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בלבד,שנה 38קיים?הקשרהפלשתינאית
למרותזהרתם,עלשומרים·רהפלשתינאים
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שלובפלסטיןהיוםשלבישראלהפלשתינאים
ארצותובהרבהתהיה)שלא(איפהמחר

תרבותלפיתוחשליהאפשריותאחרות.
באץרבפניפתוחהיהודית-ע::;~רית-ישראלית,

שאץרעל-כןלהילחםוזכותיבלבד,אחת
בגללאםזה.בנושאלפחותאותיתשרתזאת

אניהישראלית-היהודית,זהזיתיעלמלחמתי

נוראיםדבריםבאלהכיוצארכלימי~ןגזען'
כדילשלםמרנןשאנינוראמחירזה-

 •שורת.תרבותזכויותתהיינהולישלשמאס

שקרגרשון

שלמצבועל
הסופר

מצבלבדיקתהורעדהשלהתכנסותהלקראת
ראש-הממשלה,שמינהבישראל,הסופר
 ,,,,האוצרמנכ"לעומדבראשהואשר

אליעזרמרבהוחבריםשרון'עמנואל
מרוהתרבות,החינוןמשרדמנכ"לשמראלי'

ולאמנות,לתרבותהמועצהיר"רשלו'אבנר
המשפטיםמשרדמנכ"לגבאי,מאירד"ר
כלכלי,לתיכנרןממשרד-העלגרא,אהודעו"ד
ראששלהכלכלייועצוכריבן'אמנוןמר

עלהממונהפוגל,אהווןמרהממשלה,
יאירומרהאוצר,במשרדהתקציבים

אגודתהגישה-הכנסהמסנציב , rרבינרב

מצב"דר"חבישראלהעבריםהסרפדים
ישראל".סרפדיותביעות
עמודים,עשרותפניעלהמשתערהדר"ח,
אגודתיו"רעל-ידישררןלרועדתהרגש

הורעדהריו"רלפידשולמיתגב'הסופרים
עזר,בןאהודמרהאגודה,שלהמקצועית

האגודה,שלהמשפטהיועץבסיועוהרכן
זהר.אליער"ד
מצבב"דר"חשהועלוהתביעותמבין

סרפדיםהעסקת-ישראל"סרפדיותביעות
כ"סרפ,-רבארניברסיטארתהחינוןבמערכת

ע"שהממשלהראשפרסיקרןהגדלת iאורח"
בדיורהתמיכהקרןחידוש ;ז"לאשכוללוי

הספרותייםהפרסיםכלהכפלת ;לסרפדים
על-ידיהאגודהתעריפוניכיבוד ;הקיימים
 iוהציבורייםהממשלתייםכוללהגרפים,

מינימוםשכרשיבטיחוחקיקההסדרי

לתנאיההצעהכיבוד ;ספרותיותלעבודות
אגודתשהוציאהלמר"ל,סרפדביןהתקשרות
תשלוםמועדישלבחרקקביעה iהסרפדים
 iהספריםמהרצאותסרפדיםלשכרוהצמדה

תשלום iהציבוריותהספריותחרקיישרם
ספריהםשאילתעללסרפדיםתמלוגים
 iהציבוריותהספריותהחייאת iבספריות

ספריהםשאילתעללסופריםתמלוגיםתשלום
מועצתשלפעולותיההחייאת iבספריות

המכוןשלתקציבוהכפלת iהעבריהספר
במקורהניכויהורדת iעבריתספררתלתרגום

משכר 25%שלמסתקרתוקביעת-10%ל
והשתלמותפנסיהקרנותהקמת iסרפדים

עיסוקושאיןאדם,שלהשקעה iלסופרים
ארסרפדשלבזמן-כתיבההעברית,בספרות
בתנאיםתיחשב-מקרריעבריספרבהרצאת

והגדלת iמסלצורןמוכרתכהוצאהמסריימים
ובמפעליה,הסופריםבאגודתהתמיכה
אמצעים.מחוסרמשותקשחלקם
שהמלצותיהמקווההעבריםהסופריםאגודת

הסרפדשלמצבולשיפוריביאוהוועדהשל
 •בישראל.

כאגנליתזמן""פסק
ז'קונט,אמנוןשלספרוזמן","פסק
עם-עובד'בהוצאתבאץרלאורשיצא
באפריל.-17בבאנגליהאוריראה

 BORROWEDבשםהספרנקראבאנגלית
TIME הוצאתהםךהמו"ליםHAMISH 

HAMILTON , ההפצהזכויותאתשרכשו

עםביחדאנגלית,הדוברותהארצותבכל
שלהבאספרולהוצאתזכות-ראשונה

בכתובים.עתההנמצאהמחבר,

באנגלית.עורכתהספרהופעתלרגל
מסע HAMISH HAMIL TONהוצאת

המחבריוצאלשמוציבור'ויחסיפרסום
 •אפריל.חודשבתחילתלאנגליה
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י;ןאג:נליהספרייצטיפת

 ,,קצטניק"פוס
פולנילמשורר
והוגנרי

י.ב.מ.להנהלתמוזה 77עילרנון
הממוחשבתהמערכתתרומתע

הופעתוהמשךאתשחנביטח
 .העיתוןשלהסדירה

בשפההכותבמחר"ללסופרקצטניק""פרס
שלבחלקוהשנהנפלהשראהנושאיעלזרה
מזאשיראנדארשהפולניפציובסקיזי'י

(כלפרסיםחלוקתשלחגיגיטקסההונגרי.
במעונולמץר-30ביתקייםדולר) 1,000אחד
הרצרג.חייםמרהמדינהנשיאשל
פולניוסרפדמשורר ) 1924 (פיצובסקיזי'י

הענפהיצירתושלנכבדחלקהקדישנודע
"מכתבשלוהפואמה .היהודיהעםלנושא
עולמילפרסוםזכתה ) 1968 (שאגאל"למרק
בחמשהאותהאיירהגדולהציירכאשר

הצרפתיתלמהדורהבמיוחדשביצעתחריטים
בתרגומובעבריתיצאה(הפואמההיצירה.של
"קיראת .)"דקע"בהוצאתבסריעקבשל

שחומריושיריםקובץ ) 1979 (אפר-מקלה"
תורגםהיהודי,העםשלמעברונטולים
-שקדים"עם"צימוקיםרבות.לשפות

שתורגמויהודייםשירי-עםשלאנתולוגיה
העםעל"שיר ,) 1964 (פיצובסקיע"ימיידיש
שלובתרגומוקצנלסון),(לי.שנצרח"היהודי

לאשעדייןאנתולוגיה ,) 1982 (לפולנית
הסופרעלספריםמספרספר,בצורתפורסמה

אתחקרכן .שולץברונוהיהודי-פולני
שההבקרבםבפרליןהצועניםשלהפולקלור

ממרשן.זמן

ממוצאוסופרמשורר ) 1930 ( י~.ך~דדדאש 25

הבולטיםהמשורריםקבוצתעםנמנהיהודי
שלבחותםטבועהכתיבתוההונגרית.בשירה

התייחסותלרבותיהודית,פרובלמטיקה
ישראלולנופיהשואהלחווייתעמוקהאישית

לסיווגיםמופיעיםאלהנושאיםוהמקרא.
-ברומניםרכןשלו'קבצי·ישירםבעשרת
בר·ו"דניאל"בראישת",הנפלאות","עושה
עלשלושיריםמבחרכסרט.גםשהופקמזל"

ב"עקד"הופיעהמגדל""צליהודייםנושאים
 •עברית-הונגרית.דר-לשוניתבהרצאה

גרוסנתן
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סרייבוהגדת

מחדורת-סיירבוחגרת

ומדיויקתמלאחפקסימיליה
 .כישראלראשונה
וצויירהשנכתבהפסחשלהגדה
ספרדיתמשפחהעבורכנראה

שבספרד'קטלוגיהבחבלאמידה
שלהשביחבמחציתלרואיקרוב
 .-14החמאה

כמשוער'החלו'הספרשלנדודיו
ביהודיהפרעות,עם-1392-1ב

קהילתאתשהחריבוספרד
ספרדגירושעם(ואוליברצלונה

 .)-1492ב
ואחר-לאיטליה,הגיעהבתחילה

לסרייבו.ידועלאבתאריךכ.ך
לוחותוארבעהשלרשיםבכתב-היד
הקדמהכעיןהמהוויםמצריירים

התורהבסיפורועוסקיםתמרנתית

סגנוןהעולם.בבריאתהחל
כתבעיצובהכתוב,נוסחהאיורים,

למחקריםחומרהיוווערד'היד'
עצמהזרבהגדההעוסקיםמרתקים

העברייםהידכתביאיורובחקר

 •בכלל.

חארנכםנ

ו ' rברקובמיקיעםמה
אהודמרשללמדורוזרהערהלפרסםאבקש

 11-10מגלירןדרך",קיצור"ספרים ,עזרבן

 .) 1985דצמבר-(נובמבר

שלךהמדורכללבדרך .חבלחבל'חבל'
יותרלהתרכזתשתדלשלאלמהענייני.

צררךשרםהיהלא .דןאתהבהןביצירות
שנטףהגזעניבארסצררך)שרםשאין(ובאמת

אתסקירתךבסוף 71-70בגלירןמקולמוסך
 :לבשביס-זינגר"הגולם"

צררךשישלרנהעבירתבפרובינציהואילו ... ,,
שנעדכירבאחירת-דבר,צררך)שי(ובאמת

מלמיליאןקראיםנאבותיונואברתשאבותיונ
וארחנה."

הערותערדישנןאךהזאת,בדוגמהאסתפק

הםוארחנהמלמיליאןעזר,בןמרשכאלח.
אורימירושלים,ישראליםכדורגלשחקני
ולאיותרלאאמריקאי.ציירהוא rשרלב
מכך.פחות

הפרטילסלוןהאלההחרכמ'סאתשמוראנא
מתיימרכותבאתהברשהעיתוןחכורשלך
ידידילחוגמעברקצתנרחב,ציבורלשרת

נעוריך.

 • ...למשל , rברקרבבמיקירעמהכ.ב.

שטריתשלוםסמי
לוס·אגנ'לס

נדנדעלוחוקריםסופריםשלעירןיום
בשעה 20.4.86 ,'אביוםיתקייםוגבסיך

בת"א,בבית-אריאלה 18.00
א.יצחק ;יזהרס. :שלבהשתתפותם

בועזרדד'לריןישראלפררפ' ;אררפז
ערפלי.
"האוניברסיטהבמסגרתייערךהערב

הפתוחה".

 :בן·עזראהדולשוגתותב
טעותשיטריח,מרשלסליחותאבקש
ארארחנהלהתכוונתילא .בשרימתונפלה

ולזאהיאיוונידלמוטיאלאלמלמיליאן'
ארמלי.

סופרים

תקשורתיכגימיק

 77"ייעוחןומ.תת

סימןספיד ;ד mהמאהקץובי ;שנייטהרטדובהר :דרבאוחירתמילגנאת ;להטילו :בוקםםויםיייcnלו
 • 1986;כדח;קאירה
aכm1986 ;שקרןהצרי ;חיפה)איחטןחיבתמעל(מערלהחותמתשביתמחהז ;חפםיצ :תתהי.בם . 

ספירת ;ד mהמאהקיץוב ;כריכםשני ;חיבובסקיעמתאל :מרויסת :לו uהוהחיים :ןםםחגיליסaר
 • 1986פערלים;
ar,,, 1986 ;פעוליםספירת ;אמריאהןר :מאגנילת ;לנהריזקראירם :ונקרפ • 

 . 1986ד; mהמאהקיץוברישו;םיפידרם 4קדיכןו:םייורי
 . 1986 :;עם·עודב rמלכאהוהיב :עוןר ;אופקיםספירתלוריח; uהכערות :וי:ככו,ססוסר:וי
'1rםייכD כדן ;אמידאהןד :רתגום ;הומכסמתהשלמההיבוגרפהי ;לא·אשילשקוידונ-יהלטר :סס

 • 1986רחנ;הצואת ;'בא,י
 . 1986 ;כרת :קאירהסימןסידפ :ד mהאמהקץובי ;'אההביןרעעןיי :ןםםחגדח

 . 1986 ;מלrכאהויבה :הספהידועןר ;עםדבוע- ;אופקםיספירת ;האיסלאםנקיא :ןרריסלnaנםע

 . 1986 :עודבעם ;אופקיםספירת ;היהידותהוהיעבהרעינתהאשלה :יתםסויף

 . 1986 ;ילעופםפםחיד ;המושירמןרחח, :לaסנקרסי
t1986 ;רתנ ;נידבקרנמחםעבידתנסהרד ;מאובידםחבמר _צויוריציהר _ .ם,ד,םרםייימ . 

(סיפוירם 1986 ;רחנ ;בתררבסקיירום :מסידרפת ;יספוםיר ;המחשקסוף :וnaרסרזידילרח
הארנגיניט).הסופרלשתכירחבלדרךאופנייםיימאםפיייםם,םאיררי'לסייםם,

מהישהר(חבמר 1986 ;רתנ ;זנדנבקשמעןוומרתםגועןד iתדרמיתגרנמיתישהרמחבר :חיררם:ווןחב.
לצאן).פאליiלשישהירםמאחד mלקהקקושםשעהםיר.במאההגנמרית

חייעל(סיפוירם 1986 ;פעוילםספירת ;עיקרייאםיספוירם ;ןבהופליהההחרלבחשוים :תקכויפס
עבאריק).יההידום

Jהידt1986 ;הרד ;שטןרהרבאם-איירלשוייח ;אברגמן :קי-לכם • 

 • 1986 ;ועדבעם ;עלםהספהיד ;חמן iלהםםי :ויריוסנ.ל1וסי
 ;ד mהמאהקיץוב :ימיתפסהיר :רלuנםשמאול :מאגנלית iיספוירםאעברהדועולההתג :זרתק,ףדח
םעל · . . 1986 ;ארשילליהמיחהלב

עם- jהספהיד ;לכרידבם)מחיכם :המחרבלשהקורם(ספור jק'מיכאללשחנמיוחייו :יזסדןו..ונ'ג
 · • 1986דבוע;

הצואה jגחסכחן :רבדאחחיד ;לניאבתםוש. :מלופנית ;ארפמקהלקאירת • ~,,,,
קצטנקי).עש"הפרםחנתימינשאחדהאו(פצירבקםי • 1986'גתיז;רילבינiריליפ;

ובזשיארלקןרהצואתצידרבביסקי;ןוידגןבויסףזביבהליקוטהוקידם):(קילם-ןריירבןבלתם,
 • 1986 ;בריקחציקפםחידקןרףרחישכעבמ"

 ?התחליזהמתי
נמצאיםשאנואייטתהליךהזאולי

 .ראשיותרקזוואלויכעציומו'
מטפלתהיאכאשרנותעשות,ה:ורנל:ט'
מתחומיםכאמניםוככללכסופרים
ציירםת,נבשואיכעיקרעוסקתשונים,

 rשככקורלציותאועולמם,כהשקפות
נחןר,ם'"הציירה. rלכהעלוםהשקפת
בתחוםאחראוזהפרטלחשוף

רקזאתעשויםהפרטית,הכיאונרפיה

(המושג"רלוונטי"הפרטאם
מזמןכרכשאיבדהתקשורתי-מפלצתי

אלוהצטרףהראשונית,משמעוותאת
ומעמדיותקירות rpההמליםמשפחת
אשרעיתונאיתלשוןשיצורותהפנים
מוחנו).אתלשטוףנעודה
כהרבהנגיזםלא-העיקראלנחזור
לאחרונהמטפלתשהעתתותנאמר'אם

דבוגמניות,מטפלתשהיאכפיכסופרים
כפוליטיקאיםפופוליירם, sו sכזמרי

ולא .מכחליהדברוככיצו"כ.מסדיימים,
נשגבמשהוכסופררואהשאנימשום

אלאהנלי"ם,מכל"תשוב"אונעלה,
תחומיוכןציירותשחומירמשדם

שלמאלהשוניםושיטותיה,עבודות
הנזכירם.

זהירות'ולשםלידיעואךמשפטן,אינני
שישנם-טעוהאיעיאם-אוסיף

כפרסוםהאסוירםמסייומיםמקצעוות

:רפואה,כמובעלדי,ם,על-ידיעצמי
 .עוודראיית-חשבןו

עבודותמקוםאתלפרסםטעםאיןוכי
 .ושייש- ?רופאשלמלאכותוטיב
טובהלכןנפשותכדיניעוסקשהואאלא

הזהירות.

מה?-והסופר

לאלהכמיוחדלעיותנאים,עצה-וככן
אתהמדיהעלירתהולמתשלשונם

 .מעטהרפד-המקומוניםסגנןו
,מתוךיורתר mמאורקק, mמ"ו:ופסו"

הקשראתלגלותהעשהיוהתבועות
 r.לכ.ככיכולהפיקנטיהפרטשכין

כיצירותמשמעדתילמשהוהתפתחוות
 .הניבו-הסופרשל

על-ענrיכאוות rלעניומנעrי
שלגלעכשיועוכרלספרות,המוספים
שמכללושנראהאלאחידושים.
שללפינהמצטמצםהללוהחדישוים

המצומצמיםהמוספיםחיוורת.רכילות
להם,המוקצההיעירהנוזלמבחינת

ואפילומסה,סיפור'להדפיסמבתקשים
באואיני ,מובןוהדבר .שיירםמחזור

כלכמוהם,נםהיר .כשל-כךכטענות
מועדותשטחנכלזותלייוםהעתתדת,
השטחנוזלאתהמנתההפרסומת
המערכתי.

התפלההרכילותכאמעצותהאםאכל
לציירה,המוקצבשטח mכהכהנחלת
להתחרותשויכלוהעורכיםחשוכים

לתחומינםפלשואשרכמקומונים
להםנםלהתכיבמנסיםואשרהספרות
 ?חשדותנורמות
רכליותאבל,כן,אס-כךספרות,חשדות

לוכןמיוחדנעrימעוררתאניהספרותית
מה-הקוראים.מספראתמגלידהאיעה
עכתתיםלהתחרותמסוגלתשאנינהדוע

מראש.לכךשנעודו
בפניזךר-אyרלמעטנשובאם-כןהכה,

רכליותפרוידובמקוםיוצוירה,הספרות
ספרותיתזקרה gמוטבמשמעדת,חסיר

תב-לריידהמתמדישהי,דתחירפה
לצייהר.

למנירהבאהנמג
ארש-הממשלה,לוקנהיפהמהנג

עםפעםמיזלהיפגשפרס,שמעןו

לושמעו.להשמעי-סופירם
-בציועו,אךותיונכוןיפה,המנהג
מןשניו-לנוקורהזהפעמיםוכמה

היסדו.

לשרמתעשרותכלנסטעםשיוכי
שכלזירכםבאחניהםולהשמעיסופירם

'שדמעיומיבעיןותקוראמאונתאחז

מקישבהואואסהחדשות,כמהזורות

מעדוכןשהואהירהפשרנות,למזוירנם
ראש-הממשלהכמוממשלכאורה
עצמו?

כצאתיהרגשתיהית,דמשום-כך

ראש-הממשלהעםהאחרןומהמפגש
מכחכאןשהיהכר-עם,עחידו,מזכ"ל
נם-יוורתעשתייםלשמשועו
מבחינתונםלהזמנההנעניםמבחינת
 .עצמוהראה"מ

מהלסופירםיששחושבראה"מאם
מהלוששינמיחהואואסלהשמעי,
כינופגשיהלזמןיואלי ;מהםלשמעו

 ,יותרמצומצמותסופריםקצובות rלב
והמעדודת,המחמנתשההבתטאותכיז

אלא ,חד-כידונינא:ומיסנגןותלבשלא
לשיחהאפשרותפתיחתבבחינתשתהיה

משוםכהששיבז-ככזיתומחשבה

היררת.הפיידה

'ליטלולמעולי,אני'למשלמצאתילד
לשנכעמנסההייתיהדיבור'שרותאת
רקלעשותניתןחה-ראה"מאת

כ"נאדם"לואותן""קחנוסחבזיון
כזדלמשללקונית.לחשוכההזוכה
ירדןעםהמד"מאתלסייגטעם rש"א
אי-שלכסייגפלסטיניתמשלחתעום

 ".אש"ףעםזולשזהותה
עםלשוחחיותרנכןושאוליטעוןהייתי
אשי rאבשיחההרי.שכןאש"ףנציגי

כפיאחרת,אדזולתכניתמתחייב
על-כךכהעירוראה"מנכןושהתבטא

מד"מ.תחילתלפניתכניתפושריםשאין
ז;קקימכשולזוכזרךמסירים Iומאידך

ונימוקיםהמגע.ציירתלעצםהדךרמן
 ,עכשדאוםתאפרטשלאעמיונספים

אניעל-דייהמצוענבוסחבשיחהאכל
כלכדספקלטעתמצליחשהייתימאמין

לחלוקהכיחסלמשלראה"משל
מותניםפלסטניים rבית mהמלאכ
מותניס.לשאינם
כיןלהיות'צירכהלטעמיהאבחנה,
אלהכנתאיםעניין,להםששיפלסטינים

הלאומיעתדיםאתלנכדתאחירם,אז
;לכין!!'ימהמזינת-שיראלשללצדיה
קיומהעכצםכללמכיירםשאינםכאלה
 .היהדויהעםשלכמלודותהמיזנהשל

לנכינו'כיר-ישחהכחלטהםהראשתים,
מעוטתלאכמדיהתלויכאזורעתדינוכי

 .לוהפךכעתידם,
אחריםורכיםכזה,'נושא'כאמוראכל

שולחןסביבכשיחהללכן'ניתןכמוהו
כיסאותשלכשורדתנדושכאולםולא
אוכבית-ספר'כאסיפת-הוירםכמו

כחירות.כאסיפת

קעובעמזר
"נעול"הןותעשלהנוכחיהגלידןאת

על-דייהחותםקעוב""עמדוחשדמזור
Telavivensis ספרותאשילשעט(שם

מנחי,אנימהקוראים,נזולשחלקעדונ,
הכתידכ,).סגנןועל-פיאוותזיחה

 ,עדותאתבמזורכמובןמבטאהכובת
עלהמקולבתהעזההיאכהכרחשלא

ישרמותכללשאכפיהןותע.מערכת
עמדהמבטאיםוהמאמירם,הבקירות,

המערכת.לעמדתזהה
קואןיונאלפתההירינזה,והכקשר
שונתסחעזהכלגתומת.ככקשת
העזת,עלתמקלבתובכהירותכקצהר
מקומהאתתמצא

 •עבןרת.
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ההספקהמחלקת-פועליםספרית
 291431טלפון 8תל-אביב 8 73אלבנירח'

האנציקלופדיהאתוחילקנוהשלמ,נואלהבימים
פועלים.ספריתמהדורת-~לנו 1במהדורההעברית
הזמנותמקבליםואנוחדשהבהדפסההתחלנו
החדשה.להדפסה

(אינדקס)המפתחאתצלנו N ~להשיגאפשרכן
עתה.זהשהופיעהרית 1העבלאנציקלופדיה

והספרניותהספרניוםרבלתשומת

ינוך rוובמוסרותבקיבוצים

שרביםסרבניםמגיעיםשלאחרונהבוילנודע
ספריתכנציגיעצמםומציגיםוספריות/למוסדורו
מתחזים.אלהאנשיםפועלים.

ישירות,עמנוולהתקשרלהמשיךשיםימבקאנו
אתלתתוכןבנאמנותלשרתכםשנוכלכדי

לכם.מעניקיםשאנוהמיוחדותההנחות

המאוחדהקבוץהוצאת

האחרונהבשנהופיעו iשרמפרים

שירה:

יווניאי ;ויזלטירמאיר
ומוםשאוך ;בכאודרורפרץ

ברוחיריעה ;קטןדינה

מזה;מעטקואפמןעזריאל
מופע ;וולןיונה
ודאגהיחסים ;הורביץיאיר

אי-הוודאותעקרוןאוזיקית ;חלפירחל
(מחודש)מרחוק ;בת-מריםיוכבד

פרזוה:

(מחזה)חברבורותנמר ;שבתאייעקב
(רומן)בכפונפשו ;לוזצבי

ליברמןאורנה :צרפתית .Y ( ;(רומן) ;לאאנה iארקוסגומזאוגוסטין
"כתר")עם:שיתוף 1 ((רומן)אחתובעונהבעת ;אפלפלדאהרן
ושירסיפוריםארבעה ;קניוקיורם

 ;א-בכר·ן ;(רומן) ;והגורלהחיים ;גרוסמןואסלי
פועלים)ספריתעכו(בשיתוףביכובסקיעמנואל :מרוסית

 1סיפוריכארבעהועודה~גונה iקונרדוזף 1ג

 :טעמיםמסדרת
(מסות)והשירה;האדםשטרואסא.ל.

(מסות)וסנטימנטליסטיתאניביתשירה ;שילדפריזריך

דאום""קובסדרת

חברתיכמיקוחחינון ;יוספוןמרגלית ;קשתי .י

הגיטאתובית-לוחמי

ילדיםציורי ;משורריםשירי ;מדבריו iלקורצ'אקמחווה

"אפיק"מסדרת

לילדיםהספרותבדרכי ;רגבמנחם
התרבויותשתיביוגשר iקוסטאמיכאל

ב"הספריה"

"אהבה"ערן :עיין iגרוסמןדוד

שטיינהארטדבורה :מאגנלית iלוליטה ;בנוקובולאדימיר
והאהובההנצחי;החולהלרירחנון
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תיקונומצאכמעט
 ;לעםספירה ;נעולהעשר :מלץדוד

 234 • 1985תשמ"ו.עובד.עםהצואת
עמ'.

ראההנעול""השערמלץדודשלהררמאן
עתהוהופיע 1959בשנתלראשונהאור

לעיניים,ותענוג(פדותמצולמתבמהדורה
שלהממוחשביםהדפוסיםמרביתלערמת
שנותיררובהיה ) 1981-1899 (מלץהיום).
-הידועיםוספריועין-חרוד,קיבץוחבר

גורלותעלבדרך"ר"חתחתים"מעגלות"
ובפלוגותבראשיתו,בעמקבקיבץואנוש

 yדרדמל

עללעלייהשקדמובמושבות,ההכשרה
לערמתהנעול","השעראתהמאפייןהקרקע.

רוחהואימלץשלהללוהקודמיםספריושכי
לצחוק,המעוררהפררע-לעיתים,ההרמר

מחציתוומעמדים.דמויותשבתיאור

בר,הטובהוהיאהררמאן,שלהראשונה
קיבץועללאר-דווקאכסאטירהנקראת

שלחולשותיהםעלאלאבעמקבראשיתו
ועליבותם,קוצר-ידםחלומותיהם,בכי-אדם,

גיבורוחם.ולבעמוקהאנושיותמתוךזהרכל
סטודנטהואמאוחד,משהמלץ,של

שנדחהשפיכתה,שלמעריצולפילוסופיה,
השלושיםנשכרתבהר-הצופים,ממעמדו

ארהפררפיסררעםשנסתכסךבין •לערך
מאוחדזה.שלהצעירהאשתוידיעלשנדחה

לגלותובאזקן,בעלחלשלוש,גמד,ספקהוא
שבעמק.הצעירהקיבץולאנשיהאוראת

ובחיקהפרות,רועהבתורתיקונומצאכמעט

אלאירוחניותואתהמעריצהודניתרפתנית

גורמים •כסירנווחוסרהממושכת,שפרישותו

מאמצתשזואימתכלמוקדמתלשפיכהלו
כשלוגולכךובהצטרףהשופע,חזהאלאותר

הקיבץואנשיעללהשפיעהרוחני
שבכתהידידתועלכמלטהואבהרצאותיו,
יהודה(לאשביהודהבקיבץובית-הבראה

וגדרה),רחובותסביבותאלאכיום,שבגדה
של(בת-דמותהרביתהמצח •מאסטרריוספה

-1934בשהקימהסמפטר,ישעהמשוררת
ודמותהכרכר,כגבעתצמחוניבית-הבראה

כררמאןשמירלמשהגםהשראהשמשה
 •לכפשר.קץשםרשםזרה")מחצר"יונה

גאירשלהמצויןבתרגומופעולים",ב"ספרית
האחוריבשערהכתובלפיאשרשילובי,

יודומניתירגרמהאתעוידנןשב •זרלמהדורה
העשרשאגןבמדויק,השוויתילאכיאף

"ספריתשבמהדורתוההנאההשטף •הלשוני
ובשפע,שהיו,אלהעלאףעוליםתרמיל"
תירגרמרבמהדורתהעברילקוראמזומנים

 .הזהוהמופלאהנפלאהספרשלהראשונה
מןברטראכדינראמראג'ילרלפרהאביר

אביררסורא,מקררבנטראזהגואילדיוררכים
שלבצבאוהמשרת ,ופזתית nסלימפיה-ת

מהרתריק,שרירן-אביריםהואיהגדולקארל
נפש,ללאאישיותגרף,ללארוחיישרת,ללא
שרקהאנושי,הקיוםמןההיפךעלמשלמעין

הנקיהואהאנושית.השלמותאולימצריהבר
החזקביותר,המסודרביותר,האחראיביותר,

עלללכתממשיךהואבים(בטרבערביותר

אפירקהחרףעלערלהשהואעדקרקעיתו
בתוליהלהוכחתאשרנכבדה,עלמהומציל
כאביר).שלומעמדובביסוסנכבדתפקיד

דווקאיותרטובתפקידכלמבצעאג'ילרלפר
-אנושיגמרלידימביארשאינומשרם

ורקבמישגל,בשינה,בשתייה,באכילה,
שארמכלטובהורג-ממש,הואבמלחמה
מוחלטת.חרכמתומושלמים.גינוניוהאבירים.
שלהפיקארסקיסגנונותהומית.רצינותו
וגורםל"קאכדיד"קישוט""דוןביןנעהסיפור
אוליוישנה .בולקוראחושנית-ממשהכאה
מהדורהשללהופעתהמיוחדתמשמערתאיזו

שהוריתןמאחרהספר,שלזרצבאית-למחצה
לתופעתהגמורההפךהיאאג'ילרלפושל

אינםושקדנותוטרחנותו .הקטן"הראש

אלאזרואין :האביריםרעיועלאותרמחבבים
למצאשניתןהרבותהמשמעויותמןאחת

 •כברא.ולאהיהשלאהאבירשלזרבדמות

אחתנשמחשורש
תל·אביב, .מרחוק :בת·מירם .י

הוצאת ;צי~וםמחדורת ;צרת"ב
עמ'. 199 ;תשמ"ו ;המאוחדהקיבץו

ישראללאץרשעלתהבת-מרים,יוכבד
הראשוןספר-שיריהאתרפירסמה-1928ב

באץרשנולדהדאב,ואסתר ,-1932ב
"קמשרכים" •הראשוןספרהאתופירסמה

לאאךידעתי,זאתידידות,,היו-1930ב

במחזורובייחוד •משיריהןבחלקכיידעתי
היפהשהוא"מרחוק",הראשון,השירים

נפשית-קירבהגםהיתהבת-מרים,שלבספר
לערךשנכתבוהליריים,בשירים ,סגנונית

אביריםשיריון
חיהשלאהאביר :קאלוינואיטאלו

 ;ישלוביגאיו :מאיטלקית ;בנראולא
 ;חדשיראלבעירכתרתמילספירת
 ;ראשיחיונךקציןמפקדתצח"ל'
 ;לאורההצואההביטחון'משרד
עמ'. 150 ; 1985 ;תשמ"ו

איטאלרהאיטלקיהסופרשלגאוניותו
 , 1985בספטמברלעולמושהלךקאלרינו,
 ,-1959בשככבתזה,בספררדףמכלפוצרת

"אבותהטרילוגיהאתהפותחתנובלהוהוא
אחדותשניםלפניכולהשהופיעהאבותינו;',

בת-מריסיוכבד

בבחינתאיכהזרקצרהרשימהתקופה.באותה

 .בידלדימירן-שבכפשהצצהמעיןאלאביקורת
 :למשל .משוררותשתי

וכאחונישאתעותהשמעוה:לאבת-מריםי.
יומחה,ינשברוחולאואנחהלאהרילא

מרחוק /.עיניךקרני /המחכים,פניףזהיר

כהכל·פיו /,קוליוכלחשאליךואבואאנכי
 /ילךמסיבבהדממהיזיווואמחקאבשם
 ,, .נרידותךשלות

אטפחלףכיירםוואשאח"לא :ואבאסתר
ובקריםועומדות,ירוקותחיהעיני /-

מעברואשראתיוגששו,גידיםיורוכחולים/
וכראיש /-החמותהכנרותלנציות
טונה/צתנ·כוקרככרוזהרתןאצבעות

 ,, ...עורהיולאאורותלקראתומעוידה
דמעות·עינירתאיהנ/לא"עיניף :בת-מרים .י

אפשרלאואכער,לאכרכיעל /הונפלות.
כאניעלעצוירםכרחמיםאליךוכפות·יירו

 ,,הגדול.
יוםיוםעליולכךתאהכניו"ככה :דאבאסתר
 /;אחילאלףלעולם/עריהעין ,-תקער

ולשפל~וחהומרומי·הצערןעלרקעין
אורכהעוד;/עיןררבהלאכחרירםוספות
טרופת· /-חמיםאקליפטיםתחתאביו

אהבה."

השלגים,עדייןמצרייםבת-מריםשלבכרפיה
זה,במחזורכולם,ארהשירים,שרובונראה

ישכםדאבאסתראצל .עלותהטרםככתבו
זאת,רעם .אץר-ישראלרקראקליפטים,ביצרת
הקשוחה,והליריותהנוטרתהמקצב,הניגון,

כשמהכשורש •לשתיהןמשותפתהנהדרת,
 • .אחדדורשלכליב;אחת,

לניןאשכנזיםניד
ערכים

מאמר ;מחר :סבירסקישלמהד"ר
לספרות,עתכבת ;אפיירון :מותך

 ;ביטוןאחבעירכתחברה'רתבות,
;עמ' 1985/6חורף ; 4/5גליון

94.89 . 

הואסבירסקישלמה ,,,,של"מחר"מאמרו

מותירשאיכרלמחשכה,מעוררמזעזע,מאמר
שתיאתתוקףסבירסקי .אדישברהקוראאת

החכרהשלילדעתוהיסודיות,הרעות
הגדולה.אץר-ישראלבתחומיהישראלית

דר-מעמדיתחברההיווצרות :ראשוןנושא

אירופהעדרתויוצאיהמזרחעדרתיוצאישל
החברהשלהתמחותכלכאשרוהמערב,
שטחיהתרבות,המחקר,התעשייה,בשטחי

כגזריםהחברתית,והעיליתהצמרתפעילות
שלושאיפותיהםכישוריהםפיעל

המזרחעדרתשליוצאיבערדה"אשככזים",
בררנההעוסקתבינייםשכבתשלנתחכותר

ריררחייםכיאףיותר,פשוטיםבמקצועות

ביןמצרייםהם :פחותלאלעיתים
תוך •מכאןלערביםמכאןה"אשכנזים"

משקיבמגזרהתחככותשלבעייתיותשנוצרת
 :השניוהנושאלערכים.מזרחייםביןאחד

והמעמדיהחכרתיהריבודכיטועןסבירסקי

כוחניצולעלהשארביןבנריבישראל
אשרהערבים,שלהפלסטיכאים,שלהעבודה

כמשקהשחורותהעכורותנותרולהם
קיומההמשךהיאהדבר"משמערתהישראלי.

עבודהחלוקתעלהמבוססתחברהשל
תושבישללארמי-מעמדיניצולעלעדתית,

עבודותשלגזעיסירוגכלירויחאתהשטחים,
 ,,והלאומיות.העדתיותלקבוצותבהתאם
 .)םש(

מרככיםרביםשלאכרקבת,קשה,חזרתזוהי
היאכיאםפקוחות,בעינייםבהלהתבונן
שלחולשתויום-יום.עינינולכגדמתקיימת
המצבלתיקוןמהצעותיושחלקבכךסבירסקי

העבודהבחלוקתלהיאבק"אלינו .רציניאיכר
עלההשתלטותתהליךאתולעצורהעדתית
ורומזאומר,הואהפלסטינים,"שללגורלם
שהקימוהקטנה"מ"איררפהלהתכערשיש

תרבותרקישטעותו.כאןבמזרח.האשכנזים

ומהרתהצדקהסינרי,כלאין .אחתישראלית
שרכה,ישראלית-מזרחיתלתרבות-כפרדת

במקרהארלנצחטעונת-טיפוחאותהיהזוכי
ישראליתמתרבותאיכטגראליחלק-הטוב
בגדההפלסטיניםלגביויחידה.אחת

אתמאמציםכןאםאלא ,צודקהואוברצועה.
אחתמשותפתתרבותעלוטרששלעריונו
 •איתם

,-
rז

 1יציר 1-בש.

