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אלהכלאולם :ועוד rגורבודליבר-כוכב

ותפיסותיהםהטובותאיכויותיהםעל
 ,דומנייצילו,לאהמעניינותו/אוהחשובות

 :העיקריתמבעייתו"עכשיו"את
כתב-עתלהיות"עכשיו"חדלשניםמזה
 ,בושתהיההפתיחותכל .למאסףוהפך

ראייתותבונתאיכות,עלושימת-הדגש
כנגדמשקללהוותיוכלולאהפואטיהנולד

כתב-עת .לשנהאחת 'מופיעשהואהעובדה
הדופק"עלהיד"עםלהיותשמתיימר

הדופקכייותר,קרובותלעיתיםזאתעושה
במאסף,רעאיןהפסק.בלאפועםהספרותי

חייבכתב-עתלהוציאשמתכוןמיאולם
ויומרותיושתפקידולכךמודעלהיות
 •שונות.

 ? ,,ל"מקוםמקוםיש
 1מס'לשירהכתב·עת :מקום

חירש,אליאלטרס,אלון :מערכת
חוצ' jשונברגררובילסקלי,חזי

 . 198S-תשמ"חעכשיו;

ארבעהערכו"מקום"לשירההעתכתבאת
ש-"עכשיו",מערכתבחסותמשוררים

"מקום"מערכתעצמאותאתהדגישה

עשרה :האכזבהרבהומההחומר.בבחירת

"מקום"משתתפישישה-עשרמתוך

 50ב"עכשיו"גםמיצירותיהםמפרסמים
מזו,יתרהקודמות).בחוברות(ואחרים,

שוניםאינםכאןהמתפרסמיםהשירים

שב"עכשיו".מאלהמהותיאורחבאיזשהו
מרבית :נכונהיובנושדברירוצהאני

המצדיקהאיכותבעליהםבמקוםהשירים
אהבתיאףמהםוכמהפרסומםאת

"נערחירש,אלישלעומדים"("מגדלים
דלישלשיריולסקלי,חזישלהבועה"

זה "ב"מקוםמצאתישלאמה-> rגררב
הפתיחהבדברילא-והצידוקהנימוק

כתב-להוצאת-המתפרסםבחומראלא
 .זהעת

פיתויאיזהוישראשונהחוברתזוהי ,אמת

הדין,מידתאולם ;החסדבמידתבהלנהוג
תיושב,ואםהעורכיםעל-ידיתתקבלאם

עורכי .מקום""עםיותרתיטיבדומני,

שלהצלמןלצאתחייביםהזהכתב-העת
שמטילוהחברתיתהפואטיתהחסות

משוםדווקאולאו ;עכשיו""עליהם
שכךמשוםאלאכשלעצמה,רעהזושחסות
 • .למיותרככתב-עת,"מקום",ייהפך

רוסיתספרות

 !העבריחספרבשבוע
יוצא ;לספרותירחון-מאזניים

גליון jהסופריםאגורתע"ילאור
 i 198Sמאי·יונינ"ט,כרך 2 • 1

 .וייןאשרפסח,חיים :עורכים

וסופרתמשורריםשישההחוברתבתחילת
דפיבשארכמו .כאן .ידועיםעבריים

באמתיפיםברובםהשירים .הגלידן
שלהתפוח""בתרךאתאהבתי(במיוחד

א;רישל"החזרה"אתעמיחי,יהודה
איןברתיני). .א.קשלשיריוואתברנשטיין

לא(אףהמפורסמיםהשמותשסביבספק
איזומתעוררתהצעירים)מןמהםאחד

עםהזוהחוברתאתשמקשרתחגיגיות

הספר.שבוע

אחרוןשללרשימהעונהויזלטירמאיר
 , 10-9 (ב"מאזכיים"שהתפרסמהשבתאי,
גםאלהדבריםלייחסואפשר ) 1985אפריל
לצד . 50מס'ב"עכשיו"שבתאילדברי
מציגשבתאישלמטעוניוחלקעםהסכמה
נוגעעיקרן .קשותהסתייגויותויזלטיר

הרדודהולקריאהמדיהמכלילותלאמירות
מרביתאתמקבלתאני .הראשוןשלמדי

הרושםלנוכחבמיוחדויזלטיר,שלדבריו
הנכונים,הכוחותללא-החליטששבתאי

המהפכהדגלאתלשאת-לדעתי
הבאה.הספרותית

זה"מאזניים"גליוןשלהעיקריחלקואולם
שלרביםתרגומים .הרוסיתלספרותמוקדש

(מפושקיןפחותאויותרידועיםמשוררים

 'גרב)וסולוויאזמסקיעדולרמוכטוב
רכןומאמרים,פרוזהקטעישלתרגומים

יוצריםביןזיקותאודותרשימותמספר

ודוסטריבסקיכרכר :רוסיםליוצריםעברים
(בן-וצ'כובגולדברגלאה ,לפידרס)(רינה
(דודומאייקובסקיאצ"גפיינגולד),עמי
קרבנוא..אביןמכתביםוחליפת .> rגורב

 .לדוסטויבסקי
אינטנסיבילשכנועזקוקהאינני ,לכשעצמי
 ;רוסיתמספרותואהבהשאקראעל-מכת
ראומהאך .אהבהאיזואליהליישממילא
כמעטחוברת,להקדיש"מאזניים"עורכי
הספרבשבועשיוצאתזוודווקא ,מלאח
 ?רוסיתלספרות ,העברי

שוםבלא ,בלבד(לשערלשערליניתןאם
אפשרחוץ-טקסטואליים),ארפכיםסימוכין
 ,לאחרונהשכבשפוסט-מודרניזםשאותו

במותמספרוולגאריות,מעטבלא
עלאףפסחולאאפשרספרותיות,
היאזוהשערהבישצימחמה"מאזניים".

העוסקותהרשימותשלפרסומןבעיקר
העבריתהספרותשביןבזיקותבמישרין

פרסום .לעילשהזכרתירשימותלרוסית,
ספרותפרסוםולצדכזו,בצפיפותזה,

התחושהאתביעוררמתורגמתרוסית

 .להוכיחעיקשצורךאיזהכאןהיהשאולי
הדבריםוחרינכונות,אינןשהעובדותולא

 rהאמהקשרחראהמפורסמותומןידועים
נוספיםעבריםויוצריםעבריותיצירותבין

ויוצריםיצירותלביןכאןהוזכרושלא
עיסוקכשמתקיים ,היוםאולם .רוסים

עשרותלפנישלבספרותכזהאינטנסיבי
הרוסית,והןהעבריתהן(לפחות),שנים
הוצאתמעיןמלאכותיות,הרגשתעולה
 • .מהקשרודבר

שפרספי

התייחסותתהיההבאבגליון :הערה
שלהספרתוייםולמוספיםל"שופרא"

אח·"ידיעות"מעריב",המשמר","על
ו"דבר"."הארץ"רובתו",
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וב-זמניתאךאשם.מתאנוחאדלכ
אחדכלאשם.אינונמתאנואחדלכ

לכ-ןבזמניתאךאשם.איננותאמונ
הטראבדיהזןאשם.מאתונאדח

הןב-שלהטראדביה .שלנרהגרמנית
זמניות."

ייחרכתב-הראשוןמספרוהלח
חייללע- ) 1949 (בזמן"הביעה
שחבוןועורןלביתוהחוזרגרמני
"המוקיון",דרךחייו,שלנפש

גבותיי'עםקבותציתייתמונה
 iבלוסי•קתרינחשלהאובדו•חכבוד

עלגורלועםהאדםאתמעמתהוא
דאמ.מיוסיםחתרבי·תרתםיעקר

קייםהארשית,הדמותשללצידה
היימן,רונדלעפייילחפותסבפריו,
 mבעהתלהךי-והואנוסףגימר

 .לעבילהיאנופרמציה
מותנהאינוזה"גיבוריי

הסיפורשלהפורמליתבהשתשללות
ין. 9לחלרעצמאיכגורספועלאלא
התהליךנכנסכיצדבודקבל

העלילהכתליביואלהאינפורמטיבי
במיודחבוטלתכזו(בדיקהעצמה.
 .בלוסיי)תקרינחשלהאבדובייכבוד
בנושאהיימןשלהכוללתמסקתנו

אתביצירתוחוקרייבל :היא
שלוהאמינותהדיווחתהליכי

 ".האיפנורמציה

מקריתאינההדיווחלאמתרגישותו
אתלנוהרעליייהנאציזס :כמוןב
ביצירתנו,הסופרים,עלינו .הלשון
הרעלמןהמליםתאלטהר

האפשיסטי.יי

-47הקבוצתמיסידיביוחיהלב
לאחרעצמה,עלשנטלההנודתע
אתולטהרלנסותה-וו'מלחהייע
שובולהעניקהאנצי,מהרעלהשלון
המקורית,משמעותןאתלמלים

ההומנית.

במובןמגוייססופרחיההוא

 .מוצהרסוציאל-דמוקרט .הפוליטי
אי-תלותעלשמריחד-עם-זאת,

מלפגהחברהיהלאאירבונית.
ביכה .ברנדטגוויליתמך .מאורגן

הסרציארדמוקרטיסכשילוןאת
בטרורהתענייןהאחרונות.בבחירות

שלהמרכזיותמהעביות mכאכ
באכדרמיינחרףהגרמנית.החברה

שלכוחו"יציריאתלמשל,ראה,
נערכוזהליחסו(בהקשר "'הייאוש

שלילתולמחתבביתו'חיפושיםאף
ובהמשךעצמן)הטרורתופעותאת

זהייאךי-עפםלאתההלכך
עצובשכהלמדינההפכהשגרמניה

בה."לחיות
בלהיינרידשלרביםסשפריםרבור
השחוב .הזמןמסחוםאתעיברו

ייתמוהנהוארבים,דלעתשבחס,
מודגשבובבותייעםקבוצתית

שלוהתרבותיהחברתיהרעק
מתיאוריותרהמרכזית,הדמות

 .עצמההבדויההדמות
חראהחברתרתרובתיהרקע~ןק

לשואףזהספרשלחאמיתיהגיבור
 .הקודמיםפסריו
הספרותאיבדהבל,שלמותרעם

גמדוליאחדאתוהעולמיתהגרמנית
שלעפוההומניסטייםהסופרים
 .הו-ומלחחי,עלאחרותבוכה
ימשיכוסשפריולומראבאנלי
יוכלוהאםהאנושי.הזיכוךפבעולת
ההולתכהאנטי-הומניתלזוהמה

ומתשפתט?

 ...תכניתלךעשה
תכניתעודלךועשה ,תכניתלךעשה ,כן

לנוכח !תצלחנהלאשתיהן-שנייה
עלינוהבאותהכלכליותהתכניות
נזכריםאנואכן ,זואחרזובחבילות
זהאם-כי .ברכטברטולדשלבפזמונו

להורידכוונתןאם .פשוטכךכללא
שלהריאלישכרםאתאכזריבאופן
להרבותגםואוליהעובדים,המוני

אםאך .מצליחותדווקאהן-אבטלה
אתלשפרהייצוא,אתלהגדילכוונתן
אתולהקטיןהמסחריהמאזן

פיעללנהוגמותר-האינפלציה
היהלו .ברכטשלהשחורהתחזיתו

בייצואלעלייהערובהקולוניאלישכר
בראשלעמודצריכהחיתהבנגלדש-
הכלכליים""הפלאיםעידן .המדינותכל

היום iלוהלך-חלףהמלחמהשלאחר

 ,ייצואןאתלהגדילהארצותכלשואפות
הבלתי-פוסקהגידולאתלצמצםכדיגם
כלאך-מרבטליהןמליונישל

הכלכלהדווקא .נכשלותתכניותיהן
הגבוה-יחסיתשכרהעםהאמריקאית

"בעלותכלחשבוןעל-האתוששה
סודזהוהסיבה?שלה.הבריתיי

 .שלההפיננסיותהמניפולציות
לנבואתוכלשהויסודבכללהיהאם

כיפרסשמעוןשלהאופטימית
ייפלאיימעיולנוצפויאכוקטובר

לומצפהלאבוודאיהואישראלי,
עלברנהשהואייתכןהתכנית.מתוצאות
עלכפרסחדשה,אמריקאיתהלוואה
המטבעקרןייהמלצרתביצוע

 .הבינלאומיתיי
זילבריעקב

נכנסדואר

 .•• ,,,.,.זזה J 'ןP l,זtזי Qה: .r:ל•מו
 "י' nzד .. 1גף " m.n2111יה tם--

השביעיהטורלאתרמן,וםן

חשוביםקני·חמירח

הדיווחאמינות

סיפרותיכגיבור
נובלפרסחתןלב,יינרידה
אלהבימיםשנטפר "סלפרות '
היהממושתכ,מחהללאחר 68גביל

תואמסחאירהשניהגרמניסהופר

זה,יוקרתיפבסרשזכה ) 1929 (מאן
בושזהכהיחי,דשעהולפיוהראשון,

חאנצו-אפשיזסנפילתלאחר
הגרמני.

רבים,אולי.-מקריסזסמיכות
הסורפתאבבלרואיםעל-כרפניס,

חטראדביהתאלבטאשדיע
יותרטובהיטלר'שלאחרהגרמנית

 .היהמשוםאוליאחר,סורפ ..מכל
הקומהשיעןרולעבהעפילוסהרפ
הייתיושפנו,בשרולעבעשרהידיח
שנפצעכיחילהמלחמה,את ,אומר
היהגראס(גיתנועפמיםשולשהב
המלחמה).כשגנמרה 17ןבקר

חליטסוכיחלהתייסח mמסריישינה
דוחהאני .שבחורלןבהגרמנית

 .9.2... ~אתלחקלנכוןזהאיוזתא.גישה
 ~:_ __ '/--~---·-ס_~_ש_א_א_~_ס_י_מ_ש_א_וי_ב_ס_י_נמ_ר_ג_ח_.;......_~

(חוברתיי 77ייעיתוןשלהאחרוןבגליון
שלארוכהשיחההתפרסמה ) 1985יוני
חהייכעםגיגנולד-גלבועשולמיתהגבי

אתמשלבתהשיחה .גרנותאלעזר
כמשורר,עברועםגרנותשלפעילותו

מהצירוףבעיקרהנובעענייובהויש

 .הזההבלתי-רגיל
 .נעצרתיהשיחהשלמסויםבקטע

בשאלתהשם,אומרתהמראיינת
שספריתלחשוב,בלמקויי :למרואיין
שירהספרילגביבוררתאינהפועלים

עד-(המרואיין ".קיבוץבנישל
להגיבאנסה .הגיבלא ) ...המלך?
מדורעלשאחראיתכמי ,במקומו
 .פועליםספריתהואצתשלהשירה
 :הזאתליישליפהייבאשרכל,קודם

ומהמי?עלמקובל " ...לחשוב"מקובל
בנישלשירהייספרי-הזאתההכללה

כמהכאןאשפריות ?ייקיברץ

אךשנינותברובשנרמזו ,השתמעויות
הקיבוציםבני :זהירותברובפורשו'לא

ישהקיבוציםלבני :או .רעכותבים
לוקהההוצאה :או .פרוטקציה

 .נוספותאפשרויותויש .בעיוורון-אבחנה

חב,-שלכתב-ידכל :העובדותלצורך
על-ונבדקנקראהקבהייאמחבריקיבוץ

המשוקללתהעדתוחוותשלס,צוותידי
לנויש-נכון .גורלואתהקובעתהיא
כותביםועידודבטיפוחאמיתיענייו

פחותלאאךהקיבוצים,מחבריצעירים
חדשותפניםלעודדמשתדליםאנומזה

ישספר,שום .קיבוציםאנשישאינם

 :ראשוניםספרים .מושלםאינולהניח,
נפרסםלאכךמשוםהאם .שלאבוודאי
לדעתשהוא,פרסום-מתחיליםכתבי
להתגברותובכיורןהכרחיצעדהכל,

חיתההכוונהאס ?היוצרשלהאמנותית
השמותמןרקלקחתההוצאהשעל

 .ויכוחלנריש-והמפורסמיםהידועים •
E . בורריםבאידלדוןכ~ונההשאלהאם
לנושישספקאין-התבןמןהבראת ~~- ~

.J '~· ו

בכ.לאך .כזה)לדיון(ונשמחלדיוןנושא
פתיחההואלחשוביייימקובלמקרה,
 .הוגנתלאוגם .לשיחהמאדגרועה

בספריםוזהירהמדוייקתוקריאה

הקוראאתלהובילעשויהשהוצאנו
 .שרנהלמסקנהגםהישר

לאגרנות,אלעזרשחברנו'מאדלנוצר
חשלא(האםהאלההדבריםעלהגיב

שגם-המראיינתחשהולא-
 .) ...דופי?מטילההיאעצמובמרואיין

כאןנמנהלאהכותביםשלכבודםמפני
מי-מספריםנפרטולאשמות

להרצאההתקבללאומישהתקבל
החשובים,הםקני-המידההרי .אצלנו

נציין,בלבדהדיוקלצורךהשמות.לא
מ-פחותלהוצאההתקבלובממוצעכי

 ,לנוהמוצעיםכתבי-הידמכלל 10%
שלכתבי-ידכוללוזההשירה,בתחום

 .חברי-קיבוץ
הגניעמירה

צורחוישדרךיש

יי 77ייעתרושלועקביתותיקהכקוראת
י(גלהעתוןדפיעללמצואהופתעתי

שלשיריואת ) 85מאי-יוני , 64-65
לאור.יצחק

אמיתייםבנושאיםעוסקיםהשירים

מאיתנואחדלאףזריםשאינםורגשות
לפיאמונת,צורה.וישדרךישלבא

לדבריםלקרואחייבתאינהדעתי,
אתלהבחילכדילאגםבשמם,
ביטוילהסלתתאלא iהבורגני

פוחתלאתהיהוהתוצאהמטאפורי'
טובה.

והכינוייםהמליםאתלהחליףניתן

דאוםזוקףכשעדו ···" :הוולגריים
 " ...הזיןתאלישישחטו ···"וחם",
מליםבצירופיכמותם,רביםוערד

תחושתאתלהעבירעל-מתנאחרים
 .כאביהעלוהאהבההניכורהבדידות,

ת"א ,עיניתמרה
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לורנס .ה.יבין
ברברו·י.ח.

 .בררךחתחתים :מלץדור
הקיבוץהקבוצה.מחייסיפורים

עמ'. 242 ; 1985 ;המאוחר

 ,עין-חרודאיש ,מלץדודפיוסם-1945ב
 ,הקבוצהמחייהראשוןסיפוריוקובץאת

בתוכנו,מהפכנישנחשבקובץ"מעגלות",
תואדרשבהוהכאבהחשיפהמידתמפני

"מעגלות"משמשמאז .בקיבוץאדםחיי
 .הקיבוץחייעלבספרותחשובצירן-דרך

קובץמלץפיוסם , 7-194ב ,שנתייםלאחר
הםאףבדרך","חתחתים ,שניסיפורים

שברעתה"בטרם".בהרצאתהקבוצה,מחיי

חדשה,במהדורההעברילקוראוניתנו
רוב .הראשונההמהדורהמןמצולמת
 , 1946רעד 1926משנתנכתבוהסיפורים

נכתבושבהםוהמענייניםהחשוביםואולם
ב-ארצהעלהמלץ . 1930עדכולםכמעט
 .ואחתעשריםכבןאזוהוא , 1920

 ~------- l-'9 ?81jJ-ס_פר_ים_ _________
- nלמרופא-נרדדהיהולימים ,בירושלים

במלחמהבעיקרהארץ'ברחבילדת-עיניים
רב.בענייןנקראיםותיאוריובטראכרמה'

מנהלהיהפרישתו,עדהבאות,בשנים
"הדסה"-בבית-החוליםעינייםמחלקת
כראשגםוכיהןבתל-אביב,כלפרד

הישראלית.הרפואיתההסתדרות
שלדיוקנאותסדרתבספררמציבסיניד"ר

שהניחרבארץ-ישראל'הרופאיםראשוני
מקבלרככךהעברית,לרפואההיסודותאת

רמימרארי-היסטורי-עובדתיערךספרר

מחקריתוארשלאודרמהיחד,גםספררתי
מקררמבליבארץ-ישראלהרפואהתולדות
 .לתולדותיהזהחשוב
ד"רשלבספררהססגוניותהדמויותאחת
בן-גפן'אריד"רהקרובידידוהואסיני

 1920משנתגדרההמושבהרופאשהיה
נזכרתשהתפרסםרופא ;לילי)(ואשתו
נגןגםהיהבן-גפןבערבים.הרפואיטיפולו
"ביל"ר",שלו'ואופרהומלחין'בצ'לו

המרדהביתבמתעלאחתפעםהרעלתה
ספריםגםחיברבן-גפןבתל-אביב.
ערים'תיכנרןובנושארפואייםבנושאים

לכתובאפשרשעליהדמותכנראהוהיה

מלץדוד

לדעתי,נפגשות,מלץשלאלהבסיפוריו
מזהזהרחוקיםסרפדיםשנישלהשפעות

 . nר-י.לרוכסד.ה. :ובתרבותבסגנוןבמזג,
בסיפורלמשלניכרתללררנסהזיקה .נדנד

גיבורתו . 1926בשנתשנכתב"לצדדיך",
בשדה,העובדתבקיבוץ,צעירהאישההיא

ריחגבר,שלבעבודותלרובוברפת,
מתוארתוהיא ,נחיריהאתמגרההאדמה

הירלית, ,איררטיתבהתעוררותכשרדייה

מרדמתוךלטבע,הדוקהזיקהמתוך
לאשסופההתעוררותהחברה,במוסכמות

 .רבדן-דרךראשקיעהמורת,פעם
שרנהה"ברנרי"-הצדזההשני,הצד

כאילומלץשלהקבוצהגיבורי ;לגמרי
אחר,קבוצהחברשלגורלואתממשיכים
וכישלון".מ"שכרלחפץ'יחזקאל

האדםאתתמידמלווהמלץשלעינו
לעצמו,הבזהחברה,בידיהנרמסהחלש,

עצמורואהאינואשרזה ;בערכוהמפקפק

גנרלעלנמצאאשרזה ;אישהלאהבתראוי
 •הנפשי.והטירוףהפיסיהשבר

 :בספרמאיפירנרקטעאביא .ררמאנים
ליליחיינהרסושבגללההעיקרית"הסיבה

יצרושלו.המיניתההפקרותחיתהוארי
סיפרוהמושבהאנשי .מדרסןבלתיהיה

רמפהאישה,כלאחריומחזרץרשהיה
היהחי.שעימןהנשיםכשמרתנקברלארזן

וליליובמרפאתו'בחדרונשיםעםמסתגר
מאחוריהמתרחשכלאתויודעתשומעת
היהיהודיותנשיםעםרקלא .הדלת

 .ערביותעלגםויתרלאהוא-מתייחד
אחתערביההכריחכיצדליסיפרפעם

הואאבלאיתר,נאבקההיאלו.להתמסר
ויצרוחזק,גברהיההוא .מטרתואתהשיג

 8 .) 86עמ'(שם,עצרם."היההמיני

תשביישעיה

בעיניקליפות
האוונגרד

רקכיהראי"ה,בעקבותבטעות,הסבור,

התשובה- ?הקדושהניצוצותהם-הם

אפשרבהםהאר"י,בדבריכברמצריה

לאלהדומיםלרעה,שימושיםלעשרת
"אותר :תשביכותבצבי.שבתישעשה

צפריהגאולהבעתלאומרתהצפויהעתיד
לאהגאולה .הרוחנייםהטומאהלכוחותגם

תביאאלאהטמאותהקליפותאתתטהר
האחרוןהניצץובהעלאתכלייה.עליהן
העולם.מןעוברותוהןקיומןיסודנהרס

הקדושהכללהתברר?כלו'וכאשר
הםהסיגיםרקנשארוולאשכתרכם
לגמריכללקדושהתערובתבלתיהקליפות

'בלעכתיבאזיהשערה,כחוטכמראפי'
!ר?לה:בעשן~לה'והרשעהלנצח'המרת

הכליםבתרךהנשאריםהסיגיםאזכי
וימותוחיףתשרםבלתיישאררהםהנשברים

 .ק"מ)עמ'(שם,ויתבטלו."לגמרי
בהפגנ,-להקראההגרש,למנהיגימומלץ
חסודותעינייםגלגולתוךבכיכרות,תיחם
הרבחסידיבאוזניגםוזאתשמיא,כלפי
אלהבריוניםנזקקולאאלמלאכהנא,

עלכיפהלשיםכדיעמוקותלאידאולוגיות
הקלי-אותנו'ולהכרת,ראשיהםניצוצות

 • . mפ

דבריםכמה

לתיקוןהראויים
סיפורים ;הראשונים :נאורמרזבי

לארץ·הראשונההעלייהמן
 ;תשמ"ג ;עוברעםהוצ' ;ישראל

עמ'. 123 ; 1983

האחרונותבשניםמתמסרנאורמרדכיד"ר

העלייהמתקופתארץ-ישראללמחקר
עררךהואמספריוולבדואילך.הראשונה

ידבהרצאת"עידן'.'בשםקבציםסידרת

לנושאאחדכלהמוקדשיםבן-צבי'יצחק

ברא-"תל-אביבכגרןאחר,ארצישראלי
השנייה,ר"העלייה " 1934-1909שיחה,

השתתפתי,גםבשניהם ," 1914-1903

רעלרצינותםמידתעלמקרובועמדתי
 .ומרדיםקוראיםבקרבותפוצתםהרבערכם
אםתחילה,שפורסם"הראשונים",בספרו
ביקשבעתונות,כתבות-כתבות ,טועהאינני

הראשונה,העלייהמןפרקיםלתתנאור
הססגו-והאירועיםוהדמויותמושבותיה,

ביןהארץאתשאיפיינרוההיסטורייםביים

בעירןקראתי,אני .-1904ל 1870השנים
שלההונגרי'"'הקשרהפרקאתמדוקדק,
קצתאנישברחומרפתח-תקורה",מייסדי

ראוייםדבריםכמהבראמנהובקצרהבקי,

לתיקון.
קורותיהםנאהבצררהמתארשהואאף .א

1878בפתח-תקורהמייסדישמונתשל 7 , 

ערלהלאהונגריה,יוצאימהםששישה
בעצםהואההונגרי"ש"הקשרבדעתו

שתחילתההראשונה'העלייהשלראשיתה
רככךשנה,באותהפתח-תקורהייסודעם

מלומדיםשללהטעייה-רבתישותףהוא
העלייהראשיתאתהקובעיםואינטרסנטים

מפני .ככה ?למה .-1882להראשונה
לכנרתרעלושאפרפתח-תקורהשמייסדי
שלגלאחרילא-בארץ-ישראלמושבה
אלאבהם,שבעטראחרילאפרעות,
מלמד~םרכךהחופשית.ומהכרתםמרצונם
לארץ-ישראל,עלולאשיהודיםילדים,

אותםהיכרשלאעדולכנרתה,ליישבה
 .ורצחואנסרבגולה'

תבערגנו,דודהמייסדים,אחדב.

אירופיות,מחרשותלרכושמהמתיישבים
-פלאנתחולללפעולהנכנסו"וכשאלו
שהתבואהלכךהביאהעמוקהחריש
מהמקובל,הרבהגבוההחיתהשעלתה

 .) 36עמ'(שם, ".היבולעללדברשלא

אתהפכוהאירופיותהמחרשות-והאמת

כשחזרוורקוהכזיבו'רייבשרה'האדמה

הצליחו,הערבי,ה"מסמר"אלהמתיישבים
שלצמיחתההחלהזהכסירןומתוך

אתשמתחחתהארצישראלית,המחרשה
עמוקבחרישארתהמייבשתראינההאדמה

מדי.

לרשותושעמדהעיקריוהמקררמאחרג.
המושבה,שנותלחמישיםהיובלספרהיה

עלנאור,מיצר-1929בהופץ),(ולאשנדפס
דאב,יהודהסבי,שלזכררנרתירשספרכך

אילונדפס.ולאהושלםלאשם,המוזכר
"התלםדאב,יהודהזכררנרתאתקרא

כיומן'והרצאתהציונית(הספדיההראשון"

 ~~לגםואולילחינם,מיצרהיהלא ,) 1956
 ~·שימוזהספרהקודמים.בנושאיםטועה

שנדפסומחקריםוכמהלכמהמהימןבסיס
ידבהרצאתב"קתדרה",האחרונותבשנים

בקרובשאוליסיכויוישבן-צבי'יצחק
חדשהמהדורההציוניתהספדיהתוציא

 •שלו.
בן-עזראהדו

ורפואהמין

 .העיןבמלוא :סיניאפריםר"ר
צ'ריקובררופא.שלמעולמו
 ; 1984 ;בע"מלאורמוציאים

עמ'. 215

סיני,אפריםד"רהיהצעיררופא-עיניים

לאחרמידיפר,לחרףאשתועםהגיעכאשר
הארטרבי,-ספרר . 1924בשנתנישואיהם,

פטירתו,לפניחודשיםשהופיעגראפי,
חייםמגילתפורשתשעים,כבןוהוא

ימיבלטביה'בנעוריושראשיתהמעניינת,
ופערותיה,הראשונההעולםמלחמת
פעילותובברלין'בדררפאטרפואהלימודי
והמשכהרומאנטיות,והרפתקאותציונית

יהודירופאהיהסיניד"ר .בארץ-ישראל
העשרים.בשנותמשפחתו,עםבעזה,יחידי

טיבוד"רשללצידועבדכךאחר

והקליפההרעתורת :תשביישעיה
ע"שספריםהוצ' ;י.האר"בקבלת

האוניברסיטה tמאגנסי"ל
 ;-1984תשמ"רהעברית;

עמ'.קנ"ג

לראשונהיצאתשביישעיהפררפ'שלספרו
ספררוהוא , 1942בשנת ,שוקןבהרצאת

כעבודתשהרכןהקבלה,בחקרהראשון
גרשםפררפ'שלבהדרכתושנילתוארסירם
שלדרדרתהופעתומאזושימשז"ל,שלרם

המצר-במהדורתוגםוחוקרים,תלמידים
 ,תשכ"גמשנתהחל ,שהופיעהלמת

"אקדמרן")(לימיםהשכפולמפעלבהרצאת
באוניברסיטההסטודנטיםהסתדרותשל

העברית.

קנאיאחד.אספקטשלבגלגוליואסתפק
ישיבתתלמידיודומיהם,"אמונים"גרש
קרקאי"ההרבמתורתהמושפעיםהרב

שלבקטגוריותהחושביםבהםישרבנו'
ביןהיחסיםעלקדושה,וניצוצותקליפה
מחודשעירןלבינם.הציוני-חילוניהרוב

ביןשנתנה,זר,השקפהשלבמקורותיה
למשי-האידאולוגי.היסודאתגםהיתר,
גרשםשהוכיח(כפיצבישבתישלחיותו

 .ומדהימיםמענייניםדבריםמעלהשלרם),
אמנםמכוונתהעמיםביןישראל"מציאות
אתבספררתשבימסבירהעולם,"לתיקון
תיקון .העמיםתיקוןלא"אבלהאר"י,דעת

 'לפיוסתריתרתיהםהעמיםותיקוןהעולם
שלהקיצוניתהלאומיתעולמםהשקפת
אינהישראלשליחות .ותלמידיוהאר"י
להוציאאלאהקדושה,אלהעמיםאתלקרב
אתלהרוסכךידירעלמתוכםהקדושהאת

 .קל"ח)עמ'(שם, ".ולהשמידםקיומם
הנחשביםהחילוניים,עלינו,יהארמה

הדתי-לארמני'האררנגארדבעיניכקליפות

 .,ג,~
ין'

יסניןסרגי

חרליגן.שליייייי
י~ם.,~c.גרשיךים
בסריעקב :מררטית

פייגנשרעדtו ~צייר

 " 77"עתרןמעובתבאמצער,י

הנחה!

שלנר~ nרוגמ nהיםהשירה qלייnנשו;ויתית nתרדמההואזה"קובץ
אחררנרת.רייעותסלע, ,,,א
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ספרים

סיפורת

אלבגת,תגירואל
~רו Qת

ארבע ;אשקלוןחוצות :שחםנתן
הספדיה ;עובדעםהרצ' ;נובלות
עמ.' 274 ; 1985 ;לעם

שחםנתן

סיפוריוגיבוריאתלקחתשחםנתןראהמה
כריכתעל ?הרחוקהבאמריקהולשכנם '

בדבריםעוסקיםהסיפוריםכינכתבהספר

בימיםמקרובהמחברעליהם"שעמד
בארצות-הברית."לתרבותכנספחשכיהן

חסר.עדייןהצידוקאךההסבר,זהו

הםמההחברתיוהנוףהגיאוגרפיהנוף

עלמשפיעיםהםכיצד ?לאנשיםעושים
 ?מארייהםעלאופיים,עלהשקפותיהם,

היינובני-האדםואםכזו,השפעהאיןואם

אונורווגיהלאמדועהם,באשרהםהן
 ?ישראלאואנגליה

שליהדותםלגביביעלודומותתהיות
מלבדשבספר.בנובלותהגיבוריםמרבית

משפחה,שמות-החיצונייםהסממנים

היהאפשר-וכדומהיהודייםחגים

אתלתארלחלוטיןכמעטדומהבאופן
אמריקאיבאמריקה,צרפתישלתלישותו
- nשמייהאקזוטיקההלאה.וכןבאיטליה,

האחרונה(בנובלה::זניטא~ןדי.יהדסים
רוןלישראליםתשאלי")הלא"ציון,בספר,

היאסימוןז'קליןוחברתובן-פורת
היהניתןולפיכךמזויפתאקזוטיקה
כלעלאומחתרתלוחםכלעללהאצילה

כשהיאהשואהאפילורחוקה.מארץהבא
מדמויותמישלמביוגרפיהכחלקעולה

מחויהיותרהיתהלאכ;דומההסיפורים
 .בלתי-נעימה

אשקלון","חוצותהראשונה,הנובלה
הסופריםקהלייתבתוךהיחסיםעלמספרת
סופרים'קנאת .העירשבניו-יורקהיהודים

וביניהןסופריםוחנופתסופרים,ומסיבות

פרת Qהמביןפלירטספקאהבהסיפורספק
ממנההצעירנוצרי,אמריקאיסופרלבין

היחסיםבהקשר .שניםבשבע-עשרה

השואה,(עלכותביםשהםוהספריםביניהם
בדבראתיותשאלותעולותבנפרד)אחדכל

בדברמסופר,סופרשלרעיונות"גבינת"
חוויותאודותעללכתובסופרשל"זכותו"

נקודותוכדומה,בעצמו,אותןעברשלא
מעניינת,אותהשעושותהםזובנובלהאלה

כאןגםאךהאחרות.מןיותרלדעתי,
ומעטמדירדודבאופןזהנושאממוצה

מדי.

הלא"ציון,בספר,האחרונההנובלה
 .לגמריאחרבמובןענייןמעוררתתשאלי",
אינושעיקרואלאושומרן,מיןבהמתקיים
סביבאלאכמקובל,מסוים,אורעסביב
הישראליבן-פורתרוןשלדמותואדם.
דמותבנייתזו .זה"רשומוני"באורחנבנית

היאאךמרתקת,להיותהיתהשעשויה
לאשמלבדהמשוםמכוחה,כאןמאבדת
יגעותאיזועללהתעלותהנובלהמצליחה
ללמדנוכסיון-מהכאןישאם .משמימה

בני-האדם,שלנסיובםיחסיותבדברלקח

בדברעולמם,השקפתיחסיותבדבר
באופןמועברזהשלקחהרי,;שרם,יחסיות
 .תמיההעדכמעטפשטני

שבספרהנובלותבארבעהדמויותרוב
מספר ,,,-לעולאעל-ידי-זוזומתוארות

בסיפורדמותהואפר Qהמלעתיםכל-יודע.
שלעיניהדרךהדבריםמועברים,ולעתים
הסיפוריםגיבוריאחרת.אוזודמות

לתאר,מיטיביםזה,אתזהלבחוןמיטיבים
אוהגלוייםהמניעיםאללרדתמיטיבים
אפשראלהעובדות .האחריםשלהחסויים
דמויותלפגושהציפיהאתותעוררנה
מורכבותדמויותועמוקות,מעניינות

אתמתארכשהאחדשהרימזו,זוהנבנות

מסוים,במובןזו,התייחסותמשקפתהשני

שרובמתבררהצערלמרבהעצמו.אותוגם
וזוהי .ענייןמעורריםאינםפשוטהגיבורים

זהכיצד :בעיניפרדוקסליתשהיאכקודה
זאתובכלופיקחיםורגישיםחכמיםאנשים

 .עובדה ?מענייניםכל-כךלא
דעתי,לעניותכאן,הצליחפחותשחםכתן

הוגדרושלאכסאותביןנפילהמשום
כפיהיהודי-אמריקאי'היומיום .כראוי

מןמעניין.אינוזה,בספרמסופרשהוא

להעשירלעתיםשקשההואהמפורסמות
דראמותלספרמאשריותרהיומיוםאת

ימותב"כשיקהכאשר ,זאתעםהרואיות.

מובילתשאלי"הלאוב"ציון'הרוח"
שלגבולנקודתאלהסיפוראתהמחבר

אתלחלוטיןמאבדהואסוריאליזם
הזוהקרבההקורא.שחשהאמינות

איןמלאכותיות,תחושתמעוררתלפנטסטי
 • .הסיפורמתוךצומחתהיא

"דקותייםהאחרוןבסיפורהמשלפשר
 .האחריםבסיפוריםהיטבמתבהרלפני"

הראימולשחקןשלארוךמונולוגזהו
 .לפנידקותעצמועםאילמתשיחההמנהל
התבוננותתוךהבמה.עלהמשחקתחילת
השחקןביןההפרדהאצלונעשיתבראי

עצמועםנוקבנפשחשבוןהמנהללאדם,
היסוסים,מכישלון,פחד ;אחריםועם

בעומרוחשיפהמפכיחששהתחבטויות,

אתמול-היום"כאשרהבמהעליחידי
היתהלאשעודשחיטהאותךשחטו
לביןבינומתוודההואכךאחר ,, .כמוה

היתהלא("השחיטה")שהביקורתעצמו
אותימחייבשביהיושרכי"אםקטלניתכה

מינילכלהביקורתכלאתלייחדשלא
במלואככנעאני .דווקאאישייםחשבונות
באמתאוליכיומודהלביליושרהענווה
-אחרתאוכך ,,לפחות.קצת,צדקו

הואהמשחקכילהימשך,חייבהמשחק
שלתמידימאבקשפירושםמהחיים'חלק

מקומםהמחליפיםומנוצחיםמכצחים
 .ההתרחשויותבזירת

שבהםרגישים,סיפוריםאלהלסיכום,
ימינו'בןהאדםשלהזמןדופקמפעם
אי-שםקיימתשהאדמהלעובדההמודע
תחושתנראית.איכהכיאףמתחתיו,הרחק

בכךישואולימקום,מכלקיימתהאדמה
 •פורתא.נחמהמשום

בן-דדויערה

שפרספי

שלהאלימההדח·סותהאלים.עולמו
אתהבןמביאשאל•·ההזולה,המסעדה

המציאותשלעקומהבבואההיאאביו'
ושלושיםשכים"שלושהסיפורהעכשווית.

סףעלצעיריםשלרוחהלךמציגשכה"
החששואתהריקנותאתהמשככיםגיוסם,

מצליחניצן .ובעישוןכשחיהמהמחר
שטחיות,כעור·ם,הפקרותשלאפקטליצור
והתרחקותזיוףעין'למראיתעליזות

מוקדםשהגיעוכעוריםכלשהי.ממחויבות
היאהמוצאנקודתכאןגםקיצם.אלמדי

צעיריםושכיאחתצעירה .הנצחיהמשולש
למדירדודותשיחותיהם .בדירהנפגשים

שכיקבוהייןבקבוקיעללמשלכסבותוהן
תכניות"ועלהמדיטציהאופכתעלבחו"ל,
הדדיתלהיחשפותהרצון .טווחקיצרות
אתשמבליטמה-חבוירצוןבגדרנשאר

על-ידיזאתממחישוהמספרביניהם,הנתק

אתהחושפיםהפנימייםהמונולוגים
 .ביותרהכמוסיםההרהורים

הסי-בכתיבתהבולטיםהמאפייניםאחד
הראותבנקודתפתאומישינויהואפורים

כניסתולמשלכך .ראשוןלגוףמעברתוך
הד"רהיהשבוהקפה,ביתבעלשללתמוכה
וכןשלוהמונולוג .לשבתנוהגקומר

קומרלביןביכושמתפתחתהשיחה
העובדה .נוסףמימולסיפורמעניקים
המספרעל-ידיכעתנאמריםלאשהדברים

המעורבאדםעל-ידיאלאשלישיבגוף
שלהמשתנהלדמותואמינותמשווהבמצב

"דיוקןהסיפוריםביןהמשותף .הדוקטור

משקלוהואקרמו"ו"דוקטורבמרחקים"
פרףהגיבור.שלההווהבחייהעברשל

השומרבאוזנימתוודההמשאית,נהגרייס,

כ~ילו"שעות :נרדףהיותודברעלהזקן
צלעתי,לאעודאזבילדות.גםליהיוכבר
-עתהילדים,לעגואז .חלשהייתיאך
כלעג.אניאבל ...לילועגיםאיכםנהגיםלא,

ניצןשלמה

 ...הצליעהבגלללאבכללזה :תחשובשלא
אויב"אליניבטכולםמעיני ...העינייםאבל
עוסקסחור""סחורהסיפור . ) 143(עמ'

ורבתאקראיתפגישה ;הנצחיבמשולש
שכפרדוזוגבכישלוקונפליקטיםמבוכה
המאהבעםלשעברהבעללפגישתמובילה
תופסתוהשתיקהמאחרהאשה.בנוכחות

גוון(ולשתיקההדיבוריםמקוםאתכאן
לתמונההמאהבשלכניסתולפכישוכה

אתלנולמסורהמספרמרבה-ולאחריה)
בכתפיו"ראתה ;הפנימייםהגיגיהם

אדםשלהשמוטהנפשואתהשמוטות
ובכלעשהאשרבכלמלכתחילה,מובס
הפגישה .) 75(עמ'עושה"אינואשר

המספרבידיאפשרותפותחתהמשולשת
 .הדדיתקנאהרקעעלמתחיםלהציג

וה-הרדיפהותסביךהדחוסההמועקה

ניצןבסיפורימפלטלהםמוצאיםאשמה
בדו-שיח,מאשריותרפנימייםבמונולוגים

הביב-ביחסיםחיצונירובדרקשחושף

היאלכךהטובותהדוגמאותאחתאישיים.
מעברהמצליחמתחזהרופאעלהסיפור

בגללמדעתויוצאשהואסופואךלמשוער,
הצליחלאהוא .והאשמההחששותנטל

בעזרתהחבולהעצמידימויואתלשקם
סיפורזהו .כרופאלושיצאהמוניטין
באהההתפוררות .ורגישעדיןפסיכולוגי

ולאעמוקהפנימיתמודעותמתוךמפנים
(הפצייכ-חיצוניגורםמהתערבותכתוצאה

 .עברו)אתלושהזכירהטיח

ומורעותזרימה

הזמןדופקעליד
 ;ביםאדמה :ניצןשלמה

 ;תרמילספריתהרצאת ;סיפורים
 .עמודים 160 ;"התשמ

ניצןלשלמהבים""אדמההקובץשם
הסיפוריםגיבורישלהימצאותםאתמשקף

להםשאבדההיציבותאחרמתמידבחיפוש
הוודאותהיאהאדמההחיים.בטלטלות
 .המלהשלהמטאפיסיבמובןגםהברורה

בסיפורמתבהרהמלהשלהמשמעותכפל
קשר-עניינו .הקובץנקראשמועשל

לביןחורגתואםבתביןהנרקםמשולש
בכללהסיפוריםסיומיהאכיה.מנוסעיאחד

אתמותיריםבפרטזהסיפורשלוסיומו
 .ים.למוצקהקרקעיתיששאכןההרגשה,
כפסקות,הגיבוריםכתוכיםשבהןהתנודות,

בעייתנפתרתכך .מתישריםוההדורים

שכים"שלושבסוףהמשולשהקשר
הציפיהתמהוכךשכה"ושלושים
ב"אדמהחפצהלמחוזהאכיהכשמגיעה

הנוסעשלהמפוקפקתזהותוומתגלהבים"
 .היפהפה

ההווה,בחייממוקדכיפוריםהמבט

אך .ותנודתייםמנוכריםביכאישייםביחסים

האישילמישורמעברחורגיםדיומאענייני
ישראלית,-כפוצהבעייתיותומשקפים

הביתמוטיב ;קוסמופוליטיתגםאך
תלושיםצעיריםשלבעיותיהםההרוס,
ובכיםאבותשלפרודים,זוגותשלותוהים,
ביניהם,הרופףהקשראתלחאותהמכסים

אשמהאכולורופאמתוסכלשחקןשל
וה-התיסכולתחושתרדיפה.ותסביך
עלהמוטלהצלהםוהפחדהיאושהחמצה,

הגיבורים.

הסיפוריםאחדובכו","המהנדסבסיפור

האבטרודבקובץ'מענייניםהיותר

בכועםביחסיםסטטוס-קוועלבשמירה
הדוחקיםמפליגיםויתוריםתוךהמידרדר,

כלעגבאוראותוומציגיםזוויתלקרןאותו
כאןמוצגתהדורותפערבעייתוטרגי.

מכסההעולפורקהבן ;חריפותהבמלוא
אלהחוק,אישאביו,אתלמשוךלשוא

הרצ' ;הנורהמעגל :נץקציעה
עמ.' 140 ; 1985 ;עקד

שללאופיובהתאםהכורה","מעגל
ויאבהשלקורותיהשעיקרוהסיפור,
האל-חושיים,כוחותיהלמימושבדרכה

 .הואכהפוך .ה'מימזיס'בדרךסיפוראינו

האיזוטאריהידעובהעברתשבלימודכשם
האיכפוך-המידעהלימוד,שלעיקרואין

המשקפיםוהמשפטהז,נלהשעיקרומטיבי,
אותםדווקאאלאכביכול',ה'עובדותאת

מילוליים,ולאאינפורמטיבייםלאצדדים
כךבלבד'והרמזההצבעהעלהבנויים
הקוראיצפהלשוואהכורה".ב"מעגל
תיאורבמקוםעקיב.מציאותלתיאור
ריא-בספרותיכירכהשמקומהמציאות,

ודרכהבלבד,הזרימהתיאוריבואליסטית,
זרימהבתוךכוחותיהלמימושויאבהשל
שלכוחותיההתממשותזו.פוסקתלא

שלההוראהבדרכיהןתתבטאויאבה
כוחותיהאתגילתהבהבדרךוהןויאבה

אותם.ומימשה

ההווה'לביןהעברביןהנעההעלילה'
ולאבלבדהזרימהסביבכאמורסובבת
שלתיאורםאףכיאםמקום,אוזמןסביב
והמקוםהזמןתיאורברםיחסר.לאאלה

המבטנקודתמתוךרקתמידיבואו

עצמהניתקהשכברויאבה,שלהמאוחרת
אלו.שלמשליטתם

העלילה,שלעיקרהוהןהפתיחההן
ויאבהשלהתגלותהדרךאתהמתארת
עקירהשמשמעהבנסיעה,כרוכיםלדיאכה,
קורותיהלסיפורהעילהלמקום.ממקום

מתלמי-ובאההממשמשתהפרידההיא

אחיזותיוכאשררקיכביכול .כעמהדתה'
וכושרמתמוטטות,ה'אכי'שלהחיצוניות
מסוגלוהמתורגל,השיגרתיהמלבוש

עלובעיקריאופיועללעמודה'אכי'
 .בוהגלומיםהחד-פעמיוהיעודהכוחות

כוחויאבה,שלכוחהלגילויהדרךאף
כרוכיםומימושובילדותה,להמודעשהיה

למקרםממקוםבמעבראלו,בנדודים
שכן .שבחץוהעולםשלהאעריובתודעת
להגיעיכולל'אני',המיוחדשהואהגורלי,

שריוןכאשררקהאדםשלמועדותואל
מתרופפים.והעברהחיצוניתהמציאות

 ...יכולשלכאורההכאב,אףכן'עליתר
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ספרים

נץקציעה

שב'אני'היחרדילגילויכקטליזטורלשמש
גררםחשבוןשלבסופרמהורההסרבל'
הוא,אףשכזהבתורלהרגל.והופךהכובל

החד-שלמודעותואתמונעהחיצוני,כמר
פורקתדיאנהלכן .והגורליהיחרדיפעמי,
ארתההמציאותעםיחדוזאתכאבה,את

לידיהבאהמציאותמעליה,פורקתהיא
בינההבסיסיהקשרבחוסרבעיקרגילוי
אתמשפרקה·רקמרריס.בעלהרבין

דיאנהמסוגלתרכבליההחיצוניתהמציאות
שמטיבהכפיהריסותיה,אתלקומם
 :נעמהלתלמידתהלהסביר

אבלחרגל,מיןלפעמיםחופךחכאב"וגם
 ,, ...שפורקיםאחרי
זח ?חכאבמןשנתרוקןחללממלאים"ואיך
 "?שניםלאורךאיתחחחולך

שיש"מחמתוךמחדשלבנות"מתחילים
 .) 45(עמ'

בזרימה,הרואהזרראותלנקודתובהתאם
אי-אתיותריקרת 1מדב~ליםארבהשתנות,

ומימושולגילויוראשוןכתנאיההתקשחות
סובביםדיאנהשלקורותיהכךה'אני',של
היציבהקביעות,במקוםהקבע.ללא

המציאותשלהקבלהבאהמשתנהוהבלתי
ופתיחות.התמסרותתוך

אליהוההתמסרותהמציאותשלזוקבלה
כורחה.בעלאףלפעמיםדיאנהעלמוטלים
שאינהומקורהמצופהפגישהזופעמים

פעמיםעמיאל.עםזוכדוגמתמתגשמת,
מיחסיהכתוצאההבאהזרכדוגמתאכזבה,

הפלאהמתאימההפאריזאית,ניבטעם
בעקבותופעמיםוזמנה,למקומהופלא
מבעלהשכזהוממרשךמכאיבניתוק

הדבריםבקבלתדיאנהשלכוחהמוריס.
שרקכמעט,ההכרחיתהמסקנהובהסקת

בלבדבההקשוריעודמילוישלבדרך
 .החד-פעמיקיומהאתלממשתוכל

בתיאורמתוארתזוקבלהשלתחילתה
עםדיאנהשלבישיבת-היחדבנוחרמדהים
בעלהשלמחנותורחוקלאבעל-מוםקבצן

כללמרותנעשיתזוישיבהשכןמוריס.
ובעיקרשבה,והלא-שיגרתיחוסר-ההגירן

אלאשאינורצוןהמודע,לרצונהבניגוד
עומדתדיאנהועברה.הרגליהשלמוצר
מקוםלחלפנותכדיהתרומם"והאישבצל
שייריואת .חצלממעגלגופחיחרוגשלא

מדי ...ישיבתומטווחדוחחחראהאוכל
משפתידיועלמדוחאותורואחחיתחבוקר

עומדומישהוהקבוע,מקומואלחמדרכח
אוספתוחיא .מעליוחסרכןאתומתקיןשם
כבדות,בתנועותשמלתה,שוליאתלאט

צייתנותכמתוךלמתרחשעצמןהמפקירות
 ,, ...הרחובמביטאתרואחאינחמועדת.לא

אתהמכתיבהואהגורלכביכול, .) 87(עמ'
מצייתת.ויאבהבלבדולורצונה
הבאדברמשתחררת.ויאבהוהלאהמכאן
בקרבשיצרההקשריםבטיבגילויל;די

שלקשרזהריוגה.הלומדותחברותיה
נוספת,התקשרותללאוקבלהנתינה

אנרכייםאוחברתייםצרכיםעלהבנויה
בלבד.
עלהנכרייםחעברשלהקשריםבמקרם
מפניחרדהשעיקרויליד-הרגע,צררך

שעיקרםחיבה,שלקשירםבאיםהלבד,
בלבד,הזורמתהראשוניתהאנושיות
עצמוהנותןהאנושי,המשותףתחושת

שמתארתכפיהזולתואתעצמואתומקבל
וחברותיה(דיאנח"חן המ,נ.~'י;דיאנהזאת

 .עצמןתוךאלמכוונותגח)חיולומדות
שתחיהמבקשות,חןהפנימיחקשבובתוך

חכסופחחאשחלהבחין.רגשדקותבחן
וסביבאכלח.-לפניהןעצמחמציגה

כךארתח,העוטפותהנשיםיושבותהשולחן
רחוקותחיבח.שלבמבטיםחשח,חיא

אתמציגותחןאףבבת·אחת.וקרובות

איכנהחלאוחיא ...נייחחשאחראחתעצמן
חתחושחורקמקודם.אותןמכירח

כבתוךבתוכןכאןשחיאשלח'עצמתחמת
רביםימיםזחנחהמגתלגללמשחוחמשך
 .) 121(עמ'

האמורמכלשערלהכפיהספר,שלייחודו
ללאומימושהתגלותתיאורזהברור.לעיל,

צררהטבעית,בצררהובעיקריומרה

אינןשברהאמיתרירתכך .בלבדהמצביעה
שלאובוודאימפורשתבצררהלאנאמרות
בזרימההאמתשלעיקרהבוטה.בצררה

וביכולתהדיאנהשלדמותהעלובהצבעה
 • .לההיחרדיאתלממש

וצבישלום

מצבהללאגיבורים
לכרריס"מצבת-קבר :קישובילו

פרקיםשבעה ; ,,רריררכיץ'

מסרבית· ;משותפתשכהיסטוריה

 ;כן·צירןקטןרינה :קרואטית
עמ.' 148 ; 1985"ארם"הרצאת

העניקהעשוריםכשנילפניכאשר
ל~יך;כרבלפרסהשבדיתהאקדמיה

tt 'שלוהדךי~העל"הגשר(שרק~ךריץ
שגםנודעהישראלי),לקוראמוכר

אראחד HOMO POETICUSקייםבירגסלביה
עלגםהקטנים,העמיםיתרכגורלשניים.

ב"ערלםידעולאהירגסלבית.הספרות
ספררתפורחתששםידעולאהגדול",
ומתפרסמת,מפרסמתגדותיה,עלהערלה
במישוראלימים,ממדיםלעתיםמקבלת
משרםזאת,יביןלאוזרלארמני,אראישי
והשפההירגסלביםשקיימיםיודעשזר

כלל'קייםלאשלמעשהדברהירגסלבית,
.הקרואטים,הסרבים,הםרהירגסלבים

להזכירשלאוערד'המקדוניםהסלובנים'
מאיזררשונהכהוהמסורתהמיעוטים,את

לאיזור.
אתלהגדירלוקלשלאהסופריםאחד

הואומשרם-כך_דיא;-נרצרי", 1"ימוצאו,

גבולותאתשניםכמהזהפרץ"יוגוסלבי",
וכילוזהר :העולםלשפותותורגםארצו
אפר" ,"גןשיצירתו ,) Danilo Kis (קיש

אמציהעל-ידי(מאנגלית)לעבריתתורגמה
 .עובד""עםבהרצאתפורת,
השביעישספרר , 1935ילידקיש,דנילר

הופיע ,דרידרביץ'"לברריס"מצבת-קבר
משפתתורגם"אדם",בהרצאתהשנה

הקודמיםספריובששתעסקהמקרר.

המסובךהמשפחתי"מ"המחזררבכרשאים

גורלו.ובדרכיזהותובחיפוששלו,
הישנות,הבעיותעלתשובותלקבלבמקרם

שאלותבפניניצבעצמומצאתמידהוא
לשכוח.לונתנהלאשהסביבהנוספות,

אוטוביוגרפיתמכתיבהלהימלטכסירנותיו
אישיםלתחיהקמיםכךהצליחו.לאכנראה

מלחמתבתקופתילדותומימיואווירה
היאהמרכזיתוהדמותהשניה'העולם
ממכר,שנלקחאביר-מרלידר ,.ס.אהיהודי

 .ומוחשיממשייותרנעשהובהסתלקותו
האב,שלזכרומפניהכבודיראתכלעם
לומלבישממנו,להשתחררמנסהקיש
זכרושעםוסוטה,ושוטהשותה,שלצורה

תקוותשלושברגאות :ואמוהואנודדים
שלופריחהצמיחההולידווחלומות
 .ספרותייםרעיונות
הואהמשפחתי"מ"המחזורבספריו

(המדכא)רt;כי:;גי_הא;פהמשטרעםמתמודד

הואמסוייםבשלבהפאשיסטי.-האחד
"הכתםבשיטתלהימלטלושאסורמרגיש
- oההימהאמיתותהפסיכולוגי"העיוור
האופרסיבימהמשטרהנוספת,טורית

הסטאליניסטי.האחר,
תוךאללהביטמנסה"מצבת-קבר"

כתיבתוולצורך .תקופתנומאורעות
ופארה-ספרותיתעודי,בחומרהשתמש

"שבעבתוכומקבץהספרכאחד.ספרותי

מספרמשותפת",היסטוריהשלמהדורות
שלהגיהנוםמדורישבעתעללמעשה
הקבלהכעיןלרוב,יהודיםגיבוריו,

לסבלהתנ"כית,לקלאסיקהמרקסיסטית
רודףהמרהגורלאיוב.שלומוצא)נס(ללא
לאהם .התנכ"יוכבסיפור .גיבוריואת

שההומניזםלרעיון'אמונתםאתמאבדים
"סכיןהראשוןבסיפורוכמולרגליו,נרהוא

בחורלוישב :השני"בגוןידית-עץבעלת
ונטולעצמותוסרקבצינוק,ירחיםתשעה
שהסכיםעדמעינויים,כתוצאהשיניים

עשהושלאשעשהבמעשיםלהודות
יהודיה'בחורהבהריגתמרדההוא :כאחד

הודהאחרמישהוקודם-לכןששנתיים
 .בבגידהנחשדה(הבחורהאותהשרצח

בפשעיםגםאךקריות),אישיהודהכמעשה

נגדושחתרהגסטאפוסוכןשהיה :אחרים

ה"רגילות"ההאשמותהסובייטי,השלטון
נקבזו",ו"בהזדמנות 1938-1936שנותשל

בקשרמשתפי-פעולה 12שלבשמותיהם
לאמעולםושבוודאיהיהשלאמחתרתי
החוקר,שלבחדרוזאתוכלהכירם,

זהשלדיוקנועליומשקיףהחדרשמכותל
שםשומעיםאין ;בולהאמיןשחייבים
המכותוקולהאסיריםשלאימיםשאגות
 .בושמתבונןוהדיוקןהוארק ;הקהות
ובהתפעמות-פתעאבהי,חיוךאליומחייך
אתממלאהוא-פנימיאמונהלהטשל

בכתב-הודאתו.הניירפיסת

קישוגילו

הואגוריה"זוללת"חזירההשניהסיפור
"מהפ-הידועהלאימרהפאראפראזהכעין
אותנושמעבירהבניה"אוכלתכה

כיסוהפאשיזםשענניבתקופהלאירופה,
וגדלנולדהסיפורגיבור .שמיהאת

שונותובנסיבותבספרד'לחם .באירלנד
ישרהסובייטיתהארנייהעלהובלומשונות
אותומלוויםאנוהרחוק.בצפוןלגולאגים

וכותב . 1945שנתבסוףהטראגימותועד

בספר-כימקאברי,בהומורב-כ.ב.המחבר

נזכרבדאבליןהחייליםאירגוןשלזיכרון
הקורבנות-100מכאחדבטעותשמו

קודםשנים-8כמתכאילובספרד.האיריים
 ...בפועללמיתתו
האקדמיהואישהמדינאישלביקורותיאור

(ולא"אריותבסיפורtזךי;ר ttt1זדהצרפתי
אתבמעטלאמזכיר.מכניים~'תפוזים)
במחנהרוזוולטאלינורשלביקורה

גם .סולז'ניציןאצלכמתוארלעבודת-פרך
הסובייטיהמנגוןבידיבאףהובלאריו

פוטיומ-"כפרישלחדשהמהדורהכבעין
נעלמיםאחתלאקיששאצלוכמוקין"

שונה,בהקשרשובלהופיעכדיגיבוריו
תפקידנמסרב"אריות"כךשולי.לעתים
בשפת(אגב,זק~יק;ב 91ל~'ליהמפתח
שהופיעמלתעות), =סט 1'לי 1 :המקור
ספרד.לוחםעלבסיפורידלאחרכאילו

לבוריס"מצבת-קברהמרכזי'הסיפור

בספרהופעתולפניאורשראה "' rדוידוב
קבר"כ"נחלתבמקורמופיעזאת,בבמה

דעתילעניותוהוא ,)".לב.ד"קברסתם(או
אחדשלאףמשוםבכדי,רלאיותרמתאים

קברועלמצבההציבולאקיששלמגיבוריו
איןולקורבנותיוהוא).היכןידועבכלל(אם
הציירשללזכרומוקדשהסיפורוזכר.יד

לויותרמתאיםאך .הצעירהסוריאליסטי
(שאחדשטייבולקארלומוקדשהיא

 * .לו)גםמוקדשהסיפורים
מעגל-קסמיםמתארקיששלזהסיפורו

לעבודת-פרךבמחנותאובכלאשמפגיש
אלהעםכלשהובגילגולהקורבנותאת

קיששלכתיבתו .בשלטוןהיושקודם
כלאתומתארתעוקצנית.לעגנית,שנונה,

התנגדוrי :המרדןהאסירחיישלהשלבים
חוסרוצייתנות,שבירהשקרים,עללחתום
בחיים.שנשארבתנאיהמוחלט,האונים
כ-אותנומחזירוסופרים""כלביםסיפורו

התקךפהאתבקצרהומתארשנה, 600

הימים,מדבריהנפשותגלגולישלהארוכה
לנולהזכירכדי .האינקוויזיציהמתקופת
הואשנעשהומהשיהיה,הואשהיהש"מה

(דבריהשמש"תחתחדשכלואיןשיעשה,
מרקוסהקיסרשלבגידסתו . 9 :אקוהלת

 . )-180 121השניםביןשחיאורליוס,

בנוסף .ביוגוסלביההולידהקבר""מצבת
ותגובותרחמיםללאחריףלפולמוס
גםהמשפט,בביתהתדיינותבעיתונים.

הולידוהםשאףותשובה,התקפהספרי
(ביןוהספריםהמאמריםשכנגד.תגובות

"שעור ,"םי~~ללא"נרקיס :היתר
אנטומיה",של"אנטומיהבאטונומיה",

מעורריםונו')קיש"אתלשרוףיש"האם
בביקורתרואיםלאהמבקריםאםשאלה,
דבר-מהגםהסובייטיהגולאגים""שלטון
יכולשהיההם,בארצםשלנו"ב"נושא
- oיוגומקבילותלכמהדמיונםלהדליק
החדשהאדםשלהעשייהב"תהליךלביות

- oהיוגובגולאגמחדש"חינוךבאמצעות
אךרב.זמן"טאבו"מעיןשהיהדבר .לבי

פריצת"חלוציביןהיהלאשקישמשום
איסאקוביץ'א.(כמוהאסורים"הנושאים

השהאתלשחוטבאאלאהופמן),וב.
מבקריובומתגרים .השחוטהסובייטי

ואזשלנו"ב"נושאלטפללווקוראים
שהואלמרותוכך. " ...גבורתואת"נראה
 .בפאריס-ויוצרקישחיארצו'אתאוהב
מילושכחברולאחלילה,כגולה,לא

אתשללושהצ'כוסלובקיםקונדרה,
אזרחותו.

בהיותוטוב,בן-ציוןקטןדינהשלתרגומה
והמושגיםהשמותבים .מאדוקריאשוטף

אךמשמעותית,לאשגיאהושםפהנפלה
כלעלהמתרגמתהתגברהזאתמלבד

בביטויוקיששמציבהשפהמכשולי
לעברתמרשימהיכולתוהדגימההמיוחדים

וזהוקולחת,עשירהלשפההמקוראת
לנוחסר .המקורבשפתבקיאותהבזכות

שמות .בספרהמופיעיםמפתח-שמות

אומריםלאבכלל)(וזרישראלישלקורא
פקוחעלהאינפורמציהחשובהלכן ,דבר

הספרתוכן .קישביצירתהאלההאישים
מומלץהואאךבדיווח,להעברהניתןאינו

 .לקריאה
בעזרתשוורץ)יעל(שלהעטיפהעיצוב
-גורמןסידנימאתמחכה""אדםתצלום
 •הספר.תוכןאתותואםמרשים

לבלג'ני

ותיק.יוגוסלבי(יהודי)קומוניסטשטייבו, *
סכנהכשנשקפהלבריה"ממארצונמלט

"וקראתםתתגשםששםובמקרםלחירותו,
 .)ה"כ(ויקרא,יושביה"לכלבארץדרור

גם(ביניהםכמוהרורביםהוא"ישבר"

ידידו.

בדגך-יוסףהעשריםמשנותפ.ק.מ.מזכיר

- The Shipwreck (הספרמחברברזילי,
20 (of Generation אחרי .בממוצעשנה

לחזורלהשתחרר,הצליחסטאלין,מרת
ימים 7000 "רב-מכרולכתובלארצו

 .בסיביר"
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ספרים

שירה

שירי !זהירות

 !מולדת

ארץשירימבחראדמתי""ארמה

 ;חזקיחיאל :עורך ;ישראל
 . 1985 ;עמ' 160 ;פועליםספרית

שירי"מבחרהמציגהבאנתולוגיההשירים
עלמבטיםבכמהמביטיםארץ-ישראל"

"אדמה".באמצעות"גאולה" :מיתוס
 ,שנים 23בןלארץעלהשטרןנחהמשורר

 . 1935שנתבסוף ,ניסיוןעמוסרגשיגיל
כתובהארץ-ישראלעלבמבטההשתנות

"די-הקצרבשירומרשימהבתמציתיות

צבעקצב,שלקיטוביוצרהואבשיר . "חרת
המכחילה, ,האיטיתהלילךפריחתביןוריח
 :הכבדיםהזהבתפוחיהבשלתמול

הכבדיםהזהבתפוחיריחות

ועלנתולתנותבאיםכבר
כעדים ,לוהחניקלהעניקבאיםכבר

 .הזאתבמולדתלחיים
 ) 54י(עמ

גבעול;כלהיוםנדמה/לי /-דגןים
אבדרכותבבכך "./אחרת/ראשוכופף

קולקטיביותשלהמבטזניחתעלאלון
קולותיםיחדיר, ,בציבורהמושרתרעיונית

הואהמלכדאתמתנועע".דגן"יםעלשר
זקופתהשברלתאתגבעול','ב"כלממיר

פזמוני .ראשו"ב"כרפףממירהוא·הקומה

זהבשירבאחדותמשמשיםונוף,נוף,

שלההשתנותתנועותלתארוכחומר-גלם
 .היום""לעומתפעם""

ישראלארץשירילאיסוףמקוםהיההאם
התחייהבתרבותהיחסכי .כן ?באנתולוגיה

אצליצרה"הנוף"למשמעותוהמשכה
בשירתם.מרכזייםשיריםהמשורריםטובי

ונוףומולדתטבעשירינאיביבמבטרקהרי
עםחושי-קונקרטימפגשחינםהארץ

בניגוד .הארץוכרףאדמהטבע,מולדת,
זה,לנושאהמוצאנקודתהנאיבילמבט

היא 'ע;למ;ולמכלולשלולמטאפוריקה
מיתוס .הגדוליםהמיתוסיםשלהפריזמה

לבנותארצהבאנו"אנושלגדולמוכר,
לי"ארשתיךשלומיתוסבה"ולהיבנות

מארגני.םהדם,גםהמחרשהגם " ...בדם

האדמהאת ,המולדתאתבתודעתם
ה"גלות".חוליילעומת "כ"בריאות

לארץשבבואנומפנירקלא 'מסוכן
מגן-הגירושאתבהמצאנו"הגאולה"

אלתרמןנתןכילישזכורמפניאלאהעדן'
שבכתבם ,התמימיםעליפהאמירהאמר
דורכיםשהםחשיםאינם"ארץ"המלהאת
 !מולדתשירי !זהירות .נחשעל

שאולאתהאנתולוגיהמעמידהבפתיחה
ולראותלגמדוהנוטיםישטשרניחובסקי.

 .שלוב"אידיליות"ורקאךבמיטבואותו
שאולעםצדקעושההאנתולוגיה

משוררשהואמפנירקלאטשרניחובסקי
ובתוךעלממשייםשיריםשכתבהתחייה'

חוזרתשקריאהמשוםאלאארץ-ישראל,
 .הצגתועל ,חכמתועלמצביעהבשירו

יכולתואתהפרובלמטיקה,אתהמורכבת
את ,, !מולדתי !ארציב"חוילהעמיד
מחד,אידאי,-הנוףעלהמבטכפילות
כלפניו"על .מאידך-וחשוףממשי

מסכמתחיבהבמעיןהשירסיכוםהתכלת"
חזוןביןבניגודהמצוייםוהיפוכיםסתירות

 .מציאותלבין
היוםשיקראראויארמה""ראיהשיר

שלהפאגאניאתמסמןשאיננוכשיר ,שנית
בריש .הואנהפוךאלא, ,בדם"לי"ארשתיך

הקדושהשילושעלתהיותהמציגהשירה

עמיחייהודהטשרניחובסקישאול

"כבדים"הז;נלהבואחרביתזוכרתלאאני
 .שלםביתפניעלדומיננטיבהדרמתפשטת

נושםאתהניחוח,התפשטותנושםאתה

כבד,מעניק-מחניק,הדרשלהשתלטות
מצרפת,שטרןנחשלהשירלשון .מדויק
עםחושיתתמרנהזה,בשירהאחרבבית

 :להפליאמאורגנתתמציתית,אמירה
ביבשתואכזבותאחת/ביבשת"הזיות

עימותזהואולי,משים,(בלי //".אחרת
בסוףוליניבמזרח"אניהשורהעםמקסים

הפואטיקהבהםהשיריםאחדזהומערב.")

