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 2מספרבאמנותנשיםהפנינג •
4.9.8בהתקיים בת"אצוותאבאולם-5
-שרניפמלה :בתכנית . 15.00בשעה
זמרה,-קריבושיישראלהמחול,
ושאלות""עונותבמיצג"טרח"קבוצת
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פרוזה.לכתובנוטיםאוהכותבים
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 .ביןמכברלאנחתמוהסכמיםשני •
האחד .התרגומיםמכוןלביןזריםמו"לים
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יכלולהבאוהספרסרבול,יהושעמאת
מאתהעבריתהספרותמןנובלותשמונה

קנז'יהושעעגנון'ש"יין'כגבססופרים

אוריראההספרואחרים.עוזעמוס

 . 1986שנתבתחילת

זכושלאמשוםבמולדתואורראו
התפרסמוכהעדהצנזורה.באישור

הראשוןספרווזהובמערב,רקספריו

 .בעבריתהמופיע

שתיכנסמיגוברין'נוריתפרופסור •

החוגראשלתפקידהקרובהבשנה
ת"א,באוניברסיטתעבריתלספרות
עלספרבכתיבתאלהבימיםעסוקה
ספרהלאוריצאכברלא .בארוןדבורה

עלהמאבק-ברבר"מאורעגובריןשל
בן-יצחקידבהוצאתהביטוי"חופש

 .צבי

ספרהגרד-מרן'בהוצ'כגרמניההופיע •

לארץהגיהנום"כיןעקביאמריםשל
 .המובטחת"

שחלקםהישרדותסיפוריחמישהבספר
ספרית-בהוצאתשיצאב"המחיר"הופיע

 .-1978בפועלים

בפרסמכברלאזכתהעקביאמרים
 .בגרמניהקורצ'אקיאנ~שע"שהאגודה

ערביתכותבי.לסופריםרוח"מפרס
באוגוסט 1sב-התקייםבישראלערביתלספרותראש-הממשלהפרסחלוקתטקס •

זומוענקהפרסעראידי.לונעיםנקאשלסמיוהפרסהוענקובמסגרתוהסופר,בבית
זכהלראשונה .בפרסהשנייהזכייתוזוהיכקאשסמיועבור .ברציפותהחמישיתהשנה
ששוןפרופי-השופטיםצוות .הפרסלקיוםהראשונההשנה- 1981בשנתבפרס
הואכיבציינולכקאשהפרסמתןאתנימק-עיכאיםומוחמדחדדמישלסומ,ך

צלעות"בכפולהנובלהבזכותקיבלהפרסאתהמבקרים.להערכתשזכהפורהפרוזאיקן
לומוענקהפרס . 1984בשנתבשפרעםאורשראהפסיכולוגי-חברתיסיפור-המשולשיי
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לעםשייכתאןהמלה,שלהצרבמובןמגוייסתאינהעראידישלשירתו .הערבית
הממשלה,ראשכוללהמברכים,כלכמעט ".כאביואתבכנותומבטאתצמחהשתבוכו

חשיבותאתוהדגישויהודים-ערביםיחסישלהמדאיגהלהסלמהבדבריהםהתייחסו
גםההזדמנותאתניצלהממשלהראשלערבים.יהודיםביןהבנהשלגשרליצירתהפרס

לאאםולאזורנולארץעתיד"איןכיוטעןוישראלמצריםביוליחסיםלהתייחסכדי
בראשלבואצריכיםהשלום"קולותכיהוסיףפרסמרהידברות."שלמסלולעלנעלה

 • ".הרוחמאנשיובראשונה
עוזאפרת

אסיה ,רוומשהקניוק,יורם :לשמאלמימיןכ"הספריה".עמריאצלכירה,עלו'יוםצהרי
 .כסריעקב ,סכרדליקעודדאורן'מריםזך,

כסרמיכה :צילם

על-פיסרטיםשנישלצילומיהם •
ב"חיוךהמדוברמכבר.לאהחלוספרים
בידיהמנוייםגרוסמןדודמאתהגדי"

ב..אמאתוב"המאהב"דרתןשמעון

בת-אדם.מיכלשלבבימויהיהושע

 .במיוחדפורהלתרגומיםהמכון •
במסגרתולהופיעעומדאלהבימים
 Hebrew Literatureשלחדשגליון

Modern בשנהפעמייםבקביעותהמופיע

ספרותשללאנגליתמתורגםחומרוכולל
לתרגום,המכוןביוזמתהופיעכן .עברית
שבתאייעקבשלספרוזו,שנהבאביב
מתורגםכשהואבארה"ב,דברים""דבררן

נתקבלהספר .בילודליהבידילאנגלית
שיראהנוסףספר .הביקורתעל-ידייפה

בקרובייצאביתןזמורהבהוצאת •

חדש"עולםשללעבריתראשוניתרגום
הספרהאכסלי.אלדוסמאתמופלא"
ייצאעוד .ויזלטירמאירבידיתורגם

"משחקיהספרההוצאהבמסגרת

ניצהשלבתרגומהרבומרימאתקבורה"
שהחלההטרילוגיהאתהסוגרכן-ארי,
ב"אשונמשכההפרסי"ב"הנער

ז'ורז'שלמספריושלושהגם .משמיים"
מתורגמיםכשהםאוריראואמאדו

כןכמו .טיכוןמריםע"ימפורטוגזית

קונראדגיורגישלספרואוריראה
ברקאי.ע"ימהונגריתשתורגם"המובס"

שלעיניודרךהונגריהאתמתארהספר
שנאלץקונראד,שלספריו .נפשחולה

לאמהונגריה,לגלותמסויימתבתקופה

~ ijJ ./l) ןJ" ו

(i fi)fb ןp 
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מילון·חדש
נשחקוהציבורי""סדר·היוםשניקראבמההאינטנסיביהעיסוקבגללבאחרונה

חדשבמילוןצורןשישוייתכןהעברית,בלשוןבסיסייםמושגיםכמהמדא
מילואים:בפרק mלפחואישניםלמונחים

ט.
מלוכלךאוומשומןנקישיהיהאפשרץ:,ק Jכזה.דבראיןהנשק:טוהר
למעלותלהגיעיוכלולוחמיש .מכשיר .אמצעיהואלעולםאבל-וחלוד

ישטהור.אקדחאיןקדוש.תותחאיונישקם.לאאךוטהורים,קדושים
 .האמצעיםאתעצמה-לאאתמקדשתהמטרה .מטרותלהםיש .אנשים

למשלכמונאצלהמטרההשגתלהצדיקכדיחשובהנשקטוהרשלהמיתוס
היתרוןלמבחןעומדהמטרהשהושגהמשעההרג.כמופסולבאמצעיקיום

המוסרי.

י·
עלקוויך-ואן-אריקשלהמוסרייתרונורקכזה.דבראיןמוסרי:יתרון
מציגים.שהםהמערבוןאוהביכלדעתעלומוסכםמוחלטהואאדמסכריס

בתודעתםרקקייםלאאוקייםהמוסריהיתרוןמב~ימותשאינןבמלחמות
האלימותמיסודבדרךהיחידהלמורלותורםהצדדים,משניהלוחמיםשל

 .האדםמותרכביכולשהיא

מ.
שהורגהיחידהחייםבעלכנראההואהאדםכזה.דבראיןהאדם:מותר
טועןלורנץהגרמניהזואולוג .מבשרולחנותעל-מנתשלאמינובןאת

יריבבכלבמפגיעהאינסטנקטיביותת iב fעישנורמליכלבאצלשלמשל
שמקייםמהבנח.מוכנעאומוסכמים,כניעהסימנימגלההקרבשבסערת

 .משמעת-צבאיתמעיובטבע

מ.
ה~יותטיפוחמאליו.לאפניםכלועלכזה,דבראיןצבאית:משמעת
והעונש.השכר,המותפ,באמצעותמנהיגותשלביטויהואהצבאלפקודות

המוסריבציוויהמעילהמפנילמוותענןשלהינואתגזרלאבן-נוןיהושע
קיום("איהצבאיהשיפוטלחוק 80סעיףעלהעבירהבגללאלאהערכיאו

 .הציבורשלוםעלכאיוםשכמוההוראה")

צ.
כללבדרךשחושביםאנ~יםשלשוניםציבוריםישכזה.דבראיוציבור:
תגובתםוצפויהאחידהכמהעדמפתיע .שלהסההתייחסותקבוצתבדפוסי

"הימין"או"השמאל"עםאוצבא""קציני,עםעצמםשמזהיםאלהשל
אותהמשחקהללוהשיוך_קבוצותמאנשיאחדכלמהועדהפוליטי,
 .בראש-קטןבדעותיו

ר.

מאוחרכבור
כד.עלמעורכתטכניקה; 1978כותרת.ללאשלזינאק;הנוי

ובהרוביכשטיין","הלכהבביתןנערכה ) 1938-1980 (שלזכיאקלהנריזיכרוןתערוכת
והדפסים.צילומים + 1968-1980מהשניםעבודותכשבעיםהוצגו

 .להפליאועקביאינטגרליהאמןשלהאסטתיעולמונראהשניםמספרשלבפרספקטיבה
כמעטבאופןאותוהמעסיקותהשאלות .דקיםאפקטיםובעלתמיניי;יליסטיתשפתו

שלהאינטגראציההפינות,עיצובמשקל,שיווישלשאלות :משתנותאינןאובססיבי
גזיר(רפרודוקציה,הזההמרכיבשלהמדוייקתמהותובעבודה,הקולאז•יסטיהמרכיב

 .יוכדתצלום)עתרן'
ובפיתרונןבהתייחסותןלביאלרפיקירבתןבמידתמדהימותמסויימותעבודות
 .המפורסם)(הוורודבצבעוניותןמעטות,כיאףאו,הנ"ל,לשאלות
 .ענייןלעוררבהחלטעשויזהבדמיוןיסודייותרהשוואתיעיסוק

אתשבמאוחר,אףוהעניקה'ואנינהאיכותיתהיתהב"רובינשטיין"התערוכה

 •עת.בטרםלעולמושהלךלאמןהראויהכבוד

להשתמטלכסיוןרווחא'פנתיביטויוהואכזה,דבראיוראש-קטן:
אתעושהבכירקרבימפקדאס .תמיד"מכוסה"ולהישארמאחריות
שנוטלגדולראשהואהאם-ממנ~שזוטרמישלהמיקצועיתמלאכתו
התיקשורת.כלישלשאלהזובביצ~עזשמשתתףקטןראשאואחריות

ת.
מהעובדהלהתעלםלכסיוןכינויהואוכשלעצמוכזה.דבראיןתיקשורת:

מכתיבהההתרחשויותבעתהתיקשורתאמצעישלנוכחותםשבימינו
מצולמיםהיובן-נוןיהושעקרבותאס .בעברשהי~מאלהשוניםכללים

היהאלאבאבניםסקילהשלהקללעונשענןאתדןהיהלאהואלטלוויזיה
אתויצלםהפשע,בזירתשיסתתר"כולבושבט''התוכניתשלצוותמארגן
הבא:"במסעמרימוביץיוסל'הכמואומרשהיהאוהמעשה,בשעתהמועל

 • ".עיתונאיםלראותרוצהלאאני

רוטמןעמיקם

:>, 
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-שחורה""מערכת
גלריהיהדניישראל

ירושלים."איקה",
הציגבתלפיותבוארו""איקהבגלריה
 .שחורה""מערכתהדניישראל

פסלישלרבמז;ו~רכללההתערוכה
צבועיםקטנים,אבסטרקטייםמתכת

בצפיפות,דיכנים,עלשהועמדו .שחור
 .גדוליםחוץלפסלידגמיםושימשו

מרובתאחתכיחידההוכנההתערוכה

לאלהצפותביקשווהמוצגיםאיברים.

כמערכתאםכיעצמאיותכיחידות

מרכיביהביןשיחסי-הגומלין

זו,הנחייהלמרותביותר.משמעותיים

לפחותבגלריה,הוצגאשרכלנשאר
בגדרהנתונים,ובמימדיםזהבשלב

דקורטיביותלמדי,מיופייפותעבודות
 • .גרידאוקישוטיות

 ?סוף-גבעון""נעמי
"נעמיגלריהבת"אנסגרהאלהבימים
בשניםהציגההגלריהגבעון".

בעשייהשבמיטבהמיטבאתהאחרונות

רפיאורי,אביבהגרשוני, :הישראלית
ועודועודגולדשטייוצבידורציין,לביא,
יורגשגבעון"נעמי"שלחסרונהועוד.
 • .התל-אביביבנוףמאד

ירושלים ,"ףס"קבוצת
/וסף"קבוצתשלהראשונהתערוכתה

 ."מודוס"בגלריההתקיימההירושלמית
בן·דדיאתכוללתהחדשההקבוצה
הוותיקים,טולקובסקיוצבישאול/
ל~~הודורוןל~~היצחקאתולצידם

יום"וכהנ"ל,'שלתלמידיהםהצעירים,
לאומנותבמחלקהמוריםכולם

ב"בצלאל".
טכניהוא"סף"שלההתארגנותבסיס

"מןבן-שאולכדבריונובע,בעיקרו'
יצרייך .לפעילות"הש'-כותףהרצון

בלטהבירושליםהפלסטיתשהעשייה
להביוניתןזהרקעועלבדלותה,השנה
להקמתשדחףהצורךאתהיטב

אגב, .סביבהההתעניינותואתהקבוצה

תתרכזחללבאיזהעדייולדעתאין
"מודוס"גלריה ."ףס"שלפעילותה
קרובבירושליםושפעלהשהוזכרה
 .להיסגרעומדתלשנתיים,
-הקבוצהשלהאסטטיבסיסה

ביטויילידיבאהדבר .פלורליסטי
האמניםהציגובההפותחתבתערוכה

הציגבן-שאולאופייניות.עבודות

קצרותמכחולבמשיכותנוףעבודות

מרשיםעצמי,דיוקןוכןומקוטעות,

 .לאחרונהעוסקהואבונושאבמיוח,ד
בהןבהירותעבודותהציגטולקובסקי
- oקולאזייסטיימרכיביםמשולבים

 ,)?(מכתביםישנים,[ניירותנוסטלגיים

דורוןהמוכר,בסיגנונוחום]אריזהניר

משהו,-מושגיותעבודות-לבנה
מסביבהציוריתהעשייהמתרכזתבהן

ויצחק"מלאך") '"היא" '"אוה"(לr,נלה
מנוכרות,אורבני,נוףבפיסותלבנה

ברביעיותהמאורגנותומאיימות,ריקות

דודשלעבודותמזכירהאירגון(עקרון
כשנתיים).לפנישנראוריב

הקבוצהחברימתכווניםהבאהבעונה

לאצורגםאםכיביחדלהציגרקלא
ברוחאחרים,אמניםשלתערוכות
בודקתכןהפלורליסטית.תפיסתם
להוציאאפשרותאלהבימיםהקבוצה

שלהפוטנציאליהגרעין .כתובהבמה

מאנשיהמתוכנן,עפ"ייהיה,הכותבים

מחקרי-הבמהואופי"בצלאל",

לוריאצפורה .רציני
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שעהלפי

אלוהיולביןבינו
פרטיענייו
כלוכמעטיי 77ייעתוןמערכתחברילכ

 .מצוותשומריאינםהקבועים,משתתפיו

המתנכל,לי,נראהכךמהם,אישאיןועם-זאת

 ;דתיהואבאשרדתילאדםעויינותאובוזחש
שלאפשרותבדעתושמעלהמהםאיששאיןכפי

 .אדם )מאןהדתאוהביטויהמחשבה,חופשמניעת

 .כמרכז)האדםראייתמתוך(וזה

"המדוראתלהקדישלנכוןמצאנוזאת,למרות
ומדינהיייידתבנושאלדיוןזהגליוןשלהמרכזייי

עליו' .שלנוהקיומיהיוםבסדרמרכזיותומשום
אותקוםישראל-פלשטין,היחסיםמרקםעלכמו

 .ישראלמדינתתיפול
לוהבעייה,עוקציאתאולילהקהותהיהניתן

וביצירתיותההלכהבטיפוחהדתיהציבורהסתפק
המצוותהתאמתהדתי,החינוך-ממנההנובעת

שלעתיםאלא .ובדויהמודרניהחייםלאורח
בשאלותדווקאלעסוקזהציבורבוחרקרובות
הגבולשלמקומו-כמוובטחוניותמדיניות

 jלמצריםישראלוביןלירדןישראלביוהבינלאומי

יהודייםיישוביםהקמת ;טאבהשלגורלה
מגוריםמשטחיערביםגירוש jמסויימיםבאזורים

פוליטיות-פרגמטיותשאלותאלהכל .מסויימים

לאומיים-ראציונאלייםאינטרסיםעפיייהנקבעות
 .תיאולוגייםוטרייאשקלאעל-סמךולא
פוליטיתבעמדהלצדדיכולדתישאדםמובן

שאדםכשם ,אחרתאוזוויישוביתבטחונית

לתמוךיכולהוא .כןלעשותחופשי ,דתי-בלתי
 ,ישראלשללצידהפלשטיניתמדינהבהקמתלמשל
שלקיומם-והראייהבלתי-דתי.לאדםבדומה

בקרבאלהבנושאיםשוניםהשקפתייםזרמים
 .עצמההדתיתהיהדות

עמדתואתגוזראינוחופשישאדםכפיאבל
 jאתאיסטאואפיקורסהיותומעובדתהפוליטית

לכיושבינומהכאשרעניינית,גישהמתוךאלא
האדםגםמתבקשכך jהפרטיעניינוהואמצפונו

מתוךלאהפוליטיתעמדתואתלקבועהדתי
ענייושללגופואלאשומר-מצוותהיותועובדת
עניינוהואאלוהיו'לביןשבינומהכי .בלבד

 .המצפוניהפרטי,

אחריםיום-יוםענייניכמואלה,שענייניםאלא
 ,הסביבהאיכותתרבות,תיירות,בריאות,תזונה,

הקשורותשההחלטותמוטב jוכדומהתחבורה
אוחילוניתהשקפהשלתולדהתהיינהלאבהם
בצרכימקסימליתהתחשבותשלאלאדתית
 .הפרט

שהזכותלמשלהיהרצוי ,בקטנותלהדגיםואם
הבחירהאוכשלנו,חמהבארץחוף-היםעללנפוש
לאהנישואין,טקסבסגנוןוייאפילוייהלבושבסוג

להןהמוצאשנקודתבהחלטותתלויותתהיינה
גרידא.אנושיתאלאחילונית,אודתית

קבלתלפיכך'היא,המתבקשתההכרחיתהמסקנה
שהיאכפיבורג,אברהםושלעמיטלהרבשלגישתם
 .המדינהמןהדתאתולהפריד ,ברב-שיחמובעת

סומקרוני 1פוקוס

מקומיתלוסי

אחדזהופרברטי.מעשההואשצילוםחשבתי"תמידפעםאמרהארכוסדיאןהצלמת

אבלשלו,הפרברטיהזינוקקואתלסמןיכולאחדשכלברורבו."החביביםהדברים

בורואיםבורוביץ.רבקהשלצילומהלדוגמאהנה .באסוציאציהנגמרהכלדברשלבסופו

האסוציאציהחשיבות.רברקעהמשמשיםשמיכהאושטיחעלפזורשערהילדה,

בייילדהאותהצילםמאלשלואיכפישילדסברוקאתלימזכירההילדהכאשרמתחילה

עולהולכןהזרייהמעטתחושהיוצריםהפזורוהשיערלשמייםהדומההרקע .יפה"

 .לנוןג'וןשלהיהלומים"בשמי"לוסיבדימיון
ואתהעובדותאתאחתלנקודהלרכזאפשראיך :פוקוסשלבעייתהיאשנשארההבעייה

היאהמצולמתשהילדהעצמיאתלשכנעאוכלאיך :אחרותב~ליםאו ?האסוציאציות

אחת?ובעונהבעתשילדסברוקואינהשילדסברוק

הואהמציאותלביןבינםדימיוןשכלהאזהרהואתהחלומותאתמספקמצידו,הצילום,

 •בהחלט.מקרי

 77עתוןהמלצת

השחור""הנחמושךלאן
הקיצוני-מיליטנטיהדתיהמגזראתכינהמישהו
 .השחורייהכחיי-בשם
-רעיונית-סמליתהיתהשהכוונהמניח,אני

 .להוליךזהכוחעלולאליההאפלה-כלומר
קנאותהיויניקתוממקורותשחלקאמוניםייגושיי

חמדני'לאומניושיכרוןשקרמשיחיותדתית,
הכהניזם,לצמיחתביותרפורייהקרקעהיווה
צמיחהקרקעשהיווה(כפי .היהודיהפאשיזם :קרי

אחתבכלובעצם, .הרצחנית)למחתרתאידאלי
זההיהקיצוני'פאשיזםהתעוררבהןמהארצות

אמונהביוסינתיזה-דומהן iמתכשלקרקעעל
חמדנית.ולאומנותמשיחיחזוןפנטית,דתית

היאזה,במצבהדתייםהרוחמאנשיציפייתנו

תלמידיהם'בקרבענפההסברתיתמערכתלפיתוח
כביכול,היהודית,הדתאיצטלתאתתסיראשר
למותר .וכגוריוכהנאשלהמזוויעהלתופעהמעל

מפגשיםלקייםכןהיאלכךהדרכיםשאחתלצייו
בכךהמרבהוכל .וערבידתייהודילומדנוערבין
 •משובח.זההרי-

)1 -96 'Z ~ ___y: 
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 '. 1985 ;המאוחדהקיבוץ ;שירים ;הולךהכל :גלכעאמיר
 . 1985 ;המאוחד.הקיבוץ ; 4 ; 3כרכים ;כתביםברבר:י.ח.'

 . 1985 ;כתר ;הנאציזםהשתקפותעל ;ומוותקישטפרידלנדר:שאול
 . 1985 ;קומםיצחק :עברית ;הפולניהתסביך 'קונוויצקי:דטאוש
 . 1985 ;המאוחדהקיבוץ ;הגרמניתהספרותבראייזם.האנצהמרמן:אילנה
המכון ;חיפהאוניברסיטת ;פועליםספרית ;ישראל-ערבהסכסוךראשית :בארילאיעזר
 . 1985 ;המזרח-התיכוןלחקר
 . 1985 ;אליההוצאת ;תרגומים :זוסמןעזרא
 . 1985 ;שוקן;,• iשדהפנחסמאתהרצאותשבע. ;שיריםמבחר :בילאיקח.נ.

המועצההוצ' ;עמרימרדכי :הסדרהעורך ;ישראליתאמנות ;שץבוריסצלמונה:י.
 . 1985 ;כתר ;המאוחדהקיבוץ ;ולאמנותלתרבותהציבורית

 ;הביטויחופשעלהמאבק ;ברברמאורעגוברין:נורית
 . 1985 ';צביבןיצחקידחוצי

 . 1985 ;פועליםספרית ;לבניםקוויםפלג:דורית
 . 1985 ;המאוחדהקיבוץ 1הוצ ;שירים ;אוקלידוסטריינין:באנר
 . 1985 ;פועליםספרית ;שירים ;וכידוןקשתבנאי:פרץ

 . 1985 ;המאוחדהקיבוץ ;שירים ;ומזלותרגביםביןרבינוב:יהושע
 . 1985 ;עצמיתהוצאה ;טקסטיםומיניטקסטיםלאישע:גברילאה
 1קאופמןמנחם Iגוטמןישראל :מערכת ;שנתון ; 2 1מסזמננויהדות :(עורן)אלמוגשמואל

 . 1985 ;ם:י ;העבריתאונימאגנס,י.ל.חוצי ;ויץיחיעם :מזכיר
 . 1985 ;עובדעם ;בחרבידפנה :עבודות ;שירים ;מספקתאינהוהשהותשניר:לאה
 . 1985 ;פועליםפסרית ;שלוםבדרכיציונותזית:דדו

7 
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עורךלחיותקשה

כחןישראלכיןחילופי-מכתכים
 ;גוריוןכן·ורודעגנוןש"יוכין

 :עריכה ;כחןישראל :הקרמות
חיח :הערות ;גוכריןנורית

 ; 1985 ;תשמ"ח ;עקר ;חופמן

עמ.' 207

המסאיהעורך,שלמכתביםחליפת
מלאומכברלאשזה .כהןישראלוהמבקר

שוניםכהאישיםשכיעםשכה,שמוכיםלו

מעלה .גוריוןכן-ודודעגנוןש"י :במהותם
עבודתולגביבמקצתנוגותמחשבות
וישראל .עבריכתב-עתעורךשלהסיזיפית

שכיםושששלושיםבמשךנשאכהן
הצעיר","הפועלשלעריכתובמלאכת
אץר-ישראל,פועלימפלגתשלבטאוכה

הצר,במובןמפלגתיבטאוןהיהשלא
הגותספרות,לדבריבמהאלאהאירגוכי,

 .בת-זמנהופובליציסטיקה
מהודרבפורמאטשנדפסהספר,למקרא

ככלעולהולעילא,לעילאמדעיתובהדרה
עםכהןישראלשלכיחסיומשותףקוזאת
כמווההליכה .ההפצרה :אלואישיםשכי
 .זהיר-זהירעימם,במגעיודקחבלעל

כלשכמותם,"פרימאדוכות"עםכעורך,
עגנוןשלמתשובותיובתחומו.אחד

הצנוע-המתפנק-קמעא,קולואתשומעים
אמכם,אםאףאשרעצמו,בערךומכיריהיר

דבריםלבסוףשלחמהכתוב,העולהלפי
הכההצעיר",ב"הפועללפרסוםמשלו
 :במכתבי-הסירובדווקאחיכועיקר

לאואםהגיעכימכתבך .כהןמר"יקירי
שכמרתכושאנשיםמשוםזההרילךעניתי

הןהואשהןלרעהואישלהאמיןצריכים
סוףאיןכןלאשאםלאו,הואולאו

אנירוצהמקוםמכלהדברים.להכפלת
וימיאניוחולהזקןמצבי.אתלךלבאר

לאדםאפילוכוחשאיןבטרדותעלייוצאים

כבודותולכשיםולעורכים,למו"לים
עלהערכהמאמרישאכתובשמבקשות

קץאיןשכפטרו.הדגוליםבעליהן
 ) 19.6.1959 ( ".לדברים

כוטשאטשהם,אחתעירבכיוכהןעגנון

אתרבותשהעסיקזה,ונושאשבגליציה,
ספרשלהוצאתו-לאורבתקופתבעיקרכהן

מצעכעיןהיהבוצ'ץ'),(אובוטשאטש.

השכים,כלבמשךליחסיהםמשותף
עלכסבעגנוןשלתירוציוכשעיקר

ממכרהמונעתשוקן,להוצאתמחויבותו
רצונוכאוותעטומפרילתתאוחלקלקחת

היהלאולכהןלבן-גוריוןאחרים.למקומות
שכתייסדהעדלהיפך,משותף,מוצא
יריבותמפלגותבכיההיסטורית,מפא"י

 .הצעיר"ו"הפועלהעבודה""אחדותהיו,
נוצרהשנייםביןביותרהעדיןהמצבואולם
לאחריותר,הרבהמאוחרתבתקופהדווקא

והליכתוממפא''יגוריוןבן-שלהוצאתו
שאיכרתוךרפ"י,בראשכפרדת,ברשימה

 .דאזהממשלהמראשביקורתושבטחוסך
לנוןפרשתכעקבותוזאתאשכול,לוי

להקמתגוריוןבן-שלותביעתו .וספיחיה
המכתביםחליפתממלכתית.חקירהועדת
כעורך .כהןשלהקשהמעמדואתמגלה
עלדפיומעללהגןהחייבהמפלגה,בטאון
התקפותיומפכיחבריהוכבודכבודה

להןלתתלסרבבן-גוריון,שלהחריפות
לרחושממשיךזאתועם .בביטאוןמקום
שובומבקשגוריוןלכן-רביםוהערכהכבוד
לביןהציבוריהוויכוחכיןלהפרידושוב

שסימלמיכלפיהכניםהאישייםרחשיו
שלעצמאותהאתמכל,יותראוליבעיניו,
 •ישראל.

הארוטיקהמגיפתשלנוכחמזמןלאהעיר
שלבכתביהםלאחרונהשפשתההנועזת

שהדורחששעולההסופרים,אגודתזקני
מאוד.מרובעיהיהבהםשימרודהצעיר

הצעירההתשובההואלדיןשלספרואולי
שק-המשוכהלגחמנותוהשכלתנית-למדי

 • ?העבריתהספרותותיקיעלפצה

לברוחחנסיון
הוצאת ;נמליםשלטור :לויןאיל

תל· ;כע"משדבוקיוסףספרים
עמ'. 134 ; 1985 ;אביב

צעירסופרלמחברו,כמעט-ראשוןורמאן
שירותואתסייםמעטותשכיםשלפכי

כאמצעותלעקוב,מכסהוהואהסדיר,
אחרכתותחנים,חיילזוהר,יניבגיבורו

העשריםבכידורשלבכפשרהמתרחש
שחלקשירותו,סיוםלאחריניב,פלוס.
 ,' 82לבנוןמלחמתלפכיעודבלבנון,ממכר

לצעודלהמשיךאםהשאלהלפכיעומד
חייכמלים,שלכטורלעיניושנראהבמה.

אורית,חברתומתים,ככרחלקםרעיו,
מןבודדתככמלהלפרוש-אוהוריו,
כאוות-נפשוולחיות .האץרמןלרדתהטור,
ואחר.חדשבעולם
אחדמישטחשרכים.כמשטחיםכתובהספר

יחסיו .אילשלהצבאישירותופרשתהוא
הצנועוהתפקיד,לבטיואורית,חברתועם

וכחייכיחידתוממלאשהואיחסית,

חייהואשכימישטחבכלל.אותוהסובבים
שונות,מזוויותהמואריםליחידה,רעיו
עברמסוגישרכים,מרובדי-אוכלוסיהבאים

שלפסיפסאוחתך,יוצריםויחדשרכים,
הסדיר,הצבאשלהצה"ליהאנושיהמירקם

בעיותאנוש,יחסיבו,הנוצרההוריעל

שלישימישטחוכדומה.עדתיות,חברתיות,
שלאביועבררחוק,כעברכרגעברומאן

ביערותוסבבבשואה,ככער,שכמלטאיל,
לאץר-להגיעשהצליחעדכפשרעלוכלחם

עלבקרבוגוועכמעטבהוגםישראל,
מעיןמשמשהאבעלשעברמהכל .לטורן
הבן,כלפימובלעתאזהרהאוהתרסה
ההיסטוריהמןלברוחשניתןהסבור

והישראליתהשואה)(לקחהיהודית
החייםאלהציונות),(מחירהחדשה

חברתושום-מקום.שהואבמקוםבוואקום,

מעיןמשמשתבדרום,מושבבתאורית,

עללבסוףהמשפיעשורשי,קוטב-שככגד,
 .האץראתלעזובשלאאיל
עלשנתפרסמוהקצרותהביקורותאחת
שבחייהארוטיקהמיעוטאתציינההספר

אחרספרותימבקרבו.המסופריםהצעירים

 ,, !קחירח !"קחירח

כעריכת ;כספרותלמחקררפים
גבריאללוריא.שלוםיניב.שלמה
החוג ;חיפהאוניברסיטת ;צורן

 ;והשוואתיתעבריתלספרות
 ; 2 ;הרוחלמרעיהפקולטה

כאנגלית. 9 +עמ' 312 ; 1985

שטייכברג,יעקבשלארוכהפואימהפרקי
ובתרגומהביידיש(רוסיה),רוסלאכד
שלהשניכרכואתפותחיםלעברית,
למחקר"דפיםכתב-העתאוהמאסף

שתיעומדותשבמרכזודומהאךבספרות",

עלשסובבותמזוזולחלוטיןשרכותעבודות
הראשונההעבודהמצרים.-אחדציר

שלבעברית,לראשונהתירגומו,היא
אוואסנת","יוסףהקדוםהיהודיהרומאן

אשרוהתפילה"הווידוי-המלאבשמו
לפכישנתחבר,הכהן",פוטיפרעבתלאסנת
בחוברתהנדפספולסרפרופ'שלמבואו
גבריאלשלהתירגום ;לספירה 1 15לפכי
ספרותיבטכסטוהקריאהמאוד,יפהצורן

אגדותרוויהסיפור ;ומהכהמסקרנתזה

 .מוזריםבמעשיםהמתבטאיםוסמלים,
פ- nמהספרותוהיסטוריוןהספרותחוקר

לתקופתה,הנכונההפרשנותאתודאישים
השוכרתולכיתותהמיסטייםלזרמים
בןהקוראההליכסטית.כיהדותשרחשו

מתיאורהכמו .הדמיוןמברקיכהנהימינו

מןבדבורים,כולההלבושהאסנתשל
ומעודוהלבן,האדוםבצבעיהמשחק
יחדיואלהוכלדמיון,מעוררייסודות

את-וגאונימוזרמהלעיתים,מזכירים

"ויהיבספרוביאליקשלהתכ"כיותאגדותיו
היום".

בספרות"מצרים .גובריןנוריתשלעבודתה
כוסחהיאהאחרונים",הדורותשלהעברית
הישראליהאקדמיבמרכזשנשאההרצאה
ראשונה-סקירהוהיא . 12 . 1ס.-83בבקהיר

מצריםשללגלגוליהדומני,בסוגה,
ריאליתוכהשתקפותכסמלכמוטיב,
וייזלהץרנפתלימימיהעבריתכספרות
 1802-1789משכרתמשהחייעלבאפוס

גורן-יצחקשלאלכסדרוכי""קיץועד
מקפתכיכיליוגרפיה. 1978משכתגורמזאכו

שקצרמהםספרים,עשרותמביאהלנושא
ודומהאותם,מלהקיףההרצאהמצעהיה
לספר-מחקרבסיסכדיזובעבודהשיש

כנעוריהדאבאסתר

מצריםשלבהשתקפותהשיעסוקלעצמו
שאנימאחרהחדשה.העבריתבספרות

שימורים"לילבסיפוריהןבעבודה,מיוצג
והן ) 1978 ("אפרת"קובץמתוךאחד"

דודתיסיפוריה'שלממיבחרשערכתיבספר
שכיובו ,) 1983 (שחרב""גןדאב,אסתר

מצרים,שנושאםשלהושירסיפורים
 :הערותשתיכאןליתורשינה

אינובחילואן"האיקליפטוסעץ"תחת.א
 .מצריםעלדאבאסתרשלהיחידשירה

ונדפסששב ,) 1930 ("קמשוכים"בספרה

),מופיע 1964 (דאב"אסתר"שיריבקובץ

בלהזוכה / !רהקהי ."קהירההשירגם
מור,/שייכייךיקטרושוואופרומה,/

הקהווהריחהאפלים;וממחבואייך
אינוהזההשיר- 'וכר"תעלי,/הטובה/
דאבאסתרחיתהבהלמצרים,כללמחניף
 ,העשריםשכרתבראשיתשכיםכחמש

שמוציאהלמסקנותביותרמתאיםואיכר
ושכיהאחרהשירלמקראגובריןנורית

 .הסיפורים

אמיתיתהשתאותהמעוררתבשקדנותה.כ

"לילסיפוריעלגובריןנוריתכותבת
לי,סיפרבן-עזר,"אהוד :אחד"שימורים
ועלזהסיפורעלעליוכעסהשדודתו
 .מצריםעלהיפיםמזכרוכותיהשעשה
כסטריאוטיפלמצריםמובהקתדוגמה
במגעעימהבאשלאמימעינישלילי
כנון- ) 272(עמ'וממושך."קרוב

השראהלישימשהדודתישלשדמותה
עלמאודעליכעסהשאכןוככרןלסיפור,

הםזכרוכותיהלאאבלכך,
ובזאתאל..אהסיפוראתשמפרכסים

 ) 272 '(עמבהערתהגוכרין,נוריתצדקה

היתרביןמושפעיםאכןבסיפורתיאורי

(היאנחבאבתיההסופרתשלמספרה
-ז"ל)שרירכרתההיאשדיירברתוכיה
שעליו ,) 1931 (ההדר"עץ"בפרוח
"ספרימדוריכמסגרתבשעתוכתבתי

וגם"הארץ",בעיתוןקודמים"דורות

 • .בעקבותיואותהריאייכתי
בן-עזראהוד

'J1. נ, 

 ''י
יסכיןסרגי

עגנוןש"י

פוניםומרחוקמקרוב .בהןלעמודבריא
לאואףלעשותםבידישאיןבדבריםאלי

מזכיריםמקצתם.עלאפילולענות
בכוחיאניעושההכללי.איןוכתבניות
משנייםיותרליום.מיוםוהולךשחושש
לכתובמספיקאיניליוםמכתביםשלושה
מחשבותמתוךהימיםיוצאיםופעמים

לידימביאותשאיכןהמכתבים)(לעניין
יותרזהעבודתי.אתשמעכבותרקמעשה,

מכתביוכותביושבאניימיםמעשרה

לתלמי-למוריםלסופריםלרבניםתשובה
למחבריםקרובים,וקרובילקרוביםדים

חדליגןשליייייי
 .ויםאחרשירים
בסריעקב :מרוסית

פייגנשרעודד :צייר

 .דד""עתרןמערכתבאמצעות

הנחה!

שקלים 41080במקרםשקלים 3,040
הביתהספרותקבלהמחאהשלח

 77עתרןספרי

שלנר"המתורגמתהשירהלמדףתשתיתיתתרדמהחראזה"קרכץ
אחדרנרת"."יייערתסלע,ארוז

"הארץ".ציםר,כני " ...מרםתי"חוגרם

8 
 68מס' , 77עתון



ספרים

ענוגהיי
 ;גיניאותשלוש :וולףוירג'יניה
הוצאת ;אמיראהרן :מאנגלית

 1985 ;ותל·אביבירושלים ;שוקן

רקעעלבעלומיהוולףוירג'יכיהתמוכת
מפונק,מאד,"כשי"תכלכלפסטלעטיפת
ראהבובסגנוןוקישוטיםקו-קוויםמעוטר

ביןהקשרלחיזוקמשלך"."חדרהספראור
כךנכתביוצרתאותהשלהמסותספרישני
כמוגיכיאות"בשלוש :העטיפהגבעל

האינפורמציהונו'.ונו' ...משלך"ב"חדר
על-ידישכתיבתומשלך","חדרה. f~טהדו
גיכיאות",ל"שלושקדמהוולףיניה'וירג
תחומים.וכמהבכמהמופתספרהוא

ודלףוליאונרדוירג'יניה

וחודרותממוקדותהבחנותישנןבמסותיו

האנגליהה~שהשלהתרבותיקיפוחהעל
עלנוסףהאנגלית.ההיסטוריהבמהלך

סגנונהבספרישנוהנפרזקת,האינפורמציה

אףאורהמקריןוולף'וירג'יכיה'שלהנאצל
 )!(ההואהספרהמשכנעים.מהתככיםיותר

ברגעתלוייהשאינהבבהירות,מעלה
גםאמן,להיותכדימדועקונקרטי,היסטורי

משלהלחדרעצמאי,למעמדזקוקהאשה
משל,דרךלשכוח,אפשראימשלה.ולכסף

של"אחותועלהנהדרהפיתוחאת
וירג'יניהמעלהמשלך"ב'חדרשיקספיר".

דרכיאתשלה,הפואטיקהאתוולף
באורחהמציאות'קליטתאופןאתכתיבתה,
"הך-תיאוראגב-ומיוחדסלקטיבי

פניניםפמיניסטיים.בנושאיםהוריה"

ב"שלוש .כאןהנדוןבספראינםכאלה
בההבורותאתהמתארספרדהו .גיניאות"

מעמדןבתוךגםכנחותותהנשיםכתפסו

שלואחותtזםבת,בהיותןגם-העליון
הווכחכיהספראבל .בחברהשכבות-על

נשכחשענייכםפרטים'בהרבהלוקההזה
לסייםענייןואיןמסורבלהוא .היוםוטפל
ספקלהטליאפשרותישנהבו,הקריאהאת

לצורךפרטלאור,ולהוציאולתרגמובצורך
כדישבאופנה,לנושאיםזיקההמנצל
לקורא,אוה 15לקורלאלמישהו,להעניק

 .משלונוסףוכסףמשלו,נוסףחדר

האנגליתהכותרת(רקגינאות"ב"שלוש
בשלוששהמדוברמראש,להבין'עודרת
קריאתלפני ."גיכי"האנגליהמטבעפעמים
בעזרתכילתומי,חשבתי,האנגליהמקור
היא(הןוולףוירג'יכיהשלהמופלגדמיונה
נשית-גבריתדמות-"אורלכדו"אתיצרה
פעמיםשלושאפליגותהפוכות)דמיוןרבת

הבריטית.)גיכיאהלעבר
בתשלקיפוחהאתהסופרתמעלהזהבספר

 .מציעהוהיאהבריטי'העליוןהמעמד
מחובותיהלהיפטרכמובן,באירוניה
"גיני",שלבתרומההגברכלפיהמוסריים

המעמדותבןהגברפעמים.שלוש
בהיותוליתרונותזוכהאכןהעליונים,

הטקסיםבעלממששל"שותףהוא .שליט
צוברוהואוהקהיליה,החברהשלהמוזרים

איכן-ואמו::;נתואחותו,שלטון.כוח
זוכהלהובעוצמהבהנאותלזכותיכולות
מצוי-כאן-הקיפוחנושאכלהגבר.
הכיסוח .פנימההעליוניםהמעמדותתבוך
חברתית,בטרימינולוגיהמשתמשאיננו

חוסרעלמדבראלאמעמדות,המגדירה
כך,משכילים"."בתל~שההזכריותשירוירן
ומקו~חיםק~חים ?7שלזיתות rהז ,לדידי
וכלעגיםאידרטרייםיוצאים )ת; n(מקופ
אתעושההבריטיתהעיליתכאילוקמעא.

כילהעירכדאי .עצמהלביןביכהחשבונה
ביודעיןבספריה,פותרתדולףרירג'יכיה
שאניהיצירותרכלדו'בעייהגםובהכרה
דמויותכוללותדעתי,עלזהברגעמעלה

איכנושהנושאאףעלמקופחים,ממעמדות
ב-גם .חברתיים-סוציאליים ;יחסים

ב"גב'גםהמגדלור",ב"אלגם"פלאש"
עלודלףוירג'יכיהשומרת-דאלאורי"

רגישותהכוללמורכב,אנושיעולם
החברה.למקופחי

אתיותרטובהבינותי 'אכן .מוגבלהספר
גיבורותיהשלדיכאוןעדהמוגבלעולמן
אלאלעשותמהלהןשאיןאוסטין,ג'יןשל

 .הגדולהביתלרהיטירקמות-תחרהלרקום
בפר,-קטנונייםחברתייםתככיםולדקרם
דחיקתאתהבינותי,ככרן,שלהן.ביכציה
והאחרתהאםהבת,שלומחשבתהשכלה

מעמיקהמקריאה ,התרבותממורשת

 .ובמפרשיםבתלמוד 'בתכ"ךבמקורות,
ללימודי"חדר"פתיחתשלהמוכרהמצב
"גטואית",יהודיתמחלהאיכנובלבד,בכים
"הפתוחה"אירופהתרבותמחלתאלא

הרהוריםאלאאיכםאלהשבכלאלאכולה,
מעיןשבספר,ההתבוננויותבעקבותקלים

אתהבהמעניינים,לאבקטעיםקריאה
בעקבותהרהוריםעל-ידיעצמךאתמפצה
 .הכתוב

 .מסוייםכעס,מתוךדורצכדיהכותבתאני

החומריםאתאוהדתשאיננימבחינהאני

תפיסתביןהניגודבעיניבולט .שבספר
המאיימתלמלחמההמתייחסתהסופרת,

כ"עודהספר)כתיבת(שכת 1938בשנת

ההס-המציאותלביןגברים",מלחמת
היווצרותאת-1938בשהעמידהטורית,

שלהמרכזיכנושאהגרמניהפאשידם
 .לכךמעברוהרבההעשרים'המאהמחצית
הגזענותוכגדהקיפוחנגדהטענות

קשרקושרותאינן"הגברית"השוביניסטית

הפאשיסטית.הגזענותבנושאעמוק

דילמההיאהנולדראייתאישלהדילמה
חלשמיעוטלעשותצריךמהאכן, :ממשית
עםפעולהלשתףנקראהואכאשרומקופח
המרתקהנושא ?משותףא;יבנגדמקפחו

באץר-היישובמתולדותהןלכומוכרהדה
אחרים,עמיםמתולדותוהןישראל,
הבריטית,האימפריהעל-ידישקופחו
האימ-א;יביעםפעולהשיתוףוחיפשו
הבנהובאיבאדישותהתייחסואופריה,

לפאשידם.

כמהעדבולטגינאות","שלושבספר
באיללקותמעניינים,גםיוצרים,יכולים
הקרב·ההיסטוריתהסיטואציהשלחככה
איכנובת-טוביםשלקיפוחההאם, .קרטית
שלהקונקרטיבהקשרפארודינשמע
בתלספרותלהחיתהענוגהיד ? 1938

בעזראנזכרתאניהבריטית,האימפריה

~הדהלהםשחיתההמהוללובייטספאונך
לספרותלה,חיתהענוגהיד .לפאשידם
כוירג'יכיהמברכותבדרכיםהמסתייגת

הלאהכובש,הגוףמןהמסתייגתדולף,
 •"זקלה".האימפריהשלנעים.

גנוסריאירה

הממסדעםממששהתנגשוידוע,אףמהם

במורתאם :כךעלושלמרבארצם,
אםדרסו), .' T.'T (בגלותאם(סוקרטס),

 .ס.א(בחרםאם ,ראסל) .ב(מישרהבארנון
ויראי). .'ג(חריפהבביקורתואם ,גיל)

ונחשפיםבקיעיםמתגליםבפועל,והכה,
המתק,-רעיונותיהםבמימושרביםקשיים

החינוכית.במערכתמים

כיבספרו,להראותמבקשגלבועאליעזר
 'ואימננטייסודיבפגםנובעיםאלובקיעים
התיאורטיותהיסודבהנחותלמעשההמצוי

והראדיקא-הפרוגרסיביותהמישכרתשל
כיסוחשביןבפער.לדעתו,נעץרהפגם .לירת

החינ,-התהליכיםפיתוחוביןהתיאוריות
יגיעדבר,שלבסופואותן.ההולמיםביים

הוגים,אותםכלכי ,למסקנהגלבועאליעזר
עםלהשלמההגיעוכמורדים,שנחשבים
הפתרוןברמתוזאתהחברתי,הממסד

איננושלהםהמרדלפיכך .ידםעלהמוצע
מרד.

גלבועאליעזרבונהדבריואתלהוכיחכדי
התייחסותמעגליבארבעהספרראת

אתבתוכומכילמעגלכלכאשרמתרחבים,
הקוראעלמקלהדובנייהלו.הקודמים

 .המחברשלהתברגנותושיטתבתפיסת
כיחיד,לאדםהמתייחסבמעגלמתחילהוא
האדם :שלויסודדגמיבארבעהודן

הריגרשיהאדםהתברגי,האבסהטבעי,

דרסו,-הראדיקאליםכל .החברתיוהאדם
כלעםואחרים,וויטהדנילראסל,ויראי,
לדעתדבר,שלבסופושביניהם,השוני

החברהאתשללולאגלבוע,אליעזר
כמפריעההעמידוהולאומסגרותיה,
דגמיארבעתבכלוזאת ,הפרטלהתפתחות

שאיננושקוראהיא,שהאמתאלאהיסוד.
יתקשהאלודעותהוגישלבדבריהםמצוי
 .גלבועאליעזרשלדעתולסוףלרדת

מסרבנים,על-ידוהניתניםההסברים
נסתרעציםומרוב ,ארוכיםהמשפטים

בכתבילערמת-זאתהמצרילקורא, .היער
מאלץשהכותבנראההנזכריםההוגים
 .לשיטתולהתאיםהגרתםאתרבהבמידה
לסביבהגלבועמתייחסהשניבמעגל

מביאחינוכית.כמסגרתהקרובההחברתית

והאנתרופולוגיההסוציולוגיההשפעתאת
 .והחברההיחידשביןהפערטשטושעל

כמתפקדהאדםאתתופסתהסוציולוגיה
 ...קירםזכרתבעלתקבועהחברתיתבמסגרת

הלועזיהספר

שלמפתיעספר
לסינגדוריס

Doris Lessing: The diaries 
of Jane Somers; Random 

. house N.Y.; 1984; 502 p 
שלהחדשספרהסומרס",ג'ייןלש"יומנה
בחינות.וכמהמכמהמפתיעלסינג,דוריס
בדוי,בשםאותולפרסםניסתההיא ,ראשית

אשרלמו"ליםכתב-הידאתשלחהגםוכך
"אמילכדיוע,בו,שפתחמנהגזההכירה.
נובע,והואגארי,דומייןהואהלאאז'אר",

מההסופר,שלהסקרנותמןאחד,מצד
חוסההואכשאיןשלוכתב·דיעליאמרו
 .הצורךמןומאידך,-שמו,שלבצל

חדש.בסגנוןפתאוםלכתוב

מרדשאינומרדעל
 ;בחינוךמרר :גלבועאליעזר

עמ.' 115 ; 1985קרת;הוצ'

בספרוגלבועאליעזרבחרמענייןאתגר
לחשוב,מקובלואשלייתו".בחיכוך"מרד

לקידומהרבותתרמורביםדעותהוגיכי
הוגים .החינוכיתוהעשייההמחשבהשל
כמהעל .כמורדיםכלל,בדרךמוצגים,אלה

לדוריסציפוהמו"לים,שלליחסםבאשר
אתשדחוהיוהרגילות.ההפתעותלסינג

והיואותו,שהעריכוהיוכתב·היד,

אותנואבלאחריו.העומדמיש"הריחו"
בסגנוןהצורך-השניהצדיותרמעניין

כזו.ישואכן,חדשה.ראותבנקודתחדש,

ה"יומן"אתנציגאםטובבכיתתבלטהיא
לסינג,דוריסשלקודמתיצירהמול

הזהב"."מחברות

-לסינגדוריסאתלקרואמאדאוהבתאני
מכלפחותאהבתיהזהב""מחברותאתאך

ההפרדהארוך,לינראההואשלה.היצירות
והנטומאולצת,לינראתההשוניםלמדורים

פחותהיהספרמאותולינשאראשר
"יומנהאת .קריאתושל~רוט; iJמןנהרנה

אףכריתוק,קראתיזאת,לערמתג'יין",של
לפי-ג'ייןרשם.פהמתארךהואגםכי

דמותהיא- Jannaלהקוראיםבקשתה
מןהמצטיירתמזרקוטניבאופןשונה

הנאנקתלסינגדוריס-הקודמיםהספרים
המצטרפתדרום·אפריקה,שלכגזענות

הל,-אנגליה,שלהקומוניסטיתלמפלגה
נאה,אשההיאג'אנההאשה.לשחרורחמת
אחרלבדה,חיההיאחמישים.תככמעט

היא .להאיןוילדיםמכעלהשנתאלמנה
שותפהרומאנים,כותנתמצליחה,אשה

מקדישההיא"לילית",עתרן-נשיםלעריתכ
החיצונית,להופעתהנלאיםכלתימאמצים
שלה.הלבניםלאיכותנגדיה,לסגנון
שעותמבלהוהיאומטופחת,נאהדירתה

 , .ריחניכסבוןהמטוכלתבאמבטיה
מצליחה,אשהשלסיפורהכן,אםזה,האם

ספרזהלא.הר, ?יוםיוםבחייהיטבנטועה
נדידותעלכחיים'החשוכיםהדבריםעל
עלאהבה,ועלסקסעלדיקנה,ועל

נכתבוהואחמלה.ועלבסכלהשתתפות
הסיסמאותהאידיאולרגיות,שמוצולאחר

שלראותמנקודתנכתבהואוהתיאוריות.
חיימשבצת ,'אבמשבצתהעומדאדם

עמוקיםקשרים.קושרהואומתוכההיחיד,

לחייו,פולשיםאשראלהעםומחייכים,
לרצונו.ושלאלרצונו
לידידותמוקדשהספרמןקטןלאחלק

ומרת-נפש,זועמתמאד,זקנהלאשהמוזרה
עולמהעללשמורכוחהבשאריתהמנסה
והמוזנחת,הקטנהדירתהעלהאישי,
ממוסדותבאחדלהיבלעלאוכלבד

דואגתוהמטופחת,היפהג'אנה,הסיעוד.

