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 •שבמרינה.והחשובה::,רגישה,במערכתלחתוךהתעריםבעלישיתחילו

א~-חכיםלתופיקאשרהשיר~םשיר 1
~ . 

באפריל"-26האחרילישראללבואמתכונן"אבי
ירי··בשיחהאל-חכיםת;פיק·מצרי~סרפדיזקןאמר

מאוניברסיטתצמחיייופרופ'בלסשמעוןעםרותית
"אל·אהראם".בכניןכתו,בלשעמונפגשואשרחיפה,

בעלליייי •'"הואאל-חכים,הוסיףזה","תאריך
אדמותלהחזירשאפשרלהוכיחשבאסמלתי,משמעות

העולםעיני .·ומתן-משאבדרכישלוםולכונןכבושות .
אכןאםלראותמחכיםוהכלאלינו,מופנותהערבי
הנסיגהאתלים wותבהתחייבויותיהישראלתעמוד
 .הלכהשבחחרדךשלהמכריעהמיבחןזהו·שכן-.מסיני

מתבגרישלנברו:tותיהםתתאמתנהאםאבלבירושלים.סאראתשלביקורומאזמצרים
תואצותהריהנסיגה,אתלוחותכריכלשהי.בפעולהתפתחוישראל"קמפ·רייוויר"

 , .כולו"האזורלגביביותרחמורותתהיינההמעשה
תירסמוכריםעדיין~ם ·ושאלבתל·אביבהקודםמביקורוזכרונותהעלהכים'אל•ח

שובבות.שלבחיוךאמר- ,,לקבר.ונאלךוראיוכשאבואתירס>--אוהב"אניבטיילת.
שנונותבהלצותדבריומת:;כלוהרוחני,הפיזיכושרומלואעלשומר-83הבןהסופר

אורחיולשניהגישהשיחה,בתוםונברנים.חודריםמבטיםבבני·שיחומשלחכשהואי
ב·אורשראהזהספר .·חדשהבמהדורהאלחבימיםשהופיעהשירים""שירספרואת '

התנ"כיתהיצירהרוחעלהמחברשמרשבו ,"-השיריםיר wל"יבמתיעיבורהוא 1940
 1 •לשונה..עלגםרבהב'Iמידה

אלףשנ;כתבשלמההמלך·הנביאשלשירו"זהו :כותבהואלספ;הקצרהבהקרמה
לבמקרמת·דנאשהפיקביותרהיפההקולכמרומח,והוא,הספירה,לפניבערךשנים
היוםאתבכוונה:"בחרתימצייןהואההקדמהובסיוםוהאביב".האהבהלכבודאונש
העולםמלחמת'פרוץ , 1940 (האומהפניעלכנפהיאת"רוח·הערפרשהשבו,הזה,

 •יוהיופי".האהבהברוחהמבושםשלמההנביאשיראתלפרסםהשביח).

אוניברסיטתמטעםהערביתהספרותלחקרכתב-עת
חיפה·

מטעםהיוצא"אל-נכרמל','כתב·העתשלהשניהגליוןהופיעאלהימים 'ב
חיפה,אוניברסיטתשלהיהורי·ערביוהמרכזערב.יתוספרותלשפההחוג

 'יצמח.דורפרופ'שלבעריכתו
בערביתמודפסהוא :משלויחוונושא ,-1980בשנוסרזה,כתב,;,עת

כתבי·העתהערבית.והספרותהלשוןבתחוםלמחקריםכולוומוקדש
"אל-נכרמל"והופעתבאנגליתבעבריתא-ובררך·כללמופיעיםבארץהאוניברסיטאיים'

בכך,תקריםקובעדהשכתב·עזרהואלציוןהראוינוסףבר_,לציון.ראויחידושמהווה
שקרויבמההקשוריםנושאיםמשארהערביתוהספרותהלשוןחקראתמפריושהוא
זו~פרוחובו'.אנתרופולוגיה.סוציולוגיה, ;ת~היסטוריה,הכוללהמזרחנות","מדע
כאשד • ץא-1'"בברסיטאות·באונישהתחוללוהתמורותלאורהמציאותמחוייבתחיתה
המזרח·ללימודימהחוגים-בכפרוהערביתפרוrו_ולסללשון_מיו~דיםחוגיםנוסדו

התיכון.

הערביתהספרותבחקרמאמריםמוצאיםאנו'~אל-נכרמל",שלהגליונותבשניי
בתחום :מהםאחדיםונזכירישראלייםחוקריםשלעטםפריוהמודרניתהקלאסית
רח_בשיאחדיםאמצעי·ביטויעל·צמחדודשלמ~מריםשני _,ה_קלאסיתהספרות

 ,השירהביקורתעלקנאזעג'ודג'שלאמר.;מהמשקליםתורת ·ועלהקלאסיתהערבית-.
מאמר ;ג'אחזאל·ש~ביצירתו ; nאנושאעלג'רייסאיברהיםשלמאמר ;הקלאסית

השפעותעלדנהיוסףשלומאמרהמד'אנישלהמקאמותעלאבו·ח•דרהפ'הדשל
אתהשארביןנצייןהמודרניתהס~רותבתחוםעזרא.אבןמשהשלשירתועלערביות

ועלאדרייסיוסףבסיפוריהפנימיהדיאלוגלשוןעלסומךששוןשלמאמריושני
שני-את ;המודרניתהערביתבשירהחדשיםלתכניםחדשותצורותלמציאתהנסיונות
מחזהעל·וח'ראטאדו'ארשלאחרלסיפורגירסאותשתיעלבלסשמע;ןשלמאמריו

מתתיהושלמאמרו;אתאל-מסעדימחמורהתוניסיהס.ופר-שלאנטי·רתיתוכןבעל '
ג'ורג'שלמאמרואת ;המודרניתהערביתהספרותעלמערביותהשפעותעלפלר

מאמרוואתאל·חוסיינימוסאאיסחאקהפלסטיניהסופרמאתאחדרומןעלקנאזע
בשירהלחוסר·בהירותטייח.מחבהמסתייגתאישיתרעההז,כביעאבו·ח'ררהפ'הדשל

-המוררניןר.הערבית
 .כתבי·במשפחתמכרכר.מעמולכתב·העתספקבלימעניקיםואחדיםאלהמאמרים

 •י .והעידודההערכהלמלואראויוהואובעולם,בארץ.קרמייםהאהעת
'·, 

 *'' 77,עתרן_'המלצת
 .עובדעםהוצ• ;מירסקינילי ;מרוסית ;שתנאחרהפריחה :צ•כובאנטון

 . ' ..דבירהוצ• iכרמי .ט :.עברינוסח. ~המלט :שקספירויליאם
 ' .המאוחדהקבוץהוצ• ;ב•וגינה :אורנךג•ון
 .עקדהרצי ;מבוא-צעירהשירה :ברזלהלל

 .עובדעםהרצי ;ברוידאאפרים :מאנגלית ;רוסיםהוגים :ברליןישעיה
 . Oפועל(ספריתהוצ• iהי\כטורייםהיבטים-השואה :באואריהודה

עםהוצ• ;אהרוני 'אוריה :מיידיש ;הארוכיםהחורףבלילות :ברגנו .הינדה
w מ. ~ 

 .המאוחדהקבוץוציה iשירים iבחירהארץ :הור;גיץיאיר
י •כתרהוצ• ;אוניגיא :לפידשולמית

כתר.הוצ•';בגשםמוות :אל~וגרות

פועלים.ספריתהוצ' iשירים ;'נסיעה :לאוריצחק
 .פפירוסצי iה ;קריאהעדות :בדתנ-א_יון.אורצ
פועלים.ספריתצ•-הו iשיריםקובץ iבית-אל,העולהבדרך :סרטלמשה

פועליםספריתהוצ• iשירים i?קרעפר :דוידוביץ•סיגלית
הוצ• iשילוביגאיו :מאיטלקית iקיןאתתרדפואל ;קארדיואנה-מאריה

 , .פועליםספרית
עקד.הוצ• iגאלבסקיס. :.מפולנית iהשנייוחנן-פאולוסהאפיפיורמשירי
 .שוקןהוצ• .;אורןמרים :מאנגלית iב.זהשלעיר :דרבלמרגלית
 .כנההרצי ;צדקשלכבלים :נגבימשה
צ•ריקובר.הוצ• iמרתון :עינתעמלה

פארלאג.פרץל..י ;שטעטלפוךאימאג•דער :מירוןדן

 .העתוןלמערכתהמופניםלספריםרקמתייחסזהמדור·.*
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הגרעין.אימת

קומאיאליהו
טכנ~וגיתסקירה

מזומוניםי.אלפדולה.גגרעינייםבתהליכיםהקשורהנרגיה,אהי
להשתמשמאפשרתזועובדה .כימיים·בתהליכיםהקשורה

מדלקשלוםלצרכיאנרגיהלהפקת-גרעיניותבריאקציותי
רגילה,.שריפהבתהלנכיהמקובלמהדלקבהרבהקטןשמשקלו

שלהימצאומקוםאלנשיאהברשיהי.הנפץמתקןז"א-פצצותלייצרוגם
 'הקונבנציונאליות.הפצצותמעצמתשעור 1לאיגדולהשעצמתן-האויב
בתהליךהביקוע.תהליךהואגרעיניתאנרגיההמשחררים'התהליכיםאחד
 'כיוסמשמש.זהתהליךיותר.קליםגרעיניםלשניכבדגרעיןמתבקעזה

שהוטלו _אלוגמת_דוגרעינוית,פצצותלייצור _וכןכח,י'בכורחשמללהפקת
הירו'?'ימההינפיותהעריםעלהשניתהעולםמלחמתבשלהיארהייבע"י .

 .-ונגסקי.
 . 5,000שלככח-ה-נפץבערךא.הופלוטוניוםאואורניוםפצצתשלהנפץכזר

בפיצוץנוצריםלכךבנוסףט.נ.ט.שלטונהמכילהמהןאחתשכלפצצות .
נזקיוגורמיםהפיצוץ .סביבת ·אתזרמזהמיםיביים.רדיו-אקטחומרים

 .במגע.-אתםהבאיםלאנשיםקרינה
ההיתוך'תהליךהואאנרג:הכמקורלשמשהיכולאחרגרעיניתהליך
נוצ-רכאש:י .יותר i:ךבלגרעיןקלים.גרעיניםשנישלבמיזוג ~כרוךאשר

למשקלםיחסיתאשראנרגיה'משתחררתמימןמגרעיני 4הליוםהגרעין
מזועשרהפיכמעטגדולההיאבתהליך,·המשתתפיםהגרעיניםשל

הביקוע.בתהליך_המשתחררת
פצצהכאשרהמימן'בפצצותהמתחוללתהליךהואההיתוךתהליך
פצצותשלהנפץכח .כג~ץכאןr.כשמשתהביקועעיקרוןעלהפועלתגועינית
 'עלהבנויותהגרעיניותהפצצותשלמזהמונים.אלפיעדמאותל-גדוהמימן
שלניצולואתהמאפשרתטכנולוגיהעדייוקיימתלאהביקוע..תהליך
 ,; . .כחבתחנותחשמלהפקתלשם _ההיתוךתהליך
הראשוןהשלב '.שלביםשנילעבורצריכ-הגרעינינשקלייצרהרוצהמדינה
שתהיהפצצהבנייתהואהשניוהשלבהגרעיני,ה-נפץחומרהשגתהוא

המטרה.-ל.אאותהשיאפשרו-לשאתומשקלמימדיםבעלת
ושניתןסבירים,במאמציםלהשיגםניתןאשרגרעיניםשנילמעשהקיימים

 235אורניוםוהםגרעינית,ביקועפצצתשלנפץכבחומרבהםלהשתמש
 .- . 239ופלוטוניום

שלבכמונך_אורניום,המכיליםבטבע,-במחצביםנמצא 2 ' 35אורניוםהגרעין
 235 .האורניוםאתלהפרידכדישבמחצב.האורניוםמכלל 0.7%

ההפרשעלהמבוססותפיזיקליותשיטותהיוםמקובלות , 238מהאורניום
- .הללוהגרעיניםשנישלהמסותשבין

 , 2 ~ 9פלוטוניוםהגרעיןאתלהפיקכדיבטבע.י"מצואיננופלוטוניוםהיסוד
 239אורניוםהגרעיןבנויטרונים. 238אורניוםהגרעיןאתמקרינים
התפרקותפעמיים-מתפרק 238אורניוםעייי'נויטרוןזג_בליעתהמתקבל

 _ . 239פלוטוניוםהגרעין.ומתקבלניטה
כ:ווכיםשהםהעובדההיא'לה_אכיווניםלשניהמשותפיםים.הדבראחד

משמשים 235אורניוםלהפקתמא..דמתוחכמיםאו 1וגדוליםבמתקנים
שהןאולטרה-צנטריפוגותאוהדיפוזיהתהליךעלהבנוייםענקייםמתקנים
מקורליצוריש , 239פלוטוניוםלהפקתמאד.ומדויקותמסובכותמערכות
 .~וד~מספיקגרעיניכורק"רלספקיכול.זהדברנויטרונים.שלעשירלשטף
המסהגרעינית.לפצצההדרןסוףאיננהעדייוהגרעיניהנפץחומרהשגת

שלה~א 239 .פלוטוניוםאו 235אורניוםשלפיצוץלשםהדרושההקריטית
מדינהיותר.-מוניםהרבהכבדותהן'הגרעיןפצצותואילוספורים,קייג

אתלפתחגםצריכהפצצה,לייצורהמספיקגרעינינפץחומךכברשהשיגה
באמצעים·אותהלשאת-ניתןאשרפצצהייצורשתאפשרהטכנולוגיה
גרעינימתקןלפוצץהצליחהאשרהודו,כיאומריםיש .לרשותההעומדים

 ..זובעיהעד~יופתרהלא ·מגדל,בראש
מדעניכיכאךלצייוכדאיההיתוך'תהליךעלהבנויות·לפצצותאשר

בפצצותלהשתמשמנת·עלספורותלשניםזקוקיםהיוהגדולותהמעצמות
 .מימןפצצותלייצרמנתעל ,-20ההמאהאמצעשלובטכנולוגיהביקוע

טכנולוגייםבמאמציםכרוכהגרעינינשקהשגתכימשתמעלעילמהאמור
הריהנסיברנi,ישתנולאשאםלהניחאפשרזאתלמרותביותר.גדולים
האנשיםאתשלהןהסטודנטים.המוניבקרבלמצואערבמדינותתוכלב-ה

הלגיעמנ!יעלהאדירים,הכספיים~משאביiרוולהשתמש pהמתאימי
 .לעיןהנראיתההיסטורית-בתקופהגרעינילנשק
הישראליתהמדי-ניותשל qאלטרנטיבייפעולהקריש.ללבחינה.שנעבורלנפי
שללהתקדמותה _ Pמליכמהנייחד.'התיכוןבמזרחהגרעיניהנשקשא.בנו ___________ . __ . 

 .הקרובבגליוןיופיעהנושאשלהפוליט~ההיבטעל /קומאיד"רשלנוסףמאמר
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שלייצורל-לכלישראלהגיעההאםאלה_הש .הגרעיניהנשקבכיווןישראל
סבורהעולםכיבהנחהכאןתפק.נסלכן ~כמוססודבחזקתהיאגרעינינשק

שלהפוקךבמשחקקלףספק .ללאזהו._ .הדבר.הואכךשכנראה
מדיניים\שונים.מהלכיםעלבאמצעותולהשפיעניתןולכן ,·ים >-rהפוליטיק

הביקוע,עיקרוןעלהבנויותהפצצותמסוגגרעיניתצה.ש!כ"לצההרסכוחעל
(על-הירושימהעלהגר"עיניתהפצצההטלתשלמהתוצאותללמודאפשר

השנייה).העולםמלחמתבשלהיאהבייבצבאידי
-80,000 ,;במקוםנהרגומהםאיש,-300,000כעתבאותה .היוה'בהירושימ

 • .הפצצהמ~שורתיותרמאוחרנפגעוים.נוספרבים .ו o , 000 _כ-ונפצעו

אהרונסוןשלמה
מדיניתוגמישותגרעיניתהרתעהבזכות שלזהבנושאוהפרקטיהתיאורטיבטיפולהגדוליםהקשיים·חד,א .

ה-אתנן-הגישההחוקריםעל-ידישקרוימההואגרעינינשק-
מאוהפשוטה_לשון-בשיקרה, 'מהמפניהחששכלומרצנטרית,

האתנוצנטריתבגישההדבקיםמני-זiים _זהחששבגלל .דןלגוש
יש-~אל.שללקיומהכזאתנה.סכלמנועדכיומראש,הכל,לעשותשצריך
כזהנשקהכנסתעל-ידילקבלשעשוייםערבים,עםענייולנויששהרי
כלישראל.עלכלייהלהמיטיכולאשרהיחידהאמצעיאתהתיכון,למזרח

צהייל,_של:כוחושונותהרתעהדרכינירינועדייוזה,אמצעינכנסשלאזמן·
 .ואףמעמדלהחזיקשלנוהגבוהההמוטיבציההתושייה!האילתור,יכולת·

טוענים,כךגרעיני,נשק·שבהכנסתהנוראהקושיהעליונה.וידינו'ועללצאת
 .ללחום,ה~ורךמןאותםהפוטרמכשיראזי:מצאהערביםשבידבכךהוא

כל ~לאלתרהצורךומןתושייהלהראותהצורךמןתקרב,בשדהבישראל
תופתמכןתנבידםתהיהאלהכלבמקום .עליהםעוליםאנובהןהתכונות
מצוייהזאתבטענההישר~לי.הקיוםלכלבבת-אrותקץלשים-שיכולה
כה,עדישראל,אתמלהשמידנמנעהערבישהצדמוקדמתהנחהכמובן
הכוחותשיחסיושכל-זמןצהייל,שלנציונאלי'הקונבההרתעהלכוחהודות

 .להשמידנולעולםבידויעלהלאקונבנציונאליים'יהיו
משום )ב;תרנוי'"דסתראשהןמכיוןא)האלה.ההנחותבכלכמובןפר'כואני
הן Iהעניואתבדקנוכאשרכלומרהמחקרית,במציאותאחיזהלהןאין·ש

הערביםשלהתגהגותםמבחונתוהךהערבי'לם Tבעהפרסומיםמבחינת
שלבאךתהר_לצייאנסה .הפוכה .נמעטהיאהנראיתהתמונהבסכסוך'

 . .שלב.אחרי
מראהמראשיתו,בקונפליקט,הערביתהתנהגותשלמדוקדקתבדיקה
נבנציונאליים'_קו·היוערבמדינותלביןי~ר~לביןהכוחותשיחסיזמןשכל
להשמידחובה,גםאלאעמוקהחנ:יושהק_רלאהערבי.בעולםקיימתחיתה

חסר·קטן,כגוףבעיניהםודימויינ-והפוליטיהמצבהעלבון,ישראל.את.
אנשיםשל_חבורה'מעיון)·הנiיכובמזרחלא(וודאיעצמומשלשורשים
סרטןפה·יצרולכןקרימינלית,כמעט ryבמוטיבציכ~ןשנתלקטונואשים,

יצורמבחוץ.סיועבלאמעמדלהחזיקמסוגלשאינוהתפשטותי,אופיבעל
שורשיםלושאיןס iמשבסיסית,חולשהאחת-תכונותבשתי 1מצטייזה

בלתיפוטנציאלבוטמוןאחרים'שלחם-שלי-והואהיות-והשניתמשלו
 _לכן,הערבית.האומהשלקיומהעצםעלשמאויםהתפשטות,שלפוסק

בסיסעל-וזאתהזה'הסרטןלחיסוללהתגייס'~ערביתהאומהבת-rייי
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ואלהיהודים,מיליון 3לביןערבים,מיליון 120-100שביוהכוחותיחסי
שלהסולידריותהקרבה,:אומץ,כמוערכיםכאןמתבטאיםשמאחוריהם.

ערכים ;למענםעצמואתלהקריבשלוהנכונות ,אתיו oעהערביהעם
יעמדולאה.בזמלוכדרצוןנגד .והפסיכולוגיההיסטוריהתרבותי'ור,במיש

היהודים.--לדעתם-
אניהפאן-ערביות,חוקריכלעל·אגבהמקובל-הזה,לניתוחערנותמתוך
התלהבות,רצון,גיוס _כגוןערכיםמולכאשרקורהמהלשאולמבקש

לשכמותםשאיוכמ(בן ?אטומיתפצצהעומדתבאלח,וכיוצאסולידריות
שלושה,לביןועשריםמאiרשביןהכוחותשיחסישבעוד_משוםערך,אז

מוללהתגייסהחובהואתהתחושהאתועשריסהמאהאצלמותירים
ועשריםמאהמוותריםכיצד :הלכישאלושאחרתמשום ;האלהשלושה

שורשיםלחסרילגזטימיים,לבלתינחשביםשהאחרוניםניחרדלשלושה,
ברגעמא,דקשהבמצבלדעתי,נמצאת,זאתמשוואה .אחיזהולחסרי

שלופטריות.·מעל(ת,מיליון 200שלטמפרטורותמולהשמעמידים
הבחינה.שמן .ואומרבניתוחלכתמרחיקאניכן,עליתרהירושימה.

מןלהיפטרזאתחובההסכסו,ךבלב.המונחתiךעיקרית, 'הפסיכולוגית
קשהענייוהערביותההנהגותלגבימראשיתהה?תההציוני'הסרטן
 .. . ..פומביתמחוייבותלגביהלהןשחיתהלמרותלביצוע,
שהוא(אוהגרעיניק-נש ·הישראליבצדמופיעכאשרזאת,·מבטמנקודנך

פסיכולוגית-בחינה_מניכ:-,ת,במידהפוטרהואראלי), !l'היבצדלקייםנחשב
אשרהזאתהמורכבתהמחוייבותמןבי-הערהצדאתיח,דגםופוליטית

נאצרשלמסוגומאודנבון_וכריזמאטיאדםושאפילובהלשלוטקשה
לגישהלחזורברצוניוכאן .-67ב .עליההשליטהאת .איבד Iבזמנו

דן, .גושעלחושבפעילשמאירכשםכלומר,בהיפוכה,אבלהאתנוצנטרית,
יחשובאחראימצרישמנהיגלהניחכדי ·טולרנטימספיקלהיותצריךהוא .

הערבוםבידיתינוואטומיתשפצצההזאתהטענ--הכלומר .שלודןגושעל
שמנקודנךבחשבון ·מביאהאינהישראל,להשמדתהסופיהאמצעיאת

בלתינזקלגרימתאמצעיאל-ישרבידי·נותנתאטומית ·פצצהערבית,ראות
ביןומקובלמצרים.כמולמדינהעם,-להשמדתבמימדגןהקרובנסבל,

מלחמהחיתהלמשל,הכיפורים,יוםשמלחמתבכ,ךהעוסקיםהחוקרים
הערביהדימויבגלל ,ישראלשבידיהשטחיםשלהשולייםעלמוגבלת,
צבאית.גרעיניתאופציה,ישישראלשבידי

הפךבעצמופעיליר }'2שמפרדוכס,גבימעלפרדוכסבינתייםנוצרואצכנו ·
אםשכן .קונבנציונאליבביטחון.הצורךבדברטענתובשללוימשחק

הואואםשטחים.להחזיראזלנואסורודאיזה,מסוגביטחוןאנוצריכים ..
יהיהשיקרהמהעצמה.שכן 'אתרת'סותעמדתושטחים,להחזירמציע

ואנחנווהיותערבית,אטומיתפצצהומול Iאסטרטגיעומקבלישנישאר
 .מניחיםשהםכפיומטורפים,ראציונליםלאאנשיםהםשהערביםמניחים .

שא~חנובעודהפצצה;אתיזרקושהםספקשוםאין.אזלגבינו,
לעולם.בעצמנוזאתנשעהלאהראציונלים,

פצית.האואתברצינותלקחה ,יחסיתהפרגמטית '-הערבית,המנהיגות .האם
האינדיקטורים,כלבידינויש ..כן:היאהתשובה-ישראל?שלהגרעינית

בויכוחפומביביטוילידיבאיםוהדבריםלכךוהאופרטיבייםומביים pה
בספר ,הייכלוחסנימוחמד'אותושמצטטכפיאפי'קדעםלנאצרשהיה
-לקהירבא )-69(בלשלטוןבעלותואפישקדנאמרשם . 11לרמאדן"הדרן
לצורךלרשות,ךש'ללובהמוגבליםהמשא:;~יםכלהנהגימל,אחי :ואמר

(על-י :נאצרלואמר .כולנועלהמקובלרעיוןזהישראל,שלהשמדתה
לשואהיביאשהדברמפניבחשבון'בא "לאישראלאתלהשמיד-הייכ)ל .

יחליפוהמעצמות ?גרעיניתשואהכוונתךמה :קדאפיהשיב .גרעינית
שאלואחייבהשתתקוקדאפילא.:נאצראמרגרעיניות?מהלומותביניהם
קדאפישלחואז .הצלחתיולאניסיתי .לא :נאצרלואמר ?לנוגםישהאם
 .הפצצהאתלקנותלפקידאלודיגאל-סאלם.:עבדממשלתו .ראשאת

עיראקמעמד-זושל ,אתלקדםעשויגרעיני .נשקהעיראקילווריאנטבאשר.
אצל'גםאבלהמר.פץ,מדינותכלפיגםהמחבלים,כלפיגםסוריה,כלפיגם.

מניחיםוחבריושפעילכיפגרעיני'בנשקשיומששלתפיסהאין.העיראקים
לגווןהקרוביםהערבים ·אףזאת..לעשותירוץאו.יעוטהערבישהצד

העולםשלחיותוועלשלהם,היחסיתהפגיעותעלמדברים ,·העיראקי
שלהמוגבלהמספרועלהשממה'בתוך ; iמדבנאותשלאוסףהערבי
'אםשכן ,הערביהעושרמקורותתשלות,הפגיעעלהערבי,בעולםמטרות

מימןפצצתשלהלםגל .קיימיםלאנפטשדותגםאזי 1מימןבפצצותבר.מדו
בעליהםמדוברשבהםהנשקכליפהשלמות.יבשותמכסה ;ליםשנזרקת
ישארולאהתיכוןהמזרחכלאתאתהלסחוףיכולהשבאמתהשמדעוצמת
 .אחדפלשתינילא.אףאוליהסיפור.אתלספראחדערבי
חראכלקודם· ,בזהנשתמשלאהרילעולםאנחנו :'ואומרפעילשבאוברגע
שללאמינותומתחתהקרקעאJךמשמיטשהואעל-ידי-כךלנו'נזק·גורם

 . .הערביבעולםמבחינתנובינתיים ·ים-חקיהאיום
היאהנשאלות,השאלותאחת ~כזאתעוצמתבעליבכלי-כשקמדובראם
קריטיתזובעייתנראיתלי .למימניהאטומי .המימדמןעברהישראלהאם
ישהאם :הנשאלתהשניתהשאלה-.הפורוזמבעייתמ.אשריותרהרבה

אםשנית'מכהלצורךהישרדותכושרלפתחישראלשלהטכניתביכולתה
חשובכזהכושרפיתוחבעיני .גרעיניבכשק 'שימושיעשההערביהצדאמכם
אחתמכלקצתרבות,לאומיותמטרותלהשיגהכסיונותמאשר-יותרהרבה

קונבנציוכאלילנשקע~ומההוצאהיש·,אםכלומראחת.ובעונהעת i:ו
בהתנחלויות,והשקעהמספיק,לאאבלהגרעינית,באופציהוהשקעה
שאףתהיההתוצאהועוד'ברווחהוהשקעהאוידו~,שלבכלכלהוהשקעה

בימי :iעתהמתרחשהדברשהואלחשושיש-ותושגלאמהמטרותאחת
 •שרון.

 .האטומיתהאנרגיהשל_שימושי'לניצולמתקןשלמשוערמבנה'

פעיל ·מאיר
עכשיו'לשלוםהגרעיניתהסיבה

. -
במזרחגרעיניאימהמאזן-שורר'בולמצבהגענוכינניחבה.ה

רכשוערבממדינותאחדותוגםישראלגם :אומרהווה .התיכון

אי ,האימהכי'?צבלהנ?חנמשיךהבה .אסטרטגיגרעיניחימושי
- .לשרדוממשיךלישראלהערביהעולםביוהשלום'-

פני ·עלמוחלטיתרוןהערבילעולםיהיההזה ..צב bבהערכתי,עניותלפי
והתחום-המדיני;:,תחום :תחומיםבשנינחותהתי~צאוישראלישראל,
הצבאי.

עיקרי ·אםהמדינית. Jברמההעימותתחוםהואהראשוןהתחום

 , . 1הערבי-ישראליבסכסוךפקדו'יתהאנושיהמיןשלוהתבונההפסיכולוגיה

לאיום,בוישתמשואלאגרעיני,חימושבחפזהיטילנלאהיריביםזים.הצד
-אימהיימאזן:'באנגליתשנקרא' _מהלטפחלהפחדה,להרתעה,

Balance of Teror . . . 
תוכללאגרעיני,חימושלהשיהיהככלישראליותר.יפחדמי'כבדוקהבה

משמעותי'נזקבגרימתלאייםתוכלהיא .הערביהעולם.בהכחדתלאיים
אםהראשונה,במכה ;היותרלכלערביות,מדינותשלוששתיים,לאחת,-

. l'{ ונואםהשכיח,במכהאוכיזום,נחנוrהראשונה,המכהלאחרנתקייםאנ
תתבטאהערביהעולםעלשלנוהגרעיניהאיוםיכולת .אויבינומצדשתבוא
בעוד .לכולןלאערב, nמארצולחלקמאוד'קשהמאוד'כבדנזקבגרימת

י'כולההערבים,אצל .א.שתמצקטנה,גםולומינימלית,גרעיניתשעוצמת-
 <עלגרעינייםנפץראשיארבעהשלושה .הציוניהמפעלקיוםעצםעללאיים .

הנשק.חילכלחייםשבקהציוניוהמפעלחיפה,אזורעליltנייםועוד·'דןגוש
הסכסוךשלבהיסטוריה ·ה-ראשונהפעם_ב.הערבילעולםיעניקתגרעינ-י

יעדישראל,שלקיומהעצם.עללאייםהאמצעה-יצבאי ·אתהערבי-ישראלי,
 .כל :מסקנה .קונבכציונאליים Dבאמצע?לממשוהיוםעדהצליחושלא

אימהמאזן _שלבנתוניםביותר,הקנאי-הלאומןגםולוישראלי,מנהיג
לגורליותרהרבהיחשוששהואבמצבעצמואתימצא ,במזהייתגרעינית
לגורליחששוהערבייםהמנהיגיםשלהקונצנזוסמאשרישראל

האימהשלהמעטהתחתהזה,הקיומימהחששכתוצאהארצותיהם.
בהןאשרבנסיבותהישראלית,הפוליטיתהמנ;ךיגותכלתימצאהגרעינית,

לההיהמאשרפוליטי'תימרוןוחופשפועלהחופש 'פחותהרבהלהיחיה
בסיועאותה'ו~תמרןישראלעלללחוץיותרקליהאהערבילעולם .היום

 .יהפוךהערבישהעולםסבירסיכוישוםשאיוגםמה .ובלעדיובינלאומי
כלפיהערביםביןתמידשיהיההפנימיובעימות'אחת,מלוכדתלמדי-כה
שלאלגייראולוב(דוגמתיותרהניציםילנרר'הקנאיםתמידכמעטישראל,
להםאכפתלאבתת:מודע,כאשריותר,הקובעיםהדומיננטים,יהיוהיום)

שניתבמכהתזרוק / 11פלישתיז:כעםנפשי"ותמותבמסגרתתסתבךשישראל
עלאוסוריהעלאומצריםעלגרעינייםנפץראשיכמהראשונה ,במכהאו

סעודיה.

וישראל,הערביהעולםביוהגרעיניהאימהמאזן'כישביםוהחמתוכנואלה
או ; i:לארהייברית-המועצותביןהמתחוללגרעיניאימהלמאזןדומהיה'יה
העולםלבין.שבינינובמציאות .חמורהטעותטועים--;לסיןמבריחייבין

הערבי'העולםשלהספיגהכושרלעומתישראלשלהספיגהכושרהערבי'
הגרעיןאימת .יותרגדוליהאהגרעיניערבי Hהאיוםכושרלכןקטנטן'הוא

מחופשהמוןיאבדוהםולכןגדולה'יותרהרבהתהאמנהיגינועלשתיפול
 • ' . .שלהםהפעולה
אתלהפציץישראלממשלתשללהחלטההביאהזומעיופאראנוייתאימה
ישלישראלרקכי ,שלנוהמנהיגיםסברו 1980עד .בגדדלידהגרעיניהכור

אצלגרעיניתאופציהלהסתמןמשהחלה :איןולערבים~ועיניתאופציה
המדיניתההנהגה'הבחינהעיראק,ואחייבפקיסטאןערב,במדינותמישהו
-גרעינילאיוםתשובהלנואךןבעצם .,גרעינינשקלנויהיהאםגםכישלנו
עצםעל'יחסיתבקלותלאייםיכוליהיהערביגרעיני ·איוםשהרי .ערבי

בגרימתרקים-לאייכולנגדי-ישראליגרעינישאיוםבעודישראל,של 'קיומה
פתאום .י'העיראקהכוראתלהפציץבשקיקהקפצולכן .לערביםחמורנזק .

הגרעיניתהאופציהחלוםושל ,דימונה~להפרוייקט .שכלהתברר
ערבית.גרעיניתלאופיצהמענהכלנותןאינוהישראלית
 'איננימשאבים.שלענקיבזבוזאיפוא,הוא,בדימונההכורשלהפרוייקט

 ~הוא.אםגרעינינשקלרכושהערביםשלהאמביציהאתהחישהואאםיודע

 9 . 1982מאימרץ·
,,, -



-

מי Iגרעינילנשקחותריםהערביםסיוהכיבלאואם .מאדחבלאז-החיש .
לבנותיכוליםהיינובמקומו,אחד.אףמרתיע:שאינוהזההכוראתצריך .

 .דימונהשלהכורמאשרכדאייותרהרבההיהזהדומה.בתקציבכוח,כור
נפץחומרלייצרגםאפשרכר~,כורשמכלגםמהרנטבילי.לאודאישהוא

גרעיני.

והצבאבמאזןהיוםעד .הצבאיהשני'התחוםאתעתהננתחהבה
כושרלתפחישראלהצליחהוישראל,י-.הערבהעולםביןהקונבנציונלי,

שלקיומהאתלוודאצליח"שהומצטייןמעולה Iלי.קונבנציונצבאילחימה
הטמונהגדולהיותרהרבהית-חומרעוצמהנגדדורותשניבמשךישראל,
שבתקופותמקוריישראלייהודי,צבאי,ייחודנוצראפילוהערבי.בעולם

שריון'כוחותבתיפעולהתבטאהיחרדעיקר .מלחמהמנעגםממושכות,
התקפיותליות_קונבנציונבקומבינציותרגלים,חילצנחנים,מסוקים,אויר,

 'עלהמשוריינת·הפשיטהדוגמתוגדולות;קטנותפשיטותשלמצטיינות
מבצעיבסגנוןזומקפותושללאנטבה,והפשיטהסואץלמפרץמעבר

הכיפורים.יוםמלחמתשלההתקפי,השני,והחלקהימיtפש~תמלחמת
כאשרלחלוטיןתתערער Iהיוםעדעצמהאתשהוכיחהזו'צבאיתשיטה
יקרבוהאלהמהפעולותגדולחלק ·כיבמזהיית,גרעיניאומהמאזןיהיה
 ' .ערבית.גרעיניתתגובהשלסכנה
בשיטותלהשתמש.היכולנךאתמאתנואיפוא,ישלול,הרג.עיינהאימהמאזן

זן·מאעד.ישראל,בטחוןקידוםלשםהן j /שהשתמשנןביותרהמוצלחות
להסתפקאותן,להקטיןהפעולות,.אתלמr:יןנאלץהגרעינ~.האימה

טי:וור'לפעולותעצמנואתלחשוףכךידיועלקטנות,יותרהרבהבפשיטות
התגמוליכולתכיביודעוהערנוהצרמצדומתמשכותהולכות.גרילה ' ' . . 

נבאדכך .מאדקטנההיאגרעיו oאימתתחתלנושנותרההצבאיוהמניעה
 . . . . ·קודם.·ל~ושהיההצבאיתעה_ההרת 'מכו'?'רניכרחלק
ישראלמדינתתיכנסהתיכון,במזרחגרעיניאימהמאזןשישרורברגע
לקן .הצבאיבמישורוגםהפוליטיבמושורגםמאד'חמורסתוםלמבוי

ולאקום_ישלאהואישראל,מדינתשלהטווחארוךהבסיסיהאינטרס
העמוקהאינטרסי.התיכון;נ.מזרחגרעיניאימהמאזןישרורולאיהיה

המד?ניותהתיכון.במזרחגרעינינשקיהיהשלאהואישראלשלביותר
לפירוזנלאהבלתיבמאבק .איפוא;לדגול,"צריכהישראלשלהגרעייiת
שהפירוזלדרושצריכהישראל .גרעינימנשקהתיכוןהמזרחשלמוחלט

ישראל.ומדינתהערביות,המדינותכלבדבר,הנוגעותהמדינותכלעליחול
עלשהפיקוחלקבועוישואיראןטורקיהפאקיסטאג,אתלהוסיףנינרו

ונציגיםמדעניםעםיחד-העלמעצמות.,שלושאושתיבידיימצאהפירוז
כוריהאתלהעמידמוכנהתהאישראל .בדברהנוגעותהמדינותשל

ערביים .שנציגיםםגמוכנההיאמל~.לפיקוח. ·הגרעינ~ים. _ומיתקניה
במדינותבפיקוחישותפושלנושנציגיםרוצהגםוהיאבפיקוח,ישתתפו

בעיראקהכורהפצצתלאחראל.ישרשלהיחידההכפרה .והאיסלאםערב
עייפגרעינימנשקהמזהייתפירוזמכןלאחרמידמציעהחיתהאםחיתה
המזהייתפירוזלהציערוחניכוחהיהודיםלמדינתאיואםהנייל.הדגם
המזרחעלהפירוזאת·לכפותדדךימצאושהמעצמותמוטב"גרעיני,מנשק

מאד.הואבמזהיית .היריביםביושהמאבקבטענהזאת, .התיכון

רומנטייםדתיים,נ.פשייםסממניםבהמוןהט~וןרדיקלימאדיאולוגי,.איד
במלחמההנמצ~אזורהן~שהמזהיית_ומ~וםעליהם,להשתלטשקשה
הראוימןהד'?אנט,שלבמסגרת-הברית. ,ryארצו iב:יית-המועצותביןקרה

המזהיית.עלגרעיניפירוזתכפינהשמעצמות-העל
מבחינתאלום .כפויפירוזפניעלעדיףאותויוזמיםשאנחנוגרעיניפירוז

מאשרטוב.'יותרכפויאפילופירוז,בלישראל,שלהאוביקטיביהאינטרס
 . .גרעיניאימהמאזן,

ישראלבידיהעולםיפקידפיהעלשלישיתאפשרותשקוימתמאמיןלאאני
עודלנקוטנגסהאםהתיכון.המזרחשלהגרעיניהשוטרשלהתפקידאת

עלינושיכפוהמעצמותאתנביאבגדדשלהכורבשיטתפעם-פעמיים
כלפית.ערביותגמולבפעולות~הסתכן 'במקום'זאת ;ושקטפרוזפיקוח,
שמאאו .אחריםבמקומותאושורקבנחלהמחקרכוראובדימונההכור
ערבי??תגמוללאחרהפירוז~יכפה
ו-.עשתוךלמזהייתשיגיעסכנהישכפייה,תבוא .ולאיוזמהתבואלאאם

הייתיהזמנים,תחום ,זהואםהגרעיני.האימהמאזןשנים,חמש-עשרה

ז,וערבי-ישראליהסכסוךכאשרגרעיני'אימהמאזןשללמצבלהגיערוצה
להרעההגרעיניהאימהמאזןיגרוםיימשך'הסכסוךאםשהרי .מאחורינו

 'ליזוםל_ישראצריכהלכן .ישראלשלוהמיקוחהעמידהבכושרמשמעותית
- _למצבלמגיעלנסותכדישלום'~שייתשלנועזים _ P~וליטייפרוייקטים
להשתלבשהצליחההתיכון, ·במזרחמקובלתלמדינו~תהפוךשישראל
הגרעיני.האימהמאזןבואלפניטובותשניםמספרשכניהעםשלוםביחסי

ה''הזבכיווןישרלאית'ליוזמהיר-מכשאניביותרוהמהירההיחידה.הדרך .
מתורתהימים'ששתבמלחמתלכבוששזכינוהשטחיםאתלהציעהיא .

 .עכשיו'~ל"שלוםגרעיניתסיבהגםאיפאו,ישנה,שלום.
לאאם'שמחיםשtיייאלהעםנמנהאניהמוסרית.הבעיה :רון-אחרון·ואח
מסכמותשהמעצמותהקנסבכלתומךאני .בעולםגרעינינשקבכללהיה

גרעינייםוזים.פירבעדאני .הגרעיניהנשק_שלתפוצתואתלצמצםביניהן'
נוראהבחרדהעוקבאנימוסריות.סיבותנגללגרעינינשקתפוצתוצמצום

קרות'הפ.בכךרואהאני .הגרעיניהחימושבהפצתצרפתשלמעלליהאחר
שלבנושאעכשיועצמיאתמוצאאנירבה. "חומרהבזאתרואהאנינוראה.
המדיניתהתועלתשלהקרשהשיקולהתיכון'במזרחהגרעיניהנשק

עםבזהות,כמעטמאד,גבוהבמיתזיtםמצא·נישראל,מדינתשלוהצבאית
רברוחנ:יכוחלינבנרוזה Iגרעינינקשבנושאשליהמוסריותההשקפות
 • .ציונילהיותלהמשיך

ומכTנבים1וגובות

ולטוב-ירושלים
לשמוענעיםהיהולאי'ש,-ראל,"עלקטרוג'דבריהרכהשמעתילאץר,נחץרכשהייתי

כקבלהרעאתאקבלזה.כסגנוןעודאדברלא.לאץרכשאשובכלכי,אזחשכתיזאת,
 ..לעתידהפתרונותאתואשאירהטוב,את

הארוכיםהימיםאלה,כימינוגעיקרכזה,לעמודקלשלאמוצאתאניששבתימכיורן·
 .סיניפיכוי,מרעד ..אפרילועדמעתה

 .ומרככיםפיצוייםהמבקשיםאלהגורמים.שכיכידוע,יש,ימיתחבלעלכמערכה
לולעזוב,מוכניםואינםמאומהמכקשיםשאיכםואלהלמקרם,בתקשרוגםלףלעזוב,

כהם.דףכרשהרכהלראשונים,נניחכלל.אליוקשוריםאיכם.וכמקרםחדשיםהםגם
והלאהישובים.את·לעקור rשא .עיקרוןלייצגכדי·לכאןשכאוהאחרונים.עלנדבר

משלנר,היולאאלהאכלכן,ישובים?ואףאנשיםהרכהכארץ,חיינוכמשךנעקרו,
כעקירתמדוברכאןרדמוגראפיים.אסטרטג"יםביים,.מדישיקולים .מתוןכעשהוהדבר
 .תרפ~;כיםדאינםהאלההשיקוליםכלואזיהודיים,ישובים

ופעילות.יוזמה,מגליםהםאפריל,רביןה_עתכיןהאלה,הארוכיםכימים;בינתיים,
 ;וישפורים.שלעירהכהכשבט,ט"ונטיעותהכהעבודה,ימיתורמיםישיבותתלמידי

 .כני-מתחילים .הקהלכדעתתזוזהחלהקטניםמעשיםאותם·כלמשחתמודםשיל
נוחרת,חייעללוותרשמוכנ:םלהם,איכפתשכל-כךשים'אנשי 08 ,לו:זשרב,םדא

 ?עימם ·להשלים ?להםלוותרצריך ·לאהאם-ומכספםטםוחםמזמנםלתרום
קנאים,נחלתלהיותהופכיםוההתברכותהירדמהכאשרלעםהיאגדולהסכנה

 1קטניםמעשיםאותםכל.הריכי·מטעה.רכל-כךחמד",."ככל-כךזהדתיים.אולאומיים
עםההסכםאתלטרפדדמוקרטית,החלטהלהפר-גדולהמטרהלשםנעשים
שהואלדעתלפחותצריךכאןלוותרשמוכןומ~השלום.תקורת/אתלגדועמצרים.
ולתפיסהתקורה,עמהשאיןלאומיתלתפיסהתמיכהנותןהוא-הרכהעלמוכתר
 . ·:כלל-א-נרשיתהומאניותעמה.שאיך 'דתית

אשמהרגשי

שכקרבתקנדהפארקלידכשעכרו .שרידויוסיכרגענחוםכיןשיחהכ"דכר"קראתי
מקרםשזהכ.כרבעאמרהמשפחה.עםכרלכקרשיפהמקר-םשזהשריד.אמרילטרדן.
כרבע,לנחוםלך,גםשמותראמרי.שריד ~כעקרואשרערכייםכפריםשלושה·כושהיו
ואףמפתיע,זההיהשנעשו.מעשיםעלעתככללחשובמכליול:הנותכארץלטייל
תשרנהכהםאיןגםלו .שרידיוסישלמפיודווקאאלהדבריםלשמוע ,,מעודד

לשאלותי.
התאבדויותר,ואולימיפו,צעיריםעשרהכימככר,לא-התקשורת,ככליהודיעווהנה

חיתהומכאיכהקשהאישי.פחךוןוחוסריאוששלהרגשהמתוךהאחרונהכתקופה
אתמאשימיםאנושכהברוחלא;דאי ?עלינואשםמטילההיאהאם 'הזאת,ההודעה
הערכיםאתולייאשלכווןשמטרתהאידיארלוגיהשרםאצלנופעלהל.אכיהגרמנים,

והיתריוכעדי'פריותבתקציביםמתכטאחאשרזו .חיינושלכפראקטיקהאכל .כיפר
לאיש,דמאגוגית:הכללהלשםנאמרזהאיןהדבר.נתאפשראכןהשאר,רכלבנייה
הדבר,קרהכיפוזאתככל .ולרווחתןלקידומןסייענושאנוערכיותקהילותמעט

אשמהקיימתהאםהאשמה.הרגשתענייןהואמסוכךכן,'א ..וכעיריכעמיכזמני,,
 • .- . '?רמתיאיפה' .לינו_עחלההיאהאם ?קולקטיבית

לבביתרות

אלטרסאלון

-הביתריצפתעלחול

סד~ד~תןpן Qז,ן י~~
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לד~ת:כ;ל~י~י
ךיףנ;ת ij:קסף~ם
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ומr;כ,רק.כףד, (i ~ :'יל~;:; דז:r~ יל,;:למשש, .
 . . . .~ייכןש~י~ם~ל·לע,מ'ד

כן;:זות nלכ;כיצלחול'אאנשים
 T t • : : : : • • ז-:

 .~~ז;ודח.שךים ?7ע;~יגםלרב

ב

~;,לולי.~רגעכוד. w~ח.דד~דם
 .צ~ב. ?j~ך ת;נ'י~~~טול'

 .~לה::זז;ומוד;ת~ל fלףןדושט iמו ryנ
 ,םי~~ז::הםהם~להזק.פ;סד,;:זש;ב::זך~ןןה

 . , .:רף f .נ::י~נז;וף:קזק.;להז;ו;וללס,זק.;ןהלךחוד
 .ה~ך~~ט;ב;תזןןד ?17;: ·זjןש,נק.דז;וחלr:ו~ד

 .ל~ךך ה~ך~ז::~ת-דק ,;זקף n ז:;,א;ך; f ,זק.:ז;היד
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וא~לן-~מכ~ן
לזדהדרה
מאן.מרופרק

גבולשעלמרוצףלשטחלהיותוהפךהשבילתוחב_·השבו .מקום __ב
~שאר;ךשם_הגן,רחבתאלבדרכםאנשיםחלפושבומקוםהצומח,

ביןנבלעכברקטנהחבורהאל-שהצטרףנרילעמדt.גבו . . .

לאגםל~ם.-ניגשה _לאגביא.בל.המשקאות,שולחןלידהמתקהלים ,
מנתעללמסיבותבואהעםלעשותרגילהשחיתה-אחרים-דבריםעשתה-

זמןהמפקיעהלכניסה,תמידהמתלווההמועקהמןהאפשרככלהר-מלהיפטר
- ,-הסף..עלנשאריםשבוכלשהו

העזהאורבגללאםכיתמדי,כהרגלהאותםמלעשותכמנעה '~מתכווןלא
ולהיכנסעצמהאתלהעתיקמסוגלתחיתהלא'פניםבשוםכולם.אתשםשלכד

הרגעים~יןיפהחשה'מקומה,.אלצמודה .נשארהוכךהאורתחום'אל
והיוהפעםהתפתחוקדם,.בהמהםלהיחלץשיש'~דחיס,הבלתיהראשונים,

 ,הופכתמוכרת,התרחשותעלזרותכמפילההולכז-ו iמתעצמת-ח;דה ·לחרדה,
מקום.לה ·אין.כנראה,שבה,למציאךתאותה
הארנקמןשהוציאוידיהבתנועות _לאגםבעמידתה,ניכר ,לאאלהמכלדבר

אישאליה-ניגש.לאזאתובגלהמצית,אתבמתונותוחיפשוסיגריותחפיסת
 ;בהעוסקיננו.שאציבור-לנפשהאותההשאירו-במקרההאם .רגעים.אותם.ב

 . . . ?מועטלאזמן 1בעצמדוטיפלהטרחהילמעבראבל '

שגםבמעומעםהכירושאוליהמסיבהבאינוכחלעמודגכיפה.הרסימקרםמכל·_
 ·;אותםוראתהבצד"שניצבהמזאתמרחק.שמרוכךומשוםלתצוגהעומדיםהם

של.המתנשאיםקירותיו~זרגםהשוטףהחם,הזדקרו.יםבבוהקהיטבמוארים·
החמריםכנגדהחמריםדחיסותאתוהזr,זיש,הבטוןעצמתאתמפגיןהבית, ,

הים.ומיההבילהאווירהחול' :האיזורשלם_הרכי
מקוםמחפשתמשם,-נעתקההערבבארנקהאוחזת.ידהכשנתלחלחהאבל

נאריקים'אותוכסחנות.שגלביןהגן'שפתעלכתהדלבעודהוכך'להניחו'
 "לו,ענת-הלאגבי-?רוקדתאתאמר,קלהראשלכהטייתמוכראישלקראתה

המעטיםהרוקדיםאתוראתההגן .ל.~השני·עברואלראשההסבהאבל
- .- { ' .העציםכנגד Iהמתנועעים

פרחיםוערוגותשיזזיםושם;גהלנתמגהגן'עצי~לתלויותהיועששיות ..
--הקלהרקבריחעם , n-אבקנהעלהשלאקפדני,סדרפיעלשהדלותקטנות,
גדליםהיושלאוצמחיםעציםלהצמיחמנתעלשהובאההאדמה·מן "הנידף

האדמהא~רהמים,ולאריחלאמשמריםשאינםכחולות,שלאאלאבחולות.
מקוויםריחושם,פהשעלהועובשמתים,עליםשל-ריחםהארוךהקיץבמשך

הזקניםהענפים,האשלעצישןהתמירונשורתעךמדיםמיםשלכלזקהם
הטלעם,רוח,.באיןבלילה,מתחזקים 'שהיוריחותו,.עצמהביתמןרבותבשנים

 'הי~-מןהעולה~האחועם
פניעלאותהלהובילכשהתחילכחליפה'כפתוררכסהלכה "שאחדירהאשו

קרה,לאדברכרגיל.הכלגבי, .חשכהלקצבלהעבותהגוףכשהחלהמרצפות.
לקולשםשרקדוהבודדים'הזוגותכין·כ_קלות'נע .ך,_לרקוהיטיבהר~ .כביכול
 .אבלהפזמונים'ממצעדיירדהשכברקצבמנגינת-לזרא'עדמוכרתמנגינה

 ,.עצמהרביברמקוליםוהועברהלמסיבותההקלטותמס-לילי' 'נמחקהלאעדיין .
תהודותמפיקיםשיבוש,ד·עמוגבריםבצליליםהקולותהמולתתוך~לפושטת

 ,-הזההגדוללגןמעברחרחקהכבד,הלילה-באווירשהתפזרוסדירות,-לא
 .- :היםאל,היורד
מדרכהממרצפותקטנותשהיובמרצפות,גבךחשההסנדליםלסוליותמבעד
ומופתעתבליבהאזאמרהברחוב,קוד.לככמוזההרי .כמותן 'מחוספסותאבל

שכמעטחדשה. rקחליפתלבושכלשהו.מוכר:אישכרגילהכלשאכןנוכחה
ידם,·עלשנערהספורים,קדים-הרבמסיכות,לנהוגמותרכךשגםכירוןדיברלא

פנים,שבקבלותגינוני.םנוהגרעד::.ןהחזק,ארר i:הגן,במעלההעומדיםקהל
הרחבהשתתמלא .לפניהגאות,שלפניהדחוס,הזמן .הגיעשכברלמרות

בהלמדי,רת·מאוחקצרה,שעההגן.בחשכתיתפזרו .אr:יריםואורחיםברוקדים
התוכנה-נבניתרעדי:ן .ערז~יםלא .עדייןוהראשוניםהאחרונים ·מופיעים

 .ג~ר.פורץקודח,ומימוחגיגינימוסמידתיחד.יבהשמשמשים
 . ·,האחריםהרוקדיםעםהםמדר,'רע ·כשנפרדוקצרההפסקהחלהגםכרגיל

שחיתההבאה,המנגינהותתחילהסל~לאתשיחליפוערבמברכת-מהוהמתינו
במכונית,פעםלאשומעתגבישחיתה-הסוגומןשז~ישיראיזה 'משום-מה-

מאולתרתפשוטה:מנגינה~קהות,פטורהאינהכללשבדרך.בהאזנה
עוקבת'בהיסוס,רקדהה-תחילגדולה.תזמורת~למראשקבועיםבאילתררים .
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אדיס·גל
היינס

לקצברגליהשן;נתפהשגיח,הקנגינה bעזמן-מה"-כעבור :אבל'בן-זרגה,_אחר
כפרתשהובילומקרםלכל'לנועחפשיתבלבך,דיבמגעו ?7עונשארההמהוקצע

·יהדקות.לסול:ותמבעד ·בהןוחלףשבופ.סס riמ,הה~טוןשמגערגליה
וללאעברלכלהפולשיםוג~רים, ?7ה,גליםהצלקול.לבקצב,והינשא-הלוך

הרוקדיםאתגםראתההקלוש,באורתחוחיםהאשלים,אתראתהמעצור,
מר.שעאחרואישנרי-ביניהם ·,,מקוםבקדיבתועמדושבאואלהואתהמתרבים

ומכופתרים,ארוכיםששרווליההירה'בכתונתלבושקרמה, _גבהאיששוחח.
אףלבiד,,תשרמתאתלמשרדהתכ;רןשלאמבטלפעםמפעםבהמעיףושהיה

 . . . .עליהלהתעכב.היססלאני
בחשיבה,ושהצהיבוהגןכשוליגשדלורחים.הפאתראתהעודלפעםמפעם
על .שםונשארורף:החברצועתנרחבים~טחיםפעםשכיסוהלילהנרות

לפני,רחוקה,לתקופהכעד~תים,'בניינאבאדמהעדייןכר~ושלאהחולות
מבשריביןהיופרחים ·אות~כיף·א·פניהם,עלהשומםואתהבראת,~הפכו
 .וישהקר;מת, .המאה .בסוףאוהמאהבתחילתלכאן 'הגיען·וגם .המהפך

אותם _העיפהשהרוחעדלים _ונשפכו _מאמריקהר'שהרבאזר~יםבשקי :אומרים .
רגםדוחקיםבמהירות,ונקלטומקרם,מכל lהגיעו,מ~מריקההחולות,~ל

שהכירהפרחיםלפניהם..שניםאלפיארמאותבחולדתשעלוים.צמחמכלים.
אבלבשפע,כמצארערדילדהבהירןרהשכןהליליתפריחתםואת, _צורתםאת

היום.רדתעםיוםכלסופר,רעדהקיץתחילת-מיום,כלאיךראתהלא-.מעולם
ברא _עםקצר,זמןולאחרלעין,ייה-לו·גמואצת,בפריחהה.על ·אחרעלהנפתח
הקשיעה,לעברמערבה,.ונוטיםהכותרתעלינפרשים·המים,אלהשמש

 , .ויפרוויכנסוהצוףאלשיבראוהלילהרפרפילקראתהנכוניםחדשיםבפרחים-

-היה-הואגם.הרוקדים,ב-ין~חהבחין_שמפניהרחבהאללכןקודם _שק-רבי,_נר
ברורהיהכמוהר,אחריה,לעקרברגילשהיהמילעינימבטים.אליהמגניב.

עצמהעל.שגזרהגזירהאיזו 'השנתבטלנטל'מאיזהשעהארתהנפטרהכירגלרי
עזבוכברידיה :מתפרצzכיכולתערדכרכשאינוהקצב,למשמעתהמסרר-, qו.הג"
מצומצמים,ריקודבצעדימכובסות,בפניםלמולורקדהוהיא"זרגה,בןאת
באיזרריםלסורגיךמתמקדתנגוח'העוברתהתנועהמןמעטרקמוסרים.ה

הזמןכלשעמדוהרגלייםבכפרתהבטן, \'Iבתחתיהצוואר,בשורשהרגישים,-
שהפךמקובלבלתימקרםאלדרךבקפיצתהמביאהמחוספסהריצוףעםבמגע

ברחוב..רקרד'להמוליךהקצבעםרחוב, ..בהחלטאפשרימקרםאז
שהםבצעדיםריקודאותרלפיברומתקדמיםרחוב.אלאלבבדמיףרכהלא

כביששביןגרבהבהבדלימזלזלירכ-מתקפצים, :אבל .הליכה,צעדי"לכאורה
כבעלימתחזיםמיתממים,~עדיםפרוץ'לאיזררשניהםאתוהופכיםל,מידרכה

כבדשראתהכפיאסור,תחום"מהפקרהסגנרן~ושיםמנחאבלרגילהתכלית
הקדמיותהשוררתא.בחתהמחניק.באולםעץכסא ·עלבישיבהבירמ~ות,פעם,

קרובהלמסך,קרךבהלהיותכדי~ליועברהאבללגרוע,שנחשב'מקרםישבה.
להקרנהושלחבזולהמפיץקנההסתםשמןיר-לבן_בשחרהמיוז~קאללרמריןת

-המשפחה.לכלכסרט_הגדול,החופשבימי . rבק
-הדלילבחרשךלבדבישיiבהבר,.-לעשרת'מיההיה-שלאביוםהגר.בל,,בחופש.

ראתה-הפתחיםעלברשלנותהמשוכיםפרגודים.למבעדהגיעיוםארד
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הניעהורקלהמלענותכמנעהוגביאמרה,אבנים,עלואלמדאצלךאתיישבהרגליים ,עםוכעת,קדחתני.לאאבלמהיר-שהיההקצב,ליפרוקדיםאותם
- .ראשה i:התמוכותנוכחאזשעלהכפיתם'רצוןבשלמותועלהקצב,אותרלקיהנעות

ה"הכצל.הבשרשריח .~וגביכר~שאללך,להביא"גבי.אמרהכאן,לכםאחכהאניובעיקרכולם,אלירות.ישפוכהישיר,_דבר-מהר_ל;מניתןומכוחורת,.המתחלפ
האשהאמרהכאן,תשארימהכך.אחראוליאמרה,קלה,בחילהבהועוררשבשלכםהסיפורלאזהבסרט.שםאתםתשמעו, :שבסרטהאנשיםכלאל

שברהשזופגתהפכיםמןבדליחותהמבריקותשעיניהשעהכתפה,על_ידושמהזהרקכמוכם.מצליחהאומסתבכתלא.גסכמוכם,להיות.רוצהלאשמרשך.
ראתה,שהיאוחשבהגניאמרהאנשים,מדייותרשםישבקצרה.אותה .ובחכואגב,כבררןשכעשההזה,הריקודואת ..בסרט.שםכמוכם .לרקודכן.

העינייםמןאליה.שכווןהמדידהנחאתחש:ךעדייןם,משפנתהשכברולמרותבתוךהםוכברחאשה,קמהרגעהאיש,.ולאחרקםקפהשלמכסאכשפתאום,
לשמלהשמעברמה .אתגםראואוליאבלנפש,ב~וויוןשראומהשראוכעלםלאהילדהמעיניגםבל'אאגב,כבדרךלהיראותחדלשאיכנוהריקוד,

 ' .המכסההתנועות~רופיאתלמשוךהיכולתהביצוע,שלמותבו'.iזקוצכעההידור .
כשהרחיקוכוריסאליםג'וןאמרגברים,רקבאבניםעובדיםשכאןחשבתישהכהתנועותעדמעידה,כמעטעדהליכה,כצעדינראיםשעדייןהקשים,

יקר.נעעוסקשלכרהמשרדשיחה.להנעיםשבאמיכשלוקולוהשניים .המנגינהחדלהמסוייםשברגעעדפס. .9הסכעלינקישות ·אתמפסיקות
בודקתאניכללבדרךהשיבה,בליטוש,גםשאל.במסחר,אמרה.-,,ביהלומים'שכראותאלהבתכרעות,.שהמשוכללותשלתורןומגיעהנקישותרקוכשארות
הצדעםגםבעיותליאיןאבלצריך.אםמחפשתאותן,בוחרתהאבנים,אתעלמבוצעת.הרגלגרירתאופתאום,עמידתריקוד:תנועותשלכהיפוכןלעתים

כאןלהבטיחעליההיהכאילולהוסיף,שהתכוונהמבליהוסיפ~המסחרי,' .אחרימלהמחסיריםשבוילדיםשלדיקלךםכבאותונשמעת,לאמכגינהפי
משהו.במעבר~עליזות, , iאחבהינףואז,בתנועות.מסמכיםהחסרותמקוםואתמלה,

מאד,יפה~בןאמר.לך,הראתהשהגברתבאבןבעיניךחןמצאלאמשהוובתכועו;ורצופותבנקישותלמנגינהחוזריםקוסמים,להטוטישלמםרחר
להביאממכהביקשהשלאאזוידעהאמרה,בשבילה,הרבהילמד.שגבי.אמרהאם'נירוקדיםלאלכאורהרחוב,בבגדילבושיםואשהאיששלמלאות

רצתהשלאהפשוטההסיבהמןבמעבדהאויוםבאורלהסתכלותהאבןאתחמורלקצבהנשמעאחר,בהילוךאבללכן,קודםבושהיומהאתממשיכים
אתמחפשתחיתהכללשבדרךכיורן-כשלעצמו,מתמיהדבר ..ולראותהלשרבריקודביןכפסקבלתימשחקמוצדקתבלחיבקלותומבצעיםפסיחות,ומלא

מצריםללאביטחוןאותול;ךמכייןותוההשבהחיתהכיואףקירבתה,ודם.בשרמחוקי pפטוריכביכוללאי-ריקוד,
ק:יוםלאיזה.ראייהשימשהחסינות,גב"עלבמחיצתהזזהמצאותהשפיעההאישונים,כידקקוהשקופותבעינייםזוגה.בןתנועות"אחריעודעקבהלאגבי,

 .עורריםעליושאיןסביבה,נעהרים.תפשכולההשמלההרגיל.הראייהבטווחשלאהתמקדו
שמה.אתלואמהרוגביאמר,בשם,להקוראלאשאניסליחה ,ההיאהגברתכעשולקצב,רק,כעכושתחילההתנועותקצובות.בהפt:כקותוצונחתמכסיפה

,אבלהוסיף-זקכה,כבראצלנו.אחתגברתלימזכירהואמר,חזר 'ההיא,הגברתהנכונהה.הצוראתוהשי"גולדיוקןשהגיעועדזמןדיתקיימו·הכאילוחדגרכיות,
 .לשינייםמעלכמתתוהשפםוהתחייך,ככה,עובדותעודהעינייםאצלהגםשכטענותמפכיורק'ומופיעות,שכרזורת..חסכוכיתנועותמשתכה.בלתי,~פיכן

עםמישהופגשתילאמזמןדאגה.וחסרצעירמראהלפתעלוושיורההצחורות ,ריכוז.צוברות :עדיין ·שהןדבר-מה,לקראתכערתשהןברורלנות,.והר
כשאמראבל,במפורשבכךהכירהלאשאמכםברעתהועלהגבי,חשבהם,.שפ Iהקולפ~עםשחדלו,כפילפתעלחדולזמנןעדייןהגיע.לאמקום,ומכל

ערבי.שהואקודםעודהכירהשאכןידעה.שמו,אתכרי .עודרצושלאאורחים_בקשתלפיכנראההמנגינה,שתמהלפכישהופסק
העוטיםהצעירים,הבחוריםלעברמביטהעוד,חשבהערבים,הםשםאלהגם-:;נחליפתוהאישאיטית,מכגינהכשמעהבמקומהחדשה.לאמוזיקהבאותה.,

 .משגהזהמה .חשבהומיד-·הגחליםמגשיעלומשגיחיםלבניםמלצריםסגיכימןויצאה'בראשוכע~עrדחייגהג:ניאבל .בזרועותיולקחתהמכתעלקרב rהק
כרישלפניועלהבהיקהכהותמפניהםמתכתבברקשהוחזררקורים-הזאור .עדייןעזpתהזאתכלואתהארנק,אתהניחהשעליו-השולחןאלופנתההרחבה
היהאםהמוכחים.במאכליםבורקות-ועיניוהאשה,ליד-ממתיןשם;שעמדלהראותהמבקשתדרךבאותהאבלאמכם,הריקודתנועותבלאמאליה,
חוםאתאהבלארי·כאבלחשבה,כמותם,כמעטכההכעשההיהלשמשיוצא .מקרית.

השמש.קידהאליההחווהיחד,.שבןוהאיש,עדיין,שםשעמדכרי,אלניגשהגם 1 ?.י
וחשבה,והתחייבהאמרה,רובי,במקום-ט Jגארבתכשיטלשיםיכלובשקטהצדעיםכסוףהש-יער,עבות .·המוטההראשעםיפהשעלתהישן,בנוסחקלה
'אמרהבמיוחד.יקרהלאכורי.סליםג'וןאמרגארכט,ה; pי,אבןבעצם.לא,למחלאשגביבדיבורוהמשיךדרכו,'לפישלאבקיצור,כריאמראשתי,השפם.ועם

באחדהמשובצתואדומה,ג:יזולהאבןעלבסיפורפתחכךאחרבה.הביטוהוארובם .הפיננסים,מתחוםלהמוכריםמוכחיםממנוקלטהאבללוהקשיבה .
חיתהובספרוכרובי,ולאכגארכטנתגלתהאחדשיוםהבריטי,ז:זכתרמתכשיטימרעיד!מרקולהדביק.באווירועמדעלהניצלהובשרעשןריחבאנגלית.
אבלשיחה.להנעיםאלאמבקששאינוכמיעדייןלמדי,סתמיתחביבותבקולו' ,לךאביאם..האשויככגדלאיטם_שחלפורוקדיםהתמלאה:ךרחבההשתפך.
מדועתהתהלכסות,עליהמפניושגםחשהוגביעליה,ו.נחועיניוכשסייםהמשקאוור,שולחןאלופכהכריאמרלשתות,משהו

שולחןאלאותהוהוביללשבת,רוצהשהייתחושבאניאמר,והואבעצם,תוךחשההמצית,אתכארנקוחיפשהשבההחפיסה,מןסיגריההוציאהגבי
 . .הגןבשוליסמוךיפן'לה .במבוכהבאהלאאבלמעשיהאחרהעוקבותהאישכעיניכךכדי

מבכרתאניאבלשתיקה,לאחראמרהביהלומים,_בעיקךעובדיםשלנובמשרד ·קטנות,תנועותלעשותלהכעםמבטן,להשכעםכיוון·;בז:זיפושיההאריכה
הרבהלהסתכלצריךרבצבערני;תבהן'להסתכלאוהכתאניהצבעוכי;ת.אתאתאמרשלאכרי _עלתמההורקבה,מתבונןשהואולדעתחשיבות,חסרות.

איזהכאלה.לדבריםהעיןאתלאמןצריךאמרה,בדיוק,לראותאיךלדעתכדישגםכזכרהאשלהלהגישמידהאותוכטלוהואמצית'האתכשהוציאהשמו.
שםאמרה,שם,זאתלמשל,פגמים.צורה,ענ-תה,למשל,צבע,שאל.דברים,כך,עלחשבהואגםאםלדעתתמההאליו,וחייכהבשמהכריהציג .לאאותה
סקרוהוא ·מבוגרת. "אשהשלהם 'המרפקיםאבלבסדר,שלההפכים-בקצה.,בעיניה,חןמוצאהמעמדרקשלאחשבהואזהמעמ.ד.חןמוצאבעיניוגםואם
ונעוכמעטהרוקדיםהמלאה.הרחבהבשולי~רקדהנאהאשהמבטהבעקבותשמשהוהאיש _עםהאנשיםכלביןיחידהם. wללאכך,להיותטובאלא

למ;י'קבועיבחרממשכבר'ידועותמכגינותשל "איטיבקצבמקומםעל- :לזיהויניתן,היהבומשהומוכר'היהבמראהו
 ~פשוטותת'מכגיכולרקוד,רביםומושךסיבות.כמכשמעמסריימתבשעהשתמיד_ועברושבושעיניהשעהכרי,עםשהגיעההאשהאליה "פנתהאותן,חיפשתי

יסוד~רופיעל .שומרים \ישכיםלשיריםלהיותפכרוההזמןלתהפוכותשיכלועלהפכים,מצב.עללושכדרשהמידעאתקולטמשתהה,במבטגביע'ל
 ~ישכים,דבריםוכדרך _לעולם,יצאובההתקופה _סימניעל_שכשםמוכריםשגםהאישאלועברוהזהב,שרשרתשןערכהעל·מוכחת,שהשמלההאופן
מראשהצפויואתשבהם ·הנרגשאתמוסריםיו·השכשחת,מהאתהמציגיםוהאשהכרי,אמרכורי,סאליםג'וןאתתברריכקידה.ראשואתחיטההפעם
 ' . .חלקם.מכתפעםשחיתההנדרשותוללאובשלמותבקלותהחשופות,בכתפיהדבקוגבישל,עיניה .ירדהקלהשתיקה .אש_בר.הניעה

וסינרשחררה:שמלהלבושהלאה,.מכערה·מעליהם.קולכשמעלקחת,אפשר.מגזי.מההיאהצוואר.אלהבריחמעצםהעובריםחריציםאחריעקבוהשזופות,
ון iגזךמגש.אל'השולחןמןכליםבעצלתייםלהעלותוהחלהשםעמדהלבן,סאליםג'וןהאיש,אלכשלחושעדייןהמבטיםאתורואהשבה.קבעה,בשמש,

והיא,מטל,המתנוצץהדשאעלשנשארו-צלחותלהש-והגיגחןכוריסאליםלפניהשםעמדכאילו-אחר,אוזהפרטלומדיםבו-שה,ללאככעצים'כורי,
אתתודה.מילמלהוקצובה,איטיתמאסטיקלעיסתמצניעהכמעט,סגורבפה , .לבדיקה.

והגישאמרקרח,ובקצתבוויסקיאותהלילמלאתוכלי ·לשםשבדרךחושבתתליוןאצבעותיהביןוכטלהגביאלופנתהשבה ·זה,אתלךלהראותרציתי
 . .כוס;,אתלה ·.סגראתופתחההאבנים,עלדעתךמהלשאוללבה,לוחעלמוכחשהיה

עתי,_כשהגפעם,אחריה.מביטאמר,כאלה,בחורותהרבהאצלכםישעכשיווהפנתהלאצבעהאגודלביןבתליוןאחזהגביאותו.להוהגישההשרשרת
בעירהולךהייתי_אקר,והואשאלהכאן,גרלאאתהאמר.לב,זtימתיפתאםנראוסביבוהמשובציםהקטנים 'היהלומים·הזרקורים.אחדמולאלאותו

שהיוכמו?ארואה.הייתי'לאשפעםצעיריםאנשיםהרבהראיתיכשפתאוםבעיניה,חשודנראההגדולה,האודםאבןהדובי,אבלטוב,היהצבעםנקיים.
 .פעם ·אצלכפ-- .לחלוטיןנכון-צבעובעלמדיצלול

הזכירהטובה,א..מרה,חיתההמוזיקהאמר.רוקדת,שאתאיךלראותיפההיה.האשה.אמרהבהזדמנות,אליחגיע,זחאותר.והנמיכהגביאמרחיפה,תכשיט
ביומיות.ורירןבאאותוכשהציגוישןהיהכבר .ילדהכשהייתישראיתיסרטליחזרהציילון' .מציילוןנראההדובילה,אמרהמא,דטובהמאיכותהיהלומי'ם

אמר,כךואחרלרגעונשתתקהרצליה.ברחובאמר,כן,אמרה.בחיפה,אווירןלה,אמרהשלהן,הצבעזהעין.ממכהגרעהלאזמןאותושכלהאשה,אחריה
 ,עללהישאלאהבהשלאכיוון.והשיבה,אמי,בחיפה?עודשלךהמשפחה- .התכשיט.אתוהחזירהאמרהגדול,ביקושישמציילרןלאבנים

זוכרתלאאנילבד,לשםהלכתיאמרה,בחיפהחייהתקופת-ועלהמשפחה· .אתלענודכדי_הראשאתוהרכיכה'האשהאמרהכן,נרי.אזאמרלאכול,ניגש
כמהזקנים,כמהלבד.שבאולאחריםאזלבששמתיזוכרתאניאבללמה,~ביעותבגללחייםכעדראבלהיטבומסופרקצרהיה.שערההשרשרת.
שבעצםכזאת.אניגםהריבאו,שהםכמובאת-ילשםשאםוחשבתימשוכי~.אליך,אגיעאניאחדיום;כלשהו.ויבשמכוסחדשאכמשטחונראהתכופות,
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 .שאנימהמגלהלאאניכללבדרךאבל.כזאתאני
שלאהאשהואתנריאתמחפשתסביב,והביטהדבריה,עלתמהזךרנשתתקה,

חייכההכרס,את_לווהגישהשבההנערההגחלים.מגשילידערדנראו
ארורה.מעין,~עבירהשבה _רכות,·נעהלסתהחיתההעתרכללהכשהודה
השיבהכן,אותה.שאלשלך,_הקבועה·העבודהזאתהכבדות.הכהות,בלחייה

יפהשכןכך·עלוהתפלאהב:~הרה·נזכרגבי , Pלפעמיהוסיפה,רגעולאחרלו ..
 . i • • .•מגישהלאותהכללדמתהלא

אתוהעבירהאחד,ילדליישאמרה,אחד,קולר.אתאזשמעהילדים,לךיש
מהם _ואחדקרובשולחןעזבואנשים ..רכיםת iארר .הזרועהגן 'נפיעלעיניה
ירח·עמדהגןשבקצהלעציםמעבר .לשלוםארתהבירךבהמסתכלשהיה

חש:;נה,ואזחשבה.החודש,למחציתקרוב _עכדכ,ים.שמיםבכפת-מעורפל
לומרזה _אתדרקאואוליהרופא,שאמרכמרלאפש~ט.לולומרכרלה.יהייתי

הכנרת.שרםרכלילחשובבליככה,בגלוי.אומרים 'לאשהםמהאתלו, '
כלכמרלאט,אבלמשתנותהןאמרה.משתנות,לאשהןהואכאבניםשיפהמה

לאכמעטפרים. 9בזהעלקראתבטחגמחלרגיהלמדתאםאמר,הקריסטאלים,
 .אבנים,עליודעאתהמאיןשראיתי.מה 'הואיודעתשא.נימהאמרה,קראתי,
לראות.הולךאניבמוזיאוניםלפעמיםואמר,בביטול,בידרהניעוהואשאלה,
ולאא-ליהםאותרמביארמהמוזיאוניםאיזהאותרולשאוללהוסיףרצתה
לשאול.שלאמוטבכינראהקדורולפיידותנועתשלפיכדררןזאת,עשתה

בנריהבחינהרגעראותואמרהאנכים,לקנות.כשנסענולמזרח,כשנסעתיפעם
כךכללאאני ..בהםמביטוהיההמואר'בyנטח.שולחןליד Iהרחקלאשישב

מכירה,:שאנילמקומרתלבראליטובאמרה,נידחים,כאלה, _מקומרתאוהבת .
 .מכירהאניבחנויותמוכריםר~מההמירקחת-·בביתהרוקחאתשאפילו

שלהסוחריםאצלכשארכולאטוב.ק~יכראמרה,מיוחד,דברשרםהיהלא
 .להםישהבורמזי._הגנרלמןרחוקלאתאילנד,צפרןעדהיגענרכאכקרק.
צריכיםהיינובצהרייםטוב.ממשוקנינוגבוההבאיכרתודרביספירבבורמה

בצהריים,ירדדווקאהמ~רסערב.לפכותרקיצאנואבלבאכקרק,.לחזרהלטוס
רכרל~ר~תכר ·כשארשירדוהנוסעים~ןחלק .מיטעןלפרקהתחיל;אזאבל

זכוכיתהרבהעםאולם,כמרעשויהיהאבלאולם,היהלאזהבחדר.חיכינו
וכשאריטעןמהעםהמכוניותהתרחקו~לבסוף .שיפרקועדוחיכינו-ישבנורשם

התחילכגמרשהואובמקרםקטן, .ממש nתערפשדהבשדה.יחידיהמטוס
 .·המטוסאתלהטעיןהתחילוואז ..הכמוךהג'ונגל

-חמיםמים .השולחןעלהראשאתוהרדידעייףהיה ·שלנומהמשרדש,האי
קיררתבסדר.די.שםהיההכלקפה.נסשלכפיתרגםבדלפק,'בכרס,קיבלתי
 ~שלהםהמדים .סאייםקציכ~כמהשםהיו .קפההכס Iשממולהמטוסזכוכית;

 'אניגם ..שמשמשקפיכיבו.הרוהםקש,בצבעכמעטמבריק,·חאקייפים.היו
הכהיםהמשקפייםארד..מדייותרהיה ,.הזכוכיתבגללהרא, i:בחדרכיבתי,'הרכ
 .בסדרלאמשהרשלהם,לפכיםמשהרעשרגםאבללהםמר.התאי

 .הקצינים.ר:;בצדהשולחןעלנרדםהואקפה,הכסעםאניאמרה,שם, 'כשישככו
רבזמןלאחרהחזק,הארדאתשהחזירוהכהיםהמשקפיים.עםהתאיים
כזה,מקרם.לשכתקענומפני~וליאחרת.להרגישהתחלתי ,:וחיכינושםשישבנו

ממולשעמדלמטוסרבזמןכברוחיכינועייפים,דישהיינוומפנירחם,נידח
לאבעצםלא,עליהם.יודעתלאואניהצדמןחייםאיזהשישאזהרג~תי-
מינישכלהצד, ·מןהרבהמשאיריםשהםככהמאורגניםשהחיים-רקאלאכך,

 , 'צד."המןמאליהם,קוריםדברים
שרציתי _מהשכחתישריכלתיהזמןובמשךאמדה.להגיד,שרציתימשהר-היה

אנשיםיבה, wהככה,יצאזהשאל. ·הזאת,חעברדהאתבחרתלמהלהגיד.
אבניםאהבתישתמידמפניוהסכמתיליהציעוכ-רישלהבנקעםשעובדים

אמרה.להגיד,אפשרבמקרה,יקרות.
עושיםשהםיחשבואנשיםאמר,כךואחראמר.ככה, ·טוביותרזהים·לפעמ

לאאפילוזהככה.לאזהכללבדרך·אבליהיה,מהמחליטיםשהםדברים,
 .ליבאסתםאמרה,כךואחו-בשאלה ·ברהביטהרגביאמר,במקרה,תמיד

כמר i}Tאוליבמקרה.זהמהיודעתלאאניבעצםאמרה,שתיקהולאחרלהגיד.
כך,אחרכרי.שלבמנטרוהבחינהשבהרגעראותונחירך,.אמרכאן,שאנחנו·

לשיחהכמקשיבהשולחן,אלחזרהראשואiרוהסבשבמי,,ד·לאאבל
מאוחרת.שהשעהגביידעה~שערןלהציץ'מבלישם.שהתנהלה

מבליועדייןראשה~חכפפה .~ומראותרשמעה Iשלך _השערותאתתפתחי.
אותררהע=?ירהמסרקה;ציאהכךואחרהגדולההץגכבנהאתפיתחהברלהביט
 .החרמיםבמפליםובשיותקורצותהמגלההגולש,כשיער
סוףבלילותמגיעהואשלפעמיםרך.כדהגיעכברהיםמיוריחהורגשהקרירות

 _מסתכלאתהלמההרוקדים.התמעטוהרחבהעלעוזבים.היואורחים . rק
הולכתכשאת ;בעיניךחלףרבה.מששלוזיקאמרפרועה,הייתלאאמרה.ככה,
אתוהחזירהבראשהניעהרגבי Iשאלהשערות,אתככה·ה.משאיראתלישרן

 ' . . .לארנק.~המסרק.
 .לעברראשונשאכךאחרגבריאל.אמר,והואא~רה ,.גבישאל.שלך,השםמה

הירחסביב .ספורים 'כרכביםבהראר 1רקצתהצטללההדקמייםכיפת .העצים
במעגלשהביטהרגבי,אמר,העצים,מאחררי·ירדהואמעטערדהילה.הסתמנה

כרי.אלניגשאמרה,הרחוק,האור
בהזכרתופתחונריאמרחייב,מ~קרמר.כרי-כשקםשאללג'נבה,מגיעערדאתה

סאליםג'וןאמריפה,.גןמהר.שנסתתמהקורשה·ה nשיומלונות.אנשיםשמרת

.r 

 ',מחשבותעלעומד Iנחירךנריאמר Iכמובןחדשהביתשתיקה'.לאחרככרי.
עלוילותלהיותכרעדוהםשגםהסביבה,בתיאלהתייחסואבלנאמרושלא
עמוקים,יסודותעלמכונניםעוין,בשטחכמאחזיםרבצו.ומרביתםהים,שפת

iרחזקרת, qהירוחותבנשוב .,בחורףשלפעמיםבחולות,היטביצוקים
רוחגשת.כשמתרהמעבר,בבןרנרתארשבגינות,הזרההצמחייהאתהשורפות

שנותרהמחייהתiדרםאתשעוזביםנודדים,חולות.והופכיםשביםהםבית,'שר
פניועלהמרפסותואלהגינותאלרעפיםהחולגבעותובשרידיבמיגרשיםלהם

אנחנוגםגבילולאכרחב.חוליותאיזררפעםשהיהבשטחהעובריםהכבישים
מגוריהם.למקרםזpאלכוריסאליםי~'רןכריאמרבעיר,ארים wכהיינולא,

 . ,כפר,שםשהיהידעתילאאמר.רפת,חיתהעומדיםשלכםשהבתיםבמקרם
·עדהשטח 'היהמשרונההגרמניםשלהצטחק,כפר,שםהיהלאגבי.אמרה
רקלהשקות,בליאותםעי~יי_רהגרמ(יםשם,היווכרמיםשדרrיגם .לירקון
שיכוןהקררייההקטנהשהשכונהמשרכהברא~גביובעיניאמר.והטל,הגשם

מכפיאחרמקרםפעםחיתהכמרכים,ובתיםצריםרחובותיה_הבנריהקצינים,.

היום.שהיא

אמר,כאלה,דבריםיודעיםלפעמיםאצלנושא.לה.הזאת:'מהסביבהאתה
וקולרהשיב, .דין,עורכותשאלה.מקצוע,איזהכמקצוע.אזשהיהמיבפרט
יהודים,לנמהושירןשכתןהעליון 'הנציבהיהזה ....ע.מקצרנאותרראשמקלהרך

כרי.אמרבתים,שםלכנרתהבריטי,מהצבאשהשתחררויהודיםקצינים~
עםרמתןהמשאאתניהלהוא:;כררי;סאליםג'וןאמרהאיש,היהאררלמייג'רר '

ושמרנה.ארבעיםלפכיזמןכמההיה·זה .שלכםהעיריהעםרגםהעליוןהנציב

הגיעהרחבהן_מבדברים.אליוופכרכ:יילידכעצרוהחוצהבדרכםשהיואנש~ם
שם.רקדושעדייןהבודדיםהזרגרת'לעברראשבה.הסרגביצוחקת,אשהקול

משולח _הזמר,קולומעליהןתחתונה,עמומה,כהלמותכשמערהק~בפעימות
הביתסמוכים.בתיםלביןהחד~מגרשירביןהגן-פניעלומתרוצץ.הביתמן .

למעלה,יותרקצתכורי,סאליםג'וןאמרשלך,מהקולנוערחוק _לאעמדשלנר
שדרות .אומריםערדאנשיםהוסיף.הציונות,שדרותזההיום ..אר"םבשדרות

 ..אמר ;לא;'~אלשארההר,רחובלוקראואזגבי.אמרה ,ם' rאן
לבראאוהבתלאאנילא,אמרה,רגבי ·שאל,קרובות,לעתיםלחיפהמגיעהאת

שלה,המכריםאמי, .כולם_,אומרים 'ככהשם.השתנההרבהאמר,כן,לשם.
 'אמר.ככה,-יגידוהמידמבוגרים'אכשיםאמרה.
מולדת,לביקוראמר,כשכה,פע~ייםפעם,הרבה.לשםבאאתהאמרה,.ראתה,
איפהירב..לחבראשוניע.הוהואשאלה,עכשיו,לשםחוזראתהשאומרים.כמר
להםיששאלה.אדפה,אמר.המשפחה,אצלשאלה.לשם,באכשאתהגראתה
לפעמים,שאלה.מאריס,סטלהדרךלשםערלהאתההשיב.בפאכררא~ה.בית

הים.בדרךתמידערלהאניאמרה,מאריס,לה·בסטעברתישלאשניםאמר.
 .אמר.אר"ם,כשדרותנ..וסעאניבע~ר.כשריקבלילה,
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וחוזרהכרסאתלמלאקםאנילישרן,ילכוכשכולםבלילה,אמד,לפעמים,
אתרגםבעבאס.אראצלנושהיהכמריבשלאבפאכרראמה,שםרטובלטראסה.