מצויראשון(בביתואביזריהה"מרובעת"

איננהרת").אס 1"סךש :אסוננס""אף
משתמשתאלא 'שעשועי-לשוןמפגינה
מעומקדיבוקלהבקיעלשוןביכולת
הווצרו.

הז;נלהאת"מפרק"רביןעוזרהמשורר
יחסלשרטטכדי"שחר", :כמוקשהטעונה
בתרבות,כמושג"שחר"לנומוכר :משתנה
תנועתבשירינחרצותוודאיותטעונהכז;נלה
מן )?(יזהרויזרחיעלהעתיד"שחר :הנוער
הראשון","השחרבשירוהאפור."העבר

שלמהפכןאיננוהשחרהראשון'בבית
 :איטיכואב,השתנותתהליךאלאפתאום'

ב.לעשנ;שקהא;,ומהססכ;של

פרידהבמכאוביפורשיםוהלצלים
מגששתהשמשרתתובאצבעתו

 .חרדההארץעל
 ) 23י(עמ

עוזרהשלונסקאית"המודרנה"שלבכלים
"האנטינימת ,שלונימתואתפותחרבין

ב"ברא-הכובשמהאדםהרחוקהגיבור",

שלונסקי.שלאחרת"שיח
הפני-ההשתנותאתהאמביוולנטיות,את
ישראלארץשירישלבנושאהמודעתמית
משוררים,שיריוכמהכמהלהדגיםניתן

שכבות-דורות,שללמבטיםהמצטרפים
מאסכולהיותראחד,מדוריותרואסכולות.

עודנדגים .אחדייחודימפרצוףיותר ,אחת

אבדרקיבוץ'איששלמשירוקצרבקטע
אלביחסהמודעתשההשתנות 'אלון

-שרנו"פעם :ותו_אאףמעסיקההנושא

העד,-היא"גלות"אדמה,היא"גאולה"
פתחתיובכךבאנתולוגיה,השירים .אדמה

מבטיםלמסכתמצטרפיםזר'רשימה
שניגם .זהבנושאהשתנותהמציגה

ליו"ארשתיךולהיבנות""לבנותהפזמונים
 ,כפולקוטבי,מבטבעצם,מציגים,בדם"
וגאולהאדמהעבודתעל-ידיגאולהשל

ביןהקיטובכללאדמה.קררכןעל-ידי
בשנימשתקףזרבארץר"שמאל""ימין"

בקובץמייצגגרינכרגצביאוריהפיזמרנים.

רחל ,האלהלמיתוסיםהנאמנותאת
"לבנותשלהאינטימיהפןאתהמשוררת
ואניבחלקם,אחרים,דרדרת .ולהיבנות"

שובי.םמשורריםעלזהברגעחושבת
הזומהיסטוריהנקייהשירתםבקובץ'

אלאואינהמיתולוגי)במבט(היסטוריה
"ואת :אחרתמיתולוגיהפרטית,היסטוריה

פגיס),(דן ,,צעדיםויפתלהפליאיחפה
נהדר"בירוקמבטךיצבעצעירזיתים"מטע

 .בנאי)דרור(פרץ

"מועטלינראהאיננולכן'הקצרצר'המבוא
לאהתחמקות,אלאהמרובה"אתהמחזיק

הצגתשלנרחב,מנומ~.מתארוה,'נכונ
המתמדת.ההשתנותתארו .האנתולוגיה

 ,האנתולוגיהעררךחזק,יחיאלהמשורר
העובדהנשמתו",מ"שורשלההעניק
ממשיתאיכפתיותתוךזומלאכהשעשה

אתלחדדחיתהמחייבתעבודה,והשקעת
ארשופט-מקיףמבואדי-על-יהנושא
מש;ךךי-סובייקטיבימבטשניהם,אומתאר

הנמקהכהעדר !מחקריתהצגהאו

כאמצעותמשהולהגדיקשהמתמודדת
דרךעללעמודלקוראקשה .האוסף

הנוףשירתנושאוארגונו.סדריוהמבחר,

ומתפ-גדולכייצורכמוההארץ-ישראלית
בתולדותלעונהמעונהעוררהמשיל Iתל

זהבענייןמדמיינתואניהעברית,השירה

עררו.המשילומתפתלארוךעקלתוןנחש
כלבחושים.הניתפסמנחששונההוא

 .יותרורך Iקטןאותומותירההשלת-עור
לאציורהיותרעדאותו'ומרככתמקטינה

רביןעוזר

הפתיחהבמסגרתדם.אדם/אדמה; ,הזה

"ראי :הנדרשבכופרכופרהואוהסיום

,,כמשורר.מאדעדבזבזניםהיינוכי ,אדמה

טשרניחובסקיבשאולחלרומנטי-אירופי
הארץ-להוויהבואועםהשתנותשלקו

על ,ן-939בלהצביעביכולתו .ישראלית
אדםחייבתשלוםאשרהנוראהבזבוז
משוררהריהולאדמה,שייכותבמחיר
מחאהשירת !מחאהלשירתוראשוןמכשר

 !חזההנוףמתוךהצומחהמוותגנד

בהערכהלצייןנכרן :העשייהעלקצר'מבט
את ,הניירטיבאתלטקסט,הכבודאת

"מעידות"ישנן .העינייםמאירותהאותיות

אמא"הלבישנישלהשגויההדפסתוכמו
מהותיושוני !שלונסקילאברהםכשרה"

מאלכסנדרהלקוחההעברית,הכותרתבין
 My land (באנגליתהספרשםלביןפן,

, try חMy cou ( ארציל"הריבצמרר! 

 • "!מולדתי

גנוסריאירה

עםשביןחסור

בישראללארץ
 ;לארצועםבין :נוברמרטין
הוצאת .עריוןשלתולדותיועיקרי
 ;תל·אביבירושלים ;שוקן

תשמ"ח ;שכיחמהזורח

שיצא ,לארצו"עם"בין :ברברשלספרר
שלוח,-שולחבתש"הראשונהבמהדורה

ולפעילותוהספרותי-הגרתילמפעלוחיו
בציונות.דרכומראשיתהתנועתית

העקיבהקראתברברמבליטזהבספר
הציונית,בתנועהדרכומראשיתהנמשך

השלטתהתפיסהנגדהתקומםכאשר
השעה""מצוקתאתהמדגישהבתנועה

הלאומיותשלייחודהטיפוחאתומזניחה
רעיונותיואתברברמבהיררכןהיהודית,

ביטוילידישכאוכפיהמקראבתפיסת
(בעיקרזה.בתחוםהמגוונתביצירתו

ביאליק,מוסדהרצאתהנביאים",ב"תורת
הרצאתמקרא",שלב"דרכררכןתשכ"א,
דרכושבראשיתוכשם .תשל"ח)ביאליק
שלחילונהנגדברבריוצאבציונות

שלהציונותברוחהיהודיתהלאומיות
A , 'ר(באירופה,הי"טהמאה . Bohm 

, Die Lionistische Beweyueny Tel-Aviv 

522-540 , 204-210 . 1935 S ( זהבספרר

ה"מערטלתהתפיסהנגדיוצאהוא
עםשביןהקשרשלייחרדואתומבטלת"

קשרמבטאזהייחרדלארץ-ישראל.ישראל
 .וארץ-ישראל"ישראלעםבין"סודשל

פוליטייסודעלרמעמידרזהקשרהמבטל
המיוחדהצוררתלקשרמתכחשחילוני,
לביןבינםאחריםבעמיםלודרמהשאין

ישראלעםשביןזהבסודארצותיהם,
והואעמנו"דרדרת"הרהרווארץ-ישראל

 .הציוניהרעיוןשלתמציתוהוא
ביטוילידישבאהברברשלתפיסתו

העשוריםבשניהיהדותענייניעלבמאמריו
תעודה '(רשלנרהמאהשלהראשונים

רכןשםהציוניתהספדיהשני,פרקויעוד

היצירהנוחרתעלשם)מבראסימוןיהא
פגישתםמכוחישראלבעםשיתעוררו
כאןזוכההמולדתאדמתעםהמחודשת

 .ומרוכזבהירהיסטורילעומק
וארצוישראלעםשביןההדדיהקשרסרר

למגווןבאינטרפרטציהברברעל-ידימודגם
וסיומובמקראשראשיתוביהדותיצירות

גווניהלהמודרניתבציונותבהשקפות
השונים.

והיאסלקטיבית-ברברשלבחירתו
ביטוי.לידיבאזהסררשבהןיצירותכוללת

שלהםוהאהבההקשרוסודויוצריצירהכל
 .שלווארץ-ישראלאחדכללארצו,

האלוהיתבהבטחההציונותאתמעגןברבר
 .בקדושהשיסודההבטחה .לעמוהארץאת

על-ידיזולארץזהלעםהניתנת"בתכונה
עםלהנהיגכדיבשניהם,בוחרשהאלכך
זוארץאלהעמים,כלמביןעמושהואזה,

זהולחברםהארצותכלמביןארצושהיא
הקדושה ) 10עמ'לארצועם(בין ".זועם

ממדבהןישארביקטיבירתהןוהבחירה

זוומבחינה ,כאחדועל-היסטוריהיסטורי
ביצירתוהנבנההדורות,על-פניגשרהן

להגשמתןובכמיהתוהעםשלהרוחנית
אתבטיח ?iההואהעולםבוראהמלאה.
אברהם,-האומהלאביהזאתהארץ
המחייבתהבריתובמרכזהאחריו'ולבניו

שביןהאפריוריהקשרהיאזובריתלדורות.
שלמאמונתויוצאפועלהיאלארצו,העם
לאבותהבטחתואתהמקייםאחדבאלהעם

כאן"איןלארצם.בניהםאתומנהיגהאומה
כשלעצמה,'דת'ולאכשלעצמה'אומה'לא

כסירנותיואתהתופסעםרקאלא
 ,, .אלוהיוכמעשהכמעשהההיסטוריים

ומותניתמחוזקתזוברית ) 11עמ'(שם,

גורלהמובטחת.בארץהיושביםבהתנהגות
התנהגות .בכךתלוייםהארץוגורלהעם

הםראוייםאמנםאםתקבעאשרהיאהבנים

זולתפיסהלאבותיהם.ההבטחהלקיום
לידיהבאותואתיותסוציאליותמשמעויות

 .המגוונתהמקראיתבצורהביטוי

וארץ-ישראלעםשביןזהמיוחדליחס
במקראביטוילידישבאכפיישראל

"כאןכתריהחז"לשלהאגדה""מעטרת
קניךלתוךיותרוחודריםמעמיקיםאנו

האגדהעיטורי.מבין " ...לישראלהאמונה
הקשרשעניכןהאגדותאתברברבוחר

קשר-לארץ-ישראלאמצעיהבלתי
ובויכוחהרחבההלכתיבנושא .העשייה
בחומה""לעלותהאםהעקרוניהתלמודי
 ,זורארבישלבמעשהודווקאברברמבליט

כהדחוזרתלארץ-ישראלשבעלייתו
 :הר-סינימעמדשלהעתיקההקריאה
עללהתווכח"לאכיונשמע""נעשה

אתלדחוקלאבה,להרהרלאהגאולה,
 11111>אלוהים,עםבבחינתבארץלחיותרקהקץ,
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ספרים

עמ'(שם ,, .הדעתבהיסחיבואוהמשיח

68 (. 
בארץ-ישראלוחייוישראלאישהתנהגות

"המגעשקייםהרעיוןאתהמאששיםהם

זואדמהעלוארץשמיםשביןהניצחי
(שם "שדיבמלכותעולםבתיקוןועתידנו

בהסברולהעמקהזוכהזהרעיון ) 60עמ'
עיקרו .הלוייהודהר'ליצירתנוברשל

תיקוןתוךלשורשוישראלעםבחזרת
מזויתרה .באמונתוהגולהפריהפגמים
קיבוץגםהיאשראלינפוצותקיבוץ

 .הווייתםשלמתקןכאקטכוליכבהשכינה
נענהישראללארץהעולה ) 78 'עמ(שם

אינה"הכוונהכי .אלוהיםשבעבודתלעיקר
 .למעשהגםמוכןלהיותצריךמספיקה,
ישכלומר ,השלמהצריכיםוהמעשים
עמ'(שם "הפועלאלהכוחמןלהוציאם

מגיעישראל-ארץשלקדושתהבכוח ) 79
ולשכלולמעשיולשכלולמישראלאדם
 .) 78עמ'(שם .אלוהיםבפניבעמידתונפשו

נוברמגלהארץ-ישראלשלכוחהסודאת

מפרגל"המהרבתפיסת ,הזוהרבספר
הזוהרבספר .מברצלבנחמןר'שלובכתביו
הקוסמיהמימדדבובר,אליבא ,מובלט

ישראלביןהקשרשבסודוהעל-קוסמי
-כנסת-ישראלש"במושגכשםוארצו
עםמתמזג-ישראלעםאתהמאחדהכוח
עדציוןמתעלהכך ;השכינהמושג

אבל .האלוהיתהעצמותשללהאצלותיה
(שםהארצית"מציאותהבזהשתינטלבלי

ישראלכנסתשלמלכההואאלוהים ) 8ו
מהותוהעליון".המלךסוד"בנמצאתוציון
וזובאחדותומתבטאתשראליעםשל

אלוהים .בארץ-ישראלורקאךתיתכן
גוי"אינועמועודכלאחדאינוכביכול
העולםגאולתתלוייהבכך ."בארץאחד
 .כולו
ארץ-ישראלשלהרסטאורטיביכוחהאת

ל"המהרתורתעלבדברונוברמבליט
 .מברצלבנחמןר'תורתועלמפרג
לירואיהודה 'רשלתפיסתואתבוחןנובר

המחשבההתפתחותרקעעלבצלאלאבן
ומגיע Tוי" • T "הטבמאותבאירופההמדינית

הלאומיתההווייההבנתשבתחוםלמסקנה
בשיטהל"המהרעגוןישראלשלזוובתוכה

שביןהקשרעלבדברואולםהרציונליסטית
לאי-נעשה"הואוארצוישראלעם

הסודתורתמסורתברוחרציונליסטן"
הסדרמןיוצאישראל"גורל .לושקדמה
ההתגלות"רזאלועוברהבריאהשלהבריא

שבין"בריתהיאוארץ-ישראלישראלעם
מהןאחתשכל ...קדושותעצמויותשתי

(שם ".לאלוהיםוישירמיוחדביחסעומדת
נוברבוחרהחסידותתפיסתאת .) 99 'עמ

נחמןר'שלארץ-ישראלבתורתלהציג
באופןביטוילידיבא .לדעתו ,בהמברצלב

לארץ-החסידותשליחסהותמציתימרוכז
ושלאמדעתונתגבש"נתלכדבו .ישראל
הרגישו,הגולהשדורותמהכל ,מדעת
מול(שם)ארץ-ישראלעלוחשבוחלמו

המשי-"הלהיטותשל "המקסיםשקר"ה
השוניםגלגוליהעלהשבתאיתחית"

היסודעםהמגעאתהחסידותהציבה

 .) 101עמ'(שםהיום-יוםבחייהאלוהי

דחיקתשללמשיחיותקץשמההחסידות
 'ר .נשארארץ-ישראלשלסודהאולםהקץ
ארץ-ישראלאתהמוציאזההואנחמן

 .הארציתלמציאותומחזירההסודמתחום
שאפשררוחניתכעצמותלאארץ-ישראל"

ארץ-אלא .בגולהגםבנפשנולציירה
הבתיםאלועםבפשיטותזוישראל

בטיבהשונהאינהמראיהשלפי ,"והדירות
"קדושתהאולם ,האחרותמהמדינות
ר'שלהמעוררהמגעהקדושה"בתכלית

בודיהשבמציאותארץ-ישראלעםנחמן
חסידיובלבארץ-ישראלאתלקייםכדי
-7עמ'(שם 118 ' 11 ( 

קוויםבשנינוברמבחיןהציוניתבהגות

זוממסורתחיותוהיונקקו :מקבילים
הקשרסודאתלטוותוממשיכהלהשקדמה
שלוקווארצו'ישראלעםשביןהמיוחד

למ,-שבארץ-ישראל,לוניתיהחהלאומיות
לפתרוןבלבדכלילגביהחיתהטב,

קואתהממשיכיםעל ."השעה"מצוקות
אחדהס,משהאתנוברמונההמסורת

גורדוןדודאהרןואתקוקהראיה .העם

פינסקרנמניםזהמקוהחורגיםעלואילו
 .ואילך) 120(שםוהרצל
ונמנההרצלשלממחנהושהתרחקנובר
עםרעיםתמיםאינוהעםאחדמצדדיעם

ארץ-עלאמנםמדברהעםאחד .רבותורת
והמקווההנכספתהשלמות"כעלישראל
במשךהעםבגעגועיביטוילידישבאה

הקשר:העיקרחסרבדבריואולםהדורות",
אוביקטיבית,מציאותשהיאהעל-היסטורי

עליושנבנווהנדבכיםהמקראמעידשעליו
 .) 162עמ'(שםהדורותבמהלך

ציוןשלהאמיתיתלמשמעותהחותרנובר
תמורהאיןזולציון ."הנביאיםשגילוח"זו

ההומאניטריהסוציאליבאידאללאואפילו
עםשביןשבקדושההקשר"זהוביותר

מהשלבסימןשעומדוארץ-ישראלישראל
שייעשה,שראוימהשל ,שיהיהשראוי
פגישהבכל .) 13עמ'(שםשיתגשםראוי

מתייצבזוארץעםזהעםשלחדשה
בעברהיהזהכך ,, .חדשהבדמותהתפקיד

אםבכךייבחןישראלעם .בהווהזהוכך
אתלשאתראוישיהיהעצמואתלנווטידע

כפיציון""המושגשלהאמיתימזzןמעותו
 • .הדורותבמשךשנתגבש

בר-סלעשרגא

ילדיםספרות

"אבל"ל"אילו"בין
עם ;אמאכמואין ;פרנקלאלונה
 . 1985עובר;

הנשחקים .הילריהעולםממאפייניאחד
הדמיוןהוא ,הגדילהעםלחלוטיןכמעט

אתילדיםשלבנייתםכושר .היצירתי
כניסתםויכולתשלהםהכאילועולמות
בעושרםמדהימים ;לתוכםהמזדהה

החינוכית-שהמכשלהאלאובעוצמתם.
פעםלאהיא ,מאלההנובעתפסיכולוגית

 .ודמיוןמציאותביןבאבחנההנוצרהקושי
-מכךוכתוצאהוה"אבל",ה"אילו"בין

חוץכלפישנראהבמהמוחלטתשקיעה
החינוכיתהסביבהבלחץ-אוכשקרנות.

אלהכמומצביםלמנועהמנסה )--- (
האמורה'היכולתשלוניווןבלימה-

לריאליזםוהתמסרות
 .בלבדטריוויאלי

כמו"אין-פרנקלאלונהשלבספרה
טקסטשלאחתסיפוריתחטיבה-אמא"

הפעוטיםשומעיואתמוביל ;ואיורים
התעבותעםוהולךהגוברמלים(בקצב

 ,, ...שנגיד"מה :המעגלאורךלכלהדמיון)
הנחפץכלשלכביכולההתגשמותדרך

בהדרגההמחזירה"אבל"ועדהאפשרי
-,הצנומהלמציאותוציוריתמילולית
טראומטיהלאועם-זאת .האירוניה"לכן",
 .ממנההנובע

 • .ואילךשלושמגיל-יפהפהספר

אהבהסיפורועור

 ;והאיהספינה ;פרנקלאלונה
 . 1985כתר;

הפריחה-ואיספינהעלללבנוגערומן""
ואפרוריות ,פרידהעםקמילתם ,שבמפגשם

הגדושיםהאהבהבצבעיהנצבעתהעולם
 :המחודשאיחודםעם
המבודדהאיהתאהבהראשון~המבטמן"

האיהפריחבאהבתובספינה./והשומם

הצמיחכפלאים/בצבעיםפרחיםהבודד
ומתוקים~עסיסייםפירותעמוסיעצים

הפרפרים./כלאתשיכרוהניחוחוריחות
נראההוא /.הבודדמהאיהוקסמההספינה

המקום /.בעולםביותרהנפלאהמקוםלה
 ,, .לעולםבולעגוןביותרהנפלא
 ...למוקדשואילך,חמשלגילאי .הספרון
 ;ולרחלעקיבאורבילרחלורחל,יעקב

כהואאףפוגםאינוהברורהסמליופשרו
ובציוריווהשוטפת,החיהבעלילתוזה

 • .העיןמרניני
אחרתממשות

 :מנורבגיתמריוס. ;דקרדולף
אבזה :איורים ;קורנרייךנורית

 . 1985 ;ביתןזמורה ;סטרם

פרנקלאלונהשלמגיבוריהבוגר""המריוס
לערך),שמונה-עשרלגילאימכוון(הסיפור
לשהואאותוכח.מרבמציאותמשתמש

העוליםוצבעצורהבכללרצונווצובע
שטוףבחדרהתעורר"מריוס :בדעתו

יסייםשכאשרהחליטהקודםבערבשמש.
מחסןאלירדהיום,שלוהבוקרארוחתאת

 .הדיגאנניאסשלהאזובמכוסההסירות
אולי .בכךבטוחהיהלאכברעכשואבל

עםלטיוללצאתלוכדאיזהבמקום
ענןוללא .ארוך-ארוךטיולהיהזה ?השמש
ולנוח'לשבתיוכלושנצילבשמיםכלשהו
זה .מאדמאדמעייףלהיותזהטיולעלול
 .בשמיםלטיוללצאתביותרמעניךיהיה

ללכתהיהצריךשהואבכךרקחיתההבעיה
כמולמטה,והראשלמעלההרגלייםעם

כמעטיהיהזה .התקרהעלהמטיילזבוב
 ) 7 '(עמ ,, .כךממש .אלוהיםלהיותכמו

חומריאתלחלוטיןהדימיוניעיצובו
מריוסאתמנתקאינושבסביבתו,המציאות

אתלהפוךהחוזריםניסיונותיוהגללממנה
"בואי :חויותיולשותפילוהקרובים
שלאמהקראה-משהו"לאכולהביתה
כוכבאתלילתתרוצהלא"מריוס .סודנה
התרומםמריוס .סודנהאמרה-שלו"הים

תקבל"היא .הדליעלהמכסהאתוהניח
שתהיהלפנילאאבל-אמר-אותו

אחריו."לרוץשתוכלכדיבריאהמספיק
אמהשאלה- "?כוכב-יםאחרי"לרוץ
אמר-רגיל"יםכוכבלא"זה .סודנהשל

 ) 67(עמ' ".מריוס

שביןהדקהגבולעלהסיפורגיבורניעת
הנוצרתזולביןהאובייקטיביתהממשות
הומורלחושהודותמתאפשרת ,בדמיונו

בקלילותאותוהמקפיץהתגובהמהיר
השוניםנתוניהםכאשרלמצב,ממצב

החיצוניות-ההתרחשויותשלמהותית
מקרהבשוםהופכיםאינם-והפנימיות

רב-כתערובתאלאנשאריםאחת,לתרכובת
מריוס."שלום :בחילופיהודינמיתגונית

אותךשראיתימאזגדוללילדוהייתגדלת
אמר-בתוכי"יותרגדול"אני ".לאחרונה

לואיזההדודהאמרה- ?באמת ,, .מריוס

נרדמתי"אתמול "?מתכווןאתהלמה-
זמןהרבהכל-כךבמיםושכבתיבאבטיח

 ".מריוסאמר-מבחוץ"שהתכווצתיעד

 ) 24(עמ'

הדיאולוגיםקולחיםכזה,מתדרדרבקצב
בתוכםהמשיקיםהסיפורכללאורך

בשנימחוייכתהימצאותובידידן'מציאות

 :מרגשפיוטשלורגעיםיחדגםהרבדים
זרח'הירחנאויר'תחושהכמוהיההלילה"

היהשאפשרירחשלוכסוףדקחרמש
להתנדנדאועליו'לרכבאועליולשבת
זה ...משקלבשיוויעליוללכתאועליו,
בלימה,עלבשמיםתלויהירחכאילונראה
יכולהביותר,הקלהולונשיפהשכלעד

יהיההאםהירח,יפולאם .להפילוחיתה
ישארהאם .הירחיפולאם ... ?בשמיםחור
לבדוקיהיהביותר?הטובהארובהעלתלוי
 ) 39 '(עמ ".בבוקרמחרהעניןאת

נשמהבעללכלמומלץספר-בסיכום
 • .שהואגילבכליתרה

ניסוייתלמירה
שלהרגלפשיטת ;קורצ'אקיבוש
אורי :מפולנית ;הקטןג'ק

ויסלאב :ציורים ;אורלב
 ;המאוחרהקבוץ ;מאיכז'אק

1985 . 

חשיבותוחסרייובשנייםיום-יוםאירועי

מרתקהרפתקאותלסיפורהופכיםלכאורה,
הךשרלכתובהיהשמסוגלמישלבעטו
של'ורגשותיהםהלוך-מחשבתםמתוך

 .אחדמזוייףטוןאףללאילדים,
יוזמהבעללערך,שמונהבןילד .הקטןק'ג

שבלוניתילדיםכיתתהופך"מסחרית",
 ""הממךגלת ,מקרנקונוסחלמידהלקבוצת

האספקטיםכלעלממששלקואופרטיב
רישום, .ארגון-בוהקשוריםהמעשיים

 .חברה ,כספים

פרטיםלפרטיכאמור,מתייחסת,העלילה
והמתחביותר,בלתי-דרמטיתעשייהשל

נובעזאת,למרותאותההמלווההלא-פוסק
ובמבניובקצבוהתואםהתיאורמאמינות

ה"ק;קנ~רים"(כוללהנכוניםהלשוניים
אתהמבוגרים)לעולםביחסהביקורתיים
יפה"הכי :עצמההממשיתההתרחשות

גליונותכמהלבדוקהציעג'קכאשרהיה
 ,הרישוםלפניבארוןעודנשארואדומים

ולספור.הארוןאתלפתוחאחר-כךורק
כלעםיחדהתוצאהאתחישבההמורה
צריכיםבארון :חיתהוהתשובההכיתה

אתהוציאג'ק .גליונותששהעודלהיות
ג'קבמתיחות.הסתכלוהכל .מהארוןהנייר
יגידמה .פתאוםנבהלאךבסדר,שהבלידע
שניםאחד ... ?יתאיםלאהמספראם

נשםג'ק .ששהחמשהארבעהשלושה
 .הכיתהבעיניחןמצאהתרגיללרווחה.
אמרההמורהאך .עודרצהאפילומישהו
ושישחשבוןשיעורעכשיולהםשאין

 ) 91(עמ' ".ביקורתועדתלבחור
-דידקטיכסיפורלהיראותבהחלטעשוי
אלא ...לנכון ...לאפשר ...לצריךאיך

קוב-להתכוונותמעלהרבהשמתעלה
 .זומעיןקרטית-מוגבלת

 • .ואילךתשע-עשרלגילאי

לגדוליםאגרה
 ;שלומיאלפטר ;שמיסוארלברט

יהודה ;טמקיןמרדכי :תרגם

 ;תרמיל ;צלמצאשלומיאל ;יערי
1985 . 

--18ההמאה(סוףשמיסושלסיפורו

 ...שלומיאלפטרעל )-19ההמאהאמצע
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ספרים

החכם""העילג
עמ'. 162 ;תשמ"ה ;המאוחדהקיבוץהוצ' ;"הדמוגרף" :ישורוןאבות

מכיל-הכלהעולםובתוךמולשרבאותנומעמידישורוןאברתשלהחדשפרוס
 :אומרהוארעתהמרים"אנימוצאשאני"כל-זאתכיסחפעםשירתו.של
הספרותיתהיצירהאלההתייחסותהוא".עולם-כופלשאנימקרם"כל

מחייםלהפרדהניתןשאיכרמשהרכאלזאת,רעםעצמובפכימדבר""חיכאלכמעט
בפרט.זהסיפרוואתבכלליצירתואתמאפיינתפניהם,וריבויגוניהםכלעלממשיים,
-בהש"התמולד"ואחתבהשנולדאחת-מולדותשתילושישוכאדם,כמשורר
סימולטנית,להיות,הטבעית""זכותואתמממשהואשפרת-דיבור,משתייותרוהרבה
בתרך"סיפורמשקל(עלמקרםבתרךמקרםלעתים,הם,שבתודעתומקומרת,בשני

אניבתלושמחעיראילו/לראותשמחחייתי"מה :לומרעבורו"הגירני"כך,סיפור").
שאזרחיהןמסכימהחיתהעיר"איזואר: ,) 42(עמ'קראסניסטאוו."ושמחעירכתוךו

אך .) 41(עמ'זרח."אחרת,כעירפנהלחםמזכירהפנה/וכלמקסמה,נחכיםנח,מהלכים
אניבמתלחיכיתישנחאלפייםאניב./לתלמקראסניסטאווחיכיתישנים"אלפים :גם

ברורהעליונותניתכתאחד,מצד :דר-משמעיהואהיחס .) l l l(עמ'לקראסניסטאוו."
"העירהיאהראשונה,שלליבהשיקוףהיאהמאומצתהעיררכךהמקוריתלעיר-המולדת

זראמביוולנטיותמשלה.קירםזכרתהמאומצתלעירלה,ישאחר,מצדבהקטנה.ההיא"
קראסניסטאוועיררודפתמגופהיפו"עיר :הבאותבשוררתהמושלםביטוייהלידיבאה

ככרית,הערים / ...ולמעייןלחזורמקוםרודףלאדמהשעלהמעיןכדרךשדחומכשחוזה
 .) 119(עמ'ככרית."אנחנואכל

אקטיבית,עמדההצגתהואלעולמו,לחייו,המשמעותיותלעריםישורוןשליחסר
עקירה, :יהודיתתרבותכלפיהאחרונים,בדורותהיהודיתההיסטוריהכלפי"מתוך",
הציוני,החלוםהארבעים,שכרתשלהאירופיבבררהמשפחהבכישלהעלמרתםכדודים,

וזהרתחדששםאימוץהראשונה,העבריתהעי-:ןשלבבכייתהחלקנטילתההגשמה,
ערבית).יידיש,פולנית,(עברית,מעורבת"ב"שפהשימושחדשה,
אלביחסאימננטית,מתגלה,למקרר,הנאמנותזאת,רעםהמתחדשת,הזהרתזה,עירוב
נטרללעולםועיבודסינתזהה"תרבע"אמורפי,צררה,חסרחיולי,גלםחומרכאלהשפה
בכייתה,כדיתוךבשפהל"התעלל"ישורוןאברתאת"מחייבת"זרמוצאנקודת .פכירת
אופנילבחרןגמור,בהיתולגםאךהרארייההרצינותבכללמלהלהתייחסכורמות,לשבור
 .וכד'גימיקיםשגורים'דיבור
חיישלפרוזאי,אחד,לרצףשייכיםחדשהדיבורשפתואימוץעירבכייתהדובר,עבור

א /.זאךמויראדיקעאזהחריעיר"לכנות :במליםשכפתחשיר .במקרהלא .כך .המעשה
וגם,ימים.אותםשלשלי.העבריתעלעלי.ןגםוזה ... " :המשכר ,, ...זאךד·לעכע nפ

 ,,מהאטה.:האטה.הפועליםכלשוןכמוןממשחה.ממשמש.חצי./חציעכשו.כעצם,/
-המוספותהממיםשם.חציכאן,חציעברית,חצייידיש,חצי .חציחצי .) 41(עמ'

עלהעברית,השפהבהיגויקשייםעלמעידות- ).מ.תשלי,(ההדגשותמהאטהממשהה,
קשה,עבודה :לעבודתםהיאכשההתכוונותהפועלים",בלשון"כמרשיניים"."שבירת

ממש.אפייםבזיעת"שחורה",

 .לשליטתומודעותתוךזאתערשהישורון .בהשליטהמחייבתשפהשלכורמותשבירת
היודעחכם","עלג"עלג",שלהיאל"פרזה")מעברהרבהאמנם,בה,(שיששלוה"פרזה"
מןהעקיבהההסתייגותמוחשית,(דרגמאלוהתואמיםוהעיצוריםהתנועותאתלבחור
בלילשוכרת,ולערבבעיניוהטובבסדרהדיברחלקיאתלהציבהמשכילהמלא),הכתיב
החכם"."העילגשלתחבירואישי,תחביריוצאהואכךובזרימה.השיריתבאמינותלפגוע
מןכאיזהוביתעומדאלבנילרחובןחיהאחד"יום ,) 18(עמ'כטלויזיח"עששיתנס"גדול
האמינות, .) 136(עמ'נגע."לאכמיליםהנידואתאכלזמן"שיניים ,) 37(עמ'חצר."

מהבטן","מדברתחיים,שהיאשפהחיה,שפהשלהיאמעלות,ואחרותאלוששררות
ה"עילגת",הלשוןמעט,ה"משרבש"התחבירה"מסררבל",הדיבורעולם.שהיאשפה
שפהשלכורמהשבירתה"מחייב"פואטיממנגנוןחלקהםכשימה,אורךהםמשחק,איכם
"השתלטות"השפה,"לימוד"שלהפנימילקצבהנאמןפואטי,מכגנון ;בכייתהכדיתוך

כופה.שהיאבכלליםסלקטיבי,אישי,ושימושעליה
לרצףלהיכנסהיאהבעייהקושי.גםהקורא,בפכימעמידים,אישי,תחבירפרטית,שפה

עללהתגברמוכשרהיכןבההנקודהאתלמצואאותו,לעכלהיטב,אותוללעוסהתחביר,
שלהייחודיתהשירשפתולמשמעויות.לתככיםולהגיעיוצרהמיוחדשהתחביר .החיץ
.שלושהכאןעדוכמשנתאפריקני"הסורי"השברבספרולהתגבשמתחילהישורוןאבות

ל"שבר",המוקדמיםהספריםאתגםבחשבוןלקחת(כשישכמדומניספרים,ארבעהאר

(חמשך)לגדוליםאגרה

העושר","ארנקלמעןצילואתהמאבד
שוואבכסירנותאחר-כךחייוכלאתומבלה

ווריאציהספקללאמהווה ;אליולהחזירו
המאפייןלאי-השקטנוספתפאוסטיאכית

המוכןימי-בייכיימי'הפוסטהאדםאת

לזכותעל-מכתובכגזרותיהבנשמתולהמר
ה"כאן"חיישלהחומריתכמלאותם

וה"עכשיו".

כמובןניתכתהאבוד,הצלשלמשמעותר
על-כל-פכיםברוראין-ספרר.לפרשנויות

המוסרי-ואוליהרגשיבאספקטשמדובר
לאחרמסוגלשאינוהגיבור,חיישלרגשי

 .זולתועםמשמעותיקשרכלליצוראובדכו
-מזרויתרה .רומנטיקשרשלאבוודאי
-,,רסעלאותוהסובביםעומדיםכאשר
ומנתקיםמפניומיידיתנרתעיםהםמומ;,

המכסהאחדממשרת(חוץעמומגע:;כל
הוא).אףוככשללהצילו

שלומיאלפטרשלחייואירועיהשתלשלות
כרונולוגיאוסיבתירצףמבטאתאיכה

מהירהאכזבה-עיקרהכלשהו.הגיוני
בין-כדודיםוקללתמהחומרנותועמוקה
אחריבחיפושאין-סופייםיבשתיים

האבוד.הצלאחרי-הגאולה
מולעמדלאיערישיהודהאיפואפלאאין

(מה-זהשלומיאלישבגורלהיהודיהפיתוי
עלשמיסומעידסיפורו'סוףשלקראתעוד

הארוך),זקנובגללליהודישכחשבגיבורו
שמאזההסטוריהעל-פכימובילווהוא

עינוייםבמסעהיום,ועדהספרותיתהולדתו

בלתי-מחודשתוהיוולדותהזדקנותשל
כאנך-מבקשאנילכוח"רק .פוסקת

אתמעלילהשליך-יערישלשלומיאל
- ,, !לכוחלכוח, ,ולנוחהנדודיםמכעלי

הלא-כפתרת.הסבלאגדתשלהשניפרקה

עינתעמלה

ישורוןאבות

הראשוני.הקושיעללהתגברכדיגדולדיכשימהמרווחמספקיםגיבוש),כגישושי
שמעלהרבה,הכאהשמבטיחרב,חןבושישלעולם,ככנסיםהאישיהקודאתכשקולטים

 .גמורטיפוסיובהומורגמורבהיתולהמעורבתהגמורההרצינותלמראהחיוךפעםלא
בשפה"להתעלל"ניתןכמהעד :היאגופם,הגיבושלשלביהנוגעתאחרת,שאלה

הספרמןיפה.זהעםמתמודדשישורוןנראה .למניירהשתהפוךבלאזהים,באמצעים
מןאולי,כובע,זהוהמשמעויות).הכלים(שחיקתשחיקהשלאמיתיתתחושהאיןשלפנינו
אותם.להכילמסוגלותשהצורותחדשים,ל"כושאים"הפתיחות

היאהצורותובחינתביטויאופנילבחוןגםזהישורון,אברתעבורבשפה,ל"התעלל"
זואבריהם./כרמחרמחיםעםעסוחםשהיהודיםחושב"העולםכך, .תרבותשלבחינה
חור-הפרסום'אחרי //:ישראלכקולאדיוטלשעתייםהמציג/עםשטות.ודאי

 :אומרתוהקריבית-פרך'לענודתנידון'פלוני /:ישראלכקולהמודיעאוכרשת'./
מתי"עד :ובהמשך .) 105(עמ'רמחים."לאאךרווחים,ודאילוישפארך',/'לענודת

אכקחןזו"שיריםפותח.",הרחובכל-פותחאתהשאםהספורט?/כאףאותנויובילו
אתהדבריםבמוקדהדוברמציגלואופייניבהומור .(שם) ,,כדוגלים.ככלשמוחלים
שלהררלגריזציהעל?ביקורתאיךהיהודים,עם-כשהכרוכה ,"?איך"יהודים, :השאלה
 .שלמהתרבותשלררלגריזציהעלביקורתהיאשהתחדשה,העתיקההיהודיםשפתהשפה,
אתארשפתר-הואאתמנציחרקלאהוא"תקנית",משפהמרוחקיהאשלאכמה .ישורון
שלשלםלמערךהרב-מימדית,לשוכרבאמצעותמגיב,אלאה"עילג",האישי,תחבירו
התבוננותפריטישלתוקףעולם,תפיסתמכורחהמקבלים,המיידית,בסביבהעכיייכים
פריטים.כאןמרכזיחלקהיאהשפה"הישמדות"תהליךביקורת .ואוניברסלייםיהודיים
(אררון"תקשורתיים"אררעיםירדן),ארררןלבנון,(מלחמתהמדינהבחיי:אררעיםאחרים

כתןשללשרן-השירעם(התמודדותהספרותיתבקהיליהאררעיםמבוסטון),המחנק .ירדן
חוויותגריכברג),צביאורישלמותרגרטמן'כחרםקבורתביוםדורמשהעםפגישהזך'

אזדרכת),(פיקוס,המקומיהנוףמןאהוביםעציםאביביים,תלרחובות-היום-יום
אשה"פגשתיזמכהרףברחובהמרקחת/ביתחוליםקופת("לידאנשיםובעיקרציפורים,

הואמוצאשהואמה"כלעדייןמאד.מפורשבשםמסווה,ללאחשוף,הכל .) 54עמ'-
 ".מרים

הרצינותבכלאליההתייחסותהואבשפהה"התעללרת"שלאחדפןאמרתי,שכבר:כפי
לומרשיכולזהאותנטי.יהודיהואישורוןאברתשלההומורגמור.בהיתולגםאךהרארייה
לומר,שיכולזה ,) 54(עמ'שלח"נודעיםהלאחציצקעסעסוסתמיתחליבהחלבה"והיא

 ,) 27(עמ'דור"משחהמנוכרלחבריונשקתי/כארכע~י"התנפלתיקבורהביוםבליצנות,

היידיש.אתוגעגוע,עצבהואשבמהותובשיר,כך,כלטבעיבאופןלשלב,שיכולזה
נשמעמה /?מעשיךמה •כורך •מאכסטי"ו;ס-אחריםמרחביםשלהלחותספוגת

העצבכלאתברשישהבריא,הצחוקאתהמכוננתהשפהאת- ) 112(עמ'טאטע?"
יהודי.משוררהואשבעולם,

ביוגרפיהיהודית,שפהיהודית,תרבותיהודי,הומורלויש-החכם""העילג-ישורון
ולעבורבהליסרעניתןאוניברסלית.היאהזאתהיהודיתהמרכבהרכליהודית(שירית)

המוחשהמקוםאלהאבודהמקוםמןפתוח,כשהחלוןעצומים,מרחביםבאמצעותה
 •שמוצאים.מהולהרים

משמרתמר
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החילוניהציבוראל
יצחקחרבהנוכחי/הפניםשרשלרחמסלידחהמבישההתבטאותו

פועלהיאבפתח-תקורה/והרכבתהאוטובוסאסרןבעקבותפרץ/
בישראל.הציבורעלהפרימיטיביחדתיהרובדמהשתלטותיוצא

בעזרתבכנסתמעבירותהדתיותשהמפלגותוהגזרותהחרקים
מדינת-ישראלאתהופכיםרח"מערך"ח"ליכרד"מןחןאומרי
ירידה.ומעודדעליהדוחהמקרםבר.לחיותשקשהלמקרם

הדמוקרטיהשרוחהכנסתחבריכלאלפוניםמטח/החתומיםאנו/
הדתית.הכפייהלגזרות- !לא-לומרלחםיקרהעדיין
חרקהצערתרבעוהחזירחרקאישרובערלהצביעלא

שתבראנה.זהמםרגנרםפרת

כפיהנגרלמאבקלהתארגןהחילרניהציברראלפרניםאבר
הומרקרטיה.רלחשחתתלארמניתלגזענרתהמרליכהותית

סרבוליהושעיפהא.ב.אוורבוך·אורפזיצחק
סומךששוןיזהרס.אלוןאנזר

עיתנעמלהכפרייהודיתבלסשמעון
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ספרים

והחזרההאשמהעל
 . 1985 ;המאוחרהקיבוץהרצ' ;שירים ;אלולמחברות :גרריחיים

מספרמרכיביםגוריחייםשלהאחרונהשיריואסופתאלול""מחברותשיריתא
האסופה.שלשמהשמרמז,כמוהתשובה,מושגסביבהמאורגניםיסודות

בתוכוהמכילוידוי-דבריםבתוכהכוללתהרמב"ם,שמגדירהכפיהתשובה,
להגדרהמעברברם, .מחטאו"החוטא"שישובכלומרותשובה,חטא-כמובן,הכרת

שמרבהכפיבהיותה,המיטיפיזי,במהותההתשובהשליחווהזופורמליתהלכתית
דברהחטא.קודםשלהראשוני.למצבוכביכולחוזרהאדםחזרה.קירגור,זאתלהדגיש
כברקיימיםעל-ידושעוצבהוהמציאותשהחטאבעובדהבהתחשבפארדוכסליהנראה
 .אובייקטיביקיום

ש1גכביכולההלכתייםעקרונותיהועלזרה nרההתשובהשלזהפארדוכסיסודעל
הרמב"םכהגדרתשהיאעצמה,ותשובהוידוי-דבריםדהיינוהיהודי.במקורההתשובה

שיריסובבים ,, .עודיעשהשלאבלב;ויגמורממחשבתוויסירוחטאוהחוטא"שיעזוב
כולם.האסופה

"תודעתהיאהאסופהשיריאתהמלווההבסיסיתשהתחושהיגלהבאסופהקלעיוןאף
עצמועלחוזרש.ו.כ.שהפועללראותקלכןהדברים.וידוימתלווהכשאליההאשמה"

שלהיאהיסודיתשהסיטואציהלפחותאוהאסופה,משיריברביםשונותבוואריאציות
"לתשובתשבמקראכפיחזרה,שלבמובןאלאתשובהשלהמקובלבמובןלאתשובה,
פירושה,"תשובתו"ששםלשמואלביחסאולתחלתה,חחרתשהשנהמשמעוהשנה"
 .הראשוןלמקוםחזרתו
יונקתהנוכחי,בספרוולאו-דווקאגורי,חייםבשיריהאשמהיותרנכוןאוהאשם.תחושת

 .ורב-גונייםשוניםממקורות

אדםכלשותףלהתודעהכלל-אנושית.תודעהבעיקרחינהזואשםתחושתפעמים
מקרהאוספציפיאירועפהאיןכלומר,אוניברסאלית.אנושיתמחברהחלקבהיותו

כזו .האנושיתהסולידאריותבתודעתמקורהזותחושה .היחידשלחלקורבבוקונקרטי
אומתוודהבשירהדובראין . ) 12(עמ'האחרונה""ההזדמנותבשירהאשםתודעתהיא

ההזדמנותנשםעלי"נקשימבקשהואכביכולשבגינםבחטאו,אובאשמתו,מכיר
השקרעדותעלגםעלי'נקשילו·דןוהנאממרחקישקיעהמואר /,יחידתיהאחרונה,

 ,, ;שכידיתאוותיחציועלעלינקשי /.שכפי
שלעונשהמהווהשלמעשהמהבידו",תאוותוו"חציוקייםחישהדוברהעובדהרק

ממלכה",בעבורסוס"שרמוטה,בעבורנמכרתעירבועולםבתוךהשואפת,האנושיות
גםומכאן .לאשמתומקורמהווהמנחם,להאיןעשוקיםושוועתעקבותיועלסובבוהרוח
נמכרת,עירעלאמתעללקונןיכולאינובידותאוותובחציהאוחזאדםשהריהשקר,וידוי

 .העשוקיםצעקתעלאו
תודעתלפעמיםמצטרפתאליההנלווהוהווידויאנושיתכללם 71$?1תחושתשלזהלסוג

והןוהאת,האתההעולם,כלפיהאדםשלהניכורהןבניכור.שמקורהיותרספציפיתזfם 1$
הכאבמתחושתאףהפארדוכס,למרבה ,ולפעמיםאהבותיורגשותיו,מעצמו,האדםניכור

 .עצמםוהאשם

כדיבויש'תייר'השםכברכאשר .) 64(עמ'"תייר"בשירנמצאזולתחושהדוגמה
השייכותאהבותנין"חולךהתיירכךואמנםוהניכור.הסקרנותהזרות,עללהעמידנו
 ,, .חזונהונפשוהוא /.תחנהואיןכתונתלוואיןלאחירם
האדםבההאשליהשלהאחד .מוטיביםשניעודגוריחייםמכניסניכורשלזהבמצב
פהאףומאידךניכור,שלזהבמצבקיומועללהקלמנתעללמעשהוזאתעצמו,אתמשלה

יותר,הגדולהההוויהכביכולאשמההאדםשלבניכורוגםלחלוטין.פרטיתהאשמהאין
הזח,חסםאתנונתןמייודע"חשד :שכןשליטהלאדםתמידלאשעליוהאנושי,הכורח

לנועהרחק,,הרחקשם,במותיהעלחללכמה,יודעחמינפעםלפולהזאת,/האהבהאת
 ,,נראה.ולארואהואליהומפניהלכרוחהאיסוירם,כלעםהחלומות,כלעם

והן .וידויאחריווהגורראשםבתחושתמטבעוהמלווהניכורשלבמקרההןאומרהווי
לידיבאיםלאהאנושית,בסולידאריותויסודהכלל-אנושישמקורהאשמהשלבמקרה
עלהבנוייםהאחרים,בשיריםזאתלעומתהפרט.שלואשמתוחטאווממצהברורביטוי
דברשלבעיקרושהיאהאשם,תחושתנבניתאלואשמותשתירקעעלרקהיחיד,אשמת
 .הצעקהבלימת
למעןהשלמההחזרהועלהאותנטיעללוותרהנכונותלרובפירושהזוצעקהבלימת
יכוליםוהמדודהאיפוקהרחוק,רקשכןהאסתיטי.שלבשמובגידהתרצהאםאוהיופי,

בקהל.לבואוכראוייםכאסתיטיםלהחשב
אתשומעיםאנו ,כאב"כמו"זההשםאתהנושאיםהשיריםבשנימפורשתדיבצורהכך

 '•בגינוניםמנוסהלשק,/ה"דומההחוויהעלחזרתושלהחדשהמהותהאתמכירהדובר
"לאחר:שכןליופי,מביאותאלותכונותשדווקאלעובדה,אףמףדעהואזאתעםיחדאך

-מרחקשחיהיופיאיזהואפילו /,לוהשדודהעלפיצויאיטית,החלמהאיזונכרתימים'
כרחובותאנדהלח'הרחיקה"הצעקהשהריהשתיקהבמחיררקנקנהזהמרחק ,, .--

רגיליםחםלטובתה.שתיקח,לחיותעליההמשפיעיםוחצרות/כתינפתחיהחם,
 .) 10(עמ'דומים."כמקריםליאסורמזחיותרלומר.המותרעםנשארתילאחיותיה./

השיבהכסירנותהמסכם " 2"מטפיזיקהבשירגםברור,ביטוילידיבאהזואשמה
כילדתועההחם/הרחביםכשדותאותוזוכר"אניבלבד,הזכרוןבאמצעותלהתחלה,

אשמהעיקרה ,,מפוקפק,ליופיגינחוםעודחופךמאז.//שנמשכהידומושיטפרובלמטיי
באמצעותשנקנהיופיהיופי,עבורהצעקהאתהחונקהאדםשלאשמתואינדיבידואלית.

האמת.אמירתאיוממילאוההתאפקותהריחוק
באהפהאך .סליחהתרצהאםאוכפרה,בקשתגםבשיריםמצטרפתזואשםתחושתאל

אוסליחהובקשתזוסליחה .המודרניהאדםשלהתשובהשלהפרובלמטיותביטוילידי
 .סולחללאסליחהבקשתמכפר.ללאכפרהבקשתישאומר,הווינמען.לחןאיןאלוכפרה

אתגוריחייםבשירייוצריםנמעןלהןשאיןכפרהובקשתאשמהתודעתשלזוומציאות
כמווסוףהמוותבתחושתואיתרהאוזלהזמןבתחושתביטוילידינאההטרגיות .הטרגי

כקדם".ימינו"חדששלהדתי,במונןחזרהתהיהלאשלעולםחזרהבתחושת
נלכד,חיצוניםתנאיםתמידאךקודמים.לתנאיםאוגיאוגרפית,חזרהלרובתהיהזוחזרה
כסיוןהבסיוםהרחוב"."נקצהנשירכךהתחדשות.לשםהראשיתאללשובהיכולתוללא
שוקטנחשלאשם,מצפהעודשכךלוחהי"מהשומעיםאנוהפשעמקוםאללשוב

שכלילהלתורלפניוחולךשמוורקנועשןלאעורוהואקיץכלח-קציר,חלףכמקומון
יגיעעוראולי /-מדימאוחרתנעשהשםנראהלאחולך'עורושםריקות.ניריםאליו

גרריחיים

פגתהירקון.,ערכולעתהסגולהיםזההחוף.,זה //.אלשכנרלשער,שישאף
דרךציונימקומות,רקנותרו .יותרתהיהשלאסבירהמאוחרתהחזרה ,,נוגרשונ.
 .בלבדחיצוניים
הרשימה,שלבסופהשאראהכפיגורי,חייםובשיריהדובר,שלזויכולתואי ,מאידך
הרליגיוזי,במובנהלתשובהברור,קולבעלהשיר,גיבורמעיןדובר,בשירמופיעתמיד

שחזרהברורהידיעהתוךלשיבהובחתירהבשאיפהשמקורוהירואי .ההירואיאתמולידה
הגבורהאו .האף-על-פי-כןשלהגבורהמעיןמשהואומרהווי .יתכןשלאדברחינהזו

רע","מלךבשיראחאבשלדמותועיצובלמשלתובןאףמכאןהכל.וחרףיאוששלאחר
כעיקרכשומרון,,מלךלחיותיותרקשהכירושלים,עירראשלחיותקשה"שאםהיודע
בתנ"ךמוזכריםשאינםונותירשנצחמלך.,,אותומריוהרעיםמריהטוניםניןהחרא,נזמן

היכולתובחוסרכשינחהאלאברעאפוא,אינווהטרגיכך.כל"רע"היהשלאמעידים
חיהוכאשרלגיבורים/גםמאר.קשרתחיווהשניםנמשכו"המלחמותולכןהאנושית.

דמשקכלבלחוצותזגית /;הריםאלוהירקאינוויחרהכיידעחדדוכןכמישורנלחמת
 ,,לא.כפרת.לאאךחכירה,

אתלבצעלאדםלעזורהיכולנמען,ללאתשובהוכסיוןכפרהבקשתוידוי,שלזהרוחהלך
ויותרגוריחייםשללשונואתמעצבתכקודם",ימינו"חדששלהמיטאפיזיתהתשובה

דמותמעיןהמהווהדוברמופיעהשירשלבמרכזותמיד .שיריושלאופייםאתמכך
שתהיהלשיבההאנושיתהיכולתואיהכישלוןחרףדבריו,אתהנושאטרגיתאוהירואית
אינוהדוברשכןמתחטאת,אינטימיתנימהבשיריםאיןחדשה.להתחלהראשיתנקודת
הנימהבאההרגילהליריהשירשלהאינטימיתהנימהבמקום .טרגיאוהירואידובר

ובעלמדףיקיהיהרבותפעמיםהניסוחואףהגיבור.שלוהמוחאתהמתריסההקובלת,
הופכיםאדםוכלקוראכלשופטבוואיןשמאחר ,"במשפט"ארבציבור""וידוישלאופי

 • .ל;מעניו

וצבישלום

לiזישגניתןשרב
את

ך!כנין r~רגי J ;::מאתחרליגאן''של"יייייי
רוסיה.'שןהגדלויםמשודדיהמביןהמרגש

החרביותבכל

ף:דר~ר)דרךגם"-(בהנחה " 77"עתןרבמעדנת

 13 1985ילוי-אוגוסט



גלבועאמיר
הלוך•הבל :מתוך

 .יר w:כ~תל~עם.ז;~עםז:ךל;מ;ת.רק.דה

אכתב.ל'אכבר·
 : ·•·:ד

 .ה.עור~א,זק.רד~עם.ז;~עם:כרומ.ךק
ף. bה~ .ם~נ;ז~~םך,;לים. i ז:;ע;ל. 7 ~~

תצרום.ככנפיה.עת. iוכליונכח.  •. : : .ד •.·ד : .-- • ;- :

נכ;t;כיק.נ:ודים.ג~הים.ר~ל

 .;ר nאלהמדעת.זעם.ובחמתוכנח.
. --;• ---: ... --•.· 

w ריקל.. nw ין .ור~w .ם

 .ם~~ה

 .קיג;t~א'ל~_קןה.ךק~אן.~_קןה.

~ער i:;ז;ן רוד(:;: ה~' iז5חגה

דקק.שמולו:ךקו wךכר~;גזים~ז;ה

~ן wעםך;:פונו~;גזים ה~~

~~יופועודן i~וךר~כזב

~ג.ורזpל~א~ל .

רוןק.תז;כ~ר~ה

~~ילבועודר;ן ~r ~~נם

ךחולםע.ר

סרע.ר

 ן~~ iך;

זpזורכדור J::ר

ז;ר Jנזער~ל

י~מח;כס

w ר~

~סר

י~~ר

רו~יור~ל

זה~לזה
יא~רו

ידירמעשהודאי
זד ..-:---

כ~ר ל~·

:כחוזרים~~ים J:~לעם

~~יםגםחרךרים

לל.קת~וכז:רי;י~~נכם
גז~~ןך~ין,~גאיזג~ין

~~אי;פ~ר:קtק.~ין ויfז?=~

ל~גיל~tק.רל'א~ף

לפניבאיםולפנים
: , ; • T • : ך-

הפניםאלה  .ז- ·.· ..

רביןעוזר

י;ןעואני -;• . .. -

העודמ*סרפ

הםוא.דחהיקבץובהצותאלהויפע
 . 1985אוגסוט,דוחשסבוף

ט iז;נעוד

tק~פו 7::זמךם
t' 

;:ו~גיםז;כעס

:P ז;כi לינונ;ור~ס

• 
~יזכ iJ7מף~ןזp~היה~י~ה

~~יד iJ ל~~~לה
 ,;עקז:ויר iJלא'(ל .~,ב~(~~זכזpל

~~יגךם

זp~~יד ,~~ים iJ??זץ;געrך~ן WiJ~ת
 ~~;נו;צ~ס~יד I;גאןהוא

א,;כילף~סיךי;~ן(ל'א~~ים~י 7 ;ב:ף~~ים
~~גףא,זpר .~~;ךו;צpז iJקיר iJ~ןזךה ?7 ~

 .ה~נ;:~ףב;

קז:ויר iJ~ךיי W ?~לזךדלר;~ה
יזכת w ?? ,םי~~~ק;ך~י םי~~~;ךת n9~ת

א, p~ךךלא+גקי~יםך~לחים,יזכ W ??~ידקדזכת
~ w לר:דךםיטתq .ל:רי;ת,~ים). 

ךא;ת iJלקבףע;ת.ע;ת w+נ .ר~ילא,~י w ;מ,;:(לא
(ל;ג~יםלקרף~ים י~~~~ת

~יהי.~ל~ז~ין י~~~נ+זpא,~י

ך;~יםך;~ים,ך;~ים,רהם

-לךא;ת~צ;וא,ךהזpל;גםמה
tt טוףז:זשוףא;הי,א'לך~)

ל:רי;ת ,rך~ן WiJ+נ:;נ~רי
א;;גאן ,להי;תא'לא;

 ~;גאןלא
ל~רי.ס~יד

בסרליעקב

• 
 1~ליה i ~ס:יצ;ו~ילף

~סה':קמ;ה ?7א,ן
w סרוזכ . ק~~~רים.א,פ~יםiJ זקזכ~ה

א,חרים.לא,~זקים~?סה

 .~;ךכ:המא,~יןא,~י .;גךמא,~יןא,,י

לקןאהי ה~~;:ז:יצ;ו~ילף
:;ני~א,~יןאולי,ס:יהי,

 .לקןאהיה i ~ז;ו tt~ם ?7 ~~ם
פ;רזכת iJהי w ~רן;סךסה א?? Wא;

 .יד:-ס~~~ת:דיט W+גק

7iJ ןה';:זא,פרי~ה~ q ך:~~סה 
ר tttp~יפ;א:ן tt ~ .~י~הףךמוהיךמוסך'ל;ם q~ת

ה'פ א~(ד(ה,·פ-:ך ?:'tti ?;:זרוזכ:יIכא,כת

iJ ה~iJ ?רfז

דה-קרנינגויולס

 66 • 67מס' , 77עתון 14



___f ~lll:.;נ-i1!11111 __.:,__,,!,_~פ&,.~~ :L...L::!W!.118!:dt:L..,....:.L.....: ~...:..נl :....L.:,Utl,<}!L _,_____;_/_t.i8..:ג;....ב!ג ....:.:.!!:...ll. ~~ L....:: פרלרקג'קסרן

פרדסןשלמותועמיחייהודה

מאוחרתחתונה

~בןיךיםס~ים qב;ם;:זז;נrכ~הכו:ןדרי;זקב י~~

ק.דם.:;נךזגיז:י:יהי~לף~ים. w::זרכה f י~~~
זק.ק.ט fז;נז:ז?.ה י~~ו W כ;:~~;נלג:;ניא.ס:יהי
 ל;ד~ז:; ר~(;!כ~הף;נהיזע.םב;ם י~i?ז~תלרשם

:כ;ל י~~ע,ד:ן Wלז?i~ל;תיב wףךס~שף~ין r:;זק.ל
~לים,ז:ז~י~ת~לאהי .ל;ךןיב wלס

!$ Q ז:יי~f ךדיע;תגף;ניW ~~ W ךןדגד~לר;;
 .~וצ;ת ה~~זק.לףמ;דיבןין:;נ~זףןזקרףז.ןי

ל;ת, iZב;ת wמז:זא wנ;~ני:ק~דים:;נ~~דים
ג;רלכבד;תמחשב;תנשאתישכנעףריכשם
 ,~יה~ i:~ר~;קב;ת-ט~~~ Tל;ת: iZד~ל:ם~ל

;:זליןה~ריך 1::1~תרב. Rז;נז:ז~ילז:זץ
ט;ך:ה, 9;:זהרי.~ 9:קמ; ,תך~ז:;~ריך 1::1~ל
ז?iגי~תה~~ייט;ך:ה 9;:זהלז:זץם ryזק.;
זגתל.ר ?iזע.םל~י~,:זןוס~לה~ךים 9;:זז;נ
כיגי;ךם.מ~רידף ?jמרדק

ז;נאןי,~ל fה J ז:;ף ?jכ~דיק qמא,~י
~ליו'ז:זי י~~ 'הל~ז:;רש.ק. f:קמ;

זq~וכי,~לך;נרלiרי;תלאדר-ר~
רק;ל~להרק;לז:יסןק;ל

ל:ם Wךרףחףצףת fךלדים~~חל;ת
ךהףןה.ף:;נע,רי

לחומהמעלורדיםשיח

w לזג~לרודיםיז:זn ;א·זק.ר~דףת ,ה?ו
;:זלב~ת;כש;:;נךיםגףךים 9~~ים f~ח.דיםזק.ל

:ק~יסה,וגרב

ר;ן q ~ל.סם:קמ;כ~;נד;ן'זp;כע
;:ז~צףוה,סבןיר;מת n7זג~לקז?iלר

!$דםט r:;ל fז;נתףקים~ה Wז:ז~י
 ה~;ינ;:~רו?כת ,םי~~ז:;קץ י~ינ;:~~גי~ל

ל;ם q~ז-ן;ךןכףר~וים,זק.לזע.גה

ז;נג~הרודיםיז:ז wרא. Wלףךמן
 .ב~ק:ז:; י~ר;ז~~זק.כ; םינ;:כrכ;:~ז:וי;נת

;:זח"ל;ןל~יס~רף~כין
סךל.חל~יס~רף~ף~ין

ז?iל~ים.r:ז:יםל~~~יםע;:;נךים

w ךזג~לרודיםיז:זn ;ה?ו, 
ה WRט;ך:ה 9 ,::;קר nמ~ירא,~י

רכותכנ;תשלששה;ליד
הכית,אתועז-כףשגולף T~פהפ~ז;ת•~

 •-,;מה nלמעלדים T ר•,זvיחאבל
:-T • -T: • •• --ז

ד.ס.;:ז;כךל~ירב.~ל~נ;ת
ז:יקכה,:קמ;~ר;סיו~תנ;זקא~זק.ר

 .~ר;ת:קמ; ,הל;ד~ז:;ז:יקכת;~תז;~רא,~י

ם Wע;ז;נדים~ד:ןלים .P ,אז::ר;זקים f ז:;
ס.רבזq:;כירי:קמ;ק;ו?ה,ךקף;ני

ה ?1לז;נךז:יק;ם ?lך~ללח Wלה;:זמף~~ים
;ךרףז:ז ,~~כ;כך.דס

;:זזזז:;כז:יה. י~~;:זק;נר;תף:;נ~ית

שתל'אשרהזההאישעכישו
ל;נ~יםזכ~ר;זקים~סם W ·.ל~ק;מ;תך T;ול

לבניםוהפר;תלבניםוהעלים
 • T : •לכ; Wר-רחף~ף~ל~י

לכף הו~i?ז~;:ז~ד;לה;:זז:יקכה~;נל
פףךים 1::1 ~ה ?1ף:;כתף?.~ליםה ?j ך_;
 ·וכל Wא,זק.ר~יש fה RJQכ

בשבועותמתהאמי

ר ?iסע;נידת 9ס;ף fבףע;ת Wfזגסה~ז;ני
 ,ה ?1כז;נךז:יג;כל , 1916fזגתכ;ר f ז:;!$חיס

 , 1948כנפלז-ויכמעטאני
:-• • : -T -: • : 

 . 1983fזגסהר~ז;ני

f לf זגהיםס!$ןםגיf ניוה 9ס;ף;
 'ק~והא;ה fר.~
כמלחמה,נ;פליםהאדםכניכל

T •• : TT T : : -T T: 0 

ר~ק.ס.דז?i~יף~:;כrכבר Jמגי~לם-~ 7
~ז;ניק.;רל~יע;ןגך:קזpא,~י

מ~די~:קמ;א,~י
ךך~ז;תמטח:קמ;ן iJש;ת ?j ז:;;:זקדישף~ל;ת

 ·ם'הידי f ז::;:זקץ:ז?iזגית;ך 7

R א;סה;נךנףQf ~ ry זק.ק.רל~יךד~הt:;ינ, 
W להמךנףl? קמ;ק;ם:
f א;א;ט;כףסf נ 7 ;קז:;~ית;~ = 

w קדיכא,;נ~ים~וחיםז;ננף:w ,·א:z;ה ?1ז;נק;~תשף ~ר. 