מדוע?בסיאובה.אותהרוחצתלצרכיה,
הכחולות,כעינייםהמריזיקלומר.קשה

אוליכבשמכשפה,שלמקומטותבפנים
רבות,שערתאתהמבלההיאלבה.את

בגדיהכלאתלכביסה Aזורקוכשרכה
מנצליםאחריםגםשלה.כאמבטיהוצוללת

רת nבת·אהיאשככולםוקשהלבה,טובאת
ומופערת,מסככהנערהאצלה,המשתכנת

 .להלעזורמצליחהאינהוג'אנה
נכנסתברחוב,פגישהמתוךבמקרה,

המחוייבותהידידות,לספר.האהבה
שלזמנהעלנאנקיםכולםהםוהאהבה,

זהכולם.בתרךלתמרןמנסהוהיאג'אכה,
אך-מעמיקנוגר,יפה,אהבהסיפור

 .להתממשסיכוילואיןהחייםכדרך
בעמודלקוראמצפהקטנה.נוספת,הפתעה
 .הסערותתמוהנההספר.שלהאחרון
הנאהבהאיש .לעולמןהלכוהזקנותהנשים

בת-כה.לכודשהואהחייםלמסגרתחזר
אתלג'אכהשהרסההבעייתית,האחות
מהאחר.למקוםעוכרתהדירה,ואתהחיים
לאהיאוש?הריקנות?לג'אכה?לה,נשאר
אתומשפצתמנקהכשהיא .כךבדיוק

לאטכיפנימה,בלבהיודעת,היאדירתה
לחייה'ויחדרוישובוובחשאילאט

והתג-מספור,הרבותהקטנות,"ההנאות

 • ,, .בדידותישלהרביםחומים

לבביתרות
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ספרים

עלמצביעהוהאנתרופולוגיהעצמאי'
תרבותיותלכורמותהיחידהסתגלות
תורםבבחינתעל-דיווקבלתןומוסריות

 .וכתרם

החברהשעניינוהשלישי,במעגלגם
הדרישהשברמעגלוהחיכוך'הממוסדת

לכאורה,כמרדמתפרשתלאינדיבידואליות
מעודדיםאיןגלבוע,אליעזרלדעתכאן'גם

כגדמרדאראכארכיההשוניםהדעותהרגי

 .כפריותוממסדירתחברתיותכטירת

ההשקפהשעניינוהרביעי,במעגלרק
-לוהמוצמדובפרקוהחיכוך,המדינית

האידיארלרגי"המרצע"יוצאמדיני,חיכוך
זה,בחלקהשק.מןגלבועאליעזרשל

מוכיחבספר,והבהיריםהטוביםמןשהוא

סקירתבאמצעותכדרכו'גלבועאליעזר
היאשהמדינהשרכים,הוגיםשלדעותיהם

הפרטאתלהכיןהחיכוךושעלהכרח,
ולקבלתאחדמצדזכויותיועללהגנה

הפיזילקיומוהדואגתלמדינהכפיפותו
שכי.מצדקיכייכרולשלמות

תופסהספרשלזהבחלקהקריאהלאחר
השנינחרטהעוברתהמגמתיות,אתהקורא

ביןגלבועאליעזררואהאותרהגתק .בכולו
והחרב-המנומקותהחינוכיותהקונספציות

התהליךשלהביצוערמתרביןשינוי,ערת
לדרךהקונספציהתרגוםדהיינו'החינוכי'
כןכמרהשינוי,אתשתכילמעשיתחינוכית
במאההחינוכי"המרדכישלו,ההכרזה
 ,) 16(עמ'עצמוראשאתערףהעשרים

בחיכוךהמרדכלהספר,שלכשמרובעצם,
להראותאלאבאלאזהכל-אשליההיכר

זכותועללהגנהחד-משמעית""הטפהכי
עלרלעיתיםהמלא,למימושוהפרט,של

היזוןללאבמציאותכותרתהחברה,חשבון
 .מרדאיכנובעצםהמורדיםשלוהמרדחוזר
היאכי ,מרגישזר,מגמתיותהחושףקורא

קונפורמיסטיתהשקפהע"ימונחית

 .ןנאלדירןרלוונטיאיכרשזיהוייה
במרכזהאדםאתמעמידזאתשבכלמי

הלגיטימיותזכויותיובהשמעתודוגל
החינוכיובמעגל ;חפשיכפרטלהתקיים
-העשייהבמרכזוצרכיוהילדאתמעמיד
הדעותהרגיאתלראותבכל-זאתימשיך

כמורדים,רהראדיקאלייםהפרוגרסיביים
בפועלמשכתםאי-מימושאתולתלות
על-ידיהמוערמיםביצועיים,בקשיים
הוכחותיועל-אףוזאתהנפגע,הממסד

זה.בספררגלבועאליעזרשלהנמרצות
אליעזרשלשסגנונומיגםזאת,עםיחד

שלאמירגםבעיניו,חןימצאלאגלבוע
יעריך'מספררהנשקפתלמגמתיותיסכים
המענייןהאתגרמקוריותאתספק,ללא

ואתדרכוהמרבעהרבהידעאתבר,שהוצב

בפרקיםזהידעאורגןבההמובניתהדרך

 • .השונים

לקראתשבהליכהבטעמיםאלאמסנוורים,
לזהזה"לפקוחניתןעדייןשבהחרשך'
 ".עינייםריבוא
שביןהרריההיאזהספרבשיריה'את'

מיתיתנפשיתהרריהלביןבשר-ודםאהובה
שבהתכסותאפשרארכיטיפלי.גררןבעלת
ביןלרחוק,הקרובביןהמיטלטלתזאת,

 ,למתעתעהקייםביןלערטילאי,הממשי
המלוטש-הלשוניהמשחקאלמנטגםנעץר

הכרעההקצרותבין.להכריעכבא .מסוגכן
בבחינתאמנותית,ובראשונהבראש

לובשלעיתים .תשחקנה-המילים-לפגינו
סרכיטהשלמרוחהמשהרהמשחק

והמשחקיש ;("דיקדרקים")שקספירית

המציאותאתומגלםמשקףהספרותי
חרשיביןההוויהאתהמטלטלתהפנימית

לגעגועיםהפתוחשטחהכפש,לעיניהגרף
השירלביןצא""דיבוקהשירשבין(שטח
בשיריםהקוראמזמור").הששית,"על
ה~;זשהקרבתאתאחתובערכהבעתקולט
מרחקיה,אתרגםחיה,חמדהכקרבתהחיה,

מקומרקביעת-"רישום"-אחרובשיר

 :חדשההסככהבמערכתהשרה'אכי'של
מטקצתרעוע,ב"ביתנפשייםמגורים

שלהתגלותגםזאתבדמותהמכיללכפול,"
במתכונתומה-שיש,בבחינתהקיים,

אלמנטיםברומשובציםאולי,ההכרחית
מגלםתמרכתיתשבתבניתמקסים,יופישל

מקדש-אותרעםוהסכנהשורשיםשייכרת,

לאדםהמזומןפראדרכסלי'אםגםמעט
ובלשוןהערנותחילופיכורחבתוקף
ומתרבים./הולכיםשלנו"הנכסים :ברכתן
רעוע,אמנםהזח:/המבנהגםנוסףעכשיו

 /ירושלמית,מאבןאבללכפולןמטקצת
 ,,למלקוש.יורהביןורודה
בשתיכדוברהנקלטקוץבהואליהיאאחת
אמירהעםוידוישירתלצד :פואטיותשפרת
היא("אחת"ישירה"אםביןמאד'אישית

שירים ,)"םמוד"(מטפוריתאםוביןלי")
המסוגנן'המשחקאלמנטמכריעשבהם

 .אחרתופואטיקהארסלחרקיהמציית
"בזהדין","גזר("חזרת",אחריםבשירים

השלמהלשרןבאה"הצלבה")הרגע",
המבקשישיר,דיבורשלבטוןמפרייסת,

שלרגליובגזעקטנים""סימניםלתת
העולםוחזרתעלים.המונימרשרשים
 ,שבתוכנוחסדשלבסימנולהמתנסחת
 :שלוהצופניםמערכתאתלימיםהמשנה

 !קורתנשלחתבאיזו •הר

הלוחכות,בידיהםרשפי·יח
 !הקודחותבעיניהםגחלי·זיו

שנים,במשךלאחר·מכן,
~ים wמפצפוציםתמוכםיבקעו

 •מצטנתנ.מתכתשלכמו

בן-ציוןקטןדינה

בנימינייפה

שירה

ירושלמית,אבן
יורהביןודורה

ומלקוש
ספרית ;ליהיאאחת :כרמי .ט

 . 43עמ' ; 1985 ;פועלים

לאהבהכביטויבינקלטיםזהקוץבשירי
ולגבולותהחייםשמציביםלגבולותמודעת
קיימתהיאאםגם-הקדחת ;עצמה

מקרםמפנהאלאבור,כורהלאומוכרת,
מאחורישסמוי,("מההשהותלאיכויות

יביאבעיניים/גםנשאלשאינומה tענן
רצון ; )"לאט.ההולכיםאלברכה

הופךהרריהלסתריההתוודעות
רבתכנצרותהעלמסוגננתלהתענגות

 ...למקרםשלשפעהמותירההפנים,
הגלוישביןלתוכן,צררהשביןמשחק
הבזקיםללאלמשעשע,והרצינילסמוי

כרמי .ט

הזיכרוןמכמניאלהתפוגגותהקרבת
האחרותהרריתעםאחתבכפיפהונוכחותה

אוני-"אחרףת"ארתהשבה,ה"נשית"

אם"שגםכלשרןרארכיטיפלית,ברסלית
בין :("מכתבבסודך"אבואלא tבךאבוא

לשרןאחר,ובמקרםללילה"),דימדרמים
 :אלהקצורתשכישביןהטלטלה

אתלהרחיקשעלי tליקרובהכךכלאת
המרחקאתלגלותןקללא /עדותי/
קולביןלזרותןאחדבשרשבין tחמדוד
 :(מכתבלרפיון.כל·יכולביןלאלם/ענות

 .דמדומים)

לעצמוהמודעמסוגכןמשחקשלאלמנט
קובץמשיריבכמהמכריעולאפשרויותיו

רשפתהתהיה,הווידוי,יסודאתזה

לאמיתותבהתוודעותהכרררכההייסורים
התנסחהכרמישבפידיאלקטיות,נפש

אינההתודה"אךכמרשירבפסוקיבעבר

במעבהרמה,גבעהכלעלממכיןמרפה
היער."

מכאובשלהחשוףהסבללאהנדוןבקוץב
תיקוןהמבקשתטלטלהלאאףהשניות,

אהבה-אלאובתמרנה,בהתנסותלקרע
 .במגבלותיהשהכרתלאחרולימוד,כשפה

אפילולעיתיםפיוס,יורשהקרעואתיש
לתל-"שיר("דיקדרקים",מבודח-משהר

הנושאישהצירדרמהחכמה").מידה

התנועההטלטלה,הרוח,אינוזהבקוץב
הערטילאיתהצלליתכפלאםכי-

בהחיתהבאשרברדדהחרציתשמטילה
קיומהבעצם-ושתעלומתההפריחה,
אשרהםמשחקי-אוהבשכך,וכיורןהפלאי,
שביןהדקהגבולעללה,~סכנו

המסוגנן-לחומק-המשתעשע-לרציני'
וקנהדיוקאוהבת/נפשישאהבה :מניסוח

אתבקנה/להמושיטאנילכן /.מידה
רעדרגלכףרעד/מראששליהדממה
כלות."

בנושא,המסוגנןהמשחקבצדואולם
קולדוברשבהםשירהפסוקיגםמופיעים

במלואהלשוןטעונהשבהםאחר,
המט-הסמנטיות,הצליליות,אפשרויותיה

לשקףעשויהמשחקאלמנטראםפוריות,
שליטה-במצב-על-כמעיןמסריימתבמידה

ב-אחדידי-משחק-העדר-שליטה-במצב,

האגםנפשאתהמדובבהקולהואתכלית
המבוכההפחד,אתשבערפל,והנרקיס
נוכחהחסר,האיברמצוקתנוכחוהכאב

בתבניתהנתרן-כלואחיים.תאבקירםכבדת

נרקיסהאגם./אתאפףהערפל:מרהיביופי
ללאקולואתישמעאיך /:בבהלהבהה

עיניו?"ללאמצחואתיאהבאיךשפתיו?/
 .פנים")("הסתר

הנוברהשחורהחתולבתמונתפותחהקוץב
המודעותאתהמבטאתכתמונהבפח,

 .מאודעדהעכשוויתהנפשיתלהתניה
פרסטאוליואפילורומנטית,הפוסט

שלזוטאדגםכמעיןאקזיסטנציאליסטית,
שחררהחיה :מפוכחחדש,כיארדיאליזם

בפחהכבירהרע","מזלשלסימנוחמקנית,
לחצותעשויהשהיאהכיחושהזבל,

השדה'אני'מודעותדרכך'אתבמפתיע

ראיתי("אילושבעכשיוהמתנהלנוכחותה
 /:כךלעצמיאומדהייתילאאתמול/אותו
כשידוזאת-בפח)נרבדשחורחתול
גםנקלטכךומשרם"פתיחה",הנקרא
עולםלאותוהתייחסותמסגרתכמעין
מעליותדירהתלוילאיוםולגורלו,אהבה,

למורשתבניגוד .זהאיוםבתוקף .גורלוול
שלפעמיתהחדבלעדיותההרומנטית,
עיניםכאחיזתגםאכןמזוהההאהובה

 .מודעתעיכיםאחיזתשלתקפותבעלת
מאזנים"כפרתבכלל"איןשבכאןלאוהב
לנכסזאתעיניםאחיזתשלהפיכתהזולת

דקלאואולם .שבאמתחתואוהבמככסי
עיכים"אחיזתשללמצבלגיטימציה
 :הערךיתרוןאלאמכך'ערלהמבורכת"

ולאיוםלאהשלילה/דרךעליותר,קל"כך
שנעשההואהאחיזההעדרדהיינו ";לילה

זהרתהמשולל ,לנתיב-התעתועלמאחז,
עלשדהליהיאאחתאסופת .ל"דבר"-

הקץ"),("חישובשקיעהשבצלפריחה
מידההיאשבכזאתהקץקרעלפריחה
עצמהובודקתמוסיפהאףוהיא .לעצמה

שאליההרומנטית,המורשתשדידינוכח
אירוניתדרמטיזציהדרךעדמתייחסתהיא

 .משועשעת

כאדם-האוהבשלהטבעית""הברירה
ככוח,אהבה :שישמהעםלשרודמבוגד,
מארייםחליפות,ומקרבמנכד ,מתעתע
כיסופים,ופצוערציהרדוףופגרם,חסרם

אלהלמיגבלרתירכמודע-גםאך
שלהנורמטיביתלנוכחותןמעבררחוק

ומעבה-יער.גבעה-דמה

האשהכנוכחות ,"שי"שלזהוגרעיןיש
לביטויזוכהאליה,וההימשכותהאהובה
במלואו,הלשוניהרובדמיצריתוךמטפורי,

והאמירההציורשבו"דומם",בשירכמר

רבדיםרבתלשכבהמתלכדיםהמסכמת
(אשההתמונהכשבפשטומשמעריות,

דרשנשזרהמטבח)'ס;כאףןת'אהובה,

 :מכריעשמשקלן'המטפוריות,המשמעויות
ובעתחרסם,מקיף,(גלגלהאפלהחישוק
 ,ליבידיכליחייםרצוןגםמבטאאחתבערכה
שבשידת"חשקים"זכראתגםומעלה
עםמסננת,וצל ;ביה"ב)העבריתהחול

דבריםכסבכיהכסופההסבכה

שכבהגםאך"פנימה",שמסתכנים

ברשיש?סוף-השיבהלראשוזכרכמירקם,
המיליםמשחקעם ,וכיסופיםנוסף

כאשדספק,"שלצל"אין :הפשוט-ומרגש
פניעלהכסופההמסכנתצלתמרנת

שהואכשםהוודאותהואהלבניםהאריחים
תבניתוכמעיןגםההשלכה,דדךעלהוא,

הדיבורזכות .הספקמהרתשלהמעוגלת
שרכיםבמישורים-היאזהקובץכשידי

שבנסלחסדהתעתוע,~ךגן 7tשלפלא-
הטבעיתבסביבתושהבלוהא;ק,ןהמיפגש

לאאךלאל,ולשימולטופרונועדכמר
עולם(בתבניתהרומנטיתהעלילהבדמות
בפכימכשוליםהטומןסכנות,רדוף

מציאותכאותהאלאהמושלמים)האוהבים
המאיימיםשאבזיריהונפשיתחברתית

רהאקזיס·הביולוגדתהקץמאימתכרויים
מןוהשיממון,הכזבמןטנציאלית,
והמידמה,התעיהמןהמכלה,הסתמיות

 :מראשלךאמרתיאולי :כןפיעלואף
קוץר.ומחייך,/כוזבהאדםכללאט,/
חרספורח,אבקבעינים,/חולזוחרמבזיק,

אתאבל /;ואפלחאורשלעיףראי /,וענן
מזמור").הששית.("עלבעיני."רקהאמתנ

אלחואין
באמתהרבדים

גשםסונטות 15 :פלרעורר
 . 1983 ;עקר ;מטורפות

עודדשלהקודמיםשיריולאסופתבניגוד
שידירלמרביתבניגודלפחותפלד,

ישירותחומריהםאתהשואביםהקודמים,

 ;זרלתר"עהומהתגובההשראהמתודעת
נתניע,-הנוכחית,האסופהשידימעוגנים

ב"עכשיו"ה"אני"שלחיו-דרישותיו
 .רמה"עכשיר"

עודדפלד

!'t הנושאיםוהאםהאבודמויותהעברימי

 ,בלבדתשתיתמהרריםזה,עברעמם
סדקידדךלפעםמפעםאמכםהמבצבצת

ה"אכי"אולםבצבעםאותווצובעותההורה
חמיי-בתביעותיובהורהמעוגניםוהשיר

בלבד.דירת
המרכזייםהמרטיביםאחדהואהגשם,

אתהןהמבריחמוטיבהנוכחית.באסופה

וההווההעבדאתוהןהאסופהשידי

שלהגישהאתהיטבומדגיםאחת,לאחדות
 .ודרישותיוההווrזרקעעלהעבדתשתית
לחלוטיןשונההאץר-ישראליהגשם

עם-זאת .-אידרפאיים nהמזדוהקורמהשלג
הגשםלכןהמהות,קירבתביניהםקיימת
 ,זלעפותגשםהואאםבמיוחדשכאן,
קשורהשראהתודעתבעלוה"אני"נאהב,
הקדח/לצעקתקשובשאני"משוםדקאליו
דחוקה/החורףעגלתאופנילשקשוקמאזין
הסומרת"עיניזכים/שלגפתותיועיני

 .) 11עמ' , 3מס'מטורפת"גשם("סונטת
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ספרים

 " 14מספרמטורפתגשםכ"סרנטתגם

והעכשיוה"אני"אתהגשםמרטיבמכריח

 .שם""רהה"אז" ,"ה"אםאל
טיפותטףטיףטיףמשמים/גשם"גשם

אכרהפורשמוזרערףראמאהמים/

לכלזן."כדרךלהולכיםלחחםמצולקת;
גשם"התמיםהילדיםכשירמופיעזהגשם
 "המיםטיפותטףטיףטיףמשמיםגשם

הלכוכרלגשםניגודמהורהכשלעצמוככר
אך :המרותכ'צעדתוטףנשיםאנשים,

אתהמעכירהואהגשםהפלאלמרבה
 .לשם "יה"אנ
כניגודעומדזהילדיםגשם-וערד

לכלזןההולכיםשלולעלבוןלשתיקה
חדמהנהניםהניארןששלטיכן~יה"

העכר "'.םידגעצמות'זרועהמשמעית/

יתר-על-כן .ההורהעלגוברדברשלכסופר
כעלההרדמהתכונותכעלהגשם

חלקהואאףלהיותהופך ,המונוטוניות
גשםגשם" .השראהומתודעתמהזרועה

וצנעהמים/טיפותטףטיףטיףמשמים/

לכלזן,/ההולכתכדרךמשרפם,/אחד,/
גשם(סונטת ".עץאחרעץכעלררה/מסייד

 .) 38-37 'עמ ,מטורפת

מעכשיוהנובעותה"אני"שלתביעותיו
סביבסוככתהשראה,תודעת ,שכתשתיתו

מחאהואחר ;מחד-גיסאניררראנה,כקשת

שנותשללתרבות-נוערהאפייניתרעשנית
 .מאידך-גיסא ,והשמרניםהשבעים

כלחרףרה"אני", .כישלוןסופןזרגםזראך
שלמספרהאתלשאתממשיךניסיונותיו

שנתןהקלוןמספר / 68542 "-כיהאם
שכמרני,/יהודיפגכרדידיכפגיוןינעץ /,לה

שלאנקרכטררכדפנותעלבוןכנפימחבט
 'עמ , 5 'מסמטורפתגשם(סונטת"-אש

14 (. 

השלדה ,המבוקשתהניררראנהאתאף
לדמותרקלייחספלועודדמצליחוהתרם,
אלא .מותרלאחררקנמרכן,זאתרגם ,האב
זרניררראנהשלמשמעהאיןאזשגם

רקהצדק" .הצדקמציאתכי-אםשלווה,
כפוףהנכסףהעדןכגן"ראתה "כשמים

הלוטוס/כערוגותמשרטטמעט/מכריש
גשם(סונטת "-הסברנהכעלררהמרחרח

 .) 7עמ'מטורפת,

כפוףהאבמטייל ,העדןכגן ,שםולאפי
לשאתממשיךהכןרקלאכלומר .ומכריש

מותרלאחרהאבגםאלאהעלבון,את
 .הכרשהאתלשאתממשיך

מרטיבשציינוכפיהמהווה ,הגשםאף

לעברוהןהאסופהלשיריהן 'מכריח
"גשם :נחמהפתחמותיראינו ,ולהורה
כאמת/הדבריםאלהואיןגשם/עכשיו;

גשם(סונטתכאמת"הדבריםאלהאין
 .) 21 'עמ , 6מס'מטורפת

כפנייהביטוייךאתהמוצאותהמזורכקשות

עלהנשענתולמחאה ,מיסטייםלדימויים
מכנהאתהקובעותהןמרדנית,נוערתרבות

 .שכרהמיליםאוצרואתהשיר
הואאין ,לצעוקמכקשאינופלועודד
לרואיכתוצר ,ממילאנשמעתהצעקה .צועק
תודעתשכתשתיתומציאותתיאורשל

לאחוזמכקשעצמוהשירואילו .שראה
זרמגישה ."רכ"עכשיר "כאן"ככעולם,

חפצים,עצמים,שלהרבהפירוטנונע
רשימתהמזכירפירוטורגשות,תחושות

להעניקכדיכאלהכאחיזהישכאילו .מלאי
מגיחהכאןגםאךכקיים,כעכשיו,אחיזה

אתומאירההפגועההשראהתודעת

כעל-למשורררשהמושלהכאורהםיהדבר
 • .כורחו

וצבישלום

וחררהיופי
הוצאת ; ,,המלח"קו :שפרספי

 . 1985"אלף";

שפרספישלהראשונהשיריהאסופת
הישגיהכזכותלכלתשומתראויה

שללהישגיםהכוונהואיןהוודאיים.
ניסיוןכמקרם .תכניתאר ,צורניתחדשנות

כעיצוביםארחדשים,כתכניםלעסוק
שפרספישלכשיריהיש ,חדשנייםצורניים
השיריתהשפהביןמפליאההתאמה

ארהחוויהוכיןרהאמצעים-האמרנרתיים

ומעברמחוץ ,ככיכול ,העומדיםהמסר
ולאסופהלשירים,המקנההתאמה .לשפה
חדשה".שירית"איכרתמעין ,ככללה
כשיקוליםאינוזרהתאמהשלמקורה

יוצאפועלהיאאלא ,ראצירנליםאמנותיים
אתהמוצאותרתיעהללאוחשיפהכנרתשל

הקובץשלכאחידותולכלקודםביטר:ז
האחידות .ריבוימתוךכאחדותהנראית

הבסיסיותהתחרשותהנעתכדרךבולטת
הכלל-אנושיותגםכךוכשל ,כיותר

מתוךכניעה :כמרכיותר,רהיחרדירת

שללכוחהמודעות ;חרדההתמסרות,

 .הסכינה

ליופיכמודעותהשיריםכרובהחרדהמקרר
מצטרפתאליה .כרהגלומותולאפשרויות

 ."ה"אנימוגבלותשלהכואבתהידיעה
איחההגוררתזר,לחרדהטונהדוגמה
אתהפותחכשירנמצאוהשלמה,כניעה

ככר .) 3(עמ' "הראשונותניםשכ"האסופה,

האזכיןההבחנהעלמעמידנרהשירש.ם
הנוכחיהקיומיהמצבלכיןהראשוני,
כלעם "האחרונותכשנים"כנראההמוגדר
אתתמידחי "אני"שהמהעובדההנובע

השנים"אכן .כלכדהאחרונותשנותיר
כהןשבעררההשניםהן "הראשונות

ולאפשרויותלערצמתר 'ליופיהמודעות
לידיוהכאות ,כרהמצריות "אני"המימוש
כלשונהארהארכימדית".כ"נקרדהביטוי
לעדןוהראשונות"כשניםשפדספישל

הצדפות/שוליכדדךעפעפיףאתפקחתי
פנינהכחןוידעתיאדכימדיתהארהוכמו

 ,, .ליופיעצומה
ויופיאהבהלהשיגארלהגשיםהניסיוןאך
אכסטאטי,למצבי"ה"אנאתמכיאיםזה

החכרהשלחרדתהאתהמעוררמצב
מכךויותר .אותרונוכלתהעוצרתהמהוגנת

הופכיםאני""השלוריצתוחיפושיו-
כעקבותלרדיפהירפי""האחרימרדיפה

ספיזאתלהראותשמטינהכפיהצעקה","
הןהמזכירה 'סמליםעמוסתכלשרןשפר
שיר"מהאהובהאתוהןמעדןהגירושאת

כעיראהובהאחריהרודפתהשירים"

סכיננו)צומחיםעודםגנים(כי"עירומה/

חצעקחןכללאודךכרחובותרצתיויחפה
 /:ליואמדוהשומריםשמצאוניעד .כמעט
שכי."שכי.

ארהעדן'לרגשותמודעותשלתופעהארתה
 "העונג"לעקרונות-פרוידשלכלשרנו
לצורךרעם-זאתלהגשימם,החזקולדחף

שאינו ,הישוב"מןאדם"מעיןלהיראות
 'שכרהייחודיעל-ידינטרףראינושכרי
נושאשאינו , 8כעמודהיפהכשירגםנמצא

הרפיע

חתרןהאהבהושירן
 ,פייגנרשעודד

-1964 1984שירים

וממוספדחתוםתחריטעם

ההכרחיות/המליםדקכשאדוןזו"כשעה
פניאותןעושההספקואיךדואהאני

להקיםישאילת//ופניותןפני /:יאנוס
לאלהראותוישקרסוליוסביבתמיכות
יש .כתניםשמטרפתכאילותןגנועה

 ,,כזה.מישוריכעצבלהיזהר/
ארהשגהשלשעהחינה "זרש"ששעהברור
התפלשכלומכאן .שהואסרגמאיזההארה

 ,הספקשלמקומרכאןגם .מקומריכירנרלא
-ואיתר ,התרבותשלפיריהשהוא

כמקרם "להרארת"כהצורף .ההתחפשות
 .~'להירת"כ

 : ) 6 '(עמ "האלףכפעם"כשירגםכך

דדךאתנוקטתאניהאלף,"כפעם
מסביבתהאוד /הפשוטות/המדרגות

אוכמראהותהודהמקבלאינוהעננים/
 "ה"אניכלומר. ,,האחדים.םיהאנשכעיני

"אולקפיצה ""ההתכוונותאתלעזובחייב
השחפים"צדיחתאללהצטרףהפחותלכל
הגדולות,האימותאתלדאות"יכולתישכן

חניכים/חשיפתמסכותאתלזרוזרקושרות
 ,,לדק.ומתגחכותוכומשות

שפרסיפ

הקפיצהעל "ה"אנימוותרהאימהמחמת
פונהזרוכמקרםלצעקהההצטרפותעלואף

המדרגות"דרךאל "ףלהאפעם"כמושיממפניחשש ;והיופיהאהבה
שאינוהמיושבהאדםשלדרכו ,הפשוטות"מחול-פחד ;כאלוהגלומותהאפשרויות

שלכשיריהכהולגלוםאהבהלליופיטרףשלהדיכאונילחצה ; "ה"אנישלשתר
 .שפרספי

(שמקורותיההחרדהכשללכניעהמודעות
ופעם ,תיהאנושכסכינה 'כחוץפעם

מולידהאני")"השלוחששותיוכמגבלותיו
פעמיםהמתעצמתהנדידותתחושתאת

הנדידות .ותלישותניכורכדיעדרכות
כדירותאינהשפרספילשהמעוצבת
כדירותזר .הואנהפוךערטילאית,
 .ושימושיההשפהמתוךהמתממשת
 'מאדוקונקרטיותמוגדרותפניםשלובשת
להדגמתכיסודה.מיטאפיזיתהיותהלמרות
האחרוןהכיתכציטוטאסתפקזרתכרנה

מצבראתהמסכםפגימות","שירמהשיר

אלחים"אףכאשר .המבודד "אני"השל
איתיוהם / ,שפתייודעיםאינםעתיקים/

עלמונחתכמחלהשעבש/כלחם
כלעםוהמזרחוהמערב ".העצמות

ארמונמכיםכהםהכרוכיםהקרנרטאצירת

עונגלימייחדיםפעמונים"רכל .עזובים
מפתח /.מפתח-האכןעליקרכלבמשרבץ;
מזר/גדולהצעקהמקים/היהמאז'רר
ככקריםהעמק;עלתנומותערפללמראה

מעטפתאכל/הזה,המקוםשלהמוקדמים/
 ,,כהריסות.חזקהעמודינותנתפגימות/

 .) 46(עמ'

המאז'רר"מפתח "ה"אניכידיהיהלואמנם
כתרךעכשיומזר"גדולהצעקהמקיםהיה

עמודילקומםמסרגלהואה"פנימירת"
נאזהשפניםוברורההריסות.כתרךחזקה

גשרהמהווה ,הצעקהוכמקרםחשבוןעל
 .הזולתואלהחוץאל

כמהעלרק(ועמדתיאלותולתכונכהתאם
מעצבתכמיוחד),ומקיףרחבמכלולמתוך
משהיאיותר .השיריתשפתהאתשפרספי

נותנתהיאלצעקהביטויתנתונארצועקת
 .הכלימהולתחושתלכלימתהביטוי

וכיןהשוררת,כיןמהלכתמהלשנכהצעקה
כנ,כ-ומוסיפהשפרשמעצבתהציורים

 .האסופהשללאחידותההמתמדתחרתה
הסדינים"אתככרמוקדם"ריכשלדרגמא

נקיהכלשרןשפרמבטאת ) 22(עמ'כרוךשאינוהפשוטהמהסיכהכנראהשם,
ואוליהגירהשל ,סוףשלחרייהמפאתרס,ככללקשוראלא ,דווקאספציפיכמשהו
אוצראולם .אהבהשלסיומהשלפשוט .אני""השלעולמואו ,אישיותו

שלכזההואמשתמשתהיאכרהמלים
נקיהשפהשלכצרוף ,השראהאחרי

כמומיליםואוצראחדמצדמפאתרס
ארמלוכן"תילחדורתפתחיעל"לחלל

המדרכות"כיןבזרמתרפאים"מכונית

מצד "אדםראשכגודלקוצים"כהשעולים
מעיןהמקבלתחרדהתחושתיוצר ,שני

אי(למרותחדשהשירית""איכרת
 .שנזכרה)התכניתארהמכניתהחדשנות

תחתהמופיעיםהשיריםשניגםהםכאלה
איןכהם ) 31(עמוד "האורידי"השם

תחושתאל~לשמה,אלוהותהכחשת

עלהמלמדהעדר ,האלוהיםשלהעדרו
שללקירמירתררלראנטיתשאינהמציאות
המוחלטותחסריוהקיוםהזמןה"אני"
אנו"בינתיים :כלכדל"כינתיים"הופכים
קדמתאתמצרייריםלזה/זהעוכרים

 //.עתיקיםכמצריםלזהזהתמיד /,גרפנו
 ".כמלואהחשיבהמצורחתונערפנו

שפרספישלהראשוןכספרה-לסכםאם
עלהמלמדיםמהותייםהישגיםקיימים
האנושיתהאמתשכיןהניצחיהקשר

 •זואמתהמעצבתהשפהלכיןהבסיסית

סיפורת

והארהכתיבה

 . .פרטיתהשגחה :פורתאלישע
עמ' ; 1985 ;פועליםספריתהוצ'.

-שכאסופההסיפוריםשבעתמתוך
"סיפוריסיפוריםשנירקפרטית","השגחה

מעין-האסופהאתהחותםהראשון"
צלקת"ר ,פורתאלישעשלפואטיקה"ארס"

למסגרתשמחוץבחייםעוסקיםגאווה"
ארמתרחשיםהסיפוריםשאר .הצבאית

המספרשלהמילואיםשירותבמסגרת
שני"טובום"יפרטית",("השגחה

הסדירשירותובמסגרתארצדק")ר"משפט

ודווקאריקודים").ר"ערבסיום"("מסיבת

הםכצבאמתרחשיםשאינם ,סיפוריםשני

להכנתהמפתחאתבידינוהנותנים
 .האסופה

הראשון"סיפררי"כרגםגאווה"ב"צלקת
האמכירו-היחסיםבמערכתפוגשיםאנו

מולועומדים .לאבירהמספרשביןנטיתל
שלעולמואתשעיצבהחווית-תשתית

 .המספר

פגישתסביבסובבגאווה""צלקתהסיפור
נתןהתל-אניניהמשורראתהמספראבי
במהלךאלתרמן)בנתןמדוברהסתם(מן

בעיותעלסוערויכוחמתלקחהפגישה
 .הארבעיםבשנותהיישוב

מתלהט,ונתןהאבביןהריכוחבעוד
סואןכשמאחוריומושבועלהבןמתנדנד
שביןהסערהשגוברתוככל .הכביש
קצבאתלאביוהחרדהילדמגבירהשניים,
לבאליושםאינושאישאלאנדנודיו

 :אלילהתקרבשניהםהחלוו"פתאום
הפולמוס .השולחןלקצהוגולשיםסוגרים
היוריםהפנים ,הצעקותחילופי .קשה

הילדאניכאילו .רגוזהזיעהשלהבהקים
מנותק 'לאחורילאיטינטיתי .כיוונושאליו
 "הארצייםוהכובדהמשקלמחוקילגמרי
 .) 30-39(עמ'

אלישע
פורת

כקאטס-הןהמתוארת ,זונפילהבעקבות
המספרה"אני"מתחילכבגידה,והןטרופה

חשבון-נפש .שלוהאישיהנפשחשבוןאת
 .הבסיסיבמצבוהכרהלמעיןאותוהמניא

המצבאתלשנותמכדיכקטןעצמוחשהוא
הגדולמשאלשאתכנידוןנקלע,שלתוכו

אירועיםבתוךלהיותלפחותאומיכולתו,
חמתםאךעיצבםהואשלאוהתרחשויות

עליו.דווקאניתכת
שלכליכםהימצאותשלזותחושה
נוטעת ,לקיומםאחראיהואשלאאירועים
פעמים .מנוגדיםומחשבותרגשותבמספר

ופעמים,חוסר-אוניםבתחושתניתקףהוא

דווקאיותבמיןעמדה,לנקוטעזבצורך
הנגזראתלקבלברצוןלפחותאומיואשת,

 .ובגאווהבכבודעליו
 ~למצביםעצמההיזרקותאותהרעם-זאת,

 198S 11ספטמבר



ספרים
בעייתאתכרמולידהיצרםאני""השלא

מושגאתואיחה 'חייושלהמשמעות
הדבריםאיןכאילו ."הפרטית"ההשגחה
שיערההיאההשגחהכאילושרירותיים.

 .כאירועיםחלקלקחתאותו
המספרחשגאווה""צלקתוכסיפור
זה"איך :ותוההכאביושכגדכתחילה

הקשהכפולמוסלכרואבאאתשהפקרתי
על:טלתי .שכועור tL'זהואיך ?נתןעם

כלנגרואניאבא ,כתףמולכתףעצמי,
 .שנינונעמודאםינצחנולאאחראףהעולם,
אוכלולאממנושדחקוזהאיךיחד'תמיר

 "?למלאן

שלאהמספרמכיןהרהוריוכהמשך
קרה,לרצונולאאמנם .הדברקרהכאקראי

הואאךכקיומו,התחשבותללאואף
שיכולהיחידהמעשהאתעשה ,מבחינתו

הקטןהילר"חורגכרמעשהלעשות,היה
משקלו,שיוויאתמאכדהפיזיקה,מחוקי
המשענתשכדגיעדלאחור,גופואתמטה

היחידהמעשהאתועושהמתפוקקים,

כיןאלעצמומשליך ,לעשותולושנותר
 .) 33(עמ'המרככות"

כתיבתואךאכיר.לצרככיכולעומרהמספר
התל-המשורר 'נתןאתכמוכןמייצגת
כללאורךחוזרתזואמכיווילנטיותאביבי.

העומדותדמויותעםכיחסיוהסיפורים,

כ"סיפררימופיעהשהיאכשםלצירו,
שלזהומצב .אכירעםכיחסיוהראשון"

האםלחלוטיןברורתמידשלאאיזון-מופר,
חסרתכשרירותיותאוהופרכיוזמתו

סיפוריכלשלהבסיסיהמצבהואמשמעות.
אףארהמילואים,כשירותכךהאסופה.
מצרישקיומםשכעצםהסדיר,כשירות

המעוגנתלשרירותיותדרורקריאתאחד
חוקיות-שניומצדמוצקכסדרככיכול
 .נוקשה

הינםעצמםוההתרחשויותהאירועים

עלצבאימשפט :לחלוטיןחסרי-משמעות

הנקלעתשוויצריתנערהכמקלע,חלודה
השנה,ראששלשניטוב"כ"יוםלמוצב
נוצרתהמשמעות .המספרשלחופשה
על·ידיהאירועיםמשוחזריםשכחמחדרך
ההארהאתלחםוהמעניקההמספרח"אני"

 ,,הפרטית."ההשגחהתפיסתשל
הרגשתמעונקתהפרטית""ההשגחהכסיפור

על-המספראתהמלווההנחרצתהוודאות
לחופשה.הכיתהכדרכוהגיגיותיאורירי

מעיןהעצמתה,לשםדורשת,זותחושה
ארתהשיפקיעוריטואלים""טקסים

 .הריאליוכמקרםכזמןהסגוריםמהאירועים
גםכסיפוראמנםנמצאכזהריטואליטקס
בית-העלמין.רקעעל

מהזמןהמספר,שמצייןכפיהריחוק,

האירועיםמתרחשיםכהםומהמקום

המספרצורךאתהיוצרהואהריאליים
אמונתואתמאששועם-זאתכנתיכה

פרטית.כהשגחה

ניואנסיםמופיעיםבית-העלמיןלצר
והמעצי-הדתימהעולםהלקוחיםנוספים

עד-כריהאירועים,משמערתאתמים

משמעותוכעלמכווןכרצףתפיסתם
טובכ"יוםכך' .לעיןהנראיתמזרעמוקה
"יוםכיןהעימותזהיהיהלדוגמא,שני",
כרהכרוךוכלהשנה,ראששלשניטוב"

הנקבהוכיןוכדומה,טהרהסידור,-

חייילישלהיצריםוהתלהטותהשרריצרית
כזומשמערתנוצרתאחרותפעמיםהמוצב.

כמוומעורפל'רךלירילשוניתיאורעל-ידי
 .ריקודים"כ"מסיכתאוצדק",כ"משפט

העלאת-האסופהשלעיקרה-לסיכום
מסויימיםאירועיםלמצעראו ,החיים
משיגותהחורגתמשמעותיתלרמה ,מתוכם

המעניקהיצירהמעשהעל-ידיהיום-יום,

היכולההכרחיות,מעיןבדיעבד,לדברים
המכוונתפרטית"כ"השגחהלהיתפס
 .המספרחייאתובוחנתמעצבת

המספרתגובתאתלהכיןאפשרזוכרוח
הלמדניתביקורתועלהראשון",כ"סיפררי

לאמזמןככר .לאבא"היקשכתי :אכירשל
כתוכיאכלכזו.מקורבתשיחהשוחחנו

ולגברותלימה ?ולצ'כוכלימה :חשכתי
שרציתיהמעטכל ?שלוהכובעיםחובשות

בית-כחורשתהארה,שלרגעהואלשחזר
ולהיענותהזרייה,שינהאחריהקברות,

לא .אלישנשלחהחשאיתהזמנהלאיזו
כתוכישהרגשתימהכללכתובלהתעצל,

כחוץ."שראיתימהוכל
כתיאורפורת .אשלהספרותיתמטרתו

כהתאםהארהשלרגעאותווכשיחדור
 .יצירתואתלהעריךישזולמטרה
כאמצעותהאירועיםשלועיצובםתיאורם
ההיסטוריים-תרבותייםוהקשריההשפה

אתאיתרויחדהעכראתהיוצריםהם

משמעותהענקתאלאשאינהההארה,
 • .משמערתלחסר

וצבישלום

דיםספרותי

מרובהתפסת
T 

מסע :גלעדוכנישילוןלאח
אלישבע :ציירה ;חחגיוניטים

עמ' 143 ; 1985 ;כתר ;געש

מכאןהם,סוסיםרוכביהירוקיםהפרשים

 .המהלבבטוביהירוקיםשהפרשיםנובע
נובעתמסקנתך :פעמיםקדהשומר

הייזי,אמרואני, ...הבאכרוךמהנחותיך,

הסוסיםרוכביכללא .תיארעלאניתוהה
שקריתשהנחתומכאן .הםלבבטובי

הרגיעלא,הד, ...היגיוןחוסרעלומעירה
מןהמסקנהנובעתעודכלסילוג,מר

אך ,שקריותגםלהיותהןיכולותההנחות,
ונו' ,, ...ההגיוןכרשותועומדתקףהטיעון

 .) 45 '(עמ
(יזם),סילוג-הפרשהגיבורישמותגם

וגם ,רעודרעודדדוקטים,ק;זפקט, ,סימפל
ספוגיםוהולכיםהמתארכים.טיעוניהם

שיותרשנראהעדרכות,כהכהתחכמויות

לקוראיהםהכותביםשהתייחסוממה
כ-כאמור, ,השתעשעו ;הפוטנציאליים

 .עצמם

הספרכקריאתנזקכלכמוכןאיןעם-זאת
 .וסבלנותויכולתומידתעפ"יקוראכל-

 'הטקסטאלהנלוויםשהציוריםמה-עוד
המעוצבוכהומורכחיוניותםמקסימים

 •מהם.העולהלהפליא

עלאותומנשקתוהיא ! !סבתא ...היא
עלהאף,עלהפה,על ,המצחעלהלחיים,
המלאותהעגלותעםהאנשים .השערות

 ,להתקדםכדישמאלהאוימינהפונים
הכביש,כאמצעכאי-תנועהכמוושניהם,

לזהזהמסתכליםחבוקים,להםעומדים
סבתאאחר-כך ...מתחבקיםושובכעיניים

כיריים,ידיים ,כשפתייםשפתיים .ואמא

 .הגהללאבדמעות,דמעות ,כגרףגוף
הםולכסוף .אבא-חביבואחרון

 ,לאשכולענביםכמויחדמקובצים
 ,עמ( ,, .וכמבטיםכירייםלזהזהמחוכרים
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רגישהואופטימיותפשטותחום,הרכה

מהגזמותנקייה ,ריאליסטיתכמסגרת
 •כלשהן.

ההגיונטים"מסע"מתוךאיוריםגעש.אלישבע

לצורךלגיטימיכתרו'ןכילדיםה"שימוש"
מחייכדרך-כללמוכרכמשחק,המבוגרים
ככיכול,מבדרים,רכיםבמקרים .היום-יום

גופנייםכשעשועיםילדיהםאתהורים
סיפוקםכאשרתחרותי,ממדבעליורוחניים
אףקרובותולעיתיםפחותאינוככךשלהם

מבורריהם.שלמזהיותררב
לעצמםנטלוכזה,נתיכהששעשוענראה
 "ההגיוניטיםב"מסעגלעדוכנישילוןלאה

לגילאיהרפתקנימסגרתסיפור-שלהם
1o-12 לקוראיולהמחישהאמור ,לערך
הלוגיקה.יסודותאתהומוריסטיתכדרך
אנשיכנחתחייםהחגיוניטיםבעמק

אד-אבןעלמשמרמכלהשומריםההיגיון
דרךעיוותעלבכוחהתשפיעשלאההיגיון
 .בני-האדםשלחשיבתם

אץרונציגיהאכן,אתגונביםהרשעכוחות

ריאליסטי-סימכולילמסעיוצאיםההיגיון
כריסכנהרכותלוגיותמכשלותדרך

מקוםככל ...ברוראחד"דבר :להחזירה
לאכןתהיה ...האכן)(שודדישיעברו

זורעתשהיאומכיוןהתושבים,עלהשפעה
יהיהאפשרכסביבותיה,היגיוןחוסר

ההיגיוןחוסרמידתעל-פי pאחריהלעקוב
 ) 32(עמ'כה."שניתקל

מבחינתמלכנתזהמסעשלתחילתו
הרעתעלומתקבלתהחיצונית,העלילה
שלהקליטהויכולתהחשיכהגירוימבחינת

אולם .הכתובמןהעוליםהלוגייםרים 9המ
מתרביםכךהאודיסאה,שמתארכתככל
ומסתכניםמסתרבליםפרופורציה,ללא

עמודים,עשרותכמהולאחרהאחרונים,
ימשיךאכןאםהממוצע,שהקוראנראה

אותםעלדווקאכוודאיידלגכקריאתו,עוד
המרכזיתכתיבתומטרתאתשהיווקטעים

 :לדוגמההספר.של
כלעלדדוקט._האומרפשוט,מכחן"זהו

הנחותשתילהציגעירנובשעריהנכנס
המסקנהאיןאם ...מהןהמתבקשתומסקנה

יכולהואאין-מההנחותבהכרחנובעת

אנימניח : ...תיאראמרמרנן'אני .להיכנס
 .המהלכטוביהסוסיםרוכביכלכי

אופטימיריאליזם
 :ציורים ;חדשכובע :הראלבירח
 111 ; 1985עובד;עםנץ;אבנר
עמ'.

בקורותעוסקהראל,נירהשלהחרשספרה
 13בןנערשלבחייואחדגדול""חופש
לערך.
 'אמינהובראיית-עולםילדיתכלשון

חוויותעםגיבורהאתהמחברתמפגישה

 ;ראשונהחברותהצעתכמומגילו,העולות
אחיושלבריחתוכמוותקופה,גילי pמצירו
 ;סמיםבפרשתוהסתכנותולאילתהבוגר
מתחי :הנורמאטיכיתהמשפחהמחיי

גירושיןזכריוכעבודתם,כמפגשיהםהורים

-וכעיקר;ההזדקנותבעייתותולדותיהם,
-הווייתנושלהיסודיתהפרובלמטיקה

האכלטקסיועםהמוותעםהמפגש

נראהאכןהחוויותגורש .שכעקבותיו

שכבסיסנרמהאףולרגעים ,כמקצתמוגזם
מתןשלדידקטיתהתכוונות-הסיפור

(גישה .. ,האפשרי;תהאפשרויותמקסימום

החוויהשלחריפותהאתמעטהמעמעמת
חווית-מרכזיתלהיותהיתהשאמורה

מחולשהשדווקאשייתכןאלאהסב),מות
אירועיםכאשרהסיפור,שליתרונונובעזו

מצבלתיאוריהופכיםטראומטיאופיבעלי
צערחשש,שלהרגשותמהםשעוליםשעם

שה-הרי ;מאדאוטנטיכאופןרבדןרא

היאכעקבותיהם,הנוצרתהכלליתתחושה
ולהמשיךזהמסוגחרדיותלעכורש~יתן
הנוצרוהכאבסר ryהולמרותעםלתפקד
בגי~ן.

מתעכליםומוות,זקנהקנאה,פרידה,

משפחתו,כניכעזרת ,נועםשלכעיניו
סוככיםבהםהיום-יוםממעגליכחלק
ברמתכהוא-זהפוגמתשאיננהגישה .חיינו

עצמםמהאירועיםאחדכללגבירגישותו
עלבמחשבותעסוק"הוא :רעותוהתאבזמן
מיידחשנועם .מופיעההיאואז .סבתא

זאתכן,כן, ...כטוחאינואכל ,היאשזאת

לכתיבהבחזרה
מכוונת

 ;מסתירההבטןאכל ;נאורלאה
 . 1985 ;שכאי ;איתןאורה :ציירה

לאורךלערךארבע-חמשגילאישלטיול
 ,הסקרנותעל-אמאשלהמתקדםהריונה
"איך :אליוהמתלוויםוהחששותהשמחה

אמאאכלנורא/מתרגשתאני /?יהיהזה

קרה."לאכלוםכאילונראית
רואים;לאעודאבלמסתכלים/"הם-או

אףלכיני;כינהסורישאלי;מחייכתאמא
 ,, .אנירקיורע/לאפהאחד
דיזה /?כדאילאככלל"אולי-או

אולי /?הכלליישכורהואאולימסוכך~
יאהבלאהואאולי /?יקחהואהכלאת

אנחנו /?אותךיאהבלאהואאולי /?אותי
לנו;נתחרטכדאיאח/מיןכזהצריכותלא

לפני ,מהרנתחרטכראימותר/עוראולי
שמאוחר."

הכותבת,שלההדרכתיתככוונתהספקאין
לחכיכותכנוסףהספר,נראהזוומכחינה

מצי-כמצביםממשיככלי-עזרסגנונו.

איתןאורהשלציוריה .מקביליםאותיים
 • .וכיופיםכייחודיותםבולטים

במחותנגיעה

 ; )'דלכיתות(מקראהמפגשים
שמעון :עיצוב ;כהןאדירכעריכת

עמ' 335 ; 1985 ;עובדעם ;זנדהאוז

כ"איך",כושלעיסוקשלשנות-דורלאחר
המגעשעיקרוקובץסוף-סוףלמוריםניתן

הספרותי.כ"מה"

שהנחתולמורה"מדריך"לאסוף-סוף
שלהמוגבלתהאינטליגנציה-הבסיסית
הצורךומתוך-כךבהוראההעוסקים

 .עבורםכמעטרצפטיכיותכהנחותהמרכזי

חגי-השנה,עונותעפ"יהספרותחלוקתלא
היצירהראייתשעיקרהוכיוצ"כ,ישראל

חינוכיתלמטרהכאמצעיהספרותית
 .כדומהאוחברתיתלאומית,-חיצונית

הטקסטל"הכהרת"שנועדואיוריםלא
 .בעמודיםהדפוסעומסלרידודו/או
שקנה-יצירותקובץ .לשמחספרותהפעם
המרהיביםלצילומיםלבחירתן,המידה

ל-לחלוקתןואפילוכיניהם,הפזורים
כאלהאמנותיתלמהותןמתייחס ;פרקים
 .כמעטכלערימרכיב
 ,היסודיס·כיה'של ,,לכיתהמוגדרהקובץ

"תפקידו"איןהנזכרת,מהותומשוםאולם
הלימודים,שנתסיוםעםלהסתייםאמור
לכלהמתאיםקבענכסבבחינתהואאלא
 .גיל

ראשונהתהיהזושמקראהלקוותיש
כעזרתםדומים,ספרותייםקבציםלשורת
תלמידיםשלדורותשובבתוכנויצמחו

לצרכנישיהפכולקריאה,"מכורים"
 •הכאות.השניםשלהבוגריםהספרות

עינתעמלה
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ספרים

ניםגרנו :מוגשים

לכחניטיס
בסיורהראשוןמאמר

יוםמלחמתערהעבורהמפלגת ;איחורשלמחירו :בייליןיוסי
עמודיםכ. 255 ; 1985 ;בע"מרביביםהוצ' ;הכיפורים

הוצ' ;ושומרוןביהודההישראליהמימשל ;והגזרהמקל :גזיתשלמה
עמודים. 365 ; 1985 ;ביתןזמורה

 ; ,,בצומת"מפגש :כמרוריורם
ובתמציתכספרלהופיעהעומדתחיפהבאוניברסיטתהרצאתווכן

 . 1985באפריל-יוניהמשכים 4ב·ב"על·המשמר"נתפרסמה

היהיכולכיצד .בארצנודניםבתדהמהעתהשואלים "?למעלהעלהחפישפש"איך
כתמהונידקלאנתגלהבאחרונהשהופיעוהספדיםשבאחדהזה,שהאישלקדות
 ?צעיריםובעיקרדבציבורמועטיםחודשיםתוךאחריוימשוךיכפחדןגםאלאודוחה

לא,-גזעניים,"רעיונות"יופיעואימתניותגזענותזוועותשידעעםשבקרבקדהאיך
הערבים,כלערבים,לגירושהקוראיםקולותנשמעיםמעוטי-השכלה,אצלדקדווקא

היקפם.להצרמאדמתקשיםגדוליםמשטרהכוחותשאפילופוגרומיםומתחילים

-1917בשורשים
עם"קונסנזוס"ליצורכדילטשטשומאמציםנעשיםועודקצר,אדםשלזכדונו
המלחמהלצידוקמאמריובסירותשדוןאריאלנהגכךבהווה.תוקפניותמגמות
אונשכחותהמזכיריםספריםשישטובמאי-יוני).דונות", n("ידיעות-אבלבנון
אועלייתנולפנינתדחשואולפרסוםזכולאשבשעתוהעבדמןעובדותמעלים
בלבד,אינטלקטואליצודךממלאיםאינםכאןהנסקריםשהספדיםגםמה .לידתנו
להתגברכדילתודעתנולהביאםשישהלאומי,בעבדנותופעהשורשיחושפיםאלא

הזאת.בעתדרכנולמציאתביותרהבטוחההדרךזוכימאוחד,ולאעליהם,
לדאותישביוקדשעלוומחדליםאומללותהכרעותמוטעות,תפישותדקלאיכמובן
חיובי,בכיווןונעשהנאמדומהמילהוקירגםשעלינואלאמהם,להישמדכדינכוחה

רעלנגדהנוגדניםאתיספקוביחדאלה~~ייםתועלת.ממנולהפיקשנוכלכדי
זו.בשעהעמנולגוףכךכלהנחוציםוהכהניזם,הגזענות

הראשוןאינויהממשלהמזכירעכשיוהמשמשצעיריאקדמאי •בייליןיוסיד"ד
יבאץרהעבודהתנועתבראשיתהראשונה,העולםמלחמתבשלהיעודכיהמציין

יפה,אליעזרכיאיזכודו,חשובאךז'בוטינסקי.מנאומיוהתלהבודניםנתבלבלו
אחדאחד-כךשהיהמישגםזונהירהלהוקיעצודךדאההצעיד","הפועלמראשי
פעללאדאזהאחדתהחלוציםבמפלגתעימה.נגדףגולומב,אליהומפא"י,מראשי

שנותבמחלךנמשכההעבודה'ל'אחדותז'בוטינסקיבין"חקידבח :מחסוםכל
השותפותאתלפרקאחח"עבמועצתטבנקיןיצחקמציעאף 1928וביוליהעשרים,

 .) 170(עמודחדיביזיוניסטים"עםפוליטיתשותפותוליצורוייצמןעם
יחסעלכתבואףכליבדאללהיראותז'בוטינסקיביקשהימיםאותםדוחפיעלאמת,

לאוהאנטי-הסתדרותיתהאנטי-דמוקדאטיתגישתואתאבל ;הערביםאלהומאני
ב"שתישדגלשהאישלטעות,היהיכוללאקואלקושצירףומילהסתיר,השכיל
הומאניסט.בדיוקהיהלאחומותבחולצותואחד-כךואש"ב"דםלירדן",גדות
שנקראמהשלניכריםחלקיםכאלהדעותאחדיונגררוהתבלבלואזכבדזאת,ובכל

דרשני.אומדבהחלטזההסוציאליסטית"."הציונות

המאוחדלקיבץוהיוצריםזכות-השלמהא"י
חותרתשהנהגתיידעתיולאהמאוחדבקיבץוחברהייתישניםחמש-אודהבעצמי

כלאיןכירבות,מובאותפיעלבייליןמוכיחהנה !ערביםללאהשלמהלאץר-ישראל
הירדןעבדבמסירתדאהשטבנקיןבלבדזולאגוש-אמונים.עלבמיוחדלרגוזסיבה

העבודה""אחדות-בציונות""בגידהעבדאללההאמידלידי-1922בהמזרחי _
ננידלא .באץרחלוקהתכניתכלמוחלטת"שלילה 194 7ביוניגםשללההמחודשת

דוחהפייסהלאישראלגבולותהרחבתגםעלינו."תחוללאומרותהכזופעולהבכל
סיטואציהנוצרההשחרורמלחמתסוף"לקראתכיהתאונןאלוןיגאל .זותנועהשל

הגיב.לאבן-גוריוןאךהמערבית,"אץר-ישראלכלאתחששבלאלקחתבלתי-חוזרת
 :המוצאלנקודתלחזור"עלינו :מפ"םמרכז,בישיבת-1950בעודתבעגליליוישראל
בשבילנוהגבולותיהיולא-נותקףאםאךשלום,בדרכיהאץרלשלמותלחתור

ניתנתאינה"הציונותכייהמאוחדהקיבץומועצותהכריזוושובשוב ".מקודשים

נגד 1957מארסבראשיתהצביעואחה"עשדימחולקת."באץר-ישראללהתגשם
הסכמיחתימתנגד"נאבקנוכי 1967באוגוסטהתגאהאלוןיגאל ;מסיניהנסיגה
תכליתשללוהואכולה,"המערביתישראלאץראתלשחררתביעהתוךהנשקשביתת
"ההדגשהעלדיברלודיאצבי .לירדןהמערביתהגדהמןחלקיםהחזרתשלילה

מעיוותיםההיסטוריהאתמתקניםואנחנוהשתחררוחדשיםמולדתששטחיהנפלאה

דמשק,אתלכבושהיהצדיךלאאוליכיוטען,אלוןהתמרמרעדייןאזגםשנעשו."
בעליעדלהיותהיהעשויתושביו,אלף-200מלמעלהעלגדיזים,"הדאולם

ראשונה."ממדרגהפוליטיתמשמעות
לקיבץוראשוניםזכותישלערביםביחסאפילו ?ודפולשדוןאתצדיךמייכןאם

עובדיםעכשיויום"כל :בסיפוקמחושקבניאמדהימיםששתמלחמתאחדהמאוחד.
ועודלחזור."יוכללאמזרחהעכשיושעובדשמייודעיםהם ...לירדןערביםאלףעד

ב-הנטושיםהנפדיםחיסול)(קדיו"שיפוד."המבויש""הגירושההנסה,מעשיייזכרו

דניםמקדיםפיעל!"(כמפורט"לגרשבן-גוריוןשלבדודרמזפיעל-1967וב 1948
זה(קטעורביןאלוןאצלאפילוספונטניתהתנגדותשעודדנמדוד)יורםעל-ידי
ב-טיימס"ב"ניו-יודקפורסםאךכידוע,צונזר,שידות""פנקסרביןשלבספדו

29.9.1979 (. 

