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וסיפורתשירה

13 V שיי ;מיטה ;סומק,וני
שירים ;וולךיונה 18 ,/,.ו

23 v מפואמהקטע ;צופריםיללת ;סרטלמשה
37 v שיר ;שטרןגבריאלשלוחיומותו ;מאירבןיורם v שירים .אבילאאילנה
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שירים ;הירשמיכל 4Sו/

שירים ;שפיראשלמה
שיר iהחוףעל iשלוםבןיוכבדיו,/
סיפור ;ידברושווא ;ליברבטסביון 46 ~

so וורוןמיריi נהרותעלi סיפור
S2 V שיר ;בושםאילן. 
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 vלבדוהכסףעלל~ :המרכזיהמדור
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מונולוג ;עבודהביחסיחקיקהבצווישימוש ;הראלאהרן 31
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ומאמריםמסות

מסה iלמאוריציוס"המסע"ומאוריציוספרשתעל iאברהמסוןיעקב

 7 'קבועיםמדורים
מנורגיורא ;גנןמשה ;פונדקנחוםנב~ tיוצאדואר 4 /

s לבקרים""חדשותווא'ריאציותi .שקדג
העורךטור-שעה 'לפי

 " 77"עתוןהמלצת
6 V לוריארהצפו ;גלריותאירועי

 ;בעכואחרתיאטרון ;ולנוערלילדיםבתיאטרוןיוונימחזהתיאטרון: 17
אדינבורגמפסטיבלרשמים

ספרים
v 8 הכהןמשהעל-בן-עזראהוד ;דרךקיצורi אדם""מהi מרקישדודi 
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 .פרידלנדרלשאולומוות""קיטש ;המרמןלאילנה
 .ז•אנהלז•אןהפרחים"של"המדוכהעלעינתעמלה

ברתנא.לאורציוןחשבון""לבואעליצחקיידידיה
 .ע.גלבלאמיר "הולך"הכלעלברזלהלל
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עמותה.-בישראל
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נכנסדואריוצאדואר

היסטוריתסבלנותללמוד
גלגלאתלשנותבעצםהחלטנויהודית,מדינהכאןלהקיםהחלטנוכאשר

האיזוןכלאתההופךכזה,מהלךלחוללשאפשרוהמחשבה,ההיסטוריה,
ביסודה.מוטעיתמחשבההיאלשלם,מבליבאזור,הקיומי
מהםמצפהלאאני .הפלסטיניהעםעםהיסטוריבמאבקנמצאיםאנחנו

ופסיכולוגיתפוליטית-כיוםמסוגליםשאנחנוחושבלאואניישיוותרו
 .שנלךרוציםהםבהבמידהלקראתםללכת-

אלאברירהלנואיובמדינת-יהודים,ולחיותלהמשיךברצוננואםלכן,
 .ספוראדיטרורשלבתנאיםלהתקייםללמוד
ש~לי-והשניכביכולממלכתיהראשון-טרורסוגיבשניבעצםמדובר
הבלתי-אתלעשותנצליחשאפילוכךהמרכזיים.לארגוניםקשורשאינו

נצטרךהפלסטינים,שביוהמתוניםעםכלשהולהסדרולהגיעאפשרי,
 .תמידיהיווכאלהכזאת.החלטהיקבלושלאאלהעםולהתמודדלהמשיך

מאודחשובהבעיה.אתיפתרולאמרחיקי-לכתפוליטייםוויתוריםגם
שהםלחשובתהיהתמימותאולםעצמנו,למען~יעשו,אלהשוויתורים

 .הטרורבעייתשללסיומהיביאו
כוללת,בראייהאבלהפרט.מבחינתכמובןקללאכאלהבתנאיםלחיות
שאנחנוכפיהסיכון,אתיבשהבמודעותלקבללדעתי,חייבים,אנחנו

 .המודרניהקיוםמאילוציהנובעיםאחריםסיכוניםמקבלים
אלפיכמהשכלנובטרור,המלחמהכוללהיום,שעדישראלבמלחמות
הזעזועלגודליחסיתאבלהאישי,במימדבוודאי,כב,דמחירזהקרבנות.
כמותית.מבחינהמרשיםאינוהואכולו,האזוראתשזעזענו

עלכעתשחקניםכולנוהיסטוריים.אלמנטיםמהוויםשכולנולהביןעלינו
ניתןלאכאלה,שניםמאהעודלפחותשתעבורנהולפניההיסטוריה,במת
כאן.קיומונבסיסיותאו"כדאיותייאתלשפוטכלליהיה

בעייתויצרנוהיהודית,הקיוםלבעייתסוףשלהתחלהפהליצורניסינו
לנושקשהובוודאילהביןלנוקשהאותהכלפינו,הערביםשנאת-חדשה
למשל,עראפאת,אנו.גישתנואתלהביןלהםקשהדומהבאופן .לקבל

מצבבהמשךגםמעונייוהואזמןבאותואבלבמשא-ומתן,בהחלטמעונייו
המלחמה.
היאהמחשבהדרךשאצלנובטוחוהואאפשרות,זופוליטיתמבחינה

הרגשית,תגובתנואתזהלעצמו,מתארשאיננומהפוליטית-ראציונאלית.
 • .עמובניושלשלוהרגשיותלתגובותיומאדהמקבילה

פונדקנחום

אל-גברגנובתהאש,
(עתרןשיריםשני :מנוראיריס

 .) 65-66גלירן , 77

שנידרךצעירהמשוררתלהכירהמבקש

לה,בייחודילעסוקשהתפרסמו,שיריה
כמעטקולע,כהלביטויהאב

שעולמםימצאבשירים,אינטואיטיבי
אהבה.-

האשהופכתאהבה",ביישנשימתנו

האש, .הנמסרתלחוויההמרכזי,לדימוי
כפרחעולהמהאולימפוס,~ל-ג:ג,רת ,J:גנו
למהותוהופכתשבשיר,הדוברת'בגן

שחלומנואהבה,"שנשימתנוממהותה.
חסרת-הדוברת,אומרת-אהבה"

 .קרינהכולהינשימה
ביאליק,שאלאהבה?"זאת"מה

העולההאשזוהי ;עונהואיריס
הפושטתראשונית,מתפרצת,ברבגוניות

 .היקוםלבהואבגנה,
-אהבתיךיימאדמהייאהבתיך,
רב-וכן,אמיתיווידויהדוברתמתוודה

בפשטותו.נח

ארצהמגיעהאשאותהשאםאלא
היאאין ;ופקפוקיםמסיגיםנקייה

וכבררגעאפילואיריסשלבגנהשוהה
עלמתפתליםוכתומיםאדומיםנחשים

זוהיתהיילא ;והטוהרפרחי-החן
 ; " ...בדםהבוערהלהטזההיה ):אהבה(
דבר-מהאלאאהבה,זואיןכלומר,

נחשים,על-ידיהמסומלממנה,נמוך
אויביהם ;בפרחי-החןארסםהמטילים

האשו)(ציפוריהציפוריםשל

חוסרידיעלבעיקרהמתאפיינים
ביסודבטמא,בארצי,בקרקע,נגיעתם

גחון.עלבזחילהבחטא,והאופל,הרוע
בביטוימתמציםאלהשיריםאיןאך

מהמיניותהדוברתשלרתיעתה
האהבהובהעמדתבנחש,המסומלת
כאשרהשמיימית,מולהארצית
העוהייז,מכבליהמשוחררתהאחרונה

להגשמה,בשיר,כנרמזניתנת,אינה
סגורההיא .האוהבשלכולהבהיותה
אפשרותלהואיובכלוב-עולמו,כציפור
ואילו .כלשהוריאלילאובייקטמוצא

המשוררתשלבגנההעולההאהבה,
בעלת-הגן,אתרקומחממתמחיהכאש,
 .זולתהאתבהלשתףביכולתהואין

הארצייםמיסודותיהלהינתקבשאפה

האהבהאיפואנתגלתהאותה,המזינים
ביןהדםמלהטיותרכלאכלא-אהבה,

ותשוקה"געגועים iבבוקרלששארבע
וזמנים,להשגבולותטובמההר, .אפלה
כעלבגיראולירשומותקבלה,שעות
תחולתהאךאש,אש, .משרדיםפתחי
חישובלפיהיום,מתכולת-8.3%לרק

 ".בתייאהנהוגהממוצעהזמנים

רואהייאתה ;אשליהאלאהאהבהאיו
אתבדרךרואהאתההאשליה/את

ובבואךבלכתך // ...זאתובכלסופח~
(ייגלגל ".הזההגלגלאלנכפת;אתה

לאגםהדרך,לא .הדרך")פניעלסובב
ואתהאהבהאתמצדיקיםהתוכן,

ולאק (lץ,ילאבה.הכרוכיםחיסורים
אורחייעוברלייסורינפניםתופת

כוחותכלאין ;למדיי)(האלתרמני
מנוסבאיןבפעולה.טרנסצנדנטליים

הזר,ההל,ךכפותאליוהגלגלכינסיק,
עצמו,קושרהואאליוקרוא,הבלתי
ירוחואתומייסרתשוקותיואתעומס

להטשללא-אהבה,שלאפלגלגלהוא
שלמרות , 4-6ביויום(כלבדםבוער

לביןבינודבראיןהמתבקשהחרוז
 .הזר-להאחתתכליתכיאוהאש),

 .הצעירהשהנערההאלמוותפרחיר.ז
Q הקרלמצחולקשורמתנדבתקךץ;כינס

הפכוהתשוקהנחשי .האוהבשלכבר
שרף,שופעיםהמרוטים("והעציםלשרף

שרףלענפים"),מעלהלילהבהיתלש
מופיעה,והדוברת iהלוהטמהדםשנטף

חלקהאתליטולהלבנהשמלתהעטוייה
הקטליזטורהיותהבעבורלההמגיע

היאבייסוריולא .הנפלאהלמטמורפוזה
גרםלאלה-חלקליטולמבקשת
מביטההיאבאלה-בחייולא ;בעצמו

 ;ממששלנגיעהבולהשאיןכבמחזה
 .לתפארה i:;ןזררק iבאהבתולאגם
שכלוישמתן,הואחייהםשכליש

איריסשלשיריהספיגה.הואחייהם
חוסר-יכולתמבטאיםכוחםומכאן-

הזולת,בכאבאמיתיתהשתתפותשלזו
מהםשעולהמהלתת,היכולתחוסר
 •והזרות.הניתוקהוא

גנןמשה

10-הפחיחהתל-אביב.קישון,שרהגלריהחדשה,תערוכהמתוךשלרס,רדת .85 . 30 

 ,,גוריםמרבלתי"כסאות

{?.tי 
ין,

יסניןסרגי

חרליגןשלייייי
 .אחריםישירים
בסר,יעקב :מרוסית

פייגנשרעודד :צייר
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התפרסמהי 85יולי-אוגוסטבגליון
שלספרואודותעלביקורתיתרשימה

ספימאתאשקלון","חוצותשחםנתן
שפר.

הפתיעהרשימהשלהראשוןהפסוק
לקחתשחםנתןראה"מה .מאודאותי
באמריקהולשכנםיסיפוריוגיבוריאת

רחוקהגלותאותהלאכיוייהרחוקה
חיכועיקרהםהםהיהודיםואנשיה

עצםאפילוואומרהזופר,שלוקסמו
קיומו.סיבת

יהודיהאמריקה,אתהיטבשמכירכמי

נהניתישלה,והאינטלקטואלים
אםהזה.המקומימהקולוריטבמיוחד

זאת,מבינהבעלת-הרשימהאין
כלשלהמרכזיתהנקודהאתומחטיאה
מדועמובןכולם,הסיפוריםארבעת

כשרותםעללהקשותמוסיפההיא
חוששני, .שחסשלגיבוריושלהיהודית

זו .הענייןאתתפשהלאפשוטשהיא
מוטבאבלהמבקרת,שלזכותה
 .כזאתואי-הבנהאי-ידיעהלהצניע

 ignorance (לומרנוהגיםהאנגליםאומנם
is bliss , להגזיםצריךלאאבל. 

חשתי,שחםתנןשלרביםבספרים
גיבוריושללליבותיהםמכניסשהוא
לטובתם.תמידלאשלו,התכונותאת

תמידהרגשותשנון,פיקח,הוא

וכאלההשכל,מסננתאתאצלועוברים
 .מתארשהואמהאנשיםרביםהס

האמריקניים,בסיפוריוהפעם,ודווקא

בהחברתית,סביבהלעצמובחרהוא

בשפעמצויותאלהאופיתכונות
לנפשהיטבמביוהוא .לענייןושייכות
ודומניהללו,והעסקניםהסופרים
אודותעלהראשון,הסיפורשלפחות
 ,הגויוידידההשואהיי"בוגרתהסופרת

 .ניכרתבמידהמפתחיייירומןהוא

 ,מציאותיותדמויותשלהופעתןועצם
מהשואה,שחיהגורןויזל,אלישלכגון
לבלבלהבאההסוואה,אלאאינה
צמאיעורכי-הדין,אתשמא(אואותנו

עלינוולהקשותלשון-הרע?)תביעות

 .הפלילייי"הזיהויאת
בייחודאבליהדרךאורךלכלחשתי

אתשבספר,והאחרוןהראשוןבסיפור

מאודנהניתיהאותנטית,האווירה

המציאותפרטישלהמדוייקמרישומם
ארהייב,יהודישלהטראגי-קומית

המצויהההומוריסטיתומהנימה

נשקוכליהיאהאירוניה .בסיפורים
"היום-יום .זהבספרשחםשלהעיקרי

מסופרשהואכפיהיהודי-אמריקני,

קובעתמעניין.",אינוזה,בספר

"משוםוזאת .הביקורתיתהרשימה

 ".כראויהוגדרושלאכסאותביןנפילה
חסרהראשית, :להעירלייורשה
ייאינוהמליםאחריייאותיייהתיבה

מענייומהאדםקובעאידכימענייו",

קראתילאמזמןושנית, ;זולתו?איש
בלתיכייכסאותמוזרהמטאפורה
לשבתמאודקשהבאמת .מוגדרים"

לאאח,דמוגדרבלתיכסאעלאפילו
 • .שנייםשכןכל

מנורגיורא

 69מס' , 77עתון 4



,,,---------~---------~----------:~~-.,:::------------------------~----------~ 

לבקרים,,,,חדשותוריאציות

וטפלעיקר
החוקרלביןבוליםאספןשביןההבדלמהועצמיאתשואלאנילעתים

בוליםובחריצותבשקידהאוסףבוליםאספן :הספרותחוקראוההסטורי
וצבעים,סריותסוגים,עמים,ארצות,לפיאותםממייןלי,דהבאמכל
אספני-הבולים,כלאתהמדריךקטלוג,לעצמוקונהבאלבום,אותםקובע
 .לקטלוגבהתאםהבוליםשלומחירםערכםאתוקובע
מחקריםאוהיסטוריותישומדועהסיווגיםביוההבדלאפוא, ,מהו

עלינו?מקובליםשאינםומחקריםהיסטוריותוישעלינוהמקובלים
לקבועיכולאינווהבולאימוגבלהואהבוליםשמספרבכך,הואההבדל

ביןלהבחיןהצער,למרבהצרי,ךהעובדותמקבץבול.אינוומהבולמהו
המרחפתעובדהלביןספרותיתו/אוהיסטוריתמשמעותלהשישעובדה,

סבירהמערכתבאותהמתפקדתאינהאךקיימת,והיאהעובדותביולה
עליו .במציאותלהתבונןמנסההואשבאמצעותהותוצאות,סיבותשל

המשפט,בביתשופטכמואבלהמצויות,העובדותכלאתאולי,לדעת,
בו.עוסקשהואלעניורלבנטיותשהןעובדותאותןרקלדיוןלהביאעליו

משמעותית.למערכתשייכתאלאלעניו""שייכתרקלאפרושהרלבנטית
 .יוצרועלהקםגולםמעיולעתיםההופךגלםחומרהואעובדותשלתל

והבלתיהמנוכרהעולםאתהופכותמשמעותיתבמערכתשנתארגנועובדות

לביןשלווהקוראהחוקרביןמפרידעובדותשלתל .ומפורשלמובןמובן
אתמקרבותמשמעותית,קונצפציהפיעלהמאורגנותעובדותהעיון,מושא
עומדשהחוקרהעיקריתהבעיה .הבעיהשלליבהללבקוראיוואתהחוקר
ברירתוטפל.עיקרוסיגים,זהבלתבן,קשביולהפרידהיאבפניה

הרלבנטיותהעובדותכלאתלהביאעליו .מארגונןלעתיםחשובההעובדות
פחותיביאאם .שלול"קייז"משפטית)במטאפוריקהלהמשיך(אםכעדות

הטיעוןאתיטשטשמדייותריביאאםיטעוניוצדקתאתיוכיחלאמדי
ילכוהעדותדברימאורגנת,ובלתימטושטשתבצורהאותןיביאואם

ישתכנע.לאואישלטמיון
התרבותהמתרביםספרותיים,במחקריםאמורים?דבריםבמה

או"פרסםעלהמבוססהאקדמיתמרוץגשם.אחרכפטריותווגטאטאיבית
והספרותההיסטוריהשלשלל-העובדותעלעטיםשהבללכ,ךגרםהעלםיי

תלולית-עובדותכל ,~רצהעניוכלמאמרים.שלתיליןתיליומערימים
דרכיביןהתועיםוהתלמיד'החוקר .ההעלאהבשעתבודקיםאיןאנמנה
המידעערימותביומקומםאתלמצואצריכיםהמפותלים,המחקר

ביןלהביוללמודצריךשהחוקרכשםסביבם.הנערמיםהמידעופרשנויות
וטפלעיקרביןלהבחיןללמודצרכניוצריכיםיבמחקריווטפלעיקר

 • .לבקריםחדשותובוקרערבלהםהמוגשיםוספרים,מאמריםבאותם

ליגה
ואינםשעריםמבקיעיםאינםהםכדורגל,שחקניאינםומשורריםסופרים
עלמתחריםואינםאשקוקישחקניאפילואינםהם .ייפאוילםיימבצעים
כדורגלשופטיאינםמבקריםסיבובים.בתריסרוהעולםהארץאליפות
ששופטיגנאי,שמותלאותםיותריפותבמליםלעתיםזוכיםשהםלמרות
 .להםזוכיםכדורגל

יחידיםביוהשופטיםכדורגל,כשופטינוהגיםרביםשמבקרים-דא-עקא,
שלכאוהביםספקכאוהדיםספקכשופטיםספקמדרגים,כשהםוקבוצות,
הספרותשלהלאומיתבליגהוהקבוצותהשחקניםאתשכנגדהקבוצה
 .העברית

וכלומעלהמשכמוהואסופרשפלוניקרובות,לעתיםשומעיםשאנחנוכך
הטובההיאפלוניתמשוררתומטה,משכמוהםהאחריםהסופרים

ספר .לתשמ"חועדהפלמייחומןלפלמ"חועדהתניידמןשבמשוררות
הספרהואפלמוניוסופרהסגנוןבתולדותהסטורימפנההואאלמוני
ויששבעייפכתורהנאמריםוהדבריםישהדורות.כללסוףעדביותרהטוב

ומחרשםהואשהיוםיומיבעתרןנכתביםשהםעםשבכתב.כתורה-

עלהמעידכנחתוםמשמששהמבקרהספריםלגבמודבקיםשהםוישאיננו
 ,לעצמוכשהואהספרשלטיבומהרקיודעיםאינםמבקר~ם .עיסותיו

נקודותשאיוומכיווןהליגה.בסולםנמרץבדיוקעומדהואאיפואאלא
שהליגהונמצאמשלוליגהלעצמויוצרושופטשופטכלהרישערים,ויחס

הלאומילבית-הקפהמופיעאחדוכל ;הרבהלפרודותמתפלגתהספרותית
 .כאן!)מזכיראניחטאיאתגם(ואולימשלוטבלהעם
ולסופרים,לקוראים-ללקוחותינורעשרותעושיםשאנחנולומר,ליצר

מודדיםאנחנו .ולשוקלזירההספרותיתההוויהאתהופכיםכשאנחנו
נקראוסופרסופרכלשבהאווירה,ויוצריםחטיםשלמזהבאמתסוביו
אניאיולחבריו.ביחסעומדהואואיךבטבלהמקומומהבוקרכללבדוק
לגופויוצרכללהעריךאבללהערי,ךוצריכהיכולהאינהשהבקרות ,אומר
סוסים,למרוץהענייןאתלהפוךהזאתהתשוקהמןולהימנעולרע)(לטוב
 .להימוריובהתאםהליגהאתובונהמשלוסוסעלמהמרמבקרכלשבו
אגורהמכניסאינוהתרבותיוהייטוטויילכדורגלליגהאינםתרבותחיי

טובהיצירההפכולאעודואלמוניפלמונימפיסופרלטיבים .שחוקה
טובים,כמובן,יש,שבהסבוכה,מערכתהםהספרותחיייותר.לטובה

יוצריםזוכיםשבההיררכיהגםנוצרתהזמןבמשךטובים.ופחותבינוניים

נשכחים.אחריםויוצריםלקנוניזציה,אחדים

אתולבדוקבוקרכללקוםולאשלואתלעשותלזמןגםלתת ,אוליצריך,
 •לבקרים.חדשותמחדשאותהולבנותהטבלה

שקדגרשון

שעהלפי
בלתו-לרוברגשות-אשם,אחוזהעברי,הסופר

ולמהשקורהלמהאחראיעצמורואה iמוצדקים
"מעורבותזאתמכניםבמדינה.קורהשלא

והפוליטיקה.;דןחברהבחייהסופריםשלחברתית"
נגדאתא,פועלילמעןהשלום,למעןגזענות,גנד

העלאתנגדירושלים,במזרחערבישבועוןסגירת
מעורבאלה,בכל .באוניברסיטאותהלימודשכר

בקבוצה.ארביחידותאחרת,ארכךהסופר,

נרצהלנר.מוכרתזו,מעורבותנובעתממנההסיבה

במודע-העבריהסופרעצמומזההנרצה,לאאו
המקראיים,הזעםנביאיעם-במודעשלאאו

-ברפרוףגםולו-לגעתרוצההיהשמאד
 .אדרתםבשולי
א iנב .סופר""חברכבראז-כברשאםאלא

לנושאהקדשתה"מעורב"זמנךרובאת .חשבון

האחרהעםעםשלךלקשריםומלחמה,שלום
-ובשטחיםבישראלהפגנתערבית.וכותבהקורא

בעקבותחקירהוועדתבעד .לבנוןמלחמתגנד
עםלהיפגשאתינסעתושאתילה.בסאברההטבח

 .יתביר-זבאוניברסיטתסוב..-.סנ-::ש-שט~קרת
בלאומיותםסטודנטלrםיהביםעםגםשםנפגשת
ישראליסופרהיותךעובדתאתכל-כךאהבושלא
 .בואךאתשהעריכוהשטחיםמןרוחאנשיעםרגם

iרסולידארירתרגשאתהבלטתכזה,מפגשובכל
מאחריותךהנובע,הפלסטיני,העםעםשלך

הנתוניםלעמיתי,ךשקורהלמהכביכול,האישית,
על-ידיעבורםנקבעואשרלחוציםחייםבתנאי

iגכרבשת.-מדינתך

לאישראליםנפלויותר,אופחותזמן,באותו
כאןכוונתיראיו .הפלסטינילטרורקרבןמעטים
לכשעצמן,חמורותבהםהפגיעותשגםצבא,לאנשי
שנפגעוחמושיםבלתיוגבריםנשיםלילדים,אלא
ומוטמניםהריגתםלפניכפותיםהמארב,מן

המעורריםרצחמעשיחשוכים.וב:כרכיםבמערות

 .אדםחיישמקדשמיכלבלבשאט-נפש
אלה,כללאחרטבעית,צפייהציפיתי ,והנה

לסוגהערבים,הסופריםעמינ.:וימצד.גינוילתגובת
הצדדים.משנימפשעחפיםהמפילטרורשלזה

 .חיתהלאכזאתשתגובהאלא

והאומללההשסועההארץ-בלבנוןיתר-על-כן,
רוצחיםהכלכמים.להישפךהדסממשיךהזאת,
אתאבו-מוסאשלפלסטיניםהכל.אתשם

הדרוזים.אתהשיעים .עראפאתשלהפלסטינים
אתשמעתילאאלהבכל .המוסלמיםאתנוצרים
המשכיליםשלהחד-משמעי ,המרוכזקולם

האיום".הזההיירצחאתלהפסיקהתובעהערבים,
הטרורגליכאשר Iעכשיודווקא .מאוחרלאעדייו
כוחלגבשצררךישובהם,בנו-במשותףמכים

ולצאתושלנר'שלהס-אנשי-רוחשלמוסרי

 ·_-;______~ 6 1(96- .נגדרםבקול

החדשוולוורומאןנובל

ספרו . 1913ב·במדגסקרנולדן.סימוקלדו
 . 194Sב·לאוריצא-"הנוכל''-הראשון
 ; ) 19S7 ("הרוח"--ביותרהחושביםספריו

 .) 19$8 ("הדשא"
 ) 1960 (לפלנדריה""הדרך-האחריםספריו
"ל'אקספרס",מטעםספרותיבפרסזכהעליו

ניתןעליו ,) 1967 ("סיפור" ; ) 1962 ("הארמון"
הפרסיםמארעבתאדחשהואי.;ודיזייפרסלו

 ;בצרפתביותרהיוקרתייםהספרותיים
 11תלת·ממדיות 11 ; ) 1969 (מפרסאל""הלוחם

) 1973 (. . 
לזרםשיירוצלם,ציירבמקצועו,??ווסימון,

דרךבחיפוששעסקבצרפתהחדש""הרומאן

הקשיםמהסופריםלאחדנחשב .חדשהכתיבה
הסיבהגםזר .זהספרותיזרםבתרןלקריאה
אתמכיריםהקוראיםמהצרפתיםמאדשמעט

שמר.

המשפטיםסיפור.איןדמויות,איובספריו,

נקודות,שלושעל-ידיקרובותלעתיםשבורים
יותרלדידוחשוביםהדוממיםהמרווחיםשכן

 .הנאמרותמהמלים
האלמנטיםכלשלהמכווןהבלבולבולט

כלחוסרשלהרגשההיוצרהרומאנסטיים,

 .סימוןקלוד '
כרבל"פרסחתן

 1985לספרות

למצואנדרשהקורא.בעצם .מוחלטתאמת
 1לפיכךמדובר' .בסבןדרכואתבעצמו

אפשרותכלשאיןאבסטרקטיתבכתיבה
 .מוקדםולימודהכנהללאבהלקרוא
בעיקררווחתבסימון,ההתעניינותואכן,

 .ארהייבשלבאלהובמיוחדבאוניברסיטאות,
לספרותשמביאהחידושבעצםחשיבותו'
 •והכלל-עולמית.הצרפתית

ז'קרלוקז'אן
ת"אאוניברסיטת

עתרג-ןדהמלצת

;-;דjוךמיאה :ספרשירים,צורות,וולך:יונה
 .המאוחדהקיבוץ

 iרהטאופירה :מאנגלית iהסוסמפיקארי:ג'ויס

כתר.הרצי iזךתנן :מברא

. Theatre; Selection c.n.Z. Tel-Aviv University 
Assaph: Studies 

 ;ענבלשמערן :עברית iהברית :מיצ'נרא.ג'ימס
 .כתר 'הרצ iכרכיםשכי

הארץ-ישראליהפירטשלהשירשפתיהלום:יוסף
 iמאגכסי"לעיישספריםהרצי iהקדום

ירושלים.העבריתהאוניברסיטה
איה :מאנגלית jשלוםשלעתידמנדלסון:אברט
 .מפרש ;ברוייר
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אירועי-גלריות

ירושלים ,האמניםבביתהדפסיםתערוכת ,ק~ישמתוךגרשונ.ימשה

"הדפסיםתערוכת

האמנים,ביתשחורים",

ירושלים
נערכהשחורים""הדפסיםתערוכת

עםבשיתוף "האמניםבייבית ,בירושלים
 .הירושלמיתההדפססדנת

אוזיאש :שלושההשתתפובתערוכה

משה-ללושעופר-הופשטטר
גרשוני.

שבמרכזןותיליטוגרפהציגהופשטטר
 ,דלה ,"הופשטטריתייאדםדמות

או;;נ~ייי"אדםזהועירומה.מעוותת,

בלתיואיברים ,וגדולמגולחשראשו
מצויההדמות .גפיועלצומחיםצפויים
ריקרקעעלאלכסונית,בתנוחהתדיר
היאהמתקבלתהתוצאה .קיומי

לויאליסטי)המנוגד(במובןפנטסטית
 .אחתובעונהבעתללבונוגעת

הקואתבכאמנותמעבירההליטוגרפיה

 .האמןשלוהאקספרסיביהרגיש
תחריטיםשישההציגללושעופר

הרישלפנורמהביחדהיוצרים
ובעונהבעתשהיאעבודהזו .ירושלים

מלאתוגסוענייניתיבשהגסאחת
בלתיבלתימתיפיפת,העבודה .רגישויות

כלאתעוקפתובקצרה,סנטימנטלית
עשויהירושלמישהנושאהמילכודיס

אתהלהתמודדהמכסהלאמןלהציג
הןמתקיימיםללוששלהמוצגים .היום

והן ,מרכיביםשישהבתאחתכיחידה

חיותכוחבעלות ,כפרדותעבודותכשש

 .אוטונומי

בשמונהבתערוכההשתתףגרשוכימשה

זוהי ."קדיש"מהסידרהתחריטים

לשונותבה ,לחלוטיןברוקיתדרהיס
שהוצבוהאדומיםוהפרחיםהאש

בשנתיים-שלושהאמןשלבעבודותיו
כתמיםוהפכוהשחירוהאחרונות

הניתכיםנוספיםכתמים .אבסטרקטיים

עלית ,תרנגולשלצלליתהסלאיתור
וכוכבסהרחצי ,פרחשלכותרת
ממילונולקוחיםכולם-מחומש
 .האחרונותבשניםהאמןשלהצורני
 ,מוישלי :מאדהתמעטוהפעםהמלים

בתשברעל"הפסוקאואברהמילי
אסוהופך,מהופךבכתבהכתוב ,"יעמ

 .לטקסטמאשרלצורהיותרכן,
באמצע ,התחריטיםשאחדלהעירתןינ

העליםשלדיעם(העבודהדרהיהס
זה .ריאליסטיוסכמעטהואהשקופים)

בחומרהפוגעוהואמדימיופייףדבר

כן-כמו .רההסידשלהאקספרסיבית

אינוהתחריטיםהוצגובושהסדרנראה

תזוזות-יהאפשרהאחדהסדר

 .המשמעותאתמשנותהיולאנימיותפ
 ,גרשוכישלעבודותיו ,לכךמעבראך
עומקשלגהיחגהן ,כולההתערוכהכמו
 • .יופיאיזהכויות.יוא

גלוית-יתוםורדה
 .העתיקהיפוהקיבוץ'

הקיבוץבגלויתהציגהיתוםורדה
בדמותהואעיסוקהעיקר .קרמיפיסול

ארכיאולוגייםבחפציםאוהאדם
םיהמובאלדוגמה) ,(כדיםכביכול

 ,או ,הסתדקותשלשונותבדרגות

איו ,זאתעם .השתחזרותך,ילחילופ

עללחפותכדיהארכיאולוגיתבתואנה
שלהסתדקותו .העבודותשלחולשתן

סימןלאוקלישאההואהקרמיסוליהפ
הדמויותלייככי.ארכיאולוגהכר

אין-כביכולוהשבורותהפעורות
(ראההנראהבתחוםמהןצפויות

 .למש)לשמשי,ציונהשלעבודותיה
אולי, ,שצריכיםוהחוטיםהקשאניצי
אדמה,שלאותנטיאופילעבודהלתת
קישוטיתבצורהמאורגנים ,וכדיטבע

באותנטיות,פוגמיםהס-ומיופייפת

 .אותהמחזקיםלא

סאסאקיבוץבתהפסלתשלעבודותיה
ותיבכאל ,זהבשלב ,כןאסהנן,

 • .לחלוטין

גלריה-דוקטוריכוכי
ירושלים."גימל",

דוקטורי,כוכיהציג ,"ייגימלבגלריה
בכיו-יורק,ושביההישראליהאמן
בדיוקןמדוברעצמי.דיוקן :אחתעבודה

מחולקגדול,מבע,רב ,חזיתיעצמי
בצבעיםמזה,זהנפרדיםלריבועים

מיתאריסאדום, ,צהובהרבה :םיעז

הקיראתתפסההעבודה .שחורים

 .בגלריההגדול
נוכחות,ובעלתאקספרסיביתעבודהזו

אין .המקוםלחלללהפליאמותאמת
מאדתרמההמוצלחתשההעמדהספק

 .העבודהשלאופיהלהדגשת
 .םירישוממספרגסהוצגוהדיוקןצדל

סתמיים ,חטופיםראשרשומיהיואלה

הרישומים .דלהקואיכותבעליי,דלמ
כעבודותולאכסקיצותיותרנראו

 • .עצמןבזכותהעומדות

 ,"פורטרט".ידוקטורוריכ

םלישויר ,"לימג"הגלרי

גרמנייםאקספרסיוניסטים

ירושלים. ,""נורה
שלתערוכההוצגהבירושליםנורהייייב

בעירשפעלוגרמנייםאקספרסיוניסטים
 ,שטרוק :המאהשלהראשונהבמחצית
אשהיים,פיכס,שטיינהרדט,בודקו,

בעיקר.יוצגוהאמנים .קרקאואר

 ,רישומיםאוהדפסטכניקותבאמצעות

הטכניבמובןהפתעותגסויהךא

פיכסיעקבשלהאקוארליםעםוהנושאי

הקיעתהויפ .וץבהקיריהלגקרמ.ילסויפ ,יתוםורדה

טיתחרראש,שטרוק,ןהרמ

ליטוגרפיה ,הופשטטראוזיאס

שטיינהרדטושל )"אנשיםקהליי(

אמנים ,כידוע ,שניהם .)"תורהשמחת"(

האדם,דמות .עץחיתוכישלמובהקים
דתיותודמויותבירושליםסימטאות

 .בתערוכהדומיננטיותם)יחסיד ,(רב

לתערוכהנודעתהז:כגולי,לערכהמעבר
בתקופהדידקטית.חשיבותגםב"נורהיי

 ,שלטתכורמהמהווה "הרעהייציורבה
ביחידהנצפיתהיאאםזו,בתערוכהיש

קיומןאתלהזכירכדימגובשת,סגנונית
והקפדהדיוק .אחרותאופציותשל

במוצר,המושקעתהמלאכהבמובן
אוהומניותשלתחושהובעיקר,

האדםלדמותביחסעמוקהאמפאטיה
באמצעותםהנדיריםהערכיםהס

 • .להרשיםזוצנועהתערוכהמצליחה

6 

גלריה-עזיאסר
 .ת"א ,"העם"אחד

תערוכתוהוצגה ,ת"א ,"העםאחדייב

בהטחות .עזיאסדהדרוזיהאמןשל
אדםדמותעזימעמידקצובותמכחול

אדםזהו .עבודותיובמרכזמטושטשת

של ,בותיעלשלשוניםבמצביםהנתון
אוהקאה ,בריחהשלבאקטיס ,שפיפות

 ,סידרתיתבמערכתבנויההתערוכה .יכד

נבלעהפיגורטיבי "לייטמוטיבייכשה
הארותמקבלתכולהוהתמונהברקע

צבעיםמסולםהחל ,שונותצבעוניות
לסולםעדושחוריםכחוליםשלכהה

ירקרקיםשלבהיראמפרסיוניסטי
 .וצהובים

סידרתהאמןהציגהפנימיבחדר

ובהןמוקדמים,כנראה ,רישומים

פורטרטנשוי,זוג :ילדותומכפרדמויות
הדברים .פסטוראלינוףערביה,אשה

הםאד ,ברמתםלחלוטיןהתחלתיים
נקודתמציעיםשהסזהבמובןמעוניינים

התערוכה.שלהמרכזילחלקההשוואה
לעבודותמהרישומיםהמעבר

וללהמסאתמחציןייותירצינייה
עדהכפרבןהאמןשעברהתרבותי

 ,סטיימודרננושאיםלםועעםלמפגש
 .ומנוכראנונימי

במגמותמשתלבותעזישלעבודותיו
אינןהןאך ,"רע"ציורשלהעכשוויות

הואריאציכל ,זהבשלב ,תומציע
מבחינתלא ,לנושאיוחודיתיי

 • .הטיפולמבחינתולאההתבוננות

 69מס' , 77עתון
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מןמשחו

הייריהסיפור

ארבעה ;ארםמה :הכהןמשה

בעריכתתרמילספרית ;סיפורים
מפקדת-צה"ל ;הרישראל

משרד ;ראשיחינוךקצין

תל· ;לאורהוצאה-הביטחון
עמ'. 203 ; 1985 ;תשמ"חאביב;

בקרייתעלומהכמעטדמות;יייההכהןמשה
בן-דורע"שדבר""מפרסלבדשלנו,ספר

לסיפורו , 1959בשנתסיפוריםבתחרות
תרמיל,ספרייתעורךשגילהועדהראשון,
בהוציאוחדשעבריסופרויילדהר,ישראל

 .אדם""מההראשון,סיפוריוקובץאת

עריצותועלסמוייהביקורתבהםשמרומזת
לאחרונה,מקום,מכל .סטאליןשל

נוספתאפשרותלקוראניתנתובעברית,
שלהמיוחדת-במינהדמותואללהתוודע

"הגדול",הראשון,פטרהרוסיהצאר
ברוסיה,בחצרו,החייםעלולעמוד

שלבתקופההאחרות,אירופהובארצות
המאהוראשיתהשבע-עשרההמאהסוף

שלבניינהתקופתגםהיא ;השמונה-עשרה
הראשון,פטריסדשאותהפטרבורג,העיר

שמהוכיוםשמו,עלגםבעקיפיןונקראה
 .לנינגראד

דודלעצמומצאבמינהמיוחדתזווית
מעקב :תקופהאותהעםלהתמודדמרקיש
יהודיםשלהסטוריותדמויותאחר

פטרשלבפמלייתושהיוומשומדים
פיוטוברוןראש-השריםסגן :הראשון

אנטון;גראףגנרלהמשטרהראששפירוב,
והאחיםלקוסטהיאןהליצן ,דיוריו

שגםלוודאיקרוב ;ובסקיוסלהשגרירים
האנאלוגיהברקעמשמשתמרקישאצל

לסטאליןהמתבקשת-מאליה,ההסטרית,
אחד-אחדטוהרואשרהיהודים,ולעוזריו
נעלמואוהוגלונרצחו,כולםוכמעט

לעיתים ,תפקידםאתמלאםלאחרבפקודתו
הרוסיהעםכשיעבוד ,רבהבאכזריות

שלהרומאןזאת,עם .הסובייטילשלטון
כמיןפרקים-פרקים,הכתוב ,מרקיש

אחתכלכמעטהסטוריות,מיניאטורות
מרתק-אחרובמקוםבשנהמתרחשת

מאוד'יהודיצבעוני,הפתעות,מלאלעצמו'
ורמאןכתיבתשלמחשבתמלאכתוהוא

מאיןרלוואנטיזאתועםאמיןהסטורי
 •כמותו.

שונותצורותבאלףיוםבכללחוותשיש
כמובתוכךשצומחתפאריסעינוי'של

נאכלשאתהעדוגדלהוגדלהסרטן.
 ,,ידה.עלומתכלה
רובןהנשים,גלרייתדווקאולאוזו,פאריס
ומסופלסות,זבותגםהגדולחלקןזונות,

דומני,היא,-הספראתשמאכלסות
 •כיום.גםהנצחיתגיבורתו

והארץהעם

נוברע"פ

 ;לארצועםבין :ברברמרטין
הוצאת ;רעיוןשלתולדותיועיקרי
 ;ותל·אביבירושלים tשוקן

 ; 1984 ;תשמ"ה ;שנייהמהדורה

עמ'. 179

עם"ביןשלהחדשהבמהדורתוהקריאה
בתש"ה,אורלראשונה(שראהלארצו"

מחשבותתעוררשלאלהאי-אפשר ,) 1944
ביןהמתבקש-מאליוהעימותעלרבות
שלההסטוריהאתהסוקרברבר,שלגישתו

"אבא" :סיפוריםארבעהמחזיקהקובץ

 ,) 1959(תשי"ט,"שעשוע" ,) 1960(תש"ך,

מכנסיים"),ו"בשל 1962(תשכ"ב,"אידל"
וסגנוןסיפוריוקסם .) 1963(תשכ"ג,

בנימההואהכהןמשהשלכתיבתו
לכאורהשהםבגיבוריהםשלהם,המינורית

החייםקשי-יום,קטנים","אנשיםכולם
 ;והחמישיםהארבעיםשנותשלבתל-אביב

פליטיוחלקםהמלחמהלפניעלוחלקם
שחצייהובהוויהבעירשרוייםוהםשואה,

וחצייהמזרח-אירופאיתיהודיתעיירה

הראשונותהשכונותמקסם-אחרמשהו

עגנון,מימישתוארו,כפיתל-אביב,של
בתקופתישראלהוויועדוגוטמן,ברש
החמישים.שנותראשיתשלהצנע

רגרסיותתוךלאיטם'נמסריםהסיפורים
שלמרוחומשהו ;הקוראאלישירותופניות
למשל,משתקף,שהואכפיהיירי,הסיפור

בניגונומצויבשביס-זינגר'שלבכתיבתו
ושפתבן-הארץשהואאףהכהן'משהשל

אולימתחילתה.עבריתכנראהכתיבתו
ושלדתיביתשלהשפעהכאןישנה

בילדותודתייםספרבבתיהלימודים
 .מאחורהכריכהעלכמצוייםובנעוריו,
הכלל'מןיוצאתהיאפנים,כלעלהתוצאה,
העירשלולתקופתהלרוחהמתאימה

עיסוקיםהמלאולעולמםהמתוארת,
שליומיומייםואסונותוחרדותבאנאליים
זעקהלכדיהמצטרפיםעל-כורחם,גיבורים

 •לכאורה.הלא-חשוב,של

בשירגםכוחובן-זאבניסהבמבואו,

יכלהשלאתקופה,זוהיתהאולם .האירוטי
יהדותלמשלשיכלהמהזה,נוסח"לקלוט"
יצירתולגביכן,לפנידורותאיטליה

בן-שלשירו .הרומיעמנואלשלהאירוטית
בכתב-יד,בעודורבהלתפוצהזכהזאב
 ;היהודיהעולםברחביאותומעתיקיםוהיו

כתבלהעתיק.והמשיכוהזדעזעו,קראו,
שלההיסטוריהעלבספרוקלוזנר,עליו

שאיפהזו)"(היתה :העבריתהספרות

שליופייהוהשריםהעמיםלהראות
מיניכלבהלכתובשאפשרהזקנה,העברית
אחדכתבכנראהכךלשם .חדשיםדברים

בקהלסובבשהוא ,ביותרהפרוציםהשירים
פורנוגרפיהוא .היוםעדבכתב-ידהעברי

 ".להדפיסושאי-אפשרעדכך,כל
 ?השיראומרומה

הזההילדאתירכי,/תחתידךנא"שימי
ידך;/שלחילבביעםכאשרועשי /;הוליכי
אולילנסותו,/בוידךהחזיק /;בזנביואחזי
עליוחמדזרם--- .אותו"תעשימקשה

וימץעייפה,/נפשעלקריםכמיםהרעיפה;
כפל,/תאוותהגברהאז /.ספלמלואטל

דודינתוןלבלתיוחלצה/ידיהבעדיותסגור
השפילה,ירינה,תקעההחוצה./צאת

סערכי /.מלחמתהסוסדהרות /;הרימה
דבריהחזקהאהבתה,/שלהבתבליבה
דבריה,/היו-עמוק""עמוק /:והעידה

מעטרפתהכי /.נחרהסוסכשעטת

 ,, ;קשהומעבודהרוחמעוצרוחלשה;
שןחרקהוהערתה,מקורהגלתהפתאום

עתה ;מעט"עוד :אמרלשפתה;קמהרע
ולשונהאשבערהבהגיגיה /.עתה"
התאדיתי,/כיחייך"אוי","אוי"- /:להטה

וישקוטנדמיתי!"/כיאריההרף ,ז:; . r::; ,ז:;

ותתעלףלדממה,/סערהותקםהזעף
מןידושלחדודי /.נאלמהבפהותשכב
 • ,,אחור.נסוגוחמרמרומעיהחור,/

שלהיהודים
הגדולפטר

פרקים ;הליצנים :מרקישדור
 ; ) 1738-1689 (הרפתקניםמחיי

 ;עוברעםהוצאת ;לעםספריה
 :מרוסיתתירגם ; 1985 ;תשמ"ה

עמ'. 230 ;שרתיעקב

פטרשלדמותואתמנעוריי,זכרתי,כהעד
אלכסישכתבזה,בשםהספרמןהראשון
הופיעואשר ,) 1945-1822 (טולסטוי
שלבתירגומוכרכיםבשלושהבעברית
דמותזכרתי . 1936-7בשניםקריב,אברהם

עוסקטכסים,שונאחידושים,אוהבצאר

"פורנוגרפי

 ,, ...כךכל
 ;עגביםשיר :בן·זאבליביהורא
בדפוסהראשונהבפעםההדיר

 :מבואוהוסיףכתבי·ירשניעפ"י
 21 ;תשל"ז ;תל·אביב ;קרסלג.

עמ'.

ראשהיה ) s 1 11-1964 (בן-זאבליביהודא

ההשכלהבתקופתהלשוןלחוקריוראשון
דוגמתסירא.בןספראתלעבריתותירגם
קרסלאומרוהעולם,עבריתמשוררי

מרקישדוד

להולנדאףויוצאשונותבמלאכותבעצמו
מן .אזשלהמערבמחידושיללמודכדי

בדמותטולסטויאלכסייראההסתם
שליטתקופתו,שלהגדולפטראתסטאלין
אללהצעידוושואףעמובבערותהנלחם
גםאדירים,ומדעוחרושתבנייןמפעלי
בספרואםעתהזוכראינני .אכזריותבמחיר

הסוגמןצלליםגםהיוטולסטויאלכסיישל

פאריס

הנצחיתהגיבורה

 ;הסרטןחוג :מילדחכרי
ימורן ;גרורזינסקייוסף :מאנגלית
 235 ; 1985בע"מ;לאורהוצאה

עמ'.

הנוישלהראשוןספרוהיההסרטן""חוג
 .-1934בלראשונהלאורויצאמילד,

נאלצוהסרטן""חוגשלקוראיוראשוני
ורקלארה"ב,מפאריסעותקיואתלהבריח
פירסומוהותרשערורייתימשפטלאחר
רבות,שניםלפניהספרהופיעבעברית .שם

פורנוגראפי-כספרזולה,בהוצאת-כיס
 ;בשקיקהבלעוהותיכוןשתלמידילמחצה,

רפאללשעבר,הרמטכ"לשאבממנוואולי
האוטובי,-בספרולפרקהשראהאיתן,
חברעםבהיותוכיצדהמתארגראפי

המיםאתובפרחחוב":;ניךה"חיובןל,"בחו
כזוסצינה .כולוחדר-הרחצהאתליכלך-

מילד.הנויאצלמופיעהבדיוק
חדשבתירגוםהספר,וניתןשבעתה

באותיותכיאםומכובדת,קשהובכריכה

שובכיוםכרולקריאה ;מדיוגדולותעכרת

לראשונהשהתפרסמולשערורייתזיקהאין
קוראים,אנונירםויותר.שניםיובללפני

"חוגאתשופטיםגםואולימתרשמים
ללא ,בדיוניכררמאןכלקודם-הסרטן"

 ;בוהשליטהאוטוביוגראפיליסודקשר
מאזעליושעברוהשניםנטלאשרורמאן
כגוןההסטורייםהמאורעותלאור'צאתו
השנייה,העולםמלחמת ,הנאציזםעליית
שובואוליהתחיותהאירופה'שקיעת

בחייםוהמתירנותמיניתשקיעתה.המהפכה

משפיעים-בעקיפיןאלהכל-ובספרות
היסודותמאשריותראליוהחייחסותנועל

בשעתוהדהימוביצירתובוששוקעו

 .הופעתו

אלאקיימתהיתהלאשמעולם"פאריס
כךכלפאריס .אליהבתשוקתיבבדידותי,

בה.לת~ייכדידרושיםהחייםכל !גדולה
לאלדלתה,מפתחהיהלישרקזו,פאריס

הבאיםלאלהגםלתיירים,מתמסרת
להיות,שישפאריסזו ;טהורותבכוונות

כרכרמרטין

הציונייםהדעותלהוגיועדמשחרהעמנו,
העםביןההדדיתהזיקהאתלחזקכדי-

שהארץהמרכזיהתפקידלבין-לארצו
ריבוניתמדינהשלבמציאותממלאה,אכן
אידאולוגיים,ובגלגוליםהקמתה,מאז

 ,לגווניההציוניתבגישהשראשיתם
בעקיפיןשנבעההכנעניתובקיצוניותה

בן-שבתקופתבממלכתיותהמשכםממנה,
ואחריתם ', 6 7יונישלאחרובשיכרוןגוריון

המצדדיםשלוב"כנעניות"בפטישיזם
שלובאידאולוגיההשלמה"ב"ארץ-ישראל

באותםהמשתמשיםודומיו,אמונים""גוש

שבהםארץ-ישראלקדושתשלמושגים
ששבתי-צביכפיאולי-ברברמשתמש

בתורתובשעתםהשתמשוהעזתיונתן

להודות,ישכי,אםהאר"י,שלהקבלית
שלמזומעשיתפחותהרבהגישהמתוך

 .אלהבימינוהללוהמשיחייםהחוגים
היאשהקדושה ?בספרוברבראומרמהכי

ולארץ-ישראלישראללעםהניתנתתכרנה

כדיבשניהם.בוחר"שהאלכךידיעל
אלהעמים,מכלעמושהואזה,עםלהנהיג

הארצות.כלמביןארצושהיאזו.ארץ
איןזהחיבוראך ,, .זועםזהולחברם

דתית-אובלבד,מדינית-ארציתמשמעותו

שלבסימןעומדהואאלאבלבד,פולחנית
שיעשה,שראוימהשלשיהיה,שראוי"מה
להגיעהעםבידיאין .שיתגשםראוי

הארץבידיואיןהארץבלעדיזולהתגשמות
ברברואולם ,,העם.בלעדיאליהלהגיע

שאינהמדרמה,ציונותביןהיטבמבחין

לאב,-לנורמאליות,למדינה,אלאשואפת
 ;יהודיתהיאאפילוקולקטיבית.כירת

לבין-ציוןהשםאתשמחללת"ציונות"
העםשלהאידאל,האידאה,שהיאציון,

הואאחד-העםובעקבות ;כאחדוהארץ

זולמטרההדרךהיאש"המדינהסובר
 • ,, .ציוןששמה

עזרבןאהוד

 198S 7אוקטובר



ספרים

שירה

 ,,לישון"בואי
שלאהבהשירי ;אוהבת""אשה

 ;זמננובנותישראליותמשוררות
הוצאת ;שחרורציפי :עורכת

 . 1985 ;"סתווית"

לביןזושבאנתולוגיההשיריםכין
גגולדברלאהדאב,אסתר .כרחלמשוררות

לדיאלוגכסיוןאיןמרחק.ישמגע.אין-
ישך-ארץמשוררותעםבין-טקסטואלי

העבר.מןאליות
לשאלהתשובההםגםהאלה,הקרחקים

עלמצביעאוהבת""אשההספרהאם
-היאהתשובהייחודית.נשים""שירת

מצומצמיםכרמתם,שוניםהשירים .לא
האשה.שלהאהבהעולםבהצגתמאוד
עלשיריםכמהאליהםלחברהיהאפשר

להםלהרעבליזמננו,בניזכריםמשוררים
 .להןאו

אלישעגבריאלה

"נשי"משהוישהאנתולוגיהעריכתבכיוון
"לאתחרותי","לאשלהיפהכמוכן

אתשוויוניתהצגההמציגמיליטנטי",
בחלוקהביתא,אלפאשלכסדרהכותבות
שהכותבותמכךנשכרהקובץאחידה.

לאנת,-טובהפתיחהיוצרותהראשונות
איתןמריםאורן,מרים :כולהלדגיה

מאופקיםשיריםמציגותאליעשוגבריאלה
 .הקוראאלכתכונההעוכריםורגישים

אותו,שופטלאשיש,מהאתמקיףאניאם
כמהכלפידחייהשלכיווניםשניכאןישנם

מרכזי,וכיווןהמערב,בתרבות"ק;ךים"

המערבית.השירהכתוךכתיבהשלשלישי,

הפופולארייםהמושגיםדחייתשלכיווןיש
"אב- ,"אונים"אין ,""בדידות ,"כ"ניכור

נשיםכהכשירהמושגתזודחייהזבה".

כמההלסבית.השירהנשים,אוהבות
כקולכותבותכלסכירת,הידועותמשוררות,

עלרגשות,הענקתעלוחכםחםוקולחי
מהוכלבצוותא,לשהותשידולקבלה,
 ."אהבה"המושגסביבטבעיהיהשפעם

את"ככיאלישעגבריאלהשלשירה
אחדקצרצרושיר "'לישוןובואיגריה/הסי
רע;יוםליהיההיקרה,ידידתי" :שלה

-אולמן"ליכאתלקרואאנסהועכשיו
כמיטבה.הזוהשירהאתמציגים

אנתולוגיהלפילגברים,נשיםביןהיחסים
יחסיהבנה.איגירושים. .עגוםענייןהםזו,

נשיםשיחסילוודאיקרוב .וכר' ,תועלתנות
אך-פחותיםכהכהכרחאינםוגברים

אתמתעדהקובץמןהמצטיירהמודל
הז;נך:;כך;:כת,;;נעדותהלבתשומתמיקוד
ק,.מפקטי""כריךלהקוראתחלפישרחל
אך-שימושימזוןזהו .אירוניתכלשון

 .העמוקהאחר,הרעבאתמשביעאינו

כמרכזמוצגתאינהזהכקובץה"אהכה"

מצויהללשון,למלה.המודעות .הקיום
לויט,ענת .זוגלכןלהתייחסותבמקביל
זוכרות-ועודורביןריבהגנוסר,יאירה

שם,כלקרא"אין :הכתיבהנושאאת

אוהלכמיתולוגיהנוטה"אניהמלה",/
הם".אחדוצורך"מלהושמות"/

שבמעשההבדידותעלכותבתלויטעתנ
בלי"יחד",שלהכפילותעלהאהבה,
יאירהכותבתאחרתכפילותעלשייכות.
השייכותענייןאתהמעבירהגנוסר,

המש-בנות-המזרחנערותשלכדמויות
כאי-רצון,למסגרתן,למסורתן,חייבות

שב-אקטיביותעלפאסיבית.כנאמנות
 .אפפלושולמיתרוביךריבהכותבותציפייה
כאינטנ-גבר,"משדלת"בשירתןהאשה

האשהמשדלתמכךיותרעודאך,סיביות.
אשה-תשוקתעללוותרלאשבשיר
 .פעילהאקטיבית.כציפייה

בתרבות"קודים"דחייתשלשניכיוון
המבליטותכמהשלבכתיבהמצויהמערב
לאמזרח-אני"אני .המזרח""עדותהיותן
ישירה.אינההשיריתהאמירה "!מערב

מטאפוריקהשלהכתיבהדרךאכל
"הדםארמונותעםדםהמחברת"מפ;~צת"

הכבשארמונותאלמנהרות.לנופתח
טקסטבהליצורמאדקשה-הספרדי"

אתהכתירהמישהיאמין.מחודד,ברור,

אחרתמישהישיגעון",נוטף"וירחספרה

השורותשיגעון",נוטפת"האדמהכותבת

דרכיביןהחלוקהלי.מובנותלאהאלה
כמובןעדתי,מוצאלפיאיננהשונותכתיבה
ראה-מאידךאלישע,גבריאלה(ראה
הכיווןעללהצביענ;ז:זאךהרכבי)חדוה
במסגרת-המערביהאיפוקדחייתשל

כתרבותששלטוישנות,כתיבהדרכיקבלת
 .האחרוןהזמןעדהמזרח

שלמכרעתהשפעה-השלישיהכיוון
מצויבשירה,עכשוויתכתיבה-מערכית

המבקשהכתיבהבאידאלבפואטיקה.
קרובותדיבוריות,שירבאמירותלהתבטא

בינונייםדבריםמצוייםכאןהיומיום.אל
שירה .הישגיםוכמהכמהוגםמאד,

עשייהאיזוהמתעדתקומוניקטיבית,

מבליעהזועשייהודרךשולית,יומיומית,
לימזכירהכזוכתיבהרגשות.מבליטהאו
הבריטייםהסרטיםשלהעשייהדרךאת

לאשה,כעלכיןו;נרי~ה-המקצועיים
אלא !כסכיני-מטבחתופגןלאכזה,בסרט
והכנהכצל.שלהדדיקילוףתוךתתנהל

כמעטאינטימי.כטוןסלט.שלמשותפת
עשויהזההיום-יוםכאשרמטעה.

הז'אנראת .ז'אנרזהו-רבהבמקצועיות

תיעוד .המינוריתהכתיבהלאמץמנסההזה
שלהרשמיהאופקשהואמינורי,ההורי
 •העכשווי.הרגש

שמקורוקסם,ישאךהמסתוריןנעלםלפני
 .לאזאת,עםהישירה.האמירהבחכמת
"נלמ~ם"מספרעלהכותבתויתרה

';~פרקהסתכלות-מגבוה, ~כמ,הכרחיים,
rון. ?iלהגלוי,עללכסותשתפקידםוריחוק,

שירהליצור :אחרותבמליםרגשות.לעדן
כמעטשילובכן,אםכאן,נוצראמינה.

כמעט-טוטאליתחשיפהשל-י.פרדוכסל
בעיקרוהאוהבת,החווההאישיותשל

עלמודעות,עלשמירהעםהאוהבת,
מסויים,ניכורעלריחוק,עלדיסקרטיות,

 .המשוררתשלבעוכריהגםלעתיםשהוא
שורותלעתיםמולידיםהניכור,החזרה,
העתיקכידע /,מתיקותך"וכך :כמוחכמות

נלכדתי /סבל.כוחכמו /העולם,של
 ,,נמוגה.וראייתךנוכחשאתהכידעלידע,/

 :נמצאעצמושירכאותואך .) 9(עמ'
עלולהתעצבמשמעואהובתי"להתגבר

שורות- ,,כך.כלרביםרגעיםלמשךלכך
באופייןצורמותייחוד,חסרותמלאכותיות,

 .הגברי-המצ'ואי

עשוייםחכמת-אמתוהפגנתמבט-מגבוה

יש,אלהלאלמנטים .לשירהטבעייםלהיות
 : rיייייבשלבשירתה"כיסוי"בדרך-כלל.

"מוריכך, .ממעידותנקייהאינההיאאך

לקח /יפנית,בתבניתזמרליכתבו /,אמר
אמרתי,/חמורה,אדונייפנית./ומירחיופי

ואינוכעישון~מפרדיחירם,/שלחחיקון
- ) 29(עמ'אחרת."מידתובבוקר,/קם

כלעםהמרחק,כלעםחכמות,יפות,שורות
אך,כהן.לקרואשניתןהמבט-מגבוה,

העודפיםהחייםאת"חשה-לעומתן
 •להבטחהחיתהומונחתךכמרחקןבמצחי
 ) 14(עמ'מרחק."הבטחהוגם/אמותשלא

פרטדברמביעותאינןשלצערי,שורות,-
השיר.שםגםבמקרהשהוא"טסח",לאדיה
 :כמיוחדכעינייפיםשיריםלבסוף' .אציין

פני"לזכוכית"מעבר ,) 10(עמ'"ראה"
(עמ'הייתי"המשחקים,"כגן ,) 15(עמ'

"קנטטה ,) 31(עמ'שרה""ס;סה ,) 26

 • .) 35(עמ'"פרט" ,) 34(עמ' " 59מספר

משמרתמר

בן-שבתאימתן

וריחוקישיר~ת

לזכוכיתמעבר :רוירוביץ'סיגלית
 ; 1985 ;"עכשיו"הוצאת ;פני

עמ'. 35

יש ' rיייייכסיגליתשלהחדשיםכשיריה
במצוקההחיאדםשלאמינות,כנות,כוח,
במישוריםחריגותומעובדתהניזונהקשה,

כישירותם,השיריםשלכוחם .שונים
והסוואה,חיפוימנגנוניעלמודעבוויתור

הראשוןבספרההמחברתאתשאיפיינו

 .למשל"כתם",
חשופה,היאהעולםמוסכמותמולהעמידה
שהפתיחותיתכן' .נועזתאפילוגלוייה,

חברתית,מלגיטימציהמושפעתהפנימית
ת n,ת-פזוכמקומותינו,לאחרונההניתנת

מלווהכזרשמועקהלכרתכים,אפשרויות
אמינות,כיתרחווייתםאתלהביעאותם,

עליהםלהקשותהעשויותההסוואותללא
אתלומר _,כעיקרה. w י~?שירהלהציע
 .ומרגישיםרוציםבאמתשהםכפיעצמם

לבין ' rיייייכשלהראשוןספרהבין
 .רכיםמיםמפרידיםהשלישיספרה

שמקורוקסם.והיהמסתוריןהיהכראשון

המונחבספר .היפיםהצירופיםבחכמת

המליםקסםבשבי
אינהוהשהות :שנירלאה

"עםהוצאת ;שירים ;מספקת

עמודים. 46 ; 1985עובר";

פרטיהואשנירלאהשיריאתשמאפייןמה
נפשלנופיהמיתרגמיםהקטניםהנוף

זוהי .פרסוניפיקציהע"יכללבדרךפנימיים
 .וחשופהמפורשתמאמירהלחמוקדרך

בבכי"אחתציפורמררה"בערבהשיר

לאפירושהאךסיטואציה,כתיאורנפתח

ציפורשככימאמין~חיה"מי :לבואמאחר
שלמחוכםתעתועחראהמתעדן~נאויר

שכאבקןהחידלוןמאפשרותהיחלצותן
צכעוניןושלמרחיבהקשתלחהמקיף
כדימספקתאינה,,השהותמחסה.נחשאין

כתמורותהמופלאפעמיהז:זדאתלצוד
שישלרגעיםמתפרטתהתחושהכיהזמן.
 .הקליםהדבריםמןזהואיןאותם,ללכוד

בין"להחביא :בתחושהנדבקהקונקרטי
 /למלים,דרוקןכיסוףחוילוןוקפלי

נגיעתבצלזהיר/פנימידמןלברואובקירות
העיןמןסמויותנפשיות,,תנודותהדובדבן.

אתמוציאיםאהבהכמונפוץרגשובתוכן

מוחשיספקנוףבשרטוטיהליריביטויים
השירכדוגמאתואגדימופשטספק

סיומושאקורדכגשם","לימוןהסוגסטיבי
ראיתי"ואני :ההרמוניתלפתיחתומנוגד

ועץ~פ;ןרויופיבגשם/פתאםעבראיך

תיאור ,,ומרוחק.מרירבמתחןהלימונים
אחתמסיטואציהההדרגתיוהמעברהשינוי

שלהאימננטיהגילויאולההמנוגדתלזו
הכרחיפנימיכתהליךכדבריםשחלהשוני

 .הקובץשלהבולטיםמסימניוהם-
אתלמתוחשנירלאהמשתדלתכללבדרך

שנירלאה

ההתרחשות,רגעשלהמצודדהקסם
לאורךולשמרוהלירי,השירנרקםשסביבו
וההשגההכינהביןהקונפליקט .כולוהשיר
אלהשיראתמנתבהספונטניהרגשלבין

 :השנייםביןהמופשטהדקהגבול
חרךהגשםאלוקרובשהגעתי"ופעמים
יוכשלהמירבידיעלהכמעטביותר/
מטפסמים/קורבפעימותמחודדן

 ,, .~דיןאליוצא~דיןממערבןבדהירות
גםבשיריםממלאיםהציורייםהנופיםאבל

מייצגיםבחיותםקונקרטיתפונקציה

בזמןהכותבתחוותהשאותהמציאות,

נוףבתיאורמשתקףהעבר .אחריםובמקום

מוחשייםפרטיםהזרועמתכלה,זכרונות
והתרבותהביתומתחוםהטבעמתחום

אריגתות,דלועים,איקונין, ;ממנושנדפה
והוונילהקינמוןריחותפמוטות.קיטל'
נושאתהמשוררתהסבתא.כשנספתהנמוגו

מבליעוברתשהיאתוךשהיולנופיםקד'ש
לממירשהיוהזכרונותממימןמשים

להשריםבמרומים,כשהסבתא ;המיסטי

אפריותנורחלושורה"נוחיהמלאכיםכל
שלהבעייתיות ,,בוערת.כלחנבהלה/

מהדהדתהחדשההארץלנופיההסתגלות
מסתבר,מהםכאחדמהשירים.כחלק

כעתהיאהאדמהשללקיומהשההוכחה
"כהשתקפותאלאהשלג,כמעטהלא

 ,, .הזמןממגבלותמופקעהגלוי/העשב
כציוריםהםשנירלאהשלשיריה

מטוש-שכהםעדינים,אימפרסיוניסטים

תועהוהצבעוניותהחדיםהקונטוריםטשים

מתפוררותצורותהשונים.התחומיםבין

לשוניתדקות .ולמיצלולגווניםלבכנעות
תחושותלבטאמיטיביםמילוליועושר

לרחשיכזהמילוליביטוימתןמתחלפות.
זלדה,משירילמשל,לנו,מוכרהנפש
מעט.לאממנהמושפעתכנראהששכיר
לזכרהשכתבהבשבת""ובראשוןהשיר
כרשקוראיםככלאךמצודד,ביופינפתח

כגבישחושב,כמעשהשבוהקסםמתגלה
אחריםבשיריםגםחיצוני.שיופיויפהפה,

כקסםלעתיםנשביתשהמשוררתנדמה,
גוברתהאסתטיקה .הסוגסטיביותהמלים .

הפיוטיהמסרצלילותועלהאותנטיותעל
 .דקה")הבנה"גםהראשוןהשירלמשל(כך

לביטוילהגיעשנירמצליחהזאתלעומת
היאשכהםשירים,כאותםמהימןשירי

 .המילוליוהגודשהעושרמןנשמרת
כהרכ,דפנהשלידיהמעשה-הציורים
ל-כאילוסטרציותכדרך-כללהנלווים
מדגישיםאךכשלעצמם,יפיםהםשירים,

 • .השיריםשלהיתרהאסתטיותםאת

בן-דודיערה

מלוחחמל~כח
T 

 ;הפשוטהטעםמן :הוטלמרדכי
 ; ,,פועלים"ספריתהוצאת ;שירים
עמודים. 51 ; 1985

שיריםכוללהוטלמרדכישלהראשוןספרו
לאזמןרוק .שניםחמשבמשךשנכתבו

רבגוניותם J ·אלהסבירכדידיואךארוך,
אחד,מעורעשוייםשאינםהעובדהואת

למצופהכניגודהתימטית,מהבחינהכעיקר

8 
~ ,,,,,-_,,,,, 
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ספרים

ומכאן .ראשוןשיריםמקובץכללבדרך
עלשיריםכאןישנםהקובץ.שלייחודיותו

מהשורשים,היקרעותעל ,לאביוהבןךי~ת
מלחמתעללבינה,שבינוהיחסיםעל

למרביתםהמשותףהמכנה .ועודלבנון,
אופחותאחידשהואהלשוניהרובדהוא
כמעטמופיעהדובר .ובאיכותבנימהיותר

ראשוןבגוףכשההגדישיר,באופןתמיד

להקפידמשתדלתהלשון .בשיראותומעגן
לביןהחושיתהחוויהביןהמרחקעל

המטא-שלהאמצעיםהמילולי.תרגומה
לשמורהוטלבידימסייעיםוהסמלפורה
ביטוייהואופןהחוויהטיב .הזההמרחקעל

היאלעתים ;לשירמשירכמובן' ,שונים
התגעשותהיאולעתיםוחרישית'מופנמת
 ."שם"בשירכמוהולדתשלברגעפנימית
 .רב-תמונתייםאינםהוטלשלשיריו

(למשלשיריםשלקטןמספרלהוציא
פסיפסהבודדבשיראיןאמת")שלגרעין"

כולוהשיראלאהמסר,מתגלהשמתוכו
והמשוררהאחת,התמונהסביבמתלכד
"לאהשיר(למשללהומעברבהמתבונן
שורשלהרהוריואתהמתאראם",אגזים

הגבולהנצחתהואנוסףמאפייןבזירה).
ביןתנועה,לחוסרהתנועהשביןהדק

בשיר .לשיכחהזיכרוןבין ,למופשטמוחשי
אתהוטלמחפשהיינו"עוד"הראשון
ומתחילהחמסע,"מפסיקושממנההנקודה
המפרידיםחמיםאת"אוחבהוא ,,חחליכח.

אתחים,/מןחעיראתלרציף.חאבחיובין
מי ,,שבדמיון.חביתאתשבדבררן,חרחוב

האםהואהחסרהאבמקוםאתשממלא
איתייחדבודדיםשיריםושדחו"ערחה

מחואתעושחשאנימחאתומדריכים/

השיריםשלעניינם ,,לחלום.רוצחשחיא
 ,לשורשיםלעבר,מבטהואהראשונים
הרעיון .ההווהחייאתבמעטלאשעיצבו

 :דימויבאמצעותהשיריםבאחדמובע
ענפיםכמו /-אבבליגדלים"איך

שינסוככל /:חאוראתלגדולשכמשביס
עלמצליםחענפיסתמיד /חגזע,אתלישר
מעיקרונוסטלגיהואהזיכרון ,,אמא.

הכותבשלהחצוייההווייתואתומעשיר
כמוצבעיםצמר,/כמוחוסשנמלאתי"עד

שנישאתיעדבריסים/והתעטפתינוצות,/

שלהתרגשותתבוךונרדמתיחאורומן
גםבאבריושריםהאםחלומות ,,צמיחח.

