישעשהרלקמלגלגלונוחרלכלשיזדקקידע ;בשינה

האורותידר.הלילה . mרנינרענןניעור,ערבלעתכן.
שקעאט·אטבמסדררז,לדקואחדותבררותרוקכרבובתאים

שלהמחחקבקצהשיבהסהורבתרדמה.בית-הסהור
ועשין.הערבעתרןאתקראקטן,שולחןלדיהמסדרון,

חספוסאתחשלאכברחמודדיםוחרשיוערנינעשהוגופר
הואטה,האפלההתערבלותיותר.חםלוהוהיהשמיכה,
נאחזרצפררנירהתמתח,בזהירות,נעהואהותציבה.נעצהר

 .אליואספזוהואבשמיכה
בבית·והקשיב.סביבהצץיהשמיכה,לקהצזחלאט·אט
התאמדמילרנוארעתהגמרו.שקטשררעדייןהסוהר
קפץהראלרצפה.מעלגברההתנשאהוהמיטהעצומים
אפרפר,חרם iעוררצבעאתובחןהמיטהתחתהסתתרלמטר"

לבבה.כעמטבהירה,ובסברכלשחר,מפוספס
המסדרון.לחרךהביטהואהתא.סרוגיביןלעבורירכלעתה

עתרנו.מעלמנמנםבצררדיתר,נראההסהור
היציאה,אל ' tהמסדררדרךחמקהדלת,סורגיבידעברחרש
הקיר,תחתרובץהפינהאתהקיףסרוגים,ביןשרבעבר

 ;בירתומערבההיהלאהחושןלחשכה.עיניושיתרגלוער
מארד.חדההיתהואייתרהעזובה.החצראתהאירמלאירח
עצי·הגז,משניאחרעלוטיפסהקיר,לדיקדיהמנעהרא

אםתההקצת,מוזנחהיהעתהכיא~שהכיור,כפישנשאר
החשדים,הפקדייםאחראוליבחררילה,דייריםישכבר
 .•הגןלחרךקפץהראריקה.ערובהשמאאר

הצעיםבידלאיטרנעהואמאחרריר.היהכברבירותהקשה

בכתפרזההופרהכלבמפניאחדצדציפורניושריטשו
שיררי·השמקלאתאיבדרהראמשקלו,כרבדבכלבזריזות
נחלשכןכדיתוךרגלוי.עלרעומשבמדיאןוהתגלגל

באוויר,הרעףהואבר.בנעצרתששינייםחשוהואערפו

הורל·מתהדקותהלסתותדאירנברחושמאלהימינהטולטל
חשהואויותר.יותרעמוקברשוקעותהושינייםכרת

ניתקו.תצווארושחוליות

• 
שניובלווייתכברלרתכירייםהפעםלשכתן,אלנכנסהמפקד
חיילים.

שפרישאתהקובעהפסיכיאטרשלדהז"חאןמאור,לי"צר
רעתהפסק-הדין,במתןשנכחהפקיראמרהמפקד"לגמרי
מאר,דשחיבבתידהלחרת"עליהמבחנה.אמחוריישב

להוסיףעליאבלהמהפכה,בשירותמבטיחעתרילןוחזיתי
בכלהנשיאמתעברבדיםשניחסר·תקנiד.נראהשמצבן
אצלןרסאדיזם.לדיהיםהחרקאתהנוטליםקצינים :נפשר

משכנעהסברתיתןשלאעריחד.הדבריםשניחברוכנראה
בגןנצמהאהאסירגרפתפורטה.שוריםחייואיןבאמת

בערפוהפצעיםההמפכה.אחירלןשהוקצתההחררילה
איןמארד.מושחזלאאןרחר,גורלבמכשירבעשררבכתפיר
מכפיגדוליםהפצעיםמדמישבזזאת,עשהשכלבןלשער

שיניבעלסרסזהאידאםאדם,לגרףחהילגדרםשסמוגלת
היחידההגיוניההסבראיד,הריכזאתרחהיזאב,ארכלב
אותרהפשטתבלילה,מתארהאסיראתהרצאתשאתההוא

בגז",אותרורצחתמבגיזר

 "· •.הלהליבאותוששמרהסהור"אבל
אותרהדרמתבםרר.ארפעולה,שיתףהראנעצר,"כבר

בסור.הענייןכלאתשישמורעליוהשפעתארבכלרררפררם.
להזכירורצהאניובינתייםבאמת,קהרמהלגלותבכררנתנר

בידןיעלהלאראםהפרשה,מכלסולדהשנשיאשרבוך
 •מארד"מרסוףלןצפרילחפותןחותכתהוחכהלהביא

שניצרפרנסיו :מאנגלית

ברתנאאורציוז,פרנקל,זיגמרנט-עץחיתוך

ברצפהשלאוהואלמסדררזמאונכיםעמחרכסארשלוחנן
תוההההיודאיכמסרחוחולףחתולראהאליוהזמן.כל

בר.וירהדר mאקאתשולףהיהלאאןלכאז,הגעיכציד
 .רשםהשמיכה,תחתנכנסהעליונםי,בגדיואתפשטהאסיר
חמוספסתחיתההשמיכההתחתונים.נגדיראתגםהסיר

לאהואאבלעירום,לשכבקצתקרלווההינקהירלא
כתפירתרעםהתחתוניםשלהגרמיעלאחר·כןלטרוחרצה

בשעמן 1קלרתנחירותרוקשקטשררבבית·הסרהרהגרפהי.
התאים.מאחדבקשרי

לחששויםעיניו.אתועצםארש,-עלהשמיכהאתשמןהוא
השמיכה,ואפלתהתאאפלתהכפולה,באפלהזומרחרשייים

עולמולמידותהכלאתמרחוהקטיזהקצובהזירמתםובחרך
כהמידעלאהוא ;חלףהזמזבעזתר.ונחשרזעיריצורשל
שרים nטשטרש·החלףוכאשררר, mמסההיקלהשהעזןמ.

העבראלפרחים,עורגותשלגדולשטחחצהראחר·כן
האחר.

ארה.לאהביתמקירבדמהמשניתהקהמוארכתהצלליתאת
בינהים,המרחקמחציתאתשעבהרלאחררקהבהכחידהוא

העציםאללהגיעלולתתלאוגממתהבהמירות,מתקדמת
גדול,כלב·צידיזהההילרוץ.והחלנשףחראהגז,שבקצה
דרכיהם.ציטלבומעטערדלנהרם.ולאלנבוחלאשאולף

ישנהאםביררהלואידאדהעצים,אללהגיעקשההיהי
הרודףאםזמן.ולאברמרוצתואתלהאטייאלץהגירוזאת

וברירו,בקלורבשיניו,בציפררנרי,ריתקפנראליויפנהשייגו
העצים.אלולהגיעלהרחקיובתקורה
קרלאתשמעהעציםמזמטריםכשערהק mבמכשההי
הואערפו.עלבנשימתוש mמאחוריומשמהכלבשלצדעיו
ברגעותקף;מחרדיהצווחהפלטגרף,.בגלגולהצדיהקפץ
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ל"ריקדראנסיתיזהלהיותנעודאבילוםיגמיאםי"ר"קיודהיסר
 •תרכנושלאירוניתוהאהרגשם"

מוגבלתהלבתייכלרתרומודגשתהמאגיהעלביקורתברנמתחת

הסכלות,מנצחתהרוקדותהםיבמאייםגברתעלהלאהוים.לש
נחשפתרכןאותם,לקרעוהגבהים,נגדנקמהלרקדומנסרתהן

האלהוים.אתלהשיגשהאפתניםלשאפסיוםת

מגבהיםגברההאובלתי-אפשרית,האיאלהויםעםההתמדדוות

השמורראידערף·על·םי·כןבר,שרלסיםאינםהאמגיהרת nרכו
דיעיתוחףרומ.צאיותי,םעךמ,;פלאאתלאחדהעריחמןמדפה

דא.מנרת.בדרןאראבשלהירקאפשריהזדשרב

אתמחזקחשדהיססרריהורהעםאמ,יםיערבאלדחון nו
האידא.מנרתיתהיצירהבחיםי.דא,מרנהלהתחדשותאשהיפה

עליון.רונחילניסויזרמאשילהלהלעותהסמוגלת
ערלההגותיים,יסודותגםהמכילים ,סוצקרברלשאלהמשירים

"מאסררשבירבהורה.החיםילמשמעותשדחהסברלהעניקנסיןר

תרדאלהכוכביזמראתרןמסאיררמזריםקאלדר.'י'מכדבר
הראשונהבפעםמרגישדמ,סאיררהמשורר.לשדג,ררמרתהמלים

רוח.שלבאבריולארשונהגע uוא.םדארלרהאםד,חםראת
 .לפלאיהמשמיבידדאלם,אבןבידדג,בולמבתסלזרבגפהשי
הוהמתזגותנולרמרת,שנימתקרביםאבבןהשמורראצעבממכת

ס!(קנרתאידזרבשירבתוןר".יתורקיםיאיבר'או'שי :מלשותמ

אבבן,הומכההעולמותשביאתאמדחהיצירתיהאקסאיחנהי.וtר

חת..אהחאתממסלתדהובר,לשאכצבעו

על·דיי ,הפאליעםהממשילשהתמזגותשי"אואזיס"בשירםג

עלרההםשצעיהאתמתאורת •הפלאיליסודהממשישלהכנעתו
לובררתשאידדרומה ,כישןמתוארומ.תהבאנסרבןחלומות,לש

עשירי·חגשלעופרתפתאוםאביםזרלאתקורבנו.לעלשיטה

בןאתברשאיםהפלאעופרתלהם.ראויאיברהשאםדצבעים,

 •אחרלמקרםלחתןנה,הבאנםו
ולכןהפלאלתחנכוהמרותתחוםביד~אכורהמבחיןוסתכ,ודר

בןאתהופכתהנחשהשכתתאיורית.לאדחותאותםממזגהאו
אותרשיארשממנהחתנת·מעבר,האורמרתרלמרנרמנס,iדאכנםר

 •יפוילשדחהשלאתעופרת-הפלא
האמנותייםבחומריםניסויישהניגודיםרלביסלרליפהלמכהיה

עממ'י,שמקור.ן-בפיגרררתהשימושבלוסהזה.השיראתהמעצבים
הכינורות",את"מכרבנים :מקורבשמאתרעדכרבמצוגדיאלי

ראויאיברשאדםבצבעים"מסנווריםםרי·סרב",של"עופות

אר·שלבסרבמתחלףשבמצאיותהאפארדןכסאליהיסדולהם".
לצמיאות.להיותעשויהעדתלעמתקבללא mמסתבר,םופזים'

פילההיבראשית :מיתיואפוירבתוכנןשםסר"בארשית"השיר

אתהצילהשנהבבנהר:שנהבהפיל~יבדמרתוולפנישחרר",
לכןדא,דם,.לאביהשנהבהיההקשתמנשיקתשבענן,השקת

 ,בענן.כקשתצבעיםולמאכפילשחררדא,דם

שהבר·המקריותיסדואתמבליסהתנ"כיהבריאהממיתוסזtהיסס

סמלהואהארדרבידדא,רםלבידהמיזוגביקםר.האדםפעת

הזהלמירסישלוכןלרציירתר,למשרורגםהמתיחיסמורכב,
אנ'י.'גםכזההראשוןהאםד"וכרמ :אשייתמשמעותגם

הנואשעציובאחרנזלקרבמאפשרבלילה""פיליםבשירעירן

שלךא,קסיביהתפקדימדוגשזהבשירזה.במאמרהשצוג

האפ·בשיריםליד),עיגער (צידכשירמוגדרהאוהמשורר.