;:זק;נר;תכיתס:ה~ה W~זqדיםל~גי
הא;יבעמד;תמעלהעירגבףלעל

-: • T - • • : ' ." T •• 

 .ט~קים ,~~ ה;;~~ה i;:rסיף ת;ב~~ז:;
 .י~ ;tכ;גןה"פס:ה~ךדףהי fא,;נל

דלים~ץ~~זףגיב;םחים ?1 ~:כד~ה
 :ףבלטיניתכעבריתה~מחיםשמ;תש.כהם

."' •,• T : 0 T : -: 
0 

': - : 
0 0 

ז:ייכ;~ית,:כ~ם;:ז~ךכה;:ז~צףי':כר;רי
 תי~~;קז:;ה R ~~ז:; ,תי~~;קכ;;:זןקיוה

 ,ת~~~pזז:;:;כ~יה f ז:;;:זזpצף:ה,ה R ~~ז:;ר

שנתי,הרבוהאבלשנתיתהחדהככ~זה
 •ז:די- •:•ז•:ז•:--ז•:-

ס.ריז:י~ית,ר;:זן:;כיןהסא,.ר~ה;:זן:;כיןה

 .ר:כזזז:;כז:יח:כן:;כיוה

הילדיםעלשומראני

השפרביתכחצרהילדיםעלש;מראני
 ·.· ..- ..ש;מע-:~כי-כי~לףל-ה~לב

-•,• ."' T • t :-• •• -

 . יכ;:;ן-ז~~:;ניז:ית;iךד~ת

רא.~ יר.~~:קמ;;:זךלדים,ר~ע,ק;ת
~ז:זתה R ~~~ףלה. f7מ 7 ת;ל;ע~:;

 . הtז~:זק.ז;נ~נףל~הrכשףבא"ל

~ד;ל r:;ס~ל:;נז;נק;םש;ןגרז .?i !זtב י~~
 .םי:ח~~ז:;:;נ~עףויול~~ח;:זז;נz;רג~ז.ר

;:זש;זtה:;נךמןס~ם י~~~~תש;~לא,~י
מ?.הזtב 'ה;ויו fכן.רי ?iס:ה
ס:כ:ל,~ךר;ת~יןנ; f~ת
 ,ה:לק:ז:;י p:;נ~ךיך:;נrכה,~ם~יןריב
;:זז;נז?iלז:ז.:;נקר;נ;תףמ;ךהךר_ס;~ן

סא,;נד;ן'י p:;נך~יך;ר;ת~ר;כ

 ?;:ז~ךתס~י f~דיפףס

 ·ם Rז:י ?Vי f;:זךלדים~לש;ןגרא,~י
ה ?1לח;זג~ל;:ז~דףרץ pק;רל~~~ים

לז:י~רזגז:י~רכמ;וד~ז iZףז;נץ pרק;
 .רת.~סז;נ~יאףתת;ך 7ף~z;רגךגל

זג~לינף,רר;~ה~גי~תזגרים י~~~;נל
ווה, ?Vנ;זq~ינ;וא,ז:יז;ן f:קמ;

ף~z;רגזq~ים' םי~~~ ',;ב fמףוזגי
ל;ם wרי.ס;ו:ן~דזכ~ה.~קידי
י~ים wף~רים wג;ול~ד;רי

~;נב;ים:;נז?iלל~ז:זויףתטי Wז;נ_ק
זג~לינףחים 9פ;א;סםר;~ה י~~
כ;ר;ת, f ז:;מ~תמדא,~י:קמ;
רנ;~~ת~עףוהע,סם Q ~~ף
ז;נקrכק,ז;נכ;נ;תן i?W:קמ;צף;נים,~ת-~פ

אשמדאיכרגליך;רסני;תרגליהםוכפ;ת
: --: •• •.• : T • : -: •• -: : -' 

ד~לים.:קמ;~~זקיםכ~ר;ם,י;ךם Wרוא

יצחקשלהאחרוןהתרמיל

 ב.ק~ז:;~ל ב~~ז:;~ןiך~אהי;:זז;נלז:י/?ה,ס;ף f .ם~כ;
 .;ן ii ~ 7ןגךאש;ן:~ז:יקזק.לר;ן qס~ך~יל 1::1 ז:;~ת
כ~~ב~;נר ב.ק~ז:;~ל::זח~גהו jZ~י
כהיק. ן~;:ק: .זז:;ניו~לר~יל 1::1 ז::~תiך~אהי .ג;כלם wר

 ,ת; nרזז~םים, w ~כ:~ית~ללב;אל"אליזזז;נרף~י
גף~ייגר 9fסזtב,זק.ל;:ז~;נדים~ית~ל~לא
 ם:~ךנ;:ז:;~יגף~יי .Pף:;נמ~ רט~~ז:;~י

 ·ז:ז~יוף:;נק.~ף ן~~ r:;~ף Wf~מי

 ,ת;~נ;: q ז:;~כיןלו:ן~ויווא Rהףא
 :ל Pזv tכ~ךז:וף~ד;לק;ל fוא Rהףא
 ,;ת;מ f ;ן-ז~ס:ה w ;ר~ qה~ה

 ת.ק~~ז:;iך~הר;ן' qס~ך~יל 1::1 ז:;iך{ה
ל~~בל;~וכפף W;:ז~ד;לה
 ·~את; fל;~וכפף W;,וקיםמ~;ת

כ~~בג;כלrכ~rכה:~ז:יק ';ה
כ~ק.ב.כ;ק.הר~:;ניף

;:זtק;כtקי;:זזקיר~תז;~ר י~~

ז:ורד~י~י ת;לכ;:~"~~יר;לן f ~זpל
,~אןמךם.";כלג.ימ:ם;כלג.יע.י,י
ע;ת. ?l~ךל~ fס~יג:ם·~ךלה fל'א;:ז~ךן

 ת;iב~~נףר;תןךקף;:ז~ךז.יףף:;נהקדת
f קמ;:קלף:;נים.ת;ך:~ w קלףא;ת.מ;ת:

והאפל;תהגד;ל;תףבחב~ז;ת

ע;לם. 7ז:י~~קא"ל ;~ש,pזה 9י 9מ~ה~ח~לה

 15 1985אוגוסטיולי·



מסה

לחלון''יושבה"היא
יידישיר-עםשלמילוליתרגום

 !ביאליקשלמקוריתיצירהאו

שמירזיוה

שפיוסם ,"עם"שירי 15מביןאחדהואזהידש
השכיםבין "וב"העולםב"השילוח"ביאליק
אלהשיריםכינסכאשר 1 .תר"ע-תרס"ח

בבית-שהוציא ,ופזמוכות)(זמירותעם""משיריבחוברת

עלהוסיף ,) Tתרע"(אודיסה,מוריההוצאתשלהדפוס
עיריודע"מיהמוקדם-יותרשירואתגםהאלההשירים
זה,קלילשיר ."פזמון"בתורתסיווגשאותו ,"?לישטיכא
לקבוצתרבות,מבחינותיותר,שייךתרס"א,בשנתשנדפס

ליצירתוהראשוןבעשורביאליקשכתבהקלות,הסאטירות
מאשר ,)"עפרישני"משיח",עקבות"היהודים",("רחוב

שלבמרכזן .צירתוילהשניהעשורמסוף ,עם""שירילקבוצת
 ,עיירתיתאועירוניתחייםהוייתאלהמוקדמותסאטירות

ס)"מו(מכדליאברמוביץי"שלהשפעתהדרדומה-בטלנית.
ביאליק.שלדרכוראשיתעל
"משיריהחוברתאתאיפוא, ,חתם "?לישטיכאעיריודע"מי
אומתורגמים.שיריםשכיבחוברתנדפסולפניו, ."עם

 .לחלון"יושבהו"היארב"אהיה"תאמר :מתורגמים-למחצה
אחריוושלזה"זמר :ביאליקהעירמביניהם.הראשוןבשולי

ראהזובהערה ".המדוברתבלשון~םבזמירותיסודם-
ומארקגיכצבורגאסופתלשיריבחובוהודאהשביטעוזי

השראהקיבלוממכהביאליקהכירשאותה ,)מ"ג(להלן
בעיקרעשוי "רבאהיה"תאמר .שלוהעם""שירילחיבור
לחלון"יושבהו"היאג"מ,באסופת 324-323שיריםעל-פי
 2 .זובאסופה 142שירעל-פיבעיקר

מןבדרכוהראשוןהשירשעברהטראכספורמאציות,על
 ,בהרחבהסדןדבכתב ,הביאליקאיכוסחואלהעממיהפזמון
אעסוקזהבמאמר 3 .ביאליק"במסכתיידיש"סוגיתבספרו
לחלון"יושבה"היא-ביאליקשלהשניהמתורגםבשיר

שיר-העםשלמילוליתרגוםכדאיםהראשוניםבתיוששני-
ג"מ,"כוסחלהלן(שיכוכהק.עכסטער"איןזיןזיצט"זיהיירי

כמהשלחופשיעיבודמכיליםהאחרוניםושכי ,)" 142
ג"מלנוסחבמקצתהדומה ,אחרשיר-עםמתוךמוטיבים

להלן.שיובהרכפי , 142
לחלון"יושבה"היאלכתיבתבסיסשימש , 142ג"מכוסח
 :כדלקמןהוא

~ענסטערZיeיןזיזזיצטזי

 ;tוערלאןדיזיזקע~טאוב
Q זיאר~ע~עןz,c צלואזעןיז
Q מירארz,c הרלאןזייז~

cאמער' ~ועוה'יז?
 !קלאג ~ועוה'זtי

רחל'עשיינעדיביטא
 !\ןאגtויינטי<,ען~יז

צינגערדימיטלייט

-ויידעו'זייטוtוען
רחל'עןו,ייןמיטZיeין 'אוב

שייעדוניט,קאלקייןזיזןועלען

 .]'ובו[---ועוהזtי

 ,איפואהם,לחלון"יושבה"היאשלהראשוניםהבתיםשכי
 ,כןפיעלואף , 142"מגכוסחשללמדימדוייקתרגום

שאיכן ,ובהשתמעויות-לוואיבדקויותעשירהעבריהתרגום
ביאליקשלשירואתהופכותואלההיירי,במקורכללמצויות
השירעללאין-שיעורהעולהומורכבת,מעף:נהליצירה
גרידא.גלם""חומרכמעמדשמעמדולמדי,הכאיבי .העממי
מתחומיסוגיותשלבדיקתןבאמצעותבעיקרזוהנחה .כדגים
בעימותדווקאכפתחאךלףסיבית. 15וההפיגוראטיביתהלשון

התרגוםומןהייריהמקורמןהעולותהריטוריות,העמדות
 .ביאליקשל

דראמטימונולוגשלבמתכונתותרגום,מקורבנוי,זהשיר
ומבקשבלתי-מאופייןמאזיןבאוזניהדוברמשיחשבוקטן'

מןכבר .שונותריטוריותבדרכיםבצידקתו,אותולשכנע
העקרוניתהסטייהניכרתהבסיסיתהריטוריתהעמדה

מכילהייריהמקור .המקורמןביאליקשסטההראשונה,
שםבמזידהוציאושהבריותכךעלמאוהבאדםשלקובלנה

ההכרזהצומחתהמקוננתהעמדהמתוך .לאהובתורע
האוהביםשלבדרכםיעמודלאמכשולששוםהאופטימית,

שנה 51 ,-ביאליקח.נ.

כיטמ~לקייןזיןךועלעןןחל'ען;מייןמיטאיך("אףן
זוהי .ניפרד")לאלעולםשלי;ורחל'הואני"- "ש.יידען
קינהשבהם ,רביםעם-לשיריאופייניתריטוריתעמדה

ואופטימיותפסימיות ,והתפארותההחטאותוהתעודדות,

אחד.מונולוגמתוךעולים
תרגוםשהואלמרותביאליק,שלהתרגוםמן ,זאתלעומת
אינוהדוברכאן,שוכה.ריטוריתעמדהעולה ,למדימילולי
בחורשלבדויהדמותהואאלא ,המובלעהמחברעםמזוהה
 .דעתושיקולאתושיבשהאותוסיכוורהשאהבתונאיבי.

חשבוןעלעיןקריצותוהקוראהמחברמחליפיםגבו.מאחורי
פימורכבתהיאשלוהריטוריתהעמדה .וסיכלותומותויתמ
עמדתו . 142מ"ג,בנוסחהז:קוכן-האופטימישלמזוכמה
והפרכתהתגוננותשל-רפףטאציה.שלעמדההיא

הבריותשטפלוהשוא,האשמותעלקובלהדובר .האשמות
מרבהשהואככל ,אולם .זכותעליהללמדומכסה ,אהובתועל

רגלייםכנראהשיש ,ההכרהבקוראגוברת;כך ,בדברים
המחבר .האהובהרחל'העלהבריותשהפריחו ,לשמועות
 ,סנגוריהדבריהכאיביהדוברשלבפיושםהמתוחכם
לשכנעבמקום :מצפהשהואממההפוכהתוצאההמשיגים

הסנגוריה""כאוםוברה,תמימהבכערהשמדוברהקורא,את

 :חושבשאוהבהכפיתמימה,כההנערהשאיןרשמים,זורע
ברשותומתייפההחלוןאצליושבתשהיא 'בלבדזאתלא

בכלליהתחשבותהולחוסרצניעותהלחוסרעדותהרבים,
עםבערביוצאתאףשהיאאלא ,המקובלים "ךקורום"ה

תומתה,אתאיבדהכברהסתםומןהקמה,משעולאלבחורים
 .הרעותהלשונותכדברי

 ,נישואיהקודםתומתהאתשאיבדה ,הנערהעלהרמזים
מכוכההבשלההנערהבושגם ,אחרבשיר-עםמקורם

כלולזהכוסח .שערהאתסורקתהיאבווגםרחל'ה""
ביידיש'כאן'מובאוהוא 4:;;נךגובסקי'שלשירי-העםבאסופת

תרגוםיובא(בשוליובאסופהכמופוכיטי.בתעתיקולא
 :לעברית)שלו~אראפראזה

קזtרןאיןהזtבער'אין

קזtרואיןהזtבער'אין

פ~רלזtרופ~רטעןדעםךחלהזtט
געפונעןה~טיענקלאון
געפונעןה~טיענקלאון

גענומעןביידעזיחזייה~בן

שפיגלדעםביישטייטרחלאי'
הערלעןדי~רזtפקאמטאון
יענקלאירצוצוגעגאנגעןאיז

 .קערלעןמיטבאשזtטןזיה~טאון

~עשריוווייסןדזtס
~עשריוווייסןד~ס
כלה ~איזרחלאז
חתןדעראיזיענקלאון
חתןדעראיזיענקלאון

געשלזtסן.ביידעזיזזייהאבן

סיכורה;אתאיבדהרוחל'ה 1השיפוןהשעורה,קני(בין
יחדושניהםאותו;מצאל'ויענקאותו;מצאויענק'ל

אתוסורקתהראי;לידעומדתרוחל'הכאשרא;י ./נטלוהו;
זאת ./גרגרים/עליהוהמטיריענק'ל/אליהניגששערותיה;

ויעכק'לכלה;היאשרוחל'הכולם/יודעיםזאתכולם/יודעים
ננעלו).יחדיוושניהםחתן;הואויעכק'לחתן;הוא
עלקונדסישירהואברגובסקי","נוסחלהלןשיכונהזהנוסח

מדברהשירשאיןאלאלחופה,מעשי-אהביםשהקדיםזוג
 .מרומזתבצורהאותםומותירשבצנעהדבריםעלבגלוי
לארנוןרמזהואהגבוהיםהדגןגבעוליביןהסינראיבוד
הגרגריםהמטרת .בשדהאהביםשתינתההנערה,שלתומתה

 ,מאחוריההמגיחאהובה,שלמשובהמעשההואראשהעל
הזרעונים,או(הגרגרים,הראילפנימתייפהשהיאבשעה
כדיבהםוישהטבעבחיקאהבתםבמחבואהסתםמןלוקטו
לחופהרמזגםאךשנאכל),האסור""הפריעלגםלרמוז

גזיריכהמטרתהגרגרים'המטרתמיכהגשכןוקרבה'ההולכת
אירופהבמזרחהיהודיתבחתוכהמקובלהיהזעירים,קונק.טי
 .יוד")של"קוצויל"גשלבשירולמשל, ,מתוארזה(מיכהג

שהזוגלכך,רמזהואבחדרוהכלההחתןשלהסתגרותם
עללולמחולישאךלחופה,ה"התייחדות"אתהקדיםהצעיר

וכלה.חתןהםויעכק'לשרוחל'הכבריודעיםהכלשהריכך,
מוטיביםבעזרתאותווהרחיב 142ג"מכוסחאתכטלביאליק

 .בשדהאהובהעםשהתעלסההנערהעלהעממיהשירמן
הקמה,משעולאלבערבהדובריוצאלחלון"יושבהב"היא
הקץאתדוחהוהואאהובתו,עםשקבעהמיפגשלמקום
ומתיתאחר;אם :בי("ועכולנערתועינייםבכלירןומצפה

"דרךהגנוזבשיר-העםמצוייםדומיםמוטיבים .במקומי")

הסודיאהבתומקוםעלהאוהבמספרשבו 5רקרפיפות",גנות
אתהחוצהמפותל,משעולדרךמגיעהואאליוהטבע,בחיק
 :הברשדות
ר$יפות ?iו~נותדוד
tיריפותדות'ו~~ר~'דרת ן;.,ק

 'ו?' ?iץנ~ל~ט י,ו~(!!'?ללו
 .ןן\~~ןעולא~היב

זtקום-- ה~~~tוץjי?ש~ד
tו~קם, לי~;:,;ץ~ י~~,
לץנאל,~לל~ן!-~ל.ןסלן
ץנעול. t,Pווסדוהואסדוי

 ה~~וt!דעלע.ץזויכת
tוק\ווה.ליהץנמר~,קה
הראשונההסנוניתעם

ו,ן~לו~ה:ר'א"'ח-הל~~

ערבעםהאוהבשלהליכתומטרתמההיטביודעקוראכל
מטרתאולחלון",יושבה"היאבשירהקמה",משעול"אל

שקיעתעםמיידהעקוםהשבילאלהאוהבשליציאתו
התוספתכןועלוקרפיפות",שדות"דרךהגנוזבשירהשמש,

נוסףחיזוקתורמים 142ג"מ,כוסחעלהבתיםשכישל
מחמירהשאיכהקלת-דעת,כערההיאשררחל'הלהיפותיזה,

בחברההיהודייההנערהעלהמקובליםהצניעות,בכללי
"מחזיקישלחומרותיהםשלטושבה ,אירופאיתהמזרח

ה"ברה"אז:דבתועלזכותללמדבאכאמור,הדובר, .נושכות"
פאראדוכסליבאורחונמצאוהשמועות,החשדותמןולנקותה

ראיותמשיםמבליבתורמו ,הרכלניםשלידיהםאתמחזק
המוגבלתהתובנהשביןהפער .אהובתושלרעתהלמבקשי

הקורא,שלאוהמאזין,שלוהבכתוידיעותיולביןהדוברשל
דראמאטית,אירוניהשלאיכויותהזהל"שיר-העם"מעניק
 .הייריבמקורמצויותשאיכן

כדיוצירופיהן:המיליםבשימושיניכרתיותררבהמורכבות
אתבתרגמוהמשורר,שלהאסוציאציותעולםאתלהבין
ביאליק,שלהמילים"ל"חקרלפכותיש ,הפשוטהייריהשיר
אלה,הערות 6 .בעיזבוןשכותרופילולוגיות,הערותהמכיל

וועדשלכשיאוביאליקשימששבהבתקופה,כנראהשככתבו
 ·משפחותלחקרמאלףחומרמכילותבארץ-ישראל,הלשון

 .שורשים-אחיםשל

-רבץהשורשיםמשפחתלגביביאליקמבהיר ,למשל ,כך
-פרץ-פרע-פקע-בקע-בקר-דבק-רבע
פקד:-פרק

ארבע)עלשוכבת(שהבהמהרבערבץ,לשושריםאח-דבק
וההברההמבטאבשינויי(שיסודםק•צי, ,יעחילופיוכידוע

וערכםוארמיתבעבריתמאדמצוייםהגליליים)במדברים
ויהי .)---פרעפרץ,(פרק,השורשיםבהסתעפותרב

אותושמחזיקים ,כלוימרבץ,עגל =מדבק""אגלכןאם
שנכנסצאןוכן .ולהמריאולהלעיטוכדירבץ'במיכלוא

שם=רבצה,רבקה:הפרטיהשםוכסלריבצה. =לריבקה
"לאה".השםוכן"רחל",השםכמוהרועים,מחיישאול
 :הרועיםמחייהשאוליםשמרתאיפוא,הן,האימהותשמות
כבשה-לאה ;רחלה-רחל ;ובוצהבת-צאןהיארבקה

אירופאיתהמזרחהנערהשלניכוייהשכינילאה.כהלאה,
ל"דחל"העבריתבגיוסהשכהפכוו"רוחל'ה",ל"'"רוח

שלהאטימולוגיהאתביאליקשלבתודעתוהעלו ,ו"רחלה"
הפכההנערה .והצאןמיקבההמתחומיהללו'השמות
מסורק,שיעדבעלתוקלת-דעת,פתייהלבת-צאןגםבעקיפין

יכולאיכראםיוםאיכרשיומו ,הדוברשלהקובלנהודברי
האגדהזכראתמעליםשלו,רחלהרחל;אתבולראות
ביןשכשבתהלרחלישראלעםאתהממשילה ,'כרבהמשמות
שמצא(פערה),חזיריםרועהעלמספרתזואגדה .החזירים
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ודרשהרחלשלבעלהבאחזיריו.ביןאתהרשםאחתרחל
לך"אין :הרועה-הגזלןענהר .רחלי"לי"תן :הרועהמןארתה
ממכרתבמכותהרועהאת(הקב"ה)הבעלחיכה .רחל"אצלי

הרועהאך ,רחלי"לי"שלחממנודרשפעםובכלשרנות.
העממיסיפורורחל".בידילך"אין :והשיבלברהיקשה
רחלהבליחייםאינםשחייוהאומלל.האוהבשלוהפשוט

ורחלה /--- /?באאניאנהאיננה;רחלה("אםשלו
הבעלעלהאגדהמהדיבריש )".הנשמהעמיאיןעמי/אינה

להשיבה,מרנןאינווגוזלהממנונגזלהשרחלו .האומלל
עממיבשירשאפילומתברר, .רחל"בידילך"איןבטענה
פשוטהפולקלוריצירתעיבדארתירגםרקשלכאורה .רתמים
שפשטותוראלרסיבי.מרובדשירביאליקיצר ,מורכבתובלתי
מתוחכמת.מחשבהפרימדרמה,פשטותהיא

רחלה.לנערהאנשי-הרכילשהעניקו"פרוצה",האפיתט
ל"חקרהםאףנקשריםאוהבה,להשהעניק"ברה",רהאפיתט
 :ביאליקשלמילים"
אומנםאותיות?בהפך"דבקיימןבא"בקרייהשםהאין

לאמת,וקרובהלבעלמתקבלויותר .היארחוקההשערה
כמווגנח.פרץ-בקרשהוראת ,הלשוןבעליבושאמרומה

 =(הפקרומזה .ופרקפרץשענינםבארמית,"בקרייייפקד",
קרניבקיעתשענינו-"בקרייגםומזה .דיןביתהבקר)
אחייגנח"השושרגםוכן .בצאתוהיוםאורופריצתהשמש

 .להםקרנייםושניהם-לנגחהוא

חייוחייההפקר(שגרפההמופקרתארה"פררצה",הנערה

המסרקתכערה,גםהיאומוסכמות)כלליםערלשפרקההפקר.
רהשיערהפריצותשל(דר-משמערתהפרעוראשהשיעראת

שבמקרר"צרלזtזען",המלהמןגםבמקרה-ערלהשהותר
לה.שהעונקור"ברה","פרוצה"האפיתטיםד.היידי)

שקרניה-יום,שלבבוקרושמשלתיאורגםמתאימים
מילים""חקרלפי ,"ר ?j ~"ר "ר.קב"(ארתהערטררתשערותיה

הפורצותהשמש.וקרני.אחד,במקררמוצאםביאליק.של
הנרגחרת).ררחל'הה~קרכקרניהםהיום.בבוקרונוגהות
הנערהאתמזכירהמזהירה,כשמשלחלונההיושבתהיפה,
ביאליקלשמ"ישר-עם"בעל-הביתשלבתר ,כחרמההיפה
 :נאמראחותהרעלשעליה ,יד"למרגליתפושט"יש

 .ת~;:וךסה יי:~ינ;:;-ל~~דו:
 ;רת.ז;:r 25 ד;ryנ

 .ז;~ך~ה~ה IJ:J:;כ~גי
מנערת.רז;

ציפיותלעוררעשויההנערותשתיביןהניגודיתהתקבולת
בשירי-עםאולם.ללבנה.פניה.שחפרוהאחרת.לשלדימויה

הדימויבצדרווח. .בכללהיידיתרבאידירמאטיקהיידים.
יופיכמציין 8לבנה",כמר"יפההדימויגםחמה",כמר"יפה
הכמ,-הניגודית.התקבולתומכאן .לאין-שיעוררב

וזרזן;מראההחמה"כפני :הנערותשתיביןזארגמאטית.

המטאפ,-בבסיסהסימאנטייםשהשדותמתברר .מכרעדת"

 .למדיהומוגנייםהםהאלהמ"שירי-העס"רביםשלריקה
האימהותשמרתאתהנושאותנערות.ביןהאנאלרגיהלמשל,

בשיררגםהאחרים.בשיריםגםרווחתובקר.צאןבנותלבין
והאהובההיפההנערהיד",למרגליתפושט"ישהנזכרהעם

המקרא.מןלבןבתרחלשלתכונותיהאתבמרומזנושאת
ורחליעקבהשברתבאיםהאותנטיים.שבשירי-העםבערד
 .פרי-שידוךולאאהבת-אמתשאהבתםאוהבים.לצירן

ב"ישרי-בדרכה.מכשוליםמציבהשהחברהאהבהרלעיתים
הרועים.לחייגם"רחל"כמרשמרתרומזיםביאליקשלהעם"_

זהבשירשבשדה.האילמותהצאןמבנותהיאהרחלשבהם
 ,,שלהמידמהלסיפורמקבילהולאהרחלסיפורמשמש
השתעשעותאגב .הערמומיהביתבעל .הרצעןשואל

הקדום.הרועיםבעולםהנטועיםהשמות.שלבאטימולוגיה
שכיר-יוםפועלשלהטראגי-קרמיסיפורואתמגוללהשיר

המונולוג.שלדובררזה.פועל-איררפאי. mמזבבית-מלאכה
היפהבבתרעינונתןמאזין.איזהלפכיקובלנתואתהמגולל

בכוונתושישלפועלו,ורמזהרצעןבאלימים. .הביתבעלשל
השתהות,כלללאיום.באותוערד .לאשהבתראתלולהשיא
כחוגמהרהרעדוקרואים.עדיםבנוכחותה"תנאיס",נכתבו

 .האירוסיןטקס
ם w~~להקט~הע:ות t2ר 25

 !מרהטע:ותה;י

-רחםדעתיל~פהאני
 .. 1 • • '.ןה f כ~ז:;~ל

העין.יפתבבתשהמדוברלתומו,חשבביש-המזל.הפועל
אתכבולחרארעתההמכוערת.אחותהאתתחתיהוקיבל

 ..בשעתוהארמילבןכמרהרצען. .חליפתובראעדהמכוערת
ברמזי-איתרשדיברשעהשולל.התמיםפועלואתהוליך
היעודה.הכלהדברעלומקרטעיםמרוסקיםבדבריםרמזים.

האבשללביישנותונעדרתהפועלאצלשהתפרשמה
לומררוצהראינולבתרחתןמבקששחראשעהולמבוכתו.

שואל ,,אתהמציגשפל.כתכסיסמסתברבמפורש.הכל
התמים.קורבנואתבפחשהפילעררם,שועלכמיןהרצען
הכשרה,בתרבדברהערמומיהאבשלדבריו .תםאישיעקב

"רחל"השמותשלהאטימולוגיהאתשרבמעליםהתמימה
האב .והצאןהמיקנהמתחרםהשאוליםשמרת-ר"לאה"
אר .למאכלכשרהבהמההבתחיתהמשלבתר.בשבחמ:דבר

תמה(כבשהתרתי-משמעתמימהכבשהרגם ,לנישואין

כלבהשאין ,פגומהשאינהשלימה.כבשהרגםוטהורה.

בת-ארכבת-צאןלפירקה.שהגיעההבת,מוצגתשרב .מרס)
 .והבשילהשבגרהבקר.
"שירשלהמטאפרריקהמןגםערלהסימאנטישדהאותר
שנכתבשפיה","לבכותהארץ-ישראלי. ,המאוחרהעם"
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שבחרהשיריםעל-פיהן-שדהשלבעיניוביאליק

הרידרייתבשירתודופןיוצאיהיבטיםניתוחלאורוהן
האוניברסיטהבמסגרתהושמעוההרצאותביאליק.של

"דביר").הרצאתעםכבשיתוףצה"לגלישלהמשודרת

ררלף'יניחרירגמאתגיניארתשלרש
רעלזכויותיהעלהמשכילההאשהשלמלחמתה
קדםזהלספר .זמננובנותובתרבותבחברהמקרמה
משלך"."חדרהספר

הרכהרתררלףמאתבגרמניהאהבה
מקרם"."ממלאמחברשלתיעודירומן

 ..כפכפייצחק :תרגום

מקיאבליניקרלרמאתםרליטייםכתבים
עתהמופיעים"עיונים"מתוךפרקיםומבחר"הנסיך"

חדשה.במהדורה

 .שרקןהרצאתש
רחל-אביביררשלים



העבש"טסיפורי
עגנוןש"י

שבתקבלת

בשדההבעשייטשבתקיבלאחתפעםאומריםמעתיש
אתמעשהבשעתוהגביהובשדהרועותצאןשםוהיו

רגליהןשתיעלרקועמדולמעלההראשונותרגליהן
טעמוצדיקיםבשםואומריםאיש.כעמידתהאחרונות

בשעתוהעלההעולםכלאתשקידשמחמת .דברשלונימוקו
כלגםממילאאזיהראשוןלמקורוהעולםכלאתמעשה

כיווןדעתבהםשאיןהגםאצלו'אזעומדיםשהיוהברואים
ממילאהראשוןלמקורונתעלהבהםהמלובשהחיותשמעט
חיבעליהםרק ,מדבריםאינםוהלא .עצמםאתהגביהו

קדושתומרובגדולההשגהוהשיגודעתשוםבהםואיו
בניעםאחננושכןכלהעולםבזההצדיקשהכניסואורו

 .בא)שה· 1פאהרןבית , 87עמירבאמונה(דרך .ישראל

דמעות

דרתיבילדותיהשלום,עליואריהשמואלהרבחליס
ישראלשריבעולם,שםלושיצאקישיליביץבכפר
שםמצאתי *שוייב,שםהיהשנתגלהקודםבעל-שם-טוב

שהיכרתאפשרלו'אמרתי .שנהמשמוניםלמעלהזקןשוייב
אתשראהיהודילי,אמרהבעל-שם-טוב?אתשהכיראדם

הבעל-שם-טובאתשראהגוימצאתי,לאהבעל-שם-טוב
פעםכלגוי,אחדאיכראצלדרתיחרפיבימי .מצאתי
היהסכיניאתלהשחיזהמשחזתאבןעלמיםיוצקשהייתי

שנה,מאהכבןאושנ;רתשעיםכבןזקןהאיכר,שלזקינו
פעם .כןעושההואזקנהשמחמתהייתיסבור ,ראשומנענע

מפני ,אותושאלתי ,גנאידרךכןשעושהבוהרגשתיאחת
אתהאי ,ליאמר ?עבודתיבשעתראשךמנענעאתהמה

סכינואתמשחיזכשהיהישראלקייפה.מלאכתךאתעושה
 .בדמעותהאבןאת~לחלחהיה

וברדק.שוחט *

הסנדלים

עגנוןעפ"ילבעש"טסיגרהמציתאליהו
עצמועלסיפר(הואהחסידיתבספרותגדולמומחההיהגענון

באיסוףנוברשלושותפושמצא),חסידיספרכלשקרא
הגנוז".ב"אורשהתפרסםהחומרובהכנת

השנייםנחלקומשותתפ,עבודהשלמסוייםזמןלאחר
לכתובלעגנוןשיץעלכ,ןבקשרשמעתיסדןדבמפי .בדעותיהם

שורשכאילוכלומר, .הספראתולהוציאב"א"שמואת
-ברישוםלמיקודםמי-הכבודבענייוהיהנעוץהמחלוקת

משוניבנעאי-ההסכמהשלשעיקרהנראהלי .עגנוןאוברבר
האתנולוגיה.לגביהשנייםשלהכוללתתבפיסה
-הסחידילסיפורנוברשלגישתולעגענוןכתב-"פעמים

אתוהגביהעליונהלמדרגהאותוומגביהקטןדברנוטלהוא
הרבה,"פעמים-אועולמית."לגנדהלמלעתהסחידיםשיחת
 11 •ןה 9שאמזהיותרמחשבהשלסודהעלנוברעומד

בכותרותובעיקרסליפורים,עגונןלשהלשונייםבעיבודיוואילו
בסיפורלמשל, .המסופרשלאירוניתראייהבולטתלהם,שתנן
"גיולי-הקונוטציותעשירבשםע"לידושנקראסחידי

סיגר.לולהדליקכדילבעש"טאליהומתגלהלאיהו",
האירוניהאתכמובןרואיםאינםזאתהמספריםהסחידים

לביןהמשיחית-סימבוליתהרמה.שניןהמתחאת .שבדבר
הגיבור.שלהטרירויאליתפעילותו
למשלאבסורדיים.פחותאינםסיפור,באותואחריםמצבים
לע-להתקבלכדישעותמשןלבעש"טמחכהשאליהוהעובדה

מאודם,בכלאליהולגילויהמחכיםהסחידיםיחס-או iידו
מזהיםשאינםרקלא ,סימניובכללובשלידם,נמצאוכשזה
"עושי"בכלעגנוןשלנקמתו .לולוגעיםאלא ,אותר

בצורתוזה,סשיפורבידיעהחיתהלמיניהן,האנתולוגיות
 .היסודייםתבי-הספרשלהלימודיםלתוכניתנכנסהנלגעת,

לגביהןדלעתי,עקרונית,לפיכ,ןחיתה,נובר,עםהמחלוקת
דברשלבסופו .אליהםהגישהלגביוהןסהיפוריםבחירת
רבה,ולהשפעהלהצלחהשזכההגנוז""אוראתברברפסרם
 • .גנזשלוהאתנולוגיהאת ,עגנוןואילו

עגנוןארכיוןמנהלריייזרפי

לוהיתהאחתבתרקזכרים,בניםלוהיולאבעשייטה
לההיהלאחתונתהאחרשניםוהרבההאדיל 'ושמה '
שיתפללהצדיקבאביהמאדמפצותהיתהומסתמאולד'
דעילהואמרהבעשייטענהאזרחמה.אתשיפתחלה•עליה

 .מקרוביםהמתלמידיאחדעל~ידיאחתפעםתושעיכי
הרבתלמידיכלושמחוששוכאשרתורהבשמחתאחתפעם

ויקראקולוהריםאזמהם.אחדשלסנדלונקרעוירקדוז"ל
r,נגיע~אדאנועגויש,בלשוןלהואמרלהאדילהבעש"טלבת
 .תתניכאשרכלומרןא\;'ינקע,ע 9ו;(א .;ו.אןעש א?'עוקע, 9~א
אמרהזההדברהבעש"טכשמוע .בןלךיהיהאזסנדללי

ותחפשותלך .תעמודיאללוותניהסנדלקחימהרילבתו
אותםלובשתשהיתההפאנטאפילאתלקחהאז .מצאהולא

ןכוא;ו.אדיש-ו;(א\;'י~אע9וקי-~אדוכאויאמ,רויען .לוותתן
היה,וכן .בניםשנילךיהיו-סנדליםשניכלומרןא'?י?קע,

הרבהיההאחדבבטנהתאומיםוהנהותלדותהו
(סיפורי .ממזיבוזברוךדיהרבהיהוהשנימסאדילקוב

 .) 31דףקדושים

קלפיםמחיר

טעות,תמידאחדתורהבספרמוצאיםשהיומעתיש
על'ואףאותוומתקניםוחוזריםאותומתקניםוהיו

התורהספראתהראו .טעותבומוצאיםהיוכןפי

שקודיוממעותנכתבזהספרחבעש"ט,אמר .להבעשייט
הביתלבעלונותניםבקלפיםשמשחקיםחיינויגעלטשאלדד

מטבעותומאותןדירה,שכראחתמטבעומחזורמחזורמכל
הבעשייט,ואמר .כדבריוומצאובדקו .סופריםשכרשילם
יצאלאאוותשיתקנוכמהוכללעולם,תקנהלואיוזהספר
 •צייד).חבעשייט(שבחי .פסולומידי

 .שוקןבהצו'להופיעשעתידספרמתוך
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עגנוןש"י

עגנוןש''ימכתבימתוך

בוברמרטיואל

מכתביםחליפתמתוךנלקחוכאןהמובאיםהמכתבים
המכתביםחליפתלברכה.זכרונםנוברלמרטיראביבין

שלפטירתושנתהיא ) 196S (ה 11תשכשנתעדנמשכה
לפניעוד 1909ב·מיפונכתבהראשוןהמכתב .נובר

הואאחריוהאבהמכתבפנים.אלפניםשנפגשו
אביביןשהיחסיםניכרמתוכנו . 1913משנתמברלין
לברליןהגיעאביההיא.בעתקרוביםהיוכברלנובר
זמןבאותוישבנובר . 1913בתחילתאו 1912בסוף

בברלין.
כשריפהנשרפו 1924לפנישנכתבונוברמכתביכל

רקאביאצלנמצאוולכןשנהבאותהבביתנושהיתה
מכתביגרמנית.כתוביםרובם , 1926משנתנוברמכתבי

נוברומכתבי ,נוברבארכיוןכולםנשמרונובראלאבי
הםהארכיוניםשניעגנון".ב"ידנמצאיםאביאל

בגבעתהלאומיתהספריהשלידהידכתביבמלחקת

רם.

ירוןאמונה

 312 1909יפו
 .וברכהשלוםברברמרטירהדיירהנכבדהאדוןלכבוד
מרי!

נכוןשכבודו :רדלרמרשלידיעתוקיבלתיבשמחת-הנפש
ספרותיתלאכסניהבעדהולדאוגייעגונותייביצירתילטפל
זן-רשימהשלתרגומהלולשלוחלעצמיוהרשיתיהגונה

ו .בזהיעשהבעיניווהטוב-מילי~רנסטהדיירידימעשי
כבודבהרבה

טשאטשקיסשייי

בלועזית)(כתובה :כתובת
(העומר) 2גוטמןשייאאצלטשאטשקיסשייי
פלשתינהיפו

בנסחיים
הספרותי*ומימושןחברתיותדרמות-עגנוןש.י.

שקדגרשון

 22.8.13שרלוטנבורגברלין
אדוני,

 ,ה~~_;:ובאלןומשםהקונגרסימיכללמשךלווינאאנינוסע
אתלברלין.אשובימיםחודשלאחרואיייה .מולדתיעיר

חבושיםהשארתילי'להשאילאדוניהואילאשרהספרים
גדול.בכבודלידואחזירםובשוביבברלין

הבטיחנישיחי•רפאל .שםמשלומכםאדעשלאמאדליצר
הכתיבהמןעצמועצרוכאשרפעמיםוכמהכמהאלילכתוב
לכם.דאגתיכמהאדוניישערודאי
 ?אתושמורהתורתוהעדיין ?מהורפאלשללימודוענייו
דבריךליחמודים.ולסירוגיולאטקוראאני 3דניאלחזוןאת

מתנהעלבמקצתלהודותליאפשרעכשיוהדייר,אדוני
 .זוטובה

מרובהבברכה

מכבדו

טשאטשקיסשייי

אחרוןואחרוןשתחיהול:;ןתוהכבודהרעיתולגברתישלום
 .לרפאלחביב

הקונגרסשללהמשרדבספטמברשמונהעדכתובתי
 . Czaczbs Buczacz Galizואילןומשמונה

 29.12.1914שרלוטנבורגברלין
מרטירדיירהמחשבהוכלילהשלימותפארהמעולהלהח•
ברבר

מרי

 .ביקשאשרהספריםאתלכ•הספרניתשלחהכברו.דא~
לבב'שולחוהנניהספרים.בביתכעתאינוימיםייייחמדת
במהותהמדבריםהענייניםשלקטנהאחתרשימה

נטויהידיעודהזאתהרשימהלותספיקלאאם .התשובה
גדולישלחרוזיםגם iוכהנהכהנהספריםלולרשום
המליצהמספריפתגמיםאוובחול,בקושדישראלמשוררי
עבודתולמעןידיתשיגאשרככלהבינייםימישלוהחזון
בלשוןשנמסרודבריםעלזמנולבטללוקשהואם .הכבודה
בלעייזאוהקודשבלשוןלפשרםלפקודתוהנני-ארמית

 .יכולתיומיעוטאדוניכחפץהכל
שלימהובברכהגדולבכבוד

שלוכלו

טשאטשקיסשייי

חרבביתנושם?שנסתרמקוםייאי

נעשהואם .הדרכיםאתמכסיםוהאויבים

?יינסמוךנסיםעלכלוםונמלטנו'נסלנו
היוםכניתסעם ,עגנון ..יש

א.

שכלהיאזאתמסהשלהיסודמהנחותחתא
סיפור.בחובומכילחברתיאוהיסטוריתארו

הרצאתאוהיסטוריותעובדותהרצאתאין

כיצדיודעתשהיאמניחהשאיכהחברתיות.עובדות

כללכלליםבהתאםביניהןוקושרתהעובדותמתקשרות
 .להםמודעתשאיכהוביןלהםמודעתשהיאבין .שהם

להזדקקאםההיסטורי.בתארושגםנראה,בעינינו
שהיוכפימתואריםהענייניםאיןהאריסטוטלי:לכיסוח
והסתברות.הכרחפיעללהיותצריכיםשהיוכפיאלא
קני-פיעלעובדותבורריםשההיסטוריוניםבלבדזולא

פיעלביניהםמקשריםגםהםאלאסיפורייםמידה
יידן ijכסבוריםאנחנואםמשכהזהאיןקני-מידה.אותם
שהואכלחברתיסדרמניחההיסטורישהסיפורווייט

תנאי(לכןהיסטורייםנוחרתמתקוממיםשכנגדו
בעלתמדינהשלקיומההוא"סיפורית"להיסטורי;ן

ללמודמבקשאמתשלהיסטוריוןשכלוכןחוקים)
והמתוארת.העלילהמןשהואכלהשכלמוסרוללמד

מערכת_שכלטרנד,כוויקטורסבוריםשאנחנואו

המת~:;נגתמסוייםדרמטיסדרפיעלפועלתחברתית
דרמטיסדרזהודטרכראליבא .עצמההמערכתבגוף

המשכושבר.שראשיתוחברתיקונפליקטהממצה
הנחותשלהראיכטגרציהדרךעללפיוסעדמשבר

כמעוותחברתיתמציאותהמבטאלקרעאוהחברתיים
תחילההעממיוהסיפורהטכס .לתיקוןיכולשאיכר

זאתדרמהמממשיםר·כך nאהסיפרותיוהסיפור

במוכחיםמידהבאותהלהשתמשיכולנו 2בספרות.
מרקסיסטיים)מוכחים(כגוןיותרתרככייםחברתיים

ומספריםההיסטוריותהעובדותאלהםאףהמתייחסים

 Z7 1בעהמשך

הספרותלחקרהשניהכין-אוניברסיטאיככנסשנאמרודברים •
הוקדשהכנס . 1-2.4 ;-31.3.85ככירושליםשהתקייםהעברית
שנהעשרהחמשעגנון.ש.י.שלוליצירתווחכרה"ל"יצירה
לפטירתו.

שהםלמרותדומים.היסטוריים"סיפורים"כללבדרך
אוחברתייםממרחביםהשא~כיםלחומריםנזקקים

בדרךהיאהיסודהנחת 3שוכים.היסטורייםמעידנים
שלמבכה-עלאלאאיכןהגלריותשהעובדותכלל

מייצגותשהעובדותכלכליתחברתיתתשתית-עומק
 .אותו

מהולתהותואפשרהיאסיפוריתשההיסטוריהוכשם
כךהיסטוריתארוכלמאחוריהמסתתרהסיפור
לחומריםהמתייחסתהספרותיתהיצירהמארגנת

משלהמקוריסיפורפיעלאלהחומריםהיסטוריים
סיפור).הואשסיפורלאמוכביכול,רברתא,(ואין

כללבדרךנזקקיםהחברתיוהתאווההיסטוריה
מתואריםשבאמצעותןשרכות.עיליתלקבוצות

היצירה .ומפעיליםמייצגיםשהללוהתהליכים
כביכול,לה.שישהעיליתקבוצתמחליפהה:;נדירכית
להןשאיןבדיוניותבדמויותחץר-ספרותייםמסומכים
משוםכביכול,כמעט.אמרתיכאן(וגםכאלה.מסומכים

הדמותושלהפרוטוטיפשללr:רפקודיהםלבלשיםשיש
ספרותייחוץמסומןיכביכולילהשישהארטכטית

 ).הבדיוניבסיפור
בהיסטוריהכמושבספרותלהדגישישזהכללמרות
קייםהחברתי)הררמאןשמכוכהלמהכאןהכוונה(ושוב
עליוכרמזשהנמעןכולל,חוץ·ספררתימסומן

אתולממשפעריםלמלאמסרגלהואושבאמצעותו
המרחבאתלהביןאותוהמחייבהקריאה,תהליך

היסטוריוכזמןמסומןכמרחבהמעוצבוהזמןהמעוצב

חוץ-מסומןאיפואלו.ישהחברתיהררמאןמוגדר.
אותומגדירההבידיוכיתשהיצירהכולל,ספרותי
הספרותיתהיצדרה .אותוממקדתובעיקראותומכסחת

שהנמען ,"ה?,ןד"מעלהוהיאחברתילרקעמתייחסת
בעולםהמתחוללמשהרמייצגתשהיאלהאמיןמתבקש

חוץ-קישוריםאיפרא.ז;יסך~ת.הנמעןהחרץ·ספררתי.

המוצ-הפכים·ספרותייםלקישוריםבהתאםספרותיים
 .חוץ-ספרותיתלמציאותומתייחסיםב:;נדירןגיס

ההיסטוריהחומראתלהביןלכרגררםהחברתיהרומאן
שתדמיתהעד ;עלינוכרפהשהבידירןהראותמכקורת

עליותרקרובותלעתיםמעוצבתתקופהשלההיסטורית
"מקררות"על·ידימאשרספרותייםמקררותידי
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מודלמיןבשבילנויוצרתהספרותהיסטוריים.
גםזה(ויהאכנמעניםאצלנומתחוללתשבאמצעותו

המקובלהמודלשל~יה ?jמ;ךי!;כיבלבד)קלהלשעה
ושונים'אחריםמקררותפיעלאצלנורש~tי:;נגתעלינו

עלהמבוססיםהיסטוריהשלסיפוריםאלהשהיובין
המקוררתשני .ביזיונייםסיפוריםרבןבלבדעובדות
מרחבתקופה,שלכוללתתדמיתהנמעניםאצליוצרים

ומשנהחוזרתהחדשההספרותיתשהיצירהאישיות,אר

ארתה.

 .והנסהזיוףמכוחאלא
עגנוןמתבונןשבההדרךשזרלאמואולי,אפשר,
שהריזה,בגילוירברתאואין ;המסורתיתבחברה
נושאיםהםורוחניתחומריתרגלפשיטתזיוף,כפילות,

מראשיתביצירתוהמסורתיתהחברהלעיצובאופייניים
כבריפהמתגליםאלהשנושאיםספק,אין .דרכו

בשנתלראשונה(שנדפסהלמישורהעקובוחיהבנובלה
כלחלהכנסתובנושאיהשלהבמבנההקרובה ) 1912
מלכתחילה.לשערהיהשאפשרמכפייותרהרבה

ב.

הנחרתבעקבותלהלןשנאמרהדבריםמןמהב
כברנאמרוכאןשהנחנוהתיו,וויטירתהיסוד

דגוליםעגנוןמבקריעל-ידישוניםבהקשרים
ננסהאנחנו 4 .סדןדב"חריכלכנענירדודכקררצררייל

חדשות-ישנותיסודהנחרתכמהכאןלהעלות
משמערתלהןשיצרנוהחדשבהקשראולי,שתקבלנה,

תמידמחדשיםאיננושאוליבעינינודרמה .חדשה
מכלולאתלהכניסתנסהשנציגשהגישהאבלבפרטים
חדשה.רעיוניתלמסגרתהללוההנחות

בכמהשלוהעיקרייםהררמאניםבשישהעסקעגנון .ש.י
החברתיתההיסטוריהשלהעיקריותהתקופותמן

מראשית-האחרונותהשניםמאתייםשל 'והתרבותית
הוא .-20ההמאהשלהארבעיםלשנותרעד-19ההמאה
שונים.עידניםבכמהשרנותחברותשלרשלפחותתאר
תקופותכשלרשהשטעטעללחברתהתייחסהוא

בסיפור ) l , 1931 920 (כלח:בהכנסתרומאניםכשלרשה
לחברה ,) 1939 (ללוןנטהובאורח ) 1935 (פשוט

ובשירה ) 1945 (שלשוםבתמולבארץ-ישראלהחדשה
לדבליןמרשלבחנותוגרמניהליהדותוכן ) 1971 (
) 1975 (. 

כלשלהחברתיתמשמעותומהיולהביןלנסותיש
כעיןמשמשורמאןשכלבהנחהוררמאןורמאן

לתכנתלפרש,המחברניסהשבאמצעותהסינקדוכה
 .אליהמתייחסשהרומאןחברהאותהשלמודלולעצב
מפתיעיםאולי,יראו,יצרשעגנוןהמודליםמןכמה
בדרךזאתבמציאותלהתבונןעצמושהרגיללמילמדי

הספרותמןצמחהזאתשיגרתיתשהסתכלותביןשגורה
אחר.כביכולעובדתימקררכלמתוךרביןהשיגרתית

דרכילכלישאםלבדוקננסהשלנוהעירןסירםלקראת
השונים,בררמאניםמתגליםשהםכפיהללו,ההתבוננות

כוללת.תבניתאיזו

 .עגנוןשלהביכוריםורמאןהואכלחהכנסתהרומאן
לראשונהויצאהעשריםבשנותלהיכתבהחלהוא

העיירהשללעולמהמתייחסהוא 5.1931בשנת
עדייןהמתוארתהחברה .התשע-עשרההמאהבראשית

דתית.קהילהשלהנורמהבגבולותומסוגרתסגורה
ר'שלמשפחתוהיאהררמאןבחזיתהמייצגתהקבוצה

הבעיה .הררמאןגיבורמשמשעצמווהואחסידיוזיל
שביןלאיזוןמתייחסתזהבררמאןהעיקריתהחברתית

כבטלןהדבריםבפתחמוצגחסידיוזילר' .לרוחחומר
לחומרדואגשאינולה, iנ 9שלאישמעיןהרוח,של

יוצאיוזילר' .המשפחהשלקיומההמשךשיאפשר
להחיותכדימשפחתו'בניאתונרטשהתרמהשללמסע
חומרשביןהאיזוןאתלהחזירכדיזהכל .נפשםאת

עלאפוא,מבוססיםהמשפחהשלהקיוםסיכויילרוח.
לסוגיםהמאפשרתכלח)(הכנסתמוזרהסעדמערכת

מתברר, .הקהילהמצדתמיכהנזקקיםשלמסריימים
אינומארזןהבלתיהגיבור .חרוץכשלרןנכשלזהשמסע
אתומפרחוזרעצמוהוא .שהואכלאיזוןלידימגיע
ימותיורובמבלהכשהואשכנגדלצדונוטה ן·,האיז

שרבהסירםלקראתארהנאותושארמעשירתבסעודות,
איןהררמאןלסירםעד .פרנסהעמושאיןתרדהבלימוד

ומפרנסזןולהיותעצמוברשותלעמודמסרגלהוא
 :לפניופתוחותדרכיםששתימתברר' .למשפחתו

בדרךהשבט)שלקיומוהמשך(אתמשפחתואתלהציל
(הזיהוישהזיוףהואהנסנס.שלבדרךאורמאותשל

משרםלאמתהופךנתנזרן)יוזילר'לביןבינוהמוטעה
ר'למעיןהופנובביתולגיבורלוהמתגלהשהאוצר

בלימת-עלתלויהחברהשלהקיוםהמשך .נתנזוןיוזיל
שהםילים, p ק:ז:;שניביןלאחותהמזייףהנסיוןעלאונס

שלבעטייהורוח.חומרשביןבדיכוטומיהקטביםשני
עתידבעצםזאתלחברהאיןעגנוןסבורזאתדיכוטומיה

דמיוןשלבחזיוןאפשרישביטולהמשוםממש,של
 .העלילהשלהתקיןהמהלךלפיאפשריאינואךבלבד,
טכס .בנסחיהבלימה,עלתלויההמעוצבתהחברה
האמיתימכוחהנובעאינוהרומאןאתהמסייםהפריון

וממסגרותחבליםמןהיציאה
 .הגיבורשלמטרתוהיאהעבר
אתלפרוץהאחתחדרךהיא

ואתהקבוצהשלהיררכיית
ישהאם .שלחהקיוםחחירכיית
ולחיותלעברלהתמסראפשרות

בחווה?

במציאותלגשראפשרהאם
 tמידיכאחווהביןזוחברתית

חיפושלבין tמדידינאמיואולי
החופןחמתהעברשורשיאחרי

איש·חרוחשלהקיוםלסיבת
החדשה?בארץ

ג.

ארתהשללדיוקנהמתייחספשוטסיפורורמאןה
המאהובראשית-19ההמאהבשלהיחברה 1

סמכותהאתאבדההמסורתיתהחברההעשרים.

י-חילונית, 9?1חברהתפסהמקומהואתותוקפה
יותרכלכליותהןשלההחברתיותשהנורמות
 .עשיר-בחלקושמחאיזהורוחניות.אומהלכתיות

עגנון)ידיעללהשניתןהתיאור(לפידואגתזוחברה
הנכסיםשלוקיומםהחזקתםלהמשךמכליותר

הבורגנותשלקיומההמשךהפרט.ברשותשהצטברו
כףעלואילךמכאןנתוןהבינוניהמעמדאוהיהודית
שאלתכאןגםמשמשתכלחבהכנסתכמוהמאזנים.
שלהערכיםעולםלבדיקתמידהאמתהנישואים
אתלשבורמבקשהירשל,הראשי,הגיבור ..הקהילה
רכושחייבפיהןשעלהנורמותעםולהתמודדהכלים,

הםמהוגנים"שאינם"נשואיםכשכללרכושנשאלה
 .האבותעולםעלהמקובלותהנורמותכלפיחטאמעין
והרחבהמסודרקיוםהמשךהאחרוניםאלהבעיני
אחר.ערךמכלחשובהנכסיםשלהאפשרככלגדולה

שללררמאןשלוהתשתיתבנורמותקרובהרומאן
לעמודמסוגלאינוחירשלבון~ברוק.ביתמאןתומאס

בניידיעלנשלחוהואמדעתוויוצאבמתח-הקונפליקט
שאינםחליים,לרפאמינתהשהחברהלמימשפחתו
הפסיכולוגיהלצרכיה.בהתאםלתפקדלבניהמאפשרים
יוכלושאלהכדילמוטב,סורריםבניםלהחזירתפקידה
בשלוםמקומרעלבאהכל .הנכסיםתרבותאתלהמשיך

מהתפוררותניצלההחברההפסיכולוגי.ס.~ז::מכ'ח
ומזומןמוכןכשהוא ,הטיפולמןיוצאוהירשלבזכותו
הכלכליותסיה iו;ו:;גיעפיעלהחברהאתלשרת

 .והחברתיות

התפוררותסכנתהחברהעלמרחפתהרומאניםבשני
מןהבאכוחבעזרתהמשפחהאחדותנשמרתובשניהם

בגלגוליםמופיעהאל : "ה~ינ;:~~קס"ךאוסזהו .החוץ
כפסיכולוגיהאוה"מכונה"מןכ"אוצר"ומשוניםשונים

החברתייםהחישוקיםהיוהםשאלולאה"מכונה",מן
מתפוררים.

ד.

משתילהתבונןאפשרללוןנטהאורחורמאןב
הנוטשאדםעלורמאןזהו :מנוגדותראותנקודות

משפחתוובניאדםעלורמאןוכןמשפחתואת
שאביכדיבארץ-ישראלמבטחיםמקוםהנוטשים
תוכןואתעברואתלהחיותיוכל(לפחות)המשפחה

מצליחאינוהגיבור .בגולההמסורתיהעברשלהקיום

 :ואגבלמשפחתו."תחליף"מעיןהמדרשבביתליצור
בין(שבוש)זהבמקוםמשפחהלהקיםהאחדהנסיון
עלהמעידהכללמןיוצא .דופןיוצאהואלירוחםרחל
משפחותעלבעיקרמספרכולוהסיפור .הכלל

בהולהכותלחזורשינסהמישכלחברהזו .מתפוררות
שנועדהחברה .להתפוררותהכביכול'מצטרף'שורשים
עלרלהאבקלחזורrכ'הכאפילוכהשאיןמשרםלשקוע,
הואכקדםימיהלחדשהאורחמצדן iה~סי .אחדותה
הזהכזמןהזהבמקרםשלוקיומותכלה'וחסרמלאכותי
אלאאינו(שהרילהפסקמלכתחילהונרעדמלאכותי

הסתוםהמבוימןלצאתהאחתהדרךללון).שנטהאורח
שהגיעהמזרח-אירופיהש~ע~למתחרםלצאתהוא

ורמאןאלאיהודיתתחיהל.עורמאןזהאיןסתרם.למכרי
גםמסתייםעגנוןשלניםרומאהכשאר .ציונימסרבעל

 .המעוצבתלקהילהסתרםבמבויבעצםזהורמאן
שבהגיבור-למדיפשוטהפעם ה~ינ;:~~קסהךאוס
סיו iאפשרויבתחוםהואזהנסאך ;ולמשפחתולביתו
זהו .שבושתושבילכלאפשריואינוכלברהאורחשל
לרבים.אסוןהמנבאליחידנס

הללוהרומאניםשכלולהטעיםלחזורהמקוםוכאן
באורחנפתריםהםמוצא.חסריסיומיםלקראתמובילים

העלילהממהלךנובעשאינו~יt;כיפתרוןידיעלאירוני
כאןהמוצגתהחברתיתהדרמהלה.בניגודעומדאלא

יכולשאינומעוותמוצא,חסרתלתבוסהמובילה
וממקוםממקורשכנגדלתבניתנזקקהמחבר .לתקרן
 :חורבןשללתכניתתחיהשלגורםלהחדירכדיאחר

חומרשביןהכפילותאתהמבטלכלחבהכנסתהאוצר
 ;;:זקךדךיבנוקאתךד iהממןהמוציאהפסיכולוג ;לרוח

לחזורלוהמאפשריםהאורחבפניהפתוחיםהשערים
מוצאהםאלהכל-משפחהלביתאורחיםממלון

אירונית.נסדרךואחרים.אלהליחידיםפתרוןה, 7w¼ל
ללאלמצביםכביכול'פתרון'להםנמצאשכאמצעותה

לתוכם.נקלעושהרביםמוצא,

ה.

שלהםהחברתייםשהחומריםלרומאניםדומהב
גםנפתחהמזרח-אירופיתהעיירהמןשאובים

מחיקהגיבורשלביציאתושלשוםתמולהרומאן
(ובעקבותכלחבהכנסתכמושלשוםבתמול .משפחתו

ובעיקרוממולדתומארצוהגיבוריוצאחסיד)יוזיל ·ר'
המתארורמאןזהו .חדשהזהותלמצואכדיממשפחתו

שלניסיוןגםהמייצגוהתעצבות,הו;ו~~רותשלמסע
לעצמהלמצואהשטעטעל)(חברתזאתחברהשלחלק
גאולתנו"אנשיאחינוול"שארלוחדשה.ומולדתזהות
ישראלבאץרותחיהלהתחדשותואישירומנטיחזון
הוא;ךרומאןשלמעלילתושמסתברמה~ך~דיה.כארץ

להינתקשניסההגיבור .נכשלשניסיון-ההתבגרות
ארוטיתחרותשלמסויימתמידהולמצואממשפחתו

והחרותהאירוטיתהחרותאתמאבדאישית,וחרות

למצואשביקשמי .;כיישר'בביתהנכספותהאישית
חסריטירוףשלוכוחותזהותואתמאבדחדשהזהות
ומחס.ליםעליומשתלטיםבלק)הכלב(בדמותזהרת
הואזהותולמצואמזהותלהינתקרצוןכןעליתר .אותו
האדםשלזהותואתהמחסליםהכוחותאתשמגרההוא

בכסירנההמתבונןסיפורזהרחברתיתמבחינההחדש.

באץר-ישראלשרשיםלהכותהשכיחהעליהשל
 ,לכשלרןשנועדכסיוןזהולמדי. תי?(יכ;t~ראותמנקודת
שעלתהזאתלדמותאיןאיכשרא.לאשזראמשום
הנפשכוחותאתגאולתנו"אנשיאחינו"כשארארצה

לעצבלהשתאפשרנהולבגרות,לעצמאותלחרות,
שלהמעורערותבמסגרותלחיותאוחדשהמסגרת
החדשה.ישראלאץרשלהרופסההורי

למבויהיאגםמובילההתקין,מהלכהלפיהעלילה,
העלילהאתלהצילומנסהחוזרוהמחברסתום

הגשםשלהמיתיהנסזהמיתי.נסבאמצעותהחברתית
המאותת,יצחק,שלקבורתוולאחרהבצורתשלאחר
לאחרותפרחתחזורוהאץרכופרשהחטאכביכול'
רצףכןגםאפוא,פועל,זאתביצירה .הקרבןשהוקרב
זהוהעלילה.שלהפנימילהגיוןבניגודהעומדסיבתי,

אחר.ממקורנובעשהגיונורצף

העומדהנס,באמצעותשרקהוא,המשתמעהמסר

חברהעשויההמעשים,סדרשלהפנימילהגיוןבניגוד
בלימהעלעמדההמסורתיתהחברהאם .להינצלזו

החברהאוהזיוףבזכותוספקהנסבזכותספקוניצלה
באמצעותמקונפליקטניצלההמאהבראשיתהבורגנית

כריחהכזכותניצלהחורבןמןשניצלומי"רפואי"נס
 ~המידגםשלפילמרותהדילברא,שלעתידמצולהמיון
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עגנוןש"י

הקונפליקטעםלהתמודדמסוגלתזרחברהאין
אותרבזכותדווקאלהינצלעשויההיאלתוכושנקלעה

משרםואולילמרותהרבים,אתהמזכהעל-אנושינס
למורת.נידוןשהיחיד

 .ו
כמסעכלחהכנסתביןמוזרההקבלה .כמרבן .שי

הצלחתר-::;~שלרנרבין .כמסעשלשרםתמוללבין
קומר.יצחקככדרשללכשלרנר-הצלחתרירדילר'של

ביןמוזרהבהקבלהלהבחיןאפשרמידהבאותה
מחוץאללפרץוהירשלשלהנואשיםכסירנותיו
(מעיןהרבסטשלכסירנולביןהמשפחהלגבולות
 .מסגרותיהלפרוץיותר)מאוחרשנהשלרשיםהירשל
שכרתשלהישראליתהחברההיאהרבסטשלהחברה

ששרדואלהלמדינה.מישובבמעברחברההשלושים.
ואלהנעלמוהשכיחמבני-העליהגדולשחלקלאחר

העולםמלחמתלאחרשבארבעליותעליהםשנוספו
דווקאזאתתקופהלייצגבחרעגנוןהראשונה.
למחקרעתותיוהמקדישמרוחק,פרופסורבאמצעות

היומיוםבחיימאשריותרבעברשקרעיםוחייוהעבר

המקדישהאוניברסיטאיהחוקרשלחייוההורה.של
בדרמה .הביזנטייםהמלכיםקברותלחקרעתותיו
נרי,(ררלטפרמד,הפרופסוריםמרביתשללחייהם
שלהתוססתהחייםמהווייתמאדשרכיםבבלם)

של(ירושליםוהארבעיםהשלושיםכשכרתירושלים
שקבוצותלהדגיש,צריךרהיינץ).תמרהזהרה,טגליכט,
 :היצירהברקעהםהישובשלומשרכיםשרכיםומוסדרת

כיוצארכלעדרתקרתא,כטוריקיבוצים,פורשים,הגנה,

עומדיםורקעחזיתלהורה,עברשביןהניגודיםבאלה.
מנסההראשיהגיבורהספרותית.התבניתבמרכז

ומןהמשפחהומןחברתושלהנורמותמןלהימלט
בביזנץ),קברות(בתיהמתבעברהכפייתיהעיסוק

הכליםמןהיציאה .ושירהחייםברשישלהורה
הדרךהיא .הגיבורשלמטרתוהיאהעברוממסגרות

היררכייתואתהקבוצהשלהנורמותאתלפרץוהאחת
ולחיותלעברלהתמסראפשרותישהאם .שלההקיום
ביןזרחברתיתבמציאותלגשראפשרהאם ?בהורה
אחריחיפושלביןמדי,דינאמיואולידינאמי,הורה

איש-הרוחשלהקיוםלסיבתההופךהמתהעברשורשי
אולי,הוא,זהשניגודאמר,לאפשר ?החדשהבארץ

מייצג,הוא .הררמאןשלהחברתית-רוחניתהתשתית
ארץ-שלהעיקרייםהקונפליקטיםמןאחדאתאולי,

 .החדשהישראל
זהבקונפליקטגםהגיבורמגיעהעלילההגירןלפי

מסגרתאתלפרוץמסרגלאיכרהואסתרם.למכרי
הסיומיםשני .הטפליםהרוחחייגבולותואתהמשפחה

הסתום.המבויאתמבטאיםזהלררמאןהאלטרנטיביים
הטריביאלי.אלהשיבהאתמציגכמרת-שהואהסירם

פשוט.סיפורהררמאןלסירםבמקצתהדרמהסירםזהר
הגורלמןולהימלטהקונפליקטמןלהיגאלהניסיון

משרם .נכשלהרוחני-בורגניארהבורגני-רוחני

מישלהמרדמתשוקתחזקההחברתיתשהמסורת
שני,סירםעצמה.מסורתארתהמייצגלמעשהשהלכה
היאושאתלסמןמבקש .עגנוןעל-ידיכנראהשנפסל

הקונפליקטמןלהימלטהתשוקהההורה.מןהמוחלט
בית-להורהמחוץשכולולעולםהאדםאתמובילה

עומדארנצח"שלב"זמןהקייםהתחוםזההמצורעים.
בקבלתהקונפליקטיםכלאתפותר .הזמןלמעגלמחוץ
נראהחברתית,ראותמנקודתעולם.כחרקהסבלהוויית

עלהגלותשלההיסטוריהמצבאתמעדיףשהמחברלי,
הארץ-החייםאתהמאפיינתההיסטוריהלתוךהכניסה

מסמלהרילשירההמשךהואעולםעראםישראליים.
שהחמיצהחברהשלחברתיתעלילהשלסירםזהסיפור

לעתהאישיתהתחיהלכשלרןקיצוניביטויכיסיה.את
אמנותיתלהחייאהבכסירןהכרוכהאישית(תחיהזקנה
חברתיתלתחיהכשלרןואוליההיסטוריה)קברותשל
 .עדנהלוחיתהזקנהשלעתעםשל

ז.

שברהררמאןאולי,הוא,לוכליןמרשלחנותוב
חברתיתמציאותשלהעיצובענייןלשיאומגיע
זהרספרותית.עלילה)חוסר(ארעלילהבאמצעות

 .כמערב-אירופהמזרח-אירופהיהודישלסיפורם
מבחינהסתרםומבריסינריחסרמחנק-במערב

עלעלילהללאסיפוראחרת.כחינהומכליהודית
ואינםהגרמניתהקיוםכניצתשנתקעוגיבורים,

(לדבלין,מזרח-אירופהיהודיממנה.לצאתמסרגלים

לצאתשמסרגלמירקושרבלחזור.לאןלהםאיןשטרן)
באמצעותהמעוצב .הסיכויחסרהקסמיםממעגל
עשוימוצא,חסרותגרמניותעלילותשלשרשרת

 .להינצל
הנסכאןגם .אליהלחזורעשוימארץ-ישראלשבאמי

שנעשה(כפיהשהותהפסקתידיעללאדםלושיעשה

אחרוןוסינריאפשריפתרוןהואהנח)ערבנוכלהלו
כולהלקהילהלאאךסגולה,ליחידיכלכדאישיופתרון

מאחור.להשאר ,כנראהשנידונה,

ח.

לקייםהמנסההחברה,שלהדרמהאתתארגנוןע
תשתיתוללאכלחעליהםשאבדערכיםעלעצמה

הדרמהואת ;להתקייםאלהלערכיםשתאפשרכלכלית,
כחברההכלכליקיומההמשךעלהנאבקתחכרהשל

הצדקהמעיןמשמשתהיהודיתשהמסגרתבורגנית,

מתפוררתחברהשלהדרמהאתהעלהכןכמרלקיומה.
לשקמה,קלושסינריואיןונהרסונפרצומסגרותיהשכל

מכלארתהלכטרשהיאמעצמהלהצילההאחתשהדרך

שלהאירציונלילאקטבניגודהעומדותרציונליות(אר
מסרגללחורבן)שנידוןלשטעטעלהשיבההנוסטלגיה,

ניצבשהואהקונפליקטיםעםלהתמודדהזההדור
הדורותהגיעוההגירןושררתהטבעדרךפיעלבפניהם.

דורוכל ;סתרםלמכריהיהודיתהחברהשלהאחרונים
אפשר, .שבררהשרקתבפניעומדואתראתרבכלודור
ההיסטורית-ראייתושלהאחרוןשהלקחלאמו,אולי,

הנס,מכוחהעומדתחברהשזרהואעגנוןשלחברתית
 .לסמוךמהעללנראיןכיסיםעלנסמוךלאושאם
הנדונותהיצירותשלבתימטיקרתלעייןכסיוןאינםדברי
משקפותאלהשיצירותלטעוןברצוןגםכאןואינם

תבניותשלכוללתשבדיקהסבוראני .שהיאכלמציאות
המעוצבההיסטוריהחומרשלהארגוןועקרוןהעלילה
משלופירושזהלמחברשישמראהאלהבעלילות
מןבאהוא .התייחסשאליהההיסטוריתלהרריה

אותםמאירכשהואאליהם,וחזרההיסטורייםהחומרים
משקפתאינהגםשאם .שלועצמאיתראותמנקודה

היאהריבלבד,המחברשלהשקפת-העולםאתאלא
אלהבחומריםולהתבונןלחזוראותנוגםמחייבת

עגנוןרש"ישפרינצקיוסףכרכר,מרטיןורעייתו,כרגמןהרגו :לשמאלמימין

העלהחשביההעלייהעלהארץ-ישראליבררמאן .רכל
בעזרתלחיותהמנסהחברתית,קבוצהשלהדרמהאת

ליחידאך ,חדשערכיםועולםחדשהארץחדשה,זהות
שלמדוריםשבעהאותםלעבורכוחאיןבתרנה

והואממנותובעתזוחדשהשחברהטרנספורמציה

בררמאן .זאתטרנספורמציהשלמימושהבכסירןנהרס
בחברההרוחאיששלהדרמהאתלתארניסהאחר

קשרבעזרתשלוההורהאתלהצדיקהמנסהדינמית
לושגורםהואהזמניםביןהניתוקהעבר.עםאובססיבי

אתלחיותולנסותהקיימותהמסגרותמןלהינתקלכסרת
הסיבתיתהעלילהמובילההללוהדרמותבכל .הרגע

עלילהכללבדרךמעלההמחבר .סתרםלמכריהרגילה
אי-מתחומיםהשאובהרציונלית,בלתיניסיתשכנגד

בהעברתהנסהמעמקים.פסיזכלוגיתהנס, :רציונליים
ללון,בטח(כאורחהאורח"בריחת"לאחרהמפתח,
שכנגדוהעלילהאירציונליתכולההעלילהזהבררמאן

שלשום)(כתמולהמיתוס ,) ! ! !הרציונליתדווקאהיא
אין .הדרמהנפתרתשבאמצעותםבאלהכיוצארכל

במכריהכרהאלאפיוס.טוב,סירםאלהביצירות
המתנגשים.הכוחותשביןבפערהסתום,

שהואבכךהסתוםהמבויעםלהתמודדה 9ניהמחבר'
בגרףמבטיחהוא .אחרממקוםיכביכולנוחרת,שואב

אתשיתארספרלכתובבסמריארבמפורשהסיפורים
 .שנסתיימהלעלילהבניגודהעומדהחיוביהמהלך
עלהסיפורפשוט,בסיפורנאכטכלרמהשלסיפורה
לתמולבסירםשוחבחלקתה'אדמתשעבדואחינו

סיפורעלנרמזאחריםובסיפוריםבררמאניםשלשום.גם
בארץ-המפתחשלסיפורוכךנכתב,שלאאלטרנטיבי

שלתחייתםרדסיפללון'נטהלאורחבהמשך .ישראל
ישראללארץשהגיעוחנה)(ערלויד"רשלהספרים

שהמחברנסשלעלילותהןאלהכלבאלה.כיוצאוכל
להופיעעשויותהן .אותןמממשאינואךעליהןמרמז
ומרכילאחרתמעלילהכביכולהשאובסיפורשלכסירם

ישראל).לאץרירדילר'שלעלייתו(כגרןאחרתלעלילה
הואהררמאניםשלהעלילותבכללמעירןשמסתבר,מה

שכנגדאירציונליותעלילותבעזרתשרק"טען",שעגנון

משיצרעלינו, ה~~שהמחברהראות,מנקודת
כמרקדהיפה,עולםשלמודלעולמוהשקפתבאמצעות

עולם-חוץ-ספררתי,שלפרוששלוכדרךהסתכלותשל
שמכירוןשבאליה,הקוץוכאןעקא,רא .אחרמודלככל

יכולתומכוחבכרלירתר,ומשכנעהיטבעשויזהשעולם
משכנעהואהרינפלא,:;נךה ?iליצורהמחברשל

עומדשהואלומאמיניםשאנחנוומכירון ;באמינותו
נותניםשאנחנוהאמוןמןהשלכהיששהואכמות

חרץ-ספרותי'עולם~:יירזה.זp~ךי;ןלאמוןבבדיון
עשוייםש;:זיינורת,.אחתמר~המכליותרין ?i $/שהוא

 .חרץ-ספרותייםארספרות~יםממקררותזהמעולםק;נל 7
לאמינות,הבידירניתהאמינותהופכתהקריאהבתהליך

הנמעןשלהסתכלותודרךעלהשלכותלהשיש
לקרואמתחיליםאנחנו .החוץ-ספרותיהכוללבמסומן

ידיעלעלינושנכפוכללי-המשחק,פיעלהמציאותאת
לעולמנו.ברחנובעלהופךעגנוןשלעולמו .הבדיון
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מהמעברותהחמישית,העליהין:לוהמלאכההתעשיהממפו~ליהרביעית,העליה

ועדמאז-המדינהראי~יתשנותשלהצעיריםהחקלאייםוהישוביםומחנות-העולים
היווהאלפיםההדדית;היב.,זרהריב.-יוןאתאלפיםהגי~יכזוהדרך,כללאורךימינו,

 ...לרבבות

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

לבעלבכךומאפשריותרגבוהמס-חברמשלםגבוהההכנסהבעלכשחבר *
חולים''.ב"קופתהבריאותשרותימלואאתלקבלנמוכההכנסה

צעיר.לקיבוץוהדרכהידעבאמצעים,עוזרותיקקיבוץ tכי *
הודותעבודתו,ראשיתעםבסיסית,מפנסיהנהנהבארץחדשכי'\!.עובד *

ותיק.עובדשללתשלומיו
מאפשרהארץבמרכזלצרכן""המשבירשלבחנותהקונהכשלקוח *

דומה.חנותשלמשרותיהלהכותובאילתנקרית-שמונהלתושב
במשבר.הנתוןבמושבלחברוערבמושבכשחבר *

אדם.-הואלעובדכשעובדיא 1רהדדיתעזרה

60 1f העובדיםלחברתשנה-
60 e העונדתהציונותלהגשמתהעולהנדרךשנה. 
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שלתפקדום
תיעדוייםחומרים
השנייההעלייהבהארת
 *ושלשוםבותמלו

בן-אליהובלהה

א.