לטובתאותהמפקירשהואבשעהגם .עתה
 :בשלוהואמלהיבה, ,אחרתמנגינה

 ,,שיר.כמווחוזרבגדי,/כפליעל"מקפיד
 'והצורךהחדשלאקליםההסתגלותקשיי

לגשרכדילהידברותמשותףמכנהלמצוא
משתקפיםובתרבותבאקליםהפערפניעל

בסופוהמסתמןשהפתרוןנוףבשירהיטב

חןחגשם"טיפות :למדיהרמוניהוא
עשרחששכברקוראשעורךחספרו

לשלגהקפואים,למיםרגילהייסשנים.,
בארץגס .חסהגשםוכאןולברוישם.,

לשמאל.,מימיןואבללמטהחומקהענןו
מיםלוקחאני •אתףלדבררוצהוכשאני
אתומשקההבית,מןיוצא /קרים,

 ,,אבריך.מביןשצומח/האקליפטוס

הלועזיהספר

החופשיתהשירה

ק* jנחוםשל
השירה"חץ :ווקנחום

גוריגרי :איורים ;החופשית"

ויניצקי.

. .., ~ ~. 

 :מיוחדת
 mברחובדם
ושומעיםמתעורריםאנו

רדיו

אנושומעיםבמכונית

רדיו

התרגלנוכבר
רדיולשמעו
 mהאחרונ mהדחשוהיוםתאמלו

ברוחבות.דם

רוחבלכלשיריואתווקכותבלעתים
רקעעלבלבןאותםרושםשהואאוהעמוד,

המשמשותהאותיותל~ורתגםשזחח.
ווקנחום .חשיבותנודעתהשירלהדפסת

הפירטיתהיצירהלפיהאסכולהמיציג
הניירמאיכותהחל-הכלבתרנהכוללת

 .ארתההקוראהקוללגורן.ועד
-כמערבשיצאוווקנחוםשלשיריו

המשוררשל(כתרגומוובעבריתכרוסית
-,ש'המ יצירותאתמזכיריםכסר),יעקב

 :האמריקאיםררים-הביטניקים
אדםהייתיאניאילו
רצון mשביעשלהעבהעם

בחייהמסוגל
בדבר·מהלהיאזח

המדרגהלשפלהעמניק
 ...מופלאיופי
שלנראה",בלתי"חרטבשיריםבולט
 :הימכרםמהדהדשברקעומדומייןמקצב

תשכנעוניאל

כלנינגרדנולדומוסיקאי,משוררווק,נחום
נהרליד"סאייגרן"המכונההנוודיםכמחנה

כמולדתו-1979בלישראלעלהנכה,
הופיעגםשונים.ככתכי·עתשיריםפיוסם

קונצרטיםכמספרישריולש"חי"ככיצוע
 .פופמוסיקתשל

שיריואתהכותבמשורר-זמרהינדווקנחום

 :חופשיכסגנון
אילמיםנסתגר
ר mיחכמיםונהיה

מליםכל
תהומיומדרוןגשרהם

נשקרלאאנואם
בשתיקתנוזאי

צדייקםנהיה

העםזמריעלהאהובההחופשיתהשירה
 .גבוההמקצועיתרמהמחייתכימינושל
משלהכוחולקוויפנימילאיזוןזקוקההיא

כאמצעיבחרזיהמשתמשתשאינהמשום

המצטרפיםהאמניםלכןוכצידוק.הגנה
אלאחסרכגללעושיםאינםזהלסיגנון
 .עודףכגלל
כסגנוןכתוכיםווקנחוםשלשיריוכללא

לכנה""ישרהגםכותבהוא .חופשי
עלאומסורתימקצבעלמכוססתשאיננה
 •משתמשתאלא .ככללמקצבצורות

כאשרלסירוגין,וקצרותארוכותכתנועות
חשיבותנודעתהשירשלהגרפיתלצורה

נצחיאינניכי

ואפרלאבקיהפךוהכל
כלוםייעלמוהכוכביםוגם
 ...נצחיאניאן

איוריםרקלארשם 'ריניצקי .גהצייר
שלכטכניקהמונטג'עבדגםאלאלשירים
מעוררתבהרמהבאותהמעורריםאיוריו

 .מלוויםהםאותההשירה
גיטרהעםאדםשלצילוםהספרבפתח

עירור.היהכאילו ,שחוררתעיניוומיקרופון
 :לשיראיורזהצילוםמהורהאולי
עיווראדםעיניך'ייפקחוקטלרגערק

אחרתלרקדויכולאינןוכאשר
 ...אינסופירידוקתמשיךדבמעות

קולילדיקלרםמיועדיםורקנחרםשלשיריו
 • .שהיאשפהבכל

ספגידקירה

הרסויעבתרןוארראתההרשימה

הנחשבהחדשה",הרוסית"המלה
לגמלותמחץוהחשובהרוסילבטאון

היחסיםעניינהשיריםשלאחרתחטיבה
"איךשלהליריתהחוויהלכינה.שבינו
מהותאתמבהירהוחאביק"פרפרונאבק

אתמשקפתגםאך ,השנייםביןהקשר

כמקרםלהאחזהשרהאנישלכסירנותיו
הוא .והלאהמהםהיאשמרגדררתםוכזמן,
לכין;;נינ;וסיטואציותמראותפ;ת ?iלמנסה

מראהכמוחספניששוב"וידעתי :האהובה

אחרבתוכילעקרבוניתןדרכה /:כפולה
חרא,,כךאהובתי.אחרהעוקבים/חלומותי
 .שלורויתי nהפנימי·הצופןאחרמתחקה
למימןהקונקרטי-חזותימהמימדמעברים

הרכהפעמיםמופיעיםהסמלי-מטאפררי
גםנמצארחוקותלאלעתיםאך ,אחדכשיר
כלכד,החזרתיהמימןעלכולוהבנוישיר
כך .הסימליתמשמעותרמקופלתשכר

תמרנתשכמרכזואם",יםזאגלא"למשל
יצר .כורחוכעלכזירההנאבקהשור

לאהאדוםהכדלמראההמתעוררהמאבק
חסרהמאבקמלכדאחרמוצאלומותיר

חורגאינווהקונקרטיישאךהפשרות.

שייאמסראלהשיריתהאסתטיקהמגבולות
"ציפורבשירכגרןחברתי-פוליטיאו

המליםבמשחקהמשתקףהניגוד "מלוכה
הבלעדיהרעיוןהוא "מלרכה-מלוחה"

 .בשיר

אתלחלוטיןכמעטנוטשכשהמשורר
לאהדברפרגםהמיטאפורי·סימלי,המימן
מתקרבהשיר .השיריתבאיכותבמעט

גורןלהמתלווהשלאפרוזאיתלאמירתירת
 ,)"בשליואניבשלחהיא"(למשלאחר

;:זןנור"חרש"כגרןבשיריםזאתלעומת
לשמורהוטלמצליח "הפשוטהטעםמן"ו

אופןלביןהסמליתהתמרנהביןהאזיוןעל
שירש"לכתובאומרהואןבראשו .ביטויה

ומן-ך:בור"כמומאהבולהיותכמווזח
הטעםרב"מן .השירנזשרהזההדימוי

עיניהכוחאתבמרכזמעמידהואהפשוט"

מיתולוגימרטיבעלבהסתמךהאהובהשל
שלגרעין"בהכפולהשיריהמסר .יווני
הסימולטניתמההתייחסותנוצר "אמת
אתהנושאותהיסטוריותדמויותילשת
שעל ,פיינברגאבשלום ; "אבשלום"השם
ששערו ,כי"התנואבשלוםדקלצמחקברו

השנייםביןהאנלוגיה .האלהכענפיהסתבך
תוךביניהםוהמשותףהשרנהאתחושפת

 .השרלאניהשלכה
דרךפורץאינויאול "הפשוטהטעםמן"

בהחלטהואאבלהצעירה,בשירהחדשה
שאיןהפשוטהטעםמןואיכותימענייןספר

 • .בושאיןדבריםלומרמתיימרהוא

בן-דודיערה

סיפורת

סמויהנוסטלגיה
מצדיםיציאת :אחרוניערה

שטייןמדים :עברית ;חשביה

 ;עקרחוצ' ;והמחברתמןגרוס
1985 . 

מתאר "נועםבדרכיפילוסרפיה"לבמבוא
שלנוהחדשיםהזמניםאתדור~נטדייל

נשאיםואנוזורמיםהדבריםכל" :במלים
מעגןומחפשיםנבוכיםמשברי-יםעל

עללהתגברכדיולכן,- "בשטפםמוצב
עיןלשיםממליץהוא ,הזההמצב

ומחחוקיה"מהולבקשב"היסטוריה"
לקחה".

אהרוני,עדהד"רשלספרהלפנימונח
מוקדשזמנהרובאך 'בטכניוןמרצהשהיא

ספרההואהשניה"מצריםיצ,את" .לספרות

השביעי.

 , 1933בשנתבקהירנולדהאהררניעדהר"ד
למדה-1965ב .-1950בארצהעלתה
ברסיטהיבאונוסוציולוגיהאנגליתספררת

באוניברסיטתהשתלמה-1967ב .העברית
באוני-דרקטרראטעשתה 5-197,בלונדון

שלאמנותוהתפתחותעלהעבריתברסיטה
 ,;לנ;;סול

להסיקניתןהשכיח"מצריםמ"יציאת
יותר 'במצריםיהודיםגרודורותשמדורי

היתהמצרים .שנהמאלפייםיותר :מדרייק
מארצותליהודיםוכור·היתרךנקודת-מעבר
 ,עיראק ,לככרן ,סוריה ,צפון-אפריקה

ספרדגירושאחריואיטליה.ירוןתורכיה,
 .למצריםתורכיהדרךיהודיםהרבההגיעו
ועם-1905בבקישינוכהפוגרומיםלאחר
גםבאוהראשונההעולםמלחמתתום

 1948שעדכך .אירופהממזרחיהודים

 'אבל .יהודיםאלףכמאהבמצריםהתגוררו
היהודיםקיבלובאירופהשאםהדברמעניין
המדינהשלהאזרחותאת-19המאהבסוף
למתיפרטבמצריםהרי ,התגוררובה

לאהפקידים,אתלשחדשהצליחומספר,
 .המצריתהאזרחותאתהיהודיםקיבלו
כסיבההדברעלמצביעהאהררכיעדהד"ר

 ,המערבלתרבותנמשכומצריםשיהודי
שפרדיננדמאזצרפתיתהיתהאמםששפת

והשפהסואץתעלתאתבכהלהספס
הספרבבתיהלימודלשפתחיתההאנגלית

 .רבארניברסיטארת

 "מערבירת"השלהתופעהכיהרושםישלי
טבעיתתופעההיאמצריםיהודישל

משיכהישמתקדמתלתרבותבהחלט.
שאילויתכן .אזרחותלבעליאפילוגדולה

לתרבותנמשכיםמצריםיהודיהיו
תרבות .העולםמןעובריםהיוהאיסלאם

והיהודיםהצלהקרשכאןחיתהצרפת
מערביתתרבותבעלייהודיםנשארו

 .מתקדמת

בר "הנקמה"בשםהפרקאתלקרואדי
ידיעלתשעבתילדה ,ענבראונסעלמסופר

ואמאאחותוכאשר ,אחמדבשםמצרישכן

זהלתוצאות.ומחכותבחצריושבותשלו
עלרי pמוהשופטבכתנקמהמעשההיה

אביהםאתולשחררשוחדלקבלרצהשלא
לסדרהזההפרקעללעבורקשה .ממאסר

זרהמוייםחמצורתלהזדעזעמבליהיום
 .כזאת

ורהזשמצריםיהדותשלסטוריהיההכל
 ,ענברהספרגיבורתעלבלטריסטיבסיפור

למשפחה(בתמצריםילידתיהודיהרהיצע
 )בקהירמכובדשופט ,רי pמווהאבאעמידה

וקבוצתןאולמגרמניהצעירשואהופליט
לעלותמחליטיםאשריהודיםצעירים
 .ארצה

 .מצריםיהודישלגורלםנחרץ 1948בשנת
אתהתסיסההיהודיםמדינתתקומת

באוני- .ביהודיםפרעותוהתחילוהמצרים
המ,ס-האחיםםימכאלכסנדריהטתיברס
בקולנוע ,היהודיםהסטודנטיםאתלמים

והעדהיהודיםאחרמחפשיםבקהיר

לאאולם .מזוודותלארוזמתחילההיהודית
אפילו .ארצהלעלותמתכווניםכולם

הידע"בעלהאדםרי, pמוהשופט

ושליטתוהבינלאומיובחוקבמשפטים
ועובדלצרפתלנסועמעדיף "שפותבחמש

מלון".בביתלילהכשומרחלקית"במשרה
לברוחרוצהלאאחרוניעדהר"שדכנראה

סימפטיתלאםילעיתשהיאהמציאותמן
לעבוראפשראיגםלכן .ביותרומאכזבת

תיעלישלבשנים .אנאלרגיהבליהספרעל
הרבהמצאו-לשלטוןבגרמניההנאצים
 .ישראלבארץמולדתםאתמגרמניהיהודים
בעליכליכלולאשבדרךהמדינהבתנאי

במקצועםעבודהלמצואהדרקטוראטים
ובסלילתבניהבעבודותמחייתםאתומצאו

מחלקיהדוקטוריםמפורסמים .כבישים
הדוקטורבנהריהמפורסםהעיתונים,

רצהולאפשוטלעגלוןשהפךלפילוסופיה
 .האחרוןירמועדמסוסיולהפרד

הרגליאתהיטבמכירהאהררניעדהר"ד
בטכניקתשולטתהיא ,במצריםהחיים
פרטיבכלהקוראאתלשתףויודעתהסיפור
 .ציוריבכוחמתבלטיםתיאוריהפרטיו.
סמויהנוסטלגיהמורגשתכוונהבליאולי

אלףמאהבמצריםחיובהםעברולזמנים
מאתייםשםנשארוהיוםכאשריהודים

 • .בלבדכפשרת

שטיינברגמרדכי
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ספרים

יחרותמקרא,

וחומאניזם

ועלהמקראעל :גרינברגמשח
 ;"התשמ ;עוברעם ;היהדות

עמ'. 358

להאמיןמכדימדוכאחיהחדוראבל ... ,,
בטחוןהאתשברהחורבן .עצמובכוחות

החורבןנביאיבדברי .והרוחניהעצמי

והיאושחדכאוןשלחזקיםרשמיםמצויים
ירמיהובדברימוצאיםאנחנו ...הזח

בתשובה.לסייעהאלאלפניהויחזקאל
יסרתני .מתנודדאפריםשמעתי'שמוע

כיואשובחהשיבני .למדלאכעגלואוסר
ביטיואותו .)ז"יל"א(ירמיהו,אלחי'את.ה
אליך'השיבנואיכה,מגילתבסוףעצמו

אתיקדםשהאלבלאסיוע,בלאונשובח.'
לבצעיוכללאחזההעםחדרךבחציהעם
מיכולתהיאוש ...התשובהמעשהאת

בגאולהלזכותכדיעצמואתלתקןישראל
בכורחאוהאלבחסדהתלותאתהוליד

 .) 132-131(עמ'אלחי."
שלספרומתוךזהכקטעלפתוחבחרתי
לשקףכדיכרשישמשוםגרינכרג,משה
ברורהכצורה .קיצוניממצבמוצאנקודת

מעקרונותיואחדאתהמחברמציגוגלויה
כחסדתשובה,לצורךהתלות, :כאמונה

גילויתוצאתהיאאלהיככורחאוהאל
סמכותיתגישה .רוחניאוניםאיןשל 'זמני'

ושכירתדיכאוןשלתוצאההיאכאמונה
האמיתיהשדרהחוט .רוחניעצמיביטחון

שלמחוליותכנויהישראליתהאמונהשל
האדםערךהדגשתשלהומניטריות,
אלהדרךרחוקהלאמכאן .ועצמאותו

דתית-הנהגהשתקוםמשאלההבעת
אתולחדשלהחיותשתוכלאמיצה,רוחנית
פסיקותעל-ידיישראל'אמונתמסורת
תוצאהאינהזוקריאהאך .זוכרוחהלכה
בשבעה-עשר .גרידארגשיתהתפרצותשל

הספר,שלהראשוןשכחלקומאמרים
רב-צדדיות,השלכתשלתמונהמתקבלת
מקיפהעולםתפיסתהמרכיבפסיפס

עלרקלעמודאוכלזוכסקירה .ומכוססת
לעקרונותכהדגמה ,המאמריםמןחלק

 .והשיטההתפיסה

 ".במקראהאדם"ערךהואהראשוןהמאמר

זהמאמרשלהמרכזייםמרעיונותיוחלק
החוקשליסודכ"הנחותהמחברביטאככר

נדרשת"כ"תורה(נדפס ,, .כמקראהפלילי
 , 1984עובדעםשפירא,אברהםשכעריכת

 .יגרינכרג,שלמאמרים,וכשלושהקובץ,
עללחזורשהצורךנראה .כהן)ד..וגמופס
'מוטו',כמעיןמראייתםנובעאלהדברים
בסיסאתומציגיםמשקפיםשהםמשום

לערך ,המחברכעיני ,המקראיתההשקפה
כרמוסברוראשונהכראש .האדםחיי

עומדיםלפיוהמקראי,המשפטיהעקרון
לערכיםומעברמעלהרחקהאדםחיי

למדודמאפשרהחוקאיןולפיכךאחרים,
חיילהעריךאיןאף .ברכושאוככסףחיים
"פיצויאחרים.אדםלכניערךכשוויאדם
אינודמיםשפיכתעלשהואסוגמכל

כי ,אינסופיהואהרוצחשלפשעואפשרי.
שלמשפחתוכני .ערוךאיןהנרצחלחיי

מחיראתלקבועמוסמכיםאינםההרוג
נגדפשעבוצע,מוחלטעוול .פיצויו

שאינופשעהאדם,נבראשכצלמ;האלהים
שלשהתוצאהספקאיןאנוש.לרחמינתון

שלחיימכיוון :פרדוקסליתהיאזוהשקפה
מוות"עונשגוררתנטילתםערוךאיןאדם
 .) 18(עמ'

כתוצאהלהגרםעלולהאופטית'טעות'
אלה :חמורכיחוקיאלמהשוואה
המתתכמקוםפיצויתשלוםמאפשרים

כירושםלהיווצריכולכךומשוםהרוצח'
אנושייםהםפחות,המחמיריםאלה,חוקים
שליחסובדיקתכימדגישהמחבראך .יותר

טעותמפריכהרכושלעכירותהמקרא

עלכמוותמענישאינוהמקראיהחוק .כזאת
חמורכיחוקיואילורכוש,עבירתשום

המקראיהחוק .פריצהעלכתלייהמענישים
חייםשלוהחלפההשוואהמאפשראינו

הערכהשלטתהמקראי"כחוקורכוש.
הערכה-הלא-מקראיכחוק ,דתית

נמצאהמחבר,לדברי ,,כלכלית-פוליטית.

המשפטיהיסודלעקרונותהמלאהביטוי
כחוק-אדםחיינטילתכדברהחוקשל

העליוןערכןשלהרעיון"גרםהתלמודי.
עונששללמעשהוביטולוהחייםשל

כהםלעמודשהצטרכוהתנאים ...המוות
קשים,כההיוהמוותעונשהטלתלפני

כהחיתההנאשםשללחייוהדאגהכלומר
להוציאאפשריכלתיהיהשלמעשהרכה,
משנה,י"(עפ ".הפועלאלמוותעונש

 .)'אמכות ;ואילךאה'סנהדרין

בדלנותעלמחלוקת
אינהבמקראהאדםערךעלהעמידהאכל

לומרניתןכעצם,כעלמא.עיוןלצורך
לפלוגתהמבואלשמשעשוייהשהיא

אלכהתייחסותככר .יסודכשאלתעקרונית
פיחותשלהחששמולהחייםקדושתעקרון
שאלהכעקיפיןצצההתרבות,שלהערך
המאבדשכלללמדך ... 'המימרה :עדינה
איבדכאילוהכתובעליומעלהאחתנפש
כגירסותמופיעה )'ה ,,(סנה'מלא'עולם

תוספתמקוריות,כנראה, ,שאינןשונות,

ספקשאין'ואף-על-פי .מישראלאחת'נפש
הואאיןלגרינכרג,"נח"אינוזהנוסחכי

אותהדוחההואאםגםזומתוספתמתעלם
חולייתגםלראותניתןככך .כמאוחרת

כ"השתלכות :הבאיםלמאמריםמעבר
היהדות"מקורותעל-פיכאנושותישראל
 :לגריםהיחסבשאלתהעיוןמתמקד
הרוחניתהקרבהאתלהעלותרצון"מתוך

מפרשיםהגנטיתלזרותומעלהגראל
התורהכחוקי'אח'המונחאתחכמים

כתורהאחינוככלל'שהואהגר,אתככולל
עמ'כ"דל'דבריםתנאים,(מדרש 'וכמצוות

תפיסה,כןאםמשקףהגיורמוסד .) 156

כהשגלומהאדםעדתכישראלהרואה
צעדעל·ידיאוניכרסאליתלהיותאפשרות

היחזותלסודלהיכנסנכריכליכולרצוני
ההדגשה , 43 '(עמליהודי"מידולהיחשב

כלפיכפתיחותהירידהאת ).ג.ש-שלי
המחברמציגההיסטוריה,כמהלךהגרים,
כאשר ,רדיפותשלקשיםזמניםכפרי

שחזרוגריםהיוקשיםלחציםשלכתקופות
שהלשינוכיניהםונמצאוהקודמת,לדתם
שלהתנגדותםעלהעויניםהשלטונותכלפי

תופעותשלהם. 'ה'עכריינותועלהיהודים
הצורךאתשהעלוהןהמחבר,לדעתאלו,

תוךלגיורהמועמדיםשלמדוקדקכניפוי
מלהתגייראותםלהניאראשוניתמגמה

למימרתוההסברוזהו .)כ'א'מ"ז(יכמות
גרים"קשיםחלבור'שלהמפורסמת

 .)'כק"ט(יכמותכספחת"לישראל
לשמשיכולגיורוכלפיגריםכלפיהיחס
ישראלולהשתלבותליחסכוחןאכן

אפוא,הוא,ושלילימסתייגיחס .כגויים
כהיס-קשותשעותתוצאתכורח,כגדר

עקרוןהאדרבא, .עקרוןכגדרולאטוריה,
שלהמקראיהאידיאלחזרןאתתואם

כדבריהמשתקף ,'מאוחדת'אנושות

 ;כגמ"ה ;כגי"ט ;דכ'(ישעיהוהנביאים
 .ועוד) ;טי"ד ;כח'זכריה

כנימתנאמריםהדבריםשאיןואף-על-פי
והיא ,משתקפתשכהםהמגמתיותפולמוס,
כבחינתאותםנראהאםיותרברורהנעשית

-.אדם"קרויים"אתםהבא,למאמרמבוא
רש;נ"ישלמימרתומתוךלקוחהשם

כך-שמעון 'רהיה"וכן : )'אפ"א(יכמות

(אתמטמאיןאינםגוייםקברי :אומריוחאי

'ואתן :שנאמררש"י)-עליהםהמאהיל
אתםלא)ל"ד(יחד'אתם'אדםמרעיתיצאן
 ".אדםקרוייןהגוייםואיןאדםייןקרו

אלמפנותזהלמקוםהתוספותאמת,
 : )'אנ"ט(סנה'מאירר'שלהמנוגדמאמרו
גוישאפילומניין :אומרמאירר'"היה
שנאמר ?גדולככהןשהואכתורהועוסק

אשרמשפטי)אתחוקרתיאת(ושמרתם

 )'הי"ח(ריק'כהםוחיהאדםאותםיעשה

 .האדםאלאנאמר,לאוישראללדייםנהנים
הריבתורהועוסקגוישאפילולמדתהא
 . ,,גדול.ככהןהוא
עלכתוספותמצויותרכותקושיותאבל

כמהגםמצייןגרינכרגרשכ"י.שלמאמרו
זה,למאמרקשיםשהםחז"למאמרי

 :עקיבארבידברי-שככולםוהחשוב
בצלם ...שנאמרכצלם,שנבראאדם"חביב
י"ד)ג'(אבות .האדםאתעשהאלחים

 .כישראלמדוברהכאהשבמשנהומכיוון
למקום"כניםשנבראוישראל"חביביך

כזוכיברורנראהכיהמחברטוען

ישראל'.'אינומשמעו'אדם'הראשונה
מסתירהמחבראיןהברורה,עמדתואףעל
זו.כסוגייההמחלוקתשלקשייהאת

אתהמחברמביאהמאמרשלכראשיתו
קוק,הרבשלמשנתועלירון 'צדברי

גלות(שלהכחלככור"הצרוףשלפיה
חדשה',ל'כריהישראלאתהופךמצרים)
לתוךהשקפתהאתשהחדירהקודשלצורת
החולית''שהצורהכךכדיעדהחולהחומר

המסקנהבאהומכאןבטשטשה,החולשל
ומיוחדתשונהישראלשלהצורהכי

 ... "וכן .) 56נע'(מצוטטקדושתה"כמהות
ראוייםאינםופתיחותםחסרונןמצדעכו"ם

(מתוךהמצוות"שהןאלהיותלפעולות
אוכנ"ל).מצוטטמפראג,ל"המהר"כתכי
מה ...נשמותשתייש ...מישראלאיש"לכל
הםגילולים,עובדיאומותנשמותכןשאין
טובבהםשאיןטמאותקליפותמשאר
 .) 57כעמ'מצוטטאמרים"("לקרטי"כלל.

כ"אתםהקשורהנושאכימציין.המחבר

כפניהרצאהכדיתוךעלהאדם"קרויים
המרכזיתהשאלהכאשרסטודנטים,

יסודיש"האםחיתהכפניושעמדה

אחת,כחטיבהאדםכניעללהשקיף
ולדעתובאחרה,"הבוכריאלולהתייחס

היכרכאנושות"ישראל"השתלבותמאמרו
תגובתואךלשאלה.החיוביתתשובתו

רבכדבריהתבטאההציבורשלהמסוייגת
מאמראתשציטטוהוא ,ראששישב

המחבראתעוררואלהדברים .רשכ"י
אחרזרםגםקייםזאתככלשאלכדוק,

 .זוהשקפהחדורשאינוישראל,כמחשכת
שונותעדויותגרינכרגמביאהיתר,וכין

מסתוכגון ,זהמאמרכשלמצפוןללבטי
כעדותשנתקשה, 'ליפשיץישראלר'של

ואף-על-פי ,חז"לשלזהכמאמרעצמו,

אפשרכיצדמקשההואדבריושבתחילת
צלםלושישעכו"םעליאמרושחז"ל ... "

הרי ,,כבהמה,רקנחשבשיהיה ...אלחים

סתירהלמעיןבאהואדברשלכסופו
 :למקום"ל"בניםפירושוכניסוח ,פנימית

אלחיםצלםכהםשישחביביךהאומות"כל
שיסתלקאפשרמאדכשירשיעוואעפי"כ

משנקראיםישראלאכל ...הצלםמהם
כחיבתםעדייןשחטאו,אפשר ...בנים

הצלםאצלםשיתטמאאפשרואי ...עומדים
מביאלגישתואחרוןכחיזוק ,, .וכלמכל

"אין :חיותחירשצבי 'רדבריאתגרינכרג

 .אדםמכללהעמיםיתרלהוציאכאןהכוונה
 ...נזכראשרעתככלכילפרשכאוחז"לרק

כניאותםעלרקהכוונה ...אדםלשוןסתם
הפקודותכקוללהאזיןמוכרחיםאשראדם
שנזכרמקוםכלוכנביאים,בתורהכן .הללו

להםרקכילישראל,הכוונהסתםאדםכר
שניבאומפורשכמקוםמלתם-זולתהטיפו

 ".ופשוטלאומותגם
דבריואתומצטט .אמנםחוזר,גרינכרג

לאלעולםכיכשהכריזמעמד,שמאותו
אתהתולהרוחהלךאותואללהצטרףיוכל

וכיהעמים,ובטימואבזיהוםישראלמעלת
אינםהחביאובעלוהמהר"להלוייהודהר'

הואאיןזאתככלאךזה,לענייןמוריו
מכחינהאכןכיהמסקנה,מןמתחמק

ישראלכיןהדורותככלהיהודיתההגות
ופרשנותהזוהבחנהבתפיסתואךוהגויים,

זרם :עקרוניתמחלוקתהדעותחלוקות
אישורמעין"קיבל ,השליטהשואאחד,

 ...כלפינוהאומותשלהאכזריתמהתנהגותן
להגיבמאתנושנבצרשעההדורות,כמשך
הרוחכתחוםהתבטאכוחנווכלבכוח,

מצוייותרצנועזרם ...המוסריוהליכוד
משכיליםהלכהכעליאצלכעיקר

היחרדאתמגדירותלמידיו)(הרמכ"ם
יר· nנסיונית·היסטורית·כהגדרההיהודי

כערכםכמאומהפוגםאינוזהיחוד ...תית

הלכתנו,ומבחינתאנוש,כנישארשל
המחככתהיא ...נחכנימצוותאתשמירתם

אתששמירתנוכשם ,הקכ"הלפניאותם
 .) 65 '(עמ ".כלפיואותנומחככתהתורה

החירותבשרותהמצוות

ההומני-העולםכתמונתנוספתחולייה
 ,אחריםמאמריםכסירותמצוייהטארית

"חרית ,"מקודשוזמןכמקרא"החגוכהם

התפילהמושגעידוןו"על ,השבת"
שוניםאמונהמוסדותכבדיקת ,,כמקרא.

עולההישראלית,כתפיסהשוניםוהיבטים
שלמקומואתהמדגישאחד,מחשכהקו

 .המסגרתכתוךהפרט

עלהגנהכמערכתאפואנתפסותהמצוות
ערוכההיאוידיעתןחרותו,ועלהפרט

 .השתעבדותולאזו,חרותעללשמירה
הדורותכמרוצתשנוספווהגבלותסוריםיא

מרחיקים ,למשלהשבת,עלשמירהלשם
כהבעתשיסודה ,השבתמרוחהאדםאת

כהןשישמצוות .הפרטשלחרותוקדושת
כתלות 'כההפרטשלתלותוהדגשתמשום
לתחושתממילאמובילות-באדונוהעבד

 .העבדמןלהפיקהאדוןשעשויהתועלת
כתהליךהמתבטאלעקרוןמנוגדזהדבר

 .כמקראהתפילהמושגשלהעידון
גרינכרגמשהאיןשכגישתולציין,ראוי

שמרניותומגמותגישותעםרקמתפלמס
משתייךהמקראלחקרכגישתו .כיהדות
עלמקובלשאינולמיעוט ,כעצםגרינכרג,
שלהמקראכחקרהשליטיםהזרמים
המבססים ,אלהזרמים .האחרוניםהדורות

מבחיניםהמקרא,ביקורתעלהמחקראת
עריכתייםוכרבדיםשוניםבמקורות

אלה .השוניםהמקראספריאתהמרכיבים
שלתופעותלהסברתבסיסרקלאמהווים

כיןמתחיםאוניגודיםסתירות, ,כפילויות
גםקרובות,לעתיםאלא. ,שונותפרשיות

תמונההצגתמפניומסייגמרתיעגורם

מקראית.עולםהשקפתשלועקביתכוללת
שואףוהואהרמוניסט,ביסודוהיכרגרינכרג

שליסודכשאלותועקביאחידקולראיית
יוצרזהדבר .המקראיתהעולםהשקפת
לאגםאםבסיסיות,קביעותככמהקשיים
 'למשל .כך .מאמריולתוכןמהותיותתמיד
לשימושראשונות"עדויותמזכירהוא

לרשי.מתרוכןהמתייחסותישראל"ככתב
וכיןעליהן,הגותדבריאוה'עלילות

יחסית,מוקדמים,מקורות-הדוגמאות

המקורעםהמזוהים ,כיותרהמאוחריםבצד

מקורותזיהוילגביגםאך .) 80(עמ'הנהני
גרינכרג ,שכןבעייה,מתגלהכמקראהחג

המתחדשת,החייםמחזוריותאתמסביר

כבסיס ,מחדשכריאהשלכאספקט
חגיגותשלהחווייתית-דתיתמשמעותן

הואאין ,כולותשריוחודשראש-השנה
המקראייםשכמקורותלעובדהמתייחס

החגיםמצוותאתהכולליםהעיקריים
חגיםמועדצדייךט)"ככמדבר ;כ"ג(ויקרא

הםאיןולכןהשביעיהחודשכמועדיאלה
למהות ,שוב .כללהשנהכראשיתקשורים
פרטיםהםאלה-הכלליתהתפיסה
ולציין'להוסיףישאף .בחשיבותםמשניים
לעוררעשויהמאמריםמןשחלקשלמרות

אקטואלי-להתמודדותכסיוןשלרושם
(כגון,פראגמאטיתגישהמתוךסיטית

חוקיותכלתילפקודותהסרוכעל" ,כמיוחד
הדניםהמאמריםושניחז"ל,כמשנת
המכלולהרי-לגויים)היחסכשאלת

ועקביתכוללתעקרוניתתפיסהעלמעיד
יש-המבחרועלהמאמריםסדר(על

אברהםשלהעריכהמעשהאתגםלשבח
בולראותראוי-זהקוץבאךשפירא).
ככלמקיפהמחקרמלאכתהמזמיןמדגם,

(חלקו .שהוצגוכנושאים-המקורות
חינוךכשאלותעוסקהספרשלהשני

 •נפרד).לעיוןנושאוהואוהוראה,

גלנדרשמאי
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ספרים

 ,, !מערבים"נקי

גוריוןבן·אמר

 ;איחור"של"מחירו :בייליןיוסי
יוםמלחמתערהעבורהמפלגת

 ;"מנערביביםחוצ' ;הכיפורים
עמודים. 255 ; 1985

 ;והגזר""המקל :גזיתשלמה
כיחודההישראליהמימשל
 ;ביתןזמורה,הוצ' ;ושומרון

עמודים. 365 ; 1985

 ; ,,בצומת"מפגש :נמרודיורם
חיפהבאוניברסיטתהרצאתווכן

ותמציתהבספרלהופיעהעומדת
המשמר"ב"עלתנפרסמה
באפריל-יוניהמשכיםבארבעה

1985 . 

לרחמיארגונישלבינלאומיבסימפוזיון
 ,-1980בהנאציזם,רקררבנרתההתנגדות

שהציונותהאר"םגירסתאתבתוקףדחיתי

כיספקאיןרעתהחלפושניםחמשגזענית.
הספריםמןבישראל.נפרצותגזעניותדעות

הקיצונילימיןכיערלה,כאן*הנסקרים
האר"םהחלטתלהצדקתהדוחףבארצנו,
למדי,נשכחצמיחה,קרקעישבדיעבד,

עלחלמובמפא"יכאשרעברמימי
שהדריכוחלומות-הערבים"טרנספר"

-1967רב-1984בהביישני""הגירושאת

בניצוחוהמתחכמתההתנחלותעלוהקלו
 .דייןשל
התיזהעלספרראתהמבססביילין,יוסי

(למפא"יהעבודהבתנועתשהאיחודים
כושרלשלילתגרמוהעבודה)ולמפלגת
בה,המרכזיהגורםאתרניטרלרההחלטה

גברה-1930במפא"יהקמת"עםכימציין

אחדות-העבודהשלהמיליטנטיתההשפעה
"ההיס-אחה"עחתירת ,, .המתינותעל

חדרהערביםללאהשלמהלא"יטורית"
"המדינהונוסחהמאוחדת,למפלגה
נעשהבא"י"יהודירובבעלתהעברית

 .) 44(עמ'יותר""מעורפל
עלהדברחזרהעבודהמפלגתהקמתעם

מחשיבאינולדעתי,שביילין,אלא .עצמו
כלעלשמפא"י,העובדהאתכראוי

ניחרדימינה,יותרבינתייםנעהמרכיביה,

עצמה"השניאהבן-גוריון,שלבהשפעתו

ברגעמאיר,גרלדהשאמרהכפיהעם"על
כישלוןאחרעצמיתביקורתשלנדיר

ב-פלגיהמשהתאחדושאפילוכך .בחירות
המערךעםיחדה"עברדה"חיתה,לא 1968
להרותימיםלאורךמסוגלתשלה,

לרביזיוניזםומחסוםמעשיתאלטרנטיבה
משיחיתלארמניתלמיסטיקהאנטי-ערבי,
ולגזענות.

נוסטלגיהתרעיללא .מיפנהלנקודתהגענו
ל"צירנרתהעובדת,ארץ-ישראללימי

הדרךכלבבדיקתצררךיש ,, .סוציאליסטית
מסקנותובהסקתאינטלקטואליביושר

בגזענותלשקוערוציםאיןאםאמיצות,
הספריםמקריאתלדעתי,ערלה,זה .הרסנית
הקושיאףעלמאדהמומלצתהנ"ל

מישנייםפרטיםמתוךהעיקרשבברירת

 .רבים

לגירושמ"טרנספר"
מפא"יהעלתהלאהמדיניש"תבחרםבערד
עלראשיהחלמו ,) 21 (משלה"תכניתשרם

פלסטינים"העברת"שלשרנותצוררת
היהמרצון""טרנספר .ערבלמדינות
מאסכולתציוניםשלהנושן"חלומם
פינויעליהודי-ערביהסכםאך ".רייצמן

וכברבאספמיה,חלוםנשארפלסטינים
ב-פילרעדתשלהחלוקהתכניתבעיקברת

אתלתמרן :תכניתבן-גוריוןהגה , 1938
תכניתנגדמלחמהלהכרזתהערבים
להרחבתתנופהמלחמתלנהלואזהחלוקה,

ימים , 194 7בדצמבר-19ןבהגבולות.
בן-רשםהאר"ם,החלטתאחרספורים
שלבשיטה"לנקוטישכיביומנוגוריון

ארהמקוםהריסת ...תוקפניתהתגוננות

 ,, .מקומםותפיסתהתושביםהברחת
"לאנמרוד,יורםכותבזר","בהכרעה

להנהגה'חבריוכלאתבן-גוריוןשיתף
חרץכלפי ".שרתמשהאתלאובוודאי
לגביושרני"מרחק"עללשמורהוסיף

בגירושועסקושדגלוהרביזירניסט;ם
לקרואדאגהעצמאותבמגילתאףערבים.

לפעילותנסחפהשלאהערביתלאוכלוסיה
כמקרמהלהישאר-ברחהולאעריינת
המדינה.בחייחלקולקחת
כלפידיפלומטיהלצונירקנעשהזהאבל
כמוחשוביםאנשיםכיפנים,כלפירגםחרץ

להרחיקמוכניםהיולאוחזןציזלינגשרת,
ואחריםהכהןדודשרת, .כךכדיעדלכת
הערביםאתלהבריחאי-אפשרכיידעו,

נמרודיורםכותב ,-10.7.48בביהודיה

-,ישהיהמירבין,עזראאתמצטטוהוא

 : 1948ביוליכתברבין .וייץיוסףשלימינו
הלוך-רוחהשתררהאחרונה"בתקופה
כלום.לאהםשהערביםשלנו,בציבוךי;ת

כולם'את ;רוצח'הואערבי'כל :אומרים
צריךשלהםהכפריםכל'את ; 'לשחוטצריך

מפיזאתשומעאתה-ונו'ונו' 'לשרוף
מפיספקואיןחי"שניק,כמפיפלמ"חניק
עללהגןעצמיעלמקבלאינני ...אצ"לניק

עללהגןשצריךלינדמהאבלהערבי,העם
מר-לקיצוניותמהידרדרותהיהודיהעם

 ? !מוכרמצלצל ,, .חיקת-לכת

לאהפלמ"חשלהנשק""טוהרגםכן,
פיקודיזם"כך :רבזמןמעמדהחזיק

הגלילמאצבעהערביםעקירתאתהפלמ"ח
ב"ספראלוןיגאלמסר ,"נפש)-60,000(כ

ה"הגנה"מפקדכרמל,משה ."הפלמ"ח
 .החרףמאזוריערביםלגרשהחל ,בצפרן

טרטקרבר)דוד :(עיצובבייליןיוסישלספררמעטיפתאיור

הקודם.בגלירןהראשונהרשימתיגםראה *

ובערנהבעתפלישהולמנועהפלסטינים
ובן--בדרךעמדגליליישראלאףאחת.
ראשמתפקידלפיטוריוגרםגוריון

"גאולתעלהממוניםאך"ההגנה".
מרצון"מ"טרנספרבקלותעברוהקרקע"

ערבייגירוש-בדיעבד"ל"טרנספר
שתיפולהמערביתלגדההיהודיתהמדינה

המשופצתהתכניתבמקום .ירדןלידי
על-ידיהפלשתינאיםרגליאתלדחוק

האדמהחלקותוהעברת"אינטנסיפיקציה"
שגם-יהודיתלהתיישבות"המתפנות"
יוסףעתהגרס-עליהחלםארלוזורוב

ברור,להיותצריךעצמנולבין"בינינו :רייץ
בן-גוריון ".ביחדהעמיםלשנימקרםשאין
פסוקעל"בהסתמך"כדרכוזאתאמר

אשרעדמפניךאגרשנומעט"מעט :בתנ"ך

 ) 29כ"ג(שמרת,הארץ"אתונחלתתפרה

גרש-קרםלפנירבזמן .גרריחייםנזכר-
אמונים.

צבא-"טרנספר"מבצעי

וקיבוצים

ומדינותהעליוןהערבישהרעדספקאין
העםשלהמרבגורלומעטלאאשמיםערב

ביוקרשעלואשליותהפלשתינאי.הערבי
במהלך .הצדדיםשניצעדיאתהדריכו
הפלש-כמחציתנעקרוהעצמאותמלחמת
 .נמרודיורםמסכםמרשכם,ממקרםתינאים

במלחמתהוברחוארברחונוספים 250,000
(מיל.)אלוףשלכעדותוהימים,ששת
שלהראשוןהמתאםשהיהמיגזית,שלמה

הורשובלבדמועטים .בשטחיםהפעולות
 .כ"נפקדים"המלחמות,שתיבתרםלשרב

 ) !"אסין(דיררלח"יאצ"לכיספקגםאין

שביצעובזוועותערבים.להנסתרבותתרמו

גירושלמעשיצה"לאתגםלדחוףניקשר
 .הצליחוואכן-שיטתי
עלהאחריותאתהמטילתיאורכלאבל
עיקר :כוזבהואבעיקרארבלבדאלה

המדינה,זרועותעל-ידיבוצעהגירוש
זרמגמהנבלמההמדינהקוםערבבמישרין.

המדיני,והדרגהעליוןהפיקודעל-ידי
אחריאולם .שרכיםמטעמיםכנראה

"מטמורפוזה"החלההראשונהההפוגה
פינוי"לעודד"המגמהבפיקודוגברה
התחילזה .מתושביהםכברשיםשטחים

 1היההחדשהבמדינההקובע""היום

נזףבחיפה,ביקרבן-גוריון . 1948במאי

בריחתלמנועשניסהחרשיבאבאאפילו
על-ידיגםהשארביןנעזר(בזהעירוערביי
לפעולהתחילדייןרמשה-מק"י)

להרוסהוראותניתנו .חיפהערביילבריחת
להרוסלאאך-וחושות-פחיםימר nבתי-

אחר-כךלשכןישבאלהכי ,בתי-אבן
 .יהודים

6.6בלדוגמה.חיתהחיפה בן-קבע-48.
החזרת-יהודיתעירתהיהפר"י :גוריון

אני .איוולתאלאצדקאינהליפוהערבים
ערבייהריאך ,, .חזיךתםלמנועשישגורס
אצ"להתקפתמחמתכידוע,ברחו,יפר

 !שלווהביזההזרועהומעשי

מספראתהאפשרככללהקטין"ההחלטה
לאהיהודיתבמדינהשיוותרוהערבים
שלתקיןבהליךנתקבלהולאברביםנודעה
לאוזהנמרוד'יורםמעירהחלטות,"קבלת
זאתלמרות .בבן-גוריוןכשמדוברמפתיע
שררהמרנהנמרודיורםבקפידה.ברצעה

צייןרייץכיומוסיףמקריםשלארוכה
התנועותמכלרביםקיבוציםביומנו

נטושיםכפריםלמחרתהוראותיו,שמילאו
"במסירותשללולחלקהאדמהפנימעל
אך .ובעין-השופטבדליהאףהיהכך .נפש"
ב-לדעת"נוכחהורהשכך rויאפילו
10  ."שיימלטו"רקרצהשבן-גוריון , 26 . 48.

מבצעעלהקרקע""גואליניצחוואז
שלקיומועקבותסילוקהיינו-"ישפור"

 .נטושכפרכל

על-שהוכתבלקרהכולהסכימולאאזגם
חזן' :שוניםגווניםניכרו .בן-גוריוןידי

העיר,-הערביםלאי-החזרתהסכיםלמשל,

תשלוםתבעאךקרקע,חסריהםבאשרביים
גישותביןתימרןיערי ...לאריסיםפיצויים
כידוע,ככרכר,ורביןאלון .במפ"םשרנות
ולודרמלהערבייאתלהניסהפקודהלנוכח
לחמר.שלא

ללאגםכמשכהוהנסתםהערביםמכוסת"
"ובהתאםכמרוד,יורםכותב-קרבות"

 ,, .צה"למפקדישלמקרמיותליוזמות
"הבטיח"-26.9.48בהממשלהבישיבת

 ' ) ! ("מערבים"נקייהיהשהגלילגוריוןבן-

 .לצערובוודאי ,במלואוייםנתקשלאדבר

-מתחכמתוהתנחלותעםדיכוי·
דייןשלמלאכתו

הגדהערבייעלהשלטוןהקמתסיפור
אלוף .בזכררככריותרהרבהטריעזהורצועת
בחרשדייןהאישגזית,שלמה(מיל.)

שכים,שבעבמשךוניהולוהקמתולתפקיד
 .פרטיובכלהמעשהאתותיעדתיאר
זוהי-גוריוןבן-שלהיעדרובתנאיאף

 .וסגנונורוחופיעלבנויהשכולהממלכה
חייםהאלוףרפ"י,אישנתמכה-1963בעוד

המדינה)ככשיאהיום(המכהןהרצוג

מלחמתלפכיושכה ,) ! (הגדה"כ"מושל
למסעלוויטנאםדייןיצאהימיםששת

כיצדארצות-הברית,צבאאצללימודים
פיעל .ככבשעםעלצבאימימשלמקיימים

דייןהחליטהבן-גוריוכיתהמסורתמיטב""
שהנהיגחשובדברכלעלעצמודעתעל

בליאיש-אמונו,שמעידכפיבממלכתו,
ראש-הממשלהלפכיתכניותיואתלהביא

הממשלה.בישיבתלדיוןאואשכוללוי
"הגשריםמדיניותעל :בולטתדוגמה

דעתאתמעולםשאללאהפתוחים"
הריסת :אחרותדוגמאותהממשלה.
(שהפכולטרדןבאזורהכפריםשלרשת
למקומותדאגהחוסר ;קנדה")ל"פארק
תכנית(חוסרהנכבשתלאוכלוסיהעבודה

קבלניםבשביללעבודושליחתהחיובית)
אי- ;חד-צדדית")("אינטגרציהבישראל
התבטאותמניעת ;מימשל-עצמיהקמת

ומצד ;האוכלוסיהמןמדיניוייצוגפוליטית
יהודיתהתנחלותוטיפוחייזום :שכי

שיכוניםמ"הקמתהחלבשטחים,מתחכמת
צבאעובדיואזרחיםצבא-קבעלאנשי
יגאלהשרבתמיכת-במחכה"שיגורו

גוש-אמונים).ולאהמאוחד(הקיבוץאלון
אתבמישריןלהמשיךהיהיכולהוא

"צרכיחיפוי :הבן-גוריוכיתהמסורת

המשפט,ערכאותאתשיתקביטחון"

פעל "נהיהמד"אדמותבדברהתירוץ
ל"ישראש"מקרקעיבעתכברבהצלחה

לומכשו-הגלילמערבייקרקעותשללו
בעת"תפיסהכיהגורסהבינלאומיהחוק
אינובעלות"מקנהאינוהכיבוששלטון

שלושה .הכיבושכמשךעודכלאקטואלי
דיין-אלוןהתחכמויותאחריחודשים
הממשלההרגישהאחה"ע-רפ"י)(הברית
שליטהלהאיןשרבהסכר,כפרץ :(מפא"י)
 !הצבאיהמימשלבממלכת

עלכמובן,מוסרים,גזיתרגםביילין
ב-הממשלהשלהעקרוניתהחלטתה

19 שלרםחרזיחתימתתציע:"ישראל 6.48.
הגבולותיסודעלסוריהועםמצריםעם

מנעשדייןצירןתוך-הבינלאומיים"
ממלכתעםש"הגברלהחלטההמשךקבלת
כלבלא ,יתר-על-כן ".הירדןכהריהיהירדן
השנים,במשךדייןהצליחבממשלהדירן
יצירת"לבצעגזית,שלעדותולפיגם

רה-פקטר"סיפוחכדיעדבשטחעובדות

 .) 336(עמ'
 :תפסת"לאמררנה"תפסת ?השיגמהאך

לרפדי ,היוםמרנהבשטחיםהשליט""העם
כללשלבלבדאחוזים 2הכולבסךגזית,

 590הגדהערביימנר-1967בהאוכלוסין.
כיחד ,אלף 350עזהרצועתוערכייאלף
-,אלף 770 :היוםהמספרים .אישאלף 940
ושישיםמאתייםמיליוןכיחדאלף, 490
אלף.
שנהו 7לפיהתכוונו"אם :מסכםוהוא

כשטחיםלהחזיקלהחליט'שלאכ'החלטה
נשארותהאופציותשכלמיקוחככקלף
האופציותשכלנדמההיוםהרי ,פתוחות

לאורךברלהמשיךאפשריהיהולאכסגרו
כמעטוהדבר-במאוחרארכמוקדם .זמן

רדיקלימהלךיתחולל-בלתי-נמנע
(עמ'רבתי"בהתפוצצותמלווהשיהיה

338 (. 
בוראהמלחמהוסבבתהחמצותעל

 •מסיימת.ברשימה
זילבריעקב

יבואשלישימאמר
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ספרים

נסשלאפולמוס
ליתר

נדנדמאורע :גובריןנורית

חוצ' ;הביטויחופשעלהמאבק
 ; 1985 ;בן·צבייצחקיד

עמ.' 216

גוברין,נוריתפרופ'שלהמרתקספרה
חופשעלהמאבק-ברבר"מאורע
 .כמותחןקריאמהיותולבדהביטוי",
בחיוניותןמדהימותאנאלוגיותמעורר

הישראלית.בחברההעכשוויתלמציאות
מוגשיםהמדעיוניתוחוההיסטוריהמחקר

אי-אפשרזאתובכלובדקדקנות,בקפידה
שהועלוהנושאיםמשפעלהתפעלשלא

קיימתחיוניותםואשרברבר",ב"מאורע

תבניותבשינויאמנםומשתמרת

ועדהזה,היוםעצםעד-וניואנסים

 .בכלל
 :היהכךמציגו,שהספרכפישהיה,ומעשה

הצעיר",ב"הפועלמאמרפיוסםברבר .ח.י
נתעוררהובעקבותיו , 1910נובמברבשלהי
שוניםאגפיםשפירנסהפומביתסערה

בארץ-ישראלהיהודיהציבורשלומגוונים
שלמאמרוארוסה.ועדמלונדוןובחו"ל,

לביןהיהדותשביןבהבדליםכפרברבר
 :דיוקוליתרלאתיאיזםקראהנצרות,
שהדבריםכפיאוהלאום.מןהדתלהפרדת
שאלותשתישילבהואבדורנו,נקראים

פרובוקטיביתבלשוןזאתועשהנזרכזיות,
יהודי""מיהו :היאהאחתהשאלה .למדי

הלאומיותכריכתעלהתקפהוהשניה,
הפרדת :ימינובשפתאובדת.היהודית

הפולמוסשלהמשכו .המדינהמןהדת
שלחריפותהתקפות :מישוריםבשנינעשה

"החרות",ובראשםאץר-ישראליים,תכבי-עת
חברישלמופגנתאלימותלידישהביאו
ובכללהמתקיפים,כנגדהצעיר""הפועל

ומניעת"החרות"שלהסדרפיזורזה
שלותגובתוהפולמוס,מימיבאחדהופעתו

האקטאםבלונדון.ישבאשראחד-העם
העכשוויתהתבניתאלייכנסהראשון
הריהביטוי,וחופשיצריםליבויהקרויה
שבהלשאלהיקבילאחד-העםשלשצעדו

והסוכנותהציוניתהתנועהמתחבטת

נתונההאם :האלההימיםעצםעדהיהודית
להכתיבשבחו"ל,המצנאטיםבידיהרשות

(המגביתארצההנשלחכספםבאמצעות
אתוכד')ה"בונדס"המאוחדת,היהודית

והמעשיהרעיוניהפולמי,הפוליטי,הקו
המאהבעליכלום ?כאןהמתרחששל

 ?הדעהבעליגםלהיתורשאיםראויים

אותהכימסתברהמרתקהספרלמקרא
שוניםוארייאנטיםעםשוב,עלתהשאלה

 ,ה"ליכוד"שלשלטונובשנות ,ומיוחדים
המלחמהפרוץעםובפרט ', 77קיץימימאז

ועד "הגליל"שלוםהאירוני,בשםהקרויה
העכשווית,האחדותממשלתשלכינונה

במאי""לילהאותולמן .הזההיוםעצםרעד
אלאחד-העםשלפנייתוקיבלה ', 77של

טעם , 1911בשנתבארוסהאשרהורעד

 .עכשיוושלכאןשלמיוחד
"המאורע",אלקלהלשעהלשרב,רדארי
הנקשריםגוברין.נוריתאותושמתארתכפי

דבריואלהפתעהכדיעדאנאלוגי,באורח
של"ג,בעתהביטחוןשרשהיהמישל

הישראלייםהעיתוניםחלוקתאתבראותו
התופתלמשתתפימהלכיועלשחלקו

צה"ל,לחיילייצר,שהואהלבנונית
מגיעהנה-הנה " :המפורסמתבאמירתו

כיברברח..ישללקביעתובהמשך ".הרעל
התיאולרגיהחוכמתאתאיפוא"נניח

כעיקרונטפל ...ומשלנרמשלהםלגלחים
שאלתולאהיהודיתחיינו'שאלתוהוא
כיאחרבגלירןוהמשכההיהודית"'הדת
התעוררבדת,"תלויההלאומיות"אין

אך .בארץבכתבי-עתוסוערערפולמוס
שהעניקהואאחד-העםשלצעדו

לתגובהחריפהמשמעותבעל"מומנטום"

הוועדאלפנהאחד-העם .המאמרעל
תמיכתואתלהפסיקודרשהארדיסאי
הוסיףהורעד .הצעיר"ב"הפועלהכספית

חידושאתישקולכיוקבעשטותעלחטא
הפועל"שלהמערכתבשינויהתמיכה
בו,המתפרסםעלל:כקחוביכולתהצעיר"

ועלהעורךעל"שלט-רחוק"באמצעות
 .הממוןבאמצעותהמערכת,
בארץהסוערותוהתגובותהוועדהחלטת

כרכרח..לישניתנההביטויחירותנגד
אשרהצעיריםהפועליםציבוראתליכדה
שלדעותיומתנגדיגםהביטאון.סביבבא"י
לסייעהתגייסובמאמרו,שהובעוכפי ,כרכר

וימי-ימי-עבודהשלבתרומותלכתב-העת,

עמלםמשכרחלקעלבוויתורשמירה,
יזדקקושלאובלבדהכי,בלאוהזעום

ויותר .שבחו"להמצנאטיםלתמיכת
התמיכהמהפסקתהפועליםציבורמשנפגע
שלהאקטמעצםנעלבהואהכספית,
בעדלעצורוכבסיוןבענייניוהתערבות

הביטויומלאכתהכתיבההמחשבה,חירות

לחדשירצואפילו :שקבעווהיושבכתב.
 .לקבלהנאבהלאהכספית,תמיכתם
הפךביטוישלכ"אורגאן"הצעיר""הפועל

שספגהעלבון .המאבקשלהחניתלחוד
ובעריכתובתוכנולהתערבהנסירןבעצם

"הפועללמפלגתגםמיוחדתוקףנתן
מקרבוהןחבריה,מקרבהןהצעיר",

בן-דודשלמאמרובדמותמפלגת-האחות,
ב"האחדות".גוריון

גוכדיןנודית

בארץהיהודיהציבורשלמי-רמי""הכל
כתבאחד-העםבפולמוס.חלקנטלובחו"ל
עליכםתחולהדבר"אחרית :לארוסה
אלהפניםלעזיהיכולתנותניםשאתם

-5ב " ...הציבורחשבוןעלדבריהםלהדפיס
צירןחובבירעדהתכנס 19 11בינואר

חבריווביןארסישקין' .מבראשותבארוסה

המסר .גליקסוןרד"רקל;זנרד"רביאליק,
להצעהביאליקשלבלשונוניתרגםמלונדון

העיתוןשמנהליעדהתמיכהאת"להפסיק
בהתאםשיפעלואחראיחדשעררךיזמינו

כאילומוכך?נשמעהורעד."להנחיות
הישראליהימיןחוגיבידיהדבריםנאמרו

מנהלשהואהחורמהבמלחמתועכשיו,
כנגדהישראליים,התקשורתאמצעינגד

בכיכרשהותקפההשמלאנית""המאפיה
עפולהשלהשוקובכיכרמלכי-ישראל

מארגניכיולהדגישלצייןוראוי .תחתית
לאהצעיר","הפועללצדהנגד,מתקפת

 .ח_י.שללהשקפהשותפיועלבהכרחנמנו
היהלכשעצמוהביטויחופשנושא .ברבר
התמיכהשלהשידרהועמודהמאבקלרז

מכתב-עתהצעיר""הפועלהפךשבסופה
דבריו .רבותושניםימיםשהאריךלשבועון

קלוזנריוסףהואהלאעברי","איששל
"אורגאןכיואפיקורסות""חרותבמאמרו

בארץ-העבודהבשאלותלעסוקצריךכזה
אינוהצעיר''הפועלואולם ...ישראל
בענייניגםעוסקהוא .בזהמסתפק

 " ...ספרות

בדין'גונוריתשלסיפרהביוחדכממעניין
בן-גוריון'רדידשלמאמרואתלקרוא

בשבטי"ט ,"האחדות"בגלירן"במדרון",
שלהמובהקתהפוליטיתראייתו .תרע"א

מיוחד,נופךלומקנההאירועאתבן-גוריון
"מפא"יאת-מכןלאחרשנים-שיצר

"כרכרלטוב.לעתיםהזכורהההיסטורית",
ברביםופיוסם"הלך :ג..בכובתחטא,"
זומעיןנוראים,ואפיקורסותמינותדברי

היהודיתהדתשאלתאינהחיינוששאלת
פררדוקטיויתעבודהמקוםשאלתאלא

שפה,מחוסרי-אץר,היהודיםבשביל
איןהאודיסאיהוועדמהצדאבל ...תרבות
מחפירהצביעותאלא-הזההמעשה
ועל " ..'השחורים.'כלפיראשוהרכנת

בא"ועכשיו :בן-גוריוןכתבאחד-העם

צירןחיבתאתוהוליךאחד-העםאותר
פשוטד-העם nב"ג-אופולמוס " ...לקאנוסה
המפורסםהויכוחאתך;ךבשנותמקדים

גולדמן.נחוםלביןהמבוגרבן-גוריוןבין

גורדרןא.ד.חלקנטלוובגלגוליובפולמוס
ר'עימםהצעיר","הפועלכמצדדיואז"ר

עגנון,ש"יאנכי, .ז.יבן-ציון,ש.בנימין,

וילנסקימאירבארון,דבורהקבק,א.א.
מולללחוםשנתגייסרוטוביםרביםועוד

אחד-העםנוסחהיהירההאפוטרופסות

בן-יהודהאליעזרואפילו .ביאליקנ..וח
להתק,-הביטוי,חופשכנגדלצעדקרא

בפרהסיההמעליביםהתורמיםנגדממרת
"שליחותנגדכמאבקהאץרמתיישביאת
שאיןוהדיבור,המחשבהבחרותרצחניתיד

בשתיקה."זהעללעבוררשאיםאנו
מהיותולבד .גרבריןנוריתשלמחקרה
כאגדת-קריאהואאופקים,ומרחיבשיטתי

לוחהמקוררת,כלרדיית .בת-זמננומתח
המפורטתוהביבליוגראפיההוויכוחמסכת
מחקריתמגמהכללשרתעשויהוא

 ,הספרותהיווצרותבשאלותולימודית
העב-וההתיישבותהעיתונותהפוליטיקה,

יהודי"הוא"מירקלאבארץ-ישראל.ריח
אפילואלא ,המרתקהפולמוסמןמשתקף
בדברכרכרשלשקביעותיוהעובדה
הקדמההןהקנאית,היהדותנוכחהעבריות

יותרמאוחרשניםשכונהלמהמובהקת
שלאואי-אפשר"כנעניות". :הגנאיבשם
שלהעטיפהלעיצובשבחבדברלסיים
אתהמשלבבית-אור,רותיבידיהספר,

נחוםשלציורו"הפועל-הצעיר",כותרת
צבעעםהצעקה")זכות"(ברבראתגוטמן

יכוללאשכזהמובחרספר .מודרנייםוגוון
הואכאשריותר,מוצלחבשערלזכותהיה

ינעם.-ולהקרראבת-רבים,בשערמוצג

• 
רענןנתן

ילדיםספרות

כפירהחרחוריכמה

אנירקאולי :מינצר·יערימירח
 ;אליזמןליוישאותימבין

חקבוץ ;גלעדיכרמית :ציורים
עמ.' 44 ;תשמ"ח ;המאוחר

ביעלהמינצר-יערישלבספרהקריאהתוך
המתע,-אי-הנוחותמתחושתמשהושוב

שירהספריעםבמפגשיפעםלאאצלירדת
-לילדים.
שלבדיסרננסיםזואי-נוחותשלראשיתה

מנוסים-והרהוריםמבני-לשוןמלים,
 ;הדובר-הילדשבפיכמעט-פילוסופיים

"מאורגנת"אילוץבהרגשת-ואחריתה
 :ומגמותיהםהשירייםהחומריםשל

שששבשעהלנהגים/משדרים"ברדיו
לאאיךאז // ...שקיעה/תחיהושלושים
בשדותהושלםשהקצירלנהגים/מודיעים
דגןספיחיורקוהחיטה/השעורה

שקיעהבשעתמעט,צבועיםאחרונים/

על / ...מודיעיםלאואיך / / ... /ודמדומים/

גבעלשערליםזנבדקיעפיפוניםלהקות
לנהגים/מספריםלאואיך // ...רוחות;

ולחקות // ... /דגן;ספיחישמשמרות
שעתכמולידיעתםחשובים /עפיפונים/

 ;לנהגים(הודעות ,, /ודמדומים/שקיעה
9 (. 

החלום/סוףלפניאותיהעיר"אבא :או
מתוךמושךמישאמצא/נתןולא 11 .•.

