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תייא , 16452תיידילכ
 1985לשנתיי 77ייעתוןעלמנוילהיותמבקשהנני

ומשפחהשם

כתובת

 . 03-456671יטל ,איית 16452דייתוהמנהלה:המערכת

 iהמודעותלתוכןאחראיתאינההמערכת

מחזירהנהיואכותביםותיפנעלבכתבעונהאינההמערכת
 .מבויילתמעטפהאליהםצורפהלאאםידכתבי

 • oנ 456671- 'למסורקאךלטלפןמתבקשיםלמערכתהפונים
עלכפולברווחמודספכשהוא ,רגילבדאררקלשלוחישחומר

 .מראשלתאםרצויהעורךעםפגישות .הניירשלאחדצדתוולאמנלתרבותהמועצהוהתרבות,החינוךמשרדבסיוע:

 .באריקיבוץ ,בארידפוס :והדפסהלוחותצילום,סדר,·ולחינוך.לתרבותהמרכזהכללית,העובדיםהסתדרות
מייבעייאטלס" :הפצהאמריקה-ישראל.התרבותקרן

יטל

משלוחכוללשקלים. 11,700סךעלק•צבזהמצורף

בנקעלהמשוך

ותאריךחתימה
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תשמ"הםםחמבצע

 73אלבניתל-אביב,םרעליםבספרית

מהרוות)(הרצאההעבריתהאנציקלרפויה
פרעלים.ספריתמחוררת

כרכים.-17בב'ומילואיםא'מילואיםכוללספרים, 34

וספריות.קיבוץחבריעובדים,לוועדימיוחדיםתנאים
בלבו.פועליםספריתע"י :האספקה

מכןרלאחרכרכים,-9נ:ספרים 18יסרפקרפסחער
(כממרצע).לחרושכרכים-2בספרים 4

תשמ"ה.פסחפרעליםבספריתאררשרארחושיםספרים

עצמנרועת
פלרדאליסטיתבחברהאמריקהיהדות-אלמןישראל

בפעם-נותןוהואהיהודי-אמריקאיהועדבסיועלאוריצאהספר
והדתיהאתניהפסיפסעלנרחבתארו-העבריתבשפההראשונה
-המחקרבמרכזזמננו.בתהאמריקאיתהחברהאתהמאפיין
אתניותקבוצותלביןלביןבינההשורריםהיחסיםהיהודית,הקהילה
שלמעמדועללתהותבסיון-המסכםבפרקאחרות.ודתיות
הנקוטההמדיניותניתוחע"יהאמריקאית,בחברההיהודיהציבור

הלחציםחרףהקבוצה,שלהאינטרסיםעללשמורכדיבידיו
עליה.המופעלים

חינרך

תדע"ה· /באדץ·ישדא,~חדשחינרך-רשףשמערן
תדפ"ט

החינוךרעיון rנושאר ,מחנכיםקבוצתשלבדרכהעניינוזה,מחקר
 .אידלסוןד·ודשבמרכזההמאה,בראשיתבארץ-ישראלהעמלני

לימרו
העדירהלהודאתמתרדיקה-הארפטמןשדה
על-פי ,זמננובתהעבירתהשירהלהוראתדרךמציעהזוחוברת
היאוהתרב:ות,החינוךמשרדשלהבגרותלבחינותהתכנית
ב:ית-הספרשלהגבוהותבכיתותזהנושאלהוראתמותאמת
התיכון.

פורזה

ירליסס ;'יייסג'יימסג
התפרסם"יוליסס" .ביתןזמורההוצ'עםבשיתוף .רנןיעל :מאנגלית
דורובניעלי-ידיאזכברונחשב , 1922בשנתבשלמותולראשונה
שרביםזו,מהפכניתביצירההסטורית.חשיבותבעלתמופתליצירת
במלואאינ~יוןיחדחברוהמדורני,הרומןפסגתאתבהרואים

צורניתשלבזות ,רכלהנוסחהומורבשיאו,ריאליזםמורכבותו,
 .צרופהלשוניתומוסיקה

אחרוןמהלך-פלדדרת
חולתאשהביןהנרקמתאנושייםיחסיםמסכתשלמרתקתארו
רחוקיםמתרחקים,קרוביםחבריםאותה.הסובביםלביןסרטן

 .כידידיםמתגליםוזריםמתקרבים

זכוכיתכרבע-סמלנאורה
בניםהן rהמרכזיוודמיוותיהםאשרסיפוריםעשרהשלקובץ

השכר.הדרושלסיפורוזהושואה.לניצולי

פאדקברל.ט-ציינוגירן
הזההרגעההווה,הואההתרחשותזמן .טוריגעדון :מאנגלית

במקרההנפגשיםגברים,דמויותשתי-הרומןבמרכזבאמריקה.

והמוות,החייםכמומסתוריים,כוחותבעבותותונקשריםבכנסיה

השלישיתהדמותהאמירקאית.הנפששלפניהכשניואהבהשנאה
מוצאהואכיצדכתפיו.עלהאשמהנטלאתהנושאזההוא-

ממנה.לצאתהמכירעברגעמצליחוכיצדבפשרה,מעורבעצמו

שירה

הוטלמרדכי
 .הפשוטהטעםמן

פדידמןיעקב

אתונות.מחפש

ילדים
גיבורסבא-נצראלי

והרפתקאותיהםידידותםעלנפלאיםסיפוריםנץ.שמוליקאיורים:
ובית-הגןבגלילילדיםמיועדעשר.בןולידשמוניםבןזקןשל

 .היסודיהספר

מרושת

הגטרגדורתמאחודיסרביטיםיהודים-סמרלאדהדש
חייםע"שהיהדותלמדעיביה"סבשיתוף .חלמישמרדכי :מיידיש
פועלים.וספריתמושרת ,ת"אאוניברסיטת ,רוזנברג

ובמאבקבעלטה-גרטמןישראל
ליהדותהמכוןבשיתוףהיהודית.ובהתנגדותבשואהעיוןפרקי
 .פועליםוספריתמורשתבירושלים,העבריתהאוניברסיטהזמננו,

שרנרת

אצלנו-איגנץ
 .עין-שמרמקיבוץרישומיםקובץ

פרעליםבספריתבקררבירפיער
הלארמירת.אתגר-יעדיאדדה
 .רבקיברץבעולםקרמרנרת-שדמימנחם
השתקפרדרת.זכדרנרת,-מיכאלדסמדים

סידבל.הדמרל~ל-לרדשבתאי
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הסופריםועידתלקראת
ישראל,במדינתהעבריםהסופריםאגודתדתיעו

הזדמנותניתנתובה .בשנתייםפעםמתכנסת

ותכניהצביונהלותה'יפעדרכיאתמחדשלבחוןלחברים
 .האגודהשל

כי ,זאתהתכנסותכךלכנותמעדיף(אניהסופריםועידת

חבריםהנםעבריתהכותביםישראלסופריכללמעשה
 ,תשמייהפסחעייחוהמב-ב•תתכנסאשר ,בה)מאורגנים

לחברתנושקורהמהעלהדעתאתלתתתצטרך
בחברהכפרטהסופרשלמעמדועלוכן ,ולתרבותה

הזאת.

בהןמקצועיותמשאלותלהתעלםנוכלשלאמאליומובן
השנה'ימותבכלהסופרמתלבט

בשניםחברתנואתשחצההעדתיהמתחעקבותב
-מלאכותיתבדרךעתים-ושנופחהאחרונות,

פופוליסטיתנטיהבעליפוליטייםאינטרסנטיםעל-ידי
פסבדו-תרבותיים'גילוייםביטוילידיבאו ;מובהקת

עםכלוםולאלהםאיןאשרכמו-פולקלוריסטיים,
סאלייי,הבאבא"אצלההתכנסויותכמוכאלה .תרבותנו
אובמיורןהחינגאותכמו .בנואצלואחר-כך

עדתייםתכניםהצגת-אלהבכל .למיניהןהיימימונותיי
עיוורחיקוי-ובמקביל ,תרבותיכאילובלבושכלשהם,

ובעיקרהמערבתרבותשלהחיצונייםסממניהשל
 .ארצות-הברית

עלדעתםאתלתת ,הסופריםחברינושעלספקאין
אליליםעבודתלגבול,המגיעבחברתנוזהמתהווה
מצדתרבותיתהתבוללותולסףאחדמצדתיביפרימיט

שני.

לאורךלהשליםיוכלהסופריםשציבורהייתכן-ועוד
חיינואתהמעוותתהדתיתהכפייהעםימים

לער~ינוקשרכלחסרתשהיאכפיה ;הציבוריים
והבסיסייםיםיהלאומ

המהפכהקטר ,הנהעודואולי ,שהיתההעבריתהספרות
הלשוןשלהמחודשתללידתהשהביאה ,הלאומית
המנוונתלמגפהכיוםהעדהזוהיא ;תיהעברוהתרבות

לחשכהחזרהאלאשאינה ,"בתשובההייחזרהשל
 .מוחלטתרוחנית

תו:רלבאמצעותם ,מתאימיםכליםלעצמהלבנותעליה'
פשרהללאולהיאבק ,הציבוריתהשפעתהאתלהאדיר

בכללהאמנותיהביטויבחופשהתערבותשלסיוןינבכל
הוגןחסיעלולהיאבקלהמשיךוכן ,בפרטוהספרותי

 .וליצירתולסופר

פעילחלקיטלושהסופריםחשובשום-כךמ
כיווןלהמשךיתרמוזוובדרך ,בוועידתם

השניםארבעמאזבאגודהלהסתמןשהחלההתחדשות
זכויותיהםבנושאוגםשהוזכרובנושאים ,האחרונות

 .הסופריםשלהמקצועיות
תחיקהלקראתולפעוללשאוףעלינולאלה,באשר
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 . 1985 ;המאוחדהקיבוץהרצי ;הימי
המאהשלהמוסיקה :שטוקנשמידטהיינץהנס
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 ;שירים ;קיינ,;נאלאוןאיצטוישןצו :אייכנראנדלייזער
 . 1985 ;תמידהוצ• ;(יידיש)
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~ w הw דלףז;·אrב~ד?,ס,iס~שו~ה ~נר
!;(יקוס iJ~זי l~ךגדרת iJ~ן~~ךד~~זק,ד

 .ס~ךןpיםלים iJ ~~ 9ך

אתלהפריעלא
השכניםמנוחת

הלבונרפותה~פרניהרעם
 ..-דרלה i "~ש-ח:;נ~ירוא'ל

ים w?טוד~יונות יר.~~זק,להואוסזק.קט
השכניםמנוחתאתמפריעיםשאינם

ל~ין i ז:::-תי~:-~רחיללאהדונר .'חם~~;כרת-,
w ~ i מזקייw מזקליחים~יגי--ז:יהוםלינוק .י:;,ים. 

::וץשונרת~דגול~תזקק~לים
:קןזרת iJע.קת J~תארךךים

~לולרךד יר~~~~ז;רגז;יקים
זגה.י~~דוברתצ.'ךךך~תז;ו;ר~חו

iJ ~ J זק,ב:p דדיי~~~י:;ני~;בק
לדעת.עזזגנוה .7זק:;;ג

~ךןרדוr:זסו~ה~אן~ז:ידסtק,ת
:;ניב. 9לרס~ת~צ.ךת~ז;רחרללמנכול

 .הבחירותלאחר , 1984

קפוניגרופול :צליום
מייןסימור

דורמשה :עברית

המשוגעליאוניטאס

הפר.משגעהם,אומדיםלארניטס,
i9 דהT ל~ס~•זקחרללחרא~•~ T ,ס,ךף-עךןה~f 

~גע,ל'אהואןגערדר-ךז;נע~ר-ו:;נ~זה
~זפר.זולת
חלומותיונכלאבל
 Tהזה;גדולב~י

לעזמרציללתל:;נ-נות ד~;~סם
-ז:ו~חלם p;זק,~ת

משפהאינפ~מזג-האריר
;~r:ה~ינ;!.לן-ל:ם,תז.-... 

אוזקרים.~ודדיםאש..סר~לעל~ע wז?הוא
הוא,ננר~ה~דין:;ניםךצוק.י-~טרןו;בז:וים

וחציליםעגבנ=ירתושותל
: •• -: T • -:-• • 

 .ה~,ע~~די,ידה.דסרכה~די,זק~r:יר

בכדיחהרעלמנוסהעלחדלםחרא
•• -: T - : ' : T 

חו,יררכל

רסזקועס~~ל i ~~ Tס
מנכטרלנגדבצב

 ה;דנ;:נ;:זק,;קדזקנו ,; iל W "~וסם
גז;רלשזרע.םר~ף~לב-~ו~~נו
וטעםמילל

: -.. : --
סזק.טס:ם
הדמות.שפתירעל

-: TT TT 

יווןאנדרוס, .מסאטורי

הבולטיםעםנמנהמונטריאל,ילידיהודימיין,יסמור
עברי'בתרגוםמשיריובחרמי .ימינושלקאאנדהבמשוררי
ייספריתבהוצאתלא-כברהופיעהלחומותיי,יימבשר

פועלים".
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חפצים
תמונות)בשתי(מחזה

יהושעב.אברהם

 :הנפשות
 68בתואשל-האם
 45בןעזרא-הבן
 40בתאווה-הבת
 41בתשירה-הבןאשת
 80בתטילידודה-האבאחות
 50בןעודד-האחותבעל

 42בתדניאלה-הספרמביתחברה
 22בתנאזייה-עוזרת

בירושליםההוריםדירת :המקום
 .החורףבסוףיממה :הזמן

t 
~ י
1! 
\ ! ,,;~ 
\ ;~:,-:f, 

i::;::;;1 

ם

r 
n 
~ ~~~~~~;~~~~~-~::.:,.:._.:..:........::...:.....;_ __ -=~--=---

ראשונהתמונה

בחלקהבירושלים,ישנהדירהבערב.שש(השעה

קרטוניםדברים,שלבערימותמגובבתובחלקהמסודרת

ניקוי,חומריבית,כליחפצים,שלערימותפתוחים,

מסתובבתואשל,האם .ועודשמןפחיוכוסות,צחלות

 .למקוםממקוםחפציםלפעםמפעםומזיזהבביתלבדה

קירארונותשניפעילותהמרכז .רשימותבידהיש

כמהעוברותדברים.ומכניסהמוציאההיאשמתוכם

פורשתצבעיםעזגדולסוכןמוציאההיא .בשקטשניות

כאשרלהיעשותיכולזהכלחזרה.אותוומכניסהאותו

מסתכלתהיאכאשרנכבההאור .באולםאורעודיש

לידועזראאתרואיםבחזרהנדלקוכשהואחפץ.באיזה

יש .לחייהבשתירפהנשיקהאותהמנשקותיקמזוודה

בסיסית.)עייפותאיזובו

כברועכשיובארבעשתבואאמרת ?קרהמה :האם

וחצי.שש

לי.תז:זנישלאהזהרתיעזרא:
שתבואאמרת .תחכישלאהזהרתזהמה :האם

 .בארבע

מסתובבכבר(הואאולי.אמרתיאולי.אמרתיעזרא:
שבימיןהעבודהלחדרנכנסמשהו,מחפששקט,באי

שם)המזוודהאתמניחהבמה

ות~יעובשחיםשתצאואמרת .אוליאמרתלאהאם:
בארבע.

יכולנוולאחשבנואולי.עליה)מסתכל(לאעזרא:
להספיק
שהיוםאמרתבצהרים.שובלישוןהלכתםהאם:

תשנו.לא
ישנו.לא ?פתאוםמהעזרא:
 .שאמרתםכמובשחיםיצאתםלאלמהאזהאם:
שירהלהתארגן.יכולנושלאלךאומראניעזרא:
איזוחיתהוליאחתאחרירקהלימודיםאתגמרה
 .באוניברסיטהישיבה
חופש.עכשיואבלהאם:
ישיבות.בשביללאעזרא:
 ?בצהריםבכללישנתםולא :האם

לנהוגכוחלישיהיהרגעלחציאולינחנועזרא:

חיפה.בתיאטרוןבקרוביעולה *
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 tלךבוערמהאבל •תאונהאיזוליתצאשלאי Mrכ

 •בששבאוהייתיבששבאשאנילהגידיכולתיי Mהו
בארבע.באשאתהאמרתאבליכולת, :אם:ה
לאהבית,שלמפתחלישישיודעתאתאבלרא: 1ע:

לחכות.ממךבייקשתי
 ...חיכיתיאבל :האם

 ...שלךהעצבנות ...שלךענייןזהרא: 1rע
 ?מחפשאתהמה :ה.אם

אתשמתאיפההרדיואתרגעמחפשאניעזרא:

רוצהאנינהדרתמוזיקהאיזובדרךחיתהדיו, Mהו

 .היצירהשםאתלוזפוס
באת.זהבשבילמוזיקה,עכשיו :ם~:ה

לא ...בסדרהראשונה)בפעםבהומסתכלרא:: rע
 ...חשוב

עודלעשות,דבריםהרבהכךכללנויש : ם1,,ן tה
כלעםהביתכלוכאןלשםעוברתאניכרעיים.ש

לאאנינוראהעבודהיששלו,האלההזזפצים
 ...כאןתקועהבסוףאשאראניכלום,פיק tאכ
 ...נוראמגזימהאת ...תקועהתשארילאאתרא: tע

אחתזהאתלגמורואפשרדירותכמהבחייענ:רתי
זתים. vו

 ...כזהבגילולאשנהחמישיםשלבתיםלאז-ם: tה
לשםאעבורשאניעדימיםכמהליתעזרואכז.רתי,

 .ממניתתפטרוואז
 ...בעיהאין ...בעיהאין :עזרא

הספריםאבא,שלהבגדיםעודוישז-ם: tה
 ...והניירות

לפנירגע, ...אחריותיעליסתדרהכלרא: tע
תעודהשלההעתקיםאתלךהבאתיאשכח:ש

חמישהבאוניברסיטהכברעשיתישביקשת.הכ!טירה

 ...הזדמנותלכללך,שיהיה ...העתקים
כךכלעםאעשהאנימה ,חמישההר.ז-ם: tה

 ...הריבה
 ...לךשיהיהעזרא:

 ...אחדלךלשמוררוצהלאאתה :ם z-cה
 ?מהבשביל :עזרא

כבררוצהאתהנתחיל.עכשותודה.טוב,ז-ם: cה

כדיהחפציםעללהסתכלקצתיזz.נתחילאולאכול
לשירהכברנחכהערבלארוחתאולישתחליט,
 ...שתבוא
תחזורהיאשלה,בכנסשםתאכלהיאלא,עזרא:
תאכללאשהיאבטלפוןאותךהזהרתימאוחר,

 ...פה
 ...מזהונתפטראתהעכשיותאכלאזטוב.האם:
 ...רעבלאאניעזרא:
הרבהאין ...מוכןהכל .עכשיותתחילאל :האם
 ...אוכל

לשירותים)(הולן ...רעבלאאני(מהסס)עזרא:
 ...קפהלפחותאזטוב,האם:
לשירותים)(נכנס ...קפהרקטוב, :עזרא

אותולוקחתהעבודה,בחדרהטלפוןאתמנתקת(האם

אתלהכיןלמטבחכןאחרנכנסת ,בארוןומחביאה

אבלהרדיואתמוצאמהשירותים,יוצאהואהקפה,

לוקחהוא ,הקפהאתמביאההיאמוזיקה.איןכבר

 ).הטלפוןאתומחפשהעבודהלחדרנכנס
 ...הטלפוןעםקרהמההטלפון?איפהאמאעזרא:
הארוכיםהטלפוניםעםתתחילאלעכשיו :האם
עםעכשיותתחילאללי,לעזורבאת ...שלך

 ...בירושליםשלךהחבריםעםהאלההשיחות
 ...מוכרחאניקצר,אחדטלפוןרקעזרא:
איחרת.מספיקכך.אחרעכשיו,לא(ביאוש)האם:
שלהכנסבגללרקבאת .בשביליבאתלאבכלל
 .שירה

נספיקאנחנובחייך ?אמאהטלפוןאיפהעזרא:
כהבין 'למייןדבריםכאןישמה .אחריותיעלהכל
 .לזרוקצריךהרובאתוכה

 ...כךאחרעכשיו,אותולךאתןלאאניהאם:
אניאזבסדרטובלחפש)ממשירהזמן(כל :עזרא

אוותרשאניחושבתאתמהציבורי,לטלפוןהולך
מכיווןבארוןאותו(מוצא ...לטלפןמוכרחאניאם

 .ובמיומנות)ביעילותמחפששהוא

הגענוכן, ...עזראמאיר? ...דקותשתי(לאמו)(מחייג)

על ...לכנסישרהלכהשירהלא, ...מזמןלא
אני ...שמעת?לאניטשהעלכנסלהםיש ...ניטשה
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הערב ...מוכרחים ,בטח ...מחרלשםאקפץואולי
לאלפהלא, ...לעשרתמהכלרםליאיןפגריאני
היאהחליטה,היא ...ככה ...נוראבלאגאןכאןילך,

דבריםשמענואנחנוגם .כן ...זה .לשםעוברת
היאאבללה,בערמהיודעלאאני ...טובים
 ...שהתפנהמקרםאיזהבמקרהתפסהאחותי ...רוצה
החלטה .כן ...מתפניםכאלהמקומרתאיךיודעאתה

 ...שלךאבאאתגםלשכנעתצליחאולי ...מהירה
במקרהראיתאולי ,שמעאיתר?מה ,חהחה,חה,
חוזרתהשיחה(בעת ...ב"ספררת" ...שליהמאמראת
מהיר)מסיוםשהתייאשהלאחרחפציהאלשובהאם

שרבנכנסאנישאולייודעאתה ... rתצתרכלאם
ידברחראשאוליאמרשלנרוהדיקן ...לפרוצדורה

איתןלדבררציתיגם ...דיברלאעדייןחרא ...איתן
שניםלמאהבמחלקהלארגןשהחלטנועירןיוםעל

 ...הרצאותששעםאחדיום ...קפקאלהולדת
ההשלכותעלדווקא ...לילהבלי ,קומפקטי

חשובלינראהפתאוםיצירתו,שלהאוטוביוגרפיות
היצירהביןהמעבר ...בביוגרפיהלהתעסק

אתתראהבמקרהאם ...הקשרים ...לביוגרפיה
אולייגרלהגיל ...תכווןזבאנילמהתביןשליהמאמר

תרכלאם ...משהרעלאתהגםתחשוב ...דיןגזרגם
להפגשירכלגםהדיקןמצרייךיהיהזהאלינולברא
אני ...רחצישעהערד ...נדבר ...נדבר ...איתן

שעתייםערדאנייהלחץמתחילכאןטוב, ...אתקשר
האם .(סוגר ...מטלפןשאניאראליךקופץשאניאר

 .מצלצל)(הטלפון .מוכןאנישקט)בזעףלידועומדת

אתאהרוגאני ...כגמרלאזה ...רואהאתה :האם
אתמרים(הוא ...הבטחתראתהלךחיכיתי ...עצמי

השפופרת)

 .אשהאיזובשבילך,בכללזהעזרא:
זאת?מיהאם:

 ...יודעלאעזרא:
לא ...כן ...אתזר ...כןחשק)בלי(מדברתהאם:
אני ...בסדר ...שבועייםבערד ...דבראותר ...עכשיו

במיוחדהגיעעכשיושליהבן ...שליבצרותכרגיל
אחריאולי ...זמןליואיןמבאר-שבעאשתועם

 ...שלרםהטלפון)אתלהשמיט(מנסה ...שלום ...מחר
 .דיבור)כדיתוך(סוגרת ...שלרם
 ?חיתהזאתמיעזרא:
השופטשלהאלמנההזאתהפוסטמהזאת :האם
 .מי~חס

סבלנות,בליכךאליהמדברתאתלמהאזעזרא:
 ...חברותבליבסוףתשאריאת

 .עכשיומוסרליתטיףאל :האם
 ...בפרצוףהטלפוןאתלהסוגרתממשאתעזרא:
מישהולישתשלחהבטיחההיא ...סוגרתלאהאם:
 ...מזהיוצאלאוכלרםהכביסהמכרכתאתלקנות
 .שבשמייםאלוהים ?דבריםלהמוכרתאת :עזרא
מחר .טוביםדבריםהרבהכאןיש ?ישמה :האם

אחתיהגדולהווילוןאתלקחתמישהיגםתברא
מכירההיא .שלךמבית-הספראושלךמהכיתה

 .ארתך

 ?זאתמיעזרא:
אותךמכירהשהיאאמרההיא .אחתדניאלה :האם
 .מאודטוב

 ?דניאלה :עזרא
מכירההיא .רוצהאתהאםמחראותהתראההאם:

הטלוויזיהאתמכרתיגםאתמולטוב.טובאותך
 .שיומןפרופסורשללאחרת
מה ...משוגעת?את ,כברטלוויזיהאיןמהעזרא:
 .שםאותהתצטרכיהלאאותהלמכורלךבער

אותי,מעניינתלא ...טלוויזיהיותררוצהלאהאם:
 ...ארתהפתחתילאחוליםלביתהלךשאבאמאז

 ...אתמה ...תחכי ...אבל ...אבלעזרא:
איןנתחילבואכךלהסתובבתפסיקדי,די,האם:

קודםנתחיל .אליךיטלפןמישהועודתיכף .זמןלכו
 ?בניירותאובחפצים

 ?ניירותאיזה :עזרא
שקט.באיכךשאתההראשלימסתובב ,שבהאם:

 ?זהמהזה .מביכהלאשאניניירותכמהכאןיש
שלכם.הדולריםחשבון .מהבנקזה ...זהעזרא:
 ?רוציםהםמהאז :האם

עלמדווחיםפשוטהםכלום.רוציםלאהםעזרא:
 .הריביתרעלהסכום
רזה?האם:

 ...הפנסיהזאת ...המשכורתזאת :עזרא

שם.המספריםכלזהמהאבליודעת,אניהאם:
 .מתמצאתלאאני

מסתכלתאתפשוט .להתמצאצריכהלאאתעזרא:
היחידהואכאןשרשרםהסכום .הזהבמקרםיכאן

 .ארתךשמעניין
רזה?האם:

 .העיריהשלככסלאיזהלאבאהזמנהזאת :עזרא
לשלוחושיפסיקוכפטרשהואלהםתכתובהאם:
הדואר.תיבתכלאתסרתםזהכאלו,הזמנות
אתתקבלי .כלרםלהםאכתובלאאניעזרא:

 ?קשהזהישימה .אותןותזרקיההזמנות
 ?רזההאם:
דולריםחשבוןאותרזהזה,משקפים)(מוציאעזרא:

(קורע) ...לקרועצריךזההקודם,החודששלרק
 ...רגע(בבהלה)האם:
 ...לקרועצריך ...דבראותרזהלךאומראניעזרא:
 ?רזההאם:
אתמצאתאיפה ...ישןמשהרזה ...לא ...רגע :עזרא

 ...זה
 ...אבאשלבניירות :האם
זמרה)איזובקולו(יששבעיםמשכתבכללזה :עזרא

התגלגלזהאיך ...לירותזה ...בכלללירותזה
לס)לוזורקלכדור(ממען ...לירותרקזה ...לכאן
 .תזרוקאל ,לאהאם:
 ...לאלמהעזרא
הנייראת(מוציאה ...עניינךזהמהיתזרוקאל :האם
קמטיו)אתומפשירהמהסל

 ...שקלושנייםשמרכיםזה ,אמאעזרא:
האחרוןרייהנזהעכשיו ...יודעתאני ,בסדרהאם:

 ...חתוםכאןזהמי ...אתמולשהגיע
 ...תנחומיםמכתבזהעזרא:
 ...כתבזהמיאבליודעתאניהאם:
 ...שארןעזרא:
 ...אותרשנאאבא ...כזכרהואעכשיואחי :האם
 . ..לקרוארוצהאני ,רגעעזרא:
מפחדתיאנ ...הזמןעלחבל ...עכשיולאהאם:
אתההכסא,עלפהרגע,תשב ...פתאוםלישתברח
אני .הבטחת ,רגעשב ,נוראהלעצבנותאותימככיס
רמהלוקחאתהמהסופיתעכשיושתחליטרוצה
 ...לוקחלאאתה

איןכברלךאמרתי ,אמאכלרםלוקחלאאניעזרא:
 ...כלרםצריךלאואנימקוםלכר

ותחליט.תראהרק(יושב) ...השב ...השבהאם:
ליתעשהואלתקחשתרצהמה ...הכלאתהכנתי
 ...טובות
 ...אתיתתווכחיאלאבל :עזרא
 ?רוצהאתהזהאת .ותחליטתראה ...בסדר :האם

אחר)מסוגמכסהעםגדולסירלו(מראה

זה?מהעזרא:

 .חדשכמעטסירזה :האם
רוצה.לאעזרא:
הסתכלת.לאבכללאתה :האם

רוצהלאואניאותרמכיראני .ראיתיאניעזרא:
בעיתון)יןילעמתחיל(הוא .אותר

 .מצרייךסירזה :האם
 .רואהאת :עזרא
 ...אתואעשהאנימהאזטוב :האם

 ...תזרקי ...תזרקיעזרא:
 ...דבריםסוףבליכברזרקתיהאם:
 ...לזרוקתלמדיערד,תזרקיאזעזרא:
 ...אותרתרצהאורהאולי :האם

 . nשתקעזרא:
אחרפוסימטקטןסיר(מראה ...הזהוהסיר :האם

עםאנגליריסזהחדש,ולגמריקטןהואמכסה)ללא
 ...ארתהלחזקאפשראבלזזהקצתהידיתציפוי
לא.עזרא:
כלקורא(הוא .אפילומסתכללאבכללאתהאם:
החפצים)מןאחדשעטףהישןהעתוןאתהזמן

 ...אותרמכיראני :עזרא
 .אותולהכיריכוללאאתה :האם
חייתי ,מהמטבחאותר,מכיראני ,עובדהעזרא:

 ...שוכחתאתהזהבביתשכיםמספיק
כמעטחדשסירזהמדבר,אתהמה(צוחקת)האם:

 ...חשבתסיראיזהעל ...ברהשתמשתילא
 ...הזההסירעלעזרא:
לגמרי,חדשהוא ,אותרראיתלאפעםאףהאם:
 ...פסחבשבילהיההוא

 . ..אותררוצהלא ,חשובלא ,בסדרעזרא:
ירעילהוא ...אותרתקח ...חדשהוא(מתחננת) :האם
 ...לך

 ...כזהלסירזקוקלאאני :עזרא
 ...חשבתסיראיזהעלמעניין :האם

את ...זהעלבדיוקבסיר)ונוגענמרצות(קםעזרא:
הזההכתםעםהזההסיראתמכירלאשאניחושבת

 ...אותרניקיתשאםחושבתאת ...כאן
 ...הזההסירכגדלךישמההאם:
רוצהלאפשוטאני ...כגדרדברשרםליאיןעזרא:
 ...אותר
 ...אעשהאנימהאז :האם
 ...יתמוטטלאהעולם ...ו.אוחתזרקיעזרא
(מסירהתקוםרגע,תראהעכשיובצד)(שמה :האם

הסררריסאתתראהתקרם,צלחות)ערימתמעלמגבת

 .מצ'כוסלובקיהאמיתיפררצלאןמצרייך,הואהזה,
צלחותשלרשאוליכשבררשלם,כמעטסטכאןיש
 ...ערגהשלצלחותלהםלהתאיםאפשראבלתה

מסיבהשתעשהאורחיםהרבהפעםלכםשיהיו
עלתמידהשתגעואנשיםפרופסורה,שתקבל
 ...מודרכיעכשיוכעשההזההסגנון ...הזההסררויס
 ...כר ...כרעזרא:
 ...שירהעםאדבראני ...בזהמביןלאאתההאם:
מריםבצלחותמסתכלהסרוויסליד(עומד :עזרא

 ...ברכזכראניובוחן)אותם
אותר.תקחאזהאם:

מקרם.לכואיןאמא,עזרא:
 ...לזהצריךמקרםכמה :האם
ישניםסררריסיםשכיאיזהכברלכריש .צריך :עזרא

 ...הנשמהעללכרשתקועיםמהחתוכה
 . ..כזהסדוריםלאאבל :האם
 . ..זהלאזה(מהרהר)עזרא:
זהאתכעזוב ...שירהעםאדבראוליאני :האם

 ...בינתיים
קונהרקהיא ...בביתמתמצאתלאשירהעזרא:

 ...מקרםלזהלמצואצריךואניומביאה
שב,ימתיעזרא .(מכסה ...שירהעםאדבראניהאם:

 ?הזאתהצבתאתרוצהאתהעכשיוכבר)עייף
 .טוב .תראיעזרא:

ואת .שתקחהדהבקרטוןכאןלךשמהאניהאם:
(מראה ...עקוםקצתהוא ...רוצהאתההזההמברג

עקום)גדולמברגלו

אני ,טובמסתכ)לכשהואמשקפיואת(מסירעזרא:

 ...אותראקח
 ....אזרוקאנירוצהלאאתהאםעקוםהואהאם:
 ...אותראקחאניבסדר,לא,עזרא:
כאןליישהזה,השמןפחאתתקחעכשיוהאם:
אתתקחאתהאבלאחד,לאורהאתןאנישלרשה
 ...הגדול
תצטרכיהלאהזה,השמןאתלתתלךלמהעזרא:

מה ...לךלבשלותוכלימטבחפינתשםיש ,זהאת
 ...הכלאתמחסלתאת

פח.קחלי,~שארמספיק,ליישהאם:
 .שמןהרבהכךכלאגרתזהאיךעזרא:
בגלל ...ואגרתיאגרתי ...יודעתלאאניהאם:

 ...שהיוהמלחמות
יותרזהכיפורמיוםזה,מלחמהמאיזואבלעזרא:
 .התקלקלבטחזהשנים,מ~זpר
שכיםעשרלאזהאחריותי,עלטובןפזשזההאם:

 ...הגיעשסאדאתאדפחות,הרבהזה
 .שמןקניתפתאוםמה(צוחק) :עזרא
 .מלחמהשתהיהאזאמרמישהובהלהחיתההאם:
גםתרצהאםיפריע.שלאבצדזהאתכשיםטוב,
תקח.טילידודהלאאםלקחתתרכלהקטןהפחאת

 .להתכי .היאשתקחעזרא:
אבק.השואבעלחשבתמהעכשיו,האם:
 .חשבתילא :עזרא
 .עליושתחשובאמרתהאם:
 ?טובבאמתהוא ...יודעלאאני(נאנח)עזרא:
יקנויאותרלמכוריכולהאני .אח~זמאההוא :האם
בעירת.בליאותר

אניאיפהיודעלאאניאותראקחאניטובעזרא:
 .הכלאתאשים
הייתאם ,טובמחסןצריךאתלךאמרתי :האם
יכולהייתשלכםהמטבחשלהמרפסתאתסוגר
 .דבריםהמרןשםלשים
 ...לסגורפתאוםמהעזרא:
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 ...מחבתכאןישעכשיוטוב,האם:
אותר.רוצהלאעזרא:
הבשראתזורקיםאתםומצוחצח,נקיהואהאם:

 .שמןטיפתבלי
לא.עזרא:
הקרטון)בתרן(שמה .תקחאותר'תקח :האם

אותר.אקחלאאנילאעזרא:
 .טובהליתעשה :האם
 .טובהכאןלעשרתישמה :עזרא
 .איתרערדלהישאריכולהלאאני :האם

תזרקי.איתר.להשאדצריכהלאאתעזרא:
מלא.סללקחההעוזרתסוף.בליכבדזרקתיהאם:
זה.אתגםלהתניאזעזרא:
אני ...טובכזהמחבתלהלתתיכלהלאהאם:

 ...אותרתקחבפניך,מתחננת
תתחיליאםשומעת.את !לאלרוגזה)(נכנסעזרא:

 ...משםתוציאיבסוף'כלרםאקחלאאני
תדאהעכשיו .חשובלאמתעקש.סתםאתההאם:

לבקרבאנוכאשרברומאקנינוהזאת.המשקפתאת
כמרבן,בההשתמשנולאלתיאטררןמשקפתאותכם.

הביתמןלתיאטדרןלהוציאאפשראיאבאאתהדי
 .פניםבשרם

 ...כלרםרואיםלא ... ?יודעאניומתבונן)(לוקחעזרא:
עםשישחק 'לאיילתתן .דאיתיאני .דואים :האם

טובה.יותרמשקפתערדליישזה,
 ?היאאיפה :עזרא
עכשיושלו)בקרטון(שמה ...תיכףאמצאאני :האם

 .האלההצלחותעלטובתסתכל
הפסקהנעשהאולימתעייף,כבדאניעזרא:

הטלפון)אל(מתקדם

יוםלישתקדישהבטחתאתה ...התחלנודקהאם:
כאןיש ...מתעייףראתהדקרתחמשעבדו ...שלם
 ...דבריםהמרן

קצר.טלפוןרגעדקעזרא:
בסוףהטלפוןשלהחוטאתאחתוךאני :האם

 .לילדיםדקעזרא:
בשערן)(מסתכלת .בסדרלילדים :האם
 ...שבעאחדיאוליעזרא:
 .דואגאתהאםתטלפןלאהאם:
 ...נמשיך ...חשובלאעזרא:
 ...למרק ...הצלחותהנההאם:
 ...אותימגעילותהןהאלהבצלחותאגעלאעזרא:
איתןאעשהאנימהאז :האם

 ...א ...אי(מתרתח) :עזרא
 ...מיוחדמשהותראהעכשיו ...טובטוב, :האם
כזהמקלכמרמתקפלכזהקטןכיסא ...נהדרמשהו

לךוישפותחיםלנוחרוציםואםאיתרשהולכים
(מדגימה) ...לשבתכיסא
 .כזהדברלךישמאיפה(משועשע) :עזרא
זהאצלכם.כשהיינובקמבדידג'זהאתקניתיהאם:
 .סוסיםבמירוציהאנגליםבשביל
 ...זהאתקניתפתאוםמהעזרא:
 ...חולהאהיהאניאם ...זקנהלעתחשבתי :האם
 ...זהאתתשאיריאזנר,עזרא:
לאנגליםמתאיםזה Iמדיכבדזהאבללא :האם

 ...הסוסיםלמירוצי
 ...זהעםאעשהשאנירוצהאתמהאזעזרא:
וכשתרצהלטיוליםתלך Iכבדלאזהבשבילך :האם
 ...לנוח

בכלשליהביתאתאמלאלאאנירוצה,לאעזרא:
המסכןאבאאתעכשיומביןאני .האלההשמאטס

קונהשהייתהדבריםמכלמתעצבןהיהשהואאיך
 ...הזמןכל

רצהלאהוא ...כןגםמתהאני ...תפסיקהאם:
כלום.לקנות
 ...אקחלאאני ...תמשיכידיטוב,עזרא:
לאבכוונהמתעקשאתה Iאמשיךאנימה :האם
הכלעםאתקעשאנירוצהאתה ...כלוםלקחת
שלכם,בכללזהתקחו,זהאתעכשיו(דממה) ...כאן
 .מאמריקהלנושהבאתםהוואזהזאת

 ? ...פתאוםמהעזרא:
תקחואזהבאתםאתםזה ...שלכםזההאם:
 ...מתנותליתביאואללכםאמדתי ...חזרה
 ...טובעזרא:
האלההשטיחיםאתתדאהפהעכשיו :האם

אתהחדשים,ממש ,בהםהשתמשתילאלאמבטיה
לי?מאמיןלא

מתאימים.לאהצבעיםאבלבסדר,הםעזרא:
 .מודרנייםצבעיםזה ?למה :האם
לאמבטיהמתאיםלאזהאבללהיותיכולעזרא:
 ...שלנו
 ?שלכםהצבעמההאם:
 .כזהכחולמיןעז,·א:
 .זהעלשידהעםעודנדבר ...מתאיםזה Iנו :האם

 ..לךיעזורלאזהעז,·א:
 ...בטוחהאניזהאתתקחהיא :האם

אסכיםלאשאנידברשוםתקחלאהיאעזרא:
 ...לקחת
שלךלחברהזהאתאמכוראני Iצדיךלא :האם

 ...תצטערעודאתהשלך,מהבית-ספר ,ת-~ tהז
שלטכאןנשיםכולנו,אתתבזיתמכרי,עז,·א:

דוקטורשלהאמאיגידוכולם ...אלטע-זאכן
 ...סמרטוטיםמוכרתספודטה
לאאתםבסדר,בסדר, ...סמרטוטיםלאזההאם:
 ...לךשמפריעמהזהאחדים,יהירלילעזוררוצים

 ...הזההארוןלגביהחלטתמהתגידעכשיודי,
 ...בביתאצלךהקיראתמדדת
 ...מקרםואיןמדדתיעזרא:
 ...גדולהשגיאהעושהאתההאם:
בשבילבביתקיראשבורשאנירוצהאתמהעזו·א:
הזה.הארון

עםיכולהיית ...קירלשבורצדיךלאאתה :האם
 ...הענייןאתלסדרשלכםהנגד

 ...לאפשוט ...לאעזרא:
 ...ערדתחשובאולי :האם

 ...אותיתעצבניאללחשוב,גמדתיעזרא:
הסכיןאתלקחתרוצהאתהכן)לפני(מהרהרת :האם

 ...חזקההסכיןאבלשבודה,קצתהידית .ת~ tהז
 .טובעזו·א:

 .הזאתהקטנההסכיןאתוגםבו)(מתבוננתהאם:

 .ארתהצריכהלאשאתבטוחהאת(ברדק)עזרא:
לא.האם:
טוב.עזרא:

לךשיהיההזהחוםהמודדאתתקחעכשיו :האם
 ...שובריםתמידהילדים ,·דבה rלד

חרםלמודדגםמביןלאאניובוחן)ביד(לוקח :עזו·א
 ...אותרתקחישלאלמה ...מקוםשםלךאין

 ...בסדרזהשנייםעודלייש :האם
תופסלאהואהלאתצטרכיתמידתקחי,עזו·א:
 .מקום

שלהיהזהמספיק.ליישצריכהלאאנילא,האם:
בשבילובמיוחדקנינו ,לימתאיםלאהואאבא,
שלחוםבמרדדיכיברודותספרותעםמרקחתית•בב

 .הספרותאתלקרואהצליחלאהואחוליםקוכ~ת
 ...רוצהלאאנילא,בעצםחזרה)(מושיטעז,·א:
שהואבגללמקרם,תופסלאהוא ?למהאבלהאם:

חיטאתילגמרי,נקיהואאיתן?מהאבא?שלהיד:
לךנותנתשהייתיחושבאתהפעמים,אלףר 1ארר

 .מחוטאלאחוםמודד
מתעסקמתלבט, ,חוםהמודדאתמחזיק(עדייועזרא:

בערביםליעולההאחרוןשבזמןיודעתאתאיתר)
 ...החרםלפונמים
אל ,לרופאתגשאזכל)למתרגשת(לאהאם:
לפיררתהזאתהקערהאתתראהעכשיו ...תזניח

אליו)חשהואמצלצל(הטלפוןעליה)ישה i(מ:י

 ,כן ?מסתדריםאתםאיך ...אבאזהחמודיכןעזרא:

אנימה ...שלהבהרצאותעדייןאמא ...בסדרסבוזא
אתליתןסבתא,עםדבריםמסדרכלרם, ?ערשה
זוכרתאת .בסדרהכל ?הענייניםמהמיכלל.:מיכ
לאבאמבטיה,הגרף-חימוםעללךשאמרתימה

 ,במקררהאורז .כןהלילההגז.אתולסגורלשכוח,
אתכברולסגורשומעתאת .קטנהאשעלתחממי
עם .מוכרחהאתחמודה,עכשיו .התריסיםגם .חניית

לידמאוחדתשארוואלבכנס.אמא . nהב,·י

יקרהטוב, .תשגיחי .יאכלשהואתראי .הטלוויזיה
 1בשביליזהאתתעשיאלאבליודעאניכן' .ישל

בקשה .בשבילי .בסדר .הפעםרקאותותאכילי
מטריההביאההיאבינתיים(סוגר.נשיקות. .מיוחדת

 .לפניו)אותהפותחתהיאגומרוכשהואהארוןמתון

 ...הזאתהמטריחאתתדאה :האם
 ...שבורההיא :עזרא
 ...חדשהוהיאכאןמתקןאתהדברשוםזההאם:
 .ארתהרוצהלאעזרא:
 ...בכרונהלהת~קשמתחילאתההאם:

מתעקש.לאאניעזרא:
 .זהעלתחשוב :האם

 .אפילוזהעללחשוברוצהלאעזרא:
 .הכיסאעםמהאז :האם

 ?כיסאאיזהעזרא:
לקחתרוצהלאאתה .עליויושבשאתה :האם
אותר.

 ?פתאוםמהבחזרה)מתיישב ,בומתבונן(קם :עזרא
 .אותולוקחתלאאת

עליוישבמי .מקוםיותרליאין ,ספהליישהאם:
 .בכלל
שם.שלךהמקוםבחוסרמגזימהאתעזרא:
אתהמהאז .קטנטןחדרון .שםמקוםאין :האם

 ?הכיסאעלאומד
אפילו)מריח ,ממשמש ,בומתבונןשנית(קם :עזרא

 .אחשובעודאניטוב

אנירצהלאאתהאם .מהרותגידתחשובהאם:
שלקופסהישכאןעכשיובקלות.אותואמכור
תקחמסרב)(כאילו .אותהתקח .חדשהנעליםמשחת
שלפחיםשניכאןויששלו)לקרטון(מכניסה ...אותה

 .לאווהתתןואחדאחדתקחריצפז,
 .צריכהלאשאתבטרחהאתעזרא:
כברהכלאתתשים .ערדלייש ,לאלא,האם:
יותרלייהיהשכברמהביתזהאתתוציא Iבאוטו
מוכןאתהאולאכולרוצהאתהעכשיואוויר.

 .אבאשלבבגדיםקצתלהסתכללהמשיך
 ? ? ?במה(נבה)ל :עזרא
חדשותנעלייםכאןיששני)ארון(פותחת :האם
תראה.אחת.פעםאפילואותןלבשלאהואלגמרי
ארבעיםואניושלרשארבעיםהיההואאבלעזרא:
 .ושחים

רזה rנ- oמדרכאלותשים .הבדלערשהלאזההאם:
 " T ,.,תנסה ,לךיקטין

אתמהואופןפניםבשוםמאד)(מתרגזעזרא:

שגדולותנעלייםשאלבשכזהקבצןשאניחושבת
לך?קרהמהתגידיעלי.

 ,טוב .חדשותנעלייםאלוקבצן,פתאוםמההאם:
נכנס(הואכלרם.אמרתילא .תקחאלתתרגז,אל

לךישמהנבהלת)קצתהיאקודרת,לשתיקהעכשיו
 .טובמדגישלאאתה

פתאוםליישהאחרוניםבימיםלךאמדתיעזרא:
 .והולךבאכזה,חום

 .עכשיואוליתמדודהאם:
 .עכשיולאעזרא:
 ?ממנירוצהאתהמהלרופאתלךאז :האם
 ...מנוחהליתנירק .כלוםממךרוצהלאאני :עזרא
אנימהשבשמיים,אלוהיםלך,ערשהאנימההאם:
יש?מה ...דבריםלךמראהקצתאני ,לךעושה
ואניפההייתשלאשבוערתשלושהלאחרבאאתה
 ...דבריםקצתלךמראה
 ...שרבתתחיליאלדיטוב, :עזרא
היאאבאשלהזאתהחגורהעםמהעכשיו' :האם
 .לגמריחדשה

חגורות.לייש .צדיךלאעזרא:
 .ארתהשים .אחתעודתקחאזהאם:

 ...לא(כבוי)עזרא:
 ...כזאתחגורהעליךלהכבידיכולהכברמה :האם

 ...לאעזרא:
לאהואחדשהחגורהזאת ...אכזריאתההאם:

לפניימיםכמהאותהקנינואותה,ללבושהספיק
אילושמחהיההוא ...הבדיקותשלהתוצאותשבאו
 ...ארתהלרכששאתהידע

 ...כךתדבריאלעזרא:
לא ...ארתהתמצאאםאותה,שמהאניהאם:
אתנוטללפתע,כוחחסרבכיסא,יושב(הוא ...תתחרט

אותוומכניסשיחהכדיתוךאותובוחןחוםהמודד

לפיו)

 ...לרגעהפסקהנעשהאוליעזרא:
בשבילהזההתיקאתתדאהעכשיו ...תיכףהאם:

משונים)צבעיםעםענק(תיק ...שידה

 ...לא ...לאעזרא:
 ...יודעאתהמה :האם
 ...הלאה ...לא ...לאעזרא:
פעםשהשאירושלךהילדיםשלמשחקרזה :האם
 ...שלךזה ...כאן

בפהחוםהמודדעם(קם ...מאודטוב ...שלי :עזרא
זעם)בחימתוקורעלוקח
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שללילדלתתיכולתיממהראתהמה :האם
מיקסר ,חשמלבליכזהמיקסרתראהכאן ...העוזרת

 ...כזהיד
מתוכומייצרכאילויבפיוחוםהמודדיערכה(לא :עזרא

בקדרות)בהמסתכליהחוםאת

 ...גזלהדלקתוזההאם:
 ...ליישעזרא:
עליו)שירדווהפאסיביותמהקדרותמוטרדת(היא

לך?ישמההאם:
 ...לאווהתתני ...לינמאס ,דברשוםעזרא:
נוראהיותרהיאכלוםלקחתרוצהלאהיא :האם
אתרקתראהעכשיוומתלבטת)(מהססת ...ממך

 ...הקומקום
מסתכ)ל(לא :עזרא

 .מסתכללאאתה :האם
 ...השתגעתאת :עזרא
 ...חזקקומקוםזה ...מדבראתהךיא :האם

שובלייש ...דיאמא,חום)במודד(מסתכלעזרא:
 ...חוםפעם

 ?כמההאם:

שירהאתלשאולליתזכיר ...אותותקח ...אותו
 ...עליו
הבמה)עלגוועוהאורהאוראתמכבה(הוא

פאחה

שומעאניכן'בשכיבה)כשהואבטלפון(מדבר :עזרא

דרךהוצאותנשלםכמובןאנחנוכן ...בסדר ...זאב
לפייודעאתהאבלהרצאה,לשכרמשהווגם

כן, ,כן ...הרבהלאזההאוניברסיטאיהתעריף
גם ...בטוחזה ,שעתייםבמקוםשעותארבענרשום

אולי ...קפקאשלהגילגולעל ...הרצאהאתןאני
חידושאיזהשםיש ...שפידסמתיהמאמראתדאית

 ...השץרוד \'l ?ת ...סדןדבשאומדכמוחידוש 'קטן
סוףאין ...המוןקראתי ...כן ...השרץהסבר

אלגוריהלאסמללאזהאצליאבל ...פרשנויות
אבלמזעזעמשהועכשיו,לא ...ממשיתיאוראלא

אז ,טוב ...תוכלאםתקרא ...נוראעצובגםלדעתי
אני ...ההזמנהאתלךתשלחכבדהמזכירה ,מסוכם

עוד ?אבא ...גמרילאותימשגעים ...בסידוריםכאן
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 ...ושמונהשלושיםכמעטעזרא:
 ...הזההחוםזהמההאם:
 ...יודעלאאניעזרא:
 ...מרגישאתהמה :האם
מכוחהבחוסרלהתהלךמתחילקם(הוא ...כלוםעזרא:
בבית)

ממני?רוצהאתהמה ...לרופאתלךאזהאם:
 ...מספיק ...הפסקהנעשהעכשיו ...בסדרעזרא:
 . ..מנוחהויעכש
 ...אפילוהתחלנולאשעודתדעאבלהאם:
 ...הצהרייםאחרימחרעדכאןנשאראניעזרא:
בפעםכמושלךלחבריםתברחאתהאבלהאם:
 ...כלוםנספיקשלאיודעתאנישעברה
לקחתרוצהלאשאנירואהאניוכהכהןיבעזרא:
 ...שלךזבלפחאהיהלאאני ...כלום
דבריםלךנותנתאניזבל'פחלאאתה :האם
 ?איתםאעשהאנימה ...טובים
לאדברשום ...לזרוקתלמדי ...זרקיית :עזרא
 ...יקרה
 ...הזמןכלזורקתאני ...זרקתיאני(רותחת) :האם

חילקתי ...כאןלבדאני ...זורקתאניבלילות
לאשאנידבריםישאבל ,לעוזרתנתתי ,לשכנים
 ...לזרוקאפשרשאי ,לזרוקיכולה
 ...אפשרהכל :עזרא
מבקשתאני ...לראותלפחותמוכרחאתההאם:
 ...שתגיעמבטיחאתהימיםחודשכבר ...ממך
 ...והנה

 ._ ..מנוחהליתני ,חוםלייש ,מספיקאמא,עזרא:
המיטה)עלנשכבהענודהרדלח(הולן

שנוסףהזההחוםעכשיובאמת(לעצמה) :האם

אז ...לפהמגיעשאתהעד ?חוםפתאוםמה ...לנו
לא ...אעשהשאנירוצהאתהמה ...אספיריןתקח
אבלתנוח,אזקצתלנוחרוצהאתה ...מזהתמות

שלאשלךהארוכיםהטלפוניםעםתתחילאל
בוא ...בשבילילירושליםבאתשפעםתגיד ...נגמרים

שרועשהואתוךטהיהמאת(מסדרת ...לךאסדראני
רוצהבכללאוליאתה ...כרלךאתןאניבואעליה)

 ...טוב ...כזאתמחורבנתשנה ...חודשיםשישהלא
 ...רגעלךיש ...אותךלשאולרציתי ...בסדר ...כן

הפרוצדורהבענייןאיתןשידבראמרשלנוהדיקן
זהשאולימחשבהאיזוחיתה ...לפרופסורהשלי
שידברלואמרתי ...יודעאני ...עכשיובשלכבר
 ...שניםהמוןיושבהזאתבדרגהכבראני ...איתן
שלי,המקצועיתבוועדהלהיותממךיבקשואולי
הדיקןזה ...עליהםלוחץלאאני ,לא ...יודעאני

אתהמתי ...איתןידבראוליהואאז ...חשבבעצמו
(כל ...שלום ...יצאזהאםרקכמובןטוב, ?נוסע
חצימאזינהחציהדלת,לידמסתובבתהאםהזמן

החפצים)בארגוןשקועה

קטנה)פאוזהגווע.(האור

הרבהמבוגרתאישהטיליהדודהעםעומדת(האם

 ,שמשבמשקפיתמידחבושה ,גבוההגרמיתזקנה ,יותר

 ,דבריםעודעליולדחוףרוצההאם ,גדולסלבידה

המקל-כיסא)עלנאבקותהןעכשיו

תצטרכיאתבעצמך'זהאתתקחילאלמה :טילי
 .זהאת

אתתקחילאלא,האם:
 .זהאתירצוהילדיםטילי:
מקוםלואיןאבלעזראאתשאלתי :האם
 ...אווהאז ?ואווה :טילי
 ...בכלוםלגעתרוצהלאבכללאווהאווה?האם:

 ...עכשיולזהראשלהאין
 ...מקוםאיןליגםאבל :טילי
 ...תקחי ...שינהבחדרלך,אראהאנילך,ישהאם:
 ...טובהליתעשי ...תקחי
 ...זהאתאעשהאנימה :טילי
 ...בזהמשתמשיםהאנגליםזההאם:
 ...אנגליהלאאניאבל(צוחקת) :טילי
רוצהוכשאתהולכתאת ...אחדלכלזה ,לאהאם:

לה)(מדגימה ...ונחהיושבתאת

לוקחתלאאתלמהאזיפהבאמתזה :טילי
 .בעצמך

לקופסה,לחוד,נכנסתאנימקום.ליאיןהאם:
 ...לעצמילוקחתהייתילא,אס ...צדלארון
 .כבדזהאבל :טילי
 ...ליהבטיחהואשלובאוטולךיקחעזרא :האם
 ...חוםקצתלוישאבלטילי:
הפחאתגםלךיקחהוא ?לעשותאפשרמההאם:
 ...הליזולשל

 ?שידהואיפהטילי:
מאוחדתבואהיאכזה,כינוסבאיזהשידההאם:

 ...בכולםמטפלוהואלומדתהזמןכלהיא ,בלילה
הואאולי ...איתרמהנדאהבוא ...כל-כךטובבעל

אור)ומדליקההעבודהחדרדלתאת(פותחת ...התעודד

 .טילילדודהשלוםתגידבואעזרא
 ?שלומךמהבחום)אותהמנשק(קם,עזרא:
 ?הילדיםשלוםמה ...בסדר ...בסדר :טילי

 . ..בסדרעזרא:
 ?עכשיומיכלכמהבת :טילי

 ...שבע-עשרהבתעזרא:
שאמאהזההחוםזהמה ...מזדקניםכולנו :טילי

 ...תזניחאללך'שישלימספרת
 ...בסדריהיה ...אזניחלאאנילא,עזרא:
לונתןוהרופאחוםכזההיהשאוללדודטילי:
 ...הפסיקוזהכדורים
 ...לוהיהזהמתיעזרא:
 ...שנפטרלפנישנהככה :טילי
יש ...דמיונותעכשיולותכניסיאל ,לאלא,האם:

שאתהטילילדודהאמדתיעזרא, ...מספיקכבדלו
 ...הביתההדבריםאתלהתקח

 ...בסדרעזרא:
מכריחה 'דבריםהזמןכללינותנתשלךאמא :טילי
לקחת.אותי

 ...דבראין ,תקחיתקחי,עזרא:
והמקלהזהליזולהפחעםאעשהאנימה :טילי
 ...כיסאכמוהזה

אקחאניבואי ...יפריעזהמהלךשיהיהעזרא:
 ...למישהואקפוץמשםאני ...ליתני ...הביתהאותך
לאעודגם Iעכשיוליתברחאלאבל :האם
 ...אכלת
 ...ואשלאצלישיאכלאולי :טילי
גם ...בשפעאוכלכאןישפתאום,מה ,לאהאם:
 . ...תגיעאוליאווה
 ?פתאוםמה :עזרא
היא 'בירושליםהיא Iעכשיופנהטילהיא :האם

 ...דיןעודך ...האצלהם Iשידהאתחיפשה
 ?קדהמה :טילי
צדות. .דברשוםהאם:

 ...טילידודהמתגרשתהיא :עזרא
 ?מתגרשת :טילי
 ...בדיוקלאלעזרא)בעיניהקורצת(מתעוותתהאם:
זהאבלמתאימיםלאשהם.חשבתיתמידאני :טילי

 ...שלהאבאכמונראההואמבוגדהוא ...המשיך
 ?עכשיוקדהמהאבל

 .משהועלמתווכחיםהםהאם:
לוויכוחיםמעבדהם :עזרא
 ...להתגרשבדיוקלארבה)רוח(במורת :האם
את(לוקח ...נלךטוב ...להתגרשבערך :עזרא

בסידוריםמתחילהה~ם .ויוצאיםטילישלהדברים

גווע)האור

פאחה

כבתמטופחתאישה ,אווהעכשיויושבתהכורסא(על

סביבה)מסתובבתהאם .ארבעים

תעודהשלתצלומיםשלושהלךהבאתיאווה:
 ...שביקשתכמובדיוקהפטירה
אעשהאנימה Iליהביאעזראכבדאת,גם :האם
 ...העתקיםהרבהכךבכלעכשיו
אתאבלרבה)באיריטציהכלליבאופן(מדברת :אווה
 ...ליאמדת
פעם .אחדצריכהלאאת ...בסדר ...בסדרהאם:
 .שלופטירהתעודתממךיבקשו
 ?פתאוםמה :אווה
 .זמןרגעלךיש .חשובלאטוב.האם:
 ...נואווה:
בנק)שלניירלה(מראה ?זהמהליתגידי :האם
הדולריםחשבוןזהלךאמרתיפעמיםאלףאווה:
 ...אבאושלשלך
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 ?וזההאם:
 ...הפנסיהתלושזה :אווה
 ?חודשאיזהשל :האם
 ...כתובלא ...שלאווה:
 .מץרשלאמדעזרא :האם
שוב.אותישואלתאתמהאזאווה:
 ...בטוחהלהיותרציתי :האם
 ...מץרחודשכאןמצאהואאיפהדואהלאאווה:
 ?וזה .חשובלא .טוב :האם
זה ...נוראישןמשהובכללזה ?זהמה ...זהאווה:
לקרוע)רוצה(ממענת ...לידותבכלל
 ...כסףזה ...תקרעיאללאהאם:
 ...הניידאתשווהלאזה ...אמא ?כסףמה :אווה
ושמההנייראת(מיישרת ...אולי ...חשובלא :האם

אווהעכשיוחשוב,לאטוב, ...כךתקרעיאלבכיסה)
 .הזההמחבתאתרגעתדאי
 .דאיתי :אווה
 ...אותוקחי :האם
 .לאאווה:
 .איתראעשהאנימהאז :האם
 .תזרקיאווה:

 .מצרייךמחבתזה ?השתגעת :האם
 .לזבלישר :אווה
מחבתואופןפניםבשוםלזבלאזרוקלאאני :האם
כזה.