לפעמים,אבלרואים.בפאנרראמחמלמעלה,ככהאחרת,משםרואיםהים
הוסיף ·זמן,הרבהשםוכשארהבוסאתממלאאניכאן,אנשיםעםיוםאחרי

חזרושעיניומפכיבמבטהשחשכנראהוהלאה.מזככהעברועיניוונשתתק,
 .היה ..פכיםבמאורכרעם,שלבחיוךמעוכהמרקדעלמכסרתמתעשתות,אליה,
מאוחרפעםלשםלהגיעאמר,עכשיו,הנסיעהאתלעשרתבעיניךחןמוצא

 .בלילה.
 .רוחהלמורתנוכחהרגבימשם,כשכסערנריאמרמחיפה,באשהואידעתילא

אני .לדבריהםהקשיבגםחמסינהמןהיוצאיםעםהזמןכלששוחחלמרותכי.
הכסףהערב,הפגנתגבי.אמרהמה,אמר.אותר,שיעשעדישזהלימתאר
עלדיברלאהואהאוכל.על-ממוניםשהיוהערכיםלאאוליכפעולה,החדש

שלאמרה.זמנים,איזהההם.הזמניםמןהואאמר, ·שלא.כוודאיאמרה.זה,
עליונוספותשאלותלשאולרצתהגביאמר.הבריטים,שלהעשירים,הערכים
אכלאצלם,זהאיךיודעלאחושב.אתהאחרת,זהאצלםמרה,'אזאתוכמקרם

כעדהשעצריבשכקול~מריאן_כש~שאררמאלהלאכאן'נמצאלא·הוא
 . .ולדברמלהמשיך

לפכיפעם, ._רוקדהיהשלאנרי,אמרככה,רוקדתארתךראיתילאפעםאף'
התחלתי.לאיודע,לאהנכלם,כחיוכולההשיבמדוע~ותרכששאלהשכים,
הוסיפהולאויהיהימשיך'שכךכיכרהלעצמה,ביררהשלאמסיכותרגבי:

וזריזיםגמישיםוצעדיוהולךאותורואהכשחיתהלפעמים,אכללשאול.
שאמר,כפימתחיל,היהשאילובלבה·אומרתחיתההמסורבל,הגרףלמרות

 . .לרקודמיטיבהיה
לוויינתןכןערדילד,ערד.שיהיהרצההואפתאום,חשכהכילד, 'שרצההואזה

ר.אליחושבתהייתיאםכיבאמת,זהעלחשכתילאכרגיל,ני,.ראהשמור.השם
אמרילד,לנויהיה wכ ·שעושים.הדבריםמןהיהרזהלעשות,יכולההייתילא
יודעאתהאיךלך.דרמהיהיההואשנישאו,לפכיערד-שכים;לפניפעם,לה

אתאכלכעת.חשכחיאיר,ייראהאיךמראש;דעכאילוענה.לאוהואשאלה,
רקבינתייםזהאתילד,כערררצהשהואלמרותחשכה,יודע,לאעדייןהואזה
שלי.כידייםהענייןיישאר. ·שכךמכנרתוהייתייודעת,אני

פעםכככלמסתייג,כקולאמרשכן,חושבאניכן,שאלה.נרי,לךקראותמיד
חיתהאמרה,נרי,אחתחיתההספרכביתאצלנולמוצאו.ככרגעלד~רשהגיעו

שמה.היהרזהכאמתיפה

שאללך,סיפרלא?חרא'נכה,כגגרהואאמרה,כמסיכה,שפגשנוההוא,האיש
אמר.היהודים,אצלזהאיךלראותבאאולי ?הערבהגיעלמהאמרה,וגבי
שם.שהואשניםהבינלאומי,המשפטכארגוןתפקידלו;שאמר, ·כרואחר
העיףונריגבי,אמרהושמרנה,ארבעיםר'אמהואגםושמרנה.מארבעיםארלי,

הבנה,איזולנרש?שכתי_חשתמידאמרה.השיחררר,מלחמתכמקוםמבט.כה.
פניו,אתקצתעיורהגםוכדרכוקצת,וצחקהוסיףמשותפת,שפהאיזואמר,

הצחוק.עקבותאתכמרחה

אבנים,עלכעיקרכרמזור.כשעצרושאל ·הערב,כלאתךדיברהואמה.על
אחרכזושעכרוהמכוניותאלראשהסכה·וגכיאמר,כ~ה.נראהלאזההשיבה.

לאנריאכלאמרה,כזו,שעהכשבילתנועההרכה ·הכביש.שלהשנימערבוזר
לפזרלךמתאיםואמר,כשלדהמזקיךאלאככר,שהורגלכפישציפתה,כפינהג
לעתי~;נככהארת-ומשאירהלאת_אלמה _כשלו,עדייןכך,ואחרהשיער,את

 ..אמר.קרובות,
אסוף.כשהוא-אוהב~אניבקיץכפרטגבי,אמרהמסודר,לאשה;אלימפריע
 . rהקכאמצעכמרחם·;ן_יוםאבלאמרה.ספטמבר,ככרבעצם
גדולהכמסיכהוהצצנועמדנוגדר,מאחוריפעם,וכסער.כששבואמרהפעם,

שםוהסתובבהפשוטה.לבנה.שמלהלכשההיא.ו rקהיהכגן.שכערכה
אתמיעל .מתרחביםשלהיריים n:רנהיווכשצחקהאנשיםקפת-רמרעליזה

אתזכה.ככרעהיאנרי.להשקראואמרה,הספר,מביתזאתעלשאל.מדברת,
 .שלה,הידעלהשרשרתאתרואהאתמתחתנת.שהיאאמרהואיההספרבית
חרוטרואים,שלאזההלוחית,שלהתחתרןהצדעלאמרה,היאהלוחית,את
לאגבי,אמרהיודעת;_לאשתיקה.לאחרנרי~~.אמרשלשםמישהו.שלשם

א~רה.שאיהחושבת

נזכרתי'יודעת, ·לא .שאלאותו'סיפרתלמה .כךאחראמרהסיפור'רקכטח
ענתהוכשלאאמר,סיפרת,למהלךלהגידכאלה.סיפוריםאהבהאיההשיבה,

שלשםחרוטהיההלוחיתעלאמרה.שאיהמהלךאגידואניבואיאמר,
קצת.צחקושרבהתחתנה,היאשאתרזהלאאחר,מישהו

והחלונותשלי,;כפתורעללחץוכרי •גביאמרהת,.החלוכואתתפתחאולי'ן
אלו.הלכוקרבושהםשעהבשריקותעברורוחומטחיכמהירותירדוהכהריים
אמרה.פתוחים,לחלונות .עשויותלאהאלההמכוניותהכנר~ים.השטחים

נהגוהואנעהפנוייהחיתההדרךאמרה.רוצה,שאתהאיךכרי.שאללסגור,
ועכר,המכוניתאתחדותחיטהפתאוםכצליפות.עברה.והרוחרבהבמהירות

 .אופניים.רוכבפניעלמאד,רב.קרעדיין
הראשאתהסבהוגביהחלונות,אתכשהעלהאמרארבו,מחזיריאפילולו.אין '

רביתחוםאלהיאגםשנכנסהקדימה,הרכונההכהה,בדמותוהביטהלאחור
הירחבאורקצתומואר 'ריקהמישור'השתרעמאחוריה .החשוכיםהקרמות
בקצב,.נערתאבלברורות,לאהברכיים,היוצדיהומשניהאופק,אלהיורד
לאט.ומתעגלות.ויורדותערלות 'לאט,מתעגלותהיוהרוכבתהדמות .מןלמטה
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 .ב Jf ז:;~דן
כצדפיםבע iהטזריםבאזנינתפולאנו

 . ,; :-- ..-ס~ךע;~י ;;· w 'r:ססז~זזדג~
 ה,?ז;ז~לזג~ן ש~pזז:;~ין~תזpא Qו~
:p כז;ןr

:p ע;לםw .~דברוv .זקדזזה
ס~ןןל:;כךבב. Jf ז:;~דן \~ו;י~לל
 י~;עך~ז:;ל~ךב
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ערותםהמציגיםמערטליםח;פיםוהנרי;ת
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;פים nהנערית

 ן;נ;:~יו·א wהוא'רק nivר
מבינים.שאנומהאת
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 ; 1926בשנתעיראקבצפוןנודלכורדי.ממוצאעיראקימשורראל·יכ~ידכיבולנד
עםלא·חיידרינמנההשנייההעלוםמלחמתבשלהיבגדדא.הבירה,עבירוגדל

הרומאנטית·השירהברדידתושמרדוצעיריםעיראקיםמשורריםחבורת

שקדמההניאו·קלאסיתבזו-וכןהעליונה,עלאזהיתהדהישיסנטימנטלאית
שאפווחבריואל·חיידרי-העיראקית.בשירהחזקעדייןהיהרישומהואשרלה,

פסיכואנלאיטיות,גישותשבריריואימצוהמדורנית~האירופיתמהשירהללמוד
אקסיסטנציאליסטיות.-מאוחר~ותר

 "נשא , 1946שהופיעבשנתהחומר","עפימתאל·חיידרי,שלהראשוןשיריוספר.·
(משוררים''אל·מהג'ר"שירתשלהרומאנטי·מיסטיהנוסחשלחותמואתעדיין

ח'לילג'בואןהואבהםהבולט ;אמריקהליבשתשהיגרונצורים-לבנוניים
הצעירההעיראקיתובשירה-בשירתומסתמנתהחלהעבתבהאלוםג'בראן).

כונושלימים ,לאהחידושיסמהפכנית.ופרחדויהחדשהפיוטיתגישה.-בכלל
-החדשה.הערביתהספרותכללחלת'לנמהרהעדהפכוחופשית",;'שירה

הושפעואףהשמלאייםהאינטלקטואליםחוגיאללא·חיידריהתקרבכךתוך
-שמאלייםומשורריםאראגוןלו~יחיכמתנאזם ,ברדוהפאלבושלמשירתם
לא·חיידרי)·היה 1963 • 1858 (קאסםשלשלטונובתקותפהעלום.ברחביאחרים

ובשלמהפכניתהפלויטית·עמדתםבשלמיוחדבמעמדשזכוהמשורריםבין
מארצוהמשוררגלה-קאסםשלמשטרומשהופלאלוםהספרותית.יקורתם

ובתרגום.בעריכהעסקשםבביירות,והתיישב .

האתויותמסע ,) 1965 (ב~כרעצדים ,) 1951 (המתההעירשירי :'ספריובין.
היגעהשומרשיריבתרגום),כאןהמואבהשירנלקחשממנו- 1968 (הצהובתו·

עודו. ) 1971 (

15 



·· . . 

 .תו-יהשגחהם_ע .·,היחידהמטפטףהצינור
 'נוסףשירותהואתו-ההשגחה

שירותהצרכנים.לציבורנעןשל
ואתהצינורנתוניאתהמאשר

-ומבטיחהייצוראחידות
מאיכותאמין/ציודלחקלאים

מעולה.

צינורלקנותכשתרצהמעתה, \
 .מ"מ, 20ארמ"מ 16שלבקוטרמטפטף
 . ·.טיף""נען-שתזכורכדאי

היחידהמטפטףהצינורהוא '
תו-השגחה.עםבארץ

.. ~ 
r" 

עפמל•תכתמנען.
 0S4-S6476טל. ~ 73263נעןקיבוץ
 . oנ 624894-טל. , 2iישראלמקרח·וחיתכנון:משרד

ביממת)שעות 0S4 (24 ~ 58285טל.שדה:שרות.·

f. 

_ _: .. 



ן.ולךיונה

הגשם~זהיפחדים

הלילהי;צאיםהשדים
-•• • : • --: T 

זכז:זנ;~ים fקים q-wזק

ד l!נלתפ"סז-ונסה
 T- : • '',-ן:

~ת

 .דים w ז::-ר.ל?ז.ראש.
 . . _ה Jסנא;ת n;:זרו

 ן?;~ו

 .;ו;גפ;תה Jס~י~
ךפ"ל;:זב J ז:;

~לזכ=זולה ~
קז,ןט 7

זקא"ןע;ת

י;צאיםמהראש
 . :סללו

;:ז~חיד 7ול::ז~יק
 .קים,_;זק nהם.

~ראש

ו
ה;~:;כים

 .לזק~יאות
ז:tסהtו~~יןי

לץקק.ר
ז;ר;כוךר

ז:ור~י

? 97 
 י~~לא
 .לא

f ז:ז~י-. 
f ז:ז~י

נ;.ז:ורוזpע;ך

 .לי

ה~ה 't י~~
ה"פ

ז:tזpי~ה

J הiJ ~ tp ם
· !lw א;_ךדpוךז;

ם iJ ~ tpה Jי
w ~;_ה~;ךז:: ,ך 

J רגע.~::ה
;כךגע1קע;;ןר

J עגר.~::ה 
זנהרזpע;;ןר_

J הiJ כ~רt

;~יגיבוזpפ;~ר

;כ~תזpפ;~רtכ~ר iJה Jי

רומנוכ.ב"התערבות"ונוארשל"המתרחצות".·

J דi::ף,?הז . 
;וך.ררזpק;.רה

J הiJ ~?,ף 

~ךזכךזpק;_רה

זכדו~ז:tל /o י:1ז:tלtזז .

t' ע,לאw י:~ה 
:דו~rכ~ידלז:tל
;ו~דיסקוםלז:tל

-
~זק~יז:וקחלז:tל
ס:;ניןל"א W .זכה

 י~~-~ז:וך~הלז:tל
 .~ידל;~יז w .זכה

גורם·לי

ל~רז:זליג;_ךם
ל"אtכ~םז:tף ל~~
 r:r ·ל~מליג;ךם
 r:r ·ל~מלי םך_;~לא

לךצ;תליג;ךם

ך~יש ci7ליג;ךם
לךא;תליג;_ךם '

ליזpק;ךהזכה;כל
 ;לל~ג;:ליק;_ךה

 ~י~~qזלזקהל!iד
א;ת;דק~ת ryא;

:פ"ז:ז /oלליג;_ךם
יל~רז:זליג;_ךם
ל"אtכ~םtזף. ל~~

ל~רז:זליףךם~ג

ל~רז:זל;ג;_ךםלא
 ' ·ן~נ;:ז:; 7ל'יג;_ךם
לךצ;תליג;_ךם
לךא;תליג;_ךם

לירה.זpק;זכה;כל
 ·;לל,?ג;:ליק;.רהי

שאנילזפהוזה
:."' T T ."' :-• 

א;ת;דקק.ת ryא;

 .תפיליו
~ליסב;א

:קלוםע.ש;ת-לי.לז:והןtזל
 .כשביליז-ועשהאז-וה

-T -:-."' • : • • 

כשביליז-ועשהדבר ·כל
T T T ' -:-."' • : • • 

לע,ש;תtזצ;וחילזpןקן;ר~ל
:;גזקק;~יי~1כהrכע,זp"ה

ז;ו~ליןיז:ז.~t:ז י~~
t' כללtנ:ו

ע,בוריז;ו~לין iJת 't~םtזסה;:זגח
.י:די~ל _א;סם:קרך

W גיא;סםחק;:
iJ גו;כי~לזכע,דפ;תא;סם.ן~ר,/ 

היקב:;ניא;סםז:ז~ך

f א;.ז:וירה.~~ק;ם~ל
;וז:וחוש;תא;.ז:וי~לף

וי w-12ד?יר iJ~לא;סם ר~,עז::
~נ;וגיtזתם ry;נקשר

זנהרtז?ימר Wדי.:ק
W גיא;סםחק;:

לד?,לי:דית 'tקשר .
מעשיםניעשה :-.. . -:-. 

ךצ;~ילזקר;ת
י י~קtג;:~לא;ן:ויך"הפ

כ;ת /oמ;.ןקן;כי fז;ו;כלין tiJזת(tקים

ה 9סו י~~~ליך~ב
לtזח;רראזקית 'tזקשך

 ב~ק:~tז~כח W~י
ג g ~ ?7לז:tסה
גו;כף~לא;סם רינ;:~t:ז י~~;כךtזז:זר . . . 

;ו~~יםרת.ס .Pזק~י~ה w ה~כ~נ;:
פני1;ת l!אכזרתהיינהמהעדה;

--' ; .'' T -~ • T : T -~ 

גו~ף~לךז:tטא;סםז:tע,:;ניר
ז:זט 7ל~טלtזט

א;סםtזע,:;ניר~נאךף:;ניב 9

~זפי י~~~כאךף':;ניב 9 םי~~~;ןזקהא;סם~ס;;ןב

~~יבלזכזpהוא;סםקשר 't~י w ז:: י~ז::~ו
מסז-ו;בבאולימאד:פבדכמיחד

• : ,•' T T •• : -• : •• 

ו~זקשךtזזקש"ך

~נ:וף- /o ~ה~א w~י
-א;נ;וףז:זבק t'W~י

;וז;ר~ויךלגזק.רי
 ה~נ;ז:;ךך"לא;:זזpנ;וזגtק:;כים

rכךה~ה. _ה.?קז::;:זל j?iJו;ןין

 · 17 1982מרץ·מאי



סךפור

הרוצח·בני
מלמודנדנוד
צפריריהושע :מאנגלית

ה
לשנתומאזין ·הואבפרוזדור.מאזיןשאביוומרגישמתעורררא

 .מכנסיואחרומגששקם.וא'הכאשרלומאזיןהוא .ולחלומות~ו
למטבחללכתרוצהכשאינונעליו.אתלנעולרוצהלאהואכאשר

בספרמעלעלכשהוא .בראיעצומותבעינייםמביטכשהוא .לאכול.
 'שהואשומעהבןבפרוזדור.עומדאב'הלבדידותו.ליסוריו,לקרוא.יכולשאינו
- .ז.באזין.

כלום.לילספררוצהלאהזך,כני
 _אתהלמהשם.עומראתהלמהבפרוזדור.אביאתורואההדלתאת· nפוו:ראני
 . ?לעבודההולךלא
 .בררך-כללעושהשאניכמויבקץיבמקוםבחורףי.שלהחופשהאתלקחתיכי

הזה.והמצחיןהחשוךבפרוזדוראותהמבלהאתהאםלעזאזל,מה,לשם
אתהלמהלראות.יכ;ללאשאתהמהמנחש ?שליתנועהכלאחריועוקב
 .אחרי?מרגלתמיד
 .מאזין-לפרוזדורישובמתגנבזמן-מהחריראלחדר-השינהנכנסאבי

מהמביןלאואנילי-אמדברלאהואאבלבחדרואותושומעאניל~עמים
 ' ...היקרבי.אמכתב,לייכתובפעםאולילאב.זזיאנוראההרגשהקורה.

 ..אסיר'הבכ~ .שלךהדלתאתליפתחיהאריהיקרבני
קרבההרביעיתלידתהאשרהנשואה,בתיעםלהיותכדיבבוקריוצאתאשתי'

להישבתי .הילדיםבשלושתומטפלתבשבילהומנקהמבשלתה~םלבוא.
הרופא.להיעץכךזמן,-הרובבמיטהשוכבתוהיארה,·גבדםולחץק~ההריון
אתסייםמאזהארי.ם_עבסדרלאשמשהרחוששתהיאהיום:כלאיננהאשתי

אומריםאםבהרiןוריר.שקרעעצבני,עצמו,עםלבדהואשעברבקיץהקרלג'
בחדרווכשארמעשןיעיתונים'קוראהוא .צורחארכלליעונהלאהואו-משהרלו

ברחוב.לטייליוצאהואלפעםמפעם
 ?הארייהטיולהיהאיך

ט-יול.
הציעו,כשאבליאחדות,פעמיםהלךהוא .עבודהלחפשללכתלוייעצח·מאשתי

 .הסכים.לאעבודה,איזולו
רע.-מרגיששאניהואהענייןלעבוד.רוצהלאשאנילא

 . , ?רעמרגיש-אתהולמה
זה.שככהמרגישאנימרגיש.שאנימהמרגישאני

 .מדוןביתן'זמורה'בהצותאשיופיעמלמדויספוריקוץבתמךו
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 ?לרופאללכתצריךאתהאולי ?בןישלךלבריא;תשקשור ·משה,
לאאניזה,מהחשובלאשלי.הבריאותלאזוככה.לילקרואלאביקשתיכבר
- ',רוצהשאני.מהסוגחיתהלאהעבודה .זהעללדבררוצה
 . . .אשתי 'לואמרהזמניי·משהרבינתייםקח
זמניףתמרגישאני ?הזמניףתעללהוסיףןמהזמני.הכוללצרוח.התחילהוא

גםזהלכללהוסיףרוצהלאאניזמני.הואהמחורבןהעולםכלבתרך-תוכי.
 ?אותראמצאאיפה ?הואאיפהאבלמזמנייההיפךאתרוצהאניזמנית.עבודה

 .במטבחמ~זיןאני
 .הזןנניבני

לימלארבדצמברשלא.אומראניאעבוד.אםטוביותרשארגישאומרתהיא'
בלילהזה.אתלדחוףיכולהשאתלאןיודעתו~תקולג',בוגרושתיים,עשרים

שבוערת'גדולהמלחמהבמלחמה.צופהאניליוםמיוםבחדשות.מסתכלאני
אנילפעמיםת.'ועולוהולכותוהלהבות'פצצותממטירההיא .קטןמסךעל.

 .תגווע.ש;דימחכהאניהשטוחה.;דיבכףבמלחמהונוגע ,ז,תכופף
 .המתההיןעםבני
כמואותימטרידלאכברזהאבל , pיוכלאות;לגייסשעומדיםחושבאני

 .שאוכל._לאןאולק(דהאלךאלך.לאבעב:ר
לטפלבתישללביתה .בבוקרמוקדםללכתשמחהוהיאאשתיאתמפחידמצבו

 .אתימדברלאהואאבל-בביתאתונשאראני .ילדיהבשלושת
לבתי.אשת~אומרתאתו,ולדברלהארילצלצלכה·רי'צ~ת

אניבינינו.שניםתשעשלהבדלשיש 'תשכחיאלאבל~עם,ז~תץאעשה
היהכשהואאותוחיבבתיבאחת.ודיבשטח,~םעודסתםאנישבע"ניוחושבת

 .יחסאותולךמחזירשלאאדםעם:חסיםלקשורקשהעכשיואבליקטןילד
 ' .לצלצל.מפחדתשהיאחושבאניגבוה.-דם·לחץלהיש

דו.אר.במשרדבו'ל~םבאשנבפקידאנימעבודתי.שבועייםשלחופשהלקחתי
שעליאמרוהואשקר,לאוזהטוב,כל-כךמר~;שלאשאנילמ,נהלאמרתי.
צריך.רקואניך,_ככדיעדחול~לאשאנילואמרתימחלה.חופשתלקחת

שאנימפנילעבודהנאלאשאניסיפרתי;נרקמן ·מ;לידידיאבל .ה_קצרחופשה,
 ..--להארי.דואג

לושישמיוחרדות.דאגותליגורמיםשליהילדיםגםליא;,אותן,מביןאני
צריכיםכולנואבל .הגורלאצלבנות-ערובהל;ישמתבגרות,בנותשתי
אליפה.משחקשםיהיה ?~בתבליללפ;קרתבואלאלמהלחיות.שיך·להמ
 . . .הגוןבידורקצתמעצמךתמנע
 .לךלהבטיחיכוללאאני .יסתדרוהדבריםאירשישייביוםארגישאיךנראה
טוב,יותרשהמצבלךנראהאם .הזמן _עםעובריםכאלהדברים .לבואנסה

זהשאולימפנייהיהשלאאיךתבואטוב,אכל-כך.לנראהזהאםאפילותבוא.
כל-כךעצמךעלב'לסחוללב,טובלאזהיבגילךודאגות.מתחקצתממךיוריד
.ןידאגות.הרבה

מהיודעאניעצמי,בגללמודאגאניאם :ביותר_הגרועותהדאגותחןאלה
אתהיליאולעצמיילומריכולאני .מסתוריןשוםבזה.איןכלומר' .הדאגה-

בגלל ?דולריםכמה'מה,בגלל-שטויותבגלל 'לדאוגהפסקגדול,טיפש,
על ?.וירידותעליותלישישלמרותגמור,בסדרתמידשחיתה.שלי,הבריאות

חמישיםבגילמתשלאמי ?צעיריותרל,.אנעשהואנילשישיםקרובשאניזה
מכלרעאיתן.יחדרץכשהואהזמןאתלנצחשר'אי-אפלשישים.מגיעותשע
אומרלאההואאםכיהאמית.ית,הדאגהזו .אחרמישהובגללדואגיםכאשר

יודעלאאתה .הסיבהאתולגלותלנשמתולהיכנסיכוללאאתהיכלוםלך
ועוד.עודלדאוגיכולרקאתהעליו.ללחץושצריךהמפסקאיפה

בפרוזדור.בחוץה_מח~אניאז

- ,המלחמה.בגללכל-כךלראוגהפסקהארי,
לדאוג.לאמהו~ללדאוגמהעלבבקשהליתגידאל

 ~כשבאתיערבכללי-ארץהייתקטן,ילדכשהייתאותך."אוהבשלךאבאהארי,
שלך.הקטנההידבהלגנועאהבתלתיקרה.עדאותךמריםהיךתיהביתה.

לאאנילשמוע,רוצהלאשאנימהבדיוק.זהיותר.זהעללשמוערו~הלא~ני
 . .ילדכשהייתיהיהמהמבע J;Vלרוצה
 .יותרטוביםימיםזוכרשאניאומרהכל.בסך-אני .זריםכמוחייםאנחנויהארי
 .זהאתזהאוהביםגחנושא·פחדנושלאהתקופהאתזוכר ·אני
כלום.אומולאהוא
ביצה.לךא::כשלבוא

 .ליחסרשלאמהבדיוקזהביצה
 ?רוצהאתהמחאז

 ,לרחוב.וירדהקולבמןשלו.הכובע_אתמשך .מעילואתלבשהוא
המקומט.החףםובכובעוהארוךבמעילו ,, !פארק"א;זpן·לאורךטיילהארי
 . . ;הימה.לכללהביאווזהאחריוהלךאביו

 ,נתיבשםהיהעברובימיםהרחבה.השדרהבמעלהמהירבצעדהלךהוא.
עצים,פחותוהיואופניים.לרוכביבטוןשבילעכשיושישבמקוםסוסים,'ל

השדרהבפינת .שמשבושאיןרקיעמולמזדקריםהשחוריםוענפיהם
ופנההרחובאתחצהק;ני-~יילנד,אתלהריחשאפשררם.נמקממשהעשירית,

אף-אחדיר,הרחובאתחרצהאביראתרואהשאיננופניםהעמידהואהביתה.
בנרבעקבותהביתה,דפנההרחובאתחצההאבזעם.מלאשהיהעל-פי
אתוסגרבחדרוהיההוא .למעלהכברשהארילעצמותיארהבית,אלגיע·כשה

מה.יודעאיננ--יעשה,שתמידמהבחדרוערשההדלת.
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מכתבים.-שלכשהשםהיותיבת-הדואר.אתופתחהקטןהמפתחת.~לקחליאו
תןהיקר,אביאליו.מבנוהוא·המיכתביםבמקרה,אrידאם,לראותהסתכלהוא
 .שוםהיהלא ...שמפנימתנהגשאניכפימתנהגאניעצמי.אתלהסבירלי

הדואר",פקידישלהדדית?עזרהמה"חברההיההמכתביםאחדכזה.מכתב
מלשכתהיהאחדחארי.אלממועניםהיו·האחריםהשגיםלכיסו.הכניסואותו.

וחיכה.הדלתעלדפקבכ,:לחדר 'אותוהביאהואהגיוס.
 .רגע.המתין
עללחץהואהגיוס.מלשכתמכתבכשביוןכאןישאמר,הואבנווטן,כאשר
 ·עצומות.ועיניוהמיטהעלשכבבכו ..לחדרונכנסהידית

השולחן.עלאותושים ,
 . _?האריבשבילךאותושאפתחרוצה 'אתה
בפנים.ישמהיודעאניהשולחן.עלאותושים .אותושתפתחרוצה·לאאנילא,

 . . ?מכתבעודלהםכתבת .
 .הרוחות.לכלשלי,העסקזה

 .השולחןעלאותוהניחהאב
בסיר.מיםוהרתיחהדלתאתסגרלמטבח,לקח.אתובנואלהשניהמכתבאת '

ואחר-דבקבקצתבזה~רותחזרהאותולהדביקמהר,אותוקרוא.להתכווןהוא
שלהבמפתחאותותוציאאשתולתיבת-הדואר.ותו \'lולהחזירלרדת ·כך

-להארי.אותו'ותב:א:;נתם,שלמביתהכשתשוב
ממנהשאלשראדריכתבהנעירהה .מנערהקצרמכתבהמכתב.את·קראהאב
היאמאודלהיקריםשהספריםוכיווןחדשים,משישהתר_ןולפניספריםשני

שלאכדיבהקדם,זאתלעשות-יוכלאם·הבחזרה.אליהאתםשישלחמבקשת
 ?פעםעודלכתובתצטרך
פניעלכשראה i ,למטבחהארי·נכנסהנערה,שלבה.מכתאתקראשליאובשעה
מידיו.המכתבאתקרעוהאשמ;:ז,ההפתעהארשתאתאביו

 .אחרימרגלשאתהאיךאותך'לרצוחצריךהייתי
שלהאפלההחצרתוך.אלהקטןהמטבחן_לחלומבעדוהביטפניוהפנהליאו

בחילה.הרגישהואלהטו,פניובית-הדירות.
אתקרעאחר"'כך .לגזריםאותווקרע.חטוףבמבטהמכתבעלעכרהארי

 . .אישי :עליהרשוםשהיההמעטפה'
זנהריגוללינמאסאותן.אהרוגאניאםתתפלאאלפעם,עודזהאתתעשהאם

אחרי.שלך
של:ןהאבאאלמ:דבראתההארי'
הבית.אתיצאהוא

שוםמצאולאהשידהבמגרותחיפשהואסביבו.,והסתכלבנולחדר-נכנסליאו
 'בכתב-כתובניירדף~ונ.rיהיההחלוןלידשולחן-הכתיבהעל .יוצא-דופןדבר

 .תכתביאםהשכל,אתלילזייןתפסיקיהיקר;ן,ארית :קראהוא-הארי.שלידו .
 ,· . . .תך_אוארצחמכתבעודלי

דרך'כברתאטיתריצהרץהואהבית.מןויצאכובעו;אתמעילואתלקחהאב

) 

אחריו,ב_עקהואה.רחוב.שלהשניהעברמןהאריאתשראהעדוהלך,רץ
 .מאחוריו.מרחק-מה

חשמלית_עלעולהלראותווהספיקקוני-איילנדשדרתעדהאריאחריעקבהוא.
מוניתלקחתביקשהוא .הבאהלr:זשמליiרלחכותנאלץ.ליאו .ה~יאלהנוסעת
-הבאההחשמליתמונית.שוםשם.עברהלאאבל .החשמלית,אחרולעקוב
 .פברוארחודשהיהזהלאי.עדהדרךכלבה_נסעוהואשעהרבעכעבורהגיעה

טיילת-העץפניעלפסעליאונאויר.עמדשלגרטוב,קר,היהובקוני-איילנד
היווהאפוריםהקודריםהחופים ..נו i:אתוחיפשהקלiךהשלגמערבולתבתוך

האוקיינוס .מוגפים·היווהמקלחותהקליעהביתניהנקניקיות,דוכנישוממים.
לבגדיווחדרההמיםמןנשבהרוחקפוא.כאילומותכת,כעופרתנעהאפרורי

אטיונחשולהעופרתגליפניעל 'לבןקצףהעלתההרוחבלכתו.רעדוהוא
חרישי.בכהםהריקיםהחופים'עלהתגלגל

עלחזרואחר-כךבנו,אתוחיפשכמעט,~י-ג.ייטעדהרוחבתוךצעדהוא.
 .מקציף .נחשולבתוךעומדאדםהחוףעלראהבדייטוןלחוףבדרך .עקבותיו

האישבtד;ל-גלי.הנפרשהחוףאלוהלאההטיילתמדרגותבמורדנחפז'ליאו
נעליו. .גובהעדשהגיעובמיםעמדוהואהארי.היה;ךסוערהחוףעלשעמד
 _אתשפתחתימצטעראני'לי.סלחטעות,חיתהזוהארי,בנו.אלרץליאו

 . .שלך.המכתב
המתנשאים.העופרתבגלינעוצותעיניובמים,עמד.הואנע.לאהארי

עלי._רחםבני, ..ן.העניימהליאמורפוחד,אניארי,.ה.
 ..כלוםאמר-לאהוא
כיהיהדומה .החוףפניעלאותווגלגלאביושלהכובעאתנשארוחפרץ
 _הטיילתלעבראותוהעיפהאחר-כךאבלהנחשול,תוךאלאותותשא-הרוח

רדףתחילה .ו'כובעאחרירדףליאוהרטוב.המולפניעלכגלגלאותווסובבה.
הכובעאתטיחה·ההרוחהמים.אלושובאחר,בכיורןאחר-כךזה,ככיוון

עיניואתמחה·הואקצרה,נשימתובכה.כברעכשיואותו.הריםוהואברגליו .
המים.שפת.אצלבנואלוחזרהקפואותבאצבעותיו-
 .בודדהיהתמיד .הואכזה .בודדאדםהוא .

 . .בודדלאדםעצמואתשהפךבני
שהחייםאומרמיזאת,רקלךלומריכולאני ?לךלומריכולאנימההארי
עודמה-זהככההחיים,אלהלא.לךוגםלי,קליםהיולאהם?ממתי?קלים
 ?מתכשהואלעשותיוכלמהלחיות,יותררוצהלאאדםאםאבל ?לומראוכל

לחיות.כבועדיףכלום,הואכלוםכלןם. ,
בתוךשלןהךגליוםעםתצטנןעודכאן.קראמר.i;זוא ,_האריהביתה,בוא-

המים.

 ..הלךשאביואחריזמן-מהעודכךלעמודוהוסיףבמי-ם,ניעבלא-עמ,הארי
החוף.לאורךאותווגלגלהמראשוכובעואתהרוח·חטפהמשם,הלךכאשר
 .המיםשפתעלנפגשיםאנחנוברחוב.אחדיעוקבהוא .בפרוזדורמאזיןאבי
שלוכובע.האחרירץהוא
 •באוקיינוס.ורגליועומדבני
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קצרים 'סיפוריםשישה

בירשטייויוסל '
ענברנורית :רישומים

 ·.ע'לעצמי-פעםה
רבותשניםואחרי .זקניםאנשיםעלז;נזופר .לעברשייןשאניליאמרו בזןמדבריםאיוכיואל~ת,חרשתשפה Iיידישלכתובממשיךאברץי .

 .אותהשומעיםואין . .
יכולתינכון..וזה .עליכשדברוהצדמןהקשבתי .בעינייםישרזהאתלואמרולא

ישובה .ביידיששכתבתימדףמרוצהאינניכאשרמתעצבןם.גשאני Iלהוסיףעוד ,
אניזאתבכל'ואותן?ישמעוולאיקראושלאמליםעלמה?על tלהתעצבךכאן

 .לעברשייןבאמתאני .עודקיימים~שאינםדבריםעללהתייגעממשיך
 .כמוניכאלה,עודלחפשליהלכתיבעבר,שם,בודדאהיהשלאכדי

 . :שנייםמצאתי
 .שליהמשפחהבנישניהם .ירושלים Iבאנו-טורוהשניבזכרוניאחד
בזמןנוהג,היהבפולין,ועודמלבורן,באוסטרליה,חולייבל,הדודשבזכרוני,זה

~לא .כן-אדםעםולדברידיואתלשפשףלרחובלצאת ;למנהמנהביןהארוחה,
בית-אחדמצדאו'ך .בני-אדםראולא ,סטריטלייגוןגר,שהואברחובשבמלבורן, ..

ובשני .בירקמכוסיםהםאףנמוכים,בתיםשנימצדבירק,מכוסהארון·קברות
-הבתים .בצד .לפעמים-משהוהתרחשעודגגית-הקברות .שקט-הצדדים

יפסיק Jשלןהמנהגאןרלייבלדודייפסיקאדםבנישאיוזהבגללמה?אזכלום.לא
השומם?ברחובידיואתלז,ןנה,מנהביולשפשף,

לבנות-חלומואתלהגשיםוהתחילפיצוייםקיבלשבירושלים,זההשני,הקרוב
לידהבאמכלחסןהבנייה,באמצעאזלכספוכאשרהמשפחה.כלבשבילגדולבי~
חלוןדרךהגדול,האולםאתראיתירבות,שכיסאחרי.'אליוכשבאתי .להמשיךכדי
גלריה ,למעלההאולם,מסביבבארמון,וכמוהמדבר,שיפוליאת-שנייםאואחד
אשתו ,שביניהםמריבותבגלל ,שבינתייםאלאהמשפחה.לכל ·חדרים .חדריםשל

 ·לןהספיקלאהזההיוםעד .בני;,רחלקםוברחו,גדלנוהילדיםממנו, 'התגרשה
היהאפשר .שביציעלחדריםלהובילהיושצריכותהמדרגותאת 'לבנותכדיהכסף
דווקאאותזמצאתיאליוכשבאתי .בתקרההתלויעבהבחבלרקאליהםלעלות
אתויגשיםהביתבנייתאתלסייםיוכלשבקרובהאמיןכי ~מרומם.רוחבמצב
 . ' .המשפחהלכלארמון-חלומו

ולחכותידיואת'לשפשףלמנהמנהביןהיוצאבאוסטרליה,הדודכמוובינתיים,
דףלכתובהצלחתישלאעללהתעצבןהממשיךוכמוני,השומם,ברחובלגן-אדם

ממשיךירושלים,באנו-טור,שליהקרובגםכןעו,דקיימתשאינהבלשוןטוב .
באמצעותהחדריםאלבעלי-המתאמןובינתייםשאיננה,למשפחהביתואתלבנות
ונוחת.עולהזינוק,תנופה,נותן ,אחורניתפוסעבקצהו,אוחז .החבל

וו

ע
 .הרבישלקברואת. ,ואנייוסלמצאנו,בגבעת-שאול,המנוחות,הרל

ישראללארץ "שבאמצחועלהקרןעםההוא Iמלמדאליה-דורל 1שלנו
 .פעמיםש iשללהתחתן'זואחרבזווהספיקלמות

 .באבןחרוטהיההיהיי,חסידאיש~

כיוון .בן-דוד~יוסל'אתלארצועות.חמששלבפ::ןגולמלקההיה .חיכה 'הואואותי
 ' .זקןיהודיכמולבכותוידעממניגבוהשנייםפיהיהשתמיד

 .פן ,ידואתעליוהריםלאוהרביעבהבקולצועקהיהמישל~גט!יי?ידן,ייג~וו~לד!
 .קרהמהלשאולבחלוןפרצופיהםאתויתקעוהיחדרילידיתקהלוזריםאנשים
לב.שמולאילדשללבכי
 ..המליםאתשכחתיב:יהרביץבישהרפעםבכלאלא Iכמוהולבכותאותילימדיוסל
יהודיכמולבכותאדעגבוהואהיהמהראגדלשאםבגילי'שהיהבן-דודיהחליטאז

זקן.

לפניבחשאיאוכליםבפולין?קטנהעיירה ,בביאלה-פודלסקהמהרגדליםכיצד
 . . .שלt;כתפוזם.שינה
וכסף?

 .סבתאצל'א

היאיום-יום.אליההלןהמערבי,גלילמצובה,קבוצתאישמוא .שהיוםיוס-ל,
אני,אחת.אגורהעםויצאנכנסהוא .אליהאותיגםלקחולכןשליסבתאגםחיתה

וכשהוצאתיומשהו'סדקכדיפתוחהשנותרהבדלתידיאתתקעתי Iביישןשהייתי
 .בכפיאגורהחצימצאתיבחזרהאותה

אלאהתמלאה.והלכההקופסה .גפרוריםבקופסתהאגורותחצאיאתאספתי
השמאלינךהאוזןלתנוךקרהמהראהכש~וסל .רחמיםללאחיכההרבישבינתיים

אוקףאתליוהילווהלגדולאשספיק /לפניאמותשמאחששוהקרע,הדםאת 'שלי
היומיהתשלוםאתתכפילשסבתאניננומ.וסכםהיה .התפוזלקנייתשלוהאגורות

 .ככבדהלמטרהחסןהואגםכי .כספואתלולהחזירואוכלהפריאתשאוכלאחרי
ברחובות.זהבלגרוףניתןעודזושביבשתכתבומשםבאוסטרליההיהשלואבא
 . ' .בידמגרפהעםלשםלבואהתכונןיוסל

הפעמוןצלצולליזכור .לנהרמעברהעיירהבקצהגויאצלקנינוזוהתפאת
ת.,החנודלתאתכשפתחנו

ילדיעלינויתנפלופןבאבניםכיסינואתומילאנוהביתהבדרןוחשוךערבהיה
המבוגריםאתפעםשמע .זהפריאוכליםכיצדבדרןליהסביריוסלהגויים.
ממהמעטאליגםמורידהיהולעתיםהרבהידעשלו 'הגובהבגלל .כןעלמדברים

גםתיכגנו .הקליפהעוביאת.להרגישהציפורןאתשלוההוראותלפיתקעתי .שידע.
כשאבואריחואתיריחושלאכדיעבהבניירהתפוזאתולעטוףלביתוקודםלסור

 .הביתה.

הכובעאחרירצתי .המיםבן.לכיושליהכופ.עאתוזרקנערעלינוהתנפלהגשרעל
אותווראינוהמעקהלידעמדכן .הנהרלתוךונפלהתגלגל .מידינשמט _והתפוז
הביתהחזרנוובסוף .מעינינושנעלםחרי'אגםשםלעמודהמשכנוהזרם __ pענסחף
 .קטןנשארתי-ואני ,מגרפהבלילאוסטרליהנסעיוסל .אבניםמלאיכיסיםעם

ווו

 . ?יגברת'ליקראההקטנהה'האשמה .ל. .
לפניוטלטלהבכתפיותהחזיקהשהיאהחול~האתלמששתי_התכוונלא .

 ,חמשהרימהשעשיתי'מהמשראתה .הפרחוניהבגדאת ifשאקנ .:....
אצבעותש iשלהרמתי .המשומשהבגדשלמחירואתשאדעאצ;בעות

הרחובבקצהאותיהשיגההיא .יהודהמחנהשוקאשכול,ברחובללכתוהמשכנ:יי
מוזהבקומקוםמקרובלבחוןהתכופפתי .בסחבותלמחצההסתומה'החנותמול
והרגשתיונמוכה,שטוחהעגלהעל~וניםחפצים.ביןצידועלמוטלשהיהקטן

המעיל.בשולימאחוראותישמושכים

דוברתהיאאםשלאלתיהשיבה.ישרא)לבת(אניjכךנדיי,?ידיש ~ד~ןב?ן~יד
 .להתלבשואהברצעןהיה .המנוחבעלהל 2\החולצהאתלידיודחפה . 'יידיש'

מההיהברחובוכשהלןזובחולצההתפארבחייו .הגוניםאנשיםכמולךיטישיייי
לסוסיםהתגעגעבירושליםהזמןכל .בארץעבודהמצז>שלאחבל .לראות
תראההיא ..טלוויזיהלההתחשקלבדהנותרהוהיאמשנפטריה..ברומנ

 .בביתלבדלשבתקשהלהיהיהולאמדברים qאנתתשמע ,בערביםיימץ.נטשץ.לץ.ן
עדמקבלת?שהיאהקיצבהמכספי ?טלוויזיהבשבילכסףתיקחהיאשמנייראלא
 . . .המשיחיבואמשהותחסוךשהיא
היושםהפקידים .טלוויזיהשיתנו ,להםאמרהדירה,-נתנו .לסוכנותאיפואהלכה

כללפניטענתהאתשיטחהוהיאלחדרדר'מחאותהשילחו ~.אליהמאודחנמדים
אנiלחסוןלהיעצהרומניה'כרככתכמולבושה ,אחתשעלמהעדואחדאחד

 •השניהחציאתישלימו Iאולי Iואז ·הסכוםמחצית
בךחובואלןהחולצהאתכשאלבש .לשוקובאהבעלהשלבגדנטלה ,בקול.השמעה

 .חושקתעירעליוזרקהשפעםשכנהחיתה :המנוחבעלהעלכמועליגם.יסתכלו
עםהדוכניםביןנעלמהוהיא.אצבעהוספתישאנימהמחיר,אצבעהורידההיא

 . .להששילמתיהכסף
הזרבובית .צידועלמונחשהיההקטןהקומקוםאתוהרמתיהחולצהאתקיפלתי
משגמרהזהמטבעותאתשמנתההאשהשלהקטןלפיהדומהחיתה ;מהמשום
 .גברתליקראהמדועהסבירהלז;כפור

רתמותמגפיים,זוגילמכורכברהספיקהבשוק.שלההראשון .היוםהיהלאזה
גם .בן-גוריוןלנמלבהגיעובמתנהקיבלשבעלהוהתפיליןהטליתאתלסוס' ..

עיסוקכדיותוךיוםיום.לכאןבאהשהיאחודשייםכבר .מכרהשלוהמשקפיים
ורוציםהולןכשהקונהלי,הסבירהמשתווים,כ~לא .עבריתמעטלמדהר :1במס

 !ייגברת :וקוראים·בידייםמנופפיםאחריו'הוכליםשנקב,במחירויקנהשיחזור
קח!"גברת!
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IV 
נאהזהאםאותישאלהעובד,אניבההלאומית,בספריהספרניתערה,נ

סיפרתיבו ,שפרסמתיבסיפורשקראהכפיליצנות,מאחורילהסתתר
שםאחר,בסיפוראותזמורת.לזהקראתיואניבפניםלייורקיםכיצד

 .לדעתביקשהשלי,המע~ךבותאיפהתרבות.-שלילפחדנותקראתי
 .הצדמןלעמודולאהבריותביןמעורבלהיותחייכלמשתוקקשאניהיא,האמת

לאישלהרשותולאלהתערבניסיתיבערך),שש-עשרה(בןזוכר,אני ,צעירבגילעוד
קרהזהקדמיות.שינייםש iשללחופה,בדרכהלכלהלשבורבפרחים,המקושט

יוסלשחגרי,מזללאוסטרליה.בדרכיהגדולים,האוקיאנוסיםבאחדנידח,באי
 .בשקטשאעמודעליוצעקאתייחדאזהיההצייר,ברגנך

פרובינציאליתחיהאותך<יאכלו .אויפץ.סן"ד~ד?ךמיץ.טוה, o"פרז>ווינצץ.ר
 .שליבארץכשאהיהרקכרצונולהתנהגליויעץ )!שכמוך
הכבישעםהגובלבשדהעדרואתהרועהבגבת,צאןרועה .בארציואנישניםעברו

 ,והאשה .להצטלםיצאצעירזוג .מהודרתמכוניתנעצרהלפתע .לנצרתהעולה
שנפתח-מרחב "הנוףעלה.צביעשחודוצוקבחיוךחיבקההוליוו,ד-יופית

 .לעיניים
 .תוריבאהצוקאחרי

אחר?גברלחבקפתאוםמה .לצלםסירבהמאהב

צאן(רועה ."סט~~ן~זדיפךיr,ני'?יב~ז ,דר~~ ~נלי iא~יזהיד~רלינג, ט~.נ"
 . . . . .קראההאבן)כמופרמיטיבי

 .אילםונשארתיעליודרכתי .פילוסופיה .באנגליתספרמכיסינשמטהחיבוקבזמן
שותק .בארציולאזרהבארץלאמעורב,להיותמצליחשאיננימודאגגםנשארתי

שהואדיבהעליוומוציאיםעבריצאןרועהכשמעליביםשותק .שינייםכששוברים
 .כאבןפרימיטיבי

עלמה? .לדברהפסיקולאויסקישתה .גימלחייםידועומשוררסופרבביתיביקר
-לצ~דילא .הכורסהעלהתיישבבמחשבותעסוקלדבר?ישמהעל .עצמועל

לבשםלאהואלשתוק.להרמזתי .שבפיההצעקהאתבידהסתמהעלי.אשתי
 .בעיניורוחהייתיתיים iדקאולדקה .עלישיישב

ברחובותיהעירכבןבירושליםמסתובבאני 'מעורבלהיותתשוקותיכלעםוכ,ך
 .לרוחלפעמיםונהפךהפרימיטיבי,אתהזר,אתאתיוסוחב

לונתתיפעם .לקופסתומטבעותמשלשלהייתילעבודה,בדרכייום-יום,כמעט
שתוךחיתהוכוונתיאותולדובברציתימזמן .עודףוביקשתישקל,עשרה ,שטר

היההקבצןמירושליםלסוחרבניגודאבלמלה.ממנולהוציאאצליחהכסףספירת
-סנטרומתחתהקשר .אדוםסודרולחייוראשוסביבעטףלכךנוסף .שרוףשתקן
 .משהולגמגםמתקשההיהדברןאפילו .בינוניתציפורשלכנפיים
בדרכילהמשיךועמדתימנוסהכקופאיבזריזותספרשהואהעודףאתלקחתי
אולילשירותים,ללכתצריךשהואבאוזןליולחשאליהתכופףקם,לפתעכשהוא
מיד.יחזור .הקופהעלשתייםאודקהואשמורטובהלואעשה

היואםלדעתביקשבירושליםזה·:שאלהאותהחיתהמשחזרו,שניהם,בפי
 :שאלוהקבצןמהחנות.שנעדרבזמןלקוחות

לקופסה?)משהו(שלשלואךנצווךשנצךיט?"אר~ינגץ.וו~רפןץ.פץ.סמ•ה~ט"
למרות ,חשבתיבארץ,ישנםעוד .מרומםרוחבמצבהפגישותמשתייצאתיואני

אימוןנותניםאשראנשיםשנימיומה,מעילות,גבינות,עליום-יום,החדשות
 .בירושליםוהסוחרבחיפההשתקןהקבצן .בבני-אדם

VI 

א
ואתבהיאתלקבליפוברחובאגדשלהמרכזיתלתחנהלבואחרתי
אתשמילאוהאנשיםביםהתרוצצתי .מתל-השומרשהגיעוילדיה
ההמתנה.אולם

הנכדהואאםספקביועלההמסעדהלידשעמדלילדקראתי"יובל!"
ארוכותעליוהסתכלתיגדול.ורעשילדיםהרבהחנוכה.ימיהימיםכי .שלי

ממושךבמבטעלימסתכלשליסבאלמה .סימן-שאלהמעיןשלובמבטוהבחנתי
 ?אותימכירלאהוא ?כזה
 .סיפורליישהזההממושךהמבטעל

V 
 .בחיפהפושט-ידועםבירושליםחנותבעלעם :פגישותתיש

 .העירבמרכז ,שטח-בןברחובמצאתיבניירלחומריהחנותאת
כאילולקראתימיהרשמחותובעינייםהדלפקמאחורייצאהסוחר .

 .רבזמןראהשלאכתיק,למכרטוב,לידיד
ידיובשתיידיאתולחץ .שבאתיטובשלומי?מהשלום.עליכם .עליכםשלום
 .והחמותהרכות

כרוניבזלהתרוצץאיפואהתחלתי .אותיr,נכירהואמנייררמזשלפירורליהיהלא
 ,אליוקשרעלשיעידכלשהוסימןאחריבחיפוש ,שונותעריםארצות,פניעל

 .ולשוא
 .בחוץציציותפיארת.זקן. .מסורתיבלבושקומהנמוךאיש:שניתבוהתבוננתי

ידיאתשיחורהוא .הקדמיותשיניושביןהרווחיםאתלפנימציגחיוךכדיתוך
 .הדוארבנייןלידקצרהפגישהלוישהחנות.עלדקותכמהשאשמורממניוביקש
אחריוצעדתי .לתשובתילהקשיבבליבחיפזוןויצא .מידיחזור .דחוף .חשובמשהו

בתנועהאותופיציציות .יפורחובלכיווןבעליהרץכמעטאותווראיתיהדלתעד .
 .בוהלת'מ

היו .בחשדנותמעורבבתוההמבטנבוך.קצת .זהיריםבצעדיםבחנותהסתובבתי

החומר ,קלקרלוחותמצאתימהםבאחד .בניירחומריעםחדרוניםשניעודשם
 .הטלפוןצלצלכשלפתעומחוספסלבןאחדלוחשלקצהמוששתי .לקנותשבאתי
לומראוכלמה .אותההרמתילא .השפורפרתאתלהריםטבעיתכתגובהרצתי

אתכשהרמתי .בירושליםחדש ..מכירלאיודע,לא .זרכאןשאניולהשיב?
קורה .שליהשעוןעלוכעסתי ,חשבתילקוח,ייכנסלאשרק .הקשרניתקהשפופרת
 .זזואינונעצרשהזמןלפעמים

-קרקעי nהתבמעברנדבותשקיבץבחיפהפושט-ידעםדומהמשהופעםליקרה

 .הרצל-כלפורהרחובותבהצטלבות

/-;\, 
~~ \ 

 וגf-~ז~
 J .,,,,., ן.;:; ~
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אצללהיותבדיסקלעיראותישלחו ,לכולםאוכלדיאיובבית .אחד-עשרהבןאני
 ,ב•שטיבל•שמשעצמוהוא .מקוםהיהלאסבאשאצלאלא .שבועותכמהשליסבא

הקטןבבית-הכנסתגרוהוא ,משלודירהללא ,כריוקולחסידיקטןבית-כנסת
וישןבישלשם ,קיטוןועשהישןסדיןתלה .האדמהלתוךשוקע ,רעועצריפו .הזה
 .הספסליםאחדעל
שכראבלמשלודירהללאהואואף ,רווקאמנם .שעיהדודיאצלהייתיאצלו?לא

-והואבלילות,במיטתו,-אני .אופההיהשהואבזההטובמשפחה.אצלמיטה
 .לבדיאותםאכלתילא .לביאתששימחוטריותלחמניותבוקרכלהביא .בימים
אלאותישהגניבוהם .באכילההשתתפווהילדיםבית-יתומיםחצרבאותההיה
 .ביידישוחשבוןהיסטוריהשםלמדו .מ~ודטובשםליוהיהבית-היתומיםתוך

לעשותמהליהיהלא .משםאותיוגירשיתוםלושנתווסףתפסהמנהלשבועאחרי
 .שליסבאאתלבקרשאלךשעיהדודליאמר
אלינובאכשהיהלסבא,כי .שליסבאשהואלהיותיכוללאחשבתי, ,הזההזקן

 .ונוראגדולכבודלוחלקובביאלה-פולדסקה,שגרובניוהדודים,וכלאבאלעיירה,
וכשהוא .יבואסבא .יבואסבא:ודיברוהמשמחלאירועהתכוננוכןלפנישבועות

שנולדווהחדשיםהישניםנכדיואתלפניווהציגוהמשפחותכלהתווספובא,
 .בהיעדרו

זוכרואנימנחמקה.שלואלהנח.של .שמילהשלהילדים:אמרו .שמותקראולא
 .וקרותלחותרכותתוקעהיהשסבאהאצבעותשתיאת
הזקןוהיהודיהצריףדלתנפתחהכשלפתעאבנים,וזורקיםצועקיםהילדים iעו

ואני,מבוהלתציפוריםכלהקתהתפזרוהילדים .ירצח .ישמיד .יהרוג .משםפרץ
חבשתיהתכופפתי, .מראשיהכובענפלשקיבלתיהלחימסטירת .במקוםנותרתי

 :ואמרתיהכובעאת
 .נח)שלהבןאני(סבא, "?ינגל.נחיסב?ןא?ך"ז~ידע.

 .מכעסהמסונוורותבעיניובפקעוכחוליםסדקיםשני
 .אחריוהלכתי .לצריףונכנסהסתובבמלהללא

 .אדמהתפוחימרקשלריחמלאהיההקטןבית-הכנסת
 .שאל"רעב?"
באמיילמצופהסיר .אחדמסירהמרקאתואכלנוהתפילהשולחןבזויתישבנו
 .ציפויחלקי·שנשרואיפהשחורים'כתמיםושםופהכחול

כף-הוא .להןזקוקהיהולאלבדוחינוספות.כפותלוהיולא .אחתבכףהשתמשנו
שלי,התורכשבאלצידיאותוכופפתילהתרוקןהסירומשהחל .כף-ואנימרק,
 .המרקשגנמרעד .כמוני-והוא

ללאמבטואתוהעבירהחלוןמבדעלהציץקצתהתרומם ,הברכותאתסייםבקושי
 :ושאלוממושךארוךמבט .עליגםקח.הפס

 • .)?חנשלהבןבאמתאתת("אז?ינגל?חנםט~קץ.נ.ךסט~
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Line levels and masonry 
levels, carpenter's levels and 
surveyor's levels - levels for 
seasoned professionals and 
levels for novice Do-lt
Yourselfers. More than 25 
·types and sizes of Mepro 
levels, with high levels of 
accuracy, versatility and 
durability - at a truly 
competitive cost level. 

Mepro levels are crafted 
from profiles or castings of 
hard aluminum, precision 
machined to extremely 
fine tolerances. The barrels 
are molded of scratch
resistant acrylic of superior 
transparency and 
readability. -

Mepro will be pleased to 
send you a detailed catalog 
and current price list. 

~Jrite to: 
MEPRO TOOLS 
Kibbutz Hagoshrim, 
 N. Upper Galilee, lsrael.ם
Tel. 067-40017, 40876 
Telex: 6690 MEPRO IL. 

חברהלשאלותבשער
ותרבות

המאוחדת,הפועליםמפלגתידיעללאוריוצא'בשער"·,
למחיצותמעברוהמתענייןהמשכילבורלצינועדוהוא

נייטרלית,במהאיננו"בשערייותנועתיות.מפלגתיות
נתוניםוהצגתעניניתדיוןרמתעלמקפידהואאן

 .מדויקת.
הנוגעותבשאלותמאמריםלקרואניתןגליוןבכל

בומופיעיםולכלכלתה.ותרבותההישראליתלחברה.
הסוציאליזם,הציונות,בשאלות ·מעמיקיםדיונים
 .ושירהספרותקולנוע,תיאטרון'בינלאומיים'יחסים

העולמית,העתונותמןסקירותגםמובאותגליוןבכל.
וסיכומיחברתייםמחקריםשלאמפירייםמימצאים

העולם.ברחבישונותבבמותשהופיעוהגותדבר

 ) 1982(מרץ Sמס'בגליון
מרכז ;סיניסיפור ;מארכסיסטיתסרטיםביקורת

עיון-ורוחבשר ;תשייחדורבתיאטרוןופריפריה

לחייtככמיהה ;השלישיהעולםעל ;יאייבייבמדבר
גליתמולדוד-תל-אביבמכבי ;בקיבוץמשמעותיים

ועוד.

-לוי'שמעון ·,קרסימירוסלבחלד'אגנס :מאתמאמרים
 .ועודרוזנקיאראברהם

 :"בשער"עלחתום
ושלחגזור

,-----------------------------------------------------------------------··::::::::·~~iii ______ ן

ת11ד 1777

ביבא-לת 61016

עייסציקומצרפ(ת)"בשערייעלמנוילחתוםמבקש(ת)אני
i20 חוברות)*-6להוא(המנויבשעריי 11לפקךדתשקל

פרטישםמשפחהשם

כתובת

MEPRO 
מיקוד
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פוגלדוד

העזבון•מןשירים

• 
השמשבאהני

דמדומיםשלמתדרת •י.ננודדה T T~אי
• t T •• f : --: -• : • 

 .~ישוד ij~ל

חדשיכרעהלילהשם  ......-:· ז:-- .,

tזrך;הסךדתז-ווך

 .לר~לךך

לנגות~ל.ףז~;ה iJו:;נעד
~עךגוזtז

~ערגורם
 ,_זכ~~ך.~ל

.2.4וינה, 1914 

• 
:קל:;גים iJךללת

כלילותrכה Qלי
אבלותחרבותעל

-: TT :-•• 

 .השמשבאהני
• T T T -."" 

 27.4.1915דרוזנדורף,

שלושכ"יהראשוןה'פוגלי' .השיר
'לא-דדוי')(כבת·ידלידינוהגיע

:;גים. fו?עורים

יזריםשס~ת~ללי
שחורות,צנומות,נאצננעות

: ••• : T : : 

זקאודות, iJ~רירי:קננו

 .ק~ריםליךדרו~ם

בקרבגן

~ילנות;דקעל
לים, ?i~ן~לד'~י~י

כחלחלים
: -: -. ' 

ירפרפו.אט -:-: .. 

 :(~ד~ז:יי
 ,ראשים י~,,~~הים.סרים 9

~~שים;ר p:~לי
 .י~ל~~~ה vר

י~ה r:rחךלי-~ךשוz;וקים'
 .םי~~~זכר:~ים~ע:;נרו

 .ה~~~ ijהדבר ינ;:~עלtזך
 .עול~ים 7ז:יד;וד

~ןהז~ךת~ין

רועדשמשנאחז
:•::• T :• :• •• 

 .זדןה iJחולעלנו~ףוךסבו

~ךר ijלא'ךך
 .ןןהננוךד'לךל~ךrכק

נמות.הצפרים
 Tז•: •-

 :נוןעו~סע
~ t1 זע.יזע.ך~לידיiJ ךקופות

;אותעסה
 .... : .... ··::. . .. .ז-ובליםמישימכנסיאל

ד:זrןלומות,tקלולי .דךך Wו~גי
:p מות,חורות,שוש~ים~

געוךיםחילז-ווך
 .השמשפנירצופים

; • :•• -T ."" 

 17.8.1916וינה,

• 
 :ן~יהי

נחזפיםנשרועליכל
 • ••, : : .~ן~ T~על

מצבז-ויסבבועודוזדיםחרדים
 • :-- : T:זי ,סל~~~

~ערrכסררק.ישו
:p .ךז:ןיpזז

 :לנגיאלואמרז-וי
: T -; • :• • • 

שחורים,סתרליליהגבעהאחדרי
:-•• -• : T • • •• T ; נ• 

 .ד~~ךקוךי

 .ריצפויעמדונבר
: T --: • -

 .חדשצוהלוהלב
: -•• •• T ."" 

 24.8.1916וינה,

נבאהכלביםויללת
:• : -; • T T • • : 

נמשכת.שםחדהנבר
: T T -T -• ; ."" ."" 

 11.5.1917 ·וינה,

• 
f לiJ 9דוה~ך;~יםq ה

זק~ש ijמוללה ?i 'הtז~
 .ג;ןכל ijך .Pד'~יי ,P ~כ;(
 .ננרוחדנהז-ורעאט

- Tד:-:•-

כלילות,~ך
הראומרננתנבעכר -:-. : ... :· --

 ,םי~~ iJךך p:9;ב;ת n:;נך

זרגיהצוללים
סער. ...מלוגך :ל~

 :ןה 7tאו ,~~
 םו,:~; ה~~ ~ w ~ג"

 ."ךנ;:י.ז(עור t1ו~לךלה

רעיהז-ובנילזפה
 ?ש~ים Tהחה~ילו~~ל

:• -•• -:-T • 

rןלק, iJאו;כלעודז.ון
rןלק iJסךיש
נו~ה, jJ:דר

נבהירהחדרהארעיפהעד
 : ' T T : '',ן~ךן:~ל

רעיהז-ובנילזפה
T T • : • t T: - J 

 ?~ים rWן iJלילות iJ~ל

 4.8.1917וינה,

אוריראושונים,מכ"יהגנחים,השיריםכל *
לעברפוגל,דדושלהשנישיריוספרעםברקוב

הקיבץו·בהתאצווקמם,אהרןעבריכתהדממה,

האמודח.

• 
 ר~~ו;z;עז:;נק~ה iJ~ן

 .~ה q ~או~ןק wזג

חוריםכק.רער~לי~ין
~סה,~זק.רה '.fז-וו

 .~ישוד ijעל
ע,ריריזקיrכ

 .~ש tp,iJ~לננולט

סדושזvןהר;ג~יעל.,~
;גז.זל~ט ן~~גער
~ג;ןךם.~ךים

(1916-1918) 
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האהבהש~רתלפשר
פוגלדדושל

קומםאהרן

נבחןפוגלשלהפסימיתהעולםבהשקפתהאיזוןנקודותאתלבדדכסירןב
 'האהבה.שידתואתהילדותשידתאת :שלוחותשתיכאן

לביןשלובילדותופוגלשלהתבוננותוביןלהבדילישה~לדרתבשידת
ארד'מקררמשמשתאינהשלוילדותו .כת;דמותדדךבילדותהתברבנרתר

כללאודךהם.קטועיםה'אני'עםהשמוריםהמראותגעגועים.מחוזלאובוודאי
כ"דברדה-רשירתם nבדב-לומדאפשרבחרשירתם,קיימיםהםפוגלשלשידתו

נסר]),(הדממההמפתהמןכגץ ,) 6(שער,גמרא"כ"ניגרן ,) 5(שער,הרמהנשכחה",

(הדממהבשל"עולםשלחדישיכ"דיחואףנער])(הדממהערביים"תבשיליכ"דיח
חצוצרה;ליתתקעברדדההמרחק;"מן-ביותרהחיוביהביטויאפילואך;ינעה])
דרמההחצוצרההילדות.עולםאתלשקםכדיבראין ,) 7(שער,בהירים"ילדותשידי

העמדהובדיעבדמראששנכחד.מעולםלב,;ששדדפלאי,כאביזר
השיר,(בתחילת .יכאב"יכאב,/"וליני :הקובעתהיאהדטדוספקטיבית-האלגית

ובסופר)

גם ] ...נכהיותותמיםעודנו ) ...נמולדתי"נוף :ביאליקגורסהילדותאלבגעגועיו
(אחרנודעו"בהםרעקברתיעליהםפעמייחותם ) ...נמדבריהםכלעוטים ) ...נהרדיו
 2 :הפוכהעמדהנוקטפוגל .)גבית'רואה,ובאיןאחר

 /] ... [מאזחגביםם l!"א
 /] ... [ .ינחרועודשםאיבחיריםדרכים
פעמיי/מחם

 3נער])(הדממה ,, ...נדפוזח·כבר

הילדותמןה.הפרידאתפוגלמעמידמוקדםכשיד .סלחנירך'ציודהואפר""ניד
מי_אפרחו.//אפרוחיהןנטרפו,/או /,ו.נשחטכבד"התרנגולות :דדאסטיכניתוק
עולםאתפוגלשלדאייתו 4 .) 8שער,(בבית, ".מתהאףארהלבינה,/כבדהזקופה
גןהזהב,-תרדאינההילדות .העבדאתמנצחההורה .מאידיאליזציהנקיההילדות
בהםאיןה~לדרתזכריהחיים.תחילת :גיארמטדיתצירןנקודתאםכיהאבוד'העדן

בנבכילטבוע/מיהרנו"אכן :המהירהההתרחקותהדגשתאלאלפיכך'ניחום,
ילדותנומקרבההד/במרדדריקהעגלהבורחת"אי-בזה/ ; ) 5(שער,הימים"

ערכיותבעלאףארערכיות,חסדאלא ,מהידדקאינוהקץאלהמהלך . sסה)(הדממה,
חלזיקנה,ארבגדות,לעת ; ) 4(שער,יין"ככדימלאנו"חיים-בילדות :שלילית
"(הדממה,יצאנו../עולמנוכעמודהאץרפניעלריקים/"כדים :התרוקנותשלתהליך

הדחוקה,הילדותמןה"דהידה"אחדימגיעיםאליוהלבן",הזיקנה"היכלואףבז),
 'חוויות,צובראינומתמלא,אינוהאדםהחייםבמהלךנעורי).(עריוריק""רחבהוא

לזיקנה,מהופךבציודבוחרכשפוגלגםאךוהולך.מתרוקןאלאחכמה,בסירן,
אולםהשלילית.עדכ~רתהאתממחישכבדכמשאדימויה-הנצברתולחכמה
ה"בעדרת",געגועים.למחוזארתההופךאינולזיקנהבהשוךאההילדותשליתרונה

השערלפניפרובלמטית.היאאף ,)ב(הדממה,בינהאלוהיי'כשידנסעלהמועלית
אריתרון,מהורהאינההבערות .) 64(שער,נבערים""כילדיםעומדיםכולנוהאפל
משידיבאחדרכןמגבירה.אףואוליהחדרה,אלהמצטרףגרדםלהיפך,אלאניחום,
הנבער,ליבנואללאחור,/צופיםאנורואבחןרוח"תוך :מסכה)(ילדותנוהילדות

והצלהדווח .) 6(שער, " ...ובוכיםבחיים/תועיםאנובכירנו.//וכמעטחתמים,/
בשתיהילדותאתמציגהה"הכדה"בילדות.ההתבוננותמןלמבוגרעומדיםאינם
ממשאלהיפטרמבקששהואככל :קסמיםבמעגלמצריפוגלוהבערות.התרם :פניה

שלוילדותולגביהבערות.שללאידיאליזציהלהגיעלומניחאינופכחרנרהחכמה,
מןמהירהבתנועהכדרכההילדותאלההצצההרטרוספקטיבי.המרחקהואמכריע

רביהמניההמחזידרנעלם,מיתדמעיןהמשודדמותחהילדותאלבהמראתוהילדות.
ליצרוכדיבראיןהמסרייםהזיכרוןוהאז.השםאתמנצחיםוהעכשיוהכאןההורה.אל

 .ההורה.לגבידברלשנותארחדש,משקלשירוי
עצמו'מגרדהיציאהניכרתביותר'הבולטתבצררהכאן' . ;תנ;:נ;:בהתבוננותכןלא

מצרישאינודרמה 6'לבת,בשיריםמצרי.ההדרךקרהגמורה.האקצנטדירתמןהחריגה
ורווחןרגלכףהצגהשמש/לרננתואורך"חנני :אחרתשיריםקבוצתארשידבשרם

("רננתהקוסמיתהחגיגה :להתפעמותעדמגיעפוגללד).(הדממה ,,ארמת·יח.על
יחידאיבצירוףלהאדרה),(כדדך"יה"ועם"רדוד"הצבעעםמזומנתהשמש"),
שלך','הארדחשביה,(המשמעותהמשמעותכפלבצדממחיש,"ואודך"גםבשידתו.
אכן,בתו.אתלהדריךביכולתואבשלביטחון-"השמש")ידיעלמתוגברת

 191 1יוליוילנה,

מקרא:

מיספר(פוגל . 1923וינה,מחר,הוצאתשיריםהאפל,השערלפניפוגל,דודשער:
אליהםההתייחסותאכן .ביתיאלפא·בסדרלוארומיות, mבספרשערשיריתא
ספרמיפיעללוא , 59 ,שער , 7 ,שער-בקוץבהסידורימיספרםפיעלה-יא

העמדו).
פגיס,ד.בידיומקורותמבואבצירוףלמוקטיםהשירים,כלפוגל,דדו ;ד"פ

תשל"ח.תל·אביב,מורחבת,רביעיתמהדורההמאודח'הקיבץו
בקרובאורלראותהעומדפוגלשלהשנישיריוספרהדממה,לעבר :·הדממה
שלסימונופיעלמזוכריםערבו'שפוגלהראשון'החלק(שיריהמאוחדבקיבץו

-בסוגרייםאךישיר,בהמשךמסומניםהשניהחלקשיריא=סה.המשורר:
ובו').(עג)הדממה ,)טס(הדממה,

24 

ההכלותשאלתסייג.בליבצאצאומאוהבאבהתרככותפוגלמגלההבתעםבמפגש
 7שטיינבדג,יעקבאחד,פסימימשודדבחריפותהציגאותההביולוגית,שבהמשכיות

ריבואדרךבשיר :כמעטלמיסטיקהנתפשפוגלאדרבה,כלל.עולהאינהזרנקודה
מתקשרההולדתפלא .עבדודרדרתשלהסטרדיצרמתהיאהרכההתינוקתדורות
תחריכבר"בבשרך :האנושותימישחדאלמופלאמסעקירםתוךהאדםבריאתבפלא

וארםואביאניהחיים/כלגדותערארחיקחתעווי,/כיהברוכה,ועימך,אותי./גם
נקטע,העתידממדזרימתו.אתהזמןמשנההבתלנוכחלג).(הדממה,הראשון.,

קיומןגבולותאתלפרוץהאדםרצון Bהמררת.בשלנכתםאינןהנמשךהפדיוןופלא
כיהעתיד,אלהקבועהמהלךאינההמגמהאךהרכה,הבתבדמותכאןנאחזהמוגבל

גם("תהריחיכללאםואולילאם,הופכתשהבתעםהעבד,אלהפרך,מהלךאם
למשמעףתשואלאינופוגל 9הדאשרן).אדםשלבהמשךאיזכרדררכןאותי",

אינהלוויתוצאתשרם .הא?רשיהקיוםראשיתאלזהמסעשלהתרבותית-הרוחנית
חזרןהיפוךמשתמעאולם ;מהתרבותעריקהיצריות,פדימיטיביזם,-מצריינת
בבהירותלנסחסמכותלעצמונוטלהמשודד-האבהימים.לראשית-הימיםאחרית

 . 10 ] ••• [חיה"לאוחיוכבש:/רבעולםלךיעלע;נרך"מדמדומי :הבתשלחזרנהאת

טוהרשלאפילולומדואפשרראשית,שלאידיאלבהצגתהיאהמשתמעתהרומנטיות
המסעבדםמיתי.א-הסטודי,עבדאלהדחוק,העבדאלמועתקהאידיאלוהרמוניה.

לפגמיכתיקון'ארכפיצוי'(ולאבחווהגמורתרםשלמוצאמנקודתהואהעבדאל
בשרדהדרמטיתבצררהומחש.מהואאלאבלבד,אמרר,איכרזהמסעההורה).

'ואברת('וסבי',שגרדקטלוגישרשורבמקרםכאן, .':] ...רנואבי"אני :המסיימת
למגמתבאשדוהשערותהיסוסיםהראשון"."ואדם-נדי°דהקפיצהבאהאברתי')
שהואבקדשצ'נדראישורלבסוף,מקבלים,בעיקר),השני,הביתפי(עלהשיר

 .בשידתנומהבולטים
נהייתפדיהואהשירו 1 .הדין"מעלמא"~יכההמשתמעתהנחמה:גיהואנכרן

המסעמוטיבשלתקיפותואולם .פנטסטית-אזוטריתבתמרנהשעוצבהמסתורין'
משמערתמעניקהמרות,-ילדותהואהישיר-המהירשכיורנוהמסעפוגל'בשידת
אלוחזרה,אצלי",לגרדנסעתדודותריבוא"דדך :הבתשלהמופלאלמסעמיוחדת
בנימההזההמסעקסמיאתמפקיעאיכרפוגלמולידה.אביהעםהימים','ראשית
חיובית,ולשרןחיוביתהנחההזההשירמעמידמערכיובכלאירונית.אראלגית

גישושמהורההיאבדםפנטסטית,היאההנחהפוגל.בשידתכמרתןשמעטרת
שלהיציאההיאחשובההמופלאהחזרןפרטיבצדהמשודד.שלבעולמומשמערתי
בשדהואויהיבזולת,התבוננותכדיהשחור,מצעדושלו,הנדקיסירתמןהמשודד
 .צאצאו.עםהואגםנגאלאמותיומדל'תזרביציאהמבשדר.

לחריגהמחושבמוצאמהורההריהוכתבנית,'לבת'השיריםלמחזורמשמערתישאם
כדחינההשירכלל.נזכרתאינההבתהבאיםהשיריםבשניהאישי.הדשדושמתחומי

חיים("כדעדךארפינה'לולכנרתמנסההרובד :סמליתבפעולהכמשל'פותחחיים
בהמשך,לו.מתנכליםהקרת")("גליה~ררדיםהטבעכוחותאךעצמו,משלקטן")

מוצעת 12מעליהם,רוכביהםאתהמשליכיםהסוסים _אופייניתאנלוגיתבתמרנה
 _לרגענדלגאם .היקוםכוחותשלההתנכרותתמרנתאתהמשלימהסטיכיתהתפרצות

המצבאתהממצהאפיגדמיכהיגדלשניהרביעיהביתיתקשרהשלישי,הביתעל
 :נדידהבהתגלות ,בסירםמרצעהיחידהניחוםפתחנמנעת.הבלתיהכלייה-האנושי
הביתהכדור,המהלךבעלתזו,תימאטיתבתבנית ."] ...נלנוניתןילדאם"אשרינו
שלמיקומהבדם .") ...נהאץרלערירי"ליני :כחריגהנדמההאמצעי,השלישי,
להמעניקיםפתיטיתנבואיתעמדהעלהחגיגיתוהסתמכותהזו,דיטודיתהתפרצות

האחווהאתמשתקיםשאינםדקלאאותנוהמקיפיםהחרםכוחות :מיוחדתוקף
'לבת',הסדרהאתהמסייםהרביעי,כשידאותה.המקיימיםהםאלאהאנושית,
השתתפותשלזוועמדההיגון",לאסירי"אריההשיראתפותחתהפתיטיתהקריאה
ולאהם,משלהיגון""אסיריאפילוכולם.השירמהלכיאתמקיימתהזולתבצעד

מתוךמצבםאתהמשודדמעצבהמאסר),חייאתהיטבהכיר(ופוגלממשאסירים
הריהומקדי,מחזוראינו'לבת'כאמוד,אם,ורחמים.גודלשותפותשלתחושה
האימהמפנישנדחקהקבועה,עמדההאב,דגשחישוףתוךלבטא,לפוגלמאפשר

מוצאיה.אתלפרקים,לה,מצאהאךהקיומית,
אתבחובהצופנתכלשהי,לילדהאולבת,המופניםהאחדיםהשיריםשלבחינתם

שידודמעיןמתקייםבהםהתחומים,שניפוגל.בשידתהגדולותההפתעותאחת
לבתהשירים-שידתוכלפיאנובהתייחסותנווכןליקום,פוגלבהתייחסותמעדנות
ולעמדההשירלחומדיבאשדדקלאמיוחדת,זיקהביניהםמקיימיםהאהבה,ושידת

 .לכךמעבדהרבהאםכיחיובי'גרעיןבעלתשהיאהכללית
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הגשםכעלותשלך'נוכח :האב-הדוברדמותבבירורמופיעהשיריםבשלושה
שלהראשוניתההתייחסותאתממשיכיםאלהמא). ;מ ;לח(הדממה,ערבוכעצום

וכמצאתבהתאם,שבע,ובתששבתארבע,בתעתהוהיאביכתיי~.שגדלהלבת',האב
מהבת,הראשוןהפרידהצעראתכנראה,מצייר,שלךנוכחהשיר 13חיכוכי'.'ב"מוסד
בכמההרגשניתהסיטואציהשלמידניאיפוקמשיגפוגלבבית.איננהשכבר

הבתיםביןואףכמעט,בית,בכלפזמוכיותחזרותכוללתם-תמים,גכון ~;tא. :אמצעים
המתגעגעיםואמאאבא-פכיםכפלבעלעמדתימשחקב. ;קטנה")("אמא

-דרמטיתהסטהג. ;ל"ילדיה"-צעצועיהקטנה""אמאעצמהשהיאלילדתם,
שללראייתוגמורהבהתאמההילדה'שלצעצועיהמשכית,דמותאלהריגושהעתקת

הפוטנציהמופקעתכאן(ואףוהדובהבובהאםכיבוכים,הבת,אוההורים,לא :ילד
ציורעםנדחיתשבכוחסנטימנטליותכלכ"גידמת").הברכהבהצגתהסנטימנטלית

הנמצאיםכלאת "] ... [ובולעשחור/כלבחלון~בעדקופץ"ערבשלהחרדות
עוצמתה,במלואמופעלתבמרחק,הנמצאתהבת,ראיית : 14והצעצרעים)(ההורים
שבפתיחה.כלשהו,המתחנחןהקואת 'מכריעהבפרוטרוט,המצויירתוחרדתה,
"ויום :ניחוםשלסיכויכלמפקיעהריק",עולםאל"צרפה _,...:האבהשקפתלבסוף,

מתפישתוהשירמשתחררערב"~'וקופץלאחרו s ,_,-איכןואת /-ייחרדליום
הואשבסיוםקטנה""אמאהבת.שלהשיבהלסיכויבאשרוהןבמבנהוהןהמעגלית

ממש,מיתהכאןאיןאםגםשמלפניו.איכן""ואתבצלעומדהואאירוני-מר:
 .קטנה'.'"אמאתהיהלאשובכיהזמן,כחלוףמשמעו,

וגוברתופרידה,חיכוכי)מוסד(באותומפגשבומצוייריםהגשם,בעלותהשני,השיר
מעלהגשם"בעלות-פניומאירהטבעלכאורההאב.של .המפוכחתהראיהבו

מסווהויותר,המפותחהשני,הנוףציוראךובצליל),בתמונה(הרמוניההדשא"
אתמולידוע./לאירוקהשמיכהתחת Jדהקטון"אגם :רביהמניהמתפוררהאידילי

לשרירותטבע,כחוקכתרן,היותוהדג,שלהאוניםחוסררועד."דגממכר/דייגשלה
הבת,למצבהאנלוגיה .האגםתמוכתשלהאידיליהקפאוןאתמבטליםהדייג,

תחושתגוברתהאבבתודעתאכן,ברורה.היאמסביבתה,בטובתהשלאשהוצאה,
לגביבצערכרוכההשנייםביןהפרידהלבתו.באשרגםהשוואונדידתאי-השייכות

ואנישנותייך~כשש"את :שלולמותוכמטפורהרמצדירהחודרשהאב 'עםשניהם,
 16לשוב".כברההולך

כפראידה("תוךרחוקההבת :האבשבשיריהאלגיהואערב,בעצוםהשלישי,השיר
מעיןהיאנומך")עלייישרורקרחוצים/("כוכביםשבשנתהוההרמוניהרחוק"),
נוגה""פעמוןיגון","חוטי :הילדהשללצערהמהניחוםאוהאב,שללבמשאלת
עדותהואהאב,עםלפרקיםבהיפגשהבכייה,יומה.אתהמאפייניםהםכבד"ו"עמל
לבתבפנייתואךהאב,שלישיריםאשםרגשימצייראיכראומכםהשירלכך.כאמנה

ד~רספרבית /:אומרים"הכל :ממכרלריחוקהבאשראחריותמעליוכמסירהוא
שלך)נובחאתמאוד(מזכירהחדרותוגדושהדיבורי-התםהסגנוןאולםטוב'.'
 .הפרטשת_תחולביןהכללדעתשביןהפעראתבשמה,לכסחאולבת,להבהירמכסה

-פה"אנואורחים"רק :הדו-משמעיתהערתואתהדובר-האבמבליעבינתיים
הבתשדמותהעובדה .כאחדוהבתעצמוגבילוהפעםלמוות,אפשריתמטפורה
לאבזקוקההבתכיההתרחקות,כצדמטעימה,עיניה"ערביעצום"עדעימדכשארת

קוסמית.בהרמוניהשרויההיאהפתיחה,פיעלבשנתה,ערה.היא~רדכל
וההפלאתיתההרמוניתהראיהעודאיןבמרחקים,הנמצאתלבתו,האבשיריבשלושת

הבגיר.המשורר-האבשליחסווגםגדלה,הבתכביכול,לבת.הראשוניםהשיריםשל
רחמיםשלוקובדמותה,מובלטיםוחןיופי:קוויכלפיהנרגשתעמדהכינרתעדייןאך

היסודותאפילומביתה.אותההמרחיקיםחייםלתנאימשכקלעהעליהמשרך
משגוברתמרוככת.בצורהמוצגיםהחלופיות,ותחושתהצער-הקבועיםהפוגליים
לאלפחדיםכביטויבהקשרהמוצעתהריהיכולם,אתהבולעהכלבכבתמוכתהחרדה,
אינדיבידואלית.קיומיתכחרדהולאהילד),(פחדיכללייםמודעים,

שלה,תחושותיהלקליטתכךכלפתוחשפוגלהמשורר,אבימלבדדמות,ערדאין
המוות,אלהנהייה-התכאטיהיצרבופועםהאבאלהגעגועבעודאךהבת.כמו
"ההולךביכו,להבדילמכסהפוגל :הרחבבמשמעוהאירוס,גוברהבתבדמותהרי
אותותעליהמרעיףוהר~היקום,עםתוםשלמגעעלהשומרתלבינה,לשוב",כבר

חיבה.

 .נוספיםבשיריםפוגלאתמעסיקהקרובהאישיתמתצפית.הילדבעולםההתבוננות
והנמעןהדוברשלדרמטיזציהועושההבתאלישירהמזיקהמתנתקהמשוררברם

ובתו.האב :התשתיתנושאעלשוכרתוריאציותמוצגותכךכאחד.
המרוחקהילד'כלפיהדוברתחושותאתמציירלט)(הדממה,ינןאוליילדיהשיר

הרצוןבלעדיו,בביתהריקנותבכיכר,הילדבכי-זהבשירמוטיביםכמהמביתר.
בשירנואולם .הקודמיםהשיריםמןהםמוכרים-הפיסיהמרחקעלבאהבהלכפר

אם,להיותיכולהואלדובר,באשרהבת.הוא .והנמעןהאב,הואשהדוברלכךרמזאין
משמע, .("עליף")זכריבכיכריבהמשךגםכזכר"ילדי",-הנמעןואילו ;אבאו

אוטוביוגרפית,ישירה,מזיקהפוגלמתרחקמדעתשלאאומדעתזכר.בלשוןפעמיים
ילדיתירא,אלו 7אישית.מבחינהפחותמחייבתמקבילה,סיטואציהמעצבוהוא

 :האםדמותאתבהדגשהמציגהנמען,הוא"ילדי"בוהאחרהשירלז),(הדממה,
ובעריכתו(בכנסת)בהדפסתוהמקדיםזה,שיראמך'.'אניהיטב/בי"היחבא

האבלנושאקשוראיכרוהואיותר,מאוחרחיבורומועדערב,כעצוםאת(בהדממה)
השערשבלפנייותר,הרבהמוקדםערשלשירמאוחרתכווריאציההריהובעצםובתו.
מתמודדתשםהנערה.''שירימחדוראתהחותם ,) 32(שירישןהיכןאצלי :האפל
מתייחדתהמאוחר;בשירלמרחקיםבכו,אתאליוהמושךהנודד,האבדמותעםהאם
הם")ים.עכברשכי("רקמביתהאיום-מפחדיועליולגונןומנסההבןעםהאם

בולען",[העכברים]יוכלו"ולא-האיוםהסרתו sהיא").גשם.האצבע("רקומחץו
הבתאתלאכיאםהנמצאים,אתה"בולע"השחור''הערב-הכלבבמרטיבמתקשרת

'מוטיב _השניהמוטיב 19עצמו.בילדהנוגעהאיום,מפניהאםמרגיעהכאןעצמה.
פותחימצאכו"),לאואישלראשנו/מעלאפלליל("נמשוך'הכיסוי'אוהשמיכה'

אחדגילויהוא "] ... [ירוקהשמיכהתחתזה/קטרן"אגםאחרים.שיריםאלמוצא
 Jחייכלעלייךאפרושתיעפי,/כי"ואחר :יותרמפותחהואתרקידכיבשיר ;שלו

מפחדהבהעב/ליל"בפינת :סמריאחר,ובגלגולמב).]"(הדממה, ... [אנסךוהיטב
האהבה.בשירימתקשריםבמקרה,לאאלה,גז).(הדממה,ואת."אני /-ניסתר

 1982מרץ·מאי

פיעלראשונילאיבחוןניתכתהאהבה,שיריעםלבתהשיריםהתלכדות-דופרשיה
ואכן,כעורים'.'אהובת"אלכשירמגדירופגיסד.מח).(הדממה,הגבעעלהשיר
עימך",גדלתיעיירה/בלבב"אז :ניכררטרוספקטיבימרחקבפתיחתומציגהשיר
שיראךהילדות.מחווייתהשכיםמרחקמוצגמנו")סרו("ושנותינוסיומולקראתואף
ביתפתחעללילדה,בעצםאולנערה,ציפיהערב,כעצוםלשירבדומהמצייר,זה

שמחהליתביאיאםחניתי,/תמידחניתי,/ספרךביתפתח"על-הכיסוחספרה.
מבוגרשלאםכילאהובתו,האורבכער,ארילד,שללאתחושהמעוררקטנה",
אלקושי,ללאלהעבירו,שניתןביתדהוכלומר,הכעורים.בשמחתלהתחלקהמבקש
הריקוד''מוטיב·דהלענייןקובעאהבה.שירבאמתהריהוזאת,ועםערב.בעצוםהשיר

השמש,/מוללרקודעטיתןחום"סינר :פוגלשלהאהבהבשירתחודרדימוי-
ירוקות.אותכולותעוינייך
הנזכרבריקודזהשבשירהריקודלתמונתבקשרלעייןישכיפגיס, .דשלהערתו
 20לכת.מרחיקתמשמעותבעלתהיאנעוריעריבשיר

כעצוםלקודמו,השיראתמקשרפגיסמב).(הדממה,תרקדיכיהשירהואבוחןמקרה

הבת.אלהמופנהכשיר-לזה)זהסמוכיםהשיריםד"פבמהדורת(גסעינייךערב
וקיץ",תכלתשלוותועלייך~ילדותך~גליתוךתרקדי"כי-הריקודמוטיבאך

ארוטיתנימהעלמצביעיםהכבד",שקילרגע/אפרוק"אד-הדוברעלופעולתו
 _הכבד""השקופריקת 21לאהובה,קבועיםמאפייניםהםו"קיץ"("תכלת"סמויה
הביעהשהמשוררמשאלההיאהשוחקוה.הנערוrךמולהחכמה,אוהשנים,משא

חסותלנמענתלהעניקהדוברמבקשבהמשךאףכינה).אלוהיי,בשירבמפורש,
בלילךאנסך~והיטבחיי~כלעלייך"אפרוש :אבהיתחסותמתחוםהחורגתבצורה

כהצעתהדובר,שלולבטחונוחייולכסיוןמטונימיהלהיותיכולחיי""כלהפוחך_."
באקטהדוברשללגופומעודנתהפשטהגםלהיותיכולהואאך ;לילדהרוחניתחסות
מוטיביםבשיריש .חד-משמעיתבצורהלהכריעזהבשלבצורךאיןברםהמיני.