שלהנשרבז
נן·ציוןש.
שבאץר·החיותחוות :גובירןנוירת

 ',,קריאה"מעגלימותך ;ישראל
 ;תשמ"ו;תשיר 14 • 13חוברת

שלהספירם;הצואת 1985ספטמבר
 . 5 • 34עמ' ;חיפהאוניברסיטת

פיוסם , l 9 l .19.12 2תרע"ג,כטבתט'ביום

(והעורך-לשעברהסופרהצעיר"ב"הפרעל
אזשגר ,ןבן-צירש.ר"מרלדת")"העומר"של

כראשיתה,תל-אביבהיאבאחוזת-בית,

"חורתהמתארת"בן-הכשר",כשםאלגוריה
בחררההחיות .יזרעאלשכעמקרוסית"חיות

ברווזים,תרנגולות,חזירים,כלב,חמור,זר,
לאמארדבאיפירכיםמתואריםבעל-הבית,רכן

לבן-הכשר,כתרנההמחבראהדתרכלמלכנים,
חזקות,ככפייםמצמח •רךכגוזללחררההמגיע
רהקיכאהוההתעללותהרבותהצרותולאחר
ברטשה,הואהחררה,שוככישארמצד

לעולמים.
תולדותבחקרשהתמחתה •גרבריןנורית

הסרפרםרחייהספרותייםהפולמוסים
באץר-ובעיקרהמאה,בראשיתהעבריים

בספרהכמרשרב,בפנינופורשתישראל,
כמרעלומה,פרשהברבר","מאורעהאחרון
ארתהמחייהשהיאתוךהנשייה,מתהום

שררכםומוזרים,קשיםענייניםבפנינוופורשת

הכפשותשכיןהמכתביםחליפתמתוךמתברר
כן-ש.שלכשלרבושלאחרמתברר,הפועלות.

צריךשהיה"העומר",בהרצאתלהמשיךצירן
והמרכזיהראשוןהספרותיהכטארןלהיות

לבכי-ירחוןלהרצאתפכה •באץר-ישראל
שכהערךאףשארתו"מולדת",הכעורים,

תרעומתשהודח.עד , 1911תרע"א,אחת,

הקפדנית,כעריכתוכן-צירןש.עליועורררבה
כי,אף ,רבותשליליותלביקורותזכהוירחונו
בתרע"גלאץרפיכמןשבארעדהדחתו,לאחר
עלהביקורותהיוהעריכה,אתעצמועלולקח

הללבןמרדכי •בן-צירן .ששלממשיכיו
ערדחריפותהרר,ירחייםלרדרריפרל 'א ;הכהן
יותר.

ממכתביוהבוקעתכן-צירן,ש.שלמרירותו
אתלכתובהביאתהרתקופה,באותה

ישירותכנראהשפגעה"בן-הכשר",האלגוריה
שרבעליווהביאהובערשי-דברם,במדיחיר
גםבן-צירן,ש.שלאלהיסרריררבה.תרעומת
התאלמנותו,לאחרתקופה,ארתהנישואיו

באץר,הרופאיםמראשוניירניס,לבת-שבע
 •בכרשלהדר-ערכייחסראתבמעטמסבירים

 • .אביראודותעלבזכררנרתיר •גרטמןכחרם

עזרבןאחוד
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שירה

הרעשאחו
סימןספיריווני","אי :וזילטירמאיר

ישירם .המאוחדהקיבץוקיראה
 .'ע 46ותצלומים.
בחייםהכותריםיווני.איהחריבערש-אדמה

 ,,,-ןבוחורבן-אימיםכשמטתקרקעזוכרים

שהזמןרחוק,היסטורי,חורבןלאבלבד,אחד
 .זעזעויואתוריכךהפנימו

בשעה , 1953בשנתאוגוסט,בחודשקרהזה

אתאדמהרעידתזעזעהבדיוקבבוקר 11

קרסהכלכמעטקאפליכה.היווניהאיאיזור
פוקאטהבכפרהבתיםכלכמעט .תחתיו
תוךמתמוטטעולם .בלבדכשרידיםכותרו
לחיים.חחירםהשורדיםספורות.דקות

וגתובתאדמה,ערששלאחזיהנקודת
הנושאבעיני,הם,הרעש,אחרהכותרים

כפריעולםלאיווני"."איהמחזוראתהמלכד
תיירלאאותו,מקיימתהיום-יומיתשזרימתו

אלאפסטרראלי,אראקוס~יבכרףחולף
החוזרתאימהאותהאחר-האימה,שלתודעה

עליהם".חרב"עולמם :ספררתיככיב

הערפים.אומירם , lאלפיכהייונ
ממעלהביתגמיביהייונ'גדולצבא
 ....אדםדורותמחמ:.וי~היורת
ממעללאאך

 ....האדמה, ...הערהנפתחה

בי-ס;בהפגנהן 9ך-4ברידלטירמא.יו
א.שכנזימרטיעס

"לא :כךכתובוזילטירשלהשיריםבמחזור
שותםכחייואדמהשערידתזוכהאדםכל

כך".כלברוירםגיארלרגייםכמונחים
אכאלוגיהערלההיררכיידידועלהזהומהפסוק
מתרחבתאכאלרגיהערלהומאחוריהפרטית,

לתודעהשותפיםעברית,דובריאדם,בכישל
כשהםהיוםהחייםאנשיםשלולתחושה
יידעלנקבעיםשקצביויעשרןפיעלמכורכים

אדמה.ערידותשלצילצרלים

מנוסחתרעדהשאדמתולידידהקירבה
זרכפריררילגיה.יתר.-נזכרתבאירוניה

כל"לא :יתרוןבעליצדיקים,עללשרןכמעט
ברעידותאדם""כלשלסימנוזוכה".אדם
וזרימהיציבותחיילאשלו,פרטיתקרקע

מדברתכזראירוניתבלשון .בשרפימתפתחת
פשוט",ב"סיפררעגנוןש"ישלצירלגם

סיפורהוהנאורה.הקטנהבלומהכנגדבדברה
עולםמלחמתסףעלהיהודיתהעיירהשל

כתובכךזוכה."אדםכל"לאראשונה.
שלראשונה(מסכת"ברכות",במסכתבמקרר,

לשניזוכהאדםכל"לאספרי-המשנה.)
 !כפולהלטובהזוכהאדםכללא ,,שולחנות,
שלהיחריד""הקשרהיאזרעבירתאירוניה
הידיד .היווניידידועםהישראליהמשורר

הרעש.אחרחדש,קירבוכה

עלמדברויזלטירכשנחאישלחומריםדרך
כ"תחבולה"הרחקת-עדותזושלו.הקיום

הממשיהיררכיהעולםמקובלת.ספרותית
פנימי,לעולםמטאפורימעמדמקבלמאוד

מסעיר"אוערמצאויזלטיר .שהוחצן
משמשיםונספחיוהמסעיררועהא ,,ונספחיו'

שלהמבטלאופןוחומריםעבודהאמצעי
בלשון .שלוקהילותערלעולמועלזירלטיר
וכחנית-נימהבעלתאקספרסיבית,שירית

כךמכוון'פזימוכיטוןובעלתדיבורית,
לערמהשנשמטוערפיםהגג,ערפימדברים
הרעש:אחרבחצר,

עלהבניא,לשרןהמקררות,ון tלסבולטת(שוב
אמרהרעה",תפתח"מצפון :הקטסטרופה

בפתיחה,,,המעורבת.ובלשוןהנביא.
הרעפים)אומרים~לפים, t(היינופזמרכית
לאהנפתחת,הרעהעל tהרעפיכמדברים
ממעל).

אקספרסיביותהמחברתהרזילטיויית,הלשון
מציירתפרוזאי,רטוןפזמוכיתכימהעםבוטה,

חסר-אינידירדראלזיםלאחברתיח,נוכחות
פוליטית.לאהיאחכרתית iדהונכחותרקע.

החברה,מכשלובותחלקהיאהפוליטיקה
אצבעותבעליצורמראהוית vהאנווהתמוכה
ללארגעיםבתוךלדורמדיורהחיגרומות,
נשוא:

העץמןתלוש :tעליו"קומץ
רכיםימים,~פנישתלאשר
אצבעותיוכ-מו

אותםנינצררמי~דרשה,הגרומות

פחת :tכמוחנוטים

 r:ז~רנ~יאא-נשרא:ללוכרגעים
 ,,המוות.מןחיים~צוץ Rנשאף

שהיאמהאתבדיוקכ~ראההזאתהתמרנה

בעיירהקטןיהודיכמרלהראותצריכה
מוציאהואאותר"טבקי"ן:המעשאירופית,

היררכיהקדושגםכךלצרה,צרהביןומריח
מחזוראתהחותםבשירהמרפ•יעסימר'ירא

הכפרשלהקדושהיווני.בז~יהביקורשירי
חז"ללשוןשלמחלצותלבושהיווני

עלחד"לבאגדתנזכריםאנחנוואגדותיה.
לדור,מדורהאדםבכישדחוייםאשרהעץ

ימיםלפנישותליםא~:בעותיהם.במרשותלים
הפךהעץיברא.אשרזיד 1העלמעןרבים,
נו~יאואנחנולטבק,הפכושריאעלים,לקומץ
r:המרות."מןחייםקוז:צץו"כשאףרנריז

הפחדהנהזהדקיקבספר·ית rהמרכההפרעה

הפוסט-אתמחפשיםהייוםהמשורר.של
במיתוסיםמלעסוקועייפיםמודרניזם,
בחדשנותהספרמרגש:נראה, 1לכן'ובסמלים.

האיעלרקעובהסברירריםיכותצלומיםשל
הזקירייםשהחומריםהחרץו .ותולדותיוהיררכי
העבריתהשירהתופס.איננומוכרים,איכם

מתארתריזלטיר,שלשיירתוכוללבימינו,
 *מוכרים.לאאחריםופים:רנבריטייםאיים

הגשהדרךלחדשודרניסטי 1נהפרסטהכסיון
לשירים.מכשלהיוצר-ט tלטקככךנלווית

באותיותהטקסטמענינים,הלאהצילומים,
הבמהמרכזאתתופסזהבסיון-פטיט

יווני""איכאילו-ומטעה 'כפולמסרויוצר
הדגש .אותנוהמענייןהנוףהואניחוחועל

יווניאישלהממשיקיומועוברתעלהמיותר
לנוףציפיותומעוררטקסט:דעםמתנגשזה
מיתולוגי-חיקלאיזהבריחה • rקתיירותשל

האמצעישלי".''עינייםיווני,אקסוטי,
 •לשירים.מפריע"החדשני"

גנוסריאירח

והפרחההישרהמיטב-י·שנכחחרור *

 ,שיראלייםלאמונ!;כיםקים E1מרהעבירת
הספרות,דרךלנרמוכרוירה t:1מההסחלק
"להיפך".מאשריורת

שלהפרגודמאחויו
השיר

שיירם ;הפרגודמאחויר :ברתיניק.א.
 78 ; 1985 ;עובדעםקצרווז;ובלדות

 .'ע

שלשירתוייחודיהיכןבדזטףכשאלתיאילו
משיבהייתיהסתםמן ·- ?ברתיכיק.א.

בשניבעיקרמתרכזיםהםכיאוטומאטית,

א.רינא.)י.ע"י(יצרלסתשנ"רברתיני ..א:ק

וב"בלדותסיביר""בשירי :מחזורי-שירים
 :המיידיתלגתובההנוגעבכלזאת,עגכוכיות".

אתמושכיםשניםשזההיאהאמתואולם,
שלשונהאופיבעלישיריםתשומת-לבי

היסודמןבהםשיששירים-המשורר

סיביר",ב"שיריאמת-נכון,הבולט.המטאפיזי
הממחישותריאליסטית,שירהחטיבותשהם
מחכות-הכפייהשלעולם-הסיוטיםאת

היהשבהם(מחכותסטאליןימישלברוסיה
חידושברתיניק.א.הביאהמשורר),כלוא

לבסקי,חייםשל(עולמולשירתנותימאסי
והואשוכה,-הגולאגבמחנותשכספה
ואילוהזוועות,בלבנוגעשאיכרכמעט

"משאגולה .י-פליישרעזראשלהפואמה
ה"גרורות"הארצותבאחתעוסקת-גוג"

עגנוניות"שב"בלדותייתכן ;ההם)הימיםשל
דמויותעלילות,שבתשתיתןבלדות-

 'הגשראתלראותניתןעגנון'משלומוטיבים
לעברישירותבחוויותהטיפולמןהמוליך

השימושמןהאינטלקטואלית,ההפשטה
הרוחקבקשתאלוויה nבחומרי-ההישיר

מרובותסיביר"ב"שיריגםכי,(אםהאסתיטי

הכמו-סוריאליסטיות,זוויות-הראייההן

תיעוד""שיריאלהאיןואופןפכיםובשום
ביןאלו'בלדותשלייחודן : ) !מאוחרים
אתמנצלשהמשוררבעובדה,נעץוהשאר,
עולמולהבעתבלבד,כתירץוהעגכוכיהסיפור
ההוריכיאף-האישיתותפיסתוהפרטו

המספר'שלאלוביצירותביטוילידיהבא
המשוררשל"האבוד"מעולמורחוקאינו

הבלדיסטי-העממילנוסחהאהבה(לרבות
האבידהעצםמסויים,בשלבאכן'כשלעצמו).

בלתי-ראייהדרךהמשוררמןתובעת
 :החדשבספרולשוכוכפיאוריאליסטית,

חלום/שלרגליוכצמרמורת"תמולים
 ;"ודאות")מתוךהדרך"כקפציתמשבתשים

נעשית,אינההעברנופיאלהפלישהאמכם,
הואכיאףבלתי-אמצעי'באורחעל-פי-רוב,

לתקופהאוליהשתייכ~:י :עצמועלמעיד
להתחדש."ערדעתידהואולימתחושככר
לאחור,פנייהאותההשיר"),כאן"גם(מתוך

המטאפיזית-ההבטהמןחלקלמעשההיא
שמאחורימהאלהצצהבעצם,זוהי,הגותית.
איכנהראייתושהריברתיכי.ק.א.אצלהפרגוד
"עולם-האמת"או ,"ם Wוה"דתית,ראייה

שלאמצאהאואיכ~תבבחינתבעיניונתפסים
זהמשתקפיםעבירושניינוק-,:מעברדמיון

ומשםמדומעת/כנעיהאשרתמכאןכזה,/

הגרף-שכלשרןהעדתןשלאשידותקפארן
אזיכויררוסיכוםנצח,/הואשכטרם-גרפהו

עולםאתכדה ימ/)---(כלימה.אל~גכמור
 "?כספרפרטיואתותיארהאמת

-בלימההואשהנצחכיווןשכך'כיוון
כלשבסוףם" Wה"אתהמשוררמאכלס
ה"שם",שלבהשלכותהארציות,הדרכים
עלב"מראותשקע,אשרבעולםהקשור
וכןשלו),השירהמספריאחד(כלשוןהאפר"

זה.עולםאלהמתקשרותבדמויות
אלאריגושיתאיכנהלרוב,גישתו,ואולם,

התרחשויותנוטלכשהואקוכטמפלאטיבית,
עברשלבפרספקטיבהבהןומתבונןקטנות
לשכורמחנהוכפניםשםמשיהו ... " :והווה

הצירפהואבקעטםלאמזמן /.בידדוות
שלונתדותשבחרהכתליםעקיבם.,טבעית

שלהחרוךירחואליוהיבאו / ,-רכת-קולקול
גכאותהמתפרות,הצירכותותחשותהאזי

עדותעדה,/מכלהיתנקותעדוהתשוקה
ושמא //לרפא.היהישכפנים/זהשמשיהו

 T ,; •כללמחכהשםמשיהואיןו

הפרגודמאחוריאלהמציצההעיןכן'אם
כפל-עם )?העדר-מציאות(אומציאותמגלה
אשרריאליעולםשלהריק,וואושל :פכים
עלמרובההספקשנהראייהזוהישקע.

לדעתהאינטלקטואליתהסקרנות :הוודאי
לחושהדחפיםעוצמתעלגוברתולהבין
המבדילותהנקודותאחתגםזוכדמה,ולגעת.

הגישהמןבספרותמטאפיזיתהגישהאת

המיסטית.

קווים-של-אי-אלהלגלותניתןהכה-כי-כן'
ברתיכיק.א.שלהמאוחרתשירתוביןקירבה
אפרתישראלשלהמאוחרתשירתולבין

ש.שלום,לביןביכומאשררב-יתר-המנוח
ביןכל-שהןהשוואותאחרלבקשאםלמשל,

הפרגוד"מאחוריאלשה"הצצהמשוררים
שירתם.שלמדרך-המלךחלקחיכה
וגםברתיכיק.א.שגםהעובדה,מעניינתאגב,

השיריתבשל~תםלמיטבהגיעואפרתישראל
ק.א.לגביהמפליאאךדווקא.דיקנהלעת

לאאליוביחסככוכיםאלהשדבריםברתיכי'
מבחינתגםאלאהשיר'עמקותמבחינתרק

כדירהשהיאתופעהשלו'הלשוניתהרעננות
עימכו.חייםשעדייןבכי-דורו,לגבילמדי

שיסודמשורריםכישאמר,מיצדקכנראה,

אךהשכים-קוכטמפלאטיביהואכתיבתם
 •עימם.מיטיבות

יעוז·קסטאיתמר

והפשוטהמלודיאל
ומיניטקסטים :אלישעגביראלה
 ;עצמיתהוצ' ;שיירם ;טקסטים

1985 ; 
גבריאלהשלהאחרונהשיריהבאסופת
משאלה,הבעתשעיקרםשיריםנמצאאלישע
שעיקרםשיריםשללצדםוכיסופיםתפילה
קצוותשתיביןדחויה.הרהוררגע,שלתיעוד
מתחהיוצרתבתנועההשיריםנעיםאלה

לכללהשוניםהאסופהפריטיאתהמבריח
קיומית.תעודה

אתמקבליםהנזכרותהפכיםלשניבהתאם
שלהאמנותייםואמצעיהלשוכהגםאופיים
הקטיעות,בשירתהשלטהבעבראםאלישע.

א.לישנוגבירא.לה

אינהשלעולםוהעוקצניתהחדההאמירה
התחילהלאשעולםכשםלסיומה,מגיעה
הלך-הקוראעלשנסכותכונות :מוגדרבהיגד

הנוכחיתשבאסופההרימשהו,סהרורירוח

ומלודיתמנוגנתיותר'מעודנתהלשוןנעשית
ציוראףואיתרומתמשךרחבהמשפט .יותר

האמירהברורהלכל'מעלאבל .וברורמוגדר
ואנושית.מחייבתשהיאכשםזובשירה

בפנירועד"כהלך-כמומשירלצטטדי
לאאםבצידתיומהקרניולפניךאעמודקוכוו
נחבודד?!//כהלךארכהלדרךשירה/פסוקי
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וועדוכהלךיוצריולפניךאניהדימעמלון
אתכמויצדנתיובחכמה /העולם/בדוחנדף

ממשלה/נתתליואףהכוכבים/ואתהירח
השינויעללהצביעכדי ,) 9(עמ'בנעלם
האמור.

ספקתפלהספקבדודיהשירשלאופיו
היוצרתקטעיות,בואיןמקוםמכלהרדייה.

ששיוותהנגיעה-אי-נגיעהשלהדוחהלןאת

במקוםסהרורית.אווירההקודמיםלשיריה
ואףהמליםבאוצרגלוישימושבאאלה

שלעיקרהיתד-על-כןהתפלה.שלבמלודיות
המשודדת,שלעדותהעל-פיבכללשידה
ארוכה.לדדן"צידה"בחינתאלאאינו

כמעטהמוחלטבשונילהיווכחעל-מנת
מהשירבציטוטאסתפקהתמונהבעיצוב

באותותמאותת/החולי"איןזהלשירהקודם
עלוחשבוןדיןליתןואניועתידהמותושל

בוחדןדאלמהבהבהחוליאין /חיותיו
והחשךמתדחקוהסהדאין /אברכיושוכב

פיתוחה .) 8(עמ'שלישיתכבאשמורהמגתבר
בהקבלתנשמדתהמל;דיותמלא.התמונהשל

ובמעבדים"אין"החוזרתבמלההבתים,
הכלכשעלזאתלילה. nוחחד-למוותמחולי
ה"אני"שלהקיומיתתודעתוחולשת

השירמקבלכןאחריות.שלתודעההמבטאת
אופיבלבדיאווירהשידלהיותהיהשעשוי
ליתןאני"ועתידה-האמידהמשהודל.גיחי

כולועלחולשתהיותי",עלוחשבוןדין
 .אופיואתלוומקנה

כדיבהיש 18בעמודהשיריםקבוצתגם

גבריאלהשלשידתהפנישינויעללהעמידנו
שידהאלחלוםהמהלכתמשידהאלישע,
הקיומיות,שלטיבהאתלהגדירהמנסה

ובתקוותיה.בחרדותיהבאבחותיה,המתייסרת

האחריותעל-וקיומיותוה"אני"תחושת
בשירבאפוייהובדודהבולטתממנההנובעת
אתגםהמגדירשידיזושבקבוצההמרכזי

אתוגםאלישעגבריאלהשלשידיהמטרות
 :הקיומימוצאן
לסמנושאפשרמפורט/עולםכאן"אני

סמליםלהשיגמנסהשחודה/כנקודה
 .באדישות."טובלתופעמים /ולמלים
הקסומה,החוויהאתהיוצרותהמליםבמקום
שלביטויואתאלישעגבריאלהמבקשת
לסמנושאפשרהמפורט"העולםאתה"אני"
שעומדיםהסמליםאתשחודה",כנקודה
שלפנילמשפטומעניקיםלמליםמעבד

יותרואףמשמעותהאתהשחורה"ה"גקודה

ותוכנה.קיומהאת-מכן

בשיריאפילומבקשת,אלישעגבריאלה
שלקסמיהאתולאהסמלאתשלה,האהבה
וקטעיות.אי-בידדותעל-ידיהמושגיםהמלה,

שלהפניםשגימעוצביםז;לבקשהובהתאם
ו;גןוהכיסופיםהבקשה;גן-שידיה

העכשווית.הרגעיות

מ~נעאלישעגבריאלהשלהמציאותעיצוב
בשתיקתוהמבתטאאין-אוניםעל-ידיבעיקרו

ובכפיפותוישביןהסוףובתחושתהעולם,של
שמעלותכניםחוקיםלמערכות,ה"אני"של

 .ולתפיסתולהשגתוומעבד
בשירנמצאאין-האוניםלתחושתחזקביטוי
והזמןהחללבו ,) 17(עמ'החתול""יללת

שלשיבתושאףכןבאיכויותיהם.מתחלפים
הצפודזימרתבעקבותשבאהלחדדה"אני"

בחינתאלאפעילהנוכחותבבחינתאינה
tז~ןתחושתהיוצרתהיעדרישלנוכחות

ואןמרוהט",חדדשלשעות"ששהמאזינה
שלנפלא"נחתההחדרחללאתמציףהאוד

שתיקהובהתארךמחדוהתרוננותיצירה/

יחדלאשגועונוןבליהלילהגוועומאידןו
ומאדיךבמטחושוכבזהובה/בבדידותאלא

גםלומד/מהבושאיןחתוםעולםלשתוקן
 .) 17(עמ'לשחק"אפשראיתר

בושאיןחתוםעולם"שלזושתחושהפעמים
האין-תחושתמקודאתהמהווהלומד"מה

אתגםבעקבותיהגודרתה"אני",שלאונים
ובעקבותיהה"אני",שלערכוחוסרהדגשת

שמעבדלכוחותוכפיפותשיעבודתחושת-
 /ומהחלוםלינותר"לאבשירכמוילהשגתו

התפשטהמקוםאחתןלילהשעתדק
רקדןהייתיכאילובגדיאתופשטתימכיווניוו

שלאלמרותבמקומוילהתהלךויעדתיאמןו
הצעצועיםאחדהייתיוכאילו /כיווגיםוהיו

 .) 17(עמ'

דורמשח

לחשוףבצאתם
if ןשףאזכםrנרסםמרל..דתלv; ים~

 .~ל~םזtז:וים,~~ילים,
ובפרתהעפריערםשננחם

ראמזנים. ת,;.;שפ~'רכ,;מלנ~ות
 • :' T TJ.,..- : •,: •-ו
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מליםגנןנשלשזיף
 :קטןוינה

 ;ישירם ;ברוחיעירה
 ;המאוחרהקיבץוהצואת
עמ'. 32 ;תשמ"ו

אתמאבדיםזהבשירוהזמןהחלל
במקומולהתהלךהיודעוה"אני",איכויותיהם

רקדןהייתיכאילובגדי"אתשפשטלאחד
אחדהיהכאילובלבד,נפעלעצמוחשאמן",

הצעצועים.

אין-בולטיםגבריאלהשלהאהבהבשיריגם
למערכותהאדםשלוכפיפותוהאונים

"כאבהשירכןובלתי-מובנות.מורכבות
בשליטתואינההחידות ,) 48(עמ'אוטונומי"

אועליושהוטלמצבהיאאלאה"אני"של
הוטלשהאדםמצבסאדטדזאתשמנסחכפי

ול"אני"למוות",דומהזו"חידותוהדילתוכו.
אהבה,שלבאקטאותולאבדאלאנותרלא

זאתשמנסחתוכפיוקשר,חיבורבתחושת

קשור/להיותטוב"ואכן :אלישעגבריאלה
דגש /ואוהבןחםמגעללאכי /מהולדבר
בתרןהואוהמאבקעומסוקופא,החיים

לעיניךלהכנסרוצהאניכןעל /מדברן
 .) 48(עמ'החבור"בשמחתולהיותהכחולות/

המציאותשלאלהועיצובתפיסהבעקבות
שלוהכיסופיםהתפלההבקשה,שידינולדים

אלישע.גבריאלה
שלתשתיתעלהבנויחמוד""כאבבשיר
שלמצבאלישעיוצרתילדיםסיפורמעין

 :ה"אני"אתהמאבדתמופנמתהתבוננות
חלוןובפתחללכתחלוןואפתח"ללכת

וללכתמופנם/כותלעלמאה/בתוסילואטה
 .) 10(עמ'וליפול"עצומותברבותוכמו

אףביטוילידישבאהממודעותהבדיחה
בדבריםהאדםשלאי-הסתפקותובתחושת
מקודהולחם",מוסיקה"שמש,כמועצומים
המשופעתהמוערלת/הנפש ... " :בנפש
נאנחתשליליי/ובדגשועיסוזכדונותבפרטי

ולכןהמעולת".הנפשהיום/באמצעהכדאל
הרעיםומזכדונותיהזומנפשהתנערותדק

העצומיםמהחומדיםהנאהלאפשרעשוייה
מציע.שהעולםוהשכיחים

חשישחתיכת"מחפשיםבשירלעומת-זאת

 ,הפרןמצבנדאה ) 46(עמ'הערב"אתלעבוד
 :כרוכותבזהמשופעתהנפשארכוןשלמצב

תוךאלראשינו/מתוןצחוקשחרדנו"והנה
זרעוהכאשמהוהשמיםהפתוח/החושן

אוסף-ואתאתהיואניכוכבים/הצמיחו

אתמקבלה"אני" ," ...קיוםבדשאינומקדי
האדמה,וביןשבינומהזהותלקיומוהאישור

והכוכבים.השמים

מגדרייוצאתאלישעגבריאלהשלשידתה
אלוחותרתהכואביםוהקיומיותהמציאות

בעציובלהסתפקיכולהאינהלכןהמע:;:~ד
הקורא.עלקסמיםשתהלךסהרורית,אווירה
מציאותמצבילהגדירמבקשתהיאאלא

להםולהביאופשוטה.בדודהבצודהמעיקים
 •תיקון.

צובישלום

אתקנהאשדהשירשםהואהשכן""העץ

פגשתירזה.בספרכלולאינוהואדווקאלבי.
בגןהערלההעץ ." 77"עיתוןשלבחוברת
ממעל / ...הירוקמפירוונתןדינהשלשכנה
ירוקכבוהקאכוקאדואגליעומסים,ענפים

משקשק,חצרןאיךליוהארהפעם .אפלולי
הנ"ל."השירהפירללשכותוסימןאותמשמש

וסימניםאותותדיבהםיששלפניהספרוןוגם
אולםהמשודדת,שלהפיוטיפירהלבשלות
היום-יומיתפרנסתימצויאשאגיהעובדה

חייםושרקקרחב-ידייםאבוקאדוממטע

ביהערידהלהודות,עליהיאאף-משלו
אתשומעכשאני ?לעשותמהרגיש.מיתד
דברלבירוחשמיד-האברקאדרשבחי
טוב.

מושב.ארקיבץוחברתאינהקטןדינה

ודווקאמובהקת,ארדבאניתשידתהאדרבה,

אוניברסיטהמזדקפתשבובעירחלקמאותו
בכונניות,ספירםהרבהובבתיםלתלפיות,

מגזר-חייםהתואמתוהאווירה •קירעלציודים
 ,) 29 'ע(היאכעדותהלקרקע,זדהשידתהזה.

השכן'בגן •חצרבפיסתבעיקרמגתלהוהטבע
פניעל , ...מטפסישחפרדחוהגדר"ככחל

 ".הנרתם mהפכחןנחעיקשוחלודהכםת
 ) 26 'ע("פרדה"מהשירהלקוחותשורות

מרחב .שבקוץבוהיפיםהקצריםאחדשהוא

ומצטמקיותרעודלעתיםמצטמצםהטבע
נקלהעלהופךגרגירם",באדניות"אולי

אדמה,מלים,גכןאלךכי"גם :למטאפודה
וכאפודכחרםקשיחת,חשופה/מתחת,

ירוקה."עכיהרביכרת,

כי-אםממש,שללאדמהאם-כןאינההקידבה
כלחץמצרפות/כסדקיוהחיבור"למלט
היסודות"לצקרןמחשירוכקשב , ...הדירכה

 .) 30(עמ'

האמנותהאקדמיה,הרוח
-קובץפותחשירברומן'ראשוןפרק
בשירתאשר •משהרבהםלחפשאנינוטה
כלומר,הפתיחה","תפארתכינרהרספרד
חשובהאמירהאיזוכוונות,הצהרתאיזו

משלדרך , 13בעמודלשבצהשאין
ברוח","יריעהאתהפותחה"עפיפרן"

-לעפיפוןשם-נרדףאלאשאינה
רגםלשיגיוןההמראה,לתעוזתמוקדשת

החיים,ולנדירותלפליאהלהתנשאות,
מגשימיםהרוחואישהמשורראשר

ומייחליםכמהיםדיוק,ליתרארבחייהם,
אכזרהואאלהגעגעויםמחירלהגשים.

ניירלציירצשפריומהחיה"צפיר :למדי
נמנעת.בלתינפילהדהיינו,- ,,ורוח.

שובלחראשהפליא"מה •ואף-על-פי-כן
חיוךכעיןיבטחון'מיקסםשהותירו

קצצרר,אחר,שיר .) 8(עמ'אוויר"

פגתםכשליופי,עםאופילקפלהמצליח
ואףמסקנהלאותהמוביל-עתיק

בה /בקרקעית."החבטה :ארתחמחריף

 ,,המעוף.שללקיומוכהוכחה/לבחור
הקוץבמכילשיירםשלמנייניםשנירק

לטעמי,מדירביםאוליורבים,הצנום,
הציורמןהשראתםהשואביםהשירים

פגומהאינהאמנותעלאמנותוהתמרנה.
מבקעהבשלוםיוצאתקטןרדינהבהכרח,

שלסכנהרובצתלפיתחחאולםזאת,
הייצרי,מןהתרחקותשליתירה,למדנות

ומצמיחהחייםהנונתתהחומירותמן

הזאת,לאדמהטבורעםאונתטית,שירח
 .עוכשיוכאן-עליהאשרלאנשים
-באוניברסיטה"בחסטרריח"שערר

אתמכיראינומיספק.ללאיפה,שיר
~pאל"להיקערכדיבשעריההבאיםריגז

להפליאקר-המואירם,החלוונתכל
אשרעדזמןחולףולא ,, .האורומותק

"בגרב ...נפלשחראהדעתשוחריגלה
 .) 23(עמ'המלים"
מאתליצןלציורנקשרתמרנה""מדרש
נזקקהואאףתשץב""מעשהפיקאסר.

שלמכחולהפרי-והפעםליצן'לציור
שאינושירהואהאחרוןהמשוררת.בת

שלדוד""פסל ...מרגשנות-מהנקי
(עמ'שבתמרנה""עץושרבמיכלאנג'לו,

 1עץלפעמים / ...תלמידבידמצרייך ... ) 21

חבל,לא-אמונה".בידבתמרנה,מתפלל,
העירונייםיודעיםכברמה .אומראני

מה ?עץשלתפילתו-מצוקתועלהאלה
 ...מתוךהערלהמעץלצפותאפשר
-השירזאתלסיורהמצטרף ! ?תמונה

ירסלשלציוררעלעליך"במחשבה
בהםאיןאבלרעים,לאהשיריםברגנו".

ממיכררת-באיםאשרלהטארכאבאותר
הדליקים,החייםחומריעםהמגע

הצורבים.

והאקזוטיהארוטימןאיפוק
אולםמיוגוסלביה,המשוררתשלמוצאה

הנרפיםזאת.שיסגירמשהרבשיריהאין

קשהכהליאשרתיכוניים,היםוההררי
ועיקר.כללמופיעיםאינםמהם,להיגמל

זרכרתתראינהינקותבגילהגיעהאולי
ממהאיפוקאיזהכאןישואולידבר'

להשתלבעלולשלנרשבאדירה
"שורשיםשלררלגאריתבקאקרפרניה
התקשורתרכליההמוןאשרראקזרטיקה"

היאראויההדבר,כךאםלתאבון.זוללים
דרקא.לשבח

ץט'\דיבה

ולאמתפרש,לאכןגםהאיררטיהיסוד
דודפסלעלבדברהברמז.אלאמגתלה,
חשוקות"שפתיועלשומעיםלעילהנזכר

בדבירם /.זמןחודרתפלדהובעלומיו/
נרמזות/ •באבןהמלבלבשגבופו/אחירם

 ,,האחרות.אפשריוותיו
אינוהואאףבפריחה""מעשההשיר

המעודנת,הצניעות,גדריאתהורס

הגיתי / ...אהבתי"ממקוםהתרבותית.

זכרן •לחיוחלקת /.נפישכלהת .בתפוח
ענוגיםקטנים,וחצרניו/הבושם.ערוגות

בחשאי"חמק,ותנחשוהגלעינים./מכל
 .) 24(עמ'

השיריםאותםדווקאלקפחיאהזהאין
מכליההשראהמןכרחםשואביםכןאשר

ר"ציפרר •החי"הגרףמןחלק"זה .ראשון
מצוקתאתאמונהבידמתאריםעדן"גן

עםיופימעמתיםנפש,ידידתשלמחלתה
"הןהשירארומורת.התאבדותעםסבל'

גבורתןאתנסעלהמעלהנחרתם"
כלמחיראתהמשלמותשלהמרוסנת

שקטובלי"אמהות :מלחמותינו
רקעץ~לאאבןלאאבלןשבמידבר

כברואהבתן~המאפיר/זכרונןשלהירוק
 .) 8(עמ'חובקת"לירקשנהוארעבים

מעטלאמשורירםאנימכיר :ולסיכום
שלהםהביכוריםמספרהמתעלמים

קונטרסעלאבהותםלהכחשיונוטים
עלפעםלאבוערלהשהבוסרמסכן
להגתאותיכולהקטןדינהאולם .הבשל

בשבילשלה.המליםבגןהבשל"ב"שזיף
 • ?נכרןמעט'לאזהראשוזספר

אביושלמה
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גבוההולשוןפאתוס
 ;ישירם ;ימיםשאון :בנאידרורפץר

 47תשמ"ו.המאוחר,הקיבץוהצואת
 .'ע

המחברשלבספריוהרביעיימים','שארן
וכידון)קשתחמצן,אחר,משהרולא(יפעת
שניבספר,זר.בשנהלאורהיוצאוהשני,
 ;והשני .הזמןבמחזור :האחדשירים.מחזורי

ערנותמהלךאחרעוקבהראשון' .אחרזמן
ארפינייםונרפיםהעברייםחודשיהםעלהשנה
למחוזוגעגועזיכרוןמתחעםהשרון'לאזור
הזמןעםבמפגשעוסקהשני,המחזורילדות.
הקודם.האחר,

ה'אניהזמן.הספר,שיריאתהמאחדתהתמה

הערנות,חילוףעל-פיעצמומרדדהשר'
מקרםבפרטיהנקשריםהזכררנרתהאשה,

תודעתעל-ידימ~געתהכתיבהמעשים.רפרטי
לכבוש,בסירןהםוהשיריםהמתכלההזמן
לתעד.לקבע
התענית"ב"מלח ,הספראת nהפ;~כהשיר
בשירתהקיימותהאיכויותרבאתבתוכונושא

לאנשיםחושיתערנותביניהםבנאי.פץר
הזמןצירן .ולזמןלעונההנלוותולתופעות

יותר.מוקדםאחר,לזמןזיקהשהואהעברי,
רחוקה,עיראחר.לאלולהקושראלולשלהי
ולכאןלשםהמשותפותלחגהתכניתילדות
כוחוקייםאךהראייהזרויתמבחינתשרנות

בלבחיההחג"אז .הזיכרוןשלהמשמר
שלהמשכר " ...נאלחים.והאמיונ/וכולם
ילדכשאיניעכשיוהיפוך'בהגדרתהשיר
מליניצישאאלחים"כיאתפללשלאודאי

בכלהנחילגדולהעצבותבטירקה,
אמונה,ארכוןבזהמשישויותרמקומותיו".

