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מדינהכבכלהטבעי,למקומוותעבירוהוהיהודיתהסוכנותמוסדותמידיבעולם
משרדבכלל,תקימו,והאםהתרבות?.משרדשיוקם,חדשלמשרד-נורמאלית

דהעבריתוהשפההתרבותשלגה Yלשיגששידאגזהמיוחד

הספרשלהרעועמעמדםאתאי-פעםלהבטיחבדעתכםישהאםועו,דזאת
ו~חקה oהוצאותיהאתהאמירההאינפלאציהשאר ,המקוריהעבריוהסופר

 ?ומגוחכיםדליםלכן 'קודםגםשהיותמלוגיהם,אתכללי

לקנותנוכדאיכי:עדייןסבורדרישותינושלאורמיחצי-מעברה.יחדכולנואנחנו
מילוי-בעיסקת-חבילה!-כ~מוראבל,למ:;וירה.עומךיםאנחנובבקשה.- .

 • .חד~גםוהמקצועיות-תרב'ותיותהמוסריות-חברתיותתביעותינוכל

כא'ע1

להעלותאנלצרנרהדפרס.חניוחמיריעלייתונלבלהעיתוןבעציובשלחןהמהרתי;םשהיונייםגבלל .
 .הבודדרג~לירן·מיחראת

 1981ינאור-פברואר

ז·.בכללוהאסינן,.ה

מתוךעצמואת"ללתושזה)(גבליוןבדבריועילםיגאליעטןאיש-הרוחעל

חנון-קונפורמיסטיהיילאייאת pול:!~עו 'הקיימתהחברתית-פוליטיתהמערכת"
1 ' / 

של-לא-מכבר,הערבמעתונישבאחדספרותיובמוסףובךשי-גל.י,באומץשלו

בהתייחסו"י'פה-נפשיי,שהביטויעל .זדנתןשלהכאובותשורותיואתקראנו

 .אירונילוואיטעםלבעלבי'מינוהפךרוח,של.לאנשים·

הכליםאלוהחבאותושתיקתוכהמוזרהאלה,שלדבריהםמשום-דווקאוהנה,

היום-אותנוסוקלכאשרלאחרונה, .לייצגאמוריםהסאותוקהל rלשכביכול,

מתארגניםשונים,מקצועייםממיגזריםואזרחיםמבישותציבוריותבפרשותיום

 . . ' ."אנשי--ייגופיםיישניהמתמיהבחסרונםביניהםבולטים"גנדיישלהתארגטת
דפדוףתוךהחסרה).;בצמידותםמקריותשאיומאד(וייתכן .והנוערהרוח"

עקרונית/אדישותשלאבמפרו~ניכרהאחרונה,התקופהשלבמוספיםמהיר
כאשרשכןאלה,שלדיבורםכושרואתמצפונםאתשיתקהעקרוניתועייפות

דגושהבקולניותהםנזעקיםמעשית,אותאורטימ ,..:_הרעה 'נוגעתבם
שזכוריםכמה(עדורוחומצפוןנפש-יפiרשלשעניינםאלאמפולפלת.וגווכחנות

על:-כן .סוגמשום-אגוצנטריתבתועלתאינם ,דינקותא)מגירסאכולנו

אלא ;פרישהאוהצטרפות-כיווןשלאינהלדעתי'עכשו'הנשאל1ואלהחש
מד~בר'בהרוחאותהמסתתרתוהיכןהאם-ועקרונוקיוםמיקוםלש

 • 'בכלל?!והאםהם,·-היכןמלחמתהאתללחוםהאמוריםוייאנשי-הרוחיי

ע"ע

i 
/ \ 

לערבית lמעבריתלעברית,מערבית

עצמועלנטליי 77שייעתרוהמשימותאחתהיהערביתה1ה~פרונ1מןהתרגוםעל
עמדקיומו'שנותארבעשמש.ךלדעת'ודאינוכחוכתב-העתקוראי .היווסדומאז

ומאמ-סקירות.בצדלעברית,מערביתופרוזהשירהתרגומיוהגישזאתבמשימה

עםקשריםלטפחגםניסנכההמערכת :הערביתהיצירהבשדההנעשהעלריס

חעבריתמהספרותמקביליםתרגומיםלמעןולעשותבארץהערבייםהסופרים

 1אנואךמשביעות-רצון;תוצאותעדייוהושגולאאמנםזהבענייו .לערבינ:ר

ויירתמוהקשייםעליתגברובערביתהספרותייםהבטאו(יםשעורכיתקווה
ביוולשיתוף-פעולהלהבנה-סרק.מלותמהרבהיותרלהוסיףשעשוילמעפל,

 . .העמיםשנימקרבאנשי-היצירה

 .האזוריבמישורגםחד-סטרייהיהלאללשוןמלשוןשהתרגוםמקוויםאנוועוד
שכתבי-לציפייה,טעםלנו 'מספקיםומצריםישראלביו oהמתפתחיהיחסים

להיכ-אמצעיהספרותכמושאיןלכך-דעתםיתנוהשכנהאב')והספרותייםהתע

ני 6.לשעריהםאתלפתוחבקריאהאליהםפוניםאנו .ים riהעביןולהבנ;וןרות
לשיתוף-פע,ולהיוזמהלכללהיענותאנומוכנים-מצידנו .העבריתהיצירה
 • .אלינושתופנה

• 

בייש ).

 14-+. 71 · _עתוןטור .,.

 " 77"עתוןהמלצת
טאני'שלמהבסר,יעקב :.עורכיםשירים,מבחרלעמל,אדם •.

וחינו,ןתרבות-עם-עובד 1צ_הו
1 

1981 . 
קריאה-סימןספרי .יגייאהשערכניסהשער :ישורוןאבות •

 / 1980המאוחד.הקיבוץ
 1980 .~ם-עוב,ד ;קנטרבריז;?יפורי :צירפופרי 1ג •
 .אפקיםעובד'עם .והדמיוןהידיעהמקורות :בסקיברונויעקב •

1980 
כתר.ויזלטיר.מאיר :מאנגליתטובות.ת iכוונ :פורסטר .א.מ •

1980 
 1980פועלים.ספרית .והאויבהזראת :אלמוגרות •

אמירבעריכתלשירה ·ףקטנה ri;ךספרי .מסדהסולו :סומקרוני •
 1980גלבע.

1 

. . f 

 198 ~ .פועליםספרית ·.מונוגרפיה .עוזעמוס :גוץ.ןנרית •

 , 1980המאוחד'הקבוץ ;שירים ;דברי :הללע. ~

זב"מ ..ביומןאברהם :מאנגליתאוהבות.נשים :לרוכס 'ד.ה. •

1980 
 1980ם,לפועל'ספרית ,·המחיר :קעביאמרים •
 1980 ;מ 11בז .ויאמואהרן :מאנגלית .ההפיכה . :אפדייקגידן •

 :.ציייבסקיפאדי •
0 

 i- 1980פועליםספרית .משתניםמצבים'

,. 5 
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די .והי·ה
 (1קנירקיורם

 .ו·-וי·אחה
רומאן_מפ~ק

. . 
בועזהאחרון'היהודידברי ,·והעייטחבקיךהמודה ;עייט

תולדותב~תד,מתן ~צאיויוצא·ביוסףנורא ryמעשושמואל,
היהודים..תולדותוף.סהאלך,וחמות~המ,כלהמושבה,

, ' ' [il] כתפו'עלהקיטבגאתוהניףחייליםמלאמאוטובוסירדבחוד. 
נושאותכשהןקרבמסיורחזרונמליםמשם.הסתלקהאוטובוסה

ועלנכנסבית..ודאהוכהכההביטהוא ;עץ;בדליעליםגזרייי
ם..י.ממותקומדציםסיגריות.טריים.יוקרתם'מובחיהי'והשולחן .

ראשה.אתפע.םעיtכדשאוליהשחורברקאתהחליףכברש;בהששיעראשה
:ייiידקותאתבלעהוא ·אוכל.הואכיצדלדאותורצתההידקוח'למרלאותוהושיבה
 .מיץ.ושתהלקיטבגסיגריותחפדסותכמההכג_יסואזסיגריות'כמהעישןהטריים.

כמהנראואחר-כך :לאלא.אמרוהוארעבהואאםאותושאלההיא :מתוקחמוץ
מהןאחתלשאולורצהבהןהציץהוא .אוהלאלבדדךהחלוןליד-הולכותנערות
זכדרנרתבעצמולאתרניסהלשבת.המשיךולכןהשאלהאת.מצאלאאבלשאלה

דשעלסרטוענד-פקד.משהוא~ב nש.מישהומעורבל.היההכלאבלממש'יים
שהךא 'ניידותהקיטבגמןהוציאוהבחוראישיותישאלותכמהאותרשאל,כחפתו
גםהואלו.ונתןרם.חשלזpוברהוציא . 9בהעייןוהאישבהם.להביטחסעצמו
לנסועחושבהואבאמתאםעודזכרלאהבחוראבלהביתה,תיסעבטחאמר.

ונטלהביiוהנוסעבטחאני- .כןואמדהזה,הביתבכללהיכןידעלאולפתעהביתה.
עושההוא 'מהתו'אוושאלזiגיענהג'וחיכה.בזךצדשחנהלג'יפונכנס'הקיטבגאת

בתהייה ~בוהביטהנהג .לאןלושוב,חלאנסוע,.לצח.דרשהואא~רהבחור '.בג"יפ .
אחיולחש.ההגהעלמעטשחואחר-כךבראשדפוקיםחזרתםואמר,מפוקחתדי

ולאהג'יפאתהתניעהנהגלוקרו.אותיקחאמר·הבחוריבנה.לגןנוסע .אניהלך. .
אתוהניחבכבישעמדהבחורריק.ההדהיה~שהגיעומרר.ערדשאיןלכחרדאמד

בינוהמדrיקאבלכאן.גדאניוחשבהכפרשהיהמהעלןהביט_שפתרעלהקיט;בג
באמתשחרדכמילסגתהחלוהואמוחשי'לאכמעט,מדומייןעתההיהביתרלבין
 .' . . . .-מיהו.לעדת
המרכזית..התחנהייעלהנקי;ןפועלילידוישןלתל:-אביבהגי~בערבמארחו

תהרדpתהכעךאכלבבוקר,מלה.אמדא 1והואעליודרכהמעבודהשחדירהבחרדה '
 'שרבהדעתאתמניחלספסלכשהגיעא;וכה.לכלאגתהועבדלשדרההלך.פושר .

לפנותוחציחמשעדבבוקרמתשעניעבלאישבהואוישב.הקיטבגאתהניח
 1ריקות.היות'המרפסרממול.הבית 'לעברהביטהזמן-רוב/ערב. '

ממולקם.לאאבלרעבחשהואושדר.כחול-לבןדגלונשאר~בסךעבדוהילדים
 'המכוניותהחלון.את (iסגדואחד-כךהשמייםלעבר i:הביטראשהחלוןנפתח
הואבידר.עלהלאהדנואךחוקיותה,אתלהכיןשינסהר·לשגרמו .בtודידרתעברו
קםלא ,הואאבלוללכת.לקרםהשעההגיעהשאולי .וחשב,בכיסוהכtכףאתמישש

ידיהםאiוהחזיקוהםהשדרה..לאורךפסעושחוחים ciאנשי 'נמההלך.ולא
גם ·אךחיווריםאולילבניםנראוהםשחר.ופניהםכמעטנועזבחיבוקגבםמאחוירי

דחוקלאור,עצ'הםחדpב.שמחים.שהםלעצמםךימיינר.הםמדרמה.עליצותמלאי'
המליםעלשמחוהואהוחמצהשלאגייiולהשעהאיזועלדיברמהםואחדממנו

זלגודםלשכוחשרצהמדאותעיניולנגדו'עבד·כןאחדימוכרות.לו_שכשמער
קירמאחודיהםףעלהט.נ.טאתיניחהוא .ממולהביתחרס~תתיכנןוהואמתוכוו'

עדוילךלבןוחרטאדום_חוטואחד-כךהדקרכטרדאתיחבר-?.1ד nא ..הבטחרן
 .עצמואליפקחלא,א~יד.יקרוסלאהביתויפעיל. ,הספסל.מאחורייתחבאהספסל.

חיבההרג:וש riבימשימותוהאלמונייםהאנשיםעל·כשחשביצנח.אטאטואז,
נפערוקורס,כפעךהביתהיהמרחוובירכתי _'געגועכמעט-אליהםדחוקה

בשרשרת.סיגריותכמהועישןהקיטבגמןסיגריותחפיסתהוציאוהואוקורס.י
רשתה.ברזפתחהשדרה.אתברשהשק;הצינוראתמצאצמא,כשהיהאחו-כך.

חש~. .רהפר~למבוקר .ם.·מע'בפועלב~ט·ההבחוראבלברלעצורכיסהכק'רןפועל
חיתההיחגיגההזה.ע'הרגלמעןוויתר .ובוודאיצדות.ליולמהשחזר.אחרערד

ירקותולאכולבמחנהלהישארצדיךהיהי i'שארחשבהואאחד~ס.יבמ'קומות
מסוגלתבררדאיחיתההכסוףהשיער.עםהקרדדח~אשהימים.כמהערדטריים
הואאבלוראו.אלבכאבמתיםאיךל::ו,לשיריכול.היהאחד-כךאותר.להניק . . } ' 
דבר-לאיזהמודעאיכרעדייןוהואקיצראלקרבוהיוםבשדרהספסלעלכאןיושב
באמתמיאבלחשב,.'בספסל,כאןיושבמישהולו.המציק ,דו):!מחשובעמוק.
ענקיתהינומהמעיןרר.(יצ .השמייםלתוךהשתרגוהעבותים 'העצים ?כאןיושב

קצתחיתההפריחהגםסגלגלים.היוהםאףשלהם Jהגזעיםראשו.מעלסגרל;ד
לאזיבול ~ 1אמיםרשוםמת.כמעטאבלכסרחדשאעלמ~כחהיההקיטבגכחולה.

אתחשהואגנסס.עשבשלעבשניחוחשהציףהזה,הדש.אאתמציליםהיו
יבשה.שלאךזi?נהרטיבותאכולהיההספסלמסעדר, i::ג'אלג'םחודרתהרטיבות

מתים.ילדים.שליעדיומטרכמראטאטנשרו(עלעלים .מסוקסזיiיהמולוהעץ
הכחולף.הסגלגלותואתהעלררהאתדאהמאומצתתנר~האחריעינו.אתכשפקח

לחרשהיהיכולואזארתה.הסתירושהבתים'הרחוקהבשקיעהלהבחיןהיהויכול
הזההלהט~המתעמעמים.השמייםממנה.'קעריםלראותואףהאדמומיתאתגם

 .צהבהבהיההקיר .מולוהב;תבק~רהבחיןשוב·'.והסגולהכחוללחשותמבעד
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נשרההילדה,ל~יבןש.·ילדהרתל~האשהעכשר,עמדהפסת·המדעללחלודה.-ונוטה
 :מבטוןנמרך:לקירמעבריחברידשאה~השאולימהעלבצהלהקיפצהואחד-כך
שחרדה.פוד"דשמכוניתבקולצהל .ה~~להיותהיהשאמררמהיצחקה.והילדה

שהר.מ_מסוימת..חרטהחשהספסלעלוהבחורמהרה.~לילידכדוךלכדיזכיעד
לתוךנעלמההאשהילדה,מייבשתאשתלראותרצהמרחובירכתידחוקשהיה

אשה 'הופיעההבימה .Tויאטרוןומעבדחלפה,נוספת 'מכונית :נטדקזדדלתהמדפסת,
 ,מחוברעדין.מסוים.חןבההציתהדמדומים~אורכתומהשמלהלבושתצעירה

פניוכבדות,דגליורכון.בו,והביטהעצרההיא 1בדשא.הילדהלצהלתאיכשהו
הואוהלאכאן'ערשהאתהמה .שניאורס;ן 'בועז ',בועז :ואמרההצידהמעטמוטות

הואמיiור.זכרלאאליו,מדברתשהיאתפסלאשם.ערשההרא·מהכללידעלא
לופתת:,רוקה 'סיכהעתהנראתהכשעמד,מבט;,ומנקודתהקיטבגת,אהריסקם.
לקב;עשחששהמהבתמחרןפזVוקותנראושפתיההצעירה,האשהשלשיערהאת
כבידן ·להתגונן.כבסירןאכלישיחות, pבכעתנחש-קוהשפתייםהולם.נוסחלו
יהצעירההאשהבצחוק.פרץאולילכןקעור.רר·באעטוףנדאהמימיןבימה.ה

לאאמד,ד-כך hאבראשו.הנהןוהואשמיאתאפילוזוכרלאבטחאתהאמרה,
נפלתאתחבועז.אמרה,.היא .בועזלישקראתפיעלאף .שמיאתולא~זכךאת
מציגיםמה ·בשדרה.גאיפתאוםהראש.עלנפלתיכן.ענה,והואהראש .על

החולית.יהכנרהגזע, 'עבותיהשקמךםלעבדהביטהיה,.פנצודדההיא ?בהב;מה
והארנקזע,תלוי.ארנקשהחזיקהכתפהלהיזכר,וגיסת;-ןעלטה fהמתעטףהבניין
אתלהריםכדילהתכופףניiסתההיאנוחרת,באי·נתאגדפהידהאר~ה.נשמט
כדורלזרוקהחלהממולהילדהזקופה,להישארביקשה .נמךזאתועםהארנק
 i:זהטבעתנראתהאצבעהעלעלוtכים.נהזיהעןרותמעלהכתמיםהקיר,,לעבר
הקיטבגאתחניח ;בטבעתהתבונןאליה,קרבוהוא.מפזזתשמשקרןבאורבוהקת

 hאת .די .דיבכאב.אמרההיאהאצבע._מן'הטבעתאתלמשוךוהחלהארץעל
ודברק::זצרההיתה_הטבעתהטבעת.אתדיד,ל::זוחייבאניאמר.הוא ·אבללימכאיב
 .כמעטזעהלא .במקומהעמדה .לרוץאמורהשהיlו::דהצעירה-אשהוהלאצבע

 .iכשני;:זידהאתהושיטהןדיאאצבעה.פרקעלימבצבץנדאהדםשלזעירכתם
לאות"מה'יועיניהממנו,להנתתקבנסיtיאליהא;תרמשכהבכוח,אותותפסה
עלנשרירוקתיכה 6בהמוחזקושיערהבמהירותעתההשחירוהשמים :דםכתמי
תה.בארלראוrי.חיתהיכולהלאאףלרגעמראיה,אתושיבשפראיכמסךפניה
תפס'עמידתה,נשמטהוכאשרדם.זבהואצבעההטבעתאתלתלושהצליחשניה
אתה. :וצעקהפניועלסטרההייאהדס.אתרניקה ·אותה.וליקלקהאצבע.את

הדסאתק_שליקלאחריאבל ..רעהחי'האתהון'~שניאררסבועזאמיתימשרגע
יא.:ו ·,אותישהרוגמהזהמזוייפוrך.ות·בטבעלהתחתןצדיךלאאמד.משפתותיו

חזקהידה, i:התבוננההארנק.א"זרהרימה.אחור,·לאותואספהשיערה"יאתהסיטה
לאףנשואה'לאא~יואמרה,מפשעתהבתוךאפילורועדנראה-משהו-צמרמורת,

ליוקניתלחפציבההלכתאותךפגשתי/כשם.פע 'אים,'נישרטבעתענדתילאאחד,
אפילוזאתאוליהמושבה,מיןבאתזוכו.לא ·ה riשאמצחיקאתה ..בגרושטבעת

 ) ,י ' 'טבעת.ארזךה'
גופועלהמתכדר,מצחועלזאתלראותהיהואפשרעתההתבהרו,דברים

אולימינה,ת' 15הקיטבג.את.בידוונטלןכ~סוהטבעתאתדחףהואהמתקשח.
רבקהשרףשטיפתלכךלבשזכהולאעץ,עלנ~ענההיאיודע.מיהיכרנו,באמת

 .וולתוךסגלגליםזעיריםעל~ליםנושריםצד.כילראותהיהיכולוהואבשמלתה
 :בראשןנענעוהואדכמלחמההייתאיפהלי. 'שתכתובאמרתאמרה,היא'שיערה,

שינישלאוסףליישגם.הייתיהטבעותשהיואיפהלה,מאשדלעצמויותר i-ראמ
ניסתההיאמסתיק.כמוס.לועה.חישמת.שלי.ר·שחבוארזןמתים.ערביםשל'זהבי

בועזשמיאז .מדייח'i'פזהיהללילה.ערבביןהחילוףה,נתעבתהחשיכה .לחייו
מזיויפות.טב~ותצדיךלא,אניוי. ·וחכיטבעת .ממניקחיהנהאמר.שניאורסון.

הסתובבלאהואממנה,להתרחקוהחלמכיסושהוציאהטבעתת ttהושיטהוא
שיערה .העץעלשעונהעמדההיאכמראיה,דבוקותהיופניויא_חרונית.הלךאלא

פיפי.רוצהאניאמאאמאצעקק.ממול(הילדהעלעלים ·רוויהבעלטה-מחכסה
המתעבהבחשיבהמדוייקזך.לאמהשקאהכאןותרר'כשאולימים .התיזהמכונית

תוהההביטהוהיאקדמוניים.מסוקסים.עבים.ענק.כאנדרטאותהשיקמיסנראו
נגעלאהאוד :פתארסעתהשנדלקהתיאטרון"השמולבנודהיהמוארגבו 'לעבר
 .תיקכמסלעוסה.יד,עלחשבההיא .יד.כקטועלהנראהוהוא.'דו·ביולאגב ?tבקי

פזורים,זןבתיםהיו .~חוללגבעותמוך'ס .שםהיה lשלאכלבשל;~ילרהיה ·הקיטבג
בדלנראהלרגעגפיים./עלממועךבאר:ועתהנמחקושתוואיהםברושיםשורתעד
 .לתךו'הלסל_הסהעשןס\גריה,'לעצמוהציתובועזבבניינושעמדביתמעלירח

 .מישהזפעtגהכיראולימקום.לשרם,הוליךשלאבכךחיתהשערמומיותו.רחוב
יהאדומים.הרעפיםעםמינהשלהנדתאחרת.בשדרהזההיהאוליכאן.שגרה
עלעזובהנראתההיאבדורה.תמרנהלכדישיתלכדמכדייימד'ןבטרשטשהיההכל

נעמדהואזהב.שיניאיןכבדהקטנהלילדהאוליחשב.רiדואמדחוק. .העץיד
אותו.למלאשהחלהחרטהשלהמוiוםהדגש.נגמרגםאז .כה·רחיהרחובכאמצע
עלבשבילוהגנההעלטהאבל"חייךגסואזדם 'שלליחמלאעדייןהיiiדפיוקודם.
 1שראהמכוניתשזוהיחשבלקראתושנסעההמכוניתאורותשניאתכ-שדאההחיוך.

שעתה,אוייב.שלנעיםאיברים·כלעבדונעוהפנסיםחיתה.לאאוליכיאףקודם
בדרךלשלמהי ·אמר .גסכך .הל~זלקחאותוללמדליר'ע~יההנציחון'לאחר

הולמת.תבוסהלוך!:כשהמלחמה.אחריגםהאוייבאתלחפשצריךלתל-אביב.
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כליהכאה.השגהאמצעעדלזייןהולךאוייכ.שוםמחפשלאאניאמר,ושלמה
ככרוהנהגקרבההמכוניתכז:זל;ןה.טרייםירקותלאכולכשבילרקרלהפסיקהפסק
 . .הצפירה .לצפוררהחל .כבועזהבחין
הצפירה.כלפיכדיבותבועזחשכן·לקולקל.מ ,די.לצופרןשייכתטו(יםוסרקתחיתה
 .כחריקהועצרה.מעטעודקרבההמכונית ..ממקומולמושמסוגלהיהלאאכל
- .מקיוסקשהגיחאדםעודשםהיiדגדולה.ר::;גיכו.מש"הכפרתנראתההפנסלאור
היה "הקיוסקשלאורועלים.שלככדהנשורתעמוסה.לס?כהמתחתחבוישהיה
הקיוסקמןשיצאהאדם 'המלחמה,תום 1עםהרסךשלאהשחורהצבעזםחמתמועם

עמושהביאחיוךהסתמןהאדםשפת.,.עלמשהו.ורשםועיפרוןפינקסכידוהחזיק

כמכוניתלסירוגיןהביטבועז .כחוץשהתרחשלמהשייך \היהולאהקיוסקמתוך
אותוהלהיב'הזההאיששלכידוהפנקסאבלהמכוניתאתלמעוךרצהובאדם.'

שנגמרווידעמירושליםירדבוהרגעמןלעשות .שרצהמהכלכאילו .מהבמידת

לצעוק.ו::יחלהמכוניתמןיצאהנהג :ועיפרון.פנקסעםדם_אלראותהיההקרבות
להךהרמסוגלהיהיכאילומעטמשוכותמפיו'ציאווהמליםעבה,נמוך.היהקולו

באמצעכאןעמדתלע.ד.מידהפךוהעיפרוןהפנקסעםהאדםכעס.בשעתאפילו
אבלאותו.שאללאגם .אישכעוסה.באדישות;צייןה,'לתנועוהפרעתאדוניהכביש

להתדייiןהאנש'םלשניהרשההואאותןלבזבזחששהמליםעלשחסבועז
כאלהאנשיםאמר,והעיפרוןהפנקסעםהאדם .וחיכ:זהקיטבגאתהניח :ביניהם
אמר,רהנהגהתונעה,אתויע-צדוהרחובכאמצעעמדו\"לאכבראזלדרוס.צירך
 .ילה.המהמכ{(ית.לפניממקומוז~שלא 'בבועזוהביטמתהיהעצרתי tלאאילו
נראהוהעיפרוןהפנקסעםוה~דםסתום.חשש'אותהשאמרבנהג,הדליקה"מת"
לקבלשאפשרשריטהבבירורנראהתאפול_עי..מדימוגזםבהידורלבושעכשיו
עירו(יות.גררמכו~יות.של.חוקיבלתיכציידאולביאהעםאהבהעשייתבשעת

 .את .מדברבכללהואאם .האלהלאנשיםבכללקשורהואאם.ידעולא '.בועז\חשב
והעיפרוןהפנקסעםם.האדשלנעליוומדועאומריםהםה ?.7מביןהואאםשפתם.

הפנקםשתק.שהוא riמשואוליבעירנות.זהעםזהדיברו .הם .שרוכיםנטוליהיו
החזקותבידיותפסבועז,קר~ואזלנסו~רצהכבר '(הנהגרעד,האדםשלשכידו

זהצימרםנדהמים, ' rכשהtכ 'לרגעהחזיקםהראש"ים,שני ת\?כל-כךעדינוrךהנראות .
 'הצלילשנשמעברגע .בזה .זה .הראשים~תהטיחואזמראש .ראשחיקם_הרלזה,

משםושמאלהדרכהלתמרןהמנסה.מכוניתנראתה;י:ןגולגלות ·שתישלהמרסק
אט.אטלפה riלמכוניתבבוגרווהעגלה,גבכפוףעגלון .ישבשעליהעגלהנראתה
מלכהחיתה ;שרהוא .ביידיש .שירזימדםוהעגלוןועייפהזקנהחיתההסוסה

i •נוצץ .נוצץהיה·שכתרה i הראשיזכשני .נוצץנוצץהיהשקברה,מלכהיתה

העגלהתמונת.אתכלאהדלוקיםעודם-יה mשאורהמכונית.מזה;זהככרהתרחקו

~ארץעלנשרהפנקסוהמכונית,העגלהנעלמודומ~;כהרףואחריחשביה,והמכונית·

לתוךהקיטבגאתירות·במ::זזרקמרחק.הלוכדיםהאורותלמראהנדלקובועז
עלבועזראההמתנגןהאיטיבקולו'אדוני,עושה'אתהמהצעק.וכשהנהגהמכונית

בשיט-כוודאיאבלהגיוןבחוס~להדהים .שהצ.ליח ·משהושלמ~וכההבעהפניו

עללשכבהיהשרציתי.מהבועז.אמר.האוטואתממךלוקחאנימסויימת.חיות

 'זעם, h:;נחמלהכות.החלו ·ייייאבלשלכם.הנעלייםמןסליחהולבקשהכביש
 _בו,המם pהזעאותה,שיזכ;ררוצהמינה!הזאת.השלווהממרפסת,נושרתהילדה

השם :צעקהמנוני::ילתוךלכשדילג :אמרר·מצטע 'אניטבעת,למינהשהורידזעם
שםעמדהנדהםהנהגלנהוג.והחלהנתיעבועז,שמי·לומרצריךאבלבועז,שלי

הפנקסעםהאיששקיבל.זזמכחמןמעוכותפניוועיפרון, ·פנקסעםאדםליד
ירד .,כמחירוףנהגובועזשנזכב~ה'זרועואתוכיווץנפלשאולי iהעיפירואתחיפש.

ביו:וליד.מצטופפיםאנשיםכמהראהנוודיה.-:1 :~'הצריפיםלעברדידינגוףבמורד
גדרלידהמכוניתאתעצרהואהלאה.והמשיךממכרבקעחדשות .קר~יןול ?jשקפה

מתוךמציץנראחברזלשל.ושלדה~קרעמביןבו.כיצעדייןשיחיםשכמהפרוצה

את .נטלהאורות.אתכיבההמכונית.אתתחנה.יציב,מבנהפעםכנראהשהיהמה
היההריiחהים.דם ·אתלהדיח-היהויכולרחובלאורך.פסעהוא .והלך .הקיטבג
 1 .,ועיקשות.מסירותוהפגין.נעיםהיה-הגליםורכימרגיע

ולא.שחזרושחייליםהקט'ןבמחנההים.שפת "עלבאוהלשדהבמיטתכששכב

אבלזוכר,כןהואובעצםמיכההיאמיזוכרשאינוחשבבו,שהכומדועלאןיד~ו
מי'שהו.עלמחפההואשמא .בדעתןעלהואז ,;ל_חשובהיהלאזה

הנחה"לחייליםשלטתלויהיהקירושעלקטןמלוןנית..פניעלחלףבבוקר .
מנומנם .היההפקידונכנס.בהנחהומהfרינםמהידעלא'הואחינם."ורחצה

הקבלהפקידרשםאוליהבדוייםשמותיהםשאתאנשים.גנחובחדר:םולמעלה
עצמואתומצא ·::יחינםאתביקשבועזותר..יטובים,ימיםידע.שהגדולבפנקס
משחת.האישמןביjושהואשבוררת.ומראותיומזוהמיםשקירותיורחצהבחדר

עטעלשיניםמשחתמרחבועז,לו.שיסרבמכדימידייעייףהיההפקידשינים.

שיערוואתפניו'אתהרטיבאfזר""כך .שיניואת.וצחצחהקיטבגמן~הוציאנובע

מושגשוםלונתנהלאהשבורה .והמראהלאחור ,שיערואתסרקובאצבעותיו
 .שאלונועדותקווהמלחמהעלמשהוהפקיראמרכשיצאנראה.הואאיךמדוייק
משחתאת'מ~ששהפקידערבים.שלזהבישינילקנותמעוניין ·הואאםאותו

תיקןל(יזבועזה.,האלהבריחיםאחדעםכלדי.וי.ואמר,לוהחזירשבועזהשינים

מןלבנהחיתהידומתפורר,לח-טיחוראהבקיואגרוףהטיחיצא,אלאאותו

תלתהאשה .בתיומביזמבליח.נראהשהיםהירקוןרחובורך t:~ל'וצעדהמכה

 / ..שלה .הגבריםשלהבגדיםאתלהתשרוף,שהשמשרצהוהואלייבושכבסים
היחידותאתעזבו.שחייליםשלמצבםלקביעתמשרד ;שלטראהלמשרדכשהגיע
 .בשורהעומדיםחיילים·וראהמצחינותבמדריגותעלההוא .באשמתםשלאשלהם
כשקטחיכהבועזדפיקה.גרושעשרהשלוש.ברחוברומניהישאמר.,מהםאחד

מסתיק.בליפהלהםהראההואאבלמסתייגרצוהחיילים .מדומייןמסתיקולעס
לבהלהנצטעפוועיניונאיםבמדיםלכדשלמשעי.מסורקקציןשיבבמשרד

עגההזאת.הלאומיתהסמכותאתהעריךברעדכהלכה.מתופקדלזיזיוךשנתייפתה
 .לו ·אמרהקצין·.לקציןאותםוהראההניירותאתשלףבשלווההק~יןשןלש~לות

 /חיילתובכנסהדקותכמהדיברו .הנשקאיפהעוד,לךמגיעשם.גם-הייתאה.
להביןרצהשחתםאחרי .וורודדקמגיירקטןפתקעלמשהושכתבהפגיםזעופת

ואמרה,גבהאת·הפנתההיאאבלהחיילתשלהענקיות ciהשדיימגעיתולאן·עד
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כאלהשדייםעםעליה,ריזiםאוליכלדב;אותה,הביןוהואאחד,כלאחד,כל

מסמא.ואורהשמשזרחההחוצהוכשיצאהאלו.האפלות'המזימות'אתלפגוש
ללכת.רוצהאויו'.צרהוא,לאןידעולאהחלל 'אתמילאי

הגיעהלאין tשעדיידעאבל'סבתא.אללמושבה.לנסועשעליו _במעומעםזכרהר~
היכן~דע .לאגםהואימים..כמהעודיחכהחודש,.כברמסתובבהואהשעה.

מהזכרלאהוא .כןלפכינגמרוהקרבותלכאן.שהגיעעדימיםחודשהסתובב

ירעשלאאלאנגמרשזi.זטובלמישהו,שאמרזכרהןאאבלהאחרוןהקרבהיה
לעברבשורהפסעוקודם._יוםשראהמאלואחרותנמלים .לכךהתכווןבאמתאם

בצינורהעץאתחישקה.מישהו .גדולעציץבתוךעץניצ:בו'בטבורהv.יכחפ;והגרמה
חצרלראותהיהניתןמשם .כתיבהלמכשיריחנותשללסוכךמתחתועמדארוך
כסארתשכריגובבובחצר .אופנתיקפהביתפעם·היהשאוליביתמאחוריגדולה

,גבר.עלגג.הקיטאתהעמיסבועזשבורים.פנסיםתלוךיםהיושעליהםעומודים
לעברופסעחבל,עלכמהלךי"דיואתפשטמשקלשירוי ,לושרחיה-כדיהתכופף
 )שבורבכיסאהתיישבהואיבה.יללומתלמדיםכבמריםמסומריםשחת'וליםהחצר

מתובאמתשהח~ריםאותהיווהחיפושיותהנמליםלחשוב.ניסהושוב 'בחצר.
כיורןשאלות.עורהקצ:ןאתעכשיו ,לשאולהיהיכוללואאבלחדר,באמתושהוא

את ivמישמחרא .הלךלאלמעלה,(לעלותלשובהזההמאמץעללוחבלה.שה~
עברייzכ·כאותיותכתובהיההכסףהזה.·הכסףאתהכירלאהואלו.שנתנוהכסף
פנםלעברמאולפתבפראותדילג·וחתולרם \בקולאמרמרינהכבריש,הדהלכסף
עוגהקפה.-והזמיןמשםרחוקלאקפהלביתהלךלכןטלפיו.אתבוובעץשבור

בתימהון.בוהביטוהמלצרהכסףכלאתלמלצרגתןלשלםכשביקשסודה.וס_רכ
אדוניהכסף.רובאתלומחזירשהואתוךואמר,הנחוצות,עות"ב,המטאתספר

 .מםחיק.אמרהואחירם.מצחיק
 .אתמולשלקחהמכוניתאתלראותעליומסחיקאומצחיקאדםשבתורחשבבועז
המכוניתרהלאכך.סתםכלשהן,ל~קוiכלחדורתירוץרקשזהידע.הואאבל

אתראהכש.הגיעללכת."צריךהואלאןל;עתרצההוא :שםתהיהלא .בוודאי
כדיהחוצהשיצאהקכולתמןהאישאותה.שחחנהבמקוםחנתההיאית.'המכוג
אתהאמר, tלמררכהזרקוחורקבלויטנדרשלשנהגהמרגרינהת Kלחנותלחכגיס
היאהזאת.המכוניתאמר,בועזמפתח.בדמילמעלה,כאןיש ?-רירהכאןמחפש

ארגזאתהריםבועזהמרגרינה.אזר bלהריוהתכרפףמעטהרהרהאיש !גנובה
ממכר.כגסוהואאסקימולבועזכתןהאישפגימה.אות;וסחבבשבילוהמרגרינה

שהיוואמרמשהוהמהםחחגווגי .שלהם .נכתיםלישוןצריכותמכוניותאמ:י.ברעד
הדוכןמעלוהולכים.באים 'הזמןכלאמרז'ובו~הלכו.חםאבלאגשים,בלילהכאן.

אמר,החכוונרבעיון.אותהקראונועזמזוןותלרשימזוןקיצובעלז?;רעהתלתה
דילגהואהנהג,אתמרחוקראההחכותמןכשיצאהיום.מעלותשלושיםיהיו

שנראהואדםהמ:כוכ"תאתבורקיםאיךוראההביטהוא .העץעללטיפםלחצר
עלאותר,הצחיקזההידית.עלאצבעותטביעותלברוקניסה'מ,יידםבלאכשוטו
לאוהלים,":כגיעהוא .ו riא;ואזלאאףהםללכת.והחלאטאטירדןהואהעץ.
שערתשישםאחריויצא.מקומטתאבלנקייהחולצהלבשהק"טבג.את .הניח

הואמוכספים.נראוהיםוגליהחוצהבקעההמוסיקה .לפילץהלךבים.והביט
ניגנואחר-כךבאקורדיון.ישכיםשיריםניגןבהרברמ~שקחספיטפייריםשנישתה

עללהגןכיסתהידיוביןיותר .מאוחר ·גילהשבועז.בחררהרקדו.והכלרומנה

נשקשבועזנשיקהקיבלההיאאבל ·.פגיועליושבתשנראתהמהלדמהמפכיעצמה
עיניולתוךלהביטוניסתהנעלבההיא .מעצמוומנותקותריקותבשפתייםארחה

אותהעזב.סחרחרובראשבבטןספיטtכיירים.שגיעםהשכיחהנשיקהבאמצעאבל .
הואאותו.בלעהיםרשעש.משהרצעקההיא ...לונדוןכי;~רלכיו~ןוהלךפהפעוןת
הריקהכיסאת .מיששלכן .לדיןאותוותתבעכוכית'המג ryכשלבתושתהיהחיכה

לאשניצבבספסלוהביטסלעעלהתיישבאחר-כךזהב.שיניקודםמחזיקהיהבו

ראהלמשדר,כזt;זה?ךשבבוקר.מפכילישיבהכ;חבוודאיהיההספסל .ממ~ורחוק
היתהשהצעקהאועדיין.צעק:'!הבחורהמכגד.פרושהיה 6הימדחש.צבועוא_ה_ש

אורמעטדרההירחה.,החשיכמחמתכערלהיההיםכשמע.הדהרקועתהקודם

מלאיםבאורותחכתההתקלקלה,שאוליומכונית.וחרמשידקהיההואאבל
 /בתיםכשמאחוריוהסל~.עלוכרןובועזהיםשלנכוןהלאהקטעאת 'והאירה
קיימיםבלתיכשריםפקוחותבעינייםראההירח, ·שלהחיוורבאורובוהקיםל~נים

בועז .ר;חש~:;אתלחצילצריךמתו,הםצועק.ואישבהר,ושבילמזנקים~טיס..

היהשיכולהתי~וקעלחשבהואמקורה.מהיערשלאחרדהאפוףכ;:כעט.שםישב
בועזאולימשהו'שצועקת .פילץידעלאדישהנשיקהשנושקהאשה.היהלוללדת
את.הכירלאאוהכייפעםהלאמינה,זאתהיתהאףאוליהראש.עלכפלממזר
עררמעט.חכהבתוכו.שבטשלתינוקאמדחראהאלו,המינותולכללו.ומהמינ;ך
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ירדכךאחריסבים.רשכיאברתשלרשהאמהות,שiויעםאחד,יפהאותן.אוליד
הונחואוליהם .אליהםהגיעולאהמכוניתשאורותחיילבח~~יונתקלהטיילתאל
עללמלח~רתציפתהשתמידלתל-אביבקררבז:זחיתה.כשהמלחמהמכברלאכאך

עלכועסשהואידעכנראה .הואאבלבר,עלהמשאביםבזבוזעלכעסגבולה.
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אחר.מהשר

 .השערעלדפקוהםנע~ל.שנראהקפהביתפתחליד-עמדובחורים. ;בחורים-שני .
 ~הקפהביתשבעללעצמולתארהיהיכולהואהשער.'אתלהםפתחלאאישאבל
קרעובתוךעמדהקצרהבישמלהכערהחזר.לאועדייךבסירה,ברחאותו,נטש

וקרבוציחקקוהבחוריםושנישמלתהאזימעטהפשילהלרגעהשער.לידמצולל
 .הסגעאבלרופא.ידיידיהחי~כאילוהשמלהאתהרימההיאאיטי.כבמחולאליה
בוזאיזהלראות 'היהיכולחולפתמכוניתשלאורותובגללמחוץחיישני,היה

מקו-חיתהשאוליהמכוניתשלהאורותכמעט.המאופללותבעיניהניצתעמוק
אופנייםעלשוטרהירח.בצליליחתוםרגוע,כסוף.ותד_נשובוהיםכבופכרלקלת

החש-עוביעליו.ישבט.כמעבועזשקודםהספסלאתכיסבפנסוהאירעתהחלף·
מןנדףמזוייפתוצינהטחבשלעתיקריחמרחש.כיאףמטריחהיהבמקוםדרת
 .הבחורים~ניעם;רל,גש~תפ~תלחושיכולשהואעלכמוסאושרחשלרגעהגן.

מן.פחדהכנראההנערהאבלהקפיציים.לצעדיהםהבחורהעםיחדולבוזהאלה
שובעמדוהסלה.ציפולאשאולי 'בגסותשמלתהאתש~בוהורידהסבההשוטר.

גדוליםכמהלהבחיןבועזהיהיכולעתהלבכות.החלמה~ואחדכעולשג.ירבפני
בוודאיהם .למושבהזקןרביןרואהשהיהברכשורילוונראוענקייםיאבריהם .היו

יה Jiהיאבל .חשב 1 •ילדותםאהו:בתשחיתהוסופךצמותעםענוגהילדהמחפשים
עקבהואכמוני.מיותריםיהםהרימתולאכאלהטמבליםשניואםמלחמה

ציפיותשלוהכיסבפנסשחיפשהאופנייםעלטר.לשו-לנושםולאריחם.אח
האדוםבביתהארוס.הביתלעברומשםהירקוןרחובלעברפסעורחםמוגזמות

אתבלחששרהנראתהלאשכלל.אשה .האינטרנציונלאתבמנדולינהמישהוניגן

עםחיילותושתיחיילגדרחיתההביתייעל .בוונבללוהיםלעברשנעוהמלים
הזיזו .ריסנכורנוגבעותרקהיוומאחוריה .חלודהחיתההגדר-;.עליה.שמרוניםסט
ועלפדחתכר~והאדוםהבית'בתוךפעם.פהעמדבאמתש~וליהתותחאתלהך

ודיברוהחיילותלמולעמדוהמגודליםיםיהבזךורגברים.שלשיעררעמותשתיידה-
מכךויותרלכעוסלארניסומזמן.עליהןשככפהסודימעטהטו·עהחיילותגסויות.
בועז,בדהשקודםהילדהלחייך.לאיותר)שמכהחיתה(הראשונההשכיחכיסתה

פכיעלעתהחלפה .תום'והמלאהעשרהיםשתבת .שתך:יהפרשיעררפך.הסעם
ביתבוודאי'שהיה ·ממולבביתהמ~יהפסותמאוחר. .פסנתרלשיעורבדרך .החיילות 1

וריחופרחיםעציציםעטורותהיו :פשוטחישובפיעל .להיותהיהצריךאוהוריה.
שהלכוהבחוריםשכיאתהמםהדלוח ·יפי .הושקומכברשלאמפרחיםעלהנעים

לוהצילההילדה .עליהםלחוס-ל~כיסוהחיילותושתי'בקולבכושובהסאחריה.
בצמוח.ח,חלוכברשאולישריםשלפתאומיתבשמחהצחקהכיצר.ראהובועזחרגעאת

החיילתאמרהנכון.דע,לךהזמך.כלובוכיםחיילים:בא'יסאמדההחיילותמשתיאחת
שחזרומידמעותשלאגסשםהיהאמר.ובועז·ןשםהיfזמהחזרו,בוכיםהונה .חשביה
אמוה,החיילתידעתן.ולאסודית.אוכךהעלכאךשמדתך'"אתךאבלהדמעותאתאתוהביא
לאכברתרתחשאיךמפכימה.אזאמרהוהיאתותח.איךאבל ·אמדובועזתותח,על

 .עתההפיfורמש.המחרהירחאבלשלה,ההגיוךאתלהביךה pכיהוא ?לזzןמורצריך
מעורבותלהיותוחששומ~ט;היהסלידהאפוףכמהערראווהךאורומלואת.א '

-~.הקשגנ;זןיהךאתאליווהפכודצ~יהחיתהלאשעדייןרגשיתהרפתקאהבאיזו
טובהתלמידהכנראהחיתה .השכיחאבלמאחוריותר-טובנראתההשמנהחים.
זהברגערצהשבועזספדפעםקראהכאילונראתההיא .העממיהספדבביתיותר
במרזבים:גשםשלסגריריבלילהמח~מסבחדדמכורהלאורלקרואממש

לקולעיניוא'fןפקחבבוקר .במיוחדחםהיהלאכיאףוהזיעבבגדיוישךבלילה
רזל..המקרכשיערוהאוהלאתכקורעמבטומנקודתונראהמעליו'שעמדאדם

כגדיורטיבותאתוחשהתעוררשכברלבועזחדשהיוםפקודתלבועזקראהאיש
מחפשותנראוהצהובותשיניוחביב.להיותכיסההאישטיפש.משוחרראנימד,·א

הביט .בועזאותי?זוכרלאאתהבועז.שלךההלםזה ,אמרהאישיותר,ם'הרלפה
להתלבשצררךלוחיהשלאווןי'כאבלכלךטוב.אמר.הואזכר.ולאמטושטשבו

אנשיםב~ן.צעדואחר-כךבחול.ופניוצווארואתושפשףחוללקחהחוצ:;ד,ציא
קפה .לביתכנכסוהם .אילםןגסרטמשחקיםוי'הכאילונחפזיםמהמדשםשנראו\

והאיש.משהר,צעק·לאיש.אמרהואשמיעתו.אתאיבדשמאחששובועזקטן
שעהטט'רחילארזךאצבעהכניסואזסוף.רות.אותךשמעתיאמר..ובועז ',צעק
 "טוב.לייהיהשככהשומע.הוא .אמדהאיש .שומעאניואמדקלה

הכירהכךבגללוכאילוהואמקומטכמהראתההיא .בבועזהביטההמקוםבעלת
אבלאותם.לךאנקה·ואניהנגריםאתפשו~אמדה.היאשלו.הכאבאתאישית

פשטהואבעצמך."בתחריחדשים.גבדיםליוהביאיכסףקחיטעם.איןאמר.הוא
!יואשלה.הציות )מרוחנהנהגסהואובתחתונים.שחודהבגופיהוכותרבגדיואת
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עמויושבהיהלאאחרתר.ןהכלאשבוודאיאישעםוגופיהתחתוניםלבושישב
קרה,מהושאלוובתחתוכיtכבגופיה·אישראו,פנימהשהציצוים tvראכ .הקפהבבית
רמעמיד"פכיםאמי.אתאנסהזההאיש ..הבגדיםאתליהרגהאוייבעצק:'ובועז
אטאטישמרחלחמכיה ·ואכלקפהשתההוא .לאבועז-וצחקהאישאב;,שהוא

לפכיזההיה'שמאארהחנותאלהמדרכהמןקךדםסחבאםידע'שלאבמרגרינה
 ?גלבועהקבלןשלבתוהיאלי 1אמיכה.היאמילעדתבאמתרצה 'ופתאוםשרבע.
ספליאתלספרדכיסהבתחילהקפה.ערדרשתההצלוחיתמןהריבהאתליקקב~עז

ופרמהרחדשיr;ככקייםבגריסשלחב~להעםחזרההאשה .חדלאחרכןהקפה.
נולד,תינוקרא'הכאילומה.הרתגשותחשים.השרוולכשכשרוהחולצה.מןסיכ~ת
והניחהישנים.הבגדיםחבילתאתהחוצההוציאהחרשים.הנגריםאתמדדהוא

שלהםהשכורהחדר.מןשהציצוחדשיםשערליםבגהיםחבילתידעל·אות-ה
הםלמעלה.אותםלהעלותכדיכושרלשעתחיכושמאאולמטה,שכחולמעלה,

אמד.אתרשישבהאישלהם.שנתכוהחדשיםבעצצייםלעשרתמהידעולא ,גם
שאתהאמרהארתך.לחפזiיאמדהמירי ,הביתהלחזורבועז,לשכוחצדיךאתה
סבתאלךישכך.כללךדואגיםהםמדועיודעלאאני ·ימים.חודשמסתובבכבר
וליקקבועז,אמדלא,אני ?עזרהצדיךאתהמהכסף.לךוישוכרמיםרסיס.פרעם
 \ .דיבה..שלצלוחיתערד

 .הראהוהאישכתוב.איפהשאלןברעקשים.הירשהקרבותהאיש.אמר ,כאןכתוב.
בועז .הראל .הרביעיהגדוד .שכיאררסוןבועזכתובהיההניירדףעל .כיירדףלו

- nשה .יושבעבארבעיםשהתגייסתכתוב .~:~זמרוהאיש ?שםכתובערדמה .אמד
ה_מכהוא iב-שהשתתפתכאןכתובירושלים.ואחד-כךבקיסריהבסירותאמנת.

נקלעת .ה:וס'ףהאישלהקשיב.וחדלהשתעמםשבועז ·עדזהאחדבזהקרבה
לעברירו 'והםששכבת .למתשהתחפשתכאןכתוב .ניצלתאתה ?מהאזלאמבוש.
אולירע~טיס.עורביםגסשםהיומס.לאא-בלשתמותידעתרגערכלהמתים
היהשזהלעצמילתאריכולאנישם.שכבת ?כשירסאולי.?בזיםאולי ?ניצים

שקמושנייםערדוהיוקמתכך iשאחראן·ככתוב.הגרויות,לעבדהידיותנורא. '
לא·זהאוליבועז.אמר \זוכר'לאאני .וניצלתםבכס.פגעולאורצת~.רגענאותר
 . . . . ·א?יהייתי
פצצתחיתהשליהודיםמפכיההרוגיםעםלבקעהידדולאהםואמר,חייךהאיש
וחמישיםידיות.שבעכלמתפוצץדרידקה.שלפגזשם.חיתהרהפצצהאטוס.
אמרענקיים.היובאמתהפגזיםמתפוצצים.אינם.שלההענקייםהפגזיםשלאחוז
 ' .אטוםפצצתשלצררהלהםחיתהבועז.

ציירתםואתם :iדערביםאזאמרו .צירך.מזקניאט;מירתפצצותקיבלוהיהודים
לפחותיתפוצצולאשאסכדיהפגזיםעלמסתורייםמספריםוכתבתםשערכים
ה~אערב~חייל.אליהקרבאםהערבים,אמדו.הריח·לפיפעלההפצצה~~חיוו.

למשל.האיש.אמדכגדה,מחוסכיםהיהודים ;ערביt;נוהורגתהדיחמןמתפוצצת
 .ניצלתלכן .בועזלואמרמוחלט.היה~ ..ההיגירן .יהודיאףכהרגלאבהירושימה

והצילהתהיליםאמדההזקנה .הוסיףאבל .בועזאמרזוכרלא'אני .האישאמד
אמר.להשתקם.לך·מפריעזה .זוכרלאשאניחזההקרבמןגסאוiרי.
זהותזנכ;ך,הביתהסעאמרוהאיש.טעות,זאתבועז.אמדשם.הייתילאאני-אבל
לאהאלה.הקרבותמןיצאבאמת·מילבררצריךערד ·אניאמד.בועז .לךיעזור
אמר,הואלזl:'לס,ו.רצהקםבועזאבלמתיםשלשמרתמכה·האיש .אנישזהבטוח

לונדקפתוהשיעדדב~קאיךראהובועזאשלם.אניאמר.·האישאותם.זוכרלאאני
m תמידשהיההגילוחובסכין ,עתידיתהמצאהלשיער.אכטיטוקסיןאולישב

המילהבויתאתלחתוךרצהומק;מטת.ישנהיגרירת 6קופסאתבתוךבכיסומחזיק
עודר'ממובןהלאשהזיכרוןהמרירהזעםאתהדה,איש.ה~שלהשיעראתוגס ,שלו'
 .בו .

העלטהביןשכבזרג .בון.ת;כוכ.הבועז .שפיסלאיששםישבם.;הילשפתירובערב
פסליםמפסלאנייש.מהאמר.הפסללצד.מ~דוהתהפך 'הכורנכרגבעתלבין

בןאתחיל.גיבורכימרודאתמשה.אתיהושע.אתמפסלאניבמים.נצחיים
השואה.קדושירחובשלהאחרונות·הווילותאתלבכותהחלוכבר-למעלהגוריון.
סררי"'בידונשאילד .פתוחמחלוןבקעהומוסיקהמסיבההתקיימההבתיםבאחד

השקיעה.לתוךשנמוגועורביםשכינראוהטיילתמעקהיועללמסיבה.ובירהכים.
אשכמו.מתחקההזאתקיעה,השלפסל.אמרובועזעליוקרסוכדאיםבלתיקירות
לזוגשמתחתבחולקינאובועזצעקות,כולאי~איךלרעתצדיךלו.אמר.והפסל

חיוורבאורזרחהים .שעצרעדהטיילתשלהמעקהלאורךפסע 'הוא .הנאהבים
ידרעלחלודיםהיוהמעקהשלהברזלים .יםקסםהאירפנסבתים.מחוקתעירשל

הואאףוחביטממכה 'רחוקלאעמדבועזלים.והביטהצעירהאשהעמדההמעקה
חשבהואכך.עלחשבלאבוודאימקוםמכלעומדת.שהיאידעלאאףאולי .לים
נעה,לאהיא :בההביטהאשה,אתכשגילהטבעת.ממכהתלשומדועמינה.על

וחרוץלאהמבטזרויהיהפניהעל .באאיכרמזמןשכברלמישהוחיכתהכאילו.
שכצטורדועיניהסימטריות.לאולחייהס'ולדהיה'אפהשכבתה.פראיתדממהשל

יכולאיך :חיתהרואההלאבמבטהלושהעבידההשאלהאותו.יראולאלעברו
הואואזזואלזהקרבוכך .שכיסאלפישלושתבכותעינייםבעללהיותצעיראיש
אבלחבוקים .בומצ~יהשחיתתידעולאלהשהגיעהשחשבעדינותאותהנישק

לחייליםההנחהעםהקטןהמלוןביתלעברבשבילעלולעצמו.אישאישבודדים,
כיסתהאחר-כךבדויים.שמות.כתבוכולםוכ-מוההנחהאתקיבלוהסחינם.ורחצה
ארתהשאלתישלאחבלי .אחר-כךעליוט'שתתחרדברשוםלומרולאלבכות
י 1שלהילדיהיה.זהאמרווהםעריסהשם 'חיתהרבים.ימיםאחריחשבלשמה
עלסימני"°לוהראתה"ורע,היהשמהואמרה.עילגתעבריתדיברההיאאבל

אהובה·חיתההיאכיצחקווהם-מה.ידעולאמשהור.לספניסהוהואהידיים
שנבעהחום ,אבלאכזריותואחלשערהיהיכוללאשבועזאדםשלדמיוניתכמעט

ראו;הםיפההייחיאמרה.בוקרלפכותובשלושאותהשהמסהזההלהטממכה,'~.
אבלעירומה,במיטה,עכשיויפההיאכמהלהלומררצהוהואשלי.הגבאתרק
 6חודריאיךלהביןרצה .שתקול~ןשכיםלפכיעליהןשחלםמאזכשיםלוהיולא

ששאף.הוא ,נסבלתבלתינחיתהשלווהמצוקהשאלותשואליםלאאיךלתוכה,
לולחשהואז ,דיברוכמעטעצמוועלעליהלרחם.החלבאהבה.תל~יבלתילהיות
ואחריאותולחכךשהחלהעלהרתגזוהואיעז,שלאאוהב.אנייאמרשלא
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 .עלירדוהואכלב.כמוליקלקהמידיו,שתתהוהיאם.מילהח:פיאשהתקוטטו_
 .בל·איודעלא .עבירתאניתראהאןברה.והיאאוהב,לאאוהב.לאואמר,ארבע

רוחובעיניראה.והואיהודיות ·לכבודמז,דקףשזההדבראתהגוףלגיגוךלייכניס
שמאלתהותוהחלתל-אביבחוףעלאחרלמישהומחכהבוררהשםעמדהכציד

 ·ולפניבהלעלוב.אותה,לסבכ;תחייבהיהואזגברבחזהווהלחץ .שם,היההואאף

טובאמרוהואהולכת.אניואמרה,ופזה'בחתלבשה.הזקמהמהלולומרשהספיקה
מפסידהואמה.הב~ןעיניו,אתלעצוםוניסהכשעה·ששכבאחריכן.אחירורק
 'העצי-ידעלהפשתןשיערעםהילדהעלחשבהוא .מידיימאוחרהיהכבראבל

ציבורילטלפוןוירדסרן.שניאורבועזאניואמד}כולםקורהמה.להביןורצהצים·

הזדוניבצחוקחוש.להיהריכולארוכהשעהאתהודיברבמושבהלסבתווטילפן
 1 • • • •• ., ~הטלפון.דרךשלה

מאחוריו .גרבימרבבכינו:;נלחמניה .נקניקיהאכלגרביבמוזקלט iJ 'אתשראהאחרי

 .שגיחהלואמר.י'קירתהנקב;מוכראוליביה,לרוכסשלמעוותתתמונההתנוססה.

כ.כונההלאהשעהאחהראההשעוןמתוחכם.יותראלים.פחותמשייiקספיר,גדול
הטל-בתאגדודפגישת-תתקיים.יגמרשהבלשאחר;אמרושבמלחמהנזכרובועז

אתהשב;לההצעירההאשהאתשות'בנואלחפשהחלהואמוגרבי.ידעלפונים

פרטים.מתבהריםהחלוהדבריםמבין .מקוםבשוםחיתהלאהיאאבלהליל~את
צחק.ובועזשיהקה,בו,נתקלה~ולו,חלפהאשה.וקולנוע~ופתלעברצלעאיש

אתפתחהאותווכשהרימהכובע.ה~ילההיאוקטנות,אכזריותשינייםלהחייו

מרחההרחוב,פנסלא~רואחר-כך.לחייהאתומרחהפודרההוציאהשלה,הארנק

הפה.פעירתאתלראותהיהיכוללפינהדבוקשהיהכיוון ..שפתיהעלליפסתיק

אiרליטפהואזבהן,נונקאודם'שמעטהשינייםאתחעיניים,הצטמצמותאת

 ...ידועלשככחבקיךשמנחםזכרהואבמתים,להיזכרניסהבועזבממחטה.האודם

חבקיך.מנחםכיקולבלשבורבועזרצהלכןבו,דבקשלווהדםמתהיההואאבל

מנחםאמרבילדותוקולביםשוברהיהמפניהם) 'עליוגן·ה(ובועזלובזושכולם
 . . . ' .לבועזחבקיך

אתלולגהץחדשים.בגדיםלכןקודםיוםלושקנתההאשהרצתההקפהבבית
ולבי-קציצותוכל~הזמןמת,בעליאמרה,בודדה.אניבינתייםמטה.ק_שנתהחולצה

היהיכולשלאסרטשלשכיחהצגהלראותר.הלכןאחרילחיילים. ryוקפכרת
המקרהלואירעאז·,עוד. riיברד.ולאם.הדרכילונגמרוכאילו(חששמואתלזכור

לקרואה oיניקיוסקלייעמדבועזהאלה.בטייפיםמספראניבעצםשעלייהמוזר
עמדלרכסמנורתידעללדוכן,יותרוסמוךת" iאחרונ"ידעיותשלהכותרתאת

ראשוהקפה.בנניתהאישלוסיפרעליוהקרבמןשיצאבטוחהיהשבועז.בחור

עליו.לוסיפרשהאישבועזשללפניודומותהיוופניואורשלהילהעטורהיה
אמר,הבחור ?למלחמהישרהלכתהאוניהמןאזהאחר,לבחוראמרקאי'הקיוס

שלבידוהביטכשבועזהבחור,היהמובכדכך(כל,חיפהבנמלהייתיקודםלא,
ועתהלשתות ,סייםהבחורהוא.מכתפוזזהשהיאראההלוכסמנורתלאורהבחור

לבירהפרסומתתלויהחיתהראשוומעלהעתוןשלות·הכותראתלבועזהסתיר
תציל .לאקנאהששדםהבין ם:~לכןמהלתקופתיגמרודכתךהבגחשב.בועזגשר.

 .שהנחרךאובה,לחםשהואמלחמהמעמקילושiנאותתיםידעהואאבל.אותו

מןצבועים 'רביםפנסיםהיוועדייןהבזיקומכוניותשלאורותלמענו.בהלחםהזה
הגיעושלאמחשבותמאירים.משהיויותרנמלטיםנראווהאורותהמלחמה

b מקi יונקזהואמר,.האישהקיוסק.גגעלקןבנתה(ציפורבמוחונתקעומסוייםם

 .שאלוהבחורהגג.עלשלוהקןאתמקי~;כ iבאהואשנהכלקטן.כךכלהדבש,

התשובהאתשידעובועזציפור 'אותהאינוהזההזעירשהיונק ryלהיו.·יכול·לאאם
מאופל,מוצל,בצד;עמדלדבר,היהיכוללאמדומיינת,לונראתהשעתהמילדות

הואדם.שזלגהמינהשללאצבעהגע:ג.ועים .אותומילאהבחורשלעורפוחרד.
-עטיםשםגונבשחראחשבהשסבתאבחפציבהטבעתלהקנהמתי ,לזכורכיסה

אוצלט,הוסכאילוהיהבראההבחור'כשזז ·לחזנו.היהיכול'לאאבלומחקים,
לכךגרםאורצלשלתעלולפצע.כמו-פעורהיההקיוסקווילון;נפרששמא

 .שלעסאיש .אי-גוףשלתוואיאלאואינואוי;רשלהילהבתוךמהלךנראהשהבחור •

 .ומתוקמענההיהוהריחריחניתלעגהשל.עלהבידוהחזיקסודה,ושתהום bסומ

איש 1: .בושכססגאבאיזהוכיבתה~פתאומיתחיתההעירוניברחובהמדברפארות

משוםדידההואאחריו,מדדהעצמואתמצאובועזללכתהחלוהבחורישלם
 'כסומאמהלך.היהאבל p 1דברילסגור 1להיעצררצהבועז .ברוjג i:כאחששעתה
מחופשבדם.זאמהבלמינה.טבעתהורידכזהבחוראמר,ואזהבחור.אחרי

 .,.,צעקואחרימהלךאנימדברית.לע.נהעםבתל-אביבסומסוםאוכליםלעורב.

מכוניות,גנבמשורר?איזהאני,מהלי,קורהמהאבללעצמו,אמר·באה,שמתוכי

כמגננההיתה,בועזשלישותומשלווה.אותימוציאההזאתהדממהלמלחמה,רעב

 .הו.אהיה 'שאולי.מיאתהאחרבחור.בלאתרמנסהעצמו,אחרימהלךעצמו,ל.ע

מת.היההעץעבות.ץ,עצמחשמתוכוביתלעברוסטזדחשוךלרחובפנה.הבחור
חיפש.הבחור .בחשיבהנראתהלאהעץרצמרתנrדרבלאהעץסביב.הביתאך

הגדרשם.כתובהיהלגיזהרחובשםאפילומצא.ולאהקירגביעלביתשלמספו

 'אבלהמצברחאמרותאתמtותההעלטה ~מצבותנראולביתומעברנמוכהחיתה

אוליוברור,בולטנראהעליההחקוק.הכתב.ואפילובבירורנראתהאחת _מצבה

שלבדהתברראחר-כךאותו..כיבהלאשבורשתריסמחלוןשנפלאורמחמת

למכוניותקברות·ביתזההיה.קברות,לביתלעקור.מr-זכהכאןששכבההמצבה.

לוהיוחתולים. 'ומחפשבחצרותמחלךהיהאדםמלחמה.שללאפילוא~לי·מתות,

באו-בורקיםנראוהחתוליםהאבנים.אתבהןליידותחתוליםוחיפשבכיסאבנים

צמרות.להםהיולאכאילושנראועציםגזענידעלצנופיםחולפות,מכתירתרות

עללסיפורכסיוםשניםלאחריאמרלשוברציתיבדעתו.כחוכךנראההבחור
 .נכנסאליה 'בחצרמזמן'שנוגןניגוןכמולשוברציתי ,·לעצמםמחופשיםאב'שים

אתע'ולשמוהבקבוקיםובשברי 'החלודים ?tרי.במסמ.להרגישהיהאפשרהבחור

מזנראההביתמתוךשבקעהעץהכרותים.הגזעיםלעברהמדלגיםהחתוליםלפי.ט

קופסא'אלאהיה .לאותניח 1חומץבתוךכמשומרבועזעמדבההפינה

iכיםבזירמתחשולפתעוהמסמריםהבקבוקיםשבריביןשבילחיפשבחור.ה

יכולובדמיונורדיוקולנשמערדודבוהאירשהאורבחלוןסמוכה.מחצרשזלגו

וקטערחובבאמצעשעמדלביתמעבראףמתמשךהרחובאת~י wלבועזהיה ,

-1981יכאור-,-בפראfר

,! 

המשפט 'ביתולידויווניהיכלדמויבניין.היהמשםהלאהוהלא .'באמצעאותו
החתן-ופרדתהמיםלזירמתמבעדאףעתהנשמעשדבירהיםכןואחריהעירוני

נחשיםנגדאו?יצבאי,כמתחםברזלארוגתלבים.,צסבוכתקטנהמרפסת-עללים.

באשבוודאיהחריףוריחוג'ירניוםשיחצמחחלודפחבתוךאחרים,טבעפגעיאו

אחריהלךעתה .בועזשלנחיריואתמילאמכברלאאותושהץדיקוהמיםמחמתלו

" ry ללאעירומהנורהשםתלתההבית,שלהקדמיהצדלעברימינה 1ופנה.בז:רור

הצ'יפורציפור.-עמדההקרסעלכקרס.שנראהוועלתלהאשהשלוחלוקאהיל.

אפילוהרדיו.מןשבקעההמוסיקהמקןראחריתרהיהומקורההעתכלזעה

 'לאובועזאדוםהיהאוליהמקור.שלהכתוםבצבעולהבחיןהיהניתןבעלטה

יש\ועכשיובמושבה iהגורלנוהיתהחשב,הואההבדל.בדקותלהבחיןהיהיכול

 . ' • 1 • . . •ח;רבןשם

במושבה,הכיתהמולעומדחדוחלקהמורהחייך.והואבמוחותמונהניצנצהואז

בגללתפוחכיסו :מכנסיוחנותידעללהסתמןמתח~לכההכתם ..נרגשהוא

רהב-ת,מצחקקווהבנוrך .ככיסווהחביארעייתו,לחווהבצהר'יםשקנההצמר-גפן

יעקבסולםעלבהתלהבותמדברחדוחלקוהמורהצחוקשלדמעותזולגיםנים

הסולםאבינו,שלהכראבן Mתמקופלת,.ישראלארץכל , fאר.ה.עלמוצב ...
כפניהןהסומקאתעתהזוכרובועזאמר,;נשגבאומללעםאיזה".הרמעלהפונה

ואתפרותעלמטפסיםפריםאחתלאאו.שרהאיכריםשלהנחמדותבנותיהםשל

הגיע,לאזe,ל~לםלחתןומחכהלאומייםדגליםליךעומדתצ'חטטנובקהגברת.

הר,האומרמתרטביםמכנסיםעםוותיקעברימורהלראותות·רגילהיולאהןאבל.

בגורלו.(אלהיועםשלנצחי.מאבק !ישראל !אלעםשרהונשגב,אומללעםאיזה

בעדבעד.מרדגםשהואנגדמרדהיהודיהגורלנגדמרדהיאהציונות~ארצן,

n וגםשניםאלפייםשלהטראגילגורלמנוכררלגיוזית.גםשהיאחדשהיל;ניות
ומתרחב. .הולך.הכתםהבנות.קקות.מצחיהן ...יגירללשון .יאוץעם ...להןהמשך

שבנוהזקןגר~נשפן_אצלקרנך_,עיניהבמוראתהשמרגליתבצמר-גפןאולינוגע

 ·חדליםלאאב?נכזביםגורליים'מאבקיםנאבקיםעורף,קשיאמר,והואהתאבד.
להפסידמנתעלואמר.חדוחלקהמורהסיף.הרואז !ל:נפסידכדי"".אולילהאמין

 .איןזהאת.רחל~בסוףמנוצחותלהיותכדיעיקשiנאבקהנאבקותנשיםכמו

הםמיידעולאשכללמרעיתובצאןהביטוהוא !כללמביניםהחדישיtכהסופרים
 .כדילאצווח,כמעטלהפסידכיימאבקמתכ;ונים.הםולמההחדשיםהסופרים

על ·כתמיםעלוחושבשם.עומדאניאוליבחור.עומדבועזחושבופהלנצח.
הג'~רניוםיייחיייי nבאיילכודהמסמריםגינתלעברית.מוריםשלמכנסיים
אפילומתגעגעים,פה(הכלהזההביתאתבודהוהעץמתפוררתתאבןוגדרמשכר

 . ' ...שנfדשלושיםלפניהיותרלכלשנבנוהאלההתבים

ברגעיזכוואזיותרמאוחרמישהויאמריהודיבמערבוןמשחקיםכולנווהלא

לאשזהידעהואבועז.אתרואהבועזפניו.מצודדהוא,זהשאוליהבחורההוא.

ב~לאהואמסוייגת.למהותכאןמתערב.הכלהגעגועים,הג'ירניום.אפשיר.

האוייב.אבלעצמו.נגדלאוכמהכמהאחתעלחדשהמלחמהלחפשלתל:-יאביב

אניאחת,ובעונהבעתומשםמכאןהיהכאילו ·.נפתליןשלריחעטוף~לו,שדמה

הואבועז.שלבמוחו~כוז::זמשהונצנץהבחוראליוכשפנהבועז.חשב ..אניולא

שאינוידעהואא~לעליו,לוסיפרהקפהבביתשהאישבקרבהיהשפעםנזכר

שלושים .ממנויצאלאכללהקרבאלשנ~נסשהנועז'אז ,חשב.הואאותו,זוכר

מישהוציאמזקם,יצאתילאאניאבלשם.נהרגחבקיךמנחםגםהרוגרם.ושניים

ראשושהוסטשברגעכזאתחיתההאפלהלו.ברורהיהעכשיולי.מחופשאחר

מחלוןלרגעשנשפךסעדהאור iמלרגעסומאאליווסבהמרפסתמןהבחורשל
לכןלברוח,שעלדוידעסתוםחששמתוךבוודאי.ניאוןאורעתה.בונדלקשהאור

 ·בחלוןהאורבלתי-משוער,זמןונמשךכל-כךלים·אלבחורבועזביןהמאבקהיה

ברחובדוהרתצופרת.אשמכבימכוניתשלקולהונשמעהנדלקאחרראורכבה

בועז.חשבכזהמקרבמנצחלצאתיכוללאאי'שקשוח,לוחםהיההבחור .סמ,ך

הג'ירניוםשיחקרעים,בגופוקרעוהשמדותהזכוכיותברגליו,נתקעוהמסמרים

שלדמואודמוזחאםידעלאוהואזב,;םהקשוח,הקרבבריחנשכחריחונעזב,

רק .לושמעו-כלאהמליםאבללדברנוסהובועזונהםנאקרקדיברלאהבחור

לאכברבועזאבליודעיםאתםמהחארה,כולכםבנאקה,הבחוראמראחר:כך

מאויב;,פחותלאמונההיההואהאלה,הדבריםאתשמעשאכןבטוח.היה

עליולחשובבועזהיהשיכולביותרהמגוחךהדברחיתהשניהםשלה 9הןננו

זכוכיתשבריועלמסמרים'עלדרךהואשעה.באותהשנינונו 9כ---איךיותר.מאוחר

לדעתניתןהיהלאכבראבל 1כןגםנאקוחראונןאקמשםגסאחרגבאח.רדונס

 .השניהבחוראיננוי·רמלא,הואמילדעת,שרצהמהשזהשיערעז iו:ג 1מיהוא ·מי

ידב:בהלה,נעלםוועלתלהשקודםהחלוקעפה,הכתוםהמקורבעלתה~יפור

קולותוכבו,נדלקואורותאותו,קרעהואוליככוחהחל{קאתמושכתתה.בראאשה

מויסקtדמלחמה,שלהישלמצחיקהלתכניתלהאזיןניסואולישבהםמדירותעלו

משםיצאמהםאחדשרקהיהלבועזשהובררמה'אבלמרחוק,נשמעהידית ~;tח

שאוליפיעלאף·בלכד.אחד'יצאמשםגםוחשב,ההואבקרבבמעורפלנזכרושוב

וכך-ידע.ולאהוא,אואני.עכש..,ו,יוצאמיהוא,אואנייצא.מיבו,היינושנינו

עללחמוללענייו,להראותהחלוואנשיםברחובכבר iעמכאשרלרגע,ד~היכול

זריקתשקיבלנזכראבלפצעיו,אתניקה ..וחדלבעצמוסלד 'מידאבלעצמו.
שלאבטוחלהיותרצההואהאלהזיקים.הממפנימוגןוהואמהזמןלפניטטנוס

יותר.רוחואתמירררקהדבראבלכלבתיחטוף

מקפל 'אחריתרוממנוצמחשעץהביתלב~ןהגדרביןנחבאיםשנראוהחתולים

הביתאת :באחת.הםגםנסוופתא;םהמתותהמכוניותשלהקברותבביתהאבנים

לעברדידהלתוכו,חילחלהכאבמנצח.מימובס,מי-.לראותניתן'היהלאכבר

חיגיבורלהיות.לסבתא,למושבה,רלנסועלקוםרוצההיםשפתשעלהאוהלים

חזר,שכןאפרוחחווה.לךהנהחדוחלק.המורהובעלה,חווההגננתאלהחוזר 1

בבוקרקםהוא ~אבללשכוח.המצבות.אתלראותשם.נותרוהאחרים ...אפרוחיך

אומדיםהחזירואושים.חד ·מדיםשקיבלוחייליםהמההמשרדהעיר.לקציןוהלך

להעלותנ'יסה .אתושהיו'מישלכתובותהעירבקציןקיבלהוא .העברותביקשו

לרוכסהסרטים.הקרב,במוחו,התבלבלוהכלאמששניטשהקרבאתבמוחו
~ 
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כלליהשאהב·הבחורהשייקספירעל lעידף "גיחההמלט;אתמשחק.ארליביה ~ חולםשאניחושבאניחייכלהלאאבלהאלה,הדבריםאתחלמתיאולימה,.ונעל עםהלךהואחלרמרת..שלהדיםלא.והםההדיםבאיםואחר-כךשליהחייםאת
עצצייםתלובמרפסת :שנייהבקרמהדירהוראהברחובעמדהואבכיסו.הרשימה לופתחהאשההדלזi.עלודפקלמעלהעלההשמש.מפניאותהכיסהענקוסוכך עיניהבדשמברישותשנראודמעותכמהלמחרתוניסתהב'רהביטההיאהדלת.את

פנימהאוחרהכניסההאשהג'רהני.עםלחמתיבועזאניאמר,בועזהשמאלית. וישבקפה'לבית.הלךאחר-כך .מש.םציאולכןידעלאהוא ?בועזכאןמחפש . ,אתהמה"אמרה,היאהיה.יכלולאאבללדבר,וניסה-שתה'הוא .תה'לווהגישה קפהמולהעץעלהבריסטולאתתלה !מת'םמכיראני :ת.גדרלררתירת,באעליו . ..גכתב_ענקבריסטולדףקנההוא .שםאותריגלוהרריםשאיזהוחיכהימיםשלרשה ובועזאהררכרביץמכשקהאת ·הכירהואאםושאלאליופנהאחדאישרקאבל .מסחר:ובקצבלצאתכברשהחלושירה.וספריתערוכותעלמודעותביןנסית. קרועה ,אצבעעםהופיעהומיכהצחקואותרשהכירואנשיםאותוהכירשלאאמר שולחן.לידשםישבהואאליו.לקרובהעזהלאאבלהראשעלכפלבועזואמרה אב' ,'ראמועדריותלמסורחיכהנר,שצצהחדשהחדורהמלא ,עצמועםלבדר בירהלוהגישוהמלצרים .טיפש~םהואיים nבשכותרמיכללא ·אבלושלםבריא לאהעץ'מןהבריסטולאתלהורידשניסהוהשוטר .והלךאזלהכסףקפה.או אשהעםישב ''ימיםשלושהאחרי· .עדות ·למסורזכותועללחםבועזכיהצליח האשההמלון.בבית~תהששכבהאשהכראתfדאיךלהלהסבירסה.וכיהכירשלא דיברהכי,אףכלל,אותוהסינהולאאהבהזאתחיתהשבוודאיחשבההכירשלא אי-אהבהיזאתלה,לומררצההוא .בהשמתיםמלחמהזאתכאילואהבהעל
מנחםשלביתולעברלפסועהחלבסוףורק .אותהמחפשאניאבלמושלמת, עלחגןהואחיבב,לאאבלה'טב,הכירמנr:יםאתבעייה,חיתהכברכאן .חבקיך נמחקאחר-כךבסדר.חיהכןשאוליאמרושמתאחריאבלהאחריםמפני.מנחם רחובלחצותאלץ.~אשר"וככצלהלךבועזאגלאורמוצףהיההרחובה"אולי". , ידו.עלושהוכחהיכה wהבחוראתשימצאהאמיןהוא .בדילוגזאת.עושההיח אתבלעוחצרותמצאם.לאאבלבמלוןלאהובהצליחשכמעטהאשהעםחבוק תוכןולחפשלצאתהחלוכבראנשיםשים.~אדלהראותשכיסווהטוביםחיפים  ,צ?ע.עלוהכריזהלמזוןתלושיםלהםשףילקה _שלהם,.החדשהבמדינהחדש
הים,דיעלהושע,הךחוב,שםאתךאהבעמוםאורראהז,חנקישללביתוכשהגיע ךחגיגיים.ינתרכאי"םחיו-שפעםבעלילוכי;ואהלכפול..מטיםעלובים, _קטנים,בתים,

בא,לאומדוערלוחיכהקפחננסיתישב'ימים .ששלושזילחנקןלומררצה.חרא 1 בעיכיםמובס,וגםנוקםגסלונראהכךשחוטים.ברווזיםשלוואלס .חיתהממכר ' 1שנבעהזןמוסיקהאחר,עשורבתמגבעתוכהה,היהלבושו .מיקום.האתחולם ~נראהחבקיך .מתקקיוןעץלמולצמו.'ע,אתמייבשאיששלדחלילראההואאבל . ארתחכיסושחרוליםבגדרבנואתחבקיךהמורהחיפשעצובהערומהמלאות וקופיפיחלודה,ריקה,שם,~מרהזבלשלקטנה-עגלהועזובה.עלובהכברוחיתה שמץאתבלעה ·השמיםשלהעזההתכלתהשמש.באורמדייבוהקיםנראו;דכiנל עלסוכךלאחבקיךכלבד. \עצמםעלסוככוהבתים .היםלביןביכוהמרחק ;רעשףאחרידבר.אמרולאבכהביטוחבקיךוחיכהתקועשםעמדבועזשומרנו.' המשיךבועז .החוצה-וחצ~ץהתריסלרוחיאתמעטפתחחביתה,חבקיךכככס
שתהלאבועז :·קריםמיםכוסלבועזוהגישהחוצהיצאקלהשעהאחרילעמוד. יכולהייתימהוחשבבגינהמשחקם nמכאתראההוא ',לחבקיךםחזכ·אתוהחזיר וראההעזהאורבגללבועזשלפניואתלזהותהיהיכוללאחבקיך ·,לולומר

 ?אתה 'מי ·שאל,הואלש.אול,ה+יזאחר-כךחצהריlבשלמהאורחמומהסילואטה 1
 ·.בועזאמרסםת,

 ?מהסםת'

 . . .כאן.עומדסתם .
ארכוןשלחושה.תא;תהספקנות,אותה 'בו ·כתגנבהכבר~בללשאול,רצהחבקיך לקחחרא .משםרחלןכאןהאלחהחייםכלעללחוסהחלואזבועזאמריליחוה ?שםהצעירלאדוני-ואיןואמר,משהומלמל lהוא .לויענולא.וכהכהשכין כרטיסילוהיול'אוטובוס.ועלההמרכזיתלתחנהרגליהלךהאוהל.מןהקיטבגאת . הואפנימה.ונכנסדקותכמהחיכהחבקיךמחר.יתחילהשחרורחינם.ונסעחייל יושבחנjליןהמורה .חלפווחןהשנים.רי·אחמספראני 1:האלהדברים .אתוהלא . .היהיכוללאאךהבחור .שלבפניוהזכרלוכיסחחדלתאiרכעל אלאבאצטבאותיהםניצביםרקלאשהספריםקידותארבעהסביבו .עבוךrךודר.נח גבעול .תריסלרוחידרךמסנתןהאורכקרעים. .וברציםדחוקים,זה,עלזהשוכבים ל~מאז .בווהביטבחץועמדשניםשלפכידךבחעלשחושבחבקיך'שלשולחנו 1עלעומדהאגרטל .אגרטלךךבתתקעוהגבעולשמש.קרןידיעללרגעמואריבש האבקציון.'שעררחובפינתהושע.ברחובהזההביתיד-על .אישכאןעצר אני,מיליםבדםמבוסס .זהלידזהניצביםהקונטרסים ,האצטבאותאל-מצטבר -. 'המפהחוצצתאשתו'לביןביכו .'אפונהמרקעתהמכינהואשתוחבקיך.חשב לפ(ישכיס,עשרהחמש-לפכימרה_כגהיאה..השני'העולםמלחמתשלהענקית
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הייתיובחורףרחצי.ארבעבןיתי·היאני .בי;תר _גבוהוהשלגמאוד,ק'רהי.הבחוץ
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 '- . . ' . . . . . , .... ?עשה-אבא'מה 1 .
1 -' 
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לחם,גרםושלושיםמאהבמקוםכיביותר.ים-העשירהאנשיםהיו· .,עציםכחוטבי
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להסתכלזמן.הרבזזעליולתהותשאפשר-אורזוהר, .·ומענייןמאוד,-חיfקאורiבאז,
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אתחתכואומזוודותכמהכשגנבורק 1ולא ;כבריiו-המונ1צותבחייtכככברמקום
ענק.ממשענק.פשעעולםתיהזהאחרים.בתחומיםגםאלאבסכין-גילוח.הכיס

 .·יותר'בסיביר.מאשרטוביותרהרבה~ם·היהלקאזאחסטאן.כשהגענובהתחלה,
ירקות.מוך"ה"ררת\ pהמוןחם.מזג-ואויר .לארץקצתדומהאחר,נוףוגםאוכל.
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• 
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ולדוחם."ע~ם'מספרי.סופרים~דעתי'ל~פרעצמי~'על :הסידרהעבקבות
ויבש·עשילשידורערכהלב-ארו.גדעוןמראיין:צה"ל.בגלישדורההותכנית

 . ' . ,עזר.בןאהדו :דלפוסהביא .ט~ן

12 
,~ 

~ 

. • 1 ' • 

הסו:ב'~והצבא.גברהמלחמfויהמאמץכאשראחרז-כך. ·רקלהסתדר.יותרקלהיה
עב.וו'היה :קשה .-.יותרהרבהלה'יות-הזההאז~רבכלהמצבהחללסגת.התחילייטי
 \ .-· ' '.ממש

מקוםשל _א,וכלוסי'הכראי~יצר.כראיתי ,הראשונחובפעםבקולחוז,הי;נוה/בהiוחל
גרנו .מקוריאהאנשיםהרבהשםהיואrזד.קוריאני ~אצלג'רנו"אנחנוכרוסיה.כזה
אוליענק.ד:יגש ;'iולייהמעיןחיתהבחדר '.אחך 'בחדרבקולחת.הזה,האישל.אצ

 .-. ·- 'במת-קרשים. 1מיןגרנו.הזההדרגש'ועל .מהרצפה,מטר .
כסייסעבודתו·ווארשה,'בונהגהיה(הוא _סייס,וו.בתתחילהאבי. i-עבבקולחוז

אוטואיזהבקולחוז,שם..מצאהואאחר-:-כךהקודמ-ת.לעבודתוקצתדומה.היתה 1
האוטוהיהזהזו~ר ·שאניכמהד·ע .נהגבתורמה.זמן'בוונסעאךתויקן (li •ישן

 . ' . . .בקולחוזהיחיד,.
 .אניאותה 'L!לעירסמוך '_ענק.בית-חרוזlzתליד .~אחרקום bלמשם.ברנו_עאחר-כך

אנאלפאיבת .קאזאחימשוררהיה ~'מבולג .ג'מבולגדולח.עירממשהיטב.ו.זוב' .
ובא-·טרמיןזה-ן·אקיבשםכדהמשוררמכ~יםהקאזאחים .גדול 'משורושהיה
שנה.ממאה'י'ותרבןההואבזמןהיח.ג'מבולושר.'כלי-מיתר~ם.עלש!:(ורטדךר

 .אנחנו·וכאשר ..שישיםאולי·מאוחר. ·גיל i:שיריות.אלחברל~התחשהואלי .נדמה
וים.שיבר 1=היולאאלהלסטאלין..מחניף.דה,השלו pבשיריכיזוכראנים,'שהיינו-

אומודפסים.היימהםשרביםשלו,מהשיריםכמהאפילוזוכראניטי.·השבמהסוג
גםזוכרואניוידiו.חשובאישהיההוא :ציבורייםכבנייניםבשישחרוטיםאפילו

 . . 'כזה. 'ה~-צ'י-מיןמין ..זקןעםאיש·שלו,התצלומיםאת
כובעים ·מיןחובש~ם;:דיומאוד. '·שם ,בלטהוויטנאמי.הס~ני.הזה,הצדבקלל"
באוהלים.גרורביםההוא.לאיזור dהאו;כייניי-חאלאטיiםגלימות,ולובשיםסיניים

היוהםולשבת.להסתכל~שלהם.לאוהליםכים'הולהיינואחדועודשאניזוכר,אבי
 .בקיץגם·/בפרוות. .אוד.מחםלבושיםוהיותה, 'המוןלשתותנהגותה.לנונותנים.