הפתי-שתי ." / ...לדמדומיםאורשקיעה/
שזואלאטבעית,ילדיםבלשון-חרת

במהירותמשובצתלפחותאומוצפת
השקפת-שלובהכללותגבוההבשפה
 .עולם

באופןהלשונייםהמבניםנעיםאףלפרקים
לביןמוגזמתהתיילדותביןיותרעודקיצוני

 :מלומדותפסיכולוגיותמסקנות
היום/באמצעאחלפגושנעים/"כמה
רעיםשילדים /דברים/ולספראותוולחבק
באיזההעולם/אתמחזיריםתמירותמיד
שיוצאעדולספראחרוניתושנחאלף

שאניומגלה/חוזרואניועוברןהכעס
אח(לפגוש ".שונאשאנימהגםאוהב

 ) 26 ;היוםבאמצע

שבכלמספר,כשאנימבינהלא"ואמא :או
 " ...יותרהכישמציקיםרעיםישנםמשחק
כמהחושב"וכשאני :שירבאותו .ובצמוד

והואאותרעוקפיםלאכיאמצעילילדטוב
 .) 14 ;(נשיקותמשיג"לאגם

ר"הכיתמיד"ש"תמידאו- ?נפשךממה

הבנתאופעוטיםשליותר"
השיטהויסודותהנפשיתהאמביוולנטיות

האדלריאנית.
שכןמשוררת,שמינצר-יעריספקאיןוהרי

סיפורי-שירמופיעיםעצמוספרבאותו

שבהםבתמונות-הלשוןבהירים .נקיים
הנפשיותבהתרחשויותבמגעםואמיתיים

ועוד."אולי" ;"זהרה" :כמוהמתוארות,
 ?ל"תקלות"אם-כןהסיבהמה

בגישהנעוץהעיקרישמקורהלינראה
שקרוילמהוהתובעניתהרווחת
עצמהאתשכבלהגישה .ילדים""ספרות

 :כביכוליסוד""אמיתותשלושבין
 ;מסריימתחינוכיתלמטרהמראשהתכוונות

המטרהמבחינתגם-להתמקדותכסיון
בגילאים-הלשוןרמתמבחינתרגם

המגמהעםומת;אמות ;מוגדרים

על-פיההמודרניתהחינוכית-פסיכולוגית

ולמופ~למו:;נ~י~הופכיםחדשיםרעיונות
(אוקיבתודרךעובריםהםאםרקנמים,

הםאםאומר,הווימו~~ן.שלרמי-קיבתו)
דמוי-ילד.דוברמפימבוטאים
מרכיביהבשניבעיקרזו,("נוסחה"

לילדיםפרוזהבספריגםבולטתהראשונים,
אלא-קודמותברשימותשנרמזכפי-

התפתחות ,קרובותלעתיםדורשת,שבהם
ואילו .חיצוניתמזוויתרישוםהעלילה,
והלשוניהרגשיהתמצותבשירה

 .התמרנה)אתמחריפיםממנה,הנדרשים

הכותב"מחוייב"ברזה,לחיצותשלבמצב
מ"ערלםהלקוחיםמוגדריםנושאיםלהקיף

למשלמדוברהנדון(בספרהילדים"
"בריחות" ,לילההרטבתהשנה,בערנות
ברהתודעהממצבבתוכםלעבור ;וערד)
למצבמסויים,בגילילדלהימצאאמור

תהליך"התרםעםממנוהמצופההתודעה
מפיבגוף-כמר-ראשון,זהרכל ;החינוכי"

עטר,דרך ,בערךהחמישיתשבשנתוטף

 .בוגדמשוררשלמאד,המשתדלואם-גם
פועל-יוצארקהםוהחשיבההשפהפערי
 .אלהמכלטבעי

בעצםלפיכך.נראיתהמרכזית,והבעייה
לביןבכללספרותביןהמקובלתההבחנה

מינצר-נהגהלוכלומר, ."ספרות-ילדים"
כפי ,הצעיריםבקוראיה(ואחרים)יערי

פנייהשלבדרך-במבוגריםנוהגתשהיא
שלההחיצוניתראייתהמזוויתישירה

אכןשעשתהכפישלה,הטבעיתובשפתה
האחרים,שיריהגםהיו ;מהשיריםבחלק

נשכרים. qיוצאיקוראיה,שכלובוודאי
בני-הםילדיםגם-דבר"של"בסופוהרי
 • .אדם

עינתעמלה
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ספרים

חמתהנאציזםחיי
מסרת ;החרשההגרמניתהספרותכראיהנאציזם :המרמןאילנה

עמ.' 221 ;תשמ"ר ;המאוחרהקיבוץ ;ותרגומים

ג'ני :עברית ;הנאציזםהשתקפותעלומורת,קיטש :פרירלנררשאול
עמ.' 130 ; 1985 ;ירושלים ;כתרהרצאהבית ;נכרת

מינו.יבתובאמנותבספרותהנאציזםשלבבבואתועוסקיםהנידוניםהספריםשני
האמנותצרכןשליחסומבחינתהן ,זובבואהשלהאקטואליתובמשמעותהבהשלכותיה

 .האמןשלבותוימחוימבחינתוהןימיו,שלהאקטואליהאלוברוחועצמו,הנאציזםאל
בתופעתהעוסקתהאמנותלשוןנידונהשבוההיסטוריההקשרהואהספריםילשנמשותף

האנלטיתהמודעותגםלהםמשותפת ;היהודיהעםעלהביאאשרובשואההנאציזם
בהןשישבדרכיםיהנאצבעברההתמקדותסגנוןלגביוהןהתכניםלגביהןוהביקורתית

במודע.לאאםגם .הסילוףמסכתאתולרקוםלקבועלהתנות,כדי
בותוימחוילבחוןכדיהספרים,משניאחדבכלשנבחרההראיהזוויתהיאוספציפיתשונה
הטמונותוהסכנותהאפשרויותזאת,אמתשלגבולותיה ,ההיסטוריתלאמתהאמןשל

ההדחקהממנגנוןלחלקבמודעשלאלהפוךהעלולה ,הנאציזםשלהאסתטיזציהבכסיון
 .תשמחודתינאצהוויהלצמיחתסמוימאיץ ,אחרבמקרהאו .הלאומי
והמשמשותבתרגוםהמובאותיצירותומקטעימסותמחמשבנויהמרמןאילנהשלספרה
רשא ,במסותהנדונהלזונוספתאמנותיתלאופציהאולהארהראיה,לזוויתדוגמא
כשני-השניה 'מאןלתומאספאוסטוס"ד"ך"כהראשונה :אחרותביצירותעוסקות
-יתישהשל; )וייסלפטרו"החקירה"הובהרתלדולףמקום"("ממלאתעודייםמחזות

 ;בל)והיינריךלאבץזיגפרידגראס,גינטר(משל-60השנותשלרומאניםבחמישה
כנובמבר 9 / 10רצחפרשות"בפונקהמנפרדשלהמענייןמנסיובוקטעים-הרביעית

יומניםבפרקי ,אבותיהםעלבניםשלשונותבעדויותעוסקתהחמישיתוהמסה ," 1938
 .ספרותובקטעי

באהוהיאהספרותיתהיצירהשלםישונתחומיםכספרהאיפואמקיפההמרמןאילנה
מהאופציותאחתכלשלוגבולותיהמגבלתה ,תרומתהאפשרויותיה,עםמעמיקחשבון
המשותף .החדשההגרמניתבספרותהנאציזםהשתקפותאתולבטאלייצגשנבחרו
והשאלהבגרמניה,לושזכוהרבהפרסוםהואעדותה,לפיידה,עלשנבחרוליצירות
טישטושאכןהיא-הקוראאצלוהןהכותבתאצלהן-מנוחהוהטורדתהמנחה

היצירות" .אלהכמסותההיסטוריהדיוןתחוםוביןיהספרותהדיוןתחוםבין"הגבולות
בומציגותשהןקהדיומידתפיעלרבהכמידהנבחנות"-המחברתשלעדותהכפי-
לפי ,בחסרלוקהזהדיוקואם .להציגביקשושאותםשלומסויימיםצדדיםאוהנאציזםאת

מההשאלהנשאלת .עלימקובלתשדעתםוהוגיםחוקריםשלהשקפתםלפיאוהשקפתי
אפשראיאימתהמלואשאתאמתעםלהתמודדהעצוםיבקושהאם-הליקוישלמקורו
 "?הנושאעםכהלהתמודדבחרשהסופרהאמנותיתהדרךשלבתורפתהשמאאו ?לשאת

מטרתה ,בקד:יההןובנושאןה .כןאם ,הגלומההפרובלמטיקהרקעעל .) 15 'ע(
ההקשרבתוךהנושאעםהספרותיתההתמודדותאת"לבחוןהיאהמחברתשלהמוצהרת

 ,, .זהבנושאהציבוריהדיוןשליותרהרחב
לומרוקשהנוחות,באיהקוראאתמותירהזאת,ועםומאתגרת,מרתקתבמסותהקריאה

נוצרתאחתשלאמכיווןאוההתמודדות,זירתשלטבעהמעצםהנגזרהקושיעקבזהאם
לצפותמותר""שמכפייותראוליהמטופלותהיצירותמןמצפההמחברתכיההרגשה,
 .מוגדרתהתיחסותלמסגרתבמודעהוגבלהדיוןכילשכוחאיןאםגםספרותית,מיצירה
 ,הספרותמןציפיותיסודועל ,בנושאהציבוריהדיוןבעקבותנידונותאכןהיצירות
השיפוטכמבחןגםשיעמודכאופן ,לייצגהמסויימתהיסטוריתמציאותומתארתכמייצגת
האטימותשל "ה"היסטורייםפניהאתנאמנהלמשל, ,וישקף ,ההיסטוריהמדעי

 ,זאתציפיהאםספקלייש .האסוןאתאיפשרהששתיקתוהמכריעהרובשלוהאדישות
איכויותמשוםדווקא .בספרותהטמונותהאפשרויותאתהולמתמנומק,ביטוילידיהכאה
חדאינטרפטציההספרותעלהועמסהשמאהספק,עולהועומקאנליטיותמידע,שלאלה

שלעולמהאתלצמצםהעלולהאחרומספקטרוםאחרתמרשותהשאולהמשמעית
יצירהואילוולכנטיותהןובמסגרתוההיסטוריבמישורלדיוןענייןשהןלחידותהיצירה

באופןיסטוריותהאמיתותלשקףחייכתשאינהלעצמהכרשותלראותהמותרספרותית,
כרוח .משלהוצופניםעדיפויותסדריפנימיים,יחסיםמערכתלהוישמציאות""להחופף

דמותכמומורכב,להיגדאמנותייםכאמצעיםהמשמשיםאלמנטיםעירובלהביןניתןזאת
כחלקשבנורמליהמפלצתישלהלגיטימיותשאלתאוגראס,גינטרשלכרומןהננס

 .עמוקהפסיכולוגיתמציאותמשיקוף
זהאלמנטציבוריתמודעותלכללמעלהשאינהעלבטענההספרותאללבוא ,למשל ,קשה

שליחותהאתממלאהלאוגםההיסטוריהאתמסלפתנמצאתגםזהובאופןאחראו
עצמה,המוסריתהתביעהבמישור ,כמובן ,המלאהההזדהותלמרותוזאת-המוסרית

כקנהתמידעולההיאאיןהאתית,התביעהשלמשקלהלמרות .כשלעצמהוחשיבותה
האנושיהמצבשלוחמקמקותולמורכבויותיוכביטויהאמנותשלהאסתטיהפןעםאחד

והחברתיים.הפוליטייםהכוחותמשחקשבתוך
השוטרכיןהעימותכילמשל, ,נטעןבגרמנית""שיעורלאבץזיגפרידשלספרועלכדיון
 ,כעיקריתמוצגתלהיותחייכתשהיתההזירהבשוליכעצםהינדמוצג,שהואכפילאמן'

 ,טימיתילגהראיהזוויתהאיןאך-עליהןלרמוזמתיימרתשהיאלזוועותכהקשר
לכאורהיולנבטהבלתיואפילוהשוליהמוקדאלהמבטאתמסיטההיאאםגםבעיקרון,
ככתבמסוייםכמוכןמוצגת "רלכנטיבלתי"אותושלתקפותו ;היסטוריתראותמנקודת
יכהנחה,מתוךזאת ,הנתוןכהקשרההתעניינות,כמרכזכעומדהעלאתוכעצםאשמה

סכנותיוואתהנאציזםשלמהותואתלחשוף"ומזוההברורהכוונההגרמניםלסופרים
לכף·המרמןאילנהדנהלכךכדומה .השלטון"ממנושניטללאחרהעולםמןעכרושלא
מסליותוןיבגאותומכקרתוהיאי""אנושספרלאבץשלכספרושראוהמבקריםאתחובה

הניחוהן .רכיםקוראיםעלזהספרשחיככו"הןהערכתהשלפיופייסנותו,הפשטנית
שלבקטגוריותלא-ומוסריאישירועשלהנוחהבקטגוריההנאציזםאתלסווג,לקוראים

כן;משעשו-יותרהרכהמסוככותקטגוריותשהןפסיכולוגי,ארפוליטיחכרתי,רוע
ההבחנהותרלמ .) 157 'ע( ".זאתקטגוריהלמחוץשנשארהרבהטובכלעללהתענגיוכלו

י?מדחהדנהזאתהחלוקההאין ,הזאתוהמתוחכמתהחשוכה
 ,ונחרצתמשמעיתחדכההעמדהנוכחכקוראלהיותשעשויהההסתייגותכןאםזאת

תהליכיםכיןשהקשרעומקאתביטוילידילהביאשוניםכפרקיםהמיטיב ,כספר
מאןלתומאס "פאוסטוסר"ד"כניתוחלמשלכמו ,הגרמניתהאומהשלבעכרההיסטוריים

היכרפורמצהתחילההפאשיזםאלגרמניהלשהארוכההרוחניתדרכהכיהתפיסה,לאור

כמומתמדת,שאלותהעלאתתוךהמתנסחותחשוכותהבחנותלהבדיל, ,או ;הלותראנית
כסמליהשימושכגללהמטרהאתכמחטיאמקום""ממלאהובהרתשלמחזהוכניתוח

ואיןדברשוםלסמלביקשוולאדברשוםסימלולאהנאציםש"נרדפיכעודורע,טוב
הנאציזםאתשמעמיד"מיולפיכךומוות"ייסוריםשלזובצוותאמוסריפשרשוםלמצוא

הרסניתועודנהחיתהההיסטוריתשהאמתמראותעיניואתעוצםהזההפשטניהניגודעל
 ,, .שיעורלאיןמזה

שבאשמיעדסבוכים,הדבריםכמהעדאמנםמעלההמרמןאילנהשלהביקורתיתגישתה
ואםכמישריןאם-כהציגואחת,וכעונהכעתמכרך,גםמסריםכמוכןנמצאלקלל

האחרוניםהעשוריםבשניהנאציזםעםהספרותשלההתמודדותדרכיאת-כהשתמעות
כקוראנקלטיםאלההתמודדותדרכי .לפתחיהןהאורכיםהסתומיםהמבואותריבויואת
אירופהשלכתליינההטראומטילעברהחכרהשלהמוקשיםההתוודעותכשלכיגם

טקסטלנתחהיכולתגבולקצהעדאולימרחיקההחוקרת .כחובוצופןזהשעכרולאיום
הכתוביםהדברים,אחרשכיללכתשלאקשהזאתומכחינה ;ההיסטוריבהקשרוספרףתי

 .שנימצד ,אחראוכזהכאופןסילופה""ולאחד,מצדההיסטורית"אמת"למ;דעותתוך
כמו-יצירהכלשלכהקשרהמדובבתשהיאהשאלותעםהתמודדותתוךתמידאך

שלהפוליטיתהתודעה"חוסרעלכלהיינריךשל "הרומנטיתההתרפקות"שלמשמעותה
אשרדנה,היאשכהםהרומאניםשלהקונכנציואליתמשמעותםאו ) 167 'ע(גיבורתו"

ועלההווהמכוכישעודםעכרשל"מכוכיושמוגדרכמה "התעיהמןהקוראאתפוטרים"
 . .) 176 'ע( ".נעימהולאקשהכהכהםההליכהכן

הטעםשבחוסרהטובהטעםפסגת
עליווכהשפעתוימינובןלהווהכיחסוהעכראתהאמנותמציגהשבוהאופןמןהחרדה

האמנותייםכאמצעיםמתמקדפרידלנדרשאולשלספרו .הספריםלשניכאמורמשותפת
שבועצמומיקסםאותוכשיחזורזכרנותוכותביסופרים ,כימאיםתסריטאים.המשמשים

וגוברההולךהצורךשלמקורומה .החדשהנוסחשלוכמניעיואנשים.המוניכזמנונלכדו
 ,יותרנכונההכנהמניביםההתמודדותכסירנותוהאם-שואלהוא-זהכעברלעסוק

 ?להיפרשמאאו

השישיםשנותשמסוףכאמנות,נוסחאותושלכסכנותיועיוןכעיקרוהואומוותקיטש
כאמצעותהנאציזםשלהרוחנית-תרבותיתמהותוואתפניודמותאתלשקףחותר

וסוחפתאדירההשפעהבעלכנחנתייחדסממניהםוכתוקףשכהם ,העיקרייםמאפייניו
אחדמצד-לכאורהניגודיםשניכצרוףפרידלנדרידיעלמזוההזהכוח .המונים
לטעמיו"המותאםהקיטשהטעם",שכחוסרהטובהטעםכ"פסגתמוגדראשרהקיטש,

זעירעלכל·כךהחכיכהלהרמוניההמקובלת,לרגישותנאמןביטויוחיכוהרובשל
והדבריםמככרשנקבעהסדרלשם-הדבריםולסדרליופיכנודכההרואיםבורגנים,

היומיומיתכאימתו ,אמיתימורת"לאואולם ,המוותשניומצד ) 21 '(ע ,שהם"כמות
 .) 38 'ע(האסתטיקה"ורוויהמסוגנןהt,כקסי,המרותאלאשלו,הטראגיתוככנאלירת

יוצרוחורבןמורתשלהתמטיקהלכיןהקישטשלהאסתטייםאלמנטיםהןכיהמיפגש
גם,אלאהחדש,הנוסחאתרקלאכךכלהמאפייןמיוחד"רטטואותוהפתעהתחושת

כיסודועולםשלקטביםכשניכן.אםאלה,אלמנטים,,שניעצמו.הנאציזםאתכמתברר,
גםפרידלנדראתמענייניםחלול,אך-ומאובזרבומבסטיעולםכשר-ודם,לאדםמנוכר
פסיכולוגייםמאפייניםבעלתנפשיתחברתיתכתופעהלנאציזםהסברשלנוסףכרובד

אתששימשווסמליםסממניםשלעניפהכמערכתזיהויכסימןוגם ,ופילוסופיים
כמסגרתואפוקליפטיים.לכיסופיםהקיטשכיןהמפגשמןשניזונה ,הנאציתהאסתטיקה

המבטאיםולסמליםלסממניםוהקולנועהמחזאותהספרות,נזקקת ,כאמנותזהנוסחשל
הנאצית.התופעהמהותאתכאמצעותםולהמחישלגלםכדישונות,כרמותזהצירוף
רטטאותוהצופהאוהקוראאלהיצירהמעכירהכךיותר,ככךמצליחיםהםשככל ,ואולם
עלאוכספרמשוחזרתהיאכאשרעצמה,זובישותשהיהסכנהורברעילקסםאותו ,עצמו
אימתהככלהמפלצתאתלהוקיעאותרפויטיכאקט "השדאתלגרש"כמטרהמהיהב

 .הדוחה

"היטלר,הסרטיםשלהאמנותיתכשפתםפרידלנדרדןחדשנוסחאותועלןרהדיכמסגרת
ורג''גשלכספרופסכינדר,דיינושלמולן"לילי" ,זיכרכרגיורגןשלה"מגרמניסרט

הרייך"כתוכנישפארשלכזכרונותיר ,"קריסטרכללסן .ה.אשל"העברתושטייבו
הנזכריםוספריםסרטיםשלארוכהוכשורה ,טורנייהמישללהיער"שר"ב ,"השלישי

ההבעהבמישוריוהשפעתםסממניהםוהמרות,הקיטשמזיגתשלדניםשכהקשרים
פשטנית,רומנטיותשלמסוייםסרגכ"מייצגמזוהההקיטשי""הריגושכאשרהשונים,

אנושקרעים :קיטשכתרךחייםכולנומרומזת.רומנטיות-לכלמעלאךותפלה,ירודה
ההופכתהשפעהעלינו,וריגושדימוייםשלזהסרגשלההשפעהמכאן .צווארעדכר

 .) 35 '(עוההרס."המרותלכיןהקיטששכיןהניגודעקבלרטט
קטעיאלפוניםוהיוצריםבשניםמתרחקותעצמןוהזרועותהזמןשעוברככל .ועודזאת

וסממניוגילוייועלהנאציהעכרדמות ,תעודייםוסרטיםהיסטורייםמחקריםזכרונות,
שלישירהבחוויהעיגוןעלנשענתופחותהקולקטיביהזיכרוןמקופתויותריותרנשאבת
המחשתידיעלהנאצילעברמתוודע-הצופהובאמצעותו-האמןשגםהריהיוצר,
האסתטית,ההיפעלרתכושרעלבכוחםוהמרשימיםהביטויעזי ,החיצונייםאלהסממניו

 "ה"רוחעםהאסתטיהמפגששמולידעצמורטטאותושללהחייאתוהסכנהגדלהכן
זולהוויהמודעת,דווקאלאו ,נפשיתלגיטימציהלהענקתהסכנהוגדלה ,שבעומק
שכשטח.התוצאותמןוהתעלמותשינחהתוך ,כקסמיההלוכדת

 4" 53ציוןבן·קטןדינה
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ספרים

החופשאלהמנוס
-T 
ספרית ;ברקאביבה :מצרפתית ;הפרחיםשלהמדוכה :ז'אנהז'אן

עמ.' 178 ;פועלים

חסר-משמעות.רגשיבניתוקהקלאסיהפוזקעחיהפסיכולוגיתבמציאות
לחייו.חדשהמשמעותניתוקויוצרהז'נאיסטית,במציאות
תקווה.ללאסתוםלמבוי .לשקיעהניתוקועקבמגיעהואהפסיכולוגית.במציאות
 .מבושמתבפריחהעטויפנימיים.לגבהיםמרחףהואהז'נאיסטיתכמציאות
זולחייו.הרקעאתהמהווהכממשותהו~ןדהאוהזקתקהכלנוצרתלאועם-זאת
הניגודיותוהתמונות .מרחמתאנינותשלשמץללאודוחהנוטהנשארת

התנוולותושלאחד,מצדכמעט.מל~כיתמשוחררת.נסיקהשלהקוטביות,
בזרימה;מתערבבותמגעשלסיכויכלכחסרותלכאורההנראותשני.מצדכלואה

הספר.כללאורךאחתסיפורית
ממנההקוראאתמטלטלוהואהריאליה,כתוךתיאטרוןכרעתמעיןמקיםז'אנה
לאקצרזמןשלאחרעדמשכנעת,כהותמונתיתלשוניתבווירטואוזיותואליה
ומהוכ"מחזה"הזמניתהבימהשלמקומהמהחלום.ומהאמתמהעודברור

הקבוע.הממש

ככרעה.המשתקףהיופיכךיותרגדולזהממששלשניוולדשככלהוא.שברורמה
 :גבולותחסרילגבהיםמגיעיםשבה.השחרורוחווייתהאינ;סנטיהטוהר
לחוקיוצייתעדולאהאין-סוף.במרחבילנפשובודדנעזב,הפליליבית-הדין''אלום

ובאוויר,כנפיים.לוצמחומשלנפשו,עלנסופלאגטותכוכביםביןכדור-הארץ.של
עלהיהכזהאשרברגעוהעוגן.הכבליםנגדעו ...הקדושההבתולהשללבית·האבןהיה
 ...האחרחלקובעודתהלים,במזמוריולפצוחברךלכרוע ...יושביושלהמבוהלחלקו

שווא.מקסםחלום,הםהחיים :ושוררלצמדהיה ...והתאווההגוףמכבלימשוחרר
גברבעיני ...הביטמתפוגגת.אגוותוכיחשמדונה ...מהיגדולהיודעאינוההמוןאבל
אי-רגישותוה vקרומידבלבו,חשב-~בלהכל·כךלאהואאולי ...בית-הדיןבאב

 ) 1S8 ( " ...התאפקותשללילהאחריומתרוקןמשתיןכזרגהקלהחשוהואהענוגה

ספקללאנמצאתשלצידו.החלוםוביןשכפשיעההכיעורשביןקה wההנקודת
עולמותשככריאתהדחף-שניהםאתהמפעילוהכוחהפיוט,שלבגבולו

 .וכהריסתם

לילדים.העונשיןמושב"תושב"מזוהים.לאהוריםשלהלא-חוקיבנםאנה.'ז
שצופתההתדמיתשלפליליתוצר .הומוסכסואללמאסר-עולם.שפוטאסיר ,גנב

לקוחיםשבספריוהעלילותפרטירובאשרגדל.כההחכרהעל-ידיממנו
 ;"מהוגנים")לחייםמעברועםלכתוב(ושהפסיקשלוהאישיתמהכיאוגרפיה

ככניםעל-פיהםוכפילוסופיההעיבודכטכניקותכמקורות.אותנומשתף
 :הסיפורייםעולמותיו
גבאללעוסלחםשלבעיסהאותםוהדבקתיתצלומיםבעשריםעלידילשים"הצלחתי

הקירמן ...הבחוריםיצנחוקריאתכםבמהלך ...בקירהקבועהמקורטןהתקנותלוח
הסיפורייראהתמידלאאולי ...סיפוריאתוידשנובשלכתכעליםספרידפיתוךאל

אינוהזההספרלו.מחלואנאואתם ...הדםזעקתאתבותשמעוכורחיועלבדיוני
 .) 10 ( ".שליהנפשמחייפרקאלאלהיתומתיימר

הריהי ...אבלהיסוס,כלבלילהתגשםהיהיכולארנסטיןשלהזה"המעשה-או
לפנייבואלאוסופומחברושאניטקסטקיומו,עליודעתשאיננהטקסטמשרתת
אך Jעלובהספרותיותטעוןשלההמעשהכיהיטבמבינהארנסטין .לוהיעדוההשעה
התרגשותהאתמגבירהרקנלוזה,ספרותשללכלליהלהישמעעליהנגזרכיהידיעה

 ) 16 (מתייהר."מיופיניצלתהיאעצמם,כבחייםבדראמה,התרגשותנו-אנו.ואת

בדעתיישלמענכם.שליקטתי,אלוהיתמעלולותאסופהעתהלפניכם"אביא-או
בכוחותבהםדרכואתלמצואהקוראעליהיהלפיכךמאולתרים,מצביםבכמהלהציגה

 ) 38 ( " ..עצמו
 :במההוראותכמעט-הסיפוראתהמאפייןהתיאטרוניה;כןשלכהדגש-או
שתפקידןתובעהייתינשים,בוהפועלותהנפשותשכלמחזהלכתובצריךאני"לו

משמאלאומימיןנעוץשלטבעזרתהצופיםקהלבפניעל·כךומתריעלנעריםיימסר
שלי,המדומיםהמאהביםתחפושות.עלמשוגעאני ...ההצגהמשךלכלבמה

בלואיללבושמאלצושאנינסיךפעםהםהמעצרבלילותיצועיאתעמיהחולקים
 ) 117 ( " ...מלכותבגדילומשאילשאניפרחחופעםקבצן,שלסחבות

האובייקטיביים.נתוניושלמדוקדקתבראייה ;אמצעיושלברורהציניתכמודעות
כלתי-סוריאליסטיאינטרפטציהבחופש ;ביותרהגשמיים-דוחיםלפרטיהםעד

 ;ומקומותהתרחשויותזמנים.דמויות,בערבוב ;הנפשעולםשלמוגבל
שמעגת-לשונייםובמעבריםגיבוריובעלילותבלתי-פוסקתישירהבהתערבות

שלחייולקורותבהתייחספליאה,בחינתלעצמה(שהיאפיוטלשפתועדרחוב
-ז'אנהלנומעביר ;פורמאלית)השכלהשלאפשרותכלחסרישהיוהכותב
אתבעיקרהפושע.שלהפנימיתבדינמיקההאחר.הלא-נתפס.אתותכניתצורנית
שליטתוובאמצעותהיסודיתבכדלותובכוחלוהמוענקתהכל-יכולותתחושת
יביאמהםשהאחדמבליאחת,בעת-רבעונההפנטסיהוכעולםהריאלייםבחיים
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סומקרוני

מיטה

 . 68היאךת p;:זקהירות ?7 ז:;
 .םיכ;:~ז:;ו;rנ;ז-69;ג

ז;ן' f:;ני ?7 ;ק';:זןpלהזp,ל::זע,דינות;גיןל;:די;ת;כ;לה::ז;חיןהשות f גו;rז::ז:;
 ,'ה~'~י~';:זןpלהזp,לל~קז;טי~ה

 .ל";:זכל"ךו;כנזכז;ניד,מ; p:ךין, 9 ז:;

 :ניגודושללהחלשתוארלהכחשתו
דרך Jואחריומכוננת,טקסיותאיזושוררת-מסבירהוא-תחילהבכוונהרצח"בכל
המשפטכסלפנילהתייצבלהספיקיכולהארנסטין ...מכפרתטקסיותישקבע,

בתעודתהזכוכיתאתוניפץלדרכויצאהכדורההדק,עללחצההיאהדין.למיצוי
גםמאומה.שמעלא ...הילדאוזנים.מחרישרעשעליו-השלום.בעלהשלהכבדו

אתניפץאשרוהכדורהארגמנית,הקטיפהבדירתירתההיא :שמעהלאארנסטין
 ...החיפוייםאתוקרעוהכוכביםהטיחהבדולח,הנטיפים,אתהמהוקצעת,הזכוכית

עונג.ברובהתעלפההיאארנסטין;שלראשהעלאפרפררמץפיזר
רפרפוממחשבותיותרקלילותידיה ...שלההדראמההריסתבלבאליהשבההכרתה
 ) 16 (ממתינה."היאהיוםאותולומןסביבה.

מפנירקלא Jכלפיוכבודיראת·בימעורר"הרוצח :יותרראציונאליתהתבטאותובדרך

ולאהמזבח,עלכאלוהיםניצבמתעלה.שהואמפניאלאעברתהו.נדירהשחוויית
 ) SZ ( " ...תכולאווירשלאוהוארעועותץעקורותשלמזבחאםחשוב
חייםהווייתבתרךוהתמימותהטוהרשלהיחידההתגלמותםאפשרותהואהפשע

היאושבתרךוהתקררההחלוםשלהאחתהמימושאפשרותמיסודה.מרושעת
 .לשינויניתניםשאינםוהסיאובהסירחוןהעליבות, .הבסיסי
שבו,הענוגה"ב"אי-הרגישרתהקליניהפיסכרפאטרהערצמה.היופיהיאהפשיעה

מוסריותהבחוסרההומוסכסואלית,והזונההמנותקת.לקדושההביטויהוא
 .באלוהים"האדם"גילויה"אלוהית",ה"מאדונה",היאהמוחלט,
אלאמעליבותה,עצמיותםאתרקלאגואליםאלה,כלשלועונשםופשעיהם
באולםבפועלאםבהם,הצופהה"נקיים"קהלכלאתקאתארזיסלידימביאים

 :התקשורתאמצעיבעזרתואםעצמו,בית-הדין
האלההשורותעשראך ...למשפטשורותעשררקהקדישהאמנם"העתונות
בלבסערההקימוהללוהשורותעשר ...התלוישלמכנסיומפתחיותרמהפנטות
ידונומחרכיוייחלההללהפאריס .עיןעצמהלאפאריס .קנאהאכלוי·וילדיםישישות

 ) 116 ( " ...למותומאדונהאת

וככפרהכנקמההחוטאהקורבןמוקרבבודתיפולחןמעיןהואהמשפטיהמעמד
הלשוניתבמטבע-ה"חפה"האנושותגאולתיחד.גםקהלוושלעצמושלו

בלבדובאמצעותההביבים,שדרךגאולההיא-שוהםגיוראש.פרופ'שטבע
על-מובלטתהתהומיתשכפרוותםוה"אתם"ה"אנחנו"עולםביןהקשרמתהדק

כתיבתו.כללאורךומכווןקיצוניבאופןז'אנהידי
שיאאתהמהווהמהחופשהאדםשלהעצומהחרדתועלדיברפרוםאוין

 .מאווייו

וההתנקשויותהמתחיםמשטחיכלעלמדלגהאבסורדי.בפתרונוז'אנה
הנידוניםתאבתוךאבסולוטיתשחרורתחושתובונהזה,למושגהמתייחסים

 •האטום.

עינתעמלה

 69מס' , 77עתון 14



ספרים

חשבוןאיזה
תל· ;אל"ףהוצאת ;וביקורתמסה ;בחשבוןלבוא :ברתנאאורציון

 .עמ' 165 ; 1985אביב

"עדרתהקודמת,מאמריולאסופתישירהמשךהיאברתנאאררצירןשלמאמריואסופת
עללערערברתנאמבקשבעיתונות,שפרסםרביםובמאמריםאלה,ספריובשניקריאה".

כל ,ספקאין .ובמחקרהבביקורתההעברית,בספרותשכשתרשומוסכמותוכמהכמה
אמוריםשהדבריםובמיוחדומבררן,רצויכסירןהואישנותאמיתותמחדשלבדוקכסיון

 .ברץוהתזתרפשהטלתבלאושקולה,נקייהכלשרן
מוגדרתפואטיתתפיסהעלנשעןמספריו,ניכריםשהדבריםככל ,ברתנאשלערעורו

 .מאמריובכלהיטבניכרתאך ,מבקר"שלמאמיןאני"במסתרבבהירות,ומנוסחת
ומשורריםסופריםשלמקומםאתמחדשלהעריךברתנאמנסהזותפיסהעלבהסתמך

מבקריםשלתפיסתםתקפותואתאמינותםאתלבדוקגםוכןחשיבותם,דרגתואתשונים
 .אחריםאראלהיוצריםשלהתקבלותםאיאוהתקבלותםכלשהשפיעו

לקבועויכולמוסמך ,אמררשהמבקרהיהברתנאשלהביקורתיתבתפיסתויסודיתהנחה
אני"בביקורת :לדעתו ,זאתערשהאכןעצמוהוא .בהולהנחותההספרותשלדרכהאת

 ,,לעשות.הספרותיכולהןקויתפעולתאיזו ,ויוצריםקוראיםלאחרים,להראותרוצה
חייבתשהספרותלעצמומתארהואאוזרואופטימלי,מודללברתנאלושישמכאןמשתמע
אכןהוא .לההועידעצמושהוא ,יעדיהאתלמלאראויהשתהייהמנתעללעצמהלאמץ
הייעדאתלמלאזהדורשלהספרותיכולהאלהבמסגרותרק ... " :בפירושאתזאומר

 ,, .מבינהשאני~פירזכספררתשליסודותיהאתארלהלן .מהפתרוןעלולהצביע
השקפתשלמכוחה ,ברתנאלדעת .לונתרנההמבקרבידיהמצוייהזרסמכותשלמקורה
ללא ··משמעמחקרואפילומשמעיתביקורתלהיותשיכולהמאמיןאינני :כוללתעולם

ביקורתרקהיאבעיגימהותיתביקורת :אחרותב~לים ...מאחוריהםשלמהעולםתמרנת
נורמותלפיאמנותיצירותהמעריכהביקורתהיאנורמאטיביתביקורת ,, .נורמאטיבית

לדעת ,שלההנורמותואתדרכהאתקובעתהספרותיתהיצירהלא ,לאמור ,מראשנתונות
הנורמות .הספרותשתנהגמצפההואלפיהן ,נורמותהקובעהואהמבקראםכי ,ברתנא

מעברהיא :מוסרית'מכנהאנישליהמוצאנקודתאת" :ספרותיותאינןברתאשל
 ,, .כמובן ,לספרות
תנאיואתהחברהפניאתלשנותבת.ייחהיאולפיכך ,הספרותשלבכוחהמאמיןברתנא
ספררת .האנושותשלדהיעתעלולהשפיעאחרת,אוזרבמידה ,האדםשלקיומו

מנקודתאםבין ,פסיכולוגיתמבחינהאםבין .האדםשלבמצבובהתבוננותהמסתפקת
חשיבותואין ,אהיאידכלחסרת ,בעיניו"מטאפררה"היאמטאפיזיתארתיקיומראות

 .נוצרהבההכישרוןלמידת
 ,שנגמר"סוס"היאולדעתו ,""דקאדנטית-פסיכרלרגיסטיתברתנאמכנהזרמעיןספררת
 ,חשוב"מהלך"כ ,אחדמצד ,זרספררתמתארהוא .להוחלפהשחיתהאופנהמעיןלאמור,

 .חשיבותממנההשוללתיאור-תרבותית"מבחינהכ"סתמיתארתהמציגהואשנימצד
 ,המודרנית"הספרותשלהחולותהרעותאחת"כמתוארת "הספרותשלפסיכולרגיזציה"ה

הנפששלחד-צדדיתיאורכולה"היא : "סתם"האדםאתבמרכזההעמידהזוספרותשכן
"עולם"עליותרלחשובצריכהשהספרותסבורברתנאואילו "סובלת,בודדת,המנוכרת,

 ."סתם"אדםמבנימורכבאיננוהאנושישהעולםכאילו-"אדם"עלופחות
 ,כאמורכשכוונתו, ,"האידאיתספרות"בברתנארואההספרותשלהרצויהדרכהאת

שתתארספרותלאמור ,"ספקרלאטיביתרב"ספרותבהן,מחזיקעצמושהואאידאותלאותן
-אוטופיותשללבניינןכן,אםנתבעת,הספרות .חילרפיים"חברתיים"מודלים

 .חינוכימודלגםשיהוואידאליים.חברתייםמערכיםשלעתידניותקונסטרוקציות
הספרות,שלהריאליסטיתהביטויצררתעלהגוללאתברתנאסרתםאלההנחותיסודעל

 ."אנאכרוניזם"שלבגדרהיאולפיכך ,"נושאיתמבחינהעצמהאת"מיצתהשלדעתו
אוטופיותשללבניינן .פתרונות ,הטבע _בדרךמציעה,איננה ,בהורההעוסקתספרות

מדגיםהוא .מהמיתוסיםסמליהאתהיונקתפנטאסטית,לספרותברתנאזקוקמרהיבות
אתהכרתושמידת ,לדעתיומוכיח.אמריקנית.הדרוםמהסיפורתיצירותבאי-אלהזהסוג

גםבכללותה,גם ,מוטעיתהיאארתההבנתוולפיכךומקרטעת,מוגבלתהיאהזוהספרות
 .בפרטיה

שרםלפתורעשרייהאיננהשהספרותבעובדה ,לדעתינערצה,ברתנאשלטעותועיקר
למתרחשאדישההייתהלאמעולםאכןהספרות .אותןמעלהשהיאבכךלהדיבעירת,

יכולהשהיאכל .זוסביבהלשנותידהלאלהיהלאמעולםבדיעבדאך ,האנושיתבסביבה
קיומואופןואתעצמודיוקןאתרואההואכיצדולתארהאדםשלבמצברלהתבונןהוא
אנו ,"אדם"אומריםכשאנו .וחברתיתתרבותיתמערכתבכל ,מקוםובכלתקופהבכל

פסיכולוגיקיום ,חברתי-היסטוריקירם-קיומושלהאספקטיםלכלמתכוונים
לגיטימייםהםהאלההאספקטיםכל .מטאפיזיתרוחניתבהרריהקיוםואף ,אלירראינדירריד

רחצידברשנתהלאספרותיתיצירהשרם ,זאתעם .גדולהאמתישבכולם ,האדםלהבנת
ספררתיערךכלנעדריספרונים .האנושותשלהלאומיארהחברתיההיסטורי,במהלךדבר

היהודים",מדינת"הקומוניסטי","המאניפסטכמרספרותית,יומרהכלחסריגםלמעשה

לערמת ,"המלט" .העולםפניאתםירבלדעתשינואכןבאלה,וכיוצאהמינים"מוצא"
 ,מאומההזיזולא-ודומיהם "פשוט"סיפור ,"קאראמאזרב"האחים ,"קישוטדון" ,זאת
להןובדרמותאלהביצירותכן,פיעלואףהאנושי,בקירםתיקון""פעולתשרםפעלוולא

 .האנושותשלהספרותיהביטוייכולתפסגתאתרואיםכולנו
"סרס"אינןמאד.הרבותפניועלהאנושי,הקיוםתפיסתשלהשוכרתשהצוררתלהביןצריך

הרעיונותשלבתולדותיהםעמוקנערצותהן .ושרירותמקרירתבהןאין ,ונגמרשמתחיל
עשרייההיארק ,עצמההספרות .ברחייםשאנוהחברתי-תרבותיבמארג ,ובהתפתחותם

המתאימההביטוידרךומהי ,האדםשלקיומולהבנתוהרצויההתקפההדרךמהילקבוע
אתמיצתה"מסריימתיביטוצררתאםבדיעבדלקבועעשוייהעצמההספרותרק .ביותרלה

בימינוזוכהשהיאדומהי.הריאליסטהביטוילדרךאשר .שימושערדלהשישאר "עצמה
 .שראליבואף .דרום-אמריקהובכללם .תבלחלקיבכלמאדמהימרשפריחהל

אמרראיננו .המבקרתפקידבהבנתברתנאשללדעתי,מאד.החמורהטעותוגםמכאן
ובצניעותבענררנהכתללרקאלאלהיות,יכולההיאמהלהולומרהספרותאתלהנחות

הספרותמהלדעתמיטבהואשחושבהואאם .ארתהולהסבירלהביןולנסות ,בעקבותיה
את"ממלאתאיננהשהיארוסבהואאםאר ,לעשרתאמורההיאמהאר ,להיותצריכה

 .לכתובשצריךחושבהואשכפיבעצמוולכתובלשבת ,להכבדאלאלואין ,"תפקידה
אתהכופפתהעתיקהפהקההשאתבהלהכירלק ,חדשהננהיאתנארבשלחביקותתפיסת
קבלהזרהשקפה .דתיים ,םיחברתי .מוסריים-תייםוחרץ-ספרלערכיםהספרותיהיצירה

 .משלדרך ,החליטהמשב .תיההיסטוררבפראקטיקהתואסתטיבתורותשוניםיםיביטו

מתוןשלו.האוטופיתהסמכותית,מהרפובליקההמשורריםאתלגרששישאפלאטון
הסופרשלמחוייבותואתסארטרתובעמוצא,נקודתמאותהעדייןאךיותר,הרבה

לזהזהבין .לרצחשותפות"מגו~סת"שאינהכתיבתהבכלורואה .חברתייםלערכים
 .סופריםמעטלאגםדרמות,תורותשלבשמןספריםשלרביםאלפיםהמוקדעלהועלו
בכוונותברתנאאתלהאשיםבדעתיוכללכללאיןכך,כדיעדלכתלהרחיקאיןאמנם,
היאהפואטיתשתפיסתובכךספקשלשמץליאיןזאתעםבהן,כיוצאאפילוארכאלה,
ספרים.ושויפתספרותיתצנזורהלקראתראשוןצעד
שנותשלהישאליותוהשירההסיפורתשלעיקרןאתברתנאפוסלזותפיסהשלבסיסהעל

רואההואלפיכךברתנא,שללציפיותיונעניתאינהבררנה,זר,ספרותוהשבעים.הששים
גילוייםושםפהישאכןהישראליתשבמציאותכך,עללהעיריש"דקאדנטית".ספרותבה
הספרותשלהעיקריכיוונהאךבספרות,כלשהוביטויגםמוציאיםואלה ,דקאדנסשל

שבשקיעההרקבוןעלהתרפקותבואיןשכןוכלל,כללדקאדנטיאיננולדעתי,הישראלית,
ארלאומימידהבקנהאפשרית,שראהמפניחמורהאזהרהבויש ,אדרבאובמורת,

אפרקאליפטיתמציאותתפיסתעללהצביעאוליאפשרחושבני,זר,מבחינה .ארניברסאלי
"דקאדנס".לאואופןפניםבשרםאךהישראלית.בסיפורת
שלהאבודותהאמרתבןלתכישרוןומלאעצבניכ"חיטרטזוספררתמתארברתנא

לאידאהרקהיאשכוונתוראינוכבראךזו,בספרותאידאהלהיעדרטועןהואהכותב",
נחשבתאיננהאחרתאידאהכלהמציאות,פניאתהואראייתואופןאתהתואמתהחברתית

"נטייתואתאוהדקאדנטיות""נטיותיואתמציגהישראלישהיוצרטועןהוא .בעיניו
האישיתהזהרתכתכלית-פנימיתהתפוררותשלהסחבהתכונותאתעצמית,להאשמה
אתוהמתוסכלהתלושהישראליהסופרמציגברתנאלדעת ,לאמור ",בישראלוהלאומית

"סוףעלבמסתראחר,במקום .הישראליתהמציאותשלאוטנטיכנציגמצבוואתעצמו
המציאותשלהתאמתהאת"תוכיח"שהביקורתתרבעאפילוהואשבתאי,בקיעשלדבר"

מציאותשאיןומוסכםידועשכברדרמה .שבממשהישראליתלמציאותשברומןהבדיונית
כיאופיינית,אר"ממוצעת"דמותהמעמידהטובהספרותלתאראיןולפיכך ,משמעיתחד

המייצגהואהדופן'יוצא ,שלוהקיוםבמצביהקיצונידווקא .בנמצאאיננהכזרדמות
ברתנא .והאופייניתהממוצעתהמציאותאתביותרוהנאמנההאמינה .האוטנטיתבצורה

שהיה"התלוש"בנושאאנאכרוניסטישימושעושההישראליתשהספרותגםטוען
ברתנא .עצמו"את"מיצהשכברנושאהתחייה,בתקופתהעבריתהסיפורתשלבמרכזה

אתהמנתק ,הקלאסיתהעבריתשבסיפורתהתלושדמותשביןהמהותיבשרנימבחיןאינו
המודרני,"הזר"שלדמותולביןתחליף'להםלמצואמצליחאיננואךממקורותיו,עצמו

 .ואדישמתנכרעולםעםבעימותחסרתחסרפתעעצמואתהמוצא

טיב·מישהואחושבהואאם

צריכההספרותמהלרעת
אמורההיאמהאולחיותי
שהיאסבורהואאםאולעשותי
"יתפקידהאת"ממלאתאיננה

לשבתכברילחאלאלואין
חושבשהואכפיבעצמוולכתוב
לכתוב.שצריך

ברתנאאורציון

הישראלית,בסיפורתיצירותוכמהכמהעלבביקורתברתנאעוסקבספרראחריםבחלקים
 .תפיסתואתולהדגיםהנחותיואתלאששהאמורותהעולם,מספרותאחדותיצירותרעל
הסיפורתואתממקדת",בתימאטיקה"ספררתהריאליסטיתהסיפורתאתמכנההוא

מסריימתואסכולהמפזרת",בתימאטקיה"ספררתקוראהוא ,לוהרצרייההפנטאסטית.
לבירוריםמספקתאינהזומסגרת"ניאו-רומאנטיקה".אצלונקראתפנטאסטיתבסיפורת

היאבתקופתנוביותרהמובהקתהפנטאסטיתשהסיפורתנאנזכיראךאלה,מושגיםשל
 ,שלוהקיוםגבולותעלארהנפשבמבוכיהמתייסרהאדםשלובדידות,ניכורשלסיפורת
 ."דקאדנטית"סיפורתאושנגמר","סוסבהרואהשברתנאסיפורתאותהלאמור,
הואשלו.הפואטיתהמוצאנקודתעלכשנעתהישראליתהסיפורתאתברתנאשלביקורתו
ספריואתמשבחהואריאליסטי".לאנאכרוניזםש"נסרגרעלצעיריםסופריםכמהמבקר
בכללדוןטעםרואהאיננישבתאי.ויעקבארופדיצחקשלספריואתופוסלקניוק,יורםשל
לאמותמסכיםואינניברתנא,שלהמוצאנקודתאתמקבלאיננישכן ,זרבמסגרתזה

 ,היסטורית-ספרותיתבתופעהטיפולודרךעללהעיראוליראויזאתעם .שלוהמידה
"לקראת".המשורריםקבוצתשלדרכהבניתוח

שלאחריה,הישראליתהשירהושלזר,קבוצהשלבהתפתחותהבמעלהראשוןכגורם
חלקלקכנוכלמוצגזךבקבוצה.עמיתיועלזךנתןשל "נצחרנו"עלברתנאמצביע

הדלה-שלוהשירהואתהפואטיקהאת-סחורתואתלמכור""שהצליחוממולח,
בגללאירופית".כ"שירהחבריולפניארתהשהציגכךידיעלברתנא,לדעתוהשטחית,

של ,ברתנאשללטעמוהעדיפה,הפואטיקההעבריתמהשירהנדחתהזךשלזה "נצחרנר"
שלוהרדוד""הרזהלנוסחלפיכך"נתדרדרה"הישראליתוהשירה ,"לקראת"ימשורריתר
זךהעמידזה"את :כמרמשפטלכתובמנתעלאדםזקוקרום-עינייםלכמהניתמיה .זך

נרכלאחדמצדכך, ".התמימיםחבריו ''קנוזהואת ,מערבילמודרניזםכבסיס
 .לשמאלםימינםביןידעולאאשרפרובנציאליים,תמימים""שנימצד ,פרובינציאלי

התרבות"מפתחותאתהחזיקהואורקוגרמנית,אנגליתקראזךנתןשרקכאילו
פיעלולפרסםלכתובהאפשרותאחריםממשורריםשנמנעהכאילו ,בכיסו "האירופית

 .רטוביםרביםעשרשאכןכפי-דרכם

יותרזך,נתןשלשירתו-בלשונו"נצחה",-התקבלהמדועהיטבמביןברתנא
משוררייתרשלעצמו,ברתנאזאתלהראותשמיטיבכפי ,בראשיתהגרניתיהאפמשירתם

 ,, .הצעירהישראלבמדינתששררההתרבותיתלמבוכהתאמהשהיאמכיורן" : "לקראת"
דברי ,תאמהשלא ,השנייה"הדרך"ניצחהאילוהיהמהולבררלנסותכןאםהטעםמה

שלאפשרויותלבדוקהואמבקרשלתפקידוכלרם ?הישראליתהמציאותאת ,ברתנא
רדודה .זךשלששירתוברתנאשללקביעתואשר?בעיניוחןמוצאותהןלויואפ ,נתממשר

חושבני 11ופשטנות.עומקחוסררדידות,הרבהכךלכל"הביאהבעיניו.כשלעצמה
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ספרים

קינח·אחרונח

ובתבונהברעת
-

 ;מאוחרתבעונהיומנייםרישומים-הולךל"הכ :גלכעאמיר
גלב"ע.וגבריאלהכרמיט. :לדפוסהביאו ;תשמ"ה

1 . 

 :(שם)כעקבותיוהבאהמלא,הפנימילווידויוההתמסדותכאכזריותה
ח.:;נך'ההי

אשרבט'משהוואפלו
 .. '-א;קיף-א-'ל ד~~
~r;זקידא'רל

קדזק~טע;ד

 י~~גם
 .ז,ות

ק;ךא:ךןה:ךןה,ק;ללאשוב
ל?ס'ק~ןםלה f~לא'לשוב

הסוףאתכי;דעהמשודד ,הקינהכחותםנחתמוגלבעאמידשלהאחרוניםשידיו
מחרוזותשלבהיקףהזורמת,הצורההשיר.דדךעמומתמודדוהואהבלתי-נמנע,

לדבוקוהמשיךיtקנים",שפתילכתובב"דציתיגלבועחידשאותהשלמותשירים
"הכל .האחריתחוויתשללביטויההולמתנמצאהאותך",אשלחב"איילהבה

אל"הלא ;אחד"מקוםאלהולךהכל :ב"קוהלת"הכתוביםאתלהזכירנוהולך",
דאייתשלכתוכנהעובד",:"הכולהצירוףוכמו .)ו ,ו;כ ,ג(הולך"הכלאחדמקום
עיצורים :קונסונאנסיתובהצטרפות"הכל",שלאותיותחילופי"הולך" .הסוף
כמהלךהזרימה,התנועה,איזכודתוך-וכעיקרמתגוונות.ותנועותזהים

וכצורהכתוכןבשיריםניתן ,זורםעובד,הכול :כמוטיבבשםשקייםמה .מתמיד
כך .קיימיםאינםאומועטים,שלוהפיסוקשסימנינחתם,שאינוהשיר :יחדגם

 .רעותהאתאחתומשלימותהמתנצחותספירותכשתימלכתחילההשירנתון
האחרונה,בתחנתוהאנושיהזמן :הקץנקודתאוהמוות,הנחרץ'הסיוםספירת

שלהאינסופיתהתנועהקיימתאחדמצד .וה:ךעךדהתולעהחיצונייםובסימניו
ולא-נקבעת.זורמתכשלמותכתבנית,השיר
וגםבכולירתו,כשידפועלתואינסוףסוףשלצירופיםלהפליאהתואמתהצורה
המופיעהה~לה ,והמיטאפודותהדימוייםה~דופים,הבודדות,המליםשלבדמה

 .לכיוונואחדכלהמושכיםמסתעפים,כמוכניםזוכהגווניהוכדיכויבהתחלקותה
"אפשיר",אחד.שידלאאפילוהסוף,לציון ) 35 (מחולקתכמלהץקיד" ~~,,

 .לזזינותמקיוםהמעבדמשלביכאחדלנוזל,ממוצקלהתהפכותאחתכ~לה
- "י~" ) 60 ( "י~ י~" .אפשרשלעמוםוכהדופשרהאמצעשלכדדך"אפשיר",

ושוא,פתחהמלאבניקודןהתיבותראשישמידתאכלידי","עלשלראשי-תיבות
החיריקכאמצעותחרבות,לעיאסוציאציהמעודדתוגםזעקהקריאתמזכירה

ל~לה~להשלכצירופיםגםכך .קוצים)(ריק,כולוכשידוכןמי,ב~לההשתלטני
שלהחושייםהמוגדריםתחומיהםנפרציםכאן ,) 25 ("אודקוד" :כאחתוהופעזין

אותםומבטלתאותםהמעצימהמשתפת-חושים,ההוויהונוצרתו"קוד","אוד"
כתוספת ,) 18 ("אלעלה"הדקדוקיתהנורמהמןקטנותסטיותאחת.ובעונהכעת

המסעצידיאתמאריכותטהורה'דקדוקיתמבחינהמיותרתשהיאה'-הכוון'

גלבעאמידשלהקינהשנוסחלאינשיעוד,שיעודשלהצטרפותומחזקיםכמרחב,
 :(שם)אליוחותר
;:זזקטהדך";:זקזp:;נלב;:~רוזכ
;ק nן~בולזיזיך~לס;r.זף
 י~~::קי~ךךךת ,p ~ך~;כלזpל

:p חד י~~;וד~. 

"ו-הושע"עצב,כקריאת ,"רה"מרכיביהלשלושתמתפרקת"הושענא"המלה
ו"למענה"אחרונה"היא"השעה .האחרונההסוףשעתמשוםלתחנונים,ו"נא"

) 44 (. 

אי-נוחות.שלתחושותלהעציםכדיוצרימה,הזרהשלתפקידממלא~ליםקיצור
יחנקו"יחבקו,הצד,בחפירומלבד,מל~וקד,גוףגםדוחיםדוחים,קדים,"רגבים

אחד,כשידעריריבמקום"עדיו"וכךהקבר.כתארוחפירה,כמקום"חפיר", .) 19 (

 .) 34 ("עדנדנות"נעימותשלתודעהלהגברתהמלהכהתארכותלהיפראו

שבאי-העצמהלצדהםאףפוניםלציון'לדיוק,לכאודהשנועדוצירופים
לתחוםכאילובאמופשטת,לפעילותצבעמתן .) 29 (ירוקה""הודיה .ההיקכערת

הדיכלשהו,בצבעמופשטתפעילותלגדודואיןמאחדאולם, .בתחומיהאותה
 ,שמחהשלרגשותכפרץשלפנינו,כמקדהמעשירה,מרחיבה,סתירהשנוצרה
 .)םש(ושמח"מלא"מלב :כהמשךכנאמד

2 . 
פריצ;תלהמתלו;תהשיר,בתכניותכצירופים,במלים, ;לתחוםמתחרםהיציאה

והאינטלקט.החלום :הנפשפעילותשלעיקרייםמסלוליםבשנירושם,רבות
 : ) 11 (אחדיםמתיםעםהחי-המת,אתמזמןהקינהבאריותהחלום,

~הו~יעןpיזpכו א;~~ם;אכ W~הו~יזpכו
~זכדה'פ י~~גם
ם'זזדק.ם ?7ע

 י~~ ינ;:~~סה

קן J ז:;;:זזק;:נ~ד

~;כםה'פ

האני.קן.דיושלמחיצותמבטלתכהסתכלותאבי-אני, ;להתקשרותלכלשיםראוי
זמניםתכונתוקנההאחדיםמןיותרימיםשהאריךמשוםימיו.כתכונתגםמופיע

מובניםבשני ,"ם·,~,,זזבל.ישיבתהיאהישיבה .חכמה")קנה"זה-("זקן"
עםקדו~י-;ג?טידידיםמפגיששמם,צירןתוךמתים,זימון .ו~ךתדומיה ;בסיסיים

ויחיאלשפירחלפי,כשמותיהםכשידנזכרים ,) 75 (כתיבתועלהנאבקהמשודד
 .מד)ליחיאל(הכוונה
כתחומילהיקבעיכולהחלוםקיבתיים.דוחהלכימפיג;:ךרויותכמצדףהחלום
הלךאתלשרתגםעשויהואאבל .מאווייםשלכהגשמהאווהמצוקה,הסיוט
הכרהכדיתוךמוחשיות,נטולתאותהכעשותוהאימה,אתהממתיקהדוח

tקידליוזגה
גלכעאמידשלהקינהנוסחקרובכאן .ההגותמתייצבתהחלוםמןקוטביכמדחק

כחלקהפרטיהאסוןאתקובעיםמופשטיםהדהודים .הבינייםימישללזה
הולך""הכלכעלאצלשהזרימותאלאמכאיב.פחותיותר,נסכלכןועלמתופעה,

מןיותרגדולהבעוצמהאפילודגש,משנותלמסקנותההגותאתלמשוךיכולה
המסורתיים.הנוסחים

3 . 
לתולדהלהביאיכוליםנקבעות,כלתיזורמות,כתבניותוהגותחלוםשלצירופים
להגיע :שלפנינוהמהפכני-המודדניסטיהקינהנוסחחותראליהשגםמהפכת,
"נהרה"להוסיףהיגון,שלהדוחהלךאתלחלוטיןהמשנההטוב,לסיום

 : ) 28 (ל"מנהרה"

ר'lר?צז;ךקת?סדהזpל~?סדה ,הדז:;?~ Vל~ן
ע;לם 7וע;לם 7~ין-ע;לםל;ג?ין;:זגוףךמות
 ן;~;:~רוזכ~ה ?jלזזין-~ה ?jזזין-ל~ן

~פוזכ.

חדשהשירתורתמתנסחתבהםכשיריםגםקייםמש;ה-כיוון,~רי~השלזהטעם
השירהקינה.שירישלבלכםוזאת,השיר.בכוחרוו~ת-אמונהחידוש,בעוצמת

היאהראייה .) 62 (לבק'ע"האדמהמן"כשיחים :צומחתמלכלכת,כבריאהנתפס
אחדמצד .מאיןישלבריאתפונהזאתעםהצומח,לעולםכפנותה ,נטיתרומא

הדקותמןהדקותההתרחשויותלכלככבואהנתפסתהשיר,שורתה"שורה",
העדיניםה"ישים"כלאתהמכיל"יש"אותן,וממצהאותםכמכילהשביקום,

בריאת .) 65 (ל"הבדה"מ"דבד"הבריאה,העברת :השירכתורתועוד .) 63 (
שהיאהכרה :מזכךשלתהליךבכמיההלזו,זהנסמכוהשירוכתיבתהעולם,
אותו.מקיימתאותו,כונהזאתועםמ"דכר",פחותה

4 . 
שיריםמספרבתוספתהאינסופי,הישאלהאיןמןכהליכהנפרציםהקינהתחומי
"שכחה"האחרית.שירילמסכתגלכעאמידשצירף"שכחה",הכותרתתחת

הודחוכאילוכונסו,ולאככתכי-עתאורשראוכשיריםמדוברשכןנשכח,מלשון
שהוזנחו,בודדותשכליםושכחה",פאה"לקטלהזכירנוגם"שכחה"ונשכחו.

השירהשיר.למלאכתכולםנדרשיםהשיריםהעני.אתלפרנסכהןישעדייןאכל
כילהוכיחהיתולי,כשידגלבע,אמירלישקפוכפינכתב, ) 91 (החכמים""אבל
 87- (אהדן"משאלבעלידידות"איגרת .ומליםלשוןכתעלוליגםלכתובניתןשיר

כתיבה,דרכילסיכוםמגד,אהדן"משא",עורךלכבודקלילה,כרוחנכתבה ) 90
החייםדבר"על ;השיריםה"איגדת".התחברותלעתועדהראשוןכשירהחל
קבלתלטקס ,כפרוזהקצרנאםבצרוףמלכתחילהנכתבו ,) 94-92 (השיר"ודבר
ותוכנםששמםכפיהשיר'מלאכתעלסיכוםנוסחתמהרריםהםאף ;כרכרפרס
 . .עליהםמעיד

לסייםכארהםחידלון'ולאיצירהשעניינומשלים,כקוטבהםהעכרמןהשירים
ככליש ,אכן ..הקוהלתיהמחזורלאחד ,ות nנינ;שלאתנחתאוליצורכטוב

מתוךעצמועלהמקונןשלהנפשמאצילותדקלאוהחדשים,הישניםהשירים,
המצביםלא .להקלהבאהמשחקמןגםאלאותכונה,דעתשלמתונותמידהאמרת
 ,גווניהכריבוייהתכניתהמשחקת,בעצמאותםהמליםאלאצחוק,מטועניהם

המשוררכאשרהנינוחה,בהופעתןמצטיינותהמלים .המשעשעמןכרשישדיברי
קודשזכריאחריההמושכתהגבוהה,במלהדקולא ,המדוברתבמלהנעזר

 .ותפילה.
במישוררב-פורענותחזיון ,"הגדכ~ךת"מתוךהשיריםכשלרשתנחתםהספד

לפינוספו ,המשוררשלכחייואודשדאוהאחרוניםכמעטאלה,שירים .הלאומי
 .ט :הדפוסלביתהמביאיםובהסכמתגלעדזרבבלההוצאהמטעםהעורךהצעת
הםאךכטוב,לחתוםשביקשהמהלךאתמשניםהםגלבע.וגבריאלהכדמי

 "ה"מאוחרתהמופלאההשיריםלמסכתאחד,מכירוןעוצמה,דבביטוימוסיפים
בשידתהלאומי-שליחותיהצדעלאודהזורקתתוספתגםזוהי .המשוררשל

סאטידיים-שיריםשנילהוציאהאישית,הקינהכשיריהצטמצםזה,צדגלכע.
העדיףהאישיתבקינה .בהםנזכרתשירושליםוהשירים ) 79-78 (חברתיים
 ,הסינארפטיתולהסתכלותלאוניכרסאלי ,השרהאנילגורללפנותהמשורר
 .לאוםוגםמקוםזמן,שלגבולותהמלכדת

s . 
הפיוטיתכיבלתוהמשודראתמגלהגלכ'ע,אמידשלהברבורשירתחולך","הכל

 .מושלםלהישגמצטרפותוצורהחוויה .והערצההשתאותהמעוררת .הגדולה
נפש.ועדינותערצמהגדולה,שלקולככתנפרצושתיקהשלארוכותשנים

רעל ;הרגשיים ,התחומיםמגבולותיההקינהאתהמשוררהפקיעהמיוחדכנוסח;
הסובבלכל ,גודללכלעדותאותהעשההוא ,עצמועלהמקונןקינתהיותהאף

 •והולך.
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 1מס' /בסדנאמפגשים

ואמירגבריאלה

 1952יוני ..L--------------------------------י-

צבעוניכדור
גנוסריאירה

שלחבורה ,עמדנו 1985ספטמברראשיתב
בחולון.מצבתולידע,'גלבאמיראוהבי
למותו.שנהבמלאת

חתימתו,גםלבנה,כולה :המצבהאתלתארכדאי
לבןתבליט :הניצבהלבן.הלוחעלכתב-ידו),(דוגמת

 .האופקיהמונח,החלקנוספים.פרטיםללאלבן,גבעל
אמירהשלקטנותשחורותאותיותבמפתיע, ,כולל

 :בקולואומרע"גלבאמירכאילומקובלת,לאאינטימית,
ואמיאביעימי

ופרידהחיים

ואחיותיואחי

וברוניהויהושעבלח
ואסתרושרהומשה

הנודעספרובפתחכברגלבעקבעדואישיתהקדשה
במונוגרפיה,מצייןברזלהללואדומים"."כחולים
פועלים,(ספריתהמשוררבחייעודגלבעעלשכתב
מצורתנוישההקרשהשל"העימודכי ,) 1984

 .המצבה"

נכתב.המשורר",שללעולמומפתחדובהקדשה"יש
איפיוניבתוךבימינו,שגםמיוחד,משוררשלעולם

שלהמוביליםמגדוליובהיותוהמודרניסטית,הכתיבה
הנדירההסגולהבוישהעברית,המודרניסטיתהכתיבה
מןלצאתהדו'"הסגולההשייכות.אלהניכורמן"לצאת
גםהשזוריםהקוויםאחדהיאהשייכות,אלהניכור
פותחהשירוצער."צערכלשדור"כדורעלזהבשיר

הצער"מןכדוראעשה"הנה :בדידותשלבשורות
זהוראיו"כל :ומשוחחתמתבוננתקהיליהאלומוביל

יאמרו."זהאל
(ידיעותבראיוןספרהגלנ.ע.אמירשלאשתוגבריאלה,
בשנתושתיקה,שנותעשראחריכי ) 16.9.85אחרונות,

גלבעחדר-פתוחלבניתוחאחרי-האחרונה
אלהאחרוניםשיריםלפרסםרצהלאוכנראהלכתוב,
דמןעלחיהואכיגבי,מספרתהרגיש,הואבחייו.
אחרשמישהובידיעה,הספראתהכין"הוא :מושאל
השם, :ומדוייקותברורותהוראותעםאותו,יוציא

מאוחרת)בעונהיומניים(רישומיםהמשנהכותרת

שכרמייודעהיהאםשקטשהיהכתוב,ובופתקוצירף

 .טואכן, .הספר"עללעבודמוכןכרמי)ט.(המשורר
אור.עתההרואההיד,בכתבטיפלכרמי
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כסרט-אנימציההמעשהסיפורהשיר

קלילות,שלקוויםבעל ,בהירבסגנון ,אינטימישירדהו

בריאתאתגםמודדהואגלב"ע,משיריבכמהכמו .אך
ניתןעינינובמוהקוראים.עםיחסיהאתגםהשירה,

שהשירלומראי-אפשראךהמעשה","סיפוראתלתאר
אלהtקגיצילום.איננוזהציור,איננוזה .לתמונהדומה

המתבוננותהעינייםתנועתרקהיא(והתנועהקבועים

 .בסרט-אנימציהעשויהדההשירזווית).אלמזווית

משורטטפרטכלשוליים,מפרטיםנקיצבעוני,מהיר,
בסביבה.מקרהאיןמיותר.אבקאיןקדימה.ונע

סרטאך .ילדים-אופייניקהל-יעדאנימציהלסרט
להעמיד-פניםיכולמחשבת,מלאכתשהואאנימציה,

לנגדרואהשאנילי,ברורלילדים.כדור,עלסרט,של
הנעשיםכאלהממזרח-אירופה,סרטי-אנימציהעיני

גםלראותם,לושהזדמןמיבפולין.אובצ'כיה
מעמידהואטיבם.אתמכירהישראלית,בטלוויזיה

הרבהואומרקלילה,נימהבעלסיפור-מעשהשלפנים
פרטכלאלאפרטי-מציאות,מצלםאיננוהואמזה.יותר

בקווימסוגננת-בויששמשלצרכיו.מסוגנןבו
ופועלתארם,רמותנעה .הענןבומצרייך .אורה

לאהוא .בסביבהאבקאין .מיותרמקרהאיןפעולתה.
הווי".שלרגע"עודלהיותיכול
אצליחאחרוןבכוחכדור.אעשהאניהנה :העלילההנה

-רחוקיםנופיםמעומקהרחק.קדימה,להשליכו
הזורק,אני,הכדור.ישלחודרמתמכריכהיער,מאופל
הנשלחהצערכדורשלה"בראשית"אנחנו-והנוף
ואלרחוקים,אחרים,נופיםאללקיצוהקרובבכוח

יכולת,בעליוהנוףהאדםרחוקים.אחרים,אנשים
הערוהברכה,היערמדומים.ניגודיםלשלבזה,בקטע

מאפשרותיותרדובאחדות.והשאנן,החולםוהסוער,
מקבילות,תכונותולאישלמקום .קיוםדושל

אנאלוגיות.
סוגיעוצמותאתנצימצוםלרכזהיכולתשהואוהכדור,
תצליחאשרגדולה,לתנועהיהפךאכן Iהמגווןהצער
ובלייפתחו,שעריםשאחריו.וזהנעול,שערלפתוח
המהדהדלרמזמעברברמז,לאאףהג;~ה.שיכתב
שלגדולהבתהילהצופיםאנו"שער",העבריתבמלה

ראשיכםשערים"שאו : ) 7 ,ד"כ(תהליםמעיןהמעשה,
 .פורץפוזיטיבי.כוחתחושתעולם,"פתחיוהינשאו

 .יוצרכוח

-הקבלהובנקודת
"הברכהלאהצבעוני.הכדורהגיעחדשהלסביבה

לאהיער",לעביהנאדות"השלווהלאהנרדמת",
ולהדנולסטות,לנוגםמותרהאםנעורי"."בימי

האם ?(הברכה)ביאליקנחמןחייםאצלאלהבשלושה
 1עקיףקשרישהאם ?שירהעלשיריםשנילהשוותרצוי

לאאבלאחר,שירילנוףסטיונ ?ביניהםישיראו
 .החדשהבסב~בתוהצבעוניהכדוראלנחזורנתעכב.

הכדורהגיעהחדשהלסביבה-הקבלהובנקודת
יראולהם,ברורלאשמקורוהפלא,רואיכל .הצבעוני

הנפתחיםהשעריםאתאליהם,עדהמתגלגלהכדוראת
חייהםיום-יוםשלברמה .להביןיוכלוולאזה,אחרזה

"מיזהאתזהישאלוזה,עםזהיפטפטוהקטנים
הרעננותאתנעלם?"."מיכדור?",זרק"מיעשה?"
ינחשו-לא-הקטנה,מבטםמנקודתויסבירוהיחושו,
לתומו,משתעשע,נער"שלידיו"מעשהדהוכיינחשו
לאהאחרון,הכוחבעוצמתיחושולא .משיםמבלי
 )?(השירההתוצאה .שרוכזהצער,בעוצמתיחושו
טריויאלי.מינורי,לוקאלי.כארועהחייםבתוךתתקבל

מעשה!סיפורהאמנם
מוכריםמשיריםבנימתו(השונההשירשבדההברייה

שותק","ואחי"בעלטת",כ"יצחק",בתיכוןונלמדים
גלב.ע),שלשיריםעלהמאפילהתוויתמעיןשיצרו
האני-הדקן.עלהמספרהאישי,השירשבדההבדייה
 .אנימציהסרטמכל-כמובן-שונה

עשוי.הבלתישלתיאורזהומעשה",מ"סיפורבהבדל
הנהוודאי.ולאספקניומנעהמשאלה,דובעצם,
הכדור .כוחלייהיהתיכףמעט.עוד ,;ט-;ט-;אאעשה,

כמובן.ארע,לאהמאורעאבל,ועוד.שער,יפתחשלי
משאלה,ציפייה,מעצבהשירלעתיד.חזיוןהוא

ממשות.לאמחשכות.רצונות,
ביןאי-כריאתו,לכיןהכדורבריאתביןהתנועהגם

תנועהגםהקהל,הבנתאילביןהקהלעל-ידיקבלתו
ניתןבחלקושרקבשיר,שזורהדואופטימית-פסימית

 •כמטאפורה.-להסרטההוא
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וולךיונה

אחרוניםשירים

רוחימוותמתאדם

דוחית. ?Ji~ת~ןם

לכם wא.ל~זכדי~ף
י;ט 7 ~זpל;נץקיד ;y~זגה;ת n ~ע;ד
;:זץpזגים~ןל pנ;ג~ד
זגר~יש,ל.א~זכדר~ף
דוזכ~ית~יסה~ת~ןם

כ J ~~??זגרס pג;
ה;ןה J ~ע;ץpהרהוא

ל;א;~ךא.ל~זכדר~ף

למותה;לך~סהז:ו:;ני:;ניהי
ז:ו:;ני:;ניהיא;

rיק 9 ~כ

 .~ך:הלמות:כ;לע;ד~סה

לבניםדברים

קשור~ל;ת:;:נלי
ה i?;nך pה; ל~ז:;

היא Wל fלז:ו:ה םי~~ז:;;נ~ת vר
ל~גה
ס~יד

f ;ל~ןכ'דמ
tקיחי ?7ן~דך~ל
ל~ן
ד.זtפ;נט;ןה i?;n ז:;~ם

ל~גהלש;ן
w ·ל~גה~ה
f קשור~ל;תלי

 הל~~ז:;כ.זpדזpןק
א;סןע;ץpה

:מ;ת Rל
~נ;ת~לי;ה,ך

tp ךי ?7גלקופ;ת. 

קללה
i?;n ל~גהה

ל:ם;,קדים wל
לך~ש
-דאש;ןtקמוש

א'לר~ם-

קללה-ל~ןכ 1-
??אד;ל;ת n;:זל~נ;ת ת;~: o:כ:;כי

ימום 79fג J:הואה.רך

ע;לל 7~כ;לזpהוא
א;הכ.זpהואל~י

i? קיז:וtל:;נi? ד
להי;ת:כ;לזגה

ה,:~ךזג~חיקי;ה,ך

דע ען;:~ך.הל~ן
:;:נז,זז;דלט.

לנחלהופךהאיש

לגז:ולך pה;ס~יש
tייג.לאש·דד·אש;

ך Wו~צ;ןזג~ד·ךךגופ;

~שוק;תליו fדו~ין
o/ ~.ו;ו;נ~ליםיו~לים י~

~ם ;ענ;:~ך םי~כ~??~ד;סיו
f ~:;ךזגן ;ת;אנ:;:ך;ו.ש;סי ען

חכר:ן:רק~כן ?7כדד
דב~ךזקןם ןכ~??ל.סב
f ;י;ם~היק ס;תי~נ:;:מ

 יקt.ו;ךנ:;:לגז:ולך pה;ס~יש
ז.יחלשר~:חי דpז~~

ז.יחלשומוןעוחי
לגז:ולך pה;ס~יש
הי 'f:דל.אכ~~י
-ךזגן~rךרידק

ליהו;ו;נךד
ס~רס~ישה.ךהרי
~ד·תה p:כךגופ;הו.ה~

ל~ים /oו~ו;וזtריוזtיר
ה p :כ::כס~יםגופ;ה.ה~

ס:ה lfזגה

w לגז:ולס~ישס~ר
 .הי 'f:דא.לכא,~י

הביתאמרבית

;:ז;נית~מד;נךת

ס~ץ~זגר~ץ

ים p ;פז:;~זקדוים pנ;

ס~ןם~מד~ןם

~לחים~מד~לחים
i? זגדהtה~ז:;ז 

 םי~~~ו;וpזז:;זtזגד םי~~~ו;ו~

סד;~יםזtמדך;~ים

;:זך:כוךים~מדך:כוךים

 י~~ז:;זtמדא,~י

ס~סהזtמד~סה

ס~ה~ה~מד~ה~ה

i? ל~ץ;נךת.:כ~מדה
i? ל~פ;ךס~ץ~זגרה
i? כפ;~זקדוה:p ים

ס~ןםזtמדה ?iל~ןם
~ל'הים~מדזגהלאלחים
האהבהאמדהמהלאהבה
ים T ~~:;ו vדו T ~~~ה םי~~~;ל
לא,~י;:זך:כוךיםזtזקדוה ?iלד:כוךים

i? ל~סהסא,~י~זגרה
i? מדהtס~סהז

ים p:כפ;~זקדוה ?iים pלפ;

וולךיונה

אתילשכבכשתבוא
אביכמותבוא

Wf לסכ;אtp ז-וי~כ~
זt:;נימ; fסכ;א

;נחזpך:כ;א

 ;ל;קנ:;:ן;;גד

 די,;:~א'זpל

~ך;נע~ל~ךז:ולא,~י
לי~ין wזגה~לכא,ד;;~ד
 :י p:ף.ה?זך~סה

"זכזקרי"

~ק~יה~ךד

~ד W;נ

ל;ם Wד·~מ

~tיי~ים~לף
;:ז~ץגו~יםל f~ם

זp~ש

 :~~ידים i:זp~ל~ד
"ךי"

ללקח~~יז:וכא,~י
~כ tp ~א.ךל

הים'~ל ם;:ל'א
 ינ;:~ ם;:רל'א

~ז;וף~כ tpל~ך~הא,~י
ההןל'א~סה. ל~~
זt:;ני~ם~ז:וד

סע pלהו;ו~ל.ה
f י~W ל~ז;דדאי~

;:זןג~צ;ךים

זגלזtרי:ר?,ה ינ;:~
w ת;א~~ד 

~ק~י;ת·ל~שז;וגסוגיקם tpו

אליתבוא
קפיטליסטכמו

ט 9~;כיזנלימ; f~ליסב;א
לף W ל~;פז:;~ה:יהא.~י . . . . . . 