מהרצוןומ.שתעמאתמחדשלבחרןהשמוררמנסהריקניםי

מתרדאמנותוליצורלחיות ,העברזכררנרתעםבעלרםלהתקיםי

לגישור.ניתןשאיברהסארגילאפארדרכסמזוערת

קרסבעםהשאוהזכררןקרסבאתלאחדאצמעימבקשהשמורר

זרדאנותרמתאדעיםששנהיםהלאומית,התקומהשלהנס

העשרים.באמה ,היססרירממדרבארתר

אגדת·מעדיהואוא.פיבתרכנר ,ארכיסיפיעקרוןעלמשזתתהשיר

הפגשיהותאצתעצבות,בנימתמלדרה"סרף·סרב",םעלידים

אהלשיי·הסידונהרסהפלאיםעינרחעםהריאלי,רבידהפאליביד

להמתדודותאגתרהשאו-הקסם,אתמאבדומ.גתלההסרבתי,

מסיכות.הנאשוותכרב;ת"רת mכ"רמתאוריםהפילים • nלרםעינר
מסיריםהנהרלדיהחףר.לדיפיליםלשבעהאורבהלילותצידי

ומגתלותארוכים,אפיםשיניםי,אתניים, :המסיכותאתהפילים
חשופה,נורתתאחתונעהראחתמסיכהנרסלהצידינעדרת.שעב

כמעשה·מתאורהחשיפהלאשה.ארתהנושאהצידי .•מסיכהללא
הצידי.לשערמומיתשריה

לאקסזעהציידא. :כפולהשמשמערתןה.זניה,מומנסמדוגש
מסיכה.בליבנערהאשייתזךכההואב.דמ,סכרת.הסרת
רואההאו :במסאמררפוזרתנרכדחתשלבסירןכעבלמצטיירהצידי

 ;אירוניתרמיזהאכדשילאנסילרפים'.'ההופכים"כרכביםלמשל
המופלא.להתמנזסרת.גורמתהמשמיאלוקיררנוהמרפלאחשיפת

מתרכר ,קרעושהצידימפני pנפגשבעדמ,סםרשלהאמגיהיסוד

מוכר,אצרילאשזרנהפךשנחשיהפלאיזכה.שבההאחת,את

 ,ריאלי.אלאשליליאיברזהכידידאמיתי.אנשזיחוםובעלפשרס
לחדיתיהגנדיהקרסבהאנושיים,היסדוותנכליםהשחיפהעם

אתאחההאוהללו.הקסביםשניביןמגשרהצידירלמסיסי.

אנושית.לצמאיותגבלגלרררזרבהאותרחושףרגםהפלא

-האמנות,ארהמשוררהאמן-צידי mבזניהמסתייםהנסירן
בהידסאןפנסססיתפחותאלריהשיאדמ,צאירת,מולעודמ

אינםהמציאותלשהאפליםמדמיהלרתקררה.לחמימותסיכיוים

פסימיות.מסקנותלהוצאיחמייבים

בשמ·הקרובפילים",של n"בית·קבררבשירניסויישזןלגישה
לה-בכרררנתיהמינגרירי,שלהוים"ב"הזקןמסרייםלתחרםמעותר

העצירים,הדייגיםרבדיהזקןסנסייגרבידלצמיאותגשיותדלי

סנסייגרלשההמתדדוותממעסהמעשיתלתאצוההמתיחיסאוף

סצרקברשלבשירובלדב.הלשד uממנותר :הגולרהדגעם

אוםתמילוךאיבראישמוםתמקרםאלבעצמםהלוכיםהפילים

בכרים""יעחתדךרשדניםחדושיםיחדיםיצועדיםהםאליו.

לתאיורמנרגז ,הקמרסרת"שנותיראבקאתמתופפותהפיל"ורגלי

ה·(מנסירהפילשלדת,יגקר"·"יעניאתיסררףדמ,נרמר,הצבעו

למרתו.)צמפיםשנהב

סמפריםמעסיםסימניםכן,הם•ליםמתיםזמערהסבר,בשיראיד
חהייםאורחמפעונחת.בלתיאבלחכהמפיליםבשפתכןעל

שבחייהעצראתרכמתם. nריופיםיעדנתם,סרררבובלתי·מובן,
והריתמוסעמוגןדב,רכים~."היערותעלהמשוררשמלידהפילים

פנימיתאיכרתעםראיליקירםמזמגםיהפלייםרררגע.איםי

אירליקירם,ארמנישניבדם,מאתחדיםובלתי·מרסברת.אצילית
ניסר·ומרבהישיריםבתאיןריםלחסןושמתלדהשמוררומופלא.

דיבררבבחיתנ ,והריתמיהפיגררסיב;רמיםנתחפארסיםידרת
עצמם.בעדהדברים

דא.שםררירתלכלמאצוכנקדותוא.דםאלארתנרמחזירהאבשהיר
לחיות.דמ.םתהההוהררבןיהאמןיםיעברבידוא.דחותהשגתשל

 :זלרר"איש"זכררנרתמהשיראחדביתנבאי,

אגפעשונדענערוערעפלעדואויףשעפטער, . : . ,,
שטילבאיו

לייבטויטערדעואז-זי,זגעלובטאזרימיוה!:!בו

קאקראויןפיידן i:מיטאוןעגוו!:!ורלעעבוי;;כאיז

צעהיצטערפייעחיקאיפנצטערנישועראיואנטל!:!פן
שטארקמידהאלט :עגביסןמיד ט!:!הפורידי,

ניז 11$ (רייטןמירלייבאויןפ .אזמיו,זיןס'דאטראון
 "· ..איצטער

תרםערתאלהנקדות·המצרא.אלחזוירםרהריאלי·ממשיהמופלא
אתסוגררהראבר,ומסתיימותברמחתילותהןאבדם,שמקורן

המיססירתרהגתלמרירתירהאיררסיה, i:אההואהשירנושאמעגלן..
העררשרקוא.ריהלחיםיחוזרזהסידושלמנוחרוא.פשריות.

היאעליוהרכובהבאש,מתגלגלוא.ריהמזר,יתהרממגר.נורת
 •רמרiכי~.המירמפתעי, ,ממתדיתהליךסופית,אידה'!(:עלן
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המייתאת .לשמוע
הארץ .שלהריקנות

" 

תונניתפתח-תקווה",עד"ממלבסבעקבות

שנהמאהבמלאותב"שיזורי-ישראל"ששודרה

המשוררתסיפרהובההמשובות,לאם
המאה.ראשיתשלפתח-תקווהעלדאבאסתר

 :לדפוסוהביאהשתתף .ופליואל-ערך
בן-עזר.אהוד

דאבאסתר

-רשהיכרתי, ,בילדותיסביבישאריתיהדבירםכל
אצלינתפסהכול-מצריינת,"צלמית"הוייתי
רהב.בבהירותהיוםעדאותםרואהואניהיטב

חיוניתחיתה,אטמרספיהראיזולתאראי-אפשר
בשבילי.פתח·תקררהחיתהכךלשאגאלריטבסקכמר :כזר
אמנו·להרגשהוהתהפךריח.לוהיהטעם,לוההידברכל

ידעתיולא-זמביןאתהאמן.כמרהרגשתיאניתית;
עכשיווכשערלהאמן.כמרהרגשתיאניאבלאמן.שאני

עכשיל.ממנהלחלוחיתמוציהאאניההם,הימיםמןהרגשה
שכאניהיוםמרגיהששאניכמרממשממהנהנניתאני

אלי.מדברשעדרחידבראיהזרוהא
קיברז·גלרירתההיאזוכברעולם,היהביתכלבית,כל

שארכלבכריאחריםמקומרתאריתילאערדבפתח-תקורה.
היוהבתיםקצת.עצובהיההמושבהמראהאבללהשרות.
 :מוגפיםעל·פי·ררב-והתריסיםוסגורים,מזהזהרחוקים
התמסי·ומןהששממןהסתחררבאץר,חשדיםהיוהאנשים

כול,ראשיתהיום.מאשרשרנהכןגםחיתהוהתנועהנים.
והאנשים :רכבשלתנועהכלחיתהולאחמורים,עלרכבו
עבודה.שלתנועות ,עשראחרותתנועותאחרת,בצררההלכו
מקזרעם.לפיהלכושאנשיםזוכרתאני
שקארומאר,דהתרשמתישממנר';"זקןאח,דערשה·גדררתההי

ידברויידשי.כולםהיוהשמותירסל.שמואלשמ,ל·ירסל.ל.ר
וחידכולם.מביןובלטזקוףהיוידההירהראכמרבן.יישידי,

הולךוההיפאירת.עםגדולזקן ,הידוימארדהיהזהעם
ממנושהתשרמתימראהההיזהגדר.שלעמודיםב mרס

וראהאניזאתבמינם,מיוחדיםהיואלהאנשיםאמר.ד
עכשיו.

רואהאנימיוחדים.היושהםמקהרלאשזהחושבתואני
אידבהתחלה,לגמריחלום,שלתמרנהכמרחזרן,כמראותם

לראיןזהכלוכיצדמדברים,הםראויעעים, uתמאנשים
הרגשתיכבראניקטנה,כךכלנהירתימאחוריו.רקעשרם
-זמביןאתהבצילצרל.אחת,פעםשבאדבראיזהשזה

מסביבירק,בחללצילצל ,~ברישהואמנפירקלאהידבור,
שוםמסביב,הריקהחללאתהרגשתיאניריק.rזללiזהי

דבר.שרםשמעולאהורגש,לאאחריישוב

חקלאות.הרהבלדמגםומהםהגרמניות,במשובותשישבו•ר
פחח·חקורה.לפניבאץרשיבוה"טמפלרים",אהל,גרמנים
שגוהרהיתהוהשפהרילהלמה.יותר,ומאוחרשדרנה,היתה
באיםהיינו- !דייידםאיזהשלנר,דידייםהיווהםבפיר,

ובחגיםחגהים,כלאתעדינוואנחנושלהם,בחגיםאלהים
דבמותכפרעלחלםואבאאלינו.באיםהיוהםשלנר

יסודיים,ואנשיםמפלחי·אדהמאיכרים,שלכפררילהלמה,
פתח·תקרוה,אנשיעםלעשרתקשההיהכזהוכפרמדורות.
הרהבמהגרמניםהושפעוזאתובכלחנוונים,שקצתם
מאוד.

