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זמננרועת

שלהגרתונתיבים *צמתים *יעדים-סימרןארנסטעקיבא
הגרתולחקרלקריץראלרגהרלייאםקרן(בסיעוברברמ.מרדכי

נובחמרטיןלש

רביקררת!בראטיקה

מונוגרפיהגלבע,אמיר-ברזלהלל

חררהזמןסורח

קובץהעשרים.במאהטרטאליטיררת *שנימבט- 1984
 .האראיררריגנבעירכתמאמירם

אורניםסמינרפועלים,לספירתמשותפת-אנביקסורח
 .המאוחדהקיבוץרהרצ'חיפה,ארבי'-

למשפחהמחץו-ריבואניטה
המנדט.בתקופתישראלבארץילדיםהשמת
כעופרתכבדצלעם-הורמילאה

הנאציזםשלאחרהגרמניהררמאן

חינרך

לידיםשלחשיבתם-ורנלוסרןמרגרט
כפיריהדוית :תרגום

!בררזה

בטלירוגיההשלישיהחלק-בלבמרות-סארטר .ם.'ז
החירות""דרכי

סבריונת-דברואחירתתרגום

המאוח,דהקיבוץהרצ'פעולים,לספירתמשותפת(הצראה
מרפת)לתרגומיוהמפעלואמנותלתרבותהציבוירתהמעוצה

והביתההר-שחםנתן

ל"קהיליינתר"בשישיםאלפאבית
בקרוב)(יופיעמתאילנדמכתבים-ברטן

ירליסס-'ריסג'יימסג
רנןיעל :תרגום
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שירה
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סברמדרכי :מרוסית

אששלאוושות-ורביןריבה
שיינפלדאילן :מאגנלית

בקרוב)(יופיעשיירם-ארםןיהרוה

בקרוב)(יופיעאביעזרערללרת-גאולירכל

ילוים
הפלגה-הרבויאן ,נירןרן

בקרוב)(יופיעשאלולאאולי-הרפרטשמראל
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לימדו
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נברעליםסנבריתבהרצאתסנברים
חיפהארבי'קרבץו-בישראלהוררזים

החכרנהלחגבמבצע
בשביס-זינגריצחק /הארדגברותהספריימכר

 ;ת"א , 73אלבני(רח'פועליםספריםבחבריותגדלוהבהנחה
ת"א) , 26הגר"ארח'

שנצילההלשון-קאנטיאליאס
נובלפרסבעלהמחברשלבאוטוביוגרפיההראשוןהספר
בקרוב)(יופיע

זמוהר-ביתן>עם(בשיתוףאדרצבי :תרגום

נברעליםבסנבריתחושדתמהורררת
היסטורייםהיבטיםהשראה,-האראריהודה

לספרותמרנחרן-ריבליןאשר
מעיןהסמויותהעירם-קלרינראיטלר
אחרותוחיותמשפחתי-דאלרג'רלד
בעלי-חייםעםפגישות-דאלרג'לרד

ברבארימאדאם-פלרברג.
ירשוליםגלריות-כץ .ש

פרדםדונם 80,000

ברחב••שראל

אר•זה 1בת 10

ומשוכלל•ם.חד•ש•ם

' W תכנ'ות 17כנו
 D ''חב'טוח

ביניהןלשילובמוגבלותבלתיואפשרויות

בדיוקהיןץמהןןץחת

כךשתעניקהתכנית .
וכמשפחתך

 1מכאבטחון

ן 11מל 10
 .לייצואהדרפר•מ•כל•

מוזןתעשיתמפעל• 3
חקלא•ת.תוצרתלע•בוד

פקט•ן.ל"צורמפעל

ל"צורמפעל
הדר.פר•ת•בות

עובד•ם 6,500

ועונת"ם.קבוע•ם

ייירדנ'ה-הלבנוןייוכן oאבפנה
באר~&נםיפסיאזורייסיןיכיןיכיןיכיןיכין
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הרצח"נגד

 ,, ...האיוםהזה
א.פן-

שלהרגשהלנוחיתהרבות,לאשניםלפנידע
היויכוליםצעיריםבה ,פתוחהבארץחיים

אילת.ועדמדן-ורוחבאורךטיולילתכנן
תנועות-הנוערטיוליאתזוכראינומאתנומי

 ;לעין-גדיוממצדהיםאלמים-המסורתיים
-וזוגותיחידיםעלאזהמקובלהבילויואת

 .שבארצנוהחמרפינותאלרגלייםמסעות
ריאליתחיתהלאהביטחוןתחושתאםגם

חיתההימיםששתמלחמתלפניגםשכן ,לחלוטין
גן-ורצחמעלה-העקרביםרצחהיה-עוינות
חיתהחשיבותה ;וכהנהכהנהועודוקיביהמאיר

חרדהלרמתהגענולאקודםמעולםהיותה.בעצם
אםפעמיים""לחשובצעיריםהמאלצת ,כזו

מוצע.לטרמפלהצטרף
השכםוה"מדוע"ה"למה"אתשואליםכולנו

על-פינכונהתשובה ,לחודשואלכלובידיוהערב.
השקפתו.

הןוהמשיביםהשואליםלכלהמשותפותהאמיתות
ושכאבזובארץקיצוניבאופןהשתבששמשהו

 .מאדלכולנוקשההשכול
 .לדילמהפיתרוןאיוהנוראהכאבעםבהזדהותאך
מיהועדייוידועלאאלה,מליםשלכתיבתןבעת

קדמי,הדסאתאנושיתלאכהבאכזריותשרצח
 ,בארץהכלליתהמוסריתשהאווירהברוראבל
זה.לרצחפעילהשותפהחיתה
איןארוכותשניםמשךכיבוששלבמצבחיים
גםובנכבשבכובשיהרהמוסריותלעודדכדיבהם
נחוצהבלתיבמלחמהמתמשכתוהשתתפות .יחד

שלאאדם,לחייצינייחסיוצרתצודקת,ובלתי
צדק-עושקאמת-שקר,למושגיהתייחסותעללדבר
ונוי.

כבנו-חיינומכלולעלהשלכותכמובןאלהלכל
חלקשלפחותמניחאניכישראלים.כיהודים,אדם,

מה-ויגיבגבהימשוך ,כאןדברימקוראי

ועם-זאתוברורים.ידועיםהריהדבריםהחידוש?

בנושאיםולהתריעלחזורעלינושמוטלליברור
אתמעצמהתסירלאמדינת-ישראלאםשכן .אלה

ולאדברנשנהלא ;ממנוהעולהוכל ,עול-עם-כובש
לחסרי-טעםיהפכוחיינו-מכךוחמור .נשתנה

עלולה "?מה"לשםהנוראהוהשאלהומשמעות,
-שלפחותלאהנוראהלמסקנהאזלהביא

"לשווא".
אחדשכלבתנאיהזה,לדברק;ורלשיםניתןעדייו

 • .שינוישלמשהויעשה ,בתחומו ,מאתנו
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שלהשפעתוברורהכה,עדלנאמרישירקשרב
חיינואווירתעל ,עלינוהעוברהחינוךמשבר

 .כאןהכללית

הנוכחי.גבליוןנרחבמדורמוקדשזהלמשבר
ולתרוםל~תובלהגיבהעתוןמקוראימצפיםאנו

האפשריתהתמורהוליצירתהנושאלליבוןזובדרך
 • .אולי .עדייו

החאן""מחברות-זהמגליוןניכרלקח
החאןתיאטרוןבהשתתפותשהופק

מקוויםאנו .לתיאטרוןמוקדשהירושלמי
ובתרומההיהודיבתיאטרוןזהממוקדשעיסוק

עגנוןש"י-שלנוהפרוזאיקוניםגדוללושתרם
תקוותנווכן .קוראינובקרבמפעילהדימצא-

נכבדיםחלקיםלהקדישנוכלבעתידשגםעמנו
לחיינו.בבואהגם-הואהמהווהזה,לנושאמעתוננו

• 
י.ב.
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 gהםנדלשידר 1לזוהרנ 1התא1וקנרר

אחוהוציאזד nהוא •נרעסיךאיiז..לסת,,.יקרםלאהשגולםשrז?נר.ואנחנו
ופסלהzכצח-ייןריףרחאהריר , nסהךמר, '1'1עיני-חאקפח , nיליהאורזרבוביתו

 . . •מרבדילשהחשדrשזהרחא

ירח 1ביודמורבייכתןעליו.דעהלבראיןהznכזה.חאארינולאאנחנו
שירnשררנרהזמןהגיעכך,ארכךאםי. nאמנרבשנפלכן nריימופח

פשלוס.עצzכרלציבורשרדחבוהזnאנזררליח 1ההמפzכלצח

אשרינוהל,הדמינהחייוחאחייותאבהל nלשםםהאיזולבץרעאשדשימי
לאררח.ריכולרוהצהואהצגהאיזולהחל~סוודאי

זרא'ועצהzנ ifשנלסהזאת;יח,rחסנהח w 'גיהגי' ocחאשל ..:iוןפא·איכבר
חך~ער;ןעלמשלורהבהכחבר.ו: ..דלוהמוסר.החכהמעלהמונופול
לנשןזש.חצ'באוויר-שפרסלאאהיציהר,

שפרסזהעשכיו •בכמרזההzבנדסלש _לזצדרזוהרה:זנחאלקבורהיה:זריך
 •הרכחי

ר.ב.

פואטיקהמונוגרפיה, ;גלבעאמירברזל:הלל
 . 1984 ;פועליםספריתהרצי ;וביקורת

 :מאנגלית ;שיריםאש,שלאיוושותרוביך:ריבה
 . 1984 ;פועליםספריתהרצי ;שיינפלדאילן

 ;בלבמוות-חירותדרכיסארטר:ז'אן·פלו
הקיבוץפועלים,ספריתהוצ' ;סנדיונת :מצרפתית
 ;ולאמנותלתרבותהציבוריתהמועצה ;המאוחד
 . 1984 ;מופתספרילתרגוםהמפעל
שירים ;כתבים ;צרימעט :לאנגרגיאורגיומרדכי

עקדהרצי ;דרורמרים :ומבואעריכה ;ומאמרים

במדינתהעבריםהסופריםאגודתעםבשיתוף

 . 1984 ;ישראל
אביטל :מצרפתית ;הוותיקןמרתפי :ז'ידאנדרה
 . 1984 ;לעםהספדיה-עובדעםהרצי ;ענבר

הוגנריהשירת ;הפלאותצבייעזו·קסט:איתמר
הוצ' ;דו-לשוניתמהדורה ;אנתולוגיה ;לדורותיה

 . 1984 ;עקד
הרצי ;שירים ;לנחשחדהאוזןזוקפיםאורן:מרים
 . 1984 ;אלף

יורם :מאנגלית ;צודקותמלחמות :ולוצרמיכלא
 ;אפקיםספרית-עובדעםהרצי ;ברונובסקי

1984 . 
 ;שירים ;נסוגיםימים :רובהמילודאיליאה

 . 1984 ;פועליםספריתהרצי ;סברמרדכי :מרוסית
הרצי ;מארקסשלמוצאו(שאלוי):ביקאברהם
 . 1984 ;המאוחדהקיבוץ
בספרות ;עובדיםכינוייאוצר :איילימאיר

 . 1984 ;המאוחדהקיבוץהרצי ;והמדשרהתלמוד
בארץילדיםהשמת ;למשפחהמחוץ :וינראניטה
הרצי ;אורנים ;אפיק ;המנדטבתקופתישראל
 . 1984 ;המאוחדהקיבוץפועלים,ספרית
 :ציורים ;העיןמזוויתניציזרחי·כהן:נורית
 . 1984 ;המאוחדהקיבוץהרצי ;דובינודבורה
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סופרר

שעתעליבאהיהצבאימהשרותשנשתחררתילאחרימיםכמהההוא,קץיב
חפצימעטהיושבהםהארגזיםמתוךלהוציאיחי .P ~~מוזרה.אחר-הצהריים

אזליהיהלאצהוב.גדולועיפרוןלימודיימימיעודשנותרהישנהמחברת .
לחדרהושלכתיפעםהישנים.הצריפיםביןכטלטלתיואניבקיבץוקבועמגוריםחדר
בוואיןפרוציםקירותיואבלמבריקהשרצפתובחדרעצמימצאתיופעםומזוהםצר

~חלקת-הגוב"לצריפיבתוךמוזר,בחדרהתעוררתיאפילואחתפעםחלונות.
 . . .חמ~~ה.מדרוניםערימתכולושהיההמרקיבים

וקוריעדייןלחיםהיוהחולשבילילילה.מבעודאן"בךיר-הצלעבודתימשכיםהייתי
ובלחות,בחוםקשהבעבודההיוםאתמוציאהייתיעליהם.מתוחיםהשבלולים

היהשלאהחריףהכבשיםריחאתעוריתוךאלעמוקוסופגהזבלבתוךמב;סס
דחוסת-זיעה,מהבילה,משינהלפתעניעורהייתיהצהרייםאחרבשעותמתפוגג.
להשכמההשכמהוביןלחובהחובהביןהצעירים.בחייומהרהרהסדיניםביןשוכב
יעלהמהלדעתלהוטהייתיכךכלעתידה.אלמפרפרתהנפששבהשעהאיזוישהרי

מהלךאפילולתכנןבידיעלהשלאהדוחקים,ההווהלפרטימסורכךכלזהועםבחיי,
כךכלצפוי,כךכלזהועםמפורשת.בחירהללאבהפתעהעליבאהכלאחד.מכוןן

לאופקמעברנגיעה,עדקרוביםאחרים,חייםשישנםבדעתיהעליתישלאעדמקובל,
המהביל.

בית-חורשתשלהצלליםלתוךהתגנבהדמותאיזו .פתאוםהשתבשמשהואבל
הטפיחותאת,?י-הצינור,שלה~זqקקולותאתגםכךואחרצעדיםשמעתיהקברות.
כמוכולי,פקעתיוכאילוהזמןנעצרולפתעהדק.החצץעלהמגרפהשינישלהקצרות

השמייםביןלרחףוהתחלתיבכלל.האדמהומןהחולמןזוהרת,שלפוחיתאיזו
נעלמוהגעגועיםנעצר.הכל .האץרשעלהמתארכיםהצלליםוביןלאיטםה~:;כהים
חשתיהעתידים.חייאלנדירההצצהלפנינקרתהשאולימוזרההרגשהלי,ה~תה
ובוזעירצוהרלמענייתגלהשעכשיוליהבטיחמישהוכאילוהתרגשות.איזובתוכי
הסיפוראתבהםלשמועשדימיתיקולותנשמעובאזני .מסךעלכמולפגיחייירוצו
מלאכהביןמבדילעבודתי.שנותאתלישקוצבמיישכאילוקוררתי.שלהנכסף

מתוקה,להאזנהלהתמכראלאליאיןואניהמלצות.ומגישואוסרמתירלמלאכה,
כיווןביותר.מופתעאינניגםושבעצםזה.לכלמסכיםשאניבראשילהניעלאואפילו

הכומשותהגויאבותביןהקוציםבמשעולוכברשתבוא.כזולהארהמזמןשקיוויתי
אתנערתיהחולמתלוליתקמתיוכברזה.כמומשמחלגילויוקרבהולךשאניניחשתי

הישנההמחברתאלהמחניק.צריפיאלחשתיומהירהיחפהוברגלממכנסיהגרגירים
 :זוכראני .הגסהעיפרוןואל
עלהמטפטפתזיעהנוטףכשכולייהחמץוהצחנהענןמתוךהסתורההמיטהעל

מוכרחשאנינואלתהתרגשותמתוךלכתובהתחלתיהדפים,אתומרככתהמחברת
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הזרייה,משינהניעוראנישבההזו,המתוקההשעהאתשיכולתיככלשהארכתילאחר
קמתימשונים,עתידיםבחלומותומלאהעזבתיעתהשזההצבאמןבזכרונותמלאה
שלזנוחמטעהיההקירותאחריממשהצריפים,למחנהמעבר .הצריףמןויצאתי
עציוכמהמתולעיםרימוניםיפרייןאתלעשותשחדלוגויאב;תסובטרופיים.אילנות
נפשי.עליבהתעטףהמוזנחבמטעעשיתיארוכותשעותהתייבשו.שעליהםשסק
הלבניםהחלזונותב~כו.ריוצופההמתקלפיםבגזעיםהעלים,בעורקימתבונןהייתי

דימיתיהצאןשלהקשהההמייהלאחרשכשתרדהבדממהבאמירים.המצטופפים
אזניעשיתי .כולינדרכתיהחדשה.לדרכיאותוומכווניםאליהקוראיםקולותלשמוע

ה~יל~י.הן,נח;ןאלהדרךאתלקצרהעציםמרומיאלטיפסתיגדולות,כאפרכסות
הקוציםביןי"שנילאתולפלסמהעציםלרדתנאלץוהייתיכלום,שמעתילאאבל

אחר.במקוםלונזקקכךכלשאנימהאתלחפש .למטעמחץואלהיבשים

השלמתיעבודתימכסתאתעשיתי,חובתיאתכולו.העולםבכלחיכהלאאיש
בחצרהחייםהמולגבעהמעבר .הלילהמחציתעדלשיטוטיםפנויעצמיוהרגשתי
הדיהםאתלשמועהיהשאפשרמתמשכיםבקולותלילדיהןקראואימהות .הקיבץו

אותןעצמיאתלשאולהתחלתיההם,בימיםכברהרחוקים.בשדותמתגלגלים
אנימה?בשבילהצעיריםלחיימשמעותהישהיום.עדמתענהאנישבהןהשאלות

מןהנודףההבלאלשאשכיםועושהחייאתמכווןמי ?לצריףמצריףגללמתג
בכלשאעמודאחריאחריו,יבואומהבו?לעמודצריךשאניכסיוןזהו?האםהכבשים

 ?קשייוקש~י
הגדרותולאורךבשביליםשיטוטתוךחייעלשאלותעצמיאתלשאולהזהההרגל

בית-שלהעליםומכוסתהקטנהברחבהעצמימצאתיגםותיכףהיום.עדבידינוהג
כךכל .להווייהמחוץעומדשלנושבית-העלמיןאחרבמקוםכתבתיכבר .העלמין
הדוקהקרקעפיסתאיזואלאמוסךואינהשיכוןאינהסביבתושהרילמקוםמחץו

שבית-אחרבמקוםאמרתיוכברשנים.לפנישהיהכמותהמקוםאתבתרנהשמשמרת
אםומה ?השעותלמירץוכאןישמשמעותאיזושהרי .לזמןמחץושרוישלנוהעלמין
תשקוטבענפיםהמסלסלתהרוחאםומה ?מתאחריםהצהרייםאחרישלשעהעכשיו

הצפרדעיםמאלפיהביצה,מןהפוקעיםהקרקורלגלימקומהותפנהמעטעוד
 ?היתושיםל~ידמעטעודהיוצאות
זיכרוןישאם .עוריאלונגעבבגדיחלחילהקרירהחול .חולשלתלוליתעלישבתי
שלהקטנותהמאורותביןמתפלשתהרגל .החשוףבעורהחולמגעזההריאוהבשאני

בשערותנעצריםהשרירים,לאורךהגרגיריםמחליקיםהמכתשיםומןטורפי-הנמלים
שלסוגלאותועצמילהפקירחשבתיוכברהעדינים.לסדקיםעדלהחליקוממשיכים

מרוחקשאינוביםהשוקעתבשמשעיניקובעהייתיעלי.חביבשהיהעצמייםרחמים
סדרותגעגועים.שלקבועוכמעטרצוףסדרלאיזהלגעגועים.כוליאתומפנהכך,כל
נלאה.שאינולמצעדןויוצאותבראשי,מתארגנותהיוגעגועיםשל

כלוםלשכוחשלאכדינחפזתיכךכל .חזיתיעתהשזההנפלאהמראהאתלהנציח
בזהראיתילאאבלהדפים.אתקרעשהעיפרוןעדהפרטיםביןלערבבשלאוכדי

השעהעלובשקיקהבהתנשפותהכלכתבתיבדפים.הפכתימעצורללא .הפרעה
שעשוהידייםעל .לבית-הקברותשהתגנבההדמותעלאותי.שפקדההמוזרה
מסביבשנעשההנקיוןועלוגריפת-העליםהצמחיםהשקייתעל .הקדושהבמלאכה
וכאילואותה.מכיראינניוכאילולדמותשםאיןכאילואלמוניותבמיןוהכללמ~בה.

 .הזוההמנותקבשעהיעכשיוכאן'עושההיאומההיאמיבדיוקיודעאניאין
החדר.אתמילאההחשיכהכילהמשיךעודיכולתישלאעדבכתיבתישקעתי

והרגשתילכתוב.לישהיהמהכלכתבתישכברלינדמההאוראתלהדליקוכשקמתי
המחברתאתהחזקתיכךואחר .בישאחזההקשהמהמתיחותלאיטימתרוקןאניאיך

הדפים.ביןאצלימונחבעצםומהמהר.כךכלכתבתיזהאיךוהתפלאתיידיבתוך
לחדר-האוכללעלותהתכונןכברמחברימישהולהתאוורר.ויצאתינוראהזעתי

נעשהאיךהרגשתישלאמהזמןמו~ךשכךכלהייתיהכתיבהבשעתהערב.לארוחת
הרגשתנחתהועליהמרקיבים.הצריפיםביןלחלוףהחלווקריאותשריקותמאוחר.
ואתהמיטהעלהמחברתאתהיטלתי .כולוהגוףשלכזוקלותקלימופלאה.שחרור

אלאיתםעליתיאחתרגלעלובדילוגיםלחדריהצטרפתיהקיר,אלהעפתיהעיפרון
חדר-האוכל.

שלהעליונהבקומה .הt;כפר~חיהר:;נע;ןלמערכתהסיפוראתשלחתיגםכךו
חדשאזשהיההרבעוןאתמצאתיכתבי-העתשלהקריאהבאולםבית-התרבות,

האורותאתומדליקהריקלאולםנכנסהייתיהמפרכותהלילהחליבותלאחר .באץר
השתחררועתהשזהבני-גילי,נעריםכתב-העת.בקריאתכוליושוקעהחלוןלידיושב

פרושהכברחיתהדרכםנהדרים.וסיפורי-בוסרשיריםבופרסמוהסדירמשרותם

עדכמוני,להמתיןיצטרכולאוהםאותםמשךומישהובהםדחףמישהולרגליהם.
בשר-באכילתשתיקהשנותעשריעשולאהםלכתיבתם.להתכחשעודיוכלושלא

לעשות.חובתםשבאמתממהלהכעיסבהתרחקותעצמם.
ודאיאבלייתכן' .שתייםאואחתהעתקההסיפוראתהעתקתיאםזוכראינניכבר

לפקידת-הדפיםאתנתתי .מגושםחריטהעיפרוןואותונושנהמחברתאותהזוחיתה

חומה.מעטפהבתוךה~ז,נךיםהדפיםאתסידרנוויחדשלנוהדואר
שישבטוח"אתהפקידת-הדואראותישאלה "?הנכונההכתובתשזאתבטוח"אתה
 "?בתל-אביבכזוכתובתבכלל
הענייןכל .מרוצתואתה??::זירשליוהדופקוהזעיתיהחוורתילענות.נחפזתיכן,""כן
איזה .נשימתםכלותעדלעבודשייעודםלאנשיםענייןלאזההרי .לינעםלאמאד

ואניבקיבץו.יוודעשהדברעדלעצמי,אמרתיחכה,וחכהדופן.יוצאמשונה,עיסוק
ובסדרהקשהבעבודהושקעתי .כתיבתיאתסביביולהשכיחהכללשכוחמיהרתי
 .החייםפרטישלהרצוף
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ובערבים .בכבשיםטרודיםהיוהצאןבענףחברי ?מצוקתיאתלחלוקיכולתימיעם
האחדיםהצעיריםכגרגרנים.ומתראיםבידהש;תיםבשד-טלאיםצ;ליםהיוהפנויים

מוסיקההדגשתיואניהחדישות.ובמכונותבנערותיהםבמלאכתם:שקעושבקיבץו
חשתירגע.בכלבעיניחדשהיהוהעולםלהיוולדהעומדיםפלאיםסביבי,מופלאה
שבויהייתיבינתייםאבל .לומיועדואנילימיועדשהואאחד,עולםשישנומדחוק

ממרחקיםלהגיחצדיךהיהמישהו .בכךנוחדיליהיהובעצם .החייםמירץובידי
אוכללאכבדעכשיולאואםמתקצרת.ששעתישאדעעדבציציותיאותיולגדוד

התרגשותמתוךשמעתיהרענניםקולותיהשאתהזוהמקהלהאללעולםלהצטרף
 .הספרותיהרבעוןבדפיכשעלעלתי

חיבהבינהגוקנטרןנרגןשהיהאףעלכנראה.ביחשדשלנוהוותיקהספדןדק
לחושיכולתיהקוראים,שלבדדכםשהניחהמכשוליםמעלשדילגתיאחדימיוחדת.
ניסהכאילואמיתי,"קוראקורא,שיהאיכולאדםכל"לאשלו.חשאיתהזמנהבמעין
מנגינותלומזמזםהיההואהקריאה."במדרגותולעלותלהתאמץ"צדיךלילרמוז
מרגיזות.שאלותהמיוסדיםבקוראיםומטיחהכרטיסים,תיבותמאחודיכפוףישנות,
סופדשישנואמדומי ?לךמספיקלאכבדהיומיהעיתון ?בכלללקרואלךמה"לשם
 1המשקאתבונים •מענייןכךכלבחץו tובכלל ?בספריולקרואמתעקששאתה Iכזה

שאפילוהזו,העלובההספדיהאתדווקאנדחקשאתהלךומהמלחמות.עורכים
מסמיקפתאום,לפתוחיכולתילאאבל "?בהלמצואאפשראישצדיךכמוקטלוג
לכתובלךולמהשואלהיההוא .שליהכתיבהכסירנותעללוולספרפתאומית,מבושה
לאלכתובמנסהשאתהשמהלךאמדומי ?קראתכבדאחדיםשכתבומה ?בעצמך
שאתהבמעשהחוצפהשלמטיפהיותריש Iובכלל ?ממךטוביםסופדיםכבדכתבו
 ?בהםקראתכבד Iנדנד ..חשליכרכיוכלמונחיםכאןהנה ?הכלבסךאתהמי .עושה
כבדשלונסקיאברהםשלהחדששידיוובספר ?דאיתגבסיךא.נ.שלסיפוריוואת

 "?הצצת
מאחדיםיותרמביןהואשאפילובפניו.פנימיותיאתלהסגירמהלישאיןידעתיואני

 .להביןיוכללאהואשליהקטנההמנגינהאתהדי Iשיגעוןעדספריםואוהב
הכתיבהלתשובה.אפילוציפיתילאהאמתלמעןשבועות.כשלושהלהםחלפווככה

הכתיבהלשעתסמוךעלישעבדמהלמסלולי.כמעטשבתיואנילהחלפההפתאומית
לאבית-הקברותאל .משקיטםהייתימרגיזיםספיחיםצציםהיוואם .שכךכבד

לטפלהמתגנבתהקטנההדמותשלההיא,המיוחדתהתמונהואתיותר.נזדמנתי
חדשלגמדישהיהבכוחבישדחקהההארהשעתאתגםלזכור.שלאביקשתיבמצבה
היהלאהשאראבל .היטבונרמזתילמדתילקחיאתאנילהחיות.לאביקשתיבשבילי
בעירפרחי-משודדיםשלחוגיםשישנםבדעתילהעלותהעזתילאוגם .לשנותובכוחי

נדחקיםמקוםושבכל .אליהםלהצטרףאוכלארצה,דקאםאני,ושגםהגדולה.
אותיפגשהפקידת-הדואר .הספדיםמדפיאלמתחילים,כותביםצעירים,אנשים

 .לחליבהחליבהביןצהרייםבשעתהלוהט,בחדד-האוכל
למשדדמוזמןהריניגדולהשהמעטפהוכיווןלי.אמדהמתל-אביב,"תשובה"הגיעה
 ?הגדולההמעטפהפשרמהמבוכה.מלאאחריההלכתי .בעצמיאותהלקחתהדואר

והשכוחהדחוקהענייןולכללימה Iובכלל ?הרבעוןמעודךלתשובהציפהבכללומי
ההוא?

דלתאתמאחוריהכשסגדהכךואחדהמעטפה.אתידיעלשקלהוהיאלמשדדנכנסנו
אותי:שאלההמשדד
 "?סיפרתכבדשלך"ולאבא

לו?"לספרצדיךאנימה"עלשאלתי "?מה"על
שלך."סיפורי-הבוסר"ועלפקידת-הדואר,אמדההזו,"המעטפה"על
עםבהשאתייחדמסותרתפינהליביקשתיואניוהסתלקה.לתשובתיהמתינהלאהיא

אתהיטבסגדתישלי.הנידחהצריפוןאלהגבעהבמודדכמעטרצתיהעודך.תשובת
המעטפה.אתופתחתימאחודיהדלת
אתהחפוז.ידיכתבאתמידהיכרתימתוכה.נשרושליהנושנההמחברתניידות

משדדיניידגםמתוכהנשרוהמעטפהאתוכשניערתי .שליהפראיותהעיפרוןלחיצות
עלכדעתיואני .שליהצעידהלבפעימותעליתכפווכבד .עליומודפסהרבעוןשםעם

 .וקראתיהדרגש
עסוק,שהעודך"כיוון .מזכירת-המעדנתעוזרתו,אלאלי,השיבעצמוהעודךלא

שזהו"ניכרכךואחד " ...המערכתאלהמגיעהחומדכללקריאתלהתפנותיכולואינו
אינהעדייןזולצעדי,אבל .חשוביםוהיגדיםמבעי-נפשהרבהבו.ישהראשוןסיפורך
ונו'."ונו'משלך.פרטיתפיוטיתלשוןעדייןלךאיןאבללהביע,המוןלךיש .מעלה
 ,שולחנךאצלואתהבמעדנתאנחנונמתין,שלא"למהממשיכההיאעודכךואחד
ולבסוף "?דעתךמהיותר,מוצלחדבר-ספרותבידךשיעלהעדשנה-שנתייםנאמד
ועוד .המבולבלכתב-ידךאתלקרואכשטרחנולךעשינופרטיתשטובהלך"דע

תרצהאםלהבא, !שלנונקרית-ספדנשמעלאכבדששניםדברזהו !בעיפרון
כמובמכונת-כתיבהאותוותקתקבטובךהואלאנא,בכתב-ידךלעייןיטרחשמישהו
שלאפיעלאףבתודה,שלךכתב-הירךאתלךמחזיריםוהדינו !כולםשעושים
שלך,דב,בכבודהחתום,על !כנדרשמבדיילתמעטפהגם~תולשלוחהקפדת

לחפשסביבותיעלהתנפלתיהמכתבמקריאתהמוםואני,מזכירת-המעדנת."
מצאתי.לא~שאבלחפציםמיניכלוהפלתיזרקתיגפרורים.קופסתשליבארגזים
למשאבת-הביובמעלושם,הגויאבות.סבךאלומיהרתיהניידותחבילתאתחטפתי

לקרעיהניידותאתוקרעתילדשת-המגןמעל'השתופפתיהקיבץושלהמרכזית
עוזרתשלהמצורףמכתבהואתהראשוןסיפוריאתבזעםטיבעתיכךואחדקרעים.
אחרונישנעלמועדהרשתמעלשפפתי .מי-הביובשלוהמתערבלהחזקבזדםהעודך

לאאפילונרגשתהתנשמותומדוב ,הבטוןמכסהעלמתנשםהתיישבתיואזהקרעים.
החזקה.הסדחוןבצחנתחשתי

לידהאחרונותבשניםכהרגלואבאישבלחדד-ההודיםבערבשנכנסתיכ
וספריםלקסיקוניםמילוניםמוערמיםהיוהשולחןעל .הגדולשולחן-הכתיבה

ותכין"שבואמדרוסיתבחוברתדפדףהואמתרגם.אבאהיהשמתוכםפתוחים

ברצון."אתךאשתהאניאבלחזרה.לאעודאמאתה.כוסלעצמך
התחלתמה,"אזמשולחן-הכתיבהאבאאמדהתהבבישולהכיורלידכשהתעסקתי

מהמשהו.ליסיפרהפקידת-הדואר ?הזוהחשאיותמה ?הזוהסודיותומה ?לכתוב
 "?סיפוראושידכתבתי
שנעשתההזו,בשיחהלהמשיךרציתיולאאגבדדךאמדתימגובש,"לא"משהו
היההתרגשותלושגדםמשהובשלנפתחאבאכשהיהלפעמיםמדי.גלויהפתאום
לושנמצאמעולהמסיפורמתפעלהיהתרגומו.לצורךשמצאמליםבחידושימספר
עדיין.עליושמעלאשאישצעירמספרמשבחהיהלועזי.כתב-עתבאיזהלפתע

ביןושתיים,אחתככה,נעשיתלא"והיאאבא,אמדרציני,"ענייןהיא"הכתיבה
המרעה."אלליציאההלילהחליבת

 ?מכאןשיוצאמכתבכלעללדווחממנהביקשמי .מאודאותיהכעיסהפקידת-הדואר
לאבאלהודיעאותהשםבכללומי ?הראשוניםנסיונותיהםאלואםעיסקהזהומה

לאבא.השבתיולאהתחתיותאתהנחתיבכוסות,התהאתמזגתימעשי?עלולפקח
עבהכדךשםמונחהיה .השולחןאלוקרבתי·אותושאלתי "?התהאתלשים"איפה

 .רותחתהשלטיפותבכמהשטיינבדגישעיהואתהכתמתיואניהאףדים""משפטשל
אתהשגםחשבתימהמשוםואני .לדעתצדיךתהלמזוג"גםאבא,אמדדבר,""אין

 ,, .כדורעףשחקןלהיותמשתוקק
כשהתפנהואבא,מצטייןשחקןהיההוא .הקיבוץבנכחדתכדורעףשיחקאחי

 .גאווההרבהממנושאבעבודתו,משולחן
אלהגםיש,מההמשק.מרכזאפילואועבודה.סדרןאוהדיר.מרכזאזשחקןלא"אם

 ".בגילךלצעירחשוביםדברים
והביטמשקפיואתהסידהרוסית,החוברתאתמידוהניחאבא .התהאתושתינוישבנו

היעדרות.שלדבזמןאחדילראשונהמתראיםאנוכאילו .משונהבעיןבי
ונדאה.""תן,אבאשאלכתב-היד?"אתאתך"הבאת
בעצמי."אותוהשמדתיואניבו.לדברכדאישלאמגוחךכסיוןהיה"זהאמדתי ",אל"
 "?העתקשוםלךהשארת"ולאאבאהשתומם "?"זרקת
 ".העתקבשוםצודךלי"איןאמדתי "."לא

 .רעיםלדבריםעצמךתרגילאל"ובכללאבאהתפץרבהעתק,"צודךישליאולי"אבל
 ".נכוניםעבודההרגלילעצמךלקנותמעכשיוכבדשתתחילכדאי

תחוביםהיושניידותהפירושיםבספדי .שולחנואלסמוכיםשהיובמדרשיםעיינתי
קטןנפלכסיוןניסיתיאםגםממודטט.שהיההשחור,שלוהתנ"ךובספרדפיהםבין
הלילהחליבתהדידחוקיםלמחוזותלרגעהצצתיאםוגםסופד.אינניעדייןהדי

כךכלעודהיאהדיהעולמותביןלהכריעשעתיתגיעאםוגם .לימצפהעודנה
שאיטדדעכשיוליומה .בינתייםשיחלפוארוכותשניםבקפליכולהנסתרתמדוחקת.
אבקובתוךהקטןהחליבהלשרפרףכבולהמרעה,בשדותלימצפההזמןבשלה?

למדידה.ניתןולאאינסופי,ארוך,לינדאהה~r;זל;ביםמןהעולההתערובת
נסמרשאניבמקוםבפיוסיךיצליחאולידנה.אחרת.בדדךאלילהתקרבניסהאבא
 .גלוייםמדיבוריםכולי

אינןהדיהמלים .דובואתזוכרודאיאתה .מחדשהסיפוראתלכתובתנסה"אולי
טובובכלל, . rלהצרוצהדקאניבשבילי.זהאתתעשה .מהדכךכלנשכחות
 ".נוסףלליטושמקוםישתמידנוסחים.כמהשתכתוב
מןבנמהרותאותםתלשתי .הראשונההכתיבהדפיאתבצריףהשארתישאולינזכרתי

הצהרייםאחדשלבדוחהתעופפולאאם .עדייןשםמונחיםהםאוליאבל .המחברת
שהרקיבו.הקדשיםביןהמנסרת

המפתיעהסיפורהדנה,דרכוהתה,כוסרצוני.נגדכמעטקצת,התקרבנוופתאום

גבוהיםמאבותיהםחסוניםהם .כדורעףשחקנייהיוהמהגריםבניכללאובכן .שלי
הספדים.עולםאלשנמשךמיישביניהםגםאולייודע,מיאבלמהם

 .אבאשאלצ'כוב?"שלהכלבלב'עםגברת'האת"קראת
בספריה.ספריהםעמודותלפיידועיםסופדיםלחסלמנהגליעשיתינערכשהייתי

אחדבהםוקראתיאחת,בחבילהכולם,אתלקחתידוסטוייבסקי?כתבכרכיםכמה
וכך .אליהעבדתיכולםאת ?מאןתומאסשלמספריותודגמוספריםכמה .אחדאחדי
 .בקריאהשהרבוידידותשלוהמלצותוהמקוםהזמןלפי ,הלאה
מצ'כוב."מעט"קראתיאמדתי ",ןכ"

הקציןאתזוכראתה .לומדרוצהשאנימהלהביןתוכלכך"אםאבאאמד"מצרייך,"
דקכאילו ?המשעשעמשחקםאתזוכראתה ?המשועממתהגברתואתקל-הדעת
שהםמבליכמעטרגע,ביןופתאום, .מקריתמפגישהליהנותדקהזמן.אתלהעביד
עודיוכלשלאמביןוהואקשהאהבהבומתאהבתהיא .מתהפךהכלבכךחשים
לךמספרשולל.אותךמוליךכביכולהאמיתי.צ'כובזהודואה,אתהבלעדיה.לחיות
נהרבספינתהנאותמלאשייטקייט,בעירתחנת-רכבתשלקטןרציף .קלילהמעשיה

נעשוחייהםשכלהגיבוריםעםיחדכמעטמביןאתהולפתעבדרום.נהדרוקיץ
ואפשרצ'כוב.שלהמהפךנקודת :לכךקוראאני .הזוהקטנהבהרפתקהתלויים
הזה."הנפלאפד gהמשכתבוסיפורסיפורבכלאחריהלעקוב

לימה :חשבתיבתוכיאבל .כזומקורבתשיחהשוחחנולאמזמןכבדלאבא.הקשבתי
המכאיבהההיפוךולנקודתלימהשלו?הכובעיםחובשותולגברותלימהולצ'כוב?

אחדיבית-הקברות,בחורשתהארה,שלרגעהואלשחזרשרציתיהמעטכלשלו?
כללכתובלהתעצל,לאאלי.שנשלחהחשאיתהזמנהלאיזוולהיענותהזרייה,שינה
והדי ?מכאןתצמחספרותאיזואבל .בחץושדאיתימהוכלבתוכישהדגשתימה

הידהמים,צינורהמגרפה,בציודהגזמתי .האדמההעלים,העצים,בתיאורהפרזתי
האלמוניתהדמותמןפחותלאהרגעבאותוליחשוביםהיוהםכילנקות.השלוחה

 .אותישריתקפולחןבאיזהוהתעלמותריכוזמתוךשעסקההמוכרתאך
חוקראיזהפרסםהזאתהמשובחתהרוסית"בחוברתבשלואבאהמשיך ","וכאן
תקשיבאבלישנה.תגליתכבדזוהי Iנקודת-ההיפוךמלא .צ'כובעלנפלאמאמר
הקריאהמתוךממשבעל-פהלפנימתרגםוהחלאבאאמד ".חידושאיזהתקשיב

בחוברת.

מושךלאןיודעאינךפעםאף .ההפתעהתכונת .נפלאהתכונההמספרלצ'כוב"יש
האם ?בייאושישקעוהאםהגיבורים.ינהגוכיצדיודעאינךפעםאף .שלוהמשפט
הדוהר?"בקרון-הרכבתייעלמוהאם ?ספינת-השעשועיםעללעלותימהרו
 .רבהעתעודבאזניולקרואכךלהמשיךהיהיכולהואהחוברת.אתמידוהניחאבא
 .והולךמתרחקאנישבתוכיהשגיחהואאבל
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לתוכולהיכנסמתנורןאתהראם .ועצוםמלאעולםהואהכתיבה,עולםהזה,"העולם
 ".עומדאתהמהלפנילפחותדע

 ,הכרסותאתאספתי .לפרידההכנרתועשיתיקמתיונסתיימה.כמעטשליהביקורשעת
 .הכפיותאתבכיורוהנחתיהתחתיות,את

 .שנפרדנולפניאבאאמר "'הסיפוראתלקרוארוצהמארד"אני
 ".ניירותכמהשםנשארואולי .ואראהבצריף"אבדוקאמרתי ","בסדר

ערימות ?חיייהירכךבאמת .הישנותהשאלותאותיעינומחדר-ההרריםוכשהלכתי
ה.זרהוכתמיסדקבכלזרוקותחוברות ?הדפיםביןתחוביםסימוןוניירותספריםשל

איזה ?כרב'צשלהמופתעיםגיבוריואחרימתורגמיםי-רוrב ,Pז;ןרד ?עליהןמודפסים
הסופריםחייעלההבטחותכלוהיכן .עקריםחייםאיזה .אלההםמשותקיםחייםמין

אצטרףאםחיייהיראלההאמנם ?התבונה ,הכרחה?עימות,כלהיכן ?הצבעוניים
 ?כתב-העתשלהרעננהלמקהלה
המרןבאזניעלוהנטוש'הגריאברתמטעבשולי ,המרקיבשבצריףמיטתיאלובדרכי
 .החשיכהבמחסהוהרעישפעלחייםיצוריםשלמלאעולםהלילה.מןקולות

לשעתהמצפות ,הצאןבפעירתגםלהבחיןיכולתיהקולות:קלילבתרך ,ומרחוק
 .חליבתן

וניירותדפיםפעוריעליונחיםשהספריםשלי,העמוסהכתיבהשולחןלידיוםה
חלפורבותשנים .ולדייקלהיזכרמנסהאניהעמודים,ביןלסימוןתחוביםדקים-

יוליךלאןלנחשליקשה ,לתוכונכנסשאניההיזכרותומעשהההם.הרחוקיםמהימים
 .אותי

האם ?המבולבלטיוטת-סיפוריאת-לווהבאתיאבאשלבקשתואתמלאתיהאם
 ?הראשונההכתיבהדפיאתהארגזיםביןמצאתיבאמת

ראשוניותראיתילאמזמן"כבראבאהתפלאהנייר?"עלישרככה,פשוט?"בעיפרון
 ".כזר

אלמשקפיואתבכניסתימריםאבא .בחדר-ההרריםחטוףביקורלהיזכר.מתקשהאני
הרם.מצחו

 ".נקראתן, ?מצאת"נר

 .הזהבמעמדהאפשרככלמקצר .שולחנואלהניירותחרפןאתבחרפזהמטילואני
 .שבחוליןחוליןהרגשתלולשררתמנסה .לביאלבר~גיס
אראחדחסריםראם .הדפיםאתבעצמךתסדרממהר.נוראאניחשוב,לאכן,"אה

עםיוצאיםמחר ,ממהרנוראאניוהעיקר, .בעצמךלהשליםתרכלכברנורא.לאשניים
 .החרףמןשרופיםונחזור ,בלילהנישןלאובטח .השנתיתלרחיצהלשפת-הים.העדר

להתראות."
 ,בקריאהשקרעהיהשכבראראליו?שזרקתיהאחרוניםמשפטיאתאבאשמעהאם
האם ?המנורהאוראלומקרבםכלי-עבודה,היוכאילובהםאוחז ,הדפיםאלרכון
ואף ?למרחקיםהפליגשכברידעתישממנוהרגיל,המהומוזהשהיהארלי,השיב
כברהוא ,אחתמתשובהיותרעליהלושישואףישאלתיאתהיטבשומעשהוא
חכהחכהקליל,איוםמ~יןהוסיףרעודלשלום,אותיפטרהאם .אחרלמקרםבדרכו

הדברנכרןאםאותישאלאוליאר ?משפטיםנדברואזהקריאהאתשאגמורעד
כזהר pברהואהאם ?לרבעוןמתאיםאינוהאם ?סיפוריליהוחזרהרבעוןשממערכת

שלך,המפ;ן~ים"הדפיםאתלקרואבמערכתשםשהתעצלוארהשיניים,אתה ryש~ק
~ררת nרןבל-ההחמץוהחלבבריחאותםשהספגסקשה,בעיפרוןהחרוטים
 "?ה wשהתק

חדר-מרפסתעלמכונסתהמשפחהכשכל ,ארוחת-הארבעשולחןלידההיא,בשבת
 :ואמרלפניאותםהניחהמעטפה,מתוךהדפיםאתאבאהוציאההררים,
הזהחפזוןהולמה ?מדרייקיםלאכךכלמשפטיםלךומניין .שלךהנוראית"העברית
 "?בן-אדםבורחאתהלאן ?בתיאורים

אתך .Pכש:ריהכתיבה.בתורת~ל~הלשיעורהמשפחתיתהסעודהאתהפךוהוא
עלממשהשפוכה .אדו~הבדי; ,בתיקוניווממולאמלאהיההכל .עיכיחשכוהדפים

 .שליהעיפרוןרית;ת qגבי
 .בתל-אביבהרבעוןבמערכתשםשקראוכמר"ולאאבאאמר ",הכל"קראתי

צריךערדשאתהכמההרי, .פעםרעודפעםשרבקראתיאחתפעםלקרואוכשגמרתי
 ".ללמוד

המחיקות,צמחומניין .שכתבתימההכרתיולאהנהפכיםהדפיםמולישבתיואני
רקאניהרי ?הרכיםהשאלהסימניהנייראלהגיעוומאיןהפסיקיםהופיעומהיכן

לכתובהתכוונתילאוככלל .רוחמשב .מתגנבצל , ק~; nמראהלשחזרהתכוונתי
רציתיאנישגםבגללרקזההרייהרבעוןאללשלוחונדחפתישרצתירזה .ספררת
 ,פרחי-משורריםנעשווככרמדיהםאתפשטושאךמכגי-ד;רי,הנחשוניםביןלהיות
 .מחולצתןלהןנושריםשהספריםנערותבלילותמשננותשיריהםשאת

וכשהניח .ג;ךקי~:קז;כיםהנודעהסופר"אצלאבאסיפרי"פאוסט;בסקיהלךפעם"
הכריותכיןותחייה ,בחור"לך :ופסקגררקיבהםקראהראשוניםסיפוריואתלפניו
 ".שכתבתמהותביאאליתשובאזרקתכתוב.כךואחרשניםעשר

וט nwהכשסיפורי .קיץשלהישלבערבהמרפסת.עלאבאשלדבריובגללהאם
אז~חיהחמירהאם ?שניםלעשרנשתתקתישולחן-המשפחה,עלמוטלרהזקן~ם

השניםממרחק?היום,ההתרחקות ,אי-הבנהבינינונבטהדבריובשלהאםבמשפטו?
התרסהמין ?ילדותיתבקשת-נקםגםאזאצלינולדהלאהאםעצמיאתשואלאני

דברמשרםהאם ?כךכלרכותלשניםמהמחברותהתרחקתיכךבשלהאםשלהכעיס.
הצאןי Rבטלהמאובקות,ה~יז;תביןעצמישיקעתידפיםאותםשלוזכרםשיחהארתה

 ?לק-הב;ךמרת .9שלהריחניותובערימותמפרישי-הזיעה,
משכתיתיקי-הקרטוןמתוך .מעדכונוניירותבארגזלחטפלאמאליקראהמרתואחרי

חיתהמשלוקטנהרשימהפליאה.התמלאתילקרואכשהתחלתי .דפיםצרורוהרצאתי
בחמת-מצולביםהיובכתב-מכרנההמתרקתקרתהשררותעל .המנוי:יה ;מ~לזכרזר,

מסביבנקיה.אחתשררההוציאולאז;ןלהעלחסלאהוא .אדומהבדירתיקוניםזעם
ומראותמידיהגלידןאתהנחתי .סוףלאיןושיפוריםחליפיותבמליםהגלידןהתמלא
ופרוסותהקפהספליבין ,השולחןעלמוטלהראשוןסיפורי .פתאוםהציפרנירחוקים
 .אבאשלמעטראדומיםבקוריםמצולקכולו .הקלויהלחם

 .מחשברתיאתקראהכאילואמאאמרהעצמו,"עםהחמירכמהיודעאתה:'
מאד."החמיראתי"גםאמרתי ",ןכ"

הראשוניםסיפוריךכשהחלושמחההתמלאאיךזוכרת"אניאמאאמרהלא,""דווקא
 ".בעתרןלהתפרסם

 ".הסוףעדמרוצההיהלאפעםאף ?כאמתחשבהואמהאבלי"כן
שאתההרגישהוא .אחריךעקבאהבהבאיזומושגלך"איןאמראמרהי""טפשון

חדשכמשהומתנסהשאתהניחשהוא .מאיתנוהכלהסתרתשאתהבשניםגםכותב
 ".מלהממךלהוציאהיהראי-אפשרסגור,כךכלהייתהכל.הכחשתכשאתהגם
שחקןשאהיהרצהכמהשכחתזוכרת.לאכבר"אתאמרתימדויק,"לאזה"

 "?כדורעף
פחדהואאיךפעםאףלשכוחאוכל"לאאמא,אמרה ",זוכרתשאניכמה ,"הר

לחדקידךעליהיהלאכברוהואידיך,אתיר~השמישהוחששהואאיךשתיכשל.
ארתך."

לכלואערדיכולתילאואניהמלחמהפרצהכךואחרהמלחמה.לפניכשנהנפטראבא
שניםכמהאחרי .מתוכילפרץולסיפוריםסוף,סוףוהינחתי, .הכתיבהאתבתרני
 .בספרסיפוריאתשאכנסעררךאיזהליהציע
 .ליכתב "'הבנייןאתלהתחילטובותל~ניםבידךככר"יש

 ?לבדםבסיפוריםדיאיןהאםספר?נחץרמהלשםספר? .לשמוערציתילאכתחילה
 .הספרבשבילהסיפוריםאתובחרתיישבתימתוכי.קוללאיזהנשמעתיזאתובכל
ליוותהשולחניעלסדירהניצבתתמונתוורק .הראשוןספריאתלראותזכהלאאבא
אלינשאהאם ?ה:;כינוסשלהקשותהשערתבכלאתיהיההאם .עבודתיבשערתאותי

ליסיפר?האםרופסותמדמויותלקריה,מלשרן ,מכשילמחיפזוןאותיוהזהיראצבעו
כיצדאותישאלהאם ?הסיפוריםנשמתשהן ,כרב'צשלוההפתעהההיפוךנקודותעל

שלי?השתיקהשנותעשרעליעכרו
רד. .Pאיזהמושגלך"איןבאזנימהדהדיםאמאשלדבריהאתשומעאניי""טפשון
לרא;תזכהשלאחבלכמההאחרונות.כשנותיראליךלהתקרבניסהוכמה .הייתנ;~ט
 ".ספרךאת

כשוליתלולית-החול,עלההיא,המטורפתהשעהאתכדבררנימעלהכשאניואני,
רשת-המגןמעלהשתופפתיואיךהמערכת,מזכירתביתיעתעהואיךבית-העלמין,

שלהמחמירמ~ט;ו~~ךיםרצו~לפני,סיפורימוטלהיהואיךהביוב,משאבתשל
סיפוריאתכשכתבתי ,הה;אבקיץ ,לזקע;דהייתיקרובכמהלהכיןמתחילאני ,אבא
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האבדויםסיפוריים
גארסיה-מארקסגבריאל
יצחקיידידיה :מספרדית

האיששלסיפורואתלכתוברציתירבותניםש
שהואחלםהאישבחלומות.ואבדשתעה

רגםבמציאות,ברשישןזהכמרבחדרישן

אותרוחולםישןשהואחלםשבחלום,זרהשגיח,בשינה
השנייםכמרהואגםשלישי'בחדרעצמוחלום

שולחןשעלהמעוררהשעוןצלצלואז .הקודמים
אךלהתעורר,החלהישןהאיששבמציאות.הלילה
השלישימהחלוםלהתעוררכמרבן,היה,צריךכךלשם
סוףוכשהתעוררבעצלתיים,זאתעשההואהשני.אל
לפיכך,המעורר.צלצולפסקכברשבמציאותבחדרסוף
הלךשמאהחששעיןלהרףברעלהלחלוטין'ער

עדשבחלומותלאלהכל-כךדרמההיההחדר :לאיבוד
טעותטעהלאסרנובממשותו.לפקפקמקרםמצאכי

שבחלוםהחדראתלבדוקברצונולישרן'וחזרנוראה,
המציאות.שליותרברוריםאותרתבראיןאם 'השני
מנתעלהשניבחלוםשרבנרדםמצאם'שלאכיורן

ברביעיכךואחרהשלישי'בחלוםהמציאותאתלמצוא
החל-אימהשלראשוןרטטעם-מכאן .ובחמישי

הרביעי,אלהחמישימהחלוםבחזרה,להתעוררשרב
הבהלהמחמת .לשניומהשלישילשלישי'ומהרביעי

כךהמציאות.אתבהרבהעוברהחלומותמנייןאתאיבד
אחרים,בחדריםמחלומותולהתעוררלחזורהמשיך
הוא .מאחוריהאםכיהמציאות,לפנימעתההיושלא
ישןונותרזהים,חדריםשלאין-סופיתבסיורהאבד

פרר 9ללארביםבחלומותלקצהמקצהעוברלעולם,
המציאות.אלהמוצאפתחאתלמצואשיוכלבלא

יכוללאמס~ררשאתבחדרהיחיד'המפלטהיההמרות
 T :בוודאות,להשיגמעולםהיה

משרםזהאימיםסיפורכתבתישלאחשבתירבזמן
ויותרנכורסס,לואיסחורסהלסיפוריהברורהקרבתו

ברמשנזכרתי ,כעתאבלמהם.נחרתהיותרמשרםמזה
-אותרכותבאניברזהשחדרלפתעהבנתירכתבתיר,
מתפרץכולוהקאריבישהיםחלוןלידכתיבהבמכונת

החלוםבשבילתמידברשרציתיהחדרהוא-דרכו
דלתעםצבע,ללאישריםקיררתבעלרבעו, :שבסיפורי

גארסיה·מארקסגבריאל

פשוטהמיטהמלבדריהוטוללאאחד,וחלוןאחת
שרבלחזורצריךשהיהמעורר'שערןעםלילהושולחן
נרדמתירקלושבחלומות,מהחדריםאחדבכלושרב
בממש'אותררואהשאניעכשיו .שבמציאותבחדר

מייחוסאםכיננררחס,משלאיננוזהשסיפורהבחנתי
 'כךארכך . 25פק )tקפרנץשל-ומפתיעיותרעתיק

 .העיקריתמעלתושזרואפשראותר,כתבתילאמעולם
איןגם .שכתבתירבלאשהנחתיהיחידהסיפורזהאין
סופריםשלחייהםהספרות.שלבעולמהייחרדכלבכך

בהםשהיואפשר .נכתבולאשמעולםביצירותמלאים
זה,שזרםהואהמענייןשנכתבו.מאלהטוביםסיפורים

ברוחםסופריםשהגרסיפוריםשלכמעט,גבול'ללא
נכבדחלקהוא ,העולםלאווירהוציאולאומעולם

כתביהם.כלבכרכייופעילאלעולםגםאם ,מיצירתם
בחלומותשאבדהאישעלהסיפורלפנישניםהרבה
שהביא"הטבעו :שםרקלושהיהסיפורלכתובחלמתי

רו ,P ~רו tcלרר tcלעליושסיפרתיזרכרני .צדפים"לנר
 ,ה.ך~ר~~ילאושלהאהבותבביתזעוףבלילהמודיו, tcס

צריךאינךשכברעדטובכךכלזה"שם :ליאמרוהוא
לאחרשנהארבעיםכמעטעצמו".הסיפוראתלכתוב

משפטר.היהשנרןכמהעדלהיווכחהופתעתיכך
היהשחייבוהרטובהכבירהאיששלציורובדיעבד'
נשארהילדיםבשבילצדפיםשלחרפןעםבלילהלהגיע

נכתבו.שלאהסיפוריםשלהגגבעלייתלעולמים
ושרבשרבלכתוב,במאמץרבזמןהרצאתיזאתלערמת

 .המבוגרתמקלקלעלהסיפוראת
אותישהטרידלנושאחדשהגיוסהזרחיתהנכרןאל
שללכפרברגלהגיעהאישהמגיפות.-הרףללא

 .מישהועלטרקטורעלשעבדאישושאל ,אומנים
למכונתגםאירעכך .תקנהללאהתקלקלהטרקטור

 .שאלהארתהשאלכךאחרשמעטהתופרתשלתפירה
 .בעליהןעםענייןלוהיהאיששארתוהמבוגרתלכלרכך

שהמלאךעד ,שרנותבגירסארתזהסיפורכתבתי
שגורםאותישינבעהעקשניםהסופריםעלהממונה

 .מארדרעהיההסיפור-כמוהומאיןפשוטהואלב~י
לאאותושגם 'אחרשסיפורהייתיסבורתמידשני'מצד

שעלהלמהכוונתי .מאדטובסיפורהיה ,לכתוביכולתי
הכפר-ק,ס 25ד )tבקההריםביןמשגעבערבבדעתי

שלושהאחרי .בקוסטא-בראווהביותרוהשמורהיפה
בבהירותבחוש,לפתעראיתיזלעפותרוחשלימים

לייעלההדברכיהזה,לכפראשובלאשלעולםגדולה
שיגעוןבאותולהתמסרהיהצריךסיפוריגיבור .בחיי

אותוגילהאחדשבלילהעדרבות,שניםכפייתי
בכוונההחברים, .ב;נר~ל;נהרעיםבמסיבתלחברים
בכוחהכניסוהוחמורים","רפואתאותולרפאטובה

כללקאדאקס.הביאוהולילהבאותוועודלמכונית,
 ,הת;כלההאמונהמאימתמשותקהאישהיההדרך

שבדרךהאחרוןמהעיקולהכפראורותלבסוףוכשנראו
-לתהוםעצמואתוהטילחברימידינשמט ,ההרים

 .למקוםהחזרהבאימתלעמודהיהיכוללא
שניםשחיפשההנערהשלסיפורהגםנשארזהבמצב
שהיאמצאהולבסוףבפארק,אותהשאנסאלמונירבות
 .בלעדיולחיותיכולההיאשאיןכיווןרקלמצוארוצה

ולבסוףהמלךאתלהרוגשזממוהילדיםשלוסיפורם
אתשהרגוילדיםעלוהסיפורבסוכריה.הרעילוהו

כךכלידעשהואבכךעמדולאכיהכל'יודעחברם
אישעל :לכתובשגמרתיסיפורגםליהיה .הרבה
במסיבה,חבריואתלהפחידכדיברזללשיריוןשנכנס

עדבתוכולחיותהמשיךרכךממנו,לצאתיכולהיהולא
אלאזה,סיפורלפרסםכברעמדתי .טובהבשיבהשמת
הלוחמיםששיריוניליוהסביראותרקראכלשהושידיד

-אזעדשחשבתיכמו-אחתמקשהעשוייםהיולא
החליפותאתכמוחלקים,חלקיםאותםלובשיםהיו

אחרים,רביםכמררכך,לוחמי-השוורים.שלהזוהרות
סיפוריביםגמור,ובצדקלנצח,זהסיפורגםשקע

 •האבודים.

מגדאיל

לוחצתאני

א.

סזeלפון~פו~ךת~תלוזךזת י~~
ךת.ז;נד~ י~~ W:קס!ק~דן~ל

~ז:יף

לבשמז-רישלא
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~לז;נ~~זת י~~ w:קשם
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מזפוצאמים'·~ ...עול .ש~מצאת~
:• • : •• • t • T • T 
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מנחרתיחידהיוצאושפוצים

 ...... :ות. J!~זק:קג:ז~~מות·~טול
מו r: ~~תז;נעןגת י~~
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ב.
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סזקתו~הגדדןכף rfנ~י

 םי~~~~~:;נדיזtתפות ?tסזקלtק~rכךדן ר~!

ג.