'תמול-הרומאןשלהבדיוניהעלילתירצףב
היסטוריות,דמויותעגנוןשילבשלשום'
נוספים.רביםכרוניקאלייםומרכיביםארועים

התיעודמןלגמעןהידועחיצוני,מסומןלהםאשר
כנדנד,דמויותהשנייה.העלייהימישלהחוץ-ספרותי

עתכתביורפיך.ארתורגורדון. .א.דבן-הלל.מרדכי
עין-גניםשלכייסודןארועיםהצעיר',ר'הפרעלכ'האור'

החומריםשלחלקימבחראךהםואחוזת-בית,
ישאשריברומאןה'מוטמעים'המרוביםההיסטוריים

המתקיימתלכאורהחריגהשללרושםלתרוםכדיבהם
"תפקידפיהשעלהאריסטוטלית,ההנחייהמןבר

שקדר)(הדבריםהעובדותאתלאלספרהואהמשורר
"י ...לקררתשעשוייםהדבריםסרגאתאלא

כימרדות'תמול-שלשרם'שלההתקבלרחתולדות
שלהכררניקאלי-דרקומנטאריבפןרביםבדיונים
הבדיוניתהכרוניקהנתפסהובמחקרבביקורתהררמאן

נאמנהכאספקלריההישוב,לתולדותחשובהכתעודה
עיקרהשכיח.העליהימישלההיסטוריתהמציאותשל

הפררטרטיפיםלזיהויהופנההכותביםשלחיילם
המחברעשהבהםהתיעודייםהמקררותולאיתור
 .ביצירתושימוש
עגנוןשערשההשימושכיהוא,דברישביסודהטיעון

'תמול-הררמאןלאורךהפרושותההיסטוריותבעובדות
שללתחומהמעבררבהבמידהחורגשלשרם',

ההיסטורי,-עלאסתטית-בלטריסטיתרראריאציה
מהרריםההיסטורייםוהאירועיםהדמויותגראפיה.

ממקוררתלקוראהמוכרנושן','מראהמעיןברומאן
עליוהמופעלהשינוישמנגנוןשונים,חץו-ספרותיים

שלל'רגעלוגורםהבדיונית.בתבניתהטמעתובמסגרת
העובדותשלוהשילובהארגוןדרכיהולדת'.

'עיוות'מעיןיוצרותהסיפוריברצףההיסטוריות

הימיםדברישלמקובלותתדמיותשלו'הזרה'
בהצבתמרכזיתפקידממלאותהןובכךהמתוארים,
להתבונןהקוראאמררלהמבעדאשרהפריזמה,
גאולתנואנשי"אחינושלבפועלםמחודשתהתבוננות

 ".השכיחהעליהבני
אציעשהוצג,הטיעוןשלוהדגמההבהרהלצורך

מביןאחת.כרוניקאליתביחידהעיוןהבאיםבדברים
אחוזת-ביתשלייסודהסיפור .ברומאןהמצויותהרבות

תל-אביב.היא

ב.

ב'תמול-שלשום'ביתאחוזתשלייסודהתארוב
בעובדותומפורטתכוףשימושעגנוןעשה

הכמ,-הדיוקשלרושמומידתעלהיסטוריות.
תעידהרומאןשלזהמגזרהמאפייןאנציקלופדי

החוץ-ההיסטוריותהסקירותמןשבכמההעובדה

ממקורותכאחד'תמול-שלשום'מצויןספרותיות
העבריתהעירשלבניינהראשיתלתארוהמידע

ביןתואםשלרבהמידהקיימתואכן, 2הראשונה.
ביתאחוזתביסודשעניינהוהמחקרהתיעודספרות

בולטתהמאורע.שלהעגנוניהבלטריסטיהתאוולבין
ב'תמול-המובאהתאוופרטיביןההקבלהבמיוחד

ספרישלבז'אנרהנזכריםהפרטיםלביןשלשום'
ביוזמהפעילחלקשנטלוהדור.בנישלהזכרונות
 3בית.אחוזתשללייסודה

ליסודשהביאווהנסיבותהרקעאתעגנוןפורשבתאורו
והארגונייםהכספייםהקשייםאתהחדשה,השכונה

יישורשלהשוניםהשלביםאתהיוזמים,בפנישעמדו
ההיסטוריהדיוק .ועודהבתיםבנייןתהליךהקרקע,
הארועשלהפרטיםלפרטיביחסאףברומאןמתקיים

שלהמדויקבסכוםהמחברנוקבלמשלכךהמתואר.
הקרן-הקימתמןביתאחוזתאנשישקיבלוההלוואה
שלהמדויקמספרםאתמצייןפונק),אלףמאות(שלוש

ואת(עשרים)הכבישיםבסלילתשעסקוהפועלים
רוכשימשישיםאחדכלשנדרשהסכוםשלגובהו

(עשריםקדימהכדמילשלםהראשוניםהמגרשים
פונק).

ההיסטוריותהעובדותשלהקטלוגיבפרוטישלכאורה
מעיןשלפנינוללמדכדיהטכסטמשופעבהןהמדוברת

במתןעניינושעיקראנציקלופדיקטעאורפורטאז'ה,
 .בבדיוןהנטועההסטורירועהאאודותעלנאמןדיווח
ברצףהללוהחומריםשלהפרישהבדרךהעיוןאולם,

שלה'תיעודית'הפונקציהבצדכימעלההרומאן
מהבאמצעותלעצבהמגמהביטוילידיבובאההתאוו,
המציאותשלגרידאכשיקוףראשונהבקריאהשנראה

שלמשמעותםאתלבררשתכליתהספרותיתתבנית-
המתוארים.הימיםדברי

שלייסודהשסיפורהעובדהעלבעיקרנסמכתזוקביעה
פעמיםשלשלום'ב'תמולומתוארמוזכרביתאחוזת
דרךאתכמאפיינתהחזרהבתבניתהבחירה 4 .הרבה

.אתמסיטהיברומאןטוריההסרועהאשלההבאה
אלסיפור-המעשהשלהעובדותממישורהלבתשומת

ומפנהבר,המשמשותהמגוונותהתצפיתנקודותעבר

שיסברוהנמקותאוהנמקהאחרלחיפושהקוראאת
הארועשלפרישתובדרךהכרוכההעודפותאת

 .הדבריםבהמשךמוצעתזומעיןהנמקה .ברומאן

ג.

שלייסודהסיפורשלהעיצובדרכיאמצעותב
מולזועגנוןמעמידב'תמול-שלשום'ביתאחוזת

התייחסותשללכאורה,מנוגדותעמדות,שתיזו
האחת,העמדהפיעל .המסופררועלאנורמאטיבית

ברומאן,מדברתאחתכדוגמא,השכונהייסודמסתבר

בניגאולתנואנשי"אחינומרביתשנכשלולכישלון
החזוןשלוהמלאהשלםבמימושהשכיח"העליה
אתדרקאמדגישהזאת,לעומתהשכיחהעמדההציוני.

וההתרחבות,הבנייןהצמיחה,שלהקונוטציות .
מוצברככךתל-אביב,שלראשיתהבסיפורהכרוכות
לעליהראוישבהםהמפעליםבשרשרתכחוליההארוע
 .ולהשתבחלהתפארחשביה
שלמקומםלהערכתהשונותהמוצאנקודותשתי

הארץ''בנייןשלבתהליךביתאחוזתכייסודארועים
הבולטיםשאחדאמצעים,שלבשורהבתארומעוצבות
ביןהמתקיימתהאינטרטקסטואלית,הזיקהחראשבהם
שנילביןהשכונהייסודשלהעגנוניהתאוואופני

המודלהשכיח,העליהספרותשלהמודלים-הספרותיים
 5 .מזההאנטי-ז'אנריוהמודלמזה-הז'אנרי

המודלשלוהפואטיותהאידאולוגיותהמוסכמות
ביתאחוזתשלייסודהבתארומתממשותהז'אנרי
-הבדויהסופרשלדמותועומדתשבמרכזובתארו

השכונהשללבניינההקרקעבהכשרתשעסקגורישקין'
החדשה:

 mקרוני ...מתמלאיםובעקותועמקיםנלתשיםוגבעות"הרים
עומדים ...בשיראוןתמלוויםוחברינובמרצוהרצותקרוניות
גורישקין ...בבניינםושמחיםבעבתדוםוששיםלמחצהערומים
הואביוםדאומות.עויניושזופיםפניוומסיעו.קרונואתמושך

שהוא mהקרוניבמספרזברונות.כובתהואולבילהחולמסיע
זברונויתואיןהיוםלבילה.כובתשהואהדפיםמספריבוםמסיע

בהם,ידורודאםובניממניםביתםשיעמדועלתיד,אבלחשויבם,
בנהומיבתיהםנבנוכיצדמויקראוזברונותיוספראתיפתחו

הואאוילוומתמידים,קבצניםעלכובתיםויבלאיקמנדלים. mא
 .) 440(עמ'הארץ."בוניועלהארץעלכובת

חוטיםשזוריםזהקטעשלוהתמאטיהסגנוניבמארג
הסופריםשלכתיבתםדרךאתהמאפייניםרבים,

לסגנוןהדגמהלמעשהמהווההתאווהז'אנריים.
וילקנסקיכמאירלמיניהם,ה'גורישקינים'שלכתיבתם

השכיחהעליהאתתיעדואשרואחרים,לואידוריוסף
 .צלליהשלרושמםועמעוםאורותיההדגשתתוך

נעשההאנטי-ז'אנרי,האחר,המודלשלמימושו
האץר-ישראלי'אנר Tה'בעלשלהעמדתובאמצעות

שלמסויימיםבחלקיםכרכר,חייםיוסףואביזרייהו',
מתוארשלו,הראיהלזוויתמבעדאשרכממקד,התאוו
 :השכונהיסודמעשה
בוניםואםעושה!זומהלשמחההשמחים.עםלחוקאיו"ברבר
שלדרכם !משיחשלחמורוזבנבבברתפוסבלוםביתםשישים

הספרותלחקרהשניהבינאוניברסיטאיבכנסשנאמרודברים •
בתאריכיםירושלים,העברית,באוניברסיטהשהתקייםהעברית.
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יורתבתיםלוישלבדוז'אדחברייבתלמווהיתבם. mלבניהידום
דוגמאואתועושיםאויןלבנות,עתידהביתאחחתחברתמשלב
אנ.בפלשתיבוניםולאולארץבחוצהמנהזשהלאאישרלא.לגלאו

תביהםכליוסיפוומהיתנוומה , mושכונביתםמנהירושליםאף
חנפיםעלוםמלביבלטניםמשעפתוחץומשנוכחיהם,

 . 389)(עמ'צובעוים!"

יצוקשלהםהרטורי .המרקםאשראלו'בדברים
שלסימןמוצבטיפוסית,ברבריתמסהשלבתבניתה

הישוב-שלוירושליםביתאחוזתלרדד',ביןערךשוויון
של 'ייסודהאתמעמידהזרעובדהוהחלוקה.הישן

בארבמסגרתואשרלתהליך'מייצגכביטויביתאחוזת
ויצאולרמרת' nכ'בעלי-לאץרהשביחהעליהערלי

'אדםשליצירתובדברהחזרןמן .כ'אנשי-מעשה'
שלייסודואלאנותרלאאדמתו,אצלהקרובחדש',
החדשה-ישנה.באץרנוסףבורגנימאחז

רקבטכסטמופיעותאינןההיסטוריותהעובדותכלומר,
אתבזמןהמעגןרקע,לשמשארשארע''אתלספרכדי

בידכחומרבררמאןמשמשרתהן ;לקדרת'היה'שעשוי
שלורב-משמעיתמורכבתהארהשללבניינההיוצר
אחוזת-ביתשלהפוליפוניתההצגההמתואר.האררע
גיסא,מחד- ) 456(עמ'ציה'בארץעוז'נקרית

'ציונית'במהדורהמנדלים''מנחםשלפעילותםוכמחוז
גיסא.מאידך ) 449עמ'<ראה ' rרבינובכידידיה

 .פניםלשניכמתפרשההיסטורירועהאאתמעמידה
להארההנודעהמרכזילמעמדבניגודכילהטעים,ראוי

שלהכוללהעלילתיבמהלךהאנטי-ז'אנרית,האירונית,
אחוזת-ביתשלייסודהשלהתאוובדרךניכרהררמאן,
המדגישהזו-הראותנקודותשתיאתלהעמידהנסירן

הפרצותעלהמצביעהוזרוהיצירההבנייןאת
המודלשררה.שתוקפןראותכקודרתכשתיוהמכשולים,

השכונהייסודתארובמסגרתמועמדאינוהז'אנרי

שהואכדרךרן'פקחטרםשלונאיביתמיםשלבכמבטא
עלקומריצחקשלהאוטופיבדימוילמשלמועמד
מטא-בדיוניםארהמתחדש,ישראלי-הארץהישוב

אלא 6 'הרומאןלאורךהפרושיםשוניםפואטיים
ההסטוריהארועלהארתנפסלת)(שאיננהכאפשרות
בטכסטטוריםההסהחומריםשלהארגוןדרך .המתואר
הקוראשואףאליהלהכרעה,אפשרותכלמסכלת
של'נכונותה'אר'עדיפותה'בדברהקריאה,בתהליך

זועובדה .ברהמעוצבותהראיהזריותמשתיאחת

נ'תמול-אחוזת-ביתשלייסודהסיפוראתמציבה
לאנטי-ז'אנרביןעגנוןשמיזגלמיזוגכביטוישלשרם'

ז'אנר.

שלשראשיתםעםכיההכרה,מבצבצתתל-אביב,
-,, .שגתה-שאחריתםהרימצעראוליחיתהדברים

החומריםשלהעיצובדרך:אתהמלווההמשמעות
המבטכקודרתשתיאתזהבתארוממחישהההיסטוריים

מכפלהמואצלתהמשמעות .מושאבאותוהאפשריות
דבריאתמאירההררמאן'שלחלקיושארעלזהראייה

 .חדשבארד-ברהמתואריםהשכיחהעליהימי

ה.

הרומאןשלמיקומוביןזיקהשקיימתבעיני'ראהנ
לביןהספרות-העבריתשלההיסטוריברצף
תל-אביב,שלראשיתהתארושלהמורכבתההארה

ואירוניה.תמימותואנטי-ז'אנר,ז'אנרהמשלבת
הוא .אחדבהעלםנכתבלא'תמול-שלשרם'הררמאן

שונותבכמרתנדפסוממכרוחלקיםמגילות,מגילותניתן
הטכסט,חלקיאולם 9נ. oה-שכרתואשיתלמן

כלוליםאינםאחוזת-ביתשלסיפורהאתהמספרים
ונראההרומאןשלהמוקדמיםהנדפסיםבפרקים
בצורתההיצירהשלהפרסוםלמועדסמרךשנכתבו

וחמששכשלושים-·מכאן: 10 . 1945בשנתהמוגמרת
זמןלביןהדבריםכתיבתזמןביןחוצצותשנה

המתוארים.ההיסטורייםהאררעיםשלהתרחשותם
נבחנתלהשמבעדהמחבר)(שלהראייהזווית

הווההמתעדעד-התקופה,שלכזואינההמציאות
הפרספקטיבהמןהנגזרתזואלאוהולךהנרקם

הקורותאתהעבר,ימידבריאתהפורשתההיסטורית,

בעליההמתבוננתזר,מוצאמנקודתתמול-שלשרם.של
מוארהשניםמרחקשמקנההדעתרוחבמתוךהשכיח

היוצריםאתכשעתרששימשמקל-החובליםחדשבארד
החד-משמעיתהאופוזיציוניתהעמדה .האנטי-ז'אנרים

מסתברתהאנטי-ז'אנרייםהיוצריםמןחלקנקטובה
העמדהמןפחותלאכחלקית,אוכפשטנית,

היוצריםמןחלקנקטרבההחד-משמעיתהפרזיצירנית
שנת(שלהסינאופטיתהראיהבאמצעותהז'אנריים.

מודעותתוךהדבריםראשיתאתהבוחנת ,) 1945

הספרותייםהמודליםמןאחדכלמסתברלאחריתם,
זהלאהז'אנרי'המודלהמציאות.שלאחרפןכמבליט
כגלבועסרפדיםשלבדמותםברומאןהמיוצגהנלעג,

אחוזה-ביתשלייסודהבתארוזוכהואחרים,פזמוני
המחברבידיהמשמשכליבהיותוסד' nל'שעת-

עצמוהואנוקטבההאירוניתהעמדהשללאיררניזציה
 •הררמאן.·חלקיבמרבית

הערות:

 . 33עמ'תשל"ד,המאוח.דהקיבוץהוצאתפואטיקה,אריסטו, . 1
,עמ' 1969רמת-גן, , 60בתתל-אביבאריכא.:יוסףלמשלראה . 2

24 . 
 'עמתשי"ד,תל-אביב.שלראשיתהוייס,אריהעקיבא :ראה . 3

תשי"ח,תל-אביב,ועירי.ארציבניעםסמילנסקי.;דוד 155-76
 . 488-481עמ'

תל-אביבשלהבנויהשטחהתפתחותביגר,גדעון :השווהוכן
 , 1934-1909בראשיתה,תל-אביבבתוך: , 1934-1909בשנים
קרק.רות ; 45-42עמ' ,תשמ"דירושלים,נאור,מרדכי :עו:וך
 112- , 106-101 , 92 'עמתשמ"ה,ירושלים. , 1917-1799יפו

114 . 
כרךעגנון.יוסףשמואלשלסיפוריוכלתמול-שלשום, :ראה . 4

בנוסף . 441-438עמ'תשכ"ד,ירושלים,שוקן.הוצאתחמישי,
תל-של'תחילתהשכותרתופרקבראשהמובאהמרכזי,לתארו
הרחבהשלשונותבמידותהשכונהייסודמעשהנזכראביב'

 , 110עמ' :אלהבמקומותהרומאןשלהעלילהלחוטיוקישור
ההפניות(כל . 521 , 455-6 , 452 , 448-9 , 436-7 , 388-9

 .דו)מהדורהעל-פיהןבמאמרל'תמול-שלשום'
בספרותהשניכחוטהעוברל'אנטי-ד'אנר''דאבו'ביןהמתחעל . 5

הסיפורתשקד,גרשון :ראההעליה-השכיחשלובביקורת
 55- , 36-17 'עמ , 1983ירושליםב:כרך , 1980-1880העברית

154 . 

 .ועוד 369עמ'שלשום,תמול . 6
שלסיפוריוכלהמנעול,כפותעל :בתוךהחול,גבעת :ראה . 7

שס.'עמ'תשכ"ד,ירושליםשלישי,כרךעגנון,יוסףשמואל
 . 437 , 392בעמ'זהבענייןקומריצחקשלהרהוריווראה . 8

שבוניםוהשכונותהבתיםבאותםמדלדל"נדנדכיהקביעה
כאמצעיאומנםמשמשתימיסטון";פסשהואמפניבארץ-ישראל

אפשראולםקומר,יצחקשלהנאיביתחשיבתודרךלאפיון
 .המובלעהמחברשלמ'ספקותיו'שמץגםבהלראותוניתן

'תמול-שלשום'הגר,שרה:ראההרומאןשלהנוסחתולדותעל . 9
מחקרים-עגנוןש"י :בתוךואחדותו,המבנההתהוות-

,עמ' 1978ירושליםויידו.ורפאלשקדגרשון:עורכיםותעודות,
184-154 . 

תארושלהידכתבחלקיבדיקתעלגםנסמכתדוקביעה . 10
כתביבמחלקתעגנוןבארכיוןהמצוייםתל-אביבשלראשיתה

תודתי . ) 1 : 366(בתיקבירושליםהלאומיהספריםבביתהיד
דו.בבדיקהשהדריכניויידורפאללמר

ד.

בדרךהניכרל'אנטי-ז'אנר','ז'אנר'ביןמיזוגה
אחוזת-ביתשלייסודהסיפורשלהעיצוב '

מבדיקתשעולהמהרקעעלבולטב'תמרל-שלשרם'
ביןהמתקיימיםהבין-טכסטראלייםהקשריםשלאופיים
החול''גבעת-עגנוןשלמוקדםסיפורלביןהרומאן

היצירותשתישלהיפואיהמרחבאת .) 1920 (
חלמו-הטובבמקרהאשרגיבורים'מאכלסים'

לחלוםמבליאףכשלו-פחותהטובומקרהוכשלו,
פזמונישמאי,כחמדת,הללוהדמויותמןחלקקררם.

כללאתכלומר-'מטלטליר'אתנטלואףואחרים,
מןכביכולר'טייל'הבידירנית,אישיותושלהמרכיבים

המאוחרתזואלהחול')('גבעתהמוקדמתהיצירה
('תמול-שלשרם').

שמירמשהצייןשכברכפיהוא,'תמול-שלשום'אכן,
ביןהלכואשרהנחליםכלנאספואליוהגדול"הים

זהגדולליםכילהוסיףישלכךאולם ".החולגבעות
השונהבדרךמצרילכךביטוינוספים.'נחלים'גםנאספו
היצירות.בשתיאחוזת-ביתשלייסודהאיזכררשל

שלהתרחשותםלזמןסמרךשנכתבההחול',ב'גבעת
במסגרתוהולכת,הנבניתהשכונהמוזכרתהאררעים,

ה"סרפר"שלוהמלעיגהקאריקטרריסטיהאפיון
הורחבזאת,לעומתב'תמול-שלשרם'גררישקין.י

האפיוניםאחרות.פניםברונחשפוההסטוריהתאוו

אחוזת-ביתשלייסודהבתארוגררישקיןשלהמלעיגים
ה'זמנית'ההעמדההתאפשרהרבכןרמותנורוככו-

המפעלשלבעתידורהבטחרןהאמונהההתלהבות,של
שללזהמעמדשורהכמרכיבזובדמותהכרוכותהציוני,
אחוזת-ביתבנייןבתארוהמיוצג-המנוגדהקוטב

אמרתיוודגש, sברנר.-חד-העיןהקטגורשלבעמדתו
בבסיסהעומדותאלוהןהמחמירות,·הברבריות,המידה
והרבינרביצ'יםהעסקנרביצ'יםמואריםולאורןהררמאן

 .להםהיאההאירוניבארד-חשביההעליהימישל
שלראשיתהבתארולמשלכמרהדברים,בשוליאולם,

1וייי 22

בוברמרטיראלעגנוןש"ימכתבימתוך
(המשך)

תרע"ווהסליחותהרחמיםימיהיהדויהחלויםביתברלין
Z0.9.16 
והשלום,החייםנוברלאדוני
מעלתועםיחדבצוותאולהיותמרשללקרבתולבואחלומי

החוליםבביתשוכבאניכעתאחרת.רצהאלקיםכיחיש'גז
לקוםאקווההגוףובריאותנחליהייתרואםוחולה,אנוש
 .שבועותידאוגיבעוד

אלילשלוחהואיכולספריואתמדפיסהתחילכברכ•אם
עתבכללפקודתועומדוהנניהחוליםלביתההגההעלי

 .לאדוניאותםאשיבלהגההותיכףתמיד

האחתהצלעעל"הכותב
ומוצלחת"טובהבשנהומברכו
עוזמכבדו

טשאטשקיסי"ש

לאדונילרשוםאמרתיחלקהנייראתלהוציאשלאוכדי
 : 4נבג"מהבעש"טבשםנאהדבר

ביותר'שמחאחדתלמידהבעש"טלפניבאאחתפעם
צנונותשישההיום,לינזדמנהגדולהמציאהרבי! :ויאמר

גדולהשמחהזה,לאדםלואוי :הרבויאמר !אחתבפרוטה
שישהשמחתעלאותההוצאתוהנהלמעלהלןרשוםהיה

 .בפרוטהצנונות

 .הספריםביתלאנשיולכתובלטרוחכימוכרחחולה
מרובהובברכהגדולבכבוד

אהבו

טשאטשקיסיש"

 :נאהשיחהלפניואציגהחלקהנייראתלהוציאשלאוכדי
הגדולהמגידשלקדשולמחיצתנדחקיםהחסידיםכשהיו

העבודהומןהתורהמןאותומבטליםוהיוממזריץדוברי
בקרובלכסיהילאכןכלעליאתםנדחקיםאם :אומרהיה
לבוא.למי

 19.6.17ברלין
לנובר,לאדוני
אלאותםלשלוחהדקדוקואתספריואתמסרתיהיום
לשנייםקרופניקמרלקחהעוגןאתפנהימה. oאדוני

 sב"היודע".אודותיועלדבריכתובאפשרימי.ם,.שלושה
יסלח-מררשותבלישמסותיוכהוגןשלאעשיתיאם
נא.

י,דבכתבהביבליהצערי.אתלמרמלספראמנעלאובזה
פרוטותבעדנמכרהבליפציג,אחותילנוספרהעליהאשר
לינשארולאבליפציגבגללהנשארתישלסיום .אחרלאיש
 .קנאה-בעצמותרקבאלאמזה

ונפשבלבשלומודורשוהנני
מאדמכבדו

טשאטשקיסש"י

 17 . 10.16הי~דריהחוליםביתברלין
נ"ינוברהד"ראדוניכבודלמעלת

רוחות,סיפורילדפוסמכיןשכ•אלישברגהד"רלישח
קראתישניםוכמהכמהלפניוהנהגעשיכטען","גייסטער
המעשהסיפורבירושליםהשקפהאוהצביבגליונות

כמובןאחת.מאשה"דיבוק"שגרשהיאןאחדבירושלמי
הנוראהמעשהאוהסיפוראת"האפיקורסים"העתיקו

נחתימצאשכ•אדמה .ולקלסללעגהזההמקובלאתלשים
עלעומדהואכאילולקוראונמסרכתובהכלזה,במעשה

בןהרבהואהמקובלהמחברשםושומע.ורואההדיבוקגבי
הקונטרסנמצאטועהאיניואס Iמתימןכמדומניטורגןציון

הייתיבריאהייתיאילו .בברליןהעדהשלהספריםבביתגס
מוטלשאניעכשיוהסיפורבמשלוחט.פשוכ•אתמפתיע

הכבודהלמשפחתוברכה
האוניברסיטהאצלהכיכרעלהספסל,עלשישבנובשעה

נוברכילהןנודעאשרטובותבחורותכמהישבובלייפציג
כוסעלבלע"ז)נובר.(געפייערטנובראתוחגגולעיר,בא

אלבאוואח"כ .לראותויכלולאכינפשעגמתמתוןקפה
ולאונוינסעולפניכבודואתיראואוליהנתיבותבית

 .מילתאלהןאיסתייעא

הערות:

.4.3ב-זואורראהעגונותשלהגרמניהתרגום . 1 1910 Die we . 

"העומר".עורךציוןבןשמחההואגוטמןש"א . 2

בגרמנית.ברברשכתבספרההגשמה"עלשיחות-"דניאל . 3
אבי.הוסיף"חדרן"המלהאתהמקראי.לדניאלקשרכלאין

 .מרומיםבגנזינשמתו . 4

ברבר.שלמיסודוירחוז(היהודי)יוךעדי . 5

 27 1985ילוי-אוגוסט



עגנוןש"י

לקיבוץדירהביו
העובדתההתיישבותשלותפקידיהמעמדה
עגנוןשווישלביצירתו

שוורץיגאל

א.

ערכישלהדגלכנושאתהעובדת,התיישבותל
אנשיעגנון'שלדורובנילנושהורישוהיסוד'
מיוחדמעמדכידועישהשנייה,העלייה

זהבמאמר .הסופרשלהחברתית-קיומיתבתפישתו
באמצעותזהמיוחדמעמדשלטיבועללעמודאנסה
המבנית-תימטיתהפונקציהשלהשוואתיתבדיקה

בדיקה .בסיפוריוהעובדתלהתיישבותעגנוןשהועיד
באורלדעתילהאיריכולהכזוהשוואתית-פונקציונליות

לו,נדרשושוניםומבקריםשחוקריםהנושאאתחדש
 .ושיטתיתכוללתבצורהלאאך

יחסיתברחבותמתואריםומושב-העובדיםהקיבוץ

 :עגנוןשלהגדוליםהריאליסטיםהרומאניםבשלושת
לתיאורו"שירה".ללון",נטה"אורחשלשום","תמול

בסיפורהעובדתההתיישבותזוכהבהרבהמצומצם

ב-שפורסםלדירה","מדירהבשםקצרמטאראליסטי
 1המעשים"."ספרבספוריונכלל 1939

העובדתההתיישבותשלובתפקידהבמעמדההדיוןאת
יחסיתמפורטבעיוןלפתוחבחרתיעגנוןבספורי
עפ"ישמתבקשכפי-ולאלדירה""מדירהבסיפור

זולבחירההגדולים.ברומאנים-כמותיקנה-מידה
לעיוןזכהלאלדירה""מדירההסיפורא. :טעמיםשני

עגנוןשליצירתוכללבמסגרתכיחידהשיטתי-מפורט
 2החסר.אתבמקצתלפחותלמלאהזדמנותוזו-

מטאראליסטי.סיפורכאמורהואלדירה""מדירהב.
שאנסהכפילסיפור'מעניקזהז'אנרי-מבניאפיון

שטענתושלנו'כמובדיוןקדימהזכותלהלן'להבהיר
העובדת)(ההתיישבותמסוייםשלמרכיבהיאהעיקרית

טענה ;שוניםבספוריםקבועמבני-תימטימעמדיש

הפשטהליצורצריךאותהל"הוכיח"שעל-מנת
ההתיישבותמופיעהשבהםהסיפוריםכלשלתבניתית
מופיעההיאהללוהסיפוריםשבכלולהראותהעובדת

במודיפיקציותכמובן'אם-כימקום,באותותמיד

מסויימות.

ב.שלכדבריוכוללעגנוןשלהמיטאריאליסטיהסיפור
יסודותאבלהרגילה,המציאותמן"יסודותקורצוויל

דרגהחכביכול'שרירותיבקשרלזהזהקשוריםאלה
השוררתהקאוזאלית,מהחוקיותקרובותלעיתים

הסיבתיתמהחוקיותהחריגה 3 ,, .היומיומיתבמציאותנו

בנייתזהמסוגבסיפורהקוראעל"כופה"הרגילה
יחסיתבקלותלעמודהמאפשרתמופשטת,תבנית-על

ביחסמרכיבכלשלהמבני-תימטימעמדועל
אותישהניעההיאהיאזוכפייה ;האחריםלמרכיבים

על-המטאריאליסטיבסיפורלעיוןקדימהזכות.להעניק
שביחסרחבי-היריעה,הריאליסטייםברומניםהדיוןפני

מופשטתתבנית-עלליצירתניסיוןכלמתלווהאליהם
 4 .אליגוריסטיאונסשללוואיטעם

ובתפקודהבמעמדההדיוןאמוראלויסודהנחותעל-פי
בידינולתתלדירה"ב"מדירההעובדתההתיישבותשל
וחשיבותהמקומהלהבנתהתבניתיהמפתחאת

בסיפורלעיוןאיפואנפנה .עגנוןשלהגדולים.ברומנים
ביןשניצוקהמפתחאתלהכניסננסהמכןולאחרעצמו
 .הגדוליםהרומניםשלהמנעולכפות

ב.

במעבריםכשמועוסקלדירה""מדירהסיפורה
ליתראולדירהמדירההמעברים .לדירהמדירה-
מגוריםמחללהמעבראפשרויותאוהמעבריםדיוק

הספרותלחקרהשניהכינאוניכרסיטאיככנסשנאמרודברים *
כתאריכיםירושלים,העברית,כאוניברסיטהשהתקייםהעברית,
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העלילהשלהיסודיחידותהםאחר,מגוריםלחללאחד
לבחורהאפשרותואתהללו'היסודיחידותאת .בסיפור
המטאיר-אופיובגלללתפוס,הקוראמנותבביניהן'
שביניהןשונותקיוםכאפשרויותהסיפור'שלאליסטי
כמספר)גם(המשמשתבסיפורהמרכזדמותצריכה

השוניםהמגוריםחללישלהמטאפוריבערךלבחור.
אךשלנו,הדיוןיתמקדביניהםהמספרשלמסעוושל
 .המעשהספוראתבקצרהאסכםכןלפני

ככלהנמצאבחדרהמספרמתגוררהסיפורבתחילת
והמספרהחורףתקופתהיאהתקופהבירושלים.הנראה
גםממנהלהפטרמצליחואינוברורהלאבמחלהחולה
אתהמספרמקבלאחרוןכפתרוןמגיע.שהאביבלאחר
מתוךלתל-אביבויורדבוהמטפלהרופאשלעצתו
בתל-מזלו.אתישנההמקוםששינוימוצהרתתקווה
שהחמהורועשנמוךצר,חדרהמספרוזtוכראביב

מתווסףהללוהצרותלכל"כגיהנום".אותומלהטת
מחושיםמיני"שכללבעל-הביתלושהיהתינוק

עלמלוכלךלורבוץזהתינוק ".החלושבגופונתלקטו
עלאותוליטולהמספראתו"מאלץ"הביתאסקופת
 .בעיניואצבעותיואתנועץכשהואזרועותיו
לעבורמחליטוהואגדוליםהמספרשליסוריובקיצור

ככלהנמצאלביתאותולוקחתשלוידידהדירה.שוב
בעל-לומציעשםתל-אביב,שלמבודדבפרוורהנראה
שיצאה:;נתושללשעברשהיהונעיםשקטחדרהבית

סבורוהואהמספרבעיניחןמוצאהחדר .לקיבוץ

שנתפשמהאתלהגשיםיוכלזהמבודדשבגן-עדן
 !השינה :האדםשלקיומוכתכליתשעהבאותהבעיניו

לדירתהתינוקעםמהדירהלמעשההלכההמעברבין
ברורהלאבשליחותלנסועהמספרנצרךשלוהחלומות

כפריםכמהעוברהואבמסעולתל-אביב.מחוץ
מבניהםהיתרביןרבה,התפעלותומתפעלוקבוצות
מלוכלכותלאש"ידיהםהמתיישביםשלובנותיהם
עלתינוקליטוללאדם(ו)תענוגלקויותלאועיניהם

בעל-שלבתואתמספרפוגשאחתבקבוצהזרועותיו."
רובעליועברולאשאילוומצהירשלוהחדשהבית

ריבהשלהוריהאצלדירהלושכרלאואילושנותיו
סיוםעםקבוצה.באותהמשתיירשהיהאפשר

ומעבירלתל-אביבהמספרחוזרהפתאומיתהשליחות

לביתמגיעכשהואאך .חלומותיולביתחפציואת
רבוץלאתינוקשאותוורואהאסקופתועלמביטהחדש
הקודמת.לדירתולחזורמחליטוהואלבובונופלשם,
התבניתאתלשרטטאנסהכעתהמעשה'סיפורכאןעד

הפונקציהעלדגששימתתוךהסיפורשלהעלילתית
 .זובתבניתהקיבוץשממלא
מגוריםמחללהעוברבאדםכאמורמתמקדהסיפור
המעברבין-מסוייםבשלבאחר.מגוריםלחללאחד

צזורהנוצרתהחלומות,לדירתהתינוקעםמהדירה
העלילה.שלהעיקריבנתיבזמןפסק-עלילתית

האפשרויותבשללהמספרמהרהרזהזמןבפסק
החלומות,דירתהתינוק,עםהדירה :לבחירתוהעומדות
גם-תיאורטיתכאפשרותלפחות-המסעובעקבות
הקיבוץ.

בתודעתואפואנתפשותוהקיבוץבתל-אביבהדירות
מאבריםהמורכבתפי-:דיגמטיתכקבוצההמספרשל

אתמעודדתזולוגיתפוזיציהברי-המרה.סמנטיים

והקיבץובתל-אביבהדירותביןהשוואהליצורהקורא
(החדרבעברהמספרהתגוררשבהםהמגוריםחלללבין

מבדיקההאביב).ובתקופתהחורףבתקופתבירושלים
מעוגנותהדירותשכלמתבררהשוואתיתלשונית
צמדעלהבנוייםקונוטטיבייםשדותבשנילמעשה

וקיום-אחדמצדגיהנוםמולגן-עדן :ניגודים
בירושליםהדירה .שנימצדבבדידותקיוםמולבחברה

כגן-עדןובאביבמבודדכגיהנוםבחורףמאופיינת

חברתירםכגינהמתוארתהתינוקעםהדירה .מבודד

-חביבואחרוןמבודד.כגן-עדןהחלומותודירת
 .חברתיכגן-עדןמתוארהקיבוץ'

(גן-חיוביאחדבאלמנטמאופייניםהמגוריםחלליכל
מבודד). 1(גיהנוםשליליאחדובאלמנטחברותי)עדן~

(גיהנוםבחורףהירושלמיתהדירהזהמכלליוצאים
הבחירהבשלב .)חברתי(גן-עדןוהקיבוץמבודד)
הדירה :אפשרויותשלושהמספר,בפניכזכורעומדות

הסיפור.מסיוםוהקיבוץהגבעה,עלהדירההתינוק,עם
התינוק.עםבדירהדווקאבחדשהמספרלנוידוע

זיקותמבדיקתשמסתברכפי ?מדועכמובןהיאהשאלה
לאהעלילתי,לרצףביחסהשונותהדירותביןהגומלין

פשוט-החלומותבדירתלכחודיכולהמספרהיה
לדידהמבודד)(גן-עדןבתכונותיהזההזושדידהמפני

בוחרהמספרהיהאםהאביב.בתקופתהירושלמית
הדירהזאתלעומת !מסעובכלטעםהיהלאזובדידה

זהלגינהוםאךלגיהנום,אמנםמשולההתינוקעם
המגוריםחלליבשני(החסדהחברותיהמרכיבמתווסף

הנדקיסיממצבוהמספראתהמחלץמרכיב ;בירושלים)
 .~סעולכלמשמעותומעניקבשינה)האדם(תכלית
בקיבץוהמספרבוחרלאמדועהשאלהכמובןנשאלת
 ?אנושי)(גן-עדןהמגוריםחללישבכלהטובשהוא

 :זולסוגייהכפולההנמקהכזכורלנוממציאהמספר
הנמקהדידה.שכרשכברוהעובדההמבוגרגילו

נזכוראםאך-מונחבמקומהכבודהזוריאליסטית
נאהדורשאינושאומנםתמיםמספרהואשהמספר

(הבחירהמקייםנאהלבסוף,אךבשינה)האדם(תכלית
בדירהשהבחירהנזכורואםהתינוק)עםבדידה

גםהדורשתקיומיתבחירהלמעשההיאמסויימת
ביטחוןשלסבירהבמידהלומרנוכלאומנותית,הנמקה

שהקיבץומשוםבקיבוץלהתגודדבוחרלאשהמספר
(בדומהחורגתקיומיתאפשרותהואאנושיכגן-עדן

מטווחהמבודד)הגיהנום :התבניתיתלבת-זוגה
 .הסיפורשלקיומי-ממשיהפרדיגמטיהאפשרויות

אפשרותאפואמייצגאינושלפנינובסיפורהקיבוץ
מעיןלכאורה,עלילתיתאפשרותאלאממשיתעלילתית
שעל-מוחלטתכאמת-מידההמשמשתריקה,קטגוריה

הממשיות-יחסיות.האפשרויותביןלהכריעניתןפיה
לדידה"ב"מדירההקיבוץשלהעלילתי-קיומילמעמדו

צירהסיפור.שלהכרונוטופיבעיצובגםמקבילהיש
ביןהמספרשלמסעיוהואבסיפורהמרכזיהתנועה
הואזומבחינההקיבוץ .התל-אביביותהדירות

המושבמתחוםהחורגחפץמחוזאקסטדיטודיה,

המספרשלביקורוובמקבילהסיפור.שלהאנושי
יחידתמנומק.לאזמןפסקבמעיןכזכורמתאדעבקיבוץ

שייכתאיננההיאאךהמסופרלזמןאמנםשייכתזוזמן
המספר.שלהקיומילזמןכךלומרניתןאם

הקיבוץשלהעלילתי-מדחבי-טמפודליהמעמד :נסכם
אתאמנםמאדירהסיפורבמעדךדופןיוצאכמרכיב

 ;האחרותהקיוםאפשרויותרקעעלהקבוץשלדמותו
מאידהמהדופןיציאהאותהדווקאעם-זאתיחדאך

-ממשיתקיומיתכאפשרות-הקיבוץאתכמדומני
 .אירוניהשלמשמץביותר

ג.

להתיישבותנשמדיוצא-דופןמרכיבשלמעמדה
אם--עגנוןשלהגדוליםברומניםגםהעובדת-

אסתפקזובמסגרתמסויימות.במודיפיקציותכאמורכי

בתיאורואצמצםהתופעהשלסכמטיבתיאור
מעניינותשאלולמרותשלההמקומיותהוואריאציות

שלבמעמדההעיוןעצמה.אתמהתופעהפחותלא
-בסוףדווקאאתחילברומאניםהעובדתההתיישבות

 ."שידה"הזקוניםברומאן
התחנכותורמאןסוגומבחינתהוא"שירה"הדומאן

ורמאןמוטבאוהתפכחותורמאןאומאוחרת

הבנויזהברומאןלכאורה.התחנכות-התפכחות
שקד,ג.שלכדבריועגנון,התמקדחלקיםמארבעה
ימותכלשלאדםהרבסט,מאנפרדד"רשלבעיצובו
מסמנתשאותוהבורגניהדקורםביןהנקרעהשנה,

אתלפרוץהתשוקהלבין(הנרייט)אשתובעיקר
מסמנתשאותההמוזיתלהוויהולהתחברהזההדקורום
 sשירה.האחותבעיקר
המוזיתוההוויהמזההבורגניתההוויהביןהמתח

שלהנפשיתשלמותועלהמאייםמזה,רומאנטית
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שלהראשוןהחלקבסוףמסוייםשינויעוברהרבסט,

בקיבוץמבקריםוהנרייטהרבסטכאשרהרומאן

שלמהותועלזוהרה.הבכורהבתםגרהשבואחינועם
המשתמעועלבקיבוץהביקורבעקבותשחלהשינוי
על-פיעומד,ברומאן,הקיבוץשללמעמדוביחסמכך
בקבוצה""הביקור .מעין-ברוךאיששמרש,אמנוןדרכו

הרומאןבמבנההמפנהנקודת"הוא-שמרשטוען-

הואמסייםשכןהרומאןבמבנה .ושירההרבסטובחיי

שלמרכזושהואומכאןספריםארבעמתוךשניספר

תפיסתועל-פיהקיבוץ,משמשהרבסט,בחייהרומאן."

אתהממירמזכך(טרנספורמטור)שנאיכמיןשמרש,של
בריאהבחיוניותלשירההרבסטשלהעקרהתאוותו
בעקיפיןגורםהואובכך-לאישתוביחסוומפרה

האחרוניםהחלקיםמשנישירהשל(הפיסי)לסילוקה
 6הרומאן.של

הואוהאחרוןהרביעיובספרליפושבהואהשלישי
לירושלים.חוזר

שציינוכפימסמן'הרומאןשלהכרונוטיפיהמבנה
בהתחשב .שלוהתימטיהמערךאתשונים,חוקרים

עין-שלמיקומוביןהזיקהאתלבדוקאנסהזובהנחה
 .התימטילמעמדוהרומאןשלהכרונוטיפיבמבנהגנים
העלייה-בניגאולתנואנשיאחינוכשארקומר,יצחק

הרומאןשלהמפורסמתבפתיחהככתובהניחהשנייה,

לארץ-ישראלועלהעירוואתמולדתוואתארצואת
הטבעיהמסלולממנה.ולהיבנותמחורבנהאותהלבנות
היההעלייה-השנייהבניגאולתנואנשיאחינושארשל

העובדתההתיישבותואחר-כךארעיכתחנתיפו :כידוע

הוא :ימיןברגלהמסלולאתמתחיליצחק .קבעכתחנת
מגיעאךהמידה,עליתראמנםשםמשתההליפו,מגיע
בעין-גניםכאן .למושב-עובדיםהראשוןהחלקבסוף

t •י

(תרתי-משמע)המרכזימקומועלכשעמדשמרשצדק
לדעתיטעההואלעומת-זאת .ברומאןהקיבוץשל

מפנהנקודתשלמעמדבאחינועםלביקורכשייחס
שהשינוימהמשוםחששלאמפניברומאן,ממשית

בקיבוץהביקורבעקבותהרבסטשלבנפשוהמתחולל
 .בלבדלמראית-עיןשינויהוא

מוקדמותדעותללאהרומאןאתשקראמישכללינראה
לאחרמתאחהאינוהרבסטשלבנפשושהקרעיסכים

ומעמיק.מרחיבזהקרעהוא,נהפוך .באחינועםהביקור

שלהאחרוניםהחלקיםמשנישירהשלהפיסיהיעדרה
הרבסט.שלבתודעתונוכחותהאתמעציםרקהרומאן
אתמקבלישכח"במהרהלאכבשרך"בשרהצרוף
מושאכאשרדווקאהדמוני-שתלטניכוחומלוא

ערטילאית.לישותהופכת-שירה-התשוקה
שלשמעמדולי'נדמהאבלבטוחאינני-זאתעוד
המחזירמזכך'(טרנספורמטור)כשנאיאחינועםכפר

שמעולללמה(בדומהדווקאהבורגנילתלםהרבסטאת
מאירזהמעמד ;פשוט')ב'סיפורלהירשללנגזםהד"ר
 . .אירוניהשלמשמץביותרהקיבוץאת

אחינועםכפרשלהכרונוטיפימעמדוולבסוף,
לדירה".ב"מדירההקיבוץשללמעמדודומהב"שירה"
במרחבהגדולברובםמתרחשיםב"שירה"האירועים
מסלולוהואברומאןהעיקריהתנועהצירהירושלמי.

מביתובחזייה)או(במציאותהרבסטשלהכפייתי
לביקורישזומבחינהחלילה.וחוזרשירהשללביתה
שעורכיםלטיולמקבילמבני-תימטיתפקידבקיבוץ
הםהטיוליםשני .המלחליםותמרההנרייטהרבסט,
המיזוגשללרגעמימושמאשריותרלאדברשלבסופו

ההוויהביןעגנוןשללדעתוהבלתי-אפשרי
המרזית-ררמנטית.להרריההמשפחתית-בורגנית

 .ו
בפרקגםקצרלתיאורזוכההעובדתהתיישבותה
מעמדהללון".דנטה"אורחהרומאןשלהמסיים '

זההזהברומאןהעובדתההתיישבותשלהמבני-תימטי
אי-שלשום"."תמולשלהמסייםבפרקלמעמדהכמעט
מפורטעיוןעלאוותרהמצעבקוצרובהתחשבלכך
ובסיוןסיכום-בינייםלטובתללון"נטהב"אורחיותר
במסגרתכאןעדבהשדנתיהתופעהאתלמקםחלקי

 .עגנוןשלביצירתויותררחבהמבנית-תימטית
בכלהעובדתההתיישבותמוצגתלהראות,שניסיתיכפי

 :דופןיוצאתקיוםכאפשרותעגנוןשליצירותיו
הקיומיותהאפשרויותמקשתהחורגתאפשרות

אםכללמשנהזהאיןזומבחינהיצירתו.אתהמאפיינות

בעמודיואוהסיפורשלבמרכזומתוארהקיבוץ
הקומפוזיציוניותהאופציותשתיביןההבדלהאחרונים.

העובדה :ביניהןהמשותףמאשרפחותחשובהללו
למסגרתמחוץתמידנמצאיםהמושבאושהקיבוץ

המסופר.העולםשלהעלילתית-ממשית
אותהמוציאההעובדתההתיישבותשלהחריגמעמדה
אפשרויות-שלההטבעיתהפרדיגמהמקבוצת
עלעגנוןגוזרבכךממשיות.(דירות)מגורים

האנושי-המושבמתחוםגירושהעובדתההתיישבות
בקבוצת-כבודשלמקוםלהמעניקבזמןבואךממשי

בלומהכגוןדמויותשייכותזולקבוצהאחרת.משמעות
הנמצאותנשים-נערות ;ושירהפשוט"ב"סיפורנאכט

שהןמכיווןשלהן'הטבעיתהפרדיגמהלקבוצתמחוץ
(הירשל'הגיבוריםשלידםלהישגמחוץנמצאות
שירהבלומה,שלהחוץ-פרדיגמטימעמדםהרבסט).

הקומפוזי-ברמהמתבטאלמשל),(טגליכטודומיהן
החוץ-פרדיגמטימעמדהשמתבטאכפיבדיוקציונית

הסיפוריםשלבאפילוגיםהעובדת.ההתיישבותשל
העגנוניהמספרדואגאלודמויותמופיעותשבהן

העלילתית-למסגרתמחוץנמצאותשהןלהדגיש
ממשית.

כתב-ידעגנוןשלבעזברנואחדיוםיתגלהאולייודעמי
ושירה,הרבסטוכלרמה,הירשלאתהסופרמתארשבר

אנשיואחיותינואחינוושארותמרהטיגליכט
אחינועםשלבשביליהזרועשלובימטייליםסגולותינו,

 .גניםעין-שלהירקערוגותביןאו
ישלחשבויוםבאותולוודאיקרוביתגלהזהכתב-יד
שלבאפילוג(והפעםהעגנוניהמספרכדבריאלינו,

פיעליום,אותועדהמשיח.המלךכלה")"הכנסת
בדירותינולשבתנאלץעגנון'שלהספרותיחזונו

לוודאיקרובשיעשושלנובמינותולהסתפקהצנועות,
אירוניהשלבקורטובמהולהבערגהולקרואלהנרייטות

המבהיקיםהאדומיםוהגגותהשירותהבלומות,על
 • .בעמקמרחוק

ד.

ל"שירה"בדומהמחולקשלשום""תמולורמאןה
על-פיביניהםלהבדילשניתן Iספריםלארבעה '

מתרחשיםהראשוןבספרהאירועיםמרחבי.עיקרון

בסוףיחסיתארוךזמןפרקלהוציא-ביפוברובם
במושבהרומאן,גיבורקומר,יצחקמבקרשבוהספר

בספר .בירושליםיצחקעושההשניבספרעין-גנים.

בירושליםעגנוןשלביתר

ביןלהכריעעליו !דרכיםפרשתעליצחקעומד
מסלולואתבכך(ולממשבמושבלהשארהאפשרות

פיעלשפירושה,לירושלים,נסיעהרביןכחלוץ)הטבעי
חוקאימוץ-הרומאןשלהכרונוטיפי-תימטיהקוד

כידועבוחריצחק .לירושליםיפוביןהטלטול
שומראועבריפועללהיותבמקום .השנייהבאפשרות

הכרוךעל-כללירושלים,יפוביןמיטלטלהואעברי
 .עבורוזהומטאפררימוחשיבטלטול
שלשום"ב"תמולאיפואמשמשבעין-גניםהביקור
מפנהכנקודתב"שירה"),באחינועםלביקור(בדומה
ב"מדירההקיבוץכמוזהברומאןהמושבעין.י•למראית
וחשובה,יקרהקיוםכאפשרותאומנםמתוארלדירה"

המרכזי.הגיבורשללהישג-נפשומחוץאפשרותזואך

ה.

שנעשהבכוחחלוץכאמור,הוא,קומרצחקי
במיליםללון".נטהל"אורחהמספרשלכהגדרתו

סגולתנואנשי"אחינו,אתלייצגהיהשאמורמיאחרות
לפחותאותם,מייצגאינו ,,העלייה-השנייה,בני

לכאורה.
אתשהפרלכךמודעשלשום""תמולשלהמספר

שלהראשוןבעמודמדבריושהשתמעהההבטחה
מןמקצתלנולהשיבמנסהשהואיאמרלזכותו .הרומאן
בהבטחהובעיקרהרומאןשלהאחרוןבעמודהגזילה
"נשלמו :המפורסםבאפילוגהמפורטתלבואלעתיד
חברינויזLארשלמעשיהם-יצחקשלמעשיו

השדה.'"'חלקתבספריבואווחברותינו

שלהאחרוןבעמודההתיישבותשלהחטוףהאיזכרר
תחבולההואשלוובאפילוגשלשרם""תמול

מעמדהעובדתלהתיישבותעגנוןמקנהשבאמצעותה
תימטיתמבחינהשררת-ערךאךמבניתמבחינההפוך

"מדירה :הסיפוריםשל(הטיפוגרפי)במרכזםלמעמדם
מוצגתשםעצמו.שלשום"ו"תמול"שירה"לדירה",

אךהמעשהסיפורישלבמרכזםהעובדתההתיישבות
מוצגתכאןכךהעלילתית-קיומית,למסגרתמחוץ

אמורהשחיתהקיוםכאפשרותהעובדתההתיישבות

למעשה,נמצאתהיאאךהסיפורי,הענייןבמרכזלהיות
הרומאן.שלהפאברלטורייםלגבולותיומחוץ

 :הערות
נוסףקצרמיטאריאליסטיבסיפורנזכרתהעוכרתההתיישבות ' 1

ימטי nהמבני-מעמדה .ואלו""אלובקונץהעץ""תחתכשם
למעמדהמארדדרמהזהכסיפורהעובדתההתיישבותשל

 .לדירה"כ"מדירה
כיחידהלאאךשיטתיתכצורהבסיפורדן(תשי"ג)אכן .י . 2

לסיפורמתייחס ) 1968 (בנד .א .עגנוןשליצירתוכללבמסגרת
ברזל .ה .המעשיםכספרהכוללדירנובמסגרתחתימהברמת

"הרופאקפקאשללספררובהשוואהבספררדן(תש"ל)
הכפרי".

 .) 76(תשל"ר,קררצררילב. . 3

כמודוסעגנוןשלהמטאריאליסטיהסיפורשלמעמדולעניך . 4
התבניתי-פסיכרלגי-המפתחאתלמצואלנרהמאפשרספררתי
 ) 61(תשל"ט,סדןדבלשהערותיהםאתראהיצירתולכלאדיאי

 .המעשים""ספרלסיפוריכיחסשם)(שם,רקררצרריל
 .) 276 , 1976 (שקד .גוראה, . 5

 .) 34 , 30 , 1971 (שמרש .א . 6
משהרת(החוזרהמספר-גיבורשלביקוריולשניהכוונה ' 7

 .ל n-ר nרמבקיבץובגולה).ממושכת

 :מקוםמראי
וסיפורשיריםשלרשהעללדירה","מדירה .יוסףאכן, . 1

ילדיםלעליתהמחלקההרצאתעיונים,החדשה,מספרותנו
כ"א-כ"ז.תשי"ג,ירושלים,ונוער,

'מדירהבספוריםמשררהעירן :לקפקאעגנוןבין .הללברזל, . 2
 , 40-33 ,)ל"שת( 1ופרשנותבקורתהכפרי,'ר'הררפאלדירה'

הקיבץועגנון,ש"יעלהמעשים:'ספרלעניין .דובסדן, . 3
 .תשל"טהמאוחד,

ש"יסיפוריעלמסרתהמעשים:ל'ספרהקדמה .בררךקררצרריל, . 4
תשל"ר.שרקן,עגנון,

עגנון'של'שירה'להבנתכמפתחהקבוצה .אמנוןשמרש, . 5
 . . 15 , 4 , 1971ואמנות,ספררתעלמעריב,

 . 1976פועלים,ספרית ,עגנוןשלהסיפוראמנות .גרשון ,שקד . 6
7 . , Band, Arnold, J. Nostalgia and Nightmare 

1968 , unirersity of California . 
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עגנוןשייי

עולםוובועזבושירהוהצרעתמוטיב
שוקןגרשום

מוריאבילזכר
שוקןזלמןשלמה

להולדתושנהמאהלמלאות

בןהואירוןאמונהשלשבעריכתה'שירח',ורמאןה
מורכבהררמאן .פראגמנטאלא1יזינרעמודים, 530 11111111
הספריםשלרשתשמהם ,סיפוריםמארבעה ,

לאאםגםיותר,ארפחותגמוריםארגמורים,הםהראשונים
הואהרביעיהספרהסופר.בידיסופיתעריכהנערכו

הספריםששלושתבשעהבה ,בלבדעמודים 50בןמבטפראג
 .אחדכלעמודים 160בממוצעמחזיקיםהראשונים

פרי-הואשהספרמפני ,פראגמנטנשארש'שירה'נאמר

אותר.לסייםנוחרלועמדלאכךומשרם .עגנוןשלזקונים
אךמותר,אחריפורסםאמנםהספרנכרנה.אינהזאתדעה

כללפי .שנהשישיםלושמלאוקודםעיקרואתכתבעגנון
תמול'אתשסייםלאחרמידלכתיבתוניגשהסימנים
עגנוןפיוסם-1948מהחל . 1945בסוףלאורשיצאשלשרם',
'הארץ',לוחשלהשנתייםבכרכים'שירה'שלגדוליםחלקים
היוהררמאןשלהראשוניםהספריםששלושתלשערומותר
 .עגנוןשלהשישיםהולדתונירםגמוריםיותרארפחות
שלעולםחושבאניאךשרנות,השערותלהעלותאפשראמנם

מכל- .הררמאןכתיבתאתעגנוןהשליםלאלמהנדע,לא
צמודלהיותאשתדל .זרבשאלהכאןאעסוקלאמקרם

והפחותהגמוריםחלקיועלאלינו,שהגיעכפי ,לטקסט
בספרנכללושלאמעטים,הלאהפארגמנטיםכוללגמורים,

לאעדייןוברובםפורסמושבחלקם ,ירוןאמונהשלבעריכתה
פורסמו.

היבטיםלפיאליולהתייחסואפשרמורכבספרהוא'שירה'
המתארכסיפוראותרלראותאפשרלמשל, .שרכים

חבלי-אתליהידועאחרספרמכליותרגדולהבאינטנסיביות
 33-19מהחללארץ-ישראלשהגיעוהערליםשלהקליטה

ארכיבך-מקצועותבעליהערליםשלובמיוחדמגרמניה,
שירה.האחרתשלכסיפורההספראתלראותאפשרסיטאיים.

האישיותהיאשירהוהאחרתשמה,עלהספראתקראעגנון
 .אף-על-פי-כן .הספרכפשרתכלביןביותרוהבולטתהחזקה
הרבסט.מנפרדשלסיפורובראש-ובראשונההוא ''שירה
הרבסטמנפרד .הנפשותשארבכלמאשריותרברעוסקעגנון
היחידהאדםוהוא ,הספרעמודיבכלכמעטאישיתנוכח

 .הסיפורהתקדמותבמהלךחשובההתפתחותברשחלה
אינןרננותיוהנריאטה,הרבסט,שלאשתושירה,האחרת
הסיפור,בסוףמהןנפרדיםואנוהספר,במהלךמשתכרת
אותןשהכרנוכפימצבבאותובערך ,אישיותןמבחינת

בסיפורהיחידההנפשהואהרבסטמנפרדבראשית.

שעלינווהשאלה .יסודישינויחלובמצבהשבאישיותה
 ?הרבסטלמנפרדקררהמה :היאלשאול

הישוב,מןאדםשלבעינייםהענייניםעלמסתכליםאנואם
שלאישיותוהתפוררותשלהסיפורהואש'שירה'ספקאין

הזההגדולהספרבקריאתמתקדמיםכשאנו .הרבסטמנפרד
שלפיוהולכת,גרברתבמידהחשיםאנו .עמודיומאותעל

שלסופרשיהאאי-אפשרהישובמןאדםשלהמושגים
 .קאטאסטררפאליסירםכאןמתבקש .טובהרבסטמנפרד

כהיסטוריוןהרבסטמנפרדאתפוגשיםאנוהספרבתחילת
אך .חשובהיסטוריבמחקרנוחרכלאתהמשקיערציני,

נתקעהרבסטשמנפרד.לומדים,אנוהסיפורבהמשך
לעולם.אותריסייםלאהוא .מתקדם,איכרספרר ,בעבודתו
בסוףבהםלעסוקמוסיףהואשלכאורהשלו,והנושאוהספר
הסיפורבתחילתאותר.לענייןחדלובתחילתו,כמרהסיפור
בהתקדמותדבר.לכלמשפחתוכראשהרבסטמנפרדמופיע

 .במשפחתומיותרתדמותהואשבעצםחשים,אנוהעלילה
 .לוזקוקיםאינםבעצםאך .בחיבהאליומתייחסיםהכול
בלייפה-יפהבנותיוושלאשתושלחייהןאתלתאראפשר
מתנתקעצמוהרבסטמנפרד .המשפחהאבישלקיומו

ויותריותרנסרגיםחייו .משפחתומבניהסיפורבמהלך
יחסיר .שלואישיותובתרךוהולכתגרברתבמידהומתנהלים

קירבהערדאיןלמעשהאךתקינים,לכאורההםאשתועם
המשפחתיתהמסגרתואתאשתואתחשהרבסט .ביניהם

שלניסיונותיוהזדמנות.בכלבורחהואשמהםכמיטרדים
פעםמדילשבחהספר,שלהשנייהבמחציתובעיקר ,הרבסט

מאולצים,ניסיונותהםמעלותיה,עלהנאמנהאשתואת
אינםגםכךומשרםפנימי,בשכנועולאבמוסר-כלירתמקורם
 .להנריאטהרוחקורתגורמים

 ,הנריאטה:כדלקמןכידועהוא ,.י.אשלבעריכתההספר,סוף
ברית-אחרי .בן-זקוניםיולדת , 45כבתהיאהמתוארשלפי
כאילוחוזריםהמשפחהרחייהביתה,חוזרתהיאהמילה
בליספררעללעבודהכביכול,חוזר,הרבסט .הקבועלסדרם
ירושליםברחובותלשרטטמוסיףהוא .במאומהאותרלקדם

 '.לשכוחיכולהואאיןבשרה'שאת ,שירהבאחרתוהרגה
הרגהכשהואהספראורךלכללעצמוהרבסטמשנןדועיכ

בררךשהראהכפי-קל)(בשינוישלקרחהשררהבשירה,
לאכבשרךבשר :שלרםש.שלמסרניטה-קרררצרריל

 .יישכחבמהרה
אלעגנוןפרכה ,.י.אשלבעריכתה ,הספרשלהאחרוןבמשפט
האחרתואצלהרבסטמנפרדאצלחוזראני' :ואומרהקורא
לך,אראהלאשירהאת ,לךאראההרבסטמנפרדאתשירה.

לאשעגנוןברור '.היאהיכןיודעיםואיןנודעולאשעקבותיה
 .זהבמשפטהספראתלסייםהתכוון

כתב,שעגנוןפרקלספר,סירםאלינוהגיעהלמעשהךא
אתלכתובשהתחילוקודםמרתולפנירבותשניםכנראה,
הזההפרקאת .פראגמנטשנשארהררמאןשלהרביעיהספר
אתרקלאלנרמראההוארבו ,'אחרון'פרקעצמועגנוןהכתיר
 ,מתבררזהבפרקשירה.האחרתאתגםאלאהרבסט,מנפרד

הסיפורשלהשניהספרמראשיתשהחל .בכךזאתערשה
אתובהסתר,בגלוי.שרנות,בצוררתרבותפעמיםעגנוןמעלה
לשדההסיפורמשולהשניהספרתחילתלמןהצרעת.מרטיב
מקצת .הזההמבהילהמרטיבזרעיורוחבואורכולכלהזרוע
 ,הקרקעלפנימעלמבצבציםמקצתםבאדמה,טמוניםזרעים

מג~דל'לשיחהזרעיםאחדמתפתחבסיפוראחרובמקרם
מנפרדשלהמבוהלותעיניונתקלותשלושבענבי-הזעם

בעלילתביותרהחשובהמיפנהחלשברבפרקהרבסט
 .ט"ר)פרקשלישי,(ספר .הררמאן
 .בסיפורהצרעתנושאמהופעותאחדותעלעכשיונעמוד
כידועהואשנושארהגדול'מחקרועלעובדהרבסטמנפרד
במאותקוראהואהמחקרלצורך '.בביזאנטירןהעניים'קבורת
שייךשאיכרבענייןנתקלהואמהםובאחד ,יד-וכתביספרים
מקדישהרבסטמדעי.חידושמשרםברישאך ,מחקרולנושא
בחוץ-לארץאותרומפרסםנפרדמדעיחיבורזהלעניין

-'( 

' 1, 
 ,הצרעתמחלתבהשנתגלתהמשרםמדירתהנעלמהששירה

מתקשרזהפרק .בירושליםבבית-המצורעיםנמצאתוהיא
מתוךעגנוןמתארשברהשלישי,הספרשלסר.פראלבמישרין

בסגנון 'שנערךברית-המילה,טקסאתניכריםרגשי-סלידה
לבן-הזקונים ,הירושלמיתהאוניברסיטאיתהזעיר-בורגנות

רחציבשנייםמספר 'אחרוןפרק' .רהנריאטהמנפרדשל
אתהרבסטעוזבברית-המילהגמרלאחרשמידעמודים,
בבית-שירההאחרתאלוהולךמשפחתוואתאשתו

סוףעדשםאתהולשהותאליהלהצטרףכדי ,המצורעים
ימיר.

אתברלסייםעגנוןהשתמשלאלנרלא-ידועיםמטעמים
בפרקאך .הרביעיהספראתלכתובהחלזאתרתחת ,הררמאן

איחודםעלמסופרובראחרון''פרקלוקראעצמושעגנון .זה
הואבבית-המצורעים,שירהוהאחרתהרבסטמנפרדשל

דבריבהמשךראה ttואני ,הספרשלהנכוןהסירםבעיני
הוא .זהלסירםהספראורךלכלקוראיואתמכיןשעגנון

ניזאנטירן.קדמוניותלחקרהמדעיבשנתון
 : 174בעמודאותרמתארשעגנוןכפיהזה,הענייןמהר

אתלגרשיבלוהעבלאיןהביזאנטיניים)הנוצרים(שליהם mבחוק
והיואמרההותרהשהרי ,עבלהתאלגרשילובהאשההויאןאשתו
אדחלבשרהיוצרברםשחיאמחרמוחקקיהםדורשו ,אחדלבשר

לעבללושמיתריםדרכיםיש ,אמרואבל ,להפרידרשאיאתהאי
 mלישאבעד ,עבלהאתשתגרשלאשהלאאלב ,אשתואתלגרש
פוטרתשהאשהדבריםארבעהוחידשביזאנטיוןקיסרהוסרי

האשהיבלוהבעצרתלקהשאםמהם,אדחזוהמבעלה,עצמה
 .ממנולהיפטר

מייחסשעגנוןהמרןבההחשיבותעלעומדיםאנומיד
קבעהסוריליא;שהקיסרמספר,הואשהרי .הצרעתלמ;טיב
על.ואילומבעלהלהתגרשיכולהאשהשבגללןסיברתארבע
סיבהרקומפרטבשתיקה,עגנוןעובראלהמסיבותשלרש
פירטהמדעיבשנתוןשבחיבורולשעריש .הצרעתאתאחת,

עגנוןמעלהשבהבצררהאולםהסיבות,ארבעכלאתהרבסט
הסיפורלצורך :לנראומרכאילוהואבסיפורו,הנושאאת
חשוב.הואהצרעתענייןרקשלי
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מצברלאוראותרבודקיםאנואםמאלף.הואזהסיפור-מעשה
להכריאטהשנישואיולכר,מראהעגנוןהרבסט.שלהאישי
התפתחוזהרקעעלהרבסט.בשבילטעמםאתאיבדו

רוצההרבסטהיהבעצםשירה.האחרתלביןביכרהיחסים
כמוהרמטבעוצייתניאדםבשבילאןמנישואיו,להשתחרר

אותרלהעלותמסרגלהואשאיןעדמהפכני.כהעריוןזה
גםברוישפאסיבי.אדםהואהרבסטטבעולפיבמחשבתו.