תמימות.ארכוןבזהיש

העבריים,החודשיםבשמותהשימוש

למחזורמעניקשירמדיהאנשתםאיפיונם,
קיימתמאידךאךכרונולוגיתורציפותאחדות
משמעתמתוךנכתבשהספרברורההרגשה

ואחתהשנהמחזוראחרמעקבשלכתיבה
על-ידיהמונחתשיריםבחירתהיאהתוצאות

שקיימתקורהוכךכרונולוגירצףשיקול
שניכרומוטיביםשבלוניותשללשיגרהנפילה

שמאבדיםסופםבקפידה,שזורהשתחילתם
חשווןאתהמתארבשירלכךדוגמא .מכרחם

שישואפיון"האנשהמהססןבא"חשוון ) 8 (

 ) 9 (טבתאודותשיראךוחידושענייןעימם

העוסקתבשמשופרייהאישהבתמונתהפותח

דיוןבוהבאלביתוקפיצהגבותבסידור
כחוליםנחועבולם,באץר"טבתטבת. :הזמן

הכרח"אין ...חמה,צהובהוהשמש/השמים

פיעלהזמןבציוןהשירשלותכנואופיו
קצתשקשהל~נליותנפילהזודווקא.החודש
כ"שמשנוכחתהשמשפעמיםכךלה.לסלוח
זהצירוףוממילאאב"כ"שמשופעם~:ריח"
האור,בו.בשימושהחזרהמובנתולאסתמי

כניגודלפעמיםפעמים.מספרמופיעכמוטיב
המלה ,) 25 , 24 (הלבןלצבעובצרוףלצל

לפחותחוזרתלקוץב'מאדחשובהגעגועים,
אלגייתכמוששירהיאוהתוצאהפעמים 6

בוישוכאשרמכוחו,הרבהאיבד ,) 25 (הזמן

שרבתשירוציפויר"איךיפהמטאפורה

כבריש ,, .לבןבמקררהאורןדבשאתטורפות
השחוקות.מהמיליםעייפות
זרעימר,המביאהגעגועיםעלהזמןחילוף
כוחו .באופייהואוניברסליתיד~עהתמה

הפרטיםבתיא~רהשיריםמחזורשלהמרענן
שלמעולמוח~שייםהמאדרהדק~י;ת
והיציאהכביכול,בסתמיהתבוננות .המשורר
שלייחודוזהפילוסופית.מסקנהלעברמתוכו
ילדשלדיוכףהשירים.שלוייחודםהספר

כךוחליפותעבפרומהפכתנחוהיאזורחת/
שלבערבושומהחןעצםאלארסונחרף
 /סבך,מאזיהאמתלההואשגםחגןאזיה

) 24 (. 

שלמיופיהוהתפעלותשמחהבשיריםיש
 ) 36 (אחרתפסיעהראההמתחדשת.המציאות

 ...כטרפתוהעדתוהצעביםהמראות"בחוג
חישאוןוזבההחייםצשעקתבתיןפתאם

ההתפעלותבצדאולם, / /נשאגתאליךאליך
"אשליהכמומליםבצירופיבנליותיש

ישנה"ותמידהמראה""יפיאומתפוררת"

בשיריםלראותניתןוכןשבלב"ירושלים

לפאתוס.להכללה,קוסמייםלדימוייםנטייה
המישורים.בכל:העצמה 1שימושכלומר'
מתוךביציאהביטוילידיהסבו·באפעמים
מיתולוגיתלהרחבהקונקרטיןזתמונה

 ) 22 (לאישההקשוריםבתאוריםובמיוחד

בדימוייםלהבחיןשלאשה jואלהובין ) 24 (
אונתוהתדהמהדם"תחילהאלתרמנייםכמו

שלהפיוטיעולמולכלזכות·בהםוישטרף"
 .לזיהויקלים ·ולפיכןהמשורר

בבאידרורפןר

ביטויכליהואהפאתוסי;בנב)פץרבשירת

חלקהואהגבוהההלשון:ולם i7מתפיסתוחלק
יונה"כיהשיריונק.ממנהמתרבותברור

המשוררהיטב.זאתמדגיםכנף"רצוצת

מןהישרבבואוהמתפנקלדרורמדומה
בוקעואזההרדופיםסבךול tשיכורהשמש,
הרבההחיים.לתפארתשירממקורו

עםלאיבודהולכתנפגעת,השי~·ממשמעות
משוםאוליהמילים.שלהפאתטיהגובה
היוםהנכתבתולשירהלתרב:ותזרשהדבר
 4 ' :בספרמאדמרכזייר uבוגםכך .באץר

תארוביןוהפריחה'.העומרלסיוםפוגות
הדהודהנמלים,רחשלבן,פרפרשלופרוט
"אלףכמוהכללותישילדשלצחוקו

געגועיםשלשחוקצרוףאואחרים"סלסולים
חמישיתפוגההשירזאתלעומתוצער.

שזיכההמשוררשלויכולתוכרחזאתמאפיין
מתוךהבאההחייםעלהגרוניתמסקנהשל

בדיהאלהכפופהואישהה:תמווואלתמונה
לוגית.והמית;:זאישהזו

השיריםקובץמאחורי 1vשילראותניתן
לראותהשישומאחדתבה rרזשיריתתפיסה

מהם.וכחלקהקודמיםהספריםרקעעלגם
זה,ובהקשרב"זמן"עוסקהספן'זאת,ובכל
מסויימיםבשירים .כנ:יכולטכנית,הערה

בשארהכתיבה.תאריך tבתחתיתנמצרייך

שחוסרדומה .מצרייךאינוהתארין·השירים,

מרשלנותחלקהואזה,בנושאהעקביות
 •ואחדותו.הספרלגימורהקשורהמסריימת

פנחס·כחןחוח

חפונהלירחלקראת
שביט:ערן

 ;ישירם ;חרתן·במחוזות
 . 85עקר;

ערןשלהראשוןספרו ''חתוך"במתחרת
את"לבורעיקשמאמץמחדמבטאשביט

 ,) 6(עמ'הנורא"החושךמחוךהאורנקודות

התרפקותיותר,נכוןאוהלל,שיר-ומאידך
מדוייקתקונקרטיתדמותהלובשהמוות,על
 .:.האשלמותועם

פניםמקבלתהמוותאלז 1התמידיההליכה
הפוכה""לידה·ב-הביטוי 1בשיראופייניים

אתהאםפורקתבהלידהזואין .) 41(עמ'
העולם.לאוויראותוז.:פקירה,ומתוכהה"אני"
אמאן !זרועותיךוקוראות,"רכותהוא.נהפוך

אליהרחםנשימת/ונה:נכמאודכמהעד
עלי".וטובהרטובהאפלותובתוכך~מתרחב

ה"אני",אתלקבלרחמהאתפוערחהאםוכך'
קרבומודעותרצוניותבנתועותהואבעוד

בנתועההידבו"מסמנתלרגענכוןאליה,
הפוכה".אחרונה,בלידהלהתחיל·, tחפחה

כואבים,ציירםאלאהחיים,איןואילךמכאן
ומיתכשרח"אני",אטאטניכרתבוניתוח

מסתיימתאינההלידההאחרונה.ללידתו
"חדלים,אזשכןבדממה.אלאבצעקה,

הצירים".

חוויהבבחינתאינההמוות,עלזוהתרפקות
תחילת .המשוררעבורערטילאיתלירית

וכשיחזוראביובמותהמוותעםהיכרותו

לידיהבאיםקבורתו'שלובלתי-נראהעיקש
המשך ) 24-21(עמ'ומת""אבאבשירביטוי

לאחראבאשלב"הדירהההיכרותתהליך
היכולתחוסרבהכרתוסיומה ) 33(עמ'מותו"

הבאההכרהגםבכלל;.אמתיתלקומוניקציה
ערןשלהאהבהבשירידווקאביטוי'לידי

בלשוןרבותפעמיםהמשתמשיםשביט,
בדרךכאב.עלהמכסההומוריסטיתצינית

האהבהשיריאיפואהופכיםפארדוקלסית
הבנהב"איהמוות.שלכוחולהימנונות

הניסיוןאלאהאהבהאין ) 42(עמ'גדולה
לאחח".ידןשולחנופל,"אדםשלהנואש

זו'נפילהשאיןמסתברהשירשלבהמשכו
איןומימלאה"אני",שלבדידותואלא

בדידותאת"לאבד/ניסיוןאלאהאהבה
אך,גופים".שניביןהזה/בחיכוךעצמותיו

אתעוצם"הואשכןאובדת,אינהבדידות

החשיכהזולאמוצא,/לאכואב,עיניו/
באההבדידותאיבודבמקוםחיפש"שאותה

מוחלטתקומוניקציהחוסרואיחהעייפות
היאמביט,/לאקם,הואמבינה/לא"היא
מחניקמסתובב,/שותק,הוא /;לדבררוצה
קופץ~אינוהוא /;חלוןפותחהוא /;בחדר
קשה."הרוח

להיותמפסיקעצמוהקיוםאףיתר-על-כן'
מרוכזכולוה"אני"ואילךמכאןקומוניקטיבי.
זכרונותיועםמכאיבהחושניתבהתייחדות

לעצמותלאטהופכיםאלהזכרונותהאישיים.
בלשונואוהקיומי,לזקלדולגופו,וגידים

את"רקשביטערןשלוהמדודההמדוייקת
הזכרונותואתןהדוממיםעצמיואתעצמי

ושובששובןפצעיםאותםעלושוב/ששוב
מפסקתארוחהולא/ארוכהלהםמביאיםלא

פנימים-רוחניים-איברימנייתואחריכאב".

אלהנמתחים/"הפחדים-רביםנפשיים
תוכיתוךאללעוןרמתחתאללעורןמתחת
שולחנtיסביבמיצביםהםורקושחיןערב

 .) 16(עמ'זתים"כשתילי

שבשירהציניותשלנביעתהגםמכאן
אתלחשובניסיוןשאחרי"רומנטיקה"

"הכימחשבותיואתמסכםוהאהובהאהבה

מקפללעצמי/אומראניבזמן'לאכולחשוב
בהתרכזותהניר,אתמאודןקטניםלקיפולים

 :וצ'יפסאיטריותלאכולוהולךלמדי,/גדולה
רומנטיקה). , 19(עמ' .בזמןלאכולחשובהכי

זכרונות,שלמכאיבהלמסההופךהקיום
שלגופואתיוצריםמכן,ויותרהמעצבים,

אותרומכיניםעובגו,היהמשלה"אני",
איןבהוהפוכה,אחרונהלידהאותהלקראת

ברחם.שובנבלעאלאלעולם,נזרקהואאין
הבלתי-פוסקהתרקמותותהליךביןהמתיחות

עלוכאב,געגועיםעלהבנויה"אבי",של
לקומוניקציהיכולתחוסרועלזכרונות
לקראתהליכהשלהמודעותלבין ;אמיתית

מקניםומודע,רעאלאזרשאינומוות,
 •ייחודה.אתשביטערןשללשירתו

צובישלום

םיפורת

האיוולתגבול
 :מאגנליתחבירת. :מצי'רנא.ג'יימס
 . 1985"כרת"הצואת .עבנלשמשון

האץר'מכדורנכבדיםאיזוריםשכילהאחרי
אייאץר-ישראל,יפאן,ספרד,הרואי,(פולין,
אלמיצ'נרג'יימספנהועוד),ועודהדרום
 :שבעולמנוביותרהבעייתיותהנקודותאחת
שלאלדרכונאמןאפריקה.יבשתדרום

החרמותמיותרים,בויכוחיםלהסתבך
ספרידומתחתהוציאשכנגד'והחרמות

 :טיפוסיאמריקאיבאובייקטיבזיםהספוג
ישניםאוכלים,שהבלהיאהיסודיתההנחה

וניתן,אהבה"יותר)ומיפחות(מיו"עושים

זומבטמנקודתהחייםאתלתארלפיכך'
מיצ'נרמצלךיחזובדרךבאיש.לפגועמבלי
תהליך-היסטורישיקוףשליומרהלקיים
נקודותכלשכןלצרות,להקלעמבלי

מחייבלאטשטושבמיןמתכסותהמחלוקת
בעצםוכולםאנושי"הכלשלוסלחני

צודקים".

בשניממששלחשיבותאיןכך'בשלאולי
הספורשיטת ."הברית"שלהעביםהכרים
אתמאטליוס,שלפלייס""פייטוןאתשהפכה

ואתאישרוודשלאוחיו""וויינסבורג,
ספרותילמאפייןווילדרשלשלנו""העיירה

העיירהשלתולדותיהלסיחפורמתאימהאינה
מוחלטתהמנערתבדרום-אפריקה.סטלנבוש
כשהמדובראפשריתאינהעמדהמנקיטת

גזעית,הפרדהשללמעבדהשהפכהבמדינה
העשריםהמאהשלבתודעתהשהצטרפה

שמותכמעטשהםסמלים-חייםשללאוסף
כמו :חברתיותאופוליטיותלתופעותנרדפים
הבריתארצותהפרט,לשעבודהמועצותברית

לפרלמנטריזםאנגליההעושר,שללפלורלזים
מדינת-הרווחה.רעיוןלמיסודוסקנדינביה

דומהאפריקהבדרוםהלבניםשלמצבם
תום-שלרבהבמידהשבנה,מישללמצבו

עלחלומותיוביתאתוחלוציות,הקרבהלב,
לו.שייךשאיננוהתבררבדיעבדאשרמגרש

דרום-אפריקהשלהמסעירהאמיתי,הסיפור
שם,הלבןהחיוםשלבבעיתיותלפיכך'טמון'

ההומניסטיים-הצוויםביןבהתנגשות

הכורחוביןבמערבהנהוגיםאוניברסליים
אתלהבטיחכדיאלולצוויםבניגודלנהוג

הואשאףתרבותימרקםשלהמשכו
"אוישלזו,סיטואציהערך.בעללכשעצמו,

מוצתהולאכמעטמייצרי",ליואוימיוצרילי
אלבעיקרידהאתהושיטהאשרבספרות,

רקהקדישמיצ'נרהמקופח.השחורהרוב

סטרילילתארושבספרהעמודים-950ממעט
שלנחלתוהזו,ההקערותשלאמיןולא

ידיאפילויוצאאינוהואבכך .הלבןהמיעוט
מתיימרשהואהלא-מחייבהתאווחובת
שלוהצערהמבוכההכאב,היכן :למסור

לנוכחאפריקהבדרוםהלבנההאוכלוסיה
בעיניהמדינהשלבתמיכתהשחלהמהפך
ולוחמתאיתנהחלוצית,מחברההעולם
תחושתהיכן ?ומשעבדתחשוכהלחברה

אחרמדינהשלהתרחקותהלנוכחהנטישות
בלתי-גורלשלהטראגיהיסודהיכן ?מדינה
העויתית,הגתובההיכן ?מתקרבנמנע

היכן :ובקיצורזה,לגורלהנמהרתהכוחנית,
 ?האמיתיתאפריקאיתהדרוםהחוויה

ואףיותרעודנחשפתהספרשלפשטנותו
העובדהלנוכחהאיוולתגבולאלמתקרבת
הדרום-הדינאמיקהמןחלקלהבנתשהכלים

בהבאותספרותיולטיפולוהיוםאפריקאית
הגעתםלסיפורהכוונהממש.בתוכונמצאים

סברהתוךאץר-הכףאלהחלוציםראשונישל
אלההתקדמות ;מיושבתלאריקה,שהאץר

 ;שליחותתחושתמתוךפנים-היבשת
עלהאינפנטילית-משהוהעיוורת,ההסתמכות

החייםבהלכותבלעדידרךכמורההתנ"ך
שלכךכלהאופייניתהתופעהולבסוף

האנגלים, :לבניםשלקבוצותשתיהתפתחות
האפריקאנריםמוללעבדות,המתנגדים
קבוצהכשכלבה,המצדדיםההולנדים,
רעהשלבמניעתהמצפונהאתמשקיטה

לדעתהעלולההנגדיתשהקבוצהגדולה
באותהמעוללותביחדשתיהןבעודלגרום
דבר,שלבסופושתבאנה,העוולותאתשעה

למשבר.
הדרום-החוויהמתאפיינתמבט'נקודתמכל

הסבלשלבהתחלקותםאפריקאית
שלנחלתםהואהראשוןוהטראגדיה.

שלחלקםמנתהיאוהאחרונההשחורים
המתבקשהאיוםתחתלחיותשנידונוהלבנים

הקודמת,המאהבתמורשתשלמיישומה
אלאאינהפניהםעלתטפחמתישהשאלה

דרוםעלהיסטוריתסאגה .זמןשלשאלה
שאינהזו,לנקודהמתחייחסתשאינהאפריקה

אלאאינה-אמיןבאופןסביבהנעה
 •ויומרנית.עגומההחמצה

ז'קונטאמנון
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לכלומעל
קוהלתשלצילו
 ;ספקשלצל :נציןשלמה
 ;מעירבקוראימעודון

עמ'. 224 ; 1985

אם :זישא ,,אמרפטירתולפניזמן-מה

מהאדעמשה,הייתילאלמהאותיישאלו
הייתילאלמהאותיישאלואםאבללהשיב.
טענרתי.יסתתמוזישא,

 ) 231עמ' :ברברמרטין ;הגנת"("האור

בית-שבחצר •הצאלרןעץשלוותרלעלמתחת
 •התלויחברםשלהחיצילרמולהאבות,
ימיהם.חשבוןאתקשישיםשלרשהעורכים

אחדכלמנסים,הסופית,ספירתםסףערל
הקיומיתהמשמעותבשולילגעתלעצמו,

כללאורךהגיעולאשלמיצוייההאמיתית
שנותיהם.

הלא-היוקרהסיפוריבעל •העסקן •בר-רדיד
שלליבןאהובובעיקרהעולם,אישבדוקים,

עבירהבעלהולל ...זקן"אשמאי-נשים
מתפארברשה.שרםרכלימעצוריםחסר

 ) 136 ( ":גבורותיובמעלליכלבאתני

אחרונהניאוףהרפתקתלעצמו"מארגן"
פורקןהמחפשבנרשלהגבריגופרבאמצעות
הזקן"האשמאי :הררמנטי-איררטילחלומו

להםקץר ...ובדרנהכבנרמלמטה rהצ
ולאיתמרבערמומיות,לעצמווגיחךלעודדם
כאילומאדוטורדניתברורההרגשהחיתה

אלשלובגרפוגופראתעצמואתשולחאביר
פתאום •קץרלאארקץר ...ךנית.השלגרפה
מתמצהבכךכאילולדעת,מאדל;חשובהיה
זה,זקןאשמאינשיםרודףשלאשמתוכל

לתוךזקנתולתוךעדמכוערזכאי .שלואבא
 .) 136 (מרתו."

בבחינתהסועריםחייוסיפוריכלהיולאשמא
ממנושגישרמהמתמשכתחשקניתקריצה

 ?בלבדאחריםשלבחוויותיהםוהלאה

שירהבספרדרכואתשהחלזאקסרא.א.
הצליחלאהבטחתו!;(רעדןשאתמבטיח
אתשאכזב"אחד-חייוכלמשךלפרוע

עצמו.התקררתבעלואתברשתלוהתקררת
 ...כמרהמהירהשקיעתו,החלהעלייתוברגע
מלאראש ...מהבלקןגדולההבטחההיה

אלאחתיבשתשלממזרחערלהשמשתלתלי
 ...הנצחיהפראילדאחרת.יבשתשלמזרח
כברעכשר ...בשיריואשרהפראכסוסיכמוהר

אחדהזמןכללשמרנים,קרובהשבעיםאחרי
ועדיין. .) 112 (הפועל"אלמהכרחיצאשלא

הואוקדוח,נעזבשלו,הגלגליםבכיסאמכונס
"מחר-שיגיעההגתשמותרגעעלחולם
אוליהארוחהאחריתיכףבבוקרהשכם

אנימוקדם,אקוםאםלפניהקצתערדאפילו
שליהאמיתייםהגדוליםהחייםאתמתחיל
 .) 110 (ברוח."

-בחייםהנותירםשלקיומםבמעגליתמידי
קוליקרהלת,בהשמחטובה,"ילדה :בינתיים

רק ...בתרךאניאותי.תחפשיאלאזקולך
מדברת.אתומתרכךעצמךשעםלךנדמה
אני .העדאני .ההדאני .הקולאני .אתיאתי

 .) 46 ( " ...וההעדרהקיים

לכלהסיפור,מורכבהתימטי,מירקמרעל-פי
-מריאלזיםשרנותסגנוניותמחוליותאורכו,
השואפיםולדיאלוגיםלמונולוגיםרעדחושני

 :פילוסופיתלהפשטה
גרברת,בקולםהתוקפנות ?מעוניין"אתה
צעיירםהם •אחדוהואשנייםהם ?רבכן

עםזקןוהואוחזקותלכנרתשינייםעםחזקים
ואפלקטןוהרחוב ...שלובפהתותבותשיניים
כולםהמשנתהלידשםוההםלגמריונטוש
 ) 174 (השניים."אלהשלחברים

משךבמטבח,שםשישבכמר"ואז,-אר

כלעם .ברכיועלוהושיבהאליוארתה
והואברכיועלחיתהדחהקלהשנותיה
לומסייעתוהחלה ...לונענתהוהיאהתלבט
לאמסתירהעץלחשה.האור, ...במכנסיו
ממנה."להרפותבליבלחישההשיברואים.

) 90 ( 

,{ 

:{ 

-כברדבהדרתחייוכלשחיגרלדיןוהשופט
משפחתיתבמסגרתופנימית.חיצונית

ספקניצלללאובטרחהבדוקהומקצועית
 •האחרוןמפנתוסףעלוהנה .ביותרפעוט

פתאומיהרמרסכסראליבדחףהכלמתעערר
מכחישונגתלהשפץרמה"הרי-ואלים
אותרמזיםאפילועברו,כלאתמסרייםבמרבן
 •הרגשהברמטילזהותו,אתעליומבלבל

חייםחיהואמדעתשלאארשמדעתמחשידה
 ...באחזית-עינייםעצמית,בהונאהמסולפים

 •רעכשר ...העמדת-פניםשלמוחמציםחיים
 ) 176-7 ( " ...מה.מה?

כלנטותהחייהםשאריותרבין •ובתוך •ומעל
הציניצלוריחוף-הקשישיםשלרשתשל
שמראשזההמת.חברם-קרהלתשל

מש~שעתבספקנותהתייחסחייוכלובמשך
לאביישירבהמשךהאנושי.הקיוםלפשר
האקזיסטנציאליטיםוראשוןאבותיואברת

גיבורוכופר :המקראיקרהלת-המתעודים
המרות.שלובמוחלטותובכוחוגםניצןשל
והןבתזימרכרשלושליטתועל-ידיהן

וכתוצאה •גופתועל"וויתורו"באמצעות
כסימן-שאלהירחופוהמשךכביכול' •מכך

אלה,כמרסיפורקטעיולידובמשולב,
ככה"אז :קרהלתשלמרנרלרגיסטייםהרהורים

עםלגמריזהברגעלבדיכאןלייושבאני
בתרךעמוקעמוקתקרעהעולםכלעםעצמי
בלתי-אפשריתהשלמהאיזוכמרשליהקיום

ולאכאןלאבכללקירםשרםליאיןשבלעדיה
 ) 15 ( " ...אחרזמןובשרםמקרםבשרם

כלזה,ברגעכבר.אחר,הזמן"עכשר-אר

לפנימאדלמהרוצריךכבר.עכשר,זהרגע
לאתמולויתחפשלויתחמקהזהשהעכשר

לאשכברמדימאוחריהיהוכברשהיהלמה
הבנתישלאבעולםאתכםעחבאני ...אהיה
לאכברזהואפילו ...אותיהביןלארגםאותר

 ) 17מנחם."(

לביןקרהלתשלצילרשביןובדיאלוגים
בדיןוישבת ...שופטהיית"אתה :ידידיו

טובישןראתה ...דיןוגזרתדיןפסקוהרצאת

 ... ?לךמציקלאכלירתמוסרשרם ?בלילות
על-פילאהחרקים.על-פידיניםפסקתי
 ?דברשלבסופרשופטלהיותזהמה •מצפוני

וחרקיה.החברהבידימכשירבסך-הכל
 ...תתחמקאלהחרקים.אתהבכתךעל-פי
שייכתלאהיא .שלימהאישיותנובעתהבנתי
 ) 195 (מצפרן."לשרם

סיפוריםשנעה
נשימהכאותה

 :הגדולהקפאון :רודירגזאירה
 · 1985 ;שרפיםהצואתסיפוירם.

י .'ע 64
שללאורכןשנכתבוקצריםסיפוריםשבעה
 •ברינתככתבוכאילורדומהשניםעשר

משחקשהםסיפוריםשבעהנשימה.באותה

אוליבעיה,ארתהנושא,לאותוראייהזרויות
דמות.ארתה

המופיעשהגיבורלומרניתןבהכללה,
השואףצרוןנטרלאדםהנרבסיפורים,
מסריים,מקרםעםונפשיתפזייתלהתחבר
אופיבעלשיהארצויאנשים,וחסרמרוחק

אדרס)חדרארכיארלרגי,(אתרבית-עלמין.של
כסירןקייםלמקרם,ההתחברותבצדפעמים

חשיבותואיןכתרבותלמליםלהתחבר
טיוטות,מתים,(שרימותלמשמעותןמיוחדת
הדמותביןהחיבורמשרדיים)רשומות

לביןצרופהבדידותבאישיותההמגלמת
ארתהמביאהכתובההמילהארהמקום,

גבוהיםריגושיםולגלרוחניתלהתרוממות
באץרמתרחשיםאינםהסיפורים .מאד

מכלהמנערתישמסרייםבכרףולאמסריימת
הדמותקיימתסיפורבכלקונקרטיזציה.

שמולהופעמים,יחידההיאפעמיםהמרכזית.

העולםמראה.המשמשתנוספתדמותמצרייה

קיימיםאינםהרחובותהאנשים,החיצון

לעולםכאנטי-תזהאלא,הדמויותשלבעולמן
העולםהדמות.שלוהמנתכרהמבודד
מאיים,הואמבחיל,הואלההחיצוניהאנושי,
שרירןעםיוצאיםהרחובאל .ותובענידורסני

אכילתהופכתהבריותנוכחותקשקשים.
לעינוי.התפוז

שליסודכלחסריהסיפוריםהדמויות,מטבע
ככלגדלההריגרשירתומידתארוטיקה
שללמצבארלמרות,הקרבהיותרשגדולה

בתרנומקיימתלמרותהקרבהנתועות.אפס
להישגבלהזדכךלהטהר,האפשרותאת

לבריחהיותר,רציונליתסיבהרלהתחירת.
משרםהיאמהצירילזיציההאנושית,מהחברה
טמוןואחרתטכנולוגיתהתקדמותשבכל
הרס.

אתגםהנושאהסיפורשם •הגדולהקיפאון
 , 66בתכקירןפועלתראומה,הספר.שם

בהואיןהשגרירותבמשרדישנים 14עובדת

ממצבה,עצמהבנוחרתלצאתרצוןאריכולת
אלברטאתפוגשתהיאערבמדיסבילה.היא

 •מטפלת.היאברגלגלים,כיסאעלאלמן
לטיילאחדערביוצאיםהם .דופןיוצאבאופן

מנסההואמשוחחים,הםבדרךשפת-הים.על
"הקיפאון-מגיבהוהיאמקפארנהלנערה
ניכרותונתדותללאחייםלימאפשר •הגדול
 'אשרחרכוזהו .כללונתדותללאכמעט
ולעצמה ".היבטחוןהדגשתאתעלימשהד

לקיפאוןלהגיעשאיפתהשכלאומרתהיא
במרותשרקיתכןולאהמוחלטיםהשאננות

שותפותהדמויותכללזה.להגעיאפשר
חוזרתה'אתר'בסיפורנחמהשאיפה.לאותה

הארכיארלרגיהאתרעםלהתאחדושואפת
 •משריפדתםשרנהאךממקרםמזמןתלוש

ואבירםאיטה .העיררחובותשלהקודרת
וחתרתשואפתאיטה,הטיוטות).(מגירת

מתחייההיאשםהעלמיןבביתביתהלקבר
אלבורחאבירםבחוצות.השוץרהמרותמן

גבורנגמרות.הבלתיהטיוטותואלהשדות
מנוחשלחדרואלנמשךהאדום'ה'חדר
מאווירוחלקלהיותעמוק,ברפיוןלשקוע
הדחוס.

זיקהבהישראומהגםבקוץבהדמויותככל
יומיומיבשימוששאינהזרהכתובה.למלה

אליושיר,כבתההיאבצעירותהבני-אדם.בין
השחורות"מ"הכירכרתיפתחחתרת.היא

חסריפרטיםנאגריםבהםלתיקיםפונה
רבהכההכתובההמלהעצומתאךמשמערת,

הגדילהערטילאית.לישרתהופךגרפוכיעד
רשימתבעירבוןשמלאכתהרננה,מכולם

פעםרכלהחולפתהשנהשלהפטירות
אחדשלהסתלקותועלשמעהארשקראה
ארתה.מציףהיהעזריגושיגלהשמות,

זיקההרחוקבעברחיתהואלברטראומהבין
המאהבהיהאלברטשנים 45לפניביוגרפית.

הואבעבר,חברתה.לטובתארתהעוזבשלה
כזנבנבלגבירהספרות"חיתהלקרואנהגלא

המציאותי"הממשיהחייםגרףשלמיותר
אךהנתווןגרפוהיפו.ךחלעתה,ואילו

אךענק.לממדיהספרותזנבנבלוהתפתח
המוני.באופןספריםצררךהואראומהבעיני

בניגודיםלזרזההערנותהביוגרפיות
 .בסיפורמשנהעלילתהם •גורלובמשחקי
אולםראומהשלחברתהאתנשאאלברט
ראומהתקנה.ללאעקרהשהיאהתחוררמהר

מרחובברקשהקסימהלאיש 38בגילנישאה
 •בינקותהשמתהשכלרפרייתבתלוילדה

המלחמותבאחתחייובעלהקיפחראח"כ
ראומהבהורה,בסיפור.שםלהןשאין

אלברטאתמובילההרצוןוחסרתהסבילה
כיסאעלחיים,ומלאתרססהיהשבעבר
שואףהואעקרים.עריריים,שניהםגלגלים.
להיותאףרצוןכלמדכאהוהיאלאהוב
זולתהמפעילסבילמצבאףכלומרנאהבת,

 •לחיותימשיכוהםכךנסבל.בלתיהוא
להיות.לאאפשרותאחרבחיפוש
באפשרותהרףללאעסוקותהדמויות
הימשכ~תאתרקמביערתאינןהן .להתאיין
אלא,שבעקבותיו,'ולמסתוריןלמרות,האדם

סביבהעולםשרנה.לאקזיסטנציהאפשרות
מפניופחדמההורהאכזבהקיימתאיכזב.

מחייתחוםלכלפולשהעולםהידוע.העתיד
ומפנימפניומוגןלאחשוהאדםהפרט

חוששתכך .ברהנהרגיםוההסדריםהחרקים

מפנימת,אבירםאתראתהשבהזייתהאיטה

אתולבררלבדוקשבבראםוהרופאהמשטרה
 ,;ביגערוהסדרהחרקמתוקףבעלה,מרת

וניסתרחייהםלחהואאשרובכלבניירותיו
 •ביטחוןמקדםגםשהואהזההפחד .מהציבור

מהסביבהמלאהלהתנכרותארתהמביא
מפחדהכיעדעליה.האהובמהאדםואפילו

 •מסתתר,הואברהיחידלגרעיןפורצתהיא
אתמשנההזאת,הפריצההטיוטות.מגירת

אנשיםשניביןהאפשריהדקהאיזוןמעט

 .קשרביניהםשהיה
אומרתחיים"שלשרנהאופןרקזהר"המרות

ולאהדמותלרוחהמותאמיםחייםרננה.
חיגרףמכלההורס,שוחק.הזמן .הזמןלרוח
באותוציפיות,חסרהנישארזהואילוותרסס
משחיקה.נשמריותר,גדוללאיןושואףמקרם

לזהותבאפשרותראייהזרויתשלשינויזהר
עימרולהיותחיגרףבתרךמורתשלקיומו

בהרמוניה.

ריאליסטיםמרוכזים,קצרים,סיפורים
החיים.משוליבדמויותעוסקיםבאופיים.

עצמןעםדובררתהדמויותמעושים,שמרת

מימובהוישגבוההבשפהעצמןלביןובינן
למהלךהחיים,למהלךהפרךמסעתאטרלי.
מקרר .מקובלתרלכררנרלרגיהאררעים

לכלופחדעוינותהמרות.הואההתחירת
אךמטבעומופשטשהואאיוםחייםהרוחש

מנתתקותאינןהדמויותבהגתלמותו.ממשי
ותלותזיקהישוהאנשים.הסביבהמהרחוב,

מיםבר,לחיותביתשלפרנסה,שלתלות
 .להתאייןכדילהתקייםאפשרותמברז
שליופיולגרפו.סיפורלכללהתייחסקשה

הגבוהההלשון .שברהזרויותבמשחקהקובץ
לדמותויראציהערדהדמויות.שלוהקודרת
קיומוולשאלתה'תלרש'שלהמודרנית
 •מהחיים.כ'תלרש'

פנחס·כחןחוח

-התפאורהבית-אברת.כאמור,הרקע,
ריחתותבות.שינייםשפולות,שפתיים
בדיקת-המהותיהת;ךואילוהזיקנה.
לאורכם.חיינומשמערת
שלהריאליסטייםלחלקיולבינתרןערם-זאת
לנמשליהםמאשריותרהסיפורי

 •הסימבוליים-פילוסופיים.
עינתעמלה

 77ןן lעת
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עיון

לנוצפויהאומנם
"שלום

אמריקני?"
 ;שלום"של"עתיד :מנדלסוןאברט
הצואה"מפשר",ברייור\_:איהרתגום
 ; 1985 ;;ירשוויםעב"מלאור
עמ'. 239

 :ישןחרבאפרעאוליזרדצכזיהבכתיבת
אותםמאחוריוזיהיתיהספדקריאתבשעת

כללרעםעמישהטיבוהאמריקניים,הקר.רקדים
התיכונהבאירופהכיתרת-היסודתלמידי
מזרןחוסרהראשונה.העולםמלחמתשלאחד
שכרתילדיאתהתישחייהםבראשיתמתאים

התפעלנומה .ת?;:?;:דבחלוורביםהמלחמה,
שחילקנווהמתוקות ·הלבכ,תמלחמניות-הענק

כרסעםיחדהגדולה","ההפסקהבעתלכר
לאחייבאנילקררקדים !וטעיםחםקקאו
החלמתי.אתבמעט

רבות,נוצריותכתרת-דתכשתמדרבאמריקה

המ~כרתהידידים""חברתהיאמאלהואחת
פדרטסטכיתכתזוהי"הקררקרים".בשמהיותר

לעבד~תהתנגדהובהתמדה-1650בשנוסדה
ואחרהשלוםלמעןפעלההצבאי,ולשידות
בסיועעסקההראשונההעולםמלחמת
ברית-עםהבכהליחסיובקריאותלרעבים

מסוימותנוצריותככתרתשלאהמועצות.
וסימפתיתחיוביתהיום,עדחיכה,אחדות

למדי.
פלגאותרהיוםמודאגלמסורתוכאמן

הסכסוךמןכאן'מדוברשבר"הידידים"

באץר-מתחוללשזהגםמההערבי-ישראלי,

אתלטובהלוזוכריםאנוכיהודיםהקודש.
מחכות-ההשמדה,לניצולישהושיטהסיוע

טיפולואתמוקיריםהפלשתיכאיםוהערבים
המוחזקים.השטחיםובאוכלוסיבפליטיהם

רעליהתיכוןהמזרחבצמתילורביםפעילים
מקרוב.לומוכרהאזורכן
ב-שחיברשסיכומיו-סקריואיפרא,פלאאין

טובההתמצא~תמגלים-1981בושרב 1970
חומראיכםאלהכילדעת,ישבבעירתיכר.

האמריקניבציבור-בלבדמרמחיםלחוג
השפעתרבהבכללווהדובר-אנגלית

תפישותיו.

בזהכמרבן,טמונה,שלפנינוהספדחולשת
מלחמתלפכיערדהיינו--1981בשחובר
הקוראבעברית.הופיעעתהודק- !לככרן
סקירהבקוראוהסתם,מןישתעמם,העברי

חדשותבהאיןבשבילנו ;עברושכיםשל
בשבילכתובהואכיכזכוראךרבות.

ובוודאי-1982בערדקיבלרכרואלה"הגויים"
המפורט.ההתפתחויותמתיאורהתרשמו

לאהישראליהציבורגםברימצאזאתעם
ראוי"ירכי"בדוח-בלבדכשנחרתאיזכרד
תיאוראךרשם.פהגתליותאףאלא-לצירן

חרט-ובייחודוהכל-צדדיהשקולהמאורעות
 .ענייןלעודדעשויהוא-ביניהםהשני

אזורנוגביעלמעצמתישחמט
לגבי"המאופק"טדרמןאתזוכריםהכול

ארצות-הבריתביקשהעדייןבזמנוישראלי
מצדגםילאזורנוכשקמשלרחילמנוע

אייזכהארדבעידןכבדאךוצדפת.בריטניה

אתלחזקהאנטי-סובייטיהחישובארתההניע
- ) 132-3(עמ'ישראללרבותכאמניה,כוח

שלבהזמנתובדית-המועצותכאחזהזהועקב
מל~רהאךכשלעצמה,סבירהגתרנהנאצר.