~ןrנ~נו~לי~ס~~להס;י~ה
ססשודןכזךןרעת j2 נ;:~
f זגסאור~סre סרושףזה

W יוד~ה 9סלfW די:
ס~~שז;נ~גס:;כ~סןה

התפכחות

לכי~י:;ננכא Q~יז;נח ?tכ~~ג:יי~ה
~י wסזגססןרר" 9"סק.יזלילי
 ."ום 9סל~גיסדדןס~.ךק
אומרת:סבז-רא

 ,ז;נ~פולאוןהוכז ?t ~ל W ות;!ג;:~ ...ךת.~~ ןא~,;
 .התלהבות"אותrזלא:פבר

סזלולמ'ז:זיזtת~~דור •סש T י~~~סבק.ר
ז:יי r:דחג;ר~~;הדבךזנך~rךר.י:ק~לו
 .הפכוניםלממדיהםשבוים J!רהח
ס~זvזל~ןרrז.!ןהעללום ciס:~םלומר הi;ז~

סז;רמו~הזזתח:;נחיר

~ית wכזז~שד~יג:יי w"כר~יגו"או
ז;ו~ה~זקךים~~כר

 ;ז;נ~ךמוסח~זzוr;זדךז:ייס~ךטו:;ג~ננור
~כ~יםרוrנ

~ס~ים~דשת~ל f ·עו;~ךת
זנך~החיא Wו:;ג

ז;נג;רפו~~תות J!סrך~י~

ים 9~זנסזק~;בהגרות

iJ ז;נג;ר~דדים~לדים
לביתו~יש

 ;ליי iהכחל~טיזכ"מתחתמתוך
 .יי"כבדתבהוצאתבקרובשיופיע ,חדששיריםקובץ
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מילואנילי

והקיקיונותהג'מאבדרך
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f ת;ןjJ ח_'רף
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גק.א iJ~צףם ן:; fקסר.ןררק.לד'.דרר
י;ן reקהףאראש;ןט fלמז;י~~ה rר~
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~~נףהיב W ז:W ~r-~ליםע;לם
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3 
J ןךקית~לזכה~סהה~iJ 'לל;:ןח;ל:p ן:;ן;עסףת, 

אתצ;ת nלמהרהבחפזה
: T : T ' :-ז -:-:• 
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תהתההיא

 ; ן:;~נ;:~~תשנ;ת 7 ן:;ן:י; ק(; QTא b ;~ם
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צחנה.נ;תרה
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רחם

מק..~ Wז:ו~מל iJךם J~ת~r:זןשךז:ו;.נרגt;כי
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חמימ;ת-לבףב;ת,

??ג~גץ~ל iJע;ד~זv:;ניםי W~ןא
ףמףזןןןר~:ר.;ת w ר~~ ק~; nרסד~ד
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מ;ךיקים~ים Wףךמרריד;ת ת;ע~.,;ף

ר;טט;תצמר;תמנשב;ת;ת nןרף
: : -: -T : 

-ך~_פ;~ק"רסא

 .תעברה~אתשהרעדהעדחני
-• -•,• T T ; T --:-

~יגךם~~~ימת ה~,ק~מ~??רי~םמ~ברהיא
 .ה~י~?~ iJס;ף~דסףף tt~ר wר

ך~קעא'לסד~ד~~יסויםר~ם
דע re :ל'את;ף iJרע;ר

האדמהתזףזא"רל
-ה Tה:עננתמסא"ול

: • -TT-; T 

 ה~יו:ז??~~דךןלו$l;י

בחרשהרףח
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הלחההאדמהעלנ;פל;ת T~כשהמח~~ם
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w םיו~~'רי~יס.ח. 
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כמתנה
• 

שלוחה t:)1,· .824261 :.~צלצלרק
~תלספקנדאג ~ Aואנו 540

-. •ב.י•,.: ~- ·•דחודשייםמשך =t ~ 3,העיתון~~

המוקדמות ~:,~ן;קרבהבשעות
לנו,~שתמסור · i €) ::לכתובת
בלבד ~~--;··לקש 8,280תמורת

 ~ך::·:~-.:·:.~~למתנהמוזל(מחיר
עםשקל) tflftlJ 16,560במקום
כרטיסישלחאשרןהרהעיתון

 ..השישולחפרטיעם-~---·~::_.·הכרב

 •הארז •הארז •הארז •



סרפרר

הארץ·מלח
דוראהוד

 .שקטיםלמיםבנוגעמיליםמהכ
המיםפתיחתשלערבייםביןשעותאותןעבוראצלי,שמורהמיוחדתפינה

 ) !זוכהכבראניאמוןבאיזה !(אחהפתוחבג'יפהנסיעה .הכותנהבשדות
הארוךלכבישמעברלי,ורקאךליהממתיןהעצום,השדהאלפני,עלהחמהברוח

החמניותחלקתניצבתהכותנהלידהנאלם.הזה.הירוקהשקטמוללבדואז .והישר
הצהובות-בשלהבותיהבערהבצהריים,שעודהחלקההוואן-גוכיות.קרקפותיהןעל

חוםגליופלטהורחשהגעשה ,)?בישחלההליריתלתמורהלבך(שמתכתומות
ימיםבעודוקפואה.רעננהבשלווהכעתעומדת-ומגריםובשייםחריפיםוניחוחות

בשמשיצרבואשרוגבעוליהןהחמניות,שלהכבדותקרקפותיהןתערפנה ,מספר
בבית-קברות-עצמןמשלמצבותכמו ,צידםעלנטוייםויעמדוויאפירו,יקריחו

ונטוש.ישן

הושקואשרהחלקותמןההשקייה,צינורותבהעברתהיינועסוקיםהיוםבמשך
שבוססמישלדעתולעניות-ומפרכתקשהעבודה .הבאותהחלקותאלבלילה,

ביןדרכינואשות, ,ולפלסצינור,אחרצינורלהניףעליהיהבבץו,ושוקעיחףבה.
 ,הרטובהאלומיניוםמצינור .כראויבזה,זהואחוזים,המשתרגיםהכותנהשיחי

להחזיקוהצלחתיעליוןבמאמץושאךבו,אחוזיםהיווכבדיםדביקיםבוץשגושי
אשרלשרוולים,מבעדוחדרוזרועותילאורך ,עכוריםמים,קילוחיזרמולראשי,מעל

שלאחתלעיסההחולצהאתוהפכובוקר,באותועודכל-כך,רבה,בקפידהקופלו
כהה.הכחולההעבודה,חולצתאתללבושמאדהתגאתיימים,באותםובד.בוץ

שאףגםומה .אפור-דהויגווןלהוהעניקוצבעהאתשינובשמשיוהעבודההכביסה
המדומה,העוצמה,מתחושתשיכורמעטלחוש,הייתייכולוכךמידותיה,אתהקטינו
 .מתוכההפורץבגופיהרגשתיאשר
בכךליוטשטששליהשמשמשקפיאלדרכואתמצאעכורים,קילוחיםמאותםאחד
היו .עיניאתוהציפועלואשרכלשהם,מנוזלים ,הכיבלאושנתערפלה,הראייה,את

והןבוהייתיששרויהמזופתהמצבמןהןיוחרוןתיסכולדמעותהנראה,כפיאלו,
 .הצינורותהעברתאתתדיר, ,עבורילבחורידעבאורח-פלאאשרהענף,רכזבשל
נחשבתיחוזר-צבא(בחזקתשניםבכמהרקממנימבוגרשהיהבחור,שלאותובעוד
שלאאחריםעיסוקיםלעולםהיום,עדליברורהשאיננהבדרךלו,בזרמנו ,ההיא)בעת

מתכנוןכחלקמבשריהיהזאת,שלעומתאלא .בהעברהחלקלקחתלואיפשרו
ואותי)אצלנושעבדוהמתנדביםשני(אתאותנוויאסוףשיבוא ,למדימורכבלוגיסטי

השטח.בקצההקוויםהעברתבגמר ,בג'יפ

רגביעליחףלפסועעניך,שלבסופוואיאלץ,הדבריסתייעלאשלמעשה,ידעתי
ממש-והמוצלהקרירלצריףועדהשדהמקצה ,ובשמשוהלוהטיםהיבשיםהעפר
החמה,בדרךלעצמי,שיננתיאשרוקטלני,מבריקנאוםאותושכלשידעתיכשם
יעז,הואבאם-הבאלמקרהעדעמישמוריישארבפניו,להשמיעועמדתיואשר
ברםזה,כגוןומעשיםמקריםושבושנוכיוברור,וממילא,עמי.כךלנהוגנוספתפעם
-מחירבכלשלום-ביתעללשמורבי,אותונטעמייודעשאינניצורך,במין

דעתימה ,ברמזולושאפגיןמבלידרכיו,לשיפורנוספתהזדמנותתמידלוהקצבתי
 .עליו
ושיקפם,הכותנהבעליאנכיתופגעהשמשמןשנמשך ,האחרוןבאורכעת,אבל

הזה,הכותנהשדהאלמאדעזהמשיכההייתיוחשנשתכחהכל ...הזההרחבובשקט
הגדולהצינורותבמפתחלפרחחועלישהיהענק,ברזאותוהשיבר,ניצבבקצהואשר

השיבר,אתלפתוחעומדהייתיכאשרעת,בכל .בג'יפקבעדרךנמצאאשר ,והחלוד
כילד, .הצינורותבמפתחלאחוזאבינהגבהןהתנועותאותןאתלידי,הייתימשווה

כלומרשהוא, ,והאפילההישנההבארלידהמים,למכוןעמולקחתניהואהיהנוהג
עלהעליהעםסתומהנמצאהאשרמופלאה,באראותהזו .עליוהממונההיהאבי,

 ,עזי-הנפשמכבים(כאותםתחילהטיהרה ,מופלאבראשיתדוראותוואשרהקרקע,
מכןולאחרמעט)לאשניםבנפשיהייתימדמה-בית-המקדשאתלטהרטרחואשר

הראשונים.בימיםהניחר,גרונםאתהרוואשרהמיםהםהמים.שנתגלועדהעמיקוה

רבותשעותלהעבירניכר,מאמץללאהיה,ניתןהקרובה,ובסביבתוהמיםבמכון
בההיהדיכשלעצמהזופעולה .המנועהנעתראשית .וכללכללבזאתלחושמבלי
היהאמורזה,מיושןדיזלמנוע .מולידיאביאלכבודויראתבגאוהשאתמלאבכדי

שהותקןברזלבמיכלזהלצורךנדחסאשרדחוס,אוירשלבסיועומונעשיהיה
אםזה,שמאורעאלא .עבודתובעתעצמו,מנועאותועל-ידיהיהומתמלאזולמטרה

בתוםעל-פי-הרוב, .עצמוההמצאהבעלאצלאףהתפעלות,מעוררהיההתרחש,אכן
לאאוזני,אתהאוטמותידישתיכנגדההועילושלאוהמחרידה,המחרישההשריקה
בנחמסובבווהיההעצוםהתנופהגלגלאלניגשאבי,היהמתאזראזי, .דברנתרחש

לאחר .בנקישותיוופוצחסבמנועאותומשתעלשהחלעדחדל,ואינומסובברב,
אליורד!),היהאחדכזהליגםיהיה(כשאגדלומבריקגדולבפנסמצוידכשהואמכן,
בכדינדרשהאשרהלבאומץמנת .ברזלשלבסולםוהאימתנית,העמוקההבאר
התנשמתאודותבסיפורליהיהדי .כמובןיבינמצאהלאיאליולהתלוותשאוכל
בכדי ,שלההגולגולתבפניאליךוהניבטתהבארבקירותאשרהכוכים,באחדהמקננת
 ,ומתיישבהייתיניגשזאת,במקוםלשם.בירידההעוסקרעיוןכלהסף,עלשאדחה

שיפועואלהמנועשלמי-הקירוראתהמטילזההדקיק,המתכתצינורשלמוצאוליד

-רומאןמתוךקטע-כאןהמתפרסםהפרקשמרת.קיבץוחבר-דוראהוד *
 .המחברשלהראשוןפרסומו

שעותכךלשבתהייתיעשוי .הסמוךהראויאללוהמשתפלהתלול,המדרוןשל
אשר ,אבישלשקריאתואלאנוספת),פעםלך(הרידקהדקהמיםזיףרבזולהתבונן

הצינורותביןוכך,חזירתי.מעולםהקרקעאלחזרהאותינטלה ,הבארמפתחצאי
ומוכתםחלודהיההואשאףהגדול,הצינורותבמפתחאוחזהיה ,דיםווהחלהעבים
היינו ,נכון)שנכון(מההחסונותזרועותיושתיביןמצויאניובערדמינירם,בצבע

 .השיבריםאתוסוגריםיחדפותחים
העולם.מןלוונסתלקקםאחדבוקרהישנה.לבארולרדתלקוםהיהנוהגבוקרבוקר
ענווהבושהיואביהבט,נהג.שבתבונה ,חושבעצמיאתאניתופס ,אחתפעםולא

מתקשהבוודאי'היהלי),להורישבידרעלהשלאתכונותשתי ,אגב(בדרךואמונה
ולא ,ממששלענווהלאבראיןאשרחיים,אנוברבעולםדרכואתלמצואמארד
שמירם ,המופלגתוביהירותילביניביניכךלעצמי,ניסחתירבותשנים .בדרךאמונה

 .העולםמןענווההנסתלק-שנסתלק
מביטאניכאשר ,וביה)מניהאותיפקדהאשר ,הזוהיתררגשנותעללי(וסלחלעתים
כאשר ,למעניכל-כךרבותעלו-כבשו-הפריחו-יבשו-לחמו-הקריבואשרדורו,בבני
 ,החברהעללכטלהיוחלקם :בפינתואישאישלהם,דועכיםכיצד ,ורואהמביטאני

זוכריםואיכםבשקיעתם,אותםרואיםהצעיריםהדורותוכלאמונתםאתאיבדוחלקם
יותררחוקותלעתיםולפעמים, .באביבו,כזכראני-שלהםהשיארגעיאתלהם

כאשרדווקאונכון,שאפשרשבי,עמומהמחשבהשלמרותהמקבל!),אני(בהן-צדק
וכמוההר,סלעישלהטחביתלקרירותםולהתמכרלשקועאז,דווקא ,בפסגתךאתה
 .האורכיםבשורשיולהיטמעאדמתואלעמוקולחדורלחלחלשקטיםמים

המיועדתהפיהאלמד-לחץ-המיםאתמצמידאני ,בידיהצינורותכשמפתחעכשיו
ומתחילהחלקה,לקצהועדממכי ,'בפרקיוהפרוסהצינורותבקונוסףמבטמעיף'לכך

ובמרץבשאוןהיופורציםפתח,להםמשכפתח ,המים .השיבראתלאטלאט ,ופותח
במתיכותוהרגוע.השליוהצינורשלריקותואלבתוך-כך, ,ונדחסיםופרועשוקק

ולחדורלבואנוספיםלמיםופותחמוסיףאניעיני,למראהמרותקאניובעודמבוקרת
הולךהשועט,בזרםונמלאהולךבפרקיו,רופסנח,אשרהצינורותקו ...תוכואל

 ...אחתמקשההופךוהוארגעועודבתוכו,חומריםנוזליו ...וכקשחהולך ,אוןוצובר
לפרוץהואמאייםכברהכה ...ומסחררתמצטברתבתאוצהוגוברמתעצםשבוהלחץ
אותוומרעידיםלהתפקעעדבזרמיוחולפיםגברימתחשלגליםגלים ... !רגעבכל
כדרך-בשורשולוחיתהששמורהאחרונהקשיותדלהכמו ,ולפתע ... !אורכולכל

 ...ושואגתפנטסטיתבעוצמהשפקעמיתרכמו !פורץ ... !גבולוקצהעדוכדרך
 ...הרפוייהוהרווחההנושפתההקלהעד ...עד-אובדן-חרשים-בן-רגעוסוחפתעצומה

 • .. .ממטרותיובפעימות
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רב-שיח

--~~ז'\ייברר
<~ 

• 

רקהיתהלאזובארץלהקיםבזמנושהתכוונומה
ייחדושתיתןשוויונית,חדשהחברהלאאמדינה'
אנוביוםוהנה .הישראליהממלכתילקיוםאחר

ובפניבשטחיםוערבייהדויטרורבפניעומדים

אחרבמקוםנמצאיםבלומר,חמור.בלבלימשבר
ומהמטרההמיידסים'פיללושלאיומזהלגמרי
 .הזההיוםעצםעדקיוםמלחמתנלחמיםאנולשמה

ובעיקר' !לקרותהתחילזהמתי !קרהאם-בןמה
במדינהשצמחהיוםשלהנועראתמעמתיםאיד

שמכירים , 18בניבחבר'ה(ומדוברהזתאהאחרת
מהשביןהעפרעםהנוכחית)במתכונתהרקאותה

 !שקייםמהוביןלהיותהיהשאמור

יהכלכליהמשכרעללדברנוהגיםאנו :פסהנחום
שבסיסיתחושבכהחלטאניאכלוכר',לכנוןמלחמת

ככלביטוילזהישהישראלית.החכרהשלמשכרישנו
חומרתו,כלשעםהטרור,כענייןרקלאכיוונים.מיני
ישאכלשולית.תופעהמהווהשהואמאמיןעדייןאני

מעבודההתרחקנולמשלקודמים,אחרים,דברים
יצירתיתפעולהמכל .כיותרהרחביהמודרניכמוכנה

האווירהתרבות.נושאיעלטרקטור,עלמחשב,על-
עניןלגלות.חוזריםאנחנועסקי-אוויר.שלהיאכיום
נורמתהואאותנולהדאיגצריךדעתישלפיאחר

אדםשלהסבלנותחוסרשלהשאלהרקלאהתנהגות.
כההדרךהאמת.כלפידרך-ארץחוסראלאלזולתו

 .כחצאי-אמתכשקרים.כפומבי.מתבטאיםאנשי-ציבור

המשחק.מכללימקובלחלקכאילווזה
החכרהאתהפוקדהמוסרילמשכרדוגמאותרקאלה

מערכתשלתוצאהרקלאשהואמשכרהישראלית.
שוניםחברתייםתהליכיםשלאלאהפורמאליהחינוך

האבותהיוהשניםכלשמשךכעובדהנעוץששורשם
אתכלכנות :מרכזייםדבריםכשניעסוקיםהמייסדים

 .וכביטחוןככלכלהכלומר,כחיים.וכלהישארהארץ
אתעל-כןקיבלולאוהחינוכיותהחברתיותהבעיות

חשכומהן,חלקלגבילקבל.צריכותשהיותשומת-הלב
 .דברפותרלאעצמושהזמןאלאאותן,יפתורשהזמן

התמודדהלאהמוגדרת,החינוכיתהמערכתשגםינכון
שניםהרכהכמשךשימשההיאהחברתיות.הבעיותעם

כיוונינגדהחותרככוחמאשרהחכרהשלכראייותר

אנוכרהקריטיכמצבכעת,והשאלהשכה.הזרם
המערכתיכולהמידהכאיזו-היאכיום,נמצאים

הצעיר,הדורכעיצובגורםלהוותהקיימתהחינוכית
הדמוקרטיה,העבודה,לגביאחרותתפישותכיצירת
החכרתי?הפער

מוסריכמשכרשאנחנוחושבלאאני :בן-שלמהיוסף
שלנוהמשכר .אחרתנורמליתמדינהכלמאשריותר
לאוהואערכיםשלמשכר .אידאולוגימשכרהוא

כיןהפערוגברהלךכאשרהתחילהוא .-67כהתחיל
שלחייהםונורמותהתנהגויותיהםלכיןהערכים
מנהיגים,הםאםכיןאותם,ומייצגיםשמציגיםהאנשים

המוריםמחנכים,הםאםוכיןפוליטיקאים,דווקאולאו
דברים,מיניככלצעיריםאנשיםלרמותאפשר .עצמם

לצביעותשנוגעכמהאותהלרמותקשהאכל .ידועוזה
כעליפעםשהיומסויימיםערכיםכאשרכלומר,אישית.

למליצות.הופכיםריאלית,משמעות

 :במדורהמשתתפים

לחינוךהספרבית·ראש-רשףשמעוןפרופ'
ת"א.אבוניברסיטת

שללוחינךולתרבותהמרכזיו"ר-פסהנחום
הכללית.העובדיםהסתדרות

המקצעוותמרכז-ברזללאכספרופ'
בחיפה.העבריבטכניוןההומניסטיים

לפילוסופיההחוג-בן·שלמהיוסףפרופ'
ת"א.אוניברסיטתיהדוית,

החינוןשללפילוסופיהמרצה-לבומריעקבד"ר
הקיבוצים.בסמינר

כפר-הנוערומנהליממייסדימחנן,-סימוןאריה
החינוןבמשרדבדימוסמחזוימפקחשמן'בן·

 . mוהתרב
באוניברסיטתלחינךומרצה-~עריסמיד"ר

חיפה.

בנס·ציונה.התיכוןביה"סמנהל-קלייןמאיר
במרכזלחינוןהמח'מנהלת-קונדהמרים
ההסדתרות.שלולחינוך mלתרב
התק"ם.שלהאידאלווגיהיעוץ-צורמקרי

עינתעמלה :לדפוסוהביאהערכה

זרם·ביטולשל"עיסקת·חבילח"
שללהיעלמותההביאההעוברים
קמחעליההחינוכיתהתשתית

המרינה.

איזויש ?לאיבודכאןהלךמה-כאמתהיאהשאלה
ראש-מדברככנסתכדיוןכאשרלכךאינדיקציה
הכנסתוחכרתלארץ-ישראל,עליהעלהממשלה,

אלאארץ-ישראל,עלתדבראל :ואומרתאותומתקנת
למלההפכהארץ-ישראלכאשר .מדינת-ישראלעל

היהודיהטרורכציונות.למשכראינדיקציהזוגסה,

אינדיקציההםאישית,אותםמכירשאניהאלההאנשים

תנועת-אתהיוםמייצגיםלמעשה,שהםמשוםלמשכר,
 .כארץהקיימתהיחידההמגשימההאידאליסטיתהנוער

אינניזווכאמירה .אירוניהמתוךלאזאתאומרואני
כאלה ?אידאליסטיםפירושומה .דרכםאתמצדיק

שהםהערכיםאתוכגופםכעצמםלממששמוכנים
שמצליחותהתנועותשתיחכריהםוכאלהמייצגים

גוש-אמונים :חינוכיתמכחינהנפשותלעשותהיום
הםוהחבריםהמחנכיםאלה,כשתי .כתשובהוהחוזרים

ערכיהםאתשלהםהיום-יוםכחייהמגשימיםאנשים
 .צעיריםאנשיםעלרושםשעושהדברוזההמוצהרים

גוששללביטויהןמתנגדיםאנחנושאםחושבאני
אתלשאולעלינוכתשובה,החזרהלביטויוהןאמונים,
יכוליםשאנחנוהחינוכיתהאלטרנטיבהמהעצמנו,
 .עצמנווכפניהצעיריםכפניכיוםלהציג

יצאכשכן-גוריוןכשורשים.אתחילקליין:מאיר
כלכד.סיסמהחיתהלאזאתלעם","ממעמדכסיסמה

למדינה.שמרכילותעוצמותשלכמושגיםחשבהוא
מסגרתאתלהגדילכדיאחדות-העבודהאתהקיםהוא

אחדות-מסגרתאתלהגדילכדימפא"יאת .פועלי-ציון
מפא"ימסגרתאתלהגדילכדיההסתדרותאתהעבודה,

ההסתדרות.שלהמסגרתאתלהגדילכדיהמדינהואת
שאפשרומהירהעצומהדרךקפיצתחיתהאלהככל

היוהמנהיגיםגדולות.למהפכותרקאותהלהשוות
והתמקדותהגדולותכבעיותלהתמקדלפיכךחייבים

שלהחזוןמימוש :נפלאיםדבריםכמההולידהזאת
מדוברכלומר .יהודימדעעברית,חקלאותיעכריצבא

חוקילכלוכניגודכיותר,מהירהחברתיתכהפיכה
הפן-הכלכליים,החברתיים,השינוייםהסוציולוגיה.

כבעיותשאלות.הרכהיצרווהםעצומים,היוליטיים
כאותההיהניתןלאהגדולותהדרךפריצותשלאחר
כענייןלמשלי .יעילותשלמידהכאותהלטפלשעה
אותההממלכתי,החינוךכנושאאוהגלויות.מיזוג

שהביאההזרמיםביטולשלכילה" n"עיסקת-
 .המדינהקמהעליההחינוכיתהתשתיתשללהיעלמותה

וחמשעשריםככר"חוטא"אניהחינוךשלזהכתחום
שהמשכרלהעידרוצהואניממשיכחייל-שדהשנה
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בתנועתהתחיללאנירםהגענואליוהחינוכי-חברתי
פקדהבררגעמאותראלארכירצ"ב,בתשובההחזרה
הוויכוחמתוךהכרח.הערצמה.תחושתאותנו

לביןתנועת-העבודהביןהאותנטיהאידאולוגי
אחריםמתחריםלביןתנועת-העבודהרביןהרביזיוניזם,

לממששיכולהוחזקהגדולהמדינהשלדמותהצטיירה
בתנ"ךשמקורםהיסטורייםיעדיםלהשיגכדיכוחהאת

כולם.אתשמאחדיםלארמייםמאווייםלבצעוכדי

במקרםמדינהמקימיםאתםאיך :ררייצמןאתכששאלו
למדי,מקובלתשחיתהבדרךענה ?עםיושבבר

לאגדול'עווללתקןצריךשכאשרהציונית,בתפישה
לעשרתאזמשתדלים .מוחלטצדקלעשרתאפשרתמיד
שאיןבתוכנו'זרמנחהגישהשלטהערדרכל .קטןעוול
מולהיהודיםכל-וחלט-מעוולמולמוחלטצדקכאן
יעדאתלממשעל-מנתבכוחהשימושהיההערבים,כל

הכרחתחושתהביאהברברגעאבלמוצדק.-המדינה
למצרתשאפשרמשרםרקברלהשתמשלרצוןשבנר
האידאולוגיהזהרקעעלהחברתי.המשברנולדאותר,
מהרותבתשובההחזרהושלגרש-אמוניםשל

איתם.להתמודדשצריךמז;כרכניםסימפטומים

ההיסטורילשלבלהיכנסרוצהלאאני :קונדהמרים
העשייהבענייןלגעתיותררוצההייתיהוויכוח.של

לדעתילהיותצריכהזהבנושאוההתמקדותהחינוכית.
 .האלפייםשנותלקראתרוציםהיינובההמדינהבדמות
החברהלעניין-יום-יוםלהתייחסישזרלשאלה

כלומר,השוויונית.זאתרעםהטכנולוגית,המתועשת,
רגםהפוליטיתבמערכתגם-ראשיתלהחליטעלינו

כרשאיםאנומדינת-ישראללאיזו-החינוכיתבמערכת
 .לעתידהתכוונותתוךכיוםעינינואת

לכמההתייחסמאיתנואחדכל :פסהנחום
שלבתופעהמזלזללאבשרם-אופןאניסימפטומים.

שאינניאלאבתשובה,החזרהבנושאולאהטרוריזם
לדעתיסימפטומים.בהםהרואההניתוחאתמקבל
וזאתולהתפתח,להמשיךשעלולתהליךבקטעימדובר

בעירת-היסוד'אותימדאיגותולכן .שבדברהחומרה
משברכמרהתופעותשבתשתיתהשורשיותהבעיות

דיבוריםביןהפער ;אי-האמת :דיברתיעליוהכורמות
הצעירמבכי-הדורגדולחלקשלהיחסלמעשים,

תנועת-שבראשהעובדהלעבודה,היחסלדמוקרטיה,
נציגי-עובדים.מאדמעטנמצאיםהעבודה

ניצבאניבפניההחינוכיתשהפרובלמטיקהמרבן
רוצהשאנימשרםקלה,איכהחילונייהודיכהומניסט

לזיקהלשוביניזם,לאאבלהמולדת,לאהבתלחנך
אחר.עםשלולדיכוילכיבושלאאבללשכם,היסטורית

הומניסטייםלערכיםגםאבלליהדות,לחנךרוצהאני
רעם-זאתיהודיכפטריוטעצמירואהאניכלליים.
באזורהעמיםשכילחיימשותףבסיסלמצואברצוני
לאי-לחכךרוצהאניהכרה.תוךמסודרלדר-קירםהזה.
שללזכויותיוכברדשלליחסובמקבילזכרירתיעלויתור
זולתי.

בגללרקולאלקיצוניות.לחכךיותרקלזאתמבחינה
הקיצונייםהפלגיםשלכביכולהאישיתהגשמתם
ארשגרש-אמוניםההגחהאתמקבללאאנישהוזכרו.

 .היחידיםהמגשימיםהאידאליסטיםהםהטרוריסטים
רביםלצעיריםהנרגעותאחרות,דוגמאותבידייש

הירדן.ובבקעתבגלילבערבה,שיתוףחיישמגשימים
שיוצאיםגרעיניםעשרותמארגנתהקיבוציתהתנועה

בוניםואחר-כךבצבאמובחרותליחידותלנח"ל,
אמצעיבעידןחייםשאגראלא,חדשים.ישובים

מעשיםשערשהרמישמרעיש,מיקייםברהקומוניקציה,

טעותכמרבןזאתלעין.נראהאיכרושקטים"אפורים"
אופטית.

זרם-העובדים.ביטולאתכאןהזכירובן·שלמה:יוסף
תנועת-העבודהלטובתהיהזהשביטולייתכןלדעתי
כשארהעובדיםזרםהיהשאםלומרקלכעת wמשרם
דיכשארהקיבוציהחיכוךוהכה,טוב.יותרהכלהיה

זרםשלבכיורנולהמשיךלכאורההיהריכולאוטונומי
ארשם.שקרהמהלאשזהיודעיםשאגראלאהעובדים

יודעיםואנחנואותןסגרלאאישהרי .תנועות-הנוער
?תנועת-הגוערועכשיופעם.משמערתןחיתהמההיטב

שלההתנועתימהאופימשהרעלערדששמרההיחידה
בכי-עקיבא.היאהאידאולוגיה,מבחינת

תנועת-שלהתחדשותחלהשלובהחלט,מסכיםאני
על-ידה,אמיתיתסוציאליסטיתגישהוהצגתהעבודה,

הדבריםלאותםאידאולוגיתאלטרנטיבהבכךחיתה

חזוןבאין :נאמרבתנ"ךכבר

חזוןאיזה tשואלואניעם.ייפרע
והיהדותאמוניםגוששל.מזחחוץ

זהחזוןואצלנו ?ישנוהחרדית,
נוכללאזהבלילוכסוס.לא

להתקיים.

 .כחמוריםאותםרואיםשאתם
 :נאמרבתכ"ךוכברמשמערתהמחפשיצורהואהאדם
שלמזהחרץחזרןאיזהשואל,ואניעם.ייפרעחזרןבאין
זהחזרןואצלנו ?ישנוהחרדית,והיהדותאמוניםגרש
אניזהבענייןלהתקיים.כרכללאזהבלילרכסרס.לא

מבחינהחלוקיםשאנחנולמרות .חזןעםאחדבמחכה
תנועת-שמציעההחזרןאיפההיא,והשאלהפוליטית.
 ?העבודה

הסוציאליסטישהאלמנטחושבאינניקליין:מאיר
בתנועהנמצאהוא .משמערתיאיננוהישראליתבחברה

שלבשכבותהאינטלקטואלים,בקרבהקיבוצית,
מסרייםבטרוחלדעתי,מנהיגי-עובדים.שלארעובדים

חדשהמנהיגותאלהכלמתוךשתקרםצפריזמןשל
 .לזמננומותאמתסוציאליסטיתאידאולוגיהשתיצרר

 .לעצמוערךאיכהשהדמוקרטיהלכךגםמסכיםאינני
החינוכיובמעשהערךהיאהליברליתהדמוקרטיה

שאיןהתפישהאתלגוערלהקנותחשובאליההמכוון
כלרשעםמורכבות.לבעירתפשוטותתשובות

לתתחייביםאצלנו'החברתיתהבעיהשלמורכבותה
איך-החברתי.לפלורליזםלגיטימיתליברליתגרשפכקא

כביכולאידאולוגיהלהיעדרהאלטרנטיבהשלא-יהיה,
הלאומנית.ארהדתית,בקנאותשאיכהבוראיזהברגע

יסדויתאידאלווגיהכאןהיתהשבהתחלהספקאיו
היהשאמורמההיום,שלבמציאותאלבמשותפת,

שללבלילהד~וגרפיבמובןהפןכור·היתןו,להיתו

והשאלהעודו.דתייםעדתיים,-קיצונייםפלגים

שאלהלכולנו.משותףעדוישהאםהיא,הלא-נעימה

 .שבתוכנולחילונייםכמובן'בעיקר'שמכוונת

לאורמאד,טובהשאלהזאתבן·שלמה:יוסף
שהתחוללווהדמוגרפייםהסוציולוגייםהשינויים

בבית-כנסתשמחהלאיזוהלכתיזמןלפכי .באץר
כמרבןוהיוביום-כיפור.ברית-מילהזרחיתה .ספרדי

אלהרביןמשםשעלווהמנגינותהנעימותביןהבדלים
פתאוםטקסט.אותר-הטקסטאבלאני,הורגלתילהם
האנשיםעםהצליחלאהמערךמדועהארה,ליחיתה
 .פוליטילאבעצםשהואענייןכאןשישתפשתי .האלה
מפניהשם""בעזרתלומרנהגבגיןאםיודעואינני
שהואמאמיןאני .חשובלאזהלא.ארדמגוגשהיה
להפוךצריךשהמערךאומרלאאניבזהמליבר.דיבר

בחינון•ואינדוקטרינציהאידאולוגיה
גלבועאליעזר

ולמערכתדלמוקרטיהביותרהגדולותהסכנותחתא
האי·בחינוךטמונהעליה,מגינהשהיאהערכים,

רקלאניכריםהאידאולוגיהחינוךשלסימניו .דארלרגי
 .מדינימשטרבכלקיימיםהםטרטאליטריים,במשטרים

השלטוניתהריכוזיותבמידתתלויהזהחינוךשלערצמתו
 .חברהבכלהקיימת

משלימיםרכיביםשניהםוהאינדוקטרינציההאידאולוגיה
האחדמשלימיםהם .וחברתיותפוליטיותתפיסותבמערכת

ואילומרותקובעתהאידאולוגיהכאשרהשניאת
 .להשגתןצמהעררבמכשירמשמשתהאינדקטרינציה

למערכתתשתיתבדרך·כלל, .מספקת,האידאולוגיה
היאכןמסריימת.בחברהנתרנהמציאותהמשמרתרעיונות,

פוליטיתדרךשללהצדקתההשקפותמערכתמבססת
אינהלכשעצמה,האינדוקטרינציהנתרנה.בחברהמסריימת

המשרתמכשירבחינתאמצעי,כאמור,היאעצמו,בפנייעד

ומסייעהאידאולוגיתבמסגרתשנוסחוהמטרותאת
להשגתן.
 Mannheim (ואוטופיה•'אידאולוגיההידועבספררמנהיים,

שלוכוללתרחבההגדרהאלאותנומקרב , 1 ) 1972 ,
מערכתהיאאידאולוגיהתפיסתו,על·פיהאידאולוגיה.

נתרנה,והיסטוריתחברתיתמציאותהמשקפתעריונות,

ומעוררתכראצירנליזציהמשמשת Iאדקררטיבלתיאבופן
נתרנה.חברתיתבמסגרתקונפורמיתלהתנהגותמוטיבציה

דפוסיםשלולייצובםלשימורםתורמתהיאכךעל·ידי
עללהתבססחייבחברתימשטרכלקיימים.חברתיים

רחב.קרנסנזרסעל-ידינמדדתשתקפותהאידאולוגיה,
תחומים,משלרשהבהצדקותקשוראידאולוגיהשלתוקפה

אלוהצדקותמטרתופילוסופיים.פוליטייםהיסטוריים,
הנתונה,הפוליטיתבמסגרתכפרטהאדםאתלשלבהיא

שללקיומהאפשר,אםהלגיטימית,הסכמתואתולקבל
 .רמותיהבכלהחברתית-מדיניתהמערכת

למצואניןתעצמואתלקייםהרוצהחברתימשטרבכל
מותנהפחות,כאוראו ,נאורמשטרלאידאולוגיה,זיקה

החייםהפרטיםאלהאידאולוגיהתכניהעברתבתהליך
הראשון :גורמיםבשניקשורהתהליךכאשרבמסגרתו,
האידאולוגיה,שלההיטסורי-פילוסופילבסיסהמתייחס

 ,הלאומיהקונסזוסבמסגרתומוסכםרחבשהבסיסוככל .
כרוך ,השני .להנחלתהחריפיםאמצעיםלפחותנזקקים

ויכוחמאפשרהאמורהבסיסעלהישענות .עצמםאבמצעים
שצידקתככלהלאומיות.המטרותעלערכית,ברמהפתוח,

נושאיםופותחבטחוןהמשטרחש Iיותרמבוססתהטיערכים

לארמית.הסכמהשלבמסגרתלוויכוחלאומיים-קיומיים
אתומעערריםהשליט,האידאולוגימהקוהחורגיםאלה

אווויכוח,באמצעותמבודדיםתוקפו,אואמיתרתו

מיעוטקבוצתכאשראולםדסרטיים.שאינםאמצעים
להצדקתכאמצעימספיקאינוהוויכוחאזישלטת,

בולטתכאן .השליטיםהפוליטיים-חברתייםהרעיונות
במקרים .הכרחיכאמצעיהאינדוקטרינציהשלתפקידה

עצמה,למטרהמאמצעיהופכתהאינדוקטרינציהאלה
 .החינוכיתבמערכתמורגשהשפעתהועיקר

אמצעילמנהיים,בניגודבאידאולוגיה,רואהמרקרזה
קבוצהשלמדיניותתפיסותלקבלאנשיםהמביא ,תרפריטי
אתלהציגמסוגלתשהאידאולוגיה ,סבורמנהיים .שלטת

אתלקבועובכךומדוייקתאמפיריתבצררההמציאות
יותרבהרואהמרקוזה .והחברתיותהפוליטיותמטרותיה

חברתית·מציאותלהצדיקהמנסהכללי'פילוסופיביטוי
לעובדותבניגודעומדתהיאשלעתיםמסויימת,פוליטית

מעשיתפילוסופיהבאידאולוגיה,הרואיםוישאמפיריות.
נורמטיביתכפילוסופיהמדיניים,צרכיםהמשרתת
ולממשלהלחברהועריונותנורמותלהציבשתכליתה

) 2(1970, Rapael • 

האינדו·אלמתייחסת Snook, 1975)3 (האנליטיתהגישה
הקשוריםיעדיםלהשיגשתכליתותהליךכאלקטרינציה
האינדוק· .אינטקלטואליניתוח-באמצעותשלאבאמונה,
לגביחיצוניתכפעילותבדרך-כלל,מאובחנת,טרינציה
שלאלעמדות,להסכיםאותולהביאשתכליתההאדם,

האינדוקטרינציהמנוסחתלכן .שכלישכנועבאמצעות
בהקשר .ולהתניהלשטיפת-מוחלתעמולה,כאנאלוגית

והןהאידאולוגיהשלהן ,קיומןאתלייחסניתןהדוקחינוכי
גווןמכלטוטאליטרייםלמשטריםהאינדוקטרינציה,של

אלמאפייניםלשניההיזדקקותואמנם,שהוא.פוליטי
לביקורתמקוםמותירהאינההאמור,המסרגבמשטרים
לפיכ,ך .החברתית-פוליטיתהמערכתבתוךולפתיחות
אינהומתנגדת,ביקורתיתנון-קונפורמית,התפתחות

לאידאולוגיהבנוסףשכן ,כזרמערכתבתוךאפשרית
מתווספתהאינדוקטרינציהבתהליךיעילולשימוש
במשטריםאםהיא,השאלהפיזית.היאשלעתיםהסנקציה,
האידאולוגיהעללוותרניתןודמוקרטייםליברליים
לאינדוקטרינציהצידוקישהאםכן,ראםהחינוך.במסגרת

לארמיים.יעדיםלהשגתכאמצעיסרג,מכל
התפיסהבעלישלהמוצאבנקודתנערצהלשאלההתשובה

ורביםהליברלית,האוריינטציהבעליהחברתית-מדינית.
ופוליטיחברתייצורהאדםשמהירתטועניםהוזכרו'מהם
במסגרתמקומואתממילאימצאהוא ,טבעומעצם

שלבכפייתהצררךאיוולכן ,חברתושלהחברתית
אתהקובעיםהאנשיםלעומתם,כלשהי.אידאולוגיה
באותם ,החינוךאתזהובכללהפוליטיותהמערכות
הפרטשלהחברתיטעבועלסומכיםפחותעצמם,משטרים

מתעלמיםאינםהחברתי-פוליטי,הארגשמירתובשם
 •.החברתייםהערכיםלמןעאידאולוגי,בטיפוחמהצורך

· 1. Mannheim, K., ldeology & Utopia Routledge & Kegan Paul, 

London 1972 . • 

2. Rapael, D., Problems of Political Philosophy Macmillan, 

London 1970. 

· 3. Snook, I.A., lndoctrination & Education Routledge' Kegan Poul, 

London 1975. 
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קלייזמאירקוברהמריםלמהשכן-פסהנחרם

התחושהאתלחושעליוהאנושיתבדמהאבל .לדתי
פהיש .דתשלענייןלאזה .יהודיםשכולנוהמשותפת

אפילו .יום-כיפורבאותומשהויש .קונקרטייםדברים
יהודיתשבמדינהמובןהיהאתאיסט,שהיהלאחד-העם

כצנלסוןבדל .כשדויאכלושבתישמרולכשתקום,-
 .בתשובהשחזרמשוםולאכשדלאכולהשתדלעצמו
מסורתיותמסגרותעלהיטבלחשובשצדיךליבדוד
הדברהואמהלמצואחייביםאנחנושכן ,דתבלייותר,

היהדותשלאחדמגזרדקהיאהציונותלכולם.השווה
המשותףהמכנהבמדינת-ישראלובכל-זאת ,היום

ארץ-ענייןאתמדגישאנילכן .הציונותהואהיחידי
 .וחילונייםדתייםהכוללבישובגדאישיתאני .ישראל
יישוברעיון-גדולרעיוןכולנואתשמאחדכיווןאבל

 .סובלנותחוסרשלסימניםשוםאין ,ארץ-ישראל
לכךסיבהשתהווהלאידאולוגיהלחזורצריכים

 .לכאןלבואירצושאנשים
אצלגלויותסתירותיש .החינוכילענייןחוזראניובזה

כאשדלציונותלהתחנךאי-אפשרשכן .הנועד
היאשארץ-ישראלהצדדיםמכלשומעיםהתלמידים

 .עליהזכותישלנוגםהיותרולכלפלשתינית,מולדת
מצטיידיםאנחנוובקולנוע,ובתיאטדוןובעיתונים

בית-כולנו .מהנאציזםדחוקהכלאוהציונות ,כנאצים
 .הסורגיםמאחודיסוהר
אך .הומניסטיליחסלחנךשצריכיםזהעלוויכוחאין
אפשראיך .הציונותשלהשווההצדעלשואלאני

בעליהםהתיכוןבבית-הספדהמודיםדובכאשד Iלחנך
כישלונםאתלהסביראפשר Tבכ"ואיךכנ"ל'דעות

 ?נאלכהפוניםשתלמידיהם Iאלהמודיםשלהחינוכי

בתוכנו,בדעותשוניםמאודאנשיםקליין:מאיר

 ?בינינומשותףלהיותיכולמה .שלהםהידעבהיקף

"הומניזםבשםמכנהשנוברמהאוליאומדהייתי
במידתאובפולחןשוניםלהיותיכוליםאנחנו .עבדי"

מעשיות,מצוותשל ,למיניהםפולחניםשלהביצוע
 ,משותףהואהעברי"שה"הומניזםלינדמהאבל

שהיהדותהאוניברסלייםהערכיםמכלולכלומד,
 .הדוחעדךהעלאתאחדים,לעמיםלדודות,העניקה
ממדרגהמשמעותישלזה .הכוחעל-פניהדוחעדיפות
 .ראשונה

לדעותקשרכלללא Iארץ-ישראלאהבתשלבנושא
חושבאנישונים,מחנותשלהפוליטיותולמטרות

לאהבהוביחס .העםשלהגדולהדובאתמאחדתשהיא
 .ארץ-ישראללביןמדינת-ישראלביןסתירהכלאין

במסגרתשקיבלנוהגבולותאתמסמנתמדינת-ישראל
 .מרכזימושגבבחינתהיאאץר-ישראלהמציאות.

הלימודים.בתכניתאפילו
בהדגשתמאודגדולההגזמהשישחושבאני ,בסך-הכל
כלי-שלהשפעתםבגללבעיקר ,שמפרידיםהעניינים

הדעותשלהגדולבמרחבישבמציאותהתקשורת.
קיצונייםהםשאמנםוקצוותאדירמרכז .שבתוכנו

בשוליים.נמצאיםאבלומסוכנים,

האחרונותשבשניםלתחושהשותףאניגם :פסהנחום
הבעיותהוצגובהבדדךניצולואוליניפוחאיזהפההיה

תופעהדואהאניבולמשל,העדתיבעניך .החברתיות
קונפליקטיםהמטפחיםגודמיםוישנםהיותמידחולפת

מהחמרתם.להיבנותוהמנסים
אישלאאני .כולנושביןלמשותףלהתייחסרוצהאני
שישחושבאני .מאדיהודימדגישאניועם-זאת ,דתי

מההיסטוריההנובעתגודלשותפותמעיןאצלנו
ללמודמאדשחשובחושבאנילכן .המשותפת
שאיפהלנוישלזה,ומעבדמעלאבל .יהודיתהיסטוריה

בעלתיהודיתמדינהלגבי .העתידלגביבדודותואידאה
 .לכולנומשותףאידאלשזהילנדאה .מתוקנתחברה
חברהשללמהותהביחסשוניםפירושיםשישנכון

עכ"פדמוקרטית.חברהבכללגיטימיזהאבלמתוקנת,
 .לחנךצדיךזוציוניתמטרהלקראת
 ,אותימדאיגההאמתאתלומד ,בן-שלמהשלהציונות
לקדושתחינוךמעין .מיסטיקהבהקולטשאנימשום
 .מושגים .דברים

נעוצהבתחילתההציונותהצלחת
יהגדולהחזוןשבצרבכךחיתה
שלהשפויחצר .ראליזםחיה

ואנישהגשיםחצרחיההציונות,

ארץ·קרושתעלשהרגשחושש
רבדשלבסופומביאישראלי

מסוכנת.ללאומנותלשוביניזם,

שבצדבכךחיתהנעוצהבתחילתההציונותהצלחת
 ,הציונותשלהשפויהצד .דיאליזםהיה .הגדולהחזון
ארץ-קדושתעלשהדגשחוששואנישהגשיםהצדהיה

ללאומנות Iלשוביניזםדברשלבסופומביא Iישראל
נמצאות Iהארץואהבתהיהודיהעםאהבת .מסוכנת

אתהזאת,האץראתאוהבאני .שליההוויהבעצם
בתודעתינמצאתלאלמשל,שכםאבל .שלההנופים

פחותאוציוניפחות ,יהודיפחותאותיעושהלאוזה
פטריוטי.

מספיק.אינובלבדהציונות ""קטעעלהחינוךובכלל
מצוייהבהחברה .מתוקנתחברהלקראתלחנךיש

בה .מעבודהבכבודלחיותאפשרבה .לכולםעבודה
ולאודךלכל,ולהשכלהלחינוךאמיתיתאפשרותניתנת

הפרטשלואחריותהשתתפותיותרישבה .החייםכל
שלכיוםהלא-נכונהבחלוקה(ומדוברהכללחייעל

וגם .הדדיתעדנותבהשישחברה .מנהלים-עובדים)
שלוהערכהכיבודתוךהיהודיהעםעםהזדהות Iכמובן
שלהחלקזה .וזכויותיהםאחדותותרבויותיב.מים

לדעתיישאלהרעיונותועל .היהדותמתוךההומניזם
 .כולוהציבורועםהצעידהדודנפשעםלהתמודד

תנועת-העבודהשלשהבעיהחושבתאני :קונדהמרים
ישאומדת.לאשהיאאלאלומד,מהלהשאיןלאהיא
באמתחתהטמוןנשארהואאבל Iכיווןלהיש .רעיוןלה

העברית.השפהכלקודםהואבינינוהמאחדולדעתי,
הניכורומכאןהשניעםהאחדלדברחדלנואנחנו
פיתוחלעיירותבקשרהניכוראתמזכיריםאנו .הגדול
אתאחדמכיריםלאפשוטהם .קיבוצי Iמושביונועד
זותחושהכשמדברים .הניכורתחושתלכןהשני

שלהאלף-ביתנעוץהדיבורשבחידושלינדמהנעלמת.
 .המחודשהחינוךהתחלת

אנחנו 18בגיל :קשהספציפיתחינוכיתבעיהלנויש

חייבאתה :לוואומריםלבחוררובהנותנים

ועליךבסבנהנמצאשאתהמשוםבו'להשתמש
יום·ממשית,היאוהסבנהלהיהרג.לאבדילהרוג

מעברהחיים.בללואורךשניםשלושלאורךיומית

אלומביה"ס,שהואבית-הוריםבלמבית-הורים,זה

למשברבסיסשמהווהמאד'חריףמעברהואהצבא

 !לבךבהבנהעושיםאנומהוהשלאה .חמורערבים

אמיתית,ומבוכהאמיתיתבעיהכאןישקליין:מאיר

 .מילוליהסברעל-ידידקלפתרוןניתנותשאינן
זובעיהעםלהתמודדכוליאינושבית-הספדבדוד

 ,מסויימתבמידהלהקליכולהוא .עצמובכוחות
שלמערכתמשוםתשובהלואיןאבל .להסביר

טרום-צבאיתהכנהמעיןיש .תשובהאיןהאחראית

לתלמידימיוחדיםבשיעורי-מחנך ,של"חשלבמסגרת
חבריםעם .צה"לקציניעםמפגשיש .י"א-י"ב

 .מספיקלאזהכלאבל ,כבדשהתגייסו

שמאידלמה .מסכיםכל-כךלאאני :בן·שלמהיוסף
שקודהמהלקראתלהכיןיכוללאשבית-הספדאמד,

להיותכולילאשזהבהחלטמסכיםכמובן,אבלבצבא,
נוךיהח .וכאלהכאלהשיעודיםשלפורמליתבמסגרת

לצבאגםמכיןהואשלם,תהליךהואאם ,בבית-הספד
 .בתהליךבסדרלאמשהו ,לצבאמכיןלאהואואם

אבל .'וכדהנשקלטוהרלערכים,לחנךצדיךבית-הספד
בגלל ,זהכלמהבשביללדעתחייביםהבחוריםבעיקר

לאולכךולהיהרג.להרוגמוכניםלהיותצריכיםהםמה
וצדקתנוזכותנושלגמורערעורכשישלהגיעניתן

אתכשמביאים .לצבאמגייסיםאנובגללןהבסיסית
הצגותלהםומראיםל"צוותא"לגיוסכהכנההנערים

מזעזעותהראשונה,ממלחמת-העולםפציפיסטיות
ישבסיסיבאופןשבעצם ,התחושהאתשמקנותמאד,

להרוגהצעיריםאתששולחיםמנווליםפוליטיקאיםפה
אוהאימפריאליסטיותגחמותיהםבגללולהיהרג

והומניסטיטובשבחודלמהאז .הקולוניאליסטיות
לאדברשום :היוםשומעאתה ?לצבאללכתירצה
וסופיהפילזאת .הבלדבריאלה .בשבילולמותשווה
ערכיםבעלותילהצדיךלצבאהחינוך .מנווליםשל

מספיקנימוקבעל ,שניומצד ,אחדמצדהומניסטיים
כמו-כךלכנוראיםדבריםשלעשייתםהמצדיקעמוק
הציבוריתהאווירהמחלישהזהואת .ולהיהרגלהרוג
ליצוראפשר .זכותנובדברהחוזרתבשאלה Iבארץ

גבולותלהעמידאי-אפשראבל ,פוליטייםגבולות
 .ישראל-ארץעלשלנוהבסיסיהצידוקלגבימלאכותיים

חינוכיבתהליךשמדוברמסכיםבוודאיאני :פסהנחום
המעבדבתקופתממששעושיםבמהדקולאטווחארוך
מוסדאניאותןנקודותשלושלהדגישרוצהאני Tובכ"
שעומדנערלכללומדרוצההיתיושאותןלב~י

 :להתגייס
ועל-מנתאהבת-המולדתבגללהואשליה"למה"א)

משפחתי.וקיוםקיומיאתלהבטיח
ובעדךהאדםבעדךלהתמקדחייבהעיקריההדגשב)

כשזולתיוגם ,לזולתיוגםלעצמיגם-והכוונה .חייו
אוייב.הוא

 .ההתנהגותלגביהאישיתוהאחריותהנשקטוהרג)
מצב.בכלביקורתיולהיותלחשובהצורך

חייבתהמורחבתהתשובה .התשובהכללאכמובןזאת
אותוהאדםומסוגהחינוכיהתהליךמכלללהישאב
 .זהתהליךמשךלעצבהצלחנו

לדעתילהתחילחייבתהתהליכיתההכנהקונדה:מרים
בתחומיעדנינועדעםמפגשיםבאמצעותא'מכתה

והספרותההיסטוריהשיעודידדך ;להומחוץהמדינה
הןיום-יום,החינוכיתהעבודהאתעושיםאםוכדומה.

קשרשלבכיווןוהןההומניסטיתהגישהביסוסשלבצד
פחותלהיותלצבאהמעבדעשוי ,ולעםלארץ

 • .פרובלמטי
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דמוקרטיה
בחינוךואוטונומיה

רשףשמעון

בכלהחיכוךמערכתאלמאשימהאצבעפנייתה
חוסראולדמוקרטיהבחיכוךשקשורמה ~
סבלנותוחוסרגזענותולביטוידמוקרטיה, ,

בקרבהאחרונהבתקופהגילוילידישבאוכפי
עצמהאתלשחררהחברהשלכסיוןהיא ;תלמידים
מעברחיכוךולאפשרויותבכלל'לחיכוךמאחריות
וגורמיםתהליכיםסיבות,לאתרהכסיוןביה"ס.לגבולות
עלהשאר'ביןלהיעשות,חייביםשנוצר'למצבשהביאו

בחברהשקרהמהביןכללית,ואפילוההשוואה,דרך
החיכוךחוקלחקיקתעדבפרט,החיכוךובמערכתבכלל

ואילך.-1953ךמהממלכתי,

עלרבהבמידהמיוסדולסובלנותלדמוקרטיהחיכוך
בית-הספראוהחיכוךשביןהקשרטיבעל :תנאיםשכי
הילדשלהיכולתעלאותו,הסובביםהחייםלבין

ברב-לפגושהמתחככתהילדיםקבוצתאוהמתחכך
 .אליהמורגליםשהםמזושונותמציאויותשלגוניות

ומכאןלסובלנותלהבכה,להכרה,אדםלחכךאי-אפשר
עםלחיותלומדהואאם-כןאלאלדמוקרטיה,גם

תרבותדפוסיבעליאחרים,חייםאורחותבעליאנשים
וכדומה.שוכהפוליטיסגנוןבעליאחרים,

ליקוייהעל , 1953עדהיהודי,החיכוךמערכת
על-ידימאופיינתרבהבמידהחיתהומעלותיה
הראשוןהכללבההתקייםגדולה.חברתיתמעורבות
העובדיםזרםלדמוקרטיה.חיכוךלגביקודם,שהוזכר
משוםבעיקרפוליטי,כזרםשכיםבמשךהואשם
שאלמנטעל-כךעמדובוהפדגוגייםהדפוסיםשמעצבי
תנועת-שלהאינטרסיםברוחהמתהווה"הבכתשנקרא

הלימודיםתכניתשלאינטגרלילחלקיהפוךהעבודה"
מעברהחינוכית-חברתיתהפעילותתכניתושל

שבית-כללאותובוהתקייםזאתבדדךלשיעורים.
חלקבהיותולחיים,מחכךהואמהחיים,חלקהואהספד
בדרכיםביטוילידיבאההחברתיתהמעורבותמהם.
באמצעותממוסדת,בצודהגםהובטחההיאאךשונות

זרםשלובעיקרהזרמים,כלשלהמפקחיםהוועדים
הםההודים,רקולאהחברהנציגיישבובהםהעובדים,
לבית-הקרובההחברה .החיכוךמדיניותאתשקבעו
בית-שלהיום-יוםבחייהיאאףמערבתחיתההספר,
 :ביטוייםבשניהספד

המקבלתסביבתוכלפיחשוףהיהבית-הספרא)
 ;שדותיואתוצורכת

אתהדגישהחברתית,מסגרתאותהעת,ובאותהב)

כיסתהואףבבית-הספרשקודהלמהשותפתעצמה
שהתקייםלומדקשהשונים.חיכוךכיוונילולהכתיב
חינוכית,בדדךלהכירהיכולתכלומדהשני,התנאי

שוכרת.חייםקבוצותאחדות,תופעותקונסטרוקטיבית,

ההיכרותחיתהבישובהחריףהחברתיהמתחבתקופת

השלילה.דדךעלרבהבמידהאחדותחייםצורותעם
בעיקרהעובדים,בזדםהרינותפדגוגית,מבחינהאגב,

שאיפהביסודוביטא ,הפוליטיהחיכוךעל-30הבשנות
שלבעידןחברתיתלהתייחסותחיוביותדרכיםלמציאת

רוציםאיכנואנחנו :טענושוניםמחככיםפוליטי.מתח
לחכךכוונתנואחד.מעמדבןלשנואהילדאתלחכך
שליליותשהןבחיים,תופעותולהנידלהביןאותו

יהודיםפרדסניםשלככרכותחוסרלמשל'כמוביסודן
אופיבעלותשהןותופעותיהודי,לפועלעבודהלתת

ביטוישהיאשביתהלמשלכמוזה,בהקשרחיובי
להישגיםהמביאהפועלים,ביןהדדיתלהזדהות
ומקצעויים.תודתיים

העקרונותשכיאוהאלההתנאיםשכיהממלכתי'בחיכוך
במידהמאופייןהממלכתיהחיכוך .התקיימולאהאלה
בעדמנעזהוצכטרליזםמובהק,צכטדליזםשלרבה

 1בחיכוךהיום-יוםבחיישקודהבמהמלהתערבהחברה

החברהבעדמנעשהחיכוךדקשלאלומדגםאפשר
גילתהעצמהשהחברהאלאבובכעשהמלהתערב

מייש :חיתההממלכתיותתפיסת .בחיכוךעניין-יתד
נושאגםוהואכליםלוישדברים,עשייתעלשמופקד
החיכוךבחוקידועסעיףאותוואפילובאחריות.
להוריםהמאפשרהיום,בומדבריםשהבלהממלכתי

ביחסהלימודיםמתכנית 25%שלשיעורעדלקבוע
סוףעדכמעטנוצללאלילדיהם,רצוייםחיכוךלכיווני
בשליותר,גדולניצוללידימגיעהואהיום .-70השנות

 .החיכוךמערכתשלהוהחלשותחברתייםתהליכים
החברתית-ציבורית,רקלאהמוסרית,מהבחינהגםאבל

כמעטאין .בחיכוךשקודהבמהמעורבותואיןכמעט

המרכזייםבענייניםועוסקתהמתכנסתפוליטיתמסגרת
הממלכתי,החיכוךבחוקעוגן.שממוסדיש .החיכוךשל

 ~-----ךז\יבר
חיכוךלחוסראולהחלשהגדמוזהבהקשרדבריםשכי

כתפסההחיכוךבמערכת-האחד .לדמוקרטיה
 .זהבתוךהחברתיתוהאינטגרציה .בכללהאינטגרציה

מקרובשזההתלמידיםשלההישגיםרמתכהעלאת
יותרמאוחדהוגדרומהםשרביםילדי-עולים,באו,

במידהאח"כזוהרטעוני-טיפוחוילדיםכטעוני-טיפוח,
 .כלליבאופןהמזרחארצותיוצאיתרבויותעםרבה
החיכוךמערכתשעשתהמהאתסוקריםאנחנואם

ע"ממאדהרבהעשתהכיהיאוההנחהשנים,במשך

תרבותע"ילהיקלטהיושצריכיםלתלמידיםלסייע
כלכמעט :הזהירותלשםאומרהייתי ;חדשה

התחוםהואאחד,בתחוםרוכזוארהוקדשוהמאמצים

איךהדעתאתנתנוהטיפוחתכניותכל .האינטלקטואלי
לאהםיותר.גבוהיםלהישגיםכאלוילדיםלהביא

שצריכההתרבותלשאלתוארייהלבתשומתהקדישו
מקורותשלגדולכל-כךמיגורןיסודעלכאןלהיווצר

להיותשצדיךלמהתרבותיים,ושורשיםתרבותיים
השלםלמרכיבמהםאחדכלובין .בין-לביןהיחס
 .הללולדבריםניתנהלאהדעת .עצמו

 2סעיףעלממלכתי,חינוךבחוקלמשלהמעיין

מאודלתופעהלבשםהמטרות,מנוסחותבוהמפורסם
ביןמהמאבקהשאוליםבמונחיםשםמתבטאים .מוזרה

שקורהלמההתייחסותשוםואין-30הבשנותהזרמים

 .,-;<י
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חושבאני .שנהמידלהתכנסשצריךהחיכוךועדוזה
שהואמגליםהיו .הזההעבידאתבודקיםהיושאם
קיים.לאבעצם

-לעצמהבעצם~קת Qמצנטרליסטיתחינוךמערכת
ואתהתכניםאת ,היעדיםאתלבית-הספר,למודה,
יהיה .התוצאותאתמעריכהגםהיאלהשגתם.הדרכים

צורכיאתחשהאינהשהיאלקבועמדוייקבלתיזה
ועל-פיסלקטיבי,באופןזאתעושהשהיאאלאהחברה,

 .החינוךיעדיאתמנסחתהיאשלההסלקציה
במערכתהתקייםלא .השניהעיקרוןאו .השניהתנאיגם

העליהגלימשהחלו ,-1953מהממלכתי.החינוך
אתלזכורוצריך .במערכתאותותיהםאתלתתהגדולה

 1949שנתביןשהתרחשההדמוגרפיתהמהפכהטיב
כמעטהיהודיתהחינוךכשמערכת 1952שנתוסוף

בעלעניךגםאלא .סטטיסטיעניךדקלאזה .שולשה
בעצםניסתההמערכת .התנהגותי .לשוניתרבותיאופי

אחידותיצירתשלבדרךהשונותהשאלותאתלפתור
אותמימה,אמונהשהיאאיזומתוךבתוכה,מוחלטת

להיקלטהרביםשלשתפקידםתמימה,כךכללאאולי
דפוסי-שלמוחלטתקבלהעל-ידיהמעטים,על-ידי
 .בארץקיימיםשהיוהחיים
 :יהיהפירושולדמוקרטיהלחינוךנוגעזהשעיקרוןככל
דפוסבתוךולחיותלהכירילמדמתחנךילדאונערכל

טיפוסיעםוההיכרות Iאחדהתנהגותודפוסאחדתרבות

בתקופהורקמלאכותיבאופןכבלמהאחדיםחיים
להחיותהדורשותהתפרצויותהיויותרמאוחדת
מובהקת,בצכטדליסטיותאזדוברכלומר,אלה.דפוסים

אחידותהמערכת,אחידותזושלה,כשהפועל-יוצא
מורהאובית-ספרצריךמדועשכןקונפורמיות,שיצרה

עלחברתי,פערשלבעייהעםלהתמודדאיךלחשוב
צריךכך:לואומדתהמערכתאםתרבותי,גיווןשליסוד

 ?אחרתולאלנהוג

 .מבוקרתולאמתוכננתלאבצורהאבלמשתכה,זההיום

 .-50השנותבראשיתהחוקחקיקתבעתהמערכתסביב

כפימלאכותיתסינתיזה,שהיאאיזוליצורמכסים
שלושתשלהייחודסימניביןיותר,מאוחדשראינו
 .לעבודהוחיכוךהמדעהישגי .תרבות-ישראלהזרמים,
על-זמניים,ערכייםמושגיםבכמהזהאתומלפפים
חרות, ,סובלנותכמומודרנית,חברהלכלהטובים
לשאלותהתייחסותשוםאיןאבלהבריות.אהבת

מה :תשובהעליהםלתתצדיךהממלכתישהחיכוך
בהיפגשומסויימתמסורתעלשחונךלילדקורה

היה,המוטוולמשפחתו.לוזריםחייםבאורחות
ללאצריכות,האלהשהתרבויותמעשית,מבחינה
ברובםהמעדנת,שלהמאמציםלהיעלם.כוונותהצהרת

לשאלהפתרונותביקשוה-סדשנותלסוףעדהמכריע,
להביאאיךאינטלקטואלית,מבחינהילדיםלפתחאיך

הפךהאינטלקטואליהטיפוחגבוהים.להישגיםאותם
ככלכיחיתההאמונההמערכת.שלהיעדלהיות

 ,יותרגבוהיםלהישגיםיגיעוטיפוחטעונישילדים
 .מאליהםפתרונםאתימצאוותרבותחברהשלבעירת

החינוךשלהאחדחסרונוזההתרחש.לאכמובןוזה
 .הממלכתי
אתביטולההממלכתיתהמערכת-השניהחיסרון

 .פרדכוסליהואהמצבסביבו.שקורהממהבית-הספר
מתחיםורווייתפתוחהחברהשהיאהישראלית,בחברה

-בעיותיהאתהיממהשעותבכלהילדחי
צופההואהלאומיות.הכלכליות,הפוליטיות,
קוראההורים,עםמדברלרדיו,מקשיבבטלוויזיה,

לדעת,אותולחנךאפשרשבוהיחידוהמקוםעיתון
כךסביבו,החייםתופעותאתלהביןכליםבידיולתת

פיעלמנועמצוייה,דוחכלעםתשתנהלאשדעתו
זאת.מלעשותהחוק
ישואפילופרצות,ישלפעםמפעםכיהדברנכון

זוולעתיםהחוקדוחאתשסותרותהנחיותאוהודאות
מדיניותבמקוםבאותלאוהוראותהנחיותאבלזואת

 17 1984דצמבר
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לבית-הספרמאפשרתאינהוזוהמערכתשלכוללת
הוא .לוהקרוביםבחייםטובהלהתמצאותילדלהכשיר

תופעותאתלהביןשיוכלע"מהיסטוריה,לומדאמנם
אולםתהליכיםעםהיכרותבאמצעותההווה

 .ירק-סביבוהפוליטילעולםנוגעיםכשהדברים
שאנשיםאותנומלמדיםוהאנתרופולוגיםהסוציולוגים

גדליםכשהםקיצוניבאופןלחסרי-סובלנותהופכים
נולדושלתוכההסגורההמציאותאתומכירים

חייםשאנחנולטעוןמבקשאניחיים.הםשבתוכה.ו
שכאשראלארבות.מציאויותבהשישפתוחהבחברה
הופכיםטוב,חינוךבאמצעותשלאאותןלהכירלומדים
שלההיכרותובלתי-דמוקרטיים.בלתי-סובלנייםלהיות
שיטתיחינוךבאמצעותשלאחייםתופעותעםהילד

חברתייםתהליכיםעלהלכי-רוח,עלמבוססתומכוון,
מצבעללהטות",רבים"אחריעלוגוועים,העולים
זוכהואינועולםהשקפתעלהמשפיעמשתנהכלכלי
באמצעותהמוקנההדעתשיקולכושרעל-ידילאיזון'
לתת.חיתהצריכההחינוךשמערכתכלים

חברהאינההיא .פתוחהחברההיאהישראליתהחברה
זו .להוזראותהשסובבמהכלאתהשונאתשבטית
ומערכתלרוב,וסייגיםחומותיששבתוכהחברה

הזההדברעללהקלכדיעושהשאינהרקלאהחינוך
בתוךלומדיםביןחומותהצמיחהעצמההיאאלא

שנושאאנשיםמגדלתשהיאאם-כךהפלא.מהביה"ס
 .בבחינהלשאלהתשובהבבחינתלהםהואהדמוקרטיה

כמויחיד'שלבמונחיםהזולת,כלפיניםסובלאיכםהם
תוצאותשלשורהנגזרתומכאןקבוצהשלבמונחים
 .ופחדתמיההמעוררהאנטי-דמוקרטישביטויים
באמצעיםהזההסוגמןבעיותלפתורנוטההמערכת

יהיהחילונישילדלמשל,רוצה,היאאםקונבנציונליים,
קבוצתממנההיאאזיותר,גבוההיהודיתתודעהבעל

שהיאשעותלמערכתטלאיעודמוסיפהוזומומחים
להיותאבלורוויה.אינציקלופדיסטיתכברממילא
מערכתזויהודי,חגלחיותזהחיים,אורחזהיהודי
עםאדםשליחסיםומערכתלחברו,אדםביןיחסים
הספרבביתהמוריםכלעלמוטללאואם .עצמו

כיצדלהחליטהשונותהדעותמיגורןאתהמייצגים
אינהההתמודדותאזכיהבעיה'עםלהתמודד
לגישהמעוררתמשהיאיותרחינוכית.התמודדות
והיכולתהבנתוהזולת,הכרתעלהמבוססתדמוקרטית

רגשותלפיתוחמוליךזה ;הניגודיםלמרותאתולחיות
בתכניתנוסףכמרכיבהנושאהימצאותעצםכגד

הלימודים.

