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המדינ , n

ומn

_ החותיכם אותם שתי עורב
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אני מכיו כאחד מבניה ,לוח אני אסיר תודח עד היום
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חעת חאחיום

בצווח בלתי סדיוח ,כבת העת הזח ,המצייר היום שנח לקיומו,

אני מאמין גדול במסוות הה,מנית של האדם הזה
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אם כי

הדוגמ n
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אונטער יאנקעלעס וויגעלע

אכטון צ'כ}ב
רומן עם הקונטרבס

)מתחת לעריסתו של יענקל' ה(

סיפוירם
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צמח.
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ספרים חדשים
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סיכוי להיכלל ברב ספו זה .ו םוסומת עושה את שלח,

לאמור :

n

כתוב בייד .ד צמיד.

יעקב בסר

ה·עתוך· בך שנה

מי שקורא וב ספו אחד ,כאילו קרא ששה ספרים שמנים ,מעיי·

יהיו

קבעוים,

כך

אני

מדוו לאמנות פלסטית המרוכז בייד

נתח לפרסום חמסה של איבה,

כמעט לאדםע-ובד לרכוש ספו ,ללכת לתיאטרון ,אב
רב

ל"עתון" n :

,

מהם

 .המותק שהעמידח לרשותנו ,ולבגות

הוסיף וםוש

לדוכן.

חדשים,
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ולבסוף חובה נעימה לי להדוות להנחלת "גנזים" על החומר

-~ · \ /

במקיבל נתקלית כמועדה בעתונות·עוב על "ר-בספר" .כמו ר-ב

מדויום

שניים

הטקסט המפוענח,

עזריאל קאופמ ן ,והמדור "צפוא טאב",

עתונים הנפצוים ביותו" .לא איכםת לי אם

קוראים או לא קוראים את

מדפיסים אנו גם שני שירים עלומים של אברהם
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'ווא  •" •• nמלים אלח נאמרו ע"י דמות·מםתח·אדמיניסטוא·

מדוו·  nסםוות •• "•

עווך מעיד כאלף עדים שלא חורר לדפוס.

של ושימות בןי-צחק על המשוורת וחל .כח"י בווו אך  nגלופה
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סו י מת ,אובע שנים לא קראתי ספו ,נשאותי בחיים ,כ  llי שאתה
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עוון

יביד

אך

בלתי מצולחת קושח לקרוא את טקסט השירן בגליוננו הקרוב
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"אני ציון שני עמודי ספרות כדי 'שיחזיקו' אובעח עמודי  llר

"גנזים"

לדפוס

n

מחבו,

עצם

n

:~Jz·:,

דן בתרומתם של סופיר דוו·המידנה לספרותנו ומתעלם מהע·

חיח

הימצאות כתב היד
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מעמיד עצמו במצב בלתי מכובד המעוור עתים

לעובד n

טית של ז'בוטינסקי ,אנו עירם

, ,.'\,,) r.,

גיחךו אף בקוב עריו .

n
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 nואשונ ,n

 nדנה אבישיותו הספרותית n ,הנותית ו  nםלוי·

ש  nנושא שויו כמחלוקת

בן יצחק .שיו אחד בדפוס ו אחו כב"י המופיע בלבופה לצידם
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מדינה"

לאת תימטיקח סצויאלית חדשה כמו "העליות ההמוינות",

הפעם
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לכיוון שפת·

עמיחי כתב שווה אחת .סימניו~ ,אן דווקא הראשונים נראו

לובn

שמחים אנו לחגיש את מסתו של שלמה צמח,

חווא n

אור זו

.ספר

מקוצבים ונבחרים על·ידי המשוררים

ד " ר אלעזר זליקסון

בנימיו כץ וברכה קופשטייר

תרזה אור

אודים עשנים
מחזה מחיי ה י הודים באיטליה
בתחילת הנאציזם

זה עתה יצא לאור ספר שירה ,מבחר של מאות
שיררערש ,חלקם במנגינות ,פרי יצירתם של  236משוררי
יידיש

במאה
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השנים

האחרונות
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נפיני

הספרות

היהודית  .תועפה יחידה במינה,

נעמי לבנון

מחרך הספר

שניים אנשים
שירים לילדים

פארלאג שלום

לבווי רישומים
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הנני מבקש להיות מנוי על עתונכם.
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ז,יצורף בזה צ'ק על סך  55- .ל"י) ,חמישים וחמש( המשוך על בנק
חתימה
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שנה

א .שירים
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מקור ותרגום,

ב .דיון כולל על מצבה של השירה
הישראלית כיום.
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אברהם חלפי

.אורי ברנשטייז

גם הפעם

 .במקום של נקישות הפזביש
ב~קרם ' tל ~ק.ישרת tז~ז;כיש :כ  7rדיחרת

גם ~ז !7tם
ההיא
:בנפעם
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'ל tז~ביקות ם~הת ,ל': ,כ~ק,נדק,
זכנדק~ ,י'י םמךם,
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ד~lקום ~,רות ,ו יא ;z iJוג~יג:וי,
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נפעמי
שחילפה
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~זrואקה יא ךיי iה ו~י ~ז tר ,ב~קום
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ודאי ומפורסם ואיו צורך להרבות בראיות ,שז'בוטינסקי אדם לא

ז-:-

שכיח ,בעל כישרונות רבים וגדכלים ושונים .כל~ם ~ריר לפרטם ו
והלוא ארוכמ השלשלת  :פובליציסט חריף ופשטו כאח,ד פיליטו·
.
שנים קנה
ניסט מבריק ,מהודר ייידע·שיחה ,מספר >לפני כמ
לו שם בסיפורו "שמשון" ,שת~רגם לכמה שפות אירופה ,והביק"'iות השמיעה
עליו טובות( ,מתרגם שירה ופרוזה )בימי על~מיו תירגם שירי ביאליק
לרוסית וב"תקופות" של הוצאת·שטיבל הוא מדפיס את דאנטה בעברית(,
כותב שירים רוסים )לפני זמן·מה קראית שיר שלו ב"פוסלדני~נובוסטי",
והוא יפה ובנוי על פי כל חוקי המשקל( ,נואם ומרצה יד~ע·שם ומקסים
המ  iנ  iת ,מחבר ספרי·לימוד ,מתקן את הכתיב העברי ,איש מדינה וכיום
גם מנהיג מפלגה ,מארגן תנועה .ונושא את עיניו לעמוד בראש הציונות,
למען הטותה כרצונו .ה_,נה צורות·הביטוי ,ולא כולן ,שבהן מתגלה
ז'בוטינסקי בספרות ,בציבור היהודי והלועזי עשרות שנים בהצלחה יוצאת
מן הכלל.
ובכל זאת אדם עושה-פלאות זה ,הטעון סגולות·יקר עד איו שיעור ,אם

:פ.ינתים
ילח~ות יליליילה.
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של כינור זה מתוחות ,כביראה ,הנימים בסדר משונה ,ואיו בכוחן בשום

פנים להביע שירה אחת ומלוכדת .כל ניב וניב עובר את דרכו באוויר
הרקיע בקו המיועד לו ,אבל הוא תלוש ומיותם ,ולא זו בלבד שאינו מ  iצא
את חברו · ,אלא אינו נמשך אפילו אליו להתמזג איתר יחד מתוך קירבת

מוצא -ז'בוטינסקי נראה לי תמיד כראש·אדם ,העולה ביו שתי אספקלריות,
והוא נידון להיכפל ולר~::ות בתוך מעמקי המסגרת המלוטשת והמבריקה,

לאורך קו הפרספקטיבה הממושך והמצטמצם במרחקים עד איו סוף ,עד

כדי ליא~ת ,עד כדי טשטוש מלא .כך היא לפניי גם דמותו של ז'בוטינסקי.
ואם ברצוני להקימה נגד עיניי ,מייי צפות גולגלות גולגלות ,והמבט תועה
ומתפזר ביניהן ואיו בכוחו לתפסה ולקבעה.
הואיל ודבר-מה לא נעים מעלה יכולתו של ז'בוטינסקי להצליח בכל הצורות
ובכל המצבים הרבים והשונים ,שבהם הוא מתגלה לנו .ריבוי הצורות שלו
חשו,ד מייגע ,מתעה ומדריך מנוחה .הוא מכניס ספק בלב ,אם ריבוי-דמויות
זה לא בא מעיקרו לחפות על העדרה של הדמות האחת ,המלאה והמרותקת
והמיוחדת לו .ועוד דבר .בני אדם עשירי-סגולות מסוגו של ז'בוטינסקי
לעולם מכים אותנו בתמחרן רב .אבל פליאה זו היא הממלאת את כל
אווירה של ההכרה  tואינה משאירה בה מקום כלשהו ,להתמכרות מתוך
הסכמה ואמון · .פעמים רבות הקשבתי לנאומיו ,קראתי בהנאה את דבריו
והתאמצתי לעמוד על דרך השפעתו ,ויפה נתברר לי ,כי לא עצם העניין
הוא הפועל ,אלא דבר צדדי ,מיותר וטפל ואינו צריך לגופו .כי אדם זה,
אילו היה חפצו להוכיח לי את ההפך ממה שהוא מוכיח עכשיו ,ודאי שהיה
עושה מלאכתו באותו כוח ,התלהבות והכרעה ,והיה גם אז מבריק ,מפליא

ומגרת -ויתר על כן .אמנם ערה ההרגשה ,שדבר זה תלוי בחחלט ברצונו,
וכי מקרי הוא ,פרי גורמי·חוץ קלי·ער,ד שהוא מ~יח דווקא את הדבר
שהוא מוכיח.

ובל יטעו בדברי .ענייו צדדי זה ,שאני מסמנו כוח-השפעה עיקרי ,אינו

אמנות הביטוי ושלימות הצורה .הרי דרכה של האמנות למצוא את הקו
הקצר ,הבטוח והנאמן ביותר ,המקנה להכרתו של חברי את הדעות ואת
האמונות שהן קניין נפשי .מידה זו של האמנות עושה ממילא ללא-אפשר,
שתבוא לשמש את המקרי ,את החולף ואת השאיפה האנו;כית .הווה אומר
לא אמנות·הביטוי הוא הכוח הפועל אצל ז'בוט .יכסקי ,אם גם חריף ומחוטב
ויפה הוא הדבר ,הנאמר על ידיו .ה~ אל מדורות ההכרה הוא אינו חודר

לעולם .הוא מעורר תנועה באוויר הסמיך והכבוש אשר מסביבו ומחליפו
ומסיעי ממקום למקום ,אבל אינו פותח מערבים לרוחות חדשות המטהרות
אותו .אני מתקשה ,וכל אדם יתקשה ,להביו רעיון מקורי אח,ד מחשבה
מחודשת אחת ,וt:שר ז'בוטינסקי היה אביה .הרושם ,אשר פעולותיו בספרות
ובמדיניות ובאמנות הדיבור משאירות בנו ,אינו בעקב האמן שבו ,רושם

זה פחות בן;זגתו ,וכוח·הדוחה גלום ומוצנע בו מלכתחילה ,כי דווקא
סגולותיו ההמוניות הן הפועלות ,אלא שהן מתעטפות בלבוש אמנותי
חיצוני ,מעושה ,מותאם מתוך כוונה ברורה ,מתוך ידיעה מראש שיש צורך

להשתמש בצורה זו,

מכיוון שהיא

מנוסה

ומקובלת

)למשל,

הפשטנות

הדימגוגית של זיבוטינסקי ,שהיא אינה פשוטה כל.;.כך( ומוליכה אל המטרה
 להצליח ויהי מה  Iוברק זה שבהצלחתו הוא אמנם הדוחה.הנכספת
הוא הערפל המעיק מאו,ד לאחר שקרן אור מתעה עברתו לרגע .כי מעולם
לא ראיתי מחזה מרגיז ולא-מוסרי מאשר בשעה שאמרות זיבוטינסקי,
הריקות מכל' תוכן ממשי ,טובלות וצוללות בסער מחיאות-כפיים היורד
עליהן ,ומעולם לא הרגשתי בכל גדלם ושאר·רוחם של משוררי ומספרי
העמים ,מאשר בשעה שקראתי את "שמשון" )כבר אמרתי ,סיפור שעלה

יפה מאוד( ואןו השירים שלו~ .ודאי גם בנאומיו וגם בסיפוריו וגם בשיריו
נמצא את עקבות כוחותיו העצומים .אבל כוחות אלו אינם מגיבים על היקר
והכרחי והעמוק שבנפשו .הם באים לשם הפגנת היכולת בלבד .ומשום
כך הם דוחים בברקם ובהצלחתם .כי צל של כפירה ושל ריקנ~ת פורש כנפו
.
עליהם.

•

כוחות אלו ,יכולת זו להתלבש בהצלחה בצורות מרובות ורי:יוקות כל·כ,ד
המסח

המתפרסמת כאן לראשונה ברשותה

האידבה של עדה צמח ,בתו של הסופר,

נכתבה כפי הנראה סמוך להקמת "הגדוד העברי"

) •(1917

ח  tמן לא פגם באקטואליות הציבורית של המסה ולא בחיוניותה הלשונית הרבה.
כח"י שמור אברכיון צמח ב"גנ  tים" .ח"עתון" מודח להנחלת "גנ  tים" על העמדת החומר
לרשות המערכת.
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מביאתני משום·מה לידי מבוכה גדולה .אתה מגשש כמעט בידיים את
הכוח היוצר ,אבל אתה מתקשה בהגדרתו .ז'בוטינסקי עושה רושם ,כאותם
הפרפרים ,א~ר שלל-הצבעים של קשקשיהם אינו נותן  -vמפני רוב עושרו,
 מנומר מאוד .מדועלעמוד על גונם ,ואנו מסתפקים לסמנם בשם כולל
ריבוי·ביטויים של ז'בוטינסקי מידרדר ובא מפוזר ומבודד כגרגירי ברד
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אם איו מצע נפשי ורוחני מתחתם ,נעשים ממילא ברבות·הימים · לתוךתוכחi
של האישיות ולנושאה  ,המרכזי .אדם אשר עיקר יכולתו הוא שרגליו איס
מרעדות לעולם ,רואה סוף·סוף את שליחותו בחיים בהליכה תקיפה ובצעד
מאושש .פעמים רבות שאלתי את עצמי ,אל איזה כוכב מן הכוכבים חרבים
אשר ממעל לו ,מרים ז'בוטינסקי את עיניו ,בהיותו לבדו ,עם נפשו .שאלית
ולא נעניתי .גם אצל ז'ברטינסקי לא נמצא במהרה תשובה לשאלה זו .תרי
ארתה ההליכה קוממיות בכל הדרכים אינה אלא בריחה מפני חאינ lח

הגדולה ,להישאר ביחידות עם נשמתו ,לתהות עליה ולעמוד על ההיעיי
 .שבתוכה.

המצב בנפש

הנולד מתוך מציאותם של כוחות ויכולת גדולים ,שאינם

יודעים אל נכרן היכן היא פינת-המסירות האחת אשר בה עליהם להתרמ~,
 מצב זה בנפשמפני שהלב מטבעו ומתחילת ברייתו לא היה מכ~ון לכך
גורר אחריו בהכרח כפירה בכל .ובמידה שהיכולת הטבעית תרבה למצוא
את הבעתה

המקרית והחיצונית ,באותה

מידה

הכפירה

תבוא

ותתפשט

ותשתלט בלב .מתפתחת כאן השקפת·ערלם רצונית מיוחדת במינה .לא
כללית ומקיפה את כל הישרת האנושית ,הכופרת בשלטונו של אונס סתמי
ומאמינה בכוח רצונו של האדם להטות אוחרת חייו אל הטוב ואל היפה.
השקפת-עולם זר תהא רצונית פרטית ,אישית ,אנרכית .אינה אומרת ,כוחן

של אדם גלום ברצונו .היא אומרת ,הרבים אמנם רפי·כרח הם ,ראיו לחיב<t
את רצונם בחשבון .אב_ל אנרכי ,רב·היכרלת ,אנרכי המצליח תמיד ושאינן
יודע כשלרן ,חפצי הוא גם הקו והמשקולת לכל אשר מסביב ל-י.
עולם מסוג זה טבועה גם באופיר של ז'ברטינסקי .ואם הוא שש לגלו
את כשלרבותיו של האחר איו זה בא ,כמר אצל כל הספקנים ,מעידן·עידנים,
להצטרף אל רפיונו של האדם ולהעיד יחד על מיעוט כוחותיו ,אלא להבליט
על·ידי הפגום את יכרלתר·הרא .כי כל מפעלי חייו של ז'ברטינסקי )איPנ
דן בהם עכשיו מצד תרעלתם( אינ  qאלא הוכחה ארוכה אחת הבאה
ללמדנו )ובעיקר ללמד לעצמו( דבר זה  :ביו הרבים חלרשי·הכוח ערמ
האני שלי הכל·יכרל .ותפקיד חייו של ז'ברטינסקי הוא למצוא ביטוי ראיט
 שירה ,מדיניות ,תכסיייסבורר ועומד על טיב מהותו של שדה-הביטוי
השקפדו1

 .מלחמה ,ארגון וכולי( לאותה תשוקה זרה האוכלת את כל הנפש ,להפגי~
בלי הרף על היכולת הזאת.
ואביא דוגמה אחת לחזק בה הנחתי זר .פעם שמעתי אותר נואם שעתיים
ומחצה בנשימה אחת ,בהתררממרת·הרוח רבה על הצורך בגדוד עברי.
דברים הארוכים והמחוטבים יפה ,עם ארתה הפשטנות המעושה ,הקררבח

מארד אל הדמגוגיה ,עם אותם כירוני·חן של ילד מפונק ובעטו ,המביאים
את בעל·הבית לידי סחרחורת ,היו שלוחים להסביר ולהוכיח לאלפי שומעיו
שאם לא יהיה גדוד עברי איו כל תקורה ואחרית לבניין הארץ ,את דעתן
 המליצה והקול י-זר תמך וסעד מכל צדדיה ,והשתמש בכל האמצעים
הכשרים ושאינם-כשרים ,הנתונים ברשותו .ואני ישבתי ושאלתי את עצמי,

האומנם מאמין אדם פיכח ,חסר דמיון והזיות זת

-

אשר כל אימוח

ואימוח שלו חשבון היא ולכל דיבור שלו תכלית ברורה ,רכל תנועה כרונ'ה,
 גדוד עברי רבניי~ בהכרח המציאותי אשר ביו שתי תופעות אלולה
הארץ ן והרי הוא מייסד את כל הנחותיו על נרסחאות·הגיון דרדקאיו
ופשוטות מאוד ,ואיד זה אינו מכיר במסקנה ההכרחית ,הנובעת מדבירו :

מכיורן שגדוד עברי אי·אפשר שיינתן לנר בשעה זו ,הרי ברור הוא ,שלא
נבנה את הארץ ו אבל מיד ראיתי ,שתמימות חיתה זאת מצדי לתפוס את
הנחותיו של ז'בוטינסקי כמות·שהן .הרי לפנינו משחק-וכחני וצחצוח-דעות
ולא תררת·אמת .הרי מדבריו אפשר היה על נקלה ללמוד כי .ז'בוטינסק
עצמו אינו נתעה לרגע להאמין בקשר ההכרחי אשר ביו שתי תופעות אלו,
ולא זר בלב,ד גם אלפי האנשים ,שומעיו שמסביב ,שעמדו בפה פעור והס
בולעים כל דיבור הנחתך מתוך פיר ,ידעו יפה גם הם שאיו לראות אח
ההכרח הזה להכרה ,אם גם מטר ההוכחות ניתך על ראשם .חיתה כא ן
קנוניה נסתרת נין הנואם וביו קהל-שומעיו ,לדלג על העיקר ,להב ליע
את העיקר ולהקל ראש בו ,ולרכז את עניינם בתפארת המילולית הצדד ית
וכאילו ז'בוטינסקי היה מכריז לפני שומעיו" :שלא שאלת הגדוד היא ה ע יק
רואים אתם יפה .העיקר לי שתתנו אמון בי ,כי אדם שיכול לעמוד שעתי ים
ומחצה ולהוכיח לכם שאם איו גדוד עברי איו בנייר הארץ ,בדעתו י פה .
שגם אתם וגם הוא עצמו אינם מאמינים בהנחה זר ,ובכל זאת א ת ם
 אדם זה ראוי לאמונכם ,כי הוא כ'למקשיבים לדבריו ונהנים מהם
יכול  " 1והנה לאותה אונאה עצמית ,אמנם חבויה אבל בנויה מתוך הכ רה ,
התכוונתי ,בהגדירי למעלה את מהותה של האישיות נז'בוטינסקי
האדם שאינו פוסק להפגין את יכולתו.
ו

I

האמרנה

תנפרזת

בכוחות

עצמו

מקררת,

אמרתי,

בכפירת

כללית.

אבל

הכפירה הזאת אינה האפיקורסות השכיחה .זר האחרונה אינה באה לעולם

איתמר יעוז-קסט

לידי הערכה ,מוגזמת על מידת יכולתה .לעולם היא מכורסמת מתוכה
,ספקות והרהורים קשים .האפיקורסות ,עף-על-פי שאינה מרדה בכוחותיהם

של האחרים ,ראשית כל הריתי כופרת בכוחות עצמת .לעולם היא פרי
בסירן מר וכשלרבות .כפירתו של ז'ברטינסקי אינ  ryבגובת זה .היא גוצת
ומצומצמת ,פרי נצחרנרת-חל  iף והצלחות קטנות .פרי מחיאות-כפיים

ו,כ~~הי ~י nה~~ -זקזבךtזר

r.

באספות ושבחים בעתרנרת .וצחוק המקרה הוא שאדם השופך קסמו על

r

t

נווערת,
נוונה
לעת
••: :
T
••:
ןכבר ערב נוטילת ,ריחות-פלפל-ערב,

••,;i, py, •i;,
ת

•

t

השרוטים באישיות רבת-ענייו ורבת-צדדים זאת  :אותר הסכסוך התמידי

במציאותה של שפת-אלים

המדברת אלינו בקרל;.נרעם  .ובקצב ובמידה

ב.

~ל חוף  fז.ונ,ה ,ם  reך~גים,

P1ff

?! :Pא-נום :ו:ויד;; ,זןת,ק Vi'fן fןת ~ל ~נת-ם~~יל ~מו  Jלב,

מוסה  fי~~ ;~יבות ;;זרים  fל סוף און?סר~ר נ~,ןב ,א~,

~יד9הונ:וי ~טןר למיל ם:ם Q ,ש,ף לן?רי. iזכם  fל ~ 9ןים ל~~ ם  r.ירות ,בי.נ;~,:

-rוולה ;;ז~ינ:וי  iיגי ~ל ז·, ~.נ,נתיל.ך~ה r,f ,רי~ה א~רית  fל ~וירון ה~ן~-יו;rל~
 9ת?!?!רז י 1tזר ? 1?1ת או,ס~ nל

r.

י ;;זאז~ק םוgח,ק.

ןםסןר ,נ,י ~ 9ןים ~ 9-רים v ,ם ןלתרת vןל  fןיכות ~ד ןRןסון,

 fןנע ~ם·ה~~ם,nר< ם rר ~ iאק 'דלילכת-ם1א.לן zאז1 ,לתות,1,-ו~יז ס;~,ם nות ~ל נו~ים
nיז-ן~;~ים f ,ם ז~,סה !ליינ:וי ~ל גז-ם~ tגולד םנוגז ~ fQ1ה ~ת ן•ולה -ל~ ~ fוה,
ן  iJם ~ר  QZ9לים ן~~ת-םזו~ז ~fןשון~p ~-י ם  tניזהf ,ןי q'zי;~י~ !$חור- ,

או rf T!5-יו;: ~rךי ~ל  ji'uירות  ,ס f1ןזק;ים . ,שול.ף ~ךר ~מר ~ןר ~ Jס~י~, 9אות,

ובמשקל .הוא יתרגם לנר את דאנטה ,כי הוא יקל ראשו בקיומה של

השתרשות עמוקה ורבת-שנים ,מתוך נטל ירושה וטללי ילדות של שפה

9r

ו,כח1ץ ל  7rנ:ויק 1ת tי 9ל.ח ם.:ל~ tזסוף-ק.י,י ךtי~ו;זיqןידן,
ר~~ tע 9ק עור-סניף iסוןף ול וi .ר ~א-ו,כואן -
1ל:tו~~ 1ין  trךים שוגי~-הן  hו,כtוtזת ךנווךי.

אבל אני לא אמרתי ,שלז'ברטינסקי איו אידיאלים שהוא מוכן רגם מוכשר
למסור עליתם את נפשר .כוונתי חיתה רק להראות ע-ל הסתירה והניגודים

w

\' T -

;כמו ~גס -ם ז;וגל-ל.ילי,
;כוt:לי ~ש זבךים שוגי~-הןת

זר ,סותרת את כל ההנחות הקודמות ו

הוא יכתוב איפרא סיפורים לא מתוך הכרח פנימי ,אלא משרם שהוא
כופר במציאותו של הכרח זה ,מ רם שהוא אינו מאמיר כי אמנם יש בעולם
שאדרות מיוחד ליחידי סגולת ,העושה את האדם לבאלזאק ,לפל  iבר
ולטולסטוי .הוא יכתוב דברי-פירט מכיורן שבמעמקי -נפשר הוא כופר

..

•:•:

tי~קרי~ה ז-ז~~~ ~ל ~ךם  tגןזנ  v.1י זבלונות

ועבודתו בציוניות זה עשרות שנים ,האיר היא ,עבודה עקשנית ומסורה

אלא פרי רפיון-רוח כמרס וחברי ,וההתרגשות הגדולה מדברת גדולות על
הרצון רעל ההרגשות המנצחות אינה סוף-סוף אלא התאבקות חסרת-
אונים עם היובש .והחרבון תשכלי הקופא והכופר אשר בקרבו.

-

זריו לזןז,
:קי זו yווןת tי~'!ילה ל~י hה~~ -חוגג ~ת ק.יומו tז  iך  fוי

חיצונית זר ,היא היא עיקר החיים ,כרחם המניע המרכזי ,וממילא באה

במסתרים את נפשר .וקול ענרתיהגבררה ,שהוא שולח לפניו אינה סוף-סוף

t

או~ ~ת tינוסות ןtי~ ,ים,

הכפירה שאדם זה כופר במציאותו של שאר-רוח האנושי ונשאר לפניו רק
המשחק בלבד ו

לארמית אר מדינית ,קצרת ידה להתגבר עליה .הואיל ואדם זה נידון,
בתוקף גורמים שאיו לו השפעה עליהם ,כי דמו הם ובשרו ,להראות כל
ימיר לאחרים )למען הראות לעצמו( ,שאיו דבר למעלה מכוחותיו .הוא
יעקור איפרא כל ימיר סלעים למען תתמלא פגימתו ,האוכלת ומדכאת

ם ל~ס ותוו ~זבר-םז~רךם

~ 'fין ן,נח 1זה לו ד  tר ;:וו;כבח ~חר~~-יס tיו,כג;ועו pף ו,כואן דזם
םךיות ~ת ז,י7זזבת tינו~nות  tתודן :כךגע tיחל'וף ~:ול~ד - ,
t ~,י 9ךזר עו~ר  tfר ~ין tי ליכנות,

השתדלתי לפתחו ולנתחו .מצד אח,ד יכולת טבעית רבת ויוצאת מן הכלל.

לפהרות את היכולת ; ולפיכך ג.ם ההתמסרות השלימה למשאת-נפש,

ליכ~י,

וריזכ ם,r,ף ~דף ם;. ,ריוב םז;ושי~ה .ו,י ~:כז;ואות-סנוזב r

מצד אחר העדרו של מצע רוחני ז;.נררכז וקבוע ליכולת זר  :כספינה גדולה,
מזריינת מכונות חזקות ורבות-כוחות ,אבל איו מטען פנימי לח ,המביא
את תנועת כוחותיה לידי שירוי-משקל .מתוך שתי מידרת אלו בוקעת
ההתנגשות הפנימית המביאה לידי היסוס ותנודה רבה והמכריחה דווקא
להגפין את היכולת ולהציגה לראווה תמי,ד לעיני-כול ,למען חפרת על הפג~ם
שבהכרת ,המעיק וגוזל המנוחה שבנפש פנימה .ומתוך הרגל של הפגנה
כשרשת אמונה בלב •,שאמנם יכולת ערטילאית וחסרת שורשים זר  Iיכולת

אשר ביו היכולת הטבעית הכבירה וביו מקררות האופי הדלים ,שבאים

-

r

1

tעוד ר~~ tי ךץ ךתודן נוסוq;nי~ -ה ~,עו~יות  lל
ןמוחל םך;הב ך:כ  1$רם ?t 7י~;ך;:וים וןד :פו ;:וקזה  l:Jךן,
 V.ת :קי גכךגי  Qירות ' °fה~ין~'~ עולים-יוךךים  :Pל ~ב ~יqןימו  1$ hןם ,ןwי:

הרבים בעצם אינו אלא בז לתם .ואולי בא זה להעיד גם על המקסים רגם
על המוקסמים .כי ממעיין הברז לרבים שואב ז'ברטינסקי את הקסם הנשפך
עליהם .תרי מתרתח של אישיות זר טבולת בהאתהבות עצמית למעלת
מראשה ,ראיו מקרם ליחס ולמגע אל האחרים.
הנח תסבך הנפשי אשר בר מתפתלת רוחו של ז'ברטינסקי  Iואני

-

*

א.

ל~~ז  !5ש,ב~~-יה ~ת ז7דםת-ם~~~  jPים ,י~ ~ת ם'7 1ד Qה ~ת-ם:iiיךזא ןםיזוך~ת,-גי~ה

ורוחה .רכשישא את נאומיו לא ישים ליבו אל האמת של חזרן-האדם ,אלא
אל תנועת היד ,ההטעיה ,חרכמת הדיבור הקטנה .ובשעת שיצא לייסד
תנועה ,ולצאת בראשה ידבר על המלבוש ,על הקידה ,על הז'יטון בדש-
המעיל ,על ההליכה בס,ד על בגדי-שר,ד על הטקס .אמרר מעתה ,לא חיתה
,כל כרונה להקטיר את קומתו ,אלא לסמנה ולהגדירה ,להבליט את כל
נטל גורלו ,לכפור בכל ולהאמין רק בדבר אחד אבמצעים  Iכלומר באמצעים
שדיבר ,בכוחו-הוא וביכולתו-הראו

ל~גי ~fז~יר r1ופ~,יר- ,

כל זמן שפעולות · אלה נשארו בתחומי פעולותיו האישיות בלבד ,לא חיתה

י~~ יון~ pי ~יז~ .גזבירי ~ל "·nץ i? ,רוכ יו,סר ~~זר 'ב,לות 1Qר~-וי  !5ה ףר~!! ~':ה

•

בהן כל סכנה .אדרבה ,לעתים קרובות מארד היו מקרר של תנועה ושל
הנאה רבה :ז'ברטינסקי כתופעה בספרות בפני עצמה מלאה עניין .כוחותיו
העצומים פורצים להם סוף-סוף מעבר גם אל הטוב ואל תיפה .מאימתי
מתחילה הסכנה שבממשות ,כשמידת ההפגנה של היכולת ,כתכלית בפני
עצמה ,חיתה לשיטת ולתורת-חיים של רבים .שהרי אצל הפרט ביטוי זה
מוצא של הקלה ושל פורקן הוא לחץ נפשר ,עיכוביה ,נפתוליה והתנגשותה,
אבל הכלל מקבל מן התורה הזאת רק את השלילה שבה  :את הריקות
ואת התלישות .הכלל לוקח את חפץ ההפגנה הסוערת ואת קולה בלב,ד
את סגנונה המתגדר והבוטח ; אבל מתחת למידות אלה לא יימצא היכולת,
התוקף וההתאבקות הפנימית ,שהיו עקבותיהם וסנדקיהם  .של הסגנון
הזה אצל הפרט .ותנועת שכוחות-סרק אלו הם עיקרית מן ההכרח שתהא

קלת-דעת ,חסרה כל חיים אמיתי ,עקרה מתוכה רמתרב~בת ותמשוך

אל תחומית את פסולתה של החברה .כי הדבר ,אשר אצל ז'ברטינסקי הוא
התאמצות להתגבר על עצמו ,ייהפך כאן ,בתנועה שתיווצר על ידו ,לאמרי-
רהב ריקים ופוחזים.

סכנה זר תגדל ערד פי-כמת בימי מברכה קשים .אם באמת אבדת הזר,ד
הולכים על נקלה גם תמימים וישרים אחרי קולות-סרק אלו  Iבאמרם
למצוא בהם פתח הקלת ללחצם .אולם בייחוד פררשiו המצודה הרעה
הזאת לנוער .הדור הצעיר הוא על פי מבנה נפשר קרוב מארד אל המתהווה
בנשמתו של ז'ברטינסקי .נפתולים אלה ,הממלאים את ליבו ,נפתוליהם של
בני-הנעורים הם .כל מרדו של הנוער אינו אלא פרי הסכסוך הנפשי הזה,
אשר ביו היכולת הביארלרגית )הזער~ת( וביו המקוררת המוסריים ,המפרים
את ה ~ כרלת הטבעית הזאת .גם הנוער אכול כפירה הוא מסוג זה ,מתוך
הערכה נפרזת של כוחותיו .הוא סומך ובוטח ,בשכלו )הרי איו לו עבר,

וממילא איו לו געגועים עליו( ומדוכא תחת יובשו הפנימי )נגרר אחרי
הנוסחה ההגיונית הפשטנית ,מכירון שלא נתקל ערד בחיי המציאות
רהנסירן המראים שדרך האדם אינה פשוטה כל-כך( .וכאן הסכנה גדולה
לנוער ,שלא יילכד במצודה רעת זר הפרושה לפניו.
והמגוחך והמעציב שבדבר הוא ש.כל המידות הללו ,שבעזרתן אני מאתמץ
לחדרו אל מהותו של ז'ברטינסקי ,גלריות וידועות לו בתכלית הידיעה.
חרא מכיר יפה מה ריקה מתוכה ומתוכנה התנועה שהוא יוצר כשדה-ביטוי

לן .אבל על ריקות זן הוא נשען ,ובאפסות זר הוא  iDסח לו דרך אל מטרתו.
הרי כופר זה אינו מאמין ,שקיימת תנועה בעולם ,שפרצופה המוסרי אחר
חרא ,ושגורמים אחרים מביאים ארתה לפעולות .ובעצם כאן ,בכפירה זן
שהולכת כיום בגררן נטרי ,שתיתה לתורה בפני עצמה ואשר רבים נשמעים
לה ,היא הסכנה .כי על פני חולות עקרות אלו של ארנאה עצמית,
התרברבות ,היעדר מוסרי ,לא יצמח כל חי .רק רזון ,רק שממת עולם •
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מתרד קרכץ "מראה מקרם" העתיר להרפיע כקררכ.

5

כתפי ,ולעתים אף הייתי מתכופף ,מבקש להיבלע באדמה.
החיים מתחת לאדמה נראו בט mים יותר מאשר עלהי.
בדמיוני בניתי ערים תת·קרקעירת ,שאשי מלבדי לא עדי

יודע לרץו ז"
 "יעדו".,א" -נר ,נתחרה".

" -לא ררצה".

סרת בתים ,היו צפים לנגיד  -בחלום כבהקץי  -דע
שלפעמים ,בהושיט לי אדם ידו ,הייתי רוהא אותה בנפר,ד
בלתי שייכת לגרף אליו היא מחוברת .יש שחלמתי על גפי
אני ,כשהם מפוזרים בשדה ואני דרכן ומלקטם אחד לאח.ד
פחד ממיד חדש השתלט עלי  :פחד מפני שיבת הפחדים.
פעם ,כשסיפרתי על כך לקרלהי ,עצר מלכת ,התברגן ממוש·
כרת בפני ,כשעיניו מחפשות בהן משהר ,ולבסוף הפטיר :
" -אתה משרגע ! בחיי שאתה משרגע ! מוטב שנתחרה

"מחר".

"אבל זה המ שאמרת אתמול".
"צמטער מארד .קרלהי".
"נר ,לא צריך להצטער ,אבל אתה כזה נורא ·" •.

בלי ארח מרסנם זינק ראש.רן מן המקום ,כבורח מפני שמהר.

כזה •• "·

"תגיד; תגדי ,קרלהי".
"נר ,הבלים •• .באמת הבלים  ••.אני כך סתם •• "·
קלרהי כמר נרתע מלפגוע בי ,אך דווקא רתיעתו והחלל
שהותירו בי משפטיו המבוררים הוהססנים מדעת ,מילארני
סקרנות חרהד .אם יש דעה בעולם שנחשבת בעיני ברגע
זה ,של קרלהי היא .כמה יפה וחזק הוא ,ר מחר בר ,בן

בית .יחסר אלי הוא תערובת של הערצה לגיבור ההרפתקאות
השחורות שציבען ניטל מעיניו ,ושל פטר1נית חומלת,
שמקורה בל nליחית שסיפורי ליחלח את עיני ~מ ,1ובמקצת
גם את עיניו .חמלתו הוותרנית ,המפנקת ,המיסה בי קרחו·

נים בסביבת הלב ,אבל פטר1ניתר עלבה .כזר ,ממילא היה

נכנסה השנאה לרגלי ואני שטפתי על פניו ,שטרף ררץר
עד למרדד הנחל .קולר ניסה לעצרני ,אבל כאשר הגיע אלי,
עייף

מצאנו פתע

את קרוננו מניתק מן הרכבת .היא המשיכה

בדרכה אל העולם הגדול ,ראותנו שכחה ,פשוט שכחה
בעיירת·הביצה הזאת .אביר ההי הממונה עלינו ,רכך גם
היכרתי את קרלהי .ההי זה אוקראיני גבה-קרמה וגא בשפמו ,

נוסח "ברדירני" • שבשררותיו .נלחם .את חתך החרב בלחיו
נשא בהבלטה ,כמר עיטיי· שלא כרגיל אצל בעלי·מרם

למיניהם ,הוא לא נהג להסררת .1אפשר שבאמת אין זה נאה
לומר לאדם את מומר בפניו ,אבל חרא אהב לספר על מומר

ומתנשף,

כבר היו

פני שטרפים

במים,

מוארים

בת

צחוק רעה של מנצח.
" -נר ,המ ,לי,ד רוצה להתחרות ז"

 "רצת כשד 'משרגע ",אמר קרליה.· "נר ,הבלים  ...באמת וב.לים  ...אני כך סתם  ...לא"אני באמת משרגע ,כמר שאמרת".

באמת".

 "באמת הבלים •• .כבר שכחתי". "כשמרנה נלך ל•בית·העם' ,ערב ריקדוים ",אמר קרלהי,"נלך ז"
 "מרבן שנל,ך" רצפת 'בית·העם' חורקת·• •.הופ·הרפ  Iטר· nט 1 m
ב-אנקת תחת מירקע רגליים שינ~1ר1ת ,המקפצות פה לילה

מקרמי על ההדום ,ואני לא אהבתי לששמ הדרם .מוזר,
אבל טוב לבר ,דווקא הוא הגבהי בעיני את כיסאו .אם
בגלל שביקש להיטיב עמי ראם מפני שרצה ליהנות מזכריות
מא  mרבן·המקרם ,תמיד מצאתי עצמי ותרם לעגלת חרב·
ביותיו .כשהציגני ,היה מספר לחבריו  -ותמיד בהתלהבות
יתהר  -מעשים שהיו ולא היו בי ,מושחם בצבעי בברהר
ואגב כך מתפאר בי כבעל·בית ברכושו .לשמע סיפורי ו 1
שקלח מפיר ,היו רחמי נכמרים עלי ,אך אשקר אם אכחשי,
שלא הפקתי הנאה מוזהר שבהירת קרבן .חבריו היו נאבקים
עימר על זכרתם להתחלק בזר ובחדש שמקרוב בא ,אלא
שקרליה היטיב לשמור על קנינו .לרצוני לא שאל ,גם
לא היו בי רצונות משלי ,אך אפילו כן ,גם אז ,יש לשער,
לא הייתי מעז להמרות את פיר .חאר היה בנר של מזכיר
המפלגה בעיירה הקטנה והבוצית הזאת ,שבתהי השחוחים
העלו על הדעת מצנרת של עץ שחרר וזקן .נירם השני למסע,

rn

ממקומם את קרחוני הקוטב הצפוני ולכסרת בהם את מפת

גרמניה .בפי היה חליל קסמים והקרחונים הלכו אחרי כרם

.

בריצה".

"כזה איזה אני ,קרלהי ז"
"נר,

הקיר ,כשהם מצטלבים ונפדרים כבדר·קרב .תמיד קרונ.ת
מרצפת החימר ,מבעד למחצלת ,נישא כפרד לח ומצמרר.
מחנרת·מחנרת של פשפשים הגיחו מן הסדקים ויצאו למלח·
מרת הלילה .תמיד מלחמרת .פצץי·פצץי ,משמעי גוםפ
כשאני מקרב אלהים גפרור ברעד .כל חלל חרא גרמני אחד
פחות .יותר מדי פשפשים ,יותר דמי גרמנים .בהקץי  .ל1
ארכל לכולם ,אולי בחלו.ם בהזיית·נקמתי הצלחתי לה

מבואותיהן .אברים פרודים המגרף ,בצידי דרכים אר בהרי·

"להמז"
"אז כדורגל".
"לא מתחשק לי".
"גם אתמול לא התחשק לך".

-

לא ההי קשה ,אבל כששכבתי על המחצלת בחדרנו הקסן,

כשעיני בחרכי התריסים הבלתי מתגמפים ,ראיתי את
חרברת·הירח הנדחקים דרכם ויוצאים במחול אילם לאורן

העכברים באגדה .כשהגענו אל גנרל צרפת ,חדלתי לנגן

הוקרחונים נעצרו באחת .על כל גרמני ,שאיכשהו עלה

בידר להימלט עטר עשרה דרכים לבנים .הר ,מתיקות· ה,םד

הנקמה ,כשהיו נטחנים בשיניהם הגדולות ! כל היהדוים
הוזהרו בערד מרעד ונצטוו להמתין על גג ביתם ,עד לתמן ו
האות .והארת  :מרבדי עננים קטנים ,כשמנ~ול ענן שמתללש

לו חבל .אחז היחרדי בחבל וטיפס על מרבד הענן .כשלעו
כל ההיודים ,באה רוח גדולה רכל העננים יצאו במסע מהיר
לאץד·שידאל .מטוסים אחידם ניסר לדרוף אחרהים ,אולם
אז פנתה הרוח כנגדם ,המסרסים הסתחררו ,פגעו זה בז,ה

אחר צללו כלפידים ברעדים ,צלול והתנץפ אל סלעי המוות
הלבן .הר ,זיקוקי השחמה המאירים לפתע את חמילות דןמ
המאייים ,הנחנק .לארד הנר ,בחדהר הקטן שבעליית הגב,
סיפרה לי פעם סבתה שכך ,לערך ,יגאל השם יתברך את
עמו המנופץ.

" -אבל סבתה ,המ היהי על אלה ,שלא ירכלו לטפס בעצםמ

על החבל ז"

 "המלאך יעזור להם ,בכל ענן ינהג מלאך אלהוים".כלאסטרטג ותיק ומניסה ,תמיד היו בפיה תשובות הגיוניות
בתכלית לכול קשויות של טקטיקה רתיכנרן ,גם כשדובר
במבצעים על-הגיוניים בתכלית.

נם הלילה,

כבכל
הלילות

מחשבה אחת ,טורדנית כקוציה של סרס צהול ,פצעה את
שמ nת·נקמתי ,כאשר בפיתחר של בית גרמני אח,ד שעמרתי
לקברו תחת קרחון ענק ,השגחתי פתע בילדה קטנה ,מליהס
מפחד את עיניה .ניסיתי לשכנע את עצימ ,שהיא גרנמהי
ולכן מגיע לה' ,אולם לספקות שבילי·מ nתרת ניסתרים

להגחי אל מיבצ.רי בטחרנך .לבסוף פסחתי על הגעיהי
·,,,לע שפסחתי על הבית .אבל כשנירדמתי ,היא ערד ניסחה
לדרוף אחרי וידהי ,שקודם לכן גרבנו על העיניםי ,היו
פיתארם ליער קלשונות ,ואני בצעקות 'הרר·רא  !',שוסף את

הארייב .גם הלילה ,כבכול הלליות ,התחננה אחותי ' :חלד
כבר' למען השם ,תן לשירן '! ואני ,שלא לשרב לוהידרם,
שריתי ושריתי עם מלאך השיבר" שקם עלי להטביעני במימיו
הצועיקם .אבל גם הלילה ,כבכול הלילות ,מיהשו צעק עלי:

"תן לשירן" · •

בך·ציוז תומר

שבפניו .בשעת שיחה היה מצדד ראשו ,חושף את החתך

מלוא אורכו ויופיו הגברי mחקר לחרך עיניך ,שלא תטעה,
חלילו" ושתעד מידי עם מי יש לך פה עסק~ .מ 1של קרלהי
היא היודיה .אבי אומר שעל פי ההלכה חרא יהודי .כשאני
שראלר מיהר  -היידו אר אוקראיני ,חרא משיב לי  :סובייטי.
שלא כחבריו ,הוא מבכר את הרוסית על פני האוקראינית,
אבל לכעוס חרא כועס רק כאשר מדברים עם אמר ידייש.
כששואלים אותר זמרע ,חרא שמיב •מפני שאיני מבין את
 .השפה הזאת ,ובכלל •• '· גם אני מחליט להיות סובייטי,
להיות כקרלהי ,אלא שקרלהי חרא ילד ,ואני לעולם לא ערד
אשוב להיות ילד ,גם אם אתחרה בר ,גם אם ארוץ ראשיגהר,
אר איטיב לשחק ממגר כדורגל .משיהו כרת את רגלי ,גדע
את ידי ,ואף כי הן משמשרת אותי לצוני  -לא ערד שלי
הן .איש זקן אני ורק  eני פני ילד .חלרמרתי שחרדים ואדר· .
מים ,תמיד מאוכלסים עכברים וכיכר לחם בצואה .מה
שלא אכלתי בהקץי ,אני בולע בחלום .לעיתים ,פרשים
מסתערים עלי מארבע רוחות שמיים ,כורתים את ראשי,
רלעיתים אני חרא הפרש ,מניף חרב ארוהכ ושרתחת על
צוואריהם של לגיונות שלמים  :בררת ובררת ובררת  Iלפעמים
אני רואה את כל הראשים הללו צפים בנהר של דם ,שפרות
מדורת בר צמארנן .בשעת השתיהי הן מצלצלות בז1גיהן,
וצלצול זה ממלא את כולי תענוגות זרים .לליה לילה אני .
מקץי בצעקות ' :קדימה ! אש ! על האויב ,הררא '! ומישהו
תמיד .מקיץ עימי ,נבהל ,אחר כך מיסרני ' - :חדל כבר,
למען השם .תן לשירן '!
אחרי יקיצה מעיד זאת ושלא לשרב ולהידרם ,אני שרכב
על גבי ונאבק עם מלאך השינה .כשהוא מתגבר עלי ומנסה
להטביע אותי במימי התדרהמ ,אני קורע נברח את העם:
עפיים ,להשאירם פקוחים לרווחה  jגבנ על מחצלת השק. ,
עיני באפלת הדיר הסמינר" אני מקשיב לקולות הלילה
והכלבים .גם בהקץי א~ני יודע שלרוח .העצמים מרקדים
סביבי ,עוקרים ממקומם ומתערבלים כבקלידירסקרפ .בני
אדם שזה עתה הילכו לקראתי ,צונחים לפתע דמ--רמים כאב·
נים ,בתים ממריאים כציפורים של אש ,ואילנות עוקרים
מן

השדרות,

פוסעים

חבושי

קסדות

אר

אגדים

צחורים

וספוגי דם .רבים מהם צולעים ונעזרים בקביים .מראה
 .אחד ,אני זוכר ,היה חוזר וחוזר על עצמו  :הגג נפער וגרף

קרו בלאלייpרת ;

לליה לקול מפיחית ,קול צחוק,
מעוף צמה ,שמלות מתנפחות כצפדרע .ריחוף קליל של
רגל יחפה ,תנופה של רגל ממוגפת הנוקשת כפטיש על
רצפת השא

הולב גאה ,שמח.