ובמפלגתוהעבודה"ב"אחדותהמאוחד,בקיבץואחדותדעותבעליגםהיוכאמוד,
"מנהיגיםיןביילבפיהקרוייםהמובהקיםאחה"ענציגיאף .בן-גוריוןשל

יותרעמדותלמעשהנקטוכרמל,ומשהאהדןבןאלון,גלילי, :אינסטרומנטליים"
שלוםלעתקלפי-מיקוחבשטחיםלדאותביילין,לדברינכונים,היוואפילו"רכות"

בהחלט."יונית"עמדה-
איפיוניםעלפסחנוהשלמהישראללאץראחה"עומפלגתהקיבוץחתירתובסיקור
בייליןבפישקרויזהעלבעיקר-אחדיםבתחומיםאלהתנועותשלחיוביים
נמרצתלהתנגדותשהביאולשלטוןהיטלרעלייתאחדהאכטי-פאשיסטי""המהפך

בצדולמעורבותבעולם,השמאלהאנטי-פאסישטים,לכוחותלאהדהלרביזיוניסטים,
מןבוודאיבאלהישמפ"ם.עםלאיחודעדהעולם,מלחמתאחדהעובדיםמאבקי

להבחיןוחובההתפתחותמולידההסתידתיףת ;החייםהםכאלחאבל-הסתידתיףת
בה.

כאן'אותנומענייןאשדוהוא-השלמהא"יבענייןכיבצדק,קובעיןביילאולם
המאוחדהקיבץו-והגזענותהכהניזםצמיחתלרקעהסברמבקשיםכשאנו

מפלגתרבדיכלעלהיוםחולשיםשיוצאיהדפ"י,עלאפילועלוואחדות-העבודה
חיתהלא-המלחמה,להישגיהתכוננהשכמולאחה"ע"בניגוד :והמדינההעבודה

זמןשננקטההעמדהאתמנבאותאיכןכאןהראשונותוהתגובותלהם,מוכנהדפ"י
-13בהימים,ששתבמלחמתהניצחוןלמחרתממש .) 41(עמודמכן."לאחדקצר

בבטוחיםולאהפרובלמטייםהאץרבחלקילהתיישב"להתחילאלוןיגאלקראביוני,
המאוחד.הקיבץובמועצתהוחלטוכןלגבינו"

איכההסוציאליסטית""הציונותכישנתבדרלפנידבזמן:עודהמסקנהמןמכוסאין
הצעיד""השומר(למעטהיאהייתהילשלטוןהדיביזיוניסטיםעלייתבפכימחסום
לבעיית-היסודביחסעצמןמגמותאותןנגועההעבודה)תנועתשלמועטיםוחלקים

שלוםסיכוייהוחמצולגזענות,ואףללאומנותקרבןכפלהנוגדניםבאין .האץרשל
בלא .ביותרמסוכןסתוםלמבויונקלענוגזיתשלמהאותםצייןשבחלקםשחלקם
 •מוצא.אין-וכמרצתשקידהנוגדניםוטיפוחלכךמודעות

שנייח.ברשימה-חנ"לבספריםאחדיםוהיבטיםעובדותעל

זילבריעקב

ד:נור ..זאב

רומייםשיריםשני

השלל . 1

ר 9::זק.יזז;ל א;:זז::רי wפרסקוסטירס )tוסט oסי, )tק o~ייי,י,
~י;נ;ת::זל .;:ז~פףן~זז;ול iךכע )tוזקןז;ייםזגזזה:;נ~גתע;~ךים

~סם.נ;זv~יםחם ז:r;ק 7ףןכדבזvלל .;:זכךסהל::ז~ליגע;לים;:ז~ג~חים
זכר;~,;:זזקל;םזפודי iו;ק nסןי i1ד 1P ז:::;נק~ה~דיל iזגז:זגףר;~א יר.~~
::זזקiכךם.~תאת w ;פ~:;רז:ז:;הק.זז;תחם

~יר Qלסןץי i1ד if ך~;י~לזpלל; tדל .?j י;Zי:lל~~~ים
גי·סדכ~ה. fרים i1ד i ~ך~ז:זם~תל~עץךגשף~סדיםזז;~פ"ל.ט i ~כ;:,
~~ךים iלל t נ;:~ג~חיםי;נ;ת tלעם ת;י'~~ םינ;:ק:~~~ין ל;:~

סtקלל.י Jך~ )tעם ה=~~ס ן~; fך:רו;רr:ז~אזכד~ים

 ... •:- ·:- ... ., :- . : .- ... : . .הידברנ;יכהשל'אכאיטליהנביתיהיהלא

זגז:רים. n ~ךכנוזז;ל'א~~~זכהז:ר~~הל·א

הלבניםדיפריםבעניו''אגרת" . 2

 :זvל;םיףל=נףסר 9"לק.י
~זח;ן לז:r~ו:Zr;יה /t(Vמו~ב
סב;אל~ה P:;:דך;~ים;:ד~ךים ל~,

ר;~ם ?i ~זכזtחס~ךיםלא~ם:;כי
 םי,;: 7~ויםל'א;:זזפ;ק.ךל i:דלו
זזןם."גי f~לא
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ספרים

ואניוואת

הנפשוווחשבון

סברואלכסנדריונת

-סנדואלכסנדריונתשלספרםהופעתעם
קריאהסימןספריחוצו ,און,,לילו,,נקרא

בקיבוץשיחהנערכה-המאוחדהקיבוץ

 ,גית ;אורפז .איצחק :בהשתתפותרביבים
 ;כהנא-כרמוןעמליה ;תמומןאילנה ;(רביבים)

סנד.יונת ;סנדאיתי ;פרימנחם ;(רביבים)עודד,

אורפזא.ויצחקכהנא-כרמוןעמליהשלדבריהם
בזה.ניתנים

 :כהאנ-כרמוןעמליה
המעילאתזוכרת"את
 "!אנדז'יההזה
אללפנותהיהשהרעיוןאמדההיאטילפנה,כשנואל
חיתהמהשיספדוולבקשכתב-היד,אתשקראואותם

ההתרשמותלזהקראההיאהראשונית.התרשמותם
עיקריאתלפחותלשחזר,אם-כןאנסה .הבתולית
מאוחדאליהצילצלתיכאשדליונתשאמדתיהדברים,
גםהיוםולמחרתכתב-היד,אתשסיימתיברגעבלילה,

לאלכסנדר.
חששתיכיבקרבי,לגייסשיכולתיגדולההכיבדהירות

שאולידושםליהיהקריאהכדישתוךאמדתיאפגע,פן
לפיכישני.דברויצאאחד,דברלכתובהתכוונוהם

השואה,עלאחדספדעודכאןקראתילאהתרשמותי,
לאהכוונהכן, :הרגיעהיונת .הכוונהחיתהזאתאם

לרווחה.נשמתיהשואה.עלספדעודלכתובחיתה

דקהשואהפההספד,אתתופשתשאנישכפיואמדתי

בבואהדקבכל-זאתאבלמאד,דבת-מישקל!!בואה,
גםשלוהמגמהאתמעבידהיההספדהשאר.ביןאחת

אבלמהשואה,נוראשאיןנכוןבשואה.נגעאלמלא
בשנות-נאמד,נגע,אילוגםעצמוהואהיההספד

אובארצות-הברית,בשנות-השפלאוברוסיה,המהפכה
 .אחדחברתימהפךבכל

מתכווניםבבואה,אומדיםכאשד .בבואהאמדתי

שלבבואותובכן.משהו.בתוךמשהושללהשתקפות
נבחרותהןהיררכיהאידולפי ?משתקפותהןהיכן ?מה

הוויות-החייםכלמצטלמות.הןבובמקוםומוצבות
באוב.כאןמועלותהןמהלשםבספר,אשדהרבות
הספדשנושאנדמהליכיולומדכךעללענותניסיתי
האנושיתהאינטראקציהשלהשונותהפניםהוא

כשההתבוננות ;לאחדאחדשלבקנה-מידה tלצורותיה
עושהמהשלההיבטאפילובהכרוךתרצו,אםהזאת,

בחיהעצמהשלהההתבוננותעצםהאנושיתלחיהלה
האנושית.

נדמהליאבלטועה,אנישאוליואלכסנדרליונתאמדתי
הדחףמןבאהזאתההתבוננותאתהמניעשה:;כוח

בשלבהפנימיהאינוונטרמהואחדיוםולרשוםלשבת
שלי.הממשיהפנימיהישהאישיים.החייםשלזה

ולאיותרלאהואולדעת,בעיניים,ישרבולהסתכל
ואני"אתהשירמשקלושעלהדה.הצרודמאשדפחות

בנוכחותכאןשהואחשבון-הנפש,הבאה,"והמלחמה

ובספרשבספר.הנפשות-הפועלותאחתהואמתמדת,
החיים ,איתיקודהמהלדעתבליכיכאומדכאןהואזה

שבוי .שינהמתוךכמועל-ידםעוברשאניחייםהםשלי
איבדתיחיי.אתחיאינניהכלח,עליהםשאבדבמושגים

הואחשבון-הנפשהדהשבספרכך .איתםהמגעאת

חשבון-על-ידיבחיים.ולהתערותלחדורלנסותהדרך
המיותר,אתלסלקקצוות,לקשורפהמבקשיםהנפש
להבטיחעל-מנתאלה,וכל-השולחןאתלנקות
 .לזרימההמשך
מיכללתוךלרכזהנסיוןהואבספרהדההנפשחשבון
לכללההווייהשלהשונותהפרודותאתולהתיךאחד,

 ,מעשה-מיקשהאחד,וממשימוצקשלםשהיאתרכובת

נופלאוקםוהספדהמגמה.זאתלהפרדה.ניתןשאינו
לכל .לפרטאנסהבידו.הנסיוןעלהכיצדהשאלהעם

שניאחדלהתחקותבלתי-נלאהמאמץקייםהספדאורך
 :זהאתזההנוגדים ,בפעולהסותריםכוחות
ביוגרפייםיסודותשלענקמצבורפהישאחד,מצד

כאילוהמיכל,לדימוילחזוראםאשדיסודות, .מפורדים
גיבורי-אתוזרקולקחואדירהצנטריפוגהאידועל-ידי
מדוחקותהדפנות.כלפיביותרהדרסטיתבצודההספד
בתוךהעומדתהאישיותכי.עדהחייםשל tמזוזוכל-כך

האישית,ההווייהשמרכזבסכנהנמצאתכאילוזהכל
ולעוףלהתרסק,להתפרק,עומד ,הפנימיותאתהמלכד
 .הכיווניםלכלהחוצה

 .מאדדבבפירוטאחריו,מתחקהשהספדאחדכוחזה

כלעםהזדהותבאמצעותאפילולמשל,זאת,עושההוא
 tבדדךשביקריםהידידיםהרבים,הגיבוריםשלהגלריה

בתקופותלזה,זהלחלוטיןזדיםמקומותמיניבכל
מייצגים,שהםנקודות-הכובדועםהחיים,שלשונות

יסודהיאהזאתההזדהותשבה,היפהכלעםבהתאם.
יסוד .המונוליטיהפנימיהליכודנגדהפועלמפזר'
הזמןכלזהשיקוםבכך ,הספדשלהיקוםאתהמפרק
תהליךכמועליוהעובדתהתרחבות,שלבמצבנמצא
 .מבפניםהתפוצצותשל
קייםהנההרסני,כוחהיאהזאתהצנטריפוגהאםאבל
נובעהואפלא,זהודאו .בפעולהאחדכוחגםכאן

הזמן'כל :צנטריפוגהאותושלמציאותהמעצםדווקא
אי-עלפהשומרהוא,דווקאהדה,המאייםהפיזור

לכלפתיחותשלאפשרותעלהשמרים,עלקפיאה
במקוםלידה-מחדש.המבטיחותהתחדשויותהכיוונים,

התבצרמסוימת,בתקופהנחנטאשדאני-עונדי,

פתוחה,דאייהיש-עצמוחומותבתוךוהתמסד

עדכניתהתארגנותשלתקווההנושאתיצירתית, ,מפכה
ישןעולםהזמן,כלמתמדת.מהפכהכמוזהוסיכוי.
עולםומתלכדהולךחורבותיוועלהיסוד,עדינחרב
חדש.

שמד ,גיבורי-הספרשלהחוסןאתפידנסאשדמהו
לכלחלקים-חלקיםולעוףלהתרסקשלאעליהם

כינדמהלישבספר?המפזרהכוחעל-ידיהצדדים
בחיההספדשלהתבוננותשאותהבכךהיאהתשובה
ותפישת-אדם,בתפישת-עולם,חדורההאנושית

לא .כאןהמדברהואהאירופיההומניזםהומניסטית.
ונקודת-הצמיחה.הכוחלמקורוהיהנמחק,לאהסתאב,
שלהםהכתיבה .ואלכסנדריונתשלכוחםבכךלמעשה,

ליברליות,רוחב-הדעת,שלבסיסיביחסחדורהתמיד
קובע,מידמפתtז-מוסיקליכמואשדוכבוד-אדם

בוהמישורגובה ;גובה-העיןאתקובעזהובמקדה

 .הדבריםמתרחשיםעליההבמהמוצבת
זהוגם .יומןשלזה-וזהמיספדכדךכמוכתובהספד
סוףוללאהתחלהללאפתוח,לספראותועושה

כטיפת-מיםעצמואתהדואהולסיפורמוגדרים,
היםאתבספראזחשיםבהחלטכולו.ליםבהתייחס

הספד.שםהואעליושחלקתימה .שבדברכולו
קולעלאגםלינראההשםהספד,מהותעלכשחושבים

מהאותישאלהיונתכאשד .הדמיוןאתמציתדילאוגם
והוצאתיבספרדיפדפתיבמקומו,אם-כןמציעההייתי

המעילאתזוכרת"אתלמשל,אחדים.משפטיםמתוכו
שםלהיותיכולשזהסבורהעדייןאני "?אנדז'יההזה,
 •לספר.נאמןיותרגםמוצלח,יותרגם
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ספרים

 :אורפזא.יצחק
ירויידקה''לשפניהלע"לצה

נגעההיאכעיני.מאודיפהחיתהעמליהשלהגישה
אלהחוצה,פנתההלבומןהדברים,כלבישר

 rהחרמןהפוכה.כדרךאנסהאניהשונים.המרכיבים
הייתיאםהדברים.כלברואהשאנימהאלפנימה,

כולו,הספרשלהאיפיוןאתמליםכשתילומרמתבקש,
שלכמוכןלאור,מוציאאולאור,להוציא :אומרהייתי

שכרמוכןכאותולאורמוציאהעולם,לאורלהוציא
יורידיקה.אתהתחתוןהעולםמןלאורהוציאא;ר~אוס

 ,לאחורלהסתכלהקדיםאמנםהואהמיתוסעל-פי
העולםשלכות ?jהנכתוךנמצאהעדייןכשיורידיקה

אנחנואכללמעלה.הגיעהלאמכךוכתוצאההתחתון,
עללגבורהצליחשהואעניננו,לצורךלהניח,צריכים
עושהמתרחק,והואלראות,גדולהתשוקהאותה

לחומראותםהופךהדברים,אתמסנןאוכייקטיכיזציה,
להכיןאותו,לשקולאליו,לגשתשניתןזהכמוכןנגיש,

אותה,רואהוהואכחץויורידיקהואז .אותוולכדוק
עודכהאין .התחתוןהעולםמןאותההוציאאכןהוא
 .לשםשהגיעהלפנילהשהיוהיפיפיות,מןהרעננות,מן

כליעודאותהלראותאיןפניה,עלהצלככרעכשיו
הטוב,האץר-ישראלילאורלאור,יוצאתהיאהזה.הצל

אי-אפשרהזההצלאתאכלצללים,שדוחה ,הבהיר
ערה,שהיאמתכוון,אניהזאתליורידיקה ,אם-כן .לסלק

שאפשרשהיא,כמותלראותהשאפשרשקופה,שהיא
כמהועם-זאת,אותה,להכיןלנסותאליה,להתיחס
הצלככריהיהתמידאור,עליהשנזרוקכמהשננסה,

 .פניהעלפרוסהזה
עמליה,עליושדיברהזהכמוכןשכספר,המתח

איננוהאבודים,הדיווחיםאחרהקסט;ת,אחרהחיפוש

 .הצלכר,שמדוברהחומרשלטיבושזהכיווןסתם,מתח
 .יורידיקהשלפניהעל

תמונהכמוזהלאור.הנחשפיםהחומריםאלחוזרואני
כאורמאירשלכאורהמשפך-האורזהרמברנדט.של
כשמתכונניםאכל ,התמונהשלקטערקמאודחזק

איוםאיזהשל ,מיידיותשלתחושהאיזוחשיםהיטב
האוריחלוףהנהשכיח,מקץרגע,שמקץ ,גדול

איזוכבהירות,הנראותכר,הלכודותוהדמויות
הטבעיתהנטייהואז' .פניהןעלמכהגדולההשתוממות

 .מקורולעברממשפך-האורלפנותהיאהמתכונןשל
הספר.שלהמתאפיסיהמסרלדעתי,זהו,
ישכיעולם,לאורההוצאההואכאןהחידוש :ושוב
כתשובהאותומציגשהייתימשהוהזהכספר

אלהרגישההגישהאפלפלד,שללגישתולאפלפלד,
שלכתהליךנמצאיםוהםהאשמןשיצאוהאנשים

כלאלכלללהתייחסשלאכאןליויורשההתפוררות.
כמוכן,אני.כגויים.ם wלהםשעשוספרי-שואהאותם

אינםהאנשיםוככן,ולמיטב.לטוברקכאןמתייחס
חייםהםאפלפלד,שלכסיפוריוחייהםאתחיים

 .עודיהיוולאהיושהיו,חייםשלאחרוניםפרפורים
אוזלת.ואנרגיהאוזליםחיים .אחרוניםפרפוריםתמיד

נס,שלדרךכאיזולפעמים,רקוהידלדלו.שהיופעימות
שלהתעלותאיזוכאילומתרחשתחסד,שלנגיעהכאיזו
לאשםהנאמראותם.מציףאוראיזההאחרון,הרגע

אורזהכינכון,כל-כךעוברלאהדברכל-כך,משכנע
גםלהיותיכולהטהור,הצח,הלכןלמשלכמו .אמיןלא
שלאכמהעדהמוות.שלהאורזהתכריכים,שללכן

התגלות,שלאוראיזהשזהאותילשכנעבסיוןייעשה
מת.אורזהוהשמיימה,מרככת-אששלעלייה,של

גדול'חידושכריששלדעתידברכאןנעשהזהוכנגד
זהמשם.יצאואנשיםלאור.הוצאה :לוקראתיושלכן

ונחזורנטעןאפילוכלום,יעזורלארכותי,"משם",
כאן'החייםכאן'האנשיםעלהואהזהשהספרונטען

כוחווזהההיא,האשמן"משם",באהכלוככל-זאת
ולאלליאוןלאחייםשםאין .הספרשלהחזקהפנימי
כללמעשה,ההוא".ה"דכרכלאלמאריאןולאלמשה
אתלהרוגשציווהליאוןההוא".ה"דכרזהחייהם

מתעלת-הביובהיוצאיםאתשפינהמשההאופנוען,
השאירהעשרים,אתהפקירהעשריםאתלהצילושכדי
כפיאוהפקיר?אוהצילהאם .תעלת-הביובכתוךאותם
לכיןהפקרהכיןכעצםחיתההברירה :חושבתשאכדי

אחדכלמאריה.אלוזוחלשהולךומאריאןהפקרה.
האשמה.רגשאתעליונושאמהם
עלשמספרכספרנתקלאניכהראשונהפעםזאת
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שיצאואלהעלההיא.האשעלהגיהינום.על ,"ם wה"
כגיבוריםיצאולאוהםהמרד,מןהגיטו,מןמשם,

 .עצמםאתשבוחניםכגיבוריםכי-אםאותנו,שבוחנים

מוסיפיםשהםכהםחזקיםרגשי-האשםכךכדיועד

 .כעצמםעסוקיםלהיות
כפיעוכרשזהחשוב.חידוש .הספרשלהשניהחידוש

שככללולטעוןהספראתלהעריךאדםיכול .עוכרשזה
עלרקכרשמסופר ,"םש"ועלאזעלכרמסופרלא

זהמהכי .היוםעלמסופרמסוייםכמוכןנכון' .היום
שלמחר,שלאז,שלסך-הכלאיזהזההיום ?היום
היום,מעשינואתששופטבית-משפטגםזההיום .היום

הספרמכנהעלהדעתאתתתנואם .אתמולהווייתנואת
יודעואינני .מיוחדמאודמכנהאיזהכאןשישתרגישו

אולגמרימודעתכצורהנעשהאםמכוון,היההדבראם
בית- .תחקירכעצםהואהספרכך,אוכךחצי-מודעת.

תודעתםאלאהשופטיםהםואוריהאכדיולאמשפט,
הספראתרגישהכצורהשקוראומיואכדי,אוריהשל
גדולתושופטת.תודעהכאותהלהרגיששלאיכוללא
והואכלל,שופטאיננושהואככךהיאהזההספרשל

לאשהיאהלשון'כאמצעותזאתלעשותמצליח
לפרטים,יורדתמדוייקת,לשוןמצטעצעת.ולאמתנגדת

להיותמנסהלאגםאכלעגתית,להיותמחפשתלא
קולףהסיגנון .גבישיתבהירה,לשון .מדיחגיגית
של"שומן"אין .ריגושייםלכושיםכלמהספר

יצריםשלהתערבותאיזוושםפהאוליאמוציונליות,
הזוועה.תחושתאתלהבהיררצוןנקמניים,

כליתיכנסלאאכלהדלתעלדופקתכתהאכדיהעולם,
אתפוסקתצלינה ."רגע!"ה"רגע!",אתשתשמע
עלשנחשובמהכלואזתל-אביב,נגדהפסק

הכלהזאת,העירלגבישלנוהפרטיתהאידי;סינקרזיה
נכתבכךמתה,כשהיא~לינה.שלהעירזאתנעלם.
אתכשקראתינפלא.זהשקט.פתאוםשקט.נהיהכספר,

שפתאוםציפיהחיתהשקט.נהיהכי .כמוכןצחקתיזה

~לינה.זהישתוק.היקוםומוחלט,כללישקטישתרר

אחר-כךמשה.אחר-כך .ליאוןבאצלינהאחריומיד
לעוררינסהשלאשכמהזוועה'דפיאותםעםמאריאן'

סירוב,כנומעוררהואוהשתתפות,ורחמיםחמלהכנו
אנחנומיאם-כי' .מאריהאותהאלשלוזחילהאותהעם

,מהמוליךזהכללאן :שואלוכשאני ?אותושנשפוט
מהכספרקורהוככן,-כספר?קורהכאמתכאמת

לאזהשמתרחש.מהכלהמלווהכהתכוננותשקורה
הרכהמורכבכאןהענייןהתלבטות.לאזהמחשכה.

המתכוננת.המחשבהזוכאן :יותרהרכהועמוקיותר

תפילה'לפנירואהאנימתכוננת,מחשכהאומרוכשאני
עלמתכונןהואכךאלוהים,ישאםמפלציה. 9ק;נ

לאשדומהמהאתעולםלאורהספרמוציאוכך .העולם
שלתחושהאותהעםגומרוהואלאור,להוציאניתן
מעשיםסכל,ייסורים,לגבולות,שמעברהתכוננותאיזו

לזולתו.לעשותמסוגלשאדםנוראים
כאוטית.אובייקטיביותאיזועלכנויליאון"לו"נקרא

שלה,כמיוחד ,אכדישלהמחשבהדרךאחרשעוקבמי

איךהומ;ר,הרכההזהכספרישרכותי,הק;מי.והיסוד

היידיש.דרךכעיקר ?זהכמוכספרונאחזנכנסהומור

מסננתאתעוכרתשהיאכרגעכיותר,הנוראההטרגדיה

ליאוןהומור.שליסודותלתוכהקולטתהיאהיידיש,
צורמתכצורהקצתמאריאן .משהגם .הזהכרכרמלא
ליאוןביןלהבדילאם .כריחותמספריותרהואיותר.
ווייצים'מספרליאון :כךלומראפשראזמאריאן'לכין
השורשיהיהודיהפולקלוראתכעצםמספרהוא

דורות,עלדורותומתגבששמסתנןזהכיותר,האמיתי
רקוככל-זאתיהודיות,כריחותמספרמאריאןואילו

המעכירותנפלאותתרבויותמאותןאחתופה .כריחות
מקבליםאותו'קולטיםשאנחנוכאופן·זהנוראחומר
 .נכוןמאוזןהואנכונה.טהרהכאיזונשארוהואאותו,
לאור,יוצאהוא .הטובכטעםפגיעהשלשמץואין

כחינה.לכללמחשכה,לכללאותנוומביא
השכיח,הקריאהלאחרהספרעללחשובהמשכתי
עיצובשלההצלחהמידתעלהזה,הערבלקראת

הןעדים.הןעדים.להןקוראאניהעדים,הדמויות,
עד.הואמאריאןעד.הואמשהעד.הואליאוןעדויות.

להעיד,הרצוןהזה.כספרלהםשנועדהתפקידזה
הםהאם-לספרהרצוןעצמם,מתוךלהוציאלמסור,

ישמוסריות,בחינותכאןאין ?אשמיםעצמםאתרואים .

שלמשונההיררכיהאיזועמוק,יותרהרכהעניךכאן
השלםגםהואכספרביותרהקומי :אומרהייתיקומיות.
הם,הספרגיבורי :ובינינו .כדמותכעיצוב,כיותר

שאיזהלומרנרצהאם-כןאלאואוריה,אכדיכמוכן,
 .הספרשלהמרכזיהרעיוןהואמטאפיסירעיון

אפשרכיותר.השלםגםהואכיותרהקומי :כאמור
כיותר.המטורפתגםכיותר,הקומיתהיאש~לינה
עצמה.כפנימעצמההיאהעולם.כלנגדנלחמתצלינה

נגדעומדתהעולם,נגדנלחמתהיאיוצא-מן-הכלל.וזה

נבדל,עיצובכפירושישאוריה,אצלגםכךזהאם-כי
הדכרים.היו,ולאהיוהדברים :התהייהקיימתהזמןכל
היאהכלליתההרגשה .אלהשאינםאואלההםהם,הם

וכאוטיאובייקטיבימצבכאיזהמתכונן'כעולםשאנחנו
כמידהסוליפסיסטיתמציאותכעת-וכעונה-אחת,

מיןכשלעצמה,כמציאותקיימתשאיננהמסויימת,
מרגישיםאנחנו .הרףכליצורהמשנהנוזלית,מציאות
פה .העכרלאזהההיסטוריה,לאזהכספרשעוכרשמה
איןלכאורהיהודיים,ערכיםנאמרערכים,בוחניםאין

איזוכאןנוצרתוככל-זאתהשואה,מולאץר-ישראל
אנטי-חידה.דווקאאוליאוכמינה,מיוחדתדיאלקטיקה

ואםהמוסרני,כמוכןלאלפחותמוסרית,כחינהכאןאין
מוסרזההריאותושבוחניםמוסראיזהכאןיש

ראייהאיזומתוךהמוסרשלבחינתוכלומרתיאולוגי,
כאילוהכלעושהאוריהכיותר.רחבהראייהקוסמית,
הרגע,כזהמיד,להגיעצריךהואכאילולו,מחכים
עליו.מצווהלו,קוראקולאיזהכאילומקום,לאיזה
דברכלכלפיקוצר-רוחמתוךדברכלעושהאכדי

לאהיאטריוויאליות,אוטפלותלוקוראיםשאנחנו
וזההטריוויאליות,כתוךמשמעותאיזולחפשחדלה
אתלהשליםכדי ...הזאתההוויהשלהפרדוקסיםאחד
"השמשביאליק,שלפסוקאביאלומר,שרציתימה

המיוחד,אופיו-שחט"והשוחטפרחההשיטהזרחה

הסדר:כהיפוךאכלכאן,נמצאהספר,שלהמהותי
היקוםזרחה",והשמשפרחההשיטהשחט,"השוחט

מוסיפיםהדבריםללכת,מוסיףלהתקיים,מוסיף
אופניים,עלרוכבהילדאותנו,שואליםולאוהולכים

היהשיכולכמההתבהראופניים,עלרוככתאמו
ממשיכיםהחיים .יותרולאפחותלאלהתבהר,

היאהמתבוננת,הרוחהזאת,והרוחשלהם,במחזוריות
 • .כלעל-פניהמרחפת
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לכוחניות,מובילהכזאתאידאולוגיהאיןהאם .ב
מחוסרנובעתזכותנוכלאםשהריחילוני,לכהאכיזם

באמריקה,ולאפהיושביםשאנוהעובדההריברירה,

הערביםלגביכוחנומיחסיותרקנובעתדרך-משל,
חזקיםמספיקאנוהערביםכגד-האמריקאיםגביול

לא.-האמריקאיםוכגד
ומתעבההולךכאן-הדתיבציבורלנעשהובאשר

עלבחלקולפחותונשעןאנטי-ציונית,דתיותשלכיוון
המזרח.עדותציבורשלונקמנותמרירותהרגשת

לקיוםאחרתמטרהכלאיןבומצבאיך-שלא-יהיה,
להביאחייבבלבד,הפיזיהקיוםאלאהמדינה,

מוסרית.להידרדרות

כיוםבמדינההמצבאתלנתקאי-אפשר :טרופרדני
לביןהמסורתיתהיהדותביןהעימותאומהמפגש

 .המודרניהעולם
 ....הדדיתסלידהשלתוצאהלהיותיכולהכזה,למפגש

במדורהמשתתפים

"רצ"תנועתיו"ר ;ח"כ-לאונישלומית
עיתונאי ;("נוצות")סופר-בארחיים

לענייניראהמ"שיועץ-בורגאברהם
היהודיהעם

הרבמוסד-(שאולי)ביקאברהםהרב

קוק

סמינר ;("הקרב")סופר-בן·אהרוןיריב

"אורנים"

"גשר"מנכ"ל-טרופרדןהרבד"ר
ישיבתראש-עמיטליהדוההרב

בירושליםההסדר
פרחיאשיד"ר

שלרפואימנהל-קאפמןמרדכיד"ר
שלידובמשפחהבילדלטיפולהתחנה
הקיבוציםסמינר

גן-שמואלחבר ;צייר-קנזשאלו
למחשבתהחוג-וביצקיאביד"ר

בירושליםהעבריתהאוניברסיטהישראל,
החוג-שוהםגיורא .שפרופ'

ת"א.אוניברסיטת ;לקרימינולוגיה
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ומדינהדת

כניעהשלתוצאהאו ;עצמיותהגנהחומותבנייתתוך
 .מהצדדיםאחדשלמוחלטת

במצבבחשבוןהבאהיחידהחיובישהפתרוןנדמהלי
יצירתית.דינמית,אינטראקציההואזה,

משניהאינטראקציהחוסרהואכיוםאותישמטרידמה

לגביצדכלהצדדים.,בשניהקיימתהבורות .הצדדים
 .המוחלטהניכור .משנהו
ההסתגרותתהליךאותימטרידהדתי,העולםבתוך

הכהאניזםטרגדייתפונדמנטליסטית.לתפיסההמביא
הפונדמנטליסטיתהפרשניתהמסגרתשבגללהיא

מהקשרםדבריםלהוציאיכולכהנאליהדות,שנוצרה
עדמעוותת,בצורהרעיונותולצטטוההלכתיההיסטורי
שניהםויהדותשהומניזםבציבורהרגשהשנוצרת

שונים.עולמות
אותה,הבינההדתיתשהיהדותכפיהציונית,השאיפה

שלאובוודאיארצה,חזרהשלבמובןרקהיתהלא
 .שהיאכפיהאירופיתהיהדותשללכאןהעברתהבחינת

מאמרובנוסחחדשמשהולהיווצרותחיתההציפייה
מתקדש.והחדשמתחדש:הישןקוקחרבשלהמפורסם

ונפסק.התחילהתהליך .לצעריכזאת,התרחשותאין

מניחים ,אינטראקציהעלכשמדבריםבן-אהוון:יריב
האפשרותלגביומהעולמותשניביןמפגשמראש

היהדותגםשהרי ?חדשהשלמותבוניםשאנחנו
לפיאחתכל-המסורתיתהיהדותוגןהמתקדמת

לאעדייןובזהוחדש,ישןבמפורשמחברות-שיטתה

ההדדית.האינטראקציהחסדלהםעומד

היהדותכנציגשאניבעובדהמתחילההבעיה
אבלאינטראקציה,ליצורויכולמשתדלהמתקדמת

להשיביכוליםאינכםהמסורתיתהיהדותכנציגיאתם,
לומדיםקוקהרבשבמרכזרואהלאאנימטבע.באותה

אלהיוצריםולדעתי,שלונסקי,אובדלנדנד,נוכר,את
מתוךשלי,היהודיתלתרבותהיסודאתהניחו

האודתודוכסיהעולםאכלמאד.שורשיתאינטראקציה
שלי,הרוחניהעולםעםלדו-שיחלהיכנסמוכןלא

במקודדתאניאתעמקוכאשדשאםהיאלגביואמונתו
אני.גםלאודתודוכסשאהפוךסופיוכד',בתלמודחז"ל,

המרכזיתהבעיהשורשנעץובלוםדברילפי
אני-אתההקשרבחוסר , mפתיחבחוסרשלנו

 .בניכורזיקה'בחוסרבובר'לפי
 !עושיםמה-במובןוהשאלה

הבעלות,אתלמסורמוכנהלאאני :לאונישולמית

פרופ' :שוהםגיורא .ש

בענייודיברשטיינרגיאורג

 ,הר-כבו""סינדרוםעלזה
היהודיהעםמגיעלפיו

בגלות,רקל"מצויינות"
לציוןשהכמיההמשום
העיקריהמניעהיא

 1בארץ .אותוהמפעיל

זו ''"מצויינותלעומת-זאת,
 .ומתמעטתהולכת

לאאני :אלונישולמית
הבעלות,אתלמסורמוכנה

עללאהתנ"ן'עללא
חלקשוםעלולאהמשוח
המסורתממכלול

שלהתרבותיתוהמורשת
גורן'לרבלא-היהדות

לןלאוגםלבורג,לא
 .עמיטלידידי

הסיסמה :בן-אהרןיריב

מרבנותלהיותצריכה
רבניתמסמכותלריבונות.,
כאשרריבונית,לסמכות
היאלדידירבניתיהדות
הן-תלותשליהדות

מלכויות,כשיעבוד
לגיטו'בהסתגלות
שלליתרונותלחלקיות,
עמהשאיןרוחניות

והןנוספותאחריויות

 .המשיחיתבתפיסה

ממכלולחלקשוםעלולאהמש~העללאהתנ"ך,עללא
לדבלא-היהדותשלהתרבותיתוהמורשתהמסורת

קטעיש .עמיטלידידילךלאוגםלבורג,לא 'גורן
קטעישיותר,טובמכידשאתהזאתבתרבותמסויים

משותפתויצירהדינמיקהוישנה ,יותרטובמכידהשאני

 .כולנושל
בעייתזאתיסודית,בעיהוםיהלנוישאםלדעתי,

להיותחייביםאפיקורסים'להיותכדיהעמדציות.
עללמחנותחלוקהשלהדגשהישוליידע.בעליראשית

 :עיקריותסיבותמשתילדעתי,שנובעת ,בודותשלרקע
ביןפוליטייםמאבקיםישבובמקום :פוליטיתסיכהא.
הפחדההתכנסות,גךלההבודות,גךלהלמדינה,דת

ההתנגדותמקצינה-ובמקביל ;והרחבהדעתמפני
 .להרחיברוצהשכןמיאצל

כלעלונביא",כהן"ביןחדתיכמימסדמאבקב.
 .ממנוהנובעותהמשמעויות

הרב·שיחמשתתפי

שלקתוליתכמעטהתעשרותלשיטתעדיםאנחנו
כלעליחידאפוטרופוסעצמואתשדואהזהמימסד
שלנציגיםבפירושבוושישהיהודית,התרבותערכי

ובניועלישלובניואהווןשלבניו-דודותשלושה
הזרההאשעםהיום,בשטחפעיליםו-כולם.שמואלשל

הווייהובתוך ...שמעלהככלשמעלהוהמזלגשבתוכם
 .משתתקיםוהדוחהתרבותנושאיזו,

כשהיינו .תרבותשלעיקרהלזיהוינוגעתנוספתבעיה
חסד"כיהנבואהעלבחינוכנוהדגשהושםילדים,
המחשבהתמציתחיתהזו-זבח"ולאחפצתי

הפולחןמקוםהיווהגלגלבית-אלואילוהמוסדית,
לתקופהביטויהואבתרבותנו,יהושעספד .והחטאים
ה"בדאשית"היהזההכיבוש.תקופת ,שעבדנוהקמאית

היה-19הבמאהשמתוואגנד,-הדגמהלשם .שלנו
כהנא)למדדתמשווהלא(ואניהנאציתלתנועהחשוב
"שופטים"ספדואת"יהושע"ספדאתלהםשנתןמשום
והסעדהכיבושתקופתאתביטאהכתיבתושלהם.
שקורהומההמזרח.קצהשעדהמיתוסעלשלהם,
זרה.חשלנוראהליךשהואלהיותיכולעכשיו,אצלנו

כךהמוסד.וטרםהנביאיםטרםשלהתרבות,לראשית
נפילתלאחדשםשהשתחררועמיםבאירופה.גםקר;ר
שלתקופותגם-כןעבדוהמרכזיות,הקיסרויותשתי

 .היחידעדךולביטולהעבדלסמליחזרובהןפאשיזם,
 ,הונגריהאיטליה,שלבהיסטוריהזאתלדאותאפשר

 .ועודפוליןרומניה'
לדתישבופוליטי,מאבקהואלפיכך,פה,שלנוהמאבק

פוליטילכוחדתזוכהבומקוםובכל .עצוםפוליטיכוח
ואנטי-אנטי·קדמהשללמכשירהופכתהיאוכלכלי,
פיתוח.

עצמיאתדואהשאנימשוםזה,מצבעלמאדליצד
אם ,והשאלהדב.כלכמוישראלתרבותעלבעלת·בית

אלוהיםבראשהאדםאובצלמואדםבראאלוהים
פילוסופיתמוצאנקודתזו ;להידמותרצהאליובצלם

משותפתתרבותהואמזה,חוץשנשארמהכללוויכוח.
בבית-הספד,דמוקרטיהכשמלמדיםכלומד, .כולנושל

ובמקומוהאדםבבריאתבמפורשלהתחילאפשר
בניוכולם-שווה·ערךהיותויחיד,היותו-בעולם

שלוספרטיזםנגדוכשיוצאים .וכר'הראשוןהאדםשל
תהיה"לא-משפטיםבפרשתלהשתמשאפשררוב,
למצואהמחייבתיסודיתמחשבהזו .לןעות"רביםאחר

אחדתהיהלא-ומתילהטות,רביםאחריק;ד·אימתי
נקודת·המוצאטמונהזו,להבחנהבקודלרעות.רבים

חסר,הוא ,כיוםשלנוובחברה .סריתומחברהלבניית
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או Iמפגש :בארחיים

לצורןהתנגשותלכןקודם
להתרחשיכולה Iמפגש
"עגלותשתיכשיש

הקונפליקטלכן .מלאות"
לפניהיההאמיתיהחברתי

כשתנועת-העבודה Iשנים

מישנתהאתהביאה

נמצאתכיום .החדשה

שלבדירתותנועת-העבודה
כפניהקיבוץופני Iכלאס
 .ה"אפור"השוק

השפה Iאצלנו :טרופרדני
 1נשארההמילוני'במובן

עמוקהיותרבמובןאבל
לאיבודהקשריההלכו-

רבה.במידה

מצבליצוררוציםאנואם
מוכרחיםהתקרבות,של

 .בינינומשותפתשפהליצור

אנשים :עמיטליהודההר'
להילחםלעצמםמרשים

שהםמשוםהדת,נגד

 .תישארשהדתיודעים
שישמור?יד"~ס !V "שיש

ישהרי .שתישארעל-כן

שניםכברהחילונילציבור
בארץ-ישראל.רובארוכות

שלושיםתוךלמה
הצלחתםלאשניםושבע
הדתאתלנתק

שרובמשום ?מהמדינה

רוצההחילוניהציבור
נאנס.להיות

שלתוצאתןשהיאהקנאותבגללוגםהבורותבגללגם
מהציבורםיחלקשלונקמנותתסכולותחושתמרירות
 .בישראל

בבורותלהילחםראשיתהוא .אם-כן .שצריךמה
 .טיתיפולכל-כךחברהשאנחנומשוםאלא .ובקנאות
הדיוןמכללנדחקתרבותשלמשמעותיההנושא
שליטה .חוכעלמאבקשלבמסגרותונשארהאמיתי

 .הרעהמקורוכאן ,ואפוטרופסות

לעולםשהאלטרנטיבההרגשהישליבן·אהרון:יריב
אבל ,מהעבראמנםהיונקתהתחדשותמחייבת ,הרבני

 .עתידשלחזוןבהשיש
הועלתהאורתודוכסיתהלכהמדינתשלהתפיסהמול

 .תנועת-העבודהשלהמדינההצעתהציונותבתולדות
שלאידאל-כאידאלהלכהמדינתמולעובד.עםשל

 ,זהציוני-סוציאליסטיחזוןשלשיברונו .עובדיםחברת
משבראתהציונות.שלנסיגתהאתמסמןכיום,ונסיגתו
תנועת-שלמפעלהכלשכן .היהודיהעםשלהקיום

מתמקדת ,והתרבותיתהרוחניתיצירתהכל .העבודה
בשמורתמסוייםסקטוריאליבהישגכיום

שלהוגי-הדעותלגביואילו .הקיבוציתההתיישבות
גרעיןבחינתהקיבוציתהתנועהחיתהתנועת-העבודה

 .גדולשדהבתוךאחד
היצירהשביסוד "וירושליםב"רומיטעןהסמשה

שביצירתההתגלותעמדה .ראשוןביתשלהמקראית
ושעםהרבנית.ליהדותהיסודנקבעשניבביתהחכמים

חדשה.יצירהשלתקופהתבוא .השלישיתציוןשיבת
שישחושבאניהס.שלבעקבותיו .חדשהחקיקהשל
תרבותחברה.שלזהמסוגויוצרתמחדשתתשובהלתת

בכליםישניםאידאליםלעצמןשמכנסותוכלכלה
משיךהלנוכללאאחרת .ריבוניים ,דמוקרטיים .חדשים

להתקיים.
מסמכותלריבונות.מרבנותלהיותכה-דצדהסיסמה

היאלדידירבניתיהדותכאשרריבונית,לסמכותרבנית
בהסתגלותמלכויות,כשיעבודהן-תלותשליהדות
~מהשאיןרוחניותשלליתרונותלחלקיות. ,לגיטו

בדחיית .המשיחיתבתפיסהוהןנוספותאחריויות

אתלהביאהמיסטיתובנטייהלאחרית-הימיםהגאולה
להתאחד .המציאותמכבליהשתחררותתוךרקהגאולה

עםכביכולסימביוזהתוךהאינסופיעםהמוחלט,עם
 .המוותעםלהתאחדבעצם .האלוהים
שיעבודשביןזהמקיטובאותנולנתקשאפההציונות
אלמחדשאותנוולהכניס .לאחרית-הימיםמלכויות

לאובכךהריבונות.משמעותדיילדזאת .ההיסטוריה
החיים.שלהריליגיודיהמימדאתשיםימכחאודוחים

את ,הנצחשאלותאת ,ומותנוחיינואתהאופףהסודאת
ניתנתאלא ;אחריתעדשמראשיתהמשמעותשאלת

 .היא"בשמייםלא"שבידיעההסודעםלחיותאפשרות
הנכונהבצורהעם-ישראלאתהובילההרבניתהיהדות
אתעכשיוסינכנאם-היאוהשאלה .הגלותבמדבר
האורתודוכסיהחינוךואתהרבניהמימסדאת .הרבנות

החייםעלהמזיקהשפעתםכוחאתשתנטרללמסגרת
ימלאמה ;המתחדשתהתרבותעל ,החדשיםמדינייםה

רוחניתסמכותשלמוקדיםליצורנוכלאיךהחלל.את
בחופשהפרטיעשהמה-נוספתושאלה ?חדשה

 .ה"יחד"בתוךהיחידשלחייואופייהיהמה ?לושניתן
יצירתשללכסיוןהאחרונותבשניםשותףאניזה,לעניין

וב"אפעל", "ב"אורניםהיהדותלמקורות ""בית-מדרש
פרשניםמהוויםדובמסגרת ."שדמות"חבורתעםיחד

וגורדוןונדנדכובד-ל"חדלמקורותלגיטימיים
היצירה-ולצידם .ושלונסקיוביאליקשלוםוםשוגר

צורות .המשפטיתהחקיקהכולההציונית

האת;סאתשלחדמבלישכן :ונוהשונותההתיישבות
השנייהיהלהעשלוהחזוןהתרבותאת ,הדה

הקיוםמשךהלכאמור.תשובה,לנואין ,והשלישית
תולהיםיבייחיןקסירשלדבריו .והציוניהיהודי
מרינת- :המערביהכותלכולל .כתלינוכלעלחרותים
 .כללתחיהשלאאוסוציאליסטיתתחיההיהודים

דים wהעלתהתגברובלי ,חדשחברתיחזוןבלי
הכל .עתידןאישלנו.הלאומיתבמסורתהטמונים

 .יקרוס

 .נפשותבריבילדעתיעוסקזהוןידלכן

 .הריקנותיאהלמשברהסיבותאחת :בארחיים
החופשי.םולהע-שנקראמהשלהנוראהדותיהרד

 :דיוילתלמפעםאמר 'כןימפנהרב :עמיטליהודה
מצידי ,ישיבהבחורכשהייתי .אני ?בעיותישלכם

 .כלומר .טולסטוי-ומהשניהחפץ-חייםהיההאחד
 ?כיוםשלכםהאלטרנטיבהמה .אלטרנטיבהחיתה

לצורךהתנגשותלכןקודםאומפגש. :בארחיים
מלאות"."עגלותשתיכשישלהתרחשיכולהמפגש,

 .שכיםלפכיהיההאמיתיהחברתיהקונפליקטלכן
כיום .החדשהמישכתהאתהביאהכשתנועת-העבודה

הקיבץופכיו ,כלאסשלבדירתותנועת-העבודהכמצאת
למשוךהדתיהציבורהצליחלכן .ה"אפור"השוקכפני
מצוישבידוהרגשהישנהכי ,בתשובהחודריםאליו

שלדברשוםיותרמעניקלאהחופשיה"מיגדר" .פתרון
בלבד.וחומריותהישגיותבויש .רוחניות

שתנועת-העבודהמשוםזהלמצבשהגענולינראה
 .חיתוךעלקרע.עלהכלאתהעמידהבראשיתה
 .דיאלוגעלנבניתתרבות .לחתוךאי-אפשרובתרבות

ראשיתלעצמנולבררעלינואנחנו.חייםחפציאםלכן
פתרונותאילו .מציעיםאנחנומה .הליכתנוכיווןמהו

 .בידינוישתרבותיים
ה"עכשיו".עניין-חשובההבחנהנקודתעודשנהי

בעצםבטחוןאצלנונוצר .מיםיהששתמלחמתמאחרי
נחלתשהיוהשונותהפנטסיותמכל .ואד .קיומנו
למטרותכולםעברו ;שניםמשךארצהםיהעול

אתצובעים .עכשיומשיחרוציםחב"ד .עכשוויות

כלכלה .עכשיושלוםעלמדבריםאנחנו .עכשיוהתכלת
עכשווים""הכלעכשיו.-גאולה .עכשיו-נכונה
מצמיחאמונהחוסררק .הכפירהמכוחנובעיםאלה
-ביתשיבנהיסודיבטחוןישאםי.לעכשווההיכמ

להיותמוכרחכברמהאד-בימינובמהרההמקדש
 ?עכשיו
ניגודישישבמקוםקיימתדמוקרטיה :נוספתנקודה

 ,אינטרסיםניגודיישבהמדינהכלומר, .אינטרסים
באופןלעבורמוכרחאניומכאן .לדמוקרטיהזקוקה
 .השניהצדעללהתקפהקיצוני
איתםוהוויכוחדמוקרטילאביסודוהואהדתיהציבור
 .הסמכותמקורשלבנושאונוגעדובנקודהעקרוני
והרבנים.הקבה"האצלהואהסמכותמקוראםהשאלה

מצאתי ,אישיתאני, .ופרטפרטכלבידינמצאשהואאו
שלואפשרותהסמכותמקורותביןחלוקהשלדרך

מהם.אחדלכלבהתייחסשוניםנושאיםביןבידוד
כדהבידודחומרלהכנסתדרךלמצואשחשובלינראה

 .התפוצצותתהיהאחרת ,לכולנו

 ,כלומר .סובלנותליותרזקוקיםכולנו :טרופרדני
 .אתומסכימיםכשאיןגםהזולתלקבלת

שניבהיש-השפהנושאדרךזאתלומראנסהאם
 .ובנוסף .הראשוניהמילוניהערךראשית-ערכים

 .המיליםשמעלותיותרורחביםעמוקים;ךרקמים
במובןאבל ,נשארההמילוני,במובןהשפהאצלנו,
רבה.במידהלאיבודהקשריההלכו-עמוקהיותר

מוכרחיםהתקרבות,שלמצבליצוררוציםאנואם
וניהחילשהציבורחשוב .בינינומשותפתשפהליצור
 .לקבלהבליגםהדתיתהתרבותאתלהכירילמד

בדעהאניגם .ראשית :הערותכמה :עמיטליהודה
שכןלימוד,בושישבמקוםרקנוצרתעמיתיהשיצירה

 .רביםמקורותבתוכהמאגדתיצירהכל
ישמרושלאהחילוניהציבוררוצהבאמתהאם-שנית
חילונייםנישואיןשיהיו Iבמדינת-ישראלהשבתאת
 ? .ונו'ונו'

מרשיםאנשים .ברצינותבכךרוצהאינושאישלינדמה
שהדתיודעיםשהםמשוםהדת,נגדלחםילהלעצמם
כי .שתישארעל-כךשישמוריד"ך~ס W "שיש .תישאר
שניםכברהחילונילציבורישהרי-ליברורלאאחרת

אם-כךהשתמשלאמדועבאץר-ישראל.רובארוכות
לאשניםושבעשלושיםתוךלמה ?לשנותביכולתו
הציבורשרובמשום ?מהמדינההדתאתלנתקהצלחתם
 .נאנסלהיותרוצההחילוני

ההנהגה. .הציבורלאאלוני:שולמית

להינתקרוצהאיננוהחילוניהציבורעמיטל:יהודה
הכרח.מתוךדתייםנישואיןלהינשאלונוח .מהיהדות

 .אצלכםאלאאצלנולאהיאהבעיה
אםבשבילנויותרטובשיהיהקרובותלעתיםחושבאני

 .מזהתישכררקהדתתנצח.אלונישולמית
מדברים .חדירהפלות,-כנסתמשחקייש .לכךמעבר

 .כמובן .העיקרזהולא .היהדותמרכזזהכאילוהםיעל
האנשיםכל .אצלנוהשפעהיששלרבניםלכםנדמה
להםאין .בעחונותמטעמנוכביכולשמופיעיםהאלה

 .הדתיהציבורעלהשפעהכל

בשבילקיימתהראשיתהרכנותאלוני:שולמית
 .החילוניים

במקוםהצעהשוםבינתייםלכםאיןעמיטל:יהודה
נאחזים.שאתםבדרךכהנאחזיםאתםלכן .היהדות
כדרךמאשרארגוניתבדרךבעיותלפתורקליותרהרבה

 .מהותית

מוכריםאתםמהאבל .יריבבכםלראותרוצהיהיית
 ?חושבלנוערשלכםהבשורהמהלנוער?היום

 • .ומלואועולםבו·אהרון:יריב
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ומדינהדת

קדושוו''מלחמת
צרופהאמונהאו

ההומאניתוהיהדותהדתיהמימסדעל

(שאולי)ביקאברהם

קרקיצחקאברהםהרב

 ;צדקמוסיפיםאלאהרשעהעלקובליםאינםהטהורים••הצדיקים
אמונה."מוסיפיםאלא-הכפירהעלקובליםאינם
כייח)עמיטוהר,ערפליקוק,יצחקאברהם(הרב

ישראלאץרשלרבןשלמכתביודר'ובאהמ
דצ"ל'קרקהכהןיצחקאברהםרביוירושלים,

לפטירתושנהחמישיםמלארעתהשדה
אחדשטבעהמושגאתממחישה ;תרצ"ה)(אלול
נחמןבןמשהרביהביניים,בימיהתורהמפרשימגדולי
התורה."ברשותנבללהיותאדם"יכול :(רמב"ן)
תקופתבתקופתנו,להיזכראלודבריםראויים

ובדורנובאיסלם,הדתיתהקנאותסמלהחומיינידם,
האורתודוקסיותהמפלגותמקרבעלינוכשקמווארצנו,

שלהזיותה~לביםקיצונייםלאומניםהדתי,והמימסד
ו"דודקיקברים"ו"חופדיאחד,מצדמשיחיות-כדב

המעודדיםואלואלומאידך.-בשבת"אבנים
תאוותבעלימקצתם-כחילונייםהקודש""מלחמת
החילונית,ת" 9מ"הכנתקציביםאחדיורודפיםשלטון
כביכולמתכוונים-בדעתוענייםהדיוטותודובם
אתומרדימיםמטמטמיםשהםבעודשמיים"ל"שם
והרחמים.המוסד

פחותחזיוןביותר,הפרועבדמיוןואפילו ,לתארקשה
משמדת"שומרימאשדיהדותיופחותרוחניפחותדתי,

הלאומנותדגלונושאיהחרדים,מחוגיהקודש"
"אגודתשלבקיצונייםישהיהדותמןמההישראלית.