רקלאחרשהואהידיעה).(הב"א mהכההיחבריש,אבא,
ומאוחרבקבלנות,חרשיעבודותקיבלהואבפתח·תקורה,

במאנז.'חורשיםהיוההםבימיםמקצוע.מכךעשהיותר

הטראקטורההיזהמאנז'לא.-זמאנז'זההמיועדיםאתם
אחריאחדרחומיםסוסםי,זוגותעשהר :ההםהימיםשל

השלהבמחשרה,סחבוהללווהשרשראותלשרשראות,השני
שאבאזוכרתאנילערך.רחצימטרשלבגרבהההישלה
היהלאהואב"חמהר".החרשיאחלראותפעםארחילקח

זוכרתואניממנו.גברההיההמחרשהשלהלהבגברה.
חרלךהדי,עלעמדוהואבשמשההביקההמחרשהכיצד
איתם.דיברהואלבזהים.צעקולאשלני,אחדסוסיםמזוג
 'הרנגארית,חיתהזראםיודעת(איננילהם,לחשדיבר,הוא
הוהמההיהואשפה,איזהלוחיתהשהמ),שלהםסיסהמאו

 .צעקלאהוא- ,, ...דיו , 1די ...א,ממ ..."א,ממ :כזה.
רככהשוט,בליעדבהואשוט,הריםלאפעם,אףעליהם

אצלחרשיעבודותבקבלנותקיבלכךואחרחרש.הוא
בסביבותרר, i:אזלאאנידביוקגרמנים,אצלארערבים,

ירושלים.
ה"באקיה"אתוהביאלסוריהנסעבחקלאות.חשדןההיאבא

פרותהביארכןה"מחלבות".תקופחזרחיתהכילמספוא,
לאיכ·משרחפתחברתפראייך","קרנס,יםעלרחלם-מדשמק,

כלככלי·גנינה,בדייוהיוכלי·עברהד"תנובה'.'מעידוים,
הזריזהוא .תנועותיוהיונעיםקצבובעלותתואמותכך

היוויידדיוובגדרה,בראשרן·לצירןגםרבנטיערת,בפלחה
מגדהר.חזנרבליבמן, :אבשלוםשלאביופיינברג,לדליק

עםהכהן,הללבןמדרכיעםבדידיותההיהעסקניםרמז
הכולרדיזנגרף,רארבררג,ברדנהיימר,פררפיסררעםליברנטין,
ושוחחשערתשיבהאגרונוםרילקנסקיעםהישיוב.בענייני

חקלאות.ענייניעל
 'מרופדת,בלתיחרמה,עץספתהספה,עלשכבבשעוח·יאיוש

במועט,ההסתפקותאתמסמלשההישלו,הקשכרולארשו
הזרק-שפתייםורבץההיאבל.גםולפעימםחרסר·הנרחירח,

ספריםבידיו,ליברכטמספרייתספרהחרהמ.ספת·העץעל.
איברד·החר·עדשקרערא mבגרמנית,ומקרוייםמתורגמים

זועקתחיתהראמאמשמ,שבררתחיתהזרבקריאה.שים

חובר-זע.ראינונעאיברהווא-זנאכלמה-וברכהו
באנאאבלמופלג,שיבררסלרמרן,לייבלההיביותרהקרוב

מספירםרק-הואזה.המרגלאחדגרגיראפילודבקלא
משתכר.ההי

במשוהב,אחתבאסיפהאבאקיבלשלומחלת·הלבאת
קרש~התקף·לבהיהזהשטמפפר.יהושעעםהתנגששבה

הרופאשלימירהיוהימיםרבות.שניםחולהההיואבא .
"קאמ·זריקתלאביוערשהבאהיהובלילהברנשטיין·כהן,

למרפסתיוצאתהייתיואנימריחה.נתמלאהניחרכלפרד",
מחלהשנעלמהכמעטבזקנרחרדווקאשוחקת.ראמיוברכה,

הריח,השמע,חרשאיבודעלרקמתאונןוההיממנו,זר
החרשי.םויתר

דוארעדמ''פוסטח"

מוטרדיםקצתשעמרמאר,דמארחוכברהיהזהיותר,ר mמא

שמע-אניהמתה.הרקינותבהתחלה,אז,אבלהפרדסים.של
ככהלי;נדהמלאזההאץר.שלהריקנותהמייתאתתי
בכלמעורבפחדגםשהיהספקכלאיןובלילה,היה.זה
ה·אחסגרתכי~יזוכרתאניפח.דההיבלילותפח,דזה,

 :שודדיםמוקפיםשהיינומפניסגרתהחלון,אחסגרתתריס,
הריקנותזוהיהסוסים.אתמוציאיםלרפתות,ננכסיםהיו

כבראמנםהיוקטנהילהדהייתיכשאניסביבי.השרגשתי
מסביב.ריקההיאבלגדולים,קאקטרסים

מפניאוליויעדת,איננייפה.היתהפתח·חקררהסביבת
כתרנים,לאעדרהדפיםילד,אצלרגםריקים.היושהנחים

יפה.היהיפה.רגםמארדחזקחראבהםשנחתםהמרכל
בכלצבעים.בשללהיויהוהד,הריממזרח.ההריםשררת
אחרת.חיתהשעהכלאחרת,ביראוהיוםמשערתשעה

הגורן .הגורןמןכמרב,סרכךכלזהאחראולאמביתנו
צבע-השרנההאדמותצבעוהאדמות,גבעה.על-חיתה
היואלהכלהחולות,האחהמ,החמרהאדמתשחרר,ארמה
כברהיוירק,הרבהגםוהיהלאין·עררך.חזקיםגורבים
צהובים.קטניםים mפמלאהריחנית,שיטהשלגדורת
אחד:לאףערדסיפרתישלאדברעשכיולכםאספרואני
עלאמנרן·רחמר. mהפאתהארשונהבפעםאריתיכציד
בבית-ספרלמדרהנעריםהנערים.שלבית-הספרנמצאידנו
וממקורה·בחיד.לדמרלאאחר,בביח·ספרוהנעדרתאח,ד

עלהאדמהבית·הספר.שללגינהשתיליםשלחושיראל
המרכל ;ממשחרל·יםכמרדלילהודלה,חוליתחיתהירבו

שנטעומהכל-לזבלכךכלעדרדיעוולאבד"שנסער
עםבודדים,פרחיםעםגינהחיתהרשםנורא.עלובהיהבה

לגינההתגנבתיאניאחתפעםצמחי·נרי.בודדים,צמחים
היולאגינה,חיתהטרםאצלנונעשה.שהממהלהסתכלהזר

פה.לערביםגםהיושושניםאבלשושנים.רקהיופרחים,
חצירקטן,פרחראיתיופתאוםבח·המקרם.חיתהששונה

נזכרתואנישבבילי.תגליתכעיןחיתהזר ,סגולציר mצהוב
 .תופעהמיןהנפלאה. ,הזרובהרגהשבתמהיהעכשיודעעדר

קטניםאמנרן·רחמר,שלי·בר mפשיםנאמנםשכזר.מיוחדת
אז.ראיתיטרםארחםאניאבליותר,

 mהמיועדאתה"מלמד".אצלבהתחלהלדמתיאני
עםנברת,רקנברת,שלחבורהאיזוחיתה-ז"מלמד"

 Kלוהדיבורבי"ת.אל"ף·למדברללמדו.היהאסורבנים
ה·המילהעברית.חיתהלאיידיש.היהעברי,היה

קרר·היוקודםזרא,.חיתהבפתח·חקורההראשונהעברית

הצעי·היושסביבהבקרהרחיתהרהפרסטהפרסטה.לזהאים
שרקשםההיבבוקרמתאספים.והערביםמתאספים,וים

באיםהיושלנרהרוסייםהצעיריםרגםערבים,שלעבודה
אג,באותם.בוקדיםהיווקצתשלה,םהשריריםאתלהראות

למקרפקראורכךאגהד.זרהאיכרים,שערשכךאגהד.זר
דראר·ארססריההיוג.דול.לעולםהקשרההירזהפרססה,

 ,הקזייר·זמרתעםואסטריים,ולים.בעםמכתביםבאיםוהיו
הירמכחבים :רחוקותלארוצתארחנווקשר ,ציוריההיזזה

פרסטה.-גקראזהוכלוצרפתי.גרמני,בדוארגםבאים
ברק,כמרנתקבלרזהחאר,שזהואמרבן·יהרדהבאפתאום

הדףאיזההיהבצעירים,בנר,שגםחושבתאניבין·רגע.

הרהבהרגשתיאני-זיודעאחהפנימי,הדףלתחיהי,גדול
ה nהיהאחרי.םגםרכךהזה,השהדהזה,הדבראתמארד

ממשפחותהרצליה,מייסדיבארוהמםציערים","אגודתלנר .
וזרהבנםי,גםכךאינטליגנטיות, n;nמשפופרלין,גיסיך
גדוהל.תנועההיחה

בצרם·הכלולדמברצרפתיים,מרידםלמושבהשלחהבאררן
חשד.ביח·ס.פרנפתחכךאחרהכל.פזייקה,חשבון, :תית

היתההויאבאסבץי',גברתשמהההישליהראשונההמרהד
יועדתואיניהנה,באהרמראש·פינהבראש·פינה,קדום

ההאו,הזןמשלהעבריתבספרותכזרידיעההביאהמניין
זההרארבני,אפוייםאחד,מררהערדוהיההמשוררים.כל

הספרלביתמביאהיההואהתנ"כי.הצחמיםגןאחשייסד
ערםףשההי"חירות",עיתוןבחרךשלוהבוקרארוחתאח
העיתון,זורקההישאכלאחרילחם.עםחלבהחתיכתבר

כלבבית.כךאחראותרוקראתיאותרוסאפתיהלכתיואני

לא.-ומאנזיזהמהיודעיםאתם

רצינות,נכרןיותרכרבד,איזהברהיהמיוח.דביתההיניחגר

m הרבה,קראהואדאב.יהוהדמאבי,באהרצינרחm הי

עםלוהיואבלבהידות,החזיקחראהיודי,רגםמאר,דבארד
מופנםמארד,מורכבאשיהיהאבאשלמים.עסקיםברדאר

בחיסלישראל,ביחספרוגרהמעמיןלרוחיתהרמררכב,
כןה-ארובנוהגרמנים,אלהגויים,אלהתקרבהואכול,ראשיתלאץר.
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מהדרך.קצתסטינואנחנואבלכן,היו.עיתוניםמעטכך
כזה,אלםאדיר,קוללהההיבאסבי,'ץגברתהזר,האשיה

m יל"ג,-שלהםכסטאלאוקראיניותמ'נגינותחמברתיתה
רכל "• ••ארניהי""ארניהי :ברכיםהיינוואנחנומאנה,לש

הייתיאנימדקלמים.גםהיינוכךאחרהזר.הסנטימנטאלירת
מרתהלךשלרםחמתי,לך"שלרם :הרשאיתה~דקלמת