בקרמלין יושב לו סטלין
ראותנו

•

ממפקדיו הבכירים של הצאב האדום.

שני קטעים מתוך ספר בכתובים
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ואת אמריקה

נשיג •••

~
היי·הרפ ! ט· mטח !
הבררז•רי לרטש עיניים
אל גננו הדורה,

הבררז'רי חורק שיניםי,
בקדנמו בררנה.

היי·הרפ ! היי·הרפ !
כמכושפים אבר צופים בהם מבעד לזגוגית .רגלרי · של קוליה
רוטטות כרגליו של סייח.

 "מתביש ז" "לא ,אבל ••• פשוט לא מתחשק לי"."ברא נינ~נס ",אוסר חרא.

"היכנס ,אתה ,אני אשאר כאן".

חרא נכנס ואני נישאר לצפות בהם מבעד לזגוגית .תמיד
מבעד לזגוגי.ת הי·הרפ ! הי·הרפ ! במקשים בפנים גם מבפיר
של קרליה .בת זרגו  -נער בן גילו .ג~ב רגלי אני מנסה
·להתרומם ,להקיש לפי הקצב ,ושרקעת בכרץ שהותיר גשם
הערביים הפתאומי .רסיסי ירח מפנינים בשלוליות המיים.
קולות ערבה וצפרעדים מקרקרות בביצות ורחש רוח מסב·
סכת בעלים ,נתערבבר בהדי ה•היי·הר ',Dשהלכו רגררער ככל
שהירחקתי אל חרך האפלה ,ששירת יחדי ,עדינה להפליא,
מלווה במפוחית-די ,מרגבה את אימתה :

~ח באחר ,שם באחר,
הירוק רצח מטל•
~ח בא·א· nר ,שם בא·א·  nר
החייל כרע ,נפל•
השררה האחרונה שבשיר קילקלה לי בבת אחת את ההרגשה

המפרייסת

מחקתי ראשו בבקבוק הווא כרע·נפל ביד רגלוי~
היא קשיתה את דיהי הגרומו,ת ענבה ארחן על

משבח ••.

היי·היי ! הרם ! הרפ !
הבריגהד של סטפנרב
לך נשבעת ,המנהיג,
מאמץ כפול נשקיע

עד שמכפנים ,מחרך מערות אזני ,עלה מין זמזום כשל רעש
אופניים מתפוצץ -פתאום היו מכרוצים ,בלי משים ,את

הי·הרפ ! הי·הרפ ! טרח·טח !

בבררי עמל הנגר

פלהד בררק·אש ההי צולל ,כשחדר חרטומו איל .ברגעים
שכאלה אני טומן את ראשי בכפרתי ,לוחץ חזק על הרקות,
יש בקרנכיה .כל נקיהש אי·צפרהי של מתכת ,אר של גלגל

והשמחה :

צירי פרידה

 -על אף הכול

 -שבערב הזך" מראות לא

רחוקים נטענו חיית איומה לגמע זירמן של שלשר מליו;נ
פשוטות ולא חשובות ביותר .הערב ,נשבעתי לעצמי קודם
לכן ,לא אקרע את שנתם של ישני ביתי רעתה כעסתי על
הזמר וניסיתי בכל כרחי להשכיח מליני את המלים .זה

עורפי ,ואמרה :
"עכשיו אתה הפרש שלי".
הצמידה את פי אל ראשה הקרח ,בשרה ניבקע תחתי ואני,
חלים ,דהרתי אל תוכר .פתאום ניעהר אותי מעלהי רשעדס~
צוחקת ,לעבר הנהר .כשרכנה לטבול השגתיה ,תהמ אךי
ראשה צימח שיער לפתע ,ופניה פני ניק1דם בצחוקה.
"ילד ! ילד "!
אני מרשך בצמתה ושרב היא על גבה ,נהע תחתי כמר
קרקעית של

נחל•

,

קול בכי ,קול צחוק ועמרת כיסנה נפערת ואני דהור הב
רחהר .פרש של אש על אשיה של מים .ואז בא המרות ,יכ
לא הייתי ערד.
מיהשו טליטל רטליטל את ראשי ,קרט שרק וקול מוכר
צעק את שמי אל חרך מערת אוזני.
"בשר ! בשר ! חמלקים בשר "!

רבבת אחת קמתי לתחדי..

"שמעת ז"

".ןכ"

"ניסיתי להעיר ארתך".
"כן ,שינתי".

"שתית הרבה " 'l
"המ ז •••

שאל סטפק.

דה ,.כן .הרבה .הרבה מארד".

"ניבלת את הפה".
"אני ז מתיז"

"כשישינת .שמע ,נרדף ממך איזה חיר

נורא ••• של •••

של

חרוב פורח".

"קח את הבשר שלי  iיי צעקתי לסטפק וצרתי כרוצח אל
בית·השימרש ,למחרת את עקבות הפשע שדבקו אל ירכי,
רבידיה בקבוק יין ,עיניה הפראיות

בערב נכנסה ניק1דם
לחוח" ,שיהיה לך מחרק ממני ",אמרה ומשכה באפה.

למחרת עהדמ להינשא לזקן שלה ואני להפליג .קררם לכן,
לדי הדמוהר שהדליקו לכברדי ,צבטה את ירכי ,הסמיכה אח
פיה אל אוזני ואמרה ,שחבל·חבל· nבל שאני נוסע ושחסרות
לי כמה שנים .עיני נחר על שדהי והיא שמה את אצבעה
על פהי ,רומזת שאשתוק.

הרבה היא שרב מולי ,בקבוק היין בידיה רבפיתארם היא
מנשקת אותי לע שפתי ובורחת .הדלת הפתוחה חורקת
על צירהי ככנפיים של סחבת רוח עז,בה .לא הספיקה
להתרחק רצירי·פריהד אחזר את אמי .משיהש את חולצתי
הבל,הי ובנחה :

"עירום ,עירום אני משלחת ארתך לדרך".
בסלה את המחזור לימים דנ,רראים ,מחזוהר של סבתה ,רשהמ
אותר בליקוטי.
"התפלל בר ,, ,אמרה" ,אולי ירחם ונתראה".
הכול כבר היה ארוז לדרך ורק אני ערד הייתי מפוזר בחדר
הצללםי דג,דרלים ,המהרבהב ארר·נר נוטה למ,ת .הסתכלתי
נבר ויעדתי  :אכבהר ואברח בחרשך .לא הספיקה אמא לשאול
"איפה הגפרורים" ,וכבר רעדתי בחיקה כרעוד ברק  .בתרך

נען נשבר .ובכרק ניתרתי מגרף·ענן אל גרף·ענן וכבר בחצר

הושער נפתח הושער נסגר .קולותהים עמברו עדו ניסר
ללכדני ,לשמוך בפלצרררים .לאחור ,אך אני ,שלא כאשת
ל1ס ,אני לא הסבתי פני ,מסימטה לסימסה ,תחת מעיל
הלילה ,ורק כאשר הייתי בס ,n,שאני רחוק המישג קולם,
צנחתי על האץר ונתתי לליבי·ליבי לשקוט מעט .הרצאתי
את בקבוק יינה של ניקודם ושטפתי בכהול את פי הנרעד,
המלא מלח עיניהם .נכנס יין ,יצא צחוק .קולות לא שלי
פרצו מגדרני כאילו היה גדרני תיבת•קרלרת של איזה ליצן
מסתתר ,העשוה בר ככול הערלה על ר n,ר .ניזנ~רתי בסיפוריה
של סבתה אוזרת השדים השוכנים בגרפנו ובעיקר בגררן,
דרם .הם המסמאים את פינו .אינני זוכר מה אמרר הקולות,
אני רק זוכר שרצתי אחרי צחוקיי ,שהתגלגלו כחבירת
שואבות בסימסארת החשו,ך רגלי ניגפות פעם באבן ,פעם
באדמצל .ליד אחת החרמות גהר אדמצל על צל אדם .ברגע
הראשון דימיתי שזהר מקרה רגיל של שרד ומוסב שאסתלק,
אלא שהאדמצל שמתחת שכבר שקט שקס וכברע ,ואלמלא פלג
גרפו התחתרן ,שהתרומם כאשר נגח בר הגרף שעליו ,אפשר
ההי לחשוב כי מת .ירכיהם הבוהקות ,המשוחות ארד ירח
ירקרק רצונן ,ניהלו קרב מסחררי לעיני הההל,מרת ורעד
חמר סיער את בשרי .לילה אח,ד בדרכי אל תרד הלחם,

הייתי עד למחזה דרהמ ,אלא שאז חיתה מאא לידי הויא
צויותה עלי לזרר ,עכשיו צפיתי מסומר ,כשדבר·המ בתרני,

איני יועד המר ,התרסק לרסיסים .כל כך תיתי לסקול
אותם באבנים ,כפי שעשינו בילדרתנר למראה כלבים מיזדרר·
בים .פעם רצנו אחרי שניםי דבוקים זה בזה ולא הרפינו עד
אשר לא קרסו תחתיהם ,מצחיהם זבים דם .כשהיינו שמוח·
חים על המעשה ,תמדי סיכמנו שהגיע להם.
פתאום פנה אלי הצל שמתחת

לצל :

"אתה רוצה ז לחם אר כסף ,היינו הך לי .מידי יגמור".
בהסיית גרף חהד ניערה מעליה את פרהש הרוכב רזה

השתטח לציהד ,גבר אלי ,משרך בהמירות את מכנסיו על

רגלוי השחרפרת.

"באר ",אמהר ,ואני בקישתי לנכוח .ראשה רג.ליח דהמ
לגולגולת ,אבל קולה ההי רפה רעדיו כע,ג.נ עריר משתאה
לקולה ,נשמעו נסימטה צעדים קרבים רהאשה·הצל כיסתה
את עצהמ בשק ושכבה שקטה ליד פרש  ,i'lשנשיפותיו
גתחלפר בנחירות רמות .מנעד לשק נישאר יפחרת קסרערת
רכה קרוב ,כה לא צפיי ,התנגן על גג גברה קולר של מואזין,
מעיר את המאמינים ואת השמש .ערפל ושמש וצריח זהוב

מצולים תחת נרבע ר nב·שרליים .בקירנו ההי נדיר ,הודרת·
קרנה מרצינותו

קודש

השקטה ;

מצעדיו האיטיים

ומפניו

המוצלות תמיד .הרגשתי כרוח לדעת המ מסתתר מאחורי

ארשת·פניר  :סבל ז פיוס ז כשחשבתי על גילו עלו בי מ•n
שברת אוויליות ,שהמבול עבר עליו הווא נשאר כרזו ונעז,ב

תחושה

אשי איבר פרגה אליו .הכל רואים אותר ואיש איבר שואל

לשלומו .מימי לא רא~תיר שמוחח עם שכנים ; אולי איד

רלם .שפה שמרחפת איתר אר אולי ניטלה ממגר הלשון הוכל
יודעים זאת ,חץר ממני .חרא ההי רזה כשלד ,אך לא נרהא
תששר ,הייתי אומר ,להיפך .מהיר אדם זה ,הלבשו בקפיהד,
עסרר זקן לבן ומטופח ז מאיד בא לכאן ,לאן הוא הולך ז
לאן הוא יוצא שלרש פעמים נירם דרך המסדרון הארוך ז
מת מציק לך ז איד אפשר לחיות נדרו לנצח ,נעזב כליל ז
דיעתי שרק אדם אחד מסרגל להשיב על שאלרתי אלה :
פרינץ .הסקרנות אכלה ארחי .הארבל ההי מר בפי - .מראה

לדיסלב גרוסמן
מ ר פרינץ מצרי בלכ מקרם .פתאום חרא מימינך

ומיד הוא לשמאלך• אתה מביט קדיהמ וחרא
הולך לקראת,ך מסתר בכ וחרא אמחורךי• מר פרינץ
חרא אדם פעלתן ופיקח ,כלומר חרא שכן יךןע·כל
וסקרן לאיד שיעור נעת ובערנה אחת .חרא איבר מרפה ממ,ך
חרא ורהצ לעדת הכל ,באתמ הכל  :אמיד באת ולאן אתה
הול,ך המ שמבררת,ך איזה מורת היית רוהצ ,אלו עיתונים
אתה קורא ,המ דעתך על זאראסרססרה ,על ציורי ~אגאל
רעל נצחיותה של החסהדי ,מזרע אשתך צובעת את שעיהר

השייש המסתורי שאיש איבר מתעניין בר הדיר שינה מעיניי.

החלטתי לשאול עליו את פרינץ .להסתכן בשיחה עם פרינץ,
גם אם לא ארכל להינתק מנמו .ידוע אני מראש שפרינץ
ילפחני נין מרפקיו אר nינקני בזרר_ערתיר ,ושכאנסה להתרחק
מנמו יעצור בי בשתי דייר .לפריבץ שי שיניים מרררחרת,
חורא מתיז רוק על איש שיחר  ;;,הרווחים האלה .אין
דבר ,אמרתי לעצמי .אנסה .עלי לנסות ,אף כי אם אתה
משוחח עם פרינץ אפילו רגע ונדמה לך שהסתבנת נרשת,
שנלכדת בידי ברח מן החלל ,שאתה נתרן בצבת ,רוק נברח
התנגדותך אר ערמומיותך אולי תצליח להיחלץ מהעורית
של הפגישה הזאת .פרינץ חובק ארתך כאיתן·סבע .כאילו
יש בפיר לא לשרן אחת אלא מאה לשוברת .כאילו יש לו
לא זרג דייים אחד אלא מהא ידיים .כאילו הוא מדבר לא
בפה אחד אלא במהא פיות.

.

ובאיזו שעה עזבו האורחים את ניתך.

אבל כל זה איבר אלא משחק .פרינץ ממילא יודע הכל הווא
איבר מסתיר זאת .חרא מדבר כלהס ועמדתו נחרצת .חרא
מדבר בביטחון עצמי שאיד לערעור ,כטיפש שאין לו תקנה,
שכליט חכם ,אר כרוהע עדר -.בדברר הוא יורק עליו מבין
שיניו .היית סולח לר לולא התיז עליו כל·כך הרבה רוק,
לולא ההי טודרני כל·כ,ך בספל כל·כך ,אילו ההי מרהד
לפחות פעם השצדק איבר אתר ,שטעות בידר ,אילו היה
מקשיב לך לפחות פעם אחת .אלום פרינץ הוא חלק מהטבע,
פרינץ חרא הר געש פעיל עם ערר של אדם ; פרינץ חרא
פולט מלים כמר הר געש את הלנה .אולי ,לכן נדהמ לי,
לעיתים שפרינץ בעצם איבר יודע דבר ,אם כי חרא מתיימר
לעדת הכל.

ניגשתי לעניין אחרי תינכרן .דיעתי שיד לפריבץ נרמז קל,
שאתה מרבן לשוחח אתר ,חורא כבר רץ לקראתך בהכרת
תרהד ,רענן עופרת ירדד על ראשך ,אבל לא חיתה לי בריור"
התכסיס שלי היה להתקיף את פרינץ נשאלה לפני שינחת
עלי דיבורו .פרינץ מרצה כל רעיון שלו ,מקדים לו הקדמה
אדרבה ומקשט ארתה במאה סיפררי·מעשירת ,משלים מן ה·
חיים ודוגמאות מבסירנות של אנשים אחרים .החלטתי לירוק
אליו את שאלתי ,ולומר לו  -בטרם יספיק לשאוף רוח -
שיואיל להישב לי בקיצור נמץר ,הואיל  ...הואיל ומהמר
אני אל הרכב.ת

מה בעצם אני רוהצ ממנו ,שאלתי את עצמי פעם נהתמר·
מחת ; הרי הוא אדם נחמד ולא זמיק ,לא טוב ולא גרוע
ממני ומרבים אחרים .ההי זה נאשר נזקקתי לג ,כשדימיתי
שאני תלוי בר מאדו·מאר.ד

הדברים התרחשו כפי שתכננתי ,ואף ההי לי מזל ,נאותר
רגע הופיע השייש שלי במסדרון ,וההי במרחק של השיג·
די מהמקום שבר עמדתי עם פרינץ .חרא כאליו עלה ממעהב

זמרת אחת בביתנו הוציאה אותי שמלרותי ,ואני האמנתי
שעל השאלות המרגשות שהתעוררו סביב זרמת זר יכול
לעברת אדם אחד ויחיד  :מר פרינץ.

האדמה ,בלי אומר רכלי להעיף מנס אלינו ,ופסע קדיהמ
כאילו היה לו עניין כלשהו בעולם ,בשמיים התכולים ,כהת·

אספר עתה מה הדבר השפליא ארחי ,אחר·כך הרטיט ארחי
ולבסוף ריתק אותי כדמירן·שררא .שלרש פעמים נירם ,תמיד
בארחן

שערת,

במסדרון

הארוך

שבביתנו,

ראיתי

וחשות האנושית מסביב ,בסקרנותי ובלהג של פרינץ בצע·
זים מתרנים ראיסיים ,בארשת מעוררת כברד שלא מן העולם
הזה .מחרך סקרנות הראיתי עליו באצבע לעברו; רמייד חשתי
מכה .פרינץ השנחית מנה פתאומית וחזקה על גנ·דיי הנים
ני בברז ,ונחירך של לעג והסתלק' .

ישיש.

מעולם לא הצלחתי לברר לאן חרא שייר ראם הוא שייר
למישהו ,אמיזו לדת במסדרון הארוך חרא יוצא ולאן חרא
הולך .רציתי לפת mבשיחה איחו ,תמדי ההי מהשר מפריע
לי לעשרת זאת .לא ראיתי שמשיהו שmח איתר אי·פעם,
הורי רבים היו האנשים סביב ,כל·כך

רבים •••

m

נשארתי כמקרימ ,פרינץ הת ק ממני ,בכיורן אל השישי,
ובארחו רגע היה נדמה לי השוא דרמה לו בכל •

אתה רואה

את הישיש ונתקף פחד מסחררי .מזרע ז איני יודע .גברת

עיניו עברת ולכנרת ,מתמזגות עם עפעפיו העצומים ,ופניו

מצ'כית :עזרא מרקוביץ•

לש מיסג.ד שעטת ' חמורים עמרסי·פרי וקריאו.ת חמריהם

 mיב הלסת ואדומי הערר ,שטפו את סימסארת הבוקר הער·
.ן ;rםג שני אנשי הצל קמר מריבצם ,עיני ניקשר לצוד את
עינהי ,אך היא חלפה על פניי כלא ההי _דבר.
עם הקבס שרב פרץ מגדרני הליצן·השד וקולר הילך סימני·
שאלה על פני העוברים והשבים .יש שסרר הצהרי בחלפי
ל\םד ,וכשדרכתי על רגליה .של אישה צעירה ריפה מאר,ד
שאלה אותי אם אני עירור אר שיברר.
nשיכרר" ,עניתי לה" ,שיברר ,שיברר ,אזרחית" ,ולהוכחה
נופפתי בבקבוק מול עיניה ,לגמתי ,היצעתי גם לה ללגום
וערד אמרתי לה ,שאמנם איד לי כסף אר לחם ,אבל יש אתי
,י rשלהשר צנימים ואולי היא מרכבה לשכב אתי ,כאן
עושכיו ,ברחוב .היא נצטררחה ' :פ'רחח ! שוסו "! ואני חי·
קיתי את קלוה  -שוטר ! שוטר !  -ומשיהו סטר על לחיי
אדגי עקרתי משם ,כשהרחוב שבר דהרתי נהפך פתאום לנהר

והבתים לארניות בסערה .בגן העירוני התערסלר לקראתי
עציסרס ירוקים ואני ניכרכתי על צררארר של עצסרס אח,ד
אמרתי לו שאני חש נרע ,רע ,כל כך רע לי ,זהקאתי על
דגלוי.
"מה אתה

עשרה

כאן ז"

עונלי עדמו שלהמ המטומטם ואביר מברי· nהסבק .הם אחזר
באצילי ידי רכך ,נתמך  -נישא ,דג,עתי אל תחנת הרכבת.
אמי ואחותי עמדו מערב לגדר·העץ דנ,מרכה ,ששוטרים
חמשוים התהלכו לאורנה .ניזכרתי שהוסכם נינינו ,שאשי
לא ליררני לרכבת ,אבל ראשי הקודח שכח לכעוס .אפילו
רציתי לרוץ אליהן ,לספר להן כמה ער לי ,שאיני ורצה
לנסוע ,שכפיתארם קראו נשמי .המנהלת הראתה את הרשי·
מה לשרסר ,זה בחן אותר מלמעלה למהט רגם חרא שאל
לשמי ,הביס בנייררתיר ,הביס בי רמייד מצאתי עצמי פוסע
בשרידה של שוטרים .פניתי לאחור ונופפתי בידי לעבר
ומ.קרם ,שממנו קראו בקול בראש בשמי ,אלא ששרב לא
אדיתי דבר ,רק גדר שווטרים וים של ראשים מתערבל
צו.קעו שמותינו האובדים זה בזה התעופפו כציפורים פצר·

ערת בין הגדר לקרונות ,בין הקרונות לגדר .לבסוף נסגרו
הדלתות ערשן הקטר כיסה על המ · שמאח~רי וג.דר שוקשוק
הגלגלים החריש את המ שנפנים הקרון ,רגם אילו פינ~ח
הייתי וזוכר הכל ,הנייר אזורת הרגע החרא ההי נשאר לבן ;
על אחת כמה וכמה שמ1חי התאפלל ,ושיבחה חשיהב של
מים כיסתה ארחי כליל

•
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 הא כן ז רבכן ,הכל ייתכן ••• רבכן ,אר שזה לא ההי חרא אר שלא סוסים היו אלהאלא צרצרים •••
 המ אתם אומרים ז אינכם מאמינים השהי זה ג'אן דייחרא עצר את הסוסים בהדרתם ,תפס אותם

הכארוז
המזבפס

זה

-

איטאל; קאלווינ;
מאיטלקית

גאון שולדני

ל עיתים היו מעירות את קרזימר ,לעת לילה,

קריאות  - :הצילו ! השודדים ! רדיפר אחריהם !
דרך העצים ההי פרגה במהירות אל הקמום שמשם
באר הצעקות .ייתכן שחיתה זר ניקתה של איכרים
זעירים ,רבני השמפחה ,עירומים למחצה ,עמדו שם נחץר,
תולשים שעדרת ראשיהם.
 אברילנר ,אברילנר ,בא גיאן דיי בדרגי  1ולקח מאיתנו אתכל המ שהרררחנר בקציר !
התקהלו אנשים.

-

גיאן דיי בדרגי ז הז ההי הוא ז ראיתם אותר ז

זה היה הוא ! זה ההי הוא ! היתה מסיכה על הפנים,

היה לר אקדח אדרך כזה ,ואחדיר נגרור שני אנשים נוספים
עוטי מסיהכ m ,רא פקד עליהם ! זה היה ג'אן דיי בדרגי !
 ואיפה ז לאן הלך ז הא ,בטח ,חכמים בלילה· ,לכר נא לתפוס את ג'אן דייבדרגי ! מי יודע איפה הוא ,עכשיו !

רלעיתים היה הצועק איהז הלך שנטשו אותר על אם הדר,ך
רבזזר ממגר הכול ,סרס ,ארנק ,אדרת וילקוטים - .הצילו !
גזל ! גיאן דיי בדרגי !
 -איד זה קרה ז ס eר !

-

~.ה

~.ה

היתה התקהלות של אנשים שדגר בשרד החדש .קרזימר היה
ץר לשם ,כורה ארזן לשמוע את הסיפורים.
 אך אתה שיושב תמיד על עצי היער - ,אמר לר פעםאדם אח,ד  -אתה מעולם לא ראית אותר ,את ג'אן דיי

בורגי ן

-

אנחנו ז

ראה

רמי

 כלך ל,ד הכ הרבה האשמות קיימות גנדר ,שאפילו ההימצליח לבקרת עצמו מאשמת עשרה מעשי שרד ,כבר היו
תולים אותר ,בינתיים ,באשמת המעשה האחד·עשר !

אבל כולם אומרים •••
בטח ,ככה צריך לומר :

""Brughi

שפירשוה

שיחי הערבה .מכאן ששמר של השדדו האו ג'אן משיחי

היא

"מאקי"

הומילה

ומ.קבילה

ל"שיחי·הערבה"

בצרפתית

")Rובקי" ההי גם שם לרחמי המחתרת הצרפתיםי( .בימים שבהם
רבו באיטליה שדדרי·הכפרים ,במאה

ה",19

היו אומרים "לאצת

לשיחים" בהוארה "ברח מפני השלטונות" ,הוכיסוי שריר וקיים
גם כיום.

מוסיף לנוע בתבועות מסורבלות כאלו ,כשל מי חשששו
שמא יטעה בדרך אר יפרל למלכודת ,הרי לבטח היו הולל
משיגים אותר עד מהרה .עץ האגוז של קרזימר לא הציr
שרם מקרם אחיזה למי שהיה מבקש לטפס בר ,אולם ההי
לר שם ,על הענף ,חבל אחד מאלה שתמיד נשא איתר כדי
להתגבר על המעברים הקשים .הוא הטיל קצה אחד לש

החבל ארצה ואת הקצה השני קשר לענף .השודד רהא את
החבל נופל כטפח אחד לפני חרטמר ,פכר ידיר ברגע לש
היסוס ,אך מדי נתלה בחבל וטיפס בר במהירות רהב ,רבכן
גילה שהוא מאלה ההססנים הפועלים לפי דחף רגעי ,אן
מאותם פרעלים·לפי·דחף·רגעי הססניים ,אשר ת~די נירהא
שאינם יודעים לנצל את הרגע הנכון אך דררקא קולעםי
למטרה כל פעם.
הגיעו השוטרים .החבל כבר נמשך למעלה רג•אן דיי וברגי
הסתתר ליד קרזימר בעלררת עץ האגוז .היתה שם פושח
דרכים .השוטרים הלכו אחד לכאן ואחד לכאן ,שרב נפגשו,

ברצון וב אני נענה לבקשתה של הצואת "ספרית פועלים"
שאניע-צמי

ספרי  .זה

אציג את

הקוראים

בפני

שלי

אלה
ביותו,

מתווספת

תורגמו,

העברית ,אחת

עכשיו

משפות·האם

חשפה

הישוא·

ולא יעדו לאן לפגרת ערד .והנה בתקלו בארטימר מאסיש

של תרבותנו,

שהיה מנפנף בזנבו בסביבה.

כוך זה מקץב יחד שלושה סיפורי הרפתקאות דמיוניו,ת
אשו

כתבתי

משנת

,1951

חיה לוא

בשנות

:

החמישים

"חאבוון המטפס",

נבוא" ,מ·, 1959
קדום
ופיוסמתי '

"הרוזן

מ·, 1957

החצוי"

 -הי,

הוא

איו אלח הדברים הראשונים

שכתבתי

לכן,

הראשונות

שלאחו מלחמת העלום השנייה ,כבו פיוסמתי וומאן
אחד וכן קובץ סיפורים ,אשו נחשבים בדרך לכל כמש·

תייכים

למגמת "הניא-וויאליזם"

אהרבעים,
דמיוות

ספרים

ומציבם

נגד הכיבוש הנאצי

סגנוני

את

האיטלקי

ראשונים

אלה

האופייניים

לימי

באוצנו J

כ"אגיד",

לשי

של

חצינו

מלחמת

שנות
בעיקר

 -ב1קיט 1ב ,עמלתו - ,אמרר- ,

"דמיוני"•

זזיח

 -מי היה זה ,אינני יעדו,

טבעי

שבמרוצת הזמן אחפש דרך להתבטא דרך דמיוות שבכו

לא

חיו קשורות לנסיובי הישיר ,אלא נעבו ,לכ אחת

באופן שונה ,מהמסוות

הספרותית :

דמויות שניתן חיה

•

ביותו להיות "ורמאן" )הוא מספו תלודות חייה של
דמות מסויימ,ת וסביב לה משפחח וחברה(

'

הוא נכתב

קצת בצחוק וקצת ברצינות גמורה ,כבל אופן ,הוא מספו

על איזה משחק ,על התעקשות ,ואולי קאפויזח

-

של

נעו ,אשו בסופו של דבר הפכו לאווח·חיים ,להוכחה

של הזדהות מוסירת ,מה רציתי לומר בשעה שהעליתי
את גיבור הסיפור על העצים ,בשעה ששמתי בפיו סירוב

מוחלט להניח שוב את כף וגלו אי·פעם על האדמה ז
האם

סיפור

זהו

על

על

התכחשות

לחברה ז

הלא האבוון ,מעל צמרות העצים ,משתתף בחיי הזלות
)בקורות

זמנו,

אף

אם

תמיד

תוך

שמירה

על

ירחוק

מסויים ,ותוך הכרזת על איזה שובי המיוחד לו ,האם
זו אלגוריה של איש·הווח ז של המשורר ז לש הבדידות
כה נתון לכ אדם ז האם תנועת "ההשכלה" מצואת כאן
שיו·חלל או חיצי·בוז ז האם זהו ספו על משבו "הסופר
המגויס" ,אשו נכתב בונע לש אכזבות ,או שמא יש בו

דווקא חיוב מחדש של "התגייסות"

מסויימת ,למוות

הכלו ז גם כאן נפתחות לפני הקורא דרכים שונות להבנת

המכרעת תישאו תמיד בידי

הקורא •••

דכרי זו היא של אדם שכויבם מבני·איוופה ,בני דויו,
האיומים ביותו של מלחמת העולם

ה·

שנייה ,לחוחו אבי·חצדק שבעולם ,במעשי הדיכוי ,באי·
הסובלנות,

ומאז הוא

הויסף לשאלו את עצמו ,ואינו

מסתפק בתשובות שמצא פח ושם ,אני חושב שעם ויבם

מקוראי

אתם מחפשים איש קטן שץר ,אז הוא פנה לשם ,לכןווי
הנחל ...
 איש קטן ן הוא חתיכת גבר לרפ.חדי •••· רבכן ,מכאן למעלה אתם נראים כולכם קטנים ••• -תרהד ,מעלתו !  -,והם אצר בקפנדריה לכיורן הנחל.

הישראליים אצליח לפתח קשו טבעי ומידיי,

רצוני יכ ספיר זה יגיע אליהם יחד עם איחוליי יששראל
תוכל למצוא את דריכ הלשום עם יתר עמי המזרח ה·

תיכון ,כיאה למקורותיה העמוקים של התרבות העברית
ושל תולדות אומתכם,

-----------

דעיין

נאחז

בענף ,חירור בתרך שיער

ואדמדמםי בדיוק כמר שיחי·ערבה ,s

וזקן שהיו

זיפניים

ובהם נסתבכר עלי·

שלכת ,תרמילי·ערמרנירת רמחטי·אררן m .הי מתבונן בקרזידמ

בזרג עינייים יורקות ,עגולות רתרערת ;

ובנרגע לכיערו ,אכן

 העז לשאול.ענה קרזימר ,כלכבירת.

האם אדוני הוא

היה מכרעד

-

באמת.

הסתלקו ז
כן ,כן- ,

-

השודד גיאן דיי בדרגי ז

-

כיצד הוא מכיר אותי ז

כך ,על פי השמועה.
ואדוני הוא זה שאיבר ירוד לעולם מהעצים ז
כן .איד הוא יודע זאת ז

~ רבכן ,גם אני ,השמועה מהלכת.
התבוננו זה בזה באדיבות ,כמר שני אדונים הגונים שנפגשים

במקרה ושמחים להיווכח שאין הם בלתי מוכרים זה לזה.
קרזימר כבר לא יעד מה לומר ,ושב לקורא בספרר.

 זה הרראמן •ג•יל בלאי ,של לסאג.י יפהזמה הוא

קרוא

שם ז

-בטח.

 --חסר לו הרבה דע שיגמרו לקראו י

 כירון שכאשר הוא יגמרו לקורא ,רציתי לבקש מנמו םאישאיל לי .את הספר - ,רחיךי ,נברך מעט - .היעד ,אני
רבכן ,איזה עשרים עמודים .מורע ז

•

החל ,בימים

.

 -ענה קרזירמ,

 -אולם אם

קרזימר חזר לעץ האגוז ופתח שרב את הספר .ג'אן דיי בורגי

מיבן שלושת הסיפורים "חבאוון המטפס" ' הוא הקרוב

בירחה,

האם הוא לא ראה במקהר

את השוזר גיאן דיי בדרגי ץר כאן בסביבה ז

אך בכו אז הגדירו המבקירם

איפוא

 -אמר אחד השוטרים לחבור,

סביב.

הפרטיזנים
רק

 -האם אין זה כלם

של בן·הבאררן ,זה הבן שחי תמדי על העצים ז אם דנ,עו
הוא בסביבה ,לבטח ירכל ,לומר לנר משהר.
 אני כאן למעלה !  -קרא קרזימר .אלום הוא קרא לאמץע האגוז ששם ההי קודם רשם הסתתר עשכיו השודד i
במהירות עבר אחי על עץ עומרן שם ממול ,כך שהשוטרים
נשאר את ראשהים מדי לארתר הנירון ,בלא שיביטו עבצםי

ו"האביו שלא

בשנים

בנתיב אשר

במדורן ההר ירד ,ץר

ומתנשם ,אםד

עבדקן ומרופט ,ללא נשק ,רבעקברתיר שני שוטרים בחוברת
שלרפות ,שצררחר  - :עצור אותר ! זהר גיאן דיי בדרגי ! מצאנו
אותר ,סוף סוף !
עכשיו היה "לשודד יתררן·מה על השוטרים ,אך אילו ההי

לתרגום העברי

הגנובים.

הערבה ;

רהינה

מתור הקדמת המחבר

נצרים ,סמרטרטרים ,אנשים שמשרטטים בין הבתים ,ובברקו

* עתיד להופיע בקרוב בהרצאת "ספריית פרע·
לים" והמועצה הציבורית לתרגומי מרפת.

להסיח זעתר  :למשל נבח אל פרפר ,כדי לראות אם הaר
מצליח לעררו את אזרנו לבררן את הדרכה.

גיאן דיי בדרגי הוא שגונב רררצח

אחו ,הוי שהדבר חשוב רק עד בגלו מסויים  Jהבחירה

אתם יעדוים ,הלילה תקף גיאן דיי בדרגי מרכבה !

לראות את אזרנו קורא ,היה משרטט סביב ,מחפש תירוצםי

לולא ההי קיים ז

זיודביום ,ואם המחבר מעודד אותו ללכת ביכוון זה או

להם בית-מלאכה ,ההי להם למסתרו ,מקרם מחבוא לדברים

הזמן

זה

משעמם.

רבכן ,הוא קרא ב'ג'יל בלאי של לסאג'  ,2בדיר האחת החזיק
בספר mשביהי אחזה בררנה .ארטימר מאסימר ,שלא אהב

אה 1

 הוא ביצע מעשי·שרד בכל יערות החרף ! הרג גם ראש כגופיהי שלו ,כשהיה נער ! הוא הוצא אפליו מתרץ לחרק של אלה שמתרץ לחרק ! בשביל זה הוא בא לבקש מיקלם באיזרר שלנר ! זה בגלל שאנחנו אנשים תמימים מדי1על כל חשדה ששמע קרזימר היה ניגש לזרן עם הקדרים.
בין כל האנשים שהיו חונים בעיר ,פשט באותם הימים
גזע·רע של רוכלים מפוקפקים  :קדרים ,ערשי·כסארת·

לרמיזם כיצד יבצעו גנהב בברא הער.ב  mיער ,יותר משהיה

כרלר עם ורבה מכיון ,ולחברת עד שיגעי איזה הרנרג ,נמחצת

ואתם באמת ;,סרחים שחרא קיים ז

••.

בר•

קרזימר נמצא על עץ אגרז אח,ד בשערת אחרי הצהר,םייר

זה יפה ! בטח שהוא קיים ! ואפילו לא היה קיים •••
זה היה בדיוק  11tרתר הדבר .אה ,אה

דרורקa

וקרא .לאחרונה החל להתגעגע לספרםי ; לעמדו כל הםוי

אתם ראיתם אותר ז
אותר

אחד

אחר ,לגיאן דיי בורגי יש מחבואים שאיש איבר יכול לגלות
אותם ,והוא הולך בדרכים שאיש אינו מכיר !
 עם פרס שכזה על ואשר ,למי שלרכז אותר לא הייר יותרדאגות כל חיוי !
 בכרן ! אבל אלה שיועדים אפיה הוא ,גם להם יש ,כמעטכמ mר ,חשברברח עם החרק ,שתלויים נגדם ,ראם יתגלו ,סופם
לעלות ישר על הגרדום גם הם !
 ג•אן דיי בורגי ! גיאן דיי בורגי ! רמי יועד אם תמדיהוא זה שערשה את כל הפשעים האלה1

הניסיון כלל לא היה איכפת להם מג'אן דיי בדרגי.

אי·פעם ז

להגדירו כאלגוריות של _ פעיליוות רוחניות,

קרזידמ התבישי מארד - .רבכן  ••.נדהמ לי שלא •••
 התערב בשחיה -ראיו אתה ורצה  .שיראה אותר ז

הסקרנות לפגשו בר נטשה אותר ,כי הבין שהאנשים בע-יל

הא!

הייתי מת1
 מהר ! ברדוף אחריו ! לאיזה כירון ברח ז לכאן ! לא ,אולי לכאן ! הוא רץ המר כמר רוח !קרזימר גמר אומר לראות את גיאן דיי בורגי ויהי מה .ההי

היה אומר קרזימר לעצמו ; אך הינה ,בברקו ,בעבר זה אר
אחר של העמק ,על מפתן של  .בית אר בתפנית של דרך

היער.

מרוב ששמע דיבורים גכרן אלה על גיאן דיי בדרגי ,כבר לא
הבחין קרזימר בין ימינו לשמאלו ; ההי ערבו ביער ,ניגש
.
להסרת ארזן כמחבה אחר של נורדים :
 אימון לי ,לדעתכם ,העסק הזה עם המרכבה ,הלילה ,ההימבצע של ג'אן דיי בורגי או לא ז
 כל מה שנעשה חרא משעה דייר של ג'אן דיי בדרגי ,אםהדבר מצליח .איבד יודע ן
 מזרע אמרתם 'אם הדבר מצליח' י כי אם הדבר לא מצליח ,אז זאת אומרת שזה באמתמעשה ידיר של ג'אן דיי בורגי !
 אה ,אה ! הלא·ירלצח הזה !קרזימר כבר לא הבין דבר - .ג'אן דיי בורגי הוא לא·ירצלח.
האחרים היו ממהרים אז לשנות את נימת דברהים  - :אך
לא ,אך לא ,הוא שודד כזה ,שמטיל איהמ על כולם1

הוא הגיח משם ,שחרר ,מזרקן ,בררנה מכרון ,ערד מעט

 (1בדרגי ,שמר לש השדדר,גזזר ממילת הניב

שרור למטה בעמק ,הלך רחפך לעמהד של ספק רלעיתים
של לעג שאין מסתירים אותר ,ככל השיו ערלים גרבה לרבע

אז אירע שפגש

העתיקה

-

בקיצור ,קרזימר הבין שהפחד מפני ג•אן דיי בדרגי J,ו'הש

אך כסח ,בטח ,אילו רעיונות אתה מכניס לראשו ז היה
גיאן ידי בדרגי ,בטח !
ולמה לא מסרגל ג'אן דיי בדרגי ז

ליים ,ובה שמחתי שעל עשירם השפות שאליהן סיפורים

ערבו את היער לאורכו רלררחבר ,ורדף אחרי הארנבות אר
הציפורים ,מעררו את השפלן  - . :חפש ,חפש ,ארטימר
אמסימר !  -אולם לאמיתר של דבר השודד בכברדו ובעצמו
היה זה שאותר רצה למצוא ,ולא כדי לעשרת אר לומר לר
דבר·מה ,אלא רק כדי לראות את פניו של אדם כה מפורסם.
אך לא ,מעולם לא הצליח לפגוש אותו ,אפילו שרטט כל
הלילה כרלר" .זאת אומרת שאולי הלילה הוא לא יצא",

8

ברסנם !

בדרגי ז

פרק י"ב

I

בכל מקרם ,הדדוש הנורא הזה ! היינו ורצים לראות מזושי
שערד יטיל בזה ספק1
 -הי ,אתה ,יל,ד אולי אתה מעז להטיל בר ספק ז

איטאלר קאלווינר

מבלה כל ימי במחבואים ,אף פעם אין לי המ לעשרת .לי ההי
לי איזה ספר ,לפעמים ,אני אומר .פעם אחת עצרתי מרכבה

שלל מ,עט ,אד ההי שם ספי ,לקחתי
אלי ,למעלה ,חברי תחת

מעליי ;

,.ת,א הבאתי אm,

על כל יתר השלל הייתי

מורתו ברצון , ,ובלבד שארכל להחזיק בספר .ובער,ב אני

מלדיק את המנוהר ,אני ניגש לקואר ••• רזה ההי כתוב
בלאטינית ! לא הבנתי ימלה •••  -נר בראשו - .הוא
" . (2עמשה בבייל בלא מסאנסיאינה"
שכתב אלן רנה לאסב'

) (, 1715

)(, 1747--,1668

אחד שמני הררמאנים

מחזאי וסופר צרמתי ,משופע

מהספרות הספרדית.

(3

גם אכז כתוב במקרר "ברובי"

-

שיח ערבה.

רואה ,אני לאםינית אינני ידוע •••
 -אה ,רבכן ,לאםינית ,בחיי ,זה קשה,

שימלא אותר בחילה .הוא לא יצא יותר ממאורתו אלא כדי

אמר קרזימר,

רחש שלמרות רצרגר הוא מתחיל לעטרת נימה של פורש

חסרת - .הספר הזה כאן הי• בצרפתית •••
 צרתפית ,ט1סקאנית ,פרן~סאלית ,אקסיטליאנית ,שםאני מביד הכל  -אמר גיאן .י:זי בי:יגי - ,גם קצת ~-ט~ק
ל~נית Bon dia I Bona nit ! :

-

Esta la m.ir m61t alborotada .

4

תרד מחצית השעה pיים קרזימר לקרוא בספר mשאיל אותר
לגיאן דיי בדרגי.

 אן אני רוצה 'כt.,רמר את הקראיה ב"-קלאריסה" !  -הואהצליח לשחרר את  ,ידו משרידיהם הא11ררנים .של הקורים

בימים עברו התקבצו אליו בסביבה לשנר כל אלה שהיו
דלם .חשםנר nעם החרק ,אם םג דרב של ~ נג•ברת

 -הקשב ••• כשיהיה לילה אתה תצא מהשק ,חמוש נאק·

של שיגהר ,כאותם הנורדים מתקני·הסר"י~
ממש ,כחבריו השודדים .לכל גנינה רא זל '

.

 .עים של
 .,.י!כ אלה

מנצלים את סמכותו רניtא נ.סירבו הרב ,רגםt -זד(tף ejםי בצל

הסודי שלו ,והיה שרקע בקריאה.
את הספרים לקרזימג סיפקתי אני ,מספריית הבית ,ואחרי

מי שלא נטל חלק במבצעםי ההי נהנה איiכשהר  .המצלחתם,

הספרים זמן רב יותר ,כי אחרי שקרא בהם ההי מעביר ארחם

r

שמר ,שעבר מפה לפה וההי ז.מך על שמרתיהם~הם .רגם

כי היער היה מתמלא שלל-:ביזה וסחורות מוברחות מכל סרג
ומין ,השיה צררן לקלרם ארןWnלוכמרר · Rרתן הלוא~ ןכל

אלה שהיו בני·בית שם בסביבה היו מוצאים עניין לעברת

לגיאן דיי בדרגי ,ולעתים קרובות הם היו חוזרים כשכריכתם

בר .רמי שהיה מבצע מעשי·שדר בעצמו ולבדר ,בלא שג'אן

בימים קבועים היו קרזירמ וגיאן' ידי בדרגי נפגשים על עץ

מורא על הנתקפים רלהציא -מהם הרבה ככל האפשר ; בני
האדם היו חיים באימה ,בכל פושע היו מזהים את גיאן דיי

מרופסת מעם ,רעלהים כתמי עושב ,אר פסי ריר של שבלו·
לי,ם כי מי יודע היכן השדוד ההי מחזיק ארחם.

מסריים ,מחליפים ספרים ומסתלקים ,כי היער נסרק בתדירות
על·ידי השוטרים .פעולה זר ,הנראית כה פשוטה ,חיתה

מסוכנת· מאדר לשניהם  :גם לאחי ,כי לבטח לא ההי יכול

להצדיק את ידדיותו עם אותר פשוע ! אלא שג•אן דיי בדרגי

כה נתפס לתאור.ת הקריאה ,שההי בןלע ררמאנים על גפי

ררמאנים ביושנו כל היום לקרוא בסתר ,וביממה אחת ההי

מגמא כרכים עבים כאלה ,שאחי היה צרךי לשבוע כדי

לקרוא ארחם ; ואז שרם דבר לא עזר ,הוא רצה ספר אחר,
ראם יא היה זה היום הקבוע ,היה השודד סורק את השדות

ואת היערות ,מחפש אחרי קרזימר ,ותרן כדי כן היה מבתיל
את המשפחות בבתי האיכרים ,ומזעיק אחדיר את כל כרחרח

הביטחון שבארמבררזה.