לאבדיבצבאלשרתבניהםעלהאוסריםישראל",

המיליטאדיסטיתההערצהאותרדה,מלימודלהינטל
התורהשםאתנושאיםשהםוודאי ?לגוייםוהשנאה
נביאישלהמורשתעםכלוםלהםואיןלשוא,והאמונה
והצדק,המוסדשוחריוהגאונים,התנאיםעם 'ישראל

צדיקיעדומהםעקיבא,רביעדמתקוע,עמוסמישעיה,

מפרשהמקובלמוואלודין'הנצי"ב :האחרוניםהדורות
באמתדתיאדםקוק.הכהןיצחקאברהםרביאוהדוהר,

והדתיים-לאומיים)החרדיםבמחנהאפילוכאלה(ויש
הנביאשאמדמהלקייםכדי .קשתכמטחורימהםידחק
השלוםהיהדות,על '?ה'בשםלהזכירלא'הסעמוס

 .להלן-אדםבניואהבת

הדתיתהשנאה

 .הדתותשלההיסטוריהכימיהדתיתהשנאהמיי
לאלכנסיה"מחוץגאולהש"איןשהאמינוהללו

אלאהחילוניים,אווהאי-דתייםהכופריםאתדקרדפו
ימיבתקופתבהיסטוריהעיוןאחדות.דתותבניגם

לךשאיןמראה,השנה"שלושיםו"מלחמותהביניים
הדתיותשלהשנאהמןיותראינסטינקטיביתשנאה

כל-כולםצמודיםשהיוהדת,קנאיאצלהמימסדית.
קודם-הזולתלאמונתהיחידההגישההיתהלמוחלט,

מאמיןשאינךאוכופד,,,הנךאם :אלימותשלגישהכל

המקובל,הדתיהמוסדאוהכנסייהשלמאמין"ב"אני
ומצווההדתיהמוסדמתחוםעצמךאתהוצאתהדי

 !לחייךלרדת

בני-בדיתשהםביןהקנאיםאצלצמחזהדתימישקע
'הלא :בתהליםמפורשמפסוקבני-בדיתשאינםובין

היולאויביםשכאתים,שנאהתכליתאשנא.ה'משנאך
אתולחסללהחריםולדכא,לרדוףמצווהובכן '.לי

אוהמימסד,למעשימסכיםאינךאםהלאכיהדת,שונא
מכאן .החיציםכלמוכניםונגדךכופרהנךהכנסייה,
ששתיהביניים,בימיהקאתוליתהכנסייהשלהתיאודיה

וחרבהקדושהחרב :לעולםהיםאלשלחחרבות
בעדותהעולההכנסייהשבידיהחרבחילונית.

האחרונהוזוהחילוניים,שבידיהחרבעלוחשיבותה
בעלישלהרדיפותגםמכאןבסמכותה.להנידחייבת
והרדיפותהדמב"םעלהפונדמנטאליסטייםההלכה

המאהבתחילתהחסידותעלהמתנגדיםשלוהחרמות
 .-19ה

אצללסבלנותחיובימפנהבא l-9ההמאהבאמצעדק
הדתיתהיהדותבחוגיגםלהתגבשהחל .ישראלגדולי
חילוניאוחפשישכלגרסשלאסובלני-הומאני.טיפוס
שלשמיים"ב"יראתספקושהטילעולפורקהוא

הקנאים.

צבינפתלירבי , l-9הבמאההתורהנציגאתלהזכירדי
ומושלה"אדירהוואלוזין'ישיבת"ראשברלין'

שכתב"המתמיד")ביאליקח.נ.תלמידושל(כביטויו
לאאךוחסידיםצדיקיםהיושניבית"אנשי :במפורש

שבלבבםחנםשנאתמפניעולמים.בהליכותישריםהיו
שמיםביראתכדעתםשלאשנוהגשדאומיאתחשדו

הרעותולכלדמיםלשפיכותזהעל-ידיובאוכאפיקורס
ישרהואהקדוש-ברוךהבית.לחורבןשגרמועדבעולם

בעקמימותשהולכיםכאלוצדיקיםסרבלראינוהוא
הארץ"והריסותהבריאהחודכןגורםזהכישמים.לשם

לספרפתיחהלתורה,פירושדבר","העמק(בספדו
בראשית).

(האב)קוקהרבמדברי

ראששלתלמידובעיקרעמדדרסבלניתקרקעלע
לעייןהראויומן(האב),קוקהרבוואלוזיןישיבת

ש"תלמידיכמהעדלהראותכדידקולובדבריו,
מהשק-דחוקיםבשמו,כביכולהדוגליםתלמידיו",

ואהבתחבריותבאהבתעשירהנפשעלרק ,, .יופות
אצילותהבגאוןלהתנשאהאומהאהבתתוכלהאדם

לראותגורמתהעיןצרותוהמעשית.הרוחניתוגדולתה
והיאטומאהכיעור,ישראל,לגבולותשחוץמהבכל

בנייןלכלכלליתהריסהשגורמיםהנוראיםמהמחשכים
והתלמוד'המעשההמצוות,המוסר'התורה,חטוב.
עולמי·שתוכל.אהבתחדרניםמכשוליאתלפנותבאים

החיים,ככריכלעללהתרחבלהתפשט,מזאתעולמים
 .)ו"צעמ'הדאי"ח,(מדרתמרחביהם."כלעל

אבלטבעיותו'ביושרנעלהרגשהואהלאומי"הרגש
תכליתשלנעלהיותרלמטרהופונהמכווןאינואם

היושרגררילסוףיפרוץהכללית,השלימותאושר
בלאלו'לאמשכנותלרשתידבהרימוגבולו'כשיעבור
רל"ד).עמ' ,'אחלקראי"ה,(עולת ,,צדק.משפט
שלהרוחנייםהמנהיגיםשכתבומהוראהצאועתה
"המחתרת"שליושר"ו"מליציאמונים""גוש

דממם.אתלהפיקהספיקושלאהבית",הדו"מפציצי
לצדרשמיעברבעלאחד,"רב"כתבורשעהבלדברי

הטירודאירגוןעללהגןכשיצאנחבא,הפאשיסט
"לאעלשעברהארגוןאתשהאשימואחדיהיהודי,
ואי-ידיעהבודותוהראהפיובהבלהסבירהואתרצח".

אתמגדידה"התודה :ההלכהבמקורותאלמנטרית
"רעהואתשהדגאדםשלאבמקדהדק'רצח',האיסור
אדםעלנאמרווהדבריםומצוות,"בתודהוחברו

לאבמצוות,'רעהו'שאינומיהדגאםכלומדמישראל."
(חוברת(ערבי),גוישכןרכלתרצח:'לאאיסודעליוחל

במזיד,להרוגמותראותוהטרוד),ארגוןשל"צפיה",
בצלםנבראאדםש"כלהאומדעקיבאלרביבניגוד

לאעלבן-אדםשלדמיםשפיכותשלואיסודאלחים"
אברהםבןדק(לאבבן-נחאפילונוהגבכפו,עוול

שלומצורת"בתורה"רעהושלדעתונחהולא .אבינו)
ס, ryישראלמראריאל,דתי,וטידודיסטבדיוןאותו
להכשירשיצאבד-אילן'באוניברסיטתמרצה

בניהם"הערביםמדאודיתא.עמיםרצח"גינוסייד','

("נקודה".·האדמה"פנימעללמהותםומותרעמלק
תשמ"ד).י"א,חוברתאמונים,גושבטאון
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וקבלההלכהגדולידברי

רבנישלאלוובורותדברי-הבלכנגדעמידנ
מגדוליאחדדבריאתהיהודיים,הטרוריסטים

מראשיאחדאלאקוק,הרבדברילאוהפעםישראל.
"אגודתומקברניטיופוסקמחברהעצמאי","החינוך

תשכ"ט,כשנתשנפטרסורוצקין,זלמןהרבישראל",
עלכפירושוהתורה",גדולי"מועצתחברושהיה
הטכסטעםיחדשנדפסתורה",של"אוזניםהחומש
לאכארצכםגראתכםיגור'וכי :החומששלהמקודש

רקהיאשארץ-ישראלאליותאמרו"ולא-אותו'תונו
שארצםהארצותבכלהשוביניסטים(כטענתלישראלים

ניתנההארץכינח).חלקלזרואיןעמםבעדרקהיא
הםישמעאלבניוגםגויים'המון'אבהיהוהואלאברהם

אדניםל"ג,(ויקרא ,, .אותםלשנואואסוראברהםזרע
הרבשלהיאכסוגרים(ההדגשה .ר"מ)עמ'לתורה

 ).כ.ש.א

כמאההמקובליםגדוליאחרוןשלדבריווהנה
לעבריתהזוהרמתרגםאשלג.חלדייהודהרכיהעשרים,
והוא"הסולם",פירושועםכרכים,ואחדכעשרים

החיכ"האריזוננפלדוהרבקוקהרבכפישכונה
אניאין .וזךנקי"מצפוני :הים"האל"איש .שכדורנו"

להיותמחייכתהלאומיות .השוביניזםעםמזדהה
שלקיומהלשמירתהמספיקכשיעוראדםבכלטבועה
ישהמינימאליהשיעורשלוהעודףאומה,בתורהאומה
הבדלכליהאנושות,לכללההומאניות,לטובתלהקדיש

מאומותהחלהמופרז,הלאומיהאיגואיזםגזע.אולאום
הרוצחהפאשיזם,עדלזולתםכלוםדואגיםשאינם

תשל"ז).ירושליםתורה","מתן(כספרואומות"

פאגאניתושבטיותאלילות

 ,לוינגראמונים"","גושרכנישלהשקפותיהםפיל
שעכרוכהם,וכיוצאמ"התחיה"וולדמןהס,

שלרפש"הואמ"שקטהחלארוכה,ככרת~,רך
כפשעיוגמורהשכתאיתההשתכרותדרךז'כוטינסקי,

ישראלאלהינחבא,השפלשלובטומאההיהודיהטרור
שוויםהברואיםשכלאוניכרסאליתיישרתלאהוא

כדיבו'בחרהישראלכעםשבחרהכמידהואשרלפניה,
לולהעניקכדיולאומיכחנים,חובותעליולהטיל
הנביאבדבריהמתבטאתזותפיסה-מיוחדותזכויות

כןעלהאדמהמשפחותמכלידעתיאתכם'רק :עמוס
כושייםככניו'הלאעונותיכם'אתכלעליכםאפקוד
ישעיה,שלהאלהותזואין ,)'ט-'ג(ישראל'כניליאתם

העמיםכליכתתובושלום-עולמיםעלשניבא
זואיןחרב,'גויאלגויישאו'לאלאתיםחרבותיהם

אלהותאלאהרמכ"ם,שלהצרופההמונטיאיסטיתהדת
כדיוקזוהי ;ומוסררחמיםחסרתשבטית,אלילית,
שלחמוהמיתולוגייםהשבטיםשלהאלוהותאותה
ורגוןכנען .בעל .כמוש .האליםכשאראליליהםכשם
איננויהודיםללאהקכ"השלהיחסהפלשתים.אלילי
"מעיד :אליהודניתנאלדבריכהתאםכפיו'יציריכאל
לפיושפחה,ועבדגויאפילווארץ'שמיםעליאני

יחסאלא-עליהם,"שרויהשכינההטוביםמעשיהם
כךהפקר,שדמםכנפשאויביםכאלהואלגוייםהבורא
היהשמותרסופר,יחזקאלמ"הרכנים",אחדפסק

כחברוןהאיסלמית""המכללהתלמידיאתלרצוח
קלאסיתו"דוגמאמיתה""חייביהםההלכהשלפי

שלהמקראיהסיפורהואהאוטובוסים"מילכודלפרשת
מעריב,כשר,אסאשלמאמרו(עיין ".שכםאנשיהריגת

קיללאבינושיעקבהזה,הבקי"ה"חריףזכרולא ) 9.8
כסודםמכרותיהםחמס"כליאחים,ולוישמעוןכניואת
רש"יוכפירושכבודי"תחדאלוכקהלםנפשיתבואאל
רציחהשלזו"אומנות : )'המ"ט,(בראשיתהכתובעל

חמסתםואתםעשושלאמנותזובידכם,הואחמס
היהודיתהדתאתהמחזירהתפיסהזוהי " ...ממנואותה

 !ממשזרהעבודה .הפגאניהאלילילשלב

שלהרקבהעץעלשפרחוהבאושיםחפירותעלכאןעד
לקנאותאחיהםאתגםלצייןוישהקיצונית.הלאומנות
הללוהחרדים,שלוהכולליםכישיבותולהקצנה
חשבוןעלז,ופילילקיוםהתורהלימודאתההופכים
 .כצבאהשירותמחובתולהשתחררותהאומה

הרמב"םנגדברקבניגדולי

שמותרוירושליםכרקככניהישיבותראשיסקרפ
מקרנותלהתפרנסוהכולליםהישיבותלתלמידי

 ".לשמהתורה"ללמודלהםמאפשרשזההציבור'
שרוייםהכולליםוחכריהישיבותתלמידי :כלומר

מעברוהם .אומנתםתורתםקדושה,שלבמציאות
-ישראלכניכלמצוייםבהשבריאליההמוסרלחיובי

עבודהמכלגםאלאבצבא.מש-ירותרקלאהפטורים
שלרבןדבריאבל .'הב"צכאכלוליםהםשהריכשרה,

"ממשה :אמרושעליו .מיימוןבןמשהרכנוישראל'כל
פניהם,עלמטפחים-כמשה"קםלאמשהעד

ב"משנההרמכ"םשללשונווזה :ומנהגיהםדבריהם
 : )'יהלכה ,'גפרקתורה,תלמוד(הלכותתורה"
מלאכהיעשהולאבתורהשיעסוקלבוהמשים"כל

אתובזההשםאתחיללזהחריהצדקה,מןויתפרנס
ועולםחזההעולםמןחייוונטלחדתמאורוכנחהתורה
אתושנאהמלאכהאתאחוב :חכמיםואמרוהבא.

וחריבטילהסופחמלאכהעמהשאןתודחוכלהרבנות,
 ,,חבריות.אתמלסטםכאילוזה
רבןהרמכ"ם,שקבעההלכהלפיהחרדים"נוהגים"כך
המדוברואם ...במשנתוולילהיוםהופכיםשהםזה

 .אחרוןכר-סמכאמדבריראיהכאןאביאברמכ"ם
שהואכיווןהדתי,במימסדבפגיעהכללחשודשאינו

לאחדונחשבהמפד"לשלהרוחנייםמהמנהיגים
כקרבהדומיננטיתהאישיותהואכתפוצות,מדבריה

דוביוסףרביכארצות-הכרית,האורתודוקסיתהיהדות

הכותבהרבנים,הסתדרותשלרבהסולובייציק,חלדי
אתלכווןשבמקוםהדתי,המימסדנגדכדרבנותדברים

כוחותיוכלאתמכווןהואהמחשבתיככיווןמאמציו

עלשלו.והאירגוניתהמוסדיתהמערכתעללשמור
ולאמוריםלהיותסולוכייציק,הרבקובעדת,אנשי

נגדדבריואצטטאםמלהשתרעהמצעיקצרשליטים.
קטעיםבכמהואסתפקהאורתודוקסיתהיהדות

אתלגאולהדתיהמימסדשלבכוחו"אין :ממאמריו
השלטוןבהגהאםאפילו ...החווייתיתמשממותרהנוער
הדתיהנוערשלהיחסישתנהלאכיפהחובשאישיתפס
התועלתיותספוגתהדתיתהאווירה .המדינהאלכגולה

לפרקיםהיאלצירמוניליזציה.הנטייההשטחיות.
וכיןבארץביןישראל,אוכלוסיהדת.שלוולגאריזאציה

רציניתלאינטרוספקציהנפשית,לגאולהזקוקיםבגולה.
(בסודנפש"שלוחשבונהעולםשלחשבונווחישוב
תשל"ו).ירושליםכתכים.מבחרוהיחד,היחרד
(במאמרווהקדושים""הקדושהעלדבריהםואלו

כסלו,תורנית.לתרבותדףלהתוודות","האומץ
הדתכאשר .כנקללהתנווןיכולה"קדושה :תש"ם)

כזהנעשיתהיאמוסרייםכלתייישומיםעל-ידימתנוונת
השםהזהבכעגלנחרתכאשר .הרסנישליליכוח

לכוחאלאנייטראלילכוחהעגלנעשהלאהמפורש.
שלהסתאבות .ישראלכמחנההרסשזרעשלילי'

יותרשהיו.רשעכוחותכדתהולידהגדוליםאידיאלים
המושגעיוותמ.רשע.·שנולדרשע_מאשרמסוכנים
תולדותכופרים.וי.לריבהביאהאהבה""דתשלהנעלה
שלאחדותוהתפרצויותהאינקוויזיציה .הצלבמסעי
אין :מעתהאמור ".עצמןכעדמדברותדתיתקנאות

הואכרוךהקדושאתמשרתיםמצוותשומרייהודים

והצהרתואלוהים,שלמשמשיואתהםמשרתיםאלא
מרמזיותרבוישדתית"קנאותשל"התפרצויותעל

 .בארץהיהודיברחובבכיפההשולטלחומייניזם

(הבן)קוקהרב

תלמידהייתינעוריבשחריתקוק.לחרבאשובו
שנותכסוףכצילו.להסתופףוזכיתיכישיבתו

אחריוגם-הדיקנהגילסףעלכברואניהשישים,
לבדיאחרת"ובדרךהישיבהמספסלישנפרדתישנים

מארצות-הבריתחדרתי("המתמיד")אבדתי"

לבנו"שלום"לומרכדייפו,כרחובהרבלביתוהגעתי
 .זצ"לקוקיהודהצביהרביחידו,
עלישקראמהאותלמידיומפיעליששמעמהעל-פי

הרי ,שבטיםכילהצליףלאאםהייתיראויכעתונות,
לסוציאליזםנתפסתישהרי ...הדלתאתלילהראות

לתורתהיהנאמןזצ"לשהואאלא ...ר"לומרקסידאם
לאעדייןוגם .נוקשהמדוגמאטיותרחוקהגדול'אביו
(עייןסבלנותחדורואףאמונים","גוששלרכןהיה

משתייךשהואכותבבוישראל""לנתיבותבספרו
שםמוסר,לישיטיףוכמקום .דתית)כפיהנגד'לליגה

עלשכתבתמה"קראתי :במתיקותוחייךשכמיעלידיו
כתכימשמע-("כמקורותינו"כמקורותינו"מארקס

ספר,והוציאהספרים,לאיצטכאותניגשוכדברוהרב)
 :זצ"לאבאשכתבמהראההנה :ואמרבו,דפדף

חרימוסריותבמגמותעוסקתשהיאזמןכל"הכפירה
ערכםהגדלתוהרחבתו,המוסר .'חדרישתממשהיא
ח'דרישתבעצמוחרא-ושאיפרתםעינוגםהחיים,של

שאיןבלבדלבבברחשיהבאותדרישותמשאריותר
 ...החייםלסדרימעשיותהטבותבחם
חברתיצדקשלתכונהאיזו-תוכלאםמצטעריםאנואין

מפניאלחית,אזכרהשלניצוץשוםבלאלהיבנות
צורחכאיזוהצדקשאיפתשעצםיודעיםשאנחנו
מאירה.היותרחאלחיתההשפעהבעצמההיאשתחיה,

בחייםשווי-משקלשלמצבלכונןהאנושותתרצחואם
חרינו •כללרוחניתהשפעהשוםבלאללב,ומנוחה
 ,,אדירה.היותרהרוחניתההשפעהאתנחמוצאים
 .)ח"מעמ' ,'אכרךראייה,(אגרות

מיסטי-חלוםהצמידימיושבאחריתיהודהצביר'
במציאות,תואםכלהנעדרתהארףלשלמותמטאפידי

אישהיהמקום,לאואפילוזמןשאינהולירושלים
השתייךואףהארציהקיבוץחבריאתוקירבהסובלנות

שדווקאקרהאיךהדתית.הכפייהנגדלליגהכאמור,
לאומניתהשקפהבעליתלמידיםשללרבןנעשההוא

מנקודתדרשניאומרעדייןזהדבר-כוחעלהנשענת

 .פסיכו-פתלוגיתאופסיכולוגיתראות
הציוניתהתנועהאתראהקוק,הראי"ההגדולאביו

סיכוייהראהישראלעםכשיבת .היהדותתחייתכתנועת
הנביאים,אדמתעלהנבואיתההתחדשותשלהגדולים

עלהעתידההמדינהאתמלהזהירגםנמנעלאהואאכל
בממלכהלעסוקלישראלכדאידבר"אין .תוהודרכי
פרק(אורות,מלאח"דמיםלהיותצריכהשהיאכעת

יוצאהיהבזמננו,חיהיהשאםלשערישהמלחמה).
והיהסיקראדאליתלאוטוקראטיחהמדינההפיכתכנגד

מתקומםשהיהוודאימוסרי,ופגםעיוותכזהרואה

 •אחר.מעםדתלבניהלוהטתהשנאהכנגד
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החודששיחת

אלבחרידוד
עצמנואתלגלות

ולהתודוע
בן-ציוןקטןדינה

 rר

< 
עדנותמרוכזת.רצינית.ארשתגנוח,דק·גו,

מעט.מופנמתידידותית.נימהממוקדת.

והבלחותואיפוקרגישותקשב,שלמיזוג
 .הומורשלמפתיעות

, -' 

---~-.,-.--~-'ר
~ 

ועיוסקן'חייךקורותעלמשהולנולספרתוכלהאם

עצמן!אתמציגהייתכיצד

פשוט,סיפורבעצםהםתולדות-חייםלאחוד,במבט
עצמםשהחייםבערדספורות,במיליםלספרשניתן

נולדתישלי.הסיפורגםכךוחוויות.במאורעותגדושים
חשובאזורכיום ,קוסובושבחבלץ' .Pבעיר 194gב-

משפחתיעקדהקצרזמןכעבודאךביוגוסלביה,
אנישםבלגראד),(שלידלזמרןואחד-כךלצ'ופריה
כחלקבינקלטלמקרםממקרםהמעבד .היוםעדמתגודד
השניםמאהשבמשךאבי,משפחתשלמנדוניה

סרביהמחוזרתעל-פנידרכהעשתההאחרונות
 .ומקדוניה

בית-בגמד .למדישיגרתיהסיפור-להשכלתיאשד
ולימודיבאוניברסיטה,אנגליתלמדתיהתיכוןהספד

לבני-דודי,למדיאופייניתשחיתהבדדךנסתיימו
לימודים,זנחאשד , Drop-outsה-דודהמכונה

התחלתיודוח.אץרבמחוזרתלשרטטכדירפקרלטארת
היום.עדבכךממשיךואניובכתיבה,בתרגוםלעסוק

מובהקסגנוניהשפעהמקורעללהצביעתוכלהאם

סגנונךבמערךכזאתהשפעהשלמקומהמה !שלך
כמוךליוצרה"פידבק" mמשמעומהיהאישי

מובהק!ונוסחסגנוןשגיבש

 ,תחילהרבים.היואלה-ההשפעהלמקוררתבקשר
בחלקה,שכחתישאפילווייתכןשקראתיהסיפורתכל
שהופיעומקריאתיבאלמנטיםשרבהכרתילימיםודק

 .על-כךדעתישנתתימבליבכתיבתי
שאפתי.אליואידיאלפרקנוברריליאםראיתיפעם

רציתישברהראשון*מספריבחלקניכרמזהמשהר
היוחסיןענףעל-פיבנריאךמוכרעולםלהעמיד

הפכהלימיםאצלו.נעשהשהדברכדרךהמשפחתי,
לכתיבה.המודעותלהיותשליהדומיננטיתהאובססיה

השולטכל-יודע,כמספרהסופרבתפקידמאמיןאיננו
למשחקשותףשהואבכך,אלאבדמויותיו,אבסולוטית

שלמסרייםסרגלגביחיתההכתיבה .מסרייםיצירתי
 .פסיכולוגישחדורשלדדךגםואולירוחנימשחק

בפרסאותוזיכההמרותיי,"תאורבהם,'\!,הרביעיפרוזה,ספריחמישהכהעדפיוסם . 1948יליד

גם .הפועליםבספריתאורלראותעתיד(הספר 1983אנדריץ'פרס ,הקצרלסיפורהגבוההספרותי
 .בעברית)אורראואלבחרישלמספריונוספיםסיפורים

פרוזהופנטסיה,ריאליזםהמשלבתמודרניסטיתכתיבהבדרךיהודיתבתימטיקהעוסקיםסיפוריו
 .בן-ימינוהעולמיהקצרהסיפורשלכרכיםשניבתאנתולוגיהערך .פורהועורךמתרגם .ומטה-פרוזה

מןמבחרגםערךשבמסגרתו ,"הספרות"דברהספרותיהעתוןשלמישנהכעורךשימששניםבמשך
בהתרחשויותהעוסק-"מכתביי-החדשכתב-העתשלמעורכיואחדכיוםהעברית.הספרות

ביצירותהעוסקיםטקסטיםשלושההשנה,במאיאורשראההראשון,(בגיליונוהעולםבספרויות
 .זהלמדורלהתראייןוהסכיםקצרלביקורבארץשהה .ישראלים)סופרים

מידעחילופילקייםילדעתיחיוניי •
לגלותלנולאפשרכדיקבועים,

 .לזהזהולהתוודעעצמנואת

אותורואהאתהוכיצדהראשון'ספרךהתקבלאיך

כלוו!יצירתךלמחזורביחסכיום

על-כך'להעידיכולשאניבמידה ,שליהראשוןהספד
בשעההופיעהוא .טוביוצא-מן-הכללבאופןהתקבל

הספרותיהסוגהיהנהוגהסרבית-קרואטיתשבספרות

בראשושעסק"מציאותי",לכנותונוהגיםשאנו
 ,"כפריים"במוטיביםקטנים,באנשיםוראשונה

הואהראשוןספדיגם .בעיקרהמקומיתובפרובלמטיקה
כלקודםעוסקהואשכן"מקומי",מסוייםבמובן

באופןאוליניתןזהאצליאם-כייהודיתבתימטיקה
לכתובהתחלתימהרהעדאבלאוניברסלי.יותרקצת

כךזה,ראשוןספדעלריאקציהמעיןשהיוסיפורים
שעליובלבדבסיסלמעיןבעצםהפךהואשלימים
הבאים.סיפוריבנויים

בעלכיוםלךשניראהך mילדעלמשהולספרהחובל

 !ליצירתךחיוניתמשמעות
עבודוהמשמעותיהראשוןהשאיבהמקודהיאהילדות

-היהדותסמלי .סודמעיןהיאגבילנוכחותה .כולנו
כל-השבתשמידתהמסורתיים,המאכלים ,החגים
חץו .בכתיבתילפענחשניסיתילגביסודותהיואלה

בקשרהייתי-כלומדוהכפר,הטבעגםהיהמאלה,
בבחינתהואבעירילדיםשלגבימשהועםבלתי-אמצעי

בפילוסופיהבהתעניינותילימיםהתערבבזהכל .סוד
בעולםהאדםמקוםאתהשונהובתפיסההמזרח,של

בכסירן ,בסיפורימופיעיםהאלההאלמנטים .ובקוסמוס
מקומואתלמצואהאדםשלחוסר-האוניםאתלבטא

 .בעולםהאמיתי

הגותיכביטויהכתיבהיכולתביןהיחסעלדעתךמה

ביןקורלציהנסיובךלפיהישהחוויה!כושרלבין
השניים!

נזקקהואודחוק,מוגבלהכתיבהשכושרלינדמה
ובלתי-בלתי-מדוייקיםכליםהןוהמליםלמלים

סד-האוניםלחביטויהיאהכתיבהבשבילי .מספיקים
חוסך-אותנו.הסובבואתעצמיותנואתלכבוששלנו

אנילאי-הבנה.אותיהדןפסק-דין,מעיםמהווההאונים

מוסיףאניולמעשהעצמי'אתלהסבירכביכולמנסה
שבאמצעותכנראהאבלקוראילביןבינינוספתמחיצה
 .האמנותנוצרתזהפרדוקס

לכאורה,הפשוטיםבקטעיםגםמתקיים,בכתיבתך

קשרלכןהישמחשבות,שלטעינהתהליך

יודע-כלו"!ה"סופרמעמדתהמודעתלהימנעות

 .תמציתיות-במונחמתמצהשליהבסיסיתהשאיפה
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המצטייניםתקשורתאמצעימולניצבאניכותבכאדם
בדרךלספרוהמיטיביםוקולנוע,טלביזיה-במהירות
בכתיבתי.לספרמבקששאנימהאתעררךלאיןפשוטה
סרגלהגםולהעניקהבעתידרךאתלצמצםעליאם-כך
שרכות.בצוררתזאתלהשיגניתן .מהiירתשלמסריים

עמודים"מבזבזים"הריאליסטכיםהסרפדיםהיופעם
אניואילו 'מישהושללכושראתלתארכדישלמים
אתייצררקורארכלהדמות,אתלזמןמספיקכיסכור
מחרייכרתקוראעללהעמיסרוצהאינני .כראשוהשאר
בהתאםפתוחותדמיוןאפשרויותלולהשאיראלאשלי,

זאתתמציתיותשאיפתמשלי.מסריימרתלקואורדינטות
ככלרבתרנןמליםבמעטלבטאאותימחייכתשלי

מככהשאתמהאולינרצדזרביטויומדרךהאפשר,
 .טעוני-מחשכה"טקסט"קטעי

שלך?הארס-פואטיקהאתלהגדירהחובל

פחותהכיהיצירהשזרמאמיןאניכיקצרבסיפורבחרתי

לחזורהקוראאתמחייכתהתמציתיתהלשוןבזבזנית.
כל .משמעריותברבדיעשירההיאכיושרבשרבאליה

ומצמצמת.מפחיתה-זהחומרשלהרחבה
סיפור :כעיקרכתיבהאפשרויותשתיבעצםרואהאני

שניהםעמ: soo-700בןאדרך,ורמאןארותמציתי,קצר

לחזורחייבשהקוראוהיאתוצאה'ארתהמשיגים
איןליהכל.ולהכיללקלוטמסרגלאינושכןאליהם,
לסיפוריםמספיקהכשימתיכזה,לררמאןארוכהנשימה
עמודים.שמרנהשעד

"רוחשליוצאפועלשלךובבחירהבנטייהרואהאינך

 ?זמננו"
הואהקצרהסיפורשציינתי.כפימסריים,כמרבןכן'

ישאדםשלכללחשוב,שניטעהאסורחסכוני.אמצעי
שרםאיןוככללייתכןשני,מצדכיאם .לקרואזמןדי

 .הדבריםכיןהכרחיקשר

הייתומההסופר"'"מלאכתאתמגדירהייתכיצד

 ?דרכובראשיתכיוםהעומדלסופרמייעץ
מדגיש,שהייתילינראהמתחיל,סרפדאליפנהאילו
שאינניכללירת,בעירתלפתרוןמשמשתהספרותשאין

היאהטובשכמקרהסכוראני .החכרתיככוחהמאמין

הגדולתפקידהזהרולגביאחד,אדםלשנותמסוגלת
הסרצי,-הספרותבעידןפעם,ככלל.אםכיותר,

אמצעילהיותמסוגלתשהיאהאמינוריאליסטית,
אני .ומסריםרעיונותלהעברתהמשמשחכרתי-פוליטי

מאמיןאנימגרייסת.בספרותמאמיןאיניכזאת.מפקפק

שאינםאנשיםשניכיןיחידים,כיןתקשורתכאמצעיבה

כלללאוזאתפוליטיים,במושגיםהחייםעלחושבים
ולעובדהכחיינו,הפוליטיקהשלנוכחותהלמידתקשא
כעצםנוקטהואפוליטית,עמדהנוקטשאיננומישגם

במישורנמצאתהספרותכיסכוראני .פוליטיתעמדה
-מתחיללסופרמציעהייתיוזאתלגמרי.אחר

ולאאישי,מוחלטכאופןשהואמשהרלומרלהשתדל
 .כדרמהארהכלללטובתשכרעדודברים

היואחריםסופריםאילו .פוקנראתקדוםהזכרת

עלהשפעהלהםשנדועהאובמיוחדלךקרובים

שהסתננוהפילוסופיותהתפיסותומהןיצירתך'

ליצירתך?

אלה-רמפררסטמג'ריסהושפעתילפרקנו,כנוסף
התפעלות.ומלאנפעםאנייצירתםשנוכחסרפדים,
אמריקאייםסרפדיםלכמהגםחיתהעלימכרעתהשפעה

המטה-פרוזהסרפדיהמכוניםאלהראשיתימינו.כני
) Metafictionists (, כארטלמי,דרנאלדכארט,ג'וןכגרן

בעבודתיהאחרוןכשלכנירם,ואחרים.הוכרררכרט
סרפדיםכקפקא,גםואוליכ~קט,ומתמקדענייניחוזר
בכיצועלאכלומרהלשון'כתחוםיוצריםכעיקרשהיו
ובדיבריבמיקצבכמדירם,עצמהכלשוןאלאז'אנר,של

המילים.שלמשמעריותיהן

שופטי mבצותפקידךעלמשהולנולספרתוכלהאם

היהודיותהקהילותאיגודשלהשנתייםהפרסים

ניק", mוה"תרבהסופרנפגשיםהיכןבבלגראד:

 ?דרכיהם mנפרדוהיכן

נצררתחברמשמשאניהאחרונותהשניםנמשך

מעיןמשהרולקייםלתמרךכשאיפהשהזכרת,השופטים
יצירותניןתחרותנעזרתהיהדות,שלתרבותיתזהרת

כאשרלי,גםבזמנוסייעהזרתחרותואמנות.ספררת
בפרסרצופותפעמיםשלושזכיתינתינתיבראשית
לחברבעצמיהפכתיזמןכענודסיפורי.עלראשון
יצירותלעודדמשתדליםאנוהשופטים,כצורת

ארנון-במחירלאאף-כי ,יהודייםכנושאיםהקשורות

יצירותכמהלנרנמסרולאחרונהרקאמנותי.ערך
שלרשהרלנשוגהולמשלאשתקד .ביותרמעניינות
כחייהעוסקכהםשהאחדדי,לממקיפיםררמאכים
העולם,מלחמרתישתןיבבריכסראיהספרדיםהיהודים

רציניל"למרםג ,מטעמנופרסשקיבללאחרזכה
בבלגראד.

ביצירתךנכבדתפקידממלאיםוהיהדותישראל

לכךתרמהמידהבאיזולהעריךהחובל .ובעלומך

 ?הקהילותאיגודשמארגןהחינוכיתהפעילות
רדיקלישינויסימנה 1967ששנתלהבהירעליתחילה
לנקודתיככהקדמה,זאתמצייןאני .ירגסלכיהכיהדות
אךמכרעת,השפעהחיתהיהיהודחינוכישלהמוצא
וממוסדתנתרגמאו "תיהוד"יההשכלכהיעדר

עצמיבנוחרתארהשאתלהשליםנאלצתיביוגוסלביה,
השפעהגםיתהחשעליכך :וכרכנסיעותבקריאה,-

איגודבמסגרתתיתוהתנדבפעילותשלכדררה
 .הקהילות

מקוםאיןזהשבענייןסבוראני •

לחיותצריכהתרבותוכיגבולות,ל
חיוניתשלגביואוניברסאלי,נכס

רעיונות,חילופימתמדת,זרימה
כאשרלרעתי,הואביותרהגרוע

מסויימתאמנותאוספרות

הלוקליים,בגבולותיהמסתגרת
שלאזרחיהאתרקומעניינת

 .ארץאותה

יוגוסלביה.יהדותבקרבשינוי ,כאמורחל, 1967לאחר
עםהיחסיםניתוקעקבמסריימתסטגנציהחלהלדעתי
מהמכללסגתמוטבכיסכרוהקשישהדורכניישראל'
אני,הציבוריים.החייםכמסגרתלפחותביהדותשקשור

כניסהשלכשלכנתרןתייהיההיאשבעתלערמת-זאת,
כזאת.תפיסהלםילהסכיכולתילאהציבוריים,לחיים
מכדימורכבתתמרנהכוודאיזוהי-מכחץואדםלגבי

שתפקידבטעות,ירכן,כירוצההייתיולאלהכין'
הזהרתקירםלגביכיותרמשמערתיהואכמוסדהאיגוד

חכרתי-כאקליםאבליוגוסלביה,יהודישלהתרבותית
המייצגכדוברעילהופיכולהואאיןשכזהפוליטי
כאיגודפעיל ,כמרבןעודני,פרו-ישראליות.תפיסות
כיחידאךזאת.מפעילותילחדולכדעתימעלהואינני

אםיש .שרנהכמדיניותומצדדשונהכתפיסהמחזיקאני

זהרתשלזהכנושאאדםעלשמשפיעיםרכיםדבריםכן
והמעורבותהפעילותרובדמשפחתי,רובד :יהודית

סרגגםולכסוף, ,כיוגוסלביההיהודיכמישורהחברתית
נתוניםאנושכההמסריימתהמציאותעלתגובהשל

 .נירם

"נין",לשבועוןבזמנושהענתקהראיוןבעקבות

משהולנולספרהחובל-בארץגםהתפרסםואשר

 ?שעוררהתגובותעל
רכיםיוגוסלביםלגביבוודאיחשובהיההזההראיון
אתאחרותכעיניםלראותהחלואשריהודים,שאינם
יוגוסלביה'הודיילחשובהיהונמרכן' .היהודיהעניין

מסריים.מוסריחיזוקכרשקבלוהצעיר,לדורוכמיוחד
בעירתשרםמעולםליהיולאשאישיתלהדגישחייבאני

נגדר,משהרלממשלתנוהיהאילושהריזה,ראיוןכגלל
פרסומו.אתמונעתאחרת,ארזרכדרךחיתה,

למדיניותביחסנקודתיתגישהכמסגרתשאמרתימה
מהמדינאים,כמהכדבריגםאחר-כךחזרהיוגוסלבית

כראיונותשלנואחריםופעילי-ציבורהכלכלנים
 ,יחסיםניתוקשלמצבשעל-ידיהדגשתםתוך ,שהעניקו
פעילבאופןלהשתתףההזדמנותאתהמדינהמאבדת
מסויימת,מדינהשלאומסרייםאזורשלנעירתכפתרון
היאכיותרבישפגעמה .דרכהנחסמתכעצםזהובאופן

המדיניותאתכללתואםאינוםיהיחסשניתוקהעובדה
-,ד ,אי-מעורבותכלומר-ארצנועל-ידיהמיוצגת

לאזהמסוגשצעדיםדומות,וסיסמאות ,כשידםקיום
 .עימןאחדבקנהאתםעולים

ברורהתמונהכאןאיןלהתבטא,שה jוהנוכחיהמצבעל

ליהודיאישי.שיקולשלענייןראשיתהיאהערכהרכל
שלסרגהואבהכיקודכלמכחץו'שראלילעיהמג

ביקורישמאזנראהעל-כל-פנים, ,לי .חדשההתוודעות
ארבעלפניהכל,כאןהשתנהשנים,ארבעלפכיכאן

הייתי .ישראלכתרךהדעותחילוקירבדרשםעשרשנים
היהקשהוממשהבחירותמלחמתכתקופתכאן

כזה.זההמחנותנלחמיםחריפותבאיזולהאמין
רקעודמתבטאאינוזהשעימותהרגשהלייש ,ועכשיו
הגיעוהדרכיםאלאעיקריים,מחנותשנישניןבריכרח

רקולארבות,להתפצלויותונעצםיותר,רבפיצוללידי
גםואוליעצמם.החייםבמונחיאלאהפוליטי,כמרבן

לפרישותל~פרליטירת,יותררבהנטייהלוייילג
(מהמסריימתאפטיהעד-כדיאפילורלהצטודדות.

מקרם,מכל .)"ראש-קטן"מדיניותמכניםשאתם
בהמתגלות ,ישראלעםפגישהשבכלהיאהרגשתי

שונות.פנים

אנוהאם-שכזהרותחהיתוךבכורהנתוניםאנו'

והאםבמיתד-מהלצרי-אופקיםלדעתךהופכים

מצפההיהודית,לתימטיקההמדועכיוצראתה

אושיתוף-פעלוהתפיחות,ליתרמישרלא,ליותר

כד'?

הרגשהלייש'כייתרהציפיהעלמדברהייתילא
יותרהעניקהבעבראולימאד.הרכהמעניקהשישראל

 ,מקרםמכלקשה.יותרבמצבנתרנהעצמההיאונירם
 .העולםעםהתרבותקשרימבחינתמספיקנותנתהיא

לישניתןכמהעדהרגשתי-הישראליתלספרותכיחס
שהיא-הקיימיםהתרגומיםמןאחריהלעקרב
סרפדיםרכיכאן'המתרחשאתנאמנהדימשקפת

בספרותהקיימותהגישותככלנוקטיםישראליים
מןהחל-המציאותעםשלהםהעימותנתימבח

הישירהוהמעורבותביותרהקונקרטיהריאליזם
 ,פרטיכמגדל-שןוהסתגרותלאסקפיזםרעדכפוליטיקה

אםגם ,פוליטיתתגובהשלנסרגרואהאניאותרשגם
במושגיםאובמונחיםביטוילידיבאהלאהיא

כישראלשהתרבותמניחגםאני .מפורשיםפוליטיים
הפנימית,בפוליטיקהשקורהממהמעטלאמושפעת

 .מנחרץלשפוטבידיאיןזהשבענייןאפשראם-כי

חשיבותועיקרתארואהאתההיכןועורך'כמתרגם

גדולות" m"ספרויביןהקשרשלומשמעותו

 ?קטנות"ל"ספרויות
משקפתכזאתחלוקה .ו"קטנים""גדולים"נמרכןאין

מכניםשאנורכותספרויותכלכלית.ערצמהבעיקר
המכונותמןיותרהרבה'גדולות'למעשההןקטנות''

קטנותספרויותשלהמרכזישהקושיאלא ."גדולות"
גםוכמוה-ימינובתהישראליתהספרותכמר-

בולטזהדבר .הגדולותאללחדורהוא-היוגוסלבית
שהספרויותכיווןיוגוסלביים,יוצריםלגבימאד

כיצירותרקמתעניינותהגדולותהמזרח-אירופיות
נושאתלאשיצירתוסרפדואילו .פוליטיחרתםהנושאות

ספרותלאותהלחדורמתקשהמוגדר,פוליטיגררן
 ."גדולה"

 "ל"גדולרתתמידהעניקוה"קטנרת"הספרויותואולם
שדווקאמשרםחדש,דםאנרגיה,שלמסוייםסוג

"קטנותן"כגללשבהן,הקונצנטריותכגללבראשונות
שאינםגורמיםיותרחדכאופןמשתקפים-המספרית

ה"גדרלות".בספרויותמובהקלביטויזוכים
תרבותוכי ,לגבולותמקרםאיןזהשכענייןסכוראני

זרימהחיוניתשלגביראוניברסאלי,נכסלהיותצריכה
לדעתי,הואכיותרהגרוערעיונות,חילופימתמדת,
בגבולותיהמסתגרתמסריימתאמנותארספררתכאשר

 .אץראותהשלאזרחיהאתרקומעניינתהלוקליים,
לאפשרכדיקבועים,מידעחילופילקייםלדעתי, ,חיוני
 .לזהזהולהתוודעעצמנואתגלותללנו

 ? mתכני
רעיוןללאחדשיםסיפוריםעכשיוכותבאני .ואיןיש

 .קובץשלבמסגרתאותםללכדכדיבושישמרכז
הגם-ורמאןעלשניםכמהככרעובדאניכנוסף
 .כידועשלי,הספרותיתהצרדהלאשזאת
 .אנתולוגיותכלקודם-אחרותלתרכניותאשר

פרים Qמשלאנתולוגיההיאזהלענייןהראשונה
אתלכלולרוצההייתישבההעולם,מרחבייהודיים
בתימטיקההעשרים,במאהשעסקו,הבולטיםהיוצרים
מן .היוםועדהמודרניתהאיריתמהספרותהחליהודית,

כמרלצעיריםועדפץר,כי.ל.היהודיםהקלסיקונים
 .כארצות-הבריתאחריםאוסינקלרקלייבהאנגלי

 • .הלטיניתאמריקהובארצות
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ומדינהדת

לבןמכתבים
בתשובהוושווחזר

פרחיאשיי''י

ראשוןמכתב
הזמןאתמוצאאניעתה .לךלכתובתיישרצרבזמןזה

 .זאתלעשות
עתהעדלנוהיוחבריךעםוכןהמשפחה,במסגרת
אובישיבהבקודיךעקבוזאתראשוניות,שיחותמספר

רבניםמספרעםופגישותיךבירושלים,בישיבות
בתשובה".זריםוח"ו

יהיוכיתקווהמתוךהדברים,עיקריאתלהעלותאנסה
 .לעזרךל

דת,אמונה,בשאלותמתלבטגילךמבניכרבים ,אתה
מחבריךחלק .להגשמהוהדרךהחייםתכלית ,הלכה

ואילו ,אתיאסטיםאפיקורסים,להיותממשיכיםומכריך
ביתכשלי:להיותיכולהרקעבתשובה".חוזרים"חלד

 ,מכןולאחר"דתי"שקרויחינוך ,מאמין ,מסורתי
במורשת,בהלכה,בעיטה ,התפכחות""שליךלתה

והטפלכשהעיקרממצוותמלאהאוחלקיתהתפרקות
 ,חילוניביתגםלהיותיכולהרקע .בערבוביהמשמשים

 ...הזרםדיאחונהירה 'כלליחינוך
"ההתפכחות"תהליךאתלעבורהתחלתיכשלעצמיאני
כמהעד , 8(גילהילדותבתקופתעוד "המרד"ליוא

היסודי-דתי-ביה"סדרךנמשךוהתהליך )לישזכור
(מאוד"ההגנה"הצופים,התיכון, ,בתל-אביבתחכמוני
חג"םסמליבקורסצריכיםכשהיינו ,למשלהזדעזעתי

 ,הראשונה)בשבתהמיטותאתלתקן , 1946והרה,'בג
עודמכןלאחרומיד ,השחרורמלחמת-כך-אחר

הרצופותשרותישנותארבעבמשך .קבעבצבאשנתיים

 .ולהחליטלבחוןלחשוב,זמןהרבהליהיהל"בצה
ישראלמורשתדחיתלא :התהליךמכלהתוצאה
 1951-בשנים(המדוברחדשות "אופנות"ואימוץ

לאורלחיותובסיוןשבמורשתהעיקרתפיסתאלא ) 194 7
על ,מכןשלאחרהשנים .שבחהראשונייםהערכים
הן-ועבודתיבהן'שקבלתיוההכשרהההשכלה

באותןהחלטתיחיזקורקבארצות-הבריתוהןשראליב
 .השנים

הערכיםהםמהשגיבשתיהעיקריתהתפישהמהי

לגביהמסקנותאת .עתהאסכםזאת ?הראשוניים
ישראל'שבמורשתהראשונימהרעיוןשחלההסטייה
והן"דתיים"המתקראיםאלהאצלהןשחלההיהסטי
כיתקוהאני.לךאשאיר ,"חילוניים"הקרוייםאלהאצל
מלמדי"מכלעלהמבוססלך,שאספק "דעי"המ

לקבללךיסייעהנסיון"כבעלחכם"איןועלהשכלתי"
הדרךלגביוהןהתכליתלגביהןהתשובותאת

להגשמה.