בתי-בוגרילכלקרהמהעצמיאתשאלתיפעמיםהרבה
הםהמלחמות.שתישביןבגרמניההפרוגרסיבייםהספר
ערכי-מוסר.בעליאנשיםחושבים,אנשיםלהיותלמדו
ביטויישוםעלנודעלאשקרה,מהקרהכאשראבל

בבתי-שהתחנכומיאצליותר,רחבבהיקףהתנגדות
אנחנומאוד.גדולבהיקףבגרמניהשהיואלה,ספר

ביטוייהןמבחינתקשותשבתקופותלכךמודעים
דמוקרטיתתודעהבעליאנשיםגםהאנטי-דמוקרטיים,

כשארהחיכוךובכל-זאתדרכם,על-פילחיותמתקשים
שגםלהבטיחאפשרעל-ידואושדרכוהיחידהאמצעי
עלתשמורוהחברהתחלופנהמשברשלכאלהתקופות

לכךמודעיםכולנווהרי .הדמוקרטייםיסודותיה
רווחיםואנטי-דמוקרטיותאנטי-סובלנותשלשביטויים

 12בןשהחינוךמשמעבמדינת-ישראלצעיריםאצל

מספקת.בצורהייעודואתממלאלאהשנים
 :לכךבקשראולילהיעשותצריכיםהיודבריםשני
מוגנתמסגרתלהיותלהפסיקחייבבית-הספרא)

היאהמורהשלכשחדותועליהשמצוויםמההעושה
שהואבכךהשאר,ביןזה,מצבשלחסרונובעבדותו.

בצורהבהןלפגושהילדשעלמתופעותמנותק
תקופתבסוףבהןיפגושהואכןלאשאסשיטתית,

בחברהלאחרונהשנחשףמהשוביקרהואזהתחנכותו,
סביבולמתרחשבית-הספראתלחשוףישהישראלית,

האינטנסיביולימודןתוכואלהבעיותהבאתע"י
השיטתי.

כילשאוףיש :בעיניהחשובוהואהשני'הדבר
ליצורכסיוןכל .בחינוךישתקףהחברתיהפלורליזם

ריאקציהשנוצרתוברגעמלאכותי'כסיוןהואאחידות
שיקוליםעל-ידיומלובהמלווההיאזה,כסיוןנגד

העובדהמןמתרגששלאמיישאינטרסנטיים.
היוםלהןמבקשותשונות,תרבויותעדתיות,שקבוצות

שברורמהאך .חולפותתופעותשאלובהנחהרנסנס,
אי-אפשרקיים.עדייןהתרבותישהפלורליזםהוא

דפוסיםידיעלאותולפתורואי-אפשראותולמחוק
הןאםצפויות,היכןכאלהשהתפרצויותכךאחידים,
כןרצוןעל-ידיאופוליטייםמתחיםעל-ידימלוות

תרבותית.מורשתשלשרידיםלהחיות
היהודיתהתרבותבבית-הספר.הכרחייהודיפלורליזם

שבית-הספראלאמאוד'מגווניםשורשיםשלפריהיא
לזהלמצוארצה,לאגםואוליהיה,יכוללאכנראה
שתכניתהיאעובדה .-60וה-50הבשנותפתרון

הדבריםמןוהתעלמהכמעטהממלכתיתהלימודים

-תשובהלכךלתתחייביםהיוםההן.בשניםהאלה,
החברתי-ובצדהלימודים,מתכניתכחלקהתרבותיבצד

לבית-הספר.החייםקירובעל-ידי-פוליטי-כלכלי
נחשובולאדרסו,שלכלשונוזמן"ל"בזבזנעידאם

עולםהשקפתלהקנותהזהכיוםצריכיםשאנחנו
 ,שנים 12שלמתמשךתהליךבכךנראהאלא ,לילדינו

חייםדמוקרטיתשבחברהלהכרההילדאתלהביאנוכל
מלווההמשותףהחייםושאורחמזה,זהשוניםאנשים
זה,לצדזהלחיותביכולתגםאךבקונפליקטיםאמנם
כךרקזה.על-ידיזהלהשתכנעואפילוזהאתזהלהבין
צריךכזהמשטרדמוקרטי.במשטרבני-אדםחיים

תוכןולמלאוצעירמגילבית-הספרבתוךליצור
 .מתמשךכתהליך
משוםזאתלעשותהצליחהלאהריכוזיתהמערכת
 .אחידיםדפוסי-עבודהבית-הספרעלכאמור'שכפתה'
להביאיכולהאיכהוקונפורמיתאחידהחינוךמערכת

זוהתמודדותערכיות.חינוךבעיותעםלהתמודדות
בצוותשמצויהקולקטיביהפוטנציאלמיצוימחייבת
 .לעילשנאמרמהכלבשלמנוצלואינוהמורים

מתוךלפעוללמורההמאפשרתזולאהאוטונומיה,
הבעיותעםלהתמודדאותוהכופהזואלאחופש'
במערכתנעזרשהואתוךהשלבים,מןאחדבכלבעצמו,
להמציאהיכולהיחידהאירגוניהדפוסהיא ;החינוך
אתכה.עדהנקוטההגישהשנכשלהבמקוםתשובות
הנקראהבכתבעייתאתכמולדמוקרטיההחיכוךבעיית

וממוריוממנוולתבועביה"ס,עללהטילישואחרות,
מנומקת.עבודהתכנית

נאותמקצועיבסיסעלבית-הספריבנההאחדהצדמן
יביאהדברהמורים.שלוכסירכםהכשרתםעלהמושתת

אינוהאחידותשסימןולתשובותמקצועיתלמוטיבציה
הארגוןע"ילהבטיחישאותושנידבר .בהןטבוע

ההיחשפותהואבית-הספר,שלהחדשהתפקודי
זהעל-ידיהן .לקהילה-הקרובההחברתיתלסביבה
שהואדבריםעלדין-וחשבוןלהחייביהיהשביה"ס
ממנולתבוערשאיתתהיהשהיאכךע"יוהןעושה,
יהיוהקהילהנציגי .מוסדיתבצורהדברים,לעשות
בית-הספרשלהחינוךבמוסדותושותפיםחברים
שקורהלמהבאחריותגםכמובןישאומידהובאותה

יחסיםמרקם-כלומרממלכתית.מערכתבתוךזהוכל
תפקודיומבנההחברתיתלסביבתובית-הספרביןחדש

מקסימוםלמיצוישיביאהחינוכיהמוסדשלחדש
 •המורים.בקרבהקייםהפוטנציאל

רלחינרךלחוברתבמרכזלחינרךהמחלקה
ההםתוררתשלרםעילרתהמעררברתהלהעמקתםרעלת

הכללית.החינרךבמערבת
לחיותהחינוךלששבכוחואמונהמתוך
בקידוםביותרחשובמשפיעגררם

אתהמחלקהרואההחברה,ובשיניו
בהתמודדותההסתדרותשלשליחותה

הצעירחדורחינוךלשהאגתרעם
לשקרנהלהעלאתמגשימה,לציונות
מתוקנתחברהליצירתהעבדוה,
שיתוףסובלנות,דמוקרטיה,עלמבוססת

הסוציאליזםברוחהידדתרמחיויברת
ערבועםרלגיברשהמתקדםוההומניזם

רירצר.

ופעליותהלחינוךהמחלקהשלמאמציה
הספרביתאתלופתחלעבצמכרונים
לבית·חינרןיוצירתי,חינוכילמוסד
צידניתהכרחבעלעובדלאדם

החינוךמשדרלאסוציאליסטית,
איגדויםלאמגברה,מוכתבותותכניות

כלולניותאירגרנירתומסגרותמקצעויים
לבעירתמעשירתתשובותלתתירכלו

 ,המחנךרק .חירםישראלשלהחינוך
במרהמעצבהרא ,רבקהילתרינתרבם'

-בכוחו .מחרשלישראלאתיייי
-והחוירםחמוריםצררתעםיחד

הקהילהלצוביהמותאמתתכניתלבנות
אתלעצבבכרחם,בכוחו,פעול.חראבה

הספרביתאתלוהעמידהקהליהאופי
בתוכה.ערכיםמקריןכמרקד

המחלקהפועלתחרידםציבוריבקרב
בעשייהמעורבותםאתלעודדבמטרה

חוריםקבוצותארגוןלוטפחהחינוכית,
לערכיםהחינוךאתלהעמיקהשואפים

בפרט,העבודהתנעותולערכיבכלל
ידיעללחםהמוקנותזכריותניצלותוך
 ,) 1953 (תשי"גממלכתיחינוךחרק

ותכניותהשלמהתכניותלחרידםהמתיר
זרפעליות . o/250בשיעורנוספות

חוגיםסמינרים,באמצעותמתנהלת
 /פעלייםוחרדיםחוריםלרעדיוסדנאות
ובסיועספרבתימאותםמרדיםבשיתוף

לחידושהמחנכיםתנועתחברישלפעיל
העבודה.תנועתערכי

לחינרךהמרכזמםרםרמי'
 :ההםתוררתשל

לימרויםתבנירת
ההסתדרות

העבריתהעבדוהתנועת

לדגניהשנח 70
לעמקחג-להתיישבותיובלות

יזעראל
חיינוהיאהעבדוה

-בציונותדרכיםשתי-

בשנותיהההמוניתהעליה-
שלמקרמההמדינהשלהראשונות
בקליטהההסתדרות
במקראהעבודה

דמוקרטיה-

בתקופתהחלוציותהנערדתנעוות-
השראה

בספרותמקראה

שוויון /קברץ

רחפלמ"חההגנהמושרת
(חדרךבישראלצודקתחברה-

לסוציאליזם)הישראלית
(למרדה)בן-גוריוןדדו
כלתלמדי)בן-גוירוןדדו

במאי 1
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בינלאומייםפרםים 1
ראשון.מקום-בגמרניה-הזהבהגה

שני.-באיחפה-מקוםהשנהמכונית

 , n .מםפר

 zosה-מנותניאדחלכ
 .מדאזחק-זחקמפסרהינו

מ 11ק 21.3-לדקבתצרוכתחזקמרפס •
 90שלבמהירות UT ACתקן(לפילליטר
 .) G.R .-הבדגם-ש 11קמ

יותר-הנסיעהבטווחחזקמספר •
תלדוק.ללאמ 11ק-1000מ

ש 11קמ-170במהירותחזקמספר •
 . ). G .ז.-ה(בדגם

אבמינותביציבות,חזקמספר •

 .בדךרובשליטה

 .הנועסיםוהגתנבבטיחותחזקמספר •
לדתות, 5-ובנוחותבעיצובחזקמספר •

מרווח.מןעטותאישיבהמקומות 5

-ש 11קמ 100-ל oמ-באתוצהחזק•מספר
 .) G .ז.-ה(בדגםשניות 11.6

מנוענחפי-הדגמיםבשעפחזקמספר •
ק 11סמ 1124ק, 11סמ 954של

 .ק 11סמ-1360ו

אתלהכירמזומניםהנכם
 20Sה-שלהחזקיםהמספרים
 .פיג'ובסוכנויותמבחןלונסיעת
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סימון:אריה

שזההשואהלקח
בתוכנורה.יקלא
המצבשלפונקציהמאודרבהבמידההואחינוךה
נזעקומדועמביןאיננילכן .הכלליהחברתי-

הכהאניזם.לענייוכולםפתאום
כובשיםשלדורמחנכיםאנושניםשמונה-עשרהמזה
המשפיליםבגילוייםשנתקלאחרת.מציאותמכירשלא

דו-"חיהברכיעלשחונךאנושית.התייחסותשלביותר
 .מסוממים"ו"גיוקיםרגליתיי

ייתכןאיך ?בערכיםהתדרדרותשחלהאם-כןהפלאמה
אחרת?

 .חדשהאחרת.חברהלהקיםארצהבאנו .חזוןהיהלנו
ששניאלא .ריקהפראזההיהלאבחייולהיבנות"לבנות
 .השואה-ראשית :בדרכנולנוקרונוראיםדברים

מהתקופותאחתעללךאספר Iזונקודהלמקדכדי
זההיה .החינוכיתבעבודתילישהיוביותרהמרגשות

בבן-שמןקלטנומהבריגאדה.שחזרתיאחריקצרזמן

כלשעםדבריםשעברוכאלה .הפליטהמשאריתילדים
 .לתפוסיכולנולא Iאזכברשידענומה

 .בנפשםפצועיםהיוכולם,לארבים,
כשגילינונחרדנוכמהזוכרואני .לעזורדרךחיפשנו
הנאצים.עםנפשםבעומקמזוהיםהיומהםשחלק
אלאבנפשם.חוליםלאפרברטיים.ילדיםהיולאהם

אותםהביאו Iהתנסושבהםהנוראיםשהנסיונות

 .קרבןשאתהאותלייןשאתהש-אולמסקנה
מאמיןאני(בההציונותשלעיצומהשכלהיהנראהולנו
ליצורהוא ,קיימת)עודהיאאםשספקלמרותהיוםעד

איושבה .תופסתאיננהזואלטרנטיבהשבהמציאות
 .נדרסיםולאדורסיםלאאנחנובהקרבן,ולאתליין

אנשילפניאפילוהרציתיבהםפעמיםמספרזוכראני
כמחנכיםעלינוכיצד-בשאלהתנועת-העבודה

לרעיוןפסוק,לסוףהגעתיוכאשר .השואהעםלהתמודד
אירופהשואתמאחורישעמדהעםהיסטוריתשמבחינה

אינהזומהותית,מבחינהאבל ;הגרמניהעםאמנםהיה
שנפערותהומותשלאנושיתשאלהאלאגרמניתשאלה
לדעתיוזה .אצלנוגםלהיפערשיכולותהאדם'בנפש
שזהלדאוג-השואהשלוהגדולהראשוןהלקחהיה
 .לילעגו .עליכעסואז .בתוכנויקרהלא

קליטתתקופתחיתהבתולדותינושנייהקריטיתנקודה
סיטואציהשלקטןרגעאזהיה . soה-בשנותהעלייה
 .צפוןיימארץאתכםמביא"הננישל .אמיתיתמשיחית

עמדנוולאהיסטורי'ציוויבפניאותנושהעמידרגעהיה
 .כראויבו

שנתפרסםמאמרכתבתיבבאר-שבע,בהיותי ,-1952ב

ככלילדיםהםאלה-כךבערךאמרתיובוביימגמות"
יהיוהםצריכים'שהםמהלהםניתןאם .הילדים
יהיה-לאואםהמדינה.שלוטוביםמועיליםאזרחים

בא.והאסון .אסון

חדשה,חברהבניירעם,בניירשלאידיאהלנוחיתה
 .עודאיננהוהיא
היויכוליםוהעלייה,השואה-האלההמשבריםשני

גשרשמהווהלאומיותהומנית.ללאומיותאותנולקדם
מהשהחמצנולאחראולםלבינה.האנושיותביו

משוםאלאגרועים,שהיינומשוםרק(ולאשהחמצנו
השחרור,מלחמתפצעיאתליקקנועוד .עייפיםשהיינו
נותרההשואה),שלהנוראההטראומהתחתוהיינו
 .לאומנית-קנאית-גזענית-הרסניתאידיאהבידינו

 !היוםלעשותאפשרמה
לאנשים .מתקןככוחמימסדבשוםמזמןמאמיןלאאני

שלכוחםהואהעוזרהכוחלזה.זמןאיןהטובים
הפועלהאחות,הרופא,הסוציאלית,העובדתהמורה,

הגונה,עבודההעושיםמאלהאחדכל .והחקלאי
 .נמצאיםהםבובמקוםאנושית,

סרט,אישית,שיחהדרךלאחרים,גםעוברזהכוח
הצגה.הרצאה,

אליושהעםלהאמיןמסרבאנישכן .לעבורחייבהוא
ושעברארוך,כההיסטוריזמןמשךשקייםשייכים,אנו

- nהמזרשללנאציזםלבית-גידוליהפוךשעבר,מה
להיותיכולאם-כי .זאתנותנתלאהדעת .התיכון
אלהגם .יתגברושבחברתנוהדמונייםשהכוחותבהחלט

שבלא-מודע.אלהוגםבמודעשפועלים
יירצחעלבעתונותדיברולמשל,כרמיזאן'אסוןבזמן

הערביבאוטובוסההתנקשותעלכשכתבואבלנתעב",
 .באוטובוסהייפיגועייעלב"הארץ")(גםדוברבירושלים,

 .פיגועמולרצח
 .רצחהואזהאףזהבעיני,

לעצורקרובותלעתיםאפשרממארת,מחלהשלבמצב
עלפוסחיםאם .מסוייםלרגעעדזאתעושיםאם ,אותה
פוחדשאניהגדולותהשאלותואחת .נכשלים-הרגע

נמצאתהתפתחותישלבבאיזההואעצמי,אתלשאול
 .שלנוהציבוריתהממארתהמחלה
עללשמורנוכלהאם .כעתעלינועובראפלנחשול
ואז .שלאלהיותיכול ?עלינומעברותוךנפשנושלמות

בהיסטוריהמוזריםדבריםישעם-זאת, .לאסוןנגיע
היינואנחנוראשית, :משמעותחסרישאינםשלנו

 .טובותבתקופותובלתי-נסבליםבאסוןגדוליםמתמיד
שלבלתי-רגילכוחומעולםמאזבנוהיהשנית,

 .אעפייכחיים-ייאיברלייבעןיימיוהתאוששות.
להיאבקלהמשיךהואכיום,עלינושמוטלשמהכנראה

מאיתנואחדשכלכשםהציבוריים'חיינומשמעותעל
 .הפרטייםחייומשמעותעלנאבק

כדיהכללעשותשצריךבדעהאניקונקרטיתמבחינה

-הפורמאליותהחינוכיותהרמותבכל-להעמיד
את-ונו•השתלמויותתלמידים,מורים,הכשרת
ואיניהלימדוים.חומרשלהערכיתהמשמעותבעיית
-יום-יוםשלבדבריםאלאגבוהותבאידאותמדבר
יילא-כתובושםיידבריםיי,ספראתמלמדכשאני
וכשאנילזה?להתייחסישכיצד-כשמחייכלתח~ה
ותעייריחוחרםעלמסופרבויייהושעייספראתמלמד

על-מלחמת-השחרורועללזה?להתייחסאיד-
להעלותחייביםעל-כך?להגיבכיצד-דיר-יאסיו

עושיםאיןשכאשרמשוםלדיון'ושכמותםאלהדברים
שדופהלאומנותאותהבמהירותמתגבשתזאת,

יסודות-עורייואפסיוייאניאלילותשמאחוריה
מהיהדות.רבמרחקהרחוקים

מן-וכלמכל,ששלנו'היהודיתבמורשתאמנם
ובכלפעםבכללהעמידישלכןלתהומות.ועדהפסגות
בתורהייגדולייכללמהו-השאלהאתמחדשהזדמנות

בגויים"טוב-אואותו"עשהאלוהיםו"בצלם-
 ?נשמה"כלתחיהו"לאהרוג"
בוודאיהיהדות,היאאלוהיםייבצלם"שרקאגרוסאם

אישיתמחליטאניאםאבלסילוף'משוםבכךשיהיה
לטעוןמישהויוכלהאם ;זובגיוסהלעצמילבחור

כלתחיהביילאשבוחרממייהודיפחותאנישמשום-כך
 •נשמה"?

בלומר:יעקב
החינוךחובת

לסייעהמודרני
הואלהיותלאדם

אתלשאולעלינומקצועיתמבחינהכל'ודם "
אומשברבתקופתנמצאיםאנחנואםעצמנו"י

חיפושים,ימי-שפילוסופיתמשום ,בהיפוכה
מבטיחים-מוצקתמדרךוחריגההתלבטויותתהייה,
כלומ,-, .ופוריותהתפתחותלתקופתכניסהדווקא
אומשבר'בפניעומדיםאנוהאם-השאלהנשאלת
 .מפנהשלבשלב
לנו?"קרה"מה :שואליםכשאנחנוכללבדרך :אחרדבר
שאנחנו ,דרמטימאדחששזאתשאלהמאחוריעומד

שהיינוממהיותרמבולבליםיותר'נבוכיםיותר'חלשים
ירדנושקצת .קודמינושהיוממהאולהיותצריכים
 .הרוחנייםמנכסינו

הזאת,במדבקהעצמנואתלתייגממהרלאאישיתאני
מניחאני .העברשלמאידאליזציהנזהראניובמקביל

שלאנושיתהתפרסותאותהחיתההורינואצלשגם
ואנשים ...מאודנחמדים,מאודנאמנים,מאודאנשים

בתקופהעכשיונמצאיםאנחנואם-כלומר .שפחות
הייתילאבספקמוטליםהערכיםשרובלנונראהבה

אלאמנכסיודורשלבירידהרקלכךהסיבותאתמחפש
שגרמווסוציו-אקונומייםסוציולוגייםתהליכיםמשער
 .לכך

האדםאתהעמידההמודרניתהתקופהכוללני,באופן
 .אתןלהתמודדותערוךהיהלאשהואבעיות,שורתבפני

מצוקהפרדוכסליבאופןעליוהביאההשפעתרבות
הישגית,לדינמיקהרתוםעצמואתמצאהוא .רוחנית

החומריהשפעמןפוסקתבלתיללקיחההמביאה
 ,שכן .אקסיסטנציאליותלבעיות-ולאחר-מכןהמזומן,

 ?כזהועודעודשלמשמעותודברשלבסופומהי
הרווחהאתלגייסהאדםידעהזמןשבמשךייתכן

בינתיים .הטבעייםצרכיואתלאזןכדיגםהחומרית

 .בהחלטשליליותפסינו-סוציאליותתופעותזופיתחה
עםעימותקייםהרווחה,תרבותעםלעימותבנוסף

כל(שכמעטחברתיתניידותעםהטכנולוגית,התרבות
חברותשלהיווצרותןעםבה)התנסוהמערביותהחברות

הומניסטיותלהיותשתגענהשעדפלורליסטיות
זרים,ציבוריםשלהצטופפותכורמהוותהןוטולרנטיות

 .משנהועלאחדמובניםובלתיאהוביםבלתי
ניידותגםנוצרההטכנולוגית,מההתפתחותכתוצאה
בדרך-כללהתמקדואשראוכלוסיותפנימית.חברתית
ברמותוהציפיות,הכלכליהמצבהסטטוס,מבחינת

החברהכלומר,מעלה,כלפיזזומסויימות,
חוצה-פנימהבצירגםבתנודותנמצאתהסטרוקטורלית

מעלה-מטה.שלהפנימיבצירוגם

החלוקהכלאתהביאוזאתמציאותשלהשלכותיה
ניידותשללמצבוההשקפתיתהחברתיתהמעמדית,

שלמוחלטבזעזועכיוםנמצאהמודרניהעולם .מואצת
כלהתפרמותשלבמצב .הסטרוקוטרליותהרשויותכל

מסגרתכמובןנשמטתמכךוכתוצאההאידאולוגיות
שקרוימהכלשלהבסיסיתהפילוסופיתההתייחסות

 .לערכיםחינוך
אומהפלורליזםכאמור,נובעת,אחרתחמורהבעייתיות

הפלורליזםכאשרדהיום,החברתיתמההטרוגניות
אחדכלשומרבהחזקהחברהעלמדברההומניסטי

תלויהחברהשלחוזקהכלומר,ייחודו.עלמחבריה
מתחילשאתהשברגעאלא .שבתוכהמרכיבכלבחוזק
מדובראםביןחברתית,חטיבהשלזכותהאתלכבד

אופוליטיתבחטיבהאםביןאתנית,בחטיבה
רשאיעצמךאתרואהופחותפחותאתה ;השקפתית

אתאזרואהאתהמחייבת.אחתבדוקטרינהלאחוז
בפיתוחאלאערכיםהנחלתאובהקנייתלאתפקידך

 .הואערכיואתהאדםלויבחרעל-פיהםכלי-שיפוט

כולו'בעולםכיום'המודרניהחינוך :פשוטותבמלים
 .הדתי)מהחינוךכמובן,(חוץ,דוקטרינרימלהיותנרתע
ההומניזםשלהתפתחותועםיפהנפגשזהועניו

הזכאותבמובן ,כלומרהמשפטי.במובנוהמודרני,
כמהפיבתקופתנושהתרחבההאינדיבידואלית

זושנה. so-60לפנילאינדיבידואוםשחיתהמהזכאות
לאדםלסייעהחינוךשלמחובתוגםהמשתמעתזכאות
העולםשלהחינוכיתהפילוסופיהזאת .עצמוהואלהיות

 .מאודקשהכמובןהדברבביצוע,כשמדובר .המודרני
וההכרעהההחלטהזכותשלהעברהפהשישמשום
כמקודשים,הנראיםעקרונותליישםיותרקללפרט.
אישיתהכרעהדרךסיטואציהכללגבילחפשמאשר
 .זוהכרעהלגביאחריותולקחת

כיוםהחינוךתפקיד

בפיתוחכיוםתפקידועיקראתרואהאם-כןהחינוך

 .גבוההמחוייבותודרגתאישיתאחריות ,חשיבהכושרי

למשלעמדה,נקיטתמשוםכברישבאלהגםאם-כי
חייבתומהיכןהגבולמהו .לחברההפרטמחוייבותלגבי

לפרט?ביחסהחברה

לברוחהנטיה
האקסיסטנציאליהמשברשלהקשותמהתוצאותאחת

אינוהחברתיהשפעלברוח.הבטיחהיאהשפע,בתרבות
שלבכיווןהיאוהבריחהמשמעותתחושתכליוצר

היאביותרהנפוצהכביכול.משמעותאומשמעות,
-השונותצורותיהעלהמיסטיקה,אלהפנייה

מסוגבריחות .ממוסדתובלתיממוסדתדתיתמיסטיקה
 .ועודלארוטיזםהסמים.שלההזיותלעולם-אחר

הנעורמשבר

אופנותיצרו .לסיבותשהפכוסימפטומיםאלהכל
האלההבריחותכלהנוערבשביללנוער.משיכהומוקדי

יצרובתשובה,לחזרהועדהמתגלגלותיימ"האבנים-
שכברכפישלטת,המבוכה .מסויימתרגעיתמשמעות
חריפותהגדלההנועראצלאבלהדור.בכלאמרתי,
עומדכלשהיהתייחסותמסגרתאחרישבחיפושיומשום
התערערההחינוכיתשסמכותומבוגריםעולםמולו

שנראהלמהעיכולכליכלבידואיןושבנוסףלחלוטין
מזולחלוטיןשונהתרבותשהיאעצמההנוער"כ"תרבות

לבושבסגנוןאחרת,בלשוןומתאפיינתהמבוגריםשל
אלהכלוכד.יאחריםואסתטיקהאתיקהבחוקיאחר,
בהםהרואיםהמבוגריםלעולםלחלוטיןזרים

במקוםבלבד'ומכעיסותצורמותמופגנות,התבטאויות
 .עצמימימוששלבסיוןבכךלראות

אופטימינשאראניכאןעדהאמורכלולמרותעם
בצבעיםשלנוזהמודרניעולםמלראותונזהרכמחנך,

יותררעיםשאנוחושבאיניעקרונית .אפוקליפטיים
לאורך .מאיתנויותררעיםושבנינוהורינו'משהיו
טיפוסים,שלפנורמהאותהבד"כנראיתהדורות
התמוטטותמסמנתאינההיוםשלההתפלגותכלומר'
בתקופתאכןחייםאנחנו"סוף-העולם'.'אואמונות
תהליכיםשלבתמורותואידאות,קטגוריותשלתמורות,

הקשהוהמצוקההמבוכההרגשתלכןסטרוקטורליים,
פעמיםוכךכךשהאדם,כשםואולם .היום-יוםבחיי

תמורותשלממצביםעצמואתחילץבהיסטוריה
 ;החדשהלמציאותחדשיםביטוייםומצאומבוכות

 .מפיונשמטתשלשונודורנהיהאנחנושגםנראה
והמותאמות.החדשותאמונותיהםאתימצאוצעירינו'

משמעות,אלאאמונה,אינהיותרהנכונההמלהואולי
 • .לטרוחלהיאבק,לחיות,כדאישלמענה

 21 1984דצמבר



ו,רעי:סמי

מיסטישימוש

"ביטחון"במושג
בתוךהחברתית-פוליטיתבזירהעכשיושקורההמ

הישראליהערבישלקיומושלילתדהיינוישראל,
השניםמספרשלפונקציהלאהואבכללהערביאו

 67כיבוששלאולבנוןמלחמתשל-האחרונות
הרבהאמנםשהיו ,תהליכיםשלפונקציהאלא ,וכדומה

עדפומביותלקבלהתחילובהדרגהאבלצנועים,יותר
 .שהתמסדו

השורשיםנוצרו ,המדינהקוםאחרימיד ,-1948בכבר

הצבאית-ממשלתיתההחלטהנולדהכאשרהראשונים
להביוהיהאפשרעודבהתחלה .הצבאיהמימשלעל

-היהודיתהקהלובדעת 1966עדנשארזהאבלזאת
מה-השאלההתעוררה soה-בשנותכבר-בחלקה

 .ולמדינתםליהודיםבוטובומהזהמימשלשלטיבו
זאתבמלהעשו .הביטחוןבשםחיתהעכייפהלגיטימציה

 .בכךהתלויותהחרדותכלעםכמעט,מיסטישימוש
שלכרגולטורשימששהמימשלהתברריותרמאוחר
 .פשוטכלכליענייו .וכוח-אדםעבודה
 ,כייואח .הבעיהשושרינמצאיםההואשבמקוםלינדמה

המייסדיםאצלשחיתההרגישותכהתהלאטלאט
בשרות-מניפולציהשללמוקדהפכווהערבים
 .והפוליטיקההכלכלה
גםטובופסיכולוגיקוגניטיבירקעשזהוכמובן

לכךהתרגלוכמעט .יותרחריפותתופעותשללהצדקתן
נעשהזהשענייו .נוראדברלאהיאערביכלפישאלימות

שלטובתהבשרות ,הביטחוןבשרותהמדינה,בשרות
באמתזהאםמסופקכמובןאניהיהודית.החברה

כי ,היהודיםלטובתהביטחון,לטובתהמדינה,לטובת
שלצרהראייהעל-ידירקנקבעתלאהיהודיםטובת
להמשיךכוונתםעל-ידיאלאעכשיו,להםטובמה

שלהם.במדינהבאזורטובלחיות
מהבורותמחדשפעםבכלנדהםאנילכךובקשר

בעצםלמהכי .לערביםביחסהיהודיםבקרבהמשוועת
הם ,החברהבשולירקלאהריהםעליהם?לדעתצריך

התודעהזרימתשללתחומהמחוץאכס-טריטוריום.
 .בישראלהיהודית

מצדהליברליותהקבוצותשרקהוא,הפרדוכסליהדבר
 .הערבילקיוםמודעותשנימצדביותרוהימניותאחד
 ,הבעיהשללקיומהכללמודעלאהיהודיהיישובמרכז
שלערבים,שלמעמדםשליהודי-ערבים,יחסישל

 .להתקייםהערביםשלזכותם
דתייםבין ,קוטבייםרבים,ניגודיםישהיהודיתבחברה

יוצריםאלהניגודים .ואשכנזיםספרדיםוחילוניים,
פתרוןלמצואעיימ .פנימיופוליטיכלכלי ,חברתימתח
ולארגעתלהשקטת .הערביהגורםאתניצלוזהלמתח

החזקתעל-ידיהיהודית.החברהשבתוךהקונפיקטים
כביכולפתרו 'הסוציו-אקונומיהסולםבתחתיתהערבים

ישעכשיועד .הודיתיההחברהשבתוךהבעיותאת

שקבוצותלהבטיחמנתעלערבי,עבודהכוחשלוויסות
זה .בינונימעמדתקבלנהמסויימותיהודיותאתניות
 .מאדמלאכותיבינונימעמדכמובן
הערביםעםכביכול,בתחרותעצמםאתשמוצאיםואלה

למניפולציותקלאובייקטהםהזול,העבודהמקוםעל
אידאולוגיות.

שלהשורשיותהבעיותשאחתחושבאנילסיכום,
ומנקודת .היהודיתהחברהשלמבנהבעייתהיאהמדינה
בחברהמעונייניםאנחנו ,יש'ראליםכערביםשלנוראותנו
הדעותמבחינתמגוונתשתהיהמלוכדת,יהודית

בהיהיושלאקרעים,בהיהיושלאאבלהפוליטיות,
 ,קוהרנטיתשיותרכמהשתהיהוקטבים,קיטובים

יהיהלאאזכי ,מבפניםסולידריתשיותרכמהשתהיה
אתיעצרוולאלעזאזלכשעירבנולהשתמשצורך

על-מנתוהתעסוקתית,המקצועיתשלנו,ההתפתחות
מקוםלתפושאחריםאוכאלהיהודיםלתושביםלאפשר
בחברה.

שיכולהמערכת-החינוך'שללפעילותהמקוםישוכאן
שללהצלחתןכצינורלימו,דכצינורבהחלטלשמש

היאומיד'לשם-כך'שצריךמה .נחשלותקבוצות
בה ,בישראלהיהודיםשללך-הומניזציהאסטרטגיה

גםאבל ,מרכזיתפקידבעלתהחינוךמערכת'תהיה
 ,קטןלאתפקידבהיהיההאינפורמציהלמערכת
הפוליטית,למערכתההמוניים,התקשורתלאמצעי
 .הדתימסדלמיואפילוהכלכלית

שספריסודזהאין-עצמוהחינוכילמוסדבאשר
פורסםזה .לאומניתבגישהנגועיםבישראלהלימוד

קיימיםלאהערבים .בייידיעותייביימעריביי,בייהארץיי,
 .בלתי-נראהגוףשהואאיזההם .בספרי-הלימודכלל

יהפלשתינהעםלמשל,חבר,אמנוןשלהאזרחותבספר
 .נבראולאהיהלא

דחופההצעהבכנסתהגישהלשלוםהמתקדמתהרשימה
 .זהגילויבעקבותלסדר-היום

שלבך-הומניזציההרבהלעשותיכולשהחינוךלינדמה
הן-הומניזציהתהליכישכעתבעודהיהודי.התלמיד
לוקחתלדעתי .שלהםהאינטנסיביותבשיאנמצאים

 .זהלמצבבאחריותאריחלקהפוליטיתהמנהיגות
שלוםלעשות .בתוקףהמצבנגדלצאתצריךלדעתי
לתתולאאיסטרטגיהלעצבצריךמלחמה.במושגי

מרחיק-הייתיאפילואני .פותישר-כיבוישלבדרךטיפול
חוקאתמחדשולעצבלכנסתלחזורשצריךואומרלכת

ושיתבעגזענות,נגדעמדתואתפרטיש ,כךהחינוך

 .רוחויייעפלמלאוותיינדהמומקובעיהמדיניותממבצעי
כולל ,הלימודספריכלשלומיפויבדיקהלערוךצריך

וטבעהמתמטיקה)שלזציהימיליטרגםיש(כיחשבון
צריך .גן-הילדיםכולל ,החינוךמערכתשלהרמותבכל

הערבית-האחרותתולתרבויפתחלפתוח
שלאחושבאני . •וכרמנהגיהן 'חגיהןעל ,והפלשתינאית

שזהאלאדי'והיהתלמידלזקנהזביהיהשלארק
היהודית,בספרותהידעמעשירשאותנוכמואותויעשיר

פעםשהיוםיהיהודודווקא .יוכרהיהודיתההיסטוריה

אפשררב-תרבותיים ,תרבותיתמבחינהכל-כךעשירים
משרד-החינוךבאמצעותלאט-לאטהופכיםלומר,

 .לחד-תרבותיים ,החינוכיתוהמערכת
האמורלכלבנוסף 'לערוךצריךזהמצבלשנותכדי

הומניסטמורה .המוריםלציבורהשתלמויותשלתכניות
גרועלימודוספרגרועהלימודיםתכניתגםיהפוך
אצלזאתרגישותלפתחיךרצ .ס~~ר-הומניסטילחומר
 .המורים

לגזענותשנגיבסכנהקיימת-שבתוכנוהחינוךולגבי
הואלפיכךבישראלהערביהחינוךשלתפקידו .בגזענות
תוגזעניתופעותשלהתהוותןלמנוע-מניעתיתפקיד

ששנילינדמה .ההומניזםאתלחזקהערבי.בבית-הספר
במטלותלעזוריכוליםוהערביהיהודי-הסקטורים

ערביתהוראתשלבדרך ,למשל .לשניהאחדאלה
-ולהיפריםיערבמוריםבעזרתהיהודיסייבביה

באמצעותהערבייםבבתי-הספרעבריתספרותהוראת

עצוםשינוילהכניסיעשולעצמוזהדבר .יהודייםמורים
אתשכמועלהנושאאדםיייעמקצועהוראת-בגישה

ביותרהיפהבצורהאותהומעביראותהמכבדתרבותו'

עשויכזהאקט .אחרבורילצביותרוהמשמעותית
יותרועודקיצוניותשלהתודעהרצףאתלקטוע

דברשלבסופושמגיעה ,קיצוניותיותרועודקיצוניות
אתהמערכת,כלאתכךלשםלגייסצריך .לגזענות
השר,משרד-החינו,ךראשיהפדגוגית,המזכירותראשי

חד-משמעיבאופןלהתבטאצריכיםכולםהמנכייל,

ליצורצריך .דמוקרטישוויוני'הומניסטי'בכיוון
ניתןוזההתודעהזרםאתשתשנהכזאתדינמיקה

ההחלטהאתרקצריך .בלתי-אפשרילאזהלעשות.
 • .מדימאוחראולייהיהאחרתכי 'ומהרהעקרונית,

מצבלהיותיכולשלא .פתרוןישדברשלכלשהבטיחה
-ציוני :ארלוזורובשלבשפתוזאתאומר .פתרוןללא
ציוניבכותל.ראשואתמכהלא-ארלוזורובאמר

הגזענותמתופעותמעטשלאחושבואני .פתרוןמחפש
לידיתכניתםאתלהביאחייביםשאנשיםמתוך-כךנובע

יכוליםאינםהםאבל .נמצאלאוהפתרון ,פתרון
אלייקופציםייהםואז .אי-פתרוןשלבמצבלהימצא
עצמםאתומוצאיםפתרונות,שלבמערכתהמציא~ת

 .גזעניםשלבעורם
גבולותשלמאודקשהבעייתישהציוניתבמסורת

שלסוכנתגםהיאאמנציפציהשכן ;האמנציפציה
קוםמאז .עצמיגילוישלסוכנתוגםהתבוללות,

היא .ישראלבתוךנמצאתהאמנציפציהזירתהמדינה,
כלועםהעוצמותכלעם ,הדתיבציבורמתרחשת
ולכיווןזהלכיווןהבריחותכלועםהפנימיים,המתחים

אתשעוברהחילוני,בציבורגםמתרחשתוהיא .אחר
ביוהמתאיםהאיזוןאתמוצאולאהשינויהליכי

 .לחברהשייכותולביןהאישיתלזהותוהנאמנות
ריאקציההיאבסיסיבאופןשהגזענותחושבאני

מתוךנובעתוהיאהאלההגדוליםלמתחיםפסיכולוגית
שלבמצבלעמודאי-היכולתשלהבסיסיתהתחושה

 .כאמורלפתרון,ניתניםשאינםבמצביםחוסר-אונים,
 .גזענותשלבדרךאזנמצאהזההפתרון
שלדמותישנהרחוקה""ארץבן-נריצחקשלברומן

שלהזאת,הסיטואציהאתבדיוקהמעצבתמונית,נהג
קיצוניתלאומניתותחושה .לאוסטרליהלנסועחלום
 .אחתובעונהבעתהכליברח,ייעסקייהכלשמאופחד

ובמלחמתלאט,לאטהתגלגלואלהדברים ,להערכתי
שלמצבאזהיה .גדולהתנופהקיבלוהםיום-הכיפורים

שיוויוחיפשובו'לעמודיכלולאשאנשיםאי-וודאות
הפחדים,אתהמצנזרתהשקפהשלבדרךמיידימשקל

להערכתילכן .הסוףעד-לגיטימציהלהםנותנתאו
קרובותלעתיםהםבארהייב,שהיורדיםמקרהזהאיו

 .בארץשנמצאממייותרגזענים
לדעתיהיאשגםנקודהעודפהלהוסיףרוצהואני

או-שלאוחוסר-אונים,שלבמצב :חשובגורםמהווה
ולאשתהיהככלחריפהלעשייה,עצוםערךישוודאות,
תהודהאזישלעשותמההאומריםולקולותמה,חשוב
אתמאתנואחדכלאצלמעורריםהםכי ,אדירה

 .משהושעושהמישהושיששיודע,מישהושישהתחושה
העמדהושלהחריףהרגשושלהפעולהשלוהעריצות

באוהלועל-יסודייםמבתי-ספדיהודי-ערבילנרעדרסמינ

צור:מוקי

מצליחשאתהאו
מסבירשאתהאו
מוכיחהלהסבריםנזקקיםשאנחנוהעובדהצםע

בדיוקיועדלאאני .רצינימשהו .פהקרהשמשהו
שמהפכהחשבנויבסיסבאופןאבל .שלוההיקףמה

ומסתבר ,מחירללאלהיעשותיכולהסוציולוגית
בובמצבהיוםנמצאיםואנחנורימחיששלמהפכות

 .המחירכלאתנשלםאםיודעיםאיננו
שניםעשר 'חמשכעבורורקלארץלעלותיכולאדם

 .אותוהכניסההזאתהארץאציהוסיטלאיזולהבין
מתמקדים ,ילכלבאופן ,הגזענותפעתושבתמעריךאני
בתופעהישכלקודם .אחתוכעונהבעתדבריםכמה
ציונותאותה ,כלומר .תוניוהצשלקריקטורההזאת

סיכוןיוצרתאי-ודאות,שלמצבעלשנופלתהברורה'
שכמובןאוטוריטהקצוות,שלאוטוריטהשלעצום

 .הגזענותצדאתמאודמחזקת

מעריךאני :זהתיאורעםקשורשאוליאחרוןודבר
דאגהשלתחושהחיתהיום-הכיפוריםמלחמתשאחרי

שללתגובהמתייחסואני .הציונותלמצבמאודרבה
אפילויזהר.כמוהחינוכי,הליברליזםסמלשהואאיש
מהששמעאחרייום-כיפור,מלחמתאחריהוא,

נוצרהואז .התגעשנבהל.ומספריםאומריםתישהחבר
אתלחזקצריךהמצבזהאם :שאמרהאסכולה

אני)(כוללשאנשיםעדזמןולקח .היהודייםהשורשים
המושגבפרושכלומרמלכודת,גםפהשישהבינו

משיחיות,ל~צרפתחאיזהפתחזה .יהודיים"שורשים"
שעוברבציבוראבלמאתנו,אחדבכלכנראההקבוע
 .חריגמאודדברזהאמנציפציה,תהליכי

שהתבררככלוגברהלךמשיחיתיצריותשלזהכיוון
לכבושעומדלאשהואשורשים,לושאיוסיכוי,לושאין
כלעלהגסההאמתאתלומראםושבעצם,העם,את

אזהרגישו .בשאלהחוזריםעשרהישבתשובהחוזר
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ישהדתי(בציבורכליםללאה"רעיוו"עללהגןצורן
המטמורפוזהאתלעבורשמסוגליםאנשיםמאודמעט
הזהותעלהתמודדותומתוןפתיחותמתוןהזאת

יותרמקוםשאיןהטוענתהגישהנוצרהאזהדתית).
והציונותהיותליהדות,לחזרהרקמקוםשישלציונות,

הרמנווהנה ."ק'.ג"היהזהפשוטהבשפה .תקרחיתה

אתלשיםואפשר ,הפנצ•ראתנו wתיהמכונית,את
 "ק'.ג"הואתלנסועממשיכההיהדותבחזרה. "ק'.ג"ה

חרדות,מיניבנומעוררהואכילהסתיר,רצויכמרבן
 .וכר•תקרשוביהיהשאולי
גדולהאשליההיהש"נוסעת"היהדותשענייואלא
נשארו.הבעיות .מקוםלשוםנסעלאה"עסק" .מאוד

בסיסישדברמשום .החילוניובציבורהדתיבציבור
שלהדמוקרטיתהגירסההיאשהציונותהואוודאי

זאתאלאמקרי'תקרלא .בתקופתנוהיהדות
רב,זמןעודלהתמודדנצטרךעימתהפרובלמטיקה

 .פעםבכלאחריםובפתרונותבאינטרפרטציותכמובן
למצבעצמנואתלהביאעלוליםאחננוזאת,נביןלאאס
בגזענותיגמרלאוזהו oה-שנותשלדרום-אמריקהשל
גזענותשתתמסד'גזענותתהיהזואלא ,אחדאדםשל

והעםהדמוקרטי.המשטראתתרצחדברשלשבסופו
קיוםלואיודמוקרטיים.במשטריםתלויבעולםהיהודי

שהמזרח-התיכוןלהניחואין .דמוקרטייםמשטריםללא
לסחרורלהיכנסלנואסורלכן .זומבחינהשונהיהיה
תלןזהאובדןשעםמשוםהדמוקרטיה,אובדןשל

על-להפעילמסוגלהיהודישהעםהאנרגיהכללאיבוד
ה"עסק"כלואזקיומו'מלחמתאתלהילחםמנת

 .יתפרק

מאודחינוכיותמסקנותכמובןישאלהלדברים
 :משמעותיות

כמובן'רע,איןהיהודייםבשורשיםהעיסוקבעצםא)
מסתיימיםאינםאלהששורשיםלהביןמוכרחיםאבל
פחותלאציונישורשהואשלוםושגרשון .מסוייםברגע
אידבעייתכמובןיש .סידניואנצרסנשחנהמאשר

בעייתזאתהדורות.בשרשרתזה,אתמסדרים

חינוכית,מבחינה .לפתורלנסותשישאינטלקטואלית
אותםאתלחפשהציוניתהמערכתמוכרחהעכ"פ,

ושיכוליםבה,שגנוזיםודמוקרטייםתרבותייםאלמנטים
 .לדורמדורלעבור

שלהחינוכית,המערכתבתוךמאמץלהיעשותחייב)ב
אחדמצדהאלימותהקיצוניות,התפישותנגדמלחמה

ליצורעלינולשם-כן .שנימצדהאגואיסטיתחני~ת iוהכ
דרכי-ניהולשלבשאלהולטפלוקבוצות ,קהילות

שוויוןתרבותיים,מוצאיםשלובבעיותדמוקרטיות,
 .ועודועודהמינים

סינתטית,מנהיגותשלבעייתחיתהבעברהבעייהג)
אנשים'המוןתלוייםהיובההבעיות,כלעברודרכה
מסוגפיתרוןופעםאחדמסוגפיתרוןפעםנתנהוהיא

 .פוליטיתמנהיגותהיאהמנהיגותכיוס .אחר
שבירתכוחות,הערכתשללמקצוע,הפכההפוליטיקה

מנהיגותדרושהלנו .וכר•וכר•כוחותהעלאתכוחות,
 ,הפוליטייםלמוסדותלהגיעשחותרתכזולא .אחרת
 .בהלהתחשבחייביםהפוליטייםשהמוסדותכזואלא
חינוכייםכליםשלהפעלהאומרבעצםזה

ושלאלטרנטיביים,קהילתייםכליםושלאלטרנטיביים,
 .אלטרנטיביתדמוקרטיתעבודה
חברהחיתהקודם-סכמטיתהתבטאותבדרן

אנובהלנקודההגענוכיוס .מדינהואחר-כןיישובית
עלשנאבקתישראליתחברהולהיותלהפוךמוכרחים
 .הקהילתיהדמוקרטי'החברתי' ,התרבותידיוקנה
בד"כהיאזולגישההפוליטיהמימסדשלתגובתו
אצלי,ואילו .זמן"לנואין"שהטועןהמפורסםבמשפט
בסובלנותיוהולןגוברפיחותמסתמןהאחרונותבשנים
 .זמן"ל"איןזמןלנושאיןלינראה .זולתגובהביחס
כאלה .ארוכיםבתהליכיםלהתחילחייביםאנחנו

לאפשוטהוא .להפעילמסוגלאינוהפוליטישהגולם
 • .זהאתלעשותמסוגל

'כדכ,ע'כרךחיבר
ייי!.!יייי8ייJ!11!!יי-------------------------- ..

מתוןאלאעליונות,הרגשתמתוןנולדתלאהגזענות
אובדןשלקרקעעלהצומחתקיומיתסכנהתחושת
 .וכלמכלערכים

בבית.יפהכןכלסיניסרוויסלייש :לחברוכתבהיינה
כלקודםזרוק ,במהפכהרוצהאתהאס :לוענהוהחבר

רוחאיןלמה .מצבנובדיוקזה .מהחלוןהסרוויסאת
יותר .סרוויסיםמדייותרשישמשום ?במדינהמהפכנית

רוחנית,ומבחינה .בכללחומרמדייותר .וילותמדי
לתתהיהשצריךאלמנט .התפרקותלה rערכית,

 .היוםנעדרלחיינו'משמעות
הפועליםתנועת .פשעעלחטאעודשזהלהוסיףצריך

שללידיהםהיהדותאתמסרה ,שלהמוצדקיםמטעמים
אינההיהדות .נושאיהשיהיולהסמגיעהיהשלאאלה

מאחראבלותרבות,אורח-חייםאלאבית-כנסת,
כלאתהיהודיתמהקהילהנטלההלאומיתשהמדינה
ישכיחולים","ביקוריותרצריךלא-תפקידיה

כירבניבית-דוןצריךולא 'לאומיוביטוחקופת-חולים
ליהדותשנשארמהכלאחר'בית-דוןיש

 ?יהודיאתהמתיבית-הכנסת.הואהאורתודוקסית
הלכהשהאורתודוכסיהקרהכן .חנוכיהמדליקכשאתה

אתמסרהותנועת-הפועליםויותריותרוהסתגרה
חלקהרוח,שיקוםתורוכשבאאלה.לידייםהיהדות
יהודילהיותרוצהשהואכביכולהחליטהיהודימהנוער

הסתגרהבוהמצומצםבמקוםהיהדותאתלחפשופנה
לנוערשאמרוומה ,תשובותלתתמסוגלתחיתהוממנו

אנחנו ,שרויהיהבההקיומיתלמצוקהבתוספת ,זה
 .היום "אוכלים"

-2%כ .אחוזיתמבחינהכל-כןמשמעותיתאינההתופעה
אנחנו,ואילוהריקנותאלהלכו-60%שאלא ,בסך-הכל

שוםולאלהלאלההצענולאתנועת-העבודהאנשי
 • .אלטרנטיבה

ברזל:אלכס
הצריכהאתוס

חורבןשלראשיתו
השלישיהבית
יהודיתעצמיתתודעהמתוןצמחהציונימפעלה
שבחלקהמסויימת,משימהידיעתעםמוצקה-
ר'לשימ,התכוונהובחלקהקיומית,משמעותבעלתחיתה

החברהולתיקוןעצמאייםיהודייםחייםולחידוש
 .היהודית

שהגיעוההמוניםשכלמצבנוצרבערן soה-בשנות
מארצותשהגיעוההמוניםוכלבלא-כלום,מאירופה
 .צרכניותבדרישותקולהרימובלא-כלום,המזרח
דברכלזמןמאותו .יותרנוחיםהחייםאתלעשות
נדחקהצרכנייםמאווייואתמלמלאהאדםאתשעיכב
ופירוקהחלוציתבתודעההנסיגההתחילהכן .הצידה

 .עכשיואוכליםאנחנופירותיושאתהטוטאליהערכים
הביתחורבןראשיתאתלדעתימסמלמהלןמר iא

ליישבכדילשדה-בוקר-53ביצאכשבן-גוריון .השלישי
לאאבל .אחריוללכתגדולהקריאהקראהואהנגב,את

אלהולא ,בתנועת-העבודהחבריוולאבהסתדרותחבריו
אף .בעקבותיוהלןלאאחדאדםאף .לונענושבמפלגה

ה"תןגורסבולטבאופןעלהכברשאזמשום .אחדלא
 .לכןמוכנהחיתהלאהתנועתיתוהקרקעי "יותרלי

-19ההמאהשלבאידאולוגיההמשיכההעבודהתנועת
ביקשואנשיםכאשרימחסורשלבתקופהשצמחה
להסלספקהיהוהאידאל 'בלבדהמינימוםאתלעצמם

חיהאתוס .יותרלקנותשיוכלוכדימשכורתיותר
היהלאכשכברגסבתוקפונשארוהואהיותר

 .אקטואלי
בתחוםמעוגנתזהלכיווןשהוליכהאחרתקרקע

אתשהולידמלחמתי-הביןהסובייקטיביזם .השקפתי
כשבאירופהבמאוחראלינוהגיעו ,האכזיסטנציאליזס

שטעןסובביקטיביזםאותו .לשקועכברהתחיל
האישישהסיפוק ."עולס"הולאהחשובהואאני""שה

בכלכוללמשברישומאז .עולס""השללסיפוקוקודם
זרם-העובדיםשביטולחושבאינני .שלנוהחינוןמערכת

 .הצריכהשלהזההאתוסאלא .לאלגמרי .לכןגרס
שלהמשקלירידתגםהתחילה soה-שנותמסוף

המדריךשלהיתרון .במקרהלאושוב .תנועות-הנוער
היהשיכולבזההיהנעוץ , soה-שנותבתחילתהתנועתי

שלחיהגמאדותיאורטית,לפחותילחניכיולתת
צריךמהלומרכברמסוגלהיהלאאמנםהוא .הגשמה
שחושביםאלהעושיםכן :להגידהיהיכולאבללעשות,

לכלזה.אתאפילולהביאהיהיכוללא 6ה-סבשנות .כן
שלאכדיבערבי-מועדוןחניכיואתאזהעסיקהיותר

 ,מעצבגורסשלבמובןתנועות-הנוער .ברחובותיתרוצצו
 6ה-סבשנותבתו-הספרשלוהמורים .נכחדו .נעלמו

 , soה-משנותשצמחבני-הדורכברהיוהמאוחרות
שלהמהלךפרי .תקופתםפריאתהיוובעצמםכלומר'

 ,האסוןגסלנוקרהאז .והסובייקיביזציההצרכנות
יזהר .עצמםאתמילכדווחוגינוסרפדינוממיטבשכמה
מישוריםבשנילפעולו oוה- 6ה-סשנותבסוףהתחיל
שלהרוחניהזעזועבאואז ,אחיתובעונהבעת ,שונים

וודאותאתבספקשהעמידיום-הכיפוריםמלחמת
והתחילההיהודיהעםשלמצילכגורםהציוניהגורם

בהצלתבטחוןהיהלאכאשר ,בני-הארץשל "ה"ירידה
 .הגוףאתלהציללפחותהדחףנשארהנפש,
הואבעצמו'ספקמטילדור)(אואדםכאשר 'לכןבנוסף
כלמשום ,הרוחניסיפוקואתגםמאחריםלקבלמבקש
הזרההתרבותשלהעצומההחדירהזובתקופהלהיהתח

האמנות .ילגמרכמעטנעלםהרוחניהכחול-לבן .לתוכנו
שמאמצעהמילויתהאמנותוגםהישראליתהפלסטית

 .ובכוונהלתיאבוןדקדנטניתלאמנותהפכהו oה-שנות
מהרקקיים 'אמנותיאובייקטיביזםכלבמכווןפורק

מרגעמשתנהבעיניחןשמוצאומהבעיניחןשמוצא

 .לרגע
שלרותימניהאמיתיהעצמילכאבםהוסיפוהסופרים

בעלתתופעהזוחיתהבאירופה .המערביספרות-היאוש
שלהזעקהוהאבסורד .מאדגבוההאינטלקטואליתרמה

שלזעקתם .תייואמגדולמיאושצמחה 'ובקטיונסקו
קצר-טווחמיאושצמחהומרבדיסרבוליהושוע ,ןילוחנון

לכתמרחיקיםהיולוימאודרדודיםהיוששרשיו
העשוייהיותרפוריהלקרקעמגיעיםהיו ,במקצת
 ,כלומר .זאתעשולאהםאן .רוחניתתרבותלהצמיח
דברעשולא soה-בשנותשלנותוהאמנותהספרות
כמה .רוחנולהרס-להפךאלאערכי-רוח,לשיקום
 .לבמה "טוב"יותרכן-יאושיותרלזרועשאפשר
 .לסופר

מיוחדרטרוסקפטיזםאצלנויצרואלאזאתרקולא
למשל ,"העשריםליל"ב .למפוקפקהעבראתגםשהפן

שלתוסילמאותהוהפןשוליתתופעהסרבוללקח-
ביקשזהבמצבהנוער .הימיםבאותםההתיישבות

ואחת 'מיוהקילמעמדוורקונסטרוקציהפיצוילמצוא
שהיההאכזיסטנציאליתהסכנהתחושתשלהמסקנות

 .נגדנוהעולם~כל 'בינואריישכולםיחיתהבהנתון
נגזרתערכיםהיעדרשלקרקעעלנופלתכזוכשמסקנה

שבידישהנשקשככל-נוספתהכרחיתמסקנהממנה
איוכייותריטובמצביכן 'ותריחזקואגרופייותרחזק

 .לסמוךמיעל

לוטןאורה
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שיחה

סימוןאוריאלפרופ'
לחורבןבדוקמיושם
השלישיהבית

זיקונטאמנון

שתחילתההדת,מןהסתייגותבנוישכחילוניים'
מתגברתבחרדה-והמשכהריטולאיםמפניבחשש

מגלה.שהיאהפלויטי-מיליטנטיהפןבפני

באמתהואהיוםאותישמדאיגמהזאת.להביןיכולאני
קיטובלחילוניים.דתייםביןומחריףההולךהקיטוב

כךבשורשו,אבלסימפטומיםמאודהרבהבושיש
היוםמקבלתישראלשדתהתופעהמונחתלי,נדמה

שהציבורכךאנושיים,ופחותפחותופירושתדמית

עמדהנוקטכדיאקציה,אוהתגוננותכדדךהחילוני,
שיכולמקדהלךאספריהודית.ופחותפחותשהיא

אחתאשהפגשתי :הזההענייניםמצבאתלהמחיש
שביןהיחסיםלשיפודלימודיםתכניתבהכנתהעוסקת

הפעולהבתכניתבמדינת-ישראל.וערביםיהודיםילדים
הדדיתלהבנה"החינוך :הבאהמשפטכלולהיהשלה

הערכיםעליושתתקיצוניתולאומנותשנאהולמניעת
עודדהזהשהמשפטהתבדר " ...ההומניסטייםהיהודיים

למילההתנגדוהדתיים .המחנותבשניהתנגדות
המלהאתרצולאוהחילוניים"הומניסטיים"

חושבאני .לבכותגםאפשרלצחוק,אפשר"יהודיים".
לבכות.שצדיך
מביןישראל,דת :הדתיהצדמןזאתלבדוקנתחיל
דתשהיאהיחידהחינההמונותאיסטיות,הדתותשלוש

בינלאומיותדתותהןוהאיסלאםהנצרותלאומית.
המיןכללאתלהביאומנסותכולההאנושותאלהפונות
דברשלשביסודוכךאמונתן'לכנפימתחתאלהאנושי

שאינומיכיסובלניותלהיותלהןאסורסובלניות,לאהן
ובתקופותככופרבעצםמוגדרהזולדתמשתייך

הדתג'יהאדים.אוצלבמסעינגדונערכותוקפניות
לבדו.ישראלעםאלפונהלאומית,כדת ,היהודית
עםוביןהקב"הביןבדיתהיאבסינישנכדתההברית

הצרדהאתלקייםמוטלבלבדועליושעליומיוחד
כלפיסובלנייםלהיותליהודיםמאפשרזה .בשלמותה

בני-מצוותשבעאתמקיימיםשהםובלבדיהודיםלא
העתיקהבעירההולךשעדיםממאהיהודילכן .נוח

לשוםנדרשאיננובשבתפתוחהערביתחנותודואה

 .עבירהכלנעברהלאבעיניושכןסובלנותשלאקט
אותושלדמיוליהודים,שייכתשהחנותברגעואולם,
ישראלשבנימפנימתרתחיםשעדיםממאהיהודי

אחריותהקב"הכלפיאחראיםואנחנולזהזהערבים
קולקטיבית.