החזקתאיךמבינהלאבכללאנילא,למהאווה:
 .שניםהרבהכךכלאותו
 .אותויקחעזראאותו,אזרוקלאאניהאם:
לעולם.אותויקחלאהואאווה:
לאאתדברים,ממנילוקחהואטוב,הוא :האם
 .כלוםליעוזרת
הביתאתמפרקתגםאני ?אנימצבבאיזה :אווה

כזה.מחבתעודלילהוסיףצריכהאניועכשיושלי
הביתאתלפרקממךמבקשלאאחדאף :האם
הגירושיםעלחושבתאנימהיודעתאת .שלך

 ?הזאתהמהירותמה .לגמדימיותריםהאלה,
זקןלינדאההואלחכות.יותריכולהלא :אווה

כשאבאעכשיו .הזמןכלאיתרחייתיאיך 'ובגדומ
 ...מת

 .לאבאשייךזהמההאם:
 .אותולצעדרציתילאאווה:
 ?לצעדלךאיכפתלאואותי :האם
הוא ...מבפניםכךלחוצהאניאותי,תביניאווה:
 ...בשבילימתכמו

אותהבוחנתאווה .קלה(שהות ...אניומההאם:

הראשונה)בפעםאותהרואהכאילו

 ...קלנגמדהכלדברשלבסופולך :אווה
כולה)(רועדת ?מה ?קל :האם
 .נמשיך ,כוחליאין ,אמאתתחיליאללא,אווה:
קל?האם:
קלה)(שהותאמא.נמשיךאווה:

גבילהחלטתמהסופיתליתגידיעכשיו :האם
 .השטיחיםשלהזההמטאטא

 ?מטאטאאיזה :אווה
 .הזההצהובהנה' :האם
 .רוצהלא :אווה
 .תתחרטיאתסופית?האם:

 .אתחרטאני .בסדראווה:

 .אותויקחעזראאזהאם:

 .שיקחאווה:

 ...תסתכלירגע ...הזההסיראתתראיעכשיו :האם
עכשיואקחאניאלוהים,אסתכל,לאאניאווה:
 ? ...סירים

טעות.עושהשובאת :האם

בסדר.אווה:

טעותהםשלךהאלוהגירושיםכלגםהאם:
תתחרטי.כךאחרנוראה,

 ...אתחרטאני ,בסדראווה:
אתלה(מראההזההתיקאתתראיעכשיו :האם

לעזרא)שהוצעצבעיםמשונהתיקאותו

 ? ?זהמה(בבהלה) :אווה
 .בוהשתמשתילא ,לגמדיחדשתיקהאם:
 ?אליךהגיעהואאיך :אווה
להשתמש.הספקתילאאבלאותוקניתיהאם:
 .מוחלטתזוועה :אווה
 ?מההאם:

 .נוראיםצבעיםאיזה :אווה

 .מודרנייםיהיוהאלוהצבעיםדווקא :האם
מתי?אווה:

 ...תראיאתמעטעודהאם:
(צוחקת) :אווה

 .שלךלעוזרתתתנירוצהלאאתאם :האם
 ...כזהדברלקחתמשוגעתלאשליהעוזרתאווה:
 ...מקוםליאיןאבלהאם:
 ...לזרוקתלמדי :יtוווה
אני ...סוףבליזרקתיאני ...אזרוקלאאני :האם

, l רוצהאתהזההשמןפחאת ...מישהוכברמצא

 .?\קחת

 .אקחאניטוביtוווה:

 .טובהליתעשיאל :רדאם
 .אקחאניבסדר,אווה:

 .לעזראככרנתתיהגדולהקטן,אתתקחיהאם:
מתיבשעון)הזמןכל(מסתכלת .כסדר .בסדר :אווה

 ?ככריחזרוד:ם
 .עליהיושבתשאתהכורסאעםמה :רזאם
 ?איחהמה :אווה
 ?אותהרוצהלאאתהאם:

 ?לשםאותהלוקחתלאאת ?הכודסאאווה:
 ?עליהישבמי ,לימהבשביללא,רזאם:
 ?עליהישבמיזהמה :אווה
 .לשבתלשםאלייבואמיהאם:
 .עכשיומשחקתאתמהלאמו,רצהאתמהאווה:
רוצהלאגם ,אלייבואמי ,כרצינותלא,האם:

t,י t ממניתתפטרואתם ,למותהולכתאני ...אלייכואו
t,י t ם. 

 ?ממךלהתפטררוציםאנחנו :אווה
אתםאכלרוציםשאתםאומרתלאאני :האם

אתםקצתלישתעזרומכקשתשאניורקתתפטרו,
 ...רוציםלא
את ...לשםללכתלךאמרנואנחנולאווה::א

 ...כביתהשארללעולםתוכלישלאאמדת !החלטת
 ...טעותעושהאת

 ...פהאשארשאנירציתאתהאם:
אמדלהפסקתימזמן .כלוםאומרתלאאני :אווה
מזל 'רוצהשאתמהמסדרתרקאנימשהו'לך
 ...מקוםשםיתפנהמעטשעודמקום,שםמצאתיש

 ...מוכןלאהמקום ,מעטעודזהמההאם:
שתפסתימזלזה ...מקוםישכסדר,זהאווה:
 ...גדולמזלבכלללךיש 'מזללךיש ...אותו
אתמהעל ?השתגעתאת ?מזללייש :האם

 ?מדברת
 ...גרועיותרלהיותכוליהיההכל :אווה
יכולמה ...גרועיותרלהיותהיהיכולמה :האם

 ...חוליםככתישעכרתיממהראוניותרלהיותהיה
דברלאמומעידהאתאיך ...הזאתהנור,,החלהמב
 ...הזכ

עד 'איטייותרהרכהלהיותהיהיכולזה :אווה
ממחלקהחוליםבכתימתגלגלתתיהיעכשיו

כלעםלכאןאותומחזיריםהיו ...ל(ז.חלקה
 'חודשים ...כאןבולטפלצריכההיית ...הצינורות

 ...שנים
 ...כאןבוטיפלתיאני(צועקת) :האם

להיותהיהיכולזה ...מאדקצר ...קצרזמן :והוא
לךמתהוא ,תודהתגידי ...נוראיותרהרבה

יכולזהלפעמיםכמהיודעתלאאתכ(ז.הירות,
רדידשלהאמא ...כאלהכדיוקמקרים ...לז:-יסחכ
 . ...םישנארבע ...לנז.של
לאזה ,אחראחדאףעלאיתיתדבריאלהאם:
 ...אותימעניין

נגידכולנו ...תודהתגידי ...תודהתגידי•וה: 1א
 ...הזולנזיל 'כזולהיהגםזהךה'·תן

 ...תודהאגידשאנילמה ...תודהגיד~,לאאניהאם:
לכםתודה'אגידלמי ...תודהאגידאנימה ~,.ע
 ...לייאו

 .יאמרתלאאווה:
וככרכאתםכקושיאתםחוליםבכיתיוםכל :ו-ם tה
 .תלקתם tהכ
ונגורשלנוהבתיםאתשנעזוברציתמה :וה·או

 ...איתן
מהמיטה,לזוזרצהלאהוא .כאןלכדי :ה&וים

כל ,שהישארתםבפעמוןמצלצלרקישב,ושי jבו
עלתודה ...צרכיואתעשההואעלי ,לשירותיםרגע

 ?מד~

כך,שניםשזהמשפחותיש ,קצרזמןהיהזהאווה:

 ...קלמוותהיהזה
 .בשבילך(צועקת)האם:

כאילוהן 'במפתחוהדלתאתפותח ,עזרא(נכנס

נבהלות)

בכלאותכןשומעיםכךצועקותאתןמהעזרא:
 .המדרגות

 ?אותההבאתלא ?שידהאיפה :אווה
 ,הצופיםהדעלבכנסשםעדייןהיא ,לאעזרא:

 ...מאוחרתחזורהיא
 ...אותיתהרגואתם(מתמוטטת) :האם

 ?עכשיוקדהמהעזרא:
היתהאבאשלשהמחלהרקלהאמרתי :אווה

 ...גרועיותרהרבהלהיותהיהיכולשזהקצרה,
 ,שקטאבלקודררוחבמצבהוא ,בה(מתבונןעזרא:

 .נכוןמשהו)מנוכר
להיותהיהיכולמה ?אתהגם ?אתהגם :האם
 ...כלוםעשיתםלאאתםגדוע'יותר
 .תגידיאלזה :עזרא
 ...כלוםעשיתםלאאתם ?לאלמה ,דיאגאני :האם
 .חוליםלביתפעמיםכמהכאתם
 ...מכאר-שבע ...יומייםכל ?פעמיםכמהעזרא:
אבאאפילו 'כאןלסדרמשהולךהיהאםרק :האם
אתלקדםבאהואבשביליבאלאהואאמר,

 .שלוהקריירה
 ...זהאתאמרלהיהיכוללאהוא ? ? ?מה :עזרא
 ...כאמתהאם:
להויכאתאיך ,אצלוהייתייומייםכלאניעזרא:
 ...זהאתלהגיד
 ...זהאתאומרתאתלמה :אווה
יכולדברכל ...יממנרוציםאתםמה !די :האם
הוא ...גרועמספיקהיהזהאכלגרועיותרלהיות
 ...למותככררצההואויתר
 ...לךמותכן'אםענית,ואת :עזרא
זהיא ,לאמויכולתימה ,כלוםאמרתילאאניהאם:

 ...לכדכעצם ...לכד ...משהולולאמוליהיהכוח
כאמתרוציםואתם ...מתהאני ...לכדעכשיוגם

קצתקחו ...מכאןלצאתליתעזרואזממנילהתפטר
 ...שקטלכםאתןואניליתעזרו ,חפציםקחום,ידבר
 ...לזרוקיודעתלאאתלמה ...תזרקיפשוט :אווה
(מתייפחת) ...את ...את ...אתהאם:

(הולןרכיםאנחנוהמעל 'להתניחיאווהדי :עזרא
לפיו)חוםמודדתוקג:רוחמפוזר

 ...שגעון :אווה
 ...די ...דיעזרא:
 ?החוםאתמודדאתהמה :אווה
 .כערבהחוםהאחרוןבזמןליעולה :עזרא
 ...כךסתם :אווה

 ...כךסתםעזרא:
לרופא.תלךאזאווה:
 .דברשוםשזהמקווהאני .אלךאוליאני :עזרא
 .דברשוםשזהאומרתשירה

אתה ...לכריקותתכנס ,לרופאתלך ,לא :אוה
 ...מוכרח
 ...נראהעזרא:
 ...לשירהלחכותלאאז ...ליתבטיח .לאאווה:
 ...מאדמאוחריהיהשזהחושבאניעזרא:
עודהואאכל 'ליאיכפתלא ,מחכההייתי :אווה
 .אותילקחתיבואמעט
 ?פההוא :עזרא
יכולזה ...דיןהעודךאצליחדהיינוכן' :אווה

 ...גטלייהיה ...חודשעודלהיגמר
 ?החלטתעזרא:
 .החלטתי :אווה
ושקט)רןהואאבלבפיוחוםהמודדהזמן(כל :עזרא

 ...טוב ,נו
ממתינה)הזמן,כלבהםמסתכלת(האם

להשתחררהעיקראכלהמון'מוותרתאני :אוה
יש ...רועדתאניהכיתהנכנסשהואפעםכל ...ממנו

 ...ממנוכזהפחדלי
 ...חדשדברזה ?פחד :עזרא
כאילויודעת,אני ...פחד ...חדשזהכן, ,אוליאווה:
כלרוצהאני ...ושותקתהכיתהנכנסתרפאיםרוח
אנחנוכי ,מחדתהיההיאמתישירהעםלדברכך
העורךעםפגישהעודלנוישמחרכאןנהיהגם
 .דין

 ?בכללזהמי ?כאןדיןעורךלמהעזרא:
 'מהגמנסיהעודמהכיתה'חכרפרידמן' :אווה
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כתל-אביבדיןהעודניכל ...כרמאמינהשאניהיחיד
 ?היוםכלמחרכאןתשארואתם .שלוחברים
חוסהמודדעםמדברהזמן(כל ...היוםכללא :עזרא
למדוד)גמרעכשיו .לפעמיםמוציא ,בפה

 ...ככרגמרתםנו :האם
 ?חוםלךישאווה:
 ...חשובלא ...ישעזרא:
כמה?אווה:

 . ..ושמונהושבעשלושיםעזרא:
 . ..כלוםמרגישלאואתהאווה:
 ? ...מרגישאנימהיודעאניעזרא:
 ...מ~זראווה:

אליהם,ומתקרבתגדולהקערהלוקחתהאם(בינתיים

שקטה)

 .הזאתהקערהאתרוצהאת :האם

לא.אמא,מתחילהשובאתאווה:
אתה.אותהז:יקחאזהאם:

 ?פתאום·מה :עזרא
 ...להתשמעאלמצ~ינת.היאאותהתקחהאם:
(מהסס) :עזרא

 .אותותעזבי :אווה

שובלהעושהאתהלמהואתה ?יהיהמה :האם
לחכותיכולתםלא ,דירהעוכרתכשאנידווקאצרות
 ...קצת

נחתזהעליגם ...אותהתשאליאני?עדוד:
אותי"מפחידאתהכשבילי,זקן"אתה ...פתאום
 ...כשכילהזקןאניפתאוםאותה,מפחידאניפתאום
מהרקעושהאנירוצה,היאאםאכל ...שמעת
 . ..אותימכידהאת ...רוצהשהיא
 . ..מנ~ולבארסיות)(מסננת :אווה
(לעזרא) ?איתןומהממנה)(מתעלם :עדוד

כסדרעזרא:

 .והילדיםשידה :עדוד
 ...כע;למושכים :עזרא
 ...לכאד-שבעהלילהחוזריםאתםיפה,עדוד:
 ...לאעזרא:
 .משהולשתותרוצהאתהעודד' :האם
 .תודהלא :עדוד
 ...מפהמשהותקחאוליהאם:
מה?עדוד:

 ...אמאאווה:
וחלודגדולמנעול(שולפתהזההמנעולאולי :האם

 ...אותהתקח .לךאיכפתמהשלך,ענייןמההאם:
 ...אותהתנסה
 .כחייךאמאמקום,ליאין(ברון)עזרא:
 ...תופסזהמקוםכמההאם:
אותו.תעזביאווה:

אתה ...טובההיאאותהקח ...אותיתעזביהאם:

היההוא ...מאדארתהאהבאבא ...תתחרטלא
אליו)דוחפתלו'(מושיטה ...דייסהממנהאוכל
 . ..שייךזהמה :אווה
אתלולהכניסמנסהאליה,מתייחסת(לא :האם

 ...אותהאהבאבאהצלחת)
 ...קדושמאבאנעשהלאככד,אותךהזהרתיעזרא:

 ...לאזה
הואאליו,(מושיטהמתחננתאניאותה,תנסההאם:

ונשברת)נופלתהקערהמהוססת,ידשולח

מזעםחיוורת(האם ...רואהאת ...דואהאתאווה:

קצתשנשארהבדלת .ויעהמטאטאלהביאהולכת

הואהדר,לבושוקרחגבוהעוד,דו~עכשעומדפתוחה

קלות)שורקרפויה,בעמידהנעמדנשאר

שלאחבלכמהלה)עונה(לא ...ככדאתה :אווה
מכוניות.כשתיניסעמחד .שליהמכוניתאתלקחתי
ואלהשבריםאתשמטאטאתהאםאלמחייך(עודד

בפינה)קודרשעומדעזרא

עזרא)(אלשלוםעדוד:
שלוםעזרא:
האם)(אלשלום :עדוד
שלום.שלוםהאם:
 ?נשמעמה :עדוד
 ...כצדותאני ,דואהאתההאם:
 ?למהעדוד:
לאוהםהחפציםכלעםכאןתקועהאבי :האם
 ...כלוםלקחתרוצים
(מחייך) :עדוד

הקרטונים)אחדמתון

 ...תרדהלאעדוד:
 ...הזאתהמשקפתאתרוצהאתהאולי :האם
 ...אותותעזבי ...אמאפתאוםמהאווה:
התעניינותשלזיקבאיזה(נדלק ...משקפת :עדוד

אותה)ונוטל

 ...תיאטדרןכשבילטובההיא :האם
הולךלאפעםאףהואאמאכחייךאווה:

במשקפת)בכולםמסתכל(עודד ...לתיאטררן
 ...ממנהתהנהאתה ...מצויינתמשקפתזאת :האם
 ...אליולהתחנףתפסיקי !אמאאווה:
חזרהמניח(עודד .מקוםתופסתלאגםהיאהאם:

 ?טובהלאהיאהמשקפת)את
 .גמורכסדרהיא :עדוד
 .לקחתרוצהלאאתהאז :האם
 ...תודהלא :עדוד
למה?האם:
(מסמן ' ...כמשקפתכתיאטררןמסתכללאאניעדוד:
מעמדתחזיקושלרם. ...כראילאווה)קטנהבאצבע
(יוצא)

השמן)פחאתלוקחת ,אימהאתמנשקת(נפרדת :אווה

 ...למחרואקבעלשידהכבוקראטלפןאניאז
העבודה)לחדרוהולןממקומוקם(וב.זרא(יוצאת)

הולך?אתהלאיפההאם:
אמיתיזה .חוםלייש .לנוחמוכרחאניעזרא:
 ,משהולחייגמנסההטלפוןאתתופסהמיטה,על(נשכב

האור)אתמכבהבאמצע,מתייאש

פאוזה

יושבתשירה .לילהבכותונתהאם .מאוחרתלילה(שעת

האם .ואוכלתהאוכלשולחןלידגבריקצתבמקטורן

אותה)משמשיםועזרא

 ...כךכלאיחדתלמהעדייןמכיןלאאניאכלעזרא:
 ...לפהאותישהביאוועד ...נגמדשזהעדשירה:
 ?ההרצאותהיואיךעזרא:
אכלכינוני'דיהיההצהריםאחדכל :שירה

 ...מעולהחיתההערבהאחרונה
 ?היהזהמהעלעזרא:
המוסדיתהשאלה :שירה
 ...תאכליהאם:
כאמתערב,ארוחתשםככדאכלתיאני :שירה
 .דעכהלאשאני
כשבילךהכנתיקישואים,סלטדקתאכליהאם:

 ...אוהבתשאתכמרכמיוחד,
 ...צריכההייתלא :שירה
לךועשיתיקישואיםלמצואאתמולרצתי :האם
 ...אוהבתשאתאמדתשאתכמו

נפלא.זהרכה,תרדהשירה:
 ?לשתותרוצהאת :האם

 ...לעצמיאכיןאניתיכףאכלקפה.שירה:
הולכיםאנחנו ?עכשיוקפהפתאוםמהעזרא:
תיכף.לישון
 ...ארזםאניתדאג.אל :שירה
 .הזאתהצלחתאתרוצהאוליאתהאם:
 ?איזו :שירה

הזה.הציודעםממנה,אוכלתשאתזר, ...זרהאם:
 ?מהמבינה)(לא :שירה

לאכחייךאמאממנה,להיפטררוצההיאעזרא:
 .חצותמעטערדעכשיו,

כךכלצלחתהיאארתה,לתתלךלמהשירה:
 ...מקסימה

 ...נהדרתהיא :האם
אצלך.תשאיריכאמתאזשירה:
 .כשכילהמקוםליאיןהאם:
עלארתהתשימי ...כשכילהמקרםלךיהיהשירה:
אני ...נהדרתהיא ...הקירעלתתליאפילו .המזנון
 ...כשכילהמיוחדמקרםשםלךאמצא
 ?לךטעיםזה :האם

 ...נפלאשירה:
 ?לחםפרוסתרוצהאתעזרא:
 .כעצמיליאקחאני :שירה
 ?הסכיןאיפה ...חשובלאעזרא:
 ...טרייותרהואהזההלחםאתלהתןברא :האם
בעצמה)וחותכתהסכיןאתמושכת(היא

פדרסרנתרק ...תטרחיאל ...חשובלאשירה:
 ...קטנה
 ...מתהאניהאם:
 ...לנוחמוכרחהאת ...לנוחלכישירה:
 ...כעצמישהכנתי ...זיתיםרוצהאת :האם

 ...נהדריםזיתים(טועמת) ...תרדה ...חשובלאשירה:
 ?אותםערשהאתאיךאותיתלמדי ...מצריינים
עםהתקשרתי .עכשיולא ,שירהעכשיולאעזרא:
 ...הילדיםעםדיברתי ...שלךאמא

 ...יופישירה:
שהראתההאמבטיהשלשטיחיםלה(מביאה :האם

 ...זהאתתדאילעזרא)מקודם
חצותמעטערדככדעכשיולאאמאלאעזרא:
 ...הלילה
 ...לגמריחדשזההאם:
 ...מאדיפים ...כן ...כןשירה:
 !אמא(צועק)עזרא:

 .צועקאתהמה :שירה

אותיהרגההיאהערבכלעכשיו,לא !דיעזרא:
 ...שלההחפציםעם

כאמתהם ...מחרזהעלנחשובכאמתאולי :שירה
 ...יפים

כבוקר.מחרליותגידיכלילהזהעלתחשכיהאם:
כסדר.שירה:

הרכהכךכלערד ...אבודהמרגישהאניהאם:
 ?קרנהאתמה .ואספתיאספתיואנינשארו,חפצים
סליחהמכקשתאניעכשיו .ליאומדהיההוא ?למה
 .ממנו

 ...סוףסוף ?סליחה :עזרא
 .הכלאתלסדרלךנעזוראנחנונוראלא :שירה
 .זמןלכםאיןאכל :האם
 .זמןנמצאאנחנו :שירה
 ...לכםאיזהלאאיך?אכלהאם:
נורידככדאנחנועכשיו,תני ,נמצאאנחנושירה:

 .הכליםאתוברחוץמהשולחן
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מסה

בבלאגןכאןתתמצאילאאתפכיםבשרם ,לאהאם:
 ...עייפהאתגםאת,לישרןלכי ,הזה

פאחה

היאהדלת,אתסוגרעזראהעבודה,בחדרשניהם(הם

סביבהמסתובב ,עליהמסתכלהואלהתפשט,מתחילה

בה)לגעתמנסה

 ...אשתי ...אהובתיעזרא:
כאןכשארכשאתהלגמרימתפרקאתהשירה:
לככסבאתלאלמה ?יצאתלאלמה .לבדאיחה
 ...אלי

ביקשההיאעכשיו ,שלההאלההחפציםהר,עזרא:
לשמועלרגעמקברוקםהיהלוהר,ממכר,סליחה
פעםשרבליהיה ...אדיריםאלוהיםהר, ...אותה
לילהכותנתלובשתמתפשטתשירההזמן(כלחרם

למיטה)עצמהאתומכינה

מתי?שירה:

 .בערבעזרא:

כמה?שירה:

זה ...נוראמדאיגזה .ושמרכהשלרשיםכמעטעזרא:
 ...רעסימן

 ...פעםערדעכשיותמדוד ...דברשרםזהשירה:
כוח.ליאיןעכשיועזרא:
 ?מדדתבכללפתאוםמה ...תמדודתמדודשירה:
 .למדודלהפסיקלךאמרתי
 .אבאשלמרדד-חרםליכתנההיאעזרא:
(מוציאהואאיפהרגע,תמדוד ,הואאיפה :שירה

 ?בדיוקעוברתהיאמתילפה)ומכניסהכיסמן
מקרם,שםהתפנהכבר ...שכרעייםעודעזרא:

בכלמרככיםלהיותצריכיםאנחנו ...כפטרמישהו
 ...רגע

המודד-אתמכניס(הוא .תמדוד .תדבראל :שירה
שוב)חום

 ?בככסהיהמהעזרא:
ואמרוההרצאה,לסוףהגעתיהצהרייםאחרשירה:
פרופסורכפלא,היההערבאבל ,משעמםשהיה
שלחדשהאינטגרציהשםעשהמתל-אביבצעיר
משהוציטוטים,המוןעםדרתוסטרא",אמר"כה

כלחזקיםקטעיםשםשישידעתילאמעורר,עשיר
כך'כלאותךמענייןהיההחופשי'המוותעלכך'
הורהכה ;הנכוןבזמןמוות ,לשמועבאתשלאחבל

אתמוציאדעת,בפיזורשומע(הוא ...דרתוסטרא

 ?כמהכרבכיסו)ומטמיןמסתכלהמודד-חום
הרבה.עולהלאזהעכשיועזרא:
 ?בדיוקכמה :שירה
 ...ושבעשלושיםעזרא:
 ...רואהאתה :שירה
עכשיובצהרייםהצלחנושלאחבלכךכלעזרא:
להתפשט)(מתחיליותררגועהייתי

חוברתאתלוקחתבמיטהשוכבתכבר(היא :שירה

 ...בצהרייםמחר ,נוראלאוקוראת)הכנס
 ...הרצאהלךישאבלעזרא:
כאכלבאחת,אותיתאסוףאתהחשוב,לא :שירה
 .ונספיקלכאןכקפוץבעירמשהו
עודלךישוחציבשחים .נספיקלאעזרא:
 ...הרצאה

לסדר)ממשיכההאםבסלון'נופליםחפצים(רעש

חסרתשםמסתובבתשלךאמא ...נספיק :שירה
 ...שקט

 ...נוראהלביאהכמועזרא:
 ...ממכהמפחדעדייןאתה :שירה
 ...סליחהממכרביקשההיאאיך ...שטויותעזרא:

מקברוקםהיהלו ...זהאתשומעהיההואלו Iהר
 ...זהאתרקלשמוע
 ...מלאךהיהלאהואגםשירה:
מה ...ממנהסליחהלשמועאבל ...ודאיעזרא:
 .עודתראיאת .שםישכדהתיק ...קנתהלאשהיא
נוראיםצבעיםעםמשוגעשטני.תיקכדהתיק

בתחתונים(הוא ...אותךיטריףהואכאלו,זקדיים
מפשילהמיטה,לפניברךכורעהתרגשותמלאוגופיה

רגליה)אתלנשקומתחילהשמיכהאת

 ...טוביותרמרגישאתה ,כרשירה:
ואניבלעדיךיוםחצי ...חמדתי ...אהובתי :עזרא
 ...פהאבודכבר
בידה)מפהעםלחדרנכנסת(האם

 ...סליחההאם:
עכשיו?ישמהבמהירות)קם(הואעזרא:

שדיברנוהמפהאתלשירהלהזכיררקרציתיהאם:
 ...מחראשכחשלאבטלפון,עליה

 ...תשכחילאאתעזרא:
רקומה ,עליהשסיפרתיהזאתהמפההכהה·אם:
 ...לגמריחדשה
 !אמאעזרא:

באמתאתיופי,להסתכ)למהמיטה(מתרוממתשירה:

 ...אותהצריכהלא
 ...בשבילךזה ...לאלא,אם::ה

שלו)מה•הפיגאתבמזוודהמחפש(בינתיים :עזרא

 ...אותהשמתאיפה ...שירהשליהפיג'מהאיפה
 ...שתשיםאמרתאתה :tנוירה
אלוהים.הר,עזרא:

 ...לךאתןאנידבראין ,מה'פיגשכחתאם:·ה
 .חשובלאהחולצה)אתחזרה(לובשעזרא:

 .אבאשלפיג'מהליישאם:·ה
 .צריךלאלא,עזרא:
מכובסתמגוהצתהמחלה,לפכיעוד ...לאהאם:

 ...ר,ז.עומלכת
 ...צריךלא ...לאעזרא:

משםמוציאההמיטהלידלארוןהולכת(תיכף :אם·ה

חולהכשהיהפעםאףאיחהשכבלאהואג•מה)יפ
 ...לךכשבעתאני

לאפעםאף ...שכחתיאיך ...זהבגלללאזהעזרא:
 ...ליקרה

 ...תכסה ...תקחהכההאם:
u ישמה ,תקח :יירה? 

 ...עליגדולזה :עזרא
 ...בלילהקרלךיהיה ,תקח ...פתאוםמההאם:
 .תקחשירה:

 ...החולצהאתרקטוב.(מהסס)עזרא:
 ...המכנסייםאתגםתלבש :האם
 ...רוצהלאעזרא:
 ...נקיותהןהאם:
 ...יודעאנייודעאני :עזרא

1u :עזרא ,וצוחקתדווקאיפההיאתלבש,תלבש.ירה
החולצה)אתבשילו

 ...המכנסייםאתגםתלבש :האם
צריכהאתדברבכללאבחייךאמאעזרא:

 ...להתערב
אתלכםמכבהאני ...טובלילה ...טובהאם:
 ...האור

1u ישמה .המכנסייםאתתלבש :ירה... 
 ...ליקרלא ...רוצהלאעזרא:

האור ,המיטהלידהקטןהאוראתמכבהלמיטהנסכ(נ

גווע)לליכה

אוזה.פ

המטבחלידקטנהלילהנורתרק .הבמהעלושךח(

 ,צרכיואתלהטילהולךבתחתוניםצלליתעזרא .דולקת

קילוחנשמע ,פתוחהקצתהדלתשימוש,לביתנכנס

הלילהבכותנתמסתובבתבחושךקמההאם .רםזה

שלה)הו~בנה

 ?עזראהאם:
עונה)לאבכוונה(הוא

היא .עונהלאבכוונה(הוא ?אתהזה ?עזרא :האם

ומבוהלת)פרועהכולהחלשאוררליקה·מ

היא(אבל ?עזרא ?זהמירועד)(קולה ?זהמי :האם

עלעוברגומר,הואהשימוש,לביתלהתקרבמעיזהל>ז

 ?ערכהלאאתהלמה ?אתהזהידה)
 ?ישמה :רא 1rע

 ...נוראאותיהפחדתהאם:
חשבת?מהלמה?עזרא:
 ?עניתלאלמה :האם

 ...שזהחשבתמירא:זע
אוליתשתה ...לישרןמצליחלאאתה ...כלרם :האם

לתתרוצהככללשאניבקבוקלייש ...קוניאקבת:ק
 ..לן:
 ...טובלילה ...צריךלא ...לארא: 1rע

לאנאנוראמתגעגעתאני :האם
 ?מתחרטתאת ...עכשיועזרא:

 ...מהעל ...עשיתימה ,מהעלהאם:
לילה .לישרןרוצהאנינתחיל,לאחשוב,לאעזרא:

 ...לישוןמוכרחאני ...טו·כ
ראשונהתמונהסוף

• 

מאדמצומצם. *""חפציםיהושע,.ב.שלאמחזהה
תמונותשתיאלאבואיןכולוכלבהקפו, ~
זמןפרקעלהמתפרשתאחת,אפיזודההמתארות ,

התפתחות ,מסעיריםאירועיםבראין .אחתיממהשלקצר
חייםדרכיוקובעותגורלותהחורצותוירידותעליות ,דרמטית

כמעט ,הדברשלהפשוטהבמשמעותעלילה.אפילו .מוותאו
בעומקהיטב.מעוצבותשהןפיעלאףהדמויות, .ברשאין

 . "עגולות"דמויותבהןלראותבהחלטואפשר .פסיכולוגי
ואינן ,מתפתחותאינן ,פ;רסטרשלהידועההבחנתולפי

איננולמעשה 'דברשרם .כלשהוגולגילאושינויעוברות
ארהיזכרותשלבדרך ,"לאחור"מבטיםכמעטאין .להןקררה

 ,בניינובדרךיאנאליטהואשהמחזהפיעלאף-היודעות
הפשטות.בתכליתפשוטיםהדיאלוגים .להלןשנראהכפי

עללשמורומתאמציםיום-יום.שלמדוברתבלשוןערוכים
חושפיםהםאיןראשוןבמבט .לדמויותוהתאמהאותנטיות

המוצגתמשפחתיתמהתרחשותקטעהווי.תמונתאלא
המופלגתפשטותושדווקאדרמהאבליום-יום.שלבאווירה

מורכבותושמשאירההחזקהרושםאתמגבירההמחזהשל
 .עליהעומדיםשאנולאחר .והקיומיתהפסיכולוגית

ההתרחשויותלאמור,קונצנטרי.הואהמחזהשלבניינודרך
בעצמהאך ,בשכיחגםבהקבלהחוזרותהראשונהשבתמרנה

מבחינה .שלוהדרמטיהמשבראלהמחזהאתהמביאהרבה.
ימיםהר" .בקטשלממחזותיולכמהחפצים""דומהזר

הואאחרותמבחינות .לגורר""מחכיםארלמשל, ,"טובים
שלמחזרתהםבקטשלמחזותיושכן ,רבהבמידהמהםנבדל

כסגנוןהואיהושעשלומחזהו .אבסורדיסימבוליזם
כרב.'צשללמחזותיוקרובהואזרמבחינה .נאטרראליסטי

שללאלהרגםבקטשללמחזותיוגםקרבהבולראותאפשר
בהעדר ,ההתרחשויותשלהנמוכהבאמפליטודהכרב'צ

ישהבחינותמכל .עצמהרבימשבריםארדרמאטירתתמורות
יהושעשלביצירתוהואשהמדוברככלרבצורניחידושכאן

עצמו.

הרריהעללשמורוהמאמץשבמחזה,הנאטוראליסטיהיסוד
יסודות .רביםבמקומרתבו,יוצריםאותנטיים,ודיאולרגים

ותיהדמושלבזיהוייךאולישמקורםמובהקים.קומיים
 .היום-יומיתמהמציאותמוכריםטיפוסיםעםשבמחזה

ארמעשראלהלפחות .יהושעשליצירותיוכמרביתשלא
בבעירתעוסקהמחזהאיןהאחרונות.השניםעשרהחמש

היש-החברהשלוההיסטוריותהאקטואליותמבעיותיה
באידאולוגיהנגיעהכל ,כמדרמה ,ברןיוא .ראלית

במפורטתי~רארתהיהושע,שלוהפוליטיתההיסטררירסופית
הרקע .מרבןהנררמאלירת".בזכות"ובספררויבמסות

אלהבאינגיעההטבעבדרךמעלההמחזהשלהישראלי
אבל .תיהישראלהחברהאתלאפייןשעשוייםנושאים
אוניברסליותבבעירתהואהמחזהשלעיסוקודברשלבעיקרו
נאטרראליזםשלבדרךהואבהןהאמנותיוהטיפול .במהותן

 'גררייהאלאףלעתיםהסימבולי'היסודגם .פסיכולוגי
כלילנעדר .יהושעשלמיצירתוניכריםחלקיםשאיפייז
חלק-בבראהבחומריהמחזהעשירזאתעם .זהממחזה

בבואתיצוגייםימיצגבמחזההמתואריםמהחפציםניכר

המחזה.שלהשוניםמנושאיונושאים

 .הדורות"/ופער
רבותפעמיםלושהוצבלאתגריהושעכאןנענהמהבמידת

שלבביתהמחזהואתממקםוהוא .ומראייניםמבקריםידיעל
משפחתמעין .הירושלמיהישובמוותיקותספרדית.משפחה
כמרבמחזה,מצרייםזהמלבד .עצמויהושעשלהמוצא
חומריםערד ,יהושעשלהאחרונותמיצירותיובכמה

 .להלןנעמודמהםחלקעל .ארטרבירגראפיים
 ,מודרניתמשפחהשלבעייתהעומדתהמחזהשלבמרכזו
משבר .ערכיםואבדןהתפוררותשלמתמשךבתהליךהמצויה
והתמעטות .הפאטריארכאליתהסמכותבירידתהקשור

נחשףזהמתמשךמשבר .המשפחהבתרךוהקשבהקשר

מוצאתהיאואיןהמרות,עםמעומתתכשהמשפחהבמחזה

השומרתמשפחהמתוארתכנגדה .זהבעימותלעמודדרכים
למצואעשויה ,הנראהככלרזו,המסורתית.האחדותרוחעל

 .דרמותבעירתעםלהתמודדותדרכים
 ,כלקודם ,במחזהמוצגתהמודרניתהמשפחהשלבעייתירתה

 .לבניםהאבותביןהמתגלהובקונפליקטהדורותבפער
 ,יהושעשלביצירתומהמרכזייםכידוע,הם.אלהנושאים

גיררשים"ר ""המאהבשלולררמאניםרעדיערות"מול"בהחל
זהאוניברסליקונפליקטמוצגהללוהיצירותבכל ."מאוחרים

זאתעםאךמעמיקה.פסיכולוגיתבהתבוננותרבניםאברתשל
שלתיאורובדרךאקטואלילעתים .היסטוריצדגםתמידקיים

 .המכריעהואההיסטוריהצדמקריםבהרבה .הקונפליקט
 .רביםומבקריםפרשניםשללדעתםלפחות

והקונפליקטדורותפערמצויים ,כאמור ,חפצים""בגם

היאאותםתפיסתואבלהמחזה,שלעלילתובמרכזשביניהם
הםשורשיוזהשקונפליקטברורכיאם .בעיקרפסיכולוגית
החיים,סדרישלבהשתנותםוקשורים .וחברתייםהיסטוריים

 .אקטואליותהשפעותנעדריםאך
שלחייהםשבאורחותבשרניבמחזהמתבטאהך;ר;תפער

ההרריםמשפחת .עולמםשבתפיסתובשרני .הדורותשני
 .שנהחמישיםמשךאחדבביתגריםהם-ביציבותהמוצגת
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ואנשיםחפציםעל
"חפצים"יהושעב.אברהםשלהחדשמחזהו

יצחקיידידיה

יהושע .כא.

ארעיות,שלחייםאורחכבעלתמתוארתהבןמשפחתואילו
מרביםקרובות,לעיתיםמגוריהםמקומותאתמחליפיםהם

אוללימודיםאחרות,בארצותממושכתובשהותבנסיעות
היוביניהם,שהיוהניגודיםאףעלההורים,שבתון.לשנת

נמצאתהבתשלמשפחתהואילואמיץ'קשרלזוזהקשורים
היאבמחזההמוצגובזמןהתפוררות,שלבמצבשניםזה

רואהשעברו,זמניםברוחהאם,גירושים.בהליכינמצאת
לפחותאולמנוע,ומנסההמשפחה,בכבודפגיעהבגירושים
 .הבתשלגירושיהדבראתלהסתיר
הבןלחפצים.ביחסבמחזהמתוארהעולםשבתפיסתהשוני
המיותריםהחפציםכלאתלזרוקושובשובמציעיםוהבת

שלבמכירתםכבודפחיתותרואהאףהבן .מהםולהיפטר
להםלמצואמבקשתלעומתם, ,הא.ם .משומשיםחפצים
אפשרזה,שוני .אותםלמכוראולבניםאותםלתתשימוש,
לאמור, ,הדורותשנישלגידולםשבדרךבשוניקשורלהניח,

וחסומחסור,עוניידעוהנראה,ככלהאבות, .היסטורישרני
מוצאיםאנוהזהבהקשר .חפץבושישדברלזרוקלהם

בימיםנהוגשהיהכפיזיתיה,אתבעצמהמכינהשהאם

בשפעשגדלוהבנים, .צרהלימיוסוכרשמןואוגרתראשונים,
שלבזריקתםליבםגסממש,שלמחסורידעוולאיחסי,

החפצים.

מנסההא.םיותר.עמוקקרעמגלהלחפציםהיחסכן'עליתר
אותםמתארתשהיאכךידיעלבחפציםהבניםאתלעניין

איןלעולם .בהם"השתמשולאש"כמעטדווקא,כ"חדשים"
לחפץסנטימנטאלייחסעלמשפחתי,קשרעלמצביעההיא
השימףשיהצדאתמדגישההיאתמידאדרבא,אחר,אוזה

אתלהניעעשויזהגורםשרקהנחהמתוךהחפצים,של
כשהאםזהכיוףןמגיעאבסורדילשיא .אותםלקחתהבנים
במסגרת,נעוריהמימישלהתמונתהאתלעזראנותנת

יחסהבמסגרת.ולהשתמשהתמונהאתלזרוקלוומציעה
 .להשליכםיכולתה-רצונהבאיכמובן,מתגלה,לחפציםשלה

אתושירהעזראמביניםבוהאופןזה,בהקשרומעניין,

הזאת"האובססיביותעלמתלונןעזראהאם.שלמעשיה
היאמה"אבלשואלושירהמהבית,"הדבריםאתכךלזרוק
איןלמעשה "?עצמהאתאר ?המת)האב(אתאותוזורקת,
משיבההיאאמנם,אחד,במקוםדבר.לזרוקרוצההאם

לזרוקלוומציעהלה'משלםהואבובמטבעלעזרא
כדבריו.הנשמה,"עלשתקועיםמהחתונהישנים"סררויסים

 :לואומרתהיאהעקום,המברגאתלקחתמבקשכשהואגם
כללבדרךאבל ".אזרוקאנירוצהלאאתהאם ,עקום"הוא
מבקשתהיאהכל.לזרוקושובשובלהשמציעיםהםהבנים
ולפיכךאותם,לזרוקשלאמנתעלהחפציםאתממנהשיקחו

שלוהחושפתהמעניינתכהבנתהעצמה",את"זורקתהיאאין
ויותר ,עצמהכמתןמתפרשהחפציםמתןהנראה,ככל .שירה
האשםברגשיהבניםשלשיתופםלהלן'שנראהכפימזה,
 .המנוחבעלהכלפי

כל,קודםבמחזה,מתבטאהדורותשביןהקונפליקט
אלהבניםשלדיבורם .הדיבורסח'בנושביניהם,בדיאולוג

ואףחסות,פרישתסמכות,נטילתשלבלשוןהואהאם
הבנהמראיםהםאיןתוקפנות.שלניכרתמידהעםהתנשאות

רחוקיםוהם ,האםשלומשאלותיהברצונותיהוהתחשבות
זאת,לעומתהאם, .להוריםכבודמתןשלדיבורמנוסחמאד

משתמעדיבורהואופןומדבריהמריר,בטוןבניהאלמדברת
 .אליהוביחסםבמעשיהםבדבריהם,בהם,אמוןאי

המחזהכללמעשה ,רבותהןדיאלוגשלזהלנוסחהדוגמאות
"את :כגוןבמשפטיםמשופעוהואאלה,נוסחיםעלבנוי

פח-זבלאהיהלא"אנישבאתי,"מצטער"אניאותי,"משגעת
שומעיםאנוהאםבדברימשרגעת.""אתואפילו "'שלך

לעשותעכשיורוצהלעזורבמקום"אתה :כמודברים
מוסר,"ליתטיף"אלשלך,"לחבריםתברח"אתה " ...צרות
 .ועוד "'ממנירוצהאתה"מה
 ,המחזהשלבסיפורוגםמתבטאבבניםהאםשלהאמוןחוסר
המכתביםפשרעללחודמהםאחדכלשואלתשהיאבכך

ישירהבהתייחסותהאמוןחוסרמתבטאבעיקראבלמהבנק,
בששוהגיעבארבעלבואהבטיחעזרא .ולהבטחותיהםלהם
נחפזהואועתה 'חפציהבסידורלהלעזורהבטיחהוא .וחצי
והמרירותהכעסמלבדברור, .ענייניואתלסדרהטלפוןאל

 .מאדכבושותהןכיאםאמהית,ודאגהאהבהגםהאםמגלה
לומניחהכשהיאלנכדים,ביחסהלמשל,אותן,מבטאתהיא

המיטהבסידוראודואג,שהואהנחהמתוךאליהםלצלצל
שישבדאגהלכולםמספרתשהיאבכךבה,ישןשעזרא
מהלרופאתלך"אז :אומרתהיאעצמולוכיאםחום,לעזרא
המתגלה,טרחנות,בהישזאתעםביחדממני?"רוצהאתה

מתאימיםלאובזמןבצורהנכנסתהיאבהםבמקריםלמשל,
להםלהציעמנתעלושירה,עזראנחיםברהעבודה,לחדר
בתביעהבאגוצנטריזם,מקורהזוטרחנות .כלשהונוסףחפץ

עםיחסיההיומהיודעיםאנואין .היאלבעיותיהלקדימות
הטרחנותשהתובענות,ברוראךהאב,שלמותוקודםהבנים

שהיאובהנחהבהסתלקותו'קשוריםשלה pוהאגוצנטריז
שאניעדימיםכמהליתעזרו"למות.בכדי "ל"שםהולכת
ויותר ,אומרתהיא "'ממניתתפטרוכךואחרלשםאעבור

שם."ממניתתפטרואתםלמות,שםהולכת"אני :מזה
סחטנותשלרבהמידהכמובן, ,ישתביעתהשלזהבניסוח

אנואיןכילכך,עריםהנראה,ככלהבנים,אמוציונאלית.
 .האםשלדיבורהמדרךבמיוחד"מתרגשים"שהםשומעים

מתפוררת"משפחהשל"תמונה
 .אגוצנטרייחסלזולתםמתייחסיםעצמםהםגםלמעשה,

יש .ומתנשאתוקפני 'עצבניכללבדרךהוא 'עזרא 'הבן
והחשבהמצוקתם,שלהמעטהולאחותולאמובהתייחסותו

דואגהוא .הבעיותלחומרתיחסללאעצמו,עניינישלרבה
לפניעוד-קפקאעלוהכנסהמקצועיקידומו-לענייניו
מנתעלמעטלהתעכבמסרבהוא .שלוםלאמולומרשהספיק

רבה,בתקיפותלמשכבאשתואתתובעהואלאחותו.לעזור
אניאחרתלהרגע,מוכרח("אנימצוקתוהחשבתתוך

להלן'שנראהכפי .שלהברצונההתחשבותואי ,)"אשתגע
ועםהמתהאבעםהיחסיםבמערכתאלהדבריםגםקשורים

 .זכרו

היא .אגוצנטרייםיחסיםשלמערכתמציגהאווה,הבת,גם
בעלתבעיהבהםורואהשלה'הגירושיםבענייניכולהשקועה
שלבעיותיהגם .מיוחדתהתחשבותהדורשתמיוחדתחומרה
האב.שללמותוישירבקשרמוצגותהבת

אחרתאוזובמידהכן'אםמתכחשים'המשפחהבנישלושת
האם .עצמםענייניאתמאדומדגישיםזולתם,שללבעיותיהם

באשלאכךעלמתלוננתואףלענייניו,שיניחמעזראדורשת
שחיתהאומרת,היאלאווהגם .בשבילהבמיוחדלירושלים

ענייניהאתתגמורהאם,שהיא,עדגירושיהאתלדחותיכולה
שללגירושים ,כאמורמתייחסת,היא .ל"שם"ותלך"כאן"
שיש"טעות"בהםורואהדורה,בנישלהראותמנקודתאווה

 .המשפחהכבודבגללאותהלהסתיר

עלהכנסבעניינילבן-שיחובטלפוןאומרמצידו, ,עזרא
לאמולעזורשהבטיחפיעלאףפנוי,"אני"הערב-קפקא

אחותו,שלהחמורהלמצוקתהמתכחשהואחפציה.בסידור
עםלשוחחהכולסךלבכות")("מתחילהנואשותהמבקשת

שיעורישש"למיכלבטענהאותהדוחהכזכור,עזרא, .שירה
 ".בשבע

כךכדיעדמיוחדת,חומרהלענייניהמייחסתכאמור,אווה,
שלבסופו"לך :האבלמותבהתייחסותלאמה,אומרתשהיא
ובאי-באי-הבנההאםאתמאשימההיא ".קלנגמרהכלדבר

עזראועלשירהעלאמוציונלילחץמפעילההיאאיכפתיות.
 .להויקשיבוענייניהםאתושירח
אתשאבדה ,מתפוררתמשפחהשלתמונתהכמובן'זוהי'

והעזרהההתחשבותאתהמשפחתית,החסותאתהדאגה,

שיחהשלבמסגרתובקשבבקשראפילוקושיבהישההדית.
ולאשירה'עםלשיחהלהגיעהיוםכלמנסהאווה :פשוטה
 .בידהעולה

עזרא,אשתשירההזוג,בניידיעלבהקבלה, ,מודגשזהמצב
הניגודדרךעלישידה .אווהשלבגירושיםבעלהועודד
כיאםלעזור,ונכונותהבנההתחשבות,מגלהולאווה,לעזרא

שלההדיבורנוסח .ברורהפרישת-חסותהאםעםביחסיהיש
אמנםהיא .הבניםשלהדיבורלנוסחמנוגדכבודיונותןרך

ותטפלבביתשתשבההוריםציפיותאתממלאתאיננה
בניגודומבינה,מתחשבתכרעיהגםמתגלהאךבלידים,

מסףימתתקבולתבהיש .בעלהשלהמיניתלתובענות
גםחפצים.לרכישתבלהיטותהבמחזההמתבטאתלחמותה,
עודד .המתהאבאלהיחסיםרקעעלמסתברתזותקבולת

"לא :אירוניתלגלגנותשלבדרךהמשפחהשלמצבאתמאיר
לאפעםאףיכךכלשלכםאבאאלקשוריםשהייתםידעתי
קשרחוסרשלזהמצבאומר.הוא " ...כזהרושםעשיתם
בכךנאשםעצמוכשעודדאוניברסאלייםלממדיםמתרחב
אתחושףזהפרט ".שלואמאשלבהלוויהבדיחותש"סיפר

בהתייחסותמכסההואעליהרגישות-יתר,כבעלעודד
שאיבדבעתחמיושלגסיסתואתגםהעולם.כלפיאירונית

זואירוניהמשעשע.כהומורמתארהואהמציאות,עםקשר

לצייןראויאגב, .כ"התעללות"אווהידיעל ,כנראהנתפסת,
ב"גירושיםקדמיישראלאתהמזכיריםצדדיםבעודדשיש

מאוחרים".