הוורוד .וריחה /,שמחתךבמעגלנאחזתי~יען("אךלבתלשיריםהןהמתקשרים
באירכובהדמויות,ששתידומהלאהובה.והן ,)".טעמלךאדמהאוליפי,/עדמלאתי
בונזכריםשלאמקוםכלכינראה,פוגל.שלבחזונוהכרללאמצטרפותמופלא,
לבת.המכווניםהשיריםלקבוצתידכלאחר'לשייכםאיןהאב,אוהבת,במפורש

לילהבפתיחתוזניו.מהדובר .מובהקאהבהשירהוא ) Tמ(הדממה,יחידלילההשיר
ראיתיך".לאשלמים"חיים _:,המבוזבזתהאהבהאתחושףוהואמשותף,אחד

בוקר~עדמערב 22 /.האוראתתכבינא"אל :כביכולבה,דקתלויהלעיניוהתגלותה
 .כאןדהינה . " ] ... [ביקשתיהןאותךדקדרכיי/בכלנפש.//אלנפשאודיתי/דאותך

 :לבתלהתאיםהיכולמוטיב .עיןכהרף .בונזכראהבה'שידבוודאיהואכשהשיר
 ".יוםכלעלייךלדתם 1 ,יחלכוןילדיםשם /,תיאספיזריםחייםאלושוב"ונוקר
כלעלייך"לדתםזדים"),("חייםאחרשלבחיקופוריהכאםהאהובהתצוייראפילו
ריבואדרךבשירחיכלכאםהבתלציורזיקההמקיימתגדולה,אםכעיןמציידהיום"

מתאים 23יהלכון"ילדיםשםתיאספי,/זריםחייםאלושוב"ובוקרמדו,יתירהדורות.
ביחספועליםפוגלשלרגשותיומשמע,לילדים.חינוכימוסדבאותוהבתלציורגם

הקדומה,האהובהדמותעםהבתמתמזגתגידולהעםאך .רגילהאבכאהבתלבתו
ברור.אידוטיבהקשרומציידוחודרוהואתמיד,עימדנושאהואריקודהשאת

לאב,המופנהאחד,בשיררקלנערה.הואמיוחדהריקודפוגלשלשירתוראשיתלמן
 .כאןאפילו .) 3(שער,רקד""ולבבי-זהבציודמומחשהמפעיםהילדותדכדוך

עיצובביןרציפותיוצריםבילד,ה"דיקוד"וקישורלאב,הדוברשרוחשהאהבה
הוארכהלילדההריקודייחוס .אופןבכלהאירוטי.בהקשרווהעיצובכאןהמוטיב

קלים"דרךב"שידיהאביבמתממש ) 10(שער,האביבחינהבשיר .ורצוףעקבי

 ;מעברים"באין-שמע/[ה]ניתכיםהמחולב"צליליוכןהנערות,עיניששולחות
העוקביםהסימוכין 24 .,, !לנערותהאביבקרא"הן :בסיוםגשתהמרדבקריאה ,יין.ומ

המיזוגהלכנהשינ:ןבשיראכן' .אחדבציודאחדבמקרהיצטרפונערות;-'מחול
בהותהמהבנשמתי/תצלול-נאהשחורה~"ועינך :בריקודהואלאהובתוהדוברבין .

"עתה :הנוףאלהריקודמועתקהאשלייהנטולהפכחוןבקוטב . ) 11 ,(שערותרקוד"
"ריק"העולם : ) Tנהדממה,אחת,(אחתירקד-בו"וגשםסביב/מצור'שם 1דיקעולם
ריקוד-נעוריערישבשירההרמוניה .בלבדהגשםאלאבו,הרוקדתאתשלאכיוון

בתוךהריקודתנועתשלכאידיאלידציהכןעלהיא-מי-גשם"שלולית"תוךהילדה
 .הטבע.פעולת
אייכןפוגל.שלהמוקדמיםהשיריםבאחדמצוייההריקודשלאפותיאודהמעין

 ,הוורודהצבע-אחריםמוטיביםפהנמצאיםהריקודמלבד . ) 19 16 (הקטנות
נערותאלהיאכאןהפנייהבילדות.המתקשריםהמשתאה,הדוברוכןוהכריכה,

פלוריבציוראלהנערותמציירהמשורר "?הרגלייםקלותהקטנות,"אייכן, :רכות
חבצלותמחניים,/במחולתחלתןמההשקיעה/ככריכתהוורדהנפשי"תוך 25 :נדיר

 ,מופנםבציודהמוצעריקודזהו . ) 150 ,פ"ד( "!גביעיכןהרוחנגעעת /רכות,חוורות,
הנערותפרטיו.בכלחושני-ארוטיהריהוזאתועם ,) 26הוודודה"נפשי("תוךהזוי

בתנועתם.ברוחהמותניםוגיטאטיביים,טבעכיצירילגמדי,כפאסיביותמצויירות
עדלהפליא.מעודנתהיכה 27השיריס,שיראלבמקרהלאהנסמכתהתנועה,אולם

הקשבתיהזכות/התנועותקצב"אל :עליונהבמעלההריקודאתמציגהבאשהבית
 ".נחרוועיניידומיה/חרדתתוך
או'חדות')('עגולות',לליות nגיאומטריות-תכונותלאהריקודיתלתנועהמעניקפוגל

ומניהלזכוכית.אולמים,השייכתתכונהאםכי'יפות'),('מעודנות',התרשמותיות
נהרו'.'ועיניי ] ... [הקשבתי ] ... [" :הראיהחושגביעל-מורכבהשמיעהחושוביה

מחולהמראה,לקסםהגמורההתמסרותואתפוגלמגלהמביאליקדובשאילה
כדירבמאמץדרושהפעםזוכידרמה 28בכתביו.כמותהערדשאיןהתמסדותהנערות,
בה .מצייןעברו"המחולות,שקטו"כבר :המציאותאלולחדורמהדכדוךלהתנתק
הממדכעובדה.המכוסחתמשאלה,ושמאעצמו,הדוברשלהתרגעותואתבמידה,

בכוחםאין-("אייכן?")ההדוסיוםשוב,העולההפתיחה,שלהרטרוספקטיבי
המראה.קסםאתלעמעםכדי ) 29ברפיסותם(ובעצם,

שפתעולערפלמתוך-לוסמוכיםשיריםבשנימתקשרהקטנות •אייכןהשיר
בשנתכמדקל,חוברוהשירים(שלרשתהצהובה"הקטנה,ל"דיכההמופניםהכריכה,

מאווייכהתגשמותהואצחורה""עבעל(מעופהקטנהכילדהמצויירתדינה .) 1916
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מבשר ) 151 ,פ"ד(שמלתך"לבנת"תוך :האהובהתאריהםתאריהברם , 30הילדרת)
 :בפרטיםלדקדקצררךאיןאךהאהובה.שלכאפיתט ) 12(שער,השמלות""לבנתאת

בשירהליבנה,וציורדודן",עמד"שמה-במפורשעצמוהדוברמציגהשניבשיר
-השיריםשבשני(ה"רעדה" 31פרגלשלהאהבהשירתמדימוייהואאףהאחרון,_

האוהברעדתהיאתנועותייך",אלרעדה"ונפשראחרייך",ורעדה"וצמרתי
הצהובה"הקטנה,ש"דינהבכךהואהשיריםשניביןהישירהמגעאך 32הנרגש).

בעצם .חברותיהבראשקלה","זקופה,·-בהחלקתה"דודה"אתאליהמרתקת
תנועההצחורה.העבפניעלנסיעתהשלנחרתלאכגלגול ,)"תיאד"(מעופפתהריהי

הילדה-הנערה,שלהריקודתנועתאלמצטרפתהקרח,פניעלההחלקה-הדאייהזר,
השכחה.לפגיעתומעברלזמןשמעבראימאג'לדרגתפוגלהעלהארתההאהובה,היא
שללכוחהמעברשהיא'הנצחה'האדםמשיגהאישית,התודעהבתחוםכאן'

החייםאתלשמרהמליםשלבכוחןאיןכיפוגלמראהקלילותמליםבשירהאמנות.
בחסכנותפוגלמציירהעולם,מןהואנפרדברנעורי,עריבשיראך ;"השוקקים"

הכל"שכח":בעצםמסתייגהואמראש .חייוכלעימרנושאשהואהמראהאתנדירה
חיוניותועםפוקעזההיגדאךמהן. .באחתה'את'-האהרבהואתנעוריו,עריאת-

בטחוחינה /-תרקודיעודבשבילייחפהמי-גשם/שלולית"תוך 3 ~:הדימוישל
מת."כבר

ההרסנוחרתאתחריףבעימותמציגההמראה,כתרםא 33האהרבה,שלמרתהוודאות

המעוגנתביותר,האישיתהאהבהשירתמזה.הרריטאלית-איררטיתהחיוניותואתמזה
אחרוןחיוניזכרון-השובב-התמיםהריקודאלכאןנסמכתהימים,במרחקי

 :המפתחלמלתהופכת"בשבילי"הלבן".הזיקנה"היכלאלעימונושאשהמשורר
נקודת .הזמןלפגעימעברהואקבועהאישי-האינטימיהזכרון .נפרץהשכחהמעטה
יופישלמקררפוגלמוצאהאהבהבכוח 34עצמר.הדוברהואוהתכליתהמוצא

 35 _אחרבתחוםכמותושאיןוהרמוניה

ב

אליההילדה-האהובהמיהילברראנויכוליםהאםהאחת, :שאלותשתיעתהנציג
 ?זודמותלזהותבכסיוןאמנותיתחשיבותהיש.'והשכיח ?רביםכהשיריםפוגלמכוון

בירורים .הביוגרפי-האישיהבירורבתכליתהעוסקת ,השכיחבשאלההדיוןאתנקדים
למןרבים,גלגוליםעברובמיוחד,המשורר-המחברודמותלשיר,הרקעבשאלת

גמורה,להתעלמותועדהרומנטיקאים,כתפישתובעלילותיו,ביוצריתרהתעסקות
 .הפורמליסטיםכתפישתבקורת,השליחידיכיעדבטקסטעיוןתוך

הספרותיהחומרשלטיבוכיוולק,שלבהערותיומסתכמיםזובנקודהההבדלים
"ביירון"בין .המבקרגישתאתלקבועשצריכיםהםהמסוייםהיוצרשלוטיבו

מאלפת, 36ירצרים.שלרחבהקשתיש(האובייקטיביסט)"זולא"לביןעצמו)(החושף
עלפועלתהיצירהכיומדגיש,חוזרזהמבקר :בנידוןבירקשלהשקפתוהיאכן'כמו

פעולהארתהגילויוכיהקוראים,עלינו,פועלתהיאשאיןרביםדבריםעצמוהמשורר
בידינויסייעואףהשיר,שלהמלאהפעולתואתלגלותלנריסייעיוצרועלהשירשל

חומרכאשר-לפיכך,עצמה.היצירהשללסטרוקטורהביחסיסודייםדבריםבפענוח
רכןקולרידג',יצירתהואבירקשל(המופתבידינומצויבאמןהקשוראישי-יומני

 37ממנו.להתעלםרשאיםאיננו _ומכתביו)רשימותיובקורתו,

שללכתבי-הידבנוסףיחסית,נשתמר,רבים,טלטוליםשעברלפוגל,ביחסדווקא
לאישיותוביחסרביםפרטיםמפ-ילהעברייומנוחשיבות.רבאישיחומרשירים,

וממנהסטנוב,לעיירתומווילנהמיטלטלהואבהן , 1911-1922בשניםולקורותיו
תקופותכפשוטו,ורעב,כמורה,במקצועומתענה ;לווינהעד.שונים,למקומות
בקשרמתקשרהואשלבסוףעדוגורליות,ראשונות,אהבהבחוויותמתנסה ;ארוכות
אדםבניכלפיעמדתופוגלמגלהבינתייםאילקה.הראשונה,אשתועםנישואים
האבודים,הוא,ולחייוהאנושית,להווייהביחסעמדתואתרכןורחוקים,קרובים
א 37בפרט.

בשניהםהזההיומןלביןהפירטיתיצירתוביןביותרהמשמעותייםהקישורקררי
 .ח'ולבתהלצ'אהבתו'. 2 ;והחייםהעולםאי-הבנתהאדישות,הפסימיות, . 1 :היבטים
אתלפרגלשגילוהןרבתהצ'כיביומן,לראותניתןכאן,המעסיקנרהשני,·זה,בהיבט
אתלוגילתההבתה"חטא".עולםאתבפניוחשפההאם :צדדיוכלעלהאהבהעולם

הדבריםסדרגםהואחשוב .אחרוןיוםעדהנמשכתמותנית,הבלתיהטהורה,האהבה
באהבהבעצם,פותח,היומןהראשונים.בחלקיםמרכזיתהיאהאהבהפרשת :כיומן

היחידותפרשירת·הזר,ואף .פוגלשלכעולמוכמעט,יחידי,אורמקררהמהווהזר,
האהובות,שתיסביבהןהיומן,כתיבתלזמןהקודמתמתקופההעכר,מןהמשוחזרות

-אבד רא,)?[שנגנבהקודם,היומןאחרלמלאמשים,בליפוגל,מנסהרח'.בכךצ'
הזה,היומןככלווילנה, 38 ;הווילנאי"החלקמחיי,חשובחלקמצולםהיה"כר

עדואולישנים,כמשךעימרנשאשפוגלהמיוחדתהאהבהזכררנרתפירושההחדש,
ימיר.סוף

הקדמהלאחרביומן.והמפותחהארוךשהואכקטעמתוארתהזרהאהבהפרשת
"קצת-'כותרת'וכעיןמהם,מתפרנסשפוגלהשיעורים-דירמאמענייניקצרה

תוךהעבר,~ןההרפתקהשלרצוףתיאור אב,") ... [זהבזמןשניםשתילפניזכררנרת.
ר-"ח ,"-:"זכררני'מספר'שלגלריותהערותשתי(מלכדבפרטיםגמורההשתקעות

קצרה,השוואהפוגלעררךההורה,לבסוף,!").משערלה,אזחייהיומשוניםח,-
פסימיתלמסקנהמגיעוהואבקומונה,למצברבווילנהעברוכיןמעודדת,בלתי
חרטאתלטוותארכלאימתייודעוהשדבאמצע,חיינפסקואחרד."נסרגרתי :כללית

לראשונהמופיעה,כאןכרצה,(אם 39שבררילנה".ההפסקממקרםלהתחילהלאה,חיי
בשירתו.יסודכעמדתמעמידהשפוגלהרטרוספקטיבית,התכניתפוגל,שלככתיבתו

כשלעצמוכן).הדבראיןכשירים ;ההורהאתלטובהזכורהעברמכריעכיומןברם
אינטריגותדרמתההולמיםעלילהסממנימכילוח'צ'לביןפוגלביןהאהבהסיפור
יחדחייםהם :סוערתכתאורהצ'עםהצעירפוגלמתקשרמלכתחילהתהפוכות.רכת
חראופיוסים","קטטותלאחרולבסוף,היצר,סערתאתממצהשפוגלעדשנה","חצי
כמאבקמתחילההמיוחדת,האחרת,ההתפתחותבעלילה.אחדקרזהרמביתה.בורח

אותררעד-ח'שלואהובה"מררה . rקדישיובואחד .פוגל =מוריםשניבין'מקצועי'
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מררההזה,הכפולהצירוף ".'צשלגם-אהובה-מקומראתאנישלקחתיזמן
 :חלקיםכהאיכםהגברי''חילופיאךרב.קסםבוודאיברישכאחד,ולבתלאםומאהב,
תקופהבאותה(אוליגיבורנו .מפוגלהבת.מתרחקתקדישירביץ'זה'מורהבעצת
וכאן .'צהאם,עםברירה,בליתלפיכך,מטייל.זה)לתוארפוגלהואראוילבדה

 .לאשהח'את"לישאשיתחייבפוגלעםמתנהזרצ' :חריפותהבמלואהדרמהמתגלה
רזה !אצלהפוגליישארזרבדרךשרקיודעת,צ' .?ח"ריהודיהאם;דאגתלכשתגדל"

 ".הזהלתנאיכורחיכעלהסכמתילח'ומקנאהלצ'מתאורהעוור"ואני :מרדה
פוגל,כהודאתשכלפיה,הבת,שלתורהבאהאם,כלפיפוגלשליחסומשמתקרר
(מלהמצרייכת".להיפך, ,'חעםוהפוליטיקה ) ... [לגמריאחרתפוליטיקה"התנהלה

סבךאתלצייןבאהספקהנרקם,הרגשאתלהסרותבאהספק"פוליטיקה",זו,
מתראהעזה",אהבה"שאהבתני ,'חואכן,הבת).עםהקשראתלקייםכדיהתחבולות

שאמהלמרותאחד",ביוםאחדותפעמים"ולעיתיםיום,יום"בגבינה"-.פוגל,עם
היאח'עם"הפוליטיקה"רקלאכימתברר,בקנאתה.אותה,מכהואףלה,מציקה
אחתקטנטן,מיוחד,"חדרלושוכרפוגל:מיוחדיםהםהעתכלעימההיחסים ;אחרת

לביקורימחכההריהו] ... [הרבהורעבמעט"לומדשהואותוך[אמות]",שתייםעל
כשהיאשוב,ונעלמת ] ... [הרעמצביענניאתקצתמפזרתמבקרתני,חיתהוח' .'ח

 40 .והעצבני"הקרבחדררכרוכיותה, ·אתנשמתה,אתאחריהמשאירה

רומנטי,ערטילאי,אהבהבקשרפהמדוברלאאחת:נקודהלהדגישכךכדיפירטנו_
ביןהמיוחדתהאהבהאתחיזקורקשתהפוכותיהםוממשיים,קבועיםביחסיםאלא

ת-כסמככולהפוגלשירתעלחשובההשפעהלהחיתהזראהבהכיההערכה .השניים
המשודך.שלמפורשתעדותעלאיפוא
עםכסיעתהלאחרממרחק,זרלח'גל_פושלהתייחסותו :אחדהיבטערדלבררראוי
בעקבות,לא-אםלאחר,נכתבכולוהיומןסוףסוף 41 .האב)אל(כנראהלאמריקהאמה

אתממלאהראשונהבתקופה . 1 :ביומןמצוירתהתייחסותדרגותשלרש .הזוהפרידה
 42 _,,,ח"עלגעגועיםמפרש,עצמושחראכפישמשמער,וילנה,אלגעגועיםרגשפוגל

 . 2 ;ח'עםיחסירשלובעיקרתקופה,ארתהשללשחזורהאותרמביאיםאלהגעגועים

מעודדמכתבים,בעזרתלאמריקה,נסיעתהלאחד ,'חעםהקשראתלקייםההכרח
שבגדההקטנטנה","חנהעלכועספוגלמנוגדים.מרגשותהניזונים 43לבטים,נפוגל

בביטויים,הזההקשרחשיבותאתלכאודה,מבטל,הוא 44חבריר,כלעםבר
קבלתםעםעמלבדימרוסנתשמחהמגלהוחרא 45מפעפעת,תסיסתם,ואףשריגשתם,

 :הפרשהשלהרגשי>(לאהדרמטיסיומהמשתלבזאתכלבתרך n,.46מהמכתביםשל
כלומד,שם".ומגינהמררה-"'יצחק'אחדתופששלומקומרשאתחוששפוגל
 47בהרדאה. _ליבהאתרכשעצמושחראבדדךאהובתואלמתקרבהמשועריורשו

לעצמילהודותאנימוכרח-פחדישתוכי"בתרך :פוגללתגובתבאשדספקואין
חולקתשהיאהכבודקצח)חשוד ... [עליהכועסאיני !לא)אבל ... [כעסשל)וצל ... [

;סי nרביאי-מושפע,להישאראשתדל ,אופןבכלאני ;זהליצחק-רבדיהלפי-
- 48 _,,,חאלהקודם

זאתובכלחשובהאישיותאיכה 'ח" :הגלוייםהאהבהביטוייכעדריםלאזאת,עם
ארתהאניאוהב .שבהדהודיחשובחלק-עודמקדישוהריני-.לההקדשתי
עםעימה,בעתידחדימצטיירים-אודותיהעלחושבכשאני ) ... [עליהומתגעגע
 :שלםקטעלאהובתופוגלמקדישיותרמאוחרחודשיםשעבה 49ביחד".הקטנטנה

צעיר-בחרדהרחבבעולםמתגלגל !חהתה,נשמה.בהשישמלה ;.גדולהמלה"חנה.
לליהאפלתבעשתולפרקים,-,נעימהילדהקטנה,ילדהמקננתנשמתוובפינתזקן
וקטע soהררילנאי".נאותרחלוםערדאחלוםאםיודעהשד ) ...[מאידהמהילההיא

 :בווינההכירו'שלאויופיבבדידרתר'סיפוקשמצאביומנוכותבפוגל :שלישי
ותמרנהמח',מכתבאךליתן".מתחילהרינהגםפשוט.משתכחת.זר,עלובה"ווילנה,

גםשנה.חצישלשתיקהאחרמח' "מכתבקיבלתייום"אותר :הכלמשניםשלה,
שלאחירם,נאותרביומנופוגלכותברחוקותלעיתיםרקנפשי".נסתערהתמרנה.
ת'אפתאוםבעצמומגלהפוגלבהרבה".ארבמקצתשאהבתיה"נדאה :אחדברצף

זר,!שנאה:"אליתפתלהבתאליחסראתמבדילרקחראבכךאךלצ',הברשנהתאורתו
שרבועכשיולא.רביןשהרזהביןאהב.ארתהאבלעתיקים.והרבדיםלכאורה.

מנסההואולשוואכשנאה,נתחפשהרקתאורתו :עצמוחושףפדגל 51 .פוליטיקה"
הגדלוה,אהבתוליבןזרתאורתוביןהיאהמכערתההבחנהבםרבעדה.לעצור

 ;לח,-חניה~חנה-הילדה-הקטנטנההנמשכת,

נ zננ-מס'ח,עתון



מהיודעואיניעצמילידימסרני"המזל-קשהבשעמוםשוקע:פוגלהפרשהסוף . 3
מכתבהמגיע]",ואז ... [יקיצהובלילישון]רק ... [מהבילעשותרצוןואיןבי,לעשות
(אכן,השבתי"ואניכמובן.קרירלה.ששלחתיתמונתיעל"תשובה ,'חשלהאחרון

יכולהזההקשראיןבלבדמכתביםפיעלאך .) 52הזההקשראתהמנתקהואפוגללא
 ".חדרלא .הרגילרוחיבמצבמהפכהחולללאהמכתב"אבל :להתקייםעוד

ומפטפטשיכור"עם"מתרועעלגמרי,הבודדופוגל,תוכפים,"וכאב""אדישות"
 :הבאבקטעהואהסיוםאקורד 53עצמי".מפנילברוחיכול"איניאלהבכלאךעימו,
וחייה.ומאורעותיהווילנהעםממני.ומשתכחתהולכתורוסיהמכתבים.מקבל"איני
יהאעולם]עד ... [הכהרובלישםבלימה.לי"חסר :עולמיתאבירהזוהיהזמן".גרם
עםהקשרפוגל.שלבחייו,ושמאביומנו,אורקרןעודאיןמעתה 54עולם,,:עדחסר,
 ss :לאוהבהמבליאשההנושאאדםשלכמעט.כפויקשרהוא(הראשונה)אשתו

ה'נחשים',שלזהנגרןזהה,דימויברם '.חלביןפוגלביןהקשראתבפירוטביררנו
ביאליק,שלבאגרותיולהראותשאפשרכפיאו 56קולרידג,,עלבדיונובירקשמצא

בקשרה'ריקוד'אתאחתפעםמזכירפוגל "היהאילוהיצגנו.לאעדיין 57ובשירתו,
שלכינוייהפיעלהיאבינתייםהיחידה,הזיקהא 57בוודאות.מתבררהקשרהיהלח',
שחים-בתאלאזוח'חיתהלאסוףסוף :ו"הקטנטנה""הילדה"-ביומןח'אותה
זהו 58ישיך_בקשרהיוופוגלשהיאבשעהלשלוש-עשרה,קרובהיותרול:לעשרה,
מספיק,קשרזהאיןאךבשירים,הנרקמתהילדה-האהובהלדמותמסוייםקישור
 .חותך.

הקטעלבין ) 18(שער,יושבחחינךהשירביןבהיקשנמצאתהמתאימהההוכחה
-הדבריםת_עלילאתביומןפוגלפירטלכןקודם[תרע"ג].חשווןכ'מיוםביומן
מפגש Iיחידהסיטואציהמציירפוגלכאן ;ח'ובתהצ'האםעםהתקשרותודבררן

 :מיוחדתחשיבותלקטעמקנהעצמוהפירוטדומה, '.חלביןבינוהעבר""בחורף

היומן

 ) ... [הילדה.)נכנסת ... [עששיתי.אתאנימדליק
אני ) ... [ושותקת.-בחשאי-יושבתהילדה
)אנו ... [ :בחשאילדברומתחילהילדהאלפונה

ועלכההאורבחדרומתלחשים.מתלחשים
שבשערותראשיצלמתנועעשלימיניהכותל

בקולהילדהלי ,ומספרתהילדה.וצלארוכות,
מצבהעלחשאיתהילדהומקוננת ...חשאי
שומעואני-הכותלעלאיטיותמתנועעוצלה
צערמביעבחדרוהכל ) ... [ליניאתלוחץוצער
והזכוכיתהכהההאור :הכל-ונעיםאילם

 ) ... [וצלליהןהשותקותהנפשות ) ... [המעשנת
 59 ...ויושביםיושביםאנוככה

השיר

:די,~לי;זק;נהה~ך
 .קפו.~ךלוליבו~ל

נכה,הפר

 .סלוו~;נר א~; רנ;ק:·.·סאזpר

:ךtזב,ל~נו
נשבה,נוגים

סרב.ם wii .~ילדים·

:דיי~לי;זf;נהה~ך
 .קפו~ךלו~ללינו

# 

לידזהיושביםכשהםהשנייםמצוייריםבשניהם :ברורהואהקטעיםשניביןהתואם
שלכמעט,המשתקתהנוגה,לאווירההתמסרותתוךאירוטי,מתחללאזה,

השנייםביןאםכיל'את',ה'אני'ביןאינוקיים,שהואבמידההעימות,"הצללים".
המעלז'!הרב",ענשם"כילדים-בשירהדופןיוצאתההשוואהאותם.האופףלבין

הדובר-הבוגרביןמשותףמכנהיוצרתפוגל,בשירתנדירשהואמסורתיילדותדימוי
הכחולה-"במגבעתההיומןפיעלמגיעהאכן(זוהצעירההילדהלבין(המשורר)

דיבורהנזכרביומןחתלמידתית").ובשמלתההקצרה,האדוםסודרהבצווארוןכהה,
'דיבור'עלמוותרהשיר ;כךאחרביניהםהשתיקהוהתגברותתחילה,הילדה,של

 60שביומן.הקטעשלהסיוםרגעאתכביכול,מצייר,והואהדמויות,אחתשלכלשהו

באמצעיםיוצרשהואהאווירהמןרקלאנובעתשביומןהקטעשלהליריתאיכותו
ביטוייםשלבהתגברותצער,שלרגשייםבביטוייםבדימויים,מפורטים,מטונימיים

כמדומה, Iכאןהמופיעהשחור","הלילהוכגון"בחשאי", :(כגוןספציפייםפוגליים
 ] ... [("שבתיפותחמשפטלאחרכתוב,:הקטעהדקדוקיבארגוןגםאםנילראשונה),
אנונכהאבהית.באהבהעליהמביטואני ] ... [אני"מדליק :בהווהכולולמעוני"),

אתפוגלמקרבביומן,מעצבושפוגלביותרהאינטימיזה,בזכרוןויושבים.:."יושבים
ח' :ספקעודאיןמעתה 61דרמטי.בהווהעיצובהידיעלאותהומחייההעברתמונת

שלו.האהבהשיריאתפוגלמכווןאליההדמותהיא

ג

אםפוגל.שלהאהבהשיריהערכתאתפיהעללהפוךנדיבוישהאהובהדמותזיהוי
עמדהמהםשמשתמעתכתוביםהרבההרכה,הילדהדמותבעיקרהיאהנמענת
אהבהביטויילהיותהופכיםכיום,מובנת,בלתיאףואוליגבריתבלתינכנעת,

תיגעךאאצבעיגםשחור?//ולבושיהבהיריםחדרייך~אלאבוא"אינה :מיוחדים
כגישושהריהו ,'חמעיןלילדההמופנהלמשל, ,) 12(שער,הדנים"ציצייךצנועה/
אותההיאהנמענתאם .התבגרותהבראשיזרשהיאנערהדמותלקראתלהפליאמעודן

 ,) 13(שער,הצחור"הבתולי,בחלומךאתרקםבנומך~"אולםכגוןביטוימתבהר ,'ח
לאבלומה.רגישותלביןנוע;תאירוטיותביןהמתנודדתהדהויה,הגישהוכן

לאהובהונכוןרגישיחסאםכימוסרית,צדקנותלאובוודאי Iכאןנושנהרומנטיות
מציעבו Iאראךאיכה,בשירהחדשההקריאהתהיהפחותלאפורהמסויימת.
רעיה,/אראך,"איכה-האהובהשלבצערההשתתפותואתבפתיחה,המשורר,
הילדה"ומקוננת-ביומן ;ירעד?"לאוליניהיגון,/סערותתוךבודדה/עומדה
יכולותהיגון""סערותואם 62ליבי'.'אתלוחץרצעושומע]ואני ... [מצבהעלחשאית
 :בסיוםהמשוררשלהניחוםלהצעתביחסכןלאכלשהו,אחר,ממקורגםלנבוע
ילדותערפלי/תוךהלילות./ביןאנחגךואט 63חחולמחידךואתתאחז!/ידי"קומי

 . ) 1 7 1(שער ,, .התפילהביתאלאביובחניכהחווריםו

לאהובתו,הדובריחסלהמחשתאבי", 'כחני"כה-לבדוהזההשירשלבהקשרו
באהבהעליהמביט"ואני-היומןמאירזובנקודה .ומלאכותיכשרירותינראה

הואהאבהיהגילויהרכה,אהובתווח',פוגלביחסיצפוי:בלתיהיבטאבהית",

בירק),שטבעכמטבע"המשוואה",(אוהמשווההדימוישוב,לנו,נמצאכאןאותנטי.
משמעויותגילויתוךהאמנותית,יצירתואלהמשוררשלהאישייםהכתביםביחוס

נעלמות.

חלילהגעגועיביןהשירמתבררים.הםאףלילדה-ה~הובההשיריםעםאחריםקשרים
כשנה ,-1914בנכתב 64בדרחנדורף,פוגלשלמעצרומתקופתדלעיל), , 13(שער,
נזכרתאינהחשובהנשייתדמותשום .'חעםהאחרוניםהמכתביםחילופיאחרי

לאואתאיחבא/נעורים/דבררן"בצל _בשירהרטרוספקטיביתוהעמדה 65בינתיים,
השיריםביןקישוריםוכן .ביומןהעיוןמןלנוהמוכריםהפרטיםאתהולמתתדאיבי",
לאהגבעה"ואל-הקרחעלמחליקהדינההכריכהשפתעלבשיר :עצמם

המודגשיםהביטוייםארבעת לכ'.'] ... [חוורוורחלוםתוךדודךועוקדשמההיבטת.//
דומם/ליאעמודוקמחןבוב'ז"בדמות :חלילהגעגועיביןבשירדומהבריכוזמצויים

יותרבוודאיהםהנושאבאותוקישוריםארבעההחולם'.'החוור'שדךגבעתעל
ההשוואהמשורר.לכלהמיוחדהכללי,הדימוייםמאוצרכלשהוצירוףמאשר

הגדולהאהבתואםכיבעלמא,רכהנערהאינההצהובה"הקטנה,"דינהנימלמדת,
 66 .מסוייםבגלגולפוגל,של

אתפוגלמחליףהימיםברבותעתה.מתבררותיותרמורכבותתבניותגם:יייתכן
 :בפשטותגורסהואפעםאביו.כאלאליהמתייחסוהואהאהובה,בתפקידתפקידו
זההבדימוינוקטהואאחרותופעמים 67[אשכנזית]),יד(הדממה,אבי"עיני"עוינייך

פעם"עודהלבינה"ידו-הימיםבמשבריהטובעהאבציור :והאהובההאבלגבי
אליפטידימוי-בז)(הדממה,ונמו"הלבינו"וידייךאתמיידמז:יר ,) 48(שער,
- ) 3(שער,לרגליך"חייכלאסוך"מתיהנסךטקסואילו ;בהקשרוביותרמפתיע

האבלגביהערצהשל:ג'סטהמוצע ,) 9(שער,לרגלייך"נמסכיםהאפלים/"חיי
המוקדמיםמןהם ,) 1-3(שיריםשערשבפתחהאבשיריאכן, 68כאחד.והאהובה

לדימוייםהאימה.אללאפוגלנפתחיצירתובראשית .) 1917(מרץ-דצמבר

ביותר.הרחבבמשמעוהאירוסאחד,נפשישורשולאהובהלאבבשיריםהמשותפים

באשרהגבע,עלבשירגםיוכרובפרט,האהובהדמותוזיהויביומן,העיוןפירות
 .נפייכול,חניתי"ספרךביתפתח"עללאהובה.ייחודי:דימויה'ריקוד'לייחוס

שלח',לבושהפרטיבציורביומן,וחינההמשורר.שלבתואלגםלהתיישםשהראינו,
פתחעלהציפיהחתלמידתית'.'הקצרה,"שמלתהאתהמשוררמצייןפוגל,אלבבואה

ציפיתאוהחינוכי"),("במוסדלבתופוגל-האבציפיתלהיותאיפואיכולההספרבית
 ,'חהאהובההדמויות,שתישלהאירכובתחושתהרכה.אהובתולח:פוגל-המאהב

השירבראשיתהמוצע Iהרטרוספקטיביהממדזאת,עם .נוסףחיזוקלהמוצאתוהבת,
המאפייןכדימויהריקודהצטרפותואילולבת,מ~שרלאהובהיותרמתאיםובסופו,

 '.חלטובתהכףאתכמדומה,מכריעה,ה'את'את
"במחולות :בוגרתאשהלדמותהעדינההנשייתהדמותמןהריקודמועתקאחתפעם
אחדהואמורא":בדתפראיתמנגינהשחורה,/מנגינהלינגנו //!המלכהאתאצא

בראוותנותו Iובתמונותיובמקצבוסוער-מעודופוגלשכתבהסועריםהשירים
 :נטוסותאאירוסשלזימונםובדרךבנגינה)וליוויו .לריקודבהכנותה'אתם'(שיתוף

המתגריםהצלליםריקודדרך-המוות"לקראתהמלכה/אלאצא"במחולותלמן
 171 ,פ"ד( "---נופליםנופלים,]והיבנו ... [אדא/אסער,המלכה ת~"ועד-

המיני,באקטחושיםכשכרוןהיאבסיוםזונפילה .)] 5.7.1918וינה,מוקדם:נשיר
הר:ה,האהובהלדמותככולורובוהמוקדשהריקוד,דימויהקבר.אלוכמעידה.

האחדבקצה :להשלמתוקוטבייםאובייקטיםיבקצותיו Iלומוצאיקעודןברט-רוספקט
מחולהאחרובקצה ,) 3(שער,טהורהילדותכשמחתהאב,לנוכח-רקד""ולבבי
ל"נפילתם".עדמתאחדיםואהובתוהדוברבוסייג,כלפוץר .פראי

איןהנערה.'ב'שירינוגעתפוגלשלהאהבהבשיריה'את'מזיהויאחרונההסתעפות
שהמחברככלכולה.ובשירתנופוגל,בשירתמיוחדתהיא 69ןךשיריםקבוצתניספק,
בעלותדמויותבעיצובאמפתיבמאמץוברומןבדרמההאפית,בשירהייב_מתח

התצפיתהיאנדירה~המינים,ומשנישונותחברתיותמשכבותמנוגדות,תכונות

בפרוזהמינו.אתמחליףכדמות,בגלגולוהמחבר,בהראשון,בגוףהאישית
בגוףואפילודומיננטית,נשייתתצפיתעיצובשלארוכהמסורתישנההמודרנית

שלשליומיכאלעגנוןשלימיהבדמיועדטולסטוי,שלהמשפחהאושר(למןראשון
היאכדוברת,נערההמציגמשורר _זותופעההלירית,בשירהאך 70עוז),עמוס
היכרתוויבעלתשהיא Iגדולהשיריםקבוצתמציעפוגלוחינה 7ו.ביותרנדירה

ב'פאםהאוהבתהנערה(גלגולפנימיתהתפתחותוכן~רונים)דמויות,(מטפוריקה,
בהתבגרותההנערה _הזההשיריםמחזורגיבורתא 71לה.המיוחדיםובאם),פטאל',
המיוחדהאמפתיהמאמץביומן.כהצטיירותה ,'חשלדמותהאתבאיפיונההולמת
נערה-המחזורגיבורתעםפוגללשחיתהקרובהבהיכרותמוסברפוגלכאןשעשה
כשהואלסובייקט,לאהבתו,האובייקטאתהופךהמשוררהאהבה.תשוקותבהבהנץ
הנודדבדמותהמרוחק,לאהובהופךהגבריים,האהבהבשיריהדובר 'עצמו,

הערי:הטעםגםמתבררבכךבשירתו).כמעטהיחידההבלדיסטית(הדמותבמרחקים
לשיריתשובהמעיןמהווההנערה''שיריקבוצת :האפלהשערלפניהשיריםספרשל

אומנםנכתבים,השיריםלפוגל.::ביכול,משיבה,ח' :לההקודמיםהגבריים,האהבה
מערכות.בשתימוצגיםהםבספראך .בבדבד

המהות :אפיקיםבשניפוגלבידימעוצבתהאהבהאי-הגשמתחווייתכינראה,
-מראשהמוותרהמעודן,הגעגוע ;הנערהשיריאלמועתקתושנית nהאירוטית-ה

שמעברלילדהלאהבהסיכויאיןכיובדיעבד,בשנים,רכהכההנערהבהיות
מקורהוגל, pלכךכלהמיוחדתהאליפטית,התבניתלגבר.מיוחדזהרגשלאוקיינוס,

ביטויהאתמוצאתאינההנערהאהבתכיהרגשה,ישאםגםהאהבה.בשירתהוא

הניתוקחווייתדידולגביאחרת.'קראה'פוגלכיייתכןהאליפטית,בתבניתהמושלםי
אתהולמתהאליפטיתוהתבניתהיבטים,בשניאחת,הווייהחינההנערהושלשלו

גםוכרונולוגית,מטפורית-האהבהלשירימשמצטרפיםשווה.במידהשניהם
לפניעודהייחודייםלהישגיהומגיעההאליפטיתהתבניתמשתכללתלאב,השירים

וחוסרהמוותובציוריהרטרוספקטיביתהעמדהבעיצוב 72והמוות.האימהשירי
האהבהבשיריהואכאמור,מקורה,אולםשלה,הפוטנציאלנתמצההפשר

דרכובראשיתכימראה,אליהםהאב''שיריהצטרפותכנשיים.גברייםהראשונים,
 ;לאוהבההנערה ;לנערההדובר :אפיקיםבשלושההאהבהרגשאתפוגלמעצב
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שלוחות:שתיבעלנוסף,אפיקכאמור,נוצר,המאוחרתבשירהלאביו.הדובר
שנים.שלממרחקהרכה,לאהובתווהדובר-הבוגרלבתו,הדובר-האב

ד

שלבמינוהמשוררמפתיענוהנערה'ב'שירי :מיוחדתהיאפוגלשלהאהבהשירת
מעליםזאת,לעומתהגבריים,האהבהבשירי ;התבגרותהבראשיתנערה-הדובר

סיפוקועלרקבאלאבכךאחת.דמותהיכןהשתייםכישמתבררעדהנמעתנ.אתהוא
ביומנורבותכהפוגלכתבאודותיה ,'חהיאהאהרבה,זהותגילוי-הסקרניהיצר

 :אחדמשורשכולםהיונקיםהאהבה,שיריאלחדשההתייחסותנוצרתאםכיהעברי,
פועלאםכיהמשורר'חולשתכביכול'יאינןהגברייםהשיריםשלורפיסותםעדינותם

 ;המסויימת)הנמעכתאלהדוברעמדת :(קרישבשירהדרמטיתהסיטואציהשליוצא
נתוניהםפיעלובראשונהבראשלכוחכםשישככלהנערה,שלהאהבהשיריואילו

(וכלבמרחקיםהנודדלאהובהמבגירהנערהשלאירוטייםגעגועים-הגלויים
ועדפינקרפלדאנדהגולדברג,לאהרחל,-משורדותשלאהבהשיריעםהשוואה

מעצבים,אלהערה'.ב'שיריפוגל),לרעתתמידאינהורלך,ויונהרביקוביץדליה
הצטרפות .ליםשמעברמאהובתועצמופוגלשלהניתוקחווייתאתהיוצרות,בהיפוך

עלמצביעההריהיהאירוס,מושגאתמרחיבהשהיאעםהאהבה,לשיריהאבשירי
לזולתהתייחסותואתמעצבאםכילפסימיות,מתמסראינופוגלשבהיצירהתקופת

עםיותר,מאוחרבשלבמחודשתדחיפהמקבלזהירה.יצקווכבן.כאהובכמאהב,-
למיסטיותעדמגיעהוא :מגדרוהאבפוגליוצאלההנועדיםבשיריםהבת.הולדת
יצריותלאשההמכוונים(בשיריםהכליוןמאימתעצמו,ואתהבת,אתלגאולבכסיון

ובצדשבו,האבאהבתבירורתוךוחינה,בזה).זהכרוכיםותאנטוסאירוסואבדון'

ית.האישהזיקהגבולותאתהפורצתהומניסטיתלראיהפוגלנפתחהמיסטי,הפתרון
בשירתשכיחיםביטוייםאינםהיגון"לאסיריו"אויההאץר"לערירי"ליני :האנוכית

כי ,)'תבל'שיריםכמחזורמצטרפיםאינם(אפילובמקומםממחישיםהם .פוגל
בנישארלסבלותפקוחמבטוכשאריבתוזוותהאבזולת,להתבוננותפוגלכשנפתח
א 72האדם.

שהואהילדה,שלריקודה-ייחודימוטיבפוגלמעלההמאוחריםהאהבהבשירי
דמותעםהבתדמותהתמזגותכיי~תכן .הזמןפגעישמעלסמלית,פעולהאודימוי,

שבשיריםהריקוד,דימויהתגבשות :להיפרואולי ;שגרמההיאהרכה .האהובה
אתהמאפשרהואאישית,בלתיבהתייחסותמופיעהואהקטנות) •(אייכןהראשונים
ההכרעהמב)(הדממה,תרקדיכיבשיראכן,האהובה.דמותעםהבתדמותהתמזגות

-בטבעריקודה :לאהובההואמיוחדהריקודמוטיבבעיקרוברם 73 .קלהאיכה
 .סגוליזכרוןמהווהוקיץ",תכלת"בשלוותאוגשם"מישלולית"תוךהשמש","מול
הואהאידיאלייםבקוויו .האהבהאובייקטאתרקמאפייןאינוזהמ~טיבזאת,עם

הזולתאלחריגהידיעללא-הקיומיתהאימהמןפוגלשלהשתחררותואתמסמן
 .בפרטוהזכרוןהתודעה,שלהגואלבכוחה·הכרתופיעלאםכיבאהבה),זה(ויהי
בעצםטראגיולפיכךסובסטכטיביבלתיודהוי,קלושרקאינוהרטרוספקטיביושר.חב

ממנוולברואדימוילולברוריכולהואלשחזור.שמעברסגולהבעלאםכימהותו,
 •תשיגו.לאהזמןשידמיתוס,ארסמל,

 :הערות
 ." 77"עתרןשלהקרובכגלירןשיופיעהשיריםמפתחר'ואחרים,אלה,שיריםמרעדיעל .ו
לפני'רואה),ובאיןאחראחרעם ] 7 .נשערשותקערב(השוואתכנידוןלרזצ.שלהערותיור' . 2

 .א, 221 , 1964ככ,מולדהאפל:השער
שלך,(ברבהאינך"ואת- 1ייחרזליום"רירם :ר'פוגל.עלביאליקלהשפעתאחדיםסימניםיש . 3 ·

 ;ג><ביתת"_,ליל,ימים,,מם"וחורז =רואהובאידאח,אחרפעת rכההואגםלח>.הדממה.
"וכמצהלות :דברסירםאתמזכיר ) 67(שע.ר,בצהלה"מפחדכולנו /,לנצחפתוחהשחור"בררנו
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 .~ך~הל"אגםל~ךסק, ~רכז?"~
לחלומותי'דומהוהואאפשר

--:- ...tולומו'~כיף' qל

שרצינו,למהשפרצה,-למה
: -:• • : :• : .-:• T • 

~ך~דו,לי~יןן;נרה, Jךן iסךף-
עזקנו,הגץ~זק.ר ן~~הוא

ש."רש, קי~~~ל"א~די,ך~אלא
 זז:w ~~r~~דר n~דדק
:קוכך~ה'נגו

~הו:;ני.

טרקאןפדראה

 ,,ך-אתהיך_אחהשומר''יצחק,

טוקאןפדואה oעפגישהאו

בביירות. 1968בקיץשהופיעהנעלוה"הדלת~'לפני :הספר .מתוך

 'גשםשללילה

ל~י ף~~ה~זכדו~
;זק.ם. ci~לילות

;נע.~ים~~שכזכדו~.
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שוןג~ת י~~כ~רוךדורד~ל.יסם~ע,די
;:זחזק.ך~תו.ץר 9~חו~ם

וז-ותיצבועומדתאלי
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 .ע.יגימולקו~סם
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~ק"סאזג~חו.רינו:;בלות~.דלה,~לננוךקות .ת iנו~צע.יגיסם~תרו~ח
ק Jח"~ל-~ך~ה fוע,~ים 9 ז:;::זל;נכותת jZלך~י תך,?ז~~
מותאי .יבואול"אחםאבלשזפיחלות.שלחםלעינים
 "", T •• T t • T-: ,סס~:;ך•גודל•ם;.עק. •·½ו;

שו~~יםסע.~ים
~זכףוס~זק.םזכור.רףרוז:ז~ת

~ז;וזן םpז~ז:;

iJ ז;וזן~זק.ם~

 198%מרץ-מאי

נעיםהיהכן,:בחןהמספרתטוקאןפדואהת.אלשכוחאפשר'אםה
אחדיום .יפהבקיבוץ?נולדתאתגם .במשמר-העמקבכטובעם

 . ,, .שלךבקיבוץגםאבקרי
בגדה ·המיוחסותהמשפחותלאחתהמשתייכתמשוררת .

שיריה,אתאהב.ופניהאתקיבלעבדול-נאצרשגמלמשוררתהמערבית.
אירח-דיירמשה-היוםעפרשוכןהואשאף ,דאזשלנוהביטחוןששר-

מליוןבעדשנמסרוהעתיקותבין ,בצהלהלמכירהעתההעומדבביתואותה
 .ישראללמוזיאוןדולר

מיבבירות,אוניברסיטהבשכם,ותיכונייסודיכייסחניכתטוקאן,פדואה

הקלאסיקהרובמצויהה.שבספרייתמי ,באוקספורדשניםשלוששלמדה
קפוטה,טרומןציכוב,דוסטוייבסקי,קפקא,מאן,תומס-הספרותית

עדכתבהקאזאנצאקיס,מילד,ארתורסארטר,פולזיאןסאגן,פרנסואה
ביתהמרפסתעלנושןמפגשבאותוליסיפרה-ליריתשירהבעיקר 1967

בפניהלזהותוקלושקט,נמוךקולהבשכם.גרניוםשיחי.המכוסה .
 :קשיםלמצבי-רוחהנטייהאתובאישיותה

בלאאחדכל iונפוצבביירותיצאושונים)קבצים(ארבעההלירייםספריה
שירהלכתובחדלה 67אחרי .הערביתדוברבעולםטפסים-20,000מפחות

עליהכעסהכמהזוכרלאמי .פוליטייםשיריםלכתובוהחלהאישית
שלמרכזיתכתבתעתבאותהשחיתהכהן,גאולה ~תקן"עלהיינביאה
להלהגיש.מבקשתמשכםהמשוררתכי,בעתוןאזפרסמההיא ?"מעריב"
גאולהאמךת?"יימי.התםלשאלתבוקר.לארוחrיצה"לחיילישלכבדים
מופיעשפהבאיזומעריב?אישה?אוגברזההאם .זהמימושגליאיוכהן?

כולם?אתלזכוראפשראיך ..אליבאיםעתונאיםהרבהכל-כךהזה?העתון
היוםכמוחגיגיתארוחהאוכלתעכ"פאנילא.אולהלהאמיןרשאיתאת ,

בעיקרבות,ומורכצנועותשליהארוחותכללבדרךרחוקות.לעתיםרק
ומירקות.מפירות

 ...את.צילמתיגםרבות.שאלותיוםבאותוטוקאןפדואהאתשאלתי
לידידיעמםבאתיהתצלומים,אתחתי"שפיתלאחרמשכם.המשוררת

ולתנייךלספרותמורישהיהשלו,מרדכיליאומרוהנהשלו.ומרדכיריקה
דומההיאהלאדבורה,יתכןזהאיד-שב"בית-ירחייהתיכוןבביה"ס
 . !לנעמי?

ומדריכתישלו,ומרדכיריקהידידתהכינרת.בתשמר.נעמישאלתי,נעמי,
בעובדהנכירלאמתיעד ?חקלאיתוכוןאותובמקהלת-בעוונותי-

המרכזיבית-החוליםוביןטוקאןפדואהנולדהבהשכםביןשהמרחק .
שפיר-נעמי-המשוררתבתהאתשפריו-ספיררבקהילדהבושבעפולה,

מתיעדכיום.אףעונההייתיוכךאז,עניתי-מבוטל?מרחקחיכושמר,
אחיוישמעאלהאיןישראל?ואת.ישמעאלאתלהכילארץ-ישראלתוכללא

 ?יצחקיי"עקדתשירהאתשמרנעמיכתבהעליויצחק,שלהחורג
מרצהלשםהגיעה"בר-אילן",באוניברסיטתללימודיהראשונהבשנה
הזמן ·מושגעלשיעוריהאתשמעתישנהמשך .אמאדו-לויאליענהבשם
לינתנהלשלום,לברכהניגשתיכאשרשנה,אותהבסוףברגסון.אצל

 :צרפתיספר /אמאדו-לויאליענה.רופסור.פ
lsaac gardien de son frere?" "Sentier" Privat Eliane Amado Levi Valensi " 

יצחק?".הואאחיו"השנמר :ובעברית-

תרגמתימשיריהשנייםאשרטוקאןפדואהעלדיברנושבעצםאלא
 •זו.·במהקוראילפנילהביאםשמחהואניעמה,הפגיהשבעקבות

 ,ד.ה.

,,, 
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ואתגר-מצוקה.
קובנואבא

קובנואבא

כפולההיוםוהיאהחמרית,מןקשההרוחניתשהמצוקהמודעאני
 .כיומכופלת,

 1מיליונר ·לא~-קיבוץאישלהיותקשזי

 ,חב"דלא-יהודילהיותקשה
מגוש-אמונים,ולא-ציוני .להיותקשה
 .אלהכלואני ...פרטיגורוללא'-אדם.להיותוקשה
אלאושותק,משיחהאיששבה , rשילכתיבתהזמנהזושאיןוכיוון

אתיתלכוואם .ל!ירווחואולישאוכלככלאדברבפרהסיה'לד;ןרעת
 .האתגרלמבואותגםנדר'בלינגיע,בהקשבה

זיוםשאלת •
הזגורבר-המצווהלמחרתנאמר , 13בגילנשאלהייתיאילומרחוק.נתחילנ

אתכבד :משיבלוודאיוקרובבעינימפלבל-הייזגי ?תרבותמהישלי, .לטוב
 .אמךואתאביך .

 :עונההייתיהיסוסבלימכן'לאחרשניםשלושתרבותמהינשאלתיאילו
 "!חטאוזןאלאםולתורתאביךמוסראלבני,תדמע, ~א"
 :ואומראהרהר'שאהדה-ר,חושבני ?תרבותלדעתי,מהי, , 63כגילעכשיו,תשאלואם
 !אמךואתאביךאתכבד
-אמך"ו~תביך_אאת"כבדאמרתימהמפני 'בילדותיהשואלושאלניהוסיףלףא

 .והתורהמורייהורגכךכי :משיבהייתי
הייתיונו',אבמוסראל ;בניתשמע,אלאמרתימהמפניבעוריהשואלשאלנילףא
 , , !ובכוחיבעצמיללמודרוצהאניתורת-החייםאתכי :עונה
 .עיקרזהאמךואתאביךאתשכבדואומרשיבתילעתחוזראנימהמפיאשאלואם
 .למדתיכברכייקירי, :תשובתיתהיה ?בתרבותגדול
ורב-הגדולהבמשפחה-הקיבוציבהקשרתרבות 1בכןמהי,ותקשו:תוסיפוואום

זאתלומרבמקהלה,זאתלומר :היאתשובתי ?-60+ , 16-13בנישלהדורית
ולאלומרכלב,כוונהועםמנצחבלי' ,בוזמניתזאתלומרבסופראן-אלט-וטנור,

לתוךנשתרבבכבר_והתחילרקתאמרו,שונה,.מ !ירחםוהשם-מלומרלחדול
 ?בלעדיוליאפשר.וכי ...השםדבריו
נטעהואהעבריתהלשוןמבחינת-תרבות .:השם.מןמתחילהכלבעבריתהצרה,זאת

בןאלישעכנגרשנאמר' !רעהתרבותקודם-כלזהחריבמקורותלנושישמה .זר.
אנשיםתרבותאבותיכםתחת'קמתם"והנה / 12ל"ב,רעה/לתרבותשיצא ... "אבריה

בספרותואילורוב.-במישמעתרבותהכמותי,להיבטשםהכרוכהאךחטאים".
אךלתרבות,איזנףךפעמיםוכמהכמהלנוישוהפוסקים,רש"יאצלימי-הביניים,

הראשונהבפעם'ונימוסים.מינהגיםשלהמצומצםבמובןלי,שזכורכמהעדתמיד,
אינןחרפות"בני: ...דווקאלזכירת,המושגמתייחסבכי.,;-תרבותהצרוף .שמופיע

מא._קבבאמועדים"/

 .חדר-תרבו-תבביתנומצוידורכשנותזההכה .החידושיםאחרוכלךלישנותנניחאך
היוםזהולהדרתנוהקיבץושלהמתקדמתהתרבותלהתכנסהית;ךאמורהכתליובין ..

החיכוךמשרדכידוע,לכו,ןיששם.שוככתתרבותאיזווספקחדר-המתנדבים
דילאואםהחיבור.ווצריךלזהזהוביןתרבותבכללאיכנוחיכוךכאילו-והתרבות
האמנותכיללמדך'-,-אמנות.לתרבותהמ.ועצהאתלנומידו.העמבוכהבאותה
 . .-תרבות.שלמוצרלהיותכדילוו-הרחמיםזקוקהבימינו

אתשכוללכמושגהמקיף'במובןלתרבותאלאלסמנטיקהכאןמתכווניםלאאנואבל'
 !יפה-הרוחנייםההשגיםס"הופרטיה.החברהשלהרוחנייםההשגיםסך-הכל

 .גבוההתרבותבין pמבדיליפיושעלרוחניכהשג'נתפסמה ?רוחניהשגמהואבל
לתרבות'נחשלתבות_תרביןלאבחנהמקוםישוהאמנםפרימיטיבית.לתרבות

היאהדיבור,אמנתוהז,זל;קךוכציה,ודאירוחניהשגהואלמשל,הדיבור~מתקדמת?'
-הרחוק.המזרחבתרבויותאבלוהחדשה.העתיקה·המערב,תרבותשלהזיהוימסימני

 :אחרתדוגמהאו'יותר.חשוברוחנילהשגכחשבתקשב.השאמנותיתכן
והחינוךהקליטה.מחלקתופקידיבמרבד-הקסמיםשעלותימןילדיבקבוצתמעשה
אקדמאיםפרחיעםמרינההיינושככרמאחרמתאימות.לימודלרמותלסווגם.ביקשו

פסיכוטכנייםמיבדקיםבאמצעותהנושאאתלבדוקהללוביקשויהציבוריבשירות
בעלדיין,משהשלדיוקן 'תמונתהשאר,ביןלילדים,להם,.הואר .אובייקטיביים

 !פיא;ת;חיתהוהמיידיתהכלליתהתשובה ?בתמונהלאישחסרמה :ושאלוהרטיה,
 :הפולקלורןגתחוםהיאהשלישיתוהדוגמה
לאחדשהציקעדשנסעוכמהנסעו~ומר.עםאחדבתאברכבתשנסעבחסידמב?שה
והושיטומזהמזהפרוסותשתיפרסולחם,חזירקןלמאמתחתו·הכומרשלףהרעב.
הכומרשתמהכיוון·הכומר.אדוןתודה,:לא,ואמדהחסידעצמוהרתיעליהודי.אחת

מיןאיזו ...הזההבשרמןמלטעוםאנומנועיםכיילךידועהסתםמן :היהודי/הוסיף

שהואכזהתענוגמכםשמונעתבכתפיו,הכומרמשךשלכם,זכהיאמשונהתרבות
 .חבל.רבי,חבל,תאווהלחיך?

עמדשלום. :ואמדהכומרנפרד .לר;תעמדולשעה ~השיבולאעיניוהחסידהשפיל
 !אשתךושלוםשלוםואמריהחסיד
הה,נשים.מלשאתמנועיםהכמריםשאנולך,ידועודאי.!אשהליאין :הכומרנרתע
התענוגואתהמצווהאתמאנשיםשמונעתשלכםזוהיאתרבותמיןאיזוהחסיד,הגיב

טובהתחכהזוהי .ל-חבאדוני, ;חבלולנשמה.לגוףלחיך,תאווהבאמתזהכייחד.גם.
שקשהדיוננו,ש.בראשהשניהענייןלבירורולגשתהתרבות ·הגדרתאתלהניח
 .כפליים

השלישיתהשאלה •
:בשעההבאהסיפוראתשמעתיהוותיק,הירושלמיהמחנךבכטואיץ',יוסףידידימפי
המאכדאט, .בימיהיינוהוד-מלכותו,ממשלתשלהח~כוךבמחלקתעבדוא_שה

 ,לדיוןהיהודיםבתי-הספרמפקחיאתלככסהאנגליןקה nהממנהלש.ביקבירושלים,
שאלות:שתיושאלפארל,ג'רוםהאנגלי,המכהל,קםזהבכינוספדגוגיות.בשאלות

? Why He6rew? -, \/:,/hy Palestina . . 

נטלמן.והג'שלישיתל-ה 'Kשתלויהחיתהשפתיודלשעלבכטואי.'ץמספר ,.השגחתי
 .באווירתלויה'נשארהוזואותהולמשלאהניאואחרטעםאושבו
 ?בנטואיץ'מדאתשאלתיהשלישית,השאלהחיתהמה-
 . Why Jews ? :לשאולגםרצה ·שהואושב_חאני

השלישיתהשאלהאתשואליםרלים_א pהאחראחדשדורהואהעצובהפאראדוקס
 . Why Jews ? _,:.הודים.י:למ,ה :ומגיניהחניכיההמדינה,ילידי ,הארץבני

וזיקותעמדותעלבירושליםוון:-לירומוסדבר-אילןאונברסיטתע"ישנעשה·בסקר
ראשוןתוארתלמידימשתתפים, 1,250שלצג-מיגםבמיד ,בישראלסטודנטיםשל
עםהזדהותחשיםשהם 4 7%רקהשיב; , 1981בינואר ,בישראלהאוניברסיטאותבכל
היהודי.העם

רבהבמידהסותרסקרשאותולצייןישמשמעותייהואדבר,__רכמהעדלהביןמנתעל
אים_בנושכביכול,שלו,באיכדפרנטיותהישראליהסטודגטשלהמקובלת ~יהתדמאת

 .שוניםופוליטייםחברתייםלאומיים'
 16% ;הממשלהאישורללאבשטחיםלהתנחלויותהתנגדות 7 7%הביעו ,משול ,כך

17ורקתמכו. שלוםהסכםתמורתלירדןהשומרון.ויהודההחזרתבעדאדישים.היו %
יהודהסיפוח ;איכפתלא- · /4o ~ורקנגד 460% ,בעד 50%היובטחוןוסידורי

חראמזכיר,אניהסקר,כמנעים. 18%ורק 50%נגדבעד, 32 ,%:לישראלוהשומרון
ועדמתוןמחיובילקיבוצים,יחס :ממנולהביאכדאינתוניםשניועוד 1981מינואר
הנועראתהמאפיין . 6 · 1 % :ההוריםמשפחותעםהזדהות . 4,5%- ·חזקחיובי

סבילהאינטלקטואליתעמדהביןהעצוםהפערכנראה,הוא,בישראלהסודכטיאלי
ואילר 32%עכשיו""שלוםברעיונותתמיכההביעוכךאקטיבית.מחוייבותלבין

29-אמוניםבגושרעיוניתתמיכה . 4%רקהביעופעילהלהשתתפותנכונות % , 
 . ·! _ 2%-פעילהלהשתתפותנכונותואילו
בתמיכההנשאליםאתחייבהלאהיהודי .העם'עםהזדהותרגששלהשאלהאכל

53שלהעצוםהג;שחומרתזהרקעעלמתבלטתכןנעל-פעילה עםהזדהושלא %
הישראלית,-האינטל;גכציהשלהמרכזיהפוטנציאל.שלגםמידוזהו .היהודיהעם

המשפחהדמותעלגםחותמםאתהללויטביעוישתנולאאם-שעמדותיה
הבא.ברורהיהודיהעםעםוזיקותיה,ערכיההישראלית,

ס.בך~רקדמת_מתמדינה •

בתוךשחימיכלבעינילא.לכאורה, ?להפתיעכדיאלהסטאטיסטייםבנתוניםהיש
העםאלבהתייחסותרקלא.נשתנה,כברומההתהליכיםאתנכוחהורואהעמו

להיותצריךאינוכאן,בחברהים-בסיסידבריםשלשורהאלביחסגםאלאכתפוצות
בעתרןשור.המכלעולההואהמדינה.מצבתארועלהדיבוראתארחיבלאמופתע.
וביתמשפחהלכל i:היפוכונדדימיבזקיערבע.רבה~בזיק-כיעוררקעמיומכל

- .בישראל
כיהתקשורת.באמצעישגלויממהיותראףהואבאמתשקורהמהכיחוששני'
הקיבוץשלהפנזמיתהריקמהמתקועתובמיסתריםבמיסתרים.מתחוללהמתחולל

 , ..בארצוהעםבנייןשלהמארגונהרסהולךלאטלאטישראל.ששמוהיהודי
"תנועתשלדגםשהעלתה .הציונית-חלוצית,היציר:ךתולדתהישראלית,החברה
רקלאתיגרשקראההמודרנית,בהיסטוריהביותרוהמקוריותהנוקבותמןמחאה",

במאבקוכוננהשלמה,אומה-שלהיסטוריגורלנגדאלאמימסד,אומישטדעל·
ערכיהמערך- .לגאולההראשוןהדורפניאתועיצבההמדינה~תים_אדיר_

לכגדוהולךמתפוררהואהכהזו,ומתלכדתמתגבשתחיונית,.חברהשלתיה iואמונ
 .היסודמןממשיעינינו

נ zננ- 1מס , 77עתון_- 32



" 

משומעי,רביםשזיעזעמש~טאמרתישנים, 4 .לפניביאליק,פרסקבלתבעממד
אלאהתקווהלאבישראל-של-עכשיוכאןהנהאבלבשפתי,אחטא"שלא :אמרתי
יום.-הבזהנוכחאנייותרע,צובפנימה".כלבבלקנןמתחילההגול.ה
שיחםלשטףלהקשיבנוהגאנילקיבוץמתל-אביבשירותבמוניתנוסעשאניבשעה
ועלעצמםעלמפיהם,שומע "שאנימהשלשום.כחמוללאהואוהנההנהגיםשל,

שלרמותעםקשרכללדבריםין·ואומהמם.וצורבמכאיב~האץר,ירדושכברחברים
 .כמדינתךהמדינהאלההתייחסות.באבדןאלאוביטחון-המדינה,חוץשלם.מדיניות

עין-צומתפניעלבערפלחלפהשהמכוניתמשגיחים _לאאנוקיטרוגווכשבמרי
אךברברס,מחזירוהוא !ליקרהזהאיך !אוףלעצמו,גערההנהגפולט-החורש
כמוניכי .דעתיעלמעלהאב?או-אז .הנכוןלמסלולהמכונית,אתמיומנות,בידיים
אובדי-ידי-בהגזןהאוחזיםשלוהידייםהערפלבלב.ב.רברסכולההמדינהגוששת

דרך.

העיןמןהסמויבמקוםמתחיל_החולי . •
נתוניםשאנוחשאניובהולך-להיות,עכשיובובמתחולל .בקיבוץמהרהרכשאני

למדידההניתניםמהתחומיםאחדבאףאינווהמשברניכרת.ראשיתושרקבמשבר.
שלהמישכלבמנתולאהכספיכמ.אזןלאבתעשיה,לאבחקלאות,לא :ושקילה
 .ילדינו.
והיוחיצונייםא;לוציםהשפיעוהתהוותודרךעלכיאףהסטיכ:ה.מןקםלאקיבוץ

הקיבוץהיהטבעום_שמעצברור-היסטורי. nחכרמיןבקיומושראותיאורטיקניםאף

מפעל-חייםבהיסטוריה.הג-דדלותהרצוניותהיצירותמןרצונית.יצירה 'הנוועדיין
 .דעת-וכיהבאותעלהשפעהלובני-אדם·יששלהחפשיפעלםכישהוכיח,וולונטארי

 ..בחיי-עולםולזכותחיי-שעהמשיגותוציבוריחידלהעלותעשויהפעילהקהל
קלים.שאינםדברי,להמשךכנותנת-טעםהיאזו-תקווה

שישכלקיבוץ?מהוכיממש.שלמצוקהלקיבוץשישרואהלראותעינייםלושישכי
זהלאו-נחתפניםוכמה .קיבוץשלבחצרוהיוםש;ךהלאהיא .השיתוףמחיינחתלו

בני-קיבוץשל_הגרלחלקם . 2 ;עוזביםבניםשלהגבוההשיעור . 1 :אחתסיבהולא
הקיבוץשלביחודיותוההכרהואבדןהרעיוניתהזהותטשטוש . 3 ;היורדיםבקהיליית

 .ילדינושלאישיותםבעיצובהיהדותממורשתלהנחילהפדגוגיתחולשתנו . 4 ;בימינו .
מהיודעואיניראוימחקרבידנואיןואודה,באלה.לנודיאךלהוסיף,כמרבןאפשר

שיעורבין iקשישבכללואםמסוב?ומהסיבהמהם,,הגילוייביןהקוראלציה
 ?הזהותוטישטוש-ירידהבין .בקיבץוהחייםביחודיותההכרהואבדןהעזיבה

עליוןמכוחגדידהכמוהשלילילתהליךיניחכמונוצבוראםמאד "תמוהזהיהיהאבל
 'היא.השמייםמןנאמרכשלובנועלודווקא

 .שלהישגיהשיאלעתהצלחנולאאיפואבמההאדמה.פניעלכאןכיהיאבשמייםלא
 ?רביםכהבתחומים.הקיבוציתהתנועה

הואחשבון-נפשכיתביעה-לחשבון-נפש.בבחינתהפגמיםעללהצביעחוששואינני
 .היאתחוץקתימכאוביה.עםלהתמודדעדייןהמסוגלתחברהשלמוסרי;סן nלסימן
לממשיכים.יאליסטי.היהרדי-הציוני-והסוצה~סרבהעברתהצלחהנחלנושלא
נשתיירומהטוזקאליטאריות;.וההרעיון.הגשמתע.םבנפתוליו-הסוציאליזםעל

החובהומןהראוי.מןכךעל-לגבינולעתידוכה;ראהלדורכהוראהממנו
 _לומר.רוצההייתיזהבקונטקסטאבלבנפרד. ·ואמיץמעמיקניתוחשיערךהמצפונית

סייג-ממנוומשתמעכמקורושהואמההואהסוציאליזםבשביילכי
היאהיהדותאבלמפליא .במובהקחברתי-שלווה~סרפרוע-לאינדיווידואליזם

נגד .טנוגי.קאינדיווילואליזםנגדקםשלהוהמסרה~דה,בשורתוראשונהבראש
 .הצינוןתרבותהכלמעלה;אויהדותועליוןכריבוניהפרטשלאגוצנטריזם

ביהדות.גדלותעיקרזה
סוציאליזםשלבשילובםהאמנתי.השומר-הצעירכאישדעתיעלשעמדתימיום

ביןהזההנדירהחיכורזאתלגלםשעשוי,קיבץוכמוושאיןאחת.בהוויהויהדות
שע~קרבמיט;וה.היהודיתהמורשתלביןשבתיקון-עולםהאוניבסאליהאידאל
ודחפיהסטיכיהשלסכנותיהמול-ציבורשלהוו:הבנייןהואכאמור;שאיפתה,

 .ולהרסלבניין-לשנייםנבראהאדם.כי .גבוליודעיםאינם w .אנוכייםאנוש
שלאכשם-באפסותוהיחידואתבהשתוללותוההמוןאתמבשרוחזהכדורנוומי·

ו~חדבשר-ודם.אנשיםשלהתעלותגילויהיוכךהאדםשללהדרדרותוגבולהיה
גבוליהיה,לא'גםהיהשלאכפיכיהוא,לשכוחלאוראוילדעתשלמדנוהדברים

 .לשלמות.ומכיסופיומחלומוהאדםיחדללאגםכך _לדישעות
ואתהתשתיתאת ?בנינומה .שבנינומהמכוחוובנינוהחלוםאתלהגשי.םהתימרנו
 .תגדלולהלהתממש-חזוןאו-בהקיץחלוםאוrוויכנלשבהם-המסגרת

ממשמעותו.איבד;ףואיותרוממשיאיתןנעשהשהכליככלכיהוא,הפרדוקסאך
לאידאלמודעיםחבריםו~חותפחותה~חד.עםמזדהימ.ופחותפחות-הרוחנית
החמרית,הקבלהתרבותאני-ואפסי'הרריתמתעצמתלערמתו .עמוומזדהימ.הציבור
לנתינ;:ימושאאיננושרבוהקיבוץשמגיע, .מובן-מאליוכמשהוהרווחהנתפסת.שבה

ראשיתבפניעומדיםשאנוהריחולפת,זרהרוחולאתהל~ך'זהראכןאם .שבאהבה
המקורית.במשמעותוהקיבץואשיות'שלשקיעה .

להזעיקשאלות •
ההתישברתיתהתנופהבלימת :הםסימניההקיבוץמוסדשלחלילה,שקיעתו,
בניםבעיניותדמיתומעדניםהקיבוציהחייםאודחהתרוקנות ;ציונית.כשליחות

שלוהשתלטותוהמקוריתזזתדברתיתהיצירהדלות ;·והתגסותכחמךנ;תונכדים
היהודית.-החוויה.מןותלישותהעםלמורשתההתוודעותחוסר ;והזדהחיקוי
 _:דחופותשאלותארבעלהעלותמחייבהגזמה,~שהוברישאפילוזה;מצב
והרווחיות,הפרנסההקיום,הבטחתלשםהקיבוציהמעשהאתהיוםעושיםאנךהאם

שישמשהולגבשחושביםשאנוארבלבד,צרכינועלועונהלנרשטובלמהודואגים
 ?לדודותהודאהבר
 ?והעםהקיבוץבין .והקיבוץהפרטבין .החיבוראתלקייםכדילחזקישמה
שלהרוחנייםהת~ניםהםמהאבל-_צררתאלנרישועדייןתרבותיתפעילותלנריש

 ?הצורתאתרבות

 ?שלנרבנוסח-בניך''ולבנילבנך'/והגדתמהר
יודעיםמקצתםורק.למועדבהחשיםמעטיםרבים.זבועקתאיננהרוחניתמצוקה

לרבים'בתוצאותיוגורליותלהיותעשנ;ותתרבותיניווןשלנותירחשלאבל .להגדירה
 _-שלהאידיארלרגייםהעקרונותרן_בדיענאיננהלי,נראהזהכךוהבעיה,כולו.לכלל
לאהקיבוצית,השותפותשלהנררמאטיררישבצדהחשיבותכלועלהתנועה.מצע

ומעשרוחשלהתעוררותע"יאלאמה-רמי-אנוההגדרותחידושע"יניוושע
לקבלעתידההיאמקרררמא;זהלנרלבראיכולהזר_התעוררותמקרםמאיזהמחודשים.
השראה?

כאןמצריהחוטקצהאולי-כאןבדיוקלא'הואלמטה. :יודעאניהמקוםאת
ושיכוניהילדיםבתישביןהגדולבשטחבקיבוצי-ם, .ל~טהעיקרואך-במועצה
מקרריהיהומהרהמקום.זה-בכךל'אםיבראזהמשםאחד,ארזהבקיבוץהוותיקים
 ' ...לחפשעכשיויוצא.אניהזההמקרר_אתלהתעוררותההשראה

ה~תק •
היאאוטונומיתרעיוניתכחטיבהדעתהעלעמדהשהיאמשעההשומר-הצעידתנועת '

-בשאלתועמדותיהזיקותיהבבידודלהערצהראויאינטלקטואלימאמץהשקיעה
 .הזמןשלהמרכזיות

הציונותלביןבינינומההיטבבדדביררנווקירבה.כרעיההציונותאתקי~לנרלא
 .דובראת ·כישמצאנועדבברדרכרביזםוהפכנוהפכנוהסינטטית.המעשית,המדינית,

נדחה.ומקצתונק.רב

והפלגיםהמפלגותאתומיינוסירוגנוכבדבארץממשיתלהתערותהיגענרשלאעד
בינינווהריחוקחקורנהנקודותונקבעוהמתהוותהעבודהבתנועתוהחת-פלגים

שלדגלםונעשהמעורבות·המושגהעבריכמילוןשנתחדשלפניהרבהלבינם.
שלמעורבותבעדמחירשרםשילמולאשעדייןצעירים'ישראליםאינטלקטואלים

 .מעמדשלנע.ריבהשקרעיםוהקיבוץ-הארציהשומר-הצעידתנכעתחיתהכברממש,
שעסקהובעולםבארץשכיחרעיוניתחטיבהמכיראינני .צווארעדהעולמיהפועלים

התנועהאנשיכמרהזולת,בענינירבהכהורגשיתאינטלקטואליתבאנטנסיבירת
 :ועדהקולוניאליותבארצות ,.לארצותיהם.הפועליםבתנועתמתחוללכלעלשכתבו

 .לעתרנרתזרשהיהאנושידברזךיהולאטובותועצרתדאגהמתוךבכלל'רעדהודר
עולמית.לחטיבההשתייכותשלזהבקונטקסטשלה.התרבותולמפעליהתנועתית

נאמנותהאת-הסוציאליסטית,.דרכהאתהתנועהגיבשהההולך-להיות,ולעתיד
כדישהגיעה.לאןזהבגיבושהגיעהוהיא-למעשההלכהולמגשימירלמרקסיזם

-לילותעשינו,א~לן-ירחסין,ללא-שורשופרחי-מהפכניםדלי-דעתלארציניים,להיות
ברר:ם,עלמאדקסקולכתביבידיעתהסתפקנולאהסוציאליזם,'אברתבלימודכימים

רבפיכ~ה.גל ryב'קדאנווהמדומים,_;,נחשביםמוריו,אלהלכנודווקא,המקררובלשון
-וכלאבקירבא:;בףופדךד;ןרסן-סימון'פור;,ההארטרפיסטים,האבותאלהתוודענו
אלההגענו'לאגניםבווהקצנוהמינציםאלרקהגונבים. :עדהדחיקווהמהדרין

טריו.שלרבההואר~ברמאדקסשלהטבעייםאבותיו
שבכללעובדה,אלאמארקס,קולשלהמשפחתיתלגינאלרגיהנמרכןמתנורןאינני

היהודית.המסורת-פסחנושעליואחדתחוםהיהשלנרהרעיונית-רוחניתהמערכת
למעטהתנועה.ספררתבהםשמשופעתוההחלטות,הדיוניםהמאמרים,כאלפי '

הנושאאליחסולקבועלסכםלבדר,לשמרראויעיוניבסיוןכלאיןהראשית,תקופת
ברשמק;פלתנושאזהרבימבלע,אר 'במפורשנרצה,שלארביןנרצהאםשבין-

 !יותרולאפחותלא .תרבותוותוכניהווייתוהיהודי'העםשלההיסטוריתרציפותו

רבות.סיכותהיוודאי ?הדברקרהכיצד !לחלוטיןהה.עלמנוומזה
שלכעברהראשיהעימותעימות.חזיתהשומר-הצעירגםחיתהאידאיתתנועהככל

הדתי,המהלךעםולאבגולההיהודיברחובהמתבוללהמהלךעםהיההתנועה
הניצבנאמןגוףכשלחיתהעצמובעיניוגםרביםכעינוהשומר-הצעירשלתדמיתו

ההתבוללות.שלהסוחףהשטחמשתדעלוכשמעבדהלאומי'ד Qהסמישמרעל
האורתודוקסיהעםבדר-שיח,לאכעימות, .שרויים_היינולאכורדים,מקומותלהוציא

מהפכנית,רומנטיקהשלהילהעטוףוהתוסס,המשכילהדאדיקאלי,הנועדעםאלא
ונחרצת.חריפהאוניבדסאלית,שליחותהכרתמתוךהלאומימהמחנהבאלפיושערק
כתנועתעצמנואתדאינוצדקבמעטולאבגאווה !מוחותינואתחשח-זנוכנג;ם
 'ההיא.העתשלהקוסמופוליטיתהטמיעהגלבפנירעיוניתמחסום
אחידהקלדיקאלית,כמולקולהו~יהדרתשכמסורתכלכעינינונצטיירמאידך'
נו-חרתעםנלבבתבסימביוזהחיהוהיאאנטי-ציוני,שגרעינה ·להפרדה.ניתנתושאינה
 .הגויים.וכמיכויותהשחור

היהודית,הפועליםהסתדרותה"בונד",זו.סטריאוטיפיתבתפיסהבודדיםהיינולא
עלוהשפעתהעולמה 'בהשקפתלאומיתתנועהחיתהלציונותהתנגדותהשלמרות
תנועהשליחסה-רגשותי?יעלגםפסחהולארכהחיתההמתקדםהיהודיהציבור
יידישכלשוךיהודים, "פועליםאללדברקאניבאלי.כפירושהיההיהודיתלמסורת
היהמפושקין,ברוסיתמובאהעליולהוסיףמקובל,היהפולניפסוקבנאוםולשלב
והעדצה.·פליאהמעלחהיהכלאטיניתמליםשתיולצטטגלויה,-אהדהלעוררעשוי
ומחייבכלי-קודשכלשוןשימושהיהלעוותומבליחז"לבשםדברלהביאאבל

בגולתזרמיליטאנטיתחילוניתמתרבותהושפענוביודעין'ושלאביודעין .כרזקריאות
 .השלישיתהעליהסעוךיארץ-ישראל;פועלישלרוכםגםהיוכאלהאךאירופה.
שלמעגלעיניהםכמולדאותיכלועודכמושכותועבדושעלוהתנועהוראשוני

יום-של-כעיצומובפתח-תקוההישןלבית-הכנסתממולישוביםיהודיםפועלים .
אלאמעשה·ליצנות,סתםאובשוגגולא-בפרהסיהקלפיםמשחקיםהכיפורים,
תדבות-הtז~~י.של '~יצגכמעיןובמופגןלהכעיס

ומיבאשמינעלמה.היהודיתלים.הפרעתנועתבעולמנו.תמורותאלהאיחלומאז
ענות-בקולעלתהלאבעולםת?ועtו-פועליםשוםאמריקה.שלהטריטוריאלייםבמים
לאהישרדותכושרגילתההדתיתהיהדות .כזוחלושהעכרתבקולידדהולאכזוגבורה
מיאחרת,בדדךאחדכל'-שמתמודדיםזרמים.ובניזרמיםמקדגפהוהוציאהייאמן

הדפודמיםכגוןמהפכני,וחידוש-פניםבהתגשמות;מימתפשרת,בלתיכשמדנות
עידןבנילבאלמסילותמצאוואףמשתגית,וההחדשהבמציאותמזה.וחב"ד

המודרנית.הטכנולוגיה
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דבשמאנוסף,·דברהתחוללהתקומהובתהליךותקומה.חורבןביןאירעזהוכל
 .האמנסיפציה-מוצאםבארצותעליהםעבדהשלאישראלשבטי :מכלההשפעה .

דקניהםעלהם .אירופהיהדותשידעה(החילוניות)ההשכלה-והסקרלאריזציה
 .מזהלמעלהלאואםיתהראוכלוסמחציתעדלאוהוומלארץלעלות ·זכוונעוריהם
מגדידםהייתילאו-בשולחן-עדומעוגןהיה _היהודיחייהםאודחכיאףאלה,ציבורים

הרבניתהיהדותשלהנודמאטיוויהצדשלאכיהדות-הנשמה,אלאכיהדות-ההלכה
הרוחנייםוניביה,נימיה .העממית,ודת_המסאלאאצלםעיקרהםעקרונותיהולא

 .התרבותיבצרפןבמינהג,בפולחן,· ,הובסיסיים,
-העתידהלםהיה,תדבותית, 'מחכינהבארץ-ישראל,אותםשפקדהראושן,הדבר
נשאבולא ·הם .קירבהאלאותםלשאובהאמוהרהאחדת,המודרנית,החברהמורא
ייחודםעלעכשיומגיביםהםהסוציאליסטיתהמחאהעםוביחד ,כידוענטמעוולא

מעברגרפי, iגיא"ו.חברתימוצאלהבדלימעבד .במובהקמסורתיאןשההעדתי
הרוחניההבדלאתנשכחאל ,עדתייםפוליטיקנים"שללהקצנהומעבריניקהלמקורות
אביועםשבאמילביןאםובליאבבלינחוהתהלךלארץשעלהמישביןהעצום
שמותבספרשנלמדדיברהיהלאאמך"ואתאביך,אתו"כבד .וסבתאסבאעםואמו,

ומברךלסבתאערבמדינושקכשהנעריום-ביומו,דבראלאבחיידד,הימיםכשכבד
ולאמולנווהםכאן-ועכשיווזה ...שבתותבערביחאבלברכתברטטוממתיןסבאאת

אם-אליהםנבראובמה ..בקירבנוולאמולנועדייןבניהםובני.ובניהם .בקירבנו·
 ,- ?משותףתרבותיצופןחסדישפה,יכבדיבזרותנו,-בכלל

מתוךכביכול,הנסתרניווכח_ועלזר,מועצהעלם ?7להתקושנחפזמאיתנומי
צריךושלום,חסבהזורע,כאןעלינולהתרגששעלולהכניעהנגדפתטיתהתקוממות .