באופןובהלכהבתודהלהתבונןלעצמימדשהאני
עליהמקובלתההתבוננותשיטתזוהישכן Iפנומנולוגי

אבלההיסטוריהצדמןמתעלםאינני .מאמיןכאדם
לאהאמונה'שמאחודיהמכניזםדקשזהולשכוחאסור
אפשרבעיקריה.מרכיבשלאובוודאיממנהמהותיחלק
כשאתהאהבה. :ואנושייומיומימתחוםדוגמאלתת
אינהבאוטובוסשנפגשתםהעובדהאזכיאשה,אוהב

שזוהיבךהנולדתהקביעהלענייןמורידהואינהמעלה
כלפיבךשישהאמונהשלעוצמתהלך.הייעודההאשה
הנסיבותמןמושפעתאינהחששאתההאהבה

אובאמונהגםכךביניכם.הקשרשלההיסטוריות
 .אחדיםרביםובשטחיםפוליטיתבבחירהאפילו
להיתדדדדיכולהלאומיתדתהלאומיות.אלנחזור

אוניברסליתשבדתכפילאומנית,לדתבמהירות
מן :ונוגדותהפוכותהתנהגותצורותשתיטמונות

בעולםבני-האדםכללדאייתועדואש""בדםהכפייה
שנשכחמשהולהדגישחשובזהרקעעלכשווים.כולו
אםכיאבינובאברהםמתחילהלאשהתודהוהואהיום
אתפתיחהכנקודתמציבההיא :כלומדהראשון'באדם
עקרונית,ביהדות,תיתכןלאלכןהאנושי.המיןאחוות
אלובתוכנוגזענותשלגילוייםישואםגזענותשום

אתשבוחןמי .שדהבכלאפשריים,שתמידגדולי-פרע

תשתיתלהשישדואהוכדוחהככתבההתודה
שלבנוהואהאומה,אביאברהם,אוניבדסליסטית.

לשםנבחרהואגנטי.ייחודולאגזעיייחודלואין :תרח
מהותית.ולאייעודיתהיאישראלשלהבחירה .ייעוד

למשפטלהסכיםיתקשוחרדיםיהודיםשהרבהחוששני
יהודית,נשמהאיזוזאתבכלשישנהויטענוהאחרון

רביםחילונייםאנשיםגםוכיו"ב."ראש-יהודי"
הגדותשמוסדחושבאני .הזובמחשבהמשתעשעים

לאמועדון-פתוחזהו .נכוןלאשהדברבעלילמוכיח
אוריינטציהעםאוניברסלית,פ,-ספקטיבהעםגזעי'

אחרית-שלהחזון(שהדיבינלאומיייעודועםלאומית
אוניברסלי).חזוןשובהואהמשיחימותשלהימים,
זעיר,מיעוטשלהקשההסיטואציהבגללהגולה,בגלל

איןאשתוכשמתהששם,אחרתארץאלוללכתלואשד
שנקראמהזהואותה.לקבורנחלהאפילולו

וביןההבטחהביןפער : Scandalonבשםבתיאולוגיה
הפרה :ואמנותיתאינטלקטואליתשערודיהזומימושה.
 :היהודיהעםשלכאדטה"ב"מגנההכתובשללכאודה

ולזרעולאברהםהובטחהבהבברית-בין-הכתרים,
גםמקוםבאותופרת.לנהרועדאל-עדישמוואדיהארץ
אותםועינוועבורםזרעךיהיהגדכיתדע"ידוענאמד

הדברקייםמדוע " ...שנהמאותארבעלהםלאבארץ
שחטאנוחטאיםמפנילא ?למצריםגלינומדוע.?הזה
עדהאמודיעווןשלt;נלא"כימסבירה,התודהאלא,
אתלתתדשאילאהקדוש-בדרך-הוא :כלומד " ..הנה

תצאשלאעדלהםהבטיחשהואלאלהארץ-כנען
לפיכך,ושולח,בההיושביםשלמחזקתםחוקיבאופן

 ...במצריםשנה 400בתלהמתנהעמואת

הסוף!ידיעתמתוךהמתנה

החטאיםסך-הכלכיהכרהמתוךהסוף'ידיעתמתוךכן'
שלשליחיוע"ישיוכחדולכךיגדמוהארץיושבישל

לבואגםיכולהסוףאותואבל .עם-ישראל-הקב"ה
ככנענים.ינהגכנען,בארץכשישבאם,עם-ישראלעל
 :להכפוףעצמושהקב"המוסדיתמערכתכאןיש

עלעדיפותלומעניקהאינהישראלעםשלהכחידה
אתמפסידהואכאמורי,נוהגוכשהואאחדים.עמים

מחנכיםהיואילושכיח.פעםואח"כאחתפעםהארץ
מקניםהיוהציונות,שלהזהבהיבטכך'חילונייםנערים
האמונהשילובשלביותרהבריאההתפיסהאתלהם

סימוןאוריאלפרופ'

אמונתועללשמורהיהשצדיךונרצחנרדףמפורד
הזההאוניבדסליסטיהיסודתת-אנושיים.בתנאים

כשאתהיותר,פשוטמהבצל.והועמדנחלשכמובן
בעצמםהםשמשפילייךעצמךאתמלשכנעמושפל'
ביטוישהוא"שייגץ",כמוביטוייםנוצרוכך ?שפלים
הקלהבוישאךשיקוץאושקץשמשמעוקשה

נוצרהכךאבנים.בבנךהמיידהנערבולכנותכשאפשר
קומפנסציהשחיתההתנשאות,שלהמנטליותגם

והופכתפסיכולוגיתמבחינהנחוצהואוליטבעית
בארצנו,חופשיעםכשאנחנורבת-סכנותתופעהלהיות

מה .בוכרימיעוטנתוןוכשלחסדנוניכרצבאינחעם
חלילהיכולבגולה,הנפשלבריאותנחוץאולישהיה
הבסיסיתכשהסיטואציהכאן'לסם-מוותלהפוך

שסבלעםשהיו.כפינותרושהתפיסותבעודהתהפכה

לארץלבואאינושלוהמוסדיהייעודמשעבוד,במצרים
 .ולשעבדכנען

ומוסרהארץ'כיבושמצריםיציאתעלמדברכשאתה
 !צרימהאיזובכךהאיןאחת,בכפיפה

ההיסטוריתההסתכלותביןלהפרידצדיךשובכאן
סדריהאםויכוחלהיותבאמתיכולשעל-פיההחילונית

אחדעםהורגאומשעבדמגרש,אחדעםשבהםעולם
אי-הדתית-תיאולוגית.ההסתכלותוביןטוביםהם

היסטוריותעובדותדקהתודהמןלקחתאפשר
התודהשלהיסודמעובדותאחת .בלבדאלחךולהתייחס

ההליכההקב"ה.מאתלאברהםהובטחהשהארץזוהיא
אנחנווכאן .מהותיוציווידתיתחובההיאישראללאץר

דקאינההיהודיתהדת :זהבדיוןנוספתלקביעהמגיעים
שאיןלמשללנצרות,בניגודארצית,גםאלאלאומית

לחיותציוויאין :כלשהילארץמהותיקשרכללה
אחד.מקוםבכלאוברומא

רקעעל .נאמןנוצריולהיותבסומאטדהלחיותאפשר
אברהםשלמסעואתוגםיהושעספדאתלהביןצדיךזה

כלאתמאחוריולעזובלקום'מצווההוא :כנעןלארץ

הנכונההפרספקטיבהזוהמדינית.הציונותעםהדתית

שמתחילקיום .הזובארץהיוםקיומנושלביותר
r בתנאיהאלוקיתההבטחהשלהייעודאתלהגשים
אחרתקדוש".וגויכוהנים"ממלכתכאןנהיהשאנחנוס
וללאמפולשתקטנה,באץרקטןעם .בארץנחזיקלא ~
התנאיםעפ"ידקכאןלהתקייםיוכלטבעייםגבולות ~
המקראיים. ]

זוכים-ישראלדת-הללוהמקראייםוהתנאים
האחתווריאציות.בשתילאומניתלפרשנותהיום

שהיאמפנימסוכנתכל-כךשאינהחרדית-אגודאית
הגלותיתהאידאולוגיהאתובמוצהרבמודעממשיכה

פוליטית.אקטיביסטיתלשפהאותהמתרגמתולא
רןהבטחהחוץ'מדיניותבנושאמתונהדיהיא(לפיכך

אואנטי-ציוניתבעצםשהיאמפניוההתנחלויות,
חרדיותהיאהשביחהווריאציהציונית).לאלפחות

עלהגלותיתההתנשאותאלמצטרףשבהלאומנית
והמדינה.הציונותבהישגיהשימושאחדיםעמים

הםמסוכנת,מאודדעתי,לעניותהיא,הזוהווריאציה
מסרבתשהיאכךמשוםוהןשבההפוגעניותמשום

אחדותדתותושלאחדיםעמיםשלמנסיובםללמוד
צריכהאינההאמתשדתאמונהמתוךזובדדךשהלכו
סבוראניאחדים.עםעצמהאתלהשוותיכולהואינה

לנולשמשצריכיםשהסתאבודתותשהסתאבו,שעמים
אזהרה.שלמודל

אתולהגשיםהזובארץלחיותשלנוהיחידהסיכוי
דקאינובריאהיהודיתחברההקמתע"יהציונות

שיבהעצמיותנו'בחידושגםאלאעצמאותנובחידוש
הסיכויהעמים.ביןנדודיםאחדישלנוהמהותאל

דמוקרטיהשבליידעודתייםשחוגיםלכןהוא,היחיד
לנואיןיהדותשבליידעוחילונייםוחוגיםקיוםלנואין

דמוקרטיתמדינהלהקיםלהקיםהיאהמטרהקיום.
המודרנילמבנהגםשתתייחסחברההזו'בארץיהודית

ולשורשיםהחברהשלהפלורליסטילאופיהמדינה,של
עצמוהדואהאדם :כלומדכולו.העםשלהיהודיים
הלכה,תודה,שלו:המורשתעלילמדלאאםכחילוני,

 .תלושויותריותרעצמוידגישוכר',הבינייםימישידת

שמגלההלאומניתהמיליטנטיותשללמחסוםבאשד
מצדדוויזיהדרושהבפירושכאן :הממוסדתהדת

מציאותיתלהיותצריכהההתנהגותהדתיים.החוגים
ריקה.איננההזושהארץהיאהטראגיתוהמציאות

בעצםנעשיתהפשרהשהדילפשרה,בצודךלהכיריש
חובהזובעיני .אמונים""גושע"יאפילורה-פקטר,

וכאשדושלוםוצדקאמתשלמדינהלהקיםדתית
מצדיםעםהשלוםלערעוראותךמביאההאץרשלמות

מהלאשזהבעלילדואהאניקדפ,לדו"חולהתנגדות
תיעשה,הזושהדוויזיהברגעממני.תובעתשהתודה

באנושיותהדוגלחלקו,לפחותאוהחילוניהמחנההדי
עצמויחושלאהישראלי-ערבילסכסוךהנוגעבכל

כיתבוצע,לאהזוהדוויזיהאם .כל-כךומנוכרמקוטב
 • .השלישיהביתלחורבןבדוקמיושםזהואז
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מסה

והנקםהזה~תעל
ברטובחנוךשלבגרות"ב"פצעיעיון

גלבועמנוחה

 ן~!~בגרות"!"פצעיברטובחנוךשלספרר
האחד, :אידאולוגייםנושאיםבשנידירן

טעםישהאם-בנאציםהנקמהבעיית

בעייתהשני.בת-הישג.היאכזאתנקמהוהאםבנקמה

ואחרתלישראלינפרדתזהרתקיימתהאם-הזהרת
אםכנפרדים,אלהענייניםנראיםישירהבראייה .ליהודי

הנושאים,שניביןזיקהשישנראהרחבהבראייהכי,

מבעיתכחלקאלא(הנקמה)האחדלנושאקירםואין
העיסוקאיןמודע,בלתיכחלקכשעתראוליהזהרת,

בהיבטיםפרגםזהבספרהאידאולוגייםבהיבטים
קובעיםאחדשמצדהמהותיים,הדרמטייםהאסתטיים,

הןהדמויות,ביןשיחרבי-שניומצדפעולה
פנימיים.מונולוגיםלרבותמונולוגיםוהןדיאלוגים

אסתטיעיצובמעוצביםהאידאולוגייםההיבטיםואכן
בה.שליטיםדרמטייםשיסודותיצירהממבנהכמתחייב

בהיבטיםויותרהאסתטיבעיצובפחותנעסוקהיום

 .האידאולוגיים

הנקםבעייתא.

שלרמותמספרלהשישבעייה,היאבנאציםהנקמה
המוסרי-השיפוטבתחוםהכרעותהןביצירה,הכרעה

הנראותהכרעותוהןוהמוסרי-חברתיאינדיבידואלי
האידאולוגיתהאבדמות-תמרילמשלכפראגמטירת.

התגייסהמבוגר,הקיבוצניקהוא, ;האץר-ישראלית
ראייהמתוךהיהודי,העםלגורלאחריותמתוךלבריגדה

שלטיעונו .ההואהזמןשלההיסטוריתהחשיבותשל
שלהקרקעאתלשמוטעלולהנקמהשכלהוא,תמרי

הבריגדהשלחייליםבידייהודיםהצלתאפשרות
פראגמטיהואזהנימוקהבריטי.בצבאהיהודית

שברתמרי,שלהערכיםסולםעלמעידהואאךכביכול,
היאיהודיםהצלתשלהקיומית-היסטוריתההכרעה
מוסריות-כאילולהכרעותוקודמתלעצמהמוסרית
אתכמרבן,לנתק,איןזאתעםירח,.קבוצתגםאראישיות
מוסריות.מהכרעותתמרי

 .האץרילידיבהישמגוונת.היאבספרהדמויות.חבורת
ישהשראה,ערבהנוערבעלייתלאץרשעלומיבהיש
שהםמבוגרים,בהוישמאד,צעיריםואףצעיריםבה

הגנהואנשיאצ"לאנשיבהיש ;מנהיגיםבבחינת
ביןעובראינוונגדהנקמהבעדהחתךבה.ומפקדים

ואנשילחרד,חדשים(ערליםדרמהרקעבעליקבוצות
עירוניים .לחרדומבוגריםלחרדצעירים ;לחרדא"י

הקטביםבתרךעוברהחתך .לחרד)קיבוציםוחברילחרד
אנשי-רזרננשייןתמרי .באץרהפוליטייםהמחנותשל

 .מחבריווכמההאצ"לאיש-וגלעדיהמאורגןהישוב
בתרך .כולההחבורהאתמקיףהנקמהעלהדיבור

דעותנשמעותהיהודיתהחטיבהגורלעלהניחושים
 :כאלה

 !חשאלחזאתלאן'אכליזיזו'לחזיז

ככרש.חיללכם.אומראניגרמניה,-
אותנוישכחולאזחאחרי .אחדחודשרקראי'חל-

לעולם.
(ההדגשהאותנו.לשנואסיבהלחםתחיחזחאחרי-

 .) 46(עמ'מ"ג)במקרר.
] ... [ 

 .אחדחודשרקחלראי-
אלף :עגוליםמספריםעםאחת.קישינכחרכח.לא-

(עמ'אנוסות.מאחחורגים.מאותחמששרופים.בתים

47 (. 
כזאת"נקמההביאליקיתהשררהמהדהדתאלהבכל
אישגלעדיהואמכולםקיצוניהשטן".בראלאערד

 :האצ"ל
אחת.פראיתיהודיתנקמחדם,לגאולכשבילפחאנחונ
כמרהאוקראינים.כמרחטאטארים.כמואחתפעם

 .) 47(עמ'הגרמנים.
לנקמותאחר-כךשיצא(מימינץברביגםאוליאר

 :לרצח)וכסירןשרדאונס,שלפרטיות

הילדיםאתבושיפחידומשחו .משחו .מחיודעלאאני
משהוהיהודים.לנרעשרמהכלילרת·חחררף.שלהם
הילדיםאתשיעיר .גריםהאחיםאגדותאתשימלא
 .) 48(עמ'שנח.מאותחמשכערדמשנתם

חלדם,מכלליוצאאינוגלעדי.אצלהנקם,עלהדיבור
ועדייןובדיבורבהזיותבחלומות,שמצריסיפוקמכלל
המסמןהואבלבדהמעשהשכןבמעשה,כרוךאינו

הקיצוניהואגלעדימוסרית.הכרעהעלומצביע
שלנאומו .החבורהבתרךהנערכיםהנקמהעלבדיונים
עםבשילובונקםשנאהרגשותספוגחריף.הואגלעדי
המפקדקירםעלמאבקהיהנטושכאשרלארמיתגאווה
 :האונסיםשנילזיהוי

(עמ'אשתתף.לאכמסדר·חרפחומודיע,מכריזאני
105 (. 

 .אנחנואחד.קטןאגרוףרקניצלה,אחתידרק ] ... [
כאן.

על·ידירקלהשתחרראפשרהו:ויתיהפשעמאימת ] ... [
 .) 108-109(עמ' ...ו:ויתיגמול

יהנקמהנגדזוננשייןשלדבריו
נימוקיםבחםגםישאולי

הלאומיהמוסר .פראגמטיים
אצלוקודמיםהלאומיוהצורך

 .האישילמוסר

והנקםהנחבזכותגלעדישלהנשגבשנאומואלא
תמרישיזםהמסדר,שלחלשה,פעולהאלמתנפץ

אישילמוסרמקרםשאיןהלאומית.מתפישתוכתוצאה
ולגרמניה.לגרמניםביחסאישילנקםמקרםאיןכןרעל
הלאומיכשהמוסרכפולמוסרשלאפרלרגטיקהמעין
תמריבשביל .האישיהמוסרמעליותרגברהשלבהוא

ראיאחרים,בשנייםהאונסיםשניהחלפתהמסדר.
להטילשלאהמאפשרים.הם-הזיהוישלכמנערתו

עונשעליהלהטילשלאואףהיהודיתבבריגדהדופי
וההצלה.הבריחהבמלאכתלעסוקלחייליהיונחרכך

אחדלענייןרקנדלוודרוךומחושבאיפראמתוכנןתמרי
שלהשקרלמרותכןרעליהודיםהצלתלעניין-

 :מוסרילמעשההואהזההמסדר
תמידוההתפייסות.חשיכחחלכרכתנזבחלאאנחנו
כזח .כיבינושלאחשנאח .לקחנושלאהנקמהכנרתאכל
 .) 118(עמ'לנו.איןכרירהאכלגלעדי.צודקאתח

הואאין-מקייםראינודורשצועק,נואם,גלעדי

 :מוסריותהכרעותלכלללהגיעמסרגל
עצמוהואאילולמסדר'לצאתשלאגלעדיצעקאילו
ואולם ;פתאומימחפךאיזהאותנובלםאילוסירב,
זח,אתזחהדוחקיםהאנשיםעםחראגםנעגלעדי
אותםשניגחקרונות,שלארוכהכשרוחלזה,זחגרורים
 .) 118(עמ'קטר.
בהםגםישאוליהנקמה,נגדזרננשייןשלדבריו

הלאומיוהצורךהלאומיהמוסרפראגמטיים.נימוקים
בנימוקיםלבססמנסההוא .האישילמוסראצלוקודמים
 :נקמהנגדהואמדועביותר,מעשיים

כמחאתחצודקלכאורה,תמרי?אותי,שומעאתה
כיכה.לדבררציתשלאמוסרית''עמדהכאותהשרמזת,

כשנרדרקלהתגשםתרכלשלנוחנקמחאםלנוארי
אנחנוכאילוופועליםחושכיםשנהיהכזאת,למדרגה
קללתאםכיאירוניה,רקלאככךתחיהנאצים.

אנחנו ] ... [טענתי:זרלכאורה,רקאכלההיסטוריה.
אנחנושמלאיםמפניורקאךמבקמחעצמנומונעים

כיאנחנו'עומדיםכמנצחיםלאכיהמובאה,כהרגשה
שלאלנומוטב-לכןרק-ולכןכמנוצחים,אם

לעשרתלנרשניתןמהכלנעשחאםכיכעקרונות,תנהדר
נדע-קרועותכעינים ] ... [כן,נעשהואולםכמצבנו.

שלאחזאתהנקמהאתלשכוחנרכללאעולםעדכי
ישכרירה.איןלהתפייסות.נגיעלאעולםעדלקחנו'
 .) 116-117(עמ' ...טרגדיה

שתיביןנקרעת-קררךאלישע-המרכזדמות
שבניגודאלאתמרי,שלרזו 2גלעדישלזרהתפישות
אחרלארמיותמוסריותלהכרעותקררךהגיעלגלעדי
שלבאיוםגרמניותאונסמונעהוא-קשיםלבטים
איןכיאםאותן,לאנוסהמנסיםבחבריוופגיעהירייה

נגדההכרעה .ללבטיםפסוקסוףאלהחשובותהכרעות
בתחומוהצעירקררךאתמעמידהאינהעדייןאישינקם

פוליטיתהתבגרותשלרומןאיפואזהואחד.מחנהשל
למסקנותומגיעהאידאולוגיותכלאתהסופגנערשל

 .אחרותודוחהונוקבותברורות

האידאולוגיותלשתישהחלוקהלהניח,מעידההייתי
והסיטואציהזרחלוקהזר,אתזומהותיתהסותרות

אתמזכירה-מתרחשתהיאשבהההיסטורית,

ביסודה.הדואליסטיתהביאליקית,הראייהשלהסכימה
האש"ב"מגילתהאבדוןנהראלבצעדהמשתקפתזר

והאחרהתלתליםבהירהאחדהעלמיםשניובמרכזה
כמרהזוצעדההתלתלים.ושחורהעפעפייםזעום-

העםשלהאבדוןלנהרשחיתהבאירופההמרדתכצעדת
 .לאחריהומידהשנייההעולםמלחמתבשנותהיהודי

"פצעיגיבוריאותןשמייצגיםגישות,שתיכאןגם

בעלישלוהמהותיותהנוקבותהגישותשתיבגרות",
 .והאחריםהזעומיםהעפעפיים

 .ביאליקשירתעל.שהתחנךהארץילידסופרשלהזיקה
 3 •פיכמןבדבריהןשהידעודמה .מאליהמתבקשתהיא

לסיטואציותרמזיםעצמו 4ביאליקבדבריוהן
 .לגמרירחוקההכאילרהזאת,ביצירהאקטואליות

חשובהכנראה,נמצאה,הרעיונית-דואליסטיתהתפישה
"פצעייצירתובתשתיתאותהשיישםכדיהמחברבעיני

 :זהבענייןח"נשללניסוחולבלשיםהראוידמןבגרות"
והעלםהעפעפייםזעוםחעלםעל·דבראחדכאןשאל

חשאלחאתלפתוריכולהייתירכותי'בחיר·חעיניים,
חראזערם·חעפעפייםשהעלםקצרח,בתשובהחזאת
אתארחכאינושחיחרדייודעיםאתםשבאח.שלחיסור
השנאהויסוד ] ... [ .שהיאצורחככלכיומכאי

 sחנקמח.אלמוליךרחמשטמח
האלמנטיםאחדעללהצביעהמקדםשכאןדרמה

לשאולהיינוצריכיםאולי .בגרות"ב"פצעיהאמנותיים
היינו .) 1965 (בתשכ"הרקלהופיעהספראיחרמדוע

התשובההעולם.מלחמתלאחרשנהכעשרים
נקודותבגיבוש .כמדומניהיאזהלענייןהאמנותית

קררך-הזוכרהמספרשלהאחתשבספר,הראות
שלהיאהשנייההראותונקודתהמתלבט,הצעיר,
נתגבשו,כברהפוליטיותשהכרעותיוהמאוחר,המחבר

ביאליקלתפישתהזיקהאת .שהכתיבואלהגםאוליוהן
 .האש"ב"מגילת
הםנקםלבצעוברצדןלנקרםבצורךהדירןולבסוף,

זההאידאולוגייםהנושאיםשנישביןלזיקהוסימןעדות
(הזהרת).ברלדוןעומדתשאניוזה(הנקמה)ברשדנתי
מאחדיםכך.עללדברולפחותלנקום,העמוקהרצון

בארץהישובביןהדדיתאחריותשלזיקהומוכיחים
 .ייתכןהפוליטית.הקשתגוניכלעלהגולהיהודילבין

באהעמוקהיהודיתזיקהשלאחדות,שלזאתשתחושה
המידיתהחותמותשלאלהכמרבמעשיםביטוילידי

 .האידאולוגיהדירןלפנילהצלה

זהותקיימתהאםאו-הזהותבעייתב.

ליהדויואחרתלישראלינפרדת
לאחרמידובגרמניה,בגרמניםהנקמהבעייתאם

"פצעיברומןנכבדחלקתופשתהעולם.מלחמת
הבלבדיתמהזיקהחורגתהזהותשאלתאזיבגרות",
מרכזיכקועוברתהיאאדרבה. .בגרות"ל"פצעי
יצירתו,אתהמאפייןקובכללה.ברטובשלביצירתו
לרומן.מרומןמשתנהועוצמתרהרבה,צוררתלובש

פניםשניזואידאולוגיתגעייהלובשתבגרות"ב"פצעי
בןמרד-האחת :האדםשלסיטואציות-יסודבשתי

יוצאיהדתיים,הרריוכלפי~;נרבןשלמרידתובהרריו.
בביתילדותולמןאשרהיהודיהמוסרכלפימרד .פולין

זיקתולשבורכסיוןתוךאולם .קררךאלישע;ריפנים
המחנות.ניצוליעםהפגישה-השנייהזה.למוסר

ההורים:במוסרהמרד . 1ב.

באיסורים.מלחמהשלצורהלובשבהוריםהמאבק
עלהקפדהכמרשבר,ובמנהגיםאבאבביתקיימיםשהיו

ואיסורים ,אחדמצד-השבתקדושתכשררת,

 .שנימצד-מוסריים
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איטלקיזונותביתלידבתורהעמידהאתנביאלדוגמה,
 :אומרקרוןאלישעהשלום.הכרזתלאחרמיד

כלעםזאת,עמידתיאתעצמי'אתבחנתימשתאה
צעדחצילשער'שבמעברלמההמכווניםהרבים

ולאבושהלאביחיתהלאועמידה,צעדחציועמידה,
ברוצקיהיוםדוקאהצליחמדועיודעאני ] ... [מבוכה.
החמורהלאועללעבורהאיסור,אלאותילדחוף
זאתשתארהמפנילהתאמץ'צריךהיהלא .האחרון
משוטטוכשהייתיומותי'בחלרוחשתמאז'בישוכנת
ולוחשתפתאוםביאוחזתחיתהברחובות·נכר,זרלבדי,

המובסלעולמומחץואלאחתעודלקפץולהתנסות,לי
עללעבוראחת]פעם ... [אבא.של-השנואלא,-
המצוותככלאותיהכובל ,האחרוןד·השוא nפ

והכלאחתפעם-בשריתוךאלשצימחווהאיסורים
 .) 26(עמ'מ"ג)שלי,(ההדגשותהיה.כלאלע,דייעלם

שללעולםביחסביותרהחריפההאמירהאוליכאן
להיות;ףרצוןאותו,מייצגשהביתהיהודי,המוסר
קרוןמאלישעמבקשיםההוריםוכאשר .לומחוצה

מכריזשקרוןפלאאין-הביתהלחזורלהשתחרר,
לעצמו:

לבדי.אני.לבדי ] ... [אותי.יחזירולאלנקודת·המוצא
 .) 47(עמ'מאחרי.נותקהכל

אולימבטא"נתוק"בפועלוהשימושמהביתהבריחה
כךכלשהיההשיר'שלהסיטואציההיפוךאתמכליותר

נותקה"לאהעולםמלחמתשלפניימיםבאותםנדוש,
אתקרוןלקחכאשראחריהומיידהשלשלת".עוד

לוהתבררמאונס,גרמניהנערהלהצילכדיבידו,הרובה
עלשהחלומותאבא,שלממוסרולכתהרחיקשלא
חלומותהםאבאביתשלוהמוסרהאיסוריםמןניתוק

 .באספמיה

עשיתיומהורין, nבן·המרצונימעשה,עשיתיסוף·סוף

המנוני·כלנמחובן·רגע .:כדי ;tאתלילהצילאצתי-
אדם. .בטוהרשוץראבא.שלבנולהיותושבתיהשנאה

נידוניםאנחנו'אלהיודע,אניעכשו .מחורבןאדם
(עמ' .אות·קיןכמומצחנועלה'צלםעםלהתהלך

213 (. 

עלשנטלהמוסרית,וההכרעההחירותמעשהאחר
 ,להכרהאותוהביאההגרמניהעלבחגינוקרון,עצמו

קרוןאלישע .האבשלממוסרולכתהרחיקלאשבעצם
וההזדהותההשלמהאלבהוריםהמרדמןצועד

גםלשניים,משותף"אדם"התואר .האבעםהמוסרית
בשיבהמסתיים~~יתהמרדכשלרן .לבןוגםלאב

כאןיש .בילדותוהבןשלל"בשרו"שחדרלמוסר,
הישראליתפישתביןכביכול'ניגודמעניינת,תפנית
החלטית,סתירהשלבגדראינוהיהודיתפישתלבין
שםשמייצגהבגרות",ב"פצעיהיהודישתפישתמשום

מוסריים,איסוריםשלתפישההיאהאב,הוא
פולחנייםאיסוריםשלולאולבן,לאבהמשותפים

כןאםיונקותקרוןשלהמוסריותההכרעות .בלבד
עברו.מימים

שםאך ,הקיומיתהמהותמןמאדהרבהבהםגם .אליה
מתקבליםהילדיםהאחרת,למהותגםסיכויעודיש

 .באהבה

לסיום
והיאהחיים'שלדואליסטיתתפישהברטובאצלקיימת

באנלוגיות-מישוריםבכמהאמנותיתמיושמת
 .מזוזוהפוכות
- ...על""דיבוריםתמרי'מולגלעדיפוליטיתמבחינה

 .תמריזה-מוסריותהכרעותבאורמעשיםגלעדי,זה
קרוכמלמולהפרטיזןיהודית-לאומית,מבחינה
האכסזיסטנס.מולהאסנסשבמחנה,והאחרים
זאת,עםהיהודי.מול-הישראלייהודית,מבחינה

עםההזדהותמפאתהןפעמייםנשברתהישראליזהות
היהודי-הפרטיזןעםההזדהותבעקבותוהןהאב

משם.

ואניהיבט,בכלכמעטדואליסטי,בעולםההכרעה
כאןלהשתמשרוצהואינימהויותשלדואליזםמדגישה
שלההיסטוריהלתחוםהשייךהגלשלבמונחבמכוון
ההכרעהדיאלקטיקה,הספרותלאמנותולא-הרוח
ולמוסרילרעלטוב,מגזנוהיותהמשוםקשה,היא

ולמכוערליפהמעברשהיאובוודאי(הילדים)
 s(קרוכמל).

ישירבדיבורמנוסחכן'אםאנימי-הזהותנושא

היהודייםהחייטיםעםבמרתףהפגישהאחרי

 :מהונגריה
ברחתימאזהמועטבזמןלהתרחקהספקתיכמה

רביםשימיםלאעורף.לווהפכתיאבאשלמשולחנו
קרשבכלל,אניומיהיו,לאמעולםכאילואלאעברו,

מיםשכלאבןבפוליטורה,ממורקמלוטש,מהוקצע,
 .) 86(עמ'קמתי.האבניםמביןכאילואותה.שוחקים
שלאחרבספרהאמנותילשיאומגיעהזהותחיפוש
שמסתייםודומה 9ילד",אתהמי"שלברטוב

לסוףהמגיעהעצובה,מהתלהשלבמבנה 10ב"הבדאי"
בספרילמעשההיוכאןעד .טראגילסוףאףואוליעגום

אחתדמותהנןשלמעשהרבות,מרכזדמויותברטוב
עםהרבה.בשמותקרוןאלישע-שוניםבגילגולים

שאליוהמוות-ובמותוהגיבורבעיצובהמוטיבסיום
אףואוליחדשה,צורההמוטיבלבשב"הבדאי",דהר
היהודילביןהישראליביןהכרעהמשוםבהשישצורה
הבןולאהיהודיהאבהזהבספריי .קטן""יהודיבספר

 • .מרכזדמותנעשיתהישראלי

ניצלויםעםפגישות . zב.
כאןגםהספר.פיסגתהואהמחנותניצוליעםהפגישה
ביןהניצבהאיש 6ה"החץו",האישקרוןאלישענשאר
 .תהומיותכדיעדמזוזושונותוהןהמהויות,שתי

עםשחור""בסגיןהאישהפרטיזנים,שליחעםהפגישה
ליצורכדיבההיהלאשועלירת","כחושות,פנים

 .הניצוליםכללעםורחבהעמוקההזדהות
-·רפאים nרועםכפגישההכל,ראיתית nבבת·א
אתהממלאיםהצלליםמאד'הבולטותהכהות,העיניים
הוא ] ... [מרחוק.שבאאדם ] ... [השקועות,רקותיו

היועצמות-לחייומביןהבולטותעיניו .] ... [מ"שם"
הגוףכלכיהיהונדמהרחוקה,נקודהלאיזושלוחות

גליםהגלשבשניהשחורההקדחתאתומזיןמשרתהזה
החושך'מתוךאלינושיצאהזה,הזרהאיש ] ... [האלה.

מדברממש,מאתנו,אחדהואהפלאית,חזותובכל
אלצעדיומכווןהיער'מןישראלינו'יוצאבשפתנו'

 .) 128-129(עמ'כוכב.לפיכמוהזאתנקודת-הגבול

בעולםאחת;כלאיתמהותשלתחושהפהמצויה
מידהיא.קשההמהויותביןשההכרעההדואליסטי,

הפגישהבאההפרטיזנים,נציגעםהפגישהאחר

עםהיא,גםהדומיננטיתהאחרתהמהותעםהגדולה
משקאתשחשהיחידי,אוליוזוננשיין,המחנות.ניצולי
"את :לקרוןאומרהואזאת.בפגישהההיסטוריהכנפי

 'מע(,,ההיסטוריה.כאןלעולם.תשכחאלהזההמקום
137 (. 

קרוןאתממלאההמחנותניצוליעםהפגישהזאתעם

מפניוהבחילהואולםאלי,גםיגששהנהופחד:בחילה
 .) 135(עמ'עצמי."מפניבושהאותוממלאת
אתלסחוףמצליחהאינהההיסטוריה,שזאתהידיעה

לביבכל"השתדלתי :זרפחותלעשותופנימה,קרון
נשטפהלאהזרותאבלולרגשות,למראותשותףלהיות
 .) 17(עמ' ".ובשיריםבויסקי

המהות .רחוקמשפחהקרובעםקרוןנפגשכךבתוך

הפרטיזניםנציגשייצגלמהותמנוגדתמייצגשהוא
בחייםההישרדותעלקיומיתחייםשמחתמלא .הפלאי

סיפוחביןהאסוציאציותבזכותמתגלה(הקירבה
 .הניצולים)ברשימתהשמותלביןהמשפחהעלההורים
לעבודותותודותניצלוהנידח,הרחוקהקרובקרוכמל

 :הזדעזעקרון .בקרמטוריום
להזדמנותשחיכהכמירבות;במליםברצון'דיברהוא

אלי'ונצמדבזרועיזרועושילבדיבורכדיתוךהזאת.
 .) 147(עמ'לי.נעמהלאקרבת-הגוףמחסה.כאל

ברטובחנוך

צעיר'הוא .עדייןמקובלמוסרהואקרוןשלהמוסר
כלשובראירופהליהודישקרהשמהלראותמכדיאולי,
האישכאןגםנשארקרוןואכן' .נורמטיבימוסר

 :המאוחרהמספראומרובהמשך .מבחץו
למחקוכדיההואהרגעעללהעריםניסיתיחרבה

בקרמטוריום]העבודהשלההיוודעות[רגע .מדבררני
 ] ... [ .כיעורויפ~ולאהדח~ה~לאהרבותחשכיםואולם
'איניעצמילביןשביניהשלמהבדומיההיום,גםואולם
בישאחזווחבושהשאט·הנפשהחלחלה,מןממורק
אומרעתה,זהלישאימצתיזה,קרוביאתשמעתיכאשר

 .) 148(עמ'"בקרמטוריום".רהוטה:בעניניות
וזר ) !(קרוכמלהאקזיסטנציאליסטיתזוהמהויות,שתי

מהויותשתיהם )!הפרטיזנים(נציגהאסנסציאליסטית
שברורמהמאד.קשהקשה.ביניהםוההכרעההחיים,

רקלאלעיתיםלהישהאכזיסטנציאליתשזרהוא

בקרוןפלאאיפואאין .כיעורגםאלא ,ושמחהבהירות
בתוךקרוןאתפגשתמריכאשר"מבחץו".שרבנמצא

 :שאלהואהמחנה
[תמרי] ?כאןמעשיךמה

[קררך]לראות.באתי-
מיכל ...מפריערקזה ...חביבילראות,מהפהאין-

בית·שטחאתלפנותמתבקשכאן,לעשותמהלושאין
 .) 138(עמ'העולים.

עםהזדהותשלרגשבקרוןישבספראחדבמקוםרק
הכושיםהחייליםעםשיכור,היותובעתקרהזהאנשים,
אתבהצלחהושיחקשימששםבפיציריה'ונוצרים
ממלאהואכשכרונו, ,שם .חמודות"איש"דניאל
(אםברמגזכמשיחישראלאץרעלמדברמשיחי'תפקיד
הואשם .יחדגםוליהדותלנצרותכך)זאתלנסחמותר
התעוררותו"מעורב".היההואשם ."מבחץו"נשאר

אתהמה"משוגענער, :צרחשברוצקילאחררקבאה
מידוצאקוםאלישע, ] ... [ !הכושיםאלפהנואם

 .) 35 '(עמשיכור."אתההחוצה

עומדשללמצבאותומביאהשובקרוןשלהתפכחותו
שבואחד,קטעאולימצויומתבונן.רואה"מבחץו",

ביןהעוברזהב,שביללאשביל,מיןרואההצעירקרון
והתקרבותוהילדיםקבוצתעםפגישתווזוהמהויות

 :מאוחרותהערותשתי
במחזהבגרות"פצעי"שלשראשיתוברטובסיפרהעיוןביוםא.

 .דיחוי""מסדרהיהשעיקרו

(בצעירותו)אליוהכנעניםלפנייתשבתשובהברטובסיפרעוד .ב
 .יהודי"פשוט"אניהכריז

תל-אביב. .עובדעםכגרות","פצעי ,כרטובחנוך .ו

על-פיהםהמקומותמראיכל :עמ 225 , 1965תשכ"ה/
מספרירקיצויינולהלן , 1969תשכ"ט/הרביעית.ההדפסה
 .העמודים

הישובאיששלהמעטיםהספריםאחדהואכגרות""פצעי . 2

ולהביעארוכותלנאוםאצ"ללאישאפשרותשנותןהמאורגן
"כקולרהזזחייםשלספרובולטלפניו .בהרחבהדעותיואת

 .'עמ 212 , 1963תשכ"ג/ ,ת"אעוב,דעםאחד",

בסיועמסדה"ומרן",ספרייתבחייהם","סרפדים .פיכמןיעקב . 3

 . 58-60עמ'תש"ב, .ת"א .ביאליקמוסד

תל-ב.כרך ,'מאזנים' ,'האש'מגילתעל"משהו ,ביאליקנ"ח . 4
ת"א,דביר.ב. ,שבעל-פהדבריםכמו-כן . 350 'עמ .אביב

-ביאליקלחובר.פ'ראהכמו-כן .כב-ל, 'עמא,"תתרצ"ה,
 ,ת"א ,דבירעל-ידביאליקמוסדשני.כרך ,ויצירתוחייו

 . 5נ 8-574עמ' . 1944תש"ד/

 'עמשם.שכעל-פה','דברים ; 358-359עמ'שם.'מאזנים', . 5

 . 558עמ'שם.לחובר, ;לה-לו

פועלים.ספרית ,'העבריתבסיפורתחדשגל'שקד,גרשון . 6
 . 72עמ'בעיקרא,"תשל ,א"רתמרחביה

-קררךשלבן-דמותוהואאוליברוצקיאמנותיתמבחינה . 7
שלו.הקיומיתהמהות ,שבתוכוהאחרתהמהותאוליבררצקי
וסולדכררצקיאלנמשךאבי :מקרוכמלרחוקהכל-כךשאינה
כחברתו .אליואותימרשךמהיודעשאבימפכירקולומפניו'
גםזאתרעםככיכול,שהבכי,מכפישוכחלחיותאבייכול

 .) 21(עמ' .ממכררתמיםטהורולהישארעליולהתנשא

דיוקן' ,"בגרותפצעי"רייסהללשלמאמרופתיחתראה . 8
פותחרייס . 164-192עמ' , 1975תשל"ה/אילן.ברהלוחם:
 ."יעקבתולעת"במשפטהדואליזםבתפישת

 , 1970תש"ל/ת"א, .עובדעם ,ילד" .אתהמי"שלברטוב.חנוך . 9
 :עמ 261

בעניין.עמ' 220 , 1975תשל"ה/ת"א, .עובדעם,"הבדאי",- . 10
ברטוב.בספרי "ל"ישראלי"יהודי"ביןגלבוע.מנוחהראהזה

8.8תשל"ה,אלולב'משא. . -בספרות"הצבררכן . 1975
 . 16.11 . 79תש"מ/במרחשרן.כ"ר'מעריב:והבדייה",המיתוס

 167 , 1980תש"מ/ ,ת"אעובד,עםקטן","יהודיברטוב.חנוך . 11
 .'עמ
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קולנוע

לזכוכיתמבעד
החד-סטרית

דמרוןהלל

טקסס" t"פריז

 .שפארוסם :תסריטונדרם.וים :במאי
עיצוב .גסטדון :מפיק .מילדדובי :צילום

פיטר :עריכה .טמןאלקייט :אמנותי
קודד.דיי :מוסיקחפדזיגודח.

(טוניס),סטנטוןדיןהארי :שחקנים

סטוקוולדין(ג'יין),קינסקינאסטסיח
קדסוןחנטו ,)ןא(קלמנטאודרך(ולט),

 .הילד)-נטר(ה
בפסטיבלהזהב""דקלבפרסזבחהסרט
 . 1984קאן

שלהרחביםמישוריהעל-פנימרחפתמצלמהה
לכלכל-כךהמוכרהמדבראתחושפתטקסס, 1111.
ומגיעהמערבונים,מעשרותקולנועצופה ,
 .כיווןללאהעצוםבמרחבהתועהבודדאדםאללבסוף

ממנוויונקלבןפלסטיקקנקןפיואלומריםנעצרהוא
גיבור-הסרטגיבורזהוהאחרונה.המיםטיפתאת

ב'לוקיישן"אירופאיגיבור ;אנטי-גיבורבעצםסוס.ללא
רופאעל-ידיממותשינצללאחר .מכןלאחר .אמריקאי
להצילוכבסיוןממרחקיםאחיואליויבואדרכים,

 .לחייםולהשיבו
לעיןגלריהמטרהללאשנים 4זהבמדברתעהטוניס
להוציאומנסהאחיוהמר.סופואלוהגיעוכמעט
אנו, .נמצאהואבהומהבדידותעצמועלשכפהמהtזלם
המעטותהאינפורמציהפיסותאתרקמקבלים ,הצו.פיס

שלהפנימיהמבנהנשמרוכךהאחים,שנישמשמיעים
לברוחמנסהטוניס .הסרטלאורךמאולץבלתימתח
אךהאינסופי,המדבראתולשובמאחיוהאחרוןברגע
יגידהואלראשונה,כשידברשם,למכונית.משיכואחיו
שהואהתמונהלפי .טקסס" I"פריז :מליםשתירק

באמצעקטנה,אדמהחלקתשזוהימסתברלאחיומראה
איןעדייןלעצמו.רכששטוניסהמדבר,שלהלא-כלום

למה.לדעת
מוכרתאךמובנת,בלתיהיאשלעתיםבמחווההאח'
בהםונדרס,שלהאחריםסרטיואתשראהמילכל

אתמשיב ,מרכזיתפקידהגברים""אחוותמשחקת

אלוהעיקר ;שלומשפחתוחיקאלהחיים,ביןאלהאח
שנטשהמאזואשתוהאחעל-ידיהמאומץהנטו,בנו,
אנואיןעליהםאירועיםשרשרתבעקבותאמואותו

כלל.לאחיומסבירטוניסאיןואותהדבר,עדייןיודעים
האיטידיבורוהגסים'פניומניות,הגלתנועותיו

מעוררים-אמתבהםשישטוניסשלוהמתומצת
אליומתקרבבתחילה,ממנוהנרתע ,;נ fאמינות.
שללידידיםהשנייםהופכיםשלבסוףעד-בהמשך

האח,משפחתלהתפרקמתחילהשעהאותה .אמת
-בעצמםילדיםחשוכי .לכאורהכה,עדהשלווה

מבטאבעלתצרפתיהאשההאם,כבן.להםהיההנטו
חלקהיאגם-במקרהשלאלהניחסבירבולט,

שונהיופיהואויופיההאירופית,האחרת,מהתרבות

האמריקניתהאשהליופיבניגודמשהווהמיסתורי
שלהופעתהעםבמיוחדבולטהניגודהסטריאוטיפית.

בנהאוגדןחודריותרמאוחרקינסקי,נאסטסיה

אינוטוניס,שלאחיושהואבעלה,לתודעתה.המאומץ
הדםקשרמשוםהענייניםמהלךאתלמנועיכול

מכוניתלאחיוקונההואלאחיו.חששהואוהאחווה
דווקאואולםאותו.ומאכילמלבישכסף,לונותןישנה,
גלגליאתומניעהלתפניתמביאהאשרהיאהאשה

ולנודלחזורטוניסאתשולחתהיאקדימה.העלילה
זה,סרטמגיבורישהםוכבישים,דרכים .בדרכים

מהלךביותרנפלאברגעונדרס.שלסרטיוליתרבדומה
ה'היי-כבישינמתחיםמתחתיוענק,גשרעלטוניס

שלפוסקתיבלתתנועהזורמתרעליהםהעצומיםווייס'
-חוץכלפימשוגע-אדםפוגשהואשם .מכוניות
המכוניותאלזעםנביאקריאותוקוראהגשרעלהעומד
ללא Iטוניס .גביולהכלוםאל .האינסוףאלהרצות
ללבמביןשלידידותטפיחתהשכםעללוטופחמלה,
חברו.

אמו-ג'ייןשלו,שאשתולטוניסמגלההאחאשת
מסוייםבבנקצ'קיםמפקידה Iהנטושלהאבודה
לשובכדילטוניסמספיקזההנטו.שללזכותוביוסטון

 .רוצההואכך .אליומצטרף ,הנטובנו, .הכבישאל
מאבדתהאחמשפחת .לדרךיוצאיםוהםמסכיםהאב
בכבישיםואחווהידידותשלמסעלאחר .הנעראת

מזההבנה ,הנטו .האםאתלאתרהשנייםמצליחים
מוצאוניס.טלכןקודםשראהמשפחתיסרטלפיאותה
 .ולמאונניםלמציצניםאמריקאיבבית-זונותאותה

ג'ייןבפניטוניסלבסוףמתוודעבהם ,אלהקטעים
היאבעודהחד-סיטרית,לזכוכיתמבעדלשעבראשתו
הנדיריםהקולנועמקטעיהםקו.וזו,אתלזהותרקיכולה

יחד.גםתיורגשחזותיתבעוצמההכובשיםביופיים,

מופתיצירתהואעצמו,בפניזהשקטעלומר,ניתן
קולנועית.

"פריז, :שקנההאדמהחלקתאלהידיים,רחבהמדבר
 .לעולםולמשפחתולויכבושלאאותהטקסס",

שהסרטמהכלבתוכומרכזביופיו,הנדיר ,זהסיוםקטע
אירופאיתאיכותשלמוצלצירוףבויש .מספרכולו

ומקוםאווירהעםשורשים'עמוקתותרבותה

בית-שלשכורבחדרהפי-אנדאחדמצדאמריקנים.
טרגדיהומאידך Iמחדשמתאחדיםובנהtזם-מלון

מרחביאלמהחייםנסוגוהאבהבעלהאהוב,הגבר-
אירופאי.אנטי-גיבורשלגורלוכןאםזהוהאינסוף.
ללכת.לצאת,חייבמהשלושהאחדזויים.חבמסכת
לשובחייבהבוררהפרש .הכלשוביתפוצץאחרת

 .המדברבמרחביולתעות
כל ;מופנםישיר,הואכטוניססטנטוןדיןשלמשחקו
עלסטנטוןדיןאומראמינים.הםשלוצעדוכלמבט

 .שהרגשתיכמובדיוק"שיחקתי :כטוניסתפקידו
לי.מוכרשבסרטהמצבכללליבי.מאודקרובהתפקיד

עוסקשהסרטחושב,אני ...ראיתילאשמעולםבןלייש
לכלאותיהנחתהזווהרגשההתמימותבאובדןבעצם
ההסרטה."אורך

נאסטסיה :מאכזביםאינםהאחריםהשחקניםגם

שלה.ביותרהטובהתפקידאתאוליכאן,עושהקינסקי,
כמונראיתהאחריםבסרטיםשלההמשחקבסירנות

 .כאןמשחקהלעומתחובביםשללמשחקבית-ספר
נכון"הלא"הצעדהיהשיחקהבוהראשון(הסרט
הנטו'הילד .ונדרס)ויםעל-ידיהואאףובדיים

בניגוד-המופנםמשחקובזכותמשכנעהיפהפה,

 .ילדיםשלכללבדרךהמוחצןלמשחק
הואהצילוםומחושבות.איטיותהןהמצלמהתנועות

הסיפוראתמשרתוגםמשלועצמאיתמשמעותבעלגם
באפקטיביותנירכןאחרנירכןאותווחושףנאמנה

באמריקה,אירופיסרטעשההגרמני,ונדרס,ויםרבה.

מרשימהאחתלמסכתתרבויותשתילשלבהצליחהוא
אנטוניוני,פורמן,פולנסקי, :שנכשלובמקוםביותר.
הביקורזהוהוא.דווקאהצליח-ואחריםמאל

קינסקינאסטסיה

טקסס" Iב"פריז

בפניהמתוודההאבודה,אשתואתהמוצאטוניס,

המשותפים.חייהםסיפוראתכדי-כךתוךלפנינוופורש

 1רגילרחלקכלראותומבליאליומתייחסתהיא,

קולרמלרחיו, .המתרחשעללעמודלאטלאטמתחילה
מלה.אחרמלהנשמתהתוךאלחודריםכמר-העבה
 .מעיניההדמעותזולגותלראותו,בליבתאה,לכודה
שלהלא-שכיחשמר"טוניס", :מפיהיוצאתאחתמלה

 .בודד"ל"פרשל"לונר",נרדףשםבעלה,
בליהזכוכית,מחיצתאלהשנייםנדבקיםהגילוילאחר
ביןמפרידנראהבלתימשהרבעדה.לחדוריכולת

שלהמרהאהבתוסיפורהואנישואיהםסיפור .השניים
תמהכאילובנם,לידתעםאשריפהפיה,לנערהגבר

מסכתאלא ,חייםאינםשרבשלוחייוהגבר.אלאהבתה
מנסההוא .ולאשתולווגיהנוםשכדרתשלרצופה
הסוףעדומשוניםשוניםבאמצעיםאליואותהלכבול
ממנו.ולבריחתההטרגי
טייפ-עםבמלוןבנרהנטואתהשאיראשר ,טוניס
אשתואתמפנה ,צעדיואתהמסבירהוקסטהרקורדר

 1במלוןהשכורבחדריפגשוהם .הבןאל .לשםג'יין

ברחבתלמטה,בעודומרגשתעדינהבפגישהוהבןהtזם
לאהואמדועעליהם.ומשקיףטוניסעומדהאספלט,
זהאין ... ?לבדםלהשאירםהחליטמדוע ... ?מצטרף

אתמאחוריוהמשאיראדם :שרואיםמהרקברור .ברור

הישנהלמכוניתונכנסעורף'לוופונהעליוהאהובכל
אלשובואולי .לשום-מקוםהמובילהלדרךשובויוצא

שלהדרךסרטיבאמריקה.ביותרהמושלםהאירופי
אמריקהשלהרחביםבכבישיההתמזגוהאירופיהיוצר
המיטב.אתמהםוהפיקו

בגרמניה,החדשהגלבבמאימהבולטים ,ונדרסוים
אתשהובילוופסלבינדרלהרצוגזהסרטועםמצטרף
השבעיםשנותשלוהאירופיהגרמניהקולנוע

אתנטש ,-1945בבדיסלדורףנולדהוא .והשמונים
קולנועללמודכדיוהפילוסופיההרפואהלימודי
מבקרהיההואבמינכן.ולטלוויזיהלקולנועבביה"ס
היה-1971ובחשוביםגרמנייםמגזיניםבשניקולנוע

ליוצריאיפשראשרלקולנוע,הגרמניהמכוןמייסדיבין
הסרטיםביןסרטיהם.אתולבייםלהפיקגרמניםקולנוע
"אליסהארגמן","מכתבהכסף","עיר :שביים

-"האמט"דברים","מצבאמריקני","ידיד ,בערים"
סםלביןבינוהפעולהשיתוףנוצרשבמהלכוסרט

ונתבקשב"האמט"לתפקידמבחני-בדשעברשפארו,
טקסס".ל"פריז'התסריטאתלכתובונדרסעל-ידי

עצמושפארוסםשלסיפורובהשראתנכתבהתסריט
סרפדמוסיקאי,שחקן,בעצמוהואאכסניה"."רשימות

כתבכןכמו"פוליצר".פרסוחתןמאודפורהומחזאי
אנטוניונישלסרטוזבריצקי",ל"נקודתהתסריטאת
סרטהואאף .זהלסרטביותרהישירהקשרבעל

חרישבבחינת ;באמריקהאירופיבמאיביקורשעיקרו

אחרוחיפושהחדשהעולםשלובאנשיובאדמתועמוק
 •הישן.העולםשלהשורשים
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וזהלחנךצריך"לאידועה.החינךואתתפיסתך

האחרונההתקופה.האםמדבריךציטטהזומיותר".

 !משהושינתהלא
לחכך,שצריךאמרתי .כזהמישפטאמרתילאמעולם
שאמרתיככרן .ככרןלחכךשצריךהיטב,לחכךשצריך

לעמודשאי-אפשרפראזיולוגיה,זולערכים"ש"חיכוך
שמביאדברכללעשותאפשר .אפשרלחכךאךבה.
לבחירהמוכןהואשבומבוגר,הואשבולמקוםעדאדם
מראשלולהגידאי-אפשראוטונומי.באופןיבחרואף
 .יבחרהואבמה

 •ערךהריהוהבחירהעיקרוןאך
 .אדםבידישכתרןערך .ערךאכןהואהבחירהעיקרון

להיותיכולעליו,לוותריכולהואלגביו.השופטהוא
מישהואםלדעתיאבל .מחופשמכוסכמומבחירהמכוס
מישהוישנואחרובמקום ,גב,א,הםערכים :אומר

באופניםיכפה,והואו,ה,ד,הםהערכיםשיאמר,אחר

אתלקבל ,בהמתקהולפעמיםובגזר,במקלשרכים,
יצוראינוהאדם .מתקומםאניזהכנגד-שלוהתפיסה
המכתבים.כלאתשמקבלתדוארתיבתאיכרפאסיבי,

לאמןהואלעשותהחיכוךשצריךומהבוחריצורהוא
נבחרים.דבריםשבהםהאופניםאתבוולטפחאותו

לשבחכדיאפשרויותסיפוק !הפלורלאיזםבאמצעות

הבחירה!תא

אפשרויותלולספקצריךאבלפלוראליסטי'איכראדם
לוולהראותשוכרתלהכרעותהזדמנויותלוולתתשרכות
הזמןלפכילא .שרכותזוויות-ראךתשרכיםלדבריםשיש

מוחלטבלבוללידילבואיכולקטןילדכי ,המתאים
מתבגרשאדםככלאבל .תומכתלמסגרתזקוקוהוא
אין .אחתהיסטוריהאין .לבחורלדעתצריךהוא

כלאתלתתצורךאיןאמכם .אחתהשקפת-עולם
כמו .ביניהןמרחבשיששתייםלתתמספיקההשקפות,

 .לשירפירושיםועשרהבתכ"ךלפרקפירושיםשכישיש

סוגישניאתהשונות,האופציותשתיאתיקעבמי

 !המנוגדיםעהרכים
שבומרחבשיהיהבתנאישיהיו,מישיהיוחשוב.לאזה

כתרןהזההמתח .מסויםמתחעםמרחב .לבחורניתן
שבוהמרחבגםוהואלהסבריו,המורה,שללטיפולו

רבת-שהיאהמציאות,לקראתעצמואתמאמןאדם
ודאות.וחסרתמתחים

על·שהאדם,יסדו,הנחתמתוךלמעשה,יוצא,אתה

 .ולבחוראחריותלקחתמסוגל /טעבופי
אנשיםהמוןישנם /כךעלמוותרהואלאא·אם·כן

זה.עלשמוותרים

"קריאהאתספרית-פועלים""בהוצאתישכהלפכי
להיותצריךהיההספרשלהאמיתישמו .לחיכוך"
כזה.נוראלשםהתנגדותחיתהאבל ,מחיכוך""פרידה
שניבושישהוא,החינוךשלההיכרשסימןבוכתבתי
ומהאחד'רצוןישלערכיםבחינוך .לפחותרצונות
אולרצות,רוציםשלארוצים,שלאאדםבכיעםעושים
חלק ?מרצוןממנוסשסובליםאולרצות,יודעיםשלא

שהואכמו ,חבולרצוןלשקםהואהחיכוךמתפקיד
אמוציוכאליותאוחבולה,אינטליגנציהלשקםמכסה

 .חבולה

רמת·אביב tאפקחאתשבנחמי •

"זרםלחיותיכולאינו-וצהלה
עוברים".

ואדםקונפליקטדמויעולםשלמוצאמנקודתיוצאאני
להםשיש ,אנשיםישזורמת.ומציאותקונפליקטבכרי

הנושאדבר.עושיםואינםאחריותלקבלהזדמנויות
מאחריות,לברוחאחריות,לקבל :אחריותהואלמעשה

 .מוכנהארוזה,האחריותאתלקנותאו

לאהאם /אותהמתארשאתהכפיהמציאות,זואם

 !העובדים""זרםאתשובלהקיםראוי
שעוסקמאמרבויש ,מסכןספראותואלחוזראנישוב
משוםלאהתבטלהוא ?העובדיםזרםאבדלמה :בזה

משוםאלאמלמעלה,אותושדיכאו ,רעיםאנשיםשהיו
ורצובורגניזרםהיוהם .בורצולא ,מלמטה ,שההורים
 ,זהעלשידברזרם,רצולאהם .בורגניבית-ספר
להםנראהזה .עבודת-כפייםלעבודצריכיםשאנשים

רמת-ואתאפקחאתבנוהם .כאלההיולאוהםמיושן
זרםלהיותיכלולאזמןובאותו-צהלהואתאביב

אותהתישארשהפראזיולוגיהרצוהם .עובדים
-ראושהילדים 'במעשיםאבלפראזיולוגיה

אתביטלוהםורמת-החיים,ל"לחוהנסיעותהמכוניות,
מותקפיםבתי-הספרכל ,באחרונה .העובדיםזרם

לחזור' ,'השורשיםאתלחפש'מוסר-כליותבאיזה
שהתרחקנו,אמרו ?מתפלאיםמהעל .יהודית'לתודעה
 ,כרות-שבתלהדליקשצריך ,חילונייםמדייותרשהיינו
בית- .האלההדבריםאתוללמודהיהדותאללחזור
נוצרהאבל ,בזהולאבזהלא-הרבהתרםלאהספר
אינםהחוזרים-בתשובהמסויימת.דעת-קהלאיזו

אנטי-הם .אנטי-בית-הספראלאבית-הספרשלתוצאה
אויורדים,שחמש-מאות-אלףכמובדיוקבית-הספר

בית-הספרשלתוצאהלאהם ,מספרםמהיודעלאאני
 ,ירדושהםכלוםעשהלאס"ביה .אנטי-בית-הספראלא
אתשיאהבוכדיהכלעושהשהואלוהיהנדמה

ותרמולפיקניקיםוהלכולטיוליםוהלכושרו :המולדת
ודיקלמוסיפוריםוקראוהאומהבשבחודיברולקק"ל
אתשיאהבוכדי ,ירדושלאכדי ,הלאהוכןחגיגותועשו
תהליכיהםביותרהחזקיםהתהליכיםאך .הארץ

האלההמבוגריםתהליכי .המבוגריםתהליכיהמציאות,
בתקופה ,חושבאנישתחילתה, ,מסויימתאי-כחתיצרו
הכיפוריםביום ,"הכיפוריםיום"ל "הימים"ששתשבין
אנשיםואי-כחת,פחדיםהחלו ,יותרמואץנעשההכל

כלפיםיהחיאתוהעדיפואישיתמאחריותחששו
האדםמכניחלק .נפשיתמכוחהלשםפשוטשמיים.

 ,המציאותבתביעותהזמןכללעמודמסוגליםאינם
 ?חילוניפירושמה .חילוניתהיאהאחריות .כקונפליקט

העולםאתלךשמסדר ,מישהולךישאם .אחראיאתה
לגביגםדבראותו .בריחהשלמסוייםסוגבכךיש-

שיפטור ,למישהוחזק,לאדםכמיההיש .ונחבאופול
את .הערביתמהשאלהולתמידאחתפעםאותנו

סטריאוטיפלושישמישהוכאלערכיאלההתיחסות
יכולבית-הספר .המציאוהילדיםלאשלילי,דוחה,
 ,סיפורלקרוא ,שאמרתיכמו ,דבריםלעשותלנסות
מצוייםהתלמידים .יותרלאאך ,מפגשיםלערוך

טבעי ?הזאתההתנגדותמאיפה .עצומהבהתנגדות

לחשוב ,שלוהלאומיולאגוהפרטילאגולבן-אדם,
הואצרה,הואלנושמפריעומיהכי-טוביםשאנחנו

להעבירצריךאותו,לרססצריך ,בולהילחםצריךוק,'ג
 .מתנגדזרםהוא 'חיכוךכשהואחיכוך' .העולםמןאותו

מבחינהפיספוסכאןישהמצבשזהמשוםדווקא

בחישוביםמותינתהמשאביםהקצאתפוליטית.