ג;לעד .קאזאחיתקצתלדבר.ידעתי 'וגםרוסית.מאודמהרבז.כמולמדתי·אבי
נפל-אנשים "שם ,הין .שכחתיכןאחרי .ם'מלימאותכמה· .ידעתיעוד.חמש-עשרה

לןיקעדשעשוהדבריםאתהדאגה. ·אתשלהם.הנדיבותאתלשכוחמאייקשהאים.
לחרשהיהאפשרנפלאה.אשהבנו,שטיפלהאחתאשהלמשל. :זוכראניהגולים.

טוהר.שלסוגזפיךמאליה.ו:;ננת bעזרה .הזהבעםת.מיוחדמוסריתרת 1מס
 ?קאזאחיתחיתהחיא
ופרא-_?קואשם _עב;שלי-אבא .דפוק 9עולהיה; "העולםאבלרוסיה. ,חיתההיא .·לא
 . . , ,בבית-סוהר.חודשים.ב wוינאסר .ושם ..סנדלריםשלטיב

 ?יהודישהוא :ידעו .

לאשהם 'מפניהקואופראטיב.~לעםיחדנאסר,הואאבל·יהודי.שהואידעו
ממש.רעבשלתקופות-החלוכבראז '.לעשותהצרי?ים.שהיונורמהאיזומילאו

רסיה..ברמאודידועמיוחד."עשבשםצומחואמנם ..מעשב'חוץלאכול.מההיחלא
 .מס:ןיימתה bבתקועשב.סתםלא .חמצמץ:פיקנטי.קצתהואאותו,לאכולשאפשר

ובת-"'סוכר.סלקשלגדולותכמויות.גידלו iiהזבאיזורכיסלק-סוכר,רקאכלנו'
 ..,דבר~רעב.נפוחיםאנשיםהרבהראיתיכבדואז .הזה·העשברק :......אחרתקופה

היהאםמצויינת.עצמית .שליטהלה"םשח"יתהכאבי.אנשים.היומאוד.מפחיד
ה~שהבשבילחלקושו??יאותהמחלקהיהקטנה,לו.אפי ,רוסת-לחם.'פמקבל
 \ • 1אחרים..א'נשיםאבל ..ארבעים-ושלשרבשנתשם. .נולןהאחותי.אפילו .והילד

ן 1לים.חדיו i-:ורבים~ינופח.גם _ם..דברימיני:כללאכול.נהגוך 1מאו.רעביםכשהיו
מיוחדת.כזו,נפיחותמיןמ~יtרד.משונה ·דברזהכי .,_נפויכיםאנשיםזוכואניומתים.

 . #..הברוטליותאת,-הרגשתיאביאפילוואז ..טובלאכלוןטוב..לאגו7ביאיזהכמו
. \' 

 'קשוחולהיותלגנו~.א.אלהברירה,אתלך·משאירהשאינה .העצומה,החברתית
 ,היותר'ה iשהציiוויליזאצלהרגישהיה 'אפשרבחיים.לחישאר·רוצהאת;ו 'אםמאוד,
 ,סור-.מם,ערכיכמעטנותרו .ולא ..הקומוניסטיםיגי ,על"נזpבוה·שם.שחיתהעתיקה
לא ·כמעtכאןה ·כלהנצרות.אוהאי-סלאםהדת,_'כגון ..החברהאתשישאוחיים

ענקלם-עועלהמכסהמאוד,דקהשכבהכאיזושנראההקרכזי.השלטוןהשפיעו.
הרבהדרכואניןמאודרבה;בו /חיתהוtנליות,הבררעב.עוני.פאתטיות.שכולו
ממש.פשעשלם.עולאלאמכות.סתם ·לאחמורה,בריונות'סכינים..עםקקטות

ומצדלאנארכיה',קרובכרוטאלי;ע;לםתאר bאתח.אחדשמצרמתיישבזהאיך
 1 · :·. • ?טוטאליטארי •מאודחזקצנטראליסט'משטרשני·.

מתוךלדבר·מבסהכשאנימקום.מכל .כמעטסתירהכאןשאיןהרגשהישלי
אלה ~ששבהרגשהלי.יש--לישסיפרוא:ןאחר-כך.שקראתיממהלאזכרונותיי.'

לפתוח 'בלילהלך'הוה;חאדם,-כלבקולחוז,היינוכאשרלמשל.לזה.ןהשייכים
מקובלד;כרהיהזהשלו.~רטית·הפלקה'החאת "להשקותכדיתעלות-חז.ביםאת

כאשדלמשל./מידה,ובאותה .הקולחוזשלי,הצנטראליסטחעו?םבמסגרתמאוד
סוכר.מגניבותהיוש.םהנשים :שכלחושבאנילסוכר-.בכית-חרושתעבדהאמי

 ,· "חומה.מלאסהשלדלייםסוחבות ,אזסוכר.לאאם.,
השלטון ..האדםשל~האיש~ותחלקעלרק .השתלטשהמשטר-מזהנבע.הדבר

 iז~לכית-סנהר.שולח-רוצהרבה.במידהקאפריזיכעולםנתפסיסטו.הצנטראל·
 riאכשקוראיםיודעים.נו riא-נעכש'ו ·למחנה-עבודה.ונשלחבמקרהנעצרלשי

 'בעיניאבל-..,...פוליטיתהחלטהשלתוצאהאלא~קדיהיהלאזה.שכלסולז'נציין..
אנשיםקבוצתעובדתכ~ילו .מקי:רינראההצנטיiאליסטיהעולםשם.שחיהאדם
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נהג·היהאביובוו~רשה. 193pבשנתנלוד 'צלקהדן

באהואמוסוציאליסטית,תדועהבעלמונית

מלחמתלמוסקבה.·סמוכה.בעירבורגנית.ממשפחה
מוו·ה.שפח.המ .לבריחתהביאה'השנייההעול--ם

לסיבירכפליטיםומשם ·הרוסי' .הגבולאלארשה .
 •ורוסי.tכיו, i: .פולנ~-ם'שורשיללא .וק'אזאחסטאן .

• 1 . 

רק 'עשר.·גילעד ,צלקהדןגדלפולנים,ביןויהדוי
1 1 . 

 <שנ~יים-שלושבעבורגילההחרבהלפוליןשובועם

תfובות. .שלעולםאחר'עולםשל-מציאותואת

(' 

~ \ 

 .נתפסלאנתפ~;כ,שאינוומיתופסת.שהיאמיכלוקוצרתחרמש,עםבמסיכות,
נוהגיםזוכשנ:דרע.מדברור.בלתי;אנארכי,מקרינראההציבורי,הפול~טי,העולם '

 . ryזא .תפסולאהאנשים ?אחרתאוזו 'אוכלוסיהקבוצתכלפימסוייםיחספיעל
היהכי , pאתנפגשיםושהיינואצלם,שגרנוהאנשיםאצל , tbהרגי'לגםויכולתי

 ""סדרלורצוןובוזוסלודהנאהשיחשו bה-.הרוסיםלביןבינםמארדגדול ·ניגוד (
ףמרכזי,השלטוןוהשתלטו.שבאו_זריםכובשיס.מעיןשהםהרגישוהרוסים.את

ינו.~ iאד .אוייב .כמולהםנראה-החוטיםבכל.מושך jלחברה,אחראישהיה
-i באירופהםיהפיארדליזבזמן .כמו .ויבינו· 

 . ?'המלחמהאתהרגשתם .מירחכאיזו
 ..הרוסי .הצבאשלבסיסי-אימוניםהרבההיו 1ג'מבולליו !בעיירהגרנו,שבובמקום
לא'היוהענקי.בבית-התרבותראיתישאותםנכים.יילים nהרבהגדכחזרולשם

שהם ·אנשיםכאלה,אנשים7iזרבהש~ .לנו 'שעזרהנחמדהאשהאותהכמומעטים '(
הפוליטיק-לאלא-מיסרית.חברהג.רובהשהיאהזו,החברהאתהנושאיםבאמת

אניטבע.שלענייןזהו~וליישן.החיבוראתקיבלו'עדייןהאלהה~נשיםאיס.
ב~יטו,שנהרסוהרחובותבאחדהיהמגורינומקרם .הרוסהיה __גרנושברהבינראלה'וקיים.הואאבל .אותולiרפרסקשהאול-יכזה,דברמיןיש ;נפששי~חושב

העתיקה.העיר'לה. wהמרכזכל .לגמריהרוסהעיראזחיתהוארשהג'לנה.ברחובלהאחראיםשכאילואלה..ולא,הזו.החברהאתכתפיהם.עלהנושאיםהאנשים/

 . ' ?קודiכבו.עמדלכם,ששחב;rךבמקוםלגורחזרתם'הזמןכל,שומעיםוהיו 'גדול,מקלט-רדיוהיהההוא~-התרברת·בביiו .ושזכי'באופן

זרך.עי .רררצלבהיא ~לברסלאו' !לשלדיההגענוא-נחנוואילז .ל~םנסעאב~ .לא •סרטי-מקריניםרדיאו.ן,'באקוסדמנגנו.;הרדי 7לצליקדים.רו;היוהחדשות.-את
מ,לאהעירממשלעךר.ממנה,אחוזשבעיםמורארשה.יותרעודהרוסהה nהי · · .הגרמניםאתתמידבהם _ומנצחיםזה.אחרבזהעושיםהיושהרוסיםמה nמל .

נמצאא~א 1כיטובה.לאיירה ..העזובות .היייהתת nלא-כ,נכנסאנחנו·חורבות. .ממש.הייהםבסרטיםאבלהיי>·מת·באשהםככפזמאודשפל:םהייהגרמנים
 . \• .ראחיוiויראחיואתולחפששלוהחבריםאתלפגושרצההואברוארשה,הכמעט-קדושים'ים.האימאג 'תמידהיובן.וכמומאוד.ד;חיםנראווגםדימוגייס,

לצאת .האנש~םלכלהיהמאודחשובכי:מרוסיה,שיצאנושמחתיאופן.בכל 'האי-פולחן :שאומריםכמוסתם.לאהאלהה.ממש ..ענקיים- ·דבר~םסiכ?ין,~ל
לחזור.אשר. dלצאתיותר .לחזורמשם. .מזה.יותרשיות. '

 'החרס. .:...שלךלנשמהעשהזהמההרוסיים.השיריםפאתר'סלא.וממאוד, _שמחמשהוגם.היה-הזהבעולםאבל
שםהיולא .ספר'-,;בגם-שבהתחלהרבות,'חוהרבהכךכלהיוברורוצלאבשאףשיריםהיו·אלהגדול.ורשמ.עליעשוכילד.הראשונה,-~פעםאזששמעתי

העיובתים. .מסוכנים.מכניסת..קיררלפוצץהעיר.את·לנקותקצתהתחילו ~כלל 1שעליהםד~שירים,אלההיורדיו.-בולאבתק_לי~ים.לא-כך,'אחושמעתילאפעם
ואנחנו, .מאודפעילתחתוןעולםשם'היהכייורים,היווגםפיצוצים.מלאה_חיתהבשיריםיש .חשופההיאהנ!;(ש .מאודחשופים' .הרוסי;םהסופדיםפעםכתבר

השריפה.אבקאתמ~כדוריtבמ-וציאיםוכדורים.י'מונים.מוצאיםהיינו , bהילדיומלאתטי'פא·ואבו;,ררמאנטימשהוללב.שנגעמהי ;·היעדר-בושהחוסר-:מעצורים.

בתוךמוסתריםם.אקדחיולנו-עשרה.·ת nאעשו,כניילדיםהיינו . Qאקדחילנוהיוהרבהעליהיודעיםלאפשוטשאנחנוחושבאני .חדת.מיותרבות .ואהבז:וכאב.

שלישית,בוקמהמוסתר 'אקדחהיהחבריםשני iו!ועוליכיצדזוכר.אני .החורבותמהוכל .מרסיקהולאאמיתיתספרותליצור;:זצליחולאשהקומוניסטיםמפני
 'ברזליםמיניכלל-ע··לטפסצרכייםוהיינוחרב.בביתהחימום-המרכזי,מאחוריביד- ·עשר'ייהרבות riמאיזוא,שלהם,הריכוז J.ממחנרת ·ארבא 'יודעיםשאנחנו
 . " . 'ל~ס.להגיעכדי'מעוקמים ,_ ' .תותבת.

ואזר. r:ההעירבתוךהסתדרנו .כך .פ~יונותלנוהיוגרמני. 'נשקהרבהס_מוצאיהיינואזאבלאנשים,,של,חדשיםדורותבאושנים.הרבהכברעברו-יודעאיניכיום

ילדים 1היי.שלבכיתהילדי-מלחמה.שלבית-ספר ;בתי-הספראת-לארגןהתחילולפיהיוו.אלהואנשים ..מארדים vגרובתנאיםזחד. .שחיומסכניםאנשיםאלההיו
פעםתקףאחד,ילדזלמזןJלילריס.שלמיוחדעולם .שלוש-עשרה~דשמונהמגילאינוהאדםאחריות.בו ·שאין.עולםהפאריה,שליחעולםאתר~ר.שלהמונח

בתחיתההיא :שלוהחברהאתהעליבשהלהמפכיi.בסכין,המוריםאחדאתלעצמו.חיהוא ._יבגיטרכמולו,חיהוא ;לעולםאחראיאינולחברה,אחראי

ארבע-עשר;י;ז.בןוהוא·שתים-עשרה,. .ונפשיאנושימרחקהמרחק.חוסרהצפיפות,הגיטר:של b _האיומי .הדבריםבו 'ויש
 · 1משחולךאמרארץ-ישראל ,השםהחרס,-הזולתשלבהבל-פיומתחמםאחדכלחוס,הרבהבויששנימצד

שםהיהב"חדר".שנהכחצילמדתיצלב 1בוורבתי-ספרשהוקמו.לפניודאי.- .לילדיםהחיבה ..הרבה "ה;דריתהעזרההסימפאטיה.
לזדדנר'בחצרו.ח'רמר.;,נפץ 'שלחביותכמהפוצצנוהיתדביןואנחנוכנסת,:..בית 1העצומה.מקרירת.השלהזההצדהיהמסביב.והאנשיםהודי.בעינישהכריעמה

לפעולהתחיל·.ה~אשוןהספרבrץאורגן~אשר ,חודשיםה bכהרבי.עםב':חדר",אריה.'איזה iכמפתאוםעליךלקפוץ·שיכול .:ךציבורי, 'בתחוםחוסר-היציבותשל_
בשנתפעילותואתשאסרועד"השומר-הצעיר"חבר _הייתיאני--הצעיר~',.:"השומרבאמת .הואהגורלעבד.שאתה.מגלההקאפריזהמשזנה..גו'נגלבאיזהאתהכאילו

בקיבו-::םרזכרת:.שתי:רועלגמליםעלתמרים.על-ישראל,-ארץעלאז'ידעתי . 1949חשי-'בעלידבריםמסכן "משחקשאתהמרגישאתההזמןכל .ברולטהכמוגורל,

כאלה.דברים ·לבן.סוסעלרוכביערישמאירשמעתי .ציםשלך.הסירהאתלנווטלדעתצריךואתהה,_~צומכרת
 . ' . . ?עליךהשפיעוחללוהנדודיםכלכציד' . 4 1 • ' ?.לפוליןחזרתםמתי

--כ (J ·בהמנוגדלעולםעגועים_הגהיר' .התפתחותידרךאתשהכתיבשמהחוזpבאני.ארוכה,ה~תהחזרה(סיעההעשר.כבןילדאזהייתי .. 1946שנתתבחילתחזרנו

 ,מגילזוכרשאנילאור.שליהרגישותחייתי.שבומתמיההרסשלהזהלעולםלית ·ו.חסהיהפה, .ענקבית-מסחר 'למיןהפכההוכנתכלהאלה. ·בנסיעותתמירכמו.ו ·

 .אב"-·.אמריקאי 'בסלנגשאומריםכמוובעצםמפתיעה,חיתהחמש.אוארבע'המ,כונ-לרכבת.ו~וזריםמהרכבתקופציםהיוואנשים ..אחר._משהרחסרושםמלח,.
ראיתימריחואנה,פעםלקחתיכאשר .אחר-כך :"ייכ:'' •.קצתתמידשחייתיחושב-ארתח,לתקןשצריךואומריםךערך'לרמטר,קימאהכלהרכבתאתעוצריםiריואים
 'אור.שלהזהן'ככירומחודדת-יתה,השליהן·גישות"הדי".קצתהייתישתמידמזנקת .הרכבתחיתה.ופתאוםכסף.ביניהםאוספיםהיווהנוסעים ..נוסעתאינהכי

תמן·וראיתימהם.לאחדפעםהלכתיהמוזיאונים.נפתחושכברלאחרבוואירשה,, \וכאשר :לקרונותמתחתי;שביםיכו.חימאוד.נהנינוכמובןהילדים. .אנו,קדימה.
אמניםהרבהמזמיניםר~ההפולניםהמלכיםהשמונה-עשרה. ·במאהשצו~רו'כרת ..תחזורשהיאעדומחכיםרצים.היינואחרים,סיס pלהקרונותאתמעביריםהיו
האי-הצייריםאחדאזצייררשהבורא .בפוליןצייר'לשיבראווצרפתיים.איטלקייםקודםשגרנובמקרם.כיטכנולוגיה,עםהראשונהבפעםנפגשתיחושב.אני ..רשם

אנאלטו, .pשלאחיינושהיהטו..לר .f-שוכחים·מהכילאכיאםהידןעיס.טלקייםהרכבתעצרהאחתפעםיותר.לארדיו, '~ואוטורקאוליוגיה.,טכנולחיתהלא

רחובות.וארשה.שלמראותמין " " 9'כ.יייציירהואהגדול.הו~נציאניהציירזהאיפהלברר~צלחתילאי'פעםואףיודע,אינין.·שריושלשדה-קרבלידשלנו

לההעניקלעיר,החמיאבהחלטוהוא .ארמוןשלרחוב"שלכללימראהפסלים,המון .ענקהיהשדה-הקרבזוכר.'לאשאניהנסיעהשלגדול.קטע_ישכיהיה,

נעיםכאדשחי .צרפתי .ציירעודשםוהיה .אידיאליזציה .דייםמס·איטלקי .צבדוןשעות,הרבהדישםשעמדההרכבת'מןכמובןירדנו ;והרוסיםמופצציםטנקים
לעניים,קאנאלטומיןהיהשבלךטווכמרןן..ז'ורןהךחנרר~ל.ןרשמו,בפולין.שנההחוטיםאת-יראשונהפעםראיתיושםלהסתכל.הטנקים,לתוך ·קופציםוהיינו

יושביםוגבירות 'אדונים .פיטורסקינהרציירהוא .לענייםואטומיןהיההוא 'לאפעםשאףדברים .הטנקיםשלמכשירי-הקשרשלבוודאישהיוהצבעוניים. .
מאחוריהםכאשרהעולם.עלואטוןvלמלאנכוליהבמיןומסתכליםלעציםמתחתושרירניות.טנקיםהמוןוברע!קשדה-קרב .עצרםדברבעינייהיהוזהקודם.ראיתי

האלההתמונותשלהיסודותמןהרבהראיתיואני .הארמונותעם'היפהפיה,העירנעימה.לא 'מארדחיתההחדרהלפרלין.הגענוכאשרולבסוף.

אחר, qעולשישראיתיופתאום,כנסיה.ענק..פסלארמון.-ההרוסההעירבתוך ."לחזור?צריתהגתעגעת?
 .... ', . . r .לייה-רה .הורסיבית-הספרבתוךפולניותכיתותבשתילכןקודם.כברלמדתי,.ודאי

גםעלופעם,מדי _שעצרהלרננתא:;נלדילי..איחלום,למקוםחזרהשלמושג
 ..קרהמם 'בדיוקנו_ידעלאקדרם .הסברןעלרזqמעתי .ממחנות-ריכוזשבאראנשים

פוגרוםגםהיה·;אנטישמיותקריאותהרבהבתחנות-הרכבת .נשמעואז,כבר"ואז,

ארבעים-ושש.בשנתול-גדר
 ?יהודישאתההרגשת tכקאזאחסטאןשחייתבשנים
 ~ . ·אותנו,שלימדאחרמלמדהיהג'מברל,לידבו,שהיינו :בישוב .הרגשתיודאי

בביתהאותיות.אתהיכרנו.אבל_,מאוד_מעטלקרוא.ידענוע'ברית.לקרואהילדים.

דים·הילשאצלמפניגםיהודיזpאניהרגשתיכמובן.'אני, . pויידיפולניתודיברו
 .בדיבוריהםקדומותות·נדעאנטישמיות,הרבהלמצואיכולתהרוסיים

 1שמעת?ז'יד

בצורהמפיהtנ,נובעים ·שה;ר ,הזההנושאעלחרוזיםמיניכלאלאז'ידרקלא

החרוזים 'אתזוכריםהםכיאותםאומריםוהילדיםהלשון.לתוךבנויים .טבעית
 ' 'הפשוטים.
 .ןווארשח.זר-חואתהאחר·כך
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האףעם .כןלהיותמוכרחלאשאתההמציאות.ארזאחרתגםלתפוסשאפשר

נעי:-"כטובשלהצגההתיאטרון.היה 'רושםעלישעשה~~חרדברהזפת.כתוך
אתלאהובודאיליעזר 'חיופיהזלינד,.רואת · i:ששוחקיפהפיהשחקניתעםנינם"

מ;ברהנסיך-הגולהכאשרהשנייה,שבמערכהך :S:משהתרשמתיזוכראני ·שקספיר.
מטרדותחופשייםאנחנושיו.עבהכה :אומרהואאמיין'או )jז'אמאנשיו,אחדעם

וספרים . Qבעצי 'הלשונותאתשומעיםואנחנובטבע,פהנמצאיםואנחנוהציבור,
שאתהאשריך :·;אומרז'אק.אואמייןלו,עונהואז-- ;•-כע_מכענחלתבוך
 . .כזהומתוקשליולסגנוןהגורלעקשןתאתלתרגםיכול
אלא .הנסיךמצדהסתכלתילאאחרת.הדבריםאזiלסדרשאפשרהרגשתיואני

האלה,הציירים .שלהראיהמזוויתוארשהעלשחשבתיכמושקספיר.שלמצידו
אתרואיםלאהם-רוציםהםואם·לראותה.יכוליםהםשכן .ונורכליןבלוטו

שרצומהראוהםאזגםאבלחורבות,היולאז sה- .במאהאמנםהחורכות.
 '.הזההפולניהנוףבתרן .-איטליהאוצרפתת.אשרצו.מהבציורועשולראות,

מןשלבדהסגורה,היה;דיתמהחברהת'לצא-הרצוןהיהעלישהשפיענוסף.דבר . . 
מרחבשוםליהניחה.ולאומעיקהמאודצפופהגםהיתהשכה,והסימפטיההחום

לעצמי.אותה'יצרiויתרבות,אחר,למשהוחזקיםגעגועיםמתוןוכך. .כרלהתבטא
דברשכלתהודותמלאעולםכמו-דתי.עולםמסוימת·כמידההואהתרבותי .העולם

ביתךשהואמפני·,הדתיהעולםעלעדיףשהואחושבאניאחר.למשהוהד 'הואבו
עכלם .הדתיכעולt;כאפשרישאינודברולביקורת.lועידכוןניתןמסויים.לתיקון

יותרחלשלהרס,נ'תןיותר,גפיעגםהואיותר,פתוחהיותו•מעצםהאמנות,
לעולםלהיכנסמתחילכשאתה ..ן-סופיות.איתהודותמלאהואאכלרבה,ה.כמ·ד '

אתהספריםאילוחשובולא .מתאפשרהכלאט-לאט.לאליו,?כןתגעגעשאתההזה,
ואיזו .·לערן)עשרה'שתים-בגילליום,ספריםשישה-שבעהקוראהייתי(ואניקורא

יכולואתחיותר,ברורנעשהמתעשר,שלן ,העולt;נלאט-לאט ;שומעאתהמוסיקה
ליצור'המוטיכאציה.הואחשובהכיהדברהתרבותבעולםכיבתוכו.דרךלמצוא
 • .פסיביקורכןרקלהיותולאבו,ולשלוטבולחיותיכולשאתהעולם

. ;. , 
1 • • 

~:~, ~, 

ןן~ i ו~~ .~דר ....
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 \ . !סים·'לפר Jסרטו .."יום

 ;מתרגמים )!(ר;געה }"lזכותל-אביב,עיריתמטעםלתרגום,ט~רניחובסקיברפס
השווהסכוtכ !ם,רגילמתשקל 750-ארבעתם;ניוחולק,שקל, 3000וסכומו'

 ' !אחדגליון-דפוסעבורלמתרגם-מעולההמשולםלזהבערך.
 .\. ידיל.:.....המגוחךהסכוםאתובצדק,הח~יר,הי'פרסיי,ממקבליאחדאמיר,אהרן
 • J •נותניו

י-,פרסאת 'ה~קש\כיםהנכבדיםהשןנותלכלכיוםערךאין.-בפירוש .לומריש
פרסאת ·כוללסכומיהם,אתכלילשחקההאינפלאציהבישראל.הספרות
 ·ארבעהאלאיצירהשנתכיוםמאפשרשאינוראש-הממשלהמעטםהיצירה
 .הענקתו,קצבפי .עלשנה, 'רבע.מדיאחדבקושי'חודשים

עדשלושיםשלגורל ·בסדרחדשיםספרותייםפרסיםויקבע'היוםשיקוםהגוף
למעניקת-אחת'בבייהפך ._ .לפצלואפשרותוללאלפרס,שקליםאלףארבעים'

 'שסופריםהמעציבההתופעה ·גם.תיפסקאוליואז- !העבריגונקוריייפירס
שמחירמשןםפעם,לאוזאת,לפרסיםמועמדותםאתמגישיםאינםרציניים
-מועמדותואתכנדרשאחדכלשיגישוסופריםעשרהכפולעותקיםארבעה

בייטוטו".להשקיעטוביוtוראכן,כולו!הפרססכוםעלהמקריםברוביעל,הי

 '~ .יים riהמאיחת·בד
• 1 

תוכניתשל 'המומלצתהקריאהברשימת·עבר~יםקפריםמאתייםהכללת 'עם
יכיבודיםייולבאשר ,מעטלאויכוחיםקמוארץ.בהתיכונייםבבתי-הספרהספרוית

שאלהעצמושאל.לאהייספרותיי·אנשימכלאיש .לאומיבתוכניתנכללמי-
 ?~העברילקוראזמיניםאכןואחרים, (אלהספריםמאתיים riהא-פשוטה
הואשהמצבמתבררמרוחקים,במקומותובייחודלספרות,מוריםעםמשיחות

ע~מן,בהוצאותגםוביןבחנויותבין.אזל,המומלציםספרים ryמןניכרלחקכן:
ספריםזרמי~הרכישת-לקנותםש~יתןספריםלאותםובאשריגם.-להשואיו
עלשקללמאתייםקרוב.שלתוספתפירושהתלמידכל~דיעלבממוצעלשנה

עוiוקים,.עשרם<-שלושיםקניית .לספריי:ילימודבלאו-הכיהגבוהותההוצאות.
עצמו'בית-הספרידיעלהמאתיים'רשימתמתוךב?בד 6ספרימחמישה
אתלכךנוסיףאם .זהחודשבמחירישקלאלףכארבעיםשלהוצאהפירושה
יתברר-יצירותאותןאתללמד .נוחךבית-ספזךבאותומורהכלשלאהעובדה

 .ביותרדמיוניתהיאלספריותיהםהעותקיםאתירכשוהספר ...שבתישהאפשרות
אובעין'המצוייםהספריםאת-מלמדיםהמורים ?בשטחבינתייםקורהמה

מתוכן.-ריקהנותרתברובהכבית.והתוספרים,מתוךמצלמים.
היאכשהתרבותהיום,(שלאכמשרד-תרבותגםפועל'היהמשרד-החינוך~ילו

גםודואגהציבוריות,הספריותחוקקיוםעלשוקדהיה-לן)סרח-עודף
ל;כל ,_בתוכניתהמומלציםהספרים'-עותקישאלת.להכזית' 1מספריהלהקמת

כל iשלמשאלותיואתמראשבחשבוןהלוקח'תיכנוןפיעלבארץבתדהספר
מעניקהיהכזה·מפעל .הקרובהבשנהילמדשאותםלספריםבאשר 'ומורהמורה

 .המקוריהעבריהספרשללמויילותעצומהדחיפהגם
קודמיםנושאיםעלגםממשרד-החינוךלתשובהעדייוזכהלאזהטור .אילו

לכוש-מחשבהבכללמקדיששםמישהוהאם .שרלתרבותשדרושכגוןשהעלה,
 • ) . .אלה?אים

 ,.אבייע
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תנועת-העבודהשלחיזורה:;נ:;נסיסכיוםלעמודעשריםטעמיםני Jש]
ה"דיאלבתחוםמצוייםושניהם ,דוחאנשי 'שלקירבתםאחדי.ש

 :פוליטוק"
בעלילבני-בד:תוזקיקותהבחולשתההפוליטיתהמעדנתהדגשתא)

 . 'הקהל.דעתעיצוב ...עללהשפיעהמסוגליםקומה.שיעוד
מנהיגימוגישים ...האחדונים' 'הסקריםתוצאותשאחריייתכן-פניםבהיפוךב) '

 ;באנשי-הדוחזותהלוכה 'של .בהידודהמעוניינים .והם .ניצחון.כבמסעהתנועה
 ', ' .הגיבוריםשלטיעלגולגלותבבחינת

לאאםבמקצת. 6פשטנייייראובאמיתרתם.בטחונילמרות.אלה,טעמיםשני
תחילתמאזלאנשי-הדוחהעבורהתנועתשלההסטרדיתזיקתהאתצךדם.לאזכיר

תרבות.הפכת.משלה,הבסיסיובדוברבראשונה,חיתההציונותר~הדי ;היווצרותה
בחלקןהציונות.שלהמהפכנייםהרעיונותמיצויבבח'נתחיתההעבודהותנועת

הפוליטיתהעבודה .תנועתצמחהבעצםשמהןוהשלישית. 1:השניהיעלייהשל
שלהאמתיחי-ל-ההגשמהארהאמיתי.:האונגדדלהיותהגודלעלהלבוא,לעתיד

הושקעעצוםמאמץבתוכה.היטבמוטמעהי'ההתרבותנושא ;המהפכניתהציונות
אלטרנטיביתתרבותיתבמעדנתבספדדם,בעיתונים. '-התרבותיתבחוםאז

היוםסדרעלשעלומהנושאיםאחדבא.'מבית-אהניתוקעלכפיצויאולישנוצרה
(כשה-שמאלאנשילביןכלכלה.אנשישביןבדיוניםבעיקרהקונגרסים.כלשל

ננגס·ממנוגדולנתחאשדהתקציב.נושאהיהממש).שמאליעדייןהיהלאשמאל
בדכדייס .לביןבינושהיהוויכוחעל-מספרלמשל,אוסישקי'דלהתרבות.כוך mהע"י

ניסההואוא:לרכשערודיהגובל.בחינוךההשקעהשג;דלטעןייס.בדנךזה. ·בעניין
 ' .שכתרווהאמת, .עבדיחלוץיה~הלאעבדייוחיכוךעבדיפד.סשללאלול:ךסביד
י 'עבודהאחדיובחיפושהיתירהדידיות. 1באו ~אברוחניות,זלזולשלהכלליתהמ~מה
מהכלבפני,ארטנטיתפנימיתכבודיראתכשארה ;וכדו'יבלות-"מפיקה"ממשית
היוםשגםעדעמכקה,כהחיתהאם-כןהבדאשיתיזiהזיקהודוח.תרבותשנקרא

 .שללחצחעדאותול"גלגל"ייתכןראפ(!לוהעבודה,לתנועתזהאשראילתתיש
פתיטינדאההדבראםביןוכתיבה.-קדיאהיבחטאת'להתנאו.הטורחפרס,שמעון

 .שלובית-חינוךלאותואלאפוליטיק"ל"דיאלדקזאתלשייךדישאוודאילאו,או
 .העבודהתנועת-לזכותכמוןבוזה
שלגישתםשגםלינדאה .שהזכרתיהיסודסיבותלשתיבכל-זאתכחזוראם

יסודה,בטעותהתקרבות,.-החיזורלתהליךאנשי-הדוחשלוגםהפוליטיקאים
"קולות"איiוםמביאיםאיכםהרוחשאנשילדעתעליהםהפוליטיקאיםשלמט~מם
אתהמשמיעכצדפעםמדי .מתייצביםהםבהםציבורייםבוויכוחיםגם ..נוספים

הקונצנזוסשלכוחו .לערמתבשישיtכבטלזודעהשלהמעשימשקלק •עתך.ו .
הס~ודיבחשבוןדקשיעוד,לה.םשאיןאחדיםדבד'םכמונמדד,ועדנהiדלאומי. ' .

 1טווח.ארוך

הואלהם.העומד ·היחידף pשהןך,ולדעתעליהם-אנשי-דוחשלדאותםומנקודת
לחל~-פגזהתוקף-:ל"יויאל-פול'יטיק"מצטרפיםהםנוומרגע .המוסדיהתוקף

 'כלוזדד ·והד~וי,המצויעיקרוןהואהמרכזי,,העיקרוןטיק"~פולב"דיאלשכןטין..
הרביעי·הדודיגיעכוללפיחותלאיזה .לפיכךלעצמנו ·נתארעוטו''במיהרעבחידת/

מתוךנדע-פחותמrךז;ךית·בחידהשל'בתהליךהמתדרדריםדומ.-=י wאנשלחמישי
הזאתהמערכתמתוןעצזניםאתלתלוש'הואלכןתפקידם .הקיימותהרעאפשרויות

להס..שהאמיתותאתלהשמיע :הנביאה~זקקה,להיותצריכיםהם ."אל"ולומד
דח.מוכ .ונים wדאלצטטמספיקלא .נבואהדברימחדש ·לגלותצדיויייוכל

 .זאתמביןשאינולאיש-הדוחל;ואויוכירצ"ב.בדודוולייבוביץבדורוקאנטלהיות
הפוליטילכיווןאותםהמושכת ·טבעיתחולשהזVלאכ,י~זי-הדוחילהוסיףישכאן

-יצירתם.סוד.הדיובזההמילה.באמצעותזאתעושיםהםבד"כ .לשלוט-חצודך
הפוליטיתלמציאותאףגולזbיםהםלעתים.שאלא .בהבל-פהעולםבוראיםהם \

 oא(כמובןהניצחון.מתהליםחלק-להיותרוציםהםשתלטנותשלחטאאות~ב(יל
שלבמצבאצלנו,ועכשיו.הבסיסית).קפתם wלהמדייותרמנוגדאינוזהך.תחלי .

 'שקיימיםהישניםלסנטימנטיםובהתייחס·?ולכו,כחלת ·שהואמהליכודהכפשנקיעת
המחאה,מסגרותכלל.שובהתפרקותזובהצלבה ;העבודהלמפלגתביחסעדיין

 .שעומדמה 1!א.-שואלאני- ?מהאתלהחליף.שמוכרחיםהדגשהיש
 .-המניעשהואוטועןהפילגבעלשעומדהיתושכמרזהוהדי ?.ממילאלהתחלף .

הכיוון ·נותןשהואבעכ'יכים,שולטשהואלהדגישמעונייןמאדהיתושאותר.
באשד 'וחומדקליפלגה.'המ,מצעלחיבורביחסאפיל..רככרןזה, .דימויוהתכופה'
 .שלבפיותיהםמאדתפלטעםתגדומנהבוודאיאלהלכשתגענה.מדיניותלקביעוiו

היההמרכזיטעמהאםגםמיותרות.באשליות-שגכרלאאםגם.ה"מצטדפיס",
 . , . . ' :בלבדעייפות

חיי~יםהדימכגד.לעמודאי-אפשרהדי ?אלהדבריםלאודאיפראשליהעצהמה

היאשלילביקורתהמוצאשנקודתלומדמוכרחאניפוליטית.להכרעהלהינע
מוכרחאניאחד.ארזהאדםשלהאיכדיבודואליםמטעמיוולאהדוחשלמטעמה

 ,איששלה"מצרך''ביותרלכרירהפךהיום, qחסרילאש"מצטדפים"שבעודלומד
 ..מהפכךכרן·קוכפורמיסטשכשאד.זהוצועקובו~טהאחרדיךזידגליושתיעךה~ומדהדוח

 1 1 1981-בפרוארינואר

. \ '. 

-'.. 

 ,לנדיר _הפןזייוtכ,ם.חסרילאש"מצטרפים"ש;עודלומרמוכרחאני
ירןו.האחור i'רגלי~תיעלהעומד .הרוחאיששלה"מצרן''ביותר
יגאלאמרמהפכןנון-קונפורמיסט,.שנשארזה .וצועק.ובועט
11"עתרןנציגעםבשיחהעילם 77 • 

אם_גם ;הדוחא;ששלהמרכזיתפקידוזההיההאנושית.ההסטרדיהכלמשך

לאבותשקדהכפ~חדשה, _לד;גמההפכואשדתנועהארגליצרדברשלבסופר
אףלהכרתלגיטימציהכלאיןשלדודנו~לאשלכר.הציוניתהמהפכהשלהמייסדים
בתחוםיצירהעלכאןמרבדואניוכד.בראנולא'שאנומשרם .ד:;זמלוקסוס
חלהלגבי; ;zהיהדרלמושג-לכר.שבירתירהעמוקלקונצנזוסשייכים.ההמושגים
למושגים . qאחדיעמי~ביןכעםעצמנואתאים·דואנוברלאופןעצומה,רגרסיה

כולנו,הדברים.אתשיעשה.אדםואיןי.להיפרךואפילולחידושהזועקיםובייםהצ
 . ' ."מצטרפים"זר,·~בחינה '

משךביישוב.האחרונותהכרן-קרכפרדמירתלקבוצותביחסמשחזרחקירהבמסע
המהפכהעםהשכייה.העלייה ·אנשי ,"בולטים.ההראשוניםהיו ;הציונותשנות 100

 .בדית-שלרםקבוצתאתלהזכירישחדרהם'א .כאןחייהםבאורחלחלולשניסר
היהודי-הסכסוךשלהפוליטיבתחום ,i'זערלםמלחמותשתישביןבתקופ:ישפעלה

 _ניתקושבתוכה,המובהקיםהאינטלקטואלים .-דנהבמידהנשחקהזוקבוצה .ערבי
רובדמדטין'כמר· dבאנשימדוברשלהם,אמרתבד'והתכנסוהמערכתמןעצמם

קבלההמאוחדת).ביצירתםדווקא·ניכרים(רחםשיצירתם.לי~דאהשלרם.רגדשרם
ממנההפוליטיתמהמסגרתאכזבתםבגללדווקאנרספr:יוהחרפהרציניתדחיפה
והלכו.כתלשו
מככדאניזאתועםאמפתיה,מדגישאינניכלפיה .הכנענים-שלישיתקבוצה

עצםעדלעתים'לבן.דגלהרימולא .שלימו.הלאאנשיהשבה.הכרן-קרנפדמירתאת
כדמ-מרובדרנים.~בדית-בדלח"י,חיתההימני.כתחוםנוספתקברצ;.ןהזה.היום
 . ; \וערד.צ.ג..אאחימאיד,אבאכמווירח

ה"מצטד-מחבויאחהאףלעטראפשראיאלה,·מעיןנון-קונפורמיי.םכעיטורים
אנו'לחםמהותיים.כויים~שהציעלאמהםאישתרדה.בראלאמהםאיש.פיס",

איכהשלחם.האמיתותשלהזיוףדרגתכאן.שלנוומיתוחקהתפיtכהכעצםזקוקים.
לשק-כנוגעבעיקרחבאכאליות,דדגחלאף'אהפשוט.ה"עמף"א~למאשדשונה
לעמדהאלינו,העולם qליחהנוגעיםאלהכמובתוכנו,הרווחיםהבאנאלייםריס

ואינםהכלליתבהסטודיההפועליםים'לחוקכעם.בתוכותופס;ם ·שאנוהמיוחדת
לשואהביחסביותר,.ים,לט}הבהאחרונים;השקדים,היהודית,יה\ןבהסטרפועלים
 . . .ולמדינה

 1חיתהתלרייהיינצל;אוהיהודיהעםיישמ;~םהשאלה_-של.מללשואהז;(דבא

בנות·אלא ;אנחנוהיי(ולא .ואלההגרמנית.המלחמה~:;כוכתאתשיעצורבזהדק
"ע'ולםהעםחשבוןאצלנו "."עושיםנאמדת. 1:אינזאת,באנאל.,.תאמת ..חברית

מהרביןהיטלרש;ךיחמהביןהגבולותאת ·מטשtכשיםהאפיפיור.עםששתק",
 'המערב.שהוא
 .לחיותיכולנולאבו ..האחד-חלקיםלשני.העולםתמידהתחלק .כלליבאופן

לאחרים,גםאיפשדהשלאהיסודיתמהותומשוםאלאיהודים.היותנומשוםלא
יכנלכואחדים.גםאנו.גםשבו.אלאלמ'ענגו.נבראשלא-והאחד ;בולהתקיים
תמידנערכהוהיא .אחרתחיתהההפרדההירzידית,הראותמנקודתאולםלהתקיים.

כלמד?אזהשקרוכגלללשואה.גםחדדזהחסטודישקד .יהודיםללאיהודיםכין .
בהחלטנמצאיםכעםשאנולמוד.לחיינו.צד'יכיםאותוכעיקרוהאופרטיביהלקח

איתרובשיתוףבזנו.חוודק ;עולםשלמסוייםסוגעםשלוביםכליםשלבמצב.
אפשריבלתי-הבינייםבימיוגםהעתיקה.הרומיתבתקופה ~גםלהתקיים.נוכל
זאת.תסבולהכלליתשהמעדנתמבליכעםולחיותלהמשיךחיה

יותרהרבהבצודהזה/נושאתפסשנה, lד< Oלפניהד~ל.-למדינהובאשד
בבחינתהי°ה riמדינהשהקמתהביןהוא .היוםנתפסשהואמכפיה·ודעננדיאלית
 .העולםעםדיאלוגשללאפשרות.פתחבבחינתהעולם.לביןביכינושלרםכריתת

בהבלטהזחימוכחפתחואת.זלעומתאצלנומקלט.ארץשלבמונחיםחשבלאחרא
הלאו-התרבותאתם l!ממלטאליולמקוםמדינהחפנהממנו,יוצאוכפועל 'יתד~,

וקצהכמוכן.שחדלושאיןחכר "האפשרככל ,לה.rובצדמכסיםבוהייחודית.מית '
אנטישמית..להבעהכביכולהופךישראלעםוויכוחשכלבזה.- ?היכן ,התהליך

קוכ!כודמייהודיק.ונצנזוסשלדודות.מזהשיפיקוהלקחיהיהומהנסגר.מעגל rrו
 /'הטובהההוכחהחנה-יגידו- ?תתרחששלאמקווהשאנימהשואהשיישדדו

אזיזכורלאאישהועילה.לאישראלמדינז,ןאפילונגדנו.לו.נושהעולםיותד_ב
 .ההדצלייכיוש 1מהחילרגרסיה'למצוד,עצמהישראלמדינתעצמההכניסהכיצר .

י ' .הציוני.ומחחידכש

ל,·למשמאוד-ייתכן-קשהבהדגשהחיאניאליהםביחסנוספיםנושאיםישנם
ח~לס-הקודבן 'אתהאנצים.עםלנושאדעלמהביותרדומהםיכדגמכינים.שאנו

-.עליישחטשמישהואפשריל"פיכה'.'אותנו"ילחצו"כאשדחדרם,בשעת .תיני
שאנוחאלמנטיירהדפוסים. .כמובןעצמיתהגנה.שלבלהטטוטאלרת,שחיטהידנו

מזרויתלנוהמוכריםלדפוסיםמאדדומיםהפלסטינים.עםשלנוליחסיםמכניסים
במחה"עהארמניםלהשמדתהתורכים;ךגיבiובעזרתםולאלחהקרבןשלהסתכלותו
בניידק :אדם~בני'להיותפשוtקאלאלכאצים.,לזiפוךצ:ודך.איןכךלשםהראשונה,

יובלפדופ' .כהןגאולה.כבדלנומכיניםלמדודהוגבכאהקשאתכאשו. ;ארס
 Z9-+- ~-ודומיiרם.(אמן
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בו.··שהיה';במתח- .הרגיזlzוהאחרונה,הת~~פה.כלשלאורןשאמרו, וי[!]. ,
ריצךד .מיןואפילולעיניים,מתחתצלליםהפנים.עלמועקהכמ; .  .הפרשהלתח•לתך(סמן 1הט•עזך•ה'זההאחת.לח•ולאורך ,משונהה

הדיוקס:ו lחו 'לגבילו)~אפ(והגיחוךהפלא.שלמר?יJיאלאי '
לאחר ;שהעיןהראשוניםמבט,רגישיאותם_ךווקאהיו _,האנושיתות_שבהתרשמ'

פרח,עורבאלרם..שכידעומלכתחילהשהם,שהסתיים,י.כפהסתייםשהכ'ל יי ••• ._ 1

סימןבהניכרשלא'החיצוניתחזותובגללבעיקרוזאתכאמור), .המאוחרת(לדעתם
' . . \ ' 

אולם .אמרוכך-:-זאתכמוחוויהכשעובריםייתכןשלאדבר .כלשהוח.מת"של
בובוקרבאותוואילו ,היוכדיעבד ;הטוןנמוכותהללו,וההתרש~ויותהשיחות'כל

-הטלפוניותושיחותיויומווסדרחדרוותפארתומזכירתוהואנראוד,_הדבפרץ
שיצרהמחו~יכת,זאתועם .משהועצבניתערנותשלדוחיאות.ה .יל.כרגלגמריהכל
יהי-שאפילוגביה..למתבדחים(ושה"יתו._אוסובבים ryבזאצל!פע~תנית.תר nמתי
 • 1 • ' • ',' \ • .בהנגועיםטיו

אלאבה wהשתמשלאעניבתוקז?'יאתכהרגלווהסיט .הנמרץ-שקט "בצעדונכנס.
שללגבו(מעברהגדול .המשרי:זיםלבנייןמבוiרו )הנסיעהכגון ,רשמיותילשעות
כותרותיהiכעללפחותלעבורלהספיjו .ייב nשובעיתוניובו.במראהפהןהצהנהג
לכשעצמר .שונים_ולארו~י-חוץלפגישותוכןהעמוס), :יומובסדרשמתחיללפני
-יי.לגמדוריווחה!יעניבההסי~הפרטי,למבצרומשפכנסמיד;אלה,'בכגוןזלזל

צווארוןת·אופותח _,לחלוטיזמורידהאפילוהיהחמותקיץ.'בשערת'(ולפעמים
 _יק rועם .לסודי;מסרובזדיז~ת.~עילואתחסלך ,~הם)בימים .כמוהלבנה,חולצתו .

שמעו-·למישתחלק-העיתוניםחבילתועםלעיון,לביתואמששלקחהמסמכים
המעוגל,ישבנהעל·ומעריכהקלה.טפיחה·-בהחלקiך-ילדתי"'עבודה/ךלכיין.
אלמנטרי.משרדימוס~נפשוטזאת.-לאאפילו·ואולי,ית, )j~סלחיכה-אלאכחשאין
ת-'מא ..רישומיועלבחטףעוברהנ~ההעורבכורסתהרשולהבישיבתוכ''~חומיד

מצו-החדרדלתותאתסוגרת ,לידווסודישמתחיל.הטלפוני .ההבהובוכנר ,מול .
העבודהשעתמשרללפחות :והטרדהיןג.יש 'מפניכלשה; "ייי·כבי ·איהסקפות·

כלאגב.מכן>.ר nזעלאהיוםכל·למשךועייפותומצב-רוחו ,אתשתקבעהראזz.וונה.
הוא .אחרים'לגביוחשיבותאתהביןשכן :לו·הסכיםבלית-ברירהזה,חיצוניפאר
ובהתנהגותו,,ברבדיו _לכךברורטויךב:נתןואףאף-פעם;'זא-זi ·החשיבלא ';ת;איש
אירחעםאר-ו:פים,וויכוחיםאחרידקנכנעהפרטי,ו roבביגם .הוז:פרשכבד-כפ~

בiייקר .תה-לרע-מחייבת"היאומהציבוריתrג.דמיתפירוש"מה .עלאשתו
 6התפקידיכלעל'משלמתאני.שמה.'מספיק/זrzל'מאודדק 1חצמהטיעוןע.השתכ~
 .".מי-טע"ולפיבנוח'ותלפחותאזי ,_הזמןרובלבדלהיות 'ואםשלך,' .ים'ב iהחש

 ~מביתהחדרשלמדוייקהעתקה;הושחדך.ועל-כך'תוקףבכל.עמדת_עם-זא
ני.לפכקווהצנועהפשוטגם.הד :שולחן ,·ספהספרים,כוננית.אותה .הישןהריווח

ננית~ח ·בכניעהחייכה- .כתר?~פילומה-אותךיש'נה,לאחברשום- .הכל
שניהם.ימ.חייביבשלמות'אחתשבפגימההניגח·בעצמה .הגדולנצחונהשלאחר-

 , ( . . .ישן'הזם'להסוציאל:רס liלמיאלמנטריקורכן
לא ."כ nא\ .סיפיי /o .האחריםהסי"פיייםיכל .·כיג'ללפיכךהתחיל ·המיייי :חבוקי

 .הלם,חאתלהביןאפ-שרכךרק ,אגבי.דברבאמת,.זpקרהמהלבין _יהiכ'בינה?-ה
 .שית·i:ובלתי-אנוהעצמיתוהשליטהוק.האיפי'כולתאתולהעריזןלשקיבהאמיתי

אוכלישהתלחשוי riכ'רב,-זמן ·כברה.בזלמשהו" 'שחיכהלא,וזה .שגילהכמע~.
שקרהעליימת 1מסהקלה~הרגישאפילואמרו, ~בעצם .חבריוזpבין.מועדיםקורצא
ליא bמ ..כבר

1 
שפורץ·מאיתנו, 1חד.א ?בכ.חבוילאיד-~בשמחהחבויצורךאיזה

שלהמוחלק-דקבקרוםסנר_לר~קצליחיםלפניספונטאנו,באופןכאלהבמקרים
 ' /,י ,י .צ"בחכיוכל '.ודאגה,ורrדמיםבצעד.השiותפות·
 \.אומ-רמאויותמשטרת ·-רה. 1לחנו pכשנכנ'מידלסודינראהלא;בפניהtכמשהו .

עיייןהרגישולא .......:.העניין-במה-.-תבייי ·.הפנימילפיז-בטלושה nל ~יים
אלא .החיצוני .;ןאחרבט.לפוןהתנצל "- .ע i:רעוד-מיוחדתמתיtדותבשום
י· Rעסטרן~באוrיוךיהמש-יותרמאוחד-אצלצל .בחדרו-היוכבראלהששני
 .הבוקרלסוזיקורהמהתופסלא-=- 'רוגזשלהו'במשכברמ;יןולשהיה

 .שלהמוזריםפניה·לגביו.הגיוןמכלמנותקיה.ההבאים,ברגעיםשהתרחשמהכל
חורכמושנראהעד ·הדלת.שלהשקאיבתוךצה 1הלח'אצבעההנאמנה,'מזכירתו

להםשהתירהזהעלמשהולהסבירעודכסתה ....:...אני """'7 ••החיוורת-צפורנהסביב·
פיסתמתוך ,וקפואיפסדוריםמשפטיםאז.קרא~ברמהםשאחד-אלא 'ח,'ככלפךוץ 1

בילוךלה---'והחלגת;מסויכעדינותיבטן,ששלמרפקו.אלניגשוהשני,שביiזו,נייר
עד .עדייןמחוייך 'בביטחוןבתוכונאמר-טפשיתטעותשל.משהו-החוצה. /

 ,ובבטנושבראזbוהתדהמהחלליימאתור-כשםבכתובת,טעות. ~שזכר.כמה "
אימתאותהלמסקנה,הגיע ,"כ nא ·רבזמןורק .שאמרהוחבטוח-:-נברןמיד-;-י

רציתילא-:-'מפיו.הגהאףאזהוציאלאשבעצםשובו,לאחר qשי.חודסודיעם
עדרגעיםשליטרד b-שהבלמשוכנעהייתיממילא .חינם'להתווכח:.ניין.עלעשות

 .שיקר-במהירוrוולסייםלהישמעה~הפשוטהכי ....,לכןרה. 9בקשלהתנצלו~ \
דברהביןשלא ',האמת)מעמד.אותושלזכרואתמעליהלהקל 'כדי_אז,ל:ר

חזותעללשמור-אינסטינjלטיביתפעלנו.ו.שבתומט pהאוורק .ההםברגעים
קש.ביאטיתובשלווהממד.פקו,ההואש.לידואתת~מוחלבעדינותהזיזמכובדת.

רמזאתכחטיפה'שקלט(תוךכסדר,עניבתואתשובוהתקיןולבשו,מעילו~ת
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אזןק,י >~חבר,.שלדוחה"המהירהעת-ראזiיר.r:ונו ·ואתהראשוןשלו oבכי~אזיקים
טעות"!'שלהפנימי~חוזרהלחש_תוך"ב ,שיוליכוהו.בהסמ.כההשנייםאלשובניגש

"עודשללהיות",יכוללא)'שלבידיעה .נחלוםצעידהשל'האבסןרדיiווההדגשה
חדשהחוויה·- ·:שררטדשמתדגדג,חיוךשלחכרכמוכ:גדבד·ו .ממי'לא"יחלוףרגע\

- ' , . , . .יהיהשלאאיך
אדם- ..בךjורךבאות 'ו.הגות.להתנקשר.באח"כ,אשתו·לאידההיו :טרוניותהרבה

לא-לעצמהשסיגלהני i::המטיף-יב .ןובטטוענתהי~ה .-במעמדךיבד~תן
לא:{יא- 'בבית? 'לי·לחודי~עםרמה .?לע:ו"ד ·להתקשרחובה'הכלשלפניזוכר

שהיהכליחזוראםאפילו .מכןשלאחר·השני.םמשךהבין-לשכוחלותיתן
בדרךאליו·כ~פנ~ההמצויידים 'פניה_אתלמעוךהיהמוכן .לפניכitיהיה'ויהיה
מופח,שאינומעונשהנה!האבסורדי 'ובאופןצדקתה,את _הביןזאתועם ..ז-את

תסרוקתה nופסוקלעומתוראשהאתבאקראיגופפתשחיתהערנקמתו,את·וחלם
רבה.על-למקורו· iו.בסמ_מצבעהחשוף 'שערהרות-שרביןאליו riנ~תחהחיוורת·

בה 'וכן.ומחב-" .שלינמרה<- ,פrןאוםברחמילעצמו .אןלוחשהיה ..2..שלי
 .ככהכילהסtוכלתפסיק-מהיריםבכתמיםמסמיקההיא' iישן,מבט";באותו

 •, . \ . / .מזה,תש;כח .הימיםעברו_

 .- ..ב
וואקוםהרגשתעד-כדי,ריקיוצפוימפתיעןבא;פ הי/-;-עבדובוהארוך;ן.פךוזדור
בולשתמרתפיכתוךותיתרספ-לדמות'עצמואת'הפךדעה,שללשביבלוחצת.
אלא .מעולםבתוכובקיומהחשד·שלא;ךהירואיתלאינפנטיליותוחיירiם.~אטךמ

הקודרהבניין' "שלי ·ה-פתחוקימור ,פנים ·בשינויההרגשהאליו·ה~חזרשבהמשך
משום-מהשהופך ,לו,הסמוךהרמזורלל'בג-יממרחק-היטבלומו:פרשהיה(

מסו-צמרמורתשובבו 'עודדצפוף)עירוניכבישבאותו .כשחולפים-תמיד ·לאדום.
אטי-מול ~'לשכנע·ה..?נשגח.אתלהכחידהיכולתסר.חד ·~יותרמאוחר"ויימת.
 .בךתלוילאהענייןשכלזהעלאדישהנ"ות'במונוטושחזרהקציןשלניו p .מות

וחה-ברירה. iאישבינתיים .החוקרכשיבוא ,ףירחר nמאול-התלובן .יהקישאפשר.
הסטנדרטיהחיפוששלהממש'יהעירוםלפניעודאצלהשהחחילההעירומהרגשה

רטינתואתקלט _ 1כזהחד'אלאבכל-זאתבעדינות.איתרת'נהג,-'.משפיל-
 iבחלף ~.המקולקלהדל:.קשעוןעלהג_לנ 1סורלזבהספיק.לא.(.הסוהר~להנמוכה

ישיבות(וכל'-דעת-לאי-אפשרהאלההעדיניםל-אצ-דווקא-פתאום).בבלהת.
אניז?ילעצמכםמתאריםיחם.חי ,לו-איך>.,יודעמי .חרלרחתצטרך.זו.ש ·הנוקד _

 !.ההידדמרווחיאתשמסדיו,סלחני-·המרוחק ..הרגילמבטואתניסה-באמת
הסרה-שלהיודעיםפניהםעלחלף ,מבטלחיוךשל .רמזמלים.ללאים?הנכוכיה

אנימימושגבכלל ·לכםאין--- .להבכתלצעוק,יבושהתעודד_ ·כהזדחףומין .וים·
שנלקחו_ים~המשקפללאמרדדות_שהתרחבבמבiכושנפע.רפתאומי .שבר'וכמו .-

 )שמאחוריהאוטומטפלט-?הודיע .עכשיו .ה'ביתהלהתקשריכולאתה __ממנו.

זיע pהמר 1:ול ?jהד-ה'כשעלבגרונגבקפצהבiפויה'א.לנושנה;צביטההקבלה.שולiדן
 "במעלהקה;;ומכהכמו :המעובההוואקוםלחכמתמעבר :__ ?קרהמה- .במכשיר
טעות-;-קולוקטעיביכ g ·קרחמסגרות-ה.קצר'"רהולחקקהאני- .סרעפתו
- •,-ישעררך-דיןכד~י-העולםם'לוךאקומעבר· ~ ?כנראה--כניר~ה

סביבאלסטיבביטחון,התהדקההמוצאחוסרטבעתךהסביר-ליכוללא-בעצמך
למהמוקדמתמודעותא:ו·הכנהכלובלי '-'תרגעי 'אידה.'טעות.רק .-קולו, .

ופה .התכוונתילא- ?מ.ה ....:.-אניתמיד'-לאאםותסלחי-לפרוץשעומד
 .מקפיאהבזחילהעיניולעכועכשיוטפסוהקרח ~מרובע- .שאסייםמבקשים

לפתעשובכדתעורדה ry ·המפותל-חשוך,בפרוזדור ,זהכלאחרישדכוקאאלא.
עכשיו ?מה-חיפשתאחרותחוויות-גיון 11החסרתמבודחת,סקרנותה.ות.א

אתשיבקשולפני .שתיגמרלפניהיטב 'תבונ-ן'שתכדאי '.האוטנטיתההזדמנות.'
הסרבל /בתוךהעורלהצטמררות .;:זצדמןצמך_לעלבשים .ייעלםוהכלסליחתך.

-חברסקי, t:סטניסלאסכולת ,לאפההיי,- 'השיניים-ק-להידוהמחוספס,
 ·אחרילעקוב 'מהדמות.ניכורמתבקשפה : i:כלע :-המ,rגוחכםבמשחקהמשיך

 'חדשה,~יפדו- .רגשית'מעודבוזוללא"יר:כם.בכקירן .בלבדצףני.יחזך.רחש ryהמ
-ץl!שות-ממים~עינזוגות .אורך_המתא)בכניסה"לעומתוהקולותדרצטרדו-~.כר'ה 1

מעובההכלכמונשבחריף.שתןריחהתמרדו.-;-שלנו?בדוחק.- ,עורואח
 .אתהזר.גוף-נמרציםהגנהי'לחשי,לעצ~ולחש- ''ים_לפרtכלבשים-בפניו.
חבר'הבולהתלכלך 1;שךןלא~-iהזמן.·יחסיותאתמעריךלרבדים.מחוץצופה

ח.אתפע~אולי .הפעםהטקסטים'את-,להפדךואולי- .מבוזהכהקלה.קלט'._ '
המזוהמים-בקירותלגעת .סופםעד'הדבריםאת.לחושלכדוח.לא ,בתוךלהיות

האמי-(המשמעות ;הקשההפיותבהבל .אליךשמחקרניםהפנים .בלהטדביקים.
 •נקייםמלצדים-בין-נלעגבח&ףבו.עבר-ך·שלטריהפודלהחינוךשל ,תית

שצמחוהמקומותבכל'שצמחולהאמיןקשה ~ .מאופקותצנועות 1נ~סיבות-גן
אתהנשאב-ממוח,ם~הלחיעוראתשמ~יףבפחד .שנוגעוiוהמצולקותבידיים )- ~

 '-י\להךגיש.בן-אדם.להתעלףלאשמתגבר.הרקותדופק .הלחותהידייםכפות
ב;דוסר-אוניםכתוכותייללשמחסכוני·הלחש-הבינו ·,אנימייודעיםלאאתם
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מה :שיכטן.מד ·פשוטותבשאלות :.__ .-כיה'סתכלל 'כךאחרת 'ייתכןלא-אוכייק-איכטדוספקטיכיתיכולתעלשנדאה,כפישמדבוהמסוייט.הטדאכסכתוך
מי.סינרהיומה .,,.... ?עםכמפגשדכדrךמה.על-- ?'כשעות- ?כתאריךעשיתוהסוהרהחלוד,כובדהלגברמזpוכהכפתאומיותהדלתכפתחה ~כמעטטיכית

 1אתהניע- ? hכשכ.כבנקהפרטיחשבונךסיכום .היהמה---:- ?לשניםהחשבונותשהפךהמתחאתאינטואיטיביתכמקצועיותאמדהמלבני,חללןןז.כמדכשעמד.

 . .מציעאני- .הקפואההיישיכה.כגללכהןשעלתההחולמתחושת 'להיפטרדגליוגמדעדבודדלתאאותך,מעכידאני-רגילה.אדישוזךלמסכתשכ'ות'תוך

החשובות.הכקוךותאתלעצמךשתרשום .- ·ת iאיכטוכציחסדשקול, ·קולאותו :--מהתכצ-משוחררלאכזכרן-עדותלשינוילחץלמנועכדי ,_סיכן- .החקירה
לשחזרכד. iלהי ·מתחכליכסהכוטה)ימעודכת'טיות.קודק(איזולכדאותךאש~ידקותדוהדפות ?jהצעאותוליוו-מניאק .לכןבצק-האחדים.כלזזללדת

היהלאככךמתאו.ירחו "·"אנושיהיהעצמו,חחדד ..-שאפשרכמ;:דעדכמדוייק r , *.שנטרקההדלתדגי.וכסוכקידות
זI?מהלהiוייל ·חוטעלאפודה.ציפור .מסויימתכרגיעהסכינוהתפוכןק.'ספלוכתמיאותם .כמובןמוקטנותכמידותדז.נו.נןקשל'ק~מדויהעתק/;:זיההאחד·התא
עסקלאפעםאףמאוד..דיקניישב ·.כאזלאכאילו :שקטהאפ'דודית,חצרהחלון. ;מדוקדקת riהיכדוערוך.לכיסהמחניק.ושתןכלודשלהעבשהדיחוכעיקרלחות

יכוללו .לכתיבהה.מגדפדון;העוחודחלקהיה.הנייד .קטניםחשבונות .כרישוםשונתהשל.אאי-הכוחות,כלשעםוהכין .המדוייקים·הנתוניםאתלדעת .איתר

אלא ·לו.נרזגזה .אוטומטיכאופןולה·עהשארהיהאחד,·כזכראחז.לחי ·הי;;עלהתי:ש:::גכזהירות .יחסימש,קטלפחותפההכה'יאלה,·שלמבחינתםכמאום
- . iכל-כ·ול.חסדה.שלילההשכתכגללאוליחש.וף.-'חללוהתמלאהלךשראשו,לכצלוהחל~ט 'כולו,כרעד-שרציםיהיו 'לאשרק ...::המוכתםהמזרןקצה

א.תשחולפותבדקותהרגיש .דבריםקרעילאאפילו' ~חשב _.אבודעסק'' 'כגללשנדחוהדחופותהמשימותרשימתאfרולערוךברוכה,בדידותשלזועובדה
 ' .לוחצכי .דקככאברקו~יו 1 •שובשיצטרךלעצמותאר ·~עליו 'שכפומיותר-.-מטופש ._המשטרתיהתרגיל

לעצמו-:-מלמל,ככר?-החוזר.קולו,-חבלמה? :ן ?tשי~מר'דכר םוש__:--שעבאחריםדכי:יםשוכ·תכין,והיאמתמשך..ערבשללמשימותוזי,~~תלהזמין.
כאמתזקוקלאפעםאף- .-ידעfוי,.כע";ב.הרי-שחלףהזמןעלכתמיהההפיגוריםכלעללהתגבריהיהחשוב .כשבילםראשולאן'זמלואיךכאמ~שיו

-מחניפהכגאווהכמשרד.שהקטנותלפקידותלוחשתסודיחיתה-הזהללוחלהתרכז Jמאוד 'לוהיהקשהועם-זאת, ,עצמותוךולחשחזר ;-:--מסודרתכצורה

ענייד.ק~זה-חרוט.במחשבכמו .אצלויוםכלשים. jה~ ·את .הבrכייכיםאתחיאתל.רשוםכמעטהכפייתיוהרגלו .כתיבהימכשירחוסרכגללכעיקרתקין.כאורח

התפשטאדכמו· .ויםיi-שליהמ'צפיםכיו'פאל.לחש·.-המורהשאזכר,ן·זמשלחיתהוכנוסף.·אגבית-מרושלת. ,כדרך.פילירא 1בועוליםהם.ש-כדי iתותכנוניו,'
 )~'אזבוכשהסתכלהכפניושהתפשטקותושכמושמולו.האיששלפניוכחריציהפרעהוהפריעההמיטה,·שלהברזלוממסגרתהקירותמןשעכרההצמודהתיהלחו
 ,הגירפרודי .חור.חשלקיר .ע;הטוריםכיןהדרךאורך.-ללוחשבטן.עמוס 'מקיר~מעט.ספרותיתמסורתית,-לעצמוחייך-בהליכהאולי ~ .ממששל

עוד- .הממושקפותשכעיניההמt;גך .המתעוותותהנוסחאותמאותיותשניתזיםצעידתותוך-כדיהחליט-הענייןעלהדין _אתייתןמישהוי:י- .אצליח ·-לקיר 1

זמן ·יש r- ..מחוק .קפוא"ריק. .ידיעהרססשום .דברשום-המורהרגעלבזבוזרקאלא .הנפשית .הפיזיתלאי-הנעימותלהתייחסכליואפילו .__הקצ_וכה

העלבוןהמגז:דכום.הטוריםכיןכסאו .שעדהדרךורך·לא ..זאש·מאבוד._;_עמוסלא-שחלמת?ההזדמכוfועםומה .יקרותשעותשלכזההפסדהנפשע.הזמן

 ._ 'הזהדהנדוכפחדפעם..עודככהאותויראולאלעולםהםעיניו.אrזשמציף 'הסטריאוטיפ--אירהלימכינה,שאתהאלהבית-הסוהרtדייכל._לעצמושכח

כלת-דין.קשלכהבעהניירותיואתואסףמכסאוזהקם-ימחרשוב .ככסה .מפגשיםלא .שקטלפחות. ·.כאמיתיי .ששםאלא :--בערבי wשייוםשלהקבוע
 . :· ' .שלוהדיןקבל~כאילו .ככיכול .; "כאלה'ככדיםקירותמאחורי ·ימ~םלכמהרק .היהאפשראםהוכית.לא
 ....:-ך·כעצםממה-לתאו.החוזרתכדרךשבטןא'תתקפהמכזרהעייפותמיןוהלחץממשי.קודשל-תחושהללבושהטחבריחהחל:·'שנככסה,האפלוליתעם
 .~עט D "יומיים ·משך .כחוץיםרדב ,;"מזיזיםלאשהםייתכןלא-עצמות'אשאלשלכסופך ,אותו'הכריחוהולכות,מתחדדותכדקירותבטנוכשיפוליתפשט hש

 .הזאתהמסו~יטתמהטעותאותולשחרר.'מ;עעולמות""מרעישיםשאינם'סבירלאואזהנעולה,לאסלהכקשרלסוהר.לקרוא ~ככךרוכה(הכהנעימות-אי-למרותדבר,

דווקא• ,החקירהשנמשכת.זמןכל ,רהי'כראין.כוודאית_פורמלי.מכחינהי.אם-כ.אתלקבורומוכןהאבסורדאתתופסשהואתוך ;שטותאותה,ממנו,כפלטהגם
 " .ספקותיהירשלאהסוף._עדהחהקעםהליכהלהפגיןמוכרחיםשלוכמו=!מקרים . .- ?כלילה'קצתפה'מח~מיםלא'אתם-בושהמרו~עצ~ו

-מחרעדרק _. '.עצמואת,שאל.:......: ?ממה- .פתאום 'מ:ןזרהעייפותמין .עלעצמוהניח .לגדרמעבךככביש.שיגעוןכמוהמכוניות~ורו'תזרמובחשכה

המשפט~בבית·שם. .הארכהלצויובלרת nשלמ ..לושכמסרהכידיעהככוחנאחז .אוכשערוכמזרןלגעתשלאמעלהכלפיצווארונושוליאתמושךכשהואהמיטה.
 ( . .אולי .משiדוידעסוףוסר~כולםאת.כטח·יראה .רפת-כפייתית,.המטרחשכה pהכתוכולהתפרעהחלה.ך-כדי.ותו' .החשוףכעורפו

כאמת-ידו· .מבט.העיףאוטומטיתהזאת.כשעהאמשכמולתאלחדורהחלהקור ' \ .,לכרוח.שכים,לפכיאז,כמו.