-בכניעהכל-כךפסולמה :ענווהשלובקורטובביושר-לכעצמואתלשאול
 . ?ישראללאהבת

חלהעלינווגםיהודית.אחווהללאייבנהלאהזההמרוסקהעםלאחדותהעתידגשר
בשםשלאיואפשר .התרבותיהקרעלאיחויולתרוםלכךהאווירהלהכשרתהחובה

הכר-עצמנולשםדיוקליתדאואהבתנrצמנו,מתוךלכלקודםאלאאהבת-ישראל
 /זאת.לעשרתעלינומצווה
חמוס,-תלמידישבה~ותםבנים,כתפיעלהיוםנישאבניינוורובהקיבוץמשק

בברית-המועצותתכניות-החומשתולדותכל-בלימודרביםימיםשקדוהםהחינוכי-
בכלבקיאיםהיוהם .לקדישקידושביןלהבדילידעולאחינוךשנות 12ובסיימם

שהחזיקההפריסאית,קומונה-הבתולדותהעברית 'בלשוןה.אפשריתהביבליוגראפיה
 .הגדולה ,הקיבוציתהיצירהאודותמאומהידעוולאימים,ועשר.החושייםמעמד

לקחוכינוסהשחיבורה-שבע"פ ,התורה-היהודיהעםשלביותרוהפנומנאלית
שלהחייםעיצובעלמכדעתהשפעהלהשחיתהיצירהשנה,משבע-מאותפחותלא

 .לפחותשניםאלףבמרוצתפרטיה,וכלהיהודיתהחברה
מרציפותהשנותקההתרבותיתהחוויהאחריאתחייביםאנו ,לאחריםולא ,איפוא ,לנו

תלויהתישארלאדור-לדוד-יביע-אומר"~ל'-המוצהרתשהכמיההכדי-ההיסטורית,·
מרחביה.שלשיכון-הוותיקיםבמשקופי

 ?אחרתבשגגהלהיכשלמבליבשגגהשנגרםהזה,הגדולהתיקוןאתעושיםכיצדאך
 ?ן·להתכוועלינוהושאלישראלמורשת-מהי

למיפתןחלונותבין •
 .ומתחדשתמתמדתיצירהשלמתחהיאתרבות-ישראל·:נחוץאךכבאלי,דברנאמד
 ,שבעל-פהוהממשיכיםהיצירה-שבכתבמן .ורבדיםנופיםתקופות,שזורההיא

-אתהמשמרים.ישומחדשים.מוסיפיםהקודיפיקאטורים, , bהמפדשיהמרחיבים,
אינהתרבות-ישראל !הקליפותאתומקדשיםהגרעיןאתהמבליעיםוישהגרעין

 .מתמציתואינהוירושליםרומיביןנטויההיא !לפקיעיןבתי-א;נגאדיןביןמתמצעת
 .פראגואתברצלונהאת Iופומבדיתאסוראאתבתוכומכיל,וירושליםרומישביןמה

וסוכהקולואתבוסטוןוא.ת ,ואושראתה,'אודיסואתברליןואתאמסטרדאםאתורינה,
להציעבר-דעתשוםשלמחשבתועליעלהולא-אורניםואתהר-הצופיםואת

 .מחיצותונ~יבהמזרח,ומןהמערבמןהעמים,תרבותשלמכתי-גידולשנינתק
 . .לצפרדעיםחגיגהחצרנואתונעשה .חלונותנגיףוהעכלם,ך jביניאטומות

אפשר ,עכשיולימהדרושאומץ 'יותרהרבהליוהיהרים.במאה-שעגדלתיאילו
על 'לשמועאדניהםאתופותחשםהנוערבניאלויוצאבכפינפשיאתשםשהייתי

לחכמתלהתוודעותעולם,שללישרנולהקשיביראי-שמייםליהודי~שישהחשובות
גםכי .ייחודו;לישובמהלעולםמחובריגכאנובמהלהכירכדיובהווה,בעברעמים

המשפתיים.ביןולאבלב-;,עולםשוכןהעם-של-בדד-ישכון .
פתוחיםצלנ;'אהחלונותוכל .במאה-שעריםולאהזורעבקיבוץעומדותדגליאבל

הקשההבעיהאךניחא. .הרוחותלכל-פרוציםאומריםוישהעולם.רוחותלארבע
כי.?ביתנומפתן .נו·שלהתרבותקורות'מאלאפיקיםפותחיםאנוכיצדהיאוהרצינית

 !הקר;עההתחוללהכאןהנתק.אירעהעולם.עםבחיבורולאכאן :נתעלםולאנודה

 .לשלמותערגהלהםיש-צעיריםבנשמה,קרעעםלחיותיכוליםמבוגדיםאנשים
במחשבה.שנחזורמוטבשמאהחוזרים-בתשובההםרביםשלאעד

 !מהייהדותובבן' •
הלאומית,וממורשתנו·העמיםמתרבותלשאובעלינוכיכולנו,עלמרסנםלכאורה

ולמורשתכל-הנשמהאתנתב;הארניברסאלישלענייןאלאכאחד.המקוררתמשני
 ' .מס:.שפתייםשילמנוישראל·

"יהדות" ,"תד""מסורת",-המושגיםבירוראפילוזאתרוחניתסיטואציהתiבוך
לחתוםנחפזושמתקרבמיכל .כל-עיקרופשוטקלדבר,איננוותוכנם,המוגשים-
 .לפניםלהיכנסאלאברירהלנואיןאבל !מוקשים-שדהלפניניצבשהואמחהדהזה
 .מלפני ,לשעבריהודים .מרחקשיתפוסמוטבמסריםחילוניאיברלאבדשחוששומי

אתוחכמיהםרבותיהםלפניהעלולאויותר,שניםאלףומלפנישנהשלוש-מאות
-זאת :מאליו;כמובןחיתההברורההתשובהשהרי ?.מהיהידות-השאלה
שכת--מח~,ק;·ז5 5 ··היא-אחרת א,,.;,ז=•-שאלה ןn ;fלפ.שנהמאתייםכבר·אבל !ה-תורה

תופסתהיוםגם .בשאלהשחוזרוטובחכםכלהיוםעצםעדנפתליםרעמהישראל .
ההלכה.עלהמבוססם.אורח-חייהואשיהדותהלגיטימית,התשובה
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 .ולצלוללרדתשאפשרכים,כמרהבבית'"התפוצות,זאתהראנר'רכבר ·_ההלכהאבל
ורגליים.~דייםאצבעותטב;לתידיולצאתחופועללהשתכשךואפשרבנחשוליו

-ו"חיישראל"ו"מנהלדיכא",ומלכותיה"דיכאעל-פילהרחיבואפשרלצמצם·ואפשר
יכוללדוגמה, :כך .הדורמור;שלוגדולת-הנפשוהזמןהחייםצרכיעל-פיהכלבהן",

רוצהתהיו""קדושיםהתוותישהצוו.אי.לידלפרשמק;צקמנחם-מנדלרביה~ה
 . :אומרהיהודאיפרופסורהואהיהאילו .אנושית"קדושהקדושיםליהיו'; :לומר

 .והרהרוזקנםקצהאתלעסושמאמהכסאות,נפלולאוהחסידיםהומאניסטית.קדושה
מוסרעיקרהשכליהדותנוהיאהוחמה Qימההמושלגים,העץלבתיבדרךבלבם
ביןאין !לא :ואומרשרביטוידויף.מנמירושליםהמלומדהפרופt;כולאבל !אנושי
שלושהעללדבריו,עומדת,-סיניועדמסיני-יהדות- .קשרכלומוסריהדות
אשרהמיטה.ועלבשבת)אי-עבודהעל(כלומרהעבו;הועלהשולחן,על :דברים

והיאהואאםלהםיעזורשלאהנפעמים,גן-שמואלקיבוץלצעירימסביר 'הואלמיטה,
אשה.ה~ל ~ניןתדבימילמיטהמכןלאחריכנסו~םאבל .וכדיןכדתלחופהיכנסו

ימוכרחאנימיטה-משונה.זאת .ישר·אלמכלל.עצמםאתמוציאים.הםהריחס-ושלום,
-שלאיכולאיני ', 82שנת ·שלברית.עהכתוביםבדבריםמהרהרוכשאני !לומר

 .מעוקרתיהדותשלזוגיוסהעללהצטער
ובגליל.בעמקמלומדינושללהנאתםמצריה,לאכשניכרתו~טעים,מוסיףוהפרופסור

כשםקוקה-קולה.גםהיאוהיהדותלעשות,מה!".אבלק;~ה-ק;להאינה"היהדותכי
4Sמוודקהפחותלאמסק.ח.בקבוקגםשהיא o/o , שישכשםספירט. , 90%ולמהדרין
שלבשוקפוטה,ובלי-לשע;כרקוזקים·שלשטריימלבלילה .אפשרשאייהדות
המבול,דורשלחטאואתאראהשלדג.ראשובלימנכסיהם,שירדוגוייםפריצים
יבז(פתק)"~טלה"ובליצדיקיםקבריעל " 1\"בקשובליאלכסנדר,חסידישלבחצרם

"מח?,השלדברגםלהם.והיאם-לבני-אדניתנההיהדותשכן .הדיסקוכותלאבני
 .)!במלעיל(קרינפשות"

פסלל'בראיוסי

שאיכםברשראל,וחושביםטוביםיהודיםוסתםאחרים,מלומדיםמצוייםוהנה
 # _ ,_ ·ביראiר-כב,,מעייניםוה_םכפשוטה,התורה""זאתשלהסמכותאתמקבלים

ועדשבעל-פההתורהועדשבכתב- .התורהמןהמקררות,-ברצףובביקורתיות
קיף-להשעשויהה'ההגדראתה.הדברצף.מחפשיםוהם Iבכללועדאחרוניםדורות
מפתחוהאחרונים.בדורותכילמסקנהמגיעיםהםהזה.בזמןגםאלהמקורותול~rכד
במירהמ.למיניהובזרמיםגווניםגווני_בהיהדותפנינתגוונוהיום.ועדהחדשהזמןשל

הנחההלאומיוהנגיוסומחייבת.אחתהגדרהמחדשלנסחאפשרותכלשאיןכזאת
 .היהדותהגדרתעלהלאומיתההסכמהכיוםוזוהי !להסכיםשלאלהסכיםאותנו

 .פלוראליזם-התמרור •
 . "היהדות"אמתמהייודעאינניהאמת.ממנהוקשההיהדותעלההגדרהקשה .כןכי

-שלושה-עשר-אתבשעתוניסח'ם)הרמבפניה.יבוי.רזה-חותמהמהויודעאניאבל
הואליהדות.ו"אמיתות" ~"יסודות'לקבועהגדולהנסיוןזההיה-ו-"העיקרים"

 .כיוון-רהדעות.האמונותבתחוםמצוותעלינומצורההתורה.אם ,השאלהאתהעלה
והדעותהאמונותהןאלוולנסחלברדקש'בשהואהריחיוביתחיתהשתשובתו

עלהסכמהחיתהלמחלוקתמעבראולם .עליושחלקוהיו .התורהעל-פישמתחייבות
הילכתית.במסגרת-"בעיקריםלדוןהאמפשרתהתורה,שלהמחייבת"הסמכות
או"עיקרים"לקבועכסירןוכלומצוותתורהעולמקבלאיננוהעם,רובבזמננו

שאינומיוכל-הנורמטיביבמובןמחי:יבתאלאפרטיתכהשקפהלא ~"אמיתות"
לאאםורעות-רוח,iךבלמעשההוא-ישראלמכללעצמומוציאאותםמקיים
 . ) . .קנאים.יwלפלגנותמעשה
ללאאחד,כעםלחייו,הרבעייבאלףהיהודיהעםשלקי;מןהמשךאתלתארקשה

מהםאחתכשלכלותנועות,זרמיםבין·סובלנותהמחייברחב,פלוראליזםעלהכסמה
משלו.ואורח-חייםשוכהיהודיתעולםהשקפת

:;כמוהפלוראליזם,גםכלרם !רוחלכלפרוץשדהזההרי-השואליקשה ....:..אכל
הייתי.אומר,הראשון,והתנאיותנאי.סייגויש .כןאמנם,וגדר?סייגצריכהלאהתורה,

 .למקורותשלנובהתחייבותהוא
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למקורותהפניםעם •
כיהתחושה'משוםש-וראשונה-בראזאתעשיתיהזך,המועצהליוזמיכשנצטדפתי

הפניםעם-הקריאהאתזהבצדבודודווקאבציבורלהשמיעהשעה ·הגיעה
מתוךליבאהלארחוב,כסיסמתלאכתביעה-מעצמנושכמוהזוקריאהלמקורות.

אלאהחרדים,חוגישלהאופ;דיהבפניפיק-בדנייםמתוךאוכלשהינה-לאופככיעה
 ' !כבדי-משקלפנימייםתרבותקי_מכימו

המוסדאת ."להגדיראחד-העםשלקריאתו-תביעתונשמעההציוניתהתנועה.בשחד
לאומימוסדישלעמנו"גם :המתחדשיםחיינוצורתאתעל-פיווליצורהלאומי"
ושמידת ).ק.אלי,(הדגשדתיבלבושמסתתרשהואאף-על-פיברשות-עצמו,העומד
("עלהדת."בעיקרימאמיניםאינםאםגםהלאומיים,עלהיאחובה·ה_הזהמוסד
אתהמשיךהדעות,הוגהכדברשלאתלמידו,ביאליק,דפ"ו). ,'בדרכים",פרשת
הדברהואהעיקריםהגדרתשלאהנדה' "לכללהגיעהוא .משודדשלבתפיסהון_הדעי

התגלמושבהעצמה,היצירהידיעתאלאהדודשלוהחינוךהתרבותבבנייןהקובב~
מכלהיהודיתהיצירהאתלכנסהואצודךכןעל .הלאומיוהמוסדהאומהתרבות
ללבדבה ?jולאותהלפתוחכולו,העםלשימושאזנייםלהלעשותוישוגנזיהפזוריה
ספחת..ולאמאודבהוידאהשיכירהנועד

כיביאליק,ח.נ.שלציפיותיואחדולא-אחד-העםשל Tקריאתואחדמילאנולא
שלבסימןולאקריעהן.בסימאזעמדהעדייןחלוצית"הציונות-השלהעבריתהמהפכה
 .המשך.

והצלחתה. .לדוחהפנימיוצורךהמהפכהמןבלתי-נפרדחלקשהיהאפשרזהקרע
קיומולהמשךבסיסהיוםלנוהיהלאהחילוניתהציוניתהמהפכההצליחהואלמלא

היההואעמוקכמהעדלהיווכחהיהאפשרלימיםדקאןיחד.גםותרבותוהעםשל
 .התרבותיתובחוויהבמחשבהיים, n-ה nבאודהקרע,

כיסוד :תקופתנושלהגדוליםהפאדדוקסיםאחדועלהפעלזהבתחום·שגםאלא
תנועת-העבודהשלבהשראתהבארץ'העבריבישובשהונהגהחילוניבחדנוךמרכזי

היהודיהע.םשלביותרהדתיתהיצירהנכללה-העובדתההתיישבותשלוערכיה
מבוכהשמתוךמחנכיםקצתהיואמנם .התנ"ך-בעולםביותרהדתיתוהתעודה

-בעזרתהדילמ-האתפתרותרבותית,אינפאנטיליותמעטולאאידיאולוגית
האמיתיהפיתדוןאךבספר-הספדים.ה~לשלנחלת;עלצנזורהבהנהיגם ...מספריים

 . .עצמו.בתנ"ךגלוםהיה
ביןפדותואיןגבולבתנ"ךשאיןלהכיר,פתוחולבלדאותעינייםאלההי°השצדיךמה

שממנ:יפרטזהתרצואםמהחיים.נפרדתכדשותבתנ"ךדתלךשאיןלחול,קודזz.;י
 .היוםגםמתחבטיםשאנוהרוחניתהבעיהלפיתדוןאבן-פינההכלל'עלללמדאפשר

גלוםלמזלנו .למקורותובהתוודערתהיהדותבלימכדיבעיהלנוישחילוניכציבור .
היאדתיטופסככולהשדובהאך-עצמההיהודיתהיצירהשלבמהותההפיתדון
ומההזהל.רצף-התרבותיהכלנכבסמהורצופה.שלמהלאומיתהוויהבתוכהמכילה
מובהקדתיבתחוםהם'קים,חלאלולהתווכח.אפשרזהעל-יהודיתיצירהאיננה
אפשר.זה ·על'-לדודנומשמעותלהשישכוללת,חייםהווייתמחזיקיםואלה

שאינומחלוקת-!:~שם-שמייםהואכזהויכוחכלכילהתווכח.וצדיך-להתווכח
שלמינימוםלהיותחייבאבל .תרבותנואתומעשירהדעתאתמרחיבאלאמצמצם
שמחייב.ימנימוםכללית,הסכמה

דברלהציעעומדאניכאןואילופרטיתויעהבבחינתהיהשאמדתיכלכה-עדואם
 .ממניחכמיםבדעתגדולים,טחבאיללהיתלותרוצהאנילחייב,שצדיך
ץ.פדנפדנקל,צונץ,לוצאטו,ש"ד , ?iדנ"כגוןויצירה,הגותאנשיהחוקרים,חשובי

שלוםגדשוםבדון,ויבל"אבן-שושןהללחייםביאליק,העם,אחדדוזנצווייג,.
שלהם,העולםוהשקפתבתפיסותיהםהניגודיואףהרבהשונילמרותואחדים,
היהודית,התרבותהיינוהיהודית,שהיצירההיסודיתההנחהעליהםחיתהמקובלת

כלפיההתחייבותעיקרוןעלונופלהעומדת:יציפותהוכידותיה·מקרמכלול"היא
זומהסכמהעצמנואתלהוציא.לנוהמותרחכמים.דעתכאןעדאלה.מקורות

 ?ממנהומהמתחייב
לשלול-דשנהיהודיתבקרקענטועלהיותטעםמהשידעדוד-אנוהדשאים
אתלהנידהעם,שלביותר-הפנימייםלאידיאליםהה1רוודעותאתונכדינומילדינו
אלוהיועםהאדםשיחאתהמוסדית,ההכרעהחופשאתהיהדות,שלהאדםתפיסת

 ?ונוובטח1ב,..קוותיומקודאתבתפילה'
 ?זאת.עושיםואיפהאיך

"השכלתלזהתקראוהלימודים.ספסלעל _.בביתך.איך?'-דאשית ..בבית
העיקר-חילונית""ישיבהואפילו"מירושה"אואורכים","דשותארמבוגדים"

בבית-המכס.ולאבבית-המדרשנקניתת_שדעבהנדה,הוא

תלושים ·לאסמליםעלמשהו •
דילאהאינטלקטואלית.בדמהדקלהתקייםיכולהאינהתרבות ..הכלנה_אינהשכלה
תרבותם.שלהרעיונייםוליסודותחברתםשללאידיאליםהמודעותלאנשיםשתהיה

אתלתרגםהבאהומנהגים,טקסיםסמלים,למעדנתזקוקהית 'L!אנותרבותכל
 .בסיסית.אנושיתלחוויההמופשטיםהעקרונות

מדמותשניזונותתרבותיות,יסודשבחוויותהאותנטיותועלסמליםשלכוחםעל
דיאקציהשלבסיטואציה-כלומרהשלילה,בדדךללמודאפשרחוץ-אינטלקטואליות,

פסוקואתלהחילא-פשרכךכימיים.יסודותשלהבדיקהלתהליךבדומהמבוללת,
כלפיגם ....:..שאיבדה,מירקיודע-מהימולדתעלמיצקיבי.1ץשלהמפורסם

שלום,כבעתותז.נלחמהבעתותלמרחקים,היוצאאישנושאמהודאו,צאו .תרבות
לימיםומבוללת.זדהתרבותיתלסיטואציה _נקלעכשהואנדודים,אושליחותבנתיבי
שלטעמומינהגים,זיכרוןסמלים,אלוונותריםומחסו.מיהההנדהנימוקיכלנעלמים

מחצבתולכ;דלהתנכרלאדםמניחיםשאינם·תבשיל,שלריחואונעימהקולחג,טקס
 .ילךאשדבכל-תוקףביתדוחוזריםנעלמים ~געגועיםליו_ע·ומהלכים

רעיונייםעקרונותשלהמופשטתמהרמהשלנוהאידיאליםאתלתרגםהצלחנוהאם
לעשותמאמציםשר.נעאמנם ?ייחודין-חיים-לסגנוחג-ומועד'לסמליחברה'למינהגי

הצורךצם fלההתייחסותוהדי ?בז:דיינוקבעשלכיסודנותרמזהמה-דאואךכן'
אני .היוםעד-בקיבוץמחייבתכנורמהומקובלת.מוכרתאינהקבעשל~יסוד

 1982מאימרץ·

בסירנותשנותשלושיםאחדיבגודלועלהמה-העצמאותחגעללדוגמה,חושב,
לדוחנוהבחינותמכל"קרוב"יותרמועדלךאיןוהדי ?שלנומועדכי;םלעצבו

בנפשלהיחרתשראוילימיםיישארמזהומהדמותוומה-זהמיוםוציפיותינו
 ?וכילדכמבוגדהאדם,

בחגיגתהביכוריםהפכותיאטדלי-מיצגשלדלותלאיזולמשל.הביכורים,חגאר
חג"ו"צרותירכזי-תרבותשלחולףרפיוןאר-הואמקדההאםשלנו?השבועות

המודרניתהחברהשלהפנימיתלחולשהמאלפותדוגמאותאלו-כיחוששני ?שלנו
 .מסורתיים ·מיסודותבמנותקמשלהסמליםלעצב-חילוניתדווקאולאו-ד

 .כראויולהסבירוזהחשובבענייןהדיבוראתלהרחיבלצעדי'מנ~ע.אניזובמסגרת
גודדון'לבניגודשגרס,נדנדעםבוויכוחרןגורד_א"דשאמדבדבריםלפחות,-אסתייע, .

חג~לעשות ... " :מתן-תודהכחדולאהביכורים _כחגחג-השבועות.אתלחוגשצדיך
שידה"לעשות"כמוממשזהאיןהאם-והחשבוןהסבדאפיעלחדשיםלאומיים
אבלנדנד,י"חכפילגרוסואפשרגודדוןא"דכמולשאולאפשר "?הזמנהעל-פי
 ?אלהכגוןזוטותשקלנואנורצינותשלמשקלבא?זה

אתואילושיחות-קיבוץשבע-עשרההקדישובקיבוציה~דםשלהעקירהבשאלת
לקוצר-אולהבנתםהנחנומדודותמושרשיםלאומייםומינהגיםסמליםשלעקירתם
 .יחידיםשלהבנתם

לחילונייםדתייםבין __תהוםפניעלגשר •

החיים,לנומךמניםהאתגריםאתלבקרים.אותםבוחריםואיןממציאיםאיןאתגרים
ולכחודלמועדבהםלהבחיןעשוירגישרעיוניציבורהמשתנה.ובהיסטוד:הבזמן

מהם.אלולהעלותלייורשההאתגר.עםבהתמודדות
ההתישבות-תנועותבמסגרתיהארציהקיבוץהיהבארץאחדציבור·מכליותר

מדינההיאישראלומדינת .ישראלמדינתשללתקומתההקרקעבמכשיריהעובדת,
 .אתנכונה 'להעריךהפדספקטיווהאתחסדים.אנועדייןודמוקדאטית.חילונית

פוליטיותהשלכותכמובןלהםשישהרוחני,ובנירונםבישראלהמתחוללותהתמורות
 :כךהתמורותשלזה i ~לאפייןניתןשתהיה,ככלגסהבהכללה,מפליגות.וחברתיות

עם-עצמומחמירופחותופחותבפיו-מסורתיויותריותרנעשההחילוניהציבור .
צבה.להקויותריותרנדחףהדתיהציבורלמעשה.הלכההיהודיהז5ת;סצוויייום.בק

המחמירהגוששלכוחועולהובמקבילוהארץהאומהשלמותבשםהלאומי'בפתוס
 'העם.אתהמפלגהחרדיבאתוס

אתלדאותשלאאסורתהיינהכאשדחמודותהכלליוJר.המגמרתאלאאינןאלו
אלונתייחסנוסיףאםלשכל-הישרעוולזהיהיה .בינייםמצבישלהמגוונתהתמרנה
דתיותשלשונותדרגותבעליחילונייםישנם .אחתמיקשהכעשויהדתיה.המחנ
שלמיגורןובעליחילוניות,שלשרנותדרגותבעלי-הדובוהם-דתייםוישנם

 , .חברתיומוסדמדינהלשאלותהתייחסויות
מוטב-תהוםפי'עבדיעללא-עברתבבוקריפגשבציוןשהעםרוציםאנואיןאם

לדברביותרנוחההבלתיהשעהאוליזוהיקודם.אחתשעההגשרבנייןעללחשוב
:בנהלאקירוב-לבבותשלה,זחיונישגשרלומד,וצדיך _....:..אחרתלנואיןאך-בזה

התהום.עבדימשנימסייעמאמץמבליתוכשרלא _והאווירההאווירה.הכשרתמבלי
כזהקירוב-לבבות .ממנהפטוריםאיננואנוגםאך .עלינומוטלתהזאתהחרבהכללא
מקוצרודקגזה'עיונימפתחלנושישמא~יןאני .רעיוני-עיוניעיקרוןבלייעשה-לא

כזאתבאפשרותמאמיןאניכיזאת,דקאוסיף .כאןהדיבוראתעליוארחיבלאהזמן
להיותכדילחילוניםזקוקיםהדתייםשכןוחיוני,הדדיאינטרסבקיוםמאמיןאניכי.

 ~ .שדשיםלהםשיהיוכדי"לדתיםזקוקיםוהחילוניםtים,
שלהפוליטיג;ןהתעצמותהנגדתקיפהעמדהביןלהבדילשנלמדחשובלכן

עםלהתוודעותפתיחות-דעת-ולבלביןי-ציונית.-והאנטהז:זדדיתהאודתרדוקסיה
עימה.והזדהותהעםשלהרוחניתהמורשת

בבורסהסחרות'נשאינןמטבעותשלושעל •
שהיהשלנומהקיבוציםמרישומיומשהושמעתיאודבאךאפריםהפדופ'החכםמפי
דיוןלאחדהאד~עים,שנותבראשיתבעין·השופטמביקודבשובובהם.להרצותנוהג
מתוךתל-אביב-לבדדךהואהדהדהזהוהתוססהצעידבקיבוץהחברים,עםונוקבעד

החילוניהציבור ~ואילוודועכת.הולכתבארץ-ישראלהדתשהנהשבלב,צביטה
 .מובניםבהרבההמסורתיהמחנהעלגדוליתרוןישלובעיקרוהקיבוציוהפועלי

 .ידידלייזקבעין-השופטכי ?'אודבאך.הפדופ'שלבהדהודיועכשיונזכרתילמה
עתיקיםמטבעותלמצואאפשראיךוהקיבוץ,ג'וערהבשביליבטיולנופעם,שהורגי

יודעיםואיךגשם.אחדיובפרטממש,,לדגליךמתחתמזהב,ואפילובסביבה,
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שלסימנההציוני,המעשהלהטהיהסימנההאחת.אחדים,עלעליונותלנוחיתה
אינטנסיביותשלבחרתםחיתהטבועהוהשלישיתחברתי'דדיקאליזםהיההש~יה

שקועותשהןאובאשפתותדווקאעכשיומתגוללותהללואםבטוחאינני .חיי-הדוח
-נדיםאם .מצאתילאמהןטובותכיאוהן'להדיםצדיךכהואםכהאם .השומןבברד
שלאשית"ותהיההיוםבהחשיםשאנוזרמצוקהכאחת,-וכולןלחודאחתכלאלו,את

התנערות. .

בתקווהחזרה"ועלסמכותעלמשהו •
שיחת-שלבדמותהסמכותלנוישריכוזיתשהיאהדתית·דבניתלסמכותבניגוד
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קרנהאתלהעלותכדידיעשינו~האם ?שלנוהקיבוץשיחתאתקדהמההצדה,זואך
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בשוםלהמירושאין-,בחייכוהזההמוסדשלחשיבותואתהדגשנוהאםהחברים.
 ?אחרתסמכות
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 !בתקורהלחזורכדי ...תרםשלקורטוב-כמחירנותן 'הייתיבכנסתמושבינומחצית

שישאלארחמיםכרתיםדקלאחייואתהקיבוץבןך~~אשברליוםלזכותצה iדהייתי
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 . !בתשובה
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יתוארכלרם ?השליחותאוחרתחדלוהאם .תנועתנושלהחכרמסימני.היולמענה

שלמענה ,ש;בה nקרנסטררקטירריתומשימהדליחותתחושתבליקיבוציאודח-חיים
 . ?לגדרמחוץאלולצאתהדוחלרת-עצרעלנוחרתעללוותרכדאי

התחייבותהתחייבות. .-היאהקיבוץותרבותתביעה.-הואטבעומעצםקיבוץ

 'למה?,
 ;הדדיתלערבותא.
 ;בהורההיהודיםהחייםלמרקדי.התחייבות .ב
סגולית.דית.יהרתרבותלטיפוח .ג

עלהבאים-ודבריהמועצהנועדהשבכולם,המרכזיושמאהאחרון'ולעדך
אתמחייבותהחלטותלקבלהמועצהשלזהבמושבמתכווניםאיננואםגם .סיכומם
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תרכניתע"פעובדת,חברהזזרלמתבמסגרתהחברים,לכלללימודי-המשךהנהגתא.
הדרכהמרכזשלמסוףארמקרמיתדרשהלתרדה","עתיםבדמותורצופה,מתקדמת
אלהתוודעותאלאפרנקצירנאליתתהיהלאהלימודמטרתהב"ארדנים".מפותח
 .לזרדנוהמשמעותיבדידתע"יישראלמקודרת

 ,חגדפוסיבהחלתחיפושי-דדךתוךישראל'מרעדיכללקירם,מחייבתוקףמתןב.
 .הקיבוץוהוויית·הציונותממורשתהיהודית,"מהמסורתהשאוביםוכתרכן'בצררה .

הפרט.שלאישיותואתמעצבכגורםישראלשבמקוררתהמוסריהחיוב ,rהעלאג.
 .והמתבגרהצעירבגיל_שלנר'החינוךבמערכת

מקורית.יצירהולטיפוחלתרבותראוייםמשאביםהקצאתד.
פניהאלאבע~ר-לחירתפירושהאיןלמק,ר;ת",הפנים"עםהקריאהתובןכךאם

 .היהודיתהתרבותשלרציפותהלקירםבאחריותמלאהשותפותתחושתתוךלעתיד
 .והתחדשותה

בכוונתנוהיהלא ..ב;:זןלעמודירכלשלאתקנותהציבורעללגזורכדיבאלאזהכינוס
ואוחרתמנהגיםלמחר,מהיום ,לשנותכדיבהן !IZ'שיהחלטההצערתלהביאאפילו
בקיבוץהתרבותשלקרנהלהעלאתאקליםלהכשירביקשנוהכלבסךופרטיה.חברה
 .עםמכאןיוצאיםאנואין .העםמורשתאלזיקותינואתרלהעמיקהשמרניםשנותשל

~שבילכירוןלהתרותהואלעשרתיכוליםשאנוכל :חדשמאמיןאניולאמניפסט·
התרבותשלקולותיהושהדמקרדית,יצירהשלכבית-יוצרהקיבוצי ·הביתחידוש

בסגנוןהמעשה,ימיו.כששתוכמרעדבחדהולםלביטוייבראלד~דיההיהודית
 .הפרטרחייהחברה
שיעודפי"לאםכי,במציארת,שהיומהלפינמדדולאמעולםהיהודייםהחייםאיכרת
 .כלעושיםאנוהאמנם ?חלוםעדייןלנר "הישהאנשים.;בלבשהיהוהכמיהההחלום

 ?בדרכנוצאצאינוימשיכולמעןובלב-שלם.שביכולתנו
עלשחולקיםישכימודע,הייתיר"כ:בהפתיחההרצאתאתלשאתעלישקיבלתיבשעה.

לנרויש .ובעל-פהבכתבהסתייגויותיהםשביטאוחבריםהיו .רמטדרrריהזרמועצה
הקיבוץשלמועצה·לכנסהרעיוןשכלהתיקשרדת, "באמצעיצמודיםידידיםאפילו
דדיקאלים .מעיקרהנלעגתלהםנראיתהרותחים_,ימיתבימי ·תרבותבענייניהארצי
 _בן-שטח.כשמערןיהודישלשמרהסתםמןשכחולהזדקן,המסרבים ,אלהצעירים
לחינוךמחי:..בתוקףבמתןלדוןלזה,בסמרךארהגזית,בלשכתאסיפרתכנס"משהיה
 .שנה 1 , 700באיזהאירופהבארצותה_החרבחינוךאת-שהקדיtנד~ירן ,ישראלי-ילד

ה"רדרמביותרמדאיגותומוסדיותבטחרנירתמדיניות,בעירתבארץהיוימיםבאותם

החלטהחיתהלאכילכך,עדיםאנואךחרבה.לימודשלמהנושאפי-כמהשחשובות
רכלהבאות.השנים "לאלפייםהיהודיתהתרבותבתולדותממנהומתקדמתחשובה
לשעה,רלואליוםולואהשעה,מבעיותלפרושהאומץלושישלקיבוץ-הארציהכבוד

היאושאתשמחפשמימלאים.מצבריםעםהעםבקרבולבראלשרבעל-מנת
תקווה.תהיה-ולמאמיניםהיאוש.אתימצא

ההנהגהעלתפילה •
הארץאלהזאתהירוקהולחצרלאולםמחוץאלמב~יומעבירדבריל-נרעשאניעד.ו

התפילהאתאומרוברשותכם, ,''התפללהתפלל,דופק,דופק,"הלבבהוהמתחולל
הזאת:

ישראל,שאריתאלוהי ···"
לבותיהם,עוםפיותיהם'עםעמךשלוחישלפיותיהםעםה~ה
חדשהונשמהטהורלבבקרבםתןיעשו,אשראתהורם

 ;והאובדהנידחלעםהםבניםביוידעו'
ישבחו,אלנקלה,עלשבר·אומתםאתירפאואל
 .שניםאלפיצרתצרתנובי

 ...תעלהבחיפזוןלא-וארובתנו
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 !שלוםואיןשלוםשלום'
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חדשה.ונשמהטהורלבבקרבםותן
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רצח-עם
ואידיאלווגיה·

קולאקובסקילשק

לראותהניתן :שונותמנקודות-ראותלהתייחסאפשרהיהודיםשואתלא
שלהבלתי-מתקבל-על-הדעתבתולדותיוביותרהשחורכפרק-הדמים

המאהשלוהטוטאליטריזםהנאציונליזםכתופעתאוהיהודי,העם
לומרמענייןדברליאיןהשנייה.לאפשרותמתייחסותהעוותיהעשרים.

 :שקרוימהעלהשואהבהשפעתלעסוקבדעתיאיןואףהיהודים,השמדתעל
וזאת,ישראל,מדינתשלהנוכחימצבהעלובעיקרהעכשווית,היהודית""הבעיה

אולישזהוסבורני' :הואנהפוךכזאת.תגובהשלבטעמהמפקפקשאנימשוםשלא
אנשיםשלזכרונםעללהיש~ןעדייןל_יכואלהבנושאיםדיוןשבוהאחרון""הרגע
מלחמתשעבורםאנשים,העולםאתינהלושניםחמש-עשרהאועשרבעודחיים.
ישראלמרינתשלקיומהלביןבינההקשרהעבר.מןסגורפרקתהיההשנייההעולם
עדיםשהיואנשים,עודיתלבטולאפוליטיותבהחלטותהקשוריםוכלבטיםישכח,
ולקררבנותיה.ההיאלאימה
יהודי.אינניעצמי.אתשאציגהראוי,מןבנושא,רגשיתמעורכותחסרשאיננימכיוון

הניכושובתקופתשתיים-עשרהכןהייתיהמלחמהכשפרצה .יהודיממוצאלאגם
חסולאתזוכראניבווארשה.היתרכיןרכים,במקומותשהיתיכפולין.חייתיהנאצי
אתיום-יוםסיכנוכאשראקטיבי'באופןליהודיםעזרואשרהפולנים,כיןגרתי .הגיטו
זרתקופהשלרובה ..להצילשניתןהמעטיםאתנוםמהגיהלהצילככסיוןחייהם

כמפורשהרגישועצמי'כמוניאזשהכרתיוהפולניםמסתתר~םיהודיםביןהתגוררתי
לרצח-עםקרבןכידוענפלופוליןאזרחימיליוןכשישההקרבנות.עםגורלשותפות

עלזכרונותינומשפיעיםספקללאיהודי.ממוצאפולניםאריהודים,היומחציתםורק
 .ההם.לאירועיםהמתייחסיםוניתוחדיוןכל

העולםמלחמתשלהיהודיםכרצחהנוראהחידושהיהמהאנותמהיםלעתים
(להוציאהנ~ציםשלולאהעשריםהמאהשל"המצאה"אינורצח-עםוהריהשנייה,

כשהכוונהחידוש,אינואידיאולוגירקעעלרצח-עםאףההמתה).טכניקותאת
מטאפיזיים,מטעמיםחיסולשל"פילוסופיה"עלהמושתתתהמוניתלאקסטרמינציה

העולםכמלחמתהארמניםשלההמוניהטבחאמנם,מוסריים,אוהיסטוריים,
באמריקההאינדיאניםרצחגםוכךאידאולוגיות.שוםעלהתבססלאהראשונה
השש-עשרהכמא;דאמריקהכיבוששלהאירופיתכהיסטוריהאם-כיהדרומית.

חיתה,:הסברהלמעשה"פילוסופית"הנמקהמעיןלמצואאוליאפשרוהשבע-עשרה
הכנסיה,ע"ילגמרישנדחתהזאת,תיאוריהנפש.כעלאנושייצוראינושאינדיאני

היותרלכלהמוני.כקנה-מידהלהריגהיסודלהםנתנהלאאךהכובשים,אתשימשה
הרוצחיםחשוב.כלתידברהואאינדיאניהריגתמוסריתשמכחינהלמסקנה,הובילה

והשוניוכשלטוןכאוצרותרצוהםמעשיהם.אתשתצדיקתיאוריהלכנותטרחולא-
למעשיהם,המעצוריםכשכירתלהםעזרקרבנותיהםלביןביניהםהמוחלטהתרבותי

והאכזריותמעשי-האלימותרובעללומראפשרזהדברכאלח.להםוהיובמרה
לא.או"רצח-עם"להםקראו'אםהואאחד .הקולוניאליזםבתחילתשנעשו
בשםכאשרדתלמלחמותרצח-עם-אידאולוגיהמושגקשוראלה,דוגמאותלעומת

יותרארציותסיכותהיואםמשנהזהואיןלהורגהמונית;ןהרצאותנערכוהאלוהות
רצחלהשמדה.נתורץשהובאוהקדוש""הטריואו"החסד",נושאמאחורי

כרצח-עם-להיחשביכולהשלוש-עשרההמאהכתחילתבדרום-צרפת 1הקאטארים

בחירהזכות ·בעליהיותיאורטית,מכחינהלפחותשהחוטים,למרותאידאולוגי'
לאאשראפשרויותבחרטה,ולהודותלדרכם,להתכחשאחרת,לדוקריטנהלעכור
תורשתיתתכונההיאהנאצית,הדוקטרינהעל-פישהיהדותמשוםליהודיםניתנו

ולכןחשוכי-מרפא,יסוד'עדמקולקליםהיהודים .ממנהלהיפטרשאי-אפשר
הנאציתשבאידיאולוגיהאלהמרכיביםכשנישגםאלאטוטאלית.מקוללים

-לתקנהניתןהבלתיהיהודיוהקלקולהגרמניתהעליונות-לדיוננוהמשמעותיים
מהרומנטיזםעודלנומוכריםזאתיאולוגיה_כאידעיסוקשלכסירנות .חידושמשוםאין

פטרוכאמריקה,כזאת,עסקוולוקץ',מאןתומסיותר.רחוקיםמזמניםואףהגרמני,
הכלכליים,כתנאיםהנאציםלהשתלבותכיחסנערכוהיסטורייםמחקרים .ויארצקי

סופריםהראשונה.העולםמלחמתלאחרגרמניהשלוהרגשייםהסוציאליים.
ונטרהיסטורירסופייםכבירוריםלכתהרחיקולשעבר,מרקסיסטיםכרוכםמסויימים,

כדוגמתלטוטאליטריותהתדרדרותעלטיפוסיתתופעההיהלאשהנאציזםלסברה,
אשרחדשה'פוליטיתצורהלדעתםכישרואלהמשטריםשכי .הסובייטיהמשטר
השינוייםשלטבעיתתולדה .הריהיובלתי-אנושית,אכזריתהיותהלמרות

ריזי,ברוכושלככתביוכמצאתזהמסוגאבחכה-כעולמכו.שחלוהגדוליםהטכנולוגיים
האידיאולוגיהחיתהזאתוכפרספקטיבהבורנהאם,וג'יימספולוקפרידריך

היוברוסיההקומוניזםוגםהיאשגםכיווןכחברקטנהמשמעותבעלתההיטלראית
כלתי-כמנע.היסטוריבתהליךכאמצעיםששמשומקומיתמסורתאומקדהשלעניך

בלתי-ניתכיםהיסטורייםכוחותשלפיהזו,קודדתלפרשנותהצדקהשוםאיןלמזלנו
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מסויימותתכונותקיימותכאןגםטוטאליטדי.לסדרהעולםאתמוביליםלהכרעה
וריכוזיותהחלטות(כריכוזיותכזהתהליךהמעודדותהטכנולוגיותכתהפוכות

שלוהכלכליהטכנולוגי(הכשלוןאחרותתכונותלעומתןקיימותשלטון),
 .אותרמבטלותואףסותרותכוללתכהערכהאשרהטוטאליטריזם),

קשהתרבותי'אוכלכליהיסטורי'רקעעלההיטלריז.םשלהניתוחאפשרותלמרות
ולוושהצלחתו,ההגיון,ע"ינתפסשאינודמוני,משהובושהיהמהרושם,להשתחרר

של(וכמרבןהיטלרשלהאישיתלהשקעתו ת,,;הרכהבמידהנתאפשרההארעית,רק
"מכשירשלנתורץארתהלפתוראוהיטלר,שלב"יצירתירת"לזלזלאין .רוזנכרג)

הגרמניתהכלכלהשלשמיליטאריזציההנמנע,מןלאשכןהיסטוריות",מגמותכידי
הפולחןהרשמית,הדת(כעזרתגרמניהשללבעיותיהפתרוןלהוותחיתהיכולה
אינוההיטלראיתהאידיאולוגיהשלייחודה .האימפריאליסיות)והשאיפותהמדיני
ההיסטורית.הסכמהעפ"ירקלפיכךמתיישב
המלחמהאתאיפשרוהראשונההעולםמלחמתשתוצאותהדבר,אמתואפילו
לתקומתוגורליהכרחמשוםבכךהיהלאעדייןלכלתי-נמנעת,עשרהאוהשנייה

כוחותתולדתולאאנושימוחשלתולדההיהההיטלריזםההיטלריזם.שלולנצחוכו
להשגתמקרימכשירחיתהלאההיט.לראיתהדוקטרינהאישיים.כלתיהיסטוריים

המוסריתורמתההאינטלקטואליתדלותהלמרותעצמה.בהקשוריםכלתייעדים .
כה,האמינושאנשיםמשרםרקלאממשית,זואידיאולוגיהחיתהסלידה,המעוררת

וכעיקר-מנהיגיםשלהתנהגותםעלכלתי-תלויכגורםשהשפיעהמשוםגםאלא
אשרהיהודיםהרגשמתכונתפעם,לאציינוהיסטוריוניםכאנטישמיות.מדובר
גרמניה,שלהמלחמתייםלמאמציההזיקההמלחמהשלהאחרוניםבשלביהאומצה
רכבותקוריו~תםהוכלהמצעי ttשלאדירותכמרירתדרש endlosungשה-משרם

מנוצליםלהיותהיויכוליםעכדים tערבדיםכתורשהיהודים,עודמהלצבא,הנחוצות
אידיאולוגיים.מטעמיםההרגאתקדמוזאתלמרותיותר.טוב

הנמצאותלאלוהדרמותהאשמותעלרקלאנשענהההיטלראיתהאנטישמיות
היוושכאלהבתוריהודים.היותםאשמתעצםעלקודם-כלאלאהנוצרית,במסורת

שכל'רקולא ;האבסטראקטיהרעאתסימלובכדובדהממשיהרעשלהתגשמותואת
היהדות.מןמוצאו-הרעשכלאלארע,כבחינתהואב"יהודיות"הנגוע

אמנותהפאציפיזם,הליכראליזם,הקומוניזם,יהודית,חיתההפלוטוקראטיה
מטרותלהשגתאמצעירקלאלפיכךהיההיהודיםחיסול :היחסיותותורתהאכנגרד
ולמעןהצדקלמעןגדול,היסטוריאקטלכשעצמוהיההואכלתי-קשורות,כלליות
 .הרע.**עלהסופיהנצחון
אידיאולוגי,בסיסעלרצח-עםשקרוימהשלחדשהבמתכונתכאןמדוברזהבמובן

פאראנויה.אוטירוףפריהיאזושאידיארלוגיהכקבעאםאף
ואינני ?העכשוויבעולמנוראיתההיטלולרגיה-האידיאיורשימתבססיםמהעל

לקבוצותכלומר, ;המלהמוכןבמלואעכשווילהיטלריזםזוכשאלה ::-מת~יח
מגרמניההלקוחותוכפראזולרגיהבסיסמאותהמשתמשותהקטנותהפאנאטירת

למרותתפקיד,ולאעתידאיןלהןמיוחדת.התייחסותשוותאינןאלה .הנאצית
נאחזותשהןהעובדהעצם .מרובהתשומת-לבלהןמקדישיםהתקשורתשאמצעי

כיןכאן,לאלדעתיתקוה.ללאשמצבןהוכחה,משמשתהיטלרשלבסיסמאותיו
אםכייורשיו,אתלחפשישההיטלראיתהאידיאולרגיהשלהישיריםממשיכיה
שלשונותבצוררתביטוילידיושבאומפלתואחרשהופיעוובתמורותבתהליכים

 .העולם-השקפתעלומאבקיםויכוחי~
השתמשהמועטהבמידהרק .שלוגילוי-הלב;;ןיתהההיטלריזםשלהבולטתתכונתו

גרמניה :מטרותיהאתלעולםכישרהבצעקנותכוזבים.במרכיביםזואידיאולוגיה
לאחרלעבדיםאחריםסלאב?יםועמיםפולניםוהפיכתיהודיםהשמדתלכל,מעל

ביצועבתהליכיחיתהזותכניתתרבותם.'הרסלאחר :קריהמשכילות,חיסול
ל"הטעייתכללהזדקקולאובמפלגהבמשטרהב-אס.אס.,כצבא,ומבצעיה-

האידיאולרגיה.להםשהכתיבה.מהעשוהם :התודעה"
שלפיזיתלהשמדההטיפולאאחרותייצוגיותבתעודותאושב"מלחמתי",למרות
קבע " Mein Kampf "-בומעבר.מעברעל-כךהשפיעוהופעתםתוצאותיהודים,
טפילים,מסוכנים,חיידקיםוואמפירים,·שדים,הםשהיהו;יםכ"פשטות"היטלר
ויפה,שנשגבמהכללהרוסמשתדליםהתרבויות,כלשונאיהאנושי,המיןאויבי

ב-כנאומוהיהודים".עםיחדרקשיעלםבעולםלשלוט"האינסטינקטכהםושטבוע
Reichstag שאםהיטלר,אמר ) 1939ינואר-30(בהמלחמהלפכיספוריםחודשים

התבטאויותלחיסולם-הם.תוצאותיהיביאולמלחמה,לגרוםהיהודיםשלבידםיעלה
לאמדועעצמם,אתאנשיםשאלורבזמןלאחררקאבלחד-משמעיותהיוכאלה

כברההשמדהמכונתכאשריותרמאוחרגםשנאמרו.כזמןכרצינותאליהןהתייחסו
 .האמיןלאפשוטהמערבהפולנית,המחתרתבאמצעותהסתננועל-כךוידיעותפעלה

הכיבושבשטחשנעשהעלמושגהמערבבמדינותלאנשיםהיהלאמכך:;כתוצאה
המלחמה.תוםעדהנאצי,

שללאידיאולוגיהאותומשוויםכשאנוחלקית,מתבהרתההיטלריזםשלמשמעותו
שאנאלוגיותלמרות .סטליןבתקופתלקומוניזםלמשלאחרתטוטאליטריתמדינה
היהלנאציונל-סוציאליזם,בניגוד :לים.מהחברלהתעלםאיןלעתים,משענערתכאלה

במכשיריםקטנה,לאכהצלחהכעזרהואאחת.חזות.כעלגדוללמכנההסטאליכיזם
הסוציאליסטית-הומאכיסטית.האוכיברסאליתלמסורתהשייכיםאידיאולוגיים·

פיארלא;מעולםמדיכוי.שיחרדרקתמידניכושים,עלמעולםהכריזלאהסטאליניזם
אויבי-להחלשתהכרחיכמכשירלחזקההכורחאתרקצייןכשלעצמה,המדינהאת

בעולםהמדינהביטולאתהמרקסיסטית,לדוקטרינהבהתאםוהבטיח,החופש,
העמים'לכלעצמאותדמוקראטיה'שיוויון'עלהכריזכ"כ .המשוכללהקומוניסטי

 ....ושלום.אחווה

 lnstitute for the Study of Contemporary Socialע"ישאורגנהבפגישהמנאוםטקסט *
Problems, Seattle Wash הבדולח.ללילהארבעיםשנהיום , 1978בנובמבר

הרצאת),(בעברית 1978 (מרצרסקיקזיימישמאתתליין"עםל"שיחרתהקוראאתלהפנותבצרוני **
אשרטלו,-נאמן-חישלאותנטיפורטרטנדירה,תער:זה ).ע.מהמאוחד,והקיבץוהגיטארתלרחמיבית

לעקורהשכילוולאמדיטוביםשהיומשרםבמלחמה,הפסידושהגרמניםטעןהאחרוןהרגעעד .
 .בארצםהמזיקותהמג~רתאתמשורש
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תפיסהאי-נוכחותאר.נוכחות-רההיטלריזםהסטאליניזםשלהמקריםבשני
אתזיההאשרהסטאליניזםהשיטה.להתעצמותרגםלהחלשהגםגרמהאידיארלרגית

התגשמותאתמהורההואכאילוסוציאליסטיים,וערכיםחלומותכיורשעצמו
למשוךוהטרור),הדיכויבשיא(אפילוהמליםלזריזותהודרתהצליחהישן,ההומניזם

אלפיבעולם.השפעתואתלהגדילזאתובצררהאינטלקטואליםשלרבמספרלצידו
להיותהעשויהזרלעובדה .הקומוניסטילרעיוןכאמונההצטרפומצטייניםמוחות
הדוגמהכאללכ,לשיםישהאנושית,התמימותעלכמרמזתבמלנכוליה,מוזכרת
ברצינותלקחואשראלה, 1:1גאולםשלנר.כמאהאידיארלרגיכוחשלביותרהבולטת

דרךראייהיכולתלעצמםסיגלוואשררכים,היווהםהסטאליניסטית,התפיסהאת
השקפותיהם-שלהעצמאיתלרוחבמאוחרארבמוקדםככנערהאידיארלרגיה,משקפי

נשברכאשרולעתים,למציאות.הדוקטרינהביןקרנפררנטאציהשללמצבוהגיעוהם,
הגיעואףפעמיםעצמם.משלחייםכמרהשבריםקבלובתפיסתם,מבנין-העלמשהר

כלומרהקומוניסטי'הסדרעלטית P.קרמרניפראזרלרגיהשללהתקפותהקומוניסטים
ארעצמי,הרסשלהתחלתייםזרעיםהיוכוזבת,היאאםגםשבאידיארלרגיה,אר

מכפנים.מבקריםלגדלהצליחהפנימיות,לסתירותיוהודרתשהקומוניזם,
 ;נירוניםבשניפעלהרהאמיתירתהמוצהרותהמטרותכיןהזהרתבהיטלריזם.כךלא

לבעלתהתנועהאתלהפוךאיפשרהלארצח-עם,עלבגלוישהושתתההאידיארלרגיה
האינטלקטואליםשלהתנגדותםאמנםרצינית.ערכיתאראינטלקטואליתמגמה

התרבותבבכייתהפעילחלקםגםאךתדהמה,עדזעירהחיתהלהיטלריזםבגרמניה
פוריותהוכיחמסריימרתבתקופותאשר_לקומוניזם,כניגודמועט.היההחדשה
לרראכדליזםחב~;וכעצםכיותרעקרכאצירכל-סרציאליזםהיהשרכים,תרבותכשטחי
תעודת(מלבד'שיממוןרקהכניסולפילוסופיהלאמנותלספרות, :טהורתרבותי

כלכד,מועטיםאינטלקטואליםאליולמשוךעל-כןוהצליחהשכלית)הדקדנציה
שנהמשךתנועה.כשהאמין ,) Martin Heideggerהיידגרמרטיןהואכהם ·שהידוע

הק,מ;כיזם.שלהאידיאולוגיתהגמישותעםכמוכןזאתלהשוותקשה .לערךאחת
מאלהשרכיםהיואכשיראתההיטלריזםלעצמוהתאיםעל-פיהםהקריטריונים,

שלהיחידותשסגולותיובעודחיה,אמונההיההאחרוןהקומוניזם.אתששימשו
דלות .) Blut und Ehre (וכבודדם :צבאיאופיכעלותהיונאציוכל-סוציאליזם

אידיאולרגיהשכןאידיאולרגי,פילוגמנעסותרותתפיסותשליחסיוהיעדרזורוחנית
 .עצמהאתלהזיןמסוגלתאיכההרגי-דעותללא

כצורתממשיותלתמורותכנראהגרמותבלרחביככלרגיכ~ירההיטלריזםמפולת
להתכסותממשיכיםאנומסויימתכמידההמלחמה.שלאחרהפוליטיהמאבק

היהודית""הבעיהלגביעמדותשיכוהיתרביןאשרההם,האירועיםבתוצאות
שקורהכפילהוכיחה,שקשהלמרות,ככוכה,זרשהערהמניח,אניוהאנטישמיות.

 .רחבות-היקףציבוריותתופעותשלוסיבתיותמשמעותלתפוסככסותנותמיד
גדולהגזעיתשנאהקיימתשכייה,.ההעולםמלחמתאחרישכירם,לקבוע,מותר

איכהשהאנטישמיותוכןלפניה,קיימתשחיתהמזרהעולם,חלקיככליותרומסוככת
אולםחזקה"."מדינהשלבפולחןהצורךלגביגםנכרכהזוקכיעזז .להיעלמותצפרייה
האידיארלרגיהשלממושכרתהשפעות·כגלללאקוריםאלהשדבריםלררד~יקרוב

אופןאתשינתההרגל,אתפשטהאשרזראידיארלרגיההוא,כהפוך ;ראיתההיטל
גידולואת ·מרכיביםרכיםמכיעים .מדוברכהןושאיפותשיכארתאותןשלהתבטאותן

כמשטריםהמולאםהחקלאיהמשקשלעצרםגידול-ביניהם ;הכאצירכאליזםשל
 .ואחדותלארמיתמסורתהחסרותחדשותמדינותשלותקומתןשרכים,פוליטיים
זכרתןאתשקבעבולטות,~תגיותכקבוצותשהתפתחהכאצירכליזםלידתרבותית.

אולאום,ללאכאצירכליזםשלתופעהאףקיימתמשלהן'עצמאיותמדינותלבכיית
אלהאפילולארמניות,שתנועותלהעיר,חשוברב-לארמית.כמדינההמרוכזכזה

 'האמורלחוק,"דרישותיהןאתמנסחרתאיכן"כאצירכליסטיות",נהירתןשמודרת
שהןאלאזאת,רקולאונו'.מרחב-מחייהעליונות,אחרים,עלשליטהלהןלהקנות
הזכותארעצמית,להכרההזכרתבמסגרתהלאומיותהשאיפותכלאתמבטאות
רעיוןאתמלהזכירהימנעותתוךכתחומםהיושפעםשטחיםעלמחודשתלשליטה
שאיפותיהםעלמלהצהירהיססולאוהיטלרמרסרליכיאחרת.ארמהכגדהמאבק

הטבעית"מ"עליוכרתןשנבעהניכושיםמדיניותכניהולהודרהם :האימפריאליסטיות
השוללותכאציוכליסטירתאידיאולרגיות'זה.מסוגגישהכדירההיוםאומותיהם.של

שלשוליתתופעההןלצדק,והלועגותמלחמות,המפארותהאדם,זכויותאתכבירור
מזכויותחד-משמעיתכהתעלמותודופןיוצאהיהטוכגצח(מאוהמדיניים.החיים
טריטורי-ומשטריםאימפריאליסטיותשאיפותולאומית,גזעיתשיגאה .האדם)

בין-וסיסמאותפאציפיזםהומניזם,שלמסכותמאחוריכיוםפורחיםאליסטיים
שניתןאירועיםמכמקיםוצדקקידמהלאומית,סו~ךכיותשלכמסווהאחרות.לאומיות
-קמכוךיה).או(אינדונזיהכרצח-עםלראותםבהחלט
זרועותמאזכהרבההשתכרצורותיההאנטישמיות.לגביגםאמוריםהדבריםאותם

כשוליומתקיימותעכשיוחלשותהכןאנטי-יהודיותימניותשתנועותברור,היטלר.
המסורתשלרוכהאתלהכילכהחלטדיראנטי-ציונותהמושג :הפוליטייםהחיים

בלתיתהיהאנטישמייםהםהציונותמתנגדישכלהאמירה,גםאולםהאנטישמית.
 .ביניהם .דתייםארפוליטייםמטעמיםמסוימיםיהודיםגםארתהשולליםצודקת.

רגשותעלהמושתתיםתנועהאראידאהכלהדוחיםהקודם,מהדורסוציאליסטים
מדיני.ולאדתירעיוןשלגישרמרהכהשיהדותהמאמינים,דתייםויהודיםלארמיות,

אנטישמיכלשכמעטהריאנטישמי,הואאנטי-ציונישכלאמתזואיןאםגםאולם
כגלוישדוגליםאו"סתם",יהודיתכשונאיעצמםהמגדיריםואילואנטי-ציוניהוא

מאוד.מועטיםהיהודים,בהשמדת

המלחמהלפכישהתקיימוומהחלוקותמהסדריםבירושהעברואשרשרכיםכתוכים
התנועהשלהיהודיהחלקהאנטישמיות,כגדיצאאז .זולהתפתחותגרמו

(על-מכתהיהודיםכהגירתהאנטישמיםדווקאתמכורבותכמדינותהסוציאליסטית,
אנטי-ציונות,שלבמסגרתנוחמצעלעצמההאנטישמיותמצאהכיוםמהם).להיפטר

הגדולחלקהמתמקםכךותומכיהם.הקומוניסטיתאצלרגםבמערבגםשנתקבלמצע
שכלאומרת,זאת(איןשמאלתנועותהנקראותבתנועותהא(טישמיתהמסורתשל

עלויכריזשישכילהיום,אנטישמישכלנראה,אךאנטישמיים,בהכרחהשמאליים
וחדורת-השיורירן_החופש,הקידמה,כצדככיכוללהימצאיזכהכאנטי-ציוני,עצמו
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זואנטי-ציונות,כמוכןמכוכהשלטוניותמגמותהתואמתאנטישמיותהאנושות).
 'צ'כוסלובקיה Iפוליןהמועצות,כרית :קומוניסטיותכארצותהמלחמהאחריהופיעה
חובההכויהודי,להיותרשםהיותכסכל,כלתיהמצבהיהכמיוחדככריה"מורומניה.
להציגיכולאינוכשושלתו,יהודיםש"כציגים"שמימשוםחרכה,יחד.גםואיסור
רוצהאינואםגם:"יהודי"כרשם"לארם"כסעיףרכדרכזנוכאוקראיני,אוכרוסיעצמו
כאותהלאאפילוהנפרדת,תרבותםאתלקייםזכותליהודיםשאיןמפכיאיסור,ככך.
האנטישמיותלכשהלאבפרליןאחרים.מיעוטיםלבכיהמותרתעלובה,צורה

מסויימיםסקטוריםכצלו-1957 1956הסוערותכשניםרקגדולים.ממדיםהרשמית
ממשיאנטישמיכמסעמטרותיהם-הם.לטובתאנטישמיותסיסמאותכמפלגה
זהמסעהדהוכתמידהימיםששתמלחמתאחרי-11967כרקהשלטונותהתחילו
לאינטנסיביותכהתייחסותאולםהמפלגה.כתרךהשלטוןעלכמאבקקשור

גניה,מאראתלאכזבעשויותשתוצאותיההריהאנטישמית,התעמולהשללהתמדתה
 .בלתי-מזיקכמובןהיהלאשכמזגהרעלכיאם

זהרתהיולאהיהודים,לשואתהאידיאולרגיותשהתגובותלומר,אפשרבסיכום
כעיקרה,ההשמדההתקיימהאדמתהשעלכפולין,ומערכה.אירופהמזרחבארצות
הראשונותכשכיםהיהכךלאמוחלטת.התעלמותאוהקטנהתוךעליהמדברים
ובסרטים.כספריםברומאכים,אישיים,ביומניםהשראהתוארהאז :המלחמהשלאחר

שלהכלליהאופיאתהרשמיתהתעמולהמציינתאחרונותשכשכיםכעודבה,דובר
עקרוןבהיסטוריה.ושוכהמיוחדכפרקהיהודיםשואתאתמלהזכירוכמנעתרצת-עם,

אתכלללהזכירמכליהמלחמהזוועותעלמדבריםשםבכריה"מ,גםמקובלזה
אתלהשכיחשואפתהתעמולהשלהכלליתמגמתה .היהודיםשלהמיוחדגורלם
קרבןכפלוורוסיםפולניםשמלירכיאמכם,ככרןהיטלר.שלהרצחבמדיניותמקומם

המכוונתמירחד,_ההתעלמרתמקרהמבחינתהיהודים"מקרה"היהזאתעםלנאציזם,
בגיוסההשכייההעולםמלחמתתולדותלסילוףהדוגמאותאחתהכהממנו,

הרשמית.הקומוניסטית

פוסקיםכלתירעיונייםחיזוקיםבבריה"מהפופולריתהאנטישמיותמקבלתבינתיים
המוכרותאמונות-טפלותישנות,תכונותבההמגלהממשלתית,תעמולהבאמצעות

מטבעכאותההמפלגהלמנהיגיהחברהאףמחזירהולעתים .שכיביתחורכןמאז
השלטוןלפיראבסורדיטיעוןנוצרואז ;יהודיםעצמםשהם Iבכךאותםומאשימה

זהרעיון .יהודיםעל-ידיהמתבצעהרוסיהעםשלשלטון-דיכויהואהקומוניסטי
בעצםחיתההבולשביקיתשהמהפכההקובעיםכבריה"מ,דיזידכטיםכקבוצותכשמע
רקעעלכך,יהודים.-לכלוראשית ,לאסוריםגרוזינים,פולנים,-זריםיצירת
האנטישמיותריקמתמופיעה Iהקומוניסטיהמשטרכלפיהציבורשלאהדהחוסר

בנקאיםעםהמזוהים(יהודיםההיסטוריהמן.הידועההישנה,הסוציאליסטית
 ;אנטי-יהודי)סטראוטיפעםהמעורביםסוציאליסטייםרעיונות ;וקאפיטליסטים

מפעםחוזרתזומעיןתופעה .הקומוניסטיהשלטון.עםהיהדותמזוהההפעםכאשר
פרלין-ידידותכגדבחתירהבפוליןהיהודיםאתהאשימולמשל 1968כשכתלפעם.
הסטאליניזם.לאכזריותהאחריותאתכראשםהטיחועתובאתהרוסיה
גזעניותמגמות?האםתחילהבכרוכהשטופחזה,לסבךזאת,למבוכהלהתייחסאיך

פאציפיזם,ארכיברסליזם,שלבמלים"ארוזות"כשהןפחות,מסוכנותושוביניסטיות

 32-33מס' , 77עתון



גזעיתשנאהללבןע"מביודעיןהמחושבותפוליטיות,סיסמאות?האםוכר'הומניזם
שוכהובכיסוח ?כזוב"מהדורה"יותרמסוככותאיכןאנטישמיות)(במיוחדולאומית

 .לדיכויחופש,-לעבדותאהבה,קוראיםכשלשנאהיותר,טובאויותרגרועהאם,-
שיוויון?-

ואנטישמיות,שפאשיזםלחשוב,ניתןאחדמצדמאליה.מובכתאיכההתשובה
חסוייםהםבוממצבמחוסכיםפחותהנםהיטלר,אצלכמומלא,לאורהחשופים
אחרת.מזוויתגםהדבראתלראותאפשראבלהומניים.קישוטיםשלמעטהמאחורי
כבודיחסלעוררמצליחות .מזויףבמטעןברוכותכשהןגםאידיאולוגיות,נוסחאות
 .עיןלמראיתגםולו-המיוצגיםלערכים

 40היטלרשלהנוראיםמכסירנותיולהסיקניתןמוסר-השכלאיזהכללברורלאכןעל
אירופהברחבישהדהדהעוד","לאלקריאההיוםישמשמעותואיזומכן,לאחרשכה
עצמה,עללעולםחוזרתאיכהשהיסטוריההאמ-תהטריוויאליתהרייך.כפילתעם

להיטלריזם.דומותסככותבחובןהטומנות.פוליטיותלתופעותבסתירהעומדת
פוליטיים,מתנגדיםלושישמי;כלתוכןמכל"פאשיזם"המושגהתרוקןזאתלעומת
קלאיכנוהיהודיםמשואתהכובעשהלקחלפיכךנוכחיםאנו .זהבכיכרילזכותעלול

 .ראשון.ממבטחשבנושכךלמרותלכיסוח,
לחפשאובהיטלר,והמאמיניםצלב-הקרסאתהעונדיםמאנשיםלהישמרעלינוהאם
כולנו ?לכאציוכליזםביחסומה- ?אנטי-ציוניתלמסכהמתחתהאנטישמיותאת

תנועותקיימותהעולםבכלמאחרות.וסולדיםמסויימותלאומיותתנועותאוהדים
על-הנקראותלאומניותבתנועותהתומכות"שמאל",לעצמןהק;ךאותאידיאולוגיות

ו/אוהמערבית,אירופהארה"ב,לרעתפועלותשאלהבתנאי,"מתקדמות",ידן
שלמההיסטוריהומועילותבהירותמסקנותלהסיקאיפואכרכללאישראל.

זרלמטרהאךהאדם.ובזכויותדמוקרטייםבערכיםכלליתהכרהמלבדההיטלריזם,
שלכר.החדישהההיסטוריהמןאחרותרבותדוגמאותידינובהישגנמצאות

 :אחתעולםהשקפתע"יהנשלטתלמדינהמצוינתדוגמאהיווההשלישיהרייך_
לאבחנתקריטריונים_ולטשטשמקובלותבכורמותהאמונהאתלחסלרצוהנאצים
בעלילדעתםהיו .העליוןגזע rאדוניכמומסויימותאוכלוסיהשכבותרקהאמת.
אחדחלקשכשרקמאליו,ומובןככוכהראייההמציאותאתלראותוהיכולת,הזכות
מעצורים.חסרוספרטיזםמתהווההכל,אתלדעתיומרהבעלהכוהאוכלוסיהשל

זושאידיאולוגיהמהעובדהנבע Iהמערביבעולם ·ההיטלריזםשעוררהזעזועעיקר
המדעיתהטכנולוגית,רמתהשמבחינתבארץאירופה,שלליבהבלבפרחה

היסטוריוניםעסקורבותשכיםהציביליזאציה.למובילותחיתהשייכתוהתרבותית
אווירהאוטהבגדלוואיככמןלר-הימכמושטיפוסים .יתכןהיאך .זובשאלהוסופרים
משוםכגרםהעיקריהזעזועאחרות,במלים ?ואיכשטייןמאןתומסצמחבהתרבותית

השתייכנואליהציביליזאציהבאותהשלנו","קרקעעלצמחשההיטלריזם
ציביליזאציהסובלתממכהליסודעדקשהמחלהעלשמצביעדברכולנו,ומשתייכים

אךהקאפיטליזם,שלכמנעתבלתי ·תולדההיהשההיטלריזםטענו,מארקסיסטים .זו
לאורוגםסטאליןשלמשטרוהתרופפותלאורגםלסתירהוניתכיםחלשיםנימוקיהם
האשימוהקאתוליםהשוק.כלכלתעםדמוקרטייםלמוסדותשישהאמיציםהקשרים

נימוקגםאולם .האלוהיםלזונחיקורהשכךוטענו,התופעה,בגרימתהאז,ואיסטיםאת
המסורתאתהמקיימותשמדינותלהניח,היהאפשרהיה,ככרןלוכימשכנע,איכרזה

הקאתוליםכנראהצדקוזאתעםלדמוקרטיה.דוגמאלשמשעשויותהמוסלמית,
פוטנציאלמכילהביותר,.הגדולכלערךלמדינהאולעםשסגידהבהדגישם,

רצח-עם.כולללכל,המסוגללטוטאליטריזם
הרוחנייםהאבותשהיונאמר-ותרלארפיכטה .הגלכמובולטיםגרמנייםאישיםעל
פריחיתהמזקליכג,החלהגרמניתהפילוסופיהל.כ.שחשבלוקאץ' . NSDAp2של

מלאכותי,משהו .אמכםישכזהכשיחזורלהיטלריזם.הדרךאתסללואשראימפולסים
טמונותשאיןאוניברסלית,להיותהמתיימרתכזולאובוודאיאידיאולוגיה,ואיןהיות
לרעיונותהדתיות,השיטותלכלמתייחסתזואמתועבדות.דיכוישלאפשרויותבה

שוכרת.אציליותולאוטופיותלאומניותלדוקטרינותואכארכיסטיים,סוציאליסטיים
למשל,הנצרותפחות.ויש,יותראלהדת.למטרהמתאימותאידיאולוגיות,אמכםיש
לדיכוי,מתאימהאיכההאיךיאולוגיים-פןךמאלייםתככיהי nעפאותהלשפוטאם

כלעללהשתלטמסוגלהרעזאת.למטרהנוצלה . iהצורבעתזאת,ובכל
שמסוגליםערכים,קיימיםלאלמעשהביותר.והחושבתהטובהאפילואידיאולוגיה,

אךסובלנות.אולימלבדתככיהם,בזכותרקהרעלשרותלהתגייסמבליאיתןלעמוד
וגאןעצמה.כגדפועלתהרעעלבהגנתהשהיאעל·פעםלאמותקפתזאתסגולהגם

לאנשיםמעל-גםככפי;ךאתלפרושהסובלנותעלהאם-נצחיתמחלוקתכידוע
פאשיסטיותלתנועותביחסבמיוחדאמוריםוהדברים ?סובלנותבחוסרהמתנהגים

ערכיעללהגנהאופטימאליתאסטראטגיהעלמדבריםשאנושעהוטוטאליטריות.
איכםטולראכטיות,בשםאכטי-טולראכטייםרעיונותובלימתדיכויהדימוקראטיה.

חופש-ביטוימעניקשהואלמרותלהתקיים,י?ולדמוקראטימשטרלמטרה.קולעים
לאחררקהחופשמן"כטעם-האמירהואילואי-סובלנות,עלהמושתתותלתנועות
 .היטלר.אודלףשלעטופריהיאהחופש",אויביאתשכשמיד

יחסמאשריותרלאהכודמוקראטיתבחברהטוטאליטריותלתנועותסובלנייחסאבל
לעצמהלהרשותיכולהלאהדמוקרטיה,ערכיעללהגןשתפקידהחברה,סובלני.
בהםבמקריםגםזאתעם.אלהערכיםלהרסהמכוונותפעילויותכלפיאדישהלהיות

איןדמוקראטית,חברהשלהרשמימבכסאתלהרוסטוטאליטריותתנועותמצליחות
לגייסהשכילהלא_שהדמוקראטיהאלאכפגמו,הדמוקראטייםשהערכיםאומרתזאת

עללוותרמסויימים,בתנאיםהעדיפו,העםשהמוניארלהגנתה,הנחוציםאמצעים
 .זהמוויתורםלצמוחהעלולותלאכזבותקשרבליאחרים,ערכיםלטובתעקרונותיה

משטריםמתיכלומראלה,כמומקריםצרופימולידיםתנאיםאילולדעתניתןאין
הזה,בקוכטקסהמפתח _שאלתזוהי- ?ולטיוביהלטוטאליטריזםלעבורעלולים

לתארניתןכאלהתנאים .עולמנושלמציאותיותהיותרהבעיותאחתכמובןוזוהי
במסגרתאמינהבצורהלנסחםאפשרותאיןזאתועםהעבר,כסירנותסמךעלבקלות

בלתי-ניתכיםכוחותשלמעורבותםבגללכמובןזאת .לעתידתחזיתשלתיאורטית
ולאתרבותלאכלכלה,לא-הדמוקראטי?הסדרמתמוטטמדועמראש.להערכה

בניגוד,תעמולתית,טכניקהשלעניךגםזהאין .התופעהאתמבהירותפוליטיותסיבות

שבעזרתמוכיחות,היטלרשלשהצלחותיוטען,אשרהקסליי,שסברלמה
ולודבר,בכללהאמיןולאלצםהאנשיםכלאתל"כופף"אפשרטובהאינדוקרינאציה

אמת,ומופרזת.אמינהבלתילינראיתזוקודרתדעה .ביותרהגדולבאבסורדגם
הואפוליטיתאינדוקריכאציהשלההצלחהוסודמסובלנות.שנאהלגייסקלשיותר

היהודיםעםקרהאשרוזה Iלזהותושקלאובייקט-שנאה ..לעזאזלשעירבהעמדת
בגרמניה.

בייאושוהשקועהחמור,במשברהנמצאתלחברה,אפשרימוצאהואטוטאליטריזם
לקבוע,מסוגלתאינה Iהנולדאת.לראותשמנסהזאתלאגם .תיאוריהושום .עמוק
אפשרויותמכלהרעשהואכזהבפתרוןלבחורמסויימתחברהעלו.להשלבבאיזה

הדרסטיהצמצוםבגללבעיקראלאגורם,שהואוהסבלהזוועותבגללרקלא .הפתרון
חברהשלהסתגלותהיכולתולגביאחרותפתרוןאפשרויותחיפושלגביגורםשהוא

 .חדשים.לתנאים
שלההכרחית,לאאם-כיה"טבעית",הצורהכביכולהואהיום,לפחותשוביניזם,

המדינהלרכושפרטיםשללהפיכתםביותרהקלההשיטהטוטאליטרית.אידיאולוגיה
בשםדומיםדבריםלעשותהיהניתןפעם .לאומכ~יםערכיםבשםהפעלתםהיא

בווהבלתי-כלאה,הבלתי-פוסקהליך lהושוב.יעילהאיכהדודרךהיוםהאלוהים,
למספרבמספרםהזהיםלאומיות,קומוניסטיותתפיסותלריבויקומוניזםהופך

טומןעקבישכאציוכלידםכךעלמצביעקומוניסטים,על~ידיהנשלטות ,המדינות
ביותר,כנשגביםמוצהריםלאומייםערכיםכאשרעצום.טרטאליטריפוטנציאלבחובו

למראית-עיןלפחותתואםאינוזהשלרצונואם .הפרטזכויותעללהגןאפשרותאין
ולאמת-למקורהאומהעי,כיהפיכתשלמופתדוגמתהיהההיטלרידם .אלהערכים
 . .ה~חריםהערכיםלכלמידה

אליהנתייחסאםלהיראות,עשויהשהיאכפיטריוויאליתכהתהיהלאכזאתמסקנה
אךהיום,שלבקונפליקטיםלעמודעלינומיבצד ·ממנה,למדיםאנואין .ברצינות
תולדותחשדנות.במשכהלהתייחסעלינורעיונותלאילולדעתלמדיםאנולמצער
עיוותיומבחינתהקרבנותיסודימבחינתמידהבאותהחשובותהיהודיםשואת

בהיסטוריה,מקבילותהיוהרעשלהאינטנסיביותלעצם ;המרצחיםשלדרכיהם
אנשים,האידיאולרגית.ההנמקהחיתהלגמרימיוחדתאולםשלכר,במאהאפילו

מהדוקטרינההחורגתמשאלחלברוחיכוליםאיכםזאת,אידיאהשלתכנהאתהדוחים
אידיארלוגייםערכיםבגללהרעאתלהצדיקהםמרככיםהיכןעד-והיאההיטלרית
אינםשפשוטאוגבולותזהבעניךלהעמידשאי-אפשרהסבורים,אלה, ?כלשהם

שלמרככהבמלואהיטלרשלהרוחנייםכיורשיוהמתפקדיםהםלהגדירם,מסכימים
 •המלה.

עקביאמרים :מפולנית '

האינקוויזיציה.ע"י;הושמדהולאפיפיורלכנסיההתנגדהוכאיטל·ה.כצרפתהבינייםכימידתיתכתו
 .גרמניהשלהסוצ·-דמוקרטיתהמפלגה 2

שמעוןעדה

המוסיקהעלשיריםשני

• 
 י~~ ?7"ס;לך Wלי~ךים ?Q7~סםל~ה
כה.די ";טך'~?;קז:; '~ /oנ;~ת

::ז;יךןזpלראש;!י;ך ?i;:זכ'ל
 .;וך /o ~ .טךף ?7זpל~ית 9א;~י:ה J~ח

~ o/ ז:;;וך q ז:זלק ?7זז~הו;:זן:;ניק,ל;ם
 י~.?י~ל~ך;ג~ה. ,ם:~ /oלה 9 ~ז:;~ת
ה ?j;:זמוt;כי~ס;לן'י~ה ?iמא,

ך.רת'ח ?7 ז:; ;ת?? /o ~רר.ךךת ry7ז:ז ?7
ז;rךךים.חו~ים p:~~ךת ?7;גי~הצוןתזpצוךג:יה

לאורגאןטוקאטה :פרסקובאלדיג'ירולאמו

תוקים ?7מךםזpל~ל Wנגאות ת~.ל~ה ?j;:זמוt;כי
i? ~~~נש;ב ך;ל~:;~ל~לז:יי~ת םי

ע;להט~~ת ' iשו ryry ·~~ר;ךך;ך
ז;ונו~ה~ל~לז:יי.~ת j ~ ?7ו
q לשו~הpךים::ז~ליםזiס~ל.ה,ס~ך

ןהiךיתוק;ת. ?7 ז::ןpלים r::-יר.ד~.?
נ;זךל::זךה';:זחזpךiךת;ךד;גר ?7 ז::

לה ?i ,םי~ל~?? J:~ק.רו:;נים
 .תר.~'?ז~ל~ך~הזאת fקלות p:נ;~ל.ת

::זקט~ים;כל Wר::ז::~גאותס:ה,ך fל.א
~סךת.ל~ ?i .~ה??~~ p:~לזירימוך fלא
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העיירהדימוי
היהדוית* mבספר

מירוןדן

לכןקודםשהתעוררו.השאלותמןכמהעללהשיבאנסההדבריםמהלךב
העיירה,דימויעבודתי,נושאעלאחרותהערותלהעלותמבקשאני

העברית,בספרותעיוןתוךבהשהבחנתימוזרהבתופעהדווקאואתחיל
מסורת.כולהנושמתלכאורהעיירההמלה .יידישבספרותמאשריותר

לפנית(בספרולאבמלונים,לאאותהתמצאוולא .מאודחדשהמלהזאתבאמתאבל
נכתבשאמנםמאמרמתוךמפרישמן,הציטטהאתהיוםכאןקראוכאשר,לערך. 1900
שבאעברי,סופרשלאדם,שלשיחתודרךאתלשמועעדייןיכולתם , 1910בשנת
בעיירההיהודיים"החייםאומראינוהר~ .-19החמאהשל-90וח-80וחד oח-משכרת

הקטנההעירברחובהיהודים"חיי :אומרהוא ; "-19החמאהשלהראשונהבמחצית
צית.המחשלהעבריםבטקסטים ".הי"טהמאהשלהראשונההמחצהבמשךברוסיה
יודעיםלא .שטעטלהמושגעםהתלבטותקיימת-19ההמאהשלהשגיח

1 

להגידאיך
עברייםשיריםלמחזורקוראפץר ;היהודיהגעהטא ;מצערעיראומרים,זה.את

,מפרסם 1900בשנתעודברדיצ'בסקי,ה.קטכה"."בעיר )-1880ה(משכרתשלומוק:דם
מהשיאמרמושג,טכני,מונחליצורממשהיאוהכוונההקטנה""מעיריבשםספר

-רבובשפע.-להופיעמתחילהעיירההמלה .שטעטלהמלהאומרתשביידיש
 .ואילך-1900מבערך

שלהעדרוסמנטית.התפתחותשלבתארוכתרגיללא'אלהבדבריםמתחילאני
בשתיבספרותנומגמהעלמלמדיםלעיירה,עירביןהסמנטיהסיוגחוסרהמושג,

הראשונההמחציתמןנאמרשלנו,החדשההסיפורת'שלבראשיתהבעצם.הלשונות,
קביעהבעיירה.רבענייןמגלההיאאיןהשכיח.המחציתלשלהיועד-19ההמאהשל
מת..האהכרתי,למיטבזוהי,זאתעםאבסורדית.לאאםמוזרה,מתחילהנשמעתזאת

ביתכשדמותהעיירה,מןביותרהמרוחקתבנקודהכידוע,התחילההעבריתהסיפורת
 .כלבנוןנמרים,בהררילחם,
הזמןשלברוסיההיהודייםהחייםשללאקטואליה~וסיפורתעברהכאשרגםאבל

 ,העיירה,-האחריםהזמןמבניכמהשלאוסמולנסקין,של-ברומניםנאמר,-
שוניםענייניםכמובן,בכלל.,אםמעט,בהמופיעהומוגדר,מובחןתארוכמושא
לעצבמערכיךאינוהמסרפאבלבעיירות,מתרחשיםהדורובניסמולנסקיןבסיפורי
שלםעולם :יותרהמאוחרת-הסיפורתאותנוהרגילה _שאליובמובן"עיירה"בסיפורו
היכרסימנילהשישמיוחדת,ציוויליזאציה ;ואינטימייחודיאורח-חייםבעלומיוחד

מובהקים.אנתרופולוגיים
יכלוסמולנסקיןאוצבוע")(ב"עיטמאפנ~שלב"עיירות"המתרחשיםהאירועים-

שיששלהם,אספקטיםבאותםמתענייןהמספרנכון'יותר .מקוםבכללהתרחשבעצם
 1בעלתתרבותשלספציפי~תדווקאולאווהרע)חטוב(מלחמת"אוכיברסו5ליות"בהם

ומקומי.מוחשיהיסטורי-חברתיגוון

לבצבץרק-העבריתבספרותלבצבץמתחילהחברתי-תרבותיכאורגאניזםהעיירה
מציבשבובדרדס,אשרראובןשל ) 1888 (הקצוות"כ"שתימאוחרברומאןנאמר,-

החייםעם(ארוסה)בכרךם.היהודיחייאתלהשוות :מפורשאתגרהמחברלעצמו
מתחילהגורדוןי"לושלברנדגשטטרשלהנו~לותמןבכמהגם ·י iבעיר-ה~צ

העיירהבחייקומית)התייחסותבצורתבעיקר(תחילה,הרוחניתההכרהלבצבץ
משלו.פנימיוהגיוןיחודבעלתאודיכבאובייקט

הייריהרומןזהים.אינםהתאריכיםכיאםבהרבה,שונהאינוהמצב-ביידיש

עירעיירה,ביןבאבחנהנפתחאקסנפלד)ישראלמאתהפנינים"("שביסהראשון
מתארשהואהעירשלהפרטנזיותאלבהומורמתייחסאמנםהמחברגדולה".ו"עיר

אגב,גדולה""עיר.שהיאבכךהמתיימרת(לאהיהפולי),חיתה"לא"עירבסיפור,
שלבגודלההמתגאיםהמתיימרים,העירשבניהאנתרופולוגיההיכרסימןמעניך
אנשיםמכיריםהםאיןלדבריהם,גדולה.עירבנישהםלכך,כסימןמעלים ~עירם

שהואמאוד,חשובאנתרופולוגיסימןזהומגוריהם.ממקוםהשלישיברחובשפגשו
כלעיירהבחזקתלהישאריכולישובמקום,עיירה.שלאמיתימאפייןאוצייןבעצם
המשפחתי,היחוספיועלבשםאישי,באורחלהכיריכולהתושביםמןאחדכלעוד
ובכן, .עיירהזאתאיןשובנעלמת,כזושהיכרותברגעהאחרים.התושביםמןאחדכל
וכתנוהעירשלאחריםתושביםעירםברחובותפגשושחםמתפארים,לאהיהפוליבכי
ברכהזוהיביחד.אתושגריםלאדםנותניםלא"שלום-עליכם""שלום-עליכם".לחם

 .השלישיברחובלדיירוכתתטעיתאםבמרחקים.זמןחרבהשהיהלמישהואולאורח,
התנאיםהםוהפרסונאל,ותהאינטימיותעיירה.לאכברשזאתסימןשלום-עליכם,

כברנמצאאתהנעלמותוכשהןהעיירתית,ה"ציוויליזאציה"לקיוםהראשונים
שלהספרותמןהרבהכךכלעליויודעיםשאנחנוהאורבאני'הניכורתהליךבתחילת
האחרונות.השניםמאתיים

היהריקלרוב.עיירותמופיעוריק.מאיראייזיק . rלאברמובשקדםאחרמספ;ראצל
המוניבסיפוריושדשםעממי,היסטוריוןאומשכיליפולקלוריסטמעיןבמקצת
מעיןגםהרביםסיפוריוביןיש .בליטאובעיקרבפולןהיהודיםמחייופרשיותארועים

T המשרתשלבתפקיד-לעצמהכישותלהופיעהעיירהמתחילהשבוכר,_'א"
חלם.שללתמטיקהמסביבמסתובבהזחהז'אנרמןהסיפורהקומדיה.שלהמצחיק"
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כלונוכלים,מופתבעלימיניכללהופיעיכוליםשלשםמבודד,קטן,רחוק,מקוםזה
התמימים,התושביםאתולרמותמפוקפקים,עסקיםאנשירמאים,שדכניםמיני

אווילנה,העירזאתהיהודי,הקיוםשלהחיובית,רקלאהנורמה, ."הפרובינציאליים"
מוסדות,מסורת,עםהיסטוריה,עםעריםהןאלוברודי.העיר-הדרומיתמקבילתה

האינטימיותאלומעריםנעלמתבהתאם ..וחכמיםמשכיךים ,הגדולהעולםעםקשרים
המצליחגולדשלעגעריענקלהבשםנוכלעלנחמדסיפורריקאצליש .העיירתית
הממדיםאתמנצלשהואמפניבדיוקהמעטירהוילנהבתוךשלוהנבליםבמעשי

שבעאוששעםמתחתןהואהסיפורבמשך .שלההאינטימיותחוסרואתהגדולים
יוכלזהמסוגשרמאיכדיגדולה,מספיקהעיררכושן.אתמהןנוטלשהואנשים,

בעדומדברהעיר(ושםבדורא~'שוק""האורחיםכגוןעיירה'עלסיפור·ב .בהלתפקד
הנוכלחד-פעמי.אךגדולמעשה-נכלים·תמידמתוארהשוטים),בעירהאורחים-

ונעלם.אותהמנצלוהתמימה,המבודדתהקטנה,העיראלפתאוםמופיע
יעקבשלהשחרחר""הצעירכמווהשבעים,הששיםשנותשלהיידייםברומנים

החנווניות",אוהברודאית,העגונהמינה"גולדהבשםריקשלקטןברומאןאודינזון
במרחביםהמתרחשותמלודראמטיות-סנטימנטאליותעלילותהסופריםמעלים

יכוליםאלומעלילותחלקיםשלמות.יבשותלפעמיםהמקיפיםגדולים,גיאוגראפיים
לעובדה,העיירתיים.החייםכיחודמוטלאיננוהתאוויהדגשאבלבעיירה,להתרחש
מדמנהמעירהיתוםיוסףשלמקבילומעיןדינזון,שליוסףהגיבורשלשסיפורו
להאיןקטנה,בעירבעיקרומתרחשאכןסמולנסקין,שלהחיים"בדרכימ"התועה

הנבליםכאןמתרחשים .כזובעירהחברתי-ההיסטוריהקיוםתפישתעלהשלכהשום
מוטבעיםאינםוהםוהצדיקים,הנבליםמצויים .המלודראמהספרותשלהרגילים
 .העיירהשלהציוויליזאציהמיוחדת,ציוויליזאציהשלבחותמה

דווקאהואהראשוןגיבושה .אברמוביץש"יעםראשונהמלאההופעהמופיעהזו_
שאחר-כךאברמוביץ,ש"ישלהראשוןהרומןהיטב",ב"למדוביידיש.ולאבעברית
ברוחעדייןהוא.העימותלעיירהעירביןעימותמעיןישוהבנים",ל"האבותהתפתח

טפשים,הםשתושביהמפניפשוטכסלון,קרויהקטנהעירוהמצחיקים"."המשרתים
העירשלשורשההיאזועיירהאותם.לרמותאפשר .דורא~'שוקאוחלם·תושביכמו

אלהבכתביםאמנם .אברמוביץשלהעיקרייםמכתביוהידועה(כסלון)גלופסק
ברומאןרב-משמעות.הואזהושינויגדולהמסחרלעירמעיירהוהפכההעירנשתנתה
חושךמקום<במובן.צלמונחבשםכזאתעירמופיעה rאברמובשלהראשוןהעברי

יפה-במקוםהמצויהבינונית,אוקטנהעירהיאצלמונהמאוחרותביצירות .וצלמוות
טפשית.עיירהשל.בעימותאפוא.החל. rאברמובבצלמון">·"תשלגפיעלכרף.