וערד-הפצע."נרפאכילקרב,שבהננינצח,עדחמתי,
זהבמקומר,כךכלההירזהכזה,בפאתרסלאה. mהלאה
חינוךהיהזהרב,חללמילאחלל,איזהמילאלנר.חסרההי

שרק ,כזרראשיתחיתהזרלשירה.וחינוךהעברית,למילה
ארתה.להנידיכולארתהשחימי

יצחקבזאברהם
/ 

-------.---ץmו,,,,,,,......,.. .....-, .. ~-~יי'"~ =.-.:- ··--לזורע

העבראתנשאתיבקרבירק 'אבי

לדברשקשהדברגדול,דברשבבילי.היאמולדתהאבת
עבר.לישישפהחושבתאניאמת.כךכלהשואמפניעליו,

מרוכזיםהירהזה,בחרהתרכזוהדורותכלשלהגעגועים
נתמלא,הזההדברינה mלארץ,הגעגועיםאח.דכדרר

שיטים"עצי :שריםהיינו .פץרפשוט •ופרץפץרופתאום
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דוגית

 .קרמיקה "פיסול "ציור "ספרים
 Z37586טל.· , 43פרישמןרח'ת"א,

 :שלמעבודותיהםהגלריהומאוסףיחידתערוכות
נתון .,ן:נפלדי .,ן:נ
מוהר .,ן:נסטמצקי .,ן:נ
גרטנראיטה .,ן:נהופשטטר .,ן:נ
הירשאוגהמנחם .,ן:נגלעדי..,ן:נ

שחוריאהוד .,ן:נאלקלעי .,ן:נ·
כהן-אורבני .,ן:ניעקביוסף .,ן:נ

ה.רישותונמאירפסרחב~מ

 "הושפעתיהרבהלפתח·תקררה.ביחסמערוכיםרגשותלישי
התנגדוממנה.השופעתי-לרעגםהשניהי,העליהימן

האח·בזמןבזה.הגזמכרשהםחושבתאניהערבית.לעבודה
כללאעכשיושאנחנויועדת,"את :אחדחברליאמרחן
הער·עםשעבדוהפתח·תקרראיםהאיכריםאתמאשימיםכן

סבלו."הםמשעה.אנשיהיוהםבים.
החקלאותאתחייתיאני- 1עלינושעברמהיודעאתההמ

השעורה,שדהאלאותילוקחההיאביאדיזוכרתאניבבית.
נכנסתהייתיאניי.שלהגרנהפיעלהשעוהראתלמזרז
ואחראלי,מגעתהשעוהראנהעדוראהההירא mלדשה,

ההיאביבסנטימטרים"במטר,עליזהאתמדרדבבית,כן,
הצטיין.בזההמעורב,במשקבייחודעליון,בחסדחקלאי

חולבותפורתשתיתמידהיובבית.דברלנרחסרהיהלא,
משק·מעררבאבל,נפלא.היהזהיוקרת,מיניכלנרפת,'

ראשיתלא. 1הביתלפרנסתיכניסשזהלכולם,מקצוענחרד
ההיזהאבאאצלאכלה.איכריםלהיותעדיוכולםלא ,כול

אוליבכפר.גדלהלאהואכזה.דברמידהדם,בתרךמשזiר
יודעתלאאניככה,בהרנגאריהאבותיוחיודרדרתמדויר

שלנר.השמפחהעלדבריםמקרדם·מקרדם

וצרי,ךטוב,לאזה-ופלחהשמק·עמררבפתאום,כך,חאר
-כרמיםכן,כרימם,לנסועומתחילההולכתהומשבהלכ

לתמרך ,התחליהבאררןהבאררן.בהשפעתגםההיהדבר
צרפת,שלמהדוגהממשופעההיהשואומכיורןבומשהב,

היין,מיניכלצרפת,שלהידיעה)(בה"אהענףחראהשיין
פהגםלעשרתרצההוא'אזבה,שנוצריםרהשאפמאניה,

כללוהיוכן,תרלעי·משי.שול , rיושלענביםשלאזר
זכוכית.מאר.דגדולאשיההיהואלאץר,ביחסחלומותמיני

היוםעדעומדשבניינולזכוכיתחרשותביתהקיםזיזנגרף
נסאנטררה.

חיתהזרא,ף,נחמד,דברההירזהכרמים,לנטועהותחילו
כשאביבחרוף,רגםהבציר.אתזוכרתאנינפלאה.תקוהפ

j\1 הגפנים.אתלגמרישזומריםבעתלכרמיםאותילוקחהי
-פילרקסירה,ב~הופתאוםמאדר.יפהתקופההיתהזן

גדר·זכוכית-מגדלתישנהרבניתמצלצלת.מאר,דיהפמהלי
if? ,מסת·אני- "!תראיבראי"בראי· :ליקרואואבאכזר

יררקרת·יררקרת·יררקרת,קטנותחיותהרבהוראהואניכלח,
ואתפרהצ,הפילרקסירהאכול.כולוהעלה ~ואחרהין

ראשון·פתח·תקררה,כלכרמי.םאידלמכרו.יכלולאהיין
יותרזה ,_יפהכךכלזהיפה,רזהשטחים,וחרבות,לצרין,

סוסים,לשניותרהמגעלו"עומדתובחצרהמפרדסים.יפה
עכשיו, !'לכםמתאריםאתםשחרר.מרסקאטמלאיםהוסלםי
לחפש.ללכתצריכהאניאחרשאכול
כךכלבאופןענתההאץרתנוהב,מידאיזומלא,ההיהוכול
אזנתנוולאחיכתה.כאילולה,שעשרהמכלעלנפלא

זוכרתואניאחוז.מאהההילאוהעיבודזבל,הרבהךככל
בצרפתית.ההיכרל mסמינירן,מרסקאט, :הענביםכלשרמח
לאבא ·אזכתברדיזנגרףאין.הרגל.אתפשטהייןהוינה,

החלי· ,,הכרמים.אתלעקרולכדרת,ראנדאלירתי m"ז :ש,לי
כתברא mשבארץ.הכרמיםכלאתהכרימם,אתלעקרוסר
אבלראנדאלירת,זרמהידעתילאאניראנדאלירת.זר-
נעקר.רכךהכרם.אתשיעקורמפניבכיתיאני

ואיטלהימוכרים,שקדיםשקדים.שלתקופהבהאכןאחר
נפלאיםושטחםישקדים.לנטועוהתחילו ....שמקדיםחהי

עומדיםובמרספתיפה.כךכלרזהלשלג,הופכיםנחרוף

--------------·-------------------------שקדיםופחכאהל,גדוליםשי!'קםשקדים,שלשקיםעשiח
אגר·עשרעכשיוכרמהםבשיליקשניביזסליק.שניעהלר
שקדיםשלשקיקקרנהאניעכשיוזלךמתאראחתחת.

זהזמה.ומשמינים ,שקדיםאוכליםואנחנוליור.תנשנע
נפלא.אמכלזהבריא,
זהקרבים.איןאין,השקדים,אתלמברראי·אשפרהוינה,

אין !ריקהשרקתבפניעודמיםותמידהצלחי.לאנמכר.לא
ה·אללחזוראי·פאשררכבולחם.איןמשמ,לאכול,iזמ

זראי·אפשר,כבראינן,כברהאלודאמות.השמק-המעורב,
בתרד· ;לתורכיהנסערפתאום, ,כךאחראחרת.תקופהכנר
לגלדוהתחילומטבק.חייםשלמים,נרפיםאזיררים,כהי

~w>"w>"w>"w>"--------------------------
n ש_._ד_ n ·_י_·י_מ_ת_ר_ע _ת_ u תn ןןz ~ 

וחוטים,חמטיםעלהטבקעליאתומשחיליםויושביםטבק.
מחניק.רזהבטבק.למאותהחצרותרכל·אותם,ומייבשים

לחםוישברפת,פחותפהרישפעםרכלאין.צמליח.לארזה
ירדד.ירדד,ירדד,הכולגורעים.יותרבגדיםושיגורע,יותר

לשלםבמהאין- 1מביןאתהכשדבר,עלעלינוממשזה
בבית·הספר.לימודשכר

נוסעיםם mלאיכרים,ג'וקאיזהעהל-נכנספתאום,אחר·כ,ך
אפנ·שמההערבים.שלבפדרסיםלהתענייןומתחיליםליפו
פרישולחיםם mהפרדסים,מןכסףוגרופיםיושביםזים

אנשיםשולחיםרדם, ·;הלאההולךהפרירממארסיילמארסיי,
אנחנוגםהפדרסים.מןחייםם mשהמ,מוכריםוהםשלהם,
שלירקבוןרחימתלמאותהחצרותכל- !פרדסיםנעשה

השא·אתלהרכיבהמעלמתווכחים-מחרקים.לימונים
פר· mהזמן.כלרככהלחרץ·לאץר..נשלחאשרהזןאתמרטי,
לאכברזר-אבללמרחב.הישיובאתהוציאוהםדסים,
רסינדיקאט,ר"פדרס",סוחרים,כבראלהחקלאית,ארץ

אתההמכן,גםגונבים- !וגונביםכסףומוצאייםונוסעים

 •גנבוגנוב ?אזגנבולא !'חושב
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ת-לאיבבלוינסקיסמינרבוגרת Iפוליןילידת

 • 1947ת"אאבניבמכוןיפסוללמדת . 1945
אינסטידכארטסינסינטי,לו>מכותאקדמיה

ח-ש . 1950-1948הבריתארצותקגו_שי:ות

תערראלחריזי,"העצירים"בתערוכתתתפה

ת-לאיב.בדיזגנוףמוזיאוןישראלאמניכת

ארצודוסינסינטייהודים""אמניםתערוכת

הברי.ת

בפניפסלאמנםהואפסלכלרעיונות.מפסלתאני
יכולשחראמהברלראותיכולאחדרכלעצמו

כמרפסליםעלמסתכליםכללבדרךאנשיםלראות.
אוליבריראהסנדלר .•.הידועיםהדיוכתמיעל
לחלר·שרנהדברבפסליראהודאיכומריחפה,רגל
רעיונות.מפסלתואניטין.

אניעצמי.ביטויבי.שישמהבפסלינותנתאני
שקי·מהחינוךמביתי-מסביבתי.הכלאתגונבת
הטבעיתבצורתהבאבן,מביטהאניעתים,בלתי.

ליקרחכזהדברהנחמתוכה.ערלהוהרעיון
שקרא·לפסלכךאחרשחיתהבאבןנתקלתיכאשר

הגסההטבעית,באבןראיתי '. lחחשגחח//בידלןתי

עין.ערדשאפסלביקשההאחתהעיןעין.שלצורח
דומיםאנואיורכיפקוחה.לאעיןעודפיסלתיכיך

 · nחאהכל~ורואהמבטתאחתוכאלחעינייםלזוג
חרב·מחציתאיורכידבר.רואהראינהעצומהרת

לח·חייבתאחתעיןןמעינינונסתריםבעולםוים
אנואיוחרבהאבל~חרבה,יודעיםאנועצומה.יות

 . . ..יועדים

חייתיפלסטלינה.ללושאהבתיילדים,בגןכשחייתי
ח·אתזורקתחיתתאמיחביתה.אבניםמביאה

בשקידה.אוספתשתייתיא.בנים
אתזורקתחייתהעדייו-ראמאמורחכברחייתי

אבני.