וסילופיםביוקדשעלומדיניותאשליות
מצדיםאבדןבמאדקסזים.חדשיםהרסניים

אדה"באתהניעשאוליהואלמחכה-שככגד,
שלהשידרת-הבי~ןאת-1954בלהפעיל
משטרבחימושולהתחילדק.מ~צאלהפלת
לוח-השחמטעלהגתובה .באיראןהשאח

כיכרהמספרשכיםכעבודהמזרח-תיכרכי

הימים.ששתבמלחמת

ולהבכהלשלוםהיוםגםהחותריםה~רקדים
הפסקתכיכס,עלמעליםבדית-המועצותעם

האשהפסקתרגם 242החלטה ,-1967בהאש
בדית-המועצותעםבמשותףהרזק.גר-1969ב

כגתבשהעמהמשיחותרצאה iרכח ,) 168(עמ'

קירבתשביטאה ) 173(עמ'דוג•דסתכנית

ביחסמעצמות-העלשתי iבי'רבהעמדות
 .הישראלי-ערבי ~,הסכס,לפתרון

הךחדבךהשבעיםשכרתשבדאשיונאלא

כבסיסאיראן"בכיית"אתכיקסרן-קיסיכג'ן"

עלשיגןכ"שרטד~דיד, tאנטי-סובייטי
 ,) 133(עמ'באזור"המערב 1שוהאינטרסים

באינטרסגם-מוגברדזימרשפיתחוובכלל
במקרםבשררקיזכהתעשייתי-צבאיס R .הקומפל
להרצאות-כקזיוזרגם"האבוידה",וייטנאם
ב-הנפטמחירעלייתאחדהמוגברותהמטבע

1973 . 
אשהפסקתהושגההסקירה,מבליטהושרב,

בדצמבר-21רבב,~ית-המרעצרת,עםבמשותף

אלא .) 17 5(עמ'ז•כבהדוביותכעדנה 197 3
אתלעקוףקיסיכג•ךמאמציכיכרושמייך

משימות-כפרדיםהסכמיםולהשיגבדיה"מ
גםבלבד,כיקסרן-קיסיכג'דלאבהן.שככשל
דברהשיגולאךכס.ושליחוקארטדשלתוכנתו

 1977בספטמבר-30בנולדהכך .) 176(עמ'

אש"ףשגם:ית-סרבייטית,אמדיקהצהרה

לההתנכלהחיש-מהדאך ·- !לההסכים
 1977בדצמברכבד-ואזארצות-הברית.

הקררקדיםסקרלירושלים. :סאדאחבא-
(עמ'הופתעהשאדה"בבתמימות,טועןאמכם

לנסועדייןמשהאתהניעמיאבל- ) 177
סבירזהבאין ?במאררקרלשיחות-הככה

שהואברחשדהמזמןשסוריהשסאדאת,

מאדה"בירוקארדקיבלכפרד,לשלוםחותר
פוסלזהאין ?בגין-דייןעלהשפיען;גםרזו
אךכשלעצמו,דאלי-מצדי uהיזהשלוםאת

היובדיה"משלחששותיהכללאבוודאי
 .נטרלי-יסוד

 :תקדיםללאדברקדהו·י-כן nאדבלאזמן
והגיבויהנשקכמרירתשכלהתבדריבאיראן

 1979בפברואר-11ב ;רעילר iזלאהאמריקני

החמורכשלוגם-השאחמשטרהופל
 .) 180(עמ'כיקסרן-קיסיכג'דד iהצכשלביותר

שעת-הכושראתלכצלמיהרה Iבדית-המרעצרר
-29בכבד :השכנהבאץרמאחזהאתוחיזקה

לאושרבלאפגכיסטאןצבאהפלשבדצמבר
מןהבין-גרשיהסכסוךהתרחב·כךמשם.יצא

המפץרעלגםוהתפשטהתיכוןהמזרח
 .) 1 »< 5(עמ'הפרסי

 :צפריהחיתההאמריקנית tהשחמכגתובת
ערב-על-לאיראןשכרעדהתפקידהעבדת

שלמחאותיההרעילולא .) 134(עמ'הסעודית
אלזדםמתוחכם~:מדיקניכשק :ישראל

דייגזאישרלבגיןגםאך .ןרהתו"השוטר"
דב-חשיבותאסטרטגי''ככסהיאשישראל

איכרהקררקדיםסקר .) 181(עכז.'לאמריקה"
"שבחי"כילהניח,סביראבלזאת,אומד
הכורלהפצצתבגין-שררן Iארעודדודייגן

כגדרבתיולמלחמהבעירז~קהאטומי
הפלנגות,למעטהפלשתיכאים-הלבכרכים,

 .של"גהמכ~כה

 ?ירא,~יסטייורתמה
לכאורה,ארצות-הברית,פרעי~תשרבעתה

-ערביתומדינהישראלביןשיחרתלניהול
שלכרהימיןמפלגותסוריה.אףואוליירדן

עדייןאבלהעם.אתלהבהיל rרמכסרוכבהלות
שמיכהללהניח,יסודבכללישאםכדרר,לא

התיכוןבמזרחחדשז.ומכט~ם" 1ל"חותרדייגן
שישפדבלבדבתמררןכז.ערכייןהואשמאאר
הדבריםשכיבינלאומיים.צים nבויעמידתואת

ושרבהעבד.מןככ"לכסירןו·אה-אפשריים
שלרם,הסכמיאםהשאלהבן'יכמומתעודדת,

הערביהעםבעיתאתיפתרויושגו,אפילו
יציב.לשלוםתנאי-יסוד--הפלשתיכאי

עללוותרדייגןלממשלשמציעים"יש
אנטי-אסטרטגית''הסכמהלחשי~:המטרה

יותררבההתקדמותשתושג·עדסובייטית,

לרבותערבי-ישראליישלרםהסכםלקראת
אז'דקהפלשתיכאית.לבעיהכיכרפתרון
הפר,-ערבמדינותתסכמנההטיעון'כמשך

להצטרףוערב-הסעודית,ידדזמערביות,
מתבדר ,,אדה"ב.בהנהגתביה lלקראליבגלוי

 . 1981לפכי ,אזערדכידונואלהשחישובים

את(זוכריםצרתהכיכמרבן, , iהתכגדזישראל

 .כאלאלהי"תתייחסשאדה"ב )?שדרןאריק
כחשבההיאאולם ".באזורעיקריצבאיככס

מעצבישלדוחם"בעינימדיצרכבסיס
מצמצםשזהמשרםהאמריקניים,המדיניות

ששיקוליהם,לאלההמזה"תבעירתאתכךכל
עםבעימותאסטרטגייםובראשונה,בראש

איגדתאחדיהיום, .) 185(עמ'בדיה"מ"

היומילכחש,יכוליםאנולדייגן,רייכבדגד
הללו.האמריקניים"המדיניות"מעצבירחיכם
באינטרסהגירן'שלרבהבמידהלטעוןאפשר

כזה pax americanaכיהאזור,רעמיעמוחיי

יהירספקשבלינוספותמלחמרתעלעדיף
מופנהלהיותשלרםחייבהאומנםאםנוראות.

הבינלאומיתהמתיחותלהחמרתמישהו,גנד
אפילו ?גלובאליתלהתלקח~תאףאר

חשודיםאיכםשבוודאיהקררקדים

לתפישתםכאמניםקובעים,ב"שמאלכ~ת"
 :שלהםלסקרבמבראערדהמסורתית,

אוכלוסייתהעל"לברית-המועצות,
צפרןעםהארוךוגבולההניכרתהמוסלמית

רבגיארתבשפלבדודיםאינטרסיםישהאזור'
המפתח,שאלת .המזרח-התיכוןשבחיי
אתמחדשלשלבניתןכיצדהיאלגבינו,

השלוםהשכנתבתהליךבדית-המועצות
 .) 22(עמ'זה."גועשבאזורעליווהשמידה

הנטייהאתהופכיםהיינולהשקפנתו"בהתאם
ומעודדים,,-קוטביתחלוקהלקראתהקיימת
אי-;:זזדהרתשלמדיניותפיתוחכמקרמה
המעצמותסכסוךואתהאזור,כלפימכ~רכת

(עמ' ,, .למזרח-התיכוןמחץומשאיריםהיינו

23 (. 
אלשיבה-ישראללגביהדברמשמערת
וראשיתהקמתהבעתהמוצהרתמדיניותה

 :שדתמשהארתהשהגדידכפיקיומה,
ומתחזקתקיימתזרגישההדיכייטדאלירת.

היאהתיכון'במזרחגםרבות,בארצות

רבי-משקלזרמיםשלשאיפותיהםאתתואמת
העמיםבציפיותבהחלטותשתלבבעולם
לבראהאמוריםואלהבז•נבההפיסגהממפגש

מציאותיתיותרהיאאולי .בעקבותיו
האמריקנייםהסרפד-ניציםמ"אסטדטגיית"

 ?הכשלרנרתרצופת-

מענייניםפרטים
כילרמת,ברדיהנ"ל,המובאותעמודיפסיפס

דווקאבספרתואדרלאבמזה"תההתפתחויות
אבלכאן'שתומצתוכפיכזאתבחדות
זה.מיקודבהחלטמצדיקיםעצמםהנתונים
פרטיםעלהוצבעלאמקרםחוסרמפאת

מובאות :בספרהנסקריםרביםחשובים

גי wמילשלום,החותריםישראלייםמאישים
ממשלותעל-ידישהוחמרוהמערךממשלות
התפתחותז'נבה,אמנתהפרתהליכוד,
המתמדתהתחל~פהבאש"ף'מדיהססנית

דבר-למעצמותערבמדינותב"נאמנרת"
הפיקהשלאבריה"מציפיותלחלוטיןשסתר
מפלגותהביכהודקממששלתרעלת

אחדותוהנהגתליותעלרמזנוקומוניסטיות.
העבודהמכוחכשלישהסקר'לטענת :מהן

אותרמבטחיםואיןבישראלעובדבשטחים
השני-הישראלי"הייצוא" ;הלאומיבביטוח
כל ;לשטחיםירצדצדפת,לפכיערדבגודלו'
 20%דקתהווההפלשתינאיתהמדינה

לאאוליזאתרגם ;המנדטוירתמפלשתינה
 1973במלחמתנרתעוומצידם"ישראלידענו:

האויבעדינגדקרקע-קרקעבטילימשימוש
שנערךהחשאיההסכםאתעצמןעלוקיבלו
 .) 140(עמ'זה"בנושא

 • .הכללאחדמעניין'ספד

זילבריעקב

ןאלואנוד

• 
i:P זמוwR זזזההre זQ:p ;פ~ך

ןגד rRס~סע
~ f זז?לי~ה~י~יטזקקז-ןיה~

 J:; ~זטלדן~זז?ליr;ז;:ז

~י~יוזקקזןי~שי
עליהםהכסיפ~

ישליכ~מעטותשעות.עוד
~ R ר~;ם:p זק~~ל~דיםf ה

לחיאללחידמעותט~ירשני
בכ~~ה·,;מהמכליהאחתפל

T --•1'ו' -'l'TI '1''-

ש )jןזטקמזעזו;.ךת~rנתן~ל
שנ'יהשהחמצי~~פנים
•ז ' • ז~~~ר~ל.ב
פניםאלפניםליל

•• ~ T ~ נכו~ב~~ 
n ך.ור~ iQ7? ו~~ןר~ידןרQין~

ואפללאה
•• ••• 1 T •• ~~ז וre ז:p ויםrק

שלותםוסרטותלש
 Tג~פול~גיצ~ד Tזל~ז;וה

אחירופרחיםחרי
-זז- • TI •••ו

• 
נכהנז-והפהנכי

~לר-,ךמך~~ .
~ר hסזסןןתז-ווקף

ס~ךם~וקטף

זק~עשךז;ו
זק~;יק 1 .כi ?7 ~סוגר

ג~~דן ף~~~יךר Qן

~יםמפתחיוכ-שפג~
1 ... '1' • • 1 •• '1' • 

ג~פםמפתחיפתח
••• -• T t -ז

שערפתח

נע~ל·ה~אנכייעדז-ו
 Tנכתליעל ·,;;לתנכי

סןל 9 ?!~ 1 .
1 

•• 

השליחנכינסלחז-וולא
לכפ;~ודשאפשר 1

 ••-זדי 1 ......

חדאדמישל
סומךששון :מערבית

בספרקריאות

iJ נתר~ה.ז::יךrליצרל~
סך:;גיבןיף i ~ iסד i~ז;ן~זpץ י~~
ה:גל:גלתעלעליושנככדה:צ~ארעד

 ... ',.-מת;~שזמסרב-להנכנע
: T •• : • ז-) • : -•• 

זtד~תלאשר.רד 7tןל
לז?~יא~תיון 7t~רערגוה~א
שר 1tלמה~ידזקש~ב~ידן wמו

iJ ס~~ז;וקותס~חרריותש~רתו, w אי
~ז?!ןלרת~ארת ?j(7~ך~,ות iJן

אחרונות.בכפיסלמחיאותמתעוררואני -:-. . : .. . : . --. -:-

זעקות

חיסיסם 1tw~תים w ר{!?זסם~ן~קות
f סריםקרלרת
iJ סזמע.~ת םי?!~!?ז

ןנף tw;ו~יד iJתףגרת fים Rזו~ודtקג$נף
סס:;נ.רלים~תמר~יםiןם

סןמות.~ת-ומוךךים
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פיוטשלמידה
צריםאיםנמשורירם :דורמחש

 217 ; 1985 ;פעוליםספירתבלהקות;
עמ'.

דור.משהשלכספררפירטשלרכהמידהיש
לא .כרלקרואהנכונההדרןלינראיתחן

מעניינות,ארחשוכותאמירותאחרחיפשו

אחרחיפשולא ;כאלהגםישכיאם
אםספירהם,ארהיצוריםאודותאינפורמציה

ממששלהיכרותלאואפילו ;כזרגםישכי
דבירהם,כאמצעות-המרואייניםעם

לדבריםהתייחסותםשלהם,ההומור
מזה.גםשיכיאם-טריריראליים

~ · 

ךןך \iדבש

ומשורריםסופירםעםראיונותותשעהעשרים

מהםשוישהעשירםישראלים).(כמחציתם
(למהושלרשהגברים,ומשורריםסופריםעם
ומשוררות.סופררתעם )?שלרשהרק

האישיתהזויתהסובייקטיבית,האמירה

אלהשונים,הנושאיםאלבהתייחסות
מרראיינירבאתנידורמשהשמעלההשאלות
ויש •ישירכאורחמובאותאינןאשר(שאלות

השלטת.הזויתהיא-קסם)איזהבזה
מאחריםיותרהמדבריםהיוצריםמןיש

אודותעלמכלילותוכאמירותבהגדרות
של;מקומרהכתיבהמעשההשירה,הספרות,

למשל,בחכרה.הספרותשלותפקידההסופר
רסטנלישביטזן •אלדןאבדר •וטרשיותנן
 . rהררביאירגםמהםפחותהובמידה • rקרנ

 .אנסיודניאררפזיצחק
(שישה-האחריםודברידבריהםמרביתאולם
חוויותעלנסכיםאחד)כלעמודיםשבעה

עםהתמדדוותםדרכיתחושות,אשייות,

כפילטרעוכרותכשאלהוכדרמה.הכתיבה
להםשישמהםאלהשלהאחדהאור-

השניהאור-וכפילטרמרתקת,אישיות
כרכאופן :דורמשהשלהמנווטתככתיבתו

כצרף-הדבירםאתהקוראלפנימביאהוא
תיאורכמשפטיהקשיור,כמילותהדבירם,
שהםרכיםקטעיםנצורים-ואווירה

כפשוטו,ראיןושאינםספררת-יפה,כבחינת

כתחילתשאמרתיחהר .פירטיטקסטאלא
דבןי.

ערשההטקסטמרביתשלספררתיאופיאותר
שלאבעייתי,מרקדנמצא~פהקריא.גםאותר

קיךא~תארתהראויה.תשומת-לבלוהוקדשה
הראיונות-הפרקיםלקיראתומפתהמאפשרת

שכדאיטעותזראולם .בשטףזהאחרכזה
 :הבאהפרדוקסמשרםחאתממנה,להימנע

צריםאינם"משורירם-הספרשלשמר
שלמדבריוציטוטהוא-כלהקות"
פעם"לא = rקרנסטנליהאמריקניהמשורר

לונזקקיםשמבקירםבמטבע-לשרןנתקלאני
כשירה".שלנרהבכיר"המדינאיאלי:כיחס

נעודולאמשורריםחלחלה.בימעכירזה
צריםאינםמשורריםמדינאים.להיות

אין .עצמימשלאסכולההנניאניכלהקות.
 .) 189(עמ'תווית."עלילהדביקלנסותטעם
 .שלולמרטורכיהמניההופךהספרשם

:עצוב)אמרתי(כמעטאירוניכאופןאולם
צדדווקאצרופה,כקריאהלפחותמבתלט,
יוצריםמספרלמשל,אם,שהריהדמיון.

ארהתלבטוכאלה,שהיומיאר •חכרי-קיבץו
בחכרהכאמניםמקומםכנושאמתלבטים
שהםברורוהיצרנית,השיתופיתהקיבוצית

כלהקות".צריםש"אינםמשרםזאת,עושים
על-ידיכיניהםשנעשיתההשוואהאבל

אתהמשותף,אתדרקאמדגישההקורא

 .בנפדראחדכלשלהמשותפתההתחבטות
ארחםלחרבתניצבררתאינןאל~נקודותואמנם
הואאםיצוירם,שלשייחדוםמשרםיוצרים,

לאחרכךביצירתם.כלקררםמתבטאקיים,
בדרןמתקייםהואלעתים,רקזאתרגם •מכן

וכדרמה.כחברהבראיונותוהבעתםדיבורם

הספר.לערתכאןנצברותנקודות-החרבה
זמןבהפרשיבעיתוןשהובאוראיונותשהרי

הכאתםמשרםמופרדים,ושניםחודשיםשל
שערתארדקרתעל-דייאחת,ככריכהצרוירם
עללעמודדורמשההיהיכtרין .בלבד

הספראלהעיתונותשבהרקתהבעייתיות
שיקראלמיעצתיוקפידה.רגישותכיתר
אפילוואוליטיפין-טיפיןזאתלעשרתבספר

שכקריאההנעימ~תלמרותכסדרו,לא

יעקביגד

 •השוטפת.
שפרספי

רתהסרף mתפ
i:זש~ףז:ר!?ןחות'רףrכ~עות

זדלוות~ז~נצוות
זז~.ט~יף ~ו,גן iJ,ל.ב
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 • 1985אקוטורבאגנלהי,רבתוניט,

יונתןנתןקטנה,אתנולוגיה-הישרבשולי
הכייו"על"דומיה

פריילגבריאלל

מדףעלשגיליתימעתבעררי,משחרתמיד,
 •פריילגבריאלשלספרראתמאובקספרים
מוקסםהייתיוכפרד"שמש"ברף

פניתיהזההשיראלאבלשלו.מהליריקה
מלרריל,הרמאןהסופרבעקבותמסעלאחר

"מרתהסהנקראהאיאלשהכיאני
"כרם •פריילשללשרנואררד"ויניא

פרייל,שלעולמוחדרחוקמהמרתה".
מינורית,דוממת,קרנטמפלציהשכולו

שלהסערותטרוףהארקיאני,מעולמו
אישניהם,אתמחבראחדאיאבלמלרריל.
חסדשומר Iהאטלנטיהארקיאנרסאלצרפה

הלוויינתים,ציידיהספניםלנמליקדומים
דייגיםשלסירותיהםעלכמפרציוומגרכן

הצדפותאתהמספקיםענייםפורטוגזיים

שלאיהעשירים.לשולחנותוהסרטנים
רבתיכמרכים,אוכמניותשיחי , rקבתי

ומוריקים.שקטיםעלמין
קולותואילובאי,הדומיהעלשירזהר

 !וצבעיםריחותאילוהזאת,הדקהלדממה

הדומיה •כאןגם •שירכלבקריאתוכמר
קולות-והקולותהנפשדומייתהיא

ועלילותמראותמהפכתשהיאהנפש
 :כהשהבלפנימיתלמרסיקהשכטבע
הבדידותוהסיפורהשתיקה Iוהדבשהמלח

וסערה.שחפיםצחוקוהמנגינה,

שלהתצפיתמקרםאלאאיברהיהלרמיהכף
ק nרמר;מגרבהממנה,המשורר,נפש

אתלהכתוננותלהעניקמסרגלהואשלה,
הכללהעניק.עשויבלבדשהמרחקהיופי
האגדות,הים,הדומיה, ;יהלומיהופך

יהלוםמעיןהואכולוהשירהבדידות.
גרוביםלגרוניכרומשתכרמשתקףשהבל

 •מקסימים.

 • י~;לך;~ iJ~ף iJ~לדו~~הט;~ה
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לוחשתגחלת
תלויה
עכבישבקורי

 ;שםחבלי :פרייגחוןצבי
 ;הלפריןחגיתערכה

שגיב,גליהביבליוגראפיההוסיפה
עם·עובדהוצאת

כ"ץמכוןבשיתוף
העברית,הספרותלחקר
 • 1985תל·אביב,אוב'
שבחבורתוהבולטיםמהטובים ,) 1969-1900 (פרייגרזרןצבי

שפטרבקהבעיירהנולדהמעוצות.בבריתהעברייםהסופרים
למשפחהכ"פאשרטרבקה"),בכתביו(הנזכרתשבררהלין
לאץרהרריוידיעלנשלח 1913בשנת .צירןוחובבתמסורתית
בחופשתבתל-אביב."הרצליה"בגימנסיהלמדואףישראל

פרץוובשלהרריואתלבקרלרוסיהחזר 1914שנתשל rהק
בה.נשארהראשונההעולםמלחמת
ארטרבירגראפיים,ייסרדרתברשישהראשון","גילגרליבסיפור
"מלהטשינקהכילדותהמספר,ילדותאתפרייגחרןמתאר
'השילוח'מ"כרכיגםאךהבבלי",ר"שביליהמקרא"שבילי

חוחהחלי"בבגילכברקלחנו".יוסף ,,,,שלבעריכתו

את"סמךביאליקואפילוהאבנים"רעלהעצים"עלחרוזים
האבלארדיסהאליוששלחבוסרשירימחברתעלידיר"

לגדוליונתוודעהרוסיתהשפהאתלמד 1915בשנתהמתפעל.
נגתלוהרוסיתהשפהדרך .וטולסטוייןפושק •גרגרל :מספריה

נער,כלכללו,באהזרבשנההמתורגמים.המסוךכתבילו
ר"קרןחדשות""רוחותהתהלכונאוירהביקורת","עונת

החליףהתפיליןתיקאתמתמוטטת".החלההנושניםהנכסים
אתבצמא"שרתההיהההםבימיםצירן".ב"גלימתאז

כיצדמתארהואגנסין".ניסןאורישל"החולניות"שררותיו
<שמערני> rשמערנרב ,,,לעטרמפרילשלוחהמספרניסה
חיקוי,דברימדפיסה'התקופה'ש"איןונענה'התקופה'עררך

 ,, ....גנסיןשלבעקבותיוהדבריםויהיר
והפךהמיכררתהנדסתמקצועאתפרייגחרןלמדלימים

הוא .האבןפחםעפרותהשבחתבתחוםחשובלמומחה
שלההרריבמכרןוחוקרכמורהרבותשניםבמשךהועסק

שזיכרהרמחקרעבודותעשרותופיוסםמוסקבה,אוניברסיטת

מעררההיההואהסובייטית.הממשלהמןמידאלירתבשתי
 .הרוסיהחייםכמירקםהיטב

סופריםשלחבורהברוסיהנתלכדההעשריםשנותבראשית
מתוךהעבריתבשפהליצורדרכיםשביקשוצעירים,יהודיים
אליעזרגםעמםנמנובתחילההקומוניסטי.למישטרנאמנות

מאטרב, .ש(סעררניי.(קריברררצ'קה),קריבאברהםשטיינמן,

 .ארצהלימיםשעלו-'לזניאק) T (מריםבתויוכבדירסיפרן)
רוסיה,בתחומילהישארשהעדיפוהסופריםביןהיהפרייגחרן

שלהפוליטיתנאמנותםלמרותמולדת.בהשראהמדינה
באופןאותםהחשידההעבריתבשפהדבקותםאלה,סופרים

השילטרנרת.בעיניקבע
שםופגשבברה"מ 1929בשנתביקרפרסקידניאלהסופר
"חבורהבמוסקבהאברמזרן) .מ(חיר"גמ.הסופרשלבכיתר
אתגםמרנההואביניהםעבריים",סופריםשלצעירה

ארהיוהאלההעברייםהסופרים"כל :טועןפרסקי .פרייגרזרן
נגדאחדהגהאףהוציאוולאהממשלהאוהדיארקומוניסטים

שאיןכליכם,חיתהאחתטינהרק " ...הכלליים"וההרריהחיים
ספרותיתבמהשאיןרקלאעברית.יצירהשלאפשרותלהם

לחר"לעטםפרילשלוחעליהםשנאסראלאבלשוננו,
אוגוסט 29תש"ט,אלולא'ל"ר,'הראו:הציונות",("מחתרת

 .) 850-948ע' , 1949

סיפוריםהחלוהעשריםשנותשלהראשונההמחציתמןהחל
לגבולותשמחץובכתבי-עתאורלראותפרייגחרןשלושירים
מסוכנתמפעולהנמנעקירוב,רצחלאחר , 1934מאזברה"מ.

גחוןופריילישראלקריבאברהםידידוערלה 34-19ב .זר
אגרות.עמומחליף
אךלצבא,פרייגחרןהנתדבהשכיחהעולםמלחמתבשנות
-מומחיותובתחוםלעבודונשלחשוחררבריאותמטעמי
לאחרמרובה.באינטנסיביותכבתזרבתקופההפחם.השבחת
שפורסםהמנורה","בדעוךהרומןאתכובתהחלהמלחמה

 .) 1966ת"אעם-עובד,(הרצאתהתמיד""אשבשםבאץר

צפוני. .א:בפסבדוניםמרבנות,מסיבותיצא,הספר

העברייםהסופריםחרגעםנמנההארבעיםשנותבאמצע

שמעודדם ,)"השאס"(גררדרןגריגרריבשםמוסתרמלשין

החומרכללישראל.מיצירותיהםבתיורנוכביכול,להבריח,
תורהחל 1948שבסוףעדהמ.ג.ב.,לידיהגיעלסאשהשנמסר

שנותלעשרונדרן 1949במרסנעצרפרייגחרןהמאסרים.
ולאחרסטאליןמרתלאחר , 1955בשנתשוחררהוא ,מאסר
יומןכלשרנו)."מחסגר"(ארהסגרבמחנותשניםשבעשריצה

הזכררנרת("יומן .בישראלאורראהמאסרומימיזיכרונותיו
 .) 1976ת"אעם-עובד, ," 1955-1949-

ביקשבצוואתו . 1969במץר-15בלבמהתקףנפטרפרייגחרן
(מחששלישראלאפרואתולהעלותגופתואתלשרוף

נענוהשילטרנרתגרפה).העברתייאשררלאשהשילטרנרת
כאןדווקאקשייםנתעוררוהאירוניהלמרבהאךלבקשה,

"מחץורקאלאמכובדת,קבורהלעררךסירבההרבנות .באץר
עלושכבתייםרבנו)הסופר(רעייתהמשפחהבנילמחנה".

שלאפרובחיוב.שנענתההקיבוצית,לתנועהפנו •לאץר
שפייס.בקבץונקברהסופר

כ"ץמכרןשללרשותוהעשירעדכונוהועבר 1980בשנת
הארכיוןאביב.-תלשבאוניברסיטתהעבריתהספרותלחקר
מיצירותחלקושירים.יומניםפרקיררמאנים,סיפורים,מכיל
שלספרותייםובמוספיםבכתבי-עתכשעתרפורסמואלה

פרקיםחמישהלמשלכמר •עדייןפורסמולאוחלקםעתרנים,
אורראוהראשונים(שפרקיו"רופאים"הרומןשלנוספים

 1968- (ימירבאחרית .צפוני)א.בחתימת , 1965ב'מרלד'

אורשראומשלוקצריםסיפוריםמחדשגחוןפרייעיבד ) 1969
הנוסחיםשלהידכתבינמצאיםהארכיוןברשותבעבר.

המתוקנים.

נבחריםסיפוריםואחדעשריםכוללשם''חבליהקובץ
בסדראךוהמתוקןהאחרוןבנוסחםהסופרשלמעדכונו

מברא •בקובץערד .הראשוןכתיבתםתאריךשלכרונולוגי
עלעומדת"לשרןמספרר(לקרחז"לגלבועא.יהשעמאת

 .) 294-287ע' , 1977פועלים,ספרייתנפשה','

פרייגחרןשלכתיבתונושאיאתמייצגיםשבקובץהסיפורים
שלהשנייההמחציתמןסיפורים :חייושלשרנותבתקופות

בעקבותסיפוריםהשלושים,שנותותחילתהעשריםשנות
מאוחרוסיפורסטאליןבימיה"מחסגר"סיפוריהיטלר,שואת
 .-1965בשנכתב

לקרחיםהשלושיםשנותותחילתהעשריםשנותאמצעסיפורי
המהווההרביעי",בנימין"מסערתהשםאתהנושאתמסדרה

גלויהזיקהנ;צרתהשםמןכברעצמה.בפניסיפוריתחטיבה
בןנרדד,פליטהואבנימיןהשלישי".בנימיןב"מסערתלמגדלי
חטיבתהפרעות.נפגעותבעיירותהעובר •הסופרשלדמותו

מבחינהמתמוטטיהודיעולםבפנינומעלהזרסיפורים
מלחמתמהפיכה,שלהיסטוריגעשבתרךותרבותית,כלכלית
לחייםעזיםגעגועיםבנימיןבלבופרעות.אזרחים

לפעמיםאמא.מאכליולניחוחהיידיתלשפההמסורתיים,
העכבישקרריאבלהישנה,הגחלתלוחשתשעדייןלונדמה
"ברדיצ'בבסיפור .פניועלוטופחיםשביםהמציאותשל

כיבתחילהסבורהואיהודית.לחתונהבנימיןנקלעאמא"
כימהרהעדלומסתבראךוכשר,צנועיהודיאורעלפניו
הןבההנוכחיםשמרביתמופקרתשיכוריםלמסיבתנקלע
מפורשות.זימהכוונותבעלותאךיפות,ולאצעירותלאנשים

התבוללותהתפרקות,שלהיאבנימיןנתקלבההמציאות
הנרסטאלגיים.הלבלגעגועיטראגינופךהמעניקיםונירון

לעולםהיאלשרנואךרבים,זרועהבמעשיגםנתקלבנימין
הזעזועתחושתאתהמגבירדברראינפררמאטיבית,מאופקת

בנימיןסיפורילסדרתמלאכותית.לפאתטירתלגלושמבלי
הסיפוריםגםשייכים )-57 19ע'שלפנינו(בקובץהרביעי

סיפורים ','םשר"חבלי"הפנקסן"גיטה','"סבתא"הנסיכה','
אתבעיקר,מבטאים,והםהארבעיםשנותבאמצענכתבואלה
לעיירתשבההשראהפליטתגיטהסבתאהשראה.חרית

היאהעיירהבפתחונפלא.מוריקאביבביוםההרוסהמולדתה
זכרשלאהנרצחיםגופרת-מגתוללותגופרתעשרותמגלה
להיותעצמהעלנוטלתהיא .וכדיןכדתישראללקברלהגיע
לקבורההבאתםהחללים,לזיהויודואגתהעברי"העם"נציגת
משותפת.מצבהרבנית

אבללמסלולם,לשרבמתחיליםהחייםכינדמהפר Qלמ
נהגרהםשברבמקרםשניתלהתערותמסרגליםאינםהחוזרים

המכורה.בעיירתפה,מעיקכה"משהר :מכורתםאתלרארתי
אורחבלמנוחה,נוףאיזהבמרחקיםשםאייימצאאולי

ולנדוד,לקרםהפליטאתדוחפיםוהזרותהניכורוערודי".·
חדש.מקרםלוילחפש

הסיפוריםה"מחסגר"סיפוריאתמייצגיםזה:קרבץ 1

מעשר,יותר-1965בנכתב"עברית"ר"עברית".'השבועה"•'

פרייגחרןיכולהזמניםממרחקהשחרור.לאחריזz:נים
העימותהסיפורבמרכז .בהומורזרקשהלתקופה'~התייחס

כיצדמתארפרייגרזרןעליו.שהלשיןהאדםעםשלומתמשך iז
סייעהמחדהשבדרךלמטרה,במלשיןהנקמהתרכניתזזפכה

שפירתאתלאבדמבליבצינוקהכליאהימיאתלעבור ,~,
ז·עתר.

אתמביאגיבורים','"עשרים •הקובץאתהחותםזזסיפרר

) t קבוצתשלמאבקהאתהמתארקשישפנקסןשליפורר
הצעיריםאיןכברשבהבתקופהכנסת,ביתלייסד(!נסירנרים

לארש"י,ולאחרמשלאיידיש,ולאעברית"לא :יודעים
ולאדיניםלאמרעדים,ולאחגיםלאחכמה,ולאוזורה

רמהפשעומההביןלאשאףמטומטםדורביקצררכז.נהגים,
שלהצעירבנריהודים."היואבותיוואברתשאבותיווזטאתר,

אנטישמי'אורעלאחררקאבללחבורה,מצטרףפר Qהמ
 .הלאומימוצאועובדתאתמעליבהבצררהלושהזכיר
לנצחלהתקייםעתידיםשיהודיםהיאהמספרשלמסקנתו
ההתבוללותאתהמונעתזרשהאנטישמיות,כיורן-בעולם

נצחית.היאהמוחלטת,
היהודיםתולדותלהבנתפתחפותחיםפרייגרזרןסיפורי

 .מערלותספררתיצירותגםהםזאתמלבדאךבברה"מ,
אלהסיפוריםואינפררמאטיבית,תיאוריתהיאזררשימה
האמנותיבמימדםשידוןמעמיקספררתילניתוחראויים

הטבעבתיאוריגחון'פריישלהעשירהבלשונו :המרשים
הטמיעבהוהמיוחדתהמקוריתובדרךוהמורכביםהרגישים

 •והעברית.הרוסיתהספרותמןספרותיותהשפעות

לרקחנה

אלישעגבריאלה
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~רקלה iמו p:~ךמוג:ןף iז;וךגו
יי 2$Q ~ ז~-?ז~יךיםחול.ם
 ח~~~זכךרו~ךמוג:ןף iז;וךגו
ר iג!ןה iמו p:ן~רקש~;ן

רזכ zח~י 1
 ;רגות.ך~ז::ןר qלמו~יל

r:יי;ה p:מןזpןזכן;:ז:פו;~יתן::זזכוון הrז~ז::
חצותלבואמוכנים

f ז;ז~'מ~ץ;ים~~ולr-מחלומות ת~.ל~~ת ן"ו
השמשהננאמצע

 T 1 •--נ •: ;

הייתיל,·
~ז Rפ.סור fחמוםגוףס~יr:יילו

בגעולםאחרנבחרד

גל~ןה~ד~ר iJ~ך~ן T י~י~ס••~ל
-לושמאזיניםלאוה : .. :,• :· -:-• . 