שאשתולכןהתרגלהואאינפאכטילי~ת.שללא-קטנהמידה
בידייםהגשמייםענייניוכלואתביתראתלומנהלתהנריאטה
שאשתוהיא,הילדותיתמשאלת-לברכןומשרםבטרחות,

כדיהירדמהונוקטהפעילהצדהגירושיםבענייןגםתהיה
ומראההביזאנטיתהתגליתבאהוהנהממכה.אותרלשחרר

בצרעת,יחלההבעל,הוא,אםהנכספת.המטרהאלהדרןאת
כברברית-הנישואים.אתלהתירבעירתללאהנריאטהתרכל
הקשראתיוצרתהמרטיב.ערלהשבההזאת,הראשונההפעם

שירהאלמצטרףשהרבסטכןעל-ידי :האחרוןהפרקעם
הכריאטהיכולהשבהםהתנאיםנוצריםבבית-המצורעים,

המיוחלת.ביוזמהלכקרט

בקשרהצרעתמרטיבמופיע ) 285(עמ'השכייהבפעםגם

משרםמתוסכל.עצמוחשהרבסט .הרבסטשללעבודתו
מןלברוחכדי .המדעיספררבכתיבתלהתקדםמצליחשאיכר

שהואלאשליה,נתפסהואעליו,שנראהשנעשתההעבודה
כל .העלילהלשרטוטמידניגשוהוא .טראגדיהלכתובמסרגל
רקהניזאכטית,ההיסטוריהמןלקרחותהטראגדיהכפשרת
הגיבורה,שלהעבדוזהרדמיונו,כפרימוסיףהוא-אחתנפש

מליםלהרבותטעםאיןהצרעת.למחלתקררכןכופלזהועבד
ומתקבלביותר,קלושסיפור-המעשההטראגדיה.תרככיתעל

הגראפ;מאכיםבכלנקמתואתכאןנרקםשעגנוןהרושם
ומבקשיםשלהםהכושליםבכתבי-הידידועסופרהמטרידים

שרבשכאןהואלמטרתנוהחשובהפרטחרות-דעתו.אתממכר
מכפרדשלכפרי-דמיונוודווקאהצרעת,מ;טיבמופיע
 .הרבסט

מתקדםהואשאיןשכשםלהרבסט,מתבררמהרהעד
טראגדיה.לכתובמסרגלאיכרגםכןשלובעבודת-המחקר

כתביםלקריאתכמלטהואהקלאסיהדגםלפיגרמניכיהודי
במיוחדאותרהמעסיקהנושאמחזרת.כתיבתעלתיאררטיים

זהלצורןלמחזה.סיפוריאוהיסטורינושאלהפוךאיןהוא,
 : ) 237(עמ'הבאיםבספריםהרבסטקורא

וילהלםלסניג,לסופלקוס,אנטיגונילאריסטולטס,האופטיקה
שליגל,שלאופיתיאורילשילר,הורןלגיטה,פרופיליעןמייטסר,

לקרותשרואיספריםעלצמולהזכירהרבסטנכתווןיום.לופ,יו
הספריםאבותםקראבכרבאמתלכותב.שעדותהטרגדיהלשם
מידתמחמת'לאאפהעלשיעדמהם'וישבהםשכותבמהלכחכר

המואחר,אתאדקיםואכןקלורתום.לזחורחישבשמהידיקנתו
עודוהספריםאותםבלכקוראפנקסועלשכבתמההרבסטקיים
לאלכתובשביקשהדרמהאתאלבהרבה,ספריםעליהםהסויף
כתב.

 : ) 374(עמ'גיחהשלדבריםהרבסטמזכירהדבריםבהמשך

בסיפוריםהשתמשודברים'בתדולאלמשוררים'גיתההיהאומר
שהמשוררמהלאאהעיקרהאוסיפור·המעשהשלאהדיעוים,

בברבך.יאנהעדםתעמורביםומרויאהרבסטאלבבו.עושה
האופטמןגרהרדשלזחיונואתהיבמהעלהרבטסמשראה
סיפורשנטלפייטןאותוראהמהמתמה,היההסמכןהיינריך

 .הסיפורעלמוסיףשאינומחזהעושאואומןמספרשלנאה
המסכן,הייכריןאתכאןעגנוןמזכירלמההשאלה,כשאלת
ואפילו .הארפטמןגרהרדשלמוצלחיםהפחותהמחזרתאחד

עלדברמוסיףהמחזהשאיןאומרעצמוהרבסטמכפרד
 .המחזהשלהמעשהסיפורהואהטעם .הסיפור
שלבחרוזיםגרבילהמעיןעלמברססהארפטמןשלהמחזה
מימי-גרמנימשורר ) Hartmann von Aue (פרן-ארההוטמן

אבירעלהואהסיפורהשחים-עשרה.המאה.בסוףהבייכים.
לתענוגותיובעיקרהחיאןמעשיר,בכלהמצליחועשירצעיר
במחלתאלחיםאותרמענישכןעל .כפשרלתיקוןדואגואיכר

כלאןמרפא,לבקשכדילרופאמרופאנוסעהייכריןהצרעת.
אלהייכריןמגעילבסוףתקנה.לושאיןלו.אומריםהרופאים
בית-אלימי-הביניים,שלביותרהחשובהרפואיהמרכז
בעיקרהיושםבדרום-איטליה,בסאלרכרהגברההספר

להבריאיכולשהואלונאמררשםיהודים,רגםערביםרופאים
אתמשפרתאיכהזרבש;רהתמה.בתולהשלבדמהירחץאם

אחוזתואלמיואשחוזרוהוא .המסכןהייכריןשלמצב-רוחו
המשקמכהלשלבתרכערה,אליובאהשםאולםבגרמניה.

חייהאתלהקריבמרככהשהיאואומרתאותרהאוהבתשלו,
;הר-אהכפשהתעלותלהיכריךחיתהשכאןאלאשיבריא.כדי
ממחלתולסבולומעדיףהנערהקררכןאתלקבלמוכןאיכר

אלחיםלושולחהאלטר~איסטיויתורועלכפרס .הנוראה
טוב'.ב'כיכגמרוהסיפורמרפא.

באדמה,המ;טיבזערטמוןשבהםבספרהמקומרתאחדזהר

סיפר,-אתמכיריםאיכםבישראלשקוראיוידעעגנוןשהיר
 .המסכןהייכריןשלהמעשה
הרבסטמכפרדשלביותרהחשובלעימותמגיעיםאגרעכשיו

מקבלשעל-ידה Peripeteiaמעיןשהיאלפגישההכ;שא,עם
הסירםאלבכיורןהמכרעיהןביפנהאתהסיפור

הספרשלהסוףלקראתקררההדבר .הקאטאסטררפאלי
כורעתשהנריאטהקודםרבלאזמןהסיפור,שלהשלייש
שלה.בן-הזקוניםאתללדת

בשירה,הרגההואלמעשה.התפוררההרבסטשלאיישותו
ירושליםברחובותומשרטטכביתרמנוחמוצאאינו

אחדבוקר .שנעלמהאהובתואחריהצלחהללאבחיפושים
בגת-שלומכיריםנזיריםלבקרשבכוונתולאשתואומרהוא

אינהפעםאףהיא-מתנגדתאיכההכריאטה .שמכים

כאןתהיהלאבוודאי .כןאם :ואומרת-לרצונומתנגדת
 .העירלמרכזבאוטובוסונוסעלדרךיוצאהרבסט .לצהריים

נוסעאיכרהואמארד.חםהיוםתרככיתר.אתמשכההואשם

הםרלטפרמד,ירליאןחברואתפוגשהואלגת-שמכים.
מבית-בצאתו .בטלהשיחהומשוחחיםלבית-קפהככנסים
אןהביתה,לחזורכדיהאוטובוס,לתחנתהרבסטפרכה.הקפה
לומחכהאיכהשאשתוכזכרהואכוונתו.אתמשכההואשרב

גרמנייםספריםשלחשובשאוסףכזכראףוהואלצהריים,
ארתהלפקודנוהגשהואחכרת-הספריםאלהגיעישכים

הרבסט,שלהשכייהתשוקתוזוהיספרים,לאסוףבקביעות.
חכרת-אלאפואפרכה,הואשירה.לאחרתלתשוקתונוסף

עיכוביםואחריהחבצלת)רחוב(היוםהסוללברחובהספרים
הרבסטמגיעעמודים.משישהיותרתופסשתיאורםמרובים,

ערלההואעמודים)(שכינוספיםעיכוביםאחרילתעודתו.
זאליכגרה,(אזהאכטיקרראריאטנמצאשבההשכייה,לקרמה
הספריםאתלומראההמוכריםואחד'העתיד'),היום

ללכת,רוצהוכברספריםמספרלובוחרהרבסטהגרמניים.
נוסףלחדראותרומביאאחרמוכראליוניגשזהברגעאן

אלהגיעוזהשעתהכדירים,ספריםשלאוסףנמצאשבר
מומר,אנגלייהודימלומדשלרכושוהיואלהספריםהחכרת.
הררמאן(עלילתערביםבידיוכרצחבירושליםשישב

הרבסט .)-1939ל 1936בין'המאורעות'בימימתרחשת
ולפתעאבק"המכוסיםהישניםהספריםאתלבדוקמתחיל

ושרבהחדראתיוצאהוא .מתעלףוכמעטבערחשהוא
מתאוששהואקלהשעהכעבוראןהחכרת.אתלעזובמתכונן
אן .המומרשלהנדיריםבספריםולעייןלחזורומחליט
לקרחעםבטלפוןומשוחחהחדראתהמוכרכעלכברבינתיים

שבראחר,לחדרבינתייםוכככסלומחכההרבסט .אחר
מדגישעגנון .האכטיקרראריאטשלהאמנותספרינמצאים

פחדמתוןזהלחדרלהיכנסרגילהיהלאשהרבסט .כאן
אמנות,ספריגםלאסוףיתחילוהואיצרועליושיתגבר
חורגהפעםאבל .מעבודתודעתואתיסיחואלהוספרים
מןציוריםילקוטומוציאלחדרכככסמהרגלו,הרבסט

 .דראמאטיתפגישהלומרככהוכאןהאצטבה,
בפרקהשתלשלות-הענייניםעלבפרוטרוטלעמודמקרםהיה
אתמובילעגנוןאיןלהראות,כדיהשלישי)בספרטר(פרקזה

המקוםאללרצונו,בניגודואפילובארובה,כסומאהרבסט
אתבידיושמהאלחיםאצבעארהגורלידכאילו ,לוהמיועד
 : ) 438(עמ'עגנוןכותבהציורים.ילקוט

לוחש,כשהואצביוריםנתסכלשונים.צייריםשלילוקטפתח
כציוריוהלבאתמשמיחםאינםאלבהם,ברויגהלשלספרומיבת
עושה.(המוכר)הפקידמהאוראהאלךעתהברויגהל.לש

הזדמנותלהרבסטעגנוןמעניקכאילוהאחרוןבמשפט
הפגישהמןכןולהינצלהציוריםילקוטאתלהניחאחרונה

זרהזדמנותגםמחמיץהרבסטאן .לוהמזומנתהטרארמאטית
 .לוהמיועדהגורללקראתבדבר,ל~רגישבלילצעוד,ומוסיף

 :כותבועגנוןבציוריםמעייןהוא
מצורעתמונתמצורע,זה,מהומשתומם.ו.כרעייעודמעיניונקרעו

שירחקולהזהירבפעמוןומקישעירשערילפניעודמכשהוא
בה.והביטעומדלפניוחקפההתמונהאתהרבסטנטלממנו.

 'רביצןתביתרובתאהצערתשאלכההעיניםהןעובצתואיומות
הידהיאמהןואיומהעצובהלחיתו.ומבקשותיחותהןעודייו

עצבתקנה.להשאיוממארתצרעתהיאאכלוהעפבמון,שאוזחת
מןלהרחיקהבריותאתומזהירשמקישהפעןנמהואממנהואיום

 ...המצורע
ועפמיםזהמצדבההביטעפמיםהתמונה.לפניהרבסטלועדמ
 ...זהמדצ

להכניסבידושעלתההגדלוהציירשלשמומה !ציירמיזןתמונה
 ... !דבומםחייםרוח
צורתהנעתכרהאכילובמתונהמלגעתבסטהרנמנעעהתואתהכל
 .חיכמנוגעהתמונהלש

אןבספר.מוזכרהצרעתשמ;טיבהחמישיתהפעםאוליזוהי
היההקודמותבפעמים .חדשהבצררההמרטיבמופיעכאן

בפעםכאן, .כייטראליכאילו;-:נושאאלהרבסטשליחסר
עמוקה.רגשיתמעורבותאצלומעוררהוא ,הראשונה

כהבערצמהארתהמתארעשגנוןשהתמוכה ,לומרהמקוםכאן
 .הסופרשלפרי-דמיונווהיא .נבראהולאחיתהלארבה

הלכסיקרןשלהישנותהמהדורותבאחתמצאתיאמכם.
מצורעשלרישוםצערתבערן Larousse illustreהצרפתי
לביןזהדלרישוםביןדמיוןכלאיןאן .פעמוןהמחזיק
כהבצררהארתהמתארעשגנוןוהמבהילההרוטטתהתמרנה
ידועיםלמומחיםשהופנושאלות .פרטיהכלעלמשככעת

שללגראפיקהבמחלקהובדיקההשפלהבאצרותלציור
שדרמהתמרנהבנמצאשאיןהעלובאירופהגדולמוזיאון
מציירברריגהלפיטרהיהאילואןארתה,מתארשעגנוןלזאת
עלמעידהחיתה .עגנוןשלתיאורודקדוקילפיהתמרנהאת

ציירשאמכםהמרובותהתמוכותמןפחותלאכציירגאוניותו
ביןניגודמתוןבהקבלהלהבחיןשאפשרייתכן .אותן

הביזאכטית.'הטראגדיה'עלילתשלוהמלעיגהקלושהתיאור
רב-אמןמעשה-ידיהתיאורלביןארתה.לכתובאבהשהרבסט

מרשיםביטוילדייכאןבאמקרם.מכלהמצוער.תמרנתשל
ברחלביןברח-ירצד,חסראןמלומד,משכילביןההבדל
 .גדולסרפדשלהשופעדמיונו

הצרעתשמרטיבלצייןישקררםאןהחמרנה.לענייןכחזורערד
עםהרבסטשלהפגישהלפכינוספת,פעםזהרק_בפמופיע

אתברדקכשהרבסט .סמויהבצררהשרבוהפעםהתמרנה,

למרב,-סיגריהמציעהואהישנים, .הגרמנייםהספרים
 .סיגריותעלשיחהביניהםומתפתחתאותר,המדריךהספרים,

במלחמת-העולםלושקרהבמעשההרבסטכזכרכאן
 : ) 433(עמ'גרמניכחיילכששירתהראשונה

לעשןציגרטהמצאלואהלמחמהבשדהכשעדמהרבהפעמים
הגיעעותניםמנייר .עשןועמלהעתוניםבניירעשביםכורךהיה

מוכורכיםמספרדףתלושיםהחייליםשהיוספרים,שללנייר
מספרדפיםחיילשלתשראהאחתעפםומעשהלציגרטה.עשבים
לשילרהואמשהשליחותשהספרוראהנתסכלצרכיו.לשם

ראשונה.האצוה

אספנותעלספרים.עלעגנוןשלהסיפוריםממארתאחדזהר
כאןמהאןוסיפור.סופרספרספרים.שלגורלותרעלספרים
זהרכי ,נראהראשוןבמבט ?לשילרמשהשליחותשלעניינה
גםעגנוןהיהיכולשבמקומר .מקריביבלירגראפיפריט

שילד,שלהמשוכההחיבוראתכשבודקים .אחרספרלחזניו
אחרות.פכיםהדבריםמקבלים
 .פרכסהבדאגותטרודשנותיררובכידעו,היה,שילדפרידרין

(ללאהמנייןמןשלאלפרופסורשלרשיםבגילכשנתמכה
שלבאוניברסיטהלהיסטוריההאוניברסיטה)מטעםמשכורת

שלמדמי-הלימודהדלההכנסתולוהספיקהלאיכה,
אזשעמדהצעירהואתעצמואתלפרכסכדיהסטודנטים,

כדיצדדיותבעבודותלעסוקאפואכאלץשילד .לאשהלשאת
(שמקוררמשה''שליחותהחיבור .הכנסותיואתלהעלות
החיבור .האלההעבודותאחתהואבאוניברסיטה)בהרצאה

איןאןשילד,שלמפרי-עטרדברככלובברקבתכופהכתוב
חיבורמזכירוהואזאת,טועןאיכרגםשילדמקוריות.שרםבר

לקחשממכרלפכי-כן.אחתשכהרקלאורשיצאאחר,גרמני
מקררי,היהלאהתבססשעליוהחיבורגם .ונתונים''רעיונות

שלהאנטישמיותהעלילותעלחזרהרקאלא ,הנראהכפי
כידוע, .שטענוואחריםמאכיטרההלניסטייםהמצרים

חיתהאםכימשה,שלחידושהיהלאאחדבאלשהאמונה
ארתהששמרוהמצרים.הכוהניםאמונתימימהמימיםזאת

התחנןכאשרזראמונהעללמדמשההנבער.העםמפכיבסוד
הסודיתהאמרנהאתגילהבוגדניכיהודיאןמצרי,ככוהן
אפקטיםוהוספתררלגאריזאציהתוךישראללבכי

 .ביוםאלאהיהלאסיניהרומעמדתיאטראליים,
הואהחיבור,אתעגנוןמזכירכןומשרם .כאןלצורכנוהעיקר
המצרית,האנטישמיתהעלילהעלבהרחבהברחוזרששילר

במצרים,ישראלבנישלהלאומיתהמחלהחיתהשהצרעת
 .ישראלבכיאתהמצריםודיכאוברדדוזאתמחלהובגלל
כרתןאפילוהוא .מצדוהסתייגותללאזאתכלמספרשילד
עדכלומרהיום.עדהיהודיםביןכפרצהמחלהשארתהלהבין
 .שילדשללימיו
עלמעידותב'שירה'הצרעתנושאלהופעתואחרותזרדוגמה

אלהודוגמאות .הררמאןלעלילתהמרטיבשלהרבהחשיבותו
גם-עגנוןשלאחריםבסיפוריםהמצריותואחרות-

ישיבתושנותבאחת-עשרלעצמוסיגלשעגנוןמגלות
הגרמניתבספרותומגורנותרחבותידיעותבגרמניה

 .בכללהאירופיתובאמנותובהיסטוריהלתקופותיה
במרטיבעגנוןשלהאובססיהלסיבתהחשובההשאלהכותרה
זהלנושאשישהכרח-המושךסודמהרהצרעת.שלהנורא
 ?זהבספרעגנוןבשביל

עלינו .החידהבפענוחלעזורהיכולמפתחבידינוכתןעגנון
בעמ' .המצורעתמרנתעםהרבסטשללפגישהכןלשםלחזור

 :עגנוןכותב 439
 .צורתהנעתכרהכאילובמתונהמלגעתהרבסטנמנעהעתאותהכל
מכיריםאתםהלאסיפוריקוראיכל.ואתםחיכמנוגעהתמונהשל

אספראםעותההמגזימים'מןשאיניידועיםהלאוואתםאוית
לוהיהברורשעהאתוהגחמא.גוזמאאתמרולאדברלכם

המנוגעשלשבידוהעפמוןמתוךיוצאקלושועמשהואלהרבסט
 .בוקלשמעוהרבסטבי.תגעולאעצמךהרחקומזהירשמתרה
ממהלותבעיניםוהביטוחזרהביטאלבבתמונהנגעלואהזמהיר
חפצה.ובנפש

הסתכלותובעתהרבסטשלבכפשרלמתרחשהמפתח
האחרונותהמליםבשתילוניתןהמצורעבתמוכתהמרותקת

פעםרקבתכ"ןהמצריתכ"כיצירוף-מליםזהרחפצה:'ובנפש
פסוקנח,פרקא,הימיםדבריבספרמארדחגיגיבעניךאחת

גדוליאתמותרערבמככסהמלךשדריךמסופר,זהבפרקט.
בית-המקדש,אתלבכותלבבועםשהיהלהםומגלההממלכה

היה(וריד)שהואמשרם .כןלעשרתלוהרשהלאאלחיםאן
'ויאמר :ואומרמוסיףהמלךוזריזדמים.רשפןמלחמהאיש

ליברבחרתיכירחצררתיביתייבכההואבכןשלמה(אדוני)לי
 ... ' :ואומרשלמהאלפרכהוורידלאב:לואהיהואנילבן

ובנפששלםבלברעבדהראביןאלוהיאתדעבכישלמהראתה
מצררהלמרתהנוטההמלךשדריוהנפשיתהתכונהחפצה:

במצרותבית-המקדשאתלכנרתיגשכאשרשלמה,לבכר
מייחסשעגנוןהנפשיתהתכונהארתהאפואהיאאלחים,
עלמבוהלותבעינייםמביטהואכאשרהרבסט,למכפרד
המצורע.שלהנוראההתמרנה

 .הפחדן .עדין-הכפש .החלשהרבסטמנפרדלכיזאתאין
התגלות,מעיןחיתההסיפור,אורןלכלבסנווריםהמוכה
שברברגע , epipha.nyלוקוראג'ריסשג'ימסלמהדרמהחוריה

רגעבאותוראההוא ;המצורעתמרנתעלבחלחלההסתכל
הישובמןאדםמונעיםהנררמאלייםשהחרשיםדבר

-זאתלדעתבלי-כאןממלאהרבסטמכפרדמלראותו.
הס~פילמשל,כמר,הגדולים,המיסטיקאיםדרישתאחרי
 33 ~ :'מתגרי'בספרראחדבמקרםהאומרר~מי.אל-דיןג'לאל
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החודששיחת

"שיחתשלהקבועההמראיינתהייתהשניםשלוששבמשךגינגולד-גלבוע,שולמית
אתוכןהמראיינתאתלחשוףממושכת,לחופשהצאתהלקראתמנסה,החודש"

שלנימהואףאירונית,דקירהסרקסטית,צליפההשנייםמןלחסוךמבלי ,אייוהמרו
היטב.היטבהמוצפנתהזמנית,הפרידהעלצער
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גינגולד-גלבועשולמית
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להסוותשמנסותעיניים .פזורשיער
חופןשימוששמרובחיוךמחשבות.

בלתיאמירותוחרבהלעוויתלפעמים
שלדיוקןלאח.מאזוכיזםמיןגמורות.
שחוק.כאדםמראייתנ

לסיים!מדעו
ולבסוףהסקרנותאחר-כך .הענייןהיהבראשית
חיתהשבראשיתלומראפשרמידהבאותה .השיעמום
זהוההתחמקות.ולבסוףהשיגרהאחר-כךהעבודה,
אתהבמאוחראובמוקדםמעשה.כלשלגורלוכנראה
 .הטעםמה-ושואלסביבךמתבונן
שזואלאהמתעניינים,האנשיםשאפסויאמרציניקן

פועל-היא"מעניינים"התווית .מרושעתהתחמקות
שיקוליםו/אונורמאטיבייםחשיבהדפוסישליוצא

שאיניעודמהלעולם.יאפסולאוכאלהאינטרסנטיים,
המענייניםבי.כולווהאשםבמוצהר,לפחותציניקנית,

כל-לינראוהםהזמןשבמשךרקנעלם.הענייןישנם.
שלמלים,שלליפיפיותןמודעיםכל-כך .רצינייםכך

-אגוצנטרייםשחקניםמיןאתנחתות.

כלום!
היאעצמהעלשחוזרתהמוכרתהתופעהאךשלא.ודאי
 :שלבנוסחמשהו

 ?לשיחהלהקצותעליזמןכמה :מרואיין

וחצי.שעהשעה, :אני

שאחר-כךחוששאניביומני.זאתאפנה:בסדר.מרואיין

חשובה.פגישהלייש
הואלישישהמקוםמקסימוםכךביןבעיות.אין :אני

 .זמןפחותגםאפשר .מלהאלפיים
שבוימלכת.השעוןעוצרעצמהבפגישה .ההתחלהזו

הזמןהופךמרירותבביקורתאואישייםבזיכרונות

מזמןשכחכברהמרואייןפסיכולוגית.לתחושההמדוד
בתהקל,טתגם .לוהמיועדתהחשובההפגישהאת

ושפסקהצדדיהשניעלשהועמסההדקותתשעים
לעוררמצליחהלאצורמת,תזכורתבמיןלהסתובב

בתחילת .מצויהואשבו.המילולימההיפנוטאותו
לקסםזאתייחסתירבה,כיבתמימותיהדרך,

לפעולהחלקסםכשאותואךובשאלותי,שבנוכחותי
אתהבנתי .מדישוניםטיפוסיםועלמדירבהבתדירות

לקרואשאפשרבמהלהתאמןוהתחלתיטעותי
זאת."לצייןבלילסיים"איךאוהסיום""מיומנות

 !דוגמאותלצייותוכלי
משהויש"האםהיאהנוחרתהשיטותאחת .בהחלט
שאלתזוהיאגב,שאלתי?"ולאכמקרמישואלשהיית
לשאוליתחילאכןשהמרואייןאפשרותיש .מוקש

שלובלתי-צפרייהארוכהסידרהעללענותאףוכמובן
עללסמוךעליהיהזאת,למנועכדידמי.שאלות

לסרליפסיסטזרשאלהלהפנותולאהכלליתההתרשמות
שאלהאוהד,חיוךבמיןשואלת,הייתיאותומושבע.
כךעלעניתכבר"שהרי .בכתפימושכת .נשאלהשכבר

העשירהחומר"מכלשממילא,ומתנצלתבאריכות,"
חייביםגםלפעמים "--מעטכל-כךייכנסהזה

להתמתחהפגנתי.באופןבטייפלטפלניירות.לאסוף
 .בשערןהצצהכולל .איתותיםמינירעוד .הכיסאעל

ברור.שיהיהאחד.רגעאבללכל.מרננתשמשמערתם
כאלה.כולםשלאודאי
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מקום.מאיזהלימוכרשלךהזההאחרוןהניסוח
אי-אמנות"עלסנקה,בנוסחלוקוראתהייתי .אכן

חראבאהבה.כמר .בהשוגהשאינומיאיןההכללה."
שופךתיסכוליו.אוזעמואחרלרגעשנגררלמיאופייני

עורכיואומו"ליוקוראיו,מבקריו,עללומרלושישאת
לאזה"אבל-ואומרעצמואתתופסולפתע-

מןשניים.זאת.עשהשנימרואייןכלכולם."
תפוצתמבחינתלפחותוהמקובלים.המפורסמים

אי-ההתייחסות,עלהביקורת.מיעוטעלקרננוהספרים.
ידועיםספרותמבקרישלרשימהמנואי-ההערכה.על

הסבירובספריהם,אובמאמריהםלהזכירםטרחושלא
להוסיףומיהרו-ארעזהמדועביותרהמנומקבאופן

האמתלמען .ממורמרמע wאשלא"אבל-אחר-כך

מפליאחיהמחרשפעםכל •
בעינייםשניצתהברקאתלראות
תיזכורתאושבחדברלאחר

נעימה.

כהזומעיןטאקטיתנסיגהלי."איכפתלאבכללזה
להקדיםהאינטואיציה,לפישיכולתי,עצמהעלחזרה
לאבכלל"זה .הצפויההשורהאתולכתובהטייפאת

"עללזהנקראסנקהבנוסחנמשיךאם ".ליאיכפת
ההסוואה."כישלון

 !כישלוןמדעו
הידאולפה,מנוגדסיפורלפעמיםמספרותהעינייםכי

אםגם .מחייךכשהפהמתופפתהשולחןעלהמונחת
יותרלקצריםהופכיםהמישפטיםשליונותרהקול
היוכיאםהנקודה.אתמחליףהקריאהשסימןאוויותר.

החליפוהנקודותשלרשאוהשאלהשסימןכאלהגם
"אי-בשיטתעובדתאניגםלך.הריהנוקדה.אתאצלם

ההכללה".

לואלומרבמילים.שעוסקלמיכנראהאופייניזה
טיפות.ביןללכת .לומר
אמירהיותרשהיאאגב.שלך.זושאלהלהיות.יכול

הערות .מצריראיוןבשעתמצרייךתכסיסהיא .משאלה
הןאםהסופי,הטקסטלתוךנכנסותשאינןאלה,אגב

מתאימהתהודהיוצרותז;ובין.מינורי.נטרןנאמרות

מרואייןחופשיות.ב~תרלהתבטאלמרואייןוגורמת
ערצמה.רבלמכשיראלהמשפ~י-אגבלפתחעשויציני
המשפטיםסיומיעלהמבוססיםמשפטי-הבנהלנסח
מסכיםשהואמהםשישתמעבאופןהמרואייןשל

לחשוףממשיךהמרואיין-ומזדההמבין .לחלוטין
לצידו.שיחרשאישמשוכנעמחשבותיו.ארלבטיואת
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חוגגת.הצביעותכאילונשמעזה
שנקראמהלהיותניסיתיתמידב"כן".לענותקשה

מכיריםזהמסוגבעבודהכשעוסקיםאךאאוטסיידר,

ותת-קשריםשונים.מעגליםבמאוחראובמוקדם
בכמהאליךהמדבריםאתלקרואולומדיםקשרים.
אתניסחהבדלפיהפיתיהאם .אחתובעונהבעתאופנים

לעיתיםשונות.לאפשרויותשיתאיםבאופןתשובותיה
משפטי-האגבאתלנסחמנסההמראייןאףכךמנוגדות.

כאמור.שיחו,אישמסגיר.בלתיאבלמזדההבאופן
יודעתאיני .לכזהזקוקחראאם .תומךבולמצואאמור
האמתנוסחזהוצביעות.לזהלקרואאפשראם

ארלשמוע.היהרוצהשהשניאתאומרתאניהכפולה.
שמרואייניםמאחראךשיושמע.היהשראויחושב

חשיפהאמצעיולאמישחקכליהיולגביהםשהמילים
להימנעפאשרשרקכמהניסיתיאלרגיה,ביעוררו .ןו:;

כאמצעימערכהמורידזהאיןאבל .זומטכניקה
 .קומוניקטיבי

 !לתומךזקוקאכןמרואייןהאם
ש~ספראישיםשלי.הגדולותההפתעותאחתחיתהזר

כילדיםמתרגשיםמאחוריהםושניםספריםשלניכר
 .להיפראושוללות.ביקורותלהםמזכירכשאתה
לךשנראותמשלהםמסויימותיצירותמצייןכשאתה
אתלראותמפליאהיהמחדשפעםכל .ערךבעלות
תיזכררתארשבחדברלאחרבעינייםשניצתהברק

לדעתועוד,עודלשמועמסופק,הבלתיהצורךנעימה.
הידועיםגם .אמרתיכבר .אישורלקבלטוב,שאני
 .דימוערכיםהםשאיןבסיסיתתחושהלהםישביותר

לאאחרחשובשמישהואראותם.מתרגמיםשאיןאר
באיזהמהםהתעלמהאגודהשאיזואראותם.מזכיר
משמערתחסריכאלה.א;ךיםהרבהועודספרותי.ערב

שיכולכזהסובייקטיביעומסבעליאךאובייקטיבית.
הרים.למוטט
מקריםהיופסיכרמאטיים.ממדיםלפעמיםלבשהדבר
ארברע.חשחראכמהעדוהדגישחזרהמרואייןשבהם

לאוחראהלילהכללוהציקגררנוצרוד.ארמקורר,
שתשובותיו-לוודאיקרוב-ולכןלישרןהיהיכול

מטופשות.אפילומדויקות.לאעמומות,תהיינה
להתנהגלאאםכמראיינתלךשכותרמהזהובמקרה
תשרנה,כללאחרמעניין,יפה,ולומרמצרייהכמטפלת

כישלון-"עלאתאחשוףאםאבל .כמוגשהחששעד
המראייןשלהםהאמיתייםשהפחדיםהריההסוואה",-

עצמו.

כלקריאתייקית.בקפדנותהרכנוהראשוניםהראיונות
של.מאמריםעם.ראיונותעל.ביקורותקריאתכתבי,
מציאתסתירות.מציאתעיקריות.נקודותסימון

ונוסףודיאכרונייםסינכרונייםחתכיםמיניהתפתחות.

במשךה~רראייןשכתבמהכלשלברורהרשימהלהם
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אלאבשיחהלהעמיקמאפשרתדקלאזוהכנההשנים.
אגבתזכורתתודה.אסירלהיותלמרואייןגודמתאף

גודמיםמקרדיותשאלותדמויות,שלשמרתמיצירותיו,
החסדרןולהיחשף.מחמאותלחלוקלחייך,להיפתח,לו

מחייבת,שהיאהזמןגרדםמלבדזר,שיטהשלהנורא
שהואמהנר,בהכרח,אינןהמרואייןשיצירותהיא

עםולשוחח .סיפורבמקרם~ךת Qולקרוא .שהןחושב
שלהגדרלףחההנאותמןאינן-סופרעםולאכתבן

יתראה/לעצמךת 1ארמדשאת/היערדמה .מראיין
לעשרת.יכולההתמדהשכוחמהי 1תדאה

עשריםבהםולמצואשירהספריעשרהלקרואכשצדיך
מעטה.כמ~תהמ~יבה,שידהניחא,עודיפים,שירים

השלישיולאחרספריםעשרהלקרואכשעליךאך
מ~כדיםהמשפטיםעל-פה,שגודרתכברהמטאפרררת

להמשיךקשהמשוערת,העלילהוהתפתחותבחילהעד
-האחדיםהספדיםאתולקרוא

 !האימפרוביזציהשלמקומהחהו
שמסורחשאלות .הזמןעםשמתפתחתמי~מנרתזואף

מרסקתהמרואייןמדבריקשב.שמחקיםופניםנ~ר~ת

ניזקקלאחלקםהאמת,למעןכיאם-הבאההשאלה
לאהיולהםנתתשל~ארבהכהבמטריחשליטתםלזה.
רבהכההעצמיתהמ~דערתשואלים.אףאלאעוניםרק

r.ועצמרתיה.עצםהיהכאילואליהמתלווהשפאתוס
ידעגוףכבדאחד,מרואייןלפאתוס,ש;ניםגוונים

ובמבטאלרחבותבעינייםשונים.קולגוונילולהקנות
שידכלשליווהשונותהתחושותאתלתעדהקפידאיטי
אהבותיו .טיוליואתתיעדההיסטוריהלמען .שיצר

השיחהאתלהחזירשביקשמכוונותשאלות .הירהוריו
אמידותוגםנשמעו,לאכאילוהמתוכנןלמסלולה
הרעילושנשאלת,"מהזה"לאשלמהסוגישירות
היהאפשרהטקסטשלהפיענוחבעתקצר.לטווח
למכירה,יסוריםאכזבה,כאב,שזלג.הזיתבשמןלחוש
המייצגהמקרהאך .לתיאבוןאתיאיסטשלהשכינהקול

שצעדהנודעים,המרואייניםאחדעםלישארעביותר
מצטטהרבה.שניםכברהצרותכתפיועלמוטלהעולם

בהדגשותלהיזכר,מאמץתוךעליו,האהובהמשורראת
פאוזותעםארוכיםמשפטיםשלונבוכותקטועות
המרטיטיםהכאבמקטעיאחדאתליהגישמרובות,
 .הופעללאשהטייפינוכחנולצטטכשסייםדק .ביותר
היוצראךהחמצה,שלאבירה,שלתחושהביחיתה
באותןהיזכרותמאמציבאותםהיסס.לאהסובלבפוזת
אפשרכולו.הקטעעלחזרמתמשכותומב~כותפאוזות
הספרותיים.בתוליאתאיבדתישאזלומר

תכונהאינהשלךשהמיזנטרופיותהרגשהלייש
נרכשת.

שכאלהובתוראדםבניכולנומוטעית.מסקנה
מיבאשליות.שוגיםמתיימרים,פנים,מעמידים
להונותמצליחשלו,הפניםבהעמדותלהאמיןשמצליח

אתההסוגמאותורביםעםנפגשכשאתה .סביבתואת

לבינךובינךהקליפהשלבעובייהלחושיכולפשוט
הואאזימיזנטרופיות,הואמרירחיוךאםלה.ללעוג

התורשתי.

אותךשואלתאנימראיינת.שהולמתתכונהבךיש
המרואיינים.עלליעונהאתואילולגביך

קייםלהיותשלאחייבהמרואייןהדברים.כוונתזוכי
הטישטושאומנותאתללמודעליומשלו.כאישיות
 .התקפדותאלאחשיפהירצדלאאגומולאגו .העצמי
אךשלו,הפרטילאגותרפיהלערוךבאפשרותובצאתו,
 .אגולא .רפלקטוראובבואהלהיותעליובפגישה

שלאותשהיואולומרלךשישמהזהרקלויסום'
 !שאלתילואלשאולרוצהשהייתנסופות

אתלראייןהרעיוןכשעלהשאלות.לאהצהרות,אולי
עצמית,חשיפהכאןתהייהשלאברורליהיההמראיין

היאשלישבמקדהכתיבה,שתוךבדעתיהעליתילאאך
יהכתיבהמכונתאלהיישרומיידית,אינטואיטיבית

למעןכי .שכזומגלומניתתבניתמיןהמרואייניםיקבלו
אינטימיותשיצרומיפגשיםהיומהםאחדיםעםהאמת,

ריבדיהם,לכלשהובנומישפטיםמבט,הבזקימיוחדת.
אחדיוצאואתהאדם,עםאדםשלחד-פעמימיפגשמין

מתוךשחיברתוהאדם,שיחה,שלשלוששעתיים
אתלוחץוהואולפנים,לפניעתהלךמוכריצירותיו

אחדכלכימשותפת,ההחמצהותחושתומודה,ידן,
תאדירעלהשונותגלימותיואתועוטהלעולמוחוזר

ומחץולפתח,שטרחהשונותוהמניידותוחיבוריו,
כבישיםחוציםואנשיםמכוניות,צופרותהקטןוחדד
 •חשוב.לאכל-כןשהבללפתעמדגישהואת
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<המשך)עולם'ו'עדב'שירה'ונ11ייהצרעת
מצפונךאתגפןכצמרהסותמתהחושניתהנחותהאוזנךאתחסום

בלי ,חושבלי ,אוזןבליההייהפנימית.אזונךלחושותוגורמת
•שובה'.הקוראדאונילקלווהקשבמחשבה,

המצורעבתמוכתהביטהרבסטשמכפרדכותבכשעגנון

אלהכינוייםבשניקלעהואחפצה,ובנפשמבוהלותבעיניים
ה-המבהיל,שבוהשכייה,לשברירזה,אתזההסותרים

perhorrescendum , ל-כהפךtremendum -רלfascinans , 

בתמוכתהרבסטרואהרגעבאותו .חרדת-קודשלמעורר
בהרואההוא ;האדםגרףשלהנוראהכיווןאתרקלאהמצורע

 ,הגוףמכבליהכפשהשתחררותאתאחרת,משמערתגם
זולמדרגהשמגיעלמיהמאפשרתהשתחררותהיצר,מכבלי
להגיעמסרגלאיכרהממוצעהחושנישהאדםאמתלראות
 .אליה
פראגמנט,אלאאינו ''שירההספרשלהאחרוןשהחלקמאחר
מתוךמלאבירורלקוראמתבררתהדבריםמשמעותאיןאולי

נמצאשהואכפיהרומאןשלוהלא-שלםהמקרטעהסירם
אנוכאשרמלא,בירורמתברריםהדבריםאולם .בידינו

רפישגילהכפי :עולם'עדהסיפוראתגםלבדיקתנומצרפים
נזכר 536בעמ' :שירה'שלחלקלפניםעולם''עדהיהרייזר,
כלומרעמדה,עדיאלשלהמעשהבסיפורהרבסטמכפרד
לכרהזכורגמדומגבריאלפעםשמעשהואעולם",ב'עד

 :ועינםמ'עידר

עדיאללביןהרבסטמכפרדביןרבהבדלרגםדמיוןגםיש
בתקופהעוסקיםשניהם .היסטוריוניםשניהם .עמדה

עדספר.לכתיבתרבותשניםהקדישושניהםהביזאנטינית.
עמדהשעדיאלהואביניהםההבדל .השנייםביןהדמיוןכאן

עמדה .הרבסטמנפרדברשנכשלבמהבהצלחהמגשים
במשך .שנהעשריםעבדשעליוספרר,כתיבתאתמשלים
אלמחתירתודעתואתדברשוםהסיחלאזרארוכהתקופה
עסקי-לואיןרגםנשרי,אינועמדהעדיאל .ההיסטוריתהאמת
הרבסט.למנפרדכמואחריםאהבה

אלללכתכדימדירתולצאתעמדהמתכונןהסיפורבהתחלת
מופיעהזהמרגע .ספררפרסוםאתלממןשהבטיחהמצינאט

קצרהובשיחהאחר,מעולםכאילוהבאהזקנה,אשהאצלו
בבית-באה,היאממנושבמקרםממנה,עמדהלומדאתה

רחמניה,כאחרתהזקנהמשמשתברהעיר,שלהמצורעים
העירקורותשלכרוניקהשהואעתיקכתב-ידנמצא

עמדה .ספרומוקדששלתולדותיה ,גומלידיתאהביזאנטינית
השליםהואאמנם, .אליושהגיעהאותלמשמעותמידנענה
התוצאותאךמחייו,שניםעשריםהקדיששלוספרואת

מדבריבלתי-מושלמים.בכליםהושגובמחקרוהגיעשאליהן
יותר,גבוההרמהבעלתאמתשלמקורלפניונפתחהזקנה

אתמפקירהואלכן .בספרושכינסמזאתיותרשלמהאמתשל
בית-אלהזקנהאחריוהולךהממושכתעבודתופרי

 .העתיקכתב-הידללימודשםלהתמסרכדי ,המצורעים
שלמשמעותומהרבהבבהירותרואיםאנועולם:ב'עדכאן

שנישלבעולמםעגנוןבשבילבית-מצורעיםהמושג
משלהואהמצורעיםביתעולם:ו'עד'שירה'הסיפורים

בעולםחיהרבסטמנפרד .שלמותושלאמתשללעולם
כביכול,בריאיםאנשיםרגילים,אנשיםהמאוכלסהנורמאלי,

האנשיםכשעולם .שקרשלעולם ,פגוםעולםזהואך
שללעולםהמשלהריפגום.עולםהואהרגילים,הבריאים,

בבחירתבית-המצורעים.הואניגודו,הואשלמותושלאמת
בקיצוניותעגנוןמפגיןאמתשללעולםזהיוצא-דופןמשל
וזורקחיים,אנושבולעולםפניית-עורףממנהלמעלהשאין

כברדומיםדברים .הרגיליםהאנשיםש~לחברהגט-פיטורין
זמןשפורסם'שירה,'שלבמאמרוז"לקורצוויילברוךהעיר
 .הספרהופעתאחריקצר

לביןאמתהמושגביןאלהבסיפוריםהקייםההדוקהקשר
'עדשלהמקוריממיקומוגםמתבררבית-מצורעיםהמושג
בעמ''שירה.'שלהרביעיהספרשלהפראגמנטבסוףעולם'
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בלומר ,בחוץמלאכתואתעושההרבסטשהיההימיםבאותם
לונזדמןמחשבותוחושבהרהוריםומהרהרמטיילוהלוךמטייל
קשה.מחולישעמדשבאוניברסיטההפרופסוריםמחברחבר
 .מנוגעיםהלמקומותבנסיעותומרבההיהתחלואיםנגיפיחקור

יושבהיההמקומותלואתםלצאתיכולולאהעלוםמשנתבלבל
דברלבחישהאגלהועתהבביתו.המלאכהאתעוושהבירושלים
מלחהשלתהליכהעלעלמדוביקשאחדיוםבלחישה.לישנמסר
בבלמצאולאבה'מתיםהטרופיותהארצותמשוכנישרביםאחת,
המלחהאתבגופווניסהעדמהמהלה.באותהחולהישראלארץ
אתבחןובגופובעצמו ...להשהמציאבסםעצמואתמראפוהיה

עכשיובה.שמתוכמעטלחהשניהםומתוךרפואתהואתהמחלה
'זלגומעשהאותובסטהרכששמעלטייל.לחוץיצאמחוליושעדמ
הגןבתוךרחביהבקצהעומדכשהואמצא;אדחיום . mדמעעיניו

שזהלזה,זהקרוביםהיולאוהואהרבסטרשב"א.רחובשבסוף
הכירואלבהגשמיים,במעדיםעוסקזוההרוחנייםבדמעיםעוסק

לפניושחהשראהוביוון .אדחבמוסדעובדיםשניבדרךזהאתזה
לו.והלךונשקהידואתונטל

הוא ...בגופושניסההוחקראותובמעשהבסטהרהרהרהרבה

תועלתםולשםהמדעלשםעבצמווחלבלנפשוחששלא(החוקר)
בסטהרבאהרהוריםאותםמתוך .המחלהבאותההוחליםשל

 ... !שליהמקצעולשםכןעושההייתיאניאףכלוםזו.שאלהלידי
מקצועוואתעצמואתלהקטיןהצורך,מחמתהנפשקמיטתמחמת
חייהםכלחייהם,שכלהאמיתיים,החוקריםאתהרבסטשכח
היולדברהוצרכושאילוספקואיןלמצקועם.מסוריםממש,

תכליתכלואיו ,לתכליתםשיגיעוולבבדבסכנהעצמםמעמידים
שסיפרבדברהרבסטנזכרבפאתוםאמת.שלחקירהלאאשלהם

ונזדעזע.גמזולו

 :עולם'עדהסיפורכתב-הידשלהראשונהבטיוטהבאכאן
עדהרבסטמנפרדאתשריגשהנגיפים,חוקרעלהסיפור

שנותשלהשנייהבמחצית .שהיהמעשההואלדמעות,
שלהדגולחוקר-הנגיפיםעצמואתהדביקהשלושים

בקדחתז"ל,אולרשאולהפררפיסורהעברית,האוניברסיטה
אולרהיהממשוכתתקופהבמשךעסק.שבחקירתההמערות

עגנוןאפואמספרכאןגם .הבריאלבסוףאךמאוד'חולה
במחלהוהמדובר-שמחלההוא, ; nשליקסיפור-מעשה

וחיוניהכרחיאמצעימשמשת-להמיתהעשויהמסוכנת
האמת.אלהאמת,חקראללהגיעכדי

עגנוןעל-ידיהוצא(שאמנםעולם''עדהסיפורסירםאחרי
 : ) 536(עמ'ב'שירה'הטכסטממשיךמכתב-היד)

.אםבדמיוןדברכאןישואזהלסיפורריאלייסודישאםידועאיני
שבמעשה.מדברנשתלשלשהואחושבניהואשבדמיוןדבר

ממנוקטןקטעשרקסיפור-מעשהעמודבאותובאובהמשך

שלאבפראגמכטועיקרולפנינו,מצוישהואכפיבספר,·נמצא
אחד,יום . 5במספרירוןאמונהעל-ידיוהמסומןבספרככלל
בסיפור-ומהרהרירושליםברחובותמטיילהרבסטכאשר
והקיסריתארקדיוסהביזאנטיהקיסרעלטפלאהבה

שבחברתוטגליכטהוותיקמנירואתפוגשהואאבדוקסיה,
מייצגתטגליכטשלדמותומגרמניה.חדשעולהעלם,נמצא
צלולהודעהבהירהראייהמופיעשהואפעםבכלבספר

אור-היום.שפירושובשמוגםשמרומזכפיובלתי-משוחדת,
אךהעלם,עלדעתואתנותןאינובהזיותיוהשבויהרבסט
בירושלים,העלםשלמעשיועלשישמעבומפצירטגליכט
רצונךמשרההיא'רצונךאשרמשרהיששלעלםמספרועגנון
בבית-המצורעיםלבקרהואשתפקידוומתבררתפקיד:הוא

עםהשלימולאשעדייןהחדשים'ב'מצורעיםבעיקרולטפל
נתקלשבהםאחדים,מקריםעלמספרוהעלםהמר,גורלם
 .עבודתוכדיתוך
רב-שםכמרבן.וזהר,דיינוהיינריךהואהעלםשלשמר

האבירהמסכן.היינריךאתמזכיראוליהיינריךמשמערת.
שמםגםהואהיינריךכמצורע.גררלדעםלהשליםמרנןשהיה
הגיבוריםשהםוהטהורים,התמימיםהצעיריםשל

במאההמפורסמיםהגרמנייםב'ררמאנים-של-התפתחרת'
'היינריךלנ;באליס,פ;ן-א;פטרדינגןהיינריךהתשע-עשרה,

שטיפטר.לאדלברטהקיץ'ר'שלהיקלדלגרטפרידהירוק'
-העלםשלדמותווגם-והשםטהור,פירושודיינו

לנריששרבבאמת:לעבדךלכנר'וטהרהתפילהאתמזכירים
וצרעת.מנוגעלביןאמת,טהור,ביןההקבלה

כיהסיפור,לשלמותמררנהחשיבותנודעתזהלפראגמנט
גרףביןלקשרכדיהדרושההחסרההחוליהעלמרמזהוא

שירהאלהרבסטהולךשברהאחרון,הפרקלביןהסיפור
איךמסביראינואלינו,שהגיעכפיהטכסט,לבית-המצורעים.

בפראגמנטגם .שםשירהשלהימצאותהעללהרבסטנודע
שלשתפקידולהניחמותראךזה,מידעכלולאינו 5מס'

בעיקרוהמטפלבבית-המצורעיםהעובדדיינו,היינריך
נכתב,שלאהסיפור,בהמשךלספרהואחדשים,במקרים
לבית-שירההאחרתשלהתקבלותהעלהרבסטלמנפרד

בפרקכברנקטשבובטכסיסעגנוןמשתמשושרבהמצורעים.

הציוריםבילקוטלהסתכלרצהלאהרבסט :השלישיבספרטר
אותרמכריחממשועגנוןזלינגרה,שלבאנטיקרראריאט

שלהמזעזעתבתמונתוכךעל-ידיולהיתקלזאתלעשרת
בהיינריךבולטחוסר-ענייןהרבסטמפגיןכאן .המצורע

ודווקאלו,מקשיבהואטגליכטשלהפצרתועל-פיורקדיינו,
מקרםעלהנוראההבשורהאתלשמועעתידהואממנו

אהובתו.שלהימצאותה

 'הרבסטמנפרדשלבמצברבדיקתנו.שלסופהאלמגיעיםאנו
 ; Situationskomikה-הקרמםיי,הצידדםמחיכםהררמאןאךרולכל

מדרכיםה.סיפרוהתפתחותבדרךלהרבסטשקורהבמה
ובוודאיהרבסט,שלהמרומזסופראךהטראגיים,הצדדים

טראגדיה.שלסיומיםאינםעמדה,עדיאלשלהמפורשסופר
במצבנמצאיםכשהםמעמדה,ובוודאימהרבסט,נפרדיםאנו

 .גאולהשל
מזראחרתמשמערתכאןבית-מצורעיםלמושגישמהעד

מןגםיוצאהיישוב,מןאנשיםשלמושגיםמושגינו,שלפי
הזקנה, .עולם'ב'עדבהםמשתמששעגנוןוהכינוייםהשמות
ארעדהרשמהמלאךשלדמותהיאבבית-המצורעים,האחרת
הבית,תושביהמצורעים,עלתמידמדברתהיא .עדןעדינת

מתיישבעמדהעדיאלכאשרהטובים:'האנשיםכעלרק
לומקציםהעתיק,כתב-הידאתללמודכדיבבית-המצוערים,

שלשמהעלעדןעצישנקראיםהגןעציבין'בגןמקום
עדן:עדההאחות

חיילמושגהי:-ךרדיתבמורשתקשוריםואמתגאולההמושגים
שלסיפורואתהמסייםבקטעביטוילידיבאזהקשר .עולם

הטוביםהאנשיםביןבבית-המצורעיםהיושבעמדה'עדיאל
גדולתהעלהמספרכתב-היד,אתומפענחעדןעציתחת

גרמלידיתא.הגדולההעירשלונפילתה
מניחיםאינםוהםמחכמיהמניחהשאינהלחכמהה mכרברית

(החכמה)!והיאעצמיליגעלימהאמרעמזה)(עדילאהואממנה.
ומגלהיושבהיה .חניתניולאשבאהובישבלוואמרהבוהחזיקה
וגילההואשאבעדהדורות,חכמיבכלמכוסיםשהיוצפונות
הרבהבהוישארוכהוהחכמהמרוביםשהדבריםלוי .אותם

וישבממקומוזזלואעבדותואתהניחלא ,ולהביןדלורושלחקור

 •עלום.עדשם
 .תשל"זבאבתשעה,~לפרה,

 mעדו mמחקריםעגנון,ש"יתמוך:
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עגנוןש"י

הקומוניסט .הואמי

עגנוןשל
מיזליש*פנינה

בעקבותשנכתבללון",נטה"אורחורמאןה
עריםעשרובעודבעירועגנוןשלביקורו 1111111
דנה .תר"ץ rבקובפולין.בגליציהועיירות ,

שנדפסבדמןעודהביקורתשללתשומת-לב:ר
בשניםותרצ"ט.בשנת ,"."הארץבעיתוןבהמשכים
על-ידיהרומאןנתפסהופעתולאחרהראשונות
"רשמי-מסע",מעיןכד'ורנאליסטיקה,בעיקרהמבקרים

דנההואימינו,ועדומאדמסויים,ספרותיעיבודעם

ומבקריםחוקריםמצדהארות,שלרחבלמיגורן
אלהגםאךשונות,ספרותיותאסכולותהמייצגים
התרבותית-הבחינהמןהיצירהאלשהתייחסו
המציאותאתלבדוקכהעדמיעטו 2היסטורית,

בהועשהחופנים,מלואעגנוןנטלשממנההקונקרטית,
בעקיפין'ואםבמישריןאםביותר'מגווןשימוש

שלו.הספרותית-אמנותיתלקונספציהבהתאם
מעלהללון"נטהב"אורחההיסטוריתהתשתיתבדיקת

כמחודשבועייםבןביקורבעקבותעגנון'בנהאיך

בקירוב,שנהפניעלהמשתרעמסגרתסיפורהולדתו
קורותיהאתנוספים,במעגליםבו,לקפלהשכילוכיצד
מלחמות-העולם,שתיביןבפוליןהיהודיתהעיירהשל
במאההחלכולה,פוליןיהדותשלמתולדותיהואף
-ת"ח-ת"טוגזירותהארצותארבעוועדימי-הי"ד
השואה.ועד

היהודיתהעיירהשלקורותיהתיאורשלזהבמעגל
ב"אורחעגנוןהביאמלחמות-העולםשתיביןבפולין

האידאולוגיתהגווניםמקשתחלקגםללון"נטה
החלהיהודי'ברחובקיימתשחיתהוהפוליטית

הסוציאליזם,לגווניה,האנטי-ציוניתבאורתודוכסיה
הציונילמיגדרועדוהאנרכיזם,הקומוניזם

"המזרחי".וחלוציהרווידיוניסטים"גורדוניה",
בבוצ'אץ'קיימתשחיתההקומוניסטיתהתנועה

מכלולים.בשניזהברומאןמתוארת
מגיבוריהאחדחפשי,ירוחםשלדמותובהעלאתא.

הארץמןשירדקומוניסטהיצירה,שלהמרכזיים
 .כשבושהדרכיםבתיקוןועוסק

אהרןשלבנותיושלוששלקורותיהןבתיאורב.
 .לפוליןוחדרלאמריקהשהיגרהאנרכיסטשיצלינג,

חופשי,ירוחםשלשמובמשמעותנדוןחילהת
הדמותהבנתלגביבכךשישהחשיבותמשום

כס'-פעמייםבתנ"ךנזכרתירוחםהמלה :כולה
כס'יתום.ירוחםבךאשר- 4פס'י"ד,פרקהושע,

ירוחם.ועוזבומודה- 13פס'כ"חפרקמשלי,
ואילוכפשוטו,חכמינומפרשיםהושעשכס'הפסוקאת

אלאתוחםקדמך"דמןאומרעוזיאלבןיונתןתרגום
ריחמתיאשר-כיתמין"האבמצריםהווכדאבהתנא,

יונתןתרגוםכיתומים.במצריםשהיואבותינו,על
בהשהיושביםהגלותאלהרחמיםאתאיפוא,קושר,

גםהרימשלי,שכס'לפסוקואשרכיתומים.נחשבים
כאןהולכיםיונתןתרגוםוגםהמסורתיתהפרשנות
הפשט.בעקבות

העבריתהשפהמילוןלפיהרי"חפשי",למלהואשר
נקימשוחרר,א. :משמעויותשתילהישגורי.של

פיעלהחברה,מןרחוקנפרד,נעזב,ב.מעברות.
מטבעחפשי"."במתים- 6פס'פ"ח,פרקתהילים
אךהראשון'הפירושאתכאןלהציעיותרקלהדברים

מדרשפיעליותר.מתאיםהשניהפירוששדווקארומה
אדםשלשבחייורומזחפשי""במתיםלשון 3חד"ל,
המצוות,מקיוםנפטרהואובמותו .לבוראועבדהוא

אתמפרשיםכךלבוראו.משיעבודולחפשייצאכאילו
ואילוה"מצודות",ובעלאבן-עזרארש"י,גםהפסוק
ללאומיתררשעיא"הין-מתרגמועוזיאלבןיונתן
הרשעיםכמו-מצותא"מןחוריןבנייתעברותכו,

מןחפשייםחורין'בניייעשו-שבוולאשמתו
שללשמוהתשתיתשהםאלה,בפירושיםהמצוות.

יותרטובהלהבנההמפתחלדעתי,מצוי,חפשי,ירוחם
 .עגנוןשציירהדמותשל

יהארץמןשגורשזהקומוניסט

בחםשבושמאנשיהיחידהוא

להערכתוהזובחהאורח,פוגש
הכפייםעכורתבשלעגנוןשל
השניים,שמקיימיםבשיחות .שלו

מהשקפותיוחרבהעגנוןמבטא

 .ישראלוארץ·הציונותעל

ההיסטוריתהתשתיתעלגמרעדובתעבקבות *
במחלקהשנכתבהללון",נטה"אורחברומאן
בהדרכתבר·אילן,אוניברסיטתעברית,לספרות
ברזל.הללהפרופ'

 ?ממהרקהיאהשאלהחופשי'אדםהואחפשיירוחם

בתיקוןשעוסקכמימתוארהואללון"נטהב"אורח
לצדירוחםלוישבשעה"אותה-בבוצ'אץ'הדרכים
יציפושלאביב,שםופתחהמלך'לבארסמוךהדרך'
וכך , 55עמ'תש"י,(מהדורותהרחוב"אתהבארמימ~

מישראלבחורלו"יושב-וכן'שלהלן),המובאותכל
כאילועצמואתורואההדרך'אתומתקןשבוש'בשוקי
שם).(שם,מלא"עולםמתקן

מאנשיהיחידהואהארץ'מןשגורשזהקומוניסט

עגנוןשללהערכתוהזוכההאורח,פוגשבהםשבוש
שמקיימיםבקשיחות .שלוהכפייםעכורתבשל

הציונותעלמהשקפותיוהרבהעגנוןמבטאהשניים,
בתיקוןחפשיירוחםשללעיסוק;באשר .וארץ-ישראל

לראותניתןלכךברקעכיאניסבורהבבוצ'א:ץהדרכים
ישראלר'שללביקורוהקשורהחסידית,מעשייה
אלטרמאירר'אצלבבוקובינה,שהתגוררמרוז'ין,

מועתקכשהואזה,סיפוראביאייחודובשלמגור.
 4החסידי.המקורמןבמלואו

נשמעעליון,קדושיבנינדברוהשיחיםלאחדמתחת
עלזצ"ל,רבנועםשדיברזצ"ל,הקדושהרבהשלקולו
הדרכיםאםושאל .פוליןבמדינתוהכפריםהעריםטיב

התחילוההםבימים .ומתוקניםטוביםלעירמעיר
ועפר'באבנים ...כברשהמסילהמדינותבכמהלעשות
מסילותעושיםכברפוליןבמדינתגםאםשאלוהו

מיהקדוש,הרבעורושאלוהן,-לווהשיבכאלו,
יהודיםהזאת,העבודהמלאכתעליהםהמקבליםהמה

המהיהודיםרקכיזצ"לרבנווהשיבונכרים,או
כןובוודאיזצ"ל'"קהרחצעקאז .זרבקבלנותהעוסקים

יהודים."לאאםדרך,לעשרתיוכלאשרמיכיהוא,
בההכפייםמלאכתמקבלתהזההחסידיהסיפורלאור
היהודייותר.הרבהרחבהמשמעותחפשי,ירוחםעוסק

עולם.שלבתיקונוהעוסקהוא
אחדלהיותהיהשאמור sבוטשאטש",ב"ספר

הקונקרטיעולמולחשיפתהעיקרייםמהמקורות
התנועהעלדברנכתבלאעגנון,שלוההיסטורי

 6מגמתיות.מסיבותהנראה,ככלוזאת,הקומוניסטית

בארץ'החייםבוצ'אץ'אנשיאחריחיפושיםתוךאף

משהה'- 'עגנוןשלביקורובעתשםשהיהמינמצא
עיצבעל-פיוהאדםאתהיטבהזוכר-מתל-אביבחלד
מתוךאביאלהלןחפשי.דירוחםשלדמותואתעגנון

שבתל-בביתושהתקיימהבשיחהשנרשמוכפידבריו,

שלפנינו:לענייןוהמתייחסים , 29.9.1982ביוםאביב
הקומ,-לתנועהמאדרבהנהירהחיתה"בבוצ'אץ'

מהנוערמנערהשלטונותלכךכריאקציהניסטית,
ב-לבוצ'אץ'כשנזדמנתימתאימות.משרותהמשכיל

השאלהלפתרוןבנוגעאתםויכוחליהיה 1935
נוער,הרבהמאד,חזקהחיתההתנועההיהודית.

עורו,אתשהפךישיבהבחורביניהםהיהסטודנטים.

הקומוניסטיםפעיליביןהיההוא .גסטרפישל
הסובייטיהכיבושבזמן .ברוסיהגםהיה .בבוצ'אץ'

מסועף,קומוניסטיאירגוןבבוצ'אץ'הכובשיםמצאו

יאושהיהודיבנוערהיהיהודים.היורובםבו,והסתייעו

אחריבהתחלה,כברלפוליןחוזריםהיוהארץ,מן
נוערקבוצתחיתההראשונה,מלחמת-העולם

השלישית.העלייהכאנשילעלות,שהתכוונה
הכלכליהמצבעלהקשותהשמועותלהגיעכשהתחילו

המסגרותכלמזהכתוצאה .התייאשמהם-חלקבאץר'
המשכיל,הנוערואזהתמוטטו,ההכשרה,העלייה,של

לקומוניזם.דרכואתמצאהאיראליסטי,

 .וחזרבארץשהיה .סגלאייזקהיהזה-חפשי"ירוחם
-1927-בלבוצ'אץ'הגיעהואאייזיק"."דודלוקראו

פרסונההיההוא-1930בבבוצ'אץ'כשביקרתי . 1928

 .מאדרבההשפעהלוחיתהנלהב.קומוניסטמפורסמת,
צורות.מיניבכיהדתייםאתולהרגיזלהפגיןרצההוא
רכשבארץדליים.עםלעבורההולךהיהשבשבתספרו
מומחיםהיולאבבוצ'אץ' .בבטוןהעבודהמקצועאת

יציקותעשהוכר'גגותמרפסות,תיקןהואשםבזה.

התערבלאמשלו,בדרךהלךתמהוני,מעטהיהבבטון.
שאףלינדמהחשוב,תפקירמילא-1939בהבריות.עם
·ברחהואהרוסי.הכיבושמטעםהעירראשהיה

לרוסיה.,והגיע-1941בהגרמניהכיבושעםמבוצ'אץ'
כאןלאץר,הגיעולבסוףלפולין.חזרהמלחמהאחרי
אחדות."שניםלפנינפטר
נטהב"אורחהמסופראתמאשרתחלדמשהשלעדותו
כרבךומוסיפהחפשי,ירוחםשלעיסוקיולגביללון"
לעיל.שנחשפווהחסוייםהמררשייםלרבדיםנוסף

ש"נתעסקמשוםאץר-ישראלאתעזבחפשיירוחם
ישבמאץר-ישראלשגירשוהווקודםהרעים,בדברים

לערביםשחילקכרוזיםבעווןבבית-האסורים,
שנתחוור,למי"נתחרד-כן .) 84עמ'(שם,וליהודים"

המלכותבאהלבסוף ...כשורהשלאדבריםכמהועשה
אך .) 210(שם,האץר"מןמחבריווכמהאותווהוציאה

"החשבון",-ושמונהשלושיםבפרקהמסופרמתוך
חפשיירוחםכיהרושםגםמתקבל , 209בעמודבייחוד

ועקב .כאןששררהכלכליהמשברמחמתהאץראתעזב
נותניאבל .באץרחיתה"עבודה .כיבוש-העבודהבעיות

שלטיבולפיהיולאבעזרם,יהאאלוקיםהעבודה,
 " ...ירוחם

שתיעגנוןמערבחפשיירוחםשלבסיפורוכייוצאוכך
הקומוניסטיתהמפלגהשלקורותיהמתוךפרשיות

העשרים,שנותמראשית-האחתבאץר-ישראל.
 .מסופן-והשנייה
המפלגהקורותעלישראליג.ז.שלבספרו

במאיהאחד"לקראת :מסופר 9בישראלהקומוניסטית
על ).ס.פ.מ(הקומוניסטיתהמפלגההחליטה 1921
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הערביותהכנופיות ...הערביםמןנפרדתהפגנהעריכת

וביצעוהשעות,באותןששררההאנדרלמוסיהאתניצלו
יהודיםונפצעונהרגובהןהתנפלויות,שלשורה

אחריהמשטרתיתברדיפהנשברהמ.פ.ס. ...מרובים

אוהארץ'אתעזבוהמפלגהמנהיגירובהמאורעות.
 ". 1 ~ 22שנתשלהשנייהבמחצית ,אותהלעזובהוכרחו
גירושועלעגנוןשסיפרמהעםמתיישביםאלהדברים

האץר.מןחפשיירוחםשל
שלעזיבתושביןהקשרעלהשנייה,הפרשייהולגבי
כיבושעלהסכסוכיםלביןהאץראתחפשיירוחם

שיצרהאחרת"בעייה- 10ישראליכותבהעבודה
הפועליםשארלביןפ.ק.פ.ביןחיכוכיםשלשרשרת

 "העבודה"כיבושבעייתחיתהבארץהיהודיים
הפועלים .גורמיםוכמהכמהמעורביםהיוזהבסכסוך

מצד-הפרדסיםובעליאחד'מצד-המאורגנים
הבלתי-קבועים,הערבייםהפועלים-וכן .שני

בשניםבייחודחריפים,סכסוכיםהיו ...ועודהממשלה,
- nפתבסביבותובעיקרשונות,במושבות , 1929-1927

תקוה."

המפלגהחברישהיופועליםשלמעורבותםעל
העבודה'כיבושבעיותעלבסכסוכיםהקומוניסטית,

ושוב .זהבספרנוספיםבמקומותגםישראליעומד
 .חפשיירוחםשלמעשיותיאורעםהדברים "מתיישבים .

משברבגללהארץאתעזבחפשישירוחםמספר,עגנון
משהשלעדותומתוךמתאשרזהדבראף .העבודה

סגל'אייזיקהקומוניסטהגיעלו'הידועשככלחלד'
 1927שנת .-1928-1927בלבוצ'אץ'מאץר-ישראל

בארץ-היהודיהיישובשידעהקשות,השניםאחתחיתה

השנהזוחיתהעשורובאותותקופה.באותהישראל
 11 .לארץ-ישראלשליליהגירהמאזןעםהיחידה

הסכסוךאת-פרשיותשתיעגנוןנוטלכיצדראינוכך
הבריטיהמנדאטשלטונותעם .מ.פ.סאנשישל

שלבסופוהעבודה,משברואתהעשרים,שנותבראשית
שלהספרותיבעיצובשתיהןאתומאחדזה,עשור

הסיבותשאחתעל-כךלעילעמדנווכבר .גיבוריו
חיתההארץמןחפשיירוחםשללגירושועגנוןשמביא

ישבהארץמןשירדוקודםהרעים,בדבריםש"נתעסק

לערביםשחילקכרוזיםבעווןהאסורים,בבית
וליהודים."

לכתבי-המחלקהבאוסףלגלותבידיעלהלאחרונהרק
שנדפסוכרוזים 12בירושלים,הלאומיתהספדיהשליד

הקומוניסטית,המפלגהמטעם , 1927שנתשלבאביב
בעדמלהצביעשיימנעוהעירליהודיוהקוראים

ויידיש,עבריתשנכתבואלה,כרוזיםעלנאשאשיבי.
חפשי.י.האחראי-חתום

כינוימאחוריהמסתתרהאדםהואמיהתבררלאכהעד
מוקדםנוסחהיד"בכתב 13וייזךרפיומציין .זה

עגנוןבארכיוןשמספרוללון",נטהשל"אורח
 .חפשייונההואהקומוניסטשלשמו- 4°1270/1 : 1

הכרוזיםאתראהשעגנוןההשערהאתמחזקזהדבר

 .-20השנותבסוףבירושליםהודבקואושחולקוהללו,
נטה"אורחשלהתרחשותולזמןמתאיםהואאףהזמן

ללון".
ירוחםעלשלנובפריודיקהשנכתבוהדבריםמבין

מיכאלעליושכתבמהמתוךכאןלהביאבחרתיחפשי,
שנ;שבני"מכל _ 14העם""קולבעיתוןהוסגרו

נטולפועלםכלאשרכמקדמותם,והנמקיםהמעונים
(ובני-חפשיירוחםרקייאוש,אועצבאומרהתועלת
שליסודמהווים ) 15ההכשרהבחוותהעובדיםהנוער
הדעותלמרות ...רוחניתבריאותשלנפשי,איזון

הידידותרגשהסופרשלבלינומתחזקהמחולקות,
אתמרכךהאחרוןזהוגםירוחם,כלפירוחששהוא
ידידותמידתלוומחזירהמספר'כלפיהנוקשהעמדתו

ובניהםבארץכאןהיהודי"היישוב-וכןשכנגד."