 · nאמנות,בשיעייפעם,ציירתי.למוריםבסמינר
עיגולחצינשיםזהועלריבועשניקחביקשמורח
קברזה,מהבליני,צחקתיאמנו.רחלקברונעשה
הרביתירקדניות.ועשיתיבידחימרנטלתיוזרחל
וחייתיהסמינראתשסיימתילאחרבחימר.לפסל
ריק·הרגשתיהפיסול.לישחסרחשתימורח,כבר
עלהמודעותבמלואלמעשהעמדתילאבתוכי-נרת

בחת·לעסוקכדאישאוליחשבתילי.החסרהדבר
 ...בישנוצרההריקנותאתשאמלאכדיעמלות

הלכתי.לאבני.לכי :אמרועזר.לאהדבראך
, . 

לפסללינתןשטרנשוס.הפסלמורח,שםחיה
עצנוי.שמיציתיחשתילפתעשנה,עבדתיראש.

אללפלסצורך .חשהאינךאם :ליאמרועזבתי.
 ....תפסלי

לפניעומדת'שאניידעתיבאוניהל,אמריקה.נסענוו 1
אוניהזרחיתהממני.נשגבשחראמשהוגדול.משהר

אותנותקפהלפתע ) 1946 ב-(הפלגנו.בהרוסית.
נתפס~לאמשחוהזאתבסערהבה,חיהסערה.
גברחיוהגליםאלחי.משחולבינתנו.מעברמשחו
לראותכדיעינינואתלחגביהצריכיםחיינוהים,
לסיפון.קשורהחייתיעלינו.הנוחתהגלגבאת
ואניומסביביביהיאשהסערהחשתיפחדתי.לא

ממנה.חלק

נרשמתיהפיסול.לימודיאתהמשכתיבאמריקה
האבן.אתאהבתיתמידאבלחחימר.למחלקת

ה·לעפול,הצורךשלי,הפנימילחץ.המשרםאולי
פניםכלעל ... ·קשהמשהועםלהתמודדצררך
יתי.ראכאשרבאבן,פיסלושםלאולםנכנסתיכאשר
אווירופטישיאבניםגרשינוכחאנשיםעומדיםכיצד

ותיק,פסלחמורה,בקרבי.התכווץליני-בידיתם
שלאמדוע :אותיושאלפנישעלהמבעאתראה

לךאתןאניזולאמדוע ...באבןלפסלתלמדי
 .•.כלי·עבודהלךאתןא,נו,

מההתמודדותפחדתיביותר.הקטנהבאבןבחרתי

התחלתיאזלפסל.והתחלתיהקשה.החומרעם
לאזהאבל ...המצרי"ח"ראשעלהעבודהאת
השכבותאתלהורידהתחלתי .פשוטכךכלהלך

שיר·חשתיולפתעהפניםאלוהתקרבתיהעליונות
ערדתתגלחלאשהאבןלעשרת.מהליאיותר

כאילוהיכולת.לקצחשהגעתיליחיהנדמה .לעיני
חמורהאליניגשאזהאפשרויות.כלאתכברמציתי
חסרת·הזאת,שהאבןרוצחאתהאם :אותיושאל
בהלהנשיםתרכלישאתאוזאותךתנצחהכוח,
שהאבןרוצחאתןשלךהרוחמכוחחייםרוח

ולהחליטעליך ...האבןעל~תארעלי,ותגבור
הפסלשוברעםחודשיים,במשךנעדרהזההמורח

 , ...מוכןחיה

לאעדייוהשלמות.אחריחייימיכלרודפתאני
אוהבתאנילכןאוליחושבת,אניכךמצאתית,

 ;מורשל Iאנג'לומיכאלשלעבודותיהםמאוד
אבן,ברשמואלאח,דירושלמיפסלאוהבתאניכן,

נשים,לפסלחו°()מךבחהעגולות.צורותיובשלאולי
השלמות.מןישחאשחבגרף

שלארקנשים,חברתעלגבריםחברתמעדיפהאני
בח-בלבחורחייביםכבראם ...מכוניותעלידברר
אניעצמי.עםלבד,להסתדריכולהאניכירה.

בדידות.אחושלואברדדאבילבדילחיותיכולה
ואיניבתוכימלאעולםכזה,עשירמשחרבייש

 ..•בשיעמרםחשה 1

אניגדולה.סקרנותביישרבים.רעיונותבייש
לראותארתח.ולחשוףהאבןלפניםלחדוררוצח
חרימהאבן.ליצורניתןמהלהיווכחבה.ישמה

מעפר.האדםאתעשהאלוהים

הואשלישהפיסולליאמרבאמריקהלפיסולמררי
מדוע ·אזמיסטיקה,זראם 1בליביחשבתימיסטי.

נרשמ·מאמריקה~וכשחזרתייהודית.מיסטיקהלא
ביור-שקבלה.ללמודבירושליםלאוניברסיטתתי
עלאיפואויתרתי 1בהרראהעבודהמצאתילאלים

עלויתרתילאאךהפורמליים. .הלימודיםרעיון
הקבלה.

מרריחיהחראתשבי~פרןפ'שללהרצאותיוהלכתי
לזוהר.

• 
חיתתהאמניםקריתבצפת.לבקרלינזדמןפעם
ביולטייליצאתידמדומיםבשעתבחיתוליה.אז

ה·בבתיריררדרת,המטפסותבסמטאותהחרבות-

והקפתיעמדתיהגבעותאחתעלהעתיקים.כנסת
עציוביניהםלמידורןהדבוקיםהבתיםאתבמבטי

הנוףאתהמחבקמירוןהראתמשתפלים~פרי
מלטפתמנשבת~תחלהקלחרוחנצחית.בשלווה.

אבוזני.קולעלהפתאוםפרא.הגדליםהדשאיםאת
 :לזמןמעברכקולאלאהרוחלחשלא

בעולמותהנודדשלמהבןיצחקלרריארבחראו•אני
ת·אבניעל 1סימטארתבפיתולינורי.אלבערביושב

חורבותביודורות.עלדורותמחלךע-ייפתימרצפת
לעול'ם~.תיקוןאחפשהיהודיםברחובהבתים,

לתפושבכדיידיהושטתיואחרעמדיעלקפאתירגע
לאחוזרציתיהמופלא,החלךשלהאדרתבשולי
הספירותאליחמוקשלאהשביליםבצקותברגליו
אךיועדת.אינניהצלחתיאםסוף.לאיוהערלות
רבידיאמונתומלחטמעטספגתיכי 1אניבטוחה

רגלד;.מאבקמהדבק

שניםאלףערדאםאלוהיםלייתןכהנדר,בלי,
 •אשעבולאהזוהראתאחצובבאבןאחיה,

ושיריםפסלים
 3 • 11 • 77תש"לחבחשוןכיב.חמישיביום

ברח'·דוגיתיבגלריהתפתח 1בער 7בשעה • 
ושיריםפסליםתערוכתתל·אביב 43פרישמן
קציר•מלכהשלהזוהרבעקבות

לשבתות•פרט 8-5 , 1-10הביקורשעות --
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אמנות

אוניפורמותכצל
חדשניות

קאופמדעזריאל

איור·לנרכחתמהערמדהנךמדיקררברתעיתיםל
המכרנההישראליתבאמנרתמשעממיםעים

חשדנית.

האת·הציררל"אברת"כמיההעמררוכזהמצב
בהמותם,מרזרבייםאמניםשהירראחרים,שמיכמרשיארלי

האיור·הציררמסרותרממשיכיביצירתם,אינדיבידואליסטים
 •-20ההמאהבעמלהמסיזן,החידש,פאי

 \מעידחירםלרארתורציםהירסרביםישראלייםאמנים
היצירהריענרן ;"אופקים-חדשים"שלעכשרריתהמורדה

לא-חשדהאמנרתמברקשתהירםהאינדיבידראלית.
 ,המימסדכנגדרירפיהיערזהמבלראשתרעמוממרסדת,
שדןפה."חשדנות"כלבזריזרתלאמץשלמדבאת,האמרנתי

הצרודמןהאמןאתשתשחררפלרראליסטיתאמנרתנחרצה
כדי"איזמים",שלבצילםלהתגודדאר .לקליקרתלהשתייר
משמית,בעשייהמשרקעתלהירתתרכלהיצירתיתשהאנרגהי

כאריזמאטיים,קברצרתראשישלבתכתיביםתלרייה .בלתי
בארץהגדרליםהמרזיארניםשנישלבמרמחים·קרראטרריםאר

האר·קברצרתשלכמעט,בלעדי,בשימרשמצרייםשמבניהם
"החדשנית".ניפורמה

לנרכחכמירחךחיוניצררךבבחינתהיגרחירםכזהשינוי
באמנרתחשדותתרפערתשלהמהירהמיסרדסב.ביקרת

השי·החברהשלהתרברתי·קרתניהזגימסדע"יהמ,פעלרת
ראלית.
"האררנ·כמאמורעפרתגעדרןעםתמים·עדיםאניזרבנקרהד

כהקשר , 11מס'רפיסרל""ציורולתמיד",אחת-גרד
להרזות,חייבאני"לעתים, :"כרודת".להקתשללמיסוהד

"הורהמנגנת"כוורת"להקתכאשרערדיודעיםאיננו
הציונותהאם :מיאתממסדמי"פופ",בסיגנרןהאחזרת''
הציר·אתמיסד " eר eה" 11tשמארהפרפ,אתכאןמיסדה

 " 1גרת

כהמעדבעליליררחכחשדים""ארפקיםשלבדרכההמעיין
רלמ·החשדה,דרכהאתלמסדזראמניםלקבוצתההישקה
אינידבידואליותעלהקבוצהאנשישמרוהקשיםיכלדרת

ביצירתם.

אףההיסטורית,להופעתםשנתלווההאדייארלרגיהמימד
העשייהרביןהמחשבהבידעמרקכהפעריצרלאפעם

הארביפרר·בקברצרתהירםלועידםשאברכפיהמאברתית,
מארדמהרהיוםמןכבסתחדשברתכלכן,עליתרמיסטיות.

לדיקטטלהמוןרנרטהנררמאטיביתנעשיתלארניפררהמ,
האסתיטי.בתחרם

הארבייקטיבירתהאפשרריותבמישריןנפגערתמכךכתרצאה

איברי·ולייחודלפל,ראליזםריטאלית,אמנותיתלחדשנות
הקיי·הביקורתגםהספיקהכמה.עדהדברמפליאבידראלי.