המשברעקבהמעוערריםהמשפחהיחסינחשפיםכאמור,

העומדמאורעהאב,שלמותועםהמשפחהאתהפוקד
לביתמביתההאםשלויציאתהיכולוהמחזהשלבמרכזו
 ,וקיצוניתחמורהאיננהזושחשיפהולומרלהקדיםישאבות.
במידהמקרה'בשוםחורג,איננוהמשברשגםכשם

בוואיןהמודרנית,בחברההנורמאלימגבולותמשמעותית
הלא .חמורהטאבולפריצתאולשערורייתיהנחשבדברשום

דרךביום-יומי.הואוהמשברהנורמה,במסגרתהואנורמאלי
בניםביןהיוםנדיראיננווהתוקפניהמתנשאהדיבור

 .יוםשבכלמעשההםוגירושיםלהוריהם,

האבשללמותועזראשליחסו
במחזה'המוצגהזמןלפניאחדיםשבועותהאבשלמותודבר

דרךעלאחדותפעמיםנרמזיםמותואתמצאבווהאופן
המאורעותשלבסופםהמתרחשהאנאליטי'המחזה

שלבדרךלאחור,במבטאותםומגוללבו,המתוארים
קשה,במחלהלקההנראה,ככלהאב,היוודעות.אוהיזכרות

והוחזרבביתקצרזמןהיה ,החוליםבביתרביםשבועותבילה
קשהנעשהבווהטיפולמחלתומשהחמירההחוליםלבית

ולפיידופןויוצאמיוחדדברשוםבהאיןזופרשהגם .מנשוא
אוקשהלזעזועהאבשלמותוגרםלאבמחזההמתואר
להבין'ניתןאדרבא, .הבניםשלבנוהגםמהותילשינוי
בסבלוגםבהקלה,נתקבלהאבשמותהבת,מדבריבמיוחד

הואזהשיחסמתגלהמידאבל .האםשלבטרחהוגםהאבשל
לגביבמיוחדטראומטי,משברעלמכסהוהואבלבד,חיצוני
 .האםולגביעזרא,הבן'

אחדותפעמיםנרמזהלאביועזראביןביחסיםהבעייתיות
 .השביחבתמונהשונות,בצורותבמפורש,עולהשהיאלפני
'הגלגול"'קפקאסיפורישלבאיזכורםהואהראשוןהרמז
ביןוניגודתלותשלביחסיםכידוע,שעניינם, ,דין"ו"גזר
עזראמסרבכךאחרלהלן.כךעלנעמודועודובנים,אבות

שיפסיקוכדיהאב,מותעלולהודיעלכתובאמולבקשת
עלאלאלהסתברעשויאיננוזהסירובהזמנות.לולשלוח

כלשהוא,בעימותלעמודרצון,אילפחותאופחד,שלרקע
מאותהאביו.שלמותודברעםשיהיה,ככלמועטויהיה
וגםאביו,שלשהיההמדחוםאתמלקחתעזראנרתעסיבה
"להסתכללומציעהכשהאם"נבהל"שהואבמפורשנאמר

אילושמחהיהש"הואלואומרתכשהיא ".אבאשלבבגדים
"אל :מגיבהואהחגורה),"(אתאותהלובששאתהידעהוא

אתומודד ,,לפתע,כוח"חסרבכסאומתיישב ,, ' ...כךתדברי
ש"אבאלוואומרתמעוטרת,צלחתלומציעהכשהיא .החום
לאכבר,אותך"הזהרתי :היאהקשהתגובתואותה,"אהב
אותושובמתגלההתמונהשלובסופה " ...קדושמאבאנעשה
הפיז'אמהאתלונותנתכשהאםאבאשלחפציומפניחשש
 .המתהאבשל

בתמונהנרמזתאביוזכרעםלעזראשישהבעיותשלמהותן
הפחדלאמור,אביו,אתשקטלהמהמחלהבפחדוהראשונה,

מפחדכמובן' ,נובעתהחוזרתהחוםמדידת .שלומותומפני
מדאיג"זה :התמונהשלבסופהבמפורשנאמרהדבר .זה

הפחד " ...כךהתחילזהאבאעם ...רעסימןזה ...נורא
האומרתטיליהדודהשלבדבריהגםנרמזומהמוותמהמחלה
לונתןוהרופאחוםכזההיהשאול"לדוד :מבדחתבתמימות

מתברריותרמאוחר " ...שנפטרלפניחדשיםכמה ...כדורים
דמותעםבהזדהותוכרוךיותר,מורכבעזראשלשפחדו
ועלבמרתו,שרצהועלמותו,עלהאשםבתחושתהאב,
היאהמדומהמחלתו .מקומואתלתפוסעשויהואשעתה
שירהלואומרתאכןוכךהמת,האבעםהזדהותופריכמובן
בתמונהולעומקלרוחבהנפרשזה,אבתסביך .יותרמאוחר
עזרא .הראשונהבתמונהכברדומני,הוא,גםנרמזחשביה,

במפורש,לאביושייכיםשהיוחפציםמלקחתנרתעאכן
אתברצוןלוקחהואאךבגופו,קשוריםשהיואותםבמיוחד

לאאךלאביו,שייכיםהנראהככלשהיוהשונים,העבודהכלי
והאבהבןביןדר-ערכיתהזדהותכןאםלפנינו .במפורש

בראשיתהלשירותיםעזראשלבהליכתוניתןאחררמזהמת.
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זהמוטיבשלחשיבותו .ובסופההראשונההתמונהשל
מחשבותיוכשזרםהשניה'התמונהבאמצעהיטבמודגשת

השימוש.בביתמיםמטילשהואבזמןדווקאפורץעזראשל
טריטוריאלית,בעלותמעיןכאןמסמלתשתןשהטלתאפשר

שלמקומותפיסתלאמור,רבים,חייםבעלישנוהגיםכפי
שבעתהאב,עםהזדהותגםכאןשישואפשרהמשפחה,ראש

ואמנם' ,, ...לשרותיםצריךהיהרגע"כלהאם,אומרתמחלתו'
מןיוצאכשהואבבנההאםפוגשתהתמרנהשלבסופה

עםכעימותהמוצגתפגישהאביו,שלבפיז'אמההשרותים
המת.הבעלשלזכרו

נרמזיםהאבעםהבתושלהאםשלשביחסיהןהבעייתיותגם
משמעותםמלואאתומקבליםהראשונה,בתמונהכבר

מבעלהגירושיהאתשדחתהמספרתהבת .השניהבתמונה
היאאיןאבלאותו",לצער"שלאכדיהאבשלמותולאחרעד

נחשפת,בכךהאם.למעןהדבראותואתלעשותמוכנה
בתמונהלהוריה.הבתשלאדיפאליתהתייחסותכמובן,
גםלהרוסמוכרחהכאילו"את :עזראלהאומראכןהשניה

 ?מהבגלל ?מיבגללשלךהבעלאתלחסלשלךהביתאת

 " ...המוותועםההרסעםתיכףלהזדהות-- ?אבאבגלל
הגירושים'דחייתאתרקלאהאבלמ;תכןאםקושרעזרא
אווהאתמאשיםהואאחרות,במליםהיותם.עצםאתאלא

אתגםכמובן,חושף,הואבכךהאב.מותעלעצמהבהענשת
עצמו.שלהאדיפאליתההתייחסותסבך

מפתחנקדוותשלוש
הראשונהבתמונהמתגליםהמתהאבעםהאםשליחסיה

עכשיומבין"אני .לחפציםבעיקרהמתייחסותבהערות-אגב
שהייתהדבריםמכלמתעצבןהיהשהואאיךהמסכןאבאאת

התמונהשלבסופהוהאם,עזרא,אומר " ...הזמןכלקונה
אספתיאני ...נשארוחפציםהרבהכך"כל :זוטענהמאשרת
מבקשתאניעכשיו .ליאומרהיההואקונהאתלמהואספתי,
מאוחרת,כחרטהזו"סליחה"מביןעזרא ,, ..ממנוסליחה

כדילמות"צריך :עצמושלוהאשםרגשיעםהמתיישבת
מייחסהואכנראה,כך,ומשוםאומר,הוא " ...בסליחהלזכות
נרמזתאגב,ענין,באותוהאב.שלמחלתואתלעצמו

ביןיוצרשהואבתקבולתהמתהאבעםעזראשלהזדהותו
למצואצריךואניוקונהמביאה"רקהיאשגםלאשתך,אמו
ש"אתהאומרתהאםבדברינמצאנוסף,,איפיון ...מקוםלזה
 ,, .ואופןפניםבשוםהביתמןלהוציאהיהאי-אפשראבא

כיבביתלשהותסירבשהאבדניאלהמספרתהשניהבתמונה
לפנסיהיצא"מאזמזה,,ויותרעליו,תכעסשלךשאמא"פחד
בסופו ,, ...בביתהיוםכלשלךאמאעםלשבתלוהיהקשה
שגםוחושבתעצמה,אתמאשימהשהאםמסתברדגרשל

בבית,למותלאבהניחהשלאבכךאותה,מאשימיםהבנים
ולעזרא,לההמשותפתזו,אשמהתחושתהחולים.בביתאלא
שהאבעליותרהעמוקההאשםמתחושתחלקרקכמובןהיא
בהליכהעצמהאתמענישההיא .בחייםנותרהוהיאמת

ושבניהשם,למותמנתעלהנראה,ככלבית-אבות,ל"שם",
היאכן'אםהכפייתית,החפציםחלוקת .ממנה""יתפטרו

בכךישאךמסתלקת,שהיאלפניענייניהאתלסדררצוןמעין
אותו,הרגיזואלהשחפציםהמת,הבעלכלפיפיוסמחוותגם

ולהטילהבניםאתלשתףרצוןרמזנו,שכברכפיזאת,ועם
לקיחתאיאתמבינההיאלפיכךמהאשמה.חלקעליהם

בזמןלאביחסהעלהבניםאותהשמענישיםכעונשהחפצים
 .מחלתו

נקודותבשלושעזראשלהאבתסביךנחשףהשניהבתמונה
לדניאלה,עזראשביןבשיחההיאהאחת .בעיקרמפתח,

והשלישית .השימושבביתעזראשלבמונולוגהשניה
המרחקאתמגלהדניאלהאווה.כלפיעזראשלבהתפרצותו

 .עזראלביןבינוהאב,מותלפניהאחרונותבשניםשהיה'
בביתם,מתבעלהאבי-האחרתהאפשרותאתומציגה
עםההתמודדותעמו.נמצאתהמשפחהכשכלבמיטתו,
בןוהיהבביתנוישב"המוות :אחרמסוגהיתההמוות

"עדעזרא,שללמשפחתוובניגודמספרת,היאמשפחה,"
בהםמסתכליםואנחנובארוןשמוריםשלוהחפציםהיום

דבריםמקבלעזראדבר."משוםנגעלנולאבהם,ונוגעים
במשפטומתגונןכנגדו,המוטחתישירהכהאשמהאלה

זהמשפט " ...מאדמאדאוהבאניאשתיאתוגם " :מפתיע

'רןגשלסיפורועלבהסתמךלהלן'שנראהכפילנו'יובן
איגםדניאלהחושפתאגבכבדרך .במחזההנזכראפדייק

האקדמית,בדרגהלעליההמצפהעזרא,אצלתיסכוליםאלה
 .לבואבוששתוזו

שלהתרד.עתיבמונולוגהיאכאמור,השניה,המפתחנקודת
נורתאלהצהובהצבעמתקשרבוהשימוש,בביתעזרא

אתהנושאיםזהבצבערביםפרטיםואלבמכונית,האזהרה
כפחדהמרותפחדאתמגדירהוא .שלומרתוהמוות,בשורת
האבכלפיהאשםרגשיאתשובשמעלהמהבבדידות,ממוות
הוא .המשפחהבחיקבביתולאהחולים'בביתבבדידותשמת
בבואתיתאוסמליתמשמעותלהםשישחפציםכמהמזכיר

 ;חשובותנקודותבכמהבמחזההמופיעההסוכך'את-

אתממנה,חושששעזראהאבהיתהחסותאתכנראהומייצג

מותהאוליהמוות,שלכהתגלמותלושנראתההמברשת,
לונדמתהכמסופר,ילדותו,בימישכן ,"םש"האםשלהצפוי
חחההוא 1 •מתההיאועכשיו ,,לפניו'שרצהקטנהכ"אשה

לעורררצתה--דקהכ"רשעותדניאלהשלסיפורהאת
חתולהדרוך,"עפראפדייקשלסיפורואתומזכיראשמה,"

תוךקפקא.של"הגלגול"אלוחוזרישנה",מכוניתגווזגת,
 .השרץעםהזדיהות

שנדרש,בלאעזרא,דוחההשלישיתהמפתחודת jבנו
החוליםבביתהאבמותבדברהאשמותאתרבהוברנקיפות

"אנחנו :המתהאבעםמהזדהותולהתנערומבקשבבית,ול~.
מסתמןזובנקודה " ...להזדהותלאלהתאבל,רקצריכים
ההזדהותמנטלהשחרורהתחלתעזרא,שלבתודעתוהמפנה

tוהיz חושבני,זה,שחרורמוצגדרמאטיתמבחינה .שמה

בתחושהטילי'הדודהשהביאההדםמתפוזיהמץיבהכנת
 .מעצוריםנטולתחדוהשל

וקפקאפוקנרטולסטוי'מ•·לר'
ישבמחזה'הנזכריםאפדייקושלקפקאשללסיפוריהם

אבללהלן,שנראהכפיבו,למתרחשמאדעמוקהזיקהכמויבן
ספרותיצירותוכמהלכמהגםתשתיתזיקתלמחזהיש
הבמה,שעלהחפציםגודשכלל.בונזכרותשאינןות,אח

מחזהואתספק,ללאמזכירים,זהגודשהמלווהוהבושמעות
מגוריוחדר ,הבמהמתמלאתבוהחדש","הדייריונסקושל
חללבונותרלאכיעדחפציםשלכבירבגודשהדיירשל

המתוארתטילי,הדודהשלהפתאומיותהופעותיה .קיום
גדולוסלשמשמשקפיעםחלום,"כמומוזרה,כ"הופעה

בן'הדודשלהחלומיותהופעותיואתלהזכירעשויהבידה,
שתסביךמילד,לארתורהסוכן"ב"מותומטריח,מזוודהעם

 .המרכזייםמנושאיוכידועהםההדדייםהאשםרגשיעםהאו:
שלדמותהבאפיוןהסוכן""מותעלנשעןאיננו"חכ~צים"

הנושאשלבאיזכוראלאבן.לדודבמקבילטילי,הזריזה
לענייןנשובועודהיצירות,לשתיהמשותףרוקטוראלי :tהס,
שלויחסההמוותנוכחותעםההתמודדותנושא .זה

עלשכתבוהרבותהיצירותביןמזכיר,הגווע,לאבהמשפחה
הפרקאתלטלוסטוי.איליטש"איוואן"מותאתזה,נושא

אתגםואוליגאו,דישלטיבו"ב"ביתהאבמותעלהגדיול
שלבנההילד,עלהסיפורגוועת"."בשכביפרקנושלספר·,

סיפוראתאולימזכירהגווע,סבולמיטתנכנסשהיהלה-zזדני
במהופך'קשור,שהואספקאיןאךהשונמית,ואבישגדוד

קפקאשלסיפורואלמזהויותר 2והנער,הנביאעללסיפורים
פרשיותאותןעלפרשנים,לדעתהמושתת,כפרי","רופא

למטחוהרופאמוכנסזהבסיפור 3 .והנערהנביאשלמקו-איות
הנביאים,בחיבוקו.אותושירפאמנתעלהגווע,הנערשל

שלרופאואבלהמתים,הנעריםאתהחיוואלישעאליהו
שבהשלמההנחמהאתרקהגוועלנערלתתהיהיכולא jקפו
קפקא,שלבסיפורוהמשפחה.בני .מהחייםכחלקהמוותעם

 ,,בפעולה'הרופאאתרואיםהםנחת,ו"רוויםמסביבעומדים
מלאכשהואדבר,שלבסופומסולק,עצמוהרופאוא~ורו

המוות.היא-השלג""שממתאלאשמהורגשיחרטהזי vרג
עזראידיעלקבלתוולאופןדניאלהשללסיפורהההו~בלה
ברורה.

אחדות.פעמיםבמחזהנזכר"הגלגול"קפקאשלרוסיפ
במחזה,הואגםהנזכרדין","גזרהסיפורגםוכןזה,סיפור

אבמתסביךהניזוניםובניםאבותיחסיעלכידועבנויים
ראששלהסמכויותבנטילתהקשוריםאשמהורגוזzי

 .מוותעדכךעלעצמואתהבןוהענשת .הבןידיעלהמןזzפחה
גםביותר.ברורהיהושעשללמחזהוהמשמעותיתבלה jההו
המובהקתהתשתיתזיקתעלמצביעיםבמחזהפרטיםלה z ,אי

בראשיתועזרא,מחפשלמשל,כך, .קפקאשללסיפוריושלו
היצירהשלשמהאתלשמועמנתעלהרדיואתהמחזה,של

נפעםב"הגלגול"כזכור,בדרך.ששמעהנהדרתהמוסיקלית
אותבכךרואהוהוא ,אחותושלנגינתהידיעלמאדגריגור
בדירההנערמיםהחפציםשלדיכויים 4 .שבוהאנושילמימן

חדרוהפיכתאתמאדמזכיריהושע,שלבמחזהוכבמחסן'
מתאראכןוכך sהמשפחה,שלהחפציםלמחסןגריגורשל

לתוךכחפציםפורץ--מודעה"לאאתעזרא
שהואתוךהחפצים,"ביןשמסתובבהשרץ--המכז.שות

 .סמסאמשפחתעםמשפחתואתמזהה

שמארגןהעיוןליוםבקשרבמחזהנזכריםקפקאשלסיפוריו
פשרעזראיציעשלובהרצאתולספרות.מרצהשהואעזרא,

ולאסמל"לאשאיננופשרהשרץ'שללדמותוחדש
את"לקלקלשעשויתיאור ," ...ממשיתיאוראלאאליגוריה,
האוטוביוגראפייםהגורמיםאחדהואזהפרט ".התיאבון

בסימפוזיוןממשזהנושאעלהרצהיהושע .א.ב 6שבכז.חזה.
לראותוהציעהבר-אילן'באוניברסיטתקפקא.שליצירתועל

ה, 15צ;שלתיאורקפקאשלבסיפורוהשרץשלשלבתיאורו
איאתלדעתו,שמסביר,מה ,גריגורשללתת-מודעביטוי

ספרו.עטיפתעלהשרץשללציורוקפקאשלהסכמתו
דבר,שלבסופועצמואתעזראמזההכאמור,ב"חפצים",

משפחתוואתקפקא,שלהשרץעםשלו,התודעתיבמונולוג
ביןשמסתובב"השרץהיכרעצמוהוא .סמסאמשפחתעם

מיד ".המשפחהבניביןעצובהזוחלמודעהלא .החפצים
מזדהה"אני :אביועללדברעזראעובראלהדבריםאחרי
הדבריםרצףאבלאומר.הואעליו,"מתאבללאאניאיחוי
עלמדברשהואמביניםשאנועדהדברים,אתלראותגורב~
עצמו,אתרואהכן,אםעזרא,השרץ.עלכמוסביםהאב,

עצמואתרואההואלפיכךכחרא.מקובל,ישראליבניסוח

חולים.ביתשלבבדידותולמרותלמחלה-לעונשראוי
קפקא."שלהשרץשל"בדידותו

מכוניתגוועת,חתולהדרוך,"עפראפדייקג'וןשלסיפורו
מתארזהסיפורעזרא.שלהתודעתיבמונולגנזכר 7ישנה"

העולםכדרךוהמוותהחייםחליפותאתסמלניבריאליזם
 .בוהולכיםשהבלשבילכבוש","עפרמעיןלקבלו,שיש
גוועת,בחתולההואטיפלהמספרשלבתושנולדהבעת

הואקונהכךאחרקצרזמןעוברת.מכוניתידיעלשנדרסה
מכוניתלהחליףעומדכשהואשנים,וכעבורחדשה,מכונית

מותו,סףעלהאב,הגווע.אביולמיטתנזעקהואבאחרת,זו
לוואומר "'בנושלעולמומרכזאינו"ששובפתאוםתופס
"רוץ-בסיפורמפתחמשפטטוב."ואבטוב"בןשהוא

בבית-חולים,שאשתובעתכשהמספר,מופיעהביתה,"
לטפלאותומשלחתכביכולוזוהגוועת,בחתולהמטפל

משפחתו"את"זונחכשהואזהמשפטחוזרושובבמשפחתו,

עזראכשמנסה .הגוועאביואתבבית-חוליםלבקרמנתעל
משבשאךזה,למשפטנתפסהואהסיפורשלבשמולהיזכר

 " ...חוליםלבית"רוץ-מאודמשמעותיתבצורהאותו
האבעודש"כלבכךבסיפורהצפונההמשמעותאתומבין
לביתשבסיפורהביתהסבת " ...מוגןהבןהמוותעםנאבק

ממצוקותיו,הרבהכמובןחושפתעזרא,שלבזכרונוחולים,
נזכרשהואאחרימידאכן,שלו.האשםתחושתשלוממהותה

שלוהעבריהתרגוםמנוסחקלבשינוי-הסיפורשלבשמו
אבהית,חסותלמתןסמלבושישהסוכך'אתמוציאהוא-

שמתשלהבחותן"מתגאהשהיאדניאלה,שלבסיפורהונזכר
 " ...בבית

בההדרךאתלעזראדברשלבסופומראהאפדייקשלסיפורו
שלכדרכוהמוותהבנתלאמורממצוקתו,להיחלץיוכל

אתו,להזדהותלאעזרא,אומרלהתאבל,ישהמתעלעולם.
כאן,להזכירכדאי .בסיפוריותראופחותשנאמר,כפי

מרומזתזיקההראנושכברהסוכן","מותמילדשלשמחזהו
לפנייהושעשהעמידהאפשרויותשתיבהצגתמסתייםאליו,

אתלהגשיםומבקשהמת,אביועםמזדההחפי .גיבוריו
בדרכוללכתמחליטביפואילולהגשמה,ניתןהלאחלומו
התמוהההמשפטאתאמרנו,כברמסבירה,זותפיסהשלו.
הוא",בו ...מאדמאדאוהבאניאשתיאת"וגם-עזראשל

אתמסבירהזותפיסהדניאלה.שלהאשמותיהכנגדמתגונן
שיעורישש"למיכללכךעזראשמייחסהרבההחשיבות

להוכיחמבקשהואטובובעלטובאבבהיותו ".בשבע
שלמשמעותושבכךגםויתכןטוב,בןגםשהיהלעצמו
רגע"להמנת"על-אשתואחרימחזרשהואהנמרץהחיזור

אמו.עםבונתוןשהואמהקונפליקט

משתתפתבוהכנסשלבנושאוגםנרמזלומר,אפשרזה,כיוון
שהושמעוההרצאותכלמביןניטשה.שלתורתו-שירה
"כהשלאינטגרציהעלההרצאהאתשירהמשבחתבכנס
בזמן"מוותעלהחפשי",המוות"על-זרתוסטרא"אמר

ואתעזרא,שללעניינוכמישריםשמכווןמההנכון",
הטילכידוע,ניטשה".שלהמוסרית"השאלהעלההרצאה
"מעברערכים,שינויעלודיברהקיים,במוסרספקניטשה
עצמו"עלב"התגברותהואשלוהמוסרויסודלרוע",לטוב
 .העתידאלובפניהמהעברבהשתחררותהאדם,של

זיקהעלמרמזשירה,עזרא,שלאשתושלששמהאפשר
להיותיכולהזוזיקה .עגנוןשלהמפורסםלרומןכלשהי
הספריםאיסוף .היצירותלשתיהמשותףהאקדמי'ברקע

אולימקבילעגנון'שלהרומןגיבורסט'הרבשלהאובססיבי
ב"שירה"מוצאיםאנויהושע.שלבמחזהוהחפציםלאיסוף

בשירהפוגשהרבסטשכןהמתה,האםכלפיאשםשלרגשגם
 ,"ומtי~מיתתזיכרוןב"לילדווקאלראשונהלביתהובא

 .מדידחוקנראהזהקשראבל .בעיניורעזהזמניםוצירוף
יותרכלשהימשמעותעלמורהשירההשםשאיןוסביר

אכן' .שעשוייםהפועלות,הנפשותיתרשלמשמותיהן
 .גילןאוהעדתימוצאןלפייותר'אופחותאותן'לאפיין

יהושעא.ב.שליצירתולמכלולהמשך
למציאותמציעשהואהמשמעותהמחזה,שלההיגד

שלבאמצעותםכןאםמועברים,מעלהשהואהאנושית
יותרמובהקתזיקה,המחזהמקייםעמםספרותיים,טקסטים

מהווהזוומבחינהבספרות,יהושעשלדרכוזוהי .פחותאו
שוניכאןיששנימצדיצירתו.למכלולנאמןהמשך"חפצים"
אפשריהושע.דברינו.בראשיתעליועמדנושכברמובהק,
לפנישהביע"משאלה"שללהגשמתהכאןמתקרבלומר,
 s .צ'כובבנוסחלכתובריאליסטי,סופרלהיותרבות,שנים

נאטוראליסטיבנוסחכתובכאמור,שלפנינו,המחזה
למציאותהמוצעהפשר .צ'כובשללסגנונואכן,ומתקרב,
מטא-היסטוריוסופידווקאולאו .פסיכולוגיהואבוהעולה

לתבניותהמחזהאתלהכניסאומנםאפשר .ריאליסטי
בוישיהושע.שלמסותיויסודעלהיסטוריות,אידיאולוגיות

אם,וישאבישכזה.פרושאולי,המאפשרים,נתוניםאלהאי
רגשיוישקונפליקט,ביניהםישמהבית,רחוקיםבניםיש

יהושעשלהאידיאולוגיתמשנתואתהבוניםגורמים-אשם
לפרשואפשרהיהודי,עםשלהקולקטיביrר""הנוירוזהבדבר
ללאלקבלמסרביםשהבניםדורותכמורשתהחפציםאת

שכןהטקסט,שלגמוראונסיהיהכזהפרושאבלסלקציה,
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.ווסו'

יהושע:א.ב.
- .ביניםסיכום .. 

ברזלהלל

המכללועלא.מבט

ההיכרסימניעלכעמודהמאמרשלהראשוןחלקוב
השני,בחלקובמכלולן.יהושעא.ב.יצירותשל

ככסה .ומאוחרמוקדםבכתיבתו,שלביםעלנתעכב
לדיאכרוני,הסינכרוני,ביןהמיפגשתחומיאתלהסביר
 .לסוגיהןהיצירותשלההתקבלותבבעייתוכחתום
מתוךנצאבמכלולה,יהושעשלהכתיבהסגוליותבבחינת
לביןהכתובביןהיחסיםכלומרהמי~טית,המוצאנקדות

שלאכתבים,של"חיקוי" :לתארבאהואשארתההמציאות
 ;יצירותיושלתשתיתחומרושהםהמחבר'על-ידיככבתו
המחברשלהאידאולוגיהביןמי~טייםקשריםכן'וכמר

הפומביות,בהופעותיוהפוליטית,בהווייתוהמבוטאת
אחרותבמילים .הטהורההספרותיתכתיבתולביןמסותיו,
יצירותיוביןהזיקההאחת,זיקות.שלמערכותלשלושנזדקק
 :ממששלמציאותכלל'בדרךשמכרכהמהרבין'יהושעשל

בזמןלזיהויהניתכותהתמצאותכקדורתאנשים,כרפים,
עםהקשרים :ה;ניכטקסטואליתהזיקההשכיח, .ובמקרם
ארהיהודית,המורשתמןאחרותמרפתליצירותארהתכ"ך,
חברתית,עולםלהשקפתהזיקותהשלישית, .העמיםמספררת
 .פוליטית

שהיאלומרכרכללמציאותיהושעיצירתשלההתייחסותעל
פסיכולוגיים,מצביםבכאמנותמתארתבפרטים,מדייקת
שיחצוררתרבנים,אברתיחסי ,התנהגותאופניפכים,קלסתרי
מופלגים'בדיונייםמציוריםכמנעתהיאאיןאולם, .למיניהן
הסיפורמיטבהישר.השכלשלביקורתבפכיעומדיםשאיכם

משמשיםגוזמאותיו,ארכזכר,-הסיפורומיטבאמיתר,-

נמצאוילד",ימים"שלרשהכמרלמשל,בסיפור,יחדיר.
ההרריאתלהפליאומבטאיםתואמיםלכרשייראותיאורים

ילד'עםאפשריותבילוי'צוררתהאוניברסיטאיארהירושלמי'
חרבנישלהקאריקטרראלירתההפרזותמצרירתאךילדים.אר

גיבור .מכורכתלהפרזהנוטההסיפורמרכיביבכייןהטבע.
מתמחהלמשמרת,הילדהופקדשבידיוהסיפור,

המיספרשלחוזרותהדגשותבדבריונמצאואנובמתימטיקה,
היאעולמוחווייתכאילואחרים,מיספריםושלשלרש

החי,מעולםכולםלקרחיםהגיבוריםשמרתבלבד.מספרית
לטבעגיבוריו,רעימרפר ,;rהמהאנישלמופרזתכפנייה
 .החיצון
לילדהגיבורשלההתנכרותעללתמוהשלאירכללאהקורא

 :דחוסיםקיצונייםמצביםחייו,סיכוןכדיעדבידיושהופקד
רעוד.הילד,אתרהמr;ו;:;נןשברח,הכחש
מצומצמת,ארמרובה,במידהנמצאיהושעשליצירותיובכל

מציאות","כיתחימתןראליסטית,לככרתהשניתןכתיבה
מצרירתומסביבםבתרכםכאשרהחיים",מן"תמוכות

עםמתיישבותשאיכןהקציוניות,הבידירכירתההפלגות
הנחשבמסיפוראחתגמאדועודנביא .היום-יומיניסיוננו

 . " 1970קיץ"בתחילת ,האחריםמסיפוריויותרראליסטי
שלושעודללמדממשיךמררהכידוע,שהוא,הסיפור,גיבור
מרשימתכמחקשכבראףעללפנסיה,שהוצאלאחרשכים,

ואיןהתלמידים,עלבכוחעצמוכרפההואכביכול,המורים,
מותעללושנודעלאחרהאב,ממשימתו.לכתקרשירכלמי

האוניברסיטהלבכייניהבן'התגוררשברהביתמןעוברבכר,
אגו:tלית wתמרנה .ביעףכמרלגיא.מעלהדרךבקפציתכאילו
 .בירושליםאלאברריטבסק,לאהתעופפות,של

היאאיןמיטאראליסטית.לככרתהכרכלכזרכתיבהצררת
הסיפוריםמרביתכמרלרם, n-nכוסשלבמרבןסוראליסטית

הכתרנהההוויהכלכאשרעגנון,שלהמעשים"ב"ספר
לכגדשמתגלהמההסהרוריות.מתחרשתבהיש~סיפורים

ובדייה-קיצוניתממשמצורפת.הרריההיאיהושעאצלעינינו
 ,אבסורדיתדחייהזו,אתזהלדחותמבלייחדיר,משמשים

לילסדראחר.לכיורןאםזה,לכירוןאםהמתברכתשינויתוך
ארכקאריקאטורה,בכרילמשל, ,מאוחרים"ב"גיררשיםפסח

מיבררמאן.הכלבשללתיאורובדרמהבידירכית,כהפלגה
לחולי-בבית-חוליםכערךהואאפילוהסדראתלהציגשיצרה

יהיהכזה,מסוגבמוסדשמתחוללמהשלכאמןכביטוירוח
כמעטשהואמכלבסמלני'מגודשמהפחות,להתעלםעליו
רעוד ,אירועלכלהמתלווהשלשרם",ב"תמרלכמומן~ר.חי

וכהנה.כהנה

גםכךיהושע,.ב.שלאהיצירהאתמשרתממשי,שהרריכשם
בעלישהםאחריםטקסטיםארכתבים,ארתהמשמשים

יהושעכ. .א

הסופריםמןהואיהושעאגב, .הסופרבעיניחשיבות

והואאחרים,לסופריםלזיקותמתכחשיםשאיכםהמועטים
שהוזכרוהסיפוריםכשכיכס.עלכאלהקשריםמעלהאף

מצריה ," 1970קיץר"בתחילתוילד"ימים"שלרשה
כפיוילד",ימיםב"שלרשה .העקירהפרשתעלההסתמכות

יותראפילוהשני,בסיפורשלו.מרדכילהראותשהיטיב
נקודת .הסיפורתשתיתהיאהעקירהלו,שקדםבזהמאשר
נטרחהאבבתחילה, .בזיהויטעותהיאהעלילתיתהכובד
אפילוקורע"נביא",בסיפורהמוגדרהצבאי,הרבכהרג.שבכו

במעמדכבראך .ההלכהכחרבתהאב,שלבגדרבדשקריעה
שבבית-המתיםבחדראבלות,מצורתוקירםקריעהשלזה

החקברלתבכר.שלאיכהההרוגשגרפתהאבמצהירהחולים,
 ,האחרוןברגעכאילוהאב, .ברורההיאהעקירהלפרשת

המוכח .מלמעלהעליושכגזרה ,ה$!;שהמגבולותפורץ
שנעקדהבןאתהמחליףשבסבך,האילאתלהזכירנו"סבך",
וזאת, .יהושעב.אברהםשלבסיפורונמצאהמקראי,בסיפור

אתהמראהקטעבאותו 'מכווןבכורכתאלא ,במקרהלא
עלשההודעה ,כפלשלאהבןאיתורהטעות,שלהתבהרותה

הקדוםבr;ויפררנתוןהגואלהפיתררן ;יסודהבטעותכפילתו
זההואהבןיהושעשאצלאלא"בסבך",ההווה,מןרבr;ויפרר
 :אביראתעתההחולץ

פונה,הואבשמו,קוראהמפקדאותו.מאתריםכבר"בינתיים

מופתעשאינוהמוזר'מסורבלת.צלליתניגשתכפתוריו'רוכס
חלילה,בתחילת ,חסכךבתוךחזקןאביואתאותו,לגלות
תשמ"ב,(שרקן,הירדן."מןספוריםמטריםפלדה,בכובע
 .) 52עמ'שלישית,הדפסה

הכתביםאתפשטניבאופן"מחקה"יהושעאין ,מאליומרבן
בסיפורעליהם.כשעןשהואהמודרניים,ארהקלאסיים,

 .לאראם ,הבןמתהאם :ככהעלהתעלומהכשארתשלפנינו
אכןשהבןהתחרשהחיזוק :כפולההיאהעלילתיתהפואנטה

 .משםבזיהוי'טעותחיתהכיההכרהחיזוקמכאן'מת,
 .מובהקאישיחרתםעמונושאהתשתית,בחומריהשימוש

עלשאתב~תרחלהמציאות,שללמיז,וזיסביחסהכלל
כקודרתק.יימות .המחברמז.pלשאיכםהכתביםשלהמי~זיס

הסמכתשלהדוגמאותבשתיהתככ"ילמקררמדו:קרתחיבור
לסכןהמרכןאבשלבסמכותאדםהעקירה.לפרשתהסיפורים

בדרךימיםשלרשהבידיו.שהופקדהילדאתמורתשלבסינרן
בסיפורעכשיו.שלבירושליםימיםשלרשהמוריה,להר
הקרבןהחפוזה,בהצלההיאהחירפההמיפגשנקודת ,השני

שלעיקרםאולםפתע.שלבהתפתחותשכחלץהבטוח
שהמציאותכשם .גרלית 9ההייחודית,בדרכםכתרןהסיפורים

כךהבדייה,אתעליולהחילשישכתרןיהושעשלבידיוהיא
דיןזהלעניין .עליוהמקובלהאמניםכוסחאר ,היצירותגם

ביחסכןשאיןמה .ופרקנוקאמי ,קפקאלעגנון,לתכ"ך,אחד
אחדדבראומראיכריהושעהאידאלווגית.למחויבות
 ,משתכהזהבמקרהה"איך"במסותיו.אחרודברבסיפוריו,

משפיעההספרותיתההבעהשצורתמאליומובן .ה"מה"ולא
הבשורהאתהמלווההערצמהמידתעלאפילוה"אופן",על

כהלכה,מנומקת,-כירוכית, nכשמעתהיאבמסה,הרעיונית.
השטחלפכייוצאתעלומה,היאבסיפור .וצירתמרותתובעת
לכאןפכיםלובשתלספק,הוודאיביןנחבאתלהסתתר,ואצה

הכמיההמשתכה,ובלתימוצקהואהרעיוניהגרעיןאךולכאן'
כקודרת-מבטמופיעות .לtקשטרשניתכתאיכההרעיונית

המגמהאבלומהופכות,מנוגדותמתגוונות,ונקודות-תצפית
דיבוריהםהגיבורים,שכלהכל-יודע,פר ,;rהמשלהמלכדת
המספראין .בכיפההמושלתהיאבידיו'כתרניםומעשיהם

שרב,כחזור.להיפראלאועלילותיהם,דמויותאחרשביהולך
ברמתלכדים ." r 1970ק"בתחילתלסיפורהדגמה.לצורך
האחרון,ברגעהבןהצלתשפיסגתההתכ"כית,הראייהסיפור

עלהמספריםהביניים,ימישלעקירות""שיריומסורת
-לאחרוהאבותה1יזמהרתתחילה,הילדיםשלממש,שחיטה

הכופליםשלהצערלענייןההבדל,מהשלפנינו,בסיפור .מכן
והמתכפל'הקרבן ;לאראםבזיהוי'טעותכפלהאםבלחימה'

של ;כנ;:הואאיןאם .וודאיתעובדההואהאלונקהעלהמוכח
הצדדיםשכיאתמראהיהושעאחר.שכולאבשלבכרהואזה,
בשתיהמכותבתעלילתיתלמסכתחיבורםתוךהעקירה,של

הבןשלבעיסוקואירוניתבצררהכתרנהה"בשררה"דרכים.
מוצאשהאב ,בחיבורארלהיסטוריה,סטטיסטיקהביןבקשר

בגישהשותפיםוחדשישן .ופוליטיקהכבראהכתביו'בין
רהבןהאבדמויותדברשלבסופרעולם.כימישימיהלבעיה

גורליות.המכתיבהסוגר,ה"קסדתי",בלבושןמתחברות
נתבעהואכאשרגםבהבראתו,מתמידשהואבתכ"ךהאב,

 ,הארץמןבצאתוגםהממשיךרהבן ,מלאכתואתלהפסיק
הצירוףהרחבתתוךלומראפשר .וההיסטוריההנבואהבחקר
והמאכלת- ,נולדים"הם :"ירושה"בשירוגרריחייםשל

קיימיםנולדים,הם :יהושעשלזהבסיפורוכיכליכם",
ב..אשלהבשורהכליכם.-והמאכלתרהתכ"ך,ומתים,
היאבמסה.כמומובדלת,עצמה,בפכיעומדתאינהיהושע

בחומריונעזרתבמציאות,ההתבוננותבצורתמשתזות

מאוחרים""גירושיםכמרורמאןאםהוויכוחיםהתשתית.

לדברומתנורןאחד,דבראומרהמספר :כלומרגררי,אליהוא
דרמה 'בארץהחייםהרריסיפורכולוכלראליסטי'אר 'אחר
אולםועכשיו,כאןבהתרחשויותדבקהררמאן .מיותריםוהם

זקיקםלהמבלי 'כלללהביכםאיןכתרנו'גדוליםחלקים
אתלגולה,ישראלביןהיחסיםאתיהושעשתופסלתפיסה

 :מתפללשפיותוך 'רכ.~אדמתעלהיהודישלההתרפקות
אינםבררמאןשלמיםקטעים ".לצירןבשרבךעינינוותחזינה"

לראותםמבליוהלשוני'המילוניברובדאפילומתפענחים,
ההוויהבסוגייתלמשלכמרכמסרת,שנאמרלמהכ"המשך"

 .היהודיםאלוהישלהנקביתארהזכרית

בעירתעלורמאןבעיקרוהוא"המאהב"כיתופסשאינומי
"הזמן",בעיותעלורמאןמאוחרים"ר"גירושיםהמקום""

הזירהבמרכזהמופיעיםהערביםמדועלהסביריתקשה
 .השנייההיצירהמןלגמריכמעטנפקדיםהאחת,ביצירה
כפי ,גורליתהיאהערביםעםהיחסיםבעייתהמקום,בררמאן
שלו.הפוליטייםהחברתיים,בריוניםלהסביריהושעשמרבה
הקוטבהיא .שלהך wהו?עלהגלות-הזמןשעיקרובררמאן
שאלתלאנצחי'כנוודהיהודיוהגרלה'ישראליחסי .הראשי

 'חגיםשלענייניםכןגםרכך' .בתורךמתייצביםהערבים'
בהם,דבקהגלותשטעםלחייםיותריפההדתאם .תפילות
אחרמצד .לרובפולחןדמויידתייםבtקקסיםהררמאןישובץ
ההתרוקנות ,ההשתבשותאופניאתלהראותהררמאןירצה

האבותבארץהדתייםהtקקסיםשלרההסתלפרת,מתוכן
לכופלים,אזכרהטקסייהירב"מאהב"זאתלערמת .דווקא

מציריואחדדתיים,טקסיםולאהמלחמה,במערכות
נתרנהיהושע .ב.אשלהאידארלגיההררמאן.שלהראשיים
צירי .ארניברסאלייםתכניםבעלתגםהיאאךהשעה,בבעירת
רגםבמחזרת,גםברומאכים,גםמצרייםהמישוריםבכלהניגוד

שלשורשםהשוכרת.והסתעפויותיהםלמידותיהםבסיפורים
משפט,לחרוץהרצוןלהןשמתלווהרוחניותתהיותהןאלה

שלא.ב.הבירגראפיהעולם.השקפתשלמובהקיםבעניינים
סטודנטיםשלדרכםמכורןנרעד,בתנועתכמדריךיהושע

בעירתאתומסבירנאבקכנואםכמורה,בצרפת,בשליחות
בנתיבותיתעולבלחניכיואתלהנחותהחייב ,השעה

בכל .נחרץהואכמסרת .היצירתיתבדרכונשקפתהרעיוניות,
בהתלבטויותיההאדם,לנפשגדולמרחבנשאראחרמקום

 .והסמויותהגלריות
איפואיהיויהושע,ביצירותעכשיועדשמנינוההיכרסימני

הנופים,בנוכחותהכרה ;חזקהמיז,וטיתגישהשלהימצאות
בסטירתפסיכולוגיות,מבטבכקודרתהחברתית,במציאות
שלמרצון~לה ?iלנכונות ;הכותבאתכמחייבותנפשיות,
נוכית", ?j "ספררתמתוךמוטיביםשלגםכמרהבעה,דפוסי
בכתיבהפר ,;rהמשלעמוקנפשיצורך ;חשיבותבעלת

בשאלותמוגדרת,פוליטית,ואףכוללת,אידאלית,מגוייסת,
אלה'כל .לערביםיהודיםביןוהיחסים ,הציונותשליסוד
תוארצר,מכלמשוחררתכתיבהשלבחוקיותלפגוםמבלי
אךמסה,אינווסיפורסיפור,אינהמסה .מדימוגדררעיוני

ופורצותאדנותיותהןהיסודאמונות .היאאחתהכותבת,היד

ארהסיפורית,הבדייהלתחוםמחץוהןכישנדמהבמקרםגם
 ~החלהמ;לך.ר Jה~והואעדיף,החשיבתיהצד .המחזאית
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הים",ו"גאותיתיר"שלהערב"מסעדרךהזקן",ב"מות
תובעתהרעיוני,הכוחעוצמתהרומאנים.ושניהמחזות

העלילתית,ההמחשההתאווי,בצדיותרנמץרכיסוילעצמה
אתלחוגלאליגוריהפה!;כתח;ןיהיהשלאבכדיהתמונתית,

 .ההבעהצורתאתומשנהמגווןיהושעהתבניתי.הצורני.חגה

סיפורים'אנרי' Tההצדמןבמרובהכמחזיקתופסולאפשר
גםחלהמרובהדין .רומאניםמחזרת,ארוכות,נר:;;נלרת .קצרים

סגנוןורמתאחדניבבהשלטתהחלהדיאלוגבנייתאופניעל
מבוגריםילדים.ונשים.גבריםבפידבריםלמתןרעדאחת,
נפשומצביססגוניותהתבטאותבצוררתוישישיםזקניםואף

הלשוניתהביטוימערכתאולםוטירוף.חלוםשפירת,של
התמונותבעושרה.ומצטיינתההגבההלצדנוטהבכללותה

הואוהחידושמהפכני.איכרהמילוןובהירות.צלולותהן
והאירוניתהרציניתהחריפה.המורכבתבסמלנותבצירופים,

גל-גםלקרואישגליה"שלב"חתרנתהגליהכמושםכאחת.
ישוילד"ימיםב"שלרשהג.אריההשםאת .האלוהיםגלהיה,

השליטיםושלרששלרשהלמיספריםמקביל-ג :לקרוא
שהסיפורהזארלרגיתהממלכהמןכחלקואריה .בסיפור
ומשוחררתמשועבדתיהושעב..אשלכתיבתובה,משתבח
נישואיןהמרות,כמרשתלטנייםלמרטיביםרתוקההיאכאחת.

פריצ;תלטרוף.משפירתמעבררבנים.אברתיחסימשובשים,
כאילוהיצירותמןאחתכלאבלמיניות.סטירתטאבר,

 ,נבדלתהבעהנצררתלהתנסותמבראשית,להתחילמבקשת
לפרוץ,זהרצוןעכשיו.עדעליהמקובלשהיהמהלקייםלא

מן .תחנותיהלפייהושעשלכתיבתובחינתתוךבולטלשנות,
 .המאוחראלהמוקדם

ומאוחרמוקדםב.

כולםהיכר.סימניכשלרשההסתייעהב~כלרל,ההתבוננות
הקיוםאופןכלומר .האריסטוטליבמרבנוה"חיקרי"בתחום

המושג .נסמךהואשעליהלמציאותביחסהטקסטשל
 .המחברשלשאינםטקסטיםגםבתרנולכלולהורחבמציאות

 :אידאולוגיתהתיצברתרכן ;אתםושיגשיחושלמחבר
והדעות,האמונותלמסכתבקשריההספרותיתהבדייה

וכהנה.בכארמיםכמסרת.ומבטא,ביטאשהמחבר

להםלהוסיףהראוימןעליהם,שהצבענומשותפים,היכרתרי
שלבדרכושהתחוללותמורותהמבליטיםהתפתחות,קררי

הסופר.

לרומאןמסיפורז'אנריות:תמורות . 1
שלהערב"מסעהזקן","מרתקצרים,בסיפוריםפותחיהושע
"גאות"הסירם",גליה",של"חתונתההיום","תרדמתיתיר",
עוברהואמהםהיערות"."מולהאחרון","המ~קדהים",

"שתיקה :יותרארוךנשמעשמןשגםיותר,ארוכותלנר:;;נלרת
אשתויאושר,ארוך,שרב"יוםמשורר",שלונמשכתהולכת
בעקבות ," 612טילים"בסיס ,וילד"ימים"שלרשהובתר",

"המאהב", :הרומאניםבאיםיחסית,הארוכותהנובלות
ר"טיפרליםבמאי""לילההמחזרתמאוחרים"."גירושים
מעיבודים(להבדילכמחזרתמלכתחילהשנכתבואחרונים"
"המאהב",פיעל"נעים",דוגמתולסרטים,למחזרת

וילד",ימים"שלרשההסרטכמחזה,מאוחרים""גירושים
הנובלות.במסגרתלראותישרבים),ותסכיתיםתסריטים

בלבד.ההיקףמבחינתוזאת,

מופגןלרילאיזםמופגןממיטארילאיזם 2
שלמובהקחרתםעליהןנושאותהמוקדמותהיצירות

מאוחרים","גירושיםבמיוחדהאחרונות,קיצונית.בידירנירת

ינסהעצמו,המחברחיים"."נתחילהגישהמאמץבהןניכר
 :בכתיבהאותרששימשה"החיים"מןהתשתיתאתלהבליט

רכן ;"המאהב"כתיבתעלשהשפיעשראה,מסרייםמרסן
דחייהבכתב,רגםבעל-פהרבות,בהזדמנויותיהושעישמיע
באשרמאוחרים".ל"גיררשיםאליגרריתפרשנותשלנמרצת

ארהעגנרנית,בהווייתןיהושעמרדההמוקדמות,ליצירותיו
עדותואםבמוצהר,להחליפהנרכלמופגן,המלההקפקאית.

בעינינו.המכערתהיאהנחתוםשל

פסיכלווגיתלסמלנותלאיגוריתמסמלנות . 3
האליגרריה,שלשולחנהעלהסמוכותביצירותפותחיהושע
ה~ניםשלטעמןאתקובעותהסמויות,האחרות,ה~נים

 ,פסיכולוגיתלכנרתהשניתןלסמלנרת,עוברהואהגלריות.
והטרוףהחלום .סמליםיוצרתלנפשמתקשרתשהיאמשרם

 .נסתריםמשמערתלרובדיהמבטבהכוונתמקרםתופסים
חולהבמאי","לילהבמחזההמטורפתהזקנהלדוגמה,
התנ"ךלימודזעירות.דמויותרואההיאהקטנה,שלבשיגעון

אתמלווההמחזהה~מלירת.אתמפרש ,ברמתמידהשהיא
שתקףההשמדהפחדהימים,ששתמלחמתערבשהתרחש

בערצמתההשואהשלמחודשכזיכרוןהואהמדינה,את
ראייהמזרויתאולםהממדים.אדירתהגדולה,הכפויה,

הפחתההקטנה,שלהיאהפרספקטיבהתנ"כית,היסטורית,
מאוחרים"ב"גיררשיםהטרוףואילוההתרחשויות.ממדישל

חצויהנפשלמולדת,בזיקתוהיהודיהעםשללחוליורומז
מחציתהלמקרם.לאץר,אהבהחולתהאחתמחציתהלפנינו,
לגלות.לניכר,אהבהחולתהשנייה

להומורמרצינות . 4
רציניתארשתקובעתההשמדה,אימת~נים,חומדת

עלהים",ב"גארתלמשל,נהרהר, .הראשוניםלס•·פררים
אם :הסוהרבביתהנמצאיםכלעלהמאיימתהכליה,ירתיארו

כולו"."העולםאתהמסמלקטן"כ"ערלםסוהרביתנרצה
ב"גיררשיםהמרוביםהצחוקמצבימצרייםזאתמתולע

מצרירתקרמיות,אתנחתותהומור,שליסודות .מאוחרים"
משחקיהצחוק,מצבישלההצטברותאך ,יהושעיצירותבכל
ביצירותיותרגדולהדעת,ולבדיחותלשעשועמלים

לקצרה.ארוכהיצירהשביןלהבחנהמ~ברוזאת,המאוחרות.
 .אלאיותר.ארוךשהררמאןמשרםלאיותר,רבהואהצחוק

 .לקומיותמכוכןמאמץשללרהכת

s . צ'בובלהשפעתהמיטארילאיסטים,מהשפעות
יקנר 1ופ

מכסקאמי,קפקא,עגנון'השפעתעלונאמרנכתבהרכה
קביעת .נפסקותאינןאלההשפעותיהושע.יצירתעלש,יפר•

וילד"ימיםב"שלושההגיבוריםלשמותאחידהמתכונת
אדוןעולם".ר"עדרעיכם""עירועגנוןשלנוהגואתמזכירה
ב"פתהאדוןאתמזכיריתיר"שלהערבב"מסעקנ,וות
בשנילושמור"בלק",שלחברוהכלבשל·מקרמר .שלמה"

ומתעצםמאוחרים",ר"גיררשים"המאהב"הרו·מאנים

לגיורןלהגיעיהושעשלהמשאלהאך' .האחרוןבךן·מאן
בשניהיאאףמתגשמתפרקנונוסחפוליפוניקרו'רת

רקמסתמנתאיננהולפרקנוכרב'לצהנטייההרו·מאנים.
האליגוריההאליגררי.הקותמררתהסמלני,הקרמוץיבא

המשמעותלערמתטפליםהמקוםואתהזמןאתעשתה
לתמונותמדוקדקתהתיחסרתנקשרתעתהואילוהנסתרת.
 :לצ'כרבבדרמהעצמים,שללסמלנרתובזמןבמקרםמזוהות
פסיכראנאליטיתרלסמלנות ;הדובדבניםגןהיערות,השחף,
 .אליהנזקקנרשפרק

טאבולפריצותהחברתיבמישורטאבומפריצות . 6
הארוטיבמישור

מקובלים,בציוויםהתנקשותבהםשישקיצוניים,מצבים
הנפרציםהציורים .יהושעשלהקצרותיצירותיואתמאפיינים

הזקנההזקן",ב"מרתורצח.הרגאיסוריארניברסאליים,הם
במרכזעומדהרכבתנוסעירצח .חייםהזקןאתלקבוררוצה
האסיריםאתלהשמידמבקשהסוהר .יתיר"שלהערבע t:1"מ

עליהםהיערותאתלכלותרוצההיערותשומרהים".ב"גארת
בהם.הנמצאכלסינרןתוךהיערות",ב"מרלמופקד,הרזו

לשכברוצהאשתו,אתשגרשהבעלבמאי",ב"לילהארו'ם
ב"המאהב",נוספת.אחתפעםרקולובעלה,בביתעמה

פרוצהעםמיןיחסי .בביתוהמאהבאתהבעלמשכין
מקרםמתןכוללמאוחרים",ב"גירושיםבפרוטרוטמתוארים

בקוקשורהזרתמררה .הומוסקסואלייםליחסיםנררזב
חברה,לכליפיםשהםמדגשיםהרעיוניתפתחותתהה
 .לאומיותבעיותשלגשותדלה

לאומיותלבעיותאוניברסאליותמבעיות . 7
טיפוסיותשאינןלבעיותנדרשותיותרהקצרותהיצירות

 ;תרבויותשלגורלןלרומזהזקן""מות .ליהודיםאולאו·ץ
מתמשך'שקטכלפיאדםבנישחשיםלמיאוסהרכבת,הרר·דת
והשמדותמלחמהגירוייכוללהרפתקניים'בגירוייםורצונם

 ,בחייםלקביעות ,לאוטופיההכמיהה :אחרלשרןסינזרנירת.
"גאותהפסים.מןהרכבתהורדתבסיפורבספקהמוטלתהי,~

בצלהחייםוהפיכתלאי-סדרסדרשביןבמתחעניינוהינ!"
והאיוםמוחלטיםאיסוריםלגיהינום.ופקודה,לחרקהתביעה

הסרז,זרעלהסיפורשלהעריוניהמצעהםאיתם,כרשאיםשהם
"מול .עליוהממוניםהוראותבקירםטירוףכדיעדהמדקדק
המוקדמים,הסיפוריםביןדופןיוצאסיפורהואהיערות"

הניצתיםהיערותהישראלי-ערבי.לסכסוךבהתייחסותו
מופיעותהצלבניםקוררת .הערביהכפרחורבותעלמציים

מתגלההיערותעלהאירםכאחת.וגלויהסמויהכתשתית
גםאךעליהם.צרפהלהיותשהופקדמישלהראייהבקו·צר
המלווההרעיוניהרקעללאעצמאיקיוםבעלהואזהסי:כ!רר
השרותשלההורימןבוישהאחרון""המ~קדגםאורזו.

תלותהמיסטי,לצדהיאהרעיוניתהתפרצותואךבמילואים,
והרעהקיצוניהטוב ,שמעליונוחרתסוגיבשניהאדם

שלבהירארכיהאלהנוחרתשלובהתגלמותםהמוחלט,
הגלריה,הבוטה,התפנית .ומצוריםמ~ויםהאנושי,וםיהק
"בתחילתבנר:;;נלהמתרחשתהלאומיתבהוריההעיסוק • rלצ
 ." 612טיליםרב"בסיס ,במאי""לילהבמחזה ." 19ד o ·rק

המדינה.שלהצבאיותבמערכותקשורותהיצירותשלרש
הימים.ששתמלחמתלפניהש;אה,בתחושתעוסקהמחזה
קולבתמשמשתהיאאךהירדן'לבקעתפרכההנו:;;נלה

רעדהתנ"ךמן ,הזמניםכלשלולעקירותההתשה,למלחמת
שלסיבותיהנשקפות ," 612טילים"בסיסבסיפורימינו.

 ,המדומהההתנשאותבתחושתהכיפורים,יוםמלחמת
הסוגמןמשכריםלסמיםפנייה ,מזרייפיםוסים rמיר
ו"גיררשים"המאהב" .הממשיהסוגומןדאולוגייהא

במקבילהאקטואלי,הרעיוני,מצעםאתמרחיביםמאוחרים",
בהםלראותישהעלילה.והסתעפותהדמויותלהתרבות
שלמהותהאחרההתחקותמצדהיסטוריים,רומאנים

והצגתההורההדגשתמתוךכולה,היהודיתהה•·סטרריה
 .הציונותשלהיסודשאלות

 ,רהררמאניםהמחזהלצורךנבחרוארוטיות,טאבופריצות
ונוהגו"הרשע",ספרבמיוחדהתכ"ך,בעקבותהליכהמחויך

ההרמרסק- .רעיכם"ו"עידראמונים"ב"שברעתעגנוןלש

יהדותביןהיחסיםמהרתלביטויכבבראהנלקחסואליזם
למוטיב;וכהיענותלאשכנזיםספרדיםאשכנז.ליהדותספרד

להתייחסותדרמהכיוםאליוהמשוחררתשההתייחסות
 .בימי-הבינייםהספרדית,העבריתבשירהאליוהגלריה

לפיזיהמיטאפיזימן . 8
נזקקתהערכי-האוניברסאלי,בתחוםהמתנסחתהבשורה,
הםשתחומיהזרואילומודגשת,מיטאפיזיתלספירה

ודוחקתהארצי,שלבגבולותיונשארתהלאומי, ,ההיסטורי
בעירתדתיות,מצורתקיום :הניגלהלתחוםהמיטאפיזיאת

נעלמתכישותולאושיג,לשיחכנושאאלוהיםפולחן,
הקנאות,אדוןיתיר"שלערבב"מסעהאירועים.עלהחולשת
כרתן ,אלוהותשלבדימויהרכבות,עלהכלליהמפקח
כמיבנהגבוהות, ,נעלמותסמכויות .הטבחלמעשההסכמתו
"המ~קדגליה",של"חתונתהשלבחללםמרחפותהירארכי,
בעליאנשיםתופסיםאלהשלמקומםהים"."גאותהאחרון",

רבניםלרבותרהררמאנים,המחזותבנר:;;נלרת,סמכותי,מעמד
ניתנת ,הבשורהמאוחרים".ב"גיררשיםדתיתסמכותכבעלי
התולדהמכאןהשליליות,התולדותהצגתהתר~חה'בדרך

הארכיברסאלירת,ביצירות .האלוהותשלבמעמדההמהפכת
הגברהכנגדגםמכורכיםהביקורתחציהאליגורירת-סמלנירת,

גםאחריהן.נוהיםהאדםשבכיהמלחמות .שבגבוהים
אדוןהרעים.לנםליצרישותפהכאילוהעליונההסמכות
 .מתנמנםוהוא .החורבןמעשהאתלמנועיכולקנאות

להסכמהוהופכתונאלמתנעלמתכביכול,קנאותו,
מביאוייענש.שיוסגרחראקנאות,ולאארדיטי,שבשתיקה.