אפשר--חשב-'--:-התצפיתכמגדלהסוהראתלזהותהיהיכוללומשעון.;חדיקה ,האטומות .ג:השלעינימעברלגדר.מעבראז,ככביששיגעוןכמוהמכוניותאודות
תחילתשעםא'לאהמשמרות.חילופיי'עפ' ·~זמןמהותכדבר 'הר.משלשעךןה~ה .כידיעהושובהלוך .להיכנע·פשוט .לעשותמהשאין .שדחוכידיעהושובהלוך-

גיששוורקומטה,"ואז;;ה ·שלוימפנאךרם_אתשהודלקוזךזרקוריםכיוונוהחשכה.כחכךאנחנו .המפקד ,-"סבון"זה-מפה.לצ!י\ת·מוכרחהואאיך.חשובשלא

חשוכותהנסוגותהחצר .פינותואתלופים ?iההבלוקיםקירות'אתאטי'תות·זורי.כמח 'מדילו'לחשה-פהאלהכלכמולא .עדיןלד:.יטוב.אתה--המפקד. ~אות
הסורגיםדרךאליי-מתקרבתהבiללים.ימת,כש _היתההאור,חלוףעם .עצמן·תוךאל-ידיוןיכ-טרםאתה- .ל·התיישלהאחדעכרו·מלהםשמצאהכפירצה-ערב

כווץיושבן i:חתוהסוהרמצאושלו,חצותכביקורתמאיימת.:םרחישההצפופי'ם .הסובביםהשומריםפחדמול 1החושךכתוך.והניםהליה tvכמ~תמי'עלהמהססות
אתמש~יקדתמה._כל-כךמוזריש-ן-כרכיו.·כין ·הדוקראשו .החדרכפינתהלכן-שעיר-סולידי, riהש-טיעלשכי-ם,ואחרי __,:.אצלימישהותהיהעודאתה-

 .-פתאומית ,כמהירותאל'יוניתז-טעותהענייןכל ..:._ .שיודכליושרטטופנסו 'כ;ןכיצובiותמכיםם;והפטיש ?נכון-כשהי:פרכובתולהיית .-החדשכסלון

תגיד .מחדזהחנוכ.אלילאזח ~ .-מה ·יודעלאא~ילואגי ?שוטרמביןאתהלעוד.מתחתוהיםכמשיםהגועשת.מהרעמהשכשארמה .המצטלבותעיניהם

 : "קולואתשמע- .שיכטןמפלטאין_- .ממנוהאזרבזק,~כשמטוככר-לחת-_ע~שיו.לצאת ··היהיכוללו· .לושבחרןכלאואחר.כלהקרכי-י~ש.השפתיים

אפילולאמת.שנגיעעדכחכה.שצריך ·כמה .ודש-זiשבוע.שעות.-ודר nהחקרכי-אלוהיס.-:-- .מכווץ ·קורמשכתקפוככת-אחת--שהואכפי "מחדשעכשיוחלי

המודלקתהסי~ריהרשף ",;.ל"חיוךכדל- .מקודםחשכת.שלאידעת.שלאזאת_ 1המיטהעלמאוששת,אפרקדן'שלהזדקפותוהזדקףכעצמונזף-שחזרתלאן

 'החליט-rככוח .עכשיולהירדםחשוב- .זמןיוכהה .וזמןסכלנות rיש.לנו- .לכן-אדםות tbלעיכולהאחתסימפטיתכלתישטעוןומ;:ןיאומןלא-המזדעזעת

מכחינה ·-סה":;כרו. iז nשההכדוריםכגלל .כפירושיותרקליהיהוהלילה-שעות,'מספרלישון.יכסהקפיים. wמלא .עטלא-שכלית-כדידההחל,יtכ-

נאוםשלךמו.;ס _אתלעצמוסימן-לטעוןהמאין :כהגינותןנתכהגיםפורמלית,'ואפילו ,הזדמנותזאתאיך-שלא-יהיה, .עליוהכלתי-מקוכליiנהתנאים.למרות
 .הישנה ·המרוצהכתנועהסנטרו' ·והחליקהכלשלאחר~מסיכותשישאהסיכום .ע 1כציפרטי ,'כלתי-גמורותמשימותבנרבר ·מצפידייסוריללאלשכבמציניות,נקייה .

הזרקוראורכתוכו. ·טת.תפש_שמהכדור"_כיכוזת~את ?zז"עליו,שגהרהחכזvךכתוךכלחזור'אלח.כלמולמאוששrיכצורהלעמודיהיהצדיךשמהיוו..מה-ער ;·שכשכחו
עיני .התפוחותכשמורותיומר.שזרהאבקהגרגריכידצרימותיואתהחדירהסובב ..השגעיכיתחעשייהלקלחתכמוכןסקה.הפכלללאאח"כ,

אלי~סותך;כת ·מתפצליז;נ bרקי nאישוני ..כטוחכשיוטלאט.קרבוכמגךלהשומר .אופי _שלעכידגזה .האחתכידועורפועד.ה nה,;קינ'ת-להשמיכהאת ·כשמשך
 "אין-נאלחת-רטובה.קח.כינילעורוכצמדות.כוגעות-כ?ות. ..חלכוכירמ-דכיקותרצףת'אכיסה- .מצנככלדרכואתלjלכועיכולכהחלטאדםאז.החליט

החשוךהחדר .ריקותד- .שתאמרעדחרושים. 'לי'אפשערת. .שיכטןמפלטילמקוםמשכים.האו~ומטיכהרגלוהשכייה..יייאת ·דחק~ידועות>הקלישאות
היא ,_:__ ..המחניקים,החוםי·גלכתוךיםי-עינ'מדכי-לכדאתה-מאחוריו .. '.ה;ךיזכרותבוחיכתהרגעשכאותו·אלא .הקבועה ,התרופהאתלקחתכדיהכיס,

מהאין :רגעיםזz?לין_עכייד..תמכמו ..מו iעאתלהרגיעמכסה-ט'מעערדתחזור?פכיממנופרץ .-שוטר-בככיסה. .ככגדיושםכשאר :הכל- .המקפיאה
 ;אחך :שניים-.נזי'י .לאטככים-~שמולהיח.ידהכיתתריסי .אפילוכשערךלהסתכל 1לאזהמה?)-אופישלשאלה,-שכתוכו.הצי~י(והעוקב.להשתלטשהס~~ק

 .·תמידכמוכסי'מtכהמתקרבתעכשיוככראולי .שמעברכחורשההת~יםיללת ..סוף.בוטיפס-רזהכלעלישלמוערךהם .מחלהשלכיין'ע-זה .יותרמשחקלא .צחוק
סוגר ..לצאת'ת-שורטוצרודה·משרוקית-ל wבכות: .~ו~כגד.מתכווץ nקי'שגומיכמוכיסה~.-:- 'הכל _החיטויריחכגלל _ .כאלה,להזדמנויותבושאורבהצפוי,החנק

 ..)עיניה __..: ?קרהמהעמוס- .אמאאירה. .אמא .אמיץילדאיזהבכוח.שפתיוו !ר·שוט-התרופה.אתלהשיגמוכרחעליו.·להשתלטלזהן·ייתלאהוא .להירגע

החלוםהמזlzךרק(זה ..:.... i;איר .1-האפור'םההשחסורגי'בהבצקיות-מבוהלות-'ג'וקפשוט ,-אדם.ן·כקורלא י,T l- .הלחים·מהקירותעורועלחלךקוד-
- ·לבואלינתכוסוףסוף-הפתאומית-חריפה>הערותכתוךעצמועלפקדכשפתייםכתוכוסיכן.-תשלמועודזהעל- .מהמיטהאחתכקפיצה ?נרתע

פניואתכחנה ~מודרהשעהוכאיזו-- .הצפופהלרשתמכעדלעומתו'התרגהש .הנאטמיםכנחיריושורקכיתכשמהפחדשלחיהכמו .נושפות

 ..עיניה';__הזה .המקוםכשבילככהלהצטכע,.צריכההייתלא :- .החדיםכמבטיה .עיוניים .זים-יןחוקר .פכיכספרים. 'כמוףקרחשוףהיההבוקר,שלהחקירותחדו.

לחשה.-להביאחשכתילאא;כלדווקא-המרושתiךפתr;דחורידרך.ות'ה~ודק .טיפוח .כימינוכולוגיתי'פסספרותמדייותריעבוד. 'לאזהעליחבר'ה,(תראו,
רקזה-בדעתי.על;ולאפשוט-המסוגףפניו-למראהכאובהכתמיהה • ).ישואתדצ-חתילאאני .המערביתהחכרהשלהאשםרגשי

לצה 1החשוליאנךועודה 1ב.מהירות .משך '-לך.כדמהגיי .שלקחוהחגורהלך ~לקלקלרוצה 'ה~יתילאלהערצה.ראוי·שיכטן. "שלך:השחצניה~יטחון-
ללכתיל nלהת ·מוכרח .אתה "יקיר-יגשיכטדהרחבים.למכנסייםמעל .והוציאםעמישמי ;מכידאתהשכידינו.כדות_שהעואלא-יכש_קורקטי-טון-כעכי:ד

סוזדשלקולהאתשמע-פ:יתרוןלאזה .·למעלההחולצהלקאוכטרי-קלאכ.ועדיין-lושכתיכולאתה- .מסוייגכנימוסאליוכשהככיסוהומידפחח- ,-

"כואחהקרחת, 1מגיע_הי"כואח iיש.-מתחתשישמה-שלפכיכבוקרהקטנההרגיזz;י 1לרגעהרחב.השולחןלהח~עללפניוהפרושמה"חומר"עיניואתהריםלא

 ' )-מהיודעאתההזגוגיוiועיניואתההואהריםשאזאלאכאכאלי,מחזהשללדףשכככסכמי'"שוכ
 ..מאוזנצתמחשכהחשב ;מכובדתבצורהלדלתעד ·החדראתלחדצתאיך'הגעייה,פניולעורמתחתחשמלזרימתכמו-משהןדiיים 1י lהם ;-בועכרומידאליו,

~כי-;-י.הכוקכ-שודקבקולה- ?עמוסילילות,שכיאחרי ,ככהrוהיהשאתה-

יההישלאמ;:דשאתה.כמו.הייתכחקירהחות bשלמקווה
1

את·כמהירותהורידה-
- .תשכח ·אלגבית.ילדות/ישעשית.שלאהיה.שלא_מה-.בהול.ללחשהטון
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דאגזו,התרשמותפייעכ ~ונו~בדמ'רקי.ואולהיה.באמתשכןאחייבהיהנ~.ווחלאזובנקודה
 .מסויים 'בסימן-שאלהתמידלצייו
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ןלדתינראהערד. lה"יעדו-מה' ת~(לאד~בעיניר.מבעדעיניהדקירות
הפנטסט~ת-מקסימה-בחוצפהמיייית.זירה nה-מתי?-יביה.מיניהלסחי

הפךלחשה-ככהלהישברתעיד" .לאאתה-הזה.)האחדהךרושלתונ-ימה
אתהרכיכה ....:.זהכלאתלשלםאותנולהשאיר ·קליםחיים-בוטה-צורר
באוראליוהבריקשערהבפסוקתהחירורהעררשבילחשודה.במהירותואשה
-גמר-לרגעבהלגעתהיהיכוללו-אלרקאירה,- .ה~לביהיסקו

קור.ביגמר- .-שתדברלפנילעורך-וידחכה- .הסוהרשלהמתכתיקולר .
-מהרשכגמרטוב-:-כשהלכהבךחלפהתמוהההקלההוגשת-גבירתי
שערלותבדמעותוהרגישכך.על;:כעצמרונזףבקולה,ובחלשתחזור,רצוה,חשב.
 . 'י' 1 •הסמוךלחייועררעלל.אטומט.פטפות-מתוכו

 .מעולם .מעצרולהארכת Jiלבית-המשפאותוהוליכובוקר.באותו.ירחומאוחד
אתרגיש·ה .בניידנאותרשמתמשכיםהפרוזדוריםלפיתולילב 1שםלאקררם

רכתואעלשמחועם-זאת.:כfווכר.שתופחתהתמצאותחוסר .שלהזרההמובכה
מיכלאתלעצמובהלתאושהספיק ~זןמחוהדדךבשללושניתנההתכנון
-שהציפה ·רעךשמרחוק.עיניהםבתמיכתבפועל.שחשעדשם.כברלושמחכה

הדלתלידבמהרה.הצפוי,הפיתררןשלהבטוחה-תמימה'ה"סרף-סוףגהרגשתאותר
לפתעבוהתעורר ..כפרצהברהקירלגרבהביחסדרמאנמוכהשנראתההאחרונה.

בכתמיםשפושט-חיוורוןותחושתבלתי-נשלטקצר,רטטכמו .אחדמסר~ריגוש
לפכיערדחשיהם_לאתשמעהקטן.לאולםכשנכנספניו.עודככלמתוחבים

הר~ילהעניבהמקוםאת .המזדקףסנטרואתהחליקמשיםבליעיניו.אתשחרים
 .בתוכוהתחייך-חבח'הואתשאםתיועדאניך
במבטעינייהריםהשופט.של-הולםק nהמרוקולר- .·שיכטזעמוסמר-

מרוצהמש"רפםאישדולרגלייםצלובתאירה·ריק.ריק.אולם-סוקר-מהיד
 .לו,שזכורכמהערההתבגרות,גבילפעם. ..שמים.דרתיכוןגערישלר~המעצמו.

התראה,כלבלי .ממנו~צמיםוהתרחקותהקטנהשלכזאתמשוגהמתופעהסבל
שלתוצאה.שזר.אזהסבירושנים.כמהלאורךכאלה,רגעיםעליונאיםהיו

חתבדלותכמובמצב.מאודמשךנחמרגישהיההאישונים.שלאלרגיתהתרחבות •
המרחקשכןלגעת.יד.להושיטאזמנסחהיהמתרחקים.זרמיםבתרךמאולצת

אתהפךמתרח-מוזר ryמבטוורקהשתנה, 1לאהדברים rלבבינוהאובייקטיבי
 .;הארועתוך-כדי.הדברלוקרההראשונהבפעם .'מושג .כלתילמצומצם.העולם
כשעודהחשופה,החוליתכקצחכהיותומה"צריף",כמרחקעוד ..כתנועהההוא
מתרחקיםמולוהעץסת.שכמרפפניהםהחלוכמארםחשדולאדברשמע'לא

יחו ?tהבההמשוכה;מהמופרשותשמיד.אלא_ ..כזדתחלחנבהלדיפגיו.מלווקטנים
איפוקותוךשבא.כפיעזבזקוף. ,-:-'מתריס_כצוואר-והואהדברים.אתכר

אתשכח·הנעולה,לדלתמעבראללחדרו,שהגיע+ייככוחבלומותודמעותק;ישח
שוב.אליושחזרהעדמבזה,מעמדאותו,'לכלשצרפהאוהמוזרה.הראייהתקירת

אכזריתהגיון-בהצלפתלעצמואמד-זהלאזהשעכשיורקמכן."לאחרושרב,
האפשרותאליו-חד~ההמעצר,מאזהראשונהוכפעםהחזייה.מסךאתשפרצה
 .קרהבאמתמשהו-כל-כךהדעתעלומתקבלתומוחשיתחשופה-האחרת

 .;....יהיהשלאאיך .הכשילו~כרונהואולי .כלשחי~שמה ?מידזאתהביןלאאיך
 .מכווץבטוןשלידולשוטרלחש-מיםוס-·כטעות.לאזרוכולם. ·יודעים.האחידם .

ההואכנערכשחשעורראתהציפומיוזעיםבחילrהגליחדש?)(האם !מארדחדש
ב.הזדמנותחבוב.להתאוששהשתדל-הרחוקות.השניםמנבכיכרשעולה
-תוכלשם~ולי .כמשרדךקצרור Rביבעדרךיצאנו.כשכבר<גיחוך)אזת.חגיגית
ונרגעהכשימתוחזרה .זחו-במשקפיים.אדיבפוחלץו riאו.-'!היזכרבמשהו

עכייזעצבניתבידעצמם.אתהטריחולאלכןכולם.מחכיםשם-ת·אחת i:ב
קבלתאתלאכזבשלאהישן.המסרקאתבכיסוחיפשונשלטת),הולכת(אולם
 .בוודאיהמתארגנתהפנים

כביוםחלול _,ריק•חיהלמשרדו,מהמעליתשמובילח;שר-רחבפרדחנד.ה
התיקים-בענייךחיוורות-מתוחותבפכיםמשהוגמגמהאחרתפקידהמשם.הרצאתו

מז~שמרנחים-:מוכגים-על-השרלחן-רהמגחל-חכללי-שבישיבה-חשובח-במקרם-אחר.

-מכםאחדאףצריךלאאני.-שכפרם.נעלושדרךעלכמחידותרכןמוכרכיו
להעווייתשפתיואתופילגהלגדרן,הסרעפת .בידהלחוצההיבבהברהתקפלה

כלעלתתחרטועודאתם-היזbןהתנועהבצריף-.אזכמושחצנית-מגחכת
שלעיניובחלבוני.הסבלני ·חלונן-:-שיבטןפשוטה.שאלהשואלאני-הז.

אזהיומה-קפואבשקטביקש-כיירפיסת".- .- .פניישמולהחוקר
"איוב"בספרההיא'ה"סימכיה"על ..שנ'םלפנילעצמו.שדשםהסעיפים

ל"בגררת"?
 .ךלכישלוןחבירםתבגרנותלשנים

אם-כי :--הרעיוןשלפט_ציה 1אב.להירז:ר.יכוללא(הפתעה).- ?חראדווקאא.
מראששמדחיקההצדקהג.-כמוהו .טיפוס ,שכייה.,במחשבהו..לתאהיהאפשר.

-מצפונייםלבטיםשמץד.קצתלומגיע-ו.אפילכעצם-אפשרייםאשםרגשי
סדקיםשערק-ברירה"'"כלית'שתרוןפי ) 1 ( .ד .שהר:איכלעזורהיהצריךאולי
-המתאימיםבמוסדותבזהלעסוקשצריךמי- .אידיאיפתרון ) 2 (ד.כך.כל

מהבכלל-כריאהפנימית'השתחררותה.להתערב.זכרתכלאידלנרעיסוק.
בע~ייןהיה 1ששאלתי 'מהכלשיבטן.מסתבךאתה- ?למה ?לרחייביםאנחנו
 .המביךהחוקרחיוךשליטה.ללא ,שרבאותוששוטפתהזיעה-שקיבלתצה'ק

בכלל'תחיל.האיך ?אמרמי ?אמרתי'מה ?כרישוםן ?אומראתהדייקתילא-
 1כרסףלילהלקראתלתאוהמאוחרותהצהרייםבשעותאותרכשהחזירו- ?הכל

 'באותןבתוכושנבטהאחרבקולביקשערנ~לקראזןבפניו.והשנתהמשחרלהך
עכשיו.מתוכווחצטפצף :למשרדכדרכםשרבבוונבלעכבית-המשפט.בוקרי

עםלחלוטיןשבלעולפכיועוד ·כלשהו;שיכ;וכדררביקש-שפולהתכחינה
החשוךבבלבולשקעלו,שניתך.הפלסטדקמספלכסלידהשינקגדולהמיםכמרת

כדיתוךלעצמואמר ..:...מ~'הכדור"-סכינו.שתפחרחוש '-מייזנע-
שטייזעמוס-באבריושהולמותההתפוקקויותעםבבירורשמעוכבדהתרחקות,

דןהחבריםמשפטביתבמחתרת. 'שפעלתנאשםאתה-כל-כךצלולממרחק-
הריאתם ?למהאבללי).קורהמהירגישושלאידאו,שלא(רק- .א;תך
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18 

r, 

" . ..------ "--;:;--r- -~ -f- , 

ז-
. ...-

 .שוויםלא _,:.. 'אתםממילאלעזוב.רציתיממילאככוך.) .לאזהשכללא.
תגידורק ..הגרון .שהעינייםלפכילזוזליח'יצרק . g(אשן;ים.לא

כשהפנימיהצוואראתמזקיףבתוכו.שצומחמתוחמיתויכמופתאום~)מה ?למה
לכםאראה-הפרומים 'ככיסיםמיוזעיםאגרופים _,:..עודאני-מאווירמתרוקן

חישוקמו·כ.פחדך.)עכשיו.תראה .עלוב(פחדךפניהםעלעובררות.במהי-
- :::::לאאני ?אתםבאבניםלמה-קרח. .קטןילדסביבו.הגרידותנסגרת
לךיעזורלאאחדאף--הפרועיtכהפכיםמעגל-גברתהיה-·כ:r-הלתחזיר

לי~וראירה,הצפופות.שלך(המסי;נוrו ..שיבטןעכשיו,יעזורלא:אחדאף-
-הצבועבראשההפסוקת-עמוס .יומייםק"רהספיקו.לא'עוד- ·;·קשרים
"להתאזר-'ל:מהמככבש:בילךפתקלייש .שכחתיכמעט--שלי i:מסככ

 . ' )!·תלכיעכשיותלכי- "-כולנואח"כבסבלנות.
הבהקכזכושובברחלף-הזהמה"כדור"וודאי-כולואתשטפהזיעחצחנת

עודדחוס.-ה 'החושךמולהסגור-מחניקהיחי;זרוגם .ליכתנוה'מיודע~י-שבור.
כמוהלבדבתוכו.מתפוקקיםנתקים-אמא-אורעודשממול.בביתכבה~וו
 ) !(רופאהדופקמהירות .בחזהלחץאיזהבגרונו.מiורחב-מתכווץ 1קשיחגומי

(רופא!).המעוגליםבפרוזדוריםלרוץלצאת. ,.בתוכוהאבריםפקיעתשוקעגלכמו.
מכלנחרציםהקרבים,צעדיהם .הקמוריםהפלדהבקירותם.-כמחקי.שמשתקפיםפניו

אף-פעםסוהר.'אף-פעם,אני-ידע.מראש' .לעולםתצליחלא--:-הכיוונים
- !לא

הלוח--בלשונותיהםהרירוריח ,הכלבים'וכשיפותהיציאות,כלאתסוגריםוכבר
 .כןמתמיד.מכלביםפוחדאני ..בסדר .אירההזה,הכלבאתסובללאאני-:- (טוח.

אותםקחורקמרדה. .אשם .קייאו.יו.,עלכשיזכתםקולות )'.פוחד ...פחדךפוחד.
כעת.פרטיםזוכרלאלגמרי.ברור .הלבזההפעםרופא.ותביאו .בכלכן.' .מפה
שום .שיבטך-מפלטאין,- .ממילא_האמתאלזורםהכלהפרטים.חשוב'יםלא

 '- \ .דעתי-,מראש-מפלט.
השמייםשהתבהרולפכיקצרהלשעהלי jואלרגעים,רק .ככהסריהתיקר.הבועד

פתאוםבהבלתהמיטהעלהתיישבאח"כומידאחת,כבדהבשינהשקע 1לחלוטין
 ' .'.מאודרגועהככנעתבידיעהעצמואלכפףכלכךותיכףמכווצת,
בכפותשקט.גלירעדרקכשארמוקדמת,הודעהכלללאאליועורך-הדיךכשכככס

טרך,בהדבריםעלבפניוחזר- .י-קי ·.או- .ברשהיהסער.המכלהרפויותידיו
 'המרו-אצבעותיו)ביןפורשוההוא .חוגיותעיניומול-קובלתי- 'כמוך-צרוך

ראיותחוסרש-בשלמוחלטתבאפא~יותמתוכה 'וקוראהמודפסתההודעהאת~רת

 .מעטעוד-לואמר- ·תתכונן .::.... .ה'זקרגעמשוחרראתהוכדו',מספיקות
הסל~דה 'בכל .הבולטותבעיניורו.סקאמירהותוך-כדי 1אותךלקחתה~שהתבוא

 ' 'האפשריים.המזועזעמרך'ואי-האוהאכזבה
אiו .שבבגדיוהמל.יחותכתמיאתקלט .צורבתחשמלכבמכתבעלבוןחשלרגע

שלזכרבוהתקומ.ם ?שתשפוטאתהמי- .לדמועשממשיכיםריסיו .גופוצחנת'
שכתפסהמלהאותהעללאטחזר- ?משוחרר- .מידושקעלרגע,רבדי

בתנועהעי'ניועלהחליק . ..:... .למה?-ההואשלהארוכה.מקריאתובאוזניו

שכה.חיהנקמנות·בדלאחרישעקבעם ,לאסלהעדהמרחקאתואמד ,כבוכה
רגע,בעוד 'חזה'עורך-הריךשלהמלוקקיםפניואתכשמדמהבתוכושמתעבה
 1 _/אלי;ך.לכשיגיע
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שלעניין-הכלשעכשיוהבין .מאודכיסה 1הביתהמדיהקצרהבדרך ,במכונית
לעצמה,האשהאמרה-קצתעוד _ ..בנתקיםעצמואתהקיף .מהירהחזרה'

באמתהמעבר-שיצרהחיוורתהסגירותלחומתמעבר ,תה·הביהקצרהכדדך
 . ?"כנסהלוקרהמהאם-כי .~דיי_קיצוכ
-להחליףצריך-משופשף.גומישלשווקניבקצבבמגביםכr:זרשהגשם
ן-בו.נרשם

 '.המוזרההקטיעות .לשז.?עלרגעכברךמבטהלפתע.כזכר'- ?"היוםיוםאיזה
אותךהשאירו.שלאלפחותטוב-עיניהעלהשתלטה-ששייום-שבקולו.
נדהמה-בחייךמוסיק- .----:-הערבלדברמהעללחבר'השיהיה-לשבת.

 'הרגילה.מהתנהגות;משהוכברהיההזאתבציניותשהרימידית,והתנחמהשוב
כמעטי.כפייתדחף .כלשהינ:ירפיסתבכיסו.העטאתחיפשפתאומיתבהתכערות

רשם- .ושלב :מאזהידידים""סעיפישלהמשכםאתלהעלותבושעלה
לא- ?שמעתם- .הוותיקיםהרעיםבבית 1ש.ישייוםשלבסלון-בחופזה

+
 zsמס''ווועתון

ן-



-+ 
היה?זאתבכלמהאבל-הישנה.הסנסציהשלמלאכותיתהחייאה-אשם
מחרקצiו-ח. i:של-השתנהשלאואיך-שלבז.·-היהמוכרחמשהר
אנשים- .-ככל-זאתאכלאמנם.רגעיםשלענייזבהתחלה.להיפגשיהיה

קטע-דבר.שרם-נבהלה- ?מה-פלט.-איוברעימארדגמישים
איזה ....:.הגשומההדרךלאורךכתמונהלשחקהמשיךשכתוכואלאנחב-אחת.

 Qשרגיכולם-שלהם.הידידותיות-מטיפותהנחמותממפלתו.וודאיצברוכוח

הלחי ·וסטירת-לוששלחהמשומןבפתקהמנכ"לשלקולר-שיבטןם.·לפעמי
ל"אחר-כך"רמזשרםכסיפורשאיןחבלדבר.של 'כסופרר j~קיכהמצלצלת

טיפות- ciהאחררניכפרקיםשרבלעייזמוכרחהוא ?זהעםהסתדרואיךשלהם.
עדהגי~הכטנרנירת-ככדרתכטפיחותיווהיםהמכונית,כגגחדרתהיכרהגשם

החזיקהכוחהבכלחרק.-:-שחרורמסיכתליתעשי'לאשרק-כמעט.הכביש
לפנות-בוקרליםנסחפהאר"משל"משאיתהקשה.הצדדיתהרוחמולההגה.את-

המר-הצרהלדרךכפנייהמאתמול.הערבעתרןככותרתנזכהר-הרוח"גבלל
אתלפתוחירדכתמיד,ג'נטלמניתחד.כחתךכמרלפתעהגשםפסקלביתם,כילה
אבא.-לקראתוהקטנהפרצההרטוב,לדשאמעבררגעובאותוהחנייה,שער

הנת"כיבסיפורהיל:דים.קטעלוהציקתמידפתאומית.מבטבהשפלתונעצרה
האכזרי-הנסירןעבורהבלתי-חתרהתשלוםהםלהיותם.צריכיהיומדועההוא.

מטופש?

קומתהכלאתכהתרסהכמרמשכה"כואח .הדרךשאריתאrיעברהאיטירס oכהי
כעיניםשפתיהאתהושיטה-אבא .-אליהשבכפפופניולערמתהקטנה

בוגרות.

ועודנקבאפילו.רזהכל-כךשלאלכשםהנוחים.הכיתכגדיאת _שרבכשלבש

המדוייק.הגתלחתכראילונראהלאבפניושמשהואלאהחגורה.כמרווחקצת
האדאתלנקותמשקפיו. .אתהסירכמהירותהאישונים.כתנועתאי-שקטכמר

חזרכאילוהמוגז~:פ.ברוךאליו.שבהתייחסותםבמבוכהמאודהרגישהמערות.
הסברדורש~הפסקה.לי i i:אחריש~ודףמבטםרעם-זאת, ..מהארמבית-תולים

 .שלידוהקריאהמנורתאתלכברתשהספיק.לפניערדמיידית.נרדםבלילהמפורש.
 .הטחוניםהתאקירות-מתחילתוהסיוטחזר .לאחר-מכןקלהשעהואולם

 'המסווגותלדלתותמעבר /ת'חייםלךגומראני-המשתקהפחדהאסלה.ריח
משחתמתוךאליושנקרעותאידהעיני- !סוהר- .-ארתךחונק 'אני ~

נכון-פסיכולוגי-כפייתיכרוךלוחשת-לספרכשiררצח-הלכנההלילה
כוער.לא-

"לסגור .מחרשוותוכמהלעבודהיחזוראםיה'יהשטובהחליטוהשבתלמחרת
רחום.כלעגלעצמוחייך-ופרחיםפניםקבלתתהיהכוודאיהפעם-עניין".

כפו-כטלפוןלוהוקראשככד.שזוכה,נאשםכתורזכויותיואתשמאשדוהמכתב
עבור'והביטוחהמשכורתוקבלתלתפקידוחזרתודננד-טקסיתומליות
ומשפטמתנצל.חיוךוכעיןרגעית-מושפלת.מכוכהותהיה-נעדרבההתקרפן·

 ,המסוך-הטפיחהלפנישממשאלאסודי",בגמד"החופש-:-שלוהראשוןהתצוגה .

ו-משום-מהידותעצדתית,

הזרק-אתיכיןוהואהקטנות,.הפקידות 'תתלחשנה-ואיך-שלא-השתנה-ככלל
כהןתצץושלאעיניו,אתויכריחחיה.שלאמה-כוחולתדועתהעצומהקרתן

-,שיכטןעתונאים-.וכמוכן ;המוזרההאישוניםהתרוצצותעכשיודווקא
הנוקד .שלחוסר-אוניםכאותולמנועיכו?ז:ילא-שגרדהמקצועיבקולה
 .ההואהאחד

 ?שיבטןלומדלךישו-מה
 ?שיכטןהדבריםאתי(~כשדואהאתהאיך.ו-

 . ?שיכטן'מעכשיושתנהיגהביקורתסידורייהיוו-מה
-מפלטאין·שיכטן.מפלטאין-מקולםשבוקעהאחרוהקול

המצלמותהבזקימתרחקת.הנפרדת,עצמיותוסכינו.שמתרווחתחלולהולבדות
כצווארו.כלתי-נשלטשדיר-מקפיץהטלפוןצלצול ..הכנריםעפעפיואתשחוצים

 (שלשרידערדבושנ'שאראלאהשנת.לאחרשניהםהחליטו-להתחילהזמןזה
הקרא,הראשון·ככוקרכראשושסימןהרישומיםזכריאתלהעלותהראשוני.הדחף

רצוןסתםזההיהואוליפשר.חסדאחדכאובלתוכיךויהפכושיטושטשולפני
למדי'ה;כהידהובקראורלמרותקצת.לערדההתמודדותאתלדחותמברקדבלתי

המשרדותמת h (הישןשולחנושעלהנידדפימעלהמחופההנורהאתהדליק
 , '-הפתיחהלגבימאודותההתלת-מרוית)כאשליה.כראשםבלטההמצעוצעת

הכללית,הקונספציהאתיקבעראשיתואולינוטה,דיאליסטיתבצודהלפרטהאם
המסר?עיקר

כעלחזק.אישמשטרתית.לחקירהכטעות.כנראה'-ניסה'-נעצר"איש
שכנותכלחפותו.;גטחונותיו.-פקעולילותושלושהימיםשלושהתוךעמדה.
הראשוני."גרעינואתשהיווההעלוב-דהוי-חלושהילדפניאתשכיסוהמסכה

מתנחלותהשוררתאתמשדאהעצמו,אתשאל- ?המיוחדתהעלילהמהוככן.

 'עלמנגן,ורלףוידג'יניה-מאזשנימחזהכלדיל.ביגחולשתו.אתגילהאדםמולו.
 .הנפוחהבלוןשכתחתיתהפiויעהצלילעל .העכברישבענקשקדיותמיתריאותם
כמה'עד .-שבוהכתיבהצורךאתלהצדיקנ~סה-הנקודהזאתשארןיאלא

איך-שלא-יהיההמבושם.מהענקשנולדהשרץמאוסכמהעדההתפוצצות.גדולה
למדי.משעמם;אפילומיותרים.רחמיםללאעצמוא,תשפט-כאנאליסיפור-

עצבניתמעלעלהחלכהתחלה,לפחותמשים.ובליולרעיוןהניחגדולהכהקלה
המשיך :מעשהומשמעותאתמשתפסמאז.שולחנועלהמונחהשחורתבנ"ך

ויהי-נשכחספדאותושללסופרשהגיעעדרכה.וכסקרנותוככוונהכמהירות

כדךואדוני-לחושהשפתייםכתנועתקרא-האלההדבריםאת ,,רדבאחר
גמלים'אלפיםוששתצאן "אלףעשר-ארבעהלוויהי-יתר tvמדאאיובאחריתאת
 'כרקותיופועלהחלמטורףמטרונוםכמר ..:..כנרת .רשל~שכניםשנעהלוויהי-

-הצורכיםמעיועומקאלפניזכהמעיניוזדםנוקב-אטיוכאבוהולך.גוברכקצב
מטומטם-הנחתכת;נטנומעלגווהתקפלותעםלחש-שליים bתוחב.כ

 .מרושעת.בארסיותשפתיוחישקךשכמרן .
משןאליווהמבהיקהיזz,דרתיםחדדשלפניהמרצפתעלריצדהשלווהשמשבהרת
ת;ךהתחייך--הכיתהלחזורתענוגזו,מכחינהלפחותגדולים.כייסוריםעצמו
הדקהזרימתולאורךכאבר

 1981ינואר~בפרואר

:• 
 ] ' ,מאוחות.ערה.ה

שלהמשנהמכותרותככמההשערות,ככל-זאתהופיעווהחלוףהחדוש.כמשך
 .שיבטןשלהמהיררוחושחעלשהשפיעומגבוה" '"לחציםבדברהיומייםהעתרנים

ידוברעודוודאיהמוחלטת.חפותולגבינעיםלא-סימן-שאלההוצבששובכך

 •כעתיד.מעטלאככך

אלירדישראל
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 .החזיק,ל'~פחד
גובריןנורית.

j 

· I .וההתנגדותה·המרידבקו.א [QJ נחו.סשלוספרםואחריתו'כתב-עתשלתנופתו ;_'העומד'פדי
כמעטהופיעושמיים',וכחולחולות'בין-ץזדבןואהודז"לגוטמןס

 ;(תדס"ז'העומד'כתב-העתהוצאתסיפור 1אחת.ובעונהבעת
עצמו.בן-צ:וןש.שלהעצובסיפורוובראשונהבראשהואתרס"ט)

המתוא-מאורעומכלמעשהמכלמכתב.'מכלבספר,דףמכלועולהמבצבץוהוא
עליושנתחנךחזוןלמעשה.הלכה-והגשיםשהעזאדם.שלסיפורוזהובו.ריס

עתידשאיןחותכת.הנדהמתוךלארץ-ישראל,עלייהלכל.קררם :בוושהאמין
לארץ-מחוץישראללעםעתידשאיןכשםלארץ-ישראל.מחוץהעברילחינוך
שלבדוחורוחני'ל'מדכזלעשותההחזוןאתנשאעצמה,ובארץ-ישראלישראל.

לשם-ספרותי:ל'מדכזעצמוםן-ציוןש.שליותרהמתוןבניסוחואראחד-העם.
כלהשאירמברסס,מכרבד,חשוב.מצליח.מפרדסם.כשהואלארץ-ישראל.עלהכך

לפימאדזקן":' . t 35בכשהואילדים.וחמישהאשזlעםרעלה·מאחוריו.זאת
לסופדים,במיוחדלהוכיחשכוונתה ..-יחיד·עלייזיזרחיתההשנייה.העלייהמושגי

 ..התרבותיתהפעילותומן.הספרותיתהיצירהמןבארץ-ישראללחיותשאפשר
הרחבההציבוריתלתמיכהשקשורבמהבמיוחדזו.אחדבזושנחלהאכזבות
כפי ·,גוטמןנחוםשלסיפורוזה.בספרבהרחבהמתוארות /'העומד:בהוצאת
גוטמןנחוםשלסיפורודקלאהואזה. 'בספרידועל ~ונרשםעזרבןלאהודשסופד
הארץ-הגרףציודשלראשיתותל-אביב.שלראשיתה :הראשיתסיפורגםאלא

התרבותולצמיחתלערביםלמזרח,הארץחניךשל.התוכדעותוראישת ;ישראלי
התח-בזהכיוצארעודבארץ-ישראלהילדיםדות bסשלצמיחתהראשיתהעברית,

הרבה.לדת \

שכה'המובהקת.הדרךאתמבטאיםובנו.אבהם'שגיבוריהםאלה. .ספריםשני
האב.שלהנועזת 2"קפיצ.ת," .ישראלבארץהעבריתההד:בותוהתפתחהצמחה
בהתחלותיהםעמידתוואת 1הבןשלההמשכיותאתאיפשדומדובה.התופסוחזונו
 ' .רבים.ומיפעליםמעשים .של

אלאמי-מנ;חות.ועלושוטףחלקבאופןמאליהנעשתהלאזוהמשכיותאולם.
 1נגדו.והתמורותהאב .שללדרכונמרצתהבווגרותמתוך

כפעילכמודה,כעודך.כסופד.דרכוועםאביועםגוטמןנחוםנאבקרבותשנים
זה-.מאבקהיהבילדותו.אחדים.אבותלווחיפשוצינון.ספרותתרבות,בענייני
מא~קאביו.שלבדמותואותומרתיע_מהבבידוד, ,ידע 1בהמשךאולםמודע,בלתי

במרוצתבעיתונותגוטמןנחוםעםשהתפרסמובראיונותפעםמדישביצבץ 'זה.

הד"דעבודתאתשכחכתיבשעה :ל"תשיכשנתעמו'שקיימתי~יחות.וב ..השנים
'ביןהופעתעםונחשף.והתחדדהתבלט'העומר:לספריבסיסה wששימשלי.

לפניכולוופד~סומכונסמרוכזגוטמןנחוםשלכשסיפורושמיים",וכחולחולות
- • fהקורא.

מצטרףמזכדוכותיו,מצטיידשהואכפיבן-ציון"ש.לאביוגוטמןנחוםשליחסו
 .עלתבכושנסראנ~ים.סופדיםם.עבן-ציון .שיחסישלעגומהמסכתאוהתלכל
 .ומאופיומאישיוtווכתוצאה .וכמובן .ציבורוכאישכיוצר .כעודךתפקידורקע

לכלאות·בקכמסודאחדים,ועםעצמועםהיהמקפידקל.אדםהיהלאבן-ציוןש.'"
חשבון .עלהדבר·נעשהאםנגםשליחות,בושדאה~יווןעליו.שנטלתפקיד

קנאותועלקרובות,לעיתיםלונטרואישי.במגעעמוהבאיםויצירתו.משפחתו
טרגדיהאולי 'וזוהיובמחיצתו,עמולעבודהיהקלולאפשרנותו.רiדוסדומסירותו

גםאולםהזולת.עםביחסיונסחבנושחייואדם..שלטוגניהטרגדיה.בתוך
לפילפחותאדרבא. :ולעידודה i::לתמיזכהלא·בניו.כיןמשפחתו.תברךכביתר.
ארתה,אימץכחבים.המקובלתהדעהאלהואגםנספr:ז .גוטמןנחוםשלעדותו

משתםכעתבחייו.לאלפחותאביו.שלפטריוט ....נעשה.ולא.·נגדה.יצאולא
זהו ."לאבי".גוטמןנחוםזVלביחסוהשלםהקרמסתמן 1גוטמןנחוםשלמעגל-חייו

כנגדבע;ינותואףבהסתייגדתשביט~יהבאביו,כןמדידתוהבווגרות,מרירהשלקו
פעםשלאסופדים.אחדים,ב"אבות,;ובהאחדותובהתחבדוtואביו.שלמלאכותיו.

שלסופה .אולם.' .גוטמןנחום.דבקבהםודווקא 1אביו iל:;ניבינםמתחיחסיהיו
בהערכההאב.שללנפשוב:ןבנהא·חדרת.רבות .מדידותשלכסופןזו,מדידה
עצומים.מכשוליםוכנגדביותר.הקשיםבתנאיםשעשההמעשיםלגודלעמוקה
אלאהנפשית,הבגרותשלהמאוחדיםבשלביםהושגווהערכההבנהדקלאאולם

סופדיהיהלאשהואכך.עלבהצהרותחיתה.גוטמןנחוםשלתחילתוהמשכיות.
הבא.'השלבמכן'ו-לאחדבציוד,למילים.תחליף 'במציאתהיההמשכו ;כאביו

שתישילובשלהאחרוןלשלבעדלתןבונות.מליםבהוספתססת..מהושתחילתו-
בהבנהזר.המשכיותשלושיאההסרפד.שלרזוהציידשלזר :יז.דדהאמנויות

 1הסרפ-משפחתאלובהסתפחותמבlיארת,וכ?נבטאתכמשחררתהמלהשללכוחה

סופר.שלבנומובהקכסופדריס.
המשפחהבתוךהמתרחשיםומהפכה.מרידהמתוךלהמשךמובהקתדוגמהזוהי
הע~רית.היצירה .חרת.החפתעלחותמםאתומטביעיםלאביו,בןבין

 . 76עמי,ש.מיים•,רכחרלחרלרת·ביועזר,בןראהרדגרטמןחנרם, *
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 *"כותבים''בעט~
.. 

בן-ציוןש.לאביו /,גוט~ןנחוםבין

/ 

( 

1 
" 

ביאליקב.
, ;/ 

זכדונן-אולםמשפחתו,בניעםלארץ-ישראל.כשהרעלהגר.טמןנחוםהיהשבעבן
מחוץהיהשאביינשעהכבסרביה,אשדבטלנשט_לכן.קודםעודמתחיליםחיו

היהה'ועליסבתא.בכיתנשארוהמשפחהובניהסמוכים,בנפדיםלימדלבית,
בתבדידהיחד,לחיותחזרהוהמשפחהלארוסה,כשעבדוגםוחינוכם.גידולם
השש.בןנחוםiדילדשל-הבדידותהד~שתאההמעבדשינהלאחדרים,ארבעה
וכמ-ההןדאה,במלאכתעסוקיםה~מןכלהיוכתוב~.ואבירהמרדים.שכלכיורן.
ולהודאתו.לiרלמידיומוקדשותהיכ'האב.·של;שעותיו :בעבריתהףודאה .לאכת

והיצירהההודאהמהומתבתוךבעברית.עבריתלימודשללאתגרובמיוחד

באופןעליולא-עליו,דעתו.את·ש~תןהיחידהיהביאליק.דקגרטמן.נחוםשמתאר
לביאליק.מקדישגרטמןשנחוםהתיאוריםכמ~ת .) 14 (כילו.עליואלאאישי,
בלבד.כמויותשלבלשוןד i::נדאםלאביר.מקריששהואאלהעלבהרבה ;עולה

 :הראשוןלטובתתמידהי'אאביו.לביןביאליקביןשנעשיתהמתמדתוההשוואה
גמורכניגודשהיהוהפורע.החזקצחוקוגלל.במאדביאליק][אתאותו"אהבתי
הציודכישרוןאת.גם .) 15 (אטום."וצחוjלוסגורא"דםיה.שהאבא.ל'שלצחוקו

שםלאאבלמצייי·שאניראה"אנא :אביוולאביאליק.זהסיפורלפיגילה.שבו.
עמדכיצדלמעמד,מוקדשמפורטתיאור-ביאליקואילו ) 16 (לכך"ליבו_-

הציוד.·אתחטףהתאפק.לאלבסוף.המצייד,הילד ,שלגבומאחוריביאליק
 "!הבן_ציירמהוראהבוא !בן-ציון !בן-ציון-בצעקות-התלהבות"וכדרכו

לאכיואם .לאיבודילכולבלציריייל-עשומראביוהחל .ה~לאחד.ודק .) 17 (
חשיבותהמייחסביאליקעלזה,סיפוראותה.-בלםלאגםהדי .בדרכואותרעודד

ילכולבלאותםשמרכי(אםחש'בותלהםייחסשלאלאב.בניגוד :הילדלציורי
 '- . .) 19 (ם'פעמיכמהחוזרלאיבוד)

אית'נרשהיאמכפי'מורכנתיותרהרבההיאאביו,עלביאליקשלזוהעדפה
ו~סובכים.מורכביםהיובן-צירןש.לביןביאליקביןסים'היחראשונה.בקריאה
בהתחלהחיהבן-צ:וןש.-שכן,ביותר.אותםהולמת 3מתוחה""ידידותההגדרה

הפך'הת .מכןלאחדורקובמעמדן,בעצמו-בטוחמביאליק,ומכובדחשובשהיהזה.
מאד,לו'הכאיבהעלובומעמדו;הדבר.פשרעלתוהה 1היהימיווכלהגלגל.

עמוקה·הערכהמתוךזאתוכלביאליק.שלוהנישאהרםמעמדולנוכחובמיוחד
מפורשת,עמדהשנים.מקץגרטמןנחוםנוקטוכך.ולאישיו-תו.ליצירתווכנה

בציבורחת.הרווכללית.ההדעהמןמושפעת.בלתי-שאינהאביו","לטובתשאינה . . \ 

 ..העבך;יתפד~ת bבבן-ציוןש.שלל~קו~וביחסביאליקשלמקומועל

.... } 

 .אחרים"אבות"חיפושג.
זר.מתקופהגוטמןנחוםשלבזכררנרתאחדותפעמיםחוזרת"מיותר" .שלשה.ההרג

 .שחיתההאםשלאי~יותהכךעלןנוספה =מסביב.החינוכיתהפעלתנותרקע ·על
רוסיתדקה.קראבמטבח",·עבודתה"ועיקרומדוסנזי"מוחבאת,שתקנית."דמות

הוסיפולאאלהכל ~ ) 23 (בבt;כדביה".הקטנהידה.נעילעולמהצמודהו"נשאדה
 .המספרשלהמאושרותהילדותלהדגשת
להד-.תדמהלאהיאגםבן-השבע. ~ iהילשלמבטומבקוהתלארץ-ישראלהמעבד
הדידהחיתהבארוסה,המדווחתהדידהלאחדבני-משפחתו.בקרבהטובהגשתו
למרת.בכית-ספד.ללמוךוההכרחפחות.הרבהונעימהפחות,'הרבהנוחהביפו,
ומדווחתחדשהלדי~ההמעבד .הלחץאתהגביר 1עוהמודים,אחדשלכבנו

 'ביןבמתחדע,בזיכרךןקשורהואגם."עזרה",לבניםולבית'"הספדבנ:רךה-צדק
 . . ' .) 41 (וביים".וחיל"דתיים

איןקרובות.לעיתיםכיואםונותיר..בזכרגרטמן_נחוםמספר'העומד'תקופתעלג~
 .מתארהואשאותההאווירה.יהדי' 1משובשהזמני::וסדרמדויקותהעובדות

האישאהיהאני~'לא :כגוןמשפטשנים.'מקץששיחזרהכ!כיהרגשתו.אתמשקפת,'
מפייוצאכשהוא'.מס~ייג,ממשפטזרתו;דוא ,.) 41 ('העומד-"'הערכת-אתיתןאשר

ז,נד~ייקתהיאביןעדותו.גם .זהכתב-עתעלפ-בשואתמסדשממש ..העודךלשבנו
סופ-להיותולמתעתדיםלסופדיםלאישי-הציבור.למרכזנעשה"זt?הביתלא,ובין
שלשמץגם ·בהישאלא,גאווה..:הרגשתמתוךורקאךנאמדתאינה ,) 4 ' 1 (ריס"
היר-האחדים,המקררותמןוכידוiי.הרבים.דשותונעשהלכל.שנפרץלביתטינה
בן-ש.של-עבודתו'העומד',עריכתרקעעלרהתדגז~י;תזפדיברתויכוחים,הרבה

 .יתכן "_?הםפעילחלקשלקחאחדיםותדברiריים 'ציבורייםועניינים ,כמודהן-ציר
ויוצא,קםנחוםהיההדוחות.מתלהטותשהיוכשע:דאלה,ויכוחיםשבשעת
לבשםלאואישאחכה.הרבהכךבכלמתאר-הואשארתםבחולות.לוומשוטט

 1 • •אליו.

אביו,ידיעללוה~ענק;;דלאהילד·ל.שהרגשתולפיאשרלתשומת-הלב.הכמיהה
 rדביניביזיסקינילאלכסנדרלעגנון. ..מביאליקבארץ-ישראל.כעת._ועבדה-נמשכה.
אהבהמתוךהכתובמפרק,רוותומיוחד.פרקמוקדשמהם,אחדלכלולכרכר.
בן-ציון.ש.האבשלדמותומשמתוארתוביחס,בטוןההבדלכשבול~והערצה,
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 :מעידגרטמןונחר~הבית,מן"עגנוןעםגדולבכעסציאבדנובר.שקראספררת .

מצא.ולאבאחדיםרגםהשלימרת,אתתמידחיפש·שליאבאכיצד :חשבתי"ואני

הנדירות.הפעמיםאחתשזר ·,'ודרמה .) 9 ((עלבון"בכךוראההביךלאונדנד
אביר.שללליננ;להנידגרטמךנחרםשמגסה

ההיךאן·בציבורהתקבלהכשכברשנים,מקץנכתבושהרבידםלזכור,ישכאךרגם

זרולאהעבירת.הספרות 'בונפתבך-צירןרש.נדנדעגנון,שלמקומםברבדכהי

צר'קררשניהםורעות.הבנהיחסישדרולא 1בך-צירן .לשנדנדשביןאלא 1בלבד
לאשהיהבך-צירך.לש.עגנוןשליחסררגםביניהם.מרחק"ויישמרושרכה,מחומר

שלמיחס 1התהפך-החדשההעבריתהספרותיבדרכיתלמידוגםאלאמזכירודק

ושניהשכים.במרוצתמ,גברההסתכלותשלליחסבהתחלה,תרדהוחכרתהעצרה

הערצה,.היחסמציריולידי ,באשבר ·תר"ע.משכתהאז.זדבך-צירן.ש.עלמאמריו
 '- .הממעיטהביו~ררתייחס;ביטוילידיבאשברתש"ר,משכתמרתולאחרהושני,

המקובלתהדעהאתגרטמךנחרםאימץ'ביאליק,בסוגייתכמרכאך..גם 4ירכיחר.

יצ"רתםשלספר;תיתבהערכההמרובדואיך ·אביר.פכיעלהאחרים \אתוביכר
 )וכהתנהגותם.באישיותםגtנאלאבלבד,

עגנוןד.

נחרםהנערשל 'כחיבתו tעגגרזוכהעגנון.בתיאורגםכךביאליק.ארד.בתיכמר
לביקוראותרומזמיןעילהם.עמומשוחח ,) 44 (לציוריולב pששהואכך.בשל

חלוןלפגי"נפתח :גרטמךנחוםומעידתמוכות.אלבומילולהראותכדיבחדרו,

 .) 45 (רלתשרמת-ליב;"לעגנון...ךרדרתהשוממות,החולגבעווו.כיןהאמנות,לעולם

יזיכאביי·הנעראיתי rאימשהעניקה.ימיז;נלת-המפתח.היא"תשומת-לב"

עגנון.שלרת" _nההתמק"חרשאפילו·הדברים.אתהקוראבלבהנוצרתההדגשה

הראשוןשללזכותוכולונזקףהואגםבן-צירך' .שאצלזהחרששלהעדרולערמת

הראשוןהסיפורשגםאלאבלבד,זרולא .לחשובהיה _שאפשרכפילהיפך.ולא

כה,עדעלום-השםהצעייחמחברואלתשומת-הלבאתשהסב ,"תר(~גע"עגנוןזסל

שלהעורכתידואתברשהרגישמשרם .גרטמךנחרםהקוראבעיניחןנשאלא

ולאגלותי.מדי.ר~תרבלמסולסלשהסיפור"הרגשתיעליו: ,?רחבהואלכך ..אביר'

לכרכהחיתהבך-צירן.ש.שלשעריכתוהיא,המחקרשדעתבערד ,) 4 7 (המשכתי"

וייחרדו.כוחוסוד.עללראשונהד'עמרש.בעזרתר ..והמתחיל ·הצעירלסר~דרהב

בשעהבאמושטיפלה'ואשעגנוןבכך'גםמוסברעגנוןשלמארדהחםיארר riה
אחדמזה.יותר.הרבהכאךשישכיכראולםקברה,עללמ~בהודאגשחלתה,

 1שותףלחיותולאלהביךלראות."הרצון :הוא 'גרטמןנחרםבפיעגנוןמשבחי

ככ~דביקורתכאךכשמעתובעקיפין. ,) 51 (להשפיע" .רצהלאפעםאףלנעשה.

אולם.ולהשפיע.שותףלהיות'רצהותמידההפרכה. ·בדרךבדיוקשנהגאביר,

שביקש:;נשעהלאבירעגנוןעזרלאכיצדגרטמן''נחרםמתארהספר,שלבסופר

 .. ) 223 (כתביוהדפסת-בענייןשרקן.אצללהשתדלביאליק.עםיחדממגר,

לא"אניואומראביר,עלספרותיתביקורתגםמלהשמיעכמנעגרטמןנחרםאיך

 .בארץ'שכתבמהכלאתלמעשה,פוסל,והוא ,".שוטףסופרהיהשאבאסבור .

בסי~ירתיותרהרגשתילכן"אולי :יכרמר oרצרוצה"."נפשאתרקלטובהזניו.ריב

אתההורה.את "ראיתיכהםנדנד,שלבכחיבתואר~ילקכסקי.מאירשלככתיבה

הרגשתשלאמתאולםספרותית.ביקורתכאןכחפששלאמרבך. ".התוססיםהחיים.

 .כאךישובוודאיבוודאיהסרפד'לאבירכיחסבן "

רבינוביץיזיסקינדנדר'אלכסה.
שללימיתיימית-שככגדמעיןמשמשת . rדביגרכיזיסקיכיכסנייאלשלימיתיגם_

תלמי·הילדיםלפכימכרבדובלתיקגרחך.להיראותחשש~שלאבכך'במיוחדו' 7אב

ש~ד .שאביר ·כערדלשחות.אותםללמדכשרצהכתחתוניו:לפניהםיעמד .ייי .-
ממכהלחרוגפעםאףלעצמוחידשהלואוהמסודרת,מכרפתרת'הדמותועלתמיי .

הילדים~ת:המזמדאז"ד."עלהסיפורלאחדשמידהוא.מקדהולא"ולהשתטות".

תפקידוכמסגרת"תופסת',' rבתלמידיועםהמשחקהאב,עלהסיפורבאלשחות,'

 :לעצמורמסכםבאביר 'מתבונןהבך ·לעת-מצוא.להתעמלותכמרדה

/ . 

חיחאלבבי.תיאתונשרלאאבאצעמ.תעילירדה .קורשםלפתוח·דאמהלבעתיאכליו"הרגשית

בניתבתעוקסחיה.בבית ·נד.עיניוחאירו.אלביבת .מבשחיקיהשתתףלוארץ'אלגם •לךכפאניול

הלמיםאםקדובשהיהאובשתפנו,חסריםשאנומילםמחפששהלהאוהקריאה,ללימדוסרפ
 ) 57-56 (הספר."מביתעייףשבהיה 1אאב•העומר•.את'עוורךלנו,מאתימותהמוציות, ';

כמשפטהתיאורמסתייםאביו:את'הבך~להמאשיםהתיאוררושםאתלרכךוכיד
 .. ) 57 (.כאלה."היוא-זהמוריםכלכזה.היהאבארק '"לאהמכליל: '

בארץ·:החייםעםהירם'"ירמיע iהמחסרהיהלאבא"גם :פוסקהואאחדובמקרם

 :כלליתוכמסקנה ) 75-74 (ומסוגד"מנ~כן 'מרבן.משלועולםעםלכאןבא"הוא'

 :אותי"דחהוכעדותי.ילדותיבימיאצלוקרובשהייתיסרפד'ים.של"החיים"אודח
עליהטיל ] ... [בכי·דרדר,ולסרפדיםלאבאשהיויסררי·הכתיבהאת"כשראית'י

בספרות"לגמדי·.נפרדיםעולמותואני,"אבא :בעט-כותבים"להחזיקפחדהמראה '

 .בספרותרקשלאודרמה,' .) 76 (

 ( 1בונוו.

היחסיםשכןהפגנה.מעיןאפילו .בכךוחיתה·.רטמן i:כחרם 'כאמוד,'דבק.בנדנדגם
ברבר,אתהמתארבפדק iואףומפורסמים.ידועיםהיוכרכרלביןאבירביןהנוקשים

ושלאביר,כנגדהילדשל .מופגנתהתרסהבהםישחריפותם.במלואבולטיםהם .

אבאעם"ביחסיוזר.עמדהנקיטתומאשר.ומחזק 1הממשישכים.מקץהמבוגר,

לביתבאכרכר"כשהיה ; ) 87 (אליו"דרךמצאלאואבאומסוגר,סגורכרכרההי
\ . 

רגעבכלשמרכןכאדםאלאכוחה,ישיבהא.להכיסא,בקצהמתיישבהיהאבא,

מתואריםהניגוד,דרךעלזה,לערמת .) 88 (במקומר"שלאעצמואתומרגישלקום,

שלכר"הידידות ·ביניהם:הפיסיתהקירבהבהדגשתגםנדנדעםכחרםיחסי

~פילוועוזבידו,עלוהולךאליומצטרףהייתי, ~הולךהיהשכאשרבכך.אה,חתבט

פעםרק .) 90 (המדרכות"עלבלילות-ירח,·לידו,לצעודכדישלי,החברותאת

וזאת.נדנד,וכנגדא~יר,לצדמכיכ:רעמדהגוטמךכiורםנוקטכמדומה.אחת,

עםשלו,וף'סיפרבו'השילוח'שלעותק·בן-ציון.ש.בספרייתגילהשבתרבעשה

דברכלכמעטקריאה,בשעתלתקןשנהגכדרךבן-צירן.ש.שלככתב-ידו·תיקונים

 1981-פברוארינאור

,· 

 '.ביאליקושובז.
אי-הבכה ·שלפרשה,תלורתה.התרס"ט,בכיסןישראלבארץביאליקשללביקורו
ביאליק.וכנגדלאביר.האוהדת.עמדהגרטמןכחרםכקטשבהבן-צירן.כש.הקשורה

רקס~פרהדיוק.ליתר ·אר.בך-עזר,ואהודמך.גרטכחרםשלמספרםנשמטהזרפרשה

רצהלא.ושמאכשמטה.מדועיודעתאיני ..עליהוהביקורתאי-ההבנה-לל~כחקלה.

ככללה.אילו .אחרותסיברתמשוםארביאליק. .על.ביקורתלמתוחגוטמךנחרם

?"אבותיו"אביוביןגרטמך.כחום'שלעמדתואתלאז'ןבמשהותרדמתחיתה
 . . . . . ··רים. nהא

ש.משפחתבביתורבכיצקיביאליקהתארחותרס"ט.בכיסך .היה.כך ·שהיה.יזבעשה
ומעילי,הפרוותאתגוטמןכחוםשלאמרמכדהכהלכה.לקבלםכדיבן-צירך.

"וכמ·מארד,קשורהחיתה 'ושאליהםמדרסיה.עמהשביאה'המשפחה,שלהחורף

 .) 59 (חזרה"ייךאיןהעבר.עםהקשראת .סהפי.באופךחתכהכאילוכירתם

רלחדרלשולחן"והיהשולחךוכלימפיותמערכתעםחדשה,מפהקנתהתכמורה·

החדשה.למפהקרהמה .) 59 (לפכים"ו.כמוהראיתילאאשררב.פארול.הגד.

אתאולםעצמו.בפכיסייפו'\זהועליה.היין.כדאתוהפךהתלהב.כשביאליק

 5 :תרס"טן bבכיכ"דמיום·מניה,לאשתו~מכתבו 'ביאליקכתבזהמביקוררשמיו

 1גוטויזאוןאוסטרויעןשןעגעקע{טזיןהן:>טער •שכל.זיןפ~רה~טערקיסר. ~וויגעלטייגוטמן

ניטאויןד~זיןעלנט. ).וו':א.זשיינקינןע(דיזנהויפען,~ק~נעטאי:געריגעאונזערע .טשעעלן

די .ניליגזעהרא'וןלופטאוןליכטפילנ~קוועמע,אוןגועטד~(זענען](איז)וו~הנוגנעןלשעכט.

 ' .יי.~דעסס~ ןי)'!ווי\לייערערדו:>זענןעלענענסמיעטלאיבעריגע

מכריונשארגםטוב.מצבווולכונןלהתסד-:רידעהוא .לטובותלו.עומד,שיכלו .:;~קיסרחיייגןטמן

ואוויראורמלאותונוחות,טונותכאןהדירות .לא-רעיםכאןחייהםואחרים)שיינקין,וף,.(דיזיגנ

 . ".נאודסהמאשריותרכ~ןם.יקריצרכ-יהחייםשאר .מאודוזולות

זה,מאורעגוטמןכחוםסיפר 6אחדרת,שכיםלפנישהתפרסםמזכרוכרתיר,בקטע

איךלעבט"בן-צירך : fiמכי'ואשתרשכתבמד~יק)לא(ציטוטביאליקאת;ציטט
 .בארוסה]נאלחיםבארץ-ישראל.חינכן-צירן "!ארדעסה~יןט $jגרו~·ארץ-ישראל

המפהתמורתהחורףבגדיאתהחליפהשאמאידע,לאכמובן"הוא :והמשיך

תם.מכירסיפוראתבאזניוסיפרכשחזרשכים.כעשרלפכיעמי.ובשיחההלכנה."

עלולכסרתיפה.ורבכיצקיביאליקפגיאתלקבלכדיוהפרוות,החורףבגדישל
 .לאהואזאת.הביךלאביאליק :בכאבהוסיףשבבית.החודחוסרועל;דןעכירת

החד-לכליםהחדשה.למפה :לחיצוניותס"רכתפלאמיתם.הדבירםאתלראותינ .tiד
 ·לאמיתה,המציאות 'זוראיךילכנודר,הצגהז;הי.שהביךולאהבית.ולהליכותשים

עלבארוסה.הסופריםחבריולכלסיפר.גםיכו .שכתבמהאשתולמניהכתבילכד
 . '' 'בארץ-ישראל.בך-ציון '.לשיש~והמד~וחיםהטוביםהחיים

אולםמשפחתו.ובעדביאליקשלאטימותוככגד.-עמדה.גרטמךכחוםכקטכאך

כשמטהזרשפיסקהוחבלביו.,אעםמאשרי'ותראמועםכאךהזדההדיוק.ליתר

בספר.

בן-סופרופר.סח.

גוטמךכחוסשביןחמררכ;כיםהיחסיםטיבעללהצביעאלה.בדוגמאותשדידומה 1
מחוץבן-ציון .ש .לפכי.שעמדוהקשייםאת·ולהבליטבך-צירן.ש.הסופרלאביו
המרכד-קמת.בה .עצמוע.לשכטלהיעודאתלמלאחבלתי-:מתפשרת,בדרכוומבית.

ת- 9ה·אףשעלהעובדה.הראשונה.העו'וםמלחמתשלפכיבאץר-ישראלהספרותי

הספרותשלשעולמהוהדגשתו.הסופר.וממלאכתמאביו,גרטמךנחרםשלייגרתר

יושבכשהיה :דורוזולכגלאבאזpהיו .הכתיבהלי~ררי'~דהייתי"כיעולמואינו

עלישהטילמראהה~הרזהומתחבט.וכותביושבהנפט.ת.מכוולאורולילותימים

שבסופוכך.עלמעידהסופר.כעצמוכעשה ..זרהסתייגותואףעל ~ ') 98 (פחד"

 .סרפדשלבכרסופרוכעשהאביו,שלמלאכתואתגרטמךכחוםהמשיךחשבון.של
סופךזVבון.,החשלהאמיתיסופרוזהודרכו.אתוהמשיך~זרבאביר,שמרדהבך

לולאמץשכיסה'לאחראביו,אלוחזרהבהמשכיות.וההנתגדות.המרידהשל
 :אחריםאברת

 pביאליהיה 'אילו ] ... [הכתיבה.מןדתי.פחסופר.שאהיהחשבתילא"מעולם
הכתיבה"אל :')בכןלאחרמידאבלבידי."עט-סרפדיםלקחת~עזהייתילאבחיים.
החייםטעםשלשפע.ל.שהרגשהבייש"כאשר :וסיכומו ,) 226 (במקרה"הגעתי

 J . 1המעגל.כסגררבבך .) 225 (מצייר"אר ~כותבאני-

היולא ..הכבדהמחיר·אתששילםבן-צירן.ש.שלהנועזתהנחשוניתקפיצתוללא

 •שהגיעו.למקוםולהגיעהראשונים.להיותיכוליםדורורבני .מד_ qגרנחרם .

תשיים,ירושלים, !בן-צבייצחקידהוצ• •.'וףיואחריכתב-עתשלתונפתו-•העומרגונרין,נורית . 1

Z84 ~נין•בן-עזר,ואהודגוטמןנחוםבאנגלית.ותמציתומפתחות,כינליוג'ואפ'יהבצירוף ·מ

 .גוטמןנחוםמאתתמונותעם.עמ•, 240תשיים,יננה,הוצ•שמיים.י'וכחולחולות

z . עליובמסתולעולם",,?עולםנקפ'יצההיתהיידרכו:בן-ציון .ששלדרכואתדסןדבמגדירכן: 

 . 136-133עמיתשכייג,דביר,הוצ•לחשנון,ידין·~יותשייט],אבניייזהקפיצהיייינדשה

 ~.הוצ ,ברזלהללבעריכתביאליק,ינחמןחיים•מאסףבן-ציוויי.וש."ביאליקגורבין.ונרית . 3

 . 304-298עמיתלשייג,ו-מסדה,הסופריםאגודת

 . 163-150עמ•.תשלייו,שוקן,הוצ•עצמי.יאלנימעצמיכונסוהמאמריםשני . 4 ...

הנוסח .תשטייז •"דנייייוחברתביאליק 'מוסדהרצימאניiר.יערית~אלאגרות-ביאליקנ..•ח . 5
. ) 

ניא-ניאגרותבהשמטותנדפסהמכתב . Z.4עמיתרגומו, ; 177-176עמיביידיש,נכתבהמקורי

 . .זהנפרטעזרתהעלשמירלזיוהתודתי .צגעמ• :ב·כרן .ליק•

 . 10.10.1969•מירעב.י . 6

'העומרהופעתעם , 2s:12.19soביוםבבית-הסופרבמסיבהדברים(עבקבות
שמים'ובחלוות.חלוו'בין ,גובריןנוריתאמתאוחריתו'כבת-עתשלתנותפו-

בן-עזר).ואהדוגוטמןנחוםמאת
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יותר'טובההמלצהצירךאתההאם
 'לאוימו-בנקשלהגמלקופותעל

שהצטברביותרהגבוההכסףוסכוםביותרהגדולהחבריםמספרזהו
והנסיון ,היותמקרייםאינם.אלהנתונים .אחדבנקש;גמלןפות'בק

לאומיבנקשלהגמלבקופותההשקעהאתעושההרב·בניהןל,
את. tיודעיםואנשים 1ביותרלכדאית

קחלהצטרף,לןכדאיגמלקופתלאיזומתלבט~כשאתהלכן,
 ·בחשבותאלiרנתונים .

לפציויים"~ית tמרכפה."קויי, tייתעו 1שאיון" 11"עוצמת'',
ויירימון".."צור","קשתיי~ \ . . .

 . :לאומיבנק
טל-אוויר
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סומך .ששוו :מערבית

' . 11;-;-; [!Jj . . . . . . • ' . וחזק.נמוךהקול,אות'פקדממש,התע;ררת'ובטרםננוקר,השכםה
צמרמורת.כיעכרה .פכפארהשללחש-תרועה~עין

 .אמרתי ;י;-;-ו-;ה"
 .ואמרחזר ,כאל-~ו.:ו~ה" 'פגישהלךיש ."תתעורר
 .כאל-~גכ~הככראניהכית.אתעזבתי .התהאתשכחתי .כוליהתעוררתי

~ינני ?,מיעם :תשובהאין ?מתי .תשובהאין ?היכן .כאל-עתכהפגישהלךשי

מצבריהנטענוכאילוהתגבר,השמש ,איי .התחילהקיץ,ל~ט .היום:גזלה ..ירyד

יש .לעיןנגלתהובדידותםויותריותרהצטופפוהכריותהתרבו.הזבוביםעד-תרם.

העתיקה.קהירשלהעתיקליב;:ןכאל-עתכה,נמצאאניכאל-עתכה.פגישהלך

כאל-הפגישה ~לככלאלכברת,כמאה-היום ,אחדלכלהשהיהאחתקהיר
כאמונות-תפלות.מאמיןשאיכרהמדעש-איאנילקול,מצייתשאניזהואיך .עתכה

נסתרת,דר.גוסכיניהכיכר,כתרךעצור~פות,לי.כדורלא .נכשלתי .לחזורכיסיתי

 ~-יודעאינני ?ומדוע 1מיועם 1מתיהפגישה :ממכהלחמוקיכולשאיננימחושמלת,

כאל-עתכה.הפגישה:
הדחו::ימכראותהואגבולי .ככי~ר ,כמלוןבכית-הקפה,אסוראניבעודעכרשכרע
 .שרמ"הישניםהבכיינים .מכבי"'האשאל-אזכ:נייה,אל-עכאסייה, .עלימוחמדכרת

 :אדיריםכוחותכאמצעותכמוכיכפותיםזבובים,כככפימבטיהם .הכריותעלי.יום

 ·:.שכהמאה_~תרםהנפתחמככה-קכוןהכתחושתממש .נרדףהזמןריחעתיק.הכל

לחוגאלאליכותרלאשוב :יותרמוגבליםכעשיםבתוכהצעדיצרה.נעשיתהכיכר

 :לכרעיכולתילאשובימיםעשרהכעכור .ככיכרהתקוע nלקרון-החשזג_לימסביב
לא,ליומייםל-עומדי.עכשאךתי .מסתורי .נחרץכאורחלקרוןבסמוךכקשרורגלי .

מהדגםכחולה"כיריק"מכונית ·.כתהלוכההגיעה,השמשכעלותכל..אווללאשיכה

 .אחריהעוקביםמסכינה.פעוריםוהפיותהעינייםזהב.קישוטיהכיותר,החדיש

וכובע-לכנות·וכסיותלכןמקטורןלבוש ~המיiוחסותהמשפחותכנהגיהנהג,.

 :מסביבשהתקבצוהעינייםבכלאכזבהחשתי ." !"עלה :ואמרלידיעצר .מצחייה'

 ' .זולהזמנהציפהמהעומדיםאחדכלוכמו

"אני?"·· .

אתה.""כן'

"כטוח?".

 '''תעלה.אז ?באל-עתכהפגישהלךשיש"ככרן;

 ?אעלהד~ם .רבכן
 .שאלתילאן?"~
 .אמר ".ו.אות 1רוצה"היא .

היא?"זאת"מי

 "!הל,ע"'
המכרכיrי .עליתי .להתנגדהאומץכיהיהלאכפגשו. 'מבטיכן .פחדתי ?אעלההאם

 .זזה

הי~ברור .הרחובבמעלההעפלנו .תררכ-אל-ז:י'פירבכירוןאל-עכאסי~האתע.זבנו
 ;עוכרתשהמכוניתברגע 'אותךמקפליםהםוכיאותר,לרצףסיימושזה-עתהז

לאהרחבהעורף .כיותרהגבוההלכקודהבהגיענואלתי·ש ,"?כאל-מוקטםאננחו·"'

דממtדאךכחדות.יותר.רםבקולושאלתיחזרתיניתכה.לאתשובה .הסתובב

דמותזרואולי~?היאזוהיהאם ?היא-היא-זאתהיאהאם .שתקתי .ליענתה

סיפור-מעשה.בתוךלאאנחנואבל ?ילדכהיותיאודותיהשקראתיכעאישהאגדית

 •:אמיתיתהמכוניתואמת.אגדהבין .~ות;רמצחלוםביןההבדלאתבדיוקי~דעאכי 1-
ערדכiד 11 ;-;-;-;ה"ו:תרועתאפילו .אמיתיתאל""מוקטםוגבעת .אמיתיהנהג

כשערן.:.השכיותמחוגשלתנועתוכמציאותתה1יומציאותאמיתית. .באזנימצלצלת.

 ; 1אותו.נושךכשאניוכואב . bחי-רקיי ..אמיתיפרק-ידי .שליהיד·'

 "!"ךד': .

 {כעצרהזמןאבל .נעעודנוהשכיותח;ג ?.7 .ככךשהרגשתיכלאכעצרההמכונית

 ) .ירדתילאהמכונית.עםכעצר

 "!דר"'

כמהירותלההסתלקההמכונית .ירדתי .פכיםלשני.משתמעתאיכהההוראה.
רחב-ירים.מד;ןרסביבי.התכוננתיעתה ·קולה.שכעלם/ופכיכעלםפה'גו .מסחררת'

 :לאאופןכשרם .חולםאינני .כירוןכשום .דברשרם .מישףריכלתימד~ר .וף-6אין

איככי'בנהירות.כשמעהתקתוק .אוזניאלאות;קירבתי .שעון-הידאתתי'הסר\

 ' .וקיימתקרונההיאאכלאי-שם,להכעלמהוקהירקיים.אניחולם.·

שער .שערמולימצאתימוגדר.כיורןללאצעדיםעשרה .אחדיםצעדיםצעדתי

 ..מידותיו"באדי:יברזליה iעש 'הדלתלפחות.שכיםיובלכן~.מזמןקייםספקשללא

ערלהשגילםעני-גזעים, .ירוקיםצמחיםיה·מעל .אותרכיסוחלודהשלששכבות,,

 .כערלהשער .נלבדישעותלפכיצמחוטריים,מים.ואדה!כרחים'אדם.חיישנותעל'/

לגן-עדן. 'הצלאתהופךהירק ,השמש.להטלאחרכ~לאהצל .דורות-זה(פתחלא:~
של~ברור .כפתחלאהשער !פתחשרמשוt;נ .התעלותליגורםאכלדומם,השער .

 .ואופןפכיםנשרםייפתח
 .:נרדמתי .שקעההשמשלהמתין.רקדבר,לעשותיכולתילאוהמתכתי.ישבתי-

 1981ינאור-בפרואר

תפקידמשחקשאניחלמתינרדמתי.שק,עה. .~כטח .זרחההשמש .התעוררתי
 .ליקו~הצהמצלמהעיני .זקןכמאיכנוכחות,הגיבורהאתמחבקשאניבסרט.

 .חדלתילש;כי.אתצרבוהםנשים.~.כענפיםלכרסםהתחלתין~נ.אני .התעררחתי

לעברמבטוהפניתי .צדקתילא .~רים w ~אררעיליםצמחיםשאלהחששתי

י wו n ·את t:1וגאותוריתקהשמש.ה .משם .מכטילהסביכולתילאשרב .השמש
י wחראלישברהשמששקעהכאשד .כדםלוהטלכן.עיוורון .התעוורתיחיסלה.

רחבת-ירים.הגינה .כרחיככלי h.רצ :כככסתיפתוח.השעראתומצאתיוראייתי,

התחלתי .אכלתיגויאבה.עציוהעצים .רעבאנימתגברת. ~החשנועצים.מלאת
חשתיאיכשהו .הבקיעשחרלמטרה.אגיע.שכךכתקווהישרנקושרבלרץו

שליעלערלותדרתיר~שמענקה;פיעעץכלמאחורי .כעצרתי .מצורעלישהוטל
ענקיות.עץבונותשאלהגיליתי ·משקרנן .תי 1אהקיפו .יותרארמאההיו .כהרבה

כי'אקדימה,צעדנו .וסלילים.חוטים ,כאמצעותלזהזהמחוכריםאיב~הם .ניי

עה. jשויהשמשלה.התמשכהההליכהסכיני.והםנתווך

שהפכולאחרמדברים,אותםשמעתיהלילהבחצי~וים.כותרושומרי .נרדמתילא

 ' .לבונות-כקנות.מכונות-זכרים

 :ביותרליהקרובההשומרתאתשאךתי
היא?"זוהיהאם ?היאזאת"מי

 :שככתהלעברגמגמה .השינהלא
 ".מקליארפטרהיפה .יותרהיא .גולםמין"איזה
מאפרודיטה."נשית"יותר

מין."שלדת-מלכים;ע.ס"רגליה

 ".פרוצותשתי"שוקיה

מההכרה."מתוק.יותר·שהואעילפוןישאצלה"עמוק

 ".גולםמיד"איזה

 .ה'זרח:ךשמש
- ..נובותובלישומריםכלילנדי,יתי·הי

של-תפאורהכמין .מודרכיכסגנוןבנויארמון"ה ~ארמון_שלהדורהדלתממשמולי

 1 •עתידניסרט

 .פתוחהחיתההדלת
כככסתי.

השטיחם.~רבועמילין 'כעשרים-קלין.הטך
 . .פינות.בשלושכיסאות

שלושהכטרקלין .רבעוקילומטר.-

, 1 

כפרצורה(ההת.עוררr'וי .נרדמתי .ניותרחקרובהכיסאעלשנתי'י .חייתיעייף .

 . .דלתותאלף"נקירות
 .ביותרהרחוקהכדלתנחרתי .ולבחורלכחששעליי;עתי'
 .כככסתי .