~~כדא,~י ה~~
ה i?WP ז:;לית;~יא
לילם Wג;ו~ל~סה
ל·כ v~ק~יהקח

;ב;ת n נ:;:א;חי;;גך 9ג;ו

w הם א~~ל·א~
~~ית י~~

אוןל p~סה
W נ;:לילם n9 ד;ת;

~ק~יא;סםךחקח

ה ?iא.דtקtקח.י~ם
ל;:זrךךירליזpתהן
ה ?i~ד~ין;

ג~שית

ה /i?i?o~י qקך
~~ריסא'לזpא;סם

לף W ה.?ר::ל·כ~:;
רוז:וי p:הנהרא'ל

~. p ש

~ז;ד:הקךז:וב

~יtק:זות

~יש:~ותזק~טלי~ר tp ז:;

זק~ט

w דע~ר~ישw דע~
tקרי;~יהה:יה~ל
ל~ Wזכ~דלא
ט 9ק;מוניא'ל

ק;ם ?i ף~נ:;:תוכ fא'זpלמ;
ס:הא'זpלמ;
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אהבהמקרהעל

כ:דע;~ךזק.tזגכהסtזח~ה

גת pזק.פ;~ה ?iל;קזכתי;ז,ןך ת.ק~ל??
~ר 9ך:::וז,ז:::וז;וגף~ה~ת

ךא;:;נןים~סללו;י;וןךים ?iףך~ש;תז;וחףש;ת
נ;~:;ניםtז:;נקתףךף~יע,די~ים:;נןנףת

זן/:;כית ?t 7,זז;וגף;נה:;נלי~ר 9ryא":;נל?מ;גיםא;:;נןים
:~רז:יי~ט ?p,~ 7זןע י~?זtע;~ךים
כ:דע;~רtזגכה Wסtזח~ה

 ש.ק.,?ש '2רזק.ת;~יא~יןהיא

:די ?iרי W ו;:~ר??י;ן:;נמ;ךלל'נו:::ך pךה;
ל·כ 9 ~לאזק.~,יק.ת ryל; ה~? Wל

כזעם??רה Wיןה w ו:::.קזש '2סר~ת
~זק:;ניל;ן;נרל fל~tז?סה~א,ןהך:::ו21יךכףת

W זגכהt:;נ w ךלז;נףת?? W 1כ;ח.קf ל~ר
ה~:ה pךהף?~רית:;נדיליט?~!!ףתא;ןגך
"tקליך 13 ל"נו:::כמף;נן "י;1זtףלהק.ך~לי

ט ttל Wל~כת ;מ~~:::וןן??ריר?פ;ל~יךל"א
פ·~ר ?7זכן~ארי;ק n ~צ;ח,קtזגכה

זכ:;נהילק.ן":;נאז ?t;iזכזק.הףכ:דדיק qזכ
 ר??~~לל"נו:::לזקמ"ךףזכז;דליט

 ה~ו:::רית ?Ji~רד י,~ ?i?7קו~ים W ו::::;נק.זק.ך
דrדסה:::ו~חדףת wנ;~ריח.tקאע;ד

א;ח:;ניםלילדיםה ?7תף q~רים 9כ~ר Wז:יסtזח;נה
:::והףאכ~ילי:זשףבס:הל.אלר W~י·!!ו:::

~גה r7Pttי;ז.ירי:ז~ם ס!!:סק~ת~ם

ן ?t;i רו:::"סלסא:ב;רז:זtזגכה~;נל
W לע;לם ?97 ~~ז:י:;ולאם
ב"ל~הה~דנכזp,ל'א~ל
ש '2ר~ץpע~לך~זקידין
W ז:יםJ 1:;בזכהל.א~י~רW ריר
 ז~ו;:יt??ס:הע w ~ו:::הרי wלנף w ,;:,לא

tזה~הל'אזp,ל יח~~ו:::ר;נן ?i ו:::כא,~י

W תף.ז:יןקם~iJ לזכת~iJ עPז~
~ךף~ים:;נזקיךיםףו;י~ךרםיף p ;ע??ז:י??גה

לקר;תזp,~לףלtזה~הזp,לךגע ל~,
ןעי;ז,ןךע;ד:;נזקירק;ךם ן;יק!,נ;::ד ?iר:ז;ו~ז

:ה wי:ז~לי~ר W ~ י,~
ושכלילכיתחמםוהאהבה

~ז;וףליזp~ש, ~.ד' fטוב~ףוכ 'ב 1 ;-:ל iא,
לי:ז??ה 7PiJזקנ;תזp,ל?~~לין.ם 99~?דיזp,לה.לן:;נ,גףד
לקיר 9א;ו;יל;ח,ץל;נוה 9א;ו;י ף,ח;,

~;נךי:;נח.ןלת;:;כיו;יtז~ד ?t:iן?ר~לי ?Tjי ?i?jף:;ו
ל~ה·בזק.ה ?iלךהףןיזקפףא.לט;ך:ה 9כ;:זי~ה Wי tPזל

i? מףW זה~הזק.להti? זכ:יו?ס;ף~ליוזק.ה
ד;ש ?j~סלזכר~ל;ת~דחילהJכ 'f;:זג;:זק;ךםכ~לגףל
~יז Wאףליtזrךךתרףת W ~~ל??חילהל~קש
,~רת 9לראזpף p:לח~ה p:,ןלש;?ף ל~~
ןערוחב 1:;נזכצ;~ים~:;נ~דיםלtזה~ה;נאtזגכה
 97~ע,מדי ?iו ץ~~ ?7ף??גרף

ךסדרז:ייהו;ירגדז:יי t1fזזכר;נ:;כיהיו;יסלה iJכ
לכז:יי wל

ה ?jע,שף:;נtיא,כהדריםלזכ~רו W ו;:~הלךהלא
שלהגד;ל;תהפשט!!;תעלדבריםותעמיד

: -:-• : T • ---: ••• -; :• 

םi;ת vד iJל f~ל:ד ?iלtיע,מד
לדקק;ל!ע,זpההףא
ןק;תז;וחףש;ת::;ניאךהףא

 97~זק:;נילע,כדה ?7זקי pלהן
 םי,:?~ס~ללהז21vילטלהז:יה.ןtזל

7?TJ ~ 1 ז~ז:;~יגפף iJ זגכה:חידt~י;ך
ךים Jמףח??רים??לאסא,ריר

י;דעיםהצמחים

כלךלה ת;~:לע,לז.זם :הן
ק~ל~ים iJ;:ז;:זפף:;כיםל f~ת
ג~זק~ים iJך;נרים iJ .ל f~ת
י;ךעtזגכה 1 ~ ?7לזכ;וז;י??דה;~:;כיםהם

;חידים iJ~דים iJל"אז:זלף~;נל
ת;ך~ים ?9iח??רים??לאס~ריר

-:;נזק.ק.טלע,בדלזיםה.ן
 _זכר~יל~זל~~ריק 9 ~ 13
ף qףמ" 9ג~זק~תך~יל iJל
לז:tליףזpף ?iןע~ז
 9א;ו;יזp,~דךיםזכרדים~זא;

:רדם~ליףר;ב ?p, jזי ?i ל~,
א;ו;יף,יק p,~ qזזכרדים~זא;

א;ו;יף~ר~יל wזכrד,יק~זא;
:::וג~זקית:::ו~דיםלז;יזכת~תיק 9 ~ 13

 תי~ן~ו:::

ז:זליףפ;לק.תזpג~זקף
:;ני;נה 9זג:::וה 9p;נ ?7א;ךק;לק.ת
ףפ;לק.ת

יכףת i?p ו:::

w ם:-ם:אזכר·,תקט~יםזכךםלף:יטבם 
תב;אלאהגד;לההפשטףתואל
ק;ל~ו;ימףג~ Tלף q ;ךגע-ס~נ;זקי•ס

:ד ?i סל~~,לרגע~ע,צ"ך
הט;ביםאלהמכלתדעלאואתה

~ rii _ג ·~לר~יםi ףvד~קלא;~זקןה ...זrגw ק.ש..?י
f לס~ידג~ךףדף ?7 ~~ס~ז:ייקים:::וךמףךיםל
ע,ןינ;תכלסהז;ומףנ;תךtקוף:::וןםרי_קף

לג;ומף~העם tgל;:ולק;לך P~ססריס
 י~~ה'וז:זיפלמףלף~גיףלף~~מדא,~י

tיז;ד~רא,זק.רל f;:וט;ברףזכב 1זכהל"א
~ךסרב ?i ??~רען;נרת"אזכר:;נח!!ףך:;נח.ן

ה ?j~זקקי
מציאףתנלה;כיחהיהז"אתנ"ללה;כיחא'הל

 • :- ' : • T T-י :-:

~לחים
לכד:::ולבךחףש~~גהולא:;נ~ךךףלא~ןע
נצחיהווהכמתרחשתעזו

 ת~וו:::נ;:ז?כת~לףלתק·י~~~,~ע,רףת. ~~~ק ~ wך~
חףזקים

 ב~~~ו::: ת;!!ך;י~י~ ?7זגtזת 9סך. 9 ו::::::וגן:;נ;נגת
~~נף;נת;סר;~ה

ן ?t;i ו::::::וקזpך?קכ;תןעב W~ס~זז:יז;דנףם

~דיזpלע;ך;ל~שט ?iט;בלזקפ"ט ?i?~רנכע
j? ד;ש

i? ~לw טi? ק~הtליוק;לק~יב~ס;ןה:;ניאכ;ךד~
~~ליךר p נ;:זp,לאזכה:;נףגת .r יt??א,,י

~~לףלם WWזכה~יה;רס~נכה
זקגךם;:זיאה W ~ W~י:זדל~גכהזק21יךם י,~

~זקמ;~הל pנ;ג~זvףת wח.לכלךלה~ר~ה
כ;לטןצ;ן י~נ;:ךיף q ~זק~tי:םךזtקףם

 ב~;כ?נ;ק.לתגק.שלז;די;תי ?i~זק:;ניל~ין
ד;נרים ר~,ר fז:ייר 9 ו:::לסדלז:יי w~ף~ל

:;נזכ~יזכ~ים י.~נ;ר~;ניק 9זכז;דז:יי 1 ~זp,לא~ך~ה
~צףב:;נק;לזכזק.הףךא;ןגךזג:::וק!!ףםע;רק~נכה

מ;כךלסלק.י~זvגי~ע;תלי Wללף Wס~קת
ך,ק~יתש;~ה~~היסהואףלי

~ר 9וסז;וגף;נהלק~לז:יי 'f:דל.א
ו;יג~ץ ?iם 'W2 ?רקיקיםל~לף;:זו;י;וךןהה Wז;וחף
~~ליי:זדרלאגם,~י:זדע;ךסלקת~ל
ב ז:; J נ;:מ;ןי~ך~ר;ןק;לכת;ק n ~כת

ק;ל י~?~נ;:~ר-ז;וגף;נה 9ז,ז י~?~ש '2ר י~?~~ל
כ~חיןךם~יח;זכךד;חיםרים ?i ;ריזכ??~ךרים

 ה~ירנ;:ו:::זp,ל~סר ת~ה~,חףזקים ת~ן,נ;: םי~~??
~קש:;נגא,כת~דחיסים ?i~י ת~ן,נ;: םי~~??

;נז,זןים ?iךצ; ת;~ם~,ע 13זp,לר~יםים ?i :ל;ול~ל
זpכ~~ךםר;ךים ?7 בt:ז?ךח;קים יכ;:נ;:ק;ל;ת
~פ;ת ?7ף??רז;וק;ת;נרזכ!!;ת?:ללתש;~זכ

קדףמ;תךע;תסם 9הףאזק.ליין ?:7ל:;ו~יב 13~ל
:;נריאףת~ך;~יל ה:~vזרףס,יתלחיאת'ז

רףס,י ר~t:ז?~ןם;:ולף~יגט;ךיי??ז 9זג:;כין
w ·זכ~זכ~יםל~לםt? ?ל;נ~?ד?ז;ל~ים 9רw ה;נהף~

?;נרה:;ניןלל'א~ח.ד ך~ז:;י ?i ~~זp,;נה:;נךקףת
~ח.דל:רי;תה.ן f~שףף ל~~ז::זק.כ;רגעא;ת;
כקלט;בזכםחים ;t נ;: ?iףן~יםא;הב

ז:ייר 9 ו::: 7ז:וי 'f:ג ן~,pזה:;נינ;ג:ןילאי ?i ~~א,~י
~tוי~תכ~~ר יכ;:נ;: ק;ח?ןt,כנ"~ם ק"ת??כע

tזה;נהי:;ני 9ר~ל?~תףתין ?i ???גלה;:ז:יהי
לף Wזכרא;תת;ך ?iזק.:;נת;;יא;רלידיר qזכ

~ר~איד ?Jiכח;ל~יח"ק.שזp,ל~דין:;נtיהליך'
ר~יג:ויזpל'א~יכזלז:וי'~כזpל'את;ךהת;ךה

נשימה

ג.ק.ןקרקףל Wק;ל~ר Wז:י
 םי,:?~ז::~ל;:זזק21ילט 7ה ?7זקי pלז:יה.ןtזל
;:זtזםר;ן;~רגעך ?i ~~-לה J .~ת~יד 13רtזל
מףורים~דיםל~:;ניא. ה??'י wpללהה.ד

 ~ףד:ו:::~ן ?7זג:::וז:זחףץ

f -לi? זק~ע;~~ים~דיםי~.י
ףמךא;תסמיםגזי

:דף~:::ו~להי~ת ~;ב;:סללהה.ן
מנירל"אשאישגזיםמיניככל

~ז ל~;~ט ?7 ~~-~לס~~אל~ה.ך
זכךא;תזp,לר:ה 9לה ?jי P97PiJקטוה:;נ;נמות

ק~תז.זליףםל;:ז:;ניאלהה.ן

ביןיונה

והשדיםהמלאכים

מכסוסאיךומביטההחד-פעמיתשלהאבביהעוברתיוהנ
 ...לדמותהקוויםללכוד

מחיות-השדהשתנגלגלורהניהנוםגן-העדןחיותבין
 iנקרית-אונו

ותקרהאפקיםלההתוותהשיונהה"שמיימית"במפה
שדים,מלאכים,בקהלרוכס,ללאדרכה,עפ"יארתה

אתרואהאניסמיו,ומכלהמיניםמכלושרפיםכרובים
חיוכהאבלשלה,התוקפניתהשחורהחליפת-העור.ביונה
נדיב.

האלה,האופנועניםעללחמנותרוצהדווקאהיא
הטורפיםלמשפחתשייכתהיאשהרי .הניהנרםיי"מלאכי
מספרתאדם."ציידתשחיתהמכחישהולאהגדולים
אחריםוחרךעצמואת"ששרףעצבנידרקוןעללילדים
 .אמןשהניהדעשלומבוקרת"הלאב"אש
פורעתהיאוהנמלההחגבעלהעתיקיםהמשליםאת

כמותם.עתיקהבחכמהלהפליא,ומסכסכת

סתםולאלשרן'להוציאמוכרחהגםהיאפתאוםאבל
 .היאאומרתתמימותה,עלשמרהזההטירוף ...לשון
לדאבון-לבםהחייםאתהמגלהיתומה"ידלההיאיוהנ
המעשהמןלהניאההמנסיםארתההסובביםשל

אותםהחושףמשים,מבליבכולםהפוגעהזה,המסוכן
החייםעצםכמואותםהמפחידההתובנהשללקרינה
בפחדארתהובולמיםלהשמתגנדיםהתודעה-עצמם

מסיגי-הגבול-שלהחדשהעונשהשיגעון,מפניהמודרני
בייהארץיי)שנדפסוול,דיונהשליומןדף(מתון ,,הדעת.

נזר-הדיואתוסיכלהרגליהעלקמהגדולהחייםבנהמת
 :למרתכידונהשל

ר mימקודםבגילעצמםתבוךנהרגו"אחרים
המיתהרגעתאזוכרהאולא,הוא
מח!קים."ורגעיםהתיחהרגעאתזוכרהוא

 •"צורותיי).האחרוןספרה(מתוך

צב~עזה
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הדדית-עזרה
ועושיםמאמינים

 .הדרךבראשיתכברבזהזהשלוביםהיווהגשמתוהחזון
בימיהביצותמייבשימאהלי ,השניתהעליהשלהכבישיםוסולליהחוצביםממחנות
בתקופתהחדשותוהשכונותהעריםבונישלממטבחי-הפעליםהשלישית,העליה
מהמעברותהחמישית,העליהשלוהמלאכההתעשיהממפעליהרביעית,העליה

ועדמעד-המדינהראשיתשנותשלהצעיריםהחקלאיים.והישוביםומחנות-העולים
היווהאלפים ;ההדדיתהעזרהרעיוןאתאלפיםהגשימו ,הדרךכללאורך ,ימינו

לרבבות.

-המעשהנמשךהיוםוגם ...
 .בקשייםהנתוןאחרלמפעלמסייע"כור"שלריווחיכשמפעל *
לבעלבכךומאפשריותרגבוהמס-חברמשלםגבוהההכנסהבעלכשחבר *

 .חולים"ב"קופתהבריאותשרותימלואאתלקבלנמוכההכנסה
 .צעירלקיבוץוהדרכהידעבאמצעים,עוזרותיקכשקיבוץ *
הודותעבודתו,ראשיתעםבסיסית,מפנסיהנהנהבארץחדשכשעובד *

 .ותיקעובדשללתשלומיו
מאפשרהארץבמרכזלצרכן""המשבירשלבחנותהקונהכשלקוח *

דומה.חנותשלמשרותיהלחנותובאילתנקרית-שמונהלתושב
במשבר.הנתוןבמושבלחברוערבמושבכשחבר *

אדם.-הואלעובדכשעובדהיאהדדיתעזרה

-העובדיםלחברתשנה 60ז
 .העונדתהציונותלהגשמתהעולהנדרךשנה 60

C 
rז: 

ם



מסה

מאוריציוספרשת
למאוריציוסווןווהמסע

מאוריציוסגולילשיבתשנה 40

אברהמסוןיעקב

הפרשותאחתחיתהמאוריציוס"דשתפ ''
כארץהישובאתכיותרהמסעירות

הפעםזוחיתהשכן , 1940כשנת

ה"ספדמדיניותאתהפעילושהבריטיםהראשונה
שנמלטוה"אטלנטיק"פליטי-1585ממנעוהלכן",
למאוריציוסאותםוהגלוכארץלהשאדהנאציםמאימי

 .למדגסקרמזרחהק"מ-800כשכאפריקה,
נוסעישעכרוהתלאותכדדךשיאדקהיההגירוש

ומווינהמדאנציג ,מפראגשגורשולאחד ,האטלנטיק
כמיטבו"הודשו"הגרמניים,הניכוששלטונותידיעל

עלובותנהרספינותכשלושאלושטחיםלעזובכספם
 .לים-השחורהנהרלשפךהדנובהדדךאותםבילוושה
מהןשאחתיווניות,מסעאניותשלושעלהועלושם

-1600מלמעלהנדחסווכתוכהה"אטלנטיק",חיתה

קשהחיתהזואביהנוסעישעכרודדך-חיסוריםנוסעים.

 ,הנוסעיםאתשסחטהיווניהחובלשדבכיוון ,כמיוחד
הנוסעיםאתאילץהואארצה,להביאםכללהתכווןלא

כיןסחור-סחורהאניהאתוהשיטהאניהכבטןלהשאר
עלוטיפוסדיזינטדיהמגיפותפרצובינתיים .יווןאיי

כשהגיעה .מותםאתנוסעים 12מצאושכהןהאניה,

אזל.שהפחםהתכדרכרתים,יקלידןיראלההאניה
הצליחוכרתיםיהודיוכסיועעליוןכספיכמאמץ
דבקהיווניוכל nדכ-האכלפחםלקנותהנוסעים
 .שנימצדליםונשפךאחדמצדהועלההפחם .כתכניתו

שחיתההצ'כיתוהקבוצההנוסעים,מדדפץרכאן

היווניהצוותאתעצרה ,אקדחים) 4 (כנשקמצויידת

לכךגדםשבוזבזהפחםאכל .האניהעלוהשתלטה
קורותאתהאנשיםפרקועתהים.כלבנתקעהשהאניה
ואח"כהתנורים,תוךאלוהשליכוםהעליוןהסיפון
כסלוןהפסנתרואפילומעקיםמחיצות,דלתות,השליכו

אוכלתכשהיאשטהו"האניההאניה,למנועילמזוןהפך
ע"ינתגלתהכאן .) 95(עמ'שוב"שנעצרהעדכשדהאת

 .לארץומשםלקפריסיןאותהשגדרהבריטיתמשחתת
כ-ה"אטלנטיק"נוסעיהגיעותלאותימישבעיםלאחד

24. 11 . אזאכל"התקווה",כשידתחיפהלנמל 1940
הבריטים .תמהלאשלהםשהאודיסאהלהםנתכדר
להיותחיתהשאמורהל"פאטדיה"כהעכרתםהחלו

שתינוסעינמצאוככדועליההבריטית,ספינת-הגירוש
אתשהחרידהאדירההתפוצצותהאחדות.הארניות

החלהרה"פאטדיה" ,המעבדאתהפסיקהה"פאטדיה"
כדי"הגנה"הע"ישבוצע 'הפיצץו .כמהירותלשקוע
איש,-200מלמעלהשללמותםגדםהגירושאתלמנוע

ניצולי .הבריטיתהמדיניותלשינויאהבילאאך
לגביאךכארץ'להשאדהורשואמנםה"פאטדיה"

-9כ .הגירושכמריביותהבריטיםדבקואטלנטיק""ה

עתליתהמעצרממחנההגירושבוצעכדצמבר
שלהפאסיכיתההתנגדותולמרותרכהכאכזריות

 ,למאוריציוסהולנדיותאניותכשתיהוגלוהמעפילים,
.26.12בהיגיעולשם 1940-. 
חמשכמעטשנמשכההגלותתקופתמתחילהכאן

המעצרלמחנההובלוהבריטיהכתרכעצירי .שנים
בית-הסוהרבתאיהגברים ,בנפרדשוכנושםככר-באסן,

כצריפי-פח,שוכנווהטףהנשיםואילוהעתיקהצרפתי
ביןמפרידהגבוההאכןכשחומתכצריף.נשים-25כ

כאי,השהותכללאודךנמשכהזוהפרדההמחנות.שני
הידיעהתקצר .חשביההשנהמןלהקלותזכתהכיאם

סכלמאוריציוס,גוליעלשעכרהסבלכלאתמלתאר
מגיפתבגלל ,המחנהשלטונותשלהקשההיחסבגלל

נפגעוממנהוהקדחתהדרךמןעמםשהביאוהטיפוס

הראשונהכשנהאנשים 54שללמותםגדמוואשדכאי,

המגרדיםתנאי .באיהשהותתקופתבכל-124ןלבלבד
נוראהציקלוןסופתהנשים,כמחנהכעיקר ,הקשים
מןחלקדקויה-כעקבותיהילדיםשיתוקומגיפת
אדיררצוןנחכגוליםנתגלהשני,מצד .התלאה
הכללמרותולהאמיןהתלאותעללהתגבר ,להישדד
המחנה,מוסדותגנונתארקצרזמןתוך .לארץבשיבתם
ואחדהמעצרמחנהכתוךתחילהלעבוד,החלוהאנשים

מצדה"ליכדליזציה"וכאשד ,לומחוצהגםכך
תעשיותגםלהתפתחהחלוזאתאיפשדההשלטונות

 .ונו'סוכריות ,צעצועים ,חפצי-נוי ,מכדשותכמושונות

לתעשייתאגבהצמחיגודלושסוקלהכחלקת-אדמה
ספדביתקםוה-תרבותיתמכחינה .נייד-קרטון

נועדבניצורפוהאישלה"ליידיס"כעזרת ,כמקום
 ,דרמטיחוג ,תזמורתהוקמוכאי,הצופיםלפעילות

השלימונועדוכנימבוגדים ,המחנהעיתוןהופיע
 ,עממית""אוניברסיטהבמעיןשנקטעההשכלתם

 .עדהציוניתפעילותוחיתה
הלחץ .לסיומההפרשההגיעההעולםמלחמתגמדעם
גודטהלורדמינוי ,הסוכנותמאמציהמעפילים,של

גולילהחזרתהביאואלהכל-כארץעליוןכנציב
 '"כקרניה"פראהצרפתיתהתובלהכאנייתמאוריציוס'

26כ .8.45-. 

עםהתמודדותלמעשהמזמיןלעילשתוארמהכל
ואמנםאומנותיתמכחינהמאוריציוספרשתשלהאתגר
שניהגולים.שכיןלאמניםאתגרהתקופהשמשה
אתכיסו ,לא"יבדמאייד .ופז"להנדל .פציידים,
כסירנותוהיויומניםגםנוהלו .כציודיהםהתקופה
אתשישאירהסיפוראתאבל ,והסיפורתהשידהכתחום
כתבהעברית,הספרותמפתעלמאוריציוספרשת
כגילילדתקופהכאותהשהיהישראלי,סופדדווקא
-כמאוריציוסמעולםהיהלא ,כמוכןואשד, , 7-12
 ) 1970 (למאודציוס"ה"מסעשסיפורו ,שכתאייעקב

ממריא".פרץ"הדודבסיפורימחדשעתההופיע

למאוריציוס"/והמסעשלמקורותיו

לכתיבתלשבתאילוהיועיקרייםמקורותניש
שהייתההדמותאלהקשר ,הראשון .הסיפור

שהיא 'בדרךחיים-כסיפורהראשיתלדמותמודל
המסייםכמשפטנרמזזהקשר .משפחהקרובשלדמות
הסיפורנכתבשעליהזוטדאגיתדמות .הסיפוראת

(מדרדקה)מרדכיזהומאוריציוס.לשבויימוכרת

באילשהותוהראשוניםכחודשייםשאיבד ,ריפינסקי
 1 .כלילנתעווריותרומאוחדאשתו,ואתיעקבכנואת

בדדךתואמיםבסיפורהמשובציםהביוגרפייםהפרטים

שכתאיכאשדוגםדיפינסקי,שלהביוגרפיהאתכלל,
הסיפור,כסיוםאדאהשעודכפי ,בולטכאופןמשנה

 .ים.הספרותשיקוליומתוךזאתעושההוא

דדיו,ושידודיעיתונותקטעיאלוהשניהמקור

תאריךלציון ,שניםלחמש-עשראחתכד"כהמופיעים
החשובהעיתונותמאמר .מאוריציוסגולישלהשיבה

שלהמקיףמאמדוהואשכתאיאתששידתכיותר
כ"דכדשהופיעמאוריציוס",פרשת"יכדקאמרדכי

.10 ,השבוע" צילומיםכראיונות,מלווה , 8 . 1965
שעמדוהחומריםאתשכתאילמדכדדנו .וציורים
באוטנטיותלתארהיהינודוכך ,רכהכיסודיותלרשותו

את ,)א"י-ז(פרקיםבאביההמסעתיאוריאתדנה

 .הנוראהציקלוןלילאתאומאוריציוסהאימראות
 .לשבתאיחומדיםשמשורקאלושמקודרתברוראבל

שונהיהיהגורל.אשרסיפורלכתובחיתהמטרתו
הקרובים,הדודים,והסבא,הסבתא :המשפחהמסיפור

לוהיההכרחי .התנסהכברבהם :החצרומסיפור
 ,היהודיהגורלעםשונהבאופןלהתמודדלשבתאי

דרמה, .התל-אביבייםבסיפוריוזאתשעשהמכפי
שצדיךגיבורסיפורובמרכזלהעמידביקשששבתאי
עלהמשתלטתמובנתבלתישדירותאיזועםלהתמודד

ומדכאת.מבולבלתלחידההחייםכלאתוהופכתהכל,
למאוריציוס""המסעותבניתבדרךחייםשלהדמות
משמעותםשאלתעםההתמודדותאתלשבתאיאפשרו

הידועותהאמיתותשכלעולם,בתוךהחייםשל
 .מוצאלנקודתבונעשהושהאבסורדבו,התפוררו

והמסעהגיבורעביצובשבתאישלדרכו
שבתאיבפנישעמדהראשישהעיקרוןומהד

היהבדרך,חייםסיפורו,גיבורשלדמותובעיצוב
היהמאוריציוסגוליביןאףשהדיייחודית,דמותלעצב
גםדמותותהיהבדיעבדאבלבאסונו,רגילבלתיהאיש
שייך.הואשאליוהכללאתתייצגאשדטיפוסית,דמות
א-(פרקיםבאקספוזיציהכבדביטויואתמוצאהדבר

מאימויתוםכשהואגיסאמחדהגיבורמוצגשבה ,)ה

במדידתוגיסא,ומאידך ,אחותוע"יובגידולומלידה
-מייצגתשהיאובמההאבהיתבסמכותבנעוריו
לעצמאותנטייתובולטתבבחרותוהדתית,האמונה
נגדות,דווקאלומדהואאחדמצד .ורוחניתחומרית

ל"בונד"מצטרףהואשניומצדגרמני,מייסטדאצל
לעיירתעקירתו .הסוציאליסטיםגדוליככתביומתעמק
לדמותהייחודימןגםבושיש ,זהמעגלסוגדתאשתו

 .הדודשלהקבוצתית"ה"תמונהמןוגם
אשדהעולםאתמביןשהואלגיבורנדמהכאשדדווקא

 ,למדיפשוטהמכונהכ"מיןבדעתוהצטיידאזעד
חלקיהאתירכיבואםואשדקבועיםחוקיםלפיהפועלת
ולטובתבמישריןתפעל-הנכונהלתוכניתבהתאם
טעותולגיבורמתבדרת ,) 87-86 '(עמכולם"

הורסיםהשנייההעולםומלחמתהכלכליכשהמשבר
בקיומההאמונה-הרעיוניבסיסואתרקלא

כלבובהריגתסימליבאופןשמתבטאדברהאנושית,
ממנהבדאנציגהקיומי.בסיסואתגםאלא"אוקטובר",

שבהבתקופההגרמניים,השלטונותע"ימגודשהוא
ע"ימיהודים""נקייהלאירופהלהגיעהנאציםחשבו

 .הסופי"ב"פתדון-1941בשהחלוולפניגירושם

שלהמרכזיתהחטיבהאתהמהוויםהמסע,פרקיתשעת
צדיךהגיבורשבהםלידה,ירחיכתשעתכמוהםהסיפור,
בדרךחייםהופךאלובפרקיםהעולם.אתמחדשללמוד
וממילאבע,-כודחה,פאסיביתלדמותפעילמגיבור
לחזיתהפליטיםקולקטיבשלהאודיסאהעובדת

"מתבוננת"דמותהואכשהגיבורהסיפור,שלהקדמית
המגורשים,ככלהתלאותכלאתועובדתמחד,הצדמן

בסיפורלהתפתחמתחילאלובפרקיםגיסא.מאידך
יום"שבעים .בסיפורמרכזיכהשהואהעיוורון,מוטיב

עלניטלטלהעוורת,כבמלחהשחורההאניההתנהלה
(עמ'בבהלה"מהםונסוגההחופיםאלקרבההים,גלי
הדיסאודיינטציהאתלמעשהמשקףזהמוטיב .) 91

מצוייםשהםמשום-פיזיתהפליטים,כלשלהכללית
יכוליםשאינםמשום-ונפשיתהאניה,בבטןבאפילה
שחלההקיצוניתהתמרדהמשמעותאתלהבין

 .במציאות

התכוףבשימושביטוילידיבאהזודיסאודיינטציה
 .הטדאגיתבאירוניהובעיקריכאירוניההמספרשעושה

כתיאוריםהקודרהתיאורחריפותאתמרכךשהואיש

שלכתיאורלמשלכמוקומי-טדאגיאופיהלובשים
בעיקרילכחינההאנייהעל"המתכונןסטודנטאותר

אחדי"מיד ,לבחינהלגשתשיוכלכדיהדומי,המשפט
שלגסיסתובתיאוראףאויחלפו",האלהשהמאורעות

אתלנעולש"שכחמשוםשמתענהכאביההנוסעיםאחד
השימושדווחבעיקראבל .לדדך"כשייצאוהדלת

שלהידיעהחוסראתלבטאכדיהטדאגית,באירוניה
אתמשקפיםשדבריהםלהביןיכוליםשאינםהמהגרים

נוסעאותוכמוגודלםאת"חורצים"אומצבם
עדאתומרתיעיםבארץוהפרנסההעבריתשהחמסינים,

אוהימים"סוףעדולשוטלהוסיףמעדיף"היהכי
למראהבדרךחייםשלבנרשלההתפעלותבקריאת

המטמון"."אי-מאוריציוס

ימים,ממאהלמעלההנמשךימים,פניעלזהבמסע
למצואהמהגרים,כלכמולשווא,בדרך,חייםמנסה
שהייתההאחות-האםשלדמותהאחיזה.נקודתאיזו
בחנייהעיניו.לנגדומתפוררתהולכתמשענתו,תמיד
זואשלייהאבלאותה,לדאותמדמההואלסברסבאי

הכרמללמראההאוניהנוסעיכללאשלייתמקבילה
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להגמד.עומדשלהםהתלאותשמסעאליהם,המתקרב
בלב-מיטלטלים ,מגודשיםעצמםאתמוצאיםהםשוב

מהלדעתיבל ,"הכתרשלמלחמהעצידי"כהפעםים,
מצבראתדאותלאפשרלכךוכאנלוגיהפניהם.מגמת
לונדמהבמוחשיאחיזהכלשבהיעדרברוךחייםשל
הילדההילד'"ואפילוחזייהאלאאינוהמסעשכל

עמ'(חלום"שלדמויותהןידועלהניצביםוהאישה
96 (. 

ההתבוננותשהביאהיהשינואתמגלההמסעשלסיומו
נעשהמה"אשתולשאלת .הגיבורשלהעולםבדאיית

9 '(עמ"נחייח"-אחתבמילהעונההוא "?פה 7 (. 

משמעויות.בשתילפחותלהתפרשניתנתזותשובה
 ."ניצלנו"שליוצאפועלהחיים.הבטחת-האחת
בחייםהחייםמטרתצימצוםדדוקצייה.-השנייה

שלחייובעלילתמתלכדותהמשמעויותשתי .עצמם
במלואהטדאגיתהאידרנהמתגלה ,מחד .ברוךחיים

תוך" :בסיפורשחלהפתאומיבמפנהחריפותה
מהטיפוסמתוהם .ראישתובנומתרחודשיים

מאידך .) 97 '(עמ "הדרךמןאיתםהביאושהנוסעים

אולהתאבדותלדחוףבכרחםאיןאלואסונותגםגיסא.
עליושוב . ) !בשםאירוניה(איזוברוךחייםשלטירוף

 .מההתחלהבחיפושיולהתחיל

המלךווואוידיפוסו-התשתיתרובד
סיזיפוסוושלוהוומיתוס

החטיבהאתמהוויםמאוריציוסבאייםיחה

הגיבורחוזראלובפרקיםהסיפור.שלהשלישית-
גולישלשהחייםבעוד ,הטקסטשלהקדמיתלחזית

הכובדמרכזהעברת .ברקעבעיקרקיימיםמארדציוס

ייחודיגיבורלתיאורחזרהגםמשמעהחיים-ברוךאל
 .הסיפורבמרכזעתההואהחיפושיםתהליךשכןפעיל.
אתבחייוגלותלהגיבורשלהחיפושיםעקדות

נמנעואילאשרהמעשה,אתמקוםמכלאו ,המשגה"
גודמת ,) 98 '(עמ "אחדותפניםלובשלהכהיהמעשותו
התחוםאלהחיפושיםלהעבדתהסיפורבהמשך

לאיזהעיהגלןכבסיו .הבראשיתי ,הטרום-תרבותי
כדרךהציפורקולותבאמצעות "עמוקה"ידיעה
שלהסלעיהנוףספיגתמתוךיותרומאוחד ,הילידים

שהייתה ,הראשונית""הצורהחיפושל-לתוכוהאי
פעם"איכישחשהגיבור,שלתחושתולפיפעםקיימת
 ."הראשונהאבן"הולחיפוש "הזהבמקוםהיהכבד

לחומדיםמידהבאותהזקוקהמספראיןאלדבפרקים

אתלבחוןראויכךומשום ,במסעכמרהתיעודיים
 'שהואהעיוורוןמוטיב .הטקסטשלהתשתיתשכבות
חיפושיולאפיוןוהןהגיבורשלגודלולגביהןמרכזי

שביןהזיקהבדיקתאתמזמין .בעיוורוןהנגמרים

בדיונו ,ברזלהלל .המלך"ל"אוידיפוסהסיפור
מבנהאתכברנההאדיפליתהתשתיתאתדואה 3בסיפרד,
 ,מודרניבאדיפוסלנועניך"הסיפור.שלהעומק

וכוח 'אבותבנוסחתמדדביטחון'דרכושתחילת
מהמערער ...המגיפההמלחמה.בראחידות.לפתור
שהואסופוחדשות.ידיעהדרכימחפשוהגיבורשהושג

לארץביתוע"ימובלוהואעיניומאודאתמאבד
לחזקראוי .) 280 'עמ ,ההווהבסיפורת(מגמרתמקלט"
הביוגדאפיהמןשבתאיחרגשכאןבעובדהאלודברים

עזבהשביתולאחד ,לבדרארצהשז:זזדדיפינסקישל
 .במומבאסהוקניהאותר

גםמזמיןהמיתוסעלהבנויותצירותילהפנייהאבל
ברובדנוספתיצירהואלדמותאלזיקהבדיקת

מסתומתוךוהשתקפותהסיזיפוסשלדמותוהתשתית,
מזרמןזהקשרסיזיפוס".של"המיתוסקאמי .אשל

-אלובפרקיםמרכזינוסףמוטיבבאמצעותלקורא
 ,האדמהחלקתאתהמסקלהגיבורתמונת .האבןמוטיב

וידיוחזהואתשורטותוישההאבנים,אתנושא"

האבןגושיאת ...החלקהפאתיאלהקשיםבזיזיהן
הספיקלאולפעמיםולגלגל,לדחוףנאלץהיההגדולים
 ...כולוהיוםבמשךאחדאבןגושאלאלהעביד
 ...אותה"ידעלאהוא ,כללאותוהדאיגהלאהאיטיות

שללתיאורובדודבאופןקשורהזותמונה .) 100 '(עמ
הגוףשלהמאמץאתדקדואיםאנו" :סיזיפוסאתקאמי
להולסייעלגלגלההעצומה,האבןאתלהעלותהדרוך
אנו ;חלילהוחוזרפעםמאההמדרון'במעלהלטפס

 .לאבןהצמודההלחיאתהקפוצות,םיהפנאתםירוא
הנמדדזה,ממושךמאמץשלבסופו ...הכתףעזרתאת

המטרה"מושגתעומק,ללאובזמןשמייםללאבמרחב
 .) 128 'עמ 4 ,"סיזיפוסשלהמיתוס"(

 .הברורהפיגורטיביבמישורדקאינוהיצירותביןהקשר

 .בדרךחיים .הפילוסופיהרעידניבדובובעיקרגםאלא
שבקיוםהאבסורדיותעםמתמודדסיזיפוסכמו

הריקעם ,מרבנותוואיהעולםשלזרותועםהאנושי.
נגמריםשחיפושיוולמרותאותו,המקיפיםוהאיבות
סוףעדלרדת"הצליחולאשנכשללוונדאהבעיוורון
בשעתלסיזיפוסבדומההואגםהדיחייו",שלחיקדם

מלווה ..."ידידה .המישוראלירידתושלהאתנחתא
כשינחה"מלווהלהיותגםיכולההיאאבל ,בכאב

השלמהמתוךחייואתלסכםיכול ,) 129עמ'(מיתוס,
בדדךהדי ,ובמעשיובותלוייםהיושחייובמידה"כי
ידעאףהסבלובצדוהגיוניים.פשוטיםנכונים,היוכלל

ואפילומרגועבכךמצאהואהנאות.גםלפעםמפעם
 .) 104(עמ' " ...בלבדקלהלשעהאך ,דוחקורתמעט

המחברשלהראותשמנקודתלדאותצדיךכךמשרם
בניצחונובסיפורהחיפושיםתהליךמסתייםהמשתמע

לרגעהזוכהלסיזיפוסבדומה .האבסורדעלהגיבורשל
לאבןכךכלבסמרךהמתייגעות"כשהפניםהארהשל
עלמתעלההוא ...כזהרגעבכל ...אבןבעצמןכבדהן

 ,) 129 'עמ(מיתוס,שלו"הסלעמגושיחזקהואגודלו.

למעמדהסיפורבסירםזוכהשבתאישלגיבורוגםכך
המחברע"ימנוצלתהציקלרןסופתהתגלות.של

 .הגיבורשלבניצחונוהסיפוראתלסייםכדיהמשתמע
אליוקרבה ).א.י-הסופה(אתארתהדואהוהוא"

 ,כחלחלהלבנההכל,וממלאתריקההרריהכדמות
 ,לקרוארצהוהואזריחהטרםשלכארדוזוהרת,עמומה
נפלכךאחדזעו.לאושפתירלונשמעלאקולואבל

ברעשעליועבדהוהסופההוולקאניתהאדמהעלאפיים
 .) 105(עמ'גדול"

אצל .ברוךלחייםסיזיפוסביןלהבדילהמקוםגםכאן
תודעהאותה ,התודעהרגעהואהניצחוןרגעהראשון

הברז"ידיעלעליולהתגבראפשרשאיגודללךש"אין
היאההתגלותברוךחייםאצלואילו ,) 129עמ'(מיתוס,
שלגםואולי .הניגודיםאחדותשלחזירןשהואבמראה
בחלקתלשוואחיפששאותההראשוניתהצורהמציאת
שבטרםקולותבלבד,קולותשלעולםבתוך ,השדה

 .שפת-מילים

בתאישבתבבתידרךאבן-הסיפור

עדנהמתארת ,הסיפורים"צאת"עםדבר,אחריתב

שבתאי,יעקבבפנישעמדוהשיקוליםאתשבתאי
למרות .שלדהסיפוריםקובץאתלערוךכשניגש
אוהמשפחהלסיפורישייךאינולמאוריציוס"ש"המסע

בשוםהסופררצהלא .התל-אביבילנוףלארגםהחצר
דדךאכןבושדאהמשרם .בחוץלהשאירואדפן

לרשותושעמדוהחומדיםבדיקת .) 234 '(עמככתיבתו
הערכהמחזקיםאמנםהסיפוריועיבודםשבתאישל
ירכלשבתאישלהסיפוריבעולמוהמצריהקורא .זאת

מבניותתמטירת,הדברת,הקישורנקודותאתלגלות
הרומאניםעםזהאדרךסיפורהקושרותולשוניות

אםדי ."דברו"סוףדברים""דכדוךיותרהמאוחדים

זכדון"בלזאדלדודבדרךחייםשביןלזיקהנרמוז
לידהאוהתגלותבסימןהאופטימיולסירם ,"דברים
שכסיפורלקבועמוגזםזהיהיהלא .דבר"ב"סרףמחדש

שבתאיהכשיר ,האחדיםבסיפוריומאשד"יותרזה,

אפשראי .לבסוף . "הדומאןאלהסיפורמןלמעבדעצמו
 ,לכאדרה .הסיפורשלהפוליטיליסודלהתיחסשלא

שלדהמסע ,"ה"בונדחניךהיההגיבור .ציונילאסיפור
 ,ציונייםאידאולוגייםממניעיםאינואחריםרביםושל

הטדמינ,-מןבעיקביותשבתאינמנעהמסעבתיאור

החייםבתיאור ,מעפילים""ו"עולים"הציוניתלדגיה
אחתבנשימה ,ברקעדקהציוניתהפעילותמוזכרתבאי
 .בורהקונישואים ,שדנותתעשיותהספד,ביתהקמתעם

משתמעהציונישהמסדסיפורזהו-ואף-על-פי-כן

בעיצובשבתאישלההישג .חד-משמעיבאופןממנו
גםזאתבכלהמייצג ,ייחודיגיבורשלמורכבתדמות
לסייםאותומחייב .שייךהואאליוהכללשלגודלואת
לארץבשיבהאלא ,שם ,באיבהתגלותלאהסיפוראת

יוופנכחולהחליפה"לבוש ,הגיבור .לכאן ,ישראל
בששמיכפנישזופותהקמטיםושותרוחהרחבות

ניצחשכמינדאה ,) 105 '(עמהים"פניעלנופשממסע
החולמניותניוילעהמתקשרהכחולהצבעוגודלואת

הדכאולש ,לסיפוראופטימיותשלגווןמוסיף ,בילדות
 .פסימיהוא

גםביהקולקטושלהגיבורשלנצחונםהואהשיבהאקט
 .עובדתיתהיסטוריתומבחינהספרותיתמבחינה .יחד

• 

ק"נטיטלא"סייתלוכוא
 ;האביהצהקכ
 .מאירץפרשלץעךותיח

הערות

ץיבוקהה,יאקרמןיס ,יארממץפרהדוד-ישכתאיעקב . 1

 . 1985 ,א"ת ,המאוחד

 .הזספרפילרמכמאהעמודיםניומיס
יציוס,רמאוערלידרער"רי ,שטיורסףיולמרלהודותירנ:כר: . 2
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ביתהקמתהמראשיתשימשהההסתדרות

הרוחאנשיהתחומים.בכלהיוצריםלכוחות

והמדעהיצירהוהאמנות,החינוךוהספרות,

הסדנאלאנשיחברו
הוולונטריתבתנועהוהשדה

אנושחברה,שערכיוהיוצרים,העובדיםשל

 .הפרדללאבהמשולביםולאום

בישראלליוצריםקוראתהוועידה
התחומיםבכל

הטלתתוךובחובות,בזכויותשותפיםלהיות

למעןההסתדרותשללמפעלהמשקלם,מלוא

ישראלשלדמותהעיצובלמען ,עובדעםיצירת

חברהבונהאדםולעיצובמתקדמתכמדינה

לקיומןונאמןומולדת

ההסתדרות)של-14ההוועידה(מהחלטות

בארץ·ישרלאהעובדיםשלהכלליתההסתדרות
הפעולהוועד

ולחינוךלתרבותהמרכז

ישראלאברץהעודביםשלהכללית mהסתדר
 1985לשנתנתונים
 .חבריםונשותחבריםמיליון-1.54כ 1985באמצעמנתה ,-1920בשנוסדההכללית,העובדיםהסתדרות

 .המדינהאוכלוסייתמכלל-63%כנפש,מיליון-1.6כמנתהמשפחותיהם)ובני(חבריםההסתדרותאוכלוסיית

המבוטחתהאוכלוסיה .הכלליתחוליםבקופתרפואיבביטוחמבוטחההסתדרותחברכל :ההדדיתהעזרה

קופת-חוליםלרשות .המדינהאוכלוסייתמכללכ-%וונפש,מיליון 3.1sלכ- 1984במחציתהגיעהחוליםבקופת

הןההסתדרותשלסוציאליבטחוןשלנוספותמסגרות .בתי-הבראה-15ןמרפאות 1,274בתי-חולים, 14עמדו

"משען".כמוסוציאלייםלצרכיםקרנותוכן ;ונכותשאריסזיקנה,פנסייתהמבטיחותוהפנסיה,הביטוחקרנות

לרבותהמקומי,במישורההסתדרותפעולתמרוכזתהארץברחביפועליםמועצות-72בהופעלים:ומועצותארגון

 .מגוריובמקוםהחברלביןומוסדותיהההסתדרותביוישירותהמקשרותוהןוהקהילתית,השכותניתהעבודה
חבריהבקרבההסתדרותפעולת .ההסתדרותשלהפועלבוועדהארגוןאגףהואהפועליםמועצותעבודתאתהמתאם

מספר- .הארגוןבאגףכמחלקה,המשולבת,הערבית,המחלקהועל-ידיהפועליםמועצותבאמצעותנעשיתהערביים

 .איש 164,639בהסתדרותוהדרוזיםהערביםהחברים

העובדיםועדיאתהארציים,המקצועייםוהאיגודיםההסתדרויותאתבתוכוכולל :המצקועיהאיגדו

העבודה.במקומותההסתדרותשלהבסיסייםהתאיםשהסהארץ,ברחביעובדיםועדיאלפיוכןהארציים

בנושאיהמעסיקיםעםהמשא-ומתןאתומנהלהמקצועיתהמדיניותאתמתווהלמסגרותיו,המקצועי,האיגוד

 .והמפעליהמקצועיהארצי,במישור-העבודהותאניהסוציאלייםהתנאיםהשכר,

כלאתבתוכההמאגדתהשיתופית,העובדיםחברתבמסגרתמבוצעותההסתדרותשלהכללכיותהפעולות

המועסקיםמכלל-22%כ , 280לכ-ססס,הגיע 1984במחציתהעובדיםבמשקהמועסקיםמספר .ההסתדרותחברי

כלומרבו,העובדיםשלהעצמיתבבעלותםהנמצאהקואופרטיבי,הסקטורעלנמנועובדים-180,000כ .במדינה

המוסדי,במשקהועסקועובדים-110,000כ .ושרותייסיצרנייםקואופרטיביםוכןהעובדתההתיישבות-

 .ההסתדרותשלהארגונייםבמוסדותוכןהעובדים,חברתשלהישירהבבעלותהנמצא

לחבריוהסברהאמטתהשכלה,חינוך,תרבות,שרותילטיפוחהמיועדתמקפת,פעילותוחינוך:תרבות

חוגים,מופעליםהרצאות,השתלמויות,מאורגנותזובמסגרתולחינוך.לתרבותהמרכזבידינעשיתההסתדרות
 .וכיוייבסימפוזיוניםנערכים

והאםהאשהבבעיותמטפלתהיאמההסתדרות,נפרדבלתיחלקהיאלשעבר,הפועלותמועצת"נעמת",

מוסדותוהחקלאית,המקצועיתוההכשרההקידום,המשפטי,היערץבנושאיוהנערה,עקרת-הביתהעובדת,

וכיוייב.העלייהקליטתהתנדבות,מסגרותהילדים,

שללחניכיםבתי-ספר-28ומקצועיים,תיכונייםספרבתי 18על-ידיניתןההסתדרותמטעםמקצועיחינוך
פקידותבנושאי-הפקידיםוהסתדרותונערות,לנשיםמקצועיתבהכשרהעוסקת"נעמת""עמל".רשת

 .ומינהל

הסטודנטיםארגון .הארץברחביצעיריםמועדונימקיימתההסתדרותוספורט:סטדונטיםצעירים,נוער,

ושכרעבודהבעניינילסטודנטיםמסייעיםוהטכנאיםההנדסאיםהסטודנטיםוהתאחדותההסתדרותחברי

 .וחברהתרבותפעולותומקיימים
בפעולות ,מקצועיתבהגנהעוסקתהיאונערות.נערים-100,000כמאוגדיםוהלומדהעובדהנוערבהסתדרות

 .להתיישבותגרעיניםומכשירהוחברהחינוך

 .סניפים 937במסגרתספורטענפי-19בעוסקתההסתדרות,שלהספורטארגוןהיא"הפועל"האתגדות

מאבקומנהלת ,הצרכנותתודעתוטיפוחהצרכןהגנתעלשוקדתההסתדרותשלהצרכןלהגנתהרשות
 .בשרותיםובליקוייםומשקלטיבבזיופימחירים,בהפקעות

מפעילההעובדיםחברתשבבעלותהמשקעםהעובדיםהזדהותאתלקדםמנתעלתעשייתית.דימוקרטיה

העובדיםנציגישיתוףלעידודמקפתתכניתשלה,תעשייתיתלדימוקרטיההאגףאבמצעותההסתדרות,

 .והציבוריהממשלתיהמשקבכללהשיתוףולעידודהעובדים,משקבמפעליוברווחיםבניהולאבחריות,
עולם,ברחביעובדיםהסתדרויותעםמסורתייםידידותיחסיקיוםמבטיחיםההסתדרותשלהחוץקשרי
כאחת.מתפתחותובארצותותיקותתעשייתיותבמדינות

בתל-הלטיניתלאמריקהוקואופרציהעבודהללימודיוהמכוןהאפרו-אסיאניהמכוןאתמקיימתההסתדרות

 .הלטיניתובאמריקהבאירופהבארצות-הברית,מדיניותונציגויותאביב,

לה,המסונפיםוהארגוניםההסתדרותחבריעל-ידיהמשתלםהאחידהמסאתמרכזתהמרכזיתהמסלשבת
וליתרההסתדרותלוועידתהבחירותפנקסיהוצאתעלומופקדתההסתדרותחבריכרטיסיותאתמנהלת

 .הנבחריםמוסדותיה

 1985בנובמבר 5-7תשמ"ה,בחשוךכ"א-כייג-15הההסתדרותועידת

וצדוקתיוצרתעובדת,לחברה-ההסתדרותועידת



בע"מתנרבה
ההסתדרותאתמברכת

העובדיםשלהכללית
העבריים

 , sה-הוועידהלפתיחת

הלבביותברכותינו
של , sה-לוועידה
שלהכלליתההסתדרות
העברייםהעובדים

בע"מהשרה"צקיברצי
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הכלכליתשבע \'\ישוב

הוהכלכ'י"י "נtבזנשוד יש'", ,,,ואיoף נןj.ו'ה ' ~/, .. ,,,,וכתדי,,יאל , תשו L 'ןן,,,תוןחנחסר. ' תבחשת ,יעסב ~ךר פלוצסבופות~בסר. '
קו,

הסברכםמהו-היישובמןלאדם
 !החדשההכלכליתלמדיניות

גאות,כמשק.גאותהיתההאחרונותכשניםרזין:אסף

הוצאותשליחסיגודשעל-ידימודרכתשהיתה
היוהממשלה,שהטילהשהמסיםכך .ממשלתיות

 .להוצאותכהשוואהקטנים,
והולכיםגדליםחובותאתושגררמתמשךגרעוןנוצר
שללמצבהגענוחדשיםכמהשלפניעדשנה,מידי

גבוההאינפלציהשל-כפולמשכרלקראתהליכה
כהתחייבויותלעמודיכולתחוסרושלפנים,כלפי

ץ.חולגורמי
לכךלהיותעלולותהידכזה,למשכרנקלעיםהיינואם

כאר.צותקרהדומהדברקריטיות.כלכליותהשפעות
על-מנתבינלאומיתלהתערבותשנזקקודרום-אמריקה,

 .כלכלתןאתלשקם
על-ידינוצרלאתיארתי,אותוהבעייתי,המצב

היססהלשלטון,כשהגיעהזו,אכל .הנוכחיתהממשלה
היסוסיםאמנםכינתההיאכלכליים.צעדיםכנקיטת

אכל ; 'כ-,א'חבילהעיסקת :כמויפים,כשמרתאלה
התמודדותחוסרשלגמגומיםהיוהכותרותמאחורי

יוני,כראשיתרקהחלההחדשההכלכליתהמדיניות

אתאחדמצדהגדילההאמריקניתהממשלהכאשר

השפעתהאתלהפעילניסתהשניומצדלישראל'עזרתה
שלנו.הכלכליתהמדיניותשלכיוונהאתלשנותכדי

והממשלהראה"מהחליטוזו,לחציםכמערכת
העיתויהיהזהרקעועל .הכלכלהנושאעםלהתמודד

כמאי-שהתחילומסויימיםכלכלייםצעדיםהפעלתשל
שלמה.יותרצעדיםל"חכילת"כיוליושהתפתחויוני,

החדשההמדיניותמהות

 :הבאיםהמרכיביםאתכוללתהיאלמעשה,
זהכשלכהממשלה,כתקציבהגרעוןעםהתמודדות .א

האזרחייםכסעיפיםהתקציביםצמצוםעל-ידילא
דומותהשנהההוצאותהיו(כהםהביטחוןוכסעיפי

מסיםיותרגבייתעל-ידיאלא, ;הקודמות)לשניםלמדי
כתחוםמסוימתרפורמהכעזרתהעסקימהסקטור

ביטול"ירעוחברותמעסקיםהכנסותעלהמיסוי
 .סובסידיות

שכרלתוספותהתביעותדחייתתוךהשכר,צמצוםכ.

 .הכאהלשנה
נמצאשהשכרזה,כשלכלומר,אפשרזו,כנקודה
מעצביהתכוונואליהמזופחותהשפלכמידת

אם .והמתנהשפלשלכמצבהואועם-זאת ,המדיניות
תביעותשובכמהירותיצוצוהמדיניות,קישורייתפרקו

האמורהחדששההסכםלפניערדלהגדלתורכות
 . 86כאפריללהתבצע

על-המחירים,כנושאישירכאופןלטפלכסידןנעשה .ג
השאלה .מסויימתלתקופההדולרשערהקפאתידי

על .לשמורהממשלהתוכלמידהכאיזוהיאהמכרעת
כלכדחלקיצמצוםלנוכחממושכתלתקופהיציבשער
 .הממשלהכתקציבהגרעוןשל

כאיוםלהתמודדהמתוארים,מהנסיונותכתוצאה
שהראשונהמרכזיותבעיותשתיצצוהכלכלי,המשכר

 :מהמתוכנןיותרנמרץבאופןהתפתחהכהן

הואכיוםמועסקיםהכלתימספרהחריפה.האבטלהא.
כמשקשהיהכיותרהגבוההאחוז- 8%כסביבות

שלפניהקצרההמיתוןמכתקופתחוץאי-פעםהישראלי
המגמההאםכמוכן,והשאלה, .הימיםששתמלחמת

כתגובהרקשמדובראוהחמרהשלבכיווןהיא
חד-פעמית.ראשונית,

במגזריםהשכרוהקפאתהחליפיןשערהקפאת .כ
צמיחהשלאפשרותמונעיםהעסקי,הסקטורשלשונים

 .נוספיםעובדיםכקליטתוהתפתחות
כעיתעדייןקיימתאלה,חריפותבעיותלשתיכנוסף
הדולריםמשיכתהיתהכספטמברמהמשק.ההוןבריחת

כחודשיםששררלזהדרמהגודלכסדרהמדינהמקופת
עלולזה,מצביימשךאםהמדיניות.הפעלתשלפני

ולמרותהאמריקניכסיועהגידולשלמרותלהסתבר,
המכנהתנה 1Lיולאהחדשה,הכלכליתהמדיניות
 .הישראליתהכלכלהשלהמעורער

עדייןנמצאיםאנחנולדעתי-לאינפלציהוכאשר
כרגעשתתפתחכבושהאינפלציהשלכמצב

יפסיקוהמשקעלשהוטלוהמלאכותייםשהמעצורים
לפעול.

אבטלהבמחירהאינפלציההורדת
גדולה
המדיניותשלהטובותהכוונות :קיסרישראל
להורידוראשונה,כראשאכן,היו,החדשה,הכלכלית

 .האינפלציהאת
 .הגדולההאבטלההואההורדהמחיר

שלכיםשנילגביהאוצרשרעמדתאתקיבלההממשלה
 .צמיחה .כ ;מיתוןא. :המשקכריפוי

השני,השלבאתבפועלרואיםאנוהראשוןהשלבאת
רואים.טרםתוכנית,מבחינתגם

הממשלה.עבורנומתכננתצמיחהסוגאיזהברורלא
יסודית,מחשכהנערכהלאזושכנקודהלינדמה

 .כוללתמעמיקה,

הצודקתכחלוקהנעוצהשלנוהמרכזיתהבעיהבינתיים,
מפגיעהעצמהאתהממשלההגבילהלצערי,הנטל.של

עלנופלכולוהנטלכלשכמעט ,לכןיוצא,ההון.כנכסי
הבחינהמןהתכניתשלחולשתהזוהשכירים.ציבור

 40o/oכיוםמהוויםההוןשרווחימצאנוהחברתית.

80מהוויםשהשכיריםכעדהפרטית,מהצריכה o/c 

תפגע 'ההוןכנכסימנגיסההימנעותמהאוכלרסיה.
הממשלהשלהוורודותכתקוותיהספקללאלפיכך

 .לאפסהאינפלציהלהורדת
בהתייחסאכל .הצלחהבוודאיזואינפלציה,של 4%

הצלחהזואיןשוב , 2%עד 0%עלמדוברכהלתכנית
הירידהחרףקנייהכוחישכשוק .כל-כךמרשימה
כשכר.הגדולה

מתגבשתלאטשלאטהואאצלנו,היוםשקורהמה
השפעתהאתהמגדילהנכסיםכעלישלקבוצהכתוכנו

 .קהלדעתיצירתעל
ולהתקיים,להמשיךדמוקרטיהאמנםיכולהכזהכמצב
קבוצהכאותהאוליגרכית,כדמוקרטיהרקאכל

הטוניםהחייםלהמשךאמצעימהודההיאשעכורה
 .ולהורשתולהגדלתוהונה,עללשמירה .והמסודרים

לחברה.מאדמסוכניםתהליכיםכמוכן, ,הםאלה

הביטחוןבתקציבקיצוץ

החדשההכלכליתכתכניתמרכזייןעני :פלוצקרסבר
קוצץולאלקיצוץמועמדשהיההמדינהתקציבהוא

 .הביטחוןסעיף-שלוהמרכזיכסעיף
לאזה,סעיףקיצוניתכצורהיקוצץשלאעדלדעתי
שאנחנוזמןכל .פתרוןלידיהכלכליותצרותינותבאנה
המתקצביםהדולריםמיליארד.ד sכ-לשאתנדרשים
יןמאמלאאניהשוליים),הוצאות(כוללזהבסעיף
דבר.עדייןנעשהלאזו,ומכחינה .להסתדרשנוכל

ההוצאהשלוהאמיתייםהסופייםהנתוניםכשייתפרסמו

מהותי,שוניכהםיהיהלאזו,שנהשלהביטחונית
 .שעכרההשנהשלזולגבילהערכתי,

קשור ,הביטחוןתקציבמבחינתשקורהמהוזין:אסף

שלמרכזיעיסוק :לדוגמה .המדיניתלמערכתראשית
וזהכשטחיםופיקוחשיטורכתפקידיהואכעתהצבא

גםיש 'כנוסף .מדיניתהחלטהשלפונקציהכמוכן
 .משלדרך ,אדםכוחתכנוןכמולא-מדינייםנושאים
מהשוקהצבאמיוצאיחלקשלההיעדרותמשך :דוגמה

 4שלרצףעלגיוסםכתאריךאיחורכגללשנע, ,האזרחי

קומפלקס-וציודרכושוכנושאי . 3כמקום ,שנים
ותעסוקתימסחרימרכזלאכלסהיהעשויכת"א,היהקר
 .אדיר
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במסגרתאפילומדי,רבכסףעולההצבא ,כלומר
 .הקיימתהמדיניות

לתכניתהמתייחסתאחרתנקודה :פלוצקרסבר
בענייןמאשרהאופןבענייןיותרנוגעתהכלכלית,
שלהמנהלייםולצוויםהחרוםלצווימתכוןאני .המהות
 .במשקהמחיריםקביעת

זאתגישהלראותצריךכסוציאליסטהייתיתיאורטית
אינניארוך.לטרוחבהמאמיןשאינניאלאכחיובית.

תקופהלמשךמחיריםעללפקחאכןשאפשרמאמין
עלמראשלוויתורכלומר, ,החרוםלצוויובאשר .ארוכה
לדעתיהיהזהעניין :המקצועייםהאיגודיםעםהבנה
 .תנועת-העבודהשלטראגיתטעות

להתארגנותמובהקתדוגמהכאןקיסר:ישראל
מעמדורקעעללאזרחאזרחביןלהבחנההממשלה
 .הכלכלי
המקצועי,האיגודעםהסכםעלשחתמהממשלהארתה

 .מסויימתקבוצהלגביאותרהמבטלחרקמחוקקת
הנוכחית,הממשלהלרעתבהיסטוריהיירשםזהתקדים
בושישתמשל"ליכוד"סימן-דרךבעתידלהרותועלול

בלבד.איוםלצונירקלא

שהייתיהיאהאמת-השכרלנושא :פלוצקרסבר
שהשכרלמדתיתמיד .לגבירמהתכניתמעטלאמופתע

לכןמשמערתי,אינפלציוניגררםמהווהאינובישראל
אתלרסןכדיבעיקרנעשהבושהטיפולליהיהנראה

ייצררגררםשלכזהגודלבסדרהורדהאבל .הביקושים
מדינהבאףדרמהתופעהמכירלאאני ! ?מסויים

חושבשאנימה-עוד .מלחמת-העולםמאזדמוקרטית
זהאיך .הריאליתהשכרלרמתמחזרהמנוסיהיהשלא

 .יודעאינני- ?מחיריםהורדתעםמתיישב

ברמהתתייצבהאינפלציהאם :אחרונהנקודה 'ולבסוף
ש-אומרשזהמשרם .התכניתתיכשללחודש, 4o/rשל

. s01c שלבמצבחודשים 3במשךמצטברתאינפלציהו
אחוזקיבלנוהנכונה""הכלכלהבתקופת .פיחותאפס
 !שנהבמשךכזה

לאאניעכשיו'עדשבידינוהסימניםעל-פי :רזיואסף
רקזאתלקייםאפשר . c/40שליציבהלרמהשנרדמאמין

כפי ,לינראה .קצרהולתקופהמלאכותייםבאמצעים
כבושהאינפלציהבמערכתשיש ,אמרתישכבר

 .שתתפרץ

הלשכהשלהמימצאים-ההכנסותלהתחלקותביחס
שינוייםחלושלאלנרמראיםלסטטיסטיקה,המרכזית
השניםבין ,שכיריםביןההכנסותבהתחלקותמהותיים

שנישלברוטוההכנסהחיתה-1967ב . 1983-1967
לשכירים,ההכנסהסה"כמתוךהתחתונים.העשירונים

שלנתחקיבלוהעליוניםהעשירוניםשניואילו , 5 . 7%
התחתוניםהעשירוניםשניקיבלון-933ב . 43 . 7%

העשירוניםושניהשכירים.הכנסותמסה"כ 6 . 7%

49.5-העליונים  .למדידומהמצבכלומר, , %
ההכנסותהתחלקותהשתנתהלאאחריםמדדיםלפיגם

אתבבירוררואיםלערמת-זאת .מובהקתבמידהברוטו
עלהילדיםוקצבאותהפרוגרסיביהמסהשפעת

שניקיבלון-933ב :נטוההכנסותהתחלקות
העשירוניםושני , 10.2o/rהתחתוניםהעשירונים

31העליונים .8o/r . 

מעמדבתוךחלולאהגדולותהתנודותאיך-שלא-יהיה,

לציבוריםהשכיריםציבורביןאלא .עצמוהשכירים
באוכלוסיה,אחריםלחלקיםשנקבעהמס .האחרים

בגללוקטןהלךאישית,מיגיעהשאיננהההכנסהלגבי
אינפלציהשלבמצבמסרחוקימסאכיפתשלבעירת

חלקואתשילםהשכיריםציבורואילו ;משתוללת
 .ממנוזאתלגבותונוחשקלמשוםרק .במסים

נושאעםלהתמודדניסתההחדשההכלכליתהמדיניות

חברות,רעלעצמאייםעלהמיסויערלהכבדתעל-ידיזה
גדלהאלהמציבוריםשהגבייהבאמת,כעת,ונדאה

תשתיתבעלתהנההמערכתהאםדקהשאלה .במקצת
בחודשיםגםזובדרךשתמשיךכדיחזקהמספיק

הבאות.ובשנים

לשוםנכנסשאינואחדנושאקיים :פלוצקרסבר
התמונהאתמעוותהואולכןסטטיסטיתתמרנה

ולאמוצהרומהרן'מרכושבהכנסותמדוברהכללית.
הכנסותגםלחשבמצליחיםאחדות,במדינות .מוצהר
לחישוביזהכסירןלהוסיףיכולנושל~להניחסביר .אלה

פחותהרבהעודהמתקבלתהתמרנהחיתההפערים,
 !שירויונית

הדגשתלמרותעסקתם,כאןעד
שכיריםבציבורהחברתיים,הפערים

המקצועיים.האיגדויםעל·ידיהמוגן
מוגנים!בלתיציבוריםעםמה

 !הוריותחד·משפחותפנסיונרים'
אלההפנסיונרים,בציבורמדובראם :קיסרישראל
ממדרגהאלקטורליכוחהיותםבגללמאדמוגנים
תפיסהבעלשאיננוכזהגםשלטון.ושום .ראשונה
השכרעירבוןבין .עליהםלוותריכולאינו ,חברתית
לטובתאדירפערישלמשל, ,הפנסיותלעירבון

80%במעודכןשהשכרפשוטמטעםהפנסיונרים -

100%בצמודותהפנסיותואילו כלקיימתמזה,חוץ .-
לגבי .בחקיקההמעוגנתהסוציאליתההגנהמערכת

כמושהםהקרנותשלהתקנוניםקיימיםפנסיונרים
היאההסתדרותשלהתפיסהבכלל .עבודההסכמי
הואעבודתו.הפסקתעםחברלהיותמפסיקלאשחבר

 .שלוהמקצועימהאיגודאזעצמואתמנתקלא
באמתמדוברכאן-הלאומיהביטוחלמקבליבאשד

על-אלא ,מסריםארגוןעל-ידימוגנותשאינןבקבוצות
כלליבאופןפוליטיות.קבוצותעל-ידיאוהמחוקקידי

 .כאילולקצוות.ודאגהדואגתכנסתשכללומדאפשר
נהגהכךלחלשים.מצפונימסמשלמתהיאזאת,בדדך
אותישמעסיקההשאלה ."ה"ליכרדממשלתאפילו
-יותרכלליתהיאזהבנושא

 ?לעבורהחוןביןמאזניםאיך

מכךהמשתמעכלעלהעבורהכבוראתמחזיריםאיך
 ?וחברתיתחומריתערכית,-

מאזבחלקו. .שראליבמדינת-שנפגעמהזהלדעתי,
כוחשללא-אכזבמקררשפתחהששת-הימיםמלחמת
מהשטחים.עבודה

בחרבהגנוחהחרךשלמעמדובולמצבהגענוכיום
המשפיעיםשלאנשיםמשוםגםאוליהעבורה,ממעמד

קובעתההוויהשהרי .בהרןאישימגעישהמדיניותעל
בכנסתשקופץמיקופץאיךדואהואני .ההכרהאת

קיימתמאדגבוההרגישות .הרןעלבמיסויכשמדובר
 .זהלנושאביחסמהםרביםרביםאצל
במציאותנירםליהנראיתאחרתחמודהסכנה

חאוכלוסיחביןהמוחלטהחברתיח~tיקהיאהישראלית
 .זרבתרךזרהשתייםחיופעםו"חמסוררת".העוברת

דקרתשלבמרחק .הןיבינההפרדהוגרברתהולכתכיום
 .כלכלייםתרבותיים,-אחריםבעולמותאנשיםחיים
שלמושגים "ה"מסודדתהאוכלוסיהבשבילכאשד

לחלוטין.תיאררטייםמושגיםהםעבודה,אבטלה, ,עוני
שלבמגעבהםשעוסקים .מופשטיםסטטיסטיים.