לימדוייםמתנאיםנהניםדתייםמיגזריםפלויטיים,
 42יושביםשבהםהחילוניים,בתי-הספרנוחים,

שלב"חינוךמאשימיםבשמינית,גםתלמידים,

 .בית-חרושת"

 .הבחירותתוצאתזה

קדום.גםהיהזה
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 .קואליציותשלבחירות,שלתוצאההיהזהמתמיד

עלייתשמלוחושבאינךאחרת.מזוויתלשלאהנחזור
עםדתיחינוךשלמצומצמותמסגרותמלוהגזענות,

אידילאילמצבלהמתיןאיוכספייםמשאביםהרבה

כספיםלהפנותיש'אלאהקהילהמתוךיצמחהכלבו
כפיאנטי-גזענילחינוךתקציביםלהקצותלממעלה,

להקיםיהדוית",ל"תדועהלחינוךבזמנושהיקצו

וכדומה!אינטגרטיבייםיהדוים-ערבים,בתי-ספר

יפהדיקלוםיהיהשזההרושםל~ישאבללהיות,יכול
שכלמשוםמפוקפקות,תוצאותעםפאתטייםוכסירנות
הצליחאיפה .עדייןדברכעלזהעלתסתכלהסביבה

כפיים.לומחאושםתל-אביב,בצפון?בבית-ספרופול

והלאומיהפרטילאגוטבעי •
ומיטוביםחכישאנחנולחשוב
ג'וק.הואצרח.הואלנושמפריע

רקלא .מאודפשוטותהיושלושהתשובותבגללרקלא
קריאהסימןעםאבהיתכדמותמצטיירשהואמפכי

שלושששמיםוהמחטטים,המתלבטיםכלבמקום
באוהילדיםממכהשבסביבה,מפכיגםאלא ,כקודרת
כמיהערבישלהסטריאוטיפקייםחוזרים,הםושאליה
לדרוששאפשרכזהיהשחורההעבודהאתשעושה

צריךאנישבגללויאותישמפחידכמיהכל'ממנו
צריךאומרתשאתמהאתליצורכדי .לצה"ללהתגייס

אם Iעושיםמשאביםלאכגדיזרם .כגדיזרםליצור
אתשיקחוחזקות,מחככות,דמויותיהיובבית-הספר

 .ערבייםילדיםשיזמינוערביים,ישוביםלראותהנוער

 !חינוכימחסום-עורקיםלפעמיםצריךלאהאם
בתוךהציבור,בתוךלהיותצריכההעבודה .יורצוזה

משהולעשותהכסיוןבתוךבתי-החרושת,בתוך ,הכנסת
לזהאין ?איךבביה"ס.וגםהזההדימויאתשישנה
אםיותר,לכתוביתחילועיתוניםאםאחת.תשובה

הזההדבראתיציגואםויותר,יותרתראההטלוויזיה
עליולענותצריכיםמבוגריםשאנשיםכמשהו,
אתיציגואםההפוכה,התשובהאתיראואםתשובות,

לאהפחד,אתרקלאהערבים,עםשלוםשלהאפשרות
לאזהיצטרף,ביה"סגםאזהלאה,וכןהאימהאתרק

 .תקציביםשלעניך

דילאקטיעיקרוןסמךעלהחברה'תשתנהואיך
 !ריאקציהתהיהתמיד !פשוט
משתכה,תמידחברהחברה.שמשכיםכאלהישתמיד
שמתחיליםבדבר,מעונייניםשלציבורישתמיד

 .ויוצרים

מזועזעים.להיותצריכיםלא'לעלוםלמעשהכך'אם
תנועהאבל .ההפוכההתנועהאתליצורצריךלא,

עםיחדלהיותצריךביה"סכללית.תנועההיאהפוכה
אותו.משכהוסביבהסביבהעםמשתכההוא .סביבה

 !תמתיןהסכנהובינתיים
פעולתהקטנה.כתנועההתחילהעכשיו""שלוםתראי,
כלכך .גדולהציבוריתתנועהשיצרהלאפשרותהביאה

הציבוראםנחבא,עםישליםלאהציבוראם .דבר
 .שינוייהיהמנחבא,יזדעזע

ש"הואלסבורימשיךאםימשיך!הציבוראםאבל

 !חושבים"שכלונומהאתאומרבעצם
ואניבמקומךאתהציבור.היאהמרכזיתהכתובתאזגם

וגםבאסיפותוגםבטלוויזיהוגםבככסתגם ,במקומי
בסופרמרקטוגםדבריםמיניובכלבהפגנהוגםברחוב
שהוא.דברובכל

אקטיבי'גרעיןלהיותצריךתמיד .היומיומיבמעשה
תנועהשכלכמו ,בזהשעוסקיםקנאיםישתמידכלהב.

 .מתחילהציבורית

טעםאיןאחדמצד-יחדגםופסימיאופטימיאתה'

תהיהשני,ומצדמהסביבה,לבואצריךזהלחנך,

לאזהכיסיכוי'לזהישואזהיומיוםבחייפעילות
הגיבורגםחיזעה",ב"חירבתאבל .מלאכותייהיה

 ...הנמלטיםאללכווןליוריםומסייענגררהמתלבט
ומטעןלאימותמטעןישנומאיתנואחדבבל

באופןכך'שרואהאדםאידלי'תסבירתוקפנות.

לחכותיכולהאדם'בניכלאתבסופר'מדא'מסויים

בשלבהמתלבטים,גםהרימלמטה.שיבואלשינוי

 .להיגררעללויםאחר'אוזה
 :לומראפשר .כךעללעמודאפשרלפעמים .תמידלא
לאהסיפורשלתפקידוולפעמים .אתכםהולךלאאני

שלהלבאלהשאלהאתלהעביראלאבתשובה,לגמור
זאת .חביבישלך,למגירהעברההשאלהולומר:הקורא
מעסיקהלאכברשכגמרההתשובהכי .שלךשאלה
והמדינההאומה .מדומההיאמלאכותית,היאאותך,

זולכןפתוחה.כשארההשאלההשאלה,אתפתרולא
הואכאלה,במקריםהסיפור,שלתפקידו .שלךבעייה

אתהחייב,אתה :ולומרהשאלהאתהקוראאללהעביר
 .לפתורשלךשאלהזואחראי,

כלאהיקומושאבןהביטחוןמאיפהשוב,אבל

להיפתרצריבהשהבעייהלוהגידלפעלושמובנים

 !כלשהימדיניתבצורה
 .זהלצדולאזהלצדלאביטחון'אין

 ! !הרובהאתנכווןכלונואלוי
העולםאמרתי,הרילכאן.ולאלכאןלא-ביטחוןאין

תגיעבקונפליקט.תמידזורם,תמידמשתכה,תמיד
עצותאובדינהייהייגמר.והביטחוןחדשהסיטואציה

שאניהדוגמא, .אחרתדרךנמצאואחר-כךזמן-מה,

ברוסיהביל"ו.שלהדוגמאהיאפשטנית,ובצורהמביא
לאודיסהובדרכה.בביל"ושהאמינועשרת-אלפיםהיו

עשרה.הגיעולגדרהמאה,הגיעוליפואלף,הגיעו
לאאני .ישראלמדינתשתהיהעשוהאלההעשרה
אולישראל,התקווההיוכאלהעשרה .במעטמזלזל

 .היסטורימעשהשהואמעשהעשולישראל,המכבטה
יודעתלאאתלעולם .בהםמזלזללאאנישלעולםכך
בכי-אדםשיימצאוצריךאבל .שתהיההשעהתהיהמה

בהםלדכאלאבכי-אדם,לדכאלאהחיכוך'תפקידולכן
האנטייהיהמהיודעתלאפעםאףאתכיהאנטי,את

 .הנכון
קורא,קולבאיזהבולטים,באנשיםמתחילהההתגייסות

תנועה.ונוצרתאליומצטרפיםואח"כבאחדלפעמים
 .אישאלףמאותארבעהתאספוכך

שיבואובדיושתילה,סברהלהיותהיוצריכיםאלוי

איש!לאףארעב-מאות

קיבלזה .דברעושותהיולאלבדןושתילהסברה
בינלאומית,עיתונותשלטלוויזיה,שלתגובהפירסום,

 .למשהוהפךזהואז

צריכיםהיואישלאףארבע-מאותשיבואוכדי

לארועאלויצריכיםכאנלאוגיה'ושתילה'לסברה
התעוררות!שתהיהכדירב,להרגחמור,נוסף,

תופעותשתילולאלדעתי,מצליחהיהלאנחבא .אולי
בהם,שקורהמהוכלבשטחיםההתיישבות :קודמות

לשמורכדיטובהדיאיכהשהדמוקרטיהוהתחושה
 .לעבודצריךאלהבתחומיםהבעיות.אתולפתורולהגן

מוסרילאמשהוישבשטחים,מוסרילאמשהויש
מוסריבלתימשהוישהערבים,עםשלכרבהתנהגות

דמוקרטיהלפעמים .הדמוקרטיהעלויתרנושבובאופן
יחידיםישתמיד .כוחהאתולהפגיןלהתארגןצריכה
כלאתכפנהאםזרם.איזהבאואחריהםשבולטיםכאלה
מדי,קליהיהזהבית-הספר,חצרלתוךהבעייהכובד
 .ילךלאוזהמדיפשוט

עליו'מדבריםשאנוהקונפליקטאתביטאתעבבר'
כאןעשיתלאהאםבמאמרים.עכשיובסיפורים,

החינוך!אלהמעשיתהעפלוהמןמעבר
מאז Iלמעשההזה'הדברעלעובדאני Iכמחכך Iהזמןכל

אליושעברתימשהו'לאזה .עצמיאתזוכרשאני
 .פתאום

אתסיפוריךבמורכבותביטאתכסופראחרת.כוונתי

שתרצהבליבלומר'הקונפליקט'שלהבעייתיות
בבךהחינוכית.התיאוריהאתהספרותביטאה

חינוךעלומאמריםספריםמחבראתהשעכשיו
יוצאשאתהמהאתלמעשהעושהאתהלערכים

הייתכסופרליצורממשיךהייתאםלמעשה' .נגדו
 .לומטיףשתאהמהאתמקיים
לחידהלהתנגדרוצהאני ,כוחיברובאוכוחיבמיעוט
מבטאתלאהסיפורתזגשקפת,לאהסיפורת .שלךהזאת

ולאהציבורבשםיוצאתלאסיפורתקונפליקטים,
העסקלאזה ,בזהעוסקתלאהיא .הציבורלמעןיוצאת
אישי,ביטוירקלאגםהיא .בסיפורתעוסקתהיאשלה,
שישכםחומריםלוקחתסיפורתכלומר,יצירה.היא

במריבות,שישכםבקונפליקטים,שישכםבמציאות,
בשלום, ,במלחמותציבוריים,במצביםשישכם

הופכתשלו,הביטויובצורךהפרטיבאדםבאנשים,
שבלשוןללשון,שהופכיםמסויימים,לחומריםאותו
יצירהשלמבכהישהזאתוליצירהיצירהאיזובוכיםהזו

שיר.אוסיפורלהשקוראיםסיפרותית,
קריאה,זאתלחיים.ולקחמסרשמפיקההקריאה
מביאהוהיאשלוהראשוןבשלישהסיפורעםשגומרת

לסיפורתכרתכתלאשלה,הברכייםעדהסיפורתאת
שללברכיים,שמעברשבה,היופיעםסיפורתלהיות

והעיניים.הראששהםשבאדם,הגבוהיםהחלקיםשכי
וכךבתי-הספרברובשעושיםמהשזהחושבאני

הסיפורת.שלבתי-הקברותנוצרים

לביןלספרותגישתךביואגב,דרךמשותף,מכנהיש

גישה.לאותהנוסףפןלחינוך-לערבים.גישתך

עשויאיכרהאדם?כיזהאתעושהאניולמהספק,אין
טוביםדברים,מינימכלעשויהואאחד,מדבררק

הגילוייםאתשכותב,כאדםממנויתובעיםוהםורעים
ובחלקםסיפורתיצירותעושההואבחלקם .השונים

בתוךכהתערבותהציבור,בתוךישירותמעורבויותהוא

שומע,אניקיימים,דיוניםבתוךואם,קיימים.דיונים

לואיןשלנווביה"סלערכים,לחכךשצריךצד,מכל
אתותורםמתערבאנילערכים,לחכךמשאביםמספיק

אתםשגיאה,עושיםאתהבזה :ואומרהצנועקולי
הולכיםאתםשלכם,המשאביםאתלבזבזהולכים
משהואלאבו,תצליחושלארקשלאמשהו,לעשות
מאמיןשאנימהאםיחיכוךשללתפיסהמתנגדשהוא

 .חיכוךזהשחיכוך

הכנסת.שלהחינוךעודתחברהיית
 .מסכיםאנילחטאיכן,

משם.גםלפעלולהתחילאפשרהרי !חטאיךלמה
 ., .לא

לא!למה
מסשמשלםראווה,חלוןרקזהמשפיע.לאזה

השתנה.בינתייםאולילדמוקרטיה.

לשנותצריךאחדשכלאמרנו'קדוםרקאבל
בסביבתו.

הכספיםועדת :שמשפיעותועדותשתירקאולייש
חברגםיפעםשהייתי'מכיוון .וביטחוןחץווועדת

משפיעהלאהיאשגםיודע,אניוביטחון'חוץועדת
החזקיםוהאילוציםהכוחותאותםמשפיעים .מדייותר

הגדולות.הלחץוקבוצות

הלחץקבוצותבחינךו!כךיהיהשלאלמהאזשוב,

 ...תקבענההגדלוות
מוטיכמומיחיד,מתחילהציבוריגרעיןיצירת

 ...אשכנזי

לולאמצליחהיהלאכחנא •
והתחושהבשטחיםההתיישבות

בכשלח.שהדמוקרטיה

הסביבה.'מתוךמתוכןלבוא'דלבריך'צריךהואאבל
יכולשהוא,מקוםמכללבואיכולהואיודע,לא

שיכולמישהו,להיותיכולהוא .מבחוץיכולמבפכים,
קהל.דעתלגייס

 !לאדמגוג,קצתלהיותצריךהואאז
נזעקקהללפעמיםהקהל.עלמאודגרועהדעהלךיש
נזעקקהלולפעמיםאמיתיולכאבאמיתיותלדעותגם

לאאלה .הזמןבאותולושנראהלמשהותרומהלהרים
זהשלפעמיםכאלה,דבריםישיום-יום.שלדברים
ואתהגיוסאתההתפשטות,אתויוצרמיחידמתחיל

השינויאתשעושהאחד,דברעודישאבלהקהל.דעת
מכסיםשאנחנומהמהמציאות.בעיטהלקבלזה :הזה

יהיהשלאהבעיטה,אתכקבלקודםשלאהוא,לעשות
יואבויאוי :לחשובנתחילואח"ככיפור""יוםקודם
בלבנוןלהסתבךנתחילקודםאולכו,ישצורהאיזו

יקרוקודםאולכו,קרהמה :לחשובנתחילואח"כ
מהואבוי'אוי :נאמר"כואחבשטחיםנוראיםדברים

לבעיטהכחכהאנחנובעיטה,זהכהאכיזםגםלכו.קרה
לנוושתגרוםלבושהלנושתגרוםאיומה,שתהיה
 •להפסד.
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סיפור

 (5)*חבריםשני

ווינוביץ'ולזימיו
גור-אריהיהודה :מרוסית

בשקטויצאההמודהשולחןעלשלההחיבוראתהניחההלבנהבחולצהכעדהה
צווארוןעםספורטבחולצתמשוחררחיילעבודתואתמסדאחריההאולם.מן-

כשאדרויצאו.השולחןעלדפיהםאתבשקטהניחרהםהיתד.כלבארואחד-כךפתוח,
 :המאחדיםאתוזירזההשולחנותביןהתהלכההמרדהאנשים.כשישה
"גמור."אלי.ניגשההיאכגמד."הזמןסיימו.חברים,"גימדו,
אמדתי."מיד"

 ,קדימההמוט .קדימהשמאלדגלאליך,"המוט .העיקרבכתיבתעסוקהייתיעדיין
 .קדימהימיןרגלימינה,המוט .קדימהשמאלרגלשמאלה,המוטקדימה.ימיןרגל

 " ...אחורההמוטקדימה,דגלאחודה.הרגלקדימה,המוט
הרגלקדימה.הרגליאליך"המוט .ככרןלכתובכדיזה,אתמחקתי .כךלאזהלא,

 " ...קדימההמוטאליך,
עלהסתכלתיהמוםובמבטהראשאתהרמתי .לגמדיהתבלבלתידברשלבסופו
עמדהחזה,עלמשוכלותידיההגבוהה,המורהמהנבחנים.אישכשאדלא .האולם

 .להתרכזליכתנהולאוחיכתהלפכי
 "?הערבעדלךאחכהשאניחושבאתהצעיר,"איש
דקות."שתי"ערדאמרתי,"מיד"

מיד."העבודהאתתןדקרת,"שום

לחץעל ,הגאזמתןהפסקתעלעורלכתובצריךהייתי .זמןליהיהלאלה,עניתילא
המטוסרועדאיך ,והכתפייםהלחייםכלחצותמצלילהשביציאהזהעלהכבידה,
הרבהלספרצדיךהייתיעור .לגלישההכנסתולפכיכמרכה,בהמהידרתו"צוכח"
ורטנה.הראשעלליעמדההמורהואילוומיהרתי,

 "!התעורר ?אתך"מהבכתפייאחזההיא ".צעיר"איש

מסתכלתאת"מההמורה.שולחןלידשישבההשכיח,צרחה "!הניידאתממנו"קחי
עליו?"

קוהניירעלהשאירהעט .אליהאותרומשכההנייראתחטפהלידי,שעמדהזו
אלכסוני.

חציעורגומר,כבר"אניגופי.בכלהנייראתמכסהכשאניצעקתי. "!תגעי"אל
דקה."

 .ייקרעשלאאותו,עזבתיואנירישוש,הואהנייר,אתשובמשכההמורהאבל
שליהרפיםאתוהביאההמורהאמרהצעיר"אישמאוד,משוכהבצורהמתנהג"אתה

לשולחן.
לכיסאותותוחבשלי,הנובעהעטאתסוגרכשאניאמרתי,מכם,"ליאיכפת"מה

 .היציאהלכיווןוהולך
כנראהרצולא :כלוםאמדולאהןאךגסותי,עלביוינזפואותישיעצרוחשבתי
 .למסדרוןיצאתי .פסיכיעםלהתעסק

 ?' 2 'ציוןבשבילכל-כך,לטרוחכדאיהאםדבר,שלבסופו

אנשים'המוןהצטופפוהקבלהועדתבחדר .הציוןאתלדאותהלכתייומייםכעבור
צדדי.שולחןלידשישבהבחורה,סביבכדחפוכולם

אתיתלושעהחצי"בעוראותה,שסובבואלהמכליותרחזקלצעוקכיסתה"תבריא,"
 "?שעהחצילחכותקשהכל-כךזההאםתדאו.וכולכםבמסדרון,הציונים
ירוקה)חולצהלבשה(עכשיולנכהבחולצהלבושהחיתההקודמתשבפעםהנערה,
 :ונדנדההמזכירהשלשולחנהלפכיעמדה

 ".א~באר;בה- '~א•בתסתכלי .לךאיכפתמה .כר"חברה'
 T ",בעצמךתראישעהחציבעוד Iלךאמדתי I"חברה

 "?קשהכל-כךזההאם .אתמשוכהבחורהאיזה ?שעהחציבעוד"למה
אמרהמיוחד"יחסירצהאחדוכלאתם,כמהתראי ?קשהלאשזהחושבת,את"מה

 .אובארוכה ,' 2 'קיבלתאובאררבה?אומרת?את"איךבחוברת.מדפדפתהמזכירה,
צעיר?"אישאתך,ומהחזרה.התעודותאתתקבליהצהריים,אחריבואי

ירוק'צבאיכובעבידוהחזיקפתוחצווארוןעםספורטבחולצתהמשוחררהחייל
חייליםכאלהכובעיםחובשיםעכשיווכייר.פשתןסיבישלמתערובתעשוי

 .כדררםהמשרתים
 .בהיסוסביקשי"רלי~ין.~אצל"תסתכלי
לאבבית-הספרלהיות.יכוללא"זהאובאדובה,וויתרהלא ",' 2 'זהאיך"חברה,
 ,, .' 4 '-מפחותפעםאףכתבתי

לקוכקודס?"מחץוכבחןאתה .' 3 'לךיש"פרליגין,
 "'. 3 '-מיותרצדיךלא"אניפדליגין,שמח"בטח"

טעות."ודאיחלהפעם,עודשםתסתכלי"חברה,
התעוררת .הכלזה .לך"אמדתיבלאות,פניההעוותההמזכירהדובה,""אובא

 ,יודעאתה ?"ואז'כיןאלי,פנתהשמך?"מההצהריים.אחדההרשמה,במחלקת
אתך."לדבררוצה ה~ג;:י.?נ;;מי~;ה 7א;

שאלתי. "?טימופייבכהאולגהזאת"מי
הדלתיכמסדרוןישרלך .הדיקאןשלבחדדועכשיושהיאליכדמה .שלך"המורה
 ,, .מימיןהרביעית

פהישמה ,' 2 'קיבלתיאםלדיקאכאט.ללכתליהתחשקכל-כךלאהאמת,למען
אתחזרהלקבלהצהרייםאחדי"בוא :לאובאדובהכמולי,אומדיםהיולדבר?

מתווכח.הייתילא .באוהייתי-התעודות,"

 58 , 57 , 56 , 54-55גבליונותהופיעוקודמיםפרקים •
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לצועני,רומהכהה-עור,ארםעםושוחחההשולחןעלישבהטוימופייבנהאולגה
 .כאודםכולומרוחהיהבירה,שהחזיקההסיגריהשלהפילטרהחלון.לידשעמד
 .שלוםאמרתי

 "?יל~-"אתהבקדרות.טימופייבנהאולגהענתה"שלום"
 ".אותישלחו ,כן"

סכורהאני ,'פטרוכיץסוגייוככן,מתפנה.אניתיכףשכ. ,כיסאקחואז'נין?"שמך

לאאישיתשהואאמרניקולאייכיץ'כיקולאיכיותר.הקרובכעתידנפתורזושבעיה
 ".מתנגד

 ".ונבדוקנראה"עודפטרוביץ,סוגייאמרטוב""נו,

תיתורתבעלתמגבעת-קשהורידהארוןומעלגדול,צהוב,תיקהשולחןמןלקחהוא
 .ויצאשלוםאמרכמדוייק,מקופלת
ישרישבההיא .הכבויההסיגריהאתמחרשהציתהטימופייכנהאולגהשנינו.נשארנו

 .זועלזומונחותרגליהמולי'
הוא .שלךהחיבוראת"קראתי ,כאיטיותלרבדהחלהואז'נין"חכרהעניין,זה"אז

 ".הנדרשהנושאלפילאכתוב
 .כרצוןאישרתי"נכון"
החיבוראכללהם,שמתחשקמהיכתבושנבחניםאצלנומקובל"לאאמרה ","ככלל
 "'. 5 'לךונתתיכעיניחןמצאשלך

מתלוצצת.היא :עליההסתכלתי "? / 5 '"
 .שלאמתברר

כתובהחיבור ,ככללאךכעצמי.אותןתיקנתי .קלותשגיאותכמה ,כמוכן ,שם"היו
כלמכין .אותיהרשיםזה ...מרוייקיםפרטיםטוב,דיאלוגכבהירות,כזאת,כרעננות
 "?ספרותיחוגכאיזהמשתתףאתה .ככהכתבלאאיששלי,הנבחנים

 "?~ניםשלענייןזה"אולי :להתחכםוניסיתיאמרתי"לא"
גנים?""איזה

ואז'נין?"-שמעתלא .סופרשליאבאהריתורשה.רגילים."נו,
 "?מפרסםהואאיפה"לא.
 ".לקירקסקטעיםכותבהוא .מעטמפרסם"הוא
אמרה."אה"

 ף~~~ר;ש t5 י~~ר~ם
המתפנרעת.כסערה

 ?~שז5ף ה~~,'?• ף~ע$! Tל~ז-

 .אישרתי"אחה"

 .לשולחןמעלוירדההריוכקסתהסיגריהכדלאתהניחההיא
אני '.מקור'כשםספרותיחוגיששלנוכמכללה .אותךשהכרתימאורשמחהאני"

כעיקר, .פרוזהכותבימעטאמנם, .מאודמוכשריםחבר'הלנויש .החוגאתמנהלת
שירים."כותבתאניגם''כעצם, :והודיעהקצתחשכה ,השתתקההיא ".משוררים

התפלאתי. "?"כן
 "?לשמוע"רוצה
 ".רב"כרצון

 ".שליהאחרוןהשיראתלךאקרא"אני
כקוללדקלםהחלהופתאוםצווארהאתמתחההתמתחה,הקיר,אלניגשההיא

 :צעקני
 .ר~ Qן~ש .ם~דז:;ך;~ם

 .ךת.~~;דק~~יד~ךק

ל~~י ל~~ .ךר_י;~די
 .י;ך~ת~י~י י~~~ י~~ .ךת.סז;ז.ר i~ 9קם;:זע;ך;נ~ית

התנשמההיאמהתאמצות.האדימוופניהצווארהעלהעורקיםהתנפחותוך-כרי-כך
 .שתקתי .רעתיאתלשמועמחכה ,עלימבטהאתוהשהתה

 "?כעיניךחן"מצאמעמד,עורהחזיקהלא "?איך"נו,
 .לענותמיהרתי"מאוד"

עלכמיוחדטובהרעהליאין"כדרך-כלליכגילוי-לכ.הורתה "חןמצאזהבעיני"גם
שמת .ליהצליחלדעתי,הזה,השיראכלמספיק,זמןליישתמירלאוגםכשדוברתי,

 .יודר'ברר .שכמצבהמתחאתהמבליטהדיש,שלהקשה?הצליללאליטראציותלכ
 "?בזהחשאתה ' ...ליערמעל
 .הסכמתיישנו"זה"כן'

 " ...ליערמעלהמסתחררת ,העררכניתשל"ודמותה
כמרכן"התפעלתי."כן,

 ".לאאוידפיסו,אםיודעתאינניאכל :'נעוריםלירחוןהאלההשיריםאת"שלחתי
 " ...כאלהשיריםידפיסולאאם" .כשכנועאמרתילהדפיס""מוכרחים

 .שמחהנתמלאההיא
הם .להגיעקשהאישית,הכרותכליאכלשצריכים,נרמהליגםחושב?"אתה

 ".המקורביםאתרקמדפיסים

הסכמתי.קליקה,""כטח,
שעררחושבת"אניכטבעות.ערריהשטוחה,ידליוהושיטהקמההיאכסדר.""נר,

 ".לךטובכל .ונשוחחניפגש
"להתראות."

לאלמכללה,להתקבלרציתיכאשר ,הנה .חסר-מזלארםשאנילינרמהלפעמים
 , 5 'ציוןלינותנים-להתקבלשלאהכלועשיתירציתילאכאשרואילו .נתקבלתי

להגיערוצהאני .הזההכשרוןאתצריךלאואני .ספרותיכשרוןאצלימוצאיםועוד
 .לטיסלבית-הספר

רציתי .בעיותכלללא ', 5 'טימופייכנהאולגהלירשמה ,כספרותכעל-פהככחינה
 :ואמרהאותיהפסיקההיאאךכירכורים,מיניכללהולברברלהלענות
 ".הכליודעשאתהמאמינה"אני

אכל ,גבוההמלגהאפילומוציאהייתי ,ככהליהולךהכלהיהאילוהציון.אתורשמה
מפניוזאתיחרץוכשלרןנכשלתיזרהכלשון .מחוכםמהלךמכעוד-זמןחישבתי
גרמנית. ...כלכחינהניגשתיבכית-הספר,שלמדתיבאנגלית,להיבחןשבמקום

שרצוומאלהזאתלמכללהאותישדחפואלהמכל ,מתוקהמנקמהנהניתיככרכאן
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המכללהקיררתודאישמערלאכזאת.נפלאהתשרנה .מקרמילגאוןאותילעשרת
 ', 2 '-האתלירשמהשכאשדכל-כך,מזועזעתחיתההבוחנתמימיהם.הזאתהעתיקה

בערדעבה,כתבשלההעטשלי.העטאתלההצעתידבברצון .הציפורןלהנשברה
גביעלשמןראש:חלקיםמשניכמורכבת , 2הספדההתקבלהלכןדק.בקרכתבשלי.
דק.בסיס

לחכותדקלינשארעכשיומרוצה.הייתיאניאךשכרעיים.במשךאנחותהיובבית
-,בהצוריםאתקיבלנורטרליקאניהרבה.לחכותצדיךהייתילאולזהלצר-גיוס,

ושיהירבמכונה.קצר,מסרפדיםכשאנורפואית.לבדיקהלהתייצבלנרנאמדזמנית.
 .מגרדיםואישורזהרתתעודתברשותנו

~ 
;= 
:כ

J'-

r 

i:י 
~ 
t 

[~ 

כפתורעללחצתישחרדה.בשעווניתהמרופדתהדלת,לפניעמדתיאדונהשעה
צעדיםנשמעואחד-כךבקרשי.ששמעתיעדדחוק,אי-שםצילצלרזההפעמון,

שלרשיםכבתאשההציצההדלתמאחודינפתחה.והדלתדנותבנעלייםמדשדשים
גס,מבדעבהחלוקלבשההיאבמשהו.ומחוזקותבקשראסופותשעדרתעםוחמש,
חיתההיא .ש~דהחיתהזראשהנעלי-בית.ונעלהגדוליםאדומיםבפרחיםמצרייך
אותי.לדאותכללהופתעהלאהיאהחורגת.אמיחיתהולפיכך,אבי.שלהשכיחאשתו

 .הופתעהכאילודרשםשעשתהאף
 .פנימהלהיכנסלילתתכדיהצידה,וזזהאמדההיכנס"ואלוה,"אה,
חדד-היההשניואילו .כסלוןשימשאחדחדד .חדריםשניבתבדידהגדרושרדהאבא

הקישורקטעיאתאבאיצרבר,ששדדשבשקטכחדד-עבודה,גםשימשאךשינה.

הקלההבמההקרקס,בשבילרהסאטידהההומורוקטעיהמערכוניםשלו,השנונים
הדוקר"."הגלהסאטידיתהרדיורתרכניתהאזורית

 :דםבקולואמדהארתהפתחההשני.החדרדלתאלניגשהשרדה
" p אודחלךיש ,ה'!;יד." 

ספקושמח,הסתובבנכנסתיכאשדמשהר.עליהותקתקהכתיבהמכונתלידישבאבא
 .ידליוהושיטקםהוא .עבודתואתלהפסיקלאפשרותספק .להופעתי
לבקר?"באת ."שלרמות
עניתי."אחה"

יושב"אני .החלוןלידשעמדבכיסאוהתיישבוניגשכסאראתאליהפנההוא ".בש"
מהנר, .כואבותכבדהאצבעותהמכונה.עלומתקתקשלמיםימיםדואה,אתהפה.
אצלך?"חדש
 ".לצבאהולךפשוט"אניאמדתי.דבר""שרם
אבא.התפלא "?לצבא ,ארמדתזאת"מה

 ,הגיוסרעדתלפנילהתייצבעלי"בינתייםהסברתי.ממש"לצבאלאערדזה"בינתיים
 ".מגרייסכבדשאתהארמדתזאתמסרפד,כנדאתהאםאכל

 "?כלרםיצאלא ,המכללהעם"רמהאבא,מלמלבהפתעה"ליבאזהאיך ."לעזאזל
 ".לטיסלבית-ספדאלךאותי,יקבלואםלמכללה.ללכתרוצהלא"אני
הכלעללחשובצדיךאתה .לזהלהתייחסאיךיודעלאאפילואנינר, .ליסיפרה"אמא

צדיךאתהלכן .החייםלכלענייןזהמקצוע,שבחידתמפנימידני,בשיקול-דעת
 .יותרולאהתלהבות-כערריםדקאצלךזהאולימפוכח,באופןהדבראתלשקול
אין ,כמרבןהמכללה,עםגםאךרומנטי.מקצועלהיותמזמןחדלכבדהטיסמקצוע

הלכתכבדאתהממש.מבוגדכבדהייתיכאשדהמלחמה,אחדילמדתיאני .למהרמה
לגן."אז

הדבר,נאותרכנראהנזכראבאאותנו.עזבלגן.הלכתיכאשדזמן,שאותרנזכרתי.
עכשיו.בגילישרדהחיתהלגן,הלכתישאניזמןנאותרכן.התחייך.זהשברגעמפני
 .ביניהםהדברקדהרשםבאוניברסיטהיחדלמדרהם

בדלת.הציצהשרדה
 "?צהרייםארוחת"תאכלו
 .אבאאמד"ודאי"

 ".מרנןכבדזה ,בואר"אז
לבקשרוצהאניואלוה,יודע,אתה"כן, .אליונפנהשנעלמהעדחיכהאבא "."מיד
בכל"אבל,קולר,אתוהחלישהתפתלהוא " ...לינוחלאמארדאמנםזה ,משהרממך
אללא, .זהרכלכסףלכםמביאשאניתספראלהשולחן,לידשיחהתתפתחאם ,מקדה

פשוט,אבל ,מטפלבעצמיאניכספיםובענייניחשוב,לאזהכלדבר,שרםתחשוב
 ".מיותריםדיבוריםיהירשלא
להתעסקוהתחילממנימנטראתבמהירותהסיטהוא .ברהסתכלתי .אנירגם ,קםהוא

לאשממשמסכן,כל-כךלינדאההואזהברגעמברכה.מתוך .השולחןשעלבניידות
שאבאידעתי,עצמיאנירגםלי.אמדהתמידהדיאמאבכך.אותרלדאותנוחליהיה
כמהלויקדהתהיהאשה,איזושבגללזה,איךאזמארד.וחכםטובאדםהואשלי

 .כלרםלואמדתילאכמרבן,אני,?אךכאלהדיבוריםלדברלעצמומדשההוא ,שתהיה
 :בגמגוםימלמלתדק

 ".אבא"בסדר,

זהרגישבנושאשהשיחהלהביןשנותןכמימלאכותית,בהתעודדותאמדבסדר""נר,
 ".לאכול"נלך .גמורה
בצלחות.מדקמזגהשרדה .עדרךכבדהיההשולחן .הגדוללחדדיצאנו

שאלה. "?וודקהתשתו"
שרתה?"אתה"לי.וקץראבאאמדנשתה" ,בטח"
 .אמדתי "בחברהככה,"

 .אבאאמדציורה"עצמואלוהיםהיום,נר,"
ושלרשקצת.ממנוחסדשכבדליטרחצישלבקבוקוהביאהלמטבחהלכהשרדה

 .כוסיות

 .שרדהאתאבאשאל "?לצבאהולךשרראלדקהיודעת"את
"מתי?"הכוסיות.בהנחתעסוקהחיתההיא "?לצבא"
 ".בקרוב"

 "?חיללאיזה"
 ".ידועלאערד"בינתיים

התיישבנו.אנחנוגםוישבה.בסדר,הכלאםלדאותהשולחןעלמבטהעיפהשרדה
אלכסיי ,שליהמנהלמשמעת.האדםאתמלמד"הצבאשרדה,אמדה ""רבכן,

רבכן,"הצבא.נזכרתדקלובארהטובותמתכונותיושהרבהתמידאומד 'אדקדייביץ
לכברדו?""נשתהבאבאאחד-כךבי,הביטההיא

 ".ודאי '"כן

 .והקשנוהכוסיותאתהרמנו

 "!ךילחי"

באמצעבצלחתמונחשהיהדג-המלוחאלהמזלגותאתהושטנוכולנו .שתינו
 .בצלשלעבהבשכבהמכרסהשמן'היההוא .השולחן

 .אבאאליפנה "?נכרן ,מצויןמלוח-הדג"
 .דג-מלוחכלכמרדג-מלוח,

 .אמדתי "טוב"

 ".מארדטובאותרלהכיןיודעתשרדה"
המרק.צלחתאתאליהרקדנהשרדהאמדה "להחנףדי"

 .ידידותבאווירת ,בכפרתלקשקשהתחלנופקודה,לפיכמר
אבא.?"שאללפעמיםתכתוב"
 ".בטח"

 .אבאאמד "דחוקותםילעת"אפילו
 .הבטחתיכשברע"פעם"
עצמי.אנימעצמי.יודעאני .לך"יימאסאבא.אמד "תכתובלא ,כשברעפעםלא,"

אםאזמכתבים.לכתובבמיוחדאהבתילאהמלחמה,בימיאפילובצבא,כששידתתי
 ".טוביהיהזה-בסדר'הכל'אצלי-שודרתכמהתשרבטבחודשפעם

באותן ,הצליאתשררהלנרשמהאחד-כךובריכוז,אדונהשעההמרקאתאבלנו
זהומבטאבא,שלבמנטרופגשתיהעינייםאתהרמתיפעמיםכמה .שתקנוהצלחות.

 .רחמיםמעודדהיה
איךיודעשאיננוארלהחליט,מהססוהואמשהר,להגידרוצהשאבאליהיהנדמה

בלתי-באופןואמדחודדבמבטעליהסתכלהמזלג,אתהניחהואאחד-כך .להתחיל
 :צפרי

 "?עכשיוקררהמהבכללמביןאתה"
 "?מרבן"באיזה
אניוקשים.חדשיםחייםמתחיליםנסתיימו.שלךוהנעוריםה~לד~ת .השפוט"במרבן

לתתצדיךלא-צפרי.די.הכלזמןקצתיקחזהאצלךגם .מהדכל-כךזהאתתפסתילא
מתנה."איזולך
 .מחיתי "דברשרםצדיךלאאניאבא,"

 ".צדיך ,"לא
 .ליוהושיטשלוהידשערןאתבמהירותהסידהוא

 "קח."

התקרבה .בהתרכזותבמזלג,תפרח-אדמהלמערךוהחלהחטוףמבטעליזרקהשרדה
 .שרדהשלדריכותהלפיזאתהבנתיסעדה.

תנועותיה.אחדעוקב .אמדתי "ךיצדלא"
 .השעוןאתליוענדלשולחןמעלרכןהוא .אבאהתעקש "!צדיך"
 .יותרלהתאפקשרדהיכלהלאבשערן-זהב?"לנערלוישצררךאיזהבעצם,"
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לצבא."הולך"הואבחומרה,אבאאמרנער"לא"הוא
אלכסיי .אצלואותושיגנבו"רקבכתפיה,שורהמשכהשלך"ענייןכמובן"זה

לכרית."מתחתמצלמהלוהוציאושפעםסיפר, ' rארקדייב
,השעוןשלי.הבןזהשלך. ' rארקדייבאלכסייאומרמהאותי,מענייןלאבכללזה"

שלי."לבןמתנהשלי,השעוןאתלתתאחד,אףלשאולבלימלאה,זכותליויששלי.
שורה.נעלבהכלום"לךאומרתלאאני .רוצהשאתהמהעשה"בבקשה,

לאשאנימאוד,ברורהבצורהאומרת"אתקולו.אתאבאהריםאומרת"את"לא,
לבכי."שליהשעוןאתלתתצריך
וממושכת.כבדהשתיקהעמדההצלחת.בתוךעיניהאתותקעהכלוםענתהלאשורה
וקמה.הצלחתאתדחפהשורה

כככסההיא ".השולחןמןהכליםאתבבקשה"תורידלאבא,אמרהלאכול""כשתגמור
 .השנילחדר
 .אשמהשלבמבטעליהסתכלאבא

בלימשהו,אומרתלפעמיםרקטובה,אשההיאתחשוב,אל"אבלאמר."נעלבה"
מצטערת."עצמההיאאחר-כךלחשוב,
משוחררות.היוושערותיהלבושהחיתהכברהיא .הסמוךהחדרמןשוביצאהשורה
עניינית.הבעהלהחיתה
שאלה. "?המסרקאיפהיודעאתה"אולי
 .אבאשאל "?לצאתעומדת"את

 ".ןכ"

 "?בכלל"ללכת
אתהואלוה,בבדידות.הגדולות,יצירותיךאתוליצורלבדלהישאריכולאתה"בכלל.

קטעיםכותבהואהאדם.נפששלמהנדס .סופרהואשלך.באבאלהתגאותיכול
 "!ה nה- nחה-'חותכת' '?במזוודהלךישמה'ביפ, .לקרקס

 .השנילחדרשובוכככסההמסרקאתמצאההיא
לכך."לבתשים"אלאבא,ליאמריעבור"זה ,דבר"אין
עניתי.שם"לא"אני
 .כיירדפיכמהבידיההחזיקההיא .יצאהשובשורה
 "?ורמאןכותבשלךשאבאיודע""אתהאמרה,רה""ואל

 "?מתביישתלא"אתבשקט,אבאאמר"שורה"
שלעמל"הכה .ראשהמעלהדפיםאתוהרימהשורהאמרהמאוד"מתביישת"אני
 !סגנוןואיזה !יוצראמןשכים.בתריסרעמודים,שבעה-עשררבות.שכים

היההיםירוק."היה"הים :הראשונההשורהאתוקראהלעיניההנייראתקרבההיא
 "?ירוקיםפעם"ראית :אבאאלנפנתההיא ...ירוק
אםואפילו,ירוקשחור, ,לילכי ,"כחולאבא,אמרשונים"בצבעיםלהיותיכול"הים
 ".השקיעהבעתאדום,לדעת,רוצהאת

 "?ירוקיםפעם"ראיתשורה,אמרהרה""ואל
 .מהרעניתיים"ראיתילא"בכלל
השני.לחדרשובוכככסהשורהאמרהמאוד""חבל
 .ידיוביןכתרןכשראשועמד'אבא
 ".בושה"איזומל'מילבושה""איזו

פה.לעשותמהעודלישאיןהבכתילא-כוח.הרגשתי
אמרתי.אבא"הולך,"אני

בסדר?"לאמא,תספראל"רקאבא.נאנחלך""בסדר,
 ".אבאלהתראות, ."בסדר
בוא .אותךללוותלבואאוכללאוכנראהלנסוע,צריךאני ?ככההולךאתה"מה

 .שצריך"כמוניפרד
עלאותווהנחתישירגיש,מבלימידי,השעוןאתהסרתיגבומאחוריהתחבקנו.
בעידוד.שכמיעלוטפחלדלתעדאותיליווהאבאהשולחן.

 ".לכתובתשכח"אל
 .שובהבטחתי"בסדר"

מלאותשעיניוליהיהוכדמהאבאעלהסתכלתיהראשונה.למישורתעדירדתי
במדרגות.לאטלרדתוהמשכתיהראשאתהרכנתי .דמעות
בל~ההתאהבראסייב j2ברב :כזהמקרהאצלנוקרה ,'יבכיתהלמדתיעודכאשר

הביתה,הלךברב ."אל"לואמרהלנהשולחן.אותולידאתושישבה~ר~סק~רי~ה.
 .תערשלבלהבהוורידיםאתלעצמווחתךפנימהכככסבמים,האמבטיהאתמילא

אותו.הצילובקושי
אתאהבתיבחיי?מישהואהבתיהאםפעם.אףהבכתילאברב,כמוכאלה,אנשים
אתלחתוךועודכלשהי,בכערהלהתאהבאך .הכללמרותאהבתי,סבתאאתגםאמא.

טוב.לאשזהלהיותיכול .ואופןפכיםבשוםמסוגלהייתילאלכךבגללה,הוורידים
באופןלאהובצריךאמיתישאדםאמרה,מאקסימובכהליאוכילהלכימיההמוןה
אתהיהלאגםאולי .לאבעצם,מישהו?אתשכאתיהאם .אמיתי'באופןולשנואאמיתי

אבלפה-ושם,קלות-ערךהתנגשויותכמובן,היו,אוייבים.שוםליהיולאחייכלמי.
לאורך-זמןלהעלבבכעסי,להאריךיכולתילא .עברוהכלקצרזמןכעבורכשכחואלו
הבכתילא ,בעצם .בלתי-מתפייסיםנעלבים,נוטרי-איבה,אנשיםלהביןיכולתיולא

ואילואמא,עםרעלושהיהידעתיאילומבין,הייתישלי.אבאאתהבכתילא .הרבה
בכל-אך ,אמאאליפהוהתייחסאותיאהבהואאבלטוב.לוהיההחדשההאשהעם
אךאותו.אוהבתלאשהיאמשוכנעהייתיאותו.אהבהשלאהזאת,האשהעםחיזאת
אחרת.כנראהחשבהוא

הקלושה,הסתיושמש .חשמליותורעשומכוניותבוששעטוהרחב,ברחובהלכתי
ברגל.והלכתיבחשמליתלנסועליהתחשקלאבקמצנות.האירהעדיין,החמהאך

צריךשאניונזכרתימספרההרחובשלהשניבצדראיתי ,תחנותכמהשעברתילאחר
כתובהיהזה .במכונהקצר,מסופרכשאנילהתייצבעליהיההגיוסבלשכתלהסתפר.

 .בצו

 .בעבודתםעסוקים~ךים Qהכלהיובמספרה
 ,ג'ינג'יותבקווצותהמנומרותהארוכות,ששערותיואחד,זקןכלל ,~~לשהתור

כמוך,שולחןלידישבהוא .המתרחבתכתפומעלעדונמשכותבקפדנותמסורקות

והתחלתילשולחןמעלעתרןלקחתיאניגם .ישכיםבעתוכיםוריפוףבפוליטורהמרוח
 .בולעיין

אלניגש ,לפכיהיהשתורוהזקן .בושםשלריחמדיףלקוח,האולםמןיצאבינתיים
 :ליואמרהאולםתוךאלהציץבידו,עתרןעם ,הדלת
 ".קבוע~ר Qליישאני, .אתה"גש
 .וקמתיהעתוןאתהנחתיקבוע.ספרלוישאותו,תראו .זקןתרח
איך .טאכיהחיתהזאת .מידאותההכרתי .והסתובבההספריתאמרה "!בתור"הבא

 ?אותהאכירשלאלחשוביכולתי
שלה.הכורסהאלניגשכשאניאמרתי,"שלום"
מעט?"אוהרבהלהורידבבקשה."שבאמרה,"שלום"
אותי?"מכירהלא"את .אמרתי"קרחת"

במכונההמספריים,אתוהחליפהבראיהמשתקפתבדמותיאדישמבטהעיפההיא
חשמלית.

 ".מכירה"לא
 "במשטרה.ביחדישבנוזוכרת?"אתראשי.אתזוקףכשאניאמרתי,ואלרקה""אני
 . ".זוכרת"לא
 ...ואפילוהמדרגותמישורתעלעמדנו ,ביחדטיילנו"אחר-כךנעלבתי. "?זה"איך
 "?זוכרתלאבאמתאתמה,
את"תסובבראשי.עלבחוזקהבאצבעותיהולחצהתקיףבטוןחזרהזוכרת""לא

 ".הראש

שלראשונותקווצות .ראשיבאמצעראשוןתלםוהעבירההמכונהאתהפעילההיא
 .הלבןהסדיןעלכשרוהמפוארתתסרוקתי

 :בשקטושאלהאלירככההיא
 "?להתנשק"למדת
 .שמחתי "?"היכרת

אתה ,מהאז .בראיאותךראיתיהראשונה,בפעםפנימההסתכלתכאשרעוד ."מיד
 "?לצבאהולך

 "?יודעתאת"מאיפה
יפות."שערות .חבל .התספורת"לפי

אני .ראשיפניעלקצובהבתנועהאותההעבירהוטאניהאחידבטוןרעשההמכונה
 .ויותריותרמכוערתלישנראתהבראי,דמותעלהסתכלתי
לאנשיםרקישכזהשראשאומרים" .טאניהאמרה "איצטרובליאיכשהושלך"הראש

חכמים."

 ".השעוןלידלהיפגש"נדברנו .שאלתי "אז?באתלא"מדוע
 "?באת"ואתה
 ".וחצישעהשםעמדתי .שבאתי"בטח
מישהו,עםקובעתאת .כאלהלפגישותלבואנוהגתלאאני" .התפלאה "וחצי?"שעה
 ".אי-נעימותרקוישבאה,את .אותךמרמהוהוא

 :שאלתיתקווהכלובליחוצפה,עדהעירומהשלי,הגולגולתעלבראיהסתכלתי
 "?היוםניפגשאולי"אז

 ".קופייקותחמש-עשרה" .הסדיןאתממכימסירהכשהיא .אמרה ""אפשר

הקבלה.עלחתמהוהיאשילמתיאנילקופה.ניגשנו
 :הדלתאלפנתההיא ".לכאןבוא .שבעבשעההעבודהאתגומרת"אני
 • "!בתור"הבא
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זריתמכלמשולםהריט
לשומם!ריהטיקדובםךיאו

 .ץעהוסגתאיקדובם
 ...יט mהאתרואיםלאעציםמרוב
אשר<ברק),אשורץעשעוייםאבץריטים mהרוב

לבשיםזאתעלומת .לאקלימטמאתיםאיט
שאיטתיקץעשעוייםהםהזוער.שמרתלרהיטי
עלמדיותסהיבהזאת .מתשפטאומתכוץו

 .יטים mהלחוזקובללכהחיטרים

היחירובם.תאיקדובם

 ...זןמלאוךרמאוחדים
הםכילהחביןתוכלהחיבוריםאלתתקרבאם

 . 3יפההדקבהשטחאתדגמלייםולןכמשולבים
מיוחדתשיטהליפנשעיתהיא !דהקבה?ואיזו

חוםמים, .) ...איפלותנהס(אללרפוקניתתנשאינה

 .הדקבלעמשעיפיםאינםקוראו

יכהופף.תאיקדובם

 ...מדיתןליפיט mהאתמכויפפם
ייעיץעהאתמכויפפםהזוערשמרתמרהיטיחבקל

ץעשכבותהדקבתשהיאצורתיתיי,"כבישה

 .בטחותותחושהסכאלעשב .חבוםוכיופםפ
עמדיותהטןתדברחיבורים,ואיוכמעטזושביטה

 .יט mליתר

 .הגירומתאיקדובם
 ...האעבצותקבצות

קבצותלחושתוכלהרהיטשלסהויפהגימוראת
הרהיט,שלהתחתוןהחקלאתמשש .אצעבותךי

הקלחשלעליבדוובטיבוזההלהיותחייבהוא
קלחבגםמושלםהגימורהזוערשנמרת .הרנאה
 .הנסתר

עליצובגםלבתשיםדואישקדבתאחריועכשיו,
איכות,המשלבהזוער,שלמותהמיוחדסבגנון
יטים? mמדלרושתוכלעדומה .ואתנפיותעמדיות

שמרתשללרהיטיםהאפנהבתישרתאלבוא
שינה,חדריאוכל,יפנותשלמחברותמאצהזוער

חבר .משדרורהיטימזטניםלסוניים,רהיטים

ותוכלדלירתןהמאתימיםהרהיטיםאתעלצמן
 .רבותשלניםביתןבמחבנייעמדוהםכיסלמוך

הזערו mשמהנפאהיתברשת

טסרדיזגנוףהזוער,שמרתבית-לת-יבאב
 .) 67גיורגיהמךל(רחי

הזוער,שמרתבית-ירילשום
 . 18המלכהשלומציון

 117אלנבישמרת,הזוערבית-יחפה
תצוגה).קומות (7

קסרו.ספגיהדר,יטי m-ראב-שעב

 .קדלככרדבריאן,וכ. .גרהיטי-נהירה

 . 13לעיה ,מימוןבית-צתפ
 .הגלילרחיהצופן,יטי m-טירבה

רהיטיםתשעיתהזערו:יקץוב-מבילעפם
- mשמיקץובהזוער. m שמרתקיבץויטי. 
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שלום,
לפעילותביטויכלייהווההחאן""מחברות
בתיאטרוןהפעילותמוקדאת .החאןתיאטרון

לתרבותהביטוייהווההחאן"מחברות 11ןבהחאן
תכניםביוגומליןזיקותלאתרבסיוןיהודית,
הנובעותהיצירתיתההתפתחותותהליכיוצורות
מכן.

הסיטואציההדמות,כתפיסתיסו,דשאלות
ועודוזמןחללמושגידרמטיות,תבניותהדרמטית,

אתיהוופניהבאלףהיהודיתלתרבותבהקשר
 .להתגדרננסהבוהשטח

ואנחנובארץהתיאטרוןאנשילכללפתוחההבמה
ההתחבטותהדיון'אתותפתחשתעודדתקווה

היצירהאתשיקדמופעולהדרכיוליבון_
 .התיאטרלית

מתון 1177עתון 11בביתמשנהכדיירלדורבחרנו
עלינולהשרותעשויזהשכתב·עתתחושה

 .ורצינותומחיוניותו

בשנה.פעמיםארבעיופיעהחאן""מחברות

יזרעלאייוסי

זינגי"י'ברדאי"רשקוויוהרבהליצנים"ובברדא
שלזמירותעוושיםבחוחיםהזמןפגעיכלשקועבים

ליצנות".
שב)בעמיכלה",ייהכנסת ,עגנון(ש"י

מז'אנרההעברהאוהרומאן,שלההמחזהעייתב
בתורתהחוזרת ,נכבדהסוגיהמהווהלז'אנר

העשריםשנותמאזהבמהובעבודתהתיאטרון

ארוויןשללעבודותיוכאןנודעתמיוחדת(חשיבות
בדרך· .העשרים)שנותשלהגרמניתהבמהעלאטורפיסק
אתהופכתאחתגישה :עיקריותגישותשתימתבלטותכלל

בסיסהרומאןשלהעיקריותהדמויותואתהעלילה
שלולתמאטיקהלעלילהלדמויות,הנזקק ,חדשל"יל"תמל
התמלילמחבריחדשה.דרמטיתיצירהלכתובכדיהרומאן
 .חדשהיצירהויוצריםה~פיתהתבניתומןהסגנוןמןסוטים

באמצעיםהבמהעלהררמאןאתלהעלותאיננהכוונתם
 .הרומאןחומריבאמצעותחדשהתבניתליצוראלאחזיוניים,
בדומה ,חומר·גלםכעיןהרומאןמשמשמסויימתבמידה
אחרים,ולחומריםקודמיםלמחזותהימים",ל"דברי

ביןההשוואההיוצר.בידחומרהמחזאיםבידיששימשו

שתיביןכהשוואהלהיעשותצריכההמחזהלביןהרומאן
מלכותכלאך ;נוגעתבמלכותמלכותאומנם .שונותיצירות
באמות·המחזהאתלדוןשבאמי .עומדתהיאעצמהברשות
הרומאןשלהמסראםלשאולשבאמיאו .הרומאןשלהמידה
הלגיטימיתהשאלה .חמורהטעותטועהבמחזה,"עבר"
שנוצרההחדשההתבניתהאם-היאזהבמקרההאחת

בינהשכןמכוחה,משכנעתהתיאטרוני)לחזיון(התמליל
עדותנו,להרחיקלאכדיבלבד.צונייחקשרקייםהמקורלבין

ו"שש(מגד)ואני"כ"חדווה"מחזות"כאןנזכיראםדי

על·ידישהותאמורומאנים,שהם ,(ברטוב)לאחד"כנפיים

הזמןפגעי
זומירות

ליצניםשל
בתיאטרון)•עגנון(על

שקדגרשון

 1979הבימה, ;פשוט""סיפור
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אתהבמהעללהעלותניסולאהמחברים .לבמהמחבריהם
הבמה,עלהולםמיתאםלולמצואאושהוא,כמותהרומאן

אתמיצואלא .לרומאןהאופיינייםאפייםאפקטיםלציורכדי
רמייותר,סמי·~פיתאפיזודיתבצררהמיהדרמטית,תמציתו

 . .יותרמלאהדרמטיתבצורה
 .לחלוטיןשונהבצורההרומאןאתלגשתניסתהשונהגישה
ההמחזהממסורתההמחזהאליצאהשזולומר,אפשר

במובן"דרמטית"אינהשלהנקודת-המוצאהדוקומנטרית.
.להפוךהרומאןאת"לחזיין"ניסתההיאהמושג.שלהמקובל

שלסגנונושייפגםבלאקולי-חזותי,לחיזיוןהרומאןאת
 ,שונותוקוליותחזותיותלתחבולותנזקקהזוגישההמקור.
הרומאןשלאפייםלשונייםאפקטיםלהחליףעל-מנת

מרחב,תיאורי(מוטיבים,במרחבמתגליםאוהמתפתחים
הבמאי·הולם.מיתאםהמשמשיםבאפקטיםאטמוספירה)

קטעיםובוררבוחראלא .חדשתמלילכאןכותבאינוהמעבד
עצמם).הקטעיםבגוףשינויים(בלאהקייםהתמלילמתוך
אפזיודות,שברצףאחדותלכדילצרףלומאפשרתזוברירה

לאכדי .(אפי)מרחבבקטעיאובזמןהתפתחותהמייצגות
מייקלשלעבודותיועלנצביעזה,בעניךגםעדותלהרחיק
הפרסיים".וב"פרוטוקוליםולילה"לילהב"אלףאלפרדס
לא-דרמטייםטכסטים"לחזיין"ניסהאלועבודותבשתי
 .מחול .(תמלילהחיזיוןשלשונות .תחבולותבעזרת

באלה).כיוצאוכלתאורה ,תלבושותמרסיקה, ,פנטומימה

הראשונים,הישראלייםהבמאיםמןהואיזרעאליוסיי
העברייםהמספריםגדולשלהבלוםלאוצרשפנה

העלאתהתיאטרון.לבמתלהתאימווניסהעגנון,ש"יבדורנו,
גםיפיםלהלןשיידונוהענייניםמן(כמהעגנוןשלרומאנים
הבמאי·אתמעמידההבמהעלולנובלות)הקצריםלסיפורים
אינההמספרשלסגנונושסוגייתקשות,בעיותבפניהמעבד
ואסתטי)(היסטורימרחקיוצרעגנוןשלסגנונו .שבהןהקלה

לביןהצופה-בכוחביןקל-וחומרהיצירה,לביןהקוראבין
המלהצריכה .ברומאןלמלהבניגודהמומחזת.היצירה
הבמהמןלחזרהניתןשאינוובאופןבמישריןלעבורבחיזיון

 .התיאטרוןלשוןאיננהעגנוןשלהמסוגננתלשונוהאולם.אל
 .לניבלציהגורמתאלאהדמויות,-ביןמבחינהאינההיא

ביןוההבחנה .סגנונובפנישוויםהכל .משלהןמסוגננת
והחציונית,הפנימיתבהנמקתןתלויהברומאניםהדמויות
לקרבכדילקורא).למדי(וגלויההצופהמעיניהנסתרת
להזדקקהבמאי-המעבדחייבהצופהאלאלההנמקות
הבמה,עלהמספר(דמותהבעהשללא·דראמטיותלצורות
הואעגנוןשלביצירתוהסגנון .לא-מילוליות)ביטיוצורות
חייביםפסיכולוגיזציהלמעיןלהגעיכדיזt·פסיכולוגי.גורם
 .מ:י.בלותיואתלפרוץהלא-מילוייםוהגורמיםהחיוויתוכן

בגוףמלכתחילההמרציאירוני,גורםגםהואהמסוגנןהסגנון
עללגשרכדיהצופה.לביןב"במה"ביןמרחקויוצרהיצירה,
או(קירבההזדהותלידייגיעושהצופיםרבדיזאת,תהום
שתפרוצנהדרכיםלחפשהבמאי-המעבדעלכלשהי,ניגוד)
 .עליומטילשהסגנוןלמגבלותמעבר
היא,עגנוןשלשיצירתוהעובדהמןנובעתאחרתבעיה

חברתשלהתרבותימהקאנרןחלקמסויימת,מבחינה
מכירהבעיניומושלמתשלמההיאהקוראים-הצופים.

מפרשת .שלמהתבניתמקטעתהמחזהכלאולם ;ומוקיריה
על·הנוצרותהחדשותההדגשותעל-ידימוגבלפירושאותה

כמר·כןהתבנית.שלוהארגון-מחדשהברירההקיטוע,ידי
חץו-מילוייםרביםאמנותייםגורמיםבהמחזהפועלים
אתההורסיםבמה),מוסיקה,תפאורה, ,שחקן(במאי·

עלהאמוןהמיועד,הצופההרומאן.שלה"קאנונית"שלמותר
 ;לעיבודהמקורביןלהשוותשלאיכולאינו .עגנוןכתבי

 .עיבודיוכלעלוהמושלםהשלםהמקורעולהובדרך-כלל
 .לכשלרןמראשהעיבודנדוןלעיבודהמקורשביןבתחרות
(ואוליעשוי ,בידונקוטההקאנוניתשאמת-המידההצופה,
 .החסדבמידתולאהדיןבמידתהעיבודאתלדוןחייב)
שלהיוצרלדמיוןפתוחיםוהמחזההרומאן :נוספתובעיה

מביןאחדפירושמק~עתההמחזהוהבמאי.המבקרהקורא,

היוצרלדמיונוביטויהיאההמחזה .אפשרייםפירושיםהרבה
הקורא.שלהיוצרדמיונואתמגבילההיאאבלהממחיזשל
הרישוניםמפירושיםלפירושיםיותרפתוחהשיצירהככל

כעגנוןביוצרוחומרקל .אפשרויותיהאתההגבלותממעטות
דבריםוהמכילשוניםלפירושיםהפתוחכקפקא)(או

עלמוותריםהפירושים)מרבית(אופירושכשכלהויפוכם,
אותו.לjןב~בחרשהממחיזהדברלטובתדבריםשלהיפוכם

היוצרבמתח .ביסודהאפיתהיאעגנוןשלציירתו :ועודזאת
אתעגנוןמעדיףלפורקןהשהיהביןהמיטלטלעלילהכל

הדרמטיתההתפתחותאתלהשהותנהנההוא .ההשהיה
שסיפור·עדבסופרהמעוגנותבשחיותומרבהשיא,לקראת
הסיפור.בעציובהשהיותשלתיליןתיליתחתנעלםהמעשה

היוצרחייב .לדרמטיאפיההמדיוםמןהציירהמשמועברת
סיומיםלקראתהעלילהשלב"קידומים"להרבות(המעביר)
 .כולוהמחזהוסיוםמערכותסיומיתמונות,סיומי-כלשהם
 rלהרחפץשאינו .כעגנוןאפייוצרשמבקשממהבמהופך

מןסרטיםשהםמכךנבנהדווקאאלאהעלילהסוסיאת
הנכספת.המטרהאלכביכול,הסלול,השביל
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למה ?הזאתהעבודהלכםמה :השאלהמתעוררתרכהכהכין
כשהואלבמה,יצירת-מרפתויעבדבדעתושפריאדםיפכה

לשאלההתשובה ?בתחרותלעמודמסרגלשאינויפהיודע
מה .למבקרדרמההבמאי·המעבד :למדימורכבתהיא

לבקרים.חדשותיצירות-מרפתלקרואמנסיםשוניםמבקרים
ללשוןהספרותמלשרןאותןומתרגמיםחחריםכשהם

חדשה,מנקודת-דאותהיצירותאתלהציגומנסיםהמושגים,
מלשוכההיצירהאת"לתרגם"מנסההבמאי-המעבדאף

הביטויהואהחזירן .החזירןללשון .הדרמאןלשרןהמקורית.
 .הבמאי-המעבדשלהדרמאןהבנתלדרכיוהמוחשיהחרשיי
תרמה,עדכלשהייצירהלמצרתמסוגלתהביקורתשאיןכשם

שנכתבוהביקורותמכליותרעשירהתמידהאחרונהוזר
אתלמצרתמסרגלהבימתי-הפרשניהעיבודאיןכךעליה,

כאןשלה.מצומצםהיבטורקאךאלאכשלמרתה,היצירה
אתעליהולכפרתהיצירהאתלקבעהמבקרכתשוקתתשוקתו
שלו.פירושו

הדיאמנות,שללשרןהיאשלשרן-הבמהכיורן :וערדזאת
לגרפהגםארתהלדוןשישחדשה,תבניתגםממילאנוצרת

בפירושלדירןואשר .לעצמההעומדתבימתיתכאמנות-
שבהןקטגוריותבאותןאותרלדוןישהרי .לררמאןהבימתי
הבמאי·המעבדהצליחהאם :אומדהורהביקורת,נשפטת
ואחרותאלהשאלות ?היצירהשלמענייןלפירושלהגיע
-עגנוןשלמומחזיםעיבודיםבשניעירןמתוךלהלןנשאל

יעזדעאלייוסיעל-ידישניםכמהלפנישנעשהכלה""הכנסת
שניםכמהוהוצגשהומחזפשוט",ר"סיפרדב"הבימה"

ב"הבימה".האאףיותרמאוחד

שלהפיקדסקיהררמאןאתלתיאטדרןעיבדיזרעאליי
מודרנית.בתפישהאותרוהעלהכלה""הכנסתעגנון

ניסה,לאיזרעאלי :נכבדהמשימהחיתההדרמאןהצגת
לשחקנים.נתןאלאלדרמה,הדרמאןאתלהפוךכאמור, ,

הררמאן.את"לספר"שונים,תפקידיםביניהםשהחליפו
שלבסיסעלמבוססתחיתהכלה""הכנסתשלההמחזה
הצופים.בפניכ"חזירן"טכסטהמביאקבוצתיתיאטררן

הבמאיבידכלישימשוהוא .נתבטלהשחקןשלייחרדו
באמצעותושהפכוה"ספררתיים",התכניםלביטויוהמחבר
המציג"מימרס"להיותכביכולחזרהשחקןבימתיים.לתכנים
שלהמסוגננתלשוכרעלגםשמדהבמאי :וערדזאתסיפור.
מובהקת.אפיתלשרןאלאהתיאטדרןלשרןשאינה .עגנון

ממילאיצרהדיבור)מלשרן(הרחוקוהמנוכרהמאוזןהסגנון
לכלנשמדהזראירוניההצופים.לביןהבמהביןאירונימדחק
עםהשחקניםשלשחוסר-ההזדהותמשרםגםההצגהאודך

דמותלהוציאתפקידים).שלהמתמיד(החילוףתפקידיהם
הבמאימנוכרת.במהיצרההראשי).הגיבורשל(דמותואחת
אלאאיכהשההצגה .כךעלוהצביע .לקהלכביכולקרץ

מישחק.