שומריםאלהיסודותשנישם,היהודיםהקומוניסטים
המתבקשתהמסקנהזאתהיהדות.שלהמטרהעל

המפתחבמסירתטעםאיןאחרתכיעגנון'שלמכוונותיו
 ".חפסז•ירוחםשללבנו
 .ב"חירוחםאתכאןעגנוןמציבחפשיירוחםמול

משפחתבישראלמיוחסתמשפחההיאב"חמשפחת
מוצאוהקומוניסט,חפשי,ירוחםואילו 16סירקיס,

עםבערמהשהשתדךליטאי,נוכלשלבנוהואמפוקפק.
עמ'(שם,אבבלאתינוקועזבבוצ'אץ',מסביבותכערה

המשקעיםעםהיתמותכאןמתקשרתשוב .) 133-132
קלטהלאאץר-ישראלהשם.שלהמקראיים-מדרשיים

הארץמןגורשבמופ"ס,חברהיההואחפשי.ירוחםאת

-העולםאתלתקןמכסההואעותההבריטיםעל-ידי

העיירה .מקומו.אתמוצאהואאיןכאןגםאך ;בפולין
עסקלואיןלכאןשחזר"מיום-אותוקולטתאינה

הקומוניסטיםשארעםמתערבואינוהרעים,בדברים

 .) 84 (עצמו."עםואפילואדם,עםדברלוואיןשבעיר,
משהשלעדותומתוךגם 'לעילכאמורמתאשר'והדבר
חלד.
בתוך .זרנטעכעיןהואחפשיירוחם 'בפוליןגם

הוא ,וכלכליחברתיניווןשלבסימןהעומדתהעיירה.,
שלבערכהשמכירמתוךכפיים'בעבודתהעוסקהיחידי

בארץ-שרכשהערכיםמןכמהעלושומרהעבודה,
 .) 205עמ'(שם,ישראל
לאשהנושאאך .ב"חלאראלהמיועדהיהחפשיירוחם

 .פוליןאדמתעלחרשביתבונהאינוהוא .זומררחלאת
 17שיצלינג.אהרןשלהקומוניסטיותבבנותיונדוןוכעת

מקוםזהבספרעגנוןמקדיששלוחפשי,ירוחםלעומת
רקשיצלינגשלבנותיושלושנזכרותכל-כך'רב

שלם.עולםעומדזופרשיהמאחוריגםאךבקצרה.
שביןבפוליןהיהודיתההויהממרכיביהיההואשאף
"בתי :שיצלינגמספר 294בעמ' .העולםמלחמותשתי

הבכירהואחותהקומוניזם,עסקיעלנתפסההקטנה
יתפסושלאעדברחהוהאמצעית ...עמהכתפסה
תינוקותשתילהןיושבותחדשיםשמונהזה ...אותה
אותןיוציאואםומסופקניהאסורים,בביתאלו

 365-בעמ'אלה,שלושאלאנוחוזריםעוד ".במהרה
מבית-בריחהבסיוןבעתנורושהןנרמזכאשר , 380

יהודייםנוערבניאותםשלזוסבוכהפרשהעלהסוהר,
כךעלושילמוהקומוניסטילרעיוןשכתפסובפולין'
בספרהרוזנטל-שניידרמן'אסתרנותנתכבדמחיר

 18 .,,דרכים"נפתולי

האלטרנ-כשתילציונות,הקומוניזםביןהברירהעל
בפוליןהיהודיהנוערעמדשבפניהןהעיקריותטינות

גםעגנוןעומדהעולםמלחמותשתישביןבתקופה
אחדלאףקשוריםשאינם 'זהברומאןנוספיםבמקומות

מסוימיםבמקריםלעיל.שנסקרוהענייניםמשני
במיעוטו'הרעבבחינתהציונותעםההשלמהנתקבלה

בפכישעמדומאלה ,גרועההפחותהאפשרותבתור
-ב"חדניאלשלבפיועגנוןששםכדבריםהנוער
מרוציםלהיותהנערותשלהוריהןיכוליםמקום"מכל
אחרנגררוולאהחלוצים,אצלשהלכומהן,

שם , 399-398בעמ'וכן .) 353עמ'(שם,הקומוניזם"

בעמ'נאמרשעליהחיים,ר'שלבתוחנה,עלמסופר
אומריםוישלרוסיה,שהלכהאומרים"יש- 176

 ".עוליםשללקיבוץשהלכה
הבנותשלמעשיהןאתעגנוןמייחסהרמזדדךעל

הואשאףהאנרכיסט,אביהןשללמעשיוהקומוניסטיות
שאיפיינוהסיפוקוחוסרהשקטחוסרשלאחרפןמייצג
בראשיתאירופהבמזרחהיהודיהנוערשלמצוקתואת

והבניםעצים,לקטו .האבות"אמרתי,-המאה
 ,זאתאמירה .) 294עמ'(שם,האש"אתמבערים

 ,ז'פרקירמיהועלפרפראזההיאהגעייה:אתהמחדדת
מבעריםוהאבותעצמם,מלקטים"הבנים- 18פס'
השמים."למלכותכרוניםלעשות ...האשאת
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עגנוןש"י

חוליןפזמוני
הקדושבלשון

אחרת"ב"טליתחדשיםעיונים

יצחקיידידיה

הרלץאברהםפררפ'שלהחשוכהסתרמ
עגנוןשלסיפורועלהמשולש,,\"החילול
מהקלאסיקהלחלקהיהככר 2אחרת""טלית

ידיעהרוחבמציגההיא .עגנוןשליצירתוחקרשל
כתרךבהירכארדזהסיפורומאירהחקירה,ועומק

אכל .עגנוןיצירתוכללהמעשים""ספרשלהמכלול
עירןדורשחושבני,פירסרמה,מאזשעכרהרבהזמן

עלככךלערערבאאינני .כמסהגם ,כסיפורגםחדש
להוסיףרקאלא ,קביעותיורעלהרלץפררפ'שלהנחותיו
מתפיסותיוכמהלבחרןנצטרךרשםפהכיאם ,עליהם
 .מחודשתכחינה

מפרשת,קריאהשלמתרדהמציעההרלץשלמסתר
 ,כז,נלהז,נלהואףכשררהשררה-לטקסטהיטבצמררה
המשמעותכמלואמוארקטעארמשפטכשכל ,לעתים
מנהגיםשלמפורטתהסברהתוךשלו,והנסתרתהגלריה
כמידהכטקסטהנזכרים-מקורותיהםעל-והלכות

כמעטנזקקתהמסהאיןרמיזה.שלאחרתארזר
היאואיןעגנון'מכתכיריסאחטקסטיםעםלהשוואה

אתלהוציא-הסיפורשללטקסטמקררותמכיאה
"כרצינאמהספרמיכל'יחיאלר'הרבעלהסיפור

שכסוףהמחבואים""משחקאתהמפרשדנהררא",

 .שכסיפורהשניהפיסקהה
שלשכמסתרהטקסטואליהמעקבמציעדברשלכסופר
משולש"כ"חילרלהסיפורשלהכוללהפשראתהרלץ

הטלית,ושלהמדרשביתשלהכיפורים,יוםשל-
תחנותכשלרששכסיפוראלהתחנותשלרשומראה
מימיהואיום"של"חילולו-פר gהמשלכחייו

ככגרותו,חלמקרם"של"חילולווהנעורים,הילדות
מותר.דבראתמצייןטלית"שלר"חילרלה

יום-קדושתשכיןההקבלהאתלהראותמיטיבהרלץ
היוםהואהאחד .המדרשביתוקדושתהכיפורים

השני .הזמןכתחוםקדושהשלמרכזכיותר,המקודש
 .כמקרםהקדושהשלמרכזהכיותר,המקודשהכיתהוא
איננהכה,שתלוהרכיםהסמליםאףעלהטלית,אכל

הדברשלכעיקרושכןהראשונים,לשנייםשררת-ערך
יתר .אחריםכרכיםקדושה,שלחפץאלאאיננההטלית

מצררההיאציצית,מצרותכה,הקשורההמצווהכן,על
ארבעשלככגדמתעטףכשאדםרקהמחייכתמותנית
מירקהמחייכתלגג,מעקהמצורתשלמסרגה ,כנפות
המצרותלגביכןשאיןמהשטרח.גגעםביתשכרנה

מעבראכל' .התורהוכלימודהכיפוריםכיוםהקשורות
זרבצררהחילולם,אתמראההסיפורשלהטקסט ,לזה
נתחללהלאהטליתאכלהכית,ושלהיוםשלאחרת,אר

 .אלהשניכיןגדולהבדלוישנפסלה,רקאלאכלל,
לעטוףמנתעלכדיןנפסלהשהטליתמראהאכןהרלץ
מת.ככיכול,שנעשה,פר, gהאני-המאתכה

עניינוככךולאמשולש,חילולכאןשאיןכן,אםנמצא,
חלוקהעללפיכך,אחר,הואבניינוגם .הסיפורשל

מרשתתאחרת"ש"טליתלינראה ."תחנות"שלשרנה
ג'(אכרתשאמרהרכנרס,כןדרסארכישלמאמרועל

ושיחתצהריים,שלוייןשחריתשל"שינה :י"ד)
אתמוציאיםעמי-הארץשלכנסיותכתיוישיבתהילדים
שישכדבריםכמרבן,הוא,המדוברהעולם."מןהאדם
המדרש.כביתישיבההואוניגודםתרדה,ביטולכהם
הקצר,המבואלאחראחרת","טליתשלהראשוןחלקו
והדבר,המדרש,לביתפר gהמשלכאיחורועוסק

לייכלפרשתשחרית".שלב"שינהקשורכזכור,
שלכ"ייןכמרההמדרשלביתמחוץהפיררתמיושתיית
השרהנחתום,המצנפתבעלשלעניינו .צהריים"

משוםבוישהכיפורים"יוםשלשאינם"פיזמונים

שלנכדואררבנו ,"ץר-האיעמשלכנסיותכתיישיבת"
כנגדהיאשטות"של"ערויותכנגדהעושהאדם,ותרא
שלסיומואלאותנומכיאיםאלהכל ."ילדיםשיחת"

 ."העולםמן"יוצא 'המספרכר ,הסיפור
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עגנוןש"י

המספרשלאיחורואתהיטבמסכירההרלץשלמסתר
ריחוקו"המשפטשלהמשמעותככפלהמדרשלבית
המספר,מןהאלוהיםשלריחוקו ,לאמורמקרם",של

ראוי .כולוכסיפור "מקרם"המלהשלוכמרכזיותה
שם,הנזכריםדזמרא"ל"פסרקיכקשרחושבני,להוסיף,

ראשוניםש"חסידיםעניין'כאותוכמשנהשנאמרמה

לכםאתשיכרונוכדי ,ומתפלליםאחתשעהשוהיםהיו
שלהמחבואים""משחקגם .)'הפרק(כר;כותלמקום"
ולקדוש-ברוך-ישראללעםהמשולים ,אביועםהמספר

יסודעלהיטבמוסברזה,אתזההמבקשיםא,וה
לקשורשישדומניאכל .הזכרתישככרהחסידיהסיפור

"כיקשתיהוהשירים,משירלפסוקגםזהמופלאקטע
זהפסוק .)ושה,"(שהענני"ולאקראתיומצאתיו,ולא
זהו"נמצינוזה"אתזה"ביקשנובמליםכסיפורנרמז
"דודי-השיריםכשירפרקמאותוקודםכפסוקלזה".
ל"חורגםהסכרנמצא-ד)(שם,החור"מןידושלח

הסיפור,סוףלקראת ,המספרמוציאממנו ,"שכשולחן
הואגםהפסוק,לסיפורנומתקשרמזהיותרטליתו.את

מעלי"רדידיאת"נשאו :השיריםבשירפרקמאותו
 .) T(שם

שלוהנודעבמשלעגנוןמביאהשיריםמשירזהפסוק
ממעשיהםהקב"האורגלפיו 3 ,"עגונות"סיפורובפתח

שתתעטףישראללכנסתחסדשכולה"טליתישראלשל
"רגשומייד ·היריעה,אתלקרועעשוי"מכשול"כה."
נשכת .הםעירומיםכיוידעוכולםאתתוקףכרשהשל

כיגונהישראלכנסתותועה ...חגאחגםשכתם,
פסוקים ".מעלירדידינשאופצעונייכרניה :ומיללת

ישראלשכיןביחסיםקרעיכןאםמתארים'אלה
תיקונו.אתותרבעהקרועה,כטליתהמסומל ,והקכ"ה

יצירהפיעללהסתברעשויה "זקניםשלה"סיעהגם
מצ~יהוזקנות"זקניםשלקטנה"סיעה .עגנוןשלדתאח

סיפור,כאותומהם,ואחד 4היום",כניסת"עםכסיפור

אחרת",שב"טליתהזקנים"כמרמצומק,אגסכפני"פניו
גם ".קינמוןשלכקניםוזקנםיהיומצומקותש"פניהם
למספר,מסייעיםאינםהיום"כניסתשכ"עםהזקנים

היום"כניסתכ"עםאבל .אחרת"שכ"טליתאלהכמר
כתר-לעולמםהלכושכברכמילמספרהזקניםנראים
קוראיםשהםוהאגרתכאמה,לונדמיתאלתרר'של

ששתילינראה .המנוחאלתר 'רששלחהלונראית
זקנוכמוהאמת,לעולםשייכרתזקניםשלאלהסיעות
ביתמתפלליוכמו sהאחרון",כ"האוטוכרסהמספרשל

לתלותלדעתי,אין,לפיכך, 6כ"המכתכ".הישןהמדרש
שלכהצעתו-תרגום"כלשרןלוש"השיככזקןגנאי
ממחציתכאחדאותולראותשאיןוודאי-חולץ

זקן .הנחתוםהמצנפתלבעלפניםשהסבירוהמתפללים
המספר,שלזקנולימיןישבכולה,ה"סיעה"עםזה,

מדברהוא .הזקןשלזועלאףעלתהמעלתומשמע,
לדברשאסורכיווןכארמית,לאמורתרגום",ב"לשרן
הקדושכיוםגםמהיחוליןשלדבריםהקודשכלשרן
הלשון .מגרנהדברכלככךואיןיהקדושכמקרם

במקוררתשוניםבמקומותנתפסהאמנםהארמית

הלשוןשלמדחיקתהחששוחז"לשכן ,כשלילה
זכתהבדיעבדאכלחולץ'שלכטענתו ,העברית
-קדושהשלמבוטללאכמידה ,כידועהארמית,
הקדיש,זר,כלשרןנאמריםכתפילהחשוכיםחלקים
ארמיתכידועכתובהבבליהתלמודשלועיקרו ,למשל

זרלשוןאיןבסיפורנוגםרעוד,רעודהזוהר,ספרגםרכן
דווקאאלא"סררסית",-שלההגנאיככינוינזכרת
לשונםלאמור,תרגום","לשרן-ארתההמקדשבכינוי

זהלענייןנשוברעודאונקלרס,ושלעוזיאלבןיונתןשל
 .כהמשך

שלההשתמעותרבסיפורודרךעלגםללמודכאןכדאי
להתפרש'עשוייםהתרגום"כ"לשוןהזקןדברי .עגנון
אותו,דוחההואכאילופר, gהמאותםמפרשאכןוכך
ואילודיכפין",ל"כלמקוםלתתחייביםפסחבלילשכן
"למימקרםולתתלהרחקחייביםאיןהכיפוריםכיום
כליכולפסחשבלילהזקןאומרזהעםביחדלו".שאין

פסח,לילזהאיןהיום'אבלולאכוללבוארעבשהואמי
שבאכמילפיכךלונראההמספרהגדול,הצרםיוםאלא

 .פסחלילזההיהכאילוהצרםנירםלאכול
היאגםמוסברתחפירותמיושתייתלייבלפרשת

שלגרפוהואלייבל-חולץשלכמסתרלעומקה
ולי-יבלה"אני"ביידיש."גוף"פירושו"לייב"המספר,

"ביניהצירוףאתולהדגישלהוסיףראויאך .זהים
מעשהחיתהחפירותמיששתייתכךעלהמרמז ,ביני"
שלתפיסתואתשמחזקמהעצמו,לכיןהמספרשבין
בפרשתחוזרזהמוזרצירוף .המספרשלכגרפולייכל
להם."והלכוירדוביני:"ביניהנחתוםמצנפתעםהאיש

שאיןהשטן'אתהמצנפתבבעללראותמציעולץה
שלהשליליהפןאתהקטןובנערשמר,אתמזכירים

והשאלה ,כיני""כיניהנזכר,הצירוףאכל .הדור
ולהיכןהתפילהבאמצעיצאהיאךאדם"אותר :המוזרה
גםבהחלטאבלהמצנפת,בעלכלפיהמתפרשתהלך?",

עםהתפילהבאמצעכזכור,שיצא,עצמו,המספרכלפי
המספר.עםהמצנפתבעלשלזהותועלמעידיםלייבל,

אלהדבריםאתקושרבן-בנו"או"בנוהצירוףגם
המספר.עםזוההשכברהצדיק",של"בן-בנולייבל,

"מצנפתשלומשמעותההמרחץ"ביתשלה"מדרגרת
הוסברוכברהחזן,שללכובעוהמרמזתהנחתום",

להישזושתמונהלהוסיףכדאיאךחולץ'שלבמסתו
במדרש:מקור

כו,בנגדועומדובנוהכנתסבביתעודמשהיהאחדאבישמעשה

ש,דבריםעונהובנוהלליוההתיבהלפניהעובראחרעוניםהעם
לה.נמארתפלות.שלדבריםעונהשהואבנךראהלואמרותפלות.

 ...ענייןאבוותעשהלמחרתשובישקח.האותינקוולעאשהומה
 •דברלואמרלוא mפתלשלדבריםבנוענההחגימיח'ואןתבל
האישואתושמתעדשלשהלואשנתהלואשנהאותהיצתהלוא

--יבותמךותנפשותט"וויצואבנוובןבנוומתאישתוומתה
ב")אברבה(בדמבר

חשיבותאתלהדגיםכדירבהבמדרשמובאזהמעשה
ל"טליתקשורהואהאדם.כבודלעומתמקוםשלכבודו
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בן"בנרבצירוףגם'אלאשבתוכןבדמיוןדקלא "אחרת
שלבסיפורוהסיטואציההטקסטים.בשביהמופיעבנר",
דקלא-המדדשישבמעשהמזרבהרבהחמודהעגנון
שלשאינםשיריםשדהאבגםשטות,מעשיערשההבן

הבן'שלמעשירעלמכסההאבדקולאהכיפורים,יום
הנוראהעונש .פניםלהםמסביריםהמתפלליםמחצית
הזההפד, 9למגםכן,עלמגיע,במדרשהאבעלשהוטל
הנחתום.מצנפתבעלעםכאמוד
ולהיכןהתפילהבאמצעיצאהיאךאדם"אותרהשאלה

העולםמןפד 9המשליציאתועלגםכאןמרמזת "?הלך
במשמעותהעולם",מן"יציאתושנפסלה,בטלית

"להיכןאבליצא",ב"היאךנרמזתכמרבן,הרוחנית,
לבעלהמתייחסתהקודמתהשאלהעםביחדהלך",

מרמזיםלכאן"בארואימתילכאןבאו"היאך :המצנפת
"דע :א)ג(אברתמהללאלכןעקיבאדבריעלודאי
 " ...הולךאתהולאןבאתמאין

עלמרדיםשדאינו,כפיהסיפור,שלהשוניםמקורותיו
ביןקרעעלתפילה,ביטולתרדה,ביטולשלנושאים
שלהספרותימפעלוכמרבית 'ואכן .למקרםהאדם
ביןהקרועהאדםאתהמתארזהסיפורגםעגנון'

האחדרתי'השלם,לעבדגעגועיולביןשאבדהאמונתו
ראוי' .אחרוניםשבדודותהאמרנהבמשברעניינו

באיחודופד 9המשהחמיץהפירטאתלזכורזה,בהקשר
המתייחס-והאמרנה"האדרת"-המדרשלבית
וליחסלאמונה,גם-האדרת-לטליתגםבשמר

שבהם.בקרעבסיפורמתואריםשניהםשכןשביניהם,

בתחוםמיוחדבגרדםמתרכזדעתי,לעניותהסיפוראבל
נקודותבכמההנרמזגרדםהאמרנה,משבדשלזהכולל

קודם ,לנריימצאזהגרדםכולו.הסיפורלאודךמפתח
שלשבסופרשבסיפור,ביותרהבעייתיותבנקודותכל,
 .אותןלהסבירירכלדבר

בלשונו ,""סרדיאליסטי-בסיפורביותרהמוזרהקטע
שלהופעתופרשתאתהמתארהקטעהוא 'ולץהשל

הכיפורים,יוםשלשאינםפיזמרניםהשדאחד""אדם
לדעתי, ."נחתוםשלמצנפת"כמיןחבושכשהוא
 .כולולסיפורהמפתחאתלחפשישזהקטעשלבזרותו
בשידההנראהככלהואשברוהתמרנההקטעשלנושאר
גםזהבנושאנרגעעגנון .קדושהשלבהרריהחוליןשל

תיאטדארתבתינגינות"יש : ""המכתבבסיפורו

ויש ,ותחנוניםכתפילותברגביהםבפישנשמעים
כנגינותהחזניםבפיותחנוניםתפילותשנשמעים

שלמצנפתושםנזכרתאחד-כךומידתיאטדארת,"
פריצותשל~לים"נזכרים 8"הפקד"בסיפורגם 7 .החזן

שחובשמיעל-ידיהנאמדים ,תפילה"שלבניגון
החזניםשלמצנפתםמעיןקצרות,כמהשל"מצנפת
אתהנזכריםהסיפוריםבשנימעלהזהנושא "החדשים.

בלשוןחוליןכתיבתשלוההצדקההאפשרותשאלת
כמרההקודשבלשוןחוליןשליצירהשכןהקודש,

לפחותארתפילה,שלבניגוןפריצותשלכפיזמרנים
שלבעיצומוהכיפוריםיוםשלשאינםפזמוניםכשידת

העיקרינושארלדעתי'זהר' .המדרשבביתהקדושהחג
 .אחרת"טלית"של

אחדים,במקומרתגםאחרת"ב"טליתנרמזזהנושא
הנעימהבשבילהמדרשלביתפד 9המבאכזכור,.כמרבן

מנתעלולא ,דזמדא""פסוקישםשדיםבההמיוחדת
"מנגינותהםוהתחנוניםהתפילותאכן,לגביר, .להתפלל

הזקןשלעניינואתגםנביןבכך ."תיאטדארתשל
לשרןאתלחללשלאמנתעלתדגוםבלשוןהמדבר
הדברשלהיפוכועלכמרבןומרמזחולין'בדבריהקודש
"כלום :שבמשפטהנסתרתהמשמעותגםזוהי .במספר

אותו ".בדאותלדבריגודםזקנואתלעשרתלאדםנאה
שלמסיפוריורביםשלכגיבורםמשמשכידוע,זקן'

 .בדאות"דברי"ככאןהנתפסים 'עגנון
להתבדרעשויהחפירותומילייבלפרשתשגםלינדאה
כאןמשולההחילוניתהאמנותיצירת .זהכוללפשרלפי

המספרשללפיועצמםאתהמביאיםפידותלאותם
שליטהלמחברהשאיןהיצירהכמולתוכו,ומתמצים

מכוחההשראהבכוחבדוחו ,נוצרתוהיאכביכול'עליה'
החילונית,ליצירההמשולים ,אלהפידותמי .עצמה

נמשלוכידוע, ,להםהפשוטים,למיםבניגודמוצגים
 .תודהבביטולאפוא,עניינה,זרתמונהגם .תודהדברי
מסמלתהלבוש,כמו .הטליתשלעניינהגםיוסברוכך

תודהדברי ,לאמודהנפש,שלכיסוייה"אתהטלית
עגנוןשלביצירתו .בהם"מתלבשת"שהנשמהומצוות
והטליתכידוע,מאד,מרכזימוטיבהלבושמהווה

הזרה,האחדת",ה"טלית .זהממוטיבכחלקמופיעה
החילונית,הספרותשלסמלהלהיותעשויה ,שנפסלה
המסומליםוהמצוות,התודהלימודכנגדהעומדת
הואאחרת"טלית"אותהשלמקודה .הכשרהבטלית

כפיממנו,קרעשלבהוויהאבלהמדרש,בביתאכן
-שיד-השיריםשלה'בפרקהדבריםשמתוארים
מציגעגונות""גם ,כזכור .כמובןהאליגודי,בפירושו

 .התודהללימודבניגודהיפותהאמנויותאת
ב"חילול ,כןאםאיננו,אחרת"טלית"הסיפורשלעניינו

לשוןשלבחילולהאלא 'לעצמוכשהוא "המשולש
כמובן' ,וגם ,ותפילהתודהביטולבהשיש ,הקודש

המקוםשלוחילולוהיוםשלחילולו .בקדשיםפגיעה
מןהאדםאתלהוציאכדיבושישזה,חילולמסמלים
בוראי,המדובר, .שנפסלהבטליתשמסתמלמההעולם,

באובדןהכרוךרוחניבמותאלאממשי,במותאיננו
 .הדודותממסורתובקרעהאמונה

הנוגעיםדבריםכמהכאןלהוסיףלעצמימדשהאני
 9אמונים"."שבועת ,-עגנוןשלמסיפר-ביואחדלסיפור

אותרהמאיריםרביםפירושיםכבדנתפרשזהסיפור

שליופיועיקרבעיני .והנסתריםהגלוייםצדדיו,מכל
שאיחושבניאךשלו,הסיפוריהגלוי,ברובדהסיפור
בוהמצויהאליגורי,הנסתר,מהרובדלהתעלםאפשר
ספק.מכללמעלה
המשמעותאתלפענחהמנסיםהמפרשיםשלמרביתם

בגוטהולדלראותמציעיםזהשבסיפורהאליגורית
שלפרסוניפיקציהמעיןשושנה'שלאביהאהרליך'

יוצרזה,פשרגרטהולד.-בשמושנרמזמההאלוהים,
 .בסיפוררביםפרטיםשלבהבנתםמאדרביםקשיים
שמואתנתרגםאםהסיפורשללפשרשנתקרבלינראה
רב,בקירובשהוא,נמצאואזלעברית,הקונסולשל

בתפושהכברשלימה",מ"פתזו,דמותנאמן.יקותיאל
גרטהרלדגםיהיהזהלפירבנו.כמשהמשמעיתחד

ב"פתמצאנולכךוראייהרבנו,משה-אהרליך
רעהרגלשמפניהנביאים,ומרחוב ... " :שלימה"
אהרליךגרטהולד 10 ,, .הקונסוליםרחובלוקוראים

לפרשווישקונסול,כזכור,הוא,אמונים"ב"שבועת
הנביאים"."אדוןהיהכידוע,משה, .כנביאלפיכך
לזה,בדרמהמשהואושכינהתהיהלאזהלפישושנה
התורהמשולהאכןרביםבמקומרתוכידועהתורה,אלא

 •לשושנה.

הערות:

י"ש"כגםנדפס _ 532-518 ',עמ 1972ספטמבר , 4-3 'גהספרות . 1

עם-עובד, ,ברזלהללכעריכתיצירתו"עלמאמריםמכחד ,עגנון
 .תל-אביב

ונדאהסמרך ,ששיכדךתשי"כ,שרקןעגנון,י"ששלסיפוריוכל . 2
204-20 'עמ 2 . 

 .תה 'עמ ,ואלואלו ,שניכדך ,שם . 3
 .קעדעמ' ,הנהעד ,חמישיכדךשם, . 4

 . 108 'עמ ,ונדאהסמרך ,ששיכדך ,שם . 5

 . 221עמ'שםשם, . 6
 . 245 'עמשם ,שם . 7

 . 195 , 194עמ'שם ,שם . 8
 .רטן-רצח 'עמ ,הנהעד ,שכיעיכדךשם, . 9

 . 143עמ'ונדאה,סמרךששי,כדך .שם . 10

ביותרהיפההמתנה

עלחתימה

ביקורת ...~הגות.אמנות.תיאטרון.חינון.חברהלספרותהירחון
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רמשררריםםרםרים

הנטלשלצרוקתחלרקהלמען
שלולחוסנההמשק/להצלתכוללמאמץולשםהעםלשלמותדאגהמתוך

 :בקריאהפוניםאנובישראלהחברה
הערברים.בציבררהפרגעיםהממשלהשלחד-צדדייםצרריםנגר •
 .,הכלכלההמשקבעירתלפתררןרההסתרררתהממשלהביןהירבררתבעד •
 .הארכלרסיהחלקיכלביןהנטלשלצררקתחלרקהבעד •

 .,במרינהבחברהרהעבררההערברהאדםערך.לשמירת

סומקרונייהושעב..אגרבריןנוריתאנסשלמה

סנדאלכסנדריפהא.ב.גרטהלףיהודהארררברך-אררפזיצחק
סנדיונתכהןישראלגנרסריאירהאררגדדורית

עינתעמלהמגדאילדודסנדרארדצבי
קינןעמוסמרבדייוסףהגניעמירהבארחיים

קרסלג.מרסינזרןיגאלהררביץיאירברלראעודד
וצבישלרםמרקדגבריאלהנדליהודיתבלסשמערן
שחרורציפימיכאלסמיהרץדליהבן-עזראהוד

שחםנתןמיכליי.ב.זךנתןבנאיפץר-דרור

שלרםש.מילידפסחחננייוסףבסריעקב
מנוסידידיטנאבנימיןברתיניק.א.

מרדכיב.טנאישלמהברתנאאור-צירן

תקשורת.וקשייהזמןקוצרמפאתזרבקריאהנכלללאששמםוהסופריםהמשורריםעםהסליחה

הופיע

•קה uפוו•
 198 5יולי- 2מס'-ישראליפוליטיעתרן

שרידיוסיזרטל'עדית :עורכים

לכיבושח"י : 1985

 :משתתפים
בככבישתימירון

מירוןדן

בר-נביאאלי
הררבץייאיר

גבעדרדר

אלטרסאלון
רובנשטייןדני

טייטלבויםואדל
דרוריניצה

דבקנואמנון

ריצ'רדסרןדוד

גביזרןדרת

וולקובסקיערן
וץייחיעם

מואבבועז

אופירעדי

קרמןדני

דינשטייןיורםפרופ'אתמראייןלונדוןירון

-----------------------------------------
"פוליטיקה".הירחוןעלמנוילהיותמבקשאני

גליוכות)-12ל(מכרישקלים_ 17,000סךעלהמחאהרצ"ב

שם

כתובת

 299611-2טל' . 61460תל-אביב, 7פיכסקרדת'-רצ"פוליטיקה",



סיוןאריה

עלואריאציות
כמלאכים"ראשונים"אם
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 ,דקחףט .ר~ן; ר~כ;~ ,תוי~~ו::::;נלי
לרת pא,;,ינרת p:דררת r ?? ·כ,ת wל
פוךט 9ג~לי p:ראשרי. 7tשו?~ים ?7ג ?7

בףךים /oמ~x;וחותרר~~ים, f ~:;נךדיז,rם

ריןה. ?7ן~ה. ה~~ו:::לו;יזק.ת~גיז,rםא,ךזpת
כוה::;גיםזקפף~ים~:;נך:;נךיםשו;כ~ים

כאגי~אל.רק~אל'·~גאל' :ק~רות~ל ת"ל~~
 .וכרנוא'לאףם ?7גןקבווכי~ל:;כז:יי 9

הולך רןה,?ז:::::י~ישס~ר.
 :ראוןגר.דלת r:::~תיו~א

 .ז;י:דילה r:::ר ?jסגןי~רס~ם' 6סשףבא'ל
 :~~בףת fאוק..ןת ה~~
 .ךים'א,פr:זךיםלr;זיותע,לינף

~~ים IJנוךרו~י~ים';נרים fזק.לעולם
 .x;ובו fל'אזק.אוzכם:::וtקיךיםסיףiךם

 ~ינ;: ?t ו:::לןצון~צףך' ב~כ;:נ;:
:::וזp~יאףת.~ל~ז Qרישף

ר pgלא'לל:;גתוב,א'ל::י;ולבון~ל
:p גןיj? לל'ארg ר~ליף~ליס'לסגן:;נ:;כדי;כר. 

 9ר;ולבי?שףת f:דx;ורג~זpה ף'קו;xנ;:-~לי::ו
~:;כז;נה /p 9o:ג~ ף~~ו;xד: p:-~ליף

רס,קות. ?7א,דישות,~י?.יס p:ז:יר~ה~א,זק.ר

:p לרשם~זכזכוה.ב~ט
 .ג'":דפוםהףא;:ובזףלת

מאדמהעשףיהפראהכפיאני
:-, t . : ,_. : . -t T •• :ז-T 

ר~ג. ?7 ענ;:~ p:ה .P ~ ?7ח'ק.ר
~אדמה~יםלם-~יש''ג

לףי-~ל-~ג. ~:z-ן~ p: תו~:~ ?7קול~מד

ג.

:::וןה ן~~זp:דx;ו:::וץכףא,בווכי
 ;לה fW~ד;,ריר,~תזג~ץ-:::וד~ת~:;כלף

 =ל~:;כלהלי~ופז Wמהאר;.,לא,~י

לףלה, 9?הי;נה:קמו ש~כ;:~.קזקש

דאיןג'ים

תשביישעיה /קידראליהוא .

צהריםדרכיםבפרשת

סדיהילר~י qי pל~גןי ד~~~
ה. ?jע,קף:;כ~יא· wר~דם יו:::

קקםזכ:;כלי p:א,~י~שףךזג~ז
1כרים 9י pא,פףרחוקיםל~~יקים
לוהטותמדףרותנערףכפסגה
:לגןים 9צףקי p:ס:ף ;,T ~ 9:דך~לים

ר~צףבבודדע,לףם-ץקם:ר 9ף:;כ

~ים 9ט~ע'ךף p:לי fד~ררז:יי
ןץ.ק. p:ךי~ה ?j~ר~ז:ייל~וכע

:p ד:;כ:די:די:j? בףה~j? יןה' ?7ה~

הש:~רהבחזיתהתיצבתי
• : --: • -:-• --TT 

אנכיףמהמיהראיתיז-ךףח'ףבע

:p דרםס~ה = י~~ו:::תיר,i; ז::יבל
נפחדהפליגףמריעותאניות-פז

~לי~רת~נות-חמ~ד iמ~ Tמע Wול
ררן fזק:;נטל~לת ,ר·ג;::~לז:יי iר

ורפשדםשטףפותגףפ,ת·.עלדרכתי
 ......~דרתאבנים :עלונפלתיכשלתי
ככפותי •י Tשל~;פצףערתוב-י~ים

-- : • • T : •ז-:

י ?iר:נו~ץז::יבזק.ל~רודות
 :דרכיםבפרשתאניתוההעתה
 • T :? י~:~ T:מסלףליול~כניאפה

סןםססר;~לות p:ל~יד ק~ד~~ ם~~
 ?בהבזהבארנמצףלותאצללאר

 Tזכדיה;•לר~~ qי pל~גן; :.,~~~

ה. ?jע,קף:;כ~יא wר~דם יו:::
קקםr:ז:;כלי p: י~~~שףךזג~ז

1כרים 9י p~פףרחוקיםל~~יקים

1929 

~קרסק~י-זpם~ל~לים ?7~ע,מו~ים
זגי-~ש /o ~מרגןי~ה ה~ז:rו:::ר

 .ה~ן~~:;-ם~י Wןא~ל
ךרועותי pשף qקר~ךים

??r:ז~ w לטים~~:P וכזרז:יירת
 ,תז:W r~רמות

:ד~t;כיק~ךת r:::שוןגר בל,;; 6
:דה~השףתו

ל~~~יםנו~r:זלופךם-~,ע·נ;:ף
אןח'עו::;גךי~ל

ה ;t;נשף:;נ.לשוןגוגr:ז
לע,~מרתה .P ~ ?7ף

~גןירה"פ~ם~הר:ם,

~הרךם.

ופז;זררים /o ~:קלף~י-~ןם~תוך
סא,t;כיךים,

לרחובמתפשטהר'נית-הש
לס~ים: ~יכ;j t ~~ :ו~פף~י--עולם

מרףחים,

ל~רףסה~ים-ן~ים 1$סב J ז::: ~ר~~
רי~ה ת~~נ;:~x;ו~ץליםראףלי

ופע,~יק:::וקו;ןr:זת:::וזק.ק.ש~ת )iזק.

נר~~יםעות ?pt:מ
:p ק.ךן-רn קוב:p פוזןןט~ן

קטף~ה.ר~ל.
-~ןם r:rמ·ךצףךירt;כיt;כים

אוzכהסx;וכף

~x;וקעךזפוןזק.לרזק.;יר
w:p יו~ה.י,;

ךחף~הה w ~גי wקרם 7t נ;:

:::ו~הרךםנףגיםנףגים,

ף;נעולם~גןיר

1932 
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4 

ועינםעידו
עגנוןש.י.
רזיעקב :עיבוד

 "ידלידל"אחריו .מיתר)כליאוחליל,(תוף,נגינהכליצליל
(גמולה),אשהגורר(גמזו)איש .חשוכההתמונהאשה.קול

 .בדלתנכנסים .מגבםאותםרואים

גבריהשלחייוכלו .אבאשלחייוכלו :גמולה
רוחץלהיכנס.אותהמשדל(גמזו .שיכורה)כאילו(שרה

איני .אבאשלחייוכלו .אותה}משכיב .מלביש .אותה
 .נרדמת(גמולהלאץר-ישראללנסוע .לנסוערוצה
ויוצאתקמהגמולהמהזמןאחרי .הדלתמןיוצאגמזו

 .מכונהתקתוק .הטייפאתמפסיקגינת .ויוצאתרוקדת

 ).יוצא .קם .מפסיק

משוטט.גמזוהגרייפנבכים,עםהסצינהכל(לאורך
פעםמדיחוזר .חבוש ,פצועכשהואאורבכתמימתגלב

גמולהגם .בביתואותםמערים .ספרים 'ידכתביעם
דפיםתולשתספרים.לוקחת .אחריםבכרוניםמשוטטת
נכנסהמספר .שרהרוקדת. .צוחקת .אותםושורפת

 .תהמגישהגרדה .מתיישבהגרייפנבכים.לבית
 .משוחחים)

אםיודעתואינינוסעיםאנומחריוככן :גרדה

להתעצב.אולשמוח
 ?לכקרעומדיםאתםארצותכאילו :מספר

 .לפנינופתוחותאינןרכותארצותגרהרד:
ונתמעטוהעולםעלינוסגרהמלחמהמימות :גרדה

וקשהלנסועקשה .שעריהןשפותחותהארצות
דלתוביתנוינעוללאשכחזירתנוהלואיאלא ,לחזור
הפלשנים.עםלדוןנצטרךולאכפנינו

אנושאיןעתים .עלינוכאותנאותעתיםגרהרד:
פותחאתה .ראשינושעלגגכקורתאפילובטוחים

לשוקיוצאאתהבתים,פורציעלקוראאתה ,עיתון
הגיעו .לביתופולשיםפלשופלונישומעאתה

שעהלטייללצאתחושששאדםכךלידיהדברים
לנוישכיותר .לכיתרבינתייםיפלשושמאקלה

מןומרוחקבתיםמשארמופרשביתנולחשוש,
אלאגינת,לדיירמושכראחדחדראמנם .העיר
איןהימיםשרוב ,מישיבתותועלתכללנושאין
כלאמשתיירביתנונוסעיםוכשאנו ,כביתוהאיש

 .שומרים

לאכעולםגינתשלשמושנתפרסםמיוםמספר:
ולאכפנים,פניםאנימנירושיאמראדםמצאתי
ועתהספריו,לעניךחץואותושמזכיריםשמעתי
ונכנסיוצאשאניזהכביתדירהלושישאנישומע

 .בו

מסלולאחריעוקבתיותראופחות .משוטטת(גמולה
אתלמשוךמנסהגמולה .נפגשיםאינםהםאךגיתנ

 .צונחת)מרפה. .רוקדתמנפנפת. .גינתשללבותשומת

 .לחזורוקשהלנסועקשה :גרדה
גגכקורתאפילובטוחיםאנואיןעתיםגרהרד:

(ממשיך---עיתוןפותחאתה .ראשינושעל
 .לדבר)

 ?כאןהואמספר:

מי?גרהרד:

 .גינתד"ר.מספר:

 .כאןאינולא.גרהרד:
 ?גינתעליודעיםאתםמהמכם,ככקשהמספר:
עצמועלמודיעואינוהפרסוםמןכורחגדולשאדם
זההריעליושומעשאתהמועטמקצת ,כלום

 .הדעתכהיסחמציאה

עליויודעיםאנואין .עליויודעיםאנומה :גרהרד
 .מכלוםפחותזהומעטמעט,אלא

אצלכם?נתגלגלאיךמספר:
לדורובאחדרשכר ,הואפשוטזהדברגרהרד:

 .בו

אצלכם?הגיעאיךמספר:
כללדעתמכקשאתהאםאצלנו?הגיעאיךגרהרד:
שאיןאף-על-פי ,לךמספרהרינימתחילתו,הדבר

 .לספרמהלי
אף-על-פי-כן.מספר:

עלישכנוהצהריםאחראחדקיץיום :גרהרד
וכתרמילוכמקלואדםלובא .תהושתינוהמרפסת

שלאאתכםאנימכטיח .חדרלונשכיראםושאל
באואיניכנסיעותאנימרכהאמר. ,הרכהאטריחכם

מביאואיני ,לנסיעהנסיעהכיןלפושכדיאלאלעיר
הדבר,טובלו,אמרתיאמר.כך .ביתילתוךאורחים
שירותלאעלינולךשאיןמנתעללךמושכרהחדר
וכסאושולחןממיטהחוץשכעולם,דברשוםולא

ושילםמעותהוציא .שכר-דירהוכךוכךומנורה,
מהכלזהו .דברשוםביקש-ולאלשנההחדרשכר
עליושקראתימהמלכדעליו,לספריודעשאני

ואוליקראת,אתהאףשכוודאיהעתונים,כמוספי
אלא .כאןוקצתכאןקצתשלויכהמנוניםאףקראת

 .חשיבותםעיקרעלעמדתילאשעדיין
צ"ס"הראשוןמאמרואתגינתכשפיוסםמספר:

רובשלעיניהםעליומשךעירו"לשוןשלמלים
ללשוןהדקדוקספראתוכשהוציאהלשונות,חוקרי
עיקראכלבו.נתעסקשלאחוקרהיהלאעירו

 .על-ידושנתגלוהעינמייםההמנוניםהןודאיגדולתו
שאינידבריםעלדעתילחוותנוהגאיניגרהרד:
להם.מומחה
 .יותרעליולספריודעתשגרדהאנימשערמספר:
תולשת .גמזומספריספרלוקחת .לביתהחוזרת(גמולה
פונה .בדלתיוצאת .פחלתוךאותםושורפתדפים

מאכיל .לידהיושב .חוזרגמזו .נשכבת .חוזרת ,החוצה
אותה).

לךשסיפרממהיותריודעתאיניאניאף :גרדה
אינהסידורווחובתלחדרמיוחדתכניסה .רדגרה

שאתהכפיהחרוצההעוזרתשלנווגרציהעלינו
ומשעה .יתרהעבודהאחרלהוטהאינהאותהמכיר

ולאאצלונכנסתילאהחדרמפתחאתלושמסרנו
חזרולאיצאכחדרואחדלילהשלןשאחר ,ראיתיו
לנסועקשה ...אה- .חודשיםכמהלאחראלא
ומהרהר)בוהההוא .במספר(מביטה ...לחזורוקשה

שאיןעד .מוחךאתשלנוהדיירנטלכךכדיעד
מדברים.אנומהשומעאתה

 .ייתכןמספר:

הדבר.נכוןאמוראלאייתכן,תאמראלגרדה:
ממךככקשה .דבריךעלמלחלוקליחלילהמספר:

 .גינתעלליספרי

אלאכחדרושההשלאלךאמרתילאכלוםגרדה:
 .לדרךיצאוכבוקרכלכדאחדלילה

 ?עשהמהכשחזרוככןשחזר?אמרתולאמספר:
מוסגרוישבהדלתאתסגר- ?עשהמה :גרדה
הפרמידותאתצייראםכחדרו,עשהמה .כחדרו

יודעת.אינישלישיפאוסטכתבאםאומידתןלפי
 .מכקשאתהבלשיתלעשותני
אנימכקש ,לעשותךמכקשאיניבלשיתמספר:
 .גינתעלמשהולשמוע
אתלושמסרנושמעתלךאמרתיככר :גרדה

 .עמודיברתילאהמפתח
 ?עשהמהוכשחזרמספר:

שאמרתיהדבריםמןאחדעשהודאיכשחזר :גרדה

 .לדעתנדחקתילאעשהמהםאיזה .לך
כהשכשתנחוהמידהאותהחסרהגרדהגרהרד:

כלום.ולאהסקרנותממידתכהאין .הנשים

 .אתהספרוככן .כפלייםאתהנטלתזומידהגרדה:
יודעאיניאניאףשאינםדברים ?אני :רדגרה

 .לספר
אתהלאפר. Qאאנישדווקאאתהרוצהוככןגרדה:

אחדלילה ?נערהלובראגינתהד"רשאמרתהוא
והגיעוקולנשמע .כגיטהוקראנווגרהרדאניישכנו
מןגינתשחזרוידענוגינתשלמחדרודבריםאצלנו
 .וקראנוחזרנו .כספרוקוראכחדרויושבוהואהדרך

קולהקול ,ואמרהספראתגרהרדהניח .הקולחזר
אישהשהביאגינתעלתמהיםשאנועדאישה.
שכזומשונהשלשוןלשונה,עלתמהנוחדרולתוך

גרהרדלילחשמעולם.שמענולאהאישהשדיברה
והיאנערה,גינתלושבראאלאזאתאיןואמר,
האישה,שרהשיריםאף .שלהכלשוןעמומדברת
רשאיםאםמכירים.אנושאיןשלהמשונהכלשון
ועצובת-רוחנפשמרתאישההקוליעל-פילדון
לנושנתןהמתנהאתהצפנתהיכן ,גרהרדהיא.

הייתשלאיקיריחבל .הנשףלאחרכבוקרשכננו
כלאחיתהשחתונתנויודעאתה .הנשףכאותו

עשראחרשעשינוכמשתהשלמנואכלפומביות,
לךנתןמהותראהתקוםאוליעצלןגרהרדשנים.
 .גינת

עליםשנימשםומוציאברזלקופתפותח(גרייפנבך
 .ישן)טבקשלעליםמעיווחומיםישנים

זה?מהמספר:

 .וראההבטגרהרד:

כמין ,משונותוצורותמשוניםקוויםמיני :מספר

 ?זהמה .סתריםכתבשלאותיות
מה .גינתלישאמרמהאלאיודעאיניגרהרד:
סיפראכלאמר.לאסגולתםמההם.סגולותאמר?
הכפוליםמןאלוועליםלוישסגולותשלשאוסף

סגולההםשאיןחבל .הםרחוקהומאץרשכאוסף
---עיתוןפותחאתה .בתיםפורצינגד

אםיודעתואינינוסעיםאנומחרוככן' :גרדה

 ...לנסועקשהאה, .להתעצבאולשמוח
פורציעלקוראאתהעתרן,פותחאתהגרהרד:

פלשופלונישומעאתהלשוקיוצאאתה .בתים
כחורחוזר .עמהםשהדיןואפשר .לכיתרפולשים

מוצאואינולראשוקורת-גגלוומכקשמהמלחמה
אניעומד .דברלךאספריפלוש.ולאיעשהמה

ועדייןנוסעיםמלאאכטוכוסידיעלשכתכמוצאי
כחוראדם,כנישנילהםעומדים .ובאיםנדחקים
כיסופימתוךככחורעיניההבחורהתולה ,וכחורה
שנכנסנומשנהלמעלהגינתו,לו,ואומרתכיסופים
 .כדנולאחדלילהאפילוהיינולאועדייןלחופה
ומכניסהצעירהאשתושלידיההבחורמחבק
 .וכעסצערשלשתיקהושותקפיולתוךשפתיו
הםדרים .כיחדלדורביתמצאולאואשתוגינתו
 44 ~זההםמזדמניםלעצמו.אחדכלשדרים.כמקום
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הירושלמיהחאןתיאונחן

המנהלהועדחברי
החאןתיאטרוןשל
יו"ר-ספירהרי

אלוןיאיר
דרורבןדב

הורוביץתמר

טלמיכה
עוזיאלייוסף

ציוןעזריאל
שקדגרשוןפרופי

לירושליםהקרןמטעםמשקיף-פישריוסי
משרדמטעםמשקיפה-ליסובסקישרה

החינון

החאןשחקני

תשמ''הבעונת

אלמגוריהודה
גולדברגמיכל
טפרסוןעידית

לקסאברהם
מאירסוןאורה

קונורטישבתאי

רוןחנון

שזראיילת

החאןתיאטרוןעובדי

אמנותימנהל-יזרעאלייוסי
אדמיניסטרטיבימנהל-אלטרדניאל
התיאטרוןמזכירת-עמיתשוש

טכנימנהל-בלבינדראילן
חשבונותמנהלת-שטריתבוטה

ציבוריחסימכירות,מנהלת-רדישלומית

מכירותמקדמת-פלנקרענת
מכירותמקדמתמ"מ-שרףשרה

קופאי-צבימשה

הצגותניהול-פרידמןיפה
תאורן-מוזליעקב
תופרת-יוסףשרה

אחזקהמנהל-אגאינסים
במהטכנאי-כהןרוני

במהטכנאי-יעקבמיקלוש
ואביזרניתמלבישה-רביץצילה

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

הביתעובדת-חביבהמוטהדה

סדרן-מוזסאברהם

מודיעין-מרכזיה-דינורחנה

מודיעין-מרכזיה-מדינהרחל
סיטון,גליההשכל,יעלחנון,מיכל :דיילות
ציפי Iאדםיעל Iגרינהוטאיה Iגלעדיהדס

גולד.קרנהלוז,מוזס,צילהשרפסקי,

ועינםעידו

רזיעקב-ועיצובבימויעיבוד

 iהיידאכזריי-מוסיקה
מוזליעקב-תאורה

רוןחנון-במאיעוזר

רידילניר iגוסטב-נגינה

משתתפים:

גמזו-אלמגוריהודה
גינתך 11ך-לויכהןדוד

גרייפנבןגרדה-מאירסוןאורה

מספר-סקריובל

גרייפנבןגרהרד-רוןחנון

גמולה-שזראיילת

פרידמןיפה-הצגהמנהלת
בלבינדראילן-ייצורמנהל

רביץצילה-ואביזרניתמלבישה
כהןרוני Iמיקלושיעקב-תפאורהייצור

יוסףשרה-תלבושותתפירת
קמינסקיירון-לתכניהחזרותצילום

תשמ"ה,באבכ"ג-ראשונההצגה
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החאןמחברות

 :מערכת
יזרעאלייוסי
גובריןמיכל
רזיעקב

אלטרדניאל :מערכתמנהל

החאןתיאטרון

 2רמזדודכיכר
ירושלים
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רזיעקב

ועיצוב

שניםמספרלמד .ישראליליד
לאמנותהחוגראשלשעבר .ביפן

תל-אביבבאוניברסיטתהתיאטרון

 lnstitute lnternational ( ..אי.טיאיונשיא

Theatre ( .לתיאטרוןמרצהבישראל
המזרחשלופילוסופיה

מתרגם .תל-אביבבאוניברסיטת

("קרקורו",יפניתושירהספרות

בהוצאתגעשיי"הרכתר'בהוצאת

ביתן).זמורה

"אסקוריאליי, :הצגותיוביו
נוראיי"מעשהקולהאזיי,"מיכאל
(החאן),"ושומרן"(החאן),

"יוסל•ה(החאן),"המרפסת"
"האדוניתחיפה),(תיאטרון ··גולם•

"ילדיחיפה),(תיאטרוןוהרוכל"
ילדיםעלבובות(הצגתהשכונה"
בובות(הצגת"נפגשים"חריגים),

יהודי-ערבים).יחסיעל

מוסיקאי-היידואנדרייבימויעיבדו'

למד . 1932הונגריה,יליד
ובצרפתסבו)(קודיי,בהונגריה

 .במקצועומלחין .מיו)אן'(מסי
בר-אילןבאוניברסיטתמרצה

בירושלים.למוסיקהובאקדמיה
פסחא,משחק :קומפוזיציות

עלסיפוריםמשניות,מל,ךתרועת
סרנדותתהילים,שובבים,ילדים

העומק,ועלהאורעלביישניות,
 .קטןגהינוםהשקר,נביא

חיבורים :החאןבתיאטרון

מוסיקליוניהולמוסיקליים
 .ועינם""עידולהצגת

נגן-רידילנירגוסטאבו
קולג•תלמיד .ארגנטינהיליד

פסנתרגיטרה,עלנגינה iלמוסיקה
עיישבקונסרבטוריון-וחליל
 iקסטרו"חוסה"חואן

למוסיקהבפקולטהקומפוזיציה
 .הקתוליתבאוניברסיטהולאמנות
אצל-יצירותוניתוחתיאוריה
פרטיים.מורים

מוסיקליותבלהקותהשתתף
מוסיקהשלובאימפרוביזציות

ניגןבישראל .זמננובניומחול
במסגרתהקשהוכליבחליל
 .אפריקאיתומוסיקהגיאזהופעת

הילדיםלהצגתמוסיקההלחין
אתליווה .מספרים""ליצנים

 .והחיה""היפהלהצגתהמוסיקה
אנדראיימרשלכאסיסטנטשימש
בחוגאימפרוביזציהבשיעוריתיידו

ותיראפיהלמוסיקולוגיה
בר-אילן.באוניברסיטתמוסיקלית

ועינם","עידובהצגתכנגןמשמש

שונים.אתנייםבכלים

עיצוב-מוזליעקב
תאורה

ישיבתבוגר . 1942ישראל,יליד
לרבותתאורהעיצב .בלודחב"ד

 :ביניהןהחאן,תיאטרוןמהצגות
ימיה","בדמי"מרתון",

ציונקין",איבןהחייל"הרפתקאות
-"תל-אביב"חסות","מולייר",
"מלחמותתל-אביב",-ניר-יורק

 ."וולפונה""המרפסת",היהודים",
"אילומינטוס",מת","בכזי

תם","גימפלאותם","לפוצץ
פלים'"נוחורף","אגדת"סקופ",

"יובל",אובו","אבאבפחיי,
"פעמונים"תהילה",ייקליגולהיי,
 .וייהדיבוקייבירושלים"

שחקנים

אלמגוריהודה
בחוגלמד . 1959ישראל,יליד

תל-אוניברסיטתשללתיאטרון
החאןבתיאטרוןהשתתףאביב.

"תהילה","קליגולה",בהצגות
 .הדיבוק"וייבירושלים""פעמונים

סקריובל
ביהייסבוגר . 1951ישראל,יליד

הקיבוצים.בסמינרלדרמה
אורישרייאורבמופעהשתתף

 , 2קאמריבמסגרתחוזרנ•
ובייאליעזרזוהרה"שלב"שמוליק

במסגרתהחלומות"בעל
קסום"ביילילהלנוער,התיאטרון
בייזהבההקרון,תיאטרוןבמסגרת

פסטיבלבמסגרתבעליה"ושלושת
תשמ"ה.עכו

בהצגתהשתתףהחאןבתיאטרון

 ."הדיבוק"

כהן-לוידדו
בית-בוגר . 1955ישראל,יליד

 .צבי""ביתהבמהלאמנותהספר
-פוגו"בייתכניתהשתתף
"שבועת ; 1983ישראלפסטיבל
-עגנון)שייי(עפיייאמונים"
קפהיי"תשתו ; 1984עכופסטיבל

 . 1985תמו-נעקבוצת-
בתיאטרוןהראשונההופעתולוזו

החאן.

מאירסוןאורה

בית-הספרבוגרתישראל.ילידת
 . 1983צבי","ביתהבמהלאמנות

החאן.בתיאטרוןהשניתעונתהזו

בהצגותהופיעההקודמתבעונה

"יובליי,סיפוריי,"שעת
-זובעונה .וייקליגולה"
בירושלים""פעמונים ,בייתהילהיי
ו"הדיבוקיי.

רוןחנוך

ביתבוגר . 1958ישראל,יליד
 ,צבי""ביתהבמהלאמנותהספר
במילגתגםזכהבו , 1984

בייתהילהיי,השתתף .הצטיינות
וייהדיבוקייבירושלים""פעמונים
שימשזובהצגה .החאןבתיאטרון

כעוזר-במאי.גם

שזראיילת
הספרביתבוגרתישראל.ילידת

 . 1984צבי","ביתהבמהלאמנות
בארץייעליסהבהצגתהשתתפה
הקופסא,תיאטרוןשלהפלאותיי

בירושלים""פעמוניםב"תהילהיי,
החאן.בתיאטרוןוייהדיבוקיי



להםשאיןמחמתשעשועים,ובבתיקהוהבבתילזה
מהמפכייודעאתהעכשיוביחד.לדורדירהבית
כךלידיחרדנוהגיעהדירתנו.עלחרדיםאנו

שכדמהלפימשכתי,גרדהאותיהעירהאחדשלילה
ניתכו.גגעלשמטייליםלה

מספראתהאיןלמהעלי,פר Qמאתהתמידגרדה:
 ?זהעלאמרתמה

 .שאמרתיזוכראינידבר?אמרתיכלוםגרהרד:
 ?כירךשאזאתהרוצה :גרדה

תספרי?לארוצהאיניואסגרהרד:
הייתילאמצחיקהדברשאיןאלמלא :גרדה

הלשוןבזה ?אמרמהזהשכלתןאתהיודע .מספרת
היאהיאגינתלושבראכערהאותהודאי ,אמר

הגג.עללהשמטיילת
כך?שאמרתימאמיןואתהגרהרד:

 .לדבריהיאמיןלאמיכגרדהנאהכערהמספר:
אםיודעתואינינוסעיםאנומחר 'ובכן :גרדה

להתעצב.אולשמוח
עליאנימקבללהתעצב.צריכהאתאין :מספר

אלוןבדברצריךאראהואםדירתכםעללהשגיח
 .לינותשלוששחיםכאן

שקט.בלבלנסועיכוליםאנועכשיוגרדה:
המספר .שרה .הולכת-רוקדת .מביתהיוצאת(גמולה
כובעיםחובשיםהגרייפנבכים .גרייפנבןמביתיוצא

אתמוצאאינו .לביתונכנסגמזו .במזוודותיהםויוצאים
מתקתק .לחדרונכנסגינת .אותהמחפש .יוצא .גמולה

 .גינת)שללחדרנכנסתגמולה .הקלטה .במכונה

אתנוגרפייםפרטיםהקלטה. .תקתוק(קולותגיתנ:

המעיינותאצלאבותיהישבובתחילהשונים)
והםבהםכלחמיםשכניהםוהיוטובבמרעההטובים

עלאותםומחזיריםמלחמהלהסמחזיריםהיו
כתקבצו .הגוייםבארצותמהםגדודיםפשטו .עקבם

מהם.וכבשובהםוהרגוונצחוםעליהםהגוייםכל
ואיןישוב,להםועשוהגבוהיםלהריםהנשאריםכסו

לגבותבאיםשכיסלכמהאחתהגויים.מוראעליהם
נוטלרוצהשאינומימשלם,שרוצהמימס.מהם
יוצאים.שהגוביםעדבהריםעצמוומחביאזיכוכלי

טרףשכעשהלמקומו,חוזרהבורחאיןפעמים
אותןוכלאותר.וטורפיםעליושקמים ,לכשרים

 .ישראללאץרלחזורהםמצפיםשכים
 .יוצאת .מתאכזבת .גיתנעםקשרלקשורמנסה(גמולה
קולה .הכתיבהבמכונתנאבקגינת .חליל .לחדרהחוזרת

 .שקט) .בטמבורמתופףגיתנ .גמולהשל
 .גמזו)אחריו .גרייפנבןלביתנכנס(המספר

בעולםאדםשרםשאיןזהבביתכאןאח,המספר:
רוצהשאתהכמהלישרןיכולאתהכאן'שאתהיודע
שזהאפשראדם,כאןיש .אותךלבקשיבוארולא
 .גינתד"ר

 .גמזו)אתרואההמספר .(דפיקה

 .ליככסהושיביגמזו:
 ?באתכספךלגבותמספר:

 ?גראתהכאן .סבים(מביט .לא :גמזו
רדוגרהגרדהידידיבית .הואביתילאלא. :מספר

להםוהבטחתילארץלחוצהשכסער 'גרייפכבך
ואנילגדרהכסערוילדיאשתי .ביתםעללהשגיח
עושה.בתםמהלראותהכהובאתי .לבדיכותרתי
אתמצאתיולאלביתיבאתי(פאוזה) .אשתיגמזו:
אשתי.

 ?לעשותמבקשאתהמה :מספר
אניחוזר .פתאוםעליךשכפלתילימחולגמזו:
להתקיןלביתיוכככסערביתמתפילההכנסתמבית
מיטתהאתמוצאואניהלילה,לשיבתאשתיאת

וסובבדרוםאלהולך .אותהלבקשאנייוצאריקה.
בגיאעומדעצמיאתאנימוצאפתאום .צפוןאל

אחד.ביתאנירואה .לכאןהביאנימהיודעואיני
טעםשאיןאנייודעליכנס.מושכנילביהתחיל
אותך.שמצאתיוטובכככסתי.כןאף-על-פי .ליככס
 .ליאלךכךואחרקמעהואשבחדשני
שאשתךאומריםשמעתי .גמדומרלימחול :מספר
 .ממטחהזזהאינה
 .ממיטתהזזהאיכהגמזו:

אם ?ריקהטח-מישמצאתאומראתהואיך :מספר

 ?יצאהואיךתהממטירדהאיךלזוזיכולהאיכה
היא.סהרורית(בלחש)גמזו:

 ?היאסהרורית(פאוזה) :מספר
שהלבנהלילהכל(פאוזה) .היאסהרוריתגמזו:
לכלוהולכתממיטתהאשתיעומדתבתוקפהמאירה
 .אותהמוליכהשהלבנהמקום

 ?הדלתאתכרעלאתהואין(גוער) :מספר
 .אניכרעלגמזו:
היאיכולהאיךבפניהכרעלאתהאם :מספר
לצאת?
מכעוליםשבעההדלתעלתליתיאפילוגמזו:

וזרקתימפתחותבשבעהומכעולמכעולכלונעלתי
אץר-שלימיםשבעהשלאחדביםמפתחכל

ופותחתכולםאתמוצאתאשתיחיתה ,ישראל
 .(פאוזה)והולכתויוצאת
כלומר ?היאשכךיודעאתהמאימתי :מספר

 .היאשסהרורית

מיום .היאשסהרוריתיודעאנימאימתיגמזו:

(פאוזה).היאשסהרוריתידעתישהכרחיה

 .אותהמלישאכמנעתלאאף-על-פי-כןמספר:
 ?שאלתמהגמזו:

אותה.מלישאכמנעתלאאף-על-פי-כןמספר:
 .אותהשאימלנמנעתילאאף-על--פי-כןגמזו:

בראשעומדתראשונהפעםכשדאיתיה ,אדרבא

 .מערבי)ריקודלומדגימה .אתולרקוד .לפניולרקוד

שפקדמהכללעשותשכחתהזההלילה :מספר
 .חמךעליך
 .שכחתילא :גמזו

 ?שאירעמהאירעאיךכןאם :מספר
גמדו.גבריאלסגולתךהלכהגמזו:
 ?מעליהכוחהסר :מספר
 .ממכיסרההיאמעליה.סרלאכוחהגמזו:
 ?אותהקרעהאשתך :מספר
 .בהחיתהידיאותה.קרעהלאאשתיגמזו:

מלומדיםשלככוס .מנותיהטעותמתוך .מנותיה
העולםמכלהרבהמלומדיםובאוכתככסו .כאןהיה

וכתביספריםאצלילקנותמהםכמהבאו .לירושלים
ממשמשזהוהולכים,מפשפשיםשהםבתוך .יד

שלקחבספריםממשמשוזהבצדשהנחתיבספרים
סגולותשלטופסאותונתגלגללזהזהןיב ,חברו
למיזוכרואיני .ומנותיוידכתבישלגללתוך

 ,לזכורהייתישצריךאף-על-פיזוכראיני .מנותיו

 "ועינםעירו"עלהרכחזמאירסוןאורה

להגיעיכולאדםכלשאיןהרשלבגובהוהסלע
והידלידלשרהוהיאאותהמאירהוהלבנהלשם

המלאכיםמןאינהאםלעצמי,אמרתי ,(שר)מההפ
אביהאצלהלכתי .המזלותם-עשרימשכהריהי

ודעיאתה ,יבנליאמר .מבקשאניבתךלו,ואמרתי
בוא .אותהלישאמבקשואתהוכךכךשגמולה

הדאצלשהגענועד .עמוהלכתי .ליאמר ,עמי
עדלסלעמסלעוקפצנולהרעמועליתי .גבוה
משדאהואילך.אילךהביט .זקוףסלעאצלשעמד
 .הסלעתחתחתירהחתררואהאדםשוםשאין

חרסשלכדאחזוכשיצאויצאנכנס .מערהכפתחה
ומשוניםיבשיםעליםצרורילוהראההכדאתפתח
אותיותצורותועליהםמיימישראיתעליםמכל

וגווןמכיר,שאינימשונהכתבשלמשוכות
אחרי .מכיריםשאנוהצבעיםממיניאינוהאותיות,

זוכר ,ליאמרהחופה,לליל'קודםאחדלילהשכה,
אתהיודע ?בהרלךשהראיתיצמחיםאותםאתה
בהוישביניהןישאחתסגולה(בלחש) ?אלהמה
ועלהלבנהאתהסובבהאריךעללהשפיעכוח

כולםהצמחים'כלאתלךנותןהריני .עצמההלבנה
פסיעותיהאתלכווןיכולאתהבידיךשהםזמןלרכ
ליליכשמגיעים .בהליכתהתיכשלשלאגמולהשל

שכנגדבחלוןאותםןהנחהצמחיםאותםקחלככה,
ערבואניאדםבהםרגישישלאאותםוכסההפתח
 .אצלךלחזורהיאעתידהמביתהגמולהתצאשאם
 .אמרכך

ופורטתשומע)לאהלק(הממלמלתגמולה .וגמולה(גינת
הנאמראתרושם ,אחריהגינת .שלההנגינהכליעל
גמולה .אובססיבי .אינטנסיבי .מהירהואהרישום .הימפ

עדייוהיפני .קודמותבתמונותמאשריותרקצתנראית
הואאןגינתאללהגיעמשתדלת .מוצליםאונסתרים

 .לבואתלמשוךמשתדלת .אובססיביברישוםקועס

מנותיו.למייודעשאינישמנותיוידכתבלךשאין
הפקדתילירותשחים-עשרההכסףואת ,מזהחוץ

 .חשוכי-מרפאבביתלגמולהמקוםליקחכדידךיב
אתוגנבוגנביםבאוגבריאל.לי,מחולמספר:
שממנההברזלקופסתעל(מביט .בידישהפקדתהכסף

מהעלהסגולות,אותן .הסגולות)אתיפנבןיגרהוציא

 ?קלףעלאוכיירעל ,כתובותהן
שאמרתיכמואלאקלף,עלולאכיירעללא :גמזו
ואניעלים.עלכתובותסגולותאותן ,בראשונהלך

עלידומהפעמים .מכרתיןבטעותאותן.מכרתי

ירושלמיחכםאותוהוא .הקונהאתמכירהשגמולה
 .ברינהשהייתיבזמןגמולהשללמקומהשנתגלגל

יוםאותושכל ,אחתראיות.שתיליישזהולדבר
כלכןעשתהשלאמהידלידלשירהאתשרה

אותהשהבאתיבאץר-ישראלשחיתהמאזהימים
בלשוןלדברשחזרה ,שכיחוראיה .לכאןמארצה

מיוםכןעשתהשלאמה ,במקומהשמדברים
 ,לכךגרםהקונהאותוובוראי ,מאביהשפירשה
במקומהשרויהשחיתהימיםנזכרהאותווכשראתה

אנשיכלהיוממכהכשחזרתיאצלם.באאדםואותו
 .אדםבאותומדבריםמקומה

 ?גמולהשללמקומההגעתאיךמספר:

היא.ההדיםמןאשתי .הלכתיידכתבילבקשגמזו:

 .במדבריוםארבעיםוהלכתיימיםאורחותעברתי
למקוםהביאוכיעיני.אתוסימאחולשלנחשולבא

אותוהוא.עמךבןליואמרואחדאדםאצלישוב
עשה .גמולהשלאביההיה'ואלגאבןגבריהאדם

 .משכביעלאותיסעדהוגמולה ,ורפואותסגולותלי
ואראהאלךעכשיוחיתה.שנהשחים-עשרהכבת
פיהפותחתכשחיתה .יושב) .(קם .חזרהאשתיאם

 .דבריהםאתלהביןליקשההיהבראשונה ...בשיר
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חיתהאחרתולשרןהקודש.בלשוןכשדברראפילו
חיתהלשרןרעודשומע.מהםחץראדםשאיןלהם,
אותםמצאתיהרבהפעמיםולאביה.לגמולהלה

צוחק)(מדגים.משיחיםוהםהערבייםביןיושבים

לבם.אתלשעשעלהםשבדרחיתהבדויהלשרן
 .מביןואינישומעואניבמגבעת).כיפהמחליף .(קם
כלמפיהעקרהממקומה,גמולהשנתלשהמיום
זמר,שרםשפתיהעלמעלהראינההלשונותאותן
ערשהשהיאבמלואה,שהלבנההלילותמןחץר

היוםבאותואףבשיר.אותןומלווההליכותיה
באותןדיברהסגולותשלטופסאותרשמכרתי
עכשיוקם). .(מדגיםבזמרקולהוהנעימההלשונות

עצמיעלאניתמהחזרה.אשתיאםואראהאלך
ידעתיולאאורראיתישלאשכןכללכאן,שבאתי
 ?כאןדראמרתמילדבר.טעםישודאי .כאןשאתה
 .שמרגרייפנבךד"ראחד,אדםמספר:

 ?הואוהיכןגמזו:
אתהמכיר .לאץרלחוצהאשתועםנסע :מספר
אותם?

 ?גריינפנבךהוארופא .אותרמכיראיניגמזו:
אתהמהלשםמקצועו.אתשהניחרופאמספר:
שואל?