שכה.משךהלכתי'

 ' ?היאיפה.א 1ונכןי
 'עייפתי-

 ·לחזור.כיסיתי

רחצה~גןובאמצעאביב,ת_עוכיהעוכהפתוחה.רחבה,בטיילתעצמיאתמצאתי

מאוד.ורחוקהכתכלית.עירומהאחתאשהונו .שלמהלעירהמספיק

היא.זךחיתה

 .לחכותהיהועלי
n ריlנודעאחד~םימיםכעבור ..זזאינניואניושוקעת.זורחתהיא ·.והשמשאני .יכי

ולישון.ם pהתב.לבדרכהושהיא 1להתרחץגמרהשהיא.לי.
 .חיכיתיואני

 " .."הו-ו-ו-ו

 . "."היכנס
 .השינהדר nלכככסתידורות.אחרי

והאורחיות,פ~:זנוראמיותתמוכותוהקירותמוארכת.כורס.ת-מלכיםהמיטה

 .רמזהבאצבעה .צעדתירמזה.באצבעה .הירחבאורלחלוטיןמתערבבהמלאכותי

אלאותיוכשאוהופיעווהשפחות ,רמזה .נגדיאתהסרתיהמיטה.ף bלידכעצרתי
עללידהסמוך.והרינירמזה,כולי.מוכן .אוiויהחזירווהןרמזה, .האמבטחדר

שלאשניםזה .שתייהגם .רעבשאנישניםזה .ואכלתיאוכלביארה .חמיטה

יותר~פהחיתההיאכימטושטש.כשאניעשיתי.זאתכל .הכרתיאתאיבדתי
לבהיא·ואילוקליפהתבלנשותכלוכמו 1ודמייכfרישחלמתימכפי ,יותך'וכפלאה

שלהן.והנשיות 1והחוםהעדנהכלמעמקיהן, .כולן /

כבהכבר,והאורותרמזה,נעניתי. .ליקוראת'המיטה.ע?כתופתהוהיאה_רגע.הגיע

נגעהכשזרכידיאחזהצמרמורתאתה.מתנשקכעודיבגרפהנגעתיהירח.גם

 'ובקצהעז,שלכשוקה,וארוכדקהשיער.מלאת ·מחוספסת.,היתההיא·בשוקה.
 rגבר'שלאחוריוהריהיכתוכהשקועשאנישהנקבהגיליתיחמור'כפרסתפרסה

כלוימעדתי.הדלת.אתבחפשיכירצה,ופתחתיהשתנק.גרוני .פריצותעדסוטה

דלת.ואיןמועד-נ~עלדלת,ואיןץראב~דלת.איןאךחדלת.אתוחיפשתינגעל,
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23 

\ 



 .היהודיהנושא
הפולניתרה.בשי

' 

גרוסנתן

• 

~ילירןמשלשהי~תד.בפרלין.גדרהשניההעולםמלחמתפניל הפולנית.לשידהגםהסתנןהי~רדישהנושאאדפרא,פלא, .איןיהודים. [2]
כמרשנטימנטלית,כהזדהותפעמיםאנטישמית,כסאטידהפעמים
פולניםמשודידםבדרכייבסקי.אררגמולציiקיז;טמאייד,סטאף.אצל

בנושאלגעתנטרלא-מעטיםלאהיווכאלה ~יהודיממוצא
שללידייםשיריםלסירוגיןשכתבט~פים,כמרשביניהם.המיליטנטיםאלאזה,
?שידיהםשנתנומשודריםגםכמרבןהיואמבירראלנטיים.שיריםגםאךהרת i-הז

שימל.ארברכושטטדשלנגל.כמר ·ליהדותם,ביטוי
בולטכמרטיבאלאמקדיכאלמנטלא~פולניתלשידההובאההיהודיעם.הדת pהש

-הראשוןבמקרםנמצאתהפולניתהשידהכיספקיאיןנפרד.למחקרהראוי
 ם'.(השללטרגדיהחתייחסרתהבהיקף-העבריתוהשידההיידיששידתאחדי

ממוצאהפולניםהמשודדיםשלביצירותיהםניפרדלטיפולמקרםישכאן ;היהודי
אחד.אישיניסיוןרגםשקדה,למהאחדדגזpייחסכמרבן.ישלהםשכן ~היהודי
בשידתכפרדפרקהןשיצירותיושלכגל,·כמרבשואהשניספרכמשודדים·מדובר
שבה·כאלה.רכןוכר:ריגרוסק,,בררנץי',כמרהמרותמחנותבשרידיא;הגיטר,
דדךלאזניהםהגיעואשד .הטרגדיההדיאתדקשמערפרליןמגבולותהרחקירחם
 . . .ואחרים.חמארויטלין.טובים,כמרהתקשורת,כלי
שלמחתרתיתבהרצאהבוורשהלארדיצאהמלחמהשלכעיצומה i 944כשנתכבר

גיטרלמדדכולוהמוקדש"ממעמקים",השיריםקובץלארמי..ההיהודיהורעד
נוצרים=ושנייהודיממוצאמשודדיםשל;שה<בעילרiכ-שם>ברrהשתתפוה. wראר

 'סרנצקי.ריאזמילושצ'סלב
השידהלחוגבהחלטשייכיםקרט.יאן·אריאסטרוןמיצ'יסלבכמר ,היהודים pגאר"

 .היהרדי .מוצאםאתרמדגישךםיודעיםרהויזנטישמיםהיהודיםודקהפולנית
ולאקורםלא-פעםאףנגעלאהאמ~דכק'ובץ-שפיוסםהשירים-מלבד(יאסטררן

כשידיו.)יהודי.הבנושא-כךאחד

נשכתהופיעו ·המשודדים).שמותפיענרח(עם"ממעמקים"מהקונץהשיריםכל
מ.מיכאלשל )~' PIESN UJDZIE CALO "( 1לעד'ישאד"השירו 1נאכתרלרגיה , 1947

מנהרעודמוכרים.משודדיםכחמישיםשלשיריםממאהיותרהמכילהכורבי:ץ
תרגומיםקומץוכןוגיטאות,במחנות.שיריםכתבו .אשדחונכיםשלגד~שה
הכותב(אסיהודיידידעלאו-התאבלותשכולהשידהזוהילפולנית.מיידיש

העםעלאושנכחדההעיירהעלאם.אואב '-משפחהבןעלארגרי)הוא
העינוייםעלהרעב.עלהגיטרעלצהוב,"ההטלאישלוהשפלהסכלעלשנרצח,

וי"קמפוכולל"קלס~יt:כ"שיריםכמהבקוץבנמצאים 1הריכוז.במחנההמרותערל
שלפולין""ליהודיאופעמים)מששפחותלאלענוית(שתודגםמילוששלפיויר"

היוםנדאהשלושהפתוסאחת),מפעםיותר 'לעבריתמתורגםהר~(גםקי.ברוכייבס .
עם .היהודית"העיירות"אלגייתסלרכימסקישל ,שידרלערמתרתיאטדלידהריקצת
פאראפראזה-ורומכסים""בלוותברוכייבtכקישלהאחדש~דרעדייןמעזזעזאiו

 .המוכרשלה,·הראשוןכשהפסוק f',מיצקבילאדםך;מנטי~ת"."הבלדהעלמכאיכה
מופנהשומעת,"לא .היא-ילדונת"שמעיכפרליןספדבית.ב.פעםשלמדמילכל

 .;:זגיטר.חורבות.עלרטטת.המש.עזובהיהודיהלילדה
רגישנושאהואהדלד .היהודיהילדלנושאמוקדשתלמדיגדולה .שיריםקבוצת
כתבוהילדיםגודלעלבחרוזיםריס 1סיפלסנטימנטליות.בקלותה'גרלשללב,.ונרגע

בז'סקהוכוחיני,סטפכיiהלאזאכרט,הבריקה :נשיםלרבותבגיטרדניםמשורדים
שלפניגלצ·ינסקי.אפילואררחבץיכמר .-הנוצריםהמשרר=ייסגםואחדים.
שלששירו·<rזרשבני,זהבגושאכאחזרהיהודים,אוהדיעםנמ~הלאהמלחמה
לא·, 194sב-בלרדז,"ארפיניה"יהודיבשברע;ןשפורסםיהודיה 1ילדהעלהאחרון
שננתבהשירכמרבןהואאלה,כל-ביןייחודישלו).קובץבשוםכןאחדפ~דסס

 _ויגווסקי.שלשידוכמר . rבאושרשנספתהבתו .עלשכולאבע"י
החלקורצ'ק,יאבו~.עלשיריםשלקבוצהלבודדאפשרבשואההילדיםבנושא

עדיכיסטפכיהשלללבוהגוגעהפשוטוהשירשלכגלשלהארטנטי 'מהתיאור
~זאתבקבוצהנמצא ~פיצובסקיויז'יקמיינסקחאכנהשלוהעמוקים.היפיםהשירים

נזכרבהאחת.שררההיהסד h ·שאםסלוכימסקי·.שלההומניסטישידואתגם
בר.ךרבדמיעללדעתיה.האפשראיק;ךצ'ק,שלשמובמפורש
יי"מקמפריותרטובשיןולאיותרגדולמשודדערייךמצאלאהיהודיהמדד

משודדשלדעתצלילותמתוךשככתבהפילוסופיתאלגיה-מילוששלפיויר·~
של"קוכטראטאק"האתנגדולהעמידמעניין .כאמןדאייהעדגס jא 1הומניסט
המחושביחסורעלהלוחם·היהודישלהישירהכאבעלמשהרללמודכדישלנגל

"הנוצרישלו,אחדכשידלחרמ;ו.מעבדהגי~יעלהמסתכלפילוסוףשלוהשקול
לנוכחלוהמציקהפולנילמצפוןביטוימילושנותן .-הגיטו"עלמסתכלסכן.חמי
גרפי / ?החדשההבריתשלהיהודי 1אנילו,א;מך המ."" :דואותשעיניומה

שלזה.מרטיבהערלים." / :ת_המררשלעוזריועםוימנהלמנטראותייסגירהשבור
זהבעניין 'משמעותדבכעיקריחידים.פולניםמשודדיםאצלחוזרחטאעל·הכאה

 ."עדיין",- 'היום)שלפרליןמשודדי(מגדוליישמבורסקח,ויסלכחשלשידההוא 1
וכיר"ב,שדה 1דוד 1אהוון 1נתן :שמרתהמובילהאטומהרככתמתאדתהיאשבו.

24 

כי /הראש.עלשעורןר .....ים 1סופכאןכי /לבנך.סלאכים w"תןהשמדה=למקרם
העפעפים/.'גזרתולפישמרתלפי /דערביןטובכיןמבדיליםכאן

לנושאכיחסכיותרהגדולוהפירטהדוגשיהפוטנציאלובעלתהחשוכההיצירה
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גמורים .יקים.צ,מאח :על ,רפור,ס
וירפשהויiכולד

יתדד·מביביותרהגמוריםהצדיקיםהםשאלהלכרה~זכידהאלוהיםאצבעזר\האין
 . ?מהשפלתםאותםלדומם-וישהצדיקים.

 .הט-ובותהמידותעלהממונהאמד.-להתרוממותאותםלדון-
הרתבות.עלהממונהאישר-זכריות-יתדלהם'לתת
התחבורה.עלהממונהשאל- ?איזה
וללאתחמושתגםאש.~רלטחם,כשק-האפודההדמותאמדה·-נשק

 .דין-וחשבוןחרכת
 . 'האפודההדמותשלהרעיוןאתהיר"דשחיהללאהמשיך ·-טובזהכשק.-כן

הסהלחםגונביאזהצדיקים.הם'הציבור.כלאםגי ;.כיותרהגירניהדבר-
הם qראהשפלתם.ובגיןזהםשכעשההעוולכשלצדיקים,הםהגמורים.הצדיקים
צודקים.כהחלט-יהירמעשיהםשכלמוחלטביטחוןלנרישיאזכאלהצדיקים
יידואזכמישהו,יידוהיתרהזכרתםשכתוקףריקדה;היהנכבדים.אדוניםשהדי,

 .הגדולפשעוכשללמרתאותרדניםממילאחיושלנרשכתי-המשפטאדם'כודאי
כזה.ממקדה.אפילולחשושאיןבלכדמצדיקיםמורכבשלנושהציבור-כירידל_אב

כלבד.המוסדי.בתחוםשאד.חיזכרתם

המשטרה.'עלהממונהאמר-ממכיהנשקאתיקבלו ..כךאם
 •·ידיהצבאירת. iעלהממונההשתומם-ממ(ילא

גונבישלרזpימהקיימתהאם-האפורההדמותאמדה-ממיחשובילא
 ' ?הללוהגמוריםהצדיק~םהלחם

 :הרשימההנה-
גחכוכולםדפוס.דפיארבעההשולחןעלהניחהטובותהמידותעלהממונה
מעליהם.
 .היר"ראמר-אכן

הצבאיות.עלהממונהאמר-כהחלט
המשטרה.עלהממונה 'אמר-משלנההם
ב~רדיםמשלכר.הםכסיה.הביטי·-התרבות.עלהממונהאמר ......שלנרהם

 :נייךילע
y,יקט-

להתגלות.

 ):2לכעצם ;ארבומלךעלהסיפורמתגלגלשרמקרם".ככלומדפרלין. [ב]

הביטויאתכשלרףהזההתמלילמןהמחזה.שלטקסטאלאסיפורב· .
"כלמקרם",לחיותיוכל"שרמקרם"ואזמעודףכמושג"בשרמקרם" .

הפשטותלמען"שרמקרם"נשאירהזאתשמעירת'הדו-מלמרותאך
העצךנת.והנוחיות

אחת."גןארץ.חיתההיה"בשרמקרם ;~משפטמןמתחילים
ומחנכיםאמידיםמנהיגיםרכהאחת,ארץחיתהובתמיםבאמתשומקרםאכן

 ..שלהtנבציבורדיהצודקתכדרךרבזמןששלטושכיוו.ןלמסקנהאחדיוםשהגיעו
הםגמורים.'צדיק"םכלומרורבב.פגםללאהיועצמםשה~;כמפכי ;לזהובנוסף
וד:פב,פגםיחסרהואלכןהיטבחונךהציבורכילהנזץiכערתשלחששללאיכולים
 rת-צדק. wתחרוחדור

 .אחדשררה.במידהלאאךצדיקיםהםיהציבור- ..השליטים'יר"דאמדכי,אם-
צדיקים.כולםזאהעםיחדאךממנו, tקט'האחריותרגדולצדיק
זקלר~זקןהמקומםאתבידעם 'והמחנכים,האמידיםהמנהיגיםקהילתחברישאד

בחרם.כולםאךבפחותרמיבלהיטות-יתרהמיהסכמתם.אתהביעומשמעת,
להמז:יישכדיזאת- 1קהילהבשםוהמחנכיםהמנהיגיםלאגודתקראנומדוע

איגודשלמעט .דתי~איגרדשלהסממניםמןמעטהיוהזאת ·שלאגודהלקוראים
נועו.תנועתשלומעטאבירי

ל~יבודלהעניקשישפרסעללחשובעלינוהיר"דהמשיך-האמורלאור-
שלכך.

המשק.עלבה.הממןבביישנות-מההציע-ההכנסותאתלכולם-להגדיל
בזה.יעמודלאהאוצר :אפשראי-הכספיםעלהממונה.הופתע ._ ?לכולם
 .חינוכילאזה .נאה .לא ~החינוךעל .הממונההתפלא- ?לכולם
פרס.לתתצדיך-היו"ראמד-:-פרס

מןהיוצאעל?הצביעבאפרסאפורהדמותענהה-לכולםלאאבל .כן
 ·לקבלו..יכוליםכולםלאלכןהכלל.
אחריו.החר~להיטותו 'מידתלפיאחרכליתח-הנרכחים.בשקידה,הסכיםדזיר"ר

מהם.אחדהפטיר ._מדליותאולי'- /
בתחוםזכויות-יתדעדיףהתרבות. .עלהממונהאמר .-·מדלי~תלאמוטב-

 • : 1החומד.ול-אהמוסר,

 . Yהתחברדהעלהממונהשאל-למי?אדזכריות-יתר,-אם- .

 .הדתעלהממונההציע-האלרצון, 1לפי-
 ;הגיבההאפודההדמות

 .אנחנורגםהאלגםאו :אנf.זנואלאהאל,'לא-
 ;המשטרה'עלהממונה

והמולדת.האל-
 ;הצבאעלהממונה

הכבוד.-

החינוךעלהממונהשאל ?למיאבלמסכים,-
יותר.המובהקיםהצדיקיםאתלכחור "

:\ 

\ , 

(· 

צריכיםלא ....שלנוהמניעיםזיכרר,-·האפורההדמותקכלנשמע'

שברקע.האפורההדמותשלהתרגשותהזאת,לערמתחיתה,גלויה
J -

הדהוהברק ;בד;הר.הבהיקהמנהיגיםקהילתארמון .נשףערכובשרמקרם,בבירה,
שללהנחותיהםבניגודעין,כהרףהתפשטההשמועהשרמקרם.בכירתחדדהעודר

הציבורשילטרן.שללטכניקהשייךככר 'זה-מעורבותםכלילאאךהמנהיגים
הגמורים.הצדיקיםהמיוחסים,מאiרמפניאימהאחוזהיiדהצודק

ברכים.נודעו.המניעיםאכןהתלחזקו,-נשק·מקבליםלנשקהחברים
משרכב-אנו-היר"רנאומואתפתח- .נשקמקבליםלנשק.החבריםאתם,-
כפיעליכם,סןמכיםאנו .מוחלטלצדק!ירגישלמצפונכםאותרמוסריםשאנועים

כלבכםיאמיןההודעה,שתתפרסםלאחר .ממחר,רכך.עצ??כרעלסרמכיt;כשאנו.
 ., .הצודקציכררנ~
 .הדברנראהלאבארמוןדי-נור,זיקוקי _כרעשהבזיקוהארמוןחלונותמאחורי
זאתלראותיכלולארמוןמחוץכדים..כבווילונותכרסוהארמוןשחלונותמכירון

מאדם.ריקים.'היוהרחובותלחלונם.מכעדשהשקיפואלהדק
 . ;ותחמושתנשקחילקהמשטרהעלהממונה

עלהממךנהמןאלא.ממני1י'אזהאומנם- .אמר-שתרצוכמהחו_ק \-
 , .מידיוקחואך·הצבאיות,

 ·רעםלחלונותמכעדנשמע .האחרוןלפסיקעדז_נתרכנןה.חישהבלכירוןזה,כרגע
גברשרמקרםבכירתדי-נור.דיק)וילהבזיקהמשיכומכןול.אחרשמחה,מטחים
חיתהת.חנת-הכרחופעולתירדהככרכברהשחשיבהלמרותרזההאור,רעלה

לחצי. ,ירד-החשמל.ומתחחלשה,.

" 

ישהצדיקיםכלמבין

 ;היר"ר
זכריותלהםנעניקאםהכלל.מ_ןלחוצי.אםישלא.פניםבשרם- ?לבחור-

הואהענייןרבותיצדיjלותם.:דדגתלפיזאתהכללמןלהוציאםכןלפנייש 'יהד,
צדי~ .הכללמןיוצאבלי .זרזהים'האכל' •לדאגתנו,שהודרתאiנרנו~בראם ;פשוט .

 . ?הסוהרבביתעדייןיושביםכמה~גב,- 'גמוריםקים
הטובות.המידותעלהממונהאלפגת-
לחם.גונבימאה'-
ובמלים ; t:iארניחסרימאהכלומררעבים.מאהארמדתזאת-. ?לחםרונני-

 ?סימןזההאין ?אותזההאיןעוול.להםשנעשהגמוריםצדיק~םמאהאחדות.

בפסרזכה .וואשרהאבוניברסיטתפילוסופיהאח"כיגלונית,חדשה .פולנית.שירה

 .עלהרצאותנשאבעולםהרביםבמסעותיו jהאוסטרימילנאו
קבצי .-1948ב 'לפרסםהתחילהאירופית.'ו Jהפולניתהסרפות
 " iקוגיטייאדוו.וכוכביי,כלבס, 9 רד;:;"האור",ר nיימי ,שירים

 .וכו•

 'מסאיפר, Qממשורר, . 1980גובלפסרחתן ) 1911 (מ'לישו'צלסב
לפןסםהתחליוילנה.באוניברסיטתומפשטחוקלמדומתרגם.

בוואשרההיההשכיחהעולםמלחמתבזמן .-1930בשירים

בשג·כנספחכיהןהמלחמהאחריהמחתרת.עבותנות ,והשףתתו

ביו .לפוליןעודחזר Lולאובפאריסן iבוואשיגנטפוליןוירויות
p 1945 ("הצלה" ,) 1933 (הקפוא"הזמןעל.''ופאמה :שיריובצי (, 

'וכר.ישוקעת"היאולאןשהמשעולהייאיפהפיוטי","סמה
וכר• '" iאוס,ר ."ארץמולדתנויי'"אירופהבכלבים","תטנה :ת fמס
האיסא•.י pו"עמןיי iהשלטייכיטשפוליטייםרומניםוכן

ליל·סרפיםמחרבמתרגם,סופר,מושרר, ) 19Z4 (פיצוקסבייזיי

פילו·למד .-1944בה~רמניהכיובשגנדוושרהבמרדלחםזים,
ופלקלורשלחוקר .ואשרהשלאבוניברסיטהסווציולוגיהסויפה
 :שיריוקבציביוושץל.בר\נועללמחקרהתמסרכןצועני.
-ונו•הציפור"שמאחורי"הציפור"וידויים",עופותיי,ייחי~לי

/ . 

 ,קךיםיי, YJו~צימוקים :היהודיתהעממיתמהשירה·תרגומים " 1
העפרות•.יייפיענוחבץ iק~לאחרונה

פובליציסטית,סופרת,משוררת, ) 19ZO (קמיינ~הק, .אנה

אברגו-קלאסיתפילולוגיהלמדה .'ילדיםסרפימחברתמתרגמת,
בשנתשיריםלפרסםהתחילהלודז.יושללרלגיךשלרנסיטה

שירה.ספרימתריסריותרלאורהוציאה . 1945

תודלותלמדדרמאטורג,סופר,משורר, ) 19Zl (יביץ mדטא~ש

בשורותלחםהמלחמהבעת .קרקובבאוניברסיטתהמאנות
 .בעיתונותואחייב--1938בשיריםלפסרםיל r-1הת .הפרטיזנים

ייחמש.האדומה",הייקפהפ"אי-שקט", :שיריוקבצי .מחתרת
-שירים""מבחריכמה"חיוכים",'ההולך","הזמןפואמות",

אחרותלשפותמתורגמיםהכיכייס.הפולמהמשורריםאחד .ונו•
ן iבתיאטרבישראלהוצג"כרסטת"מחזהו ..לערביתגם-

1 ,' 

משוררימנוןהבולטיםהמשורריםמן ) 1913 (איוואניקולצוב
לפרסםהתחלי .וואשרהבאוניברסיטתוכללכהחוקלמד .הגולה
לארגנטינהיצאהשניה·'העולםמלחמתלפני . 1933בשתנשירים

שנלחםופלני'לגדודהתגייסהמלחמהפרוץעם .י nמiכלכבפתקיד,
מוטיביםגםבשיריו .בקנדהמתגוררדי-צאבות-הברית.במסגרת
 .אדומים",וימיםלבנים"ימים :הרביםשי·-יוקבציביו .יהבודים

כים l"בדמתהלכתיינמזיסייראייי,·יישתיקות",דון·קישוטייי,ייזמן
 'שוממות•.י'

למדמחזאיסופר,משורר, ) 1976-1934 (גרובוביאקסטנילסב

במכוןרן iע ;צלברוווושלiפזנןשל .באוניברסיטאותפולנית

ראשוןעוזרייקולטורה",סרפותיבטאוןבמערכתחברייפאקסיי,'
ייו;;ננו~ט :שירהקבצי . 195.1ב·לפסרםהתחלי '.'יופיאציfועלורן

 .:....ב~ליר;,"קייץייהיהיילאהחלוסיי"השפטתואדייעם
 .ואחרים

 ..ייזוית•·

וסוציו)וגיהפולניתספרותלמדה ) 19Z3 (שיממרקסהויסלהב
הספרותיבשובעון'שלירהה iמדעורכת jקקרובבאוניסרביטת

בשתנלפסרםהתחילה )" Zycie Literachi יe'( .סהפרות•.י"חיי
יילכ ,"י(;\~של"קריאתהחיים", ·אנ;יילמה :קבציה . 1945

שירחיייימחבריכמהוכן,-ועודהגדוליי"המיספרמיקךה,
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ניכרחלקהמייצגיישראליי'ארץייזכרונותיעריאברהםשלספרו]ככ
לאבארץ,ההתיישבותראשיתאודותעלסיפורי-הזכרונותשלי בארץ-ישךאליי'הראשוניםהחלוציםםחיילייסיפוריםמקוםי~חדב

לאורמוצאיםהיותםבשלאולי.יטוגוחנהשלזכרונותיהספר
על 2התפוצות.ליה~רתבעיקר'ומיועדיםזהה,נשפהכתרנים ·באר-ץישראל,שלא
 'זה,ספרהאלכשעתרלהתייחסלנכוןמצאובארץמבקרי-הספרותפנים,כל

 ,הארצישראליקהל-הקוראיםשלתשומת-ליבואתךק,לאאליולהפנותבבקשם
ביוים,יקוראאנוכןהעבריות.הוצאות-הספריםשלהתעניינותןאתגםאלא
(יי;זברי~ויב.-ייהארץייעיתוןשלהספרותימבקררשלדברי-הערכתויתר

אמרטוגו,•הגברתשל הרפ~"'. ;הבאהההערהאת ,) 2.7.1926ובקרותיי,ספרות
אולי ...הקוראעלשתחבבומקסימהבפשטותיכתוב- 3בהקדמתןזאנגרריל

שהאדוןיעדאולם , ...היהודיםמןפחותלאייוקסמרהנוצריםהקוראיםגם
 .בארץ-ישראלהעבריםהקוראיםגiל~צראני ,הנוצרים-·לקוראיםדואגזאנגרריל

זרהרכהקרובהכהתקופהעלאורהמפיץזה,חשובספרעדייוחתרםשבשבילם
ספרלגאולשתתענייןאצלנו,הוצאת-ספריםתימצאשמאאחת.רבעונהבעתלנר

 .עברי?"לכרשגםלווליתרבעצם,עברישכולוזה,ו
שלטיבםעללעמודאולייאיי , 4לעבריתהזההספררגם nמיבהםאלה,בימים

--נשכחת.מספרתשלעטהפריאלה,זכררנרת
 " •י

לתבניתבהתאםמתפתחאינוטוגוחנהשלנ~פרההמימיאיייפיי.הס.מעיד
אשררצוף,כרונולוגיסיפור--היינו ;מקובלספר-זכררנרתהמאפיינתיהשגררה

 ,כאן .ומקרםזמן 'שלשלםתקופתיייצוגלכדיצטרפרת .pהכלליותהשלכותיו
אירו- ל'?'מ-יגורןים.;:רמאירפזורים,קטעי-חייםשלאוסףנתחברכמקובל,שלא
יחד . 1911ועד 1878משנתהחלשונים,וממקומותשרנותמתקופותומצבים ם~·.ע
ארצישרא- .בזכרונותישהאמור,גמנטי'הפראהאופיאףשעל'לצייוישזאתעם

בתקופותזיהתילשבותית-חלוצ<תהתמונהשללשיחזורהלתרוםדי.כאלהליים
אינפור-ובאלנ\;<'רפרטאצףותיאוריתבעוצמ;::ןמצטייריםאלהסיפורים-.הנזכרות
משמשיםהנרסטאלגיתוהנימההביקורתיהגילויכאשרייחרד,בעלתמאטיבית

ייחרדטוגוחנהשללזכרונותיהמעניקותאלהמימראריותאיכויות .בבדבדבה
הישובראשיתשלהקולקטיביהזכרוןסיפוריבמאגרמשלהסיפורי'

 _ . .לי Nהארצלשר
ימתקבלהוא ;מקייא'ינר '-וטעיי pהמייהזכרוןדרךעלזהספרשלחיבורו

ארץ-לכיוהמספרתביוהנוצרתמורכבת,קשריםמערכתץ.ולכפרב'ל-יוצ~
הנאביו'בלתי-פוסקתטלטלהשל-בסימןהמתייצבת ·זו, 'קשריםמערכת .ישראל
 'מאפייניועלוממילאטוגו,חנהשלחייהדרךעלחותמהאתמטביעהלחתם,

-זה.ספר-זכררנותשל
בוני-הישובמראשונינובט,זרחר•לאביהבאנגליה,-1810בנולדהטוגוחהנ
-שעריםיייימאהבהקמתברנטזרחהשתתף .כידוע,הראשונה.העליוהופת pבת
מייסדידרעםנמנה ; ) 1874 (לחרמהשמחוץבירושליםהחדשותהש~רנרת.מן-

שלווביוזמת-היחיד ,) 1878 (ווה'פתח-תקהראשונההמושבהשלומתיישביה
 .) 189,1 (נווה-שלוםשכוננi-יפרשלידהראשונההעברית 'השכרנהגםנבנתה
נאלץשלו,-משפחתר-פרנסת_לצורןרכןאלה,יישוביותשימות'מהגשמתלצורן
ביועצמו)עדות(לפיפעם '.כחמש-עשרההארץאתולעלותלרדתברנטזרח

בני-.גםהרוב,עלאליו,מתלוויםאלהובעליותיובירידותיו . 1871-1906השנים
משחפתו.

בגיללארץ-ישראללראשונהעולהנובט,זרחשלהבכורהבתרברנט-טרגר,חנה
תיאור.לפינוצר,זראדמהלנירבינה-הראשוןשר pוה ,) 1871שנת(סוףשנתיים
גמליםשלבשיירהעיר-הקודשאלהמשפחהבמסעהחבטה.באמצעותאביה,

רכובהשiריתההפרדהמןהקטנהח(ה'יינפלה-ברנטזרחמספר .ופרדות,
אחר-אליהנקשר~אשוארץ-ישראל,באדמתיפהחבט;:וקיבלהעליה,וקשורה-

 ' 5 "- · ..•רבהכל-כןבאהבהכןי

לחת-בשניתאביהמנסהיזרבשנה . 1874בשנתמתארעתשלההשנייההעלייה
שכרנה aהראשוניםהנתיםביןג1שרתביתואתבונהכשהואבץדא-ישראל,יישב

הואאליי·הקשההכלכליה~צבבשל.ששוב,אלאמאה-שערים. __החדשה
ומשנה . 1877שבטבחודשבשלישיתלחזורכדילאנגליה,פחה.המשחוזרתנקלע,

 :זכרונרתיהמחזורמתחיל'שנים,שבעכבתהיאטוגוחנהכאשרזר,
הראשהז~ייוקטע

1 
 .בהו .) 18-:1878 ~ 1 (ית.~:ואשיתישנים rשלילאותןמתייחס(ן
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ומ.(פולסקיו)יעריי.יכת iבעתרלייח-תרפיידייתח-תקוה'פליסודשהנחמישיםלמלאתהיובל,
 .- .תרפ")טאני~.(תלחריזמן

נכבדההקדמר"כחבאשר ,) 1864-1926 (יהודי-אנג'ליועסקןסופרזאגנוויל,לישראלונה_הכו . 3
 . .טוגוחנהשללספרה

נר-אילן.אוניברסיטתקורצוו--יל,במכון'טוגו,חנהשלבכתניהמחקריבמסגרת . 4
עמ•תרפייט,ירושליםשחטו.תלוייהודאעייילדפוסוהונאוסודרונרנטיי.זרחך•ייזכרונות . 5
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1 
לידיבאותאלהשנים .ראשונהעבריתמושבהלהקיםהנחשוניהנסיוןמתבצע
רשמיםשבהם ,סלקטיביים,היזכרותכמוקדירקהמספרתשלבשיחזורהביטוי

חקוקיםנותרים.-המשפחהומתולדותהמושבהמתולדותביותרמרעישים
אחרהחיפוש ;כמואירועיםנצייראלהושמלסבין .בל-ימחוכונראות-יסוד

האב,מחלת.ב~תח-תקווה,iגראשרניםהבתיםבנייתמתאימה,אדמהקניית
המושבה.והתמוטטותהקטלניתהקדחתמגפת-ולבסוףבלחם,המחוסר

- .ההתייש-שלההנרחלתיים-ביותרמימיהזכרון-ילדותשל,-זהשמסמןנראה
עימנו.המצוייםהיחידיםמןיהואiרחדשה,בעת,-בארץהיהודיתכרת

יהרביעיתעלי?תהתקופת'יותר,בוגרתתקופה·מכברהםהבאיםהזכררנותקטעי
שהעלהוהסיפורומתחדדת,'הולכתיריעת-הזכרוןן'כא . 1885 .ניסןבחודש-

הולן-לילדהקרובההחווייתית _הסביבהמןיבלבדכללייםתיאוריםלכןקודם
- 188 ~ ·משנתהזכרונותמערכתיותר.רחביםמתחומי-חייםבפרטיםומתעשר
עםמסכימה_אינהשלראשונהחמש-עשרהבתנערהשלמחאתהבמחאה,פותחת

ונינוחותמסודרותחייםשנותארבעלאחר ,ואכן .האב-החלוץשלתכתיבי-חייו
 1ארץאלוהתרבותיתהמעטירהמהבירההחכזרתההי\כלטלותמעוררתבלונדון,

לונ-_בלהישאר-האבאלתחנוניהכלואולםמורת-רוחה.אתונחשלת,שוממה
זרחלהעונה !ילדתי''לאיילא, .בתוהועוליםשם,לימודיהאתיולסייםדון

שלבתותהיי"שהוא .רצוני"כלשהרי ,,המשקהואלןהמיועד_"בית-הספרנובט,
 , .איכריי}<
מתמסרברנטזרחימים.כשנiדייםנמשכתבארץ"'ישראלהשהייהתקופתהפעם

ובשדה,בכרםלו.מסייעתבתווחנהתקרוה,י:פתחאיכריכלכמולעבודת·הז>דמה
ייה_חממעגלבעיקרהם ) 1885-188 7 (אלהמשניםהזכרונות .מחודשבלהט

הצעיריםכהוריבעיניהשנראהמהעלהיאהiרדגשה (l'כהמושבה,שלהפנימיים
 .המייסדים-דור-ת,האבודורעםהאמביוואלנטיתבהתמודדותם

והעגו-הסועריםחייי:יהיומיוםרקעעל ;ספר-הזכרונותשלהראשוןחלקןכאןעד
בת-שלוהחושתבהרגישהנפשהבמקצתגםנחשפתבו,שמתואריםמים

סוףשלמארץ-ישראלוהלאומייםהחברתלו'םהאישיים,ב~שמיהמתיישבים,
 .ותחי?תוהראשוןבעשור ר.(:כ.נוגעהספר'שלהשניחלקו .התשע-עשרההמאה

משפחהמה·קי'הבלונדון,שנישאהטוגו,חנה ~העשריםלמאההשניהעשורשל
שהתיישבאביה,אתקר iלפעםנמדיבאהוחיתההאחות,במקצועוהשתלמה'

 . 19 36 "במותויוםעדהארץאתעזב·לאומאז , 1906בשנתבנרה-שלוםסוף-סוף
עםלשהה~וואהאלה,גפישותשלבסימנןרובם 6עומדיהזהקל.בחונות_הזכר
אתרי-נעוריהאלשוב-ושובהחוזרתהמספרת, .בלתי-נמנעתהיא 'העבר

בציבור-ובעיקרבהן,שחלווהתמורותהשינוייםעלעומדתבמושבות-יהודה,
 .לחברהודכ-תנאיםמצומצםמגרעין-מייסדים ·כמעבךהראשון,המתיישב;ם

 \ומשגשגת.רבת-אוכלוסיו
תחילה .העשריםשנותסוף i::לצמיתות,בהלחזות ;הארץאלשבהטוגוחנה

י • 194 3באלולנפטרהה__יא .בבני~ברקולא~ר-מכןבתל-אביבהג:יוררה

• 

,. ' 

 ,מהיותהוראשונה,בראשלהם,באהטוגוחנהשל·המימוארייםסיפוריהאיכות
אתמוצאותוהפובליציסטיותהבלטריסטיות.(יצירו-זןיה ;בע'ט-סופריםמושכת
 .הראשונהמלחמת-העולםת.פ iבתקעודבאנגליההעיתונונ:.י"דפימעלומן.פיוס

האמןיrזבהםמוחשתiגכתב;עלזכרוונתיה.~ת,להעלות,היאכשפונהלפיכן,
בהלוך-לפתענפרשאירועיו,שלעניינילפירוט-בצמדשבדרן-כללהזכרון,שבה.
דראמ-עלילהשלפיתוחהאףלעיתיםאוהגיגיםמסכת .מתפעם,תיאורשלרוח
כו nייספרותיות.לדמויותבדיעב,דהופכים,האותנטייםגובוריהאשרטית

כרו-אלה"ספרותיים"כרוכות.בזיגלהאםאףארץ-ישראל,בתולה~תשהחוקר
אבל.יהבלתי-מדוייקתזןעמדתהבשללא-פעםיירעתימים,מאונכםנעלמהניקה

מערכות ~על ,המושבה""רוחאתבאמצעותםולהביומהםלספוגשמבקשמי
הנפשיותהתנודותאוהערכיות-ימוסרוותהתפיסותבה,הבינאישייםהיחסים
יוז.כגוון.רבחומרמהםלהפיקעשוי-ורווחהמשברבשעות
אי(ט-רקלאאליהםמתלווהשראליים'הארציזכרונותיה-אתטרגרחנהבהעלות

אתעתהשבבחנהנראהביקורתית.פרטציה 1-א'כטגםאלאספרותיתרפרטציה
~נצטבר-יים nהבסיוןלאורש T-לז1עריכם-מחגםמ;גקשיידוהיא ,מאזחוויותיה
כגברתמאוחרת,בתקופהטוגוחנהשיליאישירתהאתמדגישהזו-הערכה~צלה.

אלרביםבגעגועיםאמנםהמתרפקתמערביות,וקידמהתרבותבעלתאנגליתי
התופ-אחתהם. rנשבט-ביקורתהאןוחושכתאינfוזאתעםיחדאבלימי-העבר,

שהשתררההקיצוניתהחרדיותתופעתהיאמוקיעההיאן rtשאוהקשותערת
-חיישבהם,הנוערמן.ובעיקרהמתיישבים;מןמנעהאשרשמרנות i:;~מושבה
ותת-להגיינה'.קורסיםאוחדר-קריאהתזמורת,יה,,ספרי :ו rJכוהשכלה,תרבות
ומרבכ-רשמאמינהאשהתותהעצמהיטוגושחנהלצייוהמקוםכאן :עמלות
 ~בהשקפותיהליבראלית-זאת ,עםאןחייה,ימי_כלמצוות

המצי-כ?לצייולמותר .האשהלגביבעמדתהגםביטוילידיבאהזות,ליבראליו
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מנטפיורהרחובפתח-תקוה,

 .הנשיםשלמציאותןהיאזהבספרתיאוריה i:ביותרהבולטתהמ\שבתלתאו'ת

היומיומיתבהתמודדות ·הפעילה.תושייתןעלרקלאלקרואניתןהראשוןחבלק

ואילוהקהילה.בחייהחיוביתמעורבותןעלגםאלאובית,משפחהקיוםעל
קוויםובהתווית \טיפוסי.:.מייסדותשלבגאלריiוהתיאורמתמקדהשניבחלק

אלהבהארותיה .יהודיותוכחלוצותכשכיםהמתחדשתאישיותןלאיפיון

ה Jהחדהיהודיתבחברההאשהאפלייתעל_היתר,ביןטוגו,חנהמתריעה
דרשהואשרימים,באותםרווחתשחיתהלקריאהבכךומצטרפתבאר-ץישראל.

וביחס ·האשהבמעמדלהתחדשותגםתביאבמולדתהלאומיתההתחדשותכי

 .כלפיההשיוויוני
הבלתי-גישתההוא\כרגרחנהשלארית iהמימכתיבתהבד:וךנוסףייחוד

כבזב-שלאהשונות.תופעותיהעלבתקופתה,הארצישראליתלנוכחות nאמצעי

זרהנוכחות•לקלוטהמתקשיםי-הגולה, 1ילי pמתיישבים-ראשונישלדובותיהם

ופגלה-לבינהבינםכחיץעומדיםמטעני-העברכי-שהיא ,כמותזווחדשה

דברלכל,ככת-הארץהארצישראלית.למציאו'תובהירישיריחסטוגוחנה

-מ~::;והשוממיםמרחביהםעלה?.ופיםאתושורשיתטבעיתבצורתהיאמציירrי

וכןבאו,מקרובשזהוהיהודיםהמקום,'בני--·הערביםתושביהםאתיושבים"

אתאלהציוריםים i:שובכדישלאנראה .הים-'תיכונית.הלוקאליתההוויהאת
בעיקרהםמדגישיםאלי.הובמכתביהם·ובהערכותיהםבני-הגולה,שלליבם

הדוררוחשלגילוייוניצני ...הםדברייך"לנו :אונורדמכסכותב .זואיכות '

 ·לי- pבלוצים rtרלראשוניהארטברטשהיהמההעברילנוערהיכןאת .החדש
הוספת"את :משלובמכתבאחריומחרה-מחזוק.ברנדיסולוא-יספורניה."

 "הס\כורי~תעובדותלקחת ...התנייכיתציוןארץתורתעלמודרניתפואימה

 8חיים."רוחאותםומילאתיבשות

ימוה , 1878קיץתקופתעלטדוגר_,חנהשלמזכרונותוהקטעכאןמביאיםאנו

 . .פתח-תקווהשלהראשונים

.. 
רקנמצאה.שנרכשהשהאדז,נהכיווןכיפו,התגודדנו,הילדים,ו~נחנואמי. ...

אשרהמתיישבים.ושאראביי,כלוכךממנה.רכיכהוחצישעתייםשלכמרחק
להימשךצריךהיהזהסידור .שכתכלהכרתהלחזורפאן,לגור'עכרומש!:(חותיהם

;נכrךוראביפגשכ;נתיים .אותנולקלוטכדידיהמאורגנתתהיהשהמושכהעד
נרכשו.כאמצעותולכפריים.שלוהאידישאתולתרגםערכיתלדברשידעיהודי.

המקום.כהכשרתהחלווהמתיישביםראשונה,יתדנתקעהערביים.אוהליםמספר

עכו.דת-אדמהאודותעלדברידעלאמהם_אחד_אףשמאל.כרגלהחלההעכורה

זהשכלנראהאכלורבו.הלכווה'~ישגים-סוחריםלהיותגדלוכולםשהרי

יוצאיםכאילורומם'מצב-רוח-כמתמידשרוייםחיווהםהתלהבותם,.אתריפהלא

~'הרילומר. ·אביהיה'נוהגאחרת?"ננהגלמה"וכיכחיק-הטב~. .למחנההם
ואתוכאומרוכאדמתנו?"הראשוןהזרעתאלהטמיןמכולםכנוכחדשמו·יתכרך

 .יתן"מ-י :ולוחשכראשומהנהןהיהכרהמסתכלשכלעד .ך~כלעיניוזהרו

 '-תתגשם."ותקוותך
עליהם.זאתאסרהשייךאכלהשדות.כעיבודלעזורערכיםמספרביקשואחדיום

הנקנהנעכררקאלא .החופשימרצונוהיהודיאצללעכורלערכיאלכיקבעהוא

אכלכמותו.כשר·ודםלקנותכדעתולהעלותהיהיכוללאאביכמכסת-כסף.

ר.?יםקשייםאחריש?מה.משפחהשלשכירתהתיתכןכיוהציעבא iמישה

 . 9כמושכהוהתיישבהאוהלהעםבאהאשרילדים.שניעםערכיתמשפחהנמצאה

כישמועותאפילוהיורצון.משביעכאופןההכנותנמשכוחודשיםשלושהכמשך

יוםאכלידידות.אןמגלים 'מסביבהערכיםשהר~אנחנו;גםנצטרףכקרובהנה
והעגלהסוס iהועימםמשפחתו·הערכי.כימצאהמושכה,אלאביכשחזראחד,

 ·הלכך.לאןאישידעלאכןכאו.מנייןידעלאשאישוכיוון ; ,;הכלאנעלמו
לצאת-הואעתהלעשותעלינ:'שן iהנכהמעשהכיואמרהאמיהתערבהכאן

 . . 371 .עמיא.יכרן .ןבןנלוהישובלחלוציאנציקלופדיה-תדהר .ד . 8

מצאהלאהסטירי.כמיסמדתיה.נו nזכאתלתעדזובכתיבתהנתכוונהלאטיגישחנהכיוון . 9
וליפותס,קלשטסהרצוןבשלאוהדבריםשכחתבשללעיתיס, .אמיתותסאתלוודאלנכון

במחלוקת.שנויהזואסגס.לא-מדויקת,אוחלקיתאינפורמציהמ'באת-ספרותיתמבחינה _.
 .העבדמקנייתברנט,זרח.אביה,נ:יתעטרגרחנהלפי .לעילהמובאהעבדסיפורלמשל,הוא,כן

בזכרונו-כותבהואיכד .עבדקנייתשלמדומהאקטבוצעעצמוברנטזרחלשעדותולפייאילו
שנקהנלפנינוהציעהכפרשלהשיר(ו)ידידנואצלנו,ולעבוד~לכתרצזילאערבישום ... "':חיו

לבקשוהוספנובמושבתט'עבדותלהנהיגהעריוןמפנןנרתענואנחנו ...ידועשבכרעבדאצלו

לעב,דהסכיםאשרשחר·העור'אחדערביליהובאלבסוף :הערביםמביוחקלאיםפועלים
-רשמתימוצאבאיןאבל;לזה,~ססרבנואנובשמנו,קעקעכתבתידועלשנחקקבתנאיאצלנו

 .בהכשרתלנוולעזוראצלנו,עלבר.ךהתחילוהוא ,הערבישלידועלשמיאתדיובאיזהסוף.סוף

מיפו .בבוקרהראשוןכיוסבחזרנואחדים,שבוערתעבוראחרי .ובניואשתועםיחדהקרקע

 ,) lZ-13עמי(שם, .. '.שלנוהפרדותאתולאהערבי,אתלאמצאנולאלאדמתנו,

 1981-רבפוארינאור

וככללרעותה. 'משפחהנעזורשםהאחרות.המשפחותוכלאנוהמושכה.אל·מיד

 . . • l•Oבקרכנומקךי·השוךיפחתוכןיותךרכיםשנהיה

כר.לגורעברנוואנחנואגפים.לשני 'לקו nלהיהשברתן·גדולארה)עבורנוהוקם

ערבייםילדיחעודומצאנו ·זפיפו,הקטניםחברינו'גםנו.אלילכשנצטרפוכך.אחר

ביצ~םלדם,אכלנו ..יחפיםהזמןכלהסתובבנושלמה.שמחתנוחיתהעימם.לשחק

היה:נל 1-:יושחתו.פןבגדינועללהשגיחצריכיםהיינולא-והעיקרוירקות,

 . ~כךכלפשוט

קודםהבתים~תלהקיםלהתחילהחליטוהקבוצהואנשיכשלחיו. ·עמךהקיץ

מאיתנו.וב-טהמלאכהאתידעכךוביןכךשביןערבי.כנאיהונא .'גשמי-הסתיו

הילדים.עבורנומאושרתכהתקופהחיתהזו .כולנואתסחפהמופלאהותקופה

 .עדנהוכוליבהנזכרתאנילאחריה.שנהארבעים·היום.--שעד

 ..לעונדיםצורףולשאת.להריםדיומנוגדשהיהילדוכללבנים.ללכןהחלוכולם

לדרוךנצטווינו ;כמיםהיטבאלהחומרים'ערבנווכאשרוקש.סידחול,סחבנו

בעוזרםכמצרים.ם'הקטניבני-ישראל.גםלשוודאיכךכרגלינו.אותםוללוש

פעמהאשררינהאותהחיתהל~ודאיכליכםאכלהלבנים._.בליבוןלחוריהם

כליככו.
 ·הי~כהדקאותוולהדק-תכניות.לתוךלשרפנועלינוהיהנלוששהטיטלאחר

שעזרוהערביות.הנשיםולידאימותינולידעומדיםהיינובתחילה ~הקטנותכידינו

בלעצמנו.ככוחותמבצעיםמכןחר·ולאזאת.מבצעותהןנניצרמסתכליםידן.על /

ליכו.עהיהבתיםשכים-עשרשהדיחשוכה.תוספת'כבחינתהיהעוכרותדוג-ידיים

שהחת·נראהאכלי-מים.מספרלפחותנמשךכשמש.הלבניםשלוייבושםלנכות.

אלאמ~חקשלחדשסוגרקלאהיהזההילדים.וכשבילנו.מ;ןירה.חיתהקדמות

ועלינוהרת-גורל:כעכורהחלקאנולוקחיםכיחשנובמינה.מיוחדתהרגשהגם

ד. i:הכהחוםתחתכרענואמנםפעםדי.~ .זוכככדהלזכייהאנומודעיםכילהוכיח.

עלנופליםשהיינועד-ויתרנולאאכלוהלבנים.החולמשאתחתבליככומתייפחים

 .זרוען·אללאוספנוכדי 1אםאואב ;אותנומגליםהיואז ..נשיב~שוקעים .הארץ

לכיןבינימהרהרתהייתי ,לעיתים .דמעותינואתכנשקיהולמחות·האוהבותתיחם

הסתכלהקדוש-כרוך-הואכאשרכמצרים.הדבריםפניהיוכךגםהאם :עצמי

עבדים.היווילדיםאבותשאותםאלאשם.אבותינושלדיכוייםאלמשמיים

ליכםאתחימםלאתקווהשלזיקוכלפרעה.<וכורהיוידםעלשלובנווהלבנים

הוא·כפעם-~ים fז?ל .כני-חוריןיהודיםילדים!~נוואילו ;יותרטוביםלימים

כיכלליתכןהאםשלנו.בארץשלנו.אדמתנועל ..שלכרלבתינולכנים-שוכה

גםשוחחהאלהדבריםכרוחבשבילנו?היוםייאדךכיאוכתפינו,עלינכרהמשא

כעבודתו.השני,'עללעלותניסהילד lוכלאיתנו.אמא

ו~ל-:כךיום,כאותוו_שהכיכוכהלבניםמספראתלספודנוהגיםהיינולפנות-ערב

היוהנרגזיםההוריםריב."בכזאת.ספירהמסתיי"מתחיתהשלפעמיםעדהשתלהבנו

 .ואיתיאניאב,ל .ז:;פבכלכנוגועריםכשחםהניצים.ב~ןולהפרידלכנאממהרים
להסתירו dנסי,מכשהם .חיוךמעיןשפתותיהם ·עלעולהלגערהגערהביןכציד

יוצ-אי·כבחינתהכל.אחדיהיו.כאלהסועריםשמעמדיםאלאתיהםנ. 1כפמאחורי

וב tvושובלחשבמנסיםכשאנוגכאווההלבניםאתמוניםהיינוכדרך-כלל .דופן
-' . '-להשלימה.לנוכשאדעשודהלבניםכמותאת

כמחלת·אחוזלמשכב.ילדנפלפעםמדי :פעילותנו .קצבאת .העכירעגוםצל
מספרהחלמתו.'ועםובלבני~.כעכורהלהגותעוד 'הוסיףכחוליוגםאכלהקדחת.

באושהבל.מוכןחולשתו.אףעלהמיכסהאתלהשליםמיהרלאחר-מכן.ימים
מרעהו.לכניםחות.פהפיקלאאח;אףהיוםשלשכסופוכךלו,ולסייעלעזור

האחדכאשדתמיד,אצלם.כילכשמנוהמבוגרים.מןדוגמהלקחנוזהכמעשה

 45 ~לשני.יד.שיט 1להמידמזדרזהואחלקו',אתמסיים

·' 

כשהואתשייג)(אייר,חורגיןשלי.בעריכתוברנטיי,ייזרחבחוברתגסמופיע-זההכמעטסיפור

ערביפועלאף 'להשיגבידם.עלהול~ .. :" :המקרהשםמוצגוכן .בצידופרשנותדברימלווה

עבדיםכמההיושלועהבודהנתון .בדברהכפרשידשלדיוכיהמייסדיםידעולא ...אחד

לקבלאנשיועלאסרכןולע-מופקעבמחירליהודיםלמכורביןiוש·ואותםלא-יוצלחיס

 .ממשנתפלצו-השיירשלהצעתואתומעם.כשהללו,המתיישבים.אצ'לשכירהעטדה

לקבלהסכיםהלהבן-כושיים.פועל,להסנמצאסוףסוףבבעדות?החדשהישובאתהיטמאו

ודאי .לובלעיiככי ,ולעדותלאותבשרועלבכתובת-קעקעבעליישםשיוחקבתאני,העבודהאת
 'באיו .השלטונותמכפילבטחונולוהיתהדרושהזועודותאדוניומפ'נישהתפרץעבדזההיה

 .) 17עמי(שם, ...וכר·המשונה,.לrיאניהמתיישביםהסכימוברירה

ייהתלס-ואביהודהשלזכרונותיובספרמובאשהואכפיהסיופרלחלוטיןשונהזאת, 'לעומת

 ·הראשןהימיםשלספציפי~יורעאותועםזאתקושראינוואבתשטייז).(ת-לאביבהראשוןיי
שבויותרמאוחרכסיפורמתארואלאהסמו;ך,הכפראשיירשלהערמומיתמדיניותוועםנים 1

ריאלנטפלוהימיםייבאחד :ואבמספר ..ברנטזרחידיעלעבדשלממשיתקניההתבצעהאכן

כושי,ממש,עבדד.י l:•עלקנותלוויציעו .ביפו 1החאממכובדימים.עווערבייםכמהברנטזרח
הייעבדייאתזרחריקנה' ...זרח ' 1בעיניחןומצאכהלכה,בחורזההיה .לראוהלפניושהציגוהו

למחאותיהםלבשםלאזרחך• .לפתח-תקוהויביאנוזהב'•נפוליאוניסיששה-עשרבמחיר
עהבדעסיד .ב.ז-;לטיניותבאותיותהעבדבזרועקעקעכתובתנתריאףהמתישביס,שלוללעגם

פרדתבחברתנעלםאחדבהירשכיוס ...עדובשדהבביתבאמונה,אדוניואתזמן-מהעבד

דמיtכח~יתהיינונפוליוניס,שמו(הלסעדלבזמנושכחטביפו, .החאןפטרוני .ועגלתואדרנילן
 " ...ווה.כששווהלפי ·זהגסוהעגלה,הפרדהמכירתעסקאתכתגמולממנוקיבלו•מכירתו•,

 . / .~~.ם~

עדותואתזה,בהקשרשוב,להביאכדאיפחנ:י-תקוה,ביישובברנטזרחאשתשליוזמתהלגבי' . 10

לצאתשעמךוובעתהחלוצית,מפעילותואשתותחילההסתייגהזכרונותיולפי .ברנ,.טעצמושל

עללנועאזסרבהעייהאשתי ... "הרב.שלהתערבותואתאפילוביקשה •ליפו~ירושלים

מאתיובקשההמקום,אתלפניהתארו:;<אשרציה,מדברכמקרסולשבתשוממות,חורבות

מתחילהצדק(תןלסאנטהריישבעצתו'ולשאליילזלסאנטשמואלר•הגאוןהרב.אלשאעלה
הנסיונותבכלעמי-שתגלגלאשתיאתלכרףיכולאניאיןהדיןשעפיייליואמראשתילדברי .

גטתורהדיןעפיייממנילדחשיכולההיאבכן 'דוקאהוארצוניואסךת, li'לע ")אומשאני

ייוצאשלשטותלמעשי.מעשיאתחושבהרבאס :האלהבדבריםלחרבענ~תיאני .פיטורין

ישובמצותבזכותכיחזקהחקותיאולםדין,עפיייכשרגטגטיגסיהי•לאאזהרימדעת.י

 .שםתסבוללאואשתי ·לגן-עדן,השממהאת ;,.;יהפוךלקיס,הולכיםאנואשררא-ץישראל

ואילו .) lZעמי(שם, " ... ,חאריללכתלעריתיוצרהמדברי,התרגשלסאנטשמואלר•הרב

רחלרעיתיאתלב,בכאבזוכראניהיוםמוסראניאשרזכרונותידבריסיוםייעס rזכרונותיו

~הלולאשלה!-שלי :עפולותיאתוהוקירושכנדוניאלהלכלבזהאומרוהנני ...נייעלאה

 :) 38עמי(שם' ".תנצבייהתכניותיכלאתלבצעיבלתילאבעזרתילאהרחלעריתילי.
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שתיים ,בין
ן.ילבומ tדורית

1 ' 

ל~דבע.~חייםשביןבמנוחהשרן-ליחייביםהיונהככשכהילדיםל Jנ]
 .בביתהיולא'יעל'השלההודיםכ·

 ~התגנבתיאני .פחדהלאהיא
הדלת'ת nפתי .בריאותהאדיראתעצרתי .בשקטנעלייםנעלתי

 ..ק,ומותשלושמדרגות. .פראיתדיצה'כךאחדלחרוק.לאדקלנצח.נמשכה
 .ראהקהיאז'ו"'"בוכ .מדובללושעדזקןעבד..כלבגדול.ביתמאחודיבשקטישבנו .

ומלקקמתחנףבא."בונז'ו"-והוא ..אודבךז pמשפח .שלהכלב .אותו .היכרכו .לו
והסתכלההשמוטותבאדניומרטהדק .אותוליטפהלאהיאאבל .שלההיהכאילו.

ליאמדהא~ההבנתי.לאאני ·דלק;.הגדולותהירוקותעיניהדה. wי.iנלבצחוקאלי
~חביאהוא r .ןעכשידואהשאתמהלא·'ה T :רהצביעה ?כלבשלפיפיפעםראית
 ' 'לדאות.רוצהאותו.
רקדנית .באטיותתיה iאדבעעלידדההיא .הביתשמאחוריהדשאעלהרזה.יעל'ה
ןאפעםאליפעם :הזוהרותניה'י·עשלמלוכסןמבט .עשר'אותשע 1בתךטיז.סטדי
שתיעםעליהטיפסהוא .משוגעכמוביבה pוהתרוצץקשהכשם;כונז'יi .הכלב

 1 • .מפכיידיהבשתיראשהאתמחביאה ,ברכיה .עלעמדההיאהקיומיות.כפותיו
מעליהדט~יקהוא .כלפיוהקטןישבנהאתושילחהגבהאתקיעדח .שריטותיו

 .ארוכותדקות

 .כלבשל "פיפודאיתי
שלהישנותכמסעדותכמו .סוכריותהמלאותהזכוכיתלצנצנותמכעדהכלדאיתי

והשר- .סמוקיםצוואריםשעושהספרדי:ין-פירותשםמגי~י~ .הקטנהתל-אניב
אלהתיישבכחןיזהר .הפסנתרבפנים.וחורףנחרץ ,סנגדיהרוויים:ךיוככדלחנות

בן~ילאיל .הישנהישראלארץשבת..שידיה.ןכ.אחותילשירו.התחיל .הפסנתר
ונ-דחפאנשים .מתנדנדיםהשולחנת, .הנועדמתנועתכאלהערכיםזכרתי .קרניים

לאהחכורהוכל "דוב .הסגידהשעתעד ·ככה .ןגחובקיםשם "רקדו .הפסנתראלשם
עםבקבוקלתוךנששארההסכגדיהאתואסףשיכורהיהדוניהכיתה.ללכתצרו
 \ ·.אותוהכשילו\ככוסותשצפוחפירותאכל' .צדהפיה

דולות.גההזכוכיתצנצנות'כפתח
רבצואיתםשכאתיהדבד~םסוכריה.ובוקשההתפנקה~לעזר ~שיכה.החת

פרוע..כשיעד.וגדוליםכבגדיםמכורבלתשםעמדתי .אותםה~יגלאהייןכמקודם.
הכל .פרח""איזה'אמדמישהורעבות.חיותשלמבטיםשלחוידשעלמהשולחן

 . ' ' ' ' .הבכיסףעלהיה
 ' .המעילכתוךתי.והתכווצעיניאתז.'שםסילקתי

טובעיםכולםהנהחשבתי .נדהמתי :דע 'לגםואמדסוכדיח•ליונתןאישאליניגש
היההוא ·.עייפותכל-כךשלוהעינייםאתד~יתי .פרחים /עלוכוויכוחי~הייןכת~ך

 .שלילאבאכמושפםועם.מ;כגגד
 "דמםהפסנתר .נעלמו>התימנים .נעלמווהחכורהדוני

מזיiשיח- ·חלק ..בוכותהיווהמלצריםריקהיההשולחנות.סביב·סדרבאיהכסאות
חזקשמעו .אליוכאתי . yהנובtהיחידהדברהיושלוהעיניים .הישןהמק:וםשלזרד
אחזתי· .מסביבאים'הקפו.הדבריםיתדכמו .זזלאהוא .המגפיים·נקישותא.ת

עלשלומהחזהכשפךרותחנוזל .שלוהחזהעלהראשאתשמתישלו.כחולצה
 .הש-פתיים .השיעדאת .השכיחהלחיאתשמתיזיiדו:}ש.כלועלשלי.הקדההלחי
 1 ·ואחד-כךהידיים.ודק .למטהלאט.·לאטוצנחתי . T,T1לא.הוזז .לחי;גהשיעד. .הלחי

 . .כחולצתואחזועודהצפונייםודק 1האצבעות,דק
 . .הסינריםאתהורידוהמלצריות
 .מהקולביםהמעיליםאתהורידוהאנשים

 .מתחילהלילה .החגיגהאתלהמשיךשהולכיםואמד·הבקבוק'עםהנתדנדדוני
 ' .הכיתהרציתי '

 .ה'יעל-קטנה.כל-כךהיתהיא :י.חשבתאכל. ..אחרתהד:;גדיםפניאתלדאותרציתי
אותי 'שהזמינה iואישחיתה,לאישההיחידהההוכחה 'היה 4 ,אשהבליטההישכן

אחדיזהעללחשובמרעישהיה'וזה .לכןקודםככרזהאת.עשתההלאראד.ת,ל
'רפת.-.:מהמודהשקיבלנואדוםפסטלצבע~מרתדאי.ואמדהצחקה ·יעל'השנים.
רען-ולבנים.שקטיםכל-כךעומדים . pלדאותנבהלתי .ילדיםעודסביבהיראום

אדוםשלרסיסיםרסיסיםפניאלוהתפרץוכמסתחרהפסטלוצבע 'קרועות.ניחם.
היושאלהאףכמקומהאשמההייתירכות.פעמיםכשבילה.הסמקתימאזמותז. '

 ,_ .י riאו.תופסים .מאחודיהשקטיםהילדיםהיותמיד .שליהפרטיותההצגות
יודעתאתאמדהואהוא.מילדעתי nדציככדלמחרת.אותילקזית ·באכשהוא
משחקתוולדימדינהאת'דאושלושכתכשהייתי .ככיד .וולדילמדינהיומהשאת

חנהאמדוהודישלהחברים .השטןבזואחותי .החטאיםשבעתבסרטים.רומנים
אמר.הוא 'משליכפולותיו hJשכהארבעים.בסביבותגבר .הקiככהוולדימדינה
 1 ' .אחרתמיש-ה~והייתי .שלושכתכשהייתיליiוןדאוככהואמדתי .היפהמדינה
 .אותה'לאכולשליאבאאתמכריחהסבוןשל·מקצףעשויהגלידה,מוכרתהייתי
 '·הרבה. .אותווהצחקתימהשפם.שאדירת.האתלוומנקהמשמחהצווחתכךאחד
ענייניtכבדק .הסגיד;:דשעתאל 'שובאותיהביאהואהמסעדה.בעלהיההוא

י_שנשקטה.מוזיקה .לשולחנותמעלזהגביעלזהמוכחים.היו.הכסאותאחרונים.
האחרון".הטנגו:'מהסרטקטעאותואתאיתררקדתי ~הדיצפותאתמנקיםפועלים
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 .לפועליםסביב ..חשולחנותן;בלרצפה.קרוב,~ד~פותידי .מתכי'ועלכרוכותדגלי
 .לנחיריים 'לפכימ.זודם.הדם : riקולומשמיעה .,המשוחזרתלקופההישן 1התנור'כין

 . " . .לשפתיים
היאעדין,צדפתיבמ;כטא •ושעד.עודכהת .קטנה .כחושך _שם 'עמדההיאיצאנו.

כמוהביתה.אסעואנאיךגילי, .התנערד;צה,היאמה .לי"וג''"גיל'י" ..לוקראה
והיאהלכנואנחנואליה.גסהיה'הוא .מוכיתקחיאז .גילי ,כבדנסעולםחכ .כולם
 .אחרינוהלכההיא' .כדגללכיאזאמדהוא .גיליכסף.ליאיןאחרינו.הלכה
והיאד iiמהלכנואצלי.תעבודלאכבדהיאמחדאמדהוא .כסףלהאיןלואמדתי
' ' •להנשארה ' 1 • • 1 ' 1 1 

 ' 1 .היפהמדינהאתתכירו ·אמד;הואכך'אחד

חיתהשלהאמא .ביםג:מפלהיה'היעלל w .אבא .לשחקלצאתאסורים~בצהד
משלמשחקיםוךהליעל'ה';בצהרייםלעשותמהאמדולאה'ליעלכעלמת.'

 .עצמה

כשיעדשלווהחתיכההיפהביס·אלשם.ישבווהםמדינה,מאדנעיםאמדוהם
עםוכמוךמכוערצבאאיששםוישב' ·.ב;;ז;ומגפימדי-מודגש 'וסו.מקפלטינה

 'חיילים'ל ·הלךשלהשהמפק:דאיךאמדההזמן .שכללשעבד'המבצעיםפקידiו ,_
מתוכםמתאייד .והמבטקרועותי~ששהעיניים .רגעהיה .זהלהם.קדלאאםלדאות

 .מקשיםבאוויר'מרצדיםם;והאדמים'הרבהבתוךשקועיםאנשיםכה .נשוםהא'כין
והנערהולות. bכששנותיהםגבריםושלושהעשרים h.בנונערותשלוש :כל-כך
 .אליוגיששiויבר, 'לשבתהכיסאאת ·דאיתילאהמבטא.בעלתהעודכהתההיא
האישאתגםת'וזונובאדיםשלאדוםבאודוסחפההשתנתההתאורהכלאחתבבת
 ' 1 ••שלי

ואמדקצת"להזiמזמזנלך"בואי :שלולrזתיכהאמדאלביס .סלודניגןהפסנתרן
והמבט;במועט",להסתפקלמה:' : ,אמדה ·'הויעליבש".עללהתאמן"הולכים :לנו

 .כאילומתמכר ,'הריקודיםמבימתמשם, ,אותודאתה.,והיא fופדוגסהיהשלה
 '( . .ביחשקהוא-,הדךלחיבוק
אםשלוהחייליםאת.לשאולבאהאוגדהשמפקדההואהאימוןעלסיפרההזןיילת

הולכתהיאוזנאזליבה.אתשכההוא .שמיכותעודצריכיםהםאולי .להםקדלא
והולכיםמכולt;בנפדד'ם .ראשוניםק~יםהם,כךאחד .אדומיםלכאדיםאיתר

העינייםשלההוא,המלוכסןהמבטליהיה 1משלהם. bאדו~יבאודותלהיטרף
-שאניוידעתיבגברים..כךואקןךבכלביםשלחהשהיאהמבטזה .'היעלשלהיפות
 'שלווהחיילתוהילדים 'תו wאאתשכח .אותייבק,וחהשתכרהמפקד .יותר'נחשקת
אמדתי. ,חדשות- .המכנסייםעלשאלהוא .שאתיהאיזdשלהעינייםאתודאיתי

המחנייםאתמבליטים .גופיאתים pהוד.הו;ככמהאה'דשי .סיבובועשיתיוקמתי'
 ~אבכאילווהרגשתיאמדתי'לא.עודאתה '":'""" .סיבובתעשיאמדואלביס 'הצדות.

הדג-י,ציפדנ .דגליאתומגליםגולשים,המשיכחלוקהקפלים .דיוןאפימיטתעל
 .לעישוןארוכהפומיתאוסגולע.נב •פי _אלמושיטהואניאדוt;כ'לקמשוחותליים-

 ' f • •ו.סיפומתוךקטע·ה.חיזהוגם

כתובשכיםשבעבכית).לבדה'(יעל .לארבעשחיםכיןבמנוחהאחדצהדייס
עירום .נאו.הלואבינויעקב,חיכהלזכרעו,לרחל.יעקבחיכהשכיםשבע .בתודה
 .מלהבחיןידיווכהוהאהבהלודהתההשניםשנעשלבחושך ...כתשוקתוובוער
 .תאווחבאשאיתרוכשדפההזהבחושךבאה 'מאד.iומימה ·ולאה,
 .לצחוקסיבהמצאלאדאונן .שדהשלכצחוקיעל'ה'צווחהאותו"סידרה"היא

 ..הביתשעודיעל.לענותהתאמץדקהוא.iרין. i:ה·ל~הוא .כירוקזהרושלההעיניים
 ' .לותעזורוהיאיtנ t-חלימואחרישיבואלו,אמדההיא
ראובן .לראובןלעגנותמידגבה.מאחודיוהחביאהמידוהמחברת 'אתמשכה .היא

 .בכבדותמרצדיםאיבריומזיע. .לסךזסיסבהתרוצץוהוא .בןלו wיבבטןהשמן
 'אוזווהרקידההחדר'פינוזiכלאלתחמקה'הומהירה ,רזה .שלולמחברתהתחנן

עמדהואז-אחריהוכרוךוכה i:ושמכמן .רחובהצגתשלמאולפתחיהכמו ,
 ' /. . .לו.וקראה .שקטה
איךיודעאתה ·אמדהה;ויעלל.וישהושיטהחבדת'המעלהתחברושלהםהידיים

תוךאלהלשוןאתתוציאטוב.לילה _נשיקתלךשנותנתאמךכמולא'?מתנשקים
ושמהידואת.ולקחהטיפש"/' :ואמדההסתכלההיאלה.ציית'הוא .שלי;ךפה
 • 1 • • • ' .שדיהניצניעלאותה

שכרוךשמןילדוהואהכלדואהךךת.;;ןבהי.והעינייםהשפםעםשהאישוידעתי
נחנקוהוא .דוחת.באנילכסאות.ביב.מס .הכתיבהשולחןודי nמאהספה.עלאחדי

 ... .שדהאניכיישלהצחוקשלהרעיליםבאדים
היושלנוהעיניים .שלובתוךקדהחיתהשלי i-הי .השולחןלידלבד·כשאדנו
 .אצליתעבודלאככדהיאהזאת.הזולה.ההתנהגות :אמדוהואמאדבהירות
לחזורלהם.שוע~כשיםשלחלומותהרכהקדא-תילהתאיי~.שובהתחילוהירכים

'שיעוד~ :'בכיתה.אמדנו .אנוד.הכלועכשיותמיםהיהה-כלאזכאילו 'הילדות. .אל
ראובןמהעל jiבדיוידעלאו.אחאףמיסתודי.·היהוזהיעל.'ה".שלהאהבה
והמודהיעל'ה". ,שלהאהבה"שיעודלו:צעקנובהפסקות.אחריורדפכן .מדבר
ילדותו,למחוז ;לרגעולולשוב,שואףהמשודדביאליק.שידתאתבכיתהלימדה
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אוחזים:ם·שניי
מוקד,גבריאל

1 

בעתמקביליםויכוחיםכמהספרותית.הבעיתונותנו(תגלעואחךוכה [2] ז<;
היוצרשלסמכותו'הביקורת,שלסמכותהשענייכםאחת,ובעונה .

בסוגיותיהקים (:tה~ולהיותשוכרתמדעיות.ךיסציפליכות.שלוס.מכותך
-,,שלאופי-מהדה jעקיבלואלהשפולמוסיםמכיורךה'צידה.של

ב,טיאתהסכסאציוכיהמאבקמראה~שטשיצירותחוקרילביןיוצריםביןקרב
 'שהשתתפוהסרפדיםשלאדישותםמאדבלטהמקרס,מכללדיון.שהועלוהשאלות
הופיעו ,למשלכך.מושגים.שלבדודותיחום·הבהרהכלפיאותו)(ויזמובוויכוח
עדךשוםליצירהאיךאםאולםהסובייקטיביות.בזכותכמצדדיםרים i;ו.:ייiילפתע

 .בדו:- gל~טיבה.אתולהביןלדירךביותרהמוסמך7נייהשאלהגםנעשיתאובייקטיבי,
מ~להתנצחדבטעםאיךלמשהו.אובייקtכיביע i:וטטיבך'איאםהדישאלה

אובייקטי-תכונותחצות".שלל"ש:יירהאזןאr:כלמשל.אליו,לגשתבייתר.;:ןמוסמך'
דעת;,·גםשיקריא;אמיתיבאורחח/קביעולגביהןבוע'ולקעליהןלדוןשניתךביות
אומירוןדןשללדעתודומה i:פסבדו-דעה,בגדדרקתהיה .ןךיצירהעליזהרשל
אחר.פלוניכל
מוצקהוהערכהתיאורקרקעאיןביצירה,אובייקטיביותתכונותשלהנחהבלי
 .תכונות'כהישאם-ואילוקורא.אוחוקריוצר, :אליהלהתייחסשמנסהלמי

עקרוניבאורחחסוזנה 'הבנתך :לטעוןהיוצריוכללאשובכאלו,אובייקטיביות
בהחלטייתכן~מכםיצירה.לכללצירפתיך.ארשיצרתיךלימאשדפרטכולם.בפכי
שלביותרiךמביךוכר')המאזין(הצךפה.הקוראאוהחוקרגםהואצד.iריושבכמצב

וזו-בפרמובהקבקיאהר~משורד 'כללא .במיוחדרווחמצ:;גזהאיןאבל .יצירתו
בכלהבכהבעלהואחברתית.דינמיקה1ותאריטיב,המפדחאיקוךכלל-אדיה.

המשתמעותוהאחדותהאקולוגיותהכלכליות,ודיות. 6ההיסהאימפליקציות
אמכם.יצירתו.שלהאסוציאטיביהמרחבאתלפענחמסוגליוצרכללאמיצירתו.

גםבוודאיהר~ואיציה,·איכטעםמודעות ·היוצרמצרף.שבהםהמקריםבאווזםכ
יוצר:יצירה 'שלהקידבהאיןהמקריםבדובאךיצירתו,שלביותרהטובהחוקר

y אובייקטיבייהיהלאבוודאישהיוצרעודמהעדיפה.עמדת-הבכהליוצרמעכיקה
יצירתו.מיגבלותעלשמדוברככלבמיוחד
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תלמי-השלסדר-יומםעלושובשובמוצגתזושאלה- .הסופר?"התכוון"למה
התכוון"למהפחות.בולטתזושאלהשבתחומךאמנויותישהקוראים.שלאווים

 .ליצירהאיי ..מקוםמכלמקובלת,פחותהרבהשאלה .למשלתהיה,המלחין?" ,
צפרךלושהמפתחפיעכוחאלגוריות.חי'דותבפיענוחתלוייםטעמה:או ..שחשיבותה

עלשעומדמהכיאומר,,הי;תיכלליבאופךהסופר.שלהאבודות 1בא;גרותילמשל
ו'דבירביוגראפיות'אראלגוריותתעלומותפיענוחאיכנובמלאכiר-הפרשכוiו .הפרק

עולה.ויימת ?tובקטגוריהכיצדהבכהאלאכתחומו),חשיבותכמובן.ל'ו,שנודעת
הכרחךהופעתאת 'לfדביןכיצדלדעתמעונייניםאנואחרת.קטגוריה·עםאחדכקנה

בראשלשמועולא ,'קיוסףשלמאבקוכלרקעעלקאפקאשלב"המשפט"
 .הזאת.יהדמותשלביוגראפייםפיעכוחיםעלובראשונה

ההסברוגם:מילולימדיוםעלובר iמשךרא;סיפרושל··שכמקרהשמכיורךאמכםנכרך

בשיפוט
י.

 .שמו'כדעצמוהסופדשלפרשניתסמכותיותרכקבלנוטיםאנו .מילוליהואעליהם'
מתחוללתאיכנה·הפרשנותשםלמשלבציוד,למצ~(בניגוד .כאמן-המלהלכו

(שתיבעיכיכו·ודב-הגותחשובהואשהיו~רככללכך.נוסףהיצירה).~מדיום
אכל .פרשנירך-סמכותימקגםבולדאותאנוכוט,יםכןתמיד),'זהותשאיכןתכונות.

לכלשותפת.המהארכייקטיב~ותקרקעאתלטשטשצריכותאיכן·הללוההערותכל
יצירתו.של'מהימן.מתאר ·או 'פרשןלהיותהיוצר,גםיוכללא~כלעדיהפרש~ות

* 
ישותי~ופיאידהבשאלהכללתלוי.איננולהבאוגם-עתהעדו-דירגכל

מיכנההיא .שמא.אולשוני,מיכנהמלכתחילההיותהלמשל. :ליצירהנודע
 .כין-סובייקטיביכבמוש~כיצירהעוסקיםשאנו 'מכיוון ..וכר'ביסודווי ?fדימנטאלי.

 .מגולםשהוא_כפילהיתtכסחייבאולי.כה,הקייםכי·סוכייקטי--:-הדימוייחצויגם
דניםאנומכטאלית,הקה t=ההיא hהאמתיהיצירהאם .גםלמשל).(הלשוניכמושא.

בסיסעל )'·ונוסימוניםמיקצכ.שפה,לו(שישאובייקטיביכמדיוםגכילומה
פרטיאסתיטי""מושאלע~מרלכוכןאחדכלשוביוכלהאונייקטי?יתהיצ"'רה

ר:;נמיקירם-זאתלעשותיוכלהיוצרגםאינגדדן).שלידוענוסחט.לכקו p א,(שלו
ירח'היצלאקטכיותרהקרובשל;האסתיטי"ה"מושאיהיהתמיד),לא(אךדניס

האובייק-היס,,עלהקודמות·הנחותינואתלכטלמסוגלזהכלאיןאבל .המקורי
 .השיפוט c'ש·טיביי.

* .\, -

איננייחד.גםתן.והערבהיצירותתיאורבוכוללהנני"שיפוט",באומדיאגב, '
ועל-פיולחוקד~ם.יוצריםביןבפולמוסיםהואאףהסתמןאשדהקות_א, ,מקבל

איננההאחרונהשדו~רם'משיצירות,שלחשיבותןבהערכתעוסקאיננוהמחקר' .
 .גומהלהערכהתיאורכידביייגבולם.ר nלתניתןאםגםאובייקטיבימימצא.בגדר
וחידושיםפנימיתדינמיקהכ"כעלאודעכנה"מטאפודיקהב"בעלפסוקיםדיןיהיה

הסובייקטיביהצדלבידהאובייקטיביהצדבין 'חוצההדהל 1הגכאיןכתיאור"?),
דוןמאהיותרמוכשרקרן 7פדודא .הואי 1 .:'טולסטכמומשפטכן.לאשאם;ווקא.
בגדרלהיותצריכיםהיווטוש,"של ; i-תלזביהוא"אמידכמוט, pמשוכןמגד,"
 :לשנייםהיצידרזגמחקראתלחלקאולי.פשד'אגרידא.סובייקטיביותסכמות

ביסודותוהשניכלכד,.תיאור.ביסודותיעסוקהמחקרמןאחדשחלק. 'באורח'
בספרות,יקד.נעמדובר~םאו,משניהם.תלמד 'בשטחוהביקורת::;נלבד,·ההערכה

תסתעפנה . :ונו'.בכלל'ומהסמיוטיקההכלליתמהאסתיטיקהכיח.להכיויותרסניו
ללמודצריכההרווחתביקורת-הספרותאשרטקסטיםשלוסמיוטיקהאסתטיקה

 ..י'צירותבתיאורדקעוסקשהואמשוםכאובייקטיביחקרהזגראיותאבל .מהן .
גרגרתשהיאמשוםקבילהאיננהמובהק.סובייקטיביענייןכבדהיאשהערכתן '

(אם-כיממשיים.מצבי-דב:ויםמבטאת'יצירותהערכתגםבהם iאשדמצבי-דברים

 1 ·.להתררכח") 1איוריחטעם"עלבאמrרל,עתים.