 'ר(מסעשלתבנית :תבניות-יסודשתיעלמברססהררמאן
אתלהשיאכסףלאסוףכדיגליציהדרךנוסעחסידיוזיל

ומשתההמתעכבחסידיוזיל 'ר(סעודהשלותבניתבנותיו)
סיפוריםהסעודותבשעתושומעבדרכוהשונותבתחנות

שתילביטויהולמתדדךלמצואניסהיזרעאליומעשירת).
 ,,עלבעלילותביניהןמקשרכשהואהיסודיות.התבניות

ובקטעיהקצבאתהאטבחלקי-המסע .נתנזרןיוזיל ,,,יוזיל

סעודה).שלבתיאוריםהדיבורקצב(הגברתהגבירוהסעודה
שללריתמוסבחזירןריתמיאקוויוולנטלמצואניסההוא

 .בריתמוס)קרנטדפרנקטישימושעל-ידי(דווקאהדרמאן
הבמאיהשאיר .ובסגנוןהדמויותבעיצובהניכורלמרות
מופיעהחסידיוזיל ,,שלדמותו .מנוכרתבלתיאחתדמות
"מסורתית".יהודיתבתלבושתהאחרותהדמויותלכלכניגוד
כלבושהואועורר.תפקידואתמחליףשאינוהאחדגםהוא
דמויותעל-ידימוארהואלכרשים.ביןכעררםארעירומיםבין

ה"משחקרת"הזמןכנרתשהן(משרםאירוניבאורחאחרות

אירוניבאורחאותןמאירגםאךהתיאטררן),משחקאת

עלהיחידהוהשלמההאותנטיתהדמותשהוא(משרם
"דמויותהיווהכנרת)(האשההדמויותמןכמההבמה).

(מטפחות-כלשהומסורתירמזישובתלבושותיהןביניים"
דמויות-מעברכעיןהיואלהדמויותארוכה).חצאיתראש.
זרהדרגהההיסטורי.להקשרמחוץשהיודמויותאותןאל

כולה.התבניתאתרבהבמידהעידנה
העימותמןלהורההעברביןהיחסבעייתאתהעבידיזדעאלי

עבר,להעלותבמקרםעצמה.הבמהאללבמההאולםשבין
ושיחקוהעבדעלשדרהצעירים .העבדבעייתאתהעלההוא

העברשלבלב·ליברכביכול.חי.הראשיהגיבורב"עבד".
אלאהדהשליחסהצופיםקהלאצליצרזהבחזירןעצמו.
ניכורשלמשחקהמוקפתהבלתי-מנוכרת,הנאיביתהדמות

"המשחקים"הצעיריםעלמאפילההדמותואירוניה.
אלאירונייחסהצופהאצלשיתהווהובמקרםב"עבד",

עםאמפתיהשלרבהמידהאצלונוצרהה"נרסטלגיה",
המשחק-לא-משחקהגיבוררעם"עבד"המשחקיםהצעירים

עימם.

 .עגנוןשלזוביצירתונעץרההצלחהמןשחלקספק,איך
אלאחד-משמעית.איננהזהמסוגאחדותליצירותשבניגוד
שלשפירושווגרוטסקיים,אירונייםגודמיםבחובהצופנת

וכלמכלשידחהבלאהפועל,אלהכרחמןהוציאםהמחזאי
הבמאישלהצלחתוהראשית.הדמותשלהנאיביהגרעיןאת

הררמאןשלהקבוצתית-ה~פיתבתפישהאיפרא,תלויה,חיתה
בניסיוןמלאכותית),דראמטיזציהשלניסיון(ללא

ש"כשבדה"הררמאנטיתהאווירהאתלהעלות·המרסיקאלי
אל"המשחקית"ובגישהה"מנרכרת"המשחקדדךעל-ידי
לתמימותוניכוראירוניהשביןהפנימיבניגודובעיקר ;העבד

לצופיםראיפשדכבעייההבמהעלשהרעלהולהזדהות,
היחסאתהמוסרתהמורכבת,בתבניתדב-משמעיתהתבוננות

עצמו.העבדאתמאשריותרהעבדאל
מלאכתעלמסריימתבמידההקלשהואכמותהדומאן
המסעשלהפאדרדיתשההמחזהמשרםוההמחזה,העיבוד
כביכול,התייחס,עצמוהמחברעצמו.הדומאןבגוףמצרייה

חזירניתלהמחזהה"פתרח"נושאכאליוזיל ,,שלמסעראל
מגמתונגדאיפרא,הלך.לאיזדעאלי .זינגי"רהבראדי"רשל

נתרןשהיההיבט,הדגישאלאהררמאן,שלהפנימית
קייםבדירןשלכמשחקהמסע .היצירהבגוףמלכתחילה

מישנימנושאוהפכוזה,נושאנטלאלייזרע .הדרמאןבסוף
שיצאלי.נדאהשפירש.כפיהדרמאןאתופירשעיקרי.לנושא
 .האמנותיהעימותמןכשלרם

ב"הככסתהדמויותפשוט"."סיפורהואלחלוטיןרכהש
מריונטות~-פסיכולוגיות,אפיזודותהיוכלה"

הןפשוט"ב"סיפררהדמויות ;אירוניבמחולהסובבות
ורמאןאלאקרמי.ררמאן·מסעאינוהררמאן"פסיכולוגיות".

ניצן(שלמההמעבדים .היטבעשויריאליסטי·פסיכרלרגי
בעיותבפניכאןעמדו(יזדעאלי)והבמאיגררן)ויצחק

להשתמשאפשרותגםכאןחיתהשלאמשוםסבוכות,
הנדודיםאתולהפוךכלה")ב"הכנסת(כמרמסוגנןבמרחב
פשוט"ב"סיפרדהמרחבמופשט.במרחבלנדודיםבמרחב

 .ומזמנםממקומםהגיבוריםאתלעקורואיןמוגדרהוא

שלה"מיתיזציה"העולמות.שניביןארכיטיפיכניגוד
הריאליסטיהגורםשלולהגבלהלהמעטההביאההדמויות
-~גורמיםשלולהרחבההדרמאןלערמתבהמחזה

המעבדיםוסמליים).ליריים(גרוטסקיים,דיאליסטיים
הנחהמתוךהדיאליסטיהמימושעלמראשויתדווהבמאי
משרםישהדרמאטית)המחזתו(ולאה"ררמאן"שבהצגת

"דיאליסטית".וראמהשלהמוסכמותעלמראשויתור
עלמספרים""דמויותבהכנסתוהצורך .המסוגנןהסגנון
השימושמספרים).בדמויותהקהילהמן(דמויותהבמה

העמדתרכןהמחזהאתומלווההבמהעלהמופיעהבתזמורת
ישאלהבכל-בלבדאחדבימתיבמרחבכולוהמחזה
והבמאיהמעבדיםהדיאליסטירת.המוסכמותעלויתורמשום
הגורמיםאתכשהעצימו .ליתרוןהחיסרוןאתלהפוךניסר

האםשביןהעימותאתלהתא;םכדיאותם,והרחיבוהסמליים
הדיכויהבורגנית.החברההעיירה,הכלל.אתהמייצגת
הבןלבין ,הנפשעלהכלכליהשיקולוהעדפתהארוטי
 .דבריםשלהיפוכםאתהמייצג
שלמערכותעל·ידיהריאליסטייםהגודמיםהורחבובדרמאן
הסעודות) .המטורףהאחהתרנגול'(קריאתמרטיבים

(וכאןיזרעאלי .סמליתמשמערתהללוקיבלושבאמצעותם
לגודמי-נזקק ) !המעבדיםמאשריותראלייזרעבפירוש
למערכת·המרטיביםכתחליפיםלא-מילולייםבימתייםעיצוב

פעילויותהמרסיקה.קולותואביזריה,הבמההמילולית.
המרחב .המליםמערכותשלמקומןאתתפסופנטרמימיות,

שלמקומואתאיפרא,תפס,אפשרויותיובמלואכולוהבימתי
סטאטיבאורחהןקיימיםהמרטיבים .ברומאןאפיההמרחב

חזותיותאוקוליותכתופעותדינאמיבאורחוהןבמרחב
לא-באמצעיםמסריםמעבירותהןשבהצטברותן .חוזרות

מילוליים.

ר"להלביש"בלבושי-הררמאן"לשחק"אפשרותגםכאןאין
חשובשהנושאדקברמזמודרכי,בלבושהגיבוריםאת

להקשרמחוץקייםאינופשוט"ב"סיפורהנושאמלבושיו.
האוניברסליות(למראותולבושיו .הנתרןהחברתי-ההיסטורי

 :רעודזאתהמרכיבים.משארפחותחשוביםאיכםהנושא)של
ולפזמוןלשירלהזדקקיזרעאליהיהיכולכלה"ב"הכנסתאם

לירייםאפקטיםלררמאןשהעניקואטמוספריים,כגורמים
הפסיכולוגיאופיוהרימרטיביים,בתפקידיםגםושימשו
שלמיבנהמעיןמאפשראינופשוט""סיפורשלוהטדאגי

כלה"כ"הכנסתסמי-קרמייםבררמאכיםהאפשרי"מחזמר",
יזדעאליאיןפשוט"ב"סיפרשגם(אף·על-פיקישוט"ו"דון
המוסיקה).שלהטוביםשדותיהעלמוותר

להמחזתלגשתאיפוא,היו,צריכיםוהבמאיהמעבדיםשני
הדרמאטיתהעלילהשלעניינהאחרת.מזרוית·ראייההדומאן
אתהמייצגתצידל,האם,דמותשביןהמאבקהוא )!(במחזה
לביןבכסף,מעייניהשכלהבורגניתהחברהשלהנורמות

בעייתשלו.חייואתלחיותהמשתוקקהירשל,הבן.דמות
ביטויהיאנאכט,בלומהלביןמינהביןהירשלשלהבחירה

ביןומערכות-ערכים,אורחות-חייםשניביןלהיטלטלותו
 .האנימימושלביןהבורגניתבחברהחסרת·דמרתהשתלבות
ורב-מורכב .מעודןשאיפירנןרבות,דמויותמאוכלסהדרמאן

דמויות-על-ידימואדרתהעיקריותכשהדמויותמארד,צדדי
מןלק ,rעלמראשויתדוהמעבדים .מקבילותמישנה

המורכבתה"פסיכולוגיזציה"עלגםויתרולמעשה,הדמויות.
יותרנתפסיזרעאלי .העיקריותהדמויותשלוהרב-צדדית

המוצגותהעיקריותהדמויותשתישביןה"קוטבי"לנ~גוד

 1972הבימה, :כלה""הכנסת

למוטיבכרמזנוצות,(מלאיםשקיםהמוקףהבמהמרחב
הכמהבמרחבסגורותהדמויותקלסטרופרכי.הואהתרנגול)

כשםחכרת),מסמנת(הכמהשםשבוייםמאירוברוךצירל-
 .חנווניםביןשנישכהכתינוקהנראה .הירשלשםשנישבה
משרםמדעתו,יוצאוכשזההגיבור.אתמקיףהבמהמרחב

הבמה,מרחבמתמוטטעליו,מתגבריםאהבתושכיסופי
הנפשיותאמרת·הסיפיםשלהתערערותןאתהמסמנתמפולת

החנותשלהמחניקהעולםמןיוצאהגיבור .והחברתיות
משמחזירה .הטירוףעולם-טובשכולולעולםשהתערער.

הפסיכולוגיה'קיסמיבאמצעותלחיקההירשלאתהחברה
כשלרםמקומועלבאוהכלומתייצבותהחנותחומרתחוזרות

מסך-הברזל .שלהלכלוב-הזהבחוזרתשנמלטההציפור-
-המסדאתמעבירהבמהעלהמחזהבסוףהיורד(הסורג)
סורסהוא .קרםיוסיףולאנפלהואלשביר.חזרהגיבור
ממנו.ניטלהונשמתו
אוהחברתי.המצבשלמטונימיהלמעיןאיפוא,הפכההבמה
וחוזרתהמתפרצתהמוחנקת.הנפששלמטאפררהלמעין
מבטאשהרומאןמההבורגניים.שרביהבשביונופלת

וכלמשולבדיבורהרהורים,מוטיבים,שלשרשרתבאמצעות
והועלהכאןהוחצןהמספר)והארותהערות(וכןבאלהכיוצא

מבוימים.חזותייםאפקטיםבאמצעות

הבורגנותשל(כארכיטיפמיתולוגיתלדמותהפכהה~ם
הבורגנית,ה"צבירה"שלהחוזרהמרטיבבאמצעותשבנפש)
עשר(וכאןהמחזהאתפותחתהכסףספירתהכסף.ספירת

מאוד)מעניינתמיקרם,שינויאינברסיה,בטכסטהמעבדים
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הירושלמיהחאןתיאוברון

המנהלהועדחברי
החאןתיאטרוןשל
יי"י-ספירהרי

אלוןיאיר
דרורבןדב

הורוביץתמר

טלמיכה
עוזיאלייוסף

ציוןעזריאל
שקדגרשון 1פרופ

פזגדעון

לירושליםהקרןמטעםמשקיף-פישריוסי
משרדמטעםמשקיפה-ליסובסקישרה

החינוך

החאןתיאטרוןעובדי

אמנותימנהל-יזרעאלייוסי
אדמיניסטרטיבימנהל-אלטרדניאל
התיאטרוןמזכירת-עמיתשוש

מכירותמנהלת-רדישלומית
ציבוריחסי-קריסטלשמשון

מכירותמקדמת-פלנקרענת
קופאי-צבימשה

חשבונותמנהלת-שטריתבוטה
טכנימנהל-בלבינדראילן
האמנותילמנהלעוזר-יעקבברשי

למנהלעוזר-בעהםשלמי
האדמיניסטרטיבי

הצגותניהול-פרידמןיפה
תאורן-מוזליעקב
תופרת-יוסףשרה

אחזקהמנהל-אגאינסים
אולםאחראי-אשורישראל
במהטכנאי-ויטלבנימין

במהטכנאי-יעקבמיקלוש
מלבישה-רביץצילה

קניותרכז-גנוןשמואל
הביתעובדותעלאחראית-נחמיאסרחל
הביתעובדת-תורג'מןקמיל
הביתעובדת-חנופהשמחה

הביתעובדת-חביבהמוטהדה

סדרן-מוזסאברהם

מודיעין-מרכזיה-שפיגלמןמיכל
מודיעין-מרכזיה-דיבורחנה

השכליעל Iחנוךמיכל :דיילות
 1גרינהוטאיהגלעדי'הדססיטון'גליה

מוזסצילהשרפסקי'צפיאדם'יעל

"תהילה"
עגנוןש"יעפ"י

יזרעאלייוסי :ובימויעיבוד
צדיקועפרהיזרעאלייוסי :תפאורהעיצוב

וידיסלבסקיאורי :מוסיקה.
מוזליעקב :תאורה

יעקבברשי :במאיעוזר

פריזנורית :ייעוץ

משתתפים:

 .קבצן ,שרגא-אלמגוריהודה
מקוננת,תהילה,אם-גולדברגמיכל
החכם.אשת

המשחית.המלאךהרבנית,-טפרסוןעידית
תהילה'בעלתהילה'אבי-לקסאברהם
מקונן.

 .תהילה-מאירסוןאורה
 .הסופר-קונורטישבתאי

שרגא.אביהחכם,-רוןחנוך

תהילה,בתהילדה,תהילה-שזראיילת
קבצנית.

ו
מאידסרן)(ארדהותהילהקרנרדטי)(שבתאיהסרפד

 .פרידמןיפה-הצגהמנהלת
 .בלבינדראילן-ייצורמנהל

 .רביץצילה-מלבישה
ויטל,בנימיואשור,ישראל-במהטכנאי
 .מיקלושיעקב
 .מיקלושיעקבויטל,בנימין-תפאורהייצור
 .אינדובאי :הקשהכליייצור

 .גרינשפןיהודית-מסכות
בורשבסקי.ליליאן-פיארת
יוסף.שרה-תלבושותתפירת
 .אגוריעקב-הצגהצילום

תשמייה'כסלוי"ח 'דייו-ם-ראשונההצגה
 1984בדצמבר 12

שתרמולואנשיםלמודסותמיוחדותתדוות
בכל"תהילה"בהפקתלסייעומזמנםממרצם

אפשרית:דרך

לרהיטיםהחרושתביתהרשקוביץ,ומרלנדאוגבי
ייאגנ'ל"מאפיית"כתריי,הספריםהוצאת"ריס",

מרומנהלםבחדרה"אמנירייניירעיבודעובדיועובדיה,
מר :צדקיי"שעריהחוליםביתזהב","דפידרי,מרדכי
לבשושנהגב'הנדסה,ממחלקתקלמןומרגייגר

הספרביתההנפקה,מחסן ,פיזיוטרפיהממחלקת
תמיגריבנאוס,חייםהעברית","הגימנסיההממלכתי

-העירוניתהנוערתזמורתקריב,אסתיתמוז'
 .אמבולנסלברוךמיוחדתתודה .ירושלים

החאןשחקני

תשמ"הבעונת

אלמגוריהודה
גולדברגמיכל
טפרסוןעידית

לקסאברהם
מאירסוןאורה

קונורטישבתאי

רוןחנוך

שזראיילת

החאןמחברות

מערכת:

שקדגרשון

רעאלייזיוסי
גובריומיכל
רזיעקב

אלטרדניאל :מערכתמנהל
ירושלים , 2רמזדודככרהחאן,תיאטרוןבר-יעקבשי :מערכתרכז



החאןתיאטרון
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 .החאןתיאטרוןשלהאמנותי

תפאורהמעצבת-צדיקעפרה

ותלבושות
עיצובלמדה .אמנותבמגמתייבצלאלייבוגרת
 .תל-אביבבאוניברסיטתלתיאטרוןבחוג

ראיתי"השאר,בין ,כוללותכמעצבתעבודותיה
 ,פליד)לעדנהשליחיד(ערבייצוחקיםאנשים
מהייוולנוערלילדיםבתיאטרוןלילייייימסע
עבדה .גולדברגלאהעפיייהאיילותייעושות

הגיריימעגלבהצגותייקאמריייבכאסיסטנטית
 .הסערהייייובצמותיינשיםיי ,"הקווקזי

מוסיקה-וידיסלבסקיאורי
קומפוזיציהלמד , 1955בשנתנולד

 :להצגותמוסיקהכתב .תל-אביבבאוניברסיטת
לוין,חנוךמאת-יירומנטינושאעל"פנטזיה
אשר-אלתרמןנתןמאתייהרוחות"פונדק
עדיי , 1980עכובפסטיבלהראשוןבפרסזכתה
 ,נרה-צדקבתיאטרון 'עוזעמוסמאת-יימרות

חיפהבתיאטרון-ייחצץעליושבותנשים"
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השתתף .תל-אביבאוניברסיטתשל
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מנגנת . 1984 ,משחקבמגמתהקיבוצים
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 .המקצועיבתיאטרון

טפרסוןעידית
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חיפהבתיאטרוןיי,האהלייבתיאטרון
משחק 1972משנת .הקאמריובתיאטרון

שלרבבמספרהופיע .החאןבתיאטרון
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במלגתגםזכהבו , 1984 ,ייצביביתיי
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ראשונהתמונה
 .הסופרלחדרההופךהסופרשלהאיפורבחדר
מחברתמגלהניירות,קורעכתביו'אתמחסלהסופר

ישנה.

נאהזקנה ...חיננית ...חכמה ...צדקת(קורא)הסופר:

 .הנייראתלקרועומתחילסרקסטיצחוקצוחק(הסופר
לאיבודהולןהסופרירושלים.וחוזרתעולההקריעהעם

פעולות.שחזורדרךסדרבהםלערוךמנסה .בזכרונותיו

כתובת).כמחפשלהסתובבומתחילתיקנוטל

שניהתמונה

בירושלים.רחוב

נתקלמהוה.ניירמתוןכתובתלקרואמנסההסופר

מים.פחהנושאתבתהילה,
 ?חכםאותושלביתוהיכן :הסופר
 .ואראךבוא :תהילה
אפנההיכןליאמרילטרוח,צריכהאתאיהסופר:

 .ליואלך
 ?במצווהתזכהזקנהאםלךאיכפתמה :תהילה
ליתניאבלבה.זכי-היאמצווהאםהסופר:

שבידך.זהפח

מבקש.אתההמצווהאתלמעטתהילה:
אלאמבקש,אניהמצווהאתלמעטלאהסופר:
 .טרחתךאתלמעט

שנתןהואזכותאלאהוא,טורחלאתהילה:
 .בידיהםצרכיהםלהביאלבריותיוהואברוךהקדוש

 .מבקששאתהזהשלביתוכאן

שלישיתתמונה
 .החכםאצל

זקנההמים)פחעםהזקנהרושםתחת(עדייו :הסופר

שרשםברשימות(מעייןהדרךאתלישהראתהזו
פניה"שמאורמצטט)הזקנה,עםהפגישהלאחר

 ... ! ?היאמינחת-רוח",קולהוחיבתשלום,
מחטטהסופר .ובחידושיובהתחכמויותיועסוקהסופר

 :נזכרבפנקסו,
ל~זהבטחתילירושליםחזירתיקודםחרי :הסופר

למהזוכראינו(הסופרשלומהאתלפקוב ח~נ;:
התכוון).

 ...הרבניתלו)(מזכיר :החכם

רביעיתתמונה
חוליה.במיטתהרבניתהרבנית.אצל

כאן?!מי ...אויאוי,הרבנית:

שלוםברכתובידילאץרמחוצהבאאניהסופר:
בנך.מבן

 ! ?אה ? !לוישבתיםכמה :(בכעס)הרבנית:
נאיםושטיחים ! ?האביתו.בתוךמצריחמשרתת

מוציאהזוצינהאנחה).(שוברת ! ?הא .חדרבכל
 .אוי ! ! !העולםמןאותי

אתעליהמקלהיהנפטשלתנור(לעצמו) :הסופר
לךלקנותמעותבידישלחנכדך :(לרבנית) .יסוריח
 .תנור

 ... ! ?תנור :הרבנית
נפטאותרשממלאיםמטולטלתנור(מסביר)הסופר:
חום.ומעלהדולקוהואהפתילה.אתומציתים
 .הכסףחנהמארנקו)כסף(מוציא

ישרגליםוכיתנור,ואקנהאלךחיאךהרבנית:
שלאעדזוצינה ! ! !ליישקרחגלידי ... ! ?לי

ושם ...מדעתיאותיתוציאהזיתים,להרתביאני
חמה.אץרישראלשארץאומריםלארץבחוצה
 ! ! !בגיהינוםלרשעיםהיאחמה

מחר :כן)כדיתוךיוצאהואתנור.להלהביא(ממהר

 ... !הצינהאתותעבירהחמהתזרח
תצאהנחמה.תבואשלאעד :אחריו)(צועקת
הנשמה.

חמישיתתמונה
ברחוב.

אתלישהראתהזושוות.הזקנותכללא :הסופר
ששיגרתיוזואדם.לכלנוחהחכם,אותושלביתו
אתשמבקשלמיאפילונוחהאינהתנור,לה

טובתה.

מאירסון)(אורהותהילהרון)(חכרךשרגאאבי

 :המשפט)עלחוזרתהילה,עלברשימותיו(מפשפש
מבזיק(רעיוןנאה".זקנה ,נאהזקנהנאה,"זקנה

 :ורושם)רםבקולמדבר .בראשו
 .נאהזקנה .בירושליםחיתהאחת"זקנה :הסופר

מימיכם."ראיתםלאשכמותה
 ?שלומוומה :תהילה

 .אותה)מזההואינועליהמסתכל(הסופר

הואאתההרי ! ?מכירכיאתהאי(צוחקת) :תהילה

אותואצלכשהלכתפחיאתלטלטלשביקשת
 ...חכם

ספרותית).אותהמזההרשימותיו,בין(מדפדףהסופר:

ותוההעומדואניהדרך'אתלישהראיתהיאאת
 !הכרחיךלאכאילו

הזקנותכלאתלהכיראתהמחרייבוכי :תהילה
 ?שבירושלים

 ?אותיאתהכרתוהיאך :הסופר
לכלצפויותשעיניהמתוךירושלים,תהילה:
אנוואיןבלבנונחקקלכאןשבאכלישראל'
 .אותרשוכחים
ואניורוחות,גשמיםיוםחירם,מצונןיום :הסופר

 .בחוץאותךומעכבעומד
מאותןגדולותקרירותראיתיכבר :תהילה

אנועליהםוגשמים,רוחותולעניך ...שבירושלים
עכשיוהגשם.ומורידהרוחמשיבואומריםמודים

המצווה .מחממתכמהותראההרבניתאצללךבני
שעשית.

שישיתתמונה

 .הרבניתאצל

 .חוםומעלהיפהדולקשהתנוראנידואבי :הסופר
 ?ממנואתמרוצח

אוריחו?ימעטכלוםאני,מרוצחואםהרבנית:
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בערדשהיהבביתי'ליהיהנתור(כאחנת) ?חרםיוסיף
 .חרםמרשךוהיהפסח.ערברעדממוצאי-סרכות

לא .רוחנחתברמוצאיםוהיותמוזבתקופתכחמה
איןבאמת,רגע.שחמימותםהקליםהתנוריםכאותם
גמורים,מעשיםעושיםשיהירהמחדשיםמןלבקש
אמרתיזהדברעושים.כאילופניםשמראיםדיים
שיהאהרבבעליפטירתלאחרעירי'לאנשילהם
 .חדשרבהעירלהכשהביאהבעדייושרמליץ

כרבכםשיהאשמאמבקשים,אתםמהאמרתי,

בזהכיוצא !צררתערשהשאיכרלזהדיר ... ! ?שנפטר
ליששלחהתנוראתלראותשבארלשכנותיאמרתי

הדור,לפיהתנור ... :להםאמרתיעל-ידך.נכדי
כתבלאנכדי?לךכתבמההתנור.לפיוהדור
ששלחשמאחרהואסבורכותב.איכרליאף ?כלרם

 !ארי ... !חובתוידייוצאכברתנור,כזיתלי

חרבתיידשיצאתיסבוראניאף(ביציאתו)הסופר:

לילךצריךאיניושרבתנורכזיתלהששלחתי
 ! !אצלה!

שביעיתתמונה
 .ברחוב

 :רם)בקולרושםפנקס,מוציאבתהילה,(כזכרהוספר:
חסדעיניהארדרושם)(מוחק. ...שלרם"פניה"מארד
יצאתישלאעדושלרם.ברכהפניהוקמטיורחמים

הכרתילירושליםוכשחזרתיהכרחיה'לאמירושלים
 .ארתה

(הסופר ?מנחההתפללתבזרועו)(תופסת :תהילה
אנילמה .ברשימותיו)מפשפשאותה,מזההאינו

מצורתלידךאגלגלאתה,פכרישאם ?שואלת
חולהעכשיו .חלתהשתחיההרבניתחולים.ביקורת
 .קצרהדרךלךואראהברארצונך'אם !היאממש
בקבצנים).מטפלתתהילה(בדרך

שלרםרמה ...אשתוושלרם ...שלומר?רמהתהילה:
 ...בעלה

 ."תילי")אותהומכניםברכותעליהמרעיפים(הקבצנים

אדם,כללשלוםשואלתשאתמאחרהסופר:
 .לשלומךאניאשאל

עימרחסרהאינישמר.ובדרךהואבררךתהילה:

לפיבריותיולכלכרתןהואבררךהקדוש .כלרם
צריכניויותר' .בריותיובכללאניגם .הצורךמידת

 .מכתישהכפילהיוםלולהודות
 ?היארמה :הסופר
תהילים.שלאחדיוםמסיימתאנייוםבכלתהילה:

 .תהיליםשלימיםשניסיימתיוהיום
 .עמוק)בעצבשוקעת(תהילה
 ...שמחתךכסתלקה :הסופר
 .שמחהאיניועכשיוהייתישמחה .בניכן' :תהילה

ובוהקים)חוזרים(פניה

 .מאתייגונישהסיראלוהיםבררך
עצובהואחר-כךשמחההייתמהמפני :הסופר

 ?שמחהאתשרבעוכשיו
כךלאלך.אומרמקפיד,אתהאיןאםתהילה:

אלוקיםשהסירזכיתבמהאלאלשאול,צריךהיית
 .בעיניושררההכליתברך'שהשם ?יגונךאת

כעצבות. ,השמחה

אדםצריךכיצדשלימדתינילהקפידאפשר :הסופר
שלאאדםאשרי-הואמלאמקראהרי ?לדבר

ישכחך.

ואף .ליפסקתטובופסוקאתהטובאדם :תהילה
שרםעלשאלתאתהטוב.דברממךאמנעלאאני
 .שמחהאנישרבמהשרםערלשמחההייתימה

קצוביםאדםשלמעשירשכלכמרני'יודעאתהודאי
פעמיםכמהואפילולמיתתו'רעדלידתומשעתלו

כמהבידרהיאהבחירהאבל .תהיליםאדםיאמר
בכללסייםשזוכהאדםישיום.בכליאמרמזמורים

אחדספרלומרשזוכהאדםוישכולו'הספרכליום
לומרליעשיתימנהגאנייום.בכלאחדיוםאר

המזמוריםאחדנמשכתיהיום,אחד.יוםיוםבכל
נעשיתיבדברשהרגשתיכיורןימים.שניוגמדתי

להיפטרומבקשיםבעולםאנימיותרתשמאעצובה.
והדיקצבתי.ולגמורחרקילהשליםרזדזרניממני
לומריכולהאינימתהאניראםלאדוני,להודותטוב

הקדוש-דאהאחת.תיבהאפילואחד,מזמוראפילו
שכךלדעתעמיחסדו 'והפליאבצעריבררך-הוא

אנימהלהמיתני,השםחפץראםיתברך.רצונו
בדרךמאתי.יגוניאתאלוהיםהסידמידשאתעצב?

 ...שמרובדרךהוא
 .בעיניךראיתשאמרתממהיותר :הסופר
זוכהושנותיר,ימירלאדםלוכשמאריכיזתהילה:

מהם.טוביםרגםטוביםגםהרבה,דבריםורואה

 .הטוביםהדבריםמאותםליספריהסופר:
כשהייתי .ילדותיבימיאתחיל ?אפתחבמה :תהילה
לשכיבהרעדמקימהממש .הייתיפטפטניתתינוקת,

אמרבשכנותי.אחדזקןהיה .מפיפטפוטפסקלא
תינוקתעל"חבל :לפטפוטישמחיםשהיולאותם

ישארמהבילדותה,דבריהכלמבזבזתהיאאםזר,
מליםשלקומץלישנשתיירועכשיו, "?לזקנתהלה

 ... ! ?להוציאןמבקשאתה

מה .ביקשתילאודאי .כןמנתעל(נבוך) :הסופר
 .הגענולאועדייןוהולכיםמהלכיםאנוזה,

הרבנית.אצלאנומגיעיםבניעכשיו :תהילה
עלובה,ארתה .אחר-כךאכנסאניואףהיכנס,
אתרואהאינהלארץשבחרצהמדרמהטובהבשביל
האמיתיתהטובה

 ! ?מהימיתיתהאהטובה :הסופר

שמיניתתמונה

 .הרבניתאצל

מתרעםודאי ?מבן-בנישומעאתהמההרבנית:

התנור.עלתרדהאגדתלוכתבתישלאעליהוא
דירולקנותלילךאנייכולהכלרם .בעצמךאמרר
כףמגעתאניבקרשי ! ?מכתביםלכתובוניירועט

 .באהלאתילישעדייןתמהנילפי.תבשיל
הרימתכוונת,אתחינניתזקנהלאותהאם :הסופר
בקרוב.תבראשהיאליאמרה

מעשיםבעלתיודעת.איניהיא,חינניתאםהרבנית:
ישצדקניותנשיםכמהוראהבראהיא.ודאי-

ותחנונים,תפילותכדבוריםמזמזמותשהןבירושלים
שמאהרבנית,"כבודאותילשאולאחתבאהשמא

מכאוביאם ... !ראשי !ראשי ,, ! ?דבראתצריכה

"תהילה"עלהביקורתאומרתמה
רביםכתוחים :למדימעניינתתופעהעלמעמידנוכפרט,ייתהילהייועלבכלל,עגנוןשייישליצירתועלבביקורתעירן

 .ואלוקיועםוביחסיבירשולים,עבם-ישראל,ביהדות,השקורהאליגוךית-סמלתילגישהתניספם
שבתורתמונחיםעל-פיהסיפוראתהמזהיםישכם :קבוצותלכמהלחלקניןתהביקורתרי.מ~,שלהרבשהעפאת

בז.כרכזחמעמידר.סקבוצותישוכיוצייב.דמותלשחיפתכאמצעיזנונ,תפיתסשלעכיצובגורל,:~כטרגדיח :פסהרות
שביוהיחסיםמערכותאתמנתחותוחלקןהראשית,בזמרתקדנת pמתאחרותהיצורה,נ:ב~ל jו'lימהמבדנאתניתוחן

 .גיבוריויסחיולמורכבותלמבנהוזיקהתוךהסיפורשלהעיקרייםבתמיומטפלים 1א(וגסכאלו .הגיבורים
 ."תהילה"סהיפורעלבביקורתהשוגותהגישותאת~שקפיםלהלןחמצווטטןהקעטים

 .(לומפוכחקרועעולםבתוךתמיםעולםאחרלחיפושהנקלעזמננוןב ,אוניבלסריכאדםסביפורהמרפסאתהרואהיש
יהדותשלנציגבסיפורהרואהיש(בהט).לעולמוהתיקוןבשאלתהמתלטבטפאליסטיעבולםמדורכידאםגודלברג),

שביוהניגוד .דיגנ)(שב"ד,יפת-נפשצדיקותושלחסדשליהדותשבעבר,יהדות(קרצרריו)ל,שולמהמאיתיתיפה,
(תהילה)חסד(הסופר),וכפירהספקנותעםהמתגנשים(תהילה)ויופיתמימותואמוהנ,שי.;,דסח,עברמייגצהדמויות
בחדשמתגנשישןופרגק)ל(וייסחויילשלעולםעםמתגנשא"ישלעולםשב"ד),של(במתסר(הרבנית)דיועםהמתגנש
 . ' .,טרקך).(קומר'אביתניהמתבפשךןתמימות(פרגק)ל

הדוקיםקשריםהמסמלתוטהורה,אמיתיתצדקנות-מכאןבמלחוקת.גרייה J!\אשיתת;ז.ש;להייצוגיותגס
מול<פייומ:ו>;התנאים><ק,יעתהאומהחטאיע"ילעפםמעפםמופ~זכ.אשרהזגב"ח, rפז:מביואיהאליים
(שמראלי).נפערתתהוםועלדחפיםעללפחותהבאה-~נותספ .. ,·מאוחסצקדנות
דיגנ,<שב",דוהתמימותהיופיקץהואמותה .<יייס)ירושליםוגורלהאומ.הגורלאתסל;מלאבי~ח mשלוהאשייגולרה
המשותפתהשליחותואילו(וייס)וקוסמיתלאומיתאישית,לה iלגאלציפייתביטויהיאאמונת;;וגרדלבר)ג.ויסי,

דורשלוניכוראטימותשהואמעוות .מעוותלתיקוןתפח-תקוה(מץל)משותףיעיודלקתורתהיאאותוסלופר;לתחילה
 • .)ד"כ(ש ..אובתאמונתלכפיחארון

פרידנורית

קודשכסיפורלעגנוןתהילה
אי-ידיעתשלגילויאיננותהילהשלתמימותה ...

ורוע.שרעותמעטלאבחייהראתההרי .האמת
רצון .לאמונהמוכעררצוןשלגילויהיאתמימותה

 ...ועשייהבחירהלידיהמביאוצרוןציותלידיהמביא
 .) 66(עמי

להתחדשותענייוהיאליראת-שמיםהרצוןהכרעת ...
אחתבומחזיקשאדםהישגבגדרהואואיורגע,בכל

הסזקגותהבתקופתתהילהשלחייהובאמת .ולתמיד
פניעללאמונהרצונהאתלהכרעימאמץ-תמיד

 ...סבלשלתחומות
מכווןכדיבורמוצגיםממנוהשחרורוגםפחדתגס · ...

שהיאמפני ?למהכךכל .מגבוהוכמתןיראת·שמיםשל
תוךלאמונהוכוכשתואותומנצחתחפדה,עםאנקבת

על-רצונהעל-פיהרגשתהאתמעצבתוהיאדיבור'כדי
אתלקבועלהרגשתהמגיחהואינההנכון'הדיבורידי

לביןשבינההאמיתיההדבלאיפראזהודבריה.
האנושיתהנטייהמצדמזהזהשוגיםהסאיו .המספר

מזהזהשוגיםהםאכלולשכחה,ולרפיוןלעצבות
זונטייהלהכניעוהרצוןההכרהשלובערותבנכונות

 ...לאמונתם
בחסנתוןשחראהנסיבותאתלחיות Qהאדבחר ...

עצמוהפקירחופשי.הריחושמים,רצוןשלכגילוי
משועבדהריחומקריכזימוןאלחמסותלחיות

חירותוהיאשמיםביראתהבחירהשכןלמקרים,
מיראתחוץשמיםבידיייהכלהאדם.שלהאמיתית

 • .) 67עמישמיםיי
שבידלאיעזר

יוציאוניראשימיחושיהעולם,מןיוציארנילאלבי
העולם.מן

 .הדיבורעליךשקשהאנידואה :הסופר
ואניהדיבור,עליקשהאומר,אתההרבנית:
כל ?לומרביקשתימה ... !עליקשהכוליאומרת,

 .כןאיכהתילי ... !שוכחתאנילומרשמבקשתמה
עדייןכתפיה,עלשניםשלחבילותשחבילותהיא,
כפלייםשנותיהוהריארתהמשמשיםחרשיהכל

היה,חילברכה,צדיקזכראבא,היהאילו .משכרתי
כתינוק.לפניהנחשב
 ! ?זרתיליהיאמי :הסופר

איןעכשיו ... ! ?ארתההזכרתאתהולאהרבנית:
תיליאתמכיריםהכלהיולשעבר .תיליאתמכירים

הרבה.עסקיםובעלתגדולהעשירהשחיתהלפי
עמההביאהלירושלים,רעלתהעסקיהאתכשהניחה

תיבהחבילות,לאראםזהב,מלאותחבילותכמה
שכנותי,ליאמרו .הביאהודאיזהבמלאהאחת
היולירושלים,תילי"כשבאה :אמותיהםלהןאמדר

עצמובשבילמיאחריה,מחזריךירושליםגדוליכל
וכשתיירהפניהםאתהשיבהוהיא .בנובשבילומי

אלמנה .אחר-כךעשירה.אלמנהתחילה,אלמנה".
זקנה.סתםולבסוף, .אמידה
ראתהלאכאילודרמהתיליאתכשרואים :הסופר
 .מימיהקשהשעה

 .מימיהקשהשעהראתהשלאאומראתה :הרבנית
אפילו .מימיהטובהשעהראתהשלאאומרתואני
בהםשהתייסרהניסוריםמברכתאינישונאיאת

לחסדיזקוקהראינההואיל .אתהסבור .תילי
סבורהואני ! ?ברכהשלחייםחיים .הכוללים
מחליףהיהלאהפתחים,עלהמחזרעני'שאפילו
 ... !מיחושי .מיחושי ... !בצרותיהצרותיו

מסיחיםאינםוהםמהם.דעתילהסיחמבקשתאני

 .ממנידעתם

 .לצאת)מתכונן(הסופר

לתוךלהיכנסהארובותמנקההספיקלאהרבנית:
וכברישבתלאעדייןמפרייחות.פניווכברהארובה
 ?למהזהחיפזון !לילךעמדת
אשב.שאשב,רוצהאתהאם :הסופר

 .שותקת)(הרבנית

 ?עליהמשהרלישתספריאפשר :הסופר
ייקלכלרםאר !לי?ייקלכלרםאספרואםהרבנית:

מדביקיםמעשירת.סיפוריאוהבתאיניאני ! ?לה
טרקליןמעשהואומריםעכבישלקודיעכבישקררי
ברוךהקדושחס :לךאומרבלבדאחדדבר ...הוא
באותהדעהדוחהכניסלפיכךצדיק,אותועלהוא

אתהאי ?בימביטאתהמה ... !שמהיימחמשומדת

 ?יהודיתלשרןשומע
רבניתשלךלשרכן .מביןאנייהודיתלשרן :הסופר

משומדתארתההיאומיצדיקאותרמיהר .מביןאיני

שקיללת?
יפה :אומרשמא ... ! ?ארתהאבדךשמאהרבנית:

בפרוטההזהבדינראתשהחלפתמשומדתעשית
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liiiiוווiiiiiiiiiiiiוווווiiiiii~--ויייייiiiוiii---------
שחתיכאילוביךיפנקבעתשוב ... ! ! !מחוקה
רונוזבשבעלישמעתאתה ... !טורקיתבלשון
שמעתולא ,תירבנלישקוראיםלפי ,היהרבלברכה
 ,כנגדוהרבניםשכלרב.היהישלאבאשאף

ממשלרבנים ,רבניםאומרתכשאני !דרדקאים
דרבנן~צטלאלובשיםשבכאןלאותםולאיהתכוונת
שקראתה !עולםעולם,יהורבנים.להםוקוראים

זכר 'שליאבאאבל ! ! !ושקרשואשבךמהוכל
לפיכךמילדותו,כברהיהרבאמיתי ,לברכהצדיק
אלמנהחיתה .לשדכובהוליםהמדינהשדכניכלהיו
ממשעשירה ,עשירהאומרתאניאם .עשירהאחת

 !חיתהולאולוואי ,חידהיבתלהחיתה .חיתה

 :לשדכניםלהםואמרהזהבדינרימלאהחביתנטלה
נתונהזוחביתהרי ,לבתיאותומשדכיםאתםאם
אותהוחיתה .לומוסיפההריניהיא,מעטואם .לו

 ,והיא ,היהצדיקשהוא ,צדיקלאותוראויההבת
עלהוכיחשסופהכשם ,חיתהמשומדת ,רוחהתיפח

והמירההנומריותלביתונכנסהשברחהתחילתה,
אותהשהוליכובשעה ,ברחהואימתידתה.את

להוציאהכדיהונהחציאמההיעלבזבזה .לחופתה
לאהואואףהעלובה,האםהגיעההקיסרעד .משם
שובהנומריות,לביתהנכנסתשכלכלום,הועיל
משומדתאותהאתה,יודע .לעולםמשםיוצאתאינה
 .באההיאהנה !הס ...שלבתה ?היאמי

 .ללכת)קםהסופר .תהילה(נכנסת

גדולהמצווהחוליםביקור .שבידידי,שב :תהילה
ישועת ,והולכיםמיטיביםרבניתפניך :רבנית)ל( .היא
כלרפואתושולחיתברךוהשם .עיןכהרףהשם
 .הפהגמיעתכדירוטבכףלךהבאתי .יותרשעה

כך Iכך •הכראתאסעדואני Iיקירתיראשךהגביהי

 ...ייקירת
 .יוצאהסופר

תשיעיתתמונה
 .החכםאצל

מתייאששהואמאחר .התחכמויותיואחרנגררהסופר

 .לצאתעומדהואתהילה,עלהחכםעםמלשוחח

 .לתילישהבטחתמהשכחת :(לחכם)החכם:אשת

אתמכירשאנימיום ... !ופלאהפלאהחכם:
שהיאשמעתיולאדברממניביקשהלא ,תהילה
לךלומרממניביקשהועכשיו, .מאדםדברביקשה
 .לראותךמבקשתשהיא

אתלישהראתהזקנהלאותהאתהמתכוון :הסופר
כפילאטועה,איניאםברשימותיו)(מפשפש ?ביתך

 .להקראתנקראתשהיא
מכאןתילי.שלהקודששםהואתהילה,החכם:

היו ,דורותחמישהארבעהלפנישכברלמדאתה
כאילושדומיםשמותלבנותיהםקוראיםאבותינו
 .היוםנתחדשו
 ... ! ?דורותחמישה-ארבעהלפני :הסופר

הריוהיאפניהעלחקוקותאינןשנותיה :החכם
נפלטלאואלמלא .היאכמהבתלספרנוהגתאינה
תהילהשבאהמעשהיודעים.היינולאמפיה,הדבר

שיזכואשתוואתאותווברכה ,בננולחתונתלברכנו
זוברכה"מה :בנילהאמר .לשנותיהלהגיע

שנהתשעים"בת :לוואמרה "?אותנושבירכת
לפנישהיהמעשהוזה .אני"שניעשרהואחת
וארבע-תשעיםבתעכשיוהיאנמצאת .שניםשלוש
וארבע.מאהבתכלומרעשרה,

 .וחידושיובהתחכמויותיוהסופראתלגרורמנסה(החכם
בפנקסו).רושם .תהילהסיפוררשמיתחתהסופר

דעתךהסחתתהילה'אתשהזכרתימשעה :החכם
 !העולםמכל

 .תהילהעלדברליספרהסופר:
 :לומרחיתהרגילההשלום,עליהאמאהחכם:

פורענותשישאנירואהתהילה,אתרואהכשאני"
לאזופורענותמהי ".בניםומשיכולמאלמנותקשה
שכל .לעולםנדעולא 'מהייודעואיני 'היאאמרה
 .מתכבר Iלארץמחוצהתהילהאתשהכירהדור

עכשיו,ואפילו .דבריםמרבהאינההרי ,ותהילה
רגילהמשחיתהיותרומדברתשינויבהשנעשה

 .עצמהעלמספרתאינה

" • ,ו ~ .  ~!ז ·

הכף.בתוךהואהתבשילהסופר:
רואהאיניואנידיובושישאומראתה :תהילה
דיו.טיפת

 ).הנובעהעטפעולתאתלהמראה(הסופר

עלמלעיזיםלחינםכן'אם(משועשעת) :תהילה
אלאאינםמחדששהואהחידושיםשכלהזההדור
עטמןוהמציאומטולטלתנורהמציאוהרי .להרע
לתועלתדבריםשארשהמציאוואפשרשכזה

מקום,מכללראות.מוסיף ,שניםמוסיףהבריות.
 .זובדיואותהוטבולאנישהכינותיזונוצהטול
שאגרתיאנירוצהאולםבעטך'מפקפקתאיני

משומרקיסרי,ניירנייר,גליוןלךהאמשלי.תיכתב
שהיוהזמניםמאותםשעברו,מימיםעמיהוא

( f 

עגנוןעלעגנון
עלפנימשחיראניהקודשומחיבתלשוננויימאהבת

ומשמרסחכמיםדבריעלעצמיומרעיבתורהדברי
ביתהיהאילו .שפתיעליחדיושיכונוכדיבבטני

אחיעםהדוכןעלעומדהייתיקייםהמקדש
היושהלווייםהשיריוםבכלואומרהמשוררים

עדייוהמקדששביתעכשיו .המקדשבביתאומרים

לווייםולאבעבודתםכהניסלאלנוואיןבחורבנו
ובנביאיםבתורהעוסקאניובזמרםבשירתם

דקדוקיתוספתותובהגדותבהלכותבמשנהובכתובים
בדבריהםמסתכלכשאני .סופריםודקדוקיתורה
נשתיירלאקדםבימילנושהיומחמדינושמכלורואה

ואותו .צערמתמלאאניבלבדדבריםזכרוןאלאלנו
סיפוריכותבאנירעדהומאותהלבי,אתמרעידצער·

לוועושהאביושלמפלטריושגלהכאדםמעשיות,
 .אבותיוביתתפא:רתומספרשםויושבקטנהסוכה
 ,ולאולאוהריח,חוש , mמעשיסיפוריכתיבת<סדו
 • .) 14.5.1937ייבייחארץתחילהנדפסרצז-רצח.יעמ

ב'מערכה

ראשונהתמונה
 .נכנס)הסופר .להיתה(אצל

 .הנמאתברוכה :הסופר

 .הבאברוךתהילה:

 .מלכיםכבתדרהאתהריהסופר:
ואני,הן,מלכיםבנותישראלבנותכלתהילה:
 .שבאתעשיתיפה .אניישראלבת Iחילאלתהילה
לדבראלא ,בלבדלראותךולא .לראותךביקשתי

 ?טובהלילעשותאתהמוכןאפשר .עמך

 .המלכותחציעד :הסופר
צריךבוראי ?זמנךאתמקפחתאיניכלום :תהילה

שהיינוהעתיםנשתנו .פרנסתךלשםזמנךאתאתה
מתוךיתרהשעהלהוציאושמחנובזמןמשובעים

 .ורציםממהריםהכל ,בהוליםהכלעכשיושיחה.
לקראתירוצו-יזכושאם 'לרוץעצמםמרגילים
כשתנחהתי.ינעשפטפטנית ,בניאתהרואה .המשיח

 .יתריםדבריםמלדברשהזהירניזקןאות-ושלתורתו
אצלי.לבואשהטרחתיךתמהשאתהודאי

 ... !אנישמח ... !אדרבא :הסופר

שמחהאני .שמחהאניאף ,שמחאתהאםתהילה:

על Iאתה .טובהלילעשותשמוכןאדםשמצאתי
 ?שמחאתהמהשום

 .קלקלתו)בנתפסכאילונבון,(הסופר

היוםשקוראיםמהעט,בעלשאתהשמעתיתהילה:
אגרתלשםעטךאתלישתשאילאפשר"סופר".

אם ,אחתאגרתלכתובביקשתישניםכמה ?קטנה
 .אגרתהליכתוב Iמוכןאתהבאמת
 ).נובעעטמכיסומוציא(הסופר

כאותם ,עמךעטךאתאתהמטלטלתהילה:
הכף Iתבשיללהםיזדמןשאם ,_כףעמהםשנושאים

 .בידיהםמוכנה

המשחית)(המלאךטפרסרןועידיתמאירסרן)(ארדהתהילה

אצליהואשנהמשבעיםלמעלהטוב.נירעושים
 .ממךמבקשתאניאחתעודחדש.כמוהואועדיין

סיימתילא !בניליאוי .תהיליםשלבאותיותכתוב
 ...היוםאתהיום

לשמוח.עליךוהרי"אוי"אומרתאתהסופר:
 ?לשמוח :תהילה

עליוםלךלהוסיףכדיעכברךהשמיםמן :הסופר
 ... !ימייך

הייתימשיח,יבואשמחרידעתיאילותהילה:
כשאניאבל .הזהבעולםיוםעודלהתגוררשמחה
מה-באואינושוההצדקנוומשיחימיםמוסיפה

שנותי,עלקובלתשאניושלוםחס .שמחתיומהחיי
ליאף .להחיותניהואברוךהקדושללויפהאם

יהאאימתיעדעצמי,אתשואלתשאניאלאיפה.
צעירות .הזהבעולםעצמומטלטלזהעצמותצרור
אתשוחקתואניהזיתיםבהרגופןלהשכיןזכוממני
לבואיותריפהלאוכי .עצמןשישחקועדרגלי

תהיליםוספר"תהילה"
הראוימןתהילהשלהייצוגיתמהותהשבחיפושדומה

ניתןראשית .נקודת-מוצאתהיליםספראתלעשות
רקלאמתבטאתהתנייכילספרהזיקהכילהראות

היאאלא Iשבוהראשיתהדמותובשםהסיפורבשם
מתוןהמתגלההאמנותעולםלתשתיתהופכת

רקמצויאינולתהיליםהיחס .זודמותשלהתנהגותה
שנראהמהגםקושרהואתחילה,שלבמעשיהכפרט
להםישהסיפוררובדיכל .הימנולמרוחקבזמןקרוב

העגנוניתהצירוףשיטת .הקדוםבמקוראחיזה

לתהיליםמתחברתתהילה .זהבסיפורגםמתגלית
 .הרוחניותבעמדותיההיומיומית,בהתנהגותהבשמח,

ייחסדייביוהיחסמהות ,הגלויהההצטרפותכאן
לבסיסכתוספתמתייצבתתהילים,ספרברוחייליידין

 • .הסיפורשלהעלילתי

ברזלהלל
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טפרסרן)(עיריתהמשחיתוהמלאךשזר)(איילתתהילהכת

אתולהחזירשלמיםהאיבריםכשכלהעליוןלעולם
שצריכיםאומדתאיני !שלםכשהואהפקדון
מכלהמיטה,לנושאיהואשטורחבשד,להרבות
מדבריםאנישובלמת.יפיםשלמיםאיבריםמקום,
יותרמילה,פחות :חילוקאיןכבדאבל .דברים
לבעליו.הפקדוןאתלהחזיראנימוכנתכבדמילה.
וכתוב.הנוצהאתבניטול

 ).במחשבותשוקעת(תהילה

 ?התחלת :תהילה

 .אכתובמהליאמדתלאעדיין :הסופר
פותחים .בעצמךיודעאתההדבריםתחילת :תהילה
 .יתברך"השם"בעזרתוכותביםמקוםשלבשבחו
בודקת.)תהילה .כותב(הסופר

מהועכשיו(מהרהרת) ...יאהיאה' :תהילה

תיבנהירושליםהקודש"עירכתוב ... ?תכתוב
 ...אמן"בימינובמהרהותכונן
 ).כותב(הסופר

פרשתואתהיום.אתכתובבני,עכשיותהילה:

השנה.ואת .השבוע

 ).מאודמתוחה .במחשבותשוקעתתהילהכותב.(הסופר
"למדוכתובידךאתהנףבני'עכשיו :תהילה
 .יצאההיאדהדאיבי ?כתבתכותב)(הסופרדגולה"
מקום,מכל' .נאהשאינהלומדאי-אפשר(בודקת)

להסמוךבני,עכשיו ...דגלהאתלדומםהיהכדאי
"וו" ."וו"ואחריה"בית"כתובה"כף"ואחדי"כף"

יצאההיאךהדאיבי"דלת".באהועכשיו .אמדתי
זההואראוינאה.נאה,(בודקת)"לכבוד".תיבת

כתובועכשיונאה.לכבודלשמונכתבתשהאגדת
מהירהידך ! ?כתבתכבד ,מההמפורסם"."הרבני

כבדמחשבותיאתמכנסתשאניעד .ממחשבותי

אתאלוקיםלויאיראביך' .הכתבעלאותןהעלית
(צוחקת) ...לבטלהלימודשכדעליךהוציאלאעדנו,
המכתבכתיבתאתנדחה .אניעייפה .בנילימחול
 ?לבואבידךישמתי .אחדליום

מחד?הסופר:

יוםאיזה ?מחרלבראאתהרוצה ?מחר :תהילה
ראשערב .חודשראשערב(בודקת)מחד?הוא

מחד.יהיהמחד,אםרבכן, .דברלאותויפהחודש
חפציאתלהשליםהשםחפץאם(מתעצבת)

יום.עודעמידוחייאריך

שניתתמונה
 .למחרת)-תהילה(אצל

סבורהשבאת.עשיתיפההנכנס)(לסופר :תהילה

לעסקי.לילךורציתישכחת,שמאהייתי
אחד-אבואואנילכי'לילך'צריכהאתאם :הסופר

 .כך

אניקדישאהחברהעםהחוזהאתלאשדתהילה:
ואחד-כךונכתובשבשבאת,מאחדאבלצריכה.

החוזה.בשבילאלך
הסופר .והניירהנוצההדיו,קסתאתמביאה(תהילה

 ).וממתיונוצהטובל
 .מוכנתאניאף ?אתהמוכןתהילה:

 ).מהורהרתתהילה .בדיונוצהאתוטובלחוזר(הסופר

הרבניב"כבודסיימנו ... ?סיימנובמה :תהילה

שמו.אתכתובעכשיו " ...המופלג
ממתין.) .הנוצהאתוטובלחוזר(הסופר

 ?כתבת ...שמושרגא :(בלחש) :תהילה

כתבתי.הסופר:

 .בכתבומביטהמכסאהקמהכמנמנמת.עיניה(מקמצת

 ...שמושרגא ...שמושרגא :ולוחשת)חוזרת
 .ארוכות)שותקתלשבת.חוזרת(תהילה

(שותקת.תכתוב.מהבקירובלךאגידתהילה:
כלתחילהלספרצריכהשאניאנידואה .מוטרדת)
ויודעהדבריםעלעומדאתהכךשמתוךהמאורע,

לפנישאירעמאורעהוא.ישןמאורעלכתוב.מה
שנה.ותשעיםשניםשלושלפנישנים.הרבה

מגביהה .עליוראשהסומכתמקלה'אתנוטלת(תהילה

מתחלפתשלוותה .הסופרלמראהומשתוממתראשה

ונוטלתוחוזרתמגיחתו. .במקלהמגששת .וצערברוגז

למחותמצחהעלידהמעבירה .עליועצמהוסומכת

 ).קמטיה

אתעליךאקלהדבר,כלאספראם :תהילה
אספראנישמו.שרגאכתבת.הדישמואת .הכתיבה

אם .הסופר)את(בוחנתדבר.מתוךדברתביןואתה

לך.אספרשומע,אתה
 .ספדי :(בלחש) :הסופר

שלישיתתמונה
תהילה.)(אצל

לילה .הייתישנהאחת-עשרהכבתובכן,תהילה:
השלוםעליואבאבאערביתתפילתאחדאחד,

מקרובינו.כמהועמולבית-הכנסת
תהילה .הילדהתהילהשלראשהמעלמתלחשים(כולם

 ).במתרחשצופהאחורה,נסוגההזקנה

 ... !תהילה ... !תילי ... !תילי :תהילה~ם

בבגדיומלבישתההילדהתהילהפניאתרוחצתם }t(ה

 ).שבת

 ... !מכוערתלאתינוקת :שרגאאבי

 ).בצחוקפורץשרגא(אבי
 ).מרגיעה ,הילדהתהילהלחיעל(מחליק :תהילהאבי

דיברחתנךשלאביו ?עמךדיברמיאתיודעת
נתאדשתהזההלילהבתי,לךטובמזל ... !עמך
 ... !כלהאתוהדי

 ... !טובמזלכלה' !כלהטובמזל !טובמזל :כלום

תהמחבקמהחדר'משכתהתהילהשל(אמא

 .).ומנשקתה

את,שרגאשלארוסתוואילךמכאןתהילה:~ם
החתןשיגיעביוםשנה,בעודהשם,ירצהואם

 ...חופהלכםנעשהתפילין,להנחת
משחקיםכשהיינושרגא,אתהכרתיאניתהילה:

 .גמראלומדוהתחילשהגדילעדבמחבואים.
שבת.בכלאותודואההייתימשנתאדשנו

אבילפניבר-המצרהשלהשבועפרשתעלחוזר(שרגא

לשרגאלתתתהילהאתשולחםתהילה }Ot .תהילה

 ).א-גוזים

החתונה.צרכיאתמכיניםהתחילובינתיים :תהילה
ואניטליתלוקנהואביתפילין'לוכתבאביו

מישבת.שללטליתותיקלתפיליןתיקלותפרתי
שבת ...זוכרתאיניותפילין,לטליתשקלועשה
שקבעוהוהיוםאותולפנישבועותכארבע ,אחד

אבא.אצלשרגאבאלאהחופה,אתבולעשות
היכןבבית-המדרש)מברר(דואג. :תהילהאבי

 ... ! ?שרגא

 .נסעתלמיד:

 ?נסעלהיכן :תהילהאבי
 .נסעהחסידיםשלאחדרבןאצל(בסוד)תלמיד:

קולותבשלושהעגנון
העולםעלהיוצרשלגעגועיוקולאתאנחנומרגישים

אשרזו- .חוקיהעלבורשאיןעובדהוקביעתהזה
שלב"שדים"כזובפשטותאותהאומרקירילוב

אבל .הייתי"לאבשמים"אני :דוסטוייבסקי
להיכנסלוניתןלאעל-כיתגוקוראדוסטוייבסקי

שעגנוןבשעההזה,והמאושרהתמיםהעולםבשער
גםול,הזההעולםאתלראותהזכותעלומודהמתפייס
בראשיתפרשהאותההיאסמליתכמעט .מרחוק
לומשמשתוהחינניתהחכמההיפה,שהזקנההסיפור,

נהיריםלההעתיקה.העירבסימטאותמורת-דרך
ושוקע.נפלאעולםאותושלהשבילים

לחזותאומצילולחרודעדייוהיכולוהסופר-האדם,
הואחייבבואשרעולםסביבו,אחרעולםאבלבזיוו?
יומוחייאתשלו,החוליןחייאתיוםיוםלחיות

הזה?&העולםעליהאמהערב,ועדמבוקרוטרדותיו

גדלוברגלאה
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 .ותפיליןטליתלהנחתמפיולהתברךאביולקחו
שלנשמתושפרחהכמעטשמועהמאותה :תהילה
הואשרגאשלשאביויודעאבאהיהשלאאבא.