עכשיו ,שההי נתרן בלחץ של דרשיות השודד ,לא הספיקו
לקרזימר הספרים שאני הצלחתי להשיג לו ,והוא נאלץ לחפש
אחרי ספקים נוספים .נזדמן לו להכיר מוכר ספרים הי_רדי,
אחד בשם א  iרנ.קה ,שההי ממציא לו גם יצירות רב·כרכירת.
קרזימר היה ניגש ונוקש חבלרנר ,מעל ענפי עץ חרוב סרמן,

דיי בדרגי יידע כלל ,ההי נמצל את השם הנורא כדי להטיל
בדרגי אר אחד מאנשי כנופייתו והיו ממהרים הלתיר את

קשיררי·ארנקם.

עידן·הזד:ב .נמשן זמן

רב ;

ג•אן דיי בדרגי נוכח לדעת

שביכולתו כבר לחיות ממה שצבר ,בלא לעבוד יותר ,ראם·
אט נעשה רכרוכי .הוא חשב השכול יישמך כקדום ,אן לא,
הרוחות השתבר שומר כבר לא עורר שרם יראת כבר.ד

ולמי היה מרעיל ,עכשיו ,ג'אן דיי בדרגי ז כשהוא מתחבא,
דמעות בעיניו ,קורא ררמאנים ,מעשי·פשע כבר איבר מבצע

.יותר ,סחרהר כבר לא ספיק ,ביער כבר לא יכול היה איש
לעסקו בעסיוקיו ,דמי יום ביומו היו ב~ים השוטרים לחפש
אחדיר ראם ברנש אחד ההי נראה חשוד אן כמעם ,מיד היו

מכניסים ארות לבית·מעצר .אם נוסיף לזאת את הפיתוי
~-,~ . .י .--......

·~·....~-:-

~!

אלא שלג•אן דיי בדרגי היה םעם מיוחד ובשלו ,לא ההי
אפשר לתת לו סתם כל ספר ,שאם כן אזי למחרת היה חוזר
אצל קןזימר דוורש שיחליף אותר .אחי היה עכשיו בגיל שבר
מתחליים למצוא טעם בקריאה בעלת תרנן רב יותר ,אולם
נאלץ להתקדם לאם לאם ,מאז שג'אן דיי בדרגי החזיר לו
את הספר 'הרפתקאןתיר של םלמאכ1ס'  Dוהדויע לן שאם ערד
פעם יתד לו ספר משעםמ כל כן ,יכרות לו תחתיו את העץ

i~~-

בספרים ,מרוב

שיפרסם m

תמיד להכיר ספרים חדשים ,ביד מחרך הקריהא למען ג'אן
ויי בדרגי רביד מצררן הקריאה שלו השלן וגדל ,נתפס קרזימר
לתאוהר כה עזה לקריאה ולכל דעת·האדם ,ששערת היום,
המנץ החמה רעד שקיעתה ,לא הספיקו לו לכל מה שהיה
רוצה לקרוא ,הויה משמיך גם לארד הפנס.
לבסוף הוא גילה את הררמאנים של רי'צארדסרן 8 .הם מצאר
חן בעיניו של ג'אן דיי בדרגי .מיד לכשסיים קריאתו של
אח,ד דשר ל-קבל ררםאן נוסף .אררבקה השיג בשבילו עריהמ
של כרכים .לשדדו היה חומר קריאה לחודש שלם .קרזימר,
ששב לשלוות נפשר ,התנפל על קריאת "חיי אישים"  7של
פלוטארכרס.
ובינתיים גיאן דיי בדרגי ,שרוע על מצער ,שעיר הזיפים
האדמוני שלו מלא עלי·שלתכ על גבי מצחו החרוש קמטים,
עויניו הירוקות מאדימות מהתאמצות בקריאה ,היה קרוא

קורוא ,מניע את לסתר בקריאתו הקשה בחצי·קרל ,ואצבע
אחת שלו ,לחה מרוק ,מורמת מעלה ,מרננה ומזומנה להפוך
דף .עם שהעמיק בקריאה בספרי ריצ•ארדסרן ,דרמה שנטיהי

שכבר מזמן היתה חבריהי עמוק כבפשר החלה כמר ממיסה

אותר  :היתה זר תשוקה לימי שיגרה ביתיים ,לקשרי שאדרת,
לרגשות משפחתיים ,למידות םרברת ,לסליהד מפני הרשעים
ופדעלי·האררן .כל המ שסבב אותר לע עניין אותר ערד ,אר
 (4ברקד סרב  Iערב סרב  Iגלי חרם מהירים מארד 1

)ניב קאסא·

לרני(

 (5הררמאן הפדאגרגי של פראנסארה פנלרן

) (1699

רבו הטפה

חברתית לפשסרת החיים ,לעבודת דא,דמה ,לחלוקתו הצדוקת של
דר.כשר.

 (6סמארל ריצ'ארסדרן

)(, 1761-1689

מחבר ררמאנים אבגלי רגשני

זמסיף מסור אשר כתב רומנים בצררה של התכתבות .בהמשך

דהברים דיובר כאן על וראמן שלו "קלאריסה ,אר סיפורה של
נערה"

). (, 1747/48

 (7פלרסארכרס

) (, 125-46

הרגה זיעות ירדני אשר השתדל למזג

שעורר אותר פרס שנקבע על ראשו ,הרי ברור שיימר של
ג'אן בדרגי היו ספרדים.

שני שודדים אחרים ,שני צעירים שהוא עצמו גדיל

לnינרך

ואימן ;

ואשר לא יכלו להשלים עם הרעיון 'שה'ם מפסדיים ראש·

כגופיהי כה נעץר ,רצו להעניק לו הזדמנות להשיב לעצמו

את נבדור האבדו .שמרחהים היו ארג~ס 1רבל·ל1הר ,ובהירתם
נערים השתייכו לכנופיית גנבנברני·הפיררת .עכשיו שבגרר
,ובעשר גברים צעירים ,הפכו שדרדי·דרכים.

רבכן ,הם באר לבקר אצל גיאן דיי בדרגי במעהר שלו .הוא
ההי שם ,שרוע על הקש - .כן ,מה שי ז  -הפטיר ,בלא
לשאת עיניו המספר.

-

רצינו להציע לן משהר ,ג'אן דיי בדרגי.
מממ •• .מה ז  -והוסיף לקרוא.
אתה יועד איפה הבית של ק iסםאנצ 1המרכסן ז
כן,

כן••• ,

אה ז מה ז מי הוא המרכסן ז

בל·לררה ראדגאסר הביםר זה בזה נרגזים .אם לא יסירו את
הספר הארור הזה מתחת לעיניו ,השודד לא יבין מילה
רחצי מילה - .סגור רגע את הספר ,ג'אן דיי בדרגי ,הקשב
לנר.
ג'אן דיי בדרגי תפס את הספר בשתי ידיר ,התרומם על

ברכיו ,הצמדי את הספר אל ליבו ,מחזיק אותר פתוח בעמדו
שבר קרא קודם ,אלא שהחשק להוסיף לקרוא היה חזק דמי,
כן שהוא הרים את הספר ,עדיין הזרק בידיו בחוזקה ,עד

שהיה יכול לםברל בר את חרםמר.

במרחו של בל·לררה צץ רעיון .היו שם קררי עכבישי וכתרכם

עכביש גדול .בל·לרהר הרים ביד קלילה את הקורים עם
העכבשי בתרכם רהםיל ארחם על גיאן דיי בדרגי ,בין הספר
לחרםמר .הברנש המסכן הזה ,ג'אן דיי בדרגי ,נעשה כה
רכרוכי שנבהל אפילו מפני עכבשי .הוא חש .על חרםמר
סבן זה של גפי·עכבשי וסיבים דביקים ,וערד בטרם יבין
מה הדבר ,פלט צרריחרנת של פלצות ,הפיל את הספר והחל
מנפנף בידיו לפני פרצופו ,בעיניים מתגלגלות ובפה מתיז
רוק.

ארגאסר הפיל עצמו ארצה הוצלחי לתפוס אח הספר לפני
שג'אן דיי בדרגי יניח עליו אח רגלו.
 החזר לי אח הספר !  -אמר ג'אן דיי בדרגי ,מנסה בידר'האחת להשתחרר מעכבשי ומקררים ,ובידר השנייה לחםרף

רבים כספר מוסר יסדוי

הנערד,

וניסה להיא:ב  p1נגד שני הבחורים.

 mים שלן ,ותצורה על הדמבסן שיתד לן אח כל מה שקיבל

כמכס השבוע ,הכסף !'iזש
' •;
למראשרוו המיטה •••

יVי;יr
··-

i

בקרפת·הברזל אשר
,

 תנו לי לפחות לסיי~ אר~,,.גi't. ... PJג? .בנזנים • ..• בתקופה שבה ,אם
שני הבחוירם היו המררnי

י
העז

מישהו רק לסחרר א  hד~תר' /lה ג'גcד'דיי כדרגי תרקע לו

שני אקדחים בקיבתו 11 .כסי~ולכם מרים'זvקפר  kותם... .נ ~.אתה
תיקח את שקי ה,כסף' ,בtנדר  - tהת~שג ~ןמ'lו לך ,בעצב,

 תביא ארחם אלינו ,ינוtר נחזיר לן את הספר שלן ותרכללקרוא כאורת נפשן •• בסדר כן ז תלן,ז
 ,לא .לא בסדר .לא אלן !. ,ה~ לא תלן . ...ה~ לא תלן ,אתה אומר  ...הבם" םאכן !  -ראדגאסר תפס באחד הדפים ,סמרן לסוף הספר,
> !  -צעק גיאן דיי בדרגי( ,תלש אותר )- ,לא ! עצור1 -(,קימט ארח; בידר ככדרר; הטיל אותר לתרד האש.
 אאאה ! כלב ! אינן יכול לעשרת זאת  Iשרב לא אדעאיד זה מסתיים !  -והיה רדוף אחרי ארגאסר כיד לחםרף
את הספר.

 אז כן תלן אצל המרכסן ז לא ,לא  ,אלד !ארגאסר תלש ערד שני דפים.

 עצור ! עדיין לא הגעתי לשם ! לא תרכל לשרףו ארחם !ארגאסר כבר הטיל ארחם לאש.
 כלב ! "קלאריסה" ! לא ! אם כן ,תלן זארגאסר תלש עדר שלרשה דפים ותחב ארחם לבןי הלהבות.
גיאן דיי בדרגי התיישב בכדברת ,פניו לרםרת בין כפרת
דייר - .אלן - ,אמר - .אן הבטיחו לי שתחבר לי עם
הספר מחוץ לכירת של המרכסן.
הסתירו את השודד בתרן שק ,וצרור של זרדים על ראשו.
בל·לרהר נשא את השק על כחפיר .אחדרי בא ארגאסר עם

נרגע מדי.

את הסרב והיפה שבתרבות הרומית והירדנית" ,חיי אישים" היתה

•צירתו העיקרית ,ושימשה במשך

אתה תצא

מהשק '" •

באופן 'כזה וב.יאר אותר ,מחופשים כחרםבי·עצים ,עד לחרך
ביתר של המרכסן והשאירו אותר שם .הם הלכו לארוב לא
הרחק שמם ,מאחורי עץ·זית ,מחכים לבוא השעה שבה
יההי עליו ,אחרי שיבצע את המשיהמ ,להצטרף אלהים.

לא ,קדום תקשיב לנר !

בעיקר בני·הסרבים.

המרכסן .בשק ,במקרם העצים ,תהיה אחה .כשהייה לילה,

הספר .דמי פעם ,בשהע שגיאן דיי בדרגי ,בבעיטות אר ברי·

אח הספר מידיו של ארגאסר.

דררm

.

סרנים מחרך השק ,היה מראה שהוא עומד להתחרט ,ההי
ארגאסר משמיע לו רעש של דף נתלש וגיאן ידי בדרגי היה

שעליו הוא ישוב.

שרראתם ביניהם ,מרוב שהיה חייב

"

-אני ...

,.,

הויה מביא לו ארנבות ,זרזירים וקוראים שאן זה צד ארחם,
ומקבל תמררתם ספרים.

קוזימר ,מאותר יום רהלאד" ביקש להפרדי ביד הספרים
השתכוון לקרוא בעצמו בנחת ,לביד אלה שההי שמיג אן
ורק כיד הלשאילם לשדדו .אן לא  :גם באלה ההי חייב
לפחות לדפףד ,כי גיאן דיי בדרגי הלן ונעשה יותר ויותר
בעל דרישות ובעל חשדות ,ולפני שההי נרםל לדייו ספר,
רצה שקרזימר יספר לו מעם על העלילה ,ראוי ואברי לו אם
תפס אותר בשגיאה .אחי ניסה לתת לו סיפררי·אהבה קלים :
הושדוד בא אליו נזעם ,שואל אותר האם חרא חרשנו לנקבה
רגשנית .לא היה אפשר לנחש ,לעולם ,המ ימצא חן בעיניו.
בקיצור ,עם גיאן ידי בדרגי הזה ,הנדבק אליו תמי,ד הפכה
הקריהא לגבי קרזימר מתענוג שבר עסק לפעמים בשמך איזו
חצי·שעה ,לעיסוק עיקרי ,למטרת כל ירמו .ומרוב התעסקות

בדיוק בנקודת שיא המתח •••
 -הקשב .הערב אבר נביא משא של עצי·הסקה לכיתר של

לרץו אל קרזימר להחליף את הספר ,בייחוד אם היה זה סיפור
בכרכים רבים ,והוא באמצע סיפור העלילה .רכן היה חי,
ש mשה
גלמוד ,בלא שיחדש את סערת האיבה הוטינה
עמומות נגדר גם בין תושבי היער שהיו פעם שמתפי·הפערלה
הנאמנים שלו ,ועכשיו נלאו להחזיק בינהים שדוד בלתי
פעיל ,ששמן אחדיר א תבל חבר·אנשי·המשטרה.

בדרן זר החלו הקשרים ביד אחי לביד השדדו .מדי לכשההי
ג'אן דיי בדרגי מסיים קריאתו של ספר ,ההי אץ להחזירו
לקרזימר ,לוקח ב;ןשאלה ספר אחר ,אץ להתחבא במחסה

ש'קרא ארחם ההי מחזיר לי .עכשיו חרא החל להחזיק את

הייתי באמצע הקריאה ב"pלאריסה" .החזירו לי ! הייתי

-

הספר מאחורי גבר.

-

אזבר ארגאסר הוסתיר את

אולם גיאן דיי בדרגי מיהר דמי ,יצא לפני ברא החשהכ,
בבית היו עדיין אנשים רבים דמי - .דייים לעמלה- 1
אולם הוא כבר לא היה אותר האיש שההי פעם ,עכשיו זה
היה כאילו הוא רואה את עצמו מנחץר ,חש עצמו נלגע
במקצת - .ידיים למעלה ,אמרתי ••• כולם לה:יכנס לחדר
הזה ,אל הקיר  - ....אן המ לעשרת ,גם הוא עצמו כבר
לא האמין בזה ,הוא עשה זאת ככה סתם ,מחרך הרגל- .
כולכם כאן ז  -לא הרגיש שילהד אחת ברחה.

בכל אופן ,בעבוהד כזר אסור ההי לבזבז אף רגע .הווא
דווקא משן רמשן ,המרכסן עהש עצמו מטומטם ,לא מצא
את ומ.פתח ,גיאן דיי בדרגי הבין שהם כבר לא לוקחים אותר
ברצינות ,ובעומק ליבו היה שמח שכן קררה.
הוא יצא ,סוף סוף ,רזררערתיר עמוסות ארנקי מטבעות .זר,

כמר עירור כמעם ,עד ועץ·הזית ששם קבעו גפישה.
הנה כל המ שההי שם ! החזירו לי את "קלאריסה" !

-

ארבע ,שבע ,עשר זרועות התנפלו עליו ,שיתקו -אותר

מכחפיר רעד קרוסליו .הוא נשיא כשק בידי חבוהר שלהמ
של שוטרים ,ונקשר כמר נקניק - .את קלאריסת תראה
שמבצרת·משבצרת !  -ולקחו אותר לבית·הסרהר.
בית·הסרהר היה בצריח סמרן לחרף הים .סבן עצים של
אררן·בר גדל לידו .מעל לאמיר אחד העצים האלו" הגיע

קרזימר כמעם לגרבה תאר של גיאן דיי בדרגי וראה את פניו
לחוצים אל הסורגים.
השודד כלל לא היה מודאג מהחקירות ומהמשפט ; מה שלא
יהיה ,הרי יתלו אותר ; אולם דאגתו חיתה נתרנה לימים
הריקים האלה ,בבי· nהסרהר ,בלא שירכל לקרוא ,ולאותו
ורמאן שהנחי אותר  .בלא שירכל לסיים את הקריאה בר.
קרזימר הצליח להשיג עותק נוסף של "קלאחיסת" רלקח1
איתר אל האורן.
 לאן הגעת ,אז ז כשקלאריסה בורחת מבית·הברשת !קרזימר דיפדף מעט ,ומיד  - :אה ,כן ,חינה .רבכן -, ,הוחל
,לקררא -בקלו רם ,פניו אל הסורגים ,שם נראו נאחזות דייר
של ב•אן דיי בדרגי.
החקירה בתארכה ; השודד עמד יפה בעינויי החבל ; כדי

להביאו שירדה בכל אחד מפשעיו הרבים מספור ,היו נחרצים

ימים על גבי ימים .כן שבכל יום ,לפני החקיחת ואחרהין,
ההי עומד שם ומקשיב לקרזימר שהיה קורא באוזניו .אחרי
שנסתיימה הקריאה ב"קלאריסה" ראה קרזימר שהשדוד עצוב
מעט ,והחל לחשוב ,שמא סרפד כריצ•ארדסרן מדכא במקצת,
לגבי אדם הישוב שם כלוא ; והעדיף להתחיל בהקראת רומן
של פילדיגנ ,שבעלילתו מלאת ההתרחשיוות יפצה אותר

E

11

9

הארון החשד ,שחיכו להתקנתם ,כשהם מדיפים ריחות ץע,
דבק ולכה המממים .או צבהע הכחול המסמא של מכונית
ארוכה ,שחלפה כאותו רגע חרישית בכביש שלמסה ,בהו·
תירה מאחוריה כתם כחול עמוס

כין  .שתיים

ריחות אבק

הדרור המחכה

צהריים ,עם תום האר mה המהבילה והמסודרת,

שחיתה מוגשת מנות מנות על שולחן המטבח

הקטן מכוסה הפורמייקה" .צריך לכאול הרבה

חלבונים כדי שהעצמות תהיינה חזקות ,וגזר כדי שהעיניים

 -היו המשפטים שחזרו חרזו את הילדה

בכל יום בצהירים ,בין בליעה לבליעה ,כאשר עיניה היו
שסות רחוק רחוק ,אל ץע הלבנה הגבוה ,שהלן והקריח

ובול חלון המטבח ,ושאר בין ענפיו המסוקסים היו מדלגות

בשמק כנפיים ובקלו המולה יוני בר אפורות וכבדות .כשאר

סוף קערת הלפתן היה מתגלה מתחת לחוסי הרברבר
המתקתקים עד בחילה ,היו הצלחות עוברות מעל לרשאו
של האב  ,אל הכיור ,שהיה עטוף סחבה ,כדי לעצור את
הספות ,שטפטפו במרדנות על ראונות הכלים ועל הרצפה.
בכל יום מחשד ,חיתה הילדה מופקרת לתהום שנפערה

בכסנה .לשעתיים שבין שתיים וארבע ,אשר יוקפאו ,עד

שיחזור העולם ויפשיר למסלולו הרגיל .עד שיצאו הילדים
מאחורי דלתות הבתים ,הנעולות הומריחות כל אחת מריח
תבשילים אחרים ,וירדו

דק

לחצר•

עד שיתעוררו ההורים,

ובקול זירת ישויבו את הילהד במטבח ליד ארוחת המינחה.
עוד שתעבור אותה מועקה ,אוחה צביטה חזקה בנסן ,שחיתה
אוחזת בה תמי,ד שבעות אלה.

הרגעים הרשאונים של הזמן ללא זמן מלואו עידןי בסדרת
עיסוקים של אחרי דא,רוחה .ה~ם טרודה בסידור הכלים
האחד על גבי השני בפירמידות ,שהוכיחו תמיד מחדש את

חוקי שיווי השמקל הבלתי אפשריים ביותר ,ובמילויים במים
• -עד אחרי השינה" .והאב כבר מילא אח המטבח הקןט,

מאל ריחות הדלעת ומרק הירקות ,בריח הסיגר הפשוט,
שהתערבב בעשן מי הקומקום ,שנמזגו ,בהפיצם אדים לכל
עבר ,לתוך ספל התה המסורתי .ועד שגמר האב למצוץ
אח חתיכת הסוכר הקשה ואת קצה סיגרו לחליפין ,בין
גערותיה של דא,ם גנד העישון ,נגד התה ,גנד הלכלוך ,נג,ד
עדו יכלה היהדל לוכץו את רגליה על כסא המטבח ,וללקק
סבלית ש;קןל,ד שחכתה לה מאחורי שהמשה שהבורה של
ארון הכלים ,מאל התבלינים אובקות האפיה ,או למצץו
סוכרית דבש ,שחיתה מואצת בתחתית תיק העור של דא,ב,
בין גרגרי הטבק וכרסיסי האוטובוס המשומשים ,שרפדו
אותו.

אלום ,כשגם שעת רצון אחרונה זר נמוגה ,כשהעתון צנח

ובכס

מחדר

נדפו

בחצר .הסריקה

המדרגות,

ובישרו את

בעד

החדר,

הסופית

רחי

על הדמות הלבושה כחדל גס ,שאר התקדמה בנקישות נע·
ליים קצובות לאורך השביל ,בין שיחי הפרחים .גם כשההי
ברור שהפעם מתקרב הגנן שיירות לעברה ,לא יכהל לנתק
מבסד" שנשפך מתוכה מבלי שתרכל לזiסום את שיסופ.
כשנעצר ,היה מכסה תקוע בחגורתו ,שכוסתה לפרקים ילושב

החולצה ,שעלתה וירדה לקצב נשימתו.
"כמה את שוקלת "!

שיוותה לחופש  ,המתקרב  -כשעיסה ,תחת ידלוגי רגלהי ה·
ארוכות של הילהד ,נימה של הרפתקאת סתרים.
קרירות

סתיו

עמדה

השמש,

בחצר.

המסתתרת

השקט הסמךי ,שציגמ את הילהד ,ניפץ בקולר הכבד של הגןנ,
שהיה מחוספס כקול אדם שזה זמן רב לא הניע את שלו.u

מאחורי

העננים הנחפזים ,שלחה מידי פעם מרבצי אור ,שהיו רצים

הילדה נסובה קמעה לאחור .כאילו נתפסה ערןמד" ונסחה
נחירך מהוסס לכסות את גופה.
"כהמ את שוקלת " 'l

על פני החצר ,מטפסים ומאירים לרגע את קיר הבית,
ונעלמים ,בהשאירם כתם אור חיוור על גבעות הכורכר.
כקצה ערובת השדא הקצוץ בקפידה כבסרבל ,התנמנם

והפעם כבר חזר החיוך הכדב לעינוי של הגנן ,וזרם מהם
רק חום כהה דרך .לשוא התאמצה הליהד לקרוא לעזהר
למראות מסוידיים של משקלי בתי·מרקחת ,ועלהים קםוםח

חותל ,אשר חמק כסירוב מתפנק מפני הושטת היד הקסבה
והמהוססת של הילדה .עץ הליבנה הידידותי התרומם בין

' תרומה ,או משקל חדר האחות המצופה שעוונית מבריןק,

רגבי אדמה מדשוני עלי שלכת ,שילשולים ושריידם מר·

קיכים של מקלות ראטיק ובדלי סיגריות .כרפיון השמחה,
שפיגב את גופה ,לא יכלה אפילו הילהד להחליט ,כהרגלה
קמוץ השפתיים לעיני הילדים ,לטפס על העץ .אן לבוסף,
פה אותה החצר הריקה ,והיא לפתה את הגזע הערום של

התמונות התנדפו

הץע .החצאית המתלבטת כין ברכיה הפריעה לה ,וכתמיד
הבחינה בתמהון בפיסת הבד הזרה לה ,שחיתה כרוכה
בחשיבות סביב מתניה .כדי להצליח לטפס על הגעז החלקלק
היה על הילהד להסיר את נעליה הכברות ,ואת גרבי·הצמר,
המקופלים כקפידה על ידי אימה ,וללפות באצבעות יחפות
את עורקי העץ .אולם ,כבדןת השממרן רחמימית אור השמש
המקרית ,ריפו את אבריה ,והיא סיכלה את רגליה רהתישבה,

מגלגל אותה כעל כורחה על הדשא .האי אספה את רגלהי
אל מתחת לחצאיתה הפרושה .רגבים שרטו את עור ברכזי~
ופירורים קטנים וקשים נגרפו לגרביותיה .שכנעמהד לריצו

של הגנן ,עוד דאגה לישר את חצאיתה ,כאילו לקוcרת

נסעיה .כאילו דהשא המשועמם ,שחיי הפרחים ומ.עטםי,
שניסר בעייפות לצמוח בין קצף מי הכביסה ושלוליות הבויב
שמתחת לעמדוי הבסון ,כאילו הץע ,השלך והתרחק ,כ Kליר
ובלם נפרדים ממנה שמום המ בחגיגיו.ת וכרפיון ,שוcחז

בפרישת החצאית סביב סביב על רגבי דדא,מה ,לרגלי הץע.

מכסה היה נעץו בקנוקנת עלה מהציב ,אשר הלך הותרכך,
רמןל 1עלו עכשיו מראות עדהנ בלתי משוערים .אך כעבור
רבע חתן את המראה כאב חד בעיניים ,שלא מצמצו כדי
לא להפסיד דבר מהתמונה השמכרת .ואולי ההי זה רחי
הזבל הדשן ,עשלה משקי הגנן ,שאר הלן והתקרב אל
מחסן הכלים ,וגרף את הילדה מסערות חלומותיה חזרה
אל תחת עז הליבנה.
 .הגנן התקרב בין גבעולי השדא הגבוהים .לבשו מכנסי
עבוהד כחולים עשויים דב גס ,וחולצה מופשלת-שרוולים,
חשיתה תחובה ברישול בחבורה הצרה של מנכסיו .נעליו

בד" לא הצליחה ,גם אחרי כהמ כליערת ,לבעבע את גישר
המועקה ,שסכרו את גרונה.

מעולם לא נכנסה אל מחסן הכלים .בם מראהו מבחץו לא
היה יותר מזיכרון מטושטש

ראוכה ,מאיימת.

אז נסגרה דלת ההזזה בחד-משמעיות ,וחדר הילהד טבע
בשעמומו .ריח נפתלין התפתל בין חרכי דא,רונות ,מבין
הסודורים ,שהורדו זה לא מכבר ,עם בהלת השוא של היורה
הראשון ,שאחריו הזיעו עדו ימים רבים של חמסין .הריח
הלעגני ,צבם בנחירי הילדה ופער עדו יותר את הזרות

ממעבדיה

סמיכה ,וריח אדמה מפוררת מעורב בצחנת צואת עכברים
ריכך עדו יותר

את ברכהי הרפויות.

"חכי כאן .אני אדליק את האור".

השיקו קצובות כמצרפות השבילים ,רעל גבר היו

דלת וב.רזל המתנגנת עם כל נתועה ,נסגרה .בחשכה שמחע
.הילהד רק קלוות נקשית קוררת רפיצפץו קשרים קטני,ם שכ·

מונחים סלי גרמי שחורים ממולאים כלי עבדוה ·.פניו הכהים
הנרו במכם רך ,אשר וג.ביר את אפלת שפמו ותלתליו

נראה נקרר כדרכו של הגנן אל הקיר השני . ,אל קוםפח

החשמל .במחסן החשוך כמעט לגמרי ,הלמא שברי הריטי,ם

השחורים הכבדים.

תמדי כעוברו בשבילי-החצר על אופניו החלדוים ,היה הגנן
תולה כליהד חיוך אילם ,ועיניםי שחוררת .לאם ובשקט.
כשחיתה בבררת בעלבון אחרי  .הילדים הגדולים המבחנים,

עצציי נטרן וספרים תלשןי·דפים ,הסתנן האור יותר מדעב

לערימרת·שקי החול ,שנשיארר בחלונותיו מהמלחמה הו•nc

רונה ,מאשר מהמנורה הצבועה כחרל·הסוראה ,ואשר רק

הדליחה צללים מריכתיו .לשאול איפה המשקל ,אר למי~
לא עלה כלל על לכ הידלה .וגם אם חיתה מנסה ,היה הגשר
החלקלק והנוקשה ,שצהטבר בגחנה ,סרתם את הדרך בפני
ההברו.ת על אף החשיכה ,הכינה ,עשלהי להוית נחהדמ ,כרמ

היה הגנן ,שהופיע פתאום חרישית עם מזמרתו מאחורי השי·

חים ,כמר גל חרם שריכך סביבה פתאום את מצבסות הרגע.
ושהוא עוכר בדממה בפינת הגן רק כדי להסתכל כה .כשההי
מתקרב ,השתלדה להראות יפה .לא להתרוצץ .לדאוב ששמ·

תמדי כשעובר להדי הגנן .למחת הקשוי הרב הלנעי אח
גופה מרפיונו ניסתה למתוח אבריה .בעינהי ,הקרעוות
במאמץ ,לא קלסה יותר מאשר גושים אפלים חסרי צורר•
הצחנה ,החשיכה וקולות הפציפוץ באו סביב עד שכמעס

לתה לא תתבדר .להפסיק לרבע את ומ.שחק ,לעמדו ולהס·
תבל עליו .חששה פן שיימו לב שאר הילדים למכסו הכהה
של הגנן .היה ברור לה ,מכלי שתישאל ,מבלי שאיש 'אימר

שבחלונות הפאורםי הקרועים ,אשר כתמדי ,עם ברא החורף,

היו מבועתים כבפני אסון מתקרב .היא התישבה על הספה
המרופדת שמיכה קוצנית ,מבלי שתוכל להחלים במה
תעסיק את עצהמ בנצח המז mל לעבהר .תוך גרירת

רגלה החיפה אל פיה ,נושיכה של צפרנהי ,שם רעלה

מכסה אל החלון ,ונתקע בו רחוק רחוק ,בנקודה מטושטשת

באחד הרקיעים העליונים .כשסיימו שיני הילהד לנגוס

את צפוני שתי הרגליים ,התנערה פתאום ממנסה ,ובמצמצה

....:

בחזקה בעיניה ,עידןי השמיכו החלון ומסגרתו לרטוט מתחת
לעפעפיה בירוק שהפן סגול זרחני ונקהרו לכתם אחד

;,;,
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שחור.

המפלס היחיד חיתה המרפסת ,שמרצפותהי היו דעיין חמות

מקרני שמש הבוקר החורפית .על מסעד הכסא השבור,
שהועתק ,עם הכנסת הריהוט החדש ,ממקום הכבוד שלו

בחדר דא,וכל אל המרפסת ,התקפלה הילהד ,כשראשה תחוב

בין ברזלי המעקה החמים ,ומנסה מרחף בין עלי הצמחים
העלובים ,שגיסה אבהי לגדל בעציצי האזבסט.
המרהא החשד ,שהוטבע בעיניה ,שאב עמו המיית תורי

!

.

)

~./ . , .
...

~

.,
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בר ,

..............,

אוויר עמוס ירח שדא קצץו ועלי שלכת אסופים ,ואת דמותו

של ץע הלבנה ,המתחכך בחתולים שחורים וביונים ,הקופ·
צרת מענפיו אל חוסי עמדו הטלפון הסמוך .האימה הסתומה,
ששהרה עליה החדר ,הלכה ונדחקה מריאותיה ,הלכה
והתפוגגה ,בהחליפה את מקומה ,עם גלי נשימותיה המתחכ·

כרת פנימה ,לשמחה

כבושה ,בלתי

מוסברת ,שחילחלה

גג~ -

ונדחקה אל ברונה ,וכמעם והתפרצה בצעקה .בנושנה בחזקה

גוש סוודר ,שדחקה לפיה כדי לחסום את הצעקה ,התמכרה
הידלה בכבדות לבלי האושר השוטפים את חזה ,והסוחפים
אתם תמונות קטועות מקריות .שבת בבוקר עם אבא בצריפי

המשרדים שממול ,בהרצאה

בפני

השכנים .חביבה של

פתאום ,וכף הדי הגדוהל הוחהמ של אבא .או ,מראהו של

הנגר המשפחתי החמיךי אל בנו השמן מעל ערמת פיגומי

10

רישום

-

המשתמטים לדי

דלתו .עכשיו ,כשמצאה עצמה לפתע בתוכו ,הוקפה שחיבה

על משקפיו של האב ,וקול נחרתו נענה ברטינותיה הממל·  ,ההי ברור לה ,השחום הזה מדפנה רק אלהי ,שהחיוך אלהי,
מלות יש'ל האם הנרדמת ,השתלטה על הבית כלוו דממה

מקופסת קודקדוה

עדו לפני שנולדו,

ומכסה ,שנשפך החוהצ ,כאילו רוקן את ראשה עד סח mוו.ת
"אני • •.אני לא ויעדת".
מחגורת דג,גן ,שהתקדמה צעד נוסף אל עיניה ,שמעה :
"את רוצה שאני אשקול אותן " 'l
וכעת ,היה מבטו של הגנן ,שרבץ כרכרת על ערפה ,כרם

m

הכבדות

בפתחו.

כשהתקרב הגנן ,היו אברי הילדה רפויים מדכי שתסובב  Kת
ראשה ,תקרם ותלך .מפוגגים מכדי שתנתק את מבטה שרףחי

הקריר ברוק ,עדיין העלתה קלוות חריקה ,שהקפיצו את לב
הידלה ,וסחררו בהלמותם את כל חדר המדרגות.

ה ילהד חיתה נעזבת לנפשה בכל יום בשעות ה·

אוז ,

התחייך

צה המאומנת על כל נימת סבוב שלה ,ומריחת לשון מנעול~

מיכל גובריד

תהינה חזקות"

אור.

קצוץ היה מסבתך בין רגליה המדשדשות בערימות הקצריות
בשרבה הביתה ,חיתה הולכת סחרר סחרר ,סביב לבניןי ,ידכ
לעקוף את מחסן הכלים ואת מבסר הכהה של דג,נן K ,שו

כמעט משותקת היתה הילדה מעומס המראות .אן ,פאתום,
כשם שקמה והתנתקה מאחיזת האימה של הספה והחדר,
גם כעת ,כאילו משהו כתוכה החלים שמספיק ,ומיד מצאה
את עצמה כלב סדרה מסובכת של פעולות חרישיות ,שנועדו
תחילה לפתיחת לדת ההזזה של חדרה והחזרתה המווסתת
למקום ,ובהמשך ,לפתיחת דלת הכניסה ,אשר למרות הלחי·

לארבע
1

לה ,שהמכס יפסק אז .שהחום יתקרר פתאום .שזה סאור.
 ,לכן ,לאחר משעה ,כימים כהם התעוררה עוד לפני הצפררחרי
של אביה מרשע מקצרת השדא ,וכשהירח המהמם של שדוc

דולי אריאלי

~,

ומערה מחניקתם .היא קמצה את אגרופיה והתאמצה להמשיך
ולהזדקף מבלי לשאול איפה המישק.ל ,אר למה.

..

פיצפרץ קרשים הביא את צערי הגנן הכנרים מהצר השני

של המחסן .בחשיבה חייכה הילדה לעברו את חיוכה הנחמד
כרי שהבל יעבור ,כרי שימשיך בדרכו על אופניו.
"אני ארים ארתך אל המישקליי.
מגע קר מתחת לחצאיתה ,והיא הורמה מרא.רץ .רגליה
הרפויות כמר בתקר מגרפה וראשה התמוסס .אחיזתו הסוגרת

של הגנן הצמידה ארתה אל ברכיו .קרירות מחרס פסת צימר·
רה את עמוד שירותה ואת תלתליו"
"ת:פף אני ארע כמה את שוקל.ת"
המהם הגנן.

-

" ••• כמה שאת שוקלת".
חזר וגהר מעל לראשה.
הילדה ערר חייכה את חיוכה הנחמד ,שכאילו נתקע על
שפתהי .גרפה ,שטולטל ניריו החזקות של הגנן ,כאילו זרם
זה כבר ונטש ארתה .רק צביטות_ הקרירות עדיין התקיימו
בר.

כשהעמיד ארתה הגנן חזרה על הארץ ,ורגליה ,ולא כפרחיו,
נשאר את מישקלה ,לא -התמוטטה ,משרם מה .גל פתאומי

של רחי צואת עכברים רגומי רקוב הי:פה בה .רגע עמדה

מאיפ.גת על מקרמה ,כשהחיוך הנחמד עדיין מתרח בחשיבה
על פניה.
את המילים " -את רוצה לרעת כמה את שוקלת "!' -
כבר שמהע הילהד מאחורי ראשה ,כשהתחילה פתאום,
כאילו נמתחה כברבת קפיץ מרקדת ,לרוץ על הקרשים ,סלי
הגרמי השחור ,המגרפות ,ופרצה את דלת הברזל ,שנפתחה
תחת ירה בחריקה מתנגנת .באור אחר  ,הצהריים ,שהתפרץ

פתאום נחרץ ,סומאו השיחים ,שליליות הביוב וחורי מחילות
העכברים לשאיפת אוויר אחת ,שקפאה בבטנה שקופה וללא
תחתית .ואיחה שבה אליה רק בקרמה השביח ,לדי דלת
השכנים ,השדיפה כרגיל ריח קציצות מתטגנרת וצנונים.
היא סחבה את תחתוניה הקטנים ,שהפריעו לה ,כלפי מעלה,

ובלב רועם ,שטלטל את כל חדר המדרגות וס.ירה את .

,

המפתח התלוי בשררך על צווארה .בכרונה את המפתח
הרועד אל מול חור המנעול ,שרב כרסה הכל חשיבה .כאילו
כל גרפה זרם והתרוקן דרך עיניה .פתאום ,מבלי לזכור

בדיוק כיצ,ר מצאה את עצמה בין כתליו המשועממים של
חררה.

כשהקיצו ההררים  mבית ,התמלא המטבח ארי מי קומקום
רדיח תפוזים נסחטים .דלתות חמרררת·סבר נפרצו ללא הש·

גחה ,ואל חררה התנפלו קולות הסירים המושלכים למקומם,
רשיעילר הממושך ררררי הסיגריות של האב .אולם נאותר
וים ,הרעשי-ם מלאי הביטחון העצמי ,שהיו תמרי ממיסים
את המחנק החלול מכיסנה · ,התנפצו ונסרגו מזגוגיות עינהי
ומנקשיות הצמרורים ,אשר לא הרפו מעופה.

וזל המטבח הובהלה הילדה לקול קריאות השמחה המזגומות
של האם ,וכשהיא מתחבטת ומוצאת לרגע מסחרר בין קיררת
המיסרררן ה:פהה ,שרב הושלכה אל חרם המטבח ואדרי

והוצנחה אל כסאה בזרוית השולחן ,מול החלון הפעור אל
שמי החורף האפורים.

שכהשוקולד ומץי התפוזים ,שנדחקו אל קרבה ,ערבו ער

בחילה חמוץ ומחרק בגרונה ,ערר המשיכה הילדה מתחת
לשולחן למשוך את תחתוניה ,ומבטה ,שבהה רחוק רחוק

עמבר לזרועות הקרחות של העץ בחלון ,נופץ ,רק כשברגב
השולחן במטלית רטובה משיירי הערגה וכתמי הקפה ,הרוע·
זים על פניו.

מלבי משים נגררה הילדה אל החלר.ן הגחל והפרץו של חדר

לעבר המשמעות המורכבת
על מישל חדאד ושירתו
אולם לא רק הבלתי-שגרתי שבסגנון ובגישה הביאו

ששון סומך

עליו ,על המשורר ,קיתונות לש התננכררת ולש זעם.

חרא אף גרבה ,לעיתים דווקא ע"י קוראים צעירים,
על כך שחרא כותב שירה "מיסטית• ואזוטרית ,ומזניח,

כ אשר הופיע בשנת  1969ספרר הראשון של
מישל חדאד הנקרא "המדרגות המוליכות
אל מעמקינו" ,היורה הדבר הפתעה לא-קט-
נח לכל מי עשקב אחר חיי הספרות הערבית
בשיראל.
כי-על-כן ,חיתה זאת הופעת-בברהר מקובצת לאר
דווקא לש משורר צעיר ובלתי נודע ,אלא לש סרפד
ותיק ורב פעלים ,איש שהיה למעשה אחד המשכילים

הערבים המעטים שנותרו לפליטה בישראל לאחר קרם
המדינה.

זאת :

וערד

איש

שכבר בתקופת

המנדאט

נהג לפרסם מפרי עטר.
למען האמת ,גם בעשרים השנים שביד  1 948והופעת
ספר-הביכרררים לש חדאד היה המשורר פעיל בחיי
הרוח של עיר הולדתו ,נצרת .חרא כתב ,באותן שנים,
פיוסם
"(.הר
ואבהי
שירים

לקרל תםילרת-איז-ערובק.
לפנים היה זה בית-ספר מתחיל
שבר ,לםני רבע מאה אורכה,
לימדתי ארתירת רספררת

רמבנה הערלם
ככחרב

הנוסח הערבי-אמריקאי של ג•בראן ח'ליל ג'בראן רבני

חי ,את התליות בארמבררזה היו מבצעים על עץ·אלרן גחל,
במרכז הכיכר .סביב·סביב התקהל העם במעגל.
עניבת החנק כבר נתהרקה אל צווארו ,רהבה שמע ג'אן
בדרגי שריקה מבין הענפים.

נשא

פניו.

קרזימר היה

,,,
שם

ר.דספד סגור בריר.

-

אמרר כיצר הוא מסתיים,

-

הפטיר הנידון.

 צר לי לומר ל,ד גיאן,שחרא נתלה בצררארר.
 תהדר .כך הייה גם עלי ! שלרם לך !  -הווא עצמו בעטבסלום ,ונחנק.
כשהגופה חדלה לפרפר ,התפזר ההמון .קרזימר נשאר ער
הלילה ,רכוב על הענף שממגר נשתלשל התלוי .כל פעם
שאחר העורבים ההי מתקרב לנקר בעיניה אר בחוטמה של

-

ענה קרזימר,

-

סופר של יונתן

הגופה ,היה קרזימר מגרש אותר בניפנרף מצנפתו
" (8סיפרו חייו של יונתן ויליד

המנ (1743) "m

•

חרא אחד מספריו

של הנוי פילדינג )  (, 17s,i.:..1707מחבר ררמאנים אנגלי ,שהשתיןי
לזרם הראיליסםי ובספריו חיקה בדרן של אירוניה אח הסגנון

-

הואחרון עד-

אסכולתו  -שירה רוחנית ,אינטימית ,הכתובה בפרו-
זה גבוהה ובלשון מנרפה ,סנטימנטאלית .שירה זר
מרבה ,בדרך כלל ,לדרש במישרין ובשקיפות בנושאים .בר את רשימתי ולספר ,שעם הופעת ספרר הראשון
כגרן האדם וגורלו ,אכזבות האהבה ,אימת המרות,
המיסתררין ,האל .קשה לומר חשדאד הצטייד בשלבי-
כתיבתו המוקדמים בעצמיות בולטת לעין .רהבה מופיע

של חדאד לא תמר ההפתעות .המשורר כמר מצא את
עצמו ,והחל מרעיף שירים וקובצי-שירה בתדירות
האופיינית עד מארד לפריחה מאוחרת .בשנת , 1972

חרא בסוף שברת ה  ,60-ומביא עמו שירה חדהש לחלר-

למלש ,הופיעו שני ספרי-שירה מלשו :

טין ,שירה מודרנית ,לשא נותר בה ,כמעט ,זכר לנוסח
הרומנטי השחוק ,שירה הבוחלת בהיגד התמים ,החד-

"אלף לילה של ימינו" ר"התקרברת השערת והמחוגים"
)אגב ,שם הספר האחרון יכול להתפרש אף כ"הת-

משמעי ,ומנסה לחדור לנבכי החוויה לא דווקא ע"י
•הכללות" ,אלא באמצעות צירופי-לשרן ואסצויאציות

קרבות השעונים והמליים" ,רגם זר דוגמה טובה לסג-

חד-פעמיות ,וזאת בסגנון ובטכניקה ששהירה הערבית

יצריין ,שבאחד מספרים אלה ניסה המשורר לעבור

המסורתית לא הכירה אותם.
אחד משירי הקובץ הנזכר" ,המדרגות המוילכות אל

מעמקינו" ,שיר הנקרא "נמלים וכנפיים להן• ,עהש

לו כנפיים ותורגם לכמה שפרת ,רביבהין עברית .שר-

במותניו .ניסיונותיו הממרקצבים הביבר ,כמדרמה ,את

ררתיר הראשונות של הישר די בהן כדי לתת מושג-מה
על סיגנרנר החדש לש המשורר :

אחת הקלושות שבחטיבות-שירתו של חדאד ,לוא
ייפלא ,איפרא ,שחרא חזר אל הנוסח לש שיר-בפרוזה,

על הגרןו העתיקה איבדתי  ,נייררתיי
הרסרלםרת רקים וחר ,צרצרים.

וסגנונו הלך ונעשה אישי יותר ,אזוטרי יותר.
לשרנו של חדאד בכללותה נושאת תורי-היכר נוצירים
מובהקים ,ורבים בישרתו הסמלים רשימרשי-הלשרן

 ייח ,השב ~ טרבתי. -על שכימ נרתיק נוב~ם ,רבנרתיק  ,"7hnזיזניר רסםיר.

המזכירים את הברית החדשה ואת המקרא .בכך חרא

דרמה לכמה משוררים חדשנים הפועלים בלבנון לש
ימינו ·,כגרן אונסי אל-חאג' ו-שרקי אבי-שקרא )שאח-

 רעפררניר ,ילרי ?איברתים על גרונן.