עללהגןבואנו.באגדותשתי :לפחותנגדבתוקףלעמודעל;כוכיאיפוא,נראה,
ל'שהבלעגית .סמכותובדבר הד\:.'הא )'א :יצירותעל-אודותהשיפוטאובייקטיביות

 • .הנלהבת.וה::זערכההצונןהחקרכדברהז\גדהכ) ;היוצר

..... 
ן

 ;הפוךלהיוולדצריכה·חיתהאולייעל'ה.זונהחיתההיאבדגש.··המודהאמדה
 ' 1אבודה. ,ילודתיות'לההשכיםרעםויודעתמאדבשלה

בבת .ן-מתחכאומאייםאואומדשהואשמעתיורמאן'אתךמשחקלאאנימרינה.
 ••- \ • 1 ' 'התפרק.הכל·אחת

 .כולן"מקטנה·נדאזיהאלי .אלילהקר~:זובכיתהכ~לם .אליא;רהחיתהולי'הליעל
גרההיא .הגדולאחיה·של-בגדיםתiניילבש,ח.והיאמקוצץהיה .הבהירשערה
עיניחנבהלת.אליהתד;ס.עלקט\בשלהודופקתבאההייתיואניפרטיבב~ת

- ..שקטשיהיהלדבר.מעידה\לאבאלם.נפערותהחומות
אףהיא :חשבתיואניהמנוחה.שעתבסיוםבארבע.בדיוק .גיעח 9חיתהיעל'ה
אליהאליאתומזמינההצחוק.עםלהבאה.חיתההיא ,אחד.אףכה.צדילאפעם

אמרה,לבסוףביעל'ה.הסתכלהבי.הסתכלההיאבפערות.'אלישלעיניההביתה.
ולאהצהרייםבשעrךה.מרעישלאהיאכי'ה.יעלעםשאנישמחיםשליההודםי

להפריע.באה
 .משהולךך 4להגרוצהאפי .אלי .

תגידי.נו,

דיחוי.סוכלאיכרשלנו·הכוליםאוסףשסידוראמדנו,לי,.ארגע.תלךשיעל'ה ...:...
 1 ; •אמדנו.לא

 •והיא .וף_ riד 'כמובדיוקזהוי"'דיחסובל~'איכר .אליהיאטפשהאיזולעצמיאמרתי
איזו .דיחויסובלאיכראומדrרתמיישליאמאהבולים.אתלסדר'להשדחוףאמרה
מלים.מבינהלאאפילואתלי.א_לך.אנימלים.יודעתלאטיפשהילדה
לאאמא .קפחשותהאמא .הביתהחדרתיאני 'ממול.לרחובהלכו'הויעלאלי

 1981ינאור-פברואר

ניגשת .אזאפילוממנהפוחדתאני .עמוקהבשינהשקועה '"היאהיית.איפהשואלת
כשינהאמאיוצאת.אניאמא .בכתףלות.בקאותiדמטלטלiודשות.ממנהלבקש

צדיךמסכימה,'אבל .בעצבנותמזהמתנערתאמא'?ללכתיכולהאניאמא.עמוקה.
 .עמוקהבשינהדברים_אותהלבקש

 ?שחזרתה,קד .מה
ליעל'ה.הלכהי.אל-
 .ההודרםאחר-כךאחריה,רודפתאתלהסתדר.יודעתלא ?האהשאירו,ואותך-

 1 • , • •אותךצריכהלאהיאסוף j::ן •עליךים_כועסשלה

עליהחשכתי .באלישמחתייכרכלאבלרע.דברעשיתי,כא''ילומתיבישת.אני
 . .התפרקהכיסאחתבכת .הספדכבית 'שכפרדנו .מרגע
ל.עשותכיל-בשבצהרייםמתגנבתאניכאילו ·שלי.האישבפכימאדאשמהוהייתי

-דע.דברשוםעש'תילאעלי?כועסת:אתאמאכ~ון.לאגסים.וכיחיםיעל'העם
תסריטים.לכתובתפסיקימתיסוכריה.ליוכתןהרעהדאבאמדכךכלעצובהאת

מתיםלךאמרו ;והחלומות :מהחלומותלהםשזכוריםם 4קטכמiוזvיםעושיםאנשים
 ·. . . / 'ראשונים.
אמדהואכלילה.באחתמסתיימתהעבודהחדשה.גווברת'ליובאהולמחרת

אמדהר~ה~רכדים,לצוותהסעותישכעיניו.והעגלגלהקטן 'גופה 'אתוהפשיט.
אתלהוכדר 'הסביר,הר~מאחוד,ההלבשהחדריי;ןיד.כמושדיהעלניגרוועי(יו'
מצנצנותסוכריהלקח 'הוא-שלה.החשוףהמותןקואלחדדווא~בעותיוהסינר

אתלהמרחכךאחדאצבעותיו.שתיבפהלהושםשבפתחהשקופותהדברני~
 •באדוtכ.השפתיים
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העולם ·ברחב·וילדים 'גברים.מליון 20
פריז,בניו-יורק,

לוכדו~,ציריך,
פרנקפורט,

תל-אביבטרדם, oא·מ
לובשיםואילת

תחתוניםחולצות,
 ..דלתאשלוגרפיות '

 .התחבבהדלתא
עלן iראשבמגע
וידליםגבריםמליוני
העולםברחבי

טבעלהםןהפכה,יי
רד.כמהםכישני,

לשבתרוצים
לנוענוחיות,.ב

- .ו"להרגישבחופשיות
 · ..דבר·לבשר ·לאכאילו

מזה?טבעימה
מהיודעיםבדלתא
 .הרגשהלךמקנה

 . 'טובה: /
 .סרוקהכותנה 100% •

 • 1וגזרה.עיצוב • . '

לפיהתפורים '
שלך.המידה '
שלוגמישותרכות • ~

בעולם.הטובהטריקו .
 ''אחידותמידרת ~
וקבועות. ;

תפריםללאמוצרים •
סרטיאוטורדניים

 .קיס·מציגומי
יפיםצבעיםמבחר •

 .יסיוחדש
בעית_ט.הרגשה "

וחופשית.

) 

 Jבישראל.ביותרהגדולהטריקוויצואןיצרןשלהבכורה ..למעמד.זנקהשדלתאפלא,אין

r> דומוצריאתתמצאוכאלהכונניםעלn העולם.ברחביהענקבחנויותא. . . . 
 . . . . ·דלתא:את-תמצאוובישראל

המובחרות.ההלבשהותיובחנוהכל-ברחנויותבכלעצמי,בשרות.המזוןחנויותבכל
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 .אבא.ת.ביעזכ·חקרע
~ . . . ' 
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 .ן.נכהישראל

) 

; ' . ~ . · oo העזברצר~םהאמנתיאףאמונתם.את .וכיבדתיראמאאבאאתחבתי
אםגדולספקבימכרסםהתחילאולם ;מאושריםבניהם Aאלראות .א

שנזדמןזכררני..אחדת.דרךעדייןידעתישלאפיעלאף,דרכי.דרכם . .
שלרבהחיות,פרץצבישלהציונינאומורקראiויגרמני'תרן·ע-לפני '

ארבע-עשרהכבן !לארץ-ישראלאסעהדרך.זאת.הנה :מאדרנתלהבתיורינה.
התודהגם·"כשיפודביננעץנאוםאותר.אבל'רבים.חשבונו~עשיתיולאהייתי

בגולתבישנזרעההראשונה,"הציונית"להרגשתיליסייעהאבאבביתשלמרתי
שלש:דלחנרעלים·סמרכהיותנותוךואפשרות.ה~ת wליניתנובקרררל,בקה~·כיה.

ממני'-·בכירים'חבריםעזרתבלילאבעתיר.דרכיואתמצביאתלבחרןבא.·ס
יי . '-ילברצ'אץ:באתימעומעםמרדשלובהרהורים

שלצררהלבשההיאכאןאךציונית.בפעילותבסירן-מה 'עמיהבאתימקרררלרבקה
1 \ 

ל"התאחדרת';.והצטרפתי"החלוץ",ציונית.נועראגודתחבריעם ·'יסדתישיטה.
תפקידמילאהיצחק.אחיפרנהרף.ישראלהמורהבהנהלת ·"עבריה".החבורה
בעבריתוויכוחיםהרצאות,מסיבות.נערכו .אני.ובחייבכללהנוערבחייחשוב

ולציונותהעבריתרן 1vללקנאיגבה-קרמה,לא-צעיר. .רווקהיה 'פרנהרףוביידיש.
להצגהעבריחזה'ממכיןהיהלזמןמזמן .הצעירהדורלחינוךעיתרתיראתומקדיש
תפקידים'למלאמגרייtכיםהיינוכולנו .יותר 'מנוסהכ;במאיבכךנעזרוהיהפר~בית
 ' ..רדוד·~"שאולבמערכוןאבנרשר-הצבאבתפקידשיחקlריאניואף .אלו,בהצגות
 .בגימנסיה.נגררתלבחינותע.צמיאתלהכין~התחלתיחבריםבעזרת

האגדהלפי '.'ךן;~פ"בשםקרריהאלזךההריםאחדלה.סביבהרים- .L__בוצ'אץ. ~
המועצותביתאתשבנה .האיטלקיהאדריכלבiריrיtורור.זה,ם wל w ·מקרר;

שמרעלה~בעהאתים.הררiרינ'קראוהגבעהעלהתאבדארמתוכשהלהלתפארה"
וביערשבעמק;םבעיר,הית;דמסורתיער.נטועבקצז;ור .ר;ד~~ :ובמשובשבמובלע

 ,הוויכוחלפניהאלה.הבוגדיםנתאספרם'רשסוד,הפראנקיסטיםהמתיקו·הזה.
מערכותאrךחרף'ללשונםאתשיננו ·האלההעציםבצלבלברב.הידועהפומבי.

אולם :ותורתםהיהודיםמנהגיעלדםעלל:רת ·ולהעלילהתלמוד ·אrןלפסול .ישראל·
חזייהבעליגם ..משרטטיםהיוהרמותשלבאררירזב~לם.חסרבלבד .כאלהלא

הדורותבכל "המשכיליםמביןחדשעולםולרחמי .חדשיםחייםחולמי :תמימים
אנארכיסטים.·משכילים.חסידים.מתנגדים.הזה.ביערהקשהברוחושהגהמיהיהי

 ·ה,שקi.נהנוערתנרעתזרה~עיך",ה~רמר~'לזאiכרטיעד __)-ציוניםסוציאליסטים..
פות·הזה.ביער-ומעריביםמשכימיםהיוכולםהראשונה.העולםמלחמתבשלהי

הנלבטתהנפש'שאגתאתתוכראלומשמיעים .סג;ך·לבםאתחבא r::;בחים
 ·ש_הר·ועליזים.נוגיםחסידיםרניגר~יתחי~הירי w-עם.,פזמרניהושרוכאןוהשוקקת.

הואביןטהורה.אהבה "יחסיהתרקמוכאןהצעירה.היהודית-הנשמהאת.שימר
ךזpתכעיןשלם.חרד·יישלטעמובטעמםהמשותףעתידםעלהרזיםשהיווהיא.
מאווייםוהיער.ההר .בנתיבותהמiכייל'iילפרושהחיתהומאורעותאגדותשל

שלאמשהרהגלגול.בסודבמטיילבר·נתגלגלובטלו.לאאףשעברו,וחלומות '
 ~גרברכתהיוהמנשבותה'רוחותזה.נאהמקרםשלךבחללתמידריחףתיקוןקיבל
פיעלאףיחידי.שםוהמהלךג;בך,זעףשםזועפיםהיו-הגשמיםשבעתיים.שם

שמאידךעצבותבתוךשוקע.בעל-כוחוהיהלפניו.השתרעומנומרנרחב'שמראה
רמה.הפניל v ·וריחניירוקמשטחשהעלונפלאים.שמשימיבאותםאולם ..גיסא

צמאיובחורותיו,ישראלובחוויכינורותיו.באלפימתנגןער.חיהיהומודדותיה.
באדםאמונהמלאיב~ wוקריסטרף""ז'אןאתלקךךאיצאועתידם,וחוזיאהבה

 .ובעולמו.

נ

ובלעדיה.בת-לוויהעם.ובחבורה,יחידיהרבה.שעותביליתיהזההטובההרעל
בחיימכחיערת .החלטותונפלוהנוערבתfזומישוניםפעולה.סעיפיבוצעוכאן
ועשאוהושמםימחהנאציםשבאועדדורותכמשך 1היהכךוהחכורה. 9~פר

 'יהודים.מאותבושנקברוגדךל,קבר-אחים
וכמ·בביאליקבאחד-העם.כולימובלעהייתיכברבקורולובקההאחרונה .בןגקופה ~

יתרה~חיבה .יצירתםתוכןאהבתי 'הפ:-בעלמספריהםשלמיםפרקיםידעתי .נדלי
בהםחשתדוהתלמוד,המשנהסגנון.עלשנתחנך"טרי",כתלמידללשונם.הגיתי
הבהירותליקסמובלשונם.יומן'וקטעימ:כתביםלכתובהשתדלתיואףהמשך.

יו.ההאידירמאטייםוהניביםהלזקון ·עושרהמשפטים.שלוהאיתןההגיוניוהמיבנה
המשפחהעברה·הנהאךואיפולה.הבעהסיברכיסבלהלאודעתי'מא.דליקרובים

חדשהחברת-צעירים_לתוך.הוטלתיואניכשר"ב.בהנתקבל '"זבי.אלברטשאטש.
נתק·והגרמניתרית l::העלספרות .הקטנהבעיירהליהשהיתמזר.ת·בתכליושרנה

 'שבעאובששממניבכיריםאקדמאייםושניבקורולובקה..עודכאמור,רבתי..
בברקך·אשרבצ'רנוביץיטה·באוניברסללמודהתחילו iהלל .בכךליסייעושנים.
בעיירהנתקעווכך .הרוסיהכיבושלאחרלימודיהם=אתק,סי.להפ .ונאלצוביכה

אלי.והתייחסובעיניהם _חןמצאתימ~רם-מהמ;ןי.גםובמידת-מהחברי.וכעשו
הראשונה,העולםמלחמתבשלהיכאמור,זה,_היהגילם.בניכאך .-16ה ·בזהצעיר.
נעליםואידיאליםאותו,,שהציףממבול-הדמיםלצאתהתחילאךכשהעולם

שהרעיון .ריי·היההנוערשלבעולמווכיחודהאנושות,שלבעולמהלרחף'חזרו
ואישית.לאומיתלגאולהכדרךלב'ואתנכשהציוני

כךואחרולברדיצ'בסקי :לברברהחדשיםהחברים ·כהשפעתהתוודעת-,בכרטש.אטש

 1981 .ינואר-פברואר

מסאיכהן,ישראל

פלומוסן 1עורך 1ומבקר

איש-ספרותחריף,

מכניםשהיו:זפי.,לוחם,

מכבולאחגג ;פעםאותו

השעביםיום-הולדתו~ת'
זהתאוידלציון .וחמש
 ·חתןשל(בתוגובו•ן,נ;וי1ו' 'פרופוועב'ויכת"עקד"בהוצאתהופיע
בעל-השמחה,על·'חומוהמכיל' ·"מסלול".בשםקו?ץהיולב)

קטעאשר 1אוטוביוגרפיפרקפותחהקובץא.ת .רתו.ויציאי~יותו
 ..הרביםלמבוכיוזורך Jt:l 'ומצטרפיםכאןמביאים ·אנומתוכוקטן

. \ /· ' 

1 ' • 

הדורמבנילרביםידועוהיהבגאליצ~ה·.מtכויימתבתקופהשההכרכרלגבסיך'גם .

ונחשולו.דמותאתהילהעטתה-הירצחולאחר 'לס.אועליהם.נעץריהיה.ואףהרחיק .

 . ·בספריולקוראלככראתייזiדוהנוער .פולחן.כדיעדהתרומםהערצת-כרכרשל ..
שליהקורדולתיאורוהש:;נררסגנונו fללהתרגלהתקשיתיתחילה ..עמו·הזדהות.ול

jדחיים~ת-ס~כךכלפגומההאמנם-.ע?ברןבהםהרגשתיאףלפעמים::דעם.אופי
ללשונו,רברברשלוכשלוזשכולהמלאלעולמונפתחתימעטמעט ?היהודיים
התחלתי :הכל-יכולהאס;ז;י'ה.קל·בכתיבהספקות ·רדו'י ".וללבב .·והפוצעת.הרותחת

גםובכללםאדםחייכל .אלא"תורת-סוד,עלעומדת .בלבדהחסידותשלאמבין.
בהוויהות_פיכישנןאך .לטפחןשראוי .הךיפות_.בונותוהצחצחותהבהירות .חיי

בכהי"' .שך.אכפתמ:ידאי'נוזהודברענוח,.פישבףטונות·הפרטית.ובהוויההעול'מית
מג"עואינומגמגםלגלותן.;הרוצהבאפילה,שרויות,הןפעםלאהדרושה.רות

ררדאד,ממנו.להימלטשאיןכורחכמעט.כאןהואהלשוני.העומסהביטוי.י.למיצו
שלאסופר'~בלאפשר..ה.ככלומאירהבך;ךהלהבעהלשאוףצריךזהבתחוםגם

מחייב-ת~-שיגרוהבלתיהחדששהתרכזייתכןשכןחובה.לכףלדונואידלכך.זכה
ני'הראשוי-הביטו,קשימתוךבאיםשםהבין.•בלשוןוהפגימותוהאיפולהרישולאת.

לאירועיםארלחוויותמדימצוחצחלבושמתןמפניסולדשהמחברמתוךאר
הנפש.ודםיסודיםנוטפי /-

ביאליק ..לאחר-העם.משלימים..כעיןוברדיצ'בסקיברברלינראוואילךמכאן
בני- .ליוהיובינמזגו 'חוניםהאחשלוה"ברי"הראשוניםשלה"שמא" "ומנדלי
 .....-יאליק 1י 1 ג:tעה-ד:. nאלישימשו ·-...כשלעצמי ·האיזון.אלשאפתימים.חי·בוליי~ה.
בחינה dא'רלהשקפת-העולםמבחינתלא·~לתוכנה.לאכיאםכתיבתי.ללשוןמופת

ולא· ·וחבריח:לדעהגורדוןדודמאהרןך'בעיקאצלישניזונוהחברתית.התפיסה
לדורותיהישראללתרבות .וזיקתיהאומ;:רשלהרוחניתלמסורתיחסיאולםמונה.

ספקנות.ש.למציאות,.י pיחכרם.הזה.היוםעד ~קיימיםוהם,יחם..יד _עלעוצבו
אמונתיתיא .זיעזעוהם jוברדיצ'בסקיברבר,ה-שפעת,פריהוא .~ושזורהעמוקה

תניהביאולקיומהה.הגרללמהותיפייסניתגישהלא"ואמנם. :האדמוניבסדר-עולם
ואינניהייייתה.שלמוחלטתלילה ...uו·איפיה·ל·ש-אכזרי ·ניתוחאלא-ישראל. rלאכ
היחסאתככר-ויאירופהשל~מזרחה.גלויותשלורבנן nושהש;אהבכך.יחיד

כאוץשז:זייאלאעודולא .לעולםשאבדומערכ'יהלכמהערגון ,ררו·ועלגולה
מופל-הישגיםיששום-ברבר,של."אף-על-פי-כן"במזלשרוייםעייידמיובללמעלה

 ~ילמרחקו.כוחם,באיןכוהנותותקוותאים
עם.·פגישרתי,על'ידעשלאשכןומכלאבא,מעיניה 9מכ~מהזמןחיתהפעילותי

וכשט- ;יפה"מתורגלות"היוהנערות '.'רוד~פ" .ההרעלגילי-כניובחורותבחורים.
יחד.לראותנוהספיקשאבאלפ(ינעלמת ·,זה hהי,;בעיר . jמה .אחתעםיילתי

מפניאלאמזמן.זו .אימהסרהשכנרבא..אמפניה bאימחמתלאנהגתיזו·זהירות
פעילותים.ילהצניע 'וכדלתי. ·לאושרבהדבריםנתגלוסוףסוףאולםיראת-הכבוד.

\ 

הוריד,ליהיהשאפשר 'מכדיברצוני.שלאית.'רעשנאףולפעמיםמ~ועפת.חיתה
מועילשאךן,כשראהאך .כיב~נכ"חיורוגז _ויחסיאבא .הקפידתחילהוילףן.עליח
בחי-נעשתה ;המהפכהברכים.פניוילבינושלאכדי .מעשי .אתילזגה.ןביקשניבכך.

ביחיהשחיתהלעלייה.עצמיאת·להכין~חשבתישינוי.נתחוללבינתיים 'מוחשית.
נקודת-משיכהימש wשייסדנו"החלץו"סבי~ .הפועלאללצאתהתחילה ..תמיד ,.

שלאהצעיר"י.''השומרמןבוצ'אץ' 'לי iעכמה~מנם .שבעירהפוערמןלקצת
האנטי-ציוני.השמאל .רוחואתהארץדיברתאתעמהםוהביאוחזרובא.'כתערו
חלו,צביגםבכךסייעזה.עכורגללהדוףכדירבהחינוכיתבעפודהצורךוהיה

בה.פעל.ולא"ישעלההתאחדות,מראשיואחדהפולניהסייסצירבוצ'א:ץש.אי
ךהרכשדה.ניטהרהוהאווירהאלה.ציון.''"שבישלרושמםפגהימיםבמרוצת

 • .מחודשת.לחלוציות
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הנחמהשלים.רחביה :יים-זושול
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 .שמאס .אנטון
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 .הגיעוהצהריים.אחדכשערתששת-הימים.למלחמתהרביעייום Jב]
צריכיםהיולאהםכאקדחים.·חגוריםאנשיםשניכחיפהלביתנוכ

 '·תעודההיווהנתהגותםרדדךלביתכניסתםצררתכיiרערדרתלהציג
בארהt;נכישראל.היו ·מלכים .הרבהההס.שכימיםערדמהמספקת.

אצלנו. .רכן-כיrןהבכור,אח~'ש?ילדותחברשהיה"אל-ארד",מנתועתאיש 'פש,לח
קרפתיכתמעצרי-המגעמבצעכמסגרתהביטחוןשירותיע"ימבוקשהיi;זהאיש

וכדי'ככנסר,חםשבהבצודהלדדכם'כפנואצלנו.אותרמצאר'משלא :ההמתנה
מפתחיצאהערכיתהסקרנותמיטבשלפיהשכנים;לאחדנטפלוזררכה-ידילצאת
 \כמהעצמואתהסגירהאישהרעשני.הביקורפשרעלמק"רובלעמודגדיכ'תר,

האכזיסטנ-זכותואתלממיiנממנוכשביקשוהימים.וכרכרתמכן.ו nלאשכוערת
 .לארץחץראתהעדיףהוא ·-דידרת·כשתיכיןלכחרדהזכרתשהיאיאליסטית,,צ

 , 'השכיח.הבדידה'חיתהמה .ש riלנקהשולא
הספדרrכ.-השלישיתככרירהכחדנעול"'חדד;כספררכלסשמערן

:גמשך'לה,שקעה'העלבוןותחושת .כיקודאותרכשכעדךשבע-עשרה~כןהייתי ·אני
רעמרתיכלס.שמערן'שלהנעוללחדדוככנסתיאשדעדההכרה,זר.ב.תחתיהשנ'ם
למציאותעשהשהואהזר,'הגאולהמפריים.חי.ויצא;ךתחרשה,מולפניםאלפנים

וכאןאכל.נחמה.שלדחכיr:כשולייםלtכפדרה ?jמעכיישראל.ערבייל.שהפד,.,פדיה
 ..כדומןהדומןעלהאלה.השוליים'כיזשישמה·עלשכ~.ה"ספדרתי"האישמתערב

ט-וב.מה _;כעיתררבדאכלהשגות.מספרלייש
החרדשלגיבורו ..אל-רחמןעכרסעידשל .סיפורואתכאןלספרמתכווןאינני /

ל,כאתלמל~הצלחתילאשנית,כספרשקראתיאחדישגםמפניראשיתהנעלו.
-ירצא·אנישנית.בהמשך.-ילכךסוכרתוהתאריכים.המקומרתשלהתשבץ'ירבועי
אשדולאלההספד.את,ככדקראוהערב.כאןהכ~צאיםאלהשדובהנחה,מתוך
 'וכדי·זאת.ולמרותלהס. ,המזומנתהחוויה .אתלקלקלכדאילאזאת.עשרטרם
לע~מיזנדשהאניהעדותיי.. hאעליולתלותיהיהשאפשרקולבצררתלדברילתת
הנדר-בסדרםהרבידםאתולמסור,;פלאש-כאקס",כקטעיהגדושהדומןאתלפרק

אתשימשככדנעול""ח;ןןשלהמכנה :אחתהעדהךך·עדק 1כאןאוסיףנרלרגי.'
ומוסיף.מהמדרה~יתי ,-1972בשפרדסם."הבתהרות"כדומןבעבד,כלסשמערן

עצמןהדמויותשאףאלאהמבכה,דק 'שלאזה,-חגיגילערבמש;ךרצורמניתכניז.לה

לקרואשלא~ןאםהיiנטב iמ 'כעול".כ"חדדוע.!ורשגוב"התכהדרת",שהופיעו
היום.-לסדוזהעללעכוריהיהפשד.אי-אמשקראתי.~כשיו'אבל"הבתהרות",את

מקדרהאנימוכרת.ז,ןחברלהלהמשך~רבדיםכמהככדדחיתי .כהמשך ·-פירוט
 . . . .אל-רחמן'עבד _לסעידכשרבכולם.אתלז;כרר
 ·"קול-העס",שלבדפוסעובד.,דרא-s6.19בכמשולש.ככפר ,-1938כנ;לד 1הרא

טבח-כפר-לאחדמהזמןמחליטים,.המפלגה:~מרכזהמגיהה.בסמדרמתאהב
חיפה.ב·לנכט~רךכרשםהואשנהאחדישם.ולפעוללכפרלשרבעשליוקאסם.

ותומךבמפלגההפעילותאתעוזבהואלצבא.מגתייסתסמדראדכיiכקטרדה.
דרחףרק. riלמחץואלהתנועההרצאתעם 1964בסוףנאסר"אל-אדר".תבנועת

הוא 6ךמאי;בסרף .מתחתניםהא~ררניםשגי .בדו'iר ..זאבשללזרועותיוסמדראת
עלרת'להההחלטהבלינוגומלתהסוהרבכית . 68 'אוגוסטבראשיתמשתחדדככלא.
מתגייי ·הארץ.אתועוזבלימייייאתמסייםהוא-69כב.-nהכ.עליי nזכדיני

כדילארץמגיעהוא-1.974בבמק~רב:יר.ועוסקlויליאןאתמכידהואשםבפאדיס,
• v להעכרתבאפשרות"ולהדהדסמדר,את ·אולילפגושהגוססת.אמואתלראות.. 

והחברתיותהפוליטיות"התמרדותעלספדולכתובתי.צדפמו"לל ?Vר rלבקשר
:;כגילר,אשהניצה.עםקצרורמאןמנהלהר~כאןיוני".מלחמתמאזבישראל
 .יעוית·ידידיואתמבקדהחמישים.שנותמסוףלומוכרתשחיתהשואה.ניצולת
יישם'סמדר~אתלדאותמבלילפאדיסחוזרהשמאל.כתנועות ciחפעךלירדפי.

-נעול".,;חדדהספדאתוכותבסוףסוףמתיישב, '
"התבהרות".בענייןלפכי-כןשאמדתילמהאשובבזכררן.הזההתקצירייבשבטרם

 .דרורויעקבשלהמסעאףהוא .אל-רחמןעבךסעידשלעצמית.להנדההמסע
לחלותוכרטיסטוב.' ·קפהבעשייתמתמח;םששניהםהעובדהומלבדב"התבהדות".

1 • 

החברתיתהמעדנת :ביניהםהמשותפיםהאחדיםהצדדום /רכיםחריפה,בש,פעת .

רדפייעדית·ב"התבהדרת".ואילןעפרההםכערל"ב"חדדוזאבסמדר :דרמהסביבם

 1והצלבשראה.נציולותשתיהן-"התבהדרת'''כרינההיאוניצהוזאב.שדההס

 .:ארדט·בבג;אד.·כערריואהבתאתרדודיליעקבשמזכירדינה,שלבצווארההתלוי-
 . . 'יותר. 'מתוחכמתנצרדהכערל"ב"חדדומופיעחרזוג •

הדר~אן.כתרךהיטבע.מוכלשהואשלמרותהזה.בסמלאתחילטובלנוצרייכאה
הרחביםהשויליםבידהנמצאהחומדשלהבסיסיתהחרלשהאתלדעתימשקףהוא
~אילוירדהגיטאדה"מכגן-/:נאמדהספדשלה'פתיחהבמ~פטהנחמה.של

עטוריופניומושפלות,עיניוכתפר,עלשמרטראשויע..המוששלעתיקהה,מתמרנ

גגוכתר_אתליווהדיצפהעלשקרסוחבורתובני .מסתוריעצבהפיקוהאדמוניזהקן
 .) 7(עמ'רחם"ללאאותרצולבתרהגיטאדהבתרכםעמדהואואילועליזה,בישדה

הקיזובשמר.נלחמווחסידיוהשני~ה.הלחילהושטתהטיף"ישר :אחדובמקרם
.) 

,1 
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.. 
ונצלבהעולםגאולתעל ·דיבר"ישר :ושרב .) l 76(עמ'אימפריות"והקימודמים

ששמעתינרצד;תאגדה 'ליהזכירהזה ~האחרוןהמשפט .) 102(עמ'גנבים"שניעם-
למצרים.והרדיו, 1ישהקדושה,משפחה'הכשברחה :הזקןדוידמפיבילדותי

השתייכהוהמשפחההיותשודדים.שכיבדדךעליהםהנתפלוהורדוס, nמא'ימ .
 \גלימתהמלבדלקחתודברהשן;ךיםמצאר'לאההס,יס 6היזVלהתחתרןלעשירון

אתלמדיtכוהחזירהתחרט.כמעשיר.אחד-כךהרהרהשודדיםאחדמריס.של
האגדות,שלהסימטריותמכוחהאלה,השודדיםשכיחברו.הנתגדותחרףגלימתה.

הגלימהאת 'שהחזירהשודדהימים.נדברתישרעםיחדשכצלבוהשודדיםשכיהס
לישר.'ללועגיםהצטרף.כיעלבחכרושגער'זהחיהוהואישר.שללימינוכצלב

"אמן :לוענהוישו ," !כמלכותךויבכראאדוני"זכדני~כא ,;האחרוןמזהוביקש/
 .מספרמהשרםרעל .) 43 :כ"ג(לרקסבגן-עדן"עמדיתהיההיוםכילךאניאומד

 ' ~ ' , r ?דרת.אגכאזא~י

אתלמלאהאנושיהדמיוןישלוצרכוהואשסיפרתי ·הזר .באגדהמוצאשאני'מה
שלו-בגילנפעל~חיל riה_ם.בטדישר,שלחייועלהמוגמר.הtככסטשלהפעירם

לרגענניחראםהאררכגלירכיס.ארבעתשל.בטכ~;כטיסזכריודעיםאנואיןשים.

בכפר.סעידשלילדותוכעלמההיכןככוכה.היאסעידלבידישרבידהזרשfוהקבלה ,\ .
האגדה'שזהשודדח.אמחפשאני ?עשרהשמרנה·כגיללתל-אביב .הגיעשלא'ז.ע

 .אומרהייתימתוחכםדי .רןפיתוכמרבןישנעול"'"חדדשללמחברו .מוצאוואיני
אדם '"."אני :שמערןשלמפירסעיד.שלמפירמיiטטאני- ?פיתדרןאותרומהו

חרדתימחשיפה.חששתי ...ככערריותזiכיברחיתהולאמקצועואיכהשהכתיבה
רזהעצמי~לכותבאכיילעולם.אכתובלאודרמאן ...ככיידות.שתציץזדהמעיד

סעידאומדאrךדובמקרם .) 14 ~.:.... 142 ע''ע(' "· ...לספראנישמסרגלהיחידהסיפור
רעב-כראשי'ערליםשהזכדרכרת'כפיאחתרבבתהכלעל.לכתוב"רציתי :אןללילי
פשוט .נכשלתישלמרת,תקופות'על.פסחתילדבר,מדברשקפצתירואהאנישיר

משמעת"מתוךסדר,לפיהמקובלת. ·כדרךמחדש;לכתובצדיךהכלאתנכשלתי.
מחמירהרא wנפיבד-המשנה. nמ·עםכך-כלמחמירהייתילאאני .,) 21s-214(ע'ע
א 1זzזהבהחלטאתומסנייםאניא.בלירוחם'.' ._ועוזב"מרדה,בחינתעצמו,.עם

 , .לאותהלהגיעא-פשרמאומצתנמליםעברות,דדךורק ..שלמרתתקופותעלפסח.
iנשמעfו".מתוךסדר,"ל~י-המעשהבסיפור·~קובלת .דרו.

"הבתהרות".שלזהאתבמעטלאמזכיר 'כערל""חדדשלשהמבכהכבדאמדתי
כהורה.המתוארתהתמוכה .אתלהשלים ·כרי .כזמן!דים nהכמעבדיםהשימושאכל
הקוראשליכולתועלפחותונשענופרופורציונליים.יותרהרבהכ"התבהדרת"היי

המלאכהעלשמקשהמה .כזמןהנכוןבמקומםולשבצםהדבריםאתלפענח
רחבר-פוליטיים.כמאורעותקשוריםסעידשלחייר_שבדח'הערהיאכערך":'חדדב.

ולמיחלק'בהםכטלשלאלמ:דייםנהיריםשאיכםשים..השישנותכראשיתחיים
 jכהעתרכאית.יקה.לכדרכמעבדמשמעותית,בצררהמכןלאחדבהםהת~כ~יזשלא

אנשימגעת,שידיעתינבל'התפלגו,שממנההעממית""החזיתת-קופת :למשל'
סעידמכריזראםכלס.שלכספררדייהמוארתבלתילדוב ·כשארת"אל-ארד'~.
הפ"כרת,כל .אללחדורהחוטים.סכללאחוזרוצה'"אני : ) 20(עמ'הספדכראשית

 ..דייהמרמשהלא.זרטחה.שחבהדיהדב.:רים",בכללגעת
 !כגדר 'השגותדקליהיועכ1t-זירעדהדי ?הזההספראתאוהב 'אנימדועזאת,וככל

השר· .בגללדקולוהספד.אתאהבתיאלמלא'iגללרההשגותאתמעלהחייתולא
להיכנסכדילכלסדרוששהיההאומץלי.העניקשהואהנחמה.שלהרחבים,ליים

 ,כספר;תאולי-קשודוםאיכס wרגשותבימעודד ._אל-;רחמןעבדסעידשללכiוליר
בתקופהוכחמה"כדיבותכמעשהבספרותקשוריםשהםכשםכתיבהכמעשה.

הדרנה,כוונת·דדךהארץי.iודביעלהסתכלובכTריבתר,בלס-שמערןגואלשאותה
 ' ).הזההספד.כךמשרםבגינה.פרחיםלגדלהעדיפוהעבריים bהסרפדידת iאגוסרפדי

כשהשםכימינוחשיבותמשנהמקבלוהואנוחר.עיקררהדחשוב.ספדהוא_

ברא·שהיהכ~יטעון.לאאולישהרובהלנרהמבשרותותרות.לכחוזר"אל-ארד"
שלהמסדואסהכורכת.עלעדייןישראל;ערבייאנחנו,אבלהשישים,·שכרתשית

כלחמיםהעמיםששנימפניכשלווםדר-קי'רסייתכן.שלאחראאל-רחמןעבדסעיד
לדו-להגיעכדי :הפגןהואי'כלסשמעוןשלשהמסדהריארז'כבדתארתהעל

אתהכיאותרלשכנעצריךאתהחשוב)הדבר(אםאל-רחמןעבדסעיד /עםקירם
/,. 

ראתהאחדותתחנותאל~הסקעלקיימותצi:ד"לגלילכיד·גימ"לדשת'שבידיודע

מפעםאותןלקלוט.כדיהאנטנהאת:ולכורן .ארזןולהטותמעטלהשתהותמוכן
 ' ,רגישב~רדהזר.הסקאלהאת:מעטלהאירהואבלסשמערןשערשהמהלפעם.
 • 'ראן.הב.

\ . 

א, 11בת 11ייצוותא.במועדון-התק~ים 1s.12.soב-
"יחזר-בלסשמעוןשלספרוהופעתלציוןערב

אנטנןדברי .מורן)ביתוזמורה(תרצי ,נעול".
בערב.הנאמרע~מבוססיםבלסו~מעוןשמאס

 zsמס'-וו'עתון
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לעצמיארשההפעםאבלל;גיב:נוהגלאאני·.ביקורתדבריל iJ] ~בלסשמעון ראשית, :שמאס.ראנטרן 'עזר 'בןאהודלדבריהעך,רתכמהלהעידע· .
ערבישל 'מייצגתדמרiולהציבנעול"ב"חדדנתכררנתילא

- p ..אר'·המצבזהסעידשלבדמותואותישמשךמה ...ישראלי .
אחיזה'מצאולאבכפרצמיחתומקרקעשכתל~כמוהר,אדםשדרישברזיסטנציאלי

הקומוניסטיתהמפלגהב~רדרתפע~לרתר \היהודית. 'בדה riבהעברית,בערדממש-של

מודעותואתהקהולאי;ךרדים,'הכ~ר riשלוהדרךהאידיארלרגיהעםוהזדהותו
 'הגיל-עקבפלגה:המחבריאתזעזועיםכשפקדולמשל.לבינiכ.בינוהמפרידלשוני

הסוב-המשטר~להב'קרדתלמותחיאהדהרחשהואהסטאליניזם,פשעישלדיים
 /אתביטאוכאשד-בתרכםבזרותולחרששלאהיהיכוללאעתובאותהייטי

ו 1

חיתהלאהמפלגהלדירו,בברית-המועצות.ביהודים 'הפגיעותנוכחדגשי~הכאב
 ,זכויותיולמעןם.הלרח 'גרף·גםאלא ,האמיןשבהאידיארלרגיהלהגשמתתנועה_דק

שדריהיהאחרותשניםרמשךעליהבי"קרות.למתוחלוהיהקשהלכן.הלאומיות.
יותרכערביזאתעשה 'ארתה,'כשעזבאבלארתה.לעזוביחליט,בטדםבלבטיםז )'

שלזכויותיהםלהשגתשהמאבקלמסקנההגיעאזכימאוכזב,כקומוניסטמאשד
~'אל-ארד"..לתנועתדכר'דאתמצאכךנפרדת.התארגנותיב_מחישואל.ביהערבים

כפ-י ,•לא~מןשל,סטיייארטיפ'תי?יףאופן .בשרםאינושסעיו. iלרןנדגםדרצה.אני
עכשיו.אותםציטטושאהודבדדיו,.חהךבש ,רתךמוחמד.שלמדבריושמשתז;כע

אלאל"אל-ארד",אותרהוליכולישראלר:רגשי-איכהשוביניזםלאהוא,פרךינד.
דגםלשמשגםיכוללאסע~דאבלזכויותיו.את;ןך;דשלעםשייךשהואההנדה

מק~בלתשלאוהעךד,רוצהאניוכאןמפלגתי.עסקןשלם·רגלאבוודאילוחם,~ל
כזהחר~פרליtכיורמאןפוליטי.,:ירמאןהואנעול"ש"חדדאהודשלהגדרתועלי

מסריימת.לאידיארלרגיהנפשותהעושהבדורה,רליטית_פיהשקפהעלהמרשתת.
הנדה,בעלערביאינטלקטואלשלברמותומתרכזהוא ;~זהאינן.נעול""חדר

אפשראםיודעאינניבכללפרלי~יr:י·סיטואציהלשקףהיהצדיך ,הרבדיםומטבע.
כלולאליטיים,,פרבנרשאים 7ןע,לנגבלייש;אליתהרריהשמשקףורמאןכיוםלכתוב_ 1

שהפוליטיקהמצרש'יקרףביןאבל .ישראליערביבמרכזומעמיר.הורמאןשכן
 .המרחקפוליטית,,לתנועה·אר•לאיחיארלרגיהתעמולהעשייתלביןממרכיביו,אחד
 . " 'מא;.דב

מסביבתן·שניתק' ·אדם'שלמצברהואסעידשלבדמותוארמיש~שךשמהאמרתי
אתהמחפשקד~ע.אדםשלמצברזהרהגיע.שאליהבחברהאחיזהמצאולא
משפחתובניובקרבבכפרו.חשהואשבההזרותעצמית.להגשמההחותרותו,.זה

בעירזדבכפרו,זדהוא "בחיפהארבתל-אביבהתייסרשבהמהזרותפחרrי:דאינה
 .לא 'לסמדרהעזהאהבתו .מושבואת.קבע-שםבפאדיס,גם·זדוכמרבן'היהודית,

בעיניוסימלהסמדרמפניה.ונמלטנשברולכןהזרות,שלהזאתהחציצהעלגברה.
זאת,שאיפהשלשמרתה.להגתסיכ~ין_~איךכשנרכחלהיקלט,רצה-שברהעולםאת .

ולכןבאיבה,שנקטעהטהורה·-אהבהחיתהזרה i:::אהשנפרד.כפ'יממנהנפרד
יפהחלוםסמדרזדפ~ההזמןממרחקפעם.אףתכבהלאואולינכתהלאשלהבתה

לראות _יזכהשלא'ח.לום-נעוריםהפכהבקומוניזםשאמונתוכפינגתשם,שלא
 \ 'במולדתו.זרותומקררתסכולו,מקרר 'זהר .בהגשמתו

וכאן-.חירותיאחדהתראדםשלדרכובעצםהיא 'עצמיתלהגשמהסעידשלדרכו
 .האישיהfזרפששאלתוהיאבכתיבתיאותיהמעסיקהבשאלהלנגרע .רוצהאני

משותפיםדבריםברומצא"התבהרות"ורמאןלהשאר.ביןהתייחסשמאסאנטרן
חייבאנינעול".''חדרגיבוראל-רחמן.יע:;נדרלסעידדרורי,יעקבהררקאן.לגיברח
 'רצוניכך.על ,לומרדהוהרינילב.להםשמזיישלאדברים ·ליגילה 'גםא.שהרלומד

לעצמאות,יפתו.שאהואנקלעשאליולמצב ,דרורייעקבת·אשהביאשמה 1לומר .
ניתוקון. ?7~ל~רח.ו-עבסיעירהלןשברהמסלולגםבעצםרזה'אישי,לחופש 1

 ,עזיבתוסמדר,אתנטישתו"אל-ארד",ובתנועתנמק"'מהפעילותניתוקומהכפר.''
להצטרףארהפלסטינית,ההתנגדותתנועת pעלהזדהותאי-נכונותו 1הארץאת

מקורר 'הזההמע~רעד 1חייןאורחכלאהדה,רוחששלההאנרכיסטיתלתנועה
 .מטרה,.למוליכהלאזאת.שחתירהאלאאיזVי. .לחופשחסרת.:.ההפוגהבחתירה

יפרש-לח:פחזדה .דוחפתובדידותבדידות,רבה,במירהמשמער,אישישחופשכיורן
כפול,מצררגםזהראבלמצרר,נוצהראםמעגל~קסמים,בני-אנוש.בחברתמוצא
ברהשוכןומצרומעצמו,אותרלהפקיעומנסהעליוהלוחצתהסביבהשלמצרך
להיחלץידו.לאלואיןבמועקה'שרריהואלפ;כך .רתיסכרלאמבהעליוומביא
 ..ממנה
ומרע;דקחבלעלהמהלךזהויות,שתיהנושאעולמות,שניב"ןהקרועחאדם
והופיעב"המעברה",ערדהרפ'עrזראלכתיבה.אותיהמושךזההואתידר,

סיפורי 'ובמרביתנעול"ר"חדרב"התבהדרrך"והופיעוחזרמבגדאד",ב"אזlzעב
הקצירם.

.\ 

 1981ינאור-בפרואר

חשבתילאתחילהזה.בענייןהרבהחי.התלבטלמבנה.בקשראחתמלהרעתה
מי!יךשלישי:בגרףאחדיםפרקיםכתבת;ואמנםראשון.בגרף::~ורמאןאת ·לכתוב
כידtררןאכלהךאשית.הדמותולאהמרכזיות nיר,הדמראחת~יהיהשסעיובורנה
שטרחהדמותממנוולציורכעלילהחלקואתלקפחאני.שעלולנוכחתיכתיבה

אותרלכתובניסיתיאחר-כך ..היהרד'רתדת.הדמוישאדבתרךכדוח-רפאיםהמהלכת
ונעצרתי.אחריםפרקיםכתבתיושרבסמדר,-הואכשהמספרראשןו.בגרף

חששתי .עולמיאינוזכרשערלערבישללנעליולהיכנסמהרתיעהנבעההתלבטותי
לבחרוהחלטתישגמלהעדדבזמןנמשךוהדברלסטיריארטיפירת,מגלישה

זאתכאפשרותהקושיהמספר.פקיד nאתלגיבורולמסוךביותרה~שהבאפשרות
שמלאכתבכךגםאלא ;הגיבורשלעולמולתוך/עמוקלח-דורב~רדךרקלאנעץו

הנדאציה,שלהכלליתהמערכתבאמצעותלחיעשרחצריכהדמותו'שלהעיצוב
הישראלית,החברהשאתלכךבנוסף .ודא~ .חכיבתו,ודרך~גנונובאמצעותכלומד

 ,חייב.אחרות,לים.כמשלו.ראותומנקודתלציירצדיךפעל, .הר~שבההסביבה
שנרצדהמבנהכךמשרם .הדרךכללאורךמלאההזרחותעמולהזדהותהייזיי
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 ,)-9ההסןמפרניה(בטהרכן

ואי-דיברךדיבור 1א.

ניסיוןהיאלהיאמר.'גיתן·זz.אינרלמהביט'ריכ:ידוע \היא·י~ירה]םנ
·~לאמהעללה·ז~תלטניסיון :רנז~מעי-רתי·תהאמירה ·את--לכבו·~ה
פכי;i'מ,אותולכבו·;~'להגיד,לאוגםאותר,להגידכדילהגי,ד.ניתזי

מה ·לכלקה!ה·זzתהיא·ז~ה'זLירהלומרהידר·~זהאיןאותו.תןק-z:ל· '-
הדףריקותת.אראהנראית.וגםבב·דzר,הנ'י~מעח·ז;תיקהלזiיאמר,ניתן·זz.לא·
להגידאול·דzתוקהרצוןבכוחהחתוכותה·ד.:ורות~תראה, ..·ז~יךבושמודפס·

ה·ז;פה ל~-·הספקטרוםגוני-בכללול,כ·ז~אינו·~מהאתהסבורואם ) 1 (ט.·ביי~ק
דבריםלהגידבאיםכ•ך;אנוכיטועה.אתה·קיים,איננוהאמירהכולת.וי

פתאוםאוויר.בוערתכמופינ\מתוךעפיםנעלמ~ם,הםפתאום ·מסריימים
 :הדבריםביןלהפרידבא·זz.הדיבור.סבורהאנימתאחים. ·'~יבםדברינו

ואילובדיבור.דנומחוךרבדהפרידאלוהיםלעצמו.דברדברדיבור-דבר.
לזiד.זהמגעגועיהםאותםגאוללרים,'הדב 'אתלאחד 'באההשירה

i 

'\ 

נגיעהב.

שפגשתים;אנש 'עם'לדברממ·זzיכהאניה·ז;ינהלפנילפעמים ?יודע'אתה
האלהבריםהדאתכי '·יזz,ירהםה_האלברים·ז;הר 1יוצאלפעמים :היום:במיזz,ך

פניםבחדרא.לואפילוברחוב;למיידzהוסתםכךלאובכלללהגי,דאי·אפיזz,ר
 'אחרגייז;ושזהולדיבור.'מעברדיבוראוליהיה·יי~אמרתיומהפנים.אל

אפ·ז~רות'משמיותרחזקמגעליצורקיומו,אתלמשיןz,בו,לגעrוניסיוןהזולת, .
צדיוואיןהאשמה,אויאו·זz.של·י~וועהקריאתזויזz.תהיהרוצהואינניהמליים.
לחדש.לא ·ואפילולהפחידלאלהגעיך,לא ,כלל,להדהיםרוצהאיננילומר,

בי,ש.ירגישומבל:ישיראו,מבלינסתר, 'ממקוםרחוק·ממקוםלגעתרוצהאני
אדם,שמע :ביזz.תיקהשישהקשראתלמסורבאהאניצמה.,עבנגיעהאלא
הנגיעה.מהותאוליוזוהילך.מחכיםהנהלך,מקיזiיביםהנה

- '\ 

 'כולנושלנשמעהבלתי.הקול ..ג.
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שהמבטאמרתיהמדבר.באמצעהאופקאל'מבטכעלהשירהעלפעםחשבתי
הואלראותשניתןכלממנו,ש'נשאררכלנשמע.יזz,איננוקורא,קולהוא

שאידמראיד.:.,אבודהדרובצימאון,·שהולך,מייזz.לוהנחושקשני vההמבט
יתי.מיז~רציותרהחרבה.האדמת 'בתוךהלאה,מלנדברורכיווןאפילולה

ניןהזהבמפגיזz,שם,להיות-האופקאללהגיערצוןכאןיזz.ייזtד,להגי .
עצמךבתוך'אולי :אותםלהפגישכדייפגיזtו,ךשלאוארץשמים :השניים
מי·ד~להבדידותאתבעצםיירתי·צ'מזהיותרהמקיז~ר.הג·ז~רה hאותהיה
 ?זירה z.ל:באמתמאזיןמילו.·~מאזיניםמאמיןאינויז~.המיז~וררדומה .ר..zדי..zדי

לונדמהזאת,עםויחדדבקם 4למאזינ 'במיוחד .אגודאיננוגםהמיזz,ורר
ידאג,לאשאם 1למות-iZביים 1יתקישהיקוםמנתעל·ד~ירתונחוצה·י:~ליקום,
יזלוףואורםהארץ,ואת;:~כוכבים-אתיחבקושה·זz,מייםמנתעליתהפך.

משוררופתוחה;גדולהברגישותבדברייגעודברתאיר,והיי:~מיןz,ו, iעלי
 ?דיהזz,רבה'חה.סיבזוהאידלזולתו.דברבין.תתקייםכזאת·~אהבהכדיכותב

כותביז~הואהעובדהשל .5:כאילומתקיימיםהדבריםלו,מאזיניםאיןאם'גם
העלולתר'ביוהגדול' .כיי:~האסוןהאטום,בעידןפולחני·י~רידזהלמע'~האותם.

לחללאלא.לעצמו,לו.האזנהזראיןלטעות,'לאהאדם.בידינתוןלהתרחיז~
שעליו'אי-דבריםארדבריםממנו 'רי~ומעלו,מאזין·~הואהדברים·י~ניד

 ·ומיי~וכללת.עדינההאזנהמערכתמעיןלו,נראהכולו,עצמו,והחלללכתוב.
לופהזה,דומם-שיח.רדושבו.העדינההדממהעל-לתגובתנולנו,·ד~ומעכולו / '

דדחללבו. 'יזz,כתובמה iלבישפרףהחלל·י~ביןךו·יזz,יחאותוזהולהיי~תיק.,לו
יז~כתובהמיא iiהשירהכילכתוב"עונהשהיאכלובדדךמפרידz..' ,ממיי~יךכמו'

יח.דגםוהמענההקיי~בכתוב,·ד~אינוומה

רלי-אבה.החליםהמגעיםאתרואהראינוהדממה,את·ד~.ומע·ד~אינומיי·ז~
ד,מאולהיותצריך . oמתרחיזz.יאכןשהםמאמידאינו·ו-עליהם,ויידעאינו

מאודלהין.תצוירזמעים. 'l ·הכלשאידהמאת·זאת,ל·~מועכדיחריי~יים
 'יזtאיןמהלהראותתבוארה,השירואה.·~העיןלמזiמעללראותכדיעדינים '.

כל'אדם·מרכר.ישעמרזהשומעת.אוזןכל ,·י~איןמהולהיי~מיע.רואה,עיןכל '
כולנו. 'שלהדומםהקולרא.ה~·יי~לו,ו.קולאתבהיכיר

. . / 

ללאגםקולחרויבררם,בשטף,מונחםסרפדים :ולהשרותלשום-לבכראי ) 1 (
רננךקעיםבריבררם,הרבהנעצריםמשרוויםרונלא.רחבויבררםמראש.הכנה

 ' . .מברכה.שלבשאלהבגמגרם. :בנשימות 'ו
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האחווה 1פולחןהתשיעית'ד.

מהטרקליניםהמוסיקהאתיזtהרציאעצמובטהובןזההיהטועהאינניאם
איננההמרסיקהכיההמונים.של,הקונצרטיםאולמותאלהארמונותבעלישל

היאכוח.ארסגולהבעלייחידיםיי~לחלקםומנתרכושםפרטית,חוריה
באולםהאפשרות.לכולםתינתןרקאםהאrדם,בניבכלהמתרח·ז.z.תחוויה

חוריה,אותהשעהבאותהיחדעובריםבני·אדםהמוני·הגדולהקונצרטים
מאוtדדים.הםבה

מפותלדרךחיפויז~הםהראיז~.רניםהפרקיםיז.z.לושתכל ·התיזtיעיתבסיזנפרנ'יה
אבלחיפוש.שלאחרתאפיי~רותאחר,בסירןהואפרקכלהיחי.דשלונואש

הרבהכךרכלהרבות,חרליז~ותיוביזtל'מוגבלתיכולתולכשלרן.בד;ןהיחיד '
 bהרביעםיחדאבלדעתו.אתמסיחיםברדדהיותועלופחדעצמייםוחמ~ם .

א-דם.יזz.הואמיכלשל-בני-האדםשלדרכםזרכי 'דרך..ומצא·
פתאוםמבוקיזz.ו,אתמצא·~כאילושנדמהאחרהרביעיבפרקמסוייםברגע '

המטרהאלאותומביאאיננומספיק.איננוכלי·;דזנגינהי~ללבדרהצליל
מעברלהגיעכדיאנויזz.ילקולנזקקוהואבה.לגעתלומאפשר-אינו'עצמה,

 ' ("אנא :מוצלחיםהבלתיקרדמים'ה·בסירנותיו-לדחותם ,יז.z.ייזzלצלילים
- 11 •••אלהצליליםלאידידים

כמרבןזאתלכולנו".אוהבאב_ייזtהידz..קרפיםםוהיי~מילכיפת"מבעד 'אל-
אתלמצואליח'ידהמ_אפיי~רהואהיחדכי ..היי~ק~פיםבקולותיההמקהלה·~רה

יזtמילירבילכךמגיעוהיז~יאההישג.-הפיתררןעצמוהואהיחדאר ..פתרונו
האדםבנילכלכולו'.'לעולם"נשיקהמגישהוהמקהלהמחובקיםאדםבני

בתרךנמחק,היח;דאיןהזה-היחדבתוךהעצמים.'לכלהיצוריםלכלנושקים
 .- 'מנישק.הואהיחד
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נפוליוןעלוחלוםהאינדיבידואויזםה.

לערמת·אבל 'הזולת,אלהדרואוברזב~ררגר,·כךכלהארפנת"'תהניכורתופעת
תקופתנו.יז.z.להאדםיז~ירדהירידותאחתהןעצמיים,חיטוטיםגודשזאת

בסגירותהעצמיים,בטירופיםהעצמיים,הצרכיםבגבולותה"אבי"-הצטמצמות
מהאינדיבדיואליזםהנובע'תהליךלינראיתהזוגמדוiו'ההתהזולת.כלפי

 i •יזtהאכזבהלינדמההסאה.אתגדיז.tשהיום'אלאהמערב.תרבותשלההרואי

בתיי~יעיתביטוילידי·זzבאהדברזהראינדיגידדאליסטיתהרואיות.מאותה
 1לנפוליון.'"האררא~קה"שלההקדשהאזרבטהובןקורעכאשרוכבר

 .לכבוי~באנפוליון·כיהלילותבאחדחלמתינפוליון,עלבתיכוןכשלמדתי
מ·ז~ם.וק riרלאוזה ,עכואתכביןz,יי~החי.גרתי).·ז~בו(הכפר·אתאקרית·את

האניזzיםוהריסות..עשןאבקהיההכפרי.'.iדיי~'קט 'אתהרעי·זz.ושלוהתותחים
נידתוהגבוההמיםמגדלבתרןמקלטומצאוורכושםטפםעלמבוהליםנסו

אניגם ..פרויד)גםאוליאואלוהיםרקיודעזאת ? ם.zז·דווקא(למהבכפר.
הייתירכוש.לאילדיםלאדאגהכלביחיתהלאנערה.סתםשם,הייתי
העליזיםהשרדבבגדיהמצביאהגיעוהנההכוביזz.-.שלחוצפתועלכעסמלאת
קמתיאני .הבטן 'בכיווןבגדו ·נתרךת'המכרנסבידר~התיאטרליים,בצעדיו ,שלו

הואבתיכון).אזכבר 'גבוהה(הייתיכתפ:,עדהגיעהואמולו.ועמדתי
איזה'חתנהלמי.דיי~יסתלקוצעקתיבפניולוסטרתיאלי.פניואתהרים
שאמרלינדמה_אמר,מרבדיוקזוכרתאינניחוצפתו.עלדיברתיויכוח.
ואמרתי-לו. 'צחקתילחייליו.הבטחהובאיזוצו-היסטוריבאיזה~ד~ברישהוא

סתםוהואוהאמנות,האנויי~יתהמחשבהחות'התפתהיאההיסטוריהי'זz.עבורי
יקנוהםרוצה,זz.הרא~מההם'ללמכוריכולהואלחייליו,אידz..רלזה.מפריע

ר'הוסיפהחייםונעלם.התקפלנפוליוןהתעוורתי.הזההוויכוחבמהלך .הכל
 ""- 'החדידz.יהירםלקראתלהתנהל
לעולם"הניזtיקהאתבתיזz,יעיתבטהובןמביאהרסנית,הרואיותארתהלערמת
אלימות.ולאמ~זtו-רבטתאנרגיהלאכוח,·~היאהאהבההאחווה-כולו"
פרטביז~יריהם,ממיזtמוצאתאינניהיום,·ב'דz..יוההנפרליונ~םעל·לדברראם

הנחתתע"ילהשתלטנסיובםלהם. it 'הגדולההעצמיתההתפוצצותלרעי!~ '
 !הרעשתוםשעםאלימותא:יתהנפוליון,כמו'כמעט"מפחיד';רעיי~נימרעום
אמנותמעדיפהאנילiנוצרים.פרסומתסיסמאותכמו .;:י·ממ ;ם..:.:י·ורהגםנפסק

אתהננטלת'זר .מאשראחריה,יותרמלאים-חייםלחיותכוחות'י~נותרנת
 'ו~וח.מנוחהאי:דריהם ·Lז'יLז'ויז.ז.יחרורהתעוורותליצור·::באהזוהכוחות.

והאורהצלר.

א'רלחקות(באההיאאיןהנר~ית. hהמצא-יראתלתארמנסהאיננהה·זz.ירה'
מעידהיאיזבלה.בדרכיםהמציאותעם'מתמודדתהיאאותה.להעתיק

כפיחייואתכותבהמיז~ורראיןכך םו.::·.מהמציאות.,שלאחרתה·ז~.תקפות
ואםזק·חלגבישרךכאבלהiכוךמנסההואנהם.לומהפך.העיוור·;הגורל
לטירוף.ומעברלכאבמעבו.להגדירוצההואלזהב.הבוץאתתרצה

ביכולתמאמיןאי'בוודי'הואאבללהיות.רוצה_היהלי 1א 'ןאלכיינאי ?מיסטיקן
שניתןמהכישלו.החי;וכיםהמעמקיםמןהבאנאורלאחריםלהאירהאדם
אחוריאת"וראית :·י~לוהאפלהצדדווקאזהומהאלוהים,לראותלאדם

במע,מקיםילא'אםה, lאלאפלותפניםאדם_היך;,~יפגווהיכןיראו'.'לאופני-
ליצורכנראה, , .ilלנז:ז'עליו·ת-הינאירופניו ל~·היופיואתעצמו.·;לו_הח:~וכים
צללית.לאותהאפלה,אחוריתד~ות.לאותהמתאימההי;.•למהכמעיןבעצמו
 /זהוהאמנות.כנראהזוהיהמאירותהפנים ל::·ניחר·::'אותוהי::.למה,ואותה
היאהאנריזz,ייםמעמקים.בהאפלההאסתטיות.פי,_היךיי;,:.קוראיםמהכנראה
•ב-דואיםהאורהאפלה,שלההזככותעצמם.האלוהיםפניל'אאבלבלבד,ה~לrכ

כולנו.שלהאחתהאמתשלהמאירותהפניםהםםהאלהבחויי~ך,ההולכים
רביםכזאת,אמנותכמעטאיןאבלעצמנו.גבולותכלאתהעוברתהאמת 1

שאפשרמשוררים ·ישאבלשלה-ם.העצמיתבrךיי~יכהאי-ידz..םתקועיםניי::.ארים
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נוטההפרוזהבפרוזה.יותרנדירהדברבשיריהם..אורשלהבזקיםלראות
במלואממשותו, .במל;אהצלם . 'את-וחיפושיוהאדםדמותאתלהביא

 "ארדוסטרייבסקיאצלכךהחשיכה.מלואאתלמתר, itלהי 'ומאבקיוגעגועיו
הממשי..היחידומופיעחישבא 'בחברה·גםניינם·עי-iZ 'סופריםגםרייז~קאפקא.

 'להיותמנסההיא ·כאשריזz..גםובדרכיהבאיכותהשהו'מיש.ה'ד~ירה,אל.ב
שלכלשהואוריבקער, lביותהשפלאתבמדוייקולתארביותרקונקרטית

 ·.גםנמצאזה.ההאוראבלברזלייך.ל it ' "."הפגרהיאמפרוטתדוגמהנצח. 1
גםוכמרבןגינצבורג,אלן.הביטניקלמשורררע~המקולליםאר-it 'ב·ז.:.ירי

פחות.מקולליםכמה·יzלביז~יריהס
באמתצדקקאפקא-iZי L~'ז~בתימסויימתבתקופה ;הפרוזהאללרגעבחזוןאם
וההרסהאלימותכי .הגדולכישרונולמרותל·ז,.:,ריפה,כתבי;את·ז~דןבכך

גבורהיהתהלעשות,רצהאושעשהומהביצירותיו,מדיגדוליםהיוהעצמי
דינןזהוהאדירות.המפלצותאתרוצחיםבמיתולוגיה·ז,.:,הגבוריםכמוגדולה,

' it ובכללהן.לסגוד.לאעליהן,-להתגבר·כוחנווזההלא-מודע,.מפלצותל
 .האכזריתהעונשין""מושבתאפילואנ;שי.חד~וב·ז~למידה .:tיי·דz..נותרבמה,זאת .. ,

האיומההמ:;כונהאתמפעילההיאמעונשיה.עצמהממרקתדבר·ד~לבסופו
לאקאפקאאםתוההאנילפעמים ~עמצההמכונהואתמקימהאתלהרוס
להיכחדרצהוכךמכונה,אותהעם.כתביוואתאדם,אותועםעצמוא'תזיהה
 'האוניםחוסרגםהואביצירותיו,האדם לt:י·המוחלטהאוניםחוסרכתביו.עם

מברורתו iLבק'ו ,יצירותיוכלאתלידz..רוףאפילויכולהואאין .בחייו·ד~לו
 '·זz..יאמרךןכיהיההיצירות.אתלנושהצילה.היאאבלללבנוגעתזאת,לעידz..ות
יז~אצלאומרתהייתי ?לאלוהיהמפלצתיביןהק;רבהבעורומה. :בצדק

איןבאמתהיזz..לילי.כךובשללמפלצתי,האלוהי·ז~להיאהקירבהקאפקא
אוהמענייז~אזגענישה·ז~ה \בן;כצדקתה·אתהוכיחההמכונהאםהכרעה.

להכריע,מהיזz..אין.להאמיןנוטהאניההבחנה.חסרתר·ז~עותהאתהוכיחה
·ז~לו,-הפרוזהקאפקאיז~להסיפורים ·לעומתגדול.עצמימרוקכאןהיה iLו'

כךכלברוריםזאת.ועםעדיניםהםש,לו.היזz..ירההםשלוהפרגמטים
השירה,כסודו"חתוך"קצר·הפרגמנטכילדהי.'אכמעט'יופי·זz..זהובצימצומם,

בבלתי-מודע,נמצאתהזאתבההקירוהאלוהי,.לדמ;ניאיז~רוהיז~קט.הצמצום
כאן,אבלהחיז~וכים.ב-מעמקיםורע,טובביןהפרוד~וברה~ךאיןז~תוהוי'היכן
אפשרותאתשמבטיחמהבת;המעוךהגולמיתבצורתו 'הגרעיןטמון , iכאכנר

ביזz..ירה. oלעתיהמתגשמתהנכספתההזדככות )

דוברונדב
.. 
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נושאיםהםהחדשים.סמלינודו oונתמנתגבשובהיחסית.הקצרההתקופהלמרותמחומריםעבודותהוצגובתל-אביב. 'ג'ףליגלריהשלהקטןחדו .cגכ במקומותמתנוססים .לר~ותםהורגלנוע~ורנו.ואסוציאטיבירגשימטעןכבראיתםהחדשותיצירותיואלההיומלח,אדמה,זpמן.עץ'אבן. :אורגנייםב '
לרא-ומעלציבוריים.באולמותאיקונות~מרותלוייםממוסגריםכשהםמרכזיים, , .אופק,א;ברהםהציירשל . .

ייתכןהאם ?קדושיםם.חפציבהםלרארת--נתחילהאםבכירים.פקידיםל·ששיחם'מוטיביםשילב.בהםיקיר,שמןבציוריבעברנודעאשראופק;
התפתחהליונה,'עכמטרההמדינהוקידושהערצהשלהמעףותתלתפיסהיל i:שבמקמצאשלו,היהודיתחעצמיתהזה;תחיפושקהלו.את'הפעםהפתיעיהודיים,
 \ ' . ~ ?ודגליםסמליםשל 'האלההגםואסוציאטיביסמלימסרהצדפיםאלהעביראשר 1חדשביטויאלהבעבודות

בבiיבור~ותשעורריהנוער,בתנועתמדריךשלו i:מעשעורררב,לא.זמןלפניחומ-מספרים,בעזרתנרמזוקדומיםושבטייםתנ"כייםדימוייםבפש~ותו,זכ-רשים
ם f'והאחר'אהאשמיםא.תלדין""תבע;מחנכיםעקו..זושריםכנסתחבריהישראלית.מהמסורתנשאבוהםכתוניס.פסוקיםארמאולתרים,פרימיטיביים~ליםריס,

 'הרצפזדעלשיראל.דגללהניחהחניכיםנתבקשוישראךית,נוערשבתנועת .לכךהארץ-ובנופיםשבטבעוהאךרגניים .הראשונייםדות 1ב'סונקשורהעתיקה
סמלים.·שלוהשפעתםכוחםעללהתחקותכנראה,המדריךניסהבכך .עליוולדרוךעירבכך .וסימוני-דרךמקיiוח-עץוע"יוסלעיההארץאדמתבאמצעותישראליים,

לנושא.מוק_ע ~iרגש ·יחס.קייםשלגביהםהוכיחהמהחניכים..אחדיםל wגתובתםומחוספסים.·פשוטים .מוחשיים ·בחומריםות\מיסטמשמעויות,בעבודותיואופק
ם~הקשורמטיים·טוריים-דר 6הההאירועים .הסמל 'שלקידוזlןורגת 1ל)לעתיiכ .המגיעעםולהזדהותלנגיעהרצוןומעוררת 6החושיאתהמגרהקרבההצופיםאצלויצר

למנורה .ביחסבעבר-קרהכך .אלהסמליםשלמעמדםלחיזוקסייעוהמד;'חג.בקףם 1 /המףצגיס.
דאזהמנהיגותשליחסהביןמשמעותיהבדלשקייםאלא .הjלניםשבעזובעלתס.הא ?הס~ליםשלהראשוניחם.כרגםנקלטחושיתותרעור-שלכזהמצב.בהאם
 1 \כיום..תנו'מנהיגושלתגובותיהוביןלנושא.רות, hואאלהשאלות ?באמצעותםוהווהרחוקעכלביןקשריווצר.;;לאזעשוי

עלהקפדהתוךי.רוחנטוהרעלשמירה;ביןלחול.קודשביןלהבחיןידעובעברואמ-חומרסמל.~ידליחסבאשר-זאתבתערוכההביקורעקבאצליהתעוררו
 _בכלאסרולפיכךחשייס. 1מחומרלסמליהג:יייחסותובין .היהודי,המ'ונותיאיזםליכולתףובאשרזפסורת..טעונילסמליםלקשרינובאשר·;עםשלתרבותולביןכרת
קודשביןמבחיניםאינםימינך,מנהיגיואילוהאחרונים.של.האלהתםעלוrךקף .?ומנהגיםמניםז,שלפערעללגשראמנותית.·בדרךהמעוצבחומרשל

 .מעשהו.עלריה g9בההגיבועל-כןלחומר.רףז:וביןלאמצעי.ונטרהכיןלחול.שנקלטיםוהםהאדם.שלה~וניברסליתבz:ופיסתועמוק .מעיiגניםרביםסמליםי
כנראהזההיה ..והעםהמדינהבערכיבזלזולוהאשימוהונוער,מדריךשלזתמים iהגרן-הסמליםגםהיו~אלהעמים.שלהק,ולקטיביוזו ri .הiורבותיובמסורותהיכזב
כפיית,.פוליiכית-אידיאמגמ..-הכאןחיתהלאבוודאיאבל .המדריךשלטקטימשג:יגםהורגלנוהאמנסיפציה..מאזבל·א :דית.היהובתרבותשהתאקלמוים !tוהרצולים

 .'בכנסתהעםרי'נבחלטעוןשניסוהזהותלהדגשתשלiכ,םי.מעין .המהווים 'הירלדיים,סמלים .אחרמסוגלוגמלים
הסמליtבשלכוחםאתהו'כיחועליו.הדורכים.בזך 1ותגצפה.הרעלהדגלפריסתאתלחזקטרחו _אשראחרים.ם~עמשלמנהגים·בעקבותנוב)רוואשר .העצמית
הנטיייהאתהמעשה.עלהציבוריותות i:הגתוהוכיחומכך.יותראבל ..החדשיםביטחוןבהעדר .חוץכלפי.בפומביעליהולהודיעפנים.כלפיהקולקטיביתזהותם
בעלתרבותי,,קשר~דמכלמבודדשסמלקרהוכךים,'ימדיכסמליםלהאלהת\הפגניתהחייםכיוון·אתלסמןאלהסמליםו-עזרוסלולה.·בטוחהקיוםודרךלארמי.עצמי

בתקופה .קדושהלדרגתפרדוקסלי.באופןשהעלןהו,לכךזכהמובהק.מדיניאופיהברית.לוחותאו .מגן-דוד ..:...כמוסמליםהתורן-לראשהועלוכך .הלאומיים
 .תופסיםביהדות.הטמוניםהאוניברסלייםהרוחנייםהערכיםונשחקיtכהךלכיםבההתנוססוהמגן-דוד(סמליהיהודית. ·הקולקטיביתזהות.הולסימנילשלטיוהפכו
גנית 1;!והקדי:z-יההאלהה~סויימים, ·צ:בורחו}י i:לפחותכמסתבר.מקומם,אתלאט /הכניסהשעריאתסימנו-הבריתלוחותואילו ,-19הבמאההכנסתבתי .לגגותמעל

- ·.הרוחניתשמשמעדתםדגל.אוקבר .אבןקרקע.פיסתשל-יםיעצמשל ' 'ןגובהוהועלוהקשרמכלהוצאואלהסמלים .החדשיםהתפילהלבתיהמפוארים
 • ( .מכברזהאלהלחוגים 'אבדההרחבה . .רבות.מניאחתפלוגהכביכול~זהותמנתעלה.מתנוססדגלשל

, / 1 
ו:ולי-דתייםחברתיים.אירועיםת~מהצטברהרו.שנתם'הסמליייצרוהדורותבמשך
 .חייםואורחאמונותחכמים,הגות ,הספוגחדש,מטען.צברופעםומדי .ר~ף .טייס

מרפש-אידיא.ותבטאף.שלמרותוחזוlויתחושיתכמציאותהעםלתרבות'חדרוהם
. 1 

בעלמוחשישאובייקטהיהנראהכאשרפעם.מדי .רבהמשמעותבעלותטוח
משמרעללעמודישראלחכמינתעוררולמקודש.להפוךעשויחזק.סמלימטען

אתהאפשרככללצמצםמנתעלהגבלותrווהגבילאיסוריםאסרוהמונותיאיזם.
ממשית.זרהועבודה'אלילותשלסכנהאיחה'הנושאתולצורה,לחומרההערצה

הזהבמנדוף· :;לכךמעניינתדוגמהלשמש'יכולהקנים,שבעתמנורתלסמלהיחס .
הראשונותכמאותהפכההמקדשובבית .במשכן.פולחניאובייקטשמשהאשר

כךועוצמתה.תפוצתהכמידתהעם.בקרברבהעצמהבעללסמלהחורנ~ן,שלאחר .
 .ומקודשנערץכאובייקטכנתה,סגדלה.

בעקביותוושילובההמנורה.שלה,ולגילופלציורהשבמקביל 'זזיפואפלאיילא
עיצובהאתהאוסרתהלכה'התלמודחכמיזןוקקועתיקים.ה'הכנסת 'בתיבעיטור·

כבעלתלעצבההיהמותר' . dהנחיותיהלפיהמקדש.שבביתרה_ה~נובדוגמת
ובמתכות.בזהבמשימוששימנעוךובתנאבלבד. ,קניםשמוכהאושישהחמשה.
בפסי-קנ~ם.שבעהבעלותמנורותמאותעתבאותהוגולפוצויירו .האיסורלמרות

סמלזההיהבדרכים.סלעים 'ועל-גביבקב:רים,כלים.על; ..בבתי-כנסתפות fרצפסי
עדשיוכלהקפידו .עם-ז~תבו.מוש;מהשלהימנע i:הייכוללאשהעםעוצמהבעל
 .לחפ-לדמותעשויאשרתלת-ממדילחפץלדמותולא jVוכןממr:יכתו_ליוצקשלא
כאשר ,;ןפוכה'בהגזמהאף ..זהירותלשםנהגו ,זובנקףדה .אליליםעובדילשציהם
אותהומתוךמידה(באותה'מ;טב'עהיהבהןהפסיפסרצפותעלכנראהדרכף

מצוייםהיואשרהשופר.כמוהאחריםהמקדשמלי'סעלאףאזדרכוסיבה.
לנטיות nלאמביוטובהדוגמההנה·למנודה.זו.התייחסות .אלה)פסיפסבמשטחי
התרבלתיתבמערכתחשובמקוםבעל-דגיסאמחד-הסמלשלבכוחוהט,מונה

שלמסככהעליור 9השרנמוך""פרופילעל.ב.- 'א pגיומאידך ;גווניה_כלעל
 . . .יתרה.קדושה
לשער·נאנטיתיזזיi(בעיקרהעבר 'ממסורות'המנורהאתשאבה .שראל'מדינת-י
מדינית.זהותשללסמל-שלטבעיקרוהפכה ,מהקשרההוצאהשזואלאטיטוס),

 ..עלכהודעהבסמלנאחזואשר .ה'אמנסיפציהיהדוישלדרכם 'אתהמשכנו'בכך
אףכמותם.חיו.בתוכם 'אשרהנוצריםמעשיאתבכךבחקותם'וזהותם,קיומם

אואי~וד'סמדינות,שללסמליהןשווה-ערךלסמליתה ryזקוקה .מדיכת-יyנראל
אחרות.חברות

.. 

SZYMON KOBYLINSK!,; 

 .וארשהו"שפ<לקי','מתוך jקובילינסקישימון

 z ~מס'וו'עתון



יוכלן-חנ

רקעישאיןלצנימךראת

תסנהםאקלזה

חתמיתונגהיונס rאו

ש~יס.אין-מולעינו
האנשיםלכתאלצעמךראת

ההווהמלןחיים

החיפושיות,פירוקלאחרלבדולנרןג'וןשהוציאהשני,תקליט [נ]
ברעיון"השתעשעות"ש'עניינה _"הפילוסופית"תורתוצית.תמ _מופיעהב

בר-קיום.שאינו

שלוהביאוגרפיהמתוךואףמתקליטיו,מכתביו,עולהזו"תורה"י '
ב-וחבירושהואערכים.במהפכת.ה~אופייכתתקופהרקעעלשהתפתחה

 .קטליזטורלהשמשוה"חיפושיות"להקת

כללידעהלאאשרזו,·מופלאהשבחבורהוהפילוסוףהאידיאליסטהיהלנוןג'והןן
הובעהבשיריהםאךשירים.וכתבוזק,ע'רגידלו"פשוט"הםהגות.-עשיסוקה

להשחיתהקיומיות ,עסקהשבהםובכוש~יםבגישתהביותר,פשוטהקיומיות
המלה.ל.~·המקובל.במובןפילוסופיהחיתהלאאםגם.פילוסופית,עוצמה

 .ועלאבניםעלולילה,יוםעלוירח,שמשעל ;יומיומייםכרשאיםעלשרוהם
 ·-המקובלת 'והליריתהרומנטיתבדרךלאזאת,וכל ~בעיותיהםועלאנשיםעל ·עצים.

 " A DA Y IN THE LIFE "השירעלראשונית.ובשפהאמצעיבלתיבאופןאלא
פרושחיהמייל"ה"דייליכשעיתוןזהשירחיברתי :שולייםערת.בהלנןואומר

שהםאיךאו ;ומרחוק''מקרובאוכקצרה''חדשותבמדודופתוחהפסנתרעל .לפני
מהפכה.כפירושחיתהזו " ...זהלמרורקוראים

האדםשמרדאמר,קאמי .במלחמהלכרןדאהבעולםהעיקריותהעוולותאחתאת .