מזה,ויותרלשואה.עליוןשותףחראהים"ב"גארתהמבול
העונשטווח .אךלסירוגין'הבאותהגדולותהפוערנויותממנו
שספרוהסרז,זר,האסיריםבית-הסוהר,בתחומיחראוהנקם

לו.נמסרווהחרקיםהתקנות
רכלידתשלכבעיותנתוניםהאלוהות,ענייניבררמאנים.

המיטאפיזיתהספירהלאלמשפט.מתייצביםפולחניםקודש,
פניעל:;כליהנושאיאלאבמחלוקת,השנויההיאעצמה

בשמה.לדברהמתיימריםהאדמה,
לאמורלחזרה,מכשיריהושע,שלבידיוהןחטאנופריצות
עלעבירה .המקובלמןשרנהמפתיעה,עלילהלהצעת

אולאסור,הרשותשבידיוהאישכאשרדי.בהאיןאיסורים,
מיצורההעלהעוברהוא .בידיוהמופקדבחרקפוגעלהתיר'

בעליאכן .וכמהכמהפיגדולהפליאתנותהיההחמורה,
שהילדמייהושע.אצלהחוטאיםהםוהאחריותהסמכות

למעשה,בר,מתנקשאב,שלבמעמדלאחריותו,נמסר
הצבאשלטונות .וילד"ימיםב"שלושהלהמיתו'להפקירו
מבלינפל'בנרכילאבמודיעיםנכרנה,לזהותשתפקידם

עלהאב,בבגדקריעהקורעהצבאי,הרבכהלכה.זוההשחרא
שהספירהבמקרם .בנראיננושהמתטועןשזהאף

האווירהתהיההצורים,הפרתלתחוםנמשכתהמיטאפיזית
שהמיןקאטאסטררפרתשלבתחושהמאיימת,דימונית,
והיםהצפון","רוחותשמעליו,השמייםלרבותכולו,האנושי
במקרם .בהןשותפיםאלה'כלעלשפוקדרמיהגואה

הראשיתהזירהועכשיו,כאן ,האבותעלמוטלתשהאחריות
הןהיהודיםבעירתוגולה,ארץ ,בההמתחוללעלהארץהיא

חשיבותם'כלעם .ואלוהיםדתנזכריםובגינן'ודרכןבמרכז'
בראשגיבוריםהםאיןהיהודית.ההיסטוריהמהותבשל

האב,שלרוצחוהקלשון'בעלמוסההדמויות.שלהסולם
הסמלני,במישורהיותר,לכלהואמאוחרים",ב"גיררשים

עליו,המופקדזהשללאאבלהמרות,מלאךשלהמערותזכרו
 .האנושיהמיןכלעלוכלייהחייםהגוזר

מקורותלציוןנרמזיםממקורות . 9
אחריםטקסטיםנזכריםלאובמחזרתבנר:;;נלרתבסיפורים.

האחרון","המפקדשלמוקדמתבגיוסה .המחברשלשאינם
לסיפור.כמרטושלרםגרשוםשלמובאההופיעה

להבדילשישהאמינו,התנאיםבימיהקדומים"הגנרסטיקאים
שלהאמיתיתהעבודהראויהשלווהטוב,הנעלםהאלבין

רנותןהצדיקהאלשהואבראשית,יוצררבין ' 1 "החיודעי
הרעיונימצעולהבנתמפתחלשמשעשויזהמרטו .התורה"

שלהמאוחרותהמהדורותמןנמחקהזרמובאההסיפור.של
מובאותמשרבץמאוחרים""גירושיםזאתלערמת .הסיפור
"הקולמתוךזרכמרהמובאות,מןחלקהפרקים.בפתח

הרומאןשלבניינועלמלמדהספר,בראשפרקנו,שלוהזעם"
 .כתיבתושיטתרעל

המקורותועלוצפויתיר"שלהערברב"מסעהזקן"ב"מות
ונדחקוהמקררותהוכנעומכן'לאחר .השטחלפניהעגנרניים

המאהב""ב .הגלויותלפניםמתחתאליותרעמוקכאילו
שמותגםוכךסמלנית,בתבניתהגיבוריםשלהשמותבאים
שלכאיזכררהמכונית,שלהדגםמורים, .אובייקטיםשל

ספרותייםלמקוררתאותנוהמוליכיםהשמות.מןישמשה.
תזכירבה.רוצהשאדםואפי,שלחברהטלי,השםנוספים.

בגילויומופיעלוליטהתסביךנובוקוב.שללוליטהאת
ברומאן.

המקורותהסעתפות . 10

הסיפוריםמקוררת.שלריבויגםעמומביאהז'אכרי'השינוי
שניים.אואחד,מופתדגםעלבתשתיתםנסמכיםהקצרים

 35 ~לסיפורהדיםנמצאמשורר"שלונמשכתהולכתב"שתיקה

 62 1מס , 77עתון 18



לחירת
שמרתחזררע

זריתמכלמשולםהריט
 !לשומםריהטיקדובםךיאו

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

לבשיםזאתעלומת .לאקלימונמאתיםאיונ
שאיונתקיץעשעוייםהםהזוער.שמרתלרהיטי
עלמדיותסהיבהזאת .מתשפטאומתכוץו

הרהיטים.לחוזקובללכהחיבורים

 .בטחותותחושהסכאלעשבחבום.וכיופםפ
עמדיותהונןתדברחיבורים,ואיןכמעטזושביטה

יט. mליתר

היחירובם.תאיקדובם

 ...זמןלאוןרמאוחדים
הםכילהחביןתוכלהחיבוריםאלתתקרבאם

 . 3יפההדקבהשטחאתדגמלייםולןכמשולבים
מיודחתשיטהליפנשעיתהיא !הדקבה?ואיזו

חוםמים, .) ...איפלותנהס(אלל-רפרקניתתנשאינה

 .הדקבלעמשעיפיםאינםקוראו

יכהופף.תאיקדובם

 ...מדיתןליפיט mהאתמכויפפם
עיייץעהאתמכויפפםהזוערשמרתמרהיטיחבקל

ץעשכבותהדקבתשהיאצורתיתיי'"כבישה

 .הגירומתאיקדובם
 ...האעבצותקבצות

קבצותלחושתולכהרהיטשלסהויפהגימוראת
הרהיט'שלהתחתוןהחקלאתמשש .אצעבותךי

החקלשלעליבדוובטיבוזההלהיותחייבהוא
קלחבגםמושלםהגימורהזוערשנמרת .הרנאה
הנסתר.

עליצובגםלבתשיםדואישקדבתאחריועשכיו'
איכות,המשלבהזוער,שלמותהמיוחדסבגנון
יטים? mמדלרושתוכלעדומה .ואתנפיותעמדיות

שמרתשללרהיטיםהאהנפבתישרתאלבוא
שיהנ,חדריאולכ,יפונתשלחבמרותמאצהזוער

חבר .משדרורהיטימזונניםלסוניים,רהיטים

ותוכלדלירתןהמאתימיםהרהיטיםאתעלצמן
 .רבותשלניםביתןבמחבנייעמדוהםכיסלמוך

זהערו mשמהנפאהיתברשת

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

הזוער,שמרתבית-ירילשום
 . 18המלכהלשומציון

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

קסרו.ספגיהדר,יטי m-ראב-שעב

 .קדלככררבדיאן,וכ.ג.יטי m-נהירה
 . 13לעיה ,מימוןבית-צתפ

הגליל.רח'הצופן,יטי m-טירבה
יטים mתשעיתזהערו:יקץוב-מבילעפם

שמרת.קיבוץרהיטי- mשמיקץוב .הזוער

..,,nד 

שמךתזהוךע
זמןלאורךואיכותעיצוב
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בדנמרקרטיפררתשירה

הדניתלספרותמבואהערות
 Torben Brostromברוסטרום*טור~ן
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כדרכיםמבחיניםאנוהספרותשלהסטודיהב
הבחנהלערוךניתן .השידהלתפיסתשונות
המדגישהזוכין :דרכיםשתיכיןלפחותגסה

כ~דיההשידהכלומד,השידה.שלהאדופאיהאופיאת
ראיתוכין ;עמוקהחדירהשלמיוחדת,ידיעהשל '

הדנית,כספרותתקשורת.ליצורמעוילהכדדךהשידה,
כמעטוקטגוריות,מגמותשלפלודאליזםלמצואניתן
אופכותגםאלה,כלוכתוךהז'אנרים,סוגיכלאת

כחנויותהטוןאתהכותנותכמוכן'יותרשטחיות

מגמותמספרעללהצביעניתןאף-על-פי-כןהספדים.
השבעיםשנותאתדואיםאנואם .יותרמובהקות

ככגדכמדדמיוחדענייןבעלתדיאליסטיתכתקופה
הפטדיא-החשיכהדדךוככגדהקפיטליסטיתהחכרה
החדשההנשיםספרותגםצמחהזה(כהקשרוכלית
השמוניםשכשנותהדיהמערבי),כעולםמקוםככלכמו

רעיונותהחרדתעל-ידיאופיהאתהספרותדובשינתה
לפחותאודומכטיציזם,אפילודמיון'חדשים,

שנותאםהמודרניזם.שלוהתחדשותהרפתקאות,
כהןשהיההרבהענייןכשליי!כדוכספרותהשבעים
כעמדה )-60השנותשלמהמדד(כהבדל-בשינוי
שמטאמודפוזההרי ;כמיןכפוליטיקה,החברה,כלפי

 .השמוניםשנותשלמלת-המפתחלהיותאמורה
לחלוםמתכווןאניל"שיכוי",כניגודכ"מטאמודפחה",

תפילת-כקשהתקווה,פנימית,התחדשותאודות
 .והיאושהדיכאוןהאכזבה,תחושתאתככוחהשתסלק
כלליתצמיחהחיתההששיםשנותשלהדניתכשידה

שלכאנחתועדייןהמלווההדניהמודרניזםשל
העוסקתשידהזוחיתההאכדים.מכותראודפאוס

והעמוסההאמנות,שלוכזוהרכייסודיםבעצמה,
עצמית.וכהבלטהכביקורת-עצמית

והמריהקודם.אתלהרוסישחדש,יופיליצורעל-מכת
חדשמשודדיםדורהשישים,שנותבסוףהחלאכן
והמטא-הפרסוכאליתכשירהאמיתיתבכפירההחל

אותםשלו.כדרכ;אותהלחדשכמטרהפורית,
כל-כךלאחופשיבאופןדיברווכשים,גברים"כופרים"

חלקהקשה.המציאותכנגדיותראלאאמנות,אודות
פרטייםתיעודיםהווידויית,הספרותהיאזומכתיבה

העכורהתנאיאודותעלדיווחיםהיומיום,לחצישל

 . 1927יליד , Torben Bro1tromטר;ם vפר; '1;טךפרופ• 88
בבית-מורה . 1953וצרתפיתדניתסלפרותמוסמך ••
עביתוןספרותמבקר .יספסרן""אערוךהספר

ספרותייםבטאוניםעורן .-1956מ 11אנפורמציון 11

) Vindsoren) ,1960-66 (Selusyn) ,1955-60 (Huede Korn ( 
 ,) 1960 ( 11השירערמת 11 :היתרביו-כבת . 1965-68

 ,) 1973 ( 11חדשהשוודיתספרות 11 ,) 1970 ( 11ריבפיירגקלאוס 11
 .) lens Kistrup) (1978 (קיסטר~פ~נסעםהחדשה"הדנית"הספרות

התקבלהזהמסוגחובבניתכתיבהככתי-החרושת.
השידהמןיותראףמסוימתתקופהמשךוהועדנה

שלזהקללסוגמיוחדתמלהאפילונוצרה .המקצועית
ושבודה,משורבטתפרוזה ," Knaekprosa " :תקשורת

טיפוגדאפיכאופןהמאורגןפשוט,יומיומיריבוד

אלכמנתכיםזהסגנוןלמצואאפשרעדיין .כזקידה
מסויימיםמשודדיםשלכשמושםואףעיתונים,עודני

דמוקרטים.פכיהמעמידים

מגמותעל-ידינשלטוהשבעיםששנותציינתי,כבד
תנועהעל-ידינשלטוהשמוניםושנותדיאליסטיות

לאדכיטק-כהקבלהלכנותהשניתןחדשה,מודרנית
כיןההבדלכאשדפוסט-מודדכיסטית,-טורה

כהתמקדותוכעוץוהפוסט-מודדכיזםהמודרניזם

-עצמוהכתיבהכתהליךהאחרוןשלהמיוחדת
"סידור-כמה"או"תפאורה" :כמווכתכניתבצודה

המשתעשעיםפולחנייםוטקסיםאירוניהמילולי'
הדניתכשידהלמצואניתןאלהכל .ועודכסמלים
כפרוזה.שגםוייתכןהחדשה,

פוסט-אודותלרבדניתןהאםהשאלהכמוכןכשאלת
לראותםשישאוהמודרנית,כספרותכמגמהדיאליזם

הכלכלילמשכרהחופףסמאכטילמשכרכסימפטום
 .לתקופתנוהאופינייםהאחדיםולמשכריםהכללי
דיאליסטיתהמכונההספרותיתהפרוזהמקום,מכל
כצורותשחוללכשינוישהתבטאחדש,למגעזכתה

 .הקוראיםציבוראלמקודםיותרשהופנוהאמנותיות
משחקיתכתיבהשלהפופולאדיהסוגלגבידופןיוצא
 , Jens Smaerup Sorensenהגרוטסקי.הדיאליזםהוא

אחדישלמצבדימההדני","כשדיכסיפורו
דכדוךדקמהווהדנמרקכאשדהגדולההקטסטרופה

כאקראיהנמצאיםספוריםכתוכיםדפיםודקדחוק,

החכרהסיפוראתמספריםנשכחתכשפהוהכתובים

הרעיונותגינוישלסאטידיתכדרךהעכשווית,
המובילותהתנועותככלוהמהפכניים,הדיאקציוכיים

ל"המוותמושלםחרוזהואהדני""הכשרובוהו.לתוהו
- Kod (הדני" Dod ( מדימתוחכםהיההסיפורעפ"כ

כעותקיםע"ככמכרוהואהקוראיםמרביתלגביכנראה
 .בלבדספורים
העממיתהספרותשללרנסאנסתרמורכיםדניםסופרים
שלהנשגבהלאמנותששייךלמהכלומרהאפי.והז'אנר
סמאנטיקהבעלתכדדךזאתעשווהםסיפורים","הגדת
פניםהעמדתבלאהבדיוני,העולםהדגשת-כפולה

("סיפוריהאמת.ודקואךהאמתכלהאמת,אמירתשל
האנקדוטותמערכתבעלי lb Michaelשלהקיסר"

לכך).דוגמאהואוהשנונההמסובכת

נמצאובמיתוסיםכסיפורי-עםוהגלויהכדורהשימוש
דיאליזם-שלכמגמההכתוביםדומאכיםשלכטוגגם

המתרבההזיהוםמפכיהטבעעלהגנהלצורךאקולוגי.
ישכלומד .הקדומההעממיתהתרבותגםגויסהוהולך

שימושלשםהקדומיםהמיתוסיםצורתשלשינויפה
 Lundbye-לכך(דוגמא .הפנטסטיתכעוצמתםעדכני
Vagn הדומאכיםכטרילוגייתהיונהכמיתוסשהשתמש
שלו).

 .אחדצעדרק-הגדת-ההסטודיהאלומהגדת-סיפור
החבר~ת .כדנמרקהואאףמשגשגההיסטוריהדומאן

ציבורילויכוחנושאעדייןהיאהאירופאיתכקהילה
לתוצאותיהכנוגעהעתידיותוהפרספקטיבותכארצנו,

זוכמוקטנהכארץלאומיתאינטלקטואליתמסורתשל
השוואהעל-ידידקמואדרתלהיותעשויותשלכר'

המוכריימי-בביימימלךרצחאודותהסיפור .הסטודית
כדדךמחדשמסופרכשהואכדנמרקילדלכלהיטב

 ,) Festen fon Caecilie) Ebbe Reichעל-ידישרכת-לכ

פוליטיקשרשלכתוצאהכתם-הדםעוכרתאתמפרש
כמוכןזהמהאפיפיור.השראתואתשקיבלבינלאומי,

דעתאתמשקףהואאךהעלילה,שלכדוטאליהמצ~ת
לברית-רומא.כנוגעהסופד
ההסטודיהרומאןלביןזההסטוריורמאןכיןההבדל

הכרוניקהשלהפיתוחכאופירקהואהמסורתי
-כלומרילרעיוןסגנוןשביןכערובארית,ולהפופ

כבעיות,עוסקתהספרותמרביתשכן !פוסט-ריאליזם
אלאהאנושי,המיןשלהעגוםכמצבוכקונפליקטים,

כאופןאלהכבעיותכד"כעוסקתהספרותיתשהפרוזה
ההיסטוריברומאןהעוסקהרומאכיסטןעךואילוישיר

זאתשעשהכפיאחרת,כאיסטרטגיהלכחוד
Henrik Stangerup 1981 (סנטה"לגואהאלכ"הדרך ( 

מפורסםדניזואולוגשלכגורלוהעוסקכיוגראפיורמאן
כהםוכקשיים , Peter Wilhelm Lund ,-19ההמאהכן

כמשךעזי-רושםמדעייםגילוייםביצעהואהתכסה.
בחזרהתוצאותיהםאת.ושלח-1s20כבברזילמסעותיו
אתפגש , Cuvierשלתלמידוהיה .לקופנהגן
הקרטזיאניתלמחשכהככפיפות,ועכרדארווין

שיטתיכאופןגילוייואתמסווגכשהואהמסורתית,
שהתרחשהנפילתו,כסיפורעוסקהרומאןעיקרוכדור.
על-התפרשנקלעאליוהקיומיהמשכרפתאום.לפתע

צריך Lund .קירקגרדסרןשלבמונחיו Stangerupידי
עצמו.אתלהכיןעל-מנתהמדעעםכל-כולו~לכתהיה

Stangrup לוהפוסט-ריאליסטכינויכנגדכתוקףמחה
על-מכתזאתהזדמנותאנצלאךיכךעלאעמודלאזכה.

~ 
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אחרבירגראפיורמאןעםזהבירגראפיורמאןלהשרות
טיפוסיתמודרניתפרוזהכותבתעל-ידישנכתב

Dorrit Willumsen . היאהריאליזםאלשלהגישתה
כךושסוע,מנוכרמודרניעולםשלתמונותבאמצעות

דמיוניייקרםומציגנשברהאפיהמבנהשגם

המתרכ-רובוטיםברברת,על-ידימאוישסרריאליסטי,
בררמאןעם-זאתומודלים.גלמי-שעררהלאהבה,בתים

היסטוריתתפאורהמחדשבנתההיאשלההאחרון
דמויות-יוצרתטוסו,מאריהיטב,מוכרתדמותסביב

מפלצתיתכפנטסטית,המציאותאתשראתההשעווה,
האבסורדאודותסיפורזה .דמיוןמכליותרומחרידה
עבודתשלוהמושחתיםהגסיםהתנאיםואודותשבחיים
 .כאמןהמודרניתהאשהדיוקןוזהיתכןהיוצר.האמן
Lund במערותפרה-היסטוריותחיותעצמותגילה

 .כדרר-האץרבריאתלגביתאוריהויצרברזילשבהרי
לצדכרותות-האבריםהגופותאתמצאהמארי

פסלת.ונעשתההגליוטינה
אתגםלהזכירישייותרניסיוניריאליזםעלבדברנו

ספרותיותבצוררתמסריימיםכותביםשלהתעניינותם
כךבהמשכים.סיפורים-כמושוליים,ובז'אנרים

"ריקטוריה-שלההגדולבררמאן lnge Eviksenנהגה
השמוניםבשנות- ; ) 197 6 (העולמית"והמהפכה

גםהאחרונותבשניםנוצרוכךהבדיוני.המדעבכיורן

משורריםעל-ידיוסיפורי-מתחררמאכי-בלשיםהרבה
חדשיציבוררקלאזרבדרךמצאואשרמודרניסטים

ומשחקי-עלילה,סגנוןמילים,שלחדששילובאףאלא
 , Henrik Nordbrandtוב- Klaus Rifbjergב-מדובר
למשל.

היהביותרהגדולהלהצלחהשזכהזה,מסוגהררמאן,
זו).ביצירה Kirsten Thorup (1982ל-ושאול""גן-עדן
הסיפורשלביותרהגרועיםהמרכיביםמשמשים
אהבהעתק,הוןשלצפריהבלתיירושה :בהמשכים

באווירהמתרחשזהכלאולםוכר',ראשוןממבט
 .האנושיבקירםפנימיתהתבוננותשלמחרידה
למשוררתחדשיםנוספים,קוראים :והתוצאה

זו.יוצאת-דופןמודרניסטית

Hans-longen Nielsen ורמאןכתבאשרהאישהוא

הדורותמרדשלהמכההתבוסהאודותכמעטתכניתי
בתפקידולשאתמסוגלאיכראשרגבראודות ,'-68ב

מפלתו.אתוכותבכשברהחדש,
עמוקהאנושיתשירהביצירתשהצליחהאחרתסופרת

היאשיטתייםטקסטואלייםתהליכיםעלהמתבססת
lnger Christensen . מאדחושניתיכולתבולטתאצלה, 

שלהןלמוסיקהלתת Iבעצמןלעבודלמיליםלתת
המסורתית.הסימבוליסטיתבדרךלאאךלהישמע,
היאמתארות,"הןאותולעולםזהותאיכן"המילים
התפיסה ".כפרדותישויותמהוות"אלאאומרת,

השפה Iכפרדיםדבריםשכיהםוהמציאותהאנושית

ידיעה .לחברהמנוגדלהיותיכולאשרלעולםמקבילה
ולצירופיםלתבניותהדרךאתכריסטכסןבפכיפתחהזו

"אלפבית"נקראתביותרהחדישהעבודתה .חדשים
האלפביתיהסדרהופךבהםשיריםשלאסופה ) 1981 (

אחרעוקביםהטקסטיםכלומרשרירותית,לשיטה
מתימטיותסדרותועלהאלפביתעלהמבוססתשיטה
לו).הקודמיםהמספריםשכיסכוםהואמספרכל(שבהן
ומתמקדאחתשורהבעלהואהראשוןהשירכזהבאופן
והואשורותחמשהרביעילשיר . aב-המתחילהבמלה

מךךכבהחמישיהשיר , C-"של"במיליםמתמקד

הלאה.וכן , eבמלות-ומתמקדשוררתמשמוכה
ככיעהבבחינתאיכן lnger Christensenשלשיטותיה
התנגדותמביעותילהפךאלאמדכא,טכנולוגילעולם

שלהפארדוכסהואב"אלפבית"הדומיננטיהנושא .לו
במרהובהלעולםמשמעותהנותנתהאנושיתהתודעה
זהסוג .אי-בכייהשובהיאהמפתחמלת .אותוהורסת

כשהואיהשבעיםשנותכלבמשךהתקייםשירהשל
חדת-מיושיטההיאשהאמנותהאמונהעלמבוסס
האישית-הפרוזאיתהשירהלצדזה .לידיעה

 .וכדומהדוקומנטרית
ןניתהשבעים,שנותשלהכפירהוכגדבניגודעם-זאת

הפוסט-לבטיהחוזריםעקבותהיוםלמצואשוב
התפקידשלאירוניתהערצהמעין .מודרניסטית

ומאמציםבאמנותחדשהאמונההשירה,שלהארופאי
המסורתשלההיסטוריותהמגבלותאתלהפרככים

בעירנו.שובנמצאאורפאוס-ובכןהמודרניסטית.

• 
שפרספי :עברית

:: Klaus Rifbejerg 
הדמויותביו , 31-19בנולדריפביירגקלאוס

בת-זמננו'הדניתבספרותביותרהבולטות
(בטאוןהעריכההביקורת,השירה,חומי rבו

 .ומחזותתסריטיםכתיבת ,) 1959-1963ספרותי

העניקההחברה'מוסכמותעםלעימותשאיפתו
להעזהלסמלאותווהפכהרבפרסוםלן'

המפתחמדמויותלאחת ,וכאמור ,וכ~חידוש
 .העכשוויתהדניתרבות rבו

ריפביירגיז:לאוס
מייליןפסח :דנית .rנ

פסיון

 ?97 ~~מ;~א~סהנ~~סע
-וךחוק;~טוף-רק.ב

~ה ?W.7 ת;~~~ד??ר.ךו~פוח.י-~ן~ה

::ו::ולtיז;ה;נלל~ז:ורר w;נ fם Wכז,~
;:ו~~ךיםזקל םוםt~ו:;·,

סז;ז~בו~ל(~אסםה~ס~ךךםו~ר
 תי~;ז~ו:;;:ו;:זק~ןהא;rכהד~.י;~י J י~~;

:קי~ים 9ך;:ו;:וזpךלג;תנ~~די~ת
ח~צ;ת ?iרוד.קרושנ;ס;תי~ז.קקוש

 ,~~י~י J;:; 'ןה~ללד;נר~י'ז:י
:;נק;כיןה;ר;כךדולב:י

:קךפו~י W~ט ~ל~נ;:;י
הוץקמו(~ך~הו

tילהא'ל Wד~.י; ם:~ W ~:אלחים 1
 י~~~~נכ;:ית;ר f~י Wל::ול:;בינ~ד~סם
וכבלנ~נ;צ;ת

;נל 9 ~-יהלנ;:ו:;ה Qך ?p Vזו:;-י~ q:~ז:ור
ל~זgה;:זדאש~םז;ז.רר V??9ז~~:בוב

f גי;ת~קיר;ת;tזךדק~~לע~די~;:r pןWq נה;
:ם ?IJQVק~קי-:;נ W ?? ת;~~pןז:;י prק;:ז~~ז.קיםז~ל

לק qךס ט~?? ,;ע~זק;ךםל~ים W ??ו::ז~;נינ;~~ים
 י~~;:י~תקיא ?iכ~~י;:זרק~ת

צווינו
יעריאורי :מדנית

צוינו

ה ?tj:לי 9ז;t:לי 9 ו:;;.די~ל
~ים nשלכממצע
של-רבמספרלפ~ח

ז.קמוךים ,r ;ס~ק,.דלתות,
~ i?1 ,גים;t,קים.ס~:ב;נ;ת~ך~קים'~

זק.לןב~ר 9 ~ר l\9ל
ך;נדיםא;סם

ז.קמוךיםק~ס;ת_~לכי
 ת;~ך~~ו:ז f ~-ל?ס

סז;זה~;תן;נב;תאר;כ~ךם, ,ת;~~;כ ?7

 .ג~ל:םלכל;ת
ז.קיפ;ןלחםדז:ו ?7ל
 ג?;פ-ג~ ,~ח.ק wל

ל;כהק
שכעלחוש

~r;די~ו 

t:לי 9ז;t:לי 9ו

ת pד~ w::r:;נע;רשכע
 ..:;נחילה~ין;נע;ר
 ..קיאל~יך

~~יכו

;:זזpקךי::ידtיב~תל::ורחיק
ד:ה fהוא

 ה~~~ו:;~ת

ן:ה fהיא

:;נל;כתז:ו~די~סוקים
 . .ךלת;ת.

;:r pןWq ו::;יר 9 ~~ל;נה~tםי~י 
 ה:~ q~~כר f;ב n;:זך~ת;~ים nזק.

 ה:~ qל~~כרו~חוץ
ז;ך ?7ו:;נך

ש;זP,ר ;ב:זק.~שו:;נצ"ק.ת

אוליא;ז:וי
 יל:t~;ט;אש;זP,ר

~צ-רלט Wא;
;:ז~ךע;תןק.ת,ג;

~ t?9 י~;ר?tז.וי~אלי;ת 9 .קf צוךה
שכעזp,ל

ry ז;וחו~ךרW יבתtזך:;

;:r ך~W זק.להQ ??ת;צ 
f זק;נהגךהיק:;. 

~~יכו

~ל~קיף?.דע;.די~ל
r:ש;נ~ז:; י~ז 

זק.~מות
ךן:;,ים:;נr;ואונ;ת

לב;ךr;וק.ף
ס~דות 9ה

ךז;ן 9

ךז;ן 9

~ח,ר;תל;ת q ~זק.לךשוךה

ל~יrכההן~די ת;די:ז..:??ו::
 ·~.רןאז,וית 9ז;ז,וי 9

~תוךר~ע. f~ך

f גךןת;tוךלת;ת~היז:ות:;
:iה.?ך J ןלץןאויהrל

הנעליםולשים
הסכ-;-~פרטיתלצ;

;כק~בר WT ~-~זקך~רל:;נל~
ז:ו~ים r::;נלר Wק.כ~זק.ר
 .שכע;דם
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בדנמרקוסיפורתשירה

לידה

~:קךאץקית~~יםמ~~יד
אלגנטיתכתנועה

~ lZlo/ ז,כוריחוט;זר;ך' ~~~סל
;,רוך~~יר j2 ףי~~כ;:~זק.ר
 .פעמיםשלשצואריסביב

: • -T ' T T : " 

~;ברזק.לה ryז;ךגוף
 ד:~לימ;~יז:זים Wסחןז:ז~יקץקיחות
מכ;ת.שוש;רי nאעלמרעים

-: • -:--T -

להמיתנימנסיםהםלשרא
 ....רי.ם'~ ם:~-ר;,-fל.;~ו:ות

7? Tt$ קי~ין:קןךךג~ים~

:;גיןה,זק.ל~קנוקמ~יחיםהםלמך:;גל;סי
הם.ופ;~ריםמ:ם,דקס:;ננ;

סר~~ים ה.ל~נ;:;נך't:ז~לו
:רק~~קנ;ק:כחזץ.קע;ךהסראש;~ים

סך~יש;ת.ד~לי~פ;ת ד~~~

תלויכלזריכליעתה
-T • ••, • : • T 

י;,סרז:זמ;ת~~ןצ;תף 7¾ני~יר J;נ~ף ל~נ;:
 .;,חל:;נקן~תון

ססןרז:יקדת~לס~:;נעך;~ה
:;נ~ךנוןםקט~יםלים 7¾~לי

פרצופיםליע;שים
 .הראש;נהשעתישלהסיד-~שמיידי~ים .פני
;•• ;• • • : •• -• .'' ; • T • T T 

~~לאסןשע;לם
 !??ס~קד י~~

 !צרכיע;שה

דן'רז:ז.:-~ךלק י:~
העריסהמעלפ;רה,מלא,

•• T ',' - •• T :-יT 

זץ.ך':כחה ry ;,:כ??נ;ןה

מפהשמיםלבונשים
 T- ,:כל~~כוך~•~ל

 ?למסכהערכוהאם
-• : T T ' : : 

 ?מינוהד~י~ת

 .ת; nפמנמנם,ה;יתיהלראי
 Tז:•,,: • •ז:-:-

ק~לם:ק;'?~ךזקך
ר;~ם ,;r ~מך~קי~ל

~קת j2א'tק.לt:ז:;גירים ת~~~~~~יף
 .א~~~;בר~ל

 !רת.;;דזר;ןה

ט;;נה'זpספות~בורזר;ןה

ט;ב.ססךנו

ז;ונו~ה'~לי ,;נרית~לךש;ק~
 ! ץ~ז:t ?7י;ם

:: Inget Ch,:istensen 
-1935בנולדהקריסטנ~ןאינגר
 :שיריהקבצי

 .) 1969 ( "זה" ; ) 1963 ( "דשא" ; ) 1962 ( "אור"
ניסתה ,) 1981 (ת"אלף-בי"-האחרוןבספרה

מונחיתבה 'חדשהלשוניתשיטהקריסטנסן
 .ימתמטי-שיטתמבנהעל-פיהליריתהיצירה
ילפנקבעהספרמפרקיאחדכלשלאורכו
בו ,) Fibomacis (יפיבונצישלהמתמטיהסולם

החוליותשתילסכוםשווהחוליהכל
הספרעוסקתימאטיתמבחינה .הקודמות

בצלהחיההאנושותלגורלבחרדהבעיקר
 .האטומיהאיום

קריסטנסןאינ~ר

יעריאורי :מדנית

הפצצהישנההיא
-:זז ז:•י. .

"אלף-בית")(מתון

ט 7 ~;קכ; ת~~(;~זק~ההיא
שלמעטהעטופרז
קר~ך~'-~ p~יז;ט;

הה~רקותדמך:;ב~לי . . . . 
;כזן;~~ה:כמ:;נ~יז:ז

~ן:;גיק.גדזק.ל

מה~יןי;,סר

מבטיחיםאנחנו .ל;מר

 .-~דול ij ה~~?זץ.זכגןק
~יןי;,סר ;:;גי;,סר

~גז;זנו ;ל;~רה 6

ה:פללעצמנומבטיחים
-~ין~ר,סר::קלום-; ·א.ל ';~
ידיעל .ל;מךמה --' -:"" 

ל"זץ.:כנ:ככדאי
ך'ל;:ךפ:כ;ל

אבדנולאפס,
ל~שבכלת·~~
 :ס-~~ס~ל
~הו ?j~;נס~ל
שאנחנוכפיכלוםשל  :--: ... . :י : ...

:;ג~י;,סנורים, ?7א;

י;,סר ; ה~,;סם 9

מה~ין

~גז;זנו ;ל;מר
מ:;נ~יחים

משמידיםשאנחנו

v .ז:ז~לים 'כל~. 

זpזרהו~ך:כ:פל'
ומ:;נרי~ראש;~,

ךזץ.ה..:לא
:קמ;ךר_ש; 7

רת.ש;.ר ?7סרוח
 ; ם~~~א;~~ריר

~ה~יןי;,סך

ה;ך~ים~גז;זנו ;~;מר
:;ננו Wזץ.ס ה~~י;,סר

נו 'fזץ.:ד ה~~י;,סר

זץ.הך~~נו ה~~י;,סר
~ה~יןי;,סר

 ;ש;?~ים~נו ;ל;מר
 ;מה~יןי;,סר

מלכותיתצפ;רכמ;
ר~ש ..זק.ל: ;~;ר~.~ת;ך
~נ;ץזר;ל~ת:קמ;
j?¾7f, ךף_סט;ב

כסופהחפשנו
-' : T -T 

אפרתכיכמ;

b ~ 9 ז~~~קרייכת 9~לב·.ס 
 ,~;מךז:t ע~~~

 ; ם;" ij ~סחל~ז;ז~ה:פה
ךג$רוזס~:יסנוק

:;נק.ךב ,~;מךז:t ,~;ל~
שעיפוה";ניםכלל

שאריתאל 'ראש, ;.מ~עופם
• : T -:-:• ••• : •• • 

אפרוריתפלומתם
 ם~;ל~~ס~א~ש

ינ; .v~תמ~לי;ה

 ; ה~ז;r~:פה ;ןם $tזק.ל
הr;ו~ךקותךמך~ם

~ W ק·~מ:פה~דין:פהלי
 ;אמותה'כ .נלבבי
מות $t:;כי ·,,~;~ל

 י~~~ל~?ז:יי Wך
ואמרתישאמות

ך~לב iס~:~ל~;ןה
ואמרתי ;;חסלהשכחה,

 • :- T ',נ;:~ח-~ך : ,~·~~ל

 .ת~~ i27?iJ:ק~פ;ר
:קמ; ' 1 ~ 7¾:קמ;ח~:;ני

w דw דיל:;נגהזק.ליי~~

עלה;שב nשכמ;חשבי

ךסא;ר:כ~ל:קמר ,·~ץ·~לי
 ,:כקלףגךע~לי;זקב nזק ;מכ;:
 .הגלמים;שבים nשכמ;

t1~.קZל תסיi? ,לףi ;ס .מtp סב
;ג~ר:ה:קמ;~;בן~לי

n זק ;מ~ ,;זק:;;נתn יל;זקב,;gכז;, 
נ"ער.טלולאחוכמו

: T T ---

n ,זק ;מכ;:;זקבn כ:;גיצ;ת;זקב;ת:

 ן~~ .fע;לה ':קזק.ק.זק.ת
:קמ;ך;שחז~~זסק;ת,

n ,קפ;ת:קמ;;זקבtזץ.ם~

n ;~מך:קמ;ח~:;ני ,ת;בt$ ה

:כ:;גיtקי ;חיו~ית

מהכלישלהמלכותכסעל -.. --: ... : . -
 ;כסופה;ל;ת nלת.מערב:נ
 ל;~~ך;יר:ק;ל~ך·~ ~~ר

:J זז:זרז:ז:ים:tם 79¾מך
ז;ז;,ם ?r,7 1 ~~ ?7:;ג~ריזי
ה'כנצורהנטמנו

ך~ידק ;:~~~לית
הואנ;זןןא:קזק.ק.ט~ין

דום ?j:ם ל;ל~~
ר~ידק ;ז;וחיל;תזק.ל
~י~ן ij~~טות~ת

:;גך:ה:קמ;כ;~זק.ר

 ; ת;.ןiס~~ס~ק.ת
 ה~~~דך~ידק

ועזבי ;ורחוםאמתי

 , ן~, ;.ם Wלג~~ר~רים-
~ך:;ניt:זךלים,·~י~י 9הו

ראי ;לנפשםהזכרים
 . :קל~ל~ת ;·ן~~~

~~ n ;_מ;~~ים~;בןךי

 ;ןי~נ;:ך~י ;~גןהם

הםקלילות
אלמתכ.פכים

ל;rןץקים j '~דגר·-ך·,~
לל?.תל~רת
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:: Uffe Harder 
המושפעמשורר . 1930ילידהודראופ-ה

 .הצרפתיבמיוחדהאירופאי,נ~זם'מהמודר
וייפוזיציותיי ) 1960 (יינופיםייהשירהבספרי

 .מוזריםפנימייםנופיםהודרמתאר ) 1964 (

עלכותב ) 1968 (לבןייעליישחורהשירהבקובץ
חובתעל iהאמונהמולהפרטשלהאוניםחוסר
 ) 1971 (האלהייייהימים .משהריייילעשותהאדם
שלבעירבובכתובים ) 1976 (חולדייזהו-ייכן
באהדהמתמדת,תנועהשלואי-שקט,שקט

החיים.שלהמטורפתלמקריותמשונה

הודרא~פה .. . ... 
יעריאורי :מדנית

הזמןעלבסיסימשהו

~ז-ןףך fלכף~:כ;ל::ודמן
ל.ת"ף:;נמפף~ק~י~ה

א;~ךים~ףלנףע,יכ;ללתמרהףא
 • ;•לעמ T~כ;ל• :שהףא

.'" T -:-

 ר~קי:r~הףאמתרחבאז

~א,ריו;נה"לגאףלי.;~דד~ף
קףף W~~יף:קמ;

א;ת;::וז::זי~ל ,?i:ק~הוךמףי
ע;~ך~שףטהףאא;

מךם:קמ;לג"ב;ןונאגר

w ~~מ;~אי;סילזו~ ד
כצלילףתםףמתפשטים

• : -: • • ; • T 

כך~ט.~רכהלל"א

א"ל:קי .rך~ר-ק;להףא::ודמן

ד~ד'ע"לזז?מ~סד
ר~י~יהףאנראהכלז-וי

 .. ת~~לך·~ד~;ל:כ·:
הףא:כ;לז;ומףנ;תה;ליך 7~ך
~גקרז::זקי .?i ר~~ .?iרגש;תא;

 •החשמלכזרם Tמה~
לךא;תיכ;ל-אני-אשר·.-:נים 9וה

די~-כלל"אדאים'נזומ~דט·נ~ע
• : -T • • : • • : 

קץלי f ;פז:;;נךמןכ;~ך
 ם;ק??~ל fף ז::ז~;נלע\ילם

;ת n ·לזקכ;~סז iW:זדיןי~ז
דג.כמו·

: T 

 ענ;~-ר~ךrrך~ר-צףןההףא::וךג~ן

קף Wלאדעשמררחיריש
•• :• •• : T T '' , 

f .1 ".(ן WW ךכף~ית~ר
זק.~קכךיףם

; W י;םא;ר'~פף. 

מכניסאניכאן

הכחולהצבעאת

ל"::ו;כח ענ;~ו::זזתמ?~יסא,~י;,אז
ל~ש;ת~סדןה

יר W:;נת;ך

ל"::ו;כח ענ;~ו::~תמכניסאני
;~ n .ךגסף~תר.ריpוז::

;ך nשינף~דליללפנ:י
;ךים n ~ליל;תע;ד;י iל~
::וןהךד ry ו::.ר.ררי Wר:
כ;תבאניכ;

ל"::וכחהצבעאת ..מכניס:אני
:-• -: • ."' -•.• -T 

המיחדג;נ; rראר

רהזאר.;~רל";כחגרן
 ט~~ק:כ;לגעתשאפשר

ך~רי°ם לי~-;~ל-~~ .;ן ..ג
w ~~א;;ךב י

ל· n ,;~;נעמ?~יסא,~י · r~א
ב"ה J~ףראףלי

ע;מדיםףמןזzאירם

 • : ל,;~ Tקרך:~~ם
מכילים.הםאשד :-.. . .. : . . 

:: Jorgen Gustava Brandt 
במשורריהבולטיםמןברנדט,גוסטבהיורגן

תחומי . 1929בשנתבקופנהגןנולדסקנדינביה,
ברנדטגוסטבהפיוסםכהעדמגוונים.יצירתו

רומנים ,מסותספרישירה,קובציתריסר

 .שלחלקוידועכן .הרבהסיפוריםוקובצי
בסוגיותהשפעהבעלכפולמוסןברנדטגוסטבה

שונות.תרבותיות

ברנדטגוסטבהיורגן
יעריאורי :מדנית

tוחו,קהץ!לtופו~\;ייtו~זןב

כלילהכלילה
ז:-- ז:--

ןנ;שבנ;זלזה .. . .. : .. 
i?, זק.;נס;ד ה??;חו:;ז::ז~י~ת

הזהוהצליל
; -: . -:· 

ןךףחמיםשל

;שב nשאנימ~ ;i ;;ףא
T -.'' :-• ., 

החומהמ~ל
-T 

 ןא,;~לךרם:כ;לרהףא
רז::זד-ג;~יק J ~:;נ??ז:זירףת

א;ת;חשיםואז

ע;מדיםלצך;. ;ל;~
מעליוא;ל;:מחףצה

• T T T •• 

~ךן~הא;צףךלע p~ל
 .;לף nש;~ף .רהףא

~הים W~זז?1כזק;:זיא~לה::וך~ן
 :~~ר??דףדהףאא;??ךיםר~ף

:: Marianne Larsen 
הראשוןספרה .-1951בנולדהלרסןמריאנה

 .(!)ספרים 16פרסמהמאז .-1971בם cפורי

 .כיוםדנמרקשלהמרכזיותהמשוררות rאחו
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 .לחעדייןביערויותר.יותרלקריםהופכיםהבקריםהשדות.מןכברנקצרההתבואה
במיליםלאוןאתשמכסהלאלווהמקשיביםמדברים.לאקרבים.שהצהרייםלמרות

 .בקלפיםאתוומשחקת
 .להתרגללהותעזורויולהעםשתישארהבטיחהה'רוז .בביתאיננוצרכיה

 .מכשולעדייןמהווההמפתן
 .ביניהןלהבחיןכברמסוגללאוןשמא .מחשבותיהןאתלומראומץיותראיןלנשים
 .להתנועעיותרקלללאוןשיהיההרהיטים,א.רמחדשמסדריםלמחרת

 .לטיול~~אוהצהריםאחר
בכסאותלהתאמןלהםומאפשריםהמדרכהאללאוןואתאלווהאתמוציאים
הגלגלים.

הכסאותאתבולמיםר·כך nא .ראשונהמתקדמתאלווה .מטהכלפימוליכההדרך
 .וחוזרים

 .אלווהאומרת-למעלהגםואחר·כך ,הדרךסוףעדלנסוענוכלמעטעוד-
גבעות .רחביםירוקים,מישורים .המשוררים""גןהמכונההגדולה~רקאלפונים

ומוזנחקטןאגםבוהקשבמרכזוענקיעמק .וסבכי·שיחיםבודדיםעציםשטוחות.

 .בכ~תעץשלצמרתורוכנתומעליואבנים'זרועיםשחופיו
עלברכיבהלכאןהגיעוהשניים .מחוספסבמקלבמיםמכהנערולצידו;ברהחוףעל

לגבעהעוליםהםוכברלמים,מקלואתהשליךהנערהעץ.בצלהתמקמואופניים,
בירה,סודה,ומוציאיםמתיישבים ;האופנייםלסבלקודםהיהשמחוברהתיקעם

 .בניירותעטופיםוכריכים

 .לאוןואתאלווהאתדוחפותהן ,הגןשלהשנימצידולגבעהעולותורוז'הויולה
 .לאוןאתורוז'האלווהאתויולה

 .ויולהשואלת- ?לימותר-
בסודותיהאזאותהמשתפתהיאעגלתה.אתדוחפתשוויולהאוהבתאלווה

 .ביותרהכמוסים
המדרוןלאורךלפסועהאחתממשיכההשביל,מתפצלבולמקוםכשמגיעים
 .הגןאלישרמוליכהוהאחרת

מןלהסתתרעיניים,עוצמתויולה .הספסלעלוויולהה'רוזמתיישבותר·כך nא
 .השמש

לאחרהוא,אבלאליה.יתלווהשלאוןרוצההיאעצמה.בכוחותבכסאהנעהאלווה
 .ומחייךרוז'הלפנינעצרהבלימה'

חופשישחולףאחדוענןעציםבומשתקפיםאחת.ובעונהבעתואפלבהירהאגם
השמים.כמולעמוקהופךהואר·כך nא .לגןמעל

 .לשבילשלההגלגליםכיסאאתומגלגלתאלווהקוראת-אמא-
היאאותומפלסטיק,עפרונותמחדדמונחהשבילעל .אליהומתקרבתקופצתרוז'ה
 .להריםרוצה

גלגליאתבעוצמהומניעהבלםאתמשחררהואהמים.ברקאתרואהגואילאון
 .השביללאורךלמטה,במהירותהנעכסאו

 .בשמחהבשפתיומצייץהוא-מצרייך-
 :וצועקתהעלמותואתרואה ,עיניהאתפוקחתויולה
 !לאון 'עצורלאון'

 .המדרוןמןישרבקורצהרוז'ה .ראשיהןאתמפנותורוז'האלווה
רק .מהמסלולסוטה.לאמעצמודרכואתיודעכאילוהשבילעלדוהרהגלגליםכיסא
 .לרגעמרגעגוברהתקדמותוקצב
 .בריצתהבוכהרוז'ה
 .אוכלואתללעוסממשיךרגליו,עלהגברקם ,האגםשלהשניבצידו
בידו.אביואתלופתהנער
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סיפרר

הצרחן
סורנסןוילי
רואיאמיליה :מדנית

לתוךשחדרהעדחדה,כהשריקהשורקהיהבבוקרחלב.מחלקהיהילדכ
פוטרלאהואהחוזרות.לתלונותיהםוגרמהוטוביםרביםלקוחותשללבם
ממיטותיהםחלבחלוקתנערילהוציאהיהקשהההםהטוביםבימיםכימיד,

יעירלבלכזאת.בשעהישרוקלבלעליוציווהמרכזיותהמחלבות~ןבבוקר.מוקדם
התעוררוהאנשיםשרובלשעהשריקתואתדחהמשום-כךמשנתם.האנשיםאת

איזולשריקתו.והצטרפולבית-ספרםבדרכםהיובית-הספרשילדישעהמעצמם,
לאהילדיםובתוכםבתי-הספר,כלשלהדרכיםבכלאזנשמעהשורקיםשלמקהלה

בכלל.לשרוקהחלבןהנערעלאסרואזלהפסיק.היומסוגלים
'וכשסירב,שיתחיללווצעקובציפיהבית-הספרילדילוהמתינוהרחובבפינתאולם

הרגילותהעינוייםשיטותאתעליווהפעילואותוהקיפועליו,אסורההשריקהכי
מבלישגםהתברר,כאבשלזהברגעשישרוק.ובלבדבת-הספר,תלמידיבקרב
אלאשירה,בדיוקזוחיתהלא .משביעי-רצוןצליליםלהשמיעהנערמסוגללשרוק
והצטרפואותםחיקומהילדיםשאחדיםכךקשיםהיולאשצליליהצריחה,מעין

נער-אתלשמועהעדיפוכיאותם,להשתיקניסוהאחריםהתלהבות.ברובאליהם
מצריחותיו,הפסיקהערצה,מרובלנפשוהניחוהוכאשראך ,;ל;סבצריחותהחלב
 .מחדשפעםבכלבולטפלנאלצוולכן
העדיפו .שהאחריםולמרותוצבע,עומקנתמלאווצריחותיומנוסה,כברהיהעתה

הצריחותומקהלתלנסות,היוחייביםאליו.מלהצטרףלהתאפקיכלולאלולהקשיב
יללותאולםכלביה.עםהגיעההמשטרהשגםעדאנשים,הרבהכהלמקוםמשכה

הגדולה,המהומהשבעקבותומכיווןהשוטרים,פקודותאתלגמריהחרישוהכלבים
כדיבילדיםולהכותאלותיהםאתלשלוףהשוטריםנאלצוהתנועה,כלהופסקה
;פי-כןאף-עליותר.חזקצרחומכך, iכתוצא!שהילדים,אלאבשתיקה.ברחובשינועו
משטרהבניידתולהרחיקוהמהומהמעורראתלתפוסמהשוטריםאחדיםהצליחו
נפלהשמיעה,מטווחיצאשנער-החלבברגעאךגדולה,זעקההקימוהילדיםמייללת.
הנעריצראשרצלילאותולהפיקאזיכלולאמשותףבמאמץאפילו ;דממהעליהם
היהאסורבוסגור'חינוכילמוסדושלחוחומעבודתואותופיטרואלהכלשאחרי
עדהאחרים,מידיכ"כאכזריטיפולהנערמקבלבמוסדחדשכילדאבללצרוח.

אולצרוחעליוונאסרלחלוטיןאותובודדואזושוב.שובממנונסחטושהצריחות
הלא-מחונכים,הילדיםכלשלמחאהלצריחותגרםזהשמצבאלאאיש.עםלדבר

שיורשובהבטיחםלהשתיקםניסוהמחנכיםלחנכם.היהאמורהאמור,שהמוסד
מועטזמןכעבוראולםיום.בכלדקותמספרהנערשלהפראיותצריחותיואתלשמוע
השארכלהתפוצצוכמעטבהןשהתחילברגעכיונתמעטו,שלוהס;ל;דקותהלכו

לידיהגיעהלאשהבעיהכךאתו.צרוחהחלווהםבהם,שאחזההצריחהמתאוות
רוציםהםגםכילהודותלבםבסתרנאלצוהמנהליםמועצתחבריאפילו .פתרון
בתאהיהשכלואהצרחן'אתלשמועדרישתםאתצרחושהילדיםובשעה .לצרוח
-,,כ-דעהחבריםהתרגזושבהןהנהלה,ישיבותהמנהליםמעצתקיימהלרעש,אטום

שנאמרו.הדבריםמןמלהלשמועיכלוולאקולותבקוליצעקושכולםכך,
פחותהאחרוןהצריחות.בעלעלעיניולשיםכדיובאלמקוםאזהזדמןידועאמרגן

כסףסכוםשיציעעל-מנתבצריחותדיהביןהאמרגןאךשקיווה,מכפיהיהיפה-תואר
הסכימה-מחירבכלממנולהיפטררצתהאשרהמנהליםומועצתעבורונכבד
 .כמובן

באיזולגלותכדישעותעלשעותבסירנותבוערךבקפדנות,אותוטיפחהאמרגן
מיוחד.באופןללבנוגעותצריחותממנולהפיקכדיבו,לגעתישצורהובאיזונקודה

ושליטהריסוןתוךלהישמרכמובןחיתהחייבתשבצריחתוהפרימיטיביתהעוצמה

חינהיאבדשמאמחששאולם .בפומבילהופיעלולהרשותהיהשמוכןלפני-
ידעבטרםבכל-זאתלהופיעהאמרגןלונתןהנער,שלקולויתחלףכאשרהילדותי
בתחילהאתוהופיעמשום-כך .הקהלעללצריחותיותהיההשפעהאיזובביטחון
השמועההתפשטההקטנותמהעיירותאולםקראי.בשםבפרובינציהקטנותבעיירות
עברלאגדולים,באוטובוסיםל"קוכצרטים"להגיעהחלושתושביהןהגדולות,לערים

היווהןובטרנזיסטורים,בתקליטיםמקום,בכלכשמעוהנערשלוצריחותיורב,זמן
אתו,יחדהיוצורחיםחסרי-התרבותהאנשיםשכלעדעדיין'חסרות-תרבותכה

אתלחקותבכי-הנוערכיסושלאשכמהאלאתרבות.אנשימעטלאהצטרפוואליהם
צריחתושלקלושהדאלאצריחותיהםהיולאצריחות,שלקונצרטיםולערוךקראי

ליצור.ידעהואורקאךאשרהגדולה,
עובדהביולוגי,פגםעלכמובןמבוססדברשללאמיתוהיהקראישלהצריחהכישרון

הנשי,אוהילדותיבסגנונולצרוחהמשיךוהואקולו,התחלףלאמדועגםשהסבירה
בכיםכולםקירותעלהתנוססהשתמונתוהסיבה,זואוליכשי.משהובוהיהשכן

ילדותיכשארשלגביהםהמבוגרים,שלאלהעלגםהזמןובמשךכאחד,ובנות
משוםמתמונותיוויותריותרשקיבלעצמוקראישלקירותיועלוגםכשהיה.

רקהיותלויותשלוקירותיועלגםמשום-כךלעצמו,הכסףכלעלשמרלאשהאמרגן
והמלבושיםהתסרוקותובכלהגיחוךהעריותובכלתנוחותמיניבכלתמונותיו

מקבילהווריאציהחיתהולבושתסרוקתפכים,הבעתתנוחה,לכלכיהאפשריים,
העולם,בכלהנערהתפרסםכךלחקות.היהמסוגללאבעולםאישאותהבצריחה.