העיקריתהתפישה

בעצם .ההלכהלאורלחיותאמוריהודי "דתי"אדם
שבמורשתהעיקריתהתפישהטמונה "הלכה"המושג
 .מאחוריומסתתרמהונראההבהלכן, .ישראל
הסברואתאנימקבל ,הלכההמלהשלמולוגיהילאט
משורשבארמיתהשםמקורכירה-פריז,בנימיןד"רשל

ומכאן"צעד", ,"דרך"הראשוניתומשמעותו ""הלך
כפיההלכה .ו"חוק""מנהג",-במובןלמשפטהמעבר
(ההדגשההחייםשטחיכלאתמקפתרה-פריז,שמסביר

ביחסיםעוסקתהיאהרבים.שלוהןיחידשלהן )שלי
לציבור,ציבורביןלחברו,אדםביןלמקום,אדםשבין

הואעצמם.לביןהעמיםביןואפילולעמיםישראלבין
דברי ,שבכתבתורה :להלכהמקורותבחמישהמבחין
 .ומנהג(זקנים)סופריםדברישבע"פ,תורה ,קבלה

ומשפטיםחוקיםשלמאגרלרשותנו ,אחרותבמילים
אומצוויםאנולאורםהחייםשטחיכלאתהמקיפים

להבינם,אותם,לדעתצריכיםאנו .לחיותםיאמור
אצלכברמוצאיםאנוזוגישה .למעשההלכהולבצעם
 .רבנומשה

"ציצית"-הסמלעללאהמדרש,עללאהואההדגש
העשייהלדרךלהתיחסמבליהמעשה.עלאלא-

הנכונההתפישהזוהי ,בעיקרוןכילומר,ניתןהקיימת,
ישכיהוא,העיקרוןאו ,היאוהתפישה ; ""ההלכהשל

הפיזיעולמנואתהמסדיריםמשפטים,חוקים, ,מצוות
ביניהםהאדם,חייכלאתוהמקיפיםוהאנושי-חברתי

-השוניםהמדעיםלפיתוחתודות-וברוריםגלויים
הואשנדרשמה .ברוריםולאגלוייםלאעדייןוביניהם
לאורחיאשראדם .לעשותםולשמוראותםללמוד
מהלךאונוהגעצמומוצאמסויימיםומשפטיםחוקים
 ,עבודתומקום ,משפחתועצמו,כלפימסויימת,בדרך

נתנואשרוהמשפטיםהחוקים .מצויהואבההחברה

ותומכיהבהלמחזיקיםחייםעץ"מבחינתהםלישראל
התורה,שלהעליונההכוונהלמעשהזוהי ".מאושר
 "מאושר.ותומכיה ...היאחיים"עץההלכה,

אובדעתהחייםכיברור !לא- ?זובהברהחדשהיש
במדינתומשפטים.חוקיםלאורמתנהליםבדעתשלא

הקומוניסטיתבמדינה ,הכנסיהחוקיהםאלותיקןוהו
גםישהיוםשלבישראלואילוהמדינה,חוקיהםאלו

 .מההלכהוגםהמדינהמחוקי
חברה ,בריאהחברהלגביהנכונההתפישה""במובן

אתהמקיפים ,משפטיםחוקים,מערכתלאורהמתנהגת
הלכהישל"דתיים"רקלאכירואיםאנוהאדם,חייכל

השנייםביןהעיקריההבדללחילוניים.גםאלאמשלהם
עלמושתתתהדתיהאדםאצל"ההלכה"כיהוא

החילוני,האדםאצלבעודשליחיו,ודבריהאלוהים
המחוקקעלמתנהגהואלאורה ""ההלכהמושתתת

במבט .דיקטטוריאודמוקרטיבמשטרזהיהיה ,האדם

שרוצהלאדםמסוייםקושיקייםכאילונראהראשון
שתיביןלבחורשניםאלפיבתמורשתלאורלחיות

אוהסתייגותםלמרותהיום,שלבישראל ."ההלכות"
נעשהחילוניים",""חופשיים",חוגיםשלהתנגדותם

העניקהמדינהחוקכאשרשתיהןלאורלחיותוןיבס
מיוחדמעמד ""הדתייםבעינישמצטיירתכפילהלכה

ככני-כרקכרחובכרזה
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זהמצבהאם .אישותבדיניובמיוחדהמדינהבחוק

להגדירניתןאםיהיה,ההתפתחותכיווןהאם ?יימשך
 ""הדתאנשינושאיםאותהההלכהבכיווןכך'זאת
תוצרשהואהמדינהחוקהואשיקבעשמהאו ,ד'בשם

אזכבראלוהיםבשםהמתנבאהנביאירמיהו ?האדם
 :תשובתואו ,עמדתואתקבע

 .לבויסוריהוהומן ,זרעובשרושםבאדםיבטחאשרהגבר"ארור
 ,במדברחוריםושכןטוב,יבואכייראהולאעברבהכערערוהיה
תשב."ולאמלחהארץ

לעומתוזאת
שתולכעץ:והיהמבטחויהוהוהיהביהוהיבטחאשרהגברברוך"

עלהווהיהחםכי·יאביראולאשורשיוישלחעול·יובלעל·מים
 ,, .פרימעשותשימילואידאג,לאבצורתובשנת ,רענן

השםירמיהושלעמדתואתנקבלאנוהאםהיאהשאלה
אתשנקבלאומכך,הנובעעל-כלבד'מבטחואת

בעקבות :ושתמציתהבאדםמבטחהאתהשמההעמדה

כיבושיופרישהםוהמינהלהחינוך ,הטכנולוגיההמדע,
והחברתית-הפיזיתהסביבהנמצאותהאדםשלויצירתו

ולבישתצורהפשיטתשלמתמידבתהליך ,אנושית
שלמתמדתבדיקהמחייבזהמצב .חדשהצורה

לכלמתנהגיםומכאןמגיבים,אנולאורםהערכים
 ,זאתראותמנקודזןנצאאם .הדרךשלאורכה

המשכיותעלאלאמהעברהינתקותעללאהמתבססת
מערכיחלקכיאזנמצאבמקוריותה,ישראלמורשתשל

ואילומחדשולאמץלחזקישחלקזמנם,חלףהעבר
שלגישתםהיתה ,אגבזאת .ולטפחלטעתישאחרים
 ,אליליםעבודתכלנגדחוצץשיצאומחכמינורבים
המופיעמתוחכםבמסרהאולעין,גלויבמסרהזהיהיה

 .עליוניםכוחותאוכוחבשםהמדברכשליח
תלויהזהבכיווןאוזהבכיווןללכתאםההחלטה
 ,הראשונייםהערכיםשלובאימוצםבהבנתםבידיעתם,

הםמה .הנכונהישראלמורשתמושתתתהיתהעליהם
 • .בהמשךעל-כך ?ראשונייםערכיםאותם

שנימכתב
הראשונייםהערכים

 ,"ישראל"כמומלה,הואהרוחני,במובן ,ערך
כבד" ,"תגנוב"לאכמוויותרמליםשתיאו ,אברהם""

 .ומתנהגיםמגיביםאנולאורן ," ...אמךואתאביךאת
רואהאניאותםהערכיםלשניכאןבסיכומיאתייחס

"אברהם"."ישראל", :כראשוניים
במלהביטוילידילדעתיבא ,במורשתנוהראשוניהערך
פרדס""היאהתורהכידועהכיצד? ."ישראל"אחת

הברוכיםמחלקיהואחדסוד)דרש,רמז,(פשט,
בן-דוד ."בראשית"ספרהוארגיליםבלתיברעיונות

 :הפסוקאתמצטטישראל""נצחמאמרובפתחגוריון
עםשריתכיישראל'אםכישמך'עודיאמריעקבלא"

עםיעקבע~ברכזכור ,, .ותוכלאנשיםועםהיםאל
 :שםנאמרהסיפורבמהלך .ק.ינמעבראתמשפחתו
 ,, ...השחרעלותעדעמו~~ישויאבקלבדויעקב"ויוותר

לשרותדברשלפורשומהיפהיודעיםאנוניסיוןךמתו
לשרותפירושמהאך .אנשיםאואישעםלהיאבק-
פירושומה .אלוהשלהרביםהואאלוהים ?אלוהיםעם

לאליש :למשלאומריםאנו ?אלוהאלים, ,אלהמלה
 ;כוחהמבטאתמלהזוהי ;גברואליםכל ;לעשותידי
מאותונגזרתאלוההמלהונו:לעשותידיבכוחיש

מבטאתאלהיםהמלהואילוכוח,ומבטאתשורש,
בטבעמצוייםהאנושיים,מהכוחותלהבדילכוחות.
בצומח ,בחיבים,ביבשה,בחלל, :שוניםכוחות

גםכאלהויששונות,התפתחותבדרגותעמיםובדומם.
פסלים,בצורתשוניםביטוייםזהלכוחנתנוהיום,

כלאוחדובמורשתנולהם.סגדוואףונו'תמונות
מעניין .אלהים-אחתבמלהביטוילידיובאוהכוחות

ביחסמיוחדותלהוכחותלהיכנסמבלי 'ששפינוזה
שכוחלפי"ואדרבה :אומראלוהים""המלהלמשמעות

שאיןבמידהכיהוא,וודאי ,אלהיםכוחאלאאינוהטבע
אנואיןבמידהבההטבעיות,הסיבותאתיודעיםאנו

כןואנובמידהכילומר,אפשרזהלפי ".זהכוחמבינים
כוחאתמביניםאנו ,הטבעיותהסיבותאתיודעים

השוניםמהמקצועותמדעשאנשינושא ;האלהים
שליורשו ,ממעזריטשהמגידרובעו, .להבנתותורמים

אלהיםכיומצאטרחהחסידות,מייסד ,הבעל-שם-טוב

 .טבע-בגימטריא

מבחיניםאנוהקדמונים,כחכמיםכיולומרלסכםניתן
-הטבע :הפיזיתבסביבההפועליםהכוחותביןהיטב

-האנושיתהסביבהשלהכוחותובין ,האלהים
ביטוילידיבאאשרהרעיון'הערך'והעמדה' ;החברתית
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ועםאלהיםעםלהאבק-לשדותהוא"ישראל"במלה
והאנושות.האדםלתועלתעליהם,ולגבוראנשים

תפגעשלאבדדךבחכמה,יתנהלזהשמאבקמנתעל
אדום""רמזורלהידלקחייבאותוובסובבבאדם

"יראתא. :עליוניםערכייםיסודותמשניהמורכב
תעביד."לאלחברךסבי"רעלךב.אלהים"

שלממאמרומענייןמשפטהיסודעדניבענייןאביא
עלזהבמאמרבדברוישראל"."נצח :בן-גוריוןדוד

עלוילדה,ילדלכלישראלעדניהקנייתחשיבות
לעםידוועלכולולנועדהגנוזיםאוצרותינופתיחת

 :כותבהוא Iכולו
ישרלא,מדינתמייסדומתחילהשלנוההיסטוריה"אין

מסידורערוך","שולחןמעריבתהראשון,הציונימהקונגרס

המלובהמייסודבבל,משיבתהתכ"ך,ספרמחתימתאוהמשכה,

הר-סיניממעמדלאאפילובן-נון,יהושעמביובשבישרלא,
,וקדמוהארובהדברבנוחשובותתחנותהןאלהבלמצרים.ויציאת
ובניהם mהאבימי mומסמבחכים , mעוליל mמאורעלהם

ויצירהמאבקשלשכהאלפיםארעבתמאחורינואחריהם.
גורלנורוחנו,אתועיצבוהאנושותתלודותעלמן mחשהטביעו
וייעודנו."

 ...הארוכהבדרכנוחשובות"תחנותלנוהיוובכן,
ויצירהמאבקשלשנהאלפיםארבעתמאחורינו
אתועיצבוהאנושותתולדותעלחותמןשהטביעו

בישראל,היוםשקודהמהלאודויעודנו.גורלנורוחנו,
שלהקואתממשיכיםאנוהאם :השאלותנשאלות
 ?ראשונייםערכיםמאותםהנובעמאבק ...ויצירהמאבק

 • ?ייעודנוהואמה

שלישימכתב
יעדונו

שונותבהגדרותנתקלתכבדשונותבהזדמנויות
 :כמולייעודנו,המתייחסות

סגולה","עם
לגויים","אוד

בארצנו",חופשיעם"להיות
למופת",אומה"דמות
ועוד.דמוקרטית",צודקת,מופת,"חברת

אלה,מהגדרותכיוםהדחוקהנוכחי,מצבנולאוד
 :שאלותכמהנשאלות

 ?מעשיאותיאודטינושאהואייעודנוהאם . 1

לאחרית-חזוןלשאיפה,דקנושאהואייעודנוהאם . 2
מגןהחללדקלםישאותןיפותמליםהימים,
בכלאותןולפזםלשירדום,לעמודאוהילדים,
 ?חגיגיתהזדמנות

דודנו,לבניאפשריתמשימההואייעודנוהאםאו . 3
 ?לבצעוניתןיששאותהמשימה Iדודך

ייעודנו,אתמחדשולהגדירלנסותטעםישהאם . 4
מורשתשלהערכיםעיקריעלהמושתתתמטרת-על

כמשימהמקובלתושתהיהשנהאלפיםארבעתבת
הדוב?דעתעללהגשמה

כיהיאעמדתי Iהנ"להקושיותלארבעתבתשובה
אתלהגדירישכיתיאודטי,ולאמעשיהואהנושא

האנושיים,המשאביםכללאתולגייסהמשימה,
הנושאביצועיתמבחינהלביצועה.והתקצבייםהפיזיים
 .הבאיםארבעהבמילוימותנה
הערךולאודזאתלצורךהמשימה.בהגדרתאתחיל
בן-דודשלהגדרתועלאתבססהשכלתי"מלמדי"מכל
 1.בן-גוריוןוייעוד""ייחודכמאמדומצאתיאותהגוריון

ייעודנואתלהגדיראחדבמשפטמצליח Iשתדאהכפי
כללייםבקוויםהשיטהאתזהבמשפטולהתוות
מגלמתשהיאבהגדרהוחשובהנוספתנקודהלהשגתו.
 :ישראלמורשתשלהראשונייםמהערכיםבתוכה
והחברתייםהפיסייםוהטכניקההמדעבמכשירישליטה"מתוך
העםיעצב-ואנושילאומי-זחוןמגשימישלחלוצימתחומתוך
תבייששלאלמופתאומהדמותהמתחדשתבמולדתוהעברי
היום."ועדמאזומדריכיהחכמיהנביאיה,מורשת

"עיצוב-ייעודנוהגדרתאתזהבמשפטמוצאיםאנו

אתוכן " ...מורשתתבייששלאלמופתאומהדמות
והטכניקההמדעבמכשירישליטה"מתוך :השיטה
 " ...והחברתייםהפיסיים

תיקוניםובמספרבהסתייגותההגדרהאתמקבלאני
 :קלים

שליטה"מתוך :הראשוןבמשפטמתחילהייתילא .ו
והחברתיים"הפיסייםוהטכניקההמדעבמכשירי

מגשימישלחלוצימתח"מתוךהשניבמשפטאלא
 :הפשוטמהטעם"וזאת-ואנושילאומי-חזון
לעלות,הראשונים,החלוציםאתשהניעמה

המניעהיהלאהביצות,בכיבושולהתחיללהתיישב
הםאותם ...והטכניקההמדעבמכשירישליטהשל
מוצאם,מקוםשלוהחברתיתהפיזיתבסביבהדחו

לאומיחזוןמגשימישלחלוצי"המתחאלא
בקרבהיוםאףמוצאיםאנואגבוזאת ";ואנושי

שקרויממהבעיקרהבאיםחדשיםועוליםישראלים
המניעהכוחאחדות,במילים .הרווחה""ארצות

למצויהביטוישהיאהדוחהיאהנאורהאדםאצל
הערכי.המרכיבמבחינתבמוחו

המדעבמכשירישליטהעלמדברהייתילא . 2
וחסכונייעילושילובתפעולעלאלא ...והטכניקה

ומינהלחינוךטכנולוגיה,מדע, :כליםארבעהשל
ומקצועיתמוסדיתדמהבעליאנשיםבידיהנתונים
והןהנמוכהבדמההןלמעשההתפעולגבוהה.
המינהלכליבאמצעותנעשהביותרהגבוההבדמה

שמקובלכמי .שלטון-רביםבפיעדייןקרויאשד
לאחברךסבי"רעלך :הללשלהערךעליו

כלואתשלטוןהמושגאתאנידוחה ," ...תעביד
המושגבמקוםהקיימת.במציאותממנוהמשתמע

אדמיניס--מינהלהמונחעלימקובלשלטון
ופדושואדמניסטדדה,בלטינית:שמקודוטדציה,
 :כמוביטוייםמשפטים,מצוייםבמורשתנולשרת.
"עשההשרת","מלאכיינהלני,"מנחות"על-מי
מקבלוהוויהרבה,ועשהמעטאמודקבע,תודתך

 ".יפותפניםבסבראדםכל
הייתי " ...למופתאומה"דמותלעצבייעודנואת . 3

צודקת,מופת,חברתלעצב :ומגדידמרחיב
דוגמאגבוהה.תרבותיתדמהבעלתדמוקרטית
הקיבוצית,מהתנועהלקחתניתןזהיעדלמימוש

הצדקרעיוןמתגשםבשניםעשרותבמשךבה,

שלשיתוף-הדמוקרטיהרעיוןוהחומרי,הרוחני

הואהכללכאשדוביצוע,תיכנוןבייזום,הקהילה
ליקוייםכיוםאיןכיאומדלאלהטות."רבים"אחדי
אתוליישםלשפדניתןכיצד :היאהשאלה .בקיבץו
אפשריתוהאםהחברה,לכללהקיבוציהניסיון
לבצעה,העתהגיעה :אפשריתהמשימה ?זומשימה
 •בהמשך.ועל-כך

 :קאפמןמרדכי
אחדלמקוראין

השאלותלכלתשובות
היאזהבנושאלהדגיששישהראשונהנקודהה
בתשובה","חזרהעלכיוםמדבריםשכאשר '

המקובלמזהלחלוטיןשונהבמושגעוסקים
שלהמסיונריתהתנועהביןדמיוןכלאיןביהדות.

שנעשתההמסורתייםלערכיםהחזרהלביןהיום
אתשהמיראפילואושהתפקר,דתיאדםעל-ידי

בו.וחזרדתו

והפיתויהשכנועששיטותבתנועהמדוברכעת

ומאותשבעשרותמאלושונותאינןבה,הנהוגות
בעולםבמקבילהפורחותאחרותפולחניותכיתות

המודרני.

בתשובההחזרהתנועתשלהיעדאוכלוסייתגם
שארשלפוטנציאליתאוכלוסיהאותההיא

עלשנמצאיםבבני-נוערבדרך-כללמדוברהכיתות.
בדרך-כללעצמית,זהותשלבחיפושדרכים,פרשת
ערכיחינוךשקיבלוטובהאינטליגנציהבעלי

משמעותבדברפנימימסרבעליכלומר, .כלשהו
 .החומריליום-יוםשמעברחיים

במצבהנמצאיםבנעריםבדרך-כללמדוברבנוסף,
ביחסקשהבהתלבטותחמור,אישימשברשל

אישיקשרקריירה,עםהתמודדותםליכולת

וכיוצ"ב.

לשתיהמקריםברובמתחלקיםהנעריםהורי
מוחלטבאופןהמאמינההאחת,-קבוצות
ימשיכושילדיהורוצהמסויים,באידאלאובעקרון
יוצרזהשרצוןבלחץלחושמבליזאת,חייםבדרן
פתיחותשלמסרהמעבירההשניה, .אצלם

 .הבחנהכלללאמקסימלית
השכיחלסוגמכווניםשדברילהדגישרוצה(אני

בתשובה"ל"חזרההפוניםבני-הנוערשלביותר
ואנשיעברייניםמקבוצותלהבדילדומות,ולכיתות
רובםאולם"חוזרים",ישביניהםשגםבוהמה,
אותםמהנעריםמורכבהפוניםשלהמכריע

תיארתי.)

משום Iמספיקיםאינםעדייואלהנתונים

לכאורה,היו,עשוייםהמתוארים,שהצעירים
דווקאשהגיעווהעובדהשונים,לכיווניםלפנות

מהעובדהראשיתנובעתבתשובה"ל"חזרה
מסוגרתכיתהשלאמותמד•יצאהזושתנועה

נפשותגיוסבפעולתלעסוקוהחלהעצמה,בתוך
אינטנסיבית.

אדםשלאישיתבהכרעהכברמדוברלאזהבמצב
כעת-הואנהפוךמעמיקה,התלבטותלאחר

התחילהזותופעההפרט.אתהקבוצהמחפשת
הכיתותשהתחילואחריבלבדקצרזמןבישראל
 .בארה"בובעיקרהמערביבעולםלפרוחהשונות

 1בארץזובדרךשפעלושהראשוניםמקרהזהאין

מאירויינברג,נוח-מארה"בשהגיעורבניםהיו

שיצרהמסיונריתגישהפיתחוהם .ועודשוסטר

היהדותבקרבדווקאקשההתנגדות

בדיוקמקביל Iשהנהיגווהתהליךהאורתודוקסית,
ב"כנסית 1קרישנה"ב"הריהנהוגיםלתהליכים

ויהודיםישראלים(ואגב,ועודמאהארג'י"הגורר
מאשרלאחרונותיותרהרבהנתפסובארה"ב
בתשובה").ל"חזרה

עםהכרותלאדםמציעיםהאלה,הכיתותבכל
 .כנסיםאוהרצאותשלבמסגרת Iחדשמשהו

 1המונייםבדרך-כללהםאלהבמסגרותהמפגשים

מופעיםמכילה Iעצמהעל.החוזרת Iותכניתם
הרבמסבירבולהבותחוצבנאוםמוסיקליים,

הטמאהחומרני,העולםביןההבדלאתהמרצה
בדרךלנוהמחכההאורלבין ;חייםאנובווהפגום,
עלהחוזרנאוםבאותושוב,ומדובר,החדשה.

הנקודהכאשרהאחרות,מהכיתותאחתבכלעצמו
והמובהקתהמוחלטתהתשובההיאבוהמרכזית
בעיותלכלוהמתאימההנואםבידיהנמצאת
החיים.

 .בתשובהחוזריםמופיעיםהמפגששלהבאבחלקו
תוך-כדילהםשקרהמהעללהעידהבאיםאנשים

להםשידועלמרותבכנות,מדברים(והםהתהליך
חווייתעלמספריםהם .לומר)עליהםמהמראש

רגשי-אתמגביריםותוך-כךמחודשתלידהשל

עשוולאהבינושלאמהעלהשומעיםשלהאשם
אזיוצאיםאלהמשומעיםוחלק .עכשיועד

 .אלטרנטיבהשלברורמסרעםמהמפגש
חוברות-נוספות"שיטות-עבודה"גםיש

אלהכלקלטות.לילדים.קומיקסלמשפחה.

אפשראליהםוטלפוניםכתובותלרשימתבצירוף
מיידית.לפנות
נופשוניםבעריכתלמשלעוסקת"ערכים"תנועת

תחתהמשפחהלכלימיםשבעהעדחמישהבני
 .רוחברוממותנופששילוב :הכותרת

"תותחים"מביאיםאלה,מסובסדיםלנופשונים
בדרניםמדענים,שהיוכאלהכריזמטיים.
וכדומה,טייסיםפרופסורים,מפורסמים,

עלהחוזרותמרתוניותהרצאותשורתוהמעבירים
שלבמצבמראשכמובןנמצאהשומע .רעיוןאותו

בדרכיםמוכיחיםהם,ואילוגדלותם.מולנחיתות
שלהברורהמציאותואתכביכול,ראציונאליות

אלוהים.
הקהל .הרגשיהצדלשיתוףדאגהגםקיימתבנוסף
לפיהנערכיםסימולציהבמשחקילהשתתףמוזמן

למשל .ס 1ל'?רהכנסהשלהמודרניותהשיטותכל
הרבניםהופכיםבוהתפקידים,היפוך"משחק"

הסיבותבדברשאלותהשואליםלתלמידים
והקהלונו.יכשרותשבת,בשמירתהצורךלשואה,

אחרב"משחק"ומשכנע.למנמקלמסביר,הופך
כל .העולםבריאתדרךעלהסבריםביחדכותבים

אוירהשלרקעועלביותראינטנסיביבאופןזה
"הפצצתשלאוירהוריקודים.שירהשלנינוחה,
כולםבההכיתות.שארבכלגםהקיימתאהבה"

במצב-רוחכולםאותך.אוהביםכולםמחייכים,
מתווכחים.לאנוזפים.לאטוב.
כמוממשהמכריע.הרגעמגיע Iהריכוךאחרי Iואז

כלמספרהאחרונהבשיחהכאשר 1 "ט~>::ן"ב
למצב .הקודמיםהמפגשיםמשךהשיגמהמשתתף

אחדכל .פרטכלעלתאוצתיתהשפעהישכזה
 .מקודמויותרלומרצורךמרגישמהמשתתפים

כולםכמעטיוצאיםואז .יותרעצמואתלגלות
 .הישגבהרגשת
שנישובמומחשיםהרב,שלהמסכםבנאום

ההרוסהעולם-האלטרנטיבייםהעולמות
והאמתהאלוהיהאורעולםמולהערכיםמבחינת

המוחלטת.

גבוהאחוזמרגש Iהמתוארהתהליךמשך
כמובןוהמחשבה .לוקרהשמשהומהמשתתפים

שברוראלא .הדבריםתוכןשלתוצאהשזו
ג'יימס,ויליאםלתוכן.קשרכלאיןזושלהרגשה
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ומדינהדת

 :וביצקיאבי
לאומנית*לחרדיותלאומיתמדתיות

שבהיהודיתמדינהלקייםשאפשרמחשבהה
איכנהומדינה,דתביןטוטאליתהפרדהיש '

כיחידהאדםעומדבכצרותשאםמשום .עלימקובלת
כללאורךהיהודיתהדתשתפיסתהריאלוהיו,בפכי
מעם.חלקמקהילה,חלקהואשהיחידהיתההדרך

 .וקהילהחברההדרכתשליסודבפירושישביהדות
ברוראבלוכד•.מלכיםהלכותשלום,הלכותיש

פרקטיתלהתמודדיכולהאיכנהבמצבהשההלכה
היאכרגעהבעייה .זהמסוגמשימותעםכיום

כדיכבדמחירמשלמיםאנחנוהיפותטית, iעקרונית
לערכים,לשפה,לארץ,השיבהמושגאתלקיים

שיבהבכללאפשריתהאםהשאלהומתעוררת
מנותקהמשפטכאשרולערכים,לשפהלתרבות,
בהשישחברהלבכותאפשרהאם !אלהמכללחלוטין

לביןוהערכיםהתרבותמערכתביןטוטאליניתוק
 !המשפטיתהמערכת

 .כךסובראינניאני
למצבהיוםלחזורשניתןשחושבמישכי'מצד

חלו .שחהואמהיודעאיכנו ,שכה 2000שלפכי
כמובןובמקבילבחייכו,מאודמעמיקיםשינויים
על-מכתההלכה,בתפיסתשינוייםלחולחייבים
היהודיתהמדינהביוזיקהליצוריהיהשאפשר

במישורזה .העבריהמשפטלביןהאוטונומית
ההלכה.
כיוםמדוברשאיןלהביןצריךהאמונהבמישור
מוחלטת.משיחיתבשיבה

-דומיננטייםמושגיםשכיהיוהיהודיתבמסורת
(וגםהציוניתהמהפכה .שלמהגאולהמולגלות

אפשרותבכתההדתית)הציונותשלהמהפכה

גאולהואיכנוגלותשאיכנומצבשלשלישית,
 .שלמה

"גוש-אמונים"וגםכטורי-קרתאגםחזרוכיום

כטורי-קרתאהבראשיתית.הקיצוניתלגישה
גאולהבמדינת-ישראלשאיןשמשוםטוענים
ב"גוש-ואילוכלל,גאולהזושאיןהרישלמה,

כלאתושופטיםהגאולהאכןשזוטועניםאמונים"
לארץ-השיבה .זופרספקטיבהעל-פיהמציאות

לארץ-ישראלשיבהלהיותמשום-כךחייבתישראל
"וכתתושלשלמותהיאזהלפיהגאולה .השלמה

לאינטרסיםבהתאםומיקוחפשרותלאחרבותם".
ריאלי,אויבאיכנואזהאויבהשונים.הצדדיםשל
דמוני,אויב .הקהב"ההמשיח,אויבאלא

 .עמלק .מיתולוגי
לשתיהגורםהיאלפיכ,ךהמשיחית,הראייה

מצדחריפהמיליטנטיתלאנטי-ציונית :ההקצנות

 .שכימצדשוביניסטיתולמיליטנטיותאחד

שהובילבלתי-פוסקבתהליךמדוברלשכייה,באשר
איןכאשרלאומנית,לחרדיותלאומיתמדתיות

הדתיתהציונותשלההיסטוריתשדרכהספק
משהפוליטית.מבחינהיותרהרבהמתוכההיתה
שהרבנכון .מבן-גוריוןיותריוניהיהראשפיחיים

לדוריכלושניהםאבלניצי'יותרהיהמימון
הנקראשהנושאחשבולאכיאחת,בכפיפה

הואארץ·ישרלא,שלהפוליטיים"הגבולות
הדתית.הציונותאתהמלכדהמרכזיהנושא

הפגנותכשהיו ,מסיניהנסיגהבזמן , 5617-19ב

מטעםמחאהכלכשמעהלא"חרות",שלחריפות
אתפורתחכןמאבדכעתואילוהדתית,הציונות
שכה 10-15שלפכיכשםבדיוקכהכא,לטובתהנוער

הסיבותאחתלטובתו.כמוכיאנשיםאותואבדו
תביעהגםבבת-אחתמייצגשפורתהיאלכך

לארץ-ישראלתביעהוגםלערבייחידלזכויות
לנוערמדימסובכתדיאלקטיתגישהוזו .השלמה

 .פשטנייםיותרהרבהלפתרונותששואףהיוםשל
סיכתיזהליצורמתחילתהכיסתההדתית,הציונות

הישראליתהחברהשרובערכיםשלדיאלקטית
ישיבה- ;ישיבה-צבא :סותריםערכיםבהםראתה

ובזהכוחהמקורהיהבזה .וכד•עבודת-אדמה

היוםמסוגללאשהנוערמשוםחולשתה,מקור
כאלה.במתחיםלחיות
היתהשלנומבכי-הנוערהדרישה :כקודהעודוישנה

בבכי-ברקכמותורהללמודמושלמים.להיות
אותםהדריכולאגורדון. .א.דכמואדמהולעבוד

השונות,המטלותבביצועחלקיותשללאפשרות
מוכניםהיולאיותר.שלםאדםלהיוםבמטרה
בתורהשרצוכמובדיוק .שום-דברעללהתפשר
כקרע.והנוערשלם.ובעםשלמהובארץשלמה
לעולםוחלקוהאגודאילעולםמשום-כךברחחלקו

"גוש-הצליחפסיכולוגיתמבחינה .הלאומני

בסיסייםנחיתותרגשישכיעללענותאמונים"
ביחסהאחד-בכי-עקיבאשלבנוערששלטו
כ"חציאותםראואשר " Dה"אמיתיילדתיים

הגיבורים,-החילונייםכלפי-והשני iחצי"
שלוהביטחוןהחוץמדיניותקובעיהחלוצים,
ההיסטוריה.עושיהמדינה.

אלהכעריםהפכוהגושבמסגרתוהכה'
ואילווההתיישבות.הציונותשללהביצועיסטים

ארץ-ישראליישובמצוותהרי-החרדיםכלפי
שבמצוות.החשובההיא

יכלומי-בחוץוציציותופתוחהכחלוהחולצה
 !אליהםלהשתוות
גםלעמודעודיכוללאהנוערשכיוםהיאהבעייה

ארץ-ישראלעלשהחיכוךוברורזאת.בדיאלקטיקה
במושגיםטיפולכלמבליבלב,דהשלמה

לפחותהגורמיםאחדהווהבסיסיים,הומניסטיים
 .לכושקרתההשוביניסטית-אלימהבהקצנה

לייש"גוש-אמונים"שלהקיצוניהצדעםלכן
 ;תיאולוגי-משיחי :מישוריםבשלושהוויכוח

יליששבהםהמתוניםעם .ופוליטימוסרי-הומני
אבל .משמעותיהואגם-כי oאפוליטי,וויכוחרק

 .יהפוליטלמהלךביחסלאהואשליהמאבקעיקר
יהדותאיזו-השאלהעל .ככדינפשעלכאבקאני

בידםכשאירהאםדמותה?תהיהמהלהם?ככחיל
הגמורההחילוניתהאופציה-אופציותשתירק

עלמבוססתאבלישראלמתרבותהמנותקת
יהדות-או ;ושלוםאדםאהבתעל .הומניזם
ההיסטוריהדרךזורמתלארץ-ישראלשזיקתה

שליסודייםערכיםחסרההיאאבלוהמקורות,
על-פיה,ולשלוםלצדקוהשאיפההאדםאהבת

 ' .ישראללמקורותשייכתאיכנה
 ,אלהאלטרנטיבותשתיביולחיותיכוללאאני
אלטרנטיבהבמהירותלהציבעלינולדעתילכן

שלישית.
אמונים""גושהכתיבהאחרונותהשכים-10-15ב

גם .הפוליטייםהמהלכיםאתלמדינת-ישראל
מכךהעולההחיוביתהתוצאה .המערךלממשלת

בעלישהםאיש, s,oooש-ספרללאשמתבררהיא
עצום.כוחבידםמחזיקיםוהתלהבות,אמונה
שצריךמהלכןהבחירות.מתוצאותיותרחשוב
חילוניים 10,000ו·דתייםאיש S , 000שיקומוהוא
אשרשונה'בכיווןאבלואמונהלהטאותובעלי
זאתשעשהכפיהקו.אתלשנותיהיהבידם

וכינרתדגניהחלוציזאתשעשווכפיהפלמ"ח,
למרות-ושיכומספריתמבחינהמזעירמעטשהיו
היישובית.ההיסטוריהמהלךאתזאת
כהכאאסיפותבשתישקרהמהיחזוראם

כלעשוייהובירושלים,בגבעתייםהאחרונות
אחריוהנוהיםשבעיניכושרםלהיעלם'התופעה

בורחמבוייש'שייראהוברגעכוח,מסמלהוא
עצוםשינוייחול-באמתשהואכפיוכקלה,
התהליךאתלעצביכולכזהדבר .אליו~יחס

תיאורטיוהסברתעמולהמכליותרהדמוקרטי
שהוא.

אחריושילכובכי-כוער 500יימצאואםהשאלה
 • .זאתויעשולמקוםממקום

עםשיחהשלבמסגרתהובאווביצקיאביריידשלדבריו
עינת.עמלה

 :בורגאברהם
המדינההלכההלכה·מדינת·

T : T 

בתוךהדתיתהמערכתשלמקומהעלשאלהה
לפכיככוכההיתההדמוקרטית,המדינהווווווו1
שיטהשלמאבקכברזההיוםשכים.הרבה ,

לעומתדמוקרטיתבמדינהדת-שיטהככגד
 .דתיתבמדינהדמוקרטיה

הדמוק-שלהשבירהנקודתלקראתשלנוההליכה
היתהימיתימית.בפיכויהתחילההישראליתרטיה
זוכראני .הדמוקרטיהגמלשלגבועלמאדעבהקש

 :בבכי-ברקאזשתלוכרזה
 .המדינההלכה-מדינת-הלכה

בוטההצורהכמובןנעשתהזושבכרזההדילמההצגת
מהו-עמוקהמאדממכההעולההשאלהאבל .מאד
המקורהאם !הישראליתהחברהשלהסמכתומקור

 .:;~לתושאיוטוטאליאלוהי'אודמוקרטי'חילוני'הוא
להיותיכולהדתישהאדםהרי-בשנימדוברואם
מתחבסיסעלמסויים.גבולעדרקלדמוקרטיהכפוף
מכשירעל-ידישכיםהרבהמשךלבודדשהצליחוזה

ימית.פיכויהתחולל ;הסטטוס-קוו
-עמדותשלושאזהביעוהפיכוימתנגדי

עכו .הנפטבארותאתלהחזירטפשישכלכלית .א
השלום".ב"מחירלהם

שמילהםאמרו .סיניאתלהחזירטפשישצבאית .ב
 .להמרמוכןלשלום'שהולך

לצומנוגדשהואמשוםה~גסת,לצולסרבשיש .ג
 . . .ההלכה

תחותקיקונפליקטזההיהבישראלהראשונהבפעם

ואז,ושם,לבית-הכנסת.:;כגקת iJביןלמדינה.דתבין
 .בדמוקרטיה.לכרסםהרשותהתחילה
מלחמתהיתהזה'בנושאהקודמתהמפכהנקודת

תודעותלפריצתהביאהזומלחמהששת-הימים.
האומרתאחת :הישראליבציבורעתיקות-יומין

שב-דבריםהםטריטוריאלייםוהישגיםשניצחון
אנחנו.כךזאת,עשהבן-כוךשיהושעכשםהישג-יד.

ולהתנחלות,לשחרור)(אולכיבושבמקובל-שנית
יהושע.בימיכמושוב .מהזרסלידהשלהיבטנולד

אל-הקדוםהאלדמותוהופיעהחזרה-שלישית
ושובשובלכצחחוזרתחובהעלינוהמטילהניצחון

 .א~תואתלהוכיחכדי

משלושהמורכבהיום,כהכאשלהלו ...

שלפרברטיתתפיסהבעלדתיקהל :אלמנטים"י
פוליטיתהתייחסותבעלציבור ;ההלכה

פיתרוןמחפשוהואהתמידיהמתחעליושכמאס
גאווהבעליואנשים .צבאאזמשיח,לאאם .עכשווי
לאומי"."משקםלהםנראהשכהנאפגועה,אישית

מהוויםשהערביםהואמביכיםאיכםאלהשכלמה
יותרמאוחרלהילחםכדימכשיררקעבורו

יעבורהערבים,אתיחסלוכאשראםבמתייוונים.
בחילוניים.לטפל
התפתחותעלה"ליכוד"שלטוןשנותלהשפעתבאשר

מפלגת-ביןשהיההפעולהשיתוף-הכהניזם

מאדסיכתיזההולידהפועל-המזרחי,לביןהעבודה
וגםהטוטאליתתנועת-העבודהגםשהיאמעניינת

"גושאתיחדשהולידוהטוטאלי,הפועל-המזרחי
מעצמהשהפיקהמחתרת,מתוכושהוציאאמונים",

כהכא.את

הרבהה"ליכוד"השפעתהיתהפוליטיתמבחינה
פועל-היאשהפוליטיקהמשוםמשמעותית,פחות
שהובילותנועותמיניכלשלאידאולוגיותשליוצא

כלעםלבנון'מלחמתשאפילובטוחלאאנילכהכא.
חוסרוכלפיתככיהכלפילישישהמרהההתנגדות

 .לכךהובילה ;בהשהיהההיגיון
הגורםלא .כהכאמתופעתחלקהםורפולשרוןבגין,
לה.

סימןהיאכוחולהתחזקותהעיקריתהסיבהלדעתי'
-בכללהישראליותשללקיומהמעלהתלויהשאלה

זו?בדרךולמהעכשיו?ולמהכאן?ולמהאנחנו?למה
לירידהאחדבכיווןמובילהמספקתלאתשובה
שהרי .פשטניותלתשובות-שכיובכיווןמהארץ,
יחסיתפשוטהאמתעםלחיותקליותרהרבה

אמתעםמאשרמורכבת,למציאותהמתייחסת
מורכבת.למציאותהמתייחסתמורכבת

לגזרהרקאתייחסבתשובה",ה"חזרהנושאב
מהווהמסויימתבכקודה :הנושאשלצרהמאד

 31 11111>לציונות.אכטי-תיזהמעיוזותנועה
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הדדית-עזרה
ועושיםמאמינים

 .הדרךמראשיתכברבזהזהשלוביםהיווהגשמתוהחזון
בימיהביצותמייבשימאהליהשניה,העליה ל-:\'הכבי'~יםוסולליהחוצביםממחנות

בתקופתהחדשותוהין.:,כונותהעריםברניל-tיממטבחי-הפועליםהי~לישית,העליה

מהמעברותהחכזישית,העליהין:לוהמלאכההתעשיהממפכ~ליהרביעית,העליה

ועדמאז-המדינהראי~יתשנותשלהצעיריםהחקלאייםוהישוביםומחנות-הערלים
היווהאלפיםההדדית;היב-זרהריג.-יוןאתאלפיםהגין:,יכווהדרך,כללאורךימינו,

 ...לרבבות

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

לבעלבכךומאפשריותרגבוהמס-חברמשלםגבוהההכנסהבעלכשחבר *
חולים".ב"קופתהבריאותשרותימלואאתלקבלנמוכההכנסה

צעיר.לקיבוץוהדרכהידעבאמצעים,עוזרותיקכי~קיבוץ *
הודותעבודתו,ראשיתעםבסיסית,מפנסיהנהנהבארץחדשכי~עובד *

 .ותיקעובדשללתשלומיו
מאפשרהארץבמרכזלצרכן""המשבירשלבחנותהקונהכשלקוח *

דומה.חנותשלמשרותיהלהכותובאילתנקרית-שמונהלתושב

במשבר.הנתוןבמושבלחברוערבמושבכשחבר *

-אדם.הואלעובדכשעובדיא 1רהדדיתעזרה

-העובדיםלחברתשנה 60ז
 .העובדתהציונותלהגשמתהעולהבדרךשנה 60

C 
ויד:

ם
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הרי .החילוניהרחובאתהיוםפוקדאדיררוחנימשבר

אס ,ערךחסרהואפהשנאבקיםהשוחקהמאבקכל
אלוהים,-'?\'(ה-מציאותימשהומאחוריואין

 .ציונותקיבוץ-גלויות,משיח,
הלא-הישראליתבהווייהמאדגדוליםרחובותוהנה,

אנחנומה-השאלהאתשואליםכיום,מאמינה
 ?היום-יומיתלמציאותמעברבארץפה .עושים

במרהאותנורמתהשהציונותמסתברופתאום

-שנה 2,000שלשחורחוריצרההיא .מסויימת
שלפרקיםנעלמובתוכולבילויים,ועדמבר-כוכבא

רלוונטית.בחלקהלפחותשהיאעמוקהרוחניתיצירה
שלמהריאקציהכחלקבתשובההחזרהבאהואז

 .דרךחיפוש

היהדותאסאתפלאלאהטהור'הרוחניבמישור
השואה.אתעבורנושמסמלתזוהיאשחורת-המעיל

לשובכסיוןה"חזרהיימהווההנפשישבמישורוייתכן
מהאלימותחלקאפילוואולי .השואהשללטראומה

לאלימותריאקציההיאהישראליתהחברהשל
 .עלינושנכפתה

על-ידישכשנאהיהדותלאותהדווקאחוזריםאנחנו
הגויים.

הואכיום,לפעולעלינולקראתוהמרכזיהדברלדעתי
תקופותהיו .למדינהדתביוההפרדהתהליך

באיזוןחשובתפקידהיההדתיותשלמפלגות
-היוםלמיניהם.הסוציאליסטיים " Dי J {:י~"ה
היאיתר-על-כן,במדינה.מובטחהדתשלמעמדה
ככליבההשימושבגללהשחתהשלבסכנהנמצאת
הדעתאתלתתצריכיםוהתורההדתגדולי .פוליטי
זה,ממצבאותנולהצילשיכולהיחידהדבר .על-כך
 .האמורהההפרדההוא
רבנית-כנסייתיתמערכתביוערבובלהיותיכוללא

 •מדינית-פוליטית.מערכתלבין
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"לידהשלrנסטיתתחושהיצירתעלדיבר 'אזכבר
הדתיותהכתותכלאתהמאפיינתתחושהשנייה",

אפילוהנוהגותביניהן,כאלהישהיום.ועדמאז
שכאןוהעובדההעניין.להדגשתשםהחלפת
מאשרבתשובהלחזרהאנשיםיותרנתפסים
היאהיהודיתשהדתמזהנובעתאחרות,ל:;,ןתות

קליותרוהרבהאצלנו,נורמאטיביתדתבכל-זאת
 תן,;:כלשלבמסגרתמאשרבמסגרתהלהישאר
אחדחימנהיגעלהנשענתסודיתדתלאזואחרת.
 .עקרונותיהאתשקובע

איננהמהנושא,מקצוע,כאיששלי'ההסתייגות
היאאלאהאמונה,שללתוכנהכמובןקשורה
 :עיקריותסיבותמשתינובעת

וכד•,בצבאשירתציוני,שהיהאדםכאשר .א

אני ,ספוריםשבועותאוימיםתוךעורואתמשנה

היועליוההשפעהאמצעיאםעצמיאתשואל
 .כשרים

 .אחתמוחלטתלאמתערכיתהתנגדותליישב.
השאלות.לכלתשובותנותןאחדמקורבולמצב
נוספתאינפורמציהבשוםיותרצורךשאיןלמסר

למצבכלומר,המדוברת.למערכתשייכתשאיננה
צינורומכלאחדמצדהיסוסמכלניתוקשל

סתירהוכשיש .ההלכהשלמזהחוץאינפורמטיבי
האינפורמציהמבוטליםלמדע,האמונהבין

צינורותעלרקמדוברולאהמדעיות.והמסקנות
מדוברעתונות.רדיו,טלויזיה,כמופשוטיםמידע

ספריכלאתחילקזוהראורי .ספריםעלגס
 .לישיבהכשנכנסשלוהספרייה

עםקשרעלשומרתהיאאסלנצטבתיהאתשאלו
שאיןשלא,ענתהוהיא ,שניםעבדה~תןשחקניות

 .אתןלדברמהעללה
כללגביבתשובההחוזריםשלהרגשיהניכור

כיבודכמומצווהגס .עצוםהואהחיצוני'העולם
 .בלבדפורמאליתבדרךמתמלאתואסאב

 :נוספותהערותשתיולסיום
הואבתשובה",הייחזרהבענייוהבסיסיהשקר .א

תמידחיתההיהדותליהדות.חזרהעלהמסר
גס .אחתיהדותחיתהלאאף-פעם .פלורליסטית

 .ורבותשונותלקבוצותהדתיהעולםמפולגכיום
 .מסוימתלקבוצהמקסימוםהיאה"חזרהייכלומר,

 .החומריתהנוחיותמעובדתלהתעלםאי-אפשר .ב
ניתנתבארץ'הפוליטיתהקניוקטורהבגלל

המוראלית,הציבוריתלתמיכהבנוסףלייחוזרים",
רצינית.כלכליתתמיכהגס
רעבבסכנתפעם,כתלמידי-חכמיםחייםהיולו

אותםמעריךהייתיאוליחמורים,בקשייםתמידי,
 • .יותר

עינת.עמלה-הלבה"דומדינה""דתהמדוראת

.,~ 
. רך .

 " 77"עתרןלקוראי

הקבועיםלמשתתפיו
הספרותולצרכני

בישראל

ויצירהשלרםשנת

מאחלת

בע"מ"תנרבה"

~ ~ 

הופיע

פור•ם•קה
 1985ספטמבר- 3מס'-ישראליפוליטיעתרן

שרידיוסייזרטלעדית :עורכים

 :משתתפים
אופירעדי

אלונישולמית
אלטרסאלון
אשדחגי

בארחיים

בן-עמישלמה

גבעדודו

דורמשה

וולקובסקיערן
וייסשבח

ויץיחיעם

יובלירמיהו
ליטנייהודה
מיכאלסמי
קרמןדני

רביקוביץדליה
רוזנפלדאלכסנדר

שביטדן

שפרינצקאהוד

תומרקיןיגאל

-------------------
"פוליטיקה".הירחוןעלמנוילהיותמכקשאני

גליונות)-12ל(מנוישקלים 17,000סךעלהמחאהרצ"כ

שם

כתובת

 I I 2996 2- 'טל . 61460תל-אביב, 7פינסקררח'-רצ"פוליטיקה",
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WANG 
בשבילךפתרוןלייש

המושלם.הממוחשבלמשרדהפתרון

על

 . WANG VS ,WANG 0.1.S ,WANG PCמחשבי

אלקטרוני.דוארתמונות,עיבודנתונים,עיבודתמלילים,עיבוד

בישראל WANGנציגימ,"בעמחשביםמערכותדרור

 . 200 · 125 'טלל·אביב n , 3נפחא 'רח

tL ~ 
חמר~ •&• ~ ttd ו
הפופולריתהגמלקופת

בכל-בישראלביותר
 . 1985הקהלדעתסקרי

גמלקופת

 ,לשכיר ,לעצמאי
מאורגנות.ולקבוצות

שקמה
--.J -'--

חדשהגמלקופת
וץ nבמטבע·המתמחה

הצמודותובאג"ח

חוץ.למטבע

אחדלכלאחת-גמלקופתמשפחתךולבנילךבחר

 . ,1 ,דיסקונטבנקשלידהגמלקופותם



--
גרינברגצביאורי

הלאומיתהתרבותבעד
לבנטל iזדנקמאיר

אצ"גשלהולדתויוםלרגל
תעודהמביאיםאנו ) 21.9.1896 (

על-ידושהוענקראיון-מרתקת
מזאגרב,לכנטלזדנקולד"ר

ב" iב"זיאדופורסםיוגוסלביה,
 . 1932ספטמבר
עלארנוןליוחנןמודההמערכת

דינהולגברתהחומר'בהשגתעזרתו
מהמקורתרגומהעלבן-ציוןקטן

 .הסרנו-קרואטי

גרינברגצביאורי

כפיאוגרינברג,צביאוריהארץ·ישרלאיהמשורר
באחרונהביקרטור·מלכא,-עצמואתמכנהשהוא

הגיעאשרהרביזיוניסטיתהמפלגהכאישבווינה,
שהתקייםהרביזיוניסטיםבכנסלהשתתףכדילכאן
 .באחרונהכאן

ה-ורביעיביוםהטקס,תוםלאחרימיםשלושה
עסקשבההרצאה'הרלצ"ב"לואםנשאלספטמבר'

העלומיתלספרותהיהודית mהספרשביוביחס
בתום .ביניהןחצוץתהומיהבלדבילמסקנה'והגיע

 .משיריו.שנייםהוקראוההרצאה
והפגישהואתעמולשוחחביקשתיזאתבהזדמנות

לילומרעדוהספיקבחטףהמחרת.יוםלבקורקבענו
"ז'ידוב"אתמכירהואאיךהדעת,בבדיחות

שבעתלאחרקרואטית,היטבמביוואף("היהדוי")
בסראייבו.שהה(הראשונה)עהלוםמלחמת
במשךושוחחנוצ 11לפה 11בסביבותלמחרת,נפגשנו

בחדרוובהמשךקפה'בביתתחילהבשעתיים'
ושונות.רבותבעיותעלשוחחנורבהבערנות .שבמלון

שנדונו mהעיקריהשלאותמןכמהרקאביאלהלן
זאת.בשיחה

החדשההעבריתהספרותשלמקומהעלדעתךמה

איזה ;הציוניתהתנעוהשלההתחדשותבמפעל

ללמא!עליהתפקיד

חשובחינוכיתפקידמוטלהחדשההעבריתהספרותעל
סולםכראשלעמודצריכהזאתמשימהכיותר.

לאעודכללציונות.כרוזלהיותעליההעדיפויות.
נמצאהואעודכלוההתחדשות,הבנייהתהליךנסתיים
להישאר,עליה-הדינאמיתההתפתחותכשלכ
ספרותמשיחית,ספרותלהישאר,חייכתהיאוכעצם
והצלה.רווחשלמשמעותבעלת
תוסיףלהבאוגםומתמיד,מאזדאגהזאתספרותהבט,

ואילו .ולצרכיההלאומיתהתחייהלתנועהלדאוג,
לאהאירגוני,הביטוימבחינתדהיינועצמה,התנועה

לספרותדואגתאיננהכיוםואףמעולםדאגה
התפתחההספרות .ולבעיותיהלדרכיהולאפשרויותיה,

תלויכלתיכאופןוככן,עצמה.ולמעןעצמאיכאופן
המפעלמןניכרשחלקמידהכאותהועצמאי

תלויהוכלתיעצמאיתכדרךהתפתחהארצישראלי
וטופחוניטעואומושכותשנוסדוכשםעצמה.כתנועה

שכמנהיגותסכוראניחדשים.יישוביםוהוקמויערות

עלממונהשתהיהמחלקהלהקיםישהציוניתהתנועה
לדאוגיהיהומתפקידיההחדשה,העבריתהספרות
תפקידיההיקףואשרוהרעיוניים,החומרייםלצרכיה

 .להברוריםיהיוהעבריתהנחלתכתחוםואפשרויותיה

יצירות,אלו !העכשוויתהעולם mספרדעתךמה

 !לעבריתלתרגום mומתאימ mראוי ,דלעתך
שאינןהיצירותלכלכיחסחיוביתזהכענייןעמדתי
משמשותואינןאינדיבידואליזםשלחותםנושאות
לעצמן.מטרה
כאותןהאפשרככללהרבותישישראלאץרלמען

זואם(כיןוההמונים.החכרהרוחפועמתשכהןיצירות

רוחהקומוניסטית),אוהסיניתההודית,התנועה

למפעלחשיבותןהמפעל.עםוהסולידריותהקולקטיב
מסוגלותכאלהיצירותשכןספק,מכלנעלההבניה
 ·ולהעלותהחלוציתכיצירהההכרהאתכיותרלרומם

מושבעחסידאניזהכעניין .אליההמודעותרמתאת
עליאהוביםוכמיוחדהחדשה,הרוסיתהספרותשל

 .גלאדקוכופיודורסאפולינהלידיהפילנייאק,כורים
חייכתהספרות :כעיניהחשובנוסףדברלהדגישעלי

עםצמיחתה,קרקעעםעמוקהכריתמתוךלצמוח
דעתיזהומטעם " bodenstandig "להיותעליההאדמה.
למהגרים.המיועדתספרותעלשלילית

עלעמדתךמהי ;חייךאתמקדישתאהמטרהלאיזו

 !הסוצילאיזםועל-הלאומיות
"התרבותדגלאתנושאתחיי,כמפעלשירתי,

אניהאומה.כשרותהלאומיתהתרבותזוהי .הלאומית"
ודווקאהפרולטארית""התרבותאתומכיןמכיר

שואףאניולכךלשאלהמתייחסאניזאתמע~דה
כתנועתהלאומית"ל"תרכות-שליכמהפכה
המשרתתמטרהשזוהימכיווןזאתהיהודית.השחרור

חייכתודרכוחולההיהודיהעםשלי.המהפכהאת
שלעומתליידוע .נורמליזציהלעברכהכרחלהוביל

זאתשאלהכיכסכרההשוגיםרביםיהודיםישנםזאת
עמנושלהיחידהלומרואפשרהמכריעההשאלהאיננה

שהםבשעהלאומית.ישועהכמעיןביהדותוהרואים
ללאלפרוחהמסוגלתאומהשאיןכךעלם.מדברי

חובתםעלמדבריםכשהםיהודיים,רוחנייםאלמנטים
כך,עלעונהאניזאת,ברוחודבריםלגוייםאורלשמש
אינושעדייןמהלאחריםלהעניקפראדוכסלישזה

מתייחסאניולהחיות.לפתחישעדייןואשרברשותך
 .זהמסוגמגלומנישיגיוןלכלמוחלטתכשלילה

מליםרקאומרהסוציאיליזם,כלפילעמדתיאשר
אניוזאתמודעכאופןכיהתגבשהלאהיא .ספורות
כסביבהוחייתיהסוציאליזםאחרנהיתירבזמן .מדגיש

רכיםדבריםלינתחוורולימיםאךכיותר.רדיקלית
שהיוכפיהזה,הרעיוןשנושאילמשלכמוזה,כעניין

שיכנואלהלהיותמסוגליםאינםשחיברתי,האנשים
הפצתלכלמושבעמתנגדאני .כלשהיחדשהחכרה

עצמו'מארקסקארלאף .מטריאליסטייםרעיונות
כחומררקעסקמכיר,אניוכמשמעותושכגדולתו

אתלפניוראהולאוכסטטיסטיקות,כמספריםהיבש,
האדם.

לגבי .הלאומיתהתרבותכעדשאניומדגישחוזראני

הבראתלמעןכתנועהמוחלטשרותהיאמשמעותה
 !האדמהרגבלמעןכמאבקמשמעותההעם.

בהתתפחותוחולףאותמידישלבבהרואהאתההאם

בהקשרמעלהאניזאתשאלתיאת !היהודיהעםשל

ביניים.שלבבהרואיםשרביםהיהודית,הלאומיות

והיאהמעמדותכלשלסולידריותקיימתכיום

הגיעהולאהשחרורהתגשםלאעדוכלתימשך

הגיוניבאופןהדבריםיגיעוזאתואחרהנורמליזציה.

צפויבעצםזה-עצמםהמעמדותביןמאבקיםלידי
מקום.בכל

 .כךיהיהלאשאצלנוסכוראניאחריםלעמיםקשרללא
ימינואתנחדשוהתחיה,ההתחדשותאתים W ג;~כאשר

שיראתשודרנוכאשרפעם,כשהיינועםונהיהכקדם

 :נורמלייםחייםנחיה .תהיליםפסוקיואתהשירים
 !וערלעולםקיימתתהיה-הלאומית""התרבות

היהודית,שלנו,שהתרבותכךעללהצביעעליאך
שספרותנוכשםוזאתהאחרות.מכלבמהותהנבדלת
המושגעצםהריהבט, .האחרותהספרויותמכלשונה

והיצירההתחיהלתקופתעדאצלנוקייםהיהלאספרות
לתהילים,ילתנ"ךליישםהחובלהמחודשת.הספרותית

המונחיםאת-חלדייהודהליצירתהשירים,לשיר
 ;שלאודאילא,ופיוט?שירהיצירותלגביהמקובלים

"שירתזוהי .כתכליתאחרותיצירותהןאלהשכן
איננהשלנוהלאומית""התרבותגםכך !ישראל"
הנבואהמןבאההיאהאחרות.ככללאומית""תרבות

נביאיםגזערקמסוגללשכמותההנביאים.מיצירת-
ואשרהמשיחלבואלנצחהשואףעם(דהיינוכמותנו

אוליזולתנומשיחית).כמצב-המתנהנתוןומעולםמאז
סכל.ידעהואשאףהסלכים,גזעעודרק

הספרותועל !ספרותלשםספרותעלדעתךמהי

המגמתית!

דהיינומגמתית,חינהספרותשכלכדעה,מחזיקאני
התפקידכמונחינכתבההיאאףשירתיפוליטית.