 .תבונההעדרונגד-הצדקיאנגדהרצח,נגרהמווrי.נגדקי;מו,תיפלותנגדהוא
 " W )-ו RLDלשירשולייםבהעדת .אלהלכלביטויהמלחמהבמושגדאהלנוןג'והן

" WITHOUT LOVE בנוישכן·כמואך ,היטלרישמאיתנואחד"בכלאומר:הוא

משידיו(אחדאחת?"פעם-י\לשלוםהזדמנותלתתלאלמהאזושלום.אהבה

בה~ש-"הסיפור :הנקי::ראילדיםשירלוישלשלום").צ'אנסתנו;,-המפורסמים
כפזמוןיבעליזותם'יהילד 'שריםשבו ,ביותררצינישירזהוביל".לו.בגגשלכםי
ספרביל.בכגלו"חי,מסויימת:חיההריגתעלמסופרשבובית,.כללאחוי mח

עונהכךעלפשע.לאזחלהדוגאםהילדיםשואלים-האחרון 'בבית "?.הרגתמה
ג'והן:אומרזהלשירובהערה "אכזרי.באופןעליךמביטההחיהאם"לא :האם

מהמלכה,הכבודתואראת .לקבלש;דסכמכוזהנגדטועניםאשררב:ם."אנשי~
שלגואתקיבלג-ואנואדם.בניהריגתעבורבמלחמה.גבורהעבורשלהםאתקבלו
מהם".יותרלכבודזכאיםאגו ,לדעתי .אחריםארסבניידור i::עבוד

האחרוןמתקליטובשירביטוילידי:באג'והןאצל '~פציפיזםביותר.החזקהביטוי'

 " don't wanna be ;i soldier mama, 1 don't wanna die 1 ",:הנקאר

-למותרצוהאיניאמא,חייל, .להיותרצוהאל'אניובבן
לעוףרוצהאיניאמא,מאלך'להיותרצוהאלנאיובכן

לבכותרצוהאיניאמא,כישלון,היות.לרצוהאלאניובב.ו
-למותרצוהאיניאמא,חייל,להיותרצוהאלאניובבן
לא.הולא,הואל,הו

לבבותרצוה 'איניאמא,עשיר'להיותרצוהאלאניובבן
עלוףרצוהאיניאמא,עני'להיותרצ1האלאניובבן
לשקררצוהאיניאמא, ,עורן-דיןלהויתרצוהאלנאיובבן

למותרצוהאיניאמא,.חייל,להיותרצוהאלאניובבן

r 

 'למותרצוהאיניאמא, ,קבצןלהיותרצוהאלאניובבן
לעוףרצוהאיניאמא, ,עכשיו .-גנבלהיותרצוהאלאינובכן

לבכותרצוהאיניאמא,יאש-כנסיה,להיותרצוהאלאניובבן

למותרצוהאיניאמא,חייל,להיותרצוהאלאניובבן

 ' ..לאהולא,הואל,הו

J 

-כןעליתר .אמוןבהאיןן rלג'יאךמוסכמותיה.פרעון.אתדורשתהחבהר
המסיוגדיות,האשליותשלה.המתוקההחיצוניותנגדוטועןחשדבהמטילהוא
בדבירם.הטמון'הבסיסיהעוולת'אלהחביאמצליחותלאלמעשהאשד

 1981-פברוארינורא

 M.הזדמנרלתJרלאלמה
 ·אחת.םעםי-לשלדם·

 :לגוןג'והןאומרהשני)(תקליטו " CRIPPLED INSIDE "בשיו

עמיל.ללוובשענןלתאלהרביקיכול"התא

 .למדינחמדלוהיראתועשרךאתלסרקילוכהתא
חיךומאוחריפניךתאלהחיבאילוכתאה

-והאו .להחיבא,ילוכאינךארחדרב.
 .ותבןכ.נכהאתהאבשר
 .נפיךתאלוצעובסמכהללובשילוכתאה
 .אנושיכזגעעצךמלכנותילוכאהת
עוניבה.צאוורןולענובילוכהתא
- .והאו ,להתסירתולכלאארחדבר

 .ווםןכנכההנןאבשר
המוננים.לושירלכסניהלכלתיכלואהת

/ 

 .עוריצבעעפ"יואיתלtנשטוילוכאהת
 .מךתודעבשרקלחיות _ילוכהתא
להתסירילקאינךארחדבר

' 

בכותן".נכהאתהשאבר

 : " GIMME SOME TRUTH ''בשירלדאותאפשראלהלדבריויותרעזביטוי
היטבוארוזיםמתחסדיםצבועים.מאנשיםדבריםמלשמועועייףחולה"אני

אמת.מעטליתגו .רק .אמתזורוצהשאגימהכל .צר·ובאופקקצרהבמירה
המכל .חזירראשובעליפסיכוטייםנאררוטייס.פוליטיקאיםדבירלקרואנלאיתי
אמת.""'מעט'ליתנודק .אמתזררוצהשאני
צמחשממנההחברהאת-לגוןמתקיף ~ wס RKING CLASS HERO "בשיר

אתלומרהיוםהואיכוללהוהורותומעמדו,עושרופדtכומו,אתלונתנהאושר .
הוא-בתקליטומופיעהשיר .ג;בורהכביכולשהואהחברה,אתבקד.מהואדברו.
-זמןלךניתןשלאכךע"יקטןש~שתדגלךגוד-מיםהסהיולודך"?רגע :שןר

זההפועליםמעמדגיבורכאפס.עצמךמרגישאתה .גדולכהשהכאבעידלכלום.
שונאיםהסבביה"ס.אותךומכיםבביתלךמכאיביםהס ...משהרלהיותבאמת
תוכללאתשתגעלאשנפשךעד .טיפשמביזםהםאך'פיקח.אתהאםאותך

בךשחרשואחדי ...משהובאמתזההפועליםמעמדגיבור .חוקיהםאחר'לעקוב
~מלא,אינךוכשאתהקאדיירה,איזושתתפוסממךמצפיםהסשגהעשריםבמשך

זההפועליםמעמדגיבור .בפחדמתמלאאתה-הפונקציהאתלמעשה,
כהשאתהחושבואתה T.N.T .סקס,דת,ע"י-מסומםאותךמחזיקים ...משהו

מעמדגיבוראופק.צרפלחעדייןאiירה-מבחיןשאניככלאךוחופשי,פיקח
 " ...משהרלהיותבאמתזההפועלים .

הקיימת riהחבר ·עלביקורתואתג'והןמביע " l'M ONLY SLEEPING "בשיר
אנייומי'אתתרעילאלמשנתי'אותיתעיר"אל ~מהחייםעצמו"גיtכרול"ע"י

החברהאתהכלל,אתמבקרהואהכללמןעצמובהוצאתמכאן.",הרחקנמצא

המצבהעולם.תום ;העולםעלניטשהשללהשקפתוהקשרבולטומנהגיה.

חובה-מושגילטבעו, .לעצמואדםשלהציותמערכים.נקיכשחראלשוהטעבי
 ~עצמינגדשבאדםהאינסטינקטיםאתהמפנימההחברהפעולתוכן .ומצפוןזכות

גיטשיא-ערכים .החברההיאמיטשה) 1גי(אצלהרטוריתוהשאלהכקובעתהחכרה
מכךהישירההמסקנה .לנוןשלעולמווהשקפתשתו.גיבבסיס~מצאיםאלהכייס
בניגודולטבעו,לןצמוהציותבלבד.ובעצומתובעצמווהאמונההתבודדותו-

תקליטומתוך " HOLD ON "בשירוכב;זוגישהמבטאלגוןהחברה.,לחוקי'
שצירך.כפי'להיותהולךזהמעמד.ה~זקג'והןג'והן.מעמ,ד"החזק :הראשןו

אמוררקבלעדיך'אחרואיןעצמךעםאתהכאשר .במאבקלנצחהולךאתה
 . .מעמדלהחזיקלעצמך·

עצמואתמעמידהואמולואשרבעולם.אמונתולחוסרביותרהחריףהביטויאת

"אלו- .:הראשוןתקליטומתוך " GOD "בשירלראותאפשרבעצמו,אמןנתוואת
מושגהנואלוהים .שניתאחזורכאבנו.את bמודדיאגופיושעלמושגהנוהים

בתנ"ך.מאמ-יןלאאני ...בקסמקמאמיןלאאני .כאבבואתמודדיםאגופיושעל
מ~מיןלאאניבקנדי.מאמיןלאאניבישו.מאמיןלא~ניבהיטלר.זנאמיןלאאני

במלכים.מאמיןלאאני .ביוגהמאמיןלאאניבמנטרה.מאמיןלאאני .בכרוחה
לאאנידילן).(ברבבצימרמןמאמיןלאאכי(פוסלי).באל~סמאמיןלאאני

 .נגמר"החלום .המציאותוזו .ואנייוקר .י;רקמאמיןאני ." BEATLES "-במאמין

המפרשהוא .האידיאלהואהאדםכיניטשהשל.קביעתופהעולהטבעיבהקשר
 :מלאכותיהואהאלמושג ,לעומתוטהור.אנושיפדיוהואשהםכמותהחייםאת

 .העולםאתנשחררזובדרך{רקאחריותו,אתומכחישיםלאלוהיםמתכחשים"אנו
האמונההעדראת'יהפוךדם.שאבתנאיכן.במשהו?להאמיןבליאדםהיחיה

 :סארטרואצלזהה"..ראשונירגשמתוךובשמחהבכאביחיזz?כךלמתודה.
היאזושאיפה .אללהיותהתשוקהשביסודויצודלהיותהיאהאדםשל"שאיפתו

לפחות,או,האקזיסטנציאליסטי,מצבואתלחיותיכול.הואשבהןהד,כיםאחת
למע·האדםשלהמוחלטתאחריותואתסארטרמבסס(כזכור,להגשמתו'.'לשאוף

 .אלוהים>.לל'אבעולםשיו
התפיסהעפ"ילשמוחגגה .לנוןבג'והןלראותאיןכילומרישושובשוב

בציירתוהןואשר ;רבבכוחיצירתואתהמב~עופייטן'משרדואלאהמקובלת,
שקרמופילוסופיםשלרעיונותיהםעלהנשענתפילוסופיהגלומ.הה:;נעתךבכוחוהן

 •הוא. .לתקופתוהשייכיםחברתיים .מישקעיםועלתקופתםמבחינת ·לו
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סומקררוני.ראילן

סמורטםפופ

ה.בערבמתיפחותכשהג~טרותעכשיו

[l!] סיומהמזסיימתבמידההםלנוןנג•וןן'צ•פמדיווידמארקשירההכדוריםמשת
השלום"פילוסופייתעלהאקדחשלהפילוסופייה"ניצחוןרק~להאיןתקרהפ.'של.ח·

היפה,מןנ!"לקמאדמדויקותיריותהןאלה ,,בריטי) 'עיתונאיזאתשהגדור(כפי

לנוןשלהדורזהו .שלםדורשל-קלית~המוסבביוגרפיהשהיהללב,והנרגעהעצוב

(השירהמעצבןלנוןשלסיכוי"),לשלום("תונחא iהמלנוןשלארכו,·וירקולנרןלשוהחיפוישות,

ייבג•וליה".אובחיים"ניייוםהמרגשלנוןשלר iלכ""להדומערבמקונטי)פוללעחמינןיט

אתלונןידעהקצבייםבשיריו .שלוהמידהחוש.מסוימתבמידה ?לנוןג~וןשלהסקםז:יסדרמרה

מיותךת.לרגש(נתלנוןכגררלא _והרגישיםהשקטיםובשיריםשומעיו,שלוההאזנהנהשימהוארן

בשירהובילו.כשלונלרקודהיהאפשרוכןשלו'מרסיקלית_ההטריטוריהגנרלמהוהיטבידעלנרן

שהניאiוהקסטותבטייפשהבטריותלומרמישהייכלהרכןשם",עומדתייראיתיהכמרמאדוסרע

-לן".ליידמיירמשמעיהרקגנמרורנלאיהב

מתיפחתשלישהגיטה"מתישנקראכפלאשיריש-חביפושיותאחרהאריסרו-חבר?ג•ררג ..זהו
שללזכרויתייפחומטאפורירתגיטרותוהרבהףמשיותגיטרותשהרבהצוידאוליעוכשיודעבהנ•,י

 •. • .להספ~קיהוה~פשראיהזאתהמגניהנ,ואתלונן,

/ 

*' 

נטהטלבאהשחורים 'שלחלילה

תחנת ~ " 96"רוקקהיספאל "' J"אומאבולםןנודר < i:סט<~לההוהעפשפל<גשסע 1וו ,,
ן-סטופ,_נוכמעטשודרורכזו-סטיני ·:זיאוירהאתל•חמםאטלכטהשלהמרסיקה

ובכדינפרט.ורכזוועלבכלל,ה'וגאימוסיקתעלדיברומוסיקליםפשרנים

אטלנט;ןשליטיהחליטוהרוקאוהבישלשמחתםבתחוםישארלאשהאירוע

 .כטד.אזרוחתלוונדרהלעניק

אידא-תפאורההיוכושים)היו(שרובםהאנשיםאלףועשריםהזמרותארבעהגננים,שתעתונאך,

כףמוחאומפוחית,קלידיםלעמגנןשר,שלו,הקהלאתחשהוארובדו.של.המזנקתלאנרגיה ·לית

הדגרנודעת.לא,דתשלחקוד ת>:~שרורכזוילו.כאמיסטי,משהוישהקהלעםשלובקשרורודק.

שתיכאשרההלבשה,חדריעדלשירוהמשיךה bהבמןירדוונדרכאשרההופעהבסוףאיפלולבט

פיונכאלiרמעמדיםשלוהעצביםהמתחנזימזום.שירתואתליוואותושאבטחוהשוטריםרשרות

 .ונזנקלאושרמרקמסתא

הרגעואכן, . pהמקומייהפופעיתואנילמחרתכתבויי'באלטנטההשחורים }שלהלילההיהייזה

אתשר 'איתוויחדהרגאי)מוסיקאי(ו?גדולימוליברבאתרוכזו.rיציגכאשרהיההבופהעהרמגש
יימסטראתהשנייםשרוכאשרמכן,ולאחר .קינג.לותר .למרטירהמוק;דששהירשמחייהודלתיום,"

מולישכובעדטזה'באקסרוקדוהחלהפסנתראתרוכזו bפאתעזבורכזו),שלהחן~(שירוסלנטריי
 • .מכשף-השבט •שלתכונותלוךנדר , iהיאלהברגעיםבכתפיו.אלחוזהיהאנץל

... 

לתחום,מחוץרוק
ווי.מרקי.ר,אמ 'כה

-עולםשלהתורןהפרובלמטיהילד-רב~ה.במידהיכר"קוויך",להקתלן.סרימקרייי'רדי~cפכ (
מחוהמרחבהיאקרקסיות,להופעותלהקתואתמרקיוריגוררעליההבמה, .הרוק

אחרות.פניםלהצגתטובמדיוםהםהאמריקאיםהפופ.ועתואניעבורו,קטן-

שטן,אניהבמהעלנכון,זה .מפלצתשאניחושבים"אנשיםעצמועלמעידמרקיורי

שייקוכצרטבכן~צדיקהואשלוהבמההועפתאתסוציאלי"-מקרהבדיוקלאאניהרגיליםובחיים

בגללמיכל'יליזהשלגדול"מעריץהואולכןתיאטרלי",אירועזהותקליטשלחיההצגהלאזה

מתלבשבהופעהאני"כיבגדיומשוכיםגםולכןשלה",והאנרגיה •_ב•קברטשיריהשלההגשהצררת

להחגיי.גכדי

וזרקרוח ~במצבהיההמתופףרוגראחד"לילהמרקיררימספרבהופעהשקרהנעיםלאמקרהולע

 .למותיייכולנהייתבמקצת,'אותיפיסספזהמהבמה,שולהארוריםהתופיםאת

והואואופרהרוקשלסגנוןלשלבהיודעביותרמרכי1tרמוסיקאיהואמרקיוריפרדיזאת,ולמרות

 •תועפה.שללמעמד•ערד-להקה"שלממעמד"'קוויוייאתשהפן
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טרגר

ושאגנו.קפצנו ·איו .שלנוהביתבנייתיום-מכול'המאושרהיוםהגיעבסוף'ל
עקבנוחוסר-סבלנותובכמהומלט.ים iלבלבנאיםלהגיש 'הורשינוכאשדמשמחה

 'כאשדאךשזרה.אח'ושרדהלבנה.'א,זזדלבנהומתרוממיםההולכים /הקידוrןאחד
והדיזנטריה.הקדחת'מחלתידיעלאבילפתעהוכרעלגג.פרטהכול.הסתיים

הלךהוא .עזרלאדברשוםאבל .עי°מנומצויותשהיובתרופותלהשקותוניסינו '
אמינתייאשהוכאשדלנו.הק:וובהבסביבהנמצאלארופאכלויותר.יותרונחלש
וללכתערבי.ילדעימהלקחתערביה.אשהבגדיעליהלשיםהחליטהממצבו,

דנה.הסתכנותבבחינתזוחלונההיתהימיםבאותםא.-דופלהביאליפו

הבטיחה'אמא ·החולה.עללהשגיחהעדב,יההמשרתתעםן.נשאךנהילדים.אנו,
 _הרזההתחיל ..והואאבישלמצבוהודעהערבלקראת "אבלהשקיעזf.לפני_לחזור
השדכיקבעהעוויתותיואתתה l'tודצעקוz;י:ואתהמשרתתשמעהכאשדמחום.

שעהשלמדחק-הכפראלללכתפנתהחזרה,לאעדייןשאמיוכיורן ;בונכנס
 \לומדיכולתילאלו.ויירפאהשד,אתממנושיגדשאדםלהביאכדי-הליכה
בלגימותמיםולהשקותוק~ות·מטליותמצ~ועללהניחוהמשכתיבכיתידקדבר.

לנר.היולאאחדותתרופות .לכתהלפניליהודתה-שאמיכפ~קטנות.
עליפקדהוא :כליאיזהעימדשנשאאדםעםהמש'דתתהופיעהשעותשלושאחדי
וכאשד-עדייןהתגודדנובראוהלשלאגף'מאותואו-"החדר"מןלצאת
שאםהזמןכלטענההיא .עימינאבקתכשהיאבכוח.האשהאותיהוציאהסדנתי,

את .וסגדהבחוץאותיהניחהכךלגופי.ייכנסאבי,מייצאאשד ~;;שיבפנים.אשאר
קטןתנודהחדרבאמצעמעמידיםהםכ-יצדודאיתיהסדקדדךתי.הצצה..המחיצ

אביאתכ~סואחד :המיטהשפתאלאותוהק.דיבם i:אשבווהעלופחמים.מל~
עשןבים. wעמיניפיזרוולבסוףחליל;-ן.יידלקשל~ך'כלסדרו.דואגים .בסרין

אחדי 'הפתח,אתאחריהםסוגדיםהחוצ.ה,לצאת 'מיהרווהםהחדראתמילאף'חדי'
"עכשיו :למשרתתלוחשכשהואהתנוראתופינהפנימההאישנכנסשעהחצי

ענני;-בשלאבלהחדר,אלבי .דוחיע~דכלפרצתינדדם."הואבסדר.הכל
להסתנן'צחאויייל nהלאט-לאטיק .המיטהאליייליפלס.ל~תקש'תיהקטורת

ורגוע.ש.'ליוישןאביגםכיהבחנתינינוחה.הדגשתי ~החדראתטיהד,ו"הדלתדדך 1
- 'ושומרת.משגיחהלדגליו,נתיישבתיואז

שאת-א;תיומנערתעליעומדתאמא-הואמכן-לאחדזוכרתשאנימהכל
1 

פשוטואניאבאכי .לשון \בכל 'להלהסבירמנסההערביהרופא-בעודודו'.ע
מה 'לנרהודה .גםהואלמוטב.נחזורמהדהוקל •העשןבשלמעולפיםנמצאנו,

כפיהתאוששא-מנםאביוהלך.ו_דן.חנאתעודד ..תרופות.כמהחשאיידת..לעש
ונiערהבאים.הימיםבמשךלחלותהחלואחדיםאנשיםאבלהרופא.שהבטיח
שבאביהבריאו.ושםליפו,הועבדואלהאנשים .כולנולבאתמילאווחרדה

- ' j .השבועבסוףכבדלכוr;דותיו

ובהי-הערכי.שלעזרתואתביקשז~ראהרגליים.עלילקרס-היה ·יכולשאביברגע
 1ברלהתגורר'עברנוכולנו .שלנוהחדשבביתעיניובמולחזותהלךעליושענו

שהואאמדאביאבלהבוץ","בית'בשםשלנולביתקראתישבועות.מספראחדי
 .משישארמוןכלפניעלכזה.בוץבביתלחיותמבכד
עלזהביתהיהניצבעדייז ',שניםמספרלפניהאחרונה,בפעםשםביקרתיכאשד
אותוליולשמורפיה.יפהמשוכהסביבולהקיםהוארוצהשהייתיכל .עומדו

שלזכרת.מזושהדי .מלבדילאישדבראומדתאינהזומזכרת ,אמנםכמזכרת.
שלמילדותהראשוניםעצבונותושלראשונותשמחותשלראשוניםמאבקים
 •המאושרת. .שליומילדותימושבה
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לךישקרמהכל rבפהדלק"ג soלשחץי-·פלולת
 \ , ..לא-קראויםאורחיםלבין

דב·בחירןרהבטחמבעלרדהלת,אוךרלכלפלדהמוטות
הפלהד.משקוף'תךוואלדדצים-4למוטות 6הנעוץ
טלסקופיתבעיניתרמצדיירתרערזz,ו,חרםמבדדותפללדת
בצורתהניכירםאינםאלהכלהצרפה.אלומעצור

ערלמשפחתךעלהיטביגנוהםאךפללדת,לשהאלגנ~ית
 ".אלירלומדלאחדיםחניקורם.אחתשעחיופהרכשוך.

ר:'להתקשנאוהזמנותלפריטם
קרים) 4 ( 04 • 725111טל.חיפה, * 1 .

 067.92969 20024טל.*טבריה,
קרים)' S { 03 " 844145טל.יב,·תל·אנ * 053 " 34688טל.*השרןו,
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אנרגטיבמבנהואמה·הפ )
תקשורת 'של/

פלועודד·

הרכבה.,לתפקדיה,בא·זtרנקודותמספרלזרוקזומסה ל:.:·~ביינה /.
תחילתכיום.בפואמההגלומותה·:~ונותוהאפ~':!רויותפעולתהאורחע-.

 \ . .ה·:.:מרנים.·::גרת

העניין"שלקהיהקינטיא.
לסרן.אוצ'רלסהאמריקניוהתאורטיקןהמ:.:זררר ל~·קביעתואתנקבלאם

הןהמדוברכימכךלהביןי'זZ t: 'הריא"'אנרגיה, l"גו'כיכבנה רי!:''האתהרואה
מכאןהמאזין).אוהקורא(אליחרורה zוב·רר)כהמי.:~(מןאנרגיה·בקליטת
נמיי:~ןהואהנייר.על 1האהרונרה·:~ורההנחתעםמסתייםאיננו רי:.:·ה:.:·

כלומר,בקורא.היתקלותועםבאובת)ונתחיל ,מסד~ימיםיוצרים(ולטענת
-הקורא .לt.ז'רחוזובתודעתו ,יוtז'חרלביןבינוהחיכוך·~מתחילברגע
ע"יאלאאמנותאיןכי ,סארטר ל~:·להנחתו .נוסףאי·::.ורהמהווהקביעה
ומאזינים,קוראים ל~-·סופיאיןספרימהואדולת"':ה~-·ן'כיוו ;חזדלתולמען

פוסקת.בלתיזרימה לt.ז·תהליךהיאה·ן.יר,זהקרהמובה,פ·ב.היציוהרי
בלתיועומקרוחבאורך,בעלצורני·ם 1י iכמ-היאה,זלצוררהפואמה,
מ~וחדת.עוצמהובעלמס~בךאנרגטי,מבנהפוטנציאליבאורח-·:.:גותיים

אטיים,.תימאלמנטיםלנצלאנה·והפי:~ל \iב"כולתי'זtנהינ·.:~ה·:~נראהכפי
פואטיטקסטלהוות·:..תפסיקאלבזהוהפרמןהלקוחיםנייםווסגנם.צררניי

הזרימהמערכיאתלגווןאמהוהפי~ל·באפ·~רותהי~כןיכו r; ;'דברלכל
נארא·עוצמהבמרכיבינכון ~ז·· 1יונ~·באמצעותה':!.וניםהאסתטייםוהחי·י:~ה

צרופה.ליריקה ל~:·עומקמערכיעםיחדוקוו~ם·:~טוחיםטיביים
·סטרוקטורותלתתביחסהפיזי·קצביביסוד 'לה·~תמ'זLבידהניתןכןכמו

 fiבנייתלצורךהנחוציםביותרהטבעייםסיקאלייםוהמה iהעבוצבי 1ולמל
נדבכישללאלווקודמיםעמוקיםברבדים·:~.תחילהסית~בסמוניקציה iק ל:.:י·

 . ' .והלוגיקה.הל·:~ון
 .כמבנההפואמהשללהצבתהדעתי, '·לעניותיחד,לתרוםע·דzויים,אלהכל

 ·מקצב,מלה,מבנה,צבא,.יע.לעצומותאפשריותכויותףא,געלגבוהאנרגטי ..
מיין;ת.ותק·דzורתמרסיקה

 .-הפיזייםם,יהאלמנטנ.

"נהמה".בשםשלוהידועותהפואמותלאחתגיגסנורגאלןקראלחרבםלא
של-כמערךונה,-z-וברא·ברא·ד.:.הפואמה,את .הוכציגהטבעית ה:.:-··~לפנינו

ארוכות,ימה iנ·קבוצות ל,;-·םיבורריים jפו·גיסודות·ג,ם ,זיולוגית~פה·עב-ח'
הבטןבאזור·לחצים . 1 ·כך;בערךהואהיצירהבתהליךהפעולותסדר ר.::·אכ

אנכיתזרימה ...... 2 .):.:י·מ.::·היכקלעתאוקרם~מפטיסהקרויההעצבים(במערכת
מוחיותתגובומ תר:·ר~::הפעלת . 3הפה.אלהב'י:.:.יינחוקנההחזהדרך

והמליםההברותפליטת . 4מ;לו.לוי~ם.כיםלונער-ףרהגמקצב~אתגונתהמחר·
 . 'הרו·::.יכת.הידאלהפהדרךהנהגות .

קצבייםגו·~יםכרוי;,ריי:.:.רתעם.עבורה-li"l 'יכורכבתהליך ,איפדאלפנדנו,
עבד:+אםגינסבורג לא.:.:י·נ:.:·כמדוע,נביןכעת ;םיכלי ,z:יומ~ם .z:תר·םףהבונ

מדויק,זה"אין :כךענה ·,קלאסירתמ'זtקל jןן'יהין-עם r ·~:·~·-זק,;ןנ '·'ב"נהמה
"עובד'.'אניאתםהיכקצבים ל::·טכניח iניתלעודךהתייז::ב:ת~לאמעולם

לדקטילים.ומתקרביםתריכביםידיווניים,לי;ו·::קל•ם·טים 1נהם Z' 'לוודאי'ב 1קך_'
לדקטיליס."נוטה'האמריקני'::.הדיבורפעםצייןךיליאמס-סוקארלויליאם

מתיישביםו"קדיש"''נהמה" ל.:.:·ייי:כיםומסלקים iד 2 ' ,פניםכללעלוימר,ניתן
הייתילאזאת,\עםיחדאנגליים.דווקאלאוקלאסיים,•ם,ונקצבעםבבירור
לארבכן,סיות..קלא לק~:-·מיחידותעם'"ב.כדתי"אלופואינות ית.:.:י·ב;·אומר

ההבדלאימפולסים.כתבתילאיזtלי.העצבייםים.סולהא~וכפעםבאו:כת .עבדתי
מראשמוגדרתמ·נקליתתבניתעם וי~:·לכתובהמתיי·ב.ב וה,;:י•ומביןהוא

'זtלוהפיזיולוגיותהתנודות-באינצעותהעובד'הו .itמי'.לביןפ~ה,עלוהעובד
המינוחיםייפעללהגויי ר~·פא..zז·כזואפילויכסוייינת,לתבניתומגיע 1

ולאאורגניבאופןאליהרע i:מ·-~הואכוונתי ..נ.'י.:מהולנקוב·הקלאסיים
אםהיאמני,ל~נטמטרהתנגדותאיזו·זzהייגלה וה.:.:י·ימ:.:י·חו·זzבאי'ננוסינטטי.

הנשימה,מתוךבאהוא.אם :כלומרהינדח,מד.יותרעמוקממקורונגיעהוא
והריאות".הקיבה

הכתובהטקסטהתחככות·-:~מרגעהריארלםון, ל.;:•האנרגיהלמודלנחזוראם
פרוקשלהפוךתהליךמתחילהמאזין,ארהקורא ל.::·מוחועםהמו·::מע~ו

לנהמהעדוריגויז~יםמקצביםיי~לליסודותכליים" Z:וה'"הל·:~ונייםהתרי::.יינים
כלומר,הק'זtר,בהצר 'עם.ורקאךזאת,וכל-~ימה lרנ.'דם ל~-·בירתוהעמוקה

תהליךאיEכוא, ,לפנינוגעת.ול .קומוב-יקציהלעוררמצליחהכ·:הפואינה
שלראיז~רנייםמרכיביםבאמצעותמובהקת,·ךת ,iתק·לקראתהחותר~ג.בורה

הגוף. ·'י::פת

ידיים..ולנאראטיביים.מרכיבים.ג.
 'מקסימליאיזון.על'ti.ייתבססהרמונימערךלקראiולחתורחייבתהפואמה

הליריים.האלמנטים,לבףןאראטיבי.הנהיסוד·י:.:בין

 1981-פברוארינואר

ירני.צ'ההשלדאתוברא·דzונה,.ברא·ז~ברנה,זהב~קרהבילהנאראטהיסוד
רחביםפרוזאייםפיגומיםעלהנ·-~ענתבהרלכחכאןהכוונההפדאמה. ל:.:·

אתזאת,עםויחדארוכות·:~ורותשלהצורניהאופיאתאמה iלפהמקנים
 .ארוכים)שידייםלטקסטיםעלי~תית(ו.כסגרתזהוהפר ל.zי·וריהסיפהכוח

הריעמוקה,חברתית-פוליטיתכמעורכותהמצטיינותפראו:כות' לz:י·במקרה.
' il. תקיפהומוחצת,ישירהפנייה·ז~לתימאטיאופימקבלהנאראטיביהיסוד

החברתיתה·~~טהיסודותעלתגולקרואהבאהל·גותים)(ובוט,החזיתית
לפתחהרו'בצותהסכנות .~ז'ממפמפלטל .il 'לדרגהלהגיעוהע·::.ויההקיימת
רעיוני·מבנהב.מריחה. :קריבמלים,עודףשיינו·-:~ ·א. :·-:~חייםהןזומבחינה

מז·י.ורדוד~ט~ח z •וני .ilל'
אףב~לי'ם,בשימושוחסכונייםזהיויםלהיותייזz,ירה iL' ' ל::·אחרסוגכבכל

רובדהלירי.היסודעללפסוחולאיתר,לפטפוטמפתות ,האורכותהי:~ורותכי
ודמיוןרגשמה,.הפגשלמדיטאטבייםבק~עיםביטוילידיבא(הלירי)זה

נקו.

כאחד)ומבניתתימאטית(מבח'ינהאופטימ~לימ'י:~קלשיורי .לקראתלחתור iiי'
'it.ואת·גיויןלפואמההמעניקאיזון-והנאראטיבייםהלירייםהרבדים 'לי

 . .הלt.ז'הסופי " Z:ה"פולי'
יצירה)כוח ;קריהחיובית,מעותו t:במ·(כוחאוןמרכיבייז~ל·~ילובלפנינו
 .-הסופי·המ•ז~קלה·ד~יוריאתלפואמההמעניקיםועדנה,

וזiקשורת.שפהה
 :בחינותמ·דzתי·ד~פהלבלליזtיםחייבתתק'זtורת, ל..zז·גטיאברכמבנה ..הפואמה

 .הדיבור.קצב . 2בור.הדגרבהאורמת, . 1
שינדברים,כפ:ילכתוב ~.ז·ילאמנותחייtכ··זz..ביןהמרחקאתלצמצםמנתעל
כפיהמוזהעםלדברכבסיוןזאתח'מנסגינסבורגקרואק.ג'קהסו~רטען

בזמנוהצהיראליוטואפילוהטוב,חברךעםאועצמךעםמדבר·~אתה
אדם.בניל·ז~פתהאפ·-:~רככללהתקרבייבת n·דzי:.~ירה
ותתקרבהנאראטיביים) .ברבדים(במיוחדהפואמהתלך·~ז·כדאיזאתמבחינה

עדכוןמחייבתכזא'תלהיזtקפהשנאמנותכמובןיוו:כית.היוםהדיבורפת .z; •אל
 .החיה.היזz,פה ל~·פוסקבלתיומחקר

(השורותהפואמהשלהארוכ;ת;ה·:~ורותהפרוזאיים .הפיגומיםבאמצעות
גיתןני~ימה)לקבוצותפנימיתיזית·פחלוקההמצייניםמקפיםע"ילפעמים
יומיהיוםהדיבורקצבאת 1להדביקידzיצליחנוי:~א-אנרגיהמבנה.לארגן

חזקם iלמדי·הופ~תי~הפואיכהי-איפוא,פלא,לא·י~לבו. ·המאהסוףיז~ל
אנרגטימבנההיאהפואמהזומבחינה .הרי~:·קריאתבמופעיכ'זz.מדוב,··

 •בהק i .מאסתטי·קומוניקטיביצורךי:~לומימויזtו;ה'גנ
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נקודת
רוןזירהמבט·

יה·ינגדש-גלר.פי
ויפואניב

תירוש, עודד

תל

שמטתהחליפותיי"שעות'צורב'פייגנרשודדוע·ו
תעררכרתיררשימת .עתהרעדהמרקדמרתו oה-

להוריקלגlמיrויילגורסיכלרשקיבלוהרפסים
לבקריםבעיתוניםשהתפסרמורכתברתימקאנה .

-.מרזיע"ינרכשותמשלרעברדרת .בטשחקיומןעובדתאתחיזקו

סל,.,!'בר •בפאריסמרצגוחראמכובדים oפרטיירארספיםכיםאר
הקרסמרפרליטירת .וטבריהיפר-השררן.רמת·אמסטרדם,קדריד,

הנמרץ""טיפרלרבגללרקרלרהוכחה,השכיםבאספקליייתשלר
כפלטותברלטפלשמרביםש=!כלכרשאהעולם,-הבררנילהחנ

כרתוזאןרבכלמהןחלקאןמקולקל,כממחשבעטויותממ.כר

 .מופתכיצירות

ציירהואלציר-:ו,וחזרהאחרון•"הסוסעל"קפץלאפייגכרשעודד

מוג-יים,.קאוברהסהעיפרוןמצריירישלרהאובייקטים .תמדי

נזיליםגסאןממתכתכמרהע'ו!!ריים ·רברק-ג•וכסיםקוסמיםלים,

וציוריועליהםהצהובכשהנייררגשותיובחרסחרתנוכאילו

בעברדרתיובצבעטיפולו .מטרודלאי-שק~וגררם'"מתחתםלרהט
בעבודותכןשלא"מהברחו,רכזהרמררמז-עדיוחראהגרפיות.

 .משככעתפחרתאןשרכהבדרןלטפלכיסה 1בהןהחדשות

טהרתעלמעכהללאשאלותמשאירערדדשלהאבסורדתיאטררן

כמטפלבוiנכירההמתורגלתהעין .~י qהסרריאליסהסימטליקה

עלרפרכסתרהששים,שרכתשלהריאקצירכריבריאליזסכאמן

 'ספררתייחרדלרמקהנלמיניהםרמאגזיכיםס pהקרמיגיבורי

המתורגלתהעיןגסתורגלההשכיםםעאןאקטואלי,וגרפי

תקבל.מרהראהפייכגרשיאכריהזשמציעפתרררתהבלתילשאולת

 .החברהבטקרלינימאליוכמוןנ

 ..לראשוכהילההערלסרצע-\תקהנללאצייר-משוררחראערדד

עלמלגנרליאירוניארושרפןנציררירהמעוטרשלוהשירהפסר

עלאגרשנכישלמצבמאפייןהואוציוריקררנכיתרחזמרתן

 .לההגדרבעירפ-יפחתעברי
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המרזיארןבאולמימשתרעתמקיפהמחקרבודת ~

 .למה~ריןומ~רטלגתממוסגרת.כשהיאגדולים~ע
בכיסומצרייהשהפרוטההאניןהאמנותצרכן

שלר,הסרפיםמדףעברוחרבהקטלוגיוברש .
האיכפררמ-פיסות 'איז;וןףולאחרהשיש,רצפתעלמדענותיטופף . " .... ... . 

האמוציותאתלספוגיכסהרמהלכירמרצארהאמן.אוזרתציה

התערוכה.לפיעוכחנחרציםשכהוריגושהנכהלשם Tlהכדרשו

להרצאותיו :מחרןכמורה'הראארגנטיהנילדיררמנרגאוסררדלר

כידומהאןמחניל,ציילינאותררמתרנלרתחריפותשלשםיצא

אתמזמןאיבדהאמנותכבמעשהדיקטי,הדבמעשהמעררנררת

היצירותכיתרח .נטריחבידהדידקטיבצדשר'לטרהראהתחומים

דידקטיותרטנלארתמילולי,טכסטצבעונית,רפררדרקציהענזרת

כרזמצארהראלשבח,ואריהבעקשרתעצמרע?חרזוגרפיות

יצירותועדפרה-הסטרריקירציוריבניתוח'יהחללפעולתןכרחב

ארסררלדרשלהדה-מיסטיפיקציה .-19המהמאהמאנהשל

ואחריהעיכיםשרירילעלחץ .המפעילמרגבומתרדימחתעטרכה

הרפררדרקציותביומוקסםמרפרףאתהנאליזותשתיקריאת

 :שלהיפההמתברכת .המללבקררילהתפסשלאומכסה,כר!גפר

נ"אמכרתחשוביםמרכיניםהםצנעוניתוחטסכט, ,רפררדרקציה

ארס- .המרקד~רתשהבעיםשרכת 1גיכוךדושולשוד"שnב .תענית"

 1981_:_בפרוארונואר

( 

 •אמדרגהפרטכצירזיתלרמהזרת uאמדרגתתאלעההררדלר

ייהכקירו"מרושתבטוחיםנ"לכיסייוירטר~רזלמשקחעצמוראת

הפר-מהאמרצירתפכרדבלתיחלקהסעטדרתירלשרהאלגכטירת

הליגלוגשלהאפשרותלכןלסרפימרנההראעליתןישלרטירת

רצ-ושלסטריליים~כליםכמדדתהמיתוסרכיתרץהקיצה,הקל,

אם .עצמראלכלדסכקררמנרגמתייסח 'הבתהומיתרכת

כתני"כלאתללמדכןהיאזרתער,כהשלהעיקריתהמטרה

לאכציקלרפ-בסבלונתחככההריומקושטיםיס'מערטרייאוסרולד

עלשיקחצעיראמןבאיזהבהחלטנסתפקבינתייםשיוציא,דיה

שלאמצוראכליכיתרח- "ררמנרג"אוסרולדר :בשםענודהעצמר

 .אמיתימררה

השטח""פניאולמןמיכה

לפיבמוזיאוןהשטח""פכירחלרקתהטובסדרuבנ
נרייטנרגשרהו~זמנ_שפירסמהבמניפסטי . .רב .זמן . nזנחסרלוקיםשורת-הדין,ה

"סידרתייחדשרת"?זהמה :אנמר ,האוצרת

בידועמטפלאיטאש~הישראליתהאמנותנתחום .תערוכרנר
מעניי-בררניםעלמצניעאת,מלרוחאלאמסכמתנדרןרנמקרנל

אצבעלשיםרלמבקרירלמוזיאוןמאשפרהתרחשותם,בזמןכים
מספרתציגתערוכהכל .בישראלהאמנותשלחיז:.והדו~קעל

צעי-אמניםזחשרת,התפתחרירתשמתהכ, ""מפתחפיעלאמנים

כאןשקוריםדברים ,חדשותת,נהתסנרירידועיםאמניםריס,

להתחאבאמןל?יכרלהמוותר"אתמחק"שלבותסתפרעכשיר"

כריי-ששרהאלאאחרת,ארכזרמשככעתעצמיתהגדרהמאחורי

עלדלותתרפרתחתבחגורתהכדנרת nמפתציייעםהולכתטנרג

הפוליטיקהאצל~עטרקשמצוילמיגם ...מסתוריייקורייפי
' • -1 ' 

לאחראו?מןלמיכה"הוחזרה"זרשתערוכהנראההאמנותשל

בערדאןהניא~לה,לפכילהזכהגרשרכי~שהכיהביאכאלה,

אחר(שריכרחהבינלאומית·לענודההככהזרחיתהגרשוכיאצל

ארפיהתערוכהכרשאתמיכהאצלהריבמקומה)חיתהאס \חרא

שלנילתתיהף .אפשראיהאם :שאהלכשאלת .רטרוספקטיבי

הניאאכלהלאחרעמדתםתיעודלשםהארלמרתאתאהלאמנים

שארשל "המהירייהדרפקעם .יהיהמה ?בכןולהתספק

כאמןבקטלוגאולמןמיכהבהגדרת :התערוכהולעצם ?האמנים

רישומים"חורשםהטכהכיידלרג'ת'מפרתייהמשרטטפוליטי
מתקבלת'ההשרדותיי.עלמאבקייהעוידיי roהאאלהשואיפם

אם .הנfהשצררןשחראכמכ<נבלתיקיטלרגשלנרןרה.תמוהכ
המרגדררתהפרליטירת..מעפרלרתירשרירותיבאוןפלהתעלםככסה

והחליףנורותכרה .בהסהעבריו?כפרהערנינכפר?פעולהכמר

נתעלםאם ,העמים)לאחרות(כמוחוההחפרררתהאדמותאת

פוסקותהבלתיוההתנצרויותהעפרסוללות , pמה;:~רכקרי ,לרגע

האמןאתשייכקלףייהרי ,אויינהתקפתבעתעצמיתכהגהנ

 ...הרןלגרעיןוגניעהאחרונההגנתןמקליפות
1 

עלהאהובהספרמתרדכמאתיםלישרנאהלציטוטערנותאני

העוסקשוהם,גיררא .ש~אתייט?טלוסהליכייי ,אולמןמיכה

היחידתלו~כהאדםאתהוראהסטיתיהומנשיות~א~רתות
זהפאתומימעבר :הלידהתהליךראשיתיי :רהסתגלרתכירתח

מתמלאיםהעובר,צרכישכלהרחםנתרןורפד.וממרגןמקירם

 ,לרחםמחוץלאלמנטיםרהחשיפה Aהמאבי:והסבלאל ,אוטומטית

הכרלדהרןשלהמתפתחתאישירתרבתוךספקללארכשם

כמיהההיילודנרןביעטמהפרדהשלזהמשנרקיומי.כמשכרו
איחרדיייע·זרקיומיתה-פרדהלביטולהייונלאיחו,דנלאיתבלתי

היילודד;ה'מגייס'זאתכמיהה ;לצוני ciסמליאו'אובייקטיםעם

לשםנפשיתגיה.אכר· _שלככנדמטען ·המתג?רהידלוב-עקטתיר

 . "הנכסףהאיחודשהגת

המוטואתסנפררים nאונהרנהאלהנקטעים·לראותאשפר

הכורמות 'כימשוערתבאבחהנאולמן 'שללעבודתועהיקרי

לסמליםהזקוקפוליטיקיומי~ידוקנרהולידוהחברתיות
-חרושלרהעיפרון.ישומיר .זכרהמרא'יחודהשלהטפישיסטיים,

המסורוטיפולואנרגטיותתונדותשלסיסמייםקווים iבכייטיס

פרו-לוומקניםהענודהבחרו!כרמיומנותכסעלמלעיםאבדמה
 .ומקצועיתקורקטיתבילגיה

חפירהביוהשני "כחוטעוכרההתחפרותשלהמושגיהתהליד
מרחיקהיהייתאן ,סופיתגוללסתימתלביןמחדשקיוםלצורן

הליבידוחשבוןע~באהסוציו-חברתישהפירושואומרתלכת

 ...האיכטלקטו~ץלהאןמ~לדהזווק

הקדמהבדברילאמותמדי.הנלוויםהאינסופייםירוצים nס

שלשרואתו;ךו .מחדשפעםמדיי.אותימפתיעיםעיכיםמאירי

חיתהברייטברג)(\!נרה 1משרשיםע~גדרלק iQ-לאולמןמיכה
המרכר!נרליןאתגוזלתהיאאןקפקאאתמאדמשמחתארלי

קרריםייהטווהגדולעכביש"לכרכיזכהשכברקדישמןממנשה

 "קדישמןעםמתקשרים"לתערוכתן(בהקדמהפישריוהכי"ע

העוסק(מדעהאכטרמרלרגיה ,מצטערת ,) 1979ישראלבמוזיאון

 • .הוגנתלהיות ,חייבתהאוצר-בשררתבחרקים)

' 

סומקרונישלהזוית

"דוגית"בגלריהכליךברלותערוכתעל
. . 

בילושלבעבודותיוהמפגשמקוםהיאלארכיטקטורההפיסולביוהגבולחנתונןו
~שנות.העתידיםמודליםכאללמוצגיםמתיחתסהארכיטקטוניתהראיה .נלין
 . "נטופיסולבמוצגיםרואההאחרת.והראיהגודל,

שמציגפתרוןכלכאשר ,·ה~וכפ•פנקסאותשלמצבלמסתכליוצרזהראיהכפל .
פ"ו.נקציונליכפתרוןגםלהתפרשיכולוחל)ל,נפחאואור-צללבעיתהפתרון(כמונלין,בילו
כיוןביותרהמענינת.המוצאת 'iנקואוליהיאלהחליטלאההחלטה .אסתטיכפתרון 'וגט

תמזגות,האת-ולהראותחוק-כלים-שלובים-אוY.ננותללהפעילנליןמצליחמסוימתשבמידה
 . , . . \,.החומר

אינםצגים'למומעלהתלוייםהצבעונייםהרישומים :נוספת(הערה
 . .הראיהלכפלנוספתאפשרותמהווים

הםניירות-עבודהיי

':..., 
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הםלרה .ררב nשמאארודן
/ 

 '; ' 1951בשנתנרסומתכת" ·מפעלי"חצרו

המםעל.-זהה-הי . 1977בשנתלגלללרהרעבו ·בנתניה,
הקשהלאתגר.ננiנהאשוכה,'עויו nרהיהואשרן

 50עלצמר_עאתרמ~קםפיתוח~אזרו:ל"יציאה"של

 '-בינתייםהצחיחים-הורנמים 3000מחרך
רכרח· .תחברוהתים,'שורללא ;לתעשייהשהרקושר

אום.
/ 

מנהלרא~מו-המפעל- .שלהעיקרית·ההצלחה
מהבוסים.-הערבוים.צררתבגיברשחיתה

 ;,הארץממו~זלכאןובבוראשורמשפחרתיהם,
משך-שה.םכררעוביםיהרוים-המקרמייםרח.םרעלים

מרט~באציהבעלימערלים,תעשייה ·לערבויהשנים
-התאררשלרבהמשכרלמ.םעל.עמרקרקשוגברהה

מורייקבסורהמרםעלקר~ייצרו-עצמה ·העשייה
שנרצקתנוזלעיסת :בם'בושמדרבריםערארחםבירי

הכלקורשים.,נוזלקי.לחלהמתנפצרון /חדללתבנירת '
קשרחה.גבכירת.שללמיצוהחרמו,אלמתנקז

נטרןמנהל.המסביו ~ב"צירנרת"מאמיד.לאאני
סיפרקגלל i "U:"פשרפה.זcנחנר-ענייני·יעיל

מנסים ·היר 1כמרנר.אחרים,גםשלר "נכרןבעברוה.

כללהם "היהלאשנים,מספואחברכאןלשהרת
צירנר;תאיןב~ךאבל ;מהארץב"יויוה"ערו.עניד
 .ביוס_להשצוירמיש.ללקרייה'ברה;ךסרק

הצטלינרתעלקפלןפוס-הורבומרלהקירעל
-הנרעואימרץרת"רותרשי.םרוןת·מעוכר ·בייערל

רןהחלברעלוירמעבו 'בחצרו;רהלרמובוהער
 .צל~ל~סגרתרארריוגתהמרשלהחומ;ןכיפת

 'לגליל?"אלינר,אתםגםתעבורשלאמורע"בעצם
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" ii א:i ךבתוי.מדרבהכיהתאוננובריינהוהאםזליגiלסיפוריםנפתליבנםשלא

"-:-
בעל-מעשיות"נפתליבספר ?tהמקובציבשביס-זינגריצחקשלסיפוריואת

לתחיהשיקומוכדיהבגרותעיר·אתלעצום .נקראיםלשמועיה iiטוב " iוסוס

 .כסופגתרשתות שר!:!הוא .במילואוהיה"הירח .:מספרוסבאושלגילדותוילות
 /תעצים."'גזעי ·שלקליפתםעל pפנינימחרוזותןתלההאו'רן,ענפיעל

 .תתחילר.געערךשמאחרדשלאהמספרבiנשפט~החייםקצבהיהשן(המה .
ברשתלוכדסבאשלהכסוףכזקנוהסיפור .להחמיצהשאיויה 1טלוויזתוכנית.

בר.שכהסביםכלבשםבשביס-זינגר;ידיעלמאומציםזכושלאוילדיםקסמיו.

בלבדכסףלמעןלאמלאכתואתעושה"כשאדם :שכלהעולםדרכיללמדאינם.

 . / :וכןבאחרים."גםז(אהבהמעוררהואאהבה,מתוךאלא
מספריםשאינםאנשים .ארוךאחדיספורהואוהעברבלבדרגעהוא"ההווה

 :וכן ".בכךדיולאבלב,.דהזהה;:ןגעאתחייםסיפוריםשומעיםואינםסיפוירם
חייכל , bהעולכל .בלבדסיפורהזההיוםיהיהמחר'ואילוחייםאנוייהיום
 . . . ' ' . . ' ".אחדארוךסיפורהםאדם

אצל.כו .הז;ויפוראתקטעיהרה~ריואלהי1חיקימרסןבדבריסבאכך ?זוכר<ם 1 •
באגדהשכמוהנסוהואהקריאה.עם'לתחיהקםיפהעולםבשביס-זינגר

רקו~יאידע.לאאלהכלשבחייומיגס .הסיפורעםאותוחוויםהחסידית,

 .הסיפוראתלקרוארבותמניאחתפאשרות

 1 ·ב.

צבעיכל i:נגעבספרות,גםבחייו,כמוציו'סר.גיפריבאגנליה .נולד 1340בשנת
עצמנו,כאןם f;הנהלאחווה.מושטת ..כידבנונגיעתםוזמניםעולם·הקשת.
"וכל . :עצמה)עלהיאשמעודה.הסדריאתלהפוךלמענהי·י'l~דכ( .מבאתהא\טה
 'משםtולאהומעטנלא-נורמלי"כפתור-ופרחלךיש /לינשבעמבעליי 'אחד

האבר.אותו :עלייגזרוזה /שבכוכב,מזלימנח-לבבי,לנטייתצייתיייתמוד

 ·אתרובעוד )בפנייטבעומרסאותחביב. /גברשוםמפניאותותחסכי-אל-
שוםבליאהבנרי"לאאם_/ובישועותבטובאראה'שלא/כחיי,".כיי J\פר.-

אחד.;עשיר/.עני,גמ,דאוגבוהלבןשחור, :כלנדתיאבון.העל-פיורק /אפליות,

בעיניי."מוצא-חןשהואזמןכל /ידידייiויא
הטבח,הטוחן,הרופא,וכיסיי,אפרילבייג(טמישנה,ות_לשש-מא .קרובזהכך

 .ופורחיםקריאה.עםמתחדשאביבםהאפסנאי,המנזר,אםבעל-האדמות,
בעוצם /רךעש;~עלסווסמדפוק /ויתפרויגע("טופזפרודיהאחתבמחיצה
יי),.אותופיטםוגם i ·ופחישבהסוס'ועם /צנח,כרעשלבסוףעד /תשוקתו,

 :הפונדקאיולשוןהיויי),לבבאמיציכהאאהיך,("לאנמלצתלשוןמוסר,רי Jוד
 ..גמרתאתה / :ברורשיהיה ~זמןל 1"בזבוז /גמור.קשקושמחורז.חרא(ייזה

 1לעושרלות.מןעת /.ידועולאיופיתהוה("חייוט :רומנטיתשירהלצדיזהו.")

הוציאוה.")

כrודווהבמזוונומקומםלתפוסקנטרבריסיפוריבאים.משובחת,שנהיין
שמחתהמקורמן .שמחהחבורהכאן :ויודעiרהחיואתאט-אטהאופפת '

התרגום,מןישמקורבכתיבתגם .פליאהוממלאה.בקוראנוגתעהמת:ו_גם

זאתבתרגוםרקאבלכאן. .גםישכן,ו'אהבה, .ות (l'הנפויעודהקור~.אלמעצמך

 .לרשותךלגמרהידי,ד"אח,כאןאניהאמירה, ·והתעשרותיר mוילשמה,אהבה
הזאתהגבורהמולהקוראלשוב~.אללשונךאתיביא 'קסמים,ומרבדהגשרק,ולי

מאנגליתבשביס-זינגראתתרגםארדצביהנה .מחדשפעםכלמשתאהניצב
' I ה;דבריאתקוראמרגישהאיריהמשפטקצבאתהמכיראבל ;דווקאP ממקורם. 

קנט-סיפורילתרגוםזנדבקשמעוןהקדישחייםשעותכמהשנים,כמה :וגם

הרג-ספור,איואפשרויותותרגום, iמקו .החדווההרגישה,הלבתשומתוברי,

חדס.שלעים
'. 

 ""ג. \ ·~/
מרגעלב-דיישמרמה ;השביסכעבור .ב~שונטהסיפורבפינהמעטלפינהעמבר .  'י .י-'

רקבהירבזיכרוןנשמראצליושלוםלמלחמההאנדרטהמןלמשל, .חדסשל
זיכרוןבאפילה,נעלםבושםכשובלאבזריי.ה.נסיךשלבעיניוהכחולים bהשמיי
 .עתיקסיני.כדכאשרה(שימהעצירת ;קניוקשלשיאטוקלרהשל .ם'היפיחייה
בסיפורוכךבעירעירמביטיםר.אדםגורל qבההאידיוט,רגעיםשלמכאבונשבר
כחוש,בדווי(אישייהואיי,י, 77יעתרושל 24בגליוןשנדפסהמאיריישראלשל

 1981ינואר-בפרואר

~. ..: 

. · 

ז . • .•

 :ללא-ספקישראליגבוה,בהיר,זאשהול.ךאיש;יראהם).שיביגילבליפניו
כאי~ומאד,לאטהתקדםהואאור.~לראשון,ז·ק,קומולבךנןקהרכס,' \בקצה
רוע, 1הוזם. ,.פניו)אתבמדוייקראה(אזפנהרגע,עמדאפילוהואללכת.לוקשה

שובנפתח ·פיודבר.להביןאפשרהיהלאאבלונע,פתוח,היה·פיו :לווניפנף

י 1-:<נעלםוהואהאורהתגבראחתבבתאחר-כךאותו.שיביןקיווהכנראהושוב.
יןהעתשמורועשן,תמכוניצפירת .בין ,ברחובותולהלךלקרואנוסיףהרי'

בחל~-אוליתשובפרטילאוצרמופקעתנשכחת.ולאשנקלטהתמוגה.למזכרת
 .אחרבהקשראו .מות

ד.
לכןשבנו.החכםהילד :::זע iוי .~ן·אליעזריריבשואלה"זיוויהטלמןמפחד"מי

םרגעי\גםישכיבגרותנו.לציוןוחרת..האזבשיעורילהילמדהיהשראויספר.זה

מןביסהכת.גניבומקריהתרבודרומיתשבעירהמספרקרייןפניכמוקשים,
פניםומתגלי .iךשטחיםמןבפועליםחושדתגרםמצאההמשטרהוכי .לים Jהח

להישאל,בלישארצחורותכפיותהו=\שינוסעיושכלאוטובוס·נתוןהקריין

 'בן-יריבמצייוימסמך-נקדיי,הוזהרתם. iרא :כללעינינודעומשפט,בטרם
והון-בז.כהרה"נגנזהמסמך .הכתביםלפ~ולתמנחיםקוויםאוסף"היהאליעזר,

מהנקודותרבותאך .מחיזבות,תקנותבבחינתהפועלאלהוצאולאאותיר .
בעדלדברלעובדותלהניrוי~ ...י :כגון ...לפעולהיותכהנחמשמשותבושהועלו .

מנהלאוהטלוויזיההל-נמשלמיוחדבאישוררקמותרת"גלויהופרשנותעצמן
למנועכדיבמפורש,להבהירהכתבעלכזה,במקרהגם .החדשות "מחלקת
 .ויבואיעלהכפרשן·'"דעתומביעהואכיים,והמאזינהצופיםהטעיית

ה.
עמליהדות-נצרות.סי.ביתראשבכובדלעייןבאנוי,סילבסטרישקוויךבערב

במה :לבןגביעלכחול ,נדמה ,תיות'יושאשלטנתלהיבת-ליסיושל.לבימה
יפעילי, ,היהמשמעו'י,,יאקטואליסמאוrךרfובלטינית .אקטואליתליהדות

דבריאלבקשבגםהיראהד~קהישורשיםי,.ושיפ nבשמדוברכיוון .ישימושיי
היאהידהות.:לייבוביץ ·ישעיהופרופ'אומר ,ומבריקיםבכיצו~ותמכים ·.המרצים

 :השימושיאחרלבקש .שבאהכבוכהאלת'ולשועיקר.האדםלא ..בשםאמונה
היהדות :לימינוהרדודמשהפרופסורהומנית.דתאיכנההיהדותירתי, i:ג

מוחלטת.ידיעה Nאלהיהדות,~ת .ןהחפלוני, ,,אגוכךלא, .היאהיהדונ1 .איננה~
(שהיה ,,קירקגור~למסופר ?בר~שגיאהשאי~והזההביטחון \תעצומותמאיו

צאןאתניירקידששנהארבעיםאח.דושק-דני,)יינוצרתיאולוגבעוונותיו
מעלה,שלבית-דיןלפ~י ~בבואואף-על-פי-כן, ..במיםמהולשזהידעולאמרעיתו.

 ,- •.נענש
הבימהעלקצת.נתחווראמש .הבינותיולאזהורסיפקראתירבותפעמים

ראשוןבגוף_דבריוסייגהסכים.לא (· pמאל,לשפיש,הראלפרופסורין,יבבית-ליס }

 \- . . ,רותספאישהואאבליחיד.

 ·ו.
 ·בכיצר-מכיםודבריולדצמבר)-26המןי 1דבר 11 ב-(שרידיוסימציעייבואובימים

בנינוה..תחתיקורסתהישראליתוהדמוקרטיהלעצמנוכתארייומבריקים,צרת
 ,אזישאלולאהם .מחסליהכגדבמלחמההייתאיפה :האסוןלאחראזיישאלו

 . ".תחושתיידהיומה
העם·נחלקבכבואה),אניגם<אשתטהים, nהעיכותביאזיכתבו ,עברובימים

הסובלנות.ולוחמיהדמוקרטיהלוחמי :מחנותלשנ?יםיבתל-אבבקריית-קודש

והארץישראל.עלחדשמלךיקוםאזהכוחות.תשועדבאלהאלה.וילחמו

 . ~ wתש
הכרחהאם-ישבת.קתילאזהבביצת , iלמוקדםמהטיה, 11"והדמו?הסובלנות'

 .אינהומהעמדה.ומהיעמדה.שמתכנה,אחרתבקנאותהקנאותנגדלהיאבק

כמובחייםהן .ולרעלטובעמדה,אלהאף 1עיועצימתכתף,משיכתחיו,ך \'
אפשרויותהרבה,תשובותבטלוויזיה,אפילוכן-שיתכמו ,בעתרןכמובספרות,

י·מיכוכלהלאלהרגנו.המשכיםהמלחמהיצרמפכיע~יכוישו;נורמי .ספוראין
בבתכךאחראותנו.ושיבינמאדמקוויםמעט.נפתחופיכ .חסדשלרגעסיפור,
 •- . .האורמתגבראחת

/ 
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פלג.חי'םבעריכתדסרה ; 1980פועלים,ספריזוהוצאתעזו,עמוסגוץ:נורית
t ' . ' • 

\ . 
 ,בשלביםן.עדייוהואיצירתובאמצעהעומדסרפד,עללכתובבאשמבקר [כ]

לאחרונהאךשלמה..בלתי=!עבודהמסתכןהריהויזדויכייים.רת nהתפת 1שלב,/
משרם.דווקאעניין'בהםוישזהמסוגיחיםמחקוכמהבכמ::דנתקליםאנו .

 . .הזמןבעקבותלהשתנות.וייtכ ufעהםשאף
"הכתיבהיצירתו,ושלהסופדשלהחברתייםהשרדשיגכעללעמודהמחב~תמכסהבספדה

כותבת .) 13 (סמרי"בן-שיחעםגםולו 'בבדידוr'וגם.ולובן-שיחעםהמתנהלדיאלוגהיא
 'קהלעםשלוהדיאלוגאתשהתחילכמיהסופרשלהתiכתחותר h.ארמתארr.וגוץנודית

 . ;ירח;רחבספרותילקהלועברארויבדסיטאי
דושספרךתהחברתיתהתודעהרעם, _הק;דםהדודספרות .עםלהתמודדכיסהבכתיבתו
 .הביטויים.אחדלהשמשה

הית;:דעוז,עמוסזVלביצירותיושהתבטאהכפיהשישיםזt?כותשלהמרכזיתהתימאטיקה
שלאי-מהימנותו Mכיתותפסלי" W"מיכאלמפרסוםוהחל ;ךד~רת,בדידות , jאימ" ,רווית .

 1בביקורת.::ןמרכדיהמקוםאתהמספר.

 •המדדגליעלבעיקר~יזvא'/אשרהס~פדרתית,בכורמה.נוסףשינויהתרחשהשבעיםכשכרת
,והחלריזר,כתיבהדדך 'שלהעצמיבמיצוייה.שחשוהסופדיt;ככל .ת.הt;כמליה?תיבהכגד

 1 . 1חדשות.ביטוידוב~לחפש

בפרקהמבקרתמדנותהשונותכתיבתותקופותלאודךעוזעמוסלושאימץהסגנוןעל

שחיתה-לשוב;לדנותזוקפתהיאלהשדכהמההערכהגדולחלק'ספדה.שלהראשון
כך .סגנוניותכורמותשנריביןשילוב:בהנוצרכךואחדג?והה~רכאיתלשוןבתחליה.

עללברךעתובאוזךה .אחדמצדהעז'ז;ירהלשוכו'אתלשבחהית:דה·יכולביקו?רג,שה
 . \"הנמכתה."

ב?:?בכההמב~דתדג~ו i::והסופר.שלהחד~ה.לפואטיקהמוקדשר.הספשלהשניחלקו
לגבי .ה-תיאורובדד~יהמספרב;מרתשבסיפור,המרכזיותות;בתבכ .היצירות, 'שלה!יימאטי

גיבו-והדס.אלימותשל·גווןהחדשההישראליתשלפרחהחידהכאןמועליתהתימאtפיקה

החברתייםהפוליטיים 'הנושאיםשלמקוזנם"סתוםלקבריכללבדדךמגיעיםועזשלידו
החבר-לכרשאיםמקבילים ·בסיפוריםהמועליםהטהודיtכהפרטיים .הנושאיםשגםעדרחב
 :כגוןמוכים.~כהמישורים.עלגםחליlנהתימאטי_המבכה~ל.החליםחוקיםאותם .תי~ם

 . t- ·.הקטעי~_ו~בכההטקסזכצרף

תר.י'ומשמשתאיכה-עודבסיפורי/שהעלילה,גוץנודיתטוענת-שבס~פודהתבניותלגביי

בתודעתנפשייםתהליכיםושל riו.אכאלוגי,של rlלתבנימקוזפהמפכהאלאמרכזיתתבנית '
שחיתהכפיבקציאות,כוחותעלשליטה 'להיות 'יכולהלאעודעמוסאצללגיבורהגיבור.

אתאו .מטדות~ו.אתלהביןסרגל"מאיכרהואעל-כןיתרהקודם.בדוד;זןספדרזנלגבורי

הגיבוריםשמטרותהמחברתמציינתכלליבאופן .אתןלהתמודדלוקשהולכןעביותיו ,
בות_מוצטרות.מ wגםיש .) 62 (מתגשמות"א-יכןרציניותאוקומיותאמיתיות.או .."וכזבות
תבניותמעוותת.שפעולתוומסתברמטרותיולהשגתפועלשגיבורלעתיםוקורהוכשכחות

 'מטא-תבניותלדד.,,.זהמו~בילי~אירועים.ל.שכשודהiובכוייםבסיפר~יםמובאותאכאלוגוות
דיכאמייםעלילהסיפוריבהן'דואים ·ואנולי".ש"מיכאלהספרמתוך.גמרת.מוךפוריות

אליהןמשעכורתאלה"ההדיכאמי'ותהתבניותמשמעריווו..ש'להתהפכותבהם-שיש ,
ה..מתככיהעלילהתבניתאתומרוקנותומטאפררייםדיאלייםןי;ןמדים

1 \ 

בדברי~נעהאתמערבתאירוני''באפוןגיבוריםמציגהב;צידה,'פיעה.;ךמוהמספג,רמות

פחותיודע"הגיבור :היראדכיהשהיאאידןשקיימת.המחברת,אומרתלסיכוםזולתה.

 .מהמחבר"פחותיודעהכל-יודעהמספרהכל-יודע,מהמtפפדפחותיודעהמספרמהמספר,
ואפילושמירכמוהקודםהדורלסופדיבהשוואהליצורגוץכ;דיתשרוצההרושם .) 84 (

 .חד-משמעיבאופןהדבריםאתלשפוט,לכוכרתןאיכרעודעמוסיזהר'
ליישםכסיוןתוךעוד,עמוסשל ',השונות jביצידותהמחברתדנהספדהשלהשלישיבחלק
משמשים.התך"שב"אדצותמציינתהיאהראשונים. qהחלקיבשנישהעלתההתיאורירתאת

טוענתהיאהספדשלהגידסאותשזiיביןהשוואהתוך .הסיבתיתה 7לעליiוחליףהניגודים
הסמליהעיצובמאשד .לערןיותרחשובההממשיתהמצי'אותהצגתהפכההשבעיםשבשנות

הדבריםהצגתבעזרתאו;זןיומ~וםמתוךהלקוחיםדימוייםהכנסתתוךהניגודים.לש
כשאר rמה 'אולם.לחלוטיןלשוכה· .הכתיבהאתהמחברהפךכעיניי~ילא.כתהליכים

סיפוריולפנינומועליםמכאןלטבע.התרבותבןביןהעימנת 'הואהגידסאותבשתיעוומד

התבכ~ות,ואתהמיוחדהמבכהאתלהוכיחכה 1כרתוךבפרוטרוט,אחדאחדעודשל
 \דרמה.משמעותבעלעימותהמקדיםבכלהמציגות,

,'! 
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המחבר".של riאמביוולכטיו ·_אחד"מקום ;גוץ.נודיתכותבתאחר""מקוםעלבדברה
וגםהדמויות.בהצגתגםגיבוריו,אל::זסופדשלהאמביוולנטיהיחסמתגלהלעדתה
לעבודהקוראאת;מחייבותברצףשות nמתרלאחרתדועמדהביןי"התכייית .ה.בעליל
 .הבסיסיהמתחעלשומעיםאנושלי""מיכאלעלבפרק .) 121 ( ;,,ללמנוגדאחדמכוון
תידות Qהאתקרבעוrיודנהשלנפשה.בהסתירות "למציאותחלוםביןמתח-צידה-שבי

מהזין-חלקהופכתהדיאליתוכשסביבתהחלומות..העולםועםהמציאותעולםעםביחסיה

הספד:;נביתרחישמרות.~לעולםהואשלההחלומות 'שעולםמנירןעליהמהתרתהיאחיה
והעליל-הנפשיתהנתועה :מוסברתרבבה.האםחלומותן"ביוהקבלהדזכגיר!וביןאנאלרגירת

הרגעמקבילהמחברת.לדעתסביבו.הפועלת·המציאותרביןהיחידביןהקשרומתוארתית

שללחלוםהפךלה-mהג"חלום-,י 71הלארהדרמטילרגעחכהשלהגדולהדרמטי
 .- . .) 138 (ונקמה"מלחמה

ודרסטרי-גרגולשלהרוסייםלגיבוריםקרבהגוץבוריתת'~רצאמאוחדת""אהבה ....בסיפור
והופךוהפרטיהמטא!כיזיהפוליטי.העולםאתשמערבכמיהגיבוראתרוא'ההיאבסקי.
גורל"כוחותבהשפועליםמציאות.היא ' 1לפיכ~כוצדtר\ת'המציאואחת..לאחדותiרכלאת

 . ) 146 (מובכ~ם"ובלתימפחידיםחדקים. 'חברתייםחרת.וכרע;ךחום

יותראיןהמספררת.הסמכויות.התמוטטות :הכותבתלדעתמובלטת.ררת"·מ"עrןסיפור.ב
מוגבלותואתכךע"יומגלהגיבורועםהמזדההסובייקס~בי,מספרישיודע-כל"."מספר

הכלליתבהתמוטטותלהשתתףנקראעצמוהקורא: .מנוגדותעמדות 'ביןתנודתוואת
לשובעמדותיוספקלהטילחייבהואהיצירה.משתתפיאתהקרועיםניגודיםלתוך.רלהקלע

 .זtספד:רכוללבו,המצריכלאתהז,יחדיבהסופדשלהטד~גיהסתירותבעולםולהשתתף
השלב.אלהובאהניגודיםשמבנההמחברתטוענתבדוח"לגעתבמים"לגעתעל .בדברה

 'בהפשטות"וארטרמאטימיכאכיל"משחקוהפךהמציאותאלוקשרמשמערתכל'איבדשבר

> 1 s9 <· רב.עקביותבחוסרלוקה.שהדומןמדגישההיאn הפאנטאסטיד;יזיד'אכמהימנותוסר
במישוריםונציהקרהחוסרעלמחפים"איכםהניגודים.שלהאוטומאטי'המבכה.עםיחד

 · .) 162rהאחדים"

פרטיחלוםשל .הרסנית"הגשמהעלשומעיםאנוכאן '-הרעה,ןיהעצהל"i'זדאשד
הציר(י.לרם'החהדסובין'בסיפור .המשפחההדסביןההקבלה- .ה-פרק)(כותרתוחברתי"
תבניתמחשלת 1ודים,המיששניביןהקשראתיצרית.כהתפרצותשניהםדאייתע"ימוסברת

 .שלביצירותיוחדשהנרדמהשלהגתבשותהמבקרתמוצא!ו'שלי""מיכאלמאך ..שריפה'ה
מתואריםוגיבוריהןבתרכןמרכזימקוםפוליט~תהחברתיתהמציאותכ-ובשת '~ל-פיהערד·.

.• 1 

החיצוניתוהעלילההסמליותהתבכיות.אתמערעריםהמציאותי,פךט .ואהדההזדהותמחוך

 .הסיפורעיקרהיא
תוךחברתי,מצב ,תיעדערדש~מוסגוץנוריתארמדת '.הספדאת.המסכם 'דבר".ב"סוף

שקיימותספדרתיוזiבאופציותושימושהקודםהרוומספד:יתמרכיביםשלדו:זידציה.פא .
העול-בספרותמצרייםשהםכזpםבספריו,מצרייםאנושייםוכלללארמייםמרכיבים ·בדמנו.

חיים,אנחנו:"למה :הם·גםשראל~םעוזשליו-גיבור .עולמנואלחודדתשהשפעתה.מית,
אתומחריביםפ~ררןפשים hמהם-ככוכהאיכה.~לחמתםאךסרבלים?"~בחכולמה

 .השגתו.כדיתוך.עצמם
אצלמצרייהשהךאהמחברתעל ·מעי;אשדחספר,שלהעיקריחרן;כו.סיכוםכאןעד

והחברהרפד.הסעלהפרק .בתודותיהםומאלף 1מענייןשימושועושההשוניםהמבקרים

שמדניתהיאהספרותית.ת i:שהמערהקביעהחדשות.חשיבהדרכיממנולומדים ,ואנוק hמד
כודמרת. .וחיפושמדדרת rnזל iVשנים ~על·רד.א .כת pרשו _נכרנה > J 6 (הפול;טיתדרכמו .

1 
 ,גם

בניבעינימצט'י~דתשהיאכפיבן-גוריון'שלדמותות'רהעלאההידואי.הגיבורעל,הפרק
וירצדהחיסרפדשכלספקאיןהחרשה.בספרות.שוניםמרכיבים'שללהבכתםחשובהדורו

להנתגדארלהם.להעברתדדךומחפשמאמידותיהם ,מושפעגדולים,מנהיגיםזfל:;כצילם
להתייחסותראויות :גוץנודית .מדברת''שעליהןהאירופיות,ההשפעתו'גם .לדרכיהם
 . . . "ולבחינה
החלקיםמןאחדשלכלהיאשהדגשתי.כיוון.מספד',השלמחלקיואחדפלבנפר:דסיכמתי

נשל~ומעניינתעצמאיתמסהלשמשיכול ' lבדהיוהח"הסרפדעלהחלקעצמאיים. .חיים~
לקוראלעדור ·עשוי"יםמתוכוהעוליםשלווהביוגרפי~ערדעומסשלדמותועצמה.

• 1 • 

ח_ך~כית,חשיבהלדדךשעדיםפותח'חרשהבפואטיקההדןהחלקגםבכתביו.המתעמק

צומחדורכל .צרכהכלמדרייקתאיכההחדשלדודכניגודדם 1הקהדודאתתר.הצגכי'אםד .
הסיבהאולידר~י :חדשים 'כים.כדבעליםהוברנהלהםמתבגר .מהם'יונקקודמיו,מתוך

אתמציינתךגץנודיתרגרסיה.כללכדדךמופיעה.התהליךשלשבסופולכךה~דכדית
הבהרתהדדךאךהק~דםהדודאתכידה fה.ןנהדיאליסטית,לכתיבהעחעמוסשלחזרתו

הפילוסופיהל tvמקומןוכאןמשלהם bחוקי ."שהיסטוריים .לתהליכיםקוהרנטית.איכה
מהםגדולחלקמשאידהשהיאאלא.ושם,פהבהןכרגעiואמנםהמחברתוהפסיכולוגיה,

כעלם.בגררו

 ~התמונהאךהמחשות.אףוישנן!כילפולבבחינת.שהואפירוטישהפואtכיקהל.עבפרק
מברש-ואלוירתהבדודותולמסקנותלתרדהמצפיםאנומעורפלת.-המתקבלתהכללית

~לבסופרסיכוםמ~פזbים'שהםידגורקרר!אםהל'לקספרהכות:בשמבקר.רצוילברא.שרת
אתהבינוכמהעדלעצמםכלבדןכףיאלאהמגלרל.קריאתעללוותרמכתעללא-הפרק

:רכתוב.

מדףיקת.תמידלאכי(אםייחודית.דאייהעלמצביעוםהשוכרת.ביצירותזןדניםהפרקים

אמיתיבקשרחשיםאנותמידלאאדל\:(.כ~ספת)לבדיקה.יה 1ראהעצמיההרס·תיארדייח
שהמכבהמאמריםשלאוסףלהיותהופכתשהמונוגרפיהדרמהלהם. qשקדמהלביןבינם

תידכרדתמילןזןע"יושםפהכרמזיםהחלקיםביןהקשרים .דיועמוסהואשלהםהמשותף

מאמרכללפרסםהיהועדיףייתכןשלמה.יצירהבשל-כך jהופאיכרהספדאולםוהפניות,
האירי-שכןהמושג,ל ivהרחבהמערת.משלמרות"מונרגדאפיה",השםעללוותראובכפרד

עוז .עזמסיצירותשלהמיוחדמבכןואף .בספרמוזכרות.זמננושלהמרכזיותארלר~יות

 • .חבל .-.כךרעלרופף.אלהכלשכיןהדבקאךעכשיו).ע;(שנכתבו

קדמיאילנה,

 zsמס' ' 77עתון
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הביבים;דרךגאולהשוהם:גיורא 1ש.