ך~רס~יr:יולו
במטחםלשוכביםחםזמרמזמר

:•זז •:-- •.,••: ·•-:

ו~ז:וזרגהג~יר~בועותן~יגיסם
;ך~ה Qס~יr:יילו~ה Rס~יr:יילו
-~ךיוסיר Qו$ךלו W TWi ??ל

מ:זז nןככיר Kל i;:זר Qרז R .ס~יr:יילו
-ןגולמןr:זיזזג~ת·ז~גס~יr:יילו

קרנטייום
לתמר

~ךגוןה iJ~לת t17? ~ 9 ן~~
~~זר iJזקל

r-וולרותאתכותבדואיהפזיר
 :- ... ••---די•

או;:זגותו~תאו

וגלותמולדתכופימתאר
 T :כש"מה ש~•נביתל;ל•

.:. T -• •• נT T 

אמרה

חוילהז"את;למדתי
: • : - 'f T: - -

לצדסהרוריותננפסעות
,~ערפלוהאילנות~זס~חים

-• • T • T t T t -די::• 

~~~t20 ה${~ג וכק-iJ 

ןחךל.רצ:ררז;וך~י~הס~סה~זכתן~ל
f זכ.ךתזג{$ה~:p 19 ח$ג~~מו-iJ 
 iJ-21 ה${~גאו

}$ T ~~~זf'20 ה${~~ וכ-jJ 

מ,בו:;ניםמ,דדי~~יןהוג~ת:ק~~ןה
ס,ךגוןהל iת 9זג, ?7ן~~ז
אנונימיתליחיתהאשר

:-••• t T ד• :-,:~• • 

מדורותנגפסעירתשפסעכ~עד

 1סזכזז .לי~~ ;ג~~ל

 75-74גליון 77עתרן 14



לא
 .רומיאו,

 • 'יוליחלא
גנוסריאירה

אדמתעלאחרותאהבות !יוליהלארומיאו,לא
יהודי-צעירשלשירהחמש-עשרה.במאהאיטליה

בשםמשוררובאיטלקית,בעבריתהשולטאיטלקי'
ברומא,אומרים,נולד,הואצרפתי.שמואל)(בןיוסף
פירכצהובעיררומאבעירוחי ,לערך , 14 70בשנת

ברבע , 1527בשנתלעולמולכתועדהמעטירה,
,באיטליה.-16ההמאהשלהראשון

בעלזה,עבריבשירנושאצרפתישמואל)(בןיוסף
שלאחרותכימותזמנו'בתאיטליהשירתשלהכורמות
שלטראגימוותלא !יוליהלא !רומיאולאאהבה.
לעלמה,עלם pממששלמפגשולאאוהביםצמד
ממרחקמוטחתשאומללותולאטיכי,מאהבאלא

שומעת,הלאהאדישה,לבבוחמדתכלפיפאתטי-קומי
כאותמרחקשלבברקמכוסחתשירתו .לונעניתשאיכנה

כךאופרה,זמרשלזעקותמעיןהמתואר,הכאבמן
ראשבכובדמתקבלתהמחזרשלהסוערתשהדראמה

עלוהחצוףהשנוןהכסוחמןכהנההקוראמדומה.
לילה.בןחיזוראודות

ונודדנעוראני-את"ישבח-א
עדינח"ביתך,סביבומנתמנם

מהאכן' .לדברמיעםלוואיןלדברמהעללויש
חראאיפהעדינה.עלמהביכינו,שאיןהיחסיםמתוחים
יפיפיהמדבר,אניאליך ?עלמהלביןגברשביןה"כטו"
"לילהביןהניגודאתשוטחאנילפניך .רחוקהנרדמת
מדברטוב.ליהיהלףשלי,טוב"ל"לילהשלךטוב"
 .ישנה-ואתישירותאליךאני

את"ש"ישכהבוודאותיודעיםאנוזהראשוןבחרוז

הואמדמהאלאעיניו,רואותאשראתמתאראינו
"למקוםהפגתםכמאמרבביתה.בשנתה,לעצמו,אותה
 ".אותימוליכות(הדמיון)רגלישם-הולךשלבי
השלווה,הנשיתתנוחתךבמיטה,המוכןגופך "-תא"
התשוקה.ואתהדמיוןאתמגרים

עלמהכפול.במעמדמתואר"הקונקרטי"ה"יש",כך
בביתומוגןוסגורומסודרכקיבחדרחמהבמטהתמה

גוףלישון.מסוגלואינובעח,בההחושקוגברגדול,
והואאות;.מעלהדמיונורקאךנוכח,כאילוהעלמה

גםשישבתיאורעצמואתמגיש-המן~רהגבר-

"מצבאוגופו,שלה"ריאליזם"-כפולהאפשרותבו
 ".ביתךסביבומכמכםונודדכעור"אני :התודעה"

סבלי .חשוקתיביתסביבוסובבהחוזרהמחזר'אני'
כשם .ביתך-מבצרךסביבכדודיםבמהלכימובע

ש"ישלחורבץיחירשלאתמכירהמודרנישהקורא
גבירתבלומה,שלביתהסביבבלילותהמסתובבעגנון

מחמתבעתיד,עליותיטרףהירשלדעתחלומותיו.
האהובהביתסביבהממשיתההליכהאליה.כמיהתו
הירשלשלההזיותמצבאתעגנוןאצלמבשרת
פשוט".ב"סיפורבעתי,ד

גםלהתבאריכולההאשהלביןהגברביןכזותמוכה
גדול,נושאהמייצגיםמוחשייםכפרטיםכמט;~ימיה,

 .יותרמופשטמושגהמייצגיםמוחשייםאביזריםמעין
ההבדליםמייצגאזיהיההמנוגדהזוגיהמעמד

הגדולהלחלוקהמטו~ימיהל"ביכה"."ביכו"החותכים
המביעותועלילותדיכאמיתפעילותשכולוהבגר,בין
הנאהבת,העלמהלבין"הגברית",אישיותואת

לאוהעלמהוכרדד",כעוראת-אני"ישנההפאסיבית,
לחופתה.כלהכככסתמהלשםמימיהשמעה

הדגשההראשוןבחוחקיימתהמליםבבחירתאבל
אלאממש,ער(לא-כעור""אניאחרת.נוספת,

לשינה.ערותשביןבמצבהתועדהתיאורזהומתעורר)
שיכהכדודישלשעותעליעוברים"מתנמנם",אני

גופך(סביב-בעניין)סביבכשהדירתיהבודדה,במטחי

"כעור"שלהמצב .מ~גיהמףגןומקומוהרחוק
"יש"אללא"כדודים"המלהאתמשייךו"מתכמכם"
שיכה"."כדודיכמטאפוחר,לנדוידםאלא"קונקרטי"

הקשרצרפתי)יוסףשלהעברית(מקורבתכ"ךבאיוב,
כדודי-מתאראכן"כדודים"למילה"לילה"המלהבין

בולכרףאיכנההראשוןבחרוזהלבתשומתואכן'שיכה.
פעליםהמחפשתלשוןאלאוכד'נעאדםמטייל

כיםמעיןהדו~ר.בשליטתשאיכהתודעה,המתארים
כים.ולא

אעודדצוירםאני-את"ישבחב 1111
 .חלבנה"ואחישךבמכאובי

ביתסביבהנודדשרואההריאליסטים,האביזרים
ולבנה.צוריםואץר'שמיםאבזיריהםהמבוצראהובתו
מגביראהובתוביתסביבהנודדשרואההגדולהטבע

גוףשמורבוהמבוצר,הבודד,הביתאלוזייתאת
סלעים-צורים,אופ.יניםסמליםלטבעהחשוקה.העלמה

 .חטיפולו~יבמצבםאותםרואההנודדלבנה-ירח.
 .מקומםאתתומכיםמחוזקים,הצורים-הסלעים

זנ;ןןנע;ךאני-אr-וישנה
: •• T -1 •• • 1-ו •• 

 .ה 1ע.דיביסדן,:;גיב Q~~נ;רנזקגם
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;מ~ים.דן !V ~~ת;דןך:;,ן;נג

צרפתייוסף

הנחגופךומראהאת""ישנהעלמה,ראי,דיכאמי.כוח
המשתקתעוצמה'בייוצרונמשכת,ההולכתבשנתך

היאשלךוהעדינההחלומיתהפאסיביותהטבע.את
משתקת.היאאלימה,

שירב"אוקטבה",השניבחרוזהאלימותהגתברהכך
באותוחוזריםשלושהאשרחרוזים,ארבעהבןאיטלקי

וחרוזחדשמבטמעניקההמסיימתוהפואנטהחרוז'

אחתעלשומרתשלהשורהשכלל"אוקטבה",חדש
הברות.עשרה

שיודדמראךוזיו-את"ישבחג 1111
 . ,,ישובחעינימבונתנתומה

וזי,-אור-הלבנהביןגםלביתמביתקושר,השיר
ו~תהלבנהאוראתלהחשיךיכולמכאוביהנערה.

וזיוהלבנהאורעלפעילמכאובי .חייאתמחשיכה
אלימוותמגבירההזוי,מרא.ךזיועלי.פועלמראך
אוגופיאתמסחררגופךראשוןבביתלחרוז.מחרוז

שכיבבית .בביתךהישןגופךחמדתסביבשכתיאת

כאן'ואילוהטבע,איתניאתמשתקהגוברמכאובי
אלימותעלהגברמדברלראשונהשלישי'בבית
עלמתישוד'זהוכן'ישודד".מראך"זיו ! !גלףיה

הכוחיסודמפורשותמגתלהשלישיבביתהתמימה.
חוזראניאותההפאסיבית,שכתך'במראהשהיההסמוי

את""ישכחעלחזרהכלאו~ססיבי.באורחומדמיין
עודמסוגלותשאיכןעיני'לכגדמראך""זיוהעלאתהוא

השלישיבחרוזהשינהכדודיבלילות.שכתןאתלישון
מהותי,למצבארעי,מקרי,ממצבהשירבסולםעלו

היאהאלימותכאןעוד."מכמכם"איננימיתולוגי.
"בנותהןהעין'שבתוךהאישוניםקבוע.גזלטוטאלית.

 .באשמתךהשדודות,עיני"

פגייoדןבעירכתא.גתןלןגיiר-iרשגי""חןטמתוךןי;ןעיטןרי;ןטיקיoט

תמך)אמץ,חזק,-ע.ו.ד.משרש-("אעודד"

בתנועתה-והלבנההסלע.איתנישלכדרכם
"ממש"שלסרגזהר .הזמןכלהמשתנההאופיינית

האומללהסובבשלסטריארטיפיכתיאורלקוראהמוכר
הטבע.בחיק

הפעילהגורםהטבע.תנועתתארוזהרלכאורהרקאבל
שלהמופנםהיסוד"מכאובי".הואהשניבחרוז

חסרמכאובי .ריאליסטיהלאלכיווןהיפוךזהר .האנויש
הואהחץו'עולםאתהמכתיבחראהחיצוניתהחומריות

אעודדצורים(אנילמקומםהסלעיםאתהמרתק
 .הן~~האתהמחשיך"מכאובי"והואבמכאובי)

העלמה-אתעדייןזה,יפיפהלא-ריאליסטיבהיפוך
לאדםאנידומהסובל.ה, zאוואני,לך,ישנה-

 .עולמועליושחשךולאדםמיתולוגילסלעהמרותק
אתמכתיבה"הותעדה"ריאליסטיהלאשבהיפוךאלא

המופנםבמכאובישמקורההאלימות,"המציאות".
הטבע.עלהפועלתהיאכמרבן)(באשמתך'

מפסיקאת""יtק,כההביטויעלהחזרהשגםמרבן'
חזרהשלהתחבולה .סטאטימצבעלחזרהלבטא

מקבלת"אכאפורה")(הנקראתשורה,בראשמודגשת,

כנוסיםמזימותיכל"בצלמך-י
נמסים".אשךבותךוכדוגנ

עלילתיים,לאהםהשירשלהגלוייםהקישורעקרונות
שלמתפתחמסלולזהראסוציאטיביים-חופשיים.לא

שירדותשוקהשלקביךמעשרהמטאפררית.דיכאמיקה
הזמן-כלואתמתשעה.יותראנינטלתיודאילעולם,

מצבבתוךגאולה.תבואמכיןיודעואיני~תכה wי
מתעוררת,אינךסיפורית,התפתחותברשאיןקבוע,

נוצרתמעליך'אותידוחהאינךאפילולי'משיבהאינך
 .חרוזאחרחרוזמטאפורית,דיכאמקיה

התפקידמתהפךהסיום,בחרוזהשכונה,בפואנטה

סמוי,כעדלקורא,מסתברלגלוי.היהוהסמויביניהם
החיצונית,אולכאורה,הסטאטיתהחזרהבתוךכי

מושלמתבהדרגההתחלפו ,לכאורההמשעממת
לבינה.ביכוהתפקידים

זיו !להבהאשאתהעלמה,את,-בפואנטההלאכי
אנישלי.הדונגאתהמכלהיוקדתלאשהפךמראך
אניכמסים".אשךבתוך"כדונג :בתוכךהנמסהגבר

היוקדת,האשפתילו~תלכר'אשרהפאסיביהדונגהוא
לבית.מביתהאליםהכוחיסודגברכך .אותיממיסהה

 .(שבדמיון)אונסמעשהעל)התנצלות(מעיןבפואנטה
את,האלה.האונסבמחשבותאשםלאאני-מעין

מפעילה.פעילה."אשמה",בעצם,

שציירההפתיחהלעומתקטןכהאביזר-הבוערהכר
יצרהלשוניהתסריטבשמים.ולבנהצוריםבית,

הביתכאביזריגדולהכרבואפ""קלודבפואנטה
מידרתהתהפכו'לאשההגברביןהיחסים .הראשון
המסתייםהאלימותמסלולכדיותוךהתהפכו'וגדלים
המסלולגםמתקייםאותי)- ת~(אונסבכמעט
מפורשתהנעשיתוהולכתנמשכתהפנמהשלהמנוגד
ככרסים."מזימותיכל"בצלמךהשיר:כלשוןוגלוייה,
שכבשאת""ישנהשלחוזרמראהאותרהוא"צלמך"

התכ"ך(בלשון .שברתי nהרהורי-מזימרתי-מאת
כל"בצלמךלהרע).דווקאלאומחשבות,הן"מזימות"
מקוםחראהשירארועי:מקוםככרסים"מזימותי

 !המעשים.עולםלאהמחשבות,

אתלכלותבונעההאשרקתנועה,ללאדולקקטןנר
ההשתנותתהליכיאתמסכמתהפואנטההדונג.

לתנועהתנועהחוסרממצבההיפוךכולם.המרהיבים
הגבר.אצל-להעדרה-מתנועההעלמה.אצל-

להתכנסותשינהנדודיארברחובותכדודיםמספק
כמרבן,והעיקר,ל"מזימרת".וממנולמכאוב,פנימה,
 •לוהטים.יחסיםלמפגשלאשה,גברביןמפירוד
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ייוtי~זt .....-יtוך ·ו,ויי
 tז~ ••י~ 'ד 1 ) .-

 0 ~,ס
 •\'-?י>' • tt "-ג:-- Oאכיכתלפ oפרישסןרזרוכ
 t) 0יג{\ Oכ lכ 5SOוטלפון

לוישרהגלריה
m ' פינלסo מכבי),ויצמן-יהודהצמת(לידד

 . 450202טלפון

 : 85/86תערוכות

ראוכורגר,יאןלרסקי,קופפרמן,שח,לחגית
טובהצימבליסטה,שטטנר,דורצ'ין,

 .וסילייקיהמרי ,ברלינסקי
באוסף:

אלימה,-מקורייםוהדפסיםעבודות
שזלניאק,גרבוז,בסיס,גרוסברד,ארגוב,

ועוד.שטרייכמן

 210124טל.המד•נה-ת"אעיינה-גנוי wפויס oהחנות

וחדשיםמשומשיםספריםוקניתמיכרת

Buying an.d Selling Used and New Books 

- ' . . 

--
 : s. Brodetsky St., Ramat Aviv, Tel . 03 • 415158טל.אביב,רמת , 15ברודצקירחוב

בע"מהמקורדפוס ~
אחתגגקדרתתחתהדפוסשחתיבל

כירכיה.רוטציה,אופסט,לוחות,מחשב,דסרבלט,

 s21113-4-5-02ט'ל , 91-064 , 22אילןבררח'יילשחם,
 08 " 439355טל'ארגמן),(מולהתעשיהאיזרריבנה,

סר••בזהגדת
ש"ח 81 •- :קטלוגימחיר
ש"ח 73 •- : " 77"עתרןלקוראימיוחדמחיר

להזמנות:
לאורהרצאהשבא

 oנ 297462-טלפון
בע"מכהןלרכי

 664138 , 663683טלפון

I 

J 

$ 

ספריםהרצאת

"אלף"
 612003טלפוןתל·אביב, , 49נחמנירחי

 :חדשיםשירהספרי
-פרחיעוזיאלרחל
ברעה".לאישנתנה"אשה

מאליו".ברורהכללא"פתאם-נעמהל.

 :הרפיעלאחררנה
כעז"."פתאם-דורוןאביבה

מסהרבקרת:

בחשבון"."לברא-ברתנאארצרירן

 :ירפיעבקררב
אישית"."עצרמה-פלדנקרייזמשהדר'

"···························••· a הייז-םפויםמיםטוi * ~ * כישראלהגדולההחנות: 
a ומשומשיםחדש•םלספרים: 

a החלפה ...מכירה ..,קנייה: 
 : . . ... . .ונרעדילדיםספרי • * • 1זדש'ים. nמבצע•ם • .,
 .. ''iו'\\ t:,•4% '"משדמ'\!.ים.ורומניםלימד,ספרי •ב

 : 739335טל,כ:

 : .רך--;קוך((יג,.י'ע~בע:דיי:: 18סירקין :כחובת *

• • ******************************* 

הקיבוץגלוית

 C3 " 232533ת"א, , 25הרזדב
 , oo.13·.10.00בשערת:ה mפת :ה··בבימים:
20.00 · 17.00 . 
13 :בשערתפתוחה ,' 1נירם .00 " 10.00 

הקיבוץגלוית
העתיקה.יפר , 4לרת mהנתיב

 , 10.00-13.00בשערת:פתוחה . ·ה-·בבימים
23.00 " 19.00 

 11g3שרון 11גלריה
לתמונות,ומסגרותאומנותיותכרזות

 .והדפסיםליטוגרפיות,
 485434טלפוןש. 11רמה , 42סוקולובפינת , 1אוורבוך

"הדרייספריםהוצאת
m ' 237082טלפוןתראביב, , 50ויינם 

 :חדש•סספר•ס
שטרן.אברהם-יאירשלחייך • Jבארנמ

אמיכרייבין.עדהמאת:

אחתשלומרתקתסוערתחייםפרשת

לתקומתבמחלמההמופאלותהדמויות
יומנים,ראיונות,עלהמבוססתישרא,ל
לוב.ומסמכיםתעודות

וטרש.יונתןמאת:מכתבים.

אברהם-ליאירלהרריו,וטושמכתבי
אלישילסופרים,אהובתו.לגילהשטרן.
ועוד.ציבור

שנה
כרוכה
של
lAU ~ן

-שנתימנויעלהחותםכל
 .גדולהבהנחה ,בכרךזוכה

קרלייללאומנותגלריה
 03-290718טלפוןהינמה).כבו(ע"יתל·איככ , 97העםאחד

ובינלאומיתישראליתאמנות

קלידשלציוירםתערוכות ,-1.3.86-21.3.86מ
רוז.ה'פיטרשלופיסולסילאדר

~~~ 
 ~·י\\
~~\~~o 
~ t\יי ז-~
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w שקראאכףךקי

סומןששןר :מעריכת

החפיםמצור

~יגיר .ן iליש i:;גל:;כת iל W י.קז::rז:::די. 1 ~~תליף q ~ז:::~שי-קדם ה:י::י ?7 ~
~ל /o ז::r~ןפוד fארי 1 ז:::~לת iקיפ /o ~ • ;נ;רכ;: w ג;:~גיר~לת i~גz;ו;ןל

w .ל יי~ו~~~ח;ך,ל~יר~הQf ןרw יתו:;נגי.ר~יי:::זןן~תם~wf .i ~, 
 .תי~;~~י~ה ?V ~ו~ז;י~~ה~י iק ?7ט;גקן W ~ ?7 ~ת~~ד~ז:::~ת ז::rס iפ iל

קש w ז::: •~חrי קז::<; ?7י itכדי.~ .ם·,~י:: iרכשו 0~םרה.,~ ,~כו-~לי~ס 1$
ו~:;כג~ויולןה, iק i~שהואטן 1ט R~יסק ?7 ~הואןה iןאך~ש.~יו~ל.את ?7
~ o/ ל;ך~ד. ~ o/ 7ז-ו? i r::ז~ w מ ,;ת;אתi א~אתi תi ו~ים. ?7~ר,

ל i~דהוא .ז::rופיf tליו 1ד~ין iלז;ילו:ים~:;כג~ויו- r.Rל Wה Rסtוהואגt;כיכ!$נו
 • i~ית iכ ?i ~ 7 זי~:זז:::ן~גע ?7ן~ גי::~ז::: iת iא~ה iר iו:;נל:;כז-ו ,הpזז:r~גך~ין

wf יררי~ w לייים 1 ~;ק ם:~ז:::-ם~f דלבw ל; i .הואהw וקשf כ~ה;tג
לt;כעוןהךך 1$:::ז~זקרי~תו~ז~ין:::ז~כורז;ן!;כלת ת~ג;: iךכוש 0~ת:::זז;וt;כיר

f רל~ז:::~י iwf 7ה? ~. r-י~ Qf .רים
~ה iו:;נת ,ן i/$ךמ:;גג:ךל~ןןןהלה~ש~יג:אזקה.ת W:;Ji לז:::ג~הק.אזן:ה

~ 0o/ :;כ w ם~~ך W טללR .נןאךםi דף.~~ i רי.הr::כ ?7 זi ז:::גת f הי;הW זיא:i
ןת. qןזקג::זל ?7 ז:::~י 9?7 ~~תסה iז ·~ילז fנ:;יי::י i עג;:~~ג;:~לי::ית Rנכ. tRי ?7
ו~ן~י~ים~~גr:זיםך::זם:::ז~קירים,ן~יגית iל i~דת i~:יי i:;גאזקה /o~ת תי;:נi :;Jב
R ~ה. 

~י i נ;ןז:::הוא ."ת~ R ~"~תךא J ~~ג~ר .ז::rרק.ךסזרן.ן~צו~להע 1;1גס'ליל
ק, 11.ךפו iע .םי~~ q~ן~ז;ןזז?ןד. iלכ~תס~ד ,שז::rלג;:ד~ר ?7 ז:::ן i::יראש

~לי::יליר /o ~סה, iאא~ל·כ wדי. f~להל;ת w ~ז::r ?7~ןפ; . iןרגr;זז-ו~תל~ף ?7
 . i~זקנ~ב f~ל n"t ז::rי~ . i תpז~ג;:~ןפ;ך wז:~י ' i מ~~~ת

 שו;:: , ךך.~-ר.ק;ה Ji;:רiקא iנ ,ם:<;~~נ~ל~ים, qן ~~;שש;_ןד ה:י:: 11$פו

f .רי~ים::ייו~~דיידרדר~f .ת ש~~;~~לה~~רורים~o/ י::;וגי~ w .ירים
f ~r::ךה:::זז~אדדרקך:הדי.ן~~:;כגס ה:י:: טזi ן~כודלך. 

ס~שנ:;יי::י iנ o/ TZ~ד .א:ג~ריר:;וי~ת 9 ~~ךןה.רי Q $/ ה~ז::rה Rר:;נ~ה i::יר

 . iכת J;:ד iןשוליזpאת iנi:ןיא'~זןר~די . ןי~:-,~ת i עג;:~~

~ננ~ ~~ו (1)
כשמחהצרחוהנעריםז-ושעים.גילעדפפים iאגניעלהגיענמראנו

 ,. . ' ., . ,.- . ' . .- .,;ך~~ס~ץ ~כ~ל~ז:i :;~;ב~

~ננ~ ~~ו (2)
~ז:~יק.ת-י;~יז ה~~ i~ 9:זיאק. /oק:;כלי 1$ו~~ח R .:;ויל /o ~ארי 1 ~גה qט iל~ש

:::זלךלה.ת iפ iוןעןשו~לים

o/ ע גי::~ז:::~גנוi 1 ~:;ודW .ית:::זל.יל:ים,~לו:ו~רב~חגקרירות~i ~ג~ ?7 ;ן-ז~ .ר:;J תת~

 • Qלי 1ד~יןג~י 9ךi:זגה~ז;י~ך~ל.ת~~ליו. ק;~י::

ך~זה;לריס iל~שןש. 1 ~גה Rןכוגה /o;גגה ,ר~~ז::: י~;ג;:~:;וים f ,~;מס gק.א
~ים w ,w ~!ה .םי,;:~ p:ו~;ורר~יםק;ל;תלים iע iכ iז;ןז-ו w ש~~ל; ש~.,~זק.לו~ליל

 ת~~ף i. 5!ת iאה 9ןךלא~ית iכ ?7ת. iנ i::יעף iל q~םת i;גךחוב ~ר.~ ?V ~ח,זק.הוא

ן~ירים. 0 ז:::סיו iח iלק~~קי:;ג~ןיו~תi:ז:;כז:~יזקהלא תז::i r 5!ךי

ר. iש p:~ריא~ים, iמ /oו ה~~ םי::נ;:~א:זך,רי.~ך~גי /o~יגיר!'אדדרקך:ה.~ישהוא

~~ידק. i~ןח ~,קז; 9 ~גע i פז:::~זורים,~זה q ל~~ דו;:~ה Ji;:ריו Qס f~לiקא iנ

 .ח.~י::-יג~-ל~ ת~י:::ודpזז:::ןה i~ךב~ליו לpז~ז:::~ת~ל.א ?7ריזקה. Rל~עדגן i~ז;ןב

 i~ינ ,שס~ז:::~תרג. iהעו~כ;ת,ה wע;דקורים.~י /o ~ג;: ~.ק i שז:::~דם-דו~זi:זגה

זק.לזvד:םסם iא לי,;:~~ .~ל~לם v~זגי~ת:::ז~ןקירים;ו~ים /oל;~ש .~~גיר ז::rר. iכ
 . i תpז~ג;: ך~ז:::י;ז~ו iאש'ר~תג~ג~ i. ?7גת /o ג;:ת iמ iל qה i!חזי~:יים.ן~םת i~:;ויר

~תו~~הת iצור 1ו ת;ל;,~ה wע; . ,~ g ג;: ,ס~ד~.ו~;,מוגתו iמ o/wש;~ףיי wדא

~ o/ ז-וi ןיא .ה~;ג~ל:iזת::rו:;נ:דל:::ז~~נותיר~אלו.ומרו:::ילת~.דרנוחתלו.סרלi גף~
~ים i?7ש~דול.:;גקרלז~קל~~למרת, iר'אש~ך~ין:::זזgדקים, י~?'לו ,~;ע~ןןר.
זvלה. ?7 ~ז:::אש'ךר::יערלםרינרת ?7וזP,ל i:::זןפ iאות

הנודעהלבנוניהמשודד.שלהמוקדמיםמשידיואחדזהו
לסוס"מיםשיידובספרשהופעישקרא,אבישוקי

הופעיוזהמשודדשלנוספיםשירים .) 1962 (המשפחה"
ולבנון"סוריהמשידתתרגומיםמבחד :פרפר"נהרבספר

 .) 1973פועלים,(ספירתסומךששון 'פדופותרגםעשדך

קבוצתבתוךובלטאל-שוקבמזערתנלודשקראאבו
"שעד"הרבעוןסביבשהתלכדוהחדשניםהמשודידם

>" W ~19- 1910השניםביןבבירותשהופעי )"דs7 . 

ק;~ים .ם:ז::R r:::זז;ןן~לי;~קהואו~~נו ,זק.קן~יל;?ש ..ןןאן 9 ~~ישהואמוךקוס

~דוש.~זה q ~ ל~ן~~הוא~:יירת. i::יאiקי iךע םי~י::~ז:::ךת iן:::ז~דירר 1$ 'זז::: י~כ;i tנ~~נו

~ g בQ כ:ן~תגיוR ,זר::rךכושו, 0ו~דיQf ,ן~חסוקi .שרi זכט~ :;J ,ז::: ל;~ש~i;רי 
ב. iט~חורהוא~יד~לם

לים i חז:::~תת iד~א ?7::זזזק.ל;.ג;ל;ת 1ך 0 ז:::~ת riכןפת i א~;כז:::ים 1~יל;~ש:;גל wכו 15
הוא אסכ;t~~~ליו.גחותזק.כ;~יםם Qwל;~שים. w לז::rז:::ן~ירים 0 ז:::~תת i~ינ /oו~
 .:;ג~ין iת iא ~ו;: iצ

~ת;גדר ?7ךף.. w ז:::~תא;~להוא ,;עג;: iמ ?QV~ל ,~;עי w ~ w ל:ז::r-רוכ~הואיי wדא
טיק. 9 ~או::זבלארי:;וים. fא;~ללאר. iןאל i~ק.זקi:זירלסן .W ז:::~לל!;כים i ~ Rזזקנ

r::ז;יה יז~i .ם

אלמאזח
-: T 

 ן~דז:::~ל,·אזקה,~ל תז::r~קז~ הסי~~ז:::קגה.ןה iR11:זיא .ת:~~קךת~יגהזקאךה 715
 .נים. iוכרןפבשעועיתמיבשטבעימנעללרגליהיחפה.

:•• T T •.• : -: T: • T' •, : t • 1 • ' : • :• • 

2 

 .ש~~ז::: רז:::~ונו, 0 ז:::~~~או w ,ת;,;ח /oת, iבוי p Q::דיךת.. 1ז;נכ~חור.לה~יד
3 

 ~ג~~~~ה 15ית. wרא.ג;:זק.לה;ן~המ;ןת .,~~זד.ר~ת r ~ר. Qf ז:::~ת קי::נ;:~ג;:

-י::י.ל~
ןזק.~ע .ז i~וקחזק,ט i פז:::ש iד Rריr::ז.לה?ש ..ת ri:זצ ?7ךת. Ji;:::יעה, Qקו /oולה Q:Pה 9סו
o/ כי ן~~י::~ןגיזקה;tזמו:::R רליi קטti .ת
4 

ת i~צ i פז:::ז::יבגי wלה~ש~ר~יס.ה t" ג;: ה:י::לא-י::י.;ז::r~ז;ימוגהל.ם 1לא:::זזלם
 .ה:ד~ ?7זז? J: ע~~ f ן~נ;: 1ך:::זחו~ה

5 

ל iו:;כק ם:~ז:::~ן~לק;ל f~י:ירל i:;גק ל.לז:::.רי i~ןמקךת iא .הס;י:: ם:~ Wת 5~ר.;
נסו iאקדלהi:זיא .;כזכק wןנו 1 ז:::ג .ה~כ;tג f ז:::~ת q:;גד~~דורא;ת;לי~ה /o ~ .ר;ש~ז:::

ה. Rה' ?7רי.ר:;וi:ז~ן~לו Q '~~ו
6 

:;גגה. ה:י::~~לה ה:י:: סג~ז:::-י::יק:ג;:לד iנלא~ד:ן~ל o/lJiJן. iלישךת. ?iJJ/57:ןיא~ין
ת. i~ס p t;>Qזז:::נ:;יי::י i עג;:~~ג;: ליי:~~ז:::~ת ת~~;מ::יךסה:;ג::זןךזקה

7 

ך~תה R9 ז:::ז::: י~~ך~ת י~ז:::~תזpאת iנ .ן~יש ת~.;?זז~יגה .~רירר 5°!זכולןזקאךה 5/
:::ז~עוטות.

8 

o/ יזקהi !;ל~ ~?כ. f כיק;ti ן. 
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 :-והלאההניגודיותמן
ועודהיםייביישירתעיון

ברזלהלל
האסתיטיתבחשיבההניגודיותא.

בצמדינעזרההחשובותתחנותיהבכלהאסתיטיתהחשיבה
אויוהפרטיהכלליניגודיות.עלהמבוססיםמונחים

לכתיבתהפייטנותביןמבחינים •והפרטיקולריהאוניברסלי
שירהביןהפרדה .אריסטושלב"פואטיקה"דברי-הימים

קודש .אפלטוןאצלמופיעהמחנכים,ספררתלדברימזיקה,
עמהשאיןספררתכנגדדתיתתרעלתעמהשישספררתוחול,

בימיהביקורתיתההתייחסותאתקבעתכזאתתרעלת
כזבו",השיר"מיטבלאמת:כזבביןהבחנההביניים.
הביניים.בימיהערביתהשירהמחשבתאתהדיונה

למרוםהגיעהלרנגינרס,שניסחליפה,הנשגבביןהפרדה
לביןהנעיםביןהשוניאתלכךשהוסיףקאנט,אצלביטויה
רהדירניסירת,האפרלינירתשלמעמדןאתביצרניטשההיפה.

בפסלמופיעשהואכפיאיפוק,שביןלשוניטעןרינקלמן
פנההצחוקבתורתברגסרןההתפרצות.לביןובניר""לארקרן

טקטנירתצוררתביןהבחיןולפליזלגולמי.גמיששביןלשוני
אתפיתחואחריםואדריכלות.פיסולבציור,לאטקטרנירת,

בפרוזהבפירט,בדרמה,והפתוחהסגורשלהמבטנקודת
לסינגידיעלהשוניהוצבהזמןשלראייהמזרויתרבמרסיקה.

דוגמתהמקוםואמנויותהשירה,כמריהזמןאמנויותבין

אובייקטיבילזמןאנושיזמןביןההבחנה .והפיסולהציור
שרניקבעהיידגרשונים.ספררתסרגיעלהסתכלויותפרנסה

והדברההתבלות.שסימנו~לי)(מלשרןהדבר-הבלייבין
המעשהאתהציבכןכמר :לנצחיותהחותרהאמנותי
ל"אדמה"."עולם"שביןהמפגשנקודתעלהאמנותי

דרכיביןניגררהציגהואילךפיךסמימיהסימניםתורת
ביןוהפרדהלמסומלהסמלצמיך;תמנוגדות,הסמלה
המלה-הסימןהבלשנותבתורתסוסיושלהבחנותיוהשניים.

בתפיסתרב-ערצמהלמנוףהיוימסומןכנגדמסמןמצרישבה
ההפרדהנתרנההניגודצירעלהפררמאליסטים.שלהספרות

ריצ'ארדס,שלהדימוייםבתורתל"מטען"תעבורה""כליבין
פרטיתסמלנרתנדרש,לדימוימקשטדימויביןהבחנותיואר

קולקטיבית.לסמלנרת
שלבפואטיקהמושגיםצמדהםיוצרודמיוןפשוטדמיון

ריצ'ארדס.והבהירשפיתחקרלרידג',
לעצמהכשהיאהבינארירתאתעשההסטררקטרראליזם

שימושתוךלסוגיהןוהבערתבכתביםלהתבוננותמכשיר
ובמיוחדהאנתרופולוגיההפולקלור,מתורתביסודותנרחב

בגישתומדריכהלמיתרדהחיתהה:;ויגארירתהלינגרייסטיקה.
בעקבותיושהלכוורביםלרי-שטרארס.קלודשל

היאאףמבוטלתלאתרומהתרמההפסיכראנאליזה
-מודע :ניגודייםצמדידרךהספרותעלגםלהסתכלות
והיפוכויצרהדחקה,-עידון • rהק-חלוםלא-מ,,ע.

ידנגוהפוכים.ישיריםראלקטרה,אדיפוסתסביכיעצמו,כנגד
בניתוחחשיבותלהןשאףבהנגדותפרוידאחריפיגרלא

מינוח .רהאינטרוברטיהאקסטראברטידוגמתיצירות

עלעצמהבספרותההתבוננותיסודעלארכיטיפאלי-ניגרדי,
במונחיםהסתיעיותתוךפריינררתררהידיעלפותחהישגיה,

רבותהנגדות:וערדהשנהערנותארבעולילה,:יוםהטבעמן
הצירמןולהיפרפנימההמרכזמןהיאשפנייתהיצירהכמר
ההיקף.אל

יהאמןשללטיפוסיותביחסגםנקבעוניגודיםצמדי
אצלוהסנטימנטליהנאיביכמרהיצירהעלוהשלכותיה

המתוודה,כנגדחק wהמהרציני,לערמתהאונתטישילד,
גברית.וספררתפמיניסטיתספררתולאחרונה

בראפשרהאסתיטיתבחשיבהצמדי-ניגודיםלהציגהצורך
שאיןבסיסית,ארכיטיפאלית,חשיבהשלדגםלראותבעצמו
מלואהתודעה,שלהאורביןלניגודבדרמההימנה,מנוס

שהמאבקהקולקטיבי,שבלא-מודעהאופלכנגדהדעת,
 .הימנולהימלטניתןולאהכרחייהואביניהם

עלמעעררתרדידה,ז'אקשלמיסודוהדיקונסטרוקציה,
ולאוהמערבית,התרבותשלהחשיבהבתחומיהניגודיות

אולםהאסתיטית.שבחשיבההניגודיותעלדווקא
מסמןביןהיחסיםכמובבעיותהמחודשתהסתכלותה

עלרדידהשלבמסתוואנטי-מימטיתמימטיתשירהילמסומן
בצוותאשורריםוקללהברכהכיהטוענתובמסתומלרמה,
שלהמסורתאתגם·מערערת •אפלטוןשלהמרקחת"ב"בית

האמנות.בתחומילסוגיההבינאריתההתייחסות
הרסלאמורדיסטרוקציה,משמעהאיןדיקונסטרוקציה

כסיוןכלומרריקרנסטרוקציה,היאאיןהקודמת.החשיבה

תורההיאאיןרגםקיימות,תורותשלבמסגרתןלפעול
עניינההדיקרנסטרוקציההקצה.אלהקצהמןמהפכת
שליחסמתוךקיימת,בתורהמחדש,עיוןמחודשת,בבחינה

ספרולמשל,נזהר,הנחותיה.שלאפשרימלאומיצויכברד
גחרקוראתהיאמסוייםבשלבאולם .דלהרסעלרדידהשל
אחד),יסוד(חיפושהמרניסטיתארהבינארית,ההבחנהנגד

המידהאמתמתוךמחדשהנקראיםהמופת,בספריהמצויה

פיה,עלנהפכתהקערהדיקרנסטררקציה.שקרוימהשל
חשיבהכקוהניגודיות,תכולתה.עללשמורבסיוןתוךאולם
הידיעהאיהמעשיים.החייםבתחומיהכרחיתהיא .מדריך

אנושבובכלי,חשמליזרםאיןארחשמליזרםישאם
הואלאסורמותרבין rnמרות.סכנתבחרבהצופנתנוגעים,
האסתיטיה"פרקסיס"והמוסר.הפולחןהדת,החרק,מולדת
"גרעוה".ארכ"טובה",ושיפוטההיצירההערכתמחייב

לז'אנרהיצירהאתהמושכיםאסתיטייםבכליםנעזרהמורה
לשוןפרחה,לערמתשירהקומדיה,כנגדטראגדיההמוגדר
דיבור,מלשוןבנבדלקונוטאטיביתרומזת,שירה

א·י"ט) tט"ו("שמות,הים""שירתב.
כנגדנשגבהמעמתתלהסתכלותמוצאנקודתשימשהנת"ך

ויהיאור,יהיהאלוהים"ויאמרבפסוקראהלרנגינרסיופי.
בפסוקראהקאנטשגב.שללהבעהדוגמת-מופת-אור"
הצהרהשלפסגהתמונה",רכלפסלכללךתעשה"לא

ספרבמזמורימצאהגלשבה.השגבבמידתהמתייחדת
מולבעמידתובסרפיותו, ...מוגבלאדםהמתארים"תהילים",
נשגבה.הבעהשלהפסגותפיסגתאתהבורא,אינסופיות
הנת"ך,שלהבלעדיתכנחלתוהנשגבאתראהקרלרידג'

-ליוונים .יחידבאלהאמונהמגתלהשבוהאופןמשרם
האנתרופומררפית,הדתיתתפיסתםמשרםבלבדיהיפה

החזיקדומהבדעהאדם.כבניהאליםאתהמציגה

וורדסוורת.