שללמאפלייהדומהגדולה,חטאהעירעםובהמות,כעופותתמימיםשתושביה
 .זהעימות .הי"טהמאהשלהפופולאריתבספרותופשעחושךעריולשארסמולנסקין

מאוחרתשבתקופהאלאכתביו,בכלאברמוביץשלהסיפוריתתפישתוביסודנשאר
חסרתהסוערת, ,גדולהלעירדווקא"גלופסק",השוטים,עירנעשתהכאמור,יותר,

 .ובתי-בושתפרוצותשודדים,גנבים,מכילההיאמנוכרת,נשארתזועירהאינטימיות.
כמעטגדולה.מפחידה,תמימי-העולם,אתומחסלתהטורפתהמיתולוגית,העירהיא
לאבמובןחלם,מעיןשוטים.עירגםהיאזאתעםייקנס.שלהרומניםשללונדוןכמו

יצר.אבדמוביץכללשוטיםאינםלכאורהממולחים,סוחריםשתושביה,כיוןשיגרתי,
שלחיייםהמסמלתיהודית,עירשלבמינוומיוחדעשירקונצפטזהצירוףפיעל

שהיאאגרסיביותשלטיפשות,בעצםשחןוערמומיות,חכמהשלמדומה,דיכאמיות
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"עיירהאינהלומר,שמקובללמהבניגודזו,עיראבלהפאסיביות.תכליתבעצם
גם :לאותללאאותהלהדגיששעלינונקודהוכאןמזה.ההיפךהיאיהודית".
אךבהםהשתמשהואהעיירתיים.בחייםובראשונהבראשמעונייןהיהלא rאברמוב

שהחלההחץו-עיירתית,ה"מרדרנית",היהודיתהמציאותלתארורקעבתורורק
רקבולטלמימושוהגיעההי"טהמאהשלהראשונההמחציתבמשךלהיווצר
שאברמוביץלחשוב,הורגלנוכולנוהרימוזר.נשמעזהדברשלה.השנייהבמחצית

הרבות_הטעויותאחתרקזוהיאבלובאורח-חייה.בעיירהסיפוריובכלעסק
שלהנוסטאלגיהאוליבהאשמהאברמוביץ.שללכתביוביחסהרווחותוהמשונות
תמונתהי"טהמאהמןהגדולהסופרבכתבישחיפשוהמאה-העשרים,בניהקוראים

(להוציאשלוהיצירתיתהדרךמרביתלאורךהיהלא rאברמובאבלשחלף.עולם
"בימיםהאוטוביוגראפיהרומאןאתכתבשבהבהתפתחותו,האחרונההתקופה

 ,-19ההמאהבןופוזיטיביסטראציונאליסטאישהיההוא .גיקאןנוסטאלההם")
של(המדומים)בקסמיםולאהעתידובאפשרויותההווהשלבדינאמיותשהתעניין

 .האתמולעולם
המוקדאיננההאמיתי__תהעיירהאברמוביץשלסיפוריושבכלהיא,לכךהראייה

נקודתהיאהעיירהברובם,אוהללו,הסיפוריםבכלהעלילתי. ·אוהחברתיהמרחבי,
נולדיםשם .הסיפורמימיבוקעיםממנוהמעייןזהוועלילתית.מרחביתמוצא

כשמגיעיםרקמשמעותולמלואמגיעהסיפוראבלגדלים.הםשםהגיבורים.
אואי-פעם,אליהלחזורמנתעלשלאונעזבת,ניטשתהיאהעיירה.לעזיבתהגיבורים

האבות.קבריוכפוקדיאחרמעולםכאורחיםמאודרבזמןכעבוראליהלחזורמנתעל
הקטן","האישאו"האישון",אברמוביץ,שלהראשוןהיירימסיפורוהחלהדברכך

גדלהואשםאנשים.ללאעירכלומר,"גזלוד;ב",בשםקטנטונתבעירנולדשגיבורו
הסיפורשלעיקרואבל .וחשוב)מרכזיהואהגיבורשלהחינוךפגעי(נושאו"מתחנך"

פנימית,דינאמיותארתהבודוחקת .העיירהמןלצאתנדחףהגיבור .בתנועההוא
(עיר-הצבועים),"צבועשיץ"יותר,גדולהלעירעוברהואסיפור.לגיבוראותוהעושה
כמוהו.פיקחלנוכלהמתאימההזירהשהיאהגדולה,העירלכסלון,לבסוף,וממנה,

ומרביץ.אבבכתביהראשונהבפעםופסק-כסלוןגלהופיעההקטן"ב"אישכאן'אכן'
~ר-אקסלנס.היהודיתהעירבתפקיד

(בעברית ,,המופת"טבעת .מכןלאחרשהתפתח . rאברמובשלהשניהייריבסיפור
אךקבצי~ל.בעיירהוגדלנולדהגיבורפורמולה.אותהמוצאיםאנוהבכא")"בעמק

חייביםשבעלי-הכנףוכמרבר-מצווה),(גיללבגרותהגיעוברגעממנהנפלטהוא
וקיומומחייתואתולחפשמע;רולנדודהואחייבכךהחורףבבואממקומםלנדוד
השלישי"בנימיןב"מסערת.לגרמניהונוסערוסיהאתעוזבהואכךאחר .כסלוןבעיר
מתחיליםהעיירתייםהגיבורים .כמובןבמינה,מיוחדתבנוסחה-דומהדברקורה

ממשעיירתם,מבטלרןרמה""בידלצאתמצליחיםהםשבוברגע"גיבורים"להיות
תפקידבכלללעיירהאיןהקבצנים"ב"ספרמצריים.ליציאתשותפיםהיוכאילו
כמונולדהואבה .גלופסקשלוהפרועהמנוכרהעולםילידכברהואהגיבור .חשוב
הןאואליהיוצאהואממנהלב.אליושםאינוואישפישקה),שמו,(מכאןביםדגיג

ופסקגלביןבתנועההסיפורנתוןהמרחביירגוןהאבחינת"מ .חוזרדברשלבסופו
המודרניתהעירהאוקראינית,המסורתיתהיהודיתהעירהםמוקדיו ..לארוסה

תפקיד.כאןאיןלעיירההפתוח.הטבע-ובאמצעה"אירופית",
רקעבוהיא .אברמוביץשליצירתומרכזואופןפניםבשוםאיננההעיירהובכן'

שלםכעולםלהבנההראשונהבפעםכאןזוכההיאך.שכזבתורתאבלמוצא.ונקודת
מוצא.כבנקודתרקבהמתחשב rשאברמובמשוםדווקאאוליבאהדבר,אוטונומי.

הפשטנייםההיכרתוויאתשאיבדאחראחריה,שבאלמהזונקודהביןהעימות
הקיומיהיחרדלסימניהמחברשלמבטואתדזפנההמצחיקים","המשרתיםבנוסח
להווייהנעשיתהיאלעולםהנעזבתהווייהלממשצריכהשהיאמתוךהעיירה.של

(בדרךלמאפייניםגםנעשיםלהמחץוהקיוםסממניוכלעצמו,בפניכעולםשלמה
מהותה.שלהניגוד)
הבלתי-פרסונאלי,והיחסהניכורשלהבכא""עמקהיאשכסלוןכירוןלמשל,

בניהאינטימית.לתכליתנעשיתקבציאלהרילחברו,אדםביןהאינסטראומנטאלי,
אדםידישילובפיסית,התדבקותשלבסצינותממשפעמיםכמהמתואריםהעיירה
הערבבסצינתהמצבלמשל,כך,נשמות.ואחדותאיבריםעירבוברעהו,בידיאחד

אצלזהשוכביםקבציאלבניכשכלהבכא","בעמקשלהראשוןהספרבסוףהקיצית
כולםהכוכביםאתלהפוךהיהניתןאילוהשמיים,שלעושרםאתושמיםברחובזה

המספר,אומרהעיר,מבני"רבע" .לכסלוןבעגלההמסעבסצינתגםכךלדינרים.
רגעזהרחלה.שלבצקכמרזהלתוךזהנקלעיםוהםאחתעגלהלתוךנדחקו

לעיריגיעוקלהשעהבעודשהריהמוחלטת,הפרידהשלפניהמיוניתההיתדבקות
רסיסים-רסיסיםיותזווהאנשיםבדולח,גבישכמוהעיירתיתהדבקותתתפוצץושם
הגיבור,הרסיסים.הוריתאתלחיותרבזמןבמשךימשיכוהםלעברו.אחדכל

המרחב,אתחוציםודביקיםדקיקיםקוויםסמויים,חוטיםכאילוחשהירשלי,
בה.אשרכלעםאותוומחבריםמולדתועיירתלביןבכסלון,בינו,המפריד

במינהמיוחדת"עיירתית"קיומיתמהרתאיזולהעלותאפוא,הצליח,אברמוביץ
לוהמאפשרהיסודי,הסיפוריהדגםהעיירה.נטישתחווייתאתשמיצהמשוםדווקא

לאוהואחזרה,שלהפוךדגםגםכמובן,ישנו,העזיבה.דגם ,הואזו,מהותלהעלות
כפרולוגמוצאיםאנולימומושובולטתדוגמההאחר.הדגםמןבחשיבותופחות

אחרימולדתולעיירתהירשלי,הגיבור,חוזרשבוהבכא",ב"בעמקלאפילוג)(שהפך
ימיומרביתאתשעשה ;משכילאישמבוגר,אדםכברהוא . l 188שלהפוגרומים
אתלבדוקפילנטרופיות,חברותשלכשליחארכפילנטרופעכשיובאוהואבגרמניה,

צרתלפתרוןהצעהשלספרלכתובאף(בדעתולהםלעזורדרךולחפשאחיומצב
הרבההמופיעזה,חוזרגיבורפינסקר).שלה"אוטואמאנסיפאציה"מעיןהיהודים,

העיירה.אלביחסקומי-טראגידו-משמעיבמצבעומדאחרים,פרים"סובכתביגם
מסוכןשליחלגביהםהואזר.הללובורואיםלאחיועזרהלהביאמבקשהואבעוד

מחביאיםוהםותהייה,חששבהםמעורריםהבולשיםמבטיולהם.מוכרלאמעולם
הילדיםלומדיםשבהםהחדרים,אתמסתיריםהבלתי-חוקיות:סחורותיהםאתמפניו
נוצרתעימו.מגעמכללהתחמקמשתדליםובכללהשלטון,שלההוראותלפישלא

והטראגיים,הקרמיםהגוונים,כלאתלהעלותלסופרניתןשבהטעויות,שלקומידה

 1982מרץ·מאי

פץר .ל.י

בסירותזוקומדיהניצל'פרץי"ל .מחצבתולכורהחדשהיהודיביןהניכורשל
עתונאיתבמשלחתשהשתתףאחרשנכתבהמסע","תמונותבשםהידועהסיפוריו

שלטענותיהםלהפרכתחומרלאסוףכדיהפולניותלעיירותשיצאהסטאטיסטית,
האיכרותחשבוןעלהעיירותיהודישלהתעשרותםבדברהפולנייםהאנטישמיים

מתואמיםלמעשהאךלכאורה,מקושריםבלתיקצרים,קטעיםשלברצף .הפולנית
שלהעצובההקומדיהאתפרץהעלהלהפליא,עצמ;,בפניאחדכלומעוצבים,היטב

לביןהטובות,הכוונותבעלהמודרני,הפילנטרופיה"סטאטיסטיקאן"ביןהמפגש
שללהרגשהבהדרגהמובילההקומדיהוהדוריים.הסחופיםהעיירתייםהיהודים

 .והולךקרבטירוףשלהדעת,שפיוןאיבוד.
הגדוליםהעיירהשסופריהיאהמקובלתהנחהחוזרת.הדגשהטעונהזרנקודהגם

אלהסופריםכיאףמוחלטת.טעותזוהי .הזדהותמתוך"מבפנים",ארתהמתארים
מבחינהעמדוהםביותר,והמלאהאינטימיבאופןהעיירהחייאתספק,ללאהכירו,
המהותאתלהסבירכדיבהישזוחיצוניתעמדהרק .להםחוצה_ומנטאליתריגשית

שלהעיקריתהמשמעותאתזהבהקשרלהזכירכדאיבכתביהם.העיירהתיאורשל
"הנוסעהאנגליבספריבהרחבהעליהשעמדתימנדלי-מוכר-ספרים,דמות

ש"יהמחברלביןבינהגמורההפרדהלהפריד(שישמנדלידמות .המחופש"
התמציתיתבצורהשלנוהחדשההסיפורתשלהמצבאתמסמלתאברמוביץ)
עוסקהואלעיירה.מחוץימיורובחיהואאךעיירה,בןהואמנדליביותר.והעשירה
ותשמישיהקודשספרימסחר-מימים-ימימההעיירהלתרבותהמוכר ,במסחר
נוס, 15יפניפניו .ועתוניהס'פריהההשכלה,אתגםלעיירהמביאהואאך-הקדושה
בלבלעיירה,מחוץמנדלישלעמידתובתארונפתחיםאברמוביץשלרביםסיפורים
בומתבונןמנדליזר.זאתרעםמוכרלעולםכניסההיאלעיירההכניסההפתוח.הטבע
האנשיםכלאתרואההואהיינו,"כוריארגראפית".ראייהאותרורואהמבחץו

המודרכתגדולה,מחוללהקתאיזוהםהיוכאילולענייניו,אישהנתוניםהמתרוצצים,
והנה("רעדלעך")מעגליםוכמהלכמהנפרדתהלהקההנהנסתר.כוריאוגראףעל-ידי

קונפיגוראצירתבוטובעשהיוצרכחומר,כמוה .אחדגדוללמעגלומתלכדתשבההיא
החייםתחושתאתהחיצונית,ראייתואתיותרממחישאינורבדשרםכרצונו.שונות,

רואיםאינםכשלעצמםהעיירהבניאמנם, .העיירהלעולםביחסמנדלישלהח~צונית
מקנההיאאדרבא, .הםאותומנתקתאינהזראךשלו,ב"חיצוניות"מכיריםהםזר.בו
בראוברגעלכן, .מהותםשלחיצוניתאקסטנציהשלשליח,שלמעמדמבחינתםלו

חדשותמפירשלמועמבקשיםבשיחה,עמונכנסיםצד,מכלאותומקיפיםהםהעירה;
ל"מומחה"נחשבהואהשארכיןצרותיהם.אתלפניוומתניםהגדול"'"העולםמן

והואמגרמניהשחזרהירשליאותוכגוןהעיירתי,לגוףשחדרזרגררםלכלביחס
ומבקשיםלמבדלירציםאותו".אוכלים"כיצדיודעאינוואישמערכיכאדוןלכרש
מהלהביןיכולכאחד;וחיצוניפנימישהואמנדלי,רקואכן,קנקנו.עלשיתההממנו
זהמתווךגררםבליהעיירה.יהודילביןכינוקשרליצוראףויכולהירשליאותורוצה
שלההיסטוריתלמהותהקולעתהגדרהמנדלימהווהכךאפשרי.בלתיהואהקשר

המשךהואהסופר,מןלהבדילהבדיונית,הדמות"שלום-עליכם", .החדשהספרותנו
העיירהעולםביןקשרהיוצרוזר,אינטימימחופשנוסעהואגםזו.הגדרהשלופיתוח

ותשמישיספריםמלאהישנהבעגלהנוסעלאהואאמנם' .לושמחוץמהלבין
ספקולנטים,ושלביטוחסוכנישלברכבותשהשתנו,התנאיםלפי ·אלא,קדושה,
"הוטלאוטורקיליה""הוטלכמוכשםלמלונותאותוהמובילותבעגלות

בכדור-פורחגםהמחברזקליותרה"מטורפים"הסיפוריםמןובכמהפורטוגליה",
מהות.אותההיאביסודה,המהות,זאת,עם .כיר~יז'ול
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בספרותנואותרשהעלההעיירה,דיוקןשלתאודי"עיבוי"שארתר·להביןחייביםאנו
המשמעויותכמיצרימקוררכל-כךומופלאעשיראוטונומיעולםשללמדרגה

מכאןדברי.עיקראתכאןמקדישאנישלוהזה,הדיסט~כסשלרהאיסתטירתהרוחניות
דניםאנושברהיירי'ספריאתהקדשתישלבירורההמורכבת,האמנותיתהבעייתיות
נולדהדימוישלהעיבוישאםברור,הרישטעטל".פרןאימאזש"רעדזר,בהתכנסות

שלהאמנותיהמקבילאלאאיכנוהדימוימיבנההריומיצריו,הדיסט~כסמתוך
 .בתחוםלאמשמעותרשעיקרמיבנה,שזהרמכאן,עצמו.הדיסט~כסשלהמיבכה

חריףבניגודעומדתזרתפישההררחכי-הקרכצפטראלי.בתחוםאלאהמי~טי-התאררי,
היסטורידיוקבעלמימטי-ריאליסטיתארוהואבספרותנוהעיירהשתארולהנחה,

 ,זרשבהנחההטעותעללאמיתם.ההיסטורייםהעיירהחייאתלשחזרניתןושעל-פיר
הרחיבוהיוםלפכיהדובריםגם .בספריבהרחבהעמדתיומשמעריותיהשורשיהעל
לאשכמעטשרב,נזכיראםדיינודבריהם.עללחזורמקרםואיןזרבסוגיההדירןאת

ירכיתכבעיירהיצירתהעשרים,המאהלראשיתעדלשונותיה,בשתייבספרותנותיתכן
שנוצרה,שהעיירהלכך,המובהקיםהסימניםאחדרקזהרסימלי..פיקטיבי-שםללא
מוחקת-טראכספררמאציהשלתוצאהחיכהרת,.מציאחומריעלמבוססתשהיאככל
 1קרכצפטראליסטיגררםלהתערבותברורהעדרתהיאהסימליהשםקביעתלכת.

להםשהותרהמציאותחומריבברירתהעיירה,דמותבעיצובמכריעלכוחשכעשה
מקוררהזההקרכצפטראליסטישהגורםלכךעדרתגםהיא .וכר'זהבעיצובחלקלקחת

מחוללת,להקהחיתהכאילושלמהעדהלראותניתןמכר.משרקהרוחני,בדיסטאכס
כלשלהאינדיבידואליתשהאנושיות ,"כתריאלים"ארבטלניםקבצנים,שוטים,עדת
ביותרברשתובלטכדיבוטלה,לאאם ,צומצמהארתההמרכיבים.היחידיםמןאחד

 .הסימליבשםהמסתמכתהקולקטיביתהתברכה

שלום-עליכם

הקרכצפטראלי,המיבכהעלהמעידמארד,חשובאחר,איכדיקאטררלהזכירגםכדאי
כמרבן, ,מוצאיםאנורביםיוצריםאצל .בספרותנוהעיירהתארושלהבלתי-מימטי

דווקארביםבסיפוריםלהתרכז ·המכרג,תהנטייהלמרות .רבותבדיוניותעיירות
אכטי-מימטית),לנטייהעדרתזר(רגם"קרריכטאסכסץ"למעיןהנעשיתאחתבעיירה

ההגירןהיהאילו .להרחבהמנוגדתנטייהגםקיימתהרישברש,ארכתריאליבקהכמר
העיירותביןשההבדליםלכך'מצפיםהיינו ',מימטיהגירןהעיירהבתארוהשליט
חברתיים-כלכלייםהדגשיםומקרם,זמן'הבדלייהיראחדיוצרבכתביהשוכרת

הםאךמסריימת,במידה ,בתאררםקי;מיםכאלההבדליםונר'.כרףהבדלספציפיים,
ניגרררוחני,ניגרר-עיקרוזההבדלהבדיוניות.העיירותביןההבדלעיקרלא

עיירות,זוגותליצורהנטייהמכאןהעיירות.מןאחתכדשלהקיום"ב"פריכציפ
ביןביחסיםהיאלכךביותרהטובההדרגמא .ביכארייםביחסיםזרלערמתזרהעומדות

רן,בטל<קא;~צ~כסק>קבציאל . rאברמרבש"יכתבישלהקלאסירתהעיירותשתי
 .(טרכעיי~דעררקע)

זהאיןאבלאחד,נושאעלרראריאצירתאלאהןאיןכאילואלהשתיעללדברנוהגים
האחתהנעימהמתוךאיךלהשמיענוביקשהמרסיקאיהרירראריאצירת,הןאלואםכך.

צא_מראחתבעיירהשישמהכלהרי .בתכליתלזרזרמנוגדותאפשרויותלפתחאפשר
כפי Iשכןהעיירות,שלעזיבתןענייןמכריעכלקררם .השכייהבעיירההיפוכואת

מסביברבכן,לנטישה.מוצאנקודתאלאאברמרביץבכתביהעיירותאיןנאמר,שכבר
כללעזוב.שלאאפשראיאכן,שארתהקבציאל, ,אחתעיירהר_המחבמעצבזהלעניין
האחרת,העיירהזאת,לעומתארתה.לעזובסופרהטבע .בדרךזרבעיירההחיאדם

הנטישהמפעלכךומשרםארתה,לעזובכללאי-אפשרשלכאורהעיירההיאבטלרן,

בתורתאפי-כביכולבסטאטרסהשלישי"בכימין"מסערתגיבוריאתמזכהשלה
אתמגליםהםכביכול.עליהוהשתלטוהטבעדרךעלשהתגברום,.גיבררי

מולדתם.עיראתלעזוביכולתםבעצם"גיבררירתם"
רוחני-חיכוךלקראתהעצמואתלחכךצריךבכימין .מצרייםיציאתהיאבטלרןיציאת

 .אפשרירתהעלגםארביציאההצורךעלכלרםילמדלאעצמםהחייםמןספררתי-דתי.
ליצורכדיהררמאנסית-הלגנדאריתהספרותיתבמסורתלכבורעליוקיחרטדוןכמר

הטבעאתלאנוסלהתאמן,עליואחר-כך .יציאההמאפשרהרוחני,האופקאתמתוכו
כמעטזה .אסקיטי~קבלימשטרמעיןבמשהולחיותליער,לבדרלצאתשבר,האנושי
האחרוןברגע .נגדרשהבלכדמהאזגםלצאת.מצליחהואלבסוףרקבחייו.לוערלה
עררךבהתאםדבר.שלבסופרלצאתלגיבוריםמאפשרכסורקלהתבטל,המ,סעעומד

הואברהטבעישהמצבעולם, ;בעצםהאדמוניכעולםעצמההעיירהשלתאורה
העיירהשרדייההתאוובגרף ,אדרבארעב.מתוארלאאךעניים,האנשיםהסט~סיס.
ביערהמתעלף<בכימיןותפרחי-אדמהקישואיםעליההמרעיף .פורה rקשלבעיצומו
ירקותמלאהעגלהקרן-שפע,"קררכרקףפיה",מעיןמשהרבתרךלעיירהמוחזר

 ,הגיבוראתנוסף,פריכמרבה,ומגלותהעגלהעלפושטותכשרקהנשיםועופרת.
אנשיםגםשהםחולמים,רקעוזביםכזהמקרם .ל"קדרש")כעשהשכברה"אברד",

 'ואילולאשהכעשהאחדשגברמפכישלהם,המיניבסטאטרסלכתמרחיקשיבוששחל
אוהביםלבריחתהמביאורמאןמעיןחברועםמכהלאשתו,מפכיהבורחהשני,הגבר
פסארדר-אידילישלם,עולם'כשארמותיריםשהשכיםהעולםשנראים.בכי-זרגמפכי
י •לכצחכךלהתקיים.'כביכול 'ממשיךהוא .אטיוסט

ביולוגי,טבעי,סדר-דבריםמעיןמשהרהקבצנותמהורהבקבציאלזאתלערמת
תחילה,בכרוכהילדיהםאתמולידיםםיהקבציאלהעיירה.מןליציאהאדםכלהמרעיד
תחושתאתסביבהומבססיםזרבסחררהמתנאיםהם .יצואסחררתבתורכביכול,

-מעשיהםלפריכזקקכולוהעולםהרי .מיוחסיםגאים",כ"דליםשלהםהסטאטרס
יששכאןברורבבתי-הברשת.פרוצותואפילושפחותחזנים,שמשים,משרתים,בתור

הררמאןכלהרי .בניהשלהכלכלילעתידםדואגתשאיכהחברה,עלמרהסאטירה
באבררלרגית-סקסראלית,פאבריקהכמיןקבציאלבתארוהנפתחהבכא","בעמק
מעלהכךאגב .הזרהפאבריקאכטיתהשיטהשלהמחרידותהתוצאותאתלתאר

"מלים"ביןהיחסשלהוותיקהנושאעלמבריקהפילוסופיתבדיחהאברמרביץ
 .לולקרואיששםמהבשאלהורקאךהרריודנים ,הסיפור .גיבןךכשנולדל"דברים".

לערמת .שביניהםוהישניםהעמוקיםהסכסוכיםמתגליםזהבענייןרבים.הםכךעל
וכיצדהחדשהילדאתיאכילובמהלשאלהביחסמיחדהבארחהאדישיםשניהםזאת,

ב"מלים",אךנאחזיםהםומדעתם.מלבםרחוקזהדבר .עצמואתלפרכסיחככרהר
שלהם "טאכץ·הסרבסמןעצמם,הדבריםמןןילחלוטומתעלמיםהדברים,שלבשמות

שקבציאלמכאןביולוגיים-כלכליים)._חומרייםבמונחיםאותרן_הבי r<שאברמרב
 ..עצמהלחורבןדבר,שלבסופר ,וממילאובנותיה,בניהשללחורבנםבהכרחתביא
נפגעתנשרפת,נחרבת,קבציאלאתרואיםאנו rאברמרבשלסיפוראחרבסיפור .אכן

הפולחניבאקטכברעתידהמתכחשמסריימתמבחינה .מבניהונעזבתבפוגרומים
אלאמצרייםיציאתעלכחזרהלאהבכא"ב"עמקהמתוארשלה,המרכזיהעדתי
עלבהלחזרלכסלוןבתהלוכהיוצאתכולההעירכלפורים.שלודרס.כאקסדווקא

התנהבית-המדרששלהשמשאפילומשלוח-מכרת.שלנדברת-לשםהפתחים
ולצאתבפוריםמשמרתואתלכטרשרשאישהואהעיר,בפנקסם_רשרוהתנאיבפירוש,

שלמקרםמלכתחילהבהרואיםתושביה .ריקההעירבפוריםנדברת.לקבץהואגם
 .לעוזנוצררךשיהיהפורענות,
תפישתואתלהמחישהבאניגודי,אידאימיבנה ,אפואהוא,העיירותשתישלהמיבנה

הפועליםהסטאטי,העיקרוןמולהדינאמיהעיקרוןהמנוגדים,בעקרונותהמספרשל
שלישיריםחיקוייםלאסימליים,קיבניםחינםאלהט."היבמאההיהודיםבחיי

העיקרוןשלפעולתולתארובהרחבהלהיכנסהמקוםכאןלא .היסטוריותעיירות
שגםכאן,נזכיראםדי .ספרותנושלהקלאסיותהעיירותבעיצובהדיאלקטי-הבינארי

יוצר ,כלומרלשניביחסהאחדזהעיקרוןפיעלעיירותיהםאתעיצבושוניםיוצרים
ררייסנברגי"מ(כגרןאחרידועדימויכהיפוךבמכווןשעוצבעיירה,דימויהעמידאחד

ב"העיירה"אששלרםשהעלההתמונהאתלסתורשבא"עיירה",בסיפורו
 . .שלו)המפורסמת

לתאררימתייחסיםאנו .כאןשייזכרראוילב,שמולאכמעטאליושגם Iאחרעניין
הקיפוכאילו- rאברמרבבכתביהתאוריםנאמר.-שלנרהקלאסייםהעיירה
יהודיתמקבילהכעלקרובותלעתיםמדברים rאברמרבכתביעל .עצומיםמרחבים

לרשותנו rאברמרבהעמידכאילומשתמעמכאן .ב~לז~קשלהאנושית"ל"קרמדיה
לאמיתר .לרובובניואנסיםבפרטיםמשופעיםעמודיםאלפישלבהיקףעיירהתאודי
 ·הרבהתלקטוולא rאברמרבבכתביהעיירותתאודיכלאתותצרפותצאו .דברשל

ההם""בימיםשלהגדולהסולידיהגושרקכאןקייםלמעשה .עמודיםממאהיותר
מקרהלא .וקצריםחטופיםהםהתארריםשארכלהבכא"."בעמקשלהראשוןוהספר

אברמרביץכתבימתוךהעיירה ;חיאתאכתרלרגיתבדרךלשחזרשניסראלהשכל ,הוא
שככתבהמאוחר,האטובירגראפיהסיפור-ההם""בימיםעלרקכמעז,כהסתמכו
עד rאברמרבהצליחהכיצדהשאלה,נשאלת .ותער,הנצחהשלמטרהמתוךבאמת

תמוכתאתבכתביומעלהשהוא ,הרושםאתהקצריםברישומיוליצורההם".ל"בימים
 ?~שואל"ככסתשל"ציירהכךנזכרתלהיקראהואשרשאיעדפרטיהלפרטיהעיירה

כאןחיתהכאילורוגז,שמתוךבהשתאותזרשאלהבפכיעמדומאוחריםמבקריםכמה
כלאתלאחתאחתמנהקריב.אברהם .ארתהלהרקיעשישערמומית,תרמיתאיזו

 1כךפיעלופסק Iאברמרביץבכתביתארול~רםזוכרתשאיכןהעיירהשלחייההרריות

המצטיירתהעיירהתמרנתשכןבבתי-הספר,שיילמדוראוייםאיכםאלהשכתבים
 ,גלאטשטייןיעקבהגדולהייריהמשוררגםכתבדומיםדברים ."מסולפת"היאבהם

האמנותיתלמגמהמובהקסימן,אן"כישלדעתי, .הקבצנים""ספרעלבמאמרו
מלאותעם.להתמודדניסהלא rאברמרב .אברמרביץיצירתשלהאמנותיתולשלמות

קרכצפטעםלהתמודדכיסההואלחשוב.שנטרכפי ,העיירהשלהחיצוניתהחיים
שלמיםתאררירגםנראיםשלמהרוחניתמערכתעםשהתמודדומתוךשלה,רוחני

כמעטלמשל,אלה,בתארריםשאיןלכר,ומזכירקריבכמרמישהושבאעדומלאים.
שאיןלרדייה,ארחתונהתארובהםשאיןהספציפי'החסידיהחייםלאורחרמז-שר-ם
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אברמוביץ .י.ש

ספרים)מוכר(מנדלי

ל"חסרונות"בלתי-מודעיםלהיותנוטיםאנופסח,שלסדראולתורהעלייהבהם
היאששלמותהבמערכתנאחזיםאברמוביץאצלהמצוייםשהתאוריםמפניאלה,

 .בתוכה

הקהילהשלההיסטוריבמושגהקשוריםהקרנצפטיםשרשרתהיאזרמערכת
וישהיהודיתהתרבותשלהעצמיהדימוילהבנתבסיסימושגזהרהק"ק. ,הקדושה
ינר·בידנתנולאעדייןלי,הידועככלשלנר,שההיסטוריוניםכך,עללהצטער

אתלהסבירמקורותיו,אתלתעדכדיבהשיהיהומוסמכת,רחבהמרנרגראפיה
מרנוגראפיהללא .השונותההיסטוריותבתקופותמשמעותראתולנסחהתפתחותו

אםזאת,ובכל .אחיזהחסרותהיסטוריותבהכללותמסחבןהנושאעלהמדברכלכזר,
קדושה,קהילהשאינהלמיקדושהקהילהביןההבדלומהרק"ק,מהיונשאלנסתכן

וגרפיההגיאשלבמרחביםחרץכלפיקיימתהקדושההקהילה :כךבערךונשיבנעז
ונקבעומסריימתבתקופהמסוייםבאתרשנוסדיהודי,ישובמקוםזהר .וההיסטוריה

שנקבעומשעה .כנסתוביתיהודיקברותביתמיקודה, :החיונייםהמוסדרתבר
מעטיםיהודיםבריושביםאפילו ,קדושהקהילהבחזקתהואהמקוםהאלההמוסדרת

ייהפךלאומקומםבכפרארבאחוזהלשבתרביםיהודיםיכוליםזאתלערמת .מארד
לטבולתצאנהנשיהם"ישרבניקים".יהירוהם"יישוב"בבחינתיהיהאלאלק"ק

 .למקומםשמחוץהכנסתלביתהכיפוריםביוםינדדועצמםהם ;הסמוכהבקהילה
אפוא,היא,הקדושההקהילהמקומם.שאינובמקרםלקבורהיוסערמתיהם

ריטואלי:'בסיסיים,בריטואליםהקשוריםמיסודותהמורכבתהילכתית,קונסטרוקציה
שאפשרכדילמיקודהזרקונסטרוקציהזקוקהכלקודםהחיים.שלהגדולים "המעבר

הביולוגיתמחזקתםאותםלהפקיעהלידה,ואתהמיניהמגעאתבהלקדשיהיה-
הבארהמעיין,הואהאגן,הואהמיקררהקדוש"."גוישלהקיוםלסימניולהפכם
הגברשלהמיפגשהופךמנוחר .הקהילהשלהמקודשהפיסיהקיוםשופעשממנה
האקטוהפיכתאדמותעלישמייםמלכותהמשכתמשרםבהשישלמיצררהרהאשה

עלספוריםממלאי'םבמקרהלאהאומה.חייהמשךקירםלמעשההמיןקירםשל
רבותעיירותשלהייסודבאגדותמכריעתפקידמיקודהלהקמתרשותבהשגתקשיים

הגברי)המרחץביתגםלו(ובהמשךהמיקררהנושאממלאהמאוחרתבספרותואף
ריכוזמוצאיםאנואיןאחרת"רגירנאלית"ספררתבשרםלהפתיע.עדבולטתפקיד
 .היגיינהלצורכילכאורה, ,שנרעדבמוסד,דווקאהתאוויתהלבתשומתשלכה-רב

לושקראוכפיאר, ,העלמין""ביתאר ,בית-הקברותהואהמיקררהמןחשובפחותלא
גרויותאלאשורשואיןבמקרם,מכה-שורשהיהודיאין"שדה"בלי ."השדה"ביידיש,
המשכיותשלקשרשנוצרכךהחיים,שלחיותםלמקוםסמרךבעפרהנטמנותהאבות,
ברנהבית-הקברותעלשדווקאהוא,מקרהלאלהורה.העברביןלעיןרגלרייהמוחשית

קברותביתזהו .כתריאליבקההסימליתהעיירהשלהעצמיתהזהותאתשלום-עליכם
שורשצפוןבבית-המוותשם .האוצרגםאלאה~בותרקלאטמוניםשבו ,יק_עת

 .היסודעדקיומםייהרסהקברותביתייהרסואםהכתריאלים,שלהחיים
מקוםהמדרש,וביתבית-הכנסתעומדיםוה"שדה"המיקווהאלה,שניבסיסעל

בפעולתההקהילהחיישלהרוחניותמתגלהבהםכיאף .הדתיהחוקולימודהפולחן
וביתהמיקווהמצוקיעלהנשענתשנייה,קומהבבחינתאלאהםאייןהיומיומית,

המתווכים,הםהאלההמוסדותשלושתכלבקדושה.והמיתהבקודש.הלידההעלמין
מוסדרתמערכתנוצרתבזכותם .ואץרשמייםומטה,מעלההמחבריםהצינורות
חוקישלהתחוםבתוךצורכיהםאתולספקהחייםאתלקייםהמאפשרתוקבועה,
 .האלוהיתוהבחירההקדושהבתחוםכלומר ,התורה

 1982מרץ·מאי

יסודטהור.מטאפיסיבעצםהואהק"קשמושג ,רואיםנר"אמיידכךעלעומדיםכשאנו
יבוסיםידיעלמיושבתחיתהירושלים .המקדשוהקמתירושליםככיבושכמוהרק"ק

פגועהחיתית,אנושותממנהוסילקדודבא .דודנפששנראיועיוורים,פסחיםטמאים,
כך .קדםלאלוהירמע;נהזבולאותההפךבנרובאמצעותארתהטיהר ,זוומכוערת

מוחשיקיוםגסאמנםלושישולמיתוס,דתילמושגאלוהים,לעיר.היאנעשתה
שםאיוט,?אמפוןאמקוםהיהמתחילה .כךהקדושההקהילהאףבהיסטוריה.

ובסובךביצותביןשםטרפוטמאותחירם .ואוקראינהפוליןשלובערבותביערות
נימפותשלזעמןאתלשכךכדילנהרותברבותהטילואליליםערב,;אכדיםאלרנ:ם,
בניבאוובשכרות.בזימהועסקוזהאתזהרצחושם,צדו .הולליםופריציםהמים

כתבוובהילוכםהינחם,גלרתאדיש .בדרךאותםשהרכילהואהעליוןהכוח .ישראל
נפלהלבסוףתל~ודם.מהםישתכחשלאכדיהתלמוד,מסכתותאתהיערותעציעל
ומכאןהגאולה.בואעד ,לעiכהזמניהמנוחהמקרםהיהזהפה-לין. :מרקיעקולבת

בלגלוג).פץרי"לאומר ,המלותפירושיודעיםאינםהמסכניםהגויים(רקפרליןהשם
הזמןזה .אותהולקדשה~ןאותמןארתהלהפקיעמרחב,חטיבתליטול 'צריך

הרשמיתהצנרתנוסדהשלאעדהעליונההרשותשליחישלהישירהלהתערבותם
באקטיםצורךיש .ומטהמעלהביןישירהזרימהלהבטיחהואשתפקידה ,והמוסדרת
האבות-אומלאך,אולהופיע,יכולהנביאאליהו .ניסייתהתערבותשלחד-פעמיים
בהשגתלמשל,הק"ק,שליים'הראשונהכליםביצירתלסייעהואתפקידם .האושפיזין

ביתמוקםהושגושאלה.אחריהקבורת.שדהברכישתארלכריית-מיקודההרשות
בתהליךלצדדיםנדחיםיהודיםשאינםהמקוםבני .התורהשלקולהונשמעהמדרש

נוטרתהספרותוגםהמסורת .והפסחיםהעירוריםהם .המרחבשלהספיריטראליזאציה
ולצידה,העיירהבתוךלהתקייםממשיכיםשהללוהעובדה,מןלהתעלםרבהבמידה

חיובהוהממציאההמקפת,הכפריתהארכלרסיה·תפקידאתורקאךלהםמועידותוהן
יסודרקלאישלעיירהשכן, .נוכחותהבעצםעליהמאיימתהיאגםאםלעיירה,
צפוייההיאוהעירהמקדשביתכמו .להצפריירושלמיחורבןגםאלאירושלמי
מסביברביםכהעיירהסיפורימתרכזיםכךמשרם .טמאיםבידיולחורבןלשרפה
גםישהחורבןומאחורי .בבית-המרחץארבבית-הכנסתשאחזה ,שרפהלפרשת

כסייתעקירהשלאלאמחודשבנייןשלרקלאאחרית-ימיםירושלמית,אסכאטרלוגיה
.בתי-המשיחימותשלישראללארץשבה,הקדושכלשללפחות,או ,העיירהכלשל

המתים .ישראללאץרויעופוימריאוללון"נטהאורח;ב'עגנוןשאמרכפי ,המדרש
יהושפטבעמקהמוותמתרדמתויקומוהמחילותבגילגולייתגלגלובבתי-העלמין

אלאהנוףפנישעלוהחצרותהבתיםרקלאהיאהעיירהבינתיים, .ישראלשבארץ
וה,?ימותהעפרמעמקימתוךהממריאיקרות,אורמלאמופלאקריסטאליגלילכמין

והואאותוהסובבמכלמופרדשבתוכומהכלהשמיים.לבאלוהבוקעהתחתיים
והואלחלוטיןממנונפרדלושמחץומהכל .גלותאשלירושליםקדושה,שלחטיבה
הלומינוזיהגבישתוךאללחדורתמידהמבקשיםה"חיצוניים",לכוחותמשכן

 .אותוולהרוס
מייסדים,קדושיםסיפורי ,יסודאגדותהמכילמיתימושג ,אפוא ,הואהק"קמושג

החיצונים,בכוחותהקדושהמלחמתשלדרמה ,ימיםאחריתקדושה,היסטוריה
הרבותמהצורותאחתאלאאיננוהק"קשלהמוחשיההיסטוריהקיום .וגאולהחורבן
האקטואליותאלהטהורההמיתיתהספירהמןעצמואתמשליךהמיתוסשבהן

חותמו.אתהאחרונהבזווטובעההיסטורית

הי"טהמאהבשלהילנושקמוהאחריםהגדוליםהסופריםובעקבותיואברמוביץ
בראשהיאהעיירהעולםעםשההתמודדותהבינוהעשריםהמאהובראשית
הכלכלהבעיותעםהתמודדותרקולאהעיירה,שלהמיתוסעםהתמודדותובראשונה
כתמציתלירושלים,כתחליףת_ונשפטנידונהלהיותחייבתהעיירת .שלהוהחברה
הכלכלייםהחברתיים,הפרטים .קדושהשלכקונטינואוםישראלתולדותשלהאידאה

רקאבל ,בהםלהשתמשישהזאת.המהותשלמטונימיותרקהםוהפולקלוריסטיים
איןאופןובשרם.טראננסצדנטאליתהיאמהותואשריותר,גדולמשלםקטעיםבתור

בממשותלאובראשונהבראשלהיאחזאפוא,יש,וההוויי.הפרנסהבתחומילמצותה
כךהמוחשיים.הפרטיםלעברהאנרגיהתיקוןהמיתוסמן .במיתוסאלאהחיצונית

אדםשלביתו .תמידקרבןעללפארודיהאותמידלקרבןקרירהצליאפילויהפוך
המגמהלפיהכל-המקדשנושאעללגלגניתלטרtזבסטיהאולמקדשיהיה

 .היוצרשלהאידאית
בשלושה-ארבעהשלנוהגדוליםהיוצריםבכתבימופיעהעיירהשלהמיתוס

מתוךהעיירהיסודשלזההואאחדוואריאנט .יותראופחותקבועיםוואריאנטים
 'שלנוחרתבהתערבותעלמין)בעתמדרש,בית(מיקודה,קדושמרכזארטבוראיזה
אלוהשנשמתגוףזהו .גופניכקיוםהעיירהשלקיומהמובןזהמיתוספיעל .מעלה
אתממנותיטולזאתשמהרתמבלי , BODY POLITIOUEגםזהר .אותומחייהממעל
הפה,העין,-הגוףמפתחילאחדנ.כנסיםלתוכוהנכנסיםממש.הגופניתהיההווי

ללב.לקיבה,ומגיעים-פי-הטבעת
שכולנוהגיבור,הולדתעלהמיתוסיםברוחהגיבורהולדתישלזההואאחרוואריאנט
כמו .פרוידוזיגמונדרtזנקא;ט;להםשהעניקוהפסיכואנליטיהפירושעלהתחנכנו

מפגשאיזהמתוךהעיירהשלהמייסדהאבנולדןך;מרלרסגל~,?ששמשון,משה,
עליהנביאאליהו_אוהאומהאבותאומלאךבהופעתהכרוךומטה,מעלהשלמופלא
מיניקשרי:זברעלצינייםברמזיםתדירזהמיתוסמלוויםהמשכיליםהסופרים .אדמות

הקדושההאםלביןנודדים)ארחי-פרחיאלאהיולא(שאוליהמופלאיםהאורחיםבין
תארובמרכזעומדבמיתוסכזהשימוששלהמובהקהגילום .מייסדאבאותושל

שכןהמופת","טבעתהספר,שלהיירישמואתומסבירהבכא"ב"בעמקקבציאל
לו,שהורישוהםקבציאלשלהגביריםמשפחתאבינולדהופעתםשעםהאושפיזין

איןבקבציאלשהריעושרו,אתהמבטיחהלאה.מופמופתטבעתאותה ,המסורתלפי
בנסים.אלאלהתעשרדרךכל
ארכאלומיתולוגיותטקסונומיותלפיאותםלקטלגשאפשרנוספים,וואריאנטיםיש

כיסודטהורים.יהודיםהםהמיתוסיםתמידלא .כאןמפירוטםהמצעוקצראחרות,
מקרםישכהוהרמאויות.המסחראלמרקרליס,האלמתערבכסלוןכמומסחריתק"ק

הסערהכים,החרבהמטרויההכריחה ,_האניאדהסיפורעללחזרהאפילו
 ~כסלוןיסודתארו(ראהחדשהטרויהעליולכנרתכדיהזרהחוףאלוההיטלטלות
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שהסאטירהמבטיח,כזהרראריאנטכלמקרם,מכלהשלישי").בנימיןב"מסערת
לאתיאחז-ואחריםלינצקיספקטרר, . rאברמרב-המחברשלהמשכילית

שלה.המיטאפיסיבפריניציפהעיירתית,שנמהרתבעקרוניאלאבחיצוני
להצגתהגייעאבלהמיתוסעלסאטיריותבפארודיותהואגםהתחילשלום-עליכם

מקרםלאותועדביצירותיוהעיירהתמרנתאתהביאהואדיוק,ליתר .מתוכוהמיתוס.
כיסודהבנתולביןהמיתוסשלהביקורתיהקומיפירושוביןועומדיםתלוייםאנושבו

ביצירתו,ובתי-הקברותהאוצרנושאיבפיתוחהבולטהדבררוחנית.עצמהשופע

המיתוסאיןתחילהמשולבות".מסות-"שלום-עליכםבספרילתארוניסיתישכבר
בחזייהמוטעיםלחייםלאבראציה.כסימןאלאשלום-עליכםע"ימוצגהאוצרשל

שלדעתהנטרפה"האוצר"במחזההדברים.פנימשתניםכךאחראדמות.עלבמקום
היוצאהגיבורשלגלגולו .י~נ;;הישן.העלמיןבביתהאוצרבחיפושכתריאליבקה

כפאר~רפראקטית"."בדיחהבאמצעותמשגעונהלרפאהומנסהלעיירהבאוהחוזר,
לשפרומאמציוהאדםעבודתהואהיחידהאמיתישהאוצריודעהואמאמריקהמעשי
הללו,לומודיעיםטפשותם,אתהעירבנילגלמגלהשהואלאחראבלגורלו.את

החכםבניחיים.להםאיןבלעדיוכיהאוצר,בחלוםמהאמיןיחדלולא _לעולםשהם
שלהמיתיהקיוםלרזילחדורמסוגלשאינוקצר-ההבנה,החיצוניכאיש _מתגלה
אדם")("חייהיריד",מן"בחזרהשלוהאוטוביוגראפיבררמאןהקדושה.הקהילה

אתקייםשבכוחושלו,אישיחלוםהואהאוצרשחלוםלקוראיו,שלום-עליכםגילה
שפקדרהו,האיומיםהחייםמשבריבכלשלוהיצירתיהמרץואתהאופטימיות

 .האמנותיתיצירתושלשורשיהמשניאחדהוא,זהושחלום
שביניהןשההבדלהעיירה.כתארואסכולותכמהבספרותהתהווהעשריםבמאה
האסכולהבשם(ביברהאחתאסכולה .שלההמיתיהקונצפטאלביחסןנעוץ

אתלהחיותניסתהזה)כינוישלבהתאמתורבלספקמקוםישכיאםהניאורומאנטית,
בפירושקיצונייםניגודיםקיימיםבתוכהמתוכו.העיירהחייאתולפרשהמיתוס

כפץריוצריםביןברוריםסייגיםקובעים Iכמובן :ואל,המיתוס,שלמשמעותו
הצגהשלהיאהכלליתהמגמהזאתעם .ובאשביס-זינגרעגנון .וברדיצ'בסקי

אסכולההעיירה.חיישלההיסטוריתהמשמעותכתמצית·המיתוסשל"טהורה"
אתולחשוףלהרסובכוונההמיתוסאתהעלתהההשכלה,ל~סורתבהמשךשנייה,

בברית-המועצות,הגדוליםהיידייםהמ~פריםבייחוד"התמחו"זהבעניין"תרמיתו".
 ;בא")ודוריוצא(ב"דורמארקישופרץהדנייפר")יד"על(ברומאן;;גך;לסוןדודכגרן
מובהקיםציונייםסופריםשלבכתביהםגםלמצואקשהלאהאסכולהאותרתאתאבל
 :המיתייםהסמליםמועליםכאן .ב"יעיש"ואפילוראשונים"ב"דורותהזזחייםכגון

תוצגשמשמעותםכדיוכר'.השריפההמדרש,בביתההתייחדותלקברות,העלייה
העיירהבנישלמשיכתםבתארושלוהרומאןאתפותחמארקישפרץ .מתוכןכריקה

הםשלוהישנותהאבןמצבותשעלהמטושטשותשבכתובותהקברות,ביתאל
החייםקומובילבאמת .,,,-תיבעםאותםהמקשרכתב-היחוסאתלקרואמדמים
תתחוללשבהןשבצידו,המזוהמותלבורסקיותאלאלבית-הקברותלאשלהם

שהואבשעהדומהבלתילאמחשבהקומפתחהזזהעיירה.שלמלחמת-המעמדות
שלהגרוטסקיותלעליותיוהמשךאינהישראללארץשהעלייהב"יעיש",מראה,
 .המוחלטהיפוכןהיאאלאהמלאכים,ביןאלהשמיים,אלהגיבור

מיתי"ערפל"מכלהעיירתייםהחייםפניאתלטהרשרצתהשלישית,אסכולהיש
במובןאפוא, Iחוזריםאנוזואסכולהשלבתאוריה .אנושיקיוםתחוםכסתםולהציגם
בכתביהיחודיתהעיירתיתהמודעותהופעתלפניקייםשהיהלמצבמסויים,

הבליטותאלהבתאוריםמתמעטותאופייניבאורחהי"ט.המאהשלהמאייסטרים
א"נשלסיפוריושמרביתבכך,בקושירקנזכריםאנוהעיירתי.ם.העולשלוהיחודיות

מקוםהמספרמקדישלמעשה,וביילורוסיות.אוקראיניותבעיירותמתרחשיםגבסיך
בעולמותיהםאלהדריםתאנבלעיםכןפיעלאףהעיירות, .תאודילבסיפוריםמועטלא

 .ההתעלמותאמנם,קרבם.אלבאוכיכמעטנודעוולאהגיבוריםשלהאינדיבידואליים .
ופרץ·שלום-עליכםאברמוביץ'בכתבישנוצראסיהקלהעיירתיהדימוימןהגמורה

דודשלהמופתברומאןבולטקטעזומבחינהאופייניאפשרית.בלתיכמעטהיא
הפרי-בתקופהנכתבזהורמאןאלעמען"). ך~נ"(הכל""ככלותהצעירברגלסון

כלומר,מורו.גבסיך,שלבדרכובוללכתניסהוברגלסוןהמחברביצירתמtזרקסיסטית
מיטאפיסיתמשמעותכלחסרעיירתיעולם-ב"רובפירוט-בולעצבניסההוא
המסרבתהורביץ'מירלהגיבוןה,עצמהמוצאתבר.שעולם ;שליליתארחיובית-
גיבורתושלזוגישההבליטברגלסרןמשמערת.שלארעומקשלממדאיזהברחשוף-ל

גבסיך),א"נשלדמותועלמבוססת(דמותסופרצעיר,אישעםה-פגיששלבסצינה
הואהנערהאלשיחסרהגבר,השבת.כניסתעםחיזור-כביכולשלטיולעימההמטייל

אתשתראהממנהומבקשהשוקעתהשמשזהבעלמצביע 'לגלגני,ספקפטרוניספק
כלרם.רואהראינהמסתכלתמירלישראל.מערנותאתלהברותבאההיאאיךהשבת
ועייףזקןגרישאיזההגבעותאתהשדות,אתהרחובות,אתהכל,רואההיאכלומר,

-מדברשעליהזהובת-הכנפייםהשבתאתלאאךהיום,בהערבבהןחורשערד
ורואהעליומתרתחתהיאלווייתה.בן-הומוראורצינותשלברורהלאבמידה
לבלבלמנסההואבמהמבינההיאאיןכללוברגשותיה.בהציניתהתעללותבדבריו

אתברגלסוןממחישכךשישתוק.לוומוטבלה,לומררוצההואבעצםרמהמרחהאת
כךכדיתוךאבלמיתוס.עלפארודיהגםאומיתוסבעיירהלמצואהמסרבתהגישה,

אלאאיננוכולוהקטעשהרי ;המיתיתבמסורתמהיאחזות-פאררדיסטיתמפלטלואין
הצדיקמבקששבהפרץ'י"לשלהרים"שניב"ביןהידועהצינההסעל-פאררדיה
(שמחתהחגשמחתמשמערתאתש"יראה"מבדיסק,מהגאוןנוח.רבימביאלה,

בבגדיקבצניםשלקבוצותאלארואהאינוהמתנגדהגאוןואילוחסידיו,שלתורה)
סיפורימסורתשלהרצףבתרךנפגשבסיפורסיפוראבלנפגש,לאבהרהרקרעים,
 .שלנר.העיירה

והסבלנותהקשבעללכולכםמודהואניזהבכינוסלהעלותםשרציתיהדבריםכאןעד
מןלכמהוארייה,הכנהללאהמותן","מןאשיבאוליעכשיולי.האזנתםשבהם

העקרוניתהציוניתהתצפיתמתוךיהושעא.ב.שהעלהוהנ;קבותהחשובותהשאלות
הבלטריסטייםבכתביו,הקריאהבשעתלהמצפיםואנובההורגלנושכברשלו,

והפובליציסטיים.

יהושע:א.ב.
1 . 

מעובהיהודיתמציאותשלהעצומההדחיסותשעל-אףהעובדההאם
הקרוייהספרותאותהנזקקה ,-19ההמאהוסוףאמצעשלבמזרח-אירופה

התיאוריםאתלעגןכדיתשתיתיבמיתוסלהשתמשריאלית,הוויספרות
היהודיתליהנחשבת ,זושמציאותבעצםמראהאינה ;הלכאורה-ריאליים

 ,אמיתיתיהודיתטוטאליתולאפסבדו-טוטאליתרקחיתההשלמהי,
כלומר ?כינסהישראליתהמציאותעללומרשאפשרמובןבאותו

העולםכלילבעצםהושמט ,יהודייםוחייםעיירותשלאלהבתיאורים
שהסופריםהסיבהאוליוזאתהמיתוס. ·במקומוובאאותם,שנשאהנוצרי .

היו-30הבשנותוכאשרבארץ-ישראל,כזאתבמהירות _נקבצוהעבריים
רובבאירופהיהודיםשלרביםמליוניםלעומתיהודים,אלף 200רקכאן

 , .פהחיוכברהעברייםהסופרים
z . 

נולדיםאיד ?וגבסיולנדנדושלום-עליכםממבדליהמעברחולייתמהי
שלום-מנדלישלמהגיבוריםשנים> 1s-10שלובהפרשכזאתבמהירות

 .וחד-~מדייםפשוטיםפרימיטיבייםגיבורים.שהםואחרים,עליכם
ברנ~שלהתובנהומלאיהנוירוטיי~האירוניים,המתוחכקים,הגיבורים

וגבסיך?

 :מירוןדן.
העיירהדימוישלהבעייהעםציוניתהתמודדותלהתמודדמנסההרשעי

דווקאעקרוניותשאלותלהישאלחייבותשלוהתצפיתמנקודתבספרות.
אוטונומי,שלםעולםכמיןהעיירהאתלהעמידהספרותשללנסיובהביחס
הגלותיהעיירתיהקיום 'תפישתולפיהרי .והאדמונייחרדיעצמו,אתמלא

משולבאחרים,שלעבודתםעלמבוססשבור,חלקי.פגרם.טבעועצםפיעלהיה
אותו.ועוינותלוזרותקיוםמערכותבתוךבטובתוושלאלרצונושלא

מיטאפיסימישורעל-זושאלהעםלהתמודדבאהק"קשמושגלהבהירניסיתי
אותווהפךמשיחי-"ציוני"מודלעלהגלותי-העיירתיהקיוםאתהסמיךהואדתי.

האמיתית.לירושליםשעדגלותיתלירושליםהאמיתית.לשלמותשעדלשלמות
ההשכלהשלההומאניסטיותהאידאותבשםהעיירתיהקיוםאתשתקפההספרות.

זאתעםנאחזהיהושע).שלא.בכזוהמודרניתהציונותלפניגםהדרךאתסללה(ובכך
בפנישלםכעולםלהבינהגםהעיירה,אתמבקרתהיאבעודוהצליחה,זהבמודל
יותרעמוקהחיתההעולםשלמותשלשההנפהככלגדולתה.לדעתי,בכך. .עצמו
הערךגדלכךהעיירהשלהמיתיהעצמיהדימויבשורשייותרנגעה .שהיאוככל

הספרותי.התאוושלוהרוחניהאסתיטי
בתאוריבמיתוס-כאחתוהפארודיסטיתהרצינית-ההיאחזותאםשואליהושע
כך.סבוראיניאני .במציאותחמורחסרבאיזהברורהתחושהעלמעידהאינההעיירה

כדוגמההמסורתייםהיהודייםהחייםבמהותהיוצריםשלתחושתםאתמעדיפההיא
וכפייתוהמציאותתוךאלמיתיקונצפטחשדלכתשל-הירואיתאומגוחכת-

כךעלמעידוהואשבמציאות,ובפגםבחסרתחושהעלמעידזהשאקטבמידהעל~ה.
אנושית.מציאותבכלמאשריותרהיהודיתבמציאותגדולזהחסראיןהריספק,ללא

לאהאם .בתכליתפגומהמציאותלהשליםהמיתוסבאאתרשבכללטעוןאוליאפשר
לעבר-לדעתיביותר,מסוכןבאורח-כיוםשלנוהתרבותנוהרתכךמשום

איננווכברהמציאותאתתיקנובארץשלנוהציוניבקיוםהאם ?מיתייםפיצויים
ימומשולאאשרשלמות,שלמודליםעינינולנגדליצורכדימיתילסמךזקוקים
שאפשר,פגמים,חשפההעיירתיתבספרותהסאטירה .בסtזטירההדיןוהוא ?לעולם
שבמצבהפגוםכנציגי_לראותםגםואפשרלגיטימי,ציוניפירוש_להםלתתכמובן,
אופקיםצרתרגיונאליתספרותאיננההעיירהספרותכךמשוםהוא.באשרהאנושי

 .אוניברסאליתמשמעותבעלתספרותאלא
שלהישלהעיירהסיפורתביןהמעברחידתדברעלמאדמעניינתשאלהשאליהושע
זה,היאךהעשרים.המאהראשיתשלהמודרניתהעבריתהסיפורתלביןהי"טהמאה
הרבהבומוצאשהואהעיירתיים'הגיבוריםשלעולמםפתאוםנתאכלסשאל'

 ?וגבסיךברברכגיבוריבדמויותוזדון'.רוחגסותפרימיטיביות,

הואהעיירהשלהדימוימיבנהאמרתי,כברהרי .כללאותימפליאאיננוזהמעבר
מתמחשהי"tכהמאהבספרות-אותה.הרואההעיןלביןהעיירהביןהדיסטאנסמיבנה

בספרותוקבציאל.בטלוןלביןמנדליביןתארו,לאובייקטמספרביןהדיסטאנס
-הסובייקט-המספרהתאוו.לאובייקטהדיסטאנסנעשההעשריםהמאה

הזוהבחינהמןהברורההמעברחולייתמתלכדים.-האובייקט-התאוויוהנושא
אובייקטביןהפיצולבסימןיצירתושלאחדבחלקהעומדברדיצ'בסקי,הוא

בעקבותבעיקרהלכווגבסיךברברהשניים.אתמלכדהואשלהאחרובחלקלסובייקט
י"לו"מחניים".לנהר""מעברכמומסיפוריםקלטושאותוהממוזג,השני.המודל

כלקייםהדיסטאנסומיזוג.פיצולשלכפולהבדרךהואגםזובעייהעםהתמודדפץר
הגיבורשביןמרחקאותאודולנושאהמספרשביןמרחקזהואםהשאלההזמן,

שלשוניםבמובניםהמספרגםעל-הרובהגיבוריהיההשניבמקרה .לסביבתו
אלינומועבריםשהרהוריומהרהרב"בחורף"),(כמואוטוביוגראפימספר :המ,ושג

 .ונו'.זרם-ההכרהשלבטכניקה
שלהרוחני-התרבותיבעולםהןלכתמרחיקותתמורותעלמעידזהששינוימובן

הקשרעלגםמלמדהואזאתעם .שלההאמנותיכתהמימושבדרכיוהןהספרות
לתמורות.שמעברוהרציפות
יותרהזאתהרציפותבתוךנתוניםלאהיום,כאן,אנו,גםהאם :השאלהנשאלת
 • ?לדעתלעצמנומתיריםאויודעיםמשאנו

 19.2.82ב·שהתקייםעיוןביוםבנושא,יהושעוא.ב.מירון _דןשנשאודברים *
 .פוןאימאז'"דעומירוןדןשלספרוהופעתעםחיפה,באוניברסיטת

פרץ.י.ל.בהוצאתשטעטל",
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בתרבספרייתחדשיםספרים
הוצאה "ביתמגיש"כתר"בספריית
שלמגווןמבחרירושלים'"כתר"'
קלאסיתהעולמית,הספרותמיטב

ספרותובתוכהמקור'וספרותוחדשה'
מתחספרותומדע,עיוןספרייפה'

אלמוגרות
בגשםמוות

הימיםששתמלחמתשלאחרהתקופהרקעעל
ארבעשלהמרתקהמחבואיםמשחקמתרחש
הנקלעות- .נשיםושתיגבריםשני-נפשות

וספקות,קנאהותשוקה,אהבהשללמערבולת
הכבדצילומרחףאלהכלכשמעלומרירות,שנאה

המוות.שלוהמאיים

בקרוביופיעו

בר.בשבני

הגדולההיקיצה
עצמםמוצאיםהכיפוריםיוםמלחמתשלבסופה
אגייסקציואסף,פרשת-דרכים.עלואליענתאסף,

ללאשוכבהגולן'ברמתשלחמהשריוןבחטיבת
מזומןהמחייט,אלי,בצפת.בבית-החוליםהכרה

חטיבתומהלכיאתהחוקרתחקירהלוועדת
הוועדהתוכללאאסףשלעדותובלי .במלחמה

ליקיצתוההמתנהרקעעלמסקנותיה.אתלהגיש
הבלימהקרבותהכוננות,ימימתואריםאסףשל

הנואשומאבקםהחקירה-ועדתדיוניהגולן,ברמת
עללהתגברלהםוהקרוביםאסףענת,אלי,של

הקרעיםאתולאחותהמלחמהשלהזעזוע
אחריה.שהשאירההעמוקים

עיוןגדול;מסך :רב-נוףזאב
 ;הנילוסעלפיטפוטים :מחפוזנגיב-

סיפורת

מתח ;החקירה ·:אונאקדורותי

מדע ;החמישיהלכתכוכב :חוילפרדריק

ביזיוני

בישראל;פוליטייםמשברים :ינאינתן
עיון

גופיהביו ;טרומפלדור :לפידשולמית
מתח ;הלבןבביתרצח :טרומןמרגרט

ביזיונימדע ;הסףעל :קריולהאורסולה
שבעתבעלתהדלת :אלס_וואדגר

מתח ;המנעולים
מדע ;לאהבהזמןדי :היינליןרובוט
ביזיוני

סיפורתהחול;ספר :בורחסל.ח.
מתח ;מחטים :דברלויליאם

יופיעו: 1982בשנת

לפידשולמית
אוניגיא

היאוכיפמיניסטיתהיאכיידעהלאסילספאניה .
נמלטההיאהראשונה.העלייהאנשיעםנמנית

 ,אוניבגיא .העליוןלגלילוהגיעהברוסיהמפוגרום
מלאו- 1982-(שהשנההיוםשלפינהראש
פאניה .שורשיםמכההיאלהיווסדה)שנהמאה
מספרינפקדששמןנשים-נפילותמאותןהיא

אתהגואליםהאיכריםברשימותכיההיסטוריה,
גבריםשמותכללבדרןמופיעיםהארץאדמת
אהבהלסיפוררקעמשמשאותנטיחומר ...בלבד
הראשונה,העלייהאתחדשבאורהמאירמרתק
 .עתהעדחסדלהנטתהלאהעבריתהספרותאשר

בדיונימדע·בלשית,וספרות
וביוגרפיות.

שלגבוההבאיכות~ופיעיםהספרים
ובמחירהדפסהושלעיצובשלתרגום'
נפש.לכלשווה

סטיינבקג'ון

שקעהירח •פלטטור\;,יה
הוא )-1954בבעבריתאור(ראהפלטיייה J,\"טור

זהוסטיינבק.גירןשלשמואתשפרסםהרומן
עלאנושי,חוםורווימפולפלבורלסקי,סיפור
בדלות,החייםתמהונייםנוודים·שלחבורה
שלניגודהשהיאהשלמה,·ומתוןפנימיתבחדווה
"הירחסביבם.הנמצאתוהקשוחההציניתהחברה

רב-סיפורהוא )-1943בבעבריתאור(ראהשקע"

וטרוראימההמשליטיבוש.כצבאהמתארעצמה
שני .והסיוטהשנאההפחד'על-ידיבעצמוונכבש

 ..סטיינבקגירןשליצירותיוממיטבהםהרומנים

מלווילחרמן
ברבים)(שניזיקמוני

המופתלספראמיראהווןשלחדשמופתתרגום
במאהוזכה 1851בשנתאורשראהזיקיי"מוני

שבכלהגדוליםהספרים"אחדבתורלהכרהשלכן
שלביותרהמעולההתרומהספקובלי ...הזמנים
 .העולם"לספרותאמריקה
פורת,צפירהדר•מאתדבראחרית

י-םהעבריתהאוניברסיטהאנגלית,לספרותהחוג

נאורגלעדי/מרדכידן
רוטשילד
עצמועלשנטלהאישהיישוב","אבי-רוטשילד
בראשיתהיהודיתההתיישבותאתולבססלהקים

מיליוניםמכיסושהוציאהידוע"'"הנדיב. iצעדיה
רביםשללעגםאףובנלבארץ,היישובלמעןרבים

שפגישתוהאיש iכספיםלהזריםהמשירוטובים
דברשלובסופויפה,עלתהלאהרצלעםהיחידה
שהתנגדהנדבן . iהרצלצדקביניהםשבריבהודה

לבעלשהפןוסופוהציוניתלפעילותבתחילה
בן-דודאמרשעליורוטשילד iהנאמןבריתה
הוציאכיאםנדיב,סתםהיהלא"הוא :גוריון
ישראלבנימכליותראוליהארץיישובעלמכספו

 " ...המדינההקמתלפנייחד
בארץ-למעשיוובעיקרלאישיותו' ,רוטשילדלברון

הזה.הספרמוקדשישראל,

&, 
הטובלספרהיוצרביתכתר

 .סיפורת

 .•הפסטורליתהסימפוניה :ז'ידאנדרה
הצרהשער

מבואמסינית,(תרגוםאמרות :טזהליה
דאור)דןך 11ך :והערות

מלווליהמשפחתבני :וורגהג'ובאני
פיתויים :אוסטיןג'ייו

ארתורהמלךבחצרינקי :טוריומארק
מקומותהחלפת :לודג'דיויד
לאמסטרדאםבחזרה :איידםאוד

הברית :מיצ'נרג'יימס

ביוגרפיה

כרכים)(בשנטולסטוי :טרואיהאנרי

~ 

עיון

ארכיאולוגיתחידה :אבלה :וברמנטויצמן
הילדהולדת :אריאספיליפ
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שלנוהבנקמומחי ,
שלרחבמ~ווןמציעים
 ''והשקעה.חסכוןתוכניות

 .ערננהרגזנר,סגיףיוסף .
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 .צמרתצמי,דארזם,טרפז,ענבר,תרשיש,קלע,יהלום,בדולח,מרגלית,פיא,גביש,אופיר,שמיר,נאמנות:.קרנותבחירילבבורסות
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סךפךך

הכנריתמות
נצראלי

אלוהיותלויותעיניהםהתאהבות.שלאווירהאצלםשררהמידת
בשוחחםאיש.ככשראשהנדבקוצמודיםביושכםכרכרת..כאלו

חיכהשמרתללאמישפטנאמרלאמילותיהם.התנגנוזר,עםזה
שהיוכעלי-חיים,כשמרתושימושהקטנהוכינוייקילוסותוארי

כאנגליתר"דךלי~ג':כגרמניתלי~ה""זגייךכניעה.ושלרכותשלהבערתכהם
שלירקטנרטרנתוחלומיהאהובהוציפורניוחתלתוליושפניכצרפתיתרי" Wר"

 .שגררהדיבורמלשרןכחלקכשיפעהכאלומיליםרעודיפהפה,ט~פשרן
נרגע Iבית-שחיהוהואמתניוחובקתהיא Iהתחבקוארכידידאחזרכלכתם
 .כשיכרון Iכעורית-שפתייםלהתנשקנהגר .כשדהקלות

והעולםבעצמםעסוקים Iומפונקיםגדוליםילדיםכשניהיוובצאתםכבראם
רעותו.פימוצאאישצפרהםלאהבתם.תפאורהאלאקירם,לואיןכמרסכינם
הרצוןשעלהלפניערדהובאההתהכרסהמחשבות,אפילומראשניצפר

וארשתהצינהכהןאחזהכטרםהרגלייםעלנפרשההצמרשמיכתלשחרחר,
 .הכאבהופיעבטרםהפניםאתכיסתההדאגה

מקושטת Iככריםמרופדתומצועצעת,רכה'אוהבים' .שלכקןחיתהדירתםגם
וכשולחן ·משקיעותככורסותענק,מימדיבעלתכמיטהמרוהטתכג;:בלנים,

להתפרקדלישככ,מישטחיםוהרכהלהלךמקרםמעטהיהוככר.סגלגל
פסלונירעליהןהמדפיםאתניסרמעשי-ידקטנותמפרת-תחריטיה ..ולשכת
פרחיםזרעםסמוקת-לחייםילדהאווזיו,עםים.ארוזרועהצבעוניים,חרסינה

א;~רהתיקרה,מןהשתלשלארגמןכצבעאהילכאלה.כיוצאיםפסלוניםרעוד
עםרמשרייףמשופשףמרבד .כקצותיומשיוגדיליפיצו-ממאשריותראור

ככלפוזרוכרש.לפרטי .קיראלמקירהשתרעכשוליומהרהערכסקרתפיתוחי
המיטה,עלחולצהלספה,מתחתנעל-ביתכרישול.כחינניות,כאי-סדר,מקרם

שהצינעהנשיים,לכרשרפרטיהשידהעלעניבההכיסא,מיסעדעלמכנסיים
שלאפלהתמידחיתהכדירהלמחצה.הפתוחההארוןדלתעללהםיפה

 .קיץכעתותנעימהוקרירות'אינטימיות
מרבדי ·א,·ז'יגהארדיגיכי-אםכפיהכךנקראלאמעולםאךשמרהיהזיגמרנד
ודק-גידרההיהגבה-קרמהואהבתה.כדמיונהוכינויים"שלי"המילהכתוספת

\ 
היושחוררתשערותיומשהר.שנהביכןפיעלואףכהה-בוהקגררןולעורר
רוטטחדרת,בזריותוגזורוגבריודקקטןושפמותמידוסרוקותמשוכרתכפחם,

כשחרר"שלי ;ל;פ~"נערי.חתולי,שרירי,היה,יפה-תוארגברשפתיר.ככר.ע
מלרכשקשרת.וציפורנייםארוכותואצבעותיפותידייםלוהיואותר.כינתה
רכב.ללאונקירתמגוהצותהרכה,משומשותאךהואמרת,כהרת,כחליפותהיה

ועניבתובורקותשחוררתנעליומוזהבים,חפתיםכעלותצחורותכרתכותיו
לטפני,צמרמכדביתחלוקלכשלכד,כהירתםכבית,גררנו.פיקתתחתפרפר
חסרות-עקבים.ל;:;נדנעליוכערלרחבהכחגורהואסוףאחוז

מאי-יותרמנגינותשטרפת'חיתההעולם·.מלחמרתשתישכיןכווינהנפגשו-
הטיילתהכיכרות,כימרתכתי-הקפה,האופרה,ביתהקונצרטים,אולמיפעם.
והיאריפה-תואר,צעירצועניכנרהואצלילים.ורדוףרודףרבקהלמלארכקיץ
כלתיחיתהאהבתםשנים.כחמש-עשרהממנובוגרתיהודיהעשירים,כת

יודעתלאועמוקה,עזjדשכזאתוכתורהדעתעלמתקבלתוכלתימרככת
מיצרים.

כרוהביטההתזמורתלכימתסמרךהשולחןאצלישבהיום-יוםתמים,שכרע
כקנה- .וניגןבידרכינוררעיו'כין .הבימהעלעמדהואומכושפת.מרכת-קסם

רחבותכתנועותמשרכהבידרוהקשתראנהאנההגמישגרפונעכרוחסוף

אותררקראתהוהיאשיכרוןשלכרקהיהכעיניה .כרכהוהכינור-ואציליות
כאוזניהן-רניגשולחנהלידוניצבהבימהמןירדהוא .כינורואתרקושמעה

השםעלחזרלאורה""הגברתלו.אמרהלאורה","שמילה.רקניגןואחר-כך
נראתההיאומחקה.לואמרהלאורה",גברתלא"לאורה,השבעה.מילותכעל

זהבתכשיטיעדריהכטעם,מאופרותופניההיטבעשויושערהמגילהצעירה
ויהלומים.

מעטעמהנטלההיא .וממשפחתהמכיתהאתרברחהשבוערתשלושהכעכור
מרינהנסערהם .שעליהתכשיטיהואתידהתחתהיהי.שמצרכסףוסכוםבגדים

תזמורתכחברמכתי-הקפהכאחדקבעדרךניגןהואשםעירו,לבודפשט
היהחסר-הגירןכהלמשפחתה,אהבתהלהסבירטרחהלאאףהיאצוענים.
קוננהתחילההרריה. _דעתעלשיתקבלסינריכלהיהשלאשעשתה,הצעד
אףהאהבים.הרפתקתכתרםאליהםתשובהיחידהשכתםההררים,כלבתקווה
משחלפואולם,לה.יסולחהכלבשרבהכיהבטחהובהםמכתביםאליהשלחו

כקליפתהיהזהכל .נכסיהמכלוהוהדיחבידרה Iלעובדההיהוהניתוקחודשים

זיגמונד.אתכאהבתהכעיניההשום

איפשרשכרוהעיר.כמרכזזעירומטבחאחדחדרכתקטנהדירהשכרוהם

לאהובהנאיםבגדיםלקנותכדימתכשיטיהחלקמכרהלאורהצנוע.קירםלהם
ביתמלאכותלמדהלאמעולםהרינאיתהעשיריםכתבית.רכלירהיטיםומעט
לאאלהכלאולםהכית.עקרתעבודותוכיתרוכככיסהכבישולהצטיינהולא

עצמם.עםועסוקיםבאהבתםהיוסומיםכיכעיניהםנחשבו

הראווהכחלוןוראתהחייםכעלימכרושכהחנותלפנילאורהעברהאחדיום
והביטההראווהחלוןלפניעמדהארוכהשעהכנרי.ציפוריוכרכלרב

אלארתהוהביאהארתהקנתהוהיאלכהאתשכתההציפוריםאחתכציפורים.
נוספהלאהבתםולאורה'זיגמונדשלחייהםשוכחואילךיוםמאותר .ביתה
כרצותיההנכרי.חיתהוחמודהיפהציפורואומנם,הציפור.-חדשהאהבה

רכותשערתכגרונה.נפלאושירורודומקורהועגלגלקטןראשהירוק-צהוב,
והמטבחהקטןהחרך .ושרההכלובשכתרךהזעירההנדנדהעלהציפורעמדה
לשירתולצותתזהאלזרלהיצמדנהגרולאורהזיגמרנדשירה.צלילהמלאר

השםאתשגזרהאפשר,לציפור.לאורהקראהזג~די,כה.ולהביטהציפור
כךרביןכךכין .זכורנהמנבכיאותרשנטלהאפשרמרבדי'זיגמרנ.דשלמכינויו
 .וכאהבהבררךונהגההשםכהנבדק
כהםוכלילותהארוכיםכערכיםהציפור.עםלכדהלאורהחיתהרכותשערת

שכתר.אתעדייןהואנשכםהארוכות,:בכרקרוכשערתבכית-הקפהזיגמרנדניגן

דלתאתלפתוחנהגהלאורהלאלפה.כידהשעלהעדרכיםימיםיצאולא
אףהיאידה.כףעלהתישכהואחרכחדרסביב-סביבהתעופפהוזגבריהכלוב
לאורה,שלכתפהעלהציפורנחתהלעתיםלה.שהושיטהכזרערניםניקרה
אלחזרהאףהיאנעים.בדיגדרגלאורהשלצרארהאתרדיגדגהנוצותיהניערה
צימצמהלאורה .כיניהןלשוחחאףהחלוולאורהמנדה .מרצונההכלוב

,,-שירהקצרים.שירהכמשפטיענתהומנדיקלותשריקותושרקהכשפתיה
מולה,לאורהופניככלובהנדנדהעלמנדיארוכות,ה.דקרלעתיםנמשכהזאת
 .לסורגיםמעברקרוב

להנוסףאדרבא,לזיגמרנד,מאהבתההפחיתהלאלציפורלאורה.שלאהבתה
הציפור.כנפשנקשרהזיגמרנדשלנפשרגםיותר.עמוקחדשמימו

קטןוביתנדנדותצמדזעיר,:סולםצעצועיםמינילהגילףהזריזותכאצבעותיו
כגילוףככפר,כילדותונ-זכרהואזאתמלאכהעקבמרובעים.אשנביםעם

ימיםאותםעלסיפרהוא .דובדבןמענפירועיםומקלותכקני-סוףחליליות
אגדות.לסיפורימקשיבשילדכמרלוהקשיבהוהיאללאררהרחוקים
היהואףכשפעניתןהציפורשלמזרנהומצוחצח,נקיהוחזקעצמוהכלוב
כיום.אחדותפעמיםהוחלפוהזעירהכקערההמיםרכים.לימיםמלאי

שללשררתהלרוכשוהיהשניתןאביזר,כלצבעוניים.כסרטיםקושטוהסורגים
 .לאורהידיעלנרכז Iהציפור

זרשערה .זיגמרנדשלכפאתושיכהשלראשונה-שערהנתגלתהאחדיום
הפתילמןיפה ·"איןכנשיקות.וכוסתהלאורהשלאוהבתכאצבעלוטפה
עלכשרהעלתהעצמההיא .לואמרה "'שלךהער.רבכשערותהזההצחור
צרארהעלסנטרה.כתחתיתגדלהקטנהרפימהיותרככדיםנעשואבריהגרפה,
לחשהאותי,"תאהבלאמעט"ערדהראשונים.הקמטיםהופיעופיהובזוית
הלכוהשיבהשערותהוסיפה. 11אמרת,אותי,תאהבלא"ראםכעצב.כאוזניו
לאורה,אתלאהובחדללאזיגמרנדאולם,האפיר.שערהואףכצדעיווהתרבו

ראשיתמאז .ככינורוכאוזניהלנגןהחלאףהוא .ארתהכאהבתוהגדילאףהוא
נהגלאאףזיגמונדלביתם.מחוץרקנגינתואתלאורהשמעהכרינה,היכרותם
כהכוונתצררךהיהואםלהתאמןנהגלאכללדבר,שללאמיתרכבית,להתאמן
לנגןידעלאכללהואההרפעה.לפניזאתעשהחבריו,עםוכתיאוםמיתרים

ההופעהלפניבכית-הקפה,פעם,וכאצבעותיו.כדמוהיוהמנגינותתורים,לפי
לידשכה.החיהגיעו,טרםהתזמורתחכרישיתרומאחרלאורהאותרכיקרה

מפתיעה.כקלותהקלידיםעלרצוה_ראצכערתילנגןהחלההיאהפסנתר.
לפתעמקומר.אלסמורעומדו,עלניצבזיגמרנדונוגה.ערבהנשמעההמנגינה
 .לעולםזהמעשיהעלחזרהולאיכסהמהאתהצניחה Iן Jלנלאורהחדלה
רך,הואהאורהיוםשל-זהבחלקאחר-הצהריים.כשעתכאוזניהלנגןנהגהוא

המרסיקהיללות .כידווכינורוחלוק-ביתלכרש .דמדומיםטרםשלור·א
לאמביטותועיניוהכליאללחוצהלחיו .הכינורחזהאתקרעוכמוהצוענית

-נודעים.·לאמעמקיםתוךאלהבכי,תוךאלהמנגינה,תוךאלאלאאליה
 .עליהןשעוןוראשהאליהמשוכותוברכיההכורסהכתרךישבהלאורה ,

 ' .כנגנוחושיםבשיכרוןשרויהיהזיגמונד
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הנגינהבעתהצ~פרר.קולנדםלאורהשלבאוזניהלנגןזיגמרנדהחלברביום
משרםולהתעופף,לצאתיכלהכיאףומאובנת.קפואהבכלובעמדההיא

לדובבוניסרהמנגינהכשפסקהגםמקרמה'עלנשארהחיתה, .פתוחהשהדלת
לכףמנוחמצאהולאלמקרםממקרםקיפצההיאבאילמה.כשארהלשיר,ארתה

שהוכחו.כפיבמקומםנשארורהזרערניםיאברכה riאתגםאיבדהט.אט-ארגלה.·
הכל;בבתחתיתשכובההציפוראתלאורהמצאהיתה.הבבשרבהאחד,יום

בהחיתהלאכבראךידה,בכף_ארתהלקחההיאהתקרה.כלפיהדקותורגליה
ושקט.אדרךבכיבכתההיאדמעותיה.להזילוהתחילהבההביטהחיים.רוח

 .ארתהוחבקלידהישבהואברכה.מצאהלילה,בשעתהביתהזיגמרכדכשחזר
 .C •נוחמהלאהיאאךבחרם

מןהמנגינותחדלו ".לאורהבאוזניבכינורולכגןזיגמרכדחדלואילךזמןמאותר
לאלמשהוציפיההציפיה,נתווספההתוגהאלהתוגה.חיתה .ובמקומןהבית

 .הריקנות.באההציפיה,רמשכתאגזבהמרחשי.לאמוגדר,
עלוהניחההרחובאללארההאח'יצהבית,אתזיגמרכדעזבברהיוםשלבלילו

 . .הריק.הכלובאתהמדרכה
שערותיה .כעצמהלטפלחדלהלאורה .כההזיקה.עליקפצהבין-לילה ,,נא

פעםמדיבלכתה.דשדשהטרת pמררבנעלייםמרושל.ולכרשההיומוזנחות
 .ואחריהםהחרסינהפסליהיובתרדראשוניםת..הבימחפציחפץמכרה

מכליחלקמכרהאחר-כך ..הדירהקישוטיושארהאגרטליםהשטיחים,
אולםאצלה,שנשארובחפציו.נגעהלאתחילההבגדים.ומןהמטבח

בשוויון-נפשעליהם.גםחסהלאלמוכרם,שיכלההדבריםמשהתמעטו
דבריתמררתנמ;,ררהדבריםרובארכל.דבריתמררתארכסףמעטעבורמסרתם

 1במלחמההיהנתרןהעןלם ..משקןתוצרתעםהעירהשבארלאיכרותמזרן'

 'במזרן'קיצובהיהובעירבמחסורוהארץ
ברבית-הקפהבקרבתעברהפעםהבית.אתעזב .מאזראתהלאזיגמרכדאת

חברילאר.אםלגשתאםמהססת.המידרכהעלעמדה.ארוכהשעהניגן.
ר·לעבארתהמשךנעלם-כוח .יותררת hמאר'-בשעהלבראהיועתידיםהתזמורת
-במקרםהתבוננהתזמרדת,'וזבימת'אתראתהלזג,ג~תמעברבהתקר:;נה,הפתח.

היאבכניסה.הריצפח_אתטיאטאהמלצריםעוזהמקומר.היה.שםה,_הבימ ·בצד .
 .הרכותהקבצניותשאחתכחושכווגירשהארתההכירלאהואאךאותרהכירה

 .נדבה'לכקשנאהכעירששרטטו
ניכורשלקשתוביקשצרעני·נערהדירהאלבאלכתר,אחרכחודשאחרת,פע~

גליליביןחיפשהכיסא,עלעלתהלאורההארון.עללדבריו,חיתהשמוכחת
ולאהנע:רבידיארתהמסרההיאהקשת. 'אתשמצהאעדהמאובקיםהנייר-
 .דבר.שאלה .

אתתחה p .פרוס-הכנפייםהכשרחותמתרעליומכתבלאורהקיבלהאחדברקד
מכרתכיםאלגםהיהמכורןשכנראההכתובהנוסחאתוקראההמעטפה

 :המיליםלשמהומתחתמסולסלידבכתבשמהחיהרשוםהד:ןכראש·נוספים..
היהודית."חדתככיהשלישיהרייךשללשעברתושבים"אל
נתיכהשולחןמאחורי ~ 5להתיצשכדרשהבמקרםבה.התיצהיוםבאותוערד

רשםהואבגרמנית.לאורהעםריבדהואצעיר'לבלרישבבדירמוכתם
צלבעםדגלהיהתלויהקיררעלמאחורימפיה.שיצאהמילה,כלבקפ~דה
א,שלהשפהמילותאליהחזרוקרשיללאדר:.הפיהשלתצנורמרומתחתיוהקרס
לחתום.כדרשהזזRד-כךבאהדה.כמעטאליה.הביטהלבלררב.זמןבהדיברה

חמורי-פכיםגבריםשנידלתה.עלקישר"הערב,בשעתאחדים,שברערiרכעבור.
תוחזרממנההרכבת-בתחנתבכרקדלמחרתלהתיצבשעליהלההודיעו

אישייםחפציםעמהלהביאלהמותרמתאימה.עבודה.תקבלשםלאוסטריה
רעזברח'חתרםצררבידיהנתכואחת.מזוודהכדי

 'דקרתםביבוהקיםשטרפים'העצ;םהלילה,גשםאחרונעים.צחהיהאויר.ה
עםרהגשרדה·הרעמשםדי'-צדרציףאלהופנתהומידהצרואתהציגהבתחנה
וגדלהלךהנאספים·פר'מס '.גרמניתדיברוכולם . bאכשישלגדולהקבוצה
הקצין .הסדרלפילפניולעמודבאדיבותלהםהורהגרמניקציןלרגע.מרגע
והםאמר *ןקן"אר?דרז.ה .~יtקה 1"~יtקהשאלות.עללענותהיהונכוןחייךאף

 . 'לו.נענו
עמדהלאורהשוהקבוצהמןמטריםעשרותכמה-שלבמרחקהרציף,אותרעל

ונדמהלעברםהסתכלהלאורה .בזלזולמישהואמר " 1"צועניםאחרת.חבורה
רתר_אז:יהתהאחדיםרגעיםכעבורזיגמרנד.אתאותר,רואהשהיאלה,היה

 :ניעללאננחרהביטארתה,ראה .לאהואבוודאות.
סמרך-סמרךהפסים,עלכתפיהם.עלודרכיםחייליםיחידתהופיעהמאי-שם

מעלה Iמתנשףקטרידיעלמשרכהרכבתהתקדמה Iציף'הרעלהעומדיםאל
היוגרמניים,חייליםפכיניבטושמחלונותיהםהנוסעים,ררכרתיקביןעשן.