ארניפררמיסטירתאידיארלרגירתיבמהיררתלעצהמלסגלמת,
ואמירתהשבחתחרמיאלאלהברתררלאכאילוחשדבירת,

ואמניםהמרזיארביםקרראטררי :בראשהמוביליםאחרהאמן
האמנו·בחדשנותהארביפררמיסטירתהשיטותיוצרי"הרבים",

n .באמנרתוחשדהאיבדיבידראליתתרפעהכלהירםית
) n אתלפרוץקשהבסירןמחייבתמשתייכת")"בלתירפעה

החדשניתלמרסכהמל"זרם",ששיירמהכלראילרה"נורמה"
תחילהשיןעברמבליאפריררית,לגיטימציהמקבל-

במיחבןויועדמהארבייקטיביתהביקררתשבטחתתברצינות

יצירתית.רא.מינרתנברתשל
שטחילמרביתהאלההארניפורמיסטירתהתפיסרתחדירתעל

בררךאדםשלמרשימתוללמודאףניתןבאץרהאמנרת
פישרירבה ,ישראלמרזיארןקרראטררעלהבגנהשעניינה
הישרהררןהמיליונררק"לא : ) 22.4.77אחררנרת",("דיעיות

מחלקהאמריקניתהאמבותשלבהיסטרריהיותרחשרב
השותף~הקרראטררגםשלו.במרזיארןהמוצגיםמהאמנים

אמניםמאותםחשרבלהירתעשויהאמברתית,פתחרת nלה
ההגדררתתררמתם.ללאגםרמפרתחתמרננתשתקופתם

כשהיו."בו-קשוחלהירתיכרלרתאינןקרראטרר)(אמן,
אתרשרהואחדערניבסיסעלמעמדיותכאלהקיבערת
מערהכרמתעלמרתשלההמתררכיםעםהאמברתיתהצייהר
שהריהאמנותית.היציהרשלהבלתי·תלרי·בדברהסגולי
הוציבןר,האמןביןלתורךאחרותוכרתאפשררירתקייומת

השרתני·המימדעללררתראףרצוימסריימיםובמקרים
תרמרקין,סינר,זריצקי,סיזן,לאירנרדר,יפסדיומההשמתרר.

ההיסטרריתמתרומתםייעדראםואחריםהרפשטטרארו,ר

 !ןהקרראטררייהשלהחירורהמימדלאנמות

ימכלרfןיחדירההמרריםמרכיביםשלרשהבוליטםזהבעניין
לאנמרתבררמאטיביתגרשפנקאהמעניקמשילםארביפררמי
הביקורתג.אמנים.קברצרתב.הקרראטור.א. :שתלטנית

 .פערמצריהשלרשהכלאתהמאחדניסרוכרלה).(לא
החד·המאנרתעלשלהםהאדייאררלגירתביןשנרצדעצרם
המרגמרהאמברתיהמןצר :בפיהםשמכרבהמהלבידשנית

ליציהראידאירלרגיהבידבירתוהקטןהפערלרו,ברכיר"ב.
גםכשלעצמהזרבתרפעהרישבודדים,אמניםאצלמצרי
מערו.דשמהר

שבכחברהיומיתרבעתרנרתבקטלרגים.רההערכהההסברדברי
מהרריםגורס,רשלברישטייןשלהתעררכרתשתיסביב

בחשדברתארביפררמירתשלקירהמלהדגמתמאלףדרקרמנט
האררבגרדיהמהלךשללנטישתרחרתכתהורכחההאמנרתית

אמנרתייםחדישריםאחרהחיפושיםרזניחתהאישיהיחירדאת

לערמק.
זרויתמשמיהעישראלבמרזיארןגורסשלתעררכתרעל

 ) 7.10.17-("הארץ" :הבאההללאתלריטה
פלירסרפי·מאיירעצמרוראהאיברלאל,תרדהבררם,"ארלם

כבאמצעיבמיליםשמתשמתאינהשלרהפילרסרפיהספררתי.
האמנרתילתחרםהלגיטימייםסמליםנשראתאלאמבאר,

סמנטית,בדרךלהיתפסיכרליםאינםאלהסמליםלר.רוק
צררה."חסרתרגשית,בהגנהאלא

I 
אבררביעבשיר

צבעוניותוסמרת
שחוריםוכתמים
לצוואר-מסביב

סומקרוני

גרוסשלתערוכתו

הגדרליםהמרזיארניםעלהארביפררמירתהשתלטהכמהדע
תעררכרתמשתיללמודניתןומברקרהיםמבקריםרעלבאץר

שלהתעררכה-תל·אביב,במרזיארן :לאחררנההשרצגר
גורס.שלהתעררכה-שיראלרבמרזיארןנרשיטיין,

ציירלכאורההואאבר·רביעשירב
הספרנטא·מןלהשתחררהמסרב

הצב·מןלהשתחררמסרבביות,
שהםהמדברשלהבסיסייםעים .

אנשיםשלוצבעשמששלצבעאדמה,שלצבע
אךשמש.ואותהאדמהארתהביוחייםאשר

הסוואהצבעילדעתי,iן.ינם,אלהצבעים
בפסיהמצריירותהבדואיותהריקמרתואפילו
מחפותהציוריםמןברביםצבעונייםאורך

ההרגשהשהיאהמחנקהרגשתעלבמעטאך
הרגשתרביע.אברבאשירבציוריהאמיתית

בדן-מותרלרגיהלציירבכסירןכרוכההמחנק
החייםשביחסיהעדיןהאיזוןאתלצייראית,
סברבעצםשזוהיולגלותלסביבההאדםביו
להצפוניתימ iקשכמהסביבהמנותקת,בה

אחרים.חייםיחסילפיאנשיםמתנהלים

רביעשאברהבדואיותהנשיםמןלרבות
כת·וישבצעיפיםהמכוסותפניםישמצייר

להבליטרהנסירןלצוואר,מתחתשחוריםמים
לחש·הקושיאתמבליטהצעיפיםיופיאת

 nדרמאופטיתטעותזה.מיופיתחרו
לכאר·אשרהסוסיםדהרותבציורימתרחשת

ולמעשההבדואי'ה'הדראתמבליטיםרה
ל·זה'הדר'אפילומצליחלאכמהמבליטים

 ,הפערים.אתמלא

מטן· :הבדעלהעימןתכערךרביםבציורים
מולטילארהמאהלעלטיליםמטיליםסים
חומרתעללהתגברוכדיבדואיראשמוליונה

מר·בצבעיםהעימותמצריידהישיר'ה;עימרת
ב·דומיםהציוריםמןרביםובכלל,הינים,

עומרהמשוררשלשוררתלארבעאווירתם
 :כיאם

בכמש.נכאב~בתוכו"הרקיע-ים·מעגל,
אנוש.דמעותמיםטיפה-ג'יחרןגלי

יסררינר.אשמלהברתזיק-התופת
 •רררש"רגזהגאלרהרלארגע-העדן

לסרפד·זרבתעררכהגורסשלהמרצגיםכלראוייםהאמנם
המבקרתמצאהלאבאמתרהאםכאלהמרגהביםלאטיבים

ירתרממשיתביקרותלהראויזרבתעררכהאחדתחרםאף
ןנלהבתרפחרת

המב·שכתבהבעיקרההחירביתהביקר;תמאכזבתפחרתלא
הניזכרתהתעררכהעלטלמריםוהמרכשרת.הררתיקהקרת
המצרימכל ) 30.9.77-אחררנרת" n("ידיערגורסשל
 :בלבדאחדמרצגעלבשלילהלהעירלנכוןמצאהבה

עץ,קרררת"שתיהיתהארחישאיכזבההיחידה"העברדה

הקרי·~פילדעתי,מרצדקרת,אינןאלררארקר.לבןצברערת '
 ,,_--עצמו,גורסשלטרירנים

"עבר·המכרנההמתיארן,שכתרךהקברצהמןהמוצגיםלגבי
עםתיאררטיתמעמדהלהסכיםארליניתןסגרו"חללדרת
"עברדרתהקברהצלגביראילרטלמריםשלמהקביערתחלק
לבוכרימנרתקתהחירביתהתייחסרתהלינראיתפתרח"בחלל

אפילרשמאיראיבנרכזהריחרקהאמנרתי·ממשי.עמרכם
האמנרתיהעמשהלביןהמליםשבין .הפערעללדירןמקרם

זהגחל','וראהגורס"מיכאל :דבריהאלההמרגמר.
ובלתי·מחמיהרשאמנרתהקרמרניקציהשלהסרדרתאחד

'ארגז'הכריכה',-היציררתשלרשמערוות.זרמתפשרת
המוזיאון,רחבתעםיחדמהררת,-לבנים'ר'סרלמרתלבן'

אלהכלאתראהשלאמיאכן,תית·פלסטית." i:סבייחיהד .
 !ררחרבעינירקכךארחםיראהארליעיניר,במר

המשמיתהפערלהמןמארדרמורחקתמירכיתהפלגהזרהי
אפילרהםסביבתם.עלמשפיעיםאלהלכניםשמצובים

הנשארהמרזיארןשלהארכיטקטרניבמבנה"נוגעים"לא
ה·"אברתיהם"שאתרל"מים"ל"ארגז"ל"סרלמרת",אדשי

לארוךפרגשיםהיינרהמרקצף,הלבןהמראהבעליזררמים
וכרת.שניםבמשךיררשלים,בראנההברזל,מסילת

הקר·גמעיזרלתעררכהביחסגברההאידיארלרגיתלדחיסרת
בקטעהתעררכה.בקטלרגשכתבבדברירפשיר,ירבהואטרד,
ה·פיל,סרפיתלשרןננקטתלתעררכההמבראאתהמסיים
לבידהתעררכהמרצגיביןהמשררע-הניתרקאתחרקאחרשפת

במקררכמרבן,עליהם,רהמןשמיםהגברהיםההסברוי i:ד
 ' :שממעתרתימלמעלה,זה, ,

היקרםשל-האישיתהררחנית,-המטאפיזית"המרתר
יסרדרתבין-הארציהמשמי,-הפיזיבעימרתמתגלמת
(קט·חלל-מחיה."לההמששמהמרחביסדררתלביןהיצירה

יררשלים).ישראלמרזיארןתשל"חשרן nתשרי·לרג·גררס,
דררקאלינראיםפישר,ירבהשלהניזכריםהדבריםלערמת

 .יותר,רמענייניםבורריםליצירתר,עצמר,גורסשלההסברים
יציררתיר.מתרדכמשתמעיםארתםלקבלמארדשקשהאלא
כנלרריםובריראתלקבלאפשרמיצירתרברבעיםמשהםירתר
התרופהנקרותכמןבן, ~זהויארתה.להביןרכמסייעיםלה

ערכיםרעלחמשבתייםערכיםעלהמברססכרלרבמבנה
מתבלטמכךכתוצאהאימננטי.קשרבינהיםשאיןפלסטיים

המ·האמנרתיהארבייקטמןההצגה"את"הגרנבהעלבנייד
מעיןגםהמרריםרהסברירהאמןשלההגרתדברימשי.