שבצריחההאחרונהלצעקהדרוכהבציפיהאנשיםהמתינוטלוויזיהמסךכלוליד
הריוהואצריחותיו,סגנוןאתבמעטשינתהכאמורתנוחהכלכיקראי,שלהחדשה

 .החידושאתלספקכדיאפשריתזוויתמכלעצמוהציג
מהצריחהחוץבעולם,דברכמעטלשמועכברהיהניתןלאכאלהשכיםמספרלאחר

שנועדומשוכותותסרוקותמחרלבושובתוךמוזרה,עמידהתוךכולםהיושצורחים
ובכוחקירותויותרביותרמוקףלהיותכאלץוקראיהאחרונה.לצעקהעצמםלהתאים

לסחוטשרצוהמעריצים,ידיעללהימעךשלאכדיראש,שומרישלויותריותרגדול
מאיימת,כההתנהגותהזמןבמשךהפגינושומרי-הראשחדשות.אפילוצריחותממכר
לאקראיאבלבלבד.חרשיםאנשיםבמקומםולמכותלפטרםהיהחייבשהאמרגןעד

ועבורם,שמיעתם,אתלחרשיםהחזירלכןחדשות,באדניםלצרוחהיהמסוגל
יותרממכרלסחוטשבכסותםעדמופלאות,כהצריחותיוהיודבר,שמעולאשמעולם

לדורותוכשמרההוקלטהקראישלהאחרונהתו(צריחלמוות.אותומעכומהן'ויותר
 ).לאיבודילךלאצלילשאףכדילפיו,צמודיםמיקרופוניםהיותמידשכן ;הבאים

לשמוע.יכלולאשובוהחרשיםגדולה,דממההעולםעלכפלההנערשלמותועם
שרכות,בשפותלדברשהורגלוואנשיםהעולם.שלוכמהעדלפתעגילוהאנשים
צריחתואתלהשמיערקעליהםהיהאזואולםהדדית,בדידותשלבהתפרצותכפגשו

האנושיתבאחדותולהשתתףהכלל-עולמיהכאבאתלהביעכדיקראישלהאחרונה
הוקמווקיר,קירכלעלתלויכשארקראיהאנושות.שלמהותההיאשהיאהעמוקה

מולןאלביותרהמוזרותבתנועותיושלוענקתמוכותובהםמיוחדיםמרכזי-קראי
 •חדש.צליללעולםהעניקאשרלקולו,מוקסמיםוהקשיבוכולםכאספו

:: Villy Sorensen 
פילוסופיהלמד ,-1929בנולדוןור(וןןוילי

בעלדעותוהוגהסופר .קופנהגןבאוניברסיטת
הדניתהספרותהתפתחותעלמכרעתהשפעה

דנמרקסופריבקרבהבולטתהדמות .זמננובת
הפניםרביומחקריובספריו .האחרוןבדור

החברה,בתחוםנקודתייםבניתוחיםמעמיק

ביןכתבוהפילוסופיה.הספרותהפוליטיקה,
~גהאור iש ,הi,ץ(;\י( ,) 1962 (ו;ןךקסקךלעלהיתר

 . . .) 1.975 (ה i7ךקג ) 196.8 (ק~קא ,) 1965 (
 Vindrosen) 63- (ספרותיבטאון.שלעורןשימש
בפרסיםזכה .ריפביירגקלאוסעםיחד 1959

המועצהשלהספרותפרסביניהםחשובים,
 .) 1973 (מטרהייייללאהקובץבזכותהנורדית

(המשך)הרעוים

האבנים.חוףאלבמהירותשמתקרבגואילאוןבוישתקףמעטעודקרוב.האגם
לכף-הגלגליםכיסאהופךוכברהחוף,באבנימכההשניבגזע-עץ,פוגעאחדגלגל
האגם.לתוךלארןאתהמעיפהקלע

הוא.גםלאגםמתדרדרואחר-כךהמיםשפתלאורךזמן-מהמכתרעודהכיסא
 .ומתנפחנרטבלאוןשלעור-האייליםמעיל
לאורךכיסאהאתלכווןמעידהשלאאלווה,המדרוןעלמ~רמות.בידייםרצהרוז'ה

 .השביל
בהעטופיםשהיוזו .בידוכיירפיסתמחזיקהגברלאט.מתקרביםוהנערהגבר

הכריכים.

החרף_.לכיווןאותוכרשאיםהמיםהאגם.מקרקעיתמתרומםגואילאון
גדולותלאוןעיניגבו.עלאותווהופכת~תוכאבקתלידו.כעצרתלאגם.קופצתדוז'ה

בצעקה.כמופעורפיוגםלרווחה.ופעורות
ויולהשמגיעהעדמעליהםלאוןאתמחזיקהבמים,למותניהעדשקעוהדוז'ה

הגבר.גםבאיטיותואחריה

הנערשיחכה.הנערעלומצווהאופניועלקופץהגברהקרקע.עללאוןאתמניחים
העזרה-שבביתןהציבוריהטלפוןלכיווןהדורשותעללוחץהאבלבכות.מתחיל

הראשונה.

יזרמושהמיםכדיצידועלאותוהופכתלאון'שלבגדיוכפתוריאתפורפתרוז'ה
 .לצידוומשתטחתמתוכו,החוצה

זר :המתייפחתווהלאלבהיסוסוחוזרת-רוז'העזבי-ויולהאומרת-עזבי-
 .עליולהשגיחצריכההייתי .אשמתי
 .באיםכבר-שערותיהאתמלטפתויולה

 .הדשאמשטחאתלעבורשיוכלבטוחלאהנהג .החניהמגרשלישכעצרהאמבולנס
 .אופניועלהגברנראהמאחוריהםרחוק .שוליועלעולהאחדובגלגללכסרתמחליט

 .לבכרגלידהגביעמביאהוא
 .לעבודומתחיליםאלונקהעלגואילאוןאתמניחיםהנשמה.מכשירילחובשים
זרמחזיקותיחד.עומדותורוז'הויולהאנשים.מעטלאמסביבהתאספובינתיים

 .אמהלזרועמתחתראשהאתמביאהאלווה .המון-מסביבן .זרשלבידה
מסתכלותכמועיניוומכחיל.הולךהואמתחלפים.החובשים .להכרתוחוזרלאלאון

 .אל-תוכופנימה,

ונוסעים.אותולוקחיםלבסוף
פיסת-כיירצפההאגםעל-פכי .אופניואתמכפחהגבר .בהדרגהמתפזריםהצופים
הגלידה.גביעמעטיפת

 .כיסא-הגלגליםאתהמיםמןמרשהורוז'העור-האיילים,מעילאתמרימהויולה
 •הריק.הגלגליםכיסאעםרוז'האלווה.עםויולההביתה.חוזרים
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ברוייגרסוזנהסוהו
אדלשטייואסתר :מדנית

הייתילאשפתאוםט:דכל-כךמשעמםשהיהלכרסטראמרתיזונה,נריםראב
אותיוהזמיןכקורח,עשירשהיהלמרותנוסף,ערבאתרלכלותמסוגלת

אף-אחד,עםרציניכאופןלשוחחליבאלאעכשיוכלונדון.שכרעלסוף
על-לא,אנירכים.שאוהביםכמרבית-מרזח,כאיזהולצרוחלצעוקלשכת,לאגם

כל-פנים.
אתלגלגלכידישעלהככל-זאתנראהאךחלחלה,כמעטכיהסתכלכהתחלה
עםהעסקיםאישהבעתאתפניועלהעלהשכמהירותכירוןמשכנעתבצררהההצעה
חשקהכהראםנים, uהי,הרגליאתר .Pש~הואלאכילרמוזשבאהמצודדהצחוק
דברזהאיןענין,שלשלגרפמאחרלאככל-זאתכלומר,לי.שיבושםאזבזרנה,נפשי
שהזוכרתרקלא !כסויהרלאאפילולחשוב.שאפשרכפיזונה,לצודמה-ככךשל

שגםאלאאדם,כנימשארלהבדילןשירכלוכדיזוכרתכמרלהיראותצריכות
לכלומחייכתכרחובותשמתהלכתכמרניולאכלקרחותלהיראותצריכיםהלקוחות
לקרח.שלפניםהבעתליצרקשהלמעשהפני.עלהחולפותהנערות
לדעתיחרשנוככרואנחנוכרחובות,שררקררלצחוק,הפסקתירכותלאשכירתאחרי
זהשכי'מצדחדשות.כהכררירתולאטובהכשיכהשרציתיעדקטנהלא'דרךניכרת
להיות-מהאזורמישהוכחברתלשהותהתאוויתיואניתרככירתעללוותרמדכדך

שרשרתעלכרסטר tעככשיחההערבשאריתאתלהעכירכמקרםממש,עלשם
כמרכל-כך'עליוהחביביםה"פילרסרפיים"לכרשאיםלהיסחףארהסופרמרקטים

שהוא.כפיככירה,להצלחההפךכיצד
שכרסטרכאלההיוכרחובות,הצידכשעתנקטנוכהםהתפקידיםוחלוקתהתכססכרת

ארהתהלכהשעמדה,כערהאיזואפשרות,עיננוכשקלטהדבר.שרםואניהכלעשה
להיותמשתוקקתאניכי(כנראה)ואמרמצבלריחררחכרסטראליהניגשהתגרדה,

למדרכתמכרישחיוךמפשילההייתיואזלעבריהשכיםהסתכלושמידכירוןאתה,
הרחוב.

כרסטרלדעתלפועל.יצאולאניסיונותמספרכשר,חסרתעדייןחיתההעיסקהאך
שרצוהשוטריםכגללמפוחדותהזוכרתהיוואולימוטעה,רושםיצרכוששנינומשרם

שלהשניכקצהעררשחררתנערהעלמכטיכפלפתאוםרגלינו.כיןוהתגלגלו
הגרנ:ה.מלכדדייריס,לאכג'להמדהיםדמיוןשדמתההמדרכה,

מההמדרכה,עלכר·גלירקעתייותר,מעוניינתאהיהלאהשחורה,אתאקבללאאם
כהואניחטוף,מבטכיהשליכהדייריסאכג'להוללכדה.מידלפכותלכרסטרשגרם
ידיהם,כיןעוכרמשהרשראיתיכיורןסודר,הענייןכינראהיותר.ממרשךמבט

מידרגע,פהלהמתיןרקעלינורכיהגרנה,מפרעהלהכתןכיסיפרכרסטר,אליכששב
משרםמהכדיוקברורלא ...מהדברלהסדיררקצריכההיאכחזרה.תשובהיא

ואניהכל,רעםהמנ~רעהעםהחושךלהרימעברכחטףכעלמהדייריסשאנג'לה
 .מרגיזדי .הימיםמןכיוםשרבכהאפגושאםמסופקת
היאגםשקבלהחרסינה,עשרייהכאילוזעירהדרומיתכערהחיתהכתורהשכיח
והתנדפהמשטרה""משטרהמלמולתוךכחשכנשרכתממקומהזינקהומידמפרעה
הנערותכלעלהרףכליכספיםשבזבזמשרםוזעףסרנראהכרסטר .הנגדילכירון

 .האלוהמתנדפות
יותרחיתהשלאעינייםדהרייתכערהואמרההתקרבהיברחהשהיאאיךראיתי-

 .שש-עשרהמכת
 .הזההמוזרהיצררעלכאי-הככההצצנו

אותנו.שעזבהכסדר,לאשזהכאמתוברחה,הכסףאתחטפההיאכן,-
 .מרגיזדי-אמרנויככרן-
עפעף,להכירמכליוהביטהלחזהעדכערךליהגיעההקטנה.כמקרמה,כשארההיא

שעראדומתשומן,לנכונתמאד,טורדנירושםעשתההיאכפנינו.ישריותרארפחות
דרךלפילשפוטאםררלשארסקוטלנדכתלהיותחיתהחייכתעיניים,וורודת
וכעלימוזהב,צלבמדליוןלהוהיהלככהקרפ-כיילרןחולצתלכשההיא .דיבורה
קלעו.מניילוןעשוישחררוארנקגברהעקבעלאדומותפלסטיק

ג'ניכר.אידבייםמאי-

אמרנו.-כאמת?-

ברורכאופןלראותהיהשאפשרכזמןכמינימום,ככהאליה,חייכתיזאתככל
לאלג'כיכראךלשמיכה.מתחתמאשרלאדמהמתחתארתהלראותהעדיףשכרססו
כלכד.כילהסתכלהוסיפהוהיאעליה,חושבהואמההיהאיכפת

כדבקת.ישאלה ?חיפשתםמה-
 .הרחובלאורךנשרךכרססולה.הסברתיההיא,הנערהעםיחדלהיות-רצינו

למראהמידהוסיפה- ?לאמדועג'כיכר.שאלה ?אתילהיותמרככיםלאאתם-
שאי-אפשרזהעלמשכנערתהערותמספרהעירהאחרתארזרובצררההנדהמות,פכי

יששככרכמה .כהפגשנוכישכשמחמוטבומשרם-כךכאיש,הזהכרובעלכטוח

 ...לשמוח
שלה,הרופסהשמנתעררשעםלמרותרוחה,כאומץלכשרכהמשהרהיהזאתוככל

:: Suzanne Brogger 
גישהבכתיבתהמבטאתברוייגרחסנה

ישירה,--הבעתהדרךקיצונית.פמיניסטית

 .בהשקפותיהוחדשניתבאמצעיהמודרנית
 .הארוטיבנושאהרבהעוסקת

לכיכי.נראהלשפןיותרדמתההיאוהקרות,החדרתהקדמיותושיניההדהויותעיניה
היאכיוהודעתיחזרהלכרססושקראתיכךמאוחרת,חיתהוהשעהרחמיםנמלא

אנחנו.אלאהמחליטההיאלאכיחישבכרססואלינו.להצטרףמעוניינת
אמרתי.כל-כך,מעוניינתהיאאםאכלכסדר,טוב

כסף.קצתלהרוויחרוצההיאברור,-
 ?מהאזאר.קיי.,-
פילשלעררעםכערהשאפילוכזר,בצררהאליהדיברהוא- ?לוקחתאתכמה-

 .פרוטהממכרלקבלמתביישתחיתהשבוררת,ואנטנות
 .עפעףלהכירמכליהנערההכריזהסטרליכג,לירותחמש-

 .ממכהלהתפטרכדירקסטרליכגלירותחמשלילשלםמרנןהואכיהודיעכרסטר
ומוטבכספיםלהוציאהיאאמרררכהכהכיןהאמת,למעןטיפש,סתםהיהלדעתי
רושםעשתהבאמתהיאכטובתנו,רצתהרגםלכסףחיתהשזקוקהאחתעללפחות
כנראהשכהרגכפילירותשתישלמפרעהלההעניקכרססועצמי.אתשככעתיכחמר,
כסוהר.

 )!מי(פרללראר "!"אחרילארנק.השטרותאתודחסהאמרההיאגרריכי,ליקראו-

 .כעקבותיהואנחנוצדדירחובשללאורכולרוץוהתחילהפקדההיא
לדלת,ומכעדהשער,ולתוךלחצר,ומעבראחריה.ואנחנושער,לתוךרצההיא

חצר,ולתוךרחוב,ולאורךלדלת,ומכעדמדרגה,ומעלמרתף,ודרךמדרגות,וכמורד
מכעס.רתחוכרסטר

 .ריצהכדיתוךהתנשףהואמגוחך,זה-

הדרך.אתמכירההיאלרוץ,תמשיך-
נעליםעםיהזההאירם )?(הסקוטיהעכברושכעקבותלרוץיכולתנוכמיטבהתמדנו
לאאחד.רבדעשתהלאחייהכלכאילואשפה,ופחיזבלערמותביןכיד,אדומות

שלהחצרותמאחורישהתרוצצהחיוורתזוכהאראדוםעכברושזההיהאםליברור
לי _שידועמהכלוההודיות.הסיניותהמסעדותמחצרותהערלההסירחוןדרךהסוהר'

ארכמורסהצהבהבזאתעםויחדלכן,גושכמרנראתהשהיאכעקבותיה,שרצנוזה
היהולא .והגרףהפרצוףכלעלושמכתורודותזריותעםלכנרתעיכים .חרוךחלבכמר
חבלעםהגרףבאמצעהלכןהשומןאתכשמתחהשנוצרהחריץמלבדמרתןלה

 .ירוקמפלסטיקקפיצה
יכולנולאמדועארתהשאלתילמלון.מוניתלקחנושקט,כרחובשובכשכמצאנו

והחליפההאדוםכשערההניעהרקהיאתמימותילמראהאךמההתחלה,מוכיתלקחת
לעלותלהמותרשכרמלרןכסוגגריםאנוהאם-יותרככרןלנושאהשיחהנושאאת

לו.תשאירזהשאתאמרכרססואתנו.
שלם,בקבוקברססועבורההזמיןלכןרום,כאקדדיהיהג'כיברעלהאהובהמשקה

ושלרשתנומכרשה,הסמיקבוססוהחטיפים,סוגיכלעםפנימהשולחןהתגלגלומיד
רגועהחיתהוהאווירהעל-כל-פכים,אנילכ,קליהערב,אירועיבתרםשםישככו
מ"כיתלומרככרןארמהאגמים,מסקוטלנד,באההיאצדקתי,קרה.לאדברכאילו
כסוהר.לגדלווהתקשתהמאחרככה,על·השגיחה iשםהתגוררהאימהכערכה".קטן
מוצץעםבקבוקיםביטחון,סיכותעםחבילהלסקוטלנדלשלוחכהגהשברעמדיאך

בהוצאות.אמהעללהכבידלאכדילתינוקקבעדרךהדרושרכלוחיתולים,
הפכהכךבבקבוק,הרוםשפחתככלבסקוטלנד,שםמהילדונרדםכמעטבוססו
אותהרימהכיצד-גורלהמראתלבכותשלאיכלהולאיותרלמלאככרליתג'כיבר
ארתהוהשליךבההתעללואחר-כך,להריון,ארתהשהכניסומבוגר,אמידגבר

עלגםיגונה.עםלבדתישארלאשג'כיברכדיעיני,אתכמעטהציפודמעות .לכלבים
בעלתג'כיבראךלגמרי.שרכותמסיבותאם-כי-היטבהסבלכיכרברססושלפניו
היהשהזמיןהשולחןכיואמדהלווידויווידויביןשוקרעלטפחהלאווירה,היחס
ההתנגדותחסרוברססו,לב,טובבאמתהוארכידרמהדברראתהלאמעולםחלום,

 .וטפיחה.טפיחהכלעםלחיים,מעטהתעורר
משרםומזומנהמוכנהחיתהגוריניכלומר,השינה.לחדראותנולגרורהיהקללא

אך .הדףבליתנוחההחליפווהשמנמנותהקצרותורגליהיהזמןכללשםשפזלה
ארתה,לדפוקבכללמעונייןהיהלאברססוכיהסתברעניין,שללגרפוהגיעכשזה

ותחתוניםהסבתא,מימיומחוךהלבנה,הקרפ-כיילוןחולצתאתוכשפשטה
וגוריכיעיתוןלקרואברססוהתחילהמטה,למרגלותארנקהאתוהניחהצבעוניים,

 .צוואריעלתלרייהכותרה
העינייםלתוךולהביטבזררערתיהזאתהשמנתכלאתלספוגהייתישחייבתאניזר

אליכדבקהשהיאמכירוןיבפניהכראוילהתבונןהצלחתילארעם-זאת,הדהויות,
וחשפהשלההלבנונייםירכי-השמנתאתופישקהעבורהחייםשאלתזרחיתהכאילו
מאחרכחרדתיבתחילהבאדום-ורוד.פורחתחיכממלכתלוהט,ארגמניבגררןחריץ
האדום,הנוףמולאלמטה,כלפיראשיאתלכשדחקהאךמדממת,לסריסהדמהרזה

שםלשכתברסטדשלמצררנבזותזאתחיתהלדעתימתאורה.ולאכולי,הסתחררתי
 .בפילחרשהיהמבוקשהרכלבברסטד,כללהרהרהג'נ~ברלאאךעיתון.ולקרואככה

כשערותיסחבההיאאוויר'לשאוףכשכיסיתיפעםמדי .גבולהיהלאולתאורתה
חזקוריחבשמיוקראהבכבררתהתנשמההיאהשמנת,רגליביןראשיאתולחצה
לקרםיכולתילאבשמי,וקוראתגונחתשםכששכבהאבלכאב.כולוופיממנהעלה
היותיבעתמוגזמת.במידהרטובת-לבכדיבהבאמתשאניייתכןולהסתלק.כךסתם

ואיךאנושי,להיותקשהכמהלעצמיהרהרתיהמדמם,הארגמןבחגוריקבורה
תערוכתאתלראותחייבתאנירכיבכרצות,אתקשטבוטיקיםובאילומחר,אתלבש
לאל,תרדהאר,כעבר.בהלכקרהספקתישלאכלאק,רריליאםשלהציורשלהציוד

כשמתיואניקטועה,בכשימהפכיאתושחררהקלה,בקשתהתקפלההיאסוףסוף
העיתוןקריאתאתשסייםיבוססולעברהזההעולםמןשלאמבטושלחתיבהקלה

ירכיו.עלליפוללוהניחפכיםכלעלאר
שררהודממהברקד,לפכותארבעחיתההשעהכחתלתולה,לבגדיההשתחלהג'כיבר
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שלרשעודעלהתחננההיאאךכמפרעה),הריקיבלה(שכיםחייבשהיההסטרליכגים
ברוחב-לב.תמידנוהגברססוקבלה,אלהאתרגםשבסקוטלנד,התינוקבגלללירות
החוצהוהתגנבהלתיקהבקארדיבקבוקאתדחקהיבכךהבחנוכישידעהמכלי

 •לחת'.סוהר.וסמוקה.חרוררריתבלאט,
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 .בקופנהאגן-1944בנולדהאנדרסןויטה
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בהשלמתהחשיבותרבתעזרתועלפונדקלנחום
דנית.ולסיפורתלשירההמדור
עזרתםעליעריולאורירואילאמיליה ,איתןלמרים

 .הדניהמקורמןבתרגומים
עלהדניהתרבותולמשרדבישראלדנמרקלשגרירות
זכתהלוהלבביהאירוחועל ,המדורבהפקתתמיכתם
 .בדנמרקיי 77"עתרןמשלחת

וצניעותבקירן

הדניתהחייםבתרבות

הדנית,החייםבתרבותביותראותישהרשיםמה

הנקיוןהיה ;פלוסשדנימככייל ,טולמןתמרהמספרת
והצניעות.

משךשםהאנשיםנמצאיםהאקלים,מגבלותבגלל
אובבתיהםסגוריםכשהםממושכות,תקופות

האסטטיקהמאדלהםחשובהלכןבמשרדיהם.
האוכל.הגשתלדרךועדהרהיטיםמעיצובהפנימית,

אינו ,לאלהביחסםכטקסילנושנראהמהכלכאשר
 .מבחינתםוטבעיתנינוחהספונטאנית,התנהגותאלא
משופעתכנראה,אקלימית,השפעהאותהבשל

 .הלבןבצבעזואסטטיקה
זותרבותעםהמפגשהיהתמרה,מדגישהעבורי,

הצבעוניהעולםמתוךצמיחתיבגלל ,הלםמשום
 .הדרום-אמריקאי

 ,הלבניםבגוונים-ונלכדתימתיהורש ,על-כל-פנים
פריטכלזוכהבההטיפולבשלמותהמאופק,בטיפוח
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מןטולתמרהאצלתורגמה ,זוכוללניתהשקפה
המכילה-פלוסדניש-בחנותהממשיתלחוויית
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 .מהאקליםחוץ
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הודותעבודתו,ראשיתעםבסיסית,מפנסיהנהנהבארץחדשכי~עובד *

ותיק.עובדשללתשלומיו
מאפשרהארץבמרכזלצרכן""המשבירשלבחנותהקונהכשלקוח *

דומה.חנותשלמשרותיהלהבותובאילתנקרית-שמונהלתושב

במשבר.הנתוןבמושבלחברוערבמושבכשחבר *

אדם.-הואלעובדכשעובדר,יאהדדיתעזרה

60 1f העובדים-לחברתשנה
o e & העובדתהציונותלהגשמתהעולהבדרךשנה. 
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סיפור

דבששלטיפות
איבראייריו
ורטהייםאורית :מאנגלית

בתכופהכפתחוהכ:בדותהדלתות .ועצרבחריקהלתחנההתקרבאוטובוסה
אתהעיפוחזקותרוחותהגשם.ושטוףהחשוךהרחובאלקפצווהנוסעים 1ו1111ו
צידישמשכיגבוהים iזהדירותבבתיבמהירותכעלמווהאנשיםהמטריות ,
והרטוב.השומםהרחוב

להדליקובלימשערה,הטיפותאתמכערתשהיאתוךמאחוריההדלתאתסגרהעדינה
השקטההדירההתמלאהמידבמטבח.המדףשעלהרדיואלניגשההאור,את

מחכהכאילוחסרח.-תכועה,עדינהעמדהלרגע .קראוסשמוליקשלהקצביתבשירתו
חדר-האורחיםאללאיטההלכהאזורקהביתפינותכלאלתגיעהרועשתשהמנגינה
הרצאותסיכומייחה:הנהכבד,הבדתיקאתבשיטתיותפרקההיא .אורוהעלתה
שולחןעלתיקיםערמותוהעמידהלמדףספריםהחזירהשולחן-הכתיבה,במגירת
השבוע.בסוףלתרגוםשנועדו
"מדברהטלפון.צלצלהנפט,תנוראתלהדליקומכסהבגפרוריםמטפלתבעודה
בשעהאליך,~התקשרמותרהבוקר.דיברנוזוכרת,"אתהקול,אמרסלע,"דניאל
 "?לבואאפשר ?הערבעסוקהאת ?כזאת

לירושליםאופייניאירס,האדיר"מזג :המשיךהואלענות,עדינהשהספיקהלפכי
הבוקראמרתאיתי?להביאיכולשאנימשהוישלצאת.ליאיכפתלאאבלבפברואר,

היום."כלעסוקהשתהיי
לארחהאםלהדליקו.והזדרזהסליחהביקשהבחלחלה,תנור-הנפטעלחשבהעדינה

עכשיומעדיפההייתיברקע.הרדיוכשהמולתהרהרה,מחר,אוהיוםסלעמראת
חזרההיא .הערבנברשיהיהמילא,בטלויזיה.ולהסתכלוכעלי-ביתחלוקללבוש
החדשות.אתירהחמיץלאכדיתשע,לפכיקצתלבואבאדיבותאותווהזמינהלטלפון

למילומרמהיודעתאניעדינה.חשבהמזמן,לאשהתאלמןלאדםאומריםמה
הגשתבמועדלמשכבכופליםשקרוביהםלסטודנטיםאהובותיהם,על-ידישברטשו

כגמרכאן-אלמניםאבלרגזניות,במזכירותלכהרגאיךיודעתאפילואניהעבודות.
סרקסטית,תהיי?אלומוותחייםשלההכרחיהמעגל ?חולףהכלאולי .שליהכסיון
כולם !בטוחיםשיחהנושאיתמידהםוהכלכלההאווירמזג .לעצמההזכירה

לנגועשלאעדיףחודש.כלעוליםוהמחיריםבפברוארהאווירמזגעלמתלוננים
 .בממשלהתומךהואאוליעדינה,חשבה ,בפוליטיקה

יבשה,ועוגהתה:ישה tהעדינהשוקולד.קופסתעימווהביאבזמןבדיוקהגיעסלעמר
טעםאבלבעוגה,נגעלאהואשבועיים.לפכישרהשלהאחרוןמביקורהשארית
השולחן'עלהניחהשעדינהמהשוקולדברצון

הסוף'לקראתמאוד iחולזחיתהאשתירווקות.לחיילהסתגל "אמר' ,,קל'לא"זה
 ".שכהארבעיםכמעטנשואיםהיינוולילה.יוםבהטיפלתי
לאזאתועםכברךקצתנראההואבשוקולד.וכירסמהבאהדהבראשהכדהעדינה
אשהמוגנים,חייםלוחיוודאי ?שישיםגילאתעברהמוות.עםמפגישתומוטרד
כולםכן,או,אמר,זוראבכים,שלושה .שכיסוכמהשלושיםבמשךצרכיולכלשדאגה

יום,כלאליונז.טלפכיםהם .לבדשהואלודואגיםכל-כךוהםילדיםעםנשואיםכבר
קרובותלעיתים .אות tחקוהמדינה.בשירותעבד-פנסיונרהוא .פעמייםלפעמים
המאכליםאתספק'ללאבישלה'איתר'נסעהתמידאשתולחוץ-לארץ'כשלח

מזגההיא .אשמהרגנזזותעדינהחשהמידלמופת.ביתעקרתוחיתהעליוהאהובים
יבוליםעלהמחקרטקפרויילתיאורלהקשיבסלעמרמולוהתיישבהתהכוסעוד

לגמרילאחשבה,כ-זגה,גברהואעכשיו.עובדהואעליובאפריקה,האדמהוניצול
בן-לוויהלהיותעשויהואמשעמם.איכראבלמדי,יותראוליבשטף,מדברבכושר,

מעורבויותערדלאך, tבגיובעצמה,עצרההיאפעם.מדילמסעדהאולילסרטים,טוב
והחלהשוקולדפיסתערדכטלההיא .מרחקשמריסלע,מראלתתקרביאל .גבריםעם

 . iעבדזבוהמחקרבמכוןהביבליוגרפייםהמקורותעלמדברת

ירכלאםושאללה,כדמהבה,להחזיקמעטהאריךבחמימות,ידהאתלחץסלעמר
.לאחרזהלאזהלבדלאכולהכל'אחריביחד'ערבארוחתלאכולכרכלשרב.לראותה
דבר,שלבסיכומו .בהקלהרגליהאצבעותאתוהניעהנעליהאתעדינהחלצהשהלך,

לבבתשומתמעוניינתועדייןחמישיםלגילמתקרבתאתחייכה,היא .רעלאערבהיה
שייכיםהחלומותלעצמה'הזכירהמבוגרת,לאשהנחשבתאתשלכרבחברהגברית.

ארפחותמתנהליםשחייומיעםלשוחחמענייןכמהאבלהדאגות.ולחסרילצעירים
הצפריות,המלחמותאפילו .לוקרהתמידהצפוילהתנהל'אמוריםשהיוכפייותר
 .הביתהשביםוהחייםכקבריםהמתיםבסיומןאשר

היאבדירה.שהשתררהכבדבשקטלפתעעדינהחשהסלע,מרעלחושבתבעודה
קולוהכריז ,, ...מרו,ז t.וכמתוככןתתבצעמסיני"הנסיגה .הרדיואתלהדליקמיהרה
החדשות.קרייןשלהאחיד
חורבאיזהקטן,במרתףהתחבאוואביההיאאביה.עלעדינהחלמהההואבלילה
רקלפעמיםבמרחק,ז 1ירירשמעה'היאוריקבוןטחבשלריחעםלאדמהמתחתחשוך
ממחבואםמוציאיםהגרמניםשהחייליםוידעהשלושאושחיםולפעמיםבודדתיריח
ענההואיודעי"לא"אני ,, ?לכויקרהמה"אבא .הגירושבזמןשהסתתרוהיהודיםאת

הילדה-עדינהזדתחככהאותי,"להרוגלהסתתןאלאותי,תצילעלי,"תשמור .ביאוש
כיסהאביה ,,בקרוב.אותגרימצאוהםימכאןרחוקותלאהיריות"תקשיב,אביה'בפכי

 .העבריתבאוניברסיטהאסיהמזרחלימודיבחוגלהיסטוריהפרופסוראיבר'איירין
סיןשלספרותהועלסיןשלהאינטלקטואליתההיסטוריהעלרביםמחקריםפרסמה

העולם.מספרותלסיניתתרגומיםעלספרפרסמהכמו-כן ;המודרנית
בעברית.הראשוןפרסומההואכאןהמובאהסיפור

הבחינההיאהחושךאףעל .מידיכמרכהחיתההמרתף:.החורתקרתאבללהזדקף,
כעלםלאןתהתהועדינהכובעואתחבשלאהואמעילו.שלהאפורבצבעבבירור
לי"עזור .כבדיםצעדיםלמעלהכשמעולפתעהחיילים.מפכימנוסתםבזמןהכובע
דחפהעדינהכאלם.קולהאבלבבהלה,לצעוקרצתה,,היאהמלכודת,דלתאתלפתוח
ושובשוב .זזהלאהדלתלברוח.כדיהמלכודתדלתאתלהריםוכיסתהכוחהבכל

כפוףבה'והביטשםעמדפשוטאביהבערדהדלת,ככגדכתפהאתעדינההשליכה
אותה.ויהרגואותםימצאושהגרמניםהביכההיאמקומו.עלקפאכאילוקמעה,
בחוזקהמכהליבהלרגע,בחושךשכבההיאקרה_.זיעהשטופתהתעוררהעדינה
החלוםמןהתכערההיאהמסתור.דלתאתולפתוחלצעוקהמאמץמןסחוטהוכולה

מדועאבלבמעורפל,הרהרהמאוד,רבזמןלפכיקרהזהכללפחד,ממהאין .באיטיות
החוצה-זוחליםעדייןהמעוכיםוהזכרוכותשכהארבעיםעברו ?תמידחלומות-בלהה

געשהבחוץ .פניהאתלשטוףקמהעדינהמאוסות.תולעיםכמוהלילהבחשכת
שלקולותשומעתהיאירושליםשלהרוחותיללותשבתוךלההיהוכדמההסערה
 .המתים

ארקפהלכוסכפגשוהםרבות.פעמיםסלעומרעדינההתראוהבאיםשבועות.ב
עללשאולבערביםטילפןהואכהדרים.פרחיםזרילההביאוהואלארוחת-ערב

הסרטיםעלבהתלהבותדיברוהםהמסובכים.להסבריהבסבלנותוהאזיןעבודתה
לקונצרטחיכתהעדינהלקונצרט.אותהלקחהואאחתופעםהשבועבמשךשיראו

עםלשבתנהגבהבשררהישברהם .אי-כוחותהרגישהדברשלבסופואולםבציפיה,
אולםשלבכיתרמאזהקבועיםבמקומותיהםולשמאלם,לימיכםשכים.במשךאשתו

והחגיגיים'המבוגריםהזוגותישבוהקונצרטים,

ברליןזכרוכותאתעונדיםהםעדינה.חשבהרחביה,שלהמכובדלקהלמתאימהאינני
שחלפהתרבותשלנציגיההם .דהויהתחרהבגדעלפניניםחרוזות"מכענודווינה

אירופה.ממזרחלא-קרואיםאורחיםכמוכי,טיפוסיםמפכיבקנאותעליהומגיבים
 .ממכהוהתעלמוקפואותעינייםבעדינהכעצוהנשים
הםשבתות.שלוצלוליםקריםבבקריםארוכיםרגלייםטיוליםערכוסלעומרעדינה
הזקניםהזוגותאלוחייכווכערה,ככערידייםאוחזיםהמצלבה,עמקאתחצו

הציעהאחתפעםהחורפית.השמששלהזעומותבקרניההספסליםעלשהתחממו
מכך.יצאלאדבראולםהמלח,ליםולנסועהקורמפכילברוחעדינה

צורךעודהרגישהלאהיא .מאושריםוכמעטפעילותמלאישבועותאלההיולעדינה
צלצוליישמעמכןלאחרקצרזמןכיהחשוכה,לדירהכניסתהעםהרדיואתלהדליק
סביבהשנכרךהבדידותדוקכלשהו.במקוםפגישהיקבעוסלעודניאלוהיאהטלפון
לבשמואחריםאםתהתה'היאבהדרגהוכעלםהתפוררכאילוחיים,וחסרישןכצעיף
אמרהמעמד,יחזיקלאזהודאגות.חששותמוצפתכעצרה,פעםמדיאולם .לכך

כשאראינודברשוםטיפות-דבש,מעטעל-ידימרומהלהיותליאסורלעצמה.
חלומות-ישלישלו.לעולםשייכתאינניבקרוב.ייפסקוהאלההחיזורים .לתמיד
 .הלילהרוחותבתוךקולותשומעתואניבלהה
זהשהכירולאחרקצרזמןסלעמר?"שאלשלךהמשפחהאיפה ?לבדחיהאת"למה
נוףאותועלחייה,שלהזההצדעללדברלאהעדיפההיאהתחמקה.עדינהזה,את
שולה .עזבההיאוגםבתיאתגידלתיחזר'ולאעזבבעליאחד"יום .ארעיותשל

 ".בקלותומתחבריםבקלותצוחקיםשםבקליפורכיה,עכשיוכמצאת
כולםבשבתות.חבריםמבקרתאת"ודאיהתעקש,הואשלך,"החבריםהם"מי

מבקרים."

בתוךאחדכלנבלעהצהריםאחריבשבתותמבקרים.כולםאכן,גיחכה.עדינה
ואחריהוהאינסופית,הכבדההארוחהבאהראשית,כלשהי'במשפחהאומשפחתו
עכשיוהאחרים.שלהדיןשעתחלתי-כמנעת,והרכילותוהאגוזיםהגרעיניםקערות
הריצפהבדיסקרטיות.המגהקיםלמבוגריםמסביבהמשועממיםהילדיםחגיםכבר

אלפוסעיםהםזהאחרזהלטייל'ללכתמציעומישהוגרעיניםשלבקליפותמכוסה
אתהמכלותוכרחוב,המדרגותבחדרהאחרותהמשפחותאתומברכיםלדירהמחוץ

עדינה,חשבהסלע,דניאלשלשבתותיוגםבדיוק.אופןבאותושבת-אחרי-הצהריים

השתלטניתובכלתובככדיובבתו,בבכיו,מוקףלדמותויכולהכמעטהיאכאלה.הן
לברךפעםמדיומתעכבג'ורג'המלךרחובבמורדלאיטרפוסעעגלת-ילדים,הדוחפת

מכר:

 "?לאעודמה, ?החוליםמביתחזרהכברשוורץ"גב'
 "?לכיו-יורקנוסעהואמתי !יופי ?ראשילמהנדסמוכה יכנ;;:"

 "!טובמזלבן'עודנולדשלאורית"שמעתי

השנה."השלישיתהפעםכברזולמילואים,נקראשוב"דוד
אותןשידעהעדסביבההתערבלוהןטוב.כל-כךהאלההשיחותאתהכירהעדינה

נסעהששולהאחרימשפחהלתוךלהיבלעכיסתההיאגםכאשרבעל-פה,
לקליפורכיה'

עלחזרותמידהשבת"שיחותסלע,למראמרהבבית,"להישארמעדיפהאני"לא,
 ".שצריךכמוגרעיניםלפצחלמדתילאומעולםמדייותראכלתיתמידעצמן'
הכבישבמורדכסערהםשרה'חברתהאתלהכירסלעדניאלאתלקחהעדינה

הראויבקצהאשרלביתהשעלההשבילבצדהמכוניתאתוהחנוכרםלעיןהמתפתל
בהריםהשקדיותאולםוחסרי-חיים,עירומיםעמדוהשביללאורךהפריעציהמדורג.

 .בפופקורןענפיהןאתכיסהודאישמישהובבדיחות-הדעתאמרהועדינהפרחו
הכנסה.מדלתבשמחהלהםכופפהברוח,מתבדריםהשחוריםתלתליהשרה,
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כל-אניאותי,"תראיעדינה,שלהקפואותידיהאתשיפשפההיאלך,"קר"חביבתי.
לי."קרלאפעםואףשמנהכך

אשהיותר.גדולהששרהלעדינההיהנדמהשהתראופעםבכל ?שמנהשובשרה
והלכהרובהלקחההמוות.כנגדפניםשהעזהגיבורהלוחמת,עדינה,חשבהענקית,
שבעלהבאשהנלחמה;היאשרהשלהלחימהרוחאתהעריצהעדינה .פוליןליערות

אי-הסדראתתקפההיאעליה,לגבורניתןכאילובבדידותנלחמההיאעימה,ברח
מלאהכאשרכבכלי-נשק,שלטהובמכחוליםבצבעיםאפילו ;בביתהוהשתררשהלך

ובצבעים.בצורותשלההבדיריעותאת
תוךצלחותיהםאתוגדשהארוחההגישהשרה .ההפוךהאורחיםלחדרנכנסוהם

המנה.אתלסייםכדיהלילהכללהישאריאלצושהםהמחאותמןמוחלטתהתעלמות
התנורסביבישבווהםבכריותאותוריפדה .החשמליהתנורלידמקוםפינתהעדינה
למרגלותבראוישטולבניםענניםהלילה.תוךאלהמתפוגגהאפורהחורפיביוםוצפו
לאמא-גדולה,לאמא-אדמהשרהדומהכמהכבחלוםהרהרהועדינהשרהשלביתה
שנפלהתמותהבתעדינה,ושהיא,בשמים,להתגוררעלתהמופלאשבאורחאדמה
הזה.השמיימי-הארציבמשתהלשתתףהוזמנהמיוחדת,זכותלידה

חדשות."תמונותשתירואהאנישלך.הציורעללנוספרי"שרה,

כהיםצללים .רואהאתבחלונות,החםהאור .וכליןבלאבאשלביתודיניצ'קה."זה
מןעשןעולהושםהרחוב.בקצהנמצאהספרביתהביתה,שבילדערב,של

היאהשבורה,המצבהעםהשדהעלהמתפשטתבמרחק,האדומההארובות.הלהבה
ועליהובלתי-גמורהגדולהבדיריעתלעברהצביעהשרהלבעור."המתחילהאירופה
הלא-מתאימיםהצבעיםביןשררמתחואפורים.אדומיםחומים.סגולים,כתמים
כל-רבהעוצמהשרהשללציוריהשהעניקוהואהמופשטותהצורותלבין .כביכול

כך.

הציורלכןמעלמנורההדליקהשרה ".ומוותכסכנהואם.כאבהיער .היער"וזה
ישבהעדינהלתוכה.להיכנסהצופהאתמזמינהכאילולחיים,התעוררהוהתמונה
 .המפחידחלומותיהעולםשלהמוארכיםהצלליםאתבתמונהראתההיאמוקסמת

זרועותדמוייואבריםבגרוטסקיותמעוקליםענפיםבינותנסחפואדםבצורתעננים
מוגדרת,בלתיאימהעל-ידישבוייםכמעטבפנים,עמוקאבלהעצים.סביבנכרכו
אתהניקוהיערוחיותפריעמוסיהיותותיםשיחינחה,אדםדמותבעשב,רעוצבאים

שקטהיעראתציירזאן p Iאבל .בעברשראתהזאן pשלבתמונהנזכרהעדינה .גוריהן
אחר.דבר-מהקלטהשרהשלעינהואילוושליו
אי-מאחדתהיא .נגרריםלתפושמסתוריתדרךיש"לשרהסלע,למרפנתהעדינה

הטובהציוריהיהזהאבלרבותפעמיםהיעראתציירהכברהיא .הרמוניהעםהתאמה
כשלחמהבושהתנסתהכפיהיעראתמציירתשרהמבין,אתה .בטוחהאנימכולם,

 ".הפרטיזניםעם
העברביחד,ואניכשעדינהאלינו.לבתשים"אלנצצו,השחורותועיניהצחקהשרה
 "?נולדתאיפה .עליךנדברבואאז .תחיהלקם

 ?שלהלחקירותסלעדניאליגיבאיך .מביךבאופןישירהחיתהשרה .חייכהעדינה
ילדיו,עלההווה,עלשוחחוהםאותו,מכירהשהיאהשבועותשבמשךבדעתהעלה

עללהסיפרלפעמיםעבודתו.וכמובן,השתתףבהןהפגישותשביקר,החבריםנכדיו.
היהלאזהמהמשוםלמוצאו.שאלהלאעדינהשם.שפגשהאנשיםועלאפריקה
לפעמיםשהיווהזמניםהמלחמותלמרותצפוייםכההיומשפחתווחייחייוחשוב.
ולמדשמונה-עשרהבגילמגרמניהארצההגיעהשדניאללהנודעעכשיוקשים.

היהלאשרה,שללאכזבתהאבלשם.הרצהעדייןהגדולברברכאשרבאוניברסיטה
מי ,-48בשלחםכמובןהשתתף.בהןהמלחמותעלאוהקרביעברועללספרהרבהלו
 .-56בגםואחר-כך ?לא

 ?לטרדןעלהקרבבזמןהיהואיפהלדעת,שרהרצתההיה,הואגדודבאיזה
היישרפוליןמיערותבאההיאהעצמאות.למלחמת-בזמןבדיוקהנההגיעה"שרה
עדינה.הסבירהשצריך,"כמולירותהגבריםאתללמדכדינהריהלחופי

חשההמש~חהכלבגאוה.אמרהואהחמישית,הקטנה,נכדתועללהןסיפרסלעמר
עלוידעהבשרההציצהעדינה .אשתולפטירתסמוךשנולדהכיווןיותר,יקרהשהיא
יכלושרהולאהיאלארחוק.היהבתה,שולהכמושלה,מיכאל :חברתהחושבתמה

 .ילדיהןעללדבר
מרהביתה.לקחתאוכלמעטלךנארוז"בואילעדינה,אמרהאיתי,""בואיקמהשרה

היום."קרהמהלנוולספרלחדשותלהקשיביוכלסלע
הסמיקה,עדינההדלת.אתשסגרואחרימידלדעתתבעההיא "?בומאוהבת"את
מביא Iמטלפןהואטוב.חברהוא ?להתאהבמדימבוגרתלאאני .מבולבלת"אני

ומתיםנולדיםילדיםבועולםקבועות.תבניותעםעולםבאיזהחיהואאבל ...פרחים
שניםנשויהיההואאשתו,מותעלמצטערהואכמובן, .הלאהזורמיםוהחייםנקברים
עקבותיהאתמכסההואאבל,עליה,שמתאבלאליה,שמתגעגעבטוחהאנירבות.

מנהליםהם ."כן .הפסיקהעדינה "?בזההפסולמה .כךלהמשיךאמורהוא .בהדרגה
אני .וכמוניכמוךמשותקיםאינםהםזאת,לומראיךאיכשהו,שונה,באופןחייהםאת

 ".ההואלעולםקשורה
עדייןוהמסכנההקטנה"עדינהבחמלה.עדינהשלבזרועהונגעהבראשהנדהשרה

בדרךמאוהבתאתבו,מאוהבתמשאתשיותרלינדמה ?השניבצדלהיותמבקשת
הואתיפגעי.שלאהיזהריהדודים.בבניבדודות,הגדולות,במשפחותשלו,החיים
הבודדהעדינהאתשיגלהברגעיפסיקהואיפסיק.אחדוביוםוממתקיםפרחיםיביא

פירותבסלטצנצנתמילאהכועסת, Iשרהוהמוות."השריפותבמרחביעדייןהנודדת
והלחם.העוגותביןבסל,אותהודחסה
הצהוביםהרחובבפנסיהביטהועדינההביתהחזרהבדרכםלרדתהחלדקגשם

לשנים,הפךאחדאורהחושך,מתוךהבליחואורותיהםהרטוב.באספלטשהשתקפו
שלהפרידהבמילותהרהרהעדינההאפורה-שחורה.הרטיבותאלשובנסוגוושניהם
שרהליאמרה?פעםמה?אבלמשהולעשותצריכהאינני Iכןואם ?צדקההאםשרה.

הייתי ?אחרתדרךאיןנאנחה.עדינהוליאוש.לתקוהמעברלחיותללמודשעלינו
 :סלעלדניאלפנתההיא .שרהאתלשאולצריכה
אלי?"תתגעגעאיעלם,מחר"אם
"חוץבצחוק,הוסיףרב,"לזמןלאאולי"אבלשהיה,לאחרענהשכן,"מניח"אני
כך."סתםנעלמיםלאבני-אדםמזה,

חלונה.מולומסתחרריםמחולליםוהלחיםהגדוליםהשלגבפתיתיהביטהדינהע
אצבעהעללצנוחשלגלפתיתמניחהחשבה, ,השלגהואולבןטהוריפה,כמה

אתהסירה;היאשלגלפתיתיהיוומערתיכלדמעה,כמוצלולה.לטיפהמידולהפך
הם .מלמטהנשמעוהילדיםשלהצהלהקולות .באדניתהמתיםהצמחיםמןהשלג
חיכוהיטבמכורבליםאנשיםמעטזה.עלזהוזרקוהחופןמלואשלגכדוריאספו

בסופתיסערשהאוטובוסיםנראהשלאאף-על-פילרחוב,מעברהאוטובוסיםבתחנת
היוםנראיםאלהקודרניםשאנשיםלההיהונדמהבפניהםהסתכלהעדינה .השלג
בין ;הלבנהבכסותהביישניתחשבה,בשלג,יפהיפהירושליםכרגיל.שלאעליזים
לצאתצורךחשההיא .ועדינהרכהלעירוהרעשניתהנוקשההאבןעירהפכהלילה

השלג.אתולחושלראותהחוצה
איתייטיילהואאוליועוגהתפוזיםגבינה,לחמניות,אקנהאניהיוםנחגוגואנידניאל
מעדיףהואלא,מהתלהבותה.מופתענשמעהואאליו,כשטלפנהאולם .בשלג

דניאלכך .בחוץוקררטובמדייותרלכתבנית,נוספיםעמודיםולהכיןבביתלהישאר
לאלא, .הביתהאותהיסיעוהואהעירמןחזרהבדרכהאצלושתעבורכמובן, .סלע

לגעתלרצותילדותיזההאם ;השפורפרתאתהניחהעדינהבשלג.לנהוגלואיכפת
היא ...אחרמשלגזכרונותאחר,דבר-מהזהאוליאו .אולי ?השלגאתולהרגיש
עלנדברואנידניאלהיוםהזכרונות.אתארחיקהיוםבהחלטיות.זהמחשבהסילקה

אלבשמחהחייכהעדינהקוראים.שאנחנוהספריםשלנו,העבודותהמחר,העכשיו,
הפריעלאהשקט .הרדיואתהדליקהלאשהבוקרנזכרתשהיאתוךבמראהבבואתה

לה.
 .הרטוביםמגפיהאתבהסירוסלעדניאלאמרשטבע,"חתולכמונראית"את

 "!צורךללאבשלגבחוץמסתובבזהמי ;הסודראפילורטובים,שלך"הבגדים

שונהירושליםשל"שהשלגקניותיה,אתלומסרה"היאבטוחה,להיותצריכה"אני
הזהשהשלגלעצמיואומרתלטיילהולכתאנישלג,כשיורדשנהכלבפולין.מהשלג

שאכלנווככלשלגאכלנושלם.שבועבמשךמיםלנוהיולאפעם,יודע,אתה .טוב
אפילויכולנולאהכפייה.בצעדתיותר,מאוחר .צמאיםיותרהיינוכךשלג.יותר

שיצאמיבכלירושהגרמניםמפניגדולות,בערימותהדרךבצידישנערםלשלגלהגיע
בעירשההליכהשעההעבראתשהעלתהעלכועסתבעצמה,עצרההיאמהשורה."