להצגתההבתוננותממרקדיכאחדהוצבההים""שירת
 .לריזרןלשלמהישורון"ב"מליצתהנת"כיתשבשירההנשגב

הנשגבלהמחשתמופתכדוגמתהיוםעדמשמשתהיא
קריאהאולםבפרט.המקראשבשירתוהשגבבכללהפירטי
לבעייתמיוחדתלבתשומתמתוךהים","שירתשלמחדש

עצמםהכתוביםכיתמצאמיפה,בנבדלנשגב :ההנגדה
מודעותנמצאהים"ב"שירתזר.ניגודיתהבחנהכנגדיוצאים

עליו.לשיריששבולאופןגםאלאהנסשללתוכנורקלא
מנתסחתלאירועהמתאיםהנכוןבמבעשעניינההפואטיקה

חשיבהדפוסינגדיחצוץיוצאתאףכופרת,זוהשירה.בגרף

שייכותהאתהשירה,תחומיאתבמדרייקלהגדירהעלולים
נדרשיםכברהראשוניםהפסוקיםליפה.ארלנשגב,הבלעדית
לאמירתה.הרצוילאופןהשירה,למהות
נעיםיפה,נשגב,במונחיםמדוברשלאמאליומובן

אלאהמאוחרת,הפילוסופית,האסתיטיתבהגדרתה
הרוחנייםהכוחותמלואבהששותפיםהקמאית,בתפיסתם
והרגשיים.
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המןןיאוןי"ד. \il il'tמ ilיספרו.פיסח.של i1גד i1מתוךמריס,שירת
לונדוןהבירטי,

רמיטאיראלזים.ריאליזםיותרנןצררהמציינתדינרטאטיבית,
באי-הנחתלהיתקלעשויהביקורתיתהסתכלותאולם

המחזהאוהרומאן,הסיפור,השיר,אתהדוחקותשבהבחנות

כנגדמוגדרת,אסתיטיתקאטיגוריהשללמסגרתה
הידברשבעברהנגדות,אחרת.אסתיטיתקאטיגרריה

-"שמחה"ספרות :להערכהמוצאכנקודתבהןלהשתמש
נראות"ניהיליסטית",ספרות-"מחנכת"ספרות"עצובה",

גםגורלןלהיותעשויכזהמטעות.ואףמועילות,כבלתיכיום
בשפתעדייןשולטותשהןאויששלטואחרותהנגררתשל

הביקורת.

גזרלגזורתחפזלאהדיקרנסטרוקציהשלבנוסחההסתכלות
במיוןערךכבעלותשנגתלוהבחנותעלדומהדין

אוליפה,נשגבביןלהבחנהבדומהביצירות,ובהתמצאות
שטראוס.לויקלודשלהמיתודהלפיבינארייםניתוחים

בראייההקיימותהפרצותמןתתעלםלאהיאאולם
נוחותבכךישאפילולשניים,וחלוקהמיוןעלהמתבססת
ומיטאפורית.לשוניתמיתודית,
טיפולוגיותשלבחשיבותןתכירדיקונסרוקטיביתתפיסה

שלבהתפרצותהתכיראחתובעונהבעתאולםניגודיות
לה.שנקבעההמסגרתמתוךליציאההיצירה,

י::ווזמרתעזי

ry;l 'ל~יT ליזס~~ה

ואנוח~אליזה
'וארוממנה~אב;אלה'י.
ביפה,אמצעיתהכשגב,שסופהבהסלמה,להבח~ןנוכל

נלךאםהמימטי,החיקוי,בתפקידוראשיתהבנעים,תחילתה
להתחלה.הסוףמן
השגיא.ההגבלות,נטולהמרומם,בקשת-~רוזק~~ה~ 1

ויופי,מגוירםמלשוןנרה,יחד.נכרכוויפה,נרה- ~הד.~ 151
תחומים.בגבולותנתונותתחומות,כהוויות
ט~בהאץר","חמרתהנעיםמןבושישהזמר-זןזקןת

שבה.והבשמיםחפירותאוהאוכל,מיטבהאץר,
אתמנמקלבואשעתידמהשלכתמציתהראשוןהפסוק
גאה",גאה"כי :ה'גבדולתישראלובנימשהשלהשירה
העלילהתמציתבים",רמהורוכבו"סרסאויביו,עלהנתשא

עליה.לספרתבואשהשירה
השוניםהבינרייםגםמופעייםהשיר,מהלךלפיבהסלמה,

האלוהות.של
השירהאתלפתוחראוישברהוריהשם ,'ה-לה'אשירה
-כולה.

במיוחדההולםהאלוהותכינוי ,"הי"-יהחמרתעזי
בקשתמציין ,"הי"("הללויה").הרריהותפילותמזמרד~ם
בקרוב. •באינטימילונוחהנעיםהיענות.וסיכוייקירבה

אלי,היפה.כדיןקירבה,קובעמזהה,לצירן ,"הז"-~לי!ה
שלההתעצמותלצדההליכהזאתרעםאישיתשייכרתמידת

וגבורה.לחרסןברמזירתאלי,האלוהות.
אךאבי,השייכות,בכינויקירבה.מידת- יו;:t:וי ij~ל

ל"אלי".ביחסמסריימתהתרחקות
לפיצול,ניתןשאינוהאחד,השםהוירה.לשם:חזרהבסירם
כינוייםהשמעתתוךגםבאחדותולהכירשצריךריבויגורר

מצורתקירםלאחרשמר".ה'מלחמהאיש 'ה"שונים.
סוףיםבחצייתהאלוהיםגבורתתארו :האמנותיה"חיקרי"
משמערתבעלפסוקשרביברא •וחילופערהוהטבעת
 .השירלמהותהתיחסרתברשישפואטית,
ה'~~ליםז;יי-~מ~ה

גוגךש~~:זןר~מ~הז;יי
תהלותנורא

עז:,i.ה-פלא
דברי"תהילים",(גםתחלהשלדבריפירטי,כז'אנר"תהלר-ת;,

המזמור).שלהיחידצורת"תחלה",של
איןכלומרמתחלות,נורא :לפרשראויתהלות","נורא
אתשתבטאשירה"חיקוי",מתוךלשירתהלותיך.להביע
ביחסלעשותשניתןמהבאלים.כמוהראיןכי ,'הגדולת
לאכמכה","מילבורא-כול.ביחסלעשותאפשראילאלים,

ייחוד.מחייבתפיוטיתלהבעהאלאולהפלאה,להשגבהרק
בקודשיבכאדרשמדוברמשום •אפשריבלתיהואהייחוד
גםכןעל ;הנשגבמןלמעלההםופלאקודשפלא.עושה

האחדחלקהבעודאפשרי.בלתיתפקידהוא"וארוממנהו"
שלהשניחלקהבאהנס,נפלאותאתתארהשירהשל

לכלביחסה'גדולהאתומתארכמכה""מילאחרהשירה
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יושביכזכירםורגזו",עמים"שמעוהמצירם.רקולאהעמים
מואבהא')לאחר 'י(אילימואב.אילימואב,אלופיפלשת

אליםבאזיכורגםאבלאדוניהשליטיה,מואב,עתודי-
ה'מגדולתכמכה"."מיבפסוקשכזכרו ,)'אהאחריי'(בלי

מהכלשלוכריתה,דומיהמלשוןהדמיית,מתבקשת
ידמוזרעון"בגדלהימנה.נחותהאלוהות,אתשמסובב
דוממים.ייהפכוייכרתו,-"ידמו"כאבן".

דפוסישלהמוגבלותתחשותהשירהבפסוקיאיפואכשזרת
ברשאינומהעםלהתמודדבאיםשהםשעהושירה,פיוט

ישראלובכימשהישיר"אזאכ;ש.בכיבלשוןציוראותפיסה,
חובתולהשגבה.לעילוי-"שירה"הזאת",השירהאת

האפשריים.הכליםכלאתאליהומושכתקיימתהשירה
מריםשירתמצטרפתהגברים,ישראלובכימשהלשירת

בידההתוףאתאהווןאחותהנביאהמירם"ותקחוהנשים.

גםכזכרובמחולות".בחפיםאחריההנשיםכלותצאנה
במעשהכולםהמשתףלמעמדהכהונהכהתווספותאהרן'
אליו.בהתיחסותמלאשותףלהיותנפשיצורןוהמעוררהכס

 ,)"סיפת"(:כגינהמשלימותאמנותיותצורותגםמתווספות
גםמגיעהועתהבצוותאשריםישראלובכימשהומחול.
"רתעןובמקהלה.יחידבקולהמגתוונתהזמרהשלשעתה
בים".רמהורוכבוסוסגאהגאהכילה•שירומירםלהם

וכתוכיםגדוליםהםהחד-פעמיהארועאתלבטאהמאמצים
הכס,שמאחוריהכוחעוצמתבשלההתיחסות.כיוונילכל
תהלות.נורא :האזהרהרגעגםבאבעמים,כמוהושאין

מושמעתשלכבודה •מדוברשבההאלוהותכייודעתהשירה
וליפה.לכשגבמעברהיאהשירה,
הנעים,היפה,אל,השירהמפליגהשבגללההסבוכההבעייה
"וירא",המלהדרךכינרתלהם,מחוצהופורצתהנשגב

עלמתמצריםאתישראל"וירא .)"ארונ"(ביראההמתחלפת
ה'עשהאשרהגדולההידאתישראל"ויראהים".שפת

עבדו'.'ובמשהבה'ויאמינוה'אתהעםוייראובמצרים

אלי"זההמזהה.לשירהוממכהלראייהכקשרהזיהוי
השפחה,שלראייתהאתגםלהדגישחז"לטרחוראכרהר",

הגלריהההסתכלותהנביאים.שלזרפכיעלשכתעלתה
בשיר,אליוההתיחסרתאתהמתירההיאהנס,במעשה

הראייהאולםלה.שותפיםמשה,רקולאשהכול,התיחסרת
רחי'.'האדםיראנולא"כימורתחטאעמהנושאתהבוראשל

שכרעדההשירה .מגבילדימוילכלמחץוהיאהאלוהות
הסתירהלעמדתמגיעה ,"'הל"אשירה :ה'גדולהאתלהציג

בבואתיחיקוילאאת,ולא ',"הל"אשירהתהלרת".שב"נררא
גםאבל .האלוהיהמשוררמבקשהיררכיהאפוסכוסח

"סוס :רהסיכקדרכיתהמטרכימיתהעקיפה,בהתיחסות

שאיותפארת,גדולהציורימרפיעםהגדולה·:"הידורוכבו",
רב"שיררת'.'ב"תהלרת"אותםלצקתאפשר

מהלכלשגבשלמימדיםהוסיפההמסורתיתהפרשנות
מחכהלפכיההולךהאלהיםמלאן"ריסעהכס.למעשהשקדם
ויעמדמפניהםהענןעמודריסעמאחריהםוילךישראל

הקבועמקומוהענןעמודכימצייןעזראאבןמאחריהם".

עמודהשמים.עדמעלה,המקדשמןהנטויהבית,בהרהוא
 ,) AXIS MUNDI (העולםציראחר:במינוחזהלפיהואהענן

המקראפסוקיהנס.מעשהלצורןהקבועממקומושהוסט
בשירהמאשריותרהפרחהבקטעיהמתרחשאתמאדירים

להםוהמיםביבשההיםבתרןישראלבכי"ויבוארעצמה.
הנסשלכזהמידותכבירתארוומשמאלם".מימינםחרמה

פערה','סרס"כלאומרתהפרוזהעצמה.בשירהנמצאלא
פערה","סרס :בשירהכל.המלהעלעניננרלצורןהדגש
היםעלידואתמשה:"ריטבפרוזהמגבילה.תוספתבלא
היםבשובמקריימתהאיתנותלאיתנו".בוקרלפגתהיםוישב

הגבורהגדולהמהלשערניתןהקוראשללדמיונולמקומר,
 .זראינתותלשכותשנדרשה
להגתברביקשולריזרןשלמהגםרכןהמסורתייםהפרשנים

המופיעותוהקטנהצמצוםאיפוק,שליחסיותמידותעל
צורותלהבאמצההשירהלפרחה.בהשוואהבשירה,
שביכולתהכלעשתההמעוצם,אתלכבוששנועדופיוטיות
דחיסותמקצב,שלבכליםלהבינוהפלא.אתמבטא

יחידההקטנה,גםמופעיות.הןשבהןהשטף,התמונות,

פרעהמחנהשלההאנשהגםכןלסייע.כרעדהרבים,תמררת
שלל"אחלקאשיגארדףאויב"אמרמדבראחדכאישכולו

כלבראשהמופיעהא'הארתשלאליטרטיביתובתוספת
הנוראראייתעםלהתמודדאמצעיםאלהכלהמלים.מןאחת
"מיאפשרי:הבלתילתחוםהכניסהאבלביטוי.לולתתכדי

ובמיטביבלתםבכלהעושיםלשרים,וידעוהברורהכמכה",
לרשותם.העומדיםהאמנותייםהאמצעים

יפהלעומתנשגבהאמנותיותבקטיגוריותההסתיעיות
בכלל,הת"נןשירתשללסגרליותהבהתוועדותחשובה
דיקונסטרוקציהשלגישהאולםבפרט.ךך;ן,ויה,היםושירת

(שלמהוהמאוחרתהמסורתיתהים,ש~רתעללפרשנות
מבליבהשגבהבצורןשחשהזוישורון"),ב"מליצתלחון
שלמרותןשקיבלהחוהאסתיטיות,בהבחנותלהכיר

מעבריצואתהעמים,שלהפילוסופיםמןאסתיטיותהבחנות
יפה.-נשגב :שגורנירםהנראהלעימות
המקראיתהשיהרמןגדוליםוחלקיםהים""שירת

וגבורתושכוחוהבורא,שלעוצרמתולגדולתובהתיחסרתם
המלהשגם"נורא-הוד",שלההוויהאלפוצריםעולם,מלא
ה'"ונשגבבתאורה.שולםמלאתפקידממלאתאינהשגב

יעשיהו.שלהימיםאחריתבחזרןנאמרההוא"ביוםלבדו
ה:גדולהלצירןמספיקכביטוילאאבללאחירם,ביחסנשגב

אתבמרכזהשהעמדיהשירהשלומספקהולםכניגיראר
שלבמגבלותיהםלהכיריצטרכוהשירהפשרניהאלוהות.

צביונהאתלתארהבאיםהאסתיטי'התחוםמןגםמונחים
לחיקוי.ארלתארו,"מושג"למעשהלהשאיןההבעה,של

מכירהואאיןאםהניגודיות,בהבחנותהמשתמשהפרשן

למצואמבקשהואשארתהלאמת-הסגוליתחוטאבגבולותיו,
מיטאפורותזה,במקרההםהניגודצירעלהמושגיםולתאר.
רסגוליותו.ייחרדואתומחטיאותהעיקרעלהמכסות

ההנגדות.אתמצדיקהפידאגוגיאוהמיתודיהפרקסיסושוב,

דווקאולאורהאסתיטית-הפילרסרפית,ההתבוננות
והלאה.ההנגדותמןוללכתלהמשיךצריכההתיארלרגית,

הגבוה""השגבג.
אלדרךלההמפלסתלהבעהנקראאחר,כאותמונחבהעדר
לשירההגברה.השגבשירתליפהנשגבשביןלניגודמעבר

תרכלשלאמיוחדתפואטיקהנדרשתבנפרד,גילויכלכזר,
הציעשלרםגרשרםהקיימת.העימותיםבשיגרתלהיאחז

בסיבובושכוחוענקגלגלמלים,ללאריתמוסשלפואטיקה
"שירת :האחרבכינויםאוההיכלות",ל"שירתהאינסופי

עםהנכספתהפגישהאתהמתאריםהשירים,מרכבה'.'יורדי

נאחזיםלהיכלותיו,ולפניםלפניהכניסההעולמות,כלבורא
ו"ברוןצבאות"ה'קדושקדוש:"קדושהקדושהבמלות
המילוליתהרקמהנרקמתכצירמסביבןממקומר'.'ה'כברד

ומגשרומקוםזמןמרחקיהמבטלהריתמי'ברעדשערצמתה
 .האלוהילאינסוףהאדםבין

"כתרעםלהתמודדותיידרשומיוחדיםפואטייםכלים
בעלמזיהיוההימנעותאתבמפגיעהתובעלרשב"ג,מלכות"
אפוףאחד,המספרעםלאאפילומספריים,במונחיםהכתר

מעלגבוהמעלה,שלספירההיאמלכותכתרהקדושה.
מלאששלטונולמיכמטונימיהמלכותגביעלכתרגבוה,
פיוטיהישגהאצילות.ועולםהספירותמןוכ"תמונה"עולם
והנסיוןפעמיחדהואלאלוהותשבחמתןשלזה,ממין

ביאליקננסי.לעולםיהיהמילוליים,במונחיםלהעריכו
התחומיםנפרציםאצלואףאולםהנשגב,משוררמוחזק
להגיעהמאמץאתהמתאריםותמונותלדימוייםמעבר

האש",ו"מגילתומת" r"הצ"זוהר",כמו·שיריםלאינסוף.
כסאעלהאלוהותאתהמציגהראשון'בחלקהבמיוחד
כמובהםמופיעהשהשכינהשירים •החורבןלאחרהכבוד

מסגרות.קובעיהסבריםשללמרותםנכנעיםאינם"לבדי",
המאוחרתובשירתוהנהר"ב"רחרברתמוקדמיםבשיריםכן

קירבהמתוןהאלוהותנצפיתשבהםגרינברג,צביאורישל
למיתוסיםחזרהמתוןארהנפח",אלי"עםדוגמתמתארת
בריאתיים.טרום

אףעל"בשלכת"השירכמרוטרשאצלמסריימיםשירים
שגבלמעלהמעפיליםאליליתמיתולוגיהעלמושתתיםשהם
אותםהמפעמתוהריתמיתהלשוניתרהערצמהלשגב,שמעל

הנאותים.התפיסהכליעדייןלהנקבעולא
שהאלוהותאחרותבלשונותמיטאפיזיתלשירהדומהדין

לעומתומתייצבתשהשירהכאינסוףבהונתפסתמופיעה
בכליםולא •והריטוריהלשוניבכוחה .בעקיפין

משקפים-בבואתיים.

הטבע,שבמראותלאינסוףיפההנשגבשלהפואטיקה
האנושיתשבחוריהלעצרםהיררכי,העולםשבתמונתלדירניסי

לאאנוש.במראותאובתמרנה,הנתפסותלאלוהויותאףאו
החמישים"ל"שערהעליונה,הקדושהלמחיצותהזינוקכן

אסתיטיתרלקאטיגרריהללשוןלדימויים.הנזקקלו,ומעבר
בטליםוהםהיחסיהתופעותבעולםמקומםהניגודים .משלו

למציאותשמעברשהנעלםגדולותביצירותאשליהומעוררי
ציירותלהפקעיאפשר .לבןתשומתבמרכזהואהאנושית

שלריק""מרביארקאפקא,שלו"הטירה""המשפט"כמר
קיומיים,לנופיםאותןלמשוךהמיטאפזיי,העולםמןמלריל,

מערכותבעזרתפשרלהןולמצואחברתיים,אראנושיים
הדתיהמינוחמןמתעלםשאיברמימנגידות.מילוליות
דתקאפקא,אצלהקתדרלה")("בתרןאלהביצירותהאוגדתי

בסוגלוענייןכייחושמלוריל'אצללמיניהםוהנביאיםהאש
היפהמןנבדלהואכיעליולומרדישלאשגב,שלמיוחד

גבולות.ובחוסרבעוצמה
המוחלטתשההתאיינות"מיתולוגיות-מודרניות",יצירותגם

באותואחריםומחזרתבקטשללגרדו""מחכיםכמובמרכזן
שגבשלמיוחדמסוגניזוניםירנסקרשל"הכסאות"כמרכוסח

גםתצלחלאהנגררתשלפואטיקההגדרה.ברואינושאפשר
האין.שלאינסוףעםלהושיגששיחיצירה,שלבמקום

חמלה).בראשה'במקום 'א(אכולות .י
בצרפתיתהבדלהמלהחדשה,במלהבצררןחשרדידהז·אק

מושג,שלבגדרלדבריושאינומהלהציעכדיכתיבבשינוי
ומקרם.זמןעלהנשענותלהבחנותמחץושהיאהרריהמעין
מחץושהןיצירותבתפיסתלסייעכדיבוישזהמושג

ללאנשגבמשם,אינסופימכאן'סופי :הברורותלהנגדות
שאיןהדגישרדידההגדורה.במסגרתויפהותחום,שיעור

המונחאולםהתיארלוגי.לתחוםשיצרבמונחפרכההוא

יכוליםמקביל'כמשוגכאןהמצועתהאבדלוהמלהשהצעי,
הפראקסיסמןהיצואתשיהרובראשונה,בראשלשרת

בתחוםגםהברורהההבדלהבלייכולשאינוהאנושי
שלשירהמצוות,וקיוםפולחןלעתרגםיומיהיוםהמעשה
כמואנשותפיסתגבדרשאינופעמיוחדמיוחדמאוער

יפהזהמונחבחרבה.ישראלבכיומעברסוףיםקעירת
תהליכימשנתיםשבועליו,הנשענותוליצירותלמיתוס
לער.טובביןמבחיניםמידהקניעלהמבוססיםשיפוט

חטאביןהבדלהשתחילתוסופרקלסשלהמלך""אדיפוס
בקולונוס",ב"אדיפוסומתהפךנמשןמוצדק,אליםלצונורא
מעברשהיאהאכולהשללמחחהנקלעיםשאנומשום

לתום.חטאביןהמבחינהבעצמה,הבטוחהלתפיסה
להיקלעעשיויםאנו •האנושיהקיוםמחחששליטבמקוםגם

ומפליגההמקובליםובניגודיםבהבחנותהנתונהלאכולה,
למשל,נזהר,גבולות.מבטלתחדשה,ראייהלצורתמהם

 :"קוהלת"בספר"לעולמים"המוכח
אשרלעולמיםהיהכברהואחדשזהראהשיאמרדבר"יש
הע:אחרי ,,בלילעלמים,במקורי)א,(שם,מלפנינו"היה

יהיה.אשרהואהיהאשר :זמןשלכמושג"לעולמים"
בממשותםהחולפים,בעולמותכהסתכלות"לעולמים"
שלגבולותממילאבטליםשבו"לעולמים"כנצחובהבלותם.

שלוהעלוםהתעלומהעלהמלמדת,כמלה"לעולמים" .זמן
"עולמים','וחולפת.אעריתהיאבושההתמצאותעולם

דברןר"איןחדשים.קרובים,עוולמותישניםעולמות
עםדבררןלהםיהיהלאשיהירלאחרוניםוגםלראשונים

לדבירםדבררןאין ,)א"ישם,(שם, ,,לאחרונהשיהיו

בהם.שיתאערוולאחרוניםבעולמיםשאוערהראשונים
הבדלים,מבטלתאחת,כאחדותומקרםזמןהמצרפתהמהות
בעתויפהעשההכול"את :ביחידהמלהבהופעתגםנשקפת

אתהאדםימצאלאאשרמבליבלבםנתןהעולםאתגם
 .)א"יג,(שם,סוף"עודמראשהאלוהיםעשהאשרהמעשה

תחתחפץלכלעותזמן"לכל :זמניםמחלק"קוהלת"ספר
שהיהמילמאוחר.מוקדםביןומבחין ,)אג,(שם,השמים"

ונוכחותענוגותנכסים,עושר,תחילהצברבירושליםמלן
מתלכדיםבסיכוםאולםרוח.וערותהבלעשמלומכןלאחר

עולםעולמים,במליםונשקפיםהחלוקותוכלהזמניםכל
מקרם. •זמןכמלכדות

"ידעתי :לזמןהמכוונותבפניהלהופעייכולהלעולםהמלה
 ,)ד"ישם,(שם,לעולם"יהיהואהאלוהיםיעשהאשרכלכי

שלשהפכיםאו .)וט,(שם,לעולם"עודלהםאין"וחלק
עולמוביתאלהאדםהולן"כי :למקוםמכוונותהמלה
ביתעולם,בית .)הי"ב,(שם,הסופרים"כשרקוסבבו
 .ולכאןלכאןהדבריםמוסביםאלהבפסוקיםגםאןקברות.
ירבוןהואה'עולמיא",עלםרכון"יה :בארמיתבפיוט
הזמניםאדוןהעולמים,ירבוןבביטויכןוהזמנים.העולם

ולמקום.לזמןשמעברמהוכלוהעולמות,
כמ,-לספרותהתוודעותלשרתיכולה"אכולות"המלה

שירהסדורים,במשפטיםנקבעתשאינהשירהאומיסטית,

חלל,מרחב,שלקואורדינטותמבטלתשזרימתה"זורמת"
לחזרהמכוונתאינהזשרימתהשירהומעודים.מקומות

לתחושתביטוילמתןאלאו"אינסרף","סוף"שללמיסטיקה
מודרנית.קוהלתית,חיים

ישינים"שפתילכתוב"צריתישיריהםלכןטובהדוגמא
מתירשלהםשהתחבירגלבע,אמירשלהולן"ו"הכול
המרכזיהרוחוהלן ;הקוראצרוןלפיפיסוקסימניהצבת
בהעדר-גםואולםמכחמים.בגבולותפקפוקשלהואשבהם
החללמישל"נחמתו :נתחומיםנמצאלאכלשהם,גבולות
"לעולמים"שהמלהתימהאיןגלבע.כובתנצח:שהוא

הקינטיים,השיריםבקובצימרכזימקוםתופסתהקוהלתית
הבדלותפניעלהמעדיף •בן-הזמןהמשוררשלהזורמים,

שאינהמטוטלתואינטלקטואלית,רגשיתמטוטלתחדות
אתפעםבכלמשנהאלאמיצבים,קטביםשניביןנקבעת
התעכבותה.תחומי

,.חתימה

מתוןלעגןולאכדידרושההאכולהאלההבדלהמןהיציאה
אמוירםהדבירםאםבין :הקיימותההנגדהבדרכינוחיות

הםאםוביןהים""שירתדוגמתהגברההשגבבשירת

הולן'.'"הכולרעדמ"קרהלת"האנושיהקיוםלאימתמוסבים
לחול,קודשביןההבחנהלתועלתמצררהמעשההיאהבדלה
תפקידההאסתיטיבמישוראכולהשבת.ומוצאישבת

הבלתי-מוגדר,מןההתפעמותואתהלבתושמתאתלמשוך
כוכביםשלרשהכילומרכרכלהחידודבדרןהלא-מסויים.מן
במקוםכוכבים,שלרשההשבת.בצאתלהבדלה,אותהם
הכיניםבתחוםלהימצאותלהיסוס,עדותהםלשיר,שםמתן
והיסוס.החלטהלספק,ודאישבין
ביןנתונותפתחנו,שבהןהפואטי,בתחוםההנגדותכלכמעט

בתשתיתןנמצא ;והתפרסותכוללותלצמצום,התפשטות
בסוףהנקשרותכהוויותליפהנשגבשביןלשוניזיקה

אליחדגםהקטביםשכימשיכתמשמעהאכולה .ובאינסוף
שלמידותשממנורם, nבבלתי-ג;ישמקורהההשתאות,
 • .והתעצמותוגודלובמלואהאמנותיהמבעבפניהשתאות

ובספרות'ננת"ןקיראה-בפשרנותחדשותדרכים :סדירההמתון
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גומברוביץ:ויטולד
אי·בגרותשלהמיתום

רפאליצבי
אתאתיסוחבאני .יצירתיואתחייאתמכידאיני ...

 .שביטכרכבשלמעורפלכזנב •העבד
 > rגרמבדרבעם<שיחרתדףרה,,מינק

:אניב'יום

אני :ג'יום

אני : ,,יום

אני :ה'יום

אני : ,,יום

יומן- rגרמבררבירט,ל,

בסימןעמדההעשרים,המאהבראשיתפרליןספררת
מגמרתופוזיטיביזם,רומנטיותביןקיקיוניתסינתזהשל

הלאומיתהמסורתכבליהעולם.בספרותתמרשמכבד
ערכיתהתייחסותהצידהדחקופרלין'ובשידתבפרוזה

כךכלוהשרנהלעיניהןהקמההחדשההמציאותאל
המקובלותוהשפם",ה"חדבשלגבורהמעלילות
זדםשלצמיחתועבדו.בדודותפולניתבסיפורת

רה"כימדה"ה"חיים"ביןשנעבספרות,מודרניסטי

הניבהלאהפדרגדאמטיים,בטארנירשנישלכשמם
הרומנטית,הנימה .משמערתיערכיךשינויבעיקרה

אמיתייםהיסטרדיזמיםההורה,שלהמיסטיפיקציה
נותרואלהכלשחרדה,ומרהיאושהספוגיםומדומים
במיוחדלחרשאפשרהפסימיתהנימהאתבעינם.

הפולניתהחברהאתהדואהברנט,רצלאבשלביצירתו
מזוכיזםמשיחיות,שלקדושהלאבשילושנתרנה

דממהשלב"טדקליניםהשולטשילושוסנוביות,
כדימהשתרעהמצעקצרהחורף").("זרעוריקנות"

פרלין'משודדישלהשידירתהקונבנציותאתלפרט
קלטיםדתכוהניכדרואידים,עצמםאתדאושבחלקם
להיותביקשו •ובצקי,סל rמיצקייבלמורשתובדרמה

(אספקלריהחוזים.גםאלאמשודדים,דקלאהם,אף
מעטלמצאנרכלמשיחיתהתרוצצותלאותהפאדרדית
סטינסלאבשלהגדולהבדדאמהיותרמאוחד

כאןהנמסריםהנתונים,רקערעל"חתונה")רריספיינסקי
והזעםהמרישורשיאתשאתביתדלהביןניתןבקצרה,

סטאניסלאבשביצריתוהאמנותייםההגותיים
לעגקיתוני>המכילים r (1939-1885יייטקייב
הישדדמחצבתםוכורשבדפוסיהםואפל'אבסורדי

 rרייטקייב . rגרמבדרבריטרלדשלדוחואתד·מכן nלא
עםמזוהההיהאמנות,וחוקרסרפדמחזאי'צייד'-

 . rמאלבהציידשלמיסודהסרפדמאטיסטים,קבוצת
רמפרדמיזםהפרדמיסטית.לתנעוהגםהקרובהקבוצה

דואההרעשורשאתקצרה.הדרךלדפרדמיזם,
הדואליזםבגיןהנגדםהאמנות,במשבר rיייטקייב

ספרותית.שביצירהוהתכנים(הפרומה)התצורהשבין

הקיימתבלבד'"פרומה"היכןוהספרותהאמנותלדעתו
"התצורהשלהתיארדיהנבראהכךעצמה.בזכות

ביןבד·היגירן.נאדטיבינופךללאהנקייה,הצרופה",
הפרומהשלבתיאוריההדוגליםהגדולים,מעריציו
צ·סלאבשלץר,ברונונימניםהצרופה,התצורהחבקיה,
וירטולדהשביח)העולםמלחמת(מאזמילוש

נולד > r < 1969-1904גרמבדרבריטל,, . rגומברוב
הספרותיתדרכוראשיתאתמאלרשיצה.בעיירה

לכתב·עתהמקורביםסרפדים,בחרגיעשההבוהמית,
בגלותחיהוא 1939משנת"סקאמנדר"מתקדם

לסירוגיןשההמרתו,יוםעד-1963מאיידס,בבראינרס
 .וברליןבפריז
"פרדידררקה"ביותרהחשובואוליהראשוןספרר

מעורבים.ברגשותהביקורתעל·ידיהתקבל ) 1937 (
אי·שהופיעביותר,המחרהאנטי-רומן"פרדידרדקה",

בוטים,חומדיםאי·אלהבתוכומכילבפרלין'פעם

גןמברובזיי'טולד 1

t ,שעיקרםסיפורית,כאנרכיהמשופעים~רבססיבים

שלהאידיאימוקדה . rיייטקייבביצירותכבד(ז.צרי
ה"פרדמה"ארהאי·בגדרת,אלבכמיההתחוםזזיצידה

חברתיות.מוסכמותמכלכלילהמשוחררתזזצדרפה,
בדומן)כללמופיעאינו"פדדידררקה"(השםזזמספר,

t אי-בגרות"שלב"תהליךונלכדלנערהופךמבוגד,ויש
עמוקהתהום .מיומניובאחד rגרמבררבשלכ:לשרכר
מלומדה"אנשים"~צןרתשלהתרבותביןכאןכ!ערדה

גינוניםהבדיות,התנהגותהראשוני.הטבעוןבין

מצרייההיחידהוהאמתבלבדחיצונייםחינםוןמיניהם,
הבגרותשלהמוסכמתמהשיגדהשברחואלהאצלקיר
שלהאבודגן·העדןאלהאי·בגדרת,אלמדרמה iד

פרומה"חסרת"פרומהבתרךאי·לכך'ד:ילדרת.
פוזרתשלסתרםמבריאלהמספר-כקלע("פדדידררקה")

אירוניהרוויוהכלמגוחכיםפרצופיםשלשחד,סדרת iד
שלשיאומקאבדית.בגרוטסקההמסתיימתאדסה, t1ר

לפד~ףשיצליחמיכאשרפרצופים,ךן·קרב-יהספר
בבחינתהואוהכלב"קרב".יזכהיותרטובבפרצופו
בספררהדמויותלכל .לממשיהופךוהמדומה"כאילו"

אל(הערגההאורווה,לנערמיתוס .שלהןיתרסים,מ

מיתוסההירלית)הפרימיטיביותאלהאי·בגדרת,
מיתוסקדומות)ודעות(פאודליזםהמשפחה,

אבדי •הרוחנילערמתהביולוגי'(הפיזי'הגימנזיסטית
פימקר'המרדהשלמיתוסנפש)תהליכילערמתגרף

ובתוהוהישנה).פרליןשלשמרניאקאדמי,(טימטרם
איזוהכל,עםנחשפתתכנים,שבדישלאנרכיובוהו
בראיאךעצמואתדואהאדםכיהאומדת,שפרייהאמת

ומעשהברעותהאחתדמותמשתקפיםרכך'הזולת.של
 .ומאוחרמוקדםברשאיןעלילתיבמברךבמשנהואחד
ניכריםארטרמאטיתכתיבהוביכוריהתודעהזרםניצני

היטב.כאן

אתלהאירשולץברונוהיטיב"פדדידףרקה",במסתר
היההאדם"רצון :כותבהוא .הספדל'שהייחודיהפן

אשרכל .מיהדישמהצדאךעצמואתלראותמעודר
 •לדידוקייםהיהלאחיצונית,לממשותמחץוהוא

הבלתי"מבחץו",באותומטפל rגרמבררבואילו
 ·באלפיקשורהאי·בגדרתנר .שבתודעתנווישמי

זוהיוערד.אטביזמיםחווייתיים,מתחיםקונוטציות,

לתאוריהנוסףנירכןהשני'הדרגשלתרבות
ב"פרדידרדקה"שרלץדואהבהמשךפרוידיאנית."
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בכיתובמקומםפסיכולוגייםמיתוסים"הריסת
הדרגאלהשייכתהאנושותשלזואולוגית""גנאלוגיה

ראההוא,באשרוהאדם,החת-תרבות.אלהכמוך,
אלמודעלהיותמבלימוגמרת,פרומהשלבגדרעצמו

אתבמסתושולץמדגישלכךנוסףהוא.אי-בגרותו
האמיתותחלקיקיאתתצורה",שלה"אמבריולוגיה

פרדות,"פרודיהיכרהשארואילושבקרבנו
שלמים."חייםבמקוםהבאיםוצורות,אידיאולוגיות

"מרדידנו-דבריואתשולץברוכומסיים-"וכך"
הנמוכות,(הפורמות>התצורותאלמטה, rגומברוב

מזכירותלא(וכי ".שבתוכנוהילדאלשכחדורכדי
 •עצמושולץברוכושלהפואטיקהאתהללושורות
"עת :"המאכקיכים"בפרקקינמון"ב"חכויותהכותב

הבלתיהשלמותשלהטרורתחתחייכומדירבה
יצירתושיתקהמדירבהעתדמורגיוס,שלמושלמת

רצוננובו.להתחרותחפציםאנואיןאנו.יצירנתואת
ליצורחפצים ...עצמנושלהנמוכהבספירהליצורהוא,
שלדמורגיוסהיכראחדכל ...מאכקיןבצלםהאדםאת

עצמו").