 ?כאןגרערדמימהםוחץר :גמזו
כביתר.מצרישאינואחד,דיירערדכאןישמספר:

 .(פאוזה)שואל?אתהלמה
דייר?אותרשלשמרגמזו:
 .גינת.דוקטור :מספר
מחבר ?הידועגינתדוקטורשהואאפשרגמזו:

 ?העינמייםההימנוניםמגלה ?עירולשרןדיקדרק
אותר?מכיראתהמספר:

אבלשמעתיספריועלאבלאותר,מכיראיניגמזו:
ארבעעליהםעברושלאספריםבהם.קראתילא

 .בהםמסתכלאינישנהמאות
אלפיםארבעתעליהםעברוגינתשלספריו :מספר
ויותר.שנה

בר.שישבמהולאבקנקןאנימסתכלגמזו:
תסתכלשנהמאותארבעאחריכןאםמספר:
גינת.שלבספריו
בספריםאתעסקאםרביעיארשלישיבגלגלוגמזו:
אתהובכן'גינת.שלבספריואףשאביטאפשר
 ?אותראתהמכיר .כאןדרגינתאומר

להכירו.אגיעאםומסופקניאותר,מכיראינימספר:
אינםביתרבעליואפילוהבריות,מעיניהואמתעלם
אותר.רואים

אותרמכיריםשאיןלחכםהואטובסימןגמזו:
ומודיעללונדוןאניבא :סיפורלךאספר(פאוזה).
אצליובאטרח .ידכתבישהבאתיפלונילחכם
 .צלםואחדעתרנאיאחדלדייה,בנישניעמווהביא
ישיבהלווישבובאלושהראיתיהספריםכלנטל
עומדוהצלםבהם,ונסתכלוישבחכםתלמידשל

לימביאימיםשלרשהשניםלאחר .אותרומצלם
מעוטרפניםפרצוףורואהבעתרןאנימביט .עתרן

שגילהחכםאותועלשבחיםבתרךמקובעבספרים
הואשבאעדעליהםאדםידעשלאיקריםספרם
 ?זהעלדעתךמהאותם.רגילה

כדעתך.דעתימספר:

אומראתהרהיאךדעתי,יודעאתהאיןהריגמזו:

כדעתי.דעתך

כדעתך.דעתיאיןכךאםמספר:

עלי?אתהמלגלגגמזו:
רעלחכםאותרעלאלאמלגלגאניעליךלאמספר:
חיצוניים,דבריםעלכרחםאתשמבזבזיםברכיוצא

כרחםנתנואילווהרילחכמים,אותםשיחזיקוכדי
יותר.מתפרסמיםשהיואפשרלעבודתם

יותר.מתפרסמיםהיולאגמזו:
שעושים.מהעושיםהםבדיןכן,אםמספר:

אלך.עכשיוגמזו:
תמצאניאשתך,עללהודיעניתרצהאםמספר:
נכנסת(גמולהלביתי.בבוקרלחזורדעתיבביתי.
 .במיטתהנשכבתגמולה .ביתואליוצאגמזו .לביתה
גינת .רוקד .שמחבמיטתה.אותהמוצאחוזר.גמזו

יוםמהלך .גרייפנבךמביתיוצאהמספר .לחדרוחוזר

האכלה. .הלבשההשכמה.לגמולה.גמזוביןשלם

לכר :כ"אבשופטיםנאמר :גמולה)אל(מדברגמזו:
שילדבנותיצאואםוהנהוראיתםבכרמיםוארבתם

לכםוחטפתםהכרמיםמןויצאתםבמחולותלחול
שהםולפיונקבה.זכרבגימטריהשמייםאשתו.איש

ראשהאיששמדרךזה,עלזהגעגועיםלהםישכך,
בניסמכומהעלכן,אםזה,אחרזהשנמשכים

מכנרתאשתואישהכרמיםמןחוטפיםשהיובנימין

 ?זיווגםאינןשמאלחשושלהםהיהלארכישילד,
 ?גאיםבןגדימידיארתךשחטפתיסמכתימהעל

חוזרהמספר .ערב .חד-צדדיםיחסיםעונה.אינה(היא

 .קרועבגדתופר .גמולהאתמשכיבגמזו .גרייפנבךלבית
 ).מיטתהלפנימניח .הבגדאתבמיםטובל
גמולה .תיפוף.לעוברחליל.לתקתק.מתחיל(גינת

מטרידערבי .זולקראתזהיוצאיםהםמתעוררת.
 .מאבק .סכיןשולףהערבי .אותומגרשגיתנאותם.
 ).נוטשהערבי
לעשותבמקומםנוהגים :ואומר)רושם(הואגינת:

הבחוריםבאיםשכזהשבלילהונוהגיםמחולות.ליל
יותר(בטון .אשתואישהמחוללותמןלהםוחוטפים

בגרבריןגברגמולהאביגאראלבןגבריהאישי)
אתומלמדקמיערתוכותבחוליםרופאהוא.

 .חתונהשלושיריםוריקודיםמחולותהארוסות
 .מנגנת .רוקדת .שרהגינת.אזוראלמתקרבת(גמולה

 .בהקלטה)ממשיךיותר.נסערהוא .מתקתקגינת

בכלהיאשבקיאהבידיו,מסייעתביתרוגמולה
וקולהשרהוהיאאישי)יותרעוד(בטון .השירים
כריהמכלערב .הציפורגרופיתכקולמלבלב

 .אליולהגיעמנסה .היאגםנסערת(גמולהשבעולם.
אקדמאי).לטוןחוזרגינת .משוטטהמספר .מחפשגמזו

מרביםהםהקודשכלשרןדבריהם.להביןקשה
המיליםרובומבטאיםכשבאיםוממעטיםבמלכים

ולשרןשרנה.קצבןואףמבטאים,שאנוכדרךלא
חרץאדםשאיןלשוןהיאביניהםמדבריםשהיו
 ,לאביה-ולגמולהלהאחתלשרןרעודשומע.מהם
 .גמולה)את(מלמדלבם.אתלשעשעלהםשבדו
כליהעולםבכלאיןנאה.אדםאתהטוב,אדםאתה
 .שכמותךונאהטוב
שללחדרוייכנסומאוחריותר .יוצאים .לורוקדת(היא
 .המספר)אחריו .פנבךיגרילביתנכנסגמזו .גינת

 ! !גמדו :מספר

אשתי?עלשואלאתהאיןגמזו:
ספר.לספר,לךישאםמספר:
אפר?ביתכאןאיןכלום .לספרליישבאמתגמזו:

אתלשונובקצהמלחלח .בזקנוכפומחכך .עינו(משפשף

בי.פגעההציגרטהשלאשהייתיסבוראפו).
 .בביתיתושים .יתוששעקצניאנירואהולבסוף
כאןשאיןואפשריתוש,כאןשישאפשרמספר:

יקראורחעלשמחתימחמתמקרםמכליתוש.
 .יתוששלבישותומרגישאינילישנזדמןשכמרתך

 .אותהמצאתיבמיטהמצאתיה.מצאתיה.גמזו:

לביתיבאתי .(פאוזה)עמוקהשינהישנהכשהיא
בלאביתיבחדרונסתכלתיהדלתאתופתחתי
 .נשימותנשימותפתאוםשמעתי .לכלוםשציפיתי

שלשנשימותיהעצמיאתאנישמרמהסבורהייתי
מרובנשמתיפרחה .מיטתהאצלהלכתי .הןאשתי

חיותיאתליהחזירושנשימותיהואלמלאשמחה.
 .(פאוזה) .ומתנופלהייתי

חוזרשאניאמשלךאמרתיבפירושהרימספר:
בביתאעשהלאשהלילהפירוששלי,לביתי

 ...ואיך ?לכאןשבאתראיתרמהגרייפנבך'
גמולה.אתשהנחתיעליאתהמתמהגמזו:

 .אשתךאתשהנחתעליךאנימתמהבאמתמספר:
עומדתאפילומתעוררתגמולהאפילועכשיוגמזו:

 .הליכותיהאתעושהאינהבמיטתה
 ?הסגולהאתמצאת :מספר
הסגולה.אתמצאתילאגמזו:

כףתקיעת ?אשתךאתהנחתאיךכךאםמספר:

עלאשתךאתתניחהזהשהלילההלבנהלךתקעה
גבריאלרביליאמוראדרבא ?כשלרםמשכבה
 .הזההביטחוןכלמהיכן
מצאתי.רפואהגמזו:

 .רפואהלהוכתבורופאיםשאלת :מספר
לשאולדרכיואיןשאלתילאברופאיםגמזו:

 :מאינסדררףשמואלמרבישלמדתירפואה .ברופאים
עדקרים,במיםאותרושוריםעבהבגדלוקחים
מיטתולפניהבגדאתומניחיםיפהיפהלחשיהא
בבגדרגליוויגערהמיטהמןולכשירדהסהרורי,של
הלילה .למיטתוויחזורהצינהמןיתעוררמידהקר
שאפילובטוחאניוהריכךעשיתיאניאףהזה

למיטתהתחזורמידועומדתמתעוררתגמולה
 .גינת)לעברלהתקדםמתחילה .קמה(גמולה

 ? ...מדועכךאםמספר:

 .עבשיועדחתי-1"'.שט~ע-אתהתמהגמזו:
עליך.אניתמהכן,מספר:
 .השכיחוניהשמיםמןגמזו:

 ?היוםנזכרתואיך :מספר
קרעלתקןישבתי ?היוםנזכרתיואיךגמזו:

שנזכרתי.במהנזכרתיבידישהבגדעםשבבגדי.

שהבגדוכשראיתיבמים,הבגדאתושמתיקפצתי

 .גמולהשלמיטתהלפניפרשתילח
אותימצאתלאפשוט.דבראשאלךעכשיומספר:
 ?לכאןובאת .בביתי
 .לכאןלבראחשבתיולאלביתךהלכתילאגמזו:

 .באתאבלמספר:
כךהמעשהגרףבאתי.מדעתשלאבאתי.גמזו:
 .ישנהגמולהאתורואהביתיבתוךאנייושב .היה

אתואראהאלךישנהשגמולהעכשיוליאמרתי
לפנישהנחתיהבגדאתבדקתי .עמומישלרם

שרברפרשתירבמיםאותוושריתיוחדרתימיטתה

קולשמעתיומהרהרהולךשאניעם .ליוהלכתי
ובחררהבחורוראיתיהקולאחרהלכתיצעקה,

בהםפגע .לעירשמחוץהגיאיותבאותםמטיילים
הערביהוציאוהבריחו.הבחורבוגערוטורם.ערבי

סבורהשה~תההנערהנתחלחלה .עליוראייםסכין
הדרךמןירדתיבינילביני .סכיןאתברשתקעה
מהותמהתי.עמדתיבגיא.עומדעצמיאתומצאתי

עמומי.אצללילךהייתישצריךהרי ?כאןלי
זה.דבראתהמבין ..הלכתיזהלבית .הלכתיולהיכן

מהשוםעלאמשהבנתישלאכשם .מביןאיניאני
שםמתבקששאדםלמקום ,הדבריםכך .לכאןבאתי
שללמקומהגםהגעתיכךאותו.מוליכותרגליו
למקומההגעתיאיךלךספרתיכבר .בהריםגמולה

גמולה?של
ספרתי.המספר:

ניכרתלהיותוגמולהגינתשלנוכחותםמתגלה(כאן
הדקותבמהלךהתמונהעליימשתלטיםייוהםיותריותר

ושירהבמלמולמלווהריקודמפתחתגמולה .הבאות
ניכרהדבריםבמהלך .לאטלאטהמתפתחיםחרישיים

 .פיזימגעללאאךאירוטיתאהבהתמונתכאןשיש

ניגודיםביןעימות

ומסתייםריאליסטיתבצורהמתחילהסיפור
זה .אחרולזמןאחרלמקוםהשייכתבפנטזיה

רביםרבדיםבעלמאדחזקאהבהסיפור
עםלהתמודדבוודאייכולהאינהשההצגה

אותהואףרבה,שבסיפורהחידתיותגם .כולם
מנסיםשכאשר Iמה-עוד .לפתורמתיימראינני
מקקםבדרן-כללמפחיתים ,הכללפתור

 . . .העלילה

למחזהעגנוןשלעיבודואתהמלווההבעייתיות
הסיפורי,מסגנונוכלראשיתנובעת ,ולהצגה

שעהלו'שקרהמהה~קפר~קפדשלמפיו
 .לוקרהמה~ו;נק~רלדבריונכנסאחרץ,,ו;נק~ר

ממבנההעולותהארוכותהסיפוריותהסטיות

בעיקרהמכבידותהן ;לעגנוןוהאופייניותכזה'
הלשוניהמרכיבשדווקא(מענייו .הה~ז:יזהעל

כלאיו .כללמפריעאינוביותר,כמפחיד"הנראה
שהיאעגנוןשלבלשונולדברלשחקניםבעיית
מוסיקלית).מבחינהועשירהשוטפת

המרכיבקייםהנזכרים,הקשייםבצדאבל,
מצבםביוהנקרעיםגיבוריםשלהחזקהדרמטי
ניסיתן, .אחרלמקוםגעגועיהםלביןהריאלי
אתרקממנוולקחתהסיפוראתלסנן ,לפיכן

תיאטרלית,מבחינהמגריםשנראוהאלמנטים
מופיעשלאמהאתגםלהמחיש-ולפעמים
בסיפורקיימיםוגמולהגינת-למשלבכתוב.

ברקערקכלומרהמספרים,שלבדבריהםרק
ממשיקיוםלהםנתתיאני,ואילו .ההתרחשות

 .הבמהעל

תחושתעללשמורמאדהשתדלתיעם-זאת,
מעורבתמוסיקהעל-ידיראשית-הפנטסיה

עימותעל-ידי-ושנית ;ומזרחיתאירופאית-
כל .שוניםנוספיםאלמנטיםשלקונטרסטי

 • .יום-יומייםבניסוייםעדייו-,-השאר

רזיעק'ב
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שהואמהובתיעוד"ב"רישוםעוסקעדייוגינתכאשר

 .רואה).

 .הדבריםהמשךהיהמהספרתילאאכלגמזו:
ודאיכלכךכפה,שאלתלאואם .אותישאלת
אותי.שאלת
לאעדייןשאלתישלאוכיןששאלתיכין :מספר
המעשה.היהאיךליספרתי
לך.אספררוצהאתהאםגמזו:

 .ספררוצה,אתהאםמספר:

שנהכאותהגמולהחיתהים-עשרהשתככת :גמזו

אחרהראשונה,כפעםלמקומהשנתגלגלתי
עדאחת,כשנהאביהכביתעשיתי .עינישנסתמאו

אתלרפאלרינהונסעתיהלכתיחוזר.כוחהשהתחיל
כלאחת.כעיןויצאתיאחתשנהשםעשיתי .עיני

 :ואומרמתנחםהייתיבכית-החולים,שהייתיהימים

דיבורשפתליצור
ועינם""עידוהעברתלגביהעיקריהקושי

הוא Iהבימתילמדיוםהסיפורימהמדיום
באווירתולפגועמבליסמליותדמויותבהמחשת
אתלמשל,מבטאים,איךהסיפור.שלהקסומה

המשיכהאתהגיבורים?כלבשמותהחוזרה"ג"
שפתלהיותצריכהמה ?לגמולהגינתשלהעזה

פר Qהממשתלבאיך ?הגיבוריםשלהדיבור
בתמונה?

 :אלה ..לכלתהליכיהפיתרוןהיהב"תהילה"
מסוייםלמקוםכביכולמגיעהשחקניםקבוצת

דמויותאתלאטלאטעצמהעל("מלבישה"
לעומת-זאת,מדובר,ועינם"ב"עידוהסיפור.
מפורשות,אינדיבידואליסטיותבדמויותמראש,

 .מהןאחתכלמאפייניםאיד-והשאלה
למכונת-לבית,מאחדאופיליצורמנסיםאנחנו

עצמועגנוןאתלאפייןמנסיםגינת.שלהכתיבה 1
הבמהאתחילקנושלו.הקשכובעעל-ידי

ראייהבבחינתעדייושהכלאלאלאזורי-דמויות.
 •ומרתק.קשהלומר,ישוהעניין,חלקית,

אלטרדני

שנהאחרי .גמולהאצלואסעעינימאוריחזור
מקשיב(המספרגמולהשללמקומהונסעתיחזרתי
 ?אתהמוטרדהשני)החדרמןלמשהו
מוטרד.אינילא,מספר:
דברנפלבינתייםגמולה.שללמקומהנסעתיגמזו:

מירושליםחכםקדושאישגמולה.שלבמקומה
ששהשםועשהגמולהשללמקומהשנזדמן
שפירשמיוםחודשיםשישהיצאווכברחודשים,

בעלי .בומשיחיםהכריותכלועדייןהמקוםמאנשי
גדעוןחכםאותםשריפאמספריםמכאובים

אותםשלימדמספריםהעםושארממכאוביהם,
כללעצורלימדאףהחיים.טורחשמקיליםדברים

לאדעתילפימעות.מהםנטלולאמחלות.מיני
היה,אירופימלומד .גדעוןחכםהיהירושלמיחכם

עלכותבשהיהלדברראיה ,בזהכיוצאאואתנוגרף
גמולה,שלמפיהשומעשהיההשיריםכלפנקסו
הלשוןאותההיינואביה,עםשיחותיהואפילו
 .לוכותבהיהלהם,שכדו
 ?אירעמהלשםוכשחזרת :מספר
כשמחתעלישמחהגמולהאותיכשראתהגמזו:
ושרהכרוניםליאפתהגדי,ליצלתה .חתןעלכלה

 .גדעוןחכםששיבחהשיריםכל ...השיריםכללי
עלידומהפעמים .גדעוןחכםששיבחהשיריםכל

הסגולותאתלושמכרתיקונהאותוהואשהוא
היוםאותוכלשכן .מלומדיםשלכינוסבאותו
ואףכמקומהשמדבריםבלשוןלדברגמולהחזרה
חכםששיבחמה,והפהידלידלשירהאתשרה
לישרהמוינהכשחזרתיכפנקסו.כותבוהיהגדעון

ולאחתן,עלכלהכשמחתעליושמחההשיריםכל
אומרשהיהשכנהגאיםכןגדילדברישעתה

 .מקשיב(המספר .לידתהמיוםלומיועדתשגמולה
אתהלישוןאתה,עייףלמספר)גמזו .ברקעקולות
רוצה?

 .לישוןמכקשואיניעייףאינימספר:
 ?אתהמוטרדגמזו:

שומע.אנירגלייםקולמספר:
לאכאןאיןאוזניעללסמוךשיכולנימהכלגמזו:
 .קולבתולאקול

לעניננו.נחזור ,טעיתיכן,אםמספר:

בןלגבריהרעעניךאירעהימיםכאותםגמזו:
ההרלראשועלהמעשה .גמולהשלאביהואלגא
פגע .נעוריהםמחדשיםאיךהנשריםמןללמודכדי
גבריההשגיחלא .מלחמהעמוועשהנשרבו

ליעשהשמתקודםומת.שחלהעדכמכתו
שבעהכמקומם.נוהגיםשכןמחולות,לילולגמולה

ונוהגיםמחולות,לילעושיםלאירוסיןקודםלילות
מןוחוטפיםהבחוריםבאיםשכזהבלילה

מתכווןגאיםכןשגדיידעתי .אשתואישהמחוללות
בהוזכיתיגדיאתקדמתיגמולה,אתלחטוף
נישואין.ליועשיתי
שככגבריההמשתהימיארכוושבעהימיםשבעה

המחולות.אתנוהגהבריאהובידוהמחצלתעל
גבריה.שלחייוכלוהמשתהימישבעתשכלוכיוון

ושבעהימיםשבעהאביהאתגמולההספידה
וקינה'אבלבשירילילהובכליוםבכללילות,

בשיריםגדולהספדלועשתהמאכלהוכשקמה
 .מוטרד) .(מאזיןונפלאיםנוראיםוכריקודים

הקיראבנימהשומעשאתהעלידומה :מספר
דבר?אתהשומעשותק)(גמזוביניהןמשיחות

שומעאתה ?ואתהכלום.ולאשומעאיניגמזו:
דבר?

 .כלוםשומעאינימספר:
לאחרהטעוני.חושיכןאםאזנו)(מגנבגמזו:

לארץלנסועגמולהעםמדברהתחלתייוםשלושים
מבקשאנימההבינהולאגמולהשמעהישראל.
על-ידעל-ידעלי.התרעמהוכשהבינהממנה.

לארץונסענולנסוע.שהסכימהעדלינתפתתה
בשיר.קולהמלהנעיםגמולהפסקהכאןישראל.

נפלהכךאחרשיחה.כלמעצמהמנעהכךאחר
חלתהכךאחרהקו)לאל(נמשךשחורהמרהעליה
פעמיםאותי.מצערתהחלהומשחלתהקשה.חולי
כחוטאפילומיתתתהלביןבינההיהלאהרבה

שומעשאתהאמרתלאמאזין). .(מפסיק .השערה
 ?רגלייםקול

כך?אמרתיאימתימספר:

כך.אמרתקלהשעהלפניכך.אמרתאימתיגמזו:
מרפא.לביתגמולהאתלהכניסהיהטובמספר:

ושארבידילךישהרילירות 12פרעוןתחילתהרי
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יימצא.הואהכסף

כתבבשכרשקבלתיממההןהןל"י 12אותןגמזו:
הסגולות.שלהטופסעםלפלונישמכרתיהיד

במרמה?הסגולותאתשלקחאתהחושדמספר:
הרגישלאשבתחילהאפשרחשדן.איניגמזו:
שבארמאחרלעצמו,אמרומשהרגישבדבר,הלקוח

שאףסבורשהיהאפשראו .שליהןהרילידי
היהשפעמיםאפשראוהיו.הקניהבכללהסגולות

 .כךסוברופעמיםכךסובר
אותןשלטיבןמהיודעשהואאתהסבורמספר:
 ?סגולות
טופסלידינזדמןאילושידע.לומהיכןגמזו:
טיבו,(מאזין) ...מהליאמרוולא(מאזין) ...שכזה
אותםזאתמלבד(מאזין). ?יודעהייתיכלום

ואפילו(מאזין) ...הםמודרנייםאנשיםהמלומדים
(מאזין) ...היוהסגולותשלטיבןלהםמודיעאתה

כדבראותןקוניםאותן'קוניםואםעליך,מלגלגלים
אמרתלא .הפולקלורהפולקלור,אריפולקלור.של

 ?רגלייםקולשומעשאתה
 ?קולבתואיןקולאיןאמרתולא :מספר
אבל .כךלחשובנוטהדעתיועדייןאמרתיכןגמזו:
סותרהייתילאשומעשאתהעכשיוליאמרתאילו
דבריך.את

דבר.שמעתכןאםמספר:

שמעתי.לאגמזו:
 ?דברנובמה .ראשוןלעניךנחזורכן'אם :מספר
זוכר.שאיניחייךגמזו:

אתהשאיןבעיניךמדולדליםדבריךכךכלמספר:
לזכרם.עליהםדעתךנותן

אדרבא.גמזו:

 .אדרבאמהר: oמס

 .גינתאלאגרייפנבךדוקטורלאדוקטור,אותוגמזו:
בעיניתמוה .בעינייפהעליולישסיפרתמהכל

מהאותו.מכיראתהואיןאחדבביתעמודרשאתה

בידו(תופס ?זהמהלתשובה)מקשיבלא .(מאזין ?זה

המספר).של

 ?לךהיהזהמה(פאוזה) :מספר
זה?מהגמזו:

 ?זהעללימשיבאתהמה :מספר
 ?מתכווןאתהלמהיודעאיני :גמזו

המרפא.ביתלעניךמספר:
זה.עלדעתיאיןעכשיוגמזו:
 ?זהעלדעתךתתןרמתי :מספר
עכשיו.לאמקוםמכלגמזו:.
אתהואףשם.להיהיהטובודאיגמולהמספר:

שובותגלהלדרךתצאואולירוחךתחדשגמדומר
רביאתההרבהמרחיךבעל(פאוזה)וצפונות.נסתרות
שהדלתמהאחתבבתשומעשאתהדילא .גבריאל
נותןשאתהאלאביניהם,מדבריםוהקירוהחלון
שכמרתי.אדםשלודיבורדיבורכלעלדעתך
 ?אמרתמהגמזו:

 .כלרםאמרתילא :מספר
 .שמדבריםששמעתיהייתיסבורגמזו:

ארעירוכלשרןדיברו'לשרןבאיזוכךאם :מספר
עינם.כלשרן
 .דיברולשרןבאותהתאמין,לאארתאמיןאםגמזו:
 ?לשרןבאיזו :מספר
אביה.עםמדברתגמולהשחיתהכלשרןגמזו:
כךכדיעדלבם.אתלשעשעלהםשבדרכלשרן

שאידבריםלשמועסבורשאניעצבינתררפפר
שמעתיכאילולומר,ממנירחוקלא .לשמעםאפשר
מהדמיונות.דמיוני(פאוזה)גמולהשלקולה
חוששני .לביתילחזורשעתיהגיעהכבר ?השעה
מיטתהלפנישהנחתיהבגדבינתייםנתייבששמא
 .גמולהשל

גמזו .ידלידלברקע .מקשיב .פיועלידושם(גמזו
עלעיניועוצםגמזו .ומעירוהמספרשלידולוחץ .נרעש
המספר .וגינתגמולהאתומגלההולךגמזו .חיוךפניו

 .ורוקדתשרהגמולההשלושה.אתרואהאחריו.הולך
גינת .ומתקתקרושםמתחתיהוגינתהשולחןעלעומדת
פונההיאמתניה.אתומחבקקופץגמזו .נרגש .רושם

קשהמאבק .גינתאלראשהמפנהממנו
 .)--קוראת-
 !חכם(מאבק) !חכםגמולה:

אישך.אחרגמולהלכיגיתנ:
 !חכםגמולה:

 .אישךאחרגמולהלכיגינת:
השנים. ...כל ...אחרגמולה:

הוא.אישךגינת:

 ... ?גדעוןחכםראתה :גמלוה

 .כלרםולאאיניאניגינת:
 ...בעולםאין ...נאה ...טוב ...אתה ...אתהגמולה:

 ...ציפור ...גררפית ...לךאשיר(מאבק) ...ונאהטוב
אחת.פעםשרה

 .שיריגינת:

עלידושםגמזו .לשיר(מנסהונמרת .. ,אשירגמולה:

 ...תכרה ...נמרתואניכשחכםגבריאל, .מאבק)פיה.
שובמאבק. .לשיר(מנסה .אתהמבטיחקברים.שני

 .פיה)את=~ולס
אתה.ישראלפושעאתה.מהיודעאתהגמזו:

מתיירא.אתהאיאישאשתמעיןאפילו
אשתלהכחיש).בראשה(מנענעתגדעוןחכםגמולה:

 ...פעםאף ...פעםאף ...הוא ...לא ...אני ...איש
בוכה).נאנח, .מעטמרפה(גמזו

שקידשתיךאת.אשתיאת.אשתיאת.אשתיגמזו:

 .וישראלמשהכדת
אישך.אחרלכיגמולה.לכיגינת:

 ...חכםגמולה:
אתלךאומראיניבך,מואסאיניגמולה,גינת:
 .המקום)מןגמולהאתנושא(גמזולעשרת.שעליך

דוקטור.דוקטור.מספר:

וספריו).ניירותיועללהסתכל(מתחילגינת:

פיהאתשבולםגמזולכיוון(מצביע !דוקטור :מספר

 ?למהגמולה)של
שמו,גרופיתבשמיים,אחדעוףישגינת:

ראשותולההעולםמןלצאתשעתרשכשמגעת
שירואתגומרוכשהואבשיר,קולרומנענע ·בעננים,

היאהשיראותראומרתגמולהאם .העולםמןיוצא
ולשרוףניירותיולאסוףמתחיל(גינת .נשמתהמוציאה

 .בפחים)אותם
ועלהניירותעללהגן(מנסה !דוקטור :מספר

קדומים.שירתזו !העינמייםההימנונים .הספרים)

עםהולכתגמולההנההנה,אישה.שירתגינת:
אישה.

מחבקת .גמזושלמאחיזתולהשתחררמתחילה(גמולה
גינת .משתחררת .פסיםפסיםמעילואתקורעת .אותו
גמולה .נפגשיםוגינתגמולה .חדרואתעוזבנסער.
גינת(רצה).הולכתגמולה .מתחבקיםהם .מנגנת
אתרואהוגמולה.גיתנבעקבותיוצאגמזו .אחריה
 ).עוצר .המספר
אותרהואירושלמי,חכםאותוהואהוא.הואגמזו:

שמכרתיהואגינתהסגולות.אתלושמכדתימלומד
ידללשיאה.מגיעהנמשכת.(המגנינההסגולה.אתלו

בכי.)קול .המקוםלכיווןרץגמזו .נפסקתהמנגינהידל.

 .חוזרים)(הגרייפנבכים
מהנעימח.פגישהזונעימה.פגישהזרגרהרד:

 ?ועומדקייםעדיין ?עושהביתנו
 .ועומדקיים :מספר
 ?הפולשיםפלשוולא :גרדה

הפולשים.פלשולאמספר:
 ?גינתאתהיכרת :גרדה

גינת.אתהיכרתימספר:

 • .עימנרבא :גרהרד

ו
ביטוחלעשותחשובמתמיד,יותרהיום •

-ואמינהבטוחה ,גדולהבחברה
בטוח:להיותהסנה.כדאיבקבוצת

הליות
m ח

בתיך,כי

ורכשוךנכסךי

מבוחטים.

הליות
בוטח

עתידךכי

פחתךמשועתיד

מובטחים.

הליות
בוטח

מבוטחשאתה

בטוחה,בחברה

עליה.לסמוךשאפשר

הסנה,בקבוצתביטוחעשה

 ,יציבה ,גדולהביטוחקבוצת
ומבוססת.אימנה

שביטוח-הסנה.והמשבטוח-ביטוחמהכי
מ"בעלביטוחישראליתחברה .הסנה
מ"בעלביטוחחברה .צור

מ"בעלביטוחחברה .שמשון
מ"בעלביטוחחברה.רותס

מ"בעלביטוח.חברהשמיר

מ--בעלביטוחחברה.דקלה

מ"בעמשגהלביטוחהישראליתהחברה
הדד•לביטוחקרן .עומר

מ--בעח 1לביטחברה .ב•דרמן

מ"בעאשראילביטוחהישראליתהחברה :תמסוגפחברה

 198S ~ 47יולי-אוגוסט



ברליןבפסטיבלחיפהתיאטרון

לאהעלמיןבבית
תיאטרוןמשחקים

רפאליצבי

' ;> . 

כוזבחלוםלחלום"שקט"פינתמדומה.מפלטמעין
בצדק.הרגעה.סםלאואופןפניםבשוםאךואכזרי,

 :החיפניתלהצגההפעםבהתייחסולופט.פדידדיךקבע
תפקידם,עםשחקניםהזדהותקיימתצדקפטר"אצל
גודלעםגלובליתהזדהותמצאנוחיפהשחקניאצל

ועמם."אבותיהם

רבות,פעמיםהחיפניה"גיטו"אתראיתיכיאףדומה,

 .בברליןשהועלתהמזוטובההצגהחיתהלאשמעולם
הקהלשלהמוחלטתההזדהותאתלצייןכדאיוכאן

דדךההצגהאחרשעקבהמוצגעםהצעירהגרמני

שאיןמוחלטתאמפטיהזוחיתה .סמולטניתדגום
הקהלביןמחיצהכלכאןחיתהלאכדוגמתה.
הזדהותשלאחרלגושהפךהכלהבמה.עלוהמתרחש

רדתאחרקברותביתדממתהמתרחש.עםמירכית

מחיאותסערתמכןולאחדממקומוזזאינואיש .המס.ך
לאין-ספוד,הידדקריאותושובמסכיםעשרותכפיים.

 .לאין-סוף
פרןבוריםהפסטיבלמנהללי,סחההצגה(לאחד
הפסטיבלחיפה,תיאטרוןאלמלא"כי .ליברמן

הצגתגםקצרהדומההצלחהמאד")דלהיההברלינאי
הספציפיתהטרמינולוגיהדומני,אךיהודי","נפש

לעתיםרטוריתהיאשבההישראליתוהאקטואליזציה
התפעלותחיתהכאןגםזאת,עם .לעיכולקלהואיננה
והמשחקהמזהיר.מהבימויהביקורתלדעתכללית
 .דברןותחיהריבליןליאורה .תבורידורוןשלהנפלא
פרןבוריםהפסטיבלמנהלעםשניהלתימסכמתבשיחה
ועלרעננותוצעירותו,עלבעיקרעמדהוא .ליברמן
שלבוערותלשאלותקונבנציונאליתהבלתיגישתו
וכךכךלהציגלדעתו.איננה,הפסטיבלמטרתזמננו.
רוחהלךעלמקרובלעמודבעיקרה,אלאטובות,הצגות
 .עכשוויתיאטרליבאקליםשחליםושינוייםחדש

אתהשנהמילאלאהגרמני,התיאטרוןלדעתו,
שלל"גיטו"פרטלקוניוקטורלי.והפךהללו,המשימות

"דון-קרלוס"כגוןמועטותהצגותואי-אלוצדקפטר
עללדבראיןהחדשה,הבימתיתבתפיסתןו"וויציק",

 .עיקרכלאמנותייםיםהשג

דברןרמי

תבוריודורון

"גיטו"בהצגת

חיפהבתיאטרון

אחדהוא ,הברלינאיהתיאטדוןסטיבלפ
אירופה.ברחביהיוקרתיים

שלשונםתיאטרוניםהפסטיבלמארחבעיקרו,
בבחינת-מההואהישראליהתיאטדוןוהזמנתגרמנית
הצגותשלדאיאינוהפסטיבלברם,.דופןויוצאתחריגה

הואבעיקרואלאנאותה,רמהעלורקאךהעומדות
מבחינהוהןחדשניתבימתיתתפיסהעלמושתת

מהווההואצרופה,תיאטרליתמכחינהוהןתימאטית
לשרתהבאקונטדוורסאליאףל~תיםאידאי,אתגר
אחדלפסטיבל.הוזמןלאלמשלכךזו.מטרה

וטעמםכרכוםשלהמצוייניםהגרמנייםהתיאטרונים
התיטאדוןהופעתכך.ואם ,כךאם~תם.המארגניםשל

הזמןמכונתנשכחות.מזכירהבפסטיבלהחיפני
המאוחרות,העשריםשנותאלביעףאותנומעבירה
בבירהערכהמרוסיה,גלתהעתהשזה"הבימה",כאשר

"היהודי .""הדיבוקהנכחדותהצגותיהאתהגרמנית

דוד".ו"כתרהנצחי"

תיאטרלי'למטרופוליןוימירבתקופתנחשבהברלין
ויסבר,ריינהרדטוהיהודיםפיסקטורשלתיטארונם
ועשרותשטדנהייםודקינד,טולד.ברכט.שלמחזותיהם

שנותהיווהעולם,ברחביבהצלחהשהוצגואחדים,
ייסתםמועטותשניםשכעבורויימאר,לרפובליקתזהב
 .הגוללעליה
דופןליוצאת"הבימה"הזמנתנחשבהכעתה,אזוגם

כינדאהבדיעבד,העברית.וללשוןלתרבותהמחמיאה

אתלשחזרהיההצגותיו,בשתיהעירוניהתיאטרוןעל
 :מכלהחשובאולם .מאז"הבימה"שלהישןהמוניטין

תחרותלהתחרותהיהשומהיהודי"ו"נפש"גיטו"על
כשלמוניטיןלהןשיצאוהפקותמספרעםסמויה
יוריהרוסישלבבימויהווינאיועונשו""החטא

אך .להלןעליהןשנעמודנוספותוהפקותליובימוב
בימויגישותשתיביןעימותוהואהצפוי'מכל'המעניין
הבמאיםאחדמשלוזובסרגדליהמשלזול"גיטו",
לפנישדאיתיצדק,פטרהיהודי ,כאירופההטונים
תפיסתו .הפסטיבלכמסגרתשלאאחדיםחודשים

ראוותנית,מונומנטלית,היאצדקשלהתיאטרלית
היריעה ;הרגילמגדריוצאותבימתיותהברקותשופעת
טרםשלאורגיהמעיןמהווהטראגימחזמרשלהרחבה
כאןמשמשיםמזהוהמוותהחייםיצרכאשרשואה,

שלהטובכבימויהוכתרצדקשלבימויו .בערבוביה
התיאטרוןממבקריאחדלופטפרידדיךרק .העונה

הרבותהתשבוחות(למרותכתב,בגרמניההחשובים
הלקוחההמצוטטת,בפרזהבהשתמשולהצגה)שחלק

 ".תיאטרוןמשחקיםלאהעלמין"בבית :המחזהמן
ראוותנימדי,עשירבימויוכיאפוא,חיתהדבריוכוונת

הווקאלים,ה~ספדיםהמוסיקלים,סקטשים""וה
לגיטוובאההקרבההשואהאימתאתוהדמימוהקפיאו
יותר,מופנםשקט,בסר,גדליהשלבימויווילנה.

ולונמלטותאךוהןובאהקרבלאסוןמודעותהכפשות
בתיאטרוןבחפשםהאיומה,מהמציאותמעטותלשעות

לדעתי'כי(אףחשובות,הפקותמספרעלנעמודלהלן'
ועונשו""החטאביותר).החדשניתאוליהוא"גיטו"

שלבבימויוהדיכוי"אקדמי-תיאטד"שללדוסטוייבסקי
 .החשוביםהאירועיםאחדספקללאהיהליובימוב.יורי

בנוסחחזותיים,פעלוליםמלאבבימויליובימוב,
דואהמרשימים'צל-אורייםומשחקים .מאיירהולד

וסקול-הברוטלי.הטרורתיסמוכתאתברסקולכיקוב
טדיבל","אנפאןמסוכן,פסיכופטהיכרשלוניקוב
בתמוכות ;באסוןהמסתיימתכוזבתבאידאההנוגע

מתוךיוצאותכמוהדמויותכאשרמזהירות,קבוצתיות

העלהמרתקים.קיכטיםבפעלוליםרוסית.איקונה
החולההמתייסרת,הכואבת,רוסיה","אםאתהכימאי
לטעמי,לעולם,תתגשםשלאאידאהשלכמאביה
יפות,כיאףהמוניות.תמונותמדי.עשירזזבימוי.

סיומועלכאןאעמודזאת.עםהמידה,עליתדצעקניות
ליובימוב.שלהבימתיוחידושוהמחזהשלהמעניין

שנרצחוהנשיםבידיאותםשםבידיו,נרותדסקולכיקוב,
מככהסכידריגילוכאךלתחיה,לרגעקמותהן .ידועל
עולהרסקולניקוכחיים.רוחללאהןושובהנרותאת

וקוראמוסקבאיתלמידשלמחברתפותחבמה.לשפת
הזקנה.אתשרצחצדק"דסקולניקוב :חיבורומתוך
אפשרהיהפחותלאמענייןבימוי ,, .אותושתפסוחבל

ברטאנרראההכימאיתפרייבורג.שלבתיאטרוןלראות
פדריקושלמחזהואתביותרמקוריתבדרךהעלתה
תפיסתהאלבה".ברנדדה"בית :לרוקהגרסיה

גםאךגברית.אנטימיליטנטית.כמעטפמיניסטית.
השחורותהדמויות .יותרטובותאינןבתיסכולןהנשים

ספוגותנקמה,אלילותכאריניות,הבמותעלהתהלכו
כאשדשחורה,למיסההפךשנגלההעולםושנאה.געל

תושבתשלסוציאליומצבהירושה .הכסףשלטון
אהבתאלמהכמ.יההחשוביםפחותלאהיוהכפר,
האבלאתבדטהעלתהמשחודשחורותבתמונותהגבר.

"ארץלרוקה,שידישלול~ליםהקולקטיביםוהיתמות
מרשימה.חזותיתמשמעותחיתהוהמלח"הנדר
אבדהוכךחובבני.בחלקוהיהשהמשחקדק.חבל

למרותהכימאית.שלהאינטליגנטיתהפרשנותל~תים
האמנותיותוייחודןהמוזכרותהדדאמטיותהפוזיציות

אחדחיפה.תיאטדוןבהצגתלדאותישהגבוהות,
בהןזכהלא"הבימה"הופעתשמאזהגדולים.ההישגים

 •המדינה.לגבולותמחוץתיאטדליאירועשום
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סיפוריםשני

זיסמןיוסף

האחדבמקוםבהיותו

האחד.אלשאףהאחרובמקרםהאחר,אלשאףהאחדבמקרםבהיותוו
להשתחרראחריה.נישבהוליבוועניו,תמיםשיופייהנערהחיתהובאח,ד
 .הרעילוללארצה,הלבמאזיקי

המדורהשרידירקשם.היהלאואדםהמקוםאותראליצאהלילהובאמצע
רחשוודוממים.כבדים ,לצידהוברציםהיובאשכלושלאענפיםומעטנותרו,
בשבילההרבמרדדצעדוהוא.שקטה.המולהמסביבווהקימורחשו,העצים
אלעצמולהטילרצהרשםהמרדד,שבתחתיתהבאראלהגיעאשרעדכברש,
הואדימהולרגע .המיםשקשוקקולולאעמרםקולהשמיעההאבןאך .מימיה

 .לקראתווהולכתהשיחיםמביןהנערהיוצאתכי
ביתר.אלושבלבדר,צעדהמסותתותהאבניםלצדובשביל

יפה.זאתרעםמוכרובלתיחדשוהכלבכל,ועיניוסהרוריהסתובב .ולמחרת
הנערה,אודותלשאולמבליהאחרהמקוםאלשהלךעלבלינואחזהוחרטה
 .השליוחיוכההשוקטות,עיניהאתהואוזכרהרב.יופייהאתלהלומרומבלי
הניחר.ולאכבדרכבדרוהאזיקיםהסתור.ושערה

הבארואלהמדורהארתהשרידיואלהאחדהמקוםאלהואשב .לילהרעם
ועיניההשיחיםמביןהנערהיצאההנהוהנה .דימהולרגע .המרדדשבתחתית

בעררשניהםופנימולו,היאעצרה .סדורושערהסעורוחיוכהברעדות,
הנר.שללאורועזהבאדמומית

 .ואמרפתחיפה"את,"יפה
השיבה.מדורה"שללאורהארחףאני"זוכרת

שאל.למסע"עימילצאת"התארחי
 .כהודיהושתיקתה

רוחש'רוחשיבםול .השנישלבידוהאחתאוחזיםיחדיושניהםצעדוומהבאר
 .ולהפך .השכיחאתהאחדיבקשמדועקולט,לאתופס,לאומוחם

 .היםאלהגיעואשרעד
נראה.ובלתיואבוד,רחוקוהסוףקוצפים.שוטפיםוהמים .וחזקעזנהם .רבים
אחדעלולבסוףשקעו,רגליהםהעמוקובחולצעדו,התחוחההאדמהתחת

 .ישבוהסלעים
 .אמרהם"יה"יפה

הליל.""יפה
 .ושקטההלילה""שקט
 ".הים"רועש

בה.ומשוטיההיתדות,אחדאלהסירהחיתהקשורהלסלעומתחת
בין-כשעתשלאחדשהדברהיהולשניהםהלילהאתהיוםכבשאטאט

 .ערביים

 .למסעומוליכהבמשוטיםחותרוהואים,בלבשניהםהיושעהובאותה
 .שאל ,, ?הדרךעליך"קשה
 .השיבהיפה"היא,"יפה

אשרעדוהרחוקים,הגבוהיםההריםפסגותהסתמנוובאופק ,יםומסביבם

 . .היוכלאנמוגו
 .זהבשלכתרבולראותודימהכובעה,אתהואראה ,ולפתע

מעלזרמהוהרוח .שגבהוהגליםמעלההריםפסגותנראושובישדחקוואף
 .הגבוהיםבגליוהסירהאתהואונשאעימה'אותונשאהובדרכהילים

תמיםגלאותוביניהםהפרידאשרעד .ההמולהמתוךלהזעקהיכן" ,את"היכן
ואכזרי.

 .החוףאלבאהוהסירה
בתוכה.והוא

הואדימהעיתים,מקום.אותולאורךסביב,סביבהואסובברביםימים
 'בידוהקטנהידהאוחזת 'זרועותיוביןאלושבההגליםמביןיוצאתלראותה

 .יחדיוהםצועדיםושוב

מרוטבדממה,שוכבהדבר.אתהואראההסלעיםאחדתחתהימים,ובאחד
וממוענך.

 •זהב.שלכתר

הימיםשרחקוואף
לאחריו.שבאוובאלהבומלהגותחדללא ,היוםמאותוהימיםשדחקואףו

בשעותאנייוצא .מהויודעואינימנוחתיאתטורדמשהורביםימיםמזה

שעתעדהסואניםהעירברחובותומשוטטהביתמןהמוקדמותהערב

כולםישניםדי-הבית.חדאתהאופפתהעלטהאלאניומששב .מאוחרתלילה
 .במיטותיהםמתהפכיםשנתם,את

הכבדהבחשיבההחמים.במיםגופיאתושוטףבגןי,אתפושטאניאטאט

 .העבההשמיכהתחתמתכרבל
החלומות.תוךאלשוקעשליוובלתיהרהוריםשטוף

מלהתלוותחדלואינוהמדבר,חוקיאתהיודעוענקשחורכלב .ובחלומותי
ולשסענילילהתנכליוכלבההראשונהלהזדמנותרוחבקוצרהואמצפה .אלי

 .נסתרהלבנה,דמותמתלווההכלבואלבשיניו.
אותהמיהייודעאיני .וחלושזיעהשטוףזה,מחלומיאנישמתעוררושעה
כלב.אותולימתנכלומדועלבנה,דמות
אותוושוב, .ובאיםהזכרונותעוליםועימה .החשיכהומידללתהולכת .ובחוץ
נמליםכמחילתעימי.אנשיםועשרותבמדברהתעוררתיבווחוזרהחוזרבוקר
בריצהרגלייםמכתתככל,השולטהזהובחושךהזה,וברחשהמקום.היה

חובטגופי,עלמיתדפקהפלדהמוט ,רגלייצורביםהפצעים .ומענהעלובה
 .עימיוהם .בצלעותיי
 .היוםאותוכללךיארעלאדברכיידעתובבוקרתקווה.איןשלימיםוהימים,

מונהבשעהשעהומידי .וכאוביםריקיםדליםיבואו,המדברמאורעותרק
הקלהבשמיכהבדממהאתכסהאשרעדלישנותרההזמןכיבדתאת ,הייתי

 .מכוססההעצבמןיהטירוףמןאברח .עיניואעצום
ללילהומלילה .שנותרוהימיםאתהייתימונההרחצה,מןשבתיעת .ובלילה

ליני.רנן
 .היוםבאאשרעד

 .ומשבא

גרונוחונקותהדמעותוממוטט.כוחותדלהמדבר,מןהואשבשמשצרוב

 .עיניופותומצע
אנשיםאותםורק .מאדםריקיםהרחובותהיומוקדמתבוקרשעתובאותה

 .נדהמים ,תמהיםמבטיםבונעצו ,זהאחרבזהמבתיהםלצאתשהחלוספורים

בדרכם.הלאהוהמשיכו

הצועדהאדםכיהוא.וידעחדשים.עתה,ליהיוזריםמוכריםהכהוהרחובות

מספר.שבועותלפניבוצעדאשרהאדםאותואינוהרחובבמעלהעתה
הפעוריםהפצעיםנגלו .הערוםהבשרונחשףהבלותהנעליםנחלצוובבית.
מןהצואיםהבגדיםהוסרואטאטהעבר.תלאותאתבאחתהמזכיריםוהלחים

 .והרזההדביקהגוף
אלהואצעדכוחותיובשאריתומנוכר.עתהלוהיהזרנפל,עליווהשקט
 . .הצטעףעיניו'לנגדהתערפלייחלכהאליווהמראה 'החלון
כאילוחשובקומו' .מתוכוהעייפותאתעקראשרעדהואישןרבותשעות
המות.עליוועבר
אףלףדלף,לו.הניחהולאבעצמותיולחלחלהחולשההמשיכהכןפיל-עואף

 .לרגע

 .המדבראליצאעתהיוםבאותוהחלוהכל
יפקדוהו.קשיםמאורעותמנשוא,קשיםחייויהיובצאתוכיהואידע

לבש.המדברבגדיואתפגש,המדבראנשיאתלשם.ובבואו
 .ידעהאדמהרגביאתרקעליו.להשתרענוחמצעומהומיזרןמהוידעמישם.

ללאעליהם,בגופווהתגוללטרופהמתרדמההקיץעתבלילותלוהיוטובים
רחם.

הואדימהבבואם.ועינוהו.השפילוהוהמדבר,שליטיבונהגורחםוללא
 .וענקייםשחוריםככלביםלראותם
 . ,, !מדועכאן'אני"מדועבלינו'היהזועקעיתיםההמולהכלומתוך

באה ,, .לכאןהביאךדברכנגדולעשותיכולואינךממך'למעלהשהוא"דבר
התשובה.מתוכו

וציפור .ואנשיםעציםהמזכיריםהכחוליםהשמייםאתהואראהבימיםאך
אנשיםהדרור.בשורתאתלוהביאההגדרותלאחתמעברשנתלתהלבנה

ניבטיםכחוליםוירוק,שקטיערבמכוניות.נוסעיםברחובות,הולכים
 .מהחלון

דמעותכושלות,רגליםהזיעה.שטוףבגופוהקשה,בריצהפקדוהווהמראות
 .חונקות

 .הדבריםנסתיימואשרעד
לאדםואהיה 'עצמיאלאשובלבסוףכי .הימיםבאלוואהרהרבמיטתיאתהפך
 .המדבראלהבוקרבאותויצאאשר
 .נפשיאורחותומשניםמנוחתיטורדים ,בדמישנטבעוהדבריםאותםאך

 • .ז;הםיודעואיני
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מסה

לשפהמשפההמעבר
מיכאלסמי

רוחניביטויהיאהספרותיתהיצירהפתש
לנתקניתןלא .מסוימתחברתיתלמציאות

צמחה.שבההתרבותמןהספרותשפתאת

שלבתהליךדואתדומעצבותוהתרבותהשפהלמעשה,
בספרות .אחתליישותשהופכותעדטבעיתהתפתחות
 .דוטענהלהפריךהעלוליםמקריםישנםהעולמית

מתרחשתהמינגווילארנסטוהים""הדקןעלילת
הואזהשרומןיטעןלאאישאולםבדרום-אמריקה,

הםהחייםואורחהנוףשהגיבורים,אףק~בניתיצירה

 .מובהקתאמריקאיתספרותיתיצירהדוהיקובניים.

חרףהעולמיתבספרותלפניניםהפכוואחרותדויצירה
 .להדרהבשפהמסויימתבמציאותדנותשהןהעובדה

היאהלאיצירה,שלזהלסוגהשייכתענפהספרותישנה
ערביםסופריםשל"אל-מהג'ר",הגולה,ספרות

בשפהשםלכתובוהוסיפובארצות-הבריתשהשתקעו
לאאףזהזרם .המוצאמאץרהניתוקחרףהערבית
היוצרים .האמריקאיתהספרותמןחלקלהיותהתיימר
הערביתהספרותמןחלקשהםהכרהמתוךכתבועצמם

הןכלומר .ממנהכחלקאותםקיבלההערביתוהספרות
שלהשתקפותהםדובספרותכאןהקוראוהןהיוצר

השפהובאמצעותערביותבעינייםדרהמציאות

 .הערבית

הצניחה

היאכימראשלעצמהקובעתהיצירהעודלכ
היאנכתבה,שבההשפהשללספרותשייכת

 .הצניחהבתופעתלוקהואינהקבועהרמהעלשומרת
העלילהעודכלמשכנעמישוראותועלנשמרתהרמה

בו-ברגעתרבותית-חברתית.מציאותבאותהמתרחשת

וממשיךאחרתמציאותאלהעלילהאתמעבירשהסופר
נאקשסמיו .הצניחהלתופעתעדיםאנושפה,באותה '

לקוראמוכרשאינומחונןיהודיישראליסופרהוא
רכשצעיר,בגילמעירקארצהשהגיעאףהעברי.

לעומת- ..הספרותיתהערביתבשפהרגילהלאמיומנות
בישראלישנהמשלושיםיותרשלשהותאחרי ,זאת

הדבריםמטבע .ביותרקלושההעבריתבשפהידיעתו
יגלהיצירתואחרשעוקבמיערבית.ורקאךכותבהוא

ביןהיצירהברמתעמוקפערישנומעניינת.עובדה

החלקיםלביןבעירקהתרחשותםשדירתהחלקים
כותבשהסופרברגעבו .בישראל oהתרחשותשמקום
במציאותהקיימותיהודיותדמויותעלהערביתבשפה

 .היצירהברמתהצניחהתופעתמתגליתהישראלית,
נסוגוהואדומכשלהעלבעצמועמדשהסופראפשר
עםלהתמודדוחדלבווהסתגרהעיקריעברואללבסוף

יןתך .להןךהבשפהיהןדית lההישראליתהמציאות

צניחותמעיןעירקעליצירותיובתוךמגליםאנומזה,
 .מעניינות

והןבעירקהןיהודיתבחברהוגדלנולדנאקשסמיו
שהיהמשלהמיוחדבניבדיברהעירקיהדות .בישראל

לצניחותעדיםאנועל-כןהמוסלמי.הניבמןשונה
העירקי,בעברומוסלמיותדמויותלתארבבואוביצירתו

בהיותו .וחיותמשכנעותהיהודיותשהדמויותבעוד

אתלכתובעתהמנסההואהספרותית,לרמההרגישסופר
לתארכדיבוהשולטהעירקיהיהודיבניבהדיאולוגים

 .שלוהעברדמויותאת
ישנהראשית-כלהצניחה.לתופעתסיבותכמהישנן

הערביתבשפהכותבסופרכאשרהדיאלוג.בעיית
 ,עבריתדוברותדמויותביןבישראלהמתנהלדיאלוג

סופרהואאםתרגום.שלבטכניקהלנקוטאנוסהוא
 .אמנותיערךובעלכובשלהיותעשויהדיאלוגימחונן
ישראלידיאלוגלהיותיכוללאזהבשום-פניםאולם

השייךדיאלוגלהיותעשויזה ,סיווגומבחינתמובהק.
כדה,דיאלוגהעברית.לספרותלאאךהערבית,לספרות

הציבוראתמשקףאינובהרכבווהןבצורתוהן

דולדילמהמודעיםערביםסופריםהאופייני.הישראלי
הערביתהשפהביןאדירפערישנוחומרתה.במלוא

היאהמדוברתהשפה .הכתובההשפהלביןהמדוברת
דבררןשלעשירה,עברמורשתשלחכמה,שלחימאגר

ועסיסית.תוססתהיא .לכלומעל .קולקטיבי
בערביתהדיאלוגאתלכתובשמתעקשערביסופר

הוא .לשפהמשפהלתרגםלמעשהנאלץספרותית,
מנופח ,מלאכותינשמעהדיאלוג .בדרךהרבהמאבד
יכולתהזמןבמרוצתשיכללהערביהקוראמשכנע.ולא

הדיאלוגאתבחדרהמתרגםהואראשית,-כפולה
אתולהעריךלחושכדי ,טבעיעממילדיאלוגהספרותי
 .דיקלוםשלמכונותלמעיןברומןההופכותהדמויות

הואשעל-פיומיוחדטעםפיתחהערביהקוראשנית,
 ,כשלעצמויפהשהואכדברספרותייםדיאלוגיםמעריך

כאשרהיומיומיים.בחייםנגיעהלוואיןכמעטאך
מערביתמחפוזנג'יבשלהטרילוגיהאתתרגמתי
הסופרשלבקשייםהןלהתמודדחייבהייתילעברית,
הדיאלוגיםאתקראתי .העבריהקוראשלוהןהערבי
רקמדוברתלשפהאותםתרגמתיובמחשבותיכערבי

שהסופרכפילעבריתשובאותםתרגמתילאחר-מכן
 .הבינםהערבישהקוראוכפיהתכוון

שלההרהוריםבעייתהיא ,לצניחההשניההסיבה
האדםמהרהרלרוב .הפנימייםהמונולוגיםאוהדמויות
 ,תחושותשלשפהדו .החלוםלשפתהדומהבשפה

והבזקיםמקוטעיםדיאלוגים ,מחשבותקטעיתמונות,
מכרעת,חשיבותבעלתאינהדמן""המלהדכרונות.של

האדםאיןבמחשבתו .העיקרהןוהאסוציאציותהתכנים

מחוספסתחשיבתושפתועל-כןמישהולהרשיםמנסה
רקלהיותיכולהדוששפהמובן .וחופשיתותכליתיר

 .שלההיומיוםבחייהדמותשל~ינדיווידואלית.השפה

דרלנטעהופךשאניהבנתיהערבית,בשפהששקעתי
בישראלהיהודיםלביןבינישהפרידהמחסום .בישראל
זוכראני .שפהשלמוצקגבוללוהתגבשהתעצם

השוההתיירשלכהרגשתוהיתהההםבימיםשהרגשתי
מעלותישנןדולהרגשהמעניינת.בארץארעיתשהייה
נוטלאינומעורב,אינוהצדימןמשקיףתייר-ברורות
 .נאמנותשלמצפוניותמחובותמשוחררהואאחריות,

שלבלבדלצרכןהזמןבמרוצתהופךהואשני,מצדאך
זהתהליך .ערךבעלמשהושלליצרןולאהנאות

רוחניתובנסיגהבהתקפלותדברשלבסופומסתיים
לילדיםהופכיםונשים,גברים ,תיירים .מגוחכתלילדות

התיורתקופתעודכלומשחררנעיםזהמשתעשעים.
 .התלישותשלהתחושהבאהאחרי-כן .בדמןמוגדרת

כדי .שעשועיםהרודפיםיצוריםאינםבני-האדםרוב

לצמוחעליךלמסיבהממסיבההמקפץטיפוסלהיות
t;י;גילשלחיים .מנוונתאצולהשלאריסטוקרטיתבחצר
 .האנשיםרובעלנפשיתמעמסהמהוויםנצחי

עמדהואדעבורי,להסתייםחייבתשהחגיגההבנתי
אתלקבלמוכןאניהאם-הקשהההחלטהעינילנגד
כאשר ?הקורבןאתלהקריבמסוגלאניהאם ?העול
שלאטכניתפעולההיתהעלייתין-949בארצההגעתי
כלכמו .לאומיתאומוסריתהתחייבותממניתבעה

ישראל .למקוםממקוםנדדתידעותיהםבגללהנרדפים
שאפשרזמנימקלטשניםכמהבמשךבעיניהיתה

מערביתהסופיהמעבר .רגעבכלאחרכמקלטלהמירו
משקיבלתי .לגביעמוקהמשמעותלוהיתהלעברית,

 .לישראלשליהאמיתיתהעליהשדוהבנתיההחלטהאת
שמקומיההחלטהכלומר ,אידאולגיצעדהיהזה

 .החייםלכלהתחייבותושדואחרבמקוםולאבישראל
לקבלושהחלטתיעלמתחרטואיניזהלע;למודעהייתי
 .בחירהמתוך

מןלהיפרדחייבהייתי .העולמןקשההיההקורבן
לאבמידהומשקפתמעצבתהאםשפתהערבית.השפה
מורשתיורשהואדרכההפרט.שלאישיותואתקטנה

דכרונותאוגרהואבתוכהרבים.דורותשלתרבותית
העולםעלמשקיףהואבאמצעותה .וחוויות-אישיות

דומהאינהשפהנטישת .עליוומגיבאותוהסובב

אתשיעוותסופו ,להדרהשפהעליהלהלבישניסיוןכל
 .נלעגבאורויציגההדמות

בקהירהישרלאיהאקדמאיבמרכזהרצאהעפ"י *

בןוהקורהעול
קראתיבלתי-נסבל.למצבנקלעתילישראל,עלייתיעם

וכתבתיוחשבתיצולעתעבריתדיברתיאנגלית,
הימיםבאותםשנים.כששהתמשכהדותקופה .בערבית

בישראלדווקא .ערבישבועוןשלבמערכתיתייה
ביןהפערשלי.הספרותיתהערביתהשפההשתכללה
גדולאינוהספרותיתהערביתלביןהפלסטיניתהערבית

הזדמנהבחייהראשונהובפעםארצות-ערבבשארכמו

 .שלהבשפהכמעטמציאותעללכתובהאפשרותלידי
יוצריםשלשכמםעלהמוטלהעומסמןהשתחררתי

שפותשתיביןהכתיבהבשעתלהתרוצץהערבי,בעולם
ככלאולם, .הכתובהוהשפההמדוברתהשפה-

ייהג .בטין

יהגוףמןחשובאברלכריתתדומהזה .מעישוןלגמילה
 .לךיחסרהמוותועדשתמיד
גוססיםשלבמחיצתםלהיותמפעםיותרליהזדמן
לעולם-הבאבגלישתםהעבריתבשפההיטבששלטו

כאדםשלהם,הראשונההאםבשפתומילמלושבו
 .הולדתונופיאלארוךמסעלאחרהחודר

השפהאתשנטשתילאחרשניםוחמשכעשרים
המסעירהלחוויהדומהבמשהוהתנסיתיהערבית,
נטלתיכאשרהתרחשזהגוססים.עבורנחמההמהווה

ידידים .מחפוזנג'יבתרגוםשלהמשימהאתעצמיעל
לייעצובספקמוטלתאינההשפותבשתיששליטתם
המצריהסופרשלשפתוטובים.במילוניםלהשתמש
סופרשליצירהההולםלתרגוםראויוהואמורכבת
היגיונית.שהיתהאףהעצהאתקיבלתילא .קלאסי

רוצהוהואבית-ילדותואלהשבאדםכאותוהרגשתי
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בתרגוםהשקעתימלווים.ללאבגופוהמסעאתלערוך
אניכיהחששליוהיהגעגועיםוהרבהנשמההרבה
ושם,פהמעידותלישהיואפשרהדיוק,אתמקפח
ששוןפרופסורליכתבכאשרעמוקסיפוקחשתיאולם
שלבדיוקפועלתשלך"האינטואיציה :אלומליםסומך
שלבדרךלנקוטשלאחיתהגישתישוויצרי."שעון
לצדהעבריתהשפהאתלרכושיכולתילא .פשרה
כדיגדולמאמץלהשקיעחייביםהערבית.השפה
ללמודחייבאתהלכלמעלאךאחרת,בשפהלשלוט
האהבהנוכחהברירהלפניאפואעמדתיאותה.לאהוב
הגירושין.בדרךהלכתיבגידה.אוגירושין-החדשה
התחלתיהערבית.השפהמןלחלוטיןכמעטהתנזרתי
קשרי .בלבדעבריתדיברתיעברית,ורקאךלקרוא
לביןזהכלביןהמרחקאךבעברית.נרקמוידידות
 .במכשוליםומשופערבהואהעבריתבשפהיצירה

הקשהוהדרךהקלההדרך
הספרותשלהעיקריתפקידהכיהטוענתאסכולהישנה
הופךזואסכולהלפי .השפהשלוטיפוחהשימורההוא

בלבדשכישרוןמובןמלים.שלבמקדשלבהןהסופר
קובעתהאסכולה .זובמשימהלהצלחהערובהאינו

הטענהזה.בהיכלדריסת-רגלאיןלזריםכיבמפורש
אנגליתיצירהכיהיאזואסכולהלפיביותרהמוחשית

אנגלית.אמוששפתיוצרעל-ידילהיכתבחייבת .למשל
סופריםשלחלקםמנתהיהוהתנשאותזלזולשליחס

רקזה,שבגיןאפשראחרת.משפהלאנגליתשעברו
קונרדג'וזףאתלהוקירמתחיליםרב,זמןכעבורהיום,
שללמקדשהלפלושוהעזלאנגליתמפולניתשעבר

האנגלית.הספרות
שתושביהעליה,שלמדינהשהיאישראללכאורה,
הגישהזרות.שפותשלמדהיםבלילעמםמביאים
הטענה .שונהבהלהיותאמורהולספרותלשפה

אמםששפתלאלה .לכלפתוחשהשדההיאהשגורה
הספרותענקי .זרהשפהעםאליהשעלוולאלהעברית,
ואחריםעגנוןש"יטשרניחובסקיביאליק.-העברית

ומשורריםסופרים .זוטענהשללנכונותהגמאדוהם
רבותשניםהיום, .העבריתהספרותאתעיצבואלה
הספרותשלהתווךעמודאתמהוויםהםמותם.אחרי

גורמיםמשנימתעלמתזוטענה .התקניתהאקדמאית
 :סופרכלשלוביצירתובחייומכריעים

אתהיוצרהתחילשפהבאיזוהואהראשוןהגורם
בשפהבחוץ-לארץ'דרכואתשהתחילסופרכתיבתו.
עובראינולישראל'מגוריומקוםומעתיקהעברית,
הכליםבאותםממשיךהואיצירה.שלמשברבהכרח

המהוויםהתרבותיים,הערביםגםעליה.בטרםששיכלל
ערביםעםעימותלידיבאיםאינםליצירה'תשתית
 .בישראלשונים

אתועיצבוטיפחו .ואחריםטשרניחובסקיביאליק,
מןגיאוגרפיתרחוקיםבהיותםעודהישראליתהתרבות
מוכרת,תרבותיתלתשתיתהגיעוארצהכשעלו :הארץ

חלקשחיתהלספרותללבם,קרובהרוחניתלאווירה
מיסטיקהמוכרת,פוליטיתגישהעמםהביאו .מהם
אירופאית,לאומנותלהם,מוכרתביהדותמעוגנתדתית

היהזהוכלוהגרמנית.הרוסיתהספרותמןהשפעות
התנסולאהםאליה.שהגיעולפניעודבארץשתולכבר

לעומת-זאת, .והתרבותיהרוחניהמעברשלבטראומה
אחרת,בשפהשכתבואחריארצהשהגיעויוצרים

אלודרכםשונההיהגורלםשונה,תרבותיתבאווירה
הפכויוםבין .חסומהכמעטחיתההעבריתהספרות

כדגיםהיוהספרותית.הכתיבהמבחינתלאנלפביתים

 .ולהתעופףכנפייםלהצמיחהתראהללאשנאלצו
יוצריםעבורעגוםלשדההפכההישראליתהתרבות
התמוטטותשבירה,שלשונותבדרגותשנמצאוכאלה

ואכזבה.

לעברית.הזרההאםבשפתמידשהתחפרוכאלההיו
היו .בהםמעונייןאינושאישכתבי-ידמלאומגירותיהם

שואה-כגוןצריםבתחומיםשהסתגרוכאלה

מדשדשיםנשארואךמוצאם,ארצותשלופולקלור
 .מהםהתעלםהספרותיוהמימסדבשוליים
ועםשונה,אךמגובשרוחנימטעןעםהגעתימעירק

עללוותרמוכןהייתי .ממניחלקשחיתהערביתשפה
שספגתיהרוחניהמטעןעללאבשום-פנ~םאךהשפה

בתהליךוהמתמודדתהמתקדמתהערביתהתרבותמן
מתוךערכיםרכשהזותרבותמכאיבה.תחיהשל

לשמרשאיפהומתוךהשונהמןהטובאתלקבלנכונות
השפהאתלמזג-הזהבמאמץשבעבר.החיוביאת

בעירק.שספגתיהלוחםהרוחניהמטעןעםהעברית

התרבותבשדהבודדאימעיןונשארתיהייתי

ואנימקומיאתכבשתי .על-כךמצטעראיניהישראלית.
בר.מסתפק

געגועיםעםגירושיו
כשהזדמןשיטתית.בדרךהעבריתהשפהאתלמדתילא
בגילאוניברסיטאיםבלימודיםלהשלבסוף-סוףלי

ערבית.ובספרותבפסיכולגיהדווקאבחרתיארבעים,
ובעיקרמשמיעהעצמי,בכוחותרכשתיהעבריתאת

לביןהמדוברתהשפהביןבעבריתהפערמקריאה.
 .בערביתהקייםהפערכמוגדולאינוהכתובההשפה

קשובותהאזנייםכאשרהרבהללמודאפשרלכן
ומפסיקבורותךאתוחושףכבודךעלמוחלוכשאתה

שהשתמשמלהשללפישרהאותוושואלשיחתךבןאת
שאינילא .במילוניםמאודמעטנעזרתיבקריאהבה.

המליםעםלהתמודדשביקשתיאלאמילונים'מעריך
אני .חייםיצוריםבשביליועודןהיומלים .פניםאלפנים
השוואותניחושים,מתוךמתווכים,ללאלהכירןאוהב

שונים.בהקשריםמשמעותןהשתנותאחריומעקב

ספרותיתליצירהכאמצעישפהלרכישתכזומוזרהדרך
אני .הכתיבהסגנוןעלרישומהאתתטביעהסתםמן

שפותשלושניכרותשליהעבריבסגנוןכיסבור
 :מכריעות

הרחובשפתא.

שליהראשונותבשניםלאוטובוס,עולהכשהייתי
שארבקרבבמוריםמידמבחיןהייתיבישראל,
בשפהמוחץבביטחוןרם,בקולדיברוהם .הנוסעים
המוריםאתאהבתילאומעומלנת.מגוהצתמלוטשת

אף .ובינהחכמהשפעולאדבריהם .שפתםאתולא
הםכיהתרשמתימשפתם.קלטתילאמקורירעיון

ייחוסםאתהרם,מעמדםאתלהדגישכדירקמדברים
רגלפושטיאריסטוקרטיםליהזכירו .המיוחד

שלדלותארוחותנאוכלסיקריםבכליםהמשתמשים
אלאהחיים,אתמשרתתאינההשפהעבורםעניים.

סגדולאהנוסעיםשאר .לשפהלסגודחייביםשהחיים·
שפהיצרויומיומיותבשיחותצלילים.שללאלילים
מאמיןאניכסופר.ומבריקהססגוניתגמישה,-אחרת

שינויברהואשהכליוככלמטרהולאכליהיאשהשפה
היוצרביןהנפלאההזרימהאתויוצרמשתכללהוא
אינילאלים.נועדהלאהאנושיתהשפההקורא.לבין
ולאעילגתצולעת,שפהנחוצהשלאליםסבור

עומקןמלואאתלהביעמסוגלתאינהשעדייןמשוכללת

משום-התחושות.שלעדינותןכלואתהמחשבותשל
 .בשפתוהרחובלאישיותרקרובאניכך

הקריאהב.