לאהיא .תהכוסלהוהגישענהלאסלעדניאלאולםמהנה.כל-כךחיתההשלגעטורת
 .לההקשיבשהואבטוחהחיתה
בזמןיותרשקטהוא?האיןהיוםרקאחר.במקוםהיוםמשוטטותשמחשבותיונראה

לכךהאם .פתאוםנעלמההבוקרושמחתהחםהתהמןגמעההיא ?מהורהר Iהאחרון
רגישהאני ?וממתקיםפרחיםלהלהביאיפסיקהואאחדשיוםשאמרהשרההתכוונה

אתלזהותאדעודאיאני .עבודתועלחושבהואעצמה,אתלהרגיעכסתההיא .מדי
הסוף.סימני

בבקשה"הסתכליניירות,מספרלההושיטסלע?"דניאלבמחשבותשקועהכך"כל
האףאתתעקמיאלהר,הדעת.עלמתקבליםלאכאןהנתונים .האלהבסטטיסטיקות

 .בלבביותצחק lf Iומכועררטובברווזןכמונראיתאת Iכך
בעיניהוא"היופי .משקפיהאתוחיפשהבצייתנותהניירותאתנטלהעדינה

מאפירהאשה ?בימביטכשהוארואההואמה .בדקדקנותאמרה ",המתבונן

המרכיביםהקשרחסריהרסיסיםאתאותי,לראותיכולבכללהואהאם ?ומבוגרת
ואינניבשבילו,מימדיםחסרתאניאולי ?אפשריתאינהכזאתראיהאוליאואדם,
זהכיצדמאוד,אליונקשרתיהאחרוניםבשבועות .קדימההנעמההווהחלקאלא

 ?קודםהרגשתילאמדוע ?לבלשיםהפסיקמתי ?אותיראהלאאפילוהואאםייתכן
 ?בחלוםשבויההייתיהדרךכלשלאורךאו Iעכשיואלהדבריםמדמיינתאניהאם

בשלי,החזיקוידיךרגשות./כעורומקרית/פגישה :שקראהבשירנזכרהעדינה
 ..... .אמיתיהחלוםעיןוולחרף
 ".נמסכולווכמעטפסקהשלג"תראי 1לחלוןוניגשניירותיואתאסףסלעדניאל
פתיתיהעכור.השלגואלהרחובאללמטהוהביטהכתפועלראשהאתהניחהעדינה
הרחובאולםהירוקה,ובבוגנוויליההעירומיםהעציםבענפינאחזועדייןמעטיםשלג
 .כזיכרוןרקנשארהטהורלובנו Iומלוכלךזנוחנראה

בפולין,השלגכמואויבאיננו"הואבעצב,עדינהאמרהשונה,"ירושליםשל"השלג
 ".אחרלמשהוהופךהואמופיע,שהואברגעהישרדות.כוחחסרהואאבל
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הקטנותבגינות .שרהשללביתהשהובילהתלולהשבילבמעלהטיפסהדינהע
שלהקצרהאביבסוףזההיה .הפריעציפריחתחלפהכברהשבילעברימשני

שפעוענפיהםלעצים.מסביבורוד-לבןפסיפסשזרושנשרווהפרחיםיהודה,הרי
חשבה,אותם,לאסוףרוצההייתיהפריחה.למראהנעצבהעדינהאולםחיים,

באדנז.ה.העדיןיופייםאתלרמוסיוכללאשאישכדיולשמרם
ישבוהןהבית.שלורי iהאדבצידוהמרפסתאלעדינהאתהובילהויפה,שופעתשרה,
לגבעותמעברועלהשהתקבץבאובךוצפואחר-הצהרייםשלהחמימהבשמש
והןלמרעה,עדרואתהובילרועהבראוי,למטהלמרחק.שהתרעווהעגלגלותהירוקת

החמור.שלוהמוזרהלעגניצחוקוואתהעיזיםפעמוניאתלשמועיכלו
היוהםהמחנות.שרידישניהםימפוליןזוג"פגשתייעדינהאמרהרבות,"שנים"לפני

חזרותמידהםשוחחנו,עליונושאמכלאבלמאוד.אותםחיבבתיממני,מבוגרים
 .אחר-כךשהתרחש ה:.ז(לכלשלהםההתחלההיתה.זוהשואהועלהמלחמהעללדבר
והסתכלנושעותבמשךישבנוואנחנותמונות,ספריממדפים,ספריםהורידוהם

מתוךמרחפותשהוזמונותהיהשנדמהעדבוכנוולד,דאכאו,אושוויץ,בצילומים,
נקודתנכון.לאזה:ל 1לא,להם.לומררציתיגופי.בתוךלהןומתאכסנותהדפים

ושניםחודשיםאותםכלולאבחיים,עצמיאתמצאתיבוהרגעהיתהשליההתיחסות
מוות,רקהיושהחייםעדעצמו,עלהחוזרהזה,המוותמתים.כולםאתראיתיבהם
שלמןובתמיםבאמתהאמנתילהווה.שלכםהמוצאנקודתלהיותיכולאינוזהכל

 .מחדשלחיות:-תחלנו rנס,בדרךבמתנהלנוהוענקושהחייםתפסנובוהרגעאותו
שמההואיודעתשאניכליודעת.?אינניהשתנהזהמתילאחרונה.עדבזההאמנתי

כלמסביבי,המתרחשיםאוליעושיםשהאחריםהדבריםעושה,לאאועושהשאני
שלהרגעאתלאלזכור,המתעקשבתוכיחלקאותועםדיאולוגתמידמעורריםאלה
עדינהאמרה "?מדועשלפניו.האינסופייםהיסוריםשנותאתאלא .הסוף

שנסתיימהברגעהוזחילוהכלגיהנום,באותוהתחיללאדברשוםביאוש,"מדוע?
 "?זזזההרגעאתמאבדתאנימדועבחיים.נותרתיואניהמלחמה

רזהאת"אכלי,עדינה.שללצלחתהרפידותעוגהמגישהבדריכות,הקשיבהשרה
אניגםאשליה.לממשניסיתטעית,לאאולי .טעיתואתצדקו"הםאמרה.מדי,"
טוביותרהרבההבעיהעםמתמודדיםהזההזוגכמואנשים .לזמן-מהלפחותיניסיתי
למהאזהמוות,מצחנתלהיפטריכוליםאיננובהתחלה,מידאמרוהםוממני.ממך

לעצמםיצרולאהםם.יהמלאיובמזווינוהנאיםבבתינותמידאותנותלווההיאלנסות,
חשבנוואניאתכולם.כמושהםפניםלהעמידיכלובואשליות,שלמתוחכםעולם

שבגיטאות,כיוון'ז!גינו .טעינוכמהעדאזידענולא .איתריחדואנחנותוקןשהעולם
אניאבלמה,יודעת.איננימשהואיבדנוואניאתמסתור,ובמקומותביערותבמחנות,

עלבמזלגהקישהשרה "ישאנחנומהזהיפגומהסחורהמוצאות.שאיננויודעת
נחיה."פגומהסחורה"וכמוהדגשה,לאותהצלחתה
בדכדוךעדינהאמרהיותר,"אותורואהלאאנירב,זמןאליפןטיללאסלע"דניאל
ארוכה.שתיקהלאחר
האלהלאנשיםמזכירותאנחנו ?יודעתאינך"עדייןבעצב,שרהחיכהי"שלי"יקרה

עםלהתמודדמאודה vקנהשכחה. :עליולחשוברוצהלאמהםאחדשאףדבר-מה
לדחותכדישמותחוי~קיםהםותאריכים,עובדותעםספריםכותביםהםכזאת,שכחה

מפניבדיוקשבאההשכחהעלמדברתאני .מדברתאניזהעללאאבלהשכחה.את
 .למשלאני' .לשכחהוארעייםזעומיםתחליפיםלנויש .ותאריכיםעובדותשמתעדים

חסרותהאנושיותוהצורותריקיםהמקומותאבלוזמנים,מקומותשלתמונותמציירת
מולםלעמודריק,לל r1עםריקנות,עםלחיותלנושגרםמוותראינוואניאתזהות.
לאשליותאותנולהחזיריוכלולאאדוקהתפילהאוטקסושוםפנים,אלפנים

המוות."עלממציאיםשהאחרים
היאמרדני.דבר-מה ;בעמידתךהיההמרפסת.לקצהוהלכהממקומהקמהשרה

לעדינההיהנדמהחור 1מ:יזאפילוהמעקה.כנגדעצמהומתחהגבוהראשהאתהרימה
ענהוהחמורניחרנ:גרוןלעדרוהרועהצעקבראוי,לקרב.ומזומנהמוכנההיאכאילו

עםוהתמזגוהגבעהבמעלהבאיטיותנעווהעיזיםהכבשיםלעגנית.בנעירהלו
השוקעתהשמששלהזהובה-אדומז:-בשלהבתהביטהעדינההמתארכים.הצללים
חיהאניכאילו,ז.:רגישהאני"לפעמים,נפסקה,לאכללהשיחהכאילו ,בשקטואמרה

שאיןעדנשכחים-למחצה,מזמניםבשרידיםודחוסמלאכל-כךוצפוף,קטןאיעל
עלבודדהאניוריק.עמוקהאוקינוס-מסביבהכל .האיעלאחרלמישהומקוםעוד
האוקינוסאתסורקת 'אני ?הערבוביהבתוךילכאןאלייצטרףמיאבלשלי,האי

מפליגותאניותמספררואהשאניואף-על-פיימכאןאותישתיקחאביהומחפשת
אפשרבכללאםמסופקתואניהזה,הקטןלאימגיעהאחתלאאףהרחוק,באופק
מפה."שוםעלמופיעאינוהואהספינות.מןלראותו

הפסיק."אחדוביוםוממתקיםפרחיםהביאסלעשדניאלשרה,"אמרההסיבה,""וזו
עדינהמחתה "?זהבכלאעשהמה .הביתהלקחתאוכלשקיותלעדינהארזהשרה
 "?ממיכאלמשהו."שמעתתמידכמו

אותםואהבנוחייםלהם"נתנובצחוק,שרההחזירה "?משולהמשהושמעת"ואת
לעזוב.מוכרחיםהיושלךושולהשלימיכאלאבלעצמם.החייםאתמשאהבנויותר
 ,, .שלנוההישרדותמןלשרודשלהםהדרךזואולי

 .לבכותרצוןלהןשהיהשעהולצחוקלהתלוצץנהגוהןמדועותהתההסתכלהעדינה
לפניועודבזהירותהחשוכההדירהדלתאתסגרההיאהלילה.ירדהביתהבשובה

במעורפל,חשבההאתר,לגליחוזרתאילניתהרדיו.אתהדליקהאור,שהעלתה
לשולה,אכתוב .אילניתשלשיריהאתאהבהתמידשולהלמוסיקה.מקשיבה
יקרה"שולי :וכתבההשולחןלידהתיישבהעדינהתענה.לאהיאאםאפילוהחליטה,

כךכלאניבמכתב.לא'לפחותבךאנזוףלאלא, ?לאחרונהממךשמעתימתישלי,
והיאשלה)מהמרפסתהשקיעהאת(ראינושרהאתביקרתיהיום .אליךמתגעגעת

 " ...עליךשאלה
ידעההיאכישאלהא tואפילושרהלשקר.קלכמההצידה.הנייראתהסיטהעדינה

אילניתמנותק.הכללעצמה,עדינהאמרהמנותקים.קשריםכתבה.לאששולה
כוחותשלתזוזהמסרנמנתאמריקנים,מקורות"לפיהחדשות.ובאולשירהפסיקה
 .הקרייןשלהמדודקולו,,הודיע ...אומריםמשקיפים .לבנוןעםהגבוללידישראלים
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שלב"חתרנתה ;ד'אמיציסשלב"הלב"הקטן""הלבלר
אתאדרך",שדבב"ירםהבוער,הסנההיפוך-סיפורגליה"
עלבנרי"המאהב" .פדישלמאכספאבד""הומרעקבות

פוקד;האלוהים"הרשע"אתהזכרנוכבדיותר.מסועףמירקם .
כאילומביאאדםכאןלכיתר.זנוניםאשתלולקחתשליחועל

 .הקדמוןהנביאאצלכמרגואלתמטרהמתוךלכיתר,תזנרנים
שזרדשלשרם","תמולגיבורקומר,יצחקשלהמוקטןסיפורו

מיתולוגייםיסודותעלבצדק,שהצביעו,היוהדרמאן.בתרך
פוטראינוהמרסןבעלהבית,אדוןאדםאסיה.בשםהנקשרים

"גירושים .בשמרהנכרךהתנ"כי,הגדוש,הרקעמןאותנו

ונרמזתגלריהמסרעפת,קשריםמעדנתמציעמאוחדים"
נעלמת,התשתיתאיןהמיוחדת.ותשתיתופרקכלכאחת.
הכלבלמשלכמרהאחדים,בפרקיםגםבקיומהממשיכהאלא
בדמותולקיימועליו,נטריהעגנרני"בלק"שלשצלו

 .דייםמספרקשלגבולותיוחרצהוהואולשנותו'המיוחדת

משבצתכתיבהג.

שלהיציביםההינדסימניביןהמשותףאתלמצואבכדי
תמורות,לצייןהמיועדההתפתחותקררביןהיצירותמכלול
פשוטה,מכלילה,בנוסחהלהיעזרנצטרךוחידושים,שינויים
המתחלף.לתארורגםהיציבלהגדרתיפהשברחה
החזקההנטייההיאעתה,עדיהושע,ביצירותהקבוע,

נרפיהלאומית,האנושית,המציאותשלמימזיס,ארלחיקוי'
ובמרבןמרפתואמנימרפתיצירותשלחיקויומעשיהם,האדם
יהושעאתמחקההאמןיהושעעצמי, ·חיקויגםמסריים

סגולי,אמןשלכדדנואחת,רבעונהבעת .הרביםאתהמדריך
 .החיקוימגמתאתהסותריםיסודותמשבץהואייחודי,

 ;וחלום::זקיץובדייה,מציאותמשרבצת,נעשיתכתיבתו
שלעצמי,ודיבורמחרקהדיבור ;ואידאולוגיהפסיכולוגיה

מקודרת,שלמזהה,מפורשתהצבעה ;המשתמעפד gהמ
השיברציהסגנוןטעמם,אתמשנהמהם,מהפכתוהתרחקות

בחלקיהמשתמש 'בספרותנואדרבהכתיבהמסורתהמציין
בכתיבהמתחלףהראשון'מקומםאתלזהותשניתןפסוקים,
שלכאודהבמסלוליםמהליכהמתייראתשאיננהמשבצת,
דיןחברו,אתאחדמשלימיםולמעשהזה,אתזהסותרים
גםחלהיתול,אררצינות,הצורךלפיהיודעהמשובץהפסוק

ר"גידרשיםהזקן""מרתבעלשלהמשבצתכתיבתועל
 .מאוחדים"

לתארוהנוסחההיאיחדיר,בהימצאםואנטי-חיקויחיקוי
יהושע.כתיבתשלהסינכרוני

התעצמותשליצרמראהזמנים,סדרלפיההתבוננות
דדךלדרמאן,הסיפורלאדרבה,הקצרה,היצירהמןוהתנסות
-, nבתיםתחילה,שברנהלמימשוליהושעוהמחזה.הנובלה

לרבי-עובדורבים,דמיםמפלסיםבעליהדודים,קומתיים,
תוךבאהאינהזרהתרחבות .לגורדי-שחקיםומעפילקרמה
 .ניצולםאלארהאנטימימטי'המי~טיהצידיםשנידחיית

שלשיחלאופניהחיקוימימוהתרחבמאוחדים"ב"גידרשים
כמעטלהליכהחלדי,רריהרדהפרקנושלמפורשלצירןילד,

התפיסהמידה'באותה .העגנרני"בלק"בעקבותמזהה
עגנון'שלמזרודבגדולמדחקהשרנההעצמית,החילונית,
מדדךהשיבוץמעשהאתמדחיקותהסמלנירת,הנוסחאות

יותר'מורכבתבדרמאןנעשיתהאידאולוגיה'גם .קודמיו
פנים.שתיבעלת

כשםהיערות","מולשלהרחבתו"המאהב"איןזאתעם
קנהלפיבהגדלההזקן""מרתאינומאוחדים"ש"גידרשים

ומתגווןמתחלףאבלכנר,עלנשארהשיבוץמעשה .מידה
הארץבעירתחדשים.אופקיםנכבשים .המשבצותשלתוכנן

העלמהשלצמצוםומחייבותבמיקודןמופיעותוהגרלה,
האמידהגבולעלסמלנרתיותר,מפורשדיבורוהסוואה,
שללדימוילחזוראםהנבנים,הגדוליםהבתים .הישירה
דרוש .החררילרתמןבחזרתםשוניםוברנה,כמתכנןהסרפד
אחת,עקרוניתאדדיכאלית,תפיסהכילהנידכדימאמץ

כולם.הקמתאתהדריכה

הזז,שלב"יעיש"חלקיםראותםמקפקא,כביכולש"גנב"
 .השמימההדרמאןגיבורשלעלייתועלהןההדגשותשבהם

בעת ,חיתהצמח,שהציגבלבדראליסטילמימזיסהתביעה
זמנה,שעבדלתביעההראשונים,יהושעסיפורישהופיעו

שנדאהסוציאליסטילדיאליזםהצרכמרבלבד'כקוריוזוהיא
הפכולאהמחזרתהז'דאנרביזם.שלהמאייםכצילרהיה

 .התיאטדרןשלברזלצאןנכסיכלומדלרפרטוארים.
כבדנתפסשיהושעמשרםהמחודשת,הקבועה,להעלאתם

מאשדביותרידוששולחכמי;מחזאותו,כמחזאיולאכסרפד,
למחזה,המעובדתסיפוריתלציירהאחדדיןאחת.מלאכה
הדבוקהתהילהשלמכוחהנהניתהמחזאותזהבמקדה
שאינהלמחזאותהפרנהלסרפדאחדודיןמחזה,שאינובמקרר
המפורשתהאידאולוגיותבגללסבל"המאהב"עשייתו.עיקר

משרםסבלמאוחדים""גירושים .המידהעליתדבר
שלהנסתרתחכמתוליודעיבר,שהוצנעההאידאולוגיה

הציונותעללמעשהלהגןהבאזה,ורמאןבלבד.הטקסט,
 .ארשירתיהאתכמערערלהיראותהיהיכולתחייה,כתנועת

 .הערביתבשאלהלכתכמדחיקנתפסלושקדם"המאהב"
רגםיהושעגםמדועמביןשאינובהיתולהעידחזןיעקב
לערביםהגבראכוחאתמעניקיםשלי",ב"מיכאלעוזעמוס

הנחרצתהאידאולוגיהחיתהסמויה,ארגלריה,בצררהדווקא.
התלהבותבפנילמחסוםביטא,שהדרמאןהערבית,בשאלה
למדההביקורתכאשד ,פאדאדרקסאליבאופן ,זאת .משותפת

עלשתחלושרעיוניתהתגייסותהמספרמןלתבועאיןכי
מידהקנהכזרהתגייסותלעשרתשנימצדואיןכתיבתו,
 .להערכה

שלביצירתוולמאוחדלמוקדםנבדליחסשלזהצידעל
בפנייצירהכלשלהנבדלהגודלאתגםלהעמידישיהושע,
משרםשבכתר,ליהלוםהיהיתיר"שלהערב"מסע .עצמה
הארניבדסאלית,העולםדאייתעםלהזדהותהיהשקל

המיןשלצביעותובר,הגלומהוהמהפכניתהמעמיקה
וציורייםאוטופייםלחזונותביחס ,הימנוחלקיםאר ,האנושי

"מרת .פשעמכלהחפיםאתתרצח""לאדוגמתמוחלטים
 .לעגנוןהיתירהקירבתןבגללמסריימת,במידהנשלל ,הזקן"
המותרת.החיקויממידתברחיתהיתיר"שלהערב"מסע

שלהמשותפתכבירכתםזכה ," 1970קיץכ"תחילת
הגיעזרבנובלה .יחדגםרמיטאדיאליסטיםדיאליסטים

 .זאתלערמתלכדייה.ממשביןביותרהמעולהלאיזוןהמספר
זוויצירה " 612טילים"בסיסשלהמסדבבהירותנתפסלא

יותרהמוצלחבמאי"'"לילההיההמחזרתמבין .בצלנשארה
אימתהחוויתי,מטענומשרםאחרונים",טיפולים"מחברו

חיתהבמחזה, .הלאומיריקעהעלהטרטאליתההשמדה
 ,"אחרוניםב"טיפרליםהגלומההארניבדסאלירתדווקא
מדי,יותרמופשטתרפאסיבירת,אלימותשלכבעירתכעוסק
"גירושים .קאתאדזיסמעודדתהזדהותלידימכיאהראינה

הדגשהפרקנו.אתמדייותרכמחקהנתפסמאוחדים"

 .זהדרשםלסלקיכולהחיתהיותר,כדררהאידאלרגית
 .היצירהממכלוללהתרשמותביחסהדבריםפניהםשונים
כלמצטרפיםכאן .החיוביתההצטברותחרקחלעליה

ומציגיםמחודשיםאתגריםבפנירההתיצברירתהמאמצים

 .מנוחרתמיעלנחאינומייעודו,מדפהשאינוסרפד,שלדיוקן
לושהנחילובטרחות,כתיבהלצוררתמלחזורביודעיןונמנע

צוררתשלוהססגוניותכיתרון'מופיעהההעזה .מוניטין
בהתרשמותלטובתו.לבעליולוהשמורכעושרההבעה.
שלמעמדואתומחזקלמוקדם,המאוחדמצטרףהכוללות

והואקלאסי.סרפדשללרוממותושהגיעכמייהושע .ב.א
 .דדנובמעלהעודנו

(המשך)ובני-אדםחפציםןוו. 15

הואואיןהצופה,אתארהקוראאתלספקכדיחושבני,בר,יש
אראליגרדינוסף'פשרהדורשפתורלאחידתימשקעמותיר
האחדותמיצירותיובכמהכמר-עצמולסיפורמעבדסמלני
המחזהשלוהסמויותהמפורשותזיקותיוגםיהושע.של

לפשרמכוונותאינןשדאינו,כפיאחדים,ספרותייםלטקסטים
 • .כזה

הערות:

ונמסרהבכתב-יד,המחזה,שלמוקדםנוסחעל-פינכתבההמסה
 .השניההתמונהשלהסופיניסוחהלפנילדפוס

הערביה,העוזרתידיעלגםמאומתהמתה"מ"המברשתהפחד .ו
להםלהיותשעשוייהאחריםחפצים .אותהלקחתשמסרבת
המסעות.ותיקהמתקפלהכסאהםבבואתיתמשמעות
גם .המודרניתהחייםשבדרךהארעיותאתאוליהמייצגים

אותםמפרשתשהאםעזיםצבעיםבעליהםהתיקוגםהסוכך
 ,המוותשלמבשרולהיותאוליעשויהפעמוןכ"מודרניים".

אתהפעמוןשימששלנובמחזה .דוןג'וןשלהידועבשירוכמו
מקום-ל"שם"איחהאותולקחתרוצהוהאםמותו,טרםהאב

כאמור.מותה,

 .'ד 'במלכיםי"ז, 'אמלכיםראה . 2
 . 162 ·עמ , 1972רמת-גן ,"לקפקאעגנון"ביןברזל.הללראה . 3

עמ'תשכ"ז,וירושליםת"אשוקן,"סיפורים",קפקא.פרנץראה . 4
94 . 

 . 91 'עמשםראה . 5

הואקפקא,עלהעיוןיוםאתמארגןשעזראשבעתלבשים . 6
 ,, .בביוגראפיהלהתעסקחשובלינראה"פתאום :אומר

 Packed dirt, Churchgonig, Aבמקורוהסיפורשם . 7
dying cat, A traded car בקובץמופיעוהואPigeon " 

" Feathers , 1962הוצאת Alfred A' Knopf, New York ' 
נוצת"בספרוהופיעבמקצת.מקוצרהסיפורשלהעבריהתרגום
 . 1965מרחביהפועלים,ספריתכסלו,רותתרגוםיונה",

"הכלבצלאליצחקשלבספרו ,כולם"ועםלבד"להיותראה . 8
המאוחד,הקבוץ ,"כיוםבישראלסופריםעם-בספרכתוב

תשכ"ט.

הדרךבמעלהרוממותד.
להרחיבנכונותומידתלפילסרפדגמלהלא .ככללהביקורת

והנובלותהקצריםהסיפורים .הבודדתהיצירהשלמצעהאת
המחזרתשניוהשתאות.בהערצהנתקבלו ,יותרהארוכות

בהסתייגות.נתקלואחרונים",ר"טיפרליםבמאי""לילה
שולליםרביןהדוב,שהםמחייביםביןויברחעודדוהדרמאנים

"המאהב"שלההתקבלותהכלסךאולם .המיעוטשהם
זכהשבההנלהבתהפניםמקבלתשרנהמאוחדים"ר"גידרשים

וילד".ימים"שלרשהאריתיר",שלהערב"מסעכמרסיפור
קפקאשעגנון.המיטאדיאליסטי,הסמלני,הקרכידרמה
ולנוכלות,לסיפוריםסייעולהערצה.דדךלוסללורקאמי
היוצא .כאחתומפוארתחדשניתכתיבהשלכהמשכהשנראו

הכלל.עלמעידהכלל,מן

פסללשלילה,עילהכעיניוחיתהת 1שהאליגרדיצמח,שלמה
יוצקיםאיןכיהביןלאשמחברהמשרםהיום""תרדמתאת

משרםעגנוןשל"בלק"אתגםפסלצמחגשם.ביוםבטון

ביבליוגראפיתהערהה.
דאה ,כמכלולהיהושע .כ.איצירתשליותרמפורטתלבחינה

 :הספדיםאת
 .תשמ"דתל-אביב,יחד.ההתפכחות, ,אודןיוסף
גבעתייםמסדה,מיטאדיאליסטית,עבריתסיפורתברזל,הלל

 .תשל"דרמת-גן,
 .תשמ"אתל-אביב,יחדיר.בייחודם.מספרים-

 .המאוחדהקיבוץשלמחרת,והיוםחזעהחידבתגוץ'נודית
 .תשמ"דתל-אביב,

ספריתמרנרגדאפיה, ,יהושעא.ב.סדן-לרבנשטיין,נילי

תשמ"א.תל-אביב,פועלים,
רמת-בד-אילן, ,הישראליתהספרותחיפושקרדצררייל,בדרך

תשמ"ב.גן,

תל-פועלים,ספריתהעברית,בסיפורתחדשגלשקד,גרשון
 .תשל"אאביב,

 'מסכםהיבטכעלימאמריםלצייןיכולאינני'המצעמקוצר
 .מצומצמתהיאיהושע .כ.לאשלהםשההתייחסותוספרים

 :וכיחודהנ"לבספריםמצרירתמפורטותביבלירגדאפירת
פועלים.ספרית ,ביבלירגדאפיהיהושע,ב..א ,ירושלמייוסף

 .תש"םתל-אביב,
יהושע",לא.ב. 'מאוחדים'גירושיםעל"ביבלירגדאפיה-

 8 . 1983תשמ"ד.סתיו. ,-20 19 ,עלי-שיח
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לתיאטרוןבדרך
בת-דורישולמית

עלבאוניברסיטה,בימויאותנולימרחחיא
בכנסייח~~קז;קלבתחוםוהשגיחחלוציותה
לחלקחימיםברבותשחפנוברליחהמחולות

שמענויהקולקטיביחתיאטרוני ·חזיכרוךמן
 .מסיפוריםרקלצערנו

פברוארחורשבתחילתמאיתנוחלכחחיא ,
חשנח.
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 1968דליהמחולות,כנס

לאמנות.קשרכלליהיהלא:והתווד,·תרוצהניא
טיפוסיתשומרתהייתי .לתיאטרוןלאבודאי
 .כשרוכותבכללמחוסרתשאניוחשבתיבקן,

אדם :חייםסיסמתליהיתה jמאדאישיוידויזהבאמת,
עצמו'אתלמסורחייבמיוחדיםדבריםבשוםמחונןשאינו
ליהיתהאפילו .בומאמיןשהואלמפעלשהוא,כמות

שצריכיםהאנשים,מאותםשאני- 16או 15בגילאימרה,
הכוחותמתחוםאינניההיסטוריה,שאנישלהייזבליילהיות

היאהיום-יומית,הזאת,המציאותכןועלהיוצרים,
לתיאטרון.הלכתילאכמעטוכך .תוכן-חיילהיותשצריכה
 .ספריםלקרואמאדאהבתיספרים,מאדהרבהקראתי

 !חייהפתעתהייתהזו ?באמנותלעסוקהגעתיפתאוםאיד
מהמדריכיםומישהונשף-פורים,פעםהיהבקן-וארשה

אבלבדעתי'עלהלאכלל.שיראיזהאדקלםשאניאלינטפל
 .ודיקלמתיהבמהעלעליתיאזמנוח,לינתןלאהוא

משהו , 15בתהייתישיר.איזהזוכרתלאכברבפולנית,
אני .באוניברסיטהסטודנטיתכברהייתי 16(בגיל .כזה

שכלהשיטה,לפי'שעבדאזמתקדם,מאדבמוסדהתחנכתי
עלייקפצתיייואני .שלוהפנימיהקצבלפימתקדםילד

בחנולתיכון'לעבורבשלהיהוכשילדהפורמליות.הכיתות
עשיתיוכך .להיכנסיכולהואכיתהלאיזולהלחיטכדיאותו
לבית-הביאולאפשוטההורים- 16בגילהבגרותאת

ראופתאוםהבגרותאחרי ...שליהלידהתעודתאתהספר

התמונה,אתהיוםכמוזוכרתאני .הלידהתעודתלהםשאין
בלתיזה :ואמרמורהיצאאזהתעודה,אתמביאהשאמא
ואני ;בהשכלהחוריםלהישודאייכולה'לאהיאאפשרי'
הגעתיוכך ,,,לעשותמהאיוהבחינות,אחריכבראזעמדתי

 .) 16בגיללאוניברסיטה
גםופהבאוניברסיטה.שנתייםאחרי , 18בגיללקיבוץבאתי

בקיבוץ,אמנותיתפעולהאיזועשו:אחדיוםאלינטפלוכן
באמתשהיהוארשהמקןחברוהיהפרימיטיבית,מאד

שאני-מנוח י?:'נתןולאאלינטפלוהואעליון,בחסדשחקן
התחילהקיבוץופתאוםשיחקתי'ובאמת !לשחקמוכרחה
גםאלאלשחקרקלאצריכההייתיכברופתאוםלהתלהב,

 ...הבמאית!להיות
ראשוניעםיחד ) 1923 (בנהללאזעבדוהעמקמשמראנשי

הכבישיםאתעשינובעפולה,היינוזהואחרי .המושבניקים
מהביימתיכברואניקבוצה,איזוונוסדה .הראשונים

צריךהיהאחדויום .ליהלךוזהשיחקתי'וכברשכתבו'
גדולפועליםבמחנההיינו .במאילאחדמפעללעשות

לאחדגדולמשהולעשותמוכרחהשאניאליופנובעפולה,
סוללתהייתיזה(לפיכטייחת,אזעבדתיאני .במאי

הטיח,ובזמןאותי,תפשרעיוןשאיזהזוכרתאני .וברזלנית)

וכשירדתיבמוח,ליעבדשלם,יום-עבודהבמשך
וכתבתיישבתילהתרחץ,הספקתילאעודמהפיגומים,

סיפרתילא-האמתאתלךלהגיד .שעות 3במשךמחזה
 :אמרתישאל,מישהואם jשעותשלושהיושאלהאחדלאף

זהמה !המוניםהשתתפו .התביישתי .ימיםשלושה
השפעהאיזוליהיתה !איש 40יקיבוץחצי ?המונים

מהגלמחזהושםפהראיתימפולניה,אקספרסיוניסטית
אתושיחקתיביימתי .אקספרסיוניסטי ,חדשהיהשאז

עםאוטובכבישבמקרהעברואז .הכל .הראשיהתפקיד
איזהדועו ,מאמריקהציפליןשלידידמאד,ידועסופר

שהמוןראוהם .פונק)ואלדוהסופרהיה(זה .חשובעיתונאי

זהמהלראותנכנסוגדול,צריףידעלמתאספיםאנשים
 ...ההיאעפולה-בעפולהללוןונשארוההצגה.אתוראו

כלעלהאמנותיתהיצירהאמונתילפי "
חברהלחייההכרחיהויטאמיןהנהסוגיה

 " ...תקינים
 ) 1980משהייעהתרבות.עלבשיחות(מיתה

אמרו !נדהמיםכךכלהיו .זהאתעשהמילראותבשבילרק
שהםכנראה ...כזהדברראוולאבאירופה,בכלעכשיושהיו

זה .אקספרסיוניזםעםאזעדנפגשולא-אמריקאים-
שלנו,לחצרבאוהםכךאחרובשבילםמחדשכךכלהיה
-היוםכמוזוכרתאני .זהאתשעשהמיעםלדברורצו
-הקיבוץכלעמדומאחוריהםמולם,עמדתיאני ,ליקראו

מהידעתילא ,מבויישתעמדתיאני .צחקווכלס ...לראות
המתרגם,ועםהאלההאמריקאיםעם ,עצמיעםלעשות

 !ללמודמוכרחהשאני-אמרווהם

בכלשאיפה-שהואכנראהאבלזה,עםלעשותמהידעתילא
ובינתיים ,ביועבדביעבדככהשנהובמשךהזרע,נזרעזאת

חופשביקשתיאניואז .בקיבוץנשפיםהרבהעודעשיתי

בלי ,ככה- ?חופשאומרתזאתמה .לשנהחופשליונתנו
שלחהאמי .לשנהלךתצאידבר,ושוםכסףבליעזרה,שום

לאירופה,הגעתי .הסיפוןעל-כמובןכרטיס-ארנייה,לי
בתרגומיםעבדתי :עבודהקיבלתי :קשריםליהיוושם

 ...יותראופחותגרמניתידעתי .לפולניתמגרמנית
 .לגששהתחלתי jללמודמהוללמודאיפהבדיוקידעתילא

שלהמרכזאזהיתהגרמניה .לגרמניהתיכףנסעתי
הצעדבאמנות.המחדשותהתנועותכלשלהתיאטרון'

היהזה .פיסקאטורשלבתיאטרונוהיהשליהראשון
החבורהוכלויילברכט,כמואנשיםאזהתרכזושבוהמקום
עםלשיחהעצמיאתהזמנתי .צעיריםמאדעודכולםהזאת,

וכךשלי,הרעיונותעלהקיבוץ,עללווסיפרתיפיסקאטור,
שנקראמהבתוראותיקיבלבאמתוהוא-והלאההלאה

תיאטרוןשנקראמהשללאוירהנכנסתישם .ייחניכהיי
שלהראשונההלהקהעלכךאחרשהשפיעמהוזהפוליטי.

 :מאדליהתאימהכמובןהאוירהשהקמתי.הקבהייא,
גםואני ,שמלאכיםמאדהיינואנחנואז ... !שמלאכית

קומוניסטים .אורחתבתורקומוניסטיבתאשםהשתתפתי

הגעתיאני !עצוםכוחהיהזהוהיטלרלפני 'אזשלגרמניים
והמוןלינתןוזה ' 19 30משנת Iהמאבקלתקופתבדיוקלשם
זהבתיאטרוןייחניכהייש ,לדעתנוכחתיזהעםיחדאבל

יסודלאזהלימו,דלאזההחזרות.אתולראותלשבתבעצם
עםתפקי,דליהציעכברהואשניבמחזה .לעבודהלמקצוע,

 !ללמודמוכרחהשאניהרגשתיאניאבל .מיליםמאדמעט

 .מקצועיותשנקראמהלהרגישהתחלתי
אצלבאסן,במינו,מיוחדלבית-ספרוהלכתיאותועזבתי
דבראיזשהוליצור-ייהייאיזוןלמען-רצהקרופ .קרופ
נתןוהוא .עצמואתלייטהריי-תרבותיאמנותי,חדש,

אמנותייםמקצועותמינימכלליוצרים-מחדשיםאפשרות
אחדבנין :במינומיוחדבית-ספרוליצוריחדלהתאסף

מחול-השניהובקומהתיאטרון,למדולמטהעצום,
-וברביעית ,מוסיקה-השלישיתבקומהאמנותי,
כלהפלאסטיות.האמנויותכלהיוממולבבניו .אופרה
 1היסודיהמקצועהיסו,דאתלולבחורמחויבהיהתלמיד

ביותרהטובבית-ספראזהיהזהאמנותיבמחול-אבל
יכולתי-דיפלומהלייש .לאבאןרודלוףשל .באירופה
 .אמנותילמחולסיבייפהלפתוח

כברהייתיהרישאנימפנימחול,עםמשהוכנראהליהיה
קשים,הכי'מקצועותעבודהואיזועבודה,שנותשבעאחרי

שללמגמההלכתי .זהעלהשתלטתיזאתולמרותגברייםי
ואפילונקייממש,למחולאותילקחואבל ,כוריאוגרפיה

רקדתיאני .רוןאטבתילרקודאותיכשלקחו 'לזההגעתי
-שנה-וחציבמשךזהוכל !סולותפקידואפילוובתיאטרון

טיח,אחריוזהרקדנית-אקרובטית,הייתי .טריינינגשל

ריקודהיהזהאבלכב,דמבנהלייש !שליהעבודותכלאחרי
 .באלטלאלאדמה,צמודמודרני,

במשךאניאבלשנתיים'היהשםהלימודזמןכללבדרך
(מפניפיתוח-קולעםהמשחק,אתגמרתישנה-וחצי

 .לדעת)צריכהאניזהשאתשהחלטתי
לקחוכךואחר ,בפולניהבשליחותהייתיזהלפנישנים-4וכ

בחורף,היהזה .לנאוםצריכההייתיושםלרומניה,אותי

 ,שוניםבאולמותביום,פעמיםשלושלנאוםצריכהוהייתי
ברכבת-בלילהלנסועזהואחריושם,ופהובפומביבתנועה
הואהמלווה,היה;בן·אהרוןפעםשוב-ולמחרתבהמות

בעברית!הכלבעברית, .ברומניהראש-ההנהגהאזהיה

הרופאים .קולבלילארץוחזרתי-צרודהרקלאונהייתי
דיברתי,הצרידותעםגםאניכי .הקולאתשאיבדתיאמרו
מיקרופוניםהיוולאגדולים,באולמותלנאוםצריכההייתי

התחלתישנצרדתימאזאבלהרבה,שיחקתיאניקודם .אז

 ) ...לשחקיכולתילאכילביים,
מררה,עלהזהבביייסיינפלתיייכירגיל,בלתימזלליהיה

הראשונה,במלהייעקציןשהיהלמשחק,המחלקהמנהל
היהוהוא .שחקן .גזיםבהתקפתהקולאתאיבדובעצמו

 41 4"חדשותבשיטותניסיונותעשושעליהםהראשוניםאחד
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תיאטררו

בתיאטרון''טרטיף''
1664·198S 

אווירןדן

 . 1968מוסקבה, ,"ה ?i ?~אט" ,ליוכמ;כיורישלכ"טדטיף" .רטדטיףפאדיסשלהארכיבישוףשלה.המדירנט

כמוסקבהה" ?i ?~אט"כתיאטררןהוצג 1968שנתב
הבמאי,שהיהליף:;גימ;כלףרי .יוצא-דופן"טרטיף"
וכמיוחד-20השנותשלהרוסימהתיאטררןהושפע

שהשתמששלוה"תיאטרלי"הסגנוןומןממ~ךה;לד
והסרטהמירזקלהקרקס,מהפנטומימה,שאולותכטכניקות

תיארהה"מסגרת"כאשרהצגה,כתרךהצגהזרחיתה .האילם
 .המחזהלהעלאתההיתרלקבלתעדמרליירשלמאבקיואת
-מריונטותהוצבותאים,כתוךצדדיה,משניהכמה,על

שלהארכיבישוףשלוהשכיח ,-14הלראיהמלך,שלאחת
 :תפקידיםכשניששיחקהשחקןכאשרהחלהההצגהפאריס.
האוסרהמלךשלצווקראעמדורגון'ראהמחזאי'-מדלייו
שלושתעלכחזרההמשיךאחר-כך ."טרטיף"אתלהוציא

שקראקציןהופיע ,החזרהסיוםעםהראשונות.המערכות

 .המחזההעלאתאתהואגםהאוסרמלכותיצושלחדשנוסח
אתקראשמולייר-אורגוןאחרירקנתאפשרההצגההמשך
אזמבטלתהמלךמריונטת .למלךשלוהשנייההעצומהנוסח
 ,זאת ."כ"טרטיףסוף-סוףמתחיליםזהאחריורקהאיסףךאת

"מוךצ;ת"כחזרההצופיםצפרכהןהמערכותשלרשכאשר
כקצבהאחרונותהמערכותשתימוצגותואחריהןכמהירות

 .רגיל

 .מיוחד:;גימריכסגנוןרקלאמצטייןלירכימרכשלטרטיף""
 :זהמחזהשלהחשובהמאפייןאתאותנומלמדגםהוא

גרפיםנגדכפרובוקציהלידתופולמוסי.מחזההוא ""טרטיף
פולמוס .וכצביעותכהתחסדותעניינוועיקרדתיים-קנאיים

- 1664השניםכיןהמחזהשלרגירסארתירגלגוליואתליורה
 ,:;כנפרלירןפוליטייםמנהיגיםהיו-19הכמאהאפילו , 1669

לערמת-זאת-20הכמאה .ה"שלילירת"מהשפעותיושחששו
לגרורעל-מנתכפרובוקציהכמחזהשהשתמשוקרה

 .לפולמוס

כשנתהמלכותכחצרהוצגה"טרטיף"שלראשונהגיוסה
·כאלץהחצראנשיושלדתייםחוגיםשללחצםכשל . 1664
הואכיהיה,הנימוק .המחזההצגתאתלאסור-14הלראי

תוצאותלהולידעשויוהואהדתלעניינימוחלטכאופן"מזיק
דהארדף~ן .פאריסשלהארכיבישוף ,, .כיותרמסוכנות

קומדיה"זר :זהיםהיווטעמיוהמחזהעלחרםהטיל ,רפיכס.~
 .שכיםשלרשאחרי ,, .לדתלהזיקשמסוגלתכיותרמסוככת

טרטיףהשם .המחזהשלשוכהגיוסהלהציג ,מדלייוכיסה
 .הנוכל"אר"פכלרף,המחזהשםהיהרכךכפכלרףהוחלף
גיוסהשלהצגתההמשךעלגםאיסורהוטלהבכורהלמחרת

 ."טרטיף"להצגתההיתראתמדלייךביקש ,עצומותכשתי .זו
לכו,המוכרתכגירסתר . 1669כשכתרקלוניתכההרשותאולם
 . 1669כפברואר-5כלראשונההמחזההוצג

לא-1667ר 1664שלאלה .למחזהכןאםישגירסארתשלרש

מבראעםהאחרונההגירסההודפסהכהכמהדורה .כשתמרו

צירףשכיחלמהדורהשכרעות.כמהתוךנמכרהנז.רלייר,של
לציוןראףיהזרעובדה .המלךאלשכתבהעצומותאתמדלייך
שמדלייולכךנוספתעדרתמשמשתשהיאמשרםמיוחד,
עצמו,למחזהרק,לא ,גדולהחשיבותיחסרקוראיווקהל
הצגותיו.אתשליורהלפולמוסגם, .אלא

כמבואכדת.הצביעותשעניינוסאטירימחזההואיף" tטרכ"

מקל·לשמשלורבכוח"התאטרון'כימדלייך'כתב 'הנזכר
שלמזריותרגדולהערצמהלסאטירהישלדעתו, ,,חובלים.

לחיותיותרנכוניםאדםש"כנימשרם ,זאתמוסר.תהטפ
 ,, .מגונחיםלחיותנכוניםמשחםערים'

הצביעותמסכותכהסרתרקעוסקאינוהמחזה ,כסאטירה

א;ךג;ןשלכדמותוכעיקר,אולי,אלא,טדטיף.שלוימפנ
רטפשרתושאנוכיותוהבורגניהמאמיןשלכקריקטורה

מראה""חנסיוןהמציאות.שלננוכהראייהממנומונעים
והפיתויכיותרהגסההרמאות"שאפילוא;1י_זך;ךא.ריקכתב

ולחושיםלהרגליםמחניפיםכשהםמצליחים,.כיותרהטפשי
 ,,הכמוס.לחפצםסיפוקונותניםוהמרומיםהמפותיםשל

כזולתו"להתעמרכמרסצררךיש .ארארכךסכורלאור·גרן'
 :כיותרלוהקרוביםכמיוחדסובליםזומעריצותו ,, .ותו.ולעב
אתשנא"מדלייוכיהיהסכורק;ט~אן .רכת;כנוו' Jאשר

גרןאורשלטפשותו"גדולת" .טרטיףאתמששנאיותראורג.רן
 .משלהמשמשותהדמויותשתי .אוכףאבאשללזרדומ;-ז

 ,, .לכרר·גכות
בו:ש .סאטירהרקאינולנרהמוכרתבגיוסההמחזה'אדלג~

שמקורםןכקר;ס.ק.החוקרטען(כךהפארסהמןאלמנטים
רגל .Pמדםאתפוגשיםאנובפתיחהמייד . ) 1664בגירסתיאול

ללא-הפדנטמדברבהןמהפארסרתאפיזודותהמזכירה
שלהמפורסמתהסצינה .פהלפצותמהאחריםומונעהפסקה
מהפארסהכסציכותמקורבלשולחןמתחתהמסתתראררג:ון

שלנוכמחזהאשתו.אתמפתיםכאשרנוכחהקרבןהבעלכהן
הפארסהשלמסימניהוכמהכמהל~ס;ןגףסטכלפייש

 ,, .החסידרס~ג.רלהצבועריל ?i ס~" :להיותיכולהשכותרתה
אחדטרטיף"."כיותרהפופולריהמחזההיה-17ה"כמאה

מעברמצליח"טרטיף"כייודע"אני :כתבלוהמרננגדים
מיספרים,,כמה.כרלצפותמיהרופאריסתושביכל .למצופה

המחזההוצג-1900 1680השכיםבין .זוהצלחהעליםמעי
התיאטררןשלהמחזותמכלל .פעם-2000מיותרבצרפת
כ-הוצגהוא .ביותרהגדולהלהצלחה"טרטיף"זכההקלאסי

היוז" pפרככ"ק;ן;ודישנה.מאותשלרשמשךפעם 3000
אחרמחזהמכליותר;-1962ל 1680השניםביןהצגות 2688

חיתההאחרוניםהעשררכיםכשלרשתגם .זרלהקהשהציגה
עלרגםהצרפתית,הכמהעלכמיוחדגדולה'הצלחהלמדוזה
 .אחרותבמרת

 !זוהצלחהשלסדוהמהו
הואחסאטירחומןחפארסחשמןהאלמנטיםצירוףאולי

אולי,טמונהנוספתסיכהקהל.כלאצלהמצליחהמינון
היותרהסממניםאחדאתומציגחושףשהמחזהבעובדה

ח"טרטיפיות"זוהצביעות.את-ואוניברסלייםניצחיים
ולצביעותמזוייפתלחסידותנרדףשםהיאהצרפתיתשכשפח
בכלל.
 :כתבלמלך,ששלחהראשונהבעצףמחעצמו,מולייר
יותרטובדברליאיןבה,עסוקשאניזו,במלאכהכי"סברתי
ומאחר ;זמניחטאיאתכלעגיםבתיאוריםמלתקוףלעשותו

אחדאלח,שבחטאיםהנפוציםאחדספקבליהיאשהצביעות
כיהמחשבה,מלכי,בי.עלתהשבהם,והמסוכניםהמציקים

אםבמלכותך,ההגוניםהאנשיםלכללא-מעטהטובהאגמול
המתכוונים ...הצבועיםשלפניהםעלשתטפחקומדיהאחבר

גונבת-דעת."ובצדיקותאדיקותבחיקויחבריותעללהערים
ביותר.רחבשבמחזהחתיאטרליותחאיכטרפטציותמגווןגם
הוא"טרטיף"שלהעיקריש"מאפיינוסבורזpךר ק'!

שלבאפשרויותהמרשימהלפוריותההסברודחוהגמישות
היוםועדמאזטרטיף"מזדווג"בתיטארון' ,, .התפקידגילום
אתהמגלםהשחקןשלוסגנונותכונותיוהפיסי'מבנהועם

עבי-נמצאזהבתפקידששיחקוהשחקניםבגלריית .התפקיד
זה .לכןוכיוצ"ב,ומעוכים,צנומיםכמו,ומדושני-עונג,כרס
ומגוונותשרכותלפרשנויותמאחריםיותרשזנחתפקידאולי
דוחהופזיז'רתחןומחושב,מתוןשובה-לב, :חכמהעל

כעריתאורתן.בררלסקי.מלנכולי.רמאי.שמיים,יראואלגנטי,
אררגרןויהיההיהכתיאטרון'טרטיף'ולכל ...רתמים

מעורר-כברד,מרגש.נאיבי,טרגי,אידיוט. :"מתאים"

 ...שתלטני

מלויירשלטרטיף
היהגיוסהולכלפעמיםשלרשהנזכרהמחזהאתכתבמדלייו
בגדילבושצבוע,חסידחיה 1664שלטרטיף .משלחטרטיף
שאתהואמקרהולאפארסה,כנראהחיתהזו .קודריםקודש

בגיוסה .ידועפארסותשחקןשהיהר?,ה. ;,גביצעהתפקיד

עםטרטיףשלזיהויואתלטשטשמדלייוניסההשכיח
שכתבהשנייהבעצומהעל·כךמעידהואזמנו.שלהכמורה
ארוך'שעירלולתתקטן'כרבעלולחבוש"טרחתי :למלך

 ...החליפהכללאורךומלמלותחרברב·מידות,צווארון
שהיהמהכללסלקוהקפדתיהדבריםאתושםפהריככתי
הנודעיםלאכרת·הדיקןאמתלה.שלצלרקולולתת,עלול
הפעםהיהה"פורטרט" ,,לצייר.בדעתישהיההפורטרטשל
אישהלולשאתרוצההוא .מנכסיושירדנימוסיםבעלשל

היההשלישי.טרטיףאמידות.שללמצבולחזורעשירה
ושטוףגרגרן .קבצןשלדמותששיחק .דףקרף~זיהשחקן
 ,תאר;ת

אתהמלוויםובאיוריםשבתמוכותהאינפורמציהמקורותכל
תפאורהומציגיםחוזריםהמחזהשלהראשונותהמהדורות
התפאורהחיתה~הל;שלה"רשומות"לפיביותר.מצומצמת

וקרשאבוקותשתי ..שטיח .שולחן ,כורסאותשתי"חדר.-
יוצאכההתמרנהאתמתעדיםמהאיוריםכמה ".אחדכביסה

מכסהטרטיףכאשרלשולחןשמתחתממחבואואורגרן
קרמית.תמוכהזוחיתהאלהציוריםלפי .אשתואתלפתות
הצליחבמיוחד, .רכיםקומייםאפקטיםההצגהאתלירףבכלל

על· .הקהלאתלהצחיקאורגרן.שלבתפקידששיחק ,מדלייו
חסרת·ההגיוןכדמותהואהופיעבהמהתקופהעדריותפי

ואחרי .וארכרלףסגנרלאתשיחקכןלפני .הגיוןכלהמשבשת
 .ז'ורדןמראת .גוןאור

כבד-גברהיההוא.טרטיףאתכששיחק 38בןהיהדףקרף~די

שיחקאזעד .בריאותכשופעבתמונותונראהשמןכמעטגוף,

גםעליוהשפיעזהשכסיוןואפשרואבות,משרתיםבתפקידי
 .וגס·רוח ,עב-כרסמתחסד,טפילהיהשלוטרטיף .זרבהצגה

 :קומייםשחקניםעל·ידיבוצעובהצגהאחריםתפקידיםגם
ל!;כלשאתשיחקכןלפכיפוגל.כגברתששיחק;נז~רלר,אי

הואב"גםז'ףרןןגברתאתפוגלגברתואחריב"הקמצן"
כתחיתההיא ..ת rהמש~רד;ריןחיתהר';נזמדלן .באצילים"

בלציהבקיאהקומיתשחקנית .זהתפקידכששיחקה 46
הו~רהיהדמיסכ"הקמצן"פרוזיןאתכןלפכיששיחקה
פ:רואתיותרמאוחרושיחקליצניםבתפקידישהתמחה

שלשברתחכותההמגוחךהצדאתהדגישהואז'ראן".כ"דרן
היא .מדלייושלאשתו;נז'ר,~ר~כדחיתהאלמיר .זודמות

מתעדהאיוד . sתמרנהד:מערכה ,ל"טדטיף"לאפ;טד T'Jשלאיוד
 .כארדגרןמדלייושלמשחקראתוכמיוחדההצגהשלהקרמיהסגנוןאת
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הוא . 34בןאזל~ןנז',ל.רהיה 1ריפה.סימפטיתדמותגילמה
חיתהמיראןמאוהב.כצעיראחריםבמחזרתגםשיחק

מתחילה,כשחקניתשלההניסיוןשחוסר~ךי,ןהל Jמךמו~
 .מטרשטש·מעטתפקידעםזוןג
 .מרליירשלבלהקתו"טרטיף"עלנוספיםפרטיםלנראין

ה"ריאליסטית"התפאורהלמרותכילהניח,אפשרכללית,
ושוחקהמחזהשדמויותכך .הקהלאתלה~חיקגטיהחיתה

הדמויותאתהשחקניםאותםששיחקולמשחקבדרמה
קרמיותדמויותוכר'.פרחיךסגכרל,לפלש,-הנזכרות
 .מרליירשלמהרפרטואראחרות

ג sה-המאה

ההצגותרובניכרת.הצלחהחיתהל"טרטיף"-18הבמאהגם
כפימולייר,הגרוטסקה.אלנטולו-ואפיקרמיאופיבעלותהיו

הפכו 18ה·במאה .ורגוןבאהקומיהענייןאתמיקד .שראינו

אזמופיעהואהחשובה.הקומיתלדמותטרטיףאתשחקנים
וכתאורתןכטפילבהגזמהאותרמשחקים .כמשרתהרבה

ובמיוחדם wד ..~רזגןהיוכאלהטרטיפים .חסר-מעצורים
שמחת-מלאכרסתןכבורגניעל·פי·דבהוצגאררגרן .ה' Jאו

חיים.