דים

-

הרחק ימהרת הארררת

משיריהם

הופיעו

בתרגום

"נהר

עברי בקובץ

פרפרי הרצאת ספירת פועלים (. 1~ 73 ,למען האמת,
חדאד חב למשוררים אלה לורעיהם מאנשי קבוצת
"שער" בביירות חרב גדלו ,וייתכן שאלמלי השפעתם
המכרעת לא מיתה מתחלולת בשירתו ארתה מתררה
מפתיעה שעשאתר )יראה זה פאראדרקס( ליצור מקר-

mעתר בעלנר יווכר ררעוכתנר .בעטר בנר
טאלי-עכיחנר ,ראנר התרכנצרר בתרן צוברןכררת עררנר,
קי 1!1לנר צרתנר ע~-יסרר,ב רכאשר םשרנרהר מרל נצנצרי

-

ברבר החדש ,המורכב והרב משמעי ,של חדאד(.

לחריזה ולמשקל ,כאילו להוכיח למבקריו השמרנים,
שאיד חרא מוותר ,Vל הפרוזודיה הקלאסית מחוסר
יכולת ,אלא דווקא ביודעין ,רכי ברחו הפרוזודי בהחלט

ואיבר בתרכר אנישם

די.

אסיים בשיר צקר מארד של חדאד ,אף חרא מקובץ
שידיר האחרון ,ושמר

קוראים רבים ברחוב הערבי חיתה שירה זר בבחינת

בחברת הנזיר ,ערך ג•אן דיי בורגי את מסער האחרון כארם

בספרים ...

שיר זה מופיע בספר שידיר הרגגיעי

אחירם.

מעט על ארנון חרותו .היו אלה ימי המשפט ,אך ליבו של
ג•אן דיי בורגי היה נתרן רק לקורותיו של יונתן ויילד , 8
בטרם תסתיים הקראת הרומן ,הגיע יום התליהי .על העגלה,

.

רגם שיבבתי את המעישרת הובזרייפרת

קהש לומר שנוסח זה יש בר מן המדהים עררקר ההרים
לגבי מי שרגיל בקריאת ישרה מדורנית ,אבל בעיני

--+9

הראשון" :

כה  -לש מישל חדאד" ,אם תשאל" ,אשר ראה ארד
בשנת  . 1975וכאן המקום לשרב אל המקום שפתחתי

החישכה

ה בארון המטפס

.

הסטקייה שליר שתי הכנסירת התערררה

תר המוקדמת הלכה ,במידה רבה ,תבלם ,וסיגלה את

צעקות הלירים ,שעלו אל מרומי החלון ,צנחו מבלי לגעת
במבטה הרפוי של הילהד ,שהסתבך בזרועות העץ ובטיפות
הגשם המתכחשות

שיעיד הקטע הבא מתוך שיר הנקרא "הנס

כאמור ,חדאד חרא בן העיר נצרת .חרא נולד שם
בשנת  , 1919רשם חרא משמש בהוראה עד חירם .שיר-

תכשנר ארג בציםרנינר ,רסנטרינר ניגרר ער-ברכיים .לירח

•

מסתגרת במיגדל-של-שן .המציאות העכשווית ,ואפי-
לו חתימה הלאומית ,מסתתרות ביד שיטי הישרים,
רלעיתים אף צפרת על פני השטח ותופסות את מרכזו
לש השיר .בדרך כלל נחבאת המציאות) ,וכאן עיקר
החידוש אצל חדאד( בתרך הדימויים שלו ,וביתר-
שאת בביטויים אקראיים ,בבחינת מסיח לפי תרמו ,כפי

ירחון פרטי צנוע בשם אל-מרג'תמע )"החב-
אולם איש לא ציפה ,שמרדה נעים-הליכות
זה יופיע באיחור רב כל-כך ובאמתחתו ספר-
כה בלתי-שיגרתי ,כה צעיר ,כה שרנה.

ההררים ,שהזרים דרכו רוח פרצים וריח מזווגים ספוגי
חמציות סיגריות וזרות.

 bיוס,

זר אינה מרחפת כה רחוק מן המציאות ,ובוודאי אינה

שירים בפרוזה ,עררו משוררים וסרפדים צעיירם ,ואף

 -ורו חרא שאדי שלאתר .שה!כתר לרגלרינר כל שביוונר.

•1973.

כביכול מתוך נוחרת והתפשרות עם השלטון ,את הנר-
שא הלאומי ,הפלשתינאי .רכל זאת ,יש לזכור היטב,
בימים שבהם עלתה יוקרתם של "משוררי ההתנג-
דרת  , ,,שמעם הגיע אל קצרת העלום הערבי ואף מעבר
לו.
אבל המעיין היטב בשירתו של חדאד ימצא ,ששירה

"המפתחות" :

כף-היד המקועקעת בהבטחות

חלילו הקודש .היא נכתבה בלי משלק ,בלי חריזה,
בלי היזקקות למשחקי הרטוריקה החביבים על ה-

ניפנפה בלי-הרף ,נעלמה
והסיפור התחיל מסופר
והמפתחות שהלשכנו אל תחתית הים
משכר את תשומת לבם לש הדגים האהובים