בידיהוסטוהכבדותת_הדלתרבלמים,'יקת iבחנעצרההרכבתקרונות-משא.
 .תדהמההביעופניהם·הקרונות.אללעלותזורזו rבשייי ·,העומדים_החיילים

היה.לאכברהאדיבהקציןלמשאלות.למחאותלדברים,שהרתערדנותרהלא
 . .צעקו.. **"ר.ל~vז ,ר.ל~ /o "באנשיםהאיצוהחיילים

נחתמוהדלתות,הוגפוואזקרונותיהם.אלכדחסוכמוהם, , pהצרענייגם
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העבדוה'עלעומד"העלום
ו Jתדוה~קלושירו-_הריעו

--(ברנ"ש)שפיראנחשלהעבדוהלשירת·
הדאשונההעלי-המן ,משורר-עם

ברלוביץיפה
i' שפידאנח

( 

1 

עובד""עםכהרצאתיצאהלהסתדרות,שנהשישיםאת-מלרגלל
עבודה.נושאיעלשיריםמכחדרכהלעמל","אדםכשםאנתולוגיה

שנותכמאהכאןלהקיף-ניסר-טנאיושלמהכסריעקב-העררכיחם '
. ' f כשהםלנושא,המשתנותוהתייחסויותיה.גישותיהעלעבריתיצירה

רש. ,)-1894כ ·שהתפרסם("כשדה"ביאליקנ..חשלכשיריהם_זר,אסרפהפותחים
אלהשירים .) i-902בשהתפרסםקין"תרכללבני'מזמור("שירטשרנ;חובסקך

רקעעלהעבודהלחווייתהיהודיכמיהתאת .לדובבבאו 'בגולה,כידוע,שנכתבו,
תמרהלפיכך .כארץ-ישראלהיהודיםההתיישבותשל_וראשיתההלאומיתהתסיסה
אוטנטייםשירי-עבודהגםמופיעיםאינםאלהשירי-געגועבצדמדועהדבר,

לבטאהיטיבוואשרהראשונה),העליה(תקופתבאץרתקופהבאותהשנתחכרר
משירת-מכוונתהתעלמותאן.כישהאםומתגשמת.הולכתכמציאותזונכספתהווייה

כיתנועת-העבודזך,בחוגיהרווחתהקונצפציה(בעקבותהעליהיי:הראשונה
אוהשביח),העליהמתקופתלמעשה,החלה,באץרהחדש""הישובשלההיסטוריה

שלבעוכריהגםשהיההוא ·הואזו,תקופהלגביהשוררהכלליאי-הידעשמא
- , ?הזאתהאסופה

ולהלןעיוננוםע'חלקית,בצורהרקולוזה,חסרלהשליםלנכוןאנורואיםכך,אוכך
שירת-מתוךמייצגפרקגםשהיאיצירה ;שפיראנחהפועל-המשוררשלביצירתו
 1 .הראשונההעליהבתקופתשנכתבההעבודה

ב

(להבדילהשגיים""החלוצים-שנקראהבחבורה 11890בשנתלאץרעלהשפיראנח
הראשונה,העליהבניאחריםמשוררים.כמואשונים)..;ךרהחלוציםשהיו 1882מעולי

הוכתרבכדישלאאלא _עבודת-האדמה,אלהיהודיתהחזרהאתלשירהואגםנלהב.
הרבהמהפופולאריותנובעתלכךה~יבה 2"משורר-העבודה".שלבתוארוא_הדווקא

כפועלהיומיומימעיסוקוהןכפועל-יוצאבהתקבלם,'אזשלוהעבודהשיריזכולה
ימיםכאותם-וכמאבקםהפועליםבחייהאינטנסיביתממעורבותווהןשכיר-יום,

התקופה).כלשון ·כלכלי,(קידום"שיכלול".וללזכויות, ·לאירגון.- .
נוהגכארץ'ספרות-הע~וד::דשלראשיתהאודותהפזורותבהערותיוכצנלסון'בדל

ידוע,יים nפעל,-·מפרישהיאספרותית"יצירה :דהיינו .~החיים·מןכ"ספרותלהציגה
ולגבי 3 ." ...נרפלשהואברגעוהנופלתהזה,המפעלאתלשמשכדירקנוצרהשהיא
מופיעיםשהם(כפיגררדוןא.ד.שלכדבריוהואמסתייעשונים,.הלאיוצריהאיפיון

לאהעבודהמלאאילאשראנשיםכרתכים"כאן :והעכורה")."הארץןקוכץבהקדמה
עצמואתלהביעצורךלוהיהמהםשהואמיאםספקלארץ ·בא,אילמלא ,-כרתכיםהיו

 4בספרות".

נחשלויצירתווכתיבתלדרךגם ·רטרואקטיבית,יפה,כוחםאלהשמאפייניםנראה
שידיים,כתירגוליםידושלחצעירמגילכנרכיהואמצייןכזכרונותיואמנםשפירא.

אגודת-מיסויראשוניעלנמנה(הואת-ציון"'"היכברעיוןשדבקותוספקאיןאכל
בארץ-כרית-העהעכודחכרעיון.-ולאחר-מכןקישינוכ),-כעיר-הולדתוחוככי-ציון

התכניםמירב riאשהעניקהוהיאהיצירתיים,דחפיואתה_שהעצימהיאישראל,
 .לשירתו.

הפועליםציבורעםכלתי-פוסקדיאלוגלאאםשפירא,נחשלשירתוהיאמהשהרי
אחרכחיפושםלמושכהממושכה.נעהואעימםיחד ! ?ארץ-יש-ראלנושאיעל

חרקילחמם,נותניאי~ריםכדמות :פך_ההפכלגורלנדון "הואעימםויחד ;עבודה
ועד-חובבי-ציון,רוטשילד,(הכארוןאפוטרופסיותיות_רסמכויות-יהודטורקיממשל
בחפירות-הפועליםכיןהואמתהלךנודד,טרובאדורכמוכך,יק"א).חכרת

 .כימים' .ראשון-לציוןובכרמיזכרון-יעקבככרסתניחדרה'כביצותברחובות,ה'כחר'
עימםהואמשוחחובלילות,וכמכוש,במעדר-כמוהםקיומואת-הואמוצא

מתאם,הואאותהכשירת-עם,מלכתחילהמתקבללבינם,שבינוזהדיאלוגבשירתו.
 sלכל.המוכרותרוסיות_ואיריות ·למנגינותכלל,בדרך

ג

הם-הרובשעלאלאהאקטואליה,כאירועיעוסקיםשפיראנחשלשירי-העכורה
שאיפיינהוזועמתמרדניתתסיסהאותהכהםלמצוא.שאיןנראהורמזניים.מאופקים

המסתמןמהותי,פעראותובולטכיניהם,'זוכאבחנהואכן' .השביחהעליהספרותאת
וכןחשביה,העליהלכיןהראשונההעליהשכיןהשונותהאידיאולוגיותהגישותכין

כמולאשהריהאמור.הנושאלגבי-אלהנבדלותספרויותשתישלטיפולןדרכי
מןהראשונההעליהספרותנולדה 6היאוש,מןשנולדההשכיחהעליה 'ספרות

בשנותיה(ובעיקרתקופהבאותההמתבצעתשגורהפעילותכלההתפעמות.
 ~ביתבנייןכרם,נ~יעתתלם,חרישת :כמוהראשונה),העליהשלהראשונות.

-משיכרון;.מתפעםכולוכשהמעמדחד-פעמי,היסטוריאירוע.כבחינתהתק:;גלה

 .העליהפועליכמושלאאךכחולמים".היינוציוןשיבתאתה'"כשובשלחושים-
ריאליים-:יפתרונותלאלתרלהםבכקשםהכוזב,העכרמבסיוןשהתפכחוהשביח,
כמילכודהראשונההעליהפועלינקלעוופרוגרמאטי),מאורגןמאבק(iרוךמעשיים

-והדיכוייםהתלאותעל-ידיקשרתפגעו"בכאן'עבודתםמראשיתככראמנם .חזונם
קמרשלארקלאהרעיונית,ואמונתםתמימותםשכרובאלא-צדמכלאותםשתקפו

אנופניםכלעל'זאת,בקיומם.להודותגםמוכנים.היות~יישלא.אלאנגדם,להתמרד
למהרהעזהלאקהילתה,כמרזו,ספרותימים.כאותםשנכתבתהספרותמןגםלמדים

היא .מעדיפהלפיכךכתחילתה.ככרההתיישבות,שלומחדליהמשבריהאת'רלחשוף
כמצבטיפולמכלבהיסוגה .ארבהתחמקה'הסלקטיביות,דרךעלעצמהאתלבטא

כהערכ~תמצטיירתאלה,חלקייםמביטוייםהמצטברתשהתמונה-מכאןלאשורו.
ארתההמכנה-ררלנררדראובןהמבקרשלכדבריו-ויופי~'בהירות"זוהר,שכולה'

כארץ-ישראל".דההתיישבותשלירח-הרכש"ספרות :כךכשל
שבצדאלאזו.בהעמדהמסתמנתימים,כאותםהמתחברתלשירהנקודת-המוצאגם

לגייסהמבקשתמגמה-שליחותיתמגמהאףכאןמצטיירתהכללית,ההתפעמות.
בערויותיהםהמעייןכלואכן, ·הציבור.כלןרכלהרמת-הרוחכאמצעי-תורםהשיראת

על-ידםמודגשתכמה .ע:דלדעתנוכחו, fמתקופהפועליםשלוכזכרונותיהם
שלאכך 8 •והיחידהחברהכחיי 1$הי.ממלאתחיוניתציה ?jפונואיזכ Iלשירהההזדקקות

ממליץלפירסומםהמתווסףכשההסברספררני-שירים,כארץ'אזלהידפסהחלוככדי
האופטימיותולהעצמתדאגות-ההווה ·להקלתכדרךגם-היתר~ין-לזמרם-~

 9כעתיד.-

ד

 1891-כשניםהמתחבריםלאלה(הכוונהשפיראנחשלכשירי-העכורההבדיקה
האופטיiביים-הקונסטרוקטיבייםההכטיםת pד·בהעהבטיחאתומאשרתשכה ,) 1900

 .שגםולהזכירלחזורישכאןהפררבלמאטיים.אלה'עלבארץהעבודהחיישכהערכות
את.לסלףאולזייףבסירןמשרםזרמתרוננתנבטיהאיןשפירא,נחשלכשיריו

ודאגהאחריותתחושתכעיקר,כאן,יש :לכןקררםשהדגשנוכפיהקיימת.מציארת Jר
השכםעליוהמזןחדשיםהקשייםכסכךליבוואימוץהפועלשלהמרראללשמירת
פיזית,לעכורההסתגלותקש?'משפחתית, 'בדידותוחוסר-בית,נדודים :(כמרוהערב

נחנושאזרכאחריותוכדרמה).חוסר-עכורהומוות;שרדמחלות,שלסכנותאיומי .
מופיעהואכהןכחייותקופותישנןשהריאחרים.מאנשי-עטיותרפעם,לאשפירא,
 ·.למשל Iכךומנהיג.כמדריךגםאלאחברים,כיןנחכררקלאהפועליםציבורכקרב
 .שפיראנחנכחדכה 10 ,) 18 ~ 2-1891 (ברחובותהעשרות""הסתדרותתקופתהיא

משמשכה ,)-1900 1898 (זכרון-יעקבתקופתאר 11- ;אגודתהוכמזכירעשרה"כ"שר
וכבא-כרחםבמקום,הפועליםקבוצתכראש _·מפרךיום-עבודהלאחר :_הוא

הכללית.הפועליםאגודתשלהמרכזיבוועד
שפיראבתשלששירת-העכורהאלא .האופטימית-המתרוננת,הנימהלגביזאתכל

נימהלגביכאמור).מסוייגמ,צררה-בכי(אםוהמחאהההתמרמרו'תנימתאתגםיודעת
התאריך .שלאחר-מכןהשירהלבין , 1900 _לפניהמתחברתהשירהביןלהבחיןישזר

העליהבתקופתהחדשהישובשלכתולדותיוהרה-גורלתאריך ;כידועiזוא, 1900 .
מידיוהמושבותעלזןאפיטרופסותאתרוטשילדהבארוןמעבירזרבשנההראשונה.

ציבורשעבוראלאעצמאיים.כלכלהלחיימוקםרכשלב _,;יק"אח.ברתלידי
המבקשתיק"א,חכרתלחיסולם.ממשיאיוםחינת'בבהיאזרהעכרהדאז,הפועלים

עבודתםממקוםהפועליםרובשלפיטוריהםעלמכריזההאיכרים,משקיאתלייעל
 _שפועלים(הצעההאזראתלעזוביעה oדמי-נ ,כפיצוים.להמציעההיא tvכבמושבות,

נימת-המחאהשאםכךעימה).ומובסמרמאבקלאחרבלית-ברירה,קיבלוהרבים
סבימן·עומדים-המרזדכהמועדלפניתחברר 1ש-שפיראנחשלבשירי-העבודה

אדמותבקנייתספסרות :כמויישוביותקלקלותכנגד(ברמזםוהתרסה,ביקורת 'של .
היאיותר,המאוחרתנימתההריכרים),.אישלנמוךסך-עכורה.מראולהתיישבות,

בבכותההארניות,אלבדרכםהפועליםאתמלווהזושירחנכאים.שכולהשירח
לציון"("המתיםלעולמםההולכיםנפטריםבבחינתהיוכאילואותםובקוננה.

 .) 12שפיראנחש.לבלשונו

ה

 .הראשונההעליהתקופתתוםעםומסתיימז-ןהולכתשפיראנחשלשירת-העבודה ,
שירי-עםלחבראמנםהואממשיךשפיר~).נחשלמותו(שנת 1931וער 1906משנת
דרךגםמשני.כמוטיבורקאךעתהבחםנשזרהעבודהשנושאאלאמצוא,לעת

היוהראשונה,העליהבתקופת'ומשתנה.הולכתהשיריםשל'רותפוצתםפירסומם
לאחר-מכןורק-:-הפועליםציבורבין- .בעל-פחתחילהמופציםאלחשירים
:ברנ"ש,החתימהתחתהופיעו(שםנ;ת_העיתודפיאל-המודפסתהמלחאתהגיעו
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אתשפידאנחשלשידירמוצאיםואילך, 1906משנת .) 13באדץ-ישדאלהפועליםאחד
 'מעובדים-כשהםנכתבומהםאחדיםשדקונדאההעיתרך.באמצעותרךקאךפידסרמם

מרסיקאלי.לליוויומותאמים
הפועלים 'מחנהאתהפוקדבמהפךוראשונה,בראשנערצה,אלהלשינוייםהסיבה
מקודמיהםנבדלואשדאלה,ערליםהשביח.העליהאנשישלעליתםעםבאץר,

כלר ryד_באץר-ישדאל,.היהרדיתהתחיהבמסגרתויישומוהעבודהרעיוןאתבתפיסתם
נדאה,הוותיקים.הפועליםשדידיעל-ידילהםשהוצעפעולהלשיתוףכסיר.ך

יחדכרכר-ומבצליהםמפרנסיהם-הראשונההעליהלאיכריהרבהשבהתנגדותם
ישרת ;אחתלישרת-הפועלים)מחכה(לרבותההיא·בתקופהשפעלגרףכלעימם
כיהיאהעובדהלאר,אםצידוקה-אתידעהזרגישתםאםרכל.מכלוביטלושללושהם

צדמכלמודחקיםהראשונההעליהפועליעצמםמצארהשביחיה.העלבתקר~ת
מאידך).השכיחהעליהופועלימחד(האיכרים
פעיזלתשלסועדותשכיםאחדיכךשפידא.נחגםעצמומוצאאלהעגומותבכסיבות
גםולא-שייך.מיותרהואכשאדעצמי,וקידוםפרטיים-חייםעללוותרשידעהמסודה,

 . ·בערב,,ערדאותרשהכריעה_הקדחתחמת_(מבגרפוביראלאואףיותרמבוגד-עתה
אחדעבודהממקרםהנודדשכיד-יוםכפועללשמשהואממשיך ,)-1892בבחדדה

עללהגןלצידוערדעומדאיכראידגרן-פרעלישכלאלאפרנסה,אחד;בחיפרשלמישכהר
לשידתו.ארזןלהטותשיבקשקהל-פועליכלערדואיןקיפוחיו,עלולהיאבקזכויותיו

כעוזר-וכגנן,ככרכסשימש.הואאחדות:במלאכותידואתשפידאנחניסהלובצד
על-לחםממכירתהתפדנס'הואדרכרת riהאחייושכרתבחמש-עשרהוכפקיד.בחכות

 :זהמיותםשבמצבמרבן .תל-אביבשלהמסחרייםממרכזיה·באחדברחוב,דרכןגבי
 .שלושידת-העבודהם·גונאלמתהולכת:;ניכיהם,דיאורגוללאהפועליםמציבורנדחה

ו

כימרת,שתיביןלהבחיןניתןשפידאנחשלבשירת-העבודהכיצרייןכבדלעיל
ככסהלן,'להכשיד-המחאה.:הישר-המתרונןסרגי-שידשני-למעשה-המעמידות
 .קצורת;ביקרדתירתהעדותגםרבצי:יןכבחדות,הדגמותבאמצעותזרקביעהלהמחיש

על,מתנהלכשהואמלכתחילה,ומתפתח,הולךהשיר-המתרונןהראשון.בסוגונתחיל .-
המשודד,מבקשבמסלול-המידעומסלול-ההכרזה.מסלול-המידע :מסלוליםשני

שהםכפיהיהודייםהעכורהחייעלמפורטדיווחלמסורהתיאור,באמצעות
כידוע, .בארץ-ישראלהראשונותהמושבותשלובכדמיהןבשדותיהןמתבצעים
דרכיהראשונים,המתיישביםעל-ידיעבודת-האדמהשלהתחדשותהלגביהסקרנות
בראשאלא,בארץ'העירוניהישובאםדקלאהקיפהוהשגיח,ביצועהניהולה,

העיתונותכגרשהימים,באונרםראכן, ..תפרצרתיהבכלהיהודיתהקהילהאתוראשונה, ~
 .חדשניתתופעהעלשברכרת, nדינים-רהשקפות,סקירות,בשפעתהארצישראלית

כהנהערדמוסיפות-שלהןבדדכן-השידהרגםהסיפורתגםכאשדזר,ומרגשת
 ,' , . .השוטףלדיווחוכהנה .

 ·הספרותיתל"iכדינירת"בהתאםשפידאנחשלשידת-העבודהמתפקדתזרמבחינה
כספרות-הראשונההעליהספררתאתהמציבה"מדיניות" :המקובלת

הקהל :קוראיםקהלמינילשני-אחתרבעונהבעת-הפרנהאיכפרדמאטיבית,
זרספררתמתקבל!יהמקומי,הציבורלגבי .בתפוצותהיהודיוהקהלבצירןהיושב

לישובוישר-כוחעידודבבחינתהםהאינפרדמאטיביים 'כתרניהאשדכםפדרת-תיארדית·
כספרותזרספררתמתקבלת-ובתפוצות .כאןאחיזתועלבעקשנותהמתמודד

לעודרא-ינפררמאטיבייםכתוכיםא;תם.באמצעותהמבקשתהסברתית-תעמולתית,
המפעלאלהצטרפות :דהיינולצירן,חבתםאתהדחוקיםהקוראיםבלבהגביר.ול
מדואלית.ארכספיתבתמיכהראםממששלבעליהאם .ל;צי nה

בשררותיוגםולולהמחיש,מכסהא,_שפידנחשלמשידי:.העברדה ·המתקבלהדיווח
כשלברוצבע),תכרעה-המרלה,(קצב,סביבהדרח~תהפעלתניתהאווירהאתהקצרות,

משא-אמצעיעבודה,פני'ארשימושיים,כלים :כמריותר,כיים_טכפרטיםגםושםפה
"הבציר",השירמתוךקטעיםמספרשלצירוףלהלןוכדרמה.מכונותסרגיותעבורה,
משערליעלרשם"פה : 1897בקיץבכדמים,עבודהכדיתוךוהושרשנתחבר
גלגליםמרעשבלילות/.השאוןיגדלרעוד / ...הימיםכלורעששארןאךהנדמים/
ואך 1ייפעלולאייענדלאבכדמים/להתקדריניחובימים/זz,יבצדרהענבים ·באפלות~
למשקולות/דקישגיחופה / ...ובחמודבעגלהרםיובילהקורןבעת _הלילה/בחצות

לאפרכסת/ידיקרםאךרשםבמאזנים/יחדישארכיהאשכולות/עםהעגלותעל
 ." / ...מיםיתןיזלוכבדהמתבוססת/המנוכהבמקרם
 ."ייענו/הידדבגתוהדורכיםהיגענר/הכה"הבציר :הואביתכלאחדהחוזרהפזמון

וכדרמהבצידקציר,חדיש,ע~רדרתעלכלליתהמגיבההשידית,ה_איכפרדמציהבצד
למצואנת-ין ;לאדמה)הקשורותבאלוודקאךשלובשידת-העבודהעוסקשפידא(נח

"מעשההשירהואכך 14ירתד.ספציפייםאקטואלייםאדרעים.להמתייחסותתגובות
 ,,-בתאריךבזכדרן-יעקב,שהתקייםהחגיגיהאירועשלמהדירהמביאכבה",.מד

קשהבמחלת-גפניםשראשיתהפרשהלחתוםבא 'זהאירוע .) 1898 (תדכ"חאייד
כאלצוזרמחלהבשלןה). 9ה~יל;ק(מחלתזכדרן-יעקבכדמיאתשכהארתהשפקדה
ניסרבינתייםפרנסתם.עיקראת·-שהיררכדמים-כדמיהםדובאתלחסלהאיכרים

 'המימדים(לפימשתלת-ענק~קימרבמקרםגפנים.שליותרומחרסןבריאזןליצור
עללהרכיבהצליחוזהבזמןו sפרעלים.כמאהחודשיים-ימיםבמשךעבדובהדאז),
במהירותברצעההעבודההדגיש;ין.אךהמשרבחההגפןשתיליאתפראיתגפןשתילי

-גדולה.חגיגהכערכהסיומהרעםכמרעד),השתיליםאתלנטועלהספיק(כדיקדחתנית
-זהשידשיד-תהילה.לכברדהחיברבקבצע),א'הראף(שהשתתףשפיראנח

גפנים,ענפיעשויגדולמגן--דרדלתוךהעת~קר _ 16ימיםאותםשלהעיתונותמספרת
- :הראשוניםהבתיםשכילהלןיחד.גםואיכריםפועלים-הנוכחיםכלאותוושדר
 1והקימתנושה.חיתכררעלהלום/עדלנרתגמוליךכלעלכולנו/ציון,אלהי ,,"נודה

ר,מעברדתכ 1דבכהאלפיעדגפנינוודבר :פזמוןהיום./זאתעבודתנואתלגמור
וכאשדהטובה/כעלהדעהעלוכבדך 1יסדתכואחדיגםלךנודה ./מרכבה/כמעשה

 " ...גפנינוורבו :פזמון .קרבה/ישועתנוהיותגםכן 1חלצתכרצדהל'מכ

ז·

השירכלומד:מסלול-ההכרזה,הואהשיר-המתרונן,במסגרתשהוזכרהשניהמסלול
לדם fכשה~דצה,,והמזירוזשלכמלות-קריאהלהשתמשמרכהלפיו,הנכתב

המפורסםכשידוכמו .הציווינטייתדדןעל-בדדך-כלל-מוטיםבוהמובאים
אנאלעבודתכםתנומו~אלאחי"עורו :י-לי-לי-הה-עמלי" n"יה-שפידאנחל'ש

 ,-של:(ההדגשותתודה;"'כקולשירוהריעו,העבודה/עלעומדהעולםקומו./
 . ' , .).ב.י

(העוסקיםהחוקריםדעתלפי-ערכה Iמסלול-ההכרזהלפיהמתנהלשיד-העבודה
זה,שיד-עבודהמסייעהאחת,הtכרכקציהלפי .ידועותפונקציותשתיעלבשידת-עם) .

השכיח,הפונקציהולפיבפעילותה.דוהקבוצה-כולהשלועקביאחידקצבלשמירת
כאשדמשבד,שלרגעיםבאותםבעיקרולהתלהבותו,העובדלהמרצתהואתרדם

-18ומתאדכת.הולכתכשהזl!עהאוומכבידהולךהמאמץ

שלהשכיחבמחציתמסויימרת,פוליטיותבחברותשהתחברשיד-הענודה-לגבי
ערדעומדתאיכהזופונקציהנוספת.פונקציהבואבחן-לניתןכיכדמה ,-19ההמאה

המציגה.הנדה ;רעיוניתהנדהגםבהמשלכתאלאפיזית,עבודהשלבסימנהודקאך
:שחדור,(כמרדכים·עשליותרמקיפה'אידיאיתלמעדנתאימננטיכביטויהעבודהאת

אידיאיתלמערכתגםזרז.כת_קשדתהארצישראליתבשידת-העבודהואחרה).שיוויון
רפדרדוקטיביזציהארצייםחייםהתחדשותתחיית-עם, :(כמרלארמייםערכיםשל

דווקאלארהשיריכיצועו.אתפעם,לאיודע,בארץ,ששיר-העבודהמכאןשובית)..יי
מרבהאזאףחוסר-עבודה.שלאולא-עבודהשלבמעמדגםאלאעבודה,שלבמעמד
אלאכעברדח,ליעילותאולקצבהזדקקותiבתרךלא-והפעםאותו,לשירהפועל
כיבציינוחככיישראל:::בכידרן"שמעידכפיאליה.רעיונית-לאומיתהשתוקקותמתוך
עבודהשיבכדוןומתוךמצויה,חיתהכשלאלעבודהצמארן"מתוךשדהעברירעל_הפ
 ! 9מצויה".כשחיתה-

נחשלכשידיוגםפועלותוהנדה-רעיונית),זה.הזקד(קצב,אלהפונקציותשלוש
יריע/ברעשבשדהענות:"קול"בקציר"מתרך.בתי-שי:רשכינביאולהדגמתןשפירא, .

לצירן,באהקצירישמיע/בעבודהיעקב,קולהקולרקיע/פכיעלבגלגלרעםכקול
בדינהבדמעההזודע~םמרדוןרא-הריעובשמחה,נאעבדו :מקהלה / !הע;ך~ .אחי

חרמשלהניףהכניע,/להשפיע,הקמהגאותדרסהגיע/הכההקצירהקציד,·.//~ך;צקי
 " ...בשמחהנא:עבדומקהלהעזודו/.אחיואתאישאחי,נא!/מהרוהמגיההמבריק,

תרדםבית-מצטברכלכאשדמואצת,לפעילותכ~זכוד,קורא,זהשיד-הכרזה
תכופתשלהריתמוסאחדכאןלהתחקו.rיכמרבן,מכסה,פונקציית-הקצב :להחשתה

 ;וכדרמה)ישמיע,רקיע,(יריע,בחריזהבעיקרזאתטעימה'מכשהיאבתבואה,המגל
ה,?ובדחוזרבאמצעותןאשדכאלה,מלות-זירוז,להבוררתופונקציית-ההמרצה

יותרלמצב-מדומםוהןיותרכמרצתלעבודההןהלאה-הלאה,עצמואתומדברן
וכדומה).אמודר,הריעו,עזודר,(העודו,

אתבהדג;שההראשוןבבית ·כבדמשתלבתזרהרעיונית,ההכרהלפונקצייתבאשד
בעבודהיעקבקול-"הקול :בזההמתוארתעבודת-הקצירשלהלאומיטיבה

בתודעתוושרבשרבלשכן'באהדר!".הדגשההעודואחי,לציון,באהקצירישמיע/
 ;העבריתהאץרשלכשרמותיהחלת.המתגעבריתעבודההיאכאן.העבודהכי ., wהשל
להצטיידשלאיכולה.איכההדיהיום,לשגרתאט-אטהיאהופכתאםשגם.כך

 ' .הנכסףהרעיוניהחזרןשלמימושואתבהמחישהכייחודית,
למעיןבסופוהמתעלהוגרברת,הולכתשמחהבהדגשתגםהשירדוויזאתכלעם

על-ידי.;וה nכזה,שמעשה-קצירנדאהלבורא-עולם.והודיהשבחשכולוהימכרן-דת
ביותרלהההולםהטבעישהביטויכךומדוממת,מופלאהכהכהתרחשותהמשודד

שפידאנחשלמשידיוברביםחוזרתדומההעמדהi:זלל.שלזרבדדךעל-ידונמצא
"שידתכעיןמציעחיחדוהצטרפותםמרכבה"),"מעשהכשידגםשדאינו(כפי

לבכםלוושבחתודההמרשיע/אלפכיק;מו"בשידה :חדשהאדצ~שדאליתתהילים"
 ." 1תאצררושעריםמאהומקצירכםהשפיע/עליכםוהברכההטובעליביע,/

 ~שפידאנחשלבשידת:-העבודההמופיע-שמחהשלזה.גרדםכילהעידישכאן
ואכן,בגולה.בדה.שנתחשידת-העבודה-היהודיתתופעתכללגב~גמורחידושמהורה

"חיבתתקופתעדככתבתלא.העבריתבשפהשידת-עבודהכילכרמרדהזובשידהעיון
-.נושאתבכך,לעסוקהעבריתהשירהפרכהאםגםחיבת-ציון,בתקופתואילו 20צירן".
ועמלעבודהחייבהציגהוגעגועים,כיסופיםשלמלנכוליאופיהדוב,עלהיא,

בשפהשככתבההיהודיתשידת-העםמאידך,, 2יעדטילאיים-אוטופיים.,כחזיונות

שפידא),נחחנך.חתעליהיררפה,.-א nמזדשללשידת-העםכאן(הכרוכההאירית
זרשגםאלאותרושת),מלאכה(בעיקר,העבודה.נושאסביבענפהיצירההעמידה
העוסקלספרהכהקדמתה R. Rubinוהמדידות.העגמומיותבסימןתמידעומדת

שדריהאיכההשמחהכיבהסבירהזובסוגיהדנהלת~רצרתיה,היהודיתבשידת-העם
כללהםהסבהלאבהשהתעסקותםכירוןמזרח-אירופה,ת'יהדרל.שבשידת-העבודה

בהדגישהקשה,כלכלילחץתחתודקאךשהתבצעהעבודהזרחיתהסיפוק.ארהכאה
גםהעב;ךהשםמתקבלתמזו',יתדה .בהקשריהשבארוהמחלותהערכיהניצול'את

להיפראלאמאמציו,עלולגמולבד.העראתלקדםכדיבההיהולאהואיל .כהשפלה,
 .וע.ת-גםכילשכוחאין .זאת,"עםיחדולא-מרות.לא-חייםשלבמצבלהחזיקו-

ההידאדכיהבראשבהעמידה ·,בכידוןלהקלידעהלאאז'שדווחההיהודךתהקהל
תחתית~לדחקהעובדי-הכפייםאתואילוולומדי-התודה,לי-הקודש'גאתהחברתית

שחיתהך-במזרח-אירופההיהודיתשידת-העבודה.שתימה,איןמכאן, .הסולם
כשידrיתמידמצטיידת·-ושוליותבעלי-מלאכהופעלים,שלבפיהםמושרת

בסוףדקואין-מוצא.חוסר-אוניםעלבון,אומרזז-כולהכשכלפסימית-פאטאליסטית,
המהדהדיםקולות-יותרתקיפיםקולות.בהלהישמעמתחילים-19ההמאה

 22ומהפכה,מחאהשלהחדשיםבהלכי-הרוח

שידה-וראשונהבראש-היא,הארצישראליתשידת-העבודהזאתלערמת
-והשכולהעצבוהמשברים,האכזבותוהכשלונרת,הקשייםכלעם .מתרוננת

הואואילך)!הראשונהה'העלי(מתקופתבהחותמואתהמטביעהדרמיכנטךהמרכיב ,
 ~ץר,_באהישובבתודעתוהתקשרוהלכווהשמחההעבודהואכן,השמחה.מרכיב ~.
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לשילובל'שמחה'.כערובהכלל,בררךמתייצבת,ה!עבודה'כאשרשלרכים,כמושגים
לשינויבהבהביאהבאץר-ישראל,החדשהשירת-העם .גםלתרוםהשכילהזה

אליה.וביחסבתפיסה ,לשינויגםוממילאהע;נורה,שלתדמיתה

n · 
ניתןבוכשאףשיר-המחאה,-כאמור-;הואשפירא,~חשלזוביצירתוהשניהסוג
העדנושכברכפי .ומסלול-הקינהמסלול-הביקורת :מסלוליםלשניהסתעפותלציין
אםגםשהרימחתרתית.כשידה _שפידא'נח~לשידת-המח~המתקבלתלכן,·קורם

בצוד:דזוכתובתבהתופיעלאלעולםמוגדר,ישוביגוףשללכתובתמופניתהיא,.
ציבורשלהנחותההחברתיתבהחבאתולחפשישלכןהסיבהאחוישירה.גלויה

?מיעוטאידגונם,בחוסרשהתבטאה-,-זונחיתותשנים.באותןבאץרהפועלים
חופשאת-וכןבישו:ב,השפעתםח.כואת;;דגבילה,-,הכלכליתובתלותםמספרם .

זו,הגבלהעםהשליםלאמעולםהפועלים .ציבורכילהזכירישמאידך, "ם:ביטויי'
ההסוואהדרךעלזאתעושההוא ,גלויהבצודהקולואת ·להריםממנוכבצדוכאשד
והרמז.

האפקטיםאת.להשיגרנת ?7מתכשהיאשפירא, · nנשלשירתוגםבלת_מתקזובררך
שכמסלול-קורהכךמצודה.,-משמעית n ·התחייבותכ~ללאהמבוקשים,המחאתיים.

הסאטירית,היצירהאשר-ז'אנריסטיכליבאותולנקוטשפיראנחמד;נההביקורת
כאן .האליגוריה.אוהמשלז'אנרוהוא-שימושברלע~רתהידבתהלתקופותיה,

לביןהמשלשלהתמימההנוכחותשביןהמנוגדהדבריםמשחקאתהואמנצל
העבודהמחייסצנה-השירשלהקרמיתבחזיתבהעמידוענים,'הרב-משמהשלכיו
כלשל.ישיתיזדאלאינטרפרטציההואמשאיר._גnך..מזיםנמשל~ה ·אתואילובארץ,
 ' 'קורא.

 ·אי~דיהם.הניקוד.תייםהמושאים .-1899בשנכתב"לסוסתי"בשירובולטהדבר ,.,,
 .הכנענים""הנדיבים,-האירוניבכינוייםהמשודרעל-יריהמוצגיםהמושכרת,

העירותנגר .להתריע _מבק.שתכשהיאבתי-השיר,בכלמחלחלתזועקיפהאירוניה
חדשישוב :כאןהחדשהישובשלהראשונותבשנותיו .כבדשנרצוהמשוועהמעמדי

להקיםבמטרההמחנהלפניראשוניםכחלוציםשכחלצךולוחמים.ם zחולמשלזה
עמדשלארקלאוארם-למופת, ·חברה-מושלמת-.הישנה-חרשהבמולדת

מעמך-:חברתיל pג-תהיינה)אשרהסיבותיכה.(ותהיבייצרונכשלאלאבמשימתו,
עונתיתמחקלאותבבטלנותלחמואת(שהוציא "כאי:זדוכתנזךבעל-נכסיםאיכרים

והןכתעסוקההןלדעה(שהופלהפועליםשלנדכאעמד.ומ ,).זולהערביתומעבורה
ולחוסר-כל).לערנימףער-מדאשכשהואבתמיכה,.

של·הפסטרראליתהסצנהמבעדמייריתמזדקרתאיכהזו,נוקבת .שהתדעה-·מובן
מוכרתתמונת-עמלכאןנפרשתלכאורה,זה.שיר-משלשל .כמדמוהעומדתהחריש

זה(כמקרההמשלשלהפאבולהדדךכשעלסוסת;, ·אח,בטוחותהמהלךחודששל
החלהנכחה,צעדהכהשעדהסוסהכיניהם.התאדעותגםמתפתחתמשל-חיות),-

המחדשת/משכ~סוסתי/נא"משכיבעול..למשוך.כמסרבתלאחור,ראשהאתמסבת
סיבתעל·לעמודמכסההמופתע,החורש ." /?·כנואשת ..תביטי 1חדדך.אזהלמה

הואגםנמצא"'אותה .ולדובבלנסותשבהמשיכואלא ..ה.הסוסשל-החריגrזהתנהג;תה
אתתשכחיתנחמי/וכיאדונך~אלהביטיאלי/ .·נא"הביטיגבפניהליבואתמשיח
אתאךהשאננים/לעגילעגו/לעמליהכנענים/הנדייבםהבטלנים/כלאם tיגונך
 . "/ ...פעלי .רבמהתרעיתביני/הלא.

r החודששד.נאכדיאלוג,אףהואמשתמעפעםלא,כיאםכמונולוג,מתנהלהשיר
 .עמדותשתיבהעמידויהסוסהשלה'ט~עוניכצדשלוטיעוניואתלשטוחלנכוןמוצא
בזיעתאעבורוליל~ם,יואניגם /?עמלימכלחלקיתגירי/הלא"מה :לעימותאלה
 ." / ...וטפיאשתיום:האחיה/עודוברוחקאפי~

שייצוגםבכי-הזמן,פועליםשניכמובן,"הם,.לעיל,המובאתהשיחה,שלנמשליה
 .מתייצבות.אלהדמויותשתיורמות-הt:כוסה.ורש nמות-ה.רבאמצעות.מסתייע

::כרמות-הסוסההמתייצבהפועלהקיימת.הלאומיתאות_המציאת ·בתפיסתןכניגודיות
הכללעזובהוא wמבקכיונדאהויאוש,פסימיותאךאומרלחרוש,להמשיךהמסרבת
-המצוקהאףעל-כתקורתונאחזהחורש,-השניהפועלואילו ;ולברוח

זר, .אמונתוכלעםמאידך,בו.הפועלשלובעתידוהישופבתקומתעדייןבהאמינו
הפועלשלחלקומנת(שהםעליבות.רההרוחקכאב :כמוהו ·רעו, .סבלאתהוא.כואב

שלאת wהמתכהעמדתוכלואכן.האיכר.כל~יושמפגיןהמשפילהיחסוכאבבארץ>. .
ור.יקנותו,חמדנותואתדק ·לאהמוקיעהביקורת ;ביקורתיותאךכאןמעודדתהאיכר
האדצ~שראלי 'האיכרכימתקבלזהנמשללפיהא:יריאית.בוגדנותואתבעיקראלא
שלהיסודייםערכיהעםלהיזרהותחדלרקשלאכזאת,והתדרדרותניווןלדרגתהגיע
אשרבאלהלפ~ועלנכוןמוצאאףאלאהעבורה),ערך-(וביניהםחיבת-ציוןרעיון
בם.דבקיםעדיין

דרךבאותהשפיראנחממשיךברגםלמסלול-הקינה,ובאשר .קורת.חבמסלולכאן~י
 : ~ .עקיפה.מחאהשל

העוולהאתלזעוקהואמבקש ,) 1904-1901 .בשנים ,:(שנתחבר-אלהבשי:רי-קיכה
וכמנהיג;.פועליםפועל-שכאלאבארץ,הפועליםלציבוריק"אחברתשעוללההנוראה

לעצורהואכאלץ-כמוהרכאן.שנותרומתי-המעטשללגורלםודואגהאחראי-
כשהיא·ומתמשכתכת·ה:דולבניה ;לבניה'והקינהלקינה,המחאההופכתכך ·.בער,

לשירממגיתדרשוהבל/לנחמניתאיצון ."למה :ניחומיםלה.למצואמסדנת
מרה./".ולקונןארכללבכותדקאוכלה/לאהזאתבעתאשירלא / ...שירים
זעםשלבניהזוהי .הגדרהלרועכניעהאוהשלמה'שלבניהזואין .מאידך'

ק"א.י(~בדתקונקרטיש"~אלעצמהמלה~נרתהיאנמנעתשאםכךו~תמדמדות.
 .טראגיותארמקוללקיומידטרמיניזםנגראגרופיהקופצתשהיא'נמצאוכרומה),

ארציון""גולי : .כמומשיריםמסתברפנים,כלעלזאת, .חיקרהלרעתשא.יןיהרריr:י
 , .לבכות"."עת
הראשוןשירו:עללעצמושפיראנחשלהציניתהתשובה(שהואציון""גוליהשיר
קבוצתשלקורעך~הלבהאחרוניםהרגעיםאתלהעמידמנסהציון");"~ולי ~באוץ

ירעשויחמוהים/יזעםיפוחוף ל~" :לאביה.עלותםבטרםומשפחותיהםפועלים
 ' ." / ...וגברים _נשיםאנקתגםשם/תתלכדקולםובהדהמשברים/

גודלאת("ומבכיםלעראברןשלתחושההיאבכל.השורדתהפרידהתחושת
עםומתגברתהולכתזרותחושה ,)."קברם/למצוא-מקלטלבקש / ...שברם.

.לאלהתראותכימאור~גדולהכאב"גדול :חוזרהדכמוומצטלצלותהשברתהשוררת
יחבקאמראת ... "(עגומותאישי:ןתלסצנותהתיאורמתפדטבהמשך, .עוד/" .יקוו

 ,)" 1ויפהפיהרכהעלזנהמתרפקת~רודהעל ... " _או ," 1נחות.לאבכה tטדם.יעיחידה~

חטאוזאתמה ... " :ה_האב;,המחאהקריאתאלכולןנסחפות 'השירשלכשבסופו
 . '.~ציון?/למעןעמםלמעןכאסירים/רו_עביען _/?הצאןאלה
שלאקטהיאהארץ.אתהפועליםעזיבתכיהאפשרותכגדהמתקוממתזר,מחאהעם

מעמדלמעיןהעכשריתמנוכחותוהאירועתע_לפמתעצםהציוני,"חטאם"עבורעונש
קונקרטי,ממסדשלמידיובן-הזמןהעונשונפקעהולךבומעמד, .כל-זמנימשפטי_

 .היחרדילעם"אי-מולדת"-לעדשלבסימןהעומדתגזירה-קיומיתגזירהלכדי
עצמהאתהיאמטיחהלה,;בצרזהבנושאהמחאהת'מתלבטלבכות","עתבשירגם

עתה,פ.םאותםהרודףהנדודים,גורל-גודלםאתבהאשימהעצמם,הקרדבנותעל ..
לעזובהלום/עדשבאואחי ... " :משלה~בנכדת-ארץלהאחזהנואשהנסירןסףעל
כ'ככיהלאהדק;לנור 1כרחרתיהםכלאתכילושבה / ...הךקרזדאמםציוןאת

 ."צוענים'/

ט

כמרבןלהעריכהיש ,שפידאנחשלשירת-העבורהאתלהעריךכרי
יצירהשהואשיר-העםשלמטבעוכידוע, '.שיר-העם-·גבולות .:שלהבגבולותיה

דפוסיםלפימתעצביםאלה .מבנים .אלמנטארייםפואטייםמכניםבעלתקונבנציונלית
לדורותיו.שיר-העםשלהארוכההארראליתבמסורתחהתגבשרהלכואשרקבועים,
שלולשירתוכמודלשיר-עםשלזהבנוסח-בן-זמננומשוררשלבחידתוילפיכך

 .והסגנונייםהצורנייםבתחומיםובעיקר ;פואטילצמצום.מראשאותומתנה- '
שזרכיוון-ומכוונתמודעתכצורה-:-זרבדרךשפיראנחבחרשהראינו,כפי

 :דהי-יכוהיצירתיות,מטרותיולביןהאיראיות-אידיאולוגירתמטרותיוביןהשלימה
 .נפשלכלעממייםספרותייםכליםבאמצעות·רדעיון-העבורהחיבת-ציוןרעיוןהפצת

הקלההחריזה ,)ן'פזמר ,(ביתהקבועיםמבניההיצירה,פשטותלגביעקביותומכאן .
 ,המלה.והצ~לצלות

זומשירתוחידושאוייחודכללהצניעהשתדלותוכלשעםיצוייןזאתעםיחד
נמצאושלאביטוייםמספרבהמסתמכיםהמסורתית-יהודית,מתכונתהעלולהקפיד

הביטויעל :מהםשכייסעלהתעכבנוכאןבמאמר .לכןקודםהאמורהבשירת-העם
להלןההתרוננות).(כימתהטוכאליהביטוי.ועלעבודת-האדמה)(נושאהתימאטי

 ..הלשוןלתחוםהמתייחסנוסףביטוינזכיר .
שפיראנחשללשרנומתחבטתלעיל,שהבאנוהשיריותבדוגמאותלהבחיןשניתןכפי

מהווה(ששידתוחיבת:-צירןמשורריל.שומליציתכבדהמשכיליתלשוןאותהבין .
כתובהלשרןכיחששפיראשכחנראה .ממכהלהשתחרר.מאמציולכיןלהם),המשך

היא,קרובההרתה.שכמשיד-עם,שלכלשונוכיאותלתפקדעשויהאיכהזו,ומסורבלת
לפניוחיתהשלאוכיר;ן .הספרללשוןר.ש.מאוהקולחתהפשוטההדיבורללשוןיותר
-בארץתקופהכאותה-(העבריתקשרן-עברית-מדוברתשללחיקו~דוגמה .~ל

בן-אליעזר-שערכויוצאי-הדופןלניסויים.פרטיומ~ומי,כשימושחיתהולאכמעט
'טבעית'עבריתמעין-כשידירשפיראנח,ציע_מבקושבות),מוריםומספריהודה

עבריותמליםאותןשלניצול-יתרהוא ,למשלזר,שפהשלמהצעותיהאחת .משלו
דיבורכלשרן'השניםכלבמשך"שתיפקדואלה,מליםהאירית.כשפהכשימוששהיו
הןמתקבלותשפיראנחשלבשיריושבהשתבצןכךטבעיותן'אתאיבדולא-~ינילכל
 23 .העברית'השפהשלהדיבורמלשרןהןגם .הינכאילו _ובפשטותןבקלותן _

 ,כשכחתושירהכשנחזwכרררלהחזירב:יקשנוזהר_במאמ :ונאמדנסכםלסירם
ניסינוזאת,עםיחד-.העבריתהספרותשוחריעםהכרות-מחודשתל-לכלולהביאם
כגבולותונשארהכקאנרנית 'נתבלטהלאכישאםיצירה,אלתשומת-הלבאתלהפנות

ספרותשלהתפתחותהלהבכת(כבסיסראשוניותהת.שתרפעספקאיןומקרמה,זמנה
ככלמקומהאתלתפוסהיתה'ראריהבה), .שידת-העםשכןכלולאבארץ,העבודה.

ההסטורי.עניינהבשל ·והןהספרותיעניינהבשלהןזה,לכרש~המוקדשת~נתולוגיה

• 
קורצווילמכוןבמסגרתהנערכתזהבנושא .קר nעבודת-ממתוךחומרעלמתבססכאןהמאמר .ו

 . .בן-גוריוןדודש"עהקרןוכסיוע .העבריתהספרותלחקר
 . 582 'עמתש."ז,ניר-יורק.ד"כגליון .הדואר .ברנ"ש""לזכר-פרסקידניאל . 2
 . 398 'עמ ,תש"חהל-אביב. :זכרךכתבים. ."האץר-ישראליתהפועליםתונותיע':-כצנלסוןבדל . 3
 .ג"תרעיפו. :אקובץ .והעבודההאyר ,הקדמה"במקום:'-גורדון ,א.ד . 4
 .מילמאןחייםבפועל-המוסיקאי 'שםפגש ,)-1901 , 1893 (בזכרון-יעקבפועלשפיראנחבהיות . 5

מנגינותלהםהותאמושכברלאלה(וגםמשיריולרכיםמקוריות .מנגינותחיברזהמוסיקאי
 . . . . .שאולות)

תל-חבס, ,בבעריכת ..השניההעליהספר .היובל"חצי"בחג.(בן-גוריון.שלדדבריהםבנידוןראה . 6
 . 1.938 '-דצמ·פבר :הכרךמבפנים. ,"השניההעליהלמקורות"(טבנקין .וי ,) 17 ,'עזפ ,תש"זא:;ניב,

 .) 133 'עמ
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 .מ .וכן , 17-10 'עמא."חשחדרה ,ובדת,העחדרה . "שניםיובללפניחדרה"-ס"ז :ראה . 8
 . 108-107עמ'א."תשכתל-אביבהראשונה,בעליהואירגוגיהםפועלים-ברסלבסקי

בשנתבעריכתו 'שיצאהלחוברת-שיריםבפתיחהמאירוביץמנשהעל-ידיהניתןההסברלמשלכך .. 9
כפגויגיעפריאתבלקטנו .בגניםעברדתנ~ב;זבדנו ...טנים,וק .גדוליםילדים.ואח'יותי.אחי" : 1896
ילדינואתנאנרגילובמשחקובשעשוע .כולנולבעלקלוקללנו,'אשרציוןשיריאתנאנשירה
בשירירינהקולנפתחתוגה.ברגעיאושמחהברגעילכדלג;,וטוב :לב,אשרהנחמדיםציוןבשירי

תרנ"ו. :בחוברתצירן.עםשירי " .. ,כולנועליזיםיתר_והיינו ,לבנו .עלקלוקללנו.אשרציון
o ועזרהאחרהשלבסימןשעמדהכתנועת-מחתרתנוסדהאחים"),אגודת"(או "העשרות"הסתדרות .נ

תאים-תאים:הייו;נהתארגנה,שלפיוהמיוחד.המבנהל-עמצביע"עשרות"השם .פועליםביןית.הדד
היה "העשרהשר"שלתפקידו ."עשרהשר"עומדתאכלכשבראש 1אישעשרהבני bחברישל

ויחדולעבודהיוצאיםהיויחדו .האינו)לביןבינםמתווךמעיןהיהא-(הוחברי;שללעבודהלדאוג
 ,למזונותיהםהתא,חברישללדיורםדאגגם "העשרה"שד ,צבאיתובמשמעתבסדרותמידחזרו,

מערכת .םיקופת-חול _לפועלים,מטבחהוקםזותדרות P,השלבמסגרת .ו.להשכלתםלבריאותם
 .ושיעורי-ערבוצבאי,גופניאימון ,שמירה
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האםשירי
•• 

החיות ...יסדו
• 

בגיטו"הראשון"הלילה 1סו~קבראברהם.בשיריעיון

הדרטניה

לאבי

שירתואתשכתכהיפרוזהכקטעמשיםכליהגדירהזק"שבלימשוררתה
שלמבטוהיא"מציאות :סףצקכראברהםשלהצלולה-עזה-צבעוניתיי

חרטיהםמציאותהחדשות.:,,נעליורעמו .התלייןאלפנהאשר .הילד
כל ,הדוריםהגוריםמתוךשנשתלשלרנפש.עדהמקרר~יםהפרידה

 " ...האפלה-לתוךהנוטפתהאהבה-כאןשנערךמעשה-חענףת
א::גרהםמאתכגיטר",הראשון;'הלילההשיריסכספרמצרייםהללוהמציאףתסימניכל

לםוהעוכפניכהבערתכתמונותהעשיראךלמראית-עין,הקטן,הקובץ 2סרצקכך
המשורר-המתרגםכהאותנושזיכהוציורית ·חיה ..עשירהכעבריתמ~לה.שהוא
היהודי·העולםשל"סימניו"כרטבועיםשלמעשהמיקרוקוסמוס,זהר .כרתיניק.א.

 .-ככללו.
כגיטר"הראשון"הלילהלשיר(מחץר-רילנהכגיטרככולו,רוכונכתב.מחזור-השירים

כמשךעליווהולכתנמשכת.עבודהעלמעידים Jכסירמ 197 _~, 1941שהתאריכים
נארץר',כיערותשנכתבכרר;;נה",אחרון";כדףךכמחזורהאחרוןוהשירשנה,כשלרשים

כרילנה).הגיטרחיסוללאחר-11944כ
מתוארתכהה~םשדמףתהמשפחהואתגררניהםעלהגיטריהודיאתמתארהספר

 _הצירהיאה~ם-דמרת .) 13עמ' 'ר( "א~~זק.ל;:וט;כ הנ;~;פ:" :סףצק.כרא.שלכלשרנו
 .כולו.הקובץשל
 _מציאףתעלהניצחוןרא_ףהמאבקהעימףת,הנקמה,אפשרותאתהמשורריונקה~םמן

להמשיךוהיכולתלחיים,והתקווההכמיההגםעולותמכאןחי.הואכההאימה
- .הלאהולהאמין
 ' :כשורההפותח ,הקטןכשיר- t:iה~לדמףתהיחסאתמפרנסים,אמכיוואלנטייםכוחות

"~ J ה~~ j? ה~=p חמשוררשחשהיסודתחושותשלרשמובעות .) 22(עמ'~זקף"ך;~זבי
ה~ם.דמותכלפי

"~ J 7ז;נ~ה?j? ה:p ף '.ח'ד;ךpזt1י

 'ףpזtי1ללב ףו;L)/5 ~tז;ו;:זי
אביב;ת n:פריאים.נששגרעיניו

 • T 'i?W . 'ך;נר b T _:_ף gל iר

 , Q~ךז;נךי;ל;ת nזק.ל-

z ז;נרירות ת~~נ;:~;כריחו-

 "צקבר iסאברהם

 "! ה~,מ~

 )ו 943באפריל ·תשעהוילנה,(גיטו
 .סדרן)(לפיהןהתח;ש,תשלוש

מיידית.הראשוניתהנקמהא.

 .חייםכרומפריחההגןשל ";ר~ך~"אלה~םמלבחיףתהמעכירההאהבה .כ
סדרעפ"ישרקנמצאהיטבנבדוקשאםא'לאהאהבה.מןהמונבטתהאמונה,ג.

חיים.ככוחהנקמהעלהאהבה ,גוברתלמעשה,ואילף,לאהבה,הנקמהקדמההכתיבה
 _הנושאכשיר-ראשון-האהבהיסודמופיעכגיטו"הראשון"הלילהכקובץואכן,

המתארכקטע .כזכרונותיךכךעלמעידהסתדרות,כאותה "עשרה"שרהואגםשהיהחיותמןיצחק . 811וייי
לנחמסרנוהתעוררתושארהאגודהתקנות .את ... " :השארכיןכותב,הואהאגודההתפרקותאת

ובמקומותכיקבשונותכצורותאותהלנהלהוסיףוהואכיהודה,האגודהמזכירשנשארשפירא
עכר- .א(כעריכתהיישוביתותקהפתו ,כתביוקורותיו,אייזנברג,א..א-הספרמתוך " ...אחרים

 . . _ . 53עמ'תש"ז,תל:אכיב, :הדני)
ג"אתתלאיירשלים.ירו ,ח';יגליוןכן-יהודה), .א(בעריכתהשקפה"לריח",-כרנ"ש :ראהי 12
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כרתיני.ק.א. :מיידישתרגם . 1979המאוחדהקיבץוקריא.ה/סימןבהרצ'ציא ... 5

היהדוית'רא'העם)(מפיפץר .ל.לימתנות""שלשהסיפוראתזרתמרנהמזכירהוכמה . 6
עלשחזר-השלישית"ב"מתנה-בשוטיםמרכה-חייליםשוררתשתיביןהצועד
כמתנהנלקחבדם.טבולוחוט ...ארצהשנפלההיארמילק'האתלהריםמנתעלעקביו

 ...השמימה
כסרי-נוספתבמשמעותואוליראש",של"תפילין _שלהאסוציאציה'שובמצריהכאן· . 7

- ?שביסארראש,
שלהמאהגליוןהופעת,עם 19.79נובמבר-דצמבר " 77ב"עיתרןסוצק.ברא.עםראיוןראה . 8

 :ראיין .סרצקבר .אשלבעריכתו,הזהב)(שלשלתקייט"גאלדעגע"דיביידישהרבעון
גרר-אריה.יהודה

 ·ןן

בות.תרמפעלי
-

 :הבאיםבתחומיםשירותביצועשלזרוע.מהווים

 .מישלב
הואמקצועית.והשתלמותכללית .להשכלה-ישראלימכון

-ובחיפה,בת"אבוקרבי"סבכתב,להשכלה·מכון :מקיים
מבוגריםולמדיםוירושלים.ה pחיבתייא l!.ערבי"ס

 .שונים _מקצועייםקורסיםמישלב~קייםכן .רנוער .

 ·הקולנועמחלקת
במחלקהלהשיגניתןועלילתייםתעודתיים.סרטים

~מועצותודה'תעסרטיתייא. 12שינקין 1רחלקולנוע,
לתרבותהמרכזבביתההשאלה .במרכז :הפועלים
תייא. , 93ארלוזורוברחיולחינון,

המרפאה

~נין_~ריראובןש 11ע

מערכתאתמברכת

וקוראיו 1177!יעתון-

.~~ . 

"ספרי"

גדולות.הנחות.בוצעצועיםמקצוע;יםספריםלרכושניתן

למוסיקה"~'הספרית
 .מוסיקחספרישלמגווןמציעה

. . . 

מנדולינה,גיטרה,אקורדיון,ל~ולפגי,לימודספרי •
 . .ופסנתרחליליתאורגן' .

 'לבתו-שיווניתולמוע,דלחגמלחיניםשלבצים·ק •
 .בציבורלשירהשונים:שירוניםוכןולגני-ילדים,ספר

 .והוראתההמוסיקהבנושאשוניםספרים •
-מיוחדת.הגחה-ומוסדותפעיליםלמורים,.

בעיימוחינון:תרבותי.מפעל :לפנותנא~הזמנות
ביייס(בניו .53וייצמןרחי ,.ץ;כיקה iלמהספרית
 . , . .תל.:.אביב , 6מישליי
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 .שיריםרקמדו~
 _לא .מדף~ירים wדקמדף~.
בז-וביליכולמיספ.רת·

נמו .;פרש:פלוה:~ר'ם -,•• . : -: 

פיינלייטלרות

. .-
;כיק 9 ~זקtויך;:ועף~ה

הריספףךספףרה:~לדים
-: T • • • :-•• 

אףלי~סףרלך~ךת .P ??~ז;י
בו~ה 7קזת ם:ז:; י~~-

:;ניא-סד~שות~ל.א_סבו~זק;נא
י_אףל??ארז; ?iך~rך;בהחידות
~ם ;tךךזץ.:~ףןחג P.9ךךזגר 'W ~ tסריף

 _ ··מע ;vך~ל~לי~נות ire ז::::י~בוןהף~;נר .
 ~ירים wמףז;בלף:~ 7 ז::

ההרים.ומטפסהחדלו
רוזנטלוביק_ר

תוכניתלבחוןשהזעיקוהוכאדריכלהחרבותמולניצבלוניפ
הכנת ,על .עמלואנשיםעשרות .מידותבניירשלהיטבערוכה .

ובכל-זאתומשכילים.מיומניםמקצועבעלי.כולEכהתוכנית,
אחד'קוולוובניתבתלשנותדברו'אתלומרהזדמנותלו ·ניתנת

שולחןא';ושיישבשאחריכן,לפעולואולינפשו,נימיבכללהלהתנגד
 .משחיתההיסודעדשונההתוכניתתיראההשרטוט'

לסלהישנה-התובנותאתלהשליךיכולהאדריכלהאנאלוגיה.נגמרתכאן·
 'מסובךבתרבותחותמו.אתלהשאירהמבקשאדםשלמצבוואילוהאשפה.

לחוקיםהכפופהמערכתהתרבותאיוארכיטקטונית,כתוכניתשלא .יותר
רישומים,בומותיריםאדםבניוזורם.רוחשעולםאלאגיאומטריים,

יהיוולו-בידיהםאיןאךאד""הוק,ותוכניותתיגרקרי~ותחותמות,
-הגל .כלשהואשפהלסלכלשהיתוכניתלהשליךהאופציה-ענקי-רוח

החדשה,לתוכניתוהתרבותאתלכפוףניסה-לבחירתכם,שרלטן,אוענק
-וייכתבשייאמרמהוכלבחותמות,יחתמושלותוכניתושאתוסבר
נמלטוהראשוניםומתנגדיו ·תלמידיוכבראךלמפרע.בהייכלל-בעתיד

הפךוהטוטאלית,הפניםרבתהאחדותאלשחתרוהוא,העברים,לכלממנו.
 . .ממנוורב-שניםרחבבעולםפרטלהיות
קרקעאתבוחןשאתהכדרךהתרבותאתלבחוןיותרנכוןיהיהאולי

 .פוריהקרקעוישבה,לנטועיכולאתהואיןטרשיםאדמתיש .האד~ה
ושלאהקרקע,פנימולניצבאדם :ואילנותצמחיםבהלהפריחיכולשאתה

בדעתומעלתהואאיןלסל,תךכניות,להשליך.היכולרב-אונים,כארכיטקט·
יכולהואשהוא.היכןמלאכותית.קרקעלייצרשניתןאואחרת,קרקעשיש

הפרטיהעץ-עץבהלנטועיכולוהואאותה,ולשבחלדשןאותה,להפוך
העץיצמחכךיותר'ועשירהקח.עמו ·שהאדמהוככל .פניהאתולשנותשלו'

 ".עציםבהנוטעאלאממנה,פניוהופךאינובתרבותהמורדיותר.רבלגובה
הפועליםטיפוסיםשניבדעתימעלה ·אניהאדמה,כקרקעהיאהתרבותאם
 .מקוםבכלשניהםאתלפגושניתן .ההריםומטפסהחולדוהםבה'

האמנותובתחומיהעסקיםבעולםנבחי-החרושת,מחקר,במעבדות
הצמודהמסלולתוואי .בפילוסהיאואמנותובמחילות,חיהחולדוההגות.

ניחןהואהיותרלכל .רחוקראייהלטווחזקוק'אינוהחולד ..חוטמולקצה.
ואינוקיצן'אתרואהאינואבלארוכות,מחילותבונההוא .ניווטבכושר
 .קדימהוצעידהחפירהרחרוח,שלהנמשכתלפעולהישמשמעותאיזומביו

מידתהןיתרונותיו .חוטמולקצההצמודותאלוהןמכירשהואהאנפציות
מחילותמלאההתרבות .בחולד .לזלזלשאיוומכאןוהצניעות,סבלנות.ה

 .חולדיםוחריצי
 .אלנמשךאךהאדמה,עלצועדהוא ..הפתוחבאווירפועלההריםמטפס

שהואהיא,ההריםמטפסשלהבלנטתתכונתועדיין.נכבשוהפסגו,תשלא
זו.בעיניובהשיחזהלפניהפסגהשל.פניה,תוואיאתבדעתולהעלותמסוגל

 ,ביתדותמצויידלדרךיוצאהואלהעפיל.סיכוי 'לואיושבלעדיההתכונה
נקודת-מוכרת,בלתילנקודההחבלאתמשליךהואהצוקבמעלהוחבל.
שנאחזלאחררק .בה-נאחזוהחבללמעלה'אי-שם.להימצאבתהחייאחיזה
הדרןאתגםלעשותחייבהוא ;~עדצעד .ומטפסיתדותיותוקעהואהחבל
 .מיותםהחבל .קצהיישארכןלאשאם"הזו,

הפסגותמונחותאףובהמחייתו,קרקעהיאשהתרבותההרים,מטפס

קשהבעבודהלכבושעומדשהואמה .למליםזקוקאינוכבושות,.הבלהי
המתאימות,המלים .שלמהכתמונהבחד-פעמיות,בבהירות,בומצטייר·

שראההשלמההתמונהאללהגיעלושיאפשרו .והמושגיםהצורות
בלייכולהאינההתרבות .הטיפוסמעבודת'חלקהםלאחריםולהעבירה

אווירואתהכיבושתאוותאתלההנותןזההואהמטפסאבל .החולד
 •הפסגות.

אקוורלבזר,רובוט

 1982מרץ·מאי

 .ויזואלית .הגות
הכליםאל ,נחבאאקוארליסטל-אצ'

קידרדורית

ליאמרו .דיזנגוףברחובמגירלגלריהפעמישמתישעברשבועב
כל .שמובזררובוט-:- .מהבריותנשכחאקוארליסטשםציג.שמ

הפרייהיהרוחו'פריאתמהווה.זאת .ביצירתומאמיןיוצר '

לפרדסמחוץאלומתגלגלמהעץנופלוהפרייש .מבאישאוריחני
אינוואישבמיצונרקבהגזעלידקפואנותרוזה-וישהאדםלידיהיישר
קייםאכןבאםודא.לוהנההאמנותבעולם-הנצחיתהבעיה .בתכנונזכר
תמידשמש .שתחלוףוסופההבאהרפאיםרוחאלאזואיןאוהזהבתפוח
 .היםבמיםהמשתקפיםקרני-אורהמעבירהבזר.שלבעבודותיוזוהרת
האווירה.אתמאיריםמלמטה,אליהשבים_תודה,אסיריוהללו'התיכון
המציאותאתהמפרקתשמש .ואנשיוסירותיוהים,שעלהבתיםאתכולה,

כאשרורקאךמלאהמשמעונ:והמקבליםעצמאייםו~ורהצבעלגורמי
:אםראיהמישורישניעלהתמונהפועלתזובדרךמהעבודות.מתרחקים

צבע .השליטהנו .המדיוםבהאבסטרקטיתיצירהלראותיזכההצופהיקרב
שלהאווריריהנוףמציאותאתיגלה _,,:ידחקבאם .צורותגוונייוצריםוקו
אךצבע-כתמיעל-המושתתתית·אימפרסיוניססאמנותשלפתוחמעיין .ים

פריטי-.:רעיונותיאספוכך .ראשוניראייהבשלבהצורניותבעיתאתדוחקת
ים-מרחביאתושובשובמציירהאמן .עולםהשקפתשלחיצונילתיאור
ביותרתואמיםהמייםצבעיגבולות.והיעדרותפתיחותרמזיהתכלת,
מותחמיםלהיותטבעםמעצםמתמרדיםדלילים,נזילים,·הם .זולמטרה
מדיהנוזלהצבערצוןאחרעוקבמכחולו'אחריהולךבזראכן .אחדבמקום

ציונה.שללזועבודתודרךאתלהשוותהיהמענייוסיבה.ללאלכאוןהפעם,
וצבעיםהררינוףמעדיפה.ציונה .רדוןגוברחיגבעוןבגלריההמציגהתגיר.

עללצבעי-שמןכתחליףומשמשיםעורםהופכיםשלהיהמייםצבעיכהים.
 .בתפקידםכחוגגיםנראולאאישיתוליהרים'שלדחיסותםלהביעמנת

נסגרהואהמציאות.נשכחת-ו 1אמותלדיוחודרהיםאתעוזבבזרכאשר
יותר,וכהיםאפורים ·אחרים,צבעיםיבצבצוואזהפנימיותבחומותיו

מסתמנתבהירותהחוץ.עליצותותחדורקורהכאן- bגאךהרהוריו.תולדת
מבטאהפיסולבתחום .חדשהט-בעיתלסביבהווהופנתההביתבתוך .אזי
זאתעםרפרזנטטיבית.·מאמנותמתרחקחלקאותואתשאתביתרבזר

סודאתטומנותהפסליםשלומעוקלותת iמרובעחדות,העגולות,הצורות
יתעלםאכןואםשסובבו,ממהלברוחלאדםלו'ניתןלאשבראם.נצפט_הקו
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מהוויתוחלקהמהוויםד,והפחהחששותשהרגשות,הרימהחיצוניות
אמיתיתאולי ,יותרחזקהאוליאחרת,ריאליהוייצרויתמרדוהיומיומית

נושאיםופיסיקה,אופטיקהבעיותחברתית,מדינית,ביקורתיותר.

לובשיםפונקציונליתואמנותכקישוטאמנות ,ועתידנייםאקולוגיים
שחורצבעיהשמיימה,תנופה :הייחודיתושפתו"פסלכ~פיסוליתחזות

לחייםמונומנט ,פארבמסגרתפגועמחאוקנדיקרבי ,מרתיעיםואדום
פסלגביעלכאן .הצדקמשקלעלבזראצליעמדוהכלבחלל.והשתקפניות
הדמעה ,לנוהצפוייההסכנהכנגדהעלמעצמותשתינשקלותמאזני-הענק

שלמחדשלהולדתומקווהבזר .איןמנוצחואףמנצחואיו ,החימושכנגד

אומללקןהמגלהראש,כרותתאטומית,פצצהשלפסלמתוךהאנושיהגזע
הואבזררובוט .ואדוםצהובשחור,בלבן,בתו~ו,האנושגזעביציוארבע
מרעב~סםמשמשהוא_ויזואלית.~הגותמתבטאדופןהיוצאאפיונן .הוגה

שהאומןהעובדהאתהאבסטרקטיתהאמנותמאr-ונוהשכיחהבה ,בימינו
אורפרזנטציה .מנטלייםאםגופנייםאם-מהחייםחלקהנםוהיצירה.

לעוררבידיהםעלהובאםיצירהשללגיטימיותדרכיםמהוויםאבסטרקט
בזר.רובוטשלעבגדותיועלשהשתכןהאבקאתלנערמאדכדאי .תחושות

• 

לזiנרכנסנעים
 ···בשפיים

1 , 

בל~ל-אביב,.מתנסיעהדקרת 20רק

ביתאתתמצאווירק,פרחיםשלאי
ה_זשחנךםישפייקבוץשלההארחה
ומשוכללש·חדיכנוסיםמרכזמקרוב
~חדים pממרכזיברמתונופלשאינו

כוללהמרכזובחו,,ל.רץ.בא-

אור-במכשורמצוידגדול-טוריום'או;זי- '
 .לפיצולהמותאםמבנהלצידוקולי,

 ·.להפעילשניתןולסדנאותדיוןלקבוצות .
 'זמנית.בו

 ?לנסותמעונינים

וא i:לישמחושינו.ואבאלינו ·פנן
זיאירוע.בתכנון 'לעזרתכם

' . 
שפייםהארחהבית·

וקונגרסיםים·כנסמרכז
 33693 =טלקס ;-os2סו 612ס;-s2ו 01ו 112טלי

פלויכד.

שפייםפלסטיקמצורי·

-וצנצנותמיכליםבקבוקיםייצור •
 ,ניפוח.והזרקתבניפוח

טכנייםומוצריםמכtוים ,פקקים •

בהזרקה.-

 .משי.הדפסת
לחקלאות.עציצים •
ות._למכוני_בדיקהמכשירי •

-os2ןן 92ןטל'ש~ייםקבוץ
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ושלא,ךכהןלאבר
ארץ-ישרלא

קודיך-שפירורדה

מספרחדשיםלפנישהסתלקכהןאלכדפליאה.דוכותרתמעוררתכאורהל
שיצירתוהעובדהאףעל .בארץ-ישראלביקרלאמעולם 86בןוהוא

מארצות("אחתישראלולמדינתישראללעםמאהבתוהשראתהשואבת
מבחינה .הארץליישובהישירהההתייחסותביצירתומעטהמולדתי")

לאאולםהציוני,במפעללדבקותהביאהליהדותמסויגתהבלתיהשתייכותומעשית
עוקצנית.ביקורתבלי

 )-1930ב(כברראה ,בארץביקרשלאכארם-ביותרמעניינתלנושאהתייחסותו

התרבויותשוני .עולםמקצותהבאיםהארץשלמתיישביהביןהתנגשותאפשרות
לפנימספרשניםכאמור,וזאת,מסויים.מתחהטעוןמהותיכהבדלבעיניונתפס
 .הנוכחיתבצורתההגלויותמיזוגשאלתשהתעוררהולפניהמדינהשקמה
והדקויותמבקריו'מצדלהבנהזכתהתמידלאישראלארץליישוביחסושאלת

לביטוישבאהכפידולשאלה.נתייחסאנומעיניהם.לעתיםנעלמושבגישתו
עםבהוצאת :לאור(יצא . 1930בשנתשפורסםסוללבספרופלשתינה'ב'אפידודת

 .) 1969 (,-הנועזים ) 1938 (או~ל~~ז;וריםובספריוענבר).אביטל :תרגום ; 1978עובד

סולללגיבורו"הנועזים".חבורתלהרפתקאותהגדולבחלקןמוקדשותאלהיצירות
לציין).ראוי 1968 (הארוןיפחפיתהספראתוכןסולל,הספראתכאמורמקדישהוא

יצירתו .אחתמסכתהיאהאלההספריםחמשתאתהכוללתהסיפוריתשיצירתו
בהוצאתלאורעתהזהיצא(אשר ) 1954 (לאמיאשדהספדאתכוללתהביוגרפית

,-פנקסים ) 1970 (אנושבניאחיאתםהרבן-ארי)ניצה :תרגום ;זמורה-ביתן-מרדן

 ) 1930 ("יחזקאל"בשםומחזה ) 1921 (שיריםקובץפיוסםהוא .) 1978 ( 1978
בפריז.פרנסאז"ה"קומדיבמתעלשהועלה
 ) LES VALEUREUX ("הנועזים"חבורתשלעלייתהעלמספרתפלשתינה""אפיזודת

 ?הנועזיםחמשתהםמיאולם .לא"י

"פרידהמהוויםהם .האהובהאמושלעולמהעוד,שאיננויהודיעולםשלסימלוהם
שלהקסוםהגיטונולדתי'שבומהגיטופרידהלהנציח.רציתיאשרשנכחדמעולם

אהוביםיהודיםזכרונותועםהאםעםמזוהיםהם(הנועזים).המתה"לאמיכבודאמי,
מצ~והשאותוהילדותשלהקסום"מ"הגיטואינטגרליחלקהואעולמםאחרים.
עםויחדבהתנהגותוהןבלבושהןקריקטוריאליות-דמויותיהם .להנציחהמ~פר

חייםסמליםזאת,עםויחדהמקובלבמובןתלת-מימדיותשאינןדמויות .קסומותזאת
ולזמן.למקוםקשוריםשאינם

 .שלהאוהבביחסואותםמזכיםביותרהמגוחכי-םורגעיהםהמטורפותהרפתקאותיהם
ובקבלה.ובסלחנותבהבנההמתבטאיחסיוצרם,

 ?אלודמויותעליודעיםאנומה

החיהסוללמשפחתשלהצעירלענףשייכת"הנועזים"שחבורתלמדיםאנומ-סולל
למשפחת .הסופר)שלמולדתוארץקורפוהיא(קפלוניההי"חאה·הממאזבקפלוניה

בראשואשרהאריסטוקרטיהענףזהו .הט"דבמאהלקפלוניהשהגיעבכירענףסולל
שלהתיישבותהתאריךהפזורה".ו"נסיךהגולהראששלצאצאוגמליאל,הרבעומד

השמששטוףבאיהעמוקהלהשתרשותהנוספתאסמכתאלתתבאבמקוםהמשפחה
ומהוויםוהרוחשהרועשהיהודיהגיטובחיימעוריםגיבורינויופי".מרוב"המטופש

היד"כףשלאצבע,ת;ה"כחמשהחבריםחמשת .המיוחדמצביונונפרדבלתיחלק
עולם.בתוךעולםאחת,ונשמהאחתמשפחהשהם

כדיוזאתארכאית")("בעגהביניהםצרפתיתמדבריםהםצרפתי,ממוצאבהיותם

בלתילהערצהמקורלגביהםושהיאגאים,הםשבםאבותיהםשפתאתלשמר
מוצאיםאנווכךהגיטו,אנשימשאראותםמייחדתזותרבותיתמורשתמסוייגת.

המיוחדולבושםהמוזרהצורתם .האייהודימשארכאחתונבדליםמעוריםאותם
אימתןועגלגל,נמוךבצדורדה:גבוההחבורהאתהמאפייןהראשוןההיכרסימןחינם.

שלהרוחניואביההחבורהזקןאדמוני·גידם-בעל-עיניים-מלוכסנות.בצדיפה-תואר
 ;האגוזבצבעארוךמעילוהלובשנטוש,ניםכבשובךהגרסולל)של(דודושאלתיאל

 ..ארוךהודיבצעיףעטופותוכתפיוהלבנהבלוריתומעללראשומצנפת
כל .יחדיו"עסקיה"ועושהבצוותאחלומותיהרוקמתשיחותיה,מנהלתהחבורה

 .מעשייםבלתירעיונותוטיפוחפורחיםמגדליםלבנייתמוקדש"הנועזים"שלזמנם
זוכיםביחדכולםאומהםאחדכאשרוהפכפכה".קפצניתש"שיחתםלנונאמר
אחרת.אוזובצודהלהפריחומזדרזיםהםצפויבלתיכסףבסכום

הטבע,ולחוקילזמןמחץוהחייםמעשה,לחיייכולתחסדיפטפטנים,חולמנים,
משתוקקתונפשםביהדותרגליהםאשריהודיםבדיות,ממציאיםסיפורים,מספרים'

הנכסף,למערבמגיעיםהםכאשדבמסעותיהם,אולםהמערבית.-התרבותשללעידון
לומרניתןהנועזים).או~ל~~וקרים.(סולל.ובוזלעגשללקיתונותזוכיםהם

הזהב""מסימטתחלק;ומאידך,מהמםיופיבעלתמארץחלקמחד,חינם,שגיבורינו
שלפנינוהנאיביםהחלומות""בעלירעש.ומלאהזבוביםהשורצתהגיטו,של.

אולםהמערביים)המושגים(לפייוצלחיםלאשאלה.סימניבושאיןבעולםמעוגנים
אולםעולם-המעשה,מולאוניםחדלייציבים.אמתבערכיוספוגיםתבונהמלאי

עשירים.רוחבחיימבורכים

 .א"יהרפתקאתספקללאחינהביותרהמשמעותיתהגרוטסקיות,הרפתקאותיהםמביך
בחוריםשלושיםהתיישבושעליהלעזהיפוביןחלקת·שדהרכשחדקןשאלתיאל

לחיבהזכהשהזקןנאמדשאלתיאל"."כפרבשםחדשכפרויסדובחורותועשר
בדמויותהיסודתכונותשלושתשהןובבטלנותו",בהתלהבותו"בחינניותוולכבוד

יהודינו .מקודמותיהמעשיתארץ-ישראלהרפתקתנראיתראשוןממבט"הנועזים".
למלאכתם"ניגשוובנוסףבספ-קמוטלתאינהלעמםשייכותם Iהארץאתאוהבים

וקיבלומגושמתעבודהעשולשעבר,הנוודיםבכפר,המתיישביםכלברצינות".
והגשמתעשייהשכולובעולםלהשתלביכולתםכפיעשו"הנועזים" .באהבהגורלם
איתנה.עדייןהדרך,בתחילתרוחם,אולםחתחתיםמ-לאהדרכם .הדורותחזון

ביטוייםאתמוצאיםהםלבוא.מאחריםאינםהחלוציתבאחווההראשוניםהבקיעים
ביןשהצליח,מכיוןאוכלמסמריםהמכונהסולל,לבית(פנחסא;:;כלזגt;כ~ריםשלבפיו
הפדויההמחשבהבעלשבחבורה,האינטלקטואלמסמרים)כ,ל·ל·אמעלליו,שאר

ע·שאירהאסוןאת"ראו :לידיושצמחוהיבלותעלהז;נתלונןהמבריקים,והניסוחים
לסהרה,שהוליכונורוסיה,ונירכתיהללוהציוניםשלבאשמתםשלידי-המשכיל.לי

פלשתינהולהם.רוחלאנשימה"פולנשתינה"הרוסים,הציונים,הזאת"בפול~שתינה
והרוסים.הפולניםשלארצם ,;"פולינשתינההיא

חלוציםהם .לחלוטיןשוכהבלשוןמתואריםהמזרח-אירופאיםהמתיישביםואכן
פוגעותאינן"הנועזים"בדיחות .ורציניםגאיםיהודיםעיקשים,מגשימיםמעשיים,

מנהיגיםפולנים,מקובליםמקייב,סטודנטיםהםאלה .להתייחסותםזוכותואינןבהם
לעסוקכמדומה,חוששים,אינםאשרוחזוןרוחאנשיכולם-ותיקיםציונים

 .ביצותולייבש.הכבישיםעלאבניםלנפץקשות,בעבודות
כמובן,הנערות,פטריוטיות".ב"פרוזופיופיאותזהאתזהומעודדיםאמונהמלאיהם

רוחםסכנהבשעותערב.לעתבלהטרוקדיםוכולםחייםשמחתמלאיהצעיריםיפות,
נשואותכשעיניהםתחילי~מזמורימזמריםהמקובליםעליהם,נופלתאינההאיתנה
המלייםאת"ממלמלנמצאותיק,ציונימנהיגטרטקובר,נהרגכאשר .לשמים

אינםממזרח-אירופההמולדתבוני .הראשון"הציוניבקונגרסנאומושלהאחרונות
מיטותעלישנים Iם riאוהסובביםבערביםבגבורהנלחמים ,קרבןמשוםנרתעים
רציניים,הםסוציאליסטיים"."ספריםידםעלכאשרבשחתמרופדותקרשים

אינוהומורשוםתהומית.רצינותםאולםבמעשים.מרביםבדיבוריםממעיטים
החלומותאת .המלאכהאתהעושיםהבונים,הםובהווייתם.במעשיהםמשתרבב

לאחרים.משאיריםהםוהפטפוטים
נפשבחירוףלצידםשנלחמולאחרזר.נטעהיוכאילו"הנועזים"מרגישיםבחברתם
התדשהבמולדתםהןדופיהנותריםמוצאיםהקרב,בשדהמחבריהםשנייםואיבדו

הרוסים ?כאןשאתייגעהערפלארצותבןאואנירוסייהודי"כלום .חיישניה.כמוהן
שלכמקומםנתפסתארץ=-ישראל ?אנוכי"השמששמיהודיאניולהם,לימההללו

שבלבי:מהכלאתלומרואםלי."נמאסאוכלמסמריםאומראחרבמקוםה"אחרים".
היהודיםשלמספרםגםאולםזהו,לבריאותי.היגיי~יזהואיןערביםמדייותרכאןיש

בנימדייותר .נפשיחיפוגרום'ואערוךלאנטישמיאיעשהכיאנוכי"חש .מדימרובה
חייםשוקקתהארץאיןחברו,בעיני .נוצרים"לראותנכסףאני ...כאןשורציםיעקוב

אוטו-אנטישמיים.יהודינואתועושה"משעמם"למציאותההופךהחלוםדי-הצורך.
שהםהיהודי,העםשללאופיולדבריהם,מתאימות,אינןהיומיומיתוהעשיההעבודה
"אצהלרכזו.ולאהאדמה,פניעללפזרישהמלחואתכמלח,הואהנבחרהעםנציגיו.

 .ארכלמסמריםאומרתבל"ארצותאתולהמליחלצאתדרכילי
עלשנכפההחייםאורחשליוצאפועלרקאינםהפערוהרגשתהזרותרגשאולם

אלהאירועיםבמהלךוהמנהגים.הצורההשפה,בהבדליגםמקורההזרות"הנועזים".
חיקפה,עליולשתותשאפשראףלהםישהאלה,"הרוסים :אוכלמסמריםאומר
השמשארץאנשיגיבורינוביןהפער .ו"נציללנוחלשכב.כןואחרינפשי'

באהדברתרבויות.שתיביןכפערבהחלטנתפסוהפולניםהרוסיםוהמתיישבים
להרפתקאותהמוקדשיםהאחריםבספריםגםאלאזרבאפיזודהרקלאלביטוי

חוזריםיהודינולעברית).תורגמולאשעדייןאוכלמסמדים(הנועזים."הנועזים"
"אוכלילערמתהמכובדמוצאםואתהאצילייםשדשיהםאתהזדמנותבכלומדגישים

בעליהשמשיהודי"אנחנו' .בדוראינושמוצאםהקורארצותילידיהקרפיון-הקר"'
יהודישלצאצאיהםהיפים,המנהגיםבעליהיםיהודיאנחנו,והאבירי,הדברןהמזג

קרפיון-קר"אוכליהנורא,המבטאבעליאלה,פולניםביהודיםלנוצררךמהספרד.:.
העתידההממשלהאתחבריו,בעזרת"מרכיב",הואכאשרארכלמסמריםאומר

 :ביישוב-הדעתלועונהשאלתיאלוחברו ;(אוכלמסמדים)הריבוניתישראלבמדינת
לדבריללעג.נושאמשמשתשפתםגםאשמתם".זואיןמשלנרנחותמוצאם"אם

גרמנית"דיברואםתוההוהשנידיבורם,בצורת"מגעילים"הפולניםהיהודיםהאחד,
אינוטלית"במקוםטליסכשר,במקרם"כושרהעבריהיגרייםהמלך".דודשלבזמנו .

מהגזעמוכחדים"יהודיםעצמםרואיםאלה .אדישים"הנועזים"אתמשאיר
המיוחלת,המדינהלכשתקרםהיום,בבואדוד.המלךשלהישיריםצאצאיוהספרדי",

משרותבידיהםלהשאירולאמשרתים,בתורתאשכנזיוצאיאתלהעבידמתכנניםהם
העידוןוחוסרהוולגארירתבגלל ?למהזאתוכל .ושגריריםנציגיםשלבכירות

 .שבהליכותיהם
השמורההרבהמההערכהלהמעיטמצליחהאינה"הנועזים"שלהלגלגניתגישתם

הנושאיםהרצינייםהחלוציםהםהיצירה.כללאורךהקור"ארצותל"יהודיבמובלע
השמש-אנשייהודילערמתהמעשהאנשיהם .במולדתוהעםשלהתחדשותובערל

 .החלום;,

שלמצידו-איררפאיים nהמזרהמתיישביםלהשזוכיםוההערצההכבודמנתאולם
הניכרתהעמוקה,ההזדהותעללהעיביכולהאינהשתהיה,ככלגדולההסופר,
יהודיוגםהמזרחיהודישגםהעובדהאףעלהק~לונים.הגיבוריםחבורתעםביצירה,
עםשלבעתידוובאמונהמוסרשלבעולםודבקיםעדני-אמתנושאיםהמערב

להיותלמלחלואסורהאדמה".אתו"להמליחלצאת"הנועזים"מעדיפיםבמולדתו,
סכנתאתהשונותבשיחותיהםומזכיריםחוזריםהםאחד.במקוםמרוכז

ו"בלונדינישאנןשיהאלדבריהם,חשש,ישבארצו.ישראלעםשל"הנורמליזציה"
הרוחעםזהו :האחריםהעמיםמשלשונהישראלעםשלתפקידוההולנדים".כמו
הרוח.מעולםשאינומפעלולבנייתאחתבארץלהתיישבותמסוגלהואואין

 :ייעודואתלמלאלווהמאפשרתוייחודוכוחואתהעושההיאמהחומרתלישותו
 • .כולהלאנושותהאמתערכיושימורבחשיבהאורהפצת
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פךפסמךרטם.

סומקורוניאילן

אחדללילהגבר

מומלץבמימדתקליט
נמוךהכיבמקום :שמיראססר

בתל-אביב

 .תחושהלהעבירהמצליחתקליטהואבתל-אביב"נמוךהכי"במקום
זהבמקרהגדולה.עירהואההתרחשותומקוםמחנקהיאהתחושה

האשהבדידותאתלהלחיןהצליחהשמיראסנ:ירתל-אביב.להקוראים_
מונחהלב .אותהשאהבובידייםנחנקתופעםהרחובנסיכתהיאשפעם
שחורייעורבגדעםאחד"אופנועןמראיםובטלויזיההשולחןעלחשוף
באור".חייםשלאציפורים,של"סוגמזכירוהוא
היאהפתעה.כאןנכונהשמיראסנ:ירשלהמרמלדהקולאתשזוכרלמי

שורהלפרשהמצליחמתאמץמעטקול :והתוצאהבמיליםלדייקמנסה
 . .בקרב"עצמויפסידמישהולהתלקח;מאיים"שקטכמו

ואוליכתבהשאסנ:ירהטקסטיםרמתהיאהתקליטשלהגדולהההפתעה
עלהמלמדתטיפהבבחינתשהםשיריםשניבציטוטזוהמלצהלסייםכדאי

הים.כל

מאוחרתשעהרקזובינינו'שישמה

הגוף.אתבמקרהשפגשהפתאוםשלהתרגשות
שעוברתשעהכלעםלזה,זהזריםאנחנו
החשוף.העורלמחתלזהזהזרים

קבוננלומתקתקושעוןאטומים'מבטים
נלוד'בוקרועודשתיקה'שלמתוחיםרגעים .