היההוא . 1782-1763השכיםביןטרטיףבתפקידשחקאון•ה
היהשלוטרטיףריפה·תראר.נאהגזרה,בעלגדול,גבר

ושופעבעוויתותמוגזםהיהמשחקר .מעצוריםחסרסאטיר

לכסרתמציעהואדודיךשלמחשופהאת .קריצרת·עין
מבטימרעיףכשהואזאת.כמעט·מפה.גדולה,במטפחת

תוקףהואמידאלשל:;בר~האת .החשופיםשדיהעלחשק
שבישרככומרלבושטרטיףזההיהובגסות.בחזקהולוחץ

המהפכה.בתיאטרוןהכנסייהשתספוגהגסותההתקפותאת

 : )-1765(בל~ריםכתבארז'השלבמשחקושצפהדךרו
שהנושא.למרותזאת,לסופה.עדההצגהמתחילת"צוחקים

המעורר-אימה."אלואפילוהמפחידאלמוביל
גולםבההדרךאתמהשחקניםכמהשינוהמאהסוףלקראת
מכובדת,דמותהציגוהבכורר;ב~tקיסט~לדימולה' .התפקיד
טרטיףהיה ) 1780 (.~ל.די,מרשימה ..אלגנטיתאצילית,כמעט
אתוהיטבמראשהמחשבדמוניכמפתהולראשונהמכובד
 .צעדיו

 19ה·המאה
ברשישלמחזה"טרטיף"נחשבעדיין-19ההמאהבראשית

החמדהמשכיותכ"אחתאותושתיארנפוליון .לציבורסכנה
שבחמרימהסככהגםחששלחקותו,"שאיןיוצרשל

 : ) 1816 (כתבהלנהבסנטהבגלותו .ברהטמוניםהסאטירה

כל-כךכתופעההדתיתהאדיקותאתלדעתימציג"המחזה
אוסרהייתישלטוני'בזמן ,'טרטיףנכתבשלוכך' ...מגרנה

ושימשהמחזהחזרהרסטורציהבתקופתואכן' ,, .הצגתואת

ראיו,.לראיהכנסייה.נגדבמאבקיהםהליברליםהחוגיםאת
כשמצליחהאחרת,אוזר,במסיבה,פעם,:"בכל ) 1877 (מעיד

הכנסייה,נגדהקהלדעתאתל~.דיזהליברליתהאופוזיציה
ובצרפתבפאריסמחדש,'טרטיף'מופיעלאחר-מכן,מיד,
במהדורותלאוראותרמוציאיםהמחזה,אתמציגים .כולה

(בהצגותובאיורים."בביאוריםבהקדמה,מלרותעממיות,
לבושיםכשהםהשחקניםהופיעואלה,פרובוקטיביות

בקודש).כמשמשים

את-19הבמאהשהמשיכואחריםשחקניםגםהיואולם
מכרבדטרטיףהציגוהם .-18ההמאהסוףשלהמסורת
ןיגךסהשחקןשלבטרטיף-1822בצפהסטנדלואלגנטי.
גםנלעגת.דמותזרחיתהשלאמכךבמיוחד,והתרשם,
צחקסטנדל,שלעדותולפי .מצחיקהחיתהלאככלל,ההצגה
 .הבמהעלטרטיףהיהלאובשתיהןפעמיים,רקהקהל

 . 1776 ,טרטיףבתפקידא;ן•ה

 . 1951ה"קומדי-פרנסז",כדוריך.רt;וי.נ;:וביאטריסלדופרגנו

"המסוגלכזה ."חדש"טרטיףהוא,גםתיאר,ט:יה iגז;ואו~יל
ומיסטיות."עדינותשלתחושהליצור

 .-19הבמאהטרטיףזכהבמלודרמהכנבלרבהלהצלחה
שלמסורהתחתמעשי-זוועההעושהמפחידהדמותזרחיתה

בן·בליעל .) 1800 (ן~האלכסנדרהיהכזהטרטיףאיש·דת.
תשוקהעל-ידירמר~עמהלכיואתומראשהיטבשמחשב
 :השחקניםהיונוספיםמלודרמטייםטרטיפים .אלימה
ודוחהמכוער ) 1857 (היההאחרון ·י?\' ?11/1יב;ןל.ה .ליג'~ה

 .במיוחד

אתומציגיםמהשחקניםכמהחוזרים-19ההמאהבסוף

כנסייה"שמשהיה ) 1890 (ג;ארמונךקרמית.כדמותטרטיף

דמותהציג ) 1899 (הצעירקוקלאן ".רחמיםומעוררעלוב
יצר-אתלהסתירכדיסגפן,חסיד.פניהמעמידהאוהבת-חיים

חיזרכאשרבמיוחד .ופחדןחצוףמגוחך'היההוא .שלההרע
היו .גרסאותבשתיהבמהעלהופיעהאלמיר,אלמיר.אחרי

צעירה,כאשהארתהשהציגוןיגרס,מדמראזלכמושחקניות,
ל.דר,ראמיליקונ~הלראיזאחרות,שחקניות .ונאההגרנה
אתגםעצמי.ביטחוןובעלתמעטמפוקפקתגנדרנית,הציגו
ארגוסטין :עיקריותדרכיםבשתיהשחקניםהציגואררגרן

 ) 1850 (~ך;בו'קזואילומגוחך""אדירטהיה ,) 1810 (ןךיני
לטרטיףשהערצתומקריקטורה,רחוקרציני,אררגרןהיה
אררגרןשהציג ) 1880 (ללו~רלראיכמוהר, .עיוורתאינה

להמצאהללוtזרגירסת .ושתלטןמכרבדעשיר'בורגני'
 .-20ההמאהבתיאטררןרביםממשיכים

-20ההמאה
תולדותכלימודכמוהר ,-20הבמאה'טרטיף'הפקרתלימוד

המשיכומהשחקניםכמההאחרונות.השנים-85בהתיאטררן

קוקלז'בעקבות .-19ההמאהסוףשלהקרמיתהמסורתאת
במיוחדאחרים'יוצרים .לייר~ר~נדגיתרילוסייזסילראן'באר

שלהםאטררןיהתלתפיסות"טרטיף"אתסיגלובמאים,
~ניסלבסקי 9רtז?טוtזזאצלריאליזםשלהם.העבודהולסגנון

 "מפתחצגות"הגםהיו .מור~אושלבסרטואקספרסיוניזם
בהןלהתחשבהיהשהכרחחדשניותתיאטרלירתגירסארת-

ז'ו~ה.לראילירבימרב,על-ידיבוימואלהשהוצגו.אחרי
רון'השלהצגותיועליהןומשפיעותהשפיעוובמיוחד'
 .~ל~שון

שלרשההיובטרטיףהצרפתיתהבמהעלשעלוהאחרונים
לרק T'J .פי?~~הר wרי :ושרבי-לביפיםצעירים,שחקנים

כמרבמאיםהיו .עדנהחיתהלאררגרןגם .ד;כרד:יהרד'ןרבר~ה
J 'אתומיקדומדלייולמסורתשחזרוברגןיגן'ר~ינגןיג;~סקרן .ק

 .זרבדמותשבהצגותיהםהענייןעיקר

שלההצגהלמסורת-20הבמאההראשוןהנציגהיהסילראן
לפיהוא,דרקרראזישלטרטיף .והתאוותןעב-הרכסטרטיף
ורודות,הלחייםכרגיל'רשמן"גדול :דודיךשלתיאורה

משנתהחלזהבתפקידשיחקסילראןאדומות."השפתיים
 ,הנוטהקרמיתדמותגילםהוא .שכה-30כבמשך 1900

מזרייפת.צניעותשכולוכנסייהאישהאימתני.אללפעמים,
שהוסרותשוקותעלהעידוררברת·ההבעההמלאותפניו

במהירותעוברוהיהמההגזמהחששלאהואנפקחות.
 ".לחירחררי·שבץנחשמ"שריקת

 .סילראןשלההצגהבמסורתהמשיך ) 1923 (גיתרילרסייז
מזוהם,מכוער,שתלטני,שמן,כפרי,כומרהיהשלוטרטיף

מוצאכמקרםאר:;נךנ~יהאתלדמותייחסגיתרי .ודוחהגס
 :מעוותתמסכההיופניוזה.מחוזשלהשררקניבמבטאודיבר
עלפזורותשערקבוצותכבדים,עפעפייםעבותות,גברת

ומשורבבתבולטתתחתונהשפהגולחו,שלאלחייםמצחו,
 .קדימה

שניםמשךטרטיףבתפקידשיחקלדופרננדגםואן'כסיל
מזרייף,צדיקהיההוא .)-1957ל 1935בין(לסירוגיןהרבה
שזעזעוגרועיםנימוסיםובעלמפוקפקליצןומצחיק,דוחה
היושלוקריצות-העיןשאפילונבל .האניניםמהמבקריםכמה

מפחידלדוהיהסילראן,מסורתעל·פילפעמים, .מזרייפרת
היהנ:ה, Qלוא~שלו,אררגרן .אותרהסובביםעלאימהוהטיל
 . . .בכאברללבנרגעכמעט .ועצוברציני
אנודה-המפורסמיםהריאליסטייםמהבמאיםשניים

 ."טר-טיף"אתביימוקי, 9~ניסלב 9~נטין 9רקרנ~נטוtזן
המחזה,שלהתיאטרליתבפרשנותדברחידשולאשניהם
נוספתאמתלההיהשלהם"טרטיף"הביצוע.בפרטי ,אלא

הריאליסטי.התיאטררןאמנותשללהפגנהארלתרגול,
 .)-1907בב"ארדיארן"הוצגאנטראןשלבבימויו"טרטיף"

J 'זך~ררןקtזרבהצגהשלוהאמנותי-ספררתיהיועץהיה. 
המחזה,לבימוישהוקדשספררטיוטתאתסייםשנהובאותה

 .לכךנטהלאהבמאי'אנטי-כנסייתית.בהצגהרצההוא
אתשיחק'ךןן Jן.מקסים :למדישיגרתיתחיתההתוצאה
ארנררןהצליחזאת,בכל .ואלגנטיסיד nכמרסקיטר·טרטיף
המקוםאחדותבביטול-אחרבענייןאנטראןאתלשכנע

 .אליהםרעדממרליירהמחזהאתשליוותההכמעט·מקרדשת
עלהסביבההשפעתעלוהתיאוריותזרלאבעקבותאנטראן'

עיקראתריכזהוא"אמיתירת".בתפאורותרצההאדם,אופי

מדלייושלהצנועההתפאורהבהחלפתהיצירתיהמאמץ
ואוליחשובחידושבכךהיהריאליסטירת.תפאורותבארבע
 .בעתידהמחזהעםשיתמודדולתפאורניםדרךפריצת

-יותר"אותנושיתקולאהקלסיהתיאטררןשלהזיכרונות"
השולחןלתפאורתמעברהרבה"התקדמנו-אנטראןאמר
'טרטיף'."של

ביתרשלפכיבגןפיכה :ל??.גיישלהתפאורהחיתה 'אבמערכה
זר, .ך~ר~שלחיתהר·ג'ב'מערכותשלהתפאורה .אררגרןשל

מדרגות.גרםובתוכם 14ה·לראיבסגנוןסלוןהציגה
חדרהאתהציגההיא~קרר,שלחיתה ,,למערכההתפאורה

הצופיםראוך;~ךןעל-ידישעוצבהה'במערכה .אלמירשל
לשרתכדיבארומרכיביהםהתפאורהחילופי .גדולהאכסדרה
לגרםחשובתפקידהיהלדוגמה,כך, .דרמטייםצרכים

אלה"במדרגות :הסביראכטראן .רד'ג'במערכותהמדרגות

על-ידיהרכנהטרטיףשלזרכניסה . 'גבמערכהטרטיףירד
על-ידיהייטבתודגשוהיא,המערכות,שתיבמשךמדלייו
אתיראותחילה, :במדרגותהמתחסדהצבועשלירידתו
 ,, .פניואת .ולבסוףגרפואת ,ר·כך nא ,רגליו

 .) 1938 (סטכיסלבסקישבייםהאחרוןהמחזההיה"טרטיף"
-מתלמידיושנייםמותר,אחרשנהסיימו,המלאכהאת

 . 1925גרמניה.מורגא;,שלבבימויואקספרסיוניסטיסרט .כאלמירכ;;ר,דולילכטרטיף~נינגסאמיל
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i? מטעמיםרקזהבמחזהבחרסטניסלבסקירט;פ;ךק;ב.ןר;ב
המשחקשיטחאחבאמצעותולתרגלרצההוא .פדגוגיים

אימוןמבחינתוחיתההעבודה .צעיריםשחקניםעםשלו
"טרטיף"אתהביןהוא"פסיכוטכניים".תרגיליםבסדרת
קיצוניותבהתנגשויותשמלווהגדולהתשוקהשלכדרמה
אנושיות"דמויותשלבהצגהורצה ;חשובנושאומציגה

ארפינייםכל-כךשהיוופעלוליםבקלישאותולאואמינות"
 .הרוסיבתיאטררןמרליירלהצגות
על-ידירבהבמידהאומצהסטניסלבסקישלהעבודהשיטת

ניסראכןמהםכמהכי .נראה .אחירושבארובמאיםשחקנים

אחתכלולהביןהדמויותשביןהיחסיםמערכתאתלחשוף
אררגרן.שלבתפקידששיחקט;פ;קך;ב,בסילילעומקה.מהן
להבנהאותרהביאווהאימפרוביזציותהתרגיליםכיהעיד
העימותשבתמונתכדוגמה,סיפר,הואהתפקיד.שלחדשה

תרגיליאותרהביאו ,) 6תמרנה ',ג(מערכהדמיסבנר,עם
 .הסיטואציהשלחדשהלפרשנותהאימפרוביזציה

גירשהואכאשרוהקלהגדולהז.קמחהחשטרפררקרב-אררגרן
מהאין:"יותרזאתהסבירהואמהירושה.אותרונידהבנראת

למשימותעצמיאתמלהקדישבאררגרןבעדישיעכב
 ".מקודשות

~וידריךשלהאקספרסיוניסטיהסרטהיהשבכולםהמוזר
ןג;;ב.ךולילטרטיףהיה סtינ'~~אמיל .) 1925(גרמניה,מורכאו
מררנאר,שלאחריםסרטיםכמראלמיר.שלבתפקידשיחקה

הואטרטיףאימה.סרטזההיהר"דרקרלה", ',';טך~ס;נ"
מלא-חשיבותטרטיףשיחקינינגסאמילהרע.התגלמות

-התרוצצועיניוורקאיטירתהיותנועותיו .עצמית
"פאםמעיןחיתהדגרנולילתשוקה.ומלאותערמומיות
אררגרן .-18ההמאהבסגנוןונטלשמלתלבושהפאטאל",

לצייתכדיואישיותמשפחהחייעלמוותרזהסרטשל
ממנודורשאינונדמה,כךטרטיף,ואילו,הדמר~י.לאדוניו
מצליחהאלמירמרצונו.הכלאתלומקריבאררגרן .מאומה

סגנון .הרעההרוחאתלגרשנשירתובתחבולותבערמומיות
ותנועותג'סטרת ,הערויות-אקספרסיוניסטיהואהמשחק

מיוחדשימושגםישבסרטהגזמה.עד-כדישהודגשו

שמחריפיםוצלאורמשחקיבררביםתאורה.שלבאפקטים
והמוזרות.האימההמיסתררין'תחושתאת

יוצא-דופןמקררי."טרטיף"ז'ו;ב.ה '):!ולושיחקביים-1950ב
עלשהשפיעהמפתח""הצגתזרחיתה .במחלוקתושנרי
גברה,היהכטרטיףז'רבה .היוםעדהמחזההצגתמסורת

חלקותשערותעםפאהחיתהלראשוודק-גזרה.חירור
 .רחביםששרווליהשחורהגלימה-ולנושר .וארוכות
 .רחבת-שולייםמגבעתראשועלקטיפה.עניבת-לצווארו

אחתארו .אחרים .ליt;כטבסגנוןלפסנתרןאותרשהשרוהיו
שקט ,קר-מזגטרטיףהיההוא .פני-עורבדמרייתכמסכהפניו

 .מראשחושבהכאילונראתהמתנועותיותנועהכל .ומנרמס
 .להכישהעומדנחשכשלומשתקקפואהיהמנטר
עמדולאשנכשל,צדיקכנה,שאמונתוחסידהיהשלוטרטיף
שלשכיופיהבפיתויעומדהיהגבראיזה(רכיבפיתוי
שעשהכמיאדנותיביחסמתייחסהואגרןאור לא,)!?אשה
בכך,כי, ,האמיןהוארכושו.אתממנושקיבלבכךחסדעימד
הזההעולםהבלימכלעצמואתלהרחיקלאררגרןסייע

רם-טרטיףזההיההניצחי.והחסדהישועהרביןבינושעמדו

אחרגילהלפעמיםברבגדהמורעבמנטרשרקמעלה
 .המודחקותתשוקותיו

בדרךשדחקואלמיראחריטרטיףמחזרבהןהתמונות
לפי .חדשנותהבשלוהתנגדותביקורתגםעשוררהמיוחדת
מחזרבההראשונהבתמרנהלז'רבה,עדההצגהמסורת
אחממשהוא ,) 3תמונה ',ג(מערכהאלמיראחריטרטיף
לפחותניסהאמנםהוא .זאתעשהלאז'רבה .ללא-הרףרגלה
כךבה.נגעלארגםבגסותאליההתייחסלאאך,אלמיר,את
שהיה'רבה T ,) 5תמרנהד'(מערכההשכיחהפיתויבתמונתגם

~~' 

 .פאריס, ,"ה.~תנ.דל"תיאטרכאלמיר,קליגנדומדביקז'ו:בהלראי
1950 . 

19כגרסתכאלמירכ;רג;כליאחרימחזרכורעכטרטיף~ל~ש;ןר;ן'ה 73 . 

 .לכנסייהאותושיהפכוכשיפוציםהנמצאאולם-מ;כלוהו:ברשלמהתפאורהקטעלראותאפשר .מאחור

רקמאלמיר.מרחקעלשמראיש-כנסייהשלבבגדלבוש
נחישות-לביןתשוקותיוביןפנימימאבקעלהעידו:יו 1עי

 .נעצמולשלוטדעתו

אחז'ובהלפרשנותשהתאיםחללכנההתפאורן,:;נךק ' Tז'ור
היההקיר .שחורהשתקרתואפורחדרחיתההבמההנזחזה.

מעיןצויירועליו ,-14הלראישבסגנוןכנייר-קירמכ:וסה
דלתחיתהאחורי-הנמהנמרכז .כאפורעביםקוויםצללים,
כלשחקןעולההיהעליה ,מדרגותשתי-להמתחח .כפולה
הנמהעל .חשיבותלושישמהדברלומרהיהשצריךאימת

 .ירוק-כההשצנעהוכורסאכצהובכסאוחכמהגםהיו

שלוללבושלאישיותוהיטבהתאימהזוקודרתחכ!אורה
היהשבאישיותו,והאפורהקודראחשהחריףמהטריטיף.

לנשרשכולםהשחקנים,שארשללנגדיהםכיחסהניגוד,
 .ורענניםחיים ,בהיריםצנ:עים

גירסאוחכשתיהוצגפלנש;ןה'ך;ןשלכבימוי"טרטיף"
כמהלדעת .)-1977 197 3 :השכיח ;ן 97-ן 1962 :(האחת

כמאהזהמחזהשלהחשובותההצגותאלההיומדזמנקרים
 .-20ה

הלבוש.ובעיצובכתפאורהוהןכבימוי,הןהדגישפוזנשון
נראההדתיהנושאהמחזה.שנרקעההיסטורייםהצדדיםארז

מצאהואלתקופתנו.רלוונטיופחותחשובפחותלוהיה
וניןכמחזההמרומזיםהפוליטייםהמצביםביןמ,~נילוח
עםידידותנקשרהיהכזכוראורגוןנימינו.פוליטייםמצנים

על-כך .למלךאופוזיציהשהיווהפרונדהמרדמאנשיאדזד
בהםדומים,פוליטייםמצנים .המחזהכסיוםהמלךלוחלימר

עם- .כיוםגםלמצואניתןלנו,שרירותאחמפגיזהשלטון
הוא .ופשטניותפשוטותהקבלותמיצירתפלנשוןנזהר ,זאת
אתמציג"קבצןמסויימחנחכרהכיצד ,להראותגםרצה

 .להכיןולכסרח ,, .גדולהללעלותומצליחקדושכאישבמו rע
טעםולמצואלחפשצריכהכאורגון,חשובה,"אישיותמז·וע

n אנושייםמצניםשנימיסטית.בשאיפהלחייהז·ש
 .נספקמוטלתאינהשלהם,אקטואליותש

"המוצנעאחולגלוחלחפשפלנשוןשאףהמחזהבנ:ימוי
אררגוןשלכיחסיהםבעיקר ".הדמויותשניןביחסים
הרומזנועזהסברהציעהואזהבנושא .וטרטיף

שמתבטאת .גוןאוראצלבלחי-מודעתלזזומוסקסואליוח
אתגםחדשבאורהמאירהפרשנותזו .טרטיףאח~הבחו tנ

ז;נישלהיהכךמשום .ונחואשחרואמר,אורגרןשניםחסיםיה•
ויפה,צעיר ,)-1971 1963(נשניםכטרטיףששיחקא\יקלר,

עצמופלנשרן, .ז'ונהאחהזכירולפעמים ,ומאופקאי~גנטי
 .)-1973-1977ךב ,-1962(בההפקותבשחיכטרטיףחקיש

אותותיארהמבקריםאחדומאוקלר.כבדטרטיףהיהאיהר
 ".שדהולרכושאישהלככושהרוצהכ"איכר

ולפרשנותהבימוילתפיסתחשובהתרומהתרמוהתפאורנים
אתעיצבtזלי;רגהזה."טרטיף"שלהמיוחדתהוזיאטרליח

 .-17המהמאהארמ;ןכ~כיםהראשונה.ההפקהשלהנ:מה

שישחלליצירת-הבמאישלמשאלתוכמימושסייענכ:ך
הביתהולךההצגה,במהלךהיסטורית"."אותנטיותינו

 .מוסתראחדפרטאפילונשארשלאעדחדריו,כלעלונחשף,
הנמצאכאולםהשכייהלהפקההנמהאתעיצבמ;כלו~ך:הן

במהלךחשףהואגםלכנסייה.אותוההופכיםכשיפוצים
במקביל .אורגוןביתשלהאינטימייםהסודרתאתההצגה,
דתיים-ותמוכותסמליםהנמהעלהשתלטוזולדזשיפה

שנמשך ,המבנההתפוררות-שלישיתהליך .נוצריים
התקלפותכעיקר .בסיומהלשיאוומגיעההצגהמתחילת
 .טרטיףשלמבגידתוכמושפעכאילוהקיר,תמוכות

החוקרסיפר ','בן-זמננול"מוליירהקדישאותהנמסה
צפהכהיוצאת-דופןטרטיףהצגתעלק;טיאןהפולני

טרטיףכתפקיד .) 1960 ( "שכוורשהלדרמהנית-הספר"ב
הואפרח-כמורה.שלבגלימהלכושונאה,צעירנערשיחק
 ן;,מעין .פיליפ'ךר Jאתלק;טהזכיר .ומלא-קסםענוגהיה

אתלהשיגכדיצניעותמסכתללבוששהחליטז'ואן
אחרימיד,ז'ואן""דוןאתמדלייוכתבהכל,ככלותמטרותיו.
מסכהעםקטןשד"היה-ק;טהעיד-"וזה" ."טרטיף"

 ".קונפורמיסטשל
הםהצרפתיהתיאטרוןשלהאחרוניםמהטרטיפיםשלרשה
ריזקר :שתיארנוהפולניהטרטיףשלתאומים""אחים

תמיםצעיר,היהפונטנהוישרך;רךנ~יה.'ךר Jולוק ן'! .ה~~?;פ
הוא .) 1978 (בtזריני;ןויזקזאנטראןשנייםב"טרטיף"ריפה

 ,לרוןמשרתו,על-ידימכווניםמעשיררכל ,פשעמכלחף
דניא.ל'גרןאור .אדון-הניחשלרצונואתלהשביעכדיונעשים
וכך .מסוכניםולמשחקיםלמוזרהנוטהכבורגניהוצג,?ךז,ון'

כמיוחדנהנההואאותו.ומלהיבמשעשעטרטיףעםהמשחק
 ,גסטלדיז'ניאלמיר, .חמודותעלםעל-ידיאשתומפיתוי
 . '- '- . ·. .להתפתותקרובהחיתהכאילושיחקה

!' T פרנסנ"קרמדיטרטיףהיהנוזקהלוקT " שלכבימויו!' T 

של"היופיכצירוףאותרתיארה"פיגרר" .) 1980 (רוסי;ןפ;ל

אכטואןשלכמרי .כאלמירז,ולדי 9 ~גי' Jרכטרטיףפ;~ז,ו~הר wרי
 . 19 78 ,אויגיוןפסטיבל ,וי~אז
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המבקרואילו, ".המרסקיטרךמיס ttשלהקסםעם'ראן Tדון
מדיןמדועלהבין"קשה =ה w::זקאפילוסראר",ה"פרנסשל

מתמסרתאינהאלמירומדועחסר-האישיותבלואתמעדיפה
כל .קנאיכחסידפולןל.ה T '!שיחקרןאורגאת. ,, .זהלטרטיף
כאילוולהתפלל.ברךלכרועכדיעל-ידונוצלההזדמנות
כדירקחי .דפרסיבימזוכיזםלמעיןעצמיותוכלאתהפקיר
רטרטיףהמסכהנופלתכאשרטרטיף.שלשמראתלומר

מתעוררהואמאוכזב.כילדפולןלהמגיבככרכל'מתגלה
 .האמרנהאבדןשלעזוכאביאושומתמלאמחלוםכאילו

J 1984 (ומאוהבנאהגברי,צעיר,טרטיףהיהד~ר~יה'ךר -
היההסרט .דפרדייה)שלבבימויוסרטואחר-כך ;הצגה
בניסיוןהממוקדבמיוחד,ואיטיקרמייםאפקטיםללארציני,
מאוהבטרטיף-דפרדייה .שביניהםוהיחסיםהדמויותמיצוי

הסביר-יחוש"טרטיף"כאשראך, .רבאורגוןבאלמיר
הופךהוא .כוזבתבאהבהאותוהישלו"כי-דפרדייה

ל Qל ק'!ההצגהבמאילשיאה."מגיעהואלימותולחיית-טרף
שלל"התערערותחיהכדוגמהאררגוןשלהתפקידאתהבין

אדםהיהגוןאורבתפקידששיחק~ר~ה ttפרנסו ".האבסמכות

שלבדמותוגורולויצרהוא .בחייוחדשטעםהמחפש
 .שלומיצירתופוחדוהחלטרטיף
זקלהשנייהבמחציתהמחזהאתשהציגומהבמאיםכמה

לדמותגרןאוראתוהפכומדלייומסורתאתהחיו-20ההמאה
כיסבור"אני :מפורשותטעןפלנשוןבמחזה.החשובה
 ,לדעתי ...אררגרןאלא,שבמחזה,הענייןמרכזאיכרטרטיף

 ,, .כטרטיףולארןאורגבתפקידשיחקשמדלייומקרהזהאין
הקנדי"הלאומיב"תיאטרון"טרטיף"אתביים~סקרןק'!

חלשאדםהיהדין).(דרגלס- ) 1968 (אררגרןשבמרכזו
 ,בכתבי-הקודשמשתמשוהואכביתר,סמכותואתשאיבד

להחזרתכבאמצעיםבטרטיף,ובמיוחד,בדרשות-מוסר

:;;נךגזגן.אינ~זגרשלכבכמריואחר,טרטיף"" .זהשלטון
לt,כ.ר 1 (גרןאוראת),הציג 1979(מינכן'ב"רזידתיאטר"שהוצג

יכולאיכרשאישאדם .ופזיזמטופשכבורגניזק~ידינג.ר)
אתשהדגישברגמן .המטורפיםמעשיואתמלבצעלהניעו

חברהכיצדלהראותרצהבמחזה,אורגרןשלחשיבותו
משפחה,כראש ,זהלאררגרןמתירהבורגנית-אבסורדית

 .בני-ביתרלחייולרדתטרטיףאתלטפח
ההצגותפעמים.מספר"טרטיף"הוצגהישראליבתיאטרון
עודדובבאר-שבע.בחיפההוצגויותרוהמתועדותהאחרונות

מנכסיושירד"אצילהיה ) 1970 (בחיפהכטרטיףקרטלר
 ".גרןאורשלרכושואתלגזולדתיתמסכהבעזרתומנסה

שביטעדנהשביימהבהצגהכטרטיףרייזרדבזכהלהצלחה
משכרתבתלבושותהדמותהוצגהבה ,) 1975 (בבאר-שבע
תואררייזר, .צ'רלסטרןובריקודיבמרסיקהמלווההעשרים,

 ".שדשלבדמותוש"התגלגלכמיהמבקריםאחדעל-ידי
 ,לתאוותיהאקרובטיכמעטכ"ביטריאותרתארוב"דבר"
 ,, .זרדמותשלהקלאסיתולצביעותהלשפלותה ,לנבזותה

"לכרש :התארראתהשליםאחרונות"ב"ידיערתעבורן'בועז
הארוךוגופר ,רחבת-תיתורתשחררהמגבעתוחבוששחורים

הואכאשריותרעודמוגברלנחשהדמיון ...כנחשמתפתל
תאווהשלמבעיתהלהמחשההופךהואאז ...אלמירעלעוגב

 ".תת-אנושית ,פרוצה

העירוניב"תיאטרוןיהדוי-חרדי"טרטיף"

 . 198Sחיפה",של
אותרשהפכולידתוביסודיהמחזהתולדותתיאוראתפתחנו
ה-המאותשלההצגותעםהמשכנולפולמוס.הגוררלמחזה

כבכליליברלייםחוגיםבו,השתמשו ,במהלכן-19ךה 18
המחזההיהשנהנ ooכ-משך .והצביעותהכנסייהלניגוח
רבים.לפולמוסיםעילה

"טרטיף"אתשתרגםסרבוליהושעעלהשפיעהזומסורת
הפולמוססיפורכלאתשקראתי"אחרי *:שבחיפהלהצגה

ישכי, ,למסקנההגעתיאחריו,שבאואלהואתהראשוני
אתאנומחמיציםשאם-לא-כן,הויכוח.אתשובלעורר

 ,, .מחאהמחזהזהושהריב"טרטיף",העיקריתהנקודה
אלהאתסאטירה,שלבדרךהתוקף,תרגום,היאהתוצאה

עליהוא""ברוךהקדוששלנציגיולהיותה"מתיימרים
"צדיק :פרנלמדםלפישהוא ,טרטיףאתבמיוחד,האדמות"

סרבול,לפי ,טרטיף ".בתשובהכולםאת"להחזירהבאגדול"
במחזההמרכזיתהדמותהוארגון'או 'נוכלאלאאינו

צריךשמו,לדעתי, .'טרטיף'למחזה"קוראים :ובהצגה
אותומחזירהלטרטיף,שתשוקתואורגרן,"·אררגון'." ,להיות

 ".דעתועלאותוומעבירהבתשובה
אותומתרגםהיה"בהבדרךהמחזהאתלתרגםרצהסרבול

במעיןהיוםחייםאנחנושהרי, .ההשכלהבתקופתגורדון .ל.י
 "מייהד" ,כךמשום ".החשוכיםעםובמאבקהשכלהתקופת
רביםלהםומוסיףשבמחזההדתייםהביטוייםכלאתהתרגום

 ,"כשר"ערף ,"כשרותמשגיח"כבומתוארטרטיף .םיאחר

אתאומרהשם","רצוןעלהרףללאמדברהוא ... ""אברך
בררך'אומרהואשיהוק,לור"כשנפלטהמזרן"ברכת"

זה,בתרגוםלאלמיר,תשוקתואתממשילטרטיף ".'השם
כלאתלומציעאורגוןכאשרהשכינה."אתל"אהבת-השם

 ".מבורךשמויהיהשם,רצוןזה"אם :מסכיםהוארכושו'
בדבריםנמצא,טרטיף,שלוהחרדיותההתייהדותשלשיא

שמאמהחששארתהלהרגיעכדילאלמיר,אומרהואאותם
 :מהתורהאיסורעלעבירההיאלתאוותוהעכרתה

רבותדרכיםימצא-ההלכהביםכמוניששוחהמי"
 ...התורהעםלהסתדר

ההלכה,לפרדסאותךאכניס ,תשובהתעשיאם
-הסודאתלךואגלה ,הדרשאלברמזאותךאובילמהפשט

בדרך-הבשר"להנחותךליתניחירקאם
 ,המחזהבסיוםלשיאמגיעהזו,גיוסהשלהפרובוקציה,

פזמוןצורףהאחרוןלמעמד .הפרדויהדרךעלהמוצג
עשרכלעלשעברמילכלהמבטיחהרוק,בקצבלמקהלה,
לא"זה- ) ...ירשתאם ,גדשתאםנאפת,אם"(הדברות

 ,, .איתןיהיהואלוהיםתשובהתעשה ...נורא

"ףיטרט" תנשב 1985 , גיצמ "הפיח לש ינוריעה ןורטאיתה"
תרוסמל ךשמה איהש הגצה ,הבושת-לעב-ידרח-ידוהי
.הז • הזחמ לש הרישעה סומלופה

תורזחה תומייתסמו mכלוה סופדל רמוחה תשגה תעב • 
.רסב הילדג לש ויומיבב ,הפיח ןורטאיתבש הגצהה תארקל
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הפיח ; 1984 ). לסנטס( ; לוברס עשוהי םוגרת : ,ףיטרט ויילדמ,

(המשך)בת-דורישלומית .... 37
החזירהוא ,כלקודםעלי,זהאתהעבירוהואלריפוי-קול.

-המוניםשלחזרותלנהלכןאחרשיכולתיכזה,קוללי
בתורפיתוח-קולגםלמדתי-ושנית .מיקרופוןבלי

העבודהבשבילליאספתיזהוכל .ריפוי-קולגם .מקצוע
 .כןאחר

;ביייסדיפלומה)(עםלמשחק,ביייסגמרתישנה-וחציבמשך
ריינהארדטמאנסאלפניתיואזדיפלומה)(עםלריקוד
 .ונתקבלתי .אזהלימודשלהשיאבאמתהיהזה .ברינה

ומשחקלבימוידיפלומהקיבלתינוספותשנה-וחציובמשך
קורסעודשםליוהוספתי .ריינהארדטשלחתימהעם

ככההזה,לעניךמומחיתלהיותבשביללריפוי-קול,מיוחד
שביקשתיהשנהבמקוםשנים, 3אחרימשםשיצאתי
ויצאתימקצועית,אותיתעשהלאששנהראיתי .מהתחלה

כשראיתי .בימוי-משחק-קול-תנועהשלמטעןעם
שאםרואה,שאנימכתב,לקיבוץכתבתיתספיק,לאששנה

 :מנוסאיןאזזה,בתחוםמשהולעשותברצינותרוצהאני
ואניימאדגדולויכוחהיהפהללמוד'להמשיךמוכרחהאני

 ,מהקיבוץאותיהוציאולא :בלתי-מוגדרבמעמדהייתי
 ,הייתילאפורמליבאופןאבלחברה,עצמיאתהרגשתי
-קשהדיתקופההיתהבאמתזה-שנוסףמה ,והעיקר

הביתה,ישרחוזרתאנישאםבהרגשה,ארצהבאתיאני

אוכללאאנייהיה,שלאבמהאובמטבחלעבודהונכנסת
-אפשרותכלליתהיהלא .הבאתיאנימהלהוכיחאפילו

בתנאיםשםלמדתיאני-ושנית .כלוםולאעבודהלא
מאות-מאותמסתובבות,לבמותרגילההייתימקסימליים,
יאחר-כןאין !חדישההכיהטכניקהכלפרוזיקטורים,

 !ואיננוזהכשכלממש'אמנותלעשותהקיבוצית,בתנועה
חוזרתאניאם-בשאלההתלבטותשוםליהיתהלא

רקהתלבטותליהיתה .מראשברורהיהזה .לקיבוץ
הזאת,מהטכניקההמעבראתלמצואאיד-בשאלה
ולהסתגלהאלה,העצומותהאפשרויותכלהזאת,מהרכ<ה
מבחינת !מהרמהלרדתלאממשיאמנותהלאהלעשות

שני,ומצדזה!עללהישבריכולתי-ביד!כלוםעםהיצירה,
במשהו,עצמיאתאוכיחלאאנישאםהרגשה,גםליהיתה

חיתה, :מאדפשוט ...אותיתאכלבכללהתנועהאז

 ... !גמרנו !ודיהסתובבה'
ולאןהביתה.חזרתילאלתל-אביב.שנהללכתהחלטתיכן

ואני ;מתקפל ,בארץפהקטנצייק,תיאטרוןהיההלכתי?

בה.להשתמשיהיהשאפשרשבתנועהטכניקהשזוחשבתי
ניגשתי .פוליטיקצתשהיהקאבארטהמטאטאיי,ייהיהזה

ישחקומשחקנית,רצוהםאבלחיפשו'כןגםהם .אליהם
רציניתקצתכנראהגםואני iשליהחזקהצדדווקאהיהלא

 ,אצלםלהיותהחלטתיאופןבכלאבל iהקלההבמהבשביל
הדברנבנהאיד-הטכניקהאתללמודבשביללעבוד'
התפאורה :מאדהרבהלמדתיובאמת .הזההקטן

להחליףקטן,צוותעםלהסתדרואיןהנסיעה, ,המתקפלת
 ,בקיצור-פרוזיקטוריםבכמהלהסתפקתפקידים,
בתנועה!ממשסקנדלהיהבתנועהואז .לענייםייייתיאטרון

פוליטיתקריירהליותיכננונואמת,מרצה,הייתיאני
אני ... !זהאתלילסלוחיכלושלאוהיו !בגדתיאני :וחשבו

עושהאנימהולהסביראחדלכלללכתיכולתילאהרי
אותיוראומטאטאיייילשבאוקיבוצניקיםהיו !ביימטאטאיי

יימה ...שטויותמדברתאו ,האלההתנועותעםהבמה,על
הידרדרתישממשידעתיאניאיתה?!"קרהמהקרה,

אנימהידעתיגםאניאבל .הקיבוציהציבורבעיניתהומה
אישכשיצאת,יי-המחזהאתכתבתיזמןובאותורוצה

התיאטרוןשלההשפעהתחתהיהבאמתזה .לדרןייפשוט,
 .למדתישממנובגרמניההפוליטי

-ברורותמחלקותהיולאעוד-הפועלילועזבאתיואז
זה'אתלקרואאפילורצולאהם .המחזהאתוהיצעתי

הרבהשישסביבהחיפשתיאני .מזלליהיהאבלחרס!חרם.
מרכזעםנפגשתיבמקרה .במושבותאזהיהוזהקיבוצים,

אתתעזבייילרעיון!התלהבווהםהדרום,שלהסיעה
ובאמת- "!זהאתנעשהאנחנויאלינובואי ,הועהייפ

במשמרחברה-ולא-חברההייתיזה iזהזמןכל .עשינו
לחייםחזרתילאעודאבל !אותיהוציאולאהרי .העמק

את .הזאתלתכניתליהלןהמרץכלמה?רק .הרגילים
התחלתיבי,דהמחזהלישהיהברגעעזבתי"המטאטא"

אחרילילעזורהתחילהקבהייא .הלהקהאתלארגן
ייסיבוביי,באמצעהיינוכבר .הצלחההיתהזוכישהתברר,
 :ליאמרו ...לא-תקציבאבל ,יימארגןיילינתנוכשאפילו
החזרנוכספית,גםחיתהוההצלחה ...מצנאטלןתמצאי

היהזה-ייפושייהיהזהחוץכלפיוגםההוצאות,כלאת

 !ממשפוליטיתיאטרון
 ,הלהקהאתהנההבאתיהעבודה,אתראושבקיבוץאחרי
היהשזההרגישוהחבריםהתגובות,אתבעיתונותראווהם

ואמרתיאזבאתיואני !משהוהיהבאמתשמאחוריושטר

לשרתהזאתבצורהשלי,השליחותשזוחושבתאני :ככה
סטטוסלישיהיהמבקשתאניאז !ראוהםהרי .התנועהאת

חופשלישיהיהאבלביתי-קיבוצי,שזהבסדר,פהשאני
 ,עבודהימיהחזרתשלבסיסעלאמנותיותעבודותלעשות
וככה .אחדכלכמובמשקאעבודלמפעלמפעלביןושאני
ללמדכשהתחלתירק .חייתיאניכןמאזעשיתי,

 .בחוץמלאבאופןעבדתיכברבאוניברסיטה
זהוכה ,חדשותהזמנותליהיובאמנותעסקתיעודכל

עםממלכתיים,מגופיםהזמנותגםשקיבלתיעדהתפתח
קולפיבוחרתהייתי ,הזמנותהרבהליכשהיווכר.ימשכורת

לאפעםאף !חדשמשהויכיבוש-דרךבהשישעבודה :אחד

מבחינת ,נושאעללאאפילועצמי,עללחזוררצוןליהיה
 .יצירה

אין :בעיההיתהזו-התהילהייגיבוריאחיייעלהעבודה
ייטילאתכשעשיתיאבל .השחרורמלחמתחוויותאתלבטא

 :אחרתבעיהליהיתה ,העמקבמשמרפה,-ייאוילנשפיגל
 ,לעבריתרקלא-לועזייםעולמיים,ערכיםלתרגםאין
לשפתאלא ,דה-קוסטראתתירגםששלונסקיכפי

איד .בישראלהצעירהדורשללרגשותאסוציאציות,
מיוחדבאופןונסעתי ;ממנוחלקלהיותיכולהפלנדריה

לעשותהיהשאפשרפולקלור,אגדות,חיפשתילפלנדריה,
היההרעיון,המחזה,שלוהבסיס .לגמריחדשמשהומזה

מתאימיםשיהיואלמנטיםהאלההאגדותמכללמצוא-
 .ביערותשהסתתרוהבלגים,המורדיםאתולקחתי .לנו

חלקיוכן .העמקמשמרביערותרנוהפלמייחכי ?למה
תקןעלבניתיהספרדיהמבצרואתי.היעוחיתהמהתפאורה

ירגישאחדשכל ,הטיגארטיםהאנגליים,המבצריםשל
מלחמתאחריניכרזמןכברהיהזה .מולופהעומדמהתיכף

 .ייהבריטיייהמנדטאתטובזכרנועודאבליהשחרור
מיוחדת,בעיהאיזותמידהיתההאחרותעבודותיבכלגם

לןלספראי-אפשרהריאן .האמנותבדרןלפתורשרציתי
 • . ..בבת-אחתהכלאת

שהוקדש"הדים"העתבכתבלראשונההתפרסם
בקיבוץ.ליצירה
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ברברעל
מנחםערכו: ; 1984ג·דכרך 1ברנרמחברות

המאוחד;הקבץוהוצ'שביט,עוזידורמן,

ע"שהיהדותללימדויביה"ס ;ת"אאוב'
עמ'. 272 ; 1985 ;רוזנברג

מחקריםלרכז,שנועדראשון"מאסף"לאוריצא 1975 •ב
 .כרכרחייםיוסףשלויצירתואישיותועלוחומר

לשכה,אחתאורלראותהעתידשכתרןלהיותהתכווןהמאסף
אולם . 1921במאיבאחד ,כרכרשלהירצחולמועדסמוך

החדש,הספרואילו . 1977ביוני,רקאורראההשניהמאסף
אחרישכיםכעשוראוררואהג·ךכרכר""מחברות .הנוכחי

החוט· .והוצאותעורכים.מול"ים,החליףהמפעל '.אכרך
לספרותהחוגהכוטובותוכוונותפרסוםמרחקיהמקשר
תל·אביב.אוניברסיטתעבירת,

מעשהסוףאיןזהשבמפעלרושםנצור .ביקורתהערתדו
הברוניםשינוייהמחברות,פרסוםמרחקי .תחילהבמחשבה

עושרשלרושםיוצריםאינםוהכוונותהמגמותואקלקטיות
 .מקריותשלאלא

א.

ביןהמכתביםחליפתאתבמרכזומציגג·ךברבר""מחברות
לפכיהקשר,(בהיווצרברוידאחיהרעיתולביןברברי.ח.

דרמטיחומרדהו .אוריובנםהגרושים)לאחרואףהנשואים
שנותשליומיומיותהוויותתחושתבתוכוהמלכדמרתק,
עם-בברליןמכןולאחרישראלבארץוהעשריםהעשרה

n שכלברבר,חייםכיוסףאדםשלהנדירהד·פעמיותו
מעניינתרק .לא-תגובותיועמדותיו'חייו'עלאינפורמציה

כעדותעצמה,בדנותמרתקתאלאמעולמו,משהוכמבהירה
חיונית.כהולתקופהחיונילדור
ואףרגילטריוויאלי'מכתבמצוידומכתביםחליפתבתוך
שקיבלבקיצורהילדמספרבואביו,אלשבעבןמילדקצר,
-מאיאלאשכשיגרה,שיגרהאבא.שלמחברמתנה

-מיתולוגיתמערכתהיאזהשבמכתבהשמותמערכת
זאוס,בעניינייומיומי'ממשי'מכתבבאקראיגילינוכאילו

אורי·ושמוילדהמכתבעלהחותם- :ואטלספרומתאוס
הואהמתנהוקונהכרכר,משפחתושםלאביו'כותבהואניסן,

השמותמערכתוגדולתהילדתוםההורי'תום .טשצקס
בדוגמהגםבערבוביהמשמשיםעגנון)ברבר'סין'(גג

 .דומידערית

עולהאינטימיים,במכתביםגםזה,דורשלתרבותבעולם
אךברמזים)מתכתביםההדירןעל(גםהמפורש.עלהרמוז
שונותחייםכסיבותביןקטבים .מרתקת-הניגודיםדרמת

שלבעיותובהראשונה,עולםמלחמתשלאחרברלין-
שלישראלבארץהנזיריהעבודהגדודמול-מטבעפיחותי
הקשורותהדמויותבאופיוקטביםמרחקים .כלחסריכמעט

כחיהאנינהתרבותוצורכתנדנדכחייםתרבותיוצר-לדודו
בהם-וההשתרשותהעבריתמאבקיעולםישנו .ברוידא
מאבקיםנחיתותותחושת-פעילחלקהאישהנטלה

כבעיותברבר,עסקבהןהבעיותמולאלהחשובים
הכישלוןתחושתהמודעות,הסבל,-לכאורה"מופשטות"

יוסףאתהמדריכים-"הקיום"ושל"המפעל"שלהמהותי
וירושלים(יפו)תל·אביבמרתק.דרמטיחומר .ברברחיים

דו'מכתביםחליפת .דאזעגנוןמבספרייותרמדודורחוקות
ברבר,שאורילאחרלראשונה,אוררואהברבר,משפחתשל

פרסומה.סייגיאתביטלהבן,

ב.

לא-החומרריכוזכיווןאחידה.איננההמחקריםרמת
היחסהואהמוצהר.הדחוק,השניחוט .ברורואיננוהובהר

אספקטיםלביןהביוגראפייםוהאלמנטיםהאישיותבין
 :גובריןנוריתשלמאמרה :שוניםמבטמכיווני-ביצירה

בהתמדהממשיךהספרותית"ביצירהכדמותברברח.."י

גרבריןנוריתנוקטתאותרהעקשניהקואתלשבחראויה
הענפיםהקשריםוגילויחיפוש-הדרךאורךלכלבמחקריה

לבין-שברקעוהמציאותהספרותיתהחבורההיוצר.בין
מנחםהנבדלות.ביצירותוארגונםהספרותייםהחומרים
האוטוביוגרפיהביןומרחיקההמבחינהחידהמעמידבירנקר

בסיפוריו,לנומתגלהנדנד .סיפוריולביןברברשלהמוכרת
עשיותיוכלאובמאמריומאשרפחותלאבריכקר.כותב

אוטוביוגרפיתאיכנהדוהתגלותאולם-בעולםהאחרות
אינםהםעצמיים,דיוקנאותאינםכרכר"סיפורי :במהותה

הדיםהמרובה,לכלאלא,בחייו,שונותפרשותמכילים
שלהמפורסמות"'האוטוביוגראפיות'--- ".שלהן
 ,, .אריזהנייראלאאיכהכרכרסיפורי

מיכאלשלהקיצוניתהאנטי·מימטיתהתאוריהבעקבות
לנקודה""מסביבאתפלרמןשגיביעלבודקתריפאטר,
בקצרה,מסבירההחוקרתועונשו"."החטאעלכתגובה
הטקסטשל'משמעותו'כיהגורסתהתאוריהאתבהערה,
חוץל'מציאות'מהתייחסותלאנובעתשלו)ל'מובן'(בניגוד

אחרים.טקסטיםעםהלשונייםמקשריואלאספרותית.

בין .יותראוכיווני'חד"דיאלוג"שלכתהליכיםתספר
קרוב·ל"מתחרה"אולו,לקודםמתייחסהחדשטקסטים.

האנטי·תיאוריההקיצוניותאתמקבלתאיכההחוקרת .דמן
במלואה,למציאות)לאלספרות.מתייחסת(ספרותמימטית

הכוללת(נביעה"נובע"כיצד-הואהמחקרנושאזנצםאך
לנקודה""מסביבנוספות)ותגובותהמרההתנגדות,הרחבה,

הואזהמאמרגםועונשו'.'"החטאלטקסטמהתייחסות
-יחסיתחדשה-טיעוניםלסדרתמצטרףהואין.ימענ
-העבריתבתוךטקסטיםוהשפעתדיאלוגרקלאקתהבו
מספרותחלק-העברייםהטקסטיםלהיותמודעותאלא
פה.יאירו

ג.

סברנו.כאשרפעם,שלהתמים,הילדותישהמבטספקאין
"שירים"ארמעניינים"סיפורים"היא"ספרות"כינו, .rלתו,

יכוליםהקוראים.שאנו,להנאהמקומופינהללבנו,הקרובים
על"ספרותשלשוניםג'אנרים .נוספיםמג'אנריםהיוםלהפיק

מספריהכאהביקורת,מקריאתהנאההכוללים :ספרות"
הספרים,למדףולאלקוראהמתייחסיםמחקר

מקוםותופסותוהולכותהמתפרסמות ,שונותממונוגרפיות
-המתהווההספרותבמסגרתומענייןהכרחיכג'אנר • rכבו
גלבע,אמירעליהושוע, .א.בעוד,עמוסעלוגראפיותנכמו

ועוד.'

פרקיםועליוצריםחייעל-המרתקותהביוגראפיות~ת tקרי
עלהמרתקתהחדשניתהביוגראפיה-הספרותבתולדות

 ,טשרניחובסקישאולהרופא·המשוררעלביאליק,נחמן tחייכ
ומרתקיםחדשיםופרקיםשלונסקיאברהםשלחייםסודוית

עדיין.מחכה,דוקריאה-העבריתהספרותמתולדות

 •בים. rלכוו

גנוסריאירה

ברברחייםיוסף

-אדם-כבןאביזר

שירים-האפשרויותספר :אבידןזזו·

עמ' 272 , 1985 ;שירה ;כתר 1הוצ ; ...ובו'

-הואשאבירן .הדעהאתלהפריךהזדמנותבהה
מנוטרלסטרילי,משורר-האחרונותבשניםלפחות '

 .אנאליטי-הטובובמקרהךג·קרמרגשות,
בתוכנוולהתהלךאנושיותואתלהסתירהמאמציםכלאףעל

אבירן,לדנותייאמראחר,מכרכבבטעותהנהשנקלעכיצור
אינוהוא-שירהלכתבבינו·לבינומתיישבהואשכ:~-שר
 .כבן·אדםאבירןיוצאמהשירים .לנוולאלעצמולא ;משקר
שמרכיביםה"יפים"מהדבריםמנופההאפשרויות""סכ!ר

ולאסנטימנטליתלאשירה :אחרתאפשרותומציעיפהשיריה
הקוטבשירה.בכל·דאתאךעתידנית,~רומהעםמקוישטת,

שלההבלתי·מבוקרת.הסוגסטיביתהמכושפת.לשירההנגדי
לאחרונה.כאןעדיםאנו

 ;כאןמזייףלאשאבירןמייד,להבחיןיוכללשירההקשוב
בינינומעטיםשרקהמצערתהעובדהעלסומךהכלבסךהוא

מבחינהדג·קר.בולראותימשיכוואלה-שירהמבינים
מספרגםבשלוםאבירןיוצא .כןאםתקוזzורתית·תדמיתית.

אבירן.אותוזהיאמרו,הרוב .זה

כאב.עדמפויכח .מדוכדךעצוב.באבירןבשיריםהבחנתיאני

חזהביקום"יש :תבואשלאיודעשהואלגאולההמ•ייחל
 ...יתומים,כסיעתסביבאותומקיפיםתת-יקומים.וחםחרכה
לנומחכהושם ...היקומים,ל'לכשמתחתתת·תת·יקום,ויש

הגולה./אלהמשיחית,הנכספת,חגרולחוליציאחההמתנה
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נחושפתאוםואזונועזים,חזקיםשאנחנוגנלחאנחנו ...
 .ביקום)(יש ,,זזים.//שאנחנו

הגאולהמאשלייתההתפכחותבולטתהאפשרויות"ב"ספר
במהלךשפופה.שיבה ;העתידאלגדול"ב"דינוקה~מונה
בן·תמותה,ל"נשלהבנאליות,הרגילות.הצרותאלאחורי,
./שבעחפרוייקטעלעברתשנים"שבע .מהןחסינותאיןאשר
הדברהשמיניתכשנחלאובייקט.וווקעצמףאתחפכנ:ישנים

(לרוץ ,,בחזרה.//זמןומרוויחלאחורנועסקרח.ואתה
בערוצים).

השתכללותובודקבמהלך·לאחורמרחיק·לכתאףאבירן
שאינוכדהולא"ייצורי",לאעתידני'לארגיל ;כבן·אדם

עברואתולבחוןהפסיכיאטרספתעללשכבמהסס
נוחותעל./הקלישאותם ryלך"לחזור .הקונבכציונאלי
העניינים/אחתאתשםלסדרכרילדח.ם,חרחםולחזור

שגםומוכיחיותרעודעצובוההמשך . ,, //.ולתמיר
יכולותאבירןשלהלא·סנטימנטאליותהטרמינולוגיות

יותרחדק .אוליולכן'-פואטילא .קלינידיכאוןדהו .לרגש
שבהבאתוההיסטורי/המשגהאתלמחותחוזר"הוא :

,,(לחדורלג'ונגל.//חוזרטרזן-המערותואיש ...לעולם
 .לרחם)

 .ישכוןלבדדאישהואהדההספרשמחברלקבוע.קשהלא
אפשרויותלהציעאבירןטורחכיצדלראותצרדומבחינה
לאפשרויותבאשרעיניומביןקורהנוטלאינואךבשירה.
אוקשרבליהחייםבעוברותמתעניין"אני :מציעיםשהחיים
החייםלעניינימחוץאני/ולכן ...חמורתלעוברותיישום

מרות."ולאחייםלאיהשלישיהכוחנציגאני ...והמוות,
זריבנקורהלשאולמפתה"כל·כךידועי·שם)(דברים
 ".?האומנם

 .מוותולאחייםלא .איחולהסכיםאפשרשכיחבמחשבהאך
ילדים.ולאאשהלאחברים.לאמשפחה.לאפורשו

אבירןעל·ידינבחנותאינןאלהקונבנציונאליותאפשרויות
קורטובבשירתוישבכל·דאתולכן-בשירהולאכחייםלא
 .ממנולהתעלםשאי·אפשרסטריליותשל

כנראה,ויריבוהוא,שליהביולוגי"השעון :כותבאבירן
 .לכךעראבירןאיןאיךתמהני ,,זה.ספרשלביותרהמסוכן
שאתשלו.הביולוגיהשעון :הגמורההפךהיאשהאמת
מטבע-ביתר·שאת .כנראהלאחרונה.שומעהואתיקתוקו
לחדוראותומאלץהואכיזה.ספרעםמיטיברק-הדברים
לעצמו.

 :פאתטיאפילולגמרי.רגילכבן·תמותהאבירןמתגלהאדאו
על:ולשכבעתידניאיש·עסקיםסוףסוףרוצח"מה
ואישיותועלאתרוזןשרחחבזין'לותשחק/שמישהיחגב,
פסיכולוגייעוץלו/תעניקהאסטרולוגית,אישיותואתתנתח
 " 11 .הואברמתולפחותנושאכלעלאתולדברותוכלשוטף

לכלמסכיםשאנימשוםרקולא;לדעתייפה.?פשוטלאיפה.
שירה·היאדומנופהששירהעוונותי.ברובוסבור.-מלה

 .בסוגהבמיטבה,

דואיןכאמור,הסוג.אתלהגדירליוקשה"בסוגה"אמרתי
אך .יפותותמונותמטאפורותמשלים.עלהבנויהשירה

בשוםאיננו.כאןהנקיוןכי .לימפריעהלאהדוה"קליניות"
הפטפוטים .וכואבחדפשוטהוא"מנוטרל'.'אומנוכראופן.

הלהבאתאמנםמקהיםקמצנותבליבספרהמוכבדים
לכסותמצליחיםאינםאךעצמו.כלפיהמשוררשלהמושחז

בפה,סוסיםקדימה.וקצףנופלאניאחת"בבת .איבתועל
נושאיבאוקרימה,וראזנפלאלמוניילד ...מתקפלות,רגליים

אחת).(בבתהאלונקה.//"
נעיםלא .עצמךאתתפס~:ינכון.יותר!או.אבירן .אותךתפסנו
כנעני"עבר :אתההואהזההילד .בביצים-לומר

(על ,,וטיפש.//יפהילדמחרנןוילריטכנולוגיחרוץועבר
 .שינה)מתוךעצמי.

 :אומרכשהוא ;אהדהמעוררהאפשרויות""ספרשלאבירן
עדייןהוא"אבלהחלל",קשהובעירןענייןזה"הורות

שמשוררל"ש"ככמגלהכשהוא ;קטןורפרחר"'/הואילד
משרררורנהפךרקלהיותחדלהואלשלבובריותרמהרמגיע

זה ." // ...שירותשלהסיכויגדל-משוררלגםלפחות
 .ה"סטרילי"אבירןשלמפיובאכשזהבעיקר ?לא .מרגש
מגעילמגעיל.עניין ... ?ארבעיםגילעלם"פתא"לכתב
נוגעהנחות.לעצמועושהלאהוא ..אומרהוא ,,בהחלט.
כברחסרלא ?בלילהגברבוכהאתהמה :חשופיםבעצבים

החוזרמחודש.אבירןזהו .בוכה)אתה(מהבעולם?"בכי
"הברירות .שימושיים""שיריםשלהטוביםלימים

 " ...ברירותמנ"לער/גרועהלירךוואתהבשנייםוכשישנים
להיותמהסיכוי /?ברחתי?/ממהבאיטליהרעלי"חיה :או

שחדלהמתמוטטת,אהבהשברי?ובלילבדאחריםימים
שאבירןעוד'מה . )(צוואה ,, ?התל·אביביבאורלילחכות
מעירבכאבוהמופרזהעיסוק"האם :עצמואתשואלעצמו

מתבקשיםאנחנושואל.הואאםאדאליו?".מורעותעלגם
 .כן :היאהתשובהלהשיב.
אבירןשלמודעותומתחזקתבמיטבו.האפשרויות",ב"ספר
גורעהואאיןאבל"בולשיט",הרבהישכאןגם .לכאב
זו .ללבונוגעיםטוביםרביםמשירים ,מהמיטבהנימהכמלוא
שירהבסתםרעמהאבלהכי·אוהב.שאנישירהלאאולי

 • ?נהדרכבידור
מגדאיל

 62מס' , 77עתון



קצוות"לקשור
בתבל"

 ;שירים ;הכחלולשטיחמתחת :מגדאייל
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הכחול")לשטיח("מתחתמגדאילשלהחדשפרוס
("שלושהקודםספרואתובתוכנובסגנונוממשיך

ביוגרפיהמעיןעינינולנגדהמציגהמתעדת,בכתיבהשנים")
 :נוסףצעדכאןנעשהכינראהזאתעם .המשוררשלשירית
המשוררלתפקידמודעותיותרהרבהישהאחרוןבספרו

לפיכךהכוללת.משמעותואתלוהמעניקהמודעות .והשירה
השירשללאהיאזה,בספרלקרואהנכונה,התצפיתנקודת
ששלושתהמסלולראייתכולו'המכלולשלאלאהבודד'
במקצתנראיםהפרקיםששלושתגם(מהמתוויםהספרפרקי

 ,לכאורה .הםנושאיו .אחת)פואמישלחלקיםכשלושה
זכרונותמסעות.משפחה. .:אהבההיומיוםחיישלהטריוויה

מאמץ'לפחותאודרישה.איזוניצבתשמאחריהםאלאוכר'
ביןאחדותחלקיו.מתוךהעולהחדשהאחדותלהציג

אישייםואירועיםזמניםביןומנוגדים,שוניםמקומות

בספרישהשירי.התיעודבדרךמתבצעתזומשימהוכלליים.
ביןהזיקה .השירהלמעןהחיהמשורר,לחייגדולהמודעות
 .חציצהללאוכמעטהדוקהמאדהיאלחייםשירה

עלתמציתמעיןלנונותן ) 92(עמ'אולימפיים""נופיםהשיר
עלוזהרוריםונצנוציםתלוליםאולימפיים"נופים :זוהוויה
סמוסחופילהשראהוכלממתיןאנירגועספרולאדפי

הטרייההאדמהבערננהוריחילדותתשריותמורתבזכיכות
עםמאושרפלאואניבאבןמגילוחדםעוצרמטללים/סבא

מקובץכולוהספרשלהשיריתמהתמטיקהמשהובוראי"/.
 ;מקריאינואסיתהקליווןונוף-מסעותנופי :כאן

סבא-והדורותהמשפחה ;ברעננהילדות-הזכרונות
רק .השיריתהמודעות-ההשראהלכלומעל ;גילוחבשעת
החוויות,הנסיונות,פירוטאתלהביןניתןזומודעותמתוך

 .בשיריםלרובהמשובצים ,הספרותייםוהאיזכוריםהמקומות
זאתבכל ... " :זולאווירהאותנומכניסהפותחהשירכבר

וינה'בודפשט'דבלין'עדוהגעתיממךארצותביותרהייתי
לומראפשר .כזה"/אהבהמעשהאחרזלצבורגובחיפוש

מאמץוהאישית,השיריתהטריטוריהשלמיפוימעיןשזהו
להגיעכסיוןמכנהשהייתיבמהגבולותחצייתשלמכוון

 .רביםבשיריםביטויוהמוצא "אוניברסליתל"ישראליות
בשירכמו ,זמניתגםאלאגאוגרפיתרקאינההגבולותחציית

מעצמיואשהאותימפקיעהזמןמכונת ... " : ,, s 1ה-המאה"זו

אבל .) 44 '(עמצחורה"/ואמרתותחתוניתנכרגינוניבעלת
הםוהמעבריםאחד,בזמןאו ,אחדבמקוםהשתקעותכאןאין

היאשכותרתואחריוהבאהשיראל s 1ה-המאהמןמהירים
נושאיביןהמעברהואשמהירכשם ,"-50השנות"אלה

 .השוניםהשירים

זהורושםהשירים,ממכלולהמצטברכרושםלדוןישכאמור
גבולותההורסתמשוחררת,ישראליותאותהשלהוא

שיריתפתיחותהפגנתתוךוזאת .וזמניים ,מקומיים ,אישיים

עוסקיםמשפחתי")("טיולהשניכחלקרכיםשירים .גדולה
מהשכונהזכרונותכצד:וזמניםמקומותשלזהפסיפסכציור

בכית-הספרסיוםממסיכת ) 52 'עמככת-ים"("בריוויירה

שמונה"כן("כשהייתיהכדורגלממגרש ) 54 'עמ("צחוק"
כאןמופיעים ) 62עמ' " 14בןהייתי"(מהקייטנהאו ) 50עמ'

 '(עמ "בפלורידהימיםארבעה"כמויחסית,ארוכיםשירים,
7 מאד)ישראלי(כאופןאמריקניתחייםהווייתלנוהמתאר ) 1
נפתלמסעשהוא ) 75 '(עמ "מצריתהשכמה"היפההשיראו

כמו )""קולוניאלית(אףכךכלים-תיכוניתכעירומסובך
 .קהיר

שהםואירועיםחייםשלפאכורמהעינינולכגדמתרקמתכך
 .דורשלותקופהזמןמבטאיםוגםמאד'ופרט•יםאישייםגם
לשטיח"מתחתבשירמתבארתהזוהפסיפסשכוונתסכוראני

לשטיח"מתחת :הספרנקראשמושעל ) 10 'עמ( "הכחול
קדומות/תרבויותהתודעה/שוכנותלשטיחהכחולומתחת

 /" ...וגומאחמרשלנהרהודורחובותאפופותפערוניםערי
 :שירבאותומאידך'אלה'וגםמחדאלהכל

הספרבית·"מלכות
רוחשותילדיםמחשבות

בכיתהשנטוומזימות

הנצחלאוחלפו
 " ...נוצצותכמרכבות

ההיסטוריתהתרבותיתהתודעהכיןהמקשרהמפתחזהו

הספרותייםהאיזכוריםאתכאןלציין(וראויהכללית
בית-מלכותלביןואחרים)ג'ונסוןלורנס, .ואלל :המרובים

למסכתהתודעה"ל"שטיחמתחתאנגרהכל .האישיתהספר
אחדמתגלגליםוהדבריםכזה.זההדבריםנארגיםבהאחת
השני"בחדרילדישנת"עםמתקשרתככורות""מכת :כשני
בתילדהשללמראהועולהצץהשואהשנושאכשם(שם)
 .) 103עמ' "שכתכליל("מסיכהבבנקכתורארבע

 '(עממאיר""בגןבשירמפורשביטוימקבלזהדבריםקישור

מגדאייל--"-------=--"-----

הגןעםמאיר(גןוזריםמקומייםמראותעירובלאחר ,שם ) 74

מתאמץ"אני :בשירהדוברמצהיריוון) "כ"רתימנוהציבורי

כתבלאכמעט---·וביאליקבתבלוקצוותלקשור
מקוםהיאחדשהאליוומדינהדיברלאבארץוהנוף

 ).ל.ע-שלי(ההדגשהאידיאלי"/.קפיצהמתסכלווקרש
כרצינותאליונתייחסלאאםאפילו ,ביאליקשלאיזכורו
עלמפורשתהצהרהלפנינושכן .משמעותחסראינו .מוגזמת
קישוראותועל ,אוניברסלית")("ישראליותסינתיזהאותה

מגשיםואותוחותראליווכללי.מקומיוציבורי.פרטידברים,
 .זהכספרומגדאיל
בשניביטוילידישבאהמהלךלדעתיכיאעיר,לסיוםזאתעם

 .ליחסרהאףלעיתים .למיצויוכאןהגיעהאחרוניםספריו
אחר'רוחכהלךהשתקעות .השתהותאיזו .האחרוןבספר

שלוהקודםכספרהמצוילמשלכזה ,יותרומתבונןפילוסופי
עליויהיהכהמשךכיאיפוא,לי.נראה .) 75(משנת"קצה"
 • .חדשההסתכלותהללוהשונותהאפשרויותמן ,ליצור

לוטןעמוס

חסדשלאחתמכה
הוצ' ;למצואקשהטובאדם :אוקונורפלאנרי
כתר.