משוררים הערבים זה מאות בשנים .יתר-על-כן ,הקר-

רא הערבי הורגל לא רק כמיבנה ריתמי ברור ומחייב

אלא גם בתימאטיקה נהיהר וחד-משמעית ,תימאטיהק
 לפי ברשאים ותת- מכאנית כמעטהמסרררגת

רחם החלו לאסוף צדפים צבעוניים

כמסגרת לאהבזן-אנרש.
אחר ,שחר לעבר החרף

~~~~--------·------
---'-----~--~~~~~~~-----ברשאים _,שהמשורר הוקורא מלהכים בשבלייהם ללא

צררך במאמץ רוחני רב מדי.

להלשיך מפתחות-לבם על החלו.

,,משה סנה · בקולו ועזכו

-

rr

אלבום הכולל שני תקליטים ממבחר נאומיו רכן
אלבום צילומים בירגראפי ,מל,רה קטעי קישור
שנבחרו

דמבריו,

מעלה סיפור חייו ופעלו ,שהוא גם סיפור
חייה של קופה סוערת וגורלית בדברי ימינו.
האלבומים יחולקו כשי לתורמים
לקרן ההנצחה .ההכנסות תוקרשנה למימון
פרסום מבחר כתביו של משה סנה.

,

מוקירי זכרו'

המעוניינים לתת יד למפוגל,

יפנו בדבר  .פרטים לכתובת ז

הוועד הציבורי להנצחת זכרו של משה סנה

תייד

, 46110

תל·אביב•

הרמארליסםי·דמ,חחדס של ריצ'ארדסרן.

-----------------------
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צעדים נשמעו במסדרון ,הסמל והחייל נעצור ליד לדת האת

ה רא שכב על הדרגש בתאר רעשין סיגריה .ההי
חם,

I

אך

נעימה

ררח

נשבה

מן המסדררן.

רפתחרה.

בית·

הס mר ההי שין כבתי·הסרהר שבסרטי המערב

הפורע .לדהת חיתה מסרגת םלהד עם סרוגי· ברזל

עבים ראפשר ההי להבים בעדם לושרחח עם הס  mרים אר

עם האסירים בתאים השכנים ולסבול בלילה מנחירותיהם.
כאן היה טוב הרבה 'ותר מאשר בבתי·הסרהר שקרא עליהם,
בתי·סרהר עם דלת אטומה רצרהר·הצצה .אמנם המהפכה
עוצבה במידת-מה על·פי הדרגהמ הסובייטית ,אך לא היר

לח האמצעים הטכניים כיד לחקות את לרבאינקה .גם מהיני

סים אחרים ההי כאן סרב ירתר .האסירים הפוליטיים עשר
משהר נגד המשטר החדש ,גם אם מעשה זה היה בסך·הכל
טינה בפרהסיה ,והמשפטים ,אף כי חשאיים היר ,נערכו על·
פי' דנ,רהל ,ללא עינריים גופניים .כשגנזור גזרי·דין·מררת

-

שהיו ,לררע המזל ,שכיחים למדי רררבם לא·מרצדקים
שראים היר ונ.אשמים להגשי ערעור לנשיא .כאשר נ  mתה
בקשתם )ברוב המקרים ותרן ימים אחדים( קיבלו בבי מש·
םחרתיהם הועדה על כך ורשות לבקח אצלם לפני ההרצאה
להורג.
האסיר גמר לעשן ,התיישב ,והביט שרב אל סורגי הלדת :
מרוחקים היו זה מזה מרחק סביר למדי .חתול גדול יכול
לעברו בינדים ..הדלת בקצה המסדרון שהוליד אל החצר,

היתה גם היא מפלהד מסורגת ,ובחצר ,ליד אחד הקירות,

צמחר שני עצים צעירים ,מדולדלים רמשררבבי·ענפים .לא
לדי הקיר הזה ירו באנשים .הקיר ההוא ההי ~מרל ,במרחק
שרמנה·עשר מטרים בערך .החצר חיתה למנגנית ,מרוצפת
באבניםm ,אסירים הקיפ mבשעת הסירל בכיררן מחוגי ה·
עשרן ,דיהים מאחורי גבם .בימים שלאחר הרצאה להרוג היו
מציצים בחשאי ומחפשים סימני·דם תחת הקיר ,אך מעולם
לא מצארם .ההרצאות להורג ברצעו עם חשר ,והאבנים נשטפו
היסב לאחר זעסרלקה הגופה ,אבל הסיח והסדי שעל הקיר
היד לחים במקומרת שהכדורים פגען בהם והעדיו על אשר
אירע .האסיר ,שמן·הסתם היה אף חרא מועמד להרצאה
להורג ,ההרר בקרר·ךרח שמזרן ישן אר שניים ,מושענים

אל הקיר ,עשויים למנוע את הנזק שנגרם לד שרב ושרב רגם
את סכנת הנתיזים ,אבל הוא דיע שאין לצפות ליעילות

מדיית בארץ ששי בה פיגרר·דרררת ,גם אם שמתנה המשטר.

"דמ,םקד קרוא לך אל לשכתו",
"כבר הוצאיו גזר·דין ז" הרהר הסאיר בלכתו בין שני
החיילים .ייתכן מארד .דח,קיררת נפסקו בכר לפני שכ,םייער
רבית·הדין הצבאי פעול זברן·כלל בזרזיות".
כשהוכנס ללשכה קם המפקד ממקומר .כלומר ,אין זר חקיהר.

החתול

בחקירות

זיגמונט פרנקל
יותר מכל קל יההי לד לערבו את המרחק עד הגנרל אם
ילבש צררת ציפור ,צרדי ציפרר·טרף כדי להישמר מפני
חידת ערדת  iאבל חרא לא בטח בכשיררן·המערף שלן ,שתי
פעמים ,םעם בהדרכת ררפא·האליל ופעם בנוחרת עצמו

אחרי שחזר מן הסיור האנתררפרלרגי ,לשב זמרת של בעלי·
חיים הולכי על ארבע ,קרף שורעל ; הפעם שרמה עליו לנהרג
בזהירות רלא להיזקק לגרומים בלתי·דיערים .הוא גם עדי

שהאיכרים יורים "לעתים בנדבם המזדמנים להם ,מתרד דאגה

זןמ נוסף היהי זה בלתי·אפשרי  mרא יאילץ להוציא את
שארית ימיר כבעל·חיים בגרף ונמרח ,ואחרי מותר תישאר
ממגר גרפת בעל·חיים.

 mב·הידי~ם השוא היטיב להכירו ,הגן שמקיף את החררילה
המופקעת של ידידו השופט ,שאר ברח לימאמי בימי ההמ·

על תהום וא.ימה מתקופת שהארה ,לבואר ביצירה דא,מנרתית מעיו
צמב דחש מש mרר ממורח ,מרעו

ומסבל.

בחסינת שהירים בלוס התוו לגבור על ומ.צאיות ,לבטל את
גבלוות החםיי והמוות ולמזגם  .אבדחתו קיומית ללא ניגדוםי.
מוטיב מרכזי זה צמרי במרבית שירי חסינה זו אן לצורן דהוין
בחרתי דמבגם צמומצם שיספיק להארת הנשוא מהיבטיו תעי·
קריםי,

ברוב שייר "פילים בלליה" מנסה הדובר לגרבו על פיצול המצב

הקיומי

-

הסראגיn
הגרף

המפרידה ביו חיםי למורת על

ואח

הנפש.

בדצ ותפעות המצאיות דא,פריקנית יוצר המשורר במועד פלאים

הוא ביאכטה של השוטפ ,אך כירדן שלא ההי אדם אמי,ד
רגם לא פוליטיקאי ,גמר בלינו להישאר בארץ ,לעקרב אחר

בוודאי ברווחה במיאמי .האסיר אנמם הוזמן להפליג גם

וגיסים :
ואווירתם

רכן האו מנסה לגשר על·פני תהום וא.ימה

לש העבר.

היסדו

חימננסי

אהפי

רלא מעורערת ,לידי הכהר פנימית מוחלט,ת שמקץ תקופה

שאדם לבן זה ,שבא מעולם אחר ללמרד את אררחרת האינ·

המתרחש רארלי אף להציע את שירותיו למהפכה אם זר
תלך בדרך החופש והצדק .בתחילה היה נראה כאילו אמנם

דיאנים ,שפתם ,מנהגיהם ראמרנרתיהם יהיה מסרגל לכך(.

לדיקססררה ,לאינדרקרינציה ובמהדי סמריימת' לסורר .כאשר

בראש ר בראשרנה עליי לארכל :mס מארד  -כמעם לצדם .,...

מנסה המהפכה ללכת בדרך זר ,אך עד·מהרה נדירדרה

נעצר ,רק משרם שהעז לומר בגלרי את אשר עם ליבו,

באנתררפרלרגהי ובמגהי פרימיטיבית ,ראיו לשאת את המ. •n

נוחרת רגעית כשנזכר בהמ שאמר לו ררפא·האליל אחרי
שהצלחי להיות לקוף רא nר·כך לחזור וללבוש דמרת·האדם.
המעדן דיבר בהתרגשות על האפשרויות הטמונות בגלגולים
כאלה  iררפא·האליל הקשיב בשלווה לדבריו ,פניו הזקנות
חרושות קמטים עמוקים ,רא nר·כך אמר " :לא בדיוק .האפש·
ררירת רבות ,אבל אין מגהי שעשוהי לשגרת באמת את הגורל
 .שגזור האלים .לmם שנרעד לד מרות חמץ אריב לא יימלט
על·פי·כן פסו האסיר את עצמו בקלרת מתחשרת אי·הנרחרת.
גם אם ילבש צררת בעל·חיים ; חציו של הצידי שייגו" .אף·
זירע יעד י שהגררל איבר נוקשה כל·כך .תבונתו רכשררנרתיר

של אדם מסייעים לו במהדי רבה לעצב את גררלר ,אם כי
רק עד גנרל מסריים.

החלק הגרםני של ההכנה היה קל לבצירע בבית·הסרהר.

רק את המזרן הפשרס בירתו ,רלא לשערת דבר שיסיח את
דעתו מהמשימה .פרל nן·הסירם של ההשתנרת  -הלחשםי
החרשייים ,הנרסחארת ,שמרת האלים ,החזרות  -כל אלה
גם סיעיו להשקיע את המוח עמוק בתהליך הגלגרל ,לשנכע
כל·כך את האדם השוא עבל· nיים עד שאמנם יההי לעבל·
חיים.

כדי לא לעררו תשרמת·לב רשם סירסה של הבקשה על כמה
גלירנרת נייר .כשהרגשה לר אררחת·הערב ביקש מן הס mר
לחם פשוט, ,רצוי יבש ,רתח קלוש אר מים פושרים ; הוא
חש בקיבתו רררהצ להקפיד על דיtזםה ימים אחדים .הסוהר

שאל אם חרא ורצה

צררך ;

שרופא יבדרק אותר .לא ,אמר ,אין

תמיד חיתה לר קיבה עידנה ,רכעמס כל דבר ,לרברת

עצבים ,מעערר

גזר·דינר,

ארתה ;

איו פלא שחרא חש בער נירם שהרצא

אף חשרא נטרח שזאת אי·הבבד" שהנשיא ,אדם

חכם ושיר ,ישיב ארתה ברגע שיקרא את העערור השחל

לנסח א nר·הצהריים ; לכן די באידטה של ימים אחדים כדי
שקיבתו תחזרו לתקנה .לעמן אימנות הסיםרר ,ביקש רשות

לסיפור-עמשה :

חלרמר לש הדובר בשיר מתמדק בבניית חיבת·

צרף חדשה ,בתרן ליזi:רל קרן של חלום לוהפקדי אח גורלו
היסדו

כזכות
.

בשירםי

דא,לה,

מעניק

להם

דממ

אובייקטיבי .עם זאת יש בדרםנ "תפניות ליירות" כרן הומרד
אוירוניה.

האמגי,

כזררן

מיתי

שסיתבו

ריאלי.n

במיתוס לש העבר שרלםים הנס וההשגחה

וכאן לע

דא,לרהיח ;

השמורר לכרנו במעדו אח הפלא ולציור את אהדחות בחןו קיםו
אשידב את הערכםי המmלסים ואת התמימות ,לנסיון מפוקקפ

זה נלחית ' קראית

המוצא

התפכחות :

"הר חדקת

מלוהטת "1

קראיה זר

אמששות בדימוי מי הנילםר כ"שברי זהב לש אלליםי' /מנוגדת

לאלה האשיפה

לאדחות :

"אבפר דא,דום של פצעי אדביק אתור",

ההכרח להציל את החלום לובחרו בחיםי מוביל לאפשרות לש
אחזרת ,ולו גם אחזרת של שברים והדבקות.

האופזבימי

בשיר "ריקדו·עיניםי" ,יש שתי

לה nשדחרn

דמיו,m

הרקדנית והדובר .הצרןו

מתנסח בו בשמפט בעל משעמרת

פאארדוכסלית :

"במוות מלאים בו החיםי" ,אלתית למפשט :
הרקדנית מרפנויה אבעצמות עיניה בלדב ; יסדו מסונימי

"דבמיןי חיי" 1

השירים אמוכלסים מדעצים במסיכות ,ריקדוים ותפילות,

אכסוסי,n

)השרפס(,

זר יהיפך לחתול )מעסים מסרגלים לכך ,רוק לאחר היכרות
של שבוערת אחדים רופא האליל העלה בזעתר את דא,פשררת

"ארדה ליונה'/

האפראדרכס

וכמעירם הרוח המהפכנית בהרצאותוי .ששיה

בייד דנ,ילסו עד שתופעי בת·הלמן .יש כאן כמיהה להתחדשות

היצירה שפורסמה ב  1955-היא בסירו מענויי לגשר

המענה

אקצירני לפני ההמפכה ,בתעמוהל גנד ההמפכה אחרי השת·
חוללה ,באי·מניעת בריחתו של אחד מראשי אריבי·העם

פהכ .השופט הפקיד את רוב כספר בבנק שררייצי ,הוא חי

ב מאמר זה יעיהיש בסירו לבחרן מרטיב מרכזי .בחסינת

על המחיצה

אכן ,גדר·דין ומרת .האסיר הואשם בתמיהכ במשטר היד·

מעבר לקיר בית·הסרהר ,הקיר עם שני העצים ,השתרע הגן

השירםי "פילים בלילה" בפואמה של אברהם סצרקבר

את

המפקד בסל את הנייר מן המבחנה וקאר את תרכנר ~.

כהשוחזר לתאר החל הסאיר בהכברת לשבירי צררתר .ההכנה
היתה שיבליח בעקיר• עליר הלביא את עצמו  -רשלם כן
יידרשו לד ירמיים אר שלרהש ימים  -לדיי אמרנה עתז

זר הגיע אחרי שחשב בכרבד·ראש על כמה וכהמ בעלי· nיים
אחרים  -חירת·בית רחירת·בר .עכבר אר כל מכרסם אחר
יסתכן יתר·על·המיהד ברחרברת השורצים חתולים ,ואחר·
כך בשדרת שבין העיירה רבין הגנרל ,מרחק של כארבעים

אחרי זמן המ היהי לד קשה לחזור לדמרתר הקדומת ואחרי

קר-רושמי.

רעם נרבע.

הנדים.

שבה שמדען כמ  mר יוצא להרוג בדמי ימיר .הוא חש אי·

צררת אדם .בפרק·זמן ממרשך יותר ,כך הזהירו ררפא·האליל
האינדיאני ,ישפיע גרף החהי על מרח האדם וישתלט עליו.

המסמך .הוא עמד בצד וחבן את האסיר במבט עידני ,ךא

כלב לא יצליח לעברו את הקיר ,הוא מ,עד להיתפס לפני
שיצליח להסתלק מבנין בית·הסרהר ,ראף להיירות למורת
מחשש כלבת .סרב מכולם חרא חתול.

 .לתרנגולותיהם ,בלי .לעדת אילו מכרסמי-מזיקים השמידו

- ,
לכך דרשו זמן.
חרא גמר בלינו שאם יהיה עליו להיננלס אחרי ש.ישיפט
למורת אר לתקרפת·מאסר ממושכת ,הייפך לחתול ; להחלטה

שבועיים לכל היותר ,כדי לחצות את הגנרל רללברש שרב

הקצין

בכסאר

את

לשבת על הכסא שמעבר לושלחנו .זאת ;רע,ד במקרם הגיי·
רות והתיקים הרגילים היה מונח על המבחנה מסמך אחד
וחייד רעליו חותמת גדולה וחתימות אחזרת נוספות .כחדו
נכח גם אזרח לכרש בקפיהד ,שלא פשט את מעילו העלוין
ונראה כאילו בא _לכיקרו חסרף ,אולי' רק כדי להביא את

ימים ניתנו לר להגשת ערערו.
הוא חתם על הצההר המאשרת שגזר·הדיו ,דרבא לדייעןת
ושהביבר כראוי; הוא אמר שזבעתר לםנרת לנשיא ; יומיים
אר שלרשה יידרשו לר כיד לחבר את הפנהי .המפקד הסכים
ראומ שערד היום אחר-הצהריים יאדג שישילח לתאר נייר

החליט לבורח ,לנטשו את האץר ולהשמיך בעבדרתר המעדית
במקרם אחר .דעיין נותרו תחומים רבםי כל·כך שלא נחקור

וחמישה קילומטרים .יתר·על·כן ,זה מרחק גדול מדי ליצרו
פערם כל·כך .לא יעמח לשרותו אלא ימים ספורים בלבד,

היה

ישוב

וזממין

וא.סיר

זה צמדו

לעקרןו מאסמורפי מתמעט .עיני הרדקנתי הן מסנרימהי לכרליתוה

עזריאל קאופמן

ולנשירתה .בקירבה ביו "ירקדו עיניםי רבןי ע"ל שפת הנליו"ס
שי רמז למרםי

עיון בחטיבת השירים ·פילים בלילה· מתוך ה  9ואמה
·אודה ליונה" לאברהם סוצקבר•

התנ"כי,n

רנרסף על כן יש שביר רמז ל"דקרניית

לש .פץר מרקיש המגלמת את גולרו לש העם היחדרי כשברח

השארה.

קריאות

הדובר מתאור כמי 'ש'במרתר מאלים בר החיםי' /ברחן דאמ,גי לש

פתע שוברות את ךחא,דרת הרימתית ,זרם הזמן רוצף וא.ירעוים,

עיני הרקדנםי מעורר בו תרו לגברו על מגבלות הזמן רהחרםר

ל"תפנית הלירית"
מזהירות

מנפי

יש דרכים שונות ומסרות שרנות,

מחזות

תעתעוים,

דמגישות

את

המשחק

לוו במחיר הוויתור על הקיום בממד הראילי.
דוגמה לאשיפה לביטלו השניות צמרהי ב"ריקדו גשם" :

ביו

הממשות לחלום,

הישנםי לא תעיר אפילו גברזן",

הרודב לש הקרע הקיומי אינו ניתז לאיחוי ,העימות עם ומ.אביה

בניגדו לפתיחה מופעי אתרו ה"פחד השין מתחח לשבעה זרמים",

דר.יקרד חרא אמצעי מאבי לתכלית כיבשו ךא,לרהים רםרלבnע

האו גם פיתוי למרות ,כדצ דא,פל של "המשיכה החזקה לחיםי",

דא,חדרn

מושגת בתיאור עיניו דפ.קרחרת של אלחים .בסירם השיר

דג.שירר על השניות הקיומית הזאת מחייב סינ nזיה של וא.מצעים

שי איזרו ביו הקליפה של השקס החציוני רבין הפחד הדרםו

אשיפה לקירם בלע משמערת ר mנית 'ע'ל אף הדמעות' /דשמ,ררר
מנסה לכסל אח הפאדאררכס .,,.,.לע הכפלותיו הדברת דע דכי

תחת

איפוסו ,רכן לדב.בוי לקירבה מידנית לאל mים .נירכת האשיפה

דא.מנרnיםי :

דימוםיי אמגיםי·פלוחניםי השיכיים למיתוסםי אפרי·

עבומק .אבל

למארי· nעין,

האו

וא.ימה

והפדח  .רוצבםי

קביםי ולדצם יסדוות פולקלוריםי שמקורם יהדוי או אוניברסלי,

שבעה בריחים ,אופשר רק למתן אוםת בעזרת שיר העשר המאגי

מחשק מתמדי ביו המאגי לקונקרטי.
ההרגשה האי שרק כשינחה אכסססית אר במדועות ללא פשרה
אפשר

לגשר לע

התהום אבל ספק

היצירה דא,מנותית.

אם אפשר

לנסלח

בכוח

•

בשיר יבול הרחשים רכל הצלליים ישנים" האימה כלאוה במעמקים

ובעזרת התמימות הבוחסת ב"עיניו הפק mות של דא.להוים" .זה
ניסוי להרגשת הקיום של המשורר .פדח העבר לא נעלם.
הקרע ביו המצאיות החדשה וביו הזכררנות איבר ניתן לאחיוי.

להביא לכן הישאלוהים יפילו

אפשר לנסות להמצאי את השלמות אלב איו מפלס מן הספק

מתפדק כאמצעי להשגת אזחרת סוסאלית ביו הדובר לאלוהיו.

רמו דא,ימה הנתונה בתדרמה .בתמרנה ההרמונית השקטה

הצגת דהובר "כאחד שחזר מן דג•,ונגל" ,פוחחת מהלן דארמסי

המכרס9

בשיר "על חרף הנילוס" מתאור חתרן לחזור לשלימרת לואחדות

על העולם ,אכילו היקום נענה לתוו המשורר לבסחרן ולאדחות.

12

והnפילn

בזרועותיו של

הורקד .הריקדו

צרון החיםי גובר איפאו לע אפשרות המוות נול·ךיי היאחזות

כמחלה,

אלב

-

אלוהי הגשם .הירקדו ,שנעוד כביכול להודיר גםש ,גם מתנורן

מפעפעת האימה.

הניגדוים ב"אש הפצעםי".

אשליי· nאחדרn

התפתחות היחסים ביו הדובר

לאלוהים :

השיר היגר תפילה

לשנג1

דחש

רעל פני השטח פרושה מסיכה של של •mיש בר בסירו לגשר ביו
היוקם האירלי ליקםו הנפשי של הדובר .לאכורה זה מנס חשד
זו מתרחשת בצמב של שינה כדבה" .את

לביטול המושגים המקובלים על גבלרות החםיי

רהמח.n

עמניינת

כ"קדחn

לרהסת'י' ומ.שרור מרבן לנסות לדהביק את

הקםדו ,גם בסרן רגם

יש קשר ביו השיר הזה וביו השיר

בחיהמ .השיר בניו מתמרנות הצמטברות

לגשם מתחלפת ברצון להשתלט על האלוהים.

במצאיות עלדינה ,בעזרת האפראדכוס המבטל אח עצמו ומצטמצם

לפיגוהר

מסרנימי.n

זמרת דהובר המוקטנת מתעשרת בתהליכםי

האמחדים אח דא,ריהי בהמיה ,האנשוי בתפילה ,אהולוהי בשחיקה.

שריטשו ציפורניו צד אחד מפני הכלב הופר זה בכתפר
בזריזות בכל כרבד משקלו ,רהרא איבד את שיררי·השמקל
והתגלגל אן מדי שב רעומ על רגלוי .תוך כדי כן נחלש

וגופר נעשה ערני וחרשיו חמודדים כבר לא חש את חספוס
השמיכה ,הוהי לו חם יותר .התערבלות האפלה הואטה,

ללכת לשירותים פעמיים נאותר ערב.

למחרת בכרקד כתב את הגירסה הסופית של ערערח וביקש

שתובא ללשכת המפקד .ההי לר כדרר שעליו להימלט לפני

נעצהר הותציבה .הוא נע בזהירות ,התמתח ,צפררניר נאחזר

בשמיכה והוא אספז אליו.

שתגעי התשוהב השלילית ,מפני שאחר·כן תוגבר השמיהר

לעיו ,סרדר ,ישיב על כסא לפני דהלת ותאר יראו כל הלילה,
מחשש נסירז בריחה אר התאדבות.

חרא הקידם לשכב לשירן ,עצם את עיניו ובשערת שנשאר

ער ,יציר לר בדמירנר את עצמן כחתול החומק ביד סרוגי·
הברזל ,מטפס על העץ חרהצ את הגן ,חולף ברחרברת עמו·
מים ,ערבו בשדרת וביערות ,תופס עכברים רשותה מי נהר,

ערפו והוא

ששיניים

הוא הרעף

אט·אט זחל לקהצ השמיכה ,הצץי סביב והקשיב .בבית·

טולטל ימינה ושמאלה נברח דאיר הלסתות מתהדקות הורל·

הסוהר עדיין שרר שקט גמרו .עתה נואר לר מדמי התא
עצומים והמיטה התנשאה גברה מעל לרצפה .הרא קפץ
למטר" הסתתר תחת המיטה ובחן את צבע עורר  iחרם אפרפר,
מפוספס כלשחר ,ובסבר בהירה ,כעמט לבבה.
עתה ירכל לעבור בין סרוגי התא .הוא הביט לחרך המסדרון.
הסהור נראה בצררדיתר ,מנמנם מעל עתרנו.

חש

אף עהל בידר להחדיר כמה המהזיות הללו לתוך חלומותיו.
למחרת השמיר להזות ,ופעמים אחזרת התמתח ופהיק נח·

חרש עבר ביד סורגי הדלת ,חמק דרך המסדרר  ' tאל היציאה,

תרל .ואשר נסתחרר וחשריו כמר ניטשטשר .הוא כבר ידע

עבר שרב בין סרוגים ,הקיף את הפינה רובץ תחת הקיר,

הרגשה זר בעבר וההי סמרן ונטרח שיצליח גם הפעם.
בלילה השלישי ההי מרנן .את כל אחר-הצהריים בילה
בשינה ; ידע שיזדקק לכל נוחר לגלגלו רלקמ ישעשה אחר·
כן .לעת ערב ניעור ,רענן רנינ .mהלילה ידר .האורות
בתאים כרבו רוק בררות אחדות לדקו במסדררז ,אט·אט שקע
בית-הסהור בתרדמה .הסהור שיב בקצה המחחק של
המסדרון ,לדי שולחן קטן ,קרא את עתרן הערב ועשין.

חש

בנעצרת

בר.

באוויר,

כרת

הושיניים

בר

שוקעות

יותר

עמוק

ויותר.

הוא

שחוליות צווארו ניתקו.ת

•

המפקד נכנס אל לשכתן ,הפעם כיריים כברלרת ובלוויית שני
חיילים.
"צר לי מאור ,אן דהז"ח של הפסיכיאטר קובע שאתה שפרי
לגמרי המפקד" אמר הפקיר שנכח במתן פסק-הדין ,רעתה
ישב אמחורי המבחנה" .עלי הלחרת שחיבבתיד מאר,ד
וחזיתי לן עתרי מבטיח בשירות המהפכה ,אבל עלי להוסיף

ער שיתרגלו עיניו לחשכה .החושן לא היה מערבה בירתו ;
ירח מלא האיר את החצר העזובה .ואייתר היתה חדה מארד.
הרא נע קדיהמ לדי  ,הקיר וטיפס על אחר משני עצי·הגז,

שנשאר כפי שהכיור ,א~ כי עתה היה מוזנח קצת ,תהה אם

שמצבן נראה חסר·תקנiד .שני רבדים מתעב הנשיא בכל
נפשר  :קצינים הנוטלים את החרק לדיהים רסאדיזם .אצלן

אר שמא ערובה ריקה .הרא קפץ לחרך הגן•.
הקשה בירות כבר היה מאחרריר .הוא נע לאיטר ביד הצעים

האסיר נצמהא בגן

כבר יש דיירים בחררילה ,אולי אחר הפקדיים החשדים,

כנראה חברו שני הדברים יחד .ער שלא תיתן הסבר משכנע
באמת

אין

חייו שורים פורטה .גרפת

החררילה שהוקצתה לן אחיר ההמפכה .הפצעים בערפו
רבכתפיר בעשר במכשיר גורל רחר ,אן לא מושחז מארד .אין

לשער שכלבן עשה זאת ,שבז מדמי הפצעים גדולים מכפי
שסמוגלת לגדרם חהי לגרף אדם ,אם איד זה סרס בעל שיני
כלב אר זאב ,רחהי כזאת הרי איד ,ההסבר ההגיוני היחיד
הוא שאתה הרצאת את האסיר מתאר בלילה ,הפשטת אותר
מבגיזר ורצחת אותר בגז",

"אבל הסהור ששמר באותו הלהלי •·" .
"כבר נעצר ,הרא שיתף פעולה ,אר בםרר .הדרמת אותר

בכלרררפררם .אר השפעת עליו שישמור את כל העניין בסור.
בכררנתנר לגלות מה קהר באמת ,ובינתיים אני ורצה להזכיר

וך שרב השנשיא סולד מכל הפרשה ,ראם לא יעלה בידן
להביא הוחכה חותכת לחפותן צפרי לן סוף מר מארד" •
מאנגלית  :פרנסיו שניצר

חיתוך עץ

-

שלוחנן רכסאר עמח מאונכים למסדררז והוא שלא צפה בר
כל הזמן .אליו ראה חתול חולף כמסרחו ודאי ההי תוהה
כציד הגעי לכאז ,אן לא היה שולף את אק  mר וירהד בר.
האסיר פשט את בגדיו העליונםי ,נכנס תחת השמיכה ,רשם .
הסיר גם את נגדיר התחתונים .השמיכה חיתה חמוספסת

רלא נקהי וההי לו קר קצת לשכב עירום ,אבל הוא לא
רצה לטרוח אחר·כן על הגרמי של התחתונים רעם כתפירת
הגרפהי .בבית·הסרהר שרר שקט רוק נחירות קלרת 1בשעמן
בקשרי מאחד התאים.

הוא שמן את השמיכה על ארש -,ועצם את עיניו .לחששוים

חרשייים זומר באפלה הכפולה ,אפלת התא ואפלת השמיכה,
ובחרך זירמתם הקצובה הקטיז מרחו את הכל למידות עולמו

 ,אורציוז ברתנא

זיגמרנט פרנקל,

ראחר·כן חצה שטח גדול של עורגות פרחים ,אל העבר
האחר.

את הצללית המוארכת שניתהק בדמהמ מקיר הבית לא ארה.
הוא הכחיד הב רק לאחר שעבהר את מחצית המרחק בינהים,
מתקדמת בהמירות ,וגממתה לא לתת לו להגיע אל העצים
שבקצה הגז ,חרא נשף והחל לרוץ .ההי זה כלב·צידי גדול,
שאולף לא לנבוח ולא לנהרם .ערד מעט ציטלבו דרכיהם.
היהי קשה להגיע אל העצים ,אד איד לו ביררה אם ישנה
את הגירוז ייאלץ להאט את מרוצתו ולאבר זמן .אם הרודף
שייגו יפנה אליו ריתקפנר בציפררנרי ,בשיניו ,בקלור וברירו,
בתקורה להרחקיו ולהגיע אל העצים.
כשההי במ mק כשערה מטרים מז העצים שמע את קרל
צדעיו של הכלב משמ מאחוריו  mש בנשימתו על ערפו .הוא

של יצור זעיר ונחשר בעזתר .הזמז חלף ; הוא לא ידע כהמ
זןמ .שהע קלה ההי מס mרר ,וכאשר חלף טשטרש·ה nשרים

קפץ הצדיה בגלגול .גרף ,פלט צווחה מחרדיה ותקף; ברגע

היסר ר"קיוד םיגמיאםי" אבילו נעוד להיות אנסיתיזה ל"ריקדר

שחרר" ,ולפני מרתו ~יבד הפיל שנהב בנהר :השנהב הציל את

גשם"

והאהר

אירונית

של

השקת שבענן ,מנשיקת הקשת היה השנהב לאבי  .דא,דם ,לכן

תרכנו•

נמתחת בר ביקורת על המאגיה ומודגשת יכלרתר הלבתי מוגבלת

דא,דם שחרר כפיל ולמא צבעים כקשת בענן,.

לש הלאהוים .על גברת הםיבמאיים הרוקדות מנצחת הסכלות,

זtהיסס ממיתוס הבריאה התנ"כי מבליס את יסדו המקריות שהבר·

הן מנסרת לרקדו נקמה נגד הגבהים ,לקרעו אותם ,רכן נחשפת

סמל

פעת האדם ביקםר.

רביד הארד הוא

המיזוג ביד דא,רםל

מורכב ,המתיחיס גם למשרור לרציירתר ,לוכן יש למירס הזה

אפסיוםת לש שהאפתנים להשיג את האלהוים.

אשיית :

ההתמדדוות עם אלהוים האי בלתי-אפשרית ,האו גברה מגבהים

גם משמעות

רכו nרת האמגיה אינם שרלסים בר ,ערף·על·םי·כן איד השמורר

עירן בשיר "פילים בלילה" מאפשר נזלקרב אחר עציוב הנואש

מדפה מן העריח לאחד את ךמ;,פלא םע ומ.צאיותי ,חףר דיעיתו
דשרב הז אפשרי רק אבשלהי אר בדרן דא.מנרת.
אשהיפה

להתחדשות

בחיםי.

דא,מרנה

היצירה

השצוג

במאמר

"וכרמ האםד הראשון כזה גם אנ'י'.

בשיר

זה.

מדוגש

זה

המשורר .האו מוגדר כשיר ציד

ו nון אלדח ערב אמ,יםי עם הורה היססררי חשד מחזק את
דא.מנרתית

האי

מנסה

ריקניםי

)

השמורר לבחרן

להתקיםי בעלרם עם זכררנרת

עיגער ליד( ,בשירים האפ·

מחדש

העבר,

התפקדי

ךא,קסיבי של

את

לחיות

מהרצון

ומ.שתעמ

וליצור אמנות מתרד

מזוערת לאפארדרכס הסארגי שאיבר ניתן לגישור.

הסמוגלת להלעות מאשילה זר לניסוי רונחי עליון.
המכילים גם יסודות הגותיים ,ערלה

השמורר מבקש אצמעי לאחד את קרסב זכררן השאוה עם קרסב

נסיןר להעניק הסבר שדח למשמעות החיםי בהורה .שביר "מאסרר

הנס

זרד

מכדבר קאלדר'.י' מזרים מסאירר רן את זמר הכוכבי אל תרד

רבארתר ממד

המלים דג,ררמרת לש המשורר .דמ,סאירר מרגיש בפעם הראשונה

השיר משזתת על עקרון ארכיסיפי ,בתרכנר וא.פי הוא מעדי אגדת·

משירים אלה לש

סוצקרבר,

את חםר האםד ,ארלר וא.םד  uגע לארשונה באבריו של רוח.

בגפהשי זר מבתסל דג,בול ביד אבן דאלם ,ביד המשמי

לידים

של

התקומה

הלאומית,

היססריר,

ששנהים

מתאדעים

אנותר

באמה העשרים.

םע "סרף·סרב",

מלדרה בנימת עצבות,

ותאצת הפגשיה

לפלאי .

ממכת אצעב השמורר אבבן מתקרבים שני נולרמרת ,הוהמתזגות

תי ,הסרב ומ.גתלה מאבד את הקסם - ,השאו אגתר להמתדודות

'או'שי איבר קיםי יתור בתוןר" .בשיר זר איד ס!)קנרת

הפילים מתאורים כ"ר mרת כרב;ת" הנאשוות מסיכות.

מלשותמ :

לרםעינר•n

אכצבעו לש דהובר ,ממסלת את אהח.חת.
םג בשיר "אואזיס" שי התמזגות לש הממשי עם

:

הכנעתו של הממשי ליסוד הפלאי• מתאורת את שצעיה הם עלרה

לש חלומות ,בן הבאנסר ומ.ת מתואר

צבעים ,השאםד איבר ראוי להם .עופרת הפלא ברשאים את בן
הבאנםו לחתןנה ,למקרם

אחר•

ה?~  o/נqiי~? 1אז ;:pר חךק.רים ? 7אה
הןם ~נ:וים ~רוב ~וי.

ל';~ tזןי'לרן t o/זם ,שרי דגרם ~ךץ tזם
מרמה,
ההי
כשהאור
:• - :
TT
T :• :

~ :pר ן~ד ~ת tזנב~ק.יד
מרמה.
עצמו
ועכשו ה,א
 :• : :T : - :
חמייבים להוצאי מסקנות פסימיות.

לגישה זן יש ניסוי בשיר

"בית·קבררn

של פילים" ,הקרוב בשמ·

מעותר לתחרם מסריים ב"הזקן הוים" של המינגרירי ,כרררנתי לה-ב
דלי גשיות לצמיאות ביד סנסייגר הזקן רבדי הדייגים העצירים,

אוף המתיחיס לתאצוה המעשית ממעס ההמתדדוות לש סנסייגר
עם הדג הגולר

:

נותר

ממ u

הלשד בלדב .בשירו של סצרקבר

הפילים הלוכים בעצמם אל מקרם מוםת איש איבר מילוך אוםת
אליו .הם צועדים יחדיםי חדושים שדנים דךר "יעחת בכרים"

"ורגלי הפיל מתופפות את אבק שנותיר הקמרסרת" ,מנרגז לתאיור

הצבעו דמ,נרמר ,יסררף את "יעני · דת,יגקר" של הפיל )מנסיר ה·
שנהב צמפים למרתו(.

איד בשיר הסבר ,זמער מתים הם•לים כן ,סימנים מעסים סמפרים
על כן בשפת פילים חכהמ אבל בלתי מפעונחת .אורח חהיים

בלתי·מובן ,רבו סרר עדנתם ,יופיםי ר nרכמתם .את העצר שבחיי
איםי

רררגע.

הפליים

קירם

מזמגםי

ראילי עם איכרת

אצילית ובלתי·מרסברת .מאתחדים בדם ,שני ארמני קירם ,אירלי
ומופלא .השמורר שמתלד לחסןו בתאיןרים ישירים ומרבה ניסר·

דרת פארסיםי נתח רמים הפיגררסיב; והריתמי,

בבחיתנ דיברר

הדברים בעד עצמם.

תשריה ערמומי לש הצידי.

מדוגש מומנס ה.זניה ,שמשמערתן כפולה  :א .הצייד זע לאקס
הסרת דמ,סכרת .ב .הוא זךכה אשיית בנערה בלי מסיכה.
הצידי מצטייר כעבל בסירן של נרכדחת

 ,נבאי בית אחד מהשיר "זכררנרת איש

זלרר" :

 . : . ,,שעפטער ,אויף עדו עפל וער אגפעשונדענער
איו

שטילב

ה!!:בו מיו אזרי געלובט זי,ז

-

אז דעו טויטער לייב

במסאמררפוזרת :

האו רואה

איז לעעבוי;;כ עגוו!!:ור און מיט  :iיידן אויןפ קאקר

וסתכ,ודר מבחין ~אכורה ביד תחום המרות לתחנכו הפלא ולכן

למשל "כרכבים ההופכים לאנסילרפים' '.שי אכד רמיזה

אירונית ;

אנטל!!:פן איו וער יפנצטערניש א פייעחיק צעהיצטער

האו ממזג אותם לאדחות תאיורית .השכת הנחש הופכת את בן

חשיפת המרפלא וקיררנו אל המשמי גורמת להתמנזסרת .המופלא.

iדאכנםר למרנרמנס ,רמרתר האו חתנת·מעבר ,שממנה שיאר אותר
עופרת-הפלא

לאת

דחהש

לש

יפוי•

היסוד האמגי של דמ,סםר שבע

נפגp

מפני שהצידי קרעו  ,מתרכר

את האחת ,שבה זכה .הפלאי שנחשי נהפך לאשזר אצרי מוכר,

למכהיה ליפה רלביסלר הניגודים יש ניסוי בחומרים האמנותיים

פנימית

אתניים ,שיניםי ,אפים ארוכים ,ומגתלות

ללא מסיכה•.הצידי נושא ארתה לאשה .החשיפה מתאור כמעשה·

כישן ,

•ד:

של השגת וא.דחות ביד עבר האמןיםי רבןי ההוהר דמ.םתה לחיות.

על·דיי

לשיטה לע קורבנו .לאת זר אבים פתאום עופרת של חג עשירי·

ד-:-

צידי הלילות אורב לשבעה פילים לדי החףר .לדי הנהר מסירים
שעב נעדרת .הצידי נרסל מסיכה אחת ונעהר אחת נורתת חשופה,

דרומה שאיד לובררת

ממג.,
:פא
שאני
ריח-אהבה
'להריח
••••
T
•:•:-
•• -

שהיר האב מחזיר ארתנר אל וא.דם כנקדות מאצו לכל דא.שםררירת

הפילים את המסיכות

הפאלי,

~~ o/ר ז  v,שות ~ז ק;~נ :דות .סג?ו?::

הפילים שמליד המשורר על "היערות דב,רכים~ .עמוגן והריתמוס

ביד הפאלי רביד הריאלי ,עם םעינרח הפלאי נהרס הסידו אהלשיי·

וtר איחנהי .האקס היצירתי אמדח את שבי העולמות הומכה אבבן,

ז כ רו1

פשרס ובעל חום אנשזי אמיתי .כידיד זה איבר שלילי אלא

 ,די פורי ט!!:ה מיד עגביסן  :האלט מיד שטארק
און ס'דאטר זין מיו ,אז  .אויןפ לייב מיר רייטן ) 11$ניז

איצטער ·" ..

ריאלי, .

המעצבים את השיר הזה .בלוס השימוש בפיגרררת  -שמקור.ן עממ'י,

עם השחיפה נכלים היסדוות האנושיים ,הקרסב הגנדי לחדיתי

המופלא רהריאלי·ממשי חזוירם אל נקדות·המצרא .אלה תרםערת

"מכרבנים את הכינורות",

רלמסיסי .הצידי מגשר בין שני הקסבים הללו .האו אחה את

שמקורן אבדם ,הן מחתילות בר ומסתיימות בר ,רהרא סוגר את

הפלא רגם חושף אותר רזרבה גבלגלרר לצמאיות אנושית.

-

 .מעגלן .נושא השיר הוא אה  :iה ,האיררסי רהגתלמרירתיר המיססירת
וא.פשריות .מנוחר של סידו זה חוזר לחיםי וא.ריה שרק הערר

ידס בה

נורת ממגר .יתהר מזר ,וא.ריה מתגלגל באש ,הרכובה עליו היא

דיאלי מצוג דכרב שמאתרע
"עופות של םרי·סרב",

מקורב :

"מסנוורים

בצבעים

שאדם

איבר ראוי

להם" .היסדו האפארדןכסאלי שבמצאיות מתחלף בסרב של אר·

'םופזים מסתבר m ,לא מתקבל לע העדת עשוי להיות לצמיאות.
השיר "בארשית" שםסר בתוכנן ואפויר

מיתי :

בראשית ההי פיל

הנסירן מסתיים בזניה

m

צידי

-

האמן המשורר אר האמנות,

עודמ מול דמ,צאירת ,השיא אלרי פחות פנסססית אן

סיכיוים לחמימות לרתקררה .מדמיה האפלים לש המציאות אינם

!):עלן'ה איד סופית ,תהליך ממתדי ,מפתעי ,המיר רמרiכי~.

•
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לשמוע .את המיית
הריקנות של .הארץ

בעקבות "ממלבס עד פתח-תקווה" ,תוננית

ששודרה ב"שיזורי-ישראל" במלאות מאה שנה

לאם המשובות ,ובה סיפרה המשוררת
אסתר דאב על פתח-תקווה של ראשית המאה.

"

ערך

אהוד בן-עזר.

•ר שישבו במשובות הגרמניות ,ומהם גם לדמ הרהב חקלאות.
אסתר דאב
גרמנים אהל ,ה"טמפלרים" ,שיבו באץר לפני פחח·חקורה.
היתה שדרנה ,ומאוחר יותר ,רילהלמה .והשפה היתה שגוהר
בפיר ,והם היו דידיים שלנר ,איזה דייידם !  -היינו באים
כל הדבירם שאריתי סביבי בילדותי  ,רשהיכרתי- ,
הוייתי "צלמית" מצריינת - ,הכול נתפס אצלי אלהים בחגים שלהם ,ואנחנו עדינו את כל חגהים ,ובחגים
שלנר הם היו באים אלינו .ואבא חלם על כפר דבמות
היטב ואני רואה אותם עד היום בבהירות רהב.
רילהלמה ,כפר של איכרים ,מפלחי·אדהמ ואנשים יסודיים,
אי-אפשר לתאר איזו אטמרספיהר חיתה ,חיונית
מדורות .וכפר כזה היה קשה לעשרת עם אנשי פתח·תקרוה,
כזר  :כמר ריטבסק לשאגאל כך חיתה פתח·תקררה בשבילי.
שקצתם חנוונים ,ובכל זאת הושפעו מהגרמנים הרהב
כל דבר ההי לו טעם ,היה לו ריח .והתהפך להרגשה אמנו·

תית; אני הרגשתי כמר אמן .אתה מבין ז  -ולא ידעתי
שאני אמן .אבל אני הרגשתי כמר אמן .וכשערלה עכשיו

הרגשה מן הימים ההם ,אני מוציהא לחלוחית ממנה עכשיל.

מאוד.

אבא ,חבריש ,ההי הכ) mהב"א הידיעה( .הוא חרש לא רק
בפתח·תקורה ,הוא קיבל עבודות חרשי בקבלנות ,ומאוחר

אני הננית ממהנ ממש כמר שאני מרגיהש היום שכאני

יותר עשה מכך מקצוע .בימים ההם היו חורשים במאנז'.

רוהא איהז דבר חי שעדר מדבר אלי.
כל בית ,כל בית היה עולם ,וכבר אז ההי קיברז·גלרירת
בפתח-תקורה .ערד לא אריתי מקומרת אחרים בכרי שארכל

לא .מאנז' זה ההי הטראקטור

להשרות .אבל מראה המושבה היה עצוב קצת .הבתים היו

רחוקים זה מזה וסגורים ,והתריסים  -על·פי·ררב מוגפים :

האנשים היו חשדים באץר ,הסתחרר מן הששמ ומן התמסי·

נים .והתנועה חיתה גם כן שרנה מאשר היום .ראשית כול,
רכבו על חמורים ,ולא חיתה כל תנועה של רכב  :והאנשים

הלכו בצררה אחרת ,תנועות אחרות עשר ,תנועות של עבודה.
אני זוכרת שאנשים הלכו לפי מקזרעם.
ההי ערשה·גדררת אח,ד זקן';" שממנר התרשמתי מאר,ד שקארו

ל.ר שמ,ל·ירסל .שמואל ירסל .השמות היו כולם יידשי .ידברו
יישידי ,כמרבן .רהרא ההי היויד זקוף ובלט מבין כולם .וחיד
עם זה היה מארד הידוי ,זקן גדול עם פאירת .וההי הולך
רס mב עמודים של גדר .זה ההי מראה שהתשרמתי ממנו
אמר.ד אנשים אלה היו מיוחדים במינם ,זאת אני וראה
עכשיו.

ואני חושבת שזה לא מקהר שהם היו מיוחדים .אני רואה
אותם כמר חזרן ,כמר תמרנה של חלום ,לגמרי בהתחלה ,איד
אנשים תמ uעעים ,ראוי הם מדברים ,וכיצד כל זה אין לר
שרם רקע מאחוריו .נהירתי כל כך קטנה ,אני כבר הרגשתי
שזה איזה דבר שבא פעם אחת ,בצילצרל .אתה מבין ז -
הידבור ,לא רק מנפי שהוא ~ברי ,צילצל בחלל ירק ,מסביב
iזהי rזלל ריק .אני הרגשתי את החלל הריק מסביב ,שום
יישוב אחר לא הורגש ,לא שמעו שרם דבר.

מאm

ר יותר ,זה היה כבר מארחו מאר,ד שעמר קצת מוטרדים

של הפרדסים .אבל אז ,בהתחלה ,הרקינות המתה .אני שמע-

תי את המיית הריקנות של האץר .זה לא נדהמ לי; ככה
זה היה .ובלילה ,אין כל ספק שהיה גם פחד מעורב בכל

זה ,פח,ד בלילות ההי פח.ד אני זוכרת כי~י סגרת אח ה·
תריס ,סגרת אח החלון ,סגרת מפני שהיינו מוקפים
היו ננכסים לרפתות ,מוציאים את הסוסים .זוהי הריקנות
השרגשתי סביבי .כשאני הייתי ילהד קטנה היו אמנם כבר
קאקטרסים גדולים ,אבל ההי ריק מסביב.
סביבת פתח·חקררה היתה יפה .אינני ויעדת ,אולי מפני

שודדים :

אתם יועדים המ זה מאנז' ז
של הימים

ההם :

-

עשהר זוגות סוסםי ,רחומים אחד אחרי

השני לשרשראות ,והשרשראות הללו סחבו מחשרה ,השלהב
שלה ההי בגרבה של מטר רחצי לערך .אני זוכרת שאבא
לקח ארחי פעם לראות אח החרשי ב"חמהר" .הוא לא היה
גברה .הלהב של המחרשה היה גברה ממנו .ואני זוכרת
כיצד המחרשה ההביקה בשמש והוא עמד על הדי ,חרלך
מזוג סוסים אחד שלני ,ולא צעק לבזהים .הוא דיבר איתם.
הוא דיבר ,לחש להם) ,אינני יודעת אם זר חיתה הרנגארית' ,
או סיסהמ שלהם שהמ( ,חיתה לו איזה שפה ,הוא ההי הוהמ
 .כזה " :א,ממ  ...א,ממ  ...די ,1דיו  - ,,...הוא לא צעק .
עליהם אף פעם ,לא הרים שוט ,הוא עדב בלי שוט ,רככה
הוא חרש .ואחר כך קיבל בקבלנות עבודות חרשי אצל

ערבים ,אר אצל גרמנים ,דביוק אני לא אז :iרר ,בסביבות

ירושלים.
אבא ההי חשדן בחקלאות .נסע לסוריה והביא את ה"באקיה"
למספוא ,כי חיתה זר תקופח ה"מחלבות" .רכן הביא פרות
מדשמק ,רחלם -על "קרנס,ים פראייך" ,חברת משרחפת לאיכ·
וים ,מעיד "תנובה' '.כלי·עברהד היו בדייו ככלי·גנינה ,כל
כך תואמות ובעלות קצב נעים היו תנועותיו .הוא הזריז
בפלחה רבנטיערת ,גם בראשרן·לצירן ובגדרה ,ויידדיו היו
לדליק פיינברג ,אביו של אבשלום  :ליבמן ,חזנרב מגדהר.
רמז העסקנים ההי בדידיות עם מדרכי בן הלל הכהן ,עם
ליברנטין ,עם פררפיסרר ברדנהיימר ,רארבררג ,רדיזנגרף ,הכול
בענייני הישיוב .עם רילקנסקי האגרונום שיב שערת ושוחח
על ענייני חקלאות.
בשעוח·יאיוש שכב על הספה ,ספת עץ חרמה ,בלתי מרופדת' ,
ולארשו כר הקש שלו ,שההי מסמל את ההסתפקות במועט,
חרסר·הנרחירח ,ולפעימם גם אבל .ההי ורבץ הזרק-שפתיים
.על ספת·העץ החרהמ .ספר מספריית ליברכט בידיו ,ספרים
מתורגמים ומקרויים בגרמנית,

שים בקריאה.

m

רא שקרע עד איברד·החר·

זר חיתה שבררת משמ,

ראמא חיתה זועקת

ו וברכה  -מה נאכל ז  -הווא איבר נע ראינו זע - .חובר
הקרוב ביותר ההי לייבל סלרמרן ,שיברר מופלג ,אבל באנא
לא דבק אפילו גרגיר אחד המרגל זה .הוא  -רק מספירם
ההי משתכר.

.

את מחלת·הלב שלו קיבל אבא באסיפה אחת במשוהב,
שבה התנגש עם יהושע שטמפפר .זה היה התקף·לב קרש~
ואבא ההי חולה שנים רבות .הימים היו ימיר של הרופא

ברנשטיין·כהן ,ובלילה היה בא וערשה לאבי זריקת "קאמ·

פרד" ,רכל הניח נתמלא מריחה .ואני הייתי יוצאת למרפסת
וברכה ,ראמי שוחקת .דווקא בזקנרחר כמעט שנעלמה מחלה
זר ממנו ,וההי מתאונן רק על איבוד חרש השמע ,הריח,
ויתר החרשי.ם

מ''פוסטח" עד דואר

המ m

אני לדמתי בהתחלה אצל "מלמד" .אתה יועד
"מלמד" ז  -חיתה איזו חבורה של נברת ,רק נברת ,עם
בנים אסור היה ללמדו .למדבר אל"ף· בי"ת .והדיבור לK
היה עברי ,היה יידיש .לא חיתה עברית .המילה ה·
עברית הראשונה בפתח·חקורה חיתה זרא .,קודם היו קרר·

אים לזה פרסטה .רהפרסטה חיתה בקרהר שסביבה היו הצעי·
וים מתאספים,

זר אגהד .שכך שער האיכרים ,זר אגהד .רכך קראו למקרפ
פרססה ,רזה ההי הקשר לעולם וג.דול .ההי דראר·ארססרי
והיו באים מכתבים עם ב.ולים ואסטריים ,עם זמרת · הקזייר,
זזה ההי ציורי ,וקשר ארחנו לארוצת רחוקות  :מכחבים היר

באים גם בדואר גרמני ,וצרפתי .וכל זה גקרא -
בין·רגע .אני חושבת שגם בנר,

n

 .לנר "אגודת ציערים" ,והמם באר מייסדי הרצליה ,ממשפחות
גיסיך ופרלין ,משפ  n;nאינטליגנטיות ,כך גם הבנםי ,וזר
היחה תנועה גדוהל.
הבאררן שלח למושבה מרידם צרפתיים ,ולדמבר הכל בצרם·
תית  :חשבון ,פזייקה ,הכל .אחר כך נפתח ביח·ס.פר חשד.
המרהד הראשונה שלי ההי שמה גברת באסבץי' ,הויא היתה
קדום

ואני הלכתי וסאפתי אותר וקראתי אותר אחר כך בבית .כל

 צבעאלה היו
היו כבר
צהובים.

 -כל מה שנטעו

בה היה עלוב נורא .רשם חיתה גינה עם פרחים בודדים ,עם

צמחים בודדים ,צמחי·נרי .פעם אחת אני התגנבתי לגינה

הזר להסתכל מה שהמ נעשה .אצלנו טרם חיתה גינה ,לא היו
פרחים ,היו רק שושנים .אבל שושנים היו גם לערבים פה.
קטן ,חציר

צהוב  mציר סגול  ,זר חיתה כעין תגלית שבבילי .ואני נזכרת
עדר דע עכשיו בתמהיה ובהרגהש הזר ,הנפלאה .מין תופעה .
מיוחדת שכזר .אמנם שיםנ פ mי·בר של אמנרן·רחמר ,קטנים
יותר ,אבל אני ארחם טרם ראיתי אז.

אתם יודעים מה זה מאנזי ו

-

לא.

ניחגר ההי בית מיוח.ד היה בר איזה כרבד ,יותר נכרן רצינות,

m

רצינרח באה מאבי ,יהוהד דאב .הוא קרא הרבה,

m

הי

בארד מאר,ד רגם היודי ,חרא החזיק בהידות ,אבל היו לו עם
ברדאר עסקים שלמים .אבא היה אשי מורכב מארד ,מופנם
רמררכב ,וחיתה לר עמין פרוגרהמ ביחס לישראל ,בחיס
לאץר .ראשית כול ,הוא התקרב אל הגויים ,אל הגרמנים,
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בראש·פינה,

רמראש·פינה

באה

הנה,

ואיני

יועדת

מניין הביאה ידיעה כזר בספרות העברית של הזןמ ההאו,
כל המשוררים .והיה ערד מררה אחד ,אפויים הרארבני ,זה
שייסד אח גן הצחמים התנ"כי .הוא היה מביא לבית הספר
אח ארוחת הבוקר שלו בחרך עיתון "חירות" ,שההי ערםף
בר חתיכת חלבה עם לחם .אחרי שאכל ההי זורק העיתון,

כציד אריתי בפעם הארשונה את הפ mאמנרן·רחמר .על
ידנו נמצא בית-הספר של הנערים .הנערים למדר בבית-ספר
אח,ד והנעדרת בביח·ספר אחר ,לא לדמר בחיד .וממקורה·
שיראל שלחו שתילים לגינה של בית·הספר .האדמה על
ירבו חיתה חולית ודלה ,דלילה כמר חרל·ים ממש ; רכל המ

ששונה חיתה בח·המקרם .ופתאום

אני הרגשתי הרהב

מארד את הדבר הזה ,השהד הזה ,רכך גם האחרי.ם הי ה

ואני אספר לכם עשכיו דבר שלא סיפרתי ערד לאף אחד:

ראיתי פרח

בצעירים ,היה איזה הדף

גדול לתחיהי ,הדף פנימי ,אחה יודע ז -

שררת ההרים ממזרח .הרי יהוהד ,היו בשלל צבעים .בכל
שעה משערת היום ביראו אחרת ,כל שעה חיתה אחרת.