הראיונות,באחדעצמואתהגדיר rגומברוב

אולםלמחצה,ואקזיסטנציאליסטכסטרוקטוראליסט
לעיתיםהמסורסתהכתובה,המילההואהעקרינישקו
שלגבוהה""פולניתביןהנעיםמילים,רסיסיהכר.ללא

שלה"כמוכה"העילגת,העגהלביןהמגוחכת,האצולה
קלמבורמולדקלמבורוחוטבי-עצים.שואבי-מים

רודפתטאוטולוגיהנרדפת,למילההופכתמילהחדש,
מקוםמפכהלשוניתדיאלקטיקהטאוטולוגיה,
לצליליםההופכתילשוןעלכופלתללשוןלסינונימים,

רובמשופעותיאן-קוט,לדברילשמם.אוכומאטופיים
הפולניהסופרואילובפסיכומאכיה rגומברוביצירות

כ"מלתחת"פרדידורקה"אתהגדיראיז'יקובסקי
ראהעצמו r(גומברוביותר.ולאהכפש"

שלהפילוס;פיתלסיפוריופארודיהב"פרדידורקה"
הפרומהשלבמערבולתבולטת •כךואםכךאםוולטר)

הכוחותנוכחאדםשלאין-אוניםתחושתהצרופה,
נפשותל"ששבדומהבקירנו.הפועליםהאפלים
המיליםכאןמחפשותכמו •לפירכדלומחבר"מחפשות

 •המקובלהמוסרשללנורמותכאשר •הספרגיבוריאת
של(ביומנומשמעות.כלאיןוהרע,הטובשל

פרקליט."בהיותי :השארביןקוראיםאנו rגומברוב
ולחצתיוהשופטיםהרוצחיםביןלהבדיליכולתילא
שלוהפרוזהלצופןנוסףמפתח )"הרוצחים.ידיאת

"קוסמוס""טראכס-אטלכטיק"בספריו,מצוי
 .ו"פורנוגרפיה"

 ) 1953 ("טראנס-אטלכטיק"שלהעלילתיתהריקמה
לפנימתחת •בלבדלכאורהלפענוחיותרכקלהנראית
הקייםופרובוקטיביסבוךנעלםאותומצויהשטח

מוטיביםבעלהסיפור,ב"פרדידורקה".
עםבבואכוס-איירסמתרחשאחדים,א;ט;בי;גראפיים

כתבזהוראשוןבמבטלארגנטינה.הסופרשלבואו
הפולנית,האמיגרציהחוגיכגדאירוניפלסתר

מימיםאציליםכבאחוזתחייהםאתלחיותהמבקשים
הם ,' rלמצ'קייבטדאוש""פאןכגיבורי .,,בע

כלליארכנותאיןכאשרארכנות,צידלערוךמתעתדים
בכפראחוזהכבעליבשלג,מזחלותלמסעלצאתאו

בפכופטיקוםשלג.ואיןמזחלותאיןכאשרפולני,
הסופראתהפולניהשגרירמסבךזה,אנכרוניסטי
מצויהסיפורשלעיקרואולם, .למיניהןבשערוריות

מתלווההסופרשב"פרדידורקה".האי-בגרותבאותה
בו •איגנאץבכערהחושקגוכזלס,ההומוסקסואלאל
כלילהואהנער .לאביוכלווההלהכאשרפוגשהוא

המבקשגוכזלס,שללבואתמושכתואי-בגרותו,היופי,
יטבחתמידו"כיאביו.אתלרצוחהצעיראתלהסית
שואל- "?אביואתהבןולאבכואתהאב

כאשר •במהופךעקדהפרשתמעיןלפנינו . rגרמבררב
טאכטרס.שלזרגובןהואהארוסהסרפד,ציירותכבכל

 •מערומיותיאורי •איגכאץשלאי-בגרותואלהגעגעוים
הדגשאך .הספורשלהארבסיסיביעיקרואתמהררים

דוריתהארכיריתהארירהעלמרשםב"טראכס-אטלכטיק"
אחריוהחיפושהחזרייההבשריםתאוותעל .המסתורין

והמשחק"כאילו",הואהמתרחשושרב,חדשה.פרומה
לדר-קרבובדרמה .כלשהימציאותעלעדיףהמדומה
בזהזהיריביםשכיירידםב"פרדידררקה",פרצופים

תעתועיםכבחיזיוןוהכל,כדורים.ללאבאקדחים
במהומהמסתיים •אוטוארז'ארישלסרריאלי

הדיוקנאותאף •לכןקודםכאשרומבדחת,אורגייסטית

זה".אתזה"כשנוגוכזלסשלחררילתרקירותשעל
העשירה,לשונובחרצובותמשחקכמנהגו, • rגומברוב
יעצמןלמיליםולאהמיליםלצלילירקלעתיםכאשר

האי-חיפושילארד •רכך .כלשהיקונקרטיתמשמעות
גרנזלסשלהארוטייםבמאווייהםהערומהבגרות

רלוונטיתהכתובההמילהשלאי-בגרותהגם •והסופר
הכל,אתמכהשהבלשעהרבתי,מהומהבשעתביותר.
וזהבנאךאותונינכן"הוא :כגוןמליםהלמותנזרקת
באךנבאך,וזהבברךזההתבכבכררכךבברך,נינכן

מעליםהברקי-סריקי,;ךבליולמרותבאך."ברךברך,
שלפרדיסטיכאציהמעין"טראכס-אטלכטיק"מרכיבי
רבהבהרחבההמצרימאיים,קטאסטררפיזםובא,הןגרב

הסרפדיוצקכאן .) 1962 ("קוסמוס"בספרריותר

דרמההגסהשבקליפתהיותר,אחידהסיפוריתתשתית
התאבדות,ארהרצחמזימותבלשית.לספרותלכאורה

קודםאותןהמבשריםוסמליםאותותאחרימתגשמות
תיקרהשחרטה,תרנגולת •עץעלתלוימתאנקור .לכן

לפכימתחתמאגיים,בנוחרתפועליםכמרמתבקעת,
השיטיןביןהפעםחבריאי-בגרותשלהמושאהשטח.
וקמאיים,אפליםכוחותמנעוריו,הרעאדםביצר

 .ברשולטיםותת-מודעיםסוערים
יותריהודייםהיבטיםנחשפים ) 1962 (ב"פררכוגרפיה"

אי-שםמתרחשהסיפורשלצירוהמטבע.אותושל
(כלוהמספרפרדריקגברים,שני . 1943בשנתבפולין
צעירפוגשיםראשון>גבוףכתובים rגרמברובספורי

אךנאהבים,זוגהםהארוטישבדמיונםוצעירה,

חכיהשהנערהמה-ערד .לכךמודעיםאיכםהצעירים
שלהרעה""הרוחפרדריק,רצלאב.שלכלתוהיא

שיתאהבוהצעירים,עלרצונואתכרפהכמרהעלילה,
מספרשלרצחבעזרתרקלהגתשםעשויהדבר .בזרזה

הפוגה.ללאהרצחמכרכתפועלתואילך,מכאןאנשים.
ופרטיזןעצמורצלאבוצלאב,אםהםקררבכרתיה

אתמשתףהאירועים,בימאיהואפרדריקשסרח.

לעצמו.ובינםלעצמםבינםלאחדםכדיבהם,הצעירים
הואגםיגיעבמיכה,מיוחדתב"פורמה"זר,בדרךרק

יסייע,שלוהסאדר-מזרכיזםאי-הבגרות.שללשלמותה
יהיופישלהנעלההאידיאלאתמחדשליצור •לדעתו
דומהוכאןהחיים.באפרוריותאי-שםשאבד

שלוהאהבהפרחיאתאומכם ;ז'אכהלז'אן rגרמבררב
אלאלעט,הצרפתיכעמיתובשרותיםיחפשלאהוא

חדדארעאסדנאאךהמלחמה,בימיכירחפולניבכפר
 ,,מוחלטת,צעירות-מוחלטתאלוהות"במקרםהוא.
"במקרם :,מוסיףמרעיונותיובאחד rגרמברובאומר

"אדם-כאלוהים""אדםהניטשיאכיהאידיאל
אלוהדרך .) 1963(פריזצעיר."להיותהמבקש
וטאכטרסארוסושרב ;בדםסרגההצעירות

 .יחדירשלוביםומרותאהבהשלכפרסרניפיקאציה
אמונותשעל-פיימברךבתוךחיים"פ;,כ;גרפיה"גבררי

ככרהמודעבלתייסרריםכתיבמהווהקדומות,
ללאהתוהו,במעגליהכאוס.אלהמובילעצמית,
שלהמיתוסנארגיכלשהוהדעתעץשלאזהרהתמרורי

שלבמחזותיונראההעקביהמשכרשאתאי-נגררת,
הסופר.

ההיבט .במיוחדבימתייםאיכם rגומבררבשלמחזותיו
עשירהרטוריקהבגללבחסרלרקההצרוףהתיאטרלי

רצףסטאטיים.ומונולוגיםארוכותרפליקותמדי,
וסימלירתםפרליןמקוררתלעתיםשארבהאירועים

אךמהורההחזותי,המימדזאת.יביןלאזרהרבה.

עושרםעם-זאת, .לעריונותיוחיצונימעטה
המבריק,.r:יחכרמםהמחזות,שלהאינטלקטואלי
מהוויםיכאחדרהטראגיתהגרוטסקיתהאינטראקציה

יצירותכללשליותרמעמיקהלהבנהנוסףעזרחומר
בררגרכדיה"כסיכת"איבונה-הראשוןהמחזההסופר.

כתב-עתדפיעלופורסם .ל"פרדידררקה"קדם ) 1935 (
 •(בפרליןמיוחדת.לבתשומתלעוררמבלי"סקאמכדר"

מוסבתהעלילה .)-1957ברקלראשונההמחזההוצג
המכוערת,איבונהעםפיליפהנסיךנישואיסביב

לחרש"כדילאישהארתהנושאהנסיךוקשת-ההבכה.
המלךאביר,כברד".ופחיתותעלבוןעיניהבמבט
שלבכיעורהמגליםמלגח'אטההמלכהואמראיגכאץ
אחרות~סטי;תנפשםעיוותתיסכרליהם,אתאיבונה
 •בכסיןמתאהבתאיבונה •לאחר-מכןוכאשר .למיניהן
להשתחררמנתעללצרחה,ביתרובכיהואמחליט

כאן,האידיאיהרובדמצפרכם.עלהמכבידהמנוכחותה,
 . rגרמבררבביצירת,~שכההחחרסטריארטיפהיכר

בזולת,אדםשלכוחההלאתלותועובדתאתהמדגיש

תככיםבעולם .עצמואתרואההואידרכורקבאשר
רקשקירת,מסכהאלאאינוהאדםבר •קאריקאטררלי

יופהככההיאאיבונהשלהאינפנטיליתאי-בגרותה
היא-איבונהבהקדם.ממכהלהיפטרישולכן

ילכדולא;שניהםציוריליזציה-השארעצמו.הטבע
בוראהלמחזהשבהתיחסרקרטיאןצדק .יחדיו

בתמוכתבפרטהבולטתשייקספירית,אנאלרגיה
קתךצך;תאתפוערתהנרגשתהמלכהלרצח.ההכנה

קדום.פולחניכבטקסבדיר,פניהאתוצובעתשערה

ב"חתרכה"נמצאיותר,רבהבעוצמהדומה,טיקסיות

ביתעלהבריקחולםצרפתיצבא).במחכה 1953 (
שלכ"בעיהלמולדתוחוזרהואבחלום .בפרליןאבותיו
ומחגאלוהיםולסירוגיןמל.ךהואאבירכדבריו.עצמו"

מכןלאחרפיארדלית.לטירההופךהביתבופנדק.
לסרסררית,הופכתוהטהורההזכההאםלבית-מרזח.

 ' rגרמבררבכותב •מכאןפרוצה.היאהתמימהוהכלה
אלאהאירעוים,אחררודפותאיכן"מיליםביומנו

המחזהשלהמסרמימואת ,,המילים.אחרהאירועים

הוא-עצמנו"לבין"ביכינוהשיכורים.אחדמייצג
היאמעלינולאוהכנסייהמאתנוכברא"האל-אומר
"המיסההשיכורממשיך-כךובשלמתחתכו."אלא

ואנרכיופראיתקרקעיתהיא,ועיוורתאפלההאנושית
לכמיהתו rגומברובחוזרושרב ,, .הגדולכוהנה-

הטרם-תרבותתקופתאל •הקרקעיאלהקבועה
בגרותלעומתהאנושיתהאי-בגרותאלהפגאכית,
המלךלליצניבדרמההשיכור .האלשלמימסדית

בגלוי.האמתאתהאומרהיחידהואהשייקספיריים,
לאהמלאכותיתמלכרתוגםאך .המלךהואהבריק
מזוייףמלאכותי,כאןהכלבעצם,מעמד.תחזיק

צרופה,בפרומהאיזרטריים,במעגליםמעוגןוהמדומה
אנוולאאותנואומרות"המיליםהבריקכדבריכאשר

כבהזיותרירכסקו, ' rיייטקייבוכבמחזותהמילים."את
גביעלמסכותכערמותאלונייכיסיםשלפיוטיות
הואם. wל,שישלמרותבעדן, rהמצוהפרצוףמסכות
חשיבות.וחסראנונימי

היוולדהכביוםערומהאלברטיכקהניצבתב"ארפרטה",
במקרםפלוני,אולםבגדים.ללבושרוצהואיכנה

אלברטיכקהלהלבישה.מבקשבמערומיהלהשאירה
הואצעירתמידהערום"כיגופה,אתלכסרתמסרבת

שלאי-בגרות,שלהאידיאלערומה."לכצחוהצעירות
שלבעולםמעמדלהחזיקיכולאיכרצעירה,טבעיות
כב"חתרנה",כאןהשוררתהאווירהערומים.מלבישי

ביצירותהמצויאוכיריכערפללמחצה,חלוםשלהיא
(מילושבמערומיהאלברטינקה,ורקהסופר.שלרבות
 . rגומברובשאלאלברטיכקההשםאתכי •סבור

פררסט)למארסלהאבוד"הזמןאחרה"חיפושמגיבורת
הערוםכאיגנאץב"פרדידררקה",האורווהלכערבדרמה

היארקהמבסרת,וכאיבונהב"טראכס-אטלנטיק"
שלה.הערומהבאמתביותרהככה

בררנוקראכך-אדם"יסודיעלגרוטסקית"פואמה
יצירותבכלנמצאיםשחומריול"פרדידררקה",שרלץ

כותב-ארפרטרת""אהבתיבמחזותיו.ובפרטהסופר,

אלוהיתאידיוטיותבהן"יש- ' rגרמבררבפעם
האידיוטיותלאותהמבעדשמימית."רודהוסקל

שלבפאכדמרכירםהשמימית,רהסקלררזההאלוהית
 rגרמברובייטול,רוקםמלאכותיות,ופוזותפורמות
ואגוצנטרית,סארקסטיתאקזיסטכציאלית,רקמה

המיתוסים,שככלאי-בגרות,שלבמינויחידלמיתוס

......--
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ארכיטיפים

וממלים
קולקטיביים

גלדמןמרדכי
הארכיטיפ,מושגעלהערהכאןלהעירמכקשאני

חלקלוקחיםאנוכרהזה,המפגשככותרתהמופיע
עכשווית".ואמנותקדומים"ארכיטיפיםהערב,

כדרךהשונהמבולבל,שימושלרובנעשהזהכמושג
הנוסחמן-משמעותושלה"רשמי"הנוסחמןכלל

כפרשניםלראותניתןאותםהיונגיאנים,כיןהמקובל
שידנגהעובדהכעיקר,היא,הדברסיכתידנג.שלטובים
ידנגלמדי.מעורפלתכצורהזהכמושגהשתמשעצמו

ראהאותןרכות,אינטואיציותכעלשהיהככךהצטיין
הצריכותהיפותזות-כלכד:;כ;:זיפ;סז;תעצמוהוא

יחסית.גמישלמכנהשיטתואתעשהוככך-בדיקה
כסגנוןקרובותלעתיםדבריואתמגיששפרוידכעוד

יודעים,שכולנוכפיעצמו,שהואאףודוגמאטי,סמכותי
אתיודעיםשאתםויתכן' .כשיטתומרוויזיותנמנעלא

הנפשלחישעשהשהרדוקציהפרויד'שלדעתו
-האחרונהואינהכיותרהטובהאינהכשיטתו,

עומדתביוכימייםלמנגנוניםהנפששלושהרדוקציה
וכנראהמוצלחתהיותרהרדוקציהתהיהוהיאכשער

הסופית.

כמושגמשתמשיםאנוכיומיוםלעניינינו,מקום,מכל
מערכתאוכסמלשנראהמהלתארכדיארכיטיפאלי

אופיכעליאוד;מי-אוניכרסאלי,אופיכעליסמלים
כאשרלדוגמא,אומרים,אנומסויימת.כתרבותר;~י
האהובהלהמסתובבתהצרפתי"הקצין"אהובתכסרט
סטריפ,מריל-והפטאליתהיפההשיער'אדומת

סצינהזוהיכיגועש'יםליד-כמדומני
אנימהשלזיקתהאתהמתארת"ארכיטיפאלית",

התהומיכיםהמסומללתת-ההכרהכפיתוייהמסוכנת
שלכסיומורואיםאנוכאשראחרת,דוגמאאווהגועש.

ג'ולייטהאת-והרוחות""ג'ולייטהפלינישלסרטו
היערלעברשלההסבוכההחייםמסיטואציהיוצאת
זהמשדרגיםשלוהאדיריםהצמיחהשכוחותהעכרת

שלארכיטיפאליייצוגזהוכיאומריםאנו-כזה
מןהצמיחהאליצאהג'ולייטה-הנפשימצבה
יצאהפלינישלהאנימהאו ;חייהשלהמטורףהמחנק

אתשםלמצואהגדולההאםשלהצמיחהעולםאל
וחיותה.מזונה

אינהארכיטיפאליהמושגשלהצרההמשמעותאכל
סמויהישותלאיזודווקאאלאלסמליםמתייחסת
האוניוורסאליותמןעליהללמודשניתןסמלים,היוצרת

מסויימים.סמליםשלהקולקטיביותאו
שלקיומןאתשהסיקקאנט,שלכסגנונוכאןנהגידנג

טהורהתכונהאיזויחדהמהוותאפריוריקטגוריות

אופיו-ולהיפר ;כבסיוןאי-תלותשלכמוכן(טהורה
וההכרחיותהכלליותמןהזאת).כתכונהתלויהנסיוןשל
ידנגמסויימים.וחושנייםמחשבתייםארגוןדפוסישל

קולקטיביותאוכאוניוורסאליותלושנראהממההסיק
לארגוןנטיותשלקיומןאתמסוימיםסמליםשל

לארגוןנטיחמעין-תשתית ·כקטגוריותהמודעות
דברהואאטרכיטיפכלומר .יסודתבניותלפיהמודעות
-הגדרתומעצםקיומואתלהוכיחנוכללאשלעולם

אתמניחיםאנובהכרה.ייצוגיםלקיומושישמכםאלא
שמאחורימניחיםשאנוכשםממשהארכיטיפקיום

אתהמפעילמישהומצויתאטרון-בובותשלהקלעים
הבוכות.

שאינן-הארכיטיפים-הללוהמודעותנטיותסביב
-סמליםשלגושיםלהםמתארגניםועיקרכללרבות
אתומקיפיםבזהזההנוגעיםסמלים,שלס~ירותמעין

-הללוהתשתיתיותהמודעותנטיות .הסמויהגרעין
 :ולהלןהן-חאריטיפים

ראשיתמסמליםסמליואשר-הגדולההאם . 1

ג~אבלהגופניות,החושניות,התשוקותכללאת
החייםמשחקכולותואת •כולוהטבעתופעותאת

מרכיביואת .ח~~ז::ההינדיםשקוראיםמה-

שלהיפהכספרותמצאוזהארכיטיפשלוצדדיו
הגדולה.האםנוימןאדיך

סמליואשר-הגדולהאבשלחארכיטיפ . 2
הקובעתהחוקהמצדהחייםכולותאתמייצגים
שלהרוחנילעקרוןמתייחסזהארכיטיפאותם.
שלהרוחלצדהתופעות,שמאחורילחוקההחיים.

הטבעייםבסדריםהשולטלהגיון .החומריכל
והחברתיים.

שסמליו-(העצמי)-SelCחשלחארכיטיפ . 3
צדדיהמכלהחייםטוטאליותאתמייצגים

האניכולותאתוכןכאחד)והרוחניים(החומריים
והעולםהאלוהותאתוכןהפרסונאליהעצמיאו

כטוטאליותממנה)נבעאשר(אובהאשר
לטוטאליותאנאלוגיתשהיאאימפרסונאלית
הפרסונאלית.

אתמייצגיםסמליואשר-הצלשלחארכיטיפ . 4
שכנגדה,צדאוכאלוהותצדשהואהשטןצד

מייצגיםהפרסונאליתכרמההתיאולוגית.כרמה
הרשעכוחותאתשבאדם,השטןאתהצלסמלי

חד-משמעית.אנוכיותעל-ידיהמאופיינים
אתמייצגיםסמליואשר-הגיבורשלחארכיטיפ . 5

לאיינוהמאיימיםככוחותהנאבקהפרסונאליהאגו
(צעיףהגדולההאםשלהחושנייםפיתוייה-

וחברתייםמוסרייםועקרונותהאשלייתי)המיה
 .הגדולהאבשלומאכניםסרסניים

האגויחסיאתמיציגיםשסמליוחארכיטיפ . 6
 Ego-לחםקוראיםשחיונגיאניים ) Self (והעצמי

Self-Axis -הלאטיניהמושגמשקלעל
העולם.ציר- Axis Mundi-המאקרו-קוסמי

דמיוניצינוראיזהמייצגיםזהארכיטיפשלסמליו
הםהזההארכיטיפסמלילאגו. ) (Selfהעצמיכין
הזקנההזקן-החכם,והאנימוס,האנימה-

דרכוהצירלמעשה,ועוד.הומסהמוזות,החכמה,
החלומותהםבאגו,כהכרה,העצמימתבטא

וכד'.ציוריםשירים, :יצירהומעשיוהפנטזיות

פרטיכלעליחתמוהיונגיאנייםכלעםיודעאינני
לפחותכילינראהאכלהארכיטיפים,שלהזההתאוו
גישתיכיבכך,דיולגבידבריי,רובאתיקבלוחלקם,
נאמנותשלחובשוםחבואינידוגמאטיתאינהלעניין
פרושלינראיםדבריהיטב.ממוסדתדיסציפלינהלאיזו
ככתביו.המופיעיםידנגלדבריוטובנאמן
שתיהארכיטיפיםבענייןלהשמיעמכקשאניוכעת,
כמושגהשימושאתשיבהירוביקורתיות,טענות

הערב.מפגשנוככותרתהארכיטיפ

הארכיטיפיםכלכייתכן :זאתהיאהראשונהטענתי
שלההארכיטיפ-אחדארכיטיפשלצדדיואלאאינם
אתהיוצרהמרכזמעיןשהואה"עצמי",- Seו fה-

האני,של(וקטורים)התנועהוכיווניהאנרגיההמודעות,
אניייתכן,היחיד.שלהתופעותכולותאתומקייםהיוצר
הגיבורהצל,הגדולה,האםהגדול,האבכיטוען,

שלאספקטיםאלאאינםלעצמיהאגוכיןוהצירוהעצמי
הגרעיןאתלעיתיםמייצגים Seו fה-סמלי .העצמי

אתגםאךהאמיתי,האניאתהאישיות,שלה"אמיתי"
יחד.גםהאניותופעותהאניגרעין-האישיותכולות
סובייקטיביטרנסצנדנטיאניאיזהמייצגים Seו fה-סמלי

אךהכל'המקיפההאלוהותאת-כאחדואובייקטיבי
שישאגב, •ייתכןאדם.ככלהמסתתרהאלאתגם

ויבחינויתריםויכוחיםכלילדברישיסכימויונגיאנים
המאפייניםוהטוטאלייםהנומינוזייםכאספקטיםכנקל
מדוברכיחשדהמעוררתכמידההארכיטיפיםכלאת

 .אחדארכיטיפשלהשוניםכפניוכעצם
אלאאינםשהארכיטיפים"יתכן :זאתהיאהשביחטענתי
כלהחסריםרגולטיביים,היפותטייםמושגיםצרור

הסקנומנייןכיכזה.דבראין :אחרותכמיליםממשות".
אוהאוניוורסאליותמן-ארכיטיפיםשלקיומםעל

מדוע-אמרנומסויימים.סמליםשלהקולקטיביות
אובינתרכותייםשהםמסויימיםסמליםקיימים

שהםכגלל-מסויימתאתניתלקבוצהאופייניים
אבל,ארכיטיפים.ע"י-אלהסמלים-נוצרים
קטןחאוניוורסאליםהסמליםשמספרייתכןראשית,
 .אוניוורסאלייםסמלים •ככלל •איןואולילשערמשניתן

נעימה.אשלייהאלאאינההסמליםואוניוורסאליות
-אוניוורסאלייםסמליםקיימיםכינניחאםגםשנית,
ההתנסותמןהנובעתצורניתבשפהשמקורםייתכן

 :כלומר-האנושיותמעצםאנוש,כנילכלהמשותפת
נובעתגבריותומשולשנשיותמסמלשמעגלהעובדה

והתנסותעגולהכצורהכאשהראשוניתמהתנסות
חדה.כצורהכגבריות

אנוהסמליםצורתעללא •היונגיאני •אולייאמר •אכל
נובעתהסמליםצורתםשלהאונוורסאליות ;מדברים
לייצגהבטיחעלמדבריםאנואכל-הנסיוןמןאמנם

אבגדולה,אם-אחריםולאכאלהדבריםכסמלים
וכיו"כ.העצמי .גדול
העצמיהגדול,האבהגדולה,האםאכןאםמקום,מכל

נפשיותאינסטנציותשלייצוגיםהם-וכיו"ב
זוהיבטוח.אינניבזאת-וסמוייותאוניוורסאליות

לבדיקהניתנתאיננהדברשלשכסופוחזקהטענה
העמדהאתכאןלצייןראויישירה.מדעיתמחקרית

הפוסט-פרוידיאנים :זהכנושאהפוסט-פרוידיאנית

לאובייקטיםהארכטיפאלייםהסמליםאתמייחסים
כה,ישזאת,עמדההמוקדמת.כילדותשהופנמו
כרעיוןמסוימתתמיכהכעצם, .שניבהרהור

הארכיטיפים.

יחסית(ודאות .כאןשהועלהמהכתוךלישוודאימה
 :זההואכמוכן),

ומכווןמודעותיוצרמרכזכאדםיש .לדעתי . 1
כאימפרסונאלילעתיםהנראה-כוחותומעורר

הפרסונאלימןיותרכפרסונאליולעתים(האלוהי)
לובשתכהכרהשחוויתוהחבוי),האמיתי(האני
אתהמסבירהנומונוזיתהארהשלאופילעתים
דבר-באלוהותזהמרכזלקשורהבטיח

ה-במושגהשימושאתלגמריבעיני.המצדיק,
Self ומרכיביוההכרהמתתהשונהכמושג-
הפרוידיאני.כמובןוהסופראגוהאיד

"מילים"בעלתבסיסיתצורניתשפהקיימתלדעתי . 2
סמליםשללהופעתםהגורמתתחבירייםועקרונות

לעתיםהםאמניםואוניוורסאלים.קולקטיווים
שאתזאת,לשפהגדוליםמומחיםקרובות

 .כאןלפרטאנסהלאותחבירההצורניותאותיותיה
מסויימת.כמידההאנושיות,שההתנסויותומכיוון

נמצאלכן-לזוזודומותתמידומשמעותית
שונות.בתרבויותדומיםלענייניםדומיםסמלים

לזהזהדומיםלהיותעשוייםשסמלים .מכאן
בארכיטיפהמשותףמקורםבגללרקלאואוניוורסאליים

ושפהמסוימותאנושיותחוויותכגללגםאלא-
לייצוגיםהאחראיתאלהמחוויותהנובעתצורנית

המניחהיונגיאנילגביגםאולישנכון •מכאןהסמליים.
סמליםביןלהבחיןארכיטיפים,שלקיומםאת

בשפהשמקורםאוניוורסאליים,לסמליםארכיטיפאליים
סמליםמשותפות.מחוויותהנובעתהמשותפתהצורנית

סמליותסיטואציותאוקולקטיווים,אואוניוורסאלים
וחוויותמפעולותהנובעיםכאלהיהיו-קולקטיוויות

למצביםאנאלוגיותבנקלהנעשותבסיסיותאנושיות
אוהנפשמכילהגוףגםהואהמייםמכילהכד :פנימיים

הדוהרהסוסנאותה."נפשיות"המאפשרהחייםאורח

כשםאולף-:ב~~תאשרנפשי-גופנינחהואכשדות
וכיו"ב.מבוייתתחיההואשהסוס

ביקשתיעליוהערב,הרצאתלנושאמגיעיםאנוכאן
שלהמדויקבמובןארכיטיפאליסמלאיננומצורלהעיר.
ומאייםכנקלמובןחזק,קיומימצבהואאךהמילה,

ודגמי,קולקטיבי,מצבהואולכןרכים,אנושלכני
היאהחיצוניתהעירהריכי-סמליכנקלהנעשה
העירהקולקטיבית.אנושיותנושל •טבענושלראיתמיד
גםעשויההיאאך-וברזלחולמאכנים,עשויה
הואוהיחידוביתממלכה •עירהואוהיחיד .מרוחנו

ישמאידך.הנוצר.וגםהנצורגםתמידכפוטנציאל
רכיםארכיטיפאלייםסמליםגםהנדונותכווריאציות
גיבוריחסיאת , Seו fוה-האגויחסיאתכעיקרהמתארים

הנחכדורעםאו •מרכזעירעםהמלכותיהמגננה
הפנימית-חיצוניתהממלכהבלבאשרהאומניפוטנטי

 •הנצורה.
כיטוןארז

הסור
נכשז-ולמד

~;ריסדשים 17P ~מי p:~יגי~ת ?l? Vו-~~סק
אפלותמערותשלהזפרראנבלי
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ואריאציות
מוקדגבריאל

 )ה~~ילרחמהעלהרהוירם 2 (

א
כליכלתי-אפשריכמעטהיהתרככירת-הקרכגיבוש
האויבקררישלחצייתםלפכיעצמוכעינידמותוגיבוש

מזמןככרשררוהמערכתכמרכזאםהתקפותיו.והדיפת

המטהכבכיינילהחזיקהיהאפשראיךושממה,מכרכה
כרשאיןואכזרי,נוקשהלקרבלצאתערדרמהוכאגפים,
הגיבושכטרםגםאכל ?המצריםכיןומאוחרמוקדם
יהמצררכלבברורקיומימטהכיכרןלפכיערדהעצמי'
שאולישוכרת,רפארטיזכירתבודדותפעולותהתנהלו
תרשימיםוקרוע,חטוףכאורחהושגו,כהןדווקא

וטיוטותמפלהכלבהתאוששותשלחדשותלאפשרויות
הרחקדווקאאוליופרוע.רחוקכעתידניצחוןשל

הרחקהשיטה,שלוהרוטטהחיהאקאדמימהמרקד
הגרףעדייןוהתנועעחיהעיקריים,בנייניהמגרשמארד

המערכתממטהניתוקתוךנציגיה.אחרוןשלהזעיר
מסורתיות),ממערכותניתוקתוךרק(ולאשלוהעיקרית

אתשהפךשלויוהמאומןהקטןכוח-הגרילהעדייןפעל
ומרוכזמפוארלמיכצע-גרילההגרילהכתורתעיסוקו
יותרהיוסעיףוכיסוחקלףהפיכתכלשכריכיותר

המטההתכערבינתייםאכלנועזת.פשיטהמעלילת
הנעריהנציגמששכחפחותלאהנערימנציגוהמשוער

להתמסראפשרהיהאיךרכיהמטה.שלקיומועל
ורכי-סמליו,שלישירכידיהמטופחיםהמטה,לסדרי
שיחי-הגראכיוםוערוגותשבילי-החצץעלרכונים

חרמהמכלהריקכשדהממששכאן,שעהשכמחכה,
עגונהועגונה,עגומהלרחמההרףכליהתלהטהוככיין,
מרכזכליזנוחהכעקומההמעדנההתפתלהועגומה

הערכה.מישוריעל-פכיקר-ירצדרכלי
שלקפדניסידורכלימלחמהלכהלשאיןידעכמוהרמי

המטה.כלבהמיתקכיםונוחיותומגירותמדודים
ניירותפיזורתיככרן-הקרכ,שלהמדוריםכיןהעירכרכ

חיל-התותחנים,שלאפסנאותכמגירותמיכצע-שדה

סגן-הדמטכ"ללישנתכיןקורצףשלאוסמיךדביקכץר
זנוחיםמטבעסדריהגבעה,כראשלסרכת-הירי
שלהלוגיסטיהצרותכאגףלקריהוכרטסתומרושלים

כיןאי-התאמותעלככדלרבדמכלילהקי-ההפצצה,
העלוללחוסר-גיבושמעטרתדוגמאותרקהיומחשכים,
 .יליןמאלפיכמרחקלתבוסהלהוביל

פררפירייתכקצותיוהעוטהככחולרהדירכרטיקרןכהה
כארצודברכלעלכפירושהודרקטניםחיציםכן'תכלת.

כפירושקטניםחיציםהורוהאמיתיתכארצוהאמיתית.

שלהדקלשטףלתתהיהאפשרהאם .דברכלעל
ללאגדולה,וגעגועיפלאסמהסילוןלככרע,היכולת
וקרירותמוצלותדרכיםזרימה,שלוקבועמורסתאפיק

כמחוזרתהיטבמותרותוכתיבותמלוכןכטוןכשממת
תנועהומסלוליבהיראראפרדכישימוןשביליםהסוד'
שכקודרתוכרשמת,צמידהמערכה,כמאפליהדינמית

 .ייאמנושלאמפליאיםכמימצאיםספקהחורכות,כין
ריתמיתמלכותשלומקרטעיםרחוקיםכהדיםספק

ההירסות.שלהענקילמישטחכמקבילהקיימתשלמה,
תאי-גםהכלליתהמפולתרקעעלכותרולפעמיםכן'

כתנאיםולהתקייםלהישארשהעזרספרדים,מרככות
תרםעםתשעורנהשלאסתמיותככסיכותהחדשים,

שלטוןמיטפחתכליכשאררדידותןכגלל .רדידותןכגלל
כותררדידותןבגלל .כפיררקיקעםערבתןמלכרתןורדיד
פה,ופעורראוותןמלכרתןשלטוןושלמתרדידכלי

 •זועמת.לזעקההמרכן
 il''וןחמ , il'מפ'ובש:א·'וןתדנןת il'וליצי;וןןא.ירא.ציןת \i'שתי *

 . il''ורא.שרנכא.ןומתפרזנמןתשישיס il'בשנרת-חןברןןנציחרן,

חואריאציות
"הצבאיות"

גבריאלשל
מוקד

דרתןראובן

ב
רקלכאודהיכלהליוםשעה-רחצישלאישיתתראפיה
שלסדורותפעולותשינה,שערתשמרכה-רחצילהרעיל.