יוצראיננילעולם .ובמשמעותוממלאשאנידייםהמס
מתוךתמידאלאוההתפעלות,הרי;ג~השלטוןמתוך

כלתימעמקיםמתוךגםכיאףומחושבת,קרהמודעות
אתה .וחולמניתאישיתלליריקההכנהליאין .אמצעיים

חרוזיםהמפתחיםאנשיםיש ?שכחצרהעץאתרואה

 .והזיותאנחותשכמותו,אילןעלכיותרפנטסטיים
הכלזהכעיני .הצבעיםועלהנפשעליפיו,עלשרים
כארץאחראוזההרועליקרהאםאךרוח.ורעות
הראשוניםאחדאהיהעצים, 100,000לטעתישישראל

לעוררכדייעשהומאודונפשווככלמלאהשבהכרה
 !ועץעץכללמעןהתלהבותבאדם

המפלגהבתוךעליוהמקובלהכיווןעללשלאתי
הדגישרקבמישרין.לענותרצהלאהרביזיוניסטית

בעצםתלויהכלוכיפילוג,יקיםלאהמפלגהתבוךכי
בארץ·המצבבענייןהקייםהמידעבדרגתרק

הגדולהשניתפקידהגםהואזהמידעהפצתישראל.
הואכיאמרעדוהחדשה.העבריתהספרותשל

ובמיוחדבארץהנוכחיהמצבנגדעמוקותמתקומם

אשרלערבים,ביחסיתרהסולבנותרוחאותהנגד
ומחדיריםעלבונות"סובליםהעבדוה'מפלגתכופה
 ".החדשהלארץגלותיתרוח
'פניוהאדמונישערוגדולה.בהתרגשותדיברהעתכל

במסגרתהנתוניםבמשקפייםהמאורכיםהצרים

הרוגש'הטמפרמנטאתתאמהחזותםשחורה'

שנפרדנובשעההפנים.והבעותהערניותהתנועות

תפיסותכמהלמרותכיבבירורחשתילשלום'
שלוקהכמי ,ר mבימפוזררושםביהותירנכונות,
הזמןכלכאילורושםליהיהממשית.ידיעהבחוסר

אותולינראהלאהואבקיצור' .ממשהובורחהוא
שהואוכפי mלהילוהיהשראויכפידגלונושאלוחם
 •עצמו.בעיני
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תיאטרון

ואביוולאוווואביווואני
בקטסמואלשלבמחזותעיון

לוישמעון

גםעצמיתמ:ךכוונותתיתכןאמנותסוגבכלכ
דיאלוגיהסיטואציהבומתקיימתבתיאטרון.
הלכההקהללביןהבימהביןהממומשת

ביןלהתקייםהעשוימ"דיאולוג"בשונהאךלמעשה.
לביןלעצמוהמוכוונותביןהיחסקורא,לביןטקסט

המוכוונותשיסודהואמדוברבטקסטלאחרהמוכוונות
מהאמירהנובעהדבריותר.גדולבתיאטרוןהעצמית

הכרחיתנאיאיננוהדיבור :הטקסטשלרםבקול
מבוטאתולאנחשבתלהיותגםהיכולהדולמכ:וונ:ות

הוא .להמודעשהדוברלסיטואציהבנוגעגם~כךבקול
 .מישהוואלמשהועלגםאלא"משהו"מדבררקאינו
ורקמבוצעלהיותחייבלתיאטרוןהמיוחדהדיבוראקט

עלולאדיבורעלהחלותטענותעליולהחילניתןאד
ההיגדקשורבתיאטרון 1לדיבור.המתחפשטקסט

ההצגה,ה"פרפורמאנס",שלההיבטעםהפרפורמטיבי
חליםרגילהשיחהעלוהןתיאטרוןעלהןלו.האופייני

 :לאירועוסולאוסטיןשקבעוהעיקרייםהתנאיםשני
והוויות.מיידיות

אתהמחזאימניחהמחזהכתיבתשלבסיטואציהאם
המחזאיהקריאהבעתהרימובלעת,כדמותהקורא
איננועצמוהטקסטהקורא.מבחינתמובלע""הופך

אותןכלפיבלבד,הראייהדוריתאלא ;כמובןמשתנה,
תיאטרוניתבסיטואציה .אהודיהמובלעותדמויות
 .הביצועאופןבגללבדורית-הראייהשינוייםחלים

יסודותלוומתווספיםבקולנאמרהטקסטבתיאטרון
אינטונציהקול'גובה :כגוןטקסטואלייםבלתי

~צעת ?7 ז:;דמותואיפוא,נוספות,בתיאטרוןומהירות.

לפנותסופרעשויד'אנרית,ומבחינהאם, .השחקןשל
עללשמורועדייןבעקיפיןאובמישריןהקוראאל

בדרמההריהסופר",כ"אניאףאומספר"כ"אנימעמדו

זהיתרוןעלהסופרמוותרהדיאלוג,בגללובעיקר
אתלייצגעשויאומנםהשחקןבתיאטרון .שב~~:ה
השימושעל-פיוהןהנאמרתוכןעל-פיהן ,המחזאי

המחזאיולאשהשחקןברוראבליחיד,ראשוןבגוף
אתמסיטהואמשום-כך .הבימהעלהנמצאהוא

הטקסטאתשכתבמהמחזאיהנמעניםשלתשומת-הלב
וגםבתפקידהמשחקכאישגםאותוהמוסרעצמו,אליו

המגעאחר,מצד .הדרמטיתהדמותשלכגלגולה
עשויקהלעםעםשחקןשלהבלתי-אמצעיהישיר,
ביןהז'אנרבגללשנגרםהיתרריחוקעלפיצוילשמש
מןהנובעתמיידיתבקירבהיצירתומקבלילביןהמחבר
המדיום.

אתלדחותהקוראאילוץש"ע"יאומראידךוולפגאנג
מאת"סופמשחק"העלה.עצמושהואהמשמעות

לעולםהמיוחדתחדשהחוויהמציעבקט,סמואל
לפנימתחתאללחדורלאדםמתאפשרשבה ,הספרות
ולדנותעצמושלוהמשמעותהשלכותשלהשטח
אתהמנחיםגורמיםאותםתוךאל ) insight (בתובנה
 2 ".שלוהאישיהפירושבאופןהפרט

אידובקט,מאתב"סופמשחק"הפעריםעלבמאמרו
ביותרוהמעניינותהפוריותהנחותיואתומדגיםמפתח

לחירשלטודורוב,בדומההוא,גםאך ,כשלעצמן
הפעריםמילויאופניעלעומדאינוולאחרים,
מוכוונותבגילוימדוברכאשרובמיוחדבתיאטרון,

וורבלייםבלתיגילוייםושלמדובר,טקסטשלעצמית
בהוראות-בימויהמתבטאיםוכוונותיוהמחזאירצוןשל

 .דיאלוגיהמהטקסטחשובות.הןשלעיתים
שלבמונחיםלדיוןעצמומציעאני""לאהמחזה

הצגה),-ביצוע("פרפורמאנס"פרפורמאטיביות

ולעובדההמחזאי,שלהריחוקלמידתתשומת-לבמתוך
 .קהלנ:יכחשבאולם
העוצמהזוהי .) out ("החוצה"במילהנפתחהמחזה

בעת"דיבור-על-דיבור"עםדיבורהמאחדת(הפוסתזה)

לידה.שלאקטשלפנינוכךעלורומזתאחת,ובעונה
 ,בקטשלהבימויכהנחיותהנתפס,הדיבוראקט

הואעולה,המסךכאשרהקהל,על-ידילראשונה,
מידבאהואיחד.גםולידה-של-דיבורדיבור-על-לידה

מאחוריבלתי-נתפסיםמלמוליםשלהריוןמעיןאחרי
המילהשלהדיבוראקטעל .שנפתחלפניהמסך

הפרפורמאטיבילמבעבדומה ,"החוצה"הראשונה
ובתנאיםהאמירהעצםשבומבטיח""אניהקלאסי

 4ומתקנםמוסיףוסולאותםמונה 3שאוסטיןמסויימים

 .עצמהההבטחההיא

מוצלחביצועהמבטיחיםתנאיםמתקיימיםבתיאטרון

חלקשהםמשוםהפרפורמאטיביהאקטשל
הסיטואציהומעצםהתיאטרוןשלממוסכמותיו
שלתנאימתקייםלאאםגםלפיכך, .התיאטרונית

נוטעיםאנובתיאטרוןהריההבטחה,בנכונותאמונה

 willing suspense of-הישןהתנאיבאמצעות

disbelief -בשונה .אי-האמוןשלמרצוןרחיה

שלרםבקוללהולדתהחשיבותישכתוב,מטקסט
שלמפיהיוצאתהמילה .תביאטרון"החוצה"המילה
שבאמתהיחידהדברפה'אלהאיננהשבעצמההדמות,

שלמיליםומולידזאת ...עושההפהואכן,ךד~ינועד
לידה.

תוך"אלומדברממשיךפההבאים.הפסוקיםגםכך
בהקשראךהזה","העולםאכןשהואהזה"העולם

שיצאמההזה"."הא:ולםהואיותרהצרהתיאטרוני
היגד-קטן"זעיר"יצורהואמפחויוצאוממשיך

"יצור"למילהוגםשנולדלתינוקגםלהתייחסהעשוי
 .תינוקכמוקטן",כ"זעירהמתוארת

כקטסמראל

השחקניתשלהמוכתבכמינהילדה,הואהקטןהיצור
טוען,באמצעותה,בקטגםמדובר.בהשלאהטוענת
 .המדוברבושלאכביכול,
הופכותוקיצוניתאופייניתמוכוונת-עצמהמפתיחה

שלא-מוכוונותיותרמעטלהיותהמדוברותהמילים
ללידהשקדםהמישגלעלכדיבורעוסקפח .אל-עצמן

עליהשלפיההתיאטרוניתבדרךלאאבלהטבע,בדרך
שללידתהלשיחזורלחזוראחר-כךורקלהיוולדקודם

בגוף-ראשוןשמדוברלכךרמזכמובן,זהו,עצמה.
פהכמו-כן,ממנו.המכוונתההתעלמותלמרותיחיד,
לידה .במעוןהילדה'הזעיר'היצורשלבגדילתועוסק
גדילהונו'),המכנסיים"אתלכפתר("מידאהבהללא
מדלגפחאחכה.ללאשלמיםחייםאהבה,ללא

"בליהעובריםהאלה,החייםעלגדולותבקפיצות
השלבעדבהמשך"שלבבשום ...סוגמשוםאהבה
בתשהיאנוכחתפחהבימתי,בהווהמיד,עכשיו,שבו,

הבזקלעצמהועורכת "?שבעים ... ?מה ..."ששים
שצומצמהלפנילהשהיוחייםאוליחייה,שללאחור
כפהמדבר",כ"דברמטפורהשלריאליזציהוהפכה
שלזעיר-אנפיןהואבמחזההראשוןהקטעבלבד.
"הכלהמוותרעד"החוצה",-מלידהכולו,המחזה
בדומהמחזה,הואכולוהמחזהולפיכך, ;כבה"

חייםסףעל .גבולי-בקטשלאחריםרביםלמחזות
הלידה,"חוצה".במילהשניהם,אגב,המצוייניםומוות,
כ-והמוותהעולם,העולםאלהחוצה , outכ-פשוט

went-out אהבה,בליחייםאלה .הנ;~אורבמובן
אלאאיננההבימה,עלפחמפיששחזורםליונראה
לאהבה.נוראהערגה
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המאזיןתנועותארבע

מאזין,שערשהוהולכות,הפוחתותהתנועות,ארבע
לחלקים,המחזהאתמחלקותבלתי-ברור,מינו

דיבורה .מערכותחמשבןממש,קלאסימבנהוקובעות
שממנויחידראשוןבגרףשימושאלעצמומכורןפהשל

 ... ?מי ... ?"מה :אופןבאותופעםכלנסרגהמדברהאני
 :זרלהתפרצותהקודמותהמילים ,, ... !היא ... !לא

-הראשונהבתנועההמאזיןמצדהתנועהבאהאחריה
נוכחהלפתע"כאשד-בשכיח ;עצמה"מצאה"והיא

 ; " ...לצריכהשחיתה"משהר-;בשלישיתשהמילים"
שדווקאמילים,,אלה ...שהיאמשהר"לא-וברביעית

המכווןהשימושאבל .ב"אני"השימושמתבקשבהם
וודאיהקוראאתלאלהשלותמצליחאינושלישיבגרף
אותראפילושמדבר,למי"אני,המייחסהקהלאתשלא
אלההשלכה-פעולת "."ינא"אומדאינועצמו"אני"
כהשלכהמרננתפה,שמדברתמהשל"היא"

ב"אני",להשתמשהסירובמשוםדווקאוכהתחמקות
נדאההסירוב.מנרצעשבוהאינטנסיביהאופןומשום

היאאיןולכןמנשוא,קשיםהםהדוברתשלשחייה
שמידתלהיווכחנקל .לעצמהאותםלייחסמסוגלת

ישרביחסגדלה"אני"לומדבצררךהאינטנסיביות
תנועותיו .הנאמדיםהדבריםשללעצמוהמוכווןלתנכם

הדוברתשלהעצמיתהמרכרנרתאתמחזקותמאזיןשל
 .להםשמאזיןמיאלנגיעה .כביכול .איןשלהם .ודבריה
בדרכהסוקרתפה , 1מספרתנועהלפני .הראשוןבחלק

שבעיםגילרעדברחםשנוצרומרגעהחייםאתהטרופה
סתירהאין ,, .כבההכל ...בהדרגה ..."פתאוםשבר

מתקרביםאנו"בהדרגה",לבין"פתאום"ביןאמיתית
בכל-זאתהואבא,אכןכשהואבהדרגה.המוותאל

בכרז:זמתיחהכנראה,הוא,ההתרחשותזמןפתאומי.

כלשרןהמתמשך,רגעומעיןעצמו,המרותרגעשל
מפוסקות,ברגלייםהקשה,הלידהביןלגרדו""מחכים

חיההבימה,אלעצמהאתמולידהפה ...פעורקברמעל
פיהדקכביכול,ההצגה.בסירםממנהונמוגהעליה,
וינישלהמשךהיאפהכאילולקבר,מחץועדייןנשאר

 .שלההתלוליתאליותרעודהשוקעתהטובים"ב"ימים
הארדהחושך,מוטיבעלבעיקרחוזרהשניהחלק
מעלהאךהמחזה,שלב"אכספרזיציה"שהועלההכנה,

רעלהזמזומיםעלכאןמדוברחדשים.מוטיבים
הוא,שכךהמחשבהאבלירח,אלומתאוליהאלומה,

והנוכחותהדיבורהעצמתאחדי .אחר-כךנדחית

שבהםהיגדיםפהשלבפיהשםק.ט .fבאכספרזיציה,
והשמיעה,הדאייההתיאטדרן,שלהתפיסהדרכישתי

הדבריםזמזוםהואהזמזוםמוכווני-עצמם.הופכים

שלקרנואלאיננה,אהמרוכזתהארדרקדןמשמיעהשפה
שדואהמה .פיהאתהמאירהתיאטדוןזרקורהפנס,

זמזום-הקהלושומעשדואהמההואפה,ושומעת
והןלעצמההןמיידעת,זאת,האומדתפה .ארדרקדן

 ,משתמשתשהיאלומדוניתןשקודה,מהאתלקהל,
לתהליךאופיינידבר ;לעצמהקהלגםמסויימת,במידה

בלבד",";כהשהיאמאחדחריפה.מודעות-עצמיתשל
לה,כדרראינובעינייםוהדאייהבאוזנייםהשמיעהעניין

דואהאינוהקהלגםלדבר.פהאלאלהאין .כביכולכי,
וכמרה ;גרפהיתדאתלארגםפה,שלועיניהאוזניהאת
 " ...כורעתאר ..."עומדתהיאאםיודעאינוהקהלגם

שלקיומולהניחחייביםכי .פועלעדייןהמוחדקוכר.'
 .לדברלפההגורםמשהר

הרפלקסיהטחנתאתממלאבקטזהקטעשלבהמשכו
שהסיטואציההרעיוןאתפהשלב"דעתה"ומעלה

בעזרתשדווקאכשםעונש.אוליהיאשלההנוכחית
(מבחינהחיובידרשםליצוראפשרשלילהמשפט
חטאעלעונששלהרעיוןגםכךערכית),לאלוגית,

זה,בהקשרהאלרזירת,טבעי.באופןמתבקשכלשהו,
ה"לימבר",מדודובעיקרדנטה,שלהתופתכגוןלמצב
 _הר,רי;למשל,הסיטואציהאתגםוהולמותמקרירת,אינן
עםבמשחק.הדמויותשלושושלב"סו~~\קז:זק"האם
אתלדחותישולכןסובלתאינהשהיאט;ענתפהזאת,
עםומתקשרהאסופיםמוטיבעולהשרבהעונש.רעיון
ועלגדלהשברהמעוןעלהראשוןבחלקשנאמדמה

סרקסטיבאופןנדחיםורחמיםאהבהאהבה.העדר

מלא"אלאודותהמלאבצחוקואחדירהקצרבצחוק
 .רחמים"

ירצדהואמחשבה,הואהריבוד(כאןפהשלהמחשבות
עלהואהראשוןההבזקבהבזקים.באות )!אותה
למרותבסיטואציההכרוךהעינויהואהשני .העונש

מתחילההתחושה .סובלתאיננההיאבתחילהשלפחות

הישעלהרי ,עינויכאןישאומנםאם .אחר-כךרקלחזור
לצעקה-ממשדיבור-על-צעקהמסמיכהפה ;לצעוק
אתלהשיפרשטנטטיביכפיתררןארתהגםומנסה

אינולההמתלווהוהשקטחלולההצעקהאבלמצבה.
אחריפתאומישקט-מדהיםתיאטררניאפקטרק

ןישאלכךעדרתאלא ,מטורפיםדיבוריםשליציב""זדם
 ,עינייםלהשאין ,רפהקבר"כמר"ושקטלרבד,מי""עם
פה .חסרות-הישעתגובותיוואתהמאזיןאתדואהאינה

 .סרבלפיהדק .לכךהעשויגרףלהאיןכיסובלתאינה
תודעתה ,בדיבוריההמתבטאתתודעתהמוטב,אר

אתלפהמכניסבקטזהבשלבעצמם.דיבוריהשהיא
עלהיבטשהן ,ביקורת-עצמית"ביקורת",המילים
עצמית.ומוכוונותעצמיתתודעה

בלי ,מרדההיא , 2מספרתנועהאחריהשלישי.בחלק
המיליםאתהמשמיעשהקוליחיד,ראשוןבגרףלהודות

וןיההיגאתמקבלתהיא .שלהאלאלהיותיכולאינו
הרגשיתבמסקנהלהכירשתרכלבלאמהמצבהמתחייב

שלההשמעההתחלתרגעעד .ממנוהמשתמעת
והיא ,אומר"נטרלת"ממשהיתההיאשלה,המונולוג
 ,כללבדרך ,שברמאורעלקניות,הליכהעלמדברת

אמרהשלאואומרתאנשים,עםמיליםכמהמחליפים
היא ,מרבדתכשהיאעכשיו, .בחללבהתהדקדבר.

בר .הדיבוראקטשלהפיזיולוגיהעלדפלקסיהעודנת
יושבתהיאהאם-בתהייהעסקהלכןשקודםבאופן

 ,נערתששפתיהבכךעוסקתהיאעתהעומדת,אר

מכונת-שלבןרבמהמכונה""כלהלסתות, .הלשון
-הדיבוראתמדברתהיאעל,דברהבשעתדיבור.
לפיכך, .עיסוקולעצםבמודעותשעוסקלמיהכרחידבר

איננושזהרלעצמהולומדעצמה"על"להעריםניסיונה
נוספתעדרתאלאואיננוו:;;ניהז,נגיהלכשלרןנידוןקולה,
 .שלהקולהואומנםאכןשזהרהיטביודעתשהיאלכך

ההוויהכל" :חשובמפתחמשפטנמצאזהבקטע
מבהירהאנגלי itsשה-לצייןיש ".שלהבמיליםתלויה

עלישבהכאשר ,הדמותשלבכייהשלהפעם ,תייחוו
טובים"ל"ימיםרמז(ערדאייקרסבקררקרזתיתלול

עלרפלקסיהושרב ;רככתהויני).שלולתלולית
 ,כנראהמורת,חוויתארתהאלוחזרההזמזום-דיבור,

 " ...פניםמשקיעה ...אפריל ...הבוקרשמש"-בשדה
זרם"מאותרים,להמימןהמטהרתחוריההיאשאולי

 .הקרובהשימושלביתיישפךהבאשבקטעציב"י
בזמזוםלעסוקפהממשיכה , 3מספרתנועהאחרי

שניהם ;הארדאלומת-החזותיתובמקבילתו
מרטיבמשהר,לספרתביעהכמיןלרגעלהמתפרשים
עללספר .במשחקגםביותרכדררבאופןהמתבטא

היאהיההואשאולי ,שנולדהקטןהיצרדעל ?חייה
איה ,הקטןהרולדואולי ,שהפילהוולדואוליעצמה
מרקדהיא "הפלה"רמילההואשלה,לדהיארעצמה

שברבבית-משפטתמרנהמתארתפח ?כפולהלמטופרה
ספקאין .בלתי-חוקיתהפלהעלכנראה, ,נאשמתהיא

לזרםוהןלשטף-דםהןיציב"ב"זדםקישורשקיים
אמלולאלולהיטהרותלסליחהמשתוקקתפחהמילים,
שבקטאהרנ ,לפיכך .המתחדשיםענוגים,רחמים,
פניל-עהמיליםשלעצמוהמוכווןההביטאתמדגיש
ולכן ,הפלהכגרן ,האירועאלןוהמוכוההיבט

 .ליםיבמליםיממהיטהרותהיאההיטהרות
ןוריכמרצעכאןגם ,בקטשלאחדיםדניםכבמחזרת
אמנםקומוישמקו-הגמראלאסימפטוטיהתקדמות

אומרת ",בסוףלזהעינג"וודאי.קיומואך ,דועיואינ
תומשמע ,הידברמשמעותאתלחפשכהיוממשפח

אהי ,יתכן .השמעתםלעצםמעבר ,וליא ,הנמצאת
כפי ,לספרצריכהשאיננהבמשהושמדובראומרת,
 ,רוכאמ ,לחשובשעליהבמשהואלאקודם,שאמדה

םיולמדהקוקזנהישאקיצונית,עצמיתכרפלקסיה
ךא .םלילמיגםהקזקוואינהלהבעתה,יאמנות

הינאםגכןול 'כדי-כךעדתיצוניקאינהכאןהדפלקסיה
 .יוניבדאואותיימצבחומרמעורבתהיא .טהורה

-כאדידני
 . ,,האחרוןהסליל"

ההוויהבקט.שלכוונתואתהעברית,מןבשרנההיטב,

וכאן .ההוויהבמילותריטגנשטיין,לפילמשלתלרייה,
בחינתמשהר,שאומדיםאלאאומדיםמהחשובלא-
הידועבמאמרוקיים."אנימשמע-קולמשמיעאני"

אלאשאיננודקדט,שלוכר'הקרגיטרעלהינטיקהט'וען
(בניןזכך:;ניןהפה .כאןהדיןהוא sפדפררמאטיבי.אקט

את ,"לרבד")הודאתעלענייננולצורךהשומרהפעיל,
-דבריהדבריה,הואקיומההרריתה.אלעצמה

"דברים".הםדיבוריה

ראינופיהעלהקדטזיאניתהאמידהאתהופךבקט
לכןקירם.הנחתעל-סמךב"אני"להודותלפהמדשה

במחזההמוחשתהמועקה ."אני"לומדלהאסורגם
 .זרלוגיתמסתירהגםהיתד,ביןנובעת,
עצמה,אלהפה,אל ,המוחאלמתחננתפההבאבשלב

הוויהעצמאי,הפךהדיבוריכולה.ואיננהלהפסיק,
מדבר."אני"עלחלהשאינהכזומדוברה,המנותקת
ושלהרובדשלעצמיתמוכוונותשובכאןישבד-בבד
 "מוכוונותלעדרךחרבלקושימודעהדובר .מילותיו
שלהעצמיתמוכוונותןעםביחד .עצמושלועצמית
אין ,פשוטמנסה.הואובכל-זאתמדבר,שהואהמלים
אתה"מה :בקטכדברי :בהןלהשתמשמיליםאלא
 " ...אחדותאין ,המיליםאלהאדוני?רוצה
מציאותחומדבעזרתהדפלקסיהלמילויכסיוןבקטעיש

ביותרמפורשתבצודהמדברתפה 4מספרתנועהאחדי

עלעושההיציב"שה"זדםלרושםומודעתדיבוריהעל
ואלהברחובהשוטטותעלשבסיפוראלה ,שומעיו
חייבת ,להפסיק"מתה"היא .התיאטרוןשבאולם
יודעתואינהמנסה !הדיבורעל-פיואנוסהלהמשיך

 .להמשיךהצורךתחושתאיהוהעיקרלנסות""מה
 ,קש"" ,נקודת-אחיזהלמצואמנסהופחיורדהמסך
מקרהובכל ,מוותאולידהחווית ,בשדהבחוריהאולי

 .כולוהמונולוגמתבצערבהשאותהחווית-גבול-

ביןלהבחיןישבקט,שלמחזותיוברובכמר ,זהבמחזה
בקטיגרדיהמשוקף""חומרלבין ""משקףחומר

-והאודהדיבורשלמוטיביםנמצאיםהראשונה
המוחשיםאבדי-הריבודאלהתייחסות ;זמזום ,אלומה

המטורףהדיבוראלהתייחסות ;שאינםואבדי-הגוף
הנגרריםהעבדסיפורינמצאיםהשכיחבקטיגודיהונו.'

רבית-הסופרמרקטעלהסיפוריםכגרןההווה,אלבכוח
אלהמוכווניםההיבטיםאתלאחדמנסהפח .המשפט
 ;ועונשעינויאולי ;בעבדבאמתהיהשכביכולמשהו

אומדת.היא ",מדי"טפשיהואכזהפירוש ,לאאך

הרפלקסיהמראות
 ,המחזהשלוהמלוטשתהמרוכזתהתיאטדוניות

מדאותביןלהשתקפותבובוחרשבקטבחומדמגולמת
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התיאטררןשלהטכנימעולמוהלקוחחומרהרפלקסיה,
רצי,-הסמהנסיכותרכן ;דיבורמסך'תאורה'כמר

אלהעכרהעלאת .הצגהמוצגתשכהןפסיכולוגיות
סיפוריהאתהופכתההצגהשלוהנוכחהמיידיההורה
העכר,הואשלו"הרפרנס"אםשגםלאמורעפהשל
חייהאינםפהשלחייהכהורה.מתרחשעדייןהוא

ההצגהדקרתמספר-כלומרכהורה,ייה r1אלאבעבר
היואפילולדמות, .דיבוריההםחייה .דיבורכדיבתוך
ביטוי.להםהיהלאכלשהו,בעברבדיונייםחיים

חרריות-הווה,אלאזכררנות,אינםחייהעלדיבוריה
כדיושוב,שובאותםלהעלותצורךישגםומשום-כך
לזכררנותאולסצינותאיןמחזהבכלאומנם .להחיותם

עלאיכשהומשפיעיםאינםאםמשמעותשוםהעכרמן

תמציתזוהיאני"ב"לאאבלההצגה'שלההווה
בעבר.עצמיתרפלקסיהתיתכןלאכי ,המחזה

לעמודשחקניתתתבקששכרמצבלרגענניחאם
ולאהקהל,אלושוליופיהאתרקולחשוףמסךמאחורי

אתלקבלאותהינחואבללדבר,טקסטשוםלהיינתן
תפקידיהעלובסטקטומהרולדברברצינותתפקידיה

אישיות,ניסיון'הבדלישלמרותסבירהריכשחקנית,
לטקסטדומהלהיותעשוישלההטקסטומוצא,חינוך
 .אני""לאשל

~כ;תדמויותלשחקנתבעיםכקטשלששחקניולמרות
הםכראש,"דפוקות"קצתגםואוליגופניתומעוותות

ייחוסשלעצומהמידהבליזאתלעשותיכוליםאינם
בקט,שלמחזותיו .לעצמםהדמותשלהרפלקסיה
כתחבולותמרוכהשימושבהםישאני","לאובמיוחד

רתפ-אישיתעצמיתובמודעותהמחזה-בתוך-מחזה

הןהמתייחסיםטקסטיםמקבליםבקטשחקני .קרדית
אתלרגע,נתאר, .אותהשמשחקלמיוהןלדמות
מהעלמדברתהיא :לשחקניתשמיוחסכמההטקסט
 esse est bexcipi-נראהאינוגופהכאשרלהשקורה

פיהכאשרמלהדגישו,מפסיקאינושבקטענייןהוא-
מיליםמעצמהלדלותמנסהוהיאנשמעיםודבריהמואר

משחק.שלסיטואציה-הסיטואציהאתשתהלומנה
השחקניתשאומרתמיליםצמדלהיותיכולאני""לא
 !משחקתשהיאהדמותעל

נראהגופההבימה,עלהנמצאתהשכיחהדמותרעוד,
 .כללנראיםאינםהמכורדסיםפניה,אךכמטושטש,

בדברהןההנחהאתהמאשרתמדוייקתהקבלהקיימת
ש"מעבר"מהכדברוהןהעצמיתהרפלקסיה
 .בקט-קהלהיחסלביןפה-מאזיןהיחסביןזולרפלקסיה
אתלקהלבקטאומרלמאזיןפהשליחסהבאמצעות

-תנועותיוארבעבאמצעותלמאזין.אומרתשפהמה
אחדסוגלפחותבקט~זקריםלפההמאזיןשלתגובותיו

ברובעצמו.אליוולכןלפה,הקהל-התייחסותשל
אתהבימהעלהיחסיםמשקפיםבקטשלותיו·מחז

כלומר,לה,שמעברמהלביןהבימהשביןהיחסים
שלדמויותיורובשני.מהצדוהמחזאיאחדמצדהקהל
כשחקן-על-והןכקהל-על-בימההןמתפקדותבקט
המחזאישביןהחץו-בימתיהיחסאתומייצגותבימה

היאשלגביוהמחברשלמבטומנקודתכל-זאת,לקהל.
רואההקהלגםאםהיחידה.האפשריתהמבטנקודת
חייבאידיאליקהלאכלפתרונים.לקהל-כךזאת

נציגו,באמצעותלומושיטשבקטלהזמנהלהיענות
על-ידיהבימהעלמיוצגהקהלאני".שב"לאהמאזין
בהושטת-אואני",ב"לאאזלת-ידשלתנועותארבע
המסכהאתלבקועיכולאינוהמאזיןלדיני.וילישלהיד

בכלהכרחי.עדהואאבלפה,דברישלעצמההמוכוונת
בקהל.בעדות,צורךישכאן,ואףבקטשלהמחזרת

ישגאדאמרכדבריעצמית,תודעהשלקיומהלמען
מטרתהיאתודעת-הזולת .אחרתעצמיתבתודעהצורך

הזולת.למעןאותה,שמבצעמישלהעצמיתהרפלקסיה
פונהשאליומיהיינוכזה,"זולת"שלהתלותתהום
קךפואפילוויניהם,כמודמויותיו,פונותואליובקט,

קול'סרטעלבעברהמוקלטעצמוהואהואש"זולתו"
מ"ימיםוילימ"סופמשחק"קל;ב,אוהקהלהוא

בגלל"זולת"להיותשחייבמיכל :ובקיצורטובים"
עצמועללקבלשמוכן ·מיכלאוהבימתי,תפקידו
פרטיםכמולזולתו,-"אחרת"עצמיתתודעהלשמש
גלוייההצהרההואהמחזהפרסוםאפקטעצםבקהל.

"אנטיהואהמסראםגםבתקשורתמינימליאמוןעל
הפאר-הדגמיםאחדכאןטמוןוודאי,תקשורתי".

הואואיךאומרשבקטמהשלהבסיסייםדוכסליים

-קלאדקפיל
האבנים"."מוצץ

מתקיימת.אכןשההצגהנשכחאלאכלזאת.אומר
אני""לאשלה"אני"לדבר.לכתוב.חייבלדבריו,בקט,
שעושהמהאתלעשותשמוכןמיכלשלה"אני"הוא
כמיבקטנראההקודמיםבמחזותאםשלו.וה-פהבקט

 .בעצםשלוהקיצוניהסוליפסיזםאתשמאזן
הכרוךוהפרסוםהכתיבהאקטשלהפרפורמאטיביות

לבואלקהלמובלעתהזמנהלהחשבעשוייהזוהריבה,
"נדנד",במחזותתיאטרוני.בדיאולוגחלקולקחת
המבנה,חד·שיח"ו"פיסתאימפרומפטו","אוחיו

על-נבלעמושאהופכיםוהמכותב-הקהל-העדהנימה
מכרעתדרכיםפרשתהןאלהיצירות .עצמוהמחזהידי

בנוי ) Rockaby ("כרכר" .יוצרןשלהאומנותיתבדרכו
נדנודעל-ידימוכתבשקצבווואריאציות.עםיר w כ;:

בעתושיר-ערששיר-אשכבההואהשירהנדנדה.כיסא

רומזכך(עללמות.עצמההמנדבתלזואחתובעונה
שלעירסולו-המחזהשלהאנגלישמובבירור
על-המובחנותמשנהליחידותמחולקהמחזה .תינוק)

עלהיושבתהדמותשלהקולניותהתערבויותיהידי
המוקלטבקולהומשתלבתממריצההיאהכיסא.

לה.המושמע

בכסאנדנודמתו;זילהפתיחהשלארוכההפסקהאחרי

בקטשלממחזותיורביםב"סוף".הקולעםביחד
ועוד),אני","לא("סופמשחק",ב"סוף",מתחילים
ממש.שלהסיוםלנקודתזוהתחלהמנקודתונפרשים
מהאת"עושה"הקול"נדנד"שלהראשוןבחלקו
אתמסויים,במובן ,ומתאר ;מתארשהואאומרשהוא

השאיפהמובעתפעמיםארבע .עושהשהואמה

לחידת. ,לדברלהתנדנד,להפסיקכלומר"להפסיק",
אחתחיה"נפשאחרהלוהטהחיפושאתמתארהקול

עולהההיפרבולייםהדיבורמעגלימתוךכאשראחרת"
חדש.ענייןפעםמידי

שממריץכמהמוצגהכיסאעלהיושבתשלהחיקולה
אתלחדש-פנימיקולמעין-המוקלטהקולאת

שלהדגשת-יתרלאחרהשני,בחלקהקולי.הנדנוד
הואהעיקריהמוטיב ,,להפסיק,זמן"הגיעהמילים
אתמטפוריבאופןהמחזקוהווילוןהחלוןמוטיב

החיפושמודגששובכאן .ונו'עיניים""כולההשורות
הכלאמןלצאתהניסיוןואתואחרתחיהנפשאחרי

מןהחוצהההבטהתנועת .כלשהוזולתלעברהפנימי
הכניסהבתנועתמתחלפתהמורםהווילוןובעדהחלון
גםמקבלתהקטביםביןזושתנועהלהיווכח,קלפנימה.
הבאבחלקוכןזהבחלק .הכיסאבנדנודעז /,פיזיביטוי

אוליפעמיים,רק ':,שתפסיקזמן"הגיעהשורותנאמרות
במידהמסלקאחרתחיהנפשלמצואשהניסיוןמכיוון
"להפסיק".הדחףאתכלשהי
"נפשהמיליםהדגשתאחריהמחזה,שלהשלישיבחלק
שלחלושהדעיכהעםבנדנודוהפסקהאחרת"חיה

אותהשלמהותהבדברהססניתבדיקהנערכתהאור,

מופיעותכאן .הדדיותליצורקלושוניסיוןחיהנפש
 ,,להיראות,"לראות, ,,פנים,חשוב"לא :כגוןשורות,
התקוותשם."אחר,,ו"יצוריותר,לאמורםאחד"ווילון

ולפיכךשפרחו,כמעטמהירותבאותהגזותלהדדיות
החלקממרכזשנעדרו ,,שתפסיק,זמן"הגיעהשורות

החיהקולבכל-זאת,לזו.זוסמוךבסיוםמופיעותהזה
"עוד".מבקש

סיבהויש ,חלקיםמשנילמעשהמורכבהרביעיהחלק
זהבחלק .כמקודםאינוכיניהםשהקיטועלעובדה
כאןהזולת.מציאתעלהמפורשהוויתורמתרחש
מהעלהאמאשלבגורלה .באמאההיזכרותגםנמצאת

והווההעברבכיסא.היושבתשלבגורלהגםשמסתבר
שלההעלמהתחבולתהבחנה.לבליבזהזהמשתלבים

כברבהנקטשבקטתחבולההיאהתצפיתנקודת
ב"כרכר"ב"פסיעות".וכןקארפ"שלהאחרוןב"סרטו

אושונותנשיםלשתילהשתייךעשוייםוהדמותהקול
עצמה.האחדתדמותאותהשל"היבטים"שנילהיותגם

שתפסיק"זמן"הגיעשהשורה ,בכךנרמזתהדמויות

כאילושבכסא,הדמותמצדלהדהפעםזוכהאינה
המוקלטהקולאתהןלספקעשוייהויחידהאחתאמירה

קיטועללאהמעברחלכאןהמתנדנדת.הדמותאתוהן
המחזה.שלוהאחרוןהחמישילחלקו
 :נאמרלהפסיקהרצוןלהבעתמובהקתחזרהאחרי

הואזהחלקאורךוהפסיקה."החלוןאת"הורידה
שלמפורשתיאורזהוהחלקים.יתרשלאורכםכמחצית
ירידה,בוומובעתהמוותלקראתכהתנדנדותהחיים
לאאםחיבוק,לחיבוק.כשאיפהומיתהעצירהסיום,
הכסא,חפץ'שלזרועותיובידילפחותהריהזולת,מצד

הבימוי).בהוראותכנאמרחיבוק"על(ה"רומזות
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קלורמןתיאטרון
 .משחק""סוף

חיפהתיאטרון

 .לגרדו""מחכים

כלל,נמצאאינוהזולתשכעצםמסתברהמחזהבסיום
אחרתחיה"נפשעצמה,"של"האחרתהיאשהדמות

ישהפסיכולוגיאוהפילוסופיבמישורעצמה,"של
למצואהכישלוןבגללולובמחזהצידוקלדברים
העשייהשלברמהלאני.מחץואי-שם"אחר"

בהוויותלביטויבאיםהדבריםשכההתיאטרונית,
אנוקהל,בפניהבימתיהאירועשלובבלתי-אמצעיות

הדמותבין ;התנועהוביןהקולביןבמיזוגנוכחים
והחשכההדממההנראית.הדמותוביןהנשמעת

אחת.שהןשתיהןאתאופפות

בארה"ב)אשרבאוחיו'(~לת~ראימפרומפטו""אוחיו
ככלהדומותדמויותהמציגיםשחקניםלשנינועד

איפוא,אין,שניהםבין .בהופעתןלזוזוהאפשר
אישחליפייםהםובעצםאינדיווידואלילייחודחשיבות
"עלילת .ולהפךהקוראיהיהשהמאזיןיתכן .לרעהו

עםמתלכדתהקורא,בפימגוללתשהיאכפיהמחזה"
פנימי"אני"כמיןהקוראאתלזהותניתן .שבוהפעולה
בפיוהנקראהטקסטעצמו,מתוךהמאזיןאלהמדבר
"האימ·טקסטשלעיקרואלאאיננוספרכמתוך

כמוכן'לו,ומוספיםהבימהעלהמוצגפרומפטו"
שלתגובתוהדמויות.שתישביןוהיחסיםהסיטואציה

האחתכידונוקשרקהוא .מזעריתתגובההיאהמאזין

הקורא.שלקריאתואתלכווןכדיהשולחןעל
הזאתההפעלה)פעולת(אוהתגובהשלמזעריותה

אין .הקהלעלוהןהקוראעלהןרישומהאתמחזקת
זופעולהדווקאמילים.בהעדרשכה,כמרבניותלטעות

מתוךסיפורשללסיומומאזיןהוא .רבהעוצמהבהיש
קטניםלילדיםבדומהיכנראהשלויחייוואודות

שלהם.חייהםעלסיפוריםלשמועהאוהבים
א;דךתעלהערותולכמהעצמולסיפורמחולקהטקסט
הראשונותהמיליםעלאפילוזאת,עםהסיפור.

נאמר-לספר"נותר"מעט-המחזהאתהפותחות
שלהערותיואינןהןמשמע,הספר.מתוךנקראותשהן

המאזיןשלנקישותיוקורא.שהואמהעלהקורא
הסיפורבחומרלעסוקהקוראאתכנראה,ממריצות,

עלקוראהואולכןשבספראמנם)(אםבהערותבמקום
ביחדשגראחריאחר,במקוםלבדולגורועברשעקרמי
שמקוםיעל-כךרומזיםהפרטים .)?(אשהמישהועם

ונו'.הלאטיניהרובעפאריס-גדה,אוליהואהעלילה

בדידות-וביןבדידות-ביחדביןההשוואהואילךמכאן
נושאו)גם(אוהסיפורמושא .יותרמפורשתלחוד
הנוכחיתבדידותוכיבהתבודדותוטעהלאאםתוהה
נדודיתקוףהואעתההלילה.אימתמחמתגם .לוקשה
דרישתמעיןלוומוסרמישהואליובאאחרלילהשינה.
שממנואדםאותושזהונראההאהוב.האדםמןשלום
בספרוקוראומופיעחוזרהשליחלכד.לגורועברעקר
הפכוהםפעםאינינחםשהוחלפהמילהאף"בליואז

המחזהוטקסטלבסוף,נשאר,השליח ".כאחדלהיות
התעוררות"שוםשאיןהתחושהבציוןמסתיים

לא ...האחרונהכפעםסופרהעצובהסיפור ...מחדש
 ".לספרדברנותר

דבר"נותרנותר"·ל"לא"מעטבין
"מעטנאמרשבהפתיחהביןאיפוא,נפרש,המחזה

"מה .לספרדברנותר"לאשאחריווסיוםלספר"נותר
שבו,סיפורהואהאלההאמירותשתיביןשמסופר
הואכיצדאומרהשליח-הקוראעכשוית,מבטמנקודת
והמאזין .המאזיןעםביחדעושההואומההגיעעצמו

חלקמתארתעצמההבימההסיפור.נושאאלאאיננו
בגוףהסיפורהרחוקה".הגדהעליחיד"חדרמאותו
ראשוןבגוףגםלהביעהיהשניתןמהאתמביעשלישי

היההקוראאילואולדברמוכןהמאזיןהיהאילוושני
 .כשליחבתפקידוולאהנאמרפיעלעצמואלמתייחס
אךהמתוארת-ביחדמהווייהמעברבמחזהמתרחש

דרך ;מישהועם(כנראה)המאזיןשל-מוצגתלא
ועדהקוראעםביחדהיותותוך-כדיהמתוארתבדידותו

הקוראשלביחדהווייתםמוצגתרקשבוהסיום
דברנותרלא"כברכאמור,זה,בשלבאךוהמאזין.

בודדים-כאחד,להיותהפכווהמאזיןהקורא ".לספר
עלשנמצאיםכמיבזהזהמבטלוטשיםהםוהנהביחד,

אףיתכןדומיםכהבהיותםההדדית.ה"בליעה"סף
 .רעהושלעצמיותואתאישהפנימושהםלהניח

וכאמצעותבעצמומפרשאימפרומפטו"בקטב"אוהיו

ממחזותיוברביםכמוסשהיהמהאתנוסף,מחזה

מורגשתבעיקר .לדו-שיחלדיאלוג,השאיפההקודמים.
במחווהשם, .הטובים"ב"ימיםהזולתאלהכמיהה
לוויני.ידומושיטוויליהמחזה,אתהנועלתהבימתית

וכן"וריבי"במקום"כקט"להציביחסית,שקל,שעה,

אחדשכלכהחלטסבירכאן"ווילי".כמקום"קהל"
כלאתוגםהמחבראתגםלייצגעשויהתפקידיםמשני
גםובוודאיהראשונה,הפעםזוהיההצגה.מצופיאחד

שלתפקידהבימהעלמעמידשבקטביותרהברורה
הואאולי .כךכלפעילבאורחלהאזיןשנועדהדמות
כלשהו,מזולת ,הקהלמצדממשידמהושטתנואש

להיענותשלומיכולתוידישלהושטהמאפשרות
בדמותהקוראדמותאתמבליעהואכאןלהושטה
כאחת.והפכןהמאזין

בספרהשימושהיאזהלמחזההמיוחדתהאירוניה
יעצמןלביןבינן ;הבימהעלהדמיותשביןכבמתווך

החיהקהללכיןשתיהןביןשני,ומצדאחד,מצד
במוקדהספר,הספרותי,הממצעהעמדתשבאולם.
עלגםלהעידהעשויהתחבולההיאהתיאטרוניהאירוע
איןזאת,עם .תקשורתליצורהמאמץמןעייפות

הנועדמחזההואזהשאפילומהעובדהלהתעלם
הכל.למרותלהצגה.
חד-שיח"."פיסתאתגםולהציגלקרואישדומהברוח
בימהכהוראותבעיקרומובןהכתובמונולוגזהו

קועםאחדבקנהשעולהמה .רםבקולהנאמרות
כמילכקט.האופייניהתיאטרוניוהביצועהמחשבה

שלאחדשרלטניאועיקרילהיבטכתיבהעלמ~ן 1$ש
הלאה)וכןזמןתלבושות,(תאורה,במחזותיותיאטרון

שללקריאההזהה"אלתור"אתמייחדשבקטנראה
עללהתנהגשצריךלמיהנחיותולמתןהבימההוראות
חוץבימויהוראותאיןבמחזה .מסויימתבדרךהבימה

הדוברבפיהמונולוגולפיכךבהתחלההמופיעותמאלה
 .תנועהללאלהיקרא,פשוטאמור

לפנינומפתיעים.חידושיםכאןאיןתימטיתמבחינה
קפדניתבדקדקנותהמתואריםדבריםשלסידרהשוב

אלומתדרדרומתנווןהולךאךחישעדייןבמהועיסוק
האביזריםמןשדברהבימהחושך-מוות.ואלהדממה

על-ידיומופעלתמוחשתנע,לאעליהוהחפצים
העשוילדיאלוגקיצוניתדוגמהזוהיהמונולוג.
חלל-זמניותןוביןהטקסטביןבלבדכתאטרוןלהתרחש

הבימתיות.הנסיבותשל
להיתפסיכוליםבקט,סמואלשלאלהמחזותשלושה
נושאעליחסיתלזוזוהקרובותגירסאותכשלוש

הבעתודרכיאךחדשאינועצמוהנושאהבדידות.

מוצגיםהמחבר.שלנדליתהבלתיבמקוריותומצטיינות
זולתם.עםתקשורתעלבסיסייבאופןשוויתרו,אנשים
הצעיר,עצמועםלפחות,מתמודד,שקראפבעוד

בהתלוישאינוקיוםבעלזולתישאני"ב"לאולדמות
אימ-ב"אוהיואפילוהרי ;להיענותמנסהוהוא

מתאחדותהןדמויות,שתימופיעותשבופרומפטו"

פנימהההתקפלותד·שיח" nוכ"פיסתב"נדנד" .בסוף
 .ובולטותחריפותהןוהנסיגה

בדכאונותנפשםשקצהויאמרובקטעלשיקטרגולמי
המחברעונההמתמהמהת,וההתמוססותהמוות

ורקאך"לעולם-המונולוגשלהאחרונותבשורות
בקטשלכפייתיותו. ".והנעלםהמתהאחד.העניין
בכלאוהדיםלהקונהאינהאוליהאחדהענייןבאותו
לעצמונאמןנשארהאישאבל .הנידוןלנושאהנוגע

ההומורשלו,ההמצאהכושרגאה.עולםולתפיסת
חסכונייםכשימושיםביטוילהםמוצאיםהנוקבוהיושר

אםיודעיםאיננו .התיאטרוןבממצעלהפליאומדוייקים
מאמיןלהוליכומטאפיזייםפיתוייםעשוייםאמנם
שלכיכולותיהקשותנעדבקהואבינתיים .ושולל
 •דובר.לולשמשהבימה

הערות:

אלאאחד,מסוג ) reference ("מוכוונות"רקלאישבשיחה .ו
אך ...לשוניתחוץלמציאותמתייחסתהיא :סוגיםמשני

מיוחדיםאמצעיםעל-ידיאותההדובראלבמידהבהמתכוונת

וזמני-שמות-גוףכגון ,בשיחהגםולכן ,במשפטרקהמתפקדים
 .עצמיתמוכוונותוהןלמציאותמוכוונותהןישללשון .פועל

שלפרטימקרהתיחשבזהבהקשרתיאטרוניתסיטואציה
"שיחה".

Paul Ricoeur : Mataphore and the Main Problem 
of Hermeneutics 

, P. 98 in New Literary History No. 1 Vol . VI 
. 74 Automn 

2 . Wolfgang lser: The lmplied Reader p. 273 ff 
. 1974 , John Hopkins UP Baltimore & London 

3 . How To Do Things With Words Harvard :חJ .L. Auati 
. 1967 UP Cambridge 

4 . . 1969 John R. Searle : Speech Acts Cambridge UP 
5 . Jaako Hintikka: Cogito, Ergo Sum, lnferece 

or Performance, ln Mata -Meditations (ed). Sesonke 
. 50-76 . Fleming. Wadworth. California 1975. pp & 

 198S 37ספטמבר



סיפור

זמירש"רית

לעוףנוצות,לגדל
סרוrכמו p:ז?ג~;;זים.~ים. fנולא'בון 9בו~ת-ככלךסנל .ה~י~~?גו~יך~יך

ט~םמה~דבrז:וי.ו$ז p: .ה~י~ tגו~י. 7ך~ין-ה ?jשוךחיאזגןצוןה. ?jזpשוךכסלון
זגרוחוrכי~נ;ו~רשם W~רים. p::;נזfשו;ת-ד~יהיט~םמהסהן.~rכי ?Vלס~ה

ומהז:וינוקות.כידים, .ר~ t~סרת~קרעם Wזf;:זךהד-ז?~רות. י~~ ?V~חוק תור~ו~~~:;

~פור ה~ך;~ י~~"rכ:;נז:וי fW:קמוזז~~ה.סרס~לסרסלראות.ה~ך;:~נכדזpעוד
;:זב:תכ~לה .ריר i? 1:;נ~~צוף;ח J ~ םי~~~~ל /םי~~~~לז,ןz;ולק.קל.כ .f 1ת 9ר.טו
:גו~י~לבון 9:רזזה:;~ז?אור-~יג:ם-:ר~ה~כוא wיוםדק ".~י~ל 1א w ~:ל'א

ה. ?rj;רשוזpל~יס~יםן;נ=?נ;י:;ניםכ'ל=?ת .~ה rWן 7P ז::א'לעוד .סר~על'אעודל;:זק~יף.
עלהיטבישובהכתרואניאשה.שלאשזזביזרהלאשהילדההייתינסערת

' : ',' :• ' T ' T : -T • : TT ' ' T • '.' T ' • - : - t ' ,' •: -T '' •' -

ד~יהי wכ~קום .ר~ w~וpח יו:ז~~~ wכ~קום~נות. f ז::;נת 7מהיא:;נז,כ~יי. wרא
ךריק~יןלסז,כן;ניןק·~מק,~רלידיהי fם w;וךבון. ~·בי:zל ם:~ ?Vלז?סר.~יג:ם
ז?~יאות.לךאות:;נגרי W ~ Wנאמרךלומות qרית fק.·~מדיהי fם W .;:זזדוןך~ל

ןחוק-ןחוק. א~~ .א~~זpללילוסיו~תבו~הך~זקא
:p זp~~לאוהי א~~ א~:p נור~ז:זר .לינוק~נוךעוך:;נים ,~יל ופ~~~~~ריסיו, 9ז.ו~
f ראw ז:;י tp ,ןרי::ז~פות.ינותrז::w נר .~~ותr~אור~f 7סקך:;ניP ןrW רל:;נל~ל~~לכות

 .ה r9ךטו:זנלי~ה
ח~והנעולביתהואכלובלנוח.חניתיואניהמות.באל'אדוע .הכלואחר

: ---T '." T -• - : -' • ' T -: • -T ) T -

7? ~ tP. .ו:זךנוצות.ז;י~ןליקרד.ללא'~ז:זר .תרW לעוף:;נגרf -לf לא.אוקל-קל.ף

38 

הפרדה
•• 
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כמשולשוהתכנסועתההלכוחייוכבואו.חשלאוקורטבאסתיוה
 .העכבר"ו"מאורתהלכן""הנשר ,ישניםחפציםלממכרחנותהצר: 111111
עמוסישהיוהחפציםעלגםחסלאהואעזובה.ונתמלאהלךהכית ,
פתינקכלאליד,הבאמכללקחהואאביו.שלאוק~השעון :יקריםזכרונות

השמינו.ופניוכבדנהיהגופוושינחה.עזיםבכיסופיםאותוהזיןהקוניאקלכ.

גאווהמשביאותושוטפיםהיופעםמדי .המדרוןאלנטההכללאזאתוככל

הלבן",ב"נשרבושהתגרובחורים,לשני .נפשועלעומדהיהוהואישנים

חזקהחבטהספגאמנם,הוא,כקטטה.התערבאףופעםזרועו.נחתאתהראה

לפחות.אחת,מנההשיבגםאךבחזהו
עיראלישובתחילהלהזיותיו.היהמשונהסדרוהוזה.יושבהיהלרובאך

רקלאזורגלעלייתכיהאמין'מהמשום .הוריוקברותעלוישתטחמולדתו
 .שניםששלפנישםהיהלאחרונה .לחייוחדשההארהתביאאלאדחופה
לידכשעמדגםממנוחירפהולאמופרזתאדיבותבאיזובונהגהנוצריהשומר

ההוריםהוריו.אצלפעללאהלזהשומרמחמתאוליכתפילה.הקברים

לאחרלאאףמעולם,אליהםחששלאקירבהעתה,לוקרוביםנהיוהרחוקים

בחודשיםפעםלאידיו.כשתיוהשתכןעכרכמואביושלכעסו .מותם

 .עשהשאביובאופןידיואתמריםהיההאחרונים

בהנהגלאהאחרוניםבחודשים .הירצלשלהיעלמהעלהוזההיההרבה
אחרירק .לעיתיםבהונוזףרוחבקוצרמשיבהיהממנה,התעלם :כשורה

ממנהמחילהלבקשרצההואמולו.עמדהגדולהבפשטותאליו.שבההעלמה
ממנודרשהלאהיא .ונינוחשלםהיהשכפניההדומםהאורכיצד.ידעלאאך

כפישלה,הזוללותהבנות .כסףלההיהנחץושכתמידאףעתה,לאגםדבר,

 .להלתתוהתכווןזאתידעהואהכל.ממנהחמסולעיתים,אותןמכנהשחיתה

השעהכיידעהואלמזרח.התכונןכיהמקומות,מןנפרדדברשללאמיתו

ובנותיה,גאליציה :ככחבליםהיהודיהמזרחאותומשךנעוריומאזהגיע.

לאיפרכיותהפכווהבית,הלבן"ה"נשרכיןהערב,שכשעותזוהרשלמקסם

הנידחת,גםפינה,כלאלה.כמחוזותזרהיהלאהואותום.טבעשלמכושפות

שניםוחמשעשריםשרתשבהזועירמאשריותרלווקרובהמוכרתחיתה

למחוזותחוזר"אניגדולה,הארהשלברגעקראהשרות,""תםרצופות.