מביתנו לא ראו אח זה כל כך סר ב ,כמר מן הגורן .הגורן

שנסער בד" ולא דיעו עדר כל כך לזבל

פרסטה.

פתאום בא בן·יהרדה ואמר שזה חאר ,רזה נתקבל כמר ברק,

רכל המ שנחתם בהם חרא חזק מארד רגם יפה .היה יפה.

m

והערבים מתאספים.

בבוקר ההי שם שרק

עבודה של ערבים ,רגם הצעירים הרוסיים שלנר היו באים
להראות את השרירים שלה,ם וקצת היו בוקדים אותם .אג,ב

שהנחים היו ריקים .רגם ,אצל ילד הדפים עדר לא כתרנים,

חיתה  -על גבעה .והאדמות ,צבע האדמות השרנה
ארמה שחרר ,אדמת החמרה האחהמ ,החולות ,כל
גורבים חזקים לאין·עררך .והיה גם הרבה ירק,
גדורת של שיטה ריחנית ,מלאה פ ים קטנים

-

יואל ופל .השתתף והביא

לדפוס :

בנו כןה-ארו

כך מעט עיתונים היו .כן ,אבל אנחנו סטינו קצת מהדרך.
האשיה הזר ,גברת באסבי',ץ ההי לה קול אדיר ,אלם כזה,

אברהם בז יצחק

/

 mיתה חמברת מ'נגינות אוקראיניות אל הםכסט של  -יל"ג,

לש מאנה ,ואנחנו היינו ברכים " :ארניהי ארניהי" •• •" רכל
הסנטימנטאלירת הזר .אחר כך היינו גם מדקלמים .אני הייתי
ה~דקלמת הרשאית " :שלרם לך חמתי ,שלרם לך מרתה
חמתי ,עד נצח ,הנני שב לקרב ,כי נרפא הפצע - ".וערד
הלאה  mלאה .בפאתרס כזה ,רזה ההי כל כך במקומר ,זה
ההי חסר לנר .מילא איזה חלל ,מילא חלל רב ,זה היה חינוך
למילה העברית ,וחינוך לשירה .זר חיתה ראשית כזר  ,שרק
מי שחי ארתה יכול להניד ארתה.

לזורע
ודרים,
שחרדים
רגבים
הב'ל
•
•
:
• T :
•: •:

ו~;:נןק.ב ~בד גכדשו סר~~ים ;
ו ~ש ח~~זr tז זו~הt ,זtזז Kה,
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עליו ,מפני השוא כל כך אמת .אני חושבת שפה שי לי עבר.

הגעגועים של כל הדורות התרכזו בחר הזה ,היר מרוכזים

;,(-,.
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זז

כדרר אח.ד הגעגועים לארץ m ,ינה הדבר הזה נתמלא,

שרים :

"עצי שיטים

 -כל האופן הזה,

המיוח.ד ואני צריכה לומר ,כשבאה העלייה השנייה
הדבר התגבר ,כי להם ' באמת חיתה גלות ,אחה

-

מבין - i

הם באמת ברשעו מאיזו גלות .אני  ,בשבילי זר לא חיתה
שיעוה ,כי אני נולדתי פה .אני ,רק בקרבי נשאתי את ה·

תנ",ך כמרבן השתנ"ך .את  .סיפורי

התנ"ך חייתי כמר  .דראהמ .כמר דראמה חהי ,ממש.

-1

-ז

"

 +.ו

) "1~. :,cו ~

•
14

·i) ,,ן !

'~

-i( ~:_.1י" .נ '('..,;..י ~'~-

...

 --.. ijו_

•

t:

•J',;,,,.

-

....

י

~ ; . -י

!'~:,.ץ ,:ז;  tt .r.,גי- -

וזער ל'~ ~ .רץ ר~ה.

.נ1 -"r

ז:וז,יסק ז~ש ו ,ווכ:נןג;וף•..
ערד וrז ~וי~ tזזב ~זקג;וף ;

j

"j,.:,

w

ק,ךא וס~יס ת~ד~~ ~ח ;נים.
הרחבה
היד
נטה
T
 y••:

.h ,:-,

··I /' r

,נ'i IJ

_ '••_-

__ , , _-~,., .r

ו4.ן;;/,:נ p/1 , ,l

;1
· J •:J,:,--,.

fr

,4 fSt

r, 1 "'-' •1.
 -,-.,,.•i"'/-,fv',ו~f/r,
• ,,

({'~~ , ,ק,
f),t ~ 't_: P'f 4.
.
 r, 1f/ ',1ו;;·,

:ןיי~:,
·· 1

,,.-.
~· .., .- t.•,
.,.v-.A

,.

' '\1,,' ft. /4 ./..
.,c:.,.;..:..
'..,1.}I

lf'!.

rן: r_,,:,. ,. 1 U<J-.,f
1-1 ,1 ' .

;; .~;_~f 4!_1Yl t .o/.; J:!lE-

;~'r·_.

'" יי

~;JB,.,.

\ ~;:,:,:

' i, ..

"! ;,~,\,

,

;p .

 ,i);iך,,Z · •-·. ,'i) ),.. ~yה p ~ ,r1 fr
~ ~ ;,r, ,A,fr-
' .ד)
זדג'fו 1דו'-.~ .ן1:
; f {(fr I Q; j/'1ךך;ן- '\-~_ -
~,ע ·1»,'J)Jהi, "''h. 1.
'" ' ' · ~~> 1 f

"ץ•.•;$

~) f

;;;,rr1קח3ז-
ך
.r·,י__,,, ;, . • //,1/'A /.
'rנ..

t

; ; ;.J Iץ h -cjJJ fr

:י,:~:ff::~i~ ,,.:
)~·•f -

•1

ץ{

_ _

!,, ti)v!.ilf ,}~f ( ••"tג'., t?J 1-ך\•fי~~ i' (r
ןi'1_!fד'·?/:\ f' ~ f
_ 1r-_:i ~-- l;J·,
·_ ~_..;~/::/
~
f\• .I. 'f'Vו.- . l . ~ -// ';) 1
~ ~ ,>,!:( ,
;ך  0.:וvi
~
.f .,,1,. f,ן v (tך . r,,ןf t ;,
'

c ·Ji)):{,,~ ~j
-..
-:ר ?

i ,. ..,

_ ,

,.:,.א~:י:י'"י"~

)rfJ.·kr

•.

, .

,},גח; .נ·f
lfה·_1 1
lר'· _...
...Ari,.,.
r''"_·••-c.ב•"'
·
! ~:
, .,·~-:
w

~

· )_

·•_ , '',r

~ ~ ~ ' ) ! ~•",:.C:-.....,,..'!-.~1-1

,

:-: J· '-, .

ן~ףגכ כחף וה tס~ן~ה,
,וכ:נןג;ו ,בכ~יד ~ fס-ה
~ד גגנזיק ל'~ ~וןק; ~ן~ת גוים
הרחבה
נטה היד
T T : T
•• :

,, ,

~~ 1-.~:-·f l

ונטה היד הרחבה
·· :
ז :

-

. .1r~.r

:ד

C

האבת מולדת היא  .שבבילי דבר גדול ,דבר שקשה לדבר

עבר .אתה מבין ו

.
,
,,i

')-1

·.- ,.{.

.

~-~ ..,יי'"~

~ VJ. ff:,·~f q,,u.l
~~W
,~-Jרו/,,

,..
l!'llf

.;:r

~

··:'"~.

ו-. 11, 1;-, 1-

וזער ל'~ ~.רז ר~ה.

אבי ' רק בקרבי נשאתי את העבר

m-

·r

~_ -

, (; , ,h

.;,iJ•I

-ז

ופתאום פץר ופרץ• פשוט פץר .היינו
ערמ·דים ,עצי שיטים ערמ·די·ים •"•.

---.-------ץ mו-. . . . ...,......,,,,,,,

=--·· -:.-.

..

i

,- >..,

?·/

'

ו1.r •CC~,~••.,;fו#ן·· .';t,P
•~- 2,:1 ,;i..,.יז~;r
'-t '/i;.
~
..~.
.0 ·,

-

:זז

זיער ל'~ ~רז q..זן

הארץ ענתה ,כאילו חיכתה

שי לי רגשות מערוכים ביחס לפתח·תקררה .הרבה הושפעתי"
מן העליהי השניהי ,גם לרע  -השופעתי ממנה .התנגדו
לעבודה הערבית .אני חושבת שהם הגזמכר בזה .בזמן האח·

השיר בכתב ,ךו של אברהם בן ,צחק ,מעותק מתוך פנקס ישי-,,

מותיו של המשורר ,בפנקס מציוות כחמש ט  tוטות של השיר,

ושרן של אברהם בן וצחק; לס.א נכלל בסםרן ,מפני

הגירסה הנ"ל ה  tא השלמה ביותר,

שחלה בן יד העורר ,והמשורר ל.א נחה ל;,:בעו ביו

הרשימות משמאל מבציעות על הכנת דברים אן .מאמר לע רחל

שיריי · מארכוןן בז יצחק ב•גנזום•.

המשוררת,

חן אמר לי חבר אחד " :את יועדת ,שאנחנו עכשיו לא כל

כן מאשימים את האיכרים הפתח·תקרראים שעבדו עם הער·

בים .הם היו אנשי משעה .הם סבלו".
המ אתה יודע מה שעבר עלינו  - 1אני חייתי את החקלאות
בבית .אני זוכרת אדי אבי ההי לוקח אותי אל שדה השעורה,
למזרז את השעוהר על פי הגרנה של י .אני הייתי נכנסת
לדשה m ,רא ההי וראה עד אנה השעוהר מגעת אלי ,ואחר
כן ,בבית ,מדרד את זה עלי במטר ,בסנטימטרים" אבי ההי
חקלאי בחסד עליון ,בייחוד במשק המעורב ,בזה הצטיין.

 ,לא היה חסר לנר דבר בבית .היו תמיד שתי פורת חולבות

'נרפת ,כל מיני יוקרת ,זה היה נפלא .אבל ,משק·מעררב
נחרד מקצוע לכולם ,שזה יכניס לפרנסת הבית  1לא .ראשית
כול ,לא כולם עדיו להיות איכרים אכלה .אצל אבא זה ההי
משזiר בתרך הדם ,מיד דבר כזה .הוא הלא גדל בכפר .אולי
מדויר דרדרת חיו אבותיו בהרנגאריה ככה ,אני לא יודעת
מקרדם·מקרדם דברים על השמפחה שלנר.
חאר כך ,פתאום ,שמק·עמררב ופלחה  -זה לא טוב ,וצרי,ך
לכ הומשבה הולכת ומתחילה לנסוע כרימם ,כן ,כרמים -
הדבר ההי גם בהשפעת הבאררן .הבאררן התחלי  ,לתמרך
בומשהב ,ומכיורן השוא ההי משופע מהדוגהמ של צרפת,
השיין חרא הענף )בה"א הידיעה( של צרפת ,כל מיני היין,
רהשאפמאניה ,שנוצרים בה ,אז ' הוא רצה לעשרת גם פה
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אזר של ענבים ושל י  ,שול תרלעי·משי .כן ,היו לו כל
מיני חלומות ביחס לאץר ,הוא ההי אשי גדול מאר.ד זכוכית.

זיזנגרף הקים בית חרשות לזכוכית שבניינו עומד עד היום

j\1הי לוקח אותי לכרמים בעת שזומרים לגמרי את הגפנים.
זן היתה תקופה יפה מאדר .ופתאום ב~ה פילרקסירה,
מהלי יהפ מאר,ד מצלצלת .רבנית ישנה זכוכית-מגדלת גדר·
? ifכזר ,ואבא קרוא לי " :בראי· בראי תראי "!  -אני מסת·

הוסלםי מלאים מרסקאט שחרר .אתם מתארים לכם !' עכשיו,
שאכול אחר אני צריכה ללכת לחפש.
הוכול ההי מלא ,איזו מיד תנוהב ,האץר ענתה באופן כל כך
נפלא על כל המ שעשר לה ,כאילו חיכתה .ולא נתנו אז
כל ךכ הרבה זבל ,והעיבוד לא ההי מאה אחוז .ואני זוכרת
שרמח כל הענבים  :מרסקאט ,סמינירן m ,כרל ההי בצרפתית.
הוינה ,היין פשט את הרגל .אין .רדיזנגרף כתב אז · לאבא
ש,לי " :זmי ראנדאלירת לכדרת ,לעקרו את הכרמים ,, .החלי·
סר לעקרו את הכרימם ,את כל הכרמים שבארץ m .רא כתב
 זר ראנדאלירת .אני לא ידעתי מה זר ראנדאלירת ,אבלאני בכיתי מפני שיעקור את הכרם .רכך נעקר.

אחר כן בהא תקופה של שקדים .שקדים מוכרים ,ואיטלהי

חהי שמקדים  ....והתחילו לנטוע שקדים .ושטחםי נפלאים
נחרוף הופכים לשלג ,רזה כל כך יפה .ובמרספת עומדים

עשiח שקים של שקדים ,שי!'קם גדולים כאהל ,ופח

הקיבוץ המאוחד ,תשל"ח.

·

~,...,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,

דוגית

~ ·

ספרים " ציור " פיסול " קרמיקה .
ת"א ,רח' פרישמן  , 43טלZ37586 ·.

כלח ,ואני וראה הרבה חיות קטנות יררקרת·יררקרת·יררקרת,

יפה המפרדסים .ובחצר עומדת געלו" ותרהמ לשני סוסים,

מרגש עם הופעת מבחר משידיר בהרצאת

........................................................

-

ואחרהין ~ העלה כולו אכול .הפילרקסירה פרהצ ,ואת
היין לא יכלו למכרו .איד כרמי.ם כל פתח·תקררה ,ראשון·
לצרין ,וחרבות ,שטחים ,רזה יפה ,זה כל כך יפה_ ,זה יותר

שיר בכתב ידו של המשורר
שלא נכלל בשרם ספר של א -פן.

______________

נסאנטררה.

הותחילו לנטוע כרמים ,רזה ההי דבר נחמד ,א,ף ,זר חיתה
תקוהפ נפלאה .אני זוכרת את הבציר .רגם בחרוף ,כשאבי

~

תערוכות יחיד ומאוסף הגלריה מעבודותיהם של :
,.ן:נ פלדי
,.ן:נ
,.ן:נ

,.ן:נ נתון

סטמצקי
הופשטטר

,.ן:נ  .גלעדי
·,.ן:נ אלקלעי
,.ן:נ

יוסף

יעקב

,.ן:נ מוהר
,.ן:נ איטה

גרטנר

,.ן:נ מנחם הירשאוגה
,.ן:נ אהוד שחורי
,.ן:נ

בני

כהן-אור

~מ ב ח ר ס פ ר י א מ נ ו ת ו ש י ר ה.

~w>"w>"w>"w>"--------------------------

_nד _.ש__· nת_י_מ_ת_ר_ע ·_י_ z n u

ת ןן ~

שקדים - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - -

עהלר שני ביזסליק .שני בשיליק הם כרמ עכשיו עשר אגר·

חת .אחת מתאר לך ז עכשיו אני קרנה שקיק של שקדים
נשנע ליור.ת ואנחנו אוכלים שקדים  ,ומשמינים זמה .זה
בריא ,זה אמכל נפלא.
הוינה ,אי·אשפר למברר את השקדים ,אין ,אין קרבים .זה
לא נמכר .לא הצלחי .ותמיד עודמים בפני שרקת ריקה ! אין
iזמ לאכול ,משמ ,אין לחם .רכבו אי·פאשר לחזור אל ה·
שמק-המעורב ,ה.דאמות האלו כבר אינן ,כבר אי·אפשר ,זר
כנר תקופה אחרת .אחר כך ,פתאום ,נסער לתורכיה ; בתרד·
כהי אזיררים ,נרפים שלמים ,חיים מטבק .והתחילו לגלד

טבק .ויושבים ומשחילים את עלי הטבק על חמטים וחוטים,
ומייבשים אותם · ,רכל החצרות למאות בטבק .רזה מחניק.
רזה לא צמליח .אין .רכל פעם יש פהר פחות ברפת ,ויש לחם
יותר גורע ,ושי בגדים יותר גורעים .הכול ירדד ,ירדד ,ירדד.
זה ממש עלינו על כשדבר ,אתה מבין  - 1אין במה לשלם
שכר לימוד בבית·הספר.
אחר·כ,ך פתאום ,עהל-נכנס איזה ג'וק לאיכרים m ,ם נוסעים
ליפו ומתחילים להתעניין בפדרסים של הערבים .שמה אפנ·
זים יושבים וגרופים כסף מן הפרדסים m ,ם שולחים פרי

למארסיי ,רממארסיי הפרי הולך הלאה ·; רדם ,שולחים אנשים
שלהם ,והם מוכרים שהמ m ,ם חיים מן הפדרסים .גם אנחנו
נעשה פרדסים !  -כל החצרות מתלמאות רחי ירקבון של
לימונים מחרקים - .מתווכחים על המ להרכיב את השא·
מרטי ,את הזן אשר נשלח .לחרץ·לאץר .רככה כל הזמן m .פר·
דסים ,הם הוציאו את הישיוב למרחב .אבל  -זר כבר לא
ארץ חקלאית ,אלה כבר סוחרים ,ר"פדרס" ,רסינדיקאט,
 גונבים גם כן ,המ אתהונוסעים ומוצאיים כסף וגונבים !
חושב !' לא גנבו אז ? גנוב גנבו •
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יכולה לחיות לבדי אבי ברדד לוא אחוש בדידות.
יש בי משחר עשיר כזה ,עולם מלא בתוכי ואיני
 1חשה בשיעמרם •..
יש בי רעיונות רבים .יש בי סקרנות גדולה .אני
רוצח לחדור לפנים האבן ולחשוף ארתח .לראות

מונולוג
של
מלכה קציר

.1950-1948

ח-ש

כת אמני ישראל מוזיאון דיזגנוף ת-לאיב.ב

אני נותנת בפסלי מה שיש בי .ביטוי עצמי .אני
גונבת את הכל מסביבתי .מביתי -מהחינוך שקי·

בלתי .עתים ,אני מביטה באבן ,בצורתה הטבעית
והרעיון ערלה מתוכה .הנח דבר כזה קרח לי
כאשר נתקלתי באבן שחיתה אחר כך לפסל שקרא·
ראיתי באבן הטבעית ,הגסה

צורח של עין .העין האחת ביקשה שאפסל ערד עין.
כיך פיסלתי עוד עין לא פקוחה .רכי איו אנו דומים

לזוג עיניים כאלח ו אחת מבטת ורואה הכל~

חא · n

רת עצומה ראינה רואה דבר .רכי איו מחצית חרב·

וים בעולם נסתרים מעינינו ן עין אחת חייבת לח·
יות עצומה .אנו יודעים חרבה ,אבל~ חרבה איו אנו
.
יועדים . ..

כשחייתי בגן ילדים ,אהבתי ללוש פלסטלינה .חייתי
מביאה אבנים חביתה .אמי חיתת זורקת את ח·

א.בנים שתייתי אוספת בשקידה.
חייתי כבר מורח -ראמא עדייו חייתה זורקת את
אבני.

בסמינר למורים ציירתי .פעם ,בשיעיי אמנות·n,
מורח ביקש שניקח ריבוע ועל זה נשים חצי עיגול

ונעשה קבר רחל אמנו .צחקתי בליני ,מה זה ,קבר
רחל ז ו נטלתי חימר ביד ועשיתי רקדניות .הרביתי
לפסל בחימר .לאחר שסיימתי את הסמינר וחייתי
כבר מורח ,חשתי שחסר לי הפיסול .הרגשתי ריק·
נרת בתוכי -לא עמדתי למעשה במלוא המודעות על
הדבר החסר לי .חשבתי שאולי כדאי לעסוק בחת·
עמלות כדי שאמלא את הריקנות שנוצרה בי ...
אך הדבר לא עזר .אמרו  :לכי לאבני .הלכתי.

,

הפסל שטרנשוס.

.

נתן לי לפסל

ראש .עבדתי שנה ,לפתע חשתי שמיציתי עצנוי.
עזבתי .אמרו לי  :אם אינך חשה  .צורך לפלס אל
תפסלי . ...
ו נסענו ל,אמריקה .באוניה ידעתי שאני ' עומדת לפני
משהר גדול .משהו שחרא נשגב ממני .חיתה זר אוניה
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תתפה בתערוכת "העצירים" אלחריזי ,תערר

טין .ואני מפסלת רעיונות.

1

ילידת

פולין I

למדת יפסול במכון אבני ת"א

:ות שי_קגו ארצות הברית

רגל יחפה ,כומר ודאי יראה בפסל דבר שרנה לחלר·

חיה שם מורח,

בוגרת סמינר לוינסקי ת-לאיבב

•1947

אקדמיה לו<מכות סינסינטי ,ארט אינסטידכ

אני מפסלת רעיונות .כל פסל הוא אמנם פסל בפני
עצמו רכל אחד יכול לראות בר מה שחרא יכול
לראות .אנשים בדרך כלל מסתכלים על פסלים כמר
על כתמי הדיו הידועים  . • .סנדלר יראה בר אולי

תי לן //ביד

ר~יון כחות.

ההר.
שפייי
T T
••
•

r:

חחשגחח .' l

;:זג~ני :

מה יש בה .להיווכח מה ניתן ליצור מהאבן .חרי
אלוהים עשה את האדם מעפר.

מררי לפיסול באמריקה אמר לי שהפיסול שלי הוא
מיסטי .חשבתי בליבי 1אם זר מיסטיקה ,אז · מדוע
לא מיסטיקה יהודית .וכשחזרתי מאמריקה~ נרשמ·
תי לאוניברסיטת בירושלים ללמוד קבלה .ביור-ש

לים לא מצאתי עבודה בהרראה  1ויתרתי איפוא על

תערוכת "אמנים יהודים" סינסינטי ארצודו

רעיון הלימודים  .הפורמליים .אך לא ויתרתי על

הברי.ת

הקבלה.

רוסית .בה הפלגנו .ב (1946)-לפתע תקפה אותנו
סערה .חיה בה ,בסערה הזאת משחו לא נתפס~
משחו מעבר לבינתנו .משחו אלחי .הגלים חיו גבר
הים ,חיינו צריכים לחגביה את עינינו כדי לראות
את גב הגל הנוחת עלינו .חייתי קשורה לסיפון.
לא פחדתי .חשתי שהסערה היא בי ומסביבי ואני
חלק ממנה.

באמריקה המשכתי את לימודי הפיסול .נרשמתי
למחלקת חחימר .אבל תמיד אהבתי את האבן.
אולי משרם ה .לחץ הפנימי שלי ,הצורך לעפול ,ה·
צררך להתמודד עם משהו קשה ·  ...על כל פנים
כאשר נכנסתי לאולם שם פיסלו באבן ,כאשר רא.יתי
כיצד עומדים אנשים נוכח גרשי אבנים ופטישי אוויר

בידיתם  -ליני התכווץ בקרבי .חמורה ,פסל ותיק,
ראה את המבע שעל פני ושאל אותי  :מדוע שלא
תלמדי לפסל באבן  ...מדוע לא ו ז אני אתן לך
א,נו ,אתן לך כלי·עבודה .•.
בחרתי באבן הקטנה ביותר .פחדתי מההתמודדות

עם החומר הקשה .והתחלתי לפסל .אז התחלתי
את העבודה על ח"ראש המצרי"  ...אבל זה לא
הלך כל כך פשוט  .התחלתי להוריד את השכבות
העליונות והתקרבתי אל הפנים ולפתע חשתי שיר·
תר איו לי מה לעשרת .שהאבן לא תתגלח ערד
לעיני .נדמה חיה לי שהגעתי לקצח היכולת .כאילו
מציתי כבר את כל האפשרויות .אז ניגש אלי חמורה
ושאל אותי  :האם את רוצח שהאבן הזאת ,חסרת·
הכוח ,תנצח אותך ז או שאת תרכלי להנשים בה
רוח חיים מכוח הרוח שלך ן את רוצח שהאבן

תגבור עלי,ו אר ~ת על

האבן ...

עליך להחליט ו

המורח הזה נעדר במשך חודשיים ,עם שובר הפסל
,
חיה מוכן ...

אני רודפת כל ימי חיי אחרי השלמות .עדייו לא
מצאתית ,כך אני חושבת ,אולי לכן אני אוהבת
מאוד עבודותיהם של מיכאל אנג'לו  Iשל מור ;
כן ,אני אוהבת פסל ירושלמי אח,ד שמואל בר אבן,

אולי בשל צורותיו העגולות .חו()°מךבח לפסל נשים,

בגרף חאשח יש מן השלמות.
אני מעדיפה חברת גברים על חברת נשים ,רק שלא
ידברר על מכוניות  ...אם כבר חייבים לבחור בח-ב
רה .כי אני יכולה להסתדר לבד ,עם עצמי .אני

הלכתי להרצאותיו של פרןפ' תשבי~ חרא חיה מררי
לזוהר.

•

פעם נזדמן לי לבקר בצפת .קרית האמנים חיתת
אז בחיתוליה .בשעת דמדומים יצאתי לטייל ביו
החרבות-

בסמטאות המטפסות ריררדרת ,בבתי ה·

כנסת העתיקים .על אחת הגבעות עמדתי והקפתי
במבטי את הבתים הדבוקים למידורן וביניהם עצי
פרי משתפלים~ את הר מירון המחבק את הנוף
 .בשלווה נצחית .רוח קלח תחלה מנשבת~ מלטפת
את הדשאים הגדלים פרא .פתאום עלה קול אבוזני.
לא לחש הרוח אלא כקול מעבר לזמן :
ו•אני חרא רב לרריא יצחק בן שלמה הנודד בעולמות
ושב בערבי אל נורי .בפיתולי סימטארת 1על אבני ת·
מרצפת ע-ייפתי מחלך דורות על דורות .ביו חורבות
הבתים ,ברחוב היהודים אחפש תיקון לעול'ם~.

רגע קפאתי על עמדי ואחר הושטתי ידי בכדי לתפוש
בשולי האדרת של החלך המופלא ,רציתי לאחוז
ברגליו בצקות השבילים שלא יחמוק אל הספירות
הערלות לאיו סוף .אם הצלחתי אינני יועדת .אך
בטוחה אני  1כי ספגתי מעט מלחט אמונתו רבידי
דבק מה מאבק רגלד;.

 ,בלי נדר ,כה יתן לי אלוהים אם ערד אלף שנים
אחיה ,באבן אחצוב את הזוהר ולא אשעב

•

פסלים ושירים
ביום חמישי  .כיב בחשון תש"לח 3 •11 •77

בשעה

7

 1תפתח בגלריה ·דוגיתי ברח'
בער•

פרישמן  43תל·אביב תערוכת פסלים ושירים
בעקבות הזוהר של מלכה קציר•

--

שעות הביקור

8-5 , 1-10

פרט לשבתות•

אמנות

כצל אוניפורמות
חדשניות

ל עיתים קררברת מדי הנך ערמד תמה לנרכח איור·
עים

בעניין זה בוליטם שלרשה מרכיבים ההמררים יחדיר ימכלרfן
ארביפררמי משילם המעניק גרשפנקא בררמאטיבית לאנמרת
שתלטנית  :א .הקרראטור .ב .קברצרת אמנים .ג .הביקורת
)לא כרלה( .ניסרו המאחד את כל השלרשה מצרי פער .
עצרם שנרצד בין האדייאררלגירת שלהם על המאנרת החד·
שנית לביד מה שמכרבה בפיהם  :המןצר האמברתי המרגמר
רכיר"ב .לרו,ב הפער הקטן בירתו ביד אידאירלרגיה ליציהר
מצרי אצל אמנים בודדים ,ריש בתרפעה זר כשלעצמה גם

קרת הררתיקה והמרכשרת .מרים טל על התעררכה הניזכרת
  (30.9.77מכל המצרישל גורס )"ידיער nאחררנרת"
בה מצאה לנכון להעיר בשלילה על מרצג אחד בלבד :

שמהר מערו.ד

"העברדה היחידה שאיכזבה ארחי היתה "שתי קרררת עץ,

דברי ההסבר רההערכה  .בקטלרגים רבעתרנרת היומית שבכחבר '

צברערת לבן רארקר .אלר אינן מרצדקרת ,לדעתי~ ,פי הקרי·
טרירנים של גורס עצמו_,, - - ,
לגבי המוצגים מן הקברצה שכתרך המתיארן ,המכרנה "עבר·

את היחירד האישי רזניחת החיפושים אחר חדישרים אמנרתיים

חלק מהקביערת של מרים טל ראילר לגבי הקברהצ "עברדרת
בחלל פתרח" נראית לי התייחסרתה החירבית מנרתקת לבוכרי
עמרכם האמנרתי·ממשי .ריחרק כזה איבנר שמאיר אפילר
מקרם לדירן על הפער  .שבין המלים לבין העמשה האמנרתי
המרגמר .אלה דבריה " :מיכאל גורס 'וראה גחל' ,זה
אחד הסרדרת של הקרמרניקציה שאמנרת מחמיהר ובלתי·
מתפשרת זר מערוות .שלרש היציררת ' -הכריכה'' ,ארגז
לבן' ר'סרלמרת לבנים'  -מהררת ,יחד עם רחבת המוזיאון,
יחיהד סבי:iתית·פלסטית ".אכן ,מי שלא ראה את כל אלה
במר עיניר ,ארלי יראה ארחם כך רק בעיני ררחר !

אף תחרם אחד בתעררכה זר הראוי ל ביקרות ממשית ירתר
רפחרת נלהבת ן

לא פחרת מאכזבת הביקר;ת החירבית בעיקרה שכתבה המב·

סביב שתי התעררכרת של ברישטיין רשל גורס ,מהררים
דרקרמנט מאלף להדגמת קירהמ של ארביפררמירת בחשדברת
האמנרתית הורכחה חרתכת לנטישתר של המהלך האררבגרדי

עזריאל קאופמד
משעממים

האמנם ראויים כל המרצגים של גורס בתעררכה זר לסרפד·

לאטיבים מרגהבים כאלה רהאם באמת לא מצאה המבקרת

באמנרת

הישראלית

המכרנה

חשדנית.

מצב כזה עמררו כמיהה ל"אברת" הצירר האת·
שיארלי כמר שמי ראחרים ,שהיר אמנים מרזרביים בהמותם,

אינדיבידואליסטים ביצירתם ,רממשיכי מסרות הצירר האיור·
פאי החידש ,מסיזן ,בעמלה המאה ה •20-

לערמק.
על תעררכתר של גורס במרזיארן ישראל משמיהע זרוית
לריטה את ההלל הבא ") :הארץ" ( 7.10.17 -
"ארלם בררם ,תרדה לאל ,איבר וראה עצמר מאייר פלירסרפי·
ספררתי .הפילרסרפיה שלר אינה שמתשמת במילים כבאמצעי
מבאר ,אלא נשראת סמלים הלגיטימיים לתחרם האמנרתי
רוק לר .סמלים אלה אינם יכרלים להיתפס בדרך סמנטית,
אלא בהגנה רגשית ,חסרת צררה".

דרת חלל סגרו" ניתן ארלי להסכים מעמדה תיאררטית עם

.

אמנים ישראליים סרבים היר ורצים לרארת חירם מעיד \
המורדה עכשררית של "אופקים-חדשים" ; ריענרן היצירה
 לאהאינדיבידראלית .הירם מברקשת אמנרת חשדה
ממרסדת ,שתרעמו מבלרא ערזה רירפיהי כנגד המימסד ,

זרהי הפלגה מירכית רמורחקת מארד מן הפערלה המשמית

שמצובים לכנים אלה משפיעים על סביבתם .הם אפילר
לא "נוגעים" במבנה הארכיטקטרני של המרזיארן הנשאר
אדשי ל"סרלמרת" ,ל"ארגז" רל"מים" שאת "אברתיהם" ה·
זררמים בעלי המראה הלבן המרקצף ,היינר פרגשים לארוך
מסילת הברזל ,בראנה יררשלים ,במשך שנים וכרת.

האמרנתי באת ,שלמד לאמץ בזריזרת כל "חשדנות" שדןפה.
נחרצה אמנרת פלרראליסטית שתשחרר את האמן מן הצרוד
להשתייר לקליקרת  .אר להתגודד בצילם של "איזמים" ,כדי
שהאנרגהי היצירתית תרכל להירת משרקעת בעשייה משמית,

לדחיסרת אידיארלרגית גברהה ביחס לתעררכה זר גמעי הקר·
ואטרד ,ירבה פשיר ,בדבריר שכתב בקטלרג התעררכה .בקטע

בלתי  .תלרייה בתכתיבים של ראשי קברצרת כאריזמאטיים,
אר במרמחים·קרראטררים של שני המרזיארנים הגדרלים בארץ
שמבניהם מצריים בשימרש בלעדי ,כמעט ,של קברצרת האר·
ניפורמה

המסיים את המברא לתעררכה ננקטת לשרן פיל,סרפית ה·

"החדשנית".

שינוי כזה חירם היגר בבחינת צררך חיוני כמירחך לנרכח
סב.ביקרת המיסרד המהיר של תרפערת חשדות באמנרת
המ,פעלרת ע"י הזגימסד התרברתי·קרתני של החברה השי·
ראלית.

,

בנקרהד זר אני תמים·עדים עם געדרן עפרת כמאמור "האררנ·

גרד

 -אחת ולתמיד"" ,ציור רפיסרל" מס'  ,11כהקשר

למיסוהד של להקת " .כרודת" " :לעתים ,אני חייב להרזות,

I

מיסדה כאן את הפרפ ,אר שמ 11t

ה" eר"e

מיסד את הציר·

גרת " 1
המעיין בדרכה של "ארפקים חשדים" יררחכ בעליל עד כהמ
שקה ההי לקבוצת אמנים זר למסד את דרכה החשדה ,רלמ·
דרת כל הקשיםי שמרו אנשי הקבוצה על אינידבידואליות
ביצירתם.

המימד האדייארלרגי שנתלווה להופעתם ההיסטורית ,אף
פעם לא יצר פער כה עמרק ביד המחשבה רבין העשייה
המאברתית ,כפי שאבר עידם לו הירם בקברצרת הארביפרר·

מיסטיות .יתר על כן ,כל חדשברת מןכבסת היום מהר מארד
לארניפררהמ ,נעשית נררמאטיבית רנרטה להמון לדיקטט

וסמרת צבעוניות
וכתמים שחורים
מסביב לצוואר

-

רוני סומק

בתחרם האסתיטי.

המסרב להשתחרר מן הספרנטא·
ביות ,מסרב להשתחרר מן הצב·
עים הבסיסיים של המדבר שהם

"הרבים" ,יוצרי השיטות הארביפררמיסטירת בחדשנות האמנו·

 nית .הירם כל תרפעה איבדיבידראלית וחשדה באמנרת
) nרפעה "בלתי משתייכת"( מחייבת בסירן קשה לפרוץ את
ה"נורמה" ראילר כל מה ששייר ל"זרם" ,למרסכהמ החדשנית
 מקבל לגיטימציה אפריררית ,מבלי שיןעבר תחילהברצינות חתת שבט הביקררת הארבייקטיבית ויועדמ במיחבן

של נברת רא.מינרת יצירתית.
על חדירת התפיסרת הארניפורמיסטירת האלה למרבית שטחי
האמנרת באץר ניתן אף ללמוד מרשימתו של אדם בררך
שעניינה הבגנה על קרראטרר מרזיארן ישראל ,ירבה פישר
)"דיעיות אחררנרת"" : (22.4.77 ,לא רק המיליונר הישרהררן
חשרב יותר בהיסטרריה של האמבות האמריקנית מחלק
מהאמנים המוצגים במרזיארן שלו .גם הקרראטרר~ השותף

לה nפתחרת האמברתית ,עשוי להירת חשרב מאותם אמנים
שתקופתם מרננת רמפרתחת גם ללא תררמתם .ההגדררת

)אמן ,קרראטרר( אינן יכרלרת להירת בו-קשוח כשהיו".
קיבערת כאלה מעמדיות על בסיס ערני אחד רשרהו את
הצייהר האמברתית עם המתררכים שלה רמתעלמרת מערהכ
הסגולי הבלתי·תלרי·בדבר של היציהר האמנותית .שהרי
קייומת אפשררירת וכרת אחרות לתורך בין האמן הוציבןר,
ובמקרים מסריימים רצוי אף לררתר על המימד השרתני·
השמתרר .מה יפסדיו לאירנרדר ,סיזן ,זריצקי ,סינר ,תרמרקין,
ארו,ר הרפשטטר ואחרים אם ייעדר מתרומתם ההיסטררית

לאנמות המימד החירור של הקרראטררייה ן !

.

צבע של אדמה ,צבע של שמש וצבע של אנשים

דע כמה השתלטה הארביפררמירת על המרזיארנים הגדרלים

באץר רעל מבקרים ומברקרהים ניתן ללמוד משתי תעררכרת

השרצגר לאחררנה  :במרזיארן תל·אביב - ,התעררכה של
נרשיטיין ,רבמרזיארן שיראל  -התעררכה של גורס.

הברר;ה היא

 -פיחרת המרתי בברחה של  .יצירתר האמנר·

• תית.

אשר חיים ביו ארתה אדמה ואותה שמש .אך

אדמה" ,ואחרים.

תעי,י של נרישטיין
בתרפעה ארניפררמית אידיארלרגית דרהמ ניתן להכחיד בדב·

וים הנחרבים שנלרר ,לתעררכתר של נרישטייז במרזיארן

צבעים אלה iן.ינם ,לדעתי ,צבעי הסוואה
ואפילו הריקמרת הבדואיות המצריירות בפסי

תל-אביב .חלק מדבי:וי המברא בקטלרג העניקו משמערת
לתרגילים מחרכמים הוסבירו השיגים שרליים למדי כאמנרת
גבהוה ,מבלי להעמיד את ההסבר ראת מרצו האגמרתי ה·
מרגמו בעימרת אהדדי רממשי זה מרל זה.

המחנק כרוכה בכסירן לצייר מותרלרגיה בדן-

למקרררת הארניפררמיות החשדנית בארץ מצריה בשני מס·
· ,מכים  :בקטלרג לתעררכה של רפי לביא במרזיארן שיראל,
לפני שנים אחזרת ,רבדף הביקררת שהרציא רפי לבאי לקראת

אורך

צבעוניים

ברבים

מן

הציורים

מחפות

אך במעט על הרגשת המחנק שהיא ההרגשה
האמיתית בציורי באשיר אבר

רביע.

הרגשת

אית ,לצייר את האיזון העדין שביחסי החיים

ביו האדם לסביבה ולגלות שזוהי בעצם סבר
בה מנותקת ,סביבה שכמה ק  iימ צפונית לה
מתנהלים אנשים לפי יחסי חיים אחרים.
לרבות מן

הנשים

הבדואיות

שאבר רביע

מצייר יש פנים המכוסות בצעיפים ויש כת·

מים שחורים מתחת לצוואר ,רהנסירן להבליט
את יופי הצעיפים מבליט את הקושי לחש·
תחרו

מיופי

זה.

אופטית

טעות

סים מטילים טילים על המאהל אר טיל מול
יונה מול ראש בדואי וכדי להתגבר על חומרת

ה;עימרת הישיר' מצרייד העימות בצבעים מר·
הינים ,ובכלל ,רבים מן הציורים דומים ב·
אווירתם לארבע שוררת של המשורר עומר

"הרקיע-ים·מעגל ,בתוכו נכאב~ בכמש.

גלי ג'יחרן
התופת

העדן

-

-

בעניין זה נצביע על מאמור של גבריאל מרקד "עערררים
משוגיים"

)"ידיערח

אחררנרת(':

בר

מתמרדד הנרחב

עם

תרפעת "האנמות המרשגית" שבחרך קשת תפשירת האבמות

בארץ רמבקר את הקרנצפטראליזם באחת מנקרדרת התרופה
שלו ,מבחינת ההליך האסתיטי·אמנרתי .תוך כך מתברר
המרחק בין המשירר המושגי·תיאררטי של הקברצרת לבין
יסרד ה"מןרנברת" שחרא בעייתי מארד בשיטה זר רנעדר

טיפה מים דמעות אנוש.

זיק מלהברת אש יסררינר.

רגע לא גאלרהר רגזה רררש"

זר שניתן להפעיל ארתה על אמנים רבים רדרמים לר.

מטן·

,

בציורים רבים כערך העימןת על

 mברת בירתו לישים את ההבחנות המרפיערת בר על תחרם
נ mב למיד של יציררת אמנרת אוניפררמיות ,מסרב זה ,הנר·
צררת נירם ,רכן על הביטחרן העצמי הברטף מכל תג בשיטה

ה'1,קונצפטראליזם" וה  11אוונגרד"

רה מבליטים את ה'הדר הבדואי' ולמעשה
מבליטים כמה לא מצליח אפילו 'הדר' זה ל·

הבד :

התערוכה ה'נ"ל .עירן בכחרב בקטל;ג צמביע על אפשררירת

דרמ n

מתרחשת בציורי דהרות הסוסים אשר לכאר·

מלא את הפערים.

ורגמה לא פחרת מאלפת רארלי אף יסרדית יותר המתיחסת

דף הביקורת מצבעי במירחד על תהליך בהתפתחותה של
הביקררת ההרלכת ר"מתקרנפת" רמסתגלת לארניפורמיות
·מחשבתית-כפייתית .כדי להיררכח כיצד התחרלל שיברי
נררמרת רתפיסרת הביקורת ,מספיק לעיין בדברי שניים אר
שלרהש מבקרים בלב.ד .

כיאם :
תערוכתו של גרוס

אלא שקשה מארד לקבל ארתם כמשתמעים מתרד יציררתיר.
ירתר משהם ברבעים מיצירתר אפשר לקבל את ובריר כנלררים
לה רכמסייעים להבין ארתה .זהוי ~ כמןבן ,נקרות התרופה
במבנה כרלר המברסס על ערכים חמשבתיים רעל ערכים
פלסטיים שאין בינהים קשר אימננטי .כתוצאה מכך מתבלט
בנייד העל "הגרנב את ההצגה" מן הארבייקט האמנרתי המ·
משי .דברי ההגרת של האמן רהסבריר המררים גם מעין
תהציר פילרסרפי מאפיין ,השמייך ארחו לתחום הבורר של
הארניפררמירת החדשנית .זהר החמיר ששמלם האמן .התרצאה

איד בדברים אלה ,כמרבן ,כל בררנה להפחית עמךר מרצגים
מסויימים בתעררכה כגרן " :חלרן קטן כחלחל"" ,ערץו ב·

ב שיר אבר·רביע הוא לכאורה צייר

כתרצאה מכך נפגערת במישרין האפשרריות הארבייקטיבירת

לחדשנות אמנותית ריטאלית ,לפל,ראליזם ולייחוד איברי·
בידראלי .מפליא הדבר עד .כמה הספיקה גם הביקורת הקיי·
מת ,לסגל לעצהמ במהיררת י אידיארלרגירת ארניפררמיסטירת
חשדבירת ,כאילו לא ברתרר לה אלא תחרמי השבח ואמירת
האמן אחר המובילים בראש  :קרראטררי המרזיארבים ואמנים

לערמת הדברים הניזכרים של ירבה פישר ,נראים לי דררקא
ההסברים של גורס עצמר ,ליצירתר ,בוררים רמעניינים יותר. ,

בשיר אבררביע

איננו יודעים ערד כאשר להקת "כוורת" מנגנת "הורה
האחזרת'' בסיגנרן "פופ" ,מי ממסד את מי  :האם הציונות

חרשפת חרקא את הניתרק -המשררע בין מרצגי התעררכה לביד
ד:iוי ההסבר הגברהים רהמןשמים עליהם ,כמרבן ,במקרר
'
זה ,מלמעלה ,תרתי שממע :
"המרתר המטאפיזית  -הררחנית ,האישית  -של היקרם
מתגלמת בעימרת הפיזי  -המשמי ,הארצי  -בין יסרדרת
היצירה לבין יסדררת המרחב המששמ לה חלל-מחיה) ".קט·
לרג·גררס ,תשרי· nשרן תשל"ח מרזיארן ישראל יררשלים(.

•

לררב ביצירתם המשמית של נציגהי.
חשיברת רבה נרעדת למאמרר של ג .עפרת " :האררבגרד -
אחת ולתמיד") ,ציוד רפיסרל נכ"ל( .במאמר יסידו זה ב mן
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זרתי אמנם ארטרבירגראפית ,אן היא כתר:iח
בגרף שלישי ,במתכונת של סיפררמסגרת .הגיבור
הראשי ,המועצב בדמותו של תסופר תזקן אליעש
בן-מאיר ,חרא עולת חדש .בערוב ימיר חרא

טבעות בנשמה

מתכוון לכתוב את " תולדות חייו .אולם שטף
תזכררנרת מציף אותו ,עד שאינו מצליח לעשרת
את הסלקציה הנאותה ,לפי המתכונת שהציב

פרק מתוך רישום אוטוביוגראפי

עלי שנטמן

לעצמו .בפרק זה

מיידיש :

ולם ,עד אותר זמן עדר רחוקה הדרך ,ואלישע

א בן·מאיר הזקן חש כידצ גלי המאורעות מתחילים

לסחרר אותר ולהסיטו ,עד שערד מעט קס ,לא
ייעד כיצד לגורס את ספינת·הסרפר שלו .לאן
שלא יפנה ,שרב רואה הוא את עצמו בעיירה ,בעת ביקור
אצל אביר ,שם ישב בחברת אחיו על הצוקים ליד מפל המים
הרועש ,בערב של שלהי קץי .לא נשמעו הפעם ,כמר לפנים,

שירי איכרים .לאחר הקולקטיביזציה ,ומיליונים של כפריים

שגוועו ברעב ,וקליפות עץ בפיותיהם הנפוחים ,דממו

הכפרים •••

אף העייהר עמהד תוהה ,כמצפה לדבר-המ .על

שני בתי·הספר היהדויים ,כמר גם אלה באץר נולד" כבר

.

הונף

בבתי·הכנסת ,שנהפכו קרדם·לכן למועדונים

וג.רזן ;

ולחוגים דרמאסיים ,שהבם העלו את "החייט המכושף",

"הכנופהי השחוהר" ,וקראו את "האויב שבער" של שרררצמן

הרפשסי : r

ואח "אוקטובר" מאח

"חשדוים יתפקדו תריס·

וים ,שיתשררר לשנים /שמך יזהר ,שמך יבהיר /איפה
הוא האיש ששימן לא מכיר /איפה העירור ,המעז גם עכשיו/
בשלילה להזהיר "!  -ארחם בחי·כנסח סגורים ומחוללים,

לא שימשו אף כמועדונים ; מונחים היו בהם עצי הסקה,
עצים חטובים .ישבר אז שני האחים בערבו של יום בשלהי

דקייסא ,ליד המפל ושוחחו על המחשך שבא לאחר רצח
קיררב (1 ,עיניו של האח לא נראו בחשכו - ,,נבלעו בארפל

הלילה ,אך לפי ידיר שהיו .מחררממרנף וצונחות מיד אל

הברכיים ,אפשר ההי לחשר את התרגשותו הרבה של האשי.

הוא לא הבין אח התנהגותם של זינרבייב רקאמנייב

(2

במשפט ••.
וכעבור שלרהש ימים כבר קרא אלשיע בעתרן האוקראיני

"חארקרב הסוציאליסטית" כי "בימים אלה נאסר אריב העם
המ,שבע ,אחיו של הסופר היירי"  -ואילו הוא ,הסרפד
ישב בכינוס הסופרים ולא אמר על כך מילה .לאחר מכן
כבר קראו לו ,לאלישע אל איגוד הסרפדים ,שם שיב יר"ר
האיגוד ,הסופר גאל,שקר ,ולייזר שניים בעמילי גשם אפורים,
והם הציעו לו לכחרב  -אפילו דף נייר לןב הכינו לו -
שהוא מנער אח חרצנו מאחיו הםררצקיסס ,אריב

העם •••

על כך ענה להם אלישע :
 לא לפי כ mרתי ! המ זאת אומרת ז ~ם אחת ילהד אותגר .להתנער מן האח ,פירשוו ,להתנערגם מאמא ••• רזה לא לפי ברחרחי !

ושני מעילי הגשם האפורים ,בפרצופים המביעים צער ואף
עצב " :חבל ,התבררנו רק לםרבחך" ואצי ...:..והשאירו אוחר
לבדר  .עם יר"ר איגוד הסופרים של חארקרב . ,גאל,שקר.

ברוסית ,תקופת ת"טיתורים" והטרור של ראשית
התבססותו של סטאלין בשלטון .חלקת הראשון
של תאוטרבירגראפית ראה אור לאחרונת

יחודח גוו·אויח

ברבעון תיידי "יי גאלדענע קייט

n

הירדי·שבח·ר ג.

נש~רחינר להוטות !
אויננו מקבצים נדברת,

 mדרים גדולים וגאםי
הנגר.

אשחר שייגזל באה אל החיאסררן הממלכתי היריי ,מארחה
~סביבה "לארמנית" ,המורעלת ביידיש והידות .וכאשר הגיעה
החלטת הורעד המרכזי  :לסגור אח החיאסררן היהרדי- ! -
 .כונסה אסיפת שחקנים .אולם ,במקרם לקבל בברכה אח
המדיניות הלאומית החכהמ והגברנה של המפלגה ,קהמ
שייבדל זר ,המאוהבת בחיאםררן ובמלה היידיח ,ואמהר :
"הרי זה פוגרום בהיודים "! רעתה ,גם יאסרו אוחר ,אח
אלישע ,יזכירו לה דואי אח דברהי אלה .לאן יגלו ארתה
עם ה-ילהד ז כציד ומהמ יתקיימו שם ז צריך היה לעקור
לביררביג'אן ,שו;נ הזמינרהר להתיישב .אולם ביררביג•אן היה
לא רק רחוק ,אלא בעיקר - ,זר .יחרה מכך  :האו לא האמין
בעתידו של האיזרר היהויד .ובכל זאת - ,חושב הוא
 בכל·זאת צירך ההי לנסועחרך·כדי ריצתו הביתה,
לשם .בזנמים כאלה ,סופר יהודי יותר בסרח שם.
אותר לילה אכן הקישו בדלתו .היחה זר נקישה של מיי
שהסמכות בידר ,שבכוחו לצרות ולהעניש .נקישה שאינה
מבקשת ,אלא דורשת ומצררה ; נקישה של חצות ,המבשרת
אסרן ושבר דגול בחיזי ; נקהשי של גזיהר ,שאינה ניחנת
לביטול .ואף שאלישע נשא חבובר ,מאז ילד mר ,הרגשה
של חייב בדין ,רגם גלד עם המחשבה ,שאין העולם חייב
לו דבר ,להיפר  :הוא ,אלשיע הנר עבל החר,ב ואח החרב
הזה לעולם לא ריכל לפרוע ; ולמרות שחיכה והיה מוכן,
ניחרד לאחר אמסרו של אחיו ,שהנה הירם·מ nר באים לאסור
גם אוחר ,בכל·זאח ,לשמע הנקיהש הזאת בדלת ,קפא דמו
בעורקיו .הוא הדליק אח הארד וראה  :פנהי של שייגזל
כלא היו  -פנים חירורים וקרים .וכמר תמי,ד ברגעים גרר·

ליים כאלה ,הרי כל המילים והניסויים המוכנים מראש,
נעלמים ונאלמים ,ראם כבר באים אל דל-שפתיים ,אין יכולת
לבטאם.

אלשיע פחח אח הדלת .על הסף עדמ אחד משני הבלשים,
במעילי הגשם האפורים .הוא חיוי כמכר וחיק .באורה
הקלוש של נ,רת החשמל בפררזדר,י נארה חיוכו כחיוך

של רצון סר,ב ואפילו עם קררםרב " של עצב " :סליrזה על

ההפרעה ,רעל שהערתיד באמצע הלילה" .אולם לאחר רגע
של שחיקה ,כמי שרצה קודם לשבוע וליהנות ממראה עיניו
מוכרח ההלם והקרועות לרווחה ,מחוסר האונים ותחושת
האשם שבר ,אמר הבלש הבכיר  .:הוא מבקש מהחבר אלישע

שניהם שתקר .אלישע יעד שב·נ.ק.רר.ד 8 .מצריים כל מאמרי

להיכנס אל השכן ,המשורר האוקראיני איבן קאלירניק •••

ופאילו

אלא באר לעקור אח השמורר האוקראיני איבן קאליוניק,

הביקורת גזל ספרר הראשון ,המוערך כספרות בורגנית,
כלאומנות בורגנית ,כצער וקינה על שקיעת עיירת·הסר•n
וםי ,כפסימי.זם אנסי·מעמדי וכראיית

שחוררת•• :

התנגדות לשמטר הסובייטי .אך הוא גם דיע " היסב מדוע
נחרצה לדם ..התנערותו אמחיו .הוא ,הסרפד ,היה נהפך בכך ·

לעד המרשיע ביותר גנד אחיו .הם היו מנכיחים לו מייד :

הנה ,רואה אחה ,אפליו אחךי שלך מרקיע ארתך ,אריב

העם! •• •

.

אלישע חיכה שגאלרשקר ישמךי את שיחתם שנהילו קודם,
אך הלה ישב בראש מררכן רשרםם בעפרונו :פ.קחרת עם גגות

קש

מרוסים • •.

.

שני הסופרים ישבר ושחקר .ללא ימלה נפרדו ושרב לא
נפגשו לעולם  :כעבור זמן קצר הוציאו אח יושב הראש
של איגוד הסופרים בחארקרב ,גאלרשקר ,מן המפלגה הווא
נספה במחנה ריכוז.

הביתה הוא כבר לא הלך ,אלא ץר .חושש היה שמא יסארו
אותר בלכתו ברחוב ,ולא יהא סיפק ברדי להיפרד מאשתו
ומילדתו בת הארבע .לכשיאסרו אותר ,מידי יגרשו ארחן מן
הדירה שבבית הסופרים .הבית נמצא ברחוב הנושא אח השם

"רחוב הסופרים האדומים" ואסור יההי הלן לגרר ברחוב

זה ;

 -מאורע משנות השלושים

להילוות אליו ולהיות נוכח בעת ביצוע כמה עניינים פור·
מליים קטנים .רק עתה הבין אלישע ,שלא אליו באר עתה,

כעשב בר מן האדמה .ואילו על הסרפד ההירדי·הלארמני·
הבורגני מצררים בינתיים לברא לראות וללמוד לקח •••
בעוברם בפרוזדור ,וכבר ללא אוחר חיוך של רצון סרב
ועצבות על הפנים ,לרחש על ארזנו ,שאל הבלש את אלשיע :
 אולי חשבת עדר פעם ז איד לי המ לחשוב ערד פעם .איד זה לפי ברחרחי.האיש במעיל הגשם נעצר הופליט לכירון הנורה :
 -מיד תתאזר בכוחות - .ופתח אח הדלת בדגלו.

בחרך החדר ,מתחח לגרהד החיוורת ,המאירה בחרסי הלהם
האדדממים שבחרכה ,יושב השמורר על השרפרף ,שערותיו
השחורות מסורקות למשעי ,לבשו כחונת לבנה רקוהמ,
השרוכים האדומים של הצווארון קשורים ,היידים הלבנות,
הצעירות ,שזה עתה אך החלו ל:געח בחיים  -באדמה
ובשמיים  -שמוכלות על החזה ,העיניים עצומות ,כבר·מינן
שמקומר

ב  rהאיקונות•< .

מאחורי גבר של קאלירניק עודמ איש בשינל ארוך עם שדים
כחולםי ,רגם כרבעו בעל פסים בצבע חבלת השמיים .מגפיו

הן יחישבו "אלמנטים אפלים"" ,מספידי הלאונמות הבורג·
בית" .ונוסף לכך ,הרי אשחר שייגזל ,גם היא חשודה :

פשרקים בצררה חבהרמניח· nרצפנית ,דייר על המחניים ומן

שחקנית יידית ,בוגרת סדנת החיאםררן "ניצנים אדומים",

]ןחן
"על

הנרתיק הפתוח נרצצת קחו השחוהר של האקדח .זהר ברנש

מאותם לןמפן•פןןלסארים ,אשר בעת ",פ,א"],ה (D
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נתעורהר בויל משנחה ,עדיין אינה מבינה המ nמmס
כאן ,מדוע התפרצו כך באצמע הלילה אל תחום הפרס
שלה .צעיהר מאר ...,,זה מקרוב חיתה לאם .עודמת לדי
'החלון ,שערותהי ;י:זשחרררח לא מסורקות ,אוחזת שבתי דיהי
אח החלוק שלבשה בחרפזה ,ומביסה בהישחארת על השדםי
הכחולים המתנועעים.
אלישע מהלך בדמהמ ביד החפצים הפזורים על הוצופ~
כמר ביד מתים .הוא ניגש ונעמד ליד החלון - ,על המ
לשבת ,אין בבית .שני כסאוח בסך·הכל יש כאן .על אחד