 1980 ;צ'ריקובר 1הצו

~אולה r 'ש~חםגיוראשלמהפרופ'של·ספרועיבר" ,בתרגו~,הו~יערוב_מק lה rn · :הביבים"דרך"גאולהשו!ים .פרופ'שלספרוקריאתעם
 .עוסק .ארץ.בשונה'הראהשררהמןקרומונולוגשוהם,פרופ' :הביבים"דרךז

מנו;מותסטיהכל-בכללבסטיה·-אלאגופהבעבריינותלאהפעם .
 " 'ז ' '

ביותרהעמוקהמשותףהמכנהאתלחשוףכסיוןלנומגישהואמקובלות. ' '

- 'והאידיאולוגית.ח,העךוכיההנfרהגותית, ~הסטיחסוגילכל

 :זה·נושאבמחקרכהעדהוזנחואשר,הסטיה,בהבנתאלמנטיםבשניבעיקרמתמדקהדיון

הבנת-טרנסצנדנזגאליהאלמנטהפרט.שלי bק;ו.המצבוהנגזו-אונטולוגיאלמנט (
המחברעלהמקובלהדגםחיהכהעדלקיום.זגענושחראום pבמכשרויהאדםשלהיעד

עיוןחברןת'ית.ףסטיגמה +'סוטה'הנתהגות--+'-ערכיתסטיה :_ת'יסודומשלושהמ~רכבלסטיה

אינטגרלייםים·כמרכיב .האמורים _הנוספים ,היסודותנשנילראות 1אותו ""מביאבנושאמחוז·ש

בסיסי.הסבראותההמסביריםהיסודותואולזהסיטה,של

אחוזיםלקיוםשמעברביעדשלההטרנסצנדנטליתוההשל~ההאדםשלהקיומיתהתפיסה
בח~נת 1;:~אדםשלתפיסת-עצמופיעלצמת~מע 'לטרנסצנדנטיהשאיפה .ה_נזזהוקשורים
יוצאפועלהוא .יומי,הקצב,הממן .החורגמצבאלה'הכמיה ..:יסמית·הקהישותעלהשלכתה

להסבירבבואו 'למטפיסיקהשו,הםופ'רפפס riנכאילונשמע'םהדברים .הקיומיהמצבמן

לו-הלi;דיסודות 'למעשהאךסוציולוגית._תופעהבעצםשהיא ..החברתיתהסטיהאתהפעם
-תהליכיםשלהשתקפויותהם.-המחבר:שלבמונחיווהטרנסצנדנטליהאנטולוגי-

התיאוריותלדידו, .לפסיכולוגיהאלאלמטפיסיקהלאאותנומוביל:נואובעצםפסיכיים,

מכאדים.~פtכיכ 6אירועישלמיות oקוהשלכותהןמיסטיקה><מיתוסים.עצמדהמטפיסיות \
אישיות--בתורת·ה;א .בפרטסט~ה.והבכללההתנהגותשלהס;נרהכמואלה,שלשהסברן
שורשהאנושית,ההתנהגותשורש .שלפנינוחספרשלהסופיר 1המואכן.היא,ו t .הולמת

שה_קאישיתבטראומה 1המחבר,שלתיאוריההלפי .הוא :בחיי~ימשמעותיתעשיהכל
תוךלידתו.בעצםהואהרא-שוךשלבה' :משולשתהיאאןם.כלהפוקחתובלתי-נמנעת

לעול~ונזרקהעובריהמצבמןהאדםעובר ,היול;תכייסוריייסורי-הךיל;ך .סודי-פתאום.יי

מכל-גמורסיפוקשלממצבאיכותי,שינוי .ובעיקראלאב~יקום,שינוירקזהאיןהחיצוני.
כנעדרמיד.:;דמתגלהלמצבנפלטהואטאטית, b11הומיאשלכ:ר :נעימות .חר~ :טחון.בבחינה,

נמשךהשניהשלב .וצה rהמגן-העדןכמגורשהואומאבק.חרדה ~סבלא'זפלר. Q ז::rה. 1של
אתלהפריד ,אטאט ,אותומאלצת,שiנסביבוהמצי~ות'כאשרהאוראלית,ינקותובתקופת .

טרום-עולם 'של.בששיםאחדעלשומריםעשדייןחייםאמו,עםמחיי-הסמניוזהעצמו

אותוהסובבהעולםל~יןבינוהזדהות.המידתלובדת'אושוב .לתודעת-אניולהגעי ,הלידה. '

קרובזה,שלבבתוםגםשרוי,-הואעדיין .ב"גבולות-אני"'ומוגבלומופרדמנותקוהוא

בשלבאךקו-המשפחה,שלוסלחניתמט;נחתהדואגת,הסביבהמןונהנהאזפרלחיק

קשרגםנית'קהחברתית,תהליךה-סגתלותוועםרות i:לבחינוכובמהלך .הממרזדיךי.,הלשיש
מ~מעותהאחרתבלשוןרשות-עצמועצמו"."ברשותעומדוהריהוונלי,~אמוצבעיקרוזה,

המשפח-לפחרתיותר.כוללתביבה oעםוההזדהותהחסדממצבגמור .וניתוק 1בדידות-.
איןעליו,שומראינואםבר_דלו 'מספקיםאין'נפשו,כארחתר.יולעשרתלוגיחך 1לא .תית

הנ;ך-מכלולאלאאישיותואין .נטולת-חסדהופכתוהוייתוקונפןרמיות:-איעללוסולחיםן

אלו_הופנמאשרעויינת,רה.חבעל-ידיעליוהמוטליםוהאיסוריםהצריםהכללים,מות.

 ,, /- ~שלו.האני"גבולות"אתותוחמיםפנימהנפשו
במ~ב .ומיתיהקה"הפרדזיi"וקט;ךהמחבר.שלבמונחיו'הוא,זוהתפתחותפיין 15המ

ולאפיסיתהפרדהלאחיתהלאסביבתו".:'עםינה. nבמכלאחד.העוברהיההעוברי
פיסיתלהפרדהה:;ניאההראשונהההפרדההזדהו."העולם"והוא-תודעתיתהפרדה
מו_אעם.אחדעצמוחששעדייןוהתינוקלהתפתח,ממשיךהךההרקטור .טראומת"במשבר

 ~.הרדברשלבסופו .נוספיםק iוניתפיך;ךfוודע'תשהיא '-עצמותלתודעהמגיע.י~ה.וזד
 .לעצמה.מופרדתכאשיות.ועומדהמשפחהקןע.םוההזדהותהשייכותמתחרשתגםמופרד
שולף 11 .תהליךשלפעולהזו .מגן-עדןוגיר;ש 'שזכימי ·מחדסנפילהשלתהליךזההכלבסך

 1י.לrךהלהגתובהובידוד.ניתוקהפרדה.שללמצבאונטולוגי""איחודשלממצבהאדםאת.
לאיחוד _לחזו;שאיפהבא;םהיוצר.-"האיחוד"וקטורמנוגייi.ברקטורמתבטאתזה

טראומת .הומיאוסטאטיתולשביעות-רצון ) 12 (סביבתו"'עםשבחסד"איחודלהאנטולוגי,
"חסר"כ'קיומנונחפסבעקבותיה .ממנה'להשתחררלשאיפההביאהוההתבגרותהלידה
שבומתוקן"שלם" .אידיאלימצב-חסדשלה~ר'נסצ[דנ~ליתההשלכהאתיוצרזהומצב

.r. 

 1981ינואר-בפרואר

-זו 'תרצואםטרנסצנדנטלי.בחותםטבועהזושאיפה- .הראשונהלהריחםהדבריםחןףרים
הטרנסצנדנטךהאידיאלפיטנטאלית,שאיפהשזוברורהאבוד.גן-העדןאללחזרהשאיפה .

 .צב bלזור'לח-יכוי dחסרתגםאך-מנוח'חסות\כמיההזווהלאה,מאתנולעולםהוא

חסריטרנסצנדנטליבישול~יטמעהאני-מכלאלצאת ~כולוהישעםהאגוהזדהותשל
רהשלוד 'אליי ··תחזור .בלא-מודעהאדםמקרה·ך.כ .שם .ח~ק.וחסרמאבקחסר .גב~לות ·

 ,.,. ;יחשג·בהישאינודאי~שלםהאיחודטרום-הלידה.ימ~שלההומיאוסטאטיתוההרמוניה
יותר;וללכידתמס;רותעםאפיההזדהותמכאן-אפשריים/הםמסויימיםתחליפים ·ך'א'

 .- .הקיומי.עולמו_תבחומי

ע"ימופעלתמשמעותיתהtונהגותכל ,.'האנושיתלהתנהגותחה ciהנואפוא,לiכנינו,הר
 ..השבטהמשפחה.' :דלאכשמעברמסגרותאלקשר · n .מציא ,:-וגי.ארנטול·לאיחודהדחף,

 ,ההתנהגות- .עמםתודעתיתוהזדiנוחהאלהות,האידיאולוגיה,המפלגה,המדינה,הקבוצה,

נהיאונ~ורמית, 'iעליה.המוסכמותהנור?נותאתתואמתהיא~םה.י:יברהי'די'עלמתקבלת
 'קונפורמית.אינהההתנהגותאם .סוטה_כנדr:יית
אובטולרגי'"לאיזךרדף_תחליש_משלעשוייצירתי 'מאמץ"כלשוהם'פרופ' .כדבריאכן'

ה,לקבוצההשתייכותגםאךפוליטי,או .חברתי.,'הגותיאמנותי,מאמץשזהבין ,) 117 (.

מצבואתולהרחיביוiוררחבה'מסגרתעםתולהזרזההעבריין 'שלכסיוןהואהעבריינית

איןאונטולוגילאיחודהמאמץשלמבחינתו ..הזעומהלטריטורית-האנימעונאליו~י pה
לאטח".סר"הוא-הסוטה .מהותישוני "וטה·הסההנתהגותלביןהמתקבלתההתכ-הגרתבין

 'משום /"המהוגנת'החברה '~מכסוטה "_ש"תוייגמשוםאלא ,,שבדברמהותייסודמשום
השתל-דרךאפש'רי.האיחודאמנם-:::שאדרבהאפשר ·אך .ותו-לאאות-קייןבושהוטבע

בשבירת~זיותרביטוילולתתאפש'רשמאאבל ,קונפורמיתוהסגתלותהאנוישבכללכרת '
~ריצתן-מבודדותהמסגרות ..חטאנוואסורים~החוק .הנורמות .-בהפרת-,גררת bהמ

חיוב.כדיעדמגיעיםוהדבריםלפשע.מטאפיסיתלגיטימציהזובדרך 'לנומוצ~ת .מאחדת

הוא .הנפרדומו~מקהאדםאתמשחרראושהבמידהמילניאליrיפעולההואצח;ר"ה :הרצח
יים,.חברתגומליןיחסישלוכיחידההבריאהשלד i-נפכמרכזהאנישלסופיהרסהוהו-מגם •

להדגישהדיןמן .) 75 ( "·.·.ההיוליתהאחדותעםהחלקיקשללאיחודלהבי~אמורובכך
 .ע.צידוק-הפשנינו'שלפבחוזהלראות fואיחברתית,ולאמיטאפיסית 'לגיטימציהשלפנינו

יך·להשתי 'השאיפהוגםהמהוגנתהאזרחיםת l;לקבושתייך_לההשאיפהגם 'דבר,.שלכללו

לחזורהשאיפהודחףטולוגי i:האוהאחודמוטיב :מוטיבאותומי'מונעותהסוטהלקבוצה

המהוגןשהאזרחאלא .חסד'סך-ה .mבדידותיההקיומי,מהמצב-ולהיגאלהאבודהעדןגןאל
- .ביבים.הדרךגאולתו- riאמבקשהסוטהואילוהמלךבדרךגאולתואתמבקש

i ר-פ.תשלזהם'ג,rסטיים_המיבמיתוסיםביותר .קולווטוריתבצר(ךה.עמופיאדם'והם,העוליס. 

מקבלאינושוהםפרופ'שלפנינו.ן iבדיביותרהחשוביםהמקורותמןהםבכללהמיתוסים

האנושיבמוחאצוריםים bאר::פיtגי.הםכביכול' ,ידנגמפיהפסיכולוגימעמדםהסבראת
ופרוייק"ממשיותהתנסויותזVלטיפיותיארכהכלל;תשהםסבורהואאלאברייתו,מטבע

 . .יות. v\האיהתפתחותשל .ציה 1

העולםת.יה,לוריאנבקבלה "הכלים-"שבירתמיתוסהר-אהללובמיתוסיםהבולטי'םאחד

ניצוצות :האלהיתהישותעצמת~תלהכיליכלושלאהכליםשבירlומשברתוךנולד, .נוצר.
ליפות-הטומאה.קבת~ךבבדידותם~רוייםהם.והזה,/העולםךולתלו,ונפממנונפרדואלהות

ולהחזירםאותםלגאול·דשהאמיתית._מישותם'ומו~רדיםממקורםמנותקיםהם .ש:בעולם
זהמיתוספניה.עלגלויהההקבלה .הא~הות 'עםהניצוצותאיחוד ,נחוץ ,האלזיiותלחיק

ואiררע,הפוך.עולםאלהחסד,מעולם~המעבר'את ,הלידהשלהמש~ריהאופי'אתקף wמ
אחריםם.רביגבייםקוסמו-במיתוסיםמצוייםכאלהמוטיבים .החסדעולםאללשובהצוי:ןך

 . ~ההפרדהשלהרקטוריםשלהשתקפויותכמובןוהםו~נוסטיים).בודהיסטיים ~(מקופוtכמיים
 /( .והאיחוד

iדיiוה 'שהחברההנרדמות'אתההולמותבדרכיםהגאולהאת,בקשוהמסורתייםהמקובלים
קונטמפלציה,תורה,לימודצומות,תפילה, :למיניהםהקדוש;ןיידרכ-לקבלםנה 5:מו

 :בדרכי-סטיהאותהבקשו .פונקויעקבצביכשבתאיהסוטים,המקובליםאךוכד:סגפנות '

 '/ , 'בדרכיבצעמה :ממנהולדלותםלטומאהלרדתישבטומאה,שרוייםהקדושהניצוצות,אם

החמורותהעבירותאתלעבורבחטא.לשקוע-הדיןמןלפיכך .ר~מצאו'לאזi.ום-קדושה? .
 .ותגאלםדנויתשיגםושםהניצוצותלמקוםמטהלרדתמנתעלביותר;הסוטות·זר.ביו

פדברטיתבדרךהאלהית'-האחדותלהשגת'זושאיפה .עבירהלעבוראפואהיאמצנח·
 . bהביבידרךהגאולהמתבסיסנתלבשה

* 

 ,זהח~בורמאפיין.שמההזה.הקבלי,הזניתוס ·עלנהדיבוראת ,הס~רמחבררחיב' 1:בכדילא
 ,ספרותיצירוiומיתוסים.-תר=!ות ~ופעות·תשללפרשנות·ה'הרבההיזקקותהוא

הכחות"ו:זי~רהמחברשלבלשונובו.העיקריותתיזךת_ה 'אתזז?ש 5'1לכדי-.,. ·אידיאולוגיות
את ·להדגישישאחרים.ותחומים ) 9 ~(הספרות"_.מתוךארכיטיפייםבדימ"ו'יםהנתהגותית

 .במיתוסיםדת.אנלוגיעלה-שוהמיותהמידותביסוסשלהטכניקהשכן "ואיורפרש,נותהמלים
. / ' 

שלהשתקפויותאכןהםזpאלהמניחיז::נאנואז:גקך-להתק~~יכולהאחרות ·ויצירות-רוח

ולא ·האנושיהמיןלל'לכמשותפותאלהושהכי;ת' .שבמעמקי-הנפשפסיכולוגיותהכי;ת

- .אשר-המיתוסואם 'כןלאשאם .למשל .גיי~שלמשנתוכגירסתבלכד.אינדיבידואליות'

ביטויהםהספרותיתוהיצירה.-אינדיבידואליתאנושיתרוחבידיאי-פעםנוצר.הואגם

הןהקושיותכללית.תיאורית-אישיותלביסוס~הםלהשתמשנוכללא .ו:זישייםלרחשי-נפש
לקלוט 'מסוגלהנולד 'שהעובר'למשל,מנין. .התיאור~':נמישורר'קולאמיאוממשיות

האיחועאףבדכרונרלרשוםהלידהשל.אחדלמצבלהשוות; ..טרום-הלידהמצבאתבזכרונו
תודעת-ליילודלייחסבכללניתןהאם ? 'האיחוד'"וקטור.ביצירתהגיב.ולענק"כ"~בר

בתהליכים.להבחיןניתןוי.הערבבמצבשכברהעובדהלערבן?וכמהכמהאחתעול :עצמר
' ~' 
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ואין'-הללוההגחותכלזה.מ~וגתודעהעלמצביעהאינהה-עוברשלבמוחו'חשמליים
בפרובלימדחשהמחברושאובותהן~כין- .חזרהו;~מיההכנפילהרפשנותזלומרצריך
הלוגי-במישורולאהפסיכולוגי-אמפיריבמישורלאמה.עמתמודדאי~והואאךטיקה,

 \ין.בtןימוכהיתרביןמצויהמסויימת,במידהבעי,תית"שהיאכדבריו,"התשובה",מיטפיסי
הארכי-שללזיהוייםכמפתחמתיוסיםעלרבהבמידהכשעןיוכגאוניברסליים.מיתוסיםעל

מיתר-:-כילכומבטיחיםהאכרחופולוגים .שלוהקולקטיביתלתת-ההכרהגלםומר nוכטיפים
התפתחותשלתהליכיםגםאלאע.בטבאירעויםרקלאמאזכריםהםוכי·מציאויותהםסים

קורם bבאלה,שגםאלא .) 13 (כולו"לגעזאומיוחדותלקבוצותהמשותפים,אישיות,
ישם. wמאוממצאיםמאשרספקולציותיותרהם'אכתרופולוגי.'האוהיונגיאכי.

פסיכולוגיותחיזרת .כך ·בשלהמוצעות.החידותשלתקפזאתלשלולאיןכן'פיעלאף
הלגיטימיתהמיתודהלוגיים. .·בהיקשיםאומוחשייםבמוצגיםלהוכיחאיןופגסכואנליטיות 1

במושגיהלiוסביר,שבידהככליותררבתיאוריהשלתקפה ·אחרת=היאאלהבתחומים
וכמ-יפהזאתכיסחשוהם .פרופ' .יותרטובהסברלהםשאיןתופעותויותריותרשלה,
אשרהחידושבכפרד,להעריכהומכסיםאחתהתיחסותמסגרתנוטליםאגו"כאשרפורש:

ביתןמקום,מכל . dejaשלכחפיםבמשיכתמהתודעהמסולקהעיוןכלבהדרגה, oכעלבה
שלכתרןשטחעלוהחלתןהתיחסותמסגרותמספרשלצירופןידיעלחדשה""הארהלהשיג

אקזיסטנציא-אונטולוגיה .הנוכחיתבעבודכתןלעשותככוונתיזאתנאמכםאבוש.הנתהגות
היהו-המי~טיקה.שלמגילוייהוכמהמיתוסים,ניתוחיסימבולי,איכטראקציוכיזםליסטית.

שניתןככל .) 23 (שבסטיה"הטרכסכדכטאלי _המסךשלחלקלהסבר.שמשואלהכלדית,
רעיוןשלכהשתקפויותהמתפרשיםיותר.ורב-גווכיים ..יותר.רבים'ביטוייםעללהצביע
עליותרגיוסהה .תתקבלכןשלפגינוהספרגירסת.לפישבסטיההטרכסצכדכטאלי 'המסר
בשירעיבינולכגדמעבידווהוא ..רב-עצמההואשוהםפרופ'שלקולמוסוואכן,הדעת.
והמזרחית,המערביתבמיסטיקהשונות,תרבויותשלבמיתולוגיה-גלובלייםבוטים

 ·היקף' '.ו.וכוהבלתי-שפויההשפויהבהתנהגותבפוליטיקהבפילוסופיה,באמנות,בספרות.
קשרשלהאפשרותאתלראותנפקחותועינינוכציקלופוי.'אהוא 'המובאוהחומרהידע
האבסורדולספרותחיוכילמיתוסהפ;פ,ולמוזיקתהביבים"מימילמיסטיקותמשותףבסיסי
ה;;~י;ת-אדם.חוייתשלהטרכסצכדכטא1ויסר ?7ה

* 
'1 

מאולצתאינטרפרטציהשלסכנהמהווהגםהואאבלתיאוריה.האת .מrכזק {jרוחב-היריע
זהמסוגלחיבורלוודידעתנו,ע,לrיתקבל·לפגינוהמוצגתאנלוגיהכלשלאטבעי .לפרקים

ר )l"המשללא-ברווחהבכהכדימגיעיםשהדבריםיש'אךלבכר.אלידבר.שהענין-גופו
הכללעםאחדות-האני.אלהענוד.העדןגן.·אלבחזרה~ראענינוע~מו.הטרכסצנדכטאלי"

מתפרשהרעיוןשל "קיצוביבהסגר ..העוברילמ~בבדומהמוiו.ולם,פנתיאיסטי'חוד itב
ל"המסתמ~בראל"ת. bהטרנסצנדנהישותבתוךלחלוטיןהאניכ"~יון"זהאיחודגר rלמד

המיטאפי-המקבילההואלהיות.לא.התשוקההדתי,"האיוןסביבzךו.בתוךהאני"גבולות
 .) 51 (שמרחם"המוזzןנrיההחיות כ.._.ןנצאללחזור'לכמיהה-זית

דוגמאותבהשפעתה"איחוד"וקטורשלכזולאינטרפרטציהכדחףשהמחברהואהרושם
 'ית.לתכלהאמצעיםאחדהיעד,הואהדiריהאיחוד"אם :.להןשנזקק r1הדתיהמיסטיקהמן
זהתהליך:וינוהמקובליםכפרדת.כישותהפרטשלקדומוהכחדת .האני-מחיקiרהיאזו

מתפרשלכירכנה,בשאיפתוהבודהיזם,גם .) 49 (לאפס"י"היותהואומשמעון"."איובשם
מתפרשיםזודורעל .) 50-51 (יקירםהמהותדלוך nכוהנירכנה .ה~יוןלהשגתכ~כניקהלו

מכאן' ."."איון·להדחףשלכבטריים .הסהוחרמןז'נהז'ןשלכגוןספרות·יצירותגםלמחבר
אך 'הסופי.העצמי 'האדוןהואהטרנסצנדנ'טאלי.המסר.שלהטהורהתו.שצורהמסקנה
 ',,ש'יז?הלאנלוגיהמעבראלהמחברעברזהשבעניךחוששני

:iזמכונההמיסטית,הטרכסצנדנטאליתהישותשכןלאפס""חיותבחינתהמיסטיהאיוןאין
כמושגלשימושנתפסההקבלה .ומלאממשיישבחינתאלאלא-ישבחינתאינה. "ןי~" .

כשמלת ,".~ידאםבקרננואלחיםיש"האםהמקראיהפסוקשלפרשנותמתוךיד )tח
ובעצםין", )t "שזzןמוהים.לאל~ככגדמשקלאחר,כישלמק;בלים ·מתפרשתהשלילה
חיוביתתפיסהתוךחאלחותלביןין )tח ·ביןטשטשוחמיסטיק(יםעצמו.אלחים .שלפן-אחר

המקרב- .שלובפן~הפיל;סופישלילימרשגשהואאף,חתיאולוגי-כפן"אין-סוף"התוארשל
חטראנסכידזאןליש.ולקרוא.במליםלהשתעשערשאיםחיוהאחריםוהמיסטיקניםלים

אינה~לאבישוהיטמעותמד~ית, _כתיזהקומו,מאיןכזהטשטושעליהם.חטובההמיסטי
דעיכת"אינהזו .סטית~חבודחחנירככהגםכךריקותאינוהקבלישה"אין"כשם .איiהן

ע"יהמושגתעילאיתמציאותדרגתאלאטוטאלית.'התאיינותאוות pחתאפכחיבתהחיים
שלשסופחלטענהכיסיiיאיןביותרהחשוביםמקורותיומבחיבתו :החיים"תאוותניטול

חטוטאליהאיוןהואטובשכולוועולםהאבודהעדןגןאללחזרהית.האוניברסלהשאיפה .
 .גם .י;תר .סבירהואהאפשרככלהכולל!יישעםאונטולוגיכאיחודתיאורו .הריקוהאפס
חזרההואהעוברילגן-העדןחזרה ;בספקמוטלהאיוןייי·רע.רבדיםשל 'גופםמבח?נת

 ·התיאך-(לפישנולדהעוכרשלהתח-מודעבדכדוךשפרשםמה .לשום-מקוםלא rלאן-שהוא
 .הומיאוtעטאטיתשלרהשלמצב-תחושהאלא.אפסות,ריקות, ·,ין )t .אינוהמוצעת)ריח

שהאישיותכך.ל 'שנסכיםככלכזה.למצב-תחושהאלאלהיותיכולאינוהחזרהאידיאל
גאולת-וכייצים,\בחוכליאהת.גכולועלגבולותהקמתשלתו~רהיאינדיבידואלית'הא

 :איון-עצמיכדיעדהגיונית,להגיע,יכולהזודרךאיןהגבולות",ב"זךמסתהיאהנפש
באיוןושח. riמצב-התבאיוןלאאך "העצמית ~התודעהבאיוןכרוכהשהיאאפשר
שגבולותיואףיים. ?jעודנוהאניזהבמצבגם .חהומיאוסטאטיתכשלרההשרויההישות

חטוטאליהמותואiוהאיוןאידיאלאתלתארבסיון .יותר?יש-כוללוממוזגיםמטושטישם.
חיהאחרתמגמתוואתזה,אידיאל .שלמחותואת·סותרהאנושילאי;דיאל-חחייםכשייך
 .חמות.שללאידיאליזציחלהגיעראוי

כוסח.האישיותשבתורתחתיאורת~עיקרושלהתוקףמןלגרועכדיבהאין·זובקורת
מתגלחדומהגבולש:;ינ.האפשרויותגבולותעללהצביעוכוונתההכיבים",דרך 1:ה"גאול
חשוהמיתתורת-האישיות .לפסיכואנליזהפסיכולוגית.אנליזהלערוךהמחברבאכאשר
 .אוניברסלי ·במרחבהאנושית.ההנתהגותשלומעניינתחדשהפנורמהאלחלוןקוערת
 :_רבות nתופעוrי-המשמעותואתהאישיותמבנחאתיהמחכרמסביראחדעקרוןשלככוחו

לגשתמנסההואמוטיבאותופיעל .ומבורךמלא-חסדאונטולוגילאיחודערגהנולםכל
"אםשכהיסוסבזהירותשוהםאומרלשאלה"מקום :"יש :עצמההפסיכואנליזהאלגם

 _המוקסםג-ירנשלהיותו נ;:rאבתת-מודע,והתמקדותוהתודעהעליונותעל ,ד 7פרושלהשגתו
בטישתהבדרכיאידהאלשלהאוהדעיסוקוואםחטא;,שלהפנימיתהמיסטיתהאמת'מן'

54 ' 

לאי·לכמיההתחליףאלאאיכםהגשמי,גופר).·(מ"ביתה"הודית.הכמיסטיקההגשמהלש
לחתיחסמותראם ·מןי.יותרכאןהעזהמחבר-.) 123 ( 'הכוללנות.""עםלוגי?אינטחדו

לש"פסיכולוגיזציחולעשותנפשיים,פים riדשלכהשתקפותמדעיזילתיאוריה~פילו .
גםאזאבלהמיתוס,ים.שלכתוקפםכערךחתיאוריהשלתקפחאזכיהפסיכולוגיה"

הפסיכואנליזהיכולהמידהכאותה :גורלמאותוניצלתאיכההאכטולוגיהאיחודתיאור'ית
ביטויהואהאבודגן-העדןאלוכחזרההאונטולוגיבאיחודשוחםשלעיסהקוכילטעון

הפר-חlויאוריחעלכנפיהאתלפרושעשויההשוחמיתתיאוריהשהכשם .אדיפלילתסביך
אחרתפכיעלאחתתו:ות-אישוותכיןהעדיפות .להיפרגםלהיותהדבריםעשויים.וןדיאכית

ממדעהאחרתאתלחפיריכולהת nחאיאיןהדדית.כבקורתמוכרעתלהיותיכולהאינה
הרחבהתופעותמיגורןבהסברההצלחהפי'עלמוכרעתההעדפה .היאבמכשיריהלמיח;ס

-התיראפויטיתיבלתהבשליותרבולטתעתהלעת.הפסיכואנליזהשלהצלחתה .יוחל
 .;בו ,נגיעההאונטולוגיהאיחודלתורתאיןעתהשלעתתחום

 .כךעלמצביעהשהיאשלפגינו,בספרחתיאוריחשללזכותהייאמרהזה,לעניךמעבר 1ן)"
שלהבסיסיברובד-המובהקהמדעבתחומילחוצי~.-האדםבניפועלים ,כמהעד

וריאציותכולםהם-והפיראטהמשוררוהסוטה,הקדוש :אחדעקרוןפיעלהדברים. '
אחת.אנושיתכוסחהשל

·r· 
* 

שלחמיתודחבוהקים.גווניםשלבעושרשוהםפי:וופ'ע"ילפגינומוגשתהזאתהנוסחה
ומקורותשונותדיסציפליכיתשלגלובלייםחתני-רוחב~פגינולהציגאותומביאה·החיבור

 .רעיו-אתהמשקפיםוהג'יאגגרפיהה::ויסטוריהבמרחביהתרבותשכתופעותומגורביםרבים
הוא-המחברשלהאחרים 'ים 1המאוח.כב!'פריו-הזהכספרהלבאתהמושך .נותיר.'

קריאהעמודתוך ./צפוייםבלתיגשריםגשירתכדיתוךהר.למשבאחדמתחום-רוחהגלישה.
קאמיהיידגרוהטנטרה,הנדההלוריאכית,הקבלה·אצלחטוףביקורעורכיםאנואחד

הקרס-'ברחביהמפוזריםהניצ;צותאתהאוסףכמקובלנוהגשוהם .כהן 6מורישןושיותר
 ' .מבהיקהלתיאוריהאותםומצרףהתרבות~מרס
 '.והאסוציאטיביהרגשיהשכנעודרךאלאהיקשית,ולאאמפיריתלאאינההטיעוןדרך

לוט"אשתשל("מבטהשוהםפרופ'שלון·שבלשהעזיםוהצבעיםהאסוציאטיביהעושר
איסורי-החברזך.שלהמשקלכובדתחתהמדוזה"של"יפיחהעצמית,ההבתרגנותתחת.

 . . . .ונפשעיןמרהיביהםרבים)ועוד
לציין,יש ..ויפהרהוטה'בעבריתקולחתהקריאהמעולה.'רגום,תלפנינו-לתרגוםאשר
מדעספרי.ב'תרגכמילהםרגיליםשאנוחריגותכצורות-לשוןהמועטהשיiנושאתלשבח

 .המתרגמתבידיעלהבעזרתה .המקובלים.בדפוסיהכשiכההיעילוש bהשיואתמקצעויים
 .- .בעדנת-הלשוןפגיlוהללאמחשבתיד;וקלהשיג
נלי-\פסיכואתיאוריותכללית.ה~כרותלפחו.חמכירים. pשאיכאלהלידענים.כתוב ,הספר
שללסופםלרדתיתקשוקלסית,וספרוrימיתולוגי;:~מיס~יקה,קבליות,תורותטירת,

זהזאת,עםלהם.שיפשרוהרמבל;עניךעלבהצנעהלהםשדילמשכילים,ספרזהדברים.
הבחנהכושרבעל.'מאדעדעיוניאינטלקטשלפריולפנינו .ובלתי·שגרlוימתסיסספר
בתרדמתשבויאיכרשלושהאינטלקטמיכלוהפתעות.ברקצבעים.מלאבהעזתו. rואמ

 /, ..מבורכתטלטלהיעניקזובתרדמהולשבוי .הספרמזנחת-קריאהישאב.הד;ו,.~ה

• 

 ..-' .הצעירים
\ .. 

( ' 

כצורךבהולהתמידלעבודהלחזורעםשל .כמיהה •
 ·-:-rהאדם\צלם .לעילוירבעון

כ.ה .יותרצודקr:יחדשהחברהמקיםשהאדםאמונה, •

העובד.שלעמלולפיהפרייחולק

וחינוךתרבו.תועובו .עם

הספריםחנויותבכללהשיג

' 1 

 · zsמס' ,וועתון



~ילה nהעיסקת
אינפלציהטרם

r 

מיתוס.דם",דאם,"אדמה, 'עפרת:דגעון
 /ההיתשבותבמחזותהאדמהופולחן .החלוץ.

מצוי·צ'ריקובר /ומחקרמדע~ריגומא", Jו
 . ' • 1980בע"י;נ,לאודאים

עיסקתדו-סוס'תמורתמלכותהציע [2]ל
;כי-מדי-מאוח"\ .- 'מגליםכה.החכיו

 .מעדיףהמלך , nמלכופניעלעדיףלחי;ת .
 .מלוכהכיסאעלרכיכהסוס ' .

דו-החורשהחלוץחייתמורתלחרישהאדמiולסוס'לתת
מחדות .ישראלארץשלכמחדותהמועליתהחבילהעיסקת

האדמה.ופולחןהחלץוכימתוסהעוסקים"
החת·כמחדותחודרתסכימההנהאדמהתמורתאדםחיי /

תמורתרקהארבעים.וראשיתהשלושיםשנותשליישכות
 .וחת·הבריאות(סמל ,;"האדמהכיןבריתנוצרתאדםחיי

היהודיתהיישות(סמל "·"השמיםלכיןהלאומית)חייה
קבועתהליךדהו __דםתמורתאדמה .כגולה)החולנית

שנותאותןה"קלאסית",התקופהשלההתיישבותכמחדות_
א.מאחהטובה"'האדמה i ,הארבעיםוראשיתהשלושים

קורכןמשמש"החלוץ" .שלום)ש.מאת"אדמה"·אשמן.
כערךיותרגבוההלהכרהמביאהקורכןמות .מטהר

שלהטדאגיתהסכימהקיימתאלהכמחדות ."האדןנiד"
 .ניצחוןאדם.חייכמחירהאידאהניצחוןמחדש,אישור

כריאות.שלכמימוש ''האדמה",~ניצחוןהואהאידאה
 .מתיםתמורתתחייהאלא .תחיית-המתיםלא .ותחייה
 .מותכמחירהבראה

ת~ fלאומככריאותמולדתארץשלהדההפאראדוקס ·.
הדההפארארוקס-המוותקורכן'אתכ.מפגיעהתובעת

לאק·הקודמיםהעשוריםשלתיאטרלי'ההחומראתהופך
 .היוםעדלומרת]וטואלי
 .וראמהאיננהכה) yהחלו(ודמותארץ-ישראליתוראמה

היאזהמפורטכמחקו .הא"יכתיאטדוןאולמותשמילאה
כתיאטד~ ,כללכדרךמוצגת,שאינכ;ןכדראמהמאופיינת

היא- .נכתבכך ,-אכל .א"ישלדיי~המרבאות
"וראמהדו .תוכס'מבארץ'החייםאתהכמהעלשהעלתה
ארץ-ישראליתכחווייהשורשיהכעברית,כמקורההכתובה
על.כפו,-ההגשזבדאופניאתערייפ.תיאור-ועניינהממשית

 . :ישראל"כארץהציוניהאידאללש
 .ת.וראשיהלשושיםשנותשל ',דושדראמהכטרחה ·אינני

"ההגשמהאתהריאלית","המציאותאתתיארההארבעים.
דוחיתהאבליישראל".כארץהציוני"האידאל ·לשכפועל"
אנשיאותםשלהאידאו!יאתכלקודםשביטאהוראמה

דגללהגביהשחרפשומשמע},תותיעליה"'אנשי~(עליה-
 ~היוםיגדת-לשמעלכוה---גדגלכפועל'ההגזl)מהחדרןעל
הגבוה.הדגלאת ,למוותהנידון ,הטראגי'כצעירוגילויום

 .ל"אדמה"מעללהובילםישוכל
קשרולאךמההמיתישהיחסהיתד'כיןמציין'עפותגכעדן

התובעתאלוהיתמה.אדעלתנכייםה~י;ים~למיתוסיםגם
 .להחד~ותלמעןק;דכן
מתמצתתהיא. iכצנלסוכדלעלשפיראאניטהשלכספרה
רוח.הענקישל ,האידאייסהמקורותאתמשפטיםככמה
והשפעתם-19ההקאהשל 'הרוסיהמחשבה .כעולם

כצנלסוןכדלכוללאד,שלמהנוער'חלקעלהדומיננטית
ושלי·ה;שנעליהמחוגיאידאליסטינועד ,חוגומכניוכמה '

חוגיםכקרבשצמחההעמוקה,המוסרית"ההנדה :ישח

היואלהדעותשהוגי'הרוסיתהאינטילגנצי-השלנרחבים
זקדכחעללקרבןייו'חלהעלותהנוערעל-לפהלה

ותדדהבחשלגורללקראת ..נלהביםמארטירים .. ~הכלל
 ".רקדכן'

 :המענייןהחומרמןהiתשמותיאJרומדגישהחחותאני
 .הקורכןתדמחד-אתיצרהכטהרתה"המציאוfו"דק .לא

תמונותהוואכ;תיה .קורכןשלאידאהחיתה-מראש
ניצחוןשלסכימהשכבסיסןרעיוניות,תפיסותעולם,
זzל Jהאחדהצד .החלוץ~הולךהמחנהלפניקורכן.תמורת
מלאכאורמראואדמה""עו.כדמראה.,,-החלץו""דמות
קייםזהירחשלהאפל,האחר,צידו .ירחכאודוקסום
הנדוןהוא"החלוץ" .הזיכרוןכחשכתטמוןאךכהנדה
ומכחן ..המחנהלפניהחלוץ;:זמגשיס,הוא .למוות:

 .'מוותכןקודכן'להיותהגכונןת,ההאהעליוןההגשמה
כתרבותה.קייםסמוי,אידאיצדמגלים rההתיישכוזמחדות

 .וס·העדהישראלית

פיעלכחלוקה .כארץתיאטרוןשנותד oכ·מקיףהספד
מ-לעשור.מעשורהחלן:ח .דמותוגלגלוישנות-העשור

. , 

/ 

 1981ינואר-בפרואר
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19p2 ) ! ( י .השבעיםשגרת·סוףעדlכחילימיהושר) 1909 ( 
 .) 1978 (כד-יוסףויוסףסרבולהירשערעד

 ןח;V!ק:מעניינות,הכחנרת-חקעשלושעולותהמחקרמן
המוגדרלתחוםומעבר-המחזאותלתחוםמעברתוקףכעל
 1 :ת iההתייש:במחדותשל

 ~החמישיםשנות'דורש~צרההבחנהמקובנלתהיוםעדא.
התרבותשלהדיכוטומיתהחלוקהכאילו ,המדינה""דור

כנגד(דןהמדינה.הקמת " Tו"מא"לפני"הנה .כישראל
ביטול :מוצהרתהבחנהעולההמחקרמןוכר')תרמןאל
הקמת•"עדהיצירהשלכוטומית~הדהחלוקהיברח.חש

 .".המדינההקמת"מאד bהחדשיהכוחותלעומתהמדינה"
רקע.חנת i:כהל.י .נדאההדו-החלוקה 'חשיבותביטול .

 . .המחזאותלתחוםמעבדואףהנכונה
כנקודת"הצבר"אל.ההתייחסותמקובלתהיוםעד .כ

נקודתאתמעתיק ,כחומריו ,ד'הספ .המקומיתלדמותמוצא
הלבתשומתהעתקת.דו"החלץו".אלמ"הצכד"הכובד
העשרים,שנותסוףשלהתקופהאלםדהאדכעשנותזקסוף
מצויהרכההארבעים,שנותוראשית .השלוזVיםשנות

בתול·המחברתדמות-ולשלילהלחיובהחדשההדמות
-כשם.הגיעה,אליההארץאלבאהזכמנההאץראrךורחיה

כפלהמחברותדמויותמאוכלסהמדינהקוםמאדדור J;_ש
 'י'הישראל .ונו'הגידהארץשל'דהותבעיות "תרבויות
לסטדאיו·מאשדיותרלחלץוקירבהלמצואעשויהצעיד

 ..הצברשלטיפ
בתרבותהמוותמרכזיות.-דוושימהפתחתיובזזי"ג.

שדהולמרותהלאומית.התחיהכתוכותהארץ-ישראלית,
 •-כה~כה. .נדוןטרםכידומני ,מוכונושא

גנוסריאירה . ,.

יהודית'ה .היצירה

מא~ןקו.ב

· Haim Zafrani: 
Litte2ratures dialectales et populaires juives 
en Occident Musultnan, 3e partie, Geuthner
Par~~' 1980, 440 p . 

החוגכראשהעומדדעפדניחייםדופ' ~

כא;ניכך·הודית·יולתוכותהעבריתללשון.פ
 .האקדמיתכמשפחהידוע . sפאריס-סיטת
הספרותשלהחוקריםכראשוןכעולם

צפון-אפריקהיהודישלהעממיתוהספרותשבעל-פה
רהלשוןהערכית'-יהודית .הלשון~חקרהמומrךיםוכאחד

כראשית;בפאדימושכראתקבע.כטוס .כמגובהעברית.

על.ראש'כמפקחדעפדניפדופ'שימשהששים.שנות
חברים"ישראל"כלנציגוהיהכמאדוקוהערכיתהודאת
ה:ערכיתוכלשוןהעבריתכלשוןבקיאותוזאת.כאוץ

 .המישמהאתעצמועלליטולאותוהכשירה.הקלאסית .
 ,התרבותכחקר ·רב-היקףמפעל·חייםלהגשיםהכבירה
ימינו.,ועדספרד .גירושמאדן·אפריקה.כצפוהיהודית

היהודיתוהעממיתהדיאלקטלית"הספרות ,שלפנינוהספד
א.-רבעהכתכסדרהשלישיכרךהוא ,המוסלמי"כמערב
 .וכמאדוקהיהודיתהיצירהכמיכלוללדוןהאמורהכדנים
מארוקויהודי-שלהסוציאלייםכחייםע;סקהראשוןהרכך

 'ככרך ,הקהילה.שלכתי-הדיןשלכתקנותכעיקרומתרכז
 ,שנה 500ךמזpשכנתכוהפיוטיםאתהמחברחוקוהשני

 .ק;לעסעתידאלה,כימיםשוקד 'שעליו ·הרביעיהכרךואילו
 1 • •מיסטיא~פיבעלותוכיצירותכקבלה

לספרותכניגודכידעפרני'כותבהשלישילכי;רךכהקדמה
מלומ·אנשי-עילית ·שלנחלתםשחיתה ,כעבריתהכתובה .

המדוברתכלשוןהיצירההרי ,כעיקר.הגבריםמקרבוים
שאינםולאלה 'ממוצעתהשכלהלכעליור' i:הצילל,לכפונה'

חיצי-שתי .לדיםיוללנשיםוכמיוחד ;קרוא-וכתוביודעים
זאתועם. .חינוכייםתפקידיםאותםממלאותכאחתרות

אידהשישמהרושםלהת~לם"אין-מוסיף-הוא .
דהעב .,לקטלי·הדיאוה'כעל-פה'העבריה'כתוכ'ביןפירוד
כפנייתוהאדם Mאמשמשתוהתפילה,התנ"ךשפתריח,

והיהודית· .היהו~ית-ערכית .שהלשוןכעודלאלוהים'
זזגלטוןשתחתכאזוריםהיהודית-ספרדית(כמו-כןת~כררכ
הדי·הספרות .לזהדiוכפנותםהכריותאתשימשהספרד)

הכי·היא .האדםמשתקףשכההאספקלריההיא~לקטלית
ואףהחילונייםהיום-יוםלחייהעמוקים'לרחשי-הלבטרי

להםלתתואי-אפשרשאסורדבריםאותםלכלהדתיים.
 .) l J-:-12(עמ'הקודש"כלשןו ·יבטוי

 .לקוראהמגישהרחבהידיעהדעפרניחייםפורשבספדו,
כתוכהכיןעממיתספרותארתהשלומגווןעשירמבחר

ערוכיםהספרפרקילדור.מדורכעל-פהשנמסרהכדווכין
האקליםעשניינהללית 1;::כסקירהפותחיםוהםנושאים י(:!ל

הסכ~נהוהשפעת i sה·המאהמאדכמארוקוהתחברתי

כמ;וחדמדגישהמחבר .היהודיתהקהילהחייעלהערכית
יהד·והגותספרותאנשיכיןכס~רדשנוצרהסימפיודה 1:כיו

כיהודים .שפגעהגירושאחריחלפהלאומוסלמים,וים
הקבר·שתיהמזi.ויכומארוקואדמת·עלכאחד.וכמוסלמים.

כתחוםוכפרטרבים.כתחומיםנקייית-מגעלחפשצ,ח
בתחומיםשכעל-פה.והספרותהעממיהסיפורהפולקלור,'

המגעונתאפשרהמחסומיםהוסרו :.._קובעה;א-לה.א
iרדי·ככלל.העממיתהתרבותאוצראתשהעשירהמפרה

;דתי""העימותשלמקומואתתפסהתרבויותכיןאלוג
ייחודהעלרכהכקנאותה,שמרקבוצהשכלהגםאולוגי,

-ן·קה'לתית~הכההתקרבות .שלההאמונותמערכתועל
ותוךתןיחסנוחיםם.;כתנאהתנהלהרכים,דורותשנמשכה

דדיםהיהיכשארכמוהם 'ומאדוקיהודיאכל' 'הדדיכיבוד "
ער:;ניותכאותיותעולם"מהשתמשולא' ,המוסלמיכעולם

סימביוזהאכלו .כערביתהיושהטקסטיםלמרותככתיבתם
המערבתרבותחדירתעם '-20ההמאהכראשיתנעצרהדו

פינה .הסונורתיבית-הספר , .למארוקוהצרפתיתוהלשון
הצרפתיתו~לשוןהמודרנילבית-הספרמקומואתכהדרגה
שנהגווסיפורiושירהקטעי .הראשיתהלימודלשוןהפכה

דברמתכנית-הלימודים.הזמןכמשךהוסרולש~ן.לדיםיה
 ...,______הלשוןאתלעצמוסיגלהחדשהדור .לזVיכחהאותםשדן

כלח.עליהםשאכדכדבריםןיעניגילהלאושובהצרפתית
יחידים,שלכדבררכםזאת·עממית.יצירהנשתמרה .זאתעם

ההמוניתוהיציאהישראלמדינתהקמתאכל ,כעיקרזקנים
~תיקהתרבותעל·הגולל·אתסתמהממ~רוקוהיהודיםשל

זאת.ועשירה

בתרגו·העוסקיםאלההם ,ספר i:המאלפיםהפרקיםמכין
iךיהודיכדיאלקטשנעשו .וז;נהמישנה,מהתנ"ןמים

אתמביאהמחבר .פסחשלההגדהכתרגוםוכןמארוקאי,

לצרפ·ומבוארמל~תרגוםד~כלרעדיכiועתיקהטקסטים'
 ·ושכמ-כפוריםלדמושנהגושירכמו-כןמביאהואתית.

כמוך" ."מישלאלקטליתידערכיתגיוסההיהקורו

הואא,ףמשמשאךוכשלסיפורו .ויהל.ליהודההמיוחס
כסיפכר"אגכ .כאבכתשעהלקרוא.ש~הגוקינה.לשירנושא

 .ניתןא'יובשללאשתו :.מוסלמיות;ךשפעותכמהניכרותזה
מי·וכןאיוב,עלהמוסלמיותבאגדותכמ; ,רחמההשם

 .יסלאמ?.אמקורםממחלתואותושריפאוהקדושיםהמעיין
החילו·תכנים.הבעלתכשירה,לדוןהמחברעוכרכהמשך

אלאשאינם ,"קפטאך-ו"אל"אל·מחכוכ" ,שירכגוןביים,

האח-הפירק :מארוקאייםערכייםשיריםשליהוד~תגיוסה
היא ..שאף .הברברית,כשפהלשיר pמוק;כספררון

כלפסח.שלה'ההג;אתהמספרהיהודי,אתשימשה
כמלו~םומתורגמיםלרעדיכתעתיק-מובאיםהטקסטים
 . 1 ' .לצרפתית

דברי-פרשנותות,~העושופע,כתוכןע;;ירדעפרנישלספרו
הכרכיםשנינiםיחדלשמש'עתידוהואומראי-מקומות,

שלדורות ,אורראהשטרםהרביע~והכרךהופיעושככר
סגנונוהיאלtכפרנוספתמעלה .אחריושיבואו'וקרים.ח

ללאכרלרוץהכלתי-מיומןלקוראם.גהמאפשרהכfויר
מהוויםנים, 1הנדהטקסטיםשללצ-רפתית-התרגומים .קושי

שלכתהליךהנמצאתתרבותשלמעולהספרותימיסמך
-. "יעלמות.והגסיסה

בלסשמעון

55 



 /ו

 ~החלמה
 'החיים;לי nמ.

ספרייתהוצ'והאוייב,זר_האתלאמוג:רות
עמ'. 128 , 1980 :פועלים,

 ,ההחלמה ,הואאלמוג,רות.שלספרה;שאש
גרושה,-גוין .אלישבע ·סיפורה,גיבורת .

 . '-גמשרררגךבמקצועהספרניתבוגרת,
עד~הביאההחריףהכאבמiךלםמחלימה '

נlרלמה:ביןימה. Pחשלטכניקה'י'ע "התאבדותבסירןלידי
לאכמסתכלתלה.שמחוץ 1הדבריםעולם·לביןהפנימי

המערכתבהתנהגותצרפה ·א.היוהלאה,מכאן ·שייכת.

לפעולכה~רהממש ,היא.להיותהאמורה:דפסיכר-פיזית
 1נ

 .החסרתחושתזולת ;מתחרשות~נותקתמכניסטית.ך·בדר
תה"·חלמד:;לפניידעהאותםהמ?שייםהחיים'זרימתשל .

שלאחרמוצאמנקודתנמסרים .גויןאלישבעזקלקורותיה

 ..ה" n"מחלמקיייתאחייהתחקותשל _מסעבמעידהכל.
וסיב-זמןשלמרצףקטועהבדרךהקוראאתומובילים

לשקלושים tSזכרי :בחייה .ש~נרתלתקופותחיות,
 'אהבהחלום ;עקרות ;סטריליררשין i:סיפור ;רחוקה~לדוח

שלתלותית 'ידידות ;בחר"לטיולבשעתמימושוחסרקצר .

שלקשר ;לסבדי~.ליחסיםכמעטהגרלזעתצעירה.נערה
 ;.בער;ןארתהשללאהובה:זהרפךלידיד-עט.-משיכה-דחייה .

אשרלגביו.והחד-צדדיתהמתמכרתהאהבה-ובמרכז

קנ- i:שומראךקצרנה,גופניתקרבהאליהלהתקרבמרנן'
ייע i:מבגינוואשרהקברעה,·~י-השתייכרתרמסגרתעלאות

 ' .לכיליוןהשואפתלערצמה'הנפשיסבלה
 ..מרחל~iרשפיותשלברגעלהתאבדחליטה'מגויןישבע,אל·

-אהובהשלהכ~ריביתו.אתרנהךבדמרואהשהיאתוך
בחריפותוחשה-פורחשיח .ס[ר pמעקה-ץמרפרטי

ארבדנו _ואתאלה.בכלהעצורהאושר.אתשיעור,לה ,שאין

כלרת 6אפואתרלמית..עלהחזירו:סיבו'"וללאתמררהללא
בתקי-,רוצלולה,מפרiוחתבהכרהבלעדיו.העתידייםחייה
את ·אןבולעתיא ryוחד-משמעית,מלאה;ועיהשלפרת

מגעימלית, pמכחושיתרגישות-כאןעדכדררי-השינה.

-מ;כאןוהכאב.העונגנמהרתהמתרחשת.בחוריהישיר
בעל--חייהשימרר-עשניינו .נפשי·רם ?jשישלתהליך
רשמית.ומטרפלזרחולהירת iiלשהפכה .מישל-כורחה

יד]כחיי .ריקני:יבר.כמלהנראיםאלהיים hאםגם
 .טעם.חסרמתמשך
מחטי-זמןלאחרנמלטתה;אהעצמית,שליטתה ·באשר~ת

לנוי ·עיותחושותיהרצונותיהאזרהמקהה. "רפואי.הפול
שעשוילמהשלה 1בדרכהומגיעהמטמטמת,שרת.אדי

 :ההחל~התהליךשל .הארפטיז?ליתכתכליתולהיראות
הנפשיים.החישהי::זינוריותשלמוחלטתכמעטלחסימה

הרוחמגע~אתהבראתה" r '.לפנישקלטהגוין.!'זלש'יבע

ק.רנית_"השתברןאת ;העצים"ענפי"רחשאת ; ':בפניה

 . 'ע(לילה"ערףכנפיפיחת q " ;הגשם"בטיפות(האור)
לאוטומטהפכה ;סוערתטמיעהכדישעד .בהנאה ) 116

הנרקבוכארנה .הדבריםממהרתהנפרדאנושי,הסתגלות

ליאושהפךממשיים.ייסוריםשלממ-קורםשינקהראשו~י.
חולףשהבל.ריקה''מרו$ה'כפנימיותהוכל ;משמים .סתמי 1

אלא ) 124(עמ'ריק"..יא:ך'נשוהראיונעלם,·נרשםפניה.על

ז:יל_הבחינה:מןלחלוטין.שפירמצבהנראהזה, ,שמרגע
הנפש. _רפואת

הסי-שלוהמכוון.הברורהמסרובעלתהמורכבתעלילתו
התאווזריותהשתברותשלבטכניקהלקוראמועבותפור,

עי ?tקאתהמלווהףת, triל·המשלתאורה-בזוזוהשונות

וציו- .ראשוןבגוף-סיפוריה ;הספרכללאורךהעלילה

 "דמות .שלודיאלוגים .עצמה,הגיבורהשל bהאליגוריירי'ה
ה"חול~".שלאחר~ןספקה~יפספרת,ספון .-;וספת

"מחלתה"תהליכיאתומנתחתמצבה,עלאתההמתדיינת
כבי-~ובייקטיביlו-פילוסופיתמבט'מנקודתו"הבואתה" '

עםלהתמודדאלמוגרותשלמענייןבסיוןאלה.בכל .כול
-עמוק.הנפזVיהקונקרטי.הצדמןהפגעכה.האישיותנוליוח'

המתוא-מהרבדיםאחדבכן lכאשר ;והרציונאלי-אנאליטי
נמטאפוריקה.והמשופעתחמדוייקתכתיבתהבולטתריס,

כנעלי,ך.אשוןניס.מ.בהנראיםפרקיםגם.הופכים. 'שנגינה
כושרפיוטית.איכותלבעלי-זנסאיסטיתטנדנציה .'

למדיהטר~וויאליסר 71האתהופךזה.מבוךרכתיבה
בו ·מגלה·אףולעתיםבמיוח.דחריףגווןלנעל .שנספר

הכתוב.מןהעולותהבעיותנעצם·:שכןנוספים.·תת-גוונים 1
\ 

שפיותשניןהגבול ;חייועלאדםשליבעלותוחידוש.אין'
. ' . 

ואי·הקשר ;שבדיכאוןוהעקרותהריקתחושתלאי-שפיות,

נפשיתמפולת .לניןמוקדמים.חייםקורותשניןהקשר
כנר ·טופלואלהלכ-שבשפיות,הוויתורמאוחרת,
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(ומשום-כך ;ספורלאיןופילוסופיותפסיכולוגי;תברמות
 .בתולדותהעוסקים .כביכולה"טהורה"הה~ותקטעינראים

תמימיםוכדו:אחם .חייבמשמעותהסיבתית,החשיבה

ברישוםאלמוגיי.rישלשכוחהאלאבמקצת .דליםואף
 ;עליהלערבךה"חולה"'שבמודעותניותרדקיםניואנסים

חרהבהבחנה. ;תחושותיהבשבריריiנעודכת .בנגיעה,
-·ובתארו"החלמתה",ואrךרי 'שלפכיעולמהביןורגישה
סיבתשל.רבאמיתו,כעומקולטעמיהיחידךי

 .ההתאבדות

מסויימיםקטעיםובעיקרהספר.לינראהאלהמבחינות

נט~פולהעו'סק .לכלרבה ''ות i:::חשינעלכמסמך .בתוכו
מרגשקיי~ה."חזiר"להיותוף oבכונפשי.ובשיקום-

 • .ספררהאוהבלכלומעניין

עינתעמלה
' t 

 ~'ם·אמוני ."גוש!

. 1 

שלוהנפשייםהרוחנייםשורשיה '.השבעיםנשנותראלית
 1שנותובראישתהחמישיםשנותבסוףנערציםהתנועה .

שלהכריזמטיזiובמחיצתוהרב""מרכזבישיבתהששים,
 'ל 1ל . .

ידעהימיםש~תחמתמאחר.שמיד "קוק.צ.י.הרב

נבנית 'ישראלמלכות ...הגאולהאמצעכבר"זהר :לומר

קדוש .צה"ל ...שמיםמלכותשלההגתלותזר ...מחדש

ראשיתו ,"'•'וצראעלם vהששילטוןאתמtומלהוא ;כולו

יוםמלחמתשללסיומהסמוךחיתההגוששלהמעשית
 .בה,,;קמןהרבשלבביתושחיתהבהתכנסות ·:הנפרדים

-השםנקבעזהבמעמדמצוiנצמת,.קבוצהחלקנטלה
אנשי'פרשויותר,מארןדררק .במפד"ל"אמונים"גוש
את 'ביט~רבכךהמפד"למןפורמזי.באורחלפחותהגוש.
תן 6לככי.פתחופתחו .הדתיהמפלגתיסד.הממ ··מן 'יאושם

תנועהעודאיכהאמונים.גוש ;דתיותלאחבורותשל'
החי-הציבור'מןלחלקהפתוחהתנעוהאלא~לב.דדתית
שלוקיומה·הארץאחדותדברעל,ב'רעיונותהתומך .לוני

 .השלמהישראלץ,ארבגבולותשראל.ימדינת

עללתהותהמחברשללנסיובומוקדש .הספרמןנכבדחלק
תנועהזוהאםהנתעוה.שבבסיס;לוגיים'האידיאהקרים

שזואו "העשריםהמאהסוףשלחדשהבזקהדורהמשיחית
אמוכיiכ"גוש- ?המודרנית.וכרתהצדך iבתדתית.תנועה
הגושמאנשיאבינו,. "ש.הרבאומר ,"ת~משיחנתועהאיכה

ידיעלקודשנוארץשלמרתחרסןלחיזוקתנועה"היא

ליטיות 1פפעולותידיעלמהובמידתחיכ'וכיות'פעולות
מ--שיח~ות"זו :ש;כההמחברשל.דעתו ..והתישבותיות"-

המציאותשלהמשקפת-כתשלילופשטנית:עמiניתזוטא,
אתהמפצה·זוטר.יהיי~שלאנוכיהלאומיהחלום rא

הדמיוןשלהלאומיים-בעולםותודותיותסכוליועלעצמו

עם 'שכערכוראיונותמובאיםה~פרסוףלקראתדתי".ה
זבולוןפרי.ו.יוחנןהךב;-:-דרגמתהגושכשיימאמנהיגים

 1ף.יים.בןאפויי'םמן..ולדאליעזר.הרב ·המר,

פול~טיתתנועהשללהבכתהפתחא.הקורבידינותןהספר

הזרהפרובוקטיבית,מיליטנטיתעוצמה .בעלתלאומית,
של ..שבש-מןתנועה.הישראליהצ~בורשלרובולרוב

 .הצ~בוריוהסדרהחוקמסגרותאת.פורקתמטרותיה

גיזVתרלמשוכותמ~ל·לדלגמחברוהשכיללאזאתעם
 :מצדיךז\.ארבמבוא, .דבריובראשית~ומכם.הסוביקטיבית

הצדקבמידתלנהוג _ממאמץהרפיתילא.ר~ו.כימיטב"לפי

מעור-אתסתרתי.הלאזאתעם ...אמוניםגרשאנשי 'עם
( 

הנחרצתודעתוהרבה,האישיתומעררבותו ."וr..האישיבדתי '

בסופוויוצררת_ה~פר,מפ~קיאחד ·בכלביטוילידיב~ונר
מאוד.ובוטהצדדיחדבמסמך ,שמדובררשום,דברשל

~עמדהישסתפקבמקום.לתופעהשופטעצמוu,וםהמחבר

"המשמעות-כמוהערותוחוקר..~ציאותמשקףשל
ביהתבזותהיאאמונים 'גוששלiוברתית.הפילוסופית

בתוכותכ~צלייחכישג.הי-היהייי ~ nהמשי.הרעיגד
 .שלפניו 'תחושהורא'בקומותירותמיותרותהאנושית".

 .יזהלצורךמלכתחילהשככתבמרשיע,מסמך
"דבריםרון riהאהפרקאתדוקאלהרחיבהיה .הראוימן

פרקזההגוש,"ממנהיגיכמהעם ·שיח;תאומרם.:!שם
חציו-עולמםהשק!כתאתהןנ:רואייניםמבאריםבומאלף

הסתירה. 'אתלישבומכסיםהתנועה,אלדרכםןאת ..בית '
ישראל.מדיבתחרקירביןהגרששלתיר,פעילוי;ביןהקיימת

לקריאהמומלץחיכומגרעותיו,כלשעםספר, :לסיכוםו
 'בתופעהוהמתענייןללי:נו,קךררב_ההארץשהוויזiמילכל

 • )אמרנום.גוזpה~קראתזורקיצו~ית_חריגה

 lמסמך·

גמרש~ע

-צדדי·חד
) 

הדריוסי
ן •

. ' 

 .פועליםספריתהוצאת .אמוניםגוש /וענןצבי
 ,עמ'. . 230 , .. 1980 .

זה·"ספר _המחברמצייןלספרהקדמה cבכ· ;אתהצמ:חהשורשי~תלחשוף 'יוד 6נהואכ, .
עםלהתמודדם./אמוכגוששלהמהות .

פוליטיחברתי .כזרםהופעתומשמעות .

 .ובציונותהיזVראליתהחברהבקרביחסית,חדש .עצמאי
לעצמו.שהציבהמטרות'רעלזהפר bהופעתעללברךיש
לימודודורשתסקרנותמערזררתתופעהחיכהאמוניםגוש

--וחקר.
-.בולטיםבהם ..לאר~~ת.ציבוריתמבוכהשלאלהבימים
ר bרחופורקןות.חושתומושגים,ערכיםשלכלליבלבול

שלתחושותאמוניtכגושתנועתמעוררת .רצוןשביערת .
~ש .רבהובחרדהעזהבהנתגדותלפרקיםמהולההתפעלות

והםרה.בוושדרכם·זוצעיריםבקבוצת.קנאהמעוררמשהו
אנשיהכל~ית.והספקכרתהלבטיםבמכת,חלקנוטליםאיכם
האקטואלית.הפוליטיתת-1מהמ-ציא.תלושיםאמונים.ג;ש

 .מייסדי-ידיעללהםשהותוותהולדרךלעצמםנאמנים
העליותאנשיאתלפרקיםמזכיריםומכiז~גיה,התנועה

 ~עקרונותעלקשבות.נעשכאבקוהראשונות. .הציוניות.
חזונה.והגשמתהציוניתהנתועה

ותורתםאמונתםשורשימה?יאמונים.גושאנשי ·הםמי

אמונים"גוש ?'תכועתם·אןפי·ומהמטרותיהםמה ?המדינית

עולמםכךעלמעידיםהדתית.הציונותמגזעחוטרהוא
 .התורכיחינוכם .החברתיגידולםביתמנהיגיו,שלהרוחני
בהאיןוליו ivבחילונייםיהודיםשלהימצאותםעובדת

 /אמונים".גוששלואופיומוצאואתלטשטשכדי
הקמתואתהמחבר'מתארבהםזה,לספרפרקים 'שישה

היש-יטיח.הפול ·ההוויהרקעעל~מוניםגושל.שוצמיחתו

1. 

'(:'~~": ~. 

. ~t~~~·' 

 . , zsמס'וו~עתון



י.וכל.וי.סמ'אקדח ,
 .' ,הליווי

/"' 

מסדההצואת ,שירים ,סולו ,סומקרונ'
גלבעאמירעבריכתלשירה .קטנהספריה

 , 1980לואמנות,לספרותביתל-אבי'קרןבסיוע . .
;כלילוישהאם :.סולושרסומקוני [J]עמ. 45  :ליווי?ר .
יד bלה~.הי;:דעשויורא pשהשאלה. ._

מוצגהיההספרשלשמואם ,לעצמו

לפניו.

 ,לטלטלה ,ואותהבהוך. 6לההיהעשוישהקוראשאלה.
כיווןלכלצדמכל'לנערה ,להעמידושובלהשכיבה

קרקעית,-·איזואלולהטילהלשוב 'ולבסוף
מסריס.והד 'הופכיןף"כ .יישש· ...כאבן \'-

וידיךמרח.ךהשההרגע.הרפהעצור. .יקרקורא ,לא .אבל

מושאלךשישלפניעודלתהות.הזאתהטבעיתהבטיחמן

הרוחמשאביאתהפנה .זומסוג~כבדות,לשאלותכלשהו
הדופקהדברים",של"הדםקוראהיהעצמושרונילמה

 ;שלההטבעהנפשזךדם~חוויה,שלהזרימה ;שלהס
 .והקרהחםשלהנמזגותנתועות-הטעות

I · 

 1 .וקראהספראתפתח" ..ובכן

באדום"נשארת"האש·:שנקראשיר , c 14בעמלמןvל,

 •מהעלי.םןנעתקחמלךשאולרחובשלוהירוק •וצמנוסוף-
ם'יכחללוiולילה,צהוב./ ·כאווםווחצחוכנשארתוהאש

גנח/אור . ~כרבמרטיןעלמרכלתחיאפתאומי'גשםשל
החשמללחוטיומתזיתמכוניות./ופנירמזוריםשלכחז

עליהחמחשכח .עוכרתו 'גכוףהמיליםשמותחות .
) . ' 

 . . \ .ריסו;כ..מטוסשלכאקרוביטקה
כאןם~לובש'כל-כךהשגוריםהצבעים .אדום .צהובירוק.

 ' .בוות_לטעשאי-אפשרייחודי·גוון
גנוז.אור .אורקולטיאור.זירי.מח .מכוניותופנסירמזורים

זכרון-מראה-השקיעה .צהובוהצהובבאדוםנשארתהאש

 .הזההלילה .אתבצבעי;ךשקידמה
כבדרך-אגבכ~ןהמוזכר ·'הגשם.פתאומי.גשםלשחללים
מתחברלשו) ')"החלליםשומזותהופחחשיבותו(כאילו

 .דצמברוף_ס 1 :הדמןשלשבריך-הוודאותאות~עם

עלדיכור i: .הגנוןהאורמן'נמשכיםחשמלחוט'
נ, 1 • .ב;בר

"המחשבה :ויחידהאחתמחשבהעוברתאלהלכלומתחת
ריסוס".מטוס\שלבאקרובטיקהעליה
יוהמלאהשלם/..ביטוייםלכדי'באיםכולםהתיאורפרטי

:i '"שלומקרס-השפך.'המוצאנקודתהיאזו.ו'מחשבה
 :ומרוכזתיפ';ןתמונה .הזההשיראתהקובעתהחוויה

 ,אהבה

 :הזאתהחכמההשורהאתוקרא 16בעמ.הספראתפתח

 ".!יטבעכברהואלעירמחוץ 'הראשוןה"קילוזנטר

זושר.איינשטיין"אריק': 27 .בעמוקראהספראתפתח

-האהבה"אותה
) 

האצבעות.מכיןדלתנטרקתפאתום

מעברלחמחכהגויאכותשלשירחיועדתחיא

הראשון'הרגעלגכעות.ווכנתים,מעבר •.לחדים
המדרגות.חורשלכככיחנוק .חרחוכותכחושך

ו

 .שראינשטייןאריקאתשךמעסומקרוניאתמשערrיאני
אליו,-מדברותאינן .ן-עצמ tvלכשהמילים.חושבתאני .

בקולו~ומקשלגובהזה:איעוצמה.איזומשהו,ישאבל
הבטיחקצתגםאולי ,אווירההמעבירהלחןישנוהזמ/רשל

H הזיכרוןי,וישנואהבנו"שמענושתמידמהאתלאהוב
 .הקונקרטי

במבחן-אמינות,אוליעומדא'נו .הזמר,ששרהשיר,

היןכ·שלחלקיקאותושיציתזהיהיההר~אבלספרותי,

שכןלשירחחשחיחכמנגנוןהמיוע;דהפתילאותורות. '

 .המצוטט :סומקרונישלשירו~,הוא-חזחכמנחןע:ימור
כאן.

 .קצרהשורהומדויק.מרוכזבהיקפו, pמצומזהשירגם
ההתרח·שלבדחיסותלחושאפשר .ארוכותשורותושתי

 .~ומשמעחדהואהפתאומיהזעזועמוצת.הפתילשרת.
'אילווחטן_פה,קצרההיאאותוהמתעדת .והשורהחותן.

הוסרתשכמוסמוי,אקדחימאיזהונרתחעצמההיא

כאן ".הא~בעותמביןדלתנטרקת"פתאום :שכרוול

 1981ניואר-בפרואר-

"היא :פרשנותזסל·למשפטמקוםומפנההמתחמתרפה ',

מעבר .להריםמעבררלדמחכהגריאבותשלשריחיודעת

הפרןבכיווןמתחשינוי'?בכחייםמה,ובנתיים. ".לגבעות

ע"י 'קרטעהשבה-הנקודהמןהמציאותתארוהמשך-
) . . . 

מןגם.בוישברחובשוךראה"הרגע : "·הפרשנית"הקפיצ;ך

מןוגםהדלתטריקתלאחר ,ה-מדרגותחדרשלהרוח""
 "וים.אח .ממרחבים:הנמשךהריח"שלהוודאות

רפוי,-זVררה'שרוך;ממתחכמצתמתפקד "ששומעים"ישר

ר. 1לש •.צל-חיים
_ 1 ' ' . 

רוני

" 
 .תמרנהגם .סומק 'רו(ישלבשירתופועליםמצתים""כ

של .אלילת-מין 'וש'לאליל-נוערשלארכדטיפים~סרט,

היום.לש."קרבי"וחיילארצישראליוחלוץמערביאקדוחן

 1 'ונואיבה.וזכבעבתל-אביבוב riר

חוט-jרתבערהיות iiל· ~האלהה'מצתיםהופכים. 1°עמיtכ. pל
ומכלים.המחייםוהאלכו;דולהדםוגםוהלהבה. ,עצמו

ומת~ליםהמתחיים
1 

לערעור.ניתנתבלתיבמחזוריותבה.
פיסת·בוחרסומקרוני :הזאתרה'יהששלהדינ.מיקהזוהי

חרצו·שלהשולייםמןרצועות-רצועות.?חוקורעעכשיו.

מאפייןוהמשען'חחיקףנקורותאתנוטלחראהאלחערת
חהת·ושלעצמיותושלכחותםאותןומtככיע~ותן'.ומחור .

 .משמעותשלזמןלכריכחןחמתעכחות tvרח

באופןכאןעדשנרמזכפיזו,~ירהשלהעיקריהנושא 1-

מאחוריוגיה".אידיאול"ישואםהאהבה, ·הואמכוון:בלתי
 :זוהיאהרי

כעגלות, .כאןישרומנטיקה .
ילרח.לכלנרתמיםחממלכחסוסי
 ,יורחחבסוףאת .יר''מ r\ ,Mמאוהפניםאור

יו-שכיח.ברגעכתולירגעהלילהמשנחומישהו

 _) 31 .עמ("איתות",

הרי ,שחללכ "יבי~~ופר"ביטויזו ~'ל"~:דיאולוגיהישואם
 :זההוא

ארצ'שראליתש-אציפורןשה'מעופקט~כמו

חלילה,חנגיעחתחיה
ןכבטןבטן .י

כטבורטנור'

לנצח.תותפטמ~ת.ו::יפטמות,
 ) 30 .עמ ,"("נגיעה

םושיר .?שגורל.מוסתרמוי. qאקדח,.ות'ירשהם.שירים
מבחינה ._שאוביםהםממנוהרקעעלבחומריהם. ;צפויים

-י'ששקובע.מהוזהאבל.השרוול"..מןיצאו~.~:ו bכהםזו
 .ניתןבלתיסמוי,האקדחמשורר.שלעצמיחותםבהם

אחרתידעל,מולבשאחרשרוולמחודש,:צורווללהעiרקה
 ..;תפעולטעינה 'אחסוןמקוםלולשמשיוכללא

 .ליווי?.כלי.לו v..iיאם'ה "סולו-שרסוז,נק 'רוני

המקהלה, ,:ייiליוויכליחראסומק,רונישל 'הקוראאתה,
 •.חזחהצעירוסולוהמסוגנןחר-חנרשוכ:חהתזמורת,

משמרתמר

." 
'' 

- ".רידי·וש-ם-~אסירי·בית
' y . 

 .עברה.מה

סתוית"הוצאת"וים).<שיחמצן,בנאי;פרץ
עמדוים. 67עכשיו"; t 'ע~בשיתוAן

1 · 

הצימצרםבסודהואשירהשל .וחהcבכ.
יודעיםהמשורריםכלשלאאלאוהאיפוק.כ

כלשלא·כשם .למעשה·~הלכהזהסוד

 .:ילן.תמללביןמשוררביןמכחינים ..הקוראים .
העולהית·בזיבורשלכ;השירהספריזz..וק~משופעכןמשום

 . ', . . .העידית.על

להם.נהיראינוצום pהצישסוד , qייי iהצהמשורריםבין'
ךם i?שינוסף .'חמצן"'םספרובנ~יפרץאתגםלראותיש

ו"

[ 1 

העברומןהמו~אבארץהרחוקהעברמןהנוסטלגייiב

אהבהבשיריגםהקוץבi.נשופ.ע .בארץנעוריםשלקרוב.ה
קיו·מצבים.המתארד~בשירי-עכשיווכן.גווניה .קשתעל

בקובץוהנושאיםהישריםיבוירש .ספקאיןשונים. "מיים

בןםהכותבהחמיראילו .ולרמתולגיבושותורםנויאזה
יוצאהיהיותר.וסלקטיביצנוםקוץבמוציאוהיהעצמו

כמורבות.שורות-כוסופזורותהספרכללאורן·נ~כר.
אותהבןיוק 1אהבהגוועתשבההקלות"מידת . :למשל

קבענו.לאכי tשובנתראהולא tאהבהפורחתבההמידה
עם_פ"מדי :אחר.ובמקום .. ) 50 '(עמהאחרונה".בפעם

שאת tא'tירים·בדברים'עסקתי ·~אני .!/ג-נון;בשעוןהסתכלת
(עמ''ענן".כמופרחוחיינוככהאז tעניןבהםמצאתלא

4l (. לחפותבאה'שכאילוחרזנות,רביםבשיריםרווחתכן
"גם :ת mהבהשורותכדוגמת ,אחרמימושלחסרונו.על
 ,הקוכאשר 1הטלפוןת nבשיאזכמו 1הסוף.לפניאסייםכאן
כשכבר .) 47 '(עמ' .אסימון"עודהיהלאפתאום/ולינותק

המלח"ים :בהתחכמותגובלהואהריכלשהו,מאמץני=!י

אין tעליזדיגרשתותיךאסוף .בעולס tהנמוכההשיאנקודת.
חלקיבין.והמעברהקשרולעיתים .) 27 '(עמדגים".כ~ן

הקטןהמסך"עלבשירכמוכ~ייןמלאכותיהואהשיר
 .) 64(עמ' "'אק,קוז

בנאי.שלל"ארס-פואטיקה" ,המתייחסהשירים. ~באחד

עצמווהשיר .לשיר" ·כדיחומרים"הכל :המשפטחוזר

"קומ· :זה 9למ;ל~ול~הלל:החומריםפירוטאלאאינ~
'על ·תלויבתיהשלציור tשנשברהירקרקהחרסינה 6קו

 .לשיר~'כדיחומריםהכל tריכהצנצנתיבש,פרח tהקיר

למעלהולאהללוהחומריםט 1יר Qאלא /אינועצiנווהשיר
בתיהשלציור tשנשברהירקרקהחרסינה"קומקום :מזה

 .לשיר"כד'יחומרי-םהכל tךיבהצנצנת .יבשפרח 1יר Rהעל

עלהנחתוםהעידאמתאכןמסו'ימת.מבחיפה .) 59 'מ7ב(

חושבולט(כיחודלמדיחושייםשיריםאלה ;עיסתן

הבחינהמןאבלוהסיפור,ריאותהעלהנעשניםהראיה)
זואכילס.ו~קב_ ..העומקמימוזהיר wבנער:האמנותית

אתרקעוראזכירהשירים. .מן :רביםשלנחלתםהיא'
בשעוןקפואר'ומן tכאןלאשאתהידיעה"כאב :השורה

נשאראינוע;רכלבשירסיפוריאלמנטלפסול .אין .רותח''
מצליח 'איניבנאי'פרץאבל .גרידארי 1יפ 6 . 'גרעיןגבדר

נשארוכן ,השיריתלמטרתו .לנצלומפשוטו,להוציאו
למשלכמובודדים dשיריזהמכלליוצאיםרופס.השיר

גגמשטחל_ו"ע ) 34 ·(עמ'הבלויים"מחמדיהזקנה ."גברת

 .) 32(עמ'חיוו"

החסכנותהעדר 'עלבז?קצתלחפותשמצליחיםהשירים\ .
l עלנסובים-השיריםאותםחםיזהבקובץוההןיקות

ניצנץרנהםלראות'איןאמנם.בסוריה.הרחוקההילדות
שאינםהת'אורפרטילפחותאבלביטון..ארזלאחדוחדש
 'תוםאיזה"בהסמשמריםבמקום .ולאבזמן·לאמכאב

 ',דמויותעלבשיריםנפתחהספר .וברק-חיותצבעראשוני.

בשירהמוצ~.. ,באךץותוסס.עשירחייםלהוריהקשורות

ידועה.בי~ליקאיתאסוציאציהה?נעוור , 12בעמ'"סבתא"

שרווליה"מרוחבשדמות .צבעוניתבפלסטיותמתוארת

חיתה/כוהנים'בת ·כוחנת tועל~ .העולםעל tממתקיםיתפזרר
הואוהזכרון .התוגה"צוה;אהזכרון: :ליאמרהפעם

נפגשותובע!כרבחשאי~' :זובדמותהמסתמלתהשורשיות
השרוף/לנכדןערגתןאת 1זר~סצבאותוגליתחת lוrיי-סבת

קודרצל·מעיב'היפהחעברעל !'~השחורהלרוח tהןשחות

מאובן" .אסיריםביתשלשותקת;"חומתובו.כשנשקפת-

הברגה-הליריתוהנימה .מכאן' .המעברהושרידימשם )

עמ-יתחזור"ה :הישריםאחדשל iיומ qבבפשטותהכובשת
הרןוהשב~לאנו 1בחשיכהניבלעבטרם 1ה~טניםלבינתו

 16ע' "!הצה.בהב?