פתאוםמגליםאז .הבחירותבמעדנתרקממשיתהכרות
האחרת"."ארץ·ישראלאת

המצפוןעללסמוךאין
אניל"קצוות",הכנסתלדאגתבאשד :פלוצקרסבר
שלמצפונםעללסמוךזמןלאודךאפשראםיודעלא

ב"באדה ."ל"דפרקיםבאהדהכביכולשמתייחסיםאלה
אתבמקצתלהקטיןטובותשניםכמהונסון'לגלקחזה

ן-9g3-5בודק ,שובאחר-כךשקפצההעוניתחולת

גידולשלמתמידתהליךישאצלנוגם .נוספתפעםידדה
שההסתדרותהרגשה,ישובמקביל,העוני.בתחולת
ולא ,החזקותיםהשכירלשכבותמדייותרקצתדואגת

 ."נכוןלא"באלהלדבריםשתגיב ,ישראל .מספיק

מהעלהשניםכלחתמנואנחנו :קיסרישראל
ישראליתתופעהזו . ,,מסגרת"הסכמישקוראים
בהסכמיםכשמדוברבעולםודעאחלהשאיןייחודית
מחייבת.ממדיניותכחלק

r:יקדההצבתשלתכונה ,מעיקרהיש,כזולמדיניות
והדאייההחלשים.שלמעלהכלפימשיכהושללחזקים

 .קונפליקטשלבמצבהזמןכללאודךנמצאיםאנחנו-
 .המודיםהרופאים,המהנדסים,-החזקיםעם

דווקאאלהלהסתדרות,חזקנצמדשלאמיבכלל,
להתנr:יק.שרוציםהם .שבההחזקים

מוקהציבור-הצעירים

"ישראללגביראשית :הערות.שתיוזין:אסף
בצודהגםזהעללהסתכללדעתיצריך .האחדת"
השניםבמשךחלהישראל"חלקי"בשנישכן .דינמית

ברמתמאדעלוהשכבותדוב .דרמטיתהתפתחות
 .חייהן

... 

אמנםיכולהכזהבמצב :קיסרישראל
רקאבלולהתקיים,להמשיךדמוקרטיה

קבוצהבאותהאוליגרכית,כדמוקרטיה

החייםלהמשךאמצעימהווההיאשעבורה
הונה,עללשמירה .והמסודריםהטובים
 .ולהורשתולהגדלתו

מאדמסוכניםתהליכיםבן'כמוהם'אלה
 .לחברה

גםהפגיעהציבורהםהצעיריםוזין:אסף

והקשייםהצבאיהשרותאורןבגלל

הלימודיםבמעגלשאחר-כןבהיקלטות
הסובליםהראשוניםהםוכיום, ;והעסקים
דרושהזהשבנושאחושבאני .מהאבטלה

זהלציבורשתעזוריסודיתמאדרפורמה
שתטפחמבלי ,האזרחייםבחייםלהתאקלם

 .בלבדהעליתקבוצותאתבתוכו

המשקהפסיק 1973משנתפלוצקר:סבר
אפס.ש~כ~מהחברהאנחנולצמוח.הישראלי

פניםבמאבקיכללבדרןנקרעתכזאתוחברה
 .ומצטמקתההולכתקפואהעוגהעל

נוכללאאםתצליחלאכלכליתמדיניותשום
אםגם .מיתייהלאוהייעוגהאתלהגדיל
הפערים,להקטנתערבותאיןבלבדזובהגדלה

 .לכןסיכויכלאיןשבלעדיההרי
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הקשההבעיה-מוגברתהפחותלשכבותבאשרשנית
יוצאיהצעירים,שלבעייתםדווקאהיאליהנראית
במידההמוגניםוהקשישיםהפנסיונריםשלולאהצבא,
 .רבה

השרותאורךבגללגםהפגיעהציבורהםהצעירים
במעגלשאחר-כךבהיקלטותוהקשייםהצבאי

הסרבליםהראשוניםהםונירם, ;והעסקיםהלימודים
מאדרפורמהדרושהזהשבנושאחושבאנימהאבטלה.

האזרחיים,כחייםלהתאקלםזהלציבורשתעזוריסודית
כלכד.ה~ליתקבוצותאתכתרנושתטפחמכלי

בעירתכשתיאכן,נתקל,הנרעד :קיסרישראל
ולאכהורהלאוורודות,נראותלאשלצערנובסיסיות,
ויותר,לקשה·ירתרשהופכתהשיכוןבעיית-כעתיד
שמתוךלמשל,יודעים,אנחנוהתעסוקה.ובעיית

40%כהפיתוח, ·;כעךהמובטלים  .לערך 24בניהם-

נירם.מדינת-ישראלשללדעתי,האמיתית,הכעייהזר

התמסרהישראלישהשמאלסברהיש
שלוםבנושאלטיפולהשניםכל

וכיוצ"ב,הפלסטיניהנושא ,ומלחמה
על·כןהחברתיים,הנושאיםאתוזנח
השכבותשלאמונןאתאיבדגם

ניתןלאלמעשהובלעדיהןהחלשות,
ולאהפוליטיבתחוםלא ,דברלהשיג
האידאי.בתחום

ההתיישבותאתתמידראינואנחנו :קיסרישראל

 .החברתיתההגשמהשלהכותרתכגולתהעובדת
תנועת-שהיאמסוימתהתייחסותקבוצתעכורכמרבן,

מכללזראוכלוסיההתרחקההשניםכרכרתהעבודה.
חברתיתכמסגרתעצמהאתוסגרההעובדים,מעמד

 .מרשימותכלכליותלהצלחותהגיעהשכתוכהנפרדת
התנועהעםמחודשתאמנהליצורלאחרונה,ניסיתי,

זרשלהכלכליתהצלחתהדווקאשהריהקיבוצית.
החברתיתהגישהשללאמינותההוכחהלהרותיכולה

רבהחשיבותישלדעתיתנועת-העבודה.עלהמקובלת
מחודשיםאינטגרלייםמוסדייםלקשריםהנזכרכנושא

 .העובדתוההתיישבותהעובדיםחכרתכין

הכלכליתהשאלהביןמעמדיזיהויחוסר
והלאומית

ה"שמאל"שלשהבעייהחושבאני :פלוצקרסבר
העובדיםלציבור"למכור"הצליחשלאהיאכישראל,

 .וביטחוןחץרבנושאי"למכור"לושישמהאת
ל"מערך",כרוכושייךההסתדרותיהעובדיםציבור
מאבקילנושאהשייכתאידאהכלכקלות"קרנה"והוא

"קרנה",הואשאיןמה .וכדר'שכרהעלאת-עובדים
למשלה"שמאלנירת",הפוליטיותהגישותדווקאאלה

שאצלנוהיאוהצרההפלשתינאית.לבעייההגישה-
והשאלההכלכליתהשאלהכיןמעמדיזיהויאין

הנמצאתאחרתמדינהככלשקייםזיהויהלאומית,
דר-לארמיות.שלכמצב

האידאולוגיותהתעייפות
הבוחרשיקולימתייחסיםהשלטוןכבחירתוזין:אסף

שטרנהאלזאב
ביוהברית

לביןהאינטליגנציה
העובדים

להגיע-היאהסוציאליזםשלהיסודמטרת
נגדלמחאהביטויכרניתןכלומר .אחרתלחברה
 .אלטרנטיבהלולהציבוכסירןהקייםהסדר
לפחותאר .השוויוןהואזרתפיסהשלהתורןעמוד

 .הקיימתזרעלשוויוניות:יתר

היאכיוםהאינטליגנציה :שטרנהאלזאב
אינטלקטואליםמאדמעטשבע.מעמד

וזוכלכליים.מטעמיםמהחברהמנוכרים
מהשכבותמנותקיםלהיותםהמרכזיתהסיבה

יכוליםאינםומשום-כך .החלשותהחברתיות

בהםאחריםלמאבקיםאףאלהשכבותלגייס
לשלום.המאבקכמומעורבים,הם

 :במדורמשתתפים
תנועתספרותתולדותחוקרת-ברלוביץיפה

בר-אילן.אוניברסיטתהעבודה,
בוליי."ביתמנהל iחייב-הראלאהר"ן

ולתיעושלפיתוחהמחלקהמנהל-יו~ס ,מחמוד
 .הערביהכפר

כלכלי.לתכנוןשר-יעקוביגד
פועליםלוועדיהמחלקהראש-מצ'לחהנאוו'ף
 .ההסתדרותשלהמרכזתהוועדהוחברערבים
מבית-שאן.מובטלאמן-מלכהשלמה
שלולחינוןלתרבותהמרכזיוייר-פסהנחום

ההסתדרות.

חייב.-צבןיאיר

ההסתדרות.מזכ"ל-קיסרישראל
 .תייאאוניברסיטתלכלכלה,פרופי-רזיואסף
המחשבהלתולדותפרופי-שטרנהאלזאב

ירושלים.העברית,האונברסיטההמדינית,

לבדו"הכסףעל"לאהמדוראת
עינת.עמלהלדפוסהביאה

מעורביםאצלנו .פניםולמדיניותחרץלמדיניות
שאי-אפשרנוספיםנלוויםמרכיביםאלהכשיקולים
אנחנושניםשמונה-עשרהמזהראשית, :מהםלהתעלם
עובדה .ה"שטחים"עלשליטיםשלבמצבנמצאים

וכלכליות.חברתיותשאלותשלאין-סוףהמעוררת
שלאוכלוסייתהשכמחציתלעובדהבהתייחסותכעיקר
במושגיםכלומר, . 24לגילמתחתהיאנירםישראל
נפשית-ישראלאוכלוסייתמחציתרחיהגדלהגסים,

מהכלעלה"גדולה"ישראלשלבמציאות-ופיסית
דפוסיעלספקללאהמשפיעהעובדה .ממנהשעולה

 .הצעירהדורשלההצבעה
תנועת-שלהשמאלכתוךרכיםחלקים-נוסףדבר

הגרףכאשראידאולוגיות,מהתיישנותסובליםהעבודה
חלקילגבימרשךגרףשובמהורהאינושבתוכםהמוליך

 .רכיםאוכלוסיה

אםשלנו'שיוויוניתהלחברהקרהמה
עלתגובהמבקשאני ?כזאתהיתה
ביןפתוחיםפעריםעלהמצביעהדו"ח

הזאת.בארץלענייםעשירים
בנושאאידיארלרגיתבכסותמאמיןלאאנירזיו:אסף

התעסוקהבהרכב .המסיםבמדיניותמתמקדהדבר .זה

מדינייםאמצעיםישאלהולכלהשכר.בנושאיבמשק.
 .אליהםהקשוריםוכלכליים
שהמדיניותבטוחלאאני-המעגלאתלסגורעל-מנת
יציאהשללכיורןאותנומובילההחדשההכלכלית

מצד .בכללשלנרהרעועהכלכליומהמצבמהאינפלציה
מיתרןמדיניותשלהראשונהשבתקופהכדררדישני,
 .להתרחבהחברתייםהפעריםמוכרחיםזה,מסוג

הלאומיהעושרהתחלקות-הבעייה
היאלפנינוהעומדתהבסיסיתהכעייה :קיסרישראל

 .מטפליםלארכזה .הלאומיהעושרהתחלקות
אתמזכירהטיפולאבל ,סוציאליסטיתכביכול,הגישה,
התכניתבאמצעותשנעשההחיוביהדבר .ארה"ב

עללהתגברותהנסירןהואהחדשה,הכלכלית
-עכשיועד-קיימתזהשבצדאלאהאינפלציה.

אזנשמררקשלאההון,עלהמגנההכלכליתהתפיסה
 .סוףבליעצמואתמגדילגםאלאבעליוכידי

לאהאינפלציה,עלהממשלהתתגבראםגםכלומר,
שתהיהבתנאירקלהיסגר'החברתייםהפעריםיוכלו

 .נכרנהכוללתמדיניות

ס 9זcש~כומהחברה
החזרההואלדעתי, ,היחידהפתרון :פלוצקרסבר

הישראליהמשקהפסיק 1973משנתכלכלית.לצמיחה
כזאתוחברהאפס.שסכומהחכרהאנחנולצמוח.
קפואהערגהעלפניםבמאבקיכללבדרךנקרעת

 .ומצטמקתההולכת
להגדילנרכללאאםתצליחלאכלכליתמדיניותשום
איןבלבדזובהגדלהאםגם .הלאומית"ה"עוגהאת

סיכויכלאיןשבלעדיההרי ,הפעריםלהקטנתערכות
 •לכך.

בכללבטבעלא .נתרןמצבאיננושוויוניותשלמצב
התכונותמבחינתלאבפרט.האנושיתבחכרהולא

שיורירןכמובןישנו .הנפשיותמבחינתולאהפיזיות
מעצםבני-אדם.בני-האדםשלהירתםמעצםהנובע

בידםשישומוסריים.תבונייםיצוריםשהםהעובדה

מחוץאבל .אלטרנטיבותביןלבחורהיכולת
שבני-אומריםכאשרזר,מטאפיזיתלהתייחסות

לחיותצריכיםשהםלכךמתכווניםשווים,האדם
והנורמה .עובדהולאנורמהקובעיםכלומרשווים.

התלותמןהאדםלניתוקהתכוונותעלמצביעה
משרםגדל,רבהנולדלתוכההחברתיתכמסגרת

מצבאתויוצרותשיצרוהןהחברתיותשהמסגרות

אתלבטללפיכך,היא,המטרהאי-השוויוניות.
שלהלשוניתהמטבע(על-פיהסטוריה""עיוותי
 .הקיימיםההבדליםכלאתלבטל .)ן-9ההמאה
לחקיקההתביעה-השארכלנרבעזרמהנחה

לשנותכדיפוליטיבכוחלשימושהתביעהחברתית,
 .וכדו'חברתיותמערכות
התחילזו,מטרהשלהקונקרטימימושהעלהמאבק
בסירנותנעשוקודםגםאם-כיו'-9ההמאהכסוף

אלא .החברתיאי-השוויוןאתלצמצםממשיים
עללשמורהרצון-אחרתחיתהשנקודת-המוצא

הגישהחיתהלמשלכזו .הלאומיהגוףשלעוצמתו
הימיןשלאחרותתנועותשלוכןהכיסמארקיאנית

אצלהתפיסהלפאשיזם.לאחר-מכןשהתפתחהחדש
זירהלהיותלחברהלהניחשאסורחיתהאלה

הפעריםעללהשתלטושישככל,הכללמלחמת
באדםשרואיםמשוםלאמדי,הגדוליםהחברתיים

 ;אותרהמשרתכאמצעיהחברהואתהמטרה,את
אתהיטבלשרתיוכלשהפרטשעל-מנתמשוםאלא

פעריםכלפיה.ניכורשללמצבשיגיעאסורחברתו,
לחולשהמשום-כךלהביאעשוייםחברתיים
מכשירהיאוהשוויוניות .מוסריתלאלאומית.
האומה.שלוחוסנהעוצמתהלהבטחת
לשוויון'הסוציאליסטיתהתפיסהשלחתירתה
מחאהשל-אחריםטעמיםעלכמובןנשענת

כלשלוכאומגהכאלפאהאדםראייתשלמוסרית,
קיימתאיננהשהחכרהההנחהשל .חברתיתפעילות

 .היחידשלתכליותיואתלשרתכדיאלא
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על-פילליבדאליזם.זהההסוציאליזםזר.בנקודה
מצבבכלמאבקלקייםישהסוציאליסטיתהגישה

כבדהשיגובעמדות-כוח,מראשהנמצאיםאלהבר
חייביםכלומד.יותר.טובהבצררהמטרותיהםאת

מעדךעלולהשפיעהקייםהחברתיבמצבלהתערב
ברודההתערבותהיאשאי·התערבותמשרםהנוחרת.

 _בפועל.הקייםלטובת
שלבמונחיםמדברים .שוויוןהשגתעלוכשמדברים
שללהתערבות.שזקוקמילטובתהחברההתערבות

הערצמהניצולעל-ידיאפלייה.שלמצבלבטלבסירן
כזהתהליךהמדינה.בידיהמצרייההמרוכזת
שנים.-100כמשךהמערביבעולםכבדמתקיים

 :גודמיםמשנינבעוהוא
מכניסתהמדינה.שלמהדמוקרטיזציהראשית

ההצבעהזכרתומהרחבתלפוליטיקהההמונים
מהצמיחה-ושנית .ולנשיםלגברים-הכללית

 •ן-9ההמאהשלהשנייהשבמחציתההכלכלית

ושיצרהתקדים.חסרתהסטרדיתמבחינהשחיתה

הראשונהבפעםמסוגלת,חיתההכלכלהברמצב
מוסריותתביעותלממשהאנושית,בהסטוריה
 .וחברתיות

החברתיים.התיקוניםמעדנתאתהזינהזר,עובדה

מלחמת-העולםשלאחדהרווחהמדינהלפרוץעד
כניסתעם .ד oה-בשנותלפעולוהפסיקה .ו-1ה

אם-גםמתמשך.למשברהמתועש.המערבי.העולם
יחסית.מתון

הבינוני-גברההמעמדסירבואילךזרמנקודה
האפלייהביטולשלבערלולשאת'להמשיך

לתפוחהפסיקההכלכלית"הערגה"החברתית.!
ומתמעטים.הולכיםהנופליםרפדודיהו

 ?חדשהעוגהלאפרתהאם-היאשאלהורה

שלבדדךהחברתיתהאפלייהביטולבינתיים.:
הבריאות,מעוכתעל-ידילנזקקיםאמצעיםהעבדת:

המערבי.העולםבכלומצטמצםהולך ;וכדר''החינוך
שלבתהליךנמצאיםשניהםהישראלית.בחברהרגם

שלהיסודכמטרתשהוכרזההמטרהעלוויתור
ה-וו.מלחמת-העולםלאחדהדמוקרטיהעולם
באףנירםמצטמצמיםאינםהחברתייםהפערים

מיתוסעלעדייןשחיההישראליתובחברהמקום.
 .וגדליםמעמיקיםהםשוויוניות,של

אי-באמתלנרהיתהאםכמרבן.היא.אחרתשאלה
שבחברותמזוגדולשוויוןבעלתחברהפעם

-40וה-30הבשנותגםפההיולדעתי .אחדות

קוםשלפניהיישוב .מאדגדוליםחברתייםפערים
הבעייהעםאף-פעם.למשל.התמודדלאהמדינה.

פהשהיהלינדאהבפועללכל.חינםחינוךשל
המיתוסעל-פישהוצגמהמאשדשוויוןפחותתמיד

נמצאיםאנחנושהיוםאלאהציוני-סוציאליסטי.
הפועלהבסיסיהמכשירעלמודעוויתורשלבמצב

הסיועמכשיר-חברתיתאפלייהנגד

צבןיאיר

והחרפההשכר

לליכודהמערךביןהעובדיםמאבקי
 ,בלבדשניםשבעבמשךבמדינהשלטהליכוד .א

שלהניהולממניות 50o/cב-מחזיקהואוכיום
רא- .המדינהשל-כלומרלישראל.החברה

הניהולבמניותדווקאמחזיקשהואעקא
שר :הכלכליים-חברתייםהתחומיםעלהחולשות

העבודהשר ;והמסחרהתעשייהשד ;האוצר

העיקרייםהכלכלייםהתיקיםשלושתוהרווחה.
המבחןהיום ,כלומד .ה"ליכוד"בידינמצאים
לגמדי.ברורה"ליכוד"שללדדנו

מחקריםשנישלממצאיהםלאחרונההתפרסמו .ב
החברהשלמצבהעלומאלפיםרציניים

עלהאמתמלואאתחושפיםוהםהישראלית.
אי-עלהמחקר : "ה"ליכודשלהחברתיתדדנו

הישראלית,בחברהבהכנסותבהתחלקותהשרירן
קרפויעקבאבן-שושןאודיתגבאי,יורםבעדינת

נץישראלשלבניהולוהמרכזשלבחסותו
עובדיהםמהחוקריםששניםלציין(חשוב
המדינההכנסותמנהלשלהמחקרמחלקת
לאומילביטוחהמוסדונתוני ;האוצר)במשרד

העונימעגלוהתרחבותהפעריםגידולעל
במדינה.

אתמציגוהוא-1980למתייחסנץשלהמחקר
ותרביהבלתי-שוויוניותהמדינותכאחתישראל

המחקרעוסקבההראותמנקודתהמערביבעולם
זהבתחום .אישיתמיגיעההכנסותהתחלקות-

 .בושהלאותהראוי .אדה"באתאפילועבדנו
ארץהיינולאשנה, 35לפנילדדךיצאנוכאשד

בעלתחברההיינואבל .סוציאליסטיתארשוויונית
אחדותלארצותבהשוואהביותרמצומצמיםפערים

כמובןהתחיללאזהכמצבהשינויהמערבי.בעולם
עם ,אדאבל .ן-977בגםהתחיללאהואעכשיו.
תאוצהקיבל ,לשלטוןהשמרניהליברליזםעליית
אדירה.

סטנדרטילמנוגדההכנסהבולמצבהגענועכשיו
ובעשירוןלשנה $36,000היאהעליוןכמאיון
ברהרביעיןבעשירוואילולשנה. $60-התחתרן
$היאבשנהלמבוגרההכנסה קצבאות(כולל 1,300
 .הסכוםעלמלאמסישככרילדים).

-1980למתייחסנץשלהמחקרצבן:יאיר
המדינותכאחתישראלאתמציגוהוא

המערביבעולםביותרהבלתי-שוויוניות
-המחקרעוסקבההראותמנקודת

זהבתחום .אישיתמיגיעההכנסותהתחלקות

בושה.לאותהואויארהייב.אתאפילועברנו
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אזרח.לכלאוניבדסאלייםמשרותים :י tfהאוניברסא
שרותיםבמתןסלקטיביתלגישהלאטעובדיםאנחנו

ניכרחלקהופךדו.בדרךהנזקקות.עיקרוןלפי
רגםהפסיכולוגיבמרבןגםסעד.לשכבתמהחברה

נתמכיםשליהאוכלוסינוצרתכלומדהמעשי.במרבן
לגביזהלדברשישההרסניותהתוצאותכלעל

 .החברהשאדגביולעצמה
הלאהגםלדבוקכדיהכללעשרתחייביםלדעתי.
לנראסור .הארניבדסאלייםהשרותיםבעיקרון

סלקטיבית.לגישהולעבודלהתפתות
 ?הישראליתכמציאותזאתעושיםאיך

יקחמי ?העםטריברןיהיהמי-בעצםהשאלה
 ?זאתמלחמהלהילחםעצמועל

הרסניתעובדהעלמהצבעהמפלטאיןדר,בנקודה
בגידתעובדת-הישראליתבחברהחמודה

הבסיסיתפקידהאתבעבדשדאתההאינטיליגנציה
 .לחלשיםפהבהיותה

מאדמעט .שבעמעמדהיאנירםהאינטליגנציה
 .כלכלייםמטעמיםמהחברהמנוכריםאינטלקטואלים

מהשכבותמנותקיםלהירתםהמרכזיתהסיבהרדו
לגייסיכוליםאינםומשרם-כךהחלשות.החברתיות

הםכהםאחדיםלמאבקיםאףאלהשנכרת
 .לשלוםהמאבקכמרמעורבים.

השכירים,העובדיםלביןהאינטיליגנציהביןהברית
התפרקההעולם,בכלתחליףללאנוסחהשהיא
 .אצלנו
בשםשקדרימהאו ,השמאלמפלגותלכך.בנוסף

חברתית.מדיניותרכותשניםכבדחסרותזה,

להיאבקאפשרשבמסגרתהכוללתקונספציהחסרות
המצבאתלשנותעל-מנת .חברתיתמדיניותעל

תנועת-אתבמהירותלהחדירראשית.יש,הקיים.
פניבשינוילתפקידהשלה.לנקודת-המוצאהעבודה
 .צידקתאינההקיימתשהחכרההנדהמתוךהחכרה

שתילחםאמיתיתסוציאליסטיתמפלגהלקוםחייבת
מתחילתהשתנושלאהחברתיותהמטרותלמען
 .היוםרעדתנועת-הפועליםשלדרכה

עןלממאבקיואתמנהלהמקצועי,האיגוד
אינטרסיםהםשבחלקםחבריו.שלהאינטרסים

מלחמתאתנלחםאינוהוא .לגמדיסקטוריאליים
 .וכדר'המיעוטיםהחד-הרדיות.המשפחותהקשישים.

לצדבחלקםשייכיםהמקצועייםהאיגודיםחברי
 .החשמלעובדי :לדוגמההישראלית.שבחברההחדק
מלחמתםאתבמפורשהנלחמיםוכר',הנמליםעובדי

 .ה"פדטית"

כוחלנהלחייבהחלשים,שלהכוללתהמלחמהאת
צררךישלשם-כך .מקצועיאיגודדקשאיננו

 .פוליטיתבמפלגה
כלכלימאבקשללפסיםיעבודכדהשמאבקאסור
הפועל .האמריקניהמקצועיהאיגודבסגנוןבלבד
הקאפיטליסטית-במטרהמוחלטתהנדהמתוך

בורגנית.

בשיטהספקלהטילסוציאליסטי,גוףשלתפקידו
ירכלשבעזרתהכוללתראייהבעללהיותהקיימת.
 .כולללמאבקכליםלגבש
שלהיא ,נירםהישראליתלחברההנשקפתהסכנה
המקצועייםהאיגודיםיילחמוברסקטוריאליפיצול

הדולההדרךואגב, .שלומלחמתואתאחדכל
החדקיםשלתביעותיהםאתלספקאזתהיהביותר
השכבותשלגבןעלהכלכליתהמדיניותאתולנהל

 .עבורןשייאבקמישאיןהחברתיות
שלאוטופיחזרןבעלתמפלגהללא-לסיכום
ולהתקייםלפעוללהמשיךתרכללאחברתי.שינוי
מצוקהבמצבשלאוודאיחברתית.מדיניותשרם
 • .נירםבארץהקייםזהכמו

מוכיחים 'במדינההערניהתרחבותעלהנתוניםגם

 . "ה"ליכודשלמיתיתהאהמדיניותמהי
שלמיזוגכעצםמהווהבמדינת-ישראלה"ליכרד"

שהיאליברלית-שמדניתמעדנת :מעדנותשתי
אינטרסיםומשקפתכלכליתמבחינההדומיננטית

שהתגבשהפופוליסטיתומערכת ;בדודיםמעמדיים
להבטיחושנועדה"חרות"שלכבית-מדרשה

התמיכהואתהפוליטיתהאחידהאתל"ליכוד"

ישזהלפופוליזםרחבות,שכבותכדבהאלקטורלית
 ~לאלההטבותעללהילחםהצורך-נמרכןמחיר,
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ישלכךובנוסףהנמוכות,השכבותעלהנמנים
שכברתעלההישענותלתהליךאוטונומיתדינמיקה

אוטנטייםומנהיגיםפעיליםצומחיםשלאורכואלה,
החברתיתהמצוקהאתלייצגלבבתוםשרוצים

ממלאיםשהםהשולילתפקידמודעיםואינם
 .הכוללתבמערכת

המגיערבמתחקייםהנזכרותהמערכותשתיבין

משהביןשחיתהדוכמו ,התפרצותלידיגםלפרקים
הפוליטיותהמטרותהןביניהםהמלכד .ומודעיקצב

והכוחניתהשלמהארץ-ישראלשלהגדולה-
 .ל"ליכרד"השלטוןהבטחתשל

והסוציאליזםהפופוליזםביןהעיקריתההבחנה
-למשל .ההדגשבשאלותמתמקדתהישראלי

הבטחתעל-ידילהיעשותחייבתערנימניעתהאם

שלהכוללשיקומהועל-ידילעבודההוגנתתמררה
ותשלומי-רווחהסעד,מנגנוניבעזרתאר ;החברה

 .העברה

מדינתעלמגןכסוציאליסט,עצמואתשרואהמי
רואהאינולעולםאבללשיפורה,ופועלהרווחה

קודמתשלו,הקדימויותבסדר .העיקראתבכך
מבנהלשינויוהחתירהלעבודההתמורהשאלת
תיקוניםלאכלומר .להוןהתמורהלשאלתחברתי

לתהליךחתירהאלאהלאומית"ה"עוגהבחלוקת
יסודי.מבנישינוישל

לחזקיםמגן-ההסתדרות
ראשית, .דובטענהאמתשלמגרעיןיותרקיים
השכר-ביסודיותהעובדותאתלדעתחשוב

בהשוואהירודשכר ,בסה"כ ,במדינת-ישראל
להצמידצריךעקרונית, .אחרותתעשייתיותלארצות

התוצרהתוצר.להשוואתהשכרהשוואתאת

מהתוצר 1 . 5פיבערךהואלמשל,בבלגיה,למועסק
הפועלשלששכרואדהציפייה .בישראללמועסק
אבלהישראלי.שלמזה 1 . 5פיהואגםיהיה ,הבלגי
 .מהישראלי 2 . 7פימקבלהבלגי

זהקטסטרופלי.ממשהמצבהנמוכותהשכרבדרגות

החכרהשלפרצופהעלהחרפהמכתמיאחד
פרצופהאתגםמכעריםממנושנתזיםהישראלית

במשקההתחלתיהשכרשכן .הסתדרותשל
הנחשבסכום . $1סד $140-ביןנע ,היוםהישראלי

גוביםערדרמזה .רעבכשכרמודרנייםמושגיםעפ"י

אותנומוליכים ,דותופעהשלשורשיה .הכנסהמס
שהעיקרחיתההאידיארלרגיהכאשר , 5oה-לשנות
ישולשם-כךדריםהרןמשקיעיארצהלמשוך
טוברווחהמבטיחדולעבודהשכרלהבטיח
 .הממשלתיותהשפעמקרנותרסיבסרד

המטרהואולם,זה.בתלםהלכואדשלהממשלות
ארצהזרםהמצופהההון .זאתלמרותהושגהלא

4%כרקביחס.זעירותבכמרירת ההוןיסודמכלל-

לקרםהראשונותהשניםוחמשבעשריםלארץ
לבעלי-ההוןההטבותאבל .פרטיהרןהיההמדינה

הקאפיטליסטיהג'ונגלחוקיאתוגיבשוהלכו
 .הישראליתבחברה

דוברעליהםמלירנרים 200אותםנוצרוכך
בישראלנחקקשלאקרהרכךספיר,שלבתקופתו

 .הדההיוםעצםעדמינימוםשכרחרק

התבניתביקורת

נגדמתקוממיםאנחנוהכלכלי-חברתיבתחום

הכלכליתההבראהשלמחירהכלשכמעטהעבודה
החלשות,השכבותועל-ידיהעובדיםעל-ידימשולם

לצדבנוסף .לחוליאחראיותבוודאיהןשלא
מהעם 70%אם :כלכליהיבטגםכאןישהמוסרי,

30%שבשעהמההכנסות, 20o/rב-מתחלקים מהעם-
70עלשולטים o/r ה"טיפול"עיקרואילו ;מההכנסות
70ב-נעשה o/r ,30%בכלומרמהעם  ;מההכנסות-
 .אפקטיביאיננוטיפול""שההרי

 :תחומיםבשניזאתאמחיש
התקציבי,הגרעוןמבחינת :המיסויכתחוםא.

מיליארד 2שלסכרםעלהגדולהוויכוחהתמקד
נגברישראל,בנקח"דרלפיוהנה. .לערךרלדו

דולרמיליארד-1.9במסיםשעברההשנהבמשך

היהנערץהעיקריההפסדכאשר ,מהחזריפחות

כמרבן(מדוברועצמאייםמחברותגבייהיבמחדל
 .נמוכות)הכנסותבעליםיבעצמא

ממגדריםשצריךמהגרבהחיתההמסמערכתאילו
וכאןאחרת.נראההתקציביהמאזןכלהיה ,אלה

ערלהברשיטתימהלךאלאמקדה,אוטעותלא
שלוחלקםהמס,בתקבוליהעובדיםשלחלקם

 .לחרקמחרקיורדוהחברותהעצמאיים
הפיננסייםהנכסיםכתחוםכ.

אתה :ואמרהכנסתדרכןמעלפרסאותיתקףבדמנו,
עםלכלפיננסייםנכסיםיששהיוםיודעלא

התחלקותלגביהמדוייקיםהנתוניםוהנה, ?ישראל
בסוף :מדהימיםבמדינת-ישראלהפיננסייםהנכסים

פיצוייםכולל(לארגילפת"םבחשבונותהיו 1984
 257שלכוללפת"םחשבונותמיליון 2.3מגרמניה),

50%כהחזיקומתוכםשקל.מיליארד בעלימכלל-
0פת"םחשבונות  2%ואילוהסכומיםמשורי 4%.

55החזיקוהחשבונותמבעלי  .הסכומיםמכלל %

תהיהשלארקלאההוןכשרקטיפולשבליברור
תרעלתתהיהשלאאלאהנטל,שלצודקתחלוקה
הכלכלים.מהצעדיםמלאה
נעשההתקציבשקיצוץהיאנרספגןביקורתיתנקודה

למשל,החליטו,כאשר .אבחנהללא:דיבשיטת
לקצץוקואליציוניתאדמיניסטרטיביתנוחרתבגלל
שררהבקיצוץכמרבןדוברואד , 3o/r ,התחומיםמכל

כלבהםובמקומרתיותרלקצץהיהשניתןבמקומרת
 .בל-יכופרחטאבבחינתהואקיצוץ

בשיעוריםבאבטלהכיוםמעוניינתהממשלה
אלאהרצאותיה,אתלהקטיןכדירקלאמסריימים,

על-פיהעובדים,ציבורעלבחריפותללחוץכדי
 :ראש-הממשלהשלהכלכליהיועץשלהתבטאותו

 .השכרעללרחמיםלא-אמר-אבטלהכשיש

ביוםמעמדימאבק

מאונסימימאדפניושינהמעמדי""מאבקהמושג

הגנתעלהעובדיםשללמאבקםהכוונהאם .הדקן

הואכדהמאבקהריכעובדים,שלהםהאינטרסים
 .לית-אתד-פנוי-מיניהמובילה"."פרפטרםבבחינת

שםמקרםבכלומשרנותשונותנצרדותמתנהלהוא
 .בארצנוגםוכמרבן, .עובדיםחיים

לנגדראהמעמדי""מאבקהמושגאתשטבעמי
נבדליםמקצועייםמאבקיםשלמכלולכיצדעיניו

גדולים,עובדיםציבורישללמאבקםיחדמצטרפים
אתומפלסיםההוןשלעמדות-הכוחאתהמקעקעים

 .לשלטוןהמהפכני ""קרב-ההכרעהלקראתהדרך
המערבי,בעולם-כיוםבעינינונראיתדוחזרת
התפתחותולאחרהשנייהמלחמת-העולםלאחר

יותרמורכבתכחדות-מדינת-הסעד-והרווחה

 .לאין-עררך
ישלשאלתך,בהקשר ,לדעתיהעיקר,אתלומדאם

לביןהמעמדיהמאבקביןלמזגהצורךאתלהדגיש
 .סוציאליסטיתאלרטנאטיבית,חברהשלהיעדהצגת

שהמאבקגרסהדוגמטיהמארכסיסטיהשמאל
המעמדיתהתודעהלהעמקת"ממילא"יביאהמעמדי
שאיןמתברראך .הסוציאליסטיתהחברהולקירוב

המקצועיהמאבקביןההפרדהכדה."ממילא"שרם
כיאם ,פחותלאאיפיינההסוציאליסטיוהחדרן
בתנועת-המרכזיהדרםאתגםאחרת,בדרך

ניכרות.והתוצאות .הפועלים

כיבחשבוןלהביאעלינוהאסטרטגי,ובמישור
החברהבתנאיכשלעצמוהאיגוד-מקצועיהמאבק

 .בעיקרו ,מפצלדיפרנציאלי,מאבקהואהעכשווית
גיורןיוצרתהתעסוקהבתחוםהרבההדיפרנציאציה

שלוממילאהמקצועייםהצרכיםשלבלתי-רגיל
כמובן'מסייע,אינוזהדבר .המקצועיותהתביעות

חשיבותישלכן'המעמדית.הסולידריותחיזוק
ללכדשניתןנושאיםאותםדווקאלהדגישעליונה
עםגםולמדגםהעובדיםציבוררובאתסביבם
חוקעלמאבק :למשל .עקרוניותמהותיות,שאלות

התמורהלקידוםשיגרוםהוגן'שכר-מינימום
עלהמאבק :למשל ;הישראליבמשקלעבודה
המיסיםנטלבחלוקתושינויהכנסהמססףהעלאת

המאבק :לז.כשללסוגיהם,לבעלי-ההוןהעובדיםבין
המאבק :למשל ;העבודהחיישלדמוקרטיזציהעל
 '(חינוךהחברתייםהשירותיםשלוהיקפםטיבםעל

מסורתאתולהעמיקלחדשעלינו .בריאות)
 .העובדיםציבורכללאתהמלכדיםהמאבקים

השמאלבגידת
אסכים-"בגד"המונחאתמשאלתךתשמיטאם

תופעהדר .בשאלתךהמובלעתלהנחהלחלוטין
אני .לערךשנה 15כברמפניהמתריעשאנימדאיגה

השמאלשל"האינורלידיות-אותהלכנותנוטה
הצרהאתעלינוהביאוגורמיםכמה .הישראלי"

בצררההתפתחבישראלהשמאל-ראשיתהזאת.
האירופאי,ההיסטורימהמודלוהפוכהשונה

המאבקהיההראשוןבשלבם, Wה"קלאסי".
(ארגוןהפוליטילשלבעברוממנוהמקצועי-מעמדי,

זכרתעצםאתלהבטיחכדיפועליםמפלגות
הופיעהשלישיובשלבלמאבק)והדעותההתארגנות

והצבתהקייםהמשטרשלילתשלהרעיוניהמימד
בדיוק-אצלנואילו .אלטרנטיביתחברהשלחדרן

כליכםהנושאיםצעירים,קבוצותלארץבאר :להיפר
גרתמפלכאןמקימיםהם ;סוציאליסטיחזון

באירופהההסתדרות.אתמקימותוהללופוליטיות
הפוליטיקהאלמהמעמדהיתהההתפתחות

-בארץ .האידיאולרגיהאלוהמפרליטיקה
אלומהפוליטיקההפוליטיקהאלמהאידיאולרגיה

השפעהאחר-כךנודעההזאתלחריגות .המעמד
 :לענייננוגםהנרגעתהשמאל,התפתחותעלעמוקה

חדרהמלכדתמעמדיתתודעהשלהעמוקההתשתית
 .כאן

המדינהקרםלאחרלארץההמוניתהעלייה-שנית
מעמדשלובאופירבמבנהויסודיותתמורותחוללה

-40רה-30הבשנותדמותואתשעיצבמי .הפועלים

והתרחקוומעלה,הבינייםלשכבותברובםדדו
מסורתחסריהיומקומםאתשמילאוואלהמהייצור

 .מעמדיתותודעהאיגוד-מקצועית

עשרותבמשךהתפתחבארץהשמאל-שלישית
לאומיותבעיותשללחץ""סירבתנאישנים

המנדט,בשנותהיהודי-ערביהמתח :מדיניות

לאחרהסכסוךהחרפתלאומית,לעצמאותהמאבק
האחרונות,השנים 18-והשיאהמדינה,הקמת

מכאן,כיבוש,ומשטראחרעםעלשלטוןשלשנים
שמיהדעתעללהעלותאיןמכאן. ,אכזריוטרור

במאבקמעורביהיהלאכשמאלעצמואתשמגדיר
יהודית-ערבית.ולהבנהלשלוםהמתמיד

איןזאתעםיחד .משקלכבדיגורמיםהםאלה
"שמאל-קררםאמרתיהתופעה.עםלהשלים

ישכללבדרךלשמאל ?הכוונהלמה .אינוולידי"
שתיעלחזונוהגשמתעבראללצעודיומרה
לשלום,מאבקשל-הפוליטיתהרגל :רגליים

והרגלוכיו"ב,בוארהלתרבותהדמוקרטיה,להעמקת
העובדיםזכויותלהגנתמאבקשל-המעמדית
השמאלשלהפוליטיתהרגלסוציאליסטית.ולחברה
הנסיבותבתוקףוהתפתחה,פעלההישראלי
ראי- .והתקצרההתנוונההמעמדיתהרגל .שתארחי
מנכותכשסובליםארוכיםלמרחקיםלצעודאפשר
רבהזאתהנכרתכליתגברלאהשמאלאם .כזאת
היעדיםהשגתאתיקדםלאגםשהואהחשש

בינינוהשלוםקרובאת-לכלוראשהפוליטיים.
פולטישמאבקמאמיןאינניהפלשתינאים.ובין

שינוילחולליכולהשלוםבנושאבלבדי, ,חזיתי
השמאלאםהפוליטיים.הכוחותביחסייסודי
אתלייצגהמתיימרותהמפלגותאםגרתיו'לפל

לפרוץמסוגלותתהיינהלאהציונות-הסוציאליסטית
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כקרבההשפעהמאזןאתולשנותחדשותלשכבות
וכעיקרהפיתוח,וכעיירותכשכרכרתהעוכרים,ציבור

ענייןאתלקרםיהיהקשההצעיר,הדורכקרב
השלום.

אתלפרקסינרילהשיהיהחרשה,אסטרטגיה

כיןלעינינוומתגבשתההולכתהמשולשתהחפיפה
מכאן :הפוליטיולשסעהערתילשסעמעמרישסע

אנשיומכאןימינהפוניםהמזרחעדרתכניעוכרים

אשכנזיםהעליונותףוהשכבותהבינייםשנכרת
החפיפההתגבשותהפועלים".כ"מפלגותהתומכים
כמותהמאיןחמורהסכנההיאהזאתהמשולשת
לעתידנו.

כפירוקתפקיר-מפתחנוערולשלוחותיהלהסתדרות
למלאותוכלשהיאכריהזאת.המשולשתהחפיפה

וככרק-רכנהמעמיקכחשבון-נפשחייכתעצההיא

המעמדיתכמדיניותרדיקלימפנהדרוש :רציניבית
המינימום,שכרהעלאתהייצור.עוכריקיררת-

כמקומרת-וכבטיחותכאקולוגיהמחורשתתנופה
 ;התעשייתיתהדמוקרטיהשלרצינימימושהעכורה,
וחכרת-ההסתדרותכמכנהרדיקליתרפורמהדרושה

כלשלמעמיקהדמוקרטיזציהשתבטיחהעוכרים'
שלמגמותעללהתגברהסיכויכהורקהמערכת,

מצרההסתדרותכלפישנאהואפילוניכורזרות,
החכרתי,החזוןשלרנסאנסדרוש ;מחבריהחלק

ההסתדרותאתלהנחותהאמורהסוציאליסטי,

 .כלליותהכתוקף

הקרבהההסתדרותלוועידתההכנותאחריעוקבאני
כה,הצפוייםחיובייםחידושיםמכמהמתעלםואינני

התמורהאתעדייןרואהשאיננילומרליצראך
ולכרק-ביתלחשבון-נפשהעזהדרושה .הדרושה

 • .ככרכמחירלנולעלותעלולהדחייהוכל

יעק"ביגד

נגדהאינפלציה
החלשים

היא .כלתי-נמנעהכרחהיתההכלכליתהתכנית
שלוודאיתהתדרדרותכיןכהכרעהממהצררךנבעה

מסוייםסינרילכיןוהמרינה,החכרההמשק.

והיחלצות.לשיקום
כתחוםקזpהמחדלשלמשניםנבעכהכרעה,הצורך

שהביאווהפוליטית,החברתיתהכלכלית,המדיניות
מעלחיינואלהכשניםלעברי-פי-פחת.ארתה

כתחומיםמיכולתנופחותהרכהרעשינוליכולתנו,
 .וכמותיתאיכותיתלהתעצמותהתורמים

משרםכהםשהיהרבדיםמספרחוללנולעומת-זאת

מצרהרסניתוהרפתקנותאחרמצרפרועפופוליזם

אשלייהשיצרההנכונה""הכלכלה :לדוגמה .שני
רמתעולהעל-פיהחיים,כאפשרותמ~יןיששל

עם,ואילוולפריון.לעכורהקשרכלללאהחיים
רקימיםלאורךלחיותיכוליםומרינה,משק

תנועת-העכורהלתפיסתגירסתיזוהימעבורתם.
 .זהכנושא

מדי,גבוהמסיםנטלשמטילמשקיעק'בי:גד

בולםהשקעות.מרתיעצמיחה.מרתיע
אולי,,מוטב :ווילסוןהרולדוכדבריתפוקה.

בחלוקתמוחלטמשוויוןמסויים,אי-שוויון
 ".והמצוקההעוני

חרץושם, .ללבנוןהלכנוהנכונה"ל"כלכלהבנוסף
היתההמדיניוהכזבוהכאבהצערהאנושי.מההיבט

 :הכלכליכתחוםככרכמחירגםכרוכהזוהליכה
דולרים.מילאדרנ. sכ-

מצריםעםהמר"מאתניהלנו- ?נוספיםמחדלים
לפושטי-ידהפכנואבלמדיני,שלוםשהשגנוכך

שררתעלפיצוישקיבלנומכליהכלכליכתחום
מאדה"כ,הלוואותקבלתתוך-כריכסיניהנפט

ככך .כנגבתעופהשררתלהקמתמענקים.כמקום
יכולתנואתשצימצמוחרבותינואתהגרלנו

מנהלישלהנבוכההאבירותמשוםוזאת,הכלכלית,
 .ומתןהמשא

 .וכשומרוןכיהודההושקעודולריםמילאדרישני

אזוריככלהמקבילהכתקופהמשהושקעיותר
כישראל.הפיתוח
ביכולתקשורהאינהאלהמסיכותאף-אחת
כמדיניותו/ארוהחכרההמשקשלהאמיתית
אף-אחת .הנכונה")מ"הכלכלה(חרץכלכלית
העוכרים.לכושרקשורהאינהאלהמסיכות

 .המחקרהטכנולוגי,הפיתוחהיהודי,העםהמנהלים,
 .למחדליהאוהממשלהירילמעשיקשורותכולן
אנושאתםוהמשבר,המצוקה-זאתרקולא

ההצטיינותלמרותלנוכאועתה,להתמודדמנסים
כתחומיםהישראליתולחברהלמשקשישוהיתרון

שלמתפוקתושכמחציתהעובדהלמשלכמו .רכים
המשולביםהמשקיםאחראנו .ליצואמופניתהמשק
עםסחרהסכמילנוישהבינלאומי.כמשקכיותר
 .החופשי)הסחר(אזורכ"ארהועםהאירופאיהשוק

וככךהשורקים,שניכיןגשרלמעיןהפכנוכלומר
כמהלךביטוילכללשיבראורכים.יתרונותטמונים

 .הזמן

מהמשובחיםוטכנולוגיהמרעמרכזילנויש
שלואיכרתוגורלוכגללהשארכיןשכעולם,
הא,·רחי.התחוםעלגםהמשפיעהכטחרניהמחקר

היהודימהעםחלקמהיותנונרבעאחרחשוביתרון
העסקים,הכלכלה,כתחומיהמערבכארצותהמעורב
מכךכתוצאה .והפיננסיםהמדעיהמחקרהשיווק,

ומשיכתישראלייצואהרחבתשלפוטנציאלנרצד
אםשיתממשואדירים,כהיקפיםלישראלהשקעות

 .הנכוניםהמנופיםאתנפעיל
העםשלההשכלהמרמתנובענוסףיתרוניגודם

כעםשמרובדנראהסטטיסטיקותלפי .היהודי

75 .כיוםכעולםביותרהמשכיל o/r היהודימהדור
45כ-גבוהיםבתי-ספרמסייםבארה"בהצעיר o/c 
65 ;ככרית-המועצותאומרן)(לפי כרדום- %

50מ-למעלה ;אמריקה 17e, כישראלואפילו .כאירופה
האיסלם,מארצותערליםהרכהכהשקלטה ,עצמה
 .-30%לכהצעירכרדדהגבוההההשכלהמגיעה

היאזה,ממצבהערלותהחשוכותמהמסקנותאחת
מותאמיםוחכרהמשקכאןלכנרתחייביםשאנחנו

כירון .והולכתעולהשהשכלתןולחברהלאוכלוסיה
לקלוטשירכלכזהשיהיהצריךהמשקשלפיתוחו
לכעלויותריותרוהולךשהופךם_לעביטויולאפשר
 .אקרמאךתהשכלה

חדשותלמגמותמורעתההסתדרותהיתהלשמחתנו,
לייצגומתיחויות,קשייםתוךהצליחה,ולכןאלו,
חשיבותכרשישמצבהעוכרים.ציבורכללאת

כחברהאנטי-ניכורשלככוחכמעלהראשונה
עדתייםהתייחסותלגרונימארהדגישההישראלית,

 .אזורייםאר

העיקריהנגעהחרשה,הכלכליתלתכניתנחזוראם
סכנההמהווה ,האינפלציהנגעהואלטפל,עליהבר

עלתמירוהמוטל ,דמוקרטימשטרלכלחמורה
לציבורדווקאלהיותחייבלכן .שבחכרההחלשים

עליוןאינטרסהחלשותולשכבותהשכירים
 .כהדברתה

משך-הכלכליכ"ריפרי"הנטללחלוקתכאשד
שמתחתהנפשותמספרגדלה"ליכור"שנותשבע
עלתההחייםשרמתלמרותשלושה.פיהערנילקו

25כריאליכאופן החמיראי-השוויוןכלומד ,-%

דרמטי.באופן

 ,לפיכךלדאוג,ישהאינפלציה,בלימתתהליךכתוך
שניואכן, .לסבוליוסיפולאכיותרשהחלשים
השחיקהעלמלאפיצויקבלוהתחתוניםהעשדרנים
כדירוגהתחתונותהדרגותשלושנמחקו .כשכדם
האחיד.

סיכויאין ,האינפלציהכלימתללאאיך-שלא-יהיה,
 .כלכליתלצמיחהולאהנטלשלנכונהלחלוקהלא
האבטלה,טבעיכאופןתגברצמיחה,תהיהלאראם
הציבורשלוהאישיהחכרתיכביטחוןתפגערזו

 .החלש
כאשרקונפליקט,קייםפה-למיסויוכאשד

ההכנסותשלהשוויוניתלחלוקהכתמריץמעוניינים
התרנגולתאתיקטולשלאוככזה tאחרמצר

נטלשמטילמשק .שנימצרהביצים.אתהמטילה
 .השקעותמרתיע .צמיחהמרתיעמדי.גבוהמסים

אולי"מוטב :רוילסוןהדולרוכרכריתפוקה.כולם
העוניכחלוקתמוחלטמשוויוןמסויים,אי-שוויון
 ".והמצוקה

דיכוטומית,ממשלההיאנירםישראלממשלת
תפיסותשתיכמעטתמידיתכהשמתנקשות

הגדילההתמירי,הוויכוחלמרותאכלמנוגדות.
כמירהמההוןהמיסיםגבייתאתזוממשלההשנה
 .הקודמותהשניםשבעכלמשךהיתהשלא
גורמיםשלדבבמספרמותניתכולהשהתכניתכדוד

 :אחתרבעונהכעתלהתגשםשמוכרחים
מחיריםמערכתעלושמירההשכרחזיתאי-פריצת

 .יציבה

הוצאותכמוכןכוללהממשלה,הוצאותהקטנת
 .הביטחון
 .כהדרגההציבוריכסקטורהעוכריםמספרהקטנת

אתלחרשהכרחיש-אלהלכלכמקבילאך
הגרילה,היכולתמיצוילאפשרכריכמשקהצמיחה

החברתיתשמשמעותהאבטלה,ולמנועאחד.מצר
 • .ומסוכנתקשהוהלאומית

הראלאהרן
וחקיקהבצוויםשמוש

עבודהביחסי

ומשגה!טעות
שבאההממשלה,שלהחרשההכלכליתהתכנית
שעמדהכלכלית,משואההמרינהאתלהציל

ממשלתשלהכושלתממזכירתהכתוצאה ,בפתחנו
שאפשרטעויותכמספרמלווההיתה ,""הליכוד

שכיניהןוהחמורההקשה .אותןלמנועהיהוצריך
כתחוםוכחקיקהכצווי-חירוםלהשתמשהנסיוןהיא

כתוקףעוראינםאלהכשצוויםכיום, .יחסי-העכורה
כתוצאה ,החוקמתוךהוצאיחסי-העכורהותחום

 ,ההסתדרותלכיןהממשלהכיןשהושגהמהסכמה
הכלכליתהתכניתאתשליווהזהשקטעספקכלאין
שניתןהפורמליההסברגםומזיק.מיותרהיה

לפעולהיהצריךילד.נאוכצווים,כחוקיםלשימוש
עמדלא ,להידברותזמןהיהולארכהכמהירות
שרי-וכעיקרשהממשלהוחבל ,המציאותכמבחן

ומסוכנת.קשהתקדימיתכהחלטהנלכדוה"מערך"
אתהמסר;רזההעכורה","משפטכי .להכיןיש

אתוקובעלמעסיקועוכרשכיןהיחסיםמערכת
רקאיננואלה,כלפיאלהשלוחובותיהםזכויותיהם

כוללהוא .המרינהשמחוקקתהחוקיםמעדנת
כיןהמוסדרתהיחסיםמערכתאתגםבתוכו

כמסגרתנקבעיםשהםכפיוהמעסיקים,העוכרים

 .הצדדיםכיןהנחתמיםהקולקטיבייםהחוזים

שהמשפטהיאכימינוהמקובלתהתופעה
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מלכה*שלמה
T 

עלשיושבמי
רואהלאמנוחותמי·
האחרהצדאת

אמנות,הםעבודהיחסי"הראל:אהרן
המקובלתוהדרך ,, ..יחדיולחיותהאמנות

בהסדרהיאעבודהביחסי "יחדיוותי"לח
וההסכםהמשא-ומתןבאמצעותהעניינים

למסקנהמגיעיםהצדדיםראשיאם .הקיבוצי
כשלבמצטרפתהיאבחקיקה,גםצורךשיש

להיותחייבוהואבעולם,הלקחזהו .נוסף
 .בארצנוגםבסיס

הקיבוציים,ההסכמיםמערכתדהיינוהאוטונומי,

 .הממלכתיתהחקיקהלפניכחלוץלמעשהשמשמ
ורקהקיבוצייםבהסכמיםנקבעותהזכויותמרבית

החוקיםבמסגרתלאחר-מכןליםלנכחלקם
 .יםיהממלכת
העובדיםביןהיחסיםמערכתהתפתחהבישראל

והסכמיםהסדריםשלבסיסעלוהמעסיקים
הבריטיהשלטון .המדינהקמהבטרםעדרםיקיבוצי
היהלא ,והערביתהיהודיתתרבויותשתיכאןשראה

וחדתימחשיבותראהולאבחקיקהלהרבותמעוניין
החדקיםומעטזה,בתחוםפעילותואתלהרחיב

שלהאחרונותבשניםנתקבלוהםגם ,שנתקבלו
היחסיםמערכתאתלראותנוטים .ץבארהמנדט
החוגיםלביןהפועליםציבורביןשהיתההתקינה

ובעיקרהצידניתהתנועהבמסגרתהאזרחיים

הגורמיםכאחד"ההגנה",מפקדתבמסגרת

העבודהיחסיבתחוםגםלהסדריםהעיקריים
יצרנייםמאבקים .טרדם-המדינהשלבתקופה

דאי-התערבותוחזקהמאורגנתהסתדרות ,משותפים

ההסכמיםלהרחבתהביאו ,הבריטיהשלטוןשל
 .יםקהמעסילביןהעובדיםביןיםיהקיבוצ
חקיקהשלתהליךהחלבמדינההקמתלאחר
ממשלתשלכינונה .יחסי-העבודהבתחוםמואצת

ההסתדרותשלפעולהושיתוף ,אחדמצדהפועלים

מאזאולם .זהתהליךהגברתאפשרושני,מצד
הוויכוח,פסקלאהראשונים,החדקיםקבלת

בתנועותכולו,בעולםאלאבארץרקלאשהתנהל
הצירעלנסבוהואהמקצועיים,ובאיגודיםםיהפועל

להבטחתהחקיקהאתלהגביררצדיאמנםהאם-
ישכי ,בהשקפהדוגלתאחתגישה .העובדיםזכויות

המבטיחיםהחרקיםמספראתהאפשרככללהרבות
הביצועאתלהבטיחכדיהעובדים,זכויותאת

ישכיגורסת,שניהוגישההזכויות,שלהמלא
ועל-ידיהמקצועייםלאיגודיםמאבקמרחבלהשאיר

 .ויוקרתםכוחםאתלהגדילכך
והסתמכותשילובהיתה,בישראלשנתגבשההדרך

כיןבשילובהתמיכה .יחדגםהגישותישתעל
נתקבל.הוחקיקה,קיבוצייםהסכמיםשלמערכת
ההסכמיםמערכתשבישראלהעובדהלמרות

כיבעולם.ביותרהמפותחותביןהיאהקיבוציים
כשדלייםנשאריםכזד,מפותחתבמערכתגםהרי

נהניםשאינםכלתי-מאורגנים,בעיקררבים,עובדים
המקצועיהאיגודעל-ידיהמושגותמהזכויות
 .החקיקההעובדים.תנאילהטבתמאבקובמסגרת

ציבורכללעלאלההשגיםלהחיללכןבאה
תנאיאתורקאךקובעיםהחדקיםמאידך .העובדים

הצמודהמאבקבמקדםבאיםהםואיןהמינימום

חלקיבכללכן .המקצועיהאיגודשלוהמתמשך
מכללמעטבאאינוזה"חדק :נאמרץבארהעבודה

חדדהקיבוצי,הסכםחדק,פיללעובדהנתונהזכות
 ,, .נוהגאד ,עכורה
הזכויותאתהמבטיחהשיטהשאותה 'מכאן

חופשונותנתחקבאמצעותהעובדלשהמינימליות
נוספיםלהישגיםלהגיעוד-המקצועיגלאיןתמרו
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 .ילדים 10בעלתלמשפחה-1945בכמרוקדנולדתי
הגענובהתחלהארצה.משפחתיעםעליתיעשרבן

לבית-שאן'אחר-כךלרחובות,אחר-כךלצוריאל'
 .לבני-ברקעברנודברשלובסופד
ראשי-אחיםלייש .בבני-ברקמשפחתיכלכידם,

כמובןחונכתיאניגם .שם"כוללים"וראשיישיבות
 .בירושליםיוסף""פורתבישיבתלמדתי .דתיחינוך
מהדת.לאטלאטנותקתי ,בצבאיותר,מאוחראבל
נישאתי ,לבני-ברקחזרתישהשתחררתיאחרי

ליהתפרקהדתיהעולםאבל .בחשמלאותועסקתי
נקשרתיקצתחברתי.משברעברתיויותר.יותר

היהלאזהגםאבל .קולנועלאנשיבעיקרלבוהמה.
והכלידם-הכיפוריםמלחמתחיתהאחר-כך .בדיוק

בההגדולההעיראתלעזובהחלטתיאז .התפורר
בעצמייודעלא .קטןליישובולעבורלאיבודהלכתי

מהזהאולימושג.ליאין .לאאדציונותזאתאם
למרכזלפנדתהחלטתי .שליבתת-ההכרהשהיה

אם-אותישאלדושםהפיתוח,לעיירותההכוונה
חשבתיאני ?לבית-שאןתחזורשלאלמהכבר,

החלטתיששאלו,יאחראבל .כרמיאלעלדווקא
מה-מוכר.למקוםלחזוריותרטובאולישבאמת

 .הבטחותהרבהלישהבטיחועוד
השארתילא .כוליכלחזרתיהנה.חזרתין-979ב

ליהתבררואז .אליולשובכדיגבשוםמאחורי
מאד.בעייתיהנושאים,שארכמוהתעסוקה,שנושא

בכלזרמיםשלפוליטית,השתייכותשלבעיות
וקשה.מוזרהכלהשתייכות.מסגרת

שלאלהאמיןרוצהעודאני :מלכהשלמה
בארץהמצבשבאמת .ככהלהיותמוכרחהכל
רוציםוהמפלגההמוסדותשבאמת .קשה

מאדאניקשה.האכזבהלפעמיםאבל .לעזור
חושבאני .כיחידעלירקמדוברולאמאוכזב.

לא .למעלהשםהדבריםאתנכוןרואיםשלא
אף-פעםמי-מנוחותעלשיושבמי .נכוןבונים

שםמביניםלאהם .האחרהצדאתרואהלא
יכוליםהםוגםלהתהפךיכולהכלשמחר
 .מצבלאותו .צדלאותולהגיע
 .וליומילשעתימחכהאח,דכלכמוואני,

ולהירשם ,עבודהללאבישיבהמורגללאאני
לאטלאט .קצתעבדהאשתיהסכמתי.לאכמובטל,

 .ברירהאין .לפוליטיקהלהיכנסשצריךהבנתי

ליקרובבנושאשהתחלתיחיתהשעשיתיהפשרה

מאסיבית.דילפעילותנכנסתי .השכונותשיקום-
השכונהוועדכיו"רואחר-כךכמשקיףתחילה

קצתכמוכןהיובדרך .מהיישובחציבעצםשכוללת
שלענייניםעםמזוהההייתי .תוך-כדימאבקים

מכריעהיהלי,שהיהוהתפקידסוציאלי,מאבק
"משלנו"אנשיםשבו.הכוחעמדתמבחינתלמדי

החברתיהזיהויתמידלאכיאותי,ללחוץהתחילו
אנשיםעםההליכהאלאקובע,הפוליטיאפילואו

מדייותרשעשיתיכנראה .המסגרתבתוךמסויימים

המערכתלטובתמדיפחות .השכונהלטובתדברים
ליוהציעואותי,לנטרלהחליטוואזהמפלגתית,

אמנויות.מרכזעלכאחראיבמתנ"ס,לעבוד
לא .שלהםלמועסקהפכתיהמתנ"ס,הנהלתמחבר
 .מדייותרלהתחכךרציתילא .ברירהליחיתה

אבל .הרבהה.פסידהשהשכונהבטוחשאנילמרות
למרותנוסף,גורםלהםייכנסשלאפחדו"הם"

לגביחיובייםדבריםהרבהלעשותשיכולתי
עמדותדעתם""לסיכנתיבזהאבלהכללי.האינטרס

אותי,העבירולכן .שלהםועתידיותעכשוויותכוח

לקוםהיהאמורכאןלמתנ"ס.אמרתישכברכמו

מבית-שאןמובטלאמן *

עםחתום.כתוב.מתוכנן.היהכךלאמנויות.מרכז
זה,אתלהריץאמורשהייתיתוך-כדיתקציב.
מוסדידגםפהלבנותתכננו .בעין-הודציורלמדתי
בתל-המכוןעםקשרקשרתי .האזורכלאתשישרת

מרענןהיהזה .לנושאחסותואתלתתשהסכיםחי
 .מצליחהיהאםבבית-שאן'האווירהאתכמובן

לקרמיקה,לציור,חוגים-בקטנותהתחלנו
העבירואחר-כךגדולה.תכניתחיתהאבללעיצוב.

תקציבילסעיףהאמנויותלמרדשנועדהכסףאת
כשנהאולי .לעתיד-עצמהההבטחהואתאחר,
 .הבאה

המועצה,ראשוהתחלףהבחירותהיואחר-כך
והאנשים .התכניותוכלהשתנה,הכוחותומערך
בעליכמה .אותםשמנהיגמילפימשתניםכמובן
והרוב .קטןקומץ- ?יישובבכלכברישדעה
להםחשוב .מוחלט-בשבילםשמחליטיםמה

איך- .לקייםעצמםאתמתאימיםוהםלהתפרנס
דחקולאמנויות,המרכזאתאזהקטינושלא-יהיה

הוכתבזהכלהמישרה.אתליקיצצו ,הצידהאותו
עללשמוריודעיםלא"אנשינו"הפוליטיקה.על-ידי
מרגישאישית,ואתה, .המתאימיםבמקומותעמדות

 .אחדאףמענייןשלאקטןבורגכמוכזהבמצב
אתהפסדנווככה-בורגועודקטןבדרגעודאבל

לאועוד .הנפלאיםהסקריםכלאחריהממשלה
 .למדולאהשכבותבכל .כלוםבמפלגהלמדו

 .הטפחותועדמהמסד

שנהחצימעטעודעבודתי.אתהפסיקובאפריל
כאןהאמנות.הואפוגעיםשבוהראשוןהדבר .מאז

 .מידמקצצים

 .ענייניםמיניבכלקצתמתעסקמטבעיאנילמזלי
מהליהיה .להסתדרותבבחירותלעבודהתנדבתי
כואב.מצבזהאבל .קוראמצייר.גםאני .לעשות

מרגישאתהבולמצבמגיעאתה .להגידמהאין
יותרלאיבודהלכתלחברה,יותרשתרמתשכמה
בכוחניותאלאבחינוך'מתעסקהייתילאאם .מהר
 .טוביותרבטחליחיתהשהיא,איזו

להיותמוכרחהכלשלאלהאמיןרוצהעודאני
המוסדותשבאמת .קשהבארץהמצבשבאמת .ככה

 .קשההאכזבהלפעמיםאבל .לעזוררוציםוהמפלגה
אני .כיחידעלירקמדוברולא .מאוכזבמאדאני

לא .למעלהשםהדבריםאתנכוןרואיםשלאחושב
לאאף-פעםמי-מנוחותעלשיושבמי .נכוןבונים
שמחרשםמביניםלאהם .האחרהצדאתרואה
לאותולהגיעיכוליםהםוגםלהתהפךיכולהכל
מצב.לאותו .צד

וליומי.לשעתימחכהאחד,כלכמוואני,
להתגייסעומדתהגדולהבבית.ילדיםשלושהלייש

קםאני .בינתייםמרגישיםלאהם .הבאבחודש
תמיד.כמו .וקוראמציירבערבויוצא.כרגילבבוקר

 .במפורשזהעלמדבריםלאהגדולההבתעםגם
שזהמקווהאני .בינתייםבגלויעולהלאהנושא
 ,וחלילהחסיימשךאםיימשך.שלא .זמנימצב
מרגישכשאתהקשהתסכולבזהיש .מאדרעיהיה
 .יותרארתךצריכיםשלא

שמתמידמזלירכה.בסלחנותאלימתייחסתהאשה
מי-אמנים .מקלזהבוהמיין.שלשםליהיה
שמותרזומבחינהדבראותוזה-גדולמיקטן'
 .אחריםקצתלהיותלהם
לבואיכולבמצבשינויתראי,- ?הלאהיהיהמה
שינוימתוךהחברתית.בתפיסהשינוימתוךרק

היאהחדשההכלכליתהמדיניותכל .בעמדותכללי
רקלאהואוהנושא .לגמריקפיטליסטיתתכנית
להיותמוכרחיםחברתי.נושאזהלדעתי.כספי

זהבליכישני.מצדואדוניםאחדמצדמסכנים
אתמס;;כןהשוויוןלהתפורר.מתחילההפוליטיקה
הפוליטיקה.

לכיווןבארץשנעשההקטן,היחיד,הנסיון
ואם"מפלגת-העבודה".על-ידינעשהלאשוויוניות,

ולא ,לתעסוקהלדאוגתתחיללא"מפלגת-העבודה"
אותה,הואולאהאדםאתלשרתצריכהשהיאתבין

אלאהתנועהאתרקלאהכל.הכל.נפספסאנחנו
במשחקיםמשחקיםבפתח.ממשזההמדינה.את

 ;טאבהעניך ;הממשלהאתלפרקלאארלפרק-
משרתרקזה .שום-כלום-זהכל .פלשתינאים

אתאםרגםהמדינה.אתלאהפוליטיקה.את
עם.לנריהיהלאמעטערדהרי ?מהאזהמדינה,

 • .העםאתמאבדיםאנחנו
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פסהנחום

ההסתדרותיהממסד

והיוצרים
חשובכיום,נמצאיםאנובווהחברתיהמשקיבמצב

הקרובותבשניםמאמציהאתתרכזשההסתדרות

 :מרכזייםמוקדיםארבעהסביב
באבטלהמאבקכלכלית.וצמיחהתעסוקהא.

 .הזולהובעבודה
חברתית.צמיחה .ב

 .הישראליתהדמוקרטיהחיזוק .ג
 .ולומדעובדעםטיפוח .ד

 .האחרונהבמטרהעכשיובדבריאתמקד

חברתיתתנועהלהיותיומרהישלהסתדרותאם
בתחוםבפעילותלהסתפקלהאסורמובילה,
גםלהיותעליההמקצועי.האיגודובתחוםהכלכלי
תרבותאתלטפחעליהתרבותי.מובילבבחינת

"תרבות-עניים".שלבמובןולאהפועלים,
הצעותמתוךקטעזהבהקשרלצטטברצוני

בנושאהמשנהועדתשלו sה-לוועידהההחלטה
 :וההסתדרותהקהילההחבר,
אינה ,התרבותבתחוםההסתדרותשלפעילותה"מכלול

מבטאתהיאלחברים.תרבותשירותיבמתןמצטמצמת
עיצובעלולהשפיעלתרוםומאמציהשאיפתהאת

 .בישראלהמתהווההתרבות

המיובאת,התרבותנחשולכילסכנהערהההסתדרות
הערכיםמערכתאתלערערמאייםישראל,אתהמציף

ובכללהישראליתהחברהלקיוםחיונייםשהםוהנורמות

 .המקוריתהישראליתהיצירהשלבהתפתחותהלפגועזה
תרבותיתבהסתגרותדוגלתההסתדרותאיןעם-זאת

 .ובקרתנות

בעקבותנוצרתאינהתרבותכיההשקפהיסודעל
וגיבושיחידיםשליצירהפריהיאאלאמגבוה,תכתיב

בפעולתהההסתדרותרואהמתמשך,קולקטיבי
והיצירההפנאיתרבותהחינוך,בשדההמתמשכת

סיגולית."חשיבותהאמנותית,

עודקשההיום,שלשבמצבברור,פסה:נחום
ועם-זאת,כספית,לעזרהלהיערךמתמידיותר
לתבועהיהנכוןעכשיושדווקאסובראני

דרךבשוםלפגועשלאהלאומיתמהתבונה
התרבות.שלהרגישיםבתחומים

בכתבי-עתבסופרים,תמיכהמקצועית,הגנהעל
 .וכדר'

מתמידיותרערדקשההיום,שלשבמצבברור,
שדווקאסובראניועם-זאת,כספית,לעזרהלהיערך
שלאהלאומיתמהתבונהלתבועהיהנכוןעכשיו
התרבות.שלהרגישיםבתחומיםדרךבשוםלפגוע
יוקטןלאלההמוקדששהתקציבאסורעכשיודווקא
הסתדרותחברלטפחמטרתנואםבעיקראצלנו,
חברתיתלצמיחהבל-יעבורתנאישהואתודעה,בעל

תאיםשלודמוקרטיעצמיניהולעלהמבוססת
עיצובעלהזמןבמשךלהשפיעשיוכלוחברתיים,
 • .בישראלהחברה

ס Jי~מחמוד

בעוומדמוקרטיה

רועדהחליטאחד,ערביפועלעםשםשחיתה
ומועצת-הערבים.הפועליםכלאתלגרשהעובדים

 .לעניךידנתנהדימונהפועלי
מיתרןשלבתקופהכמובן'מחריפות,כאלהתופעות
מעמדית.תודעהמחוסרנובעותהןולדעתיכלכלי,

יחסיבתחוםגםהלאומניתההקצנהפוגעתלכן
עושהשההסתדרותמקוויםאנוזה,ובענייןהעבודה.

לאמעביד,ועםעובדעםשלהתופעהותעשה.
כפרשהיההערביהכפריותר.להימשךיכולה

לפועלילבית-מלוןהאחרונותבשניםהפךחקלאי,
שחורים.שרותים

עלובהמובלעתמהווההואחיצוניתמבחינהגם

ואפילובנצרת.אפילו .פורחתישראליתבסביבה
גדולבית-הבראהכשבנרהמערך,שלטוןבזמן

 .עליתלנצרתמוניציפליתאותוצרפולעיר,בכניסה
כאשרוזה,הערבי.הכפרעלפוסחהטיפוחכל

לתושביפיתוחלהביאחיתההציונותהבטחת
נבון'אפילו .זאתרואיםאיןבעשייה .האזור

בחיבההערבילמגזרהתייחסנשיא,שכשהיה
אתהחליףכאשרזרגישתואתלגמרישכחובכבוד,
בביצועי.הייצוגיתפקידו

קטןערביכפרתושביליסיפרוקצרזמןלפני
 ,מצפהמעליהםשבוניםרבהבהתלהבותבכרמל

ומים.חשמלכביש,סוף-סוףאליהםיגיעוושבזכותו
הכפרמתושבידרשוהבנייה,אתגמרושכאשראלא

וכשהתעוררה .אחרמגוריםלשטחלהתפנות
חייבובולדיןמהתושביםו Oנתבעוהתמרמרות,

חלקילהםשהוסיפובטיעוןבתיהםאתלהרוסאותם
חודשילששהנידונו-להרוסכשסרנו,?בנים.

היהוהכרחיונישאוגדלובניהםוהריבית-סוהר.
 .סידורלהםלמצוא
שלהפיתוחלשטחמחוץנמצאהערביהתחום

 .מקומםממשוזהמדינת-ישראל,

אבל ,גדולהערצמהישלהסתדרות-תקורתי?מהי
היושלובפועלים,תלויהזרשערצמהלזכורעליה

היוהמעמדית,התודעהאתקצתבהםמתגברים

אלא .החברהכללטובתגדולותלעשרתיכולים
בשניםמאדגדלההאידאולוגיבתחוםשהשחיקה
עדהגבולות,טושטשועד-כדי-כך .האחרונות

הגדוליםהפלגיםשניביןהבדלאיןכמעטשהיום
אחת.בממשלהיחדהיושבים

יהודיםהפועליםלמעמדבמהירותלהחזירצריך
 • .הראשונהגאוותואת-וערבים

היאזמננובתהתרבותשלהגדולההבעייה
בציבורמעודדתשהיאוהסגירותהפאסיבירת

חברתית.ניכורתחושתהיוצריםצרכניה,

חיזוקלתתחייבתמדבראניעליהתרבות-הפועלים
שללמפגשיםאפשרותלתתהחברתי.לאלמנט

וצוררתשוניםגיליםשונים,ממגזריםציבורי-עובדים

תיאטררןשיקרםחשובלשם-כךשרנות.התיישבות
צפייתםאתכמרבן,ימנ~.(שלאעובדיםשל

כליםגםבתוכושיכילאחרים),בתיאטרארת
 .עצמיתיצירההמעודדים

השכלתלנושאממוקדתמחשבהשתוקדשחשוב
ואניהמשברי,מהמצבנצאכאשרשהרי ,המבוגרים

טכנולוגיתלתקופהניכנסממנו,שנצאמאמין
תהיההעובדיםשלשהשכלתםהראויומןבמובהק
בהתאם.

ביןהדיאלוגהואבמיוחד,לטפחשישאחרנושא
הרוחבתחומייוצריםלביןההסתדרותיהמימסד
מעצםשאמניםמשרםפשוט,לאוהעניין .השונים
אי-שבארץ(למרותלאינדיבידואליזםנוטיםטבעם

בחיימספיקמעורביםשאינםנגדםלטעוןאפשר
החברה).

היוםעדניתנהלאלהודות,ישההסתדרות,מצד
ומדוברמספיקה,תשומת-לבולמצוקותיוזהלציבור

להסתדרות,הערביהעובדהצטרף-60השנותמאז
עבודהעלשררהשכרהמקבללשררה-זכריותוהפך

העבודהמקומרתכללגבינכרןזהמצב .שררה
עדייןהצלחנולאזהשבנושאלציין(ישהמאורגנים
הערביות).בנשיםהספסרותעללהשתלט
בישראל,הערביהפועלשלהמהותיתהבעייה
מצבשקי;;נ~ ,שלמעלההתכנוןבשלבהיוםמתחילה

ורקאךמתבצעתהשחורההעבודהכלכמעטבר
הערביבמגזרנעשהלא .ערביםפועליםעל-ידי
 .מקצועייםללימודיםהנוערהכוונתבתחוםמספיק

לומדיםהערבישבמגזרהמקצועייםבבתי-הספר
17 o/c ,55 ,לערמתמהתלמידים o/c היהודי.במגזר

וחמורות,רבותחברתיותבעירתצצותמכךכתוצאה

ברבחדרה,לניירבבית-החרושתלמשל,כמו,
מחלקהעלפיקוחלהעבירההנהלההחליטה
הפועליםותגובתערבי,פועללידימסריימת
ושביתה.מחאהחיתהלכךהיהודים
ערביםפועליםשלאי-ייצוגשלאחרותתופעות
כמרשבמקרםעל-כךלדבר(שלאהעובדיםברועדי
איןלמשל,"כור",קונצרןכלשלהמנהליםמועצת

אחוזמהרריםשהםלמרות ,) ...אחדערבינציגאף
במפ-עללדוגמההיהבמפעל,העבודהמכוחניכר

הערבים,הפועליםדרשושםבקיסריה.השטיחים
60 ,המהווים o/c ,התנגדו.היהודיםייצוג,מהעובדים

נציגנכנסעל-פיהפשרהנערכהדברשלבסופר
נוספיםיהודיםנציגיםשלרשהערדעםאחדערבי
חרק.לפישנבחרואלהעל

תקלהבעקבותבדימונה.קרהיותר,ערדחמורעניין

נשיא,שכשהיהנבון'אפילו :יו~סמחמוד
שכחובכבו,דבחיבההערבילמגזרהתייחס
תפקידואתהחליףכאשרזוגישתואתלגמרי

 .בביצועיהייצוגי

 הי:ז?'~כ<נו'ואף
חזרה

דמוקרטיהלסוציאל"
הפועלשלחובתוגםאלאזכותו,רקלאכיום,

כל ,שלאחרונהשהוכח,משרםרווחתו,עללהיאבק
רמת-רבבעמלוהשיגהההסתדרותשבנתהמה

סכנהשלבמצבעומדזהכל-עבודהתנאישכר,
ממשית.

 :מזעזעיםהביטוח-הלאומישלהאחרוניםהנתונים
Oo/i ! הערני.לקרמתחתנמצאיםישראלתושבישל

זהאחוזשלרובושרובבוודאותלומרואפשר
 .המזרחעדרתבניומיהודיםערביםמאזרחיםמורכב

בקשררמה .מינימלייםצרכיםעלפהומדובר

רמתאתהערביבמגזריעלואיך ?ללימודים
מספיקאינונטר,פועלשלשכרוכלאםההשכלה,

כלומר. ?באוניברסיטהאחדבןלימודישללמימון
בפרט,הערביםהשכיריםובניבכלל,השכיריםבני
 ,בפרטהערבים .בארץבאוניברסיטאותילמדולא

ר ~iמאייותרחמורהערביהפועלשלשמצברמשרם
איננוהואראשית :סיבותמספרבגללהיהודישל

מפעליכלבפניוחסומיםולכןבצה"ל,משרת
יש 'מיתרןשלבמצבשנית,הצבאית.התעשייה

בני-שאינםפועליםשמפטריםמפעליםהרבה
לנואין .המקוםבניאינםתמידוהערבים,המקום.
הפועליםהריבנוסף' .הערביבכפרתעשייהמפעל

בענף .השחורהעבודהכוחאתמהרריםהערבים

מספרםמאשרכפולמספרםלמשל,הבנייה,
הםבענף,אבטלהשלבמצב ,כלומר ,באוכלוסייה
 39 ~הסרבלים.רובאתהמהוויםוהםהסובליםהראשונים
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שפיראנחשלביצירתועיון
 11שולמיתואבו·ול•ועד 11ש 1מווברבו

ברלוביץיפה

 " 77("עיתון "חיינושלהקצריםחייו"מאמרהב
מאי-יוני 65-64גלירן ; 1983אפריל ,)ך.\"גלירן

עיתונאיבפירסרםגרבריןנוריתעוסקת ,) 1985

שנתבתחילתסילמןי..קשלכתרריכ::גים,:ד.ל;ררי:::לאורשיצא
בלבד,ימיםשברעהיהחייושמשך ,זהעיתון ) 1910 (א"תרע

עדתי-אופישנשאהחרות","עיתוןאתףי,.ז .rלהניסיוןהיורה

בירושלים),הספרדיתהעדהעל-ידיומומן(נערךלרקאלי
יותרנרחבות-קהלתלשכבושיפנהיכזייכי ,-=·-:-:כעיתוןלכדי
שחלקםהמשתתפים,בהצגת .ר·ןלא-;·;::::ישראל-יץבאר
גרבריןנוריתתוהה ,בפסבדוניםיחלקםן;לא-כשמ~יםמחות

אתמיידישםרגכמתמופיעה( "~•ל:כי::"אכר-והכינויאחר

 .)"הכיפוריםיום"ם-.tl'ביל.ררזנטרדידליעזראשלסיפורו
-סילמן .ק.י-ידי::גלנע:ז.::רזהת-:גרםכימניחהןגרברינורית
עלבדוניםפסבלחתוםיי::ירי י:.הכהיראשרועצמהעורך

ןבעיתוגם-.tl' 'ןוכיוריכים.·.;--:.:·י-כבכת.רוניםןהמפיררסרמיר

מהכתבותחלקמאחורי j':ימי ::iמשתתףהמחברת,משערתזה,
וכיורן ,בכינויים)תומותחר(אחתומותשאינןהידיעותאר

לומייחסתהיאית,,'כרז.. u :-חיתהמבנותיואחתשםשגם
אצלנוחרתי-אםשרהכתמעוררזרהשערהאמנםזה.תרגום

ילמן cןביםישרקה ::טימה"ל.למשתוהה.(היאהמחברת
אהיזאתםנ.'יחדלאב ,)'"ינרהי·לרווסיפהגיעואיךלררזנטל,
 "חרות"העורכיןכיהקי:כההפירודרותשלמלמסקנהמגיעה

אתאוצהמפירוד ;ך"יכחי"סגירתאחרלןסילמ .י.קלבין

פירוט ,מאמרבאהרו(הדדיתמרת ~tהא'בהטחתביטויו

הןזה),לעזהררכשנתחוהמכתביםהפיליכ\רנים ,הסאטיררת
בעת .סילמן .י.קממשיך ,אישירקעעלוהןעיתונאירקעעל

אותרתחת "ל"החררתמתורגםחומרלספקאחת,רבעונה
 .""אבר-שולמיתשלכינוי

המסתתראיש-עטאותרכיולומרלתקןשנבקכאןבמאמרנו
המורה-סילמן .י.קאינו"אבר-שולמית"הכינויתחת

מעורב,היה ) 1907 (ארצהעלותוםומיאשרהפורה,והסופר

אלא ;בארץוהתרבותהציבורבחיי ,ותוססתפעילהבצררה
ולרחםמנהיגשהיהלעת-מצוא,ומשורר ,אחרציבוראיש

שלזרבתקופהואילוהראשונה,העליהבתקופתפועלים
שלהשניהצדעםמזוהה-כורחועלבנמצאהשביח,העליה
העליהופתשבתקשפירא,נחהואזהאיש-עט .המתרס

-(נ"ש"בר-נ"ש"בכינויגםמארדמוכרהיההראשונה
 :ריותהמפורטתכחתימתוארשפירא),נח :תנותראשי

 ."במושכרתהפועליםאחד ,נש"בר"
ןכעיתולראשונהשפיראנחמופיעאבו-שולמית""בכינוי

מתייצגתבדיעבדכי(אםאישיתהיאלכךוהסיבה"חיינו",
מקיפהחברתיתהשלכהכבעלתשלושולמית"אבר"תקופת

 "נו"חייצאתלפניספוריםימים .להלן)שנראהכפי ,יותר
ושולמית.והיחידההבכורהביתרשפיראלנחנולדה ,לאדר

הראשוניםובנישואיו ,וארבעארבעיםכבןאזהיהשפיראנח

בבחינתהואהבתהולדת 2לעולם.ילדיםלהביאזכהלא
להצהירמבקששהואתימהואיןעבורו,ישוערלתיבאושר
נחאיןמכןלאחרשגםאלא .זהנוייכבאמצעותגםעליו

הישנהלמתכונתשב''החרות"וכאשר ,ממנוחמנישפירא
על(הןם uו.פירסרמיורובעלכךלחתוםהואממשיך

עלוהן ,האיריתומהעיתונותהאיריתמהספרותהתרגומים
 '.עטו)פריהמאמרים

1 

עםכמרבר"נש,-הישןהכינויומופיעבשהשיריםעםרק

העיתוןהתחדשותלאחרכחודשהמתפר~םהשיר

) 25.1  .שולמיתהבתבנושאלענייננו, .טפלוהמ ,) 1.1910
 :האומרבביתפותחוהוא ,"בתלערששיר"נקראהשיר
תראיובחלומךהעבריהובתייתיושרלמסנוניתי"נומי

בשירת-רווחז'אנרהיהערשיך-,!!י ,, .יהתחלישובכילאון_נךו

ולהגדחלקהכיאםיתה, :tמראיערדהארצישראליתהעם
שיר-הערש 4 .רהייריתהרוסיתירההשמןבדועוםרגתו

שתאואידאולוגיים,במסריםירדו ,כנצפההיה,הארצישראלי
ביקשכאילולו,נכוןהארומפהיהלאומידתהעאתדלהיבפ:ני
בערישה.כב:יביהיישווידפקתאת:רנולדךלרנותקהוללכורן
גםאמנם.יכהערהככנלא-ת:::י:' uער:-ריששנראהאבל

 . 4ד,"י ,ם""תהילי

("יוםי:~מה·ההגזרכבמהבןאתמעמידזה,בשירו ,שפיראנח

בני-רביםנים:תם/ראבארץבערחילוכבניולילה
התפקידכצר,,::אאל ;בפשותם")אתמוסריםהמכבים/
כשהואבת,לגםדיםיתפקהואמפנה .ןלבהמיועדהעיקרי
תיקחנהאשר ,ייהתחה-תרכנולכללשולמיתאותםמייעד
ובמדע.אדמה-דתובעב ,"וכחרושתב"מחרשתחלק
 ,);אישיתהמבחינ"אבר-שולמית"הכינוימשמערתכאןעד

הכינוי :ונאמרנוסיףחברתיתמבחינהלהשלכותיוובאשר
שפיראנחמתייאשבהתקופהבאותהמופיע "שולמית"אבר
נסותלוממילאחקלאית,עבודהחייאללשרבניסיונותיומכל

-ומתארגןההולךהחדשבמחנה-הפועליםולהשתלב
נחמשליםזרבתקופהכינראה .השכיחהעליהפועלימחנה
הואואין 'מזדקןפועלהואכיבתהבראהעובדהעםראשפי
מהסיבההןהצעיר,הפועליםציבורעלערדלהימנותיכול

עוזבהואזרבתקופה .האידאולוגיתמהסיבהוהןהחברתית
-רמשםלירושלים,ועוברבראשון-לצירןביקבעבודתואת

כלעל .חלילהחוזרולירושלים,ושוב ,הנבניתלתל-אביב
לים-פועוכמנהיגכאיש-עבודהפעלבהןהמושבותאל ,פנים
השולייםאלנדחקאט,אטלשקועומתחיל ,ערדשבהואאין

ת.כלכלימבחינהשכןכלולאיבורית,צמבחינה
על-נכתב .!1 ' ,"בתוכנוהחייםלוותיקיםלדאוגבה"חרבמאמר

 ,"דבר"(שניםחמשלפניאסףמיכאלוהמזרחןינאהעיתוידי
כצנלסרןבדלעםמשיחהזיכרוןהמחברמעלה ,) 30 . 10.80
לשמשזהבמאמר(המבקשאסףמיכאל .ריםהעששנותבסוף
אחריש ,והשלישיתהשביחהעליהבניקניםזלפועליםפה

עצמםלהחזיקהכנסהכדיבידיהםאיןעבורהשנותעשרות
 ,לבדאתגםבזמנוהטרידזהענייןכימספרזקנה),לעת

נח-היה .בעתידהמצבלהישנותהאזהרהכשתמרור
שללגורלוהואחוששכיאסףלמיכאלאזאומרבדל .שפירא

בן·שלסופו"כישנים),באותןההסתדרות(מזכירןבן-גוריו

מתקבלתכיאם ,זר(אמירהשפירא"נחשלכסופויהיהגוריון
 .דאז)בן-גוריוןשלדמיתותעלאדרשופכתכנאיבית,בימינו

ללאמזדקןכפועלפיראשנחשלשמקרהו ,נראהאופןלככ
כוחותיומיטבאתשתרםלאחרכלכלית,תמיכהוללאמחייה

לבדל.מניחלאציבוריות,בפעילותוהןבו:ג.ברדההן

הענייןגםאםכין,כאמעיקהכלכליהענייןרקשלאאלא
פועלי-בדלשלבני-דורוהתקשרכידוע,ברתי-לאומי.הח

העליהאתהשליליתמתפיסתםלהשתחררביח,השהעליה
כךובתוךשלה,והחברתיתהרעיוניתהמערכתאתהראשונה,

לא .ממנה)בלתי-נפרדכחלקעל-ידם(שז~הופועליהאתגם
הראשונה,העליהפועליאלהןחיובייחסתרבעהלה .בדלןכ
בכקשרבתקופתם,העבריתהעבודהמצדדילכאלןוה

השביחהעליהשפועליראשוניםזכרתארתהאתלהםלהחזיר
 .שפיראנחאלקשרלמצואמנסהגםבדל i .צמםעלביקשו

שפיראנחאלבדלאותרולחשא ,אוליךבאזשלערותולפי
אתממנולרכושהראשונה),העולםמלחמתנילפ(ערד

הסתדרותמזכירהיותרמתקופתרטרתרכושהיהתעודות

עדותולפי ;כספיתמבחינהבעררעייסלךככר l ( ,""העשרות

אלשפיראנחאתלהזמיןבדלממנו :tיקמכ ,סףאמיכאלשל
לחניכ·םשיספרכדי ,) 19 29 (-אביבלכחהנוער-העובדצריף

זר(ברשימההראשונההעליהפתקובתיםלהפועתולדותאת
שםומרצהלהזמנהשפיראהעננדציכ 'אסףמתאראכן

ביוםחתימה)(ללא "ב"רברבדלבשכות;רבנקררלרגפעמיים)
8 (מנוחותלשפיראהובאבר . ציבוראלפונההוא ,) 1.31

רככךבהלוויה,ולהשתתףארבלהםמשומבקהפועלים
 ".האחרוןהכבודאתדרכיוסוללימלאחד"לגמול

העליהלגביהשביחהעלי-הןבישהזהקהנתאתכואבבדל
כךעלמתריעהוא "קודמינוודמי"קמרוכשבמאהראשונה,

אברתכי ;הטבעמדרךזהר-ימרודרברודור"כי :אמרל
האנושיהעולםמדרך ...כרת,ביעליבורבניםבניםעליזעפו
 ,היהכלאיהיהורלדדורכי ,ורדמינתקדורכיאולם .הוא
 'עמ(שם,שלנר" "התוכחה"תשמפרמיוחדתקללהזוהי
הזאת,לקללהקרבןהיהכילומראפשרשפיראנחעל .) 163

שנפלהביותרהעגומהבההאלטרנטיאתהואמייצגרככך
אלמדורזהברבמע-אשונהרההיעלהפועלשלבחלקו

 .דור

בתקופתהפועלשלבפניואלטרנטיבותשניעמדולמעשה,
על:יישרכודהיינומצבו,כלול""שי-ארהראשונה.העליה
 .הארץאתעזיבתו-אר ;לאיכרוהפיכתומשלוקרקע

שהריזמני,במרבןרקהתקבלהשכירהעבודהשלהאפשרות
על-ידי(אםכמתנחל ,דברשלבסופועצמו,אתראהפועלכל

חברתארחרבבי·ציוןחברתרוטשילד,הבארוןשלסיוע

מושגכילהבהירצריךכאןקבע.שלפועלולאיק"א),
נפרדיבלתכחלקהראשונההעליהבתקופתנתפס "בודה"הע

על-ידימלכתחילההוטבעהזותפיסה ."רכוש"הממושג
בארץ-מודל-החברה-הרצויהאתשהעמידוחרבבי·ציון.

על :כלומרומהימן,יציביסורעלהבנויהכחברהישראל
כאלמנטעל:-ירםאובחן .פרולטריוןשלקיומוו O .קנייןבעלי
לא-ארעי,שבהיותוחסר-אמצעים,אוכלוסיןעודףשלמיותר
האיזוןערעורשלסכנהלהוותכדיברישותוסס,אחראי

(אםממוןללאגםלארץשהגיעעולהשכלמכאןהכלכלי.
להיבנותשרצהכאיריאליסטואםמהפרעותשברחכמהגר

להמשיך :כלומר ;לעדפועללהשארבדעתוהעלהלאפה),
מבחינהנחותלהחשבפיסת-אדמה,ללאנוודלהיות

 .אפשריחוסר-עבודהשלהאירםאתיום·ירםולחיות ,חברתית

אחרהעוקבכללפיכך, .בכוחכבעלי-קנייןעצמםראוהכל
שלאחרלזו(והכוונההפועליםהסתדרותשלפעילותה

תביעותיה ,השתדלויותיהעיקרכילדעתלומד 11 ,) 1891
ראםמשלהן.קרקעעלערליםמשפחותליישבהיוומאבקיה

אי-היכולתרקלאהיאלכךהסיבה ,הארץאתפועליםעוזבים
המשוועחוסר-העבודהמשבריאוהקשיםלתנאיםלהסתגל

הקרובאי-הסיכויבשלאלא ,) 1900אר 189 2 :כמר(בתקופות
 .להשתכלל

האלטרנטיבהואילוהמקובלותהאלטנרטיבותשתיכאןעד
כאלטרנטיבהבדיעבדמשתמעת ,שפיראנחשמייצגהנוספת
אתעזבלאלהשתכלל,הצליחשלאפועל :דהיינו ;הדחרייה
 .שכירשלחסר-התוחלתבמעמדלהישארוהמשיךהארץ,
-1905 1904שלההיסטוריתההתפתחותגםבאהשכאןאלא

(וכןשפיראנחשהריהמצב.אתומחמירה ,השביח)יהבל;ה(
שלארקלא ,)הראשונההעליהשלהפועליםשרידישאר
בבחינתגםהםשעתהאלאשכירים,פועליםכבחינתונשאר

שבמעברכירוןזאת ;השתייכותכלוללאהגנהריחסעובדים
הסתדרות-אותההשכיח,העליהאלשונההראליההעמן

אלואילוהתפרקה,-בהחבריםהיוכעברשפועלים
הסתייגותהלבשלהצטרףיכלולא-חדשההותההסתדר

אותםשכל ,איפואנמצא .הראשונההיהעלש'כאנמהם
ההפקרחבשטונדיםנעיםעתהםעצמאיםמוציםפועלישריד
ן.ומכאמכאןומנוכריםעזביםנכשם ,רותוהדשנישבין

גיהנכמשפיראנחלגביבעיקררדיואבסמתקבלזהמצב
מעורבשפיראהיהלארץ,עלייתושנת , l 90Xמשנתפועלים.
 .לקיומםהלוחמיםהפועליםכארגוניאינטנסיביתבצררה
מ-ומזכיר.שר-עשרההיה "רותשהע"רותבהסתדכאמור,

189 רוחאתבהצלחהבהלחדשנסהמ ,עקיכיבזכרון-הוא 3
חברהבחייהןהעבורה,כארגוןןה- "העשרות"הסתדרות

בית-ספר- ,עברי(דיבורבותיתרתלותבפעיוהן ,םשיתופיי

בראשגםשפיראנחדעומכה 'באותה .לפועלים)ערב
לשדלוכדי ,במושבהבקרהמלדרוטשילכארוןמשלחת

שלייסודהב :מתממשתזרלות(השתדפועלים"להנחיל"
-1898ב .)-1896בפועליםיעל-ידוהנחלתהמטולההמושבה

אתלארגןיהודה)פועליהסתדרות(מטעםשפיראמתבקש
הסניףלמנהלנבחרוהוא .אגורהלכריזכרון-יעקבפועלי
זכררן-יעקב"במושבמנהלהואאותרפנקס·הסניף(ראה,

"החברבשםוליםוטוקהפרעלחותםהואבו ,"ובנותיה
שלהתחדשותהעם ,-1900ב .שפירא")נחוהמזכיר
די-עובהפועלים"הסתדרותהארציתהפועליםהסתדרות

לעררךקרמררבאפריםבירימסייעהואבארץ·ישראל",אדמה
זר(בהסתדרותהפועליםשליהכללהמפקדאתהגלילבאיזרר
מייצגכשהוא ,הוערחברימשמונתכאחרשפיראנחנבחר

שלראשיתהועד-1900רמוהסביבה).דבררן-יעקבפועליאת
הפועלשליקההפרובלמטאתשפיראנחחיהשביח,העליה
 12 _בורייצןבאופוהןאישיבאופןהן _העברי

היא ,)-1904 1900 (שניםארבעשלזרבתקופהכידוע,
הראשונה,העליהתולדבתוביותרסרתמיווהביותרהקריטית

אלהבשנים .יהועלפלשבחולדותיהם-שכןכלולא
מושבותיואתחסותהתחת(שקיבלהא"יקחכרתמבקשת
 ,המשקמצבאתלהבריארוטשליד)ןהבאררלשתיוואחוזו
עניין .עצמםשותרבדםיולהעמםריבאיכהתמיכהאתלבטל

הפועליםרובלבנישובראשונה,ובראש ,כרוךהיהזה

הועד,חברי .אלהבמושבותפרנסתםאחארשמצהחקלאיים
הם .הגזירהרועאתלהעבירמנסים ,הםיניבשפיראונח

הםובחרץ·לארץ,בארץתנוובעית-בכרוזיםיוצאים

ברירה,ובליתו 'בעולם,היהודיתלעת-הקהדאתמזעיקים

שלליבםעלולדברלנסות-פאריזלילואפיוצאיםהם
המנהיגותשגםמרבןי-י .א"יקתברחינהלומרוטשילדהבארון

מאומהאבל Iראחר-העם,אשהרוב ,בתרמתעחובבי-ציוןשל
איק"וחברתעמדתו,יחמקשדוטשילרהבארון .וזרעלא

ובני-פועליםעבורדמי-נסיעהימוןבמלסייערקמואילה
 .הארץתאבלעזוהמוכניםמשפחותיהם

הרעדחברירובכילעובדה,במת-הלתשואתלהסבישכאן
הצלתלמעןונאבקיםםיחמוהל ,הפועליםהסתדרותשל
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מכבר,זהש"התאכרר"פועליםעצמםהםהפועל-השכיר,
עדשרבמררהזה(ענייןיק"אעל-ידימובטחהיהועתידם

נחכןלאמעמדית).כאבחנהאזנתפסהלאהפועלישרתכמה
בריאותיות(מסיבות;;כר tt ר:r~שלאהאחדהואשפירא.

כאשרולפיכך ;שכירכפועללעברךהמשיך Iןמשפחה),ח
עצמו,מוצא),הוא 1900ההסתדרות(כנציגמפארזיהואחוזר

לנחאין 'תעסוקהללאו 7 .מעבודתומפוטרהפועלים'כלכמר
בהשניםולאחרבזכררן-יעקב,להתגורראפשרותכלשפירא
ליפועוזבהואבמקרם,ותורמתמרכזיתאישיותהיורה

 18 .מחרסרי-העברדהלמאותומצטרף

מעבודותהפהאלהידמןשפיראחי 1904רעד-1900מ
במסגרתלפעולממשיךהואזאתעםיחדאבל 19מזדמנרת,

בציבורמדואלית,בצררהגםולוולתמרך,ההסתדרות,
 ;בסבלותיהםלראותהפועליםביןאלהולךהוא .הפועלים

הואשלישייוםומידי ;מצוקותיהםאתלשמועארזןמטההוא
הארץאתהעוזביםהנואשיםאתללוותהנמל,אליורד

איןהללוהשניםשבכלמרבן 20 .כדבריר)לצירן"("המתים

ראםבמאמריםאםקיפוחם,אתולזעוקמלשרבפוסקהוא
בבעירתמתמודד-ומאידךבהמשך),שנראה(כפיבשירים

2פועלים,שלהנחלתםעלומתדייןמתכ;;כזכהרעד, חלקולוקח 1
והנה 22 .וכדרמהתקציביםחלוקתשלמכריעותבהחלטות

שלהחדשההעליהעם ,-1905 1904באותזאתכללאחר
שאינםרקלאוהם ,,יוסף'אתידעולא"אשרצעיריםפועלים
מפניםאלאהרתיקים,הפועליםעםפעולהלשתףנענים
 .ומתכחשיםגבאליהם
הרעיוניתהמהפכהאתשפיראנחעדייןתופסלאאלהבשנים

כמנהיג-בארץ.הפועליםלתנועתאלאצעיריםשמביאים
והןהארץלגביהןהחדשים,שלנסיובםשחוסרותיק.פועלים

רואההואליבו,אלנרגעהעבודה,נותני-האיכריםלגבי
עובדי-אדמה"הפועלים"הסתדרות .ידלהםלהושיטלנכון
תמיד,כמרואז,סופה,לקראתהתפוררותבשלביכברעמדה
הפכואם(גםהימיםמשכברהפועליםחבריואלהואפונה

הצעיריםעםיחדולהתארגןלנסותלבעלי-קניין),בינתיים
חירתמןיצחקאלגםפונההואהיתרבין .מחודשתלהסתדרות

תל-אביב),וממייסדימטולהשלהראשונים(ממתיישביה
דרכםאתעשוויחדמקישינרב,ערדלווקרוברעשהיה

יצחק"עםבספררחיותזכריה 23 .הפרעליםבהסתדרות
כשבאותוזר,פנייהעלמספרתשכ"ח), ,(חיפה "חירתמן
סטריקרב.י-פועלים-לשעברחבריםשניערדנוכחיםמעמד

 .על-ידםנענהשפיראאיןחיות,לפי 24מרגרבסקי. .ח.רי
יוצאוכאשרבעיניהם,כלא-ראלרראנטירתמתקבלותהצעתיר

?'שאלבסופוחייה'"מהולגורלו.לונדיםרקהםמהביתהוא
לופנורובם'הפועלים :הוסיףומרגובסקיבדאגה.סטריקוב

מהימיםעגוםכזכרברדדנשארוחראאותועזבועורף,

לאלעצמולמתנחלים.ושקדגפןכרמיבנטיעתיחדיושעבדנו
יצחקכןלא .) 141עמ'(שם,חרבים.'"בנטלנשאותמידדאג

בנחמאמיןוהואזר,להערכתםמסכיםאינוהלה .חירתמן
נפשרגודלעלוע.נואתאני rמער"עדייןכאז.עכשיושפירא

מחברינו"רביםמשיב.,,הואהעם,בתחייתהעמוקהואמונתו

נשארהואאךכרעו-נפלו,מוצקיםושריריםבעלי-גרף
 ,מאושראלאהאישמסכןלאכןעל .תקורהמלאכבראשונה

באיגודהכלחזרתאתרואההואראםיעורר.אתמצאשכן
העבודהלאנשינועדגדולתפקידכיאיתרהצדקהריפועלים,
(שם,במאמציו"לולעזורהחרבהומןובבניינה.הארץבישוב
נחעםפעולהלשתףנחלץחיותמןאיןזאתעםיחדשם).

לכלללדאוגעתהשלוהאינטרסיםכיהואנימוקיו .שפירא
הפועליםדווקאלארהם-לדבריו-הישובוכלל ,הישוב

ששרדווהפועליםרבניהם,"האיכריםאלאהחדשים,
 .) 140עמ'(שם,במושבות"

להתארגןחדשיםפועליםקבוצתהחלהתרס"ר,שנתלקראת
נוסדה ,) 1905(ספטמברשנהארתהובסרכות .עצמאיבאופן

בארץ-העבריםהצעיריםהפועליםהסתדרות"בפתח-תקוה

לקרואהחלטנו"אזי .צעיריםעלהואכשהדגש "ישראל
 ,,בארץ-ישראל.הצעיריםהפועלים'הסתדרותבשםלעצמנו
מהפועליםלהבדילכדי" ,בדכררנרתירשוחטאליעזרכותב

 .)"הצעירל"הפרעלהשםאתקיצרומכן,(לאחר 2.יהדקנים"
להצביעבאאמנם 2)ןחצעיר"."הפועלהשםכילזכורישכאן
נרבעובראשונהבראשאבל ,חברתיפערועלגילאיפערעל
פועל-רקהםאל:דנתוניםכששניהאידאולוגי.הפערמןהוא
קורישלרשהעל ,כידוע ,מררהזהאידאולוגיפער .ממנויוצא
לתפיסתגמורניגררבבחינתהיאמהותםכשכל 27 ,יסוד

שמתקבלתלזרפניםכל(עלהראשונההעליהשלהעבודה
התנאיםשלהקשיםהאילוציםתחתהראשונה,העליהבשלהי

שלאידאליזציה :הראשוןהקר .ההסטוריות)וההתפתחויות
דיברוהראשונההעליהפועליאם :כלומר .הגופניתהעבודה

עבודהעלדיברוהשניההעליהפועליפרדדוקטיביזציה.על
ולאבכסףלאהארץאתלקנותישלדעתם, .לשמהגופנית

מוסריתזכותלהעניקכדיישבושרקבעמל,אלאב"קושאן"
 .שכירפועללחייהקנאות-השניהקר .כאןלנוכחותנו

בבחיתנחראו"לחתאכר""להשתכלל"הפועלרצון :כלומר
פועלי .אחרלמעמדוהצטרפותהפועליםבמעמדבגידה
מחייביםהראשונההעליהלפועליבניגודהשכיח,העליה

והן ,רעיונית-פועליתתודעהמתוך(הןקבעשלפרולטריון
 .)מתחרהערביתעבודהשלהשתלטותלבלרםשאיפהמתוך
ותהיהפאראזיטירת,כלשלמוחלטתשלילה :השלישיוהקר

העליהפועליגםאמנםצדקה.אופילאנטררפיה ,תמיכהזר
קשייעםאולםזה,מענייןמלכתחילההסתייגוהראשונה

דרשואלאתמיכה,לבקשפנורקלאהתנאים,ומצוקותהזמן
עליה.ונאבקו
על-ידיהובןלאכל-כך,המהותיהאידאולוגיהפערכאמור,

 .ותיקיםההפועליםמנהיגישארעל-ידילארכןשפירא,נח
ערד ,ההסתדרותהתפרקותלפניכחודשתרס"ה,שנתבסוף

להפיץיהודהבמושבותהותיקיםהפועליםועדמחליט
להסתדרותלהצטרףהחדשיםהפועליםאתולהזמיןחודרים
הפועליםשלמדויקרישוםלערוךמציעיםגםהםשלהם.

הםאיןמדועולבררלארץ.בואםודמןמספרםהחדשים,
בתשריכלליתאסיפהעלמכריזיםהםלשורותיהם.מסתפחים

אסיפת-היסרדאתמארגניםהפועלים-הצעירים(בערדתרס"ו
 .מתייצבלאמהםאחדאףמדועומתפלאיםשלהם).

כסירנותבאי-אלומרבעתהותיקיםהמנהיגיםשלהתקרבותם
לפימתפרקת.שלהםשההסתדרותלאחרגם ,נוספים

 )"הראשונהבעליהוארגוניהם"הפועלים(בספרוברסלבסקי
פועליםשלושיםהועד)(מראשיפ"חרלאפריםאליומזמין

פועלים.טובתלהמיוחדתהקרןאתלהםומציעצעירים
אבל .התנחלותלצוניברוסיהחובבי-ציוןעל-ידישמומנה

 "?בדרגיםנהיהאנו"רכי :בטענםבלגלוגאותהדחוהצעירים
שלבמסגרת .) 1907 (תרס"חבתשריואילו .) 213 'עמ(שם.

לא(הארועהציוניהקונגרסאוליאוחובבי-צירןאסיפת
ארבעהבןתסקירהנאספיםביןמופץבמסמך).מצרייך

 ;הראשונההעליהשלהפועליםהסתדרותאודותעמודים,
בבקשוההסתדרות.שלהמריםתולדותיהאתהפורשתסקיר

 .השגיחולהדגשתמעשיהלצידוקכתב-הגנהמעיןלהעמיד
 .ק .סלומון .מ :פועלים-לשעברשלושהבאוהחתוםעל

מדוע :היאהמתבקשתהשאלה 28פלורנס.ומ.ויסוקר
גישושישכאןגם?האםהשלושהאתזוסוגיהעדייןמעסיקה
כילהראותרצוןלפחותשמאאוההסתדרויות,ביןלקשר
ישולאהמשך.בבחינתהם-והצעירההרחיקה-שתיהן
 .מאין

ביקבכפועלשפיראנחאתמוציאיםאנו , 1907-1905בשנים
יןוא 29רנבחר,ילפעהואתמיד,כמרכאן,גם .ראשון-לציון

ואלהפועלים-הצעיריםאלסוףסוףהואמתוודע .פהכיספק
יושבהוא-1908מ .האחרוןנסיובושזהואלאהלכי-רוחם.

לירושלים.המושבותמןזהבמעברכיונראה .בירושליםכבר
הן-והעייףזקןההפועלשלהסופיוויתורואתלראותיש
ועד-1908מציבורית-פועלית.מעורבותעלוהןפועלחייעל

בירושלים.שפיראמתגוררהראשונההעולםמלחמתערב
ידוושולח 30"הדסה"בית-החוליםכפקידשםמועסקהואשכ

הירושלמיתלעיתונותותרגוםבכתיבהמזומנותלעתים
 ,לתרגםבוחרהוא"חיינו"לעיתון 31ל"החררת").(וכעיקר

לבשהןנבחרזהתרגום .רודנטל .ד.אשלוסיפוראת .כאמור
יום"-העיתוןהופעתלמועדסיפורושא-הנהתאמת

מוכררוזנטל .המחברעםהכררתוכשלוהןהכיפורים",
גםמררההיה(ררדנטלועירובן-ארצווכמורהכסופרלשפירא

("המליץ",יתעברהבעיתונותהרובעלשפיוסם .)ינובקישכ
 .כיידישגםוכתב"הצופה").

ב

המעברגםומימלאלירושלים.המושכרתמןמעברה
תהפוכהרקלאמציין ,"אבו-שרלמית".למ"ברנ"ש"-

בביטוייותהפוכהגםאםכי .שפיראנחשלבחייוחברתית
תפרסמושההספרותייםיםהביטויאתאםשהרי .הספרותיים

אלהאת ,עבודה"כ"ספררתלמייןאפשר "ברנ"ש"השםתחת
להציגאפשרילךוא ""אבו-שולמיתהשםתחתהמתפרסמים

חברתיים-מסריםבעליהםאלהגםאמנםלליים.ככביטויים
שהיהשפירא,נחמוגדר.קהל-יעדםלהאיןאבללארמיים.
קהל-משלויספציפקהלתמידידעלעת-מצוא.משורר
הואביטא.ואם ;פועליםעכורכתבהואכתב.אם .פועלים
אתבלמקכשהוא ;פועליםשהעסיקוםהנושאיאתביטא

איבדהוא ,itיכיו ,itעכ'זה.מקהלליצירתוהדחףואתתהודתו
(חיילותייניפוהאהתימאטיקהואתשלויהטבעהקהלאת

מתקבלתבהם).הכרוכההחברתיתוהפרובלמטיקהעבודה
כיצירההפובליציסטית),וגםהשירית(גםיצירתועכשיו

אבללרבים.לשרן-פנייהנוקטהואעכשיוגםאמנם .תוהה
אדםשלשיג-ושיחלמעיןויותריותרהופכתהיאקל-מהרה

במטאפרריקההכללבעירתאתמזההכשהוא ,עצמועם
 "המשוררקבר"על :כמרשירים(ראההואמתולדותיו

 .) 1913 (הכללית"השנה"ברכת ,) 1910 (נשתנה"מה .) 1909 (

~כלועמי"אוכלי :הקריאה)(אוהמאמרהואדופןיוצא
והפעםחרבותהמשחיזהזקןהלוחםמתעוררשובכאן ,,לחם.
יהסיכואתמחסרי-האמצעיםהגוזליםבעלי-היכולת.נגד

העולםמלחמתשלהרעבימיבעצםזולהלפת-לחם
מתוודעזהמשרועלעוולכילהעיר.ישזהבעניין .הראשונה

העגומההביוגראפיההמשך .היומיומימעיסוקושפיראנח

שרק-אל-ואילךהעולםמלחמתמערבאותנו.מוליכהשלו
מאיר-ראש-העירבהתערבותשםבתל-אביב.העליה
אתיחדיומהקמתם :כברת-דרךעשהעימד(שגםדיזנגוף

בבית-מזניך;היותוועדבקישינוב,חובבי-ציוןסניף

 .לחםלמכירתזכרתרוכשהוא .בטנטררה)לזכוכיתהחרושת
יום(עדשנהשבע-עשרהובמשךדוכן.בחוץלומעמידים

פרנסתואתשםמוצאהואולשמש.לגשםפרוץמותר)
 32 .הדחרקה

מוצג ,באוגוסט) 22 ,("החרות"-1916בהמתפרסםהמאמר

נחשלהצעותיוובהמשכובעלי-היכולת,נגדהוקעהכמכתב
משגתשידםשבעלי·היכולתמסתבר .המצבלתיקוןשפירא
הלחםאתלקנותמכסתםאתמנצליםיותר,יקרלחםלקנות
מוגבלות,בכמויותמובאהזולשהלחםוכיווןדווקא.הזול
שלאאוהמכירה,אתשאחוושחסרי·האמצעיםנמצא

יחידהאפשרותגםהפסידו-התורבראשלהידחקהצליחו
 .שחררשרקשלמסחרהתנהלהזולשבלחםלצייןלמותר .זו

להזנתםתמידאותרקוניםלאקופצים-בראשאותםכאשר
נחמתריעלכךבנוסף .ספקרלאטיבירתלמטרותאלאהם,

נרעדשמראשכירוןהלחם.שלהגרועהאיכותועלגםשפירא
שהואעדשבעולםצררתמיני"כל .כדבריובועירבנו .לעניים
שמזיקמהבלענה'כצפיחיתוטעמושלל-צבעיםמראהמקבל
עתדרבשנהובפרטכתיקונן.בשניםאפילותמידלקיבה
אתמציעשפיראנח ,, .בארץפהמתהלכותדבקותמתמחלות

 ,מצפונית-מוסריתבהתראהמסייםכשהואבנידון'תיקוניו

היכולת"ולבעלי :תרעילזרהתראהכיבתמימותובהאמינו
נצרכיםשאינםפיעלאףהזההלחםאתומקבליםהנדחקים

אתכי .הזההלחםאתולאכוללקבליותרתעידואל ...לו
 .בבתיכםהעניגדלת .קובעיםאתםהאמיתייםהנצרכיםנפשות
החתוםעל ,, .לחם'אכלועמי'אוכלי :אומרהכתוברעליכם
אב,-"-זרלתקרפה Tהאופייניהכינויכאןגםמופיע

 ."שולמית
אב,-"ל "מ"ברנ"שהמעברספרותית,שמבחינהאלא

אלקהל-יעדשלמנוכחותמעבררקלאהואשולמית",
מהלך-רוחתפניתבעיקרהואהמעבר ;אחריוותהייהגישוש

שהלכי-נראה .ודכדוךשקיעהשלהלך-רוחאלמעורבותשל
גםוהםשפירא.נחשליצירתואתהמאפייניםהםרוח

בארץ-שלוהעבודה""שירת .לתקופותיהאותההמאבחנים
שפירא.נח .היצירהשמחתשלבהלך-רוחפותחתישראל
הפועליםמשוררגםלמעשההואפועלים.וכמנהיגכפועל

כותבהואברחןב;ת"העשרות"הסתדרותבמסגרת .הראשון

העובדיםאתהמלווים ,שלוהראשוניםשירי-העבודהאת
נרדדהואאליומקרםבכלרכך ;ובכרםבשדהפעילותםבכל

 .וראשון-לצירן)דבררן-יעקב ,טנטררה(חדרה,עבודהכמחפש
בדור"טרוכדרךשאיתר.השיריםאת rומפמחברהוא

מקוריותלמנגינותגםזוכההוא(בדכררן-יעקב 33 _עממי"
 .מילמן)חיים-הפרעל-המרסיקאימחבראותןלשיריו.

שלבפעילות .כנצפהתוססים.שפיראנחשלשירי-העבודה
 .ונטיעהחרישה .וקצירבצירעלשרהואחקלאית.עבודה
שפיראנחמספרמעשה-העבודהאתרקלאכאמור, .אבל

השופעהלך-רוח ;הלך-הרוחאתכעיקראלאבשיריו.
הרגשותפרץכשאת ,אקסטזהלכדיעדהתרוממות-נפש

בו"רו :השיר(כמרותשבחותהללבשירימביעהואהאלה
אר ·,)"מרכבהבמעשהמעבודתנורכבה/אלפיעדגפנינו
תנומו/אלאחיםררו"ע :השיר(כמרוהאצהעידודבשירי

עיוניכקצבשהצטיינואלהשירים .קומר")אנאלעבודתכם
היופרסקי).דניאלשל(כדבריווטבעיתפשוטהולשרן

לארזןמפהוהושרו ,דאזהפועליםכקרבביותרפרפרלאריים
 ,.ןחנני).ישראלשכותב(כפידפוס"אורשראולפנירב"זמן
 .המתפתחתבאקטואליההמותניתמגרייסתשירהכלכמראך
 .-1900 1899שנתעם .שפיראנחשלשירת-העבודהגםכך

על-בארץ-ישראלההתיישבותאתלייעליק"אמתעתדתבה
נחשלשירתוומתקדרתהולכת .העבריהפועלפיטוריידי

מקומםאתומפניםהולכים ,והשיכרוןהלהטשירי .שפירא
פועלישלגורלםאתמבכיםהקינהשירי .ומריקינהלשירי

בהשהשקיעואחריהארץאתלעזובהנאלציםארץ-ישראל
למחרתבאיםהמרישיריואילוומרצם.שנותיהםמיטבאת
-הכושלתהמנהיגותכנגדראםהיהודי,הגורלכנגדאם-

"עתהשירכך ;מולדתבשעריגםולולסייעכדיבהםשאין
"גוליהשיררכך ) 1903 ("לוויה"הסיפורכך ,) 1903 (לבכות"

 .שניםבאותןועיבודיוידיר.ששארגםאבל . ) 1904 ( "צירן
 .) 1901 (שירתי"בתגועי"גע :(כמריהיואשרנושאיוויהיר

וכדרמה). ,) 1907 (אחת"רשיה"ק .) 1904 (אסתר""תור
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זושהערכותנראהומרי.קינהשלרוחאותהתמידמדיפים

לאואם ;לפיהאותםומעצבתהשירחומריכלעלמשתלטת
חומריםלולברורמראששפיראנחפונההרי

ועלבבלגלותעלשיריוכך .עליהשיענוכאלהפוטנציאליים
נפטריםעל-שלווהזכרוןהאבלשיריוכךהמן,גזרות
למוהליברהזכרוןשירי(כמושקרואסונותועליםדגול

 .קישינוב)פרעותעלניחומיםללאושירולהרצל.
קינהשלרוחאותהונבלעתהולכתל"אבו-שולמית",במעבר

חוסר-שלהשלמה:בכלמסתמנתהשלמהשלותחושהומרי,
לתקוה,סיכויעלמתרפקתשלעיתיםאין-ברירה,של ,אונים
שלזהיסודאגב,דרךמר.צחוקבמעיןמתדרדרתםולעתי
התפתחות :מאוחרתכהתפתחותמסתמןהואםגמר,צחוק

שלשירי-המחאהאתשאיכלסהנוקבתרוניה ;אאותהשל
בשיר 1897בשנתערדשלו.ספרות-העבודהכמסגרזישפירא

בארוןהפקידיאתשפיראתוקףכארץ-ישראל",כרם"הנוטר
בדמותכשהאני-השררכות.מעילותוככתרמיותשנתפסו
להכריחכנס-ותרקטנים","שועליםכלעגארתהנהמכהנוטר,
יהתלו/ביאלפיםושרעליםאחד/"אני :הישובמכרמיאותם

הלאההלאהאריה/אריהאפלות/סביבירעל ~ניצוץלי
 ,,הכרמים.אתמחבליםההלא ...נים/מהגפ
הםהפעם).מושאיו 1901 "השקפה"בתפרסם(המאחרכשיר

שיך-כמעיןהואגםהמוצגכשיר .העכורהנותני .םהאיכרי

לבין ,האיכרנחלתאתהחורשפועלןבידיאלוגמתנהלמשל,
מדין-והדבריםשמשתמעכפי ,הסוסהל.כיב,רהמושכתסוסתו

על-יריהנתמכיםהאיכריםעלמרותהאתשופכתיניהם.בש
הענייםכפועליםלזלזללעצמםמרשיםועוד ,המוסדרת
להרגיעמנסההפועלואילו :מהימנהמלאכתםהעושים

כללנזכראיןהשירכלכמשךכיכללשיםכדאיכאן .אותה
כאילו ,הסוסהרכןשהפועלנראה .כריםהאי :השיחהמושא
המפורש,בשםמלהשתמשמהם.בסלידתםעצמםםימונע
 :כמובלבד,אירונייםכינוייםשלדרךעלאותםמאזכריםוהם

שכל"בטלנים" ,"רועי-רוח" :·שאננים"כנענים",כיםיכר"
 .לשוחהליכה-היאעילותםפ

להומורבאנתולוגיהגםשפיראנחשליצירותיומופיעות
אותומציגבהתשי"א),(תל-אביב, "פינו"שחוקרלסאטירה

מצטיינים"שיריואשרכמשוררדוידזון,אפריםהעורך

 .) 332עמ'(שם,מיוחדת"היתולית-סרקסטיתבנעימה

נראהללב,יקרכךכלשהיה"העבודה",שלהישןהנושארק
עלאחרונהאימפרוביזציהאיזוזאת,בכלנמצאת,ראם .שנדם

הימיםשלושיכרוןשמחהכמתוךעודפורצתהיאאיןהנושא,
כלו-כל-שלוגיחוך,התלוצצותמתוךאלאהראשונים,

(לפישנכתבחלוצי",הוללות"שירהשירהואכזה .הקיצין
משכבררעים-פועליםפגישתלאחרשפירא)שלהערתו
נחמתעוררקהל-יעד,שלבמסגרתרקכישוב,ללמדךהימים.
 .יהיהאשרהלך-הרוחויהיההישן,הנושאאתלשירשפירא

השוררתאתקוראיםאנוהזה,ה"הולל"ר-השיבתיבין
כישועסקלאדווקאוזהככישואנו"סוללים :הבאות

היחס :אחרותבמלים ,,וירושלים.כציוןבינתייםומשחקים
כאלעודלאהואוסרלליה,בוניהבעיניהתחיהלעכורת
גםמזו,ויתרה .משחקכאלאלאוהרת-גורל,כבדהמשימה
אלאהגשמת-חזון,שלהרחוקלטווחנצפהאינוזהמשחק
שנאמרכמו ;הזמניםביןשלארעיעיסוקכמעיןמוצג

 .וירושלים"בציוןבינתייםמשחקים"
שפירא,שלבכתב-ידורקומופיע ,הודפסשלאזהשיר

לסגורכאילוהבאשיר ;) 1929 (האחרוןכשירושםמתקבל
 .סייםובהםפתחבהםשפירא,שלשירי-העבודהמעגלאת

אב,-"תקופתכמוהיתהלאש""ברנש"תקופתכשםאלא
האחרון.זהכמואינםהראשונים,העבודהשיריכךשולמית",
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נשיאים"-ספקללאהואכולםמכיןהנועזשהשיראלא
שלוהמוסדותהמנהיגותנגדהיוצא ,זהשיר ".ןאיוגשםוחור

מחמתשניםבמשךפירסומואתמצאלאכי-ציון,חוכ

ראשפינחשלאחרותיצירות(כמרהעורכיםשלהצנזורה
 :דבריהםחריפותבשלנדפסוולאפועליםכבעיותשעסקו
"גוליאוכן-יהודה,שלל"השקפה"שנשלחקושיות""ארבע
ורוחאים"נשיהשיר .פרומקין)שלל"חבצלת"שנשלחציון"
-1901ב(נכתבזהכשםלמאמרנלווהשבמקורואין",וגשם

 19 1ב-נרקפירסומואתמוצאמפאריז),שוכולאחר

"פתיחתלכבודזהשירמוקדשההפתעהלמרבה"החררת".ב
יהציונהקונגרס :כלומר(האחת-עשרה"הציוניתהכנסיה

שירשהדפסתלומרואפשר .)-1913בברינהשהתקיים
מורהדווקא,זהחגיגימעמדלקראת ,כךכלכיקורתי-איררנ·

בארץ-ישראלעתבאותהרווחתשהיתהזועמתדעת-קהלעל
לאמתון).כעיתון(הידוע"החרות"שגםכך ;מנהיגיהיכלפ

גדולינו/לאחרונהעשו"מה :כלשונולהביאומהסס
חוץלתחייתנוהםהועילומהיג;ז?ם/ציוןלחוככיהמתיימרים

לעיןוחראולאחםגםגדולותחןטעמםונו wוישדיברומה
 . .הלאה.כךר :אין"וגשם- .ורוחנשיאים

גםבהמשךלפגושניתןהביקורתיים-אירוניים,השיריםבצר
הישנותלמקרה-מאי-השדיםמכתם" :כמרשירי-בריחה,כ

הקטעיםמחרוזתאו ,) 1904("חבצלת"משפט-דריפוס"

"החרות"בעתרןשפיראשעורךלפוריםהמוסף(במסגרת
ירושלמיות",מסכות"בשםשירשבהםכשהבולט .) 1913
בכדילאלפיכך, . ::r •ל.;::ביר·דתייםאישי-ציבורניטהמק

הערות:

העליהכתקופתשהתחדשליארצישראשםאהושולמית""השם . 1
שלטל"-חתימה)(ללאהמאמרוראה ;תחיהשלכשםהראשונה

שנקראווחדשיםעתיקיםוילדותילדיםתרמשמרשימהכוללתחיה,
ירושלים.לרנץ. .א.מכעריכתארץ-ישראללוח ".התחיהכתקופת

זה.כשםנקראואזשנולדוהילדותמןרכות .-104 103עמי ,כ"תרס
אישהשהיתה ;מיידנס:ויבתיה-הראשונהאשתואתאיבדשפ·רא . 2

רדניה"נארהש~עיםשנותשלהרוסיתכמחתרתופעילהמשכילה
1882פרעותלאחר .ווליה" -18 8 כיחסוהרוסיהעםמןהתאכזבה , 1

 .ן :ראה .ילדיםללאאותוהותירהזואישה .ץארלועלתה .יהודיםל
 . 2 1 20-יעמתשכ"ח,חיפהחיותמן,יצחקעםחיות,

שלום-עליכםמיצירותכעיקרשפיראנחמתרגםהיידיתמהספרות . 3
 ."העתיקהמדרשבית"-רוזנטלד..אשלנוסףסיפורוכןץ,פר .ל.וי

דןנו ,"היהודיהלבהתגלות"הואשםשלוהבולטיםהמאמריםאחד
 .) 19 13מאי ,("החרות"ולמרסיקהלשירההיהודיהעםשלכזיקתו

הניל"רישלשירולמשלהיה ,אזמפורסמיםשהיושירי-הערשמנין . 4
הםושומעיםערים/כנרהילדיםיקר;ןכ"התעורר :שוורץליאון
ם"ע :השניההעליהאיש ,דפנא.משלשירואו ,, .הגאוןספוגרוסיפ
הרעיוניתהמעורבותכינראה ".מיידיבואאנא ;חןילדעורהשחר

"שחר" ,"ר"התעור ,עורה"" :(כמוהתחיהסמליאתמנתינה

 .לשינהשידולשעניינםנשירי-ערשגם ,וכדומה)
העליהפועליעל-ידירנותושרשהילדתי"ילדה"ןסילמ .י.קשלשירו . 5

נוס"שלוהמוכרשיר-הערש ,זאתלעומתשיר-ערש.היהלאהשכיח.
ל;;נן.רקהואגםפונהלכפר",הלךאנא nהיקכנינרם

כךלהבא.גםמפרסומיושולמיתלכיתרלהקדישממשיךשפיראנח . 6
-אב," :החתימה(תחת "נ"החררתמופיעג,"תרעכתשרילמשל

 ."ושולמיתונוס"-מאידישפץר.שלי.לסיפורותרגוםשולמית"),
ביתיהולדתיוםלדבררן" :הקדשהמצורפתהנוחרת,כצד ,כהערה
שנים."שתילהנמלאתשולמית

לפניוגדרהפחח-חקרהשלהאומללההחקלאותמןהמהלךרבמה" . 7
אכלהיום,שכעמקינוהאינטנסיביהחקלאיהמשקאלשנהחמישים

חלוץ-ממשיךכלאדרבא, .הראשוניםעליתנשאלאנר-דעתאדםשום
אחזואשרכאלההצפוניםהכוחותהיומהידע,לאאםגםכיירגיש,
שאיןהיאזנוח ...כניצוחושקעוהחולותעלעלווכמחרשה,כאח
 ...זוזנוחעצמומחוךשחצבכמיגלומיםענקייםנפשכוחותלה,דומה

והדעותהשכחהאבקאחמעליהכשמנערים-זווראשוניות
 ".המשך :הרינודעיםיוכליאוכיודעיםכילנומספרת-הקדומות
 ·עמ ,חש"חחל-אניב ',זכרך ,כצנלסון .ככתני ,"קודמינו"קודמי

16 7 . 
רוחמהחוותשלהראשוניםמפועליה ,השניההעליהאישאוליךזאבא.

ספרותכךעלכחבואף ,כארץהדבוריםנושאאחפיתח ,) 19 1 2 (
 . 1981נובמבר-נפניכעדותומקצועית.

העליהעםכרחובותקמה )"האחים"אגודת(או "העשרות"הסתדרות . 9
הראשונה).העליהשלהשניההעליה-גם(נקראה 1891שלהגדולה

מכחינה .רשמיתלאנצורהפעלהוהיא .חברים xoכ-היוזוכהסתדרות
 .שמהומכאן(אחים),חבריםעשרהשללתאיםתלקמחוהיתהתיארגונ

ההסתדרות.ומזכירעשרה"ר"שהיהשפיראנח

חלוציהראשונה,העליה"פועלי-קולתישראלשלמאמרואהר . 10
ירושלים ,הראשונההעליהספר "?חמינהמכקשיאוההתיישנות

3x3עמ·חשמ"נ, - 337 . 

 7-188נונההראש .פועליםהסתדרותהקמחשלנוחנסיוכמההיו _ 1 1

-1899נוהשלישית ;כרחובות I X9-1נהשניה ;לציון-שוןכרא

הפועליםהסתדרותואחכיהודההפועליםהסתדרותאחפהשהקי
 ."כאץר-ישראלעונדי-אדמההפועליםהסתדרות" :ונונחה 'כגליל
נערכההראשונההנבחריםאסיפחואילו ,נרמלהנערךהראשוןהכינוס
הפעולהכמרכזגםנקבעהנס-ציונהננס-ציונה. ) 1900 (ס"חרכאדר
 .להבא

שפלנימי" ','א"ן-תרנ"חרעליית" :הפרקים-ינרסלנסקמ. . 12

 ,כאץר-ישראל"עונדי-אדמההפועליםו"הסחדרוח ,ט)"נ-תרנ"(חרנ

 .א.א ;חשכ"אחל-אניב ,הראשונהיהעלנוארגוניהםפועלים :מחוך
הדני),עכר :(העורךישוניח-היותקופתוכחכיו ,יוקורות-איזננרג

כארץ-ישראלהפועליםלאגודתהסניףפנקס" ;ז"חשתל-אניב
 . 1קופסא , 1927-1875פועליםארגוני ,"ובנותיהזכרון-יעקנכמושב

מצבעל(השקפההשנהחשבון"-ומרונק .א ;לנדביתןארכיו
 :(העורךהשנהספר ,"כגליל)ממסעיורשמיםכארץ-ישראלהפועלים

 . 375-36 \!עמ· ,"אתרססוקולונ),כ

גוליםפועלים ,ואיומיםנוראיםמחזותעתהעינינוראולא"כנר . 13
התשלוםזהו ...היפרדםלפניזהאחזהחבקיםוממנשקיםורעבים
הועדקול ".הלאומיןויהרעכעדכוחותיהםמיטבשהקרינולאנשים
 .א ,קומרוכ .א :כחתימתכארץ-ישראל,העבריםםליהפועשלהכללי
ישראלמאדמת" .) 1900 , 271גליון :("המליץ·שפירא .כ ,פ"חרל

תפוצותלכלונוקעהולךוהקולילל,קולעתהנשמעאבותיהםמארץ

כלילהסלעשותנאלצים ...גבולםאלשנוכמעטאשרכנים :הגולה
הפועלהועדכרוז " ...השמיםרוחותלארבעהפעםעודולהיזרוחגולה

 .) 1900 , 236גליון ,"("המליץצירךחוננישל

שלכלליתאסיפהנפאריזלהתקייםעמדה ,) 1900 (תרס"אתשרי •כן . 14
 ,המכתביםעלתשונהקיבלהלאהפועליםשהסתדרותוכיורךיק"א,

 .לשםמשלחתלשגרהחליטו ,אליהםששלrדווהתחנוניםהעצומות
שנסעו,לאחר .יהודהפועלימהסתדרותכולםנבחרוהמשלחתחכרי
ולא ,הסלענייניהםרקידאגויהודהפועלישנציגיהגלילפועליחשדו

אחלשלוחדכדוך-יעקבפועליממהריםלפיכךהגליל.פועליאחייצגו
וחכמורח-ר ,הלא-קרואשפירא,מתקבלבתחילה .כנציגםשפיראנח

 ,כךכלחרוץהיהשםכשלרכסאולםכפאריז,המשלחתעל-ידי
נותניםשהםכפיאוהצטרפותו,עלחודהמכיריםהםדברשלשכסופו
לנונאאשר ,).י.נ-(שפיראזהנחכרנועצמנוניחמנוכי"כיומנם

אגודות .א"תרסלפאריז,הפועליםמשלחתיומך"( "לצרהכאח
ארכיוך , IV 106חטיבה '.נ 4מס· ,כאץר-ישראלהראשונותהפועלים
 .העבודה)

שלכוחםמנאיוהפעם ,אריזלפמשלחתשוביצאה 190 1כמאי . 15
-אחד-העםוכראשםוחונני-צירךמהארץ'והאיכריםהפועלים
היההכשלון ,רוטשילדהנארוןעל-ידינתקבלוהפעםגם .מארוסה

כחניכל ."עניעםלוחי"שאחד-העםשלמאמרו :ןכנידווראה .דומה
ש"ה-ש"ח. ·עמ ,ד"חשיתל-אניבאחד-העם,

וכמו , 896-1נוכמטולהנקוסטינה(כמופועליםליישבהנסיונוחככל . 16
קני-מידהעל-פיהמועמדיםנבחרו ) 190 1כ-ונכפר-חבורביבנאל

ידייםעםומשפחה ,טונהכריאות :ןכחשבוהונאואלהנין .מסויימים

 .נרסלנסקי .מ:ראה .ומעלה) 12כנילילדים(הכוונהנוספותעוזרות
ללאהיההוא .אלהקני-מידהעלענהלאשפיראנח . 204 ·עמשם.

כהשחלהקשהקדחתממחלת(כתוצאהלקויהכריאותונעלילדים,
 .שבועות)נמשךמוותחייםניןופרפר ,) 189 2 (כחדרהפועלכהיותו

 ,נתאבדלאשפירא .נוספתסיכהישנההנ"ל,נספרוחיות .זלפיכיאם
ענייניאתולארגךלהמשיךעליושהיהכיוון ,כמטולה ,לדבריו

 .) 24 'עמ(שם,כגלילהפועלים

כימתברר ,"הפועליםלאגודתהסניףפינקס"כסוףהמופיעהמהערה . 17
ועל ,החוקלפילומגיעשהיהפיטוריםדמיכללשפיראלחחרצולא
מקבלהוא ,מפאריזלכששב .נפאריזגםולדרושלהתלונןביקשכך

ביתארכיון(שם.גדולכנצחוןזאתורואה ,אלהתשלומיםזאתככל
 .נדל)

פועלים-532ככמושכותהיו , 1900שלהמפקדשלאחרסקירהלפי . 18
פועליםזהקדכמפנמנולא .נפש)-1600כמנומשפחותיהם(שעם

שם,(נרסלנסקי,ישראלומקרהגדרהרה,יסגחוותפועליוכךעירוניים,
 .) 182 ·עמ

שפיראהתפרנס )"פיראש("נח-סמילנסקימ.שלרשימתולפי . 19
כעוזרשימשכן .יפולידהפרדסיםנאחדירקותמגידולשניםכאוחך
 ,נישספר ,האדמה(משפחחכחנותכעוזרמכךולאחר ,לכניםלכונס

כרזילי-ליהושעמכחכואחראהוכן ; ) 20עמ· ,ד"חשתל-אניב
9 (איזנשטדט .5 . איןלמצביכנוגע":השארכיןשפיראכרחבנו ,) 1902

מלבד-חנותליולפתוחעוד,הזדמנהלאמשרהכלחדש.כלעוד
אסכיאכקשךכךעל .כללאפשראיכספינמעט-הדברלישקשה
חייםחפץכי ...עליולפעולתשתדלמידנסקימאירגיסיעםתתראה
סכליאחריעצמיכרשותחופשייםחייםרקחפציכלואדיראנוכי,

נזכרון-יעקנהכארוןפקידות(תחחשניםכךכלכזאתארוכהמשמעת
 . 376-375 ·עמשניכרךהראשונה,העליהספר ",).נ.י-

יפו"חוף"על ;ג"תרסאיירט"ז ,ח"יגליוןהשקפה"," ,"לוויה" :ראה . 20
 jכ;וד"תרסאייר ' Tא,"כגליון ,"בצלת"ח )" jצירגולי"לשירו(הקדמה
 .הראשונה"העליהשלהירידה"סיפורי- rנרלוכי. =מאמרי

 . 5.9.80 ,"מעריב"

דרכיםעלרכיםויכוחיםהתנהלומינימאליח,חמינהשלשניםבאוחך . 21
קומונאליחלהתיישנותהצעותהיו .פועליםיישובכאוגרךיותריעילות
הצעותהיו ;פועלים)שלקיבץו :כלומרלארטל,אוסישקין(כהצעת
(יהושעמשותפתלענודההצעותוהיו ;(קלרואריסקי)לאריסות

כאלה,יישוניםכארגוןהעכרכשלובותלאור .נרזילי-איזנשטדט)

שם. .(נרסלנסקיהנ"ללהצערתותווהתנגדהיסוסיואחאשפירמניע
 .) 205 ·עמ

9מהנרזילי-איזנשטדטלי.שפירא .כשלמכחנו :ראה . 22 .5 . פר(ס-1902
הקומיסיההחלטת"המסמךוכן; ) 3 7 5 ·עמ .שניכרךהראשונה,העליה
ןניישראל,כאץר-כעתהפועליםלשכלולהנקצבהסכוםחלוקתכרכר
ראשערב ,שפירא .כ·=החותמיםנין,, .היהודפועליונידהגלילפועלי
 .ל)נדביתארכיון(שם, ) 1904 (ד"חרסהשנה

הסתדרותניסודיראושפחיוחמןשלהמשותפתפעילותםעל . 23
חיות .זשלנספרוראה ,פועליםלהנחלתוכהשתדלות ,""העשרות

הישובמחלוצי- IV 106חיק .חיוחמןיצחקשלעדותו :וכןלעיל,
הענודה.ארכיון ',א 7 ·מס ,ם)קלאייהחהפועלים(מחלוצי

-1927פועליםארגוני"כחיק . 24 מספרמצוייםבדל,ביתכארכיון " 1875
(מתאריךמרגוכסקי .ח.ימאותומכתבוכיניהם ,שפיראלנחמכתכים

"חכרךוחותם ,,י,כרוחידידי"כאליוהפונה ,) 1-190א"תרסאדר

ורעך."

הצעיר,הפועלפרקי-ותיק)חכר :החתימה(תחחשוחטאליעזר . 25
 . 53עמ· ,ה"חרצחל-אניבא:ספר

מפלגתלמעשההיווה ,"הסתדרות"כונהכיאם "הצעירהפועל" . 26

לאחרשנהקמה "ציוןפועלי"-פועליםשלשניהמפלגה .פועלים
של("הסתדרותמקצועיתהסתדרות .) 1906 (חרס"זתשרי ·ככמכן

 .-1911כרקקמה )"חקלאייםפועלים
ספר ,כאץר-ישראלהפועליםתנועתתולדות-שושןאכן-צבי . 27

 . x 1 -soעמי . 1963חל-אניבראשון.
חל-היהודית,הפועליםתנועתכתולדותפרקים-איזנשטדטשמואל . 28

 . . 101 ·עמ , 1970אניב

טבחי"נן,כראשוהיקבפועלישלכלליתאסיפה" :המסמךראה . 29
 .נדל)ביתארכיון(שם, ") 1906 (ו"חרס

נחל-הישןתוהקברביתספר-(עורכים)לינמך .וצקרול .צ :לפי . 30
 .ע"שעמ"ת"ש,תל-אניב ,אניב

כיפו "הצעירהפועל"(פועליםעיתונותכאץרכנריצאהניםשכאוחך . 3 1
 .שםמופיעלאשפיראנחשלפרסום .כירושלים)ך"האחדוח"

-וקרובת ח~ד',,(ולפי ,החנוונוחאתשנאשפיראנחכילצייךלמותר . 32
שאדיהיהקונים,למשוךכמקרם ,) 1981(נובמברקונרסקייוכבד

וכשהיו ,וכותבקוראדרכך-הלחםלידיושבהיההזמךרוב .כלפיהם

נענההיהאוחו'ממששיםהיואוטרי)הלחם(אםנשאלותלומפריעים
אוחוגילהזה,ובמצברע,ככיהיהמצבו ."לשלוםלכו ,לכו":כלהם
 .לסוךכצבכדל
האיריהעיתוןעםשפיראהתקשר ,פרוטותכמהעודלהרוויחכדי

מזומנותלעתיםשולחהיהאליוצייטונג",אידישעדי"כאמריקה
 :·כארצנונשמע"מההנוחרתתחתמאמרים

 . 3עמיל"ד, .L\ת'ךחשון· ,הדואר ,"נסארניה"יהדות-קרסל .ג . 33

 .י: 5x2-5xo ·עמז,"חשניסןח"כהדואר. ,"ברנשזכר"ל-פרסקי .ד . 34
העליהמתקופתמשורר ,פועלשללדמותו(קווים"ברנש-חנני

 .מ :ראהוכן .-20 19עמ· ,ח"חשתשרי 'ה ,הצעירהפועלהראשונה).
 . 1966חל-אניב ,יעמליהחלילי,יה-וניבא
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הנכונההשיטההיאמקצועי,מאבקשלכדרך
האיגודשלכיוקרתופוגעתאיננההיאכיותר.

והתאמהגמישותומאפשרתוכמעמדו,המקצועי

שונים.עובדיםציבורשלהמיוחדיםלתנאים
שלפריהיוכארץ'שנתקבלוהעבודהחוקיכל

כאיגודוההסתדרות,הממשלהכיןמוקדםהסדר
להיטיבכאוהםשהריכישראל,העובדיםשליציג

בו.לפגועולאהעובדיםציבורעלולהגן
להסכמיםכנוסףהחקיקה,כמכשירזהשימוש

כהןשניםאותןכליעילהכצורהפעלהקיבוציים,
היותנועת-העבודה.על-ידיישראלממשלתנוהלה
לאדברשלכסופואולםהממשלה,שיזמהחוקים
מוקדמתהסכמההושגהולאמאחרלחקיקההוגשו

"הצעתהיאכיותרהבולטת(הדוגמהההסתדרותעם
שרעל-ידישהוכנהומעבידים"עובדיםארגוניחוק

יצחקשלהצעהבסיסעלאלמוגייוסףהעבודה
ולאכהסתדרותוהתנגדותמחלוקתשעוררהזמיר,

לחקיקה).לכןהוגשה
 .זוכגישהלכרסוםהביא 1977שלהפוליטיהמהפך
אתשהכיראוליך,ש.-האוצרשדאמנם

עוד~מהיחסיםכמסגרתמשולבוהיהההסתדרות
כהסתדרותלפגועמעונייןהיהלאקודמת,מתקופה
לאראשיה,לכיןכינושהיוחילוקי-הדעותולמרות
זוכדרךהעובדים.כנגדהחקיקהכמכשירהשתמש

תוךוויכוח,-הורכץייגאלהאוצרשרגםהמשיך
ההסתדרות.שלפעולותיהחשיבותהכרת
תקופה,כאותהלהדגישדאגהההסתדרותהנהגת

הפוליטייםוההבדליםהדעותחילוקישלמרות
ישראל,ממשלתלכיןהנהגתהכיןהמהותיים

והמעסיקיםהעובדיםהממשלה,כיןשיתוף-פעולה
ולהסדרכלכליתיציבותלכלכל-יעכורתנאיהוא
 .כמשקהעבודהיחסי

שדשלל"גדולה"עלייתוכעתהחלהקיצוניהשינוי
הרסניתרקלאחיתהמדיניותו .ארידוריורםהאוצר
כבסיוןגםהצטיינהאלאכלכלית,מכחינהוכושלת
וליצורסמכותהאתלערערכהסתדרות,לפגוע

נציגותלכיןהממשלהכיןוגדלהולךקונפליקט
ההסתדרות,נגדכחקיקהכשימושהאיוםהעובדים.

שלמדיניותפריהיההיוקר,תוספתכתחוםגם
מצדשהאשימהזופופוליסטיתמדיניותארידור.

לציבורמספיקדואגתשאינהההסתדרותאתאחד
לתביעותיהלהיענותשאיןטענהומאידךהשכירים,

לתקועהמגמהאו ,המדינהכמשקיפגעהדברכי
הוועדים 13לכיןההסתדרותהנהגתכיןתדיז

~מסישירומתןמשאלנהלניסיוןעל-ידיהגדולים
כגללדקנהדפואלהכללתביעותיהם.ולהיענות
 .תנועת-העבודהשלכנגדהיציבההעמידה

אתדווקאדחףמהלהכיןקשהזהרקעעל
הממשלהכיןהסכסוךאתלפתורהזוהממשלה

דקלאשהדיחקיקה,כאמצעותההסתדרותלכין
 .הושגהלאהמטרהגםאלאמסוכןהתקדים

שלהגדרתועל-פילפעולאלאאחרתדרךאין
הםעבודה"יחסיכישקבעריצ'דדסוןמ.ה.פרופ'

המקובלתוהדרך " ..יחדיולחיותהאמנותאמנות,
הענייניםכהסדרהיאעבודהכיחסייחדיו""לחיות

ראשיאם .הקיבוציוההסכםהמשא-ומתןכאמצעות

כחקיקה,גםצודךשישלמסקנהמגיעיםהצדדים
והואכעולם,הלקחזהו .נוסףכשלכמצטרפתהיא
 • .כארצנוגםבסיסלהיותחייב

לז:וה'וג~ואף'נו
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והגזענות,הלאומניתההקצנהשהניכור,כדוד

והיהודי,הערכי-הצדדיםכשני.הקיימים

מהלהםשאיןאנשים .אבטלהרקעעלמוחרפים
 .טרוףלפעולותכקלותמתגייסיםלהפסיד'

ככדשכמיעוטמשוםלטוב.זאת,ככלמקווה, 'אני
עלקשהוקננאבלהתקיים.והמשכנוכלחציםעמדנו

הצבאי.כמשטרעמדנולהסתדרות.כניסתנו
גםנעמוד .עדיןמצבנוהיההשונותכמלחמות
לכולנושלדעתי,משוםראשית,זאת.קשהכתקופה

דדךלמצואאלאכדידהאין-כערכיםיהודים-

היחידהשהדרךליונדאה .משותףקיוםלהמשך
המדיני.הפתרוןדדךתהיהלכך,אותנושתוביל

דק .וייצמןעייזדשלכגישתומאמיןאניזוכנקודה
אתגםכמוכןארוךלטווחלפתוריוכלכזהפתרון

הכלכלית.הכעייה
מאדחריףלהיותהערכיהפועלחייבבינתיים,
רכהלעתידושחרדתומשום ,המעמדיכמאבקו

מתוך ,דק"חעםקשרלעתיםקושרהואלכן .יותר
דואגיםכאן .כמדינהלויעזורלאשאישהתחרשה

לערכים.לא .אתיופיהלעולי
מדי.מאופקיםהמערך,כהסתדרות,אנחנוואולי

כדי ,המאבקאתלהחריףצריכיםאנחנוגםאולי
 .שכתוכנוהערכיםהחבריםעללשמור

היחידהמוסדהיאההסתדרותדבר,שלכסופוהדי
כדרכם, ,והערכיםערכים,כתרנוששילבכמדינה

זר.למסגרתואידאולוגיתארגוניתשייכרתמרגישים

שיורידכשלרםראשיתמתמקדותלעתירשאיפרתי
לאואני .והחרדההמתחהמרירות,נטלאתמאתנו
שלהיהודיכייחודהמכידאני .עצמיאתמשלה

כשלרם,תקורתתולהאניעם-זאת,מדינת-ישראל.
לסרציאל-וחזרה ,זהמצדים.עםכמרמוגבל,אפילו

ולילדינולנרחדשהתקווהלכנותיכוליםדמוקרטיה
 •הזאת.כארץ

(המשך)חשבוןאיזהiJוייי 15

דעותיואתמשעיןהואשאיןרקחבל .מיעוטלדעתהמלאההדנותלכרתנאלוששמורה
ושלשלונסקישלשירתםאתכשתקףזךנתןלמשל,שעשה,כפיכלשהן,דוגמאותעל

ביאליקשלשירתונגדכשיצאשלונסקישעשהוכפיהשישים,שנותכמחציתאלתרמן
 .השלושיםשנותכראשית

הספרותלימודדרכיכנגדיוצאהואנוכרתנא,שלספרואתהפותחלפרקהערהולסיום,
למיטב .כארץהשונותוכמכללותכאוניברסיטאותהלימודיםתכניותונגדומחקרה,
כרתנאיידרששאםוחוששנימכוססות,לאעונדותעלכרתנאשלהתקפתונשענתידיעתי,
עבריתלספרותוכחוגיםכמחלקותהמופעלותלימודיםכתכניותטיעוניואתלהדגים

דוגמאשוםמניאאיננואכןהוארציניים.כקשייםייתקלהשונות,כאוניברסיטאות
הספרותכלימודבעיותשאיןמכךלומרנאאינניהפסקניות.טענותיושללחיזוקןממשית
כפרטייה,גםכרתנא,שמציירהתמונהאכלכרתנא,מדברעליהןכתחומיםגםמהןכארץ'

זאת.להוכיחיקשהלאיותרהרחנהוכמסגרתנכונה,מלהיותרחוקהככללותהגם

שישאשר .פוסלשהואהתכניותכמקוםכרתנאשמציעכתכניתמצויייהרכהפסקנות

גםואפשריותאחרות,תכניותגםשאפשריותברוראךידו,עלהמוצעתכתכניתמשהו
כניסוחהשנתנסתהמילכלכידועלימודים,תכנית .הןגםטונות ,אחרותהשקפות

"מהשלהפסקניהנוסחמקום.מכל .מאדוממושכתרכהצוותענודתדורשתוכהפעלתה,
מתנשא.נוסחהואוזאת"זאתלעשותוישוכך,כךלעשותצריך- ?לעשותצריך

כל ,, .הרוחלמדעיהפקולטאותעלצינוריל"פיקוחכרתנאשלתביעתוהיאמזהחמורה
שלהאוטונומייםהשלטונותושלגבוהה.להשכלההמועצהשללזהמעברפיקוח

לראותלינזדמן .המחשנהכחופשכיותרומסוכנתמפורשתפגיעההואהאוניברסיטאות

שםגם ,כארגנטינההגבוההההשכלהמוסדותעלצינורי""פיקוחמתבצעכיצדמקרוב
 •.דוגמאותלהוסיףרוצהאינני .הצינור""תועלתלמעןו"הכוונות""טיהורים"נעשו

יצחקיידידיה

חמר~  ו~~ ·~·
הפופולריתהגמלקופת

בכל-בישראלביותר

 . 1985הקהלדעתסקרי

גמלקופת

לשכיר,לעצמאי,
מאורגנות.ולקבוצות

~ f ~-

~שקמה
חדשהגמלקופת

במטבע-חוץהמתמחה

הצמודותובאג"ח

חוץ.למטבע

אחדלכלאחת-גמלקופתמשפחתךולבנילךבחר

 "~"דיסקונטבנקשלידהגמלקופות 11]
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תיאטרון

פסטיבורג
אלפייוסי

 1985אדינבורג

באדיברקקיימתהיאמפה.באףשאיננהעירוז
סקוטלנדבירתהופכתבוהפסטיבלבחודשבורג

מוסיקהתיאטרון'שלותוססתענקיתלמעבדה
 .ואמנות

 ,גדוליםאירועיםכארבעיםמניאהמרכזיהפסטיבל
(תיאטרוןהפרינג'מולשנהמדיומתגמדיםשהולכים
הפסטיבל .באירועיוהפסטיבלאתהסוחףהשוליים)
ותשעשלושיםלפנילפעולהחלנאדינורגהמרכזי

כחמששמנההפרינג'אליוהצטרף 1947בשנת .שנים
להקותכאלףמונההואהיום .קטנותתיאטרוןלהקות

רשומותשאינןמנוטללאעשרותמספרועודרשומות
שחקנים,אלפיםבששתמדוברהמרכזית.ברשימה
כרטיסיםמליוןכרבעהמוכרים .מחזאיםבמאים,
בנוסף .התיאטרוןשלהשולייםרקוזהאחדנחודש
העולםקצוותמכלהג'זלהקותגםכאןנמצאותלאלה
קטנותבלהקותוכלהזומוסיקהשלמענקיההחל

 .ומתחילות
 .הכמותעלמתלונניםרביםאמנים .עצומהכאןהתחרות
שאי-אפשרוברורמנקרלכלניתניםכרטיסיםכמאה

משוםנופלותמהןשהרבהכךהצגות,מאהלראות
אתעושיםההצגותכלשחקני .קהלמוצאותשאינן
הרחובותאליוצאיםהם .ברחובשלהםהפרסוםענודת

מתוךקטעציגים-ומומסכות,ההצגהתלבושותעם

כרוזים,מחלקים .דיאלוגמונולוג,פזמון,-ההצגה
אללהכניסוכדיהכלועושיםהקהלאלישירותפונים
להשאיןבחנינותהצגתם.אתהמציגהתיאטרוןאולם
לראותתגיעלאשאםלהרגישהשחקניםלךיגרמוסוף

אישית.יפגעוהםהערבאותם

אלהפרינג'להקותכליוצאותהשבועשלראשוןביום
מאותשלקהלנפניומציגות(הוליווד)המרכזיהפארק
זואחרבזומופיעותלהקות .מהצגותיהםקטעיםאלפים
לוקחותמסחריותחברות .הרחבהדשאשלפינהבכל
ניכרחלקומממנות .חסותןתחתהאירועאת

בכעשרלמשלתומכת"נאדוויזר"נירהמהאירועים.
 .)???בארץאצלנולהםקורה(מהתיאטרוןלהקות

בונות,תיאטרונירקדנים, ,צייריםקוסמים,להטוטנים,
קהלואתחשאחדכלליצנים.פלטפורמות,עלזמרים
אחתכלסובבקהלשלמעגליםמעגליםאותו.ומוצא

 .אדינכורגמכליאס .מפוליןנוויתיאטרון "אירופהשלסופה"

אדינכורג.כטירתהמלכיםכתיאטרון-16המהמאהמסטריה :האחוזות"ושת"של

 .סכריי""פרינג'כאןשנקראבמההמופיעותמההצגות

לחזרתאפשררביםבמקרים .מהממתהלהקותכמות
שלאפריקאיתדרוםלהקה .תרבויותשלבהתנגשות

 .שינטייםריקודיםמשאיתעלמציגהוזמריםרקדנים
מקהלהעצמהאתמשמיעהאחרת,משאיתעלידה,על

 .כנסייתית

לרגע.אותךעוזבתהאבטלהאווירתאיןעם-כל-אלה
על-אףהואשהפסטיבלשתזכוררוציםהסקוטים
עיריההיאאדיננורגעירית .הכלכליהמצבולמרות

האיכפתיותאתלהראותכדיהכלהעושהסוציאליסטית
המרכזיהמימשלשלהאיכפתיותחוסרלעומתשלה
עינייםמאירתכרזהתמצאתיאטרוןכלמעל .הימני

ענודהמקומותליצירתהכלעושה"העיריה :האומרת
אוטובוסעומדא'נירםנפארקהאבטלה"וחיסול
פנהפנויענודהמקוםעליודעאתה"אם :שלטשעליו
האבטלהדורענודה".מקומותלמצואלנו"עזורלכאן"
פתרוןנראהלאועדייןהשביעיתלשנתוכברנכנס

ועודרשומיםמובטליםמיליוןוחציארבעה .באופק
לאבטלה.מועמדיםאחריםרבים

בפעולותמרנהאדיננורגשלהסוציאךיסטיהעירראש
בתלתליהמנשבתהחדשההרוחאתהמפגינותראווה

יותראיןקוקטיילמסיבותיותראין .הסקוטייםהזהב
שהיוהכספים,כל .העיריהחשבוןעללהמונים,ויסקי

מוסביםלהמונים,לאלכוהולמוסביםלהיותאמורים
שלוהרולס-רויסמכונית .קהילתייםלצרכיםעכשו
תזכיר .הפסטיבללאחרמידפומביתבמכירהתימכר
שלוהוולנובמחירשיוכלערינומראשילאחדמיוחד
ואוליאדיננורגראש-עיריתשלהרולס-רויסאתלרכוש

עודף.לקבלעוד

 .זאתלמציאותרציניבאופןמתייחסלאהתיאטרון
 .המדובריםבנושאיםעוסקותמעטותשולייםלהקות
אותםנצחיקלא"אם .הבידורהואההתעניינותמרכז
ואומנםשוליים.בלהקתשחקןליאומריבואו"לאהם

ורקהבידוריותההצגותאתכלקודםמחפשהקהל
 .הביקורתנעזרתכמונןוזאת .הרציניותאתאחר-כך

בקונצרטלשיאםמגיעיםהפסטיבלשלאירועי-החוץ
למליוןמעלמגיעיםזהלאירוע .זיקוקי-דיבורשלחגיגי
התיזמורת.מולנכסאותיושבה"מסודר"החלק .צופים

מסביב.הרחובותואתהטירהגןאתממלאיםהאחרים
אתגםממלאהסקוטייםהעורקיםאתהממלאהוויסקי
כמותמפוצציםבהןהרקטותבגלל .העירשלהאווירה

ממנו.מנוטלתלא
במדיניות-סקוטלנדשלמעורבותהמופגנתהשנה
דגששימתתוךלכאןמגיעותבינלאומיותלהקות .החוץ
אפשר .השלישיוהעולםהקומוניסטיהעולםעלמיוחד
"כובי"הפולניהתיאטרוןאתמוסקווה,קרקסאתלראות
אתמציגהפולניתלהקה .אחרותפולניותולהקות
אותךהמשאירמקבריסיוט- "אירופהשל"סופה
מפסטיבלההצגהעםנודדתזולהקה .נכסאךהמום

מלונדוןבנסיעהמשחקניהאחדערקהשנהלפסטיבל.
להשיגכסירנותיועלדיברהוהעיתונותלאדינבררג,

 .באנגליהמדינימקלט
שלהקהילתיתהמעורבות-זולשנהמיוחדחידוש
אחתבהצגהחייבבפסטיבלהמוצגמופעכל .העיריה
במחירהמצוקה,באיזוריביותר)(לפעמיםלפחות
מהפסטיבלחצילראות"רץ"כךעלשיודעמי .סימלי
שלאנשישקורהכךמצחיקים.במחיריםלפחות
מסוימיםבמקומותכרטיסים.איןהמקומיתהקהילה
לקנותהשכונהלתושביואיפשרוזאתבעיהעל"עלו"

לקהלהקופהאתפתחואחר-כךורקקודםכרטיסים
הרחב.

השנהבפסטיבלהתיאטרוןהצגותשלהכותרתגולת
תופעהזוהיפאני.התיאטרוןשל"מקבת"היא

אתמעבירנינגווהיוקירהבמאי .מהממתתיאטרונית

המאהשלהסמוראיתליפאןמסקוטלנדהמחזהעלילת
לדעתצריךלאאתהדם.נוטפתיפאניתקנאה .-16ה

מייודעלאאתהאםגםהעלילהאתלהביןכדייפאנית
הבלתי-התמונותהדרמטיים,המצביםמקבת.היה

סמוראייםקרבותהכל.לךיספרוכבראפשריות,
המשחקמקבת.בליידיהרועאיפוקלעומתמרהיבים

משחקותשכאןאלא ,הקאבוקיסגנוןאתמאדמזכיר
הפסטיבלתלאותאתלעבורכדאיגברים.לצדנשים

היפאניתהאגדהאתלראותכדיאוקיינוסיםולחצות
הלהקהאחרימחזרןינזומוסשאביטללילחשו .הזאת
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אדינבררגבפסטיבלהיפאנימקבט

.ראיתימשהומזהויצאהלוואילפסטיבל,אלינושתבוא
מטעםלהםשערכוקבלת-פניםכמסיכתהשחקניםאת

ומנומ-עדיניםקטנטניםגבריםקאונסיל"ה"בריטיש
אתממלאיםהםהבמהעלעוליםאלהוכשקטניםסים.
מקבתלמראם.חלחלהמתמלאואתההתיאטרוןחלל
תרבותפיסתהואתיאטרוןרקלאהואהיפאניםשל

אתשעזבתלאחרגםשלךהעצביםכמערכתשנשארת
 .התיאטרוןאולם

מלכישלהאירוחכאולמותהאדינבורגית,כטירה
שנכתבמחדהלראותאפשר-16ההמאהמןסקוטלנד
 : 1948עדבסקוטלנדהוצגולאמאהאותהבתחילת

אתהתוקפתהצגההאחוזות",שלושתשל"מסטריה
המחזאי .רחםללא-16ההמאהשלהסקוטיתהכנסיה

במחזהמטיףהמלכותלחצרמקורבשהיהלינדי,-
החייםולחגיגתלדמוקרטיה?שחרור,לחופש,

באורגיותוכלהגסהמזימרההחלכאןהמתבטאת
דאגהלינזישלמותושכשנתאם-כןהפלאמה .פרועות
חיכוהפוריטנייםהסקוטים ?המחזהאתלשרוףהכנסיה
ה"בושה"אתלהראותכדיויותרשנהמאותארבע
שללגאוותםזאתפרודוקציהנחשבתכיום .כרכים

 .כלוםולאבהאיןאמנותיתשמבחינהלמרותהסקוטים
האווירהאתהאולם,אתלראותהיאכאןהחוויה

מזיקה.לאעצמהוההצגהבושנשתמרה
זואימרהממשיכיםהסקוטים " ...במההעולםכל ... "

לכותלימחוץערבמדיהפגנהומארגניםשיקספירשל
הגברתשלהקיצוציםמדיניותנגד .התיאטרוןאולם
 .המחזהבתקופתלשילטרןכמקבילההמוצגתר'תאצ

מעלאחתגגבעליית-זכיתימיוחדתתיאטרוןלחרדית
זהמרכז .הפחםכוריאיגודשלהתרבותממרכזילאחד
 .כסארתכחמישיםהמכילאולםשמעליופאבהוא

זהכורים.בשביתתהעוסקמחזהמוצגברתיאטרון

אותוכתב .שראיתיעכשווינושאעלהיחידהמחזה
באולםיושבוכשאתה .ליסמייקל-הלהקהמנהיג
לראותמתפלאאינךהשחקניםשלעיניהםברקמולכזה

פניתיההצגה.כלבמשךבבכיממררתאשהלצידך
 .בשביתהמעורבותהעלליספרהוהיאאחר-כךאליה
לדמעותיהשהביאההמוחלטתהתבוסההרגשתועל

הקהילהאתהמשרתתיאטרון"אנחנו .כהצגה
לעצמנוקראנו"לכןהשחקנים,לךיגידוהעובדת"
והמוצגיםהמוצעיםשירותיםהשירותים"תיאטרון

לחברה.
מחזותבובות,רחוב,תיאטרוןמיצגים,תערוכות,

יכוליםדיבורזיקוקיספרים,קולנוע,ג'ז,מוסיקליים.
הבינלאומית.הפעילותלמרכזעירכללהעביר

ולשנהשניםותשעשלושיםכברזאתערשהאדינבררג
 .הארבעיםלחגיגותמיוחדפtיטיבלמבטיחיםהםהבאה
טובהזה"הפסטיבל :ברחובנחמדסקוטילישאמרכמו

אחר-כךורקבשבילנוכלראשיתנערךשהואמשרם
 • ,,האחרים.כלבשביל

שקספירגם
הזמןכלגנב

 ;יווניתושחקניתמחזאית-פ~לוס i ר.? iקלה zקק,ועם
 .ולנוערלילדיםבתיאטרוןהעונהאתשיפתחדיסינבד" i"אהמחזהמחברת
זלצרדובי :מוסיקה ;בן-נחוםעדה :ושיריםעברי(נוסח
יצחקי)טלי :ותלבושותתפאורהעיצוב

שלרשלפניכתבתי"אודיסיננד"המחזהתא
התיאטררןשלהעשורחגלקראתשנים

זריםמחזותלבצעאדעדנהגנו .שלילילדים
לעשרתראשיתורציתי,אנגלים,אראמריקאיםבעיקר
גםשיהיהמחזהאחר,משהו-ושניתיווני,משהר

 .פירטיוגםמצחיק

אידאליתשהצגהידעתיהילדיםבתיאטררןמכסידני
שלרשהבהשישהצגההיאלמבוגרים)(כמרלילדים

תוךמביניםשארתוהשני,מיד,שמובןהאחד :מישורים

מבינים,לאאותוהסוד,-והשלישיההצגה,מהלך
 .מרגישיםרקאותר

הרבהתירגמתיאמנםשחקנית.אנימחזאית,אינני

שאמצאחשבתילכן .מחזהאףכתבתילאאבלמחזרת
מסרייםכשלכשיכתוב.למחזאיאותראמכרר""ררעיון

בגללאבלמאד,ליתתאיםש"האודיסיאה"חשבתי
כהל"הזיז"יכולתילאליצירהביחסשחשתיהכבוד
ולילה",לילה"אלףאתשאנסהאזחשבתימלה,

לעצמיאמרתי ,הקיקלופאתשפגשסיננועלכשקראתי
ה"ארדיסיאה"את-ביחדהיצירותשתיאתאקחשאם

 .אחרחדש,משהרליצוראוכלסיככו,אגדתואת
איטלקיות, :אגדותמאותקראתימאזחודשיםבמשך
אגדותולהמציאלחלוםוהתחלתייווניותסיניות,
 .אחריםשלרמהשלימהידעתילאשכברעדבעצמי,

 .הזמןכלגנבהואגם .כךעשהספירשקגםהריאבל
כברכשהרעיוןוהחלומות,הקריאהתלגופתבסוף

טעןואז .זאתלכתובלמישהולתתהחלטתיבי,התגבש
לאאחרשמישהומשוםטפשית,החלטהשזרכעלי
והתחלתילונכנעתימדמיינת.שאניהמחזהאתיכתוב

הראשונההסצינהלגבילפחותבעצמי,הכתיבהבניסיון
ותוך-כדי-כךהסיפוריםאתלשניאחדשחקןמספרבה
אזלוואומראליופרכהמישהושניהם.ביןמכלכלהוא

 .השנייםמןבאחדלכחורשמוכרחיםככה,שאי-אפשר
שיהיהסיפורלספררוצהשהואואומרמתרגזהשחקן

 .מזהוגםמזהרגםמזהגםבו

באמתשאניהרגשתיהראשונההסצינהשלבסיומה
העיבודתורבאאחר-כךהמחזה.כלאתלכתוביכולה

עלאתייחדלעבודהסכיםהמרסיקאי .המרסיקלי
נכתבווכמהבעצמוכתבהשיריםמןשכמהכך .החומר

ביחד.שנינועל-ידי

 .בהמוניהםכארהילדיםכבירה,הצלחההיתהלהצגה
אחתילדהאחת.מפעםיותרההצגהאתראומהםרכים
היהזהכאו.מבוגריםגם .פעםעשריםאותהראתה

מאד.גאההייתי .צחקו .בכרהםנפלא.ממש
בארה"בוכשהייתי .בקפריסיןהמחזההוצגאחר-כך

התרגוםאתלקרואלהונתתיפורתבאורנהפגשתי
לישראל.הוזמנתיוהנהלאנגלית,

 .זומהזמנההתרגשתימאד

 !בעצמךהמחזהאתביימתהאם .
המחזהיחד.ביימנובעצםאם-כיאותה.בייםשליחבר

 .מתמידדו-שיחתוךעצמההכתיבהבזמןובדייםהופק

 ,השרטוטיםאתעצמיאניערכתיהתפאורהלגביאפילו

 .שדמיינתיברעיונותהשתמשוהבמאיווהתפאורן

שההצגהרציתי .מאדליחשובהיההוויזואליהצד
יתגלהשהפיוטספרותית.שתהיהמכליטיתיופתהיה
התפאורהמתוךהדמויות,ומתוךהסיטואציותמתוך

 .והשעשועהטקסט

ושלאודיסאוס'של-סיפוריםשנילפניךהיו
 !והסצינותהקטעיםבבחירתאותךהדריךמהסינבד

זהו ,סיפוריםימשניותרהרבההיודברשלכסיכומו

 .שוניםיםגדתיואסיפורייםמרכיביםשלבוערבעצם
שהיהלאחררקגילתיהמחזהשלהעיקריהרעיוןאת

קלריררפרלרסקסניה

והואבמוחושתקועאידאלבעלאדםלפנינוהנה :גמור
תואפשרזהלאדםישלפיו.אלאלנהרגיכולאינו

רוצההואאבל .יפיםחייםלחיותמלך,להיותלהינשא,
אתליהזכירכמובןזה .הביתהלחזור-אחדבדבררק

משוםרקבבית-הסוהרמחייהםחציש"בילו"חברי
ובגלל ,הקומוניזםנגדמסמךעללחתוםרצו-יכלושלא

 .להםשהיהמהכלאתאבדוזה

אתניסיתםעליו"שפן·נסיון"·ילדלכםהיההאם
ההצגה!

רציתימתילעצמיקבעתיהנסיון.שפןהייתיאנילא.
היה.בדיוקוכךשקטים,שיהיומתי .יצחקושהילדים
ודרך ,מקומהאתמלאתיחלתה,מהשחקניותכשאחת
לובשותבהצגההמיתולוגיותהדמויות(כלהמסכה
למשל .הילדיםתגובותאחרילעקוביכולתימסכה)
 :ולילה"לילהמ"אלףש"גנבתי"תמונתימשפטאחרי
שלראשבעלידגיםחייםמאדרחוקאחד,"בים
אנישרקוחשבתיומצחיקמוזרהיההאימאז' ,, .ינשוף

תגובתאתלראותהופתעתיוהנהממנו.להיכרתאוכל
 .המוזרותאתאהבוהםהילדים.שעל-פניהפליאה

 ?ה"אודיסיאה"אתידועיםהיווניםהילדיםהאם
 !שלהםשזהמרגישיםהםהאם
בכית-שמונה-תשעבגילהסיפוריםאתלומדיםהם

 .ציוריםספרימתוךמהספורחלקיםשמכיריםיש .הספר
כלל.הסיפוראתהכירושלאכאלהוהיו

 !ההצגה"רצה"זמןכמה
שובאותהנחדשאצלנו.הנוהגזה .חודשיםשהיחמ

 .חדשלקהלמחכיםאנחנו .זמןלאחר

השחקנים!מי

לכלמחדשנבחריםהשחקנים .קבועהלהקהלנואין
הצגה.

 !שלךהתיאטרוןכך'אםמורכב,ממה
 .אניהואשליהתיאטרון .ממנירקכעצם

 !ממשלתיתתמיכהלךישהאם
הילדים.תיאטרוןעבורקטנהתמיכהמקבליםאנחנו

 .תמיכהאיןהמבוגריםלתיאטרון

 ?לאתונהמחץולהופעותיוצאיםאתםהאם
טרוןאתי .הילדיםתיאטרוןעםרקנוסעיםאנחנו

 ~ .באתונהרקמופיעהמבוגרים
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 ?המבוגריםבתיאטרוןהרפרטוארמה
ודיילו.אוסקר ,פירנדלונובט,צ'כוכ,

 ?מקורייםומחזאות
מספיקהיולאאלינושהניאוהמקורייםהמחזות
 .טונים

 ?טובהמקוריתיווניתמחזאותבכללישהאם
הייתי .קי 99 ;נ~~t:זלולה-מאדטונהמחזאיתישנה
מעטכותנתהיאאכלשלה,מחזהלהעלותמאדרוצה
התיאטרוןעם .אחרתלהקהעםעוכרתוכדרך-כללמאד

אחריכחשיבותוהשנישהואקרןקרלוסשלהאמנותי
 .שלנוהלאומיהחיאטרון

אחרי"צמחו"הםאכלטונים,מחזאיםכמהעודיש
 .הלהקהאתשהקמנו

שמציגיםאחריםלתיאטרותתמיכהניתנתהאם
מקורי?חומר

 .כיותרגדולהכהםהתמיכהכן'

 ?ביווןהילדיםתיאטרוןמצבמה
רציניות.להקותשחים-שלושיש

 ?ספרלבתי·מוזמניםאתםהאם
לכתי-הספר,להיכנס iעלינאסרוהראשונותכשנים

החוקהיהזה .אוחנולהזמיןהורשולא-הספריוכת
להגןכדינאשהואחושבתואניהקולונלים.כתקופת

כששונה .ההצגותשלהנמוכהמרמתןהילדיםעל
ורקכיותר,הדחופיםכדבריםקודםעסקוהממשל

עודדולאעודאזגםאם-כי .החוקאתשינוזמןחרלא
 .עכשורקמתחיליםככך .הצגותלראותהילדיםאח

-שריםכשלושהזהכענייןתלוייםאנחנוכלליכאופן
והשרמרקורי)(מלינההתרבותשרתהחינוך,שר

אחדאובית-ספרמנהלאם ,םוכיו .נוערלענייני

זאת,לעשותיכוליםהםהצגה,להזמיןרוציםמהמורים
אוכחרכהתוכניחכשוםמופיעהלאזואפשרותאכל
 .רשמיחוזר

שהחיאטראותההצגותמהןשקובעתוועדהישנה

 .בית-הספרכפנילהציגמורשים

 ?המחזהאתהוועדהבפנילהציגצריך
ואזההצגהאתוגםהכתובהמחזהאתלהראותצריך

מקריםגםישנםמעודדים.לאאכלמאשרים .מאשרים
 .בית-ספראףעל-ידימוזמןאיננומאושרמחזהשכהם
להקותיש .הזמנותמספיקלנואיןעדייןכלליכאופן
אםקשה.הענייןיותר.הרכהשמוזמנותמאדזולות
לרכושכדיכסףלהרבהזקוקיםטונה,כלהקהרוצים

כעקרהקדשי .וכדו'מדסיקאיכמאי,טונים,שחקנים

עקבלתהלהזוכיםאינםשהםמשדםשחקנים,לגני
מגיעיםלאהמנקרים .לילדיםכהצגותהופעותיהם

כגללכחלקםכאדל"אדדיסינכד" .עייפיםהם .אלינו
אחשעכרהכשנהלמשל,כשהיצגנו,אכלסקרנות.

מכקראף ,אצלכםעכשדשמציגיםהצגהומולי","מחי
הגיע.לא

המועלית"אודיסינבד"להצגתהמוסיקההאם
 !ביווןההצגהאתשליוותהזואותההיאבארץ'

היהזלצר.דוביעל-ידיחדשהמוסיקהחוברהכאן .לא
 .שלנולמוסיקהכעבריתהמליםאתלהתאיםקשה

 ?המבוגריםלתיאטרוןבקשרמה
במאיםלהניאראשית-כלמשחדליםאנחנולגניו

קיס J ;ל;,איתנועכרלמשלהאחרונהכהצגהטונים.
אחאתוהעלינו .מקרןחוץשכידוןלטובכידםשנחשב

למשהו .לזבלכירדןנחשביידו p .יידד pלכראש"דש"יח
נהדר.שהואחושבתאניואילואמנותי,לאכהחלט

ענהיידו, pעלחושבהואמהוולונקיסאחכששאלתי
כלמצוייםשככיתרכיווןהיחידהאדםהואשלדעתו
הםבכיתישגםכשעניתימאדאותרהפתעתי .מחזותיו

 .מצריים

חודשיםחמישהכמשךחיפשנוכמחזה,שנחרנואחרי

מאד.מוצלחתההצגההיחהדברשלכסופו .שחקנים
ארתהונחדששעכרההערנהכלכמשךארתההעלינו
הביקורתמבחינתגםהיתהההצלחה .הקיץפגרתלאחר

 .מענייןלהיותכאמתיכולשפירושהנינה
השאירהואנפטרכשאני .חדשחיאטררןפתחנוהשנה

מצאתי 'יטארוןתלקנותהחלטתישתמורתורכושלי
לאשכידישהכסףאלאומתאים,מאדזולקולנועייןבנ

והבנייהדרכמרחמלירןשנים-עשרליהיו .כמרנןהספיק
מלינה .מליוןארבעיםלעלותהידצריכיםוהשיפוצים

אתנתןוהבנק 'ירדןשלהלאומילבנקאזכתבהמרקורי
זה .םלשיפוצימהכסףחלקגםוהוסיףלבנייההחסרכל

אגדות.כסיפוריכמונפלא.היה
כתיאטרוןהראשונהכפעםנעשתהזהחדשכאולם

כךאקוסטיקה,כנושאמיוחדתעכורההמודרניהיווני

מסתובבת,במהגםהכנסנולחישה.כללשמועשאפשר
כלכנייחאתנסייםהקיץ'פגרתלאחרמיידועכשו,

לגמור.הספקנולאשערדהאחריםהפריטים

 !עתיקיםיווניםלמחזותיחסךמה .לחומרנחזור
האמתכטראגדיות.לשחקלישמתאיםחושבתלאאני
זאת.ניסיתילאשאף-פעםהיא

 !ליזיסטרטהעםמה
ליחיתהלאאכל .כזהמשהרלעשותרוצההייתי

 .עכשרעדהזדמנות

מחזותליווןאיתןלקחתמתכוונתאתהאם
ישראליים!

מחזות .הקרחות""מעלה-לילדיםאחדמחזה
 .ישראלייםמדייותרהם ,פנינהליספרהעליהםאחרים

לאאנחנושעליהםדברים .ולארץלדתמתייחסים
 .מאומהיודעים

"מכסה"הטלוויזיההאם-ליחסי·ציבורבאשר
שלכם?הצגות

מאד.קטניםקטעיםרקאזוגםלפעמים

 !לילדיםירחוןאושבועוןלכםישהאם
זהרוצההייתישכאמתמהונסגר.אחדהיה .ממשלא

זהאכלהצגה.מעליםאנחנובהפעםככלעתרןלהדפיס
כסף.הרבהועולהזמןהרכהדורש

 !מחזהעדושלבהכתיעםמה
כיחסגםכרגע.רעיוןשוםליאיןאכלרוצה,הייתי

כתבאחרשמישהולפעמיםלינדמהל"אודיסינכד",
אותו.

מתרגםשהואלבעליאותוחייכתשאניהיאוהאמת
את-לישאמרהוא .כאתונהתרבותמרכזוראש

 • .התוצאהוהנהלכתוב.יכולה
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אודיסינכד.להצגההחזרותמתוך ;ולנוערלילדיםהתיאטרון
 .אלגיאעטר.ויקטור .נחמןליאור .ץ,משה . rכלרוניגולדכרג.מיכלעמד.אלברט :לשמאלמימין
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בעכואחרלתיאטרוןהפסטיבלשלהחשובנכסה
פירמידת .צעיריםמאדהרבההקהל.-הוא

כאן.מתהפכתבישראלהתיאטרוןצופישלהגיל-
למיושםרמזאוליכאןיש . 30לגילמתחתהםהצעיריםרוב

ומהשכזהלקהללגשתצריךכיצדייהייגדוליםלתיאטראות
 .לולהציעצריך

בעלישחקניםמחזאים.שלהעדרותםבולטתעצמןבהצגות
המחזאיםחדש,בתיאטרוןלהתנסותמוכניםמוניטין

שלעיבודים-התוצאה .לעכוכותביםאינםהישראלים
מכליותרקינן.עמוסעדמהתניידלא-דרמתייםטקסטים
שלבאפקטיםהשימוש :הסיגנוןכאןבלטאחרפסטיבל
אלהעודףלפעמים .ומוסיקהתאורהאביזרים,תפאורה,

 .מתטשטשוהיתרהעיקרהוא

אותומשווההפסטיבלשלהאמרתיהמנהללויתום
עברשלוהקיוםשנותבכלשהפסטיבלחושבאני" :לקודמיו
הזהותתעודתאתעיצבהואשבהםתהליכיםשלסדרה
עםשולייםתיטארוןשלבמובן ,כפרינג•התחילהוא .שלו

שרקצעיריםשלתיאטרוןכלומרלפניי,•כאילושעודאנשים
 .ערכילשיפוטמתכווןלאאניהספר.ביתשלמהביצהבקעו

דודושלהראשונותהעבודות .וטרינהדרהיהזה ,לדעתי
דברים ...אחריםורביםספקטורשמחהעפרת,הדסמעיין,

שנכנסוכזובצורההתפתחהתהליךאחר-כך .מרתקיםמאד

עבודות .אחרתמקטיגוריהאבלמענדינותעבודותלפסטיבל
כאשר .קהילתייםת iתיאטראאוחובביםתיאטרונישל

 .פוליטיחברתי,להגדהאמנותימההגדעברהדגשלאטלאט
כאמנותהתיאטרוןאבלמא,ד Iמענייומא,דחשוב :שוב
לידיהגיעהדבר .שולידברכמעטלהיותהפךעצמהבפני

השופטיםחברשנתייםלפניבפסטיבלכאשרקיצוניות,
מספקתהבלתיהאומנותיתהרמהשבגלללמסקנה,הגיע
פרסים.להעניקמסרביםהם
האמנותיהיועץלהיותהמנדטאתשעברהבשנהבלתיקיכש

הפסטיבל?פנילאן :בשאלההחלטהלקבלצריךהייתי
אז Iאמנותייועץהואשליהמנוישאםלמסקנההגעתי

היחידההדרך .באמנותלהתעסקצריךשאניכנראה
שישאנשיםזאתשיעשוכל,קודםהיאבאמנותלהתעסק

עלהדגשאתשמתישעברהשנה .הכליםאתלהס
האנשיםכאשרבכלים.השליטהשלבמובןהמקצועיות
 .וכרישלהםלהגדקשרשוםבלינבחרוהמשתתפים
כשזה .האמנותיההגדיכולתכלקודםהיההקריטריון

קייםשבשבילוהאמנותי,הקועםללכתהשנהיכולתיקרה
במובןאחרייייתיאטרוןאחריי.ייתיאטרוןוזהוהפסטיבל

כלכאשר Iשלוהפרועהחלוםאתלבצעאמןלכללתתשל
כך .הסוףעדשישתוללולrכלימה,הכליםבעליהםהאנשים

שאיפשרמסויםמחירשילםשעברהשנהשלשהפסטיבל
שלבמובן-ייאחריי .אחרבאמתלהיותהזהלפסטיבל

מוצגיםוסגנונות.אמנותיותשפותצורות,ז'אנרים,שילוב
שר'בגםחשובמעלה.היהלאתיאטרוןששוםדבריםכאן

להקהכמחזה,הגיעולאהשנה,שהגיעוהמענייניםהדברים
עזרתיואנירעיונותמיניכלעםאנשיםהגיעואלא .ובמאי
השנהשהפסטיבלחושבבאמתאני .אותם"לילד"להם

 .השליליבמובןחובבןלהיותלאזה"אחר"שלהיותהוכיח,
יותררחוקלהגיעיכולהמקצועייםהכליםאתלושישמי
 11 •להגידמהלוישאם

שלטובפסטיבלאכןהואאחרלתיטארוןהשישיהפסטיבל
ניתןרובןואתמעניינותבוההצגותרבנסיובי.תיאטרון

אתהופכיםאלה.כלייאחר"אונסיובישלגוריהלקטילשייר
 .בארץהחשובהתיאטרוכילארועהפסטיבל

היאביותרהטובהההצגהאזפרסים,לחלקצריךאם
מיכאלידניאלה .גלודווסררפיבהשתתפות"לשונות"

הייתההשאר"וכלקריסטינהקורנליהב"סיסליה,
כאלוהיוהמעצביםביו .ומרתקמלהיבגילויבשבילי

יצחקיטלישלהעבודהבמיוחדמצוינות,עבודותשהעמידו

שלהמוסיקהמיוחדלציוןראויה ,כןכמוברקוביץ,ואריה
 .ול"שמפרחת"ל"אסתר"הנדלסמןדן

כדאיהפסטיבלאחריחייםגםיהיוההצגותמןלחלק
וכלקורכליהקריסטיכה,ייסיסילה,אתבמיוחדלראות
 •"לשונותיי.ואתהשאר"
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מבטחים
סוציאלילביטוחמוסד
והעובדיםשל

ביטוחלעשותחשובמתמיד,יותרהיום •
-ואמינהבטוחהגדולה'בחברה
בטוח:להיותהסנה.כדאיבקבוצת

אתמברך

ההסתדרות

הכללית
העובדיםשל

העבריים

לוועידתה
 , sה-

 ,בתיךכיהליות
ורכושךנכסךיבוטח

מבוחטים.

עתידךכיהליות
משפחתךועתידבוטח

מובטחים.

מבוטחשאתההליות
בטוחה,בחברהבוטח

עליה.לסמוךשאפשר

הסנה,בקבוצתביטוחעשה

צייבה,גדולה,ביטוחקבוצת
ומבוססת.אימנה

שביטוח-הסנה.ומהשבטוח-ביטוחמהכי
מ-ינעלביטוחתישראליחברה.הסנה

מ·נעלביטוחהחבר.צור

מ-ינעלביטוחחכרה.שמשון

מ·נעוחיטלברהחכ.רותם

מ·נעוחיטלבחכרה.שמ•ר

מ"(עוחביטלהחכר.וקלה

מ·נעשנהמטוחילביתהישראלהחברה

הרך•חיטולבקרן .עומר

מ-ינעח 1לניטרהחכ.ב•ררמן

מ· vנאשראיטוחילבהישראליתהחברהמסוופתחברה
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סיפור

הביתההחזרה
פרוכטמןבנו

טנאישלמה :מגרמנית

אניאומראני!",לאפניםבשוםזה ... ?השתניתיכךכדיעד 11
בשלוםלקדםנוטהשאניוכמעט-מבטינוכשנפגשיםלעצמי

 .שבמראההזרהאדוןאת
שאיןוכמעטממנולהתעלםהחשקביגוברדיוק,ביתראותובוחןכשאניאך
"אנא,במליםשפירושהנרגזת,דחייהשלתנועת-ידשלום.לולומרנטיחלי

ביותר.הקולעתבדרךרגשותיאתלבטאכדיבההיה "!ממניהתרחק
נוקב,יותרעודבאופןעצמיאתובודקהמרחקשמירתעלמוותרכשאניאך

 ,לצערילהודותעליבזה,זהנפחסיםשלנוהחוטםשקצותעדמקרובכל-כך
הערכהמתוךהמוזר,הכפילאתהכוונתעלשםשאניככלכי .מטעהשהדמיון

 .משקףשאנימהאלאאינוהוא :וזלזול
;עלילהתכחשמהאיןהתמונה,לנאמנותשנוגעבמהחיצונית,מבחינהובכן,

היאהפנימית,ההשתקפות .האמתשלבפניהרוצה,לאאורוצהלהסתכל.
לפיאינםבפניםשםהנראיםוהדברים-והתנגדותיספקותיאתשעוררה

י.חור

ואופןפניםבשוםביסודיות,תוכילתוךשאפזולוכמהואתפתל,נסהשאוכמה
 .עצמיעםמסכיםאינני

פרוכטמןבנועל

 .שניםמזהבארץהיושביםגרמנית,הכותביםלסופריםשיירומשורר,סופרפרוכטמן,בנו
פיוסם .-1938ב ' iלארעלהשימושית.גרפיקהולמדבגרמניה-1913בנולדפרוכטמן
רדיובתחנותוסיפוריומתסכיתיושודרוכן .ובארץבגרמניהבכתבי-עתושיריםסיפורים

הסופריםשלעטםמפריסיפורים,שלבאנתולוגיותפורסמומיצירותיו .בגרמניהשונות
בארץ.גרמניתהכותבים

ושירים-שיריםסיפורים,ובו"המסכה"ז;ופרובגרמניהלו?ס iאבהוצאתהופיעכברלאזה
לעבריתתורגמוכן .זהמספרנלקח ,בזההמובא ,הביתה"חזרה"ההסיפור .בפרוזה
זה.סיפורשלהמתרגםבידיהםאף ,ושיריםהמשמר")בייעל(פורסם •המסכה·"הסיפור
לגרמניה,מחוץהנכתבת ,גרמנית"ספרותבסדרת-16ההכרךהוא "מסכה"ההספר
 .אחדלסופרכולוהמוקדשזובסדרההיחידיםאחדאווה ,"בהווה

 :השארביןלספר,הקדמהבדברילגרמניסטיקה,המומחיתפזי,מרגריטהד"רכותבת
לידיבאהרעיוניים,ערכיםהכל,למרותהמחשיבה,דור,שלוהציפיותהחייםהשקפת"

ביצירותמודעכתהליךארוגיאות,ומצכ,שאלהביןוהיום,אזביוו"הקרע "בדבריויביטו
 ".המחבר

מעיןגםשהןרב-הקליפות,אורב-השכבות,האדםמרכזםפרוכטמןשלסיפוריואכן

בהםישספוריו .וצלולהבהירהבזהותלהתקייםחוסר-היכולתוגםהתחבאותגם ,הסוואה
מאד.רציונליתהסתכלות-עצמיתאפופיםהםזאתועםתת-מודעותאףעזותתנועות-רגש

המתרגם

אני.לאפניםבשוםזהממול,כאןלישמשתקףמה !לא
אלאאינושםשנוא:רמהנכונה.לאחלוקת-תפקידים ;אי-הבנהאיזוכאןיש

-אומללבאופןוהולבשההמחזאי,בידיבחפזוןששורבטהדמות-במה,
לאולמעשהמאדדלהחיתהההשראהכיחשיםדבר.אומרשאינוסטטיסט,

הכישרון,חוסרעלבחיפזון,שהודחקכעס,מתוךאולידבר.לואיכפתהיה
כראוי,הבשילשלאמגושם,:גולםהעגומהוהתוצאהבו.להודותרוציםשאין

עת.בטרםצירים-ותשוקותללאשנולד
ומחוץטוב.כילדבהצגהואשתתףהמשחקכלליאתלהפררוצהאינניאבל
שלאכדילמדי,הגוןלהיות,עלישנגזרכפיהיינושהנני,כפיאני,הנהלזה,

אחרים.אצלדווקאהמטונפתלסקיצת-האופיהאשמהאתלחפש
הרגיליםהנתוניםגםשנתערבבואפשר .בתוכיבאמתהאשמהנמצאתאולי
 ?נכונהלאתמונהמציגיםשהםכך,ונתגבשוזעזועאיזהבגלל

שנועדהתפקידאתלמלאוברצוניעצמיאתלשפוטרוצהאיני-אחרתאוכך
לבסוף,ליתרמוזלכל,ונוסףלי.מתאיםאינואםאףבהגינות,הסוףעדלי

האמורה ,חדר-נשיםשלזהבחזיון-טעויותהחיננית,הגיבורהכ;כךס-ניחומים,
 ... !המסכנה-לזרועותיפול.לי

בידי,ייןכוסשאני,בשעהמקסים,חיוךאלישולחתהיא ;רומזתבאמתוהיא
 .המראהלידחולף
חזרה.בהיענותבהיענותקורצתוהדמות-שמנגדדמות-צלמי,אלקורץאני

למנועשיכולתיחוש~ית,להתרגשות-יתררמזאיזהמתוך ;לדייקאםמוגזמת,
התפייסנו.-אופןבכל .מעצמי
נדרשכךאך ;האחרתהעיןאתעוצםהוא :לגמרישלימההסכמהאיןאמנם
 .האופטיקהחוקילפי

וההטרדותהקפריזותכלאחרילמלאיכולמיאך-יותרתובעיםהמוסרחוקי
 .באפלהלגמרימגששאניעינישתיאתעוצםשאניבשעהכי .עצמושל

ולחטואמעצמילמנועעליהתודעה,מתנתשהואזה,מפייסעיוורוןדווקא
איונמחוכבואילו ;לעולםבעבריצרובותלכךוהצדקהזכות .פקוחותבעיניים

 .שבתוכיההתפצלותעלכלליודעהייתילאהריפעם,
עברורבותרבות,שנים ;מי-יודע-איפהשלהכפורמןלפתעחוזראניוהנה,
ממני.הגדולאחיאתראיתיולא
לימחמםאנישלי,בביתיהייתיכאילודירתו,בתוךביהירותמשוטטהנני

הסיגריותאתמעשןיינו,אתשותהאניהקפואים.רגשותיאתבאווירתו-שלו
נקיפת-מצפון.וללאבשקיקהאהובתואתלזלולמוכןואנישלו,
יודעאיננילי,נוגעלא:זהטוב!)(מהאשתואףואולי-פילגשושהיאייתכן
 .דבר

שאומריםכפילס,קיירכוך?ט~יי-מועקהכלליגורםאינוהידעחוסר
 .אצלנו

שלוהממושכיםממסעי-ההרצאותבאחדנמצאשהואלנחשיכולתילאהרי
רגשותאתלהביעברצוןמוכןאניאולם .)!שליהאחהאדוןמלומד,(אדם

המעמדבעלתהיפהפיהעםכוסיתבהיעדרו,אףלחייו,ולהשיקשליהאחווה
לאהאםמטבע.באותועכשיולושאשלםלומגיע !המנוול- .ידועהבלתי

- ?הראשונההאהבהשלאושרהאתממניגזל

בלשוןהגדול,העולםנוסחהאהבהביםבמעשיהנמרצים,במעללי-הסטודנט
 !הלימודיםחופשותאלהביאשאותםהמחוספסת,החיזור
בכבליהכבולואנישלואלומעיןנשקכליכנגדלצאתהתמיםאנייכולתיהאם

 !אהבתי?שלהכבדים
כמהידעלאהואמחולל,הואמהידעלאהוא :מקילוחנסיבותלואתירטוב,
סובל.אני

ועיניהלוהט,הבלונדיהשיערבעלתהקטנה,אילזההדבריםאתניחשההאם
 ?הכחולותנייזיכר

היוםשאניומה ...מנגינהביחיתהעודאז !להרגישהכוחביהיהעודאז Iאכן
הייןכוס ,המראהלידחולףאניכאשר- !אשםהואבפניידיו.מעשהזהו-

מיוסריםאםכי-זעםמתוךלאנדושים,תפלים,פניםאלימחייכיםבידי,
 .ומגועלמסלידה

עםהגסה,העניבה ?הפנים-בפרוטהעללדברשלאבי,ופשוטגסאינומה
תפורההרברבנית,החליפהפנינה-לראווה,המשובצתבאחריות,ציור-היד,

א;הרחוב.באופנהונעליםגוביםביותר,הזולבטעםביותרהיקרהחייטבידי
 !קודקודועדרגלמכף-קס ~דואטב;י,

לחפשכדילהיפרד,ובליבסתרהתחמקתי ,;ג~ל;?גל;?גאז,נעלמתיוכאשר
 .נשמתיאת :מתאבלתאחתמאחוריהשארתי-המרחקיםאת

 !בך;ךךהנשמה,אתליחייבאתה
ושלשלךלשמחתךותפרח,שתעלהאת.נשמתך,ולגדללטפחבנקללךעלה

אסורהחייםשלוסרחונםכראויעטור-טיפוחיםשמור,הייתאתההאנשים.

 .מעלהמעלהלשאתושלמדתהעדין,אפךאללהגיעלוהיה
כה ;היפיםוהנימוסיםההשכלהשלהניחוחבהבלשרויהכלשכאןפלאמה

תרבות.מעומסמותשכהומסוגר,עמום

מעודנתכמה ;ויגעהעדינההיאכמה .אספןשלפריטנדיר,אוצר :האשהוגם
ממאההושאלהשכמו ,הישנהמהאופנההכהההתחריםבשמלתורבת-טעם,

אחרת.
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הגרמופוןהרחוב.מןרעשלמעלהאלינומגיעשאיןכמעטמאוחרת,ערבשעת
אךרגש.ובעלצעירכשהייתיעודשאהבתיוטנגו,שנשכח,ישןלהיטמשמיע

הדברהסכסופון,ערגונותלשמעעינימתלחלחותואםרבזמןלפניהיהזה
זכרונרת.שלכוחםעלרקמעיד
אתמעמידאני ;לבואשעתידמהלחייכרסהשקנורציפיהראשכרבדמתוך

שקישטהצבעונית,משיבמטפחתהמנורהאהילאתומאפילבזהירותהכוסית
הספה.את

האפלות.בעיניהניצוצותמאשריותרעכשיורואהאינני
כה.עדשתקנוכיאותה,אל.שראני "?שמך ה·מ;;

מעושה.בגנדרנותקלותמשתחווהוהיא"אילזה,"
בגוףיותרוקלמעודןעשאניהייןוחולמני.מהורהראומראנייפה,""שם
 .ונפש

כאןשחסרותחשבתילרגע ;מתניהעלידיומניחשנהוגכפימתכופףאני
ההם.הרחוקיםבימיםהריקודיםבשעתחובהשהיוהלבנות,הכפפות

 .רוקדיםאנחנו

הדרקהיאהמוזיקהלתוך-תוכנו,מקשיביםאנו ;ובתוגהלאטמאדלאט,
 .עצמנושלנולמנגינות
בזו.זובכוחושלובותאחוזותאצבעותינורקמרווח,עלמקפידים
הטנגו.בקצבמובליםבמעגלים,סובביםאנווכשכחוןבדומיה

על :בשקטומהערסליםנעיםאנובעודסביב,סביבלנדודלעינימניחאני
הרבים,הספריםעל ;הדמדומיםעםכתמי-צבעשהפכוהיפים,הציורים

קראהאם- !ספריםהרבהכךכל .התקרהעדצבעוניותבשורותהמתנשאים
 ?כולםאתאחי

המחייךפיה'על ;ומרוחקותחיוורותכהשהןפניה'עלבזהירותמגששמבטי
 ...מוזרכהחיוך
?הלאמהלשםבזה.זהנרגעיםאינםוגופותינוומרפרפים,רופפיםרוקדיםאנו
 ...תמימי-רעיםאנו

 .האורנדלק ;אותנומחרידקלשיעול
 .השיכרוןפג ;לרקודמפסיקיםאנו

כפיהגדול,אחיבקושי(הוא-ממני,הגדולאחיהופיעשקטיםבצעדים
יבשה.מכופתרת,דמותמהניכר.שבאכמי-"אני")בקושישאני

 .ידואתלימושיטקלהשהייהולאחרמחייבתלאבאריכותמברךהוא
אדיש.כחיוךשואלהוא "?היינריך"אתה
אניאומרהמולדת,"אתשעזבתימאזאחר,אני-זגיי?ר ט?;,יו~יף ,"הגרי
 .קטועותבמלים

תיקאתלהניחכדימתכופףבעודוהבא",כ"ברוךהנשמעמשהו,ממלמלהוא
העבודה.

כמעטבקור-רוח,-הגדוליםמשקפי-הקרןדרךכקפדנותאותנובוחןהוא
 .יותרעודשהחווירופניה,עלמבטונחקללרגערק ;בבוז

אני,שאפילוקל,עצבאפוףהואהכללים,לפיהמתונה,ההתנהגותלמרות
 .בוחשקהה-הרגש

 :דמויית-אדיבותכוונהמתוךומעיראבריו,מותחומעיל,מגבעתמסירהוא
באילתור ,ילדיםאלדיברכמו ,סלחניתבאירוניהכךואחר " ...מאוחר"ככר
 " ...המסךאתמוריד"הלילה :שירמקצב

נעמבטי-האחוהסמיקה.האשההשלימה-היום"אורותאתומכבה ... "
 .פתאוםנינוחנעשה-השנייםביןכמטוטלת

ליחומקואניאלי,לבלשיםמבליכסחרורים,זהלקראתזהצועדיםהשניים
 •החדר.מתוךמכוייש

שפיראשלמה

לפטמורגנהכמו
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סיפור

ידברושוא
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הגדושותהזכוכיתצנצנותאתשכמטבחהשישפניעלהעמידההאורחת .והאוזן
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שכאוחולייםשני-ככשרןהאוכלתהספחתועלהשיגרוןעלכמיוחד 'בריאותןעל
אותוהמאכילהוכלתוכנועםלגורשהלךהצעיראחיהןעל ;מאביהןכירושהלהן
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והמלה .ב"אילנית""אינה"שהחליפהמיוםכשמהכתהאתתכנהלאכמפגיע

 .משטיםאין"כי :שאומרכמיהתקלסות,כמעיןכמעוותת.מפיהיוצאת"השתלמות"
מגיל .הזאתההשתלמותמקוםשלוטלפוןכתונתליהניחולאלמהיודעתאניהיטב
 ".כראשגבריםרקלהישעשרהארבע
 "?לךדומהכלכל"ועוד
להיראותהמבקשתלככתשומת ,כמהירותסבתהאמרהואחרנפלהמעטהדממה
 ,, ."דומה :ידכלאחר
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 "?מה ,שניםשנעזהכאמריקההזמןכלכאן,חיתהשלאשניםהרבה"וכבר
 ,, .היוככרשנים"שמונה

 "?"ככה
 ,, ."כן

כסדר?"איך,"וההסתדרויות

כאילו .ככללמחשיכיםלא-הלאכול-חשובוהכי .כגילשיגועיםלהיש .ככה"
 ,, .הכוחלהםיבואשמהאוויר

כיניהןהקייםהקשההאווירעלההסבראתמעמידההיא .ימימהחשכה .כןאםכך'
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כמתחרים .זושלהמבטחדותהצעד,תקיפות ,הידאומץאתהעיןמקצהכוחנות
הזקנההיתההזהכשקט .לקרבעצמםעורכים ,זהשלכוחוהפגנתאתזההאומדים
עומדעמום,זהבשצבעוהקצרהשיערהזקוף,הראש :כחשאינכדתהאתמודדת

ירכייהעלהזהכהכההפלומההמתארכות,הרגלייםלביאה,כרעמתראשהסביב
הלחוצות,הכדלחולצותמכעדעצמםהמרמזיםהרענניםהשדיים ,כשמשכעמדה
מכדירכהכהיותהכילדותה,עמההרעהאיךזוכרותבקרירות,כההמביטותהעיניים
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כלב?כמואותיתקשרי?~וליפהמותרולאכוללעבודרק ?בכית-סוהראנימה,"אז
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מןהגוףאתלטהרהחושים,אדכדךעדלהכותלפגוע,אמתכרצוןכאיכה,זו
 .כטירוףהמכותיריםהכפותדרךממנוהנמלטתהמשטמה

ימימהשהשיגהועדשבידה,בפמוטקורעתהיאנכדתהגבאתכיהזקנהשהבינהרעד

פרועות,עיניהןסתורות-שיער,שתיהןהיוככרכזרועותיה,הולמתהיאסבתהאתכי
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 :כיניהןשכנווכהכנהכשתיקהזולצדזוימיהןמעכירותהןימיםשלושהככרומאז,
משעותסבתה.הוראותאחרמחאהללאממלאתכבוקרכרצונה,אוכלתימימה

האהבהכספרוניקוראת ,ישנהכחדרה,סגורהלנפשה,אותהמניחיםהצהריים
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הסיום.אותשיישמעעדשבחדרהבטלויזיהתצפהבערבהאמריקאיים.
הורישלחדר-השינהלפניםשהיהלמרפסת.הסמוךבחדרהימימהשכבהעכשיו
המיטהאתסבתההוציאהבן-זוגהשנפטרמיוםהזקנות.שיחתאתשומעתאמה,

לעשותשבהולא-קלףבדמותמגולףוקצהולמראשותייהעץשגלילהעתיקה
מיטהמתוךבתה.שלחדר-הנעוריםשהיהבחדרישנהזאתתחתבחדר.לילותייה

כלפיבלעגימימהחייכהגדולה,לכורסהנסתרכפיס-עץבהזזתההופכתגסת-כיסוי
לפניהגלויהדבראיןכאילובנות-אנוש.פנימעמידותשיחת-חולין,מנהלות :החלון

צפודות.וקיבותמוכות-רקבמשנייםרעריחמה:;בילשפיהן 'הןמכשפותשתיכי
לאה.שאלהכבר?"היאכמה"ובת

"ארבע-עשרה."

 .כגנאיהמליםאתמבטאתארוכה.שתיקהלאחרלאהאמרהיותר,""נראית

מנסהוהיאשממוןעליהמטילההזקנותשיחתמשהו,מנומנמתכברהזה.רגע ·ב
בקרעינזכרהערב,באותובטלוויזיהלשדרשהובטחמהבזכרונהלהעלות

פניםקלסתרבעלמשופםאיש :ונשכחוצללוואחרבבוקרעודאותהשהטרידוחלום
פורשוהואלהפליא'מגוהציםשעליוהצבאבגדיכמרחף'לקראתהעולהנאה

מפניו,נסההיאולפתעמה,דברלהאומרבידיו.פרחיםמגביהזרועותיו.לקראתה
בפיה.דםטעםהלאה.נסחפתגועשים,מיםלצלוחלשואמנסה
 ".פתאוםליבאסטפןעלחלוםאיזה"פתאום :לאחותהסבתהלפתעאמרהבחוץ
 "?"ככה
הפרשים."חילשלבבגדיםבא"כן.
 ".נכוןשהיה"כמו
אחורית."בדרךפטרשללכנסיה ."כן

ביןהרחבות,הפגומות,האבןמדרגותבמעלהזוחיתהכנסיה .במקומהנדרכהימימה
הצעדמןחורגרחב.מפסעהמטפסעלכופהיותר,גדולמרווחלרביעיתהשלישית

מחוטט,כקלסתרפניהםאפורים,הכנסיהוכתלימדרגות.עשרכברבוה'שעשהמדוד
ביןודועךהולךהדמשאירחזק,בנועםהמכההפעמוןוקולהנוי,אתלהמעיטכאילו
 .הענבלעלהסוגריםהברזלקירות

פ'ינגרשעודד :איור

בא?""מה

 :בעינייהראתהוימימהגיחוך'מעיןסבתההשמיעהבחוץביד."פרחיםהחזיק"בא.
עדין,בקומסתלסליםוהעליםהסגולים,פניהםעלמיםאגליצעירים,סחלביםשלושה
 .שושןשלכותרתכעלימקופליםששולייהחדורהרקמהמעטפתבתוךאסופים
"ומה?"

 11 ..•ליואמרקרוב"בא

 ;כהדאומרתסבתהאתושמעההמשפטאתימימההשלימהכלתי,"את"עכשיו
 ".כלתיאת"עכשיו :הלחשןאתששמעהבמהעלכשחקן

אז?""ומה :בבהלהלפתעקראהלאה
מצאלאהואמשמאל.ועציםמימיןעציםורצתי.נפלתיהשיחים.ביןביעררצתי"אז
נרעשת.סבתה,אמרה ".אותי

 .ביערלא-מהעליודעתואינהמבועתתבלחש,ממקומהימימהאמרה-כךלא
חצאיותייהאתהמניףהעכורהקצףמערבולתזרםבתוךחיתה,המיםבתוךמעידתה
הקריםהמיםלוחותביןאותהמטלטלבמצולות,גופהאתמשקיעלראשה,מעבר

 .החייםאתבהמשתקותהקרחמידקירותהחותכים.

ביער?""וגמרת

"ביער."

מתרחקות,רגליםושאוןאחריו,באכסאותהזזתוקולמכוניתצופרנשמעבחוץ
קצרים.משפטיםוצליל

יכלהלא-מהוידעה.כאן.אירעדברבחדר.תחתיהועמדהממיטתהקמהימימה
-זאתועםילדותאיננושכברבגילהמגיעהראשונהידיעהעםהבאבלבול .לשער

אודותיועלהזההחלוםתפיסתה.בהישגהמצוידברשלעמההצומחתהוודאות
 ,המדרגותבמעלההבאבמדיםהאיש :הואחלומה-לאחותהמספרתסבתהחיתה

יד .שאמרהמיליםהיא,כנסיהשאכן,הביתבפתחעומדתמולה,שהניףהפרחים
מקרהזהאיןואם ?לילהבאותועפעפיהןתחתתאומיםחלומותשהביאההיאהמקרה

ביןאובדתזודרכים,פרשתאצלחלומותיהןנפרדומהשוםועלהדבר?פשרמה-
 ?השיבולתבעיןנסחפתוזו ,היער.עצי

וסבתהימימההיוהגפן'עלילאפריוןמתחתהשולחןאצלזומולזויושבותכערב,
כאיןהעץעלהמרקיבהתפוחפריאלנמשכוהזקנהעיני .ארוחתןאתכשקטאוכלות
 .הלילהמראותלחידתתשובהכטורדנותמחפשותסבתה,כפניימימהעיני .קוטף

 .כההנוקביםהמבטיםתחתכאי-נחתהזקנהזעה "?קרהמשהו"

"כלום."
אצלי?"כסדרלאשכאילו ,ככהמסתכלתאתמה"אז

 "."סתם

 ".תסתכלי"כצלחת
נדמהרגעככהארתלפתע, .דברכפיהשמהלאכימגלהכצלחת,מנטייהנתנהימימה

 .סבתהאלכאומץעיניהוהרימהשכהוהיאמה,נעלתכונהאותההשיגהכי
כחוקרת.שאלה "?להשיקרת"למה
 .כשואלתהתפוח,מעץמבטהאליההסיעהסבתה

כבהירות.הדבראתרואהימימה,הסכירה"ללאה,"
 "?פהמדברתאת"מה :תפחוכמואישוניהרק ,חתומיםכפניםכההביטההזקנה
 ".היערכתוךשרצתלה"אמרת
אמיץ.קולההיהומחווירה,ההולכתהמסכהמאחוריהיער?""מאיפה
 ".כלילהעליושחלמת"היער
חלמתי?"מדברת,את"מה

מתעללתרוחהיער."כתוךהיהלאשזהיודעותשתינו .חלמתלאאת .כך"כדיוק
הצפופים.הקמטיםמלכודתכתוךהמתרוצציםהאישוניםמןנהניתכנערה,נכנסה
השמלהעםלשםנפלתמים.כתוך"טבעתוהדגישה,הוסיפהאני,"כלומר-"את
יודעת."אניעצמך,אתזרקתאולי .והכל

העמדתעלמוותרתכסאה,כתוךלאחורצנחהכאחת,כוחהאותהנטשכמוהזקנה.