מפריעהחתול .מהכבישסוטהמכוניתבתוךשפחהמ
ורוצחבורחריאסמגיעמידמתהפכת.והמכונית ,לנהג

התינוקהילדיםההורים'-כולםאתאכסטזהמתוך
בןמוזנחילדאז .לזהמצפהכבראתההבאבסיפור .והסבתא

ספרי-מוכר .עצמואתהטבילהוא-בטביעהמתאבדארבע
היפרגברתשלתותבתרגללסחובמצליחמתחזהקודש

 ;באסםלמעלהאותהומשאיר ,והמשכילההרגישה
אתהמתקן .הפולנימןלהיפטרשורטלימרוכשמחליט
אתגםשומעים ,הגדולהטרקטורבאמצעותהקטןהטרקטור

 .החוליותסוקירקול
אך ,מאמיןאינך-מוזרבאורחמתגלגליםהאלההסיפורים

בדבריםמשכנעתאוקונור .הכוחובכלהיטבפועלהעניין
המסתברבתחוםשלאלנסיובנו.מחוץ .למעשהשהם.
 .הריאליסטיביןעושהשהיאהכימיהסטוטלי.יהאר

עלקטנהכרשימהבמינה.מיוחדתוהמסתוריהגרוטסקי
דברשכלגיליתי" :אוקונוראומרתהדרוםבספרותהגרוטסקי

אלא .גרוטסקיהצפוניהקוראעל-ידייכוונההדרוםמןשיוצא
 .למעשה ".ריאליסטייקראואזגרוטסקי,אכןהואכןאם

-הקרטזיאניבמובן-מחדשלהתאפסשישהיאההרגשה
פלאנרישלבמושגיםאוקונורפלאנרישלהעולםאתלשחזר
 .אוקונור

יה'ג'ורגילידת(זוסופרתקיימההמעטות,יצירתהבשנות
מעלמבקריה,וקוראיהקהלעםנרחבדיאלוג )-1925 1964
חלקחיתהזופעילות .ובמכתביםהספרותייםהעיתוניםדפי

שמלבדאדוקה,קתוליתכרצויה ,מגויסת""סופרתמהיותה
אנרי'זמודוסולהצדיקלעודדבקשהלדת.נפשותעשיית
אחרקובצורשימותיה .נוצרית"נובלה"קראהלו .מסוים
אוקונור .יומיום"ואורחות"מסתוריןהכותרתתחתמותה

הןיומיום"ואורחותמסתורין"בצירוףהשתמשהעצמה

הפואטיקהלהעמדתוהןהנוצריתהשקפתהלהגדרת
 .שלההסיפורית
על-ידישנחווהלמסתוריןביטוימתןאוקונורואהרבספרות
המסוגל 'קונקרטיסיפורהוא .אמרתהיאטוב.סיפור .היחיד

דרך-האמתאת-האלנוכחותאתלקוראלהעביר
הנראהאתשילכד :האימזאתלמצואצריךהאמן .החושים
כבממשימוצקהבושהאמונה .העיןמןהסמויואתקונקרטי

 .לעיןהנראה
בחדותאוקונורניחנה ,הטוביםהאמריקאיהדרוםסופריכמו

המקומיותההתנהגותלתבניותוהאוזןהעיןשלמיוחדת
הקצוותאלאותםמושךודימיונה ,הדרומיהדיבורולחיתוך

הבלתי-מאחורישם. .והגרוטסקיהפרברטיהמחר.של
שלהנצרותמנחיתה .הבלתי-צפויבתוךכך'כלשיגרתי
להרוגאולי.יכולה,הזוהמכהשלה.החסדמכתאתאוקונור

שמש .שמשמלאההיא .זאתלעומת .אךמהדמויות,חלק
קטסטרופהבכלפעילהשותפהלאוקונור,מיוחדתחזיונית
אלהאמת.אלהידיעה.אלבדרכההדמותמתגלגלתאליה

 .הקוראשלוהבנתואמונתומידתלפיהכל-האלוהים
המוגבלהפגום.האישאתאוקונורשללעולמהמספקהדרום
כסיפוריההקורא .לחסדהזקוק-הגסהמנופח,ברוחו,
הרוחשומסוגר,נידחעולםשלמועקהבאותההיטביחוש

וצרות-בורותהמוליד ;ממנוהחוצהלאאך ,בתוכונדודים
המהווהוהשוביניזם,הגאווהידיעלהיטבהמטופחים 'מרחיך

זומועקהאלהאמריקאית.הדרוםבספרותחזקמניענח
הקיים .החושיםכלפיהתובעניהחם.העשיר.הטבעמצטרף

בולהשתמש :הקצוותאתלאחדכדיאוקונורשלבסיפוריה
והתגלויותחזיונותולחוותעשירים.חוואיםעל-ידיולנצלו

 .גרוטסקייםספקמיסטייםספק
בעליביןבקטבים.מאורגניםאוקונורשלהטיפוסים
היוםשכירילבין .כולוהטבעוכמעטוהיערותהקרקעות
הסוציאליהפערוטפם.נשיהםעלהגולים.הנודדים.שלהם,

המכהוגם .הדרמטיהתהליךמבחינתמשמעותחסרהואהזה
נוטהאוקונורזה.במובןסלקטיביתאינההדמותעלהניחתת
 .חסדלהןנוטהאינהאם·כילדמויותיה.המשותףאתלראות
 :קרובותלעיתיםאצלההמופיעיםצמדי-הנשיםזאתיוכיחו
ופנאטיותבשרעבותשתיהןשכירה,ועוזרתחוואיתגברת

שלהקומיתהמתכונתעל-פיבו·זמניתהפועלות .במזגן
שלהטרגי-גרוטסקיתהמתכונתועל-פיואדונו.המשרת
בסיפוריםהמרכזיותהדמויותכללבדרךהן(הנשיםהכפיל.

בשניאולילהוציא .הגבריםשרובבעודאוקונור,של
"הילבילי"-הדרוםבעגתהמכונההסוגמןהםסיפורים.

או ;שחוראולכןאםהיינו-הךומוגבל,עניבוראיכר-
המקריםבשני .כומרכגוןקהילתיות,פונקציותממלאיםשהם

נשיםזוגבתוך ).מקומיצביוןכנותנירקהגבריםמתפקדים

האשליותומנפצתהחשאיתהסוכנתהיאהמשרתתכזה
כדרגהרקממנהשונההחווהבעלתואילווהגאה,המרשעת

חוטאות,שתיהן .גדולהיותרעודומרשעתגאוותנית-
בניגודאךלדת.אופורטוניסטיאומזלזלביחס .בדרך-כלל

המשרתתדווקאאוקונוראצלכאלהבזוגותהמסורתילטיפול
קטליזטורמהווהשהיאתוךוהתגלויות.לחזיונותהזוכההיא

 .והאמתהידיעהאלגבירתהשללהבאתה
ביחסאובאי-אמונהאוקונורשלבעולמהקשורהאי-הידיעה

לטלטלההדמויותזקוקות .ליבןבאטימות .לדתנכוןלא
כל .הידיעהאלאותןשתביאהגונה,חסדלמכתלמדי,אלימה
הדמויותאתהפוקדיםוהמשוניםהשוניםההארהרגעי

כזה.אליםבאקטכרוכים

כללבדרך ,בנויאוקונורשלכסיפוריההדרמטיהתהליך
שאיננולמקוםהגעהאונסיעהעפי"ר-העתקהשלמשלב
כפייתיתמשימהאיזולבצעבסיוןהדמות.שלהטבעימקומה

 ,וחזקהקשהמהארה-ולבסוףעצמה.עלהדמותשמטילה
איננהרחוקותלעיתים .במוותלהסתייםהעלולה

אוקונור,שלבסיפוריהכךכלהנפוץ .הרע .דסטרוקטיבית
שישכמסתוריןאלא 'פיתרוןהמבקשתכבעיהמופיעאינו

הנפוצים .הילדים .ידיעהכעקבותיוהמביא .לחוותו
עלהוריהםאתהמעמידיםמהנשים.פחותלאכסיפוריה
הילדיםשורפים. .פליליים-רוצחיםילדיםאפילו .מקומם

מעגל"בתוךבסיפורמאוד.ראשוניותשאלותמעמידים
 .שלושהכפולקולאוסמיכאלכמיןהילדיםמופיעיםהאש"

כמ,-דיוןתוךהחווה,בעלתשליערותיהאתשורפיםהם
 .וכעלותרכושבעינייניילדותי

באופןלהפשטהנוטהאינההדרומיתשהאישיותכיוון
ריבויבגללהסיפוריםסלהדרמטיהמימדמתחזקקיצוני.

כצורתגם .בלעדיתקשורתלאמצעיההופכיםהדיאולוגים,
יכולתלהיעדרהנפלאותהדוגמאותבאחת .עקיףדיווח

לאחדלהבהיר"העקור"כסיפורהעוזרתמנסהההפשטה
 :אליהםשהגיעהעקורמיהוהפועלים

 ?זהמה .אומרתאתמהבאמת. .אמר'עקורים',,

ללכתאיפהלהםואיןשנולדואיפהלאשהםאומרזה
מסכיםהיהלאואף'חדמכאןאותךמגרשיםהיואםכמונגיד

 .אותךלקבל
 .מהורהרבקולהזקןאמרזאת'בכלכאןשהםרושם'עושה

 .כאן'"'הםהאחרהסכים'ז'בטוח'איפהשהו'הםכאןהםאם'

אוקונורשלמיכולתהחלקגםכמובןהואהדיאולוגיםריבוי
הקוראיכולדיאלוג.קייםכשלאגםאך .לדברלדמותלתת
שלהמנותק,האירוני,קולהשביןהפערעצמתאתלחוש

המרחק .הדרמהשלהעצומההאינטנסיביותלביןהמספרת
שמותירהשוקעםוכעיקרהקיצוני'אלהזוהתאווהעם .הזה

שלכךכלחזקאימפקטמאפשרים .האחרוןהאקטאחריו
 .הקוראעלהסיפורים
והאליםהמזעזעאלפנייתהאתלפרשמנסהאוקונור

.לגביהמאמיניםעםנמנהאינוקוראיהשקהללכךבמודעותה
מודעת"אני :אומרתהיאטבילה.העיקריתשעלילתהנובלה
ולכןמשמעות.חסרפולחןהיאטבילההקוראיםשלרובלכך
במידהומסתוריןיראהמעוררתתהיהזושטבילהלדאוגעליי

האמוציונליתההכרהתוךאללפחותהקוראאתשתזעזע
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ספרים

הגיעהארקרנרראםספק .מאמין")·~("נרכליסטכמשמעותה"
כאקטבאלימותהשימושאךהדר,הבחינהמןכלשהולהישג
המיוחדהטעםאתכהחלטנותןלמציאות,דמויותהמחדיר

יכוליםוסיפוריההגדולות,מןמספרתהיאארקרנררליצירתה'
ביותר.האדישהקוראאתגםלטלטל

האטוםעלהניחתתהאלימההמכהעניךמדועיודעתאינני
מרתו,ארהריסתובמחירולו ,עיניואתלפקוחמנתעלביותר
 .כךכלקרובכך'כלשייךהיוםנראה
 • .כלרםולאולספרותלזהאין

שלו-שפימטי

דקורים
סימןספרי ;האחר""הכוח :הנדליהודית

 ;עמ' 135 ;המאוחדהקיבץוהוצ' ,קריאה
תשמ"ה

ופועלתנרשמת ,חיה-הנדליהודיתשלסיפרהמרכזב
מהורההספר .מאירוביץצביהציירבעלהשלדמותו

אחתוכערנהכעתאולםוהנצחה,הערכה ,אהבהשלאקט
לעצמו,התייחסותובמערךיוצראדםהמציגהיצירהלפנינו

שלמענייןכסירןדהר .ליצירתו-ובעיקרלחבריו ,למשפחתו
תחום-המלהאמנותכאמצעותלעצבפררדאיקרנית,יוצרת,
כספרהמתייחסתהנדליהודית .:הציורלחלוטיןשרנהאמנות

וויזואלית,אמנותהמאפייניםולחומריםהיצירהלתהליכי
והציוריםהלשוני'הכליהואדרלהתייחסותהכליאולם

חיים.משנהמשמערת,משנהמקבליםידהעלהמתוארים
התמרנהכגרן ,כספרהמתוארמהסוגכציורהמתבונןקורא

שתיבספריגלה-העטיפהעלהמופיעהמאיררביץ'של
טעונתשיריתלשרןהאחת, :שרנותמילוליותהתייחסויות

טעונתכלשרןצבעיםעלהמדברתרמטאפררות,דימויים
שלארפריחהשל"תכול :כגרןציוריות"חרץ"משמעריות

 'המספרהאנישללשרנווהיאעדין"'ארסי"וורודאר 'לעבה"
לציירמיוחסוהואיותר,"ענייני"הואהשניהסגנוןואילו
קודחושרבוטבוורוד'קודחשרבוטמצוייר"פה :עצמו

 'מלוכלךשחורוספרישחוירם'מיםלכתמי,מעלבתכול
גדולהוקשתריק,ניירהרבהשסועים,לבניםקוויםוהרבה

לתמונהמתייחסותהתיאורדרכישתי .) 71 , 72 '(עמפתוחה."
ילשנמאפייןמדגםמהרריםוהםהריקה","הפנדהבשם

אולםלציורים,ההתייחסותבספרמועליתכהםהקטבים
האנישלהשיריתהפרודה-הראשוןהואהדומיננטיהקוטב
תוךויצירתו'יוצרהנדליהודיתמציגהדרבשפה .המספר
אחד .ולרקעןליצירותאישיתאינטרפרטציההגשת

תהליכילהבנתידהעלהמוצעים ,המענייניםהמפתחות
אירועים,לקשורכסירן :ביוגרפימפתחהוא-היצירה
עלאפשריותהשלכותעםהיוצרשלמחייוומצביםחוויות

 .אמנותייםצירופים

הנדליהודית __.., ______ ,__

 "צהובאורעם"תמרנה :סיפורהישמשלכךטובהדוגמה

קטעהנדליהודיתמציבההתמרנהשלכרקעה .) 78-81 '(עמ
ערבשנגזז .האםשלהצהובשערה :ביוגרפיאינפורמציה

בנהי"עמכןלאחרומתגלההמגירותבאחתנשתמר ,חתונתה
-·דמו•מכדהבאמצעותנעשההסיטואציהעיצוב .כילדותו

ריחוקמתוךמטאפררית,כלשרןהאירועאתהמעצבמציאות,
והואחי,חדק,ממשי,שיערהיה"זה :יודע-כלמספרשל

וכמעליומהבהבמעצמו'ארוךעצמו'עלאותוומדדעמד
שניבאים-הסיטואציההצגתלאחר ,,ארוכה.להבה

שלפניהעלהצהובלכתםלצהוב,התייחסותשלעמודים
תיאורמכןולאחר"ברדדה",המכונהכתמונההמופיעאשה

 ."צהובאורעםתמונה"

-סירםקטעישנימובאיםלתמונותההתייחסותשלבסופה
תוךהציורעלהעבודהשלהסירםשלכאתמתארהאחד
להבנהכמפתחהמשמשהביוגרפי,הרמזהסגרת

מתופףבתמונה,מביטעמד,עוד"צבי :ולאינטרפרטציה
לאט,נחבאצבעותיואותומרחהלח.הצבעעלבאצבעותיו
בעינייםחייךהוא .הלחבצבעלכודותנראושאצבעותיו
הפניםאתלרגעהחותךמאד,עדיןקטן,חיוךאותומתנצלות,

 ,, .אמראמא,שלשעירכמו-

הצבעשלההדגשהעודףאתלשכורמנסההשניהסיר.םן tןראי
אתלמעלה,בצד'ראיתילמחרת"רק :ומשמערתוהצ;ןרכ
לואמרתילאצוחק,חיהאיךלעצמילתאריכולהאניהסגול.

הפעםדאליע,מייגעלדאליעוחוזראומרחיהשטויותזח.את
קררםככרמופיעהסגולהצבעכילציין'יש ,(אגב ,,רם.בקול
המגלחהילדאתהמתארתכסיטואציההפתיחה'בקטעלכן
בתוךגנוזהשיערכי ,נמסר-הגדודהבלרנדיהשיעראת

סגולה).משימטפחת
-צהוב"אורעם"התמרנהסיפורשלאלוסיומיםשני
לבתשומת :כולוהספרשלהכתיבהדרךאתיינים tמאג

המייצגיםאיפירניםויצירה,עשייההמאפייניםלפריטים

מפתחרמתן(יידיש),ולחניםשפהשימושיוגרף,פניםהבונות
אידוןעלשמירהזאתעםויחד-ולתמונהלצבעכיו~:רפי
 .יתרואינטימיותחשיפהעודףשלמהסכנותובריחה

לציוריםרקעיםכהעלותההנדליהודיתנוקטתדרמהגישה
עיירתע"ש"קררסנר",כמרמופגנתביוגרפיתמשמערתבעלי

 ,כחול"אידרבעם"קיראר ) 26 '(עמהאמןשלדתולמו
 '(עמבילדותוהציירשלוההצלההטביעהלסיפורהמתקשרת

ביוגרפי,ידעעלהמבוססתאישית,פרשנותשלהשילוב .) 23
 :שלפנינובספרהשליטהמרכזיהמרטיבמאחוריאףניצב
 .חמורתיב tמוכ

הואוהמרות ,האבלמותהמתייחסכמשפטפותחהספר
שלההתייחסותבתיאורמכןלאחרהמתגלהאדנותייב tמרכ
בעיותשנפטרו.ולמכריםולחבריםלעצמו,·ךרביץ,מא
-שנפגעה)המציירתהיד ,שבץגברה,דם(לחץ·יארת 1הב
 'ביותרנדירותוהן 'ולרואיאגבאמירותבאמצעותררת tנמכ
 .והמרותהמחלהרקעעלמסוימותיצירותהצגת tראן

שלהיווצרותהדרךתיאורכמיוחדמענייןזהיצירותכמעגל
ענק"פרחעם"תמרנהותיאור ) 108(עמ'האחרונההתמרנה

הענק""הפרחכילקורא,מסתברממנואשר )-112 114(ענז'
ציורזהואוליגדולה'ידכףאףאחתרבעונהבעתהרז~

 .כשיתוקשנפגעההידכףאתהמתאר
דמויותכתיאורמשולבכשהוא ,בספרמופיעהמרותיב tמרכ
איציק ,הייריהמשוררכגרן-שנפטרווידידיםמכריםשל

עםפגישותתיאורמעוררענייןמשנה .) 83-86(עמ' ,מאנגר

שנועדותיאורים,-הציירשלמרתולאחרוידידיםיםמכ
שלדמותוכלפיהמופנותוהערותהארותע"ימעגלורגלס

מעיןליצירתמסייעותהןוככך .יצירתווכלפימאירוביץ
כמעיןאלאכרונולוגית,בדרךבנריאינוהספר(שכן, .אפילוג
רעםהדמותעםמגעתוךםיומתרחקהמתקרביםמעגלים
-כיותרמרומזהואהכרונולוגיהמערךולפיכך .יצירתה
 .משותפיםחיים 'נישואיןדרך ,כבית-קפהההיכרותמפגישת

לאחרהציירשלידידיועםהמספרתשלוהדיאלוג ,מןן·ת

 ).ר rמרר

פטירתלאחרידידעםמעניינתמפגשלסצינתדוגמה
זהתיאור .גרינכרג .צ.אעםהפגישהסצינתהיא-מאיררביץ

כדמות .ג.צ.אשלנהדרתסקיצההמוסרעצמאי,לקטעך tהרכ
-הסצינהכמרכז .ךמ;נית_ןאמפאתית ,פראית ,נושמתחיה,

"למה :לשאלהתגובההמהווה ..ג.צ.אשלצחוקותיאור
המלהאתחותךמוזר,חד,מעברחיהזהצחק."פתאום "?מת

חצהשכאילולח'לאוזן'מאודןצחוקעםחמלה,באמצע
בוערות,צהובות,עינייםחיוהעליוןבחלק .פניואתלשניים

בנפרד,למטח,התייפחות,בתנועתחצחובות,לעינייםזחת 1ומ
בשראתמגלחתועה,מפוצל,סמוק-אדמדם,סדקהתפתל

לאשכמוהוצחוק 'הגרוןעמקיעדהאדמומי'החניכיים
דמותמציירזהתיאור .) 199(עמ'אח"כ."ול:~מימיראיתי

קומה,-שיעורבעלמשוררמוצבשכמרכזהסיטואציהסר· 1רמ
יהודיתמצליחהחולףמפגשתיאורבאמצעותגםכיכיחוומ
 .אדםשלהתנהגותואיפיונילמסורלדהנ

חזקה .יצירתוכאמצעותעצמומנציחיוצרכיעלינו,ובלקמ
ספרהאולם ;זהתפקידשימלאומאיררכיץצבישלציוריועל
המרותעלהתגברותשלשרנהסרגמעלההנדליהודיתשוו
יצירהבאמצעותיוצרשלדמותוהחייאת-החידלוןרעל
כספרהבנתהשהיאהדמות .יצירתוולתיאורלווקדשת;הכ
מתייחסתהיאאליהםהציוריםואף .ופועלתנושמתיה,ח
רקאינוהספרכי ,דומה ~כעד-משמערתמשנהבליםקמ

שלגביהםקוראים,אותםלכלאףאלא ,לכעלהמדןורה

אףואוליפחותלאציוריתהיותלמסוגלתהלהמאמנות
 • .עצמוהציורןמר Jיור

יעוזחנה

יחודימיסטיגוון
 ;עלטהשביב ;תשביישעיה-קידרליהוא·א

עמ' 80 ; 1984 ;פועליםספרית

שבחרומסטיתוהתמכרותחרדה ,תשוקותבזקיה

שלובחרותונעוריוכתקופתשירישלכרלעצמם-
-מחקריחייםאפיקיותרמאוחרעבורועיצבו ,חבר iהכ
עםהראשונינהייתםנורילצזקלהתנוחדרו 'הקבלהחוםתכ

 .גבורותיולרבוהונק
כההשונים .המדיומיםשנישלתככיהםכיןהמהותיהקשר

הכו-זמניתהקיצוניתההתמסרות :דומני ,ברורנית,רצו

חשכיישעיהו

אומניפרטנטייםלחלומותחיים,ולתשוקתלסיוטי-מרות
אם ,מסטייםלפתרונותכהכרחמובילה ,דלוןיחולחרדת

מדעיתהתעסקותכאמצעותואםפיוטיתפריצהשלכדרך

כביכול'טהורה
כמר .בשיריםכלתי-אמצעיהואאופל'הכוחותעםהמגע

כמר .פנימיאיתניםמאבקשלאחרמיואשתיצריתהתמכרות
מוותוחגיגתתוקפניתשתלטנות 'מין-לתהומותהתנפלות

הפרוידיאניותלתיאוריותרגשיתגירסא .אבסורדשעד
כן-הואאני ,, :בזמנוהכותבעלמעטלאהשפיעושבוודאי

ביצה/עלדגרהליליתנולדתי;זרערתליל/בקןאנוכי; ,האפל
קננו;פיוכירכתימקררי;חדהחרב /אני;ויצאתישחורה;

ראשיעלוכרגלי ...אדםפראיקורמותידי /מאדה;צפרי
לכדי,"אר: .) 23 'עמ ,ח ,פל.כן-הא.(משירי"אדרוך;;פתנים;
מלךהוא,רקבדלתי;דפיקהאיןאשה;לא ,גברלאלכדי,

זרועותלעברי;מגיחפתאםמטחי;כירכתיאורב; ,הצללים
וכחיבוקכשפתרתי;דבקהקפואפיוצוארי;פפות/למגרם

 / ...פיתניהערב" :או . ) 12עמ' ,(חג "/השטן;חג /נחגגגועש
עבדהאשים;עבדהנהרהנה /:מתלחשיםממעלםיוהכוכב

כהריחוכשכוריחוגנשיקה;שוקקטרוףאחוז / ;התשוקות

מתבוססחסר-נשיקות/מדמםלבראביב;זיקיבהנץדם,/

 .) 13 'עמ ,הרזים(עכר "/ ;כדמו

מןעולים 'הבולטהאינדיבידואליהמיסטיןגוולמעבר
שחדור(כמעטלתקופתםאפיינייםתימאטייםיסודותהשירים
 : ) ...כתולדות-הספרותלפרקאוטנטי

הגוויליםעולםאלהחייםמעקתההוריםדורהימלטות
כדפימפלטיבקשהעולם;מפני ,הלחםמפני ,,-והאמרנה
רק /הכוליות/כסודהרזים/כרזחקרויעמיק /ספרים

הנרותאור /,החרדהתלמימתיישריםשכת/לילכהתקדש
 .) 44 'עמ(אב, "לאלהים//מזמריםלכנה;ומפה

דרכים/כפרשתאניניצב,,-האחרעולםלהכניםדורתיפני

 .. ,לנהר;מעברשםעומדת.//אמי,.סואנת;כהותהלמסביבי
 .. , /הרך;בחיקהלנוחשישובהתועה;הנודדלכנהומצפה
אתאמי' /טרופים;מראותאנירדוףתשוקות/כקסמינלכדתי
לותלהוכהנגדתיבלעכנךכיאתחרדהאמינפשי;עלמככה
 .) 46 'עמ ,מסלוח(חוצב "/מדרשות;מכתירי~.תק

מראותאתה"- :המנוגדותההויותשתיןישכקרעותיהה

דאיתלולבךג:בירעלטליתך;גדילינשקתכדחילוחזית;שדי
אעוף;אויררןככנפיהשטן;שניכיןואני ;ערכותלשמי
-שועהילהסיכויחסרת/הזעקהציציותי;נערות-חןוצמות

עמ'וסכי,(אני,,אליך,/ואשובהדעת/עורבאגרש /"אלי!"
53 (. 

מצחימעל;תרי-קיןומחהקדשך;חיבל;אלנא-חכניסיני
נגחננחרארחץזדוני'/מחלאתטהרני / !אלי /הבוער;
אלחים!//:/הושע-נאכמקדםאלחשומזוכךובאמרןנזרך,

 .) 58עמ'(תשובה,

כקשתיגאולה"נתיב-חזרהנתיבממציאתחלט ?7חוהיאוש
 /כעדיושעררונעלואלחיםחפצתי/יסודיבררלסתםליו

האשררלזכרלהחרים/במשעוליתעיתיעקדתי/עציטעון
אפלחלמערה /רעם/כחזיזיענדני/עופרתענניאך /,שאלתי
הדמעותונחשולגורלי/מרעלשםואבכהכחרד:רןברחתי/
 .) 22עמ'ד.כן-האפל./.(משיריהשטןוחרףאלשובהדיחני

הסגנונית,היניקהאףברורההתימאטית,להשפעהבנוסף
!/ערדאורפרוטות"ערד :הכיאליקאייםהלשוןממכניכעיקר
 ,,הירח;רצףעלה ...מבית-מרזחזקןכשיכור ... /!הרזפרודי

 ...לעייפה;עמוסהג::ננתככהמה" ) 9 'עמשות,מהשכין(
וערד )ו O 'עמ .עמומה(ערבית-חרף ,, ;התכתשורגוזותנשים

 .וערד

םיהבהובישיר:קירראליהואשלשיריולספרשעריםארבעה
מהופכיםשרשיםשירי ;ואבלותכיסופיםשירי ;ושקיעות

וחרדתתשוקותלכטי ,כאמורקישורם, .והפסדהריהושירי

תקופתםשלהביטויולדרכילפרובלמטיקהקתםיז .מרות
אישיתמיסטיקהשלבגררןעטוייםהםועם-זאת ,עמוקה

 •למשורר.ייחודיספקללאשהוא
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עינתעמלה

 62מס' , 77עתון



 1.1-'יי'-י

במסווהסוריאליזם
הריאליה

 ;סיפורים ;לכלהאשאותה ;קורטאזארחוליו
ספריתהוצ' ;בסקיברונויורם :מספרדית

עמ'. 146 ; 1984פועלים

 "לכלהאש"אותהבקובץקורטאזארחוליושליפוריוס
הלטיכו-אמריקכיתמהסיפורתאינטגרליחלקהם
הטמונההעולםובתפיסתבמשמעותבאווירתם, ,בקיצכם

ההוויהבשולימהקייםהפחד :לכלהיאהאשאותה .בהם
 .והמוזרהזרהפראי,הנסתר,עם ,אתווההתמודדותהאנושית

מכיווןאחדכל-הגיבוריםאתאטאטמכלהאשאותה
~זוד.

אך .דברלכלריאליסטיכסיפורכפתחקורטאזארשלהסיפור
שיגרתיתכמעטהריאליסטית,לזרימהעצמנומפקיריםעודנו
זרלמשהומשים,בליכמעט 'מוסטיםאנוהעלילה,של

הסימנים .רבתיטלטלההסיפוראתהמטלטל ,ומאיים
אגבהערתלהיותיכולהזו .מורגשיםלאכמעטאלהלחריגות

אטאטהנטווהופתאומיחדה~זקכלשהו,עובדתיהגדאו
-עוצמתובמלואהחוצהפורץשהואעדהסיפוריבמארג

ובעונהבעתמוארתבסיפוריוהמציאות .הסיפורבסוףר"עפי

 .התפוררותהאתשמבליטמה ,רבותתודעותי"עאחת
לעל-הזמניביןלחיים'מוותביןלהזיה'מציאותביןהגבולות

משתלטתכךי"ועמיטשטשים,לדמותדמותבין ,זמני
בסיפור .הסיפוריםבמרביתהסוריאליסטיתהאווירה
כפרדבלתילחלקהצופההופךהאוול"ון'לג"הוראות
 "בסיפור .כורחובעלחלקבונוטלשהואבכךמהמשחק
לתכיפותבהתאםהסיפורקצבמשתכה "ק;ךההעלמה

אתשמזכירמה-הדמויותמפיהמונולוגיםשלהתחלפותם
החרדה .הדמויותביןחציצהאיןהתודעה.זרםבנוסחהסיפור

 .לכולןהמשותףהמכנההיא

כמעט ,יומיומיתבסיטואציהכפתח "הדרומיהכביש"הסיפור

שהמספרתוך .לפאריסבדרךגדולתנועהפקק :באגליה
שכפגשוהרוח,קצריויושביהןהמכוניותתיאורעלמתעכב
בהכרחויותריותרחשיםאנו-הנסיבותמכורחבאקראי

ופקקמאחר .לרגעמרגעמחניקושכעשהממנומפלטשאין
(שבעצםהנוסעיםביןקירבהנוצרתרב,זמןנמשךהתנועה

בשמותיהםמכוכיםאיכםהם ;ומנוכריםאנונימייםכשארים

זהמתוודעיםהם .המכונית)דגם'י-,עפמזוהיםאלא ·הפרטיים
אתשמשקפיםביניהם,מורכביםיחסיםכ;~ךיםלזה.

שהמצוקה ,מתבררמהם.אחדכלשלהבעייתיות
אתממריצההכפויההסיטואציהעקבשנוצרההקולקטיבית

הסיפוראתאטאטשמעתיקמה .הפרטיותהמצוקותחשיפת

המתארךההמתנהזמןהואסוריאליסטילמימדהריאליסטי
ומאיים,מכלהכגורםמתגלההזמן .למצופהומעברמעל

שככזבת,התקווה .הנפשימחוסנםהנוסעיםאתשמערטל
הנתונותהדמויותעלטראגיצלמטיליםהמוצאחוסרתחושת

הצדיותרבולטהסיפורעלנוסףדרבהירה .הזמןבמלכודת
הממושכת,ההמתנה ;הסיפוריתהסיטואציהשלהסימלי

משמעותלפתעמקבלתדקבקילוחהחייםזורמיםשבמהלכה
למוותמעכהציפיההםהחיים :אכזיסטכציאלית-סיוטית

 .החונקמהכורחהיחידיהמפלטשהואהגואל,

 'הזמן.מוטיבהופך "החוליםשל"בריאתםבסיפורגם
מבפכיםהגי;נוריםאתמפוררהזמן .מרכזילגורםהמתארך

המשחקכלליכשמריםחוץכלפירק .ובהתמדהלאט
לתודעה,אטאטחודרתהאמת .שבשתיקהוההסכמה

והןלגיבורהן-היחידיהמוצא ,מולהחשופיםוכשעומדים
הטוביםהסיפוריםאחדזהוהמוות.הוא-הסיפורלעלילת
המאמציםביןהעדיןהמתחעלשומרשהואמשוםבקובץ'

לביןבכהמותעלהאמתאתמה~םלהעליםהכבירים
בכישלעיקשותםשניחלשתככל .הגוברתמודעותה
סביבשבכוהשקריםשלהמגןחומתעללשמורהמשפחה

המעומעמתההכרהבמקבילמתחזקתכךאלחכדרושלמותו
בסוף ,מותה .מבפכיםלהתפוררמתחילהוהיא .ה~םשל

פשוטהואמתחלוייה.יוצאפועלרקלאכמובןהואהסיפור,
 .שהתנפצה.השקריםלמסכתהאמיתיתהתשובה

ביןהמשחקהואהיום"בצהרי"אילסיפורהאופייני

אותואלמריביבאמהלשם .המתחלפיםוהזמניםהמקומות
למסלולמחוץהמצוייםהרביםהאייםמןאחד"כחשב,לאאי

אמצעי,ובבלתיבאמיתילגעתכדי- ?הרגיל"התיירים
 ,מלאכותייםויחסיםמחוות .סביבסבבושחייולאחר

הורידכךאחרבשעונו,הביט"מדינילאיבהגיעו .שיטחיים
לאהמיככסוכים.בכיסוהסתירוסבלנותחסרתבתנועהאותו
טעון .למעלה .כאןאבל .ן w :ז:::האניאתלהרוגיהיהקל

 .לחלוטיןהנמנעמןאינוזהשמבצעחש ,ובמרחבבשמש
רבותפעמיםוהריקסירוס,האיעלהואהכהדברשלבסופו

 ,, .הכהלהגיעבידויעלהפעםשאימכךכברהתיאשכךכל
ההכנותבעצםהואהאיעללכחיתהשקדםמהכל .) 88 (

ריחופיו .ראשוניתהוויהעםלפגישהמדינישלהנפשיות
הנחיתהעדשוניםבמסלוליםבמטוסוכשכיםהחוזרים

אדירילאסוןראיהעדהואבאיבהיותו .זאתממחישים
כלשלסופולגביהתחזיתאתאימתניתבצורההחושף
ראשוהסבקלאיוס" :המודרנייםבחייםוהשיקויהמזויף
הםהיותמידכמואך .עודניצללאאישאםלראות ,היםלעבר
חדשמשהוחיתההעינייםפקוחתהגופהורקבאי,לבדם
 .) 89 ( ".היםלביןשניכם
 ,בחטףפעםבהםמופיעהמוות .מיגוריםהסיפוריםסיומי

ופעםהסיפורי)מהמהלךטבעית(כתולדהחלושהענותבקול
הכאהמובטחתלקוראים ,אחרתאוכך .אחרון ,חזקכאקורד

והמיוחדתהרגישהמהראיההכתיבה,מדרךאינטלקטואלית
 • .אמריקאיהדרוםהסופרשל

דדובןיערה

הגברות""ימי

 ;קריאהסימןספריהוצ' ;לאריסמישל
הציבוריתהמעוצה ;כתרהמאוחד'הקיבוץ

ספרילתרגוםהמפעל ;ולאמנותלתרגום
עמ'. 131 ; 1984מופת

בןבהיותווידן•;-סיכןמ;אתפותחהמ~;יפרגבורה

הנשמרזון'יהא ."החייםמחצית" ,וארבעשלושים-
 ,ומלאכותיתקפדניתסימטריהמפכיהסיפורכללאורך
תארוגםנמשךאופןבאותו .הפתיחהבמשפטיכברמסתמן

גםוכן )" ...כמוך ,ממוצעתקומהבעלאניהגוף("מצדגופו
ליהוציאולאשכתבתיהספריםמעט ... "בעיסוק;הישגיו

שכן 'בכךמתגאהאיניוגםכךעלמתלונןאיני .מוניטיןשום
ממנו,שמתעלמיםוהמשוררהמצליחהסופר ,הסוגיםשכי

 ".שווהבמידהבעינימתועביםשניהם

 ."פרטי"סיפוראינושהסיפור ,בעצםמתברר,מהרהעד

במהלךאחתפעםרקבעקיפיןשמועל(המרמזהגיבור,
מיתוסיםאלאשאינןתחנות,לאורחייואתסוקר ,וידן•;)

לראות;אפשרממילא,המערבית.התרבותבתולדותמרכזיים
הרב-מישוריהאיזוןאבל .סיכטטי""תוצרכמעין

לממדימעבראלהיצירהאתמביאשבהתייחסות;,
המתגלה,אחת,ראיהמזוויתחייםלהציגומאפשר ,האלגוריה

מהימנה.כבלתי ,כמובן
שחיתההמובאהההשפעהעלעודחושבוכשאני ... "

הפרילמושגבעיקר-התפתחותיכלעלהקאתולילחיכוכי
ליהגורם ...הקדמוןהחטאלמושגממנויותרועודהאסור

 ...שבוההשפלהצדבשל- "ה"וידויאלרבבכוחלהימשך
ועונשועליורובצתש"קללה"כאדםתמידלהתנהגבזמןובו

 .) 127 'ע(" ...אותורודף
איכם ,הווידוישללסיומוהסמוכיםאלה,דבריםבעצם,
השפעהשוםהקאתולילחיכוךחיתהלאחייובמהלךככוכים.

גטיהעםזעיר-בורגניהיההמספרשלחיכוכו .משמעותית
נוצרזהחיכוכושלהעיקריהמשקע .טעםולאנינותלעליה

שכשלרן ,כךכדיעד .ובאופרהבתיאטרוןמרוביםבביקורים
ימיאלחזרהמוביל;הבגרות,חיישיגרתעםההתמודדות

 :האמנותמעולםהןחוויות-התדמיתעיקרכאשר ,הילדות
 .והציורהמוסיקההתיאטר;ן'

אלאעצמם,המיתוסיםאיכןחייושלהאחיזהנקודותלא,יממ
הוא,-פר gהמשלהסובייקטיביופירושםהאמנותי,ייצוגם
עםשבהזדהותו 'כךי.כךעדבחיים'האישיתחידתוא 'בעצם

וכיווןבשמחתי'מרירותשל"טיפהתמידכמהלהמחזות
שבעודחזיתיכי 'מהכאתיגדולחלקנגרעמידהמסךשעלה
 ) 23 'ע( " ...ההצגהתסתייםקלהשעה

היוםשעד ... ,,כך'כדיעדהאיכטמייםלחייחודרתזוהזדהות
לאיזולמשל,בלבי,לשאולבליאשהאהוב.ליכולאיניעדיין
עינוייםאילולמענה,עצמיאתלהטילמסוגלאהיהדרמה
שרפהאוטביעהבשר,קריעתאועצמותריסוק ,לשאתאוכל

 ) 25 'ע(" ...באששוטיה
גילוייוביןהמערבייםהמיתוסיםייצוגישביןהקשרואכן'

המקובלהטעםמןלאאך ,ומתהדקהולךסאדו-מאזוכיזם
מסגרותיהעלהמערבשתרבותהתפיסה :וה"מסורתי"
תוצרשללהתהוותוגרמההדוגמטייםודפוסיההחברתיות

ן;תפיסהסאדו-מאזרכיסטי'וטיפוססמכותיאדםמעוקר'

ולאבלבד,רקע-תשתיתמעיןלאריסשלביצירת;מהווה
אלחודרלאריסשלהמספרוהווידוי.ה"בשורה"עיקרכזה

המיתוסיםומערכת :פשטניתאלג;ריסטיתלהצגהמעבר
שאיכהאיכדיוידראלית,והתגבשותהתהוותמהלךהרךנבחנת

 .איכרטייםתהליכיםבגורמיוהיתלותמכ;סמאפשרת
בעינייםסמליואתשיראה ,למספרלו,גורמתהטעםאנינות

במחזות .הסיכווראתמונעיםשבביצועפהגמים .מפוכחות

 ,ושובשובוביקרחזרובתערוכות,באופרותרבים,

"מאפ-האישיות,התפתחותותחנותבתוךובהשתלבותם

המיתוסיםמייצגיאתלראותהביצועליקויישרים"
 ,משמע ,חלוףכבכי-וממילאהמציאות,עםכהתפשרות

 .ומציאותייםכחיים
ומחפשהמספר"מהעיף"למדימוקדםשבשלבפלא,זהאין

כל"בקרקס,ואפילושראה,בהצגות ;אמיתי""משהו
בליעליהםחוזריםערבשבכלמשוםמתגמדיםהדברים
שלכלהבחסידכעשהוהוא " ...מראשצפוייםוהםשינויים

במשהוצופהשאנילי"כדמהשםכישוררים,מלחמות
כלשלמכוחהגדולשכוחהקרבן,הקרבתהריגה, :אמיתי
כלמרחפתהקרבןמקריבעלכיממש,דתיתקרבןהקרבת

 .) 39 '(ע " ...סככת-מוותהזמן
1 

שוררים,מלחמותוביןאחרתהצגהשביןהזהבהבדלאבל
לאבמידהמהולההמספרשלהטעםשאנינותבעצם,מתגלה,
לוחמיעלהמפורטתבקרת;שכן'דילטכטיות,שלמעטה

שתייםואשרבלבד,"קורידות"ארבעעלמבוססתהשוורים
עלמתבססים ,אפוא ,הפרטים ."אמיתיות"היולאמהן

היוהחסרונות .מתגליםוהבקיעיםהשוואתית,"התרשמות"
וביסוסלשלמות,הסגידהמןלהמלטשיוכלכדילו,כחוצים
עושהשהואכשםממש-"קטלוג"עלכשעןביקרת;
 .לכשלוכותיהןובסיבותמרכה,שהואהאהביםבחווי;ת
ביןסיכטזהכמיןמתוארגופושאפילו ,"הממוצע"הסופר

איכהעקרותואך ,עקריצוראפוא,הוא,מנוגדים,מרכיבים

הואזכרוכותיווביןלכך,מודעהוא-ראשיתמימדית.חד
ובעירפולכפילתוכדיתוךכאשר,פציעה,שלמקרהעלמספר
'איך :זוחיתהבדעתישעלתההראשונה"המחשבהחושיו,
שלחוטעלשזוריםזכרוכותיוכל .) 81 '(ע "'.לאהוב?אוכל

שמערכתכשםממש-ותקלותהיפגעויותפציעות,מערכת
אלימותמעשישלחוטעלהיאאףשזורההמיתוסיםמייצגי

להקריבהעומדאברהםשלהתמוכהלמןברוטליים,וקרבנות
לרבותמתלהב,הואשמהםאחריםעינוייםציורידרך ,בכ;את

והתמונותהפסלים .המכביםשלועינוייהם"מלחמותיהם"
מגונחים ,""תפליםלרובהםהתלהבותונושאיאתהמציגים

יחסושביןבאיזוןקשורהבכךלהבחיןיכולתו .מוגזמיםאו
מערכיםהסתייגותווביןמרכזיים,ערכיםכלפיהציני

המבוגריםהנעריםהיוהמלחמהסוףכל("במשך .מזוייפים
עטורים ,לצבאהתגייסוהפקרותחיישחיושלאחר ,ממכי
"לחזורלהםמתירחמורשעונשאנשיםשלהילהבעיני

בכוונההעונשאתעצמםעלשהביאוובלבדבתשובה",
 '(ע )."פאטריוטירגששוםזובתגובתיבההיהלאאך ,תחילה

47 (. 

 'אבסורדשלעקרותמעיןאפוא,היא,המספרשלעקרותו
שאיןפיעלאףהאישיםבחייוגם .האיזוןשלהמושלםביטויו

האינטימיותשחוויותיוממש,שלקשריםליצורמסוגלהוא
שלוהכשואיןחייואפילו ,כשלרכותשלקטלוגיתשרשרתהן
תוךאלמאייןאי'צצה'ואשת;משכית,חוויהבגדרהם

כעדרהואאין-כןפיעלאףנזכרת,שאיכהוכמעטהעלילה
רכהכמאהבת.ענוגהאהובה,אשהעםלחיות !"הר :רגשות
ותגרששמחוחיואתסבלותיאתעימישתחלוקאשה ,כאם
אתהכבדממצחיתרחיקלבי'אתהמכרסםהצורבהכאבאת

אוהבהיריםמאישוניהבמבטתרחיקוהנוגה'השיממון

סוףללבישיביכורוצהאניכן' !כךכלהרעכןמפיהבנשיקה
לחשושולאלבכותאשה,בזרועותלבכותרוצהאניסוף,

עלאף .) 93 '(ע "!שיכחמוכיבטוחולהיותלבכותלי,שילעגו
ככרכותואתכללמזכירהואאין"לחלוק"שבגעגועיושברור
 .לתת

יצורעםביחידותנמצא"כשאני :הבדידותתחושתגםומכאן

הבדידותתחושתממכי'שוכהכהלעשותובמינושדי
דבריםמלמצואנואששאניעד 'כךכלגדלהשליוהאומללות

 .) 98(עמ' ...שיחיה"לבתלאמדם

וה'עיקור' 'ה'איזוןתהליךוהולךמתמקד ,דברשלבסופו
פיעלויהודית,לרקרציהשבדמויותהסמליםסביב

 .המספרלידישנתגלגלה ,קראכאקשללציורורפרודוקציה
וגםלוקרציהעלגםידיעותיושאת ,הואטבעיכאןגםאגב,
של ,ביסודוהעממיהלכסיקון'מןהואשואביהודיתעל

בתפיסתו ,לומתפרשותאלהדמויותשתילארוס.
פניםשתי ,שואכרוצחתוזושואכקרבןזו-הסובייקטיבית

ללבסדיסטיתבהכאההמתפרטתאלימות,הווייתא;תהשל
 .המערביתההיטטוריה.יזrלהמשמעותיתההתרחשות
דמויותאותןעםיחסירמערכתאתלראותאפשרבאנלוגיה,

 iעצמאתראהשבהןאלהמול-עמןלהתקשרהצליחשלא
 ,הלולייןדודולמשל, ,כך .מהבמידתתלוי,ואפילוקשור
כןועל "עצמואתלהקריבש"שמחכמימפרשהואשאותו

מאד,רביםימיםליביקשתיאנישהרי ,עצוםדמיוןלידמה"
ואתהכפרהאתהכישלון,אתהסבל,אתשונות,בצורות
אף ,) 45 'ע( ",מפניהםיראתיוגםאותםליביקשתיגםהעונש,

שלקרבןרבה,במידה ,דודוהיהדברשלשלאמיתופיעל
 .גרוטסקיותהתקשרויותסדרת

עיקרוןללאהעלילהמתנהלתסבוכה,אכאלוגיתמערכתבתוך
 .לעיןוכיכרחיצונילוגיאנאמבכהללאואף 'ברורכרונולוגי

ידיעלרקמונע-סדר''לעשותהגיבור-המספרשלכסירנו
מתמקדותשלפיההחוקיותעללהצביעהכושליםמאמציו
אינוהגיבור .המית;סמייצגי ,סמליםא;תםסביבחוויותיו
מופיעהאיכהזו-ואכן ,כלשהישיגרהעםלהתמודדמסרגל
 1935-1930השכיםביןשככתבהזו,יצירה .מיוצגתואיכה

רובדיומקבלתחיוניותה,ועלרעננותהעלשומרתעודה
 • .-80הבשנותנוספיםמשמעות

גלנדרשמאי
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לכתיבתמוריםדרושים
לימדוספרי

 ,עזרים ,עבודהז·פיעזר,ספריאולימו,דספרילכתיבתמוריםדרושים . 1

(עיונייםתיכ:וניים,אויסודייםבבתי-ספרהנלמדיםהמקצוינ.ותבכל

הרמותבכלוחקלאיים)ומקצועיים

המקצועותבכלהינםהספריםלהוצאתהנדרשיםהלימודספרי . 2

הרעיוןלפיתוחלמערכתיוזמנוהרעיון,רקשבידםמורים .הנלמדים

 .לספרוהפיכתולכתיבתווהנחיות
כלאועזראולימו,דלספרי ,יוכרהצעותרעיונות,מוכנים,כתבי-יד . 3

ספריהוצאתמעריכתייתגאייהוצאת :עבורלהפנותישאחרותהצעות

 . 380617או 371610טל .תייא 8הנגבלימודיי
00 14 00השעותבין •ה-ביבימיםפתוח למזכירתתלפנ . 10-

 .בתשובהיענוה~~עהוכלהשולחכלאידלשטייןרהצפוהגבי ,המערכת

תגאבהוצאתבקרובשיופיעוספרים

 •קלטרז iמשו 1והפעלההבנה(מדעיים)-כיסמחשבי . 1

מאושרהקריאה,ולימודלחיזוקעזרחוברת-קוראאני . 2

הדרנורית ;החינוךמשרדיייע

עייימאושר , tהבינייכוחטיבת •זלכיתהערבית-נתיבות . 3
אליאסאליהו ;החינוךמשרד

 ;השבועפו·שתעלודרשותהגות-היטבודרשתוחקרת . 4

מירוןמנחםרייד

גרטנרשינה / iמהשוארספורים-שקטיםעומדיםהעצים . 5

דולגיןעליזהבצרכנות;ורצוימצוי . 6

יששכ:ראהרון ;ההצתהמערכת-רכבחשמל . 7

פוליאקילילרייד / 1938-1941בייארה-אנגליהיחסי . 8
טמןליישראלנסקי;שלולשיריחרוזיםמילון . 9

ברזילי-אורבךמיכלהרפתקה;הואציור . 10

הספריםובחנויותספרי, , 03-293959טליעליםבית •הפצה

ספריםהוצאתתגא. [iliדוידוביואל

ביתהקמתהמראשיתשימשהההסתדרות

הרוחאנשי .התחומיםבכלהיוצריםלכוחות

והמדעהיצירהוהאמנות,החינוךוהספרות,

הסדנאלאנשיחברו
הוולונטריתבתנועהוהשדה

אנושחברה,שערכיוהיוצרים,העובדיםשל

 .הפרדללאבהמשולביםולאום

בישראלליוצריםקוראתהוועידה
התחומיםבכל

הטלתתוךובחובות,בזכויותשותפיםלהיות

למעןההסתדרותשללמפעלהמשקלם,.מלוא

ישראלשלדמותהעיצובלמען ,עובדעםיצירת

חברהבונהאדםולעיצובמתקדמתכמדינה

לקיומןונאמןומולדת

ההסתדרות)של-14ההוועידה(מהחלטות

העובדיםשלהכלליתההסתדרות
בארץ·ישראל

ולחינוךלתרבותהמרכזהפועלהוועד

ואסיחאירופח ,באמריקח.מדינות 16ב·כיוסמופץיראשיתכותרת·

----------- r-

ואשיתנותרת
חושיםספרים

 :ערבועםבהרצאת
 ;רןאשקלחרצרת ;שחםנתן

לעם.ספריה
 ;ביערהקפות ;מתיהולין

לעם.ספריה
הנידחת.עיר ;צרויתאידה

במחיקה.תרגיל ;זנדבנקשמערן
בית-ספר ;סילונהאיניאציה

אופקים.ספרית ;לדיקטטורים

 ;נפגשיםמקבילים ;לרזאחרד
אופקים.ספרית

 .מוקדםאביב ;צררמרקי

הואראשית··כותרתהשבועון
אותושלחשלן.ישראל

בחוייללחבריו

באמצעותנוהמשלוח
·אווירבדואר

אחח soב-זול
הרגילמהמשלוח

 ת-י-~;;,,

 ..c .___ג C 1;,11 ,כ•
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כחכיי'י l..1-t יי'_\י""ר':בצר"ו,
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שם

כתונת

ראשיתיכותרת•לפקודתשיקביימצ

שליד"כרס 1היזו 1ישראכרטכרטיסאתחייבואו .ומשלוח)מעיימ(כוללשקל---סךעל

---------ליוםעדקףבתו------מס·

------ :ומשפחהפרטישם
-------- : t "תמספר
------- :טלפןומספר
------- :עבבדוהלטפון

---------עיר:
------ :ביתומספררחוב

-------- :מיקדו

לשכהמנוישכהלחצימנוייעדה

חומשלכוללמשלוחכולל

 'ש 50,076יש Z6,104אירופה

 'ש 59,436ש' 30,784קנדה+בי~ארה

 'ש 71,776 'ש 31,954אפריקה+אסיה

71 'ש 36,634אמריקהמרמ ש' 136,

75יש 38,974אמריקהדרום  'ש 816,
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