שלהבוררלתחוםארחוהשמייךמאפיין,פילרסרפיתהציר
התרצאההאמן.ששמלםהחמירזהרהחדשנית.הארניפררמירת

 •האמנר·יצירתר .שלבברחההמרתיפיחרת-היאהברר;ה
תית.•

מרצגיםעמךרלהפחיתבררנהכלכמרבן,אלה,בדבריםאיד
ב·"ערץוכחלחל",קטן"חלרן :כגרןבתעררכהמסויימים
ואחרים.אדמה",

נרישטייןשלתעי,י

בדב·להכחידניתןדרהמאידיארלרגיתארניפררמיתבתרפעה
במרזיארןנרישטייזשללתעררכתרשנלרר,הנחרביםוים

משמערתהעניקובקטלרגהמבראמדבי:ויחלקתל-אביב.
כאמנרתלמדישרלייםהשיגיםהוסבירומחרכמיםלתרגילים

ה·האגמרתימרצוראתההסבראתלהעמידמבליגבהוה,
זה.מרלזהרממשיאהדדיבעימרתמרגמו
המתיחסתיותריסרדיתאףרארלימאלפתפחרתלאורגמה

מס·בשנימצריהבארץהחשדניתהארניפררמיותלמקרררת
שיראל,במרזיארןלביארפישללתעררכהבקטלרג :מכים·,

לקראתלבאירפישהרציאהביקררתרבדףאחזרת,שניםלפני
אפשררירתעלצמביעבקטל;גבכחרבעירןה'נ"ל.התערוכה

m תחרםעלברהמרפיערתההבחנותאתלישיםבירתוברת
הנר·זה,מסרבאוניפררמיות,אמנרתיציררתשללמידב mנ

בשיטהתגמכלהברטףהעצמיהביטחרןעלרכןנירם,צררת
לר.רדרמיםרביםאמניםעלארתהלהפעילשניתןזר

שלבהתפתחותהתהליךעלבמירחדמצבעיהביקורתדף
לארניפורמיותרמסתגלתר"מתקרנפת"ההרלכתהביקררת

שיבריהתחרללכיצדלהיררכחכדימחשבתית-כפייתית.·
ארשנייםבדברילעייןמספיקהביקורת,רתפיסרתנררמרת
 .בלב.דמבקריםשלרהש

אוונגרד" 11והקונצפטראליזם"' 1ה,

"עעררריםמרקדגבריאלשלמאמורעלנצביעזהבעניין
עםהנרחבמתמרדדבראחררנרת:')("ידיערחמשוגיים"

האבמותתפשירתקשתשבחרךהמרשגית""האנמותתרפעת

התרופהמנקרדרתבאחתהקרנצפטראליזםאתרמבקרבארץ
מתבררכךתוךהאסתיטי·אמנרתי.ההליךמבחינתשלו,

לביןהקברצרתשלהמושגי·תיאררטיהמשיררביןהמרחק
רנעדרזרבשיטהמארדבעייתישחראה"מןרנברת"יסרד
נציגהי.שלהמשמיתביצירתםלררב

-"האררבגרד :.עפרתגשללמאמררנרעדתרבהחשיברת
ן mבזהיסידובמאמרנכ"ל).רפיסרל(ציודולתמיד",אחת
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בנשמהטבעות
אוטוביוגראפירישוםמתוךפרק

גוו·אויחיחודח :מיידיששנטמןעלי

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

 , 92מס' 11קייטגאלדענע"ייתיידיברבעון

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 
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

ןון

 ·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

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.

-t22 ... ~-י 
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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
21 ~ . 
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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Lewis Carroll 

ה·המהפכניהצמחשל(כינייחחדראסאתלעודד
סיחרוןחןהזחהמחקרשלתוצאותיושיגדל•חדש),

שחחדראסעדהשכניםליבוליוהיזדקקותבביתעז
שםלפשרנות•זקוקאינושהנמשלדומהפרי•ישא'
כמעטצ'ונקין,איבןהחיילהרפתקאות-הספר· .

החייל-אחרתסאטיריתיצירהעםהשוואהדורש
-זאתעםלפניו•חרבהשנכתבהשווייק,האמיץ
שווייק :חללוהסיפוריםשניביןההבדליםרבים
חוץכלפיטיפשותהפגנתשע"יפיקחאדםהוא

הואבההחברהאתללעגולשיםלהסתדרמצליח
באמת,פשוטאדםהואלעומתוובקיןצ'איבןחי·

לעבודחרוצההרוסיהאיכראתשמייצגתדמות
ההרפתקהאתמחפשששווייקבעודבשקט·ולחיות

החרפת·ובקיןצ'אלחרינדודים,חייחיגםכןועל
סףעל 1941ב·שזמנההעלילה,וכלבאותקאות

אחדבכפרמתרחשתרוסיה,עלהגרמניתההתקפה
קראסנויה·-קטן

צ'ונקיןאיבדהחיילהרפתקאות
אר.דצבימרוסיתתרגםווינוביץ,ולודימירמאת

עוב.דעםהוצאת
' ! 

ב·המשטרנגדהמכוונתפוליטיתסאטירהזוהי

עודנעההיאאיו"עתה :הארמוןמחדריבאחד

כדימורם,וראשההקיראלוגבהיושבתאלא
מת·האורשבקרח.האוראלמבטלתיישיושתוכל

 .פתאוםשכן ...אשמתמלאומתחילוהולךגבר
להבה,'.כולוהחדרהוצף

-.ה,,ארמוןפיעל(לפחותוסוסטארישלכתיבתו
 .כתיבתשלביטויוכוחבחיוניותמצויינת ) 11קרח
השירהכוחפרוזה.כתיבתשלהיקףוראייתשירה
קורכמוקדמונייםיסודותלפתחלומאפשרשלו
אחריםכותביםשבובמקוםכךכלטבעיבאופןואש

מבחינהניתןממשי.לדברלהגיעבליבהםמשחקיםשנחשלרנרמההיה
וליוצריםלוהמשותףאתמאמץללאלזהותזו,קררמהבוררנותאותרחרקו
נובעתשכתיבתםאירופה,צפוןארצותבניאחריםרנרכחשנותהביטהרא

יוצרים.הםבההארץונוףלאקליםמאיץ·מקשרתוכחשנותחבוטחרא

עוברתהכתיבהשלהשיריתעוצמתהכילצייוחובההבאשהברעאמצעזשה
בכךלהבחיןקלצווית.אידהשלבתרגומהיפה'אמרחראורצה•הזזתו•מאר

שלהשניתהגיבוnבאתהמציגהפתיחהבמשפטשוחה!•אותר•לחטרtן
בחר·חותרצעירלבןמצח 11 :סיסהילדה Iהסיפורלואיסשלבסיפוריופהפתחוןלהםמוצאיםים

l •סיס,,.עשרה.אחתבתילדהשן.ודחוףחיוניצורךהיאהעצמיתההתבטאותוול
ומרשיםלמרתקהסיפוראתשהופךהשניהיסודוהדוממיםבעלי·החייםהאדם,בני-הדמויותלן1
ההשאלה,דרךעלדומה,הואהרב-גוניות.·הואשואלים,נואמים, :מדבריםרובפיעלבסיפוריו.-

גיבוריוהקרח.ארמוןשלהרביםבחדריולהליכהזהכדוגמתמוזריםשיריםשריםאוחידות~דים
ומתגלימתחלפיםגםאךלעצמואישאישקיימיםהסקירהלצורכישתורגםזה,בשירגםאבג,.לפנינו.
הדודהכמומשניותדמויותגםבשני.,אחדגליםהמצערהיחידהדברלמדי,חופשיבאורח~קצרה

אינןסיסשלמכיתתהוהילדההילדאואוןשלאינוהבא"השבועש"אמצעהואהשירגיבוראת
שתישלנפשןלבחינתוהשתקפויותמידהקנירקלדבר.•כול

עצמן.בפנישלמותדמויותאלאהראשיותהדמויות"עליזהאתרקמכיריםבארץהקוראיםמונית
חולףהואוסופי.אחדלרעיוןחתירהבסיפוראיוהספריםהוצאתלעברית.שתורגםהפלאות"אsרץ

Vintagt רבותובנקודותפסיכולוגייםמציאותיים,במישורים .מכלולאתלהכירלמעונייניםמאפשרת
ומסתורי.טבעיעלגווןמקבלגם~ולהתוודע(אנגלית),המקורבשפתקרולשלע~בודתו

M אמיתית,שירהככלוחיוניותו,יופיועיקרכאמור,סילוויחכמוהזחהסופרשלנוספותיצירותל. 
וב·הראשוניותבתחושותישרנוגעשהואבכךהםציידשלמעלה),השירנלקחשממנו(סיפורוברונו

n בלבד.כלוואימתוסףהרעיוניועומקורגש,הסופרשלהמצאתופרידמיונית,(חיהסנרק
באב·וכרישנחשהשמותשלמיזוגםעם,נוצרה
שנפ·בעיותחידות,שירח,קצרים,סיפוריםלlית),
 •••וכו'מקובללאבאופןתרות
מופ·ועולמותמ-טורףהגיוןועוליםחוזריםאלהמבל

שאינם-כאחדלנווקרוביםרחוקים-לאים
למיאףכדאילכןאחרת,לשפהלתרגוםניתנים

קרולכתביאתלקרואאנגליתבקריאת,מתקשה
-(מהדורהרכהבכריכההופיעהקובץבמקורם.

כאשרוולקוטאלכסנדרמאתהקדמהעם ) 76מאי
מל·המראהובארץהפלאותבארץעליזהסיפורי

טניאול•ג'וןסרשלביצוריוווים

הקרחארמוז
צווית.אידהמאנגליתתרגמהוסוס,טארי :כאת

 .עובדעםהוצאת

בריה"מ•

ייקור·ביןארוכה•חזיתלאורךמתקיפההסאטירה
השיטההחשאית,המשטרההצבא,נמניםבנותיה"

מלמע·שהוכתבההביולוגיהתורתואפילוהכלכלית .
רבלפיגורוגרמהליסנקושלעקרונותיופיעללה

הכנסתומנעההסובייטיתהחקלאותבהתפתחות
היבולים•אתלהגדילהיושעשויותחדישותשיטות
אתלישםגוליאקיןשלנסיובומתוארבוזהקטע

ח·תורתביסודותכפר(שכידועליסנקושלתורתו
בשדה,חמאה)בראשיתעודשנוסחוכפיתורשה
 .כסטירי·ווינוביץשלאיכותו.לנאההדגמהמהווה
בלבמאמיןהכפר,שלהמלומדגוליאקין, .קאן•
יקבלאדמהתפוחעםעגבניהשלהכלאהשע"ישלם
גבעוליוועלאדמהתפוחייגדלושבשרשיוצמח

גודשהואהמדעייםניסוייולצורךעגבניות•יתנוססו
חפץהואבעזרתוזבלשלשוניםבמיניםביתואת

חדש,וגםישן
 .המארחדהקיבוץהוצאת ;חלפיאברהם :מאת

--'--------~ 1--...:..-----'----

פיעלהיאעליךאהובמשוררשירישלאנתולוגיה
להיותרוצהאתההיית :דיוקליתרמרגיז,דבררוב

נדמהגםטעמך.פיעלהשיריםאתולבחורהעורך,
לקוראיותרהרבהקלההשיריםבחירתשמלאכת

מושפעהאחרוןזה . pאותשכתבלמשוררמאשר'
ש·למהבקרבתושקמורםודחפיםמשיקוליםמדי

שניםכמהשיריואתלבחוןחוזרכשהוא·גםכתב. .
לריחו·מהםריחוקודומהלאעדייוכתיבתםאחרי

המשוררהערכתגםכימאמיןאניהקורא.שלקו
מהער·הזמןבמשךלהשתנותיותרנוחהשיריואת

המבחרמהשוואתחיזוקישלכךשירתן.קוראיכת.
ועפר,',כוכבים("מולספריםארבעההמקיףשלפנינו

מקום",כל"בצללקראתי",ההולכים"אינפניו
בהוצאתשיצאקודםומבחרירים")"מאשפתות

רביםהרביעי).הספראתכולללאזה(מבחרעקד.
בשני.נמצאיםלאבאח,דשהוכללוהשיריםמן

נראיתשלו,היסודהצהרתחלפישלהמוצאנקודת
 :מארדפשוטה

עצמיאתצממצםאנו

נקרוהכיר

אלמונית

בגרפיהלטריושלא
מלברירת.