 ".לגאליציהחוזראניהיהודי.החופש
זונזיפהעלהגיבהוא .ורזהמהמשוםכרנזפההבנות,"אתלראות"עליך

חיתהורזהאךפירש.ולאסתםזמן."מעטעודזה.גם"אתקן :כתףבמנוד

הן."מבשרובשר .מבנותיולהתעלםלאבלו"אסור :ואמרהכדעתהתקיפה

לאאךהרכהאמנם,שתתה,כחולה,שמלהערבאותולבושהחיתההיא

נדף " tמבשרו"בשרוכשאמרהנשית,דעתנחישותאיזוהביעופניה .הפריזה

בו.לחושהיהשאפשר ,נשיחוםהמיליםמן

כך."כלנחוץזה"למה
להן."נחוץ"אתה
המקום."אתעזבתיאנילא .אלייבואולאלמהלהן'נחץוכךכלאני"אם

התחננה.אותן,"לראותבלאתסעאלאךצודקאתהאוליצודק.אולי"אתה
לי."האמיניהפרק'עלן;נזrl'נייםענייניםהרבהעוד"יש
הצטערהוהיאאותההפחידומפורשותהבלתיהמילים .עודשאלהלאורזה
הןאםצדק,קורט .הבנותענייןאתהכואבתהנשייהמתוךשהעלתהעלעתה
 .אליהןהואיסעלמהאביהןאלבאותלא

כנפשה.אומרגמרהתסע,""אל
"לאן."

הבנות.""אל
באריכותלהסיפרהואאותו.ריגשהורזהשלהסכמתהראשו.אתהרכיןקורט

שהפעםאלאהוריו.קברותעלולהשתטחמולדתולעירלנסועתוכניותיועל
הקודםשבביקורוהשומר,עםהפגישהמןוימנעבבוקרהשכםזאתיעשה

בתפילהדעת,כישובהוריוקברותעללהשתטחצריךאדם .מאדלוהפריע
 .ובשקט

בבוקר."השכםלשםהולכתהייתילאאניהקברות.ביתמפחיד"אותי
 "."למה
המצבות."מולפניםאלפניםלעמודיכולהלא"אני

 .בכתוביםרומאןמתוךפרק *
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וסיפרישבשקורטהאופןאלאאותההפחידהקברותביתלאדברשללאמיתו
שלשבסופושחר,חסרמסעאיזהמתכנןשהואלה,היהנדמה .הביקורעללה

ארוחתלךאגישאנימקום.לשוםתסעואלאצלי"שבלטמיון.אותויובילדבר
אניהיום.כלעלשחורהמרהמפילהקרובהנפשבלאבוקרארוחת .בוקר
הרהוריהאתכנראה,קלט,קורט .לולומרביקשה ".בוקרארוחת..,לךאגיש
אותה.ונשקהימינוידאתנטלהרודה .שפתיועלחלףעילגוחיוך

בקולאליופנתה ,קוניאקמרובועליזהסמוקהחיתהכשכבריותר,מאוחר
 ,, .למרחקיםולצאתאותנולעזובעומד"אתה :תקיף

אכן."גברתי,אכן"

יידיש."רקמדבריםשםיידיש.תדבר"ואתה

 ".כןלאלאוזן,ערבהשפההיאמוצא,אני"יידיש,
והמפונק.הדקהקולבמפתיעאליהשבלשם,"לנסוערוצהלא"אני

י"למה?"
 ".ברשלנותלבושיםהםאותי.מפחידיםהללוהיהודים .יודעת"אינני
 ".העיןאתהמרהיביםנופיםשםישבשמחה.לשםנוסעאני .סחהאת"מה

 ,, .כאןהכלאתעוזב"ואתה
דבר."בשוםצורךליאיןעמי.דבראקחלא ."ברצון
 ,,מזוודות.בלי .דברשום"בלי
לי."האמיניבקלות,לשםעובר"אני
 ,, .יקירישם,למצואמצפהאתה"ומה

 ".בעיניךהואקלזהדברכלוםיהודיים.חייםכלראשיתהרבה."הרבה
 ,, .יוםכל"להתפלל

נפלאות."עושההיארקיעים.קורעתהיאבתפילה.נזלזלאלכן,"כן,
הכנסיהאתתמיד.אותיהפחידהכנסתביתהתפללתי.לאמעולם"אני

שנאתי."

לכוחותינו."מעברלאאבלקל,לאזהקל.לא"זה
שובב.אחר'קולמגרונהיצא ,,ניסיתי'לא"אפילו
הנודדיםהסוכניםכאחדכתפיו,עלהרפויההאפורה,בחליפהעתהנראהקורט

מספרהוא .צעירהאשהשללבהלקנותכוחובכלומנסהלילהלפונדקשנזדמן
העשיריםאחיועל ,לושישהרביםהנכסיםעלובעיקרונפלאות,נסיםלה

-צ'יקים.משםושולחיםבאמריקההגרים
בכך."רעמהאחרת.לשפהוממלאאחר.אקליםאחרת.לטריטוריהעובראני"

 .בעקבותיוללכתניסתה ,,הזה'הרעיוןאתלקבללי"קשה
אמרנוכךלארכימשמעות.בהםשישחייםהםאמונהבהםשישחיים ."למה

השנים."כל
 ,,האלה.לחייםפשוטים.לחייםרגילה"אני
משלילא .משלימשהולךלהשאיררציתיאגב .ג:;נירתיחיים,אינםשעה"חיי

להסבירלי."הרשיעתרןבניירעטוףחפץכיסומתוךוהוציאאמרלדייק,"אם
 ".אותךשיהלוםלינדמהלי.נתנהשאמיצמידזהולך.

המחוספסת.הלשוןאליהשבהכאלו,"גדולותמתנותלוקחתלא"אני
תנסי." .נראיתשהיאכפיגדולהכךכלהיאאין .אחרתמתנהלי"אין
אדםכלכסף.קצתתצטרךובוודאיארוכהלדרךיוצאאתה .מנסהלא"אני
כסף."צריך

 ".כסףצריךלא"אני
לךיתןמי .לחםפרוסתלךיתןמיארוכה.לדרךיוצאאתה :רגע"תחשוב
מדוברמשלגסההעוויהועשתהאמרהכזו."מתנהממךאקחלאאניכוסית.

 .באתנןהיה

רגע.אותושיעשעוהדברהגמנסיהמימיזרהעוויהזכרהואהצטחק.קורט

 ,, .אותךאכריחלארוצהאינך"אם
פתע.רווחתאיזומתוךרודה"דיברהגדולות.מתנותלקבלאוהבתלא"אני

כן."לאדעת.קלותעלמעידגםוזהמאד.מביךזהגדולות.מתנותלתת"אסור
בלאהרחובותלאורךהלכורבהשעהכשחיה.הפריזכיחשרגליועלמשקם

מלה.להחליף
 ,, .אותךאראה"מתי :אמרההפנסיוןבפתחמשעמדו
 ,,רבות.ממניתשמעיאתיקירתי.בפירוטלך"אכתוב

פנים."אלפניםעודנתראה"ולא
 ".ארוכיםבמכתביםנשתמע ."נתשמע

 ".לךדואגת"אני :בזרועותיועצמהוהפילהאמרה ,,"קורט'
הרחבתלצורךהיאהזו"היציאהאבהי'בטוןקורטדיבר ,, .יקירתי 'לך"מה

פועמיםעודבמזרח .אופקיואתלהרחיבחייבאדםאמרנו,לאכלוםהאופקים.
עליהםנוותרכלוםמשמעות.בהםשישחייםלשד,בהםשישחייםחיים,

היאוש."אתמבטלהמזרחהיאוש.שלהפוךבכריעצמנואתונשקיע
אמרה. ,,פוחדת,"אני

"את .פניהעלאותהונשקאותהוחיבקאמר ".ליהאמינימרהיב,מעבר"זהו
~םהיאהרשלנותהמכתבים.כלעלעניבעצלנות.אלאך .רבותממניתשמעי

החטאים."כל
מגיע."אתהמתימכתב.כלעללהשיבמבטיחהאנייקירי.צודק,"אתה

 ,, .מאדבקרוב"בקרוב.
פנימהשנדחףקרוב,מאדםשנמלטיםכפימפניה,להימלטעתהביקשקורט
שעהמקרמהעלעמדהורזה .ניתוחחדרשלפתחואלחסוניםאחיםשניידעל

עללריבועיםשנחתכהבהירהצינהעמדהבאווירהתרחקותו.אחרועקבהרבה
אתמרחוקחשקורטקול.נשמעלאהאפליםהבתיםמתוךהפנסים.אורותידי

וגוברת.הולכתבתנופההתרחקהואפניו.אתהסבלאאךהקפואהעמידתה

• 
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סיפור

הצאלוןבצל
ניצןשלמה

להתוודות.רוצהניא
אלהוצאשלארצח ?תחילהבכוונהרצח .דברשומע'השופטכבוד

 ?התאבדותשלעצמירצח ?בחזייה ?בשגגהרצח ?הפועל
היהלאזואחר-צהריםבשעתהמכלההשרבלהטשלהרוטטיםהערפיליםבאו;וך

שלקולותיהבחזקתשנשארואוודםבשרשלדמויותקרמוהקולותאםלדעתשראפ
אלףשלהם,הצאלוןתחתזהלידזהשניהםיושביםעודם .הערטילאיבכבשןהיחזי
רוצהשהואואמרזאקסחזרמנגד'הספסלעלגולדין-טופזבגלגלים,זאקסאלף

 .להתוודות
 ?מהעל

 .אשםאנישמפני

 ?רצח

 .אשם

 .בנקשה

 .אשםאני

 ?עצמךאתמאשיםאתהבמה
 .בהנגעתילאבסיכהאפילו ,אותהרצחתילאאניאבלמתהיאה

 ?מתההיאאבל
אשם.ינאןכל
 ?מותהאתיקשתב
מחיי,ש.ח,י~לםתישקבי

 ?אשםאתהןרלכ
לי.עזוריכול,אתהאםאבל ,רופאלאשאתהיודעאני .ליקשהוגםמאודאשם
 .אותההרגתבוודאיאזאשם,אתהאם

להתוודות.רוצהאניאותה,הרגתילא
 ,משהומסתיראתה ?מחייךשתיעלםביקשתלא ?מחשבותלךהיולא ?והמחשבות

להתכחש.מעצמךאותהמסתירואתהיודעאינךאפילוואתהנעלמהפרשהבחייךיש
אז ?נכוןבאת,לכן ,להתוודותרוצהאתה ?שלךלמחשבות ?שלךבגיל 'לעצמך
 .תתוודה

 .מודהאניכן, ,המחשבות

לך?מציקוזה
שלי?המחשבותעלאחראילהיותיכולשאניחושבאתה ,מאוד
הכל.עלהחלומותעלהמחשבות,עלאשם.ולכן
 ?עוזראינךמדועאז ,לישתעזורכדילפניךמתוודהאני ?יכולאני~יןאבל
כומר.אינני

 ?מעשיםעלרקמאשימים,לאמחשבותשעלליאומרנךיאמדוע
מחשבות ?אתהלאזהחלומות .הכל ,הזיותעלאפילומחשבות.כמו ,חלומותעלגם
 .לכן ,אניאומרשאתהממהחלקהןהזיותאפילו ?אתהלאזה

 ?מהלכן,
 .עצמךאתלהאשיםאליבאתלכן
אותי.להאשיםוחייביכול _,מישהוהם, ,אתהרק ,לאלא, ,לא
 ?אניפתאוםמה

שלי,במחשבותעושהשאנימהבכלאותילהאשיםחובתך .לפניךמתוודהשאנימפני
לאלי,שתעזורכדילהתוודותאליךבאתי .לךאסורזה ,עצמןבמחשבותלאאבל

להבין.ליתעזורשרק .אותישתאשים
 .צורךאיןוגםאי-אפשרלך

 ?למה
כולם .שלךהזקםכתוביהיההשירומעלתפרסםהשירואתשירמזהתעשהבסוףכי

אתההואהשירבתוךהמאשיםשהאניאותךלהאשיםיוכללאאחדאףאבליידעו
עצמך.

מלכתחילהאשם .ביניהםמבלבלאתהמדועהמאשים,לאהשופט,אדוניהאשם,
בסופם.וגםוהמחשבותהמעשיםכללפניובדיעבד,

 .קוהלתכמומדבראתהעכשיו
כלשזהלמרות .נדחתהלפועלהוצאתואךנחץרשדינואחדאנימרחםשיצאתימרגע

מה,בזכות .זהלרגענכוןלהיותממשיךזאתבכלזהעכשיו,שאמרתימהנדושכך
 .זמןלכמה
מתוודה.הכלבסךאתהלפועל'דינוגזרהוציאעצמוקוהלת

עץבצללשנייםהצטרףהרגעשבזהקוהלתאמראותו,תגנהאלמעט,לאזהוגם
איננותוקפואךמערבההמעורפלתהשמשעםהנוטההכבד,השרבבתוך ,הצאלון

אותו.תגנהאלהשופט,אדוניאותו,תעודדנפוג.
כלכולנושירים,עושההואדברמכלשיר.יעשהאומר,שאתהמהומכלממךגם

 .שיריםממנולעשותבידיוחומרהכלהעולם
 .כלוםאחת,קטנהשורהשלרמזלאאפילולא,מזמןמזמןכבראחד,שירלאאף
דבר.מכלשיריםלעשותהזמןכלחדלאיננו ,כותבאיננוכאשרגםהוא, .לותשמעאל
 ?קוהלתשיר,ממךשיעשהלךאיכפתלא

המשתוללתהנעוריםתזמורתשלהרעשבלבעמוקשקטפתאום .בבקשה ,שיעשה
ש.רם .שקטמלאהעמוקהבארבתוךכמובמחשבותלשקועאפשר .לגדרמעברץ;ום

בחלומו,אובשנתו.אדםכמוולהפריע.השקטאתלהרגיזמתעוררתאיננהדממה
איןבחץוכאשרהסערהלבבתוךהסערהשלהקפואבשקט .הלאה .המיותראתמחק

בקרוב.להופיעהעומדרומאן"חנינה",מתוךפרק

לאאבלהקיץ,בלבערפל ,היוםבאמצעלילהלילעשותיכולאני"ככה .סערהשום
בשבילךזהיקר,משוררבבקשה, ?יכולאתהלא,אני ?כןואוליהמוות.בתוךחיים
שיר?מזהתעשהאולי .שלךההולדתליוםמתנה
 ?מתנהפתאוםמה
 ?יפהלאזה ,לאלמה
שהםםיושירהיוםהולדתיוםשוםילואין .אחרתנולדיםשיריםאך ,יפהמאודמאוד
בימי-הולדת.נולדיםאינםפעםאףשירים
חבל.
מאודשאנימפני .השרבלכבוד ,נגיד .תודהמקבל,אנישלךהמתנהאתתצטער,אל

בכבשן.כמומאודמכביד .שכזהמשונהמיוחדטובמין .טובאבלקשה, .שרבאוהב
הכובשלבובתוךהכבשןבתוךואתההעולםלבכןוגם .השרבעצמך,לבשלכבשן

 .הכבשןשלהלוהט
 .בשבילךיפהשזהחשבתי

 .לךאמרתיכבר ,מאודיפה
 .התכוונתי ,שירמזהלעשותבשביליפה

 ..לךאמרתיאחרת,נולדיםשירים
רציכמועיניהםנגדזרמורוטטיםאווירגליהשרב.בתוךנבלעים ,השתתקושלושתם

בוהיהאבלהמוקדם,השרבשלהמעיקהחוםבתוךלנשוםהיהקשהבאמתחזייה.
העולם,קרקעבתחתיתששרוייםכאילו .יחדגםומענגאכזרימכושף'מיקסםאיזהגם

 .הלוהטכבשנובלבנוגעים
 .מטהראבל ,ע;לכמוקשההואזאקס,אלףלאלףקוהלתכך ,השרבעלאמרתפהי

 .וחמורראשכובדמלא
אולי?חמור-סבר,

 .דעתקלותכלדוחה ,מאוד
 .רבכוזיברבוהסתכלגולדין .שומעלארואהלא ,לפניובההזאקסאלףאלף
א.ללמה ,לשיריםאצליייהפךשהבלרוצההייתיבאמתבאנחה,זאקסהפטיראמת,
עכשיועד ,רוצהשאנילימועילמהאבל ,רציתי.ככהמתוודהאניאזלהתוודותבאתי
שיזוזבתקווהלהתוודותבאתיזהבשבילהרי ,חייכלככה ,שםשירפהשיר .כלום

אנישניםהרבהמזמןכבר .לאאנימזמןשכברמפנייישבר.הארורשהקרחמשהו,
ןלכו ,טענותמיניכלוהמצאתילהודות,וסירבתייהאמנתלאמשותק.בגלגלים,ונפשי

אניכאילו .מתביישהייתיפשוטמשורר,ואמרליהזכירמישהוכאשר .תירוציםרק
 ?לבשמתמדבר,אבל .מתביישאניעכשיוגם .אחרלמישהומתכווניםכאילואני,לא

המעטוגם .הכלזה ,צנומותחוברותשתיאיזהשירים,כמההכלבסך .ומדברמתבייש
מוכרחלא ,יפריעולאשהגלגלים .באתילכן .שניםהרבהלפנימזמןהיההזה

ואתפנה ,לעצמיאמרתיככהלגמלאות,שאגיעעדודחיתידחיתיהזמןכל .שיפריעו
חושבאניועדייןוקיוויתיחשבתי .תירץועוד ?מהאזכאן'כבראניאז .מהחיים

משוחררברוח, ,אמיתיתבצורהחייאתלחיותאוכלכאןדווקאעכשיוכיומקווה
אומרמה ?חייםכאלהיש ?אפשריזה .שליהשאיפהעכשיוזוהי .הגלגליםבתוך

אניהנה .לדעתצריךאתההרי ,קוהלת ,שותקאתהלמהשותק.קוהלת ?קוהלת
העולםכל ,תראועודשאתםלכםאומראניאדירהובתנופהרבהבגבורהמתעורר

הטענותכלויהיה,ויתגלההחוצהשיפרץומשהו,ביישאם .חברים ,הזמןזה .יראה
ממחר .הצהריםעדכאןיותראותיתראולאבבוקרממחרהכזיבו.התירוציםכלמתו,
משהוביישאם .מהחייםלינותרשעודל??ה .במבחןהחייםלכלעצמיאתמעמידאני

על .אומראניזקה,אוץק,או.ויפרוץויתגלהויצוףשיעלה ,עתהעדהיהמשנדמהיותר
לאמתגרה,אני ?תגרה.מאתהבמיקם,אתהמינגדותולעה,רימה ,מאייםאתהמי

במיליםלהשתמשמותרכברבגילילאדם .יודעשאניבוודאי ,גורלכמו .חשוב
 .ולהתנסותלנסותשליהאחרוןא~ס'ה~זה .גורליואניאני,זהגורלימעתהכיגבוהות.
ולאעצמיאתאשמעעצמישאניכדירם,בקולהאלההדבריםאתמשמיעאניבכוונה
 .לעדיםליותהיותשמעושאתםכדיוגם ,להתכחשאולהתחמקכךאחראוכל

שתדונו ,האמתמפנימנוסאיןאםוגםאפשר.אםשתעריצו,גם .שתתפעלושתעריכו
הערךהרגשתלביצורכהקדמהעכשיוזקוקאנייחדגםאלהלכל .ברותחיןאותי

מתוכילסחוטאצליחלא ,ומהנסיוןמראשיודעאניזאתראתשבלעדיה,שלי,העצמי
אוהדלקהללי,תסלחולרשותכם,לשאולמבליאתכםהפכתילכןאחת.שורהלאאף

כוליכלבבוקרממחרקהל.להיותיכוליםשנייםגםהדחקבשעתדבר,אין . rומער
שכולם .שאיןאוחשבו,אחריםשרביםומהשחשבתימהבישישאו .במיבחן
בשבילחלשהשהיאכמההיודעאני ,חלשהשליהאישיות ,מהרקאפשר.אי ?טועים
 .נראהבבוקרממחרנראה,בי,שישמהביוישבי.שישמהלפועלולהוציאלשאת

אתמח:יההעתיד,אלאותימחייבתזומלהטוב,תקשיבו ?נראהשאמרתישמעתם
מדי,יותרמדבראניעתיד.ואיןולתמידאחתהעתידאתמוחקתשמ~~האוהעתיד,
 .דיבוריםעלבמליםעצמיאתמבזבזמחר,לפניעכשיוכבר .מדייותרמלים,הרבה
בתוךשליהאמיתיהקיום ,שליהיחידהאמיתיהמקצועהןהמליםלעשות,מה

שבחרתיחירותמלאכלאבתוךכמוהמליםשלהמקוללהמקסיםהנוראהכישוף
להביןהשתדלמקשיב? ,בדימוסשלייקרחברהשופט?אדונימקשיביםאתםלעצמי.
באתיהחופשירצוניפיעלאנוסלפניך'להתוודותבאתיהרי .ותקווהאמוןביולתת

 .להתוודות
 .אפשראם ,הערכהקצתוגםותקווהאמוןאותי.אילץלאאישאותי,האשיםלאאיש
בדיבוריםמההיסוסשומעיםאתםואםאנא.בבקשה,אז .מאודעכשיוזקוקאנילכך
השכםממחר .הטובהטעםחובתלצאתכדי ,לכאורההיסוסרקזהכילכםדעו ,שלי

מתחיליאנמוקדם,אקוםאםלפניהקצתעודאפילוואוליהארוחהאחריתיכףבבוקר
כמו .מתלגמרי,כמעטעכשיו,אניהלא .ברוחשליהאמיתייםהגדוליםהחייםאת

כלום,שוםהטעם.חושאתשאיבדהבלשוןמשונהבמחלהשחלהשמומהההוא
צלי ,אפריקוזחו"ל,תוצרתבייןברווז ,מצויןברוטבצלויאווזלותןטוטאלית.לגמרי

מה .לשונועלוגבבהקשכמוהכל ,כלוםשום-הוא ,דשופראשופראאלברטוס
באתילכןשלי.בחייםהזההרגעעצםעדאניככהאזשואל.אניטעם,בלילחיותטעם
מיניכלעליוטפלתילעצמיוהמצאתיבערמומיותנהגתיואפילולהתוודות,אליך

אמתאיזואולי 'יותר,עודלהסתירכדילגלות .להודותמהעללישיהיההאשמות
כבודחכם,שופטאתהאבל .אוליאמרתי, ,אולי .איחהלחיותאפשרשאיאחרת
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אתייחדלהתלהבובמקרםעליךלהעריםהצליחהלאשליהערמומיותהשופט,
כמרקשה.בידאך ,ובכברדבנימוסאמנםבינהגתשלי,ה:;;ונרתשלבהתלהבות

קרהלתמרדה,אנילךרגםחבר.לך,מרדהואניכךנהגתרבהבחכמהבנר.נוהגשהשרב
משהררשםפהמסורבלים,קצתהמשפטיםבעיני.יפהדווקאשלךהמתנהיקירי,

יוםשהיוםידעתאיךאגב,שיר.מזהלעשותאנסהבבוקרמחרדבר,איןאבלמגרשם,
אחד .שזכראחדלפחות .תרדה ,מקרםמכלבמשרד?שליבתיקחיטטתשלי?ההולדת

אניבבוקרממחראבלונשכח.זקןלמשוררהולדתיוםהיוםכישזכרכולוהעולםבכל
שנפשוהעצמייםהרחמיםמתוךאתגר-כהשבעהבעזרןפץר ,לכולםלהם,אזכיר
כמותוהואמחרתייםיהיהמעטוערדמחרכברעכשיואזבהם,להתעטףהחלה
מפניהפועלאלמהכוחעצמואתלהוציאבכללאי-אפשרואוליצריךלאכברשהוא,

מהבכללהיהלאמלכתחילהשכברלמרותונוראהגדולהאחתהחמצההכלשממילא
הממשיהיחידהדבר,,כאשרלהחמיץשלאהיהאי-אפשרשני,מצדואשר,ילהחמיץ
שלשלושלךוגםשליהקיוםמעצםנובעכבררזהההחמצה.תחושתעצםהואשנותר,

האםהייתי.לאכברלהיות,שהספקתילפניכאילוהחמצה,כלקררםשהואאחדכל
מרבן?זה

לאורךבגלגליםעצמוהסיעקיציים,אחר-צהריםשלהזאתהמוקדמתבשעה ,עכשיו
לבואוהקדים ,מאנשיםריקהעדייןהגדולה,המדשאהבשוליהיגעיםהשבילים
אחריהיוםלהירדםהצליחלארכהכהשביןמשרםילצאלוןמתחתהקבועלמקרם

כמוומלואומעולםנעזבעצמו,בתוךכשקועהגלגליםבכסאשקוע ,וכאן .הארוחה
משרידילמשעימגולחתשלו,הקרחתורקכתפיו,ביןנבלעראשוזקן,יתרםאיזה

 , iהאובשלהזההעכורהדלוחבאוראפילולמרחוקהבהיקהמשכברמימיםתלתליו
לאהואאךורואות,פקוחותעיניוהיוכלשהו,המנומנמת ,השקועהישיבתולמרות
וחזרועצמםמכוחשהלכולאןמבטיוהלכוראשו,אתלהריםבלי .להביטהתאמץ
שכמרתולאדםכביכולבתרכם,ונקלטניצודהואוכיצדממההעולםאתלווהגישו
עללהגידנאהזהדבר ?קרהלת ,שמעת .לאישיותותפאורהאלאהעולםאיןובגילו
קוהלתישראל,מלךשלמהעלהגדול,המשוגעהמלךקליגולהעלרומי,קיסרנירון

 .לאלמהובעצם, ?זאקסאלףאלףעלעליאבל ,ירושליםמלךרדידבן
היהגםועכשיובואועםמידעליונתחבבהמנחה,שעתלפניקצת ,הזאתהשעה
לכאןולהגיעהמלוהטבחדרווהמייגעתהצמיגיתהצהרייםמשעתשנחלץמרוצה
ומעבריםשמעליוהאביביםהשמייםהירוק.העולםבתוךולבדויחידקצתולהיות
שרויהואכאילוומגרהמביכהתחושהעליווהאצילוהערטילאיותהרגשתאתהגבירו
שלכזאתשעה .כללנבראלאשעדייןאו ,גוועשהעולםלאחרמתהווהרחםבאיזו
אבודותכולןהמוחצמות,האפשרויותכלנאספותשבהבינתיים,שלבטרם,

שמץשוםבלי ,הוא .דבראיןכברדבר,אין .יתרחשלאכברדברושוםמלכתחילה,
בשלווהככהגםאךבמקצת,עקוםאומנםבחיוך'אפילו .לאכברטרוניות,של

וצימצוםוהתבודדותהסתכלותמתוךהדיןבקבלת ,התייאשותללאשבהשלמה,
אניאולי ,לעצמונתרצהממנהשינקמהכוח .הגשמיותהתפשטותכדיעדאישיותו
כזה .אחתשורהלאאףכותבשאינניאפילומקודם,משורריותרלעצמיעכשיו
שמידמשוםדווקאואולילמרות,הפועל.אלמהכוחיצאלאשמלכתחילהמשורר

ונקלטונפוצוהמעטיםושיריוהתקבלגםרככהוחריףנועזכמטאורעלהבהתחלה
שיקספיריםמכמהגםכךואחר ,ההםמהימיםואותםאותושזוכרמיישהסתםומן

לזרוםמוסיפיםמהםתמלוגיםקצתואשרהפרנסהלצורךהתיאטרוןבשבילשתירגם
אחדקויימה,שלאהבטחההזמןכללהיותחדללאמאזהיום.עדבבנקלחשבונו
החלהעלייתוברגע ,עצמוהתקוותבעלואתבשירתו,שתלוהתקוותאתשאיכזב
שהתחילהההתייאשותמפנילהתגונןניסה ,משוררלאאני .כמוהמהירהשקיעתו,
גדולההבטחההיהכאשרמההתחלה,כבר ,עצמואתלהונותהחלוככהבו,לכרסם

עולהשמשתלתלימלאראשבעיתונים,עליוכתבוההםשבימיםכמומהבלקן

כסוסיכמוהוכתבו,הנצחי,הפראילדאחרת.יבשתשלמזרחאלאחת.יבשתשלממזרח

וקרובהשבעיםאחריכברעכשיוהחמישים.בןהפלאיםנערבשיריו,אשרהפרא
יצאשלאמטורףגםאולי .הפועלאלמהכוחיצאשלאאחדהזמןכל ,לשמונים
יהזמןכלעצמי'אניוגםביטועיםכולםרבים .עתהלעתהפועל'אלמהכוחמדעתו
שלאמפנישכן.יוצאאבלשלא,משתדלזה.ברגעגםאפילואוליליבנדמהמשחק
בורח .אניוהיכןהמליםהיכן .במליםמשחקשאניכמה 'הפועלאליוצאיואינניצאתי
נאיולסירוגיןולהיפרמגלהונמצאלהסתירמבקש ,אחרבענייןככתוביאליהןמהן

 .וההבנההטעםלפיהמיותראתלמחוק
הכלבסךהראשון,ספרועלמההתחלהתיכף ,והאחרוןוהיחידהראשוןהפרס,וגם

והכרה,כהוקרהכולםבעיניהתפרשהפרסגםהבטחות,מלאהצנומהשיריםחוברת
כברעצמו,הוא .במהרהשהתבררכפישווא,הבטחת .לעתידכהבטחהבעיקראבל
מצליח,היהשגםמאודוייתכןרואים,באיןולהסתלקלחמוקוביקשבכךחשכןלפני
התחייבותכמוהספרותאלאותושהחזיררעה,שלמקורהואגם ,הזההפרסלולא
ומזלוגנזכתבחרס.העלווניסיונותיוכסירנותיואלחזרוהוא .ממנהמיפלטןיאששרב

טובתו.שוחריהמוספיםעורכישללהפצרותיהםהתפתהשלאמזללגנוז,שהתעקש
המעטיםהזוכריםאצלונחרתו-לטובהשפורסמוהשיריםאתגנזהכיקילקללאלפחות

עדוכותבם,השיריםונשכח,הלךהזההמעטגםוככהאחדאחדומתיםההולכים
רחלשלבשמהכרוךלכותרות,ישרהפעםהעיתונים,אלשניתפץראחדשבוקר
שהתפרסמווהדיווחיםשהמשפטלמרותברור,כךכללאהזההיוםועד .ששון

באמתשאשתואוזאקס,אלףאלףאשתשללמותהגרמהצעירהאותהאם ,בעיתונות
המלחמהאת,תורת.ללמודכדייפאןעדהרחיקהיחידבנם .הסברותאחת fהתאבדה,

 .באנגליתשיעוריםמתןעלמתקייםטובות,שניםלכמהשםונתקעהמזרח,של
תיכףהרחוק,המזרחבמדינותלשיטוטיוהודותבעיקרהשתפרוזובשפהידיעותיו

שנשתקעוסופוהעולם,גגבנפאלשנתייםגבו,עלועמוסגדולגבתרמיל .הצבאאחרי
בנסיבותעצמו,עללפעמיםמספרהיההואגם ,מטבעוגדולשתקן ,זאקס ,ביפאן
לספרלדבר ,במאוחראובמוקדםהתעוררו,כולם .הצאלוןעץבצלויושביוובהקל

אתלאלהזכירשלאנזהרתמידאךאפשרית,צורהבכלעצמםאתלגולללהתוודות
אבלבמשטרה,פעמייםאופעםנחקראמנםעצמוהואגםבנו.אתלאוששוןרחל
אולעוצרועילהכלנמצאהלאהקיימיםהחוקיםפיעלכיממנורפויחכךאחר

עצמובתוךשקועבשתיקתו, .אלהכלעלמלהלאאףמפיועצמו,אוהלהאשימו.
כפניסגופיםפניוונכלם,פצועאישבעולם,זקןיתרםאיזהכמרנראההגלגלים,בתרך
זקנישלבמחיצתםלשבתלוטובשככהמפנישםיושבהואככה .ראשגלוחנזיר

ומתגוונתמשחניתהדממההזיותיו.קוריבסבךאחוזושקרעבדיבורממעטהקלוב,
הלבדירתבתרךלהיותלווטובובדימדומים,באור ,ובערבביוםלשעהמשעה

ובהקשבתובשתיקתו ז::rו;;:ונשםלהיות ,ומקשיבשותקהזאתהדממהבתוךהמתמשכת
שעיניובמהממשמעורבלהיותבליסביבותיועלבחריפותלהשקיףכךכדיותוך

רואות.

לא ,ההםבימיםמאשרפחותהרבהכיאם ,בימינוגםנודעסופרעדייןניכר,ש.אתגם
בוגדנותועלבר~ת qעלכללי,באופן ,קצתדיברכאשרלפעמים,אך .במפורשהזכיר

ממש,בגידהמעשהמבלינבגדותשלתחושהלצמוחיכולהואיךפריםוסחבריםבין
אתלהאשיםתמידנטהכךכדיותוךשמואתהבליע ,בידידולאעצמהבידידותבגידה
תמיד.ומחרתיים,אליו.אחזורמחרהיום,שנשקתיעץלישאמרתאתה .עצמוהנבגד
שאמרתאתהאחת,בבתאותה,הפרתקלהנפשובאיזוברית.שלמלים ,חזקותמלים
לאעץלמעלתאפילושבעיניךאו .עץאינניואני .אליואחזורמחרהיוםשנשקתיעץ

לאמעודיואני,מאזחלפורבותשנים .לאהזההיוםעצםעדניכר, ,שכחתילא .הגעתי
אניאותי,אמרתאתהבחייף.עליכךאמרתאתהבחיי.ליהייתחשובכמהלךאמרתי
 ~ונו.'וכר'מיניכלוהוספתאמרתכךיבין,לאזרלנפש,ידידיחיד,חבר .אותךשתקתי

גודלאיתי :צילום
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אכלהיום,כייחודאוליאז,מאשריותרהיוםלקרנן,יכולאני ?להאשיםאכל
להיותחדלאיננומשככרשהעלבוןשככל .ראוישאינניעל .עצמיאתרק ?להאשים

נבגדעצמיאתחשתישכגללךכךעלגם .האשמהכלכי ,זהכרגעאפילווכואבצורב
גםכמרארתךאיכזבתיכללישבאופןמפני .האשמהכלבי ,כראוינערךלאארונזנח
מפני ,ובקצרהוציפיותיהםציפיותיךעלעניתילאאחרתארשכךהאחרים,כלאת
בר,שהצטיינתיוהכושראישיותדיאיננהשאישיותי .שהנניוכפישהייתיכפיתיישהי

לאגםאולי .התפעלותהמעורריםהכישוריםממיןאיננו .ולסבוללשאתילדבריך
בעיקר .וקשרגשרלהיות,יכוליםאינםגםטבעםפיעל ,אינםאלה .יתרההערכה

אתהרגשתיוכללית .עצמיבעיניאותיביישזהעצםשהתייסרתי.מהבגללהתייסרתי
וישיוממרקיםהמרוממיםגדוליםייסוריםבעולםישכביכול .מושפלדיעצמי

בךנדבקיםאלהודווקא ,החייםאתעליךהממאיסיםמשפיליםמכוערים, ,קטנוניים
 .מרפיםואינםמעיקהכטרדנות

הקלהלהרגישעוזזאקסהרהיבקבורתווביוםמתכברשניכרלמרותעכשיו,אפילו
נפטרניכרש. ,מזמןחלפועצמםהמעשים .כשהיהנשארהכלמפורשת,אךמסריימת
 ,ממנונושבזהברגעואפילואז,מאשרפחותלאהיוםצורבנשארהעלבוןאךונשכח,
פצע ,האירםתחושתבעצםשנפגמהאישיותועלאיוםאיזההזמנים,למרחקימע.;;נר
הזה.היוםעדבקרבוונכלםנבוך

הראשוןבצאת ,לינדמההשני, .אליךאותרשהכאתיאיךזוכראניפתאוםוהספר,
גםקצת ,וישבנווישבנושלךבחדרשנינוישבנורופפת.חיתהעדייןבינינוהידידות
מה,משרם .אורהעליתלאראתהחרשךממשהיהוככרעלינוירדוודמדומיםדיברנו,
 ,הספרבעדרבהתרדהאמרתכיבאררלתיהבנתישלאהייתימטומטםאיזה ,תהיתי
 .שאלךרחיכיrכההקדשה,אתולקרואלפתוחטרחתלאשאפילולינדמהעכשיו
ראתהוישבנוישבנו .הבנתילאואני .שאלךרציתכיהאוראתהעליתלאבכרונה
ביקשתכךגם .שבינינומהלכברדלאהספר,לכבודלא .ליהצעתלאכוסיתאפילו
ונאחזהמתמלאיםהדמדומיםבתרךמטומטםכמרשםישבתיואניללכתבי rלהא
הבנתי,לאאיך .דעתיעלעלהלאאיךולדבר.לשבתלהוסיףובלבדאפשרינושאבכל
איךיודעאלוהיםאז?אבלמילא. ,עכשיו .להביןלאשביקשתיאר .הבנתישלאמזל

כךכדיעד .ונרמזתיהמפורשיםהאותותאתקלטתיאילועושההייתימהמגיבהייתי
 ?לדעתנפחדארמטומטםגולםהייתי

אלאניכרעלהיאלאת,ורבשניםעלמזהמעברעכשיובושגואההזעם ,עכשיווגם
ובטמטומולהביןוסירבשפחד ,להביןשסירב ,נרמזולא ,קלטשלא ,עצמועל

כמעטהיהשכברעדהגובריםהדמדומיםבתוךשםלשבתהוסיףהנכרךהגמלוני
 .הדלתאלדרכואתמצאבקושיורקגמורחושך

להתעטףהתחילהונפשוכקרבוליבונכמר ,זהכרגעממשעכשיוהדברקרהוכאילו
הזאתשההרגשהעדונבגד,דחוי ,שאתביתרועתההרגיש,ושובעצמועלבחמלה

 .פגוםאישתקנה,ללאמוכסהיותוכשלרן,שלכלליתלהרגשהכקרבוהתפשטה
 ,מקלועלנשעןוגולדיןרדידברלאיטםלהםהתנהלוהמדשאהשלהשניהעברמן

 .רדידבראמר .אותנוהקדיםאלףשאלףרואהאני .לכאןכדרכםשניהם
רואיםתיכף ,לומציקמה .גרלדיןלונענה ,היוםלהירדםהיהיכוללאהנראהכפי

 .לומציקשמשהו
 ,האחרוןבזמןאותוקוראיםכךכלשלאמפניאולילכתוב,מצליחשאיננומפניאולי
בכלל.אם
לך?סיפרככה
שתקןבכללהואאלףאלף ,לדברלאמשתדלעצמוהואדבריו,מתוךהבנתיככה
 .גדול

 .חושבאניהפחד,מפניזה

 ?פחדאיזה
 .עצמועללדבריתחילמיד ,הפהאתיפתחשאם ,חושבאני ,לדברהפחד

מפחד?הואמזהולדעתך,
 .מאוד

 ,ידכלאחררדידברהעיר ,במקומראחדכלוהתרווחולצאלוןמתחתאלהגיעווכאשר
פוצע ,כלשהוסדוקנשמע ,מהמשוםוקולר,זאקס?אותנו,הקדמתשהיוםקרהזהמה
הזאת.השלווההיפההמנחהשעתאת
 .קוהלתרק .כאןכולנושעכשיוהעיקר ,מיאתהקדיםמימשנהזהמה
 .אניגםשםשאתם.מקוםבכל .כאןתמידאני .קוהלת rצי .כאןאני

ראשוואתכףעלכףידיואתעליוהשעין ,רגליוביןמקלואתתקעגרלדיןפנחס
לגנן.העוזר ,הדרוזיבנערונתקלממנומבטוהרחיקכךכדיתוך .כפותיועלהשעין

הפעםגםשוב,ומיד,הרחוקים.בשיחיםטיפלוהנערבסביבהנראהלאעצמוהגנן
איזהחשובפיוסתוםמורךבטנוכשיפוליכקרבופשטהקודמת,בפעםכמובדיוק
אחדיםולרגעיםמהנערעי;נראתלהתיקביקש .טורדניתרוגזהמעוררפתאומייובש
בנערלהביטוחזרבפניולעמודשאיןבכוחעיניונמשכומידאך ,בכךהצליחאף

תחתיולקרטעהתחילמשיםמבליאותר,הפחידהוהבהלההבהלהאתהזעיקוחמורך
 .בעצבנות

שקרעשםלוישבהואמיוחדת.כוונהמתוךכאילו ,בדגקרתשתקזאקסאלףאלף
שקרעככהמרותקלהיות .לבדרלהיותלאוגםלכדולהיותגםמאודמבקשבגלגלים,

החוצה,רחוקרחוקאלהעמוקהשקטמתוךסביבותיועלולהשקיףהגלגליםבכסא
מאחורילהיותהימים,כלהשתוקקלכךבדיוקכילונדמהעכשיו .לבחון ,לראות

פיעלתוכםכתוךבעתובה ·לחייםזגע.~רכמוהכלככלותאיזהבתוךהדברים
להיותכאילו .אחדבהיעלםפעילהוהכיסבילההכיבצורהלברכה,זכרונםהזכררנרת

איךולהתבונןהגלגליםבתרךלשבתככהאז .מאודקייםבכךודווקאלא-קיים-קיים
שעהבאותההמסתכלותהעינייםבחוגוניצודשניקלטמהבתרךמצטמצםשהעולם
אחד.מבטשלשיפודעליחדיונכרכיםו~גיםחץרמקרם,ונאותר

כאלומותונאסףמידוחוזרמגיעשהמבטהיכןרעדלהשמעבררמההגדולההמדשאה
 ,עכשיוסתיובמינה.מיוחדתבעקשנותשםהצומחתהצפצפהעלומתעכבבלילהאור

עלה,עלעלה ,ונובליםצהוביםשםנושריםלים v:יסחורף,כברכמעטלהגידאפשר
העליםעםבדיעבדעצמו,עיןהרףוכאותולמטה.אשרהנמוךהעשבבתרךשלכת

מאוד,ירוקיםאחרים,עלעליםנובטיםכברכברובמקומם,מתחתיהםוממשהנושרים

עליםכברזאתובכליממשעליםמאשרעליםשלרמזיםיותר .עדייןקטנטניםכאלה
המתעקשתכצפצפהאלאבסמליםלארזהאחד,בהעלםוצמיחהשלכת .ירוקיםוכבר
ולהסתכלככהלהסתכל .הגדולההמדשאהבקצהכמקרמהשלאכאילולצמוחשם
עכשיוולחיותהזכררנרתתוךאלגמורהבהתמכרותלשקועעיןממנהלגרועובליערד.
הפנאיכללוהיהגםופתאוםעצמם.החייםהםהםאלאכזכררנרתלאשניתהכל

הרבהילפנהרגשתוכמרבדיוקלהיגמר,עומדואיננוקצובאיננוכאילו ,שבעולם
לבטל ,להתגברכללאפשרשאימהעללהתגברבתשוקתוחיצעיראישכשהיהשנים
הרוחבכוחלהפקיעהזמן,זמניותאתלהבקיעהאלה,הבינתייםאתשאפשרכמהעד
בזקנתועכשיולונעשהלאהזמניםכלבסוףהצפויהקץשהרימהזמניות,הזמןאת

לבין,ןכישלהזההפגוםהבינתייםהזמן,שלהזאתהסדוקההזמניות .יותרמרחשי
לאאם ,כלומר ?מוליךזהכללאןבקצרה, ?מהמה, ,אדמותעליהאדםכלכלומר
אםפנימה,שלךבתוכניבמחשבהשלךלהורהשנהפך~;נךןעצמךזהכלאתלחיות

אפשרואיךהטעםמה ,הרוחניותשלהחוויהבתרךהפועלאלעצמךאתלהוציאלא
לכאורהרקזהשהרי .קרהלתשלהבלכולם ,נכתבושלאהשיריםלעזאזל ! ?בכלל
הזהישרהשכלפיעל .השניםכמרוצתמתקצרוהמרותהחייםביןשהמרחקנדמה
שרקמרחשילאמרחקאותרבדיוקונשארמתקצראיננוהואההרגשהפייעלכךאמנם
מרחבלנשימתולפתעמאצילזהדברביניהם.דה·מפרי ,עיןמהרףפחותקטנה,שנ:ה
שעדמהימדהןכאותכדיעד ,המחשהלכלמחץואלהמרותאתהמרחיקגבולותחסר

 .קייםלאפשוטהואבא,לאשהמוות
בכשלובותהזכררנרתמתוךחייואתגירהולהעלותחדשבגלגולכאילוככהולשקוע
חייוכלאתבחלומות-שווא,רגםבחלומותבאכזבותבסיוטיםבהזי;תבמפלות

המזוקקהרוחניתייהאמהפועלאלמהכרחיוצאיםהםזהברגערקכאילומראשיתם
אלאנאגרוולאהיולאכשלעצמםהםהחייםכלעכשיו,עדשהיהכלכאילו .שלהם
הנאגרכחומר ,אותםה;נ~תיאתולגורןולהעמיקללבותולפרנסלזכדיךגלםכחומר
חישאניהאופן .לאחר-מעשהרבותשניםשנית,הכלאתלחיותבשבילמעשהבשעת

לחיותהאופןהוא ,ממשבפועלפעםאותםחייתישכברלאחרברוחישכרתחייאת
שליהרוחנהשניבגלגולההלכהאלמהמעשהבחזרהעצמיאתלתרגםבאמת,אותם
בשבילהכנהרקהואוהכלוהקורותהמעשיםכלכאילואדמות.עליקיומי

בהבנהרוחניתגירהכמעלהאותםלחיותכדיהחייםאתלעכלהזאתההשתדלות
כל ,ו~זרישכברהחייםבדיעבדמשתניםומכוחהובתוכהליוםמיוםהמשתניתהאחרת
למרותייתישחהחייםאתהמשנה ,המשתניתההבנהבתרךמשתניםשנr;זיוהחיים
היאאםאפילועצמם,מהחייםהסתםמןחזקההחייםהבנת .אותםחייתישכבר

שההבנהלאחר ,כךאחררק .כךזהמקרם,מכל ,אצלילשנותם.בכוחהאיןלכשעצמה
המסננתמתוךלפרטיהארתהומעכלתלועסת ,גירההחוויהאתמעלההאחרת
נאצלתאזדווקארבות,שניםואפילושניםלאחרלפעמיםשלאחר-מעשה,הרוחנית

לאבכללובגיל,בזמניםהמרחקיםממיצפהואז, .המשמעותמלואומתוכהעליה
באכזבהבמצוקהכצערהכרוכההווייהארבהנאההכרוכההווייהזרחיתהאםחשוב

ולאפילהעניקיכולהשלאחר-מעשההתבונתיתהמסננת .בהשפלהאפילוארבתבוסה
אתמזקקתשלאחר-מעשההתבונהמסננתרכים.חייםשלערצמהכישלוןשללהווייה
ארתהושותלתהתרחשותהבשעתבההדגקיםנמנעיםהבלתימהt;כי~יםהחררייה
מכוחהיונקטעםלהשמעניקוהוא ,המיוסרהרוחניהשיקולשלהאחרבמחוז

הרבה .ולהתבונןפנימהלשתוקהתשוקהמכוח ,הגשמיותוההתפשטותההתבוננות
להיעלםכל-צרכהלומחוכרלאשטעמהסמרייהכרונהמתוךאפשר,שרקככל ,פנימה
הנהשעומדלמשהוךןה qבציפייה ,עצמותוךאלבדגקרתולשתוקחץרכלפילגמרי
דברשרםכיודאיתבידיעה ,זהעםיחד .כךכדיותרן .להתגלותתיכףהרגעבזהאולי
 ,כךאפילו ,דברשלבסופרכסירן-שוואהואלהכיןהנסירןואפילו .יתגלהולאיקרהלא

איזוכמרהחזקההרוחניתהתנסותועתההוא ,יהיהשלאככלשוואעצמו,זהכסירן
מחייונחלץעצמואתהרגישהזאתההתנסותבעצם .משכברמשאת-נפששלהגשמה

חברתכללעם ,אחדיםלרגעיםולוומתחבר,שהיא,כפיעליהםומדעתושהיוכפי
יהיהוכיצדשהיהמהמשנהלאניצוליישייךוהואהמזרככההרוחניותכתרךהאדם
שרםכהםחיתהשלאלהיותגםריכולטעויותהרבהומורך.מברכההרבהשלהרגשה
שרציתימהעשיתילאאםאפילו .שהיוכמרתחייוהיופשוטואלה .בכללטעות

אי-היכולת,גםממילאכלולההיכולתוכתרךלעשרת,שיכולתימהעשיתי ,לעשרת
בסופרשהרישהיה.כלעםההשלמהואלעצמועםההתפייסותאלבדרכולעצמואמר
בהשכלולמהרכלאישיותךשיעורמידתלפיהתנסותחיתהשהיית,כלדברשל

 .וכמותרבחייוהאדםכלזה .ובקצרה
הונאהרכלילעצמוהתכחשותבליהיהשמסרגלככלבפשטותלנפשואמרזאתואת

זראמירהומכוח .עצמועלחמלהכך,כדיתוך ,בקרבולעוררלאבהשתדלותואפילו
שהםהחייםשמאחוריכחייםיהצרוףהרוחניהמימדכתרךשרויעצמואתחשככר

החיים.תרככיהם

שעהארתההתנהלה .הצאלרןתחתעדייןבהחבא,כי .קרהלתלביןרבינולבינובינו
אמרנכשלתי,לפחותאני .קרהלתלביןכינובשינוי-נוסחשיחהארתהקצרהשיחה
אתהרגשתיאניאבלקוהלת,הצטדקנכשלתי,כן .לאזהגםאתהלקרהלת,זאקס

כברהוא ,זאקסקבע ,להגשיםאי-אפשרוגםצריךלאכשלרן .לאזהגםואתהכשלרני
כיכמסקנה,ולאאגבכבדרךקוהלת,הוסיףואזוישנו.עצמומתוךעצמואתמגשים

עסוקשהואהצהרהזאקסמסרזהכנגדלהיות.לאתמורתחייואתהחליףהוא
התפלא ?מצליחואתה .הרוחניותבתוךאחריםחייםתמורתחייואתכלהחליף
העיר ,כזאתהשתדלותלךשישטובמשתדל.אניאבל ,זאקסהודהכך,כללאקוהלת.
או?פחותעצמהההשתדלותחיי.כלעכשיוהיאזאקס,אישרמאוד,חזקה .קוהלת
 .כןיותר,

זאקס,אלףאלףשלאחתשררהאףקראושלא ,גולדיןופנחסרדידברשלבעיניהם
זקןהיהכללובדרךבעיקראך ,דרכולפיחכםאוליהיהבגלגליםלידםהיושבהאיש
אתלושיבארונחץרהכרחימשהואלחותרתלהיותחדלהאינהשרוחורתמהרנינכרך
לאגם ,כללהיהלאוכאילוהיהסתםכביכולשהיהכלכזהביאורובלעדישהיה,כל

היהלאהוא .מובנתבלתימתמדתהשתנותאיזומתוךמקריםשלגבברקכמשל,
 .להגיעחותרתשרוחולאןלהגיעבליאמר,כפירושכך ,העולםמזהלחפוררוצה
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סיפור

בדמעההחזורים
מלמדדוד

אתשמעתילאשיינמןהרביישללהרצאתועדפרלין.בגליציה,עיירה .לדבשיךז
חיושבהןנשכחותעיירותמאותןאחתהייתההיא .קיומהעלידעתיולאשמה

לאשיינמןהרביישלפורויסראילמלא .השנייהמלחמת-העולםלפנייהודים
לעולם.אליהמתוודעתייהי

בגרמניה,הציוניתלפעילותקראנוכך 'לתנ"ךהחוגמפגשיבמסגרת 'אחדערב
קשישתייר 'האיש .מחר"לאורחמרצהלפנינובהציגואלףמנחםאותנוהפתיע

רפורמירבהיההוא .כבדאמריקניבמבטארהוטהעבריתדיברמארצות-הברית,

 .מערלהכרשר-דיבררובעלגלוי-ראש 'קרח 'שזוףשמנמן' 'ורציניידוע
באמיתותלפקפקיסודלנרהיהולא ,בעברבאמצעי-התקשורתמהופעותיוהיכרנרהר

שכך-עללהרצותאמררשהיההרביי .ובתדהמהבצעראותנוהיכרדבריו .סיפורו

 .אבותיועיירתבזלרנשין,ביקורועלוסיפרהפליג ,בתנ"ךועונש
רבותובעיירותקטנותבעריםעצמועלחזרהסיפורכילנרהסתברמאוחר-יותר

 .פוליןביברח
מקלטשקיבלורביםשליציאתםאתהנרכשהתירהנפילהלאחרכיסרפדכבר

גללאחראךוצרפת.אנגליהלארצות-הברית,להיכנסשהורשומעטיםושלבגרמניה
 .רחםללאבהםר~גשהנשאריםעלידואתלהכבידהנרכשהחלהראשוןהחזרה
יום.מדיהחריףוהדיכויהורחבוהמעצריםגבר,מסע-הטיהוריםאולם ,הוסרהעוצר
להורגהוצאואחרים ,שברולאלחקירותנלקחורביםחדשות,גזירותפורסמוביומו

הגיעההנוראהזעקתםבל-יתואר.סבללנשאריםגרמווהפחדההשפלהחיי .בפומבי
עללחציםהפעילוהם .לעזרהנרתמוואלה ,התפרצותיהודיאלבדרך-לא-דרך

עבורהיתרי-יציאהלהשגתופעלו ,נוספיםפליטיםשתקלוטנהכדישרנותמדינות
דלותתוצאותהלחציםהשיגוהאכזבה,למרבהאולם,פדויי-צירן.שלשנימעגל
 .בלבד

 .פולין :הפליטיםבפנישעריהאתלפתוחבמפתיעהחליטהאחתנוספתמדינהרק
אזרחישהיוישראליםשלמצומצםמספרלקלוטהסכמתהעלהודיעהפרליןממשלת

אםגם-אלהאזרחיםשלרננותיהםבניהםארהשנייה,מלחמת-העולםלפניפרלין
מקומותלגבירקהגרמנית,לדוגמהבדומהחלה,ההסכמהבישראל.נולדו

לעיירותורקאךלחזורהורשוהפליטיםקטנות,רעדיםעיירותבעיקרמסויימים,
 .אבותיהן
מסוכנתפוליטיתתסיסהמצמיחתחששמתוך .נוסףבל-יעבורתנאיהיהלפולנים

רקיינתןההיתרכיפרליןממשלתהודיעהציונית,התארגנותשלחממהומהתפתחות
לאאלהמיהודים .מובהקאררתרדרכסייהודיאורח-חייםבעלישהםפליטיםלאותם
ההנהגהזקני .סוציאליתארלאומיתפוליטית,תסיסהיעוררושמאהפולניםחששו

ציבורהשנייהמלחמת-העולםלפניגםהיוהחרדיםהיהודיםכיידעוהפולנית
הציוניתבהתעוררותשהשתתףמבלי ,בשלווהאלוהיואתלעבודשרצהממושמע
פולין.ביהדותאחריםחלקיםההםבימיםשאחזה

יהודיהואאכןאםהמועמדשלהחיצוניתהחזרתתקבעהפולניםשלגביכדררהיה
 .מובהקאורתרדרכסי

לפני .באץרמשפחותאלפיבקרבתקורתשלגלעוררההפולניתההסכמהעלהידיעה
הדיכויבמשטרבני-ערובהשלממעמדלהיחלצות ,להצלהנוסףפתחנפתחרבים

 ,ראשונהבשמיעההרתיעהאררתרדוכסיאורח-החייםבדברהפולניהתנאי .והעושק
עלשבעתייםעדיףהיההפולניהפיתררןכולם.דעתעלהתקבלשניהרהורלאחראך

בהגדרתשנכללואלהכלתמידית.ובסכנת-מרותחרדהבתנאיבאץרהישיבההמשך
 .החדשערגן-ההצלהעלאיפראוקפצהזכאות
לפניארוכיםתוריםלהשתרךהחלוההרשמה,פתיחתעלההודעהנמסרהכאשר

מיידבכובש-האץררשמיתשהכירוהראשונותהמדינותאחת-פרליןשגרירות
פתיחתרביןפוליןהסכמתעלהידיעהביןשהפרידוהשבועותששת .הנפילהלאחר

חזותםשינוילשםהדרושאתלעשרתלמעונייניםאיפשררלזכאים,ההרשמה
 .שחוריםומעיליםמגבעות ,ציציותורכשוופיארת,זקניםגידלוהגברים .החיצונית

נירםושביסים.כהותגובים ,ארוכיםשרווליםרכוסות,בשמלותהצטיידוהנשים
שלעצרתכמובתל-אביבפוליןשגרירותפתחלידהרחובנראהההרשמהפתיחת

בתור-והנשים ,אחדבתורניצבוהגברים .בירושליםהשבתבכיכרנטורי-קרתא
שראההדמויותעלהשנייההקומהממרומיהשקיףקשישפולנידיפלומטי.השנ

באיזור ,כלבקירחובלידכשהתגוררילדותו,מימיכפיליהןאתזכרהוא .למטה
 .וארשהשלהיהודי

ברחובותכשהלכורגליהםרעדותחילההוריהם.לעיירותטיפין-טיפיןחזרוהם
הקטנות,בדירותיהםלהיבלעניסוהם .דירהלשכורוביקשוצרורותיהםעםהעיירה

שריתקוהמבטיםעבודה.ולז:ז~שבמזוןלהצטיידמוכרחיםכשהיואלאיצאוולא
היהודיםאלבגיחוךהםהביטורבלאזמןלפנינורא.נפשיסבללהםגרמואליהם
הפולניםהצעיריםלעברםחייכועכשיו .ובבני-ברקבמאה-שעריםדומהחזותבעלי
ראוהאלהוהשביסיםהקפוטותאת .בתימהוןעיניהםשיפשפווהזקנים ,קרבבוז

כתנולעזאזלמדועהללו?היהודיםצצומאין .רבותשכיםלפניבעיירותיהםהזקנים
 !לחזור?להם

בתי-כותרושבהםמקומותהיו .הדתחייאתלשקםהפליטיםהחלובלית-ברירה
להתפללהחלואחריםבמקומותלשפצם.סויהתגיוהחוזרים ,חרבים-למחצהכנסת

הם .העיירהמועצתלהםשהיקצתהבחדריםאופרטייםבבתיםתורהוללמוד
עדהפתוחיםהתלמודכרכיעלורכנו ,וערבצהריםבבוקרבבתי-הכנסתהתייצבו
זכושלאויקרהמיוחדתזכותבחלקםנפלהבכדי.ולאהלילה.שלהקטנותלשעות

על .וילדיהםנשותיהםעםלצאתהורשוהם-אחרותלארצותשנחלצוהפליטיםלה
 .בבת-עיניהםכעללשמורצריכיםהיוהזאתהזכות

עסקוהםביהודים.מחדשהמתמלאתגליציהשלבעיירותיהעבודהמצאואט-אט
 .הכלחעליהםאבדמתקדמותשבארצותמלאכותרובן ,ומשונותשונותבמלאכות

 ,שבהםבני-המזלואופים.סנדלריםספרים,שענים,חייטים,שללשוליותשהפכוהיו
בתי-לקפוטות,חייטיותפתחוהם :מסחררתלהצלחהזכו ,בודדיםבעלי-מקצוע

 .תזpמישי-קדושה.למימכרועגלות-רוכליםלילדיםתלמודי-תורהלמגבעות,מלאכה

קציני- ,מובהקיםחילונייםאנשיםככולםרובם .באץרהעםשדרותמכלהגיעוהם
ואילי-ספורטאיםותקשורת,אמנותאנשיושכירים,סוחרים ,וחברי-קיבוציםצבא

בהרמוניהלהםחברהלבוש .השואהלפניאבותיהםכמרבדיוקנראוהם .הון
הארטנטיותמלואאתהחיצוניתלחזותםנתנווהחיוורוןהקלההשפיפות .מופלאה
צה"לקציןפעםהיההסימטהבפינתששוליית-השעןלהאמיןהיהקשההדרושה.