הםהיל,,תחייייתיעלהעברעלהשיריםנאמרו.אבו. .
שיריםבקובץטובהחלקהכלהשוטף.המללתבוךם_איי
 •וr:זבל.-זה

1 · 
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l *****ה*לו**.ל*** TO *פוק*:ל*tה*כ*** f 
* • 
זמוצרישלהעשיר.המגווןמדגשליו·עזימגשהפח,ופסת 1 :

זכמוצרהמצויהצרכןבעיניr.כצטיירהרחב,לקהלמזון :
 [הסרדיניםמנתאתסבוסבי-מתוכודלהמאזשינויכל !· .זבוחלשלאהעיתים,'בשינוייתלוותי,בלסטנ-ווטי, :
זבושישמה i: .אלאבקנקןכךכלמתעניינתשאינההביתעקרתב • * •שלו. *
זלמעשה-עברקנקןשאותודעתהעלאינה"מעלהחז"ל)(כנ'וצוותב
 ·זבתוכו.הארוז.המוצרנו .טכנולוגיים oושינוייתה~וכותיותר·ב
ז-נווצריו.ונוגווןקוויו : • * •עשרותעלה.מערביבעולםכיוםהמקובלהממדיםב r1רהמפעל * • ' * •וביןבעברחמוציc;כלמלפפוניםהקופסאותאתשיצרההגדולה * • \ * •הפחחיתנוןביותרמועטדמיוןתר.נולמעשה.שהיאהעובדה * • ' *

ז ~שחלןהעיקרייםהשינוייםא:תלאבחןניתןשבהיקףלשינויפרטב:
ז. : ,' :הבאים'בתחומיםזובתעשיה- : ז :ח ''הסוגב: • * ~ ' ' *
זמאמציםהושקעובעולם,הברזלעפרותמחירה~מרת ם'<ב. ~ *
זב--שהיאהתוצאהבמוצר.החומרמרכיבלהוזלתרבים :

 ~בעבר,.הקופסהנוצרהמ~נוהגסהפחללוחהשוואהב:
 .זלמגעיותרהנוחעדיו 'מ"ר:זיד"כיוםהקופסהעשויה :
 ~.כמובן.יותרוהזולאח.בנשייותרהקלול,,ולטי~ :
* ~ * • 
ז :הפח'ציפוי :  ~-חוזקחשבון .עליבואלאה~חבעובישהחיסכוןכ.די ~ ~ *
 ~"חיי-המדף"אורןאתהאריך.לכדיומאידך,ד,מח.המוצרב
ז.כי~יות,ותגובותקורוסיהבפניעמידותוואתהמוצר.של ~
זלו- riל.חדשותתפיסותופותחויקר;ם /ריםק nמ'ושזכע.וה "ב  ~בכללתהיההביתשעקרתמבליזו,קז·חתניתפעילות 9ש. *. [תולדה.חינהכיוםשווקת.המ 'ה_ dהקופ .ומנפנים~חוץ-; . ~ * ~מיוחדיםציפוייtכ י'·'עהקופסהלהגנתהקשורבכלטין * .• ' *
 ~ 1לכן..ומודעתערהב.
זמוצזו·והינורשמיים 9תקני. 'ע"מאושרלציבור,היוםב ~ * ~המוצגהמוצרבלבד.שניםעשר .לפני.הפחקופסאותביצור * ~ .. ~המפעלים.כללנחלתעדייושהיויצורות'יט-ושחומרים * . ~ ...,. ~פסלהה.אחרונות,בשנים·זהבתחום'רבה (iהחקןקה ·* ·• . , * .ז :מזיקיםבחומריםש.ה.שימוה~בלת, ~
זבעבר.בשימו\!(שהיהרם.התאאחיו·וןכתרו-יריא"'"ב ~
ז :האסתטיההיבט ~
 •מניירזיהויתוויתשנשאו-הפח /קופסאותזכורותעדייו * ·~ *
זילו.ואפ.שרוטהקרועה,">יפה,עשל'הלוואי .תופעותעם ~
 [ 'כיוםהמדף.עלאחדשבועלאחריתתול,·כהיעדר.של ~
 •השקעהתוךעצמוiךפחעלמודפסותהזיהויכתובותב:

ז~מן. * ~ ' * ~לאורךובעמידותהההדפסהשלסתטי.ה}זבעיצוברבהב:.
זונטילתנועז~תהח?\כותהנ"ל,השינוייםגםדרשושינוי,יככלב:
 t:שבחבורה".ה"נתשון .כאןגםנדרשנויישוכבכל .סיכונים, ~
 ~ממוקמת ryבע"מפח"~סאות.לקושראליתיהה"חב,וה ~
זבתחוםגם'נושאתבארץזותעשיהשלהחלוץרשתיתהבפ"תב:
זוביל.מהאותאתזה,ב:
זהמחקךעופריוצוותשלההניסויתחנו:זי ·בועבדותיה,נם,'ואמב:
זוהחיוניתהאקטואליתנ{ה.למשי·ת 1בכבה~תרונמהוו~םשלה ·ב.
 • 'אומית..ב~בלכרת-תחרות * • . * ' ~ויעילותאיכותלתעשייתהישראליתהתע'~יההסבתשלכךכל *
זכיוםמייצרת 'פח"לקופסאו~אלית,הישר"החברהב:
 ~שמנים,צבעים,'מזון,למוצרי.בשנהקופסאותמיל'(וניעשרותב:
זשלהיוצור 'רמתומכסים. pכיסוייוארוסולים,דטרגנטים $

זעםענפיםקשרי~מקי,מת _והחברה hב~יכותידועההמפעל ~·
 ~תוצרתהממחציבךיותרהמערבי·בעולםהמקבילה.התעשיהב:
זהמעובדהמזוןמוצריתעשיות .באמצעותלחו'ולמשווקתב:

עיי•יצ•בור:כש•רותהבעריתללשוןהאקדמיהבשבילמופק ~הארץממוצריאחדאתכיוםמהווההישראליתהפחקופסת ~ • •
 . )הנ .....ה' ' '[ ··הבינלאוהצרכניםקה;לתשלבהכרתה '~.וזבביקורתהשעמדו ~
 ,ייזכ u.ב•~ראי•ת"!נ.ב•טוח nזרבר ) ~ .מרועה * . i ... 1 11 .ז 'מית.ב:
~ • ~ 1 h 
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 lat ' \11גבנטיל • ~הגנינהבתריה~סתסל iסימנ
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העלייי~ת 1נמשמעקשורים\שניהם~רק,השסכשורשק Qjהשםשלדשר iש

וההמראה.
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נמצאהש,ניבמדורגםככריה."בארץנוארים.ים m"פ

 i . . ·,בשירכך :הנכרמןהשוניםהזכרונותאתהמעמתיםישרים
 . ' ·,יואב 'ברמוזהבים"קיץ"לשהיבשיר 'או ,) 57 'מ~("נסיגות"
 ,ל ) 1 / ) 44(עמ'הכללית.ההיסטורי;י;ןמןיונקתהנכרחתושת
נטיותהאמביוו \ . .לסמלשהפךמובקרם

כדוגמתבנרי.בהמסטד-הות""עפיפוניםיחה.ישר-הפת

שם".ו"ההנכרהואא'בבית"כאן"ה :חלקים,משניהספר,

הנכר,המסטד-הית.הנוראה""ארציהואב'בכית

 .הם .ם;מעופפי ·ם'אדנהעפיפונים :הרמוניכמקוםמותארת
 Qצומחי"בהיריםהםאףהילרים ".תיההפניעל"~וונחים

 ".הענניםמביןחיווזהבבפרוחשמחים~יחם.

איהנוראה.ה'יאהאני-השרשלארצוזה,קסוםנכרלערמת
 'צמיחה ry~ופיעהנכרבתיאורעבוד .ירחףלבלבראוחזת
הנוראה"ר~י 15 "בתיאורהריטבעי. .אורגנו,גידולשהיא

מרוככת.לאאלימותשל .בפעליםהאני-השר .משתמש
היוצ·והעננים.החיוורהז;:דבכנגד .קריעהגנחיה,םיןגרר,

ברזלעל.שומעים 'אנו .'גלויהשלמתוקהנוףתמרנתיום
 1 ,...תבאש"שלכהות'.ו"צבתותאשiיללוהט,".בחלר"תכר

 ' .האני-השרשלארצו 1אור
ארצובתיאורהמטאפורותשלשתשתיתןהוא .~ונפחעי
שומ·אנו .מנצרתה()יששלמותומאגדתלקוחההנוראה

 ,של 1כתראשיי:ואלה"מסמרת.הנוראה"רצי K "עלעים
עיניואתהקורעותאששלכהותצנתרתרעללרהט/"נחל
 . 'בשיר.הורנולש

1 
אמצעים;ןמעונה.כיה,דיעצ~ורואההדובר,אומר,הויו

הצלובהיהודי .האיש~זהותכן .לא .נשתנווהסיוטאציה
 ,דוקאולאו·(יהודכיםבארכיטיפים ·השימושיםרביםנמצרת.

המדורבשיריכיחודהשרהאני ·שלבהצהרותיושיראליים)
ים~החוז cמיטיבישייכיםאלה .לארכיטיפים ·הראשןו.
 .האטוםוהיאושהכהותהעינים ,הדאגתנוtר 1 :רבותפעמים
 .שלתיכוניתמזרחלמציאותזודאגתנותלהצמידהניסוין
ע"נ"בלונדוןהיפהבשיר .~משכאינומלחמה""איומי
באי·היאחזוזוללאוערגה~ה ttך P:רגשות ,מרפ~~ים ,"'תי~מז
 \יהדיפים bבארכיאלאקונקרטייםמ~רח-ז\יכונייםרעוים

/ . ' . { 

 .רrרוקיםלמחוזו~ר .הפליגהה~ונה"מעמי :ד""ם
אותיוהרפתומט 1ת~בעקשלרשוםמוסיףאנילי.דשרה/אין

מים .בוער/בעצמיחולי .הזרםנגד .הכוון 1ד i:נמכאןלא·.
 .יכבוהר"לא 1ר:כים

כמשוררמצבו-אתלהגדירהאני-השרשבבואא:פוא,יוצא,
 'עצמומתארחרא ·לארצויחסואתולהביעבנכרשיארלי
היחד·ובחומריםרכיטיפים.באהשימושע"יבגלוrוכהיויד

מחוסרפוזה.מעיןפהשישלךנדמהאףעמים'פדיים.
בארץבגלות,הקשוריםודבריםמצביםלהגדיראםשוות

יהודים-מסורתיים.במקורותשךשימללא-ובזהות.
 ·כשל·ר,ב~ני-.זזשהעוסק .השניהמדורזה,מדורלערמת
המעורריםלאמצעיםהיזק]וותללאעצמואתממצחעצiנו,
 .ובה ryלאלמולדת,שיבהעלאום.קור'אנובאמינותם.ספק
.כשירלמשל ';הארץשלוכיעורהגידולהעםההשלמהעל

חסישי .) 33 '(עמ- ,קשה"לארץמחורזתאהבה"ישתב 'ל

זעםנב~אי'זVלאהבתםאחהמזכירים ,לשרן'שוימושי
שלרקעiד..,,על 'האנישלבעיותיופה.מופעיים'כהועש.
והחייבת.המתרtדקתהארץשלהקשהונופח 'הידקנח

השירהואבמיוחדיו'ביופמקסיםכבר.שלבסופולהעלם
לשמשהמודעהאני-השר, .) J6(עמ'המג""צראiו

אש",שלכהותות ri"בצבכמוהקורעתואףהקופחת

מנתעלחתכלת }ואתהשמש 'אתלאצורלבבו.מיץעי
חצובעדנים 1מנבכי . :תמורהחוללהצל.ש"~קררכ

המתוק._שהמששיךאתשירהמחשיך/והקרפניר~ל tבדש,
' ; 

 1981ינאור-בפרואר

קשהאוץ

ספרית jבהמסטדהיתיעפיפוניו:;ו ;דורמשח·
הןשורר,המשלמצ;בואתלהגדירצרון ~ [Jj] ·· . . .'_עמ 57 • 1980לעופים.

שלסיפהעלכאדםוהן(בנכר)כישראלי " -ש•ר•ו yקוכ .אתהמאפ"ן.הוא 'הדקנה 'ה. "
בהמסטדעפיפונים."דוןמשחשלהחדש '

הית".

ראשון~המדור':מדוריםלשניץבוהקחילקלכךבהתאם
זהבמדורהשירים .בככ4יכישראליבמשוררעביקר.עוסק.

באל·שחמש'.לה-השר'לאכיהמתיר 1מצנ-בחו"לנכתוב
ויאוש .מחדוערגהגעגועיםשלסניטמנלטיים~ניטס

באניעוסקהשניהמדור .מאידך ..בעיקרלוליתימואלימות,
 .הכלכשעלהאיש'יזתבעיותיועללעצמ;,כשחראהשר
 .גםמחלחלתתחושת-הזיקנהאך.(הזיקכה.שלצילהמעיב
לiננות"נייכולכנר"בשיר .הראשוןהמדורמשיריברבים

\.. 
הנכרתיאור-המו~יביםזקנימאוחדים ) 19(עמ'·

 'שלפריחהמול ·היד''כףגב ·עלידקנה"בחורת :יקנה !t'יי

 'ומקסים.נירקיזעםבאדישות "משוחחתהיאבעודדאגה,

חשמליתוהנכהדממהאותהחיתהלד.ג'ראלניןניכח, .
' R_ באחיזתהארתהולפתחיייאת·מצאהאזבחשכה.ודרת• -
 'זאתועםכך.על,חשוכהה'הודעזוחיתה .והנמרצתהקטנה"

ברחשושיםמוחואתוהרעיד ·הואץ 'שדמוכך.כלגלףיה

נצטלצלועדיין .לדברעודאחראיה~הלאכיעדמהירים.
' . ( 

ראשה.אתבטלטלה' .לגלנג.נימת\ובו .כפעומן,קולה
כ~גע .עצביות'אוליהטו,בפניו.הנאותעשרותיההתחככו
איתןנשארגאוותו,למרבהכוחו.מרכזאך .מחשמל
 \ ' ' ' " '. :שדרתו."בבסיס

ופלסטי~דקכקטע,ישמע~להיהיכולעצמו ·בפניזהעט~
אךמדי.מפורשותלמלים ·להזדקקמבליתשוקההמתאר ..

כה"מקייאיתי " nמגנטיו"חשמליות""חשכה"אוחה
 ~בשביעצמןעלחוזרותחשוכות""הודעותואותןמפחיד"

אינפלצייתהראשוני. .הפראיכוחןאתמהןלfו,הכוטחרת
ן".חיוורו/ב"לונן" (ש.השימורידוד.יוצרתהחזקותם:המל

 ."דםמוחלט""ארנוןהiךכרה"."עילפ.ון"להנה" ''"זוהר
מתפד· .אלהכל.- "ומכשףזמזמזםקול"כעורקים"קופא .

 .גרוטסקיות 1לידיעד~ורים'הגיכלבין ,כדינךבמידהוים.
רולכט1ית"..האמני"אבירבתוארלרוכסאתלהכתיר .אפשר

חדנירולכט(נאמעו!רכדי-ם,יוצהספרגיבוריניןהיחסים
ביחסיםרק 'לאפועלת 'זו":;גיוולנטיות bא .לתפ~רתבכריה

נין·בים.ףכאזוגותבין :לכלחס~כאלא ,לאשהגברנין
דוגמההכה, .הקשישיםואשתוובעל .לאבבןנין .ידידים

ונטלחבית;ךלד kג'ר.חזרמאזאך;, :ניוrירהשוליותמן
 ,'מעולהכמנהלנתגלהואף .למפעלהאחריותאת-לידדי

בולשים ..החיצוניותדרת.הטומכלעייףשהיההאב.החל
לידיע'והגיהכל.לכהללג'ראלדח'הכהוא .מבטחוכלאת

רחמנותמידעוררזהיחסהצעיר.באויבוללבנוגעתתלות , . 

רעוי·בוזהעיבואלורגשותעלאך' ,~'ואלדבלבוכאמנות
דנר' ryומאידך ;הצדקהכנ~דהתקומם'ראלד Jסמויה..כרת(

לכן. .הפנימייםבחייו 'עליונהמש~עותקיבל .נושלט
נאבקנשעהובה ~האמידשאביו'המבכלהאמיןנחלקו
אףעל .עצמואתלגאולהיהיכוללאהר[) .זאת·ככגד

צעררחמים.אותו ·הכריעווהזועמת.העמוקההעריכות .

לכאורהיחסית)מרוסן \טעfו i(זהא:;ביו". .כלפיועדינות
ג'ראלרוהזרג .האמיתי ·האמביוולנטיהגיבורחראג'ראלד
 "זה.אתךהמכליםשבאהבתם~שנאתםאלה"גםהנם'וגודרון

הגיבוריםכלעלמשתלטתכאמור. ,הלורנסיfרהאיכותאבל
ואורסולהנירקין ,יותרהנה~רהזוגאצליאףח.ג.הנח.ללא

 .גלים.אותםמופיעים

י•
ות bנהתייח ~אמבויולנטיותהקוראאצל.נוצרתגםכך
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עוצמחנפשית,מורכנות' 'אחדמצד' :לרוכסשללכתיתבו
זאת,ועםהנשמה.רשיישאלוחותריםנים 1הפאדירה, .

לחח-ה;סירן ;ההבחנהחוסרחיות..החזרמילולי.'ההעודף
פובן·בקורא.יהלמואשרזtפתחמילותי,כפייתבאופךריר •

 \\ .יצירה.'השלדוולגאריזציהלרידוד.דווקאלים
חוסרזVלחסם.האלנתפצת 1מלרוכסשלגאוניותוכינראה

בקוראאמוןחוסר ,אולי-א, ,עצמוכלפי'שלוהביקורתיות

rזרכקט 'fכמהiוורא.אתמאלץלרוכסש. 'iרהרגכtכי,האיכטליג
נבלעליו.החביביםבמוטיבי~ .להכחידאותוואוב~אותו

להופיע"גורלי"המלהחייבתל:גודרוןראלד'גניןמפגש
החושיםועילפוןהצרו!כההלהבהפעמים.-~~כ'מה ~כמה

הקרוא.ראשעל 'ים jצונ .מיםדליישופכיםכמרהצרוף

 .והולכיםם.מתלהטי ,;הדפיםשר.נאדווקא
פרו·איבודואולי :הגזמה .לניפוחהבטיחכילצייןמעניין

 .בזמנו .סלרוכ 'שלו.ידידי1ואף .רבסבלגרמופדרציות,
לדמותהבסיסשימשה(שכנראהמכספילדקאתריןר:ח'פוהס
שללדמותובסיסשימשזבריימידלטוןונעלה: ..גודרוןלש

הוא ·בהםנוראיםשיטנהמכחניורכסמלקיבלה )ראלד~ג.
ממחלת. ,הקר,נמותה rא .קרצפתידלשותהבא .לה .מאחל

אוב·שלהוגנתנמיי:זה,עצמה,'היא'ואילו ;לה tv;דשחפת
הזחוח'סר.חדעלהתלוננהאוהבות""כשיםכלפ~ייקטיניות ..מאמינותםבדים'מא .והמעמדים·גיבוריו
 . .גיבוריושלהנבדלת .תאר bהואכאשרסגנונוכות~לאביטוי 'כוr:יז.עצמולרוכס
היריעהשתקצרו7נלואו,ם_עולקת.חוביצירהן;כאמור,אלה"היו :הספרגיבוריהגבריםשניביןהיחסיםאת

שאין bכמע ,הצערלמרבהאך .כאןולתארלהכיל-מלכסותההג'ונטאותבמהירות.המתחלפותוהחיוניותהחמימות
כרק·חוזרות,·מליםנלחץכמענתשאיכנהתיאוריתפיסגהלהא'היו .ידידואצלאהבשהואוהלוהטת.חמזהירה
 ..חיכוךמרובלאיבודהולכתשחושינותן .שרתאשרה~היריםהרגשותלופי~וחבמליםהעשירהמזbחק

אנג·לספרות'בחוגלמדנו , 1962בשנת .;נזמנו :הערהועודעצמוהוא ;שעהלאמעולםהמלים~כן:לתהכאה.ו·להסבו
אוהבות"."נשיםאחנירושלדםהעבריתנאונינרסיtכה ~לי /יותר."טובידע
 . ,הו~ג ',~·הס .הבןשר~ם".במאההררמאך/;קורסכמסגרת '"כשיםשלהל~רנסיתלכתיבהאפייניהנאהקטע.כגוןקטע

קוממואש,רביקורתיותוסר,וחבהערצההמרצה.ידי~ל 'בלתית.'צדדילדמותהקשורקטעדווקאחהו 'אוהבות";
לימודיתגמאדושמש!ןיכולהרומן·,לדעתי ;אזנבראותיא~שההיה 'וכדמהג'ראלדלידישנה"זגינט :בספרחשו;בה,
הפרדוקסנגללדווקא ,לספרותלמוריםהכללמןצאת.יוכאילו ,צמותיו'עחרךאלבעריכותחודרתרכה, .נעישת

נרמהמופתכיצירתלספרהסגידה .הגאוכ•שלוןדהכשלכערתזןהיא .חשמ!ו~תשחורה,בזרימהותו~פכימאלעברה;
תמידכיאם~;הטובנטעםלדעתיפוגעת .אננינרסיטאית . 1 

 .• ..להתווכחאין 1וריחטעםשעל'לומרפשר"א

. } 

שמש,היה .://נכיואין~זמןאין-קץבתכלתחפשינעףו'
~רוכההזקנהעtכ:ךחתפייסות .מג" 1היח .י..בשתכלת.
והיםהפכיםמחצתיעלשפוךש"כשצלהמכאיבהבידיעה

לא ,כמשאלה(מתכהיםכחשתדמיר'יומתרחק.רחוקמלמול
יכוליםעותהוהמוהכאברקצבעים".·שללד-לאעדןצפרי
 .- .המגאתללדת

השירכמומגשימיםאנשיםעלשיריםנמצאה·זבמדור .

כדילנםאת ',ש"~נרואי:זם.בכיעלשיר '"לבנות",.היפה
חשיםאןסדוקלבשנושאיםאנשים .אדם"לאלבל'החיות
ולפעמיםכריועצי .פריצי~מלבלביםהסדקד'ש"מתו

 \ 1 ."אהבה ' <'

 /·באמיספקהמ~כררות'אמירות.רצוזןהראשוןהחלקב~וד
ממקורות dחומריעלכבכהשנווהאניראליותם. 1vוניכרתם
שהחלקהרי-יהודיים bי,ארכ~טיפ.וממסורתיים.:ם;יהודי
במקור·ן.מצtכייוגוויעת-חיותו.עצמונייהאעלהשר .חשכי
ת,אהחוגגיםהם~שיריומג.ה .הפשוטהובאנושיותויותר

בסיטואציותעצמולתפוסהמנסההשר, :אכי'העלנצחוכםי

לאלחומריםאגב-כךוכזקקוזרותככר ·שלמופשטות

 8 .לו

וצבישלום

. \ ./ 

אברהםמאנגלית:א.והבות.נשים 1לורנס:ד.ה.
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 546כרכים.שנימודן.ביתן. ..זמורהביומן.
עמ'.

לרוכס '.ה.ךשלהמכובדמקומוכיראהכש
האנגלית .הספרותשלחרזהמבכותל \

שוניםכתיבה 'בנושאוחלוציותו ,והעולמית ' .

הארוטי'המתחבתיאוריונפרט- . /

ךנדה.הע,ת·אמטשטשיםו.אלכל-ים~המיניןוהמאבק
כשים;, jונפרטמספריו,כמהשלהספרותי.כמירקםכי

לינראה "אוהבות"כשיםמכאיב.ליקויקיים ;:אוהבות .
 .גדולסופרשלספרותירןנישלכ

הסופראתהמשמששהכלי 'כךעלחולקיםאיןכידומה

ינים.ו~ pופיתוח .גינור"םלעיצובמעברוכי_המלים.הוא
 .במלההישמושטיבעלנופלתאוקמהשהיצירהעולילה,

 .חסרת ..פרועהבצררהנשפה 'מש'משתלרוכסכי .ה·נרא
עצמןעלהחוזרו-תסופרלטיניותמליםעירויתוך ',בקרח

ביןלהבחיןיכולאיכחהקוראכי 'עדמוגזמיםכהם.נעודפי

 *.הארוע.ים .הטיפוסים ;םיהמצב
בשתילהגדרהתןינלרוכסשלביצירתוהמדהיםהפגם
סופרלדוןהוגןזה .שאין'תכן~ובזבוז.עורף :מלים

עלזוהאמ.שלהראשוןנרבעציירתומיטבאתשפיוסם
גדול.חדשןהיהזמנוילגנ ..היוםזpלהכרחךאמותפי.!

מורכב·ואלהנשמהי,רובךאלהתייחסות( _ואנך .וחךפדרץ

 .איזאת,ועם:.בהזפשךותידון ,מעניינ;והיאיחסיםשלוירח
כמעטקדtזתכית.כתיבהשלאיבותזבאבתההתעלםלאפשר

 .פוס-בלתימטחיtכתוךהקוראנראזri pההולמ.אובססיבית.
מךדעודותלוהטות.ושלהבותמקפיאהצינהקטבישלקים

חשמלים.שלהבות .בחידלוןהגובליםועל!כונותחודרות
מיטשטשותפוסקתהבלתיהעוצמהנזיוןכאשרניצוצות,

לרוכסכינראהוקהה.הולכתהקוראורגישותההבחנות.
אישיותויו. iוגינו 'יצירתולביןביכו .מרחק ·שוםי riאיננו

תוךאלפולשתחולנית.בקדחתנות';ךגובלחהאיכטנ~ינית.
מפימדברעצמוהואדנגיםבמקרים '.מעמדוכלדמותכל

שדרתובבסיס 'והתרכזה ..מגנטיתחשכהכמועורקיואל

וחסראבוביקולה.נשמעעתאותהרכלמפחיד,נחכ~קור

 .פחותהרבהניכרזהיותר,מאוחריםאחרים,סברפים
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מבפניםהתבוננות

גלו·בתחריטי"התבוננו'תעל :קאופמןשירלי
בזמןב~רושלי~מור-הנוימאתהפיל riגול

 ~המלחמה"

 . 1980 ,.המאוחדהקיבו'ץהוצ'ס.·פגידן :תירגם

שלר•חוק.שלמצב~ראהבתונונתשלצבומו
מתבוננתקאופמןשירלי .בחוץלהיות .

שלבמצבמורהנוי'שלבתחריטים

היאלה.מחוץו'המשוררת)שהיא.מה,.מלח .
המלחמהבזמןישראלבמוזיאוןהתחריטיםמולניצבת

מעורריםוהתחריtכים 'מחשבותמעוררתהמלחמה"ומביטה.
של.במוח,הרחש riהמבמפגשקורהומשהומחשבות,
 1 • .המשוררת

השיראתהמעוררהגירוי .מטאפורההיאהפילגולגולת

שלאלאאדםשלולאגולגולת,אלאממשמלחמהאיכר

כלומרגולגולת.שלציוררקאלאגולגולתלאובעצם .פיל .

מראש.מרוחקתלהגיע.המשוררתמכסהממכה 'ה~מדה-

להיותרוצה ."היא :השיראתהפותח Qהיחהואהריחוק

 /רגלי(את /רואההראששכלעד ...ו" " ...אfזרבמקום
הגרל·:;;נין 'רקלאכןאtגוהוא,המרחק ".מאודרבממרחק_

 'גםאלאאחר,מצבאיזהלבין ,המשוררת)גם(ואוליגולת
 .הגוףלבידהראש rב
אתמסמןהכאשכןהשיר.בפתיחתמרכזילינראהזהס nי

ז·הירצוואת .~זשבמרחקהמועקהאתגםכמוהמרחק

למצבהןשבמלחמה.המוותלתחושתהןמחדש,להתחבר

 .ולמעורבותלהזדהותהןהחמה"),בבטנו("לצוףעו;נרי

המצר·הגו~גולתל:;ניןהעצמיביןהאסוציאטיביהחיבור

והיאהראש'בפכיםהיאהגולגולת .הענייןעצםהר{\ייות

מורהנוי .חייםהקרריההתנועה~כלוהיציבהיסודיאולי
נען·כפלאמבכה-"בעלותהןכיעצמותעלאמרבעצמו

ומעוגלותיציבותבצורותמעונייןתמידהואצמתו."

 .אבןחלוקיקונכיות.עצמות,-החייםכבכיס .שלתוכן
ביטויהמאפשר"אבסטרקטמעין _עבורורנןאלהצורות

 '"הפסיכולוגי'~.התוכןשלישיר
אלאשלהןהמוצקותרקלאהיאהעצמות ·אתשמאפיין·מה

 .המבכהמןכפרדבלתיחלקשהם'הח{רים,החלל.גם
בציורכמו .וחוץפניםשלעקלקל'רצףיוצריםאלהחורים

וחציוניות.פנימיותבין·להבחיןלעתיםקשה ;ב: .~זpרשל

המשוררתשל 'המתבוככ;תהעי(ייםמעקבדרךכיiה.באופן
ליחסיקירבה /הריחוקיחסיהופכיםהעצםנ,בתחירטי

המתבוננת ·ביןשהגבןלותכךמתפתחהש~ר .חוץ /~בים

הגרל·לז1יב.iלם.מתחיליםמתבוננת'היאבוהאובייקטלבין
הופכתחיאגולגולת.להיותוחוזרתלפיל ·הופכתג;לת

הגבעות 'גכעלהקמוט /העוראותו."זהומנוף rחללהיות
לחוששכדיליריחו"בדרך ./מוקדמתבוקרבשעתאפור /

כלאתלחושגםצריךאפוריפילכעורשלוהשטחבפני

יוצריםהחלl:יים .ל·פישלוהענקי .?.גגהמסוכגופו .תוכו
למוותלידהבין~יאטיביגםכמופיזימעבר

מתוכהשג;רף nהמ

 }לאורדרך ה.?כ;??
בתחיל;:יאותושידעכו'

'· 

עינינוסונוורוכאשר

הדופות

פות iהדכורחןעל

לחושך."חוץ_מאל
) 

 /יו~עחי.ה"הראש .-עצמההמלחמהאלהיישרומכאן
לבונקרחופנתוהגולגולת " ...לחושןלות'מתרגשעיניים

שדרכו ;·כטוןבונקרשלאשכבאחת.עין"קיקלופ.-
לפניםתינוק."שלענקל"ראשפרחים."בחפשנו /כשוטט

כשערב·"היורקותברמאללהכשיםלפניתחבושות,מכוסי

וילד."אם .מדברכופ~נחות,"זרועותלחיילים."ריס

עללעמודרוצה"אינני-אחדבקטעמרוחקתחי~אם.

-פנסי /שחוריםבנינים ./כבוייםהאורות /שלכרהמפרסת

היאהבאבקטעהריה-מכוניות."ופנסי·/אפליםהרחוב
והחיצוניהרחוקאת(הופכתהפילשללהפנמהמגיעה

 :לחיצוני)הפכימ~ואת .לפעמי

תבוכי;פיל ./"יש

החוצה;אותי/הדוחק

ירושלים/אתרואה/הוא

 " ...הפילשללעורומעל /דקעדמתוח /עורי .עינידרך

60 
·' 

 zsמס'וו' .עתון '!

 .ציוריםהם-כלומרל. 9;כעששהציוריםהםהתחירטים
סוף~יןבעלזL:יהואאובייקטעלקבועותמזוויותסטטיים .

הוא .שלפנינובספרהשירגםכךהפיל).לת. 1(גולג~כים
שירים)עשרשישה·(קבועותזוויותלשש-עשרהמחולק

כךלתחריט).מקבילשירכל(לאהתחריטיםעלבמבט
 .שהשירסופית,איןמטאפורהלהיותהפילגולגולתהופכת
 .מעיןלהיותהופכותאלהזוויות .שלהאחדותזוויות ~ב;;:קמ

 :המשודרתשלהאסוצ~אציותמפתעלציוןכקודרת

דלת.שעשוע.בונקר.חלל,ואוד,חושךשנאה,מלחמה:
 ...פחדאם.תינוק,ראש,מעדות,סבוכה.תבנית

שלדינמיתת 'l?:למכאןעדיםשאנואלאזאת,רקלא

משמעויותו.זrל'·עיבוישהואהאובייקט,-טרנספורמציות
וגםגולגולת. 1"הופiןל.חפיצורה.ולובשפושטרבות,
 ~-,אנחנוואזשלנו,מוותא.הווטנקטנק,הואפילכשהוא
מבהיקות-כלומד :"זורחות"כבד··ג.ולגול;תיכו,כלומד
ןק.ע;ךה pמכומוות ;ת.מוויש~~כיסעורכו.תחתבלו:בכן

תחריטבעזרתמוטב.אוגולג;לת,(בעזרתקטנהח~יפה

לאור,יוצאוהמוותשיר)בעזרתמוטב.אוגולגולת,של

להיותהופךקיומנו,של 1הפריהדך.השביר,המשהכואז
להציבהשניתן??חילותרבתמטאפודהמוצjלה,גוןגולת

והקושיהרוךאתלהעביד-ה nמצליקאופמן .במוזיאון

והע·הדקיםהקרומיםהעצם.שלה'חלק"המפרק :כאחד

 .בגולגולתפועםמשהו ....העצםעירום ·תוך.בבוכיםבים
המשודרתשליטתשליטה.כזרק?.ה 1Pהריחוקהחלולה"

שהמטא·במההשליטהאשלייתאתיקה i:מעבמטאפורה
אתלתפושהאסו~יאטיביתהיכותלעצם-מייצגתפודה

מלאי:;<חוריםעינינואתבוהקות.גולגלותכבעליעצמגו

 . {'Jהתקרבובשיר 'שישככלמעלינו.מתגלגליםטנקיםאבק.
' . \ . . 

יותר 'היא .(:·טויותר ,עובדתהאשלייהכךוהתערבות.

 ..משככעו:ן
ששירליכךעלמרמזפולו"'אשלל"טודסוהגולגולתדימוי

 .מעבירהדקאיכההיאשלה.ז;וי tcהפ;לאקטמודעתקאופמן
 1אמנות,ביצירתע-וסקתגםאלא- .שלה,האסובlיאציותאת

ל p ~הואהפ~לדות. 1במטאפכשפח,בשליטהבאסתטיקה,
וללאראשללאוהיותובו.התבוננותהואריוהשיפיל.של

כאןישפגם.ולאממהותוחלקדקהיאאפולו.כמוגפיים

הואשלד;נעברית.שלדבמילהכמוולנחליופי~םרמז

ולעיקרהגמורה,rרי 7 ~לבכייהגםאךושאךי;ת,למוותרמז.

שירליאסתטית.לצוןהגם-מורחכריואצלה. z ~נ;:ז::של
ואותכ·מורכבתחוויהלהעבירזהבספר·הצליחהקאופמן

מפהביצירתבעיקרמרשימה, .השיריתויכולתהט~ת.

אך.נ.שלטת,מאופקת.בשפהלקוראהנותנתמטאפורית
שלבעיצומוהמצוייהמשודרת·שלמרפכםעולםךה,,עשי

להתדח·קשרמחפשתכשפנימיותהתהפוכתי.חיצונימצב

 .ז;חיצוניתשרת
השלישיספרהחראהפיל"גולג~לתבתחריט'י"התבוננות

ב"ה.ע~שפירסמהספריםארבעהמתוךקאופמןשירלישל
פגיסדןשלתרגומו ;לעבריתשתורגםהיחידספרהזהו
המילו~הרגישותת'אבכאמנותומעבירורגיש. ·מדויקהוא
ווiו ..דת·הןושורשגלית

גורביץזלי .

ושירה·מוסיקה

חישוקים.מינדל:מאיר
 1980תל-אביב"\'רקלין"-הוצאת

w ;r:רעוו~כ;~יי ד~

ל:דרדה wרו~ה wז:ד;נה
ל:;ור:הצ;סו:זתךי;נה l;:;:זזקrויק;ת~ן

 .ה 'tקפו

יהיהשזהשידעתילפכיאלהרות.שר.ואתי-~' הישראידעכשיוגםבספר,הראשוןהשירי .  .בו.לנראהמע.~ד ;ניטרבעינילהיותחדל lי "
 Jוגםחזקמבעמוצאאנין·עתה_וכאז-כ

שש-עשרהפותח.ביתבאותוחדשני .

הרגשה"הכאןואילואחרת.בדמהה'ןבשירהבאותה~ורות
למובנםמעברבמתח,טעונותוהמליםבלבד.אישיתלא .

 ..הלשוניתכשיגרה
כןלפניאך .~ך;גשהואהמנועשללדימוימייןכככסאתה

ויש :שוזכקשהכהזךמנוערעש"כשמע"ועדייןפעלהרי
w ;שיח .ו:י:ז"דיבור"ה"ש'יחה"אתמחליףשכיום .ז:ו,,,. -

 .ה.חזקיוiרר-תקשורתצורת qהשיח,

בפועלהרבהמשתמשיםכיום-שרדה':שרוטה"חיבה

 .כשאר :במקוםחזקקיומיביטוי .הישרדות .לשרוד .שדר
-שריד~כמולפליטה,שררה ,-שרדההזךיבהכותר.·

ותתק'יים.שרדהשהריקיימת.אךשרוטהמרוסקת,

והמבשלתישבק~ות.;נו.~ומדשאדםדברזה"צריבה"
היאכאןאך .טעימהבשעתאומיכסההרמתתוךכצרבת

מתמשכתתיאמיד,כעלמהלאוזולכוויה.צומחת
 'לסיטואציהביטןיזהוכוויה.שלסטאטימצב ·("קפואה"),

 .רגששל-פשוטהבמילהאונפשית
שלבולטתחלוקהבהiכוישבספרישיריםוארבעהעשרים

ישנו .והמלחיןאיש-המוסיקהשלשיריםיש .ותוכן{קע

החתר.יח·ישנה(בקיבוץ).עצי-הפריגןשלהחקלאיהרקע
הדג·ישנם ;המנונוהמפותח,-הנוכחיעולמנואלסרת

בזמןובולכותב-השירביטויכרגלישהםהאישיים,שרת'

 ..הקוראיםמןלרביםגם

הוא"אדווה"השירמוסיקה,הם "י~;ג~"וגדל"_"מ 'השירים
הואהגולשכשהקצףגדותיה,עלעולהבכוסמוסיקה

יסורים. :המילוני(הפירוש"אג;כי"השירהשירה.מרךת"':

מוסיקליבכיצועהושמע fחזקההתרגשותמאבק. !,גסיסה

המו·לתחוםיותרעודסוכגובכךבדאריו,ם i.והבמהעל
ההולךהמוסיקליהרעיוןביןפערעלהוא'מס~ר .סיקה

-למעשהומבוצעבתווים'כדשםחבלי-לידהוך riוולד,.וכ

 :ומכאןבמחשבה,שחיתהכ~י.בדיוקאיכנההותצאה.אך
 .) 37 ·(עמימחר?"העכשיואתתאמ:רו"האם

המ;פעשלגדולתועלמספר ) 16(עמ'"מגדל"שיר.ה

האכסניהשלהיפיםוהירקהאבןנופירקעעלהמוסיקלי .
שומעי·של.חלקלאיתרכזיפהנרמזתאך 'המארחת..

שהיאהדממה,מפריעידלת.טריקתחריקות,עלהקונצרט

הלילה.באאחד·כך .:פק:זכצרטיםלקהלראשוןמושכל

אתמוחקאיכראךאותוומכסההיפההרקעכ?אתה~וטף
המשקע.

שלהלידהנוכחהתמהוןכשמע. ) 12 ~(עמ"אדווה"בשיר
כתגובה .תווי-כגינהעלרקי;דעיםשהכולש~ה ..שירים

גםשלחכותם i:ביקורת,השתוממות.ביטויי.מושמעים
 :מסכםהמשוררדת._אוהגישה

אוהבלבשלשוטיו

ועקרביו

גםהיאלד:פשתפילה

 ..לעוקץתודה

שלפעמיםשל~ו.האקליiכתעתועיעלשיר ··ם;ת~"
העניים"'"שמחתעל.כנוקםכשרביד, ,עליך""ערלההוא

מחוממתבהילולה .) 27(עמ'המתיש.החוםבליבחורף

מרגישיםהיבחושיםורקבכי-ככףבכי-אדם.כפגעיםז~ת

עצי-הפרי.בגןבשפע.הנפתחיםהמיםלמראהאךבטוב.

לרושםמסייע(וכאן .קיומועל .מזדעקהצמאהעץגם

זה).בספרהאחריםכציוריון.,סיוכדבשלהיפהציורו.

ומשמעותוהגפרורעלחושבשאזiהפני·ולגפרור,עלושיד
 ~המגובשת 'הלשוןעלעומדאתה ..כאן

 'היא .מינרלמאירשלבשיריוהמאפייניםאחדהיאהלשון
 .ביטויחוזקעםגבישית

 ',וזהצורה,כיסוייביט~.,לבטירשםפהביכורים.ספרזהו
 • .טבעי

שופטאשר



 hבדידו
ב·.סיפורים ;"בדידות"';זךראבןשולמית

תליקרןעם·בשיתוףעובד""עםהוצאת . ,
עמ'. 138 ; 1980ולאמנות,לספרותאביב

כסר·הקוראיםוקהוידועה.הראבן.ולמ'ית ~
כתיבהתרבותובעלת.דקת-הבחנהמרתש·

חן·היא"בדידות"סיפוריהבקובץ,משלה.

ידיעל-והפעם 'זו,הנחהומאמתתזרת

זיקהמתוךהסתכלותה.'נקודות'שלמכוונתכרירה
מצב_שלהתמדהיאמעלהמבפניםגיבוריהראייתשל

משמשתלגרר~יההדבידות .כצלאותםהמלו'הנפשי

מביכיםקשים,מצביםלבריאתאכזבלאמקררלה

אותושל.השובים.בהיבטיםשליטתהיים..סןגיקרמאוף
דקויותשלמירבממגרלהפיסלהמאפשרת .נושא

 '~דתו.ההולמlו.הצורהאתסיפורלכלולבחור
ומפנהמתחרגעישז:רתעל 'ביבבותהסיפוריםעלילרrי
מגדיליםואלהרת,.ההתרחשרימירקםבתןרדרסטי

הנפשיותהחוויותאת.מיקרוסקופ.תחתכמרלפתע,

חריג·עולמםשל,מהותוואתהגיבררךםעלהער.בררת
מיפנהלאותואנומגיעיםשכאשרהוא,המענייןשי.

הסי~ורשבמהלך,להיזכרשלאקשהומהמם.מפתיע

אךאמנם,ברמזהקואראליו.חקרובעצם.הוכשרה
המספרתשלרמזיהאתקלסולאהםבורים..הגיכן.לא

והתקשרבעצמםלמעלה-ארששקועיםשהיו ·משרם

הגיבו·שלדבידותםהקרוב.החבטהרגע,אתלצפות~' .
מית,.;ן.פאתרשהה~ערותמשרםכן,אםנרקבת, ם,\'ר

נירםכרעםעליהםנופלתלמצבםהמלאההמדועות
מתחבטיםהם ·שאיןגםמסבתר ,בכודילאראם .בהיר

לעתיםמסתבכיםאלא tiהחיישל;ג.דלוותב;עירת'
סףעלחי~ .•שלהםהקסניםבפכיםגיחוךכדידע

מוצאיםולהשתרשוtזשליםיכרותאימחךרהתפוררות

ב"העד")שלרמק-(הנערלעבר'בנסיגהפתרונם'את
J \ J, / 

ב"אהבהומדביקה'(ארההקרנכיהלתוךלרת,בהשחבלאר

הכביש").עלב"שעתייםדעהבסלפרן",

"בדידות"הסיפורמןיעקרברסדרל.ישלהתודועותה

חסוכי:כך, 1כלעמהמיטיבהאינההסובבתלמציאות·
ארתהבנים.הסרתגוברiואתלהנידהבריאהחרשלה

שקרעההיא ;תימהיד.אהרי'; .כראויאליהוולהתיחיס
שהלךעולם ,כהיכל .הזבסרגרהפנימיבעולמהעמוק

היאדוליהשבים..~מרודתנדבךגניעלנדבררבבנה
שנסע_לבעלה,הכותבתילדיםחשרכת'ונשארד 'אשה

מוגבלבלתיוזמןמאחרבמלטה. 6אדריכלילננס
בהרהוריםנמסכתמשתהית,'עשייתהלרשותהעומד

אתערדשמבליט .מה·קטנוניים.בשיקוליםבחלומות,
שרר·היעדרואתשווייההיא'שבההריגשיתהעזר.בה
עולםמוסכמותאתהמבינהחיה,סבתאהואש~רתה

קרקעאלת.נחבטהיא wדולישלסופה .האתמול
-נמ-.היאשאליהההמ;ניתהמשדרכשנערתהמציאות

שקבעו.לפגישהבאהולא·תוחלתהאתהכזיבהשכה

אינה(שעדיין 'השפלהלידיעדמגיעהדוליביניהן.
לשב·ומנסה _ה'":הנעאחרעוקבתכשהיא_ ) ryלמדועת " '

במכוניתהארוכהבהמתנה ..אתהקשרליצורנעה

לאהבתי .מחכה,אני''לאהבתי :ד·לiןבימתחילההיא
הסינתטיות,הסיגליות r1ובריבזיעהוהמכוערת,הדלה

 .) 34 (אגרע."-לאאגרע. 'ל'א ,עודנתהכסותהאוני-

ה-לפני,האחרוןהשלב rהיאעצמהבע:~ניהתבזות'ה
 .ת 1המרדעינחוסרה·קיצה.שתהל·ךלפניהסופית,יובטח

במל~ה,ל~עלהטf!לפוןביזzיחתהמהמםלסיומובא

שלנעיםהבלתיקולהאת::וולטתהיאשבהשיחה

מתחוורוהכל-כךכלויההמוכרהקולמזכירתו,
הקשסאות_ב"כהמספרתכדוגמת ,לייילפתע.לה

הכרך.שהולידוהבדידותהניכורתוצר tהי~של'י',

עזר,מרג?יתשלעולמה-את ~במקצתמזכירותשתיהן

הדאגן,שולמיתשלהקודמיםמסיפוריהאחדגיבורת

ומדביקה,ארהגםקטנות".בהלותרצוףנעשהש"יומה

טורדשאלנוונ;בטלפון",ב"אהבההזקנותהרווקות

מהזה.מכלליוצאותאינן ,בטלפוןממנוחתןאותן

שלהמשוועהאוניםחרסואתהשארבידשמבליט
שהיא .העלבוןהוא .שלי"הקש r · 1 ·.ב"כסא 'הגי.:ררה
 . ·רוח,קצרחנותמבעלבכפה .עוולא·לעלסופגת
הישניםה~שכסאותאתלתיקוןמפקידהה~אשבידיו

 .עובריםמייגעים'טלטוליםגם ;בלבדזוולאשלה.

החבותאתלאתרמבקשת~כשהיא ,כךאחרעליה

קרם·זה~הזמן~חושתלשווא..ו-הנדניםביןrזx:חבריה
מקבליםהעלוביםהקשכסאותאצלה.מתערפלת

ייד bשזיאו 1שמשוםראשונה,ממדרגהח·זtיבותלפת~

1 
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 1981ינואר-בפרואר

לדאומרתהיאאר-אזלביתה.עצמואת-לזמן·ביקש

כ~ארתלישיהיו .אחריכרגע,ריק ."מטבחי :פהבחצי

הי:::-רכהאתראה"הואלא.לכזה ,__בבקשהינתוקנים
הקרן·לפגישהזכרמסרבת,שאני ·חשבוכנראהשלי

לו,והלך 1ולחוץהשפהמן ,מליםכמהערדאמרמת,

ושיגןבשיחןמתערבתהמסמרתשאיןנדמה .~עמים

כשנותחווררגע,ב\~ותו .) 70 (הררסמרין"אתמריח

היא ·לולה vהאל~העלוביםהקש~רת tכסשבגלל~ה
ולקחrןםללכתמחליטההיאהיחידהתקוותהאתלאבד

חיפוש .אחירהםכחיפושיסרריהדרךמתחילהואז-

אכלדמויותיה.שלהעלובקיומןאתשאתכיתרחמכל~ט
ככלולומרלעשרתלהן "מגיחההיאתמיד ~שלאמסבתר.

כחןנוכחותהלתוכן;מסבתנתוהיאשין. mדעלהערלה
את.מתארתכשהיאלמשלכן ..הישטיןכיןמרוגשת
אישמולהשראהניצול'שלומקשל-העיקשתעמידתו

מורגשת;היא .לנערכאהדתהלחרשלאקשההסוכנות,

הנערשלמחגנועיני ,",להעכירהמנסחכשהיאגם

חניכו.שלהפתאומיתחעלמותרעל i:רכראחמיצר
. , 1 • 

סיפורימשארשונההקובץאתהחותם"בדמדומים"

 'ששולמיתלינדו.בה .ר-ריאליסטי bסיפורבהיותוהקובץ
זהמסוגלסיפורהמתאים.הלבושאתמצאההראבן

מנעהכךידיעלה.-השואמדזכררנרתעל.הנסוב .

אינםיטואציות bהביןהמעבריםנדרש.ר iסיפנזאיתנו

 /להפליאהולםשהדברוכמובןהגיונית,חוקיותפיעל
מרהאירוניהמ';\בבצתפיעםמדיתקופה.אותהאווירת

הסיפורכשגיבורת :דאזנפוצות ·תופעות·כמהעל

וף :t •בכישידעאישבלווייתהאופרהינ,כיתיוצאת

יילקח.הקהלוכליד~הבנאתחייליםיקיפוההצגה,
החיילים iאחאתחוץ i:שומעתהיא-- .המשארכבות.ל

 'זמןנודצרט".לי i:לחיותאפשר"איו :;אומרנופזם
ה-פקודתאתמבצעיםוחבריוהואמכןלאחר .קצו,

מתרוקנת,האופרהיכר i::כשלבסוף,חנרת. iלכגירוש
 ..לחת-~נוכל"האם :שלידההאיש·אל"הניצולהפונה
לקחתלומותראםששואל~מישאלתי, ,"ןחתן

 :ואמרבראשו ,היגה(והד~קפ;ןבביתפנויכיסא .
 ~שחל-חלוםאלאאיברהסיפורכ~ .) 133 (כן"."אפשר,

מיטשטשים-חלוםשלבחוקיותוכמוהמספרת. hמ
שנהביליתישעברה."בליל :והמקוםהזמןגבולות
המוג-וממדייהסיפור,נ~תבכךהולדתי": .בעיראחת
ובוא..בגרוססק~גווןעניקים~נ .שבןהתיאורשלזמים
 ..הריאליחטהרת.עלתיאוריםלהעניקמשיכלויותר

 .מ~מז'תבעלירגישים,סיפוריםהםבדידות","סיפ~רי
ומ·ייעדפסיכולוגימירקם'.עלובנוייםפנימית
 •שכנע

בן-דדויערה

. ..., 

מגדןאהרןשל ·ספריס'שני
עובד'עם iבאגומסעהאלעש. :מגדאהרן

עלם~הספריה

ספרנםשב•דמןבסמ•כות .קראת'מקרהרוךוכ(נו
 ,כאב"ו~'מסע"עשהאל"-מגדאחרןשל- .

וגםדמןשלמדחקגםמפריד-השנייםכין ' . : }

"עשהוהלן-נפש.סגנוןגישה,שלמרחק '

נפלטהואכחייו.מאודמעט,שעשה~דםמתאראל"
 .שערכהמשרדית.עבודהערשההואהצבא,מןמוקדם

העולםכשולימסתובבהואכחסד.נחומוחזקמועט,
חראהספרככלת fiאפעםרקאליו. iשייאינואן .הבוהמי

'באורחובזה, 'לעולב;תשובהומחזירקולר'אתמרים
את'לחבבשלאאפשראיידידותו.אתקונהחראפלא,

עשהאללוקראהשאמרכדיבור,עט.הממחזה.הבחור

שלא·.מעלההיאובכך-ודביקלוקוראתשלווחכרה
כלאתמפנצ'רת 'כביכולהאם.שלחמתהאת-מדעת
 .שלה.העולםתמונת

-.מעטלאלעשחאלשג:ומתוהדעתנית,החלוצהזו,~ם

 .ונאמנהמקוריתנציגההיאכשקט.בולעןהואאשרשרת.בו
האבודות.מלחמותיהאתהלרחמתחישבה,ישראלאוץשל
אבל- ?ישאיפהמת,.ובא-בנהוכיןכינההכ~חזtין

בית :והמוצקהצרשלה,-לעולםעשהאלחוזרמרתהאחר

קטנהמושבהשם.שהזדקןערכיפועלירק,וגןמטעקטן;
1 ' 

 . \ונושבח.
אתכן,לאחפה.כזרויתבחיוךקרואיםאנועשהאלאת

מלכת·יים.קאינוהוא';נמחקלאהחיוךכאןכאב"."מסע
שהשיגמש~ילאיש ;קשוחאיששלחשברן-נ~שזהחילה.

הערל-המדעניםנקריתמקוםלושקנהמדען _חרא ;הרכה.
כתרן..שבשנתהספרכתחילת .אותןפוגשיםאנוואנךמית.
 (הברית.ארצותשלוהירוקיםהלשוויםהקמפוסיםכאחד

גידי.הצעיר.שכגר'משרםהשגהכאמצעלאוץחוזוחרא

הבכור,חכןיצא.לאשוויצאכזמןלצבא'התייצבלא '
כיפרו.'יוםכמלחמתנפלאמנון.
שהסיטואציהקשרםהאם ?האב"כ"מסעחיוךאיןמדוע

 .מרחק-הזמןעדיין.עכרשלאמשוםאו ?זאתמושחאינה
של-גיכורי:{םעלגםקומיותשלדקקררלמתוחחמושה

ככללחסרשהחיוךמשוםאוליאר ?הטואגייםהמאוערות

כיכאב"."המסעכבדפנים.כלעל ?המדעןשלבחייו

-לרוחוקורבשחיה,זהכגיר.שגיאבדרזהשלאב-דרמה
לאשהאבוזהכוחוiויר,לגב;למעבועדחובתואתומילא
עול 'פרק-הוא-ולכסוףאותו,"לחנך"ניסחורקחכינו

לחופשי.ויצאומוסכמותמשמעת

ם.נופידמויות.בוצצי~כישומם.לאאןהמסע.ככד
הגה.עדהכירםל~כעולמו·הסגורשהאיש .וקטעי-חיים

הת-רחשזאתוככל ;נפתרו א~~הבעיות ;הושגלאהיעד

 '. 8דבר-מה.
לבביתרות,

רם.חרג 2 ·מקור' 1

הוצאת' /פו-יפקהמו :שגיא.כהןדניאל
 . /מתכנ-שאינםמאלהמדי,·רביםשואלים [!] . ' • 1980 ;"'כתו"
עלבי.בפמכריזיםהארץ,מןירידהנים- ,\י

~ישראלית.זה iמהפררצונםאי-שביערת

מןמעייפותנובעתשהרתיעהבת\חרשאני
"סם·לכתובהעבריהסופרשל 'פוסק.הבלתיהמאמ~

לכתיבתלהיגררלאוחלילהוחסקאנונית",·ות;ר
מבליכדבעי,·ומ;תחתמרתקתעלילה ·ברשישסיפור .

הספררtויים·'באמצעים.והלשוניבמרקםכמובןלזלזל
 ';-האחרים.אמךבתיים

קאנוני,ספרת.להיומתיימראיננופריפקה" ~"מרדווקא
אדם,ב~י}בלשוןכתובס~פורו'פנינוכזה.ואינ:נ;

 .מסתורין· .שמץעםואפילת iמעני"י· r ·:עלילfז 'בושיש 1
 'לינראהכיפריפקה,למרלו,לתי 15יא.לאני ·אבל,

לא ,מבחינתילפחות =אחרת iבמחלהלוקהשחוא (
ובשלב ;בחוץנשארתיכךומשום·.אמוןהספרב~עורר

הרצופהאח.הקרימןבאמצעיתו,חי.חדלאףמסויים

תמידל~א'נשים,כמופרים, pלדילוגים.ועברתי

אליהם'נתפסיםתמיד.-לאיידית.מ'אfדדהמעוררים
ראשוןממבטכברהוא,נהפףךולעיתיtכ ·ראשון. 'ממבט . \ . 

אנומכןלאחראבלעניין,ומעורריםלוכדיםהם

אב"למספיקלאתנאיהואאמרןומרפים.מתאכזבים

קוראיםאנשים,ישכן.כמוהתקשרות.לכלהכרחי

פתךות),(ארסובלנו'ת,שליותר.רנהמידהבעלי
במיוח.דבמוךשליהסףאולי

נעלמיםאנשים ..משכנעאיננופריפקהמר "רבכן

מטפורי)לא(פיזי,מגע(מאבדים ;מדיעקביתבצורה
ספ·בצהרהגוי:רלותעלחוזרי-ם ;מדימוחלטתנצורה

אותו ··באמצעותנשזרים~ולםוגורלות '.מדיררתית
המת·במקרםם_המתאימן,בזלצוץ'הידועפריפקהמר
השט-הקטנה,אצבעועלהעלילהאתולסובבאים
בית.

דניאלשלהב'וורכשרונוהוחמץכיצדהב~ן.לליקשה

כךכלמעשיהרקיחתלידיעדוהורד ...שגיאכהן

לנונזזמ-נתהמציאותשלעיתיםנכוןמשכנעת.בלתי

דמיו·אקרובטיקהכלעלהעולות'מטורפותעלילות .
שישכנעעולם 'לבנותהסופרל·שחובתואבלבית.
יתכןהשתכנעו.אחריםשקוראיםיתכןהקורא.את

עםהמוזרה.העלילה\_תהפוכותידיעלנסחפו;שהם
 '"ו

האחראישגיא,.כהןשלספחואתלאהוברצוניכל

ליאפשר(איצה"לבגליסלריםהבסטדיווחי .על
 •לוי·יכולתלא-זה)מפרטלהתעלם

 :מאנגלית--,טובותכוונות :רפווסטו-א~מ.
 • 1980כתרהוצ' , iויזלטיומאיו

הספרמוצג·הכריכהשל'האחוריהדצל ~
נוטלז~ללבנוגעtי"בטרגי-קומדיה :כךע

וךג·דנים·מעי:ם.אנגלישלקבוצהפורסטר

מדהימיםמצבים,שללשררהוחושפםשנים .
צפויה". ·לאלאתגובהבהםiזמעו:רריםבקוטביותם,

וכלנרי·צולפת"בסאסירה :'כךזאתמנסחתהייתיז~ני

אנגליםשלקבוצהפורסטרנוטלו, iנ;געת-ללב
גאוו~,בעלי _ו;בעיקר, .אט~מיםואוויליים,רגשנרם

 " ...גרוטסקיםמצ;ביםשורת-בפכיאותםומעמיד
בכותלארוכותשניםמזהיושביםפורסטר .מ.א'כתני

לiדץמפעילכללבדרךזהמקוםהספרות.שלהמזרח

~ 
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התעלמותמתוך .ארץבדדךבולנהוגמבקריועל

בתגובתהגיב.לבסיוןומתוךהמצופה,'בוד.הכ.מיראת
דומןכילקבועלעצמ·ארשהנפש,לכלהשווהקוד\:

 ·ואינורגשיתמבחינהלוקהפודסטדשל'הביכזדים

מוגבל.ערדבעלתולכןמקומית,ןסאטידרמעלמתעלה

 ,·אירוניישודך.כשלאדירהאשעוצמתמרכזהוא

אוויליכךכל 6גיבודיאוסףעלאותומכווןאך
כךכלומחשבהחייםאודחבעלישממון'וינעורו
ובעיקר 1לשאול ,יכול~ק 1בצ Jהקוראניעדרדודים,

מה.לשםהע:קדון'אתהביןשכבדלאחד

כלפיאמתאהבתשלמסויימתמידהכילינדאה
מתחליצורמנתעלהכרחיתא·היהספדדמויות

עט·הכמוהעדרהדתו.ב· t:,ילבין t-iהקורבידאמיתידגשי .

לקיומה.האיתןהבסיס~ ת:~ממנהשולל "מוחלט
"יותר", ,חינניתלהיותמצליחהאמנםאחתזמרת
עטותחתר::שרעורקורמתאYינההיאאף~~בל

ונע·חיוורתונשארת ,פורסטרשלוהסטרילי 'המשונן
 ,,ממשות.דרף
מח·ל~"חיתהואמדהחזרהקטנונית",אנרכיות"אי

קרבנותהקרכה,בחייהםאתלים.מבכאןכולםכישבה

כדים,.ניהיבענח,יזtבים~ינם t .ש',דבדיםלמעןקטנים

מעו~םכי ;אוד:ביםהם~יז iשאנשיםעםלהיטיב

מעולםפחות,לאשגדועומהם,-=!נילהיר.זiלמדרלא
 ' ..לההנות."למדולא

האנגלים,שלויןלחנוך.מסויימתבמידהאוהפרדסטד /

ןקקה.תחתבליכמובן ,הו:אהתחילתשללויןחנון
או~י,חלשבןשתלטנית,ם 15מרפ'עהכאןגםלאו,.תתפ
 ..נפשומרת :דרוקה-טפשהאחות

היותרמספריואחדתורגםלאמזרע ··:בדצ.ושאלה

מדוע ·ןפורסטד)מ.א.שלמורכביםוהיותרבשלים
איד~ניה.בצדבlווכוהמשלבאנד""האאודרסלא

מעורבותשל .יותרמשביעהדה~מגםפורססרית
 ' • ?וחמלה

ובאפלהמסע :ריסג'יד
שיצ"אספדלתרגםכתרהרצאת·בחרהמדעו ··'י . ,מבינהאניאםהדוחויש~ניהשדקחני E!J •. 1980 ;·כתר.הוצ! ;עמיתתמר :עברית

l ; 1 לתושנה,מארבעים~יותרלפ(ילאורiשעלי

שגי·שנה,משישיםיותרפני'למתרחשת ' .

נהרסתשתמימותה .ופגיעהרגישה"צעירההיאבררתו

כיום,כריכתו).שמעידה(כפילזנות"מחדרדרתוהיא

אודותעלם'חמושגיהשתנות.עםהשמונים,בשנות
ש(נההנקראיםהדברים.שלמשמיגרתםמיניiו,מניעדת

לקבלקירותזiושממנואותה,שפיתההגבר;,לחלוטין.'
זהר'אך 'הכריכה),(דברי~ותה"נטשוהבנה,חום

נכזבת.אהבה-נשיםמיליונישלסיפורןכמובן

ן.לרקאליכךכלספרשלוייחודוגדולתומה ·מהןאז
השמרניםבשנותלהתעניין "העבריהקוראצריךמדוע

הטרופיבנוףהחלוםעטופתילדותה-"אל "בגעגועיה

זה:מערבית"':"הודומאיי i-באחיוהססגונ
סופרתשלביכולתהמסויומתגדולהשישייתכן

יותר)והמשכילהגברההמעמדמןאשה(כנראה

הבינוני-נמרך,המעמדמןנערהל.ש(לעררהלהיכנס

ושלושיםמאהרצףאולםרגשותיה,דוחה,הלך

המנומנמתדמותה ,רדוד .כךכלהואשלוהעמודים
כלערפילים,בהמכוסההתודעה .בעלתהגיבורהשל
כךבכלורצופהחלושהכךכלהעלילה ,אנמ'יתכך

קוארכילהניחקשהכיעד-חירוריםפרטיםהרבה
מערד·ולהרגישהטקסטלתוךלהיכנסיוכלימי~ובן

כלשהי.בות ן .

באנאליכטקסטנקראהואשכירםכזהספרשלבעייתו

ברלראותהיהאפשר ,שפעםיתכןכיאםבתכלית,

-ספררתשלמבחכהיוק rrבוזהו_רבה.'ונועזות·העזה
דבר,שלשבסופוכמובןהזמן.בפניעמידותהכושר

וריח,טעם(שלעני~זובעיקרגםהיאספרות"תהנאה
 .ויאלית iטךיאיכותבעלבטקסטמדוברלטעמיאך

לחלוטין.

ומקרם.זמןמבחינת'רחוקים,כךכלספריםלתרגםאם
וודרי·חדהבצורהת bערס.שבקלאסיקהילבחוריש~זי
המתנשאותי jאמ:פכישרוןאוניברסלייםבנושאיםפה

הכבו,ד:םלעםזה,ספרואילוומקום.לזמןינעבראל
ם~גדולאחרים,ספריםמאותפני.עלזכהבמה.-

הקוראאללהגיעזכולאשעדיין ,ינמנו .ומעולים.

זהעברי

:עהר-הספריםבארבעתשהדיוןלהעירמיותר "ואולי

בהו-חו"שלפגועמטרתואין-כתרבהוצאתפ·עו

מתוךשלהאחריםבספריםלדוןנזכהשוודאיצאה.

 • ,מרובהקריאההנאת

זיאל~ויזלטיר.רורדה
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ערכי
צרפתית

 fהאר

משורד

כרחב

י-נגפעל

 iלחםביתדרך / 'אבראהיםמיתאגך:רג'
 .• 1980 •פועליםספרית ;רזאליישראל :תרגם

עמ'~, 71

עוכ·-נצוו·שרוו.מ . 'D•כואה • ,,.מיוג··ן ,ג 1
עםהיגרבילדותוועודבבית-לחם.נולד . '

צרפ·שנכתבוהשירים.לצרפת.משפחתו

הםלמולדת.געגועיםשיריאינםתית, ' '
זהמעורפבים Aורגשותזכרונות·שלחלוםמעיןמהווים

וחד-תאוריםתמונות,הםהשיריםם. i'"יחרגםובזאתבזה,

אבראהים.של·המיוחדתראייתומובאתשבצידםוירח
חיתה,לעבריתהשיריםבתרגוםאלירזראל ivישלמלאכתו
גם.אלאלעברית,התרגוםעצםרקלא :כפולה :למעשה

עקבשרקמיסודם"עבריים"שיריםלמקורםהחזירהוא
 .-בצרפתיתו i:נכתשבמציאותהמקירות

למעשהחינםהשוניםוהתאוריםהמאורעותהמקומות,כל.
עםההזדהותישרא'לית.ואווירהישראליתצבעוניותבעלי

מלאה,חינהבשיריםהמובאיםולאתריםלאנשיםהנוגעכל.
ישראלימשוררהשיריםאתכתבו:כאילם 9רומשאירלכן
 . 'דבר.לכל

שלאהעובדהלכךתרמה .וענייןמתחמלאיעצמםהישרים
שהמשורר(משוםגרידאלמקוםבגעגועיםבהםמדובר

אלאהמוקדמות)ילהותובשנות'עודלחם.ביתאתעזב
:i ,עללחםבביתילדותושנותשהטביעוובחותםזכרונרת

בצרפת.חייו

אולםהחדשה.מהבריתנוצרייםמי~~ביםמופיעיםבשירים העי- .יהודי.נופךלשירים· ·הוסיףלעבריתהמוצלחתרגומם •
היהודייםהסמליםלביןהנוצרי'םהסמליםביןהנסרתרמת

 .הספרבקריאתהכלליתלהנאהומוסיףמאדמעני'ן
משתמשבוהלשוניהדיוקבולטראשונהבקיראהכבר

אמנםמעשירהלשוניהיייקתמונותיי·לתיאור _אבראהים
עלפדה'ההקדווקאכאליונדמהבמרהבהאולםהשיר,את

בשם-הפעולהכךלשםוהשימוש.בכלל,המדויקהמינוח

התמונהלתפיסתמפריעהאףים nולעמעייפתבפרט.
 ~ .\ . . . :ממנה. 'לרהרתשiברת

בכלהשיריםנושאיע"!לחלקיl;כלארבעהמח;לקהספר
 :הספרמחולקשעל::.פיהםהנושאיםארבעתחלק.

שירים .דאתריםשיריג.נשיםשירי .בגבריםשיריא.
1 1 

"נוצירים".

הטובגםהואולדעתיהספר.אתפ;תחהגברים.שיריחלק
ל . 1 תיאוריםמעברבולמצואניתזהחלקים.ארבעתמביד

עוצמהגםהשונים,בים i;רהמהתמונותשלמאדחמדיףקים'

ולאהכתובה,'התמונהאת.לחיותלקוראהמאפשרתרבה
למעלהמלמטהומביtכשותקוהוא~-להתשרם.רק

העדקן"בצהבכדגדוגעולהקטןחמוררואההר,כמpחש

בהם ,·במיוחדהרגישיםהישריiכמזרביםנמצאיםזהבחלק
צמים.רעשונותחמדנותדרךתחושותיועלאיבראהיםוכבת

וזהובוכהמתפלללידימ'שהו"פתאום- .שהקיפרהו
העץשליופיוטבע"זה-לטעמי"היום'גםמהמשרם
גדולוהואממנו,למעלהשאידפשוטבביטחוןהצומח
 . 'י- ",שלימבטחונייותר •שעורלאיך

זהבחלקשיאה'המהוושירמסייםהגבריםשיריסדרתאת
לאותומגתעגע;'אני- :בוהמועברוהמסרשלמרתומבחינת

איניידידים"נעשהלא"מדועשאילתיי= . rקאותוענר.
-השיב"מהזוכר

בנוףשוניםבמקומותאיבראהיםעוברהאתירםשבירי

יכוליםן:זנחנוך'כזבקרם.מכלחוויהלקוראומשיארלידותו
באבו~דיס.בחצרהדלעתמזהריה.הזקנותאתלראות

והגפניםג'לה.מביתהנשקףהאופקקרדרג',נעידהמעיד .
במקומותמעולםביקרשלאמיגםכי.לינראהבכארמיזן.

ב~ורהאיבראהים~ל~ידיודרךלראותםיכולאלה
 !-איכתטית.

 .קוראוכלארץ-ישראלאוהבשכלכמדומני .אחרןודובר
בלי,או(עם.ציונותללאלשמם.אץרתיאוריהמעיידך

 •הספר.מקריאתרבההנאהיפיקמונאות),

שיטאי·עמית

1981 

~ 

·/ 

,. 

! 

השמטהתקיון

שפירא,אניטהמאת"בול"הביוגראפיה·על "_בולהיה"בולעזרבזאהודשל' ,ברשימתו
 .כר=הרשימהסוףאתלקרואוישהאחרונה.שלפניסקה~פנשמטההקוםד. 'בגליוד

יריבויותיהםבאשיהארצישראלי.תודה bתכועת-העמנהיגימרביתהיום.בבואנשרפו..אם
יחידבדל,כידרמההנה-שאולהב'גיזזהשלשיבתואתזהמבןטה,לאב7כידההוורידו,
ותחושתוש,.נאהיבליות.ירמתוךלאנשרף'באש-עצמוכיבמותו.גםהיהבמינוומירח.ו

 ?מי,-היהשלאעללשומשברון-ליבו.אלאהחץו'מן.לושגעש~עוול

 ' ..וכך .להיותפדלעלהיהשומהומהכצידידעהואשרקכפיבלו.היהשלאעל.אולי,
ושנותיוהיה,לאלעצמוכולאותו,הסובביםלכלובהשראהבמוחשהיהשכוללמרות

הגתבר'רתה·בסימןעצמו,י-הגשמת.אעלוהולכתגוברתמרעשהבסימזעומדותהאחרונות
שלאומשו~ ;והשכוליםהכושליםכרנוגיבורינוסח"דוסטרייבסקאית",נ!כשאותה ·של

בעשי;הולעסוק.חיבוטי-נפשכלמעליורוק.לדכדיממוסדתחיגרתבמגנזדהה 'ולאנאחז
נותר-יחדגםוהיסטוריתלאומיתותהילהמכ~עריםמאבקי-כוחבהששלוביםעצמה,

ש~בה.עדש;יף'וננאכלהיהשבווהאדםכאדם.רחקןנותועצמועם

מנטארי- iדוקרומ~ןשלנזרתקכגיבורדמותועתה 'והציבהשפירא.אניטהבאהואלמלא
לכדהרבהאודותיועליודעיםאחרינו,-שיבואווהדורותשלנרהדורהיהלאהיסטורי,

העבודהתנועתשלדגיה.~פילאיחודהבמערךההיסטורית1פקידועלמעורפלוממושגמש'מו .
הקהיליהמתחוםשיצאובספרי-מחקרהאחרונותבשיםאנומפונקיםלאהארצישראלית.

חיבור·שלאמיתית,השפעההמקצועי,לתחוםמעברלהםוהשפעה~לנרהאקאדמית
 'הואבדלעל .שפיךא-אניטהשלהביוגראפיתאידאית.מבחינהתקופתול·עלהשפיעהעשוי
-חברתיתאידאיתומעור~ותוימחקירש;שלזהרןטרילקוישעוניםהבודדיםר~םהספ'אחד
זיד nשההמופתיהעיצובבזכותאלאכר.שדבקהכלשהימגמתיותמשוםלא .יחדגם

 .כלילכמעטונשכחו :בהשפעלוהרוחנייםהכוחותחד,אאתלזירה

י··

" 

י·

 ·מזזין.לך ·יצא-מה
משלםאתהשניםמעשריותר

לביטוח.
קיבלת?מה ?ימזה.לןיצאמה

בטחון

משהו,יקרהחלילהשאם.
 .אג..שידמייש>

ין..אמיית,ן'אאחראי,ימישהו
 ~תמיד.עליולסמוךשאפשרמישהו

הביטוחמןקי~לתזהאת
שנים.-עשרכברלס/מש 'אתהולכן

טוב.והואשלךהואהרעיון

לןנגרםולאמזללןהחיאם !
שריפה,לאנךארנה,לאנזק:שום
 ...גנינהלא·פריצה,לא
מזה.לןיצאלאכסף

 .ה i:הרקיבלתאבל ~
העיקריהדבראתקיבלת
שילמת.עבורו
בטחון.

ביטוח.

שלך~הואהרנייון

 ~~~~ג::שרגמ'
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, 

 . ,:השוניםהריהוטבענפימתמחהבישראל,הגדולהרהיטיםיצרןוים, .

. -

קירמערכותישיבה,מערכותקיר,ארונותשינה,חדרי

רהיטיגם 'ולאחרונה 90אירופהדרת.מסימטבחיםסלוניות, '

ונוער.ילדים

החדשני.-.ועיצובםהמעולהאיכותם 'ב~כךתידועיםם-רי ;רהיטי
בכלות.וסוכנויחנויות 3qמ-למעלהעניפה, pשיוורשת · dלרי

הארץ. .וחבי
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·ש~שון.·אליאנם הצמיגיםעשדת,ת

בישראל .

חדרה 48ת.ד. .

מכירותמחלקת
 . 063-31497טל.
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-כוכים iם nא···עוד ..מה
 ? 'בשביבוכעשוtו· .

•יכםי'' nכ', ..,,~רון-תכנית~
אה.מכ· nחצםדעם .

-- שנים. 3 ·י:וי nאכנר ·
iהובלנq היה?זהמתי ...הספרלביתלגן,אותו... 
 .לו',שהלימודים ;עצמאותעלחושברא.השיו 1עכ

 ...ו_משלתכניותלו 'ישלא.·ומההמקצוע
 :בשבילולעשותיכוליםשאתםדברעודישאבל'.

עבורוחסכו ~ 1.6בןכברהואאם

 .קונט Qדי'בנקשללחיילים"ביייתרון
בהפקדותלחסוך~יחד-פעמיסכוםלהפקידתוכלו

לפי .ר-שנים'חמשעד·שלושך_במשחודשיות, '
בחירתכם.

הצמדהיש.דיסקונ\כבנק,שללחיילים"רוןיבי"ית '
 'שניםשלושום·בתכברביתוהרי-והקרשלמלאה.
 .קונט.דיסבנקמתנת-נאהבשיהחוסךוזכהכן

באוני:;~רסיטה,ןד'ללמיוכלשניםשלושבעודכבר
 .חלומותזלהגשיםלראות,~רצה,ומות'למקלטייל

ישנים. '

אחדדבר-דיסקונטבנקשללחיילים"''יתרון
לילדכם.חייביםההורים,שאתם,
' . 

. :- , 

 .כןעללכםיודההואfויוםבבוא

עלהדיסקונטאיםאת ·שאלו-לסנ;ףובבואכם'
 18 ~ 16לבניהצעירהשיקעםצעירעו"שחשבון

באי)-הצשרותובתקופתגםאותו<שישרת

 ~דיסקונטבבנקהצעיריםחוג " 18"עדועל

.. 

iנ iliדים,םבנק
המטבעשכהאנושיהצד · '\n' 
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ביפודייגים

פולקישראל
 .ברומניהבטרנסילבניה 1910בשנתנולד

בביתלמד 16מגיל ' 16גילעדואוניברסלידתיחנוןקיבל

מפעלהקים 23ובגילהטקסטיל,מקצועאתמקצועיספר

 .בוקובינהבצ•רנוביץ,לטקסטיל

המפעלאתוהלאימולצ•רנוביץהסובייטיםפלשו 1940בשנת

 .ורומניהגרמניהכיבושתחתהמלחמהבזמןשהיה

לטקסטילממשלתימפעלל"כמנככיהן 1946עד 1944משנת

הסובייטים.שלטוןתחתרנוביץ•בצ

בעדמהסובייטיםהצטיינותפרסקיבל' 1945בשנת

בשנת .ניהלאותוהממשלתיבמפעלויעילותהתקדמות

לטקסטילמשפחתימפעלשםוהקיםלציילההיגר 1947

 .הזההיוםעצםעדפעיללהיותהממשיך

 1954ובשנתציבורית,לעבודהגסמאודהתמסרילהיבצ

שםבנהתקופהבאותה .צ•ילהשלהחינוןועדתר"ליוב(חך
תלמידים.-1,200לעבריאינטגרליספרבית

באירופהביותרהגדולותביןכיוסהינה"פולגתייתשלובת

והסריגהאריגמןהחלמייצרתוהיאהטקסטיל,בתעשיית

המוגמרת!החליפהועד

בפרסזכתהוהשנהקפלןבפרס-1973בזכתה"פולגת"

שהצטיירלמפעלהמדינהנשיאע"יהמוענקהייצוא

 .ישראלשלהייצואלמערךבתרומתו

מאיותקיניםעבודהביחסימצטיינת ""פולגתתשלובת

 !במפעלשביתההיתהלאמעולם-כמוהם

העובדותלילדימעוןהמפעלבתוךמפעילההתשלובת

עובדיםלילדימילגותקרן-מתקדמיםרווחהושירותי

 .ועודקבועהסוציאליתעובדת ,סוציאליתלעזרהוקרן

קרית-גתשלהקהילהלחיי "פולגת"הנהלתתורמת ,כןכמו

קרית-גתמתושבימחצית .והחינוןהסעדהתרבותבתחומי

מתשלובת-עקיףאוישירבאורח-כיוסמתפרנסים

 ."פולגת"
ציילהשלהציוניתהפדרציהנשיאלהיותנבחר 1958בשנת'

 . 1962שנתעדכיהןזהובתפקיד

ליימחומשקיעחיפשז"לספירפנחסכשהשר 1960בשנת

פולקישראלנרתםפיתוחבאיזוריהתעשייהאתלפתחכדי

 "פולגת"מפעלאתלבנותוהתחילזולמטרהמרצובכל

 ,איש 200-ראשוןבשלבשהעסיקהמפעל .נקרית-גת
מפעליבכלםיהמועסקעובדים 5,000כיוסמעסיק

 .התשלובת

אגףיו"ר 197 3עד 1968משנתפולקישראלהיהבישראל

יויירהיכרוכיוסההתאחדותשלנשיאותוחברהטקסטיל

 .ישראלכלללהשקעותהחברהשלהדירקטוריון

חדשלתחביבלהתמסרפולקישראלהחלהאחרונותבשנים

האחרונהותערוכתו ,חיילעשהזהבשטחגס .ציור-

קודש-הכנסותיהוכלאריאלה,בביתמכברלאנערכה

 .שער-ציוןלספריית
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