היומיוםבשפתשגורותשאינןהקשותהמליםאת
עללהשתלטמייגעתירדזו .בלבדהקריאהדרךרכשתי
עבריתאמוששפתהארץילידלביןביניההבדל .שפה
אתלראשונההילדשומעלרוב .ומהותיגדולהוא

לומדהוא .והוריוידידיו .מוריומפיהקשותהמלים
כותביםאיךלומדשהואלפניהמלהאתהוגיםכיצד
קודםלמדתי .הפוךאצליהסדרמשמעותה.ומהאותה
היוםועדשלההכתיבאתאחרי-כןהמלה,משמעותאת
העברית .אותהלבטאבאכשאנימעטלאמועדאני

מלאכתיבשלשפהשאינהזומבחינהלערביתדומה
 .ניקודאיןובעיתוניםבספריםהלטיניות.השפותכמו

ניחוששלענייןבשביליועודנהחיתהההגייהמלאכת
להקריאמהססאניהיוםעד .הרבהשוגיםובניחושים

עבריתאמוששפתקטןשילדמשוםכתבתיאשראת
בחסרהלוקיםאנשים .בשגיאותיאותולתפושעלול
שריריםבהפגנתחולשתםאתלהסתירלעיתיםנוטים

כשימושזוגטיהמתבטאתהשפהבתחוםמיותרת.

נפלתיפעםשלאמכחישאיני .ונדירותמפוצצותבמלים
זו.במלכודת

הערביתהשפהג.

שלוהשפעתהחותמהאךהערביתהשפהמןהתגרשתי
סגנוןהישגתיאםכתיבתי.בסגנוןניכריםעדייןזושפה

הערביתביןמזיגההואזהסגנוןדברשלביסודואישי'
 .והתכליתיתהמודרניתהעבריתהשפהלביןהציורית
 .הללוהמנוגדותהתכונותלשתינמשךאניאישית
זופשרהאפשרי.אךמסובךתהליךהיאביניהןהפשרה
אוהבואניבקוראןוהןבתנ"ךהןפיסגתהלשיאהגיעה

הספרים.שניאת

אוהמשךובתכניהבסגנונהמהווהאינהשליהכתיבה
היאאםוהממוסדת.התקניתהעבריתהספרותמןחלק

המטעןמןמושפעתהיאהלאלמשהו,המשךמהווה
התרבותהיהודית,המסורת-בנעורישספגתיהרוחני

נשמעזהאוליהמודרנית.האירופאיתוהספרותהערבית
זהואךהתפעלות,אותיאבוןמעוררשאינוסלטכמו
אםשפתנטישת .אליולהגיעבידישהיהההישגמירב
ליעלתהכימעריךאנישניםשלבמונחיםביוקר.עולה

מחירזהו .דרךוחיפושלמידהשלשניםבחמש-עשרה
 •לשלמו.צריךהייתיאבלכבד,

חדאדמישל
שנירראובן :מערבית
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(לא-משרקהוחפש"'דמורתוכמוקהץבקלוח(השיר
הנצרתיהמשוררלשאהרחןושיריוספר ,) 1984שפרעם:

מהיצמתואלרחוגלאאמסוכיאןהישרבהבכת .) 1919 'נ(
ללב-אנושיתמיצתואערבלאהתמראותוקהנקרטית

ךאהיחים,תאלהדיפסמטובחבינתאבזיסטצנילאיסטית
בלששויבטיוהתאהמאצות mואפיטמישלזיקלבילא

אביגרתאהרחןולקוספליאחיהשחן mאהרחונהשותור
טפסור).שלהראשונה
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סיפור

השבץלאחר
אוארבךג'ון

מאירישראל :מאנגלית

שהגזמתיליכדמהלעתיםאבל ;להישרדותמומחהמקצוע,בעלכיא
הריהיההישרדות(בעצם,הזהליעודבאשרסגולותיבהערכת
לכלסייגשקייםמסתברמקצוע).בגדרמשהיאיותריעודבבחינת

מוחיבשבץחודשלפכינפגעתילדוגמא,אני,הפרזה.מפכילהישמרוישדבר,
להתקשרבלתי-מסוגל .לכתובהיכולתואתהדיבורכושראתממכישללאשר
אתלאמודכיסיתישלי,גולגלתיבתוךכביכול,כלוא,שבחוץ'העולםעם

אפסיים.הסיכויים :עצמיאתהשליתילאהבא.השבץאחרילהישדדסיכו~י
למחרת~זכורמסוגלהייתיאותוחלום,חלמתילשבץדם ?jשבלילהאך

למוחי.הנזקכגרםשכברלאחרבבוקר,
עכורהבהילכותפרקאותילימדאשרמשה,הימים,משכברידידיעלחלמתי

מןהיוםמתפטר"משה :וקופצניחדבקולואמרהלתאיאישתובאהבוביום
שתדע."כדאיהעבודה.

קציןהוא-שכימכונאי .שלימישנהההיהומשהראשימכונאיהייתי
ומשהאירופה,לצפוןמהפלגהחזרנובוקראותוהמכונות.במחלקתמיבצעים

המתלווהמזוהמתמלאכה-הראשיהמנועשלהשמןאגןבבדיקתעסוקהיה
זהוחיבבנוהרבה,פעמיםמשהעםהפלגתיכברארוך.מסעשללסיומותמיד
חייכו.מקורותסיפוריםלרעהואישלספרנהגנוזה.את
זהשפסוקטעןהוא ;תרצח""לא :הדיברותמעשרתפסוקתלהדרגשומעל

הואנול.דשבובקיבוץאזרחים""מלחמתפרצהכאשרלפיכך,בחייו.הדריכו
תחילתעלסיפורואתלשמועאהבתימכליותראבל .אחרלקיבוץועברעזב
בים.דרכו

עסק,עברשאליוהקיבוץ"סופה".המיכמורתבספינתצוותלאישהיהמשה
חסרקרבןהיההראשונהבהפלגתועמוקים.במיםבדייגשלי,לקיבוציבדומה

ככלמהר:למותחיתהבקשתיוכלהעוגן,כנתתחת"שכבתיהים.למחלתישע
רגעאתקיללתינולדתי.בוהיוםאתקיללתילא :לךברורשיהיההאפשר.
ימיםשכילאחרלמות.נפשיאתשאלתי ...ואביאמישלהראשונההפגישה

הרשת,אתהמעלההמנוףאתושבראלוהיםלישעהיסורים,שללילותושני
 ,, .בחייםנשארתיוכךלתיקונים.לנמללחזורוהוכרחנו .

בעיניהאותינקבהמולי,ישבהמכוערת,לאבכללאישה,אותהועכשיו
או :למשההבהרתי"הבוקר :ואמרהפלדה'שלכמקדחיםעינייםהחומות,

שלו.הבנת?"למקומוולילדיו,לאישתווחוזרעכשיועוזבהואאני.אוהאניה
משה,ישבדקותעשרהחמשכעבורדלת.בטריקתיצאהוהיאדבר,אמרתילא

אישתו.לכן,קודםקמהממנהכורסה,באותהשלו,המוכתםזiלבןבאוברול
כךאחרבסדר."נראההראשיהמנועשלהאגן ...היוםלהתפטרמוכרח"אני
מןהאווירלךאזלולפתעלתמרן'רוציםמהגשרכאשרעושהאתה"מה :אמר

בעזרתהמנועאתמתניעיםאנחנו "?פועליםאינםוהמדחסיםהבקבוקים,
דחוס.אוויר

 ,, .לתמרןעודמסוגלשאינניהחובללרבומודיעלגשרמטלפן"אני :אמרתי
משה.אמר ,,כרגע,אצליהדבריםמצב"זהו

אתה .תתפטרלךמשה.בסדר,"זה :ואמרתירגע,הרהרתיבו,הסבתכלתי
לי."תחסר
כצמח.שנים,לאחראלאלראותוחזרתיולאהאניה,מןירדהוא

במוסך,החרושת,בבית-בקיבוץועבדילדיו,ואלאישתואלחזרמשה
מצטיין'עובדהיהכיבברכה,נתקבלעבודהמקוםבכלהחקלאות.ענפיובכל

אחד'כלעםבצוותלעבודהמסוגלהליכות,ונעיםעדיןאדם-לכךובנוסף
אוקשותמשימותלביצועשנחלץהראשוןהיהתמידומריבות.מתיחותללא

משהקפץדשן'שלסילובתוךמערבללתקןצורךהיהוכאשר ;מסוכנות
 .גזבמסכתלציידוהספיקובטרםעודפנימה
אךחלקית,אליו,שבההכרתושעה.כעבורהכרה,מחוסרמשם,חולץהוא

 . .לאיתנוחזרלאממנו,נשללהחיונישהחמצןמוחו,
היהלאהוא .ימיוסוףעדחיצמחלהישארעתידשהואפסקידוענוירולוג
.הואהחיצוןהעולםעםכלשהוקשרליצוראולדבר,אואיבריו,להניעמסוגל

יכולתועלשיעידסימןשוםהיהולאשלו,השתןחית,ובשלפובמעיושלטלא
היהלאאךנעו,עיניו;הקירעלבעכבישמסתכלאותו.ראיתילהביןאולשמוע
אישוניו.לביןהעכביששלתנועתוביןמיתאם
נתבקשוובחו"לבארץהרופאיםטוביבמאמצים,אובממוןחסךלאהקיבוץ
משהשלחבריופנולהושיע,המודרניתהרפואהידקצרהכאשר .לסייע

קונבנציונליות.בלתילדרכים
שלרביםאלפיםתמורתמאמריקהזומנהשמה,מליסהמפורסמת,מך;גאת
באמריקהלקוחותיהעל .עליההממליציםביןהיהבעצמו,דיין,משה .דולרים

כוכביבין-לאומיות,חברותנשיאיבנקאים,התעשייה'מראשיאחדיםכימנו
במלוןמליסהשוכנהבחיפה,מאושפזהיהשמשהמאחרוסנטורים.קולנוע
 .שבעירביותרהיקר
מליסהאללהילוות ,לימובנותהיושלאמסיבותביקשוני,משהשלחבריו

בבוקר.למחרתמשהעםהראשוןבמיפגשהנוכחולהיותהערב,לארוחת
תחתאסוףהיההכההשיערה . 45כבתבשלה,גדולה,אישהחיתהמליסה
חיתהירוקהאבן .טעיתילאואמנם ;זהבכעשוילישנראהנוצץחישוק

אחדכלעלתלויהחיתהבמיקצת,קטנהיותרדומה,ואבןבמרכזו,משובצת
שצעדהובשעהצווארה,שעלהזהבמענקנשתלשלהטופזאבן .אזניחמעגילי
ביתאותובמסעדתהראשיםכלבעקבותיההופנושולחננו'עבראלבמעבר
חריף'בושםענןבתוךושקעתיכיסא'להלהציעמנתעלממקומיקמתי .המלון
ואפל.מריר
בהיר,ירוקבגווןעיניים ...בתפריטעיונהאתשסיימהלאחררקנפגשועינינו
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 ?נשלחתלמה ?זומםאתהמה :לועגות ,חודרותחוקרות,
שלשמוזהמשה,שלשחבריולעובדההיטבמודעת"אני :אמרהכךאחר

רוציםמאוד,נכבדסכוםתמורתשרוtייאתשכרואשרכן,לאהאומללהבחור
שלשמותיהםאתתחילהשאמנהאולירצוי .שליהריפויכוחותאתל~~ת
 ".מלקוחותיאחדים

 ,להסבירתוכלישמאאךלי.ידועההמלצותיך"רשימתאמרתי,צורך,""אין
 "?למשהלעזורבכוונתךכיצדהדיוטות,שלכלשרן
הפגוע."מרחואלשליהאנרגיהמןחלקלהעביררוצה"אני

 .הרפיתילא "?"כיצד
האנרגיהמןמחציתאלאמנצליםאיננוכרגילהבט,בראשו.נגיעהידי"על

בכךטמוניםבי,שישהריפויכוחשלי,שמייםמתנתבנו.הגלומההחיונית
 ".לאחריםלהעבירהויכולה Iהשכיחבמחציתמשתמשתשאני
 "?"כיצד

 ".תראהמחר .חיוניתאנרגיהלהעביררבותדרכים:"ישנןהתחמקההיא
 "?מדברתאתשעליההאנרגיהשלטיבה"מה

 ".חיונית"אנרגיה

 "?במוחמרוכזתהיא"האם
תראה."מחרשאמרתי,כפיאבל,"בחלקה.

עיניובמיטתו,שכבמשה .החוליםלביתהלכתיבבוקרתשעבשעה .היהוכך
לאאף ,פניומולידךהנעתכאשרהגיבלאדבר.ראהלאכתמיד,אךפקוחות,
מיצמוץ.

 .מליסהשאלה "?אנגליתמבין"הוא
 ".הבין"פעם

אתמול.שללתכשיטיםזכרהיהלאפשוטה.חומהשימלהלבשהזהבבוקר
בטבעתגדולהיקרהאבןראיתימשה,שלראשולעומתידהכשהושיטהאך

אצבעה.שעל
 ...שהבנתלנואותתחיוך.תןמשה, ...לבשים"עכשיואמרה,"יפה,"

אך ,סמוכהמשה,שלפניומעלריחפהידה ".למרחךחדרהשלישהאנרגיה
ושנה.חזורושוב,שובמלים,אותןעלחזרהוהיא ...ממשנוגעתלאלעולם

הבהירהחמהלאורבחריפותמודעהאפלולית,ובתוךסגורים,היוהווילונות
עקבתישבחוץ'הישראליהשמשיוםשלרבבללאתכוליםשמייםרקעעל

אנירוצהכמהעדחשתיולפתעמשה,שלהחייםחסריפניוואחרידהאחר
ואתמליסהואתמשהאתכליללשכוחהצח,בבוקרהזה,לחדרמחוץלהיות

התכווצותאלאבכךהיהשלאיתכןחייך.משהואזהאנרגיה.העברתענייןכל
 ,ידהאספהמליסהחייך.שהואנשבעאניאבל~נים,שרירישלאוטומטית
בחיוב,?"עניתיכןלאעיניך.במוזאתראית?אתה"ראיתואמרה,ביהסתכלה

ללכתעלינוחותי."אפסו .ונאנחהלרגענעצרהבפתח .החדרמןיצאההיאואז
 ".עכשיו

למעןחייךלמעני.חייך .שובחייךאנאמשה,"משה, :אמרתיבחדר.נשארתי
 ".ידידך

שבתיולא ,שםהשאותיו .כקודםחייםחסרתמסכהתנועה,ללאנותרופניואך
שלוםנפטר.שמשהשמעתיבחו"ל,בהיותימכן.לאחרשנהערד.לראותו
 .לעפרך

השלישיבשבץ ,באמריקהשהותיתוךאני,נפגעתיוכעתמאז,חלפוניםש
שוטף,היהלאדיבוריעדייןהחוליםמביתשוחררתיוכאשרשלי.

שבידינו,הדברתההמלצותמביןבאחתבחרנולריפוי.זקוקהייתיובעליל
הראשונהנסיעתיזוחיתהלא .סנטרל-פארק-מערבבאיזררלכתובתוהגעתי

ולילהיוםהשמוריםאלגנטיים,דירותבתיבאותםמורגלוהייתי-לאמריקה
לגשתלךשיניחולפנישםאותךבודקיםבמדיםושועריםמאבטחים,ידיעל

למעלית.
ליהניחלאאשרעור,כההשוערלמעלית,בדרכיאלי,נתלווהגםשכאןאלא

 ".זהבעדלי"משלמיםבנימוס,"אמר 1לי"סלח . 13לקרמההכפתורעלללחוץ
נפגשנוכבראבלאותי,זוכרתאינך"בוודאידירתה.בפתחעמדהמליסה
 .אמרתיפעם,"

ומהשנים.תשעאושמונהלפניבישראל,משה, .אותךזוכרתשאני"מובן
 "?ליםמעבראלי,אותךמביא
עדן."מנוחתוהמסכן,משהשנפגעמכפיחמורפחות .הפעםעלינחת"זה

 "?מת"הואשהביכה.דומהאךהעברי,הכיבאתשפתיביטאואוטומטית
 ".חיוכוואת ,אנרגיהאליומעבירהארתךזוכראני"אבלאמרתי,שנים,""לפכי

עבר"ומהחייכה.שרב ".אנרגיהלהעביררבותדרכים"ישנן .חייכהמליסהגם
 "?עליך

בוודאישאתכפימרחי,שבץביפגעחודשלפניאךשפיר,הכל"כללית
 ".כפגםשלימהמוחוחלקשומעת,

היההחלוקאבל ;תכשיטיםענדהולאפשוטחלוקלבשההיא .בההסתכלתי
כשיערהלבןבפסגםהבחנתיעירומה.חיתההיאומתחתיובחציו,רקמכופתר
 .אזממנההתרשמתישכהירוקהכהרהארתההקרינועדייןעיניהאבל .השחור
קיוותהרעלגדולה,חיתההדירהברגליה.ונתחכךמשםאיהופיעשחררחתול

ב;שמאתתענוגות-העולם-הזה""גןשלגדולהרפרודוקציהתמונות.רבה_ה
 .הספהמעלחיתהתלויה
 .ארוכותשוחחנוהטיפוללאחר

 ,כלואהייתיאיש.עםלהתקשרבכוחיהיהלאההתקףלאחר"מייד :יאמרת
לכתוב."אולדברמסרגלהייתילאכיגולגלתי,דפנותביןכביכול,

נואשות,כך'שאשתוקקליגרםאשרומוזרזרכוחאותושלטיבוהיהמה
או Iבריפויעסקהשמליסהככרןאמת ?מזריםתבואואפילו-לעזרה

לעזרלילהיותביכולתהפיקפקתיאך ;בכךעוסקתשהיאחיתהמתיימרת
 ,הכלחזרתהיאההכרההאם :חיתהלבררעליהיהאותההבעיה .בצרתי
 ,במוחכמסתברהממוקמתהתודעה,אזהמצב,זהראכןאם ?עודואפסה

רציתיאותההבעיהחיתהזרניזוק.המוחכאשרלהתקייםבעצםחדלה ,"אכי"ה
 ,הגולגולתאתהממלאבלילכמעיןלינצטיירהמוחלמעני.תפתורשמליסה
 .אינסטינקטיביתאותיהרתיעכולי,כלאותיהמייצגהואשהואוהרעיון
גופתואתתרםכידוע,'איינשטיין .שליהנריררלרגלישסיפרבסיפורגםנזכרתי
אתשביצעהפרופסורקרא-תמהמרחו,אתבאיזמלשחתכובשעהלמדע.

 "?הזההאישחשב,הואכזגהאזהכל,זה"אם :הניתוח-שלאחר-המרות
אני .שליבתחוםכלולזה"אין :.אמרההיא .לנושאמלהיזקקנרתעהמליסהאך

ברובם"הגברים :מהדברלךאר~ראבל .זרכגרןבבעירתלעסוקמכדיטרודה
הדפיקה .כךזהאיןאבל ;שלהםהמיןבאבריאהבה''עושיםשהםסבורים
טובשהמוחאחדענייןלךהרירבכן' .המוחבאמצעותבעיקרמבוצעת
 ".בשבילו
האוטובוסיםלתחנתהנוסעתהתחתיתלרכבתוניגשתיממליסה,נפרדתי

עצמיומצאתי-אחרתלרכבתכככסתיהכפש,בפיזורכתרןאבל,המרכזית.
 .טיימסבכיכר
הריהדבר,כךאם .ימינושלועמודהכסדרםניר-יורקמתוארתתכופותוהכה,
בזוכרתבדרכיכתקל ,-42ההרחובלאורךהלכתיתחתיות.בורהיאטיימסכיכר

 ,הכהברא"יאלהורידי,לתוךהרואיןלהזריקשהציעוובבריותובסרסוריהן,
אוקוקאיןלילמכורלפחותאר ,בפרוזדור"פה ,צ'אקצ'יקלךיעשהאני

מהוהייתירתמה 'פכיעלעברהטןכסךוסטיטיםשלגדולהלהקה .חשיש
ומשוחחיםמהלכיםהיורבים.ברנשיםולהיפרככשיםלהתחפשגבריםשדוחף

כיףאיזה :הזרהתופעהאודותאמריקאיידידשלבהערתונזכרתי .עצמםעם
 !לדברמיעםלהםשיש-

 'והכעכים "ה"קכישעסדוכני Iהפלאפלדוכניהנקניקיות,דוכנילידעברתי
 .השמשמשקפיודוכני
שוטריםשכי .המידרכהעלשרועשיכורכרשיראיתיהמרכזיתלתחנהבכניסה
אלסמוךשכבשכןמשם,לסלקוארלולעזורניסרלאאךבר,הסתכלולבנים
פסיעהלכךנדרשהכיאםמעליו,פסעוהאנשים .הכניסהאתחסםולאהקיר
גבראותראלמוזרהקירבהחשתיאניאך .היהגוףבעלהכושיכי Iגדולה
לחלוםהואעשויחלומותמהלתמרהשלאיכולתיולא ,הכרהמחוסר

לפחותחלקיתתשובה ,משהרלינתחוררלפתעואז .השיכורבטישטרשר
תעדיפואם ,המוחאו ,התודעהברמתהפשוט,ההיגיוןשלברמה :לבעייתי

הקירבהרגשאך ...ברחובשרועשיכור,ארמסומםבטלןאלאשםהיהלאכך,
ידיעלהושפעשלאאחרמשהוכנראה,זה,היההזה.בתחוםהיהלאאליושלי
לאוטובוסעליתיואזכלרם.ולאהמוחלביןביכושאיןמהדברהפגוע,מוחי
עללאיטרעלהשהאוטובוסבשעהלחלונות,שמעברהחושךאלרהיבטתישלי

אניחשתי, ...חשתילפורט-אליזבת,הגענוכאשראך .לניר-ג'רסיהאגרהכביש
המכולותלעגורנימתחת ,ששםהאניותאתלראות,יכולתילאכיאומר,
שלהמרכיבכי-חשתיואומר:חוזראניספנות".קריק 9"קךשלםיהעצומ
לא-אניותאותןשלצוותיהןנוכחותאת-לחלוטיןכעדרעינייםמראה
שמןשלריחותומדיפיםחמיםהיוהיטב,ידעתיאשר, ,המנועבחדריכיראות

סיבובו,אתעררךהמשמרתקציןארהמכונאי ;כדבעיומואריםדלק,ושל
והרוגע,הכוחבתארמשקהכרסארבמטבחוןקפהכרסלוגםהראשיוהמכונאי

מאוד.וברדדמוזרותבמחשבותשקרע

 .שבהןהאנשיםשלבדידותםואתהאניותשלבדידותןאתבחרשראיתירכך
אותרכיידעתישכןהעצמיים,והרחמיםהצערמןמשהרבכךהיהלרגעים
אךצער.כלכמוהרעיל,ללאהיהוהצערחיי.בימתעליעלהלאשרבמחזה
לפחותאו-לישייכתחיתההאכיהאוכלשהי,לאביההייתישייךחיימרבית
 .ממלכהבגדרלהיותעשויהוארגםהאכיה,שלהמכרכרתחדר
זוואפילוהקיום,מתודעתדברבידיהיהולאלכלום,שייךהייתילאכעתאבל
הצער.עלהצטדקותכמעין-זאתכל ...ביותרעזהערדחיתהלא
אלקירבהשאחושמנתעלדיהחזקההקיוםתודעתחיתהיוםבאותואך

דצמברלילבאותוגם'חשתי .בצערםואצטערהם'שזנוחיםרביםאנשים
האנשיםשלהגלמודיותואתבפורט-אליזבתהאניותשלבדידותןאת ,סגרירי
המהירהכבישמןהאוטובוספכהוכאשרקיצר,אלקרבשהמסעידעתי .שבהן
 .משהאת ,הימיםכשכברלאביהחבריאתוזכרתישבתי ,מקרמילרחובוכככס
מחלפיםמרכיבומ;:;נילה,~ר;גטףאףםשלדגםבבכייתעוסקהיההפנויבזמנו

 .המכרכרתבחדרשמצאמושלכים
אתמבזבזשאתהלךוברורותרמרדינאמיקה,פיסיקהלמד"משה, ,אמרתי
לעד."שמתנועעכזהדבראין :זמנך
משוכנעאנישבשיכלימובןתרצה.אםאידיוט,לילקרוא"תרכל :משההשיב

יותרעמוקשם,איאבל .האפשרבגדראינו ,הגיוניתמובילה,שפרפטףאףם
לנסות,"שעליחשאני-יודעאינניכיהיכן'תשאלואל-בשיכלימאשר

 •בפניו.לעמודשאיןחיוךאותוהתפשטפניוועל
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סיפור

נמנעתבלתיתוצאה
הנוקדזאב

גמעתיערבי'ארוחתאתכיליתי .צדקשאבדוםייתכןהכלככלותחדיא
גילבדטשמעתימה.עלהרהבליהיהלהדהד.וישבתיהקפה,אתבמהירות
למות.ההולךדובישלי,דוביעלוחשבתימתחרז",אינו"דברשדאוסאלבן

סקרתיסיגריהמציתהאחדים,אתלאעצמי,אתלאדבר,מביןאיניהכלככלותאחדי
 .פלוניתבסמטההאריהשלהחלולותעיניולי.הצפויההווהואתהעבד,את

תרגילים.ויעשושיגדלוילדיםשיחקו.ילדיםהחוצה.והבטתיאפיקינחתי
צדק.ואבדוםייתכןהכלככלותאחדי
צודה.באותהנופלזה ,זהאתשתגלגלאיך

 .מאודעצבניאני
 .סיגריהלוקח
צבעונית.טלויזיהברקע

יושבהתינוקממנו.חלקיםלפעמיםושמצאתיומחפש.שאניידעתישלאהסוד .הסוד
 .לנוגהיסעכשיגדלבמיטה,

הנוראהיום .הלכלוךהערופים.הברזיםהחניה.ומקום .והכבישהחתול.באשמתהכל
 .בחיי

כחול.הקיר .מתעקשיםהדשאיםובחוץפרסומת.בתנוחתפתוחותהסיגריות
עליהוברחוב .ג'זלהקתמופיעהבמרתףעד.ונוסע , 89אוטובוסעלעולה .אניאני

 .אדוםאודרקעעלמיוון'נגניםלהקת
 .כרגילמכוכב,יורדהלילה

 .מעדנותנופלהגשם

 ?כולםשואליםהזההאישמיהו
 ?הנכלםהטיפש,האישמיהו
 ?למוליהעובדהזההאישמיהו
 ?שמאליאוימנישאינוהאיש
אלייהביטישליאמא

 .נוצציםהכוכבים
הזקןשוכבהספסלועל
 .אניעובדפניוועל

ובעודהבדאי,למחצההחשוףבישבנההביטהשלה,הביתנעליאתנעלהדינה
עתהזהשיצאבדוביהדהדההשמאלית)בידההאשאת(מליטהסיגריהמציתה
מביתה.

יעלהלאבגילה .זאתתביןשלאמכדימעשיתחיתהדינהסיכוי,חסדהיהשזהכמובן
 ?מהאזמקסים,הואנכון, .בראשג'וקיםכמהעםרכושנטוללאבדךלהינשאבדעתה
חיתה,שהיאמשהושלעמומותגחליםבהשהעידהואנכון,סלט.עושיםלאמקסם

 .יותרתשתטהלאהיא .שלהבברזמאזעבדורביםמיםאולםפעם.שחיתהחשבהאו
 !חה .דטרמיניזםועלההיסטוריה,ועלדתות,עלמדבר

שלבסיומוכדרכה,ישבה,והיאקייג',היההרדיו,אתופתחהבכיודהכליםאתבקתה
וברא.בהאנזכרהלה,והדהדהיום

ולאחדהיטלר,עםמפגישתובדמעותיוצאבהמסון.מהדהדיושב,כשאתהבגינה,
שלתערובתשהיאבעצבנותחשאתה .אבןוספסליעציםמוקףאתה .ריקמרחףמכן

השגיאותכלאתשעשיתוהידיעהוליאות.עצמי,ביטחוןחוסרמיני,סיפוקחוסר
 .האפשריות

 ?מהיטלדיסטללמודאולםמת.אדםעכשיואנישאמד,המסוךבדעתךערלהושוב
 .השועטתבתנועההביטהוא

 ,, .כסףקצתתעשה ?זהנפלאבעולםסביבוןכמולימסתובבאתה"מה
 ,, .כישרוןלישאין"כנראה

דע.הדגישדרבי

 ,,אמיגו.רצון,לךאין"חה,
 ,, .עצביםהתקפתמקבלאניכספיםעםמתעסקכשאני ,לא"לא
הביטהיטב,תפודהחליפהבפה,סיגרעםמקדיח,מכריס,בעמיו,בעלעתהדפי,

 .קשהבמבטבדובי
 "?מטומטם"אתה
 ,, .עדיןפשוטאני"לא,
במלחמה."אותךזוכראנישלי,בתחת"עדין
 ,, .מקדיהיה"זה
 "?איתילעבודרוצהמקריות."אין
ללכתיכולאנימשוגע.אנינסתדר.לאזה.אתשנקלקלחבלחברים,אנחנו"דפי,

עיסקה."באמצעשיד,לכתובהביתה
גיחך.דפי

 ,, .עליי"מקובל
המרה."לטיפהלהתמכרלךיגדוםזהבמציאותאבלאותךמצחיקזהלא,"לא
 ,, .מכורכבד"אני
מתוק.""אתה

 .לפינההחברהמנהלאתתתמרןכיצדברצינותבמוחהשקלהרדינהאחדוהגשמים
חיתהנעולה ,, .גדולהאת"דינה'לעצמה'אמדההיא .רעיוןבמוחההבליחלבסוף

והחגודרנתהזה'האבזם .חברותיהכלקנאתאתושעודדובפידנצהשרכשהבמגפיים
 ,אחדוהגשמיםמושבו.אתלרגעונוטשבהמציץהיהעצמומרכסקאדל .השחורה

נתחתבלעוהיאסין.בנוסחכרוזותבשלהביתה,תלךהיאאליהם.התגעגעהודינה
"דינה,ויאמר,החמוץחיוכואתיחייךתואר,יפההלה,זוגה.בןאתמאכילהנתח,אחד

ועתחולצתה,כפתוריאתתפתחלחיו,עלתלטפוהיאאמיתי."ארצדאתלי,תאמיני
 .מאושרתשהיאתדעחזייתה,תוךאלידותחמוק

 .היחידאוצריהםשליהדמעות
 .הטהורותהשקופות,הדמעות

 'בדאיבצחוקמביטהילד
 .סחורותאורזתואני

שמבחיןאישאין

קטנה.אניבי.

בעיטה.כמומשכורת,לינותנים
 .ולשולחןלכסאהביתה'הולכתאני
בוכהאנילביצה,סלטובין
סתם.לי

מסודרתבצודהלדברהיהיכולהמסודרמוחועםדאסל .בטח .וחפציםאנשיםלאהוב
נערהאחדבנערהמתאהבוכשאניבי,ישגדולהאמאטוחה Qלא.אני .דגשעלגם

אדם.בןאהיהלאשלעולםיודעאניברחוב,
בבוקר.להתגלחלשכוח .ללוותושובללוותדעתי.אתמטרףהכיסחסרוןבינתיים
 .שפתיהןנושכותנערותשדאוהאלהבעינייםבדאילהביט
 .יעודשלהדגשהעלמזוהים.לאחופיםעללחלוםבלילות
 .ונהםהתקפד,החתול

 .באיתןדפיהבחיןבחוץ
 ,, .מאניאק 'הנה"בוא
נשמע?""מה

"בסדר."

 "?בקיבוץעוד"אתה
אבלמבזה'לא .חבריםמועדוןלויש .פההוא .בקיבוץלאהואלא ?בקיבוץ .חייךדפי
בחוזקה,להתנשםלהןגודםשהכסףהאלה,מהנעדרתכיחודנהנה.אתהושםפה

 .בשקיקההכלולעשות

הבא.בדרך ?באזהממי ?באזהממהקמט.עודהנה .בדאידמותהאתבחנהמידטל
 !עלובפרצוףהתקמט

 "."למטדופוליטןאמדהמוניתעצרהלשרידה,ויצאההדלתאתבזהירותסגדהאחד
 .המכונהאתוהשעיטאישורבתנועתלכובעוידוהגישהנהג

עזובכיביהדותה,תזכוהקסם""חלילבאמצעשדווקאבנפשהשיעדהלאאףמידטל
לשליחלצלצלביותרהקרובלטלפוןתרוץההופעהבתוםוכיבהפסקה,יטלטלה
מאושרת,במיטתהשכבהומידטלבעיות,שאיןאמדמנומנם,השליח,הסוכנות.
 .מערכהסגדיותבקופסתמחזיקהידההגבוהה,בתקרהמביטה

שללביטנוחיבהאגרוףודחפהאמדה ,,אתה,זהנופלתאניעליוהראשון"והטיפוס
נחמ;,"בחודאתהלפחותאבלישראלית.בעטיפההאמריקאית"האידאולוגיהדפי.
הדבריםכל .חמצמץבמבטבוהביטדובי .דפיהתרברבכמה,"יודעתלא"את

מוצאדט,אתניגןהרדיוהזה.הבעל-ביתשללחיקובשלכפרינופליםבעולםהטובים
 .בארץהראשוניםימיהאתאיזכדהרמידטל
 ".בפיסדיאטעלובבצריףלגורגםליאכפתהיהלאכיאםחלק,הלךהכל"דווקא
אתטלטלדפי .מספרלמתיהמזדמנתחויהזופיסדיאטאומדתאמריקאיתלשמוע
אניאמריקאיתשאנישבגללחשבוהםגברים.עםבעיות.היובצחוק."אח"כבטנו

 ".פריירית

 "?"נו

שאנחנולךתדעאמדתי,ולשניקיבינמטה.עףוהואבפניםזץלאחד"הכנסתי
 ,, !פרייריותגורלותלאבאמריקה

עזר?""וזה

באשכים.מבעיטההסתייגויותישהישראליותלבחורותמדועמבינהלא"אני
פתוחיותר,מביןנעשהבאשכיו,אגרוףאחדיהממוצע,שהישראלימצאתיכשלעצמי

 ,, .יותראנושיאומדתהייתייותר'
מהורהר.היהדובי "?אליםלצורךבגופךנפוץכהלשימושהגעת"ואיך
שמישהותשמעהיאשאםמפני :שאפחדטעםשאיןליאמדהשליאמא .לךיגיד"אני
 ,, .הצורהאתליתשנההיאהתגוננתיולאמשהוליעשה
דפי.מלמלחכמה,""אמא
 "?אמדת"מה

 "?בסטייטסעושהשלךאמאמהאגב,נעלה,תבונהבעליצודהיאשאמך"אמדתי
 "?בקצבותהעבודהאחדיאו"לפני

"לפני."
משנהולאדדך'להמפגיםהמאניאקיםשאפילוליותאמין .פאדקבסנטדל"ג'וגינג,

ביד."מגנוםלהיש .לרוץלהמתחשקמתי
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 .מעטחירורדרבי,חכמה,"מלמל"אמא
 "?שלךאמאשלהמוצא"מה

הקופטית.""רוסיה

בגינות."מגנוםשםגידלוהם .ברורזהנר"בטח,
 ".הזהההומוראתמבינהלא"אני
חשוב.""לא .רפיאמר ",חשוב"לא

כדרראתשיאחדידע,משהר,;שאםלחללית.מחכהבשמייםמביטהיהבערבים
 .לישרןהחליט.רפילברא.בוששוהחלליות .מנחץרהסכנהזרהאץר

מזדקןהואאמנם .הואדאגותנטרלחלקו.שפרמהחשבכדבעי,עטוף ,במיטתו
 .המרותמאימתמחרסןשהואהרילצידורפלרטרקלירירסיעמדוערדכלאךיוהולך

נולדה.השמש

הדרךאלהזמריוצאשרב
וברכיםימינועובריםשרב

עוברת,אתאנהאישיירה

 .הדרכיםעלעצובשיירה
נערות,זכר .כברשניםכמה ,חלונומולהעומדבעץמהחלוןמביטהיההיוםכחלוף
כיזר,נפלאהאנאלרגיהאכןכטבעות.לונוספיםמאורעותזכרכעלים.ממנונושרות
היסוסיהם ,בשיחתםחןנירוניאותם .כמרניעבריתמדבריםוכולם .השדהעץהאדם
 .נעשיםאופןנאותר

נטלכשטבעהולבסוף ,השמששקעהלאט,שםאיבמיטתו.והתיישבהחלוןאתסגר
 .המלבינותבשערותיווהרהרלאיטרשתהמרעדבערדשהכיןתהכרס

 "?רינהשלומך"מה
 ".סלמתק"

בסדר?""הכל
טוב."יותרלהיות"יכול

 "?עשהאלהזה,השמרקשלרםמה .בזהבטרחהאני"כן
 ".ויברח"עשה

ארמדת."אתמה"

חקרהעתה .דרכיהןנפרדולארינהאתפגשהמאז .נוגותעצמהאלחייכהמירטל
 .בסבלנותארתה
 "?בתרדהבא"מי
 "?קופת-קולנועכאןאנימה 'בתרד?'הבאארמדתזאת"מה

 "?בתשובהחזרשדוד"שמעת
 "?ומתנענעהמכשפיםכלעםעכשיויושב ?רמה !מצריםאליליכל"בשם
 ".מירטלעלעיןששמתרואהאנירובייזאת,מלבדתזלזלי"אל
הביט ,משידעעכשיובעצמו.ידעלאהואעדיין.במבטברהביטרפינזדעזע.דרבי
 .ברפי

 .אמר "?מהאז"

 ".ת'ראשלךאפוצץאני"אז
 ".מוזמן"אתה
חלש."אתה"רובי,
דרכה."עםאליךאבראשאחרתמפניאותילהרוגתצטרך ,"רפי
לך?"אירעמהיקירי,"דרבי
 ".עליתאייםאלפעםואף .יקירייקירי,לדרבי"הנח
בןאתהמירטלאתלילוקחאתהאם .טועהאתה ?מאיומייבישחזרתיחושב"אתה
 ".מתאדם

 ".אותימעדיפותשהןלישתאמיןלמרותנקבה,לךסחבתילאפעםאף"רפי
 ".כלרםאתהאעשהלאאניאבל ,שרנהלאשלךרמירטלשמרק,אותי,"מעדיפות

 "!רבה"תרדה

 inevitableשאמרהכפיזה,היה .בזרועותיהלמחרתעצמואתדרבימצאכןפיעלואף

להתנערשניסתהככלאליה.נטפלמישהווראהמרחוקארתהראהלים,הלךהוא
לוקלהיהבמים,טעות.חיתהזראבללים,רצהלבסוףיותר.אליהנדבקממנו

התקפותלושהיורובי, .הפועלאלכוונותיואתלהוציאלברנש,משחק,שלבאמתלא
עתבבכימיררהמירטלהברנש.שלאפרעלמהלומהוהנחיתלמים,קפץגבריותשל

 .בזרועותיואספה
 "?שליהאמיצהלאמריקאיתקרה"מה

 ".יודעת"אינני .אפהאתמחטההיא ".יודעת"אינני

ארבהם,לגעתעצמועלאסרשכהגרפה,עררה,אתחשכשהואחבוקים,הלכוהם
ביניהם.נרקםשמשהרחשהוא .לחשובאפילו
 ,ואמרהכעיניוהביטה .עצרההיא

 "?מתאימיםשאנחנויודע"אתה
 .כילדחשהוא

 ".ממניבוגרתכ"כעכשיו,רגםלינראית"תמיד

הקטרןבקיטון .כךאניאף .אבותינוהיוזרהעבודהעובדימתחילהבתשובה.חזרדוד
עכשיו.לושתהיהרוחנחתשלשעהעלחשבשהתעבר,צדעיואתהחליקבראי,הביט

 ...אזשלשדה-ממנהשנדףהשדהוריחמעניבת,כהחיתההסוגיה
החוויהכלרם.אמרולאחייךדודאומר?"אתה"מהמטה,ברדתוהרבלואמר ""נר,

לאהוא .אותועודדו ,כמוהרשהתלבטוחבריואולם ...זעזועלוגרמהעדייןהחדשה
 .תסכוליועםברדדהיה

היא :זהאתרקרובייזכורומבואותיומרצארתיראתכשיזכוראח"כהרבהאח"כ,

היפה,הסכסית,הנערההסבר.בלילבד,אותרמשאירההשני,לשולחןמתרחקת
ביתשלראווהחלוןכלעל Xסימנוהםהצדף.בתוךהסגריהבעולם.ביותרוהפקחית

 .לשרתםשסירבקפה
לאטפוסעתהאהבה

ארתךפוקדתהיאלאט
יארתךעוזבתהיאולאט

לחתיכות,ארתךמפוררת
 .וויסקיבתרךכתולעים

וכמהנגמרים,החייםנגמר,הים

 .שחאיתןמשחקיםמשרגעים
 .-4הבחברילסיםורצה ,לידבמלךהתחילשקספיר.כתביכלאתלקרואהחליטגםאז

ידעגביררלאבןברחובובהלכו ,וקרבהתרחקהיםמעדנות.הגגעלטפטףהגשם
 .הסתיימושחייו

 .מעדנותטופףהגשם . 153גילעדשיחיהידע .לראשכדררלעצמוידחוףשלאידע
עברונערותרשתיבצדף,בתרךנמקההסגריההחלון.בעדהערומיםבעציםהביט

מתלחשות.ילמעלה
שלמתוקפנותןנבהלמאידך .רגששלגדולהכמרת .רגשצריךשהואידעהוא

 .חשקויאבדזהוברגע ,אליהולדחפובישבנולאחוזעשויהחיתהמירטל .הנקברת
 .והרעותהכחולותבעיניהברהביטההחורגתאמר

?תאכלורוביהאחרונותמילותיףמה .בכבדותנשםוהוא ,העליםתוךאלנשרהלילה
 .מלפפונים
 .ומעברמעלהכחילוהשמים "."מתנוענה,ורעוהחייל,אמר"מתנו?"

הזאתהמפגרתהקטנה .פלאשזהידעוהואלונשקהביותרהטובחברושלאשתו
 .מאחרותטוביודעת

המיוחדבסגנונומשתמש ,קשורהיהאליוהיומילעתרןמאמרשולחהיהפעםמדי
 .נררמאלייםלאדבריםנורמליבאורלהעמידכדי

כבמחזה ,ידעלכיסוהאקדחאתכשהכניסאקדח.רכשוהואאצלולגררעברהמירטל
לבסוף.יירהשהאקדחצ'כרב,של

רפיאתזימןהוא .הסכסוךאתליישבמהישיבהובאביניהםהסכסוךעלשמעדוד
 :לישנאבהאילהםוהטיףרדוד
כשהיובמרוקואצלנו .נקבהבגללרביםקטנים.דרדקיםשני .נפשעלוביפרצים"שני
תשאלואחר:משהראציעלכםאבלעליה.מוותריםשניהםהיו ,נקבהעלרביםשנים
ראח"כאותןמכשףהזה"אמר,"הנער,חוכמהלא"זאתהסכים.לארפי!"אךארתה
"אמר ,לעולםאעזובלאמירטל"את ".כזאתבמהירות"לא "?לא"ואתה ".אותןזורק
 ,בת"אימיםמספרערדלהישארהחליטמקרםמכל .דודאמרלא,""בטח .רוביבחרם
 .החבריםיתרעםעצהלטכס

ליתן" .אמרהשלי."הוא"רובי .אותרשכנעהרינה .הנושאאתעוזבשהואהחליטרפי
 .ותראה""חכהאטרקציה,"לא"היאהאטרקציה."אתיעזובוהואזמן,קצת

 .עורפועלמטפטףמעדנות,ירדהגשם
 " ...לעיתיםתוהה"אתהלעתרן,כתבאבן-גביררל,"ברחוב"בלכתך
השתנתההעיר .זהבעלהעלבורקתכשמשהישנה,מת"אשלוהזכררנרתהיוכמרבן

ממירטל,בכך,הודהלאכיאםלו,נמאסשקצת ,רובי .במהירותאזלורחייבמהירות
 .דתולהמיררוצהשהואלכומרואמרעמנואללכנסייתנכנס

 "?הנכונהבדרךשאנימרגישאניאםכזאתעצבנותחשאנימדוע ,רבנו"ילמדנר
משל.לך"אמשילאמרבני,""ראה .לומוכרתחיתההשאלה .פניםבמאורחייךהרב

עלוויתרמלכותרעלקשיםדבריםשםומצאדברים,ספרשלמדבבן-מלךמעשה
שבעולםתענוגכלעלויתרת .אתהאףכךמעצבונו?אנושידברהיש .מלכרתו
 ".תורתנובצלחיותלמעןהחיצוני
 ".החייתנירבי ,לך"תרדה

המזרחיתהמרסיקה .נחיהלאשננציחרמה ,ננציחלאשחייםמה ?לחיותארלכתוב
הסגרירתקופסת .הזאתהאדמההוותיק.האשכנזיממני,חלקהיאאותי,מסעירה
שבזי.לביןקררליביןאותי,ומשלימההקורעתהסתירה .הגדרלידהמתה
במרצארתיררוביהגהבזרועותיו,המעורטלתמירטלנולד.נוסףמתבוקרעבר,הלילה

~יש; .נטלמעליוירדכאילוחשדתואתהמירמאז .יהרהרשלנצחדרמה .ומבואותיו
שגערנרתירעםקיבלרהרחבריו .הקללהעלההתגברותקריסטרס,שלהבוערת

למשוגעיםגםאך .שכןכנראה ?משרגעהואהאם ,הגדולה)ברוחיאמין(מחרתיים
המתרוממת,בטנהעלידומחליקיכךעלשמחהואיבהריוןחיתהמירטללחיות.זכרת
 .אמרמצדויהודיאבירמצדנוצרישיהיההזהליצורחשכברשהואבאהבהחש

 .הטבילוהכומר

אםשיתאבדאמרעמהבפגישה .מירטלאתאליולהחזירנוסףנואשניסיוןעשהרפי
לאחר .זזולאימיםשברעבמיטתונשכברפי .בפניוצחקהמירטל .אליותחזורלא

 .רינהשלבדלתהצלצל ,והרזהכחרשמכן,
כללמודעיםהם"שאיןיכרגילקשוחהירינהאמרה "יהמשורריםעםהצרה"

משותפת?"בתלנרשישיודעאתה .לישייךרובישאמרתיכמר .למעשיהם
 .המרםרפיאמר ","לא

 "?מזהכלרםיודעלאוהוא"
 ".לואכפתלאיודע.גםודעי"

 ".זונה"בן
 ".בכךחלקלאמו"אין
 ",זההואקשה"עולם .למיטתהרלקחתהרשחיולביתימתחתידיההחליקהאחר
למרת."רוצהשאינניבטענותאלייבראשלא"ואיש ,אליהבהכנסורטנה
התרבות.היכללידהערבייםביםברוביפגשיעייףדודי

 ".אגרוףלךלהכניסצריך"הייתי .לואמר "ישכמוך"מישמיש
 "למה?"רכי
זאתערשהאתה .ברמאמיןשאניכמובערךבישרמאמיןשאתהיודעאני .ילד ,"ככה
 ".שלךהמסדאבןהיאהחריגות .קיומךאתלהצדיקכדי

 ".עשיתיאמת .בחלוםאליבאישר"הרגע.
ברדהא."גםכך ?מהאז .בחלוםבאהואאלי"גם
התקבלתמיד .עדותינולכלהשרנהמהניחוחונהנהכנסת,לביתכנסתמביתעוברהיה
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פהלחיותהקטן.באושרודיוהעולם.עלחותמולהשאיררצהלאדודפנים.במאוד
באמצעבשלכתמאירופהשיובאבעץלהתבונןבעברית.יהודי'בשלטוןבארצנו
כמוהו.עירוםהחורף,

איתןאותו.שהעזיבולפניעזבשאותןזמניותמעבודותחי .ברחובותהסתובבאיתן
תכופותלאלעיתיםדקאולםיפהפה,גבוה,היהאיתןעקרונותיו.לפילחיותרצה
להן.קסםלאההרפתקניהמלאנכולי,הישיר,הסנוביסטי,נהגולו.נעניתנקבהחיתה
עתה .עתידלוהיהלאבושהבטתזריתחודש.משוםלאחדחלק .ישרזאתקלטוחלק
עלעיןמחפיזאחדהומרוס,שלהאנגלובתרגוםמביטלסטימצקי,נכנסבאלבני,היה

הביטדפיאדונה.עתהתעכבשםהעירום.בספדילהביטעבדמשםבצרפתית.פדוסט
כחוש,היהעדייןעתהלרפי.טובעשתהכ"כ,המעשיתדינה,עםהשהותמהצד.בו

יקדים.ספריםבאיסוףאנטנסיביבאופןלעסוקוהתחילבשרשרת,לעשןהפסיקאולם
 .המועילעםהנעיםאתלזווגתמידיךב,,סוחר,מוחמוחו,

מכןולאחדדדנולרגעהביטהסנוב .אליויפנהשאיתןמחכההודציוס,ידעלהתעכב
"אני "."דואיםטנגו."?""רוקדפהעושהאתהמה"אהלך,פניו.עלידידותחיוךפשט
 "."בסדרבקטולוס?"נפגש"שמאהודציוס."אתמחזיקשאתהדואה

והזמינולחידודצחקדפי .להיפגששימשיכוטעםשאיןאיתןלואמדבקפיטדיה
להגידסיבותמליון 9לושיש'וחשבכןאמדמדי,רגישהיהשמעולםאיתן' .לביתו

ירוק.בצבעכולם .לא

כסתהולפיכךנסתרתמשיכהשזוהבינההיא .ראשוןממבטאיתןאתתעבהרינה
הלילהיאונןכנראה.איתןשלדוחובהתעודדותחשההיאהאפשר.ככלנחמדהלהיות

 .מדידניםשהםיודעהואואין .שדיהעלחושב .עליהבחושכו
לושהשכירולמאודהכשנכנס .הישןידידושלואשדומעושרוהמוםמהביתיצאאיתן
 .וכדדםבמוחועיוועיםבמחולחשבמהירות .שינהכדודונטלידוהושיטכחדד

עצובים,'פניםליפולנוטיםאפודים,בתיםלוד,דדךהואבעולםמגעילהכיהמקום
כל . 16קוזנוחים,בתיםקדח,אולמצבות,חרושתביתעלובה.ישיבהאיזוחלכאים.

לחכותכמומשהו .ויאוששממוןדיכאון'עלחושבאנישםעובדשאניפעם
 .חםביוםהגליליתלחםבביתלאוטובוס

זוחזרה.ממנוואיןמפלטממנואין?כימדועהזה.המקוםאתאוהבאניכןפיעלואף
 .שםמקומיהאומללות,ישנהובמקוםובעצמהבכבודההאומללות

איתןאתהזמיןהואעצמו.אתלדוביוהזכירסצמואתלשמענהגצעיר,היההכומר
מתמונותהתפעםלאאיתןלו.נענהלעשותו,מזהטובדברלוהיהשלאואיתןאליו.

שלפונים"כפורה"יוםעלדיברבזלזולגדול.כהדושםדוביעלשעשרהקדושים
 .תרדהאמידתבלינטלוואיתןקפה.לדהושיטהכומרמדעיו.וחברהצלוב.

מעטלהביאלמטבחהכומרכשהסתלקלדרביאמדהדרדסים,"אתלימזכירים"הם
סוף.סוףהשתתקוהואמשהולדעשהיפושלנופהאבל .ממתקים
הכהונה.צווארוןאתהיטיבהכומר

 .לדוביפנה "?ידידישלומך"מה
 ,, .לקודינתייםבמכתביםאתמולעיינתי"טוב.
 "?אוגוסטינוסעם"מה
לקרואישארגוסיטינוסאתאומד,שאתהכמו .פרקקוראאניהשינהלפניערב"ערב

 ,, .שמייםלשםבזהירות
המזבח.מעלהקדושבדיוקןהביטוהוא ,,אצלנו.מיוחדהואאוגוסטינוס ."בהחלט

כנראהמתוודה.דוביאםתהההוא .בעבריתהכומרשלהזדמבטאואתתיעבאיתן
הכומרביןבשיחהוחזהלא-נינוחישבהוא .ולפניםלפנייהכירושהכומרנדאה .שכן

 .החדשלנוצרי
 .דרביאמד ,, .בינכנסבישרחש"אני
 ,, .בנידב.זמןלךלקחלא"זה
 ,, .הואאףהשתנהלבדיותיחסי .אבי"כן

 ,, .לחייךאתליתןמכן"כשנצא .אמדאיתן
 .נסוגלאאיתן .בוהביטדרבי

המטביליםהםבעולםמבוזבזיםהכיהמים .הבלזהכל"אךאמד' ,,אבי'לי"תסלח
 ,, .יהודים
שלבמלכותוירדוהעולם.כלהארץ,רכלהיום"יבראהכומר.שח ",יקירי"איתן
 ".המשיח

דיר."ארףאיוד"אז

 "?לפהבאת"מדוע
לצחוק."ממהלישיהיהקיררתינעים.בלתילהיותמתחילאתה"עכשיו

 "?לך"יש

ליעושהלאהמשותףידידנושלהתנצרותואפילוממצחיק.עצוביותרזהלא."חבל.
 ".כלום

בסנטרו.חכךהכומר

בכסאלנדנודעצמוסיגללאעדייןבדקאי."אומד"הרואההמלים,עלהתעכבדוד
 .המיוחדולנגרן

יפזרחניכות-האםבילדונגסדומן-דומןזאתיעשההאם .הדומןאתיבנהאיךתההדובי
הואמדובה.הערצהבלאבוהתבוננהמידטלהאםגיבורים,כמהביןהגיבורדמותאת

כדבריוהדיהיום,כלאתכךלבלותהיהיכולאיחה,השנינויותהחלפתאתהפסיק
 .לעבודישכלדק
ונדאהידנגשלתת-ההכרהסמליאתקראהמידטל .בלולהאליהםחייכההבת

דינה.עושהמהתהה .סגריהוהציתחלוןפתחהואהיה.חםמדובה.עונגששאבה
אבוד.היהבלעדיובו.והביטעטואתלאחרונה-נטל

לאזה(ואםחדשמהדברלעשותיכולהואאין .טכניותהמצאותכמהשימציאכמובן
שחלקהגאוניםעלקאנטבדברינזכר .טכניותהמצאותללאכלום)שווהלאזהחדש

 .מחקיםאותושדווקאפגום'חומדהואמיצירתם
אךשירים.לכתובלוהציעפעם .איתןהיההקועלצילצל.הטלפון .חייכההתינוקת

עתהחי.אנילו.אמדכותב.שאתהאוחי,שאתהאוסירב.חייובאורחפייטןאיתן,

אמריקאימבטאעםמעט,מלאהגבוהה,אמריקאית,נערהשירלי,עםמסתובבהיה
פלאיםועשתהרחוב,חבורותכמדריכתעבדההיאנוקשה.שנשמעהכבד,כה

 .שבההזרותאתמנצלתבעבודתה,
ני,-עלבשיחהשקעוושירלימידטלאתו,חיתהושירליאליהם,עצמוהזמיןאיתן
 .לבןמעומקאהבוששתיהןיורק
 .ונאנחמהוויסקיגםלאיתן

קבע.קשים,""החיים

 .דוביהסכים "'מאוד"קשים
 ':?שלךהכתיבהשלום"מה

 " ...חלקיםניידותשישזמןכליודע,אתה"בסדר,
בדמב"ם,"שיעוריםמעביד .דבנעשהדוד.את"פגשתיאיתן,רטןיודע,""יודע,

 ".לו"יבושם
 ,,הראשית.לרבנותלהיכנסמסוגל"הואאיתן'הדהדלהיזהר""צדיך
 "?נקבותלו"אין

הכיפה,אתמורידהואבחיפה.לוישלדעת.צדיךלאאחדאףאבללו.יש"ששש.
לתלמודו."וחוזראותה.דופק

דובי.אמדלו,""יבושם
 ".כסאות-2 ,אדון,שולחן,מיטה,דקבולהכניסאפשראחד.חדדבית."קניתי
 "?וויסקיעוד"יופי,
במתינותלגםכרס.חתימתלוונוספההקליש,שעדולאחרונה.התנגדאיתן ",ןכ"

 .הזהבהבמהמשקה

 "?דפישלום"ומה
מבנקמחציתלאחרונהשרכשסבורניוהא.ראעלכספיםכלפזרעסוקדפי."אה,

קרטיננטל."
 "?"רדוד
 ,,מעביד- .דבנהיהעליודיברנוהרגע ?"דוד
 "?וויסקיעוד ."כן

 "?לוגםלאאתהלמהאבל ."בחדווה
טיפשה."לךמתאימה"חיתההמשקה.אתאחתבגמיעההריקדובי"נכון,"

 ,,מצאתי.לאאבל"כן
 ".אלוהיםלך"יעזור

מהשכנים?"יודע"מישהודובי.שלהתנצרותולזיכרוןמגחךאיתן,אמדבנו,""או
בטלים.'"'דבריםליאמדוהואהשכונתילדבהלכתיבי.חזרתיאבל"ייתכן,
 ,,היהדות.לחיקשחזרת"טוב
דק .זמןהרבהנוצרילהיותהתכוונתילאמלכתחילה .בחיקמאשדיותרטוב"אין

 ,, .ההדגשהאתלחושרציתי
 "?באמתהיהזה"איך
פעמים."כמהליעזרגםהואדע.לאבכללדע."לא
 "?"מי

 ,, .כללבדדךהתגשמוומשאלותייאליו'פונההייתי ."ישו
 "?ממנוביקשת"מה

 ,, .לי"שיעמוד
,,,-?" 

 ".רציתישדקמתיליהעמידבסדר.שהואלי"תאמין
 "?אלוהינוהיהזה"אולי
הדרימן."ההוא,ואוליהסוף.עדבדקתילא ."ייתכן

ממש . rייתכ"בהחלטדובי.שלידועלהכבדהידומניחאיתן.אמד ,,"בהחלט.
 ,, .ייתכן

 .והלךממניהתרחקהים
ודחק.נשםהגשם

וצחקהתקפלהסתיו
 .פניםחמודתהשמשודק

והטובהרחוםהירחנגה

מכאובמונעיםוהכוכבים

טובולאקשהוהספסל
ורטוב.

 ,כוכיהבחדדךלבדואת
מימיהבכרקדמבקשובנך

מצחךלוטפהענוגהויד
 .ידךרזו

כהלהיותיכולתיאיך"אלוהיםדינה,אמדה ,,אליך'אדישהשהייתיזוכר"אתה
לעמודיכולתךאתכראוי,אותךהערכתי"לאגבו.אתחיבקההיא "?אדישה

שליאתהלא.לילי.לאחבל.לךאבלחבל.כמה !אותךעזבהמידטלבמשברים.
עכשיו."

דפי?"עם"מה

 "?ולדפילימה .שיזדיין ?"דפי
 "?לנצחיהיה"וזה
ישרהלכהשמידטלברגעהדי ?בשבילךעשיתיולאלעשותיכולהאניעוד"מה

באתי."

משהומתכנןאתהגםבטחאבלהיחידי.הקדושנשארתדוד.מהדהד,חושב, ",ןכ"
מלוכלך.

 ,, .מידטלכמולפחותלךלעזוראוכל .מפותחדמיוןבעלתשאנייודע"אתה
 "?בהשקינאתליתגידי"אל

עכשיואבל .המציאותעםהשלמתישלי.טובההכיהחברהחיתההיא?לא,"במידטל
 ,, .שלךיפהפהאבדאותויידחףואלישלי'אתה

אמד."פדי,"
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 .צחקההיא"בטח,"

שדהואבשדה".השקיעהו"אחדיו"נעה"אמש","לילאתשדיםבדשא,הלכואח"כ
להם.רמזוכמוהעציםבפולנית."~~יוקרז:.זם"לושדהוהיאבאיטלקית"אזורה"לה

 .העציםאחדבצלעמהישבכמהדה
 "?אוהבתהכיאנימהיודע"אתה
 ""מה?

 "?ארתךאוהבתאניאםארתךלהניקליאסורמדוע .כן .ארתך"להניק
 11 •קלוקליםדיבורים"אילו

 ".מרתק"כן

 "?לנצחאתיתשאדי"האם
 ".לךשאכפת"כאילו
היפות."פניילמרות ."אכפת

 ".אותךאעזובלאלא,אכפת.לכולנולך.מאמינה"אני

ביניהם.היחסיםניתוקלמרותלדפי.טלפוןהדיםהתעצב.ודוביהתקדםלאהדרמאן
לבוש ,באדודלדוד.טלפוןוהדיםהדהדהוא .ניתקדרבי ",ןכ"ונהם.הדיםדפי

תינוק.התנוססבידו .וקפוטהשטריימל
 ".נחרץמחכהאשתי ,"תמהר

 .נדהםדוביאמדלך,"יעזור"אלוהים
 "?הבעיהמהתמהר.לאאםאפשריתעזרהכל"נצטרך
 ".שליבדומאן"נתקעתי

 ".התאבדותניסהשהגיבורתאמרבעיה."אין

הדעת,"עלמתקבל"לא
התעורר."שהוא"תגיד

 "?מתארשאניהנרפיםעם"רמה
 ".קפהבביתקפהשתהשהגיבור"תגיד

 ".אחיאותי."היצלת
טייס.""אני

במהירות.ויצאמטהראשומעטשחכבודלאותמגבעתומעטמדיםוכשהוא

והיומזלםשאיתרעהאומלליםראשיועלהגגות,על ,כבדרתנפלגשם ,ירדהלילה
 .נחרץ

 .איתןאמד "'ארתהלסבוליכול"אינני
 "?ארמדתזאת"מה
אותיעושהרזה .ממנהנגעלכבדוחוד-אבלשדייםלהיש-אליהנמשך"אני

אימפוטנט."

 "?"האמריקאית
 ·"."אחה

בזרויתמבטברנועצותהעובדות,בחתיכותמביטלייט.מדלברדרסגריההציתהוא
 .מושלמיםשירליעםאיתןשלשיחסירחשבתמיד .המרםהיהדוד .עינן

להתנגןאלבדשטייןחרהשללשידהמניחלרגע,נברךהוא ".רביאליך,פונה"ואני
יודעלאאנילזיין'אוכללאאנישאםירביילךאומד"אנייהפרעהללאהקפהבבית
 ,, .לךיעשהאנימה
 "?"לי

 ".אדדשנה"מידך
באביוהביטבקרדקודו"לונעוצהכיפהכבדהקטן.תמידבנו.אתועידסלחייךדוד

לחיו.אתוליטף

 .אדישהיההואמולו.שהתערטלהיבמידטלהביטדפיבחוליהתערבבהגשם
 .פניומולהתנוססהשחוררשהמשל

 ".שליבירושהחלקלךיהיה"לאפקד,"התלבשי,"
 ".שליאתואנישלךאתתעשהאתה .ילדיםצדיךאתה . 34כן"אתהאמדה,"דפי,"

פעמים."מדייותרעצמיהשפלתי .הפעם"לא

 11ודי.אחתפעם"ערד

השהיה.כריכתהרחבתעלהפועליםעבדודפישלובחצרוהתנגן.סנטנהשלתקליט
רוצהאני ?מעשדליחיינויהיומתי"עדהנאות.בפניההביטהוא ".לךדב"מידטל

לגדה."לילך
 ".אחת"בנה

"אכן,"

 .זרועותיולביןונתכנסהלואמדה "'קטן"מזדיין .אליהידירפשטהוא

 .בסבלנותתתאזרואשתובצעידה,יתאהבהזקןלדרמאן.ההמשךאתמצאדובי
כולהוהתמסדהעבודתה,מקרםאתעזבההיאלדינה.אהבתוליוםמיוםגברהבינתיים
מדרכה.הנאהנהנההואבו.לטיפול

והשטריימלהקפוטהאתזרקבביתה.לוחיכתההצעידההמרסיקאיתלחיפה.נסעדוד
הואבר.הסתכלהרג'סיהליגה,משחקיתוצאותעלהודיעהרדיו .בזרועותיוונטלה
 .כחתלתולרגוע,חש
 "?הזאתהדתעםממשיךאתהמדוע"אז

אחרת."יכוללאאניהים.ראלשל ·בחוזקוחשאניבלעדיה.יכול"אינני
 ".אותיאוהבאתה"ומאידך

מופרעיםשלכתארתהמלבדלמציאותשליהיחידיהקשראתייקידתי"ג'סי
רציניים."מלהיותחרץהכללעשותשהחליטו

בי?"רוצהאתההאם .עיניךאתמעריצהאנייפה,בחרדאתה"דוד,

 ".יקידתיהקפה"קודם

 ".שלךהעדיפויותבסדרהאחרונהאינני"לפחות
נפלאה."את"ג'סי
הבשר?"אתדוחקתהאהבהדוגמתציטוטאיזהליתןועכשיונהדר,אתה"דוד,
 ".שולחנוההופך"יש
 ".כמרבן"נוי

 .דפיעםקשרליצורדוביהצליחלבסוף
דובי.אמדנער."לי,סולחשאתהמקורה"אני
 "?בדידהלייש .ודאי ."כן
בנק."ערדשקניתשמעתי ?היוםמעשיך"מה

בכברדמתפרנסעדייןשאתהאו ?קצתרוצה .מביךשזהכסףהרבהכ"כלי"יש
 "?הממשלהעלמהתקפותיך

העשירים,"אתתוקףהייתיהממשלה,חיתהלא"אם
 ".הממשלההם"העשירים
ילדיםכמהיודעאתהבהדירן.שרבהיאדינה.עםאבואפה. Jמדת'מיליםלי"הרצאת

 ". 3לי?יש

נפלא." ,דרבי"אתה,
דרבי.הבטיחשם,""אהיה

 "?התחילזה"מתי
חייךאתלסייםכללמשעשענדאהלאוזה .משעדאני l 7?בגילהיתדאצלאר ?"אצלי
ביותרהטובהושהדרךברצינות,כלרםלוקחשאיניוהחלטתילתכריכים,מלויבתור

 ".לצחוקזהלהתגבר
 "?"והם

 700כבדכתבספד. pשני 10כבדכותבהואלמשל.דרביאתקחינפלאים,"אנשים

פשוטאיתןראיתן?אליו.כמשךכסףאיךיודעלאבכללהואדפי.ואתעמודים.
תעשהתיירות)עםהיה(הואלואמדרכשהחברהבקיבוץזוכראנינשים.רצדמסתובב

 ,, .החוצההשדייםוהוציאחזייתהלתוךידואתהכניסהוא .קונץאידה
 "?עשתההיא"מה
 ".בצחוקמדדההיאאגדות.בתרךנרדמאלירתתגרנותתחפשי"אל

 "?הצטרפוהןאיך ?ושירלי ?רדינה"רמידטל
חיתה .מידטלמספרתאחד,יום ?טוביותרמשהרלמצואיכולותהן ?יעשומה"וכי
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 ".כולםהתפשטורכךאליוהצטרףוידידיו ,להתפשטמישהוהתחילופתאוםכמסיבה
ו" ... "

 ".כ"כחשובלאגםזה .יודעלא"
 ".זאתבכלזרבחבורהדופןיוצאקצת"אתה

כלאתליישבד"כאבלמחליקאנירשםפהאז .הדתעםשהתנגשרזימזלי .הדנהלא"
 ,, .להשתטותרוצהכשאניביאחד-שיתמכואחדחברההישיבה-והםבני

 "?בשבילךאנימה ?"ואני
אנילך?אגידשאנירוצהאתמהקנדי.עלעצמךסתשדפירוצהאניאמות,אםסי'"ג

 ".ישתנוהדבריםרכל ,ןבדגקנדיסתעבודהשמש,תזרחמחד .הכלזה .אותךאוהב
 ".מבינהאני"

אתמאבדאניהדמויות,עםמזדההאני ?לכתובהואקשהכמהאיתן' 'אתה"היודע
 ".מציאותומהדמיוןמהכבדיודעלאאניבחיי'הצפון

 "?נשיםולחפשברחובותלהסתובבזהמהיקירידוביאתההיודעאתה"ראתה,
 "?מתמוטטאינך"ואיך

אחרתארזותיירתאלינטפלתלפעמים.שאמצאבי'מפעמתהאמרנה 'דרבי 'האמונה"
עליךהצלחה ,ואתה .דרכינכונהכי?אזאחושמההתרע .סגדיותמציתיםאנוויחד
 "?לאחרונהדדכן

בלאטמכרסמותונשותיהםולהיפך,ין'בגוודקהמוהליםכדבעי,שתוייםהיושניהם
 .לשלישפתוחהדלתמאחודיבהםומביטות

כשאתהאחדאףבלי ,ןקטנטביתעם ,שעותברחובותמסתובבמדגיש,אתה"איך
 "?לבד

 ,, .בקירמביטא~יאז ?לעשרתיכולאנימהאבל .מאודדע"
 "רכוש? ,ילדיםרוצהלא"ואתה

 ".אמיגר ,מארדרוצהאני"

 ? ..."ו

 "?יצטער ?יעשהאנימהאז .ליואין"
 ","בוראי

 ,, .רוצה"אינני
 ".ןלרצוקשורזהשדיכאוןלחשובאפשר ?אומדתזאת"מה

קשור?"הואלמהאלא"
 ".עליךבאזה"

בא."לאזהלא,"הר
 .דרביאמדלי,"באזה"
 "?משהרלךשבאשמח,אינך"

 "?"מה

 ".הדיכאון"שבא
 ".לעזאזל"לא'

 "?להיכנסלונותןאתהלמהאז"
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 ".שארצהבלידברשוםנכנסלאאצלי .הבנתי"לא
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 "?פעם

 ".תהכרסאפילוקיבללאאבל .פעםניקדהוא"
 "?בדיוקעשיתמה"

זהבשבילישילדים ,הכלזהבשבילישרכוש . 9 5גילעדלחיותמוכןשאנילו"אמדתי
 ".הטפשרתשיאהואבשביליטוביז~שםזבל'
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 "?איך"
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הוא ,לעזוררצונואת .בדיחותיואתחיוכו?את ?ילדיואתדיהנ?מי .דאתהנידימ
החיוךאת ?שלוהמנטאלירתאתהנידוכמה ?לוהיוידידיםכמהלב.בהתקפתמת
 1במספר 4וילדיו' ?ודאהמיוכשהרצין ?בבראושימחמיאת ?לושהיהמטרףה
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