רשעה-כערב,גםוכמקצתכבוקר'כמטההואחזקכיקרי

יחידהיצרוהעיקרי'הקרבכענייןעיסוקשלרחצי
מובטח,רעיוניגופנימירררחהיטב,וסגורההרמטית

על .חץרכלפימוחלטתלאוטונומיותערוכהכאמתוהיוו
שרכיםמיככיםלפתחניתןזהומוצקעצמאיבסיס

-,עמורכביםלגמרי,ופשוטיםערצמהרכיומגוונים,
נוטיםארסלעכצוקאיתניםליפול'מטיםארלהפליא
גםתמיהה.ומעוררתמסוככתכזוויתארצהכאלכסון
השלמהוההתפוררותהמיככיםכלשלהגמורהתמרטתם

תכוסהלעתוכיןניצחוןלעתכיןשהרכנוהמערכיםשל
המוגןכבסיס-הפעולהפגעולאכעינייםצורכותודמעות
עםהיכולת,בסיסעםמצידוזהההיהלאשאמכםהיטב,
כשערת-התבטאהרקהיכולת .עצמוהמבוצרהמעוז
הפיסיהתקןעםשכצירוףומוגנות,שמודרתפנאי

היההפעולהבסיסהפעולה.בסיסאתהיווהמינימלי
וקדימתהגיבושההעיקרית,היכולתמיסודרקכחלקו
מיפויפיעלמינימלי'פיסיתקןוכחלקומוגדר'כזמן
להרעילומשכילותמחכימותדיאגרמותשהזכירזהיר
צרכראליתאץר;הה,הפנימייםהחרשיםמחוזשל

 :ציכערכייםלמישטחיםומחולקתלתפארתמשורטטת
כארגמןהפכטאזמהדשא,מגרןכירוקהמשותףהחרש

נייגרמריס :א.יור

 ?כמרחוקכההיכהכרצבעוניותשלמיקרוסקופיות

הגדולההתרככיתהראשי,הפררייקטגםהתמוטטכאשר
היכולתנזדקקהעדייןכהשלכותיה,הכולוחובקת
מישמעתמירררחמסוימת,מיסודלצורתהעיקרית
 .עויןאמורפיחללכלבעצמיתתראפיהושהרת

 :כדררהמציאותיותרלהעליםטעםהיהלאיכן
התקדמותרצפההגדולאתשחבקהגדול'הפררייקט

וניחרהממשותרקעאתאיכרהמישורים,ככלכדררה
כיןממכר.ניטלההצורניתשליטתוגםמתוכנו.לחלוטין
הגדולההתרכניתשיבריכתרך , grand grojetה-שרידי

כהתקפי-שניסרקטנות,דמויותהתנועעוומשואותיה,

פעולהמובלעותלארגןומקרטעיםאחרוניםמץר
אשדמקבילה,גדולהתרככיתלשחזראפילואררמרככ~ת.

ממכה.תעצםאפילואלאמקודמתה,תיפוללארקלא
עלוצעראימהמרובכלילשותקהתגובותשמרכזלאחר

שתיניצברניצוצותיהלרסיסיהגדולההתרככיתהתנפצות
אתעזובהכלבמניעונדהם,ריקשכותרמיכפכידרכים

כקפדנותמקרובכברדקאימוןכחוסרופרקיוליסתרתיר

שלהצומתכקודרתואתהכאבתחושתאתאיטית
מידלפתוחנמרכן'היה,אפשרהמוגלה.התקשרת
לאחזקתהדואגותקטנות,תפעוליותיחידותכאירגרן
מובלעותמובהקת.המשכיותמתוךמסוימיםבסיסים
לחידושפתחלשמשיאולייכלו'מפולתלאחרפעולה

מצומצםאירגרכימסדהסערה,כשרךהאמיתיתההתהוות

שלמוחלטכמעטשיתוקכתנאיחיונייםותאי-גיבוש
חזרהיהאץרשכעורקיהמסחרדםהחליפין'מחזור

המלכותהשלטון'התמוטטותעםטבעיתלכלכלה
המפולתרקעעללעיתיםנוצרושכימצדוהמטבע.
לצמוח.שהעזרראשונים,מרככותתאיגםהכללית
רשםפהלמעשה,נתגלו,חדשהתפישהשלמובלעות

ת"אארג'(הרצ' 1979כשכתשיצא-לאודואדיאצירת""מיכחר
שלושהמתוךמיקכץשהןראריאציות, 28מכילפפיררס)-

לאוריצאמכיניהםהראשוןהמחבר.שלקודמיםקבצים
לשלושהמחולקהמיכחר"מהדיר".כהרצאת 1966כשכת
סך-הכולשלעיקיירםמרכיביםשלשוהגםהמייצגיםפרקים

כקרוי-אכסה,כה.עדשכנתכוהמחבר,שלהרראריאצירת
הכ"ל'המרכיניםעיקריעללעמודחשוכים,ליהנראיםמיתאר

 .הכנתימיטבלפי

רמויות·חעל . 1
העוכרתאחת,כדמותלמעשהעוסקהספרשלהראשוןחלקו

החולצהחולצת-~ס~ס.לבישתכעיקכרתטראכספררמאציות
שלהווייתהמערכות .לפעולכלומרלהיות,לדמותמאפשרת
אתלהמאפשרתחרמהחולצה,תוקפןאתמקבלותהדמות

הסטאטיתהחוויהאתהמושאים,הערצתאתהלבישה,

הפעולה,אתההפעלה,אתהקצב,אתהסככה,אתוהדיכאמית,
הפגישהאתהעתודה,חלוםאתגברה,דרגעלהפגישותאת
ואתוהמרוממתהאסתטיתהמחרתאתהזקן'האישעם

והדימויים.הגילויים
להשהוצעהזוהאחת,הדמותשלאלוכגילוייהלראותאפשר
כחולצתלאישכסוסחולצתשהוצעה("שעהכסרסחולצת

תנאיעללדעתהיהשצריךמהכללמעשה,ככר,ידעכסרס
כהכרחיהרכלהכךכלההכרחייםכסייגיההחלההצעה,

שלגילגרליהלמעשהשחםגילוייםפחות"),לאהמסרייגים
החולצהכזכותאחדותיפשרכההיוצרלמצבממצבהדמות

החוויההמושאים,הערצתהלבישה,יהירלפיכךלו.שהוצעה
דמותארתהשלדמויות-עלמעיןוכר',רהדיכאמיתהסטאטית
הקדיםלאחוריכפרספקטיבהכיילצייןעלייפהמרכזית.
הבדיוניהמדעמתחוםניכריםחלקיםכמעטמרקדגבריאל
האספקטעלמדבר(אינניקלוריכר.כאיטלווסופרים

כךעליצניעפשוטרוחבחתךהראריאצירת).שלהפילוסופי
למשל,לילה")("ככפיסילכרכרגרובוטכיןהמרחקכי

 .כל-כךרבאיכרלמרקד'
והריהילגרפו,הקרובההיאכיותר,הראשוניתהדמות

למששהמכסהופצועמכוער"גרף :רקיהיהכלעדיההחולצה.
לכושרנהירתמגוחכת,אשלייהשלזיכרוןכאצבעותיו

העוטהמגוחכת,אשלייהשלפריךכדשהוא,כפיהאופייני
 ".יבשמרמוסגוף

זראולם ;אמכםמופשטכאקטההערצה,היאהשכייההדמות
כחלקלשניים.מחולקתהראיראציהכאשרוגידיםעררקורמת
כחולצתוהרףכלישיביטותמידרצהאחד"מצד :הראשון
הרחבות,כתפיואתוהרזות,הדקותהצרות,כתפיואתויעריצו

עלהחולצהמעטה-גוניכלאתהנושאותוהגמישות,החזקות
"הוא :הואריאציהשלהשניוכחלקהוהחיוור."הרועדעירומן

כתפיואתויעריצוכלי-הרףכרשיביטופעם,אףרצהלא
 47 ~החזקותהרחבות,כתפיואתוהרזות,הדקותהצרות,

 27 1986מץר-אפריל



אמילי
ךיקנםון

למותחשנח 100
שיופיעדיקנסרן'אמילישלשיריםלמבחרמבראמתוך
 .שלו-תורןפרעהשלבתרגומהבקרוב

שלו·תודןפועה
באמהרסט 1830בדצמבר I oב-נולדהדיקנסרןאמילי

פוריטנית.חיתההקטנהבעיירההארירהשבמסצ'רסטס.

ובלייזכרבלרתיאטררןבתכלית,נדיריםהיוקונצרטים
גדלחייהבשנותבמקרםהתושבים(מספרייפקד.

היה ,דיקינסרןאדראדדאביה, .) 4 ,-199ל-2,631מ

קונגרס.וחברבקהילתודתאישומצליח,נודעפרקליט
בנשמתו.ופייטןבאופירפרדיטןהיה

השפיעהלאוכנראהוחולנית,גרףחלושתחיתהאמה
באםטיפלולרריניהואחותההיאואופיה.חייהיצרבעל

מארדקשורהחיתהאמיליחייהימיכלבמסירות-נפש
השחיםגדריחדלחיים.חברתה-לרריגיהלאחותה

למדרשתיהן .אמילישלהאחרוןליומהעדהרריהןבבית
בחיבוריההצטיינהאמיליאמהדסט.שלבאקדמיה
חיבוריםלכתובכהגההיאוהמקוריים.המבריקים

תרגיליאתבמקומהפתרואשדלכיתהחברותיהבשביל
וכגינהזימרהלמדהבאקדמיהלימודיהמלבד .החשבון
צמחי-מרפאוגידלהבבוטניקההתעניינההיא .בפסנתר

וחיקתהבעקבותיההלכההעיירהרכלושורשי-תבלינים
בכך.ארתה

וגרמנית,צרפתיתלטינית,-שפרתשלרשלמדהאמילי
יצירות-מרפתמעולםקראהלאשידועכמהעדאך

 .הללוכלשוכרת
דתכהןשהיהרראדסררדתצ'ארלסעםהראשונהפגישתה
לשםבמסעואביהאלכשכתלררתהבפילדלפיה,נתקיימה

 T , 40כבןצ'ארלס-והוא , 23בתחיתההיא ,-1854ב

עצמההיאככסייתו.מתפללילעדתומנהיגבאושרכשרי
 " The atom preffered to all the lists :ברמצאהכיאמהר,

" of clay ;The fugitive, whom to know was life . את

השמיים".מן"מתגרתניכתהממכרשקבלההמכתבים
"משבר :כתבה , 1884באביבימיה,בערובכשחלתה

כרחי".אתהמתישהוארבותכהשכיםלאורךהצער
נסעררדסרררתביניהם.פגישותשלרשעלרקלכרידוע

אתניכתהראמילי Calavaryבננסיתלכהןלקליפררכיה
בשירה ... Emperess of Calavary ":בשיריהעצמה

" My life closed closed twice before its close " 
מרת-חייהבימילהשאבדרהשניים,שללמרתם
שמאוהפחדהאהובים,ממוריהאחדשלרמותוניוטון

האץר",את"שעזברראדסרררתאתיותרתראהלא
לשירה,אזהקדישהומאודהמידצהכלאתכלשוכה.

חיתההשירה-היגיכסרןבפכיעצמהעלשהעידהוכפי
לאחר ,-1880בולגעגועיה.לצערהיחידמוצאלה

ררדסרררת,צ'ארלסאתשרבראתהפרידה,שכרתעשרים
הפגישהבמברכתלפילדלפיה.מסן-פרכציסקרבדרכו
והוא "?הדרךארכהזמן"כמה :שאלהצפריההבלתי
הנכזבתאהבתהבכיסופישכה"."עשריםלההשיב

עלעמו.ותתאחדברתפגושהבאבעולםכיקיוותה,
געגועיםשכרתעשריםלאחרמופלאה,פגישהארתה
 'דלתי".ידעלקולר"ושרב :הנפלאהשיראתכתבה
החלההיאבחייה.המפכהשכתחיתה-1862 1861

לפרסוםבעקשנותוסרנהבבדידותהויותריותרשרקעת
כהגהואףלחלוטיןהציבורמןפרשהלאהיאשיריה.
ביקור,כרטיסשנכיה.אצלביקורי-ידידותלעדרן

ידועכןכמרכשתמר.עדייןמביקוריה,באחדשהשאירה

עםחרמותצבעוניותשמלותלבשהערד 1961שכתשעד
ידועלא .גררןאותרבעלתשמשיהונשאהזהרתשכמיות

במשך .לחלוטיןלבןבגדיללבושהחלהבדיוקמתי
בגדיםודקאןלבשההאחרונותחייהשכרתחמש-עשרה

לנכים.

.,~. ~_1 _ :: •. __ : __ ¾~;:~:~ 

:,·~• ·. :;·~: 
. ,·'~:,:: :,.~~: 

• ~.'...,.,..f; י~·:- ' 

 ::· ,,.· ::~:דג·
ט· כ.. ~ , ... ·; 

 • tit • iיו :.r.כ, ~•. 4

-..·י'4'-י-'" ... . . : , .. ,,.. ....... .. 
יי  ~~ך~ ·•!ל',~ ;'.t'!a~-י~~ .. ,...,, • 1, ..-~

t.:~.:-,·~ד::[!· .,... 
'  ~,.~ ...... ~~ ... ii.ן ;-:---

·י ~~- :.·J ··ד•'· ·· 0. 

.. ... . , -~:t;נ:י:~tו ..ב
·--' ~ l.'f-:~: • -~~ 

,
. . ; ... ·"•~ .. .... .,_""t:יי' ,., .. ,,,, ..,_~;._ _ : __ .,·-?: ... '~- :1: ~ . ;-""י'·Jגg) 

 ~i;א\~'.;,7~ ;·;::
. . . .tl, 

i. ~ . ~~:~1:.. 1_ ... ' 
.. iד ' i;.; ~·:.: _·~ .5~ ·: 
, -1.~:·.-  :~' ?ך¾
(ז-~ . .:ו,~:~~~'  .ו;iג~'
-~~;,j.~ : 

ג 1 .~  . . כ:--:.
,••~ ...... ~ 

!~t 
·=· 

-· ·• 
"'--:.... ';.~. 

- :·:r.- --~--~ .... 
:. ... 

---.- · ·- -·, ,.;,. . 

t ~9 \(~רהגיורגיוייר \l59 \ב-\lב\~ 

ידעה,היאאךכלירת,במחלתשחלתהקבעו,זזררפאים
ארתה.שהכריעהואהואהככזבהאהבתהיזz.כאב

המשיכהאבלב"כיסא"בילתה 1884שכתשל rהק ת~~
לההותר 1885באוגוסטלידידיה.ולכתוב,~יצוד

הלכהוכחלשה,הלכההיאאךבחדרה,מעט,~התהלך
הקטנותלדודניותיהפתקכתבה 1886במאידענה.יו

אתאיבדהלשרב",נקראתיקטנות,"דודניות :ו~אמרר
 .בדומיהוכפטרהוזברתה

ופעםפעמים,שתירקחייהבימיארתהשראהוזיגיכסרן

כההיו"פגיהלעצמו:רשםמרתה,לאחרוזzלישית
r גמורה,שלווההערמרכי-רכציאכי.שערהבתפארתבעירים

רביםמההיפה.המצחעלכסרכהחיתהכז.רשלמת,
לעולמם".והלכואותישעניינואגשים iד

גודמים-שלרשהלהבחיןאפשראמילישלנ:שידתה
האמריקניההומור . 2 ;הפוריטניתהמסורת . 1 :זרמים

התכ"ךהשפעתרוחני.וסעראי-שקט . 3 ;כיר-אכגלכדל uן

עלמשההמלאך'עםכאבקיעקב :גגונהבסימאדכינרת
(גםרגרליתרדידהשמימה,בסערהערלהאליהוגבר,ן;ך

כוחוהעצום),הגדולבעולםכלחמההקטןנורידן;יא
גםכילנפשהביותרקרובמשההיהמכולם .רעודוהירכה

גם .באהלאואליהאהבתהאץראתראתהמכגדן;יא
המובטחת".ל"אץרלהינגסזכתהלאר:יא

העובדותאתאמיליאהבההעשירדמיונהמררתיו
אלוהיםאךפשרות,ללאפוריטניתחיתהר:מדרייקרת.

בעיניחיתההיאוזקן".וותיקכ"שכןבעיניהנראה

".כשם God's child and god's little rascal ":צמה:~

r.י t גםכךבעיניה,זהרתקיימתאלוהיםרביןהאמתבין
מבטאההיאקיטסוכמרבלבבהזהיםוהאמתיופי:,
בדברהרעיוןאת " diced for Beauty 1 ":הידועשירה:נ

תורועםמסכימההיאראמת=ירפי.יו·פי=אמת

) Thoreau1 ( בלבושתתגלהלאלעולםגדולהשמחשבה
פיעלאףולחסכנות.לפשטותתמידשואפתהיאעלוב,

כדיעדאישייםשלההשירייםוהמטבעותסזהביטריים
ידעההיא . Bookishארמלאכותייםאיכםלעולםרזרת,;כ

במיליםהרבה"לומדוהבהירות,הצימצרםסרראת
אתר"להציגהנכונה"בכקודה"להפסיק ;עטרת";כ

חיתהאמיליכלליה.היואלה-השמש"בארדהדברים
להשתחררכללכיסתהולאכיר-איכגלכדשלאמיתיפדי

לגביקובע ) Robin ("הארמוןהזאת:הפרובינציהמן
כאורחבעינירואהשאגיכיורן •הלחןהצליל'אתדידי

 ." see New Englandly 1 "כיר-איכגלכדי"
בעיתוןכהומוריסטיתלכתובהחלהדיקיכסרןאמילי

דוריותהרציניותיצירותיהרגםאמהרסטשלהאקדמיה
 .כיר-איכגלגדיהומרדאותר
אתהדגישההחץו'אלהפכיםמןשיריהאתבכתההיא

-כגרם"ואיכנוקיים"היופי :וטענהההוויהאחדות
" Beauty exists, it is not caused •: לאמעולם

פעםאחרים.שלברעיונותארשאוליםבכליםהשתמשה
שלאחרמשרםבשיראחתשררה"סימנתי :אמרה

נגעתי'לאמעולםואניאחרבמקרםמצאתיהשחיבותיו
הסופריםמעטיםאחר".אדםלפגישרקחבצבעביודעין'
בחרתםחתרםידםמתחתשיצאכלאשרכמרתה,

 .בלבדשלהםוהואוהמוגדרהבולטאישיותם
דבראלאהמציאות,מןבריחהלאמיליחיתהלאהשידה
תחושתאתהגדירהפעםהאלף-בית.כמרומרבן'טבעי

כאילופיסי,באופןמדגישהשאגי"שעהבאמרההשירה
זוהי-יודעתאניאזראשי,קצהאתמעלימסירים
החיצוניתצורתולהערכתחרשהיהלאלאמילישירה".

כתבההיאשודרת.לחלוקתשכרגעמהבכלשירשל
כדיהשררה,באמצעגדולה,באותמסריימרתמילים

כעשרהמשקלמחרקיחריגותיה .חשיבותןאתלהדגיש
אךהכללים,ידיעתמחוסרולאבהחלטמודעבאופן
שאפההיא .דופןיוצאתלהיותכדילאפכיםבשרם
שלאאלארבית,משפטבכלרמדרייקתברורהלהיות
והבתיםהפסוקיםבשיריהורביםבידההדברעלהתמיד

המעורפלים.
ממכתביהבאחדטבע.שידיהםשידיהמכלחמישית
דבזמן"כשביליתי :לאמורוליערלטבעיחסהעלכתבה

שהנחשלילומרכהגרקטנה,ילדהבהיותיביערות,
יחטפושהשדיםארמרעילפרחאקטוףשאולייכישכי'
אלאפגשתיולאלבדי,לבדי,ליהלכתיאניאבלאותי.

אנימשהתביישתייותרמפכיהתביישווהםמלאכים,

ברשלי,"היעדעלדיברה-1870ב ."---מפגיהם
לגברת-1885בכתבההיםעליום".יוםמשחקתאני
לאמעולםכיאףביכינומתכתביםואנרכי"הים-טרד

כפגשנו".

ארתהשריתקוהםהנגףבעליהחיים,היצוריםמכל
אתלדובמאכלסיםפרפריםדבורים,ציפורים,ביותר.
מהן(חלקציפוריםסרגי 42מכרהחוקריםשיריה.

החביבההציפורחיתה ) Robin (הארמוןאנגליות).
לכלומעלפעמים 32בשיריהמופיעיםפרפריםעליה.

עדפעם 52מופיעותוהןחביבותיה,הדבוריםהיו

סמל-להלשמשחיתהעשויההדבורהכיעליהשנאמר
למשורריםבהשוואה .לכפרלארןמאשריותרהולםחרתם
הטבעאתלעצים.מקרםהקדישהשלאכמעטאחרים
כרררדסרררתוהאמינהקשישה"ר"אםעדינה""אםניכתה

אוהביו".לבאתשוללהוליךלאמעולםש"הטבע
ממנהכשללבחייהמכליותרככספהאליואשדהדבר

סובביםמשיריהדניםחלקה.מכתחיתהלאהאהבה-
עליודעיםהאיןדרך-הנחשקשלילתשלהצידעל

ואףהמים,בחשיבותמכיריםהצמאדדךדקהיש,קירם

לאאשרהואחסרוןכיבשעתו,כקרהלתידעהכןפיעל
החלום,עולםשביןבהבדלהכירההיאלהימנות.ירכל

עובדותשלהאחרהעולםרביןוהתשוקות,הכיסופים
בנשמתהוהצטלבוהתנגשוהקטביםושכיוכסירן

הקדישהמשיריהרביםובהתמדה.הרףללאובשירתה
פגישהעללהזיותארהאהוב,מןהפרידהלנושא

מבחדלצטטדיהבא.ובעולםהזהבעולםעמודמיונות
עללעמודכדימהשיריםכמהשלראשונותשוררת
 :האדירה
פגיו"אתלראותכדיכרתכתהייתי"מה

לצעוד"לצידו"לכצח
בסתיו"אתהבאת"לו

יחתור"בהםבימים"מקנאה

הולן"שאתה"מפכי
עמן"לחיותארכללא"כי

הציפיה"תוךאל"אשיר
הציפיהתמציתאתלתארמיטיבהשהיאכפיאר

 :הקטניםמשיריהבאחדשבפרידהוהאכזבה
 /קלואףהוא/כבדכשקולהזמןבראו,"לפכי

יוטל".יחיד/מטעןריקנותדקרבהפדדר,
היאוכאב.אהבה :כפולהדיקיכסרןאמילישלירושתה
והגיעהבגיא-הצלמוותעבדההשבור'בלבהגאהחיתה
שידת-האהבהאןממכה,כשללההאהבה .גיא-חיזיוןעד

----.-יום-יום.שעשועיהחיתה
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שאול-בןמשה
בעיקר
חזיכרו
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בסריעקב

לךישהאםמדוד.למעלהשידה.שנותוחמששלושים
עםראשונותשורותשלהשוואהכשלהר'בינייםסיכום
היום?שלאלה
שלרשיםאחרירקבעצםמהסוף.להתחילרוצהאני

זהלפנימשורר.שאנילהאמיןהתחלתיכתיבה,שנות
מתוךגםאבלצררך,מתוךותמידשירים,אמנםכתבתי

בשש-שבעואילולהישגיות.ורצוןקנאה .ה~צר~~
כמש;,~ר~,עצמ"'יותראתמרגישאניהאחרונותהשנים
אני""לפעמיםספדימאזבעצםיותר.וחרדיותרחשוף

במבטאם-כי,הקודם.ספדי-החלץו"מ"קבדובעיקר
ונדידות,דחוקותלעתיםמעלעל,כשאניגםלאחוד,
ותמימים.יפיםדבריםבהםמוצאאניהראשונים,בספדי

הרומנטיקה,ירושת-מה"אנחנו"שליהכתיבהמעבדי
היו ;והבלתי-מתפשרתהומרדההאישית,לאמידה
מהרבהשלהבדילהיאלכךאחת-הסיבותמאד.קשוחים
משידה.הושפעתילאמעולםאניאחדים,משודרים
בפרושהיומוקדם,בגילעלי,הישירותההשפעות
ספריוהיועלי,שהשפיעוהראשוניםהספדיםמפרוזה.

בדאון.דבורהשלסיפוריה-ואחדירה. 9:ךחרמןשל
לחופשהשכשהגעתיעדאותה,הערצתיעד-כדי-כך

בת"א.גדהבוהרחובאתלחפשהלכתימהצבא,קצרה
לחלון.מבעדאותהלראותאולי,שאצליח,בתקווה

נבעהיכתיבתיבדרכישליהמעבדלקשיינוספתסיבה
שנותמשמונה-עשרהלמעלהמשךהתייחסותי,מחוסר
באהזהמנושאהתעלמותיהתחלתלביקורת.כתיבה,
בהמסויימתלאנתולוגיהבקשרשקבלתימכהבגלל
שאניידועומכקדמשודדאזעליכתבשלי.שידנכלל

-, nאוטוש.מיהוכללידעתילאכאשדמרטוש,מושפע
מרושעותביקורותכמההקשהלהתרשמותיהוסיפוכך

שמעולםיאבירןודודמירוןדןכמודודייבנישלנוספות
דישעות.שלכזאתבמרהבהןנהגומדועהבנתילא

ספרימהווהישבכתיבתיהפנימיתהאמתאלבדרכי
ממנורצינית.דדךאבןוהמוות"התענוגות"הקסם,

בעיניהחשוביםבעיקריםויותריותרעסקתיוהלאה
והשכחה.הדכדוךהחומדים, :כעת

לדעתי,בולט,לי,זוחדשהלגישהומדוייקקיצוניביטוי
בו-הפרטיים"הקטלוגים"ספד-האחרוןבספדי

דמותובעזרתעצמייעלזמןובאותובעצמיימדבראני
הסתכלותהיוצרשליהאחדהאנישהואפולו""אדםשל

אחת.ובעונהבעתובוחנתהנותנת-כפולהעצמית
אלתר-אגולישישלומד .כךלהיחשףיכולתילאקודם
למשלליבדודעכשיובחזון.ברומנטיקה.לעסוקמשלי.
'ילידי"משודדלהיותולא . " in "להיותרוצהשאינני
להיותלאאפילושונה.אודומהלהיותלא-ובכלל

שמטרידבמהשלי,לביבדםלעסוקאלא"ייחודי",
והשכחה.הזיכרוןנושאיבעיקרהםואלהאותי.

עליךשמסתכלותהאחדותהדמויותאוהדמותמהי
מותכך?
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ר'ר \t'שבךמשה :י1tירר.

שבהןוהחשוב .אנישכולןהואשלהןהמשותףזזמכנה
שלספדומתוךיריעלגנובהדמות-פולו""אדםוזרא

r 'להתנהגותובמקבילוחשבון"."דין-לקלזי;מאדי'ון
שפת-עלאותומשאידאופנוע,לוקחכשהואשםוזנ.לו
לאעצמיאתמוצאאניגםכך ;זהותואתומשנהזזים,
הולךשלי,הפרטיהאופנועאתלוקחאניברבמצב(:עם

t ~דה~.ז:ייאתהופךושםשלי'ליםאושלילבית-הקפה ;ת
יממנימרפהשלאעליישמסתכלחיצוניאדםשל,~זהותו
 .ידיאתמחזקוגםביגועראותי'וזנ.בוחן

אניבובמצבפעםלאעצמיאתמוצאאני ם:)
אתוחולךישליהפרטיהאופנועאתירוקה

אתחופךושםישליליםאושליירבית·חקפח
r עליישמסתכלחיצוניאדםשללזהותוחי~הי

וגםביגועראותי,שבוחןממני,מרפה'ז.tלא
) r. ידיאתחזק. 

 ?הזמןבמשךבכתיבתךשחלוהלשונייםהשינוייםכז.הם
t שלאאם-כימשידי.הקישוטיותאתשהורדתיחושב~ני
עםהסכמתילאפעםאףזו.בנקודהאי-הבנההיה rו
בעבריתבכתיבתילהשתמשחייבאנילפיהגישה iד

תשיעילדודבןאני .טבעיבאופןחיאניאותהמזוןננייה
באחדוכשכתבתידיבורייעושרהיהבביתי .נ:אץר

לא-קפה"שלאדרךחףטלמעניטווית"את :כז.שידי
אותי.מפחידותלאיפותמליםבכלל,קישוט.בזהן·איתי

תכשיטןפחותשנעשיתיאומדכשאניומשום-כך'

לדבריותרעכשיושלילצורךמתכווןאניבשפה,
 .בהןלכתובופחותבמילים
הקטלוגים"ספדהואלדעתי,ביותר,הטובסיפרי

הדבריםבתמצית,בו,שקיימיםמשוםהפרטיים",

נושא-הזכרתישכבדכפי-שהםיליהחשובים
ביותרהמובהקתהדוגמהאם-כיוהשיכחה.הדכדוך

החלץו".ב"קבדנמצאתבהםלעיסוק
הקבוריםאלהרקלאהםהראשוניםהחלוציםבשבילי

ראשוניםבבחינתהםהודיגםבכינרת.בבית-הקברות

גםלחלוצים.נחשבולאשאף-פעםלמרותבשבילי,
לקראתעצומהתפניתבזמנםשערכוודמנובודליד
הםראשונים .עבוריראשוניםהם ;סודיאליסטיתשידה

עבוריהוא"ראשונים"ובכלל .דיד-יאסיןהרוגיגם
פוליטית.אמידהוגםנפשיתאמידהגםהכוללמושג

עםפגישותמאותליהיוישלילספרי-הילדיםבהקשר
חזרהפעם,לאאותיששאלוהשאלותוביןילדים.

עניתי,מתמיד,ואני,לערבים.יחסישאלתונשאלה
טבעיהכיבאופןהדידאה.בעייההבנתילאשמילדותי

מותוגםהואהחלץו"ש"מותמאמיןואנייחד.גדלנו
גם .בבן-שמןהביכוריםלחגיגותשבאאבו-עיסא,של
קרובותלעתיםשוכחיםאנחנו .ראשוןהיההוא

שוכחיםאנחנוקבריהם.אתפוקדיםלאאלה.ראשונים
נגדיחידמלחמותללחוםצודךישובידבריכלבכלל

לזכור .שוכחשאנילזכוררוצהאני .עצמישלהשיכחה
דואיםואיננועינינולנגדשמתרחשים .שעבדודברים
אותם.
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מוסףל"עשות"רוצחשאניידעתיראשית.
ציירהמחומרייורתהאחירם.מכלשונה

יצריתישנית.ציירות.עשלמחומירםממשיים
בשאלותנוקביםוויכוחיםלעורריוהצלחתי

לעודדלטפח.ביקשתיבנוסף.ותרבות.ספרות \
דרכם.בתחילתגםצעיירם.אנשיםולפרסם

בו"מחשבות"בשםחשובמדורהכנסתיוכן
מסותבישראלהרוחאנשימיטבפירסמו

שחאסטטיקחלהוסיףיכולאניפילוסופיות.
חשוב.גורםעבוריחיוותההעמודיםשל

עלהישראליתהספרותאותיעניינהיולבסוף
-מכךופחותהוותיקים.כוללשכבותיה.כל

הספרותית.הרכילות

המכוונתלשירהכאנטי·תיזחהופעיה"לקראת"קבוצת
כזאת,אנטי·תיזחהנחתעצםפוליטיים.זרמיםעל·ירי

וגםהמגמהמבחינתגםשובח.איראלוגיחמעמירה
צורנית.מבחינה

הדומיננט"לקראת".קבוצתשלהאידאלוגהייתילאאני
מהעקרונית, .הורושבסקיואולי •זךנתןהיהבקבוצה
אחרירבותשניםנאמר"לקראת",עלבכללשנאמר
יותרהרבהגדולהשחיתההקבוצה,שלקיומההפסקת

אחריהשהשאירההאישייםמהעקבותבמציאות

מבקרים.ושנימשורריםמספר-בספרות

זךנתןשלדיבורו-דיבורצוררתשתיבקבוצההיו
דרכוהמערבית,הרוחאתהעבריתלשירהשהביא

דיבורוהיהרלקאמינגס.לא;דןלאלירט,רביםהתוודעו
יותרהרבהשהיהושלי,דורשלבעיקרואחר,

הראשון,ספריאתזהבהקשרברחןוכשאניארצישארלי.
-כמרבשררהשירפתחלאאזעדשאף-אחדלינדמה
כתבלאשאישוכמובןגדולה".~רהערכויבניאל"ילדי
בתקופהוכמרדור,כמרארצישראלייםשיריםקודם

 .סיווןשלהשרירןשירי-יותרמאוחרת
חיתהעלזךשלוההשפעהשהדומיננטיותליברור

אניהארצישראלי.הדיבורמאשרבקבוצהיותרגדולה
יושרהמבטאתשירתו,אתהיוםעדמאדאוהבעצמי,

-האחרוןבספררבעיקרורומנטיקה.רב
מהשיריםלדעתי,שהם,אמרעלבשירים"אנטימחיקרן",

אי-פעם.שכתבביותרהיפים

וחציחמשלאורךשלךהעריכהקואתלהגדירתוכל
שלהספרותיהמוסףכעורךשימשתבחםחשבים

 ?"מעריב".

מכלשרנהמוסף"לעשות"רוצהשאניידעתיראשית,
מחומריםמאשרממשייםיצירהמחומרייותרהאחרים.

וויכוחיםלעוררוהצלחתי,רציתי,שנית,יצירות.שעל
לטפח,ביקשתיבנוסף,ותרבות.ספררתבשאלותנוקבים
רכןדרכם.בתחילתגםצעירים,אנשיםולפרסםלעודד
מיטבפירסמרבר"מחשבות"בשםחשובמדורהכנסתי

להוסיףיכולאניפילוסופיות.מסותבישראלהרוחאנשי
חשוב.גורםעבוריהיוותההעמודיםשלשהאסטטיקה

כלעלהישראליתהספרותאותיעניינהולבסוף'
הרכילות-מכךופחותהוותיקים,כוללשכבותיה,
הספרותית.

אחירםללחציםנתוןיומיבעתרןספרותימוסףשלעורך
 ?והכובתיםהחומרשללאלחבנוסף
כמרירתמלחץחץודרךבשוםלחצולאמעולםאותי

הגיעואחדחודשמשךלמערכת.שזרמוהחומר
לפרסםהיהניתןמתוכםשירים,שלרש-מאותלפעמים
קשהבגללןהסיבותאחתזאתעשרה.מקסימום
רב.זמןמשךזהמסוגעריכהבעבודתלהמשיך

 ?האישיתהיצירהעלעירכהעכורתשלהשפעתהמה
הדברים.ביןלנתקשיודעאדםאניבדרך-כלל

אתההאם ?זךעבריתכשירחכיום •לרעתךקורח,מה
המשורריםלבין-70-60חשנותביןגדולשונירואה

 ?יורתהמאוחרים

שלרהמרריצים"ה"מקסיםנגדאניומקדם""מאז
באופןהמבקריםעל·ידיהמו~ליםהעברית,השירה

ל"נסיכים"וההופכיםובזוגות,בשלשותמאלכרתי,
לאבסיפורתרגםבשירהגםקיימתזרתופעהזמניים.
עמוסאתאחתבנשימהלהזכירלטעמי'למשל' •ייתכן

 . rרהרררב,ולך •ריזלטיראתאריהושע,א.ב.ואתעוז
רואהלאאניכללי'באופןהדורות,שביןלשוניבאשר

שדווקאלינראה .ד oה·בשנותקיצוניתפריצת-דרך

אתולפרסםלכתובהתחילו soה·שנותבתחילת
לאהצערשלמרביתמאד,מוכשריםמשורריםשיריהם-

לאףשייכיםשאינםמשרםרקקטיגרריה,באףנכללו
מתכווןאניאותם."לקטלג"קשהולכןמוגדרת.כיתה

פלדעודדגרלדפינגר'ארנון •שיטאיעמית :כמרלאנשים
אפשרותאיןבאלה,התחשבותתוךשגםאלא .וערד

משמעותית.פריצהעללדברלדעתי

המימסרלביןסופירםביןהיחסיםעלרעתךמה
הפוליטי?

אלחרקלאחםהראשוניםהחלוציםבשביליי
חםחוירגםבכינרת.בבית·חקברותהקבורים

שאף·פעםלמרותבשבילייראשוניםבבחינת
שערכוודמנונוזליוגםלחלוצים.נחשבולא

שירחלקראתעצומהתפ·ניתבזמנם
ראשונים .עבוריראשוניםחם ;סוריאליסטית

"ראשונים"ובכלל .דיר·יאסיןהרוגיגםחם
וגםנפשיתאמירהגםהכולומושגעבוריהוא

פוליטית.אמירה
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אפרי
העצמאותבמלחמת

במלחמההמיפנהנקודת
מילשטייזאורי

הפלשתינאים:הפליטים . 1

ההתחלה

"נחשון"ושיירתנכבשורדיר-יאסיןקסטלהכפרים
באפריל 9 ,'וביוםלחולדהמירושליםחזרההראשונה

"צבאשלתותחיםסוללתהפגיזהיוםבאותו . 1948
שלהצפוניותהשכונותאתסמראלמבביההצלה"
קטמרן'הערבית,השכרנהותושביהעברית,ירושלים

משמך-בסביבותהסמוכות.בשכונותיהודיםעלצלפו
ההצלה","צבאנוחרתאתההגנהלרחמיתקפוהעמק
לערביםההגנהלרחמיגמלוובטבריההקיבץו'עלשצרר
התקפתנבלמההמזרחיהעליוןבגלילביהודים.שפגעו
 .להברת-חבשןהקיבץועלההצלה""צבאלרחמי
ההגנה""צבאחדלבאפריל-9בשנחלהמפלותאחרי
סיבת(וזאתאץר-ישראלעלבמאבקגררםלהיות

ישראללמדינתערבמדינותצבאותשלפלישתם
ברחובאפריל 9אחרישברע ;במאי) l-5בהנולדת
קרבות-ניטשובאפריל :הערביםתושביהכלמטבריה
אתהיהודיםכבשרמאיבתחילת :העליוןבגלילהכרעה
בירושלים.קטמרןשכונת
נהרגווילדיםנשיםגברים,ושמרנהוחמישיםמאתיים

לפניהטבחעלדיווחוהתקשורתאמצעי .בדיר-יאסין
מנהיגיפרסום.לולתתליהודיםבן-גוריוןשהרשה
הסוכנותאנשישמע,העולםזעