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 ! ! ! ?הזאתבאץרמכוניותברכים

יישארוהזאתוהתמרנההאלההרגעים
 • .הביקורשיאעבורי

עיתנעמלה :שרמה

 1954 .פנים:זצירקיירםף

 200בארצות-הבריתנירםיש :האחד

שלזרעלערלהשלהםשהטכניקהכנרים
מהםאישאולם :השנימשיב .י~~י Qיוסף
היומעולםכך,סיגטי.כמרמכגןאינו

ערכים,בצירןםשחקקואמניםבתרנינו

תוקף,ביתרוהצהרותמשמעריותתכנים,

זאתמשעשהרדיקליות,ביתרלעתים
 •זריצקיכמרציירלאמהםאיש .זריצקי

היוהרישום,ביכולתעליושעלוהיו
היועררצמה'עושריתרלצבעשהעניקו

היומשלו'אנליטיתחיתהשחשיבתם
לאידיארלרגירתמוסריתמחריבותשחשו

ופיתחווחברתיותלארמיותולמועקות
שלמחויבותולערמת-ל:;ויטרייזבכלים

 .ציורהמכונההזההתלושלדברזריצקי
ציירהיהזריצקי ?אמוריםהדבריםבמה

מאותבציירינו.הטובלרואיקרובטוב,
עלמעידיםשציירהאקוורליםאלפיואולי

מסכימיםהכלממנה.דקהשאיךרגישות
עלהמרשתתשפת-ציורפיתחשזריצקי
שלערכיםמובהקים,ציורייםערכים
מערעריםאיךגררך.שלצררה,שלחומר,

זמןבפרקישיחק,שזירצקיהעובדהעל
 .באץרהאמנותבחיימרכזיתפקידשונים,
אמך"צייר-על",מעיךברראורבים

המקובלותהשפיטהלנרדמותשמחץו
מוללרקאליעללריכרחיםמחץואצלינר,

"טראומתעלהדיבורים .ארניברסאלי
כמעטענייניםמצבמתוךנולדוזריצקי"

כלפיכטענותוכמוהםזה,אובייקטיבי
בתל-אביב.הלח~ת
היצירתיתהצופןבשפתלומר'נהגזריצקי
גמגום :בציוראחדדברשונאשהואשלו'

שהציורהשאלותאתשונאהוא .ושלשול
שנאהואצי~ר.שאינומהלגבישואל
ציורשנאהואשאלות,השואלציור

הואשרנות.אמירותשלכערבובהמנוסח

., 
...... ,_ 

ז
' 

1, ' : 
- . -. 

. . 

גינרסורינהלשרישומיה
ת"א,"מאפ'ו',בגלריהבבורהעתברבותיצוגו
 Z.17·30.1.86 . 8617מאפו,רח'

האישאני

אתשכתב

באבי·יאר

ליעוישםאיך
 !זה?את
זיעראלייוסימפישרמיםהזבקי

ייבטשונקויגבניעםמפגשועל
 .לוואיהוערות
הימצאותשלחיתההכלליתהתחירזz..ה
לאמלים.לתוךנחנתוכאילוזמןבבעות
חלוןדרךהבתרכךגדליהמציאות.בתרך

ואריאציות
"חדשות
לבקירם"

כררכשללאשותאיגרת
לדברייךהערותכמההיקרה,נדנדגב'

אני :האחרון"מאזנים"בגלירךשנתפרסמו
יצירותפחותאוהבאראוהב,הח"מ

נחבא-עמליההגברתעל-ידישככתבו
שאינו •משליטעםלישישמשרםכומרך'
שלגזעוארדתומינו,אלי Qביחתלוי

הטובהשהדרךלומר'ליצרהזולת.
היאביקורת,עםלהתמודדביותרוהקלה
זרים-מודעים,שיקוליםלמבקרלייחס
לימותרבלתי-מודעים.-ומוטב
מאשראחרלמיןשייךשאני(למרות
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לאהובולאלאהובברבר),שלאשתו
נחבא-הגב'שלואחרותאלחיצירות
לאהובולאלאהובלישמותרכשםכומרן
יוסףשמואלשלאחרותאראלהציירות
שהזכרתיהיוצריםששנילמרותעגנון
ליצירותיחסי .מיןאותרבניאינםכאן

הספרותיבטעמיתלויהשוניםהיצוירם
אותרלנמקמתבקש)אני(אםמנסהשאני
גרוע,שטעמילהיותיכול •יכולתיכמטב

כלאיןאבלמשמערת,חסרארמוטעה,
שלגזעהארדתהמינה,לביןבינוקשר
כשםאחרת,אשהכלשלארנדנדאשת
סרפדשלוגזעומינו •לדתוקשרלושאין

אחד.ארזה

לביקורתחשיבותכלשאיןלהיותיכול
כהנא-כדמרןהגב'אבלהספרותית,

מדבריה,שמסבתרכפילה,מייחסת
חשיבותלהישאם .מאדדנהחשיבות
העוסקיםלאלהלהעניקעליה •כלשהי

תובעתשהיאאמרןמידתארתה •בכך

אחדיםיוצריםשופטתכשהיאלעצמה,
נחבא-והגב'טעמה.לפיארהבנתהלפי

פעמיםוכמהכמהזאתעשתהכומרן

זהאיןוחד-משמעית.חריפהבצררה

ארטעמיאתלקבלשעליהכמרבןאומר
זכותהאחד.מבקדכלשלטעמואת

מסיבותאבל •רכלמכלזהטעםלדחות
שללמינהולאענייןשללגרפוענייניות,

 •המעוניינת.
שקדגשרוןבהרקדה,

הספרותמיזרתחשדות
הלוחםשהקאפיטליזםנתבשרנוסוף-סוף

הרצאהכלהספרות,לזירתגםהגיע
ספרייהרודפתוספרייהןספדייתה

סרפדיםירכלומעתהשמחה.והעיירה
 •הגרןתשלוםתמררתולהיחטףלהיאנס

שיטתגםמשובח.זההדיהמרבהרכל
קאפיטליסטירת.מעתהתהיינההפרסומת
האבותשהןעצמןעלתנחנהספריות

ספרייה •ישראלסרפדיכלשלוהאמהות
במרג'סופראתילדהשהיאתטעןא'

מגרפה,אחדאבדכלבמרארידיה
אםהים.מןנולדשהואתטעןב'וספרייה

ארספריות,בשתיחר"חיפרסםסרפד

שבדלפקיוכח •בעבדבשתיהןפרסם
השאירהספריות,שתישביןבמעבדמכס

מספרייהועבדכשדרנואתהבוגדהסרפד

כל .ליצלןרחמנא •כישרוןבלאלספרייה
רעלעידית,הואא'בספרייהשפרדסםמה
הואב'בספרייהויפורסםשפרדסםמה

ןברדית.כמרבן

 nביט;חברותגםתקמנההספריות
תבטיחהביטוחחברתשז;ניןה,וחברות

עלעומדשאינומהרכלהספדיםטיבאת
ותוספתדמהתוספתיקבלנאותה,דמה

ההרצאה.שלהביטוחמחברתיוקדח
הסרפדיםעלתשמורהשמידהחברת
הספדייתי,המקוףשוטרהיקפית.שמידה

עוזרארשליחוסגנו,הספרייה,ראשאר
קבועסופרכלעלישמרו •עוזררסגן

שלרשת-רבעיעדחצילפחותשיוציא
ביקורתמכלב'ארא'בספרייהספר

השמידהחברתחצי-חיובית.ארשלילית
שלהעליוןכמלךמעמדלסרפדתבטיח
זהבעניךותיעזרהספרותית,הליגה

 :הפרסומתכליובכלהביטוחבחברת
דשיטלביזיה,דדיו,מודעות,העתרנים,
ודרישות-השלום.בגדיםדשיהספדים,

סרפדשכלמהחחה·מצטט(ואניזהחרזה
זמןכלבתוקףיהיהבר),זיכהוסרפד

והיה ,'אבספרייהחבריהיהשהסרפד

לזכותעליויהיה ,'בלספרייהעובדוהוא
החדשה-ישנההספרייהמצדחרזהבאותו

תבטחנההספריותאליה.שהצטרף
זקנה,ביטוחמשכורת,גםלסרפדיהן

נפשי.וטיפולכתיבהשלחנותעטים,
הרצאותבשתיהמשותפתהסיסמה

שלסיסמתרתהיההמתחרותהספדים
הוא"המרק :ב"פד-גינט"הטרוליםמלך
 ,,טוב.שהואסימן •שלנר

הסיסמארת,שבעזרתהח.מ.שלתקורתו
לצירןיבראוההטבות,הספריותההרצאות

 •הגאולה.ולספרותגואל

ליפrש"ם"רא
בבר·אילן"לימדלא

 ) ••• (למערכתלמכבתגתרנה
ביקורתיתאנתולוגיהברזלהללכשהוציא

מאמרלכתוברציתי •עגנוןשליצירתועל
שנייהמחשבהאחדיזאת.כותרתתחת

מספק~.במידהחשובהדברלינדאהלא
ליואין •בן-בנרולא rליפששלבנראינני
סמרךאניאבל .בקדריאנקדונחלהחלק

הןחשובים,אלהמבקריםששניובטוח
יותרהיסטורית,מבחינהוהןלגרפם
באנתולוגיההביאשברזלמבקריםמכמה
פרשנים,מבקדיםשאינםההנחהשלו.
פרשנותכתבמהםאחדכלמופרכת,היא

יותרהםמכל-מקרם .דדנופיעלספררתי
"עגונות"עלשלושמאמרמנדנדפרשנים
הסטררירת.מסיבותברזלהביא

אתלכלולצריכהביקורתיתאנתולוגיה
התחשבותללאבביקורת,שישהמיטב

וחברותאוניברסיטהגזע,דת, •במין

העובדהגםאחרת.ארזרבאגודה

אינה •להתאונןיכוליםאינםשהמתים
בבדידהמדימוסדיעקרוןלינראית

לא rליפשמאידאליעזר ,,האנתרלרגית.
לוחיתהאבל"בבד-אילן"אמנםלימד

שלמזרנפלהשלאביקורתיתאבחנה
האוניברסיטה.מרדימיטב

באוניברסיטהלימדלאקדריאנקדגרסטב
מןספקללאהיההואאבלהעברית,
לושקמוביותרהחשוביםהמנקדים

היומהיודעאינניומעולם.מאזלעגנןו
בחלאתשהדריכואמרת-המידה

לעצמילתאריכולאינניאבל •בכחידתו
שניתכלולשלאכלשהיאמת-מידה

עלביקורתבאנתרלרגיתאלהמבקדים
 •עגנון.ש"י

קשדג.

סייפרטעל
לספרותנרכלפרסחתןמרתלאחר

יאדרסלבשל soה-הולדתויוםבהתקרב
לושיעונק •סינריהסתמןכאשד •סייפדט

סרפדיםכמההתחילולספרות,פרס-נובל
וחומדיצירותיואתלאסוףצ'כיים

לשבריה.לשולחוכדי •עליוביוגרפי
לדיונירקעלשמשאמודהיההחומד
על-נחשבתכזרפעילות .פרס-נובלרעדת

פלילית.לענידהצ'כוסלובקיהחרקיפי
שניהגבולבמעברנתפסו-1981ב

נגתלהשבמכוניתםצרפתיים,אזרחים
מן-האחרוןהחלקאגב,דדך-חלק

התפיסהבעקבותסייפדט.עלהחומד
העצוריםביןמעצרים.כמהברצעו

ל~דרריקהסרפדגםהיהוהנחקרים
ראצרליק.

כפיגברים.שניערדמצאהמעצרבתא

זהאתזהשאלוכאלה,בנסיבותשקודה
 •רועה-היהאחד .נעצרוולמהמהעל

 .שניהלבחנותבמעילהנתפסהשניזונות.
 ,"?"סייפדטסייפדט.בגללנעצרראצרליק

קם "?ההוא"המשודדהזונות,רועהשאל
מדודיםבצעדיםפסע •ממיטת-הבחל

פסיעותיוובקצבהקטןבתאראנהאנה

שלמשידירמאחדשודרתארבעויקלס
סייפדט.יאררסלב

"לקרחשאומדים,כפיאשד,זה,סיפור
משהרללמדכדיברישהחיים",מןישר
 ;הצ'כיהעםבחייהשירהשלמקרמהעל
בחייסייפדטיאדרסלבשלמקומרעלרגם

אחרון-אחרון-רגם ;הצ'כיתהשידה

המתנשאותטענותיהםעדךעל-חביב
ספרותייםמבקריםכמהשל,והיהירות

שפרס-נובלוצרפתית,אנגליתרובדי
בלתי-ל"משרדרניתן-1984בלספרות
דקניתןפרס-נובלאילואח,ידוע".

אתמדלקמיםשרועי-זונותלמשודדים,
מבחדאזיה-בבית-הסוהרשידיהם

 !להיותיכולהיהזהבלתי-נשכח

שלטונותגם •לוהוענקשהפרסלאחד
ואחדהמציאה"על"קפצוארצו

ניתן"לאהצהיר:"מטעם"המשודרים
זרעמדהסייפדט".אתמאתנולגזול
עלידועהדילזכותם.להיזקףיכולה

שהתכחשואחדות,אצרותשלשלטתרת
הגדלוים,לומשורהירןסרפהידןכללי
נרלכ.לפרםזשכר
נכןרלהתכחש.קהשההילשםייפדטנכןר,
ניסרצ'כוסלובקיהששלטונותגם,

שכאשדלו'סלחולאהם .לולהתכחש
אגדותשלהאחרןוהישרב·דאשהיה

נבתעוכאשרהצייגההצ'כייםהסופירם

בפלשיההצהדת·תמיכהלפרסם
באתניטעןלצ'כוסלובקהי,הסובייטית

"אתם :הרםאקגרסבטהמפלגהמנהיג
כירןובמידניותכם,תמיכהשנעיברצוים,

מוסידתסמכותלנרששייעדוים,שאתם
תמיכהשבנעיברגעאךבאומה.

שורםסובכותארתהנאבדבובידנירתכם,

איגדומאגתר".לכםתצמחלאערתלת
לאבראשו,עובדשםייפדטסופירם,
פחדכןערלהנדשרתההצההראתפיוסם

ברובםחבירו'השלטתרת.בפקדות
והמשודירםהסרפידםטוביהגדלו'

בספרותפרסןר"'ל"נןרהיוהצ'כיים,
גםכךלמגידות.לכרחבנדרכיםהשרמית,
סייפדט.

ציררובברדד'חלוהזקן'נהירותגםאך
וכבתנפלאיםקבצי·שיידםכמהסייפרט

ואלההועןידהפירטיזכררנרתירספדאת
בדדך·וכפצורץר nבאצדרת·לארדציאו

עדעצמהבצ'כרסלרבקיהגםלא·דדך
והםלהתפשרלבסוףנאלצושהשלטונות

 •סייפדטשלהשיירםקבציאתהצויאו
 5,000שלובתפצוהקליםבשינייום
 100אולינחצריםשחיובעדרעותקים,

זראגב,הביקשו.אתלספקכידאלף,
ספיר·שלהמקובלתהתפצרהחיתה

זה,דיעו"בלתי"משורדשלהשידה
גודלהנקבעעןיידבצ'כוסלובקהיכאשר
ולאהביקשועל·יריובחדרדת·םפדשל

הפלויטיקאים.על·ייד
החלושרבםייפדטשלספירוכאשדרגם

כונשנועיידן •במלודתולארדיצואים
החשידוםגנדהפלליייםההליכים

חובנרחהסרפד .ץר·לאץד nלבהברחתם
זהחטאעברןרשניםשלשרשיבלרדדיייד

שוחררהשיקלרבחייידנחהסופרתואליו
לאחרא .נסגרלאגנדההתיקאךבערבות,

שהחומדלאחרגםחירם,עדנסגר
הרקעהכנת :מטרתואתהשיג mחמרב

לואחדלםייפדטפרם·נרבללהענקת
כיבקלוי-קלוות,הכ'!'יישהשלטונות

אותרלגזלוניתןלאשלנר,הוא"סייפדט
 ...מאנתו"

 '' 77ייעותןהמלצת
 • 1985 :ד mהמאהקיבץוהצר' :ישירם :מופע :ךלררהנוי
 • 1985 ;עובדעםהצר' ;ישירם ;הפרגדומאחויר :יניתייוכק.א.
 • 1985 ;ספירת·פערליםזמן·הוהו :שיבארלפלוייטתסאטיהדהולשיט,החצרלצין :אלכרדנסדוד
 • 1985יבתן;זמוהרהצר'אמיר;אהןוומאגנלית:בזיוראז;למריבתלרםיאנ:ר.ם.

 • 1985 :ד mהמאהקיבץוהצר' ;לירבמןארנה :מצרפתית :לאאנה :אםרקורבזמראםרגןיט
ספירתהצר' ;אןרדדו :רתגם ;הנשבגעל ;וסנטימנטליסיטתנאיוירתישהדעל :לישוךיודיום
 • 1985 ;המאוחדהקיבץופעולים,

ספירתד; mהמאהקיץובהצi'פלס;הידידיוירנבוטויבהעבירת:הוישרה;האדםאוסשרם:א.ל.
 . • 1985 ;פעולים
 • 1985פערלים;וספירתאנליץיבמדריכע"שעדרתיבתמושרת;דמים;חשבןוחלש:חנמם
 • 1985 ;פעוליםספירתהצר' iלישחזאב :עברמנית iהאנישוהצלםפרוק :ץבורלקדונר

 • 1985 ;שרפיםהצר' iסיפוירם ;הגדלוהקפאןר :יוורוםהירא
 • 1985 ;ד mהמאהקיבץו :ישירם :מזהמעט :ותגcקןםאיוזעל

 • 198S ;ד mהמאהקיבץוהצר' ;בכפונפשו :חלציב
 • 198S ;רתמליספירת ;בקבוקיםמשלי iהפדרס :חונתיככןימ

ייםפםראיחםלב

ינוארבראשיתמתסייפרטיאדרםלב
אהבהחיים,אתאהבהוא . 84גבליהשנה
שבימיאףהובררת,אתותעיבהאהבהאת

הדנהלאכלועליונגזרהאדוניםחייו
 .בחלקונפלומעטרתלאואכזבותמדוד

 5 1986ינואר·פברואר



-העישירתהשהנרiרך'אל
עמל" wדפוס

הגלירנרתאתעדייןזוכירםהוותיקיםקוראינו
 1977כראישתלהופעישהחלוהראשונים

כפררמאטעמוידםששה·עשרשלכמסגרת
-העמידום .אתחנרת""ידעיותלש

 .לרהטתפחכצעב-והאחרוןהראשןו
לאחסכתית.רגאפיקה ·.עתרןנירעלעתרן

באיםאינםו,האיורהתמרנהמצטעעטת.

גבררםאלאהקאירה"על"להקל
אתלוחדדלעדכן •להבהיר-פרנקצירנאלי

הטקסט.
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;נל.ט-דפוס"עמל"-הראשןווהדפוס
"פעולים-עוובדיומנהליויפרת"א.בדךר
 .היומיהעם""קולשרידיהכהר."כעלי
-גלןריכלהופעתעםמעוריכם.וכולם
-הסןרמגיבים.לומחרת ,לקבלומצפים
ארסיפורלשסדיורורתםעם-שיראל
ארב"דרב"מסדירםהיינו(שיירםמאמר

עלהעםשקטהלפינהארחימלויךבסדר-די)
אתרמתה ,דיכומצעבלחעשןיידההגהה

מציין •ומסיברמתנחהכותב.עלהשגותיו
היראלזיםמשנתעל·פי-ומנגה

 .הסצויאליסטי
-גרלדמן-הוקשוחהוותיקוהמעמד
בעודןבמהופךהשררותאתלקאורהיעדו

שאיננהעימדועבודתלצבעמסרבעכופרת,
 .המקצנעויהגירנועל·פי
וחבירםהדפוסמנהלי-רהישרומיכה
שכראתכאי·נרחותמקבלים-טויבם

עשרתאתכוךרוידיבמרומיכה,עהדובה.

 ' .גליןרכללשהארשתיםהעותקים
לאגםסיכומים.לשוזכרונרתלשעתלאלא.
צבירתןאתלצןייביסןרקר .הנפשחשבןושל
אנשיםכמהשלקשהעמלשתרבתעששל

מגושב,לעריוןומפשטחלוםלרתגםשניסו
 :לספרותכבת·עתותךאללצקתשנהיםואת
 ,האקדמאיבעלוםחרכםאתלהאידרכידלא
זרעלנוספתכמשכורתלזכותכידולא

ובמשרהאחרכמקרםרבהבה rבהמשלומת
וממוסדת.חרבהחמימה,קעובה,-אחרת

שכבת·חשויכם. rערדי •חששבומשרםאלא
את •כמהשולו~לשנות,מסרגללספרותעת

מעטים.לאאנישםלשהמחש;נהמהלך
-נאמר- ?הצלחנוהאם-לושאלה

שלדבראינומקצתגםאךבמקצת.אולי
מה·בבך.

הצימרלשתשרמת·למאתלעוררהצלחנו
חייםשאלותביןהקשרלעודבתהחשוב
עליהם.המנוסחתהמחשבה rלבוחברה
אתשרואהשמ!גרסונ .ה!(קחשללמיקרר
איננוהעם,שלהחברתיכמצפונוהספרות

לשמה.שרקציירה-לטעוןיבלו
בציירההקוראשלעניינואתלעוררהצלחנו
-רחבו"לבאזר-כעבירתלשאהנכתבת
זושגםהנחהמותך ,נביעמנוסרפידםעל·ידי
 .לשנרהרתבותילקומפלקסיישכת

לגביוסקרנותמחשבהלעוררהצלחנו
הכרהמותךוהפלסטינית.הערביתהציירה
עםקרובההכחתעירכתלשלארבר-ת,

חייכאןייתכנולאהשכנות,הרתביוות
מיz,רב-מזהוההפךסביירם.שנכרת

מלחמה.
שכבת·עתלהוכיחהצלחנו-לבלומעל

תקשורתיכלי .ערתןקרדם·כלהואלספרות
גדולציבוראלופרכההעורךמשולחןהיורד
הדיםספרות.בשוררתלוומיבא •והלוךהגדל
סיפוירםמאמירם,חשדים.ספירםלש

הוא,חייואתלעכללקוראהעחירםישוירם
הקשים.בחלקיהםגם

יכולולא ,איננולספרות,שכבת·עתהוכחנו
שלמשרעמםמפינוקהנובעתקפזירהלהיות

 •לשינוילזגאבק,אמצעיאלאשובע,חיי
חברתיים.תהליכיםלהאצת

נוסיףרכךכה,עדהיינושכךתקווהאני

 ! ?דר·שבערוןלקראתלהתקדם.

רקזושבהתחייבות.בשוהרזואיןעיידןלא.
שכברהכאההמגמהעלהצבעהרקמשאלה.
טרםאליוהרקעישבקרהרכסעלמסתמנת

 .הכיווןזשהיועדיםאנואבל .הגענו
ללכת.עלינוזהשבאזימרט

כזה,לדר·שבעררןמקרםששילנרבחר
כלאחריזמןובסמיכותבהתמדהשעיקוב

הרתבותתכחומיהמרתחשמענייןאוער

אלהנבושאיםשהעיסוקכדי •במקומותינו
ה"סנסצירנית"הנרתעותיכדייישארלא

שויקלוהי.סגנונהעלבלכד
 •קוראינולדייעתלהביאעלינושיקום,עדאך

מזר·גל'-זרשנהלשהבאהגלידןשגם
הקשייםבשל ,כפלומספריישא-אפליר

 . rעדיברתניםאברכהםהחמוירםהכלכליים
.יופיעממאישהחל rלהאמרצויםאנו

וכבר,כמתוכנן,בחודשוחודשמדיהעתון

אולינרכל ,העשורחגיגות,לעת J 7-98ב
 .דר·שבועיהופעהקצבעללהודעי

שיבראלחשרפרס
הקשרעלאלהדפיםמעלהצבענופעםלא
הערבית.הספרותלביןנתועת·העדדבה rב

ולאחיוביים,מתחיםתוףהיסטוירקשר
קלים.

הורובrיאייר

ירכליןליאורה

השכילה,לאשההסתדרותצייונפעםולא
 ,מעיש·חומריביטיולתתכה,,עדלטעמנו

בכדורגלכמר •הקטנה"בתך"ברחל-של
 .וחבלזה..לקשרלמשל

הנכון.בכיווןמשהרנעשהלאחרונה,
בערךכספיפרסלהעניקשהוחלטהתבשרנו

חתומימכלליוצרים ,-1,000$למקביל
האמנויות.

ידדינואתלבמקרבמברכים.כמרבן.אבר
ויאיר(בולי)יהושעא.ב.-הטובים
מטעםאלתרמןבפרסשזכר • rהוררב

ירבלןילאוהרהשחקניתואתההסתדרות,
 .מקררמאותררוביאנבפרסשזכתה
לומרישוהשמחה,הברכהמלותשבצדאלא

-פרסומודרךוגםה"קמח"כמרתשעדיין
שבעתידמאדמקרויםואבר ,בחסרלוקים
 ..המעשהשילם

המקהלהאגדות
העדת,בדיחותמותךאולישמערות,מהלכות
התחברותדרךלהמפלסתהסופריםשאגודת
בישראל).הבמהאמני(איגודלאמ"י

פעלהלאהסופריםשאגודתסודזהאין
מפעליהגם .מקצועיכאיגודגדולות

לאחרונהנמצאיםהמרכזייםהספרותיים
לחלוטןיהופסקה-משמעותיתנבסיגה

האגודהבטארןהאגודה,שלהספריםהרצ'
למעשההפךירחוןלהיותהיהשאמרר
כמעט.פועלותאינןהסדנאותלרבעון.
משמעיההאגודהאןיאקטואליותבשאלות

שלמנגנוןשיבר-כן?מהקולה.את
שופטיישיבות,מוסדרת,עורכים,פקידים,

כמרבן,מצדיק.איכרזהכלאךוכדר'פרסים
שחייבאיגוד •מקצועיאיגודשלקיומו

כשלשרהלפחותעצמואתלהצדיק
משיורים:

 .הסופרשלהקיוםנתאילהטבתמאבק-
אפרנשמתשהיאמדליתמערכתהפעלת-
הסופר.של
בעלתחכרתית·מרסריתמעורבות-

 .הקהלדעתעלהשפעה
נותרלאזה.במקרםכאמורקיים,לאזהכל

שנה 60-הקרובהיובלאתלנצלאלא
והצעד .כיורןולשגרת-הסופריםלאגודת
ומרקמתהולכת-נעשהכברהראשןו
לנומבשרכךבדיחה.זראיןסרפידם,מקהלת
בזכותכנראהחה ...לחבירםהאחרוןהחחר

(זמרפירמנחםשלהמכערתהשפעות
העבירתהספרותעללעשבר)מקצעוי

העכשווית.

המונית'הצטרפותכצפוייהיה,הבא,הצעד

הסופרעללהגןיורתקלגםיהיה.אזלאמ"י
 .מקצועואתשיסב

אכרתאתלעצמילזמיןכברמסרגלאני
זדו.משורריאמיראהררן ..כסרליסטישורון
שירישריםברתיניק.א.שלנבציוחוהמדינה

 ...כלשהיבאירהלפידשולמיתמשוררים.

אםלהחליטרקיהיההחבריםציבורערל
המשתמעכלעלמקצעויתבאגודהרצונו
מזמרת.בנ,קהלהאר •מכך

• 
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 77עתרןמערכת
ביאליקפרסחנתיאתמברכת
עבריתלספרות
 1986ישראלולחכמת

ציחקאררפז

עמוסערז

שקדגרשון

םייפרטעל ... 5

חמרותבדלתייבעטבקרוב
 .ייוכנס

נישמתיאתאעצורוגעבאוות

אימהמך;ב

 .אריולשאובעודאשכח
ממנייי~זלולאיתןמי

ירחאתלנשקמועדעבוד
צעדיכקצבשבסבלנות, •זושל

וחלבהוחלבהחלכח
 .מכולןיורתואחכה

סייפרטיארוסלב

ההוגניירםהקומוניסטיםעלעבירעותנאי
ד"ראירופה,מזרחלענייניבמיוחדוהפרשן,העתונאי

ספרלאחרונהפרסםאחרונות"יריעות"אישלהב,הודהי
הקומוניסטיתהמפלגהשלדרכהאתהמתארעב·כרס

בתשומת-לבבהונגריההתקבלהספר .לשלטוןההונגרית
בהונגריה.לבקרהמחברהחמןלכךוכאותרבה

YEHUDA LAHAV 
DER WEG DER KOMMUNISTISCHEN 
PARTEI UNGARNS ZUR MACHT 

לשלטוןההוגנירתהקומוניסטיתהמפלגהשלדרכה
5 ~ 19 . UNGARISCHES INSTITUT. MUNCHEN 
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עליונגם
 ;לברירבםמחכים :קוטיזג.מ.

 ;לעםספהיר ;קנזחיושעו :מאכבוית
 ; 1984תו·איככ;עובד;עםהצואת

עמ'. 191

הופעיהעבירשתרגומוקרטזי'שלהרומן
ציוןשנה,ברתןשכחיבהדפסהבינתיים

עררןדייעלאחרונות")"עידיות(במשאל
ההחמצותכאחתי;בין,אברהםלעם,הספידה

ההדאתעוררשלאזרמבחינההשנהשל
משיהו,שאם"יתכןהשיראלי.בקוראהמצופה

אתומתקיףיצואהיהתעסה-גלזר,אזיואפילו
תשומת-לב,יותרמעוררהיההדברהספר,
 .) 27.12.85(שםשקיבל'.'שבחיםאותםמאשר

היהכןלשם .כןכלפשוטאינוהדבררבכן'
הספר,אתתעסה-גלזרלח"כלשלוחצירך
דיפיטיסטימסיפורמאדהשופעשמחברולצןיי

הישוערל-א.ב.העירות""מולשיראלי
לשפנתולהחזירהשכליאףהעביר(והמתרגם

בררמאן),המספרדבירשלהיהשועריהניגוןאת
הרופסקיומנועלבמשלבעצםכאןמדובררכי

 :אונתוהסובבתהערביתהאיבהחומתכגנד
הליכוד,ממשלתאתצה"ל,אתהמשמץיספר
לבנןו'מלחמתכשלןראתמראשצרפהואף
מותאירםכןכמרפצרה.בטרםכשנתיייםחאת

שופט,קששי,יהידו rבמשפיליםיחסיםבספר
אתרוחץ<השופטצעירהערביהנערה rלב

חאתעליהן,מאן.iןואףומנשקן,מלטפןרגליה,
ביד•ער~ךתה,השוחתהצוררתןעשונתהלאחר

באמתכאןשיבקציור' :עמו)מבניחוקירם

ח"כשלהתעניינותהלשטחיחומרקצת
דיראיררטיאינוהואלעדתיכיאםתעסה-גלזר,

בוטותואמרותמפצוציםזיוניםבראיןלעטמה.
אוהבתשהיאאחרותבציירותכמרהקב"ה,גנד

לתעב.
הדרום-אפירקאיהספרקיראתעם-אותי

עובדהניחמה-עלינוכאליגרירהגםהזה
העם.צבא • rערידזאת,בכלהואצשה"לאחת,
נשיםזקנים,הםקרטזי,אצלהעיר,אזרחי
ואילוצעיירם.בחוירם rאבלבד.ליוידם

שלאחירםממחחותכלוםהםהחלייים
כאלהעירלתשוביהמתיחסיםזירם,הממלכה,

הוסכנותמופת,ציירתאינהזרנתינים.

שולאבאשמנתולפתחנו,הרובצותהממשיות
הקדורותהבנואותמןיורתממשיותבאשמנתו,

דמוקראטית,שחברנתוזמןכלאןשבספר,
לא-העםוהםעמםמקרבבאיםוחיילינו
אלגוירת,סמלית,אפילושכזר,מציאותותתאר

 •בישראל.

שלהפרוס
חוזרתמוז

 ;הפדרס :תמח .rבנימ
 ;ונבלותשתי ;בקבוקיםמשלי

 ;הרשיארלעכירכתרתמ~,;ספיירת
חיונך rקצמפקדת-צח"ל
ההצואה-חכטחרןמשדרארויש

עמ'. 244 . 1985תשמ"ו,לאור.
"הפדרס",תמח, rנבימשלהאלגוירסיפורו
המאוחד'הקיבץובהצראתלראשונההופעי
היטברבות.שניםמזהואזל , 1972בשנת

מאמירםעליוכבתתיבשעתוכיבכן'הרגשתי
והרהפדרסים"צלבמחקירכללחיוואףאחידם
הערבידמותעלבדפוס)הופעי(שטרםהגעש"
לסיפורובמחובר :החשדההעבירתבספרות
עלרבותפעמיםהמלצתישחהי","תחרות

כרתכניתומחנכים,מוירםבפני"הפדרס"

אן :תלמדייםבפניזהנשואלהעברתמעניינת
עתהנבמצא.היהלא"הפדרס",עצמו,הספר
הקוראלפניאורתהוביאהתרמליספיירתשבה

בסיןרהוא"הפדרס"עשתה.וטובהעביר,

והערביםההיידוםתלודותאתלתאראלגויר
נביםאחים,שנישלכסיפורםבאץר-שיראל

האחתשונות,לואמהותהיידו,אחד,לאב
שיאחדמצדמוסלמית.הושנהייהיהידו

מימיאחיםלפישרותנת"כיהד rמענבובלה_

 .עושרעיקב •ולישמעאללציחקערדוהבלקין
ברורהדלרנה,הגיבוהר,בדמותיששנימצד

"עדרבסיפורגמולהשלהמסתוירתלדמותה
ההתפתחויותאחת .עגנןולש"'עוינם"

 :זרחיתהן-972ב"הפרדס"ששיקףהמעניינות
צעירהמספר,חששחיה"ב"תחררתאם

הםוחבירוהואכיתש"ח,דורבןישראלי
שצרחומאחרמוסירת,מבחינההמפסידים,

המספרהכירשאותרערבישבירצררןללא

תמח rבנימ

מוסריותתמחמשייןב"פדרס"הנהמנעוירו,

לאחרבחייוהקץדניאל,די~הרדי,לאחזויתהר
נהרגעובידה-עבדאללה,הערבי,שאחיו

 rשאה"צבר",הבן:ואולם ' 48במלחמת
לעבדאללה,ארלדניאללרנהילדתואםיועדים

עכברתשרםללא-חדשכישראליגדל
כביכול,"גלותיות"יהוידות-שכאלה,מוסריות,

חדשה,עבירת-ישראליתטבעיותבמעיןאלא
מוסרלבטימכלחפהבמקצת,כנעניתאולי

באותה •תמחלעצמותיארכלרםהיהדות.
בישראלתהארבותלאשניםותךכיתקופה,
הדתיהמוסרהיהדות,היהדוי,שלדמותו

לכלנבלה,דברלכלאצטלהגם-וכדומה
נבה ?מוסירתאטימותלכללארמי'איגואזים

הבחוירםמןאחדלהיותבהחלטיכוללרנהשל
עירםראשירגלישמפצוציםהטוביםהיהודים
היהדותאתומנווניםילדים,רצוחיםערביות,

-, nראטומהמטומטמת,טבעיותארתהלכיד
לבטימכלחפהכביכול,"ביראה"צדדית,
בשעתםה"כנענים"מנתגדיתלושכמהומוסר,

עבבדותדוגלתהיאפןבפחדםזר,בנתעוה
ומרקמתהולכתשאכןכזרחשדה,אלליים
 • .בשומרןובימינו

הערבי
הילירםנספרות

והמציאות
 ;כמראהמכעורותפנים :כחןאידר

ההיידר·עריכהסכסוךהשתקפות
 ;העבירתהילידםבספרות
 ;תל·אכיכ ;שרפיםספירםהצואת
עמ'. 223 • 1985 ;תשמ"ח

בבראוכהןאידרשלמלאכותחיתהקלהלא
הסכסוךכהשתקפותומקיףחשובנשואלסכם

העברית,הלידיםספררתבראיההידוי-ערבי
פרקייחדעירבבהוא .כאחדוקיראמחקירספר

לסטיראוטיפיהידוםילדיםשליחסםעלמחקר
לכ-הנרגעיםסטאטיסטייםסיכומיםהערבי'של

בעבירת,שהופעיוספיר-ילדים 420
בספרנסקרלא(שרובהמקפתביבליוגרפהי

לוהבחנהלהערכהבסיןרעםיחדעצמו),
שנדיונושוניםספירםסרגיביןספרותית

במחקר.

-העיקירתהגעייההבעיה.זולאואולם
לפרתהרלושקשהמרדהאןמציגהכהןואדיר

האכזיירםהסטירארטיפיםגנדשגםהיא-

בספרותהערבידמותשלביותרוהנלעגים
לאשהיאהמציאותעומדתהעבירת,הלידים

לחוקרנותרלאואזוכמה,כמהפיאכזירתפעם
הספרותית,האיכותעללעמדואלאלומבקר

ערבישלדמותבספרלדרשו rא-היינו
החיובעלכאדם,לתארושיאלא"חיובי"

שהגעתיעדירפהטובזהכל :כאחתוהשלילה
"סופהמיכאלסמישלספררעלבספרלביקורת

מיכאלשסמיטעוןכהןאידר :דקלים"בין
עונייםעבלי-מרםשלמדירביםתיאוירםמביא
משוחררסופרעדרמכיראינני .בגבדדערבים

כדוגמתואנשוי,כאחד,ולערלטובממעצוירם,
אחירםוסופירםבלסאמנון(ארמיכאלסמי

הערביםחייאתבתיאוירוגבדד)מליייד
במציאותמעונגיםשכולםזר'עבירוהיהוידם

כהןאידר

נבטייהמראשםהואגםאםהחהי.

אר-השתייםמןאחתאזכילסטירארטיפיות,
שלמדיהללאטוהב,ספררתגםספררת,שאין

בלהיטוותכהן'שאידרארסטירארטיפיות,
תכונותלשזהסינרם"יברא :ההומניסטית

השליליהסטירארטיפאתאימתובמלאיוצייר
מעוותיםרוקמים,מספיר-הילידםרביםשכה
 rלבבינינוהתהוםאתומעמיקיםהדמותאת

 :העיקראתמחטיא- ) 84עמ'(שם,שכנינו"
שבהבעבירת,עורגהילידםספררתשינה

שליליאינוהערבישלהשללייהסירארטיפ
ספררתשיונההחיויב'מהסטירארטיפיותר

מופעייםשבהיותר,מעוטתטוהב,ילדים
מיכאל)סמי 'ר(כביכלו-שלליייםסטיראוטיפים

הוא),רקלאוכמרבן(כנ"ל,ירביים nרכביכלו-
ומותןובאירוניה,נכןר,ובמינןובהקשראן

שאינםכןיורת'אחראיתהיסטוירתראייה

זאת,עםומעוותת.געזניתעלוםתמרנתיצוירם
שלאפילוהספירם,שלבהשפעתםלהגזיםאין
היצרחהכילמלש'משוכנע,אניהעורגים.אלה
טליזירה""גיבורתשחיתהשלח,צלילשל

תרםנבי-דוהר,שיראלליידאלפימאותבעיני
הקוראיםבדורהעריבשלהילילשלסטירארטיפ

 •.וחבירודנrיישלהבליהםמכליותרהצעיר

חידתיתשירח
 ;הבקבוקיםאניש ;כן·עידששרהנ
 ;שלםאדוגתהצואת ;ישירם

עמ'. 40 ; 1985 ;תשמ"ו ;ירשולים
בקבוקים""משליהנובלה rבקשרכמרבןאין
החדש,שיירהספר rלבתמח rנבימשל

"אנשיבן-עיד,ששרנהשלהוראשןו,
השיירם,ותשעתשלשריםהבקבוקים'.'

בתרןומסוגירםומכונסיםכללבדרןהצנומים
העלמות,לשבסכנהכמרעומידםמאד'עצמם
שניכרתהגםנזכרו'בטרםעדרהשיכחותשל
אתהיעדותמשוררת,שלאצעבותטבעיתבהם
לעיתיםפעולכביכלוהואאםגםהצמצום,סדו

הקוץב,אתהסוגרבישראולינתחלילערתה.
 1בחדרהשיבה Iימים r"בא :ימים" r"בא

 /שעימהזכורנה /עימהלא /שאבדזכורנה
לעיתים,חדיתיתשיהרזוהייואבד".הלוואי

פעםלאנשואתהיאיובשנית.לאאןשכלנתית
ופשוט'בהירהנראהמותמצת,מכתמי'אופי

ראשונהבקיראהכבראןלעצמה,שורהכל
כללקרואמחייתבוהיאהחדיתיות,מורגשת

אם-לפענחוכידשווב,שובקצרשיר
שלהנכונהמוסיקאליתההטעמהבאמצעות

באסצויאציותואם •שוורותיומליותיומקצב
הנבתו,כידותךהמתעורירםובהקשירם

 .החמקנית-במתכוון
זה /ישובים"בעדונו :"למבטן"למשל'כן
לעשן /גופימותןלצאתצריתי /זומלו

בקיראההמקפיא". /למבטןולחזור /סיגירה
כיהרגשהשימהיהר,הישר'שלראשונה
וחחרתהמעשן'זלותה,לותךנכנסתהדוברת

מצעיהשנייהקיראה .מלוונוכחתלהיות
מעצמהלצאתנינוחה,יותר,פשוטהאפשרות
נדיונהלהיותולחזורקלה,עשיןולהפסקת

מלוו.
 • .לאיבודילךשלא

זכרונותסיפורי
ערננים

 ;עינייםמאחלטווס :איזרציב
לאורמצואיםצ'ירקוכר ;סיפוירם
עמ'. 106 ; 1986 ;;תל·איכבעכ"מ

לפנינלודכפר-בלום,קיבץוחבראחי'צבי
לופנישבלטבהי,דרירנסקבעירשנהכשעבים
עברולידוותימיאצרה.עלהשנהכחמשיים

במידנתהארשונה,העלוםמלחמתבשלהיעליו
עיר-מלודותאחהיר.שקמההעצמאיתלטביה
רויונה,רחב-היידיםהנהרלחופישוכנת
האזרחיםומלחמתהעלומית,המלחמהוחויוות

שלהעזיםהטעבביטייוכמואחירה,שנמשכה
עבונתוינחדרהעונה,תהפוכותפיעלהנהר,

שלמכרונוהיטבנחרטו-באביבהשטפונרת
איחהחלהאחרונותבשניםרק .הליד-הנער

מימיםסיפויררזכרונותיואתבכבתמעלה
העלהלפרטפרטוצברפואלה,רחוקים
מחלוקהספרשלם.עלוםסיפוירובמחזור
וענוירם,דליותהראשןו'עשידם.לשלשוה

נשיקהוהגבתרות,נעוירםלבטיעלמספר
מחוייותברששיאופנייםטיולראשונה,
יחסיהוירנבהר,הטבעיהפחדלאיבדו,ההליכה
קרבותשלארשןוחברןוהידוים-לטיבםשכנים
חופישעיבדוהואהשניהעשרהעלום.מלחמת

עממייםנשואיםעם,ומוישעתאגדותשל
הועשרומיתר,מפירוחלקןממחח-לידורת

ראישתאתמאתרגכליל,ועבג.ה,עלהשלשיי,
צעיר.כחלץובאץר,ימיו

צבישלכתיבותאתבמקצתלשיויותימאחר
ואףלעידנה,עבזהרגםכמובעצהאחי,

קצרהשרימהרואהאנייכן'כידתוךנתידדינו

כ"עד~תאלא"אובייקטייבת"כביקורתזו
שמבורכתאיח'ציבשלכתיבותעלחמייל.ד"
חויוותתיאורוביכלותמלבבתבערננות

לאחררבותשניםומעצבות,ראשוניות
דק,ובהומורברגשיר~ת, ?t ~ ,שותן mהת

ללבתניבותלסיפוירולפלסאלויעשתידים
שהחלאף .כאחדומבוגירםעציירםקוראים

ספרו rמאופיחסית,מבוגרגבילבכתיבתו
טעבימספרשלאצעבובטבעיתהראשון
 •מובהק.

עזרבןאחדר

הויפע

יסניוסרגי

חלויגןלשוידיוו
אחריםושירים

בסדיעקב :מרוסית

פייגנדשעודד :צייד

 1177"עתרךמערכתאבמצעות

הנחה!
במקוםשקלים 3,040
המחאהשלחשקלים. 4,080
 .הביתהספדותקבל

למדףתשתיתיתתדומההוא,זהייקובץ
 .שלנוייהמתורגמתהשידה

אחרונותיייידיעירתלסע,אודי

 1 / •••מרפתי"תדגום

ייהאץדיי ,ציופבני

 7 1986ינואר-פברואר



חורות"כפותי
יידיךכפרתאל

חורבות"הקטונת
 :חלש)(אראיולוטשרירתכן

 ; ) 1980-1937 (מכיבחם
 ;(אויל)עמומי .י:עךר

 1985 ;עב"מספירםהצראת"הדר"
לשח)(אואירלטושרלשמכיבתםקוץבלפנינו
עונדומהם ;ש.בהלחמישיםקרובהמקיף
ומיבתכםלגליה(יאיר),שטןרלאבהרםלהרירו,
עללשא.אדיממנענייתישרמהוכןשונים,
נענייתיבלבאירנרפהימצהירכן .דידיוומוהרו

לרםת •ישוויררתגומוי •ומחקירועבדוותיועל
מתחייסשאלהיםהאישיםלששמותמפתח
וטשר.

מר"לו(אויל)עמומי .יעל-ידינערךהספר
מתקופתעדררםת,שניםוטשרלשדידיוו

לשהאריש rהמעידרקrצנהירותהמחרתת,
האצ"ל.

אהותבבמחוידבלוטתהרירואלבמכיבתם
חידיך("נבךמאריב.ר mלריורתהשבינהלאמו,
 ) M (1937-8בפוטשרבהירתאהתב").אשר

כידדקרטרארט""לעשרתהרירואורתמלדשים
אךאנישם,rבאשיהיוהיסוף-סוףישתשיב

לעיתים,ם,מעורירםהאקדמייםהלימידום
אואוטדידוקט,נשארימירכלומיאוס.סלדיה
האוההםיבמיםלעדת".עצמו ד~~מ"כלשרנו
זוותבקופהנעויזם,פלויטייםעריונותהונה

ה"נכנעית-ירבעת"השקפותמבגתשת

אדלוףד"רלשבהשפעותמעטרלואהמיוחדת,
בכנסעדר .ורןר nנורעהידלימים • rנורב
אתלהמירטושררתעב ) 17.3.37 (בפראגהצ"ח

ה"עשור"מתנכיתהמידניתהבתעיה

בירטיקלותזיטוירמשטר-היריזירוניסטית
עיבתבה-באץרבירטירובלציירתעד

משניבאץר-שיארלהלשטןולשמידיתלנטןיה
הוסהרההעצה .הבעירהעםעל-ידיהיןדרעביר
עבדו.הצעיב rנבמ.שקרומענןייהיום,מסדר

הריריזירוניסטיתהמפלגהמןכדיעו,פשר,וטשר
הקרהיוהקצםהלשהויחסהאדיאלוונהוהי

"אלף",ןרתעהההיבסאתהאושר"כנענים",
השקפתעל-פי . 19soעד rלסירונלאורצישא

המסורתמןהניקותאתוטשרמחייבעלומו,
לשחהשדתקופהופתחיתעורכהיההיידות
לשאניטגלריכחלקבאץר-שיארל"עבירם"
הוןנאירפלוייטתמבחינההןהשמי,המרחב
עליונעצריםלחינםלארתםתית.מבחינה
ןב-אלהיום mהנערלוהפיינברנאבשלום

העםלשהלםיטםנציגיולעדות,שהם,צריר,
חיפשוםנמתחייבמכןהמתחשד.העביר

המקור .וותכןצרהרלשחישדםמקררות
(ארההירבעת"ה"נכנעריתלשהמעורפל
משמשלמפלות")ו"נמצחןרבחשרך""החלוני

לשתייםלחדיישוםלישרותהשארהמקור
בחדיישוונעדווטשרותחיביירם.ארכאיים

ןגןב,~מא, .ה~זןחך, .ר~ ?7 ~נכןר:הרבים,

רבו:מאתר

ונאהזקוףעומתאבקבמימסדנליחם;טשר
אךההבר,נלשכהחמירת.ומצקוותסבלוחרף
עלותבתמוטחוכמוננו,דדרב~וס.לא

מפוננחוחממות,בגהותכלוואךויזברנרת,
רתם.עדללשחיוותונאמןלגולרו,ומעדו

השפהאתלנערןקיבשהסיפרותיותעבבדוותיו
דאזהסי!:!חתיהמימסדגבלוותהי.אתלוהרחיב
עליוורתלאהאואךממרוירם,השבעיהר

חרפתסלבקחםתלועיתיםוחדיישוו,חיידרו
חכהוטשרךרבתנקידנהלעתוקרממש.ערב

אחתלואהאקדמיים,המוסדרתלשלהבכהר
רתו~רתעלכהצראותהיםוכיבדהוויזמנהוו
החהשד.לוישהרלספחתהוחייידותהרבה
הקוץבהאולעדתי,יבורת,המענןייהחלק
גליהלאהוותבמכיבתםממאהלמעלההכלול
החוגאלהשצטרפהבמקצעוה,תננג •דרתן

זהויב"אלף".פה Mהשואףלשוהעריוני

כופליםכאןומרתקת.מסעירהאהביםפשרת
בקפדיהששמרררטשר,זה,אחרמההמסננים

מלבשויוכאןמתערטלהאינטימיים,חייועל
וחלושותיומעלותיועללעינינוונחשף

אלה .לינבואתמכמידותשלעיתיםהאנישוות,
שבמכבתיהיפיםמןבפרחה,ישהרפרקיהם

מגתלהוהנוקשההנכירהלוחם,וטשרהאהבה.
"ואני :ואנינות-נפשרעידנוות •ונכורתבכלכאן

קטנהיזה mנשיקותשלשמלהלךאסרוג
כלך'לכלותחירםצוואורןוראמםוחגוהר
נבידאלהלךהיוירמלטיפותלךאעהשומעלי
כפות-ידיךאלכברחדרותוכפותי ...לליה

 ,, ...הורכותהקטנות
אחירשלןקוהאחירם,שהמכבתיםרקחבל

יתר-על-מקצועי.סופר ' rפאנקייייתאדארש
חברתיות,לארמיות,תרבותיות,מטרותכן

בספרר'ביטוילידיהבאותופוליטיותדתיות
חיבורהממניעיהןואיןהספרשלמגופראינן
תמימהאפרלרגטיקהעיקרןאלאהעדות.של
האזרחשלכברדואתלאששהמנסהאדםשל

לשואה.עדשהיההפולני
עדרתמתןחיכההספרשלהיחידהמטרתו
המחייבותומעיקותמכאיבותלחוויותופורקן
מידהעםואינטימיאישיהיצירהאופי .פורקן

עולםעלנוסטאלגיתהתרפקותשלמרובה
שחרבה.היהודיתקראקרבעלשחרב,
ברבגיטרתדאוששללמעמדורבהחשיבות

שירותיהיהודיםלתושביוומעניקחיהוא

רטשריזתנן

השומדו'אראבדר'לוהלונדלצרפתאהוותב
למזלנו.נשתמרובאץרשנכבתואלהורק

לרגלהאחרונותבשניםעמולהשתערתזכיתי
העבירם",("עלה"כנעניים-עביירם"מחקירו
פגנית,כאלוהות"שיראל"שלגלגלוו

 :לאחרונהליהואזכוררכךעודר),"מימונה"
עמוסתכונניתפשוט,שירהוטצונעו,קטןחדר

שלהדפסהצד,מןפסנתרלעייפה,ספירם
על-הספה,עללשבתנהגהואהקיר.עלברננר
גדולמצחלפרקים,מעיר • rרמאזקשובפי-ר,ב
והנבונות,העמוקותעיניועלשהאהליוקמור'

בפיר,נצחיתסיגיירהחרשוי-קמטים,פניו.

m לפעם.מפעםמלוטפתלמרגלותיו,לרת
ברק-היהלשוני,חדישואזיהמגלהכשההי
והיהנוהרות,היוופניובעיניו'נציתמשרבה

הקוניאקמבקבוקכרסךתלואורחולומחג
בבת-קרבואלומניחר •לשלוחןמתחתשנשלף
יוחנה,הצעירהכשאשתופניוכהרוכךראש;

הפסנתר,לידפעםהתשייבהאשת-זקוניו,
"אנשיםלשירושהלחינההלחןאתעליור~ך~ה
משוררשלמופלאהאשרת-אנחנו"קישם

לאשחכמתוונבןר-לב, rאמ •בחסד-עליןו
 .ותמותאתה nהלדי

מרתקתאנשויתתעודהמהרירםהללוהמכבתים
רב-ערךחומרלשמשעשייוםוהםביורת,
 • .והגרותשירתולחקר

רוגלנטשמואל

הזיכרוןעוות
 : ' rפאנקייוותאדאוש

 ;קראקובבגיטוהמרקחתבית
 ;עקביאמרים :מפולנית

 1985 ;עמ' 159 ;רשםידהרצ'
שלקראקרב",ניטרשלהמרקחת"בית

העדריותספריאלמצטרף ,' rפאכקיייי
שלספרובדוגמתיהודיםלאעל-ידישככתבו
הקרסצלב"במשעול-זאדצרקיתאדארש
קהילהשלהאחרוניםרגעיהעל ,,בלברב,
שבקהילותומהוותיקותמהעשירותיהודית
לכשעצמההעדותעדךעלנוסף .פרלין

שחילא-יהודיידיעלככתבתהיאכי(במיוחד
רבהחשיבותלספרישהמאורעות),שלבלבם
הכותב,שלהמיוחדתדאותונקודתבגלל
 .כתיבתושלבפשטותהמיוחדאופייהובגלל
לספררשבנוסףזאדדצקילתאדארשבניגוד

ספריםפיוסםהקרס",צלב"במשעול-
איןויהודים,יהדותעלרביםומאמרים

פאבקייזץיז'אתזאשר

נפגשגיסאומאידךגיסאמחדבית-מרקחת

-מסתידםלפעםמפעםרעיםלשיחות~תם
זעם.יעבודעד-דבעצמיסינרןתוך

מאורעותבכלחחה ' rפאכקייייתאדארש
כשהיאביןהגרמנים,הביטו-בהשתוללות

ומאורגנתמתוכננתכשהיארביןמקרית

אוקטוברירכי,שלהאקצירתכדוגמתמגברה,
 . 1943ומרס 1942
אתושומעפוגשהוא,לכל"ש"מחץרכאדי
תוךהמאורעות,שלבעיצומםקדאקרביהודי

ביכולתוישומשרם-כךוהשמדה,השפלה
אזשהיוהלכי-הדוחעלכאמנהעדרתלהעיד

עלהחברה,חייעלהיהודית,באוכלוסיה
דבר,שלכללובקהילה.ומוסדרתאישים
ללאהפשטנית,תפיסתולמאורעות,קירבתן
היהודיםעםקשריוכלשהו,אידאולוגימעטה

בית-שלומיקומוהשוכרתשכבותיהםעל
ארטכטיתלעדותהספראתהופכיםהמרקחת
ברגעיהקדאקובקהילתחייעלחשובה

האחרונים.

הנאציהכיבושראשיתעםכפתחאיכרהספר

תקופתאתכוללהוא,אלא 1939בספטמבר
אומרהורהבלבד'קובקראניטרשלקיומו

הגיטראזיציהבדברהפקודהמפירסרם

הביטוחיסולערד 1941במארסבשלישי
 . 1943במארס
חשובותכקודרתמספרבהעלאתאתרכז
כמעט,הדעתבהיסחביטוי,לידיהבאות

 = ' rפאנקייייתאדאוששלבספרר

בדברעדותכאןמוצאיםאנולכלראשית
הירדכראט.מוסדשלוהתפתחותואופיר

הגרמנית,מהביורוקרטיהחלקהיותושלמרות
האישיםביןשלוהראשונותשבקאדכצירתהדי

הקהילהשליציגיםאישיםבר'שישבר
המסורתית,בפעולתםשהמשיכוהיהודית
כד"רבאישיםמדוברקראקובבגיטרלטובתה,
אחדי .ביברשטיןמארקוד"רדחכצרריג

היהודיםבהרגעתהצורךכשתםהאקצירת

ראשיבהרכבשינוייםחלורבאירגרכם
שורשיםחסריהיואליווהנבחריםהירדכדאט
כרחםאתששאבוכאלההיהודית,בציבוריות
בהם,תלוייםכעשררכךמהגרמניםושדרתם
שלהקומיסרכמועיוורתבנאמנותושרתום

מארד,עצבני"אדםשהיהנוטר,לכרב,גטו
ערמומיבנתעוותיו,הרמוניהאיןמכוחה,חסד

גרמניותפקודותלשמעויודעמץר'ומלא
שפידאכמוביותר'הטובהצדעלולבצען
לאחד ... ).ו.ש-היהודיתהמשטרה(מפקד
נסתחררהרםלתפקידוהגרמניםאותרשמינו
 ,,שפידא.כמרנדלות,שנערןונתקףראשו
 ) SO(עמ'

בפזיסולאלאשעדכןעדריותבספרנמצאות
אפזיודהבציוןואסתפקהיהודים,עמידתעל

שכצטרפההצעידההאשהעלרבות,מכיאחת

ללכתכדיהטוב,מצרונההמגורשתלאמה
הס"ס.אשישלזעמואתעורר"חהעמה
לאאחת,אנחהאפילוהתמלטהלאמפיה
הגרמנישלבידרעלהלאתחנונים.לאבכי,

לחסד.לפניולהתחנןלאלצהאותה,לשבור
לעברארתהדחףזעופותובמכותבבעיטות
נעמדתהאשהלמשלוח.המיעודיםקבוצת

האםמלה.ביניהןמחליפותאיכןהןאמה,ליד
בתה.פכיאתמכנכתקול'בליברכהדק

הוא .צרןושעבאיכרהגרמנידקות,חולפות
להואומדהצעירהאלניגששוב,מתקרב
השפילהדקערכה.אותהדאיתילאמשהר.
גודרבשערותיהותפסהגרמני .ממנועיניה

בשוטומראהצורחמכההשורה,לתוךאותה
להאסורללכת,עליהלאןשבידוהסוסים
האחר,לצדמיעודתהיאאמה,עםלהישאר
 ) 80(עמ'הס"ס."צרןוזהלחיים,

 •המחברשלהדבירםסיכוםמיוחדלציוןראוי
"אמנם :מהצדצופהשלהעמדהמןושרב
רכליהתקוממות,בליכספוקדאקוביהודי

כופפולאהםאךוארשה,יהודיכמרלהגתונן
תוךלמורתוהלכוהכובש,בפכיעצמםאת

 ) 84(עמ'ומכובדת."גאהעמידה

אתלצייןחשובזהדרשםלאמתמכתעל
למשלבספראחירםבמקומותנםיציבותן
מהזרנדרדיכסט"מישהו :כמולרואיהערת
התינוקעםיחדאותהונודדבידהתופסניגש

האחתהפעםזוחיתהלמשלוח.ומצדפה
בפכיבפומביהמתחנןיהודישראיתיוהיחידה

 ) 79(עמ'רחמים."ממנוומבקשגרמני

גרמניםהאישיםעללעדויותגםרבהחשיבות
הצרחמערכתאתניהלואשדוהאוסטרים

אשדברארסקרארסררלדסגןכמרדמויות
אמרן"בוונכתובהגינותושוכנעו"היהודים

והוצאמהם,מעטיםלאהצילאכןואשד
ולערמתוהחזית.מפחדעירקתואחדילהורג
הודסטשאדפידראוכטדדוגמתמרצח

פילדציק.
העירורוהציותהגרמניתהחרקתפיסתגם

לידיבאיםלהודאותהחיילשלוהאוטומטי
התאוששקלות,שנזירק"הנער :בספרביטוי

טרףלשמשעל-מכתלגמדי,והביראבמהרה
שובשבההקרובה,באקציההנאציתלחיה
המונישלצריחותשבההכל'מותריהיה

לחרק."ומעבדביקורתלכלמחץויהיראנשים
שלשחשיבותונראהלכלומעבדמעלאך

ברמתארבההרבהבאהדההיאהספד

קראקוב,קהילתאישיאתפאכקייוrי'
ושהיוהמצרחים,רוביכורכר"שאליהם

אתלהשפילאררחמיםלבקשלברוח,צריכים
בעיניהיישרהביטוזאתובמקרםעצמם"

ובכךובכברד,שקטה,בהשלמההמרות
בידיהםעלהשלאהגרמניםאתהכשילו
(עמ'רחמיםמבקשיםקרבנותיהםאתלדאות

אתהופכיםהשארלכלבנוסף ,זרגישה ) 166
 •חרבה.לספר rפאנקיייישלהכתובהעדותו

צובישלרם

lAU ~ן
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שלהקומונות
חאיסיים

מדבר·יהודהגמילות :פלוסרדוד
 ;תל·אביב ;והאיסיים

 ;לאורההוצאה-הביטחוןמשדר
עמ'. 83 ; 1985

אתיחדירכרכהיזבולוןתאירהספריעורכת
באוניברסיטהיפלרסרדודשלהרצאותיו
ספרים-60כולצדגלי-צה"ל,שלהמשודרת

עלולומדיםקוראיםאנוזר,במסגרתשיצאו
שנודעומרוחק,מסתוריקסום,יהודיעולם

מרבך-כתככת-האיסיים,הרבים,כשמותיר

ר"בני-"היתד",כתכת-המגילות,יהודה,
 .אור"

רכלחד-הם,כולםכיטועןפלרסרפרופסור
ארכשלמרתןשנמצאוהמגילותסמןעלזאת

סמןעלרכן .קרמראןשלידבמערותשרידיהן
והיסטוריוניםחוקריםשלקדומיםפירסרמים
בן-כיוסףהאיסיים,בסוגייתשטיפלו
אצליהאלכסנדררניפילוןיבכתביומתיתיהר

שחיפה"הזהב, ) Dion (דירןבשםיווניסופר

וכתביולספירהוהשנייההראשונהבמאה
לספירה).-1ה(המאה~לי~י~סשלהלטיניים
אשרמופלאהשהיי·~תי"הרדיתהאיסיים
כטקסטיםספרים,ולאסוףלכתובאהבה

טוביה","ספרהחיצוניים,הספריםמקראיים,

בני-אור"מלחמתמגילתמגילותיהם,רכן
יגאלשמצאהמקדש","מגילתבבני-חרשן",

האיסיית),ההלכהאת(הכוללתידין
ספרי-אתהאיסיים(פירוש"פשרים"

היובלים""ספררמזמררי-תהילים),הנביאים
בני-"צוואתוהאנושות),ישראל(תולדות
ר"צרראת-יהרדה".נפתלי""צוואתיעקב",
האיסייםאתפלרסרמציגהראשוניםבפרקים

זמנםמגוריהם,תפררסתמקורותיהם,על
שמדב,-מתבררחיי-הכת.וארגוןהמדויק

כת-ונמצאההבלבדיהמקוםאינויהודה
"מגילתאתחיברהאשרבדמשק,איסיית
בתרןנבדליםתאיםרכןדמשק",ברית

-,הלידבירושלים,ובעיקרהגדולות,הערים
"שער-האיסיים".נחשףצירן

כלבתרןבדלנית,כתהיווהאיסייםיכןאם
שניביתשלהרעיוניותוהתנועותהקבוצות
כ"ישראלעצמםאתבתפיסתםוהתייחדו
(עמ'בתמים"ההולכיםרכ"ישראלהאמיתי"

זכרוקטנהשוליתקבוצהשהיוולמרות .) 12
כתב-הסודית,תורתםבשלעולמילפרסום
הקרמרנאליתהמיוחדתחברתםסתרם,

טוהרה(חיימעצמםהגבוהותודרישותיהם

בנבכי-מרבילנרפלרסרפררפ'וקדושה).
ומולכת-המגילותשלזמנהעלהמחקר
מתמקדהואחוקרים,אצלסותרותתפיסות
בתקופתאומרהררילפנה"ס, 63-100בשנים

הגדוללמרדערדהראשוןאריסטרברלרס
מנהיגיהםשמרתנעלמים.הםשמאז

האיסיים,ראשוןבסוד,לוטיםוחבריהם
האיסיייהודההנביאיםאתהמפרשהנביא

(עמ'צדק""מררהיבכינויוהידועומנהיגם

21-20 (. 

הואולחוקריםלקוראיםיותרהמוכרהנושא
דמיונםאתהלהיבושעיקריוחייהם,אורח
הנוצריםירהשיררירןהשיתוףמאמינישל

הקיבוצית.התנועהולהבדילהראשונים
עבודת-יההוןשיתוף :ארגונםעיקרי

מוחלטשוויוןתמרים,כגידוליחקלאות,
פרייהלצונירקנשיםנשיאתבנכסים,
הפקידהמנהיג, :מוגבלתהירארכיהורבייה,
קבלת-חבריםעלממונהשהיהוהמבקר
תפקידםלפניהחבריםוסידורלכתחדשים

נראהבכנסי-הקבצוה.ומקומות-ישיבתם

הדואליזםקייםזרישיררירניתבחברהשגם
היוביניהםכשהחשוביםהחבריםדירוגשל

מבית-צדוק.הכוהנים

סעודותרכןכללירתאסיפרתקיימוהאיסיים
וחרבתזכרתחברלכלחיתהשבהןמשותפות
אתלהםאיפשררהללוחיי-"היחד"הדיבור.

הרבה.הרוחניתוהיצירהחיי-השיתוף

חברי-יחסיאתפלרסרמנתחהבאיםבפרקים
הכת,כלפיהעםיחסרכןישראללכללהכת
אהבת-הזרדואלייביחסנתקליםאנוכאןגם

ר"שנאהמחדהשלטוניתלמרותוכניעה
 .מאידןשבאהבה"

שארמותרתשרנה )ג"י-'ז(פרקיםתורתם

אנוהשארביןייותרומחמירהקיצוניתהעם,

דהיינו,הקדומה,הגזרהתורתאתמוצאים

לשנותו,ואיןהאלוהיםעל-ידינקבע"שהבל
כלכרוניאתהמחשבות,אתבראהאל

הםמכאן ,) 41(עמ'לשנות."ואיןהדברים
לבני-בני-האורביןהקוטבילניגודמגיעים
חריףניגודאצלםקייםכןכמר .החושן

כיהיהודים,משאריותרבשמירת-המצרות

אתולהוכיחפעיליםלהיותעליהםחרבה
בחירתם.

והואמאלףפרקמוצאיםאנובנבכי-תורתם
אחרית-הימים,חזרןשלבתופעהאמונתם
אירופית"תרבותחדירתשלכתוצאהכנראה
מוקדוןאלכסנדרכיבושיבעקבותלבנה",

רבותעוסקיםהאיסייםאפיפנס.ואנטיוכוס

במישריןרזי-אלגילויאפוקליפטית,בספרות
וספריהיובלים","ספר("פשרים",

"הצוואות").

לעסוקהאיסייםאתמביאותאלואמונות
במשיחמכיריםכשהםבמשיחים,רבות

גםשנקראישראל,ומשיחהכוהןהואאחרון
היהדותשלהמשיח-מבית-,,,משיח

משיחיותאמונותבםחברורכן .) 71(עמ'

שנקראעל-אנושיניצררכאמונהאחרות,
-הימיםאחריתושופט"בן-אדם"
שלם.מלןמלכיצדק,

דברי-ובהןרבותבהערותמלווההספר
כתבי-רכןהאיסייתהכתיבהסגנוןיסימוכין

לחיבוררשימת-המקוררתולבסוףהמגילות
בן-:יוסףביניהםשהבולטיםזה,חשוב

ופרסומיםליכטיעקביידיןיגאלימתיתהר
 .עצמוהמחברשלרבים
אתברורהבשפההמציגביותרחשובספר

החברתיהפיסי,המבנהההתפתחותהמקרר,

 • .זרמופלאהכת-שיתופיתשלוהתרבותי

רןיחב

הקומונות
והקיבוץבעולם

שדמי:מנחם

והקיב~בעולםקומוונת
 .ספירת·הפועוים .תל·אביב

י • 1985 ;(עורך)לבראוחיים
וביבליוגרפיה.;הערותעמודים 158
היאשדמי,מנחםשללספררההשראהמקרר

שלמהוגי-העדותמרפהשאינההשאלה
 ?הקיבץופנילאן-הקיבוציתהתנועה

בשלהיתנועת-השומר-הצעירנמצאתהיכן
 ?חרסןלעולםוהאםהעשריםהמאה
במושאנפשרנימיבכלמע~רבהמחבר
לבחרןלוקשההעזירצונוולמרותמחקרו

והתהליכים,המאורעותאתאובייקטיבית
 .מתארהואאותם
בקיבץובשניםרבותעשרותשחיכמי

מעברות)השרה"צשלג'קיבץו(ממיסוי
שאר,בין-1927בהקיבה"אוממייסדי

נוספותעבודותלאחרונהפיוסםעיסוקיו
הקומונותובתופעתבקיבץוהעוסקות

מעברות,שיראליות""קומוונת :השיתופיות
 ,חסטויר"כצרףהשיראליתר"חקומונח 1984
זאת,כללמרות . 1985אל"ףהרצ'ת"א,
מןרבותוהשאלותהתהיותהספקנות,עדיין

התשובות:

אםמשפטה,אתחרצהלאעדיין"ההסטרריה
רעדימיהמשחר-הקומונהתופעות

 .בכלהקיבץו),(כוללימינושללכסירנות
שלזמניתתופעההיא-העולםפינות
מןלעבורונידונהחולפתספרראדיתיישרת

אידאההמגשיםהאדםבידייעלהארהעולם,
לדורות,המשךלהשישכתופעהלעצמהזר

לקראתהאדםכשאיפרתלנעלהוכבשררה
חברה-יותרוערכיתמתוקנתחברה

 .) 12(עמ'סוציאליסטית."
(יוזםכבטובמרדכישלההקדמהבדברי
רבותשניםכיטועןקרמרנאליים),כנסים
היאהקומונה,כיהתחרשה,בקרבנוהלכה

והנהישראליתוייחודיתמקוריתיצירה
שהחלוכאלומגתלותהקומונות,בחקר
וותיקותשהןוכאלו-12הבמאהערדחייהן

שלהדתיותהקומונותלדוגמתמהקיבוצים,
מ-למעלהבנותשהןה"אחים-ההוטרים",

הוקמובארה"ברבותקומונות !שנה 450

נרחיקאםאןהאחרונות,השניםבמאתיים

האיסירתהעדותאתלייחסנרכליעדותנו
עטרהונחזירהראשונותלקומונותלמיניהן
לשבטיםלהרחיקנרכל ' iאפילואוליליושנה,
שחיוובאמריקהבאפריקהקמאיים

קרמרנאלירתחברתיותבמערכות
כייעידוופרה-היסטוריונים,ואנתרופולוגים

שיתופיותבקהילותחיהקדמוןהאדםכבר
ובצריכה.בייצור

תחילת- :אלושאלותעםלהתמודדכדי
גיבושוהתפתחותו,דרכיהקרמרנאלי,הרעיון

שדמי,מנחםמרכזרדתי,החברתי-כלכלי
השונות,הקומונותעלככבדיםפרקים

לקומונותה"גסה",כשחלוקתן
ולקומונות ) 43-19(עמ'סוציאליסטיות

 .הספרשלעיקרושהן ,) 126-43(עמ'דתיות
 :המוצגותהסוציאליסטיותהקומונות
מארכסיסטיתכמושבה-"לאונ"

שתוחלת-חייהאיךח", K י~"בקליפורניה,
ה-המאהבמחציתוהתרחשהשניםכיובל

ה-המאהשלהשביחבמחצית"אי~כח", , 19
"איקאירחאתויצרחשהתפצלה , 19

ןךחויף",.:;ורו),"קומונות 1879 (הצעירה"

עליית-הנאציםעםהיגררשחבריהןמגרמניה
לאנגליה.
חייהןואורןהגדולותהןהדתיות,הקומונות

החוטירם","האחים .יותרהממושךהוא

,לאחר-1526-7בכברנוסדרהקומונות
אחים""עדרתקיימולכןקודםשתקופת-מה,

נמנו ,-16ההמאהבשלהיכברשיתופיות.
קהילותביניהןקהילות, 70במ;ןא:;נ:ה
ההערכהלפינפש,-600כשמנרשיתופיות

ה-במאההגררהללונפש,-40,000כמנרהן
קומונות 142מוניםשםרארה"ב,לקנדה , 20

ה"קיבץושלהאחרון(בכנסהרטריות
,השתתפו 1985במאישהתקייםוהקומונות",

ובפנלים,במליאהנציגי-החוטרים,
ב"אפעל").

אלו,לקומונותמקדישאמנםשדמי,מנחם
כאן ,) 56-43(עמ'ביותרהנרחבהפרקאת

עלהיום-יום,חייימוצאןעללמדיםאנו
יצירת::וה~ק,ךי,החינוןחברתים,משברים

-קיברצים·חב,ישלועדריותמושכרת-בת,
לרובשהתפרסמואלו,בקומונותשביקרו

 :הסוציאליסטיתרהעתרנרתבבטארני-הקיבץו
"הדף"חרתם","הדים", ,)"דחי"("בקיבץו"

 ...וערדהירוק"
מרתקתנוספת,קרמרנאליתקבוצה

"מושכרתהןובאופייה,בהתפתחותה

גםאלוקומונות ,) 66-57(עמ'הדוחוכוירם
כמרשלאשנה. 210-200כנרתוותיקות,הן

טיפוסייםרוסייםאיכריםהםאלוהחוטרים,
אנאלפאבתיים,רובם 17-1הלמאה

מרכליםוכולםבתפיסת-חייהם,פרימיטיביים
בהם,ששלטונוכאריזמטי,מנהיגעל-ידי

כמרבן.ובלתי-דמוקרטי,רודנימצרים,ללא
הבריתספריבאמיתותכפרוהדרחרבררים

בטבילה,הקדוש,בשילושכפרוהחדשה,
הכנסיהאתשללורכןישרשלובלידתו

ומאוחרברוסיהמושבתםעיקרופולחניה.
),לקנדה. 1899 (חלקםהגרריותר

 :היאיביותרמהידועותאולינוספת,קבוצה
נמשןקיומןייקךס. w ו::-הרועים""חברת

כ-עםקומונות 18קיימוובשיאןשנה-180כ

בעיקרהצטיירה""מרזרירתם"נפשות. 6,000

"כלותעדבריקודיםשלהם,במנהגי-הדת
(כקבוצותהחרשיםארכוןעדהנשמה",

מעיןהיהזרלחברהשרנות).חסידיות
עניפהרעיוניתוספררתדיברות""עשרת

 .) 70(עמ'

קבוצותערדיחסיתבקצרהמציגשדמי

 ,"ר i"צו"~קוונז;וי",כ";:וךמו~י",רבות,
"אכן-עזר","אורוןח","בית-אל",
בקבוצהדופןויוצאות"או~יןח","אמנה",

ששאבההארנכיסטית","הקומונהזר,

קומונתהטרלסטריאנית,מההגותרעיונותיה
שנים. 7התקיימהבבריטניהניר-קאסל
בעיקרו,התבססשבהגרתם,האנרכיזם

שלמנגנוני-הכפייהכלנגדבמאבקם

בספר,המוצגתאחרונהקומונההמדינה.

" K "לאהאינטלגנטי,המושב-רי~יזה
הקומונותעלבפרקשרבצהמדועברורי

ואולישנה 25שנמשכהקומונההדתיות.
היוחבריהבן-ימינולקיבץוביותרהדרמה
שחרורועיקרהלעם"ה"הליכהמתנועתחלק

ומשטרו.הצארמעולוסוציאלילאומי
איתןלבעיותלהפליאדומותבעיותיהן
אי-עבודההקיבוציתהתנועהמתמודדת

משותף,חינוןפרטיים,נכסיםללאשכירה,
 ...עוודמשותפיםוצריכהאמצעי-ייצרר

שנותעדדגניהעםבקשריםעמדהזרקומונה

 ,-30ה

במקררותמטפלבספר,השלישיהשער
כאןלקומונות,הראשונייםההסטוריים

בבעייתארוכותשדמימנחםמתלבט
 :וזיהוייךמהותןהשונותהאיסירתהקבוצות

ראשוניים","חסידיםיהודה",מדבר"כת

ה"יחד"קבוצותשמאאר"הקנאים",

מגייסמי,מיהוהזיהוילצורןוה"אבירנים",
העת-העתיקה,שלההסטררירניםאתשדמי

האלכסנדררני,פילוןפלאבירס,אזביריס,
להיסטוריוניםעבוריהרומיפיליניוס

יעקברות,בצלאלכקאוטיקי,מודרניים,
אבי-ומיכאלסרקניקי.פלרסר,דודליכט,
 127-(עמ'הממושךהדיוןתוצאותאנה,

פסקלאעדייןהמודרניהמדע ,תיקו ,) 14 7
דבר,שלעיקרואתאןסופי,דין

שהעסיקולבעיותדומותההתבטאויות
לאה"ערברי".בשלבןקומונאליותקבוצות
הספר,שלבסופרלהציגםההחלטה,ברורה

ה"נרצריםוכןהשונותהאיסייםקבוצותהן

אתהיוויהןחדשמא,ארהראשונים",

 .סופוולאהקומונאליהרעיוןראשית
בעולם"קומונות :לספרוקוראשדמיי

נפקדוולאכמעטמה,משרםאןוהקיבץו",
נמץרובקיצורברמזאלאעכשוויות,קומונות

בכנסיםשהשתתףמי ,) 151-150(עמ'

לחשיבותםערהאחרונותבשניםקומרנאליים
קומונותהוזכרולאכןבהורה.הרבה

באץרשחיובמושבותוקומונותעירוניות

שבדרן"."הקברציםשלבשלבשנים,מספר
להגדרתאמת-המידהכיקובע,המחבר

רקכייחיי-הקיבץו :היאיבחיבורוהקומונה

למימושוהקומרנאליהעריון"הגיעבאלו
-השיתופיתהאידיאהמבחינתהמירני

(עמ'סוציאליסטית"חברהשלטיפוסכאב
לאוחייה,קומונהכלבבחינתואמנם ) 33

השוואהלצורןמנגדילהציגשדמיחושש
נראהאןולשלילה.לחיוביהקיבץואת

הקומונותוכלדיו,הודגשלאשהשוני
וסוציאליסטיותחילוניותדתיות,הנסקרות,

הפער ,) 149-148(עמ'מאפייניהןכלעל
לפחותרב,בן-זמננוהקיבץולביןביניהן

 :הבאותמהבחינות
תהליכיםעברוהקיבוציתחברי-התנועה-

בתנועות-הכשרת-לכברת,שלממושכים
ציוניות,בהסתדרויותבחברותהנוער,

ובקלקוליהןבחר"ל,חקלאיתבהכשרה
באץר.

השתלבבתחילת-דרכו,בעיקר,הקיבץו,-
שבדרן"ה"מדינהומשימותמערכותבכל

ולא ,) ..ונו.'מדיניותיבטחון(התישברת,
הכללית,מהחברהולהתבדללפרושניסה
הקומונות.מרביתשניסוכפי

לבין Iהקיבץוביןרבההתאמהקיימת-
עלשהקלדברהשלטוניות,המערכות

הכלכליתוהצלחתןבחיי-המדינההשתלבותן
והחברתית.

מעורבמשקלפתחהשכילהקיבץו-
התחבטלאוכןמתוחכמתרתעשיהומגרון

יום-יומיים.קיוםבנושאילאחרונה)(עד
מלאהלשירוירניותשאףהקיבץו-

כמרביתשלאחייו,שלולדמוקרטיזציה
והאחרות.הדתיותהקומונות

-,,,,,מהמעבררבות,עזיבותלמרות-

התבצעוהשלישי,השנילדורהמייסדים"
הקומונותבמרביתמדייחזקותטלטלותללא
ההמשך'.'ב"דוראידיארלוגיתנסיגהחלה
כלקבוצות-הקומונות,אתלנתחשישנראה
ולסביבתהלתקופתהבהקשראחת

 • .לקיבץודווקאולאוהחברתית,

רןיחב
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מחדשלספר .. -
 ;שאהבתיסיפורים

 ;אטלסיחווה.וסיפרחזר
 ;;שבאקרמן:וניציורים

 1985 ;עמ' 79
אתאטלסיהודהמסבירלקובץבהקדמה

אלבגעגועיוומגמתםשחזוריוסיבת
ב"טעם-בשפתו(ארהישניםהסיפורים

וברצונוילדותו),מאזבפירשהשאירוהטוב"
הטלריזיהדי.ילאתאהבתואי wבמרלשתף
היום.של

אינםשעיבודיוהמספר,"מזהיר"בהמשך,

אלאמאז'הכתוביםלטקסטיםצמודים
נוטלהוארבכןהזיכרון'מןמשוחזרים

-,בר(אינטרפרטציהחופשמראשלעצמו
למרווחימעוררתלגיטימציהמקנהבבד

-סקרנותבישעוררקוראיו)שלהדמיון
בהפרשי-ובעיקרמבנית,תימאטית,

עניך-העבריתהשפהותהפוכותהשנים

התבטאותםלדרך~ר Qהמלשרןהתאמתלגבי
היום.ילדישלוחשיבתם

-הפתעהליציפתהזהבעניךדווקאוהנה,
"נמוכה"יובשניתפונקציונליותבמקרם

"גברה"אגדתיסגנון-כביכולהמתבקשת
הרופאאתמידאליו"הבהילו :ועשיר

לה"יכוללאאשרמחלהחיתהשלאהמלומד
הגוףרזיבכללבקיאוותשם),"יצא 10(עמ'

פיעלירדהלבן(שם),"דקנרוהנפש"
ברגואהאיךהארנב"הרגיש ,)םש(מידותיו"

הילדשלהרעיםנימוסיונוכחהכעס
טוב,אישלי,זקן"אב ,) 26(עמ'האלמוני"

כולואךתלמים,ופניושיבהראשוכפוף,גבר
ואפילו .) 42(עמ'וכסירן"חכמהמלאכלי

לשפהבנוסף-רייכמןלחנניהכמחררה
-"נושנה"בחריזההשתעשעותהמועשרת,
ברכיים/בפיקחשוהוא ;צהריים"כשהגיעו

(עמ'לנוח"לשבתקצתיפרח,יוםעדהחליט
16 (. 

המתוארת,הלשוןלמרות ,) ...פלא(זהוראה
כובשבאופןר"ערברים"הסיפוריםקולחים

לביןתככיהםביןמפליאהובהתאמהלב,
רק)לא(ואוליספרנטאניתכמרהבעתם.סגנון
השפהעושרשביןהקשראתהכותביודע

אצלעל-ידוהנוצריםהדמיוןז;נ~נכזרילבין
הקורא.

נוספיםילדיםבספריזהנושאבבדיקת
ברושנסקרוזהבמדורהנסקרים(מאלה
"ספרותית"בלשוןשהשימושנראהבעבר),

המגמתיותאתלכךנוסיףראםברובם.נהרג
לנר,יסתברמהם,הערלההברורההתימאטית

-לילדיםהמכווניםשהספריםאולי'
נותרו-שביניהםלמומלציםכמרבןוהכוונה
"מותר"ברנירם,היחידהספרותיהאפיק

ולשרןלנטיות-לבביטוילתתליוצרים
בתכליתואסורהמוקצה"טריפה"המהוות
להיותהאמוריםוהפרודההשירהבספרי
למבוגרים.ראויים,

ל"אמיתרת"ביחסהמתבקשתוהשאלה
ברורה.-האמנותיות

מיועדיםבספר'הסיפוריםשנים-עשר

באיוריוומלוויםלערך g- 10לגילאים
 .קרמןדנישלהחןמלאיההומוריסטיים

 ;השבועלכלמעשיות
 ;הראלבירחמחושספוח
 ;קישקחמישלאייר
 ; 1985 ;עובועם
לגילאימיועדהראל,נירהשלהמעשיותספר
הגן.

מניעיהאתמסבירההראלאיןכאטלסשלא
לתתשהתכוונהלהניחישהמחודש.לעיבוד

מתוקןעבודה""מכשירוהררים,גננותבידי

שלהלשוניתמתכונתםלז;ניr:זזרר.ונוח
פשוטיםבמבנים,מאורגנתלפיכן ,·הסיפורים
מדודהבדרןמשתלביםבהםוקצרים,

אשת-שהכותבת(בולטואינטגרטיבית

 :מילוליתהעשרהרכיבימקצועית),חינוך
יחבוטמי .ה~ז:rהאתלדושצריך"עכשיו
 "?הגבעוליםמןהגרגיריםאתויפרידבחיטה

לרפדיכולה"אניכרבולת).אדומת(תרנגלת
הגבעה),על(הביתהבית"רצפתאתבצמרי
המעבדתהעניקההמעשיותמןלחלק .רעוד
ל"חוקי"בהתאמהשרבחרוזה,קצביותגם

המסריימים.הגילאיםשלהקליטה
הממוקדותיבספררןהאסופותהמעשיותשבע

מכרוכותמפורשימוסריערכיםסולםסביב
עומקמימוומקבלותהשוניםהשבועלימי
מישלשלהמרהיביםאיוריובאמצעותנוסף

קישקה.

במחולם,פראותאיזוחיתה ...לשערהשאין
חשועתה ...רכיםגעגועיםעוררזהרעם

חסרי-רגםבעלי-הכנףגםהכליבנפשם
מעלה-מעלהלהתרומםשאיפהכעיןהכנפיים

הגרףמןלהיחלץשאיפה ...לענניםמעלעד
ולהינשאהאדמה,אללמטה,המושךהכבד,

כמיהה .האץרמןלמעלהאשראללמרומים,
מאחוריצפרןאשראלהבלתי-מושג,אלזר

אחתפעםרקהחייםבעליחשיםהחיים,
מחולאתבעיניהםיראוברביוםרקבשנה,

זואולוגיידע .) 66(עמ'הגדול"העגורים
בדברפילוסופיכמעטלןגסרבצירוףלשמר'

 .בכללהחייםמשמערת

, \ 
, \.. 

 ~«ו'
- • ,J,,. v• 

השבער"'לכל"'מעישותהספרמותךקשיקהמשילשלאיור

דידקטיקה
תנאיעל
לגולף;סלמח
חולגרסוןנילסשלהפלאיםמסע
 ;א,ב;כרךחבראווזיעםהקטן
 ;בן·אברם .ש.ח:תרגם

 ;הראלבירח :לופוסחביאח
 ;חסכןרן ;עובועם

 ; 1985 ;עמ' 482
שלאארלשמה-שלוהשחוקהישןבריכרח
בנקודתהילדיםספרינמצאיםלשמה,
התיאוריות,שתישביןוההפרדההמפגש

אפשרותמוכיחיםשביניהםהטוביםכאשר

אי-את-והרדודיםמערלה,סינתיזהשל
המוחלטת.האפשרות

לימודכספרכידוע,נכתב,הפלאים""מסע
היוצרשבכוחאלאהמולדת,למקצועמוזמן
היהחייבהנודדשדמיונהסופרתשל

הגופניות,תנועותיהמגבלותעללפצותה
לובשותבהמרתקת,ספררתליצירתהפן

אגדתימעטהארביקטיבירתאינפורמציות

הואאלאימהותןאתמעורתשאינורקשלא
נוספת,חרריתיתמשמערתלהמעניק

הנתוניםונשמריםנקלטיםבאמצעותה
הקורא.בתודעתהיטבהמדעיים

בלבושגיארגרפיידעשלזהמארגגבירעל
רביםמעודניםמרקמים-סיפורי-דמיוני

הסטררירת,אינפורמציותשלהןנוספים,
רעודמעשירת-עםביולוגיות,פיזיקליות,

שמץללאבסיסייםערכי-מוסרשלוהן ;וערד
"במרומים,כלשהי.מוסרהטפתשלגררן
העגולהמלא,הירחחתרהאופק,מעל

גדול.ערףטסממנוולמטהלדרכו,והבהיר
אלאהירח,פניעלבמעופועברלאהוא

ממש.מתוכורעלהצףכאילוהיהנדמה
הירחעל-פניכולו,שחררהמריא,הערף

שלהאחתמשפתרהגיעווכנפיוהבהיר,

ארוןצווארוקטן,היהגרפולשכיח.עדהירח
ודקרת,ארוכותלמטה,תלויותרגליווצר,

(עמ'עגור"אלאזהאיןכימידהכירוהנער
לדיוקבצמודפוץרויזואלידמיון .) 116

מקסימלי.ריאליסטי
ברהעגורים.שלתורםהגיעה"עתה :אר

מדים,כלבושיםאפורים,עופרתהופיעוברגע
וציציותבכנפיהםלהםארוכותנרצותאשר

וירדוגלשוהעופרתבעורפם.אדומות
ארוכות,רגליהםזג~:;נעתם,במברכת-סוד

גולשיםהםובערד .קטןוראשםצווארם
למחצהכמעופפיםמסתובבים,התחילו~כחם

במעגל.סחרר-סחררלמחצה,ומחוללים
בזריזותמתקדמיםוהםבחןפרושותכנפיהם

-יותר"נורא"אפילוארמגמתי,ספרהאם
יכולברורה,דידקטית::זr;י~ךנותבעל

התשובה- ?אמנותלמדרגתלהתעלות
סלמהשלהמופלאהביצירתההמוכחת
בלבד.המספרבכשרוןכנראהתלויהלגולף,

 ;גוגוהפיגנווין ;חרטליברברו
 ;שליטעוינח :מחושעריכה
 ;אןופחציקלשורוביעורתוגומע"פי

 ;רכברוני :איורים
 . 1985 .;עמ' 68 ;פועליםספרית

הריאליסטיתהתשתיתהופכותכאןגם
עלילהשללבסיסהידעהקנייתשלוהמגמה
הילריתהנטייהעלהמסתמכתמרתקת

המעניקהמאגיתלחשיבהבכלל)(והאנושית
והחיים.העצמיםלעולםאדםתכונות

ההתפתחותשלביתיאורבצד Iכאןרגם
-המיוחדתהקוטבציפורשלה"אמיתיים"

מוסרייםלבטיםחברתיות,בעירתמוצגות
מעוצביםאלהכלהטוב.בנצחרןואמונה
ומודגשיםהסיפורי'מטורההבתרךרבבעידון

הממחישים-לבןבשחרר-באיוריו
 •רכב.רונישלורבי-ההבעה

עינתעמלה

אדםכל
שלווהסיפור

 ;אחרתמציאות :שיירבויםובורח
 . 1985 ;ת"א ;פפירוס

תוךאל rלהצאפשרותלקוראמעניקהספר
פסיכולוגיתשלוהרגשותיהמחשבותיה

רבותשניםבמשךהמאזינהומיומנתמנוסה

השרוייםלאנשיםרלים, nרבבית-הבביתה-
שאינםקסמיםבמעגלוהסובביםבמשבר

לבדם.אותרלפרץומצליחים
אדם"חייב :שרייבריםכותבתספרהבפתיחת

אתלהשיחלשמוע,רקולאלהשמיעלדברי
בינובאפלה,הכללהתירלאלבר,כלעםאשר
כמעטדרךבאותהרקולאיעצמולבין

כפיעצמה,עלחוזרתהמציאות,מןמבודדת
במלים > 1<עמ' ,, .ב,זמןזה rנרהגשאני

מעיןהכותבתעבורמהורהזהספראחרות,

קהלאלפונההיאשברטיפוליתהליך
בחוויותיהעימדלהתחלקעל-מנתהקוראים
אםשכןעצמה.עבורו?שרבממנוולקבל

הממלאתכתרבתלעצמומוצאאינופסיכולוג
ברוהתומכתלוהמאזינהשלו,"הבטחות"את
דבררהמאוד.מהר"להישרף"עשויהוא

כושרבעלתמטפלתספקללאהיאשרייברים
 .בכןבידהמסייעזהוספרגברה;:זישרדרת

 :מקצועהעלכובתתהיאאישיוביושרבכנרת
להודותפוחדיםכל-כןלאכבר"אנחנו

להיכנסאיןהיאהמטפלים,שלנר,שהבעיה
מחדש'פעםבכלהזאת,לשותפותלטיפולי

להיכנסאיךולאררגישותינרהרגשותינועם
איננהפנימה,הצלילההזאת,הכניסהלתוכו.
גררםאלאלקרות,שעשרייהמקריתתקלה
שניים,ביןהמפגשמןהמתחייבהכרחי

ושברממש,שלדברקררהלאשבלעדיו
אס-גםפעיל,חלקהשותפיםשנילוקחים

ככליםפעולםתםאבלשוניםבתפקידים
משפיעאותם,עוברכשהבלשלרבים,
הזמןכלקוריםזהבתהליךבתרכם.ומחלחל
כבספרבזהזהשקוראיםלשנייםדברים
לאאיך-אזהשאלותושאלת ...פתוח

אניאיךבשני,האחדמבתלבליםמתערבבים,
 1עצמיותיעל Iשליהסדרעללשמורממשיכה

"אתה".ואיפה"אני"איפהלהבחיןממשיכה
שםלהתקייםוחדלהלאיבודהולכתאינניאין
ומרגישומשותףקרובכשהבלעצמי,עם

להתערבבותשואףהטבעובדרךביחד
 .) so-s 1(עמ' "?הזאת
שלעבודהדרךמציגהשרייבריסדבררה
הםמטופליהשלכאביהםמעורבת,מטפלת

הספרשלהעיקרייתרונוזהרשלה.כאביהגם
והכתובכבני-אדםהפסיכולוגיםאתהמציג
השכילהשרייבריםשכןבני-אדם,שלכשפה

והיאהמקצועי'הז'ארגרןמשפתלהתרחק
לבטיהאתומציגהטבעיתבצררה,כותבת
הסתכלותמתוןולאשותפותהרגשתמתון

דברשרם .כביכולאקדמית-אובייקטיבית
 .והמקובלהרגילבמרבןכאן"מקצועי"איננו
שליטהאיןמראש,ידיעהשרם"אין

עוברהכלבטוח.""עלהליכהאיןבמשתנים,
כדימעצמילהתרחקהצורךתוךאישיעיבוד
ובעתמקרםלולהשאירהאחר,עםלהיות
ובהאזנהאליוקרובהלהיותאחתרבעונה
 .) 105(עמ'מלאה."

הואשלה(שהדרקטרראטשרייבריס,דבררה

קולחאיננושספרהלכךערהבספרות)
עםלהתמודדמנסההיאשכןבקריאה,
תרגוםשלכמעטהבלתי-אפשריתהמשימה

קשהלי"היה :הכתבאלהטיפוליתהחריה
עםכזה,גודשהנייר.עלהכללהעל;ת
לאיבוד'והלךהקסםמןחלקפגהכתיבה
מלינידבריםברדהאניכאילוהרגשתיפתאום

אותנטיות.בהסואיןשלייותראינםוהם
הןרעננותבחדרישבהיאמרןהמלים

 ,, .מדיקבועותמגושמות,הפכווגמישות,
לתארשיריבריםמצליחהעם-זאת ) 106(עמ'

שלתפקידיהמהרתאתרבהבתמציתיות

שזראלאבדיבור'רגילה"ואני :הפסיכולוגית
המחזירה,המגיבה,אניאחר,מסוגשיחה

הדדיתובהתעוררותבשנייםביחד'הטווה

האישאחריצעדתמיד-מוזרהובצררה

מהרקיודעתלפניו,צעדיםשניוכברשממול
למהמעבריודעתוכברליומספרנותןשהוא

הואבערדופרספקטיבה,מרחקמתוךשסיפר,

זר-כורסאותעצמו.בתרךכולועדייןנמצא
ארוןשמולבכררסאתמידאני Iזרמול

לכאורהמקרם,באותוקבועהכמרהספרים,
ועדייןשניםבמשךדרכיזאתבלתי-משתנה.

להגיבלהקשיב,ומרגש.עבוריחדשהכל
החלליםאתלמלאאישי.סיפורליצורוביחד

ושברידבירםבפירורישנשכחושחסרים,

הפנימיהמאחד,ההגירןאתלמצואחלומות,
אתלכאורהמקריםבאררעיםלגלותוהסמוי,
המשמעותואתהבלתי-נראיםוהסדרהאירגרן
הנגלית,המשמעותחוסרמאחוריהנסתרת

ועודנהשחלפהאמתבחיפושילמקררלהגיע
r;אנחנוביחדשלו.והסיפוראדםכלק~ה..י

הזמןבמשךיאותרומשכתביםמשחזרים

תפל'כמעטחשוב,פחותעצמוהתוכןנעשה
אחרישמאחוריו.הצורהאלמגיעיםכי

האישיתהתבניתאתמוצאיםחיפושים

ויצירתיות,גילויבהרגשתעצמה,עלשחחרת
וערב.שתיונטוויםהולכיםרביםחוטים
עולםשלמשמערתמקבלסיפורבתרןסיפור
ומורכב."סברן

בלתי-אפשרימקצועהואפסיכרתראפיה

רבה.בבידדותפעםלאמצרי,ברשהעוסק
אלהןלהתקשרמצליחהשרייבריםדבררה

מעטלהקלרבכןהקוראיםאלוהןמטופליה
 •בדידותה.על

טלמוןמשח
קליני)(פסיכולוג
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וואדיאציות
 ;קונדרהמילן
 ;ופרידהאחרוןמחו,
 ;ארדצבי :רתגם
 ; 1973עובדעם
 ;וחישבתההצחוקספר

 ;בוכרירות :רתגמה
 ; 1981 ;זמורח·ביתן·מורן

 ;הקיוםשלנסבלתחבלתיהקלות
 ;בוכרירות :תרגמה

 . 1985 ;זמורח·ביתן
באיםהחלקיםוואריאציות,בצורתכרומאןהואהספר"כל
תרככיאלהמוליךמסע,שלכפרדיםכקטעיםזהאחרבזה

ויחיד,אחדמצבתרככיאלהמחשבה,תרככיאלהנושא,
 .) 148עמ'והשכחה,הצחוק(ספרמעיני"וכעלםהולןשמרככו

בפכימחוכןומלחיןמפורסםפסנתרןשלבכוקוכדרה,מילן
נושאיואתמעבירהמנצחים,דגכןעלכסופרגםעומדעצמו,
בחוסרנעהתופים,אתמעוררהקשה,לכליקשתמכלי

אלגבואתמפכההחזרה,אתמפסיקהואפעםמדימכוחה.
לאהזההביצועאת :אומר p:הקהלאלפניוואתהתזמורת
אחרת.וואריאציהאכסה .אהבתי

מסבירהואשרכיםבכליםקטעאותולכגןתאוותואת
היובטהובןשללחייוהאחרונות"כשכים :בעקיפין

כדמה,ראשוןבמבטעליו.האהובההצורההוואריאציות
ביותר'השטחיתהצורהזוהיהמוסיקליותהצורותכלשמתון

בתוכןוטמןהחשובותהצורותלאחתאותןהפןשהואאלא
עמ'והשכחה,הצחוק(ספרביותר."היפותממחשבותיוכמה

בןכאדםקיומועלהמוסיקליותהוואריאציותכל .) 144
 .בטהובןשלאלהכמוממשלאלם,כידונוהצ'כיתהאומה
המלים"וכלהאחרונותבשנותיואביושכתבספרעפ"י

אלהכלכידונוזהלגורל .) 145עמ'(שם,מפניו"הסתתרו
לשכוח.עליהםשנאסר
הקוראאתמובילהואמסכות.:רקריעתקוכדרהעוסקכמספר

היצירההליכיעללפניומתוודההרגשית,מעבדתומעמקיאל
הואבו.להאמיןלעתיםמתקשהשהקוראלב,תוםבמעין
 rכמצהקוראשלמעמדואלועוברכמספרמעמדואתכרטש

בקריצתמממשהואהמובלע"ה"מספרמושגאת .וכפרשן
הסוגמן"ווידיו"עד-כדילבן-בירתובהפיכתוהקוראאלעין
מהרתאתלפתעליהבהירההמוכיתנהגעם"השיחה :הבא

גרב"ל"הפיכתמחכההקוראבעודהסרפד."שלעבודות
מוסיףמתייסר'כאמןקוכדרהשלמסקרןרנטגןולתצלום
איכםשילדינומשוםספריםכותבים"אנחנו :ואומרהמספר
שרעינתומשוםהאנונימי'לעולםפוניםאנחנו .עניךבכומגלים
הואובהמשךאליה"מדבריםאנוכאשראוזניהאתסותמת

ביןהמפרידיצירתית,בכתיבהלשערוהזוהתיזהאתהופךאף
טומאששלתיאורובמהלן ...והגראפומכיההספרותמושגי
מפסיקהקיום"שלכסכלתהבלתיהקלות"עלהספרגיבור

אלהקוראאתלהחזירמכתעלפעםמדידבריואתהמספר
כפיאותורואהאני"ושוב :הגבורשלהתהוותוראשית
התמוכהזוהי .) 161עמ'(שם,הסיפור"בראשיתליהשופעי
שלאמשוםממשרתושסולקהמפורסםהמנתחנולדשממכה

הזמירים""גןעלשמתחמבקורתרשמיתבולחזורמוכןהיה
 .אחדבטוןלזמרהכלחייביםבו

תארוהיאהמכוונתהמסכהקריעתשלמהטכניקותאחת
לחשובנוטיםתמימיםרקהמלים.אלהמציאותמןהמעבר
איכר"סיפור :קוכדרהרומזרומנטית,חסדשעתהיאשכתיבה

שהפכהבמלכודת,אדםחייחקראלאהסופר'שלווידויו
בהתחכמות.גובלזהכוסח .) 161עמ'(שם,לעולם"להיות
לא"כלום :תחתיהנגתלתהואחרתאחתמסכהכקרעהכאילו
לשמוע ...עצמו?עלרקלדברמסוגלשהסופרהטענה,ככוכה

לעצוריכולתבלילבגודאהבה,שלריגושבשעתבטןקרקורי
הגדול,המצעדהמוניעםאגרוףלהריםהיפה,הבגידותבדרן

המשטרהשלסמוייםציתותמכשיריבפכיהומורחושלהפגין
הסיפוריםדמויות ...מבשריחזיתיהאלההמצביםכלאת-
כולןאתמחבבאנילכן .שמוכגתשלאאפשרויותהןשלי

חצתהמהןאחתכל :מידהבאותהמפניהןוחרדמידהבאותה
 .) 161עמ'(שם,אותו"עקפתיעצמישאניגבולאיזה

העלילה.אחרימהיגרפותלהימנעהקוראנקראבעיקרון,
לוומזכירהמספרחתרהאשליה,שבירתשלהברכטיתבדרן

מירקםהןשהדמויותבתהליך'חוזהשהואשוכרת,בדרכים
על·מונחההסופיהרכבואבלהמציאות,מןנולדיםשחומריו

ה"מכצח"שללבושנטיתומאחרהמנצח.שלידיותנועותידי
אתפעםבכלמכגןהואהוואריאציה,שלהקסםסודהיאהזה

זוהאשיהדמות-למשלכמו .אחרךוה.במסדמותאותה

בןצרוןאתובציינתותבריקנותשכיח,בשביררה"מקדימה

זודמות .) 19עמ'הקיום,שלכסכלתהבלתיהקלות(עלזוגה"
כרחבה-יצירותבשלושוואיראציותבשלושמופיעה
והשכחה"הצחוקב"ספרכטאמיכהופרידה",אחרון'ב"חלום
נאיביתאישהזותמידכסכלת".הבלתיב"קלותוכטרדה
היאעמה.משלימההיאשאיןבסיטואציהשככלאהלכאורה,

לאהבתה.בלתי-מתפשרתובכאמנותהקרבהביכולתכחכה
 , 33בתתמירה,"יפה,-המתבבעלההמאוהבתטאמיכה,

טחה,כמו ) 173עמ'והשכחה,הצחוק(ספרפראג"ילידת
המטפלתרחבהכמוומקשיבה,הנונתתהקטנההמלצרית

לחמםלשרת,להנעים,כרעדוכולן ;שכוחמרפאבביתבכשים
לאכאמור,נמצאות,כולןזוגן.בןשלהנפוחהאגואתולטפח

טאמיכה .עתידחסרותנואשת,בהערצהלכודותבמקומן'
עללשמורממאמציםנואשתברדדה,זרה,ממקומה,תלושה
ללאבתדחויה,טחהמזכרוכה.וכליםההולכיםהאושרקרעי
נטישה,מחלומותבוקרבכלהמומהלהורים-לא-הורים,שם

-רחאכהקיום.להשכרתןמהכללופתתידהכשכףישנה
שלחלוםלכולןכירח.בבית-מרפאכלואהחלומותבעלת

אתולשכותהביתאת"לעזוברוצותהיוכולןהיחלצות.
רומנטיותהןמימוש.כרתאיכהבגיבורהתאהבותןגורלן."
לבצעשעליהלקלימהמאמינהרחבהחושים.איבודעד-כדי
מאמינהטרדה ...אהבתם""שלוםעללשמורכדיהפלה

שלהאחרותאהובותיואתיסלקווחלומותיההקשהשקנאתה
אתולאהובלהמשיךשאפשרמאמינהוטאמיכהטומאש
סופןאלשלושתןאתמביאההאמונההתפוררותהמת.בעלה

כלעג.מקרי,משמעות,חסרסוף-
מותןלאגבר,שוםעםטאמיכהשכבהלאבעלהמותמאז ... "

כמעטחיתההמוותשלאחרהזאתהנאמנותלהיפר'עיקרון'
ככלאןהבריות.באוזניבההתפארהלאוהיאבעיניהמגוחכת

על-פיאבודהמלחמההיאכשינחההמליםמלחמת ) 77עמ'
"מכתביםזההשםבעלותרואריאציותבשתיקרכדרה.

המאמץ :זרמולזרהפרכותמראותשתימעמידהואאבודים",
לתבוסה.האדםכרעדבשניהםלזכור.המאמץמוללהשכיח

בחזרהלקבלעל·מכתשנראה,אהובהעםלפגישהנוסעמירק
לקבלרוצהטאמיכהלהשמיד.רוצההואשארתםמכתביו,את
מהאתלחיותרוצהשהיאמשרםבחזרה,ויומניהמכתביהאת

הואמירקלשווא.הואהמאמץ-כךארכךבהם.שנשאר
ששויפתעצמואתשמשלהכברןאישומפורסם,מפוכחאיש

שלליחסודמהלחייו"יחסר :וייתרמהאותםתמחקהמכתבים
הסופר,שלזכותושלו.לררמאןסופרשלארלפסליופסל
כאשרמחדששלוהרומאןאתלעבדעורריןעליהשאין

למחוקארלשכתביכולהואבעיניו,חןמוצאתאינהההתחלה
 .היוצרזכויותאתממירקשללזרגהשלקיומהאןאותה.
וסרכההררמאןשלהראשוניםבדפיםלהשארהתעקשהזרגה

קרהרעל"היושבתטאמיכה-השניהצדומן ,,להימחק.
הולכתהיא .) 77עמ'(שם,לאחור"רקלאחור,ומביטהשטה

מבעלהלהשכותרהיחידישהתצלוםמשרםביאוש,ושרקעת
שלהיעלמותוהואהכאבמרקד .בקצותיוודוהההולךהאהוב
לעצמהלתארומכסהתרגיליםעורכתהיאמתודעתה.הבעל
שבעורו."הקטניםהפגמיםכלאתצבעם,אתפניו,"את

התחרשהעולהאבודים","מכבתיםשלהוואריאציותמשתי
הקיום.שלאי·רברסבילירתשלהמרה

קוכדרהשלחייורקעעלמובכתקיומיכמצבההינתקות
ממנוניטלווהשתייכותוהפוליטיתשזהותוצ'כי'כפליט
פרידה,שלהנושאגברשלוהפנימיתב"תזמררת" .בכוח

המרכיבים.שארכלעלותלישותהינתקות
נוסעחייו,לתיקוןמירקשלבמסעוהראשונהבמכונית
ה"אחשלשליחיוהעוקבים,נוסעיםהשכייהבמכוניתהגיבור.

פרסלדהעונק s&19ב· .בפזירזגבלהחי 1975מאזלפרסום.אבסרורכיבחרלקלרעדבכפחפסררממשרותסולק 196 &·ב .-1929בצב'כיהזלרבקרבדהרמילן
 .) 60-61גל', 77ערתןלהב,הידרהלשמאמח(ראההאדםלחרדתירשולים

הופיעהגברלעינימתפשטתשהיאלעצמהתארהבהפעם
בעתאותושתראהידעההיאבעלה.דמותלפניה

הצחוק(ספראחריה"שיעקבועיניוואת ...ההתעלסות
מקרמהשליטה.ללאהיאהנאמנותכלומר ) 81עמ'והשכחה,
"כמעטנראיתהיאראציוכאליתשמבחינהגםהכפש,במעמקי
 " ...מגוחכת
ברהרומנטילמצבקירםאין .סופןאלמובלותהנשיםשלוש

 :עצמהאתבהטביעההגליםביןשוקעתטאמיכה :חיותהן
בלבאי-שםלמותבקשההיאלהתרחק.רצתהפשוט"היא
בתרןמתהטרדההדגים."ביןלבדה,אדם,מגעהרחקהמים,

רוזאכה .הספורשלהסיומיםאחדעל-פיהמתדרדרתהמשאית
האהובהלארנקה.שכקלעהרעלגלולתבלי·דעתבלעה

אתבמעמקים.שוקעתלכצחהצעירהלעולם,היפההאסורה,
כפוחלץהיצירות-3בהמתוארתהסיכטטיתהמותרת","אשתו
קוכדרהאין-חייםוחסרתמעלותככלילתוכוח,מסוגכן
שאיבד,החופשלתקוותלזכרדנותיו,לעברו,אהבתורצוה.
היאועימןהללוהאבודותהרומנטיותהדמויותתוךאלנוצקת

אובדת.

והשכחה,הצחוק(ספרהאדם".שלדבררנוהואעלוב"כמה

ובמכוניתהבלתי-כשלטהגורלשליחיתרצואםארהגדול"
כשמבעדהקורא,אתהרעמוהמספרהדמיונית,השלישית,
שלחדירתוומתווכחים.מפרזקיםמתבוננים,אתםלזכוכית
הקוראשלפרטית"כ"טריטוריהשכחשבמהאלהמספר

"מה-עצמםאתשישאלוהאחרוניםאתממריצהוהמבקר,
אמת,השאלות.אתלשאוללכומניחאיכרמדוע ,"?בינינולזה
הואחבל,עלמרהיבתרגילשביצעלהטוטןוכמומניח,איכר
 :מביכהבאינטימיותושואללקהלקידהמחורהבשלום,נוחת
אתםהאם"סליחה,-רכן "?התרגילעלדעתכם"מה

 • "?לימאמינים
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דוסטוייבסקי
 ..אלמדבר
המערבאיש

 ;וציירותחי:ודוסטוייבסקי
 ;מוצ'ולסקיקונסטאנטין

 ;דברואחירתכרכיםשני
 ;עמ' 567 ; 1985 ;כרת

 .קרולווידה :מרוסיתרתגמה
עולמנואלהיוםמדברותדוסטוייבסקישלהמופתיצירותאכן
עלהשמירהוחוקההתיישנוחחוקהוודאות.חסר

 .עליהןחללאה"קלאסיקה"
המצפוןבעיית-ומולומשל,דרךהאידאי","הטרורנושא

מהנושאיםוהםליי:זם,נסלאראסקולניקוב,אתהמייסרים-
שלהזכות"שאלתהמערב.בתרבותביותרהרלוונטיים

עליה-דיכוי"שלטוןנגדאליםמרדלמרודהאינטליגנציה
"החטאעלבדיונודאב,פילפהחוקריותרמאוחריצביע,

בשנותנוספיםמופתומחקריכאחטין,שלמאמריוועונשו",
יצירתשלה"טריות"עלשומריםוהשישים,החמישים

 .דוסטוייבסקי
עלו"האמתהאדם"עלהנוצרית"האמתשעריוןלי,נדמה
דגש,יתר.בדגששלפנינובביוגרפיהמצוייםהרוסית"הנפש
אתלאאךהראשונים,וקוראיוהיוצרשלזמנואתההולם
גיאורגהמערב.תרבותבןהמודרני'הקוראשלעניינותחומי
 :דוסטוייבסקיעלכתבהנודע,המרכסיסטיהמבקרלוקאץ'
דמותוהגעיההתשע-עשרההמאהשלהשנייהבמחצית"וכך'
והאגדית,ידועההלאמרוסיהרב,ממרחקראסקולניקובשל

כולה."המערבתרבותאלודיברה
הביוגרפיה-הגלםחומריוטיבהנושאעוצמתבזכות

-הדוניסטיבילוירקאיננהקריאהאםאךחשובה.שלפנינו
מסיויג.הקורא,אתה,תהיה

מהנהלהיותיכולומה .מהנהבילויהיאספריםקריאתאבל,
מכותביותרלךמוכרומי ?לךהמוכראדםעלמקריאהיותר

וישתהילים,ספרצדיקיעםנמנהאינךואם ?שקראתספירם,
הסופרואתהספריםאתהמחברותובעובדותברכילותענייןלך

קריאתהריאחת,יותר)או(פחותזורמתלאינפורמציה
ושלטולסטוישלויצירהחייםעלילותשלביוגרפיה

נהננתות,הדונזים.שלתחושהודאי,בך,יוצרתדוסטוייבסקי
החייםמנעמיכלאתהמחברתההדוניסטית,האסכולהבמיטב
עלהמונחתמשובחייןכוסשתייתתוך(קראצרוף.למכלול
ספראתגםהשולחן'עלעליו'הנחילכורסתךהסמוךהשולחן

המשכילייםתענוגיךומכלולהנגיד'שמואלשלהייןשירי
לתפארת).~קי!?רוהחושיים

סיוןאירח

שלוםגמדל
שלוםמגי:יזללמרגלות

: - t Z -: • T 

סויםנשואותאז.והות

.ח-ךזvן~ל 2$ ה~;~~ן i 'ן iג f-ךץ.~
סויםנושאותאז.והות

:גזיסזאוןאזז!יס'ז~ל
f ןזותז~יךסמוrגקצות-ס~קוךיםסאו;:

Q ןז-וון~י-ס~ך~הiJ סז~~יל~
ן.דיסז z~ת

.רי ?Qt21 ~זלום,~ןל Q~ד·אש 1
. R זימן~קוםזז?לזז?ת

 iמא:פהידנגיוסלדאות,אפשר
 'חות 1;פהות·~לוכות'שח

ס~כרת ?1רן~ים~גי~ל

ררסטיירבסקיפירררר

הערכהחיפושאלאבילוי,רקאיננהביוגרפיהקריאתאם
מסוייג.תהיהאךעניין,תמצאונו',חדשה,הבבהמדויקת,

לעברית.תרגומיםכמההאחרוןבזמןיצאודוסטוייבסקיעל
שלאהבותיו"שלושבשםבעיקרוג'ורבאליסטיספר

היהודישלעטופרימאד,קריאספרשהיהדוסטוייבסקי",
"יצירהבסדרתספרעובד"),("עםסלונים,מארקהרוסי

ועובשו"החטא :מאמריםמבחרשהוא )"רתכ"(ויוצרה"

והתרגוםליטוין'ורינהבריבקרמבחםבעריכתודוסטוייבסקי"
בכתיבותכיורתהמוקדםטועה,אינניואם-ביביהםהאחרון

קובסטנטיןשלעטופרישלפנינו,הביוגרפיהספרהוא ) 1942 (
ב-המהפכה,בעקבותממנהשהיגר ,רוסיהילידמוצ'ולסקי,

רוסיות.ביוגרפיותבכתיבתוהתמחהבפאריסחי , 1919

שלדורוההוא,שהדורהמרהיבהבעובדהבעזרהביוגרף
 30.10.1821 (מוסקבהילדי ,דוסטוייכסקימיכאילוכץיפידוור

זכרובותכתביוהותיר ,חיהואמיעםידע ) 28.1.1881-

(לובכרכרתוהסופראתשהסיעעגלוןכללמכביר.ופרטים
חברכללכתוב)העגלוןידעולולכרכרה,כסףלסופרנותר

תיעדואלהכלמשפחה,קרוביידידים,שכבים,לדירה-שכורה,
פירטדוסטוייבסקימכתבים.כתבכידוע,והוא,הסופר,את

כלאתמיכאיל,אחת,בשנהממנוהגדוללאחיובמכתביו

חוסאברהם

קולוןדו tל~ל iםס;ז:זל
ים. w1~טזסבדדרת Qף ?.re1ל 1סזלסגז:זל

Q זכ~לrסנכויךם.לדאז 1 דן:;~סוקרי~הי.ר
~ר.די fןתוךז-ו"ס,ד iסערךקים~ת Q ~ 1סם

 ,ר iזזזוקtווקרות~;דרתת 1~לימ:;גדסב 1ן~מ
iJ ןףזז?ל.ריחות~ריפותvן~כק-~ר~ה.~יז·ז

צבערנ"יםשלטיםרעל:פספרים 1ז-ועדאשד

W ז~~ותלrQ ·~~,-ס R כי'~שrד'i זןיות. י·~~~·ריםr
f זן/ל~רוסיי~ל~~יםראשוןיוםiiJ ל 1ס,לז:זל

יום-יום.זז?ל~פרק 1בןס fל.ם W ~ 1ב W 1זז?זgךחר:;גי~
נעליםמחליפיםהנכביששלליר 1:פשמכו~יתמם~ים
 .-~פוסעים-~"גים~נבי;ול,-:פמגפי =,,ע'שלסבירות
 .-,יי:i rית iRר R-ר~ T ~-ג'ור~~םסגז:זל, ...ת 1לךריד

ןשו~~ים~ןה, fזן/לןה iקןתרךז:.זן.קי-זכזץ
 :~חזז?תזז?לזכה 1ז;ןטק~ןהןתוך~הספוסרת 2$
זסב.זז?ליד iJ ~ 1ל 1ןל~ךגר~ךת w ~ך~~אלי 1א

זן/ז;יריךים ן?;:~~~רם,·ז-וד i 1 ~ ?.1;:זעוךקים

 ן?;:~~לי, 1אןס~זז?ם.ןבןים,-9 י?\ R?1 ~~ד~ז 1נוז;יר
t2W ל 1ןלסזק~~ה •~י~י-סגז:.זלןתוךארסםף• 

ז:.זד w.רי· ?tז:זקים r1ןו~ידז;וגךהאולי:פוסגתךן iן
דtו~ק~ז;יא.םד~סעי 1ס~שזןז reסס~ס~ת

t2 ן~ח~.רב~םf1 י~ל:rפרים.ז:.ז~יםזן/לת 1ן~

סזסבעוךקי
הפחלשלגדותיועל

-: T :• ---

אינטימייםווידוימכבתיאלההיווכוונותיו'רגשותיונפתולי
כתבהואוכוונותיו.עניינותחומיבמכלולשדנוומעמיקים,
טוריםפיוסםטיוטות,עלשמריצירותיו'כוונותפירטלעורכיו'
השנייה,אשתו,הספורים.הטובים,לידידיוכתבבעתונות,
אינפורמציהשפעזכרונותיה.לכתובוהיטיבהמזכירתושמשה
המעניקההיאראשון,ממקורמיטיבי-;ותרב,שלשכזו,מהימנה

הווידויתהאינפורמציה .חאמיתיכוחהמקוראתלביוגרפיה
העיבודישנשמרוהטיוטותאזישלכתיבהבתרבותהמדויקת

יכךכליקריםיהלומיםחםכחומיר-הגלםרשימות,שלהחחר
המהלכתביוגרפיהמעמידונשמר,עוכרמזוייףחלאשקיומם

עליה.לוותרשאסורקבים,בלי
 rהענלפניב"חיים"הענייןאתמעמידמוצ'ולסקיקונסטאנטין
חחרתשלוהמרכזיתוהתזיהויצירתו")("חייוב"יצירה"
 ,, .יצירתולביןדוסטוייבסקישלחייוביןלהפריד"איןואומרת

 )?אחרתלחשובעשוימישהו(וכיחייו"מפעלחיתהיצירתו ,,

מרכזיתחדיהונו'.אישיותו."חידתבפתרוןעסקיצירותיו"בכל
אתלביוגרפיההמקנההיאלאודאיכיעדבנאלית,כההיאזו

היבוגרפיהכובתאתבמרכזמעמידההכתיבהדרךסגולותיה.
הואובסגנונוכאלזאק,ונסחיועד"כל"מספרשלכמעמד
לב,לשיםמראשכדאילמהלקוראמודיעהתרעות,מתריע

הדמותחיישלהעתידגייםהמרוחקים,בפרקיםיתרחשומה

מקבליםאנחנוהספרותיות.דמויותיהושלהמתוארת,
בחיישעברהדמותביןלאחד""אחדשלאנאלוגיות

איכשהואותההמזכירותהדמויותכללביןדוסטוייבסקי
שרביטתחתמובליםהקוראים,אנחנו,השונות.ביצירות
שלהספרותישמפעלויוצאהפיקפוקים.חסרתסמכותו

חיימילא.אישיותו.""חידתלפתרוןמפתחהואדוסטוייבסקי
נדוןהיותואיכריםידיעלאביורצחלעצמם.מרתקיםהאיש
ועוברהאחרון'ברגעונחוןיוריםכיתתלפניהעומדלמות

מחלתהמטורפות,אהבותיוהעולם,בקצהכפייהלמחנה
כמהפימרתקים.אלהכל-ההימוריםמחלתהנפילה,
ספרותיות,חבורותביןמתחאז'שלהספרותחיימרתקים
עורכיםכ~לינסקי,מבקריםטורגנייב,כטולסטוי,יוצרים

קריאתעםלהשזכההנלהבתהפניםקבלתועוד.כ~יקךאסרב
עםעליוששפכווהקיטונות~לינסקי'ידיעלהראשוןספרו

הנדוןמרתק,ספרותעולםיותר.המאוחריםספוריוקריאת
זה.בספרכחלקו
ישנןלתרגום.זוביוגרפיהדוקאנבחרהמדועיודעתאינני
היאשמאלברור.היכולתאיןליזה.סופרעלביוגרפיותהרבה
טולסטויעלשלושהביוגרפיהטרויה,לאלמה ?במיעוטוהרע

כאמור,אור,ראהשתורגם,זה,ספר ?מרתקבאורחכתובה

עלהמופתממחקריחלק .-1942בהשנייה,העולםבמלחמת
המחקירםיותר,מאוחרותבתקופותאורראהדוסטוייבסקי

 • .זוביוגרפיהגממדים

גנוסריאירה

סברדליקעודד

קורח

דס~ילו?ג~העו, ה~~ wקורה
הזפז-ושתגית 1הדאת
~ Q ערת 1~צל;ם...... 

ז;ןרוזקש iJף 1זpס~שקוךהגסךה.ןקו
מרןאן~ין i;יי fלים Qן~ין

ןמו~א~ז;י~ים

צמחיםסת 9למדיוצאראז-וה

סגותן~~יךם :ם~~אל~~ ם~ז:T ~~rדק
 : ,~~~לןי Q~"ות Wר~

לעצר 1נועדלאדים 9צ

 i1 ג~~ iJ~לגtו.יל W ססיר.~~-~~

~ךסות i ו-Q rלנג"אר~ר
iJ ת 1$.ס.ךףןלא~~ךיכות
~~ W ה 1$ר ?1ססת 1ר

1.? ~ 1 i ם."ז-וד
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שי.תכאןלי"ספיר :להבmכהאושןייט.פךרלושדטה
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 ·: : .יייי"מקדו

13 



 ?פאשיזםישתלטכיצד
 ;לידקטטוירם"ספר"בית :סילונהאיניאציו
 ;וונןגצריאלהמאיטלקיתרתגמה
 ;עוברעםהצואתאפקים,ספיירת

עמוידם. 223 ; 1985

העבירלקוראלהגישעובדעםהצראתאתהנעימהיועדאיני
בידימחדשוכערך-1938בכברבשרצוירהשהופעיזה,ספר

ממ:ןסך-ה:ןכעהשמא .עכשיודווקא ,-1962בבאיטליהמחברו
 ,-1985/6בהשיראליתבמציאותממכרללמודשניתן ל:; iה;ןש

דאזמשטר-האימיםאתעדילאשלמזלומילדיילתתוצרתה
הייהכאשריהיה ?עוכשיוכאןלכרהאורבתהסככהלאיבחןרכלי
המעשה.עללברךיש-
 nלפת;חשש ,:;נבית-הספרההיסטוריהבשעיוירשהשתעמםלמי
התפתחותעלמעטאךידועערתההכלכלהתורתעלספר

אדםרקמרתק.מיעדמקררימצאכאן-בימינוהחברה

השכלותקיבלומצוקה,מלחמהבשנותשגדלבן-איכרכסילונה,
כסצויאליסט,כגדרלחםהפאשזיםעלייתוכשכרתדתיבמוסד

היהיכולמעורב,אךבלתי-תליוכסופרובסוףכקומוניסט
לרדונותבהקשרסוקרהוא .מקיףכהעדיסמךעלמחקרלכתוב

פרקמספר-השרפטםמצטטורומא,העתיקהירןושלה;גי-דע;ת

בימי-הביניים,מדיניותלה;גיעובריאבימלךהפיכתעל
לאחלילה,זה,כלאבלמארד.רחבהקשת-ואילךההשכלה
ספקזוהיחיה.דיאלקטיתבשיטהאלאיבשההוראהבשפת
במרבןכ"שיחה"הספראתלהגדירמוטבמסה,ספקסיפורת
יירביםהפגשת-לי~רהריט;יך;בהקדמתוגורס-הקלאסי
לאאךהצדדיםמכלא"הכרשאתהממצהשוכ:ון'מעמיקלוויכוח
משעשע.סארקאסטיבסיגכןראלאממסכלתברצינות

ארצות-צפ:ןכ;תואףאירופהקוררתתיאורקולטאתהים"משבלי
"ליללפכיערדכנראה ,-1938בשכברייאמןלאהברית.

ברדד,סופרוכמלאכתגלותעירכתשלדחקבחייהבדולח",
אופןבשרםאךתמציתי-הרודנותעלממצהכהספרככתב
קצר"."קורסלא
עיתרכ:ותלעררךנהיה-כה:וכה, nכפרשהתחילכסילונה,אדםרק

ךטל;יאטיגראמשילידקומוניסטימנהיגכעשהסצויאליסטית,
כהחק"""משלחברהיהמסרגלמוניטין'בעלסופראחר-כןוהיה

הפרופסור-מעומד-לרודנות,-דמי:ןרתשלרשביןמשכנע
כליורמתומכעייולפיאחדכל-מפוקחומהפכןשלוהיעוץ
 .אפשירטעיןומשרםלברוחבליונימוקיו'אחד

מבירקניותח

תפיסתערבהצדדיםטקטיקותשלההכללהמלאכתמפליאה
גירסתאתסותראיכרהסוקרהשוכרת.באצרותואחירההשלטון
 ,-1931בעדרניתקשממכה , 1935משכתהקומוניסטיתהנתעוה
בעידןהאימפריאלזיםשלצרהרהיכרהפאשזיםכילאמור
הטרוירסטית"הרדונותהקאפיטאלזים,שלהכלליהמשבר
שלביותרהאימפיראליסטייםהשרביכיים,הגורמיםשלהגלריה
נבוסחההסתפקלאהואאבלדימיררב).(גיאררגיהפיננסי"ההון
שלהשתלטותואתשאיפשררהונסיבותהסיבותאתניתחאלא

מןבבירת-המעוצותהמשטראתגםפוטרואיכרהפאשזים,

בדיקטטורה.ההאשמה

החלוההשכלהתקופת:עםזההואבקציור,כסכמואםניתוחו,
עדנתצח.הבתרכהכאילוהיהנראההחברה.בבעירתלדןו

בענייניידןרכעשהשברמצב,צירההראשונההעולםשמלחמת
החברתיהסדראתלהצדיקערדהיהאי-אפשרכימסרכן'חברה
שהקידמהמעמדות-הבינייםממעוקתהפאשזיםקםואז .הישן

מפלותשנחלוהפעוליםמאכזבת ;קיומםעלאיימההטכנית
עבלישלמפחדם ;כראיואורגנושלאמהפכנייםבכסירנות
(עמ'החברתיובמהותםכנסיהםבהפקעתהאירםמפכיהרכוש

109 (. 
ארליבראליםבורגניםבראשםעשמדו rבהקיימים,המשטירם

צ'מבלריןלארראל,בירכיגנ,שמרניים.נהירסצויאל-דמרקראטים,
בלבדזרלאהגרמנית,הסצריאל-דמרקראטיהבפשך;ת.הבתררנו
הביאהלאאפליוסצויאלזים,אליאצרהאתקידמהשלא

היהאי-אפשראלום .) 57 (המדינהשליסדויתלדמרקראטזיציה
חייליםהמוניכאשרהחדש,במצבסטאטרס-ק,;עללשמור

היומיליוניםהשתלולה,האינפלציההמלחמה,מןחזרו
התרשושו.שוכברת-בינייםאיכירםמובטלים,

 ) 1933 (וגברמניה ) 1922 (באיטליההפאזישםהשתלטותבעת
הכנעוהגרמניבית-הידןאפילוקומוניסטית."סכנהכלחיתהלא
שהקומוניסטיםהנאציםטענתאתלאשראפשרותראהלא

על-השירפהבירמההעדירותכללפי-היירכסטאגאתהציתו
שנותבראשית .האימנתימסע-הידכיוצדיוקלצורךעצמםידיהם

חיתהאזגם-מהפכניתקרנירנקטררהחיתהאמנםהעשירם

גנדדווקאופעולתבלתי-הגיוניתבית-הנבחירםהשמדת
שניםמתמשכתאינהכזאתקרנירנקטרהראבל-המהפכנים

ערתלתממנהמפיקהאינההמהפכניתהמפלגהראםארוכות,
מהחה-גנדההמאוכזביםההמוניםמתמרמירםבמהירות,

ההנהגהבהדרכתהקומוניסטית,המפלגהכאשרשקרה,

מצדהסצויאל-דמרקראטיה,בדייבזק.לל.הסתפקההסובייטית,
להשתמשהצרןולההיהחסראבללהגתונן,האמצעיםהיושני,
בארהפאשזיםבלתי-מסודרת,בנסיגהנתרנהחיתהרכךבהם,

 .) 61 , 56-58(עמ'לבתוסהנסיגתהאתלהפוך

חר·צרידותהערות

רובשלטוןעםזההדמרקראטיהכיחשוביםהכולכאשריבימינו
עם"א Tבתרנו)והמעיוטיםהאזרחזכירותכמרבן,(המכבד,העם

סילונהשלהערותהקוראאתמפתעיההפרלמכטאירת,השיטה
הסתמיתהמשמעותאתהדמרקראטיהקיבלהלאחרונה"רקכי
מידנישלטןוזהמונחצןיי 1848לשנתעדהעם.ך;בשלטוןשל

המלאכה,בעליהאיכירם,האומה,שלהעניחלקהעלהנשען
הכלליתההצבעהזכרתהזעיירם.הבורגניםהשחורים,הפעולים
(עמ'כמהותה"ולאהדמרקראטיה,שלכמכשיראזנתפסה

לשרתחייבתהמלאההדמרקראטיהכי ,עמונסכיםאםאף .) 121
חיסוללמרדיאנו'-בעםיותרהענייםהמעמדותאת

חייהםואףהאזרחיםזכירותגםרבעיקברתיהםפרלמנטים,
זכרת"הרחבתכיהערתולטעםלרדתמתקשיםרבות,באצרות
ביידסעייהואףהדמרקראטיהחזיוקחיתהמידתלאההצבעה

רק .) 121(עמ'הדמרקראטיה"אתלהחלשייראקצירנירם
י"הירכחשלהמגמהתופעתעלמצבעיסילונהכאשריבהמשך
 ) 122 (רהמחחיים"העירונייםהעצמאייםהמוסדרתשללערתם

המוחלט"היא"המדינהה"~טאטזים",לחששו.מביניםאנו
הזכירותהפקעתלנר,גםידעושנזקה"ממלכתיות"ארתה ,) 115 (

סליונהצודוקדמרקראטירת,זכירותנוגדתאכןממוסדרת-בסיס,
איוביעםהמרהנסירןלאחרזאת,בכלעצמי.בשלטןוהדוגל

כמוהר.מנסחיםהיינולאבית-הנבחרים,

אתיתעוררלגנאי,ותמידתכופות,בספרהמופעימשוגערוד
קולנעו,"ידרו,מרנהסילונההמונים"."תרבות :הקוראתמיהת
הטמטום"לעידודבטוחכ"מננגןרספורט"צהובה,עיתונות

ידרושידוירכלשלמשובעחסידשאינומיאפילו .) 215 (
יהססלמיניהםהספורטונבחרותהוליוודסרטיפופ,יה), M(רטלר

עתרנרתרפאשזים.יראקציהשלככלי-שרתאלהכללהרקעי
 ;בעלוםערדקיימתאינהכמעטהפעוליםמפלגותשליומית
אינהתכופותכך'אפילוהיא."צהובה"העיתונותכלזהבמרבן
ואזיהובלתי-תלויים,שמאלאנשיבהכובתיםלשליטים,נוחה

אמנםמעמידיםכלכליים,גורמים ?בחיסולהיצרהדמרקראט
אמתשיולמטרותיהם,זרהמונים""תרבותומנצליםמפעילים
שלבסיסעלכברהואהספורט"ארגןוכיסילונהשלבדבירו

ולבחירתאיגררףלתחריוותסוסים,למרצוירגםאלויגרכיה,
זה rאזמננו,שלההמוניםבתרבותמשלהם.סודרתמלכת-יופי

העשירות,המידנותבאחתהימים,מןשביוםלהניח,אבסודר
M ספורט,אגדוותשלקואלציהי-נאמר-השלטןואתפרס

 .) 41(עמ'התעמלות"במכנסיספורטאיעימודהמדינהובראש

שישחקן-קולנעואבללא,עrייספורטאי :מחייכיםאנוכאן
סליונה,שלספרראחרשנים-45כמאשרת,ידיגןתופעתשיו.
הסארקאסטית.תחזיתואת

 ?לקחללמדוהניתן
נשכרצייאאצרנו,לגבימסקנותלהסיקנוטהשאינומיגם

ממשלת:בקבלרת.מבתקשותממשאבלהספר.מקיראת
נזקקים,והמןוכלכליתמצוקהבמהותה,שמרניתסטאטרס-ק,;,

המלחמהמןשחזרדורמתעשירם,"נ:ןבר-שירי"מלוומקופחים
אלהתיאוירם-טירוףכדיעדלשלטןוהשואףאדםובתוכו
חוסרומשיהו?משהרלנרהםמזכיירםהאינם )-95ר 43(עבמ'

רכשלרנרתיר,כלשהותבחוםהמעומד-לרדונותשלבקעירתר
גםמתאיםזהאיפיזי- ) 73 (ידידיםללאחייואפס:ןרת,
לרפ:ולרכןבשרןר'המתחירםבליכדואחירםימנייםלמנהיגים
סצויאלית,מדמגוגיהעביקרלהינבותרצוהאחדלונחבא.
בדרמההפאטיררטי'לרגשבפנייהיורתמתמחיםאחירם

רומא"ממשיכישהםהאיטלקיםאתלשכנעשצרהלמרסלויני
בפיתוחיותרעדרלכתשהרחיקהגרמניעמיתוארהעתיקה",

 rאמודרנייםש"לעמיםבעדר ,> 211 <והגעז"המלודת"פלוחן
"טרמפ"בלרקחם .) 104 (סליונהשמסבירכפיבעבר",שושרים

"פוניםהםהדתמראישתכ:ןתביםובעיקרדתייםרגשותעל
"מיותסמפתים ,) 109 (למיסיטקה"קדמוניים,לאינסטינקטים

מבקשיםביחדכלום .) 112 (עלוםלדואןרהזכורהואדמה"הדם
העובדהחלקחשבןועל-העםעם"מיטיביםפנילהעמדי

חשיםכשהםהבירונותאלפוניםהם .) 94 (האומהשל
לרגשותטבעיבאופןנוטה"הבירןוכיאינסטינקטיבית

מההפיכותנבדלתהפאשיסטית"ההפיכה .) 95 (יראקצירניים"
עםהמנהיגותשלהקשראתמתאמתשהיאמאתהמסורתיות

מקרראיפראזה,- ) 183 (הכיכרות"המונישלהחזקהלחץ
המנהיגשלהזדהותנציץו"נצורשם .אצלנוגםהרווחהמונח

לאלילהדמגוגשלהטראנספיגרצריהומתרחשתההמןו"עם
גםהרווחהמונחמקרראיפרא,זה,- ) 183 (הכיכרות" .) 84 (

ההמןו"עםהמנהיגלשהזדהותנציץו"נצירשם .אצלנו
 .) 84 (לאלילהמתרברבשלהטראנסיפג:וצריהשת mרמת

החברתיהסדראתלהצויאבסיןרהוא"הפאשזיםכיהיאהאמת
קרא-"חד-נס"ההשכלההיפוך- ) 108 (לויוכוח"מחץואל
כלמלנסח"נמנעהוא .יוישרונוהגיםרכךז'ברטינסקי'לזה

השיטהאת"מכפשיהואכזרתכניתבמקרםשיקומית".תכנית

חוליילכלהאחריותאתעליהןומטילהמפלגותשלהמסורתית
נצורלא"הוא .) 97 (נגדן"ההמןושנאתאתומציתהמלודת

יאם"לשלהביאםכידאלאהדמרקראטהיפגמיאתלתקן
נזכרלאמי .) 124 (לה"ךךך"ששהטובותהמעלותאתלוהכחיד

שלהשתלטותהאחראלום, ?מילוארוניהתעמלוה"ב"שר
 .) 92 (האימנתיהסדרלמפלגתאי-הסדרמפלגתנהפכתהמדינה

כמילצייהמגתליתפאטיררטיתנתעוהפכישהעמידהזר
 .) 156 (אליסטית.קאפיט

עלומתמדתרב-צדידתהתקפהמנתהלתזה"חד-כס"בשם
:בקבלהשינהכימנוחנתו'אתלהדירךחייבתהויאההסתדרות

אירופהאצרותבכלחיתההפאזישםלהשתלטות"עד :ברורה
הפאשזים ...הסצויאלזים rיבהפעוליםארגוני rבהתאמה
שאפשרהוכיח,כאשרהסצויאלזיםעלקשהמכההנחית

אנטי-למטרותפעוליםהמוניהמאגדיםבארגוניםלהשתמש
שלסיסמתר!"חיתהכן-"לשבור .) 125 (סצויאליסטיות"

T 'מאחוירהמזדקרתהמטרההיאההסתדרותשובירת'ברטיכסקי

נגדה.שר-האצורומזימותהליכודמיתקפרתכל
שנותבראשית ?לקרותיכלולאזהיהדוים,אצלבשיראל,
הסצויאל-דמרקראטיתהמפלגהיר"רמפישמעתיהשלשוים
איטליה,איכה"גרמניה :בחירותבאספתולס,אוטוהגרמנית,

 1938עד 1933משכתכיינטה'".פאר'דרלצ'השלאץרלאזאת
 :ומסבירסילונהמוסיףגרמניה,אינהאוסטירהכילשמעויכלונו

הטרטאליטאיררתבלדיתפת Mמשהלאומית"הפסיכלווגיה
הפאשזיםביןלהבחנהלסעייירכולהגידרא,קישוטיכגורם

יותרלא),אך 110 (קיים)"זהגם(כן,היהדוילפאשזיםהגרמני
סרציאל-אשליהעורדפאשזים.מפנימחרסןאינועםשרם :מזה

חייםצפיויםשלפאשזיםעצמם,אתהשלו"הם :דמרקראטית
ידעו.הסוףעצמם.השלויהודיםאפילוקצירם".
בסירנות-הפיכהמכשלובותהסיקוהיטלררגםמרסלויניאמנם,

פאשיסטיתלהפיכהסיניר rאכישלהם,הקאירירהבראשית
שאננותכלאבל .)-180 2 , 168 (והצבאהמשטרהסיעובלי

כידוניר"חלצויהם"שי"עאנשישלהמתחסדהדיבורמסוכנת.
נגדידםיירמולואצה"לאתמכבידםשהםהיהודית,המחתרת

מארדדרמהזהכיעירכרנתר,אתלחדדדווקאחייבחייליו,
חצופיםנעשיםהדמרקראטיה)."ייריב 182 (מרסלוינילהבטחות

כשק"מחסנימכהליםהיום,לאורקשרקשוירםהםיוותר.יותר
פעולת-ורחמניתסלחניתהשופטתשהשרותעשה .) 62 (

עלבאר"לא .מיידיהשחרורםאתלהשיג-דתיים rימהשדולה
אתלצרוחשהורו'קונסול',הטרוירסטיהארגןוראשיעונשם

ספקשלצלהיהשלאאף ) 1922(גברמניה,רראנתאר~צר:גרגר
דבירם.היו ,אכן .) 63 (ואחירותם"זהרתם 'לגבי

עדותהלציור
קיומית""בעיהלומצאתמיד-המלחמהאלנמשךהפאשזים

לוודאיוקרובלמאגכט.הבחל"כמר-פלשתינאיםבליאף
בתוסהשתספוגאחרילהתקיים,רתכללארדונותששרם

שלזרעםזההשהייתהסליונה,שלתחזיתו .) 222 (צבאית"
בתוסתאחרכיאזהרתו'רכןהתאמתה.הקומוניסטית,הנתעוה

עצמי,שלטןומלאה,דמקרראטיהבהכרחבתראלאהפאזישם
 rבמהדמרקראטית".ותביות"המצידירםמשטירםייתכנואלא

שיהראשןוהמונחאתסליונה.מקשה- ?ומהפכההפיכה
 .) 183 (הקייםהחברתיהסדראתנוגדשאינומידנילשיניולייחד

נשארותחברתי"ארגןושולצייררשלהממישות"העביותאך
ארמידניתהתקדמותחיתהלשאמוכיחה"ההיסטוהיר .עבינן

שלמאבקיםצותאהחיתהלשאכלשהי'חישבותעבלתחברתית
שהנתעוהסילונה, .) 101 (נמוכים"המכוניםהמעדמרת

למחנהש"עברנכופראורתהרקעיההשרמיתהקומוניסטית
המאקרסיסטית.להשקפהנאמןנשאראכןהיירב",
עישהרמהמהפכנית.לקתיתקטרהרכאמור,זקוקה,המהפכה
יועוצוהמעומד-לרדונותמקישם- ?איננהכזשרמהפכן

חייבההגןושהאדםחשוב,"אינני :נכנעאינוסליונה .המלומד
 rבהיהלאיטליהשרבואחירלהיסטוירה".להשתעבדבהכרח
ף Mהש ,) 1949 (דת mהמאהסצויאליסטיתהמפלגהמייסיד

התפקדי :לסיסמרתנאמןכשהוארונמים,ונבתבנבתי-עת
 •לתעדוה.הנסיןראתלהפךוהואהסופרלשביורתהנעלה

יזלברעיקב
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הםיפורת
חעברית
בארבעים

השנים
האחרונות*

כיוונים)ינושאים :(סיכום

שקדגרשון

שלבתהליךהיאהאחרונותהשניםבארבעיםהסיפורת
הפתיחהתאירכיאתלהגדיראולי,יכולים,אנחנוכתיבה.
פניהלאןעדייןלאמובוודאותיכוליםאיננואבלשלה

לראותהואלעשרתאולי,יכולים,שאנחנומהמערדות.
לעצמנולתתולנסותהולכתהיאלאןבאההיאמניין
ביניים.דר"חאלא •כמרבןיהא,שלא •וחשבוןדיןמעין

עשירההיאהאחרונותהשניםארבעיםשלהסיפורת
שוניםואתירםמרחביםמקיפההיא :ובצורותיהבתכניה

המשובותירושלים, •החרףעירודרךהקיבץולמן :באץר
בהתפתחותמסרייםכירוןעללדבראפשראםלגולה.ערד

 .הררמאןשלהאורבנזיציהמגמתזרהירהתימאטית,
ספררתהשלושיםבשנותחיתההאץר-ישראליתהספרות
שלקבוצותבעיקרשתיאהררפסטרראלית,ב~ק;ךית

בשנותגםהבניין'ב'קרהמשיכההיאמבתגירם.

לשלהימתקרביםשאנחנוככלוהחמשיים.הארבעים
והנושאהמרחבוהולכיםמגתבריםהחמישיםשנות

לשיאםמגעייםוהללוהעבירתבסיפורתהעירוני
תהליך .שוכאתיקניוק •אורפזהיעשו,שלבררמאנים

בלבדתימאסיתהליךאיכנוהעבירתהסיפורתשלהעיור
העבירתהסיפורתשלהתקרבותהאתגםמצייןאלא

מלחמרתשתיביןהאירופיתהסיפורתהמערב.לתרבות
בנושאיה.אורבניתסיפורתהיאולאחריהןהעולם

גברירה.שלהמנוכרובאופיתבניותיהבתיחכרם
ברקרליתכסיפורתהחלהבאץרהעבריתהסיפורת

שלההיסודמהנחרתבכמהקררנהוחיתהראידיארלרגית
המעוצותבירתשללספרותהארפיכירתשהיולאלה

שלהבתלותןהסצויאליסטי".ה"יראלזיםבתקופת
לשיניוגרמוהחברתיתוההתפכחותהספרותיותהמרסנות
ברקערקמתחוללאיכרהשינויבאופיה.שנתחולל

אפשר :הכוללתהעולםבהשקפתגםאלארבתימאטיקה
במרבןהסנטימנטליאלהנאיבימןמעברזשהרלאמו

הסיפורתשלמרביתהאלה.מושגיםלשניכתןששילר
אללמדיתמימהבצררההתייחסהישראלבאץרהעבירת
לעתיםוסברהסביבתהעםהזדהתההסיפורתסביבתה.
שבכלהטובהואחיההיאשברשהעולםקרובות,
מןהנדשריםהקרבנותלמרותהאפשריים.העולמות
מןהתמימהלהווייתההמנתכליםהנוחרתבגללהגיבוירם

בשולייםחיתההברבירתהסקפטיותומנפנים.החץו
איכנוזהכיגוריםצמדבחזית.קגי:tית Qהיוךקכהתמימות

-אחרבהקשרשהחברניגוידםמצמדכךכלרחוק
אכטזי'אנדית.לסיפורתז'אכירתסיפורת rשבהגיג,,

מרביתשלהנפשיתעמדתםונשנתתההיוצרותמשכהפכו
אחתלסנטימנטלית.מנאיביתהסיפורתהפכההסופירם,

הסנטימנטליתהעלוםהשקפתשלהעיקירותהתכונותמן
המצריאלסארקסטיביחסהמבתטאההורה,שכאתהיא

אלהעמדותשתילעבר.כרסטלגיים-אלגייםוכיסופים
ספרותיותסאטיררתשלמאדארוכהבשררההבתטאו

כעיןשהןסיפוירות,ציירותשלארוכהובשרדה •מכאן
תקופתכלל(בדרךהתמיםהעבדעלנוסטלגיתאלגיה
 .ערדואיכנושהיההישוב)
סאטייררתטכניקותמאדפותחואמנותיתמבחינה

המנסרתספרותיותוככיקרתלסאטידרתרפיקאדסקירת
שחדשלציירותיו .האנשויהזיכרןונפתוליאתלעצב
חיפושמעיןשהןציירותהםמכאןשבתאישולמכאן
גבריררשלעבדםמשחזרשחד .האבדוהזמןאחיר

בתרךהעבדאתמזשרושבתאיההורהשלהראותמנקודת
שלאינטגרלילחלקהופךשהעבדעדההורה,עלילת
עוציובילדותבסיפוירמרביםאחירםמספירםההורה.

הזיר,שלהאחרונים(סיפוירוהעבדשלראייתוזרוית
ואחירם).קינקר. •אלוני •קנזכרטוב,

נאיביתמספררתזאתספררתשמתפתחתככל
בעלמגרדםההיסטוירהזיכרןוהופךלסנטימנטלית

והארבעיםהשלושיםשנותשלבסיפורתמשניתחשיבות
שנותשלהישלבסיפורתרבהחשיבותבעללגרדם

הזיכרוןלהגתברותהחברתיתההנמקההחמישים.
העצמיתכתעדותההסיפורת :למדיחשופהההיסטויר

שלהאחרוןהקרחוןכקצההשראהאתמגלההחברהשל
שכגנדלקוטבהפכההשראההלאומית.ההיסטוריה
בשיראלילהבתונןשבקשההכנעניתהעולםלהשקפת

הגלותי'.ה'יהרדימןהמנותקהמרחבכילידהצעיר
יהדותםאתמחשדהצעיירםכנעןלבכיגלתההשראה
ההיסטורית.זהרתםשלהנוראהערלאתעליהםוהטילה
והעלוכסופריםלסיפורתלהיכנסהחלוניצוליםילדים

שלתיפקרדירואתהקרובהעבדזיכרוןאתבציירתם
כנעןסופיר .ובעתידבהורהנצחיכגורםבהורההעבר

נשטפהאלרלאלהיותשיכלהכפילכנעןנכספושהתבגרו
ערב-דב.שצירוומהגירםממלכהשיצרופקידים

שאיןהעבדעולםעלכבתותשרב~םשהפכוהפליטים
בכךשרצושביןגילו."כנען"מסופירחלקמפלט.ממכר
ראותהעםאותרשלחלקהםגם •בכךרצושלארבין

מקרובולאלהכילידיםלהםהמשותפתטראומטיתחוריה
נעמיארלדכ.אויד •אפלפלדאהןרקרשלאכך .באר

ואלכסנדריוותנוגלןשמאיעיזו·קסט,איתמרפדנקל.
ערלההיסטוירהיזכרוןעלכבתוהולנדדל mוסבר

סופרים·גםאלאעוכשיו.כאןזהזיכרוןשלהפקרדיר
יורם .עמיחיכהיהדוולרבעילמחצהילידיםארילידים
עזו.עמוסרגיד.חייםשחם,תנןכרטוב,חונךקניוק.

הזיכרוןעםהתמדודואלמורגאחירםרות •קינןעמוס
אףחייבהההיסטוירהזכררןעםההתמודדותההיסטורי.

מתאםחיפשושהסרפדיםמשרםצורניים.שינוייםהיא

במלים.לתארואיןשכמעטעולםלתארכדיהולם.
זכררכרתשלמסיפורתלגרוטסקה,היראלזיםמןהמעבד

גררםלהזיכרוןאתההופכתאימפרסיוניסטית,לסיפורת
ונדכאיםחלכאיםשללתארדםרבהעצמהבעלרקע

אחריהסיפורתשלבחיפושיםהואאףכדרךבהורה,
המאה.שלההיסטוירתלטראומההולםמתאם

שתישלבעטייןנוסףמימוקבלההיסטוירהזיכרון
להםשחיתה •ישראלעםעלשעבדונוספותמלחמרת
 :השחרורממלחמתההיסטוירתבתועדהשרכהמשמערת
בשתיהנפרדים.יוםומלחמתהימיםששתמלחמת

שלחוריהעםהישראליתהחברההתמודדההמלחמות
שלמקביותריצרוהמלחמותרשתיפיסיתהשמדהסככת

לביןהמאהשלההיסטוריתהטראומהביןחהרתהזדהות
 .הצילונפשםאתשהם •שסברוהילידים

הספרותכשכתה.לאהיהוידהמצבבמקצת,נשנתה
גדולהתרעוהבקולדרכהשהחלה •ישראלבאץרהעבירת
 :מצואהלמקררבדוחהוגלתהחזרההיםמןכולרהכאילו

גלותם.דבשתאתישראללאץרגםעמהםנשארהיהודים
יפיםפחותוודאיהםהגלותדבשתאתהנשואיםצעירים

המייסדיםשהאבותהעיניים,יופיהזקופיםהנעריםמן

העבירשלדמותואתלעצמםציידוכשהםעליהם,חלמו
וטשרניחובסקיכצידר'כסקישלדמיונםפריהחדש,
 .בירואיספקרוסיספקגרישלבדמותו

 •אוליהוא,שיןכיהודיהחדשהעבירשלדיוקנואבל
כגריהישראלישלמידוקנוומורכבאונתטייותרהרבה
היהודיבמתכונתכולועשיוהחדשהעבריאין .צעיר
אתבקרבוממזגהואדיאלקטי.תהליךעברהואהישן.

שקיבלהמורשתואתשיראלאץרלושהעניקההחידוש
החדשהעברינדחקרביםסרפידםשלבציירות .מאבותיו
הוקדםחדש,בגלגולהישן,והיהודיולרקעלשוליים
יהושעשלרומניםכמהלפרשאפשרכךלחזית.

נכונה),(מונחהעחעמוסמאוחידם),גירוישם(המאהב,

עמליהשלהאחרונותהכובלותדבירם)(יזכרוןשבתאי
מרביתכמונטיפד)למעלהנגמייטם,(דשותכומרןנחבא

(אדםרקנירקואילך)דניאל(ממסעארופדשליצירותיהם
מאוחריםררמאכיםהאחרון),ההיוידסרסעץ'כלב,כן

מהכלובעיקרוודאיוברטובמגד •תמוז •סגדשלשרכים
אפלפל,.אהרןשכתב
מורכבותשלהתחשרההדמות,בתפיסתהשינוי

המשתמעיםלערכיםביחסרהאמביבלנטירתהסיטואציה
שלבבתניותיהןמפליגיםלשינוייםשגדמוהםהבתניתמן

 .הכוללהמסדהעבדתובדרכיהאיפירןבדרכיהיצירות,
שנותשלהעבירתלסיפורתהארפיניהכיווןשזהרנדאה

יוצאתהיאשממנההמצואנקודתחדוהשמרניםהשבעים

בפניה,נפתחוהעולםשדלותתלינראהחדשה.לדדך
התשתיתאתהואגםחשהרחבהקוראיםשקהלמשרם

החדשה.לאדרתמתחתהחדשה-ישנה
שלהבאלהיסטוריון-ואילךמכאןדרכהיהארמה

 •פתרונים.זאתסיפורת

השניםארעביםשלהעבירתלסיפורתהמבראלפרקסיכוםדביר *
 . 1980-1880עהבירתהיספורתהשלשיי:הכךרמותךהאחרונות

עצמו.בספריוובאוהשומטוהשולייםהערות

גלעדזרובבל

קנירקריםראררפזא.ציחק

 •היהודיהגורלאתיוותריורתגילוהשיראליםהסופירם
הבעייתיותואתהיהודיהקיוםשלךר·משמערתראת

החויוהשלהמורכבותהיהידוות.הזהיוותשלהעצומה
 rבשלה.הולםביטיואחידלחיפשוכמרבן.הביאה,
מןחלקהידנמצאשלארביןנמצאזהשביטיו

ישעינינולכגדהמתחוללותהספרותיותההתפתחיוות
זאת.דאותמכקרותלדאות

המציאות.במבחןעמהדלאקוצדולייושלהפדרגכחה
חילוניתעבירתלספרותסיכוי rשאטעןהוא

שנותקהחברהזשרמשרם •שיראלבאץרפרובינציאלית
פכיערלהחבהרפניעלוסהרתהמציאותבאהמששדיה.

זאתחבהרשנותקהבין .כאחדקצורליירשלגנחההפרו
כתרןזה rעכ<רגםכרתקהשלא rיבהדתייםמשוישרה

רביןבכךשצרתה rבנותקה.לאהיאבמחלוקת>עידין
היהדויםשלמצבםההיסטויירם.מששדיהשמיאנה.
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דתיותתפיםות
העבריתבמפרות
 :הצעירה

 aoה·בשנות
יעודחנה

-חילוניתספררתבעיקרהחינההמדינה""דורספררת
ומספריםגרינברגא.צ.אררימוןצ..יכדוגמתמשוררים

שלבודדתתופעה(להוציאבההופיעולאעגנוןכש"י
הדתעולםעלמושתתיםששיריהזלדה,המשוררת
דרכי-אתתואמותשלהודרכי-העיצובוהמסורת,
דרכההחלההיאאולם"דור-המדינה",שלהכתיבה
שמקרמהמשוררתבהלראותואין . 4oה-בשנות

כילהניח,ישואמנם,הצעירה")."השירהבמסגרת
בתקופתהישראליתובתרבותבחברההחילוןתהליכי
הספרותיים.בתהליכיםאףאותותיהםנתנוהמדינה
כיהתפיסה,רווחההדתיתהיהדותבקרבמזאת,יתירה

אתלקשורישרכיבלבד'מצררהלשםנוצרוויופיהידור
ישלפיכך'ו.המוסריהיסודעםהאסתטיהאספקט
התרחקותשלבכירוןהשפיעהזרתפיסהכילהניח,
יתר-על-כן,והפרסום.היצירהממעגלידתייםצעירים
הדתיהעולםאלספרותיתהתייחסותוקיימתבמידה

בלבטיועיסוקהעיקרהרי-המדינה""דורבמסגרת
כגרן-החילוניהעולםעםבמפגשוהדתיהצעירשל

רפאלשלהאבוד"העולםאר 2באךח.של"נוצרת"
 3 •אריאליכ.מאתבוגר"

עדיםואנותפנית,לדעתיחלההאחרון,בעשוראולם,
עלהאמרנהדתי'גררןבעלתספררתשלניצניהלהופעת

והמשקפתהצעירה",ר"הסיפררתהחדש""השירנוסחי

רעםדתיותתפיסותעםלהתמודדומובהקברורכסירן
המשורריםשלפרסומיהםאחרנעקובאםדתי.הררי

ושלמההדרטניהמרים,רבקהוצבי,:שלרםהצעירים
ומרטבלורותאסתרחיה-המספררתאחררכןאבירי
חלקבקרבחדשהתופעהומצטיירתהולכתכינגלה,

-החדשההעבריתהספרותשלהצעירהמהמשמרת
דרךעלשלאהיהודית,והמסורתהדתאלהתייחסות

מרכזייםקוריםשניעללהצביעניתןלמעשה .החילון
נוטהאחדקר-כאחתובסיפורתבשירההמצריים

תוךהלירי,הראליזםבנוסחיהדתיהמעגלאללהתייחס
יותרנדירותולעתיםהביקורתי'לראליזםמודגשתגטיה
מבליטהשניהקרואילו-הפנטסטיהראליזםאל

כלירידםביטויהמוצאמטאפיזית,נוכחותאחרחיפוש
מעודן.

מטאפיזיתנוכחות-אני·אתחיחסי

במשמרתהבולטיםהמשורריםמןהואוצבישלרם
ספרי 6פרסםכה(עד soרה--70השנותשלהצעירה
והיא"אני-אתה",שאלתניצבתשירתובמרכז 4 .שירה)
כנגד(וזאתהאחרוניםספריובשניומתחזקתהולכת

בספריו"אני-הררים"אר"אני-אשה"התפיסה

כוחמופשט,"אתה"אחריהואהחיפושהראשונים).

 ) 11עמ'נקי",("חללהגרףצררתארדמותלושאיןעליון

לעתיםהמכונהה"אני",אחרחיפושקייםובמקביל
דרך _המשוררמתבונןבה-"נשמה"אר"יחידה"

 : 12עמ'נקי",("חללזכוכיתאר:חלוןשקופהמחיצה

אחרחיפושמשדריםהשירים .) 26עמ'שאני","בפינה

האפלהאףאולםקיימים,המראותשמעבר.מציאות
תמידמצריהשר"ה"אניואילוובחץו'בפניםקיימת
שאינהשקופה,מחיצהדרךבהםמתבונןלהם,מחוצה
פנימולתוך :,,-כיווניהואהחיפוש .למעברניתנת
 .מאידךהעליוןהנשגבולכיורןמחדיהאנישלהחברי
השמיםכלובעוויתמקטין,אניומידעצמך,"הקטן
בכוחשחטפושניסומלפניסוכירהןכמולתוכיובאים
מתקיימיםהחיפושים .) 6עמ'שאני",("בפינה ,,מידי.

עצמיעלסוגראניאותך,למצא"כדי :ה"אני"_בתרך

 .) 6עמ'נקי", ללח"(,,מנעול.מחליףדלתוועודדלת

אלא-והרמונישלםדתימסרמעביריםאינםהשירים
לכךטובהדוגמהקונפליקט.עלהמושתתיםחיפושים

תפילתשלסיטואציהבמרכזואשר"מרדים",השיר
ובקשיותגופיאתלמודים/"מרכין :עשרה""שמרנה
 /,קוליעמקמה /.מעיליבדשהנשמה/נאחזתועורפה

אתממלאצחוקים/וקולקוניעםלציניתומשתאהאני
ב"מודים"/ומרכיןששבהמטורף,בזינוקדוחקחזי/

קומי/בנשמתי'מפגעיאביושלי'אבודהגופיואת
המופיעה"אני" .) 26עמ'שאני",("בפינה ".צאיקרמי/

ואילואני"זה-מופחת""אניבגדרהואאלובשירים
("פחד ,, .בשמךלשאתכראיושאינואניזהמילי/
 .) 18עמ'ואת",

ברבר'בנוסחאינםוצבישלבשיריו"אני-אתה"יחסי
הזיקות,כלאתהממלאנצחי,ל"אתה"פניהכאןאין
המציאות,מח~יבתשהיאקיימת,נוכחותלמעיןאלא
קיימת.ה"אתה"שלהנוכחותאףקיים,שה"אני"כשם

כמושגנפרדת,כיישרתהנשמהאתמציגה"אני"

שאני","בפינהמתוך"ערב"השיר(כדוגמתאבסטרקטי

 ,האלשלפרריקציהכמעיןנתפסתהנשמה .) 18עמ'
-אולםנשמה.ישאלישאם :הטוענתתפיסהמעין

אין .) 7עמ'נקי",("חללנקי"חללבתוכי"המקום
ואסוציאציהחללריקנות,אלאמליאות,איןשלימות,

"נקי"מכרנההחללזאתעםיחדבשדה),(חללמורתשל
העדר.שלתחושהמעלההשירתקורה.ישכלומר,-
שמאוצומצם.שהיהמהאלאשאיננו,משהררקלא

ואףעצמו.כנסהאינסוףעצמה,צמצמההשכינה

בוער"."סנהמעיןפירושה-שהיית""הלהבה
יישרתבגדרשהואנוסף"אני"אחרהואהחיפוש

שלהשוניםבמישוריםלגלותישוארתהשליטה,
ניתןמכאן, .) 6עמ'נקי",("חללהקיוםושלהתודעה
קיימתשבהשירהזוהיכיוצבי'שלשירתועללאמו

וחומריהשלשונהשירהמטאפיזית.מוחלטת,נוכחות
אתלראותישזרמבחינהיהודיים.מקוררתעלנשענים
 sיהודית-דתית.שירהבמסגרתשיריו

ליריריאליזם-מחאהשייר
וצבי,ש.שלמשיריוהערלההמטאפיזית,הכמיההכנגד

אתלהציבניתן-וקונפליקטחיפוששכולהכמיהה
זעקהשעיקרה 6 'אביושלמהשלהליריתהפרוזאיות

קשייאתמשקפיםאבירשלמהשלשיריוומחאה.
שזוירםהשיריםל"מערב"."מזרח"שלמעולםהמעבר
 :(כגרןוהאגדההפולקלורמןודמויותכלאדינוביטויים
בספרהמופיעיםליביניקה","להארקאזה",די"מדרה
ומצטיירתערלהבמקבילאולם .) 6 , 8עמ'הים","שרשי
הדתלעולםבמישריןהמתייחסתמחאה,שירת

לעתיםהנוטהביקורתי'ליריזםבמעיןוהמסורת,
ילדכשהיהבאיזמיר'"לשעבר' :מודגשלפררזאיזם

היהמיאדומה./מיסתוירתקטיפהשבתוחיתהדתי/

תלמודחניךהבנים,/צעירשהוא,/הדעתעלמעלה
בירושלים./אלאעודולאאש,עילהבשבתותדחו

("שרשי ,, ! ?במחבתבציהלעצמויחרוךולארוחה
אתהמלווההאשםתחושתערלהמכאן .) 18עמ'הים",
כשרכבו.בקומו,/עמונושמת"אשמה :השר"ה"אני

לנושנועדוחייםחמצןהמכלותמתלותומאותןכאחת
ואדם /,עדגזעהיא /רב.להזמןתעקוב/אחריובבטחה

פשראין /.מהתלךכאןאלוהחסר , ,רקב.קרבובאפיר
לא !בגדובו /.הגבדבקפליעשמעשההעושה/לבושה

 .) 27עמ' ,םש("!גבדהוא

 ,, :מהןואחתהרבה,תמונותלובשתהאשםתחושת
עלחניחוני"שם-תוקף""נתנהתפילתמחבראמנון

קצרהכיפוירםתפילתלחצובעינייקומו /שרכב.גבי
(שם, ,, .אמנוןשלאמונן'שלהלוהטתיונתוונמלטתן

מתצייבים-"למטה :שדרכמעיןוהתפילה .) 42עמ'
צפופים'גבליםמשדירםהם /.לבוקרשומריםלתפילה
 / !מרההתמדהאזיו !אלימסירותאזיו /.כצופןקבועים

ערפיליאורתכירךנועדובבוקרבוהקתבדידותבמרחבי
"שיר-לשירהמקררהיאהתפילה ,,יקום.מלאמתוח

שירי("שלרשהממקור"כפלגתפילה,שחרדתו
היאאולם ) 45עמ'הצובאים"ב"מרארתמתוךישימון",
מרכזימעגלהמחאה.שלהמרכזילכליאףהופכת
מלחמרת-ישראל,רקעעלהבןגורלהואלמחאה
היחיד"ראה :הכיפוריםיוםמלחמתרקעעלובמיוחד
כנגדהתרסה-המחאהועיקרשם)(שם,השה"שהוא

ראיתי/"ועוד :במלחמותהצעיריםוגורלעולם,סדרי
חיותקחכיהבןזקן,אבגםאםתשלחולאהקןמן

עניינה-הקן nזקלרמצורת ) 41עמ'(שם, ".החי~עץ
וכמה,כמהאחתעלבני-אדםכימכאןרבני-ערף,גוזלים
כנגדהמחאהשלשיאהנראה.אינוהאלוהיהצדקוהנה

שירי"שלרשההשיריםבסירותהפרטיתההשגחה
"ראש :כגרןמפתחביטויימודגשיםשבהישימון",

השחורה""היבשתהמר","האגםסיני","ישימוןגשר",

חרוך"חול :הכיפוריםיוםממלחמתתמונות-
נותירם,מפיז:וולהזדנכחכדיזמן,לפרקיזדקקכלהכותן

חניוןהנהבתרים.,ביןוכצביםנופלים

אלוהמינהולמינהוורכבדפנות,נים, K:ועצמות
 ,, .לעו~קתהוםעוקםשהראואדםמונהוומבולבל

ת.הרפכהמחאה .) 43עמ'הצובאים",("במראות
לנשוךהגוררניו"ברוך :התפילהבמילותצינילשימוש

חמוקבנלתהמפק~דני/הוא./ברוךבשיניובשרי
בלבביבאהבהושנטעולחיותיוגב~/אריותלשיניו
על("עשבלעבדו."לעבדו./אותי./ליראהכלבבון
שלדבררערשיכנגדאףמוסבתהמחאה .) 25עמ'הסף",

צדקהרקקיש/קישקדושיך"מקשקשים-האל
ואחד ,) 17עמ'הצובאים",("במראותמשכחה."חצילם

כינורךחלויונא"השלךיצירןנגדמחאהבשירמשיאיה
דאמהתמול /שואלת.אינהציוןהיום/כןכאזלתחום/

וכאןשבטים/בשירערבכמכורחוכאןהיום /-היינו

השלך / /ה?, 1$ י::בניבניך /,עמוניירשולאגבירה,בני
אינהציוןהיום,כןכאז /לתהום.כינורךאביונא

הסף")על"עשבמתוךשואלת"אינה("צירן ,,שואלת.
כאחת.והאלהעםנגדמחאהשירזהר

ודת-נשיות-ליריזם
וצביישיריאתהמאפינתהמטאפיזיתהכמיההכנגד

-אבירשלבשירוהמופיעותוהזעםהאשמהותחושת
שספריצעירות,משוררותמספרלהופעתעדיםאנו

והןהאחרון'בעשורבעיקראורראושלהןהביכורים
 .הדררטביהמריםרבקהדתית.וכמיההנשירתמשדרות

הצהרבה"ך"כתובתיבשםמריםרבקהשלהראשוןספרה
המופיעהראשוןהשיר . 14בגילהמחברתבהירתפורסם
 :והאלהשר"ה"אנייחסיעניינוהביכוריםספרבראש
ספיואתרוחועברה /.פניאורויקרןבחלוני/אלי"דפק
אדעלטבועותאצבעותיוהשאירעיניולקראתוויפערו
 .. ,, .חדירבתרךנשימות/ריחנשארחלוני/

ערד"אצבעו-סימניםמותירההעליונההנוכחות
בגילכאןהנמסראני-אל,והקשרבמצחי",טבועה

בשיריהאףמק~~םוהואמרכזי,כצירעוברההתבגרות

בעץ",נגע("עץהאל"יד"עלכגרןיותר,המאוחרים
עלשיריםביןיותר,מאוחרשנה 13שפורסם ) 23עמ'

שאותיאליוידעלישבתי"לבדי-ולידההריון
לאולחפשנישמיסופיסתכמו~בדוהגדוליםבמרחבים

בילאכשהרוחהייתי/מוטלתהאבניםכאחתבא.
חדראתהממלאהאל,תחושתננגדאולם, ,,מהפכת.
וחדשלםבלתיהואהקשרבבגרותהרי-הילדות
דרךמועברתעליוןכוחשללקיומוההתייחסות, .סטרי

אוראת"מצמידה-תפילהשלמרכזיותסיטואציות
בהתבוננותאר ) 13עמ'בעץ",נגע("עץעיני"אלהנרות
מתפלל/כשהואבר"לגעת-המתפללבאישעקיפה
והאדם ) 24עמ'(שם,כחול"בפעמוןכענבלנעוגרפו

("הקולותואץרשמיםביןחוטיםמעיןיוצרהמתפלל
ההתייחסותשלהמרכזיהציר .) 59עמ'לקראתם",

התנ"ך,דרךמריםרבקהשלבשיריהעוברהדתית
מרים"של"בארה :כגרןנשירתדמויותדרךובמיוחד

 , 17עמ'(שם,ולאהרחלאר ) 12עמ'בעץ",נגע("עץ_

לטוןמקומרמפנההאמפתיוהטוןישאולם .) 14 , 16

 73-72גליון 77עתןר 16



(שם,אלילים"ואניהשרכמרת"עובדות-כגרןמרדכי
נכז-וועםשרכבלוטאתהמתארשידאר ) 45עמ'

הבתשל .לתחושותיההתייחסותמתוךכמסדוהאירוע
ולאציפורוולאוכקומה,כשככהאשיויעד"לא-

והואוקוהיהוהחולומטהומטהשככההיאאירה.,
בעץ",נגע("עץהמל.חה."ותךאלננעצוושהידצעקו
המשכיותשלהואהדומיננטיהקראולם, .) 48עמ'

דרךבשיירהעובד"עם·אל"הקשר-ואמפתיה
"סנטרי :השראהקרבנותרעםהגלותיהודיעםהאמפתיה

 .) 49עמ'(שם,לרקחר."מאבישעירהוא/סבתישל

והפךבא,שטרםהמשיחאלכמיההכולללעתידוהמבט
להכרהומצפהמחכה-הדרךבצדפרועזקןעםלאבן
 .) 21עמ'(שם,

מןדמויותהמעלהנשית,שידהשלמקבילהתפיסה
שלבשיריהמצריה-היהודיתההיסטוירהומןהתכ"ך

הבית,הדעלמטפסיםהרומאיםלגיונות sהדר.טנהי
בתמונותיהםמשתלביםשניביתחרדכןמימיוהמראות

"ירושליםהשביח.העולםמלחמתבימיפרליןיהודישל
בתיכהשטיםאבותימודרות,ומלאתשקופהשבחלום

ילדיםפוליןמעירותכהצומחיםעציםבגם,עלליטא
 ,, .שניביתמימיבהמשחקים
 ) 8פרלין".יערותדדךאברתי("כמשכר

דדךבשיריהעובדוהמסורתהיהדותאלהיחס
מלחמתשלההיסטוריהדדךובמיוחדההיסטוריה,

עלדקיקוקילוחהולכתעיידן"סבאתחשביה.העולם
קטנהדמיתנקודהלפורוופנהיונרהתבוככיוםבגהו
חורכשמיםוקערוהתפילות"עולו ,, .העיןבכתבותך

ותךאלוחלחלשמייםחומרמעטוירדככף·ידו
כמרתם").אשיר הנה"(,,הואר.היכתכלהנשמות/

 :כשידיהלתחיהקמותהיהודיתההיסטוריהמןדמויות
והןוכד',מלדבליןהחחה,,יצחקהמעגל,חוני

(כדוגמתהמשפחתיהמיתוסמןלדמויותמצטרפות
ביטוילידיבאמאמיןוהאניהזיתים").שדשי"ביןהשיר

אחירנו/הולכתהמחונת"עזקת :בשוררתתמציתי
שידגיהןש!J1רליםהיכןהשמימה/שישרםמצמחת
ירחםישהיר/ככלמעוותיםיזתים,עוליםגפן,צומחת

ירחנו."-

ביקורתיליראלזיםלייריראלזיםבין
ביצירותביטוילידיבאיםהדיאליזםשלהשוניםגווניו

בעשורארדדאושספריהןמספררת,שתישלהפרוזה
תפיסותבדרכהאחתכלמעלותושתיהןהאחרון'
דתיות.וגישרת

שלמפסיפסמורכברכות""אבניםאסרתחיהשלספרה
נשיםדמויות :להםהמשותףשהמכנהקצרים,סיפוירם

הנשיותירשולים.שלהדתיותהשכונותרקעעל
ושלמודחקיםיצריםשלכשירתהיאבספרהמתוארת

שלוהמנהגיםההררירקעעלהנמסריםנשי'תסכול
הספדשלבדדכי·העיצרבהבולטהקרהחרדית.ירושלים

 .ביקורתידיאליזםעםלידיריאליזםשלשילובהוא
שלבמרכזןהמצובותמההתרחשויותניכרחלק

כדוגמת-נשייםהיטהרותלטכסיקשורהסיפורים
וטוהרעידוןתיאורעלהואוהדגשלמקורה,ההליכה

ההליכהתיאוריוהדחקות.היפגעותשלתחושותבצד
המלכדהקרכאשדשרנות,מזרויותנמסירםלמקורה
-ודםטהרה,המיצגים-מיםשלהצירוףהואאותם

בוהן-כגרןבגרף'הואהפצע(לעיתיםטומאההמייצג
הפצע-הדמותשלבדמיונההואולעתיםדם,זבת
הביקורתיהדיאלזיםשלהמסרעיקרבמים).הוא

דגשיהחדורותנשיםדמויות :אסתרחיהשלבסיפוריה
נפשית.ארגופניתפגיעהשלותחושותתסכול
כנגדהואאסתרחיהשלמסיפוירההערלההעיקירהמיר

ראינההיא,גולם"אשה :החרדיבעולםהאשהתפיסת
רכות",("אבניםכל'י"שעשאהלמיאלאבירתכורתת

-ראשהבעליחסיבתיאור-סיפוירהבכל .) 53עמ'
שנכפה,שידוךפדיהאשה,עלכפרילרובהבעל

המקורהמיומתוךישלפיכך' .הרגלפדיהםוהנישואים
גיטל")"נחמהבסיפור(כגןראחרגברשלפניוערלים
אחרתאשהשללבעלהכמיההערלההחגסעודתובעת

"בתפרנאחזיםבסיפוירההדמיוותדוב("הארוחה").

הדתי,ההררי .) 33עמ'<שם,למציאות"חלום rשב
הדמויותמןנפדרבלתיחלקהםוהמנהגיםהתפילות

והלאה.מהןהיאההרמוניהאולם,-המותארות
ארקטופה"כ"אמןנשמעת"אמן"אמידתגםלפיכך'
 .) 106 , 102עמ'(שם,יתומה""אמן

-הפנטסטיהיראלזים
למישחוהכמהיה

עלהישענותתוךופנטזיה,ראלזיםשלהשילוב
ספריהשניאתהמאפייןהקרהוא-יהודיתמיסטיקה

ארדשדאור"הצדיח","המלאך"כלומרט,רותשל
שמעבדהמיסתרדיןלעולםלמשיח,הכמיהה 10לאחדרנה.
והנוכחות"התכלת"אחדהחיפושהדיאלית,למציאות
בספרספריה.לשנימשותפת"המלאך"שלהחזקה

ארוגיםבהםקצרים,סיפוריםיחדיררוכזו"המלאך"
דרגמא .יהודימיסתרדיןשלבעולםוהחילוןהדיאליזם

שמרשנתן"המלאך",הקצרהסיפורמשמשלכךטובה
רובדעלמרשתתהסיפורשלהכוללהמארג .כולולספר

מתבוללתיהרדיה·אמדיקנית,בחררה :מובהקדיאליסטי
בןהתינוקכילהמסתברמהדהרעדבן'יולדתלמדי'
דיהלהמוכרתשאינהבשפהממלמלהחודשיםמספר

עובדואףתפילהפסוקימשמיעהוארכיבעברית,-
הדיאליברובדהסיפוריהרצףמשניות.פרקילשינון
 :הראליזםשלהמקובליםהסממניםכלעלנשען
הסיפוראולםוכד'.הדיאלוגיםהדמויות,הרקע,תיאור
בעולםההתרחשויותבדבראגדהמדשרעלאףנשען

מלאך-המרכזיהמרטיבללידה.שקדםהשמימי
ישכחולמעןיררלדרבטרםתינוקותשלפיהםעלהסוטר

בלרמדטדרתשלסיפורהואמנם,תלמודם.כלאת
שלמתוכננתבלתיבסטירה-הדיאליברובדמסתיים

עלשקיבלהמכהלאחדהתינוקהתינוק.שלפירעלהאם
תינוקיותהןמפירהיוצאותוהבכיות •לדברמפסיקפיר

מלאכתואתכביכול,משלימה,בסיפורהאםוטבעיות.
 •טבעימהבלתימהחריג,האםשלפחדה .המלאךשל

תופעהכללמנעוכנכונותבסיפורמוצג-מהמסתורין
בסיפורהמרכזיהמסרהאחרים.העולמותעםקשרשל

אתבחבטהלסגורמרנניםאנוה"שפירת"בשםכיהוא,
עלהמתדפקהמסתוריןלעולםגן·עדני'לעולםהדלת

דלתותינו.
חדשים","אותרתלסיפורדרמהומסרדרמהמבנה

שלבמרכזומשיח.של"מודרנית"הופעה-שעניינו
דודןבן"משיח-פרסומתמועדתמוצבתהסיפור

לפי ,, .ישראלעלושלרםהביתה/לשרבלךוקרר~
ארה"8בבצבעיעיתוניבכלמופיעההמודעההסיפור,

השארשכלבערדליהודים,רקמגתלההיאאולםזהב,
שעניינה •שחררבצבעמדועהעצמומקרםבאותורואים

שהמודעה,כך,בנריהסיפורלהשקעות.פרסומת
כתעלולנתפסיםברשהודפסההכימיוהחומרמפרסמיה
"המדעסיפורתמתוךיסודברלראותאףשניתןפרסומי,

המרכזיהשדרמצריהסיפורבתשתיתאולםהבדיוני".
יהודיאצלהאפשריתוהגתובהלמשיחהכמיהה-

בנוסחשלאלישראללעלותהקוראהפלא,לאותארה"ב
עלהמקובליםפרסומת,במושגידווקאאלאה"צירכי",
 •לצייןישזאתעםיחדהעשרים.המאהבאמצעארה"ב

שלהמוגבלזמנוהוא-הסיפורשלהמובלעהמסרכי
טבעי,להליךהופכותאינןעל-טבעיותתופעותהפלא.

ונעלמות.מופיעותהן
כי(עדהבדיוןשליט-"הצריח"בנובלהזאת,לערמת
בסיורההנובלהאתלהוציאלנכוןמצאה"כתר"הרצאת
סמלמעיןהואהצריח ) !הבדיוני""המדעהמכונה
מתנשאהואוהמסודרת.המאורגנתהאנושיתלתרבות

המחברתקירם.בהןלאדםשאיןטובעניות,ביצרתמעל
ומשלבתהאנושית,בהיסטוריהשרנותלתקופותמרמזת

התחרשותראגדרת·ילדים.אגדת·עםשלמרטיבים
הטובעניות,הביצותבתיאורביטוילידיבאותהארציות
ובמוגבלותהצריחשבחדריהאנושיתבצפיפות
הכמיהה"התכלת",מופעיההגנדיבקוטבהאנושית.
בסירנותמתואירםבספרהגאולה.אחרהחיפשולמעלה,
מסתיימיםכולםאולם-התכלתאלהחוצהלפרץו
היא"הגאולה :נמשכתלגאולההכמיההתוצאה.ללא

מולקולה .הפנימיבחללהגבעולצמיחתשלזרימה
מתחלקיםכררמךררמיםשכנר,אלתאלאחותה,מצטרפת
דקיקהחוטיםשרשרתיוצריםוחוטיהםאיטי,בריקוד

 .) 25עמ'("הצריח",שיברא."מהאלקדמוניתממציאות
בלתינשארת"התכלת"כלרמוסדרתשלספריהבשני

שמעברלעולמותהכמיההלמשיח,הכמיההמושגת,
עולםכאילונוהגיםהגיבוריםרובאולםחזקה,היא-
כאליגרריהנתפס"הצירח"אמנםכלל.בנמצאאינוזה

ניכרחלקכאןאףאולםעולמית,כללמשמערתבעלת
הדעתעלמעלהוהואיהודי,הואהתשתיתמחומיר
קבליות.תפיסות

 40בעמיהמשך
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"אלינותלשקה~תאהחרתים•,החישדום 12-ב
הדדמ.אררלודהייועותרבעמתשאוהנתנוקסידרנט"

מנוכותהקשהעותלעהתשאוותכארשמביודח,יהום,
הלגעיידכסוידילומצקעוינביהלוצךררשי-יסחית

ה mהניהלואתמנןר.יסכוןעםדבבדבבגוההלתשאוה
קסידרנט"."אלינותךלמצעיה-

"אלינותלשנאמנותבקרןשהתתפותתעדוותכרשית
רגםכספךעךראתהלבטיחטוהבךרדיהאקסידרנרכי

נאה.תשואהשהליג

נסופים:מיתחנרתגםהננהאתה

הקשהעות.לשבגרהפזיורמכרתמנוכהיסהכוןרמת •
 .חישדותהכסנהקללבאפשחת •
עלרמתעמלו,תחסרךאהתכי-יותרזהלוהעקשהה •

 .עךרנרייותלש mישיכרשיה
סידקרנרכי"אנליותלשת uהנאמבקתותהעקשהה •

אומצעיםעדימרמחים,ע"יינהלוךלמבטיחת
הקשמעיים.לשרותעוידמםאשינםטכנלווגיים

מתאימתקסידרנרכי"אנליותליpבקרנותהעקשהה
המינותלפידררגםהקשמעייםציברורלובמביודח

שרדסהב.הנבקאיות

 ..תודיnישיכרלתהנם mזרהעדרםבתוארלןיא

בע"מדיםקונטשלנאמנותקרנות·לניהולאילנות-חברה

דיםקונטנו
 .()ןוסבקעיןחכרימטרוביו
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להקדים

ייםוויי
לייאינםוויי

המשוררשלהשירבתפיסתעיון

ברזלהלל
וחרשישןא.

מהפכניתתמררהכמחוללבצדק,מוחזק,עמיחייהודה
שכןהפירטיות,בצוררתאינוהמדוברהעברית.בשירה

חריזהמרובעים,סרניטרת,עמיחיאצללמצואניתן
המורשהמןמשקלחרקיעלשמירהואףמקובלת
חראלעיןהבולטהשינוילו.שקדמואלהשלהפירטית
מיןהקושרבדימוי Iמוניטיןלושיצאו Iהנועזבשימוש
(טראנספרזיציה),שניעהשלבצוררת ;מינובןכשאינו
משכנםממקרםותמונותצירופיםמלים,הרצאתדהיינו
אותםלראותהורגלנושלאלסביבהוהעברתםהרגיל

דברים;ציורלבינהשבינויחסיםבציורחשפנותבתרנה,
רגילותשבנסיבותטריביאליים,מוצגיםעל-ידיחשובים

העמוק,המשותףהמכנהבחשיבותם.מזלזליםהיינו
אתהתרפסהתופעותמכלולשלביותרהחשובואולי
ברעש""עכשיומולרקלאמתיצביםשאנושעה Iעינינו
יתנני"מימכאן",ולאמעכשיו"לאלנוכח,גםאלא

לשרןלנינוח",ר"מסעהזאת",הנוראה"ברוחמלרן",
עמיחישלבשירהרקלאמתבונניםשאנושעהאחר
ומחזרתתסכיתיםהקצריםהסיפוריםבררמאנים,גםאלא
ביןלמיטאפיזי,הפיזישביןהיחסיםבמישורנתרןשלו,
לכלייההנדוןהסופיביןארהאלוהים,רביןהאדם

חלקו.מנתחראשהנצחהאינסופירביןובלייה,
לרבותלכוללות,כשואפתמהותהמטבעהאמנות
המשענתהןשמליםהאחרות,ההבעהוצוררתהשירה
גםבסופי.האינסופישלשילובלצורתחותרותלקיומן,
אתלחקותמסוגלתכבלתיהשירהאתששללאפלטון

ארתההקושרקדוש,טירוףבהראההמוחלטתהאידיאה
שללעברןמצביעליצירהכתנאיהשראההמונחלאלים.
האמירהפלאאתכמחוללותהקודש,רוחארהמרזות,
מתיחותהמסורתיתהעבריתהשירההכרח.בעלת

שלהפתוחה,הזורמת,הצורההנשגב.אלבכמיהתה
בתמררהלאינסופיפנייהבהלראותניתןההורהשירת
בהקבלהערךדלותבהרריותאר Iביום-יומיהעוסקלתוכן

אםהאבות.שירתנדרשתאליהםהגבוהיםלנושאים
התנ"כירת,הגדולותהשירותאתקוטביבאופןנעמיד
בזיקה Iביותרהקולעבאופןנראההחררהמןשיריםכנגד
המופלגהשינויאתלמוגבלהמתנשאהמתפשטשבין
-ושיגששיחואלוהאדםלחדש.מישןבמעברשחל
שלבמיקצבבתקבולת,מלוכדות,בצוררתניתןשלהם

שמעייניוודם,ובשרמשם,לפסוקים,בחלוקההטעמות,
שירבתבניותלו'ובסמרךברלהתבוננויותנתונים

ואפילולמשוררממשוררלבקרים,חדשותמשתנות,
 .מכאןלשיר'משיר
לכורןשהחלכמיהדרכים,בצומתמתייצבעמיחייהודה

בדרךלאהימנו,הפח~תאלהנשגבמןהחדשהשיראת
תוךאלאהצורה,לתחוםהאינסופיהעתקתשל

והמחזה,הסיפורהררמאן,השיר,בגרףהשאררתר

שלהמידהבאמרתונתינתוכיבושולשםעמווהתנצחות
ראשיתבעליהםטבעםעצםשלפיההרריות,היצורים,

דרמה,בלבושואדםאלוהיםהמפגישהדימויואחרית.
לרבותהמתנשאותההבעותכלכנגדהחריפההאירוניה

הימים,אחריתשלחזונותארנבראהשמתכנהמה
"במרחקבעלנחשבבטעותזה.יחסיםבהיפוךמקורם
לניהליזיםכסוגדהציבורית"ר"בגינהתקורת"שתי

חראגםל"אפס",מיתייםאינסוףממדימתןבלבד.
עליונותשמעניקמישלולתפיסתורוחולהלךמנוגד
ארהאפס","מיתוסלרבותמיתוס,כלהאנושית.למידה
אין-שללמעלהארתהמנפחיםאםהעכשרירת,אפילו

לכבושבמתנשאעיניושנועץמיעל-ידיתידחהקץ'
הגדולההקינהלידאנושיים.קירםסייגיעל-ידיאותר
תתייצבנההזמןלצדטעם.שלכחרשהמתיק~תתברא

ותתמייןתתפרטהגדולה"ר"השלררהופרידות,אהבות
ותשובות"."שאלותדרך

מאניפסטבליב.
הקיימות,הנורמותארהמוסכמות,נגדהפרנהמשורר,

שנועדובהצהרותשירומלאכתאתבדרך-כללמלרוח
להתיצבעשויההמורדת.ג"שתרהיאמהלרביםלהבהיר
לוומחוצהבפירטעצמההבוחנתמשוררדמותבפנינו

האנישלהמיוחד,הנבדל,מעמדואתלהציגשרוצהכמי
הזיקהאתשעשרהעברייםהמשורריםמביןהשר.

אםדיהפירטית,לדרכםמפתחהרחבבמרבנולאינסוף

מודעותהצגתארהמאניפסט,בדרךשנהגרארבעהנזכיר

הגילוי,אתחיפשביאליקהשירים.בגרףחריפהעצמית
עצומותתופעות-בראשיתמולהכרחאדירתההשתאות

לרבותהלשונית,ההבעהאתכמקדיםהגילוי Iבהיקפן
הטראגיתהפואטיקהאתמלהביענלאהלאהוא .השיר
כיסוילידיהגילויאתלהביאהסיכויהעדרבדברשלו
צביאוריובשיר.במסהכידוע,עליה,וחזרערך,בעל

והאוניברסאליהלאומיהאינסוףמתןתבעגרינברג
זרתביעהוליורההים","ריתמוסתחומיםפורצתבשירה

כמעטעליהוחזרותשעה",תשעים"כלפיבמאניפסט
הרריההאישיתבחירותראהאלתרמןנתןושיר.שירבכל

המוסריתהתביעהאתהציבלהבמקבילממדים.כבירת
דרכומתחנותאחתכלהלאומיים.הציורייםמילויואת

הגדולותלתביעותאחרת,ארזרבצררהחזרה,בשירה
מנוסחתפואטיקה .עליהןלשוררהמתחייברלזizיר

התביעהמןהמתחייבלהצגתכבבראהשימשהלהפליא
גלכע,אמירוחרקים.גבולותהיודעוהשירהרסןנטרלת

המתחדשת,בשירתנואחר,מסו.גלמהפכןלהזדקקאם
אוהנעלה,מעמדו,עלבשיריומלתהותפוסקאינו

שהשירהגדולהההתרגשותהשיר.מביעשלהמופחת,
האניביותר,אליהשקרובמינחלתהיאלפהלהמשמש
להבעההתייחסותוואורחדמותונמצאתממילאהשר.

ולבחינה.להתייחסותמתמידמרקדהשירית,
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כמהעדהדברמדהים .עמיחייהודהאצלכןשאיןמה
זהכל"מאחודיאר ," 1962-1948"שיריםבעלאין

לחוויותמחץושהםלכרשאיםכזקקגדול",אושרמסתתר
השדהאניושמחה.קינהפרידה,מלחמה,אהבה,דוגמת
ומשמשהשיראתהמולידהאררעבתחומיעצמוברחן

הרבדיםנאמדיםשברהאופןאתמציגהואואין Iתוכןלו
שבהתחוםבאותובדיוקכתרנהלכךהסיבהכשיד.

בנוסחשירשכותבמישלתפיסתוסגוליותמתגלית
 .) 75-74עמ'("שירים", 1צבאי"במחכהלנביא"הקדשה

להשנודעעדומופחתת,מתקזזתכבראהשהמלהכשם
השידההעמדתשירה.המלהלגביגםכךמהתל,צליל

העלולהתופעהבבחינתעצמההיאההתבוננותבמרכז
ההילהאתלוולהחזירמדוברשברהנושאאתלהעצים

צומצםששיעורהארהחוצה,שכדחקההמיטאפיזית

כמר Iכתרן Iקיומיממצבכחלקמשוררארשידהוהונמך'
צררךמעודדתכהרריהשירהניחא.-אחרמצבכל

מיאתלגדודעלולהוכהנה,דדךלהצדקתלתהייה,
חשיבותרמתןהערכהשלפכיםלהעמדתאליה,שכדרש
ולהתחייב.להודותמוכןשהואלמהמעברהרבה
הפשטותשלבגבולותלאאיפראתיתכןהשירבחינת

בדפוסיהנאמרכיבושתוךאלאומופלגות,מפליגות
בשירההתבוננות .הסופימןשכרבעמהשלההתיחסרת

עדיףבמיוחדכן.ב"משרדר",הסתכלותאבללא,-
השיררבדימכורכיםשאליובשם,המזוהההמשודד
אוקרוב,אר Iנעץרבמשוררשמדוברשעה Iטבעיבאופן

 .אחדחברכלכמרלקינהזכאיוהואלעולמושהלךמי
אנושית,מוגדרת,ישרתבבחינתהואשהמשודדכשם

גםכךעמה,ההזדהותתף~::ודכןושעלאלוהיתולא
שידהכבנוכחות.במליםהשירההמרתאפשרית
לקדושה,המליםבערךמפליגהסתם,במליםהנקשרת

המדוברשכןביאליק.שלבמקרהוכמרלטומאה,אר
כצוררת,המלים Iעצמובפכיהעומדכעדךבמליםהוא

 .מכךוהנלמדהנגזר-רכלככרללרירתמוחלטות,כאידיארת
הנקשרותמכרתכות,במליםמרובדאםזאתלערמת
אלהגברהההרמןשידדנוהדימסריימים,בתככים
אלאהיום-יום.לחייההתגלותמןהקיומי,המישור
התחלהכקורתאלאפוסלת,כקודהאיכהזרשידידה

לאחד Iואילךמכאןלמליםשאירעמהלהתיחסרת.
תתקשרהשירתפיסתהקובע.הוא Iועכשיוכאןהופעתן

כשם .קזp,ד ryבתרךהמופיעותמליםשללמעמדןכןעל
כמיאלאככוללות,לאלהיתפסלהראוישהשירה
מוגדרמשודדאחר'ארזהמשוררשלכביטויושמתגלית

נוכחותןהמלים.גםכךתחומים,בעלתובנוכחותבשם
שירתפיסתכינמצא .המוחשיקיומןאיזררמתוךנבחנת

ככללהקטיןהמבקשתראייהתואמתאיכהמופשטת
הקוראהחגיגיבנשגבאר Iבאינסוףהתלותאתהאפשר

בחינתותיתכןתיתכןזאתלערמת Iיתרלפאתיטירת
המוגשמת,בתבניתנקבעיםהםכאשדוהמליםהמשורר

סוף.שלבממדיםכתחמיםהםכאשדאחרלשרן

מבפניםצומחתשירתו-משוררג.

אתהמקרבלת,המציגההפואטיקהבעקבותהליכה
משמעהכהפשטה,שידהההסתכלות,במרכזהשידה
מטענועלהכוללהמושגאלהחוצההמבטהפניית

נקודתלכךלהצטרףעשויההדודות.במשךהמצטבר
חיקויהואהשידהתפקידלפיהאפלטוניתראות

במליםלכרללןשאיןמושלמות,מוחלטות,אידיארת
ארהפגומה.הנפששלההישגלטרוחמחץוושהן

זהבמקדהרגםכבראית-שליחרתיתתהיההדאייהשזרוית
התובעכרחםזהיהיה .מבחץול"לחץ"השדהאניכתרן
המשותפתההכרהארהלאום,האלוהים-השולח,של

נוכחנועמיחייהודהאצל .אחד~ארזהבהיקףלציבור
 1מגדולתןמףןדרתכאילוהגדולותההרריותכלכילדעת

הביקושכביכול,יחדל,המתנשאת.סמכותןמופקעות
להניחהבאהספירה 2 •דברראתהמציעהאלוהיםאחר
שהיאהחילרפית,לדרךמקרמהמפכההמדבר,עלידה

להאניששנוטהמישלמבטונקודתאתתואמתבלבד
בשררה,מבקשבכלולראותהאלוהיםאתבלאו-הכי

אחד .מלאךארנביאמדומם,ארניקלהטבעהיהיה
פירטימבעשבעלימסורת,שלכוחהלצמצוםהביטויים
עדלהם,מזומנתמסודרת,מוכנה,ארתהמוצאים
וירושלים",צירןאץרב"שירימצריהגמורה,לדחייתה
(סיומהלארמיהמכוןלהזכירנרעדהמחרחתשםכאשר
תצאמצירן("כימשיחייםוחזיונות"התקרה")של

יותרנמוכההמציאותהשרהאנישבעיניאלאתורה").
אלהאחדעמים,באים r"בקרחוקים.המשיחרימות
זהכל("מאחוריארצו"ערוותאתלזהזהלראותהשני

בשררותשלדינןגםכך .) 26עמ'גדול",אושרמסתתר
וברובדמרכבה""מעשיייזכרוכבראיות.דתיות,

סמליםרכןיחזקאל'שלההגתלותכבראותהתשתית
לוחות :הדתותשלרששלההגתלותוצוררתדתיים

רגםנוצריםשמחזיקיםכמחרוזות"פנינים"הברית,

(שם,דורשלהםשאיןופעמונים,צלביםבידיהם,ערבים
 : ) 29-28עמ'שם,
סחורותיואתאלחיםמצויאערבבול
 T :ד~ךה 6לרן q ~~~ריקרת 6

יפותפניניםבגריתלףחרתמרננהמעשי
 T • • :ןזוהרי'ם~פעמר;ים ..צלבים

;~ q ןתון.או~םןיר' i ליםר~זים~~
"ישףב :התריסאתוסוגדבנפכים

 ,,לקנות. ;י:ז~ א~ו;:~ ··ף~: א~.ל~

סמליההסוחר'מלבושהולבשכאינסוףהאלוהותעל
וקרניהןתיירות,כצעצועיהקטנות,במידותיהןניתכו

גבוההמלה Iוחץרפכיםנביא.במוכחהוגדרוהאפשריים
ואלוהארגזההריםאלהועתקו("זוהרים")זוהרכמר
איןשרבומלאכותיזעירשהיהמהגםאךהצעצוע.ברק
בהצטעצעותהפגםטעםאתלתלותכמרבןניתןבר.חפץ

חיתהעשויההאמתשוןהברבמקרםובמלאכותיות.
התולדהמוכרחהזהבמקרהגםאךבשררה,לצמוח
מביאהואהאדםמבפכים.מבוקרתלהיותהגדולה
 .) 30-29עמ'(שם,ומחוללההבשורה

אםבמתרחש,אמרןלתתיותרקלמרובד,ב"משרדד"אם
מןהנכפההאינסופי,האלוהי,המישורמןעברנואכן

שעהכאן,הנתפס.הנחזה,בשיעורוהקייםאלהחץו,
לסוחרהמיעודתהחנותבפכיםהאפליםהארגזיםאת.ש

הסיכויהכפש,תוךשלההתרחשותמחליפהולרבים,
לאאףשבפכיםההתרחשותיותר.גדולהוא Qשיירלומר
הכמוךבמישורארחך-פעמית,כהגתלותתוגדר

כצבירהאלאובזול,חד-פעמיבאופןהגתלותכ"קכיית"
 ,) 101-100עמ'("שירים","משורר"השירהזכררן.של
שברעמיחי,אצלהיחידיםהשיריםמןכמדרמה,הוא

עלמאכיפסטי'הצהרתי'צבירןבעלתהתבטאותמצריה
איכהההסתכלותזה,ברדדבמקדהגםהשיר.מהרת
התרחשותלהיותחייבוהמקררבאדם.אלאבשירה

 .מבחץולהבאלאה nשכ;
~י~יר-~~מלtקלאr:ויכרק י(;!~
יותררצהרהףאכגמלףלא

vזז:rסר 9ףקי~יםחלףף~ם ?7 ~:ך
 .פגרפכיםבגאבל
הגיעולארהעיכיםהפה .החץולסגירתלבלשיםראוי

בעי~י.כתובתשכ"ג,במהדורת(במקרר,קולטתלבגרות
השירמהלךולפיסתר,עםלהתחרזותעיניו,לתקןויש

הדאייהבאהכגמלושלארהעיכיםהפהתמררתכולו).
כדימספיקבהןהיהלא_עדייןאךהחישה,הפנימית,
בכתיבתהעיכובמולדת,הואבפכיםהפיגורכתיבה.

קלמוצאלמצואמבקשמבע,אחרהחיפושהשירים.
מעברחיפש tבאיחרדכהשכפקחו"ובעיניו,נחץר.

במתחולללאפיתדרן'לומצאהשירמעשהאך ,, .לחלון
שנתרןהזכדרןמכוחהבאבלחץאלא Iלחלוןמעבד
מיזכר."מלחץכמרמאדכתב tהעט"אבלהכפש.
הכלולהיש,בסגירתעתהיצרייךלמשורררחיהשגמל
אשרכסכרןגרפואתהניח"עכשיו .בתוכוונאגר

הנפש,בפכיםהגרף,בתרךאגרד."הכולמאחוריו
המשורר.סגוליותאתהמכילכשהואהזיכרון,
 .הזמןבכיורןהופחת,השירהופעתשלהמעמד

יכתוברקכיחשבהשירים/כלעלובר"וכשפתע
שלמעמדלאחרכמרכצח,התקשרותזראיןביכתים."
תוחמת,זמןמילתהיאביכתים,כנראית.התקדשות

חסימה,שללצירןכאן,רעדמכאןהסופיות,בסימן
הנצח,בחרתםגבוההמילהאףכשידנזכרתלאבלימה.
מןהועתקההכתיבהפעולתזוהר.אראלוהים,דוגמת
לעט.אלאהיד,אללאאפילורהעיכיםהפה

 ·כאיל,כותב,העט .כלילכעלמהלאהמיטאפיזירת
והשורשים,החלוןגםכמראדוניו,שליטתבלימעצמו
רביםבלשוןקיציםודוק-וסתר rקהערנותחילופי
חוויותעלבוויתורמדוברלאכימעידים-השירבגרף

הסגורה,לפנימיותושהגיעוחוויותלאני,שמחץו
המקדיםהיפוךהיחס,בהיפוךמדוברהאוגרת.הנועלת,

השירה,כמקררהאינסוףשלילתלאינסוף.הסוףאת
ודםבשרשלקרמהשעיורכבעללמשוררכןעלתוליך

האוגדכסכרהיאאםגםהשירהפכים.שלולמהות
התחומות.במידרת~הנתפסתתהיהעדייןגדולים,זרמים
הסרניטהשלהמסורתיבלבושהניתן"משורר"השיר

המלאותאתמבקשתשאינהאףסדירה,ובחריזה

ניתןהמורשהמןוהדריופימעטהמסורתית.החרזיתית,

פנייתהמותר.מןלמעלהלאאבלמשודד,שקרוילמי
הנבואית,ההגתלותלמסורתכמרפירטית,למורשהיתר

שללהתחרותהמכוונתהראותנקודתאתלשנותעלולה
הדורות.במשךוהבשילשגמלחץף-מפראר,ודוחה~נים,

בפנימיותוהפיגורמןיציאהעל-ידינחץרהמשודדדין
העינותזראיןאךמלחץ'כמרהכותבהעטוהופעת
על-ידיהבאיםאסתיטיים,ארדתיים,ערכיםלציורי
רראיהם,בעינירעדךגדולהערדך,גדולהבעליכוחות
למשורר.מחץובהםהמחזיקיםואצל

וסבלפנימי~ת . ,
הפהמןהיוצאותהמליםכל~םהואשירכי I"וידעתי
קריאת("ערבביארד"במכת-הדםכמרלדם,נהפכות
אמירה .) 226עמ'הזאת",הנוראה"ברוחשיירם",

למצואקשה"משורר",לשירבדרמהזר,הצהרתית
מועצמות,מהנחרתשמנתזרמיאצלדוגמתה

כשםאךהמידה.עליתרח,-כיררנירתפאתיטירת,
הספירהשלבלעדיותהאחת,פעםגםולושהוכרה,
ניתןגםכןהשיר,ביצירתהמשמעותכבעלתהפנימית

סגוליותאתכמתנה~ל Qהשללחיוניותומחייבביטוי
מסרפדעליהםאו.ךן,ש.לשידירבהשפעתכשיר.השיר
בתחוםערכיתהלכהנקבעתשירים"קריאתב"ערב
הכפש.שלתר~יףסה-כיוונההיא,ואףהרגש,

הנהפכותמליםשיוצרתהיאהמשוררבנפשההתרגשות
מןבירצאןהמלים,ייסורים.שלכמטרנימיהדםלדם,
רבת-המכאובים.הדמית,מהותןאתמגלותהחוצה,הפה

מסלולהיאגםמציגהנערציםבמשורריםההסתכלות
המכאוב,בסימןכולהשכלפכיםהתרחשותדרמה.
"יהודההשירהקיימא.ברהשירבדמות ·החוצהפוצרת

המעמקיםמןנתיבקובע ) 26-25עמ'("שירים",הלרי"
המשךהואהמסולסלהזקןהחיצונית.המציאותאל

למלכותמובהקבאופןשייכיםוחלומותלחלומות,
העיכים.שורשישהןבשערותפתחהראשוןהביתהנפש.

-המסולסל"זקנומשנאמראךהחוצה.צופיותהעיכים
השיר,גיבוראתתופסיםאנולחלומותיו",המשך

והואעצומות,שעיניוכמיהלרי'יהודהרביהמשורר
זרועותיומפרש,"מצחולצירן.כמיהתוחלוםאתחולם

במקרםיררשלימה."גופרבתרךכפשרלהשיטמשוטים/
הכפש.מסעאתהשירמעדיףלירושליםהממשיהמסע

המטרהתיזכרהאחרוןבביתרקבפנים.לאמור"בתרך",
הכפשבתוכנייעדספקבמרחב,יעדספקהיאשעתה

יזרע".-והצחיחההאהובהלאץר"כשיגיעוהגרף.
 tהלבןמרחובאגרוף"אבל~כים.יצוריהםאףוהזרעים

 ,,העליזים.נעוריושלשחרדיםגרעיניםמחזיקהוא
לעלזיות.ניגודיתבתקבולתומכאובייסוריםגרעיני

הנשמה.במסעהמתרחשאתנוספתסגירהסוגרהאגרוף

כמרההשחורים,הגעריניםשלהחוצהההתפרצות
 .השירמהרתאתשאיפיינההפהמןהדמיםכהתפרצות

"פעמים .) 26עמ'(שם,גביררל""אבןבשירגםכך
מלהלמוגלה,מושוויםהשיריםשירה."פעמיםמרגלה,/
שהיההמכוסהעלגםהנוספתבהוראתההמעידה
מכן.לאחרשנאמרכפיכפרש",משהר"תמידלכיגלה.

אלא!;(נים-חץר'במסלולנעלאהרגששעתהאלא
הדם","יתומיכזכריםהבשר","אלמנותכזכרותבכאב.

למכאוב.התקדשותשכולוהאניבריחתאתהמחייבים

rכזי f ע~~ iJ.ך.ךר ל~~
 .לג:ו~ל~לiדים rזג~
ךל,ת. iJ י~~

בברירתו.

שבגרףהייסורים,מכתעל-ידי"ככבשת"האלוהות
משולב,ארחורי,מבעשלדוגמהמציגהשירהמשורר.
ההולםדיבורבסוגגיבורוואתהשירמחבראתהמשתף

עלגביררלאבןשלהגיגיםלפניךהריתרצה,שניהם.את
צערולנוכחעומדאתהתאבה,שירתו.רעלחייומסלול

במשותףהכתובאתלראותמוטבאבל .השירמחברשל
בפכיהגדולההכניעהשיריאתשכתבלגביררללשניים.

ברובאקדמךרקומה/רוחשפלברך'("שפלהאלוהות
קטנהכתולעת tבעינינחשבאנילפניךואימה/פחד

ולמי ;הגדוליםההתפארותשיריאתגםכמרבאדמה")
התרנגולבמעיאמיכידבעולם/אלוהים"ידשכבת

קודמובדרךהולךשאינושבת",בערבהשחוט/
עמיחי .האניהגבהת •ופיןלחילארהאלוהות,להעצמת

נכןרהואאבלהיחסים.מסכתאתמהפךלגביררלבניגוד
הפוקדיםהייסוריםבגודלההכרהאתקודמועםלחלוק

סבלשלבזיקהבשיריו,עוולםאלוהיםשחר_ךהמיאת
אףעלהקולותשנימתערבביםכךהשתאות.רקולא
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ביןהזיקהמהותאתשונהבאופןתופסמהםאחדשכל
המשורר.אוהאדם,וביןהאינסופיהאלוהי,האחד,

מניחשניהםשלשהקולמשוםאפשריתההתערבבות
מוגלה,המפרישהפצעהכאב,דרךשלעליונותהאת

 .לכמוךגבוהביןשיתוףצורתוהסולל
לזכור",מנתעל("ולאמתה"גולדברג"לאהבקינהגם
מןבהתרשמותעיקרוהיגוןהעצבותיהיו ) 57-55עמ'

העצובות"עיניה .בוררדתולעתחייםלעתהמשוררת,
אך ."---אביעיניעםלהתחרותהיכולותהיחידות/הן
"סיפקהכ"סופגכיות",המוגדריםלשיריםהייסורים,את
היאהחומש,מןשאולה""ביגוןבעצמה".היא

מכוחותהמנוחות,בהרהנקברתלמראההאסוציאציה
"מלכהנתפסתעליהמקונןשהמשוררזואםלאירוניה,
 ,,מוות.שללגלותהיוצאת

מכוחבשיר'כשליטבורצהולאהמתנשאאתשדחקמי
רמהבידלשלוטשבאהספירהכלאוהדתית,האמונה
כמעטאלהולכאב.לפצעלעצבות,מקוםפיכהבמשורר'
בלעדיהם .והשרהשירעוצמתאתקובעיםקודשבמעלת

בגופוהמתרחשתכצמיחההםלעולם.השיריבואלא
תהליךבשלהשיר,הייסורים.בעלשלובנפשו

גרעיניםלאוהפוץר'לדםהושווה .היווצרותו
לאצחיחה,לאץרבדרכםהמוחמןבצאתם"השחורים"

 .עדייןזרועה

והיפוכודבריוניגודודברה.
אותולגרורעלולהוהסבלהפנימיותעלהשירהעמדת

מושגיםשליתרעילוילהימלט.ביקשמהםלמחוזות
רומאנטית,לתפיסההשידהאתיחזירהדגשמתחום
נאגריםבזכדונותמוחלפתאלוהיתהתגלותכאשד

מקודשים.ערכיםשלמקומםתופסוהסבלומתפרצים,
מוחלטמכולשמתיראמימחזיקשבההשירתפיסת
בעיניההיקראתגםתעמידהאנושי'אתהמדביר

איןזהכנגדזהההתיצבות 3 •והיפוךניגודשללמישחק
אלאתהפוכות-רוח,אועמדה,שינויכסיגה,פירושה
רבתבזרימתההמציאותלדאייתנכונותהבעת

בהיפוךגםנעץרלהיותכןעלעשוימשודדהפצרופים.
רופא"הואלשיר.מלךכדדךשכבחרהוחץר,פכיםהזיקה
הנעץר'המשודדמןכמתחייבבפנים",ומשודדנחץר

בעתכמתחייבבפכים",ורופאנחץרמשודדו"הוא

יווני",משודרסיכופולוס,("טקיסלבלהולםהאזנה
 .) 149עמ'ברעש","עכשיו
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ש;מע.הואנאזכיהם,כשהשערה

הנפשמסעאתהיאגםמחליפה.לאוד~סאוסההקבלה
כוחספירותעםבהתמודדותשכוחוההרפתקאותבמסע

ים".בצבעעיכיםסיכופולוס"טקיסשבסובב.ועוצמה
שמתרחשמהככוכהרואההמשודרהחוצה.קוראהים

הקרבהעל-ידיספינהמכווןלבו,להולםמאזיןבתוכו,
לשמועויודעהנסיבותבתוקףכנדרשפועלעצמית,
לגרוע,באלאהמהפךההיתולחדשים.שהאחדיםשעה
להוסיף.אלא
לאהעלבקינההסבל.בצדהמתיקותלהצבתדומהדין

לסופגניות.המוכנסתלדיבההייסוריםכמשלוגולדבדג
אלאהדברים,מכרוכיםהייסודיםמשקללהמעטתלא

באופןהנבדלהשונה,אלהסמכהדדךהנכונהלהצגתם
כל("מאחודיתומס"דילןשל"קברובשירכךקיצוני.

עלייההמתאר ,) 123-122עמ'גדול",אושרמסתתרזה
המשוררשללקברושכה,עשריםלאחרשנייהפעם

ניתנהאודןשלהשיריםשמיעתבעתאם .הנעץר
 :דווקאלמתיקותבנודהמעמדעתהנקבעלדם,עליונות

ךזק.ת.ז;~~ריס ת;י(;!ךן.ך.

ןע;ןםדקיםקווחים fזקr:ייק~ת
ד;וךזק.ת ת~ד~ז:; ץ~ז::ךת.~~ך

 .יי:r~ץמ; f;:ז~זקה,~דום
המתלמשודדבבואותהםהכרותהעץוצמרתצפרדים
הרוחהלךדדכםכשקףאחתרבעונהבעתקיימת.שדוחו

דילןהקבר.שרכןערהועםהמזוהההחי,המשודדשל
ומכאןהאינסופישלבצלמוהסופיאתחתםתומס

קבר.כשרכןגםאליו,והחיבהההזדהות
לך~ן",ןנ;ת_~ךן:;וים::ום~r:יים"גם
ךןקיע.~ב;ת ';לזקr;זןטח~::וםrןןרים~ם

והדיגהצידוהשיבההפרידה

 :_~ס~לחי'ם-ק~.וךל.;ןם~ל-~לח
הלכילשינויפתחכפתחהבסיסיתהחלנהשמידתתוך
והרוחהצער,אתמחליפההמתיקותוהתיחסות.נפש

כעץוייראהשיהיההכרותאתלתחיהמקימהכמוקמה,
 .צמרתונכדתהלאמעולםשכאילו •החי
נקודתמתוךאיפואלהיתפסצריכיםאינםומשוררשיר

נכונותההמתבוננת,הרוחגמישותחוסמת.נוקשה,ראות

עלושמידהאדיקותהתובעתמציאותלידגםלמישחק,
קברות,בביתביקוראוקבורהבעתכמומוסכמות,

המהפך,הדק,ההיתולבגווניהתבוננויותיהאתמעצבת
ההדגשה.לאמתהמבעמתןלטובה,שכוונתואך

למהבהסתגלותמתחייביםהםאףוסבלפנימיות
ההיכרתרישמלמדיםומההמסויימת,השעהשמלמדת

מסוים.דיוקןשל
שאינההדוחשלהמובהקיםמסמניהאחדהואההיפוך

לרבותכלשהי'מוחלטותלצורתלהשתעבדרוצה
לתוכןעלכעשהההיפוךקובעת.עצמהשהיאההנחות

בשיריהיסודתופעת .שידהואבאשדשירשלהיכר

הזרימה,דרכיהתנועות,היפוךאתהאוהביםעמיחי

 :פואטיככללגםמתכסחתההבעה,מוסכמות

כירברעלי

~יןר~לים. ?t ;~רקה ?7.?9ךr:ישוףה n;7ךן.א~ץן~ינ~
י;תדמצמיחיםלמותהע;מךיםשעציםאמרוצבי .ר.ספ

 ••ךלאזקיר :ה:ז::!ה T :ל;ך~~ךה~~ים, o ז:; ן-~ T~;~ר~לים

יס w ~ים, Rד~.??ז::::ז~דעים~יש~זכה w~י~ל~ףרz~זכ-
w ר::ו .ידw י~ל~ף:ר~זכה,לייב~w יש~זכה~q ל;מ;ת
~ w ו;ז~ז:;~לעםן;.קת_זק~ןןהיס R ד~_;:זזק~יםR ןם~יסים

עמ'"הזמן"איש",אףמתלאבתינולדהשבו("ביום
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הואהמשוחחיםשנישבדבריהמשותףהמכנה

מרבהלמותנוטהעץהמהפכת.לשנינהבהזדקקות
הואהלא-מדוייקיםהחלומותבעלפוריות,בסימני
האופיניאתהמציינתההתרשמותהמדוייק.היצודמוליד
אלאהדברים,מתוכןאיננהשיר","עשייתלשיר,

מןהפוכהבצודההמציאותאתהמציגהמתבניתם,

להיתולהכללמשועבדכאןגםכימאליומובןהמצופה.
"עשיית"המרה.עליתדכחשבלבלתיאותוהעושה

עדותהיאכתיבה,אפילואויצירה,ולאעשייהשיר,
אתמהפךבהיפוך'שעניינוהכללגםפיוטיות.לחוסר
נרצה,לאואםשיר,לכתיבתכללכאןהרינרצהעצמו.

שירהצבת :יחסיתהתרחשותעלעדותלפנינוהדי
אתההופכתשהחשיבההטכניים,החיצוניים,בדפוסיו

 .שלוראשיהינדסימןנעשיתהמקובל'

והתמוססותצבירה :הפיוטיהאני .ו

השיר'מהותאתכקובע •לאינסוףסוףביןהיחסהיפוך
כל •הנאמדבהצגתעליונהכסמכותהאניאתהעמיד
כבאסמתכא,אחריםבדברינתלהאינוהשירהנאמר.

איתנהכמשענתמופיעיםאיכםפסוקיםאותם.בוחןאלא
תרנןמשנהלהתיחסרתכמרקדאלאבה,לפקפקשאין

כלדעת.בדיחותאוהתנגדותמתוךנפשית,ועמדה
אתלתארהמתיצבאנישידיכןעלהםהשירים
לרבותהסמכות,תרבעיעםלמשפטניצבחרא ;חוויותיו
התפילות,ארהכתובים,דדךוניסוחיהםואבאלוהים
יתרוןלעצמההתובעתאמירהכלאואחרית,חזיונות

בשירשעמדתוהאני, .קודמיםאוראשונים,חוכמתשל
דוגמתשונים,חייםבמצבידקלאמתגלהמרכזית,היא

מצבישלונמשךההולךכסיכומםאלאופרידה,אהבה
להיראותהעשויהתאוולמעשהארתביעה,אלה.חוריה
בדומההפירטי,האניאתמציגוסבל,לפנימיותכתנאי
יחסיםאואירועים,שצוברכמיהביוגראפילאני

ושוללהנמץר'הניגודאוההיפוך'באשנימצדמשתנים.
כדדךשלאלהתפצלעשויהאניהצבירה.מצביאת

שלבמצביםלהתגלותאויותר,אוישויותלשתיהטבע
שידיגםממושכת.ארארעית,היעלמותהתמוססות,

תודעהבעלכאניהשירגיבורהאני'שללדיוקנובבואה
להיפראומכאן'צבירהיציגוהפיוטי'האניפיוטית,

עמיחישידיכאמוד'משם,~,-קיימות,נסיגהדרכי

אירועיםחחרריתיים,אירועיועלאניכללבדדךמתאדים
פניםכלעלבתרכם,שוליתהיאעצמוהשירשכתיבת

והיאלשמה,נחוויתהחוויה .השירהתהוותתארומצד
מובעתהחוויהכיהעובדהאליה.להידרשראויהנמצאת
דווקא,שידבצורת:חוויההיאולאטפלה,היאבשיר

או .בשירהכתוביםלדבריםחשובכשושביןמתייצבת
גםכךלמאניפסטים,ביחסכמוהנכתב.בתוךכמוטיב

השירכותבשלייחרדו :המסקנהבחסקתהכרוךבכל
תארויבראדופן,יוצאתכדוגמהכמכלה.אוכאוגר,
שיד("הזמן",המרובהבסימןהפירטיהאניאתהקובע
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Q תה.ד 9 ~זק~לת~ת;ן~דז:וי~~~ j( ע
:ךזק:הו~ד gו~ת;ןה 9;:זג;:זזזןזקr:יה

ו~ת;ן .םי:~ 7P:;:1~ב f ז:;:ןלת~ת
w סירw י(;!;סס~יןסחפוש~תירים 

אתכראשיתומספרהאהבהאחר

~תסל.ת.קו~ת;ן- ..~ן iר~ת~iןל;מרת
וי;ז~;ב.~ת ב;~~~ד gו~ת;ן;:ז~אוש

r:יןש. ן"~ tl~ד g ·סזז!~ך~;ת~ןליך;ךך:;:נקז:וי
ןןה. W ;~וק~~לוקך~ק~ד!י ?7םי ,~~

מנתעל("ולאצלאן"של"מותובשירזאתלעומת
מןההתאבדותתחושתתועתק ,) 106עמ'לזכור",
עםהמזוההשיר'הדוברהאניאלהאחדהמשודר
מחבלבצרארי."גםקלותמשךהחבל"אותוהמחבר.
התמוססותבתחושתלמים,ההדגשהתעבורהתלייה
המים,המים,המים,(אותםמרת/כמו"חיים .ו::ועדר

ושימל"ורדההנחמד"הזוגיצויראחרבמקום ,,המים).
 :שימל)הרולדלמשוררמכווןהשיר , 59עמ'(שם,
אדגעהגלול;תשתי

 T T :-ל~טס;ת•~:~

והמתמ;טט.הפוגשהעולםנפי
 fברעש"("עכשיומטודילה":האחר;ן Tן:בנימ~ Tמסעות':'

עלהאניאתביותרהנרחבבאופןיציגו, ) 130-97עמ'
יופיעוהלוי,יהודהורביביאליקוקורותיו.גילוייוכל

ודמויותערכים,המשעבדתהפרטית,המבטנקודתמתוך

אלהדוגמת"מרובעים",האישי.החייםלסיפור
יציגו ) 265-259 ,-130 120(עמ'ב"שירים"המופיעים

או •אחדנסגרבמעגלהמתמקדהאניאתבמהופך
איפיונואוהשר'האניהגבהתגםמכאן .אחתהתבוננות

עדיתדהגבהתהטדיויאלי.המועט,ידיעלהפרךבאופן
יוצאכפועלתתרחש,לאמיטאפיזיתהעצמהלידי

מדוברכאשרגםהאינסופיעלהסופימהשלטת
איפיון .הביוגראפיאוהפיוטי'לאניהנוגעותבהגזמות
הוא.גםקייםיהיהלכאודה,הטפל,העצםבאמצעות
מחזיריםמשידיו,באחדעמיחיעליהםאומדמשורדים,

עדוכךנלקחו.ממנההקופסהלתוךכבוייםגפרורים
שטיחיםכסוחרהמשוררשלמופחתעצמידימוילידי
ופחת,צירוףשלבתמרנהאר,אחד,בשירוחלקלק,שמן
 : )-19 18עמ'ברעש",("עכשיווזעירותכובד

ה Rס~ז:ויסעידןת;ן.ךב 'fעם~~יםזקש;ךךים
תמונ;תעמ~סיממנ;:ןךי;צאים

ק~~ים ת,?:,pז q ~ י.ל~~; ,r ;ל~~~ך
ך~ך;נ~ים,נו:;וים~~יןר~דו~יםךךמו~י
 .. . . םילי(;!~~ ת;ך,~~ת;ן

ל.ב..~קזקהו!;(תוחי
נזקקעליו,האהובהמשודדתשללדמותבעובדוגם

שלהוצאתהכדיתוךוגדולה,קטנותשללממדיםעמיחי
הפתוחלמרחבהמופחת,המצומצם,הסגורמןמשודרת

יותר:

למצחיידיאתהרמתי
 . : . :שעהלמחות

 1ילד wקד-. 9ל~ןןה~ת Tרס~ל.יr:יי

f ~~~חך. R וק~~חלהW ס;סהf ,ם~יס
R ז.זק.,.ןחלrל~~:קמ;ס w די::ז~! 

המליםשלהכפולמעמדן .ז
הישויות,לכלהאספקלריההןוהתמוססותצבירה

ששידתהחשוביםהתכניםאוהמרטיבים,החוויות,

עלכמל"עירמתוארתירושליםלחם.נדרשתעמיחי
דידנמאט,שלחזקנההגברתבדמותאוהנצח",שפת
ומזדלזלת.מזלזלתנרקמת,אףתותבת,לתיירותביטוי
נישאות,דומאנטירתפסגותעלמתיצבותופרידה~הנח
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ריחוק.אולהתקרבותתמורהשלפרספקטיבהדרךאו
הקץ'שעתאתהמצייניםבמיספריםניתניםעצמםהחיים

מתוךלדיוןמתיצביםהםוכמוהו'המספרעםויחד
על-הנקבעמשתנה.נפשיליחסמקוםהמשאירמרחק

 :המפתחמילותמסויים.בשירהחוויתיי WRvהידי
מתיצבותלחשיבות,ודומיהן"נורא""כאן","עכשיו",

לואמעכשיו"לאהתוחמים,הגבולותפריקתמתוך
"לא"המליםכאשרהזאת",הנוראה"ברוחמכאן",

אומשועבד,להיתפסשעשוימהאתמפקיעותו"ברוח"
במליםשימוששללזהמקבילנוסחכלשהו.מקורקע

האושראתלהציגשנכוןמישלושירשירבכלמצוי
ואב.אלוהיםלידהשנינהאתהקינה,בצדוהמתיקות

האחרות,הישויותכלעליתרוןבעלותהןשהמליםאלא
הנאמרולכללעצמןתעבורהככלימשמשותשהןמשום

שלהתעבורתיותחיתהביאליקבעיני .באמצעותן
שמלכתחילהעמיחי' .בהןהאמונהובדןלאפתחהמלים

שלההשתנותסודאתיודעהמוחלט,אחרכרוךאינו
נבהלהואאיןאבללירידתן'באפשרותמכירהמלים,

רגשית,איכותבעלותעתבכלנשארותהמלים .מכך
 :) 11-10"שירים",("הזמן",ולרעלטוב

 :דגרם~יזגיךים ?7א;סיו~ן~ל
מה ?מה .עינ;כבבתאהב

ןה. ryר~~ל.י~ת .. ?;נ-י~ 'ת~~~
 .ע~; 1ע;ת ?7ך:;וי:ןור . ן~~ ת~~~הי
אקזיסטנציאליסטית,הסתכלותצורתכאןלמצואניתן

"הבחילה"שלהראשוןבפרקלפרטיההמתוארת
שבשפתוהשמים,המיםכדיןהעיןדיןלסארטר.

הבוחלהאישובשפתאלכבודפרים Qמהםהמוסכמות
ויצוריםלכלוך-במיםומאיימים.שחוריםנראיםהם

שלאעמיחיאךכבוד.שליחסבהכרחמעורריםשאינם
ההתרגשותשפתאתמסלקסארטרשלברומאןכמו

העדפתמילודראמאטית.הפרזהלידילהביאהעשויה
מערכתעלוצחוקהומורמשליטהאינסוףפניעלסוף

 :הפתיטיהאנישלהגתובות
 םיר~ו;t~ז::לי. w::זז;ןלים ,;ה

 .ח~יל'שוהשמחיםהעצובים
התגובהאתהמייחסותשייכ~ת'הבמ~לות-הואהדגש.

גםיעקב.אוהליךטובו"מה .חיישלי' :לאניהקובעת
אםטובו."מהאומר,אנייעקב,ואיןאוהליםכשאין~

השימושעלהחולששהואהריכקובענשארהאני
ולאבאגי'התלות .במהימנותןספקהוטלאםגםבמלים,
עלהמליםבתוךכאילוהגלומההשפיטהבמערכת

 :היחסאתשתקבעהיאאותן'המלווההערכיתהמסורת
לצירוףארלהפחתה,אולעילוילבחילה,אולהשתאות,

תמידןלהללפעורפי"אז :שוגיםושיפוטרוחהלכי
בעירבשוק,באיטליז'ווןעלשתלויהפעורהעגלכבטן

 4העתיקה."

אלאאותן'המלוויםהרגשותמצדרקלאכבחכותהמלים
ההתמצאותליכולתתרומתןהאינטלקטואלי'הצדמןגם

העמדהמןתחרוגעמיחיתפיסת .האנישלוההבנה
נעלות,ישויותבאגיכמובמליםהרואההרומאנטית,

המוכנההאקזיסנציאליסטיתהעמדהמןתסטהואף
ח.רות.שלבתנאיםהגבוהמימוןאתלמליםלהחזיר
תחומיעלתעמודהומוריסטית,מפוכחת,שכלית,גישה

הן"המלים .צירופיהןעלהמליםשמציגותההפרדה
שנאמרוכפיהשיריםאחדשמכונהכפימדרגות",

 .) 35עמ'גדול",אושרמסתתרזהכל("מאחוריבסיומו
ובמעלותהרגשבמעלותבהןולרדתבהןלעלותניתן

 :המשמעותיתוההבחנהההכרה
ראזקיראזקי' 'י~ג; 'י~ג;

ע;בךאניהזאתכרננת

 rא;זז?ו ·~לרא.קו •-זינ;ף"דרו.
ההבדלעל,ל;מד

 ."ר~~הן"לא ן-~~~ ~'בז~ל,;·~ין
ראשי"ראשי'בני'"בכי'הנקראבשירכילבלשיםראוי

מןהקינהמילותמצטרפות ) 51עמ'ברעש",("עכשיו
הקוראותלמילותבכי")בכי,("אבשלום,התכ"כיהרובד

לקריאה(ראשי.ראשי),למחשבההמטו~ימהדרך
השירשלהסיוםולומד"). rאושועל("קוראולמידה
מתוךלאאבלהמלים,שלההגדרהביכולתספקמטיל

בכיראשי,:"ראשי,עליהןהתמרמרותאובהן,בעיטה
בדיוקלהגדירהיכולת"חוסרקריאה.בסימןעתהבכי!",

ועושהמחלה/לקבוערופאיםעלמקשההכאב/את
שביקשהמקונן'דיןבאמת."לאהובכרכלןלאשלעולם
התלויותראשי'ראשי'בכי'בכי' :במליםלהיאחז
המליםבקשתרופא.כדיןהואהמורשה,מןבמטעכן

באופןלהכירמאתגרשנמנעמהשלההגדרהבקשתהיא
מןכסיגהחובתמכךמשתמעתלאאבלומוחלט.סופי

המליםעםמתמדתבהתמודדותהכרחאלאהמלים
ובאמצעותן.

האניעל·ידינשלט:דו·שיחסיוםח.
עליהןששומהכמליםלהיתפסאיפואיכולההשירה
חולשהאלוהיםולאשהאניושכל'רגשבתבניותלהופיע

יונתןנתןקטנה,אנתולוגיה-השירבשולי
אחדעל

שלהמרובעים
עמיחייהודה

ביותרלכוהמוכריםהמרובעים
הפרסיהמשוררשלשיריוהם

לקחממנוהאםכיאם.עומר
בשירים ?התבניתאתעמיחי

קבועהשתבניתםאלה,מעין
הסיכוןתמידישמראש'

הקורא,שלחשדנישביחס
שירהשפרחילהאמיןהרוצה

לאספונטנית.תופעההם
פרימחוזן,יבת,ולאמתוכננת

משוחררנפשימבעשל
 .חיצוניסיגמכלוחופשי
הביאשיריםשלזהסוגמאידך'
שלהסונטותפניניאתלעולם

ורילקה.ושקספירפטררקה
בידיכעשיםוחומרותסייגים

למגבירי-כשרוןברוכיאמנים
עםהמתמודדתוהחרותעצמה

המאגרכלאתמפעילההכורח
ויוצרתהאמנותיתהאנרגיהשל

מהם.יפיםשאיןשירהגבישי

המרובעגםלינראהכזהגביש
שיריתסטנוגרמה .עמיחישל

קצראפיגרםכמואדם,לחיי
מקום.איןאבןמצבתעלוחקוק
מילהכלרבות.למילים
מלהשלמקומהגוזלתמיותרת
מגיעההמטפורהלשוןחיונית.

השפההיאלמיצויה.כאן
להגידהמאפשרתהיחידה

מחשבותשלמכסימום
סימנישלבמינימוםוהרגשות

למרבהגם,היאדפוס.
האוניברסליתהשפההפרדוכס,

האישית-בשעהובה

שלביותרוהאינטימית
שאיכהידוחתימת .המשורר

כאלה~~יז;~ים .לזיוףניתכת
מצבותעללעתיםמוצאאתה

העלמיןבתיבכלעתיקות
קדםבימיאשראותןשבעולם,

מצבה,עללכתובאדםבכיכהגר
 .ותאריךשםעלנוסףמשהו

מיןלעתיםלינראההשירגם
לתעדהמבקשכזהאכאכרוכיזם

תנועת .אבןלוחעלאדםחיי
הירואי,כמסעאדם,חיי

מלאדרמטי,קודר,אודיסאי,
מלאהאנושי'הרצוןעצמת
המסעחשיבותשלודאות
"בתוךוהולךמפליגבהיותו
הנושב".הזמן

ברתמוסהשירשליפיוסוד
מפתשרטוטשלהאצילי
הכובשהחמורבאיפוקהמסע,

בתוךוזמןאהבה,מכאוב,סער,

w מילים.שליש

ל.בtקלחוףי Rןאןך . .r ~ז:;ןאןך
f קךt~::ךב'$ןם~קו,ה::~~פורות, םי~~זiאו

~ב p:לסr:זת Qוררת, nסז תו";~ז:;;גתוך
ב w,3 ו:;סזןזז;גתךר .ס1;וללוצןון r:;ן~י

וחיותבר("חיותלשינויאולהיתול'ניתןקודש .עליהן
 :) 46עמ'שם,לב",

;:ז~גוןהןה ?7ס~~ל םי~~?!ל;זקב n י~~
;גהירות~ין; ,"די:r~~היד";גי;ם
כמ;עיכיםמסכורתזאת,היא

א; 'ל;,~ ~צ~ר r~ ci"i:יזוןל~~י~י
ה .f;:זך ,ר;ה~~י Qאוליr:ישון'ץק.קט
 .רד.לבזמ; fא;ך'

האני .ובצירופיהןבמליםלהתגרותלומותרהמשורר
הואהקובעות.הןשלווהאסוציאציותהמלים,אדוןהוא

החושך'אלאוחזון","נביא :הגבוההמוחלטאלהפוכה
שפעמר,כהיתולגהור,סגיהמהתלתלהצטרפותאר

עשויותלשירים,בהתקבצןהמליםהעיור.שלהאור
שויפתבתארו , 4 7עמ'(שם,מרעישותתמורותלחולל

 :טיטוס)על-ידיהמקדשבית
ןזקירהח.לו::ז;גהולים~ים q;:זכ 5'11

ןזvדף לז::נ;:~ןך::זןלו:ה,.ןת ?7זקי.רי
 .ת;ש?!~ריגי 'י~~טןף' ?7 נ;:

מטורף' :אפשריתדמותכלללבושעשויהשרהאני
שיחשלשכוןרושםאובעירות,מבעיראהבה,חולה
ומסייםמגיבכפותח,לו,שותףעצמוהואשלרובושיג
 :) 195עמ'(שם,

הי~ה f-ת~;כ ?7הtק~ין~די.דנו

 .םי(;!~~~ה 19הסיסם,יr:ז w;ג
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חסרתבצבירהגורםהןמשתמשהואשבהןהמלים
כמקורהסבל,רבתהפנימית,בצבירהלהיפראופשר,
 :) 188עמ'(שם,השיר

הפנימילמפלעיני
 .. :-~לים.זקל

ן~יס~~ל
 .האמתיכגי:ןיהוא

זהעםזהמתנצחיםבמלים,בהתקלותם,ה~-חסיהמוחלט
קודשגבוה-כמוך' :הקטביםלצירופיהשיראתומוליכים

למנועהבאקבועלוויהבןהואהמפתיעהשנון,וחול.
ובלעדי.מוחלטמידה,קנהולהפוךלחזורהאינסוףמן

 :הייחודיאופיהעלשומרתעמיחייהודהשלהשירה
אדםואב,בןוגבר'אשה :בשיחשוגיםצדדיםשיתוף

בעללאניגמורהעליונותמתןמתוךאךואלוהים.
השרהאנישלהיכולתכרצונו.ולהתללקונןהשיח,
הסיכוןאתעצמועלליטולככרכותוניגודים,לצרף

לשלוט,וראוינצחימוחלט,שמוחזקמהעםלהתנצח
תפיסתובחירותה.בחידושהעמיחישירתאתמציגה

וכוחהשיופיהבשירהלמתרחשאספקלריההיאהשיר
שבעינילמימעמדבמתןאלאלשמו'בהיפוךאיכם

המלים,יורשהאני :לכךהראויהיחידהואהמשורר
שלאדונםלהיותעצמועלהמטילוהצירופים,היחסים

 •חייו.ואירועיחוויותיוטבעלפיומשרתם,אלהכל

הערות

ספריהופיעובההראשונההמהדורהמןתמירהןהמובאות . 1

עמיחי.

אניהספקנות.בסימןשנולדמיישאישי.עניךזה"הבט. . 2
בצדקתן---מאדנטרחאשראדם,כלספקבימעוררכשלעצמי'

דרךזאתאבל .מאמיןלאהנניאניהרי'מאמינים',שלכדררלכן
 ,,היום.למשוררהשמורהיחידהגישה

ה'אניזהרלעזור.ארכללאלעשרת,מהפהאיןעובדה תאזו---,,

אםכיאשםאנילאבכןאבל .מאמיןאינני :שלימאמין·
עלמשורריםב"שיחעמיחייהודה ,,חיים.אנובההמציאות,

תשל"א,אביב,תלעקד,בסר,יעקבערןכתיבתם",וכעלעצמם
 _ 53-52 'עמ

אינסופי"ר"שיר"יחסיות"השיירםביןההשוואהמאלפת . 3
).השיר 100 , 88עמ'ותשובות",:שאלותגדולה("שלרה
מנוגדלהיותשמוחזקמהשביןההבדלחוסרעלמלמדהראשון

שלרשבןלאדםמקבילארבעבן"וכלבזה.כנגדזהנבדלאר
ומלאימיםשבעלאיש-ירמובסוףירמובןוזבובוחמש,

אחדא~כיתמתמשךבטורמציג-השניהשיר ,,זכררנרת.

מחיארן"בתרן"בתרן". :המלההדגשתמתוןלשנימתחת
לבי./בתוכי; /.אניהכנסתןביתבתרןישן./כנסתביתחדיש/
אני,/בתוכו/כנסת,/ביתהמוזיאון~בתרן /.מוזיאוןלביןבתרן

להמשיךמחמןהקוראמוזיאון."לביןבתרןלבי,/בתוכי;
בתרןעיגול :הקונצנטרייםהדבריםשלאינסופיותםאתולציור
מןלישן,החדשמןפנימה,החץומןעיגול,בתרןעיגול,

חלילה.וחתרלמשומר,האותנטי
"אלוהים :ה"נביא"הנאצלותהמליםלבעלבהתיחסרירתרכן . 4

מנתעל("ולאמדי"מוקדםפירמעלהתחבושת/אתהסיר
 .) 132עמ'לזכור','

שללספרותבמוסףתחילהפורסםזוממסהזעירחלק
כשלמותח.חמסהמובאתכאןאחרונות.ידעיות
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הוד

שיראת
שיר·חאביב

הקט
לויטענת
בתפיסההמהפךממחולליהיוהמוקדמים,שיריך

החמישים.משברתהחלהעבירת,הישרהשלהפואטית
 ,, .הקטןהאביבשיראת"לשיריבקשתהישירם,באחד
כולי.לאאחת,בבתלאכברוש,,,לא-ביקשתבאחר
בישר ,,זהיררת·יררקרת.צייאותבאלפיכדשא,אלא
מאדם,,כי-אלהבימיםאורשראה .ספרךמותך
שלכוחןאתמדמהאתה •תשוב,,אדםואלאתה

אחרקצתשנשארהחולף.המטוסאחרל"עשןהמלים
לראותניתןהאם ,,השמיים.בדממתשקעהערש,
 •משוררשלמאוחרספקלהטלתיבטויאלה,בשוררת

אוליכה,עדששרהאביבישיראלפיבחשיבות
 ?בכללהישרהבחשיבות

בשבילשירהשכרתכיםאמררפעם .שלהפךחושבאני
הררמאנטייםמהשגערנרתאחדהיהזההבאים.הדורות

הואשירכללשעתו.נכרןדברכלהאנושות.של
חדש.מלךבאזהואחריהשעהשלהחוקההצוואה,

שקדמוהמלכיםכלאתלהרוגשצריכיםאומרלאזה
יש .מלךהואשיררכלשעהשכלאומרזה .לו

שטריות.זההבאות.למאותשכרתכיםמשוררים
שלהזההמושגכל .לעצמןידאגוהבאותשהמאות

שבמהלךלהיותיכולטרטאלית.הבלותזהאררנגארד'
משהר,שחידשמסריים,יוצרעליאמרואנשיםהזמן,
לכתובמתכווןשמראשמיאבללרע.ארלטוב

לאהואאות.כסשניביןנופלבדרך-כללכאוונגרד'
שאיןבהחלטמאמיןאנילהורה.שייךולאלעתידשייך

מהרכלגדול,בחללחיאדם;שכלמאוחרארמוקדם
מעולםשליבחייאותר.שערשהמהזהערשה,שהוא

התנהגתיאלי.שבאדברכלקבלתי ...'אילו'היהלא
אתואכלשולחנו'עלשוניםמזרןסרגישמצאמיכמר

כולם.
אבלטוב,יותרולפעמיםטוב,פחותהיהזהלפעמים

אתבנרהשיריםרכלהרגעיםכל .גרפיאתשבנהמהזה
וכתרךמקרמיבתרךשליהחייםתיעודהםהשירים .חיי

דבריםממילאאזאנשים,עםשחיפרטואניהיותזמני.
כללשללנחלתוהפכובשירים,ושנכתבולישקרו

מסריים.

הישירהגבישה •ישרתךשל •אוליהעיקירתסגולתה
האתפשהרזרגישההיומיום.חומיראללהשמצאה
בחומירבטיפולךלעצמךשנטלתהגמורלחופשהודרת

,,כך-כובתאתה •החדשבספרךושרב,המציאות.

מהם ,, .עימודשלאגדולגלגלבחיים,מסובבהדימירן
 ?היצורדמיונךעלהחליםהסייגים

דבריםעםשליהמגעהואדימירני'אתשמנחהמה
כללסביבתיות.גנטיקהביןלקשרדרמהזה .בחוץ

מיומנותשאיןכמרחובבנית,היאשירהכתיבת

המיומנותאולילגמרי.טבעימשהרזהבאהבה.
מיניכלרואהשלישהמוחבזה,היאשלי,היחידה
אדםשלהמוחזרמבחינה .משהרערדפלוסדברים
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ראהניוטון .מדעןשללמוחדרמהשירים,שכותב
עלוחושבנופלתפרחרואהאדםכל .נופלתפרח
תפוחים.ריבתעשייתעלחושבתאשהשונים.דברים
ניוטון .נפלשהתפוחשחבללחשוביכולאחראדם
שכלהוא,המניעהנחהאדמה.משיכתחרקאתגילה
 .לשנידרמהדבר

יותרביותר'הגדולההאנושיתההמצאההואהדימוי
תופסאתהפתאוםמהחשמל.ארמהאטוםגדולה
ישדברים.ביןלהשרותיכולשאתה ;לבדלאשאתה
אתה .ביניהןדימירןגםישאבלשרשנה,וישאשה
דרךפריצתזוהיכשושנה.'יפה'היא-אומר

מאדמעטעשיתיהשירית,בעשייהמבחינתי' ...עצומה

שעשיתיהדבריםלהדהים.ארלזעזעכדירקדברים,
חדש,פתחלבני-אדםלפתוחבדרך-כללהתכוונו
ולאלהתבוננות,נוספתאפשרותעבורםלהמציא
משהר.אצלםלפוצץ

 .לחולקודששביןהבגולותטישטרשניכרבישירך
אלרגםאלוהיםאלביחסךניתן •לכךהמרכזיהביטוי
אתהמסמלתגאוגרפיתפינהכאבןירושלים,העיר

לרנ,,ותתנ-כמרבשוררתהמבוטאתהידאלקטיקה
 •ולאסורלמורת .כדורגלכלליכמרוחרקיםכללים
 ,,ולשכחה.לזכיהר •ונציחוןלבתוסה •ולעונשלשכר

מהראלוהים,הואהשופטשברהזהבמגשראז,
 ?כשחקןשלךהתפקיד
לכלליםדומיםדתשכלליאומר'שאתהרגעבאותו

דברים.הרבהערדלומרמתירזהאזכדורגל,במשחק
לךנותניםאינםהדתשכללילומרמתנורןהדימוי
שדת,שטועןליבוביהאתקחיורע.טובשלערכים

בהנחתהדתשלעיקרהמוסרי.ענייןאיננהבעיקרה
איוב.אתקחילאלוהים.אדםשביןכמיצורתהתפילין,

כדורגל.במשחקכמרהחשובים.הםהמשחקכללי
מבוגריםאנשיםושנייםעשריםדקרת,תשעיםבמשך

בידםלגעתלאעצמםעלגוזריםנררמאליים,רדי
גזרותרעודהזרהגזרההדקות,תשעיםאחרי .בכדרר
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לאדתי'שאיננומיבדת.הדבראותרבטלות.דרמות
לחייבלאכדורגל,אוהבשלאמילזה.להיכנסצריך
בכלמצריאלוהים .ררלרנטארימשהרזהולזפרת.לברא
ארקדוש,שהבלארשררה.ערךישהחרקיםלכל ·מקרם.
אניבהיררכיה.מאמיןלאאניקדוש.לאשהבל

אםמוחלטת.בדמוקרטיההדבריםכלאלמתייחס
אזהדימוי'משמערתעלהקודמתלשאלהנחזור

שרםאיןהדמוקרטיה.שיאהיאההשאלה
הבלהכלזהקאנרניזציה.שרםאריסטרקרטיזציה,

הפוליטיים,בחייםזהאתמקבללאאניהבלים.
בארפסיידעומדאניאוליאזהרוח.בחיילאובוודאי
 ...עונשיןבעיטתליומגיעה

הספקוהטלתההכתלות •הארבדןתחושותאת
בפרט,שלךובקיומךבכללהאנוישהקיוםבמשמעות

התחרשותמןהגאולהמצואריבם.בישירםיבטאת
-אהבה.שלמצואההיהמוקדמים,בישירךהללו,
 ,, .ציוליוחוסרחמיםיתןבאמת,האוהיבםעל,,אולי

יורתלמצואניתןהמאוחירםבישירך .אזכבתתכך-
-האהבה.שלוג.ואלבברחהכפיהרמשפטייוורת
כלאתמחשדלהתחיל •כידנשארואניהיא"רק

ואערמה ,,אהבה.עימה rשאגדולהאהבה :האונשות
שאדםוודאימשתנים.דבריםטבעית.התפתחותזאת

עללהשיבגםיכולאניבאהבה.יותרמאמיןצעיר
שאלותלשאולצריךשלאולומר'אחרת,השאלה
'אבללו'ולומרלבראצריךלאשכותב.אדםכאלה
כך.אמרהואאתמול ...אהבה'שישאמרתהריאתמול
ולטעוןלשרביכולהואמחראחרת.אומרהואהיום
שהזכרת,המוקדםבשיראפילושלשרם.שטעןמהאת
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לאהבהוהתכוונתי"אולי"-המלהאתכתבתי
תיאוריהליאין .לילדיממנילעבורשיכולהכאפשרות

 ;שוטיםשלאכזיסטנציאליזםמיןזהלאהבה.בקשר
שאניכמרבדיוק ;ביותרהנמוךבמרבןאופטימיות

הרבהשעברתימתי,לאעכשיושעדמשרםאופטימי
 ...בלבדקלהפציעהונפצעתימלחמרת

הקודמים,ישבירךמצוגהאישונ,היזכרוןגם

לשצלהמטילההכליה,עידיתמפנימנחמתכאפשרות
וביםלכן'אוליהאדם.שלבחייומשמעותהעדר

בשיירךאוטויבוגואפיים.ציוניםעבצםהםמישירך'

המאבד,,אני-כמושרוותלמצואניתןהמאוחירם
ולעומתםלי"יאבדאשואתנלהבותבמיליםמאתו
ישאז ,, .הזוכירםעל·יידהזכוון,,עוזוב-כמושוהו

בונאחזשהמשוררוקשאין'אוליזכרון'חישבות
 ?ירקותיביידםלהיוורתיראהמותך

להמשכיותהגורםשהואכיורןחשוב,הואהזוכררן
אתלנרמעניקזהדעתנו.עלעמדנושברמהרגע
מןלרגע,מרגעמתקיימיםשאיננו ;השלמותתחושת

רגםכלליאדםהואשניים.הואאדםכלהפה.אלהיד
שכליודעהכלליהאדםמסריימת.בתקופהשחיאדם

לאהוב.מתמידהפרטיהאדם .להיגמרסופהאהבה
לערבים,יהודיםביןהבדלשאיןיודעהכלליהאדם

להצחיק.יכולהאיבהעניין"כלשנהמאתייםושבערד
אוליזהרקרבית.ביחידהנמצאאניעכשיושחיכמי

לביןהזיכרוןאלהאררעיםשלהבאתםביןהפער
הזמןשלמסרייםבתורךלהםשתהיההחשיבות

אלו iבשיריםהפרטייםחייתערולענייןבקשרבעתיד.
במוזיאונים,להנציח.באמתשכדאיהדבריםאולי

קדומות,ארכיארלרגירתמתקופותנפלאיםהכיהדברים
דרךבעיקרלהתבטאיכולאנירכלי-בית.כדיםזה

להגיעיכולגםאנידרכה .שליהקרובההסביבה
יתפרסאדםאםהאחרים.אלביותרהטובהבצררה

ליללוהיהשאתמולליויספרהרחוב,באמצעאותי .
לשאול,יכולאניאזאשתו,עםשרבארנפלא,אהבה

לעשרתמרשיםלמשורר .ליומספרבאהואפתאוםמה
מעגלאתלפרוץ iבאהבהלזכותשלוהדרךזרזה.את

הבדידות.

אמרהאמי .השחווובמלחמתאשדוד'בקוב"נפלתי
בןהואאומות,היא ·עוכישוואובע,עשירםבןהואאז'

נפילתךמאז ,, .זכווןונומדליקהואועב,חמישים
וביםביטוייםבישירךמצאתיאשדוד'בקובהדמיונית

התייחסותלאאךמלחמות,שלהנפסדלטעבןאמנם
מאזהאץראדמתששבעהוביםקונותאלקרנקוטית

אושרמסותתזהכל'מאחוירבספרךההוא.הקרב
איןהמלחמה,עללומרמהלי,,אין-כבתתגדול:

התשובהזאתהאם ,,מבתייש.אנילהוסיף,מהיל
 ?מאזעדישתהקוברתלכליחסךעלאפשירתלשאלה

קרב .שמתביישהכלליהאדםזהשרב, .נכרןזה .כן
 .השתתפתישברוהנוראהגדולהקרבהיהאשדוד
אליחסיכלשלטראומתיתמרורהיההזההקרב

לכתובאתחיללאהריאני .אחר-כךשבארהמלחמות
שמתעדאדםגם .השתתפתישבהםהקרבות,כלעל

להשאיר,שכדאימהביןלהבחיןיודעאינסטנקטיררית,
אתלמלאצריךלאהואעליו.לוותרשאפשרמהרבין

להשאיראלאתקופה,עלכדיםבהרבההאיצטבארת
לכתובטעםאין .מיוחדמשהרבהםשישאלהאתרק
שירהמיטתי."עללמרתרוצה"אני-מחדשפעםכל

ולאשנים,במשךלהיכתבחייבתאנטי-מלחמתית,
עיתונאיםעושיםזהאתקונקרטי.אורעעלכתגרנה
אנטי-כתיבהביןלהבחיןצריכיםטוב.יותרהרבה

האנטי-הספרותבסגנוןארפנתית,מלחמתית
משהרכאלהמלחמהאלהתייחסותלביןרריאטנאמית,

יותר.חרבהיסודי

המדינה,הוייותאלגגעעויםמבטאאתהוביםבישירם
כובתגםאתהזאת,עםחידהראשוונת.קיומהשבונת

כשירידהםהאושר'שידירשגםאזעדיונ אל,,,-
האם ,, .מחדשלהתחילכידלפונתצשירכיםמפולת,

לתחושתהסוואהחיפוי'עבצם,אינםהאלההגעוגעים
 ?קולקטיויואואישי ?כשילון

כתבתישציטטת,השררהכנגדאבל .באישימתחילזה
לנצח,לזהזהנקראהתקופותלכל"מעבר-גם

בצררך iלהשתנותבכורחגםמאמיןאניאז ,, .נשתנה
תקופה,בכלהמשכיות.כדיתוךהקיים,אתלשנות
האחרוןהדברזהערשהשאתהשמחמרגישאתה

שישלומדראתהנחרב,זהזמןאחריביותר.הנפלא
לפגרתשצריךשרידיםושיש •במקומראחרמשחר

חשדנותביישתקופתה.עםמתהשהאהבה •ולהמשיך

 ...בהשפעלוהאנשיםושלתקופהשלהערצהכלפי

אתעכבירםכמואותי'לנטושמתחילות"המלים
- ,, .וב·חובלהיאורנההאחהמלההטובעת.האניה
 ?להאמונקורבמתכווןבאמת'וב·חובל•האם

 .ארתךלעזובמתחילותשהמליםמרגישאתהלפעמים
יכולקהלת ...לאששרבלךנדמהזה,אחרירגעואז,
זהכישמסובבת,הרוחאתאוהב'אני-לכתובהיה
לומרזהאחריומידבעולם'זזשמשהרתחושהליגרתן

 •הרוח'.סובב-סובב-כמרמשפט

שירהבין
ופרוזה
ביצירת
עמיחי

הולצמןאבנר
א.

 ,ומוערךידועמשוררעמיחייהודההיהכבר 1961בשנת
הבולטיםכאחדומעמדושירהקבצישלרשהשמאחוריו

בספק.מוטלאינוהעבריתהשירהשלפניהמחדשיבין
קובץשנהבאותההופיעשכאשר •לכןתימה,אין

הביקורתאותרקיבלההזאת",הנוראה"בר~חסיפוריו,
שנחשבבמיובלתי-צפריחדשצדכגילויבהפתעת-מה,

המבקריםנטרכךמשרםאולימובהק.כמשורראזעד
שבסיפוריה"שירירת"התכונותאתהדגשת-יתרלהדגיש
קשריםריבוישופעת,מטאפרריקה :(כגרןעמיחי

בלתיתחבירהמסורתית,העלילהפירוקאנאלרגיים,
לדוןוהמעיטושירתו,אלקשריהםואתנררמאטיבי),

ליצירות-פרוזהאלהסיפוריםההופכיםביסודות
באיזכררדיזאתלהמחישכדי .עצמןנזכרתהעומדות

 :כגרןהספר,הופעתאתשליווהרשימותמכותרותכמה
 2פירט",שהיא"פרוזה 1משורר",שלשירית"פרוזה

זהבהקשרלהביאאפשררכן 3 ;הפרוזה"בנתיב"משורר
קררצרריילבררךשלרשימתומתוךמשפט-המפתחאת
באופןכמעטהמהווההואהלירי"היסוד :הספרעל

הסיפוריםבקובץהאסתטיהערךמהרתאתבלעדי
ולאמעכשיו"לאהררמאןשלהופעתו 4 ,,.שלפנינו
 sדרמות.בהתבטאויותלוותהשנתייםכעבורמכאן"

למשל,קומר,שלרםשונים.קולותגםאמנם,היו,
הפרוזהמןכחלקאלהסיפוריםשלמקומםאתהדגיש

המושפעתהצעירה,הישראליתבספרותהמודרניסטית
בחתירה •בת-הזמןהאירופיתבסיפורתמהתפתחויות

בלתי"קומפוזיציהעל-ידיהמסורתיהריאליזםלשבירת
רקייחדקומר ,,הנארטיביים.היסודותשלשיגרתית

הגדירכיאףשבסיפורים,הלירי"ל"יסרדקצרההערה
מתוך 6עמיחי.שלהאמנותית"שבשדרתוכ"לרזאותר
עמיחישלסיפוריואתשקדגרשוןהעריךדרמהמגמה
הפרוזהבמפתמרכזיתכתופעהשלוהררמאןואת

החשוביםהגילוייםביןאלהיצירותומנההישראלית,
העבירת.יעםבסיפורתהחדש"ה"גלשללדעתו,ביותר,
וביצירתועמיחישלבסיפורתהרואההתפיסהזאת,

הרוב.נחלתדרמה,נשארה,לשירתוספיחרקהדרמטית
מכברלאעמיחיליהודהשהוקדשהערךלמשל,יוכיח,

אלהביצירותיועמיחיולפירהעברית,באנציקלופדיה
שיריוסגנוןשיריתתמטיקההמגלגל"משורר,אלאאינו

 8 ,,אחרים.ספרותייםנסרגים

ביןהגבולותאתלטשטשהנוטה •זרמקובלתתפיסה
אתטבעה •עמיחישלבכתיבתוהשוניםהז'אנרים
הנזקקיםביצירותיו,ספציפייםעיוניםעלגםחותמה

הדוגמאותבשתיכגרן •לשיריוסיפוריוביןלהשוואות
"היילשירמירוןדןשלהמפורטבניתוחוא. :הבאות
לאמעכשיו"לאהררמאןמתוךבקטענעזרהואשלרם",

על- •בשירהסתומותהשררותאחתלבארכדימכאן"
פרקיםכימעירואףביניהם,התימאטיתהקירבהיסוד

שיריםלהבנתכמפתחלשמשעשוייםבררמאןרבים
עלסדן-לרבנשטייןנילישלבמאמרהב. 9נרספים.
ביןהשוואהעורכתהיא •עמיחיבשירתהאימאז'תכונות

הספרמן 27מס'שירמתוךהאחדדומים,קטעיםשני

על-פיהפרכה","אהבההסיפורמתוךוהשני"הזמן"
הישן(בית-החרושתובסיפור"בשירהמשותף"האימאז'

אךזה ' Tאימאשלבתכונותיורדנהבפתח-תקרה),לקרח
בשתיהניכרהז'אנריההבדלעלהדעתאתלתתבלא
 10אימאז'.אותרשלהשונותעיצובודרכי

ההבדליםאתדווקאזר,לנטייהבניגודוהדגיש,שחזרמי
מאשראחרלאחיהעמיחי,ביצירתופרוזהשירהבין

שנדפסושלושרנותבהתבטאויותעצמו,עמיחייהודה
 : 1965בשנתאמרכךהשנים.במשך

-והפרוזהראשי-פרקים,מעיןהינםלגביהשירים
לידישהכיאניכמקור][ההדגשהההתליךתיאור
היהז'יוואגודוקטוראילו.לדוגמה,השירכתיבת
שבסוףהשיריםאתכובתעצמוהואהיה-משורר

לידישהביאהתהליךהיכרעצמוהרומאן .הספר
 11 •שכסופרהשיריםכתיבת

עומרלדןשנתןהמקיףבראיוןעמיחיביטאדרמהרעיון
בפרוזה,יצירותיואלבהרחבההתייחס,רבו 1978בשנת
שירהביןהעקרונייםההבדליםעלדעותיואתוביטא
 :ופרוזה

 .כשיריותרמרוכזתכצורההדבריםאתלומראפשר
אותי " ...הדלתאלהלך"הואלכתוב]למה ... [

הדלתאלשלוההליכהאם :אחדדבררקמעניין
הדלת""אללכתוביכולאניאמיתית.מחווההיא
קרקעהיאשפרוזהאומר]הייתי ... [מספיק.רזה

 12השירים.צומחיםעליההצמיחה,

חדלמדועלשאלהבתשובה , 1983בשנתבראיוןושרב,
אתמעדיףכשלעצמיאניזה"לרגע :ענהפרוזה,לכתוב
לכתובשאפשרהדבריםכלשלכריכוזהשיר

 13בררמאן."

כביכולעוברותהסופרשלחוויותיוזה,תיאורעל-פי
הראשוניהעיבודנערךתחילה :שלביםשניבןתהליך

 iהפרוזהיצירתהיאשתוצאתוהמציאות,חומרישל

המותיר •נוסףעיבודהפרוזהחומריעובריםהשניבשלב
 .השירשהוא •הטהורהמשמעותיהגרעיןאתרקמהם

 .מלחמרתשתיןיכ mאזכקהירהבירטיצכבא

-הפרךבניסוחכיאםדרמה,תהליךמתארשקדגרשון
 •הרחבתוובעקבותיו •השירכביכולנוצרתחילה
ולנמקלתארעמיחיביקשמסוימת"במידה :הסיפור

 ,, .בשיריווגיבששמיצההחוויותעולםאתבסיפוריו
המניעיםמן"טפחבסיפוריםמגלהעמיחי •לדבריו

התגובהאתשיצרוהחברתיותוהנסיבותהאנושיים

 14חשירית."

בדבריוהמובלעתהערכיתהתפיסהעללחלוקאפשר
להיותטבעהמעצםנדונההפרוזהשלפיה •עמיחישל

לשמשעשוייםאלהדבריםאךהשירה,מןתמידנחרתה
ביןההבדליםשליותרמדויקתלהגדרהכנקודת-מוצא

כיהנחה,מתוךיוצאתזרבדיקהביצירתו.ופרחחשירה

שלביסודהמונחאחדארטרבירגראפיחוויותעולם
בזהתימאטיתהקירבהפשרומכאןכולה,עמיחייצירת
לעיצובזכרחוויותשארתןאלאשלו,לסיפורתשיריו
צררתאחדילעקרבלכן,אפשר,וכפרוזה.כשידהשרנה
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מןאחדבכלזהיםחומריםשלהנבדלתעיבודם
הפרוזהאתמגדירמהאחד,מצדלהבין,כדיהז'אנרים,

למרותמורחבת",כ"שירהולאכפרוזהעמיחישל
הצדמן ;בההננקטיםהמובהקיםה"שיריים"האמצעים

הגיבושתהליכישלטיבםמהזובדיקהתבהירהשני
חומריאוהמציאותחומריאתההופכיםוהתימצות

הדוקים.שידייםלמבניםהפרוזה

ב.

קשריםשלמיגורןעללהצביעקשהלאכאמור,
סיפוירביןלהשוואהכבסיסלשמשהעשוייםתימאטיים

אולישיריו.לביןהזאת"הנוראה"ברוחשבקובץעמיחי
אבי","מיתותהסיפורהיאביותרהמובהקתהדוגמה

שרשרתבאמצעותהמספרשלאביודיוקןאתהמעצב
והואהממשית,למיתתושמסביבמטאפוריותמיתותשל

בשיריםהשזוריםוצירופי-לשוןתמונותשלשורהמכיל
במקרהאחרים.ובשיריםהאבדמותשבמרכזםהרבים

שמאחוריהאוטוביוגראפיתהתשתיתאתלזהותקלזה
החץו-ההתבטאויותעל-סמךוהשירים,הסיפור

שלהממשיתדמותואתעמיחיתיארשבהןספרותיות

אלקרובריקי"של"מותוהסיפורלכך'בדומה .אביו
השחרור,מלחמתחוויתאתהמעצביםעמיחישירי

המתיםעל"קינותבמחזורהחמישיהשיראלובמיוחד
נוספתדוגמהעצמו.נושאאותועלשנכתב 15במלחמה",

בוויילס,ביקורהמתארמשורר",של"נופוהסיפורהיא
מאדקרובוהואתומס,דילןהמשוררחיבהםבמקומות

אולישנכתב 16תומס",דילןשל"קברוהשיראל
שנים.מקץבמקוםנוסףביקורבעקבות

התיאורלביןהשיריהעיצובביןההבדלרבזאתובכל
ההבדל,שלהמחשתולשםנושאים.אותםשלהפרוזאי

והןבשירההןשעוצבנוסףנושאבפירוטלהלןייבחן
ונציה.העיר-והואשרנות,בדרכיםעמיחישלבפרוזה
אלשצורףפעמים"שלוש-"ונציהבסיפורמדובר
השנייהבמהדורתוהזאת"הנוראה"ברוחהקובץ

כממשותונציהשלהופעותיה-ולעומתו(תשל"ג),
 .עמיחישלבשירתווכמטאפורה

ראשוןבגוףמתארפעמים"שלוש-"ונציההסיפור
שונים.בהפרשי-זמןשנערכובונציה,ביקוריםשלושה
ומשולביםכמו-תיעודי'לכאורההואהתיאורשלאופיו

המחבר'שלחייוממהלךרביםחיצונייםפרטיםבו
קרובהסיפורזומבחינהאחרים.ממקורותהידועים

ו"ערבמשורר"שלכ"נרפרבקובץאחריםלסיפורים
שלבמוצהרלא-בדיונייםלחיבוריםואףשירים",קריאת
במשךשפיוסםורשימות-מסעיומןפרקי-עמיחי

בסיפורפועלותהשטחלפנישמתחתאלא 17השנים.
האירועיםרצףאתהמלכדותרבותתבניות-ניגודים

לרובהמשותףכינראה .יותררחבהמשמעותלוומקנות
המטעהמראית-העיןשביןהמתחהואהאלוהתבניות

 :המספרכדבריארהמציאות,שלמיתיתהאמהותהלבין
(עמ'הפרוע"בלבשנראהמהלביןשקורהמה"בין
של"האמיתית"ונציהביןהניגודיםהםכאלה .) 287
ונציה;בין ) 295 (קץישל"המחופשת"לונציהחורף

הזורמיםלמיםהקשההאבןבין ; ) 289 , 287 (לירושלים
מלילהשחורהחיתה("העירללבןשחרר;בין ) 287 (

של"עירהתיירים:שלונציהבין ,) 295משלג",ולבנה
 ; ) 295 (הנסתרתהפנימיתמהותהלביןזולה"מרקיונות

בונציה"ב"מוותהספרותילתיאורהמציאותבין
שלהמקובלדימוייך;בין ) 298 , 292 (מאןלתרמאס
"ציפורים-האמיתיאופייןלביןהשלוםכסמלהיונים

מפלצתיות"יונים ,) 289 (בבשרי"המנקרותטורפות
המרחבתחושת;בין ) 295 (ומושחתות"ומפוטמות

הקטןהאמיתישטחהלביןמשרהשהעידהאינסופי
בין ;) 290 (ובהירותערפל;בין ) 298 (היטבוהמתוחם

הדנה.ועוד :הסיפור)אודך(לכללנשיגברי
גרעיןשבוביותר'והמפותחהעמוקהניגודכידומה

לביןהסטאטיהמוצקביןקייםהסיפור,שלהמשמעות
"זרם"(הפועלמתמדתבתנועההשרויהנוזלי'הזורם

דיאלייםבהקשריםבסיפורהרבהחוזריםונגזרותיו

ביןהריאליברובדמתקייםזהניגודומטאפוריים).

ונצהיביןארשלה,המיםרחובותלביןונציהשלבנייניה
הנתפסתהאבן'עירירושליםלביןכעיר-של-מיםכולה

ונציהדווקאיותר,העמוקברובדכתאומתה-היפוכה.

הקביעות,אתפרדוכסאליבאופןלמספרמסמלת
העולם,שבזרימתהנצחיתהמחזוריותהסטאטיות,

עלהחלרף.רבניהרופפיםהקטנים,שלולחייוכניגוד
המושתתבסיפור,העלילהמבנהאתלהביןישזהרקע
ונציהסביבהמספרשלמתמדתמעגליתתנועהעל

הנדוןכבסיוןבה,ונשניםהחוזריםבביקוריוובתוכה

זד"גוף :איחהולהתמזגלתוכהלחדורלכשלרןמראש
לנקותיודעתהעיד ] ... [מתוכהאוצאמעטועודהייתי

 .) 296 , 294 (איחה"במגעבאאשדמכלעצמהאת

ובהמשךמקרית,איננהכמובןהארוטיתהקונרטאציה

-איחהויחסיולאשהבמפורשמושוויתהעירהסיפור
האובייקטאפוא,היא,ונציה .) 298 (ארוטייםליחסים
בזמןהמספרשלחייוזרימתמובלטתשלאודוהיציב
שכיחותמסתברתמכאןהמוות.לקראתומתקצרההולך
"הזמן :כגוןבסיפור'החולףהזמןמוטיבשלהופעתו

להשמיעבליהתעלותובתהליךהסמטאותבסבךזדם
וכגון ,) 293 (בשעון"משמיעשהואכמותקתוק,קול

דקהבכלהמתחלפותבספרותמביטהמספרשבובקטע
ההדגשהפשרגםבדודמכאן .) 294 (הקירבשעון

ימים, :הסיפורלאורךשוניםציוני-זמןשלהחוזרת
החיצונייםהשינוייםותיאורושנים,עונותחודשים,

הסיפורלביקור.מביקודבמספרהחליםוהפנימיים
גיסא,מחדאפוא,איננו,פעמים"שלוש-"ונציה

לידישידאיננוגיסאומאידךמסע,רשמיעלדפודטאז'ה
שישמורכב,נדאטיבימבנההואאלאכביכול,שהתרחב

חיצונייםתיאוריםמוטיבים,מערכתדמויות,עלילה,בו
יסודותוסמליים,ריאלייםרבדיםפנים-הנפש,ותיאורי

האמנותית.הסיפורתשלסממניהושארהגותשל

ג.

שיריםבשניונציהמופיעהעמיחישלבשירתו
קצריםאיזכוריםשלושהובעודבמלואם,לההמוקדשים

לסיפורהשיריםביןביותרהגלויהקשראחדים.בשירים
אחתבסצינההמתמקד 18בונציה","שלגכשידקיים

בעמידהמדוברהמקומותבשניבסיפור.שתוארה

זדה,אשהבחברתשלגביוםבונציהבתחנת-סירות

הסנוניותנדודיעללספינההציפייהבזמןעמהושיחה
התיאוריםכל .לאץר-ישראלמאירופהבחורף

התחנה(זקםבסיפורהמצוייםהחיצונייםהקונקרטיים

השיחה,שפתהאשה,מראהמסביב,פרטי-נוףומיקומה,

להוציאהצידה,כשידנדחיםכאילוהספינה)שלבואה
השירזאתלעומתמינימאליים.שרטוטי-רקעמעט

המגעהמחשת :בומקצרשהסיפורבמהומפתחמרחיב

מקרית,בסיטואציהזדיםשניביןלרגעהנקשרהאנושי
נבניתכךלשםכתפאורה.לומשמשתונציהשהעיר
שלמהרהוריואוהשיחהמןציטוטיםשלשרשרתבשיר

זהמתחבריםאךהמקורימהקשרםהמנותקיםהדובר,

מרכזלסיפור,בהשוואהסמוי.אסוציאטיביברצףלזה
אלהפירוטמןפנימה,החץומןכאןמוסטהכובד

העידפולאלהמפורשתהאמידהמןהתמצית,
ההכללהאלהקונקרטיתהסיטואציהומןהסוגסטיבי
 .והזמןהמקוםמגבולותהמשוחררתהעל-זמנית

מודגמתלשידהפרוזהביןהשונישלנוספתוריאציה
בוהמוצאנקודת 19ונציה",בגטוהכנסת"ביתכשיד

בבית-כנסתהתבוננות-וקונקרטיתדיאליתאמנם
והתרבותיותההיסטוריותהאסוציאציותעלמסוים
המשולביםהונציאניהנוףפרטיכלאך-מעודרשהוא
אומופשטיםמושגיםשלכהמחשותמשמשיםכשיד

הדניםהמיםומטאפורות.לדימוייםגלםכחומדי
הפסוקעל-סמךולגעגועיםלאהבהמתקשריםוהעכורים
הזכוכיתתכשיטי ; ) 7ח'השירים(שירהידועהמקראי

 ;וזכירה"זכוכיתשלהנורא"הסרטןהםמורנוהאימן
שקט,עלמחשבותמעודדהנמלבמיהמתנדנדהמצוף
עלכללבדדךהשומרהסיפור,לעומתונעורים.אהבה
הילתלביןהמתוארהעולםשלגופוביןמחושבאיזון

בפרטילהשתמשונוטהאותו'האופפתהאסוציאציות
ונציה,שלהכוללתלמהותהכבמטונימיותהמציאות

קדשאותםועושהעצמםפרטיםאותםנוטלהשיר
המופשט.אלאוהמטאפוריאללהפלגהקפיצה
בדוגמהמצויהקונקרטיהבסיסמןההינתקותשלשיאה

אלאנושאם,אינהשונציההשיריםבשלושתשלפנינו
אלהמשיריםבשנייםאחרים.הקשריםבתרךבהםנזכרת

כזכור,שהופיעה,לירושליםונציהביןההשוואהחוזרת
 I "20 96 7"ירשוליםבמחזורנאמס'שיר .בסיפורגם

הראשונהבשורההמוגדרתמתפתחתכמטאפררהבנרי

במרכז ".הנצחשפתעלנמלעיר"ירושלים :במלים
לכן,טבעי,ורקגדולה,כאביההר-הביתציודהשיר

 ,,אלוהים.שלונציההיא"ירושליםבמליםנחתםשהשיר
שאיןטהור'מטאפרדילמובילכאןנהפכתונציה :כלומד

ביןההשוואההשיר.שלבעולמוריאליתנוכחותכללו
מאפייןמגלהבסיפורלוהמקבילהקטעלביןזהמשפט
לניסוחהנטייה :לשידהפרוזהביןהשונישל-נוסף

הםשבסיפוררעיונותשלכשידתמציתיאפודיסטי
ונציהביןהשנייהההשוואהיחסי.בפירוטמוצגים

 21ג'וזף","פטיסדיהמאוחדכשידנערכתלירושלים

 :המקוםאתהמעטריםהקירציודיתיאורבתוך
ונלהבת."צעידהזונהבצבעישתיהן,וונציה,"וירושלים
המרומםהאלוהיההקשרמןונציהשל"צניחתה"

שכשידהנמוךהארציהרובדאלהקודםשבשיר
ביןעמיחישירתשלהכולללמהלכהאופייניתהמאוחר,

"פרוזאיות"יתרלקראתהשמוניםלשנותהששיםשנות
המתרחשתהתמורה-כאןהנדוןלעניין :יומיומית
דוגמהלפנינו-לשידהמפרוזהחומריםבמעבר

אלהקונקרטימןהתנועהשלנוספתלודיאציה
המצויידת.תדמיתהאלהמציאותמןאוהמטאפורי,

"אשרבשירמצויהזהמסוגהשלישיתהדוגמה
בונציההמטאפוריהשימושמומחששבו 22לעולם",

 :ונציהתמיד/אנילחיי'"אשר :ביותרהמובהקתבצודה
זורמתאהבה-ביבאחדים./שרחובותמהכל /

קונקרטיתמסיטואציהמנותקכולוהשירואפלה."
מהקשריםשלוהמטאפודותחומריאתונוטלכלשהי'
ביןהאנאלוגיהמהם.אחדהיאשונציהומגוונים,שונים
עירשלזרימתהעלמתבססתונציהלביןהדוברשלחייו

עדיםשלהסטאטיתמוצקותןלעומתאותההמייחדתזו'
הזורםביןיסודיניגודאותולפנינוושוב-אחדות
שלוש-"ונציההסיפורשלבתשתיתוהמונחלמוצק,

לפניכנראהשנכתבואלו,שורותמהוותכךפעמים".
הסבוכההאנאלוגיותמערכתשלגרעינימיצויהסיפור,

ונציה,עצמו.רעיוןאותואלהחותרתשבסיפור,
לאידיאהבונהפכתגשמיות,מכלזהכשידהמתפשטת

משורשיהמאדשהתרחקהלמטאפורהטהורה,
הקונקרטיים.

ד.

קרקעהיא"פרוזהכיעמיחייהודהשלהכלליתקביעתו
על-אפוא,מתפדטת,השירים"צומחיםעליההצמיחה,

מעבדתהליכישללשודהכאן'שנערכההבדיקהפי
מןהמטאפודי,אלהמטונימימן :כגוןספציפיים,

הניסוחאלהמפורטהטיעוןמןהסמלי,אלהדיאלי
מןהעקרונית,ההכללהאלהפרטיהמקרהמןהמכתמי,
אלהחיצוניתהמציאותמןהעל-זמני,אלהקונקרטי

המעורפל.האסוציאטיביאלהמפורשמןהתודעה,פנים
והמדגישיםזהבצדזההמתקיימיםתהליכיםאלהכל
לעיתיםמיטשטששקיומוהז'אנרים,שביןהמרחקאת

הדמיון.קוויאתלחפשהטבעיתהנטייהשלבהשפעתה
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מטה".שלר"יררשליםמעלה",של

כתליםשני
השירבכותרתרקלא .עכשרקימיםהשנייםאבל

שני .השוניםבפתקיםדרמההרבהיש ". 198 5ירושלים"

הבקשותתשובה."אין"בבדיעבד,נענים,הסוגים

גםתגרנה.לפתקזוכרתאינןהמערביבכותלהתקועות
לאיזולא""משיבל~לםהעלמהשהשאירההפתק

משאלהעלכפול,ספרר,זהרהאםתתקיים.שלאפגישה,
הקוראים,אנו ,יודעיםאיננופעמיים ?להתגובה"ן-"אין

רשם,פה ?לפתקהמשךיבראהאםהנכזבים.יגיבוכיצד
נקלענורשםפהביניים.מצבבאותו"תקועים"שניהם

בכוחהאםמעשה".סוף"לבין "הספור"אמצעבין
 ? "האבניםרעלהעצים"עלהפתגםכאןרמוזהלשון

בביתוהעציםהמערביהכותלבביתהאבניםכאשר
העציםאל"דברהאומרלביטוייחדירמתחבריםהיסמין

 ?לדברמיעםאיןכלומר,האבנים",ואל

הדינמיקה(בעליברמזי-הלשוןהפתגםנוצראם
בכדי,לאהריהו,הלשונית),המסורתמכוחהעצמאית,

בהאיןרכה.הכתיםבשניהמרכזיתהנימהכי .ברקע

קשיחותאתכאןמעביראינוהמערביהכותלקשיחות.
אנושיים.קמטיםחרוץכפני-אדםמתוארהוא .האבן

הכותללהזקנתמקבילהשניהביתבדלתה"ברזל"
אצל("ברזל"כאבן.דוחההברזלישנה")ברזל("דלת
חיילעלתמונהלשרטטויכולל"מלחמה",קרובעמיחי
תקוע,שנותרעלמתו,פתקאתלהוציאבאשלאצעיר,
לברא,יכולתי"לא :הכותבתהעלמהנפתחה)לאהדלת

יהפךלאשלהשה"לא"מבקשת,שתבין,"מקורהאני
תגובה"ש"העדריודעיםבכותלהמבקשיםגםלניתוק.

ישפסוק.""סוףזהיהיהשלאמבקשיםהכל .ינתקםלא
 .הזההבינייםבמצברכות

המצלמהתנועת
,ופתקי 1985בירושליםכתליםשנישלמים.בתיםלא

שניביןהיחסיםבהם.תקועיםוסליחה-אוהבתבקשה
שכנים.המחברתבזויתאחד.כמיבנהנוצריםהכתלים
סמוכים.ספרריהםכילזה,זהסמוכיםשכניםכתלים

זנוחיםחדשים,לאברייתם,מטבעגדוליםכתלים,שני
הפתקיםמכוחשוליימעמדבשירמקבליםלמחצה,
הפתקיםהזהבשיר .השיריתהתמרנהמרכזאתהתופסים

הםה"קלרז-אפ",הםמהכתלים.יותרגדולים
עלמתרענניםהישניםהכתלים .לפרטיהםהמצטיירים

המחברחהתנועה, .נעניתשאיננהאהבה,שלפתקיםידי
פתקים:מהרבההזמןכלמגדילהאחד,כרצףהשיראת

כתנר~ת .ברהכתובפרטיואלסולר,אחד,לפתקביחד,
קרוב.אלמרחוקמצלמה

תפילהחד
(ידיעותמאוחרבראיוןגםדתי.מביתבאעמיחייהודה

"אנימגד:לאיילומספרחוזרהוא ) 8.11.85אחרונות
זהלמשל,תפילות,עלוכשכתבתידתי,מארדמביתבא
שזאתמפניאלאשורשים,למצואשרציתיבגללהיהלא

 ?בחןהעלמהמבקשתמה ".שליהטבב.ויתהילדותהיתה

 ".שתביןמקווה"אני :מבקשתהיא"סליחה"הרי
הדתייםהפירטים"בקשות".הםהריבכותלוהפתקים
דתי,פירטכאןאיןר"הסליחה".ה"בקשה"ביןקושרים

הפנייהאתמעבירהשירפרוזאי.עולםזהרקיים.חך;
בניהיסמין,לידגםבכותל,גםהאדם.בניאלהדתית
עשויהשירבסיכום,אדם.בניבירושלים.שוניםאדם

קרוישלאנאלוגיהלבית,מקבילבית :כפולהתנועה
מצל~הלאורך'מתפתחתדינאמיתותנועהרוחב.

בפתק.אותיותקטן'ידכתבקריאתכדיעדמתקרבת
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~ R ז;יקוע;תש;ת~ q ך~י:בנג::ילרי~י~pבז:, 
וקך;גקים.~~ים .?i . ?7 ר~~קי.י;rנ;!

~ה W ;~ךךלךלת. 1fכקו~~סקל~~rכם
~t;נ;:ל~ח~הרת.סכ i'1 כן;ןיןיזנ;t~: 

 .לב;א:.:כןז:ר~'א";ל;
 • ."ןי~כW 1ןן~ה ?7 י~~

 :מחשב;תי"וכשער;תי
ו~t;כךיר~~רק-~ליועות,'פר
 . ,,ן;ןזנל.ק.~יל w~לי

הלכה")שה.("הא
ה"מטאפיסי"הדימויבאעמיחי,משיריכברבים

תיאורבצדסרריאליסטי.תיאורבצדהמנריסטי
שלתיאורהבאושבילבליכשערותהפרועותהמחשבות

תיאורבצדלים.נשפכוהחשופותשזרועותיההאשה,
לבןבניירעטופותעבודה,"ליום"כפרוסותהאבזכר

יום-ויוצאלביתוהדואגהאבאת~בוקאטיבית(המעלות
גםבאתכריכיו),זכראתוגםלילדיוטרףלהביא"יום

לתוךנשפכוידירוש"נהרותכקרסםהסוריאליסטיתיאורו
~ריסטי .?7ההדימוישלצירופו .)"יבא"(הטובים"מעשיו

האוטוביוגראפייםהתכניםועםהסוריאליסטיהתיאורעם
אתעתה,ועדמאזעמיחי,לשירתמקנהה"רומאנטיים"

המיוחדת.איכותה

השירהשל~ריסט .?7ההררמאנטיקוןאוליהואעמיחי
אלפנייתובשלרומאנטיקןו,החדשה.העברית

אתדולההואשממנהמחצבה,כאלהביוגראפיה
בנישלזכרםוהאם,האב(זכרהתימאטייםאוצרותיו
ילדותילמשפחתואבדאגתיניספראושמתרמשפחה
ופרידה,פגישהודעיכתה,אהבה ;עתבטרםובגרות

היהודיהגורלגלגולירעלשנפלורעיםעלהרהורים
המתחכםהאופיבשל ,טסיר~,?? .המשפחתי)בהקשר
מסורתאלהנוטהוהמטאפורות,הדימוייםשללעיתים
איןלעיתיםאולם, .) LINE OF WIT (השנוןהחידוד
מיתיבד;קהביוגראפיהאתועוטףכללימתחכםעמיחי
אתשעשובני-דורו,המשורריםשמכלרדומהחזוני,

לשירתםמצעשלהםוהרוחניתהממשיתהביוגראפיה
זך'נתןגםמסויימתובמידהאלמוגאחרוןסיורן'(אריה
ביותרהקרובהואעמיחירביקרבץי)ודליהדורמשה
האוטובירגראפיתבשירהתרמאסדילאןשקבעלנוסח

חלוםאוטוביוגראפיה,המערבנוסח-המודרנית
 .וחזוןוחזייה
בדחייתדורו'מבניאחדיםכמרידרכואתהחלעמיחי

התל-המודרנהמשוררישקבעוהשיריותהאופציות
ובדחייתגרלדברג)לאהאלתרמן,(שלונסקי,אביבית

אךלעצמאות,המאבקדורסופרישלהקולקטיביהטון
מןסממניםמעטלאלשירתוחדרואולימשיםמבלי

שירתולמשל,כך,מרד.שלהשבהגמוניההשירה,
זיקתהעלהמעידיםז'אנרייםשימושיםרצופההמוקדמת

ואלהבאלאדהאל(הפנייהגולדברגלאהלשירת
ואפילוחוזרים,ולמוטיביםלרפרייניםוהנטייההסונטה,
כך,"ישנות").מטריותולסדירויותקבועותחריזהלצורות
הרביםבצורתמיליםרפה,רצהמוקדמתשירתולמשלי
כאבים),דרכים,שלוות,סערות,סתורים,(עננים,

אולם, .אלתרמןשירתלמורשתהזיקהעלהמעידות
מעניינותבאינרררסיותהמסורותגםבאותעמיחיבשירת

אולימושפעכאן""אהבנוהסונטותמחזורואישיות.
מןבכמההפיוטיהרישולאךגולדברג,לאהמשירת

כמעטובאנאליפרוזאיבלקסיקוןוהשימושהסונטות
הפניותגםחדשה.שיריתתופעהשלפניולקוראמזכירים
אלאלתרמןשלהאפוסטררפרתאתהמכירותלאהובה,

כשיריהא;ךייתהפנייהמןשרנותבלתיי:ימארפיינת"את"
קונקרטית,אהובהאלמכוונותהןשכןבחץו","כרכבים

שהיאנמענת,אלולאבלתי-מאופיינת,אםגםודם,בשר
משיריכבכמהאליגורית,הפשטהארקוסמיתיישרת

אתהמזכירותהרבים,בצורתהרבותהמיליםגם .אלתרמן
באותרבים,כהלחיקוייםשזכתההאלתרמנית,המסורת
קרובותלעיתים :אשייתבאינרררסיהעמיחיבשירת
עלולאספציפיתכרונהעלהמעידההשייכות,בנטיית
רקאטגרריאלית.כלליתכרונה
יתרמןאלשלהשירהדפוסיאלמסירימרתזיקותלמרות

צמחה,עמיחישירתדורם,בניושלגרלדברגלאהשל
הפרחרדירתובסדירויותהדשנהבלשוןהמרדמןכאמור,
אפילוהעבירת.בשירהשלהםהמשמרתבניושלשלהם

עיבוילהםוהמקנותבשירוהמשולבותהאלתיות,
איררנזיאציהלמטרותיותרבהםששולבודרמהסימאנטי,

שחורתתהרושםוהעשרה.קישוטלצורכימאשריותר
דלותשלדשרםונשארהיהעמיחישלשירתוכלל

מרדתישאמןהינזרותשלמועד,מינימאלזיםשלמכדרגת,
בשירתוהעיקרהעיקר,אתלומרכדיעצמו,עלכרפה
הנולדצעקתביןהרףללאלהיטלטלממשיךעמיחי
 •האנטי-פאתטי.סגנונהחרףהמת,לזעקת
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עקרונות
חדשיםאינטגרציה

עמיחיבשידת
תשוב"אדםואלאתה"מאדםהחדשבספרו

הרמתי·אלפרןרונית
שלהדימויאתמעודדתעמיחישליותרהמוקדמתשידתו

מסתחררותביופייןמרהיבותצוררתשפע :קליידרסקרפ
הרקמהגםכך .זראחדבזרומופעיותמהידבקצב

זהאחדבזהמופעייםפירטייםציודים :שיידרשלהציוירת
בפרקוובפרטזה,שבספרלינדמהססגוני.בשפע

הילדים"עתידעלהאבודיםוהקרבותאמי"מרתהראשון
מקרמהאתמפנההססגוניות .שינוישלמגמהישנה

מעבדשזהראמוירםישעמוסה.פחותציוריתלידקמה
המרכבאלמעבדזהרבהבמידה ;הפשוטאלמהמורכב

שידהלבטחזוהיכך,ארכךאחרת.בדדךדקיותר,ערד
הברכה.עליותבראערל-כךמצריינת,
האינטגרציהעקרוןהואלבדוקמבקשתאניאותרהנושא

היפרבוליגודש,:במקרםחדשהמורכבותארתהשל
זיקותשלמעדנת-מיטאפרדירת,תמונותשלכמעט,
ה"יש"שלכפולומעמדהשיר'אבידביןוקשרים

השירעל-פיהתופעהאתאדגיםהמתואר.הקונקרטי
 :בשבעוות"מתה"אמי

~שבע-ורתמתחאופי
' ' •• T T : 

 ,~ו.בי::t;כ!;כידת;נסוףב~עות w;נ~סה י~~
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 .-1983כמתהראמי

tק!;כיןה;נסרף~ז:יים~ןם j:-~גנ;'~ל
~ןה, Rאו~ן~ה

כמלחמהנופלים:;נגי-האדםנל
ס, ,Rןtק. Tף~י~~~גכבזד ~~;~ם'ל?.ל

f ל~יעו~דזז;י~~י. R י~~ 1ד 
מצדיענמואני

:ר~ותח tg ~~מר;ןן-tז~שות:ב~ר~ש~~לות
 .:ב;נiרירים.· .r ~ב:~י !Vןתרן

R. ~נארסה~ךנ;Q ל~י~סרר:ה. R י~~די , 
w ~מוו?קוםל::ז~רנ~

 ::בקרןנ~;נ~יתאו;נארטרכ~ס
 .ז:: ?7קר ?7~ת ~ש~י;r:זז;ילא'די. f םי~~~ l~ןחיםזvז?נ~

~,ות r~ית-ה ה:י::~ה w~ז11רים(ל~גי
::יא:רב.דרת ?7 ~מ~ל::י~יד~ב~ל~ל

ט~קים.) ,~~טו~הג~ה q ~יי:::ב~~בות

כרtן~י'גןה"פ ה:י::,~ז:ןי 7 ~נ; ל~~
דלים~ץצ~~גי~םבfו?חים:בך~ה
 =~:;נל~י~ית;נ~:;נרית:ב~ו?חיםזנ!מרתז;סם

ז:ויכר~ית,:ב:ם:ב~ךךה 'י~צ~ב:ןךד.:ב
 .ת~~~~ב: ה:~נ;:ב: ,ה:~צ~ב:ה ,R ~~ןב:

הרב-שנתי;האבלהחד-שנתית:בככ~ה
1 ' 'f' - -• T : T : •• ז- •.י: • T f 

::י.ריrכ~ית,ן:בז:;כ-יןה ה~ד.~י:::בז:;כ-יןה

 .הכw ~rן:ב:בז:;כ-יןה
·מע( 16"15)

עלילתייםהםהשירשלהגליויםהקשיורעקרונות
חהמתה"ב"אמיפותחהראשוןהבית :ואסצויאטיביים

ארתה".ב"קבדנרהאירעויםסדראתממשיךשאחידר

המרשםאסוציאטיבי'אזיכרדהואהשלישיהבית
עשירםדידהבסנהשהיהבמהעיסוקו'מכוחבסוגירים

הצרףאתממשיךהאחרןווהביתלכן'קדוםשכה
ערדבסנהדידהשהיהמהלגביההזיכדרתי-אסצויאטיבי

בטקסטמנומקזהקשרהכובת.שלבילדותוקודם-לכן'
צרףמעיןהאנושית,לחשיבהאסימליציהכאילווהוא

הדהוידם.

הסמויים,הקישורעקרונותמגתליםשניהבקריאהאולם
אתמעשיריםאךלעין'הגלוייםאלואתמבטליםשאינם
ואינטגרטיביתמורכבתמעדנתומעמידיםהשיריהמרקם

כמה.פי

ארמרות,תאריכישלמדרייקתיעודישנוהשירבפתיחת
 :קלנדדיצירןתוך 1983 , 1948 , 1916 :מרותכמעט

הרחבהישנהבהמשך,מיידהעומד.ספירתסוףשבוערת,

ארוכהספירה,בסוףמתיםבני-האדם"כל :מיטאפרדית
ספירתבמלחמה".נופליםבני-האדםכלקצרה,אר

מנייה :מיטאפרדיתלספירהמתרחבתהספציפיתהעומד
הראשונהמלחמת-העולםובמקרםבעולם,האדםימישל
מלחמת-קירםמעיןכלליתמיטאפרדית,מלחמה-

אנושית.

רירלהלם.הקיסרבצבאכחייל ) 1914 (הראשונההעולםבמלחמתאבי

החומדלהיותהופךהמלחמהשלהסמאכטיהשדה
אמיקברלידעומד"כשאני :רכךמרות,כלשלהמדמה

מטחכמוהןהקשותהקדשיומילותמצדיע,כמואני
הקביעהשלפעול-יוצאהםאלודימוייםידיות".

במלחמה,נופליםבכי-האדם"כל :הקודמתהמיטאפרדית
וטקס".שרמיומכתבזדמגיעלכולם
במלחמהרהמיטאפודיחומרייהקונקרטי,השימושלאחד
בית-היהשנהעשרים"לפני :מוסגרבמאמראיזכרדישנו

היוהמצבותהארייב.עמדותמולהעידגבולעלהקברות
קונקרטימעמדישזרלקבעיהטנקים".כגדטובההגנה

בקישור-אמדתישכבדכפי-המנומקלחלוטין'
אתנמשיךאםאךבסנהדידה.לקבורהאסצויאטיבי

 :נוסףמעמדגםזרלקביעהישהקודם,השיירהמעדן
כמיטרנימיה-והטנקיםלמורת,כמיטרנימיההמצבות
מרותשלהסמאנטיהשדרביןנוסףקשרזהרלמלחמה.

הסמליתבמשמעותהיאההפתעההמלחמה.שללזה
החיים.עלהמגינותהןהמתיםמצבות :מכךהערלה

היאלמלחמת-חייםממשיתמלחמהשלהמיטאפרדזיציה

אךהשירי.במעמדאלאקירםלהואיןהמשודדמלאכת
סנהדדיהשמצבותההיסטוירת-קונקרטית,העובדהגם

למרותהסמלילמארגנקשרתטנקיםנגדהגנהשמשר
כעובדההאוטונומימעמדהאתמאבדתשאיננה

היסטורית.

יותרהמוקדמיםבשיריםפיגורטיביותלטכניקותבניגוד
הפגשתשלמפתיעהמיטאפרדהכאןאיןעמיחי,של

שהדי ;וחדשמדהיםבשילובדחוקיםסמאכטייםשדרת
מפתיעהוקיימת.מסתברתהיאלמלחמהמורתביןהזיקה

האיבריםביןהמורכבותהזיקותשלהכוללתהאריגה
שאינווהפשוט,הקונקרטישלהכפולהמעמדכשיד:
ופשוט.קונקרטיהיותראתמבטל
אוהפשוטההתופעה :למהקודםמהיודעואינךכמעט

כאילוחיתה :אחדותבמליםשלה.הכוללתהמשמעות
טובההגנהשימשומצבותשדווקאלכךסמליתמשמערת

מכוחדקולאההתרחשות,בשעתכבדטנקיםכנגד
לגביגםהדברכךהשירי.במארגעל-כךהאיזכרדשיבץו
נוסףזיכרוןמעלההאסוציאטיביהרצף :השירשלסיומו

כביכול'הקטלוג, .ברטניגןפ~םהיהמקרםשבאותו-
המקוםשהיהמהשלמשולםאיחיוירצדהגןצמחישל

בית-קברות.-בהורהשהוארמהגן'-שעבד

נעשיתלבית-קברותברטנימגןהשידיתהטרנספורמציה
 :פותחיםהמנייהאתתחבידית-סמאנטית.בהדרגתיות
לטרמינולוגיההשייכיםתיכונית",יםומדווה ירצמ,,,,,

המצרייצת",הבכייההמצרייה,"הצעקהאחד-כךבוטנית,

שמרתעלוהפעלתןהבוטניותמלות-התוארשימררתוך
כבדובכייה"."צעקה :ולמרותלקבורההקשוריםעצם
הן :כפולהלקריאההנינתותמלות-התוארכאן

כאשדשגודרת,כמילות-תוארוהןבוטניתכטרמינולוגיה
התיאור-כ"בעלת-צידה"הןמתבארת"מצוייצת"

גםחחדתכפילותארתהצליל.כחיקויוהןהבוטני,
ניתןכבדכאן :הרב-שנתי"והאבלהחד-שנתיתב"בכייה
ודב-שנתי"חד-שכתי-הבוטנייםהטדמיניםאתלממש
מלות-התוארהבאות.בשניםואבלהראשונהכשכהכבכי

בעולםפחותממרקדותר"דיחנית""אדומה"-הבאות
הצומח.בהגדרתשגרדחלקגם-הןמהורתאם-כיהבוטני,

כןכאן .ושינחה""זכירה :הסופיתלדדוקציהעדרכך'
הדחוקיםהשדותקירובשלהמיטאפרדיהעיקרוןפועל

איבדכלובהדרגה.רבהבעדינותאךההדדית,והפעלתם
בשם-ארבשם-העצםאםלו,שקדםאיבדעלחוזר

-זכירהבכייה,-בניהמצרייה,-מצרי :התואר
לבתניתשהוחדרוהעצםשמרתאתנבדוקאםזכירה.

סדרעל-פירב,בידוקממרקמיםשהםנראההברטאנית,
בכייה,בכייה,צעקה, :האבלשבתהליךההתרחשות

אתלהסבירניתןשוינחה.זכירהזכירה,זכירה,אבל,
כאן'ישהמיטאפרדיתבדמה :דמותבשתיהתופעה

בית-הקברות.עםהבוטניהגןאיחויכאמוד'

להיהפךעתידשהואלמההגןשלהטרנספורמציה
הבתיםאתהקושרתזרהגלרייה,בדמהיותר.מאוחר
הנושאשלחלחולכאןישאסצויאטיבי,הרהוירםכצרף

שלמבערעלתימאטיתוהשתלטותהאם,מרת :המרכזי
הדובר.

אתהמתארהשני'הביתעםגםנוסףהידוקליצורניתן
אתיתפשרשלאכדיואבינםפרחים"שמנר :הקבורה
ששמיםוהפרחיםהאבניםאלוכלשקודםמרבןמקרמה".

שיכולנוכשםאךהגופה.שהוטמנהלאחרהקברעל
מורתשלכמיטרנימירתוהטנקיםהמצבותאתלקרוא

שלכמיטרנימיההפרחיםדאייתמתאפשרתכךומלחמה,
כמצבות.-והאבניםהמרווח)ושיחודר-הזכורהגן

להיותהפכוהבוטנימהגןוהאבניםהפרחים :אוליאו
הקברים.שעלוהאבניםהפרחים
לכללהשיראתהמהדקיםרביםציידםאם-כן'התווינו'
הןאיבריו'ביןרבותזיקותוהיוצריםאינטגרטיביתיחידה

אינושהשירלהדגשיחשובאולםסמויות.הןגלריות,
איברילכלהמיטאפרדיקה.מכוחרקמתבארארמתלכד
מצבות,כלקודםהןהמצבות :אוטונומיתעמדההשיר

סנהדדיה.נשארתרסנהדידהטנקים,הםהטנקים

בקיים,בקונקרטי,שהשימושלכן,קודםאמרתיכבר
כאילולמה.קדםמה-שלהשאלהאתמעמיד

המיטאפרדיהעיקרוןולאבקייםגלומותכברהמשמעויות
כמעטבאמירהזאתקובעעמיחי .מעמדואתהמשנההוא

"אני :"עדריות"בשםשבקוץבאחדכשידארס-פואטית

בצירופיםבחנויותקוניםשבני-אדםדבריםעלחושב
בסלתפוחיםושכיגפרוריםחבילתסברן'דאיתישונים,
ארתה .) 49 (יחידו"פשרםאעדשלאדבריםושאראחד

להשתהיהצידךבסל,פריטיםשלמקירתסלקציה
והמשוררעצמם,בחפציםטמונההמשמעותמשמערת.
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מיטרכימיההואחפץכללגלותה.שלאארלגלותהיכול
המיטאפרירהתהליך .בפוטנציהמשמערתבעלסמלאר

מלאכתשלפועל-יוצאאיכרלכאורהוהוא •כאילומתהפך
הקיים.אתמשקףרקהמשוררהמשורר.

אופןאתמפורטתפחותאם-גםנוספת,בדוגמהאדגים

הראשוןהביתעל-פיראשון"שכהב"ירםהאינטגרציה
שבשיר.

רא·שיז;ה wיום
ל:ם w~יי:ן::זרחקד~~יראשוןגה wיום
 .תינ;:~~ז:;גןה Rזק.ל;:ז~רקים:כ~~ים ןי!:;:
זוכרים:ןמיםשוכחיםמים
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~ךקותדרת f ~וךרף
ףשלגיםערפלים':·•·
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"מים :ביותרמועטתהיאכאןהפיגורטיביתהרקמה

יכוליםוזוכריםשוכחיםכאשרזוכירם",ומיםשוכחים
ריכוליםהמרחבעלהדובררגשותשלהשלכהלהיות

-:-הביטויכרוחהעובר'לזמןכמיטרכימיהגםלהתבאר
אזיהיההמיםשלמעמדםבירדן".מאזזרמורבים"מים
זרימתם.על-פיהנמדדשחלף,הזמןאתשמייצגכמי

השיכחה.ואתהזכירהאתהמגלםהואוהזמן,
לכךנוסףומינימליסטית.מעודנתפיגורהזוהי •כךאוכך

עלהמוסבבודדת",כשמה"כמר-אחדדימויישנו
עלהמוסבכצח",חיי"-הביטויהכשר.שלמעופר
הפלגהללאאךמיטאפררי,במעמדהואושפלגאות

ולשפללגאותישהאנושיהקיוםמולשהרי :מיטאפררית
 .כצחשלמעמד

"יום :הזמןצירןמכוחאטמוספירתמעוצבכולוהבית
במליםארהדובר,שלהלך-הכפשלאמי".ראשוןשכה

אופןאתגםמכתיבההמרחב,אתהקולטתודעת ,אחרות
הואהקונקרטיהמרחבזה.מרחבשלואיורועיצובו
גאותמים,ישרבוהמערבית",קנדהשלהירוקים"האיים
בקביעהמרתכההפרטים,שלאירדםאופןאךוכשר.שופל

הםהמים-ומכאןהשנה"."יוםשלהא-פריררית
זהכצח"חייהםוהשפלהגאות ."ר"זרכירם"שרנ-חים"

בודדת".ל"כשמהמדרמהוהכשרלזה"
 :למרותבהקשרניתןהתאריםכלשלהסמאכטיהשדה
העולם-הבאשלהנצחחייהמת,שלוזכיהרשינחה

לבסוףבשמיים.עפהבודדתכשמהשלהמוכרתוהתמרנה
בחייה",כשרראתהלא:"ראמיהשררהכלאתמהדקת
להסתכלותהאםמרתעלהמחשבותאתוקושרתהחוזרת
נוצרתהאינטגרציהאסוציאטיבית.בקשירהבמרחב

שלמערכתכאןאיןאךהקולט,שלהנפשימצברמכוח
למרותהמרחבאתהמקבילהמערכתנוצרתלאהסמלה.
בעולםמקבילהישנההמתארבעולםיחידהלכלכאשר

תקיפההנמקהישנהלתיאוריםמזאת,~תרה :המתואר
ושפלגאותורחוקה.מופלגתאיכהרהמיטאפרירקה

לגיטימיתאסוציאציהיוצירםלזה,זההמשךהמהווים
שלמעופרכצח.חייבבחינתוכצחי,אינסופילהמשך
שללמעופההסבירהדימויאתהדעתעלמעלההכשר
לאותןככפייםבציורישהורגלנומה-גםבודדת,כשמה

כאןשאיןלהדגישברצונימרחפות."רוחות-כשמרת"
הפתעהכאןאיןרחוקים.סמאכטייםשדרתקירוב

שלהיטבארוגהרקמהכאןישלא-מסתבר.שבצירוף
תודעתודרךהמתוארהמרחבאלהמרותתודעתחלחול
איכםהמתואריםהאיבריםכאשרהדובר'שלומבער
כשר.הואוהכשרמים,הם:המיםפשוטםמידייוצאים

עמיחישלהמוקדמתשירתובדימויפתחתי
יותרזהדימויהולםאולישכייה,במחשבהלקליידרסקרפ.

מדוברבקליידרסקרפגםשהריהמאוחרת,שירתואת
:וצרררתכלאתהיוצריםצבועים,זכוכיתשבריב~ספר
בזרויותהשתקפויותיהםעל-ידיהמתבונןלעיןהנגלות
שמסביבם.במראותשרכות

"עדריות"השירשלהאחרונותהשררותבשתיאסיים
בתוכו'מגלםהמיטרכימישהפרטלכךדוגמההמהוות

ממשמעותוהפרכהואפילורחבהמשמערתבפוטנציה,
 :חנוכהושמחתהיובלאווירתעםהתמודדות :המקורית
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4 
ראןואןפטר-אלרבמריההדופרנק,אהנ-זשראליית

שלהתבגרותהדרמה.שהואם w-פונקאנה
כשבחץובאמסטרדםבמחבואיהודיהילדה

אירופהויהדותי 11ה·העולםמלחמתמשתוללת
המושמדת.

לחייםהתאווהעלהצגההיאהמתה""הכלה
שמחהאופטימיותיעלומרותישואהשלבעולם
ויאוש.חורבןשלבתקופהוחזוןיצירה

לחיות.רצוחהמתה"י"הכלהפדנקיאנה
ימהאבדוןותחרתשבההיאכוחותיהבשארית

 .התיאטדוןבמתאליהזיכרוןמחוזאלמהשכחהי

הכלח
חמתה

פונקאנהנושאעלפנטאזיח
זיעראלייוסי :ובימיועציובכתיבה
הררנשןייטסיטכן :מוסיקה

מלחעיקב :תאורה
ישי,רח'הפליגי,קחלמסונ,:ירלכנגנים
אדראמליהררנשןייט'סיטכן
כספיעמירם :מודליםמית

משתתפים:

פונקאכה-זשראליית
ואןואןפטר-אלרגמרהיהדו
פונקאוטו-קררנריטשאתכי

פתקהגב•-מאירסןרארהד

התייירםמדירך-סקרירכל
פרירמןיפה :הצגהמנהלת
כליכנוראילן :יציררמכהל

רץיכליצה :ראבזירכיתמלבשיה
כהןחנימקילשר,עיקב :ותפאוהרציירר

יוסףשהר :תלבשוותתפירת
אורכןעלהזי :לתככיהחזרותצילום
ירשוליםהקלטהאולפנייפה,איב :הקלטותבציעו
הוככרגאישיב :טכנאי

 1986ינואר·פברואר



rי\l1 דN ..._ 
lיlפN\ויי

הירורnשהחאןן nתיאוב

המנהלהועדחברי
החאןתיאטרוןשל

מערכת

החאןמחברות

 .רזיעקבגוברין'מיכלאלי'יזרעיוסי
 .אלטרדניאל :מערכתמנחל

 , 2רמזדודכיכרהחאן'תיאטרון
 02-718281טל'ירושלים,

-ראשונההצגה
T ' 1985בצדמבר 19תשמ"ו,טבת 

ההצגהמעצבי

יו"ר-ספירחיר

אלוןיאיר
דרורכןרב

 rחורוכתמר
טלמיכה
עוזיאלייוסף

ציוןעזריאל
שקרגרשוןפרופ'

הקרןמטעםמשקיף-פישריוסי

לירושלים
מטעםמשקיפה-ליסוכסקישוח
החינוךמשרד

החאןשחקני
"ותשמבעונת

ומעצבמעבדבמאיי-זיעראלייוסי
בלונדון, RADAה-בוגר .ישראליליד

דוקטורתוארקיבל .בריסטולאוניברסיטת
 Carnegie Melon Universityב-

ללימודיכפרופסורמכהן .בפיטסבורג
תל-באוניברסיטתלתיאטררןבחוגבימוי
בתיאטררןאמנותיכמנהלשימשאביב.

 . 1975-77השניםבין ""הבימה

חסידאיש" :באץרהחשובותהצגותיובין

הקבצנים""שבעת ,"מריאה"היה",

לעסוקהירכה .החאן)(בתיאטררן
העלההיתררביןעגנוןש"ישלבסיפורים

פשוט"ר"סיפררכלה"ל"הכנסתעיבודים
בחץו-לאץרגםלעבודהירכהב"הבימה".

יותרדבר"איןהבולטות,עבודותיורבין
 ,,שלסיפוריועפ"ישבור",מלבשלם
שלבתיאטרוןשהרעלהמברצלב,נחמן

ברליןלפסטיבלוהוזמןבגרמניההיידלברג
 .היוקרתי

כמנהלמשמשתשמ"דעונתמאמצעהחל
 .החאןתיאטרוןשלהאמנותי

"תהילה"ההצגהאתלאחרונהובייםעיבד
 .בחאןר"הדיברק"

מקטונונחמעצב-כספיעמירם
(דגם)

 . 1953ישראליליד

 chelsea (בלונדוןתעשייתיעיצובלמד

School of Art ( לאומנויותובאקדמיה
מודליםבבנייתעבד .בצלאל

רהיטיםומבצעמתכנןכעתארכיטקטוניים.

מצויירים.

חורנשטייןסטיבן
המתגוררארה"ב,ילידומלחין,מוסיקאי

 :החשובותעבודותיוןיבבירושלים.ועובד
סביבתי-חיצונימאורעלגן",פנים"שבעה
מבצעים.וחמישהושבעיםקולילמבנה
היפאניהפסלעםבייעץותוכנןזה(מופע
הפסליםבגןוהוצגנרגוצ'י,איסמוהנודע,
 .ירושלים)ישראל,מוזיאוןורז,ניליע"ש

הבינלאומי(הכנס"חיאסמרס"כמר-כן
ירושלים""יומן ,) 1983תל-חילאמנות,
 .ישראל)(מוזיאון

להרכב(יציהר"אגדות"האחרונהיצירתו
עתיקיםמקוררתעלהמבוססתקאמרי

על-החמנהיהודיים),בטקסטיםשנמצאו
ברוברצעה 1985ישראלפסטיבלידי

 .בכורהכהצגת

ארוכת-נגןהקלטהלשוקיצאהלאחרונה
נו'מיל.סי'.אי.אראיבהוצאתמיצירותיו
איטליה.
בפקולטהחברהיההורנשטייןסטיבן

שםארה"ב, 'בניגטוןבמכללתלמוסיקה
הואכעת .ידקסוןבילהמלחיןעםעבד

 r ב,,ע"שלמוסיקהבאקדמיהמלמד
תל-אביב.ובאוניברסיטת

תאורהעציוב-מחלעיקב
חב"דישיבתבוגר . 1942 ,ישראליליד
מהצגותלרבותתאורהעיצב .בלוד

"בדמי"מרתון", :ביניהןהחאן'תיאטררן

צ'ונקין",איבןהחייל"הרפתקאותימיה",
ני,--"תל-אביב"חסות","מדלייו",

היהודים",תל-אביב","מלחמות-ירוק
מת","בבזי"ודלפונה","המרפסת','

"גימפלאותם","לפוצץ"אילומינטוס','
"נופליםחורף","אגדת"סקופ",תם",

"קליגרלה","יובל','ארבו','"אבאבפח",
בירושלים','"פעמונים"תהילה','
ועינם".ר"עידר"הדיבוק"

שחקנים

אלמגוריחורח
מאירסוןאורח

קונורטישכתאי

שזראיילת

החאןתיאטרוןעובדי
כספיעמירם

אמנותימנהל-זיעראלייוסי
מנהל-אלטרדניאל
התיאטרוןמזכירת-עמיתשוש

טכנימנהל-כלכינרראילן
חשבונותמנהל-שטירתבוטח
ויחסימכירותמנהלת-שרףשוח

ציבור

קופאי-צבימשח

הצגותניהול-פיררמןיפח
תאורן-מחלעיקב
תופרת-יוסףשוח

אחזקהמכהל-אגאינסים
במהטכנאי-כחןרוני

במהטכנאי-עיקבמיקלוש
ואביזרניתמלבישה- rרכצילח

קניותרכז-גנוןשמואל
עובדותעלאחראית-נחמיאסרחל
הבית

הביתעובדת-תורג'מןקמיל
הביתעובדת-חנופהשמחה

הביתעובדת-חכיכהמוטחרח

סדרן-מחסאנוחם

מודיעין-מרכזיה-דיבורחנח

מודיעין-מרכזיה-מרינהרחל
 tגירנחוטאיה tגלעדיהרס tהשכלעיל

צוגרייך,מיכלגלון,מירכמוזס,צילה
סלומון,יהוידתליררור,נציהשפס,דלית
צדוקאסתנ tכהןרחל tמזרבאורח

-דיילות

שזראיילת

זשראיילת
לאמנותבית-הספרבוגרת .ישראלילידת
פה Mהש . 1984צבי','"ביתהבמה

שלהפלאות"באץר"עליסהבהצגת
"פעמוניםב"תהילה','הקופסא,תיאטררן

עוינם"ר"נ?ידר"הדיבוק"בירושלים','
 .החאןבתיאטרון

אלוגמרחיווה
לתיאטררןבחוגלמד . 1959ישראל,יליד
ף Mהשתל-אביב.אוניברסיטתשל

"קליגלוה",בהצגותהחאןבתיאטררן
בירושלים","פעמונים''תהילה",
עוינם".ר"עידר"הדיבוק"

סקריובל
לדרמהביה"סבוגר . 1951ישראל,יליד

"אורבמופעהשתתףהקיבוצים.בסמינר

 , 2קאמריבמסגרתחוזר"אורישר
בעלוב"אליעזרזוהרה"שלב"שמרליק
לנוער,התיאטררןבמסגרתהחלומות"

הקרון,תיאטרוןבמסגרתקסום"ב"לילה
במסגרתבעליה"ושלרשתב"זהבה
תשמ"ה.עכרפסטיבל

בהצגותהשתתףהחאןבתיאטררן

ועינם'.'ר"עידר"הדיבוק"

מאירסוןאוחר
לאמנותבית-הספרבוגרת .ישראלילידת
עונתהזר . 1983צבי","ביתהבמה

בעונה .החאןבתיאטררןהשלישית
סיפור","שעתבהצגותהופיעההקדומת

-זובעונה '.'ר"קליגולה"יובל"
בירושלים","פעמוניםב"תהילה','
עוינם".ר"עידו"הדיבוק"

קונורטישבאתי
הסטודיובוגר . 1943בולגריה,יליד

בתיאטרוןשיחקנתיב.ניסןשללמשחק
ובתיאטרוןחיפהבתיאטררן"האהל",
בתיאטררןמשחק 1972משנתהקאמרי.

הצגות,שלרבבמספרהופיע .החאן
"מדלייו",הקבצנים','"שבעת :ביניהן
"אגממנון','וארבעה",שלושה"אגדת

החייל"הרפתקאותהיהודים','"מלחמות
-ניר-יורק-"תל-אביבצ'ונקין','איבן

 ','מת"בבזי"המרפסת','תל-אביב','
"תהילה","קליגולה","יובל','"סקופ",

ו"הדיברק".בירושלים"פעמונים

קונורטישכתאימאירסוןאוהרסקריוכל
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חחב
חמתה

נושאעלפנטזיה
פונקאנה

ובבימויויזרעאלייוסי

פים Mמש

שזראיילת-אהנ
אלמגוריהודה-ראן·דאןפטר
מאירסוןאורה-פונקבג'

קונורטי_שבתאי-פונקמר

סקריובלהתייירםמדירך

כמוסיכפימחיאות .המוקלטאן-דאןוגזוהוצחוקההוריםצחוק(

 .)מוצחלתלהופעה

לכללצחוקשאפשרתינוקתעודאינני)מתפצלת(:אהנ
ותכניותורעיונותאידאליםלייש ! !עושהשהיאמה

להגשיםאיךיודעתאיננישעדייןלמרותמשלי,
 ... !אותם

 .)וברגריםגהמבוצחוק(

פיעלואף ...אמאבוראיאמא,יודעתאניאמא,כן :אהנ
הלוואי ... !דרכיאתאמצאעודאני !מעמדאחזיקכן

הלוואי ...עכשיוכברהתוצאותאתלראותיכולהוהייתי
אדםשלותמיכהלעידודאחתפעםרקולוזוכה,והייתי
באמת.אותיהאוהב

-פטר )עצמואתמציג(פטר:
 .)בגסותאותוודוחהלשוןלומוציאהאנה(

 ...אנה!!אמא:
 )מלטף ,פותחהספראתמההריסותכךכדיתוךמריסאבא(

-מאבא ,-16הבתלמרגוט )קורא( :אבא
הספראתחוטפתאנה .מרגוטכסאעלהספראתחימנאבא(

 )מרגוטכסאעםומתיישבת

ואמאשאבאבלבדמקרהזההאם )עצורבכעס( :אכח
אותימאשימיםושתמידבמרגוטנוזפיםאינםמעולם

ציוריםעםבספרמרגוטקראהלמשלאמש, ! ! ?בכל
לקחתיהספר.אתוהניחהלשרותיםעלתההיא .נהדרים

וראתהחזרהמרגוטבתמונות.להסתכלרקהספר.את
אתמידלהשאחזירובקשהבידי"שלה"הספראת

בתמונות.קצתעודלהסתכלרציתיהכלבדך .הספר
כעס.נתמלאהכברמרגוטאבל
 ... !אמא :מרגוטקול

א'תמונה

רהיטים .צעקותהדלת.ופריצתבמדרגותהצעדיםרעש .חושך

 .מופלים

 .הבמהבמעלהאובדותופטראביה ,אמה ,אנה ,הדמויותארבעת .אור

כסאותאתדוחףפטר .מרגוטשלשלהריקכסאהאתדוחפתאמא

 ,"אמאו""אדית"אבא, " lמךגוט" " l"א[ה :צעקות .הוריו

 ... "!אנהאנה,"אנה, ,""פטר ,""קולו ,פטרונלה"" ,"אוטו"
למדריךהמחבוא.בחורבןצופה.הבמהבמעלהמסתובבת( :אהנ

 ! !מהתחלה :)התיירים
נושאיםהס .האחריםהמשתתפיםשלושתאתאחריהגוררתאנה

 .)חפציםבית,כלי ,מזוודות

יהודים )המוקלטקולועםיחדמכריזהוא( :התייירםמדירך

למסורחייביםיהודיםצהוב.דודמגןלענודחייבים
להםואסורבחשמליתלנסועליהודיםאסוראופניהם.

ביןרקקניותלערוךרשאיםיהודיםבמכונית.לנהוג
 :כתובשעליהןיהודיותבחנויותורקוחמששלוש
אחרילרחובלצאתליהודיםאסוריהודית"."חנות
לבקרליהודיםאסורביתם.לגינתלאגםבערב,שמונה

השעשועים.בתיבשארארהקולנועבבתיבתיאטררן'
ציבוריים,במקומרתבספורטלעסוקליהודיםאסור

ספורט.מגרשישארארטניםמגרשישחיה,בכריכות

חייביםיהודיםנוצרים.בבתילבקרליהודיםאסור

 !אסור ... !אסור ... !אסוריהודיים.ספרבבתיללמוד
 )אופניהאתמאנהלוקחהתייריםמדריך(

חייבתאני .אותילנסותרוצהשאלוהיםלינדמה :אהנ
מאחריםדוגמאותשרםבלי .עצמיבנוחרתטובהלהיות
מלבדימיכיחזקה.אהיהבכךאצליחאםעצרת.ובלי
תמידלאלעזרה.זקוקהאניקרובותולעיתים ?לייעזור

יותרנכשלתשאניהיא,האמת .הצורךדיחזקהאני
כלפעם,בכלומנסהזאתיודעתאנימצליחה.משאני

אמא,בוודאיאמא,"כן,עצמי.אתלתקןמחדש,יום

-אמאצודקתאתאמא,סליחה
מדגימה( !כךלא ! ! !חולמתאתשרב ! ! !אנה :אמא
לתלושהקרום,אתלמשוךבקצה,לשבור )אפונהקילוף
-התרמילאתלזרוקהחוט'את
כלפיה.הרגשרתיעללהתגברמצליחהלאאני :אהנ

יותרליקלליסחברתיאתאפילו !כךכלליזראופיה
- !אמאאתמאשרלהבין
-אנהאבא:
יכולהאינניאחדמצד ... ! ?לעשרתיכולהאנימה :אהנ

הפוגעתהדיבורצררתאתרשלנותה,אתבפניהלהטיח

-קשיחותהואתשלה
 ! ! !כךלא !לא !לא !לא !לא !לא :אמא

 ... !הקרוםאתלשבורואזבקצהלשבור
אנישתמידלהאמיןיכולהאיננישנימצד :אהנ

 ... !האשמה

פרנקהבג'-מאירסרןאזרהפרנק,אוטו-קררנרטישבאתי

לההחזירה !הזההספראתעכשיוקוראתמרגוט :אמא
 !רמיידתיכףאותר
 ! !שליהמקוםזה ! ! !שלימהכסאותקומי :מרגוטקול
מרגוטאילועושההייתאתמהלראותרוצההייתי :אבא

 ! ! !שלךבספרמרפדתרקחיתה
לאזה-מרגוטלצדעומדתשאמא)המומה( :אהנ

אדישהכבראניזו.עלזומגינותתמידהןאותי.מפתיע
 ! ?אבאאבל .מרגוטשלהרוחומצביאמאשללנזיפות

ואנישליהמופתהואטירוף.עדאוהבתאניאבאאתכי
אני ! !בעולםאישאוהבתשאיניכפיאותואוהבת
נולדההיאכי ! ! !לחנךצורךאיןמרגוטשאתיודעת

והחכמההחביבות.הצניעות •היופיהטוב,כהתגלמות

יחסלמעטזכאיתאניגםזאתובכל- !אניולעומתה
נענשתאני!ותמידבמשפחההמוקיוןאניתמיד !רציני

שתוקףוהיאושעצמההנזיפה-מעשיעלכפולעונש

השטחיותכלטיפותסיפוקיותרמוצאתאיני .אותי
מקנאתאינניאבא.שלכביכולהרציניותובשיחות
רוצההייתיאבלכיופיה,ולאבחכמתהלאבמרגוט,

אלאבתר'שאנימפנירקלאמיתיתהאבאהבתךלזכות
 ! ! !אנהבתור
מרגוטשלהמוקלטיםוקולותיהםאבאויצטרפואליה( :אמא

עצמךאתתראי ! !אנהמספיק ! ! !אנה )דאן-אןווהזוג

איזו ! !אנהעניניךלאזה ! !אנהתתערביאל ! !אנה
 ! ! ! !אנהלומרמהלךישדברכלעל ! !אנהחוצפה

מה ! !אנהמהריותר ! !אנהלךתזיקלאצניעותקצת
תמידאתמדוע ! !אנהרצהאתלאן ! !אנהחולמתאת

היכן ! !אנהלילהציקתפסיקימתי ! !אנהמתלוננת
 ! ! !אנהלךמגיעהכללא ! !אנהכאלהשטויותקראתי

אי ! !אנהלדמייןתפסיקימתי ! ! !אנהביגםתתחשבי
 ! !אנהחוצפהאיזו ! !אנהיותרזהאתלראותאפשר

ליתגרמיעודאת ! !אנהאפשריתבלתיילדהאת
את ! ! !אנהמדעתיאותימוציאהאת ! !אנהלבלהתקף

 ! ! !אנהאותי,הורגת

 ! ! !אנה )שרה-צוות ,אזניהאת(אוטמת :אהנ

 !מתמושיהמת)חתולואתמציג( :פטר

 ! ! !מאוחריותרהרבהזה ! !פטרהשם,למען :אהנ

 ! ! !המחבוא

שבוהבגיןבגבנמצאעצמוהמחבוא :התייירםמדירך

בנושאבקישאינומיפונק.אוטומרשלמשרדושרכן
אוטומראצל :להסביראנסהכןועללהבינויתקשה
מהםארבעהרקופועלים.פקידיםכשבעהעבדופונק
 :הבגיןהמתחבאים.בידיוסייעוהמחבואדברעלידעו

ליד .כמחסןהמשמשגדולהקרקע.אולםבקומתלמטה,
במדרגותלבית.עוליםהכניסהדלת-המחסןדלת

היהלפניםבמקצת,מלוכלכתזכוכיתשללדלתומגיעים
המשרדזהו ."משרד"שחוררתבאותיותעליהכתוב

 .מאדוגדושמאדמוארמאד'גדולהוא ;הגדולהקדמי
 •גדולוארוןבגדיםארוןכספת,וברקטן'חדרדרך

אתעובריםהזהמהמשרדהאחורי.המשרדאלמגיעים

הפחמים,מחסןאתחוציםוהצר,הארוךהפרוזדור

מרשלהפרטילמשרדומגיעיםמדרגותארבעערלים
מוליכותהתחתרןמהפרוזדורב:קומהזוהיפונק.אוטו

הבינייםבקומתביניים.קומתאלעץמדרגותלמעלה
כידעתועלמעלההיהמי .ומשמאלבימין .דלתותשתי

מדלת .המחבואנמצאזוואפורהפשוטהדלתמאחורי
קצר.לפרוזדורעץמדרגותמספרמובילותהמחבוא
שלוהשינההמגוריםלחדרשנועדהחדר-בקצהו
שתיחדרשהואיותרקטןחדרלוסמרךפונק.משפחת
חלוןבליחדרישלמדרגותמימיןואנה.מרגוטהבנות,

ישמעליהםבקומה .שימושביתותארחצהכיורובו
וחדרמטבחמשמשזהחדר .וכיורגזתנורוברחדר

משותף'מגוריםחדרוכן •ואן-ואןוהגברתלאדוןשינה
אתששימשקטנטןחדרלידועבודה.וחדראוכלחדר
הקדמי'בחלקכמובנין'השלהזהבחלקגם .פטרבנם
גג.עליתומעליהעליהיש
ונוטהטחובבניןשהלמרות .אידאלימחבואהואזהבית
למסתתרים,נוחכהמקוםכולהבאמסטרדםאיןצידועל

כולה.בהולנדאףואולי
ארוןאתמרכיבים-ובעזרתוהתייריםמדריךתיאורבמשך(

מנתעל ,המחבואדלתמלפניצירועלהסובבהספרים

הספרים,ארוןידיעלהמוסתרתהדלת,דבריובסוף .להסתירה

 .)בדפיקהנסגרת

 ?לעולםמכאןלצאתנוכללאאםרמה :אהנ
שלגדולותקופסאות 150מזון)מלאיבודקת( :אמא

אפרנה,קילו 100 ...שעועיתקילו 150ירקות,שימורי
 20חלב,אבקתקילו 10חלב,קופסאות 40 !אנה

כללא ...למעלה .כאןלא ...אנהבזהירות .שמןבקבוקי
-אחתבבתקופסאותהרבהכך

סירציאומהואואן-דאן.משפחתחפציאתמארגןפטרכךכדיתוך(

 )להיל

 ! ! !בביתמרגישהאיננילילהסירבלי :רןואןבג'קול

 )פרועבצחוקפורצת(

 .. ! ! !אמאפטר:
רעשנשמע .זוכרת .בדחבילתמוציאה .לעבודמפסיקהאנה(

כולם .נשבריםתיזכוככלי .במדרגותחפציםנפילתשלנוראי

אותם)מבהילהרעשעוצרים,

יכולהלאאת ! !אנההוי'היסטרית)( :ןרואןבג'קול
קיבלתי ...לישנשארההיחידההמזכרתזו ! ?להדהד
 ! ! !במערכתהאחרונההצלחת ... !לחתונהאותה

 ! ! !שכמותךמוקיון ! ! !שמאליותידייםשתי ! ! !הוי
 ! ! !קוף

מתוכהומוציאההקטנההחבילהאתפותחתאנהכךכדיתוך(

lli אמא .לשוואאך ,השבריםאתחלברמנסה .זהבמעוטריםצחרתברי

להלעזורמנסהמתכופף,פטרבהסתייגות.צופההמבוישת

 .)בהנוגעובמקרה

ידייםעםבחוריםסרבלתלאאני )מתפרצת( :אהנ
 ! ! !ארוכות
 ! ! !מדברת?את!!!איךאנהאמא:
 .)פרועצחוקצוחקת(ארתךמחבבהואןר:ואןבג'קול

 ! ! !אמאפטר:
 ! !מלאכותיתאנימדברתכשאני )זעםהתפרצות( :אהנ
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קצתרקאוכלתכשאני !מגוחכתאנישותקתכשאני
שומעתאניהיוםכלעצמי.עלרקחושבתאנימדייותר
כלתיתינוקאניוערמומית,ופחדניתטפשה,שאני
לאכאילופניםומעמידהצוחקתשאניולמרות .. !נסכל
לישיחןלאלוהיםומתפללתמאד,נפגעתאנילי,אכפת
כלתיזהאכלכולם.אתשמרגיזכזהאופילאאחר,אופי

להרגיזלאמשתדלתאני !לישניתןהאופיזהאפשרי.
מפנירקצוחקתאניחושכים,משהםיותרהרכהאותם

הוא ..סוכלתאניכמהלהםלהראותרוצהשאיני
 ! !אותיעזביאומרת,אתמהליאכפתלאככר ! ! !אמא
נזפהמידשאמאכמוכן ! ! !אבודמדקהאניכהכיןהרי

רוצהאני ! !ליהניחו ! !די ! !די ! ! !חצופהשאניכי
 ! ! ! !מהעולםלהסתלקמהבל,מכאן,לכרוח

 .)פטרבחדרהמיטהערמקלטמוצאתנה(א

לךנתתילא ... ! ?שומעתאת ! !שליהמיטהזו :פטר
 ! !רשות
 !תפוחלךנתתיאתמול )מתגרה( :אנה
 ! ! ! ?אתמול ... ! !פונק 'גב :פטר
התנהגותעםתגיעילאן ! ! !אנה ! ! !אנה ! ! !אנה :אמא
 ! '!כזאת

מגעמנתקתאני !לאםליאהיהעצמיאני )חרטהה( :אנה

אגיע.לאןאראהועודכעצמי,חייאתרחיהאתם
 )אנההופעת""מבהנאהצוחקת ,כףמוחאת( :דןואןגב'קול
 ...יבראוו 111ווברא
 !!!:אמאפטר

 .למרגוט ,בראימראיהתאבודקת ,ואן-דאן 'גבמצחוקנבוכה( :אנה
 ?מכוערתאנידעתךלפימרגרט, )אינטימיתאחיותיחתש

נחמדות.עינייםלךיש :מרגוטקול
 ?מתכוונתהיאלמה )לעצמה ,בראימביטה(:אנה

-אנהליין :אמא
אמא,ודאיאמא,כן :אנה

 ...כמדרגותכזהירותהגג,לעלייתהשקאתקחי :אמא
 ! ! !כזהירות ...חדקלאהתפר ...אנהכזהירות

 .בחריקהעוצרות ...מתקרבותצופרותמכוניותתוקול(

י"בביתייהודיםיש" ,בגרמניתצעקותבדלתות,דפיקות

צרורמזה.זהמופרדיםמשפחהבני .צווחות "החוצהדיםויה"

 .המדרגותעלעוברתאנהקופאים.כולם .צעקות .קצריריות

כולם .וארוכהאיטית ,אפוניםמפולתונקרע.נשמטהאפונהשק

 ).מהרעשמבוהלים

 ! ! ! ...ששש ...שששאבא:
 ...אנה!! )בדממה ,נוראיבזעםשיניה,בין(אמא:

 .)הרצפהעלשפךלהממשיכההאפונה(

כנישלטוריםטוריםצעדים.שומעתאניכלילות :אהנ
קצבפיעלוצועדיםצועדיםהםכרכים.הילדיםרקאדם.

ומעניםמכיםהצעקותלפיהאדם.פראישלהפקודות
הרות,נשיםתינוקות,זקנים,איש,עלחסיםאיןאותם.
המרות.כמסעמשתתפיםכולםכולם,-חולים

תחנהמוצא ,ותיקןחזראותו ,ברדיותחנותשמחפשאבא(

 .)מוצארטקלאסית.ומוסיקהגרמניוז

רטוב.שקטמה .כאןלנרטובמה )ממשיכה( :אנה
 .מפסיקה .בצרפתיתפעליםמטה .אבאעםבלימודיםקעתושאנה(

 .)בהמביטאבא .מאדמדוכדכת .מדמעותנחנקתכמעט

נשקעאםשכחוץלאלהולאלנרלאיירעיללאזה :אבא
ל"מחכראהמחבואאתנהפוךאםנרוויחמהכקדרות.
 ?הדכארן"

האם ...רעהשאנילינדמהלפעמים ... ?ליסוחכרתי :אנה
 ... ! ?היוםכללכנרתצריכהשאניאומרזה

הצעקותבצרפתית.פעליםלרשוםכהוממשידמעהחהמואנה(

נשיםנפרצות,דלתות ,בגרמניתהפקודות ...מתגברותבחוץ

 ..."אמא .. ,"אמא" ,ידלצעקתנשמעתהצעקותמכלצועקות
 llאמא!"אמאלה

הטיית .בלימודיההקולות,אתלהחרישכמו ,ממשיכהאנה

 )מוצארטהרדיו.אתמעטמגביראאב .פעלים
 ...חמשכןרקוהואזהאתכתבשמוצרט:ולחשובאבא

שלקולותעולים .ברקענעלםמוצארט .גוועותהצעקות

 .שירים .חבלעלמקפצותידלותהציבורי.בגןמשחקיםידרים

כולם .הירוקההאפונהעם"הסיר"אתמביאהאמא .נגינהתיבת

 ·עצמהאתמדמיינת .בחוץלמוסיקהמקשיבהאנה .מקלפים

 )והמוסיקההקולותבעקבותמקפצת .כעיוורת

 !אנהאמא:

 )האפונהלקילוףחוזרתאנה(

-כקצהלשכור .כךלא :אמא
אמא.צודקתאתאמא,כוודאיאמא,כן :אנה

הקרום,אתלמשוךכקצה,לשכור :לכשימי :אמא
-התרמילאתלזרוקואזהחוט,אתלתלוש

אמא.לכשמהאני ,אמאכן :אנה
 ...תסתכלי ... !לא !:לאאמא

 ...חילקה )משירמרגיעהשירהמצטט(:אבא
תרחקומהוךרההידליםצלחוקבחוץ,למוסיקהמקשיבה( :אנה

למשהומאבאמצפהשאניכנראה )זוכרת ,לסובבמביטה
 .)מהסומתרחקתקמההיא(לי.לתתמסרגלהואשאין
 '!אנהאבא:

 ... !אנהטובנראיתלאאת ... ?אנהלךישמה :אמא

 ...כךכלחודרותפנייך
 ...אנהלייןסידן,שמרים,כדוריענבים,סוכרדגים,שמן
 ...אההה ...ככה ...הפהאתפתחי

לאנהמתייחסיםהם ,האפונהבקילוףממשיכיםכולם(

 )דמיונית

כאילוועליהמחבוא,עלמשתלטתמוותדממת :אנה
השאול.תוךאלעמוק,עמוק,אותיגוררת
אדישה,אותימותריםמרגוטאמא,אבא,כזוכשעה

חשהויורדת,וחוזרתכמדרגותעולהלחדר,מחדרתועה
סורגיכיןנחבטתוהיאכנפיהאתשקיצצוציפורכמו

 ! !החוצה ... ! !"החוצה .מוחלטתכאפילההכלוב
החוצה".

 ...בורחתאתלאן :אמא
נגדאש .אוירהפצצותמתקרבים.מטוסיםאזעקהצפירות(

 ...מבוהלתאנה .צעקות .צופריםאמבולנסים .מטוסים
 .הפחדעללהתגברכדירםבקוללימודיהאתלשנןמנסה .מתחבאת

מחפשאבא .ירוקהאפונהמקלפיםבדממה,בהצופיםהשארכל

 .סי.בי.הביואתהחפשיתצרפתרדיואתבעיקר ,ברדיותחנות

 )אבאבמיטתמסתורמחפשתאנה .מאודגרועההקליטה

אבאכליתא.כתרךלכדעצמיאתמדמיינתאני :אנה
אוכדרכים,נודדתעצמיאתרואהאנילפעמיםואמא.
לקחתשבאיםאוכאשעולהשלנושהמחבואלישנדמה
האלההמראותכלאתרואהאניהלילה.כאמצעאותנו
 ...הרגשהליוישכאמת.קוריםהםכאילו
-המלחמהתחילתמאזכיותרהטובותהחדשות :אבא

 ! ! !כסיציליהנחתוהאנגלים
 !השנהעודהספרלביתאחזוראולי :אנה
 ... !הסוףהתחלתזר !אמן :אמא
כחוליםשמייםכפיסתכתרנו,ואנחנוהמחבוא,אהנ:

אכלבטוחעדייןהקטןהמעגלשחורים.ענניםמוקפת
וביןבינינוהמפרידוהמרחקוקרביםהולכיםהעננים
כדיעדקרובההאפלההסכנהומצטמצם.הולךהסכנה

אנחנוכדה.זהמתנגשיםאנולהינצלשבמאמצינוכך
באלהאלהנלחמיםאדםכנימקרסנולמטה,משקיפים
גרשהשלווים.הרקיעיםלמעלה.עינינואתונושאים

רובץלעלות,לנומניחאינובינינו.מפרידשחוריםעננים
לצעוק,אלאלינותרלאאותנו.למערךועומדעלינו

מעגלהפתחהתרחש,מעגל"מעגל;להתחנןלכנות,
 ! ! !הפתח ...לפנינו

היא .הראשונההווסתאתמקבלתהיאהשימוש.לביתרצהאנה(

דם)מלאהידה .מזועזעת

 ! ! !אמאל'ה ... ! !אמא ... ! !אמאאנה:
מדריךבעזרתהמשתתפיםשארהקימואנה,שלהאחרוןהחזוןבזמן(

 .לאכוליושביםכולם .ערבלארוחתווהוערבשוחלןאתההתיירים

אמא .בויושבתהיאכאילואליומתייחסיםהם ,ריקאנהכסא

 )אוכלמחלקת

טובזההתרד,אתתאכליאנה, )שלאנהלכסא(אמא:
-שגודלתילדהאתיכשבילך

-אמאתיאבוןליאין :אנה
שלךאמאאם !לבריאותךחשובהתרד :דןואןבג'קול

 ...קצתעודרקקחי-אומרת
 ... !לכחילהליגולרםככרהתרד :אהנ
 !ואןואןלגב'"תודה"לאמוחייכתאת ! ! !אנה :אמא
 ! ! !כשבילךבמיוחדבישלההיאהתרדאת
 ! ! !תרדה )נפשבשאט( :אנה
שם ... !בכיתאצלנולגדולצריכההייתדן:ואןבג'קול

אנה !חינוךאיננוזה !הילדיםאתמחנכיםהיולפחות
התנהגותמרשההייתילאאני ! ! !מדייותרמפונקת
-כתיהיתהאנהאילו !כזאת
 jהצורךדימחונכתאנילדעתיא) )בזעםמתפרצת( :אהנ

 ! ! !שלךכצלחתתסתכליר-ג) !בתךאיננילמזליכ)
לעצירות.ליגררםהשינהלפניתרד :דןואןבג'קול

 ! ! !אמאפטר:
תרד ...הלתוךהאףאתתדחפישלאמוטביכןאם :אנה

 ...שלי!
 ! ! !אהדן:ואןבג'קול

את ! ! !חצופהאת ! ! !נימוסכלחסרתאת ! ! !אנה
לאמובמקרם ! ! !כל-כךעקשניתאתמדוע ! ! !יהירה
 ...את ...במקרם ... !הדאגהכלעללהודותבמקרםתרדה,

האםצעקותכדיתוך .לריבמקשיבהבשוחלןצופהבוכה.אנה(

הוא .הודלת-םיועוגתבתוךנרות 14התייריםמדריךהדליק

 )לספורגומר

 rחקצוו ...אנהטובמזל . 14 , 13 , 12 , 11 :התייירםמדידך

 ...ועשריםמאהעד
חל\והשעלמניחהו ,אנהפניאתהעוגהנרותעםמאירהוא(

אנה .ראנהשירמדקלםאבאבשקט "שמחהודלתיום"שריסכולם

 )דמעותמוחה

אחשובאניאמא,צודקתאתאמא,ודאיאמא,כן :אנה

 ...לבאשיםאניאמא,זהעל
עוצרתמכוניתחריקתנשמעת .אוכלים ,בוחשיםכולם(

 )ממשיכהאנה ,משתתקיםכולם ...וצעדים

 .)הערנו,נרותאתומכבה( ! ! !ששששאנה. :אמא

 .)נפרצתהדלת .בדלתדפיקות(

שניהתמונה

) J מחפשים .הבמהבמעלהאובדים-נעלמיםהמשתתפיםל-
אתגוררתמסתובבת,אנה, .בחשיבהעורריםכמוזלהזהקוראים

 )המחבואהריסותאלהבמהבמוריךכולם

 ! ! !ממשיכהאני :אנה

 ! ?אנהמכקשתאתעודמה )חלץתחתמדקלמתכמו( :אמא
הסבלעלעלחשבי ...טובהלהכירצריכהאת ! !אנה

 ...תמידלזכורחייבתאת ...בחלקךנפלשלאשכעולם
היא ,הטפהמרובאותם, ,אמאדבריעםביחדלצטטממשיכה( :אהנ

כלואים.בעצםמתחבאים,יהודיםשאנו )פהבעלזוכרת
לנו !חובותאלףלנוישאךזכויותשרםלנרשאין

כלאתלשאתעלינו ... !הרגשלפילפעולאסורהיהודים
לעשותהואלנושנותרמהכל ! ! !להתאונןולאהסכל
מסיימתאנה(-באלוהיםולבטוחשביכולתנומה

כלואאדםכאשר )בתשובהפורצתומידרבבזעםזה"ציטוט

זהמסויימיםשברגעיםטבעירקזהוחציישנהכמשך

לדכאאפשראי ....הטובה""הכרתאףעל ! ! !לונמאס
כליזאתלהכיןמסוגלתאת ! ! !לגמריהדההרגשאת

 ... ! ?יהודיהלאאויהודיהאניאםלשאלהקשר
 ... !!!ךככלרםבקוללא ... !אנהאמא:
כיבונאמר jמסמיקותנערותעלמאמרקראתי :אהנ

להרהרומתחילהשקטהנעשיתההתבגרותכגילנערה
מתרחשלי.שקורהמהבדיוקוזהכגופה.הפלאיםככל
הפיסייםלשינוייםרקמתכוונתואיננימופלא,משהוכי

כתוךהמתחולליםלאלהבעיקראלא •לעיןהגלויים
כברקרהוה-ווסתמקבלתשאניפעםכל ...גרפי
והגועלהכאבשלמרותהרגשהלייש ... !פעמיםשלש
מתוק.סודכתוכינושאתאני

צורךמרגישהאניבלילהכמיטהשוככתכשאנילפעמים
דופקושקטבטחהבאידהולהרגישבשדילנגרענורא
ליני.

לפניעודכאלהרגשותליהיוככרההכרהלסףמתחת
הרגשתיליסאצלכשישנתיאחתפעם .לכאןשכאתי

יכולתילא ...עשיתיגםוכךלה,לנשקעדצורך
תמידכילגרפה,ביחססקרניתכךכלהייתי :להתאפק

ידידותנולאותכילההצעתימפני,אותומסתירההיא
מלאתאני ...סרבההיאאבלזו,שלכשדיהדוניגע

כמוערומה,אשהדמותרואהשאניפעםבכלהתפעלות
 .ליסיפה,כךכלזהואנוס.שלהפסללמשל
 )דיובראחדשותתחנתלמצוא ,לשוא l ,ניסהכהשעד( :אבא

 ...כמלחמהקפאון
שלתחתוניתבאמצעות ,לרקדניתמתחפשתאנההקטע(לאורך

ומבצעתרוקדתהיא .ישנותונעליהתעמלותבדסרטי ,אמה

 .בהמביטהואהקטעסוףלקראת .תשבץפותרפטר .בלטתרגילי

 .)ועתקשהואבמקוםבתשבץ,ריקודכדיךותמציצהאנה

 ...אנטואנט ...למטהמלמעלהאחד ...:אנטואנטאהנ
 ! ! !אנטואנט ...אותיותשבע

-(נבוך)תרדה-פטר:
צוחקפטר .בלרינהקידותקדהאנה .אנהלמראהבמבוכהצוחקפטר

 .במבוכה

פנקסשמצאה ,אמא( ! ! !שליהקומבנידוןזה ! !אנה :אמא
אתדלקלםמתחילההסינר,בכיסאוהרצפהעלהמצרכים

 )אנהדבריברקע ...התפריט

מקבצת ,לקבצניתמתחפשת ,בבלואיםנשארהשבינתייםנה,(א

 )בבכימייבבת ...נדבותמכולם

 ?ילדהברכהאתלמהואן-דאן) ' Jג(בקול :אהנ

שלילאמאמתגעגעתאני
 ?שלךאמאהיכן )דאן-ואןגב'(בקול

 ...מתה )בבכי(מתייפחת
 .כףמוחאצוחק,פטר

 !מקופחתתמיד ! !סרבלתתמיד :אמא
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 ..שתרדםעד.אנהדבריברקע ,המצרכיםרשימתעםתמשיך(אמא

 )הנדבותקופסתאתזורקת(אנה

 ! ! !והחתול""פטר )סבלנותחסרת,בפטרמתבוננת( :אהנ

 )התשבץבפתירתלהתרכזמנסה .מהתגרותהנבוך(פטר

איננו"עדייןאפרנה.לקלףישכנוואניפטרמרגרט
"מהפטר,קבע?"זכר"מרשי"שלמינומהכטרחות
 ,, ! ?מעוכר"זכרלומרמתנורןאתה .. ,, ! ?השאלה

 ) ...בצחוקהנזכרת .כהוכחה lלמראה-מהיומןדף(מוצאת

"לפחותתמליטשמרשיפטרציפהכןלפניחושיים
מנתחיהשמיןשהואהתכדרלכסוף .. !גורים"עשרה
-כמטבחשנעלמההגבינה
איכרזההנה, )החתולאתהופך( ! ! ?לראותרוצהפטר:
 .. !הזכריהמין

היהאחרנעראילושמיימיתמוסיקהשמעהכאירו( :אהנ
לדברחוזרתהייתילאהזכרי"המין"איכראתלימראה
העדין"ה"נרשאעלדיברפטראכל !לעולםאיתר

-גסותנדונותשרםכלי •כזרכפשטות
-מיאו )המתהחתולאתדלובבמנסה( :פטר

עוצר " llשיע"האבלקדימה,מתרוממתהיא( .. ! !:מיארדאהנ

 .לשבתחוזרתוהיאבעדה

שמות .מוסיףמתקן,אבא .משננתאנה .מתגברתהמוסיקה

מנסהאנה .המצאותמלכיס,שושלות ,קרבותתאריכי ,מחלינים

 )--ולבסוף ..בתוכהרגשותפרץאיזהלהרגיעהשינוןע"י

אתמרגישהאני .כתוכימרגישהשאניהאביבזה :אהנ

וככלגרפיככלאותרמרגישהאני .. !מתעוררהאביב
מבולבלתאני ...כרגיללהתנהגקשהכךכל .. ! !נפשי

לעשרת,מהלכתוב,מהלקרוא,מהיודעתאיננילגמרי,
 !לכל-משתוקקתמשתוקקת"שאנייודעתרקאני

כךכלאנילהתכדרר,לחברים,לחופש,לשיחה,
מתרוצצתאני ! ! !יכולהאיניאכל ...לכנרתמשתוקקת

הרוחאתהסגורהחלוןסדקכעדנרשמתלחדר,מחדר
ארדאתהשמים,שלהעמוקהכחולאתכחץו'הנפלאה
קוראכאילודופק,ליניאיךחשהאני ... !השמש
 ... ! ! !אנא '!תשוקתיאתנאהדורי

יותרשינוןע"יהאביבסחרחרתעללהתגברמנסה(אנה

 .וגובר)הוךררקבלבולה-אינטנסיבי

 ... ! ! !אדמהתפרחיהגגמעלייתתורידי ...אנה :אמא

 )ונגשתקמהסיר,מרימה(אנה

שבריואת ,הגגלעליתהעץמדרגותשבריארחלשקםמנסה(פטר

 )בידההסירעםאנה .הדלת

-ההפרעהעלמתנצלתאני :אהנ
 ...לא ...לאפטר:
 ?הדלתאתאחרילסגורעליהאם :אהנ
 ...לךאפתחואניהדלתעלתדפקיכשתגמרי :פטר
שלוש .בדלתדופקתאנהבחדר.ממתיןפטר .הגגבעלייתגאנה

המדרגותשתיבמורדהסיראתלשאתלהעוזרפטר .דפיקות

השבורות)

אלה ...הכלהפכתי )בסירהאדמהלתפוחי(מתייחסתאהנ:
-שםשהידכיותרהקטנים

 ?הגדולהכחביתחיפשת :פטר

הקרקעית.עד :אהנ

גמור.כסדרלינראיםהםבסיראתהאוחזעדיין(:פטר
 ... !איחולי

מוסיקה

מתרחקתאנה

חמש ! !הרראלסיםנהר ... ! !הדנובה )אחריהקורא( :פטר
למטה.מלמעלהאותיות

 )בתשבץהשאלהבפתרוןמתגאהאחריהממהרפטר(

 .)גסבצחוקפורצת( ... !רעדת""הרגה :רןואןבג'קול
 ! ! !אמא )נעלב ,מתרחק(פטר:

 ?הפהאתלסתרםיכולהלאהיאמדוע )מתפלצת(:אהנ
 ,בידההסכיןאתמגלה( ! ! !מדברתאתאיך ! !:אנהאמא

 )אדמהתפוחימרימה

 ... !אוניםחסרתולעמודכרדדכךכלאותרלראות :אנה

 ... !ידידזהצריךשאתהמה )בחלשאליומתקרבת(

 ... !כידידיםצררךליאין )מסתלק( :פטר

ליקשה )הבמהבקדמתבועמדשפטרלמקוםמתייחסת( :אנה
ק mהמתלפטר ... !!!לכךהתבררןבאמתשהואלהאמין

 ... ! !לימרשההייתלד ...לךלעזוריכולההייתילו )ממנה
 ! ! !מבדידותנוזואתזהלגאוליכוליםהיינוכיחד

 ,מאיימתקפואה, ,מאחוריהממשהעומדתבאמהמבחינהאנה(

 )מוסיקה .מבינה-זוכרתאנהבה.מביטה

עםכזהירות ...הרצפהעלעיתוניםמים,"סיר :אנה
 ...אנה"הסכין
הסכיןעםכזהירות )האחרוניםדבריהעלאנהעםביחד( :אמא

 ... !אנהלמטהמלמעלה ...אנהכך"לא .. !לא ... ! !אנה

זה ! ! !אנהכן )אנהאתמגעיליםוצורתותפוח-האדמהריח(

 ! ! !לתפוח-אדמהגם ! ! !רחצישנהאחרישקורהמה
 ...ממניעיניואתמסיראינופטר )מרחוקבהשמביטבפטרחשה(

 ...יודעתאינני ...מהרגילשונהכאופןכימסתכלהוא
כטרחהלאככראני ...כמרגוטמאוהבשפטרחשכתי

 ...ככך
- nתפוחציזורקתאת !הקליפהאתרק !אנהלא :אמא

 ... !אדמה

םואדסרטשמה ...להסתרק .ולהתכונןלהתרחץגומרתאנה(

 )בא.לאפטר .מצצללהתייריםמדריך ...וצעיף

הואאולי ! ?כידידיםצורךלואיןבאמתאולי :אהנ
נדמההיהוליכאחרים,גםכאלהרכיםמבטיםשולח
 ?כירקמביטשהוא
הרצפה.עללא ...אנהלסירהתפוחאת )נואשות(אמא:
יציפולהולנדיפלשוהאנגליםאםלהאמין"קשה :אבא

כמים.הגרמניםאותה

בכווןמביטה( ... ?הולכתאתלאן )מוש w·nבימנקה( :אמא
 )ואן-דאן ' Jג

 ...לפטר )בדיסקרטיות( :אהנ
 ... !אותומטרידהכטחאת ...לוהניחי )בחלש( :אמא

 ?אינטואיציהקצתישלישגםלהביןמסוגלתאת :אהנ
רוצהשאניכמוכדיוקליבו,אתלילגלותרוצההוא
לתחושהלוגורםרזה ...מעזאינוהואאכל ...ככך

שדווקאיודעאינוהואאכל ...אוניםחוסרשלעמוקה

בעיניים(מתרכזת ... !אותיהמושכתהיא-ביישנותו

ואנא ...מרגישאתהכאמתמהליספר ...אנאעצומות)
פותחתאליו(פונה ...האומללהלפטפטנותלכתשיםאל

-פטרבשיחה)
מה ! ! !אנהלעצמה)גזרהשאנהשלהחוצלה(שגירתה :אמא

 ... ! ! ?כבית-שימושערשהשליהליפסטיק

הזמןכמשךיציאה)כדיתוךמהפהליפסטיק(מנקה :אהנ

חבילהלונותנת(אנה ! ! !יותררבעצמיכטחוןתרכוש

אופניים).פעמון-קטנה

העפיפוןאתלהלתתאחריה(ממהר ... ! ?מה(מופתע) :פטר

כניסתה)עםבושהמרובשהסתיר

כמעטגספטר .בחפציההתרגשותמרובנתקלתביציאתה(אנה

נופ)ל

 ... ! !ששש ...כזהירות ! ! ! !אנה(משתיקה) :אמא

הרעש)עקבקופאים(בולס

אני ! ?כפטרמשתמשתשאניחושבתאת(למרגוט) :אהנ

אינני-מקרםמכל ... ! !מישהועםלשוחחמוכרחה
הייתיכת,ואן-ואןלמשפחתהיתהאילו ! ! !מאוהבת

לישון)ללכת(מתכוננת ... !אתהגםלשוחחמנסה
מצצל)להאופניים,פעמוןאתשגילה(פטר,

 ... !כתאיןואן-ואןשלמשפחתמזל :אהנ

בפעמון)מצצללת(אנה

 ! ! !תינוקתערדאנה tפטר :ןראוןבג'קול

וירוןמוטמרימהאנההבמה,לקדמתמתגנביםואנה(פטר

 .עינייםעוצמיםשניהם .ומאובקמלוכךרשחור,וירוןועליו

ידריםצחוקנגינה,תיבות ...כנסיותפעמונינשמעיםבחוץ

 .)הציבוריבגן

הקרחן_הערמרעץעל ...הכחוליםהשמיים :אהנ
הציפריםושארהשחפים ...קטנותטיפותמתנוצצות

 ...אמסטרדם ...אמסטרדם ...כסףלציפוריכמעופןדומות
 ...האופקקועםגגות-גגות

להפסיקשאסור-משהוכאןשישהרגשנושנינו
 ...כמילים

תמונה-התמונהמרגוט.חפציתערוכתועריומרגוטכסא(

הבנות)מחדרסודות ,אינטימית

 "תסרוקתאמא,שלנעליים "'הפגישהלקראת ,(מתגנדרת :אהנ

גםחןמוצאשפטרהרגשהליישמוטרדת)מאד,מופתעת
 tאותואוהבתהיאכמהעדיודעתאינני ... !מרגרטכעיני

שאניפעםככלכירב,צערליגורםהעניןכלאכל
רמה ... !מאדלהמכאיכהבוראיאניפטרעםנפגשת
אני(מודה) ...רגשותיהאתמסתירהשהיאמצידהשיפה

עדמקנאההייתיכמקרמההייתיאנישאילויודעת
לרחםצריכהשאינניארמדתמרגרטאכל ... ! !יאוש
שיעלהמישהומחפשת"אניצהוב)מכתבמרימה(עליה.
אניזאת"בכל ..כזה"אינוופטררוחנית,מכחינהעלי

רגילה"אני ...המיותר"ה"שלישיכאןשאתמצטערת
 :ליונשקהאותיחבקהואזכמרירות.ענתה ...לכך"

 ... " !פהשמצאתמהידידותהאפשרככל"תיהני
מודאגת) .(עוצרת ... ?התכוונההיאלמה

משקפיאתמרגוט,שלהצהוביםהמכתבדפיאתמנשקתגאנה

עלאותןומניחהוחוזרתחלבושמנסהמנגבת,היאאותןמרגוט

מרגוט")של"התערוכהכסא

 ...ומידתיכףעלירואיםליכשחםפניה)(מסתירהאהנ:
 ...מסמיקהאני
 ... ! ?מאוהבתאתאולי :פטר
 ...מהפתאום?!אהנ:
 ! ?פתאום""מהלמה(נבוך) :פטר

 ... ! !אנהלמעלה(קוראת :אמא

 ! ?פתאום'"'מה"למההתכווןהואלמה :אהנ
 ! ?כאיפורקצתמפריזהלאאת ... !אנה :אבא

 .בראיפניהמגלה .בהרהוריםשקועההאיפור,אתמנגבתאנה(

מוסיקה)

לחיי ...ועמוקותצלולותעיני ...כל-כךהשתנופני :אהנ
זאתוככלמאושרתנראיתאני ...רך-והפה ...ורודות

עומדהחיוךכאילוי'·פנכארשתכל-כךעצובמשהויש
-רגעככלשפתימעללהשמט

 .מאודחרדיםבולסאזעקות.יריות,הפצצות,מטוסים,רעשי(

 ) ...ברדיותחנותמחפשאבא

להולנדיפלשוהאנגליםשאםאומריםהםועכשיו :אבא
 ...לגרמניההאוכלוסיהכלאתיגלוהם

למטה.מלמעלהאחת-עשרה-פלישהאהנ:
קלאסית)למוסיקהגרמניתרדיוחתנתמוצא(לעצמו,אבא:

 ...מסרגליםהםערדלמה
מתחילה(אמאלשמאל.מימיןשלרשמרעילים.גזיםאהנ:

להתפל)ל

 ... !תעמולהרקזה ?להםמאמיןראתה :אוןןרואןודקול
 ?האוכלוסיהכלאתלסחובלהםלמה
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למטה.מלמעלהשלרש-מרות :אהנ
 ! ! !אתםביחדשנמרתכדי :ואן·ראןבג'קול
-לשמאלמימיןשש-רעב :אהנ
 ! ! !שלךוהשטויותאת :ואן·ראןארוןקול
משרפות. :אהנ

 ... !פרליןעלאמדתגםכך :ואן·ראןבג'קול
-פרלין •פרלין •פרלין :אהנ
כמרבדיוקמגזימיםוהרוסיםהאנגלים :ארן·ראןארןוקול

 ! ! !תעמולההכלזה !הגרמנים
-משרפותמורת,יהודיות,תעףדרת:מאסרים,אהנ
אתמכחישעדייןאת ! ! ?תעמולה :ואן·ראןבג'קול

 ... ! ! ?מליוניםוכשדפיםנרצחיםשבפרליןהעובדה
-למטהמלמעלהשלרש ...מרותמורת,מורת, :אהנ

בורחת)אנה(באמסטרדםילדה
הספד.מביתארתךזוכראניפטר:

 ... ! ?באמת ... ! ?לא :אהנ
ידידותוהמוןבמעריציםמרקפתתמיד ...כן ...כן :פטר

-במרכזעומדתותמידצוחקתותמיד
-כךכללהםשקסםביהיהמהלהביןליקשה :אהנ

 )פרחיםמניח(חן.פטר:

שאניחשבוהמרדים ...כן ...נכרןלגמדילאזהאנה:
אףסרכתישלא ... ! ?מזהחץראבלומבדחת.שכרנה
ממתקיםושחלקתי ... ?ממנילהעתיקשרצהמילמיפעם
היא ...בשיאהממשנקטעהשהשמחהמזל ... ?כריכהכיד
-עליונותרגשבילפתחעלולהחיתהערד

הספר,ביתחצרקולותעולים ,אנהשלהאחרוניםדבריהבמשך(

מתכנספטר .חבלעלמקפצותידלות .צחוקים ,נגינהתיבת

 )וק mמצופה ...לפינהומסתלקבעצמו

כדאיםהם , 1942בשנתכחיימהדהרתאניכאשד :אנה

אחרת,אנהשלתענוגותחיי ...ממשרתחסדיכהלי
כללהשאיןמארד,שטחיתאבלנחמדהמפונקת,
 ...אלישייכרת

 ..אנה. ,,-להקוראיםמתחזקת.המוסיקה .עוצרתאנה(

הקולות .חבלעללקפוץמתחילהמחייכת,אנה ..."יאנה

 ..."אנה"ינואשותלהקוראאחדקולרק .גוועיםוהמוסיקה
מתחלפיםהספרביתחצרוקולותהנגינהתיבת ...ינה""א

לעזרה,להקוראהקולבדלתות.דפיקות ,מכוניותבצפירות

 ) .. ,"אנה"!אנהי""

 ... !ליס?אהנ:
תאריכים,משננתאותה,החונקהבכיעללהתגברמנסהאנה(

נהרות)בירה,ערי ,מלכיסשושלת

נפלשלאכעולםהסכלכלעלחשבי ... ? !אנה :אמא
 ...טובהלהכירחייבתאתבחלקך.

 )עצמהבכוחותמתגברת ".לשנןממשיכהאנהג

עלחפציםילקוטגוררת(אמאצודקתאתאמא,כן :אהנ

מתמוטטת)כמעט .הרצפה

 ... !אחרונהפעם ...אחתפעםערד ...תצחקי :פטר
 ! ?שליכצחוקמיוחדכךכלמהבמבוכה)(צוחקת :אהנ
-כלחייםהגומרת :פטר
זה ...בסנטרקטנהגומהגםלייש ...כךנולדתי :אהנ

 .שליהיחידהיופי
 ... ! !נכוןלא )עוצר( :פטר
 ...פיהיפהשאיננימאודטוביודעתאני :אהנ
יפהאתלדעתי ! ! !נכוןלאלגמדיזהאותה)עוצר( :פטר

 ... !נכוןלאזהאנה:
 ... ! ! !עלילסמוךיכולהאת ...לךאומדאניאם :פטר
רגם )הפסידהתייריםמדריך .לרדתמתחילה ,מסתובבת( :אהנ

-אתה
 . .. !מה?אניגםפטר:

 ) ...מתגברמה mהמועשג
 ! ?בכיורהשערותמישל .. ! ! ?אנהמלמעלה)(קוראת :אמא

 .)מהכיורחולנשפך(

לאנהכיחסמשהולנחשמתחילפטרסוףסוף :אהנ
אנהאתלאהוביכולאינובוראיכיבפנים.כאןהאחרת,

 ...הכירהואאותהרקכהשעדהחיצונית
 ·?הערבלומדאתה ... !פטרבסו)ד .החלטית .נואשת(

 ... !לאשומעת)איננהימושאמוודא( :פטר

 ... !אתךלדבררוצהאני :אהנ

אפילולאמומסוגלאינוהתרגשותמרוב .בראשומהנהןפטר(

 ,"כן"

עטופהחבילהמרימהאנה .הבמהבקדמתונפגשיםמתגנביםהס

 ).האבקאתממנומנקהקטן,חלוןמתוכהומוציאהבבלואים

חסריעדייןשנינו ...עצמנואתלעצבנאבקיםשניכר :אהנ
לגעתואסורועדיניםרכיםעודשנינוומכפנים,ביטחון

אנחנו ! ! !אותנומביניםאינםהםאכל .. !גסהכידכנו
שהםממהיותרהרכהכמחשכתנוומפותחיםרגישים

 ... !משערים

כן-פטר:

לאאפילו ...דברשוםלהםמגלהלאאנילא,אהנ:
 . .. !אמוןבהםלתתיכולהשאנימדגישהלאאנילאבא.
 . ..מגלהלאאניאכל ..שואלתאמא ...אניגםלא,פטר:
ישנים.כשכולםבמיטהבוכהאניובלת,.סכשאני :אהנ
 ?ומרגוט .בחושךמקללואני :פטר
אומרתשאנידברכל ... !ארתהמכידהבקושיאני :אהנ
"אתמטורפתהייתיכאילומנתחתהיאעושהאו

לא, "!?ברצינותלזהמכתוונתשאתאר ...מתלוצצת
 ...אמרןבהלתתליקשה
נרגש)פטר .החלוןאתמחבקת(אנה

נשיקה.עםטוב""לילהאומריםבטחאתםפטר:
 ?לאואתם !הרבה ! ?אחתנשיקה :אהנ
-לא ...אחדלאףנשיקהנתתילא ...לא :פטר
 ?שלךכיום-ההולדתלאגם :אהנ

כן.אז ...כןפטר:

במעלהאטאטמתרחקפטרחלון.מורידהאנה .מתגברת(המוסיקה

 .)הבמה

שוניםכמהועד 1942שנתעלודיברנוחזרנוואז :אהנ
כילדיםעצמנואתעודמכיריםאני~ולאהואלאהיינו.
-מאז
 .ארתךלסבוליכולתילא •אז :פטר
 ...אותךסבלתיכךכללאאניגם(מודה) :אהנ

-מדירועשתהייתאת )מסביר(מתנצל,פטר:
אחרי.חיזרתלאמדועהכנתילאכאמת,אהנ:
 ...-אזפטר:
אחרת.זהעכשיו :אהנ

נוטהאני ...כשקטלכד,להיותאוהבאניפטר:
להתבודד.

 :שלךוהשקטשליהרעשכיןגדולהבדלאין .פטר :אהנ
-שקטאוהבתאניגם

 ) ..בתמיההבהמביט .עוצר(פטר
-להררינולהודותישזאתבכלאחדדברעל :פטר

 .לכאןילדיהםאתשהביאו
 )להתרחקממשיךפטר .דועךהצחוק .צוחקים(שניהם

רוצההייתימאדמאד ...פטר ...פטר )להיאבדבטרם(אהנ:

- !לי?תרשה ... !לךלעזור
-הזמןכלליעוזרתאתאכל :פטר
 ... ! ?כמה )מופתעת ,נרגשת( :אהנ

החייםבשמחת )מלאהבנוכחותאליה,מסתובב(פטר:

 ...שלך!
הבמה,קדמתאללקראתו,רצהאנהגוברת.המוסיקה .מתרחק(פטר

 )השחקןמהמצאותהפוךבכיוון

ביותרהיפההדברוזה )רוטטת ,רבהבהתרגשות( :אהנ

אותי,לחבבהתחילוודאי ! !נפלארזה ...לישאמר
 ! ! !מספיקזה-עתהולעת ...ידידהבתורבינתיים

 .)לפטרורצהעשרעדמונה .להתאפקיכולהאינה(אנה

זה ! ! !ערבבכלאליוערלהלאאת )בעדהעוצרת( :אמא
 ! ! !מדעתהואן-ואןגב'אתמוציא

ואן-שגב'בגללדקפטראתלדאותליאסור !אבא :אהנ
 ... ! ?מקנאהדאן
 .)ברדיוחדשותפש mחוזר .עונהאינוגאבא

ואתשגודלתילדהאת ! !אנהבסו)ד ,לעיקרמגיעה( :אמא
 ! ! !בךמאוהבפטר- ! !לבלשיםצריכה

 ... ! ?פתאוםמה )אושרהאתמסתירה( :אהנ
העינייםאתמורידאינוהוא ... ! ?רואהלאאת :אמא

 ! !ממך!
 ! ! ! !אשמתיזוגםובטח :אהנ

 ...רוצהאתאםכלומר ...יכולהאת ... !אנה )בסוד(פטר:
 . ..יותרקרובותלעיתיםלעלות

כךכלהמקום ?לךיפריעלאוזהבסו)דנרגשת,( :אהנ
 ...צר
מקרםיהיה •לאחדמקרםישאם )כסאות(מריס :פטר

 ...לשניים
 ... !מרשיםלאהררי ...ערבכללבואיכולהלאאני :אהנ

 ...משהוכבדתמציאיפטר:
 ... ! ?מלאירחישמתי ...שבתבמוצאיאבואאני :אהנ

 .התייריםמדריךשלצצלולים(שמונה

 )מתגנדרת ,מחכהאנה

סתםבירואהכאמתהואהכלאחריאולי :אהנ
שאעלהמבקשהואלמהאז ... ?בלבדידידה ... ! ?ידידה
אינומדוע ! ! !הוי ... ! ?כךכלקרובותלעיתיםאליו
פטר,פטר,מלכים)שושלתלשנן(ממשיכה ... ! ! ! ?מדבר

 ... !פטרפטר,פטר,פטר,פטר,פטר,
מתפרצתהיא( ! ! !פטר ! !פטר )השינהלפנימתפללת(אנה

ידה,אתנושכתהסמוך,בחדרישמעשלאנכיהאתחונקת ,בבכי

וארועיסמלכיסשושלתלשנןחוזרתמתגברת.אף.מקנחת

לספריהללכתאוכלכבדמתי .לה)מתבלבלהכל .הסטורייס
 ! ! !מיאו ! ! !!פטר ! ! ?הכלאתולבררהציבורית

ככללהתחילצריכההפלישה !בטוחזהועכשיו :אבא
רגע.

 ?היוםיגיעמתימתחילים,הםעכשיודקאם :אמא
היאשבומהיוםנערהבחיייותרחשוביוםהיש :אהנ

 .. ! ?הראשונההנשיקהאתמקבלת
הואשלו.הספהעלפטרעםישבתישמרנהבשעהאמש,
"האדוןאמרתי,קצת""זוזכתפי.סביבזרועואתהניח

זרועו,תחתזרועיאתהכנסתיזז.הואלי".מכאיבהקטן
 •כןלפניגםפעמיםכמהכךישבנוכבד .גבומאחורי

הכל.היהלאעודזהבחזקה.כךכלצמודיםלאאבל
עלממשנמעךהשמאליהשד .אליואותילחץהוא

חזהו.

 .רחוקים)צופריםמתקרבות.מכוניות(רעש

ראשי.עלראשואתהניחהואכתפו.עלהלםליני
חזר •הזדקפתיכאשרדקות,חמשכעבור .רעדוגופינו

כךכלהיהזה .אליווהשעינוידיובשתיראשיאתונטל
הואהתענוג.היהעמוקכךכל .לדבריכולתישלאנפלא
בתלתלי.ושיחקזרועיואתלחיי,אתאגבכבדרךליטף
לתארקשהלזה.זהצמודיםראשינוהיוזמןאותרכל
 ...מדימאושרתהייתיפשוטההוא,כרגעההרגשהאת

הוא.שגם-ליונדמה
ילדהאת ... !בשבילךטובזה ...אנהתאכליאמא:

 !שגודלת
-רחצישמרנהבשעה :אהנ

באימהמתחבקיםהס .לאנהרץפטרצעקות. .במדרגותצעדים(

יושביםההורים .מתנשקיםהס .בדלתחזקותדפיקות .רבה

 ).נפרצתהדלת .בהםמסתכלים .ן mהשולידלאכול

שלישיתתמונה

 )דרה mומשם .הנשיקהלמקוםחוזרתאנה(

אילו ! !כנהתהיי .. !אנה )לעצמה .בחדרמתפשטת( :אהנ
 ...לאשהאותךלשאתרוצההיהופטריותרגדולההיית
 ! ! ?משיבההייתמה
 )לפטרוצהג ... !בינתייםאכל

כיפוחדתאנימעצמי.פוחדתאני )נוראותמתבלבלת(

אחריסתדרזהואיך ... !מדימהראתמסרתשוקהמרוב

 )בלימודיםעצמה(משקיעה .. ! ?אחריםכחוריםעםכך

שאניחושבלאאתההתאפקות)ניסורי ,פגישהבסוף(

 .. ! ?לאבאלספרזאתבכלצריכה
 ...כן )צוחק .מבוהל ,מהסס(פטר:
 ... ! !טהורותשכוונותיומעידוזהלעצמה)( :אנה

ואניפטרשכאשרלעצמךמתארלאבטחאתה )לאבא(
 ...מזהזהמטרבמרחקיושביםאנחנוביחד,נמצאים

 ... ! ?אומראתהמה )במבוכהצוחקת(
 ,)אורז ,בפעולהבא(א

הצפוףבמקוםאבל ...נוראלא ...ב )מהסם ,נבוך( :אבא
אומדאינני )עוצרללכת,(עומד ...לחזהוצריכהאת ...הזה
 ...אנהאבל,אמון,בולתתצריכהלאשאת
 )לפטרלעלות(רוצה ...זהאתזהנרסןאנחנו :אהנ

כלקרובותלעיתיםאליושתעלירוצהלאאני :אבא
 ! ! !כך
 ?אמוןברכרתכתשאנילולהראותארכלאיךאז :אהנ

 .לרדיולהקשיבחוזראבא .לפטרעולהאנה(

 .)לשוחחרוצהאנה .בקה mמנסהפטר

 ?לעשותתרצהמה ...מכאןוכשנצא :אהנ
להודו ... !רחוקשיותרכמהלנסוע )בכעס( :פטר

שחזר)לאחר .לאביובבוז(מתיחסבמטעיםלחיות ...ההולנדית
דבר.לשוםכשרוןלישאיןהאמת,
 .משתחררת)אנה ,בקה m(מנסה

 ! ! !עמוקנחיתותרגשלךישכיזהאתאומראתה :אהנ
אחריאבל ...יהודיהייתילאאםאחרתהיההכל :פטר

כלומר,המלחמה,
 ... ! ! ?להתנצרמתכווןאתה :אהנ
אכפתיהיהלמי-המלחמהשאחריהתכוונתי :פטר
מנסה ,בערמומיות(צוחק ... ! ?נוצריאויהודיאניאם

 )לנשקה

כדי ... !אותנויקרבלא •פטרזה,ליטופיו)את(דוחה :אהנ
רוצהאתהמה •פטר-בשניאחדמלאאמוןלתת

 ...בחייםבאמת
אוספסרלהיותליאכפתלאולכןונוחיות.כסף :פטר

 .)צוחק( ... !פושע
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שהואהרגשהלייש .בצחוקזאתשאמרולמרות :אהנ
כיכמוך'חזקהייתי"אילואומרוכשהוא ...לכךמתכוון

ולאחלש","אנילהודותאפשראיך )ממשיכה(" ...-אז
 ... !משהולעשות
 )צוחק( ...יותרנוחזהשככהמפני)מרחוק(פטר:

אותךלדרדרעלולנוחשנראהמה .. ! ?נוח .. ! ?נוח :אהנ
 .. ! !פטר ... !!פטר ... !!פטר ... !לתהום

 )צוחקרפט(

מתענה( !טפשהלהשארלאכדיללמודחייבתאני
כל-כךלהיותטובהתכונהבאמתזוהאם )הוותאריוסינ

חזקה?

 ...רבכהאושרלוגורםזהאם ...ליאיכפתמה )מוותרת(
!!עםמספיק ... !!די )מתפץר ,תנשקיםמאותםהמגל(אבא:

 ... ! ! !האלהמזמוזים ...ה ...הכל
 ,בוגרתהכאשמתגנדרתאנה ,בכיכדיתוך( ! ! !אבא :אהנ

 )אאבכסאלכיווןרטוטיםמבסהחזהאתממלאת ,דםובאמתאפרת

ליותרמצפהאתהמצידי'להסברבוודאימחכהאתה
 ,ובכן ... ! 14בתילדהכמושאתנהגמצידי,התאפקות

 ...טועה!!אתה
מוכניםשהוריךאת, ... !אנה )שלאנהלכסאה ,מתפרץ(אבא:

שאינךאומרתאתלהם ?עליךנפשםאתלמסורתמיד
איןכזולתודהאנה,לא ?אחריותשוםכלפיהםמרגישה

השפל .. !!אנהלנו,עושהאתגדולעוול ...ראוייםאנו
 ! ! !שבעוולות

בימישעשיתיביותרהגרועהמעשהבוראיהיהוזה :אהנ

זה ...לא ...ברצינותאלישיתייחסורציתיהכלבסךחיי.
מרוצההייתי ! !משפלגרוע ! !שפלמעשהבאמתהיה

 ...שבעוולות"!!!"השפל ... !מדייותרקצתמעצמי
 .ללמודמההרבהעודלייש ... !הר
עםלהשיגאוכלמה ! !הכלאתלבלבלמתחילהאני

לגילכשאגיעהכלאתאזכוראיך ?שכזהעלובדבררן
 ?שמונים

 .)ממנוחוטפתאנה .החלוןאתאוחז .צוחקהתייריםמדריך(

הספה,עלכשישבנואמש, )מתנקה ,איפורמורידה(:אהנ
הרגילהאנהנעלמהפתאוםתמידיכמומחובקים
להיותלאהוב,שרוצהאנההאחרת,אנהבאהובמקומה

-רכה
 :אולההתרגשותיאיךוהרגשתיפטראלצמודהישבתי

עלירדההשמאליתהדמעהדמעות.התמלאועיני
שמתגלההרגישהאם ...כןגם-והימניתיחולצתו

 ?האחרתאנהלפניו
וחצישמונהבשעה

 ! ! !לא)ההצגהלמנהלצווחת(
הרעשנית,בילדהשגםגילה,שפטרהראשונההפעםרזו

 ...פטרהר, ...משלהולבפנימיים,חייםישהדעת,קלת
ההואבלילה ... !פטר ... ! ?מובילזהכללאן ...פטר

 .למרתעליכיידעתי
 ! ! ?להתערבמרנןמי )ברדיוששמעפרטיםבעקבות( :אבא
 !כביריםמבצעיםיערכו 1944במאיהעשריםלפניערד
 ... ! ! !במערברגם ...ברוסיהגם
תפרחי-חמישהאבאהפסיד 1944במאיבעשרים :אהנ

לאעדייןהפלישה .ראן-דאןהגב'עםבהתערבותאדמה
 ...התחילה

ארוחת-דייסה.:ספל 11.00בשעהארוחת-בוקראמא:
וחסהתרד ,רגילהחסה"ישנה",חסה :בארבעצהריים

 .מבושלת
 .. !להתקדם .לפריזאחתלשנהלנסוערוצהאני :אהנ

וללמודבשפותלהשתלם-ללונדוןלשנהואחר-כך
להיותשרוצהמרגוטלעומת ... !האמנותתולדות
 )מתחזקתבבוז,צוחקת( .. !באץר-ישראלמיילדת

תרד :ערבארוחתדייסה.כפותשתי :ארוחת-בוקר :אמא

 .תפוחי-אדמה ...מבושל
 ...תרד ...תרד ...תרדאהנ:
שגודלת.ילדהאתבשבילך,טובזהאמא:
אםלומדת.אנימהבשבילעודיודעתאינני :אהנ

לביתעודאלךלאספטמברעדתסתייםלאהמלחמה
טובהיהבאמתאוליבשנתיים.לפגררוצהאינניהספר.
 ! ! !מתיםהיינוכבראולייהסתתרנואלמלאיותר
 .. ! !התחילההפלישהמאו)דנרגש ,ודירלמקשיב( :אבא

קרבות .. !!שרגבורגבולון,קלה,-כבדההפצצה
 ...הגרמניוהציאנגליותנחיתהאסדותביןעזים

 )ונשיקותחיבוקיםלכת,שיר ,ההמנונים(

שנתייםלפניכמויבסיוןנחיתתבטחזר :רןאוןבג'קול
 ! !דייאפליד
 ! ! !הפהאתתסתמי ! ! ?פטרונלה :ואן·ראןארוןקול

 )פטייגרוספטר(

 1944שנת"-לצרפתיםמודיעואראיידנהגנרל :אבא

 " ... !רןהנצחשנתהיא
בכלאולי .. ! ?מאמינהאת ! ! !מרגוט .. ! !מרגוט :אהנ
 ... !באוקטוברלבית-הספרנלךזאת

 )אטאטדוממתואז ...ברתוגהמוסיקה(

כפרבאיו,אתכבשוהבריתבעלותדיורלמקשיב(:אבא
הכוונה ...לחלוטיןברורזהעכשיו ...צרפתבחוףקטן
 ... !שרגבורגהעירשוכנתשעליוהאיחציאתלנתקהיא

 .. ! !כביריםמאורעותכנראהמתרחשיםהרוסיתבחזית
 .. !סטליןמטעםמיוחדתהודעהתימסרהערב
שנשתחררהמחשבהאתלתפוסמסוגלתלאאני :אנה

 ... !מכאן
לחםדייסה, :ארוחת-ערב ;מבוטלת :ארוחת-בוקר :אמא

ותפוחי-אדמה.

במתקפהפתחוהאנגליםועכשיו )דיולרבשימק( :אבא
אנחנובאוקטוברהעשיריעד ... !שרבורגעלגדולה
מי .)פכיםשנהמים .חרייםמיםכוסםירמ( ... ! !מכאןיוצאים

 ! ?להתערבמוכן
באמתהשחרורהכלישאחריאומרזההאם :אהנ

 .. ! ?קרוב

לידבמתקפהסוף-סוףפתחוהרוסים )דיולרבישקמ( :אבא

הפלישהאחרישניםשלושבדיוק ! !ויטבסק
 .. ! !הגרמנית

מבוטלת. :ארוחת-בוקר :אמא
 .מבוטלת :ארוחת-ערב

יחליטאחדכל .תפוחי-האדמהשאריתאתנחלקהיום
 .בהםלעשותמהבעצמו

 )אוכלאין .נזרקהאחרוןה-האדמיתפוחשק(

 ! ! !האנגליםבידינפלהשארבורג )יודרלבישמק( :אבא
יכוליםהאנגליםועכשיו ! ! !ויטבסקאתכבשוהרוסים
 .•. ! !נמללהםישסוףסוף .רגעבכללחוףלעלות

המלחמה,אחרישיקרה,מהעלמדברתכשאני :אהנ
שלעולםחלוםעלאגדה,איזועלמדברתשאנילינדמה

יתגשם.לא
דיוהרחדשותדלת.וההיוםבתימס-םיוהס ' Tלמונטא(

 )עולההודלתיוםמוסיקת ...נמוגות

מאהעד--15ההולדתךליום :התייירםמדירך
 .ועשרים

 )הסיוםעדברקעשרויההודלתםוישיר(

אנה ."סדפומהטריים"םיספרתילבחהלישמגםירייהתךדרימ(

 :)ראתוק ,נרגשת ,פותחת

הרפתקהשלבעיצומהרומנטיתפרשה-"המחבוא"
 ...פונקאנה-מאת ..מסוכנת

 ..השקטהאחותימרגוט .."מרגוש" :אהנ
יכולה"אתעודכל"תיהני
 )!?אמנםה(התכוונההיאלמהיודעתאניהיום

ינכון ...אותי"מביניםאינםואמא"אבא :ב'פרק :אהנ

כךאם ...לעזורמסוגליםשהוריםככללילעזורניסוהם
יכל·כךבודדההרגשתיהזמןשרובהדברקרהאיך-
 ...פונקאנה )חותמת( ... ?מובנתלאכךוכל ...כךוכל

התייחסתהאמצעים.בבחירתאבא,החלה"הטעות
עצםכיהבנתלאפשוטאתה ...גילכלבעיותלבעירתי
החשובהוא-הואההתלבטויותעלעללהתגברהמאבק

 ... !בגיל"הקשורותלתופעותקשרכלבלי ... !ביותרלי

לא ... !הנקודהוזו ... !מעצמן"שתעלמנהל"התלבטויות
רציתי-מתבגרתנערהאלכמואלישתתייחסרציתי
עצמי"בזכותשאני,כמואלישתתייחסכל·כך
 ! ! !כאנה

 ..פונקאנה )תמתוח(
 ! ?רוצהאתעודמה ...אנה :אמא

 ...לא ...ביותרהגדולהאכזבתיחיתהלאזאתאבלאהנ:
יבךמהרהרתאני ...באבאמהרהרתמשאני"יותר

 " ...פטר
שקט,נערשלתדמיתלעצמייצרתי ...יודעתאניהיום
מוכרחההייתי ...וידידותלאהבההזקוקחביברגישי

 ...אליאותוקרבתימאמציםלאחר ! !מישהועםלשוחח
כטעות.לינראיתהאינטימית""הקרבההיום

זאתובכלביותר.הפרטייםהדבריםעלהכל,עלדברנו
בוילביאתממלאשעדייןמשהואותו ...העיקרעל-
אתלהביןעדייןליקשה ) ..מדפדפת( ...לגעתהצלחנולא

רקבאמתשהואאו ...שטחינערפשוטהואהאם ...פטר

אתהלא,לא, ...פטרלהתראות ...פטרשלום ...ביישן
הצעיריםלנר ...בטענותאלינולבואאסור ...פטרצודק,
אופיינואתלעצבעלינוכי ...יותרהרבהכאןקשה

נהרסים,האידיאליםכשכליחורבןשלבתקופה
יודעיםואיננו ...בתוכםהכיעורכלאתמגליםכשאנשים

 . ..ובאלוהיםבצדקבאמת,להאמיןאםעוד
 )תמתוח(

רעיונות, ,חלומות-האלההימיםשלהקושיזה
מולאללהתנפץכדירק-בנומתעורריםתקוות

 ...איןופתרון-המחרידה.המציאות
תקוותי,מכלהתייאשתילאשעודגדולפלאפלא,

ואף .להגשימןשאיןכאבסורדיות,ויותריותרשנראות
מאמינה,עודניהכלאףעלכייבהןדבקהאניכןפיעל
אתלבססמסוגלתאיננייכולה,אינניטוב.האדםיצרכי

 ...ובוהותוהועלסבליעלמוות,עלתקוותי
שומעתאניילישימוןוהופךהולךהעולםאתרואהאני
גםלהרוסשסופרויודעתומתקרבההולךהרעםאת

 ...טובבכייסתייםשהבלמאמינהאניזאתובכל ...אותנו
מי ...רעיונותיעלטובטובלשמורחייבתאניובינתיים

הזמניםמןבזמןלהגשימםיהיהעודאפשראולייודע,

הכלהשמלת ,השמלהאתמניפהאמא "מהחיוחולשופךאבא(

 )המתה

 ..מסמיקהאניליכשחם :אהנ
 ?מאוהבתאתאולי :פטר
 .. !פתאום?מהאהנ:

 )אבאעםללמודשנהגההשיעוריםעלחוזרת· nמשננאנה(

 ...יועיללאזה ...אנהייועיללאזה :אבא
 )שוחלןמפילה ,לאחורנסוגהאנה(

אתלפתוחדגים.שמן ...אנה ..טובנראיתלאאת :אמא
 ...הפה
 )בורחת( ...ציפורכמו :אהנ

המאחורילםוכ-חוזרתאנה( ?בורחתאתלאן :אמא
 )בתהלוכה

הוד ...הקול ...מעלתוהוד )מכריז( :התייירםמדךיר
 . ..מוצארט ...שילדפרידריך ...ה ...רוממותו

 .מבית·הספראותךזוכראני :פטר
באמת. ! ?כן :אהנ

 ...אחרונהפעם ...הפעםעודתצחקיפטר:
שנתבזרועותדוםצללתי :אבא

יוםעמלואשכח
נפלאתאלידמותותופע
 ...החלוםכחזיון

היינה

רחמים.מלאאל ...אנהליין ...אנהאמא:
מההאירעש ...בלבןפניושצבעהתייריםמדריךעםרוקדתאנה(

 ) ...בשיאוהמינואט ...מתקרב
 ... ! ! !איחולי )וק mמ( :פטר

הכלה"את "ממוטטים"ההוריםהתיירים,מדריךעםרוקדתאנה(

 ) ..הרקדתהיכדתוך ..במרחק ...אט ,אט "מתהה

סוף
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לכן,התחלנו,פוגעים.איןכידוע,במשפחה,מאד.
עלראשיתעבדנושרנה.מכירוןזרהצגהעללעבוד

אנשיםפושע.משרגע,זרגה,על-נחרתיםטיפוסים
ושיחקויצרודמויותיהםשאתהמדרגהמשפל

השחקנים.

כאשרהאחר",ה"עברשלהמציאותכביכולחיתהזר
 •זמןוכשאחרי .משפחתישלחיתההמכרכרתהמציאות
שמרוהםראמי,אביתפקידיאתהשחקניםעלהטלתי

בניאתהעלוודרכןקררם,שיצרוהנחרתותהדמויותעל
משפחתי.

מסוגהיאבאמנותהאמת .נהדרשקרהיאהאמנות

מתחברתכלשהיבדרךשבמציאות.מזרלגמרישרנה
שאמרכפי •מסרבןזהאבלהריאלית,האמתעםזראמת

שלבקטגוריותאמנות ,,,מלאפשר"אי- ' rיי~ק.:;נ
שבמציאותמהמשלה.מוסרחרקילאמנותמציאות".

עלמאדמוסרילהיותעשוי Iמוסרילאמאדלהיותיכול
הבמה.

בתיאטרוןופיקציהמציאות
כלשברההיאאלה.מושגיםבברורעזרההמלחמה
אמרנובעקבותיההיחידה.למציאותוהפכהאשליה,
יותראיןשעבורנו-אמניםשלקבוצה-לעצמנו
 :מציאותרקישעבורנואילרזיה.שלבמרבןאמנות
לאלמשל,אני,פצצה.אקדח,חייל,חדר,בית,רחוב,
כחיקויהבמה,עלשולחןשלבציוריותררוצה

האמנותהואהממשי.בשולחןאלאלמציאות,
הממשית.

לחזורצריכהירליסס,שלזרכמרהירראית,דמותכאשר
שלהמחזהעל-פיהאושר","אי-לאיסקה

 1התיאטררןשללמציאותלעבורחייבתהיא Iריספ~נסקי

חוזראליובמלחמהשנהרסחדרישנוזרובמציאות

רילפרלה""רילפרלהמרחך

זה,חדרלתוךצועד"שלי"ירליססמרכס.גרמניגנרל
הוא .גרמניגנרלשלגנוביםבמדיםלכרשכשהוא
מאלה-"נבחן"-מיקרופוןכשבידרלחדר,מתגנב
ריספ~נסקישלהטכסטבמלחמה.בשימושנהרגיםשהיו

ליצורשעזרומהאלמנטיםאחדרקלפיכך,מהורה,
התמרנהאתיחדשיצרומאלהאחד .זרמציאות
הכוללת.

המחזאיעםהדיאלוג
והשחקנים,מראש,הדרמהכתובההממוסדבתיאטררן

למחזהעצמםאתמתאימיםהשאררכל •התפאורן
-יותרגרועאר Iשלורפרודוקציהעושיםהכתוב.

אינטרפרטציה.

משחקאניריטקביץ,אתמשחקלאלערמת-זאת,אני,
לימתאיםוהואוהיותלמשחק,השותףהואאיתר.

לכךהסיבותאחתזראתר.רקמשחקאניכפרטנר,
עםמשחקלאאני .רפרטואריאיננושלישהתיאטררן

נציגו,אתמהורהאלאבשנה,מחזאיםחמישה-שישה
התיאטררןאתברוחוהמייצגאחדמחזאישלכביכול'
הזה.הספציפי

השחקןדרך-הסיטואציהאלהאידאהמן
מאידאהאלאהטקסט'מןכמרבן'מתחיל'לאאני

ארהאחרת","המציאותשלהאידאהכמראמנותית,
לאמנותכסמלוהנדודים,כנדודים,החייםשלהאידאה
שמרתקרעיוןזההבלתי-ידוע.אלכדרךבכלל,ולחיים
המים","ערףההצגהאתבזמנוהתחלתיממכראותי.

נדודיםסיטואציותשלשלמהשררהאזיצרנולמענה
שהוא.טקסטלכלקשורותהיושלא

ארוך'מסעלקראתלבושים(גרורים)קלרשארים
בסחבות,מרופדותבנעלייםבצעיפים,במעילים,
נפגשואלה,סיטואציותבתרךישנות.במזוודות
 .ריטקביץשלהטקסטעםהשחקנים

בעל-פה.אותםמכיראנישחקנים.-15 16לייש
אותישמעגינותחולשותיהם,כלאתמכיראנימבפנים.
הםשהיתרונותמשרםשלהם,מהיתרונותיותרהרבה

שחשובמהזההטעויות,והחולשות,אקדמאיים,
והםתאומים,שחקניםשנילמשלשבלהקהישבאמת.

תאומים.משחקים

ומתעדבצדיושבאנימחזה,כלעלהראשונותבחזרות
כשהםותנועה,מילהכלרושםהתנהגויותיהם.את

אניאחר-כךשלו.האישיתכלשרנואחדכלמדברים,
שארכלעםולידו,הטקסט,עםאותםמפגיש

אניכלומר,וכד:תאורהמרסיקה,-האלמנטים
הכוראוגרפיהואתהנכוןהךתמרסאתלהםמוסיף

השחקניםצריכיםרשום,הכלכאשראז,ורקהבכרנה.
עליהםמכבידאינוזהאבלבעל-פה.תפקידםאתלשנן

בעצמם.שיצרומהעלמברססשהבלמשרםכמרבן,
הםכאשרקיומם,עובדתמעצםנובעתשליהפואטיקה

עצמם.שלהמציאותאתמהררים
לפחותתהיהשלישלשחקניםמאדליחשוב

ככלהמשחק.עלנוספתאחתאמנותיתדיסציפלינה
יותר.רבל"שימרש"ניתניםהםיותר,רב-גונייםשהם
כאלה .מקצועירקעכלללאשחקניםגםליישזאת,עם

-s2הבןהקשישאתלמשלמהרחוב."אספתי"שפשוט
המתה","הכיתהשלהראשונהבשררהשיושב

היכולתבגללעבד,בהמהחנות"סתם"כך"לקחתי"
היושבתהדמות .ברשראיתירגילההבלתיהקרמית

בעלתאישהזקנה.בעצםהיאכזקן,והנראיתלידו,
התפקידאתאצלישיחקההיאאמיתי.אצולהתואר

בתיאטררןשהעלתימחזה-ב";גאלאדינה"הראשי
 .-1942בערדהמחתרת

זכרונותשלאידאה- ,,מתה"הכיתה
 ;המתה""הכיתה-שליהאחרונותההצגותשלרש

עוסקותהשחקנים"ר"שיתפגרווילפולה""וילפולה
הואזהבנושאאותישמענייןמההזכררנרת.בנושא

להסבירניתן .זכרוןהקרויהמכשירשלהפונקציונליות
מקרי.בסיסעלבעיקרמתפקדהאנושיהזכררן :כךזאת
מתוכוהנשלפותבסרט,כמרקבועות,תמונותבריש

בפרטיםמדוברהמקריםוברובכמקרירת,כללבדרך
לאאנילדרגמא,במיוחד.חשוביםדווקאולארקטנים
אתבעיקרהצהובות.נעליואתאלאאבי,אתממשזוכר

זאת,לערמת .אזראיתילאמזהגברהשהרינעליו'
בזכררניקיימיםדמותושמכלכך .מקללאותרשמעתי

וקללות.נעליים-
פאברלהבכלקשוריםאינםאלה,כמרדבררןקטעי

בקצבונעלמותשמופיעותתמונותאלהשהיא.סיפורית
ברצףלאאבלבזמןבהתרחשותמדובר .משלהן

שלכזהמבנההמתה"ב"כיתהמאורעות.שלכרונולוגי
כלללאהתודעה","זרםכמרמשהרזכררנרת.קטעי

שעל-פיאסוציאציותשלנהרמעיןכאמור.סיפור,
משמערת.כלנטולותהןהמציאות,הגירן

מסרים.גבולעד- ?סרריאליזם

העכברים""מלבררתמחרך

שלבסופרמסרים.גבולעד- ?שליפרטייםזכררנרת
 .אישיזכררנרתספרבכתיבתעוסקלאאנידבר
לפעמיםהחזרה.עיקרוןהואהזכררןמעקרונותאחד
מהרזהושרב,שרבעצמהעלחוזרתתמרנהארתה
גםכךפולחני.משהרבזהישההצגה.קצבאתשיוצר

הואגםקשורעצמועלשחוזרהרתמוסהמוסיקה.
לפעמיםברור.והצלילהתמרנהביןבריטואל.והקשר

תמרנתי'דבררןבנרמעלהוהיאמנגינהשומעיםאנחנו
ריתמוסמזכירהמסריימתתמרנה-להפךולפעמים
-בתמרנההתהליךמתחילהמתה"ב"כיתהמסריים.
השינוןתמרנתבאהאחר-כךצילום.שלבפרזההכיתה
אליו.שכילדותותנועותיהודיניגוןאיחההמעלה
פחותאנחנוהעבר.לגביבנוסטלגיהחייםכולנו

שלשההורהאלאההורה.אתחייםהעתיד.עלחושבים
אינובעצםהיוםהעבר.אלהפסקהבליבורחהיום
כלל.קיים

לדעתי,מהורה,להם,מעברקנטור.שלדבריוכאןעד
ר .9ה~אתההצגה,בזמןהתיאטררןבאולםההתרחשות

בעלתהיאזרהתרחשותשלו.התיאטררןשלהמרכזי
הצופהאתהופכתשהיאעדגדולה,כהרגשיתעצמה

מגיעיםדרכההמועליםהזכררנרתכאשרל"עד",בה
ליכולתמתאימיםשהםעדאוניברסליכהלביטוי
אדם.כלשלוהזדהותוקליטתו
המובעיםהעמוקיםהרגשייםהק;ךיםבעלתזר'בהצגה

שלהאמיתיערצמתרמתבטאתאמנותית,כשלמרת
 •קנטור.תדארששלהמיוחדתיאטררנר
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"'י'זבועינ•ו
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 .ד\•חאגף
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 " .•חאגף
חצוכב,טזוסטיל
ויעוריביעלים ...כדבכשררר

 ...ותוניירתייגחודבשיביתי
ריחוט ... ,...,.,צ ...רדדספורט

y ויעים~... 

י''זבו,אגף • •
 \fl 'גל,בגל,ב·ח'דביו,

' 

כו,זב . .יגריי •פחים  ,,ב ...~זוצויער ...ציבורות ...לינידים
 .בן,ח'דביו, ...ליגיבין'יזדכתכן ...לוח

ליגיביחפרדול-~אחודברר ...יגרדליותאלגג~לכיסןרות
וינגרותויבסטלציחרשתות ...ריעפים ...

 ...ציגיעים ...ודיגדבוצרר ...אספסי:ו
ציודטכבית~ .חשדבל
 ...טכיברכלר ...כללודבשא

 ...יעיגודחיבות

דחיותתפיםות>ווןן 17

כמעדךהמרכזיהנושאכילאמו,ניתןלסיכום,
לתופעותהעכשוויתהעבריתהספרותשלההתייחסות
תהליךאינו-היהודיתוכמסורתכדתהקשורות
המולידותדתיות,לכמיהותביטוימתןאםכיהחילון'
בעללידירדיאליזםמחד'פנטסטיתוסיפורתליריתשירה
אינןאלותופעותכילצייד' "מעניין .מאירוביקורתימסר

כעיןמשמשרתאלאמסרים,ספררתילז'אנרמתייחדות
 •כאחת.ולסיפורלשירהמשותףמכנה

זב,,.אגף
תכ,'כל,ןש ...דנכולת  ...ידבורים ...דגים

 ...יגשריביiוןרחודנררודנטיג
כלר ... \ח.

יבית

הערות

תשמ"ד.מורשת,הרצ'אמונים","אורחותבלאט,א. . 1
תש"ם.עוב,דעם"כרצות",באד,ח. . 2

עקד,הרצ'בדגו",רפאלשלהאבוד"העולםאדיאלי,נ. . 3
תשמ"א.

 1975עק,דהרצ'ואת","פחדוצבי,ש. . 4

 1976עקד,הרצ'חומר","קרוצי

פעולים,ספריתהרצ'עומד",אני"באשר
1979 

 1980 ,עקדהרצ'הפרחים","טורף

 1982עק,דהרצ'נקי","חלל

 ,"ד mהמאהקיבץוהרצ'שאני","בפיכח

1982 

 . 4.2.1984הצופה,צובי,ש.עםגרטקיכדכ.שלראיון . 5

תשל"ד.ביומן,הרצ'הסף",על"עשבאביר,ש. . 6
המאוחד,הקיבוץהרצ'הצובאות","במראות

תשל"ר.
 . 1966עקד,הרצ'הצהובה","כתובתימרים,ר. . 7

 . 1978דביר,הרצ'בעץ",נגע"עץ

 . 1982דביר,הרצ'לקראתם","הקולות

המאוחד,הקיבוץהרצ'יותר",רחמים"איןהדר,ט. . 8

תשל"ר.
 . 1983,ינואר 77עתרןהיער",אדמת"מתוך

 ,אחרונותידיעותכמרתם",אשיר"הנה

8.7.1983 

 . 1980ברב' , 77עתרןהזיתים",שרשי"בין

 . 1983ינואר , 77עתרןהמחכות","זעקת

אוגוסט-ספטמברמאזנים,אברתי","נמשכו

1980 . 

 . 1983עקד,הרצ'רכות","אבניםאסתר,חיה . 9

 . 19R4המאוחדהקיבוץהרצ'"המלאך",בלרמרט, .ר . 10

 . 1984 ,כתרהרצ'"הצריח",

תכן-מפעלי

מ 11בעומלאכהלתעשייהחברה

 61400ת"א 40009ד 11ת , 13י 1דה-וינצליאונרדו 1רח
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ברזני
קורןישעיהו

א

 .בחניעםחידהירכחלנקודתלהגעיוצריתיללבנוןשיצאנוהשלישיתהפעםחיתהזר
ניסרצודםרחשאפי.אתסתםאבקשלגרשהדלת.אתודחפתישלולמסגדיההגעתי

מקצהדקשקט.היהבמסגירהנקערה.הדלתעלתלויהשחיתההמודעההאוויר.את
עמומים.קולותעלוהאולם

דקלביד.להכנסאהבתילאלמחסן,האחורי,לחלקוחיכיתי.הפרךארגזעלהתישבתי
מסדוירםהיושיזזכוכיתארוזשלהמדפיםעללשם.בחניאותיהכניסאחתפעם

השתמשושפעםאיטלהיארבגרמניהעירמאיזובד-כרכבא,מתקופתשרכים.מטבעות
הדאיiסתרתמהשכיםשוניםומטבעותהמנדטמתקופתמעידק,מפרס,יהודי,בכסףבה
המדינה.של
פתקים,ומתחתיהעליומוכחתחיתהסדוקהזכוכית .כמרךשולחןהיהלידי

טפסיפזוירםהיוהזכוכיתעלשחקני-כדורגל.שלמאובקותותמוכותגזדי-עתרכים
שונים.חישוביםבעיפרןומקושקשיםהיוחלקםשעלוחדשים,משרמשיםטר-טר
חציר •עדרההבלישלאקפהספל .השולחןבפינתחיתהישכיםתקליטיםשלערימה
קרעוים,סמרטוטיםאותר.לסייםשכחכרגיל,בחכי,ירכההתקליטים.עלעמדמלא,

צמא.היתייהדציפה.עלמושלכיםהיוספוגי-זיעה,מלוכלכים,ובגדיםמשומנים,
 .ניסע.""ברא-:ואמדמהמחסןיצאבחכיאבל
הליכה."דקרתמחמשפחותרזההעידבגזמחכים"כולםאמדתי.לנסעו,"יש"מה

הטובים."בזמנים"כמרבחכי.אמדהררלרר,"עםלשםלנסוע"החלטתי
הטובים,הימיםלאזה"לכגרזהמדרכה.עלשליהמזוודהאתהנחתי"השתגעת,"

להככס."לךיתזלאאחדאףהפיריבטים.עםלקרואפילולאימונים,שהגענו
 ".דדךמצאתישעבדהבפעם"שטריות.
גםשאניתשכחואלאסור,שזהלךאומד"אניבשקט,לואמדתיבחכי,""תדאה,

 ".שלךהמחלקהסמל
 "?היוםהיינואיפהשמותרמהדקעושיםהיינואםדרראיכים."בלי
ככה."גםבעירתמספיקלכרישצחוק."בלי

בגבאז'.כבדבעצם,שלךרגםשליהציוד,כלאתמול.בימ"חהייתיהכל.כבד"הכנתי
 ".ילדלהיותותפסיקשלךהמזוודהאתתזברא,
שעידשחרד,שעידשפם,אולי.ותשעארבעיםבזבפלוגה.ותיקהכיהחילהיהבחכי
פכההמזודוה,אתליתפסהואוחזקים.מקומטיםתמיד,שחרמיםהיופניודקלבך.
 "?המודעהאתליקערכבד"מי :ואמדהדלתלכרוז

הואהקרובים.כשבערותירושליםבית"דשלהכדורגלמשחקישלמודעהחיתהזר
ערדשלהמשחק"על :ואמדהמודעהעלהצביעאחדהקרע,אתלאחרתכיסה

 .חץרמשחקשזהאפילובעירת.ראיזחלשהקבוצהבמילאזר .מוותראנישבעויים
כגדזהלחופשה.יצוא!אניתרשום-הקרובה,הזאת,השבתשלהמשחקעלאבל

 ".הראשוןהמחזורשלההפסדעללהםלהחזירמוכרחיםואנחנוכפר-סבאהפועל
שלמושבעאוהדהיהבחכילחופשה.אותרלהוציאפקודהלינתזבעצםשהואידעתי
כלאחירקול,ללאצרדו,חוזרמהמסגירה,רעשניםלמגרשמביאכסף,תורםבית"ר,
לאזהיוניםיונים.להפריח"זהפעם,ליאמדבר,האמידשלאהיחידהדברמשחק.
 ".כדורגלבשביל
חלידוםצוינורותבדגיםישנות,שמשוהעתקותתכניותשלערמהשאלתי.לא,""למה
הדלת.פתחלידחיתה
אתבדגלודחףהואזה."עלויכוחליישבקבצוהגםכדורגל.בשביללאזה"כי

 .שליבמזוודהפגעוקרעופרושושנוערךהדלתלידשחיתההעירמה
האוטובוסיםעלוכעלהלגזכלךבראעכשיו"אבללו.אמדתילחופשה,"תצא"אתה
בכי-אדם."כמר

ותחב ' Tהגבאאתפתחלמדרכה,האנךבמדרגותירדהמסגדיה,דלתאתכעלחרא
"בליהמכונית.לתוךהעבידשםשהיהשלנרהאישיהנשקאת .שליהמזוודהאתלשם

עלההפלאפלמרוכזהראשי.ברחובצפרהמשטרהמכוניתאמד.מוקדמים,"נתאים
 •הדרכןלידרגעהתעכבירכהחירפים.ובתליניםשרם •בבצלמעורב yשמ'שלירח

באוטוובס."ניסעבמכונית.ניסעלאמכצחאתהאםמטבע."כזרוק :ואמדעליהסתכל
מלישכילשמטעבבהטלתמיוחדתמומחיותלוחיתהשלו.המטבעותאתחכרתי

שלפתילונצח.אותרלתפוסהיד,אתאליולהניףאיךיעדהואהמנדט.מתקופת
 "!אומד?אתה"אםואמדתי:גפרור,הדלקתיסיגירה,

 "?פלסטyייאר"עץ :ושאלהימניבכיסוחיטטהוא
 .אמדתי "."פלי
הנחשרת.בצעביקדדק,מטבעהשמאלימכיסושלףואחדבכיסים,לחטטהמשיךהוא
המטעבאתוהדףחיכהבאגודלוקפוצות.היושפתירעיני.מלואותרגילגלחרא

והחלעלינז,שהצלהעץבענףכמעטפגעהסתובב,התעופף,המטבעלמעלה.
והנצרצותהכחלוותעיניואתהמתוחות.שפתיראתדאיתילמטה.חזרהמגתלגל
השגעילפנימטרכחצידרוכה.לפנים,מושטתכפוף.ידוגברהמטבע.אחדהעוקבות

אתואיגוףחיכהקשת,בחציכיוונהרוח,קוצרשלבנתעוהידואתבחכיהכיףאליו
דיו.אתפתחהזקדף.הואומתוחים.חתומיםהיופניושקט.חיההמטבע.סביבידו

המטבע.פניאתשכיסההירקרקלעובשמבעדהזדקרועליםשבעה
 .עץהיהזהבחכי.אמד"נוסעים"

ציאהוהמכוניתהחימוםאתהפעילהואלררלרר.ככנסרבסימטה.חלפהקהדדוח
 .שאלתי "?קדה"מה .הירכחלנקודתוהתקרבההראשילכבישמהסימטא

אתלילכהלתמידמכסההיהשהואאותיהרגזיקצת ".הגעיוכלוםאםתדאה"לך
עליו.לכעוסיכולתילאאבלהחיים,

למאחדים. •האחרון-האוטובוסכשאד .כסערכבדאוטובוסיםשני

 "?איתנםמהובכקורה.בדרךשציטרפוכמה"שיהרס"פ.אמר ".כאךכלום"בעצם
 .בחכיאמר ".הרלוררעםגנעי"אנחנו

הנקרה."בראשארתהלהשאיר"תצטרכו
שתק.בחכי

אמר:כךואחרהאנשים,אתספדשרבלאוטובוס,העליהמדרגתעלעלההדס"פ
 ".כאךכולםמשלרמי"חץר

 .אמדתי ".יאחר"שלרמי
לך?""מאיפה

אותר.דאיתיהמשפטאתשגמדתילפכיערדאבלשלו."החברהעםצררתתמדי."כמר
אחורנית,מסתכלעוצר,היהפעםמדיגבר.עלמיטלטלהתרמילבכשיב,ץרהוא

התרמיל.גבבהדלדלהאחד,שררךעלתלויהגבוהה,חרמהנעלץר.שרבואחד

ב

שינה.משפחתיתתמרנהמודבקתחיתההשעונים,לוחמעלהקדמי,החלןולדגלי
שפתיהומסלוסל,אדרךשעירשמנמנה,אשתושחרד.שעידקמטים.פחותעםבחני

כבזהגדול,ילדים.שלשרהובהיירם.חלקיםפניהמאדום,וכהרתרחבות
סקוטיתבשמלהבתר,כחולות.עינייםעלזרוקבלונדיני,חלק,שעידשלשר-עשרה,

מתולתל.חרםושיערועגוליםפניושמנמך,שהיההקטן,אתחיבקהאדומה,
שלשרהדמעלקיפצוהגלגליםהכביש.לשוליסטתהוהמכוניתבתמרנההסתכלבחני

חיתהזרלטייפ.ארתהוהכניסקסטהבחנישלףהכביש,עלהתציברוכאשראבנים,
אדיםבתמרנה.הביטשרבהואצ.ה.ל.גלישלמתכניתשהוקלטהלירקדויםמרסיקה

והצבעיאותםהפסיקבחניהמגבים.אתלרגעהפעלתיואניהמכוניתשמשתעלעלו
שנה,חצי"ערדאמד.רחצי,"עשהרשבעבזכבד"הואשבתמרנה.הבכורבנרעל

שכהשלרמי.אתותדאההאלה.הקסטותאתלימקליטהואלצבא.הולךכבדלעזאזל,
אותםעםמגעיותמידהמצח,עלהשערותעםילדלךנדאהלאשהשתחרר.
המכנסיים?"

החברהעםצררתהזמךכלעובד.לאוערדמשוחררשנהכבדשלרמיאמדתי."בחיךי,"
שלו."
חשוב"ולאדם.בקולצחקבחני ,, .אותראוהבאניזהגבללדווקאוצררת rא"לונר
ערדאניזהעל .-75בהגבעיאתמאינתושלקחכפר-סבא,הפעולשלאוהדשהוא

שלו.החאקיחולצתבכיסשחיתהמהקרפסאסיגריהשלףהואאיתר."אתחשבן
אז."ילדערדהיההואכלרם.זוכרלא"הוא

כזה."משחקישכחלאפעםאףילדזוכר.הואזהגבלל"דווקא
התלהטו,הדקיםהסליליםוכאשדאותר,בדקתיהמכונית,שלהמציתאתהפעלתי
אתהחזרתיואניכיחכח,לקרבו,עשךשאףבחניבפיר.שחיתהלסיגירהאותרקירבתי
מכנסיו.עלמהסיגירהנפלאפרפתאום.צעקשלך,"הדגלאת"תירםלמקומר.המצית

 "?שליהתכניתעלדודךשאתהרואהלא"אתה .עיניאתצורבפניואתטישטשעשך
האחויר.הספסלעלארתהוהשלכתיארתההרמתיואניסגלוהשמשהעתקתחיתהזר

המשבירשלירקהניילןושקיתישנים,ספורטעתרנישבעוונים,גביעלהתפשרההיא
היושונים,ומברגיםפלייריםברגים,ביזהקופסה,בתרךפתוחה.עץוקופסתלצרכך
ארתה.ליוהגישאחתפחיתמשםמשךבחניומלאות.ירקותבירהפחיותכמה

 .אמד ,, .משהר"תשתה
משאירתהדוכנים.באחדחםמשהרלשתותרידדנוהנקרהראשלמעבדהגענו

הסתובבוחייליםהים.מעלהצוק,שעלברחבההצטופפוחלדרתטנקיםרקרמנדקירם,
ג'יפים,פרטיות,מכוניות :הרביםהרכבכלישיצרוהצדותהסימטארתביזונעלמו

לנבוניים.ירוקים,מספריםשנשארגדולותמצדדסומכוניותמפקדיםשלדנג'דרבירם
השוטראבלמהקיוסק.חזרנוהכניסה.אישוריאתובדקהמכוניות rבעבדממ-צידק

 "?שלךהאישור"איפה :אותר .שאלהתרומם,כשבחני •קצרזמןולאחד •זזלא
ואחד-כך,בתא-הנהג,מעטחיטטהמכונית,דלתאתפתחהואבחני.דגע,"אמד"רק

הזדקף,צר-הקיראה,אתחולצתומכיסשלףבר,מכתונךאינושהמ.צ.מוודאכשהוא
הצר.אתוהושיט

ערדשינהקרריהמכונית.עלבידרכשעזהמ.צ. ".לאישור .התכוונתילזהלא .הצר"זה
 .עיניואתעטפו
לזח.צירךאניקאסמייה.גבשרנפגשיםשאנחנושלנרהמ.פ.עם?קעבתיזהלא"מה,
 ,, .כאךעובדשאניעשיירתפעםכבד

להיכנספרטיותלמכוניותנונתיםשלאיודעאתהמזה,חץראישור.לאזה"אבל
ישךהיהשלוהבטלדדספניו.אתכצרעוהשעטףהג'ינג'יבזקנוגירדהמ.צ.פנימה."
 .לשרוולותפודהיהבחירוטלאי
לא"זרמכוניות.צפרומאחוד .בחניאמד ".כאזהחרקיםאתמשניםאתםיום"כל
 ,, .כאזעובדשאניראשונהפעם

מאחוירנו.שהיההג'יפשללנהגמשהרסימןהואהמ.צ.אמדבצד,""תעמדו
בדלהתקצרה,שבפירהסיגהירבחני.אמדהמחסום,"מפקדעםלרבדרצוה"אני
לרגעהאדיםהאפרושובלמציצה,ערדמץצבחניכשפתיר.כמעטוגנעהתארךהאפר
השינות.נעליוערלמכנסיועלנפלואחד
בחייליםמלאיםואוטובוסיםמכוניות .בחניאמד ,, •בכללזיחשאנירצוהאתה"איך
הכיוונים.מכלאונתוחסמו
לעבוד."לךינתולארשםשרבבדוקים"במחסוםהג'יגנ'י.אמרעיזור,"לא"זה
 .בחניאמד ,,לנסות,"תך

 "?עליולעבודשאפשראחדשאניישגידו"כדי
מצחושעלהקמטים rבנצרצותזעיהשטיפותלינדמההיהקרהדוחשנשבהלמרות

אתלעשרתצירךאתה"טוב.ומאד:צחק,פתאום,חייךסיגירה,הציתהואבחני.של
התקרבהוא ".מכאךלצאתירכלשאניהדרך'אתליתפנהלפחותאז .שלךהעבדוה

 ,, .נחזור .ילךלא"זה :אמדובשקטאלי
 .אמדתי ,, •שלנרלאוטובוסיםנחכה"ברא
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בעיהזראותם,שנסדררוציםהםאם .כאןנתייבשאנחנויגיעשהאוטובוס"עד

 ".שלהם
פיסתהנהג.בתאמעשמחוסרחיטטתיואנימשהר,לשתותאולילקיוסק,חזרהוא
"ימים :התאדלתשלהפנימילצדמודבקתחיתהברשלנות,קרועהקטנה,עתרן

עתיקותסוחרגםהיהחברוןאתשהציפוהישראליםהמרןביןהמלחמה,אחריאחדים
לחנותלהסיעומהנהגוביקשמוניתעלעלההמכפלהמערתלידמירושלים.ידוע

כיהירושלמילסוחרנדמהוכאשרונסעה,הסימטארתבתרךנסעההמכוניתעתיקות.
לנהגפנהפחדינתקףהצחיח,יהודהמדברבתוכנילחברון'מחץונמצאיםהם

בסוחרהתברכןמנטר'הסבהחבררני ?נוסעיםאנחנולאן :זאתרושאלהחבררני
לכן .ארתךתעבידעתיקותשלחכרתשסתםחשבתילא :ואמרהמהודרהירושלמי

 ,, .אותןמייצריםשברלמקרםארתךלקחתרציתי
מהחימוםאבלראש-הנקרה.צוקימולבים,שהתקדםהגליםקצףאתליוועננים

לרדתטעםהיהלא .הזעתיחם.ליהיההמכוניתאתשמילאוהעשןוריחוהדרבון
בצמתיקיוסקיםלידועצרולאטתמידנסערהםלאוטובוסים.ולחכותמהמכונית

בהגרלה.ניצחבחניהכלאחריאפשרויות.הרבהנותרולאדרכים.
הטייפ.אתהפעילושרבסיגריהערדהציתלמכונית,נכנסמגולח,היהלאהוא

שללצומתחזרנוהמכונית.אתמילאורברדדרתמאוחרותלילהשערתשלמנגינות
אלפתאוםהתגעגעתיאותר'ועזבנופניהםעלשחלפנולפניערדואני' .הצפוןכביש

מבטוןהעגולההמיםלכריכתבמטעים,הישרותהעציםלשרירותהירוקים,השדות
פרוצהחיתההגדרלגנרל.פנינוחניתהבאיזררבמושב.הגבעהראשעלשהזדקרה

ארתהליורהאבקשלושובלהדרךעלפעםמדיעברהברדדהמכונית .לחלוטיןשם
שלבמשפחתושרבהסתכלתיהנמוכים.השיחיםאתרכיסהונפלדעךואחרמאחור
גבעה,רכסעלמרחוקבאבק.כוסתהכמרהיארגםלפנינומודבקתשחיתהבראזני'

ילדיםנהגרלדרךשמימיןהעזובבבית-הספרשמר.אתידעתישלאערביכפרהיה
היוהשיריםשברר.כדורסלעומודהעציםביןחדיםזינוקיםביצעוהםישנה.במכונית
נימנמתי.אותי.הרדימובדרךהקפיצותמשהר.זימזםכוזביאיטיים.

ברגלי,הזעתיהמכונית.אתשמילאהמצעקהפתאוםהתעוררתיקרמפרסיטה,""לה
בעיניו,מיצמץראשו,אתאליהיפנההואבחני.עלרהתסכלתיפיהקתיהתמחתי,

בדלת.הסתכלשרבואחרקררם,ששמעתיהמנגינותאחתאתמיליםבלישרצחק,
שרבשהואליהיהנדמהשתק.והואחתומותהיושפתירלמטה,ירדולחייועצמות
לנגן.חדלהטייפוחדים.בהיריםוצבעיהנקיהשחיתהשלפניו,בתמרנהמסתכל

רגםמהחימוםנפלטמתישחרם .הדרךעלילפנינועבראבקענןסגורים.היוהחלונות
סיגריה.לקחתיאני

כוזבי.אמרישנות,"מנגינותאוהב"אני

טנגוזהקרמפרסיטה"ש"להידעתילאערדאז .אמרתי ,,אותן'מכירלאכבר"ואני
החמישים.שכרתמראשית .ישן

קרמנדקארישן.צבאיאמבולנסהגיעשהקיםהאבקגלאחרימולנו.טססיורג'יפ
האמבולנס.מאחורינסעקסדות,חובשיםגב,אלגבבריושביםשהחייליםספארי'
בשמשתיבשיםעליםחיכתהצפוניתורוחואפוריםשחוריםענניםהיובשמיים

המכונית.

בחני.אמרסינרי,"יששערדסימןזה"אמבולנס
 "?ככהחושבאתה"למה
 ,,במסרק.לקחויואל"את
מסרק."ישתמידלאאבלמדי.מאוחרהיה"זהאמרתי, ",ןכ"
כוזביהמנוע.מכסהאתשכיסההאבקעלנפלוכבדרת. .ירדואחדותגשםטיפות
"להשרבצועקשהואנדמההיהוליבדרך,נעץרהיהמנטרמשהר,מילמל

קרמפרסיטה".

ג

משךהתכופף,כוזביצדיו.משניהצטופפועקריםדובדבניםשיחינמרך.גשרעברנו

בחזיתנתקלהציפורלרגע.עצרוהואהדרךמןסטתההמכוניתלספסל.מתחת-16מ
הציפורהחלון.אתופתחלצידו-16האמאתהניחבחנילעוף.והמשיכההמנוע
הברכיים".עלשלךהעחיאת"שים :אמרוהואמעליוחלפה

אותר."תשיםהברכייםעלצחוק.לא"זהאמר:והואעניתילא
ביןמאחור,זרוקהיההעודיכנטייה.מסגדישלהירוקותהכיפותאתראיתימרחוק

הראשאתכשהחזרתיאלי.אותרומשכתיהסתובבתיוהחבילות.התכניותהעתרנים,
 .הגדולבנרשלהבלונדיניהחלקושעררבחנישלמשפחתותמרנתמוליהזדקרהשרב
כתםהברך,מעלמכנסי,עלנצורמהעחיפתאום.אמרתילשלומי,"דרמהבאמת"הוא
אמר. ,~.,תואאוהבאניאוליזה"בגללוגיחך.בתמרנההואגם rהצבחניכהה.שמן

הקפנוהכפר.שבקצההמחסוםאתעברנובאנצאר.היינובפנינו.חיכהחזקסירחון

לאורךשזרםהביובריחאתבפנינולהכרתחדלהלאהרוחאבלהעצורים.מחנהאת
המחנה.

לקפץונרכל"אוליאמר:רברזניהררלררחלונותאתסגרנופנינו.עלעברזחל"מ
משהר."שםולקנותלכנטייה
 ,,בהתארגנות.."ולהתחיל'"אמרתיהשארל"צריך
אתתראהשערת.שלסיפורזהבנקורהמהפקקלצאתרק .יבוארשהםעדזמןלך"יש

דרגות."כמהאזיהכאןלקנותמוכרחאני .שליהנעליים
אותנווכשראההצריפים,ביןהסתובבאפור,דק,רשפםשיבהכשעירהמחנה,מפקד

מאחור.ארתהתסתירארתך.יירמואחדיוםהררלרר?עםשרבבחני."שלרםאמר:
המעצר."אוהלמאחורי
בחני.שאלשלנר?"המגורים"איפה
 ,,באשכרבירת.המחנה.בקצה"שם,

בחנילשם.נסענו .בחניאמר "?ישחםמשהרלשתותשכבכירת."אשכרבירת,
זההזה.לחדר"נכנסאחרון.שלפניהצריףלידהתעכבולבסוףהצריפיםביןהסתובב
הואהאלה."השכבנירתשתיביןלהחנותנרכלהמכוניתאתגםבקצה.לארגםבקצה
הבגאז'.אתופתחארתההחנהלמכונית,נכנס

 .הגעיוהאוטובוסים
לצאתמוכרח"אניואמר:אליהגיעבחני,שלהמכוניתלעברוץרראשוןירדשלרמי

בהינומתומכרסהפרועראשושיעראדומות.היועיניוהתנשף.הואבשבת."לחופשה

עתרן.החזיקבידרכתפר.עלברישולתלויהיה-16האמדקה.אבק
דבר.שרםעשינולאערדלחדרים.נכנסנולאהתארגנו.לא"ערדאמרתי.אחד,""רגע
 "?חופשעלמדבראתהכבר
פניוישלרמיאמר ,,בשבת,לצאתמוכרחאניאבל .ממנישתבקשומהכליעשה"אני

 .ברוחמרכהושעררמכרוצות
לחופשה.לצאתרצההואבלבנוןשהיינוהראשונהבפעםגםשתק.הוא "?קרה"מה
הזמן'באותובצרפתחיתההיא .נכרןשהיהמההחברה,עםצררתלושהיוסיפרהוא
צרה.באמתחיתהוזר

חזרה?""היא

 ,, .ליתאמיןלצאת.מוכרחואני ."מזמן
בחשבון."ארתךגםניקחסדר.שהואאיזהיקבעובטח"אבללו.אמרתי"שמעתי,"

נדחקו,בבת-אחת,ירדוכולםאבלהתרמיל,אתלקחתלאוטובוס,לחזוררצההוא
האוטובוס.גגמעללהורידשהתחילוהציודערימתלידבצד,עמדוהואהצטופפו,

הםאבלהדפים,אתלקפלניסההואבידר.שהיההעתרןאתופרקהטילטלהרוח
אי-אםבצעקהשאלמישהו .האץרעלהושלכותרמיליםנקרע.מהםואחדהתקמטו
 .לוענהלאאישאבלמבץר'יתלכלכולאשהםכדישצריךכמראותםלהניחאפשר

ארתהלהציתהצליחהשלישיהגפרוראחרי .סיגריהממנולקחאליו,ניגששלרמירק
הסיגריהזרכאילואצבעותיובשתיהסיגריהאתהחזיקהואמהפה.והוציאה
 .בחייושעישןהראשונה

אחרהמיטה.מולאותרוהעמידישןתחמושתארגזמצאהואבחדר.התארגןכוזבי
שבתלמשחקיבקשרשוניםחישוביםוחישבחולצתומכיסמרופטפנקסהוציא

הקרובה.

 .שאלתי "?טרטר"ממלא
אחרת."מחשבהזר"טרטראמר.קשור,"לא"זה
ליאמרשרבבכנטייהכשעברנו .הראשוןלסיוריצאנוובערבהנשקאתניקינוכךאחר
נעליים.לקנותרוצהשהואכוזבי
לו.אמרתיבסדר"לא"אתה
קרה?""מה

 ,,גבוהות.נעלייםתנעלחצאיות.עםלסיוריוצאים"איך
בחיבורנפתחווהןמשופשפות,היושנעלהחצאיותאמר.עלי,"מתלבשלא"זה

מכנסיו.ולשולילגרבייםדבקוזעיריםקוציםלסוליה.העררשבין
התעוררכוזביהצהריים.עדלישרןיכלווהשארמחסומיםהוצאנובבוקרלמחרת
לאשתו.נעלי-ביתרכןלעצמו,לילדים,נעלייםשםוקנהלכנטייהנסעהואמוקדם.
אימאםאיזהשלגדולותתמונותשחורים,דגליםראיתיהבתים,גגותעלמרחוק,
שעברה.בשנהברחובותעצמםאתשחילקוהמכותאתוזכרתיבלובשנעלםשלהם

לשם."לצאתצריךהיית"לאלכוזבי.אמרתישלהם,"חגאיזההיה"זה
ירדשלרמיגםזול."רגםנוחגםזהקרנה.אנימוכרים,שהםזמן"כלאמר."תראה,"
ולבנים.וירוקיםאדומיםבחוטיםרקומהחולצהבידהחזיקהואמהררלרר.

 .כוזביאמר ,,בשבת,חופשהלוגםלתת"צריך
חישובעלהולכיםשהפעםחושבאנימזה,חץרסוף.לזהאיןאבללי.אמר"הוא

משהר?"קרהפלוגתי.
הררלרר.לידעמדנורברזניואנילחדר,נכנסשלרמיכוזבי.?"אמריודעלא"אתה
 "?איחהלהיותיכולכבר"מה
 ,,זה.עלנדברלא"ברא

והבוציתהאדומההעפרדרךעלעברדליליםזקניםבעליעציריםרבוקרמנדקאר
שלרגליםחדלהלאהרוחאבלגשם,קצתירדבשמיים.חלפומטוסיםהמחנה.שלפני
 .המעצרמחנהשלהביובמתעלתמגיעיםהיורןסרח

המ.פ.משרדיאתבתרנולארגןרוציםהחדר.אתשנפנהוביקשהרס"פהגיעבלילה
אר"עץ :מהפהלונפלטדיבורכדיותרןצחקהואפתאוםאבלהתעקש,כוזבי

לידשעמדהצהובהתחמושתארגזעלוהתיישבהרס"פאמר ,,"פלי' "?פלסטיין
התכופף,גברה,גברהלמעלה,אותרזרקמכיסו,מטבעשלףכוזביכוזבי.שלהמיטה

וידעתיהדרוכותפניואתראיתיחזהואלהתקרבהמטבעוכאשרידו'אתהכין
 !"עץואמר:אגרופואתפתחהמטבע,אתתפסבידר,חיכהכוזביהפסיד.שהרס"פ

 "!ארתהאכלת

זהדבר,"איןאמר:רברזניהתערותו,פניוהדלת,משקוףעלנשעןהתרומם,הרס"פ
ענהלאהרס"פ ".פ.מזאתבכלזהמ.פ.החדר.אתנפנהאנחנובשבילךאבלעץ,היה

יותרמקרםכבריש .צריךלאשכבראמר"הסמך :שאמרחיילבריצההגיעולחדר
טוב."

הכפול'ההודיבאוהלגםחלפושלוברורותהלאוהצעקותלטלפןשלרמיהלךבערב
קפהשתהכוזביקלפים.שיחקתיאניהמבצעים.באוהלוגבלארכלכחדרששימש

גביעלהמרופט,בפנקסכתבהואשבת.שלהמשחקלגבישלובחישוביםעסוקוהיה
ואמר:לשולחןחזרשרבבידר.הקפהכשספלהסתובבקם,כךאחרעתרן.שלשוליים

 ,,בשבת.לצאתמוכרחאנישם.שליהקולאתצריכיםהםאבללעשרת,מה"אין
בכניסהששמרהחיילרקזז.לאאישפיצץו.נשמעמרחוקבכביש.עברקרמנדקאר

ספוגהיהמכנסיעלשהיההרחבהשמןכתם .מהכתףהרובהאתהורידלמחנה
באבק.

ד

המשמרתאתהחליפוהמחסוםחוליותרשתייצאהסיורשכוחאחריחמישי,ביום
בלילה.עשרכברהשעהחיתהמבנטייה,וביציאהלמחנהבהצטלבותהקודמת
לישרן.הלךלאערדואישטירטר,הגנרטור

רהרס"פקלפיםשיחקוהמ.פ.שלוהנהגהטבחהרס"פ,הכפול.ההרריבאוהלישבנו
מנורהלידישברצעיריםחייליםשניאמרתי.מעט,""ערדיד.נותןאניגםאםשאל

"היסטוריהביניהם.והתווכחואתמולשלמהעתרןחלקיםקראובירה,שתרחשופה,
בדוברןתחובותהיוידירגברה.חייללהםאמר ,,כאן'לאבאוניברסיטה,לומדים
הגבעותאחתאתשכיסההשחורבפרדסוהביטהאהלבפתחעמדוהואבשמןמוכתם
לכוזבי.אותרומסרמכתבמכיסוהוציאהואאחר-כךשממול.
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מחייליםשקיבלטוטווטפסימכתביםכברהיובידו .ארוךמטבחספסלעלישבכוזבי
לצאתאישרוהחיילים,כזקןולברזכי,חופשה,קיבלושלושהרקלחופשה.יצאושלא

מיוחדיםככיםשלושהמהמסגריהלהביאהבטיחהואמיוחדת.כחופשהכחירג,
ישרמרככיםאלאיהאץרעלסתםמוכחיםיהיולאשאלהכךשבמחסומים,למקלעים

כאלהככיםכוזביאירגןבכוננות,הימים,ששתשבמלחמתזכרוהותיקיםלירי.
יעיל,"להגיבגםכוח,לצפותגםכוח,לשבת"גםהקומכדקארים.שעללמקל"פים

 ,, •מחורבןכדורגלמשחקאיזה"בשביל .האישוראתלעצמותיץרכאשר .המ.פאמר
 .בחכישלחולצתומכיס rמצהמרופטהפנקסאתוראיתילעצמיאמרתי
אותילשכנעכיסהוהואלפניומוכחשהיההקפהבספלנגעלאהוא .מוליישבשלומי
יוצא.לאשהואסוכםכבראבלשייצא,ליאיכפתשלאלואמרתילצאת.חייבשהוא

 .לואמרתי ,,משפחות,להםשישאלהעל"תחשוב
ככרן.""זהבשקט.אמרמשפחות,"יש"להם

עם"תדברשיצא.ליאיכפתהיהלאמהבעיהלהפטרובשביללולומרמהידעתילא
 .אמרתיי"כוזבי

עיניו,אלהקלפיםמכיפתאתמקרבכשהואהרס"פצעקלמכסה,"מחץוזה"כוזבי
חריג.""זה

חריג."עםחירג"תחליףאמרתי.מה,""אז
ארבעה."שיצאויצאאזאפשר."אי

 "?בשבילךבכאדםלאכברזה"כוזבי
לרס"פ.ופכההפלוגתיהפקידהגיע ,, •לךקורא"המ.פ.

קרה?""מה

המצבה."אתלעדכן"צריך
שהיוהקלפיםאתטרףהואאבלממכי."רוציםאתםתמידמהלעזאזל.תעדכן,"אז
ויצא.השולחןעלבדפיקההיכיחםאחת,לחבילהבידו
שלומיאלניגש •הספסלמעלקם •הדובוןלכיסוהטפסיםהמכתביםאתתחבכוזבי
 "?במקומילצאתרוצה"אתה :לוואמר
 ,, .בגלליהחופשהאתיפסידשמישהורוצהלא"אני .שלומיאמר ,,"לא,

ואחר-כךרגעשתקתיהבא."בשבוע"תצאאמרתי.שלושה,"רקשייצאו"קבעו
זה."עםוגתמוראליהתתקשר"לךהוספתי:

ורביןהרולד :צייר

 "טלפון.בשבילעניךלא"זהשלומי.אמראליה,"מתקשרהיוםכל""אני
יוצאיםזה"ובגללהגבוה,החיילשליהדבריםאחרחזרשלושה,"רקשיצאו"קבעו

ארבעה."רק

 .לשלומיואמרתיחזרתי ,,הבא,בשבוע"תצא
 ".מדימאוחרזההבא"שבוע :הפליטואחר-כךשתק,הוא

 "?צבאזהמהשכחתכברהשתחררת.אתמולרק •אמרתי ,, •"לעזאזל
לי."נעיםלאהאלההזקניםעםכאןבורח.הייתיבצבא .שכחתי"לא
אמרתי.פעם,"עודהרס"פעםידבר"אני

לאפעםאףהמצבה.עודכוןבאירגוןעסוקהיההרס"פהמבצעים.לאחלעברתי
הפקידתמידביחידה.חייליםשלוברוראחדלמספרלהגעיכךכלקשהלמההבכתי
העתיקהפקידואחר-כךסדר,שיכההוסיף,מחק,תיקן,הרס"פהרשימות,אתהעתיק

כששאלוותמידדרגות.לפיהאלף-בית,לפיכיתות,לפימחלקות,לפיפעם.שוב
צירךעודאני ,-79"כ :עונההרס"פהיה ,לעכשיונכוןבפלוגה,ישחייליםכמהאותו

לבדוק."
ילד.""זהשלומי,אתלוכשהזכרתיליאמרממכי,""רד

פעם."עודשיחלקועדבסבלנות"ויחכהאמרתי,ראשון,"הסוכריהאת"יאכל
תודעיהעיקרייצא.מיליאכפתלאהראש.אתתשבורבחכי.יוצאשלך"מהמחלקה

 ,,המצבה.אתלעדכןיוכלשאניבשביללי
האוהלליריעותמתחתחדרהרוחהשולחנות.ביןהסתובבבחכי .האכללחדרחזרתי

פינתאתהתומךהעמודלידעמדשלומישלו.המזוודהעלבהיראבקוהעלתה
 :ביניהםהתווכחועתרןשקראוהחייליםשכיהנחנט.בירעיתהתחכךוראשוהאוהל

 ,, .לכאןלהככסצריכיםהיינו"לא
נצא."אםגםבפכים.כבראנחנו ?משכהזה"מה

 "?אומרזהמה"אז
 ".זהככהאבלדבר.שוםלהגידצירךלא"זה
 .אליבאהואכשהתיישבתיאבל •בחכיעםלדבררציתילא

 .אמרתי "?שלומיעםעשוים"מה
 "?איכפת?למימשכהזהמהאותו."תוציא

להכניסשהולכיםאומירםכוננות.גםישהשוטפת.הפעילותרקלאזה .אפשר"אי
 "?להשאררוצהלאאתהבלילה.מחרטובטובלהם

להצויא."קשהיהיהכךאחרמדי.יותריכניסו"שלא
 ,,הסופית.ההכנסהשזה"אומירם

 ,, .אחרדבראומריםיום"כל
החורים."כלאתלסתוםאחד.כלכנראהצריךאבןיודע,לא"אני
משוליקטנהכיירפיסתתלשהואומקומט.מקופלספורטעתרןהיהבידושתק.בחכי

הואסיבה."להםישתמידידוע?לא"אתההפליט.מזה,"יצאלאדבר"שוםהעתון.
לידית.מתחתהספורטעתרןאתוהניחשלולמזוודהפכה

 ;בשקטואמראליהתקרבשלומי .האוהלמפינתהתרוממהחולגרגירישלפקעת
 "?משהולךאמר"הוא
מזה."תשכחיוותר.מישהואםרקלצאת.יכוללא"אתהצעקתי. ",יד"

המחסום",אתלהחליףצריךמעט"עודחזר.הסיורמבחץו.הגיעזלדותשלטרטור
למקומוחזרהרס"פיובש.קרהיההאוהל.ביריעותחיכתהחזקהרוחחשבתי.
האוהל,בפתחעמדשלומיהאץר.עםבטלפוןצעקהגבוההחיילהקלפים.בשולחן
 .בדובוןמכרכס

 "?לאהוא,אואניאו"זה •בחכיפתאוםאמר ,,"לעזאזל'
 .אמרתי ,,להיות,חייב"לא
אלפכהאחר-כךבלעדי.""שיסתדרו.ואמר:פתאוםצחקקם,הואמטבע."כזרוק"אז

מהאזללב.הכלתיקחואל •שלומיסמייליכג,"קיפ :האוהלבפתחשעמדשלומי
 "?פליאועץ :בוחראתה

"פלי."
שלו.הישןהמטבעאתשלףולבסוףמכנסיובכיסיחיטטהואבחכי.אמרטוב,""לא
המנדט.מתקופתמילשכי

הניחוקלפיםששיחקואלהגם .אלינווהתקרבוקמולאטולאטבכוהסתכלוכולם
התוצאותתהיינהמהידעתי .שנצורלמעגלוהצטרפוקמו •השולחןעלהפוכיםאותם
תזרוק ?יזרוקשהוא"למה :לוואמרשלרמישלבכתפרנגעהרס"פ .שתקתיאבל

דבר.אמרולאהדרבוןבכיסיידיראתתחבשלרמיאבלאתה."
מקצהשנזלהריראתמחהלצדדים,הסתכלהואבבהלה.התרוצצובחכישלעיניו

הקמוצה.ידובכףהמטבעאתנענעשפתו,

למעלה,באגודלו.המטבעאתהדףכברבחכיאבלמישהו.קראמרמה,""הוא
פניואתראיתייקרה.מהידעתיבחכי,אתשהכירוהוותיקיםגםואוליואני,למעלה.

 .ברכולידשכייהבכרננותידו •התכופףכאשרהדרוכים
לפכיאולםבחכי,שלהחזהלגובהעדהגעיכפל,המטבעלמעגל.מחץועמדשלומי
הואביכינו.מתרוצצותעיניולפכים,מוטהראשובמכה.בחכיאותוחטףבו,שפגע

 •"פלי :ואמרבבת-אחת,אגרופואתפתח •שלומיאתוכשראהמקומועלהסתובב
חופשה."לךישלעזזאל.
 .ההריםאחדעלהתפשטהשריפהבודדים.צרורותכשמעומרחוקערש.היהבאוהל
שר:ואולימדבראותוושמעתיצעקהלו,""הלו,הטלפון.אלוץרגיחךצחק,שלומי

אבלקאר."איימאץ'האוסייטוקולג'אסטאיייו,לאבאייסייטוקולג'אסט"איי
התרוממודקיםאבקוענניהאוהלשלהתומךלעמודחזרהשפופרתאתכשהניח
שחיתההטוטווטפסיהמכתביםחבילתאתלווכתןאליונגשכוזבי .פסיעותיולארוך
אחר.מישהוכברשרקהמנגינהאתסיגריה.עישןשלומיבכיסו.

ה

לחופשה.כולםיצאובבוקרבארבע
שקנההחדשותהחצאיותאתכעלהואבוקר.לסיורשיצאהזחל"מעלעלהכוזבי

ילדיו.גודללפיבשורה,בחדר,המדףעלהשאירהאחריםהזוגותאתבכנטייה.
גרבוכובעברוחבוערותעיניומגולח,לאמוצק,רחב,המקל"פ,מאחוריעמדהוא
הצטנפווכולםקרהיהומצחו.ראשועללמילואים,ממילואיםאיתרסוחבשהיהישן,
 .שמןבכתמימלאיםוהיולמחזורממחזורשעברוהדהוייםהדרבוניםבתוך
היושפתיהמטבח.לאוהלשובכככסתילחדרשחזרתיולפכיהמחכהמשעריצאוהם

אחדעלמוכחהיהקרתהשלקנקןחם.למשהוצמאוהייתימהרוחיבשות
שלהתרמילאתראיתיהעמודלידלגימות.כמהמתוכולגמתיואניהשולחנות

שקיתחיתההמקופלהסוודרבתרך .התרמיללאבזמיקשורהיהאפורסוודר .שלומי
ריק.היההאוהלאבלסביביהסתכלתיהטוטו.וטפסיהמכתביםביצבצושמתוכה

לאחרקו.והציריםבוחיכתההרוחהתריס.אתלסגורהיהאי-אפשרלחדר.חזרתי
 lt6בעמ'המשך
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לחורת
הזרועשמרת

זריתמכלמשולםהריט
 !לשומםריהטיקדובםךיאו

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

לבשיםזאתעלומת .לאלקימטמאתיםאיט
שאיטתקיץעשעוייםהםהזוער.שמרתלרהיטי
עלמדיותיסהבהזאת .מתשפטאומתכוץו

 .הרהיטיםלחוזקובללכהחיבורים

היחירובם.תאיקדובם

 ...זןמלאוךרמאוחדים
הםכילהחביןתולכהחיטריםאלתתקרבאם

 . 3יפהדהקבהשטחאתדגמלייםולןכמשולבים
מיודחתשיהטליפנשעיתהיא !דהקבה?ואיזו

חוםמים, .) ...אליפותנהס(אללרפוקניתתנשאינה
 .דהקבלעמשעיפיםאינםקוראו

יכהופף.תאיקדובם

 ...מדיתךליפיט mהאתמכויפפם
עיייץעהאנ;כמכויפפםהזוערשמרתיטי mמקלחב

ץעשכבותדהקבתשהיאצורתיתיי,"כבישה

בטחות.וחתושהסכאלעשבחבום.וכיופםפ

עמדיותהטןתדברחיבורים,ואיןכמטעזושביהט

 .יט mליתר

 .הגירומתאיקדובם
 ...האעבצותקבצות

קבצותלחשותולכיט mהשלוסהפיהגימוראת
יט, mהלשהתחתוןהקלחאתמשש .אעבצותךי

הקלחלשעליבדווי\Jבטזההלהיותחייבהוא
קלחבגםמולשםהגימורהזוערשנמרת .הרנאה
הנסתר.

עליצובגםלבשתיםדואישקדבתאחרי ,עושכיו
איכות,המלשבהזוער,שלמותהמיודחסבגטן
ייטםז mמרלחשתולכעדומהואתנפיות.עמדיות

שתרמלשייטם mלההנפאתבישרתאלבוא
שיהנ,דחיראולכ,יפטתלשחבמרותמאצהזוער

m ומזטניםלסוניים,יטיםm חברשמדר.ייט
ותולכך mידלהמאתימיםיטים mהאתעלצמך
רטת.שלניםביתךבחבמניעימדוהםכיסלמוך

ערוזהשמתרנפאההיתברשת

טסרדיזגנוףהזוער, mשמבית-לת·יבאב
 .) 67ורגי 1גהמךל 1(רח

הזוער,שמרתבית-יילשורם
 . 18המלכהלשומציון

 117אלבכישמרת,הזוערבית-יחהפ
 .תצוגה)קומות (7

קסרו.ספגידהר,יטי m-רום·שעב

 .קדלככרדבריאן,וב. .גיטי m-נהירה

 . 13לעיה Iמימוןבית-תפצ
 .הגללירחי ,הצופןיטי m-טירבה

יטים mשעתיתזהערו:יקץוב-ילעפמבם
שמרת.קיבץויטי m-שמתריקץוב .הזוער

~,nד 
זהורעשמרת

זמןלאורךוארכותערצןב



לכני·ה
•• • •• • T • 

ציפובני

אתלחתוךשבאהלאשההניחהולאכעץזקופהסבתאעמדהסבאשלבלוויה
להוהלכהמשהרהפטירהשבידה,בתערנופפההאשהבה.לגעתחולצתהצווארון
יישרתילחדר'מחדרעברתיבבית.נשארתיאני ,,"ברבארים.אחריהמלהמילוסבתא

 'אתכבשתיסבאשללמיטתוכשהיגעתיהכרים.אתוהתפחתיהמיטהכיסוייאת
החולים.לביתהרחששברהלילהמןכךשנשארואשר.בכר,שיצרבשקעהראש
לקולותמאזיןלארזנו'צמודהטרנזיסטורפעור'בפהנערבלישרכבבר'נזכרתי

 .ממנוהעוליםהצרודים
סבתאומאובקים.עייפיםשבת,שלמטיולכמרהלוויהמןחזרווסבתאאמאאבא,

ניילוןגרבילהלקנותלרדתעליוציוותהלירותחמששלשטרהארנקמןהוציאה
רגםל~בלגםמתאיםשזהאמרוהזבןתחריםדמוייהיובחנותהדגמיםכלשחורים.

שמרנה-בתשאניחושבהזה"הילד .האורמולאותםכשפרשהצחקהסבתאל~רב.
להחליפן.אותישלחהלאאךאמרה,עשרה,"
"כשאבאנהרג.לאשזהאמרהאמאסבתא.שאלה "?לאורחיםוערגהקפה"מגישים

אבלגדולה.סעודהעשינוהלוויהאחריבפורים.היה"זהסבתא.אמרה ,,מת,שלי
מתמצא."הואי· R .בריאתנשאל
כיפה,חובשהלוויה,אחריתיכףהגיעמאין,ברורלאסבאשלחברשהיהבריקר,
 ,, ."המנהללווקראהלנשיקהידהאתלוהושיטהסבתא .ממידותיורחבהבחליפה

בקולאליופנתהכשסבתאצחוקםאתככולאיםפניהםעיורושניהםלאמאקץראבא
לונזקקנושחורים.ללבושצריכהאלמנההיהודיםאצלגםאםלעדתוביקשהמרצין

לאמצידווהואהקבורה,דמיבענייןקדישאלחברהלומרמהאבאאתללמדכדי
האפיקורסיםהחבריםשלרםמהלראותהכנסת,ביתאחריבשבת,לסורממנהגושינה
המרפסת,עלפניואתלקבלהיארקנותרהעכשיווסבתא.סבאאתשכינהכפישלו
ערליליםירדוראמאאבאהבוקר.שלהחמרתבשערתלמחצההמוגףהתריסרלב~ל
הלוהטת.בשמשממשוכתשחייהסבלשלאהלבן'ערירבגללל;:זצטרףנאסר
היהלאכברמהים,שבשרבםכךביקוירואתלכורןבריקןדאגסבאשלמרתומאז
זרחיתהזקגרה.מתוךאלאבלעגלאבהיכנסם,בקול?"שאלוהיה ד~ך_(;!-יובה"שם.

להכשנודעהזההכינויאתשטבעהסבא,שלהיחידהדודניתומ"חיפה,אידה"הדודה
ממנולומדתהיאהרבהכמהוסיפרהכעוסותפניםהעמידהסבתאהקבעו.האורחעל
יהדות.על

ער.ךנהנזירות.היוברשהמורותצרפתיספרלביתארתהשלחוהרירהסיפרה,ברומניה,
ררה, riשטרףכציפורלכיתהפצרההמנהלתזרןה.~מילשלמרתויוםאתזוכרת
הואהחוטא.אתהענישאלוהיםכיבשמחהוהודיעהלצדדיםזרעוותיהאתפרשה
היו"שהםסבתא.סיכמההבנתי,"לאהטיפשה"ואניפיר,דרךמעירבניאתהקיא

האדום rהממןרשתהכשפתירצק~קבריקי "?ייייפרסעלאזיעדתימהאנטישמים.
לפניהם.מגשעלמערדבערדסבתאשהכינה
י Rשבריחיכיתיהתחרים.וילוןמאחורילשיחתםוהאזנתיהשינהלחדרהגתנבתי

 .בשבילואחריהםשארגלחדדלח~ךיהבטחתי .אהבתואתלהריגלהלרגליהייפול
אחותוואתאותרשןחרי~יןס. 1:!ברחובהדתיהספרבביתחדדשלהמנהלהואברי.קר
אינםשהםחדזק.זהמנהלאבללעבוד,בלימהמפלגהכסףיקבלשאבירכדילשם

לידעמדתיכיפה,בליברrכרבמשחקאותרוראהעברהצהריים,אחרפעם,דתיים,
בכה.חדדהספר.מביתאותריוסלקלאביריספרשהואצעקי Rבירקרה,כשזהחדד
קמטיםחרושיהיופניושבתמדיסבתאשלידהאתהמנשקבירקןאותרזההיהלא

בברזעליהםאומרתוסבתאבאוטובוסהנדחקיםאנשיםכאותםער,ריחהדיפוובגדיו
" sales polonais ". כשראיתיהספר.לביתחדדשלאביראתחימןבדיבורעמדהוא

ושאחדלתילבגדרשנתקלליאמרמשוסעת,שופתרכולוחבולמכןלאחרחדדאת
 .כךעלאותרלחקור
בכוח.הולם?"לבי"ראיתבראשי.מהנהןאניחדד,אותי?"שואלמזדיינים"הם

אני .טלמשפחתשללמרפסתמתחתהאחוירת,בחצרשלנרהמסתורבמקרםאנחנו
פרטיםמוסיףפעםובכלושרב,שרבלוומספרהטחובהקיראלמבטיאתמפנה,
תרבעאותי'מקיףפיר;ל ijהשינה.חדרשללווילוןמבעדעינישראומהעלחדשים

וסבתאבטרנזיסטורלחדשותקשובפעור,פירסבא,אתררר~העינייםעצוםאניערד.
 .אותרמקניטה

הארוןמולעומדתסבתא ,,סבא.שלבגדיםעםחבילהלואתןאםייעלבלא"הוא
אתברלאחסןכדיהבגדיםמארוןמחציתלרוקןמבקשתהיאבקול.ומהרהרתהפתוח

בריקרבשבת, .שבפרוזדורהקירבארוןבשבילםמקרםאיןשלאמאוהמפותהמצעים
כדיכמערה,פעורעתהעומדסבאשלהארוןסןקהצרור.אתאתרולקחדבראמרלא

אליריאתומכורןבימתחכךכשהואחדד,שלפירהבלכריחהעץריחשיתאוורר,
במכנסיו.התפיחה

שאלהכשסבתאאוזניואתואטםבזול'מ~בהדר.לסכדיהשבעוכלהתרוצץבריקר
ה~ןעםליתשאיריהאלההעניינים"את .אבןעלהמיותרתההרצאהלשםאותר

מה,דברלהולרחשעליהגוהרקם,בר~קרכנעלבת.בכיסאמזדקפתסבתאשלן."
אתלרפתבלב,כנשימותלוהטותנשימרתיר·.,, nצועקערד,בצחוק---פורציםשניהם
 .פ~יאלפניואתודוחקשערותי
אמרה. ,,שלך'הנכדעלמתפלאתמארד"אניבמדרגות,סבתאאתפגשהטלהגברת

כמהערלתהעורףלההפנתהגנדרנית,בנתעוהסבתא,כאלה."לכלוכיםלומתאיםלא
בענייניה.שתתעסקכלפיהוהפטירהאחורניתפנתההצרוילגרבהוכשהגעיהמדרגות,

מבטה.אתאליוהישירהבסנטריסבתאתפסההעיד'מןהשכנהכשנעלמה
לאכמרשגתמוררקחסרזה.עםשתפסיקבתטיחאבלראמא,לאבאמגלהלא"אני

וחלילה."חסנורמלי,
הערביבביתגרהואהצהריים.אחרהביתהאליונגתנבחדד,עםהחלטנומעכשיו,
שלואבאקצותיה.מכלכברכרסמרההדחפוריםששיניהגבעהעלשנותרהאחרון

לידלהרעיש.לאלימסמןחדדסביבו.מתפתלהנרגילהוצינורבפתחהמזרןעלן wי
בוהה.ומבטהידהעלשעוןראשהאחותו,יושבתשעווניתהמכוסההמטבחשולחן
מעיזאינימטבח.בסכיןמשחקתהיאהשנייהבידהבאוזניה.נערציםקטניםזהבעגילי
עלהלילהכלחולם"אניחדד,לרחשמתבייש,"אתה"מהבנוכחותה.פיאתלפתוח

ומחכהשימושלביתץראנימטר,חציככה,ליועומדמתעורראניר pבבוזה.

גירנםריר-רנ, :אריו

?~/ 

~ 
הגרמופוןלידאבאיושבהזאתבשעה"אצלנו .האוויראתמערידותאבירשלנחרותיו
סבתאהתקליט".מחוגשהגיעהחדשמהתקליטהאבקאת~הבנשיפותומנקה
אתשומעתשאינהפניםומעמידהפרחיםסלסלרתשלדוגמהעםמפהרוקמת

מתרגז'הואשולמה.ולאלאבאשהובטחהשכרתוספתבדבראמאשלטענותיה
עיניאתעוצםאנישקט.רגעלקבלאפשרשאיצועוקלעטיפההתקליטאתמשיב

 :בגראמופוןהתקליטכשיושםלבסוף,אומרתסבתאאתולשמעושם,להיותומתפלל
 "?צ'ייקרבסקילנרשישלחוביקשתלאלמהקשה.מרסיקה"אזיה
בעצמך.""תעשה,אומרת:לשרןחורצתהיאאחותו.על ,, nפוקד ", rמלנר"תעשי

עלנופליםהםשמלתה,בשוליאוחזהואנמלטת.צוחקת.והיאעליהמסתערהוא
"לךלפיתתו.אתומהדקחדדמאייםתעשי?""עכשיוהמרדף.מןמתנשמיםהמיטה,

עינימגתוששים.הםושרבקצת,מר~ההואמכאב.נאנקתאומרת,היא " ..תזד

נירםואמראבירשלהיחידה,בתמרנהונעצרותהעירומיםהקירותעלמשרטטות
השיכון).אתלכנרתאפשראיבגללםאבא,אומרהאלה,(הסחטניםחתונתם
אתה ?ממנול~ןיותרחברלךמצאוכ"לא .חדדשלאחותומצחקקת ,, •סבון"אזיה
לבניה."לבניהלבניה .ה~~~ללונקראבראמה,יודע
מחלוןורקחשוךובינתוירדכברהערבהביתה.ץראנילצווחותיה.מצטרףחדד
שלוהטרנזיסטורבכרשקרעראשהבמיטהשרכבתסבתא .אורברקעסבתאשלחדרה
אותי,"תפסמהיודעת"לאלכברתו.ממהרתהיאאותיבראותהלאוזנה.צמודסבא
 •במבוכה.אומרתהיא

 45 1986ינואר-פברואר



.ברזני 4:נ

המבצעים.מאוהלבדיצהיצאחיילהחוצה.יצאתיבכרקדששבשעהובעדךנרדמתי
נפגעים.וישידיותהיוזחל"מ,איזהעלרימוןשזרקובקשרושמעתיפנימהנכנסתי
מנועעלשכככוזבילשם.נסענולפינוי.מסרקהזמיןהקמב"צלרופא.קראהרס"פ
במקרם.נהרגושהואדופקלושאיןאמדהרופאזע.ולאהזחל"מ
אגרופואתפתחהואהגרף.לאודךידיראתוהניחדגליואתיישרבר.טיפלהחובש
ההרוס.הכבישעלונפלהמנועמכסהעלממנההגתלגלמטבעכוזבי.שלהסגור

לסמןעשןרימוןפתחווכאשדליד,מידאותרזרקתיהמטבע,אתהרמתיהתכופפתי,
השמיימה.עלהומסולסלורחבכולנועלהעשןהתפזרהנחיתה,נקודתאתלמסרק

מתקופתמילשנישלהחלודבמטבעוהסתכלתידמעותשמלאובעינימצמצתי

שנילושהיומטבעהיהזהועברית.ערביתבאנגלית,ברהכתובהובמילההמנדט
 .פלסטיין .אחדצדשהםצדדים
ניילוןושקיותאבק ,נידפיסות Iעלים ,בץר Iחולגרגירי •ברעשהתקרבהמסרק

אתשדוקןלחובשצעקתי ,,מטבע,ערדלהיותצדיך"אבל .נאוידהתעופפומלרכלנות
במסרקהסתכל Iלידיעמדהוא .בדזנישלוהמפריחיםהקרועיםבמדירהכיסים

אתליהושיט ",חק"וחלש.צרודקולרודומעות,בדוחממצמצותעיניוהמתקרב,
השני.המטבע

היהומחלידה,ירקרקהנחרשתגביעלצדיו,משניהמטבע.שלהשניהצדהיהזה
 •עלים.שבעהלצדדיםנפרשושממנוזית,עץשלוזקוףדקענףטבוע
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המשתובאמןמכוניתךלמילכהזורםבנזיןליטרבלכ
סנטימטריםכמהיש"לדק"לש mהלאקטרוני
חיים. mאיכלשמעקויבם
-לכלונוף mהמשבמאמץחשובלחק"לדק"לחברת
והעדמיהעתשייתיהטכנלווגי'הלכלכי'קידומה ·למען
יבשרלא.החברהלש

נפטבחיפושיומשאביםמאמץמשקיעה 11נפטחיפושידלק 11 *
 .עצמאייםאנרגיהמקורותובפיתוח

מעוליםסיכהשמנימייצרת , 11דלק 11שלבת,חברה 11דלקול 11 *
 .ובתעשייהבתחבורה Iהמנועיםסוגילכל

תעשייהמפעלישלובהקמהבפיתוחמשקיעה 11דלק 11 *
המייצרתכימיקלים",,חיפהחברתאבמצעותטפרו-כימיים,

ליצוא.כימיקלים
הפלסטיקהתעשייתבקדיוםישירהמעורבות 11דלק 11ל *

 • 11פלסטיקתעשיותגל 11חברתאבמצעותבישראל,

חברתאבמצעותהדטרגנטים,בתעשייתחלקיש 11דלק 11ל *
 .ולביתלמעפלניקויחומריהמייצרת 11כימיקליםויטקו 11
גידוליפיתוחכגוןנועזות,כלכליותליוזמותשותפה 11דלק 11 *

הקוסמטיקהבתעשייתבסיסהמשמשהחוחובה,צמח

 .והבריאות

חילוץשרותיהמעניקה- 11שגריר 11-בתחברה 11דלק 11ל *
 .בדרכים

~ושרותיחברתבאמצעותונאויר,ביםגםנמצאת 11דלק 11 *
תובלהשרותיהמעניקות 11תעופהשרותי 11וחברת 11טנקרים

 .למטוסיםתדלוקושרותיימית
למלגותהפרטיתהקרן- 11ולתרבותלחינוןדלקקרן 11 *

המתקשיםצעיריםלתלמידיםמסייעת-בישראלהגדולה
חונכיםלסטודנטיםלימודיםמלגותמתןן 11עבלימודיהם,

 .מקצועייםספרובבתיבאוניברסיטאות

מאנרגיה.יותרזה 11"דלקכי ...ועודזאת

מאנרגיה.יותרזה • ,.. ,..1--- •
 ·בך iזפריליךורשבסקי
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