היושעדייןחסידותו'מסתירשהיההכת,מאנשי

היה.לרודפיםראשואבאונרדפים,בזוייםהחסידים
מכללושלוםחסיצאוכאילובעיניוהחסידיםשהיו

ישראל.
 .התנאיםאתאבאקרעההבדלהאחדי
 ).iידרךמןחוזריםואביו(שרגא

,, 
~--~ 

תהילהההצגהמתוך

אתלכםאמחוללאלעולם(מתפרץ)שרגא:
 ! ! !העלבון

משרגאמחילהלבקשאבאחשולא :תהילה
לבקשצריכיםשידוך,מבטליםאםתהילה:~ם

 ... !שרגאאתפייס(מתחננת) ...מהנעלבמחילה

"הכת"מן ...תתייראיאל(מלגלג)תהילה:אבי
 ...הוא

עדאבא'בעיניהחסידיםהיובזוייםכל-כך :תהילה
היההכל ..בוזהיריםשהבלברבדהשגיחשלא
אבאקראחתן.אלאחסדהיהלאלחופה.מוכן

מהלחופה.עמוונכנסתיאחדחתןליומצאולשדכן
אנשיעלגזרשאבאיודעת.אינילשרגאשאירע
ימיםאחדשרגא.שלשמואתיזכירושלאהבית

דירתםעקדואביוביתמשפחתוכלשהואשמעתי
אחרת.לעיר

בבןנפקדתילנישואישניםשלושלאחד :תהילה
ולאחד .בןליונולדחזרשניםשתיולאחד .זכר
כשודהנהגוהשניםבבת.נפקדתישניםשתי

ואניוהצליחוגדלוהילדיםבשפי.חיתהוהפרנסה
אתשכחתי .ושמחיםדואיםהשלוםעליוובעלי
שטר-מחילה.ממנוקיבלתישלאושכחתישרגא
פטירתוקודם .הבאהעולםלחיינפטרוואבאאמא
עליוולבעליליעסקיואתלברכהזכדונואבאציווה

ביתנואתוניהלנו ..טוביםהיוהעסקים .השלום
ככריתומודהלככיכרטוביםמלמדיםהחזקנו .בכבוד

אתמרחקיםיראי-השםהיוהימיםשבאותםלביתנו'
 .לאפיקורסיםמוחזקיםשהיוהיהודייםהמודים
 .אחדיםממקומותמביאבעליהיההמלמדיםאותם
בשבת.שולחננועלסועדיםהיובגפם,שבאומאחד
עתיםלקבועהספיקלאעסקיושמרובבעלי,

שומעשהיהמשוםשכזהבאורחשמחהיהלתודה,
 .תודהדבריממנו
יראת-הרבהכל-כךנוטליםמהיכן :תהילהבעל

שמים?

כפליויקבלשיחיה,רבנואצלמעלתויסעהמלמד:
כפליים.
שללעירובעליהזדמןימיםכמהלאחדתהילה:

חדשיםמנהגיםעמווהביאהמלמדשלרבו
מנהגיםשהםוידעתיאבא,אצלדאיתילאשכמותם
אבא,מעיניך'עפריגלהמי(צוחקת)חסידיים.
חתכךוהדיחסידותו,בשבילשרגאאתשדיחקת
שרגא.מעשהעושהשרגא,שלבמקומולישכתת
למהיודעתאיניעוון'כפרתלשםהדברבאלאאם
בא.הואמה

רביעיתתמונה
 ).תהילה(אצל

בך-הבכורבנכושכעשהקודםאחת,שכה :תהילה

רחמנא-הדברמןחלווהרבהלעולםד~ד.בא ,מצרה
בנופגעהחולה.שםהיהשלאבית-ה~הלא .ליצלן

השםעליוריחםלסוף .הבכורבכנווחלההמחלה
ממחלתו,שעמדאחדרבים.לימיםלאאבליתברך
עדרך".ה"שולחןמתוךתפיליןהלכותלומדהתחיל

 .תודתואתקיפחהלאשחסידותוושמחהדואהואני
אדםשםומצא .לבית-המדרשבננוהשכיםאחדיום

אבלמת,היהלאמתאותו .כמתתכריכיםלבוש
 .משוכיםמעשיםעושהשהיהליצלן,רחמנאמטרוף
החזידוהובקושי .ממנוכשמתווכשמטההילדכבעת
היהואילךמכאןארוכים.לחייםולאלחיים, .לחיים
הספיקלא .כעילהתפילתעםנשמהכנדוהולךדועך
 .ומתכשמתושהוציאעדתפיליןלהניח
בכי :והדהדתיישבתיהאבלימיבשבעה :תהילה

קודםיוםשלושיםההבדלה,אחדבמוצאי-שבתמת
ההבדלה,אחדשבתובמוצאי .התפיליןהנחת

שרגאעםלהיכנסשעמדתיקודםיוםשלושים
אלאזהאיןואפילוהתנאים.אתאבאקרעלחופה,
 ...בזהלהדהדישהדימקדה,
ולאהגיעלמצוות.אחיוהגיעשניםשתילאחד
עידנושלליעדהחבריועםוהלךמעשההגיע.
הניחםביעד,שהםעםהשבועות.לחגענפיםלהביא
 .חזרלאושוב .תפיליואתלדאותהסופדאצלוהלך

שללהקהשדאוחטפוהו,שצועניתהיינוסבורים
גופואתמצאוימיםאחדבעיר.עובדתצוענים

וידענוהיעד,שאצלהגדולההביצהאצלמושלך
 .הביצהלתוךונפלבדדךהילדשתעה

נשתיירמה-לבעליאמדתימאבלנומשעמדנו
לאאם .קטנהתינוקתאלאלכונשתיירלאלנו,

אחיה.שלכסופםסופהמשרגא,מחילהנבקש
שאחד .כלוםשרגאעלשמענולאהשניםאותןכל

מעידנו,להםהלכואביוביתמשפחתוכלוהוא
הם.היכןידענוולאכשתנחו

רבואצלאסע .חסידהואשרגא :תהילהבעל
שרגא.היכןואשמע

למקומוהגיעלארבי.אותואצלבעלינסעתהילה:
וביותואתביניהםהבניםוחילקוהרבישמתעד

מבןבעליחיזראחרת.לעירמהםאחדכלוהלך
יודעים.היוולא-שרגאעלושאללבן

החמיץ ... ?שואלאתהשרגאעל(נזכר)זקן:חסיד
יודעאיני ?הואהיכן .מתנגדוכעשהשרגא

חמישיתתמונה
 ).תהילה(אצל

כככסתיקברועלמצבהשהעמדתיאחד :תהילה
יבעסקיומסייעתוהייתיבעליבחייכבד .לעסקים

יתברךוהשםכוחיבכללעסקיםכככסתישמתכיוון
"אשה :אומדיםהבדיותשהיועדכוחיהכפיל

במקוםחכמהליניתכהלוהיהטוב ...כגבורתה"
שללדעתןכזקקואינוארוכידעותאלאלאגבורה,
מהכל :בלביחשבתי .טובמהלולומדבדיותיו
וארבההוןארבהלבתי,אניעמלהעמלה,שאני

לאוהולכים,מתרביםשהיוהעסקים,מדובטובתה.
ואףטובים,וימיםמשבתותחוץלביתי,פנויההייתי
לקבלתהיוםוחצילבית-הכנסתהיוםחציהם,

כביטויתחילהשלמותח
הגואלביאתעדגניזהל

סמויהרשתטוויםלגאולהוהציפייההמשיחמוטיב
עלוהעמידההללו'המוטיביםאחרהמעקב .בסיפון

 ...מרבדיואחדלהבנתתורמיםתפקידם,
כמיהתהעולהתהילהשלובדבריהבהתנהגותה ...

 .להיעלםזמנהשהגיעחשההיאחמות.שללבואו
אתמכחישההיא .רצוניהואהחייםחמשךעלוויתורה
שלמימדלהלהעניקהמנסהגחש"אסופרשלהנחתו
 ...מהמותשחרורושלנצחיות

טוענתירושלים,שלבשמההמדברתתהילה ...
אחריותה .ההכרחבשאלתהכרוךבכליתרלאחריות

והיפוכהמישראל,אדםכלבלבהלחקוקירושליםשל
החכםשלבעיוורונוהמתבטאההכרה,שלחסרונה-

מעילהשלביטויהואזהעיוורון .המספרשלועיוורונו
 • . ..ישראללכלהציפייהבתפקי,ד

יייסהלל

היהדותשלהנשגבהיופי
עגנוןאצל
המאופק,דיבורהלמופת,סדריה ,תהילהשלנקיונה

הםאלהכל-העילאיתעליזותהמידותיה,זריזותה,
היאתהילה :חיצוניגופנייופיגםשהואיופיתסימני
היופישלהתגלמותושהיאאשהנעלה,ריאליתדמות

גםהיאאבלהיא,היא .מסורתישליופיה .האידאלי
בזקנתה.גנוזהיופישכלישראל,לכנסתסמל ,סמל
 .לראותושמסוגללמיבהווה,גםמקריןיופיתאולם

תפיסתעללהסיקאפשרתהילהשלהמיוחדמיופיה
יופיעםעניוכאןלנואין .עגנוןאצלהיהודותשליופית
תהילהשליופיתהוארחו,קשמאידךכשםבלבד'גופני

שב-השלמות .גרידאספיריטואלי-מופשטמלהיות
נתפצלובטרםשמלפנים,מעיינותיהעלמעידהדמותה

 • . ..החייםערכיוהתפוררו

קורצויילברוך

ששכרתילי,צריכהבתיחיתהלאלכאודה, .אורחים
כונסתואנילימודיהעלשוקדתוחיתהמודותלה

העולםאומותואפילובתי.בגללהרבהשבחים
 ,עלגיםבלשוןמדבריםשאנועלינושמלגלגים
כטוביםכלשוכםשמרבדתבתיאתהיומשבחים
בהמתייקרותהנכריותהמודותהיווביותר .שבהם

מצאווהםלשדכניםקראתי .לבתיהןאותהומזמנות
 .לרבנותומוסמךבתודהמופלגחתןלה

דעהדוחשכככסה .לחופהלהוליכםזכיתילאאבל
 .דעתהונטרפהבבתי

בכיממךמבקשתאנימהיועכשיו

הצדותכלעללומחלתישאנילשרגאכתוב
צדיךהואשאףלווכתובעל-ידו,לישנתגלגלו

 .דיילקיתישכבדילילמחול
אתאביךשקרעמיוםיממךבבקשה :הסופר

כלוםשכה.מתשעיםלמעלהיצאוכבדהתנאים
כלוםהוא,חיואם ... ?חישרגאשעדייןאתסבורה
 ?מקומולךנתגלה
 .חיאינושרגא :תהילה
מת.שרגא

שנתיודעתאנימהיכן .נפטרשנהשלושיםלפכי
להתפללהלכתיבאדרב-ז'שנהאותה ?פטירתו
הזכרתבשעתההפטרה,קריאתאחדימנחה.

אחדישרגא.אתשמזכיריםשמעתיהנשמות,

מישהזכרת,זהשרגא :השמשאתשאלתיהתפילה
צידונייקרובופלוניבןפלוני :ליאמד ?הוא

מהושמעתיקרוב.אותואצלהלכתי .להזכירו
ששמעתי.

לשלוחמבקשתאתהיאךמת,שרגאאם :הסופר
מכתב?לו

נטרפהשניםשמדובאתהסבור(צוחקת) :תהילה

שימסורהדוארעלסומכתשהיאהזקנה,שלדעתה
 ?מתלאדםהמכתבאת

 ...תעשי?מהכן,אםהסופר:
המכתבאתאטול :תהילה
בכדיאותוואשים

הגד.אתואחתוםכחותם,חומדואטול
-המכתבעםהכדאתעמיואקח

 ?המכתבעםהכדאתתטלילהיכן :הסופר
אתאטוללקברי ?הכדאתאטוללהיכן :תהילה

אתמכידיךהעליון,בעולםשם,המכתב.עםהכד
שלשלוחיוהםונאמנים .הואהיכןויודעיםשרגא

לידו.המכתבאתשיגיעוהקדוש-ברוך-הוא
לכתוביכולאתהלךבדודהעניןשכלעכשיו,
 .מעצמך
 ).מהורהרתתהילה .וממתיןמסייםכותב,(הסופר

- ?סיימתכבד :תהילה
 ).מפסיקתותהילהלקרוא.מתכונן(הסופר

בכי,עכשיולדעתי.נתכוונתטוב.בכי,טובתהילה:
המכתבעלשמיאתואחתוםהנוצהאתליתן

אתלאשדאלךכךאחדבכד,המכתבאתואשים
 .החוזה

 ).להמגיששהסופרבנוצהחותמת(תהילה

 .ממכיטרחתךחשכתשלאבכיתהיהברוך :תהילה
 .ריחךאטלאואילך'מכאן
 .יוצאהסופר

 .תהילהמות

 •סוף
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שחקנים

דמויותמחפשים
חזרותמיומןפרקים

בר-יעקבשי

 .הדמותהעלאתבבעייתראשוןדיון- 3.10
שלשונותברמותחיותהדמויותרובשלנובהצגה
שהסיטואציהעל-אףלכן .פכטסיהאוחלוםזיכרון,
יותרהרבההיאהרימוגדרתלכאורההיאשלהן

מצביםאין .רגילבמחזהמאשרמורכבת
מצביםשלזכרוכותאלאריאליסטיים,
שבהםהעיקרייםהגורמיםשאחדריאליסטיים

 .המפעילההדמות :קרי ,הזוכרתהדמותהיא
הדמויותבוהאופןאתלהביןכדי- 8.10

מסוףדווקאחזרותמתחיליםאנומופעלות,
אתבזכרוכותיהמעלהתהילהכאשרהמחזה,
אל"מוזמנותייהנחלמותוהדמויות ,חייהסיפור
תהילה,אםתהילה,אביכמודמויות .הבמה
מתהליךהשראתןאתמקבלות ,הילדהתהילה
שלהפתיחהנקודתגםזוהי .הזקנהשלהזיכרון
אחרותלדמויותהמתגלגלותהאלההדמויות
התמוכות,אתמבצעיםהשחקנים .ההצגהבהמשך

מיכל .ביותרהריאליסטיתבצורהיכולתם,על-פי
דמיוניתלילדהלספרשלה'המשימהעםסתבכת rנ

לעשותמהמחפשאברהם .הקרובהחתונתהעל
שרגא,אביחכוך, .לדבראמורשהואבזמןידיועם

גםהאבות .הקטנהלילדהפרצופיםלעשותמתחיל
 .ברוריםלאלחשושיםמיניבכלביניהםמתעסקים

 .הבהרהבשיחתהחזרהאתפותחיוסי- 9.10

דמות-יחסייצירתשלהמקובלתהעבודה"צורת
ברי-הגנה.צריםגבולותשלמצביוצרתסיטואציה,

 .אותםלפרוץדרכיםמחפשיםבעבודתנואנו
שהואהיצירה","רגעשלבבעיהנתקלנואתמול

אתלהביוכדי .ייהדרמאטיתשיא-היחידה
 :הבהרותמספרלתתעלינוהמושגים
חוזריםהאבותשכי-הדרמאטיתיי"היחידה

הקבצןלדמותהכנהרישום ;צדיקעפרה

חזרהבשעתמאידסוןואודהיזדעאלייוסיהבמאי

חזרהבשעתשזדואיילתמאידסרןארדה 'רד~אלמהיהודוהשחקניםאלייזרעיוסי
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עומדתהיאכיהקטנהלתהילהלספרהביתה
 :תורכבהיחידה .להינשא

הגלםמחומרא.
 .שלההאמפיריהמצב ,הסיטואציהשלהמציאות
ההתנהגותפרטישליסודיאיסוףדרושלשם-כן
 ...במציאותייהיהשזהייכפי ,והאופי

ומוקדהמבטנקדותהמציואת,רמתבחירתב.

הפעלוה
המביטה(הדמיונית)בילדהנמצאהמוקד

שלעיניהדרךהסיטואציהתיאור .במבוגרים
רואהשהיאהתמונהשלחלקאותורק .הילדה
תיאורבשוליים.נמצאהשארכלבייפוקוסיי,נמצא
אותיוחיבקהאמאנכנסה"בהתחלה :הילדה
דודאיזהעודעםאבאנכנסזהואחריובכתה,

'תינוקת :ואמראליהתכופףוהדודהכרתישלא
 " ...צחקוכולםואזמכרעדת.ילא
"היחידהשלוהסיוםההתחלהנקדותאיתורג.

הדראמטית"

בזיכרוןהדמותהעלאתקצבבירורוכמו-כן
באחת.אובהדרגתיותעמה,וההזדהות

כזיכרוןהדמותהעלאת
נמצאהילדהתהילהאתהמשחקתאיילתלגבי

השחקניתהיזכרותשלארוןתהליךדרךהפתרון
בעצםשהוא(זיכרוןהקטנההילדהשלבריקוד
(והדמותהריקוד .הזקנה)תהילהשלזיכרון

 ,התמונהבהתחלתמתחילבתוכו)לעדהלכודה
 ; " ...הייתישנה 11כבת"ובכן,אומרתכשתהילה

משארהבמהבצדמופרדתתישארהרוקדתהילדה
שבת-דמותהבזמן ,הזוהתמונהשלההתרחשות
ההוריםשלתשומת-הלבמוקדתהיההדמיונית

יוצאתפעמייםרקהבמה.במרכזהמאושרים

לפגושכדיפעם ;שלההריקודבועתמתוןהילדה
 .האירוסיןביטולעללשמועכדיופעםשרגאאת

שלוהמקצבהמוסיקהגםמשמשיםזהבמקרה
שלהיייחידהייתיבנהבתוכהכמסגרתהריקוד
מןהיציאהברגעירק .הרוקדתייהילדהייזכרון
והדמותהשחקניתהבמה,מרכזאלהריקוד
מוגשתהדמותהזמןבשארמלא.באופןמזוהות

כזיכרוןוטשטושבהירותשלשונותברמותלנו
 .אושרשלבודדרגעבתוךשבוי

כתהליךהתהליךאתלאיילתמתאריוסי- 28.10
והולכתקמההשחקניתבתחילתו .מדיוםשל

שניתן.כמהעדריקהאןקשובהלמקומה,
המנוגניםהוואלס(צליליהקלרינטשלהמוסיקה

ומרימהדרכהלנשובמתחילההאם)דמותידיעל
תהליךאלפנימהנשאבתהיאומכאןהידאתלה

הקצבלאטולאטהגוףאתמושכתהידההיזכרות.
האושראתייצורהריקודבתוךהדמותשל

עלליצורמנסיםשאנוהרגשיהרגעשהוא ,הפנימי
לעינינומתגליתהריקודשלהשיאברגע .הבמה
 .היצירהיייירגעזהו .בשלמותההקטנההילדה

נעשההריקוד ,התהליךאתמתרגלתכשאיילת
הגוףשלההתארגנות .הרמונייותרהרבהפתאום
ייפוזהייהמכינהבובהאורקדניתשלכנ;ןאיננה
פנימיתזרימהאיזושהימתוךיוצאתאלא

הזמןרובנשאריםהפנים .הריקודבכלששולטת
הזמןרובבעצםוהםמרוכזים,אןפסיביים,

שלהמבויישהחיוךכשמופיעאיילת.שלהפנים
 ...מחשמלרגעבאמתזהוהריקודבשיאהילדה
 .חתנהלקראתלצאתמוכנההיאעכשיו

ניגוןדרךהדמותהעלאת
בשיאהיצירה"יירגעלמימושאחרתצורה

 ,מוסיקהבעזרתהפעם ;הדרמאטיתיייחידההיי
הצדאתפתורכדיחזרה,אותהבהמשךנוסתה

 .לרקודמתחילההילדהשבההתמונהשלהאחר
ההוריםלהיכנסאמוריםהקטנההבמהמרכזדרך
עתידהשהיאלהולהודיעתהילהאתלברךכדי

ריאליסטיתתמונהלכאורהלשרגא.להינשא
זכרוןשלמתומצתת"יחידתיילמעשה, ...קטנה

שכאןאלא ...הזקנהתהילהידיעלשמופעלת
משבועיותרלאחרשונה.הדמותהעלאתתהליך

התמונהשלארגונהסביבהתחבטויותשל
לביןביניהם ,הוריםביו(יחסיםהזוהקטנטונת

ונוי),הדמיוניתהילדהעםלשוחחאידשרגא,אבי
 ...התמונהאתמארגנתרגעשתוךהצעהיוסימציע
לאם :כלי-נגינהמההוריםאחדלכלנותןהוא

-שרגאולאביאוןאקורדי-לאב ,קלרינט-
השחקניםבכינור).תוחלףיותר(שמאוחרגיטרה
שבהםברגעיםורקבכליםנגינהכדיתוךנכנסים

~ 

הקבצןלדמותהכנהרישום ;צדיקעפרה

תשמ"הר!כרטראר

זמני)(שםבירושלים"עמונים כ!"
מתח.שלאלמניטםבעלפירטימחזה
יעקבךדדיו,המש ..שלהטדגאימותרפשות-ענייונ
סיש,:ניורתהתמוחרתמהדמיוות /רה-האןשיראל

באץד-ךשראל.היישובואשיתלשבמחלקות
 .רלרמןןד--ובימיוכתיבה
 • 196Sפבדראדסוףלקהאתתעלהההגצה

 "אנסקי.שלמחזהוי nעפ"הויבוק"
 .יזעדאלייוסי-ובימיועיבדו

מאמצעהחל,,שדא;,פסטיבלגדתבמסתעלהההגצה
 . 198S ·מאי,

 •בנעןר ""'ששלהעודיסיפורועפ"ירעיכם""עייי
 .דזעיקב-ובימיועיבדו

הנוכחית.הערנהסוףלקראתתעלהההגצה
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מפסיקיםהםלילדהישירותלהתייחסצריכיםהם
מבטאתבכליםהנגינה .הכלימאחורי"להתחבא"

הםשאיןההוריםשלושמחתםהתרגשותםאת
המשפטיםגםבמילים.לתהילהלהעביריכולים

להרבההופכיםהמוסיקהמשפטיביןהמדוברים
המשפטיםבאשרוחדיםספציפייםיותר

מצב-הרוחאתלשחקןמגדיריםהמוסיקליים
ללאהסיטואציהאתליצוריכולהואומתוכו
 .נוספיםעזרים

"תהילה"להצגההכנהירשום ;צדיקעפרה

מנגינתאתיוצריםההוריםניגנואותםהקטעים

המתרחשאיילתשלהריקודנגזרשממנההוואלס
תחברהמוסיקהכך .הבמהבצדבמנותקבו-זמנית

לכללאותןותחברהנפרדותה"יחידות"שתיאת
האיכויותמבחינתגם .אחתזיכרוןתמונת

כי ,"קופצתייפתאוםהתמונההמשחקיות

שלהתנהגותעללעבודטורחיםאינםהשחקנים
פרצוףשלבמימיקהמתמקדיםאלא ,מלאהדמות
דרךהמגיעהזכרוןתחושתאתשמחזקדברוקול,
בפרצופיםהמביטההדמיוניתהילדהשלעיניה

הםמדבריםהםשבהםברגעיםרק .סביבה

מוסוויםהםהזמןשאר ;כדמויותוחדיםברורים

 .הנגינהכלימאחוריומטושטשים

ותלבושתאיפורדרךהדמותהעלאת
עלבעבודהנמצאדמותיצירתשלאחרסוג

רמותשתישלשילובנוצרכאןתהילה.שלדמותה
דמותזוהיאחדמצד .אחתדמותבעבודתמציאות

העוברתסופו,ועדהסיפורמתחילתריאליסטית
הדמותשלהרחקהכל .מלאפסיכולוגיתהליך
מצוקתהעםההכרחיתההזדהותאתתנתק

שלהקסם .רעיונילתרגילההצגהאתותהפוך
שלבפשטותפגיעהוכלשלהבפשטותהואהדמות'

הזה.הקסםאתתשבורההגשה

איננהתהילההמסגרת,סיפורעל-פי ,שנימצד
לסופר•יש"מתגלהדמותזוהי ;ריאליסטיתדמות

שלההחשיפה .סיפורלכתובכסירנותיובמהלך
 ,מלאהכדמותשלהההתגבשותגםהיאבפניו

ברובדצורךישלשם-כך .במחשבתותלת-מימדית
החיצוניתהכנתה :תהילהדמותעלעבודהשלשני
תהליכיאתיכלולזהרובדלדמות.השחקניתשל

עלשנעשיםהשחקניתשלוהאיפורההתלבשות
שלאיפורתהליךזהואחדמצד .הקהלבפניהבמה

האשה ,לתהילהעינינולנגדההופכתשחקנית
בולתהליךחיצוניביטויזהובמקביל ;הזקנה
כך .מצוקתהבמלואלסופרתהילהמתגלה

תקבולתלהמוצאתהחיצוניבמראהההזדקנות
 .עינינולנגדהמזדקנתהשחקניתשלבהתנהגותה

ידיעלהמוותלקבלתביטויגםהואהתהליך
נפרדתשתהילהלפני ,הסיוםברגערק .תהילה
מלאההתאמהיש ,סוףהאיןאלבריקודמעלינו

אתלתוכהאוספתוהדמותלפנימיות,חיצוניותבין
 ,הבמהפניעלאט-אטשנחשפונוכחותהרבדיכל

תפקידהלקראתשלההאיפורחדרגםששימשה
 •האמת.בעולם

(המשך)ליצניםשלוזמירותהזמןפגעי ... 36

חוזרתלתבניתוהטקסלטקסההופךפולחן .הבורגניהפולחן
גםלהמקנהברצףונשניתההולכתשחזרתהתבנית .במחזה
לעלילהומעברמעלשהואמסרהמעבירמרטיבשלמעמד
מתמעטתשחשיבותוהדראמה,שלאריסטוטלימרכיב(אותר

הסעודהמרטיבהואנוסףחזרתימרטיב .זאת)מעיןבהמחזה

בביתסעודהמתקיימתהמחזהבטבור .הגרוטסקית

עיצבממכר)יותראךהמחבר,(בעיקברתשהבמאיהמחותנים,

הכלעוסקיםזאתבתמרנה .קיצוניגרוטסקיעיצובארתה
ביןניצביםכשהםובלאי),בנוסח(כמעטוסביאהבאכילה

אתהמייצגות ,גרוטסקיים)חיתוכי-עץ(כעיןמריונטות

מערותביטויהןהגרוטסקיותהמריונטות .שהןכפיהדמויות

שלבעטייןהןמתחוללתהדראליזציה .הדמויותשלוקיצוני
בעטייהוהןהדמויותשלהגרוטסקיותהמסוגננותהתנועות

דמויותשלבדירקנרתיהםהללוהדמויותשלההשתקפותשל
 .העץ

קולייםםיבאמצע"מורחבת"במחזההירשלשלדמותו
המוזר,ה"מחרלל"דמותשלמפתיעהובהופעהרפנטרמימיים

(שהבמאיהמסךמאחוריההצגהמרביתלאורךהמוסתר
לקראתמודע),והבלתיהסתמישלבאמצעותולייצגביקש
החוצההמחוללפורץ ,מדעתויוצאכשהירשלהמחזהסוף

במחרל-העירועיםהגיבורשלהמטורפתנפשואתוחושף
הדודשללדמותוכנראה, ,קשורהמוזרהמחולל .שלו

גםשביקשמשוםעליו,נטרפהשדעתו .האם)(אחיהמטורף
מופיעהאח .הבורגניהקיוםלגבולותמעבראללהרוסכן

המוטיבאךיהמילוליבמישורפעמיםוכמהכמהתחילה
הבמאי .הדמותבאמצעותבימתיובשרעורקורם ,מתממש

שלדיסהרמונייםבקולותהדמותשלהופעתהאתהקדים
 ,הקלעיםמאחוריתחילהשנשמעהתרנגול,ובקולותמרסיקה

עצמו,הראשיהגיבורשלבקולרהבמהאלמגיעשהואעד
המטאפורהמתממשתהתרנגולבקריאתכתרנגול.הקורא
ניטלהש"תרנגרליותו"עצמו,והגיבורהבמהעלהקולית
 .שנחנקהגברותדיבוקאחוזממנו,

הבמאיהעלה .וטירוףחברתילחץהמבטאיםמרטיביםלצד
מינהויחסילבלומההירשלאהבת :לירייםמוטיביםגם

מאוד(וארוטיותמאודעדינותפנטרמימותשררת .רהירשל
אהובתואלהגיבורשלהליריליחסורמזהןאנינותן)בגלל
נעשתההאירוניתההארה .אשתולביןשביכרהמורכבוליחס

ואנשיהחנותמשרתי-"מספרים"קבוצתבאמצעות

בשעתהןרביםרגשותלשחרר""לבמאיאפשרהזרהקהילה.
אהובתו,תיבמנעול"כפות"עלהמאוהבהגיבורשלבכיר

מתפרץהראשיכשהגיבור ,הטירוףבשעתוהן ,נאכטבלומה
אינועצמווהריפויהטירוףתהליך .ובתנועהבזעקה ,במלה

הגיבור),שלהתרנגול(קריאתבזעקותכמובמליםמתבטא
ה"התאוששות"תהליךאתמתארתכשהזחילהבתנועות,

 ,הפסיכולוגי
 .במאישלהצגהחיתהשזומסתברכאןעדהנאמרמכל

"תקופתמסימניאחדאולי,היא,רומאניםשלההמחזה
מןיותרחשובהכוללכשהפירוש ,בתיאטררןהבמאים"
ה"מאזן"מופרודמות,דמותלכלהפסיכולוגיהפירוש
זהואין ;הבמאילטובתלשחקניםהבמאיביןהאמנותי
אישיותםאתלבטאהמבקשיםיבעלי-דמיוןשבמאיםמפתיע

יהודיתיאטרוןלקראת
ראשונייםמתארקווי

כגעגועיםהתיאטרון

המציאות,בעקבותהמרדף-עצמוהתיאטרון

לשלוטהנואלהנסיוןאולהדבירההנואשהנסיון
הוא-הגשמתהאשלייתאוהחיקויבדרךבה

בלתימציאותאלהגעגועים .לגעגועיםביטוי ,
נתפסת.בלתימושגת,

ככסירנותלאלפתחישהיהודיהתיאטרוןאת
אליה.כגעגועיםאםכימציאות,שללהגשמה

ההחמצהוחרדתהגעגועים

שרויהבוהתמידיהמצבהוא ;~השבירמצב

התיאטרלי,המתחאוהקיום,מתח .המערכת
והעולםהאדםתקרן-לתקרןהגעגועיםביוקיים

 .אליוהדרךאתהמלווהההחמצהחרדתלבין-
וחרדתלהשגהניתןהבלתילתקרןהגעגועים
לבולבהםאפשריתהבלתיהמשימהשלההחמצה

 .היהודיהתיאטרוןשל

יזרעלאייוסי

למחזרתמאשריותרלעיבודיםלעתיםנוטיםיבתיאטרון
 ,כולההתבניתעלחותמואתמטביעהבמאימוכנים.

להםעוזרשהבמאימכפייותרזותבניתמשרתיםוהשחקנים
כאןאכנסלא .ה"תפקיד"באמצעותאישיותםאתלבטא
השחקניםששנילינראהאךהשחקנים,עבודתלפרטי

(ליאהצירלואתבקר)(משההירשלאתששיחקוהראשיים
מפרששבאמצעותוהניגודים,זוגאתגםהמהוויםקניג),

הם .תפקידםואתהבמאיאתיפההכיכרהרומאן,אתהבמאי

המישורגבולותאתקיצוניתהגזמהללאבמישחקםפרצו
אתשאיבדובלאארכיטיפיותדמויותלשתיוהפכוהריאלי
אישיותםשמקרינה ,הבלתי-אמצעיתהאנושיתהעוצמה

המעבדיםשללפירושעצמםהתאימוהשחקניםהבימתית.
שאיןשבחזהר ,הישראלישבתיאטרוןליונראהוהבמאי,
עליו.לפסוח

פלקיורםאלה.מחזרתבשנינסתיימהלאעגנוןמחדתה
וניסהחזרועתהלמישור"העקרבב"והיהידוניסה-

להתמודדניסהעצמויזרעאלי .אמונים""שבועתאתלהמחיז
אתראיתיכאןשהזכרתיאלהמכל .שלשום""תמולעם

היהאולי. ,יאפשרכאןודווקאבלבד,למישור"העקוב"והיה
 .אפשרויותיההןרמהההמחזהשלמגבלותיההןמהלראות
הטקסטלטובתתמידאיננהלטקסטמדיגדולהנאמנות
לדמיוןמשלודמיוןנופךלהוסיףשמסוגלמירק .עצמו
ריאליסטיעיצוב .ממנוויוצאלפרדסנכנסעגנוןשלהנפלא

עיצוב ,פולקלורליצירתאותההופךהיצירהשלמדי
ריאליתפשטותאותהממנהנוטלקיצוניסוריאליסטי

 .הסימבולייםמעמקיהלמרותזויצירההמייחדת
קלדברואיןדקחבלעלכאןמהלכיםוהבמאיםהממחיזים

להפשטהפולקלוריסטיריאליזםביןלמעודמאשריותר
 .מהםלהדהדשישוכאריבדיס,כסקילהשהםסוריאליסטית

 ,אלה ""סלעיםמשנילאחדלפנותכביכול,"מזמין",עגנון
 .נאותותבמידותלהםויזדקקמשניהםידחקאמונתושומראך
משתיאחתשנקטואלההרילהבחיןיכולשאניכמהעד

כל .ביניהןלמזגשניסרמאלהפחותהצליחואלהגישרת
שנעשה(כפיעגנוןלסיפוריפשטניריאליסטיעיבוד

כגרןריאליסטייםסיפוריםגםיפה.עלהלאלטלוויזיה)
הריאלי-פסיכולוגיאפייםאתמאבדיםוגרושתו"הרופא"

בהם)לצפות(ארלקרואמאפשראינושהסגנוןמשרם
"הרופאדין .בלבדפסיכולוגיותריאליסטיותכיצירות

 .הריאלימןולמעלהריאלי-פשוט""סיפורכדיןוגרושתו"

יליתרוןחיסרוןשהפך ,פשוט"ל"סיפורשניתןרושיפה
סיפור"שלריאליתלהצגהכסירן .סמליפירושהוא-

שלריאליתשהצגהמשרםיחרוץלכישלוןנרעדהיהפשוט"
הכוללתמטא-לשרניים),ובגורמים(כלשרןמסוגננתיצירה
ובדרכיהחברה(בתיאורריאליסטייםמרכיביםגםספקללא

וניצןגורןייזרעאלי .להיכשלמוכרחההדמויות)שלהאיפיון
המוטיביותהמערכותאתוהטעימוהסגנוןאתהעצימו

 .(כיחידים)להןמעברשהואלמההדמויותאתההופכות
שעמדוהלא-מילוליותהסימוןמערכותלכלנזקקוזהלצורך

 .ומחול)תנועה ,תאורהמוסיקה,תפאורה,(במה,לרשותם
שרשרותשלמקומןאתתפסואלהוסימולסימוןמערכות
זאתבמשימההצליחווהמעבדיםהבמאי .מילוליותמרטיבים
אומנם.הוא,לררמאןשניתןהפירוש .מעוררת-כברדבצררה

וכמהכמהשלמודעתרדוקציהבוויש .למדיחד-צדדי
הקוטב-יםהניגודיםאך ;ופסיכולוגייםחברתייםהיבטים

 ,אוהבשללטירופוחנווניתשפירתביןלכיסופים,דינרישבין
דיוניסיפולחןלביןועגל-הבשרעגל-הזהבעבודתטקסיבין
 .כהלכההוצגו-הקדושהטירוףשל

ילהסמלהמובהקתדוגמאהיאפשוט""סיפורשלההמחזה
נשארשאינוריאליולעיצובהממשותעלמוותרתשאינה
 .הפולקלורבתחום
להעלותיעשוהללוהקטביםשביןהצירוףשרקילינראה
אינםהללוהקטביםשני :ועודזאת .לשמוראויעגנון

יצירתו .זהליוצרהאופיינייםהיחידיםהפנימייםהניגודים
אינההאירוניה .לתוםאירוניהביןגם ,כאמור ,מרחפת

לעתיםמאירוהתרםהסנטינמנטליאללהיגררלתוםמאפשרת
עםתתמודדשלאהמחזהכל .אירוניבאורהאירוניהאת

למעיןעגנוןאתלהפוךעשויהעגנוןשלביצירתוזרכפילות
פשטנייהודיירנסקולמעיןאראחדמצדליצלןרחמנאיפרץ
הואזהבנדרןדווקא(ואוליעגנוןשלנוחרכלאחר.מצד
ומןהאגדהשלהתרםמןברשישלכקט)דווקאקרוב

משמשיםהללוהגורמיםושניהמודרניתהאירוניה
לחזוראפשרקסםבמטהשרק ,מורכבתאמנותיתבעירברביה
הבמה.עלולהעמידה

שלהבאותההמחזותשכללקורתרקיכולזהמאמרכותב
-והמשמעותהמסרכפילותשלבמבחןתעמודנהעגנון
 ,לאירוניהתוםביןלסמלי,הממשיביןעומדזהיוצרשהרי
רק .כהלכהלהמחיזומסרגלהמבעכפילותאתשחשמיורק
בראויליצניכאותםיוכלוהיפוכודברכאןשיששמביןמי
שלזמירותולעשותםבחרוזיםהזמןפגעיכלאתלקבוע"

 • .ליצנות"
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הדדית-עזרה
ועושיםמאמינים

 .הדרךמראשיתכברבזהזהשלוביםהיווהגשמתוהחזון
בימיהביצותמייבשימאהליהשניה,העליהייeלהכביי~יםוסולליהחוצביםממחנות

בתקופתהחדשותוהין:כרנותהעריםברניייeלממטבחי-הפועליםהי~לישית,העליה

מהמעברותהחמישית,העליהין:לוהמלאכההתעשיהממפכ~ליהרביעית,העליה

ועדמאז-המדינהראייeיתשנדתשלהצעיריםהחקלאייםוהישוביםומחנות-העולים

היווהאלפיםההדדית;הינ,,זרהרעיוןאתאלפיםהגין:,יכזוהדרך,כללאורךימינו,

 ...לרבבות

-המעשהנמשךהיוםוגם ...
 .בקשייםהנתוןאחרלמפעלמסייע"כור''שלריווחי*כשמפעל

לבעלבכךומאפשריותרגבוהמס-חברמשלםגבוהההכנסהבעלכשחבר *
חולים".ב"קופתהבריאותשרותימלואאתלקבלנמוכההכנסה

צעיר.לקיבוץוהדרכהידעבאמצעים,עוזרותיקכי\!קיבוץ *
הודותעבודתו,ראשיתעםבסיסית,מפנסיהנהנהבארץחדשכייlעובד *

ותיק.עובדשללתשלומיו
מאפשרהארץבמרכזלצרכן""המשבירשלבחנותהקונהכשלקוח *

דומה.חנותשלמשרותיהלהבותובאילתנקרית-שמונהלתושב

במשבר.הנתוןבמושבלחברוערבמושבכשחבר *

אדם.-הואלעובדכשעובדר,יאהדדיתעזרה

-העובדיםלחברתשנה 60ז
 1העובדתהציונותלהגשמתהעולהבדרךשנה 60
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rר: 
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ספררםתגובות

אחרתדעה-דבר"''סוף
 .נוחהלאבהרגשההספרקריאתאתיימתיס

ושמעתישקראתימהמכלשונהבהתרשמות
התקשורת.באמצעיאודותיועלסביבי

לבחוןכסיוןמתון ?ליחסרמה ?למהעצמיאתושאלתי
עםמסויימתבעיהלישחיתהליהסתברהדבראת

 1הגיבורעםבעיהליוחיתהזהספרשלהמיוחדתהלשון

 .מאיר

ב"זכרוןגם(כמוזוביצירה .הלשוןעלקצרההערה
משפטיםשלמיוחדתחבירשבתאייעקבבראדברים")
יוצרהדברקץ.לאיומזהזהשמשתרשיםמחוברים

שבתאיעיקב

שהם","כפיהחייםהמשכיותשלזרימה,שלתחושה
מגירות,פרקים,איוהמציאותבחיישהרי .כביכול
זהתחבירהופךלעתיםזאת,וכלוכיו"ב.מדורים
אולתאיםמחולקאינוהחייםשךתמוסנכוןלמייגע.

גםתמידבוישנןאבלמסודר'באורחלתקופות
הספרותיברובד"הפסקות".הע~ר~יות,השתהויות,

אולישאפשרכאלו'והשתהויותהעצרויותמאפשרות
לחדורפנימה.להעמיק-המליםסביבדממותלכנותן
נאמרשלאאתבתחושהלהשלים .נוסףעומקלאיזה
 .למליםשמעברמהאתבמלים'
לאיזוגורםשבתאייעקבשלנפסקהבלתיהתחביר
משהוגםיש .לרדודההופכתשלעתיםהיסחפות
שלועושרהגמישותהחסרותהזה.בתחבירמונוטוני

באמצעיםבךתמוסים,בו-זמניתשמשתמשתשפה

 .ומגווניםשוניםובמבנים
אוליבעינישהתבלטמה .הגיבורעלאחדותוהערות

האדםהתמעטותהואמאירשלבדמותומכליותר
 .זובדמותהמיוצגת

תחושתקרובים,אבדןמוות,בפחדימתלבטמאיר
ומחוץבמקומוגלותחוסר-משמעות,התפוררות,כישלון'
באלהוכיוצאמתוסכלות,מיניותתשוקותלמקומו'

אחדכלשלובדרכוכביכולמייצגאומבטאובכן
 .מאיתנו

נעוצההאמיתיתשבעייתומתבררנוסףבמבטאבל
 .היתרכלכנראהנגזרוממנהאחר'במקום
גברבוגר.לאגמור,לאשלם,לאגברבעצםהואמאיר

לקייםבכללכמעטמסוגלשלאנרקסיסטיילדותי
שלמח~יבות,שלותן,קחשלבוגריםבין-אישייםיחסים

פחותלאלויש .אמפטיהשלהתחשבות,שלאחריות,
עדייו'כישנראההאמיתית i~מ- 11ת i ה~~"משלוש
הדמותהיאבנים,לשניואבנשוי , 42בןהיותולמרות
 iאצלה""אוכלעדייווהואביותר'לוהקרובההנשית

אמהיבתפקידכןגםבזכרונותיושמתפקדתסבתו

יחסבעיקרמתבלטאתהביחסיושגםואשתו iמובהק
לשםאליהפונהשהואבכן(למשל,אםעםילדשל

שהואאחתפעםאפילומתוארתלאאבלתמיכה,קבלת
והואלודילאבזהתומן).שלבתפקידגםמשמש
לאאפילועבורושמהוותנוספותנשיםהרףבלימחפש

יוכלשמהן"שדיים"עודסתםאלאנוספותדמויות-אם
בלבד.ולקבללקבל,דהיינו"לינוק",

כשהואזולתעלמחשבהכמעטאיןמאירשלמצדו
קייםהזולתעולמו.צרכיו,האנושי,ייחודו-לעצמו
חמימות)אישור,(תמיכה,הזנהכמקורורקאןכמעט

מסויימתבמידהפוגםזהודבר iהזההרעבתני"לייתינוק
לנומתבררתהיצירהבמהלןכיהאמנותי,בתיאורגם
מזעירמעטלנוידועאבלהראשי'הגיבורשלדמותויפה
כעיןנוצרת .עולמואתהמאכלסותהאחרותהדמויותעל

לדמויותביחסהראשיתהדמותשל"נצלנית"הרגשה
והןהמציאותשלההשתקפותברובדהן-האחרות

כמובן,תיתכן,איזון.כלמופרשבוהאמנותיברובד
יצירהשלשהמתווהנראהאךאחד","גיבורשליצירה

אחר.היהטועה,אניואוליזו,
מתאפיינתהגיבורשלנרקיסטיתהילדותיתהעמדה
כמהואמנה .מחייושנעדריםתחומיםשלשלמהבשורה

הדילמות .המוסריהתחוםלחלוטיןחסר :מהם
שלהפנימיהעולםממרכיביחשובחלקהןהמוסריות

הבין-אישייםההיבטיםלמןבאמת.מבוגריםאנשים
 .הכלל-אנושייםלמרחבים,ועדביותר,המצומצמים

עליו,שמוותריםמהיופימההרס,האנושי,מהכאבהרבה
זהלתחוםקשורים-ואבדנוהחייםמטעםמהשאיפה,

חלקישארעםויחסיוהאני-העליוןשלאוהמוסרשל
הבין-אישיים.ביחסיםמשתקףשהואוהאופןהאישיות,

האשמהורגשמוסריתהתלבטותמתלבטאינומאיר
הקיומית.בתחושתוחסר

היאאףהעבודה .לעבדותוהתייחסותשוםכמעטגםאין
ומגלמתהמבוגר,האדםשלבחייוהכרחימרכיבכידוע
שידועכמהאבל .שלוהמרכזיותהמחוייבויותאחתאת
כמעטאיו .מהנדסשהואזהמאיר,עלזהבענייולנו
וזאתשהיא,בחינהמשוםעבודתועלנוסףדיו~r:ישום

אלאהפנימיבעולמורקלאבמפורטהמתארבקונטקסט
 .שלוהיומיוםחייגם
(לאבניםשנילושישאמנםנאמר'~אב.מאירגםוכן

תפקידאיןמהםלאחדכישניים,למהאגב,ברור'
מתפקדהואשבוקטעשוםאיואולם iביצירה)כלשהו
איזוביניהם,אינטראקציהאיזושקיימתלבניו,כאב

איו .רוחניאומעשירגשי'במישורהדדיתהתייחסות

לכעס,בהם,לשמחהלדאגה,להם,לאחריותביטוי
 . !למשהולאהבה'

חזון,מאידאלים,שמריחמהבכלגםענייוחוסרישנו
במושגשנכלללמהשוניםשמותבעצםשהם-ערכים

שהזולתביו-לזולתביחסאיכפתיותראיית-הזולת,
נגדתמכאן .כולההחברהשהואוביויחידאדםהוא

דיאלוגים(להוציאפלויטיהחברתיהתחוםשלהעדרותו
האם).לביןבילביוספורים
אתקצתלהרחיבאםלואהבה,לאישהליחסוובאשר
מחד'ילדותיתבתלותמתאפייןהוא-קודםשנאמר
שנייםגיסא.מאידןבלבדאובייקטכאללאישהוביחס
מתפקדתמאיר,שלאשתואביבה,אחד.בעצםשהם
לאהיא .שלוהיציבההקרקעכפיסתאליוביחס

שהיאזהעליהלנושידועמהכלשלם.כאדםמתוארת
מישהו,עםמקריבאופןשכבהשהיאבמשהו,עובדת

שליחסו .והגיוניןציונאליהואמאירעםשיחתהושטון
לגביושיששלםאדםאלכיחסמתוארלאאליהמאיר

רקהואוכיו"ב.להעניקרצוןהתחשבויות,מחוייבויות,
 .להומקנאממנה,לוקח

להתרגשותמקורורקאךכמעטהןהאחרותהנשים
שלהחמצתםעלצער(אורוךולמעטרגעיתמינית
לא .לעצמןנפרדותת iאישי~~מהוותלאהןאלה).

 .לאישהגברביןרב-צדדייםמלאיםליחסיםפרטנריות
-אפילוחייםטעםיופי,התפעמות,לתחושתמקורלא

הןהמדומה.אוהממשיהמינילמפגשמעברשמתמידה
מהןלקבליכולשהואמהשלבהקשרורקאךקיימות

אינםלושישהיחידיםוהספקות .כלשהוחולףברגע
מפחדורקאןאלאבהן,איזושהימהתחשבותנובעים

 .נרקיסטית)(פגיעהאפשריתדחייהמפני

מתוויה,כמהלעילשפירטתיזהמטבעשלהשניהצד
שלבמובןגדולותותאוותעמוקיםרגשותשלחוסרהוא

ביןבחירהשלבמובןחופשוחוסרחיים,r,נשגיגורמים
אלטרנטיבות.

כהורהתיפקוד iלא-בוגרתאהבה ?איפואנותרמה
ערכיים-היבטים iלא-מוסריותדילמות iלא-

עמוקיםרגשות iשלאכמעט-חברתיים-פוליטיים
 .לא-כלשהומסוגחופשיתובחירה
חיפוששמחפשדל,בוגר,לא"מרוששיי,גיבור-כלומר
בכוונהשלאושמתאפייןברור,לאמשהואחרנואש

חוזרכשהואהספר,אתהמסיימתהז;,מליתבתמונה
יפה",ילד"איזה :אומריםאותווהסובביםמחדש,ונולד
הזהמהמצבחרגלאהוא .ונרקיסיותילדותיות-אכן

 .לעולםלהתבגרמבליעליוחלילהלחזוררקומסוגל
מתמודדזה"ברומןבנוסחקביעותלקבלכןעלליקשה

בבסיסהניצבותשאלותעםממש,החייםעם .ש.י
עגנוןפרסלמתןהשופטיםנימוקי(ראההאנושי"הקיום
 .זו)ליצירה

תופעהעםזוביצירתומתמודדשבתאישיעקבנראהלי
שאלותעםלאממש","החייםשלמאודספציפית
שלאאדםשלתופעהעםאלאהחיים,בבסיסהניצבות

והדבר iיותראופחותשלםבוגראדםלכללמעודוצמח
שחלהגיבורשהואיצר'שהואהספרותיבגיבורמשתקף

והמעוצבקיצונית,אנושיתוהתרוששותהתמעטותבו

בוותרה"מרוששת"היאאףייחודהכלעםאשרבשפה
 .בלשוןהגלומותנוספותרבותאפשרויותעל

אנשיםשללבםאללדברשלאאולדבריכולכזהגיבור
ואופייניצר,לינראהמציגשהואהחייםקעטשונים.
אחרתאוזובמידההשכיחמס~יםאישיותלמבנה

הבלעדימייצגהמלהיותרחוקאןהמערבית,בתרבות
 .העיקריאו

 .ליחסרהחיובייי"הגיבורלא :להדגישברצוניולבסוף,
לרמונטוב,שלגיבורופציורין,שלבקסמונשבהלאמי

הידיעהבהיהשליליהגיבורמס~יםבמובןאולישהוא
 .ממאיר"שלילי"יותרהרבההואפצ•וריןהספרות.של
יותרמגלםעשיר'יותרחי'יותרהרבהאדםהואאבל

יותרולכןחד-מימדי,פחותהרבהאנושיות,פוטנציות
מעניין.

סודהישנולזהמעבר .להסבירשניתןממהקצתכאןעד
ללבותמדברתשאינהאומדברת,אשרהיצירהשל

 •למה.לדעתמבלישונים,

אלמ"יה-אדם"
 ."אני-אדם"

 . 1984 ;עובדעם ;שירים ;לאגביש :שלום .ש

חןבהיששלום, .ששלהחדשההשיריםסופתא
עכשיוועדמראשיתהשירתואתוהמאפייןמהמוכר

לדעתי,לח,חנותןבחדשהישןשלהעיצובובדרכיבנשואים
מיוחד.גוון

שירתובקבציהמופיעיםאלחאותםלרובחםהנושאים
ביןהיחסבעולם,ח"אני"שלמקומוהפלא, :הקודמים
הישראליחי"חודיוביןלאשהח"אניביןלכלליהפרטיח"אני"
לארצו.
המשוררשליחסומשתנהלאסופהשמאסופהברור,

ובקורותבזמןשמקורחהשתנותידו,עלהמועליתלבעייתיות
שלהמוקדמיםשבשיריוח"יח-אדם"שלכוחומהכרת .הזמן

שיריעדרואי""חיבספרערוך""תפתחשירידרךשלוםש.
והנפשית,הפיזיתוהעזיבותהתלישותעלהנוכחיתהאסופה

כלומר,לעולם.ח"אני"שליחסיומערכתאתהמעצבות
אתהמצרותמחיצותלעלום,ח"אני"ביןמחיצותהעמדת

שללתפיסההנגדיבקוטבוהעומדותח"אני"שלגבולותיו
כמובשורותבולטח"אני"שלוכוחוערכומיעוט"יח-אדם".

מלאכיליארחו /-לתהודהזכיתילאאדמותשעל"מפני
או, ) 85(עמ'"מפני"השיראתהמסיימותלסעודה"עליון
רואהאיןואותי tמשיבלחואניעונה,לח"ואניכמושורות
(טרםהאביב"-זולתימסביב,אחדאףמקשיב/איןולשירי

 .) 81עמ'שבת,בקר
אףמשתנהזה,לנושאשלום .ששליחסולשינויברומח
זה,בקובץלציוןלדעתי,החשוב,חשוכיאךנושאיו.לשאר
חראזהיחס .לאלהאדםשביןהיחסלבעייתבגישהחרא

לאסופה.המיוחדחגורןאתחנותן
מיסטיגווןבעלתהיאפעמיםל"יח-אדם"הניתנתהמשמעות

היאהמיסטיבהקשר .פסיכולוגיתמשמעותבעלתופעמים
נמחקתבחםח"אני"שלהחוויותאוהרגעים,עלמדברת

ביןהמחציות .ין 1$באובאלונבעלתהעצמיתהאישיות
ואתבעולםעצמומזחהוה"אני"נופלותוהעולםח"אני"
חוויותעלהתפיסהמדברתחשכיבהקשרהבעצמו.העולם

חטרנסצנדנ-בהעתקת Iדהיינו .מח~לןבעולםפסיכולוגיות
אין Iבין-כך-ובין-כךברם, .ח"אני"שלהפסיכייםלחייוטאלי
כאלחמונרתיאיסי'במובנומועמדיחיה)אשר(ויחיההאל

האדם.עלומצווההדורשאישיותני,
מיסטיתלתפיסהאחיזהכמעטנמצאלאמדוברבהבאסופה

לכךובהתאםכנתבע,האלבפניהאדםעומדבמקומחכזר.
חורגה"אני"איןשרב :שרנהצביוןלעולםיחסואףלובש

ה"אני" :הואנחפוןכב"יח-אדם".עולםוחובקמגבולותיו
לביןבינוזה,עולםלביןבינוהמרחקעלבחריפותעומד

רה"אחד".ח"אתח"

כפרייהדוית

48 

לשום .ש

לוומוסרבפניומתוודהחרא .האלבפניבאחריותחשח"אני"
 1אומרהווה •הדיןאתעליומקבל-לכלומעל Iדין-וחשבון

ביןחשוכותביטולעד-כדיח"אני",אתהמעלהיחסבמקרם
מוצג ;האחריותשלביטולה-איתרויחדוהעולםח"אני"

יוצרו.מוליצורבבחינתהאלבפניהאדםאתהמעמידיחס
"הזכרת ) 71(עמ'"הלוחם" ) 17(עמ'רוח""נחתבשיריםעיון

 52 ~ ) 66(עמ'"כתם" ) 51(עמ'לתחום""מחוץ ) 50(עמ'הגדולה"

וצבישלום
 S9 1מס , 77עתון



הנכסףהאיזון

הוצ' ;שירים ;בהתחלה""וכבר :דורמשה
עמ'. 59 ; 1984 ;עובד""עם

היחידשלמצבואתמגדירדורמשהשלהחדשפרוס
שאיפהאיזוביןהמחברבקו-המתחקיומואתכחי

אנו"הנושא"ברמתראלי"."פיכחוןאיזהלבין"איד,אלית"
ול"פרספקטיבהלמקוםכמעטהאובססיביהיחסאתמוצאים

הזמןלתעתועיהמודגשתההתייחסותואתהמקום"של
ול"מחדליו".

המוכר'שלזואחת, :נקודות-מבטמשתימופעילמקוםהיחס
כוודאי,כמוכר,אותוולגלותלשובשטובהישראלי,הקרוב,

שנייה, .הבוכרישל"האחר",שללזכרהתכחשותבלאאך
כדיישראלי, 15-ההמרוחק,הזר,שלהפרספקטיבהמתוך

מחודשת.אחיזהבמוכרלהאחז
 ."תל-אניב :תל-אביבעלאורזורקתהראשונההמבטנקודת.

שקפאהירחתמרנתהיאעוכרחלום/היאמלחהיאחולהיא
אחד,מצדכאן,לנוישה"דיבר"ברמת .) 5(עמ'כאישונים"

חול-"ראליות"אלמנטריות,קטנות,לפרוטותפריטהמעין
ירח.תמונתחלום,-כביכולאידאליזציה,אחר,מצדומלח.

באשר"האידאלי",השני,למישורנוטההפסוקשלהריתמוס
 .המוחלטאלושואףמרומםאובססיבי'רדוף'להגדירסיוןחב

ו"מלח","חול"המליםידיעלשסומןהראלי","הפיכחון
הסעור.הדיבורקצבמכוחמאליומתבטל
צלההפקר""כשטח :גישוששלכיחסמובנתלמולדתהזיקה
מולדתו ... , ... / ..עפרהואאפרודיבור.הואהדאדם.הראו
ברמת .) 27(עמ'מצולה."כשמיאישככףמגששענןהיא

הגורמיםפישוט :ראלי""פיכחוןשלהיאהפתיחהה"דיבר"
שלהם"השלמים"הערךלשוויאפר)ה,ד(צל,המטונימיים

הפישוטל"מולדת"כשמגיעיםעפר).דיבור,(אדם,
הארץחלקיביןמתחאיזהנצורוכך"אידאלי",מטאפורי,
המולדתאיפיוןלבין-טריטוריהשפה,אנוש,-הפרוטים
אותהעושהמוודאותה,אותהמפקיעהשהגדרתהכשלמות,

המטרהאת"מחטיאה"וכךהמיידיבמובןנתפסתבלתי
ברירות.שלסבירהלרמהלהגיע :ההגדרהשבעצם
כאשרמאוכזבנמצאהדובר ) 29(עמ'"ארוקריה"בשיר

משוםהמציאות,במבחןעומדתאינה ,, !"ארזהכרזתו

,,גם ...מניו·זילנד'ארוקירה,כי'לא,תיקנהנדינה/ש"אשה
רצועמגשששעודני"ראה/ :מגששבחזקתהואהדוברכאן

כהבטחה,ארץואחרמהגריםענניםאצבעותכיןווחיגר

תקנהאשה :מצריהרוחלכלפרוצים/גמיני·ררחמאחורי
עם"האידאלית"הרמהאתמשלבה"דיבר" ,, ...כאחת

אלאאץר'אחראינוהגישוש :הראלי""הפיכחוןשלהמישור
האמירהמרומם."אידאלי",מהלךזהוכהבטחה,אץראחר
כאןשהיאהאירוניה,ידיעלאותושוברתהרוחמגיביעל

היא,מצויה"רוח"כל-הראלי""הפיכחוןשלהמכשיר
אשה.שלתיקונהלמשל,
אשרראלי","פיכחוןלביןאידאלית""שאיפהביןהמתח
לנוסטלגיהלגלושלאכדילאזנו,משתדלהדובר

"צונן"כהוגהלהופיעלאוכדיאחדמצדולסנטימנטליזם,
בדמדומיםהמדברשירמתוךבהיגדגםמצויאחר,מצדמדי,

מיםמרחםבהגיחםהמסוקים/"סגולים :"נטו"תל-אביביים
"סגוליםהצירוףבעצםראשית, .) 31(עמ'ומחכת."

שייךחלומי,ומדומדם,רךצבעהואסגולשהריהמסוקים",
מוצקה"ראליות"למסוקיםואילו"אידאלי"ספרותילמילון

 :ומתכת"מים"רחםהפראדוכסאליבצירוףשנית,ונחרצת.
שלהאידאלית""הפיוטיות"אתבפיכחון,שוברת,ה"מתכת"

רבות.הןוהדוגמאותמים"."רחם

"האחר",המקוםשלמפרספקטיבהנבחנתלמולדתכשהזיקה
 :עצומות""עינייםשלודאותויותרגישושפחותמוצאיםאנו

אם ... " :לבקשהמוליכהלוויצ'יטה"נוסע"הואהמוסיקה
צברמשרכותןתואראם •הודעירניעקליםזיתים/תואר

מקשיב,אביו •הודיעונישליהקנטריאחחראוןאם •הודיעוני
העובדה ,הקנטרימאפייני 'ציון .) 22(עמ' " ...עצומותעיני

"הודעה"לאיזויועדשהואהעובדהלבקש,מהיודעשהדובר
האופן .הראלי""הפיכחוןשללתחוםשייכיםמחכה,הוא
הקשבהכדיתוךעצומות,בעיניים"מתבצעת",זובקשהשבו

השאיפהשל"האידאלי"לתחוםשייךקנטרי,למוסיקת
מקסימלית,בבהירות .אחדבהינףהמולדתאתלתפוס

ה"דיבר"ברמתהראייה.חוששלתיווךללאפנימית,
"משבשת"עצומות"עינימקשיב."אניהחוזרתההתנגדות

ה"בקשות"שלהמונוטוניהנגןמןהעולההניכורמידתאת
הראליות.

ב"הילטון",החדריםמחלונותהנשקפיםהמראותכך,
עכשיו ... " :לאמירההנוחההקרקעאתיוצריםאמסטרדם

כיןהתקיים/הנכסףהאיזוןכיציוןשיריאחנרננהואשיר

שהיאהאכןוציפורלנישהיא,האשציפור rרנלחייםאמנות
יוםהנהולכםאומראניאמןאמסטרדםונ"הליטון"/ראשי

אתמזההשהדוברתעלה, .) 46(עמ'ונא"קרבהגאולה
בדמיונושהדובר'ולירת,מגג ;האפורה"הפנינה"כעיןמימיה
 :ורות" nורודות-צ"רקדניותשלמיהרתלהןמקנההיוצר,

שלככזועמידתםאופןאתלראותמדמהשהדוברנרקיסים,
שלהגשמותהםאלהכל-חגיגיים"טקסכטויר"מנדרינים

תמיםיופיביןלחיים,אמנותביןהנכסף""האיזון
הואהאיזוןלאידאליה.ואליהביןמסוגננת,לאסתטיקה

ספקרציני,ספקהוא " ...ברננה"אשיראךהשיר.תמצית

במכשירשימושלפנינושובה"דיבר"וברמתאירוני
והעברתוה"אידאלי"המהלךלשבירתדקה)(אמנםהאירוניה
הואאםביןהנכסף"-"האיזוןהראלי"."הפיכחוןשללמישור
משמשאידאלית",כ"שאיפהמובןאםוביןראליתמוגשם

כארס-פואטיקה.

 :הראלי""הפיכחוןשלקניינוהואשהזמןדומההזמן,לעניין
אך .) 45(עמ'תכלה".שאין~ברורהיהבהתחלה"וכבר
 :האחרהמישורמןלהימלטיכולהדובראיןכאן'שגםדומה,
לא·מטרוחאלכמעפיללגובהורטטחוםשל"ודוק

 .(שם) ,,מושגות.