שבועסוףמפגישתמוצאמחפשתאני

 .אחדללילהגברליהייתכי

 .מתארכתהפגישהאהבה'ממלמלאתה
-מנוגדבכיווןואתהמתרחקתאני
שנמשכתידידותרוצהאיננילא,

 ~אחדללילהגבררקרציתי

האירועטיבלפימחירישאדםלכל
מיודדטוןעללשמורמשתדלתאני
רגעושיפוטעללשלםצריךכמהאך

 .אחדללילהגבררקרציתי

 ...מאוחרתשעהרקזובינינו,שישמה

בתל·אביבנמוךהכיבמקום

אביבבתל·נמוךהכיבמקום
הגב,אתלהפנותלךאסור
להתלקחמאייםהשקט
בקרב.עצמויפסידמישהו

בתל·~ביבנמוךהכיבמקום
השלוחןעלחשוףמונחהלב
שמסביבהמרירותאתשותהאני

 .נעלםהחדרוכלשותהאני

בתל·אביבנמוךהכיבמקום
הגוף.אתביעוזבמשהו

כאן'להיותרציתיאםיודעתלא
לעוף.התחלתיאושקעתי,אם

הלילה'נגמרבחמש
עולהכברהשמשדואיבחץו
הלילהאתךואני
השמיםלינגמרוכי

מהתחלה'להתחילאיךושכחתי
 .אותךאוהבתהזמןכללזה'ומעבר

באביתבל·נמוךהכיבמקום
ברירה'איןכאילונשארתאני

הלאההלאהולרדתלרזם
 .האדמה.מפנייותרנמוך

בתל·אביבנמוךהכיבמקום
פינהלשוםמתקרבלאהאור
הפחדבתוךלאיבדוהולכתאני

 .אותךומאבדתהלוכת

אמריקאייומן

הרוקנ'רולמשטרת
אתשמילאוהצופים 1,000לפניייפוליסיילהקתהופיעהשניםשלושלפני
 4,000 ( 11פוקס 11בהלהקההופיעהשנהלפני .לנטה,באסגורה"_"אאולם

אןטכני,פרטזהולכאורה,מלא. ) 20,000 (הייאומניייהיהוהשנהמקומות),
שלוהאיכותהפופולאריותמידתאתבעזרתולהדגיםמאדקללמעשה
זו.לקהל
מסוגליםובאסיסטגיטריסטמתופף,אידוראיתיהאחרונהבהופעההייתי
הפכוזיקוקיםאקדחיאידהייקאסח",מוסיקתשלהאבודהכבודעללהגן
הבמה.עלאחראופימקבליםהלהקהשירילכלומעל .לקרנבלההופעהאת
שחבריוההרגשההפועלאלהכוחמןהמוסיקליתהאלימותיוצאתכאן

הדגשהושםבהןאחרותלהופעותבניגוד .הבמהעלנשרפיםכאילוהלהקה
ההופעהאתלמשטר"פוליס"העדיפהחיצונייםראווהאביזריעלרק

 • .ומדוייקפרועמוסיקלילקרנבלולהפכה

 1982מרץ·מאי

א.ס

63 



ספנקריטתשלותב .

 .בבניהתוחכוםיעלו .
 ·ומצוריםשרתויםמגוון

 .דרוךמבטוןחלולותפלטות
 .מתועשיםים_ועמודקורות
 .מנופיםשרותי

 .הנדסייםשרותים
מתועשים.בניושלדיהספתק

פלגורמנופיישראלספנקריט
 03-914690י 03-915103 'י 03-999441טלי 03-999441טליפלמחיםיקיבוץ

בע''מאזוריםחברתאשדות-יעקבספנקריט.
 067-51463י 06ו 51640-טלי

אשד~ועמדוים .קורות ~
 03-915103י 03-999441טלי

תקוהפתחי 26וולפסוןרחי . ,
 03-914690י 03-915103טלי

 32-33מס' , 77עתון 64



מבטנקודת

רוןזיוה

"דעות" :הקבוצתיתהתעררכ;ךמתוךשלרס,רות

"דעות"
יוסףבאומן,שאולשלוס,רות

רכברוני ,קנזשאולמזרחי'
בתל-אביהאמנים'בית

במחאות.עוסקיםסימפטייםאמניםחמישה

 .קשההפרידה-(ייסיכי .לבכותשבאיפותכךכלמחאות

בנוףלהחזיקעזרצון .כלבלבלרטטהגורםקדומיםנוף
לכולםהקטלוג).מתוך-רכברוניילדיי,שלכשאיפתו

הפליטים, ,ההתנחלויותהקיבוצית,(התנועהמהדברכואב
אמנירקלאעצמםרואיםכולםהאמנותי)והמימסדצהייל,
תמים,וזהיפה,וזהציבור,שליחיקצתגםאלאוצבעצורה

 ."מזיזיילאשזהחבל ...ו
אךמהרומתמסדתעונהלכלטובהלכשעצמה,המחאה
יידופקיםיימידציור,ערכיעםיימחבואיםיימשחקתכשהיא

אלה,חמודותמחאותעםבסלוןלחיותאפשרלכן .אותה
להינזק.ולא

אגדתיברוך
בתל-אביב"גיא"בגלריהלזכרותערוכה

 ..סרטיםבמאיצייר,כוריאוגרף, .הישראליהסרטמוותיקי
 .שחלפהבתקופהפורהואמןיפהאיש
 .הקטנהמתל-אביבחלק

 .אמיתיובוהמיי
בעבודותיולהביטרק,נותרהזה,נדכסיי.הייאיקריאתלאחר
תישארהיוםוגםיתכןאךלהבחין.כדיאגדתיברוךשל

 .בחלקהומסתוריתסתומהאגדתיאגדת
אוהצייריםשביןביותרהטובהרקדןהיהאםלשפוטקשה

יצירתיי.לביטושלוהדחףהקולנוע.אנשישביוהטובהצייר
 .במחולדבקוהציורבציור,דבקהשהתנועהגדולכההיה

מלאציור .שלוהמפורסמתהייהורהיילמשלנוצרהכך .
החלוציותמלאיהסרטיםנוצרוכך .אכספרסיביתסערה
 .הראשוןהמודרניהמחולבארץנוצרכך .והחזון
עמוהביאהוא .פוריםונשפיעדלאידותסרטיםעשהאגדתי

אתלהחיותניסהבבדבדאךאירופאיאוונגרדימשב-רוח
וקרמיקהמפסיפסיםהמושפעיםבציוריוהמזרחתרבות

והדרוזיות.הערביותהמחולמתנועותכןוכמו iעתיקה
למחולשהכניסהראשוןהיהשהואליסיפרהקדמןגורית

 .החדשותולעליותהארץלתושביטיפוסייםאלמנטים
אדוםפרחעםמיפוערבייידכדייישלריקודזכרמכורגיורא
שהגיעשליאבא .מהעיירהדמויותשלוייפורטרטיםייביד

בקטיףהעוסקערבישלריקודזוכר ,-20הבשנותלארץ
תוףלצליליזאתכל .צרכיואתלעשותהצידהופורשבפרדס
 .אמיתיאוונגרדמוסיקה,ללאבלב,ד
גליקסברג, ,שמיתגיר,ציונהראובן,:הצייריםתקופתוכבני
ונעהארץ,לנוףלתנייך,לאקוסטיקה,נתפסואחרים,לרבין

כשציוריומופשטות,קוביסטיותפוביסטיות,השפעותבין

 .במינהמיוחדתאטרקציהמשמשיםשלוהמשי
בפתיחתדבריםנשאההקרובהחברתושהיתהתגירציונה

-שלצדדירבחלוץהיהייהוא :השארביןואמרההתערוכה
נכסבעיקר,ולתל-אביבהקטנטונתלארצנווהשאיראמנות
אגדתישלערכועלכראויעודעמדלאציבורנו .גדולאמנותי
חדשעבריסיגכוןהמבקשעממייהודיוכאמןכצייר

יי.לארצנו
ברוךשלאחיוזייל,יצחקאשתצילה,אירגכההתערוכהאת

לפעילותושותףוהיהכשכהלפכיכפטראשר ,אגדתי
אשהאגדתי,צילה .השכיםלאורךאחיושלהאמנותית

"מעוכותבתייא,פרוגמרחובשלי(הגננתבמיכהמיוחדת
עלהאחים,שכיאגדתעלבערגהמספרת ) ...עובדים"
שלשמואתלהנציחרצונהעלבחייה,זכתהלההאהבה

אכחלתחזור.שלאתקופהסמלבחובוהנושאאגדתיברוך
 .שתצליחלה

בר-קדמאעמנואל
נשיםרישומי

ארבלעמליהגלריה

בציור,גםעוסקאחרונותיי)("ידיעותועיתואנימבקרכאשר

להתחילבמהוחשבישבלאבר-קדמאעמנואל .בצרותהוא
לאוהואקרנייםלואין .כזהלייגזעיישייךהוא .קודם
אפילווהואמרטטועיפרוןרגישהנפשלויש ,פרסהמפריס
היום?זהאתלסבוליכולמימוכשר,
מהורהרות,חשופות,לבושות,כשיםמציירעמנואל

שלוהקווחלקות.מתולתלותצבע,בליצבע,עםאירוטיות,
רקלייש .לשאלהבטחוןביןלוירטואוזיות,היסוסביןנע

לעשות,מהאבלבתצוגה,שלוהסלקטיבילחושטענות
שופע.הבחור

לבמרגלית
ואקריליקשמןבאמאיל'עבדוות

ראשון-לציוןלבנים""ידבית
תנורבתוךאפויותאמאיילתמונותמציגהמרגלית
מדופלםיישףיישללזהמקבילשלההמקצועיהידע .ופריכות
בעצםהיאהאמניתמקצוע.בעליאצלסקרנותומעורר
אפשטיין,יעקבהפסלשללשעברתלמידתומוכשרת,פסלת
לכן,באמאייל.ולעיסוקלציורהאחרונותבשניםשעברה
אתבושמצאהלהניחוסבירמיומנותמקריןבחומרטיפולה
לציורטובבהכרחלאלאמאיילשטובמהאךדרכה.

 .לאמאיילשטחיותכסקיצותהנראיםהציורים

 1923אגדתי,בררך

 ,להמןזהבה
בשמןנוף

ליהמןזהבה
תל-אביבהאמנים,בית

בצבע."נכוןטיפול.אורשטופינופיםשלמאדנעימהתערוכה
והתחלהפיוטבהשישתמצית .בפרטיםמבורכתחסכנות

 .הנכונהברגל
לציורהגבוההספרוביתאנכימכוןבוגרתשליחידתערוכת
 .בתייא

רוביוהרולד.
מחיי"."רסיסים

להציגהצעתי ,ישראללמוזיאוןפנימי , 1981בפברואר
ויגאלפרימאירהליהראו-באפריל .מעבודותיתערוכה
במוזיאוןרוזניליאולי-המיועדהמקוםאתצלמונה
תערוכהולהכיןבעבודהמידלהתחילנתבקשתי .ישראל
החלטתי .בסתיומוצגתלהיותאמורהשהיתהמיוחדת
היגרתימאזאברץ,מחיילרסיסיםהתערוכהאתלהקדיש

 . 1963-בהנה
שנינשים,שלושעקבות .עקבותגיליתילעבוד'כשהתחלתי

אשתימאד.אישייםהםהדימוייםחיי.בתוך ???בנים

עםלדייגלצאת-בותופסאניצונח,עזראצוק. .הראשונה
הירקון.ברחובהזונותחיילים.עכשיוהקטנים,בנישני

ב- .-1967בבירושליםרומנטיתפרשיהעםושבוייםטנקים
 1975 .הימיםששתמלחמת .במריםפוגשאני 1973

 1976 .פלדהכובע-ייהמפקד.שלייי .בחברוןמילואים
 1980 .הראשוןהיהודיהאפיפיורבגין,לחופה.מתחת
 .נולדהאביגיל
לראותמבקשהמוזיאוןעבודה,שלחודשיםלאחר

הם ... " :בטלפוןצלמונהמרליאומרבתגובהייתוצרתיי.
המוזיאון".שלבקויילא ." Statmentמדייותרשזהאמרו

אומניםשניעםלהציגליהוצעבוטלה,היחידתערוכת
 .לתאריךממתיןעדייואנינוספים.
כשלישהןכאןהמוצגותהעבודות .,נקטעהעבודתי

 67--ייו1 .המוזיאוןעבורלבצעעמדתיאותומהפרוייקט
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ספררם

שגי?ש~צעדים

החולמן

ב

צעדים ;זוסמןעזראן·
הוצ'בחול;שטעבו
 ; 1981אליה;

עמ'. 74

אתמירוןדןמצייןלשיריםמבוא
שלעריכת-ספרהמלוותההתלבטויות
זה.ספרשלורובועיקרושהם ,שירי-עיזבון

ברושםלפגוםשלאהנזכר'לרצון'בנוסף
גםלדעתי,קיימת, ,הקוראיםעלהקודמיםהשירים

פרטי'מעגל·אלמדיכבדיםבצעדיםבעיית-הכניסה
לידי-אולידי-גמרבאשלאשמהמשום,חרישי.אולי
אפשראשר,פשית,להיוליותעדותבבחינתהואדפוס

כדאיתזהבמקרהכילי,נראהtיןה. 9ב;ךחפץוהמשורר
בהמשךכךעלאעמודועודזו,מסוכנתכניסהחיתה
דברי.

בנוסחםהקובץלעורכינמצאולאכאןהשיריםרוב
לאלפיכך .פומבילומועידהמשורראשרזההסופי,

להוציאהשהותזוסמןלעזראניתנהלוכילומר,ניתן
בתחוםמשמעותיתלתפניתעדיםהיינונוסף'ספר

להשתמשאםיצירתו.שלהתימטיבתחוםו/אוהפואטי
שעיבודוכחומר-גלםהםאלהשיריםהריבהשאלה

שונים'ומרטיביםהיבטיםבתוכםאוצריםהםכך .חלקי
הן .זוסמןשלהקודמתשירתובמרביתדרמיננטיםשהם

-השניבספרווהן ) 1968 ("שירים"הראשוןבספרו
 .) 1972 (תמיד""עצי

ודימויים,מטאפררותכמשמשבעיקרהאירופי,הנוף

 י~~ע.י J ~" :אליולהתגעגעחדללאשהמשוררנוףאותו
l$ ש~r:ז/) ... ( ןךח;ן" ל~~ע;ך:;ניםj'עמ)פניותאו .) 13

אובספק-קיומומל,ו;תכשהןאלוהים,אלמדוברת
קשרהקדום,הקשר-וכןוטוב;,היענותובדברבספק

קשהלאדמהזו'לארץעם-ישראלשלמיתייםבמימדים
 .בהשהתהלכוהנביאי'ם,ואלהים-התיכוןבמזרחזו

האדםתהילתלצידםאראיתםאלה,מוטיביםאלנוספת
 .צדדיכפלגבהשקטזורמיםשחייו

ואםבעקיפיןאםבשיריהם,באיםרביםמשוררים

הרצון :מש;ךךהיותשלדוכסהפראאלישירה,באמירה
אתלומרהבלתי-מתפשרהצורךבשם,הדבראתלכנות

מביעות,שהמליםבכךההכרהעםבעימותוהמלים,
הקיוםשלפניםהרבהמתוךאחד~ןהיותר,לכל

מכלילה(תפיסהלתפוסכדיבאמירהאיןוהעולם.
 .הדבריםשלמיתיתהאמהותםאתמבינה)ותפיסה
הפשוטים,באנשיםדווקאהיופיראיית-מכאן

החרישיים.בדרך,בצדההולכ~ם
 .א(בעיקרבני-דורואחריםשוררים-כמיז;סמןעזרא
במידה.'הושפעפן)ואלכסנדרגרלדברג .ליונסקישל

ושלדורושלהרוסיתהשירהמןעוררין.עליהשאין
הדיםגםמצוייםזוסמןשבשיריאלא .לושקדםהדור

הרוסיתהמהפכהשלהסוערתלתקופהוישיריםברורים
שבשיריופןא.כמרבן,זה,מכלל(יוצאומאורעותיה.

סיסמאותרבה).ועצמהחיותאלההדיםמקבלים
 ,הפשוטהאדםאתנסעלהשאר,ביןהעלו,המהפכה

קיימיםדבריםומייצרהיוצרהאדםיהעובדהאדם

הנפשותראייתעםבשילובםאלה,בעולם.ועומדים
זוסמןבשירימציירים ,בעולםהיפותכנפשותהאילמות

אנשי-שלןבנןם-קונקרטיותכדמויותלאכיאם-
י;tיר/"םךיז.קי .בעולםבדממההעובריםאנשיםשוליים,

i? יר/~יt;יר"~שוטיt;אתלומרהרצוןהוא ) 1 7(עמ'י
"אלהוהשיר .ומינימליהכרחישהואנמההדברים
חגנוספים,כשירים ) 19(עמ'לשאול"יודעיםשאינם
 .והתמימותהפשטותצירסביבכולו
למרותאותם.לאהובשיריםהםמשירי-הספרהרבה
היותםלמרותלתמיד),ארעים(וכברארעיםהיותם
לכדימחברה,דעתלפיעוצבה,לאשעודאמירה
ניכרבחלקכידומני'כך'שום.מדווקאואוליפרסום,
קרה,מהוקצעותאיזומצויההקודמיםהספריםמשירי

רקשניתןמסיבותפרסומם,לפיעליהםכפהשזרסמן
מחושביםמדי'מסוגנניםהםבחלקםכיידומה .לשערן

 .מדי"מרננים"כמעט.מדי,

וכובש'חזקבריתמוסהשיריםרובנקראיםזהבספר

החזרותהפיסוק,מיעוט .פיהיפהכמנגינהבשירהעובר

וקצוביםקצריםוחלקי-משפטמליםעלהאובססיביות
משורהבעוצמהנמשכת .ה~י';;רהקריאהאתעושים

שהואהשירלסוףעדוכךה,.רדופכמעטלשורה,
ע;בר"ואני .מותשהואעולם,שלכדרכושהואהכרחיי

f ך;~,זיםרץ.~~לזכי~ 'א?:;נרl$ הירים,·צעד~-ז ,·(וחירת"..ס
 :שפתיחתו ,) 26(עמ'ברחו"אש"סוסיוהשיר .) 22עמ'

 ופ~;עו;r~~שע;פ;ת 1;נר fז;ן:;נדו $lך~ךחו~ש"סוקי

אין ,ךסופוךנן~ר", י~~;:זיוזp~ךחו~שא;zרי;תך~ז?,'ךפו/

~ש י~~ 1 םי';;.עז:;~ש r:;ז;וןו?ז;ןים~ידזג~הי w"ך :אחר
נשיאה '.גו~zרי'י;ךם p ו;rק:~לאו t?-7כ:~יlרי/~תוזגקי~ים

 .חייםשלאינהשכברותקומההאפרמתוך
מודגשתמוות,אלכהליכה .ה,ההליכהידיעתעם

תפקידןהמלים,שלהנפחתתחשיבותןיותררבהבמידה
סתםאפילופשוטיערשמשיריותראינושאוליהשולי'
יו ?7ןאתלהרגיעעל-מנתלעצמושרשאדםמלמול'

 :השינהלפני
אנימינבראדעא"ול"

 .-,כ;דך;ת'~ליםקו.רא
בשירלאחדםכלי
~ים w6 ,??יי T ~,~ת o/bל
ז;ו~קשה ?7ז;ונונןט ?7

:דיםחנוקנןט ?7 .

ז;ןזקנ;תי~ה w??נןט

 • ) 42(עמ' '.'ש~ r:;וr5:זר

v ר~~~י 

באוזנילדבר"הקשב
נפשך"

ו
"קלוה ;אלדןאנדד
 . ;הסתכלות"מלא

הוצישירים;

המאוחד;הקיבוץ

עמ'. ssתשמ"א; (עמ' "ליל';;ז:;אשר;;'לילהכללילהב ,,
 ·עלגלוי;ת 'מדבר'השר""האני .) 42

החומרהואשלו,השירי""החומר
 .הצלילשלחצל~ל

הצליליהערךעלמאדמעטשמתעכביםמשורריםיש
"הצליליות"שבשבילםאחריםוישהבודדתהמלהשל
(איננימרכזימשמעותינבטעןלושיש"ערך",היא

-בודדותמליםמעמידיםששיריםבזהאומרת
לבודדח,שאפשרמלח,יששאםאלאמזו,זומנותקות

במקריםאזי •השיריהרצףמןלשבריר·שנייח,
הקרנת-שלביחסותוכנהז;ןי~ל;להיעמדומסויימים
באותוהאחרותלמליםביחסוגםלזוזוהדדיתמשמעות

 .הרצף)

עלקפדניתשמירהתובעב"צליל"המיוחדהעיסוק
ושלהשירי""החומרשל :שנייםשל"צלילותם"

טבעי,כוחהוא"צליל"שכן,בחומר'.'"העוסק
 ;מסוכןאימתני,כוח·טבעלהפוךעשוישבנקודת·גבול

"צרימה"מכלונקי("שפוי"צלולשהיהמהכלבה
בלתי-מילולי'איבוד-עצמישלבשטףצ;לל )פנימית
 ,מבוקר.
במערכים"עולמו"אתאלוןא.מבטאהנוכחיבסיפור

חומררקאינוהצלילי,האפקט"הקול",קולות.של
הואכאשרהעולם.עלמסוימתפרשנותגםאלאהשיר
 ) 5(עמ' " ...סביבותיהעלהסתכלותמלא"קולה :כותב

המשורר :"חחשלכח"סודכאןשפועליודעהקורא
 .הקרובהסביבתועלאותגהמייחדתהתכונהאתמשליך
מראות,ע;~סהצלילסביבתית,תמונהמלאהקול

שלהמיוחדבקולומארפ;נתלסביבההמתמדתהערנות
בקולות'.'"הצופה

אלי,חוזריםהמרחקים
השמים.אתבעוברם

 .אחריךמחזריםהמרחקים
עיניךלאורךבטוסי

פניהםהופכיםהמרחקים

המוסכםאלבבואם
אחדפעם.שרבואחדאחד,

 .שמרהמרקוליכחוקבספר

66 

-לש w :שקוללש wהמ~וקקולך
 ...משתהועודמשתהמנהמנה,
 .) 38(עמ'ליבםמגלהלאהכתליםלובןועוד.
"המרחקים :אקול ."מרחקים"עלמשיחיםקולותשני

"מדבר",גוףהשמים."אתבעוברםאלי,/חוזרים
ביןהיחסעלדברלומרהישירההצורח"אני",

"המרחקים :בקולקיומם.עלל"מדרוח""המרחקים
הצורח"אתה",פנייה"נוכח",גוף ".אחריךמחזרים

בקול .הקודםהיחסעלהדבר .אותולומרהעקיפה
במושגיםעצמועלמדבר"האני"פרספקטיבי'פסקני'

אלביחס"חדרנו"התרחקותאתממחיש"אתה",של
עצמו.

עלזוטענהמחזקתשלוש)(שורההגראפיתהסטייה
(שררהעיניף"לאורך"בטו~י"קולות'.'שלקיומם
משתמשואףב,לקולגראפית,צמודיארבע)

אי- :(אוהפיסוקאבלאחריך)י(עינ~ךב"מושגיו"
עםשלההישירהקשרעלמורהזו,בשורההפיסוק)
הקול""משחקיאתהמשהותהבאות,השורותשלוש

"הדובר" :פעם")שוב ... "עדהופכים"(מ"המרחקים

כעתעומדיםוה"מרחקים"לרקע-ההתרחשותנסוג
אםזח,בהקשרח"מוסכם",מחו"המוסכם".אלביחס
יוצרהמליםאוסףמלים,עלהסכימואנשים ?חמלהלא

ביטוייםקבוצתהשירי.הנטויאתמאפשרתוזושפה,

(הפסוקספר-שירהפוטנציאלית,מעמידים,שידיים
-שמר'.'המרקוליבספר"אחד/ :הואהבאהשירי

 .).מ.תשלי,ההדגשה
שהפכולאחר ,"המוסכם"אלבבואם"המרחקים",

שלהיפוכהלראשונהנקלטת(בתהליך-הראייהפניהם
אחדאחד,מופיעיםהיא-עצמה)אחר-כךורקהתמונה

טעות-"שוב-פעם"פעם.שוברואה)באין(ולא
ביטויאךהמדקדקים,שלמנקודת-מבטםלשונית
נדמהל"דובר" :מיוחדשימושכאןהמדוברת.בשפה

מחדש,פעםכלוחד-פעמי,אחדוראשון,אחרוןששירו .
"משחקועולהשב " ...בספך"אחד/בפסוקושוב.שוב

"קולי"-שמונהשורה :ברקעלרגעשהיההקולות",
-"קולך"-תשעשורהא.קול-"מדבר"-

חוזר,הנ"לשה"משחק"בלבדזולאב.קול-"נוכח"
בשמם.ם;מרזכרעצמם,אתחושפיםזהבשלבהקולות

אתמייצגכקולהרי"האחד",אתמייצגאקולאם .
הואשירכל .זהאחרבזהלמנותםשאפשר"האחדים",
שלחאמיתית"בבואתוזאת:מכנחחייתי ,או"משתה",
שתיהםבוקולאקולעדייןאבלהיומיומי". .חג·חחיים

 :הסיוםשורת .חו;ו?אלי""העץאותוש-להתפצלויות
שלמי?שלליבם-ליבם"מגלהלאהכתלים"לובן

הכתליםשל ?הקולותשל ?המרחקיםשל ?המשתאות
"סודאלהגענוזובשורהמקרה,בכל ?עצמם

חחפנמח".

שלוותרשרוששמימה,מתכתבים/שניכםוהברושאתה
רוחש.מתחתםשובשוקטת./שלמהמתעטפיםחמים/ ,

קוויהכותבהזחנופושטפושהובגופךמגורוןקצב

ארגמןוזמניבשניכךשמימחןמתמתחיםדקים/גבעול
תוכךאלושבשכנחובצעראתחןשחשובאחרקצרים
 .) 6(עמ'מבדחכאל

את ?"עומק"שלהאחרצידולאאם"גובה"מהו
המים.מייצגים"העומק"ואתהברושמייצג"הגובה"

 .למיםולפעמיםלברושלפעמיםדומההשר""האני
במרחבבלשון-נוכח).עצמואלכאןפונההשר"("האני

 :ארגמן"זמני"שנישלבטווחההתרחשותמתקיימת
פושט"פושההזריחהבשעתו"שקיעה'.'"זריחה"

בשעתשמחת·חביטוי,הואהלא"הזהב"הזהב",
שכבה".·"בצערפנימהההתכנסותמתקימ:יתהשקיעה

מחה.חשינימלית,.חמחשמחחהוא.שכבהצער
אולצער,יותרשקרובהמינימום,כדיעדשהצטמצמה

לשחמהצערביןהגבולשבובמצבמדובראולי
לאגור-עצמךשלבמכרהההתכנסות .מיטשטש

לנלחשעדביותר(מהנשמערחשיםרשרושים,קולות,
כיןתחומה-חשירח .אוזןאליהםל~רותביותר),

הנפש.שלארגמן"זמני"שני
כאלהאךמבוכים,כעיןובנוייםקצריםברובםהשירים

השיריםבחם.התועיםאתבחשבוןשלוקחים
בלתי-פוסקת,תנועהשלהיאהתחושה"דינמיים",

 .במחולבפניךיוצאילפניךמחוללשהשירנדמהלעתים
מליםשלהפנימית,ההתנגנותזולתחושהאחראית
 ,קולות.שלכאחדותבזוזוהדבקות
האיזוןמופרזהשבספרלומר,לטעמי,היא,טעות
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ספררם

השיריםשלהפיענרחל"צררה"."תוכן"שביןהעדין
אינובשפהשהשימושמשרםמאמץ.ספק.ללאתרבע,
אךך~tק~ים. ryומו:;ב~ים .השיריםיומיומי.ואינושגרר

 .ומבוקרנשמרהמילוי"ל"חומר"התבנית"ביןהיחס
השיריוהמערך"שפיותו"עלשומרהנודד"הקול"
 . ,,"צרימהמכלנקיהכולל
כבכל .דוגמאותלהוסיףויכולתישיריםשניכאןהבאתי

פחות.אויותר-"טובים"שיריםבזהישספר

"חזקים""משכנעים",פחות,אריותר-"מדברים"

הצורני""הקריטריוןלאמקרה,בכל ;פחותאויותר-
של(כעיקרו),סובייקטיביקריטריוןאלאכאן,מכריע
 .כדרך·כללשירחהערכתלגניהפועלאישית,העדפה
משפטועלדעתךותןוקראפתחמומלצת.הקריאה

 :קלודלפ.שלכל-כך"האמיתי"
משוםרקנשמעהוא .נפשךכאוזנילן;ר"הקשב

 •ןל." ryש

משמרתמר

בש"םאילך

חייםבארץ·ואמי

ךצו~י~ל י~~ ך~ז:;ו;ו~
 .~ק:;נןהר~זpי

~יגיע,צומ;ת

 ~לרכסה;ת n~קורב;ת-~י;י;:ז.כ~
 .ט~;ךק;לי

א;z:ריה 9ו;ו;:זר:ריא

 ,ץק~;מ;תזקגךם~טו.די

-~ק:;נרי י~~
 .רץ"ז:ז~ים.~~ר~זpי

בעבריתור.האפיפישירי

האפיפיורמשירי

פאולוסיוחנן·
 :מפלונית ;השני

 ;גאלבסקי .סדר' .
 ; 1981 ;עקד 1הוצ

S6 .'עמ

בידידהלכוהדתיתה.והאמונ .שירהה
 rואהאדם.שלהעצמיתהתודעהמשחרית

מהחזון'השראהשואבותשתיהן .בכךפלאי
שתיהןיום-יום,לחיישמעברמהחוויה

הטוהרהרוח,לספירותהאפורמהיוםבורחות
אר-אחרלעולםהנפש.לעמקיוהאידיאליזציה,

חוכמה"ראשיתהזה.לעולםומחילהצידוקמחפשות
 .המוות"עלב"הירהורוויטילחקארולכותב-בפחד"
המשמשבישוב-הדעתלא .וכמהנחשירהראשית
המהווהבחרכמהאבלהיום·יומיים,במאבקינואותנו
כסירןבאמצעותמשיגיםהחוכמחאתהקיום.יסוד

יחידינחלתשהואהרוחניליעודהמתחברהחיים
נולדאחדכללאחכם.להיותנועדאחדכללא :סגולה

משורר.

הוא-וריטילהקארולשלהרוחנייםלמשאביו
חייםכסיוןהצטרף-השניפאולוסיוחנןהאפיפיור

בדרכיהלך .חייוכייעודהכנסייהאתבחרבטרם .עשיר
ניסהשירים,כתבבאוניברסיטה,ספרותלמדהאמנות,

במחצבהכפועלעבדגםהתיאטרון,אךטעםאת
הכירבקיצור, .פעילספורטאיהיההרכבת,ובמסילת

התנסהאלאהמנזרחומתלעברמבעדלאהחייםאת
אתחבשכאשרגםאבל .ופעילפשוטאדםבחיי

הוא :באמנרתשכןכלולאבחייםבגדלאהגלימה
שמרתתחתושיריםדרמותולפרסםלכתובהמשיך
סטניסלב .יאסייןפיוטו .יאבייןאנדז'ייכמושונים

מחזותיוכילעצמותיארלאבוודאירעוד.גרורהאנדז'יי
לרוביתורגמוושיריווהודריפןשלבמרתעליוצגו

 .הקודשללשוןהיתררביןהעולםלשונות
הכותרתתחתעתהזהיצאשיריושלהעבריהתרגום
ומוטביתכןהשני".יוחנן·פאולוסהאפיפיור"משירי

קאררלשלשמרתחתבפולין,כמרלהוציאו,חיה
שבהבאץרהמר"לנימוקיאתלהביןאפשראךרריטילה,

בוודאירביםאךראלנסה,השםאתמכיריםכולם
 .אכן .האפיפיורשלמשפחתושםאתלשכוחהספיקו

טקסטעם"עקד"שלמארדעדמכובדתהוצאהזוהי
הגרפיקאישלעמלופרייפות,דפוסבאותיותביד,כתוב
לינואר sמ·י~ניברס" ,,,,הלונדוניבירחון .בדיןיצחק

האפיפיור :הערהעםהספרהופעתעלידיעהיש .ש.ז
לעיוןהעבריהטקסטלושיבתןבתנאילפירסומוחסכים
עבריתלמדהשניפאולוסיוחנןלדפוס.יוגשכטרם

בווארשה.התיאולוגיבסמינריון
קארולשלשיריומוגבלמבחרלסדרהיהקללא

המורכבותרחבות,בפואמותמדוברשכןוויטילה,
העוברמרכזירעיוןביניהםשמקשרשירים,משרשרת

ל·להצטמצםאפשרותחיתהלמתרגםדרכם.ומתפתח
אושירים 14--20מכילהמהןאחתשכלפואמות, 4-3

שלמותהמהוויםיחידיםשיריםסידרהמכללבחור

השיגובזההשכיחבאפשרותבחרהוא .לעצמם
הפואמות .הקובץשירישלתימתיתרבגוניות

לידתם"הככסיה",הקירכאי",של"דיוקנו"המחצבה",
מהסדרותואילובשלמותםכמעטתורגמוהמוודים"של

מרחב"מחשבההמיים",זוהר"שירכמוהאחרות

אחת.מכלשירים 4-3כלקחווכר'"האם"מוזר",
הירהורמדיטאציה,היאוריטילהקארולשלשירתו

שיריוהומניסטית-דתית.רוחחדורפיוטי·פילרסרפי
המהווהעץכמובאדמה,עמוקבשורשיהםתקועים

סמליםודווקא .ביצירתוקרובותלעתיםהחוזרמוטיב
מועט.חיצונילביטויבשיריובאיםדתייםומוכחים
להירהור,מוצאנקודתהמשמשתהיאהיאהמציאות

החיצוניתוכנואתמבססתהמעמיקהכשההסתכלות
הואהמוודים"של"לידתםבסירות.השירשלוהפנימי
הבריתפולחןטקסבעתהאיכריםשלהפניםתווימתאר
משקפת"העיןכייודעהוא .ההררייםהכפריםבאחת

הואהחבוי".המשרדאלמתחברו"השטחמחשבה"
החשמליהשדהרעידתאתסייסמוגראףכמרמרגיש

או--,-ומכחשהכפרישלמצחועלהקמטיםבמשחק
ת_א~מקבלהאדםמחשבותמכתיבשמא

הסאקרמנט.

לישולעזוראולץ~שרמקירח,שמעוןשלדיוקנודרך
אנשיםשלבדיוקניםלהבחיןלומדהואהצלב.בנשיאת
החייםצלבאתלשאתחייביםבעל-כורחםאשראחרים

שלמענייןאוסףזהו .שלהםזאתובכלשלהם.שלא-
פילוסופית-נימהבעליפירטיים.וירקניםתריסר

אך .כביכולריטוריותשאלותעםחברתית·דידקטית
לאהופנושאליומישמאבחששבהיסוס.כאילונזרקות
"העיוור"שלדיוקןכאןיש .והבנהברצוןיקבלם
תוכלה ?שלנולאלהמחוץרעותישכימדיניתל("כיצד

שחקןשל ,)"?עיוורבהיותאושרטמוןכילשכנענו
שהצטופפוהאחרים("האיןרבותדמויותהמגלם
נערהשל ,)"?אנישהואהאדםאתמעוותיםפנימה

הטרגדיהאתורקאךורואהבאהבהאכזבהשמצאה

יכולתרקלוהכל/מרכזשאתחושבת("אתשלה
אינוהואגםוהוא,המרכז/הואזאת/כלשאינךלתפוס
וגדלההולךלילדבדאגהמסתכלהואאהבה").מוצא

תמידתפרידה / ?בתרכןהחלאשרזהאת("התקלקל
משיביםאינםשהחייםשאלותהןאלה )"?הרעמןטוב
הן.חמורותיותרעודאךחד-משמעית.תשובהלהן

אשרהמכוניות,במפעלהפועלשואלאותןהשאלות
לאאבל ,מפוארותלימוזינותיוצאותלאצבעותיומתחת

הןהמכוניות-גזלוקולו"אתההגה,לידיושבהוא
איןכיהטועןהנשקבמפעלהפועלאו-המדבררת"

גורםואיכרהארץכדררגורלעללהשפיעבידר
"חלקימכיןהואברגיםיוצרכשהואאךלמלחמות,
רעתאיןמעורת/יצרתיאשרכלכי"אף ...השמדה"
 ?נאבקאני"במי ... ?בכךהדיברם. /.ידימעשההעולם

המילים/מןחזקותחשבותהןאלה /?חיאנימילמען
עליך .רםבקוללשאולאיןכאלהשאלות /.תשובותאין
למרדקורא"הצדקשש."בשעהבוקרככללחזוררק
 _עלהפואמהשלסיומהזהו- "?המרדמיכגדאך-

הקירכאיעםמתקשרהפסוקגםואםמקירנהשמעון

הואהרי-עליוהמסתכלתישושלבעינוהמבחין
עצמם.החייםאתוכןהפואמהחלקיכלאתהולם

שללרוחומביןבמחצבהבעצמועבדאשרהאפיפיור
חסרימפואריםאנשיםמכירכם,אני"אכן :הפועל

 1982מרץ·מאי

מעיןהיא"מחצבה"הפואמה .והליכות"גינונים
אבןביןגרידא"דמותרקשאיננולפועלאנדרטה
-הלבהידוגדולה".למשגהדינהשכגזרלאלה/

מושתתתשעליהןהיסודותהם-והפנימיהחיצוני
הלב".כרףהןהידים"כפותאבלוההירהור,הפואמה

אבלהכעסלביטויבאהפטישאתהאוחזותנירים
"ובאנשיםהלבמןהנובעתאהבהטמונהבפטישים

 ".לכעסמבעדהאהבהשמשיגההאיזוןצומח
מעמיקדעותוהרגההשראהבעלמשוררוויטילה,קרול

נשעןכשהואתומה.עדהמחשבהאתלחשובמשתדל
אתבשיריומעבירהואוהאתיקההדתעמודיעל

קוכטמפלציהשללספירותאחרים,למישוריםהמציאות
חושבכשהואאבל-מיסטיותלספירותפילוסופית,

כאשרדווקא),תורגמהשלא(בסיורההמולדתעל
למולדתאותהלהגביליכוללאהדרמה"ללב"מגיע
שללמיסטדיוםאוגבולות)להאיןדווקא(שםשבלב
כפרדבלתיהואמולדת"המוכחכיהאם.שפת

הואחלשחולשה.עםלהשליםנוכל"לא ...מחרות"
עלנשלחהואכיהשוכחתבוסתו,עםהמשליםהעם
תמידהשערת .שעתרשתבואעדדרוךלהיותמכת

"את ...ההיסטוריה"שלהגדולהשערתלוחעלחוזרות
להחזיקסתםאפשראי-ושובשרבלכבושישהחרות

-החרות"בעדמשלםאתהמאודך"בכל ... ".בה
על.ביסודומיסטידימטקסטתלשתיאלהפסוק~ם

מרשהואנימאבק.רגםמתנהגםשהיאהחרותמשמעות

שלהמכובדהמחבריסכיםכיוםכילחשובלעצמי
 .הגשמילפירושםגםאלהקטעים
בלונדון)מוכר(רופאגאלבסקי .סד"רשלתרגומו
עללפעמיםהרעיון.ולהבלטתהפסוקלצימצוםשואף
אולםהדבר.סיפקתמידלאשארתיאודההריוק.חשבון
להשגההקשההמקוראתישווהשלאהמצויהקורא

הפיוטיתמרמתםבוודאייחכההתרגוםעם .בישראל
 • .השיריםשלהגבוההוהפילוסופית

גרוסנתן

(המשך)מבטנקדות • 65

בירושליםתל-אביב.
אמנותלמוריהמדרשהבוגריתערוכת

ברמת-השרון

ירושלים-האמניםבית

לשנה,במקום,התערוכותעלהממונהעפרת,גדעוןדייר
מןבאחתאורחאוצרלהיו..ןוגרבוזיאיראתהזמין

המציגיםקולקציתאתאסףגרבוזשתכנן.התערוכות
היוםעדברורלא .לירושליםאותהותרםבתייאיי'שנערייב

ברוראבליזותערוכהעקבשכינהזוהרירושליםעלנפלאם
 .בטוחיםבצעדיםלממסדמתקרבתשהחבורהלגמרי

 !התערוכהעלמילהאףאמרתילא

 .להגידמהאין

רומברג .אוסוולדו
חדשותעבודות

ירושלים"גימל"גלריה

מורה,צייר,-רומברגאוסוולדוהסוערהדרום-אמריקני
חדשות.עבודותמציגבייבצלאליי,לאמנותהמחלקהומנהל

והאנאליזות,האמנות,תולדותשלהמלומדתהאסתטיקה
תייאבמוזיאוןבתערוכתורומברגשלעיסוקועיקרשהיו
תודעתואלקטןדרןיילייקיצורמקומןפינוכשנתיים,לפני
קוויםאוכתמיםמציירהואהפוטנציאלי.הצופהשל

ורמיר,סיזאן,פיקאסו,שלרפרודוקציותעלצבעוניים
 .ועודונואריגוןואןידה-וינצ•ילאונרדו

למה!
שללפאניקהלהיתפסלאינכוןרומברגאתיילתפוסייצריך

לגנועהזההאימפוטנטיהדורשליכולתוחוסררצינות.
אינטיליגנטיות,פרובוקציותמולידהייגדוליםייבקרסולי

רומברגבלא-אינטליגנטים..שמותעושהלציורייהייחזרה.
את"שקוראים"לאלהאינטלקטואלייידאדאייעכשיועושה
ושםופהזהיר,אחריותבחוסרצבעיםזורקהוא .כתביו

הכיווןנגדוהולןניגודים,עלעובדהגוונים,אתמתאים
שלהאותנטייםהצבעיםעם(כלומרעצמושלהקודם

שאוהבמי . 1 :אפשרויותשלושיש .הרפרודוקציה)
מי . 2 ;רומברגבליאותןלאהובימשיךרפרודוקציות,

 ;לרומברגיסלחלאמאסטרס','ייאולדפאנטיותעדשמכבד
 .אותויתלה .רומברג,אתשאוהבמי .-3ו

שתהיהבתנאיהאחרונההאפשרותאתמעדיףודאיהאמן

בסלון.
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הקניות ,ארגוני

הארציים
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בע"מהאיחודמשקי

 250231 1טל' , 10דובנוב 1רח
תל-אביב

בע"מהמאוחדהקיבוץמשקי

 246194 1טל , 27סרטיו ·רח,
תל-אביב

בע"מהצעירהשומרקיבוצי

 253131 1טל , 13וינ~'ידתלאונרדו
תל-אביב



"סילןעוזר;יוסיו· .שרר'שיםשולח
ספרית ;טהור" .

תשמ"ב. ;פועלים

ש

לעיתיםכיאףממש.שלעושרכאןימצאדבר-שיר,אל
כאן.השירשפתשלנפתוליהבשללמוצאו.יתקשה

מתעכבתוהאצבעצליל/בפסנתר"מכהעוזר.יוסיהוא,
ומחלחל".עוברעולםארוךהדהקליד;עלמופלאה

 • . .להקשיבכדאי

רבים.ממקורותיניקהבהישטובהירח

עלהתבססותמתוךחידושומגמת
הראשוןבטיפרועוזר,יוסיעבר.מורשת

מעמיקיםיסודות 'מניחוהראשוני'

 .המיוחדיםממקורותיהה;וכקתומיוחדת.חיהלשירה
מתוךאויונקת.היאאידיארלוגימאבקבשללא

ק._מעמיבחיפושאלאאבות,במ;ךשתחינםהתקשטות
 .המקורות.אחרוכןמתמיד
הצהרת-כעיןהוא .הקובץאתהפותח"שונים",השיר

וכך ;עצמוהחיפושאתהמקדימהנדמה,כךכוונות.

ממךשונים .היותךאת/מחפשאתה ... 11 :הואפותח

לחייתלאגםבמעשיהם/איןלפרחספק,_איןלאבן /-
האדם, .ביןברורהבהבחנהפותחמכיר".שאניהבית

 .ספקנותתוךשורשיו,חדותרמהותושמחפשכמי

 •.-·הפרחאוהאבןובין. .בידיעותיוראי_-הסתפקות
עלמברצלב.נחמןר'ישלדבריואלהבשורותומקישים

מ  .הידרת.הדמידתועלוהאדם,העץהאבן.בין .•ההבדל
אלה.שלובעצלותםבע~בוז\םלנקוטאדםשצריך

היכןלראותלה~ zבמשובר"אתה =במילים.סוגרוהשיר .
 .) 11(עמ' ·קיום,,חופרמתאחה,/אתה

מתחיל.כולו.הספרממשיךזוכוונותלהה.צרתהבתאם
הבאתתוךהמשפחה,בבדיקת ) 12(עמ'"זנגולה"בשיר

מצויינתערביתדוברהוא , ..."סבא :מוסוויתמרירות

ההיתו-ךבב;,יעצב,עצבכינונומתרפקת~ביהודית

והיוהמשפחה,עלוהוא,מספרההיתוך,כורואלמצר".
בעפר,/מתרפסים 1~ישקנואותו ,העפרעל"דורכים
רע.גלבפרוץ~מבצרעשרה""שמונהלנבוט/כמהים
מרירותזרעטמוןוכאןאלא,כיסינו".בנטיעותמקולל
 /:כבגרזןנהגתםלכאן~אותנושהינחה"בחלוםגדו.לה,
 .שיעשהממנוולבקשמשורשיו/העץאתלקצץו
"גם-וכן .) 19עמ'חלום",של("לבניםפרי?!"
-/מתחתמאמיןאנילאור.רגישהזרעלעפר,מתחת
כמו- /?פניךתכסהמהואתה'/.רגישיםאנחנולחול
 "!שניםלאופימעברמכאיבים 1המקדזpלהבותחום

 .)םש(

"במושבהאידיליהבניה.באהזו.מרירותעםויחד
בעמקהבנייה.של_סיפורה'אתמביאה ) 22(עמ'ברק" .,.

"ביןהחייםהבונים,שלייהם.חסיפוראתוגםיזרעאל,
מכדורי"ייפצעג'ימי.-אחד,קליפתו".לביןהחלום

צנחנים"מסיירתהשיחררר"לאחראחרים, ·הסורים",
חדשיםעבריים"צעיריםויהפכולניר-יורק.יידרו

בכלאבל . ,,לשטיח-מתחתוי:דודיםבבואנואדםוגאים;
להגדלה 'זא-.תבכלהזה.המיוחדהשירמסייםזאת,;

 ,'במכיתההעייןירוקתמיכלהיאהכיתה,מלכת
העופרהואקטן",עופראיזהחבא_ייהשותקותו"בעיניה

משהואוליהואבילדותה.הבחוריםעבורהשחיפשו
המוות,שלמרותזוחינהמיכל.והיא.החלום,ממימוש
לגדולמצליחההצעירים.ביןהמאורותוליקויהירידה

 ' .חומת-עינייםתינוקתלל-דתיואףיז:רעאל,בעמקלה
למלאכתמשלודרכיםעוזריוסימביאהספרבהמשך
בשירנודדים.שחולותיהזו,בארץהשורשים,העמקת

רוח./כאיןישראל"בית :אומרהוא ). 54(עמ'!'תשובה"
כך.ואחרהמתנוסס".הכסישפלישךאל,/ביתרוח·כאין'
הדםסימני"לוכיהואמוסיףאהבתם","פרודתכשיר

אהבה.מרובהחרוק.התפיליםהסרתלאחרנימחים/לא
הנה / ...ראשמורידמקורות/,אפסעאלשורשיםשולח

תמציתאתעוזרי bיומוסרבכךכיונדמהיהודי".גיד

הוא,טועןבעבודת-כפיים.אמונהלשלבישאמונתו.
רוצה""לפעמיםהמופלאכשירזאת.לטעוןומוסיף

ולהניחהיד;אתלתפוס;רוצה"לפעמים : ) 58(עמ'
בוולפרוטשלכדתי;זמן~שלוורודחופןבתוכה/

אני .1עצמיא.תלהכיןכידי;הזמן / /.אצבערתיבעשרים/
 .בזמןחייםגם-הנה . ~'ידייםליטולעכשיו/הולך

חיטים"שלצהוב"כשדהבאהבה,עפר,כרגבומישושו
עמוקה.אמונהחיילחיותידיים","ליטולוגם-,)םש(
 ..יקה-מעמלשירהיס.ודותזהבספררהניחעוזריוסי

מסתגרתשירתואיןכחזון-אמונה.חזון-עמלהמערבת
אלפונהאלאמאמינים,קהלכקרבאובכית-מדרש,

והעושיםהזאת,לאץרטובמקוותחדלושטרםאלה
דקדקניתגישה'הניגשהזהיר,הקורא ·תקורתם.למימוש

שיינפלדאיל(

פרייינצלכיצד
 7מפורענותהאוטופיה

מקורות :דורוןאדם

תנועתלתלודות
העבדוה

 ·הוצ,הישראלית;
תשמ"א, ;ברלבית·
פז,אות ; 1981

עמ'. 178ת"א;
נהפךתוססים.חייםתוכןבנעורינושהיהה

הגדול'ובעולםכאןהצעיר'הדורגביל
- iאצלנאוניברסיטאי.לימ,;לחומר
ית-דתית.הליכודהתקופהמסימניאחד

הואהישראליתהעבודהתנועתשלוההתגוננות
במיקרוסקופים",ו"בודקיםהעברעללתהותשמרבים

 'הפלמ"ח.פירוקכעתכברשעשוכפי
עלמחקריםרבוהאחרונותבשניםכיאיפוא,לא. bאין·

בדלעלוהביוגרפיה''ההיסטוריות", ·הפועליםה.מפלגו
אתהרח~בהההסתדרותרב-מכר._לחיתה.כצנלסון

עם ._יותרגדולה';,תשומת-לבזכהרכית-בדליפעילותה.
תיעודיאוסףדרושהארכיונים.אלהפוניםמעטים'זאת,

ספך-למלאבאזהוצורך ~-לכולהפתוחתמ~יז:וי
תנועתלתולדות"מקררות :דורוןאדםשלהלקט

 ' ."הישראלית':העבודה
 :מקורותסוגישלושההמחברמגיש ·שמתבקש.כפי

הציונותאברת ;אסיהקל .הכלליבסוציאליזםזרמים
העבודהתנועתזרמישלומסמכים ;הסוציאליסטית

 .במדינההשלטוןמכמתרדתהועדמראשיתההאי"ת
הדורשאולי'.בארץבייחודתמי.דמועיל.במקורותעיון

ליוסףרקאינהוהכוונה-יוסףאתידעלאבההצעיד
 "ר':לבית"ניכסוהוותלמידיושז'בוטינס-קיטרומפלדור,

עלכתבבספר,ק;ראיםשאנוכפי ·עצמ,.הואואילו
קומוניס-"מושכות "תיכנןוסוציאלי",לאומי _,;שחרור
אתוהקדיםקפיטליסטיים,;"מנצליםשללטירת",

עלברוסית)הוא(גםככותבושניםיוכל_חרושצ'וב
"לא-קפיטליסטית".דרך-התפתחות

אפשרי.בכללכזהדבראםכמובן.היא,אחותשאלה
"הציונותכי 'קצרים,מבוא ,כרכר;כותבדורוןאדם'

בנותהאוטופיותביןהיחידהחיתההסוציאליסטית
מוסיףגםהואאך-מימוש"ידי'לשבאה ,-19ההמאה
לתהליכיםעצמ-האתהתאימהאמנם 'אםלבדוק.שיש

 .הדרךלאורך
צירן",ו"פועליהצעיר""הפועלחבריקומץספק.אין

ובוודאיברוסיה 1905 ·מהפכתאחרשנהאשר

שיתופית-בדרךא"ייישובעלמצעיםחיברובהשפעתה
"ביסוס"תוךהאחרוניםבפשטות,הראשונים-

ראשוןפההיוכי .היוםאותנומפליאים-מארקסיסטי.
הם .בארץ"היהודיהיישובאתלכנותשעתידה-לתנועה

"סטיכי",באופןהתח;ללהלאשבהחלטהתפתחותחזו
יכולאשרהמלקט..ובצדק,שמדגיש.כפימאליה,

העבודה,גדודמסמכי :לרובמ-קורות ,;{עלהתסמך .
ואיחודים.פילוגיםקיבוצים,ההסתדרות.מפלגות.

למצופהובניגודלרובסתירותכדי _תוך ~הובילוכולם
 ."ש~של"מה-הרביםעל-ידי
שאיננוסימןאוטופיה,לזהקוראיםאנו'אםאבל

השאלהואכן,ההתפתחות.חוקי 'בידיעתבטוחםי.
נחקרהלאעדייןנפרט,והיהודיתככלל,הלאומית

ומתרחבת.משתכהשהבעיהגםמה·דייה.

הודותנתאפשרהדורו.ןאדםגורספיה.'האוטוהגשמת.
זהוגםהסוציאל-דמוקראטיה.עםהציונותלהתחברות

לקונסטרוקטיביזםשנרתמוחלוציםשלדורותרק :נכון
 .להגשימהיכלו-כצנלסוןבדללדעת"המהפכני"-

שהתחילמה :דברשלבסופונראית bגהיאכךאבל
רביםבעיניכיוםנשארכובשת,גאה,פועליםכתנועת

הפועלים.בנק ...פרסומתבפזמוןצלילךק

שלמצע-היסודקרא. 1930כשנתעוד !זמניםהיו
הטבעבאוצרותהפרטיהקניין ·ל"ביט,למפא"י

כלביטול ;הכלל·לרשותוהעברתםהעבודהומככשירי
הלאומי,הגזעי.המעמדי.החברתי.השיעברדצורות
כלעלהכלליתהעבודהעיקרהשלטת ;ו;ךמיניהדתי
-1-932ב ·מפא"ישלהשנייהועידתה ;וגו'ואדם"אדם

מפא"יהאומה".אתהמפלגיםהמעמדות"ביטולתבעה
ציונית-הכרההפועליםציבורבקרב"לטפחהתחייבה

ההמוניתהעלייהמשבאהאך-סוציאליסטית"
הינס,גלשלטון,היטלרעלות/עםממרכז-אירופה,

כוחהעלשלטונהבביסוסוהסתפקהזהמכלמפא"י
יותרהעודהעלייהבאהוכאשר .אזכבר-האירגוני
מפא"יניצלההשנייה,העולםלמחמתבשלהיהמונית,

 ..חמולותשי.ראהפעילההאירגוני.לחצהאתיותרעוד
עלעצמה"השניאה :מאירגולדהוכדבריהשאר.וכל

 ..העם"המוני
המעבידים- .ל·פעולהאוטופיהחדלהמזמןככר

בעידודהמדינה,קוםמאזבייחודפרחו,המנצלים
המדינההקמתועםדהה.לוצ; nה~ועלי-האופימפא"י.

שלהקוראהמדינית.הפרספקטיבהחוסריותרעודבלט
זכרהאלההמקורותבכלשאיןנדהם.בוודאיימינו

ערבייעם"הקיום-יחד"בעייתפיתרוןעללמחשבה.
אחת.פעםהמוזכרא"י

רבצהכיאקדמתו,שלנוספתבתיזהגורס.דורוןאדם
שלואפילובן-גוריון'שלהציוניתתפישתוביןתהום

?כן-התהוםהואמהזיוניזם._הרבישל _זולכיןטבנקין.
בדרוםים-ס.וףביןמשתרעת י"~,כי 7-193בכתבגוריון

במ~רבהתיכוןהיםיובין .בצפוןון.והחרמוהלבנון
-הבחנתי"תמידאבל ;במזרח"_סוריהאוומדבר-קדם

כארץ-ישראל''.היהודיתהמדינה"וביןארץ-ישראלבין
ארץ-ישראלשלהמירניבחלקרצווטכנקיןן Jבן-גורי
בן-ג;ךיוןעל';ךקל'המנחה"העיקרוןאבלהנ"ל.

היהודית''המדינהלטובתקונקרטימקרהבכללהכריע
-זומדיניתתפישה"כזכות'ארץ-ישראל'".פניעל

ולולאכא"י,יהודיתבמדינהזכינו-דורוןאדםמסכם
וללאיהודיתמד-ינהללא 1948בשנתנשאריםהיינוהיא

 .'ארץ-ישראל'"
כן-גוריוןשלזו"ריאל-פוליטית"ראייהכיספקאין .

ישכיהמחברוצודק .-1947-48כהמצבאתהצילה
מבקריהעםבוויכוחזוריאליסט;תגישהעללהצביע

בימינו.העבודהתנועתשלהימניים-מיסטיציסטיים
שיביא-מכדימוגבלהיה;נן-גוריוןשלזהריאליזםאבל

עמיושארהפלשתינאייםהערביםעםלהסדר-שלום
 ;יותר"זול"עדייןהיההפיתרוןשמחירכעתערב

גריבאלדינוסחב"גשלהארץ-ישראליחלומואדרבא.
גררזאת").לזכורתמידאבלזאת,עללדגולא("ועולם

 :הסכס;ךלהחמרתאותנו
דק.קובץלקוראכאןמוגשהר:;בהארכיוניהחומרמכין
בחרוכיבית-בדלהוצאתמנהליעללסמוךניתןאך

הכרך .העבודהתנועתלטובתהמעידהחומרבמיטב
שתבעכן-אהרןיצחקשלה?ודעממאמרוקטעגםמכיל
כידוע,הביאה,הקריאהרעבות"..פרבטרםלתמורה"עוז
אוליוכזה-וה"מערך"העבודהמפלגתלהקמת :רק
-מתי :מתבקשתהשאלההפורענות.בואאתהחישהעוד

 "של.לתמורהעוז :הקריאהתבואומהיכןסוף-סוף
ממש!

בליזה,מסוגספרעלרשימהלסייםיכולשאינינראה
שיבושי-שלהכאובהנושאעלתדהמתי ·אתלהביע
שהיהייתכןלאכי-אשם~מגיהאיןהפעם'דפוס.
משאירהיהלאביותרהרשלניהמגיהאפילו·כזה.

 .שלמותפיסקותרבות.כהשורותוהחלפתשגיאות
ועוד)ועוד 1 12 , 110 , 10.0 , 82 , 80בעמודים(למשל

עלכתוב 122בעמודלפיענוח.ניתנוולאכשתרכבו
 .מדובר 79כעמודפריבילגיה,כלביטול)(במקוםביטוח

היסטוריות. .כמרבןשהן '"היסטוריותב"השפעות

השיתוקיים""החייםעלאפילוכתוב 136וכעמוד-
ל~כזאת.דפוסשגיאת .): ..השיתופיים"כמובן, ,ל"צ(
מביאהחיתהבוודאילמשל.סטאליןבשלטנוןקרתה
למרחביומו"לעררךמביא-לבית-הדפוס,מגיה.~וןר,
 ...סיביר
אי-הסברתעח .כלתי-אחידכתיבעללהעירמכסיףאיני
איך .באבן-שושןאפילןהסברלהןשאןלועזיותמלים

ערכומדאיגהכמידההמבטלתכזאתרשלנותתתורץ
 • !ספרכל-של

זילבריעקב
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ספררם

אחרכיוון-רון''-אח.ה''ה~הודי
ל"אפוקליפסהתגובהו

 .עמלתמאתשיו".עב
 1גל , 77עתון ;עינת

 . S1 53- 1עמ ; 31
שהם ') ...גושי-עלילה(ל"שלושה-הספרמחולקעינת 'עמלהשלמאמוד~ב

הספר".שלסיומולקראתוטופוגרפית,מהות~תאח!ילמסה.הופכים
מיסטיות-:.ב"רמויותיחד.מתיהשואה'שעניינוהעלילתי", .ה"גוש

כלבר,המילוליהכיסוי "בתחוםהמסר"כשארזהובאופןחומקכיוjר", '
נתונהאהבמ.,_הזאת,לערמת ..והאסון"הכ~בממשות,עםמגעליצורשיצליתמבלי

 .- .בועזשללספררו
על-סמךטקסטואליותחטיבותשלניתוקן.המאפשרת .כזרראייהכירומני'

 'מןבוצעתהטופוגרפי,המיקוםשינניעל-סמךאואחרת,אוזורמותשלדומיננטיות
 .- .מפרפרים.היותר,לכלם, ryשאיבריםהספר

מיגורןשבה,התחומיםהיקףקסטראלי,·הטשהיקפהיצירההואהאחרון""היהודי
ולבססכזריצירהאללבראאפשרכיצרעצומים.הםוהרגישויות ·הרגשותהחוויות,
לרעתיטעות .מקריהנראהנושאים,ליקוטעלבהישענותכלפיהמשמעותיותטענות
אגרתי"פירטופרטי:ציבוריאשם ) ... (_קבלית''סימבוליקה :כרשימת-חומריםלסכם
ונו'.

"היהודיוקליטתהבכהקריאה,שלאחרותאפשרו~ותלהציגאכסהברבןי,להלן,
 . .האחרון".

במשפטובערותובספריודיבור)(יחיאלצטכיקק.טב~האחרת"פלכטה:ה'המוכחאת
גםאךהכרחי'נ~יוןבבחינתהוא .אושוויץלמחכה-המוותהמכווןזה,מוכח .אייכמן-

בשםהמכוניםשהנוראותוהרגיש,הביןצטכיקק.כינראה,הזוועה.אתלספרנואש
להיותב-אפשרותםאיןהקיימות,קטגוריות.בלה~כללפשרותם.באאין"שואה",הכולל

 .מוכרים.קריטריונים-על-פיאובמונחיםבמלים,כאמריםאומוסברים
ב"יהורישלה.ב"תחביר" ~האחרת'ה"פלכטהעל.לדברבספרומנסהקכיוקיורם

מיוחדתמשמעותהמקבלות :וביטוייםמליםושלשונותמדענותמתקךימות;:דאחררן"
משתכיםאו "המתהוויםדבריםשל'ארועים,שלמערכותקיימותלצידןזה.בקונטקסט

 .החוץ-ספוריבעולםוהמסתברהקוכבכציוכאלישלבעיוותפועלותרובן .זמןלאורך
בסתר-מתןבמשפחתבשיאומתבטאזועיוות.:.מערכת ,גנטית.משפחתיתמערכת . 1

כהעתקועוברראשי-מפלצת,עשרותבעלתשושלת""מייסדויינהיוסף .שכיאורסון
כפיליםשהםליפקר,ושמוא-לשכיאורסוןלבועזעדואימ!יכי_מדויקבצופןגנטי

 . .הנפשיובמבכהבמראה
 .ובייחסיםהכישראים.בקשרי_העיוותיםאתי:ויאליכמובאופןלנמקאפשרותקיימת

המוקדמתבתקופההמצויההפרכקיסטית,המסורתאלבזיקתםהאחריםהמשפחתיים
במערכתהקשררותהתמיהותכלעללענותעשויאינוזהכימרקאולםהמשפחה,של
והואהגנטי-ביולוגי'בקודאי-אזשהוצפן .כאלמנטלהסבירםניתןהיותר'לכל .זר

מצרייםאנחנושרבוהריהבאים.הדורותשל _gהדבזרימתלנועממשיךכקללה
 ' . . ' .הלא-ריאליסטיים.המוכחיםבלכסיקון

לקדלםמסוגלהאחרון,היהודי.ורסרן,.שכיאאבכעזרהפסיכולוגות.המערכת . 2
שהיקפוהזה,ר ?7החו 'כלארוכות.קטלוגיותורשימות ·שונות_תורותשלמים,ספרים

לכלהמיוחדים"מפתחות",עפ"יהחוצהלפליזקהמין Jשו,'בראמוכחבל-יתואר,
-כזו.יחידת-זכרון

מפתחותעמולשאתעליוהיהחשובים)בלתי(אויותרחשוביםרטים·פשזכר"ככל
אחר,·לשון .עודחשובלבלתישלואכי·ההפיכתתוך __להיעשות_ניתןוזאתיותר,רבים
מחקרי-תהליכי-הזיכרוןבתחום .) 254(עמ'לשכוח"שלמדעל-ידילזכורלמדהוא

מהזיכרון-בד"כשוליים-פרטיםכמו-מחיקת)(אומחיקתבדברהסברהידועה
ע"יהלא-מודעמימושובאופןז:ך; ·הסברחדש.מידעשלקליטהלאפשרעל-מכת
לאחתהאחרוןהיהודיאתההופכתמכאכית!קצכה qלידיאותומביאאבכעזר,

 ' .הרובוטמגירסארת
אתוממסחרממסדהואבולאופןבועז,שללהתנהגותופסיכולוגיותהנמקות ·גם

קצוותשכיעלמצרייםושמואלבועז- .זהבקונטקסטולכנטיותאיכןוהכאב;השכול
ה"צבר"בועז :רבזמןמק!בלתשחיתהסוציאלית-ריגשית,סקאלהשלבים~קרט

ry הנרדף, ,"ן-האחרוה'/יהוריבדמותשמואל :לערמתוהציני.הגא,הלוחם,יהרדי
 . .אחריםשל(לאי-חסדם)לחסדםהנתון
שוכה.התנהגותיחציןבמהותן,שוכרתהחברתיותשהתניותיומהםאחדכלכי :נראה

מסוים,אלמנטמהם~מסךאחדבכלבלבד.חיצוניתכה·אישכפילותםמתבררלמעשה,
בסביבתאחדכלטים..עילהיותמוכרות, "סיכולוגיות·פלתופעותמעבדאותם,המעוות

 . . .. .שלו.חייו

על-ומתקבליr;כמדןייקיםתאריכיםציוןוצדומרחב.זמןשליסיקלית.פמערכת . 3
-התיתסותשלתופעותקיימותהחוץ-ספרדיים,ההיסטורייםהמאורעותבמסגרתהדעת

הזאת.בפלנטהאפשרותבגדרשאיכi:זעתידי'זמןאועברזמןאל
מחוגי-סבובבאמצעותשעברו,שכרםאלאבכעזרשלקהלו~תמחזירליפקר.שמואל
ההיפנוזהעל-דרךמסתברתאיכהזהכקונטקסטזועה_תופתיאטרלית.והכרזההשעון

 'אחרים.פסיכולוגייםנימוקיםעל-ידיאוההמונית
 .עודקייםאיכנוהעולם .~זמןמתולעיל;חז-בכריםבכעזרראושמואל.בועז~דוני"לגבי
 .בדרכהמתוחכמתבחלליתחודשיםכמהזההתקועיםמפוחדיםנוסעיםמאותחמש

 .להידמותהקוףיתחיליעןםאל--'גיעוכאשרו:ךרלכים.קופאיםאכדרומד:ך.לכרכבי
נקודת .) 108(עמ:כנען"לאץרהעבריאברם~צאשכיםכליוןשלרשהואחדילאדם

העל-זמנית.הזמןבראייתוהןבמרחבכמיקומההןקוסמיתהיאהתצפית
הטייפ,הקלטותבאמצעותק-יטועלמעין-פרקיםחלוקת-הספרספרותית.מערכת . 4

אוספיםוגרמכיסופרחבקיך :מעיקרו 'מוטעהשהואדבר,?הניחהקוראאתמובילה
מוכח,לפנינוהאחרון"."היהודיספרםאתבעזרתולכתובעל-מכתרבתעדריחךמר
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 . . . .ר- .
 .המבוקשהנושאסביבככתבו.ארסופרר·'שנאמרודבריםשלהקל~ותאוסף .כביכול

"כל :·שלוהמר"לאלהפרכהגרמכיסרפר,שלבמילותיופר~חתהאחרונהה"הקלטה"
 .נאמר;רכלחבקיך,וכתבשאומרמהשכתבתי,מהאני.שאמרתימהכה,עדשקראתמה

כולןהיוהמלים·.ולהביןלשחזרכיסינוחייושאת Iמתחקןיםנאנושאותו'האישעל-ידי
הדבריםאתלףכתתי ) ... (!האלה .העמוריםמאות :שלרהירשליהמליםגםשלו,

 ·שלי).(ההדגשות ) 450(עמ'אבכעזר"על-ידימחדש~רמצאיםכלשרכם
לאשל~שי _בגרףלרבעצ~רעל;נר Qמאבכעזר ?;נר Qהמהואהאחרוןהיהודיהאם
סיפורשאתמשרםזאת,ערשההרא'אחר.אוריגשיריחוקשלבטכניקהשימושמשום
עקרותבאותהמסויימת)לכקו;ה(עדעליוחוזרהואאחר.ממקרושמעהואשלוחייו

היהודי~'.ה"ידעשאראתמדקלםהואבהםמוחלטחוסר-סלקציהבאותוריגשית,
אחר.משהראומישהושלוים..אחשלמליםהמעבירכליבבחינתרקהואש;ברשותו.
משוםהמספרים,להיותיכוליםאיכם-וחבקיךגרמכיסופר-המתחקרים
איכןאלומגבלותכאןואילופור..כסדמותשהוא;נר, Qהמעלהחלווכהמיגבלרת

 ' , '.תקפות.
זהמככ"לאיןהאם ?בברלין"היושבהש.משמערכו;"מככ"ל .הואהמספרהאם

 ?עצמוגרמכיסרפר

אבכעזרהטקסט.לאורךפעמיםמספרתיפקדו;,אתמחליףהאחרון""היהודיהצרוף
מלבדוהיהודיםכל-כלומר"היהרדי~כ.אחרוןהואכיזמן-רב,במשךהיהסבור

אתבדרך-הזיכרוןזגר wלמכת-על-יהודי","יד'עאוגרהואמוזרבאופןיושמד:·
 f . . .היהודיםשלהנמחקת 'מציאותם
 .שכים wלכדיהספרלאורךחקת ',1!כד--ייהאחרון"."היהושלהזוהראשוניתהמשמעות
אטרלית.'תימסכהאולימיל~ית.פיקציהשלמשמעותומקבלתשכיאורזפון,לאבכעזר
"הם :אלחיםשואלאבכעזר,ה~הודים",אחרון"כשמת .ר~ 9השלסיומולקראת
המחרידה·המילוכיתהמשמעותאלחזרהוזו .) 469 '.(עמכן" :אומרוזדמככ"ל ?נגמרו
 'זה.מליםצרוףשל

נוגהאחרת.משמעותון",.האחר"היהודיזה,ב~טוימקבלהספרשל 'האחרוןבמשפט
היהודיהואיהיהמתייודעאיכ;ואיש ·אביוהיהמייודעאינושאיש"ככדיולדת

אוהכרחיכתפקידכאןמובכתכאחרוןאולי ,כיחידההישרדות-.) 4 70(עמ'האחרון"
 'אחר.ו_אזהבזמןלמי~ושולהגיעשי~.יעוד, ..

בקונבנציותהשימושאתל~מחישכיס~תיהמעוותות,המערכותמןחלק ·הצגתעל-ידי
קכיוקמעמידזוביצירהלכו.המוכרבעולםעומדיםואיכםמסתבריםשאיכםוחוקים,

הקריטריוניםעפ"יותקףאפשרושקיומםירות,_ואמרגשותמאורעות,שלמערך.
 . .אחרת.פלנטהשלקריטריוניםהפנימיים,

לראותהכוונהאתמצמיתות "גםהעלילה",-"גרשיבכלהעוברותמערכות-העוות,
שונים,סיפורי-עלילה-ודמויותעלהמושתתמלודרמטי,מיבנההאחרון"-ב"יהודי
 . .בסופו.הרמוניתאחדותאיזואלהנפגשים

(מחדוהכלליתהיהודית.בהיסטוריההשראהשללמקומההנוגעותשרנותגישרתמבין
-גיסאומאידךחקר",להןשאיןמשמעריות-בעלחודי.יי=?"מאורעהשראה-גיסא .

יורםיןצא )*'"םע'ךצחהמתכנהכלליתתופעהשלךאכזךינךךא"פרט lהיאהשואה,
הזה.הזוועהמכלולשלאחרתלהבכהכסירןאחרת.ראייהאלקנירק

רעה.כבדיחהה~למלפכישיצאדבר-מהכמהרת.בעיקרהמובנתרר, b _בסהשואה.
בעולםהמצויהמהרתהשמש".מערכת'"מככ"לעל-ידיבזדוןהמתכסחתשגגהאולי

:;נסבל. .~;ךג;:
דברהיאשהאימהמשרם.אלאהנוראים,הזכרוכותמחמתרקלאבלילותבוכיםאנשים
כחלקאלאבה,שעברואלהשלכמשאםרקלאהלאהמתגלגלתהזוועהועומד.קיים

 \' . . ·והעולם.הקיוםשלאורגני
טופוגרפיותבכקודרתאותהלמקםאפשר.מכמהרת .האחרת"ה"פלנטהשלאיפירכה
ארוכת-הזרועותנגיעתהאתלהמחישקניוקמצליחכךויומיומיות.מו:;נרות.שונות,

ה-עולםמלחזפתתוםשביןבתקופההןלכאורה,הכורמאלי, .ביומיוםגםהזוועהשל
 ,לשואה.שקדמהקופה_בתוהן,הנפרדים,יוםלמלחמתניה·הש

לדנטההאלוהית""הקומדיהשלמאוימתכבבראההואהזאת,הפלנטההעולם,
זה.איטלקילמשוררלהקמת-אנדרטהגולדכברגמכקןהקפיטןלרחםבכדילאגירי.אל

כשראה.המיפלצתייםלמימריהםוהאימההרועמגיעיםחוקיו,הםשאלהעולםבתוך .
תהליכיםשלכתוצאההסברת-השואההרי-טלמרן ._יההיסטוריוןשלכדבריו

 ,לפלצות.שכלתני"אמן"אמירתהרצח.שלרצירנאליזציה-משמעההיסטוריים .
אוממאורעותכנובעתהשואהאתלהביןמנסהאינו-יצירתולטובת-קנירקיורם

 ';לעולםחיתהלעולםהיאמשתניםובמימריםבנירוניםבעולם..ממשייםתהליכים
ושבומתחייההנכחדבעולםמפלצתיתמהתלהשלכ~כיםקללה, 'שלכ~ניםתהיה,

וככחד.,

בקרכדכתראה ...מחדשמתחילשכגמרמחתדע,ד_עוהכלחבקיך,הכלתדע"ערד
אבנעזרשלזואמירה ) 105(עמ''חדש?"'מילירניםמתחילאולילילה.היהוקודם

חדשותשכים'אלףזה,מיליוניםאבלחדשה.תקופהחדש.בקר :כביכולאופטימית,
 .·הרביעי.הרייךשלאלף-השנים_הןהלאאלו,

זו.ליצירההנוגעיםהכוללים,העקר;כייםהענייניםאלבדברילהתייחסהשתדלתי
 .ולספרוקכיוקליורםשמורותהחיותהמלים

קכיוק.שלזוליצירתובהקשרודומותיהןמהכהטוב, :במליםלהשתמשליאי-~פשר
ומכאיבהחזקההיאהאחרון","היהודיקריאתעםהבאההחווייתית,ת_ההתכסו

 . .לעו'ברה ·'לדעתיוחשוב,
עליווקשה.מרבהיותוהיאשהצלחתוספר,אלמתיקותלטפטףעלולות·ן nחן-.מלות

מתישהחוויהנוראה,חוויהאחרים)ושלשלי'(הבאותבקריאותולהוותלה~שיך
 • .ומטלטלת,

ר q ~ספי

_____ 

 .) 12(עמ'עקדהצו'בעברית.השראהספררת-יעחי.שלמספר. ·הציטוטים
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עינתעמלהשלתשובתה
גנטיות,קואורדינטותעפ"יהאחרון"י_ב"יה,דהלשונייםהחומריםירגוןא

מרכזיםסביבמאירגונם~קרוניתשונהאינווכד',מרחביותפסיכולוגיות,
ניתוחהמדרךהעולההעיקריזpהטיעוןרקחבל'אחרים.וןאועלילתיים

המותאמותשונות,מילוליותקניוק~מערכותשלשימושו-שפרספישל
רבדיה.בהמשךטקסטואליתמודגםלפחותאומוכח,אינוהאירועים,למערכות

"אחרים"לשוניים"קודים"שלהימצאםעובדתלגביהכותבתעםויכוחכלליאין
לביטויכשכאלה'שימוששל _העקרוניתהאפשרותבדברלאואףקניזוק, 'שלבספרו

מבחינתמשמעותייםהיותם ·,כמובןהואהיחידהתנאי .דופןיוצאימאורעות
לפחותק~ירקשללשונוכנראהשהיתה(כפילקוראבה,,סכלולה.ההחוויה/'העברת"

לפחותאר ~למלאכות"הצו~ןהופךכמירכו,מתקייםאינוזהתנאיבאםשפר).ס. ,לגבי
מבחינה ,יותר.ומאומץגדולממנו,העולהשהנסיוןוככללהתרחשות.לחיצוני
ההיתלותשעצםברור'עכ"פ, .עצמולעניךתו.זרוסכנתגדלהכךואיכותית,כמותית
בכללוהאמנותיבפרטהספרותיבתחוםשהוא,זקל.לכלמצדיקהאינהש;נה,ב"ק;ך"
 .)ה'לשכאלולגי.טימציהתרוץתכופותלעתיםמשמשת.שהיא(למרות
הזמןמערכתשניאורסון'שלדמותו(לגביהכותבsתשלטיעוניהשארביןהקשר

רשימתלכתיבתיכדהעילהזו.חיתהאםאלאברור,לארשימתי,לביןונו')והמרחב
~זיהכוונה,חיהתאכןכזאתאםאולם .לגשעצמה)סבירה(אפשרותנוספתביקורת
הספרשלהעלילתילמבנהוביחסכלשהיכוללתתפיסההבעתמאד,-ליחסרה

 .בוהפועלותול,מ;יךת
שלהייחודיתמהותהלהוכחתוספרותיותאקדמיותאסמכתאותעלההתבססות

והאמנותי,הראציונאלילקושי,ביחסספקשאיןמשוםהןלטעמי,מיותרתהשואה,
יכלולא"רגילה"שבלשוןשההנחהמשוםוהן ;זו*שלקצהאפסאתולבטאלתפוס_

 · ?iקניישלהנוכחיכסירנוטיבלגביאוטומטיתמסקנתיותכדיעדיין'בה.איןלה,

 :כלל;,תהערותושתי
נגעאשרמרשימתי,קטןלחלקרקהכותבתהתייחסה .) ...(הארוכהתגובתהכךלאורך

בוודאינוכחתחיתהגישתי.כדליותעללעמודניסתהלו .שבספרהשואהב"עלילת"
 ,בדברלה.ערותגםודאריהמוצקהתשתיתשהיווולסופר.ליצירההבסיסיתבהערכתי

 '-כחולשות.לישנראהמה
ההתרשמותש"~מת"לכותבתמובן;--המוהלטדבריהסגנוןשלמרותלהניח!ברצוני

 'ולושונים.מהיבטיםעניינית. 'ב;יז,משידונוליצירהלהטובושאיןאחת,אינהוהניתוח
 , . .בתכליתמנוגדיםגם

ממהדווקאנבעה ,!האחרון'ל"יהודיביחסבישנתיעוררההעיקריתהביקורתתחושת
שללנסיובוכוונתיהספר.של~ודלתומוקדלה:ות)נתכווןאף(ואולילהיראותשעשוי
כת.מבחיוהן ; 'מקומותאנשים,תקופות, :·היריעהרוחבמבחינתהן-להקיףקניוק

ועודישראלמלחמותאומת,טרהישוב,תחילתאגדתהשואה,:זוועתהחווייתיעומקה
עודףשימושהולידזה,קשהבסיון ..שיעורלהםשאיןועולםעםאירועי :--ועוד

הנאמנההתכוונותואתאלאכשלמותלבטאהצליחולאשלדעתימילוליים.בחומרים.
ה"קטנות"העלילותקטעילטעמי,נוגעים,זאת,לעומת .הסופרשלוהמאומצת

 ..גיבוריהןשלוהמרטיטההרגישהבאמיתםשבספר,יותרוה"קרובות"
שומעיואתקנירקיורםהנחההשתתפתי'בהןהמעניינותהספרותיותהסדנאותבאחת

רק-אמר-כתבו :בכתיבהבסיסיערךבעיניושהיווהמהלקראתרבהבעדינות
עםתתמודדואל .בחייכםבאמתלכםשקרהמהעלהאי~יים.הפעוטים.האירועיםעל

עסקו-ידאמר-ביותרהגדולותהעולמיותהספרויות .ורחוקיםחשוביםמאורעות
התכוונתייולתולדותדהם.הללו.והנכךנ-יםהגנוניםהדבריםלעצםב"קטנות".ועוסקות

 •בביקורתי.

וערדיערז-קסט .אפגיס,דןקרבנו,אבאאפלפלד,אהווןשלהספרותייםבסירנותיהםיעידוכך'ועל· *
הנושא.שלקרמרניקט_יכיביטויעל'מאכקדרכימספרעללפחותהמצביעים ,אחר,יםרכיםרכים

 !מזהלןיצאמה
 .הארציהקיבץו

השוהווצ

מברן

את-·

קוראי

 ,, 77''עתרן
לחג.·

 ·החרות.

שמלםאתתשניםמעשר'יותר
לביטוח.

קיבלתומחמזחולןיאצמת

-לןנרגםולאמזללןיחחםא
שויפת,לאתאונת,לאנזק;שום
 ....ה.נניבלארפיצת,לא
ח.ימזלןיאצלאכסף

 :חובת.-קיבלתאבל
חעיקרי-דחובאתקיבלת
שילמת.עבורו
 .טבחון.

 . ,כטחון
משחו,יקרח.חלילחאשם

שדיאג.מייש·
 .. , . . ..אמיןאיתן,אחראי,מישוה
תמיד~עליולסמוךשאשפרמישהו

הביטוחמןקיבל~וזחאת
נים..שעשריכבומשלםאתתולכן

 'טוב.וחראשלךחראהרעיון

ביטוח.
 .שלךהואהרעיון.

מוגש=--
היבטוח .חברות

ב'שראכ .·

 71 1982מאימרץ· ,



 D7ספר

 ~הכוליותאלבחתירה
החום ;.בז'רנומאיה

עבודי ;והקוד

ושיריםנתונים

הוציאחרים' .

 ; 1981 ;"אלף"
עמ'. 64

 ,עצמאית.שיריתקטגוריה

אוטומטיתכבתיבהנתונים""עיבדוי,

להבאבנר

עיוניםחמישה·

האקזיסטגציאלךתבפילוסופית /
 iשמואליאפרים
הוצ' ;ב~צור""אדם

איחדו ·יחדיו, .

לאורמוציאים
 ; 1981 ;בע"מ

עמ'. 287

החיעולםמלא,לעולםצפופה,לשוניתבריקמהאותם,והפכה'מופשטיםמושגיםשני
הגרעינ~םרשילובפירוקשלבדרךהלכההיאמבפנים.הקורזאתהחוםאתוהנושם

 .פיזיקה :מראש ·קבועסדרכלללא .ביותרהכולליםעדהחומרייםמןיהסמנטיים
הטקסט"קלאסי".מכפשטהיפוךוביצעה,אקולוגיה,אקלים,~וצומח.זורם .חי,כימיה,

הנלוותהתחושותואתיאותןיוצראלא .נתון .לנושאהשייכותתופעותמתאראינו
ליונהאחד,מצדפנים.כפולתאסתטית .קירבהחוש·גםהואבתוך-כךמחדש.להן,'

 ·לאסתר .שניומצד"הקור")זה(ואוליהמבעולשבירתלהגותהמודעתבנטייהידולך
העולםבתמונת ·והךבפרטיםהןהמושגותובצבעוניותבציוריותבמוחשיות,דאב,

אתהעורךשלישי.שיראותועלהפעם,מושם,שהדגשבכךהםוהחידושהייחוד.אך-עיקבותיה,אתמעמיקהבז'רנומאיההמשודר,כדברילשנה,שנהמ . נ:.."החום")..אלה(ואולי·הכוללת
(ואףהגותיתמבחינהוהןחושיתמבחינההן .קודמיושניקוטבי·ביןהסינתיזה _"בת .שירתהדיוקןאתיתרהבהדגשהחורטתהיאילקובץומקובץ
במעיך ,) 50עמ'לחום",_וחצילקורחצי :לשנייםנחלקו-"הלוחמים :אנתרופולוגית . _מאוד,אירוניתעצמיתהתבוננותגילה ) 1978"עכשיו'',(בהוצ~תיענה;,

ונחזושהוחשוהיסודות pאותעל-פיילחלוטין-פיגורטיבית_בלתידמיונית,הפלגהבכללפרוץהנוטהתמידיתהתלבטותמעין !למדיעשעת.משואף .לעיתים .
ועם ." 48מס'נתוניםב"עבודאלאנברא_ולאה."הלאכזה,אשרתJו-דן ,''ןד-:לת"בנרשמהכברהיאבכךיותר."נבון"עצמיריחוקבאיזהעצמהאתהמגדרתאךעת,

הקורוחתום,/א.מופלשבאופןקרה,/"ואחר-כך :וההשלמההפיוסבאיםהסינתיזה,אךשבמרכזה.ת_המגוונהנשיתהתמטיקהעלדרכה,בנותשלהשיריברצףהיטב
ובקור"בחוםרבות/שניםהדברוכן 1בוהקוראתסבלוהחוםבו,/·החוםאתבל b :חדשות_בעיותומעמידהראשוןהרושםאת-מנפץלכת;מרחיקוהקור""החום

המתים","קרקסלמשל 'ר(היקף.רחבתכהעולםתמונתנוצרת,תמידלא .) 50(עמ'תמונתלשרטוטתצפיתהופךהריחוקעצמה,היצירהאתבמובהקמופניתההתבוננות
ברובאךעצמו),לטקסטמטפורהווה jJהמהחיים","בגןאורועדות","רגלייםשלמעמדמקבליםמפתיע,צורניניסויבבחינתשהיוהנתונים",ו"עבודישלמהעולם

ונת.ותמעולםתמונתילשוןתצפית,שללכדליותזאתעמוקהחתירהקיימתהעיבודים
אדם.

נשית,קיומית, :אחרתביקורתיתבחינהמכלבז'רנומאיהשיריאתלתארכמרבןניתן
הקסוםהעצורכיופיה;דןמסתפקתרטית,.פשירהן;(האםתקשורתיתל:דעתי,ובעיקר,

אךהזולת).אלצוהראיזהלפרוץוהמשכילההרוצהשירהאוהעצמי,סיוטהון·ובעידאלהעיבודיםומנוכרים.קריםוהאמנם ?התכנותולשפתבמהותהליריתלשירהמה
והגיעהיצירתההבשילהשחלפו,השניםשלרששב~שךבכךספקלהטילנוכללא :הקשיזה.מסוגשאלותסדורי?מספרבתוספתכלל,בדרךסתמית,_:כרת:יתחזותםכפי
 :העכשוויתהשירהכותביביןכדוגמתהלמצואשקשהוהפשטהמורכבותלרמתראיהזוויתלה:ציעוברצוניםז'רנו,מאיהשלעבודתההערכתעלההתחלה:מן

הנראה.ככלנוכלדיוקנודמות.לפי :הבאבקובץיהיההזההייחודיההישגמבחן,- .ה"עיבודים" :ראשון.במבטכל-כןור_סגשנראהלמהמבעך_ירה_חרשתאפשר
שאנו(כפימגובשתעתידנית,ואףחדשנית,כתיבהדהינהחיתהכתיבתהאםלiובוע.היאהלאהסוריאליזם,אבותשלהמלךדרך.אתאישית,·מאודבצורהמחדשים,
תוםעדלהשתiועותאופייניתוצראומיiוומו),ואתהiווביזםאתנניח,היום,מ;יניםשלמתמדתתחושה .צירופיות,-החיצונייםאיפיוניההאוטומטית.הכתיבה
בידי~תמיד,הברירה, .בההטבועיםוהפ~צולהסגירותכלןעל :בת-הזמןבהווייההגיון,ו:סר ' Tקולאשלהרגשההסתםומןבז.זקוץ,:יזיה~לתימכרונאוויך;דיה,_דיגרס

 • . . . .היוצרכדיאקראיותשורותמספרבנטילתדי . pהעיבודישלהמ.כרי~רובםאתהיטבתואמים
ישתבץאחת·זרתבתנועתלוהכל.הלילה,אתקלות.מקל"מוניות :זאתלהמחיש
 ,(ע.נ "_?מהבא,המוותואולינשימה,ללאלאטנעתקתכשהנשימה /;וקלרהלפרודות

ממשפטהבזקבמהירותועבךנ; • iלחלוטירופףנראההדבריםביןהקשר .) 7 .עמ' , 3 _ 1
 .האדםשלתו iמדרךעל-משונהלהנחהוממנהלמשאלת-לביחסית,"פשוט"מטפורי

חווינוהריהנוצריםובמע:;נריםשבהקשרמפניבלב,:שטחירושםאלאזהאיןאך
המשפטשלהסמנטייםבגרעיניםהטמוןאת )?לאאונתונים"("עבודבמדרייק
חריקות;רעש,-מקלקלות ;בדרכיםסכנהמהירות,תנועה,-מוניות :הפותח

יחדגםאךורוגעחושך-לילה ;וקלרה"ל"פרודותאפשרות~ין;בלימה,··זינ,ק
בשפה :עיבודםדרךוזו;ך_נתוניםהיואלה .הנשמה ·ליציאתעתיקה,אסוציאציה

"אסוציאציהנקראההיאיחסוראליסטיםעבורמרכזילצופןשחיתההפרוידיאנית,
 .חופשית".

גםולוחושיו,ל.רעו_דעתעל .שעלהכלאת-המילנליבמבעכוללהמשוררכך
שקרההדבר:"אותוהטקסט-בהמשךיךתרערדחשופהה_האוטומציעצומות.בעיני!ם

 '-דקה .-/שמשדקהךןח,_-c:;דקהגשם-;דקהרוחגרהמארד,/רבהדקהלפני
 'המשחק ._עצוב"כהקצוב.בזמןזהלידזהוהזריוררת./הדקההשמשדקה.שמש.

מסבירה"מסכם"והמשפטהצירופים,אתאן'כהמדריךהואוהארנרמטופאיהצלילי
היבטאתגםמגלההתהליךשלזהפןוהתחרשה.הסדרמבחינתאירעאשראתבדיוק

מראשלצפותיכוליםעצמו,היוצרתמידלאו~הקורא,לא;שבציררפירתההפתעה
 ·. 'או(יחדאלה'בכלהמיגצגארה-גוףיכפשוטוהצלילהדימוי'המילה,-אותםיוליכולאן

שלהדדי,מגעשלזרב"שיטה"עקביתבצורהעובדתבז'ר~רשמאיהודומנילחוד).
הינתכותתוךמוקרמת,ערכיתהכרעחכלללאוהמציאות,הלשוןרובדיביןהידבקות,

 .מוליכה .צירופיותלאותהרצונית
-אנודהשדבריכרמההאוטומטית,הכתיבהש'לוה~עיוניתהאמנותדתלתכליתהאשר

שלשורותיהמביןהיטבמהדהדיםימראשיתההסוריאליסטיתהתנועה .ראשיברטון
מתכווניםתה-שבאמצעוטהורהנפשיתאוטומצרההוא"הסוריאליזם :רנו-בז'מ.

הז.וחשבה.שלהאמיתילה.תפעו .את-אחרתדרךבכלאובכתב,לבט~-בעל-פה,
עיסגקלכלומחוץמוחלטת,הגיוניתשליטהבאיןהמחשבה,שלהכתבהבבחינתהן~

 .:"הסוראליזם ) 2(.סעיף 27.1.1925ה:בהצהרתברטון,הוסיףועוד ."_מוסריאואסתטי
אמצעיהוא ..השירהשלמטפיזיקהלאואףיותר,קלאוחדשביטויאמצבןיאיננו

שמאיהלטעוןכללמתכווןאיננילה".הדומהכלושלהנפש,שלמוחלטלשחרור
אפשרותלשלולאולחזקיכולההעצמיתעדותהורקסןראליסטית,יוצרתחינהבז'רנו
מהותיתבהקבלההנוכחי,הקובץאורךכל_לימבחיןאני·ראשיתאבל ..זאתמעין

כלעללא(אךתנועהאותהשוהיצירתיתדרכהלביןבינהביותרואובייקטיבית
להבנתסבירדגםליצורכדיזהסוג·ממשולבתבתצפיתישושנית, ..נגזרותיה)
 .שירתהשלומוזרותהמורבכותה

 _המופשטלקראת
צועדתהחדשהשהשירהמאמיןאנישונים",ו"שיריםבבוקר"בבוקר"שיריםמאז

חלקנוטלוהקור"ש"החוםספקליוא"'ןבלתי-פיגורטיבית, ':מופשטת'אמנותלקראת
חותראפשרייכיוון'לכלגבולותיואתמרחיב .המוחשמן,וצא;השיר·,זה.במהלךפעיל
תמונתובונההמלא,לניפוצןעדהנורמטיביות,והתפישההחישהתחתהרף.ללא
בהקשרבניינה.ולחומרילעצמהמודעתמעוותת",'"אחרת,הראשית,מןשונהעולם

 ·ולהדגמה.להמחשההמפרש,ביד ·כחומךהואכולו ,הקובץזה,
מביןהאחרוןכותרתהואוהקור""החום :הכיווןאתבחובונושאהקובץשםלמעשה,
המשודרתכעדותבתל-דן,שנכתבו-) 47-50עמ' , 48(מס'נתונים""עברדישלושה
ולא .הקובץשלביותרהבהיריםמשיאיואחכלדעתיהואהזההטריפטיכוןבמוטו.
הקרקעאל"להוריד"הצליחהבז'רנומאיה :שבוהמובלטהחזותיהמימדבזכותמעט

 ·פר,פ,שלעטופרימס;ת,שמונהשלאסופההואבמצור"דם
באקזיסטנ-בספרות,"עיוניםכוללותאלה .שמראליאפרים'

המסות :הספרשערכדבריפרשנות"שלובפילוסופיהזם,ציאלי.
 :מגווניםונוענאיהםהאחרונות,השנים ~עשריםבמהלךנכתבו

המחשבהבעיקרידיוןוקמי,קפקאמאן,תומסשל .השקפות-עולמם.~יתרה
שלושהשלתדרות:.אמנותעלמבטבכלל,כזרם-מחשבההאיכופיתהאקסיסצנטיאלית

בהרמנויטיקהביקורתיתונגיעהוגאדאמר)היידגר(סארטר,מודרנייםפילוסופים
שהמשותףמאמריםשלאסופהשלהואהראשוןהרושםוהפרשנות)..הה~נה(תורת
כולםאתהמבריחהעניןעלשמראלימצביעדבריו.בפתחמידאך .המחברהואביניהם
מספריםיוצרים,"בתגובותהואהמסותבכוהדין :עניניתלאחדותקשוריםוערשם

 . ,;חורבותיהךתליועלהעולם.מלחמותשהיביןהעמיםוציבוריהיrדידלמצוקתוהוגים .
חדש.הומאכיזםבשורת.-:--לאדםחדשה.קשירה ·היאכולםא-תוהמאחד ,) 7 (

 '-·הרוחניהעולםהתמוטטותהואהספרותיים,בעיוניםבעיקרהמובלטלדיון,הרקע
הואוהמכאיבהמקיףהקולע,הקצר,טריו.בי ·האירופי.האדםשל ~הרחבבמובנו

בליבעולם,ם"."נזרקינותרנומשמע,מת"."אלחיםהמופרסםהניטשיאניהאפוריזם
מהרע,ומה,טובמהלא,ומהאוי_רמהיודעיםאנואין .מצפן;בליחובות.בלימצוות,

חוסך-הואזה'לעולםבפינושנשת_גרהאיפיון .למה.וללכתלאןיאשליה-ומהנכון
ניתןללא-אלחיםבחברהוסבלוהאדםל-מבוכתרמז:כי iביטוי-אבסורד.משמעות.
ה:ציב,אתעבורו,ההוראותאת ·מחפשק.הטירה"). lב'דן(שמראליקפקא'כיצירות
הופכיםהאנושייםהפחדיםשמוטה.קע_ובקראטוםבקיר 'נתקלהואאךבטירה,
מסתיר(הטירה)שמ~ור-התקוהחשפשרהמבקשוהאדםאקסיסטנציאליות;'ל~ימ;fן

ואםתקוה,להפיחזpיכולבטירהמישהוקייםאםאל-נכוןאפילולדעתאיןממנו.פניו
לאוהל.אTז,מאתנוהוא.חיינוופשרחיים,אנועדיו.להגיעאפשרותכלאיןקייםהוא

עדהסתוםהמבוי .לפתרוןניתנתשאינהאותאי-הוגד.מרחק-אלאוזמןמקוםמרחק
ירקעעלקפקאשהדגישמהאבסורד.כדיעדתוחלתחסרהואלהיחלץוהמאמץתום,

שלהואחוסר-הפשר .בכללהקיוםרקעעלביצירתוקאמימדגישהאנושיתהחברה ..
 .ומאמץערךכל.~ין ttמבקיומנוהכרוך .והמךתיהחברתיהסדרשלרקלאיהקיים

(גבורiורסוהאובייקטיבי.האבסורדתודעתהואהאדםבחיי ·הדומיננטיתהתודעה
ומובלתלפניומתהמוטלתכשאמואפילולהתרגשמסוגלאינויד,כלאחרחי"הזר")

לשוםיתרוןאין .אמיתירגשול;נתחובלא-חשובבחשובלחושכשירבלתילקבורה,
הואדרמהלחייומשמעותלתתכדי'.אדםשי:ע~המהובכלדבר,שוםפניעלדבר

 ,, . . .שוא-עמלושכללסיזיפוס
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עללהצבעיכדיאלאהאבסורד,קינתעלבאזכינ,ולחזורכדילמיןכזקקאיכרשמראלי
אלאותנוומובילמפרשקאמילדבר,רומזרקשמראלי,טועןקפקא,עליו..ההתגברות

בהשישלכקודהמגיעאלאידיים,ברפיוןהיאושבנקודתכעצראיכרהוא :חדשהעמדה
פתרון"איןה"אף·על·פי·כן".המרד,נקודתזוערך.דם.האשלעולמואתלמלאכדי

אמיצהאף·על·פי·כןאמירתיש"אבלקאמי,שלזועמדהשמראלימסבירלשאלות"
שלגאולתו .) 50 (שאלות" 1-דשלהמדכאמשאןכובדמעלהמקילהובמעשים,ברגשות
אםכיגורלועםבהשלמת·ריפיוןאינהת,.חסר·תוחלגורלבידיסופיתהשבויסיזיפוס,

המכריע.כגורםעצמושימתלו,בוזוע"יגורלומולעצמו ·בהעמדתבאי-השלמה,
איןחיצונית,גורלו.עםי;ת nללהחליטבידוישאבלמהגורל,להיחלץבידואיןאמכם
לחיותוהכרעהזקיפת-הקומהע"י:יאוניםמככיעת'איןמוצאי-שפנימיתהגורל.מןמוצא

הזהוההבדלמלא·משמעות,הואהשינוי-פנימית .הבדלכלאין-חיצונית :כך
מקורוחמתו",ועלאפו"עללעולםמשמעותמתןלביןחסר·פשרעולםקבלתבין

קואורדינטותחסרמעולםבאבסורד.במרירה_קומתו,בזקיפתברצונו,עצמו,באדם
- ..להומו·צנטריהעולםהופך
כאבדןבעיקרלוגתפרשאלחיםשלמותו .'מאןתומסמ.פיהבשורהגםהיאזהכגון

 .האירופיתהנפששלהפנימיתההרמוניתאתשבעקמותות,_האמיוהתמוטטותערכים
"הרגבורקאסטורפ,האנסמביןהאושראתבכנפיההנושאתזוהרמוניהאולם

רקשעלינוסופית,מוחלטת,אמתבאיזונעוצהאינהלות,-התגשלברגעהקסמים",
דתי,מיטפיסי,לעקרון,ת·היתפסוכלאמונה,כלדוגמטית.דביקותבהולדבוקלגלותה
-עניךבכל .ועצמיותוחירותןעלוויתורהאדם,של _לעצמוהתנכרותפירושה .חברתי
אישיותוהשקעתהניגודים.ביןולהכרועבאפשרויותלהתבונןהאחריות.על;ו

ליוצראותוועושהכלהחובקתהמשמעותמחוסרהאדםאתהגואלתהיאבהכרעותיו
האדיש.העולםכבליאתהפוץר

אלהסופדיםשלהחדשההומאניזםבשורתא,תשמראלימסכםלאבסורד""התשובה
דרךעללאבכבוד,ממנולהימלט-אפשרואםולסבלו,לשאתוהלבאומץ"היא

כרעת"ועצמיתבמשמעתיצירה,במאמציבאומץהתמדהעל·ידיאלא.האשליה,
 . .) 148 (ומידותגבולות

והעיוןהאקסיסטנציאליסטית,הפילוסופיהלעיקרייתרהקרבהקרוביםאלהרעיונות
בה"א~המאפיין-שמואלי.שלבאסופתוהחמישיהעיוןזהמתבקש.המשךהואבהם

במרכזהאדםשימתהואכפילוסופיהה~קסיסטנציאליקטיתהתנועהאתהידיעה
האדםשלהפרימאטהואשלהרעיון·היסוד .התכני·ערכיבמובןיוצרובחינתעולמו
היידגרשלבתורותיהםעיוניו .אסנציהבתורתהעולםפניעלאקסיסטנציהבתורת
קבועה.מהותאינוד,עולםלפיהיסודית,מוצאנקודתעלמצביעיםוסארטריאספרס
יסודאלאבוסביליסודאינוהאדם .בנפשוומצלמהאותהקולטשהאדםועומדת
אפשרית","הוויההואהאדםטנציאליסטית"האקסיסהפילוסופיהשלבמונחיהפעיל.
ערכיםשלמוכןארסנלהעדרפתוחה,אפשרותשלזהמצבעצמ~.לעיצובפתוחה

ואימהחרדהמקורהואבעולם,הסלולהדרכואתימצאשבאמצעותםונתוניםותכליות
עולמו .מהםאותולגאולעשויהדרכואתלעצמולס;להכחושההחלטתוורקלאדם,
"למרות".הוויתואתלתוכומשקיעשהואמהפיעלומשמעות,סדרכיוון,מקבל

מןאחדכלמ~תחשבאמצעותםהפילוסופייםהמנגנוניםהשחר.וחוסרהאבסורד
ומתואריםמענייניםזהיסודי.לרעיוןאחרתאוזובצורהומגיע,חשיבתואתההוגים
הבסיסיברעיוןמתמקדתזובאסופהדבריהםחשיבותאךשמראלי,ע"יבכשדרן
במרכזהאדםשימת-גואלתסיזיפיתtכעולזךותה_א :להדגיששמואל:שמבקש
אפלהישותעולמואיןשרב .לעצמווהןלגורללאואמירתידיעלגורלותחתהעולם
פעולתוע"יעצבו ?7ויוצרושהואובמידה,זה,במובןהומ-ו·צגטרי,הואכיוון.חסרת

-רוצות.היאגרידא,מכוונת·תכליתאותגובהאינהשובפעולהכלוהכרעותיו.
שלבעולמוהיצירתיות".ב"סודממוקדתלעצמנוהעולםשמשמעותדברשלסופו

. I 
 .היסוד-והאדםבעולם,האקטיביהיסוד(ועולמו>האלהיםה zההמסורתיהאלהים
יפה..וההטובהאמת,מןה_הקב"של~עולמושישמהאתהיותר,לכלהחוזvף.הפסיבי.

אתמעוררהקודמיםסוף-העיוניםאקטיבי.והאובייקטפאסיביכאןהיההסובייקtנ

(חסרפסיביהעולםשבו :הפוךבעולםהיצירתיותמושגאתלקייםניתןאםהשאלה
מושגלבירורוהשביעי,חששיבציוניםשמו~לי,עובובדין .אקטיביוהאדםמשמעות)

 .האמנות.-הידיעהבה"אהיצירתיבז:יחוםבעיקרהיצירתיות,
היאהאמנותיתשהיצירההיאבאדאמר)היידגר,(סארטר,להנדרשששמואליהתפיסה

זהותיש'היוצר.אישיותשלבחותמה.הטבועהאמתמגלמתהיאמערך·נוי,יותר
 _"האמתאינהזואמתכאמת.כולםגלומיםוהםוהיפה,הטובאמת_הביןמסויימת
עניךהיאלמדע,מעברהיאה"אמת"וב"תקף". '~ tב"נכועניינהדו-המדעית"

אמנותמעשההרמכויטיקה.העולם,פרשנותועיקרהולהשקפת-עולם,לפילוסופיה
האמןוביצירתותמונתו,אתהמעצבתהרמנויטיקהאלאלעולם,מין;וטיתהתאמהאיכה

והסימפוניהליזההמונההאמלט, .) 240 (רבים"ולימיםלאחריםנות".אבמאמת"קובע
האמן'לפניועומדהקבועדר;נמצלמיםאינםנתון'מתאריםאינםלבטהובןהתשיעית

הם"אמת"-בחינתהנאה.מתמלאא,הןלפניהםעומדוהשומעשהצופהאימתשכל
אוזןלכרותצריכיםוהשומעיםהצופיםואנובפניו.שעמדהלש~לההאמןשלתשובתו
הואצניןהיצירההבנתאףשלנו. ...כתשובההיצירהאתולהביןלשאלה,להקשיב

 . .להרמנריטיקה
ה(מו·צנטרית,הרמכויטיקהתורתגםשמראלילפנינומציגהמעגלאתלהשליםוכדי
כמעצבהאדם,את·והע"מידההדבריםשל"אובייקטיבית"כמשמעותכפרהאשר

 .העולםהבנתשלתחוםבכלאלאבלבדהאמנותבחתוםלאהמשמעויות
ביןהבחנהעלעומריםוגאדאמר)דולתאי(שלאיומנושמראלילפנינושמציגההוגים

נפש"שיחתשעניבה"ההבנה"לביןדברים,ומסדרקשריםהקושרהמדעי"ההסבר"
-הזולתשלרוחופעולתעםהאדםרוחשלרוחנימגעאו(שלאיירמכר)נפש"עם
אותהמוצאיםאנואין.ההבנה,למושאנותניםשאנוהמשמעות(דולתאי).החויההיא

 .ולפרשולהבינובבואנומרוחנואותהדלויםאנואלאלפנינופרושה
הרציונלי,והדיוןההבנהשלהבסיסיתהיחידהשהיאהרציונליזם,לשה"מושג"מול

חוויהזומשמעות.בעלתהבסיסיתכיחידהה"חוריה"עובדתאתדולתאימעמיד
ושדה·הזולתשלוויות nשדה·העםבמגעאותנוהמביאהכזראךאינדיבידואלית,

והמפרשת.המתבוננתמרוחנומשמערתןאתלדלותהמציאות,של.האפשרויות

 1982 .מרץ·מאי
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שלעצמולגלייו"!ימרןהואומושא·ההבנההמתבונןב~ןהמפגשגאדאמר _ובשביל
המפרש".

עלומוכמרםהאדםאתהמעמידהמערנת·הגותשמראלילפנינומעלהעיוניובסדרת
במשיורהוןחרחבבמרב-ןהיצירתיבמישור,הןהנורמטיבי'במישורהןמעצבו'בתורת
מןיסחידרבהבחנהניארהומאכיזםזועולםלהשקפתקוראשמראלי ·העולם.הבנת

עלהרמאנםייי.ערכיםעלהמבוססתהשק!כת·עולםלפנינואיןהקלאסי.ההרמאכיךם
הומרצנטירעולםאלאמהם,והנגזרוהחברההאדםערךאלהמתיחסות _נורמות
אשרהזהאדם.שלנפשומעמקינדלהאלאבומשוקעאינו_ .המשמעותישהרובד
:ווכקנהמשמעיוותיואת;ךה nעליה,לעצמודין-וחשבוןמתןמתוךהמודעת,בפעולתו

הערל~-מןעוידודמעשןלמצואוהתק;ה,האפשרותחוסרמרות".ו"לאף""עלערךלו
 . , .כנתון

 ,לשנפשרלעמקיונרגענין_מעאסופת·מאמריובדרךלנולהעכירשמראלישביקשהן;וס-ר
בדרןזאתשעשהחבלאךעולם.שלכבשנועלמעטלת;ךותמבקשתשמחשכתו .מיכל
ציירותשלפירושים :שונהככוונהמהםאחדכלנכתבושמתחילתםמאמרים"קובץשל

בשררתאותן.המבריחה;נריחא-חרות.אואלופילוסופיותתיאוריותוניתוחיספרות ..
פעמ.יםשווים.במרחקיםהמאמריםשלבחלון·הראווהמועמדאינוהניאו·הומאניזם,

מדיאותוווחשרףלעייןהואוצריךממנו,יותררחוקופעמיםלקוראיותרקרובהוא
 . .- .עיוןאחרעיוןקריאת.

להביא.הכסיוןעצמומשלולספךןעצמובזכותולהצגהלפיתוחהנושאהיהראוי ,בל'וח
 ,ספרים"."עשייתזלרושםעושהאסופת·מאמרים,אגבכזהעניךהקוראכפני
בעולמההמהדהדיםבנושאיםעוסקיםעצמםהמאמרים ,נפסדיוצאהקוראשאיןאלא
הצגתלציון.ראוייםובבהירותככישרוןכתוביםוהםכת-זמננו,;דפילוסופיהשל

ושקופה.כדבעישיטתיתהדברים\

 .ומדוייקת,נכונהעבריתזושמראלי.ל.שמנוי·לשונולהתפעלשלאכן'גםאפשר,אי
ענייהאינההעבריתשהשפהמראההמאמריםשל _לשונם ,ויפההמקורות, "אלהנדרשת
כוריה.עלמדוברתכשהיאכהלבטאהיכולשאי·אתהדק~תואיןבמונחים

שהתכוונומהבזכותוהןכר.הנאמרכזכותהןעניךמלאלפנינו w ·הספרדבר,שלכלל
 • .נשכר.יימצאכרמתעניין.והכרדלמו
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דההינראה.

נדרןהרזחה~וכ·ך,נבלעתהuתעהחסרת 1 "ה1.נ :מנסרקם iבמקק iי;נ:
 '117''1רנ.צ•ל),(כסםרק::זדל :לוכשלנבלעת,שהאייתנד.י,נה,חסרתבונ·ךכלל
 .יכנס•ע).ם iיבמק

a וווהאקדמיהבשבילוםקuר:בע.רילןn עיי•לציבורכשירות

הסנה
n רבn ו"יfcרCl.rטבל ירnnבע•י· 
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 .. ;'אלירזישראלו
פרקים' .חמישה

 ·הוצ• ;שירים

 ; 1981 ;"דביר"
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ה
ארפ-ממוסכמותלמשודדהאורבותסכנות
 .חווייתימטען n ~;נלהיעלםעשויותנחירת

אל.דרכוהמפלסאידאי,מסד.ארדב-ערצמה
נגףאבניעלהישענותללאהקורא

מאגדיםכששניאבל ..ספרותיותפיגרדרת.שלמיותרות
עצמואתלמצואהואעלולוחירורים,מדולדליםאלה ,

הספרותיתהעשיהשלבקיסמהשברי_מהדהעד
דרמה,משודדים.דבריומסלפת;כקחיםעיניהמעוררת

משבדעלהדעתאתלתתישמאי-פעם,יותרכיום,.כי
שהקדיטך-למצבהגענו ,השידהאת·הפרקד,האמינרת

דיבריב~ללומיטשטשיםהולכיםלשידת-אמתיונים
הואמשודדמצדהאחריותחוסר .מב:ןקדתבלתיכתיבה

קולרעםהקשר.תרק'ניעלמ;ירהואכיחמוד,עניך.
שתיקותדורימדפנםעולםלע~כבבראודווקא .הפנימי

- ,שבעתייםדרוךלהיותעליו ,משמעותיות
אלידזשלבספררהפרקים.חמשהששיריתחילה,יצרייך

שיריםשלדרשםומעודדים;ךדאשרנהבפגישהמצודדים
הצירופיםבשבינפלנוכמעט. ,ודג~שיםמופנמים
 'כאן"לילד :הבאהשירלמקראכמרהיפיםהלשוניים

עלחבין-אויד/קפלכמוללב·נוגעינבחותחכיר
 .חתנועחואת ·בטן~חמלהאתבולימזכירמח /לעלהו
כחולות,בחדות /,מיטתואגםבתוך •גבועל /לגעת/

ילד /מסובכים/איים.מפת •לבןמלח /אקלים,ביגעי .
 . ) 9 '(עמאפריל"יופיבולהניחמקום/לחיותחדלאינו

לסיומוגםלהע:זיקשרקדוהמשודדסוגסטיבינאה,שיד
קשתעםאב-ילדביחסי·האמביוולנטיות .אסתטי~ימ:ןך

הצידאתמהורהממנהלהפיקשניתןהמשמעויות
מתפתחיםהשנייםביןהיחסים .אלהבשיריםהמרכזי

אינטגרלילחלקוהפיכתוהיודהפנמתכדיערומשתנים
לפעמים/ ..אנילפעמים ."מישהו :המשודדמ"האני"

 'מע(,, ...לבילידבלב;נוגע/פעם,מדימי,יודעאינני
הואשבעולמנוהרעמןהתמיםהילדשלמפלטו .) 42
שקיומודרמה,הוריתר.עצםידיעלסבינושנוצרבאי

-פאחד .מאי-החלומותהיציאהעםיפוגהארר~ידי
הבוניםהיסודותעת.מארבדמותווערלהצומחתהשירים

 .חמינתח"מעישבי :העתיקההתפיסהעפ"יהעולםאת
בדוחןהמתגלגלותהאבניםמן •במעיוח~ומחיםו

שומחאע:ניובלבנונית/הזורםהחולמן , •:;נלי;ב:ייו
במקרם .) 35-(עמ'.' " ...מוחו_המקפלת/מים,בתנועת

האנשתידיעלטרנספורמציההילדדמותעובדתאחד
חב;טנח /,אחדגיל •אחדאישזוכר"המעיל :המעיל
זוכרים /האחוריים,כיסיעומקהלולאות,זוכרת,

הימיםאיננוחזחהזמןחיח./כבדחיח,כבד :הנחיריים

לנחלתהזמןעםנהפךוהילדומאחד .) 50(עמ'חחם"
"בעומק :מעיקנוסטלגיכאבשלמישקענשאר ,העבד
r:נקודחןכמוזחבקליפותביןחשוי.שים/ליד ד~ז

עלספודק wעליושבואתח.חוםאוגדרדוםבעיגול
 •חציליםשלושהתחת'חום/חצילכמ;דן /לךלחועשב

 .- .) 47(עמ'אחריו".הבא~תמרקיבמתפשט/מחליא,

משכנעיפה,שיד ·~תיי:ימחלהביישרתרמקפלהילד
כןמשרםרדררקא .. ,הצירד _שמאחודיהחוויהבאמיתות

"בעומק :ומוחצןהצהרתיאותרהפותחהמשפטנשמע

 .'ב-'אכדקחוברים .

הלקוחהבציוריות.השירים~שופעיםכללבדדן
 :חבא.הסרדיאליסטיהציודלמשלשונים,מחיהמתחומי '

פחהבוערחלבןובתפוחכמובו _ומביטיושב"אני
פראוחראביתי/שחיהזחגדולביתושלהמוארבחל;ן

יונח".לטר_וףומדמהכדכחתולקורעבשתיקתו/
 ,בלימהעלתלוי'המצודדשהקסםנבחין,.מהדהער

גםדבריםללטשקטבים,ו-ת riל~משכילשאלי:,ז
מבחינתאףמסתבראינו-ופשוטרופף'ביניהםכשהקשר

אנובשיריםנוספתבקריאה .השירשלהפנימיההגירן
שנדאהשרירותיים,צירופיםיריעלושרבשובנחסמים

לקד~ף'די .אחוהלמהםהיאעליהםהכותבאחריותכי
לדאותכדיהדבריםשלהחיצוניתהקליפהאתמעט
למרותמחושביו.פיהואושיופים:פ:;נךםת;כםאשין

אומר-"כשחרא :ספונטניותלור;ת wלמנסה.שהמשודד
תוךאלעולחו •נידעלמיםככתם •בעדחדבד/לעצםדי

שחראתובחןהרגשתשחראתבונהשחרא/חזחסדר

במדrדקומעמידוב;ונוגשימחו.חבלגבולעדאחנה
חים"פדיכ~זוקלבדעליוןומניחחדנועצם_מולנכוןו

אנורמישלכר.הגיחוךכליכאןלנריועילוולא .) 27(עמ''

מורכבותנוכחל w ג;:י~ז:::מביתסודרתלחשוף-שנרצה
 ?עצמהבתוךהמתבצרתז;ועיקשתשפתיים_קפוצת-

הואספק-אני-ספק-מישהו-אחדהזהויותמשחק .

משהואויותרמחייב,לאפשוטונדוש,מוכרשעשוע
דל.י:rל~"אני :;ן·במכ,לערפלנרעדהואלחשוףנועד

כליםלבינך.ביניומניחמשונים/דבריםעליךלחשוב
לאוכשרגם,חאשחכמואחדל,שאםח;שש/וקרל:ית,
כנחאבל~פלשזחיודעאני /,עודבךלהיזכראוכל
יאמרלא~די·גםמירחבאיןשתרע//ליוחשובאבי/
 .)נ~ r(עמלבינך"באמצע /י~י~לשיםביקשתימח 1לף

~די"-ידה."מ ,"בש:~גם-משונים"הלש;ןמשחקי
תהגרגםשל_למכך .רביםשיריםן.כאדנסים,מפודומיהם

 /-יודעאבי"כיום :המשך_בהבאהמאולץהספרותי
מוכןאניגם .אתחאםאבלאחדן~א;ךעשוייםאיננו

"כמ; :אחדובשיר ,, ...בינינוחזח ·הנשאראתלנסותו
מחכהש/ ?jרש.קעלנצרח/~תהחלום/מנסחכסוףי;נח

 .) 51(עמ'·" ...כחשבאומהכאבקושיבואלאלוהים

ערובהאינהאחדארזהאמנותיבתחוםירצדשללחה.הצ
הואאלידזישראל .אחדיםכתיבהבתחומיגםלהצלחה

אינורדןמניםמחזרתבכתיבתשכשדרנווותיק,סופד

שהחטיאלהיווכחמצעדזהרקעעלדווקאבספק.מוטל
נחלתלהיותצריכיםוייחרדמקרדיות .אם .כשידיר
טבר;ג,יים-להיותעליהםוכמהכמהאחתעלהפרוזה,
וההדוקההמרוכזתהצרדהמהותהמעצםשהיא 'בשידה

 • ,.ביותר

בן-דודיערה

tןייein carmel -!~~:ו~~ 
מוקצףפלויסטירן-מוצרי
בידוד_אריזות,קמפינג,חקלאות,ה,.לבני
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 Q'7ספך

 ·:שביןהגבולקועל
להח~צהקליעה

ו
 ..גינגלוד·שלומית

אוחורףאו :גלבעו
ספריתסופו;

 ; 1981פועלים;
עמ'. 132

.. .. 

גונחותאיןלסופרתכמקוריותו.מרשיr;כסיפורקוראיה
 .משלוחייםישלסיפורואילו .בוטה .

זהר .) 38(עמ'לחר"לנסיעההשירהואאחרמעניךישיר
"מסמכים,גיקרכס.א.ס.והמשוררהמתרגםשלשירו

כלאאותם/חרצה-אנימקרםככל /'מחסומים,בדיקות.המתאריםסיפוריםאותםשדווקאהדברמקריהאם
 1 :חררגאינומארםחורק.אינומארםכמדומה./קרשילאנשיםחיים,הנם ,'א?צ_כמחנהנידח:ככפראנשים

ההכרחמןאכן,תנחנה/.הרשותדעתאתתעודתי .כמעטניתן ·ואותנטיות,חיותישכהםהמשורטטים
כלומר;השג,שלכותרתגדלתאיזויציןשהדבר~המתרחשיםהסיפוריםואילו.אותם,ולהריחלחרש
הטלאהמעשההכסהאורות,כעירהבוהמה,בעריום
 . ?תרגילבבחינתייותרקריר,

כתוביםאינםהסיפוריםכתיבתשתאריכיכיורןכאמור,
שולמיתשלההתפתחותכיורןמהרלדעתקשהלידם,

כיןהתלבטותשקיימתברורכסופרת.גיגגרלד-גלכרע
יכולתשקיימתגםברורביטוי,ואופניסגנונות

אךכתיבה,שלארוטיקהקיימת'תיאורית-סיפורית,
 ,כיותרייחודייםביטויאופנילמצואשהמאמץדרמה

ארתה.מכשיל
הכאנאלירת,מןכפחדנערצההיוצרשלהנצחיתהבעיה

שככרמהכלעלהחזרה-זכן ,החידושמחוסרהפחד .
יחרדיים, 'אישיים,ביטויאופניאהדהחיפושנכתב.

ההשלמהלכיןקיצוניותארפגרתכיןתמידנע .מקוריים,'
קיימתראםסיפור,תמידישארשסיפורדה i:הערעם

הריאישיות,ל wיייחרדי!תהסתכלותשלרעננותכאדם
עדיין-כירת:יוהישירההפשוטהכצורהיכתובאםגם .

 •.לקריאהוראויהלבאלהמדבררענןסיפורייכתב

ויזלטיר·רזיאל·ורדה

_,,, 

ולכאךלכאןפנים

ערך ;פניםאותם ·.ו ~
 ;דורמשהותירגם

 ; 1981 ;עקדהוצ'
עמ'. 47

מקנהפההנקוטההדקההאי~רניהיהודית".מכחינה

חרצהאיששלמודרני,בעולםהיומיומיתלתמונה ,חוזק- .
ה.כאלבדיקותהעוכריהודיאךלארץ.ארץין.כגבולות
שהמלההזמניםמןמשם.הזיכרוןעדייןאצלופועל

את'לעכבככדיכההיהדיכדרכונו,המופיעהיהודי .
התעודה. 'נושאאתלהמית.ואףילאץרמארץהמעבר
 .ר~כסיגיקרכסשלשיריתהדרכםלינראיתכעקרון
גררןכעליראיזכררים .שראהאיזכרריהמשופעזהכקובץ
מאופקתבנתיכהאלהמשורריםמצליחיםברור,יהודי
?כתיבתםאיןהקורא.אצלהזדהותתחושתר'ליצרונגה

כשירהלדעתישישכשםמיסטיקהולא ·סנטימנטליות
 .) 27(עמ'העברית"הסיכיליהפיינליטרותשל

המנבאתהבוערת;אלוה:חמתאתכישרתיאשר"אני
שלהאורקלמיתה./סףעלוכצביםעליון~חידות

קורטובהזהכשירניתניםוככן .עודני"אלוהים
מ.טשטשויחדיהודימרטיבוקורטוברומיתמיסטיקה

~בסיאצלשחשתההזדהותאותהאתחשואינךהשיר
וגיקרכס.

 .אתלדעתי.דתהמיצגמעטותדוגמאותלהביאבחרתי
 .שירהאחדכמקרהשלפנינו.כקובץהכתיבההלך

בעצמה.להתכונןהמטיבהמשהואירוניתשקולה
כמיסטיקההיהודיתהנקודהאתהתופסתשירהולמולה

שמפנהמצפוניתספרותיתתביעהוגםריאליתלא'
נעדרת.לאאליוטאלהפותח ·המשורר

ארתהתרבותיתיסודיתשאלהמעלהזואנתולוגיה
ט"רשלבליבותיהםחרותהאכןאםלהדגיש.חשוב

ממשיכיםהםמדועהיהןידי.תההויההאלההמשוררים
ם_גסי iרמפמיתיתהאמארצםרחוקבאנגליהלשבת.

אשריהודיתוכהיסטוריהבתרבותשירתםאתלמעשה
להתמודדקשה ?היומיומית'תרכותםאףלהיותיכולה

שהכותבכשעהוגורל .כשואהכביריםנושאיםעם
אשרכשפהוכותבאחרתלתרבותלמעשהמשתייך
דורמשההאנגלי.השירהכאוצרשירתואתירהימשא

שוניםפניםלפנינוהביאהקובץ'אתערךואףשתירגם
השיריםת.א .חיור.םוכןהיהודיות,הפניםלאותם

כירגשה Dהאתהנותנתקולחתלעבריתהאנגליים
 .כעברית.נכתבואכןאלה.שירים

מולדת",היאשפהם'"גכירדיוכראיוןפעםאמרזך.נתן
ושזירתאלהמשורריםשלמולדתםברורהלפיכך

כטישטוש .עזרהלאבכתיבתםיהודייםמוטיבים

- •אחרת.לתרבותש~רתםשלשייכותה

גינגולד.:.גלבועשלומיתשלסיפוריהונץס
האיפוק' .:העידוןכיןהמתוחהדמיוני 1 · 'הגבולקופניעלז,נתגדגדהואכאילונראה

לכיןהתיחכום,הרגישות;החסכנות, . .
אנטי-כמעיןהמתבטאהספרות~הדקדנס

-והעידוןהחסכנות ;לדלותהופךהאיפוק ;כתיבה
מפנילהישמרהמאמץ ;ומאולציםמלאכותייםהופכים

והאתגרשיעמרם,יוצרודרמטיותרגשיותעודף

הופךלהירמזהאמורורא_הקשללאינטליגנציה
 .ומעייפת.נסריחלהתחכמות

שביןהזההגבולקופניעלמתנדנדכולוהקובץכאמור, .
באותןנתברכוסיפוריםכמהכאשרלהחמצה,הקליעה .

וטעונהדקהאווירהכבוזקה,.רגשיותשלאיכויות
שקועיםאחריםסיפוריםזאתולעומתחודרת,תחושה

שורות~רתכתשלולתחושתהסטריליים,כפורמלין,
-מתים.-אלו
אתכיותרהחריפהבצורההמיציגיםהסיפוריםשני

ו"מהפאריס" ..."פאריסלדעתיהםהאנטי-נתיכה
 .הסיפוריםשלהבעייתיות ."-ולאלאהבתנוגעשה
נקודות.השלושעםלכותרותיהם,אפילוחודרתו.הלל

מגיעה "-ולא-לאהבתנו.נעשהב"מחוהמקפים.
 ~שישמעייפיםכל:-כךלפיתולים-הכותבתכמות,חתח
-עוסקיפרו.הס !להתחכםתפסיקידי' :עליהלצעוקחשק
- >צעירהלגערהמזדקןאמןין i:רגשי-תועלתניבקשר

עליולכתובלהתחילשמפחיד-,באנאלי "מרטיב(אכן'
חמישה-עשרבתוכהמאג;תזרגתרלרגיהא .מרחק,ליצוריכולתהככלעשתהוהסופרת ,)!ברצינות

הפועליםיהודיממוצאאנגלייםמשוררים-ל
זרירהמבטמנקודתחסתכל,לבאירוניה,השתמש

אלזיקהניכרתככתיבתםבאנגליה.היום .מצליחאינושהסיפורנראה'פר".-הסר.''שלומפוקחת .
היהודית.המורשת.ואלהיהודי""הגורל 'ל

"הסיכיליהורות..כרזאת.מראההשיריםכשמרת'עירןטכניקות :כטכניקותבשימושמאטיודיותרהיות
טכניקה .האירוניהסופרהתערבויותטכניקותהקיטוע.

קאיצי."גרועים", _"יהודים ,'_אלוהים'"שפתהעברית",
חגבועלהנצחיהסיפורהר"הר.:לדרגמאוטכניקה.
בנכר Iהיושביםיהודיםמשורריםעדן".בגןמאנג:,האבודהאבאחרחיפושהימים.ערלתוהבעד:והמזדקן

 :דילמהמעורריםיהודיהקשרכעליבנושאיםקים,רערס .גרפוהר-שליטה 'ע.ליהםשאיןשכרחר.חכאטלנטיס
באנגליהנחירהמתוךהגרים-משורריםיכוליםכיצדהמתוק,הפיתויעלרר.הסיפהרהר :אחריםלעולמות
 ?אמינהבצורההיהודיתבהריהלעסוקבישראלולאלגוףהמוענקיםהמלמלהובגדיהזהבעדייעלהמשכר,

בשואה'בשיריהםעוסקיםבקונץהמשתתפיםמןרביםתקתקת,'מהתמכרות.במיןחסדיואתחנותןוצעיררך
עמנואלשלשירו ·השאלה.אתמחדדשאךדבראלימה.

 ..ט.סל'אטענהמפנההקוץב'אתהפותחווינוף.ליט
עםצפיםבשרנו"שנתחיבשעהשהחרישעלאל-יוטמתהכס/קטעאו .) 34(עמ'האגדה.תחיהסיפור.הרהר

הרוצה"אשה :אחרלי'אינטלקט;א iמסכםאירוני~
אללמעשההיאזהבשירהפניההויסלה".במיהגללים

אתגנחעלנושאתהיאברירה.להאיןלעמדהלהגיע
כואבתעליה.נמנההשירכותבשגםית.האנגלהתרבותל
 .הכגסיהאלהמטבחמןחדורות.כללאורךהסדקינחצ

 .נאורהתרבותכמיצגאלירטשלההתעלמותלמשורר
 .אשהכלקודםהמשרדים.אלומהאוניברסיטאות

 1הכוכביםמעגלותאחרהתרטלסקופ/היאעינך"אבללפאראבולהלהיהפךהעתידיםנקודהקופונקציה.
שעמנואלבערד ...המוחלטהרועואת .טוב-טובלמא .מאד.הריונית~גולה,

התרבות ·אלהתגובהתביעתאתמרחיקליטווינוף .
 .בדרךהשואהבשאלת~בסידניהמשוררעוסקהאנגלית-וי.כיסשבראציונאליזציות.המתוקהאהבה.סיפור
 . .בעיניאמינהיותרהרבהשהיא-' .מתמיד"לניצולמילולי

בסרטצפייהעלמספר>הוא 12<עמ'לילי""בילוייר wבוהתחכמות 'חבמנותהרבה _והלאה,הלאהוכך
כמעט"תמונותהשראה.מאימי.מראותהמכילפנלניזולים,זקופים,_מאדהרחקהוסממניואינטלקטואליות

מקרוב~אנושהמצרלמתתועבת ~ rאושרשלאמיתיותכקוראת).אותי<לפחותומרגיזים
שחכנוכיעלמתרעמים /.לדמייןיכולנואכןהצחנהאתמעברוהנמצאיםסיפוריםבקובץישנםזאת,:לעומת

לשרוטיוכל;שלאכימהר'אבזאלאאינההתיל;שגדרסיפורים ..הגבולשלהאמנותי-האמךתיהחיובי'השני:-. .'
 ."עין~שוםדווקאהלב,אלומדבריםוזורמים-פשוטיםיותרהרבה
תמונהותביעהמפאתרסכקיוםשורות_יוצרותוהנהוהםמתוחכמיםופחותיומרנייםפחותשהםבגלל
מגיעיםהשיראותובסוףטראומטית.חויהשלצלולההפינג-"משחק .כמוסיפורים .אמיתיכישרוןמגלים
תמונתלמעשהנחשפתואזהביתהורעיתוהמשורר ·פלורה".אתישפוט ימ~,,במיטה""יחדפוגג"
 .הסוותה.לשאיןזויתית ?7יהא "המצבניתןשכמעטצבאיהווימתארפלורה"אתישפוט"מי

המכונית/.אתבמוסך~החנינושבנו,כשהבית"שם,חיילתעומדתבמרכזכאשרוריחותיו,במראותיולגעת
בא/אוטילפןמישהואםמגרמניה/העוזרתאתשאלנוהזהוהעדיןהקלהשרטוטומתוךואפורה,עלובהקטנה
עלינומדרגות:ברגועיםהתעוררו/.חילדיםאםוכמובןאלימות,ארוטיקה,-מגוונתכהרגשותקשתעולה

במיטתבחושך,יחדו/ועירומיםהתפשטנויח:דיחד,/קטןסיפורזהוקנאה.חרדה,תמימות,רמיסה,קיפוח,

אהבנו".הנישואים,ואשה,גברואשה,אשהיחסי ·אודותהרבה,כההמכיל
מעמדהחזיקהלאהצלולוידמןשקרנההאימהז'-כרוןטכניקתנמצאים.כולנושבתוכו ·החברתינגל.הג'ועל

גםמשכי-חההחדשההחייםשיגרתהבית.עדולואיותרהרבההיאודומיו-הזההסיפורשלהכתיבה .
בלבבות.לקנןמאדמהרחוזרתהשלדהאלה.נוראותמוחשלא"תמימה".אפילולומרניתןקולחת,פשוטה,

הואשלושהזיכרוןיודעהואליפותמנסהאינו~בסיךמזיעההיושבתסופרתשלמלאכותימאמץשוםכאן
להכעיס.עדטוחקצרעבורלרקוחומתאמצתשלההכתיבהשולחן·ליד

 ·אלטרסאלון

-ההריסות .מאחורי

 1961-1981-ים.רישי
1 . 

בסר-יעקב

בהוצאתאלהבימיםמופיע
פועלים''-;"ספרית.

 75 1982מרץ·מאי



פרטית~לה
טוחן ;רוקחךודו

ספרית ;אבנים

 1981 ,;פועלים

ה
טוחן"השיריםבאסופת-ביותרהבולטדבר

-ארס"ההצהרות.הריבויהוא "אבנים

אניאלאהשיראיןפעמים .שבופואטיות"
 ) 59 :(עמגדר""השירהואכזה .שירימאמ'ן

מקיםאתה /.השירמאחוריןך'בסיפהשירןצפונות"כל
גםוכך ."לעצמךגדרלאחרים/גדרמלים/שלחומה,

הארס-ההצהרותפעמים .) 20 '(עמשנה""עודהשיר

לאואם'שנוששיריםשלכפואנטותמופיעותפואטיות
מליםבקשו.ילאשיריך". ,כמו ,כשלעצמוהשירדווקא

3 '(עמ "הר"רואהבשיריפהפיות" עם"בשיראו ,) 2
פניםמצלמה/כהבזק.מאיר"הברק ) 66עמ''(עצמו"
 .,, ."לעדותשיעמדושירים 1זכרונותשנהיו
זו,אסופההמבקרוחומרוקלשהקוראאיפואטבעי

שלואמינותה'טיבהאתיבדוקיודעין'בלאאוביודעין .
וה"אניהכוונותהצהרתעםעימותהיריעלזושירה

או_במלושציטטתימהשירכך .כותבהשלמאמין".
אינוהשירשלעיקרורוקח : ,שלדעתלמדאתהגדר""

המוגדרתוהמשפטיםהמליםברקמתאומרהוויב'שיר,
למדאתהכן;כמו .השיר"מאחורי"שבספוראלא ,כשיר
וגדרלאחריםגדר :כפולהחומהאלאהשירשאין

 . ' . . .לעצמך
אלוקביעותעםמסכיםכקוראאני.אםחשובזהאין

הגדרותלהעמידיכולתי .שבהןאחרונה·העםובעיקר
נעשה_אלובאמירותהאםהיאהשאלהאך .לשיררבות
איןאולשיראותןויעשהלהןמעברשיעמידןמשהו
 ~יכולאנילהןדו~ותאואותןסתמיותקביעותאלאאלו

ספרותית.רצנזיהבכללמצוא
למצואמצפההייתיכזוהצהרהקרי~תאחוי ,יותרגרוע
השיראתמעמיד .אומרהווי ·.לעצמונאמןו.המשדראת
מציבעצמוהשיראתאותו,~אילושמאחוריוהספורעל

ולא .כגדר ,הקורא-שלנובמקדהלביןה-עולם,בינו
ה pו .רוקחשלד.-בשיריועיוןאחריהדבריםנראיםכך

יוצאבלינמעטהאסופהשירייבים.שמצהקושי
ואםלגדרשמעברלספורסימניםרואהאינני .מהכלל

וגםהשיגרתימגדריוצאיםהםאיןאותםרואהאני
השיר,הגדר,בכנותלהאמיןמצליחאינניבגרוע,אודה
ולאחרים.לעצמוח'רוק ,דמציבכביכולאותו
ושאצטט ,) 13 '(עמ "ו"תשכ"השירבבחינתדיגמאלדו

בירושליםאלול /.תשכ"ו :לאחורמונה"אני .בשלמות
מתוכחיםצופן~בשפתמדבריםאנו· /.-לחומותמחוץ
דרכים/~בניעלשמותינואת "ךןזן,ומיםצופן~בשפת

 .קוראיםאדנים/גזעיעלשתיקתנופתשגןחורתים
אתשיפסקקיומית/בפילוסופיההעוסקידידנו/למנחם
 ."ומחכיםהיום/בעיניניפסוקו

.המיוחד-ומה ?תשכ"ולמהתהיתיהשירגמרעם
מכךיותר .ו"לתשכומייחסמונההואאותםבאירועים_

אתרושמים 'צופןב~פתמתוכחיםאנו-האמירות

 . 'איתןלהסכיםנכוןשאניאמירותהלאה'וכןשמותינו
דוקאמהצמדתןמיוחד.מימושוםמקבלותאינן

וחודש'חשכהסוףכמובן(שהואבאלוללתשכ"ו,
.,e-(ה-קריאהאותיהתמיההמכליותראבל .הסליחרת

התכוונותאיזופה.שישמביןאני .(ברינקר)למנחם
או .אותהרואהאיניאבלציניותאואירוניחןמלאת

ניסהשהמשוררזהאושבשירהקיומיהעצביותרנכון

עדמשכנעאינוכ:ןכל .אותימשכנעאינו ,לשוות '
 .בקוראוזלזולביוהרהרוקח .בדמלחשודנרתעשאינני

מהשכל-אמונהעדעצמיתהחש:פהשלזוותכונה '

שירהינדכשירהקוראלפניומביאמגדירשהמשורר
כמהרקואמנההאסופהמשירירביםעלעצמהכופה
מקוריוזיותרבומוצאשאינישיר ) 12(עמ'"מתי" '.מהם

או ) 26(עמ'"בני"קצרות.בשורותנכתבמהשמשום

 .) 68(עמ'בפריז"צלאן"עםהשירים
בשיריורוקח .שלךזואמונהיותרנכוןאוזואמינותאי

בשירקיצוניניטורילידבאהידועלשנכתבמהובכל
כולה.האסופהשלשמהנקבעשמושעלאבנים""טוחן
בנכי 1בקסטלטוחן 1רמוןבמצפההאבנים"טוחן
אתעושהמיגריל~אכןמישמיר/אבןכאןמייושע/

 ) 31 '(עמבטנטורה 1pאבניטוחן,מיקלעןאבןהשירן .

המשוררשלמילותיובזכרוניעלוהשירשלבסופו
איעלבושהאףדע.",יואינידיוקליתריודע.אינני".

הצליחלאהשירפשוט,כקורא.חשתילאזוידיעה

זו.אמירה

וצבישלום

~ךן_ע_אינויופיין

ו
"הספר ;זקס ·אריה

הוצי ;הורדו"

 ; 1981דביר;
עמ'. 52

/ 

,:;_· - 11 
~ 

 'הופיע:
 .ריכוזמאתקלסימחזה-יהצעירדוד
 ;וינקלר .מ :מגרr,נניתתרגם .הופמןבר

 .בייןאלכס 'דר :מבוא'

 .השניפאולוסיוחנןהאפיפיורמשירי.
גאלבסקי. :ס 'דר :מפולניתתרגם
את'משיריםמבחר. _,בפניםאותם
 :ותרגם _ערן .באנגליהיהודייםדרים.משו
 .דוןמשה

הלל, 'פרופמאתמבוא- .צעירהשירה
 .ברזל.,

 , .לוזצביפרופ'מאת-שירמשוואות
מחקר,~הבימה"' fהלאומהתיאטרון

 .לויעמנואtודר'מאת

שאאמיןלגרום.הצליחלאמכךויותראותי.לגרות
 .לומציקותבאמתאלוששאלות

אותt:גמשוויםכשאנו._יותרבולטהשיריםשלידםקוצר
כךהמשורו.מביאאותןהציטטותאוהאיזכוריםעם

רביעלמרוזיןישראלר'דברי "כמוטומובאים 42 'כעמ
טמוןהביתלרצפתשמתחתידעשאילומקרליןרון_אה

כדיבאצבעותיולחפורמסוגלהיההואאמתשלקב,

חשקנית,אכזרית,-נשארתלעולםאחכההאמת"קבשלהציורשהרי .ויפהמהימןתיאורלגלותו.
לאילת,הדרךבשולי-;מתחלפת,מזדקנת .ובמידהמשמעותירבהינד "הביתלרצפתמתחת

כולו,בעולםאריאנה,בקפה ,רידינגברחבתי.משנהולאבעל-ביתכלשלנפשומשאתהואמסוימת
אלגוף-סתמיגבר ,אנונימיתאשה-רקלא;,רוקחשלבשירתוואילוהבית.הואומהאיזה
אריהשלבשיריוכן :להרוסמחלחלשבתוכוומהגוף'שאינו-הזכרון""רצפתכמוצירוףמוצאיםשאנו

- .האהבהלטראגדייתלשוכיתפארודיההעושיםזקס,לקבועניסיוןגtנאלאובמעוףבמקוריות,מצטיין
להגיד /.געגועלהגיד 1 :אורבשנותנמדדת/לא"פרידהאתמגלמיםעצמםעלם:העורג"הדבריםכמואמיתות'

להיותגורל./להגידאהבה./להגידלבלהגידדם ,,מסובכת, ·אמירה .. "שואבתאבןשלהמשיכ-הנח
והפרידותהמקוותשהפגישות 'להגיד ,, .בפורטוגל .לטיבהלרדתמצליח .שאיננימאדומורכבת

המתחלפותאהובותיועםהאחדהרובד(שלהקשוה-בלירואהאני"רוקח .ד'שלבלשונולסכםאלאנותךלא
אי-אפשר. .ומלאנכוליהעצבמשרותהשירים')לבקרי'המליםאת .כתנהבשדותהכנימה/אתמשקפת

דימוייםשללבאמצעותמושגהאנטי-סנטימנטאליזםנושקשלההפר~יתהמלה .יהרה"בשיריהתות;נות
האהבות-אתלהנציחזקס;בחרבהם .אנטי-רומנטייםוטובציטחדשעולםממנהונבנהלה 'ומעטרהקב"ה
אלדווקא 1בווריאציההפנתהגרום"עכוז-האהובותנאמרהלאמוולוז'יןחייםמרברוקח ..דשלהיפה
אוחטא/לערדפתחהצרוףובקול /,העומד .החזקהאור .אתהבהםבשיריםשאף _הואשקורהומה .זוופה pבא

עשויהכאשרגם ,, .מרטאציהעוד .נריקאםלפחות,בשירכמוומיוחדתייחודיתפר~יתיותרלאמירהמצפה
דםשלמזעזעתתמונהמהשירים.חלקמתוך·להשתמע-מוצאאינךאמתבעיות'הסתםמןהמעלה"לבדי"

האמפאתיה-מודחקתהניכור, .מושג ,ודמעותיזע...,.. •

פאתטיוהדגשקליל.,חרזניניסוחעל-ידיהמרגשת
מכחיל.מוריד.אליה,/הפולשו_בשרעקר" _,מוגזם
 ' ".המיטהבעדיתלבןסם-מותשופע/ ,מבחיל
אתלקלוטדיאלה,שיריםשללאופייםהסברכמקדם

מיני.ושאריקינטון"נרקיס,-ההיתוליותכותרות~הם
הצרותעםאחדכל"תראה, ,בטן",רקלא"רקדתבצל",
ה.אורשלגורלהאתבבוטותהמציג "אכזרישיר'"ישלו"

כפיהגיבנתגורלאתמזכירזושל'גורלה .המשותקת
סוגרתהספראת(בסיפור).לדיןחנוךעל-י;ילהשיועד
יסודותלארבעתמערכות;נארבעמקצביהפרוזה

 .זהלפרקשקדמר_השיריםרוחאתשתופסמיהעולם.
אתאררלירסמרקוםשלהגדרתואופילצפות.למהיודע

אינו .הפרק)בשערמצוטטהוא wגכפיהעולםמבנה .
ם,הערלבמבכהזקסשלעיסוקולאופיאנטיתיזהאלא

אצל .רנןמקדמתהידועההפילוסופיתהקביעהעל-פי
- .ממשחינהשההגותכשם·הגוr:ינדיההממש'זקס.
לבןייןבקבוקבתוךזורמיםהמיםניירות,שורפת:ךאש

כליהיכרהאדירשתן'סת_עמרמבחנהבתוך .לחילופיךאר
קב;םהיאוהאדמההזקן,שלהאחרונה'לנשימתוקיבול

מזוהים.בלתיוחרקיםמתגלגלותאבניםשלהנצחי .
שתיחלקים.שניהספר,_שלבתכולתואבחן_לצריך

-רציניים.בנושאיםזgה w ~עיסוקל wאיכות-איכויות
באררעיםמשתטה-א, .שוטהקועיסשלהואיכות

על-מנתלהיעשותחייבת .לדעתי .ההבחנהשטותיים.
וה'לא-רציכיים'הקליליםבשיריוראשלהקלכמהרשלא
 • .זקס.אריהשל

לויטענת

בעיימקרגל_
י'גלקרטון~צרבי

אריזהי.ןמיכל'

 · 6S ;ת.דלוד~
 QS4-·Z8666 .ל.ט
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לחברהקורהמשהו_
-המערבית

••• אשה;שעשאני • •

 . 1981 ;כתר 1הוצ

ת
תשענשים,תשעשלסיפוריםשעה

על-ידישנבחרו .ארצות,מתשע ,סופרות
איןספרותיתמבחינה :ספריםהוצאותתשע

מקבציםלרעהאולטובה.שונההקובץ
שפה,ארץ,r:רקופה,שלכותרתתחתשכונסואחרים
ופחות,יוrךרמשובחיםסיפוריםהזהבקובץיש .נושא

ישאולםופחות.יותר.מרגשיםופחות,יותרמענינים
 .העובדה.לאורדווקאהבולטיי-חודהזהלקובץ

דווקאולאו ;אחדסופרעל-ידינכתבולאשהסיפורים
ביתידי~עלנבחרוא"דווקולאו ;_אחדעורךעל-ידיכערכו
אלאאחתבארץנכתבודווקא.ולאו ;אחדהוצאה

שבדיה, ,ארה"בישראל,ספרד,צרפת,הולנד,באנגליה,
והמרחקהמגווןבגללדווקאובכן .ואיטליהגרמניה

מעניין ,חללוהארצותביןהקייםוהתרבותיהגיאוגרפי
ובאווירהבנושאים,המפתיעיון ?7הדאתלזהות

מהם.הנושבת

מןהנושבת"רוח"אותהאודותתמונהלתתמנתעל
נושאיםכמההמקיינת_טבלהלהלן.נעגנההסיפורים'

משמעותו +(סימן :הסיפוריםבתשעתמרכזייםותכנים
 .בכותרתהנקובמסראונושאמופיעאמנםשבסיפור
אינםאלהשנכשאיםמשמעו-סימןחוסר ;הטבלה

 .מנו)'מנעדריםשהםאולסיפור.כללרל~נטיים
אגב,כעניך ,אחדבסיפורשרקהעובדהמשמעותמה

כישלון'לעומתאשה,לגברביןמוצלחלקשרעדיםאנו
משמעותמה ?הסיפוריםבשאראיבה, Iתסכולאכזבה,

בקשריםמתמקדיםהסיפוריםשמרביתהעובדה

משיכהידידותשלצורההלובשים ,נשיםביןעמוקים
 f , ?אהבהאו

קורה"ש"משהולהרגישגורמתהראשונההמחשבה-
באמצעותהנפרשתהתמונהזוהי~םהמערבית.לחברה

לפחותשגבתנויבשותמשלושארצותמתשעסיפו:וים
אמנםאשהגברהזוגשיחסייתכןהאם ?שפותבשבע

 ?_הנשיתהמבטבנקודתשמדוברככלהרגל,אתפשטו
שסופריםכיוון :אחרתהשערהלהעלותניתןואולי

עולמם .אודותסיפוריהם-אתכללבדרךכותבים
רפרת, pהשלמצבהזהואולילהם,הקרופיםוהעולמות

לממשהנאבקאדםאלארגילה,אשהדווקאלאושהנה
 ·הזוגי.גן-העדןעלויתוריד.במהלפעמיםיצירתיותו,את

כללבדרך-לכתובשנדחףמי,אחר,מכיווןואולי
מרובנובעיםאינם .פנימיותו-בעליושפעלוהכוחות

אתיעה pמשאיננהזוגהבןעםנחתשרווהזואולי ?נחת
האפויהאווזעלטורחתאלאספרותיתבכתיבהעצמה
 ?התפוחיםועוגת
סיפוריםשדווקאיתכן :נוספתהשער:כלהעלותוניתן
בספרות·ואשהר_גבשנושאכיווןלקובץ'נבחרואלה
גברים!),כלל(בדרךקודמיהןיידעללמיצויהגיע
עלום,נושאבבחינתארו·נשנשים.ביןהקשריםואילו
והואבו,חרשולאעדייןשסופריםבורשדה :רענן

 ?יותררבותובחירהתמרוןאפשרויותמעניק
איןשנז~:ים 1מרענקובץזהומקרה,בכל .לדעתקשה
 'שאיפותיהןעםבתוכו,עצמןאתתמצאנהספור

 .ופחדיהןלבןאומץ ·,אכזבותיהןתשוקותיהן'
הלב,יאתמושכיםלקריאה,ימים'נעהסיפוריםמרבית

פשטותוחכמה,נועםבושישמ.ספרטוביותרומה

 • ?טובהוכתיבה
ויזלט;ראל·רזיורדה

רשומון·

ו
עונגפורת;אלישע
ספריתשבת;

 ; 1981 ;הפועלים
עמ'. 108

עלהתמקדותאוגרושיךאץר

, . , -

פרידה

זוגמכן

נשיםי Qיח

כהכרח(לא
לסביות

אפשראשד

 )כגם

 +הולנד
 +צרפת

ארה"ב

 +ה,שב;י
גרמניה 1

 +ספרד
ישראל
 +איטליה
 +אנגליה

+ 
+ 
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+ 
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 .הגשמהאישהכישלון

מוצלחתכלפיהיחסים
 ·קשרשלהגברכין

גברכיןאשה·

לאשהלגבר

+ + 
+-+ 
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+ + 

+ 
+ + + 
+-
+ + 
+ + 

בשכיחותמופךעיםקריירה,ה,·זקנהתאבדות,אמהות,הורות, .כמונושאים :הערה

 .התייחסותלכלז~ולאכךומשוםחשובהובלתיקטנה

ז
"דן"קואופרטיב

אבר'?ברך·

וקור~י,גשתתפי
 ', 77 ·,'עתרן·

 ·-החרות .לחג

לנ~מי'יאירביןחטופהושיית-אהביםפ
ז;;ולהמיקרוסקופיתינו vדרךכמו·מוגדלת

 , .סופר-מתעד
אמנותואתהמקריבדרומי,קיבוץחבריאיר,

האידיאליםמזבחעל;בכינור),(הנגינההצרופה
מערבי'"השבתבאחדמגיע ;(חלוציות)הארציים';

במוקדמראש,שנקבעתכנוןפיעל .נ~מישללקיבוצה
 ·שהותובזמןכאמן-אורח.יאירשלהופעתו-הניקנו
 Xביןהתעניינותומרקךמתפצלהזר,במקוםהקצך

על;הלו,שהוקצתהמיטת-הלינהלביןהאהובכינורו
 .היפהנעמישל-,צדיהאתכובשהוא

למעשיהעילהחינההתענוגות,ממיטתהמהירהמנוסתו
 ,. , .הסופר-המתעדשלהבילוש

שלואיכותוויחודוייiדוד.שוםכראיןהעלליה,שלד
בגישתואולינעוציםהרטרוספקטיביההנצחהמעשה

פרשיות .- .שקרוימהאל Iהמתעדשלהעקרונית
 .בחיינווצות.ונפנדושות

האהבהמקרהשלהשיגרתיהאירועאתהבוחנתעינו
אתלתפוסהמכוונת ;מצלמה.עדשת-מזכירההחולפת,
אלא .בהיסחהחולפיםברגעי-החייםהאפלותהפינות
מציאותרבדיתופסתהמצלמה,השעדש.שבעוד
-מלים,שלרצףעל-ידיהמתארהסופרמ-וגבלאחדים,
התיאור.מושאיאתמפצלותטבעןמעצםאשר
בטכניקתהסופר-המתעדבחרכך,משום ·אולי
אחדותזוויות-בחינהלהדגישרת'המאפש ,ומרןהרש

שנמוגהלאחרהמשוחזרתהמצבבתמונתהקשורות
הבדליהרג~תמתאפשרתעל-ידי-כך .הזמןברצף

המת-מציאותשלהאידאה(מימושטיבות.הפרספק

מתמשךבאופןוקיומההתרחשותה,ברגעיפוררת

 .העדיםשלאישיותםוגווניהסובייקטים),שלבתודעתם
 "המרכזייםמיוצריההיומהםשניים·האחת.לסיטואציה

- ..ונעמייאיר-
הווידהאהעדויות,מ-תוךסימולטניבאורחשמבעבעמה

 .הקיבוץ
סדיניהםבציציותהנאחזתהחברה,שלהרכילאיתעינה

בפעולתהומוצגהמובלטתפרטיה,שלהמלוכלכים
 .הקיבוציבמדגםהממשית .

טרייםעקבותהותיר?למה .יאירשלהמגבתנעלמהלאן
שאלות ?לושהוקצתההאירוח.דירתשלפניבמשטח
שאיפתם .עצמםכחטטניםגינוילראויותאלהחטטניות
 . ~בתקוותםמקורהזולתם,לגינוי 'האחרוניםשלהכמוסה

גסההיאהתבוננותם .שבתוכםפגמיםאי-אילועללכפר
 _לע-פימתבצעת';ידוניהםאתשפיטתם .ופוגעת

 .מעוות-יםמוסרייםקריטריונים
עלאחתלאגוברת ,הסיטואטיביתהבנאליותבעיית
 .הרשומוניתהכתיבהב~כניקתלגלותשניתןהעניין
תחושותיהן'אתהמספרותהדמויוממשחושפותיותר

הפרשייהשלהחיצוניים'מהלכיה-עלהןמנ-ןידות
שלמאולתריםתיכנוניםבעיניים,קריצות .המשותפת
הםהריעצמה,ההגשמהומגעיאירוטיתהגשמה

לשאלותהתשובות ..ומוכריםברוריםהיותרמהיסודות
מה-הסיפורבראשיתכברהמועלותהקארדינא-ליות

המקרי.;הזיווגבליליאיר-שלבחדר-המיטותהתרחש
-השחרהפצעיבטרםעודנפשו~לנסולמה 'גורלי

מתקבלתונעמייאירשלהתנהגותם .דייןמתגוונותאינן
למיניהםמרוכסנים'ב'זיוניםדיון-·בתחומ;כצפויה
ג'ונג).קה_ארי '----גבהים"("פחד

הארס-'תפיסתואתהסיפורמתוך·להבליטד_מא.ז'מעניי
המובלעתהמחבר-המתעד-דשומוניסט,שלפואטית
ניתןאחתלא .מעשיועלהגיבורים-עדיםבתגובות
- .המחברשלעצמיתגאירוניה 'זןתגובהלפרש
כךמיפות.ראחדותאוטגטיות,יוצרהעדויותריכוזועוד'

התיעודשלהסיוםמשלביבאחדהנשאלתשהשאלה
 .רלוונטיתחינה.י".בדואואמיתיהואהסיפור"האם-

וכילאישלמעניינםחינהזה,ממיןלשאל;ךתשובה
 • .הספרות

לויטענת

דד . 1982י.מרץ·מא



ומה.כשללאדיבוך_

ו
השיבהמ\נדי;יוסף
מקום;לשום
 ; 21פרוזהספרית

 ..עמ' 142 ;שנהבלי
שאצהדומה .נעימהאינההראשונהפגישהה

פנויהשעתואיןכיעדלשונולמוכרילו
כושלנמצאהואוכךכראויפסוקיולעצבי

הספרות,דרישוiדמצדרק .לא_תכופות
שפת-הלכותמצדגםאלא ·תהיינה,אשראלותהיינה

לוסמוך-סמוךהמחברעומדכאילוהקוראחשעבר.
חמלה.וללאהפוגהללאמא,דמקרובבפניוונושף,

 .כמו ·;אליך'מדברוהואלמדיקצרהמוכרי:שלנשימתו
לוחשובמטiריד.בחפזוןקרואק,שלמקומיגלגולאידה
חשובלא-דברואתלו~רשיספיק'הסתם,מןיותר,
אםלקורא,להנעיםמאשר 'בונשימתועודכל-כיצד
דאגהשלבדרךואםעניינולפימסודרד:בורשלבדרך

למוכרילואיכפת ·שלאדומני .בחויותיו"הקוראלשיתוף
כאמור,שכן, .מספרויחנולאקוראיואםוכללכלל

נעים.ו rאהספרוגםנעימהאינהשרנה·הראהפגישה

 .בלבדבסגנוןהנעוץעניך.זהואין
 ..הישראליםלכם : t(חו
עצמיאתרואה ..לאאני ..לי_סלח :אני

הגיעשכמקרחרומנימהגראני .כישראלי
 . . ·. 16בגיללאסיה

ריאליzים_הטריטוהבוחנים.על-פיאפילווהספר:
הריהו.העולם,שלהחופיםמשטרות .עלהמקובלים.

עברי.סופרשלידיו .מעשה
טר~תושכדעלהקולאיבראזאת,-כלאףועלזאתרעם
המשונותבהתרוצצויותיומוכריאחריוירוץיתמידאם

סוגייהישתל-אביב-פארי:ס-ברקארשט.שלבמשולש
ומחשבה.·לשרןביןליחסבנרגעשעמרםעדהידועה
בוחןלךשאיןגורסיםב:ללם,הספרותוחכמיוחכמים,

כיהביטויעגוםאםל:ן,בביטויה.אלאלמחשבהזיהוי
 ,בקראירעתה,המחשבה.גםפגומהנמצאתובוממנואד
מהרהרעצמיאתאנימוצא'שבוהעילגכלעלמוכריאת
יוצאיםיששמאותוהההחכמיםשלהזאתההלכהאחר
נושף 'מוכריכאשרלי'נדמהכך.'שכן~שקבעוהכללמן

למגע-קרוב-לא-רקלאאנינתרןלפחות,לעתיםבפני,
אפילוראשונית,חוריהמול .לעמידהגםאלאנעים-

מסננתבאותה.לעבורזכתה .שלאפרימיטיררית,
בכלל'הדבראפשראםתר:גות.בלעדיהשאיןהמשמעת

 .הבלתי-'מרצרןהביטויאלמתקרבמוכריאדכי
 ...איטליהמעלחולפיםשאנומודיעהטייס '

לאמה .עליהאהובהאיטליהאיטליה, •חו
ביןטובותשניםכמהלחיותכדינותןחייתי

לשיר ,·אתםלצחוק ,ד:לא,::החביביםחאנש;ם
כפתאימה .גטי,tכפולאכולאופרחשלאריות

המאבקערבים,_ח·ליאיכפתמהחיחו;ים.לי
תקווה,ן:דסרכךכלמשעמם,כךכלביניהם

 •בהמיתוחלת,חסר •סורדי i:אמטומטם,
זה,מכללהיתנקעליגועל.מעור:רטיפשי,
ולתתחעינים-אתלעצוםמזח,לצאת

לתתמעצורים,ללאלח,לזרוםלמחשבה
ללאבחופשיות,לזרוםשבמוחילמראות

 .אתעצמתיהנכונה.הסודיתבזרימהבקרח,.
צצהנאפולי ...מרצדיםהמראותוכעתעיינ
רומא,רחובותהשישי,חציחנהעיני.לגנד

 •הכרמלחדיזרעאל; ?iעמאמסטרדם,תעלות
של.שטרטראנסילבניה,האניחחיפה,נמל
מרצדס,חנהאץר·ישראליות.ל~רותחמש

שתפיה .עלשנשקתי •מטאנג'ירהנערה
 .חברוןמאחוריבסלמח

של ·"אפולרגטיק;ןהקטעאת'אטול .במיטבומוגדי
המשוררשחלםחלוםבאידהשראשיתואלכוהול"

 :לשונהוכךעצמיתבחשיפהוסופוזp,ליהאנגלי
ממניי~שארואםכיוצרערכימהמושגליאין
מליוןבעודאבל .מגלומןשאנינניח .זכר
 .בכללקיימתשחיתהיזכורמישנה

 .כאבאתלחושהקרקע,עלליפול ... ?אנושות
עדייןשליהקרבהזמן.הגיעלאעודהחבטה.

 . . .) 104(עמ'-גנמר.לא

ישמחשבהשלילדותיותואםכאן.ישגלומניה.מאם
גםכןל_רעכאן.ישר;ירירלירתטריותגםהריכאן'
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שייךגםשייךמוכריזהובמרבן .כאןישאוטנטיות

כתבערדעמוסמשתמש.הואבלשונהאשרלספרות
אתהאופפתהסגוליתאי-הבהירותעלמאלפיםדברים
יחידפסיפס ·ובאות,בעבריתהכתיבהמלאכתעצם

החלמזה'זהושוניםמשוניםשמרכיביוומיוחד
המולדתמודעותדרך ;הישןהישובבשרשירת

הדר-שורשיותרעדתש"חדורשלהמופגנת-המודעת
המושגמן 'אידיאולוגיהלהםשעשוסופרים.אות-םשל

הכותבהפלי--טהררמנילמוכרי,גםמקרםמתייחדהדה,
דריםנרפיםעלבכפו,עווללארעלבלית-ברירה J.,עברית

 . 'פה.שלוזרותוועל
מוצאהוא:כיצדמתארהוא .מוכרישלזרותוהיאה:ןך

איןכאילומעורב-לא.;מעררב,הפגנה, .באידועצמו

מתוךאלאלובאההדההעםבעסקיהמצוייהמעורבותו
העולםבתרבויות .כולו.ל,:עסקעקרונית-כללית.התנגדות
-שדרהנטול-השורשיםהקוסמופוליטשלדמותומרכות

אנויודעיםלפחותפינסקרומאדציתאשייכותכ'ללו
ייהודהעלבימינווהשמחיםהיהודילשדמותושדוהי

עללשמוחחייביםודאיהמדינהישראל·של'המחודש
שבמוכרי.היהודיעלהאסיאתיתהישראליותגברהשלא
 :אפרילש.לחרדשלוהאישי"_ה"הורוסקופודהר

חסידיםחכמים,תלמידיאדמו';רים,רבנים,
אינםגמוריםשצדיקיםבתשובה, . Qוחוזרי

דתית,ספרות ..במחיצתםלעמודיכולים
מפוצצת.גולגולתבראש.מt;כמרתורנית.
הטבות.לאומנות.לאומיות:ותודעותתכנים

מולדת.אהבת ..שמנותכורות wמ .מילגו.ת
עזרהתג~ולים.קופתבקבך.קבועלחיות

אלילסביברוקריםכחונהפרחיסוציאלינך.
בירושלים.שניםשלושעירוםתלךאל .כנעני

אצלתפוזבצבעיר"-"בגחליפתילדקנח .
אכול ;סנטר"ף'ב"דיזנגואיב"אבד"אדם

השקע ;מיניסטרו"ארוחת·צחרייפ'דכ"לונדון
יותרשלהםהבגין ;בבנק"הפועליםכספך
 ?Uשימצ.יופחחרא-לאומיבנקמבנייןיפה

 .) 107(עמ'מקאראר~.איטלקי
כלחרףומוכרי,כאןהיהודיםשליהודיתמדינה

שכדומתו.אשדוואיןזומדינהשל.סופרההנומחאותיו,
 • ,- . ~היא

ויילרגרשון
 \_.י'

האתנח .בומרובה

ה;כתר?-על

ו
פעמיים'נולדאדם

- •, . ;חפץלמנחם
 ;פועליםספריית
תשמ"א.

אתלקיים.חפץמנחםשלספרואלאתיב
הבא/יבראבהילות"ללא :חר·בפתשביקש

המביןיטרללו./וילךמידתולפיימדדם .
("אדםרבבה"מיניאלף,יני.מעימד.וישא

שהינו,כפילקפלויכולאיניאך ,) 7עמ' ,".פעמייםנולד
(עמ'כקבצן"עומד"אניבשיר-ככותב,אורבדים'ללא

וחרפותברזמתווה 1ש;ךנניכפילקבלניחייב"אתה : ) 8
אתהתריסים./בבעליומהתללועגהשער/כפרתעל

 ".חרבהאוחסדדיןללאדברים/ללאלקבלניחייב
ילידחיכו ,·ס.פררשלהאחוריבדש.,.מצ~ייןכךהמשורר,

 48-בןאדםשלהראשוןספררלפנינו-:-היינו , 1933
עםבשניתנולדעצמו,עלמעידשהואכפיאשר,שנים,

צעדיוורחשצבעיו/והעליםהגזעים"פתאום :כתיבתו
ומעמידקםהואכךשלו./ומאפורמאבלוממעשיר/

 .בכיגורכילומר,ניתן ) 7עמ'נולד", םד~;'(חייו".ספר
חייתהיפה .עליואףבציבורהמקובלתלמחשבה
דבגי-לפנינו ~שכן .דברי-השיר-בפירסרםהשהייה

ובריתמוסבדימוייהםבשפתם,ד-מארמגובשים-שיר

 ..שלהםהפכ~מי
השיר.שפתל f ·תחילהאתעכבהדברים,ביסוסלשם·

 'משוררעל-ידיהנראה,כפישכנתכה,שירהלפנינו
היטבזt;יימרשוהעושההמjןרררת,אלמאודהמקורב

כךהמקרא.הדנמצאשירבסלכמעטבשפת-הקודש.
בשירישעיה,הנביאמדברי(שיבץו"מכורח" .למשל

מאיוב,(שיבץואחזה""מבשריאר ,) 8עמ'עומד","אני
"אני(ישעיה, ",מתלהמים~גלים ,) 17עמ'לדמתי","לא

מפוכחמבוקר,בשימושישרער.ד.· ') 23עמ' ,"טיג;::מ

השפהשלהחייאהמשרםבלשרן-רדשדךן,.זהוקפדן
סלנג,בניבי-ניבים,שימושכספרתמצאלאהעברית.
ומפרהזהירמעודן.שימושאםכי.לשונית, .התפרעות
משורשיםחדשותז;נליםגזירתך-תרל~תיםבשפה,
-ובכללבאפלה".קרתק"שערןלמשךכךקיימים.
זנחורטובים·רביםאשרבז;נליםשימושכאן~כעשה

"צחי-צמא",ארכ"שפי"ז;נליםהסלנג.לטובתמשכבר
השירשפתכיברורותבואתו".ר"כרחרברק~""הד

העבריהמילוןאלהרבהלגשת ,הנאמןהקורא~תתחייב
ומרתקת,עכגiר_מפגישהזרתה:יהאךספר-הספרים.ואל

 'פחות.לאמענייןשירבאמצעות .
וחרפותבוז"ונתווהשלעמדהמתוךכותבחפץמכחם

יאושמתוך ,) 8עמ'עומד",("אניהשער"כפרת.על
הארסשלהווייתוראייתומתוךהאפשרבמידת 'מתאפק
פההעפר.אלסלולהשדרכהחולפת,ארעית, .כהוויה

עלכרומזותלהתפרשהעש~י;תשוררתמבצבצותרשם
 :למשלכך .המשוררשל;~משפחתואבדןמקרה

איתןאניהיום / ..הנשמרת:גילגרל'ב"התאמיכי
ערד ~ ...בהשאלהניתןהכל ·חולףהכל ...התאמיכי?/

וכן ,) 9עמ'גחליליות",("ראי ,, / ...ליחכיאשובשרב
נוןי ·לבעלתחמדת"שיר :שירואתמככההואברהאופן

עזרושם~ש .), 1-5עמ' '("המגילרת",מכבר"שהסתלקה
היקרה,המתהעםהמאחדכגורםלמרות,ציפיהשל

בר ,) 30(עמ'רעיה"לי"פתחיבשירלמשלהמבוטאת
יודעתאתתימן~חדרירעיהלי"פיתחי :כותבהוא .

אי·בים."אבה-במפרשימורטקשה/צפרןדוחכמה/
תוךהמי-יודע-כמהבפעםאיוב,אצל'ללכתשלאאפשר

 :ההואהמיוסרהאישאצלשם,ולקרואהשירים,את-קרי
עםחלפו 1ראר-טרבהלא.ברחו :ץר~מיניקלו"וימי

כן,כמראי-אפשר, .)'רכט'פרק(איוב,א~ה"ארניות

שלמאופקת,לה~רתהמשתדלתתוגתו'-מגודללהתעלם
מג~ייסיחידאדם"צבא :עצמועלהכותבהזה,המשורר

בראשבציינו ,) 32עמ'אים",·הבלר("צבאמרות"עת
עלי-לאנושצבא"הלא-מאיוב,המובאהאתהשיר /

לעמלהמגףייסהמדברהוא, .)'א ·,'זפרק(איוב,אץר"
צערי/אשא"ה :רטוריתעצמואתשואלאףמורת,עד

כאספות/שהדרכיםלמקרם /?אדםאיןלגבעותמעבר
-תמוכהאתלעצמו.ומצייר ,"?אחדבךכבאחת/בדרך

צערי",("האשאבית-העלמיןאלבדרךההלוויה,
 , .) 29עמ'

המשורר,שלהיחידהכחמתוהיאהשירמלאכתכינראה
חז;נלהשללריקרתהלארעיותה,מודעותתוךכיאם

מולהתקווה,:אבדןמולהחלומות,ניפץומולהכתובה
"מאבלוחייר~ספרומעמידקםהמדברגח..והתרהמרות

למעשה,כשהוא, ,) 7עמ'נולד",("אדםשלו"ומאפור ,
וגלוי-ראש,גאכקבצן ·עומדכשהוא'בעצמו,אפרכבר/

האלאתואוליהשער,כפרתאתמרהזורקבלבהמגדף
כברליבוובהמוןשתבוגתוהוא,חייו.המראשרהנורא,

הכ~עכיםאליליולאש.רה,למולךאפילולסגודפכה
 .ררת,_"למהמרהואפרכהכברליבובמרואשרהקרמרכים,

 .) 17עמ'למדתי",("לאהסכלים"לדרך
בכיירנואשתאחיזהאיזוהיאעבורוהשירמלאכת

קריאו.תבכיירלהניחהמבקשלאט,כידוןשלובציפורן,
 ~יד/להןערשות"איכןהאבודותיששכרתיויודעהוא ;כ

 , ,) 18עמ'האבודות",("השכיםכתרבת"ארסקילהמגל
 .הנעצראקראי/"הלךהיכרהכותרחייושבזמןהוא,

 ) 24עמ'הרחשים",("כלהדרך"מעיקוליבאחדומאזין

 z~מעכימאזין.ה,אלהםהדבריםמןלהקליט,רוצה
הוארוצהסתםלא .לעדשזוכרמישמקליטימיאין

 /-להקליט.
רבה,בעדינותמלאכתוהעושהכמקליטןמתגלההוא
הנהרrור. pראפיופיוכל,עליקרם,שלרד .Qהלחישתתוך

 ,כמוגיםנו!;(יםהארוכה, tהאבקבדרךמחמרכינור"קול
עפרבדרך"יוצאאו ,) 16עמ'("מבטך",.בשרב"

לופת",("לילה ;ניכור'כצידיאילנותהמושכתכברשה/
בתוגה,ערשההואמלאכת-שירושאתומשרם .) 37עמ'

עצמו,הפנימיחמרותמתוךלמרות,הציפייהמתוך
שורותהקוראים, .לכר,לכתובהזההמשורריכוללדעתו,
כדפלסתרןאותררעשושירי/את"ט-ור :הבאותכאלה
באורצעוד ... 1יכירכילאואישאור/בטרםאמרתאולי
בשירילראותמהמתים/יצאתיכאילוהקרה/ש_השמ

 .) 31עמ'שירי",את("טלו ,האחרון"
של,:רבז;נלרתירעצמו,לכותבלהזכיררקליבותרלבסרף-

בהיכרמת,.,שפיללכתכעליונים/ארכהלנר"ניתכהכי

I 
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 ,) 10עמ'ידי",("כפרתעיניים"צימת·בעהמראות/

לאטללכתשמשמיים,הארכהזר, ,ארכתוכ;ולקרות
לפי-כוחוממושכתתהיההמראות,בהינומתובשלווה

-, o;nבאשדפידרת,להניבממשיכהתהאיכולתו.ולפי
פידרת-שידשהםנאמדרבה,באהדהאבלמשהר,תואם

 •בשל~.

שיינפלדאילן

שנאהאהבה

שנאהאהבה

ו
 .הורביץ;מרדגי
למריםשירים
זמורה ;האחרת

 . 1981מדו~;ביתן
 .ש!1סד,כרתכיםודאיתיאומדיםמעתיש

למדים"שיד:םהרדביץמרדכישלשידיר
ארכשים,כלפישנאהדוריהאחדת"

אתהממלאההאשהדמותכלפילפחות ,
אהבהכשידילינראיםהרדביץשלשידיראתמחה.יר.,דפ,

דווקא,ולי'אוזאת ;העבריתכספרותשקראתיים pהימן
הבדלוזהושנאה,לא-(כעסבהםשישהכעסובגלל,

תהומי).

והרבהאמת,שלבדופקחוש.לצדיךבאהבהלחושכדי
עלות.התפבהישבאץרהנכתבת~אהבהמשידת.

דמותסופית.איןקוסמיתההקסמות~יזר-נפעמת,

שרםממשרת,שרםלהאיןהדפיםמבין ·~עובדת:ואשה \
ארמ:זאמאשמיימית,אהובהמהורההיאמציאותיות,

שלהתלהבותחור~תבאיזולחרשאפשרוכפלאה,רכה
ממשית.כשית·דמרתעםמגעאיןאךמשודדים,אותם

הדיבוריתהאידרטיקהעםהרדביץ'שלשידיר,;וקא
זיופיה,תחבךלרתיה,עם :עמההתחשבנותועםשבהם,

יו,-עללהשתלטתכסיסיהאחדים,גבריםעםמשנהיכ
 ~--קטנוניותהמלחמתה,רשעותה,אתו,להתחתן
משרם(כאשה!)לי'אמדבריםהםדווקא 'אלהשירים
האושרעלובסיסיתאמיתיתכךכלאמתמקריניםשהם

 . .לזה-זהמסביםראשהשגבר.והכאב
אותי"כשדאית :כמרבקטעשנאהשרם..דואה-אינני

 tפרלני 4רהמוחהתחילמאושר/גרותיעלעובד tבכך

האושראתלנצל/הזמןשהגיעוהחלטת/לעבוד/שלך . ,
שמרדותשהיוהתכניות/אתלקדםכדי tליגדמתשאת,

 /הפולניות/כדדך / tעליללחץווהתחלתלמעני/עמך
 ...הזמן"לפכי 'קצת
איןכללשבדדךהאהבהאמתאתכאןמתאר rהרדב
 ,בצדבהשאיןשרדהאיןוכמעט ;חשבונותנעדרתהיא

והודאהגעגועיםשלרכהנעימהתחשבכרת'רהההכעס
ליתד(ארזרועותיהביןחששהשמיימיהאושרדבר.ב

בכך).דערמהדגליה,ביןדיוק
משליכיםכשיםשכאתלהרדכיץהמיחסיםשאלהדרמה
לשלוללהםהגודמתשבהם,שכאת-הנשיםאתעליו
מיתירתלאהובותאותןולהפוךהארצי,פרצופןאת 'מהן

מהאזודם.בשדרגילה,'שה'אעםקשרשרםלהםשאין
 ?אטוס"סטלהדיחהתחלת"ואחהרדביץכותבאם

(אםשלובתראת p_גמחנךבוודאיהואלכךהכל,אחדי
זקנה,רווקהתשאדשבתראיככר·דרצההואבת)לויש

תשוקתםידיעל"תנוצל"שחיארוצה'איכנו,והוא
 .נצלניםאשמאיםשלהנצלנית

לרבדיםכפלאביטוינותניםהרדביץשלהאהבהשידי
כההיית/ערומה"כשהיית :עמוקיםביחסיםהקיימים
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