המם יושב המשורר האסיר ,ואילו על השני ,ליד ערסית
דח,ינרק ,מונחים החיתולים " .אשי הבולשת ,בנראה החוקר,
ניגש אל העיקר ,אל המ שצריך להצביע ולהוכיח חא
השאמד - ,,אל הספרים ,המצריים כאן במארח  :על מדימ
הץע ,השעויים מקשרים מחוברים ,מונחים לע' הרצפה ,לע
גבי עיתונים פרשוים ,זרוקים בכל הפינות ,כאליו רiזצ
השמורר הצעיר ,אשר סבל רעב במלוא · מרבן המילד" הלב·
טיח עצמו במזרן רוחני לכל ימי חייו .תחילה ערד עקב

אלישע כיצד מדפדף הבלש בכל ספר ומניח הצידה אותם
ספרים

שמחבריהם

התאבדו ;

הוא

כן

מניח

שם

אח

ספריהם של אלה שנאסרו ,ושל סרפדים אוקראינים מהגרי.ם
והנה הוא מתחי'ל להניח הצידה גם אח ספריהם של אוםת
סרפדים  .שמתהלכים עדיין חופשיים  :זאגרל  ,סרבצ'נקר,
יאררשנקר ,קרלשי ,קצירהב ,קאסינקר ,יאלרוי ,ספר השמלים
"חזיירם על האלון" של פילינפקר ,רגם ספרון של אכסןו
ריקי  -כל אלה נאסרו זמן קצר לא.rור·מכן והוצאו להרו~
במחנות.

אך במיוחד שחמ הבלש כאשר מצא אח הספרים האבים :
כרך גחל ,כבד ,בכריכת ערר רעם אבזמי כסף" - ,חיהים
של הצארים רהקייסרים הרוסיים" ,רכן שני ספרים שמל

ההיסטוריון האוקראיני גררשבסקי,

-

"חולדות העם ה·

אוקראיני" ר"תרלדרת הספרות האוקראינית עד המאה ה·ד",1
 ארצד של פולקלור אוקראיני של ארחם זמנים .אח שלושתהכרכיtנ הללו הוא מסר מיד ללובשי המדים עם הפסים
הכחולים ,בחיוך אמיתי ר mב .הרי זה בידוק מה שהוא

צריך  :קונטר קרנסר·ררול,ציה ,חולדות הצארים ,המנונים
לכברד המרנארכיזם ! שימחה יחהר שמח הוא על ספריו לש
גררשבסקי .היסטוריון אוקראיני זה מוחרם ואסור

בקירדאJ

אח שמר מותר להזכיר רק כאויבו המשובע הוחריף בירתו

לש העם האוקראיני .גררשבקי ההי בין מייסדי "הברית

לשיחורו אוקראינה" ,שימש כירשב·ראש של המועצה ה·
לארמית המרכזית.

אלישע עומד ליד החלון הלילי·המכרכב רכל דמיו רותחים

בר מזעם ומצער אין·ארנים .כך ינהגו מחר גם בר ,יהפכו אח

הבית ,ימצאו את "תולדות העם ההיודי" של דרבנרב" ,יהויד

ועולם" של ' Tיסלרבסקי ,אח "שבחי הבעש"ס" ,מעשיותוי

של " נחמן מבצרלב .רגם אח פרקי הרואמן שלו עצםר,

"שקיהע" ,שם הולך דיידר .ביער עם ערב ,ושומע חמרך

מעמקי העיר:

-

מת הצוק
מת הצדק

הגדול :
הגדול :

ההיודי הקפוא חש פתאום חרם ונתקף

בצמרמורת :

האמנם

שיקע העולם בסומאה ,בפשע ,ברצח ,היהפוך העולם לסדרם
ועמודה  ...ובלש זה ,במעיל הגשם האפור ,יחסם ערד
וימצא אח שידר ,המתחיל

בשוררת :

"על סכין השחר לא תזרח השמש,
עלי דם הלילה לא יצמח דגן••• " 1
רגם היא ,שייגזל ,תעמוד ככה כשהחלוק שלה לע הכתפיים,
רגם ילדתו תשין כך רירה הקטנה משוטת מבעד לשליב
העמקה של עריסת הברזל .גם אצלו בבית שני כסארת בלדב.
בביתו איד אף לא שולחן .הוא כרחב בלילה ,עם תריסים
סגורםי ,על ארן החלון ••• -רותח ובוער בר הזעם  :עליהם

לאסור ולהגלות את כל הסופרים ,לעקור אח לשרנו של הע,ם
כדי שלא יס e,ר ולא ייכתב ,כדי שלא ייוודע לעולם על
ארחם מיליונים של איכרים שנספר ברעב ,בכפריהם המתים,

הוא עצמו ראה במר עיניו אוחר ערב ,לאורו של השלג

מ:,פה הירח ,כיצד נער צללים שחורים ,ספק חיים

 -ספק

ר:פ.ת  iשל מנהל בית-הספר ההיויד ,שבביתו היו מתאספים הצהדי ,נותרו ללא עבוהד ,ובכל פינת רחוב צעקו :
מתים ,על פני השלג הנרץצ ,נושאים מן הגרנות ,גברםי,
 .נשים וילדים קפואים למרוח ,וזורקים אותם אל חון מחזילר,ח
הברנדאים לשבער ,ונהנים מקריאת י.ל .פץר ,שרים ודמקל·  .המ נלחמנו ,אחים ז ואירש רררלרציה  Iבוז להמפכה "!
מים שירים כמר :
בעל השינל השני חיסם במסירות בתרך הארון ,המצוב על צוליל הגרויות כבולי ץע יבשים .אוחר זמן הוא ראה גם
ךכ הולכים אנחנו
לבנים ; הוציא וזרק על הצרפה כ? המ השהי בו .את כלי
בעייהר ארשאמיר ,ה mק מפסי הרכבת ,ביד עירות פרלסהי
בשיהר

המיסה עמך ופיזר.

וריקודים

אשחר של המשורר ,בת עניים שמוצאה מן הםבחירח ,אלה
אשר לניד הבטחי להן אח הנדג.ח הדמינה ,היא עדר לא

יהודםי גדולים אנחנו,

 1מנהיג קרמתיסםי ) ,(1934-1886
ביררו .נצרח ב .1.12.34-

מרלש גרוזהי -וחבר הפולים·

בעקבות רצח זה החל סםאליו במסע

"טיהורים" וחיסלו הוכתי של יריבים רקרמרניסםים חשדוים כ·
שני חרבי הפלריםביר.רר ,שתחילה תמכו בסםאלין ,אולם לאחר

n

שהביעו הסתייגות משיםר יר ,האו רא,שימם בםרצרקיזם וכשמפם

ראוהו הם "הדור" הואצוו להורג.

18

ס~cםלין.

(4

"סוסים",

2

" (3רח :

"השמרד לעניני פנים"

-

הונשםהר החאשית בימי

מנהג נרצרי·פרררסלבי ,להנחי איקונות לש קחשםי למארש mי

המ.n
 (sר"ת :

"הדמיניות הכלכלית החשרה".

 nכרניn

את כלכלח ברה•וני ,שנהרסה בתקופת מלחמת

רב r

האשוחים היררקים·חמיד ,כי גם שם ,בעיירות הללו,

מתים היוידם מרעב ,נחירד זקנים וילידם .רגם דם ,.כםר

הכפריים ,נרשמים תחח

הדיאגנוזה :

דיססררפיה

שנתיים ,מן העיירה ארשאמיר ,אשר ירשב·הראש של המר·
עצה העירונית הוציאו מביד הסמרטוטים והרימו כנגד החלון:

התינוק ,שעורר תלוי מעל עצמותיו ,קרן באורו של יום
חורף ,בצרהב שלא מן העולם הזה .הנה דמוע ולמה צריך

שנרעוה להבאיר

רא,ז m

ים.

••• 8

לעולם לא יסור מלפני עיניו מראהו של ארחו ליד כבן

(6

הפרעת חליוף החומרים בגרף ,עקב  n·nnזרגר"

לדג.לות ולהשמיד משוררים וסורפים ,לעקור את לשרנו
של העם ,לחטוף את העט מידר ,שלא ים  e1ר לעולם מה
קררה ומתרחש

כאן.

הבלש מתחיל להמר ; כבר לא מדפדף ,אלא מביט בשער

הספר כי בחלון ערלה כבר אודר של השחר ,וכמר כל רוחות

הרפא~ם של הלילה ,שדים רמראין בישין ,לכשמתחיל להאיר
השחר ,מתקפלים ,מסתלקים ונעלמים .בעלי הפסים הכחולים

ברשאים מן הבית את הספרים החשוידם ,עדרת לפשעיו של.

המשורר ,ואילו הוא עצמו ,איבן קאלירניק ,אשר כל הזמן

..

ה סי פורת

-

הצעירה"

לפני שלושים

שנה

ישב בעיניים עצומות ובדייים משוכלות ,כמי שמקשיב כיצד

מתנגגן ורותח בר שידר האחרון - ,צירן עליו לקרם רלהת·
לבש - .הוא קם ,לבש את מעיל הצמר השחור ,ניצב מול

האשד" אשר עהדמ עדיין לייד החלון ובידיים ערומות אחזה

ראובן קריץ

הסתייגויות ומסקנות

את · החלוק ,שלא יגלוש מכתפיה ,קד לפנהי ואמר לה :
"תא עיניך אלה אקח עמי בדרך" ,לאחר מכן נגש לעריסה,
כרע על ברכיו ,התכופף ונגע בפיר בידר המושטת של

עם התקרב "יום הז,זרלדת" השלושים של המדינה,
מבקשת רשיהמ זאת לסקור את הסיפורת של
מה שכינינו אז השמרמת הצטיהר שמלפני שלו·

התינוק ••• אך מידי קם מעל הוצפו" התיישר ויצא בהמירות
מן הבית .יותר לא ראהר איש.

שים שנה

עכבור שנים ,לאחר מרתו של םסאלןי ,סיפר אחד מאלה
ששרדו ,כיצד הובילו אותר ,יחד עם מאות אחרים ,בארניית

משא ,רגם המשורר איבן קאלירניק היה בינהים .הובילו
אותם ,חצי·מתים ,אל מפץר נאגאיירר ,שם הררידרם על

החרף ,שבר שררה קרת אימים ומרבית האסירים מתר שם
על החרף ' בלילה הראשון .בינהים ,גם השמורר איבן

קאלירניק ',במעילו הקצרi ,דשחרר ,על גבי הכתובת הארקראי·

בית הרקומה ,ויחד עם המשורר קאפו אותר לילה גם עינהי
של האשה רירו המושטת של התינוק ,אשר לקח עמו ל·
אותר לילה החליטו אלישע ושייבדל לעבור לקייב ,להחליף

.

דרך.

את דירתם ,עם המ שיזדמן  :מרתף אר חדר·עליה .לברוח
רלהעלם מחארקרב ,להימלט לשם ,אל הבירה החשדה של

אוקראינה ,להיעלם לזמן·המ מעיניו של היינריך יאגרדה
שמנה מקרם משנה מזל ! שם יוצאים עדיין לארד העיתונים

,7

היידיים ,קיימת הרצאת הספרים ,שם מתגוררים מרבית הםרפ·

יום הידייים .שם גר איבן קרליק ,הסרפד המפורסם ,ירשב·ה
ראש של איגוד הסופרים האוקראינים ,חבר הררעה"מ ,חבר

המשמלה הסובייטית הראשונה באוקראינה ,קונסול בריה"מ
בקנהד .איבן קרליק זה דיבר במילים כה חמרת על ורמאן·
הכפר של אלשיע ,בכנס הסופרים הכל·ארצי הראשון ב·
מוסקהב .לפני שנה בילה אלישע ברקד קיצי אחד אדרך

בחברתו של קרליק ,הרי הוא ירבה יראלס ,בנר של המלדמ
שמפולה .ההי זה בקאמניץי·פרדרלםק .קרליק הרכיל אותר
אל "המבצר" וביידיש 1רלינית·עםיםית סיפר לו על הפרג·
ורמםי בפרזולהי ,בעת מלחמת האזרחים ,שם מילא הוא
תפקידים אחראים .קרליק אף התכונן לנסוע חיד עם אליעש

לערב ספררתי באררינין ,עיירה על גנרל רומניה ,שם עסקו
היוידם בחקלאות ,מטעים ,מלאכה ,קיימו בתי·ספר יהודיים,
אבל פתאום ,הרבה יותר מהר מכפי שסבר קרליק ,בא
לקמניץי·פרדרלםק הזמכיר השלישי של הורעד המרכזי ,ה·
ממרבה על כל חיי התרבות של אוקראינה ,פרפרב ,ויחד עמו

המפקד האגדי ירבה יקיר  -שנהים נאסרו והוצאו להורג
כעבור זמן קצר  -ולערב הספרותי נסע אלישע לבדר,
בכרכהר ,בדרך השדות ,כינרת התבואות המתמלאות חיים,
נריח הנברנג דובש טיר ,רהעפררנים פוצחים ברינה בשמים

איד לכנות

-

נסתיר שנת

את  11המשמרת

11

קראו להם דור תש'' ,Mאבל הם לא התחילו לכתוב לא
בתש"ח ולא כתבו בעיסר על שנת תש"ח .דרםכ גם לא
השתתפו בפועל בקרבות תש"ח ,והציבור  -ואפילו המבק·
וים  -בילו אותם ערד קררם לכן ; קראו להם דור הפלם",n
אבל דרכם לא שרתו בפלמח ; וקראו להם דור באץר על שם
האנתולוגיה שיצאה בשנת  58בספריית פועלים ,ואשר
כרכה לראשונה יחד רבים מהם ) 18מספרים ר  11-משרד·
וים( ; אך עורכי האנתולוגיה כללו בה סרפדים אחדים
שבוודאי לא נתחבנו בארץ  -כגרן אבא קרבנו ,שעלה
בגיל  - 27ומאידך לא הזכירו רבים ,שמבחינת הבירגראפיה
שלהם בהחלט זכאים היו להיכלל )כגרן  :אורי אבנרי ,יצחק

עממיות

ומספר

ברצינות

גמורה

אזורת

סוסיו ,

כצוהר "לגנטית"; גם היום זוכים הם בפרסים הראשונים
כתחרויות הארציות .ברדירני  8עצמו התפעל מםר'םיר .והוא
מספר על יריביו ,אשר לארד היום גנבו את רגלו השמאלית·
אחורית של אחד מסוסיו ,אווזרת אביר ,שזה שלרשים שנה
משמש רכב עצל רברנר·של· לם - ,לפי הרעמים מזהה
הרא את נסיעתו של אבא .כשהוי עדיין חי ,היה אבא כותש
כל ליל שישי ,בעלי ומכתשה ,קמח·כר~;:בים לשבת, .

1

דרי ,דיר סוסונים,
דיר ,דיר בשדרנים.

אל נא תעמדו דבךר,
רוצו ההרה ,שם על ההר
עומדת אסתר שלי לבהד.
אסתר עומדת ואברהם הול,ך
אנ mם שלנר אבינו ! ••.
 שומע אתה ,רבי סרפד היקר ,המ זה היה אכפת לו לאלו·הים ,לו היה מחלףי לי את שעדרת השיבה שלי ,לשערות
שחורות·מקררירת ? דיר ,דיר ,סוסונים שלי !
הוסופר הזקן אלשיע ,ברכה בר ליבו עתה  :אי ,אי ,דברנו·
של·עולם ,אבינו המתוק ,היכן הם העגלונים של,ך יהודיך
הלבביים ,עם שחמתם העצובה ועצבונם השמח ,הא ו •

 (7ארש ה·נ.ק.דר.ד .אבותן השנים.

(8

מפקד חיל·הפשרים.

1,

שירה
בלהיו "ורנית" הר' פשירןוב  ,43ת' ,Wםל' 23 75 86

 .4בקיץ שנת  45יצאה החוברת חשביה של "ילקוט ה·
רעים" ועוררה תשרמת·ךב רבה גבלל שני "סיפורי שערר·
דיה" שנכללו בה )"הגימגרם השני"  ,לשמיר ר"ליל סתיו"
למרcכנזרן( ונסתיר  45באה בעקבותהי החוברת השלישית,

רבה המניפסט "עם בני זרדי" לשמיר ,שהציג את אנשי

החוברת כחבורה בעלת אידיארלרגיה.
מי הם הסופרים שמדובר בהם
עד שנת ? 47
במרכז תשומת הלב הציוברית עדמו משה שמיר ויגאל '
מרסנזרן ובעיני המבקרים  -גם ~זהר םמילנםקי .הינה שרב
מעט "םטאטיסטיקה" חלקית  -על פי כתבי העת הנ"ל -
כדי להדגים את פרסומי המחברים השרבים מבחינת מספר
פרסומיהם בתחום הסיפורת והביקורת .כל המספרים מתיח·

זרובבל גלע,ד שבוודאי "שירי" למשמרת זאת ,שהלוא הוא
ערך את "ספר הפלמח" ונכלל בקוץב "זרד באץר' ',נולד

ב  ,1912-עלה ב  1922-ופרסם את סיפורו הראשון ב 1929-
ב"במעלה" .זאת כמדומני הסנונית הראשונה ,שעדיין לא
הביאה את האביב .מאמצע שברת השלושים מרפי ים סיפוריו
של בר·ירםף )נולד  (, 1912כעבור שנה מצטרפים סיפוריו

םים לתקופה שעד דצמבר •47

v

םםפר

שהנה

נשהה

םמפר

הפםרדםים

1937
1938
1939
1940
1941
1942
ולפי

2
9

1943
1944
1945
1946
1947

4

6
8

--,

14
24
49
74
114

9

כתיב·הטת :

"שממר"

-

"גלידנרת"

-

"האץר"
"דבר"
"במאבק"

83
50
46
40
26
14

"מבפנים"

"ילקוט הרעים"

"במעלה" )חלקית(
"על החומה"
"מחברות לספרות"

-

יגאל קחמי
רן בן·אמץר

!תן שחם
אהוון אמיר

-

מתי מגד

יצחק אורן,
חיים ברנדרריין

מנחם תלמי

יוסף אבן ,פנחס שהד וראובן קרץי - 2 -כל אח.ד כן יש
שררה ארוכה של מי שפרסמו רק סיפור אחד עד סוף שנת
 ,47נגדן  :בנימין גלאי ,אמיר גלבוע ,צבי זרירי ,שבתי סבת,

,

פהםררםםי

יזהר סמילנםקי
אמצהי בדלם
בנימין תמוז
אהוון מגד

7
7
6
5
5
5
5
3

היודה האזרחי

אנשים ששוחחתי איתם .נראה לי ,שמספרי הפרסומים שא·
גיא להלן מאשרים התרשמות זאת ומסבירים ארתה.

מכריע את המסקנות המסתמנות עד כה .המספרים כוללים
פרסומים ספרותיים )סיפורת וביקורת( של סרפדי המשמרת
רעליהם :

ידד שיף

25
22
20
19
16
14
13
13
11
11

רדדי שחם

8

יגאל מדםנזדן
שרשנה שרירא
יהודית הנלד
שלמה ניצן

חוללו את התחרשה ,שהינה ערלה על הבמה "משמרת" חד·

בה הבאה  -תמרנה חלקית ,אמנם ,כי נותרו כהמ כתבי·
עת שלא  -בנדקר ,אך אני משער שבדיקתם לא תשנה שיברי

שז.ה שמיר

34

מדרכי סביב

9

r.

של יההדו האזרחי .ב)  (, 1920כעבור שנתיים  -סיפורי
שרשנה שרירא .ב)  (1917ויזהר םמילנםקי .ב)  (1916רכן

בדקתי עד כה  22כתבי·עת ומאספים ומהם מתקבלת התמר·

44

עשר"(,

מתי "מתחילה" המשמרת ?

מעט "סטאטיסטיקה"

התפרסמו הסיפורים

בעיקר בכתבי·עת

ר"גזית"( ,ואילו מ  44-הם נדפסים במוספים לספרות של
היומונים ,שהיגיער אל הקהל הרחב·.
 •2באותה שנה נדפסו כהמ סיפורים שחוללו שערודיה,
כגרן "ליל שרב" ליגאל מרםנזרן )  (, 6,44ר"העיניים" ר"שלג
על המרחרקה" למשה שמיר ) (. 3.5.44
 .3בעקבות זאת נתחרללר הפולמוסים הראשונים )מכתב
גלוי למשה שמיר מיעקב מלנין ,דברי פולמוס של מאיר
יערי עם משה שמיר בעקבות סיפורו "הקילומטר השניים·

אחריה.

"גזית"

סדנא וכתיבה יוצרת

•1
השיגיער אל חרג קוראים מצומצם ,יחסית )כגרן "גלירנרת"
עד שנת

בדלם ,חיים ברנדרריין ,יהוהד האזרחי ,ישראל וכסלו )פרציו(,
בררך נאזל ,עמרם קינן ,יגאל קמחי ,יורם קנירק ,ראובן
קריץ ,פנחס שדה ,מידר שיף ,שרשנה שרירא  -רערד(•  .לכן
נראה לי גם השם דור אבץר לרקה בחסר ,ועצם השירך
ל"משמרת" לפי מקרם הליהד רגיל העלהי עשוי להיות שנרי
במחלוקת .אני מציע איפרא ,לקרוא להם םרפרי ודר האמבק
לטצואמת ,ולכלול תחת כותרת זאת כל מי שהתחיל לפרסם
סיפורת שנים אחזרת לפני מלחמת העצאמות ושנים אחזרת

הבם השן .העגלון שופע בדיחות פקחיות ראמררת·כנף

הססאסיססיקה :

מכמה "גורמים" ~אינם מסתברים מתוך

אורן ,יצחק אררפז ,אהוון אמיר ,יהרשגע בר·ירםף ,אמציה

שה .הקוראים התחילו לחרש בכך כמדומני בסוף שנת 1944
ובמשך  - 1945זאת לפי מיטב זכררני ,ולפי זכררנם של

מאווררת המלך .בזאת יכלו להררכח אפילו "הסרפד' ',לפי
ראשיהם הנשיאים ,מן האופן שבר הם מושיטים את רגלהים

הבאנו את המספרים הנ"ל אגב הסענה ,שאת ראשית המש·
מרת של סרפדי זרד המאבק לעצמאות יש לראות  -מבחינת
תחושתם של הקוראים  -בסוף שנת  1944ובמשך שנת
 .1945מסקנה זאת מתבקשת מן העליה התלולה והרצופה
של פרסומי הסרפדים בני המשמרת החל בשנת  ,44רכן

ן

הששמיים .על המושב הקדמי ,פניו אל אלישע  -הסוסים
רצים מעצמם רצרנפים מן הריחות החמים  -יושב ה'עגלרן,
לאחר שלגם עם 'ה'סרפד" כוסית נהא ,לחיי האשה והילדים,
לפרנסה ולישעוות ובחמרת להידוים ,קינח בתופינים רבדרב·

שמוצאם

רק כאיור.

•47

סיפורים "המחופשים" כרפררטאז•רת של אורי אבנרי .ב)
 (1922בחתימת "יוסף ארםטרמן' ',רעם תחילת שברת האר·
נעים נדפסים גם סיפורי יגאל קחמי .ב)  (, 1915משה שמיר
.ב)  (1921ומידר שיף .ב)  (. 1917אבל כל אלה עדיין לא

זבנים אחימם·עםיםיים ,המתבקעים בפה ,ערד טרם נגעה

אין צררך להסביר ,שבספרות האיכות עיקר וחשיובים "כמר·
חיים" עשויםי להסעות ,ובאמת לא הובהא הסטאטיססיקה
 -החלקית עדיין  -כדי להסיק מסקנות "זמעירת' ',אלא

נתן יונתן ואברהם

שאנן,.

תמונה שרנה לחלוטין מתקבלת ,אם נבדוק את מאמרי הבי·
קדרת שנכתבו על הסופרים הנ"ל .כאן צועד בראש יזהר
םמילנסקי  :עד סוף  47עסקו בר  24מאמרי ביקורת ; אחדיר
 מדסזנזרן ) (10ושמיר ) ; (8שרשנה שרירא והיוהד האזרחינזכרו כל אחד ב  3-2-מאמרי ביקור.ת השאר  -אף לא

,

באחד.

מספרים אלה רכן רשימת השמות אינם מלאים ,רכן יש
לזכור ,כי סופרים אחדים השייכים לזרד המאבק לעצמאות
החלד לפרסם את דבריהם רק לאחר תחילת  1948ולא נכללו
איפדא עדיין בסקר )גנדן חברך ברטוב ויונת ואלכסנדר

סבר( ;

אחרים לא נכללו ,משדם שהם מהדרים כל אחד "בעהי מירח·
דת"

)כגרן יהדשרע

בר·ירסף

אד

ור-חהמ חזנרב אר אורי

אבנרי(.

מתי גילו המבקרים את סופרי דור המאבק
לעצמאות ?

10
9
7
7

המסכמות את הישגי הספרות

5

העיתונאים' ',למשל ,לשנת תש"ב ) (1942אנשי "השממרת

ואלה הם שאר כתבי העת והקבצים שנבדקו ונצמאו בהם
רק ארבהע פרסומים אר פחדת " :מאזניים" )  ,(4שנתוני
"דבר" ) (,4ספר השנה של העיתונאים )" (, 3אופקים" )(,2
"דבר הפועלת" )" (, 2השומר הצעיר" ) " (,2מעט המרבה"
)" (, 2עמיר" )" (, 2בין מלחמה ושלרם" )" (,2הפועל הצ·

המושג

"ספררת

ושמדת נדרפים,

צעירה"

כגרן "המשמרת .

הצעירה' ',מלווים את הביקורת מאז כתב ביאליק ב 1901-
את "שירתנו הצעירה" .בדקתי אחדות מן הסקירות השנתיות

הצעירה"

הם יעקב כהן .ב)

ברכה חבס .ב)

(, 1900

העברית :

(, 1881

-ב"ספר השנה של

ארי אבן·זהב .ב)

(, 1899

ש .שלרם דארהי  ,סבקאי )שנהים ב.

 (. 1904בשנים הבאות לא מדובר ב"שממרת הצעירו ",כלל.
בתש"ר  -למשל  -נאמר :
 nפרוזה העברית לא גילתח קווים מיוחדים חדשים בשנת תש"ח,
מספירם חדשים לא הוציאו ספריחם בדפוס,

עיר" )" (, 1דברי סופרים" )(. 1

.,,

 nפרוז n

 nעברית

, -,
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שופטן( •••

זר

רק פה ושם נעשה סכיון של סטיה גששנית של סופרים צעיירם,

או

החדשה סובבת במעלג הדרוך ע"י גדלוים )ענגון ,הזז,

לו

שנלכדו אם ברשת האוצרל של הריאליזם הא"י החדש ,אן סטו
אל התעלומה ואל כוחות שמעבר

להברה •••

בסוף השנה הופיע

הצ

ספר פרוזה קטן מאת מספר צעיר ס ,יזהר "באפתי נבג" שמן
הראוי לברך

כעבור שנה,

עליו •••

בתש"ז ,נאמד :,
o

נתלוו אליהם )אל הוותיקים< נם במה מסופרינו הצעיירם ש ר

סמו סיפורים גדולים ונובילות שאיר לפסוח

משום בשורת עידוד

•••

עליהם •••

המפכרסת לעינינו בבל און

היצירה •••

על מגבת ושמתזפת .הוא פונה אלהי .הבחורה מתעלתפ
ממנו .הוא מחייו לעצמו .ככה זה בהתחלה .הוא ידוע .אחו
כך הוא לוקח אח כף יהד ואומד " :בראי מרחק ,מה שאני

אך כשבעל הסקירה בא להזכיר את שמותיהם של הצעירים,
הוא בררך יחד את ראובן ראלנדרד .נ)  (1899שפרסם אז את
"כי פנה היום" עם יוסף אריכא .נ)  (, 1906שהוציא אז את
"בעלי יצרים" ,עם ס .יזהר )"בפאתי נגב"( ויגאל מרסנזרן

א יזה יובש .הכל מת ,אין הפתעות .אין כלרם"

)"אפודים כשק"( .דק בשנת תש"ח ,בסקירת שנת תש"ז,

ניתנת "הנדה" כדררה ל"משמדת הצעידה" שאנו דנים בה

כאן :
הנני

מתן ביטוי לכוח ההגנה אבץר  ...על תופעה מעודדת •••
רוצה לעמוד באן בראשית ;,קדיתנו ••• והיא  :הופעת
וים ••• מן הדור הצעיר ,עדייו לא ניסו לעמוד על החיזיון המ·
יוחד במינו של הסופר ••• הציער ,שלידתו וחינוכו אברץ ,ואשר
סימניו המיוחדים ,או;נ .לטובה ואם לרעה ,התחילו מלבתטים •••

ולהלן הוא מרנה אחדים מהם ,שכבד "דדנו דדינה של ממש
בהיכל הספרות ,אולם לא נדועו )אר נודעו אך מע~( בצי·
ברד  :יצחק שלו ,ס ',יזהר ,יגאל מרסנזרן ,וערד אחדים ".המס·

קנה מכל האמור לעיל היא ,שהביקורת נתנה דעתה על
כיחידים ,אך

התחילה לדאות אותם כ"משמרת" דק בסוף שנת ,47
כשנתיים לאחד שבשלה תחושה זר בקרב רבים מן הקוראים.

הפולמוס ,ההיקף,--המסקנות
מאז ניטשו כמה פולמוסים  -תחילה על יצירות יחידות :

על "ילקוט הרעים" ,על "אפורים כשק" ,על "השובי"
ר"חידבת חזהע" ,על "דדך גבר" וערד ; במרכז הפולמוסים
' האלה עדמו משה שמיד ,יגאל מרסזנרן ויזהר סמלינסקי .נע·
ברד כהמ שנים ,ב )1יקר מסוף שנ mהחמישים ואילך ,התחילו
מבקדים שונים מן הוותיקים )כגרן פנראלי ,קרדצרייל ,זמורה,
מיכלי ,קדמו וערד( ומן הצעירים )כגרן שביד ,מרק,ד שק,ד

מירון רעוד( להעריך העדנה כוללת את יצירתם של אחדים
מבני המשמרת ושל יצירת המשמרת ככלל  :אל הסופרים
ה"מברקדים" שהזכרתי לעיל נוספו עתה האוון מגד וחנוך
ברטוב .דובר על הישגים רכשלרנרת ,על עושר ודלות ,על
דיאליזם רנאטרדאליזם ,על ספררת מגריסת ונמלטת ,על
ערכים וחוסר ערכים ,על ה"אני" רה"אנחנר" ,על הליכה
בתלם ועצמיות ,על לשרן מקרדית ומלאכותית ,על מקרדיות
וחיקוי ,וערד ; אך תמיד התיחסר הדברים אל חשמת הסופרים
שנזכרו לעיל ,ולכל היותר אל שבעה )בתוספת בנימין תמוז

ושמפחת סגד( ואל עשרה עד חמישה·עשד ספרים לכל
היותר.

לעדתי כוללת "השממרת" עד שנח 1955
כ·  soספרים רכ  2000-פריטים >סיפורים ,קטעי·פדרזה רמא·
מדי ביקורת( בכחבי·העת .סקירתו של חומד זה תדאה,

מספרים,

לעדתי: ,שמסקנרת המבקרים שעסקו בנושא זה עד כה היו
נכונות דק בחלקן ודק בתחומים מסריימים .לדעתי יתבדר
מבדיקה רחבה יותר ,כדי לאפיין אח ספררת זרד המאבק
לעצמאות מבחינת הנושאים ,העלילות ,הגיבורים ,הסגנון
אר השקפת העולם ,טוב לכחרד ב!'מרדל" ששי בר "קטבים"
אחדים ,נניח איזו צרהר גיארמטדיח של משולש אר חמרמש,

שקרדקרדיר מסמלים -מגמרת_.ת-'-רד=גי~________ _
ה"קטבים" בשנת תש"- - - -T-
אנסה
סופרי
שרבים
יצטרך
לנזרק

להדגיש זאת באיזכרד שמרת שבעה ספרים מאת
המשמרת שיצאו .לארד בשנה אחת ,תש"ז  :הם כה
זה מזה' ,שהרוצה להכליל ולצאת ידי חובתו לכולם
להביאם אל מכנה משותף נמרך וסתמי ניוחד ,ועדיף
ארחם בעזרת "מודל הקטבים",

הספרים

הם :

יהוהד

האזרחי :

"עננים

בסער"

-

תשעה

סיפורים ,כולם מהררי המגרייסים לצבא הבריטי והמררי בני
משפחותיהם שבעודף .ס.

יזהר :

"החורשה אשד בגבעה"

-

ארבעה סיפורים על 'רקע הקיבוץ ר"בעירת ההגנה" .יגאל

מרסנזרן :

"תמר א:שד ער"

-

מחזה תנ"כי ,הוצג ב"ארהל".

מידר שיף " :תחליף מרזרבי"  -דומן בחרוזים ,על מעשיר
של נוטר במושבה לפני ואחדי הלריהי של אחד מחבריו ;
לדומן מצורף "סוף דבר" שהוא מעין "אני מאימן" .מידר
שיף " :נבי בליעל"  25 -סיפורים ,בעיקר מהרריי היי ה·
צעירים בעיר .משה שמיר " :הוא הלך כשזרח"  -רומן על
רקע הרריי החיים בקיבוץ הוותיק רהפלמ"ח .שרשנה שרידא :
"היאור הידוק"  14 -סיפורים ,שהרקע שלהם מגורן  -מן

האץר רמחר"ל ,איזכרד השראה ,נרפים חלומיים בקרלרדאדר.
הרוצה לט~רן ,שיש בספרות זאת "דיאליזם" ירכל לגלוח על
נקלה גם "קטבים" אר "קרדקרדים" מנרגזים של "רומנטיקה"
שול "סרריאליזם" ; הטוען ל"גישה חברתית" ימצא גם אינ -
דיררידראליזם גמור ; הטוען ללשון ספרותית  -ימצא גם
מדוברת ; הטוען למגמה לאקטראליזציה אכן ימצא ארחה -
א; גם אח

כשלרנרח

היפוכה ;

רכן התר אחדי ערכים אר הישגים אר

 -תמיד ימצא קשת רחבה ,חרפערח וניגודן.

אגב ,גם הוויכוח אם ספררת זאת חיתה "ממוסדת" ר"מטרפ·

חת" אר לא ~ ישאר ללא הכרעה ,מנפי שלכל אחד מן

הנ"ל ההי גודל שרנה לחיוטיו בדרכו אל הקורא ,ושרב אי·

.אפשר היהי להכליל  :למשל ,מ"בני בליעל" לא נמכר אף
עותק אחד  -אך כל העותקים חולקו ונעלמו ; מ"הוא הלך
כשזרח" הופיעו כשנח  47דק חמישה עותקים ,השאר יצאו·
לארד דק כעבוד שנה כמעט •• • •
)מתוך מחקר העומד במחצית דרכו(•
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אמד אחד מהם ,הנומ,ך חבוש כרבע קודררוי

אח ףכ יהד ,בעדינות ,היא עידין המססת,

כחול .הדוח חיכה בפניו ובפני חברו דג,ברה

שאל הגברה ונשען על מעקה טיילת שפת הים "נלך לשחק

מספ·

דואה ,איזו כף די •• ",
הדי ושואלת בהיסוס " :אחה באמת מבין בזה ז" הוא לוקת

פליפדים" 1
הם עבדו אח הכביש,

בכנסר אל

חדד מלא במברברת·

כרלם מבינים ארת,ך בעצם מעט

מאד" ••.

צופה בה.ם הוא אמד שהג'ינגי' ינצח .אבל הוא טעה כי
אלי השמן ניצח .אחד כך הלס לשתות קוניאק על הגג של
סמי העאדס .חרץ מסמי היו שם שתי בחרדות" ,לא שררת"
לחש דג,ברה לנמרך" .זונות" החזיר לו דנ,מר,ך "סתם ישדא·
לירת" ,סמי פחח בקבוק קוניאק תוצרת הארץ הי:חנצל.
צחקו .סמי ניגש אל הפטיפרן ,שם תקלטי של צביקה פיק.
אחת הבחורות אמדה שכל החיים שלה זה מרסיקה אבל
סמי אמד שהיא משקדת .הגברה לחש לנמרך "צדקת ,סתם

סוודר גדול מאד ועישנה סיגרהי" .את אוהבת מרסיקה ז

שאל הנמו,ך באנגלית שלו ,הבחוהר ומ.שיהכ ללכת .הנמוך
הלך אחריה " :מרסיקה מרתק ,מרסיקה שבאה מהלב",
הבחורה צחקה " :אני מרבדת עברית" והמשיכה ללכת.
"סתם שיראלית" אמד הגברה לנמרך כשחזר אליו" .תארחי
לעצמי" אמד הנמו,ך "בגלל זה לא הלכתי אחרהי"" .סתם
מרמה" אמד דג,ברה "אז למה דיברת אלהי באנגלית " 'l
"טוב ,לא הייתי נטרח" השיב לו הנמו,ך הוריד אח כרבעו
ואמר שהבחרדרח של החורף זה לא סחררה" .אף פעם אי
אפשר לדעת" אמד דג,ברה .הנמוך שאל " :אתה זוכר את
ההן שמוודיה שעזבנו ארחן באמצע הסרט" הגברה צחק

בקול רם והזכיר לנמרך אח הקטנה הזר ,י eנית אר פילי eינית
אר משהר כזה ,שבאה עם חברה שלה מסאן פדנסיסקר" ,אתה

זוכר איד הישארנו אותן במסעדה ,הלכנו ל בית שימוש
ו  ·" •.הנמוך צחק עד שהיו לו משמ דמעות בעיניים .הוא

אמד שזה הגיע להן ,דג,ברה הסכים .הוא אמד שהן לא היו
נחמדות ושהן היו בתולות" .אני עם בתולות לא מתעסק
בכלל" ציחקק הגבדר" הביט בנמרך ,ולפתע כמר קפא :
"תגיד אחה חושב שהז ההי בסדר עם ההן משוודיה " 'l
הנמוך אמד שהוא נטרח שזה ההי בסדר .שהשוודיות סתם

רצו לנצל ארחם אבל לפני שסיים את המשפט אמד הגברה
בארשת נצחרן  K" :רתנר לא ינצל אף אחד" ,הנמוך אמד
שבעצם גם הם לא מנצלים אף אחד "בסך הכל אנחנו עושים
טובה לכל הנחרדות הבודדות האלה שבלעדינו היו סתם
משתעממות"" .כן אנחנו ערזדים .לה.ן" פסק הגברה והניח אח
ידו על כחף הנמו,ך בדידיות אמד " :ככה החיים" ואחד כך
הלכו לשחות ב"קפה של הערבי" רחשנו אולי ללכת לסרט.

אץר שי;אל היא אץר חהמ .מעט מאד וךרדף ,אחרת ההי

הרבה יוחד קשה .ואלוי טוב שיש חורף כדי שאפשר יהיה
לנוח ולהחליף ברח .הנמוך נרדב .לומד לבנות " :אנחנו פה
תמדי"" .תמיד אפשר למצוא אותנו לדי חרף הים" ההי
אומד הגברה .אלא שבחורף הנחרדות לא בארח .בחורף
הבחרדרח היו קוראות ספרים ,אולי ,התיירות היו מחברת
לקץי ,לפחות לאביב .בחורף הם שיחקו פליפדים ושחר
קוניאק על הגג של סמי .לפעמים הלכו לקולנוע ,ל"זמיד"
אר ל"דן" כי לשם ההי אלי השמן מכניס ארחם חינם ,לפעמים
שמער מרסקיה בקפה של הערבי .פעם כשברע היה שם ערב
ברזרקי.

בקץי

קנה "הערבי"

כסארת

נמוכים מאד מקש

והביא רקדנית  jלפעמים ,כשלא היה לדם ,משהר סרב יותר.
לעשרתו היו הולכים לשם .הגברה אמד לנמרך שזה סתם
שיעמרם ,בעצם מה שמשך ארחם לשם חיתה האפשרות
שמנחם כהן יברא יוביא להם אצבע אר שחים במחיר חברי.

אז הדי הולכים לחדד של הנמוך רמנפסים נ~ף כל הלילה.
הנמוך פחד תמיד

ואמר :

"פעם אחד ערד ירימו ארחנו" אבל

הגברה הרגיעו .הוא אמד שאף אחד לא יחפוס .ארחם .הוא
אמר שהמשטרה תופסת דק אם מלשינים לה ,הוא לא חשב

שמישהו ילשין עליהם .הוא אמד שאפשר לסמוך על כהן.
אבל הנמוך דאג.
לפעמים עבדו זים ,יומיים .אלי השמן
אר משאיד להם הודעה בקפה והם היו
כשמידה ,לילה אר שניים ,פעם עבדו
בבית חרושת לעוגיות .זה היה בחורף.
ערבה מתך"

היה מצלצל אליהם
עובדים ,בדדך כלל
כמעט שברע שלם
כי הדי החורף היא

•

לבסוף בא הקץי .בעצם קדום בא האביב .אבל האביב כה
קצר פה .חרץ מזה עם האביב מגיעות הציפורים הדאשרנרח,

עם פנים לכנרת ,עם גרף לבן רמחמכררח לשמש.

בקיץ מחליף הנמוך אח כרבע הקורדרוי הכחול בכרבע בד
שמובץ .אלי השמן אומד שלפי הנרגע של הנמוך אפשר
לפתוח אח ערבת הרחצה .הנמוך דואה בחרהד בהירה שרכבת

C

הבחורה מחייכ.ת

משחקים וסגרו אחריהם את הדלת .היה חם בחדד ,דג,ייגניי

"עדר מעט יברא הקיץ" אמד הגברה לנמרך למחרת .הם הלכו
אחדי איזו בחרדה שעברה ,היו לה פנים ארוכות ,היא לבשה

ין

אח עצמך ולא נרחבת לאף אחד להיכנ!כ פנימה .סגורה .ל11

אחד כך הם הולכים יחד והבחורה מחלפיה אח גבדהי בנית
המלון .הם  .הולכים לחדדו של דנ,זמך .דבדך הם נחקלbי
בגברה שצועק " :יפה זר של,ך עם שלי זה יד קשה" ,דנ,ןומ
צוחק ואומד לכחרהד " :הוא אמד שאח יפה" הנחוהו
מתחייבת" ,יפה" הוא אומד" ,אבל מה שאני יעדו ,שגם
מסובכת" .בדדך הם נכנסים לאיזו מסעדה לאכול ,לא רחקו
המבית של הנמוך .הבחוהר משלמת ,הנמוך לוקח אח הדי
ואומר " :יהיה בסדר מרתק" .הבחורה מאמינה לו ומשאיהר
טיפ למלצר.

זונות".

כ

אחד כך הוא

הוא מתיישב על החול ,היא שרכבת ועוצמת אח עינוי,
"שאמשיך "! שואל הנמוך.

ואלי השמן עמדו לדי משחק של כדרדגל·די ומנשה עמד

ג

הבחורה שרמסת במהירות אח ףכ

אומד " :הרבה בעירת ,אני דואה בעירת ,כל די מענניי,ת
מתח ,מתוחה ,מחוחה כל כך ,תדאי את האצבעות ,סורגת

ממנו ,שהינהן בראשו" .מתי כבד יברא הקץי 'l

//

רק בשנתיים-שלוש השנים האחרונות אבו עידם לתופעה )של( •••

כ· so

כ
כ

איריס מור ·

חירותה •••

אחדים ומעטים מבין אנשי "הזרד הצעיד"

ס

ןון

יש בהם

הם נתנו לנו את א"י של ימינו ממש
למען

י י ך י

קי

הנמוך שרב מסתובב לדי חרף הים .אלי השמן פוגש דב
ומספר שהגברה ביקש למסור לו שיחכה לו אחד הצהרים
בקפה של הערבי" .דה,רא תפס אחת יפה ,שגערו ן ן ן ן ן זזי
אומר אלי לנמרך שירדד במדרגות אל החרף .ניגש אל בחוהר
בלרנדית שיושבת על כסא נוח ,שקרדאrך ספר בשפה זרד,
לא אנגלית .אולי צרפתית .הוא פונה אליה אבל הבחוהר
ממשיכה לקרוא .אחדי כהמ דקרת היא צועקת עליו בשפה
שהוא לא מבין והוא אומד לה בעברית "תרגעי מרת,ק

תרגעי" ומתרחק מהמקום .הוא ניגש אל בחרדה אחר,ת
בבגד ים כחול ,הבחורה שרכבת על החול בעיניים עצומו,ת

אלי השמן רהגייגנ•י מתבוננים בר אמחודי המעקה ,דם,

רואים איד שהנמוך מדבר אל הבחורה ,אחדי כמה דקות
הבחורה מראה אח כף דיה לנמרך שמסתכל בה בקפדונ.ת
"איד הוא ערשה אח זה  " 'lשואל אלי אח הג'ינג'י ומצבי!/
על הנמוך שהבחורה מן החול חייפה אליו" ,הוא אפילו לא
יפה ,כמעט ק ,mאם לא היה לו כרבע אז בכלל  "...ה·
ג'ינג'י צוחק ושואל " :המ שי ,מקנא "!' אלי אומד שלא
רהנiנרך והבחורה קמים מן החול .הבחוהר לובשת אח גבד
החרף שלה והם ערלים במדרגו.ת
בערב נפגשים הנמוך  mגברה בקפה של הערבי .הגבהו
נרגש ,הוא מספר בקול· גברה שהיום ביקר אצל ההררים שלו,
"הרימו את אבא שלי" ,הוא אומד" ,הכניסו לו כזה זין •...
"איזה ז~ן ,המ  'lמי H'l
הגבוה מספר שהמעידיה באר אל אבא שלו שובחודש הנא
יש לאבא שלו משפט כי הוא חייב כסף לעידיה" .מאיהפ
יקח אבא שלי כסף ז הדי הוא לא עוב,ד בכלל מה הם
רוצים ממנו ,עדר יכניסו אותר" ,הנמוך

אומר :

"כן ,העירק

ודופקים'
לוקחים  .וגונבים
זונות.
כולם
הממשל.,,
ח'שחרדים" .הגברה סיפר שאבא שלו תפס קריזה שהוא חשב
שאבא שלו יפוצץ תיבל הבית" .לפוץצ ארחם" אמד הגבהו
"לפוצץ ארחם" .הנמוך אמד " :כולם זונות" .אחד כך הביע
כהן" .הבאת משהר  " 'lהם' שואלים ארחו ,אבל כהן מספר
שהבל יבש ,המשטרה עשתה כמה מעצרים ראי אפשר להשיג
אפילו פירוד של חומר סרב" .תפסו אח מיכאל הגבוה ,עם
המון חומד ומספרים שתפסו גם איזה דג שמן בירושלי,ם

ועכשיו כולם משקשקים ביצים" .הנמוך אומר שרב :
זונות".

"כולם

•

במשרד תיירות בקניגס האלה בידסלחדף יושבות הלבה
ומדים .שתהין פקידות ,האחת במשדד פרסום והשביח במש·

דד ביטוח .יוהדיות .הלגה מציעה שהן תסענה לספר,ד אבל

מרים אומרת שהיא חיתה לפני שלרש שנים בספדר ושי
שם כאלה נודניקים שרק נטפלים .לא כמר בלונדון ,היא
ארמדת ,שאם אומרים לא ,אז לא ,ראם כן ,אז כן .בספדר
יש כאלה שהולכים איתן קילומטרים ורק מנדנדים .הלבה
מציעה אח יייי· הן יושבות על ערימת פרוספקטים של
ארצות עם שמש .הלגה ארמדת שצריך כבד להחליט כי הן
יושבות פה ומ.רן זמן ,אבל מדים ארמדת שהפקיד יחכה.
היא ארמדת שביוגוסלביה היא שמעה מחברה שלה יש
דווקא בחורים נחמדים ,אפילו כאלה שמזמינים ארחך לשחות
על חשבונם ,ולפעמים אפילו יותר .יש לה חברה שהיחה
שם לפני כמה חודשים וחזרה מאושרת .הן שואלות את
הפקיד משהר ,הפקיד מסביר להן ,באדיכרח רבסבלנוח.
מסתבר שירון היא הזולה ביותר .אבל הלגה לוחשת למירם
שהיא מכירה מישהי שחיתה כיורן ולא פגשה אפילו אחד,
הן ממשיכות לשבת על ערימת הפרוספקטים .הלגה אומרת
' שבישראל הם לפחות היודים ומרים צוחקת .היא אומרת
שזה לא המ שחשוב ,היא אומרת ששמעה שבשיראל הם
לא כל כך נימוסיים ,ולפעמים הם לוקחים כסף מהבחרדרJ
אבל הלגה ארמדת שאפשר לא לחח .הלגה מסבירה  :לפסרד

לא כדאי לנסוע לא דק מפני שהם נודניקים איומים ,אלא

ששם קשה גם עם טרמפים ,שי מעט כלי דבב רגם אלד,

לא תמיד עוצרים .ספרד יורדת מהפרק .אשד לירון ז ירון

ו

זולה מא,ד אבל מה יקרה אם בירון לא יקהר כלרם .הל גה
אומרת שאם תסענה למיקנרס לשמל ,נטרח שאפשר היהי
לתפוס שמהר ,אבל מרים אומרת השיא לא אוהבת מקומרת
קטנים .בסוף הן מחליטות לנסוע לשיראל .הלגה אומרת

••

שאביה ישמח.

שמרנות עם חלומות מנקשרת שמהר .הנמוך

"אנחונ

אומר :

באנו לעשרת סרב לעולם .לכנרת ,אנחנו עוזרים להן" הגברה
מצחקק " :את זה תמכור להן ,לא לי"· אחר כן הם יורדים
 .שרב אל החרף .ההתחלה כרגיל  :בחרדה ששוכבת על מגבת,

אר יושבת על כסא נ ,mהפעם מגבת .הם ניגשים אלהי.
הנמוך מסמן לגברה וההוא זז ,בררן השם החרף מלא תיירות
בביקיני ובחורות לא חסר ,לא צריך לריב בשבלי בחררה.

השפה :

הנמוך מדבר אל הבחורה .הבחורה קוראת עתרן.
אגנלית .היא הופכת דף .שי לה אצבעות ארוכות ,ארוכות,
הויא נראית כמר מי שמצפצף על העולם .אחר כן הוא מס·

תבל בה שרב ומשמיך לדבר .היא חמייכת ושואלת "המ
אתה רוצה" ,גזם המרן מבטא זר ,אבל בעברית" .את מדברת
עברית" ז הוא שואל בהפתעה .שוכח את מה שרצה לומר.
הבחורה מדברת עברית .שתיקה .התסריט לא הולן לפי
"למדתי עברית כי אבא

שלי ציוני ",היא צוחקת" ,ציוני שישוב בטכסס ,רהצ שאדע

ממשיכה

בערית ,אז לקחו לי מרהר ולדמתי .המ הבעוית " 1
לקרוא בספר .הנמוך מתישיב על החול ,בסמרן אליק.
אחר כן בקפה אמר לגברה ולג'ינג'י " -יעדתי שלא הייתי
צריך להתחיל איתה"  -אבל כבר היה אמוחר .וחרץ מזה
אני ,הכרגלי ,מקדימה את המאוחר .אז הספיור הוא כזה

-

החבוהר המשיהכ לדבר איתר ,ענתה לו בעברית שלה,
שאמנם היתה קצת שמרנה ,אבל בהחלם מרננת ,מה ערד
שלו ההי בוודאי קל יותר לדבר עברית.

היא אמרה ששמה ברבהד "אבל החברים שלי וההררים שלי

קוראים לי נדנד' '.הוא אמר :

והאי אמרה " :אם אני לא מעשנת אני בכלל לא יכולה
לצאת לעבוהד" .כיורן שחיהכ לגבהר ישב ליד השולחן

של אתי אבל היא אמרה לו שעכשיו היא בעבודה ,ראם
יברא ההוא ,שהנמוך דיע מי הוא ,ויראה שהיא מדברת איתר

כן זה נמשן .כל קץי• כל הקץי• בחורות שמדבררת כשפרת

התיכנרן .מילא .הבחורה מסביהר :

הסיפור .שתה קפה וחונה לגבהר" .יצאת מעדתן ז" צחקה
אתי ,כמר שמרגעת צחקה .הוא שאל ארתה " :עשינת "!

"אז אנחנו נקרא לן ברנדי"·

בזמן העבדדר" הוא ירבץי לה רגם לו מכרת רצח .אז יותר
כראי שהוא יזיז ת•תחת שלו .אחר כן קהמ ממקומה וניגשה

קרוב מאד לנמר,ן אמהר לו "ליד סרב ,בחיי ילד סרב"
ונתנה לו נשיקה על המצח .הנמוך אמר לאתי שמגיע לה
יותר מאשר לשבת בקפה של הערבי ולחכות לכל מיני
טינופות שיזיינו ארתה .היא עשתה תנועת ביטול  .ביד ואמרה
שהבל בין כה רכה חהר.

•

כהשגברה שמע את הסיפור הוא צחק

ואמר :

"אז מה הבע·

ירחן פשוט אל תלן .שתברא היא ,שתחפש ארתך ".אבל
הנומך אמר שקור!ב כל היא תמצא אותר רחץו מזה הוא לא
יכול לא ללכת.
"המ פתאום לא יכול" אמר הגברה" ,רכל הבחורות הששארת
בבתי קולנוע ,ירבקפה ,רעל הים ,ואני לא יועד איפה ,ופתאום
לא יכול" .אני חושבת שהוא אפילו התרגז אבל אני לא
בטרחה.

"לא .אני פשוט לא יכול" אמר הנמוך•
"אז תתחתן איחה''.

רזה מה שכמעט קרה; אבל  .לא כל כן מרר ..הוא בא אלהי
בערב הויא צחקה ואמרה " :אז המ ! באת  " 'lהוא אמר :
הרי הבטחתי שאברא" והיא שאלה " :רמה עם כל הבחורות
.
שהבטחת ואיל י באת " 1
לעזאזל ,חשב ,היא הרבה יותר מדי חכהמ .הוא אמר שבא
אליה בערב כדי לומר שהוא בעצם לא כל כן נטרח שהוא
רוצה להתחתן איחה .היא אמרה " :לא אמרתי שאתה רצוה.
אמרתי שאני

רוצה,, .

אבא של ברבהד הגעי נירם רביעי בערב במסרס מיוח.ד

בסםנפור,ד אבל אני לא בסרחה .חקי לה רק סיפור אחד

שההי שרנה מכל האחרםי .עם תרם ,הכושי .אבל תרם פשרם
לא שם עליך" הוא הג;ועלם מזה שהיתה יפה ראינםליגנםית
ועשיהר ,הוא אמר השוא לא הולן עם לבנות .פעם אחת
שכבר חיד כי תרם אמר שמצררה לזיין לבנות ,ואחר כן עז.ב
אותה .כהמ שלא ביקשה ממנו ,מה שלא אמהר לר ,איד שלא

השפילה את עצהמ ,לעזאזל ,רשום דבר לא קרה .פשרם לא
ההי איכפת לו .הוא אמר הל  :מותק ,תשחבי אותי .אבל

זה לקח לה די הרבה זמן לעשות את זה .זה ההי  .כבר לפני
ארבע שנים לפחות .זה ההי במישיגן ,אחר כן נסעה ליבין·
יורק ,רק לא לראותו .מאז היא מצפצפת על העולם ,רזה
הולך לה די בקלות ,חוץ משאר על אבא שלד" אני מתכוונת.

אבחד הערבים ה~מון אב לבית הלמון ,בערב ,כרגיל ,אבל
בבית המלון י אמרו לו שברבדה ואנדי" כלומר שהגברת הר·
אדון קרימן נסעו .הם השאירו לו מכתב .האו פותח מעטפה
ומוצא בה פתק כתוב אנגלית .הוא רץ עם הפתק לבחורה
שעובדת בבית הקפה של הערבי נדהמ לו שהיא וידעת
;.אגלית .הבחורה קוראת את הפתק צווחקת" .תגדיי מה כתוב

שם ,מהר" הנמוך מתרגז ,מה עור שכולם ישובים מסביב
לשולחן ומסתכלים בר" .יהא אומרת שסבא שלה מת"
אומרת הבחורה "היא אומרת שהאי חוזרת לטכסס כי סבא
שלה מת וכרתכת שאם תבוא פעם לטכסס תקפוץ לביקור''.
"האי השאיהר כתובת "! שואל הנמוך .הבחוהר מסתכלת
משני צידי המעטפה ושמני צדיי הנייר רעדנה בשלילה.
הגבהר צוחק ואומר שזה הגיע לו כי רהצ להתחתן .הנמוך
תופס את עצמו ואומר " :המ פתאום להתחתן  1המ אני
משרגע שאני יתחתן' '.הוא מבקש מהבחורה שתביא לו
כוסית קונאיק ,ואחרי רגע קורא לה שרב ומזמין בקבוק לכל
החבר'ה ,ששיתו .הוא אומר "לחיי החופש' '.כולם צוחקים
הוגברה לרחש לו "הפסדת בכברד''.
בבוקר ירדו לים .חזרו שמם בידיים ריקות .כיוון שכן הלכו
לקפה של הערבי .הנמוך אמר '' :איזה ים יפה" והגבוה חצק

"ערד מעט תכתוב שירים' '.אבל הים היה באמת יפה ,כי

ערד לא חיתה חשכה .גם אור כבר לא היה .גם הגברה יכול