רקלאשלפנינו,בקובץמשמש,כמנערתו"נאי"הזמן
"אם :אהבהלשירתכמסגרתגםאלאעצמובפניכ"נושא"

נערה/"אח ; ) 14(עמ'שלי"מלכינהיקרההלילה,ירדגשם
העוטריםהקמיטם"רק ; ) 15(עמ' ".נערעודני .עודך

 .) 50(עמ'ליני."אחהחוציםלקמטיםנמשכיםלעינייך,
כציוןהשאר,ביןנתפס,הזמןציוןהחגים""אחריבשיר

"חגיגותכלעלחיים' :יותרנכוןמקומות, :יותרנכוןמקום'
אחריואמרח,החגים,"אחרי :(ואחרות)שלהםהמקום"
זו,אמירה .) 16(עמ' " ...ענניםאחריוהים,השפלה,ההרים,
 nלשטר;החגים""אחריהנדושההתשובהאתהפורטת
מהאתלקלסשמהמסומנים,בלתימקומותשלהגדולים
ביןזה,צפויבלתימיפגשרבות.לשאלותכתשובהשנחשב

הדובר :הראלי""הפיכחוןשלשיאואתמסמןלמקום,זמן
הואעבורוהחגים""אחריכיבמפורשמלומרכמתאפקנראה

משחקבהשבולטעקיפה,דרךנוקטהואולכןהחיים""אחרי
 .אירוני-מריר

אחרהעתכלתרשלפנינו,השיריםבספרהדובר,לסיכום,
מחזה-האדמהחרוןיונקים"שדשיושכדברו, ;"מיתוס"

היםיוצר","דמיוןללאאישי,מיתוסללא .) 7(עמ'הרזה"
ו"נפש(שם)בטל"עוברשלואצהזפתבשפתי"ימלמל
ליצורהאידאלית","השאיפההערפל.אלתצאלאהשר"
אמנותביןהנכוןהאיזוןבושמושגיפה,עולםמוצק,עולם

"זכותמיןשהואהראלי","הפיכחוןללאעומדתאינהלחיים,
המנוכרתהאמירהעצמו.האנושיהקיוםשלוטו"הטלת
חבתשלהסנטימנטאליהמתקאלמלגלושהדובראתמונעת
אלאגלידה"סוגי"שבעהרקלאבצליליה,המבשרת,הנגינה,

 .) 31עמ'(ראהמוות."סוגי"שבעהגם

 .מנוסהידבעלמשוררשלמגובששיריםקובץ ?להוסיףמה

• 
משמרתמר

לפרטיהממשות
ביניהםשמורשלי :מינצר·יערימירה

עמ'. 51 ; 1984 ;פעוליםספריתהצו' ;(שירים)

שירהמספרימינצר-יערימירהשלספרהאתמייחדה
היציבההרחבה,הנשימההואלאחרונהשציאואחדים '
ספוגותשלעיתיםהליריות,השורות ;בעזיריםיותראופחות

 .שבהןההבעהומכוחהענייןמעצםמתארכותהגרת,קורטוב
זמןמרחביבתוכנןגםלחבוקמבקשותהרחבותהשוררת
"מרחב :בתחושהאחתבנקודהלמקדםולעתיםומקרם
נעניתשהיאכאבשלאחתלנקודהכמעטעדפוחחגעגועי
רשםכשפהגםבעינונשארזהכללירושםוצעקה".לכאב
כתוצאה :הקולחהמילולילשטףכיסוישאיןמורגש

רזהיתכןוהצדקה.צררךללאפאתטירושםנוצרזרמהיסחפות
יותרהמרשההיא,באשרפראמתיתשירהבכלהטמוןהסיכון
המלהשלשייחודהכךהמלים,חרצובותאתלהתירלעצמה
"שלושה :הבאותהשררותהןלכךדרגמאמיטשטש.הבודדת

שלושה /געגועים.עורמותכרוחותהאץראבקנישאימים
 ,,דבירם.נהפךחושךשלכרחוכרחגעגעויםמרחרחעלוימים
 .) 40(עמ'
לתמונות-רגישות-שירתהאתהמאפיינותהתכונותבין

ביןאינטגרציהמעניין'תחביריבמבנהמילוליעושרמצב,
"שקט",כמרמליםהמוחשי.לביןהמופשטביןהזמנים,
 :צררהבחןהצרהקונקרטיבתרךנתחמרת"שינחה""זמן",

מראותקמה"."מלילותמשכית","אבני"כסף","מתכת",
באחד .וההאנשההדימוידרךעללתחושותמיתרגמים
משרטטת-חלום""בטעם-בקובץהיפיםהשירים
בפורטרטנוסטלגיתהתבוננותמתוךאמהדיוקןאתהמחברת

ההוויהאלהריאליהמןהמבטמפליגפהשגםוכמרבןשלה'
"האני"עללהשלכות-וממנהלניגלה,שעברהנסתרת
"מחיזקחלוםבטעםהואהאםשלפניהיסוד .שלההשירי

ונסתרתןעלומהדוגמאכצרועותוזוהרתחותמהאפשרות
מאדןרחוקהומדינהאחרת,כמאהנוער,לאציירכתמונת
כי".אותהלהעיד
בהתגלמויותיוהטבעלשפתמירכיתפתיחותבשיריםקיימת

דקים,ריגושיםממנולהפיק.כדיאותרמדובבתהיאהשונות.
שייכיםזרלקטגוריהרומנטית.הזדהותולפעמיםאנושיים,
"להסירחראמהםאחדלטעמי.טובים,היותרהשירים
עומדתלאורכוהמתפתחתהתמרנתירתשמשמערתמסווה"'

כילד,הידן"הוא :אותרהמסיימותבשוררתהאנלוגיהעל
להסירשלאנמוךעיניואתוהשאירזרה,/כידלהחזיקשטעה
הדיןוהוא /.אכירידזושאין /:לונוערשככרנמהמסורה
 ,, .השירנשושרגםכמווכעולםסביבהמופלאמיטבככל
שבהםאלה,הםבעינימוצלחיםהפחותהשירים .) 23(עמ'

אחידה.לשוניתרמהעלשומריםשלא"צניחה",מורגשת
גופןמכשירות"כגפנים :נאמרבקובץהנאיםהשיריםבאחד

מאכן,ההרשהותירכחלקותענניםלעשותכרמיםדרך
-רכותוכנטשיותתפרחופירחותערכות-הרחוקוכעמק

-1להנץניחוחותעמוסרבותומאכןההרשהותירכחלקות

קיץ-הקצהמן-עליוומעלהכמוסהקץחיהשם
 .) 17(עמ'כך".כלאותךלאהוביכולתיגםרכךנחירם./

השוניאךיפה.שיריתפשטותהאחרוןבטורלראותאפשר
לראותולנרמתירהקודמיםהטוריםלערמתהלשוניתברמתו

הבסיסיתלרמהמעלזהשירשמעלהמהגרידא.כפשטניגם
האווירהאיןלמצרפה,שבניגודהוא,הטבעעםההזדהותשל

בה'המצרייםאלהשלרוחםמצבאתמשקפתהפסטורלית
לשאולאדםעשויונוראגדולחסדשל"נעשהדווקאשכן
 .) 18(עמ'למות"נפשר

שלהחת-קרקעייםהזרמיםאתלחרשמנסהמינצר-יערימירה
נרדם"ילדי :במליםנפתחהשיריםאחדהיומיומית.ההוויה

מפליגההיאואילךמכאןרחוקה".מחשכהעטוףיושן
להשקדםולמההעכשוויתשבהווייתוהסמוייםלמחוזרת

להיותיכולהאחרארזהבשירהמוצאנקודת .ובמקרםבזמן
האזנה :למשלעובדה,ארמצבתנ"כית,אסוציאציה
ארבמשקפתהדברניתבגזריהתבוננותבטהרכן'שללחמישית
בטהובןשללמרסיקהההאזנהוכר'.למחבר,בתדפיס
אתלחרשהמחברתבידיאמצעיהיאניכריםזמןבהפרשי
קוצר"אתמבינההיאכך .הזמןעםבהשהתרחשוהתמורות

.לוניתנושנרמצב,מאותרלחייועישהכחןהתופעות
קיומומערכותאתלשמועחדלנרהזמןועדכאפשרותו

שאינםהדברים,עםלבאועצמומכין-וכזה /כחררה,
השיכחחצכדמוקדם,מצבכמשמעותאלאכלל,,נוקיימים

"אני :היאאחרבשירהמוצאנקודת .) 27(עמ'והימים".

(עמ'כנהר"עצמהטיבעהודלףשווירג'יניחכשנהנולדתי
בתיבתהעובדהשלמשמעריותיהמתפרטרתואילךמכאן .) 35

למופשטצררהצרההמחברתבתחושה.השיר,שלהתחרדה
לבן'בלבושאנפהאדומה'ברגנרריליה :הטבעמרכיביבעזרת
 .ערוד

ימינו,בתבשירההמרכזייםהמרטיביםאחדהאב,דמות

הזורמת-ההררייהעלחותמהכמטביעהפהמופיעה
נפתחבעולם"יתדות-דברים"וחותםהשירמתמשכת.

לכדואנאאתהשארנו"כנר :ילדיםשירשלנאיביתבנימה
שחוזרתככלבהדרגה.המסורהמוסרובהמשכוכחושך",
איךיותראנוחשיםכןהשירבמהלךזושודהעלהמשוררת

בקיוםמחשכיו,בתהוםהשקועהאב,שליישותרקודחת
חותמה.בהוטובעתהעכשווי

דבירם,/גופימותך-שירים"?"שואלתהיאכן,אםמאין,
שלאזמן.,כמימונמסרשנים,עלשניםעככורגםשקיומם,

 8ביניהם.שמורשלהו"האני"- ) 27(עמ'לאדם"גבץ;
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בן-דדויערה

49 



ספרים

הנפיליםאגדת
יורשיהםוהננסים

 mקורממשיכים~ללאעילית :ראשפייונתן
זמן;סדרתהישרלאית;בחברהמנהיגים

 173 ; 1984ד· 11תשמפעולים;ספרית 1הצו
עמ'.

והומרוסהסירדרסאתלעצמולתארמישהויכולאםה
.ושנהכמאהלפנידכאןארנסטשאלכך- ?בעברית-

"נכרתהשמיותהשפותשהרישלילית,חיתהתשובתו
יותר(רעםהפסררדר-מדעיתהשקפתולפיהיו,המדבר"
פנימיעושרללאשפרת"מדעית")אנטישמיותשלמקורטוב

העושראתלעולםלהניאיכולותשאינןידמיוןוללא
החודר-אירופיות.השפותלושהניאוהתרבותי-האמנותי

ארצישראלי,תיכוןתלמידהיהיכולכידוע,הארבעים,בשנות
הומרוסאתלקרואהממוצע",העבריה"משכילהיהריכול

אפילואפשר .טשרניחובסקישאולשלהנפלאבתרגומו
היהודיתהעיירהבןהצעיר :הומרוסאתיותרהכירמילשאול
הקוראארפולנית)בגימנסיהלמד(שלאאירופהבמזרח
סטטיסטיתתשרנהכמרנןליאין ?בארץ-ישראלהעברי
עבריתיכוןשתלמידלומראפשרבוודאותאבלזאתלשאלה

אתולקרואהומרוסאתלהכירהיהיכולבארץ-ישראל
ריפה.חיהעשירה,ובעברית-בעבריתהומרוס

לדכאןלהומרוס,מהבוודאיעצמואתישאלהקורא
העיליתעלשפיראירכתןפררפ'שלולחיבורורלטשרריחרנסקי

כשקראתיבדעתיעלתהדכאןשלטענתו ?בישראלהפוליטית
בשרטוטהעוסקיםהספרשלוהרביעיהשלישיהפרקאת

שלהתרבותיהדיוקןלערמתהארץילידישלהתרבותיבדיוקן
היוהתיאור,לפיאירופה.ממזרחהערליםאבותיהם
ובתרבותיהודיתבתרבותממש"מפוטמים"האחרונים

והשקפותשרנותתרבויותעםשנפגשואנשים ;המערב

היויהעבריהחינוךפרייהארץילידילערמתם,שרנות.
עולםומהשקפותזרותומתרבויותזרותמשפרתמנותקים

לא .) 62-63(עמ'הציוניתהעולםלהשקפתאלטרנטיביות
להיותהיהשניתןעבריתתרבותקיימתחיתהשלאבלבדזאת

העברית .בנמצאעבריתשפהחיתהלאגם ;ממנהניזונים
על-פימעוצבתכשהיאוהתפתחהדלהשפהה~תה

אידאולוגיתכשפההתפתחהלפיכךלארמית.אוריינטציה
השקפת-רקלהעבירהמסוגלתמלרחיה,באוצר"מוגבלת

"אחרים".מסריםשלמעברומונעתאחת,פוליטיתעולם
הכליםעםגדלו"לאהארצישראליהדורבנימזה,גרועעווד

השקפותלבדיקתהמחשבתיים,כךומתוךהלינגוויסטיים,
הצינוריתהעברית"השפה :יותרגדועועודאלטרנטיביות".

שלנדרךהפוליטיתהמערכתשלהפנמתהעל::זקשתהגם
(עמ'במנוגדים"ותלותקונפורמיותעודדהאלאהאנשה"

76-77 (. 

העבריתהתרבותתולדותנענייןהמחברשלהתיזהכאןעד
צמחנדניהשעלהתרבותזו ;והמדכאיםהעלוניםוהישגיה

פרובינציאלימחשבתו,באופןמוגבלאופקים,צדדוד
כמונןמוצאהזההתרבותיהמחדלתוצאותאת .להחריד
שיגיד(בליוהמדיניתהפוליטיתהפעילותבמישורהמחבר

התרבותמחדליארהישגינענייןדעתועלדברוחצידבר
בהיבטיםכאןאדוןלא .המדינה)בתקופתהעברית

בראשהיאשהנמהכירון .שפידאשלשיטתושלהפוליטיים
"התרבות"בפרקבעיוןאסתפקספרותיתנמהובראשונה

לדיסציפלינהסימפטומטיהואשעקרוניתבמחקרו,
נקודת- :נקצרהלפיררתיהם.היאטענתיובעיקרולמתודה,

סלקטיביותהןלהלסייעהנאותוהראיותפגומההמוצא
לאמשקלנעלטיעוןלהלכהיששנובמקוםגםומגמתיות.

ומנודדתלושנשארוהואנר,לתמרךמספיקותראיותנאות
וסלקטיביתשרירותיתתמונהרקלאמקבליםאנחנוכךר~קר.
דורשללגברהחדשה.לגברהגםאלאאינטרסנטית)(רגם

עיצבי~ר.המנדאט,'בתקופתבארץ-ישראלשהתהלךנפילים
והשאירודיוקנו,דמותולפיהישראליתהחברהאתוהנהיג
נכשדרנרתיומוגבלממשיכים,שלעלובדוראחריו

וחסרילהנהיגחסדי-יכולתננסיםשלדור ;ונתכונותיו
תרבות.

אתלקבלהבטיחעלכללנדרךהאמוןשהקוראיודעאני
הדור""פניוכינעברקייםהיההזהב""תורכיההנחה

הסוצי,-במשנתוימצאומייאשות,עלובותפניםהןהנוכחי
מקובללהלך-הדוחמדעיתמעיןעגינהשפידאשלפוליטית

האשםאתלתלותמאשדיותרקלמהואכן,ורווח.
ההנהגה"שררותנ"הידלדלותיותרנכוןאונ"מנהיגות"
הצדדיםמכלשותפיםישכזאתלטענהמנהיגות".ונ"היעדד

במחקרכאןענייננואולם .איתןרפאלרעדשפידאמיונתן-
בהקשראנסה,אליו.אתייחסשכזהונתורמדעיהיסטורי

שלהחמודיםהכשליםעללהצניעה"תרנות",שלהמצומצם
הרקע,מןמרננתבלתיהתעלמותועלהראיותוחומרהטיעון

ההישגים.ומןהנסיבותמן

שהואכפיבארץ-ישראלהעבריתשל"השלטתה"מתיאור

"נונדיסטית-השקפהשלהדממשערלהבמחקרמופיע
עבראלונסיגהריאקציההיאלעבריתהחזרה ;יידישיסטית"
החיההעממית,השפהמןהינתקותהיא ;"מלאכותי"
העשירה.ומתרבותםאירופהבמזרחהיהודיםשלוהעשירה

לעצבושעתידהבהלהתבטאניתןשלאמוגבלתשפהזוהי
המחבריכוללכאורהותרבותית.לשוניתמבחינהמוגבלדור

פתרונותלהציעלוולאתמונת-מצב,תיארשרקלטעון
הספרבניתאירופיתשפהלימודי(נניחרטרואקטיביים

מציירשהואההיסטוריתהתמרנהאבל 2 .והתיכרן)העממי
שלתפקידהכלקודםהואוהעיקר .העיקרמןמתעלמת
החדשה.היהודיתהחברהשלהלאומיתבאינטגרציההעברית

 ;ל"החירתה"היהשצריך"חדשה",נשפההיהמדוברלא
כדיאחרותבלשונותלהיאנקחיתהשצריכהבכזראלא

רקאלאלאומיתחברהאיןשבלעדיהלאומיתלשפהלהפוך
אינדרקטרינציזציהשארתהמכאןועדרת.כולליםחברת

ונשארובסופריםבמוריםתולהשהמחברתרבותית-לאומנית
חיתהלאהעברית,התרבותשלהרעים""שליחיה

רקאופייני(שאינווהכרחיחיונימאבקאלאאינדוקטרינציה
העובדהמןגםלהתעלםאי-אפשר .היישרנית)לחברה
תרבותלשפתהעבריתאתלהפוך ) !מאד(המוצלחשהנסירן
תרבותי""שוקשחיתהקטנה,חברהשלבתחומיהנעשה
כרבדכלאתשנשאההיא-היאזאתחברהניותר.וצנועמוגבל
צדיךזהרקעעלהחדשה.העבריתהתרבותשלמשקלה
יזמישלוכישלונותיהםהישגיהםמפעלם,אתלהעריך
 .לסוגיהםהעבריתהתרבות

שפיראיונתן

יש :כנדהיההזהההישגמחירכיכמרנן,לטעון,אפשר
אכןנוצרהחמורות.היוהתוצאותאבלמקילוח,נסיבותאמנם
ישזאתטענהעל .ומוגבלתדלהתרבותאבלעבריתתרבות
 :נוגדיםנירוניםמשנילהביט

ועשיר,אינטלקטאלינפיליםדורשלקיומונדברהאגדהא)
שלתרבותידיוקןמשרטטאינושפירא .המייסדים""דורהוא

הכללה .בהכללהמסתפקאלא 3היישוניתהעילית
שתהליכיהמזרח-אירופי'היהודישלנדרידיוקןהמשרטטת

מוגבליםהיוהקרובהסביבתובתרבותהtזקרלטרריזציה
 ?בעיירה"החדר"לבוגרהיהתרבותי""עושראיזה .ניותר

היידישתרבותלושהציעההתרבותי"ה"ערשרהיהמה
מיהודיכמה ?העברית)לפריחהבמקבילנעצם(שפרחה

?מההפולניתהתרבותאתוהכירופולניתקראולמשל,פולין,
בת-הרוסיתהתרבותמןשקיבלוהתרבותי"ה"ערשרהיה
לטעוןהמחבריכול .במחקרתשובותאיןאלהלכל- ?זמנן

גםאבלהעילית.עלאלאהפשוט""ההמוןעלמדבראינוכי
ולאהחיבורנגרףלא-כלשהןראיותמניאהואאיןכאן

מןחברשלהתרבותי"ה"עושרהיהמהובמקורות.בהערות
אפשרושרב, ?ציון"נ"פרעליארהצעיר"נ"הפועלהשררה
המנהיגההעיליתעלרקולדברהיריעהאתיותרעודלצמצם
קטנות,קבוצותשתיניןבהשוואהעניךלנוישאזאבלממש,

העיליתשליותרמפורטדיוקןלשרטטהיהצריךואז
היומחבריהכמהלברר ;מזרח-אירופיממוצאהמנדאטורית

וכד.'במערבאוניברסיטאותארגימנסיותבוגרי

בארץ-ישראלהתיכוןהספרביתמנוגדיכמהלנדרישכן
העבריתהאוניברסיטהתלמידיהיומי ;באירופהללמודיצאו

שלושררהתרבותידיוקןלשרטטישובעיקר ;בירושלים
לאהארצישראלישהדורלומרשפירארוצהאםהעליתות.

א.ד.שלהאינטלקטואליקומתםמשיעוראישיםהצמיח
"שיעוףעלמדברהריהווכד'כצנלסוןנדלנובר,גררדון'

של"תרבות"עלולאסגולהיחידישלאינטלקטואלי"קומה
האקלקטיהאופימןמתעלםהוא :ועודזאת .דורית""יחידה
זהונכללהיהודית,חסמי-אינטליגנציההשכלתשלהמובהק
היכרותשלמיתוסלמשל,יוצר,הואהדאדיקלית.היהדות
ראיותשרםכלללאמיתוסמהפכנית,ספרותעםקרונה

השלושיםשנותשלהעבריתקוראדווקאמבוססות,
הספרותומיטבמבחדאתלקבלהיהיכולוהארבעים
העושר !סטליןכתניועדמהקפיטלבעבריתהמהפכנית
אףואולי ,פחותלאבפניופתוחהיהאירופהשלהתרבותי

נפינסק,בית-ספדתלמידינפניפתיחותוממידתיותר,
 !וארשהארנונרוייסק

בעברית)הכללית(והתרבותהעבריתה"תרנות"ציורב)
תוכניותאתרקנוחןשפירא .היסודמןמעוותנספרי

אםגםאבלוחלקית.מסולפתנצררהאותםומציגהלימודים
בית-האםרדודיבית-ספרהיההעבריבית-הספרשאכןנניח

בהשכלהממנועשירהיהאירופהבמזרחהיהודיהספד
אינהנ"נית-ספד" :(והכוונה ?לתלמידיושהעניקהכללית
וחשוב )!"תרבות"וזzלהגימנסיותלרשתרקלהיותיכולה
באץר-העבריתקוראנפנינפתחולאהאם-יותרערד

(ארהיידישקוראשלברשותוהיושלאאופקיםישראל
מוחלטבאופןמתעלם?שפידאאירופהבמזרחוכד')הרוסית

אתלעבריתשהעבירוהמפוארהגדולהתרגומיהמפעלמכל
מחקרוספרותיפה(ספרותנכסי-הספרותומיגורןמיטב

הדמיוני,הנפיליםדודבןהעילית,חברהאםהעולמית.ומדע)
הקבוצהאתכמרנן(להוציאוקראלקרוא,היהיכול

בעבריתאורשדאוהיצירותמכלולכלאתבאמת)המשכילה
אתלהכירהיהיכול?האםוכד'"אמנות""שטיבל",בהוצאת
מדברששפידאהמעורפלהיהודית"התרבותשלה"עושר

נפניהאם ?ו"דניד"ביאליקשלה"כינוס"מפעללפניעליו,
ספררת-ילדיםשלוהולך,גדלמבחר,היהבגולהיהודיילד

שללרשותושעמדכפיהעולמיתהספרותממבחרונועד,
 ?הארצישראליהעבריהדור
העבריתהשפהשלדלותהנדנדהאבסורדיתלטענהומכאן
מסוגלתחיתההעבריתכילטעון .אידאולוגיתלשפהוהיותה
זראידאולוגייםמסדיםדקלהעבידיכאןהנדונהבתקופה

אתרקשימשההעבריתהאםתמיהה.מעוררתטענה

חיתהלאהאומנם ?המפלגתיתוהרטוריקההפובליציסטיקה
בעבריתנכתבולאהאם ?רפדסונאליתליריתעבריתשירה

רקחיתההאומנם ?אישיותחוויותשעניינםאישייםמכתנים

רבדיםרבתכשפההתפתחהשלאצינורית"עברית"שפה
כיומצאתלמידיםעתונותבחןשפירא ?שימושיםורבת

העברי",העםשלועתידו"גורלועלדקבהכתבוהתלמידים
לפייכתבוזהמסוגבעיתונותכימאליומונןזההדיאבל

האםאבל ;בספרותשליטרתנרדמותכלפישגודרתקונרונציות
-, nמסקנותלהסיקכדיתנועתיתבעיתונותלעייןדי .

עלאוהארצישראליהדודשלהתרבותיהדיוקןעלמשמעירת
העבריתהשפהעליושהטילה )?הלינגוויסטית"(ה"מיגבלרת

והקונפורמית.הדלה

למדרבירושליםהעבריתשבאוניברסיטהאם-כךקרהואיך
ובארץ- ;בעבריתוכד'האיסלאםלימודיכללית,פילוסופיה

בעבריתומודרנייםקלאסייםמחזרתלראותהלכוישראל
וגיחההמוןוהרגו,שקספידודרסטויינסקי,פושקיןאתוקראו

הקולק-האוריינטציהו"בעלתה"אידאולוגית"בעברית
הפנ:הרקאלאתשובהאיןהללוהתמיהותלכל ! ?טיבית"

מערכתשלולאידאליזציהבגולהבורייהתרבותיתלמציאות
למנהיגדייגןהפךבוודאי(שבזכותההאמריקאיתהחינוך
 .לאומי)

התרבותילדיוקןסנגוריהלשמשבארלאהללוהדבריםכל
העיליתשלהתרבותילדיוקןארהארצישראליהנרעדשל

שפידאשמציידהתמוכהכילטעוןבאוהםוהיום.הפוליטית
שלאגדהמולנפיליםשלאגדהויוצרתמיסודהפגומההיא

מאד'וקליטהמאדנוחהאפילומאד'יפהאגדהזוהי .ננסים
שמעצםסוציולוגימחקרוכך, .המציאותמןרחוקהאבל
האידאליזציהשמאחוריה"מציאות"אתלחשוףבאטבעו
מתוךהעכשוויתההוויהאתולהביןלהיטיבכדישלהי

 .ופגומהשרירותיתעברתמונתיצר ;שורשיה
אני .שיצרהוהאגדההפרשנותשלאחדבהיבטרקנגעתי
הדיוןיותר,המרכזייםואוליהאחרים,בהיבטיםגםכיסבור
מכל .חסרונותובאותםמגרעותבאותןלוקהשפידאשל

אתגרמהרותשהןמשוםערךישרעועותלחידותגםמקרם
המועלותהנקודותאתחריפותניתרלבררארתךומחייבות

 • .רבהבקיצוניותעל-ידן

שביטיעקב

1 . 41 . Ernest Peran, History of the People of lsrael (London 1888) p . 

הספרבבתיזרותשפרתהוראתעלנתוניםמביאאינושפירא . 2
בשפההשליטהממדישלנתוניםמביאראינוהמנדאטבתקופת

הואמזאתלבד .האץרילידיבקרבהאנגלית)(בעיקרזרה
לחייהם-20הבשנותשהיואלהמביןרביםכימכךמתעלם
הארץילידיהיולאהמאהשלהארבעיםארהשלושיםבשנות
משררהדמיוןשרםואיןצעירבגילשהגיעולערליםבניםאלא
 .הללוהסוגיםשניבין

בארץ-ישראלהיהודיהישובשלהאליטותליסק,משהראה . 3
 . 1981עובדעםהמנדאט,בתקופת
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ספרים

בשמאלבדק-בית
מזרחימצד

עללמלחמה".השנייה"בשנהקלדרון:נסים
האתרגנותלאממחאהלעבורהסיכוי

עמ'. 38 ; 1984 ;קריאהסימןספרי ;פלויטית

ופורסםהשנהבמארסנכתבקלדרוןנסיםשלינשרומ
חשבאםהבחירות.לקראתכאתגרבוודאיבמאי,

הכוחותהיערכותאתתשנהבודדאדםשלקריאתוכימחברו
שהואכולו,השמאלמןשונההיהלאהריההצבעה,ערב

סתירה .) 15(עמ'לא"ותודעות"משמיעשזהבטענתומייסר
רבותשניםאשראדם,שלתסבוכתומשקפותואחרותזו

זאתעם .לויכוללאחבריו-לדעהעםויחד-בימיןנאבק
וכאוברציניבדק-ביתשלכסיוןזהוכילזכותו,מיידייאמר

שהואהעובדהכמוהו.רביםוהיושהלוואיהישראלי,בשמאל
משקללומוסיפהעדתית-ספרדית,מנקודת-מבטנעשה

נסשלאטעםקלדרוןבדבריישהבחירותאחרואףמיוחד,
 .ליחס
נוספהדווקאהלאומית,האחדותממשלתהקמתאחריעתה,
ושבעיבשלטוןהליכודשנים"שבעמיוחדת.אקטואליהלהם
בעבודהולא-טקטייםבתמרוניםעסוקיםהםשנים

מהי"שכחושמזמןאידאיתבעבודהולא ...וכלכליתחברתית
 .לשיאוהרפ"יזציהתהליךהגיעהעבודהבמפלגת .) 29(עמ'
ההיסטוריותבמריבותלזלזלהבניםנטובד"שוגםברפ"י"גם
יותררחבהישראלישהקונסנזוסהניחוהם .אבותיהםשל

עללהעידהמחברהיהיכולהיום .) 28 (גוריון"בןמשהניח
 :שהצהירהעבודה,מפלגתנציגבן-מאיר,דבחה"כאתעצמו
ביןתהומיאידאולוגיהבדלקייםכיחושביםשעדיין"בעוד
(ראיוןכזה"הבדלכלשאיןהעובדותמראותלליכוד,המערך

אלה,חסלניותדעותבזכות .) 17 . 10.84אחרונות",ב"ידיעות
 !הכנסתיו"רסגןשלהרםהתפקידאתלוהעניקהכנראה,

תלמידיעםלקונסנזוסגוריוןבןתלמידיהגיעובמקרהלא
בעצםבצדק,קלדרון,רואההמחברתהחוליהאת .ז'בוטינסקי
שלהמוגבללצורךכיייתכן .הבן-גוריוניתהממלכתיות

בןהגיעכיצדלהבין,רוציםאםאבל .זובקביעהדיהמינשר,
קיבוציםאפילוהגיעווכיצד-ז'בוטינסקיעםלהסכםגוריון
שבהחלטולמעשיםלעמדותתולדותיהםבמרוצתומפ"ם
לאהכרחי-"יוניים"לאאףולעיתים"שמאליים"אינם

ולגלות,חקורלהעמיקאלא"הממלכתיות"בתופעתלהיעצר
אזאוהמדינה.קוםאחרשקרהלמההרגליים"צמחו"מניין
הישראליהשמאלקשיינובעיםמנייןבוודאי, ,לנויוחוור

לחוקר.מחכהעדייןזומשימהמקום,מכלהזמן.כלבמרוצת
הואענייניים,פוליטייםחייםלקייםשלנולסיכויתנאי"לכן

שקורהלמהבדומהבינתיים.קרהזה .) 26 (יפורק"שהמערך
הפליטה"הליכוד"עם"העבודה"התחברותכימיה,בתהליכי

המערךאתלקייםמוסיפהזוכיאם-החוצהמפ"םאת
 ."העבודה"החלטתרקכאןחיתהלאכמובן'בהסתדרות.

הקיבוץמתוךשל"יוחברימפ"םבקרבהמערךשולליקיום
 ·בהחלטהשפיע ) !המצביעיםמן 11 % (הארצי
תהיהשזןצריך ...חדשהמפלגהלהקיםלנסותלדעתי,"צריך,
ספקאין .קלדרוןנסיםגורס ) 12 (סוציאליסטית"מפלגה
חלההאלההשורותכתיבתאחרמועטיםחודשיםשתוך

של"י,חיתההתהליךמאיץזה.בכיווןניכרתהתקדמות
אףחיתה("לאבהלזלזלזהבשלבדווקאהתחילשהמחבר

מסוגלולאכמעטאנילכן ...מעטיםשלמכסיוןיותרפעם
שלהעקשניתחתירתהבלי .) 28עמ'-כאן"לזהלהתייחס

לאאבנרי-פלד,ממנהשפרשואחרבייחודזה,ליעדשל"י
עכשיו""שלוםפעילימביןהמאה""קבוצתקמהחיתה

וללכתבמצעהלהשמאילר"צאתשהניעהואינטלקטואלים,
קודם-פיללמימורחבת.ברשימההמאהוקבוצתשל"יעם
 ?ח"כיםשלושהעם-11הלכנסתתיכנסר"צכי ,לכן
סוףזהאיןכימביניםוהכלשרידיוסיגםאליההצטרףעתה

ואחר ," 77"חוגגםמוכןכברכוללתשמאלבמסגרתפסוק.
מ"ממשלתואכזבההמתנהשלאחדיםחודשיםשיעברו

בלבד",בודדיםשל"פרישהזאתתהיהלא-האחדות"
תקווה.בגדרהיאאףחיתההמינשרכתיבתשבעת

התאמץרבותשניםשבמשך ,אדםאלבטענותלבואקשה
קרהזהיאוש.רגשינתפסשבסוףעדמשמעותי,שמאללבנות
של"י,למאמצישותףפעםהיהשבעצמוקלדרון,לרבים.
 .בתהליכיםהבחנההמכריעבשלבהיהחסר
הממוקדתהלב"תשומתכיקביעתו,עללעבוראיןזאתעם

הכרהעלשיתבססבפיתרוןלערבים,ישראליםביןבסכסוך
תהליךמפניבחרדהבעיקרהעצמית,ההגדרהבזכותהדדית
אחדהוא-הישראלים"עלהעוברברוטליזציהשלברור
רגישקלדרון .השמאלאנשישלהחולשה""מקורותמשני
שהיאמשוםבעיקרוזאתהסוציאלית,לשאלהמיוחדבאופן
טוען,הוא .העדתיהקיפוחשאלתעםמזוההכמעטלדעתו,
מובןאינוהשמאלמחשבתאורחכיבצדק,הצערלמרבה

הלאומי"."המחנהבעדמצביעיםהםכךומתוךל"מזרחיים"
איןכימתאשר,קלדרוןשלניסוחומעצם-לעשותמהאבל

הסדרימלבנוןישראליציאתבליהחברתיותלבעיותפיתרון

הואשלםפרקערב.מדינותעםושלוםהפלשתינאיםעם
מבקריהמפניעכשיו""שלוםתנועתעללהגנהמקדיש

אללהתייחסותאותה""לדחוףהרוצים ."הרדיקאליים"
היקפהאתמיצררקהיהשזהמסבירוהואחברתיות,שאלות

 .) 24 (ועוצמתה
כ"מחציתותומכיהפעיליהאתמגדירהואזאתובכל

 .) 15 (שמנת""ילדיאותםמכנהואףהישראליםשלהשבעה"

מחנהאללמשוךמבקששהואמפניהסימנים,כל?לפימדוע
ברובםהנשארים,אלהאולםהמזרח,עדותבניאתגםזה

הגדרתו,לפישהם,ומאחר .הימיןמפלגותבשביהמכריע,
מוצאהוא-הישראליםשלהרעבההמחציתאתמהווים
לחשובכמקובלשהם,בהםחושדואףב"שבעים"לפגםטעם
מתנשאת.גישהנגועיםהללו","האשכנזיםעל

הואו"השבעים""הרעבים"ביןהמעמדיים""הניגודיםבגלל
ממשילהוא :הספרדיםשלנבדלתשמאליתהתארגנותשוקל

שלהמארקסיסטיהפיתרוןאתאפילוהעדתיתשאלתםעל
 )-18 19 (סיכוםלכללמגיעאינואךהלאומית,השאלה

הגם ,כזהנפרדארגוןכלקםלאהיוםשעדמשוםבוודאי
בצדרקקרתהכזאתהתבדלות .לכךמניעהכלחיתהשלא
 .בדברמקרהאיןובוודאייהימני
השמאליבצדהמזרחעדותבנישלהמזערישמיעוטםלמרות

קלדרוןנסיםשלמנוחתואתהמטרידההשאלהגרעיןהוא
כולוהישראליהשמאלבפניהניצבתהקשההבעיהגםוזו-
מסתבךבייאושומספקת.תשובהזובחוברתלהניתנתלא-

העיתוניםשלהגדול"ש"רובםמאחרכיבטענה,המחבר
"נגרמה .הליכודשלמדיניות-החוץאתתקפווהאינטליגנציה

צריךמהאזי . ) 16 (הליכוד"סביבהמזרחייםהתלכדותדווקא
?לאשמאללצדהמזרחעדותבניאתלרכושכדילעשותהיה

האגףשמציעהדרךדוקאזאת ?הליכודמדיניותאתלבקר
בצדק.נגדו,יוצאשקלדרוןב"עבודה",הרפ"יסטי

המזרחעדותבניהיוהליכודבוחרישל-73%כאכן,
19.10אחרונות",("ידיעות רובםאוכולםהאומנם .) 84.

מהםגדולשאחוזודאות,אפילואין ?נצרכיםאורעבים
בעשירוניםכיספק,אין .השכיריםהעובדיםעםנימנים

עםגםנמניםמביניהםרביםאךבהרבה,רבחלקםהתחתונים
שכבהלעצמוליצורחיתה,הליכודשל"חוכמתו" .העצמאים

היהלאפעםו"אףשפרהכלכלישמצבםעצמאים,שלרחבה
 .הנכונה""הכלכלהבשנותכמוטוב"כךכללהם
כשגבייתלהשיגםכיצדוכי-סטטיסטייםנתוניםללאאף

- ?הליכודבשלטוןמפוקפקתכההעצמאיםמןהמסים

הימיןבעדהמזרחעדותבנישלהצבעתםהסברתכימסתבר,
מעיןומוטעית,שטחיתחינההרעבים""מעמדהיותםמשום

אחריםגורמיםגםפועליםהתודעהעלוולגארי.מארקסיזם
ב"עולםבבהירותזאתראינוהסובייטיותלתקוותובניגוד-

ושארהליכודשלהמיסטיתוהדתיותהלאומנותהשלישי".
צפון-אפריקהארצותלעוליקרובותהיוהימיןמפלגות
הסוציאליזםומגמתהמדעיתהחשיבהההומאניזם, ;והמזרח

באשמתגםמכרעת,במידהנשארזהוכךמהם,רחוקיםהיו

שלהןהפרקטיקהשאתוהמערך,מפא"ישלהשלטונימנגנונן
כוחותכנגד .רבבצדקוחריפות,רבותבמליםקלדרוןמוקיע

היוםהשותפה ,והדמאגוגיתהמדומההאלטרנטיבה

 .בשמאלקטנותקבוצותכהעדצלחולאל"עבודה",
אתלהזיז:"צריךמשכנעתקלדרוןשלהיסודיתהתיזהאולם,
מובנהאתלפוליטיקהלהחזיר"ישהישראלית",החברה
לשמאלייטב . ) 16 (הלא-עסקני" ,היצירתי ,היומיומיהרחב,

שהנהיגוהוויעלהחיים","תנאיעללביקורתויאזיןאם
לידישהביאועדהשלושים,שנותמאזלפחותהמפלגות

מועטענייןלהם"יש :בפוליטיקאיםהציבורוזלזולניכור
שלפוליטיתובהתארגנותרביםישראליםשלבפעילותמאוד
עברואלהכל-תרבות ,בריאותחינוך,דיור,עבודה,רבים.
האופןלאהםפוליטייםחייםדה-פוליטיזאציה.שלתהליך
לא-אחריותנוטליםבחבו·ההאפשרככלרביםאנשיםשבו
בכללהםשישהכליםועלמעשיהםעלגםזיעותיהם,עלרק

מאבקי ,עסקנותזההפוליטייםלחייםשנשארמה ...מעשיהם
שלמיבנייםבשינוייםקשוריםשאינםמפלגתייםכוח

למנגנון,לממלכה,כולהנמסרההפוליטיקה ...החברה
בישראלהפרטמןנלקחההיא-מעטיםלמקבלי-החלטות

להשייחסהבמשמעותהפוליטיקה ...שלוהיומיוםומחיי
זאת ,עולםשלשברומובענייניםעיסוקהיאהמלכתיות

בעיותיךוביןבינםכלוםולאןשאייגעיםענייניםאומרת
עסקנים"שלקטנהלקבוצהאותםלהשאירומוטבהקרובות,

) 14 (. 

שללחצולהטלתלתכנית-פעולה,הצעותיוגםומשכנעות
להזיזסיכוייש"האם :בהסתדרותהמימסדעלעצמאישמאל

הרכושנילמירוץשהסתגלאחריההסתדרותיהמשקאת
ו'סולל-ש'כור'ייתכןהאם ?עובדיובשבילייחודכלואיבוד
 ?ובניהולבנכסיםהעובדיםשלאמיתיתשותפותייצרובונה'

עובדים'ב'שיכוןייעזרהסתדרותישמפעלתקווהישהאם
 ?ומעון-יוםגן-ילדיםיפתח ?לעובדיושכונהלהקיםכדי

תעזהאם ?לאוניברסיטהבניואתלשלוחלעובדיעזור
הקיפוחיםשלהמובהקהעדתיבאופילהכירההסתדרות

בדיור,בעבודה,המזרחיםשללטובההעדפהולדרוש
יבקשוהמשביר''שבחנויותלקוותאפשרהאם ?בחינוך

זוליםמוצריםלךוימכרוההסתדרותשלחברפנקסלהציב
השכונהתושביאתלעודדתעזהפועליםמועצתהאם ?יותר

עירוניבתקציבחלקועלנלחםאקטיבי,ועדמתוכםלבחור
עםלשותפותהקיבוציםאתלהביאדרךישהאם ?ממשלתי
הפועליםשבנקסיכויישהאם ?האזורייםבמפעליםעובדיהם

כושראתשיאבדבליכאלה,לפעולותואשראימימוןיעניק
 .) 17 ( "?התחרות

בשליקלדרוןנסיםשלבמינשרוהבסיסיתהתיזהכאןצוטטה
המורחב,השמאלהופעתעםעתהשיתנהלבוויכוחחיוניותה

האחדות"ל"ממשלתכאופוזיציההמשותף,אףואולי
אתיגבילאושיסתירבלייכמובןבהסתדרות.ולמימסד
 •הערביים.שכנינועםבסכסוךשלוםלפיתרוןמאבקו

זילבריעקב

רומנטיקה

סנטימנטאלית
הצרפתית",הרומנטיתמהשירה"לקט

קון;הדיאיוריםגלעדי,דוידתירגם
עמ'. 96 ; 1984 ;"עקד"הוצ'

בה,ישהצרפתיתהרומנטיתמהשירהלקטופעתה
שנתגלההמחודשלענייןחיזוקיהעיתוימבחינת-

המחודשהעניין .באץרהןבעולם,הןזוספרותיתבתנועה
היאאםהרומנטיקה.מהותשליותררחבהלראייהמתחבר
עדיףרגשבהשישכדרך-ביטויהשיגרה,בדרךבעבר,נתפסה

וכדומה,המציאותמןבריחהקדום,עבראלנהייהשכל,על
בספרויותהרומנטיותהיצירותשלמחודשתבדיקההרי

פנישעלתפיסהכהעדזושחיתהעתהמוכיחהאירופה
 .השטח

היהי-18ההמאהלפניהקדם-אמנותית,שבצורתןאפשר
בוודאיוישלעיל,האמורמכלבעיקרהרומנטיקהביצירות
וה--18ההמאהשלהאמנותיותביצירותגםאלהמיסודות

מצויהשברומנטיקהההבנהיותרמקובלתעתהאך . 19
כלעלהאדם,נפשאלהחת-מודעתההסתכלותשלראשיתה
הספרותשלשורשיהאתבהלחפששיש-ומכאןנפתוליה

גםלגיטימיובהםשוניםגווניםבהישיכמרבןיאך .המודרנית
 .הסנטימנטאליזה

הגרמנית, :לרומנטיקהראשיותמדגרותהיווספרויותשלוש
בראשיתההגרמניתשהרומנטיקהבעודוהאנגלית.הצרפתית

הפנטסטי,אתחשפוואחריםהופמןכנובאלים,סופריםובה
טבעלשירתמכןלאחרנתרחבהוהבלתי-מודע,הדמוני
רומנטיקהסרקסטי.בגררןגם-היינה,ואצלעשירה,ואהבה
ומבחרבמקצתמאוחרתפריחהבצרפתלהחיתהזולירית
-מאד,סנטימנטאליתהיאשבעיקרהזו,פריחהשלמייצג
אהבהאמונה,שיריטבע,יפיהלך-נפש,שלבשיריםמובא

שלפנינו.בלקט-נתפסהבלתיאלוגעגעוים

גלעדידוד

השירהשלמקיפהצרפתיתאנתלווגיהעלמבוססהלקט
אחוזיםעשרחמישהכעדותו,מביא,וגלעדיהרומנטית

מספיקמושגלנונותןהעבריהמבחראבל .גדולאוסףמאותו
 .הצרפתית.הרומנטיקהמשורריעל

בעליבאיוריםהמלווהללקט,הפתיחהבדברימתוודהגלעדי
כ"אמצעיזושירהאלנמשךשהואקרן'הדישלהשראה
וההווייההמציאותבהםמתקופתנו,רחוקיםלימיםלהפלגה

שירהשהזינוהחוויותהיוושונותמשלנושונותהיו
הבריחה.מיסודובתרגוםבקריאהכאןישהיינוומשוררים",

לאדםמסייעתבחלקהרקהרומנטית,השירהכאמור,אבל,
אושבמרחקיםעולם-יפהאשלייתידיעלמעצמו'להתרחק
 .האלההצרפתייםמהשיריםניכרחלקשייךזהלסוג .בטבע

שורשי-אלהרומנטיקהאותנומחזירהמסתבר,ביסודה,
הקשים.גםהיפים,גילוייוכלעלהאדם,

תנאיםיוצרתכבעבר,היוםהקיימתהאנושית,רב-הגוניות

אפילוהעדינים, ,הרכיםלשיריםמקוםבהםשיש
נראיםהםאםאפילוהזה,שבלקטהסנטימנטאליים

הרווחותולחיספוסוולגריותשללתופעותמאדקונקרטיים
שבהםבימיםגםבוודאיקיימותוהיואלה,בימיםמעטלא

 1 • •שבלקטהשיריםנכתבו
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ספרום

שביומיוםהפיוט

הקיבץוהצו' ; mורוחהדיםדורית:א.

 .תשמ"ד ;"עכשיו"הוצ'עםבשיתוףהמאוחד

קולה"ה"קרקהפחיתאתררדהאלאכדישציידכ
זרהיתה"היינץ"שלהמרקאריזתואתהמפורסמת

המש,-הטריביאליים.הקטנים.לפרטיםדדמאטיתמחררה
נהייהמתוךנטר.קודמיםדרדרתואשדחיינובדיקמתנצים

להםהנודעתהמשמעותמןלהתעלםרהנאדד,הנשגבאחד
יותראיטיהתהליךהיהבספרותהרוחני.עולמנושלבעיצובו
נחשביםואחריםמילדסליך. :מתוןגםהדבריםומטבע

בתרךהיומיוםזיעתאתאי-שםאי-פהלמהותראשונים
(הבולטהבאהדור .הנצחאלהפוזלתהספרותיתהעיסה
שלעצומהמידהלהפיקכברידעררנגרט)כמרבןהואשבבניו
לא :תועדתנושנחרצותהפסולתמערימותפירטיתאנרגיה

כמיצגארכסימבולשלורברקרריזיטיםביומיוםשימושערד
תחושות.להעברתהסיפור,לעצםניצולםאםכיאווירהשל

 .כך .והאסוציאציההקונוטציהדדךעלוחזירתמחשבות
לאלודומיםעריונותררנגרטשלטדארטקילגררמבטאלמשל.

שמטבעאלאקרנדאד,ג'רזףשלגיבורו-אלמאיידשל
הקוראיםשללבםאליותרקצרהדרךגרארטלומצאהדברים
לביןמוכרותועמדותהתנהגויותביןמקשרגרדםנהירתו
 .דעתואתעליהםנתןטרםשהקוראנפשייםומצביםנרפים

המציאות)מחרייבי(בשינוייםנרדפתדורית .אשלכתיבתה
שתוארהכפיהאמריקאיתהספרותיתהתפיסהשלניחוחהאת

בכרתני-עבריתהיחידיםביןהיאידיעתילמיטב .לעיל
שברהאופן .ועקיבהמובהקתבצררהזרתפיסההמבטאים

שלרבירצדהישראלייםהחמריםעלהשיטהאתמחילההיא
זיקתו .דרמאתי-תיארריעומסעםפנימיתדחיסותשלמרתק
שלזיהוייםתוךנולדתהמספר""האניאתהקוראשל

עםלהזדהותהקרקעאתהמכשירתהליךהקטנים.הפרטים
הסיפורלספקעשויאופייניתדוגמהכולו.ה"גשטאלט"

הקלסטררפרביהבחולות"."קרקס :שבקוץבהראשון
בנרשאוחזתהאחיזהבפניהאוניםחוסרותחושתהישראלית

המרכיביםאחדשימשוהן :בספרותנואחתלאתואדרהאץר
שלמעשירלכמהמניע .שלי"ב"מיכאלחנהשללדמותה
קרקסלענייניואפילותמוזבנימיןשלבטרילוגיהאליקרם

חברבורות"."נמרשבתאייעקבשלבמחזהוהתגלגלו,כבר
בוטהבמינה.מיוחדתהתגלמותדוריתא.משיגהזאת,בכל

מקריןשב~דקםהייחודבסיפורה.זרתופעהשלביותר
מרחשימימולהומעניקהאישיתההתלבטותעלזהבמקרה
הלב.אלונרגעאמיןמארד.
האופןנאותרמועברותורוחות","הדים .השניבסיפור

הזרימה .ידלרן nרבחדדת-בשכולהנדרכותאישיותדילמות
פעוטי-ערךלכאורהשהםפרטיםשלהעשירההמתמדת,

מימדי.רבזאתרעםסובטילימארד,חיוניתהליךלעינינוברנה
גםכךדרך.חיפושושלהתפכחותשלאישי.שינוישל

מגיעהשםדמה",:"גבעהוהמיוחדהמרשיםהרביעי.בסיפור

חיוניתובשפהעזיםבדימוייםשימושבאמצעותהמחברת

ולעירןדמיוןשלוהבזקיםחדדיאליזםביןמרשיםלאיזון
שנותסוףשלבישראלצעיריםאנשיםשלבהווייתםמעמיק

 .השבעים

"משחקיםהסיפורחושףהללוהסיפוריםשלרשהרקעעל
הואשלוה"מיליה" :שבשיטההבעייתיותאת .טקנים"
טיפוסיות.אמריקאיותהדמויותשלחלקןהברית.ארצות
חדרימשחק.(מכונותהאביזירםרכלהחומריםמרבית

מעטואפילואמריקאייםחיי-חברהאמריקאי.מזרןבאולינג.
מידהמדיפיםמגאזין")"טייסנוסחופוליטיתחברתיתעגה
שטורחהיאהתוצאה .העבריהקוראאלזרותשלרבה

כקודם.רחבאינושרבשפת-הקונוטציותשלהשכנוע

בתכליתישראלייםשחומריהםסיפוריםעםאחתבכפיפה
בעתהסתם.מןהקיימת,(הכנההקוראמצדהכנהובהעדר

חומדיםשללקליטהררנגרט)שלהמתורגמיםספריוקריאת
החלשהלחוליהקטנים""משחקיםהופךאמריקאיים.

הבנוייםמארד,מיוחדיםרגעיםבסיפורישנםאם.גםשבקוץב

איןהדילמיזtל)ניר-יורק,אלוהחזרהמלין(הפרידהכהלכה
בפירטשיבחיןכדיהצורךדילקוראמוכרהמתוארהיומיום
 .לושמעבר
המבניותהואשלא.דוריתהסיפורמשיטתהנגזרנוסףמימו

סיפורשיטתמכליותרהדמויות.שלהפסיכולוגית-היסטורית
התרביתאתהיומיוםאביזרישלהזרימהחושפתאחרת
זרתרביתשביןהגומליןזיקתואתימינואתמבליםאנובתרנה

זרהצגהדרך .היחידבדשותהמתחולליםוהתהליכים
אחרת,בווריאציהכיאםרבה.בהצלחה(שיושמה

שמעונייןלמיבמיוחדמשמעותיתדרקטרדרב)שלב"רגטיים"
כלל-לשינוייםהירתםבטרםתת-זרמיםולאבחןלהבין

משמשזהרקעעלגםמדרייקת.להגדרההניתניםחברתיים
נסתיימה,(כתיבתובהקדימודדךצירןדמה""גבעההסיפור

שלבשיאהכלומר- 1982בשנת .שםהרשוםהתאריךעפ"י
רההתיאשרתההשלמהתחושתאתוהשפע)הביטחוןהזיית

שלמתפקידיהאחדכישסבורלמי .זמןמזהאותנוהפוקדת
שלקיומםמראשלצפותבפרטוהספרותבכללהאמנות
לעינהיעוללומהולדאותלהמתיןאלאנותרלא-תהליכים
 • .נירםחוריםשאנוהמאורעותהמחברתשלהדגישה

ז'קונטאמנון

ודתספרות
הוצ' ;אמוניםאורחות :בלאטאברהם

עמ'. 229 ;ד 11תשמ ;"מורשת"

ספררתהשאלהרדת,ספררתשביןההתייחסותערךמ
דתית-מוסריתעולםהשקפתשביןוהמתח .מהידתית

המוצבותהמרכז,בעירתאלו-אסתטיותתפיסותלבין
התשובותאמונים"."אורחותבלאטשלספררבראש

לספר,ההקדמהבמסגרתמישריןבאמירתבחלקןמופיעות
הדנים .השוניםהספדפרקימתוךמשתמעותהןובחלקן
יהודייםסרפדיםיצירותשלשרכיםספרותייםב:ךבטיםבכפרד

 .ובעולםבאץרבכי-זמננו
ספררת :ההתייחסותמעגלישכיבהצגתהדיוןאתפותחבלאט
והניזוניםהאנושית,במציאותהקשוריםאלמנטיםכשכירדת,

במרכזהאלאתמעמידההאחת-מקוטבותתפיסותמשתי
הערלההמרכזיתהבעיההאדם.אתבמרכזהמציבהוהשכיח
יכולהה"ספק"עלהמושתתתספררתהאם :היאמדיוניו
עםדתיתעולםהשקפתמתמודדתוכיצד ?דתיתלהיות

ביהדותקשורהאסתטיהאספקטשכן.אסתטיות.תפיסות

החילוניהאדםשלהאמנותיתהתפיסהבערד .המוסריביסוד
ומוסר.אמנותמזההאיכה

כפרדלדירןהמחברפוכה-הרחבההעיוניתההקדמהלאחר
המעוגניםיהודיים.ויוצריםישראלייםיוצריםשלבשררה

שלהמרכזיהקוד .ואמריקהאירופהובתרבויותבספרויות
מחד.וקדושהמיסתוריןגילוייאחרהחיפושהואההתבוננות

פכיםכופיביןהקשראחרהחיפוש .מאידךקיומייםולבטים
זותפיסה-מציאותלביןריאליזםביןלנפש,גוףביןוחץר,

הספרבנריעליהםהפרקיםבמעדךמרכזיתכסדהמוצבת
הספרשלועיקרו .כפרדמאמרבגדרהואפרקכל(למעשה

וההקדמההמשותפתעריכתםהמאמרים.שלבצירופיהם
אליהם).שהוצמדההעיונית
ודת.ספרותשלההתמודדותשאלתניצבתההתבוננותבמרכז

המחבר .והמסרהסמטיקהאחרחיפושעלהואכשהדגש
אהבתשלמרכזירעיון"בעלימוכיסטייםמשורריםמדגיש

תפיסותלהדגשתוחותררימון, .י.צכדוגמתהאלוקות",
מודגשמעקבתוךדתיים.סופריםשלביצירותיהםדתיות
 .המודרניהדתיהאדםשלוהמתחיםהקונפליקטיםאחר

שבהעגנון'ש"ישלהסיפורתהואביותרהבולטהדגםלפיכך
וסוריאליזם,ריאליזםשביןהמתחהצגתעלהדגשמושם
(ולאשרכיםיהודייםמצביםעםלהתמודדככסירןמוסברוהוא
במרכזהקונפליקטהעמדת .דרכי-עיצוב)שתישביןכמתח
ובמיוחד .אריאליכחוםשלבספריובעירנוהמחבראתמנחה
ההתייחסותאתוכןבוגר",רפאלשלהאבוד"עולמוברומן
הניגודים,שאלת .השואהנושאעלבוסאקמרדכישללשיריו

סופריםעלבדיוניושאתביתרבולטתוהפרדוכסיםהמתחים
מלמודכרכורכדוגמת-האמריקניתבסיפורתיהודיים
מציאויות""שתי :הןהמפתח~ל;תכאשרפוטוק,וחיים

 .ו"דו-אכפיים"
הקוהואבלאטשלוהניתוחהעירןבדר:;כיהשניהבולטהקו

היוצרלחייהנוגעתספרותית","חוץא"כפורמציההביוגרפי.
ומשמשתהמחבר,אתמדריכהדורובכימשפחתובכיבקרב

הדגמיםאחדידו.עלשהוצבוהמפתח,בשאלותעזרככלילו
האינפורמציהאולם,זלדה.שלבשירההעיוןהואהבולטים

וזאתבלבד,הרמזדרךעלבמובלע,לקוראכמסרתהביוגרפית
כילהניח,ישזאת,עםיחד .דיסקרטיותעלהקפדהמתוך
הדורשלהספרותבביקורתהשליטהקובעקביהולךבלאט

לביןספרותיתביצירההדירןביןהפרדההקובעהאחרון'
המחברמתייחסזאתעםיחד .ביוגרפיתאינפורמציה

טובהדוגמא-ותקופתיותאישיותספרותיותלהתפתחויות
המוצגתגריכברג. .צ.אשלהידיששירתעלהדןהפרקלכך,
כתיבתורקעעלוהןלה,שקדמההיידישאיתהשירהרקעעל

עלנקוטהדומהגישה .המשוררשליותרהמאוחרתהעברית
ה"סאגה"והצגתשמרשאמנוןשללכתיבתובהתייחסותוידו
מאידך'בא"יההיקלטותולבטימחדארם-צובאקהילתשל
לנושאדור-המדינהסופריהתייחסותעלהקצרבדיוןוכן

 .הדתיתולחברההדתי
המבקריםמןשעהלפיהואבלאט. .אכילאמו,ניתןלסיכום,

והדת","הספרותבנושאהמטפליםהבודדים,הספרותיים
במוסףבכתיבתומזאת.יתירהבכך.המתמידהיחידוהוא

ולמתהווהלמתרחשקשובהוא"הצופה",שלהספרותי
הספריחד.גםוביקורתיותאהבהמתוךהעבריתבספרות

בווישכתיבתו.שלייצוגימדגםהוא-אמונים""אורחות
 •ולמבקריה.ספרותלחוקריעניין

יעוזחנה

 :מארח 77עתרן

-לערכיםחינון
לגזענותתשובה

העליוןהמרתף-לסיןבית
 8.1.85 , 8.30גייום

חופשית.כניסה-למינויים

(המשך)"אני·אדם"אלמ"יה·דאם"18יי 49

שלרם .ששלבשירתוזהבולטשרניעללהעמידנודיים .רעוד
בינההזיקהאתוהגבירהתפלחשללעולמהארתחקרבאשר
תחילים.מזמורילבין
העולם,מולח"אני"מועמדרוח","נחתבשירלדוגמהכך

מוגבלחראחרא.נחפוןגבולותיו.להרחבתכסירןשרםללא
חדרךקץאלהשחגביעלהמפח"משא :בהליכתואף

אצעד".

מיסטיתוהארההתעלותחווייתשבמקרםחרא,המפתיעאולם
משיאיררגיליםאנולחועזובהבדידותשלבסיטואציה
קיומיתמודעותכאןמוצאיםאנו ;שלרם .ששלהקודמים

לגוללאבן-גללבידיאחפוררגעי"בשארית :פשרותחסרת
ריקם".שהציגניבררךחבאי.שללהבהובחיינתתיהנסתם/

מעיןמשחרחבאי".שללהבהובחיי"נתתיוידויחןפחיש
"בררך :הדיןצידוק-ומאידך-גיסאמחד-גיסאחטאהכרח

ריקם".שחציגני

-באלהיבלעותתוךעולםלחבוקחנסירןבמקרםכלומר.
"אתה",כלשרןהדיבורהמרחק,בא ;וההארההאיחודבסוד

המסורתית.התפילהכלשרן
שיר .) 50(עמ'הגדולה""הזכרתבשירגםנמצאדרמהתופעה
פנייהח"אתח".אלהמסורתיתהתפילהבנוסחפנייהשכולו

עשייהשלמחיצותללאה"אתח"מולח"אני"מתייצבבה
שבעזובההקשחצידוק-הדין-דבריוכשעיקרוגאווה,

לשעבד"שאם :משחרהפאתיטיתהקריאהעד-כדיובבדידות,
חירםבלבד/עיןלחרףרקולוולחילה,/לשבחדעתיהוסחה

נצלח".תאלמרנניחגאירנחשהשכחהחלראי/מזחנקיאני
עזבניאלוהי,/עלי.תחמולנא"אל :הבקשהולאחד-מכן

תפילה".שומעאיןבהיכללנפשי
חווייתמתוךהאלמולהאדםמתייצבברזה,רליגיוזייחס

 ;הלא-מיסטיותהיהודיותמהמסודרתיונקומרחק,כישלון
אתותובעותהשנייםביןהמרחקאתהמדגישותמסוררת

לעולםשחינהאחריותהאדם.שלהמוסריתאחריותו
מיסטית.ולאאקזיסטנציאלית

שלשימושוודבחולךשלרם,ש.שלבשירתוזרתמררהעם
שימושבמקרםמהתפליההמושאלותבמטבעותהמשורר

 .חמיסתרריןמתורתקודם-לכןשאלאותןהלשוןבמטבעות
שאינואני-אלהמרחקתחושתאתכמרבןמחזקותאלחרגם
רחירראיטרגיאופיהאסופהלשיריהמעניקלפתרוןניתן

 •כאחד.
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קבעבהוראתחוץמטבעוטורלו

פתוחוגםבונוחגם

צתמרוגםכספךערךעלתשמוראיד
רווח!

מוצריםבולרכושאםשתחליטדע
לכללחסוךאולחו"לשונים,לנסוע

הוראת-קבעתן-אחרתמטרה

הנחהותקבלחוץ,מטבעלרכישת
 .הרכישהבעמלת

תקופתיים,אוחודשייםבתלשומים
לך,הרצויבסכוםמטבעות,במגוון

ואנותקבע,-אתהלךהנוחהולקתופה
בנצע!

גםהטבה :מוגבלתלתקופה-ועכשיו
 !החליפיןבשער
לרכישתקבעהוראתלתתהקדם
יותרעלמהטבהתהנהוכךחוץמטבע

הפקדות.
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המגןקסדת
 •ראשךעלשומרת
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הדדיביטוח
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 :שוניםמסוגיםבתיםשנהחמישיםכברבונהעובדיםשיכון
ולמשפחותלעוליםדירותצעירים'זוגות"וללרווקיםידרות

 .פרטייםובתיםקוטג'יםרווחה,דירותדרכן'בראשית

בצרכיהתחשבותתוךעובדיםשיכוןחברתבונהאלהכלאת
 . . .ובאפשרויותיו.הציבור

החברהעצמהמתאימהובמחירןהדירותבגודלבתכנון,
מתפשריםאיןהאיכותעלאךולצרכיו,הלקוחלאפשרויות

-דבר.מסתיראינואצלנווהטיחעובדים,בשיכון

איכות.עלבנוייםאנחנוכימחיר,בכלאיכותבוניםאנחנו

 :האזורייםהמכירהמרכזי
מרכז*באר-שבע, 055-31216/7טל. , 25רוגוזיןרח'*אשדו,ד

 04-660915טל. , 43החלוץרח'*חיפה, 057-72540טל.הנגב,
*תל-אביב, 02-233396טל. , 8הללרח'*ירושלים,

 . 03-390721טל.אליהו,יד , 58לה-גוריהרח'
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 ' ..תכובהשלרק
הכבשיםבבינתפםה,אתכברעטמת

- . .תנובה?שלהבולנרית
קלוי,להםאוטרילהםעלפםה:
-אבםיהלצראוירקותםלםבתוך
בבינתאתלשמורתוכליאמיתי.מערן
שללתקופהמלה,·במיבמקרר,פםה

מהלבעשויהפםהבבינת %הורשים
בםםבררםומיוצרתהטורכבשים

 .תנובהשלהנ~וה '. ,

נמכרתוהיאבמשקלאותהלקבותאפשר
ק"נ. s.4ו·ק"נ 15שלבאריזותנםמלהבמי

משפחתיתאריזהלנוחיותך,הרש!וכעת
פלם~יקכקופםת ,מלהבמיק"נ 1של

 .ושימושית.ענולה

תנובה?שלםה'פכברעטמת
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