כמזכירבעברשימשזידיטשובחסידישלבית-המדרשושגבאיאלוף-משנה,כדרגת
השחורהלמגבעתמתחתלזהותהיהקשה .בעמק-יזרעאלהשומר-הצעירשלקיבוץ

שלכאיטליזרעתהשסייע ,תל-אביבממכביגבה-הקרמההכדורסלןאתהשטוחה
התל-העיתונאיתאת-למצחעדהמגיעלשביסומתחת ,בעיירההראשוןהקצב

בית-שלידבחייטיהציציותבתפירתשעסקההחריףהפולמוסיהטרדבעלתאביבית
 .רוהגדהכנסת
השתטחהוא .משבועייםלמעלהשההשבהזלרנשיןעללספרהירכהשיינמןהרביי

שהתגודדולקבצניםכסףתרםהעיירה,שלהמוזנחבבית-העלמיןאבותיוקבריעל
שם,למצואהופתעהוא .לזלונשיןמישראלשחזרובני-עמואתלראותוהלךסביבו,

לשמועהירכהשעליהןהאץר'מןמפורסמותדמויותמספרהפליטים,שארבין
 .שלוהעיירהמןמשפחותיהןמוצאכיידעלאושמעולםהנפילה,שלפניבשנים
עומדנשארהגדולבית-הכנסת .עצומהבמהירותהתפתחובזלונשיןהיהודייםהחיים

לתפילותיהם.ברולהשתמשלפרחחוהיתרקיבלוהחוזריםראשוני .תילועלבדרך-נס
הקירותאתצבעוהגרוטאות,אתסילקו ,והאשפההגבוהיםהעשביםמןניקרהרהם

הספריםמןוהתולעיםהאבקאתוניעדרשנותרו,הספסליםאתתיקנו ,הקלופים
לפענחוניסומקומרת-הישיבהאלאצרמהםאחדיםהריצפה.עלשהתגוללוהישנים

אבותיהםשמות 'אתשמצאוהמאושרים .הספסליםעל-גביהדהוייםהשמותאת
מןלהתפעלחדללאשינמןחרכיי .מושביהםעל ""חזקהמידכבשווסביהם'
מושביעלהגליל-העליוןמןוקיבוציקיםהיפנייםצעיריםשמרושבההאדיקות
קשוחיםקרכותוניהלובצלחתידיהםטמנולאאחריםבכותל-המזרח.סביהם
 .מכובדיםמושביםלקבלת

ומיהכניםמילשלטונותשידווחואלההשתולים,נמצאיםביניהםכיהיטבידעוהם
אלהומי ,הגמראבשיעוריומשתתפיםבהתמדהלבית-הכנסתהבאיםמיהמתחזים,

כבול .המלשיניםעל-ידישיילכדלמיציפהמרגורל .האץרמןלהיחלץרקשרצו
 .דמוי~תרושם 'האץראלשיחזירוהמטוסאלירכלבאזיקים

תורהמלימודבטלוולאבציבוראחתתפילההחסירולא ,המצוותבקיוםהקפידולכן
ואת ,וסדיגורהבלזחסידישלהשטיבלאךאתמחדשפתחוהם .קלהלשעהאף

כיבודים,עלולחמוגבאיםבחרוהםבעלי-הנזלאכה.ושארהחייטיםשלהמניינים
וחיפשובקידושא-רבאדגים-מלוחיםאכלוטבק,והריחובבתי-המרחץהזיעו

בית-בחצרחבלעלילדותיהםקיפצובשבתותובנותיהם.לבניהםהגוניםשידוכים
ברוח.מתבדרותהארוכותופיארתיהםבמחבואיםשיחקווילדיהםהכנסת
הסדרעלאחראיהיההמחוז,מושלעל-ידישמונה ,ועד-הקהילהעמדבראשם

יהודיהיהראש-הקהילההתנאים.מןחריגהכלעללדווחוהתחייבהדתיתוהפעילות
להטבותזכההוא .יהודיהמרביתאתוהכירהשואהלפניעודבזלונשיןשגרזקן

 .רמהבידהקהילהאתוניהלתפקידועקבמיוחדות
בהן ,הסמוכותבעיירותהחוזריםשלמזהטובהיהבזלונשיןהחוזריםשלמצבם
האוכלרסיהאתלהכעיסשלאכדי ,בגיטארתהבאיםאתלשכןמושל-המחוזהורה

בונולדוכאילו ,הגיטולחיימפתיעהבמהירותהחוזריםהסתגלושםגםהמקומית.
 .מימיהםאחריםתנאי-חייםהכירוולא

סוחרהיההמופלגת,זקנתועל-אףוצלולפיקוחיהודי ,בזלונשיןראש-הקהילה
אתליורהמושל-המחוזהוראתלפירבות.שניםלפניבעיירהידועואיש-ציבוראמיד
זיההלאשאותוהיחידהיהודיהיהשייכמן .בזלונשיןשהותוימיבכלשיינמןהרביי

אחדבמבטזיההזאתלעומתטיפוסית.האמריקאיתחזותובגלל-ראש-הקהילה
עכרו,מימיםלומוכריםהיוהזקניםמישראל.גלים-גליםשבאוהחוזריםאת

כמובדיוקנראוופיארת,זקניםעטורימגבעות,וחבשוקפוטותשלבשווהצעירים
ואחושלאשלושיםבןבחורלפגושהיהיכולהקהילהראשהשואה.לפניאבותיהם
מרחובהעגלון ,אייזנפרסרשלרימהר'שלהנכד"אתה :רגעכעבורלוולומרמעולם

 ".מבית-המרחץהבלןלברכה,זכרונווירשובסקי,ליפאשלהבן"אתהאו ,,ובני,דוח
שיינמןהרבייבפניולהציגאחד-אחדילזלונשיזהחוזריםאתלזהותהיהיכולכךרק

שמותבעליחוזריםנקלטועיירהבכלהריכי .שביניהםהמפורסמיםמןאחדים
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 .מקומםנפקדלאכדלונשיןוגםידועים,
מןלשעבר,חכר-הכנסתאתשיינמןחרכיילפניהציגנלדחסידישלכבית-המדרש

היולאהנפילהלפניהפוליטיותשעמדותיומכיווןמהאןרלצאתשהורשוהמעטים
זהכילהאמיןהיהיכוללאדימיונונחמלואאתחרכייכשאימץגםאנטי-ערכיות.

וראשוןראשהמודגש,הייקיהמבטאכעלוהממושקף,הרזהחכר-הכנסת .האיש
שטריימלמבהיקה,שחורהקפוטהלכושהיה-הדתית""הכפיהנגדללוחמים

הגמראעלרכןהואלכנות.וגוביםחצאיותשחורותנעליםנלד,חסידיכנוסחמוגבה
כקושי .ככדיידישאיוכמיכטאמסורתיכניגוןרם,כקוליכמות,כמסכתסוגייהושינן

שזקנותוךהרפורמי,חרכייעםולשוחחדקותלשתיתלמודואתלהפסיקהסכיםרב
אוזניו.לאחורימשוכותופיאותיוכחזהוככוש

 .כגאווהראש-הקהילהעליואמרכדלונשין"והיראההתורה"מגדרי
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סטיינבדג

 .הגדולבית-הכנסתשמשאתראש-הקהילהלפניוהציגלמעריב,מנחהכיןכשכת,
כסיורוהכירשאותוכצה"להאלוףזההיה .עיניולמראההאמיןלאשיינמןחרכיי
ההתנחלויותאתלאורחיםהראהכשהלההמאוחדת,היהודיתהמגביתמטעםבאןר

צה"לשבשהייתהעליונההבטחוניתהחשיבותאתוהסבירלירדןממזרחהחדשות
כעכך-ההתנחלויותשלשלומןהבטחתלשם-החיג'דיתמסילת-הברזלקועל

לסעודתדג-מלוחוקערותחלהפרוסותבהכנתעוסקהאלוףהיהעתהמזרחה.הירדן
הידייםבעלבעבר,שהכירהקשוחהקציןכיןדימיוןשוםהיהלאמלכה"."מלווה
עיטורי-גבורהשענד ,הנחושותוהשפתייםהנוקשותהלסתותוהשעירות,הגדולות

הירדןאתראשונהשחצההנחמפקדוהיהעקובי-דם,ומקרבותמפעולות-תגמול
והמשסעלמשעי,המגולחלראשושחורהכיפההחובשהמזוקןהיהודיוכין-

 'ר"זיעה.שלחריףריחהשחורממעילוומדיףהמלוחים,הדגיםאתכאצבעותיו
העברילשמושקדםמשפחתוכשםראש-הקהילההציגו-ירוסלכסקי"עודד

לעיסוקו.וחזר~ליי~ם""ש~לםלאורחלומרנפנההואכצה"ל.
תדהמתאתשיינמןחרכייפגשראש-הקהילה,שלמכיתרהדחקלאצדדי,ברחוב

עדרכוסהארוכהבשמלהקשישהיהודייהמולויצאההעיירהשלהמקווהמןחייו.
חיווריםפניםרקוגילהראשהכלאתשכיסהובשביסשחורותנגרביםסנטרה,
שקישרהיחידהאימותהיהלשעברחכרת-הכנסתשלהידועקולהבולטות.ושיניים

להיאבקשהירכתהוהנמרצתהפעלתניתאשהוכיןראש-הקהילהשגילההשםבין
טבילתעללמשגיחהידואתהושיטשיינמןחרכיי .הנפילהלפניזכויות-האזרחלמען

מטעמי-גברשלידוללחץובתקיפותסירבההיאאךזלונשיןשלכמקווההכלות
אלומיהרההנדהםחרכייואמצויינתביידישאחדותמליםהפטירהבחטף .אדיקות
ק"קשלכלה""הכנסתאגודתעכורתרומותלאסוףלהמשיךכדיהסמוךהכית

 .זלונשין
חיתהכזלונשיןאלהחכרי-כנסתשנישלמהימצאותםשיינמןחרכיישלהפתעתו

הוריהם.שלמוצאםנושאמעולםעלהלאהנפילהלפניעמםלושהיוכפגישות .רכה
השגרירותמןבזמנוכשיצאומרובההפתעהעצמםהםגםהופתעודברשללאמיתו
שכהןלעיירותופתקי-הפנייהלפוליןאשרות-הכניסהובידיהםבתל-אביבהפולנית

מעולםהעלולאבמשותףכעברשפעלוחברי-הכנסתשכיהוריהם.נולדו
הפולניתהשגרירותמןצאתםשבי'וםעד .הוריהםשלהולדתםמקוםאתכשיחותיהם

השיבההיא ,"?ןאל"בסקרנותושאלחברת-הכנסתידידתואלחבר-הכנסתפכה
ואחר-כךהשם,עללחזורממכהביקשונדהם,.כרעשהיההוא"זלוכשין"'בשקט
טעולאאםלראותכדישבידיהםהפתקיםאתבחכו"שניהם .לזלוכשיןאני"גם :אמר

לזה.זהדומיםלהםשנראוהפולנייםהשמותבאי~ת
גם .הפלאלמרבהיצאו,בגליציהוהנידחתהקטנההעיירהמןספק.היהלאואכן.
כוראלמשפחותיהםעםחזרוושניהםהחכ"ית.שלאביהוגםהח"כשלאמו

אלהכלאםשייכמןחרכייתמהראש-הקהילהעםגלויות-לבבשיחותמחצבתם.
הפולני.השלטוןשלההתכייותמחמתהעמידו-פכיםשמאאובאמת.בתשובהחזרו

ובתמים."באמתבתשובהחזרהמכריע"רובם-ראש-הקהילהאמר-"תתפלא"
אישנזקקוהםוהתנחומים.המרגועאתוהעידוד,החוםאתחיפשוהםכימסתבר

בספרי-קודשעילאיאושרמצאוהםהמלכדת,הצוותאתחושתאלוככספולרעהו

ממעמקים.נלחשתבתפילההתרוממות-רוחוחשובעבר,הכירושלאישכים
כקהילהציבוריתבעסקנותוככריתות,כבר-מצוותככתי-הכנסת,צנועיםבקידושים

השבתחומרותכשמירת-ושדכנותמתן-בסתרחכרה-קדישא.גכאות,-

ולמועדים.לחגיםהמדוקדקותהמשפחתיותובהכנות
יציאתםוביןהפולניתההודעהשכיןבתקופה :רצינידתימטעןעםלכאןהגיעוהם
אצלוהלכהיהדותכנושאיפרטייםשיעוריםוכאינטנסיביותכמןרלמדוהאןרמן

החזותאתרקלאלעצמםאימצוהםבמהירות.התאקלמוכאןידועי-שם.רבנים
החשיכהדפוסיאתגםאלאאבותיהם.שלהחרדיאורח-החייםואתהחיצונית

הםוגםכרחוב.מולםשעכרהצעירהגוימןיראיםהיוהםגם .הגלותיתוההתנהגות
בבתי-הכנסת.גכאותותפקידיכיבודיםעלהתקוטטו
 .מעולםמתהלאכאילולתחייהשבההעיירה
כקפהלתכ"ךהחוגמשתתפיכלאתוהדהיםריתקשייכמן .חרכיישלסיפורו

לעצמולתארהתקשינו .פעורי-פהכשארכושכגרמניה.כגיסבאדןאצלנו"זיגפריד"
העיירותברובונישכתההתופעהחזרהלדבריוהאמריקני.חרכיישתיארהמחזותאת

רחובותאתלראותכדיהדימיוןובאימץועינייםבעצימתצורךהיה .ביקרשבהן
יהודייםכסרטי-קולנועשראינוכתמונותשובכמלאותגליציהעיירותושארדלוכשין

לתפילתנחפזיםקפוטותלכושייהודים :וכבכי-כרקכירושליםחרדיותובשכונות
זקנים-ופיארתעטורירוכליםככיסה,תולותבוכריותוכפיאותכשכיסיםנשים ,מעריב
תפקידעלנאבקיםגורחסידישלובבית-המדרשלבית,מביתמרכולתםאתמציעים
וברק .הצעירהשומרהקיבוץ-הארציאישסער,אהוד :מועמדיםשניהראשיהגבאי

כיפוהידועההגלריהכעלהנפילה,מלפניהכנעניהציירלשעבר),(בן-דורדורכצ'ב
 .העתיקה

כמרכזדוכניםפתחוכעלי-הירדמה .ומתאוששתתוססתיהודיתקהילהצמחהלידם
כמשלח-ידשבחרווהיוכמקום,שהוקמהקטנהבישיבהתוריהלמדואחריםהעיירה,

אחדיםרחובותנראוומועדשבתבערבי .ושמשיםגבאיםמוהלים.שוחטים,דתי:
לתארלנוסייעשייכמןחרכייהשואה.שלפניהרחוקיםבימיםכמובדיוקבזלונשין
דגיםוכהםסלי-רשתנשאונשיםילבית-המרחץאצוגברים :המראותאתבדימיוכנו
 ,"ה"חדרמןחזרוצרהמצחיהעםוכובעי-פרווהארוכיםבמעיליםילדיםמפרפרים,

ובמרפסות.בחצרותכבסיםבתלייתלהוריהןסייעוובשמלות-פסיםבצמותוילדות
גדולותמשפחות .עמובניהתקיימושבהםהקשיםהתנאיםמןנדהםשיינמןחרכיי

 .בצמצוםניתןהאוכללעבודה,לצאתנאלצוצעיריםכעריםאחד,כחדרהתרכזו
נמצאשאנילינדמההיה"לעיתים .נדבותבקיבץויהודיםעסקוהראשייםוברחובות

בקולשיינמןחרכיינאנח-שככחדה"היהודיתהעיירהעלסרטשלבאתר-צילומים
 .רצוץ

סמוכהכעיירהלושחיתהנרגשתפגישהעלאישיסיפורעודלספרהספיקהוא
קטן""טליתעשרים.כבןיהודיהקרוןאלנכנסהמקומיתבתחנת-הרכבת .לזלונשין
ביקשהוא .עברלכלמתכדרותוציציותיוהלבנהחולצתועלעטוכתפיוברוחב
מזוודהמתוךוחוטי-תפירהסכיני-גילוח ,מסרקיםסיגריות,הקרוןליושבילמכור
היהזהדמעות.עדהופתעשיינמןחרכיילצווארו.כחגורהקשורהשהייתהקטנה
-קלק.ן""קלק.ן .ויפהצעירבהיותוהשואה,שלפניהימיםמןביותרהטובחברו
חרכייהביןארוכהדקהלאחררקבפליאה.בווהביטנעצרוהאישלעברו,קרא

אז,נראההואכך .עשריםבןהיוםלהיותהיהיכוללאחברוקלמןטעותו.אתשייכמן
פשראתבקצרהוהסבירהבחורמןסליחהאיפוא,ביקש.חרכיי .שכיםעשרותלפכי

קלמן .החורבןלפניכאןלישהיההכי-טובהחברכמובדיוקנראה"אתה .התפרצותו
 ". rזיכרב

קלמןשלהצעירבנו"אני-לחש-זיו"עמוס"שמי .עיניואתהשפילהבחור
שלבבית-הקברותוכקברבישראלשניםהרבהלפכיכפטרהואלברכה.זכררנרזיכוביץ
 ".התגוררנוברהמושב
הסיפוראתבספרועכשיוגםדמעותיואתלכלואמסוגלהיהלאשייכמןחרכיי

 .והנרגע-ללבהמרגש

חודשיםבאמצעי-התקשורתששמענומהאתבכפשרשיערלא"זיגפריד",בקפהאז,
הידיעותהגרמניתבטלביזיהשודרולפתעהמרתקת.הרצאתולאחרמעטים

לגנרלסמוךהעיירותבאחתביהודיםשבוצעהפוגרוםעלהראשונותהמחרידות
ימיבעצםעיירהבאותההיהודיהגיטרעלהתנפלואנטישמייםצעיריםפרלין-רוסיה.

הרצתהעיירהשלבית-הכנסת .לידהבאמכלוהרסושדדואנסר,רצחו,הםהפסח.
 .כבזזוודירםהיהוחנויות

המסעבראשרב.זמןבמשךבעיירהשהתנהלארסיאנטישמימסעשלשיאוזההיה
מארץשגורשבולט,רוסימבטאבעלרוסיה,ילידפולניכומרעמדהאנטישמי

דרשהואהיהודים.נגדגזעניתובהסתהבהטפהעסקלעיירהבואוומאזהולדתו,
בגיטויתייצבהעיירהלמועצתייבחראםכיוהודיעמפולין.היהודיםאתלגרש

נבחרההסתהשלבשיאההמקום.מןהגירהטופסיעליושביואתויחתיםהיהודי
עלרברושםשעשתההסיסמהבשלבעיקרהעיירה,למועצתוהעצבניהמזוקןהכומר

בהם."אטפלאניהנח,אתלי"תנו :המקומייםהאנטישמים
הגזירותבימיאבותיהםכמרנוראהחרדהכתקפומישראל,חוזריםכולםהיהודים,

שרםבאהלאהגיטרנחרצותהפורעיםכנופיותהשתוללוכאשר .בעברוהפוגרומים
מרככיםהיוולאימפוליןגירושמפכיפחדוהמרמים,היוהםהישראלים.מצדתגרנה
 .דרךבשרםעצמםעללהגן

 .ישראללקברהמומתיםאתמלוויםישחוריםולבושיחיווריםאותם,ראינובטלביזיה
חדשיםבקבריםהמתמלאבית-העלמיןאלהלכוומפוחדת,שפופהארוכה,בשיירה

נגעו.במצבותומצבותהשואה.לפכישמתואבותיהםקבריליד
המזעזעתהפואמהאתבבית-העלמיןקרא(צקלג),קצכלבוגןחייםהמשוררזקן,איש

וברמזיםבזהירותספדהעיירהורבההריגה"."בעיירת :ושמההפוגרום,עלשכתב
בקדם"."הסופותלחללי
כשמעהבטלביזיהשידוראותולאחר"זיגפריד"בקפהשנערךלתכ"ךהחוגבמפגש

לאמדוע ?לטבחכצאןהלכוהם"מדוע :שוניםבכיסוחיםשאלהאותהכולםמפי
עצמם?"עלהגנולאמדועהתקוממו?

 •מדוע?
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סיפור

אדמה
מירךראובן

הואבמשולש.ביותרהגדולהקטןגנב-הבקרהיההגליליבולוסוניט
לידהכפר,שלהמכועריםבשוליוקומותשלושבןבביתהתגורר

במזרח,גבעותשלונוףחדרבכלמיזוג-אוירלוהיההנטושה.המיזבלה
למשולשירדבול~סטוניבמערב.כחוליםשלופיסהירוקיםשדותמכוסהשפלהעם

עללמחצה,נטושקטן,בכפרנולדהואקשים.זמניםוידעהחמישיםשנותבתחילת
השכרתשלקטןעסקלוהורישאביועקרה.שחיתהלאמויחידבןהלבנון,גבול

האבהורישתל-נעמה,למרגלותטובותאדמותרכושו,עיקראתאבלטרקטורים,
לאחרהעקרהאשתולושילדההבןעלהתודהלהכרתאותלכנסיה,הלום-העושר

 .הכפרשללנפולוהמטההקטנהבכנסיהאינספורתפילות
מןשנפרקוהחדשיםהמתיישביםאצלבעיקרושם,פהחרשוטונישלהטרקטורים
על-ידישננטשההאדמהעל-פניבחוסר-התלהבותונפרסוהממשלתיותהמש~יות
הראשיהרבמןיותרליהודיהפךשטונישאמרמיהיהשנשארואלהביןיושביה.
שהריורחמים.גיחוךבולוסטונישלבלינועוררוהזההסוגמןדבריםאבלהספרדי,

אדוקלמוסלמישהפךהנוצריםמאויביולשמועהיהעתידיותרמאוחרשניםכמה
המוסלמיםידידיושלשכליכםבעודבמידבר,השחורההאבןשומרהמלךמןיותר
 .וכופרמלוכלךנוצריונשארהיההוא

הערבי.טוניבפשטותהיהודיםחבריולוקראוזאתלערמת
בולרסטונישלוהבהיריםהכחושיםפניועלהעלוהאלההדבריםשכלפלאאין

 .בעירברביהבהםשימשווכאבבוזמרירות,שטוב-לב,חיוכים
מעטלוהכניסוהשחומיםהיהודיםשלהירוקיםבשדותיהםהחורשיםהטרקטורים

רעיונותפעםמדיבמוחועלובעצב .יותררצהבולרסטונימספיק.לאאבל .כסף
~ימו,שלודמעותיההגברה,הצלובמולברכיועלהשחוחאביר,זכרוןאבלשונים,
ברצףוחסר-תועלתנואשכעסרגשרקלמפרע.חרטהשללרגשפעםבכללוגרמו
מןהרחקלאתל-נעמה,למרגלותשהשתרעוהרחביםהשדותעלכשחשבפעם,מדי

לכנסיה.אבירשהורישהענקייםהשטחיםלהפליא,רהפוריההמיובשתהחולה
בבניוהמתעתעונצחי,מקצועיומעורר-רחמיםשותקצלובלאותוהכלהשאיר"אבי

עיקרממנינמנעלידתי"שבעצםטוני,חשבומגוחך"מצחיקכמההכי.בלאוהנבוכים
והחליטלסף-החייםבולוסטוניהגיעכזהעצמיכרטיס-ביקורעם " ...אבישלרכושו
נוחר.בכללתוכםלהיכנס

מזג-בתחילה,הכפרייםעויינרת .קלהחיתהלאהמשולש,אלדרומה,ירידהה
גם .בגלילשלוות-הפסגותלעומתוההמולההרעשוהכבד,הלחהאוויר '

קלושיםנימוסיהםאפילו.עצבנייםיותר,ומהיריםזריזיםשונים.היוהיהודים
 .ושטחיים

גדרותעבריומשניופרדסים.בוסתנים ,וכפריםשדותהגבולחצהימיםבאותם
 .ומחפורותשוחות ,ומוקשים

שקראו ,אחדבכפרהיהודיםלאחדהטרקטוריםאתטונימכרלדרוםשירדלפי
אתבנצרת.הממשלתיבמשרדהבעלותאתוהעבירוכפייםתקעו .מושבםיהאחרונ

התריסים.אתהגיףבמנעול,אותרנעל .טונימכרלאהוריובית
הצוננת.בכנסיהבודדיםשניהםכשנותרואליאסלאחאמרדרומה,"יורד"אני

 .שולחנועלספרי-התפילהאתוסידרהאחשאלערד?"תשובלאואלינו"
ברלוס.טוניהשים "?לדעתיכולמי"

 .כתוספתמשהרומלמלחנאאליאסהאחאמרעליך,"ישמור"אלוהים
בלתי-מובנתהקלהחשהשרבולמרותבמהירותהחוצהפסעהוא .שמעלאטוניאבל

 .משםבהתרחקו

עבורשקיבלבכסףשרכשכמעט,חדש"פורר"טנדרשלו,לטנדרהגיעקליםבצעדים
פעםשקיבלגדולותמזוודות-עורשתיבתרךנמצאוחפציוכלהישנים.הטרקטורים

מעץהשלישיתבשררה ,הרריוקברעללהשתטחכדיבאץרביקרעתאביו,אחי ,מדרדר
כנסיההשלהקטנההחצרכלעלהרחביםובעליובענפיוהיוםעדהסוכךיהזקןהתרת

הכפרית.

הםהלא ,הוריואבל ,בסנגלשנותיומרביתאתרחיתינוקבעודרהאץראתעזבהדוד
אתעודלשאתיכלולאהםהקדושה.האץראלשבובולוס,טונישלוסבתוסברגם

שם,נשארבולוס,גבריאל ,בנם .המרחקיםואתהצורבתהשמשואתהשחורההעיר
סברהםהלאהוריו,מותלאחר .היהגדולשעשיראומרים .האחרתביבשת ,הרחק
הואהולדתו.לכפרעדובטקסיבאווירון ,בספינהגבריאלהדודבא ,טונישלוסבתו
ואמרובמיוחדחםלאאחד, rקירירם .טונישלאבירהואהלא .אחיובביתשהה

ראהלאכספראת .הקפוצהבידוקריםמיםכוסבמטבח,ומתנפלהיה,נעיםשאפילו
 .היהגדולשעשיראומריםאבלאיש
הצליחלאבכוח,שצילצלהכנסיהפעמוןאפילו .נשברהלאשהכרסרקזוכרטוני

הגדול,התרתעץתחת ,להוריוסמוךהטמינוגבריאלהדודאת .הכוסאתלשבור
 .בולוסלמשפחתכולההשמורההשלישיתבשורה

 ,להפליאמעובדעור-חזירעשויות ,המזוודותואתלענייםנתנוהדודשלבגדיואת
 .טוניקיבל

ותיסעאותן"תיקחפעם,לאאביולואמרשבשמיים,"אבינובעזרת ,גדולכשתהיה"
תגיע."פאריזעדואולי ,תיסעלביירות .ללמוד

אתלקח ,זאתלעומת .עדייןהרחיקלאלפאריזואףנסעלאלביירותיגדלטוני
 ,סדינים ,מגבות ,בגדיםבהןדחס ,חדשותהיוכאילושנשתמרוהגדולותהמזוודות

 ,כמעטהחדש"פורר"הטנדרעלהכלהעמיסלמזכרת,ספריםושנים-שלרשהנעליים
 .למשולשדרומהונסע

לאחרמתנשפיםילדיםוכמהאבקשלסמיךענןשלווהטנדרטוניהותירומאחוריו
 .הראשיהכבישאלהמוליכההעפרבדרךריצה
בכך.בטוחהיהלאהואאבללצלצל,התחילפעמון-הכנסיהשגםלטונילונדמה

להתעשרשהחליטהיחידהאדםהיהלאברלוסטוני .קשהחיתההתחלהה
טוניאבל .וחסר-רחמיםמעורפלעתידלקראתבטירוףשנעהבאץרבמהירות '

 .חכםאפילואומריםיש ,מכולםופיקחזריזהיהברלוס
עםקשרי-ידידותקושרהחלבלילות,עצמואתשםלהניחומטבחוןחדרשמצאלאחר

תמידויישארהיהלגביהםיותר.ולאניאותובקרבם.אותולקבלשניאותובני-הכפר
יותרדמהולעיתיםמעטשמרירהגםוהחיוך'שנוןהיהטוניעיקש.כופר 'נוצרי

המחודדלמרחושידרוהבהירותעיניוהכחושים.פניועלתמידפרושהיהלעורית,
אתשחצהשהגבולבמהירותהביןהואלהפליא.מדרייקותתמונות-מצבוהדרוך

שישטוניהביןאז,עדשחשבלמהמוחלטבניגודהלבבות.אתחצהלאהפרדסים
למשל. ,הידידותכמר .מהשנאהיותרחזקיםדברים

טוני .לחדרהכפר-סבאביןביותרהחזקהסבלמקרפד,למדשלוהראשוןהשיעוראת
העולםכלבירה.רשתהבירהושתהבירהשתהקופדבקפה. ,פידלראצלאותרהכיר

 ,דיברווהובלה,נהגי-מוניותשניים-שלרשהואוליהסבליםחבריוכלומרסביבו,
 ,,:.בירהוערדבירהרעודבירהושתהשתקושתק,ישבקופדרקצחקו. ,עישנו

שלהכבדהעשןבחסותבצחוק,מישהוקראעצמו,"אתלהריםי~כללאהואבסוף"
 .שקטוהיהבחללויחידאחדמבטתקעקרפד .הפילטרקצוצותהסיגריות
בכבדות.קרפדשאלמשהו?"אמר"מישהו

נסגר.והענייןבירה,ערדהביארפידלרענה,לאאישאבל
הטנדראתבזהירותשהחנהלאחרלקפהנכנסהוא .ראשוןממבטזהאתאהבטוני
לוכדאישכערביידעוהואמרניסיוןלוהיההחרק.על-פימוסדרבמקום 'בחץושלו

חוקי-התנועה.עלאפילולהקפיד

פיקאסופאבלו

אתתיארוהנוכחיםמןכמה .קרפדשלהשולחןלידוהתיישבבירהלעצמוהזמיןהוא
הרחבותכתפיוביןשקרעהיההגדולראשונע.ולאזעלאקרפדאבלכמדהים.האירוע
למחצה.והריקהעבההזכוכיתלקנקןדבוקותהיוושפתיו

שהצליחוביותרוהתמציתיתהגדולהבפשטותטוניאמר ,,איתן'לדבררוצהאני"
אתושאףפילטר,ללאשטוחהסיגריההציתהואביטחוןליתרלהפיק.מיתרי-קולו

תענוג.ללאהחזהבתרךהמכההעשן
אתהניחהכתפיים.ביןוהשקועהכבדראשואתבקרשיהרים .לשתותהפסיקקרסו
לשתותשהפסיקבקרפדבאלםהביטוכולםדממה.שלטהסביב .מידוהריקהקנקן
 .פילטרבלישטוחהסיגריהבשקטשעישןובערבי

 .הרצפהעלהאפראתוניערדבריועלטוניחזרי"איתןלדבררוצה"אני
קרפד.אמר ,, 'כאןלא"

 .אחתפעםאפילובזהזההביטוולאהצונןהערבלתוךהדחוסהקפהמןצ-אוהם
 .והאנשיםהזמןשלבמבחניםועמדהארוכותשניםנמשכההזאתהשותפות

 .פשוטהיהרעיוןה
מוכןשהיהמיוהיה .ובריאיפהי i2 ~עבורטובכסףלשלםמוכןשהיהמיהיה '

בעיסקה.תמידשותפולאהבעליםאםגם ,לקוניםאותולהביא
שלגםהבירהבכמויותשצפראלהכלשחשבוממהפחותכמטומטםשהתגלהקופד,
אתכמרלחדרהכפר-סבאביןחצררכלרפתכלהכירהואכת.-לללאןידע ,ערבמדי

 .והמיובלתהענקיתכף-ידו
לטול-כרם.קלקיליהביןאבלהדבריםאותםאתהכירטוני

היהטוני .האקליפטוסיםביןהישנה,מסילת-הברזלעלנפגשיםהיוחסרי-ירחבלילות
 .הפהאתלהןלסתרםושק-מספואהבהמותעםקרפד .בלבדאחדאדםעםתמידבא

הטנדרעלמשתיים,יותרלאפעםאףהבהמות,אתולוקחמשלםהיהניוטשלהאיש
 .המפהעלקוהיההגבול .טונישל
 .בדיבורהמעיטווקופדטוני

לתל-נוסעיםהיובחודשפעמייםארפעםכולם.כמרפידלר,אצלנפגשיםוהיבערבים
הםלשםרגםקטניםובתי-מלוןבאדיםשםהיו .היםמול ,הטיילתעלמשרטטיםאביב,
נפרדים.לחדריםהנערותעםרעלובשתיקהנכנסו
 .פעםקופדלואמרי"יגאלאויוסילךשקוראים"תגיד
 .חייךטוני
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שנפרשהחיוךאוהבות."הןזהואתטונילי"קוראיםאמד,כזאת,"בעיהליאין"אני
 .הידועהלעוריתיותראזדמההכחושיםפניועל

מיליםכמהשעםכמחשכהלפעמיםהשתעשעוטוניהבריאותלארגםחסדלאהכסף
 .יותרדחוקאולילהגיעיכולהיהכצרפתיתנוספות

שלהמרופטמתיק-הכדזנטהוצא .הצהרייםלפניכאחת-עשרההגיעמכתבה
 .הכיתשכפתחהגדולהתיבת-המכתביםלתוךוהוכנסהדרור-
הנטושההמיזכלהמןהדחקלאהכפר,כשוליקומרת,שלושכתטירההיההכית
על-מנתלכרויתשנסעמעודך-דיןהכיתאתקנהטוני .שקוףעשןפעםהיתמרממנה
"הניצחוןטוני,אז"חשבקדחת,."ניצחוןהניצחוןאחדישאמד,כפילפלשתין,לשרב

לחיות."להמשיךזה
לכניםבתיםהמשובצתכמערב,המוריקההשפלהאתלדאותטוניהיהיכולהגגמן
ומטעיגפניםושםפהמכוסות ,והסלעיהחרםשכמזרחהגבעותואתאדומים,גגותעם

 ,כאמצעשםכרלוס,טוניוהוא,הפסגות.עלמקובציםקטניםונפדיםרזית,שקד
חיתההארכן,אתהרוחץהגשםאחדיכחורף, .והריקהשטוחכיתרגגעל ,כתורך
אמנםהבחין'צפונהשבהביטולוהיהנדמהאחתפעם .לפניוהאץרכלנפרשת

כטוחהיהולאלו,היהנדמהנפדו.שלהמתפוררכמיגדל-הכנסיהכטישטרש-מה,
 .געגועיםאלהשאין
ויצאהגגמןירדטוני .צהרייםלקראתהכתיםמחצרותלהיתמרהתחילוריחנידקעשן

המכתב.אתלקחת
כמרהשתתק.לכסוףליבבה.נביחתוהפכהאחד-כךכמדחק.לנכוחהחלכרדדכלב

האדם.כמרממשלפתע,טוניחשב ,כן-האדם

מעשריותרלאבוהיוהישן'הסוגמןכמכונת-כתיבהמודפס .אדרךהיהלאהמכתב
משרם-מה.צפופותשודרת,

עודך-דיןאחד,אדוןולפגושלכפרלחזור"עליךכמכתב,כתובהיהחביבי,""טוני
ירושהאחדירהותיר ,ירחמואללהגבריאל'הדוד .שלךכענייןכמיוחדשהגיעגדול

 "גבריאל.דודךהיהגדולעשיראומדים .לךכידועגדולה.
 .מאירועי-הכפרטוניכפניחנאאליאסהאחתיארכהןשודרת,כמהערדהיוכהמשך
חזור,"ברא, ,מכתבואתאליאסהאחסייםטוני,"יאמוגפיםוהחלונותסגוד"ביתך
חביבי."אותםופתח

ואמדקופדעםבידרתשתישתהפידלד,שללקפהנסעירד,וכשזהלערבהמתיןטוני
עסקים.יהירלאהקרובשכשבועלו

צפונה.נסעלמחרת

הצפוניים.הכתליםאתכיסהזקןאזובהקטנה.הכנסיהכפתחלוהמתיןכומרה
עצובות.עיניויותר,שפרףהכומראתמצאטוני-

 .חנאאליאסאמדדברים,"היו"
שתק.טוני

הכומר.אמד ",קשההיה"

 .השמשמןאותםהסתירההאכן .קרירהיהפנימה.פסעוהם .שתקטוני

 .טונישאלהאיש?""איפה
כצהרים.""יחזורהכומר,השיב"כנצרת,"

הכומר.שלכמשרדוהעץספסלעלנדדםואחד-כךלנוחשככטוני
 .מארדשזוףחמישים,ככןאישמנצרת.עודך-הדיןשכאחד-הצהרים

 .ידייםלחצר
 .טוניאמדכרלרס,""טוני

 .קצרותעודך-הדיןאמד "'חדאד"

 .הכומרשלכמשרדוישברהם
עודך-הדין,אמדירחמו,"אללהכרלרסגבריאלהמנוח,דודךשלעודך-הדין"הייתי
 ".לךכידועהיה,גדול"עשיר

מעולם."אישדאהלאהכסףאתאכלכולנו.שמענו"כךטוני,אמדשמעתי,""כך
נפתח."עכשיו .חרקשלענייניםחסום.היה"הכלעודך-הדין,אמדשנים,""עבדו
מדורדרתשתיהשאירהואלי"אכלטוני,אמד "'המסכןגבריאללדודבנק,לו"היה

 ".מזללישהביאו
שםעתהדקעודך-הדין.אמדכרלרס,"מדלחשוב,יכולשאתהממהיותרגדול"מזל
 ,העליונהשפתראתעיטרדקוששפםמשקפיים,הרכיבשעודך-הדיןלכךלכטוני
 .הצרפתיםכדרך

האחצחקאותנו,"יעניהקודש,דוחואתהכןאתהקדוש,האבאתישכחלא"טוני
 .ראשואתוהסבחנאאליאס

 .טונישאל "?מדבריםאתםמה"על
הכתבה,שלכקצבעודך-הדיןאמדסנגל,"שלהרפובליקהשלהמרכזי"הבנק

גדולסכרםהמנוח,כולוסגבריאלדודךשלכיורשוכולוס,טוני .עבורך"שיחדד
 .מארד

כלהיטות.טונישאל "?"כדולרים
זדמיכטאלוהיההגבוה.ממצחואגל-זיעהומחהעודך-הדיןאמד"כפדנקים,"

לאט.לגםוהואמיםכרסלכקשתולוהביאהכומרשתק.טוניהכל.למרות ,כלשהו
הגסים.האכןכקידותדבקראשוןיוםקטורתשלככדריח

 .טונישאל "?"כמה
 .עודך-הדיןהשיב ,,"מספיק,

טוני.אמדהמסכן,"גבריאל"דוד
אליאס.אחאמדהמסכן,"גבריאל"דוד

 .עודך-הדיןאמדלכולנו,"יעזור"אללה
תהכרסותשלושעםחדדהילד .תהלהביאהזמן,כלשםשהיהאחד,ילדשלחהכומר
אט-אט.ממנולגמרהםנענע.שלוצונניםירוקיםעליםוכהן
הוא .בעיהלאכהחלט .ענייןלזה"נקראלפתע,עורך-הדיןאמר ".אחדענייןרק"יש

הכומרככומר.הביטטוני .כטוניוהביטזהובות-המסגרתמשקפיואתלרגעהסיט

נקירתקרני-אורלכנסיהחדרוממנוהגברה,הצוהרלעברהחרמותעיניואתגילגל
זאת.להסתירהתאמץהואאכלרכה,כערצמהכעורקיוהלםהדם .המתיןטוני .מאבק
כלילותשכרעמדישעשהמהכיןהבדלשרםחשלאהוא .שניהלעיסקהככלכמר

להתרחששהתחילמהלכיןהמנדאטרדית,המסילהעל-ידהמשולש,שלהחשוכים
השתנו,השחקניםדק .זמןוככלמקרםככלמסחרהיהמסחר .כגלילהקטנהככנסיה
 .המסיכותרקאוליהם.לאאפילוואוליהרגיש,
עומדככרכלתי-צפרישמשהרכרלרסטוניידעהשניםכמשךשפיתחהבריאכחוש

הכפרי.הכומרשלהקטןכחדדומעתהרגעככלוינחתכחלל-האוויר,
אחד."תנאיכאן"ישכרצינות,לאאכלקלותוהשתעלעורך-הדיןאמר"רככן,"

 .טוניחשב "'זה"זהר

כאביב,מסריימיםכימיםהחרמוןעלארד-הבוקרכמרוחדפשוטהיהתנאיה
כדורותכמיליםאותרוהסבירהתעשתעודך-הדיןכמיוחד.וזכיםבהירים-

קולחים.וכמשפטים
איפה .כניר-יורקגםמצדיצרפת,כסנגל,כאן.לא"אכלאמד,הכסף,"אתמקבל"אתה
יענילכיקוד,אלאערדלשרבולאללכתצריךאתהמכאןכאן.לאדק .רוצהשאתה
 ".תייר

 .לחייךניסהטוני
 "?הזההסיפורכל"מה .לכסוףאמר "'מכיןלא"אני
 .היהלאהנעראכל .ערדלהביאהנעראתלשלוחאםשאלהכומר .מזמןנגמדהתה
לכיתר.שכרשותלקבלמכלי

כצלוב.הביטהכומרסיגריה.הדליקטוניכחדד.להתהלךוהחלקםעודך-הדין
קודש?"ספדי"הכללאליאס,עררך-הדיןואמרפנהכאן,"לךישיפים"ספרים
 .השיבלאהכומר

אומר?"אתה"מהחדאד,עודך-הדיןשאל"רככן?"
 .כחדדהיושביםמןחלקרגעאותרעדהיהלאכאילולפתע,כרלרסטוניאמד ,,"לא,
לא.אומדהואחנא.שמעת,"אתהחנא,אליאסלאחעודך-הדיןאמרלא,"אומר"הוא
השלגים."כהפשרתההריםמןשזורמיםהמיםכמררצחפשוט .לא

צדיךלאאני .קטן 'סוחר-כקדאנימשחק.לא"אניטוני,המשיךמשחק,"לא"אני
 ".כלום
משחק."לאהוא .שמעת"אתהעודך-הדין,אמרחנא,"שמעת,"אתה
נסתרמכיסהוציאאחר-כך .כזרזרשיחקוידירככסאר.כעצבנותנעחנאאליאסהאח

אצבעותיוכידיארתהוהפקידקטן,צלבהשתלשלממנהמחרוזת-עץכגלימתו
 .כמץרכהששיחקוהארוכות

רקם.הכומראמריין,"קצתאביא"אני

המטורףאמדשהואמהשמעתאתה .שלךהייןהרוחות"לכל .עררך-הדיןאמר ",כש"
 ".כסדרשיהיהאמרתראתההזה.

 ".לעזוברוצהלא"הואאליאס,האחשאללעשרת?"יכולאני"מה
 .התיישבעודך-הדין

שהיהתיקו,אתאסףהרא·".לטיפשלו,יעזורשאללה .בידר"הכחידהאמד,"טוב,"
 .למסמכיםמיועדושחרד,קטןתיק-ערדזההיה .חיקואלהכסא,תחתהעתכלמונח
כר.הביטטוני

לאדמה."מתחתכחצר,כאן,"כולםטוני,אמרמשפחה,"ליואיןאדמהלי"אין
עצרם ,מארדגדולכסכרםמדוברהכפר."לכלעררך-הדין,אמרלכפר,"מתכוון"אני

ככברד."חלקהאתתקבלמשפחהכל .וגדול
יהודי?"הזהשהאישיודעאתהאליאס,"אח ,טוניאמריהודי,"הזה"האיש
 ".הרכהלהםעזרגבריאלדודך .יהודיהזה"האישהכומר,אמר"נכרן,"
עזרנוואנחנולנרעזרגבריאלהדוד .אחים"כולנועודך-הדין,אמדכני-אדם,""כולנו

 ".ארוכהדדךעכרנוכיחד .לו
לךוכשתהיהתחשוב. .תחשוב"דק ,עודך-הדיןהמשיךטוני,"כלרם,תגיד"אל

 ".אלייהדרךאתתמצאתשובה
שלידואתלחץהימנית,לידוהתיקאתהעבידהחוטם'עלמשקפיואתתיקןהוא

זה:"ככהאליאסהאחאמרמכוניתושלרעש-המנועכלילשפסקלאחדויצא. ,הכומר
כרס-מייםעםשמתגבריאלהדודעלחשבהואשתק.טוני ".לעשותמהואיןכאן.

רעב.כלחשלאמאוחרככרשהיהלמרות .כשנפלנשכרהלאוהכרסכידומלאה
 .השחורהכגלימתוהנסתרלכיסהצלבעםהמחרוזתאתהחזירהכומר

מהואיןכאןזה"ככהטוני,שלכתפרעלזרועווהניחרךכקולאמרמצטער,""אני
 .לעשרת."

הכפר?"אתעזב"מישהו ,טונישאל "?שהסכיםמי"היה
 ".הכתובלפיכדיוק .יפהכעייןשלהםאתוקיבלו"עזבוהכומר,השיב"אחדים,"

 ".לדברמהאיןלהם,יש"מילת-כברדטוני,אמדמתפלא,"לא"אני
אליאס.האחשאל"למי?"

 .טוניהשיב ,,"ליהודים'
 .יצאטוני .הכומראמר ,,נכון'"זה

הכפר,שכשולילביתוכחזהולצמוחהחלוגעגועים .קרפדעלחשבלמכוניתכדרך
 .שפת-היםעלהנערותשלוצחוקןוהכירההעשןמלאיללילותפידלד,שללקפה
 .הקלהחשוטוניריקהיההכביש
לילה.היהככרוכשחזראטאטהשחירוהשמיים

היהכרדד .כמשולשכיותרהגדולהקטןגנב-הבקרהיההגליליכולרסוניט
עםהיהודית,המושכהמולהמוסלמי,הכפרכשוליקומרת .שלרשכןכבית
הוא .כמערבכחוליםשלופיסהושפלהכמזרחגבעותשלונוףחדרככלמיזוג-אוריד

למחצה,נטושקטן,ככפרנולדהוא .קשיםזמניםוידעהחמישיםכשנותלמשולשירד
כשםאחדיהודישותףלוהיהעקדה.פעםשחיתהלאמויחידכןהלבנון,גבולעל

ביתומגג .שפת-היםעלואכולי-מלחקטניםככתי-מלוןנערותכמהלווהיוקופד,
העכרמןכמערב.הירוקהלשפלהמעברהים,אתלפעמים,אותולראותטוניהיהיכול

וזית,ומטעי-שקדגפניםושםפההיושמכוסות ,שכמזרחהגבעותאתראההאחר

 • .האדמהעלהפסגות,עלמקובציםקטניםוכפרים
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לחירת
שמרתהזררע

זריתמכלמשולםהריט
 !לשומםריהטיקדובםיאוך

 .ץעהוסגתאיקדובם
 ...ההריטאתרואיםלאעציםמרוב
אשר(ברק),אשורץעשעוייםאבץרההריטיםרוב

לבשיםזאתעלומת .לאקלימונמאתיםאיונ
שאיונתיקץעשעוייםהםהזוער.שמרתלרהיטי
עלמדיותסהיבהזאת .מתשפטאומתכווץ

 .הרהיטיםלחוזקובללכהחיבורים

היחירובם.תאיקדובם

 ...זמןלאוןרמאוחדים
הםכילהחביןתוכלהחיבוריםאלתתקרבאם

 . 3יפההדקבהשטחאתמדגיליםולכןמשולבים
מיוחדתשיטהליפנשעית!היאהדקבה?ואיזו

חוםמים, .) ...איפלותנהס(אללפרוקניתתנשאינה
 .הדקבלעמשעיפיםאינםקוראו

היכופף.תאיקדובם
 ...מדיתךלפיהרהיטאתמכויפפם

י'ע•ץעהאתמכופפיםהזוערשמרתמרהיטיחבקל
ץעשכבותהדקבתשהיא ,"צורתיתכבישה"

 .בונחותותחושהסכאלעשבחבום.וכיופפם
עמדיותהונןתדברחיבורים,ואיןכמעטזו~יטה

 .להריטיתר

 .הגירומתאיקדובם
 ...האצעבותקבצות

קבצותלחושתוכלהרהיטשלסהויפהגימוראת
הרהיט,שלהתחתוןהחקלאתמשש .אצעבותךי

הקלחשלעליבדוובטיבוזההלהיותחייבהוא
קלחבגםמושלםהגימורהזוערשנמרת .הרנאה
 .הנסתר

עליצובגםלבתשיםדואישבקדתאחריועכשיו'
איכות,המשלבהזוער,שלמותהמיוחדסבגנון
מהריטים?דלרושתוכלעדומה .ואתנפיותעמדיות

שמרתשללרהיטיםהאהנפבתישרתאלבוא
שינה,חדריאוכל,יפנותשלמבחרותמצאהזוער

חבר .משדרורהיטימזוננים ,לסונייםרהיטים

ותוכלדלירתךהמאתימיםהרהיטיםאתעלצמך
 .רבותשלניםביתךבמחבנייעמדוהםכיסלמוך

זהערושמתרהנפאהיתברשת

טסרדיזגנוףהזוער,שמרתבית-לת-יבאב
 .) 67ורגי 1גהמךל(רחי

הזוער,שמרתבית-ירילשום
 . 18המלכהשלומציון

 117אלבנישמרת,הזוער 'בית-יחפה
 .תצוגה)קומות (7

 .קסרוספגיהדר,הריטי-אבר-שעב

 .קדלככרדבריאן, .וכג.רהיטי-נהירה

 . 13לעיהמימון,בית-צתפ
 .הגלילרחיהצופן,הריטי-טירבה

הריטיםתשעיתהזערו:יקץוב-מבילעפם
 .שמרתקיבוץרהיטי-שמתריקץוב .הזוער

<..'n"" 
הזורעשמרת

זמןלאורךואיכותעיצוב
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