המ·האיששהריכ,דכלפשוטהאינהבעצםואולי
אדםבןאינוודאימלכויותמלהטרידגופואתרסן

פשוט.'

לתתחייביםעליהםהדבריםמןאחדלפחותזהו
הצ·המקובצים.השיריםאתכשקוראיםהע.::זתאת

שירתלאורךומתפתחתממשיכההזאתהיסודהרת'
עצמםבחייםהןאחתבבתנרגעתהיאכולה.חלפי
משירבתיםשניהקוראלמעןאשליםבכתיבה.והן
לתפיסתהנוכחיבמבחרמאדחסרשלדעתיאחד
 :חלפישלשירו-החייםשיר

בקשטשיורואמרארםוש

מורבעת.ררלתכתליםלןר, nביו
תחרמיררליםמרצ

הרעת.ומרחביה

המשתק.הקורתחילה :אותהשטפונחשוליםשו!ני
ברגעיםשקו.רה'כפי-המחיההחרםכךאןחר

ולים". 1
ידיעלהקרחארמוןגילוירגעאתמתארזהמשפט

tl ה·למראהבהמצטלביםומוותחיים ;אוןלידה
a .עמוקמותהלפניחוזרדומהרגעופלא

לרכר.תואתר.םםאתקרוימםשמובית

יגע.שיבהילולעזוברת Iלהפניםשתו
קרחהעטרtןוהאשי

וררע.הכלתא

צמידד.

רובתמהירההעלילהמארםק.בלתידרמאטי,רגשניהדומןנסגרן
a .שוריםבכתר ,שלישיבגרףהכתוב"המעברה",כמרשלאידזוםי"

המרכזי,גיבורוהאומסםר mארשון,גבוףיותר"שוורים

לאתרמיאכל'סמיעבראבץר,הקרוב"להורה-ביסיףוסנתזאלחד

חארהרומןגיבור .) 1975 ,עודב(עםהדקלים"ביד•ספוהרפסכר

יהדוים-בסוכניוומבתונןבסביבתו,עמרובאמיץ,הידריך pנ

שוווים"שוויםמאשריותרמלוטשזהורמזברגשיות.-תוכים

המתחילהעלילהמשלו,עלילהגרעיןמכילבופרקכל ."ד mי
שגיבורםמשרםהןיחדמצטרפיםהופרקיםק,/םרנאותרםןסחיימת

דמויותשישמשםוהןהרומן,גיבורהיהדוי,הנערהאורמ,רכזי

הפרקיםשכלמשוםוהןשורב,שובכורמןהמופעיותשםנה

שלמקיףתאירולדכיומצטרפיםומקרםזמןבמסגרתשקוירם

מרשימההמרכזידג,יבררלנפשהחדירהבעיארק.ההיידרםייח

אבותיו,אברתאתאבותיו,אתמיאכלסמיתאירכאן .הק!'.rכו
נפתחות ,בספרהשמנהעלילותפסח.לאסבאתשלאמהל aJוף

אותוארינושלאלעלוםצהוררקררערתשונים,בפקרםינוטבחת

בהנקדוהבאותהנסגרהרומןהעברית.בספרותאחרתביצירה . 'המתארות,המשפחהראששלהתנררנותראתרהקוראורקבאכז

רהע·העיראקיתמהגולההעקירה-יורת"שוורים"שוריםםרתחהאוכיעדלו,זרה mבמצאילתמוזיכולתורסר mסמכותו•וזבז
 .לאץרליהי .כלילשברדר,םך-ומצליחמכובדאגה,אבעבברהשיהוני-

~cכמחרז·השצטיירה ,תזn ,רהאדהוחיםיעימההנפגשיםאתמזעזעתםץrשלוב"חסרת"מיאכללסמיהיהיותרמכרבדהישגכינו
בסדרתהחידיומ.קרריהרומןהאוזהרומך , 1977עובריי,("עםיאצויהעבר.מןבזכרונותמתנחמיםבההקליטהתבנאי
בעירתמאתרהרומן .) 19Tl / 8שבנתלעם""ספריהשלהרומניםלצעמםמאצמםיבעמברהמנהלייםבתפקדייםהעודבים•יחפה

אוגרןחבריעורביםיהודיםשלברתירת mפוליטיותאשייות, ,אםילרמצויידיםאינםעלוים mהפארים",את"ללדמוסלחיס
סמישלהספרותיתיכולתועלמלדמהספרבישארל.שמאלנימשמיעיםשהםהעלבוןדבריעללהגיבדכימספיקלמיםוםצרד
ההשיגמבחינתהרונמיםכשלשרתהדרגתיתעליהיניכרת .מיכאל .הגבולותאתלפוץררבבעמלהצמליחיםהערלים,צעיריעםד.

יורעהיהשלאמיכאל,שסמיהעובדהגםמרשימהי. mהסםרבבדידותעצמםמצואיםהוטלו,אליהםוהתרבותיםיחהברתיים
חירםעדשנהמאותהפרסם , 1974עדהעבריהקואריםלקהלשקה.

מדציקותהספרותיתהותפתחותושפוריותוכךרומנים,שלרשה

מקורבעיקובגםאלאכבר,שהישיגלמהתשומת·הלבאתרקלא

להישגיםוהכליםהעיכולתמיאכללסמישישבידיעהמלררה
העלילההיאלמדידלההררמנים-זזקדומים, ·כבשנישלאנוספםי.

רג,יברריםשלהנפשלחייהחדיהרעומקזה.ברומןהחיצונית
• n הדמינהקםושלפניבתקופהבעיראקעיארקהי·•דילשחיהים. 
• u ההתרחקותעצםכיייתכןיותר.ומנרפהעשירהסגנןויותר,רב

שוווים"שוויםאתהאמפיינת"שחור'-'"לבן",שלמהחלוקה

כאשרגםכן'עלדבמיוות.יותרמרוכבטיפולאמפשרתיות'ר',-
אדייאולוגיההבעתשיסודםוההרוריםידאלוגיםמוסרהרומן

המרבעותהעורתמפאתרקלאכורמןהעניןינשמרמסוי;מת,
המער·והרגשותהדעותאתהמביעותלדמויותהדוותגםאלאבו,

מגרומיהםברומןהרביםהקונםליקסיםאלה.וערתבהבעתרבים

הגסהלעמליההבשריהרךהערביאמילאתנמאצכךבו.המתח
פתיח,והשאמלניבאוגרןופעילהחייבשלבתורהתרקםנית,

מבלהשחראיהודיותעםשמותפתשפהמאצוהערבי,המשורר

 ;אוופקיהבהשכלתהםשרטהערביהיהאיארוסתואךבחברתן'
וא.רגןומנמהיגיערבילמואר,נשואהוביסדו·המעלהששונה

אדחערבים,לוארדב.ייהדויםלאחוימתפצליםבניהםדש.מאלני,

יהדותהערובתאתבהמטחיואחרכיהדויעצמורואהמבניר

היהדויתאשמהלנערהמתקשרהבכוררהבן"עוון",הייתהאכילו

 ;צעירלארסטראליבצרפתנאשיה
פעילחארהכיפורים,יםובמלחמתושמתתףלצבאמגתייסמדורך
פתחיומ.שרוראתבביתהמסתירהאושתו.השמאלני'אבוגרן

עקבנגדושתיתנזעמצרפקדותלפילהצעירמאםשחתהנמלט

חזקהלפעילותומשיכתםאבוגרןפעיליםרמג'ייעכלה ;המלחמה

עמלם,מתציתביתם,יפץצואדחשירםהמתמדתמהחדרהיותר
ומרריתיצוריםאוחריםאלהקונפליקטיםזאת.פעילותעקב

עצמן,לביןרכיבןעצמןבתךופנימיםיניגודיםמלאותמתוחות,
רקעעלדבמויותהמתגלההנפשיתבמורכבותמטפלהורומן

 •אלה.קנוםליקטים
יציב"ל"פרססיפוריםמשלוח

 Tתשל"
לליידם""דברומערכתז"ליציבויצחקמירםשםעלחקרן

נושאעללבני-הנעוריםיספורלכתיבתתחרותעלבזאתמכירזות

הארץ,מחיי

 48,000פלויו,עמויד 35 (דפוסגליונותשניבגולדהסיפור,את
כתיבה,במכונתמועתקבעילום·שם,לשלוחישלפחות,סימנים)

תל· , 199ת"דלילידם""דברמערכת :אלתעתיקים,בשלושה

שםיצוינוובהלכבת·היד,תצורףאשרסגורה,במעטפהאיבב,'

זחח.בציוןיסומנווכת-בהידהמעטפהוכתובתו.הסופר

בטבתכ"ב ,'איום :הואכבתי·חידלמלשוחהאחרוןהמועד

ועדת-השופטיםלע·יידשייבחרהיספור .) 1978בינאור 1 (תשלח

לליידם"ביידברהסיפורידיפסכןיציב",ב"פרסמחברו'אתיזכה
ה.פרס,סכוםלענוסףשכ-רסופירם,יקלבומחברו
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תרופותללאכואבת,חולה,זקנה,אשה

הנחהבשיכבת·ערדף·חשמשלבדושרועהשנפלח
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הפילטרעזנחרכים
נטועהבודדהעץ

אפורבלובןנטוע
הצמחיםשלמ~תאפורלרבן

מר iאכאילו
מכועריםבנייניםיבנופהמר iאכאילו
הדלקתחנתתרוץלבזערדולא

הלילה•לתוך

הזה,המדורמשתתפיכיתרהראשוניםשיריהאתכאןמפרסמתבר,תמר

-מזכררן·יעקב. ,'יכיתהתלמידתהיא

ת"א. ,'חעירוניבתיכוןי"בתלמידי-תורןרזןפלדשטייןאבי

העברית.באוניברסיטה ,'בשנהסטודנטית-ליוהדסה
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