לעצמהמסכמתכנכדתה.הביטהמשםהגיבור.מותאתהמשחקכשחקןהפנים.
אחרון.סיכום

 .השחוקהצרוד,כקולהלחשה "?חלמת"
 ".ןכ"

 "?המים"ומלפני
סיסמה.כמוסרתאשתי,"תהייאתהסגולים,הפרחיםהמדרגות,"הכנסיה,

כיניהןשנרגעההוותיקהההתגוששות .ארוכיםרגעיםממקומהאותהכחנההזקנה

אוצר-זדון.חמקמק,אפל.שונה,קיוםלהתקייםשכהימימה,חשה .האחרוןכיום
כליהאתאספה ,כמפתיעמתאוששתהזקנה.קמהאז .לדעתאיןאחריתושאת

שוטפתימימהאותהשמעה"כמטבח .כעצמךתביאישלךוהדבריםהצלחת" :ואמרה
מניחהכהרגלהשלא ".לישוןוללכתהשעראת"ותסגרי :להקוראתואחרכליהאת
 .לכדהנכדתהאת

כפחדככרוחשהמבדיחת-עצמהכלכהימימהגיחכה "נעימים,זוועה"וחלומות

הבא.

החידה,אתלפענחמנסהחיתהעודרחוק,אורהמסנןהרשתכחלוןעיניה .כמיטתה
מהפכתושובשוב ,מרצונהעצמהתמסורלאהשינה,אותהתכריעשלאעדיכיודעת
מצאוואיך ?הסודפירושמה :מענהואיןושואלתשנפלוהדבריםאתכמוחה

היאזוחיתהמהשוםועל ?שלהלעפעפייהמתחתאלדרכםאתסבתהשלחלומותייה
העולההאישמולהתאוםכחלוםהעומדתסבתה ,הדלתכפתחכחלומההעומדת
שמושמעהלאעצמהוהיאהכירוהו,שהזקנותהאישומי ?כידוופרחיםלקראתה
 ?מעולם
 .תרדמהעליהנפלההתריסחווקישביןהשחוריםהאווירפסיהבהירוככרכאשר
כלכעוברה.רגליהכפותתחתמתפוררתהאדמה ,שדוףרגביםבשדהחיתההולכת
 .עלהולאפרחולאעץלאנראוולאשורות.שורותחרושיםהתלמיםהיוהעיןמלוא
ללגימתגדוליםככיסופיםגופהדפנותאתמותחכואב,הריקהחללהיהבטנהכתוך

ואלהיבשפיהואלגרונהאלבטנהמתוךעלווהצמאהרעב .מאכלדברלמגעמשקה,
בגעגועיםהתמסרכולווגופהחולה.כלבכפירירהמעלותהמבוקעותשפתייה
הדואבהגוףאתנשאוהרגלייםורק .ממנונשכחכמעטככרשטעמודבראלמייסרים
אתמובילותהאופק,גבולקצהעדתקווהכהשאיןהיבשהכאדמההופכותהלאה,
היומסביבההוא.גםכמדברצחיחאחר,מקוםאלהמחרשה,קווילאורךהרעב

השוקעיםהקרקעבקפליעיניהםהשדה,פניעלרעבונםאתנושאיםאחריםאנשים
קצה :לראותשדימהמהפניעלכידיומתנפלמהםמיהיהלעתמעת .רגליהםתחת

מסביבלחפורומוסיףידיו,כפותמתוךנושרהחולכימגלהשורש,עלה,גבעול,
ואחרלפלא.נכונהכברבטנוריריו,כלאתאוסףככרהניחרפיוהיבשה,באדמה
במרחקכלותכעינייםלראותמדמהשובלצעוד,ומוסיףוקםממקסם-השואנואש
כאשר .יקדימםירוץאםאולי ,לפניוהצועדיםלאנשיםטובטרף ,עלהמעיןהגדול
היהשכברהחלומות,חידתוזכרוןכואבת,ובטנהחרבגרונההיהכבוקרימימהקמה

חביתהוריחזכוכית,כליצילצוליקולשמעההמטבחמן .כהמתהפךלמצוקה,
אלכלותניםנעי'מביטההשולחןאלישובהחיתהדקותכתוך .אפהאלנישאמיטגנת
החביתה'כשמןהרוחציםהמבריקיםהזיתיםהתפוחים,ריבתהדשנות.הלחםפרוסות

המחשבות.אתטורףוניחוחההצלחתעלהמבעבעת
אתוהרגיעהחלבוכוסלחםפרוסותושתיחביתהקרבהאלשהביאהלאחררק

 :כההלםוהדבר-לחמהעלריבהסבתהגודשתשקיקהכאיזוהבחינה .רעבונה
בלהיטותלהישלחהזהכבוקרידיהאתדוחףבלילה,כחלומןשכיוסםהרעבהרעב,

הקדימהככר .כידענותאותהכוחנותהזקנהעיניהיוהלחםלפרוסתמעל .המזוןאל
עצמומראהשנתן'גבולאתחוצההחלוםהיהחדרןלקירמעבר :המתרחשאתלהבין
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מעיןפחד'מעין :יכלהולאלהשיגימימהניסתההזקנהבעינישהיהצל .במוכפל
 .חוסר-אונים

זר :בשותפותןהכירוכברמתמיד,רמותנשמעותלעיסותיהןהיושבוהזהבמתח
הארוחהבמשךונעלם.עצמוגבולשנסרגכאדםביראה,;זוכוחבההמפיחהבוודאות

גוערתהלעיסה,בעתפתוחפהעלנוזפת :בהלהתעמרסבתהניסתהעודהממושכת
בריגשהממנההפורציםהקצרים,למשפטיםמעבר .השולחןעלשפיזרההמלחעל
כוחהדבראתעצמהמפנילהעליםמנסההיא,נואשת :שתיהןידעוכברמדירבה

להצמידהמלח,גבולותעללשמורכוחהמגייסתלאכברוימימה, .ממנההאוזל
הזקנהמוללהיטותנמלאההשולחן,מקצהמרפקיםלסלקהאכילה,בעתשפתיים
עברהבחומתחריציםבקיעיערדמספר,לילותעודמעט,עוד :וידעהמפניההנסוגה

לפתעבאמנהלות,שהיוהזאתהדמרמהבמלחמההסף.עלנצחרנהכבר-סבתהשל
כתינוקת.חסרת-אוניםהקשההאשהאתמותירלירייה,פלאינשק
שזיפיםימימהאספההבוקרשערתכל .בודדיםמשפטיםאלאהחליפולאיוםאותר

כנשיםגזעם,סביבענפיםושולחיםהמטעבחלקתעומדיםעתירים,עציםמשלרשה
זרועותיהשלישים,שניכדימלאהגדולהפריארגזהיהכברבצהרייםררלדנירת.
ארוחתאתצפרניה.ותחתידיהכפרתעליבששזיפיםודםהענפים,משברישרוטות
ימימה .לאכולעמהישבהולאהמטבחשולחןעלהזקנהעבורהערכההצהריים
הרעב.אתשזוכרכאישעודאךהבוקר,כשכרוןלאכברבמהירות,מזונהאתכילתה
מתיקותמפיץחם,שזיפיםריחאחרנמשכההצהריים,משנתימימההתעוררהכאשר

סבתה .השולחןעלמוצבתשזיפיםעוגתחיתהנחרץ .בזהותהלטעותשאיןחמצמצה
כאםלהפליא,חמים ,קולהבנדיבות.להופרסהלשבתראשבמנודאותההזמינה
טוב."רגםבריאגםזה .תאכלי"תאכלי, :אמרטובה,
 .במפתיעהזקנהעלשנפלההפיוסרוחלנוכחסקרניתבסבתה,והביטהבלעהימימה
"כשהייתי :ואמרהכמתפללת,בכוונה,עיניהעצמהערגה,בפרוסתנגסהסבתה
ודברמזרדן,עשינוראשוןדבר-לכאןוכשבאנופרי.טעמתילאשניםחמשבגילך,

אפרסקים,שזיפים,אגסים,תפוחים, :הכלושתלתישתילים.לקנותהלכתישני
כשבאנורגם .השזיפיםליהצליחוהכילמצוא.שהיהמהלימון.תפוזים,מישמש,

משהרשזהאמררלראות.באיםהיוהכפרמכלשזיפים.שתלתיראשוןדברהזהלבית
בכלאיןכאלושזיפיםכידבריםמיניכלאמרושלי.מהידייםשזהואמררבאדמה,
ואפילו .סוףבלישזיפיםערגותמכינההייתיילדהשחיתהמאזשלךרלאמאהכפר.
 ".אוכלתכןחיתהשזיפיםעוגתאז-לאכולכלוםרצתהשלא
אמרה,לכך,נכרנהכברוהזקנה, .הלילהאלשאלהימימההחזירה "?היהזה"מתי
רעבים."היינוהזמןכלאזהראשונה."במלחמה :מתרסקהצרודוקולה

 "?"כן

בשלג,בקרר, .למקוםממקרםלכפר,מכפר .קרועותבנעלייםברגלהלכנורחצי"שנה
אבאתרופות.שאיןומזהומרעבממחלותבדרךמתוקטןואחאחיותשתיבלילות.

אחתמשפחהאצלאותוהשארנוובסוףאותרסחבנוהדרךכלמאד.חלשהיהשלנו
שנפטרשלךאמאשלהדודמאיר,הגדולאחינשארנו .שבועאחרישםמתוהואבכפר
אותישביקרהולאהשלו,הבןשלבביתברמת-גןשגרומנשהשנים,שלושלפני

קטנה."הכיואני,-אתמול
 "?הלכתם"ולאן

שאפשר."כמהרחוקבפנים.רוסיהלתוך-"מהגנרל
"למה?"
ואתאבאאתלקחתשיבוארפחדנו .מוסקבהלכירוןככה,טובשהכיאמרר"פחדנו.

 ".לצבאמאיר
 "?ככההלכתםהזמן"וכל

טוב,יותראכלנו .שםפעםפה,פעםבכפרים.זמןאיזהעבדנוקצת.הפסקנו"לפעמים
 ".הלאהוהמשכנו-התרחצנובגדים,כסף,קצתקיבלנו
 "?למוסקבההגעתם"ומתי
נסרגיםחניכייםבחשפהנכדתהאתמבהילהלפתע,חייכה ",פעםאףהגענו"לא

עםקטנהעירחיתה"בדרך .כאנקוליםבבשרנעוציםחדים,שינייםשורשיהמגלים
חיתהשםלבדנו.ארבעההיינוכבראזעבודה.מצאנוקצת,נשארנו .יהודיםשבעים
היאכילאה,שלהבעלוביניהםלארץ-ישראלשעלתהקבוצהוחיתהציוניתתנועה

בחוריםושנייםשלושיםערדעםבחורףבאנוושחיםעשריםובשנתבינתיים.התחתנה
 ,, .ובחורות

 .החלוםאלימימהכיוונההזה?"הרעבהיה"רמתי

דברשרםמצאנולא .כלרםאכלנולאשלמיםימיםלפעמיםפעמים.הרבה ."בדרך
 ,,עמד.-שהתעייףומי .המשיךכוח,לושהיהמירעבים.היינואז-בשדרתבשלג,
 ,, ?אזהייתכמה"בת

קיבלמאירמרעב.התעלפתיבערבשליהולדתביוםבדיוק .בגילךעשרה."ארבע
ביום:היום,וחשבתישהתעלפתיזוכרתממשאניאזאותי.והאכילסלקחתיכתאיזה

בשמיים."כברחגיגהלייעשואולי .אמרתאנישליההולדת
הרוחותעםהבאיםבוסתניםריחעמםהביאוהכפרעלהיורדיםהדימדרמים
תינוקות.שלחלושבכיכקולהמיותממרחקיםעמןנושאותערב,לפנותהמתעוררות

 "?סטפןהיה"רמי
כברייהכמדורהזיקיםמעלותמולה,המתעמעמותהעינייםאתראתהבאפלולית

 .להיום:"מספיקבעייפותסבתהאמרההמתגברהרוחותרעשולתוך .בגחלייהשנברר
 ".חזקהלהיותצריכהאת .חתיכהעודתאכליקחי

יותרהכבידאחריםשלחייהםכסיוןהנערה.התייראהכברהבאהלילהןמ
החוצההיכרותכלעםהנולדהעמוםבעצבהוכרעהניצחוןוששוןמששיערה.

מחלומותריקהיהלילהשארתואלאהזרות.לחומותמעברהמצויהנדירהגבולאת
הלילהמראותממנהחומקיםכברכיחרדהזו :בוקרלעתמבוהלותנמצאוושתיהן
לתיקונהשחזרהכמכונהבטעות,שנפתחהצוהרבפניהשנסגרחוששתזר ;לתמיד
מקרה.דרךלהשנזדמןהכרחאתמידיהולקחה
נשפת.לאעדייןהקומקום :מכליםעירוםהמטבחשולחןאתימימהמצאהבבוקר
גומרתמתוךשאספהשזיפיםממיינתהמדרגות,לרגליכורעתסבתהחיתהבחוץ

מן .לבישולהרכים ,למאכלהמשובחים :כחולהקדרהלתוךהרחבותהעצים
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בצפרניהנגיסותנגיסותהנגרעהלבאתמרחיקהחיתהאכולי-הרקבהשזיפים
 .הקצרות

היהרעדבפתח.מאחוריההעומדתנכדתהאלגבההזקנה,שאלה "?טוב"ישנת
עלתהתאורת-פתאוםהנערה.בפניהריקהלילהסודאתמסגירלשתיהן'גלוי ,בקולה
יוצאהיה"זה :לומרתוכל .בידיההכמוסבכוחרעהשמחה :בזקנהלהתעללבימימה

תוכל ;אצלך"'כמר: :ושללוטורףבמשחקלהשתעשעתוכל ; "?לא ,הפעםהכללמן
תביטואז ."?למיםנפלהאוביעררצההיא 'הסוףהיהמה"אז :המעשהאתלאכזר
בכתפייםעיניהימימה,אך .ישנהכברבהעיניה,מולהעתיקהגוףמתפורראיךותראה

אתזוכרתהרעים,בשזיפיםהנוברותהמקומטותהאצבעותעלהמחפותהגדולות,
 ".כלרםחלמתילאאניגם"הלילה :פתעברחמיאמרההאחרון,הערבשלהחסדרגעי
בעצמה,ארוחת-הבוקראתלהכיןאותהמשאירהלנפשה,סבתהלההניחהיוםאותו

תפוחסלהערב,לפנותושבההלכהבצהריים .היוםמלאכתאתעליהלהטילשוכחת
 ,, .בדוארמברקהיה .ארתךלקחתשלךאמאתברא"מחר :ואמרהמאדימותועיניה
המראותמןנפרדתהאחרון,האורבתרךהשותקתסבתהמולימימהישבהבערב

נגעההואובלילהלו.דברסוףשטעםהעצבאתחשהממרחקים,הנאספיםוהריחות
על .העמקאל'ונאסףבענןשראשיתןהגבעותמןמסביבזרםרךזוהר .בשנתןהאביב

לאשכמוהםבגווניםבכל'היהרבויופיבפריחהשתיליםרצועותעמדוהמדרונותפני
 .כרכביםכהילתבשוליהן,המתעמעמותחריפותצבעבתמציותמעולם,עיןראתה

ארוכותבשמלותונערותצונחים,משיכמפליסביב-סביבנגהוהאוראלומות
העמק,אלהמשופעיםהשביליםמןוגלשובהיריםברדידיםהתעטפויפיםוקרסוליים

הרוחעםוהתחזקבאווירנישאפריחהריח.המציףבאורשוקעותהעברים,מכלבאות
 .הכלאתכיסואמן-קרסםהחלילמןיעלהאשרכאלופלאייםוצליליםהמתערסלת,

בעיניה,ערדהמפעיםהקסםוימימה,פתוחה,סבתהשלחדרהדלתחיתהבבוקר
עליה,רקומהוכותונתבמיטתהזקופהסבתה, .לראשונההסףאתעוברתנכנסה,
 .כחולמתחייכה
 .בחיוךמכרוצותהערמומיותועיניהשאלה "?אח ,היה"יפה

 .בגרפההענוגההזרימהימימה,אמרה ,,"נהדר,

 ".הכללמןיוצא-שםהיהמשהו"באביב
הבגדים"וכלהשעיר,הכיסויאתבכפהמחליקה ,המיטהבקצהוישבהבאהימימה

 ".החדשים

 ".וסרגנוישבנוהחורףשכלוהשאלוגרביים,כרבעיםחדש.הכל"הכל.
 ".קרהיהערד ."כן

 "?ראיתאתהברבוריםאת"ולמטה
ברווזים."שהםחשבתיכזה."משהו

יוצאמשהרהיהזה" ,הרצפהעלרגליהוהניחההתרוממההזקנה,אמרה"ברבורים,"
 .שובהתפעלההכלל,"מן

 ".ןכ"

נראהדלילדבוריםנחיל .רןבוילומשכההחלוןאלפנייההזקנההפכהיושבת,עדיין
 ".הגןשבקצההתאנהעץאלהשכנהשבחצרהתאנהמעץדרכוערשהפורח,
היום."באהשלך"אמא :הזקנהאמרההנערה,אלגבההדבורים,אלפניה
 ,,"כן.

 "?שעהבאיזהבמברק"ראית
שתיים."של"באוטובוס

"אני :ואמרהלייצבהידכףבכלרגלטומנתפשרקות,בכרכיםממיטתהנחלצההזקנה
שששלבאוטובוסכי .זמןהרבההטעםאתשתזכרו-היוםשזיפיםעוגתכזאתיכין

כאן .מפההולכים"אתהכמגרשת,ידהוהניפהלהערים,בידרשעלהכמי"צחקה,-
 • ".זהעםהסוףזה .יותריושביםלאכבר

דרורמרים

דרךלומפלסכשהעכש~ב
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ע;להס~רסשוב~ן
 .רחוקים~ד;ת~ל
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 ה~ז::ז~~ע,מד,~ין
ש;ך~ת ת~~קז~ז:;
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כאיריארהעבורה

אלפייםבמשךאשרהטבע,מעלכולונקרעאשרעם, ...
מינילכלהורגלאשרעם,החומות,בתוךכלואהיהשנה
-עצמוובשבילעצמומדעתעבודהלחיי'לארק Iחיים
לשוברצונוכוחכלהתאמצותמבלייוכללאכזהעם

לנו.חסר.העיקרעובדטבעי,חי,עםלהיות
עבודה,אםכימהכרח,עבודהלא-העבודהלנוחסרה

קשורושהעםטבעי,אורגאני,קשראליהקשורשהאדם
מאדמתוהצומחתתרבותו,ואלאדמתואלעל·ידה

ומעבודתו.

להיחלץשואפיםואפילובעבודה,מואסיםכולנואנחנו
צריכים .טובים""חייםולחיותהזמניםמןבזמןממנה
לראותאנחנוצריכיםעצמנו.אתלרמותלבליאנחנו

עדזה,במובןלקוייםאנחנוכמהעדפקוחות,בעיניים
הפרטי,במובןרקלאלרוחנוזרהנעשתההעבודהכמה

הלאומי.במובןגםאםכי
יהודים,שלקיבוץמקוםבאיזהלנוישכברכינניח,
תמידיבכרולאהאםמעצמו?הזההדברישתנההאם

הסרסרות,הפדלרות,התגרנות,אתשלנוהיהודים
העסק?אתינהלווהםיעבדושאחריםעסקיםוכיחוד
יבחרואופןבכלהלוא Iלעבודיזדקקוחלקםאםואפילו

יותרשםשיששבערים,העבודותאתלעבודהמוכרחים
לאאםהעבודהמןלהיפטרובכללעושרלעשותמקום
עשירות.יותראחרות,בארצותלעבודיבחרו

כיללמדנו,באזהכל .וברורפשוטהדברכיכמדומה
העבודה.-שלנוהראשיהאידיאללהיותצריךמעתה
לאכי-"חטאנו"אומר:(אינניבעבודהלקינואנחנו

העבודהאתנרפא.ובעבודהכך),לידיבאנובאשמתנו

לייסדשאיפותינו,שלבמרכזלהעמידאנחנוצריכים
בנייננו.כלאתעליה
 1רביםבעיניהדבריםיהיוומוזריםזריםכי /אנייודע

אתמעורריםמוזריםדבריםדווקאאשרישאולם

לידיהדבריםיביאואולייודע?מיתוקף,בכלהמחשבה
 ...מחשבה

העתיד.שלאידיאלגדול,אנושיאידיאלהיאהעבודה

גררדוןדודאהוון
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רובינשטיין""הלנהמוזיאוןבפתחאתמולאותךראיתיהיקר.מורישרוב,א
שקיעתעלבדמיונישטוויתיהמרותהתמונות .ושלםבריא ,לזכוכיתמבעד
שחים-עשרה .סדוקות-פניםדואחרדונשרווהדליל,הלבןושערךלחייך

כמוורךדרהעיתים.בךמתחלפותלא-עדבתיךכאשר-ואתהחלפושנה
מתאמצתבך,הבטתיואניבפתח,להיעצרמישהוהשתאהמאחור .במדבראורכידיאה

זוכר?אתההאםדממה".של"כינורותלך.לקרוא
שהיאכפיהמחבר,שלהראיה"זוויתעלהעבודהאתלהכיןכדיהספרייה,אלחדרתי
השולחן'עללפנימונחותמהודקותדפיםערימות ".מסיפוריובשנייםלביטויבאה

לזוויתמזווית .דכדוכיעלומקילוחחוכמהדברימדגישותבאדוםמסומנותושורות
 ?האהמחבר,שלהראיהזוויתהיא"מה :פנימולומגחךהמחברמדלגהחדרשל

במעגל?"הזוויתואיפהמעוגלת?אודוקרתחדה?ארישרהקהה,
הסיפוראתכותבתאנישניםשחים-עשרה .אצלךכדרכי,וחודרת,פניאתמכסהאני

 ,ובכל-זאת .חידושבויהיהלאכברזוויתשמשוםחוששתאני .אשרובמחדש,שלנו
שאלתלאשאתההדממה,אתושוברתעור,יקרמושלאלחלומות,גביאתאנימסיבה
אתתאחהואתהשלי,הסיפוראתלכתובכוחבייהיההפעםאולילפשרה.לעולם
 .נהרותעלבקבוק.בתוךותשלחבשעווהתחתוםהפרומים,הקצורה

ומציירותקצותיואתמלפפותהדוד,אתהשחירואשולשונותבחצרכיבסהמאא
אתמנערתהגיגית,אתעזבהפעםמדי .המלוהטותדפנותיועלסמיךפחמגדלי

ברכהעלאותםמבקעתיגזרי-עץבוררתהיא .גופהבצידיומקנחתהמיםמןכפותיה
המכסהאתתופסתבפיסוק,נעמדתהיאאחר-כך .לדודמתחתותוקעתבמהירות

מהביליםסדיניםמעלהמטאטאשלמוטועלאותו,ומסלקתאצבעותבשתי
המוט,אתנועצתהיאכבעלת-ארב,כך,הגיגית.תוךאלאותםושומטתומבהיקים

הסבוןבועותתוךאלמפהשומטתואחרפניה,תוךאלעשןומעלהבכוחבוחשת
 .הרותחות

משהו?תמצאיהסודותאתומחממתהבטןעלמקופלותניריםשםיושבתאתמה-
לי.האמיניטובה,הכיהתרופהזוי.מדיותרחושביםלאכשעובדים .לעשות

 .גוביםלתלותלךאעזוראחר-כך-

קיראלגבילכביסה.הגיגיתאתמניחיםשעליווהלח,הישןהעץספסלעליושבתאני
מיםשלקטניםנחליםזורמיםפסיעותכמהבמרחקלמגע.והנעיםהקרהבית

למטה,הזורםאחד,קצףלנהרםיומתאחדהעשבבתרךתוואילהןמוצאיםמסובנים,
החצר.אל

ומועכתסוחטתהיא .עונהאינהאמא- ?מבחוץהביתאתתסיידוכברמתי-

 .הכביסהאתככוח
בערבאתמולהתלוננה-דברלעשותמסוגלתאינההיאהביתהשהגיעהמאז-

נכנס ,מחדשמתארגנתלאעוזרת,לא-המטבחשלהעץלקירמעבראבא,באוזני
לאאני .אותישומעתלאוהיאמדברתאני .לךאומרתאניבראש,הזההמודיקנטלה

 .~תהדבר~תה,דברעליה,משפיעיםאיךיודעת
כמואצבעותבשתימחזיקאותה,ומוצץבתהקוביית-סוכרטובלאבאאתשומעתאני
 ".לראשלה"נכנס :ונאנחהתהמןגומעהוא .ילד
בקשרוהמהודקותהכואבותהשערותקצותועדהאצבעותמראשיאשרוב. ,כךכך,

השחורשערךנרדמים.ומעירהעורקצוויאלונשלחבוורידיםנע .ראשימאוחריחדק
בוחלפהלאכאילוכר,בונגעלאמעולםכאילו ,ראשךלצדומפוסקחלק ,בבוקר

 .רוח

רק .מספריםלאולישניםשלענייןזה-אבאלוחש-אותומצאההיאאיפה-
היא,כנראה,שניםעכשיו?להגידיכולאנימה .לכבותאותישולחיםשריפהשכשי

 .להגידעכשיומאוחרזה .ברומןנכנסוהםועכשיועליוחולמת
תחתיותאתואספהאמאסגרהתגיד,הראש,עלכזאתצרהדווקאלמהדיתג-

 .הברדאתופתחההזכוכית

עלכרתכתאניהשנה,בסוףלהגיששעליזובעבודתי,אשרוב.לך,סיפרתירםט
על- .מדלליהיהלאכךכדישעדאלאלזה,זהסיפוריםמחברהמחברהמחבר.

היתוךנקודותכמהמוצאשהואעדאךקורע,מוחק,המחבר,יושבהשולחןיד
 :ערבבאותועודלביתיאותךומביאהמעשיםשניאתמהדקהואואז-והשקה
ידיךאמותעלציפורכמואותינוטלהקולות,עלמנצח .כדרכך-ושקטנמרץתקיף

שלוהנהרות-לנהרםינחלשניהופכיםשבובסיפור,וזהמשם.רחוק ,החזקות
 .דממה
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טפחהערבורוח ,בקצותיהומהודקתהחבליםעלמתוחהחיתהכברכביסהה
עומדשאתהודימיתילהירדםניסיתישבחדר-האורחיםהמיטהעלבסדינים.-

עומדפנימה,פוסעאתהפתיחתה,קולשנשמעבליאחר,הרשת.דלתמאחורי
 :לנצחומתחילמעטאותומרים ;אצבעותבשתירימוןעץשלענףומחזיקמראשותיל

שלםומעגלומטה,מעלה ,ומטהמעלה-החדרבחללמתעגליםקעוריםחוטים
ועיניךפני,תוךאלמביטאתהכולה,למקהלהלהקשיבבנזקרם .אותםחרתם

יושביםאנחנוכי-בפינוהזמרכוחערד"אין .עמיומיטיבותלחותהשחורות
אךלואשררב.התקרבת,לאאתה .ובלשוניבחיכימתפשטוצורבמריובשבמדבר."

היואזאולי .הזאתהמשונההשינהבתרךסוף-סוף,אותךא~~השאנימשהרעשיתי
 .מתקפלתשריטהשלבנתיבכמוראשי,לצידיהדמעותגו.דלוהנההנהרות.באים

הדלת,מאחוריקולראתאבאמחנן-רגע.אותיותשמעיבבקשה,פתחי,-
הואפותח.ואינוהידיתאתומחזיקמדבראבא .המיטהממראשותינמוגהודמותך

אותי.ותשמעי-אומרהוא-לבכות,קודםהפסיקי-להציקמפחד
כברהביתה.מבית-הספרהגעתימאזאיתי,לשוחחבאשהואהראשונההפעםזראין

אחותךבביתאיתןלהיפגששישיביוםנוסעתאני .האמתאתומסרתיהכלסיפרתי
רציני.אבל-לעולםלאאוליזהשנים.משךנוצרו.הקשריםוכךכך .בתל-אביב

שמעתילא.לא,בחוץ-לארץחולהשהיהכךעלשמספרים,מהיודעתאניכך,הבינו.
-ל;-:תקשרשהחלטנולפני .לא- ?הסתיר?לאלךסיפר-ליסיפרהוא .מאחרים
 .חשובזהרמהרואיםלאאבלחולה.שהואידעתיכבר-להםאמרתי

ידוע,סררהריזהשלנו,ובמשפחה !אותךלהדביקעלולהואהריחשוב?זהמה-
באווירשעוברתמחלה ?זהזיווגמיןאיזהאזקשים.מקריםכמההיואבאשלשמהצד
בגרפושניםכברמקננתהיאיודעים.הריאנחנוהגרף,אתשהורסיםחידקים,ומוליכה

אבלבגרפו,שניםמקננת .יודעים ?מאיפהיודעים.וכולםבמלחמה.שהיהמאז
(לא .מחדשיתעוררהכלאוליאזמשפחהבחייייכנסאם"ישנה".אומריםמתחבאת.

עלבסיפוריםכמולכריתמתחתספוגותממחטותיסתירבוקר ..ובכלברור).זהאולי,
עורעםבבוקריקוםהוא !אוהדשיש?ידעתלא .ברעננהבסנאטורירםחיווריםחולים
(שלאסינרי. jראיחיים.לואיןכיפניו,אתיסובבהואשקועות,בעינייםולבן,שקוף
ייחנקהואכיאוויר,לשאוףהחלוןאלוירוץילדים)עללדברשלאילדים,עללדבר

תינוקאזבתורשה,עוברלאזהראם !הצדדיםומשני ?ותורשה ?וילדים .זהבאקלים
אגואיסטית.כךכללהיותאפשראיךשלך?האחריותעםרמה .מידנדבקחלששהוא

מהיודערמיוחולה,מבוגראדם ?בעולםהאחרוןהואיש,מה ?הרומןעלרקלחשוב
 ?הסיפורכלאתשמעמישהו ?האמתאתיודעמישהוההוא.נוםנגיהשםעברשהוא

ולאאחותואצללא .פגישהתהיה?לאהזאתהצרהלכלבכללמראשנסכיםושאנחנו
ההרריםחזרה.דרךתהיהשלאלפנילהפסיקצריךכיהמשך,יהיהלא .מקוםבשום
שתבכיטוביותר .כןטוב.יותר .תעברישלנוהגופותעל .הדלתסףעלישכבושלך

 .החייםכלתבכימאשרעכשיו,
כלפיסדקמתפתלהתקרהבפינת .הדלתלידארכלעםשנית.מנסההואעתהוהנה
אכזריים,פיוניםשלצפופיםחילותיוצאיםמתוכוהקלוף,בטיחפצעיםופוערמטה

פיעלוסוגריםמחוםומהביללבןסדיןגורריםהקירות,אתמכסיםוהםפה,שסועי
לנוכששרתהראשונה,בפעםכמוזרועותיך,ביןשוקעתואניאווירדיליאיןאפי.ועל

 :במקהלהבשניהקול
שניכרהנהאשררב.נא,טוסהארצנו."שללגבולהנאטוסהשרעפנו,הרם"אברותיך
ארצהממנונושריםוהפיוניםכנפותיו,אתעצמנועלסוגרים ,החםבסדיןעטופים

 .אוניםחדלי
שרבעומדאבא- .הנכונההשעהאתביוםפעמייםמראהמקולקלשעוןאפילו-

אתמקבלתלאשאתיודע,אני-מרוסקים.תפוחי-אדמהצלחתעםהדלתבפתח
 ?צודקאני-זהבמקרהבחיים,אחתפעםהזאת,בפעםאוליאבלעניין,בשוםדעתי
עםהחייםאתלקשורכלומרלהתחבר,מזעזערעיוןשזהומסכימהאתצודק,אניואם

אחריהרי ?עונהולאאוכלתלאשאתתועיליומה .הזההבחורעםכלומר ,העניין
כדיומתקרבקולומחנןהוא-חצירקנסי. .דמעותהרבהכךכלתשפכילאמיטתי
 .לפניךוהחייםצעירהאת- :צעד

 .סביבואנחתוהדלת.אתובקושיבשקטוסוגרהצלחתאתומשאיריוצאהואאחר-כך
בכביסהליעזרההיא-אמאאמרה-מתגברתהיאכאילונראההיהזהבבוקר-
לידפהאשמורואנילישרןתלך ,?תלךעושיםרמההזה.הבכיועכשיו .התלוננהולא

 .הדלת
 .שיעבורעדלכנרתלהתניתינוקת.לאהיאלשמור.ישמה-
 .זהעלפעםלנרתודהערדהיא ?העינייםנגדלהיגמרככהלהאתןשאני ?מהעד-

ביד.התהעםשםעומדאתהמה .לישרןתלךתראה.

הפעםזוהיאבלאשדרב,אותך,שראיתיהראשונההפעםזוחיתהלאוליא
עיני.נגדכולךבבידוד.לזכוריכולהשאניהראשונה

נוהגיםהיינו .הרופאבואלפנילמדידת-חרםחיכינוהחקלאיבית-הספדבמרפאת
החרםשיעלהמתפללים ,עביםבחלונותהסגורההירוקה,במדפסתספסלעללשבת

ונעצהבאלכוהולמדחוםשיקשקההאחרתלימודים.מיוםאותנוויגאלבמדחום
ירדתואתישבתי,הכניסהמול .בשרדההמסודריםבפיות ,ודקיםקרירים ,אותם

הגעת,מדחוק .בבית-הספדהראשוןיומךכנראה, ,זההיה .אלינוהמוליךבשביל
הידוקה.המסגרתבתוךלחלוןמעבדשנעמדתעדפרטים,והוסיפההלכהודמותך

הזרההפסיםחולצתבחגורת-עוד.מהודקיםוכבדים,כהיםבמכנסייםהיית
תפוחהמזוודההחזקתבידך .ומרמזתמסתירהמתוכםצמחהו'החוצלאדצית'

(כךושחיםעשריםבןכמעטומבוגד.מסודקעידוני, .חדשערלהבחבל.וקשורה
משהושאלתפסח,כערבדקשמסיריםכזההכבד,לחלוןמעבר .מכן)לאחרהתבדר

קרירותואלמהודקותושפסיבפה,מדחוםליהיה .לענותהיהיכוללאאישאבל-
פלומתאלומהם ,כקפידהאותםלומדתפרט,אחדפרטפניךעלמהלכתאני .הנעימה
 "?אצלכםהואאיפה"המשדד,:בשאלההפרושההרחבהידךאמתעלהכהההשיעד

חיוךאותרעיניים.ועלזיתחסומת-פההשותקת,הצעיריםשרדתלמראההחיוךואז
 .שמחהבליומאומצות,פקוחותעיניךאתוהשאירמאפךקמטיםשמשך

המנהלשיפריסעבדכלראשית .האביבלחגיגתההכנותהחלושבועבאותועוד
כיתהבכל ".במוסדנוכמותהחיתה"שטרםלמקהלה,בנותאוסףהגבוהות,בכיתות

 :הנרגשנאומועלחזר
הוא .מארצות-הגרלהנפלאמקצועימנצחאלינושיגיעזכינו,-אמד-זכינו-

כמהערדשיפריסהוסיףכךעלהאביב.חגמקהלתעלבניצוחעימנוחייואתיתחיל
תיערך"מחרסביבו.ניצחוןמבטירירהר"בית-ספדנר","עמנו","ארצנו",כמר"אנו"

אמד.הקולות"לחלוקתהבחינה
גבאלנדחףוהכבדהישןהשטיח .המוזיקהחדראלזואחדבזרהכנרתנכנסולמחרת

התיישבבמהירות,נכנסשיפריסהאבק.אתממכרלהסירטרחומישהוהפסנתר,
היהאשדרב, ,גבךדהויה.חליליתבידוומחזיקברשימותמעייןמכתבה,מאחורי
מאזין, .ופוסקותמדפדפותאצבעותיך ,המנענעיםעלרכוןראשךהכניסה,אלמופנה
נוקשהואכלשהו,זיוףששמעלשיפדיסשנדמהפעםבכלוחדל.משהומנסה

 "?מרזיקנטשלי,השמיעהאיך"נר :וקוראשולחנוזכוכיתעלבחלילית
עתבארץנראו"ניצניםלשירמבקשהזרה,הפסיםבחולצת-ומכווץעייף-ואתה
או '"א"קולמכתיבאתהובסוף .אפשראםהטון'עלולחזורהתרד"וקולהגיעזמיר
 .ממליץ"הייתי"לאאו '"ב"קול

וישנות.חורקותחיצוניות,מדרגות-עץהיושיפריס,אותךשיכןשבהלעליית-הגג,
דודעל-ידישניטעוהעבותים,והעציםתכלת-עז,בצבעאותןצבעוהחגלכבוד

אניחדריבחלון .העליונההמרפסתרעלעליהןרכיםסגוליםפרחיםזרעוהמייסדים,
לבית-ישרבבקרים,ירדדאותךרואההמיטה,עלמפוזריםעדייןהספריםעומדת,
עלתלויהאינהכביסהארכל.אינךמעולםכאילוארכל,חדרעלמדלג .הספד

המוזיקה,בחדרהכיתותאתמקבלאתהבבוקרבא.ראינויוצאאיכרואיש .מרפסתך
אינןוהממטרותבדשאיםנושבתחמהשרוחבימיםאפילו .המקהלה-ובצהריים
בךנגעהלאכאילועובדאתהבשביל,החולפותהרגלייםכפרתאתאלאמקדרות,

ונקי.קרירמגולח,ואתהכשחיתה,מבהיקהמכופתריםבשרווליםהבדחולצת :הדוח
 .הצידהקצתמוטהראשך .אוזנךמעלגלועורמותבצדמפוסקותהשחורותשעדותיך
 .שליאם-הביתגרטליב,שרשנהמחייכתמוזיקה"לאיזובראשומקשיב"מתהלך
תאחרישרב !חולמתאתמה-"ואתהמדפסת.מעקהעללחהמטליתומעבידה
 ,, !לארוחה

שרווליךאתהפשלrכאז .האביבלחגהאחרונותהחזרותהחלוהחודשבסוף
 :המוזיקהבחדדהלוחעלוכתבתהחתומים

ככלנהרותעל
 .צירןאתכדכדוכובכינוגםישכנושם

 .שרעפינו::ירם~נרותיך
ארצנו.שללגבולהנאטוסה

 .תלינושםדממהשלכנורות
כפינוהזמרכוחעודאין

קראת .החסדאתותמלאתזכורודאיאתהאבלשחים,ארשודהמדכדוכינשמטהאולי
 .המליםאתלבטאהתקשיתכאילובפיךהתגלגלהוהזרההקשהוהל'השיר,אתלנר
-ואני ,החדראתמילאוהשחורותועיניךהעמוקקולךהשתומם.ולאצחקלאאיש

-כולךאת-לראותךומתאמצתלאחודדחופה ,'בקולבפאתיכולימתכווצת
ושוכחתפניךעלמהלכתאנישמצאתיךולאחד .עמוסי-השיעדהבנותלעודפימבעד

 .בחלומותהאסורבנגיעה,האסור .ומבוגדדחוק .אשדובבאת,מדועבזמן."להיכנס"
 .בחדד-האוכלשהותקנהבימת-העץעללחזרהכולםהתכנסוהמסיבהלקראת

בסגולפרחיםשלניידגזירותהזכוכיותועלאביביות,בכתרבותקושטוהחלונות
הימניתבכרכרכסאותמזיזחפוזה,בהליכהפנימה.וקריררךאודהחדירווצהוב
מקרקרותהביתאמהות .כשרדהמתנהלהכולאתלבדוקשיפריסמגיעדדך,לוומפלס
ועוצםהספסליםשורתבקצהעומדהוא .חדדשומרות-ראשחילכמובלחישהסביבו

מקרםמכלהבמהאתכראוירואיםראםישרהטוראםלדאותמתאמץאחת,עין
באולם.

אם-הביתאלפרכהבקול,פתח-פרחיםחבילתולאשושנה,זד,להיותצדיךזה-
המקומותאתלסמןמבקשאני-לתשובהלחכותבליוהמשיךמעושה,במאוד-פנים
שהםרוצהאנייקדים,אורחיםאלינויבואושנהכמדילכן.מזכיראני .הראשונים

וזהרחשוב.-קטןפרטכל .בבית-ספדנוהשודדיםוהדוחהאווירהעלמושגיקבלו
 .מושלמתאביבחגיגתמושלמת.לחגיגהמחכהאני .לרקדניותמדיצדמעבד
מטילוהואבחיקו,ידירהראשונה,השורהבמרכזמקומועלשיפריסהתיישבבכך

 .בניע-ראששקטומשליטאימהמבטי
אתבנחתאחודהדוחףושקט,זקוף .מולנווהתייצבתהקלעיםמאחודיהגחתואז

הראשונה,לשודהמעלנושםידנו,עלהבמה,עלונשארהמקושטהמנצחיםארגז
כנפייםשתיכמרהאףמשורשצמחוהכהותגבותיך .לצדדיםפרושותידיך,אתמרים

אותי,רואהאתה .ב'לקול 'אמקולנודדותוהחמרתהשחורותועיניך ,מצויר;ת
מתוךצומחותמעל,ידיךשתינפרשותואז .יודעתאניעכשיו ,אותיבמיוחד .אשררב
כמרורכותובהירותגבןעלוחלקשחררשיעדמכרסותהמגוהצים.שרווליךמפתחי

שניובחולצתךמותניים,צרהיית,מעלינוגבוההגדולות.כפותיךמצדצחותיונים
הןאשדוב,אבדותיך, .שרעפינו"הדם"אבדותיךהחזה.עלורכוסיםתפודיםכיסים
פירושםעף,ופירושםחלומותינושהםושרעפינוכנפיךשהןאבדותיך. .הגדולותידיך
מהר:ומדבררתונוקשותלהטוטיםמלהטותאצבעותיךוהנה .הנהרותעםוהולךזורם
חתרם.פהסגור,פה .בשקטלמטה,הצליל,אתולמשוךולאט

 .הטבעבתערוכתכציפורמתוחת-גדרןטדאוב,דרתיעומדת ,'אבקולהשני,הע.בדמן
 ,בסתרמעמלנתשהיאתחתוניות,וגלגליהנפוחה,החצאיתאתחזרהלכללובשתהיא

חגורת-גרמילהישהצדות.למותניהסביבכותרתכמוהכחולהכדגליאתמעמידות
הלבנהחולצתהמתוךופורחעולהוחזהמושחזים,זהבמכערלישלושהעםאדומה

עלהדקהמנצחבשרביטקוסםכמוחובטאתההנהיבוא.מאיןועזרי .והשקופה
עמקיהואלהדיהאלארצנו,שלתוכהאלכנפיךעלאותיולוקחהמחוצפותכפותיה
התלויים.הכינודוזךבהמייתמתערבהעמוקוקולך
אומר ,לוחשאתהלסיים",בשקט"בשקט,עיני.עלהשחורשעדךיורדעננהכמו

 ".בפינוהזמרכוחערדאין .סגודפה .שקטנמוך,בנות."לקטוע,המלים.אתאיתנו
למשימתה,נכרנההגדולההמקהלהמרוצה.נדאהשיפריס .נסתיימההחזרהיפה.
חגיגית.אביבתלבושתלהכיןנשלחותוכולן
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ועודסיבובהסגולים,הפרחיםעלדורכתהגבוה,ביתךאתסוככתאניערבלפנות
פרחיםעללדרוךכליסיכוכיםשבעהאעשהאםאוליוהקיפוח.ציוןסוכו .סיבוב

שערותעםכמקהלההערבאופיעואיךתלבושת,ליאיןהעיר.תיפול-כלבואקרא
 .הישנההקלושחצאיתועםאלההדוקות
כרכיהעלומפזזהסוףעדנרכסשאינוונצחייכחול"אתא"כחלוקגוטליכ,שושנה
מןמרחיקהאחריה,אותיסוחבתהיא .הנכוןכזמןלצידיתמיד.כמונמצאת,העבות.
מחכה ?מהעלחולמת,אתמה"על .וזריזהיעילהכעצמה,ועונהשואלתהמקום,

אנווהנה?לא.מיוחדמשהו.קרההזמןכלעצמךעללרחםושתפסיקיאתיבואי !לנס
 .חדרהאלמוכלתואניוהנמרצתהחמהידהככףידי ,, .לךשיתאיםמשהומוצאים
חלודות,ברזלכטבעותכקצותיורכוסתחרהוילוןמוציאההיאישןמיטהכלימארגז
לך"ותהיהאומרת,היא ,,זה,עלפרחיםכמהלך"תסדרי .ליןנפתריחומדיףמוקשה
 ,,להופעה.יפהאביבחצאית

זעוםאור .אשרוכביתך,פניעלשובחולפתאניכזרועותיהמרשרשכשהווילון
דשא,פיסותמלאיםשקיםסביבו,נואשיםיתושיםאוסףהצבועותהמדרגותכמעלה

עולהאניכדמיוני .הכניסהאתוחוסמים .טחובהאדמהריחומדיפיםמורטבים

כאיגרתכמוהצמרות.כיןממול,שוקעתואדומהחזקהשמשהתכולות,כמדרגות
מעוטרתהלכן.הווילוןאלומתכסרטקשורהמת~יאללראש-השנה,מוזהבתכרכה
ובא,הולך"האביבוהחם.הכ.;ךהחולצתךכמפתחטבולוראשי .סיגלוןפרחישורת
 .הרקדניותשרות ,,ושמחה.אושררובעימד

אתיישרגםהתאורה,פנסי--r1 ·וכד:והרמקוליםאתוהנמיךשיפריסעכרערבב
הוראותזרקהואהחשוכים.לאורחיםהשמורותהשורותאתהמסמניםהדגלים

 .כמלואןהגזרותקוימוהאםלכדוקהאולםלפינותדחופיםיצאוושליחיועכר,לכל
אני .להסמיקןכדישפתייםומרטיבותסיכהמהדקותהקלעים,מאחוריהתכנסוהכנות
לאטלאטמוציאהאניקפליומתוךכעיתון.עטופהגדולהחבילהעםכאיחור,מגיעה

אחרשעותכללרחבהכשורותתפרתיאותםילוןהסיגכפרחיהאביבחצאיתאת
עלוירקרקמכוערנוזלכתמימותיריםונבלו,הפרחיםכלהתכווצו-והנה .הצהריים

לקשורהאמורהחוט,וחמוץ.מקומטמוכתם.הכלשלם.נותרלאפרחאףהוויל;ן.כד
 .ממנונושרותועליםירקכשפיסותהעלובים.הכדקפליכיןנעלםלמתני,החצאיתאת
 :ומרוגזותצורכותלחישותעולותהמקהלהמן .באהאניאנה
משהו.להקורהתמידלאחר,צריכההיאתמידהיא,איפה-

עלתפארתהכמלואהלכנהוהמקהלהרגלי.לפניכגלומתאסףלצדדיםזוחלהמסך
עומדואתההצדדים,כשניבהירחולסהרונימעגליםהברזלמפנסיהאורות .הכמה
מהודקהמוכתםהווילוןכצד,נטועהאניריק.כמקהלהמקומי .ידיףאתמריםכמרכז,
 .אישעימיואיןכזעם,ככפותי

הקהל.מןעלהרוחשפליאהוזמזוםידיךאתהורדתנפשי.תשכחךאםאשרוכ.ואד
השורהאלראשךמרכיןלטרוניות,והאזנתהגעתילאמדועוכמהירותשאלתכלחש

מידיהוצאתהמסך.מאחוריהכמהפינתאלוכאתמקומךאתעזבתפתאום .הראשונה
כשורהיושביםלאכאילוכעולם,מקוםלשוםממהראינךכאילווכנחת,השמלה,את

-פתוחוצווארוןאפורותכחליפותהתנועהוראשיהספרכתינשיאיהראשונה
 :ליאמרת

 .כךכלתצטעריאלהשמלה.אתלךנסדרהנההנה, .עלמתיהאלט,אתלייחזיקמי-
כיןפרחוהמאובקהכדוקמטיהצבעכתמיוכלהווילוןכפיסתאותיעטפת

מי-שלונעיםדקריחעלינושםכקצוות,נאבקמאחור,השמלהאתרכסת .אצבעותיך
 .מקומיאלכלה,כמואותי,הולכתשמלהעלכשמלה-וכך .שיער

תלינושםדממהשל"כנורות
 ,, .כפינוהזמרכוחעודאין

שרתיהאם .השירסוף .כסיוםהמתעגלהמנצח.לשרביטעונהמתוחמיתרכמ;גופי
כאילו.אואד

הכנהלוכדותועיניותלונותיורקפיומאחור,דהרמזעם,רותחושיפריס,נסגרהמסך
 !לעצמךמרשהאתהאיך .אשרוכאיחרת,אתהמכין.איננימכין."אינני :מסביב

 !משניםאותהמכירהריאני ?מיכגלל !מהוכגלל !כדמןמתחילהשאיננההופעה

יושבלהיכנסהנסיכהשהואילהעד !איחהנעשהמהיודעתשאינהאחתמפונקת
שלך,כשיטותמאמיןאינניאני .וכלימהבושההרידו !המנהליםז;ז;;נרכלומחכה
 ,,הכנות.לעינייכאןלאאכל-לךלהגידמהלישאיןולא .וכאשר
אניהשבת.מסנדלי ;' ~הכאתכסכיןמגרדותהמרפסת,עלכערבהצטופפוכולן

גווימאחוריידיךקשרואיךלפרטפרטעינילפניופרשתיכחדריהמיטהעלשככתי
הקהל.לעינילפניךאותיהולכתואיך

 .אשרוכעלצעקושכגללהמתחרטתכחדר,שםהיא
ממישהו?להאיכפתפתאום.מה

 .כןממנו

עצמה.אתחושבת

מעליחפהודילגההדלתכפתחטראוכרותיצעקה- !פרימדונהלך,שתתביישי-
המזמזמת.הכנותעדתאתמו~ילהלמעקה,

 ?ידעתלאעתיקה,גרמנית .אנגליתלאזו?לא,המליםמןעושהשמוזיקהמהרואה

 ,, .מלהכלאסביראנידבר.אין
אלנשעןאתה .הפיצוחמקוללהיזהרצריךאכלבוטנים,קערתמונחתהשולחןעל

כשאתהגםמקשיב .ראשימעלשהואלאןומביטכנחתמעשןארוכה,כחולצההכיור
מצויץ.ווילוןוכהים,ירוקיםפיקוסענפינדחפיםהצרכחלוןמכווצות.כגבותמדבר,

אתלהריחהחלון,אתלפתוחאפשרכותרת.להםמשמשהקודם,הדורמימיעוד
מחליקהכשקט,הדלתאתסוגרתלשיעור.כדרכיכאמצע,לצאתמוכרחהאניהעלים.

כשתיקה.שולחכנחת,מחכהלי.קראתלאמעולםרי,'אחכאתלאמעולםכמדרגות.
רעה.מרוחמוגנתכמעגל,וזורמתנעהבטוחה,כעריסהכמוכתוכינחההידיעהאכל
נוגע.ואינךמשתדלאינךשורש,מכהכתוכי,שתולאתה
עלמקופלתאותישמצאתאחריהאצבעות,קצותעלפרקים.כראשיאחד,יוםוכך,

משהוסיפרת ,חזיאלהמהודקותהברכייםעלמנמנמתלחדרך,הכניסהלידהשטיח
עלהסכריםהיולא .השחורההקטיפהכפיסתתקליטיםניקיתלאיוםאותו .עליך

המלים.ופירושתוכנןאריות,
השמשהשטוחה.המרפסתשלהשניהצדמןהבנוי.המעקהעלשעון :ישבתכך

אותךשתקפההמחלהעלסיפרתרםכקולכמעט .עיניךאתהרמתוכקושילך,הציקה
איןאמרת.כך .רוחני""מקצועללמודצריךשאתהשהחליטוכךעל .כחוץ-לארץ

לפניאדע,שאניצריךאכל .לתרופהאפילונזקקואינךהתקפותשאיןשניםככר .סכנה
 .הגשמיםמפנילהגנהמהודקיםזפתטלאיהמחוממתהמרפסתעל .חזרהדרךשאין
רכונותוכתפיךיושבאתהשניכקצהספורות,פסיעותכמרחק .מהםעולהככדריח

יושבת,אניהדלתליד .המעקהאלהסיגלוןפרישלקמוטותקליפות~דה ?7פנימה,
לאהריזההסכר.מחפשותהמלים.נודדותוכראשיהחשופות,רגליאתדוקרהשטיח
ידיך.כיןמנוחהואבקשזהאדירמרחקעלאדלגאםתאמרומהכן.אםומהייתכן.
אתהיותר",תבואישלאכדאי"אוליאורכך.מלואצלעלימטילמולי.וכאתקמת

 ."?'אאידה'אתפעםעודנשמע"ובינתיים,כדלת.מפתחמסובבמציע,
יעקבשעבדממהפחותהרכה .וחצישנתייםאושנתייםמורי?כי.עבדתשניםכמה

 .מראשידועהסיפורסוףהיהשאזאלא .כרחל

עומד .כחוץליחיכיתהסיום,כמסיכתהריקודיםשדעכואחרייהאחרוןיוםב
אמרת,טוב","מזלהספרייה.קירעלשעוןחגיגית,לכושכחושך.לכדך

הייתוכשכולךמולךאלהסתובבתי .כתפיעלכפתךוהנחתאלימופנותאינןכשפניך
 :ראשימעלקולךאתשמעתי .סוףסוף .שלךהגבוההחזהעלמצחיאתהנחתינגדי

כריכתאתהשכיללאורךירדנוונאנחת. ".פרוילעןאותך,לקחתיכולאני"ועכשיו
מחולותנשמעולריחןשלביתומחלוןהמגורים.לכיווןאוליאוחושבת.אניההשקיה,
נוגעת-לא-וכתפךלידימהלךאתהכרעש.סנדליתחתנרמסויבשיםועליםהונגריים.

אולינשמע.אינוקולילדעת.מכקשלים, ?iבוררלאט,מסביר .ראשיכקצהנוגעת
תמונהמתפשטתכראשישלם.משהולומראצליחהפיקוסאתונעכורלפנסכשנגיע

חיווריםמלצרים .הירושימהעליפאניכסרטיםחוףעלרחוקהמסעדהשלרכה
סירות-מפרששלתרניםמתנדנדיםלכתפךומעברלפנינו,משרתיםתסרוקתומתוחי
כמרחק ,קרוב .דרהכשפהמשהואומרואתהפניעלונודדותחמותעיניך .הקלהכרוח

הברכה."סביבנלך"בואכמומשהואמרתילפנסכשהגענולצווארי.סמוךנשימה,
שאבוא.לי.שתחכהאמרתאלה,כשניםמאדשגבהתיאמרתאתה

שכתחורשהומכלעיקולומכל .כחלוןחלפונופים .הכיתהכאוטובוסנסעתילמחרת
לאט,לאט .הטוןאתלהנמיךמנסותלפניךכפותפשוטותידיךושתימולי,וטסת
 .לרוץלאתיבות,עללדלגלא .עלמתי

קשה.ואשמהואזהרותמרות,נבואותכאובמעליםמסביב,כולםעליסגרוזא
לאומוטבאליותלכיאםרע"יהיה .כישילחו ,,החיים,לכלעונש"זהו
מנדי."מאוחרשיהיהלפנילהתקשר.לאלנסות,לאלהתחיל,

"שיהיה"?לפי

כבית,רכותשניםמשךשכונתהכפי ,השחורה""השבתשכת,אותהיצאהמאז

לאגם .טובהילדהכמו .המרוסקיםהאדמהתפוחיאתאכלתיואףלבכותפסקתי
המראות.אתמקההכגרוני.חנוקהעונשאתעמסתינכונה.ילדהכמו .אליךכאתי
דילגתשפשוטשכעלמת,קרהאיךאשרוכ.הללו,השניםכלשאלחיןשלאמהוהנה
ועלי.תוויםעלתיבות,על

 :פיעלמעוקלתכאצבעומכהמעוות-פניםליצןאותושובאלימנתרהחדרמזווית
ולהדקלקשורועליהכסיפורהשניכחוטעוכרתהמחברשלהראייהזוויתהיטב,זכרי
 .היריעהגוףאלרמזיםלהעלותאריגהכמעשהוכמוהכוח,ככלהפרומיםקצותיואת
 .הרחוקמורי ,דממהשלכינורותעודלאוהריח.והשמיעההמישושזוויתעלומה

 • .שלוםוהיה .ובו;:זחישסועים.ומיתריםפקועיםתופים

מטפסת .ככקריםדווקאגנובות,אושרשעותרחוקות,לעיתיםדיברנואדמ
כקומקוםמיםשופתואתהחופשיתשעהלךישלחדרך,כמדרגותכמהירות

קשריםלקשורצוותלאנשיאסור .והקטןהאפורכמטבחךהשישפיסתעלחשמלי
שלכחדרוי"אתלמידתעושהומהמעמדם.אתלנצללהםאלחכיכות.עםאישיים
עץכורסתעלמזרחיתכישיבהמקופלותתנכיים,כסנדליםרגלי .למוזיקההמורה
החדר.חללאתממלארחבות,ידייםכתנועותמסבירואתה ,ישנה

אליך,המגיעההמלהרקלאדולהתרגל,צריך .לתפיסהמסוכךשילובהיאאופרה"
עםהקול,עםמחדשנולדתהמלהזגכירה.שtזתמזושונהכהדגשהחדשה,נגינהאלא

מןנתחילאוחלו.שלהסיפוראתכמליםומספרמולךיושבאניהנה .שלוהרטט
 ,ושחורדרשר-צבאחזק,הואלהינשא.כדיברחוודסדמונהאוחלו :הראשוןהקטע

 .סיפוריםהגומעת ,שש-עשרהכתנערההיא~כורה.כעלילותהראשאתלההמסובב
אתאביה.עםכפגישהשלוהאריהועכשיו .הכית.מןברחהאמיצה.אכל .יותרלא

בושםאילן

• 
זpמ;~ים;נתךקצ:יה 1 ~ל:;זי;ת~~לה~ז;ני
י:כ Jל~זכ~י:::י וי~:;ךנ;תא;רזvנ;ת~זpךהש w;נת

זגז;דזpב;ז.יי:::י> fךת J;ן~להלא(זpמ;~ים
א;ר,זpנ;ת~~גכנוה ?iדrד ?Wi~נכה,

i?.1 קים~לךב;יןהדהtזוזקpנ;ז,וי;:זה.,?;מpיןז~
~קזקפומ; p:ןנ;ת,א;ךזpנ;ת

 .םנ;~ fזכ~י;:ד
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(המשך)הספרותבראיהנאציזם •ני

ברמתואופןפניםבשוםנתפששאינומה"לשכפל"שבמטרה ,היאזהנוסחשלבעייתו
כאשרממנו,כחלקאולאומי"כ"מצבהנאציזםהווייתאתולהציגהיחיד,שלואסונוכאבו
-פרידלנדרשמצביעכפי-שבההאישית,החוויהברמתלהינתןיכוליםהדבריםאין
התופעהשלזה"שכפול"גם .) 23 'ע(אחתבכפיפהלדוריכוליםוהמוותהקיטשאין

שלומרשימהמגוונתארוכה,בשורהשימושתוךוהמוותהקיטשמפגשבאמצעותנעשה
"האנושישלניגודיםצרוףתוךתמידזה,מפגשלביטויהאמנותאתהמשמשיםאמצעים
הקסוםהרגעלקראתבהכרחוהמובילסמוי,גםלהיותהיכולוגלוי,אדירכוחעםהרגיל
 ".הגילוישל

כגדוליםקטניםלסממניםרבהוברגישות ) lnsight (בוננותבעומקכתובהספר
במובן ,למטרה""לקלועלסוגיההחזותיתוהאמנותהספרותלשוןעשויהשבאמצעותם

לחייהמלטףהיטלרהצגתאחרשביהליכהלמשלכמושנתכוונה,למהמעברהרבהזה,
טבעי"בלתי"אדוםאורהנוסכיםצבעיםעזישמיםרקעשעלהקצפתעוגותוחובבילדים

אכן' .שפוךדםהרבהכמוניראה"זהלפתעאומרהואהנוכחיםכלשלוגופםפניהםעל
 .) 23 'ע( ".נחהפעלתבליילךלאזההפעם
הבחירהביןנתקאותולמשמעותו,-המעשהשביןניכוררוחאותהאחרות,במלים

אותו ,) !הממוניםרצוןופין'לחיל(או'הגורל",שברצוןל"התפתחויותהאישיתוהאחריות
-רה-הומנזיציהאותהביקורתית,חשיבהשלשיתוקאותוהיפנוטי,נחבעלזולכישוף
עלולהנך ,ובסמליההאמנותבלשוןוגידיםעורלקרוםלהגורםכיוצרשאתהשעה

שלשורהעלבספרומצביעפרידלנדר .הצופהשלבטובתושלא ,רגעיתלתחיהלהקימה
הנאציזם,שלרוחולגילוםכדרךאסתטיזציהשללפתחההאורבותאסתטיות"סכנות"

נגדה,דיומצוידבלתילהיותעשויהתמיםהצופהכיבחשבוןמביאהשאינהאסתטיזציה
המיקסםנגדונאותהמספקתכהגנהשלוהליברליזםמטעןאתמאליוכמובןוהלוקחת
 .שלא.הב"העברתוהיטלרשלהמסכם(נאומוהאינטלקטואלילהבדיל.או,-האסתטי

 .קריסטובל")מסן
כמכונתמהותהבעצםהמתנגדתק.ר:ה" ?7 "ביסודוהואממוכןרצחכתעשייתהנאציזם

טרגדייתעםכלוםולאלושאיןמנוכר,כוחבידיהמוני,אנונימי.מוותהמייצרתרצח
האמנותמנסהשבההיחידההדרךבעודהוא,באשראסתטיזציהבסיוןלכל-היחיד

מסתבכתורוחהמרכיביההמחשתידיעלהזאתוהאימתניתהגדולהבתופעה"לגעת"
אלהיםשהמפתחטבעיים,עלכוחות"מגילויהניזונהמהפנטת,מיסטיקהאוירתבאותה

בזרעהקיטשסממנישלבמזיגהכאמור,מאופיינת,היא .) 116 'ע(ביריבו"נמצאאינו
שלגורלימשיכהנחהמבטאתמזיגהעולם-הקיטש,בסתרהמפעפעיםוהחורבן,המוות
 .נמנעהבלתיהאפוקליפטיחורבנושלהדראמהאלהנורמטיביהססגוניה"יש"

אתמבטאהנאצזים,שלהרוחניתמהוויתוכחלקזה,במובןוהמוות,הקיטשביןהמיפגש
תחתון,עליוןורע,טובושלעצמהרבתפשטניתבדיכוטומיההטמוןהנאציהנחתמצית
פשרהשאיןקוטבייםניגודיםעלהעומדתמכאניתעולםתפיסת ;וכר'חורבןניצחון,
ניגודיותםמעצםואשראפוקליפטית,"התפוצצות"מניבביניהםוהמגעביניהם

ניגודיםצמדזהבמובןהםוהמוותהקיטש .נמנעתבלתיגורליותהרגשתעולההטוטאלית
זאת,עולםהשקפתניזונהומהםעומדתשעליהםאחריםניגודיםצמדיבקרבוהמגלם
רמהבאותההמוותתפיסתלאופןהחייםתפיסתאופןביןבריתהיאביניהםוהברית

חוברים ,טקסייםאפקטיםבנחהעיניים,ואחיזתהראווה ,הרהבשבהאינפנטילית
ורעיון "הגורל"רצוןשלמכאביהלפארסההופכתהטרגדיהשבההבסיסי,לניהליזם
 .עצמותושחקנרקבלבשר-המפורסםהעליונות

מזהיר ,סממניהועלהתופעהעלפרידלנדרמצביערבהוברגישותמגששתבלשון
הצופניםשפתשלהאפשריותולמשמעויותיהלכוחההמודעותאתומעמיקמסכנותיה
"חזיתית"אסתטיזציהשללאפשרויותיהביחסהספקותאתמעלהשהואתוךהאסתטיים

 ,הזאתהמסהנתכוונהוסכנותיההתופעהלהארתשבעיקרדומני .וקשהחמורכהנושאשל
ניתן, .והמוותהקיטשביןהמפגששלזהמהיבטבהשתקפותוהנאצזיםבמהותדיוןתוך

אילנהמאתמאמרגם(ראההקצרההמסהלמסגרתמעברהדיוןאתלהרחיבכמובן,
23"הארץ"הספר,עלהמרמן העיוןאתולהעמיקולהרחיבלהוסיףהיהמעניין .) 8.85.
פתח,לומהווהשהמסהעיון-אלה,קצוותשנישביןהקשרבכורחגםואוליבטיב
כדוגמתבמציאותרובצתלפתחהניהליזםוסכנתהעולםמןפסולאהקיטשסממנישהרי

הניהליזםבחגיתגלעצמואימצהיחידשכלה~ךןמהשקפתנבעה ..."העליצותשבהזו
כורסאותהיטב,ממורקות:רצפותחיזוקיםשלהכרחיתמערכתבתוךרקאולם ...הצרוף

שניביןהכןעלמוצבתמוצארטשלפרטיטורהעםבחרר·האורחיםפסנתרהיטב,מרופדות
הזעירמראית-העיןביןהזההצירוף . ) 121 'ע(לראותה"יוכלושהבלבמקוםהפמוטים,

שמעבירהוא-האורבה"~ךן"לביןהמטוקסה"יש"שביןהדקהגבולהתקנית,בורגנית
 •חלחלה.

בן·ציוןקטןדינה

הרצאת

המארחוהקכרץ

תשמ''רסתר

שירה

הולךהכל ;גלבעאמיר
אלולמחברות ;גרריחיים

ומזלותרגביםבין ;רבינרביהושע
גגבלילילות ;פןאלכסנדר
קופצותמתנות ;בר-יוסףחמוטל
ארקלידים ;טרייניןאבנר

 77ןן lנuות

שלן.תעתרו

קריאהסימןבמסגרת

ליארןלונקרא ;סברואלכסנדריונת
 ,אכרךכתבים ;ממריאפרץהדוד ;שבתאייעקב
ב'כרךכתבים ;דבריםזכררן ;שבתאייעקב

לחיותרוציםכולם ;לדיןחנוך
-1982 , 962נבחריםשיירם ;ברנשטייןאורי

צוררת ;דולךיונה
בעירתקופה ;שררןיוסף

באיבתים ;אלטרסאלון
קודםפרק ;קלדררןנסים
בדרךחתחתיםמלץ;דוד

פרעליםספריתעם
 ,,-,גכתביםברבר;י.ח.

הגיטארתלרחמיביתעם
 .אדוםקרסדרת ;ובמרדבגיטר ;צרקרמןיצחק
עכשרשלרם ;בדאוןמדרכי

לישראלהימיהחבלעם
אראלמשה :תרגם ;טייפון ;קרנדרג'רזף

 ;לעולםמסביביחידמסע ;סלרקרםג'רשרעקפטיין
דגרלנטשמואל :תרגם
ישראלתפרצרתלחקרהאגרדהעם

אסופה-הדממהיהדותשלקולה
בס.ס.ס.ר.היהודיהסאמאיזדאטמחוברות
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55510 · 067 
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להדריםאריזהבית

אקספורט"תנובה"
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 067-55547 ·צמח
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לחירת
הזרועשמרת

.,.. 

זריתמכלמשולםרהיט
 !לשומםריהטיקדובםךיאו

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

לבשיםזאתעלומת .לאקלימטמאתיםאיט
שאיטתיקץעשעוייםהם .הזוערשמרתלרהיטי
עלמדיותסהיבהזאת .מתשפטאומתכווץ

 .הרהיטיםלחוזקובללכהחיבורים

היחירובם.תאיקדובם

 ...זמןלאוךרמאוחדים
הםכילהחביןתוכלהחיבוריםאלתתקרבאם

 . 3יפההדקבהשטחאתדגמלייםולכןמשולבים
מיוחדתשיטהליפנשעיתהיא !הדקבה?ואיזו

חוםמים, .) ...איפלותנהס(אללרפוקניתתנשאינה
 .הדקבלעמשעיפיםאינםקוראו

יכהופף.תאיקדובם

 ...מדיתךליפהרהיטאתמכויפפם
עיייץעהאתמכויפפםהזוערשמרתמרהיטיחבקל

'ץעשכבותהדקבתשהיאצורתיתיי,"כבישה

 .בטחותותחושהסכאלעשב .חבוםוכיופםפ
עמדיותהסןתדברחיבורים,ואיוכמעטזושגיטה

יט. mליתר

 .הגימרותאיקדובם
 ...האעבצותקבצות

קבצותלחושתולכהרהיטשלסהויפהגימוראת
הרהיט,שלהתחתוןהחקלאתמשש .אעבצותךי

הקלחשלעליבדוובטיבוזההלהיותחייבהוא
קלחבגםמושלםהגימורהזוערשנמרת .הרנאה

 .הנסתר

עליצובגםלבתשיםדואישבקדתאחריועכשיו'
איכות,המשלבהזוער,שלמותהמיודחסבגנון
מרהיטים?דלרושתולכעדומה .ואתנפיותעמדיות

שמרתשללרהיטיםהאהנפבתישרתאלבוא
שינה,חדריאוכל,יפסתשלמחברותמאצהזוער

חבר .משדרורהיטימזטניםלסוניים,רהיטים
ותוכלדלירתךהמאתימיםהרהיטיםאתעלצמך
 .רבותשלניםביתךבמחבניעימדוהםכיסלמוך

זהערושמתרהנפאהיתברשת

טסרדיזגנוףהזוער,שמרתבית-לת-יבאב
 .) 67ורגי 1גהמךל(רחי

הזוער,שמרתבית-ירילשום
 . 18המלכהשלומציון

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

 .קסרוספגיהדר,יטי m-ראב-שע.ב

 .קדלככרדבריאן, .וכ .גיטי m-נהירה
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