היה לראות שהים יפה .כל אחד יכול לראות .רק שמתניי·
שים .הגבהר אומר לנמרן "אתה כמו שמורר' '.דנ.מון שותק.
הוא דווקא ההי רוצה לומר משהו ,אבל הוא מעדיף לשתוק.
מה יגיד לגבוה ? אבל הים היה באמת יפה .יפה יותר המ·
פעמים שהיה לוקח את התיירות אל שפת הים והיה אומר
להן איזה ים יפר" ההן היו מתרגשות .אחר כן היה נושק
הלן הוים היה יפה .יפה יותר מירושלים עם הקור ,רעם
הזונות הירושלמיות שהתעריף שלהן יותר גבהר מאלה של
תל·אביב ,רעם הבחורות הירושלמיות שאין להן חרש
הומור.

עדר מעט יגיעו לקפה .כעמט שש .איד תיירות על חוף הים.
כבוקר תפסו שתיים די נחמדות אבל הן פשוט נעלמו בחאת
השעות .הנמוך רוהצ לומר שוב שהים יפה אבל בולע את

הדברים .איזה ים יפה הוא חושב לעצמו .חאר כן מחליט
להשמיך ולשתוק .כי הוא חושב שלא כדאי לאבד חברים
בגלל מה שאומרים .אפילו לא בגלל המ שעושים .זברנהד

מזככסס שאיבד אותה .הוא חמייו לעצמו .האם היה תמחתן

עם ברבהד ! הוא ערבה לא .בוודאי שלא .אבל אחרי רגע
הוא מרהד ,בינו לבין עצומ ,שכנראה שכן .מה בעצם רצתה

גרוסברד :

יהועוי
אסוף

מסדר

חצר ו

חיחנוך

ןח•

תרבות,

מכאן התחילו העניינים להתגלגל באופן מוזר .מוזר הרבה
יותר ממה שיכ;ל ההי הנמוך לתאר לעצמו אי פעם .הם

חלכר למלון wלה .היא ביקשה אותר לעלות לחדרה .זה ההי

מלון מפואר ,לא כמר של הבחורות האחרות .האי הזמינה
בטלפון שמקאות .הם שכבר יח.ד הוא יכול היה לראות
שלחבוהר הזר גרף שמגע וידיים ארוכות ורגליםי ארוכות.
רו,א אמר ! "אני אוהב ארתך" כמר שאמר לסאלי ,למירר"
הללגה ,לסרזאן ,לכלון .אבל לכובהד אמר את זה קצת
אחרת ,כי אמר את זה בעברית ,ובעברית ,אתם יועדים הכל
נשעמ קצת אחרת .גם לו .ברבדה אדמה "מצרייך ,אז נרכל
להתחתן" .הוא אמר "רגע" וברבדה הריהמ את שפורפות

הטלפון ונחירן ביקשה מהרמכזנית לקשר ארתה עם ארה"ב.
הוא אמר לעצמו " :שאני ימות ,אלהים אדירים איד אני
אצא זמה" אפילו המחלון אי אפשר לקפץו ,כי זר היתה
הקוהמ החמשיית .ובכלל לא התחשק  .לו בדיוק לשבור את
הראש או השמר.

ברגזה שיבה על המיטה ,כונר נסיהכ ,כמר מלכה הביטה
בד וצחקה.

כשיצא מנדנדה בדרן לקפה של הערבי פגש את אלי
השמן

"המ

עושים

עם

אמריקאית

גבוהה

יפה

עושירה

שרוהצ להתחתן אתן "! שאל אותר ראלי ענה שמתחתנים
איחה כמרבן .אבל הנמוך דיע כבר מזמן שאלי השמן חרא

אולי  .בחור נהדר ,אבל לא מבין שרם דבר בעניינים האהל.

םשוט לא מבין כלרם.
החרף ההי מלא בחתיכות .אבל שמרם המ  .לא ההי לו חשק
לגשת אל משיהי מהן .פשוט לא היה לו חשק .היתה הג•ינ·
ג•ית הזד מאוסטרליה שאתמול התחיל איתה ,הפעם היתה
עם חברה .צריך לברא לשם עם הגברה אמר לעצמו ,אבל
איפה לעזאזל דר,א יכול למצוא אותר ,אם היה מוצא אותר
כבר היה מדבר איתר על דברים אחרים .פתאום הוא חשב
שהוא באמת מוכרח לדבר עם רג,ברה .כאילו זה באמת מה
שיציל אותר .הרי זה לא יצלי אותר .והאו ידע זאת ,כנראה.
הנמךו נכנס לפליפרים ושחיק עם אשר הקטן שבא לחופש
מ"מסילה' '.אחר כן הלן לקפה של הערבי .ישב שם עם
אתי .אתי שהיא זונה .הנמוך סיפר לה באריכות את כל

ברבדה צחקה כל הזמן והנמוך נדמה היה לו שהאי צוחקת
לו .ואולי זה היה קצת נכרן .להמ לה להתחתן איתי אם היא

צוחקת ממנ~ שאל את עצמו .לא מצא תשרנה.

אבא של ברבהד היה גבר נאה מא.ד משמ כרכב סרטים.
עם שיער לבן ,גבהר ,וחיוך שמגלה שיניים לכנרת וטונות
ישל קסם אישי .הוא דיבר בעברית ' משרנה ערד יותר מזר

של ברבהד .הוא הסביר " :סבא של ברבדה רצה שהילדים
שלו יתחתנו עם 'ידישיע קינדארלאן' " ",ילידם יהודיים"
הסבירה

ברבהד,

"אז

אני

התחתנתי

עם

גרהי

ברבהד ממנו ן הוא מהדר ,שוב בינו לבין עצמו ,שאיננו
מבין כל כ-ן .המ האי רצתה  1ברבהד .הוא שב ונזכר בה.
בחרהר מוזהר הוא חושב' ,אפילו את הכתובת שלה לא

השאירך" בעצם לא השאיהר כלום חץר מפןרק על זה שסבא
שלה מת .ואולי לא ההי לה סבא .ואולי הוא לא מת .ואולי
מת מזמן .ואבא שלה שבא פתאום מארצות הברית .הכל
נראה לו

שמרנה..

כשהם מגיעים לקפה של הערבי הם מתיישבים סביב שולחן
הפונה אל הים .הבחורה ,המלצרית ניגשת .הם שואלים
לשלומה והיא  .אומרת " :ככה ככה ,אבל הים כל ךכ יפה

שממש שוכחים את כל הצרות" "מה קרה היום ,כולם נעשו
שמוררים "? שואל הגבוה וצוחק ומזמין להם ביהר .הנמוך

שותק.

אבל למחרת בבוקר באו לבית של הגברה עם פקודת מעצר.

שהתגיירה

ארבעים ושמונה שעות הוא ישב במעצר .חקרו ארתר · .הסתבר

רגם אחותי התחתנה עם גרי שההי גם קומוניסט ,אז קיוויתי

שתפסו את כהן עם חומר .אישכהו הם  .הגעיו אליו .הוא

תמיד שלפחות ברבהד תעשה לי נחת .והנה זה המ שקרה".
אבא של ברבדה צחק .ברבהד קרצה לו והנמוך נהדם לראות
איד שברבדה קורצת לאבא שלה .הוא ניסה לחשוב על עצמו
קוץר לאבא שלו .אבל היה לו קשה אפילו לחשוב על זה.
אם נחזור לרגע לברנדד" אז ברבהד כבר אכלה דגים ,יותר
שמנים מהנמוך .למשל הצייר ההוא בניר יורק ,כשגרה שם
ולדמה אמנות .אדי שהיא שיגהע אותר .הוא ,שהצהיר
בפגשיה הראשונה שלהם שהוא לא יתחתן במאה שנה
הקרובות ,הציע לה נישואין אחרי כמה חודשים כמר ילד
טוב .אבל קררם כל הוא פשוט לא/כל כן מצא חן בעיניה.
היו לו כפרת ידיים מלרכלנות תמיד והוא שיעמם ארתה עד
מורת בנאומים הארוכים שלו על המהפיכה באמנות רעל
אמנות גמרייסת .רחץו מזה הוא לא ההי הידוי .האמת היתה
שברבדה אהבה רק גבר אחר .את אבא שלה .אבל המ לעשרת
ואבא שלה ההי פשוט נשוי ,ובמקרה גם היה נשוי לאמא

שלה .בהתחלה הלכה ברבהד עם כל מיני בחורים שהיו

כאילו דומים לאבא שלה .אבל רק כאילו ,ורק דומים .כי
ברבדה ראתה ,ואפילו די מהר ,שהם לא גמעיים לקרסוליו.
ואז כבר לא ההי איכפת לה כלום .היא ביזבזה כסף כמר
משוגעת ,פשוט מפני שנהנתה 'מזה .התחילה ללמוד המרן
פעמים בכל מיני אוניברסיטאות בכל מיני חוגים .להדמ
פה שנה שרם שנה .אחר כן נמאס לה והיא וח.ליטה שדי
לה בהמ שלמדה .לפחות לעת עתה .מה למהד ז מה לא
למהד ן ביולוגיה באוניברסיטת מישיגן ופילוסופיה בבוסטון,
אמנות בניו·יורק ונדהמ לי שהתחילה גם ללמוד פ סיכולוגיה

נחקר שעות על שעות במשטרה .הנמוך דאג .גם לגבהר וגם
לעצומ .הוא אפילו לא התחיל עם בחורות באותם ימים.

שתה ביהר וקוניאק בקפה של הערבי ואמר שתמיר ידע
שב 6רף יתפסו אותם.
אחרי יומיים כשהוא רואה פתאום את הגבוה בפקה של ה·
ערבי חרא לא ידוע המ לעשרת מרוב שחמה .הגבוה אומר
שיצא מזה רק שהוא חושב שדפקו את

כהן :

"הרימו אותר

על טיל ,אני לא חשוב שדר.א יצא מזה ככה' '.כיוון שכבר
ערב ואין תיירות על החוף הם מחליטים ללכת לסרס.
ל"זמי  ,.,הא,לם כמעט מלא .בחררה מתפשטת .הנמדו א,מ,
איזו חתיכה והגבוה אומר שזה לא סחורה .אחר כן הם
רואים שהבחוהר מתפשטת והבחור מסביר לה מהשר .אחר

r

כן הבחורה הזר שרכבת עם בחור אחר שמסביר לה דברים

דומים" .זאת אוכלת" צועק משיד:נ~ בשררה הראשונה וחצוק

נשמע באולם .אחר כן הבחורה ההיא שרכבת עם ערד בחור

שגם כן מסביר לה דברים ומשיהו אחר צועק " :זאת לא
אוכלת זאת זוללת' '.הקהל מתפוצץ מחצוק.
וכשהם יוצאים מן האולם הם הולכים שרב לכיורן הים .הם
לא רוצים ללכת לשירן .ביחיוד לא דג,ברה שהיה יומיים
בתנאים לא הכי הכי .הם הולכים לאיזה בית מלון שאפשר
לתפוס שם תיירות .גם בלילה .ובאמת מול בית המלון
יושבות שתיים .תיירות .או לפחות נראות כמר תיירות .הם

פונים אליהן .אחרי שיחה קצרה מסתבר שהבחורות ממקום

מוזר .לוכסמבררג .אף פעם לא היו להן בחורות מלוכסמבורג.
~-י22 ...-t
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תרומתם של יוצאי עיראiכ

כארץ .

לספרות העברית

יוזכר רומז זה שרב במהלן

לב חקק
יהדוי עיארק ,כ 125000-

שמערן בלס את הרומן "התבהרות" )ספרית פועלים (, 1972 ,רומן
חיי ישארל בימינו שהנאשו הרעתי איבר מופעי בו ,וסמי מיאכל
כתב את "סופה ביו הדקלי"ם )עם עודב ~  (1975מחיי היהודים

במספר ,עלה

ר ובם המרכעי של
לאת בשנים .1953-1948
משכליים רבים  -רואפים ) (, 490מהנסדים ) , ( 224
מחנכים )  (, 716עוסקים בספרות שמספרם מגעי לכ·
 .1500ב" 1969היוו יואצי עיארק אבת  ,חיד עם בניהם שנלודו
ל,יהי זו הבאיה עימה

כאן ,כ"  9%מהאוכלוסיה היהדוית

בעיארק אות "חסרת" רומן מחיי עהרבים אבץר המאתר את · חב·

עירת וא.שייות ,הפלויטיות והחברתיות לש יהדוים עורבים חביר
א.רגון שאמלני בשיארל אות היחסים בין חבריו .הן אצל מסי

 .מיאכל והן אצל שמערן בלס מסתמנת התחלה לש כתיבה ,ברומן

"כ) (. 222,SOO

הערות בה ,אוnר·כן מעבר לנשואים אחרים ,בהם הסופרים אינם

להישגים שיעמדיו אותם בשורה אחת עם החשובים ביותר מבין

מעורבים בה עמקו אשיית ,ונארה כי מרחק העמורבות מתווסף

היצורים שקמו אבת .עם אזת ,המתעלם מיצירםת הספרותית של

אכן להמשך בשלןתם של סרפדים אלה לוכן יצירותיהם האמוחרות

~אצוי·עיראק בשיראל מתעלם מחלק חיוני בספרותנו•
הרומנים  mספיורים הקצרים שנכתבו עיל·רים ממלאים חלל בסם·

יותר בעלות ערן אסתיםי רב ירחו מאלו המוקרמות.

ב"המעברה" תאיר בלס את חיי עלו~ עיארק בעמברות ,האו תיאר

רותכו .דרםכ אנו לרמים כציר תופס סופר; בן עחת המזרח ,את

מערכת הערכים

משוסים

1

עקרםת

מבוני

,.

שמעון בלס )"עם עוביד' ,ת"א,

"שווים ושווים יותר" אמת סמי מיכאל )"בוס·
)מעטמי סעם סוב ,לא

תרומתם של יהודי עיראק לספרות

העריבת והעברית בדורות האחרוכ;ם משל פרופי שמואל מור'iו
ולב

 .תל·אביב לא ידעה סערה .אנשיזו ישובים
 mיםילםת

מנחלםת

אל

עומקם

תוך

לנדג עינוי חלפו חלאותיו מיםו

קצר " ז •• "·

של

עלייתו •••

חיםי

האמנם

יוסף ,אינטלקטואל

הנתדפו ••• 1

מרירות צורבת

ערמות

בפיו

בהעלותו בזכרונו את שאיפתו ללמדו אדריכלות ולהיות אחר

תן" ,ת"א" (, 1974 ,קפה גבדרי" אמת יד'ר דדו רבי )אל"ף_,

•

המעברה •• ,, :

נתערבב •••

גיבור אחר מה'רהר בדרכו מתל·אביב

כל אלה אברחו בפרק זמן כה

בה :

מתוך מחקר מקיף על

אותר מוסר אברת ,•" ,

)(, 52

ב"  ,1961אחר·עשרה · של המעצר :
 ••. ,,כמה חלומות

א רעבה רומנים נכתבו על·ריי יאצוי עיארק שעניינם
יחסי הרעות אבת וקליטתם של יואצי עיארק

ארצו • ••

בדונו אמר

חלום ששקע ברפש המעברה .כשבנה מחסן ליד

לאמו :

הנה בניתי אם הארמון הארשון ,והאי ,שליבה

לא ההי לצלiדוח ,פשרה לקרן·זויות ונתנה דרור לז?פערתיה )(, 166
תחשות התסכול מתבאטת גם בשיחתם של שני מובטלים למארה
נורות חשמל דלוקות בללוי עופות :

,,

 ...נורות חשמל הלדיקו להן אונו מגששים בחשכה' ".אמת ,חי

הציידים
.
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בינתיים הם מסכמים ביניהם מי יקח את מי וכשהם יוצאים

מבית הקפה מתחילים לשוחח עם הבחורות ,ולפני שמישהי
מהן מבינה המ קודה בדיוק הם נעלמים כל אחר בכיוון
אחד ,ואחת מוצאת את עצמה עם הגבוה והשביח עם הנמוך.

הגבוה  mנמור מקסימים אותן .אני מתכוונת לומד שהם
עשוים כמיטב יכולתם .ולילה .וים .ובכלל המ עור צידך.
הגבוה והבחוהר שלו דואים את ששמון המשוגע .הגבוה
צועק לשמשון "המ שלומן" ז ששמון אומד " :אלחים ריבד

אתי ואמד שלא ירד גשם" .הבחוהר לא מבינה .הגבוה
מתרגם .שמשון ניגש אל הגבוה ואומד שכולEנ מטורפים.
"דק אני ואלחים בסדר .ולא ידר גשם כי לא מגיע לכם".
רג,בוה חמייו " :כן .כן"" .אתה לא מאמין" אומד שמשון
"אז שק לי בתחת .דק תרע שאלחים ריבד אתי .הכל מאת",

שעל חזה חצץ בינהים .עיקרו של הרומן בעציוב עממיק של

חיי הנפש של דרורי ,גבר ששתיקותיו מקשרת ל ,סובביו לציור
קשר עמו m ,תנהגרתו החציונית גורמת לכמה מהם לחשוב שהאו
 .שליו ,בסרח בעצמו ובלתי· nדיר .לשונו לש בלס ב"התבהרות•
עשירה ,והוא מצליח לתאר ברומז רמות מורכבת

ביותר ,דמm

שהמלחמה ניפצה את האשליהי על החופש האישי לשה והעמדיה

אותה מלו בדידותה ומול הצורן להיחלץ מדבריות זאת.

"שווים ושווים יותר" ו"חסות"

לסמי מיכאל

נפשיי ,אשיר אחר מהחבורה' .הכל בשביל זא,רישי .הכלו  ••• 1כל
תנ'ו,

•אתרן

רוחן',

הרגעיו

יעזור לן שאתה צורח

אבי

נעמן.

'רימו אותנו.

מה

זה

עזות המזרח,

זי "

-

ברומן זה יצואי עיארק

-

מאז רוסוס

בר.ז  .ם .בנחתם בשהר התעופה של אץר כיסומיהס

"אתם אנשים פרי·

 ..עז תקפות כתיבת הרומן )ברקע הזים ממלמחת ששת הימםי(.

שונה :

הוא נוגע בבחוהר .היא שואלת " :אתה אוהב אותי ז" "בטח
מותק" ,הוא עונה לה ועוזר לה לחסיד את חולצתה,· .בחושן

מרת ,ההבעה האישית הפורצת מוסכמות ,והייחודיות) ".שם

אולי לחשוב שהוא באמת אוהב אותה או שמהו כזה .אפשר
לחשוב.
הוא שומע את ששמון השמוגע מדחוק מסביר משהו על
הפוליטיקה של רוסיה ועל הקומוניזם ועל אלחים ועל הגשם.
הוא לא מבין בדיוק מה מסביר שמשון אבל האופן שבו הוא
מרבד שמעשע אותר .הוא משתדל להתרכז במה שהוא
עושה .לבחורה אין בסירן גדול .את זה הוא רואה ישר כהת·
חלה .טוב מה כבר אפשר לצפות מלרכסמבורגית .אף פעם לא
היה עם לרכסמבורגית .אבל מסבתר שלוכסמבורגית אינה
שרנה מכל הבחורות האחרות השכיר .הוא שומע את שמשרן
צורח .אופנוע עובד ברעש מחריר .הבחוהר נוגעת בו בבהלה
 mרא חשוב איד לכדוח מכאן ערו לפני שכל העניין נסתיים.
הבחורה לא הלכה .הוא ביקש ממנה שתלן• הוא צעק .הנחו·
רה הלהכ .ואלי סרריסה המכונה רג,ברו ,שיב' על חול
•
ובכה

עפרת

חם מאר בחוץ .הבחורה מקפלת את שרוולי חולצתה .הוא
מציע לה להסיר את החולהצ .הבחורה מחייכת חיוך נבוך.
אחר כן הם יודרים אל חוף הים והוא חושב שהלילה
דק התחיל ,וכהמ טוב להיות בחץו ולא בפנים .הם בחוף.

בהקשריו ההיסטוריים .אמנים הרוצים להימלט מהתאבנות
ושמיעבדו יצירתם לאןניפורמיות כל שהיא ,רצוי שיאצמו
לעצמם את מדנית מסקנותיו ובעיקר את הדברים הבאים :
"מעבר לוויכוחים אסתיטיים אני מניח שנסכים כולנו ליחס
למושג האמנות את איכרת היצירתיות  -המקוריות המת·
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על נערה אהובה שאשהיר עביארק ,עבלרתר לארץ ,לאחר לצהשב

הרמינה בשבילם ,אפילו התרנגולות לשהם חיות יותר טוב אמי·

שמשון מתרחק וצורח • צורח שמהו שהגב mלא מבין.
הבחורה בדאית די  .מבוהלת .הוא מחבק אותה .הוא חושב
שששמון בטח שתה .אלחים ירוע מאיפה יש לו כסף לשתות.
בטח מאלהים ,כי הדי רם .חברים .הוא מחייו ל-עצמו .חושב
שזו חיתה בירחה לא רהע ודק חבל שאף אחר מהחבר'ה לא

.

זנישפעי כהאו זה על חייו ,לכל היותר האו נזכר שכחאר חשוב

ז ערם עדר יותר האו "שווים ושווים יות"ר לםמי ימאכל.

רג,מוד הזה ,בחום הגמור חזה ,בים הזה ,בקץי הזה ,ואפשר

הם לוקחים את רב,חודות לשתות ביהר .על חשבונן כמובן.

1

וא.ץר ,ערל רקע המתחולל בסביבתו הסיריית של יעקב דרור•.
בעיותיו של עיקב דרורי אינן קשורות ליחסי דערת כלל  ,לוברגcש
זה אין זכר ברומן זה ,שדמיוותיו הן אינריבריאוליססיות לר lt
נערח ליציג עדרת וסלמות .מואצו העיראקי לש עיקב דרורי אינו

זר,ומן האו זעקה מהר של תחשות קיפוח לכפי נבי

ואילו גירסחו של מנהל המעברה האי

חקק.

שמע .אחד כך הוא חוזר להתעסק עם הבחוהר.

במרכזו של הרומן השני של בלס" ,התבהרות"  ,עומדת זמרות

של יעקב דרורי ,מהנדס כבשיים בן שלשוים אורעב ,גרשו אוב
לילדה ,שבמהלן מלחמת ששת הימים האו לודמ להכיר את עצומ
יותר וכן מאתפשר לו לאצת מרבריותר .ציאיתו ממבוכה לחנתה·
רות נפשית מסתמנת ל ,רקע אמורעות המלחמה ושהפעתה על

הכל נשתכח

עציר מעלוי עיראק שנעצר על לא עררל בכפיו מהרהר באת הקר

//המעברה" ו"התבהרות" לשמעון בלס

(1975

שם המשפחה ,המעדמ ,הכל ,המוסר איבר

קדורים • • •

"המעברה" רל"ר

לאחיו" ; "םm

 .יאצוי עיארק באת ובהם נשמעת מאחה על עמרמם בה.

בבתיהם החמים ורוחם טובה עלהים .את הסערה יעדו בני ועתר

תעש שנים לאחר באוו ,שולמה זמיר

ו"האמיצים" מאת ר'ר לב חקק

רבעני  rאחר ,, :
מלב הבריות  :היחוס,

 ••.כבדונו נרמס .הכל

 .זו

מערבית

לעבירת >"בעיארק היינו לבא-ל·לב אושי עזר

רמררפשרת הקרויות מעברות" ) (, 51

אל

בניבים

צוירופי

לשת

המתורגמים

מודברת

בנו שבר את גב"ר( " ,המעברה" האו רשאון הרומנים כשבתן

עתיקה ואנורה נרמסה עד עפר ופוזרה על·פני אדמות צחיחות

ס את ארשוני סיפוירו כבר בארשית שנות החמישים ,אחרון

(, 1964

אלה הם התאנים בהם

כה נוארה כשאוה · שפדקה ארתה בימינו אלה .כ"ל ארתה ידהות

בעברית מזסל עולי עיארק תוך זמן צקר .כן  ,למשל ,פרסם ניר

"העמברה"

ארפררםרניסםים

שימוש

כן :

רבים מעולי עיארק ,וביחידו שכבת היצורים ,לרמר עברית כבר
~ולה ,המעבר משפת ציירה אחת לאחרת היה קשה ,כשעל
הקשיםי המקובלים התווספו תנאי החיםי החמורים של עולי
עיארק בשנתו החמשיים וריכוזם יחד ,שגרם לכן שהערבית
ענתה על צרכי תקשרות רבים שלהם .בלכ זאת אנו מאצוים יצירה

אמת_ ,,,,

-

מפני

;

י

לשילוית מבני הרעה ,נאצמ נחמן גילויים ריגלםויביםי ,גבלל

"  •. 2,מאז גלות בבל לא פקהד את דהיות ארץ·נהרים שאוה

שהמשיכו ליצור בערבית בלבד ,אחרים ,כמו שלמה זמיר ,שלםו

שנים לאחר

-

תיאור מעשיהן ,הליכותיהן ,מארן החציוני ,סיבבתן ותדלור

תיהן .העימות ביו העבר להו mמגריל את תאיור וא.כזבה אבזר
הנכספת ררא,הרבה .רא. ,יזרן משוג ברומן על·ריי תאיור דמתויו

חיים יושבי המעבהר ברומן .אחת הדמיוות מביעה את רר,גשתה

ומערביםי.

באוו.

על·ייר

בא·כ mהממרס,

אימה

מופקירם צהומחים מקרב הערלים עצמם

כתב אוהוון זכאי ,עברו במשך הזמן לכתוב בעברית .אף כי

שמעון בלס נדפס

בריר·

תלישות ,הזנחה ,אלימות ,חוסר ארגון ,ערב ,אבטלה ,מעצרים
שרירותיים ,חוסר שירותי בראיות ,התפערות של בריונים שכירים

אף כי  57%מיאצוי עיארק דיברו עברית כבר ב"  ,1961היו יצורים

";,1964

חוכמה של יהידו עיארק .ברוב חלקי הספר יש מאץמ לשוום
על םת אמופק .הדמויות אמופיינות לרוב אבצמעי אפית עקיפםי

כן ,חולים רמרי·נפש המבקשים פורקן בשיכורת ,עור.ד ' ערני,

בנושאים ,בטון וגבישה  :אצל שני סרפדים,,,, ,
זבםו כיו.באל ,חל מעבר מרומן ארש רן . ,נוסה ותקופני ,
את גמעורת דרכי הקליםiד חיוסי הרעות באת ,לציירה מרוככת
יותר ,הדנה אבינריבריאוליססים וגמלה פתיחות גם להלקאה

מפרסם את שיריו בקוץב "הקלו מעבד לענף"

האישי ,

אסרן·תנאי חיהים של יאצוי עיראק לצובי קדיומם

החושף

שm

נמאצ ברומן

בחיים דמוקרטיים" )(, 184
ברואמז לש בלס משוליבם מנהגים ,תאיורי הווי  ,פתגמים אומרm

נים המעמידים עצמם מעל לחרק ומנסים להיתמך במימסד לשם

טסשרו כלוכ

זאכי פרסם את קוץב שיירו הארשון

המסורתית  mהנרג.ה המסורתית.

וביסיביםי; לעולם לא תרעו לכלכל את ענייניםכ ,איו לםכ משוג

קשת דמיוות מגינות  :צעירים אשפתנים ,נלהבים ,המבקשים
להיקלט במולדת השדחה ,ארפררסרניססים המבקשים לנצל את

ביו רעהות .נוסף לכן  ,מאתרםי רומנים אלה את ארץ המואצ
אות חיי היהדוים בה ,אוספקטים חשובים של יחסי יהדוים עורבים
שול התרבות דורך החיםי בעיראק מתאורים בהם על·ריי אלה
שחיו אותם .קריאםת של רומנים אלה אף עשויה להדגים את
ההתפתחות בהישגים הספרותיםי של יוצאי עיראק ואת השינוי

ב",1957

לרגל קבלת ''פרס היצירה"

מאבקם כרי להשיג עבדוות דחק בטוריה ובדעמר ,את התמוססות

המחאה על כמה גמילויי החיםי בה ,וביחידו במשיור היחסים

עצמית דעתית .אבשר ליישרה ,מגלה האי במיטבה מיזוג של

מערכת ה"עתון" מברכת את שמעון בלס

כאן את הלבטים שתאני הקליטה עוררו בערלים רשרח,ים ,את

הרעות וגולדן ,את יחסי הרעות אברץ ,את העליהי לאת והלש"
כרתיה על בני עותר  ,אות המתח שביו אההבה לאת לבין צורן

אלמנטים

ו'

עשניינו מאחה על גורלה של הרעה העיארקית אבת ,יוחסי

ערה גדולה זו רע'יז לא הקימה מקרבה משורר או סופר ,שהיגעיו

מזרחיםי

ההראצה ;

לב חקק פרסם גם שירים

' בנמרת ספרותיות שרנות רסרם כינסם) .נוסף לרומנים אלה כתב

אמנות בצל אוניפורמיות חדשניות
~ 17
את

תופעות

האוונגרד

רמעמתר

עם

מונח

האמנות

עמ'

( 10

"עתיקותו ומרכזיותו של המונח "אמנות" גם מביהא לכן,
שלמרות השוני בהגדרות ,תקופות ארוכות למיר חברות
רבות למיר הצלחיו לאץמ תיאורהי פילוסופית מסויימת של
המושג וכן הגיעו לקומוניקציה אמיתית ופורהי בעזרת

קומוניקציה ברוהר) ".שם עףנ (. 11

.

סכנת היצור ההמוני

הדוגמאות שהצבענו עלהין ברדעו לעורר את הרצון והחוiם
לחבון רמי פעם בסירנות חדשניים באמנות שמתמסרים מהר,
כרי להבטיח חיותה המתמדת של היציהר האינדיבידואלית
ולמנוע ביטולו של האמן·היחיר ע"י קבוצות הנוטות להס·
חגר בארניפורמרת אמנותיות ולחופכן לאופנות מחייבות.
שי איפוא לחפש דרכים אינריווירואליות לחדישוו המת·
מיד של מושג האמנות במרבנו ההיסטורי ואין דבר זה סותר

אפשריוות ליוזמות אמנותיות אוונגרדיות ומדורניות הדל·
ררנטירת לזמננו•
יותר מבכל זמן אחר ,עלול האמן היחיד למצוא את עצומ
שברי בעמגלי הטכנולוגיה התעשייתית ולהיות משולב בסר·
רות חסרות יחירד של ייצרר המוני ,היפה לקרתנות החרשה
כמר גם למימסר האמנותי האינטלקטואלי  -אותר אחוז
זעום הנערץ כל כן על עמי שביט )מרלטיוריזציה (. 11.10.77
כניעתו של האמן לקונצפסים מגובשים ,לפיתויי "מקרם
בצמרת" ולאיריארלוגירת אמנותיות מיליטנטיות ,ברנה תש·
תית רוחנית ועמוותת את מושג האמנות ומרבעת מכשדונות

טובים באמת ,לצאת מן הכרח על הפועל

•

סבא

פרא

באחד מחדרי

.סיפורים האחרים של לואיס
דול  -באנגלית

דורש השוואה עם יצירה סאטירית אחרת

הארמון :

"עתה איו היא

נעה עוד

היה נרמה לר שנחש

משחקים בהם בלי להגיע לדבר ממשי .ניתן מבחינה

חרקו אותר בוררנות קררמה
הרא הביט שנות רנרכח

אחרים בני ארצות צפון אירופה ,שכתיבתם נובעת

חרא חבוט שנות תוכח

·מקשר מאיץ לאקלים ונוף הארץ בה הם יוצרים.

זשה אמצע שהברע הבא

' יפה בתרגומה של אידה צווית .קל להבחין בכך

•לחטרtן אותר שוחה!•

הסיפור  Iהילדה סיס

:

~דים חידות או שרים שירים מוזרים כדוגמת זה

 11מצח לבן צעיר חותר בחר·

להליכה בחדריו הרבים של ארמון הקרח .גיבוריו

•כול לדבר.
מונית הקוראים בארץ מכירים רק את "עליזה

הדמויות הראשיות אלא דמויות שלמות בפני עצמן.

אsרץ הפלאות" שתורגם לעברית .הוצאת הספרים

איו בסיפור חתירה לרעיון אחד וסופי .הוא חולף

 Vintagtמאפשרת למעוניינים להכיר את מכלול .

במישורים מציאותיים ,פסיכולוגיים ובנקודות רבות

ע~בודתו של קרול בשפת המקור )אנגלית( ,ולהתוודע

מאי  (76עם הקדמה מאת אלכסנדר וולקוט כאשר
סיפורי עליזה בארץ הפלאות ובארץ המראה מל·
ווים ביצוריו של סר ג'ון טניאול•

.

ארמוז הקרח

כאת  :טארי וסוס ,תרגמה מאנגלית אידה צווית.
הוצאת עם עובד.

אות .p

האחרון מושפע

"בצל כל מקום",
שיצא בהוצאת

ומבחר קודם

אנו

צממצם

עצמי

כיר נקרוה

אלמונית

בגרפי

מלברירת.

ואולי בעצם אינה פשוטה כל כ,ד שהרי האיש המ·
רסן את גופו מלהטריד מלכויות ודאי אינו בן אדם
' פשוט.

זהו לפחות אחד מן הדברים עליהם חייבים לתת
את הע::.זת כשקוראים את השירים המקובצים .הצ·

בריה"מ•

-

זה

לקראתי",

את

שלא הלטריו

!
סאטירה פוליטית המכוונת נגד המשטר ב·

בנותיה" נמנים הצבא ,המשטרה החשאית ,השיטה

הוצאת הקיבוץ

מארד :

פשוטה

מאת ולודימיר ווינוביץ ,תרגם מרוסית צבי אר.ד
הוצאת עם עוב.ד

הסאטירה מתקיפה לאורך חזית ארוכה• בין ייקור·

המארחד.

 .עקד )מבחר זה לא כולל את הספר הרביעי( .רבים
מן השירים שהוכללו באח,ד לא נמצאים בשני.
נקודת המוצא של חלפי הצהרת היסוד שלו ,נראית

הרפתקאות החייל איבד צ'ונקין

'
זוהי

אברהם

חלפי ;

"אינפניו ההולכים

הם בכך שהוא נוגע ישר בתחושות הראשוניות וב·
רגש ,ועומקו הרעיוני מתוסף כלוואי בלבד.

מבל אלה חוזרים ועולים הגיון מ-טורף ועולמות מופ·
 שאינם רחוקים וקרובים לנו כאחדלאים
ניתנים לתרגום לשפה אחרת ,לכן כדאי אף למי
,מתקשה בקריאת אנגלית לקרוא את כתבי קרול

שו!ני נחשולים שטפו אותה

מאת :

כאמור ,עיקר יופיו וחיוניותו ,ככל שירה אמיתית. ,

,נוצרה עם מיזוגם של השמות נחש וכריש באב·
לlית( ,סיפורים קצרים ,שירח ,חידות ,בעיות שנפ·
תרות באופן לא מקובל וכו' •••

במקורם .הקובץ הופיע בכריכה רכה )מהדורה

ישן וגם חדש,

"מאשפתות ירים"(

~ גם מקבל גוון על טבעי ומסתורי.

 Mל יצירות נוספות של הסופר הזח כמו סילוויח
וברונו )סיפור שממנו נלקח השיר שלמעלה( ,צייד
 nסנרק )חיה דמיונית ,פרי המצאתו של הסופר

קטן

 .כת קוראי שירתן .לכך יש חיזוק מהשוואת המבחר
שלפנינו המקיף ארבעה ספרים )"מול כוכבים ועפר,',

קיימים איש איש לעצמו אך גם מתחלפים ומתגלי
גלים ,אחד בשני .גם דמויות משניות כמו הדודה
של און או הילד והילדה מכיתתה של סיס אינן

רק קני מידה והשתקפויות לבחינת נפשן של שתי

-

קראסנויה·

מדי משיקולים ודחפים שקמורם בקרבתו למה ש·
 .כתב .גם · כשהוא חוזר לבחון את שיריו כמה שנים
 אחרי כתיבתם עדייו לא דומה ריחוקו מהם לריחו·
קו של הקורא .אני מאמין כי גם הערכת המשורר
את שיריו נוחה יותר להשתנות במשך הזמן מהער·

שן .ילדה בת אחת עשרה .סיס.,,
היסוד השני שהופך את הסיפור למרתק ומרשים
·הוא הרב-גוניות .הוא דומה ,על דרך ההשאלה,

.לפנינו .אבג ,גם בשיר זה ,שתורגם לצורכי הסקירה
~קצרה באורח חופשי למדי ,הדבר היחיד המצער
את גיבור השיר הוא ש"אמצע השבוע הבא" אינו

הוא אדם פיקח שע"י הפגנת טיפשות כלפי חוץ
מצליח להסתדר ולשים ללעג את החברה בה הוא
חי· איבן צ' ובקין לעומתו הוא אדם פשוט באמת,
דמות שמייצגת את האיכר הרוסי חרוצה לעבוד
ולחיות בשקט· בעוד ששווייק מחפש את ההרפתקה
ועל כן גם חי חיי נדודים ,חרי אל צ' ובקין החרפת·
קאות באות וכל העלילה ,שזמנה ב· 1941על סף
ההתקפה הגרמנית על רוסיה ,מתרחשת בכפר אחד

' מאשר למשורר שכתב

במשפט הפתיחה המציג את הגיבוnב השנית של

וול• ההתבטאות העצמית היא צורך חיוני ודחוף
לן 1הדמויות  -בני האדם ,בעלי·החיים והדוממים
 -בסיפוריו .על פי רוב מדברים  :נואמים ,שואלים,

-

~ 1--...:..-----'----- - ' - - - - - - - -
אנתולוגיה של שירי משורר אהוב עליך היא על פי
רוב דבר מרגיז ,ליתר דיוק  :היית אתה רוצה להיות
 ,העורך ולבחור את השירים על פי טעמך .גם נדמה
שמלאכת בחירת השירים קלה הרבה יותר לקורא

חובה לצייו כי עוצמתה השירית של הכתיבה עוברת

ים מוצאים להם פתחון פה בסיפוריו של לואיס

-

האמיץ שווייק ,שנכתבה חרבה לפניו• עם זאת

זו ,לזהות ללא מאמץ את המשותף לו וליוצרים

•מאר הזזתו ורצה• חרא אמר

החייל

רבים ההבדלים בין שני הסיפורים חללו  :שווייק

אלא יושבת וגבה אל הקיר וראשה מורם ,כדי
שתוכל לתיישיו מבט אל האור שבקרח .האור מת·
גבר והולך ומתחיל מתמלא אש  ...שכן פתאום .
הוצף החדר כולו להבה.',
כתיבתו של טארי וסוס )לפחות על פי ,,ארמון .-ה
קרח  (11מצויינת בחיוניות וכוח ביטוי של כתיבת .
שירה וראיית היקף של כתיבת פרוזה .כוח השירה
שלו מאפשר לו לפתח יסודות קדמוניים כמו קור
ואש באופן טבעי כל כך במקום שבו כותבים אחרים

Vinta ~e Books
Complete Works,
Lewis Carroll

l

.

לעודד את חחדראס )כיניי של הצמח המהפכני ה·
 ,חדש( שיגדל• תוצאותיו של המחקר הזח חן סיחרון
עז בבית והיזדקקות ליבולי השכנים עד שחחדראס
' ישא פרי• דומה שהנמשל אינו זקוק לפשרנות• שם
 הרפתקאות החייל איבן צ'ונקין ,כמעט· הספר

' הרת היסוד הזאת ממשיכה ומתפתחת לאורך שירת

חלפי כולה .היא נרגעת בבת אחת הן בחיים עצמם
והן בכתיבה .אשלים למען הקורא שני בתים משיר
אחד שלדעתי חסר מאד במבחר הנוכחי לתפיסת
שיר החיים  -שירו של חלפי :

הכלכלית ואפילו תורת הביולוגיה שהוכתבה מלמע·
לה על פי עקרונותיו של ליסנקו וגרמה לפיגור רב
בהתפתחות החקלאות הסובייטית ומנעה הכנסת
שיטות חדישות שעשויות היו להגדיל את היבולים•
קטע זה בו מתואר נסיובו של גוליאקין לישם את
תורתו של ליסנקו )שכידוע כפר ביסודות תורת ח·

וש ארם ואמר שיור בקשט

ביו  nלןר ,כתלים ררלת מורבעת.
מרצ רלים תחרמיר
ומרחביה הרעת.

תורשה כפי שנוסחו עוד בראשית חמאה( בשדה,

תחילה הקור המשתק.

מהווה הדגמה נאה ל .איכותו של ווינוביץ כסטירי·

כפי ' שקו.רה ברגעים

קאן•  .גוליאקין ,המלומד של הכפר ,מאמין בלב
שלם שע"י הכלאה של עגבניה עם תפוח אדמה יקבל
צמח שבשרשיו יגדלו תפוחי אדמה ועל גבעוליו

 tlלידה און ; חיים ומוות מצטלבים בה למראה ה·
ופלא .רגע דומה חוזר לפני מותה עמוק

יתנוססו עגבניות• לצורך ניסוייו המדעיים הוא גודש
את ביתו במינים שונים של זבל בעזרתו הוא חפץ

ד .צמיד

ביצירה אחרת בספרות העברית .הרומן נסגר באותה נקדוה בה

מבניר רואה עצמו כיהדוי ואחר מטחי בה את ערובת יהדותה

העקירה מהגולה העיראקית רהע·

אכילו הייתה "עוון" ,רהבן הבכור מתקשר לנערה אשמה היהדוית

אןחר כך החרם המחיה

:

-

1ולים".

משפט זה מתאר את רגע גילוי ארמון הקרח על ידי

a

אכז ורקב הקורא אתר התנררנותר של ראש המשפחה המתארות,

m

'.

m

זרה לו ,עד כי האו
•וזבז סמכותו רסר יכולתו לתמוז במצאי
 וני השיה עבבר אב אגה ,מכובד ומצליח  -דר,םך לשבר,תז ~cהשצטיירה כמחרז· nםץ ,מזעזעת את הנפגשים עימה הוחיםי

כלי.

תבנאי הקליטה בה

מתנחמים

בזכרונות

מן

יאצוי

העבר.

וםצרד למים מספיק דכי להגיב על דברי העלבון שהם משמיעים
חהברתיים והתרבותיםי אליהם הוטלו ,מצואים עצמם בבדידות
שקה.

נסגרן הדומן רגשני דרמאטי ,בלתי מארםק .העלילה מהירה רובת

a

ידזוםי .שלא כמר "המעברה" ,הכתוב בגרף שלישי ,כתר ב "שורים

שוורים יותר" גבוף ארשוןm ,מסםר האו

גיבורו המרכזי,

אלחד וסנתז ביסיף  -להורה " הקרוב אבץר ,עבר סמי ' מיאכל לאתר

שמובית קרוימם .םםאת ואתר לרכר.ת

שתו פנים לה

I

וברת עז ילול שיבה יגע.

והאשי עטרtן קרחה

תא

הכל וררע.

םרתח "שורים שוורים יורת"
ליהי לאץר.
אד נוrרה כי הישג מכרבד יותר היה לסמי מיאכל ב"חסרת" שלו
)"עם עובריי ,1977 ,רומך זה האו הרומן ומ.קררי החידי בסדרת
הרומנים של "ספריה לעם" שבנת  (. 19Tl/ 8הרומן מאתר בעירת

הנמלט מאםשחת להצעיר לפי פקדות עמצר שתיתנז נגדו עקב

 mברתירת של יהודים עורבים חברי אוגרן

עכלה רמג'יי פעילים אבוגרן ומשיכתם לפעילות חזקה

-

•יחפה העודבים בתפקדיים מנהליים בעמברה מאצמםי לצעמם
חיס וסל "ללדמ את הפארים"m ,עלוים אינם מצויידים אםילר  ,אשייות ,פוליטיות

עםד .צעירי הערלים ,הצמליחים בעמל רב לפוץר את הגבולות .

.

נאשיה בצרפת לארסטראלי

צעיר ;

מדורך מגתייס לצבא ושמתתף במלחמת יםו הכיפורים ,חאר פעיל
אבוגרן

השמאלני'  .אושתו מסתירה

המלחמה ;

בביתה את ומ.שרור פתחי

יותר מהחדרה המתמדת שירם אדח יפץצו ביתם ,מתצית עמלם,

שמאלני בישארל .הספר מלדמ על יכולתו הספרותית של סמי
מיכאל .ניכרת עליהי הדרגתית כשלשרת הרונמים מבחינת ההשיג
הסםר mי .מרשימה גם העובדה שסמי מיכאל ,שלא היה יורע
לקהל הקוארים העברי עד  , 1974פרסם מאותה שנה עד חירם

הורומן

שלרשה רומנים ,כך שפוריותו הותפתחותו הספרותית מדציקות

קנוםליקטים אלה.

פעילות

עקב

זאת.

קונפליקטים

אלה

אוחרים

יצורים

ומררית

מתוחות ,מלאות ניגודים פנימיםי בתךו עצמן רכיבן לבין עצמן,
מטפל

במורכבות

הנפשית

המתגלה

דבמויות על

לא רק את תשומת·הלב למה שהישיג כבר ,אלא גם עיקוב מקורב

מלררה בידיעה שיש לסמי

מיאכל העיכולת והכלים להישגים

נוספםי .שלא כבשני · הררמנים-זזקדומים ,דלה למדי היא העלילה
החיצונית ברומן זה .עומק החדיהר לחיי הנפש של רג,יבררים

הי·•די עיארק בעיראק בתקופה שלפני קםו הדמינה .
•• nחיהים לש
רב יותר ,הסגנןו עשיר ומנרפה יותר .ייתכן כי עצם ההתרחקות
u
רפסכר •ספוה ביד הדקלים" )עם עודב  (.1975 ,גיבור הרומן חאר
מהחלוקה של "שחור'"'-לבן" ,האמפיינת את "שווים שוווים
נpך הידרי אמיץ ,עמרוב בסביבתו ,ומבתונן בסוכניו  -יהדוים  -יות'ר' ,אמפשרת טיפול מרוכב יותר דבמיוות .על כן' גם כאשר
הרומן מוסר ידאלוגים וההרורים שיסודם הבעת אדייאולוגיה
תוכים  -ברגשיות .ורמז זה מלוטש יותר מאשר "שווים שוווים

משלוח סיפורים ל"פרס יציב"
תשל"T

רקע

•

חקרן על שם מירם ויצחק יציב ז"ל ומערכת "דבר לליידם"

מכירזות בזאת על תחרות לכתיבת יספור לבני-הנעורים על נושא
מחיי

הארץ,

מסוי;מת ,נשמר העניןי כורמן לא רק מפאת העורת המרבעות

את הסיפור ,בגולד שני גליונות דפוס

םןסחיימת נאותר םר/ק ,הופרקים מצטרפים יחד הן משרם שגיבורם

בו ,אלא גם הדוות לדמויות המביעות את הדעות והרגשות המער·

סימנים( לפחות ,יש לשלוח בעילום·שם ,מועתק במכונת כתיבה,

רמ,רכזי האו הנער היהדוי ,גיבור הרומן ,הן משםו שיש דמויות

רבים בהבעת וערת אלה .הקונםליקסים הרבים ברומן הם מגרומי

תל·

הפרקים

המתח בו .כך נמאצ את אמיל הערבי הרך הבשרי לעמליה הגסה
רהתרקםנית ,בתו של חייב ופעילה באוגרן השאמלני ו

ייח ההיידרם בעיארק .החדירה לנפש דג,יברר המרכזי מרשימה

המשורר הערבי ,מאצו שפה שמותפת עם יהודיות שחרא מבלה

".mד כל פרק בו מכיל גרעין עלילה משלו ,עלילה המתחילה
י

שםנה המופעיות כורמן שוב

שורב,

והן משום

שכל

שקוירם במסגרת זמן ומקרם ומצטרפים לדכי תאירו מקיף של

.הק!'r.כו כאן תאיר סמי מיאכל את אבותיו ,את אברת אבותיו,

פתיח,

בחברתן' אך ארוסתו האי ערביהי םשרטה בהשכלתה
נשואה

למואר,

ערבי

אוופקיה ;

מנמהיגי

וא.רגןו

aוף Jל אמה של סבאת לא פסח .עלילות השמנה בספר ,נפתחות

ששונה וביסדו·המעלה

נוטבחת בפקרםי שונים ,רקררערת צהור לעלום שלא ארינו אותו

דש.מאלני ,בניהם מתפצלים לאחוי יהדוים לוארדב.י ערבים ,אדח

בשלושה תעתיקים,

אל :

) 35

עמויד פלויו,

מערכת "דבר לילידם" ת"ד

48,000

, 199

' איבב ,במעטפה סגורה ,אשר תצורף לכבת·היד ,ובה יצוינו שם
הסופר וכתובתו .המעטפה וכת-בהיד יסומנו בציון זחח.

המועד האחרון למלשוח כבתי·חיד

הוא

:

יום ',א כ"ב בטבת

היספור שייבחר לע·ייד ועדת-השופטים

תשלח ) 1בינאור (.1978
יזכה את 'מחברו ב"פרס יציב" ,כן ידיפס הסיפור ביידבר לליידם"
ומחברו יקלב שכ-רסופירם ,נוסף לע סכום ה.פרס,

23

שירים

ראשונ'ם

תמר בר

הדסה לוי
הספד לכפות תמרים

ייC1

ככה זה כשראש תלתלים מכסח

~ידקי םחfום

ארתך בלי חרף• היינו שם כדי לחב  iק שעת צערן
הסתכלת ,טרוף הוביל ארתך לבכות אצל עץ התמר עב-הגזע·
אבל ידהע ,כפותיו נ  iשר  iת שנח ,שנה ,ר~ת תפלי אתן
אל ע  iלם של מציא~ת לא·לם ,שירם אחד יכבו שם כל
מזמורי עולם לא·לם•
לפעמים נדמה חיה ערד רגע ואל חאדמח תבראי ,כל·כן חמת,
כל·כן ח~מה וכשפקחנו עיניים
עדייו צחקת בצחוק ערלם·שלן  Iלא·לם• ידענו
לשת  iק לן כשרצית ולאלם את כל העולמות· כל·כן
חרבה דממות היי שם ולא שיברר את קר הא  iפק הנחלם•
תמיד מגיפה את תריסיך ומתרח בנר בקול ובמבט ו
זר בל יחדור ,זר בל יחדור
זר בל יחז  iר ,וחרא ח  iזר ,מקיף א  iתן חל  iנרת חדשים · ואורות של פנסים
ותמרני ידיים נשלחות ללטפן

בהתקרבן ,

w

ע ,ח ~:כד~דיף

~ידקי ם nוום,
גופי
'לעב'ל ...את
.
.. - :
חרישית
אההב
•
•:-
T -:-

 iד יא ? 7רו וי :די;
מפיסת.
בורית
:· .,,:· :
סדו . :

•כי

T -

ערב
מ'לכ,ת
ואני
·•·:
 :. -:-

ירח
ש'ל
יפנה
•:
• T
••ד

בהתרחקן חן שרב חונקות

~ן

.

את מבטן·

אתה n

-

חשתי
,ם
• : -

בית הקברות שלי

 -ן~ס??...

אבי פלדשטייד

כל אחד לקח מעט והסתלק•
הצחוק שלי התפזר בין חוגגי
גרפי ,בתוכי איוב הייתי המקלל יומר•
כל יום נותר פחות לזכור• השתיקות חיו ממלאות
הכל• אחר-כן כשתלכו  ,עבורי היו עדייו מתפקעים
מצחוק ,אן רק לרגע קט· חיו מתגלגלים,
מתגגללים ,אל ביו חורבות שחוררת של
כפר בוגדים ,כל·כן חרבה אחבר שם

עימות חששות
(1
-

-

זוכר מראה

בוקר :

אשה זקנה ,חולה ,כואבת ,ללא תרופות

שנפלח ושרועה לבד בשיכבת·ערדף·חשמש הנחה
על המדרכות חרררירת

ושנאתם חיתה זר שהציתה אש·

אחר·כן התפזר צחוקי לאלף שברירים
באמתחת נוכלים נטמן ,איש לא נענה
לתחינתי•
לכן למדתי להכרת ולהרוס,

מנורות חניארן המקבילות שחר לידנו במים

אנו במכונית החולפת לדופן חבריכה

חיבוקי לא יכנס אליו עולם שלם ,ילמדרני

זוכר פגישות הימים האחרונים

לפצל את חיבתי לאלף קושיות קטנות·

יוזע אצל המשוררים בגרפם הצפרד
מבשילה הקרחת
מתחת בלוריתם
המתנופפת ברוח

זז תורך

שתתלוש שערה שערה עד תרם
בזכוכית ריחף מראה דקלים חשוכים
חושב מזח אני נימלט ז

מה שנקלט
לבנה תלייה מעלי
עגילה

(2

וטיפשית מקרינת

לים המליח עד מורת·

.

זוכר רגע ער~ ארון ,רגעים עברו

האורות מתחופים ,על .הבמה

חברות נמלטות מפני טבעת תאפר המשלחת

ערלה לאט אסלח כח~,ה שק~פח

עורקי ניקוטין במורד הסיגריה ובערד זרג צבי הארזנירת הישנים

ומשלין את החבילות לחול הארון·
משמאל תספק-שבדים ממלמלים על

קשורים למערכת האלקטרונית-קולית
צועקים זממה על ראשי
זוכר  .ידיים אלח

ודור ב  iנ~אלי שחרחר עובר

סיגריה של

7

בערב•

כמת ט  iב בחדר החמים· חמ~סיקח
לא מבינה כמה שיש חלל ריק

בלעדיה• כל אוהבי נישארי ינהעבר
השני ואני ר  iחץ עררם במימיו
הזהיבים של חריביק  iן הענק·
הכל נדחק ללילה בס~רי~ליזם קיטשי·
רכבת עברה ,המסילה התנדפה
הרוכבים משקיפים והן מדבררת

על שירח  --:אלו הן הבנות של התקופה·
האנשים נישכחי רכל מי שעדייו ן  iכר
את העתיד לא מדנ.ר•

אני רואת איד שם,
במורד מטפחת הצוואר המיוזעת

עם החל הצלילים הפעמרניים להישלח ,צלילים כמתון אגן חב~ק שיחים
בקרן חח  iצח החדר,

מתפתלים חברי

של איחיר מיחלט
הש~לחן עומד בזרוית  30לכ~רסה
על מישרן אחד מצחיו·
בג  iבה פני הש~לחן עומדת מאפרה
פריזמתית מחזירה צלילים·
במישרר·ניצב ניצבת מיטת כחילה
ראריכה עליה יושבת בח~רה מחזיקה
סיגריה  .בזוית  180ללועה·
בזווית אחרת יושב עטי

1

יודע

ואני זוכר ידיים שלה מציתות לי סיגריה
מורידים ארזנירת
ואנו יושבים

'

ובערד שורשי המילים
נחרכים עז הפילטר
נטוע בלובן אפור
לרבן אפור שלמ~ת הצמחים
כאילו א  iמר
כאילו א  iמר פה יבנו בניינים מכוערים

ולא ערד לבז תרוץ תחנת הדלק
לתוך הלילה•

תמר בר ,מפרסמת כאן את שיריה הראשונים כיתר משתתפי המדור הזה,

היא תלמידת כיתה ',י מזכררן·יעקב.

בהנאה

ומעל ,מעל ביתי ,במיש  iר
מצחיק איו י  iתר זרויות,
ולשם אלן אני·

חדש

שומע

העץ הבודד נטוע

ממילא אני נימצא במצב

מחרחר

איני
ואני

בתרן השתיקה

מצב

מדברים אלי
אני

מתעוותים בתרן הדממה

אבי פלדשטיין רזן תורן
הדסה ליו

חת י מתך

-

-

-

תלמידי י"ב בתיכון עירוני ',ח ת"א.

סטודנטית שנה ',ב באוניברסיטה העברית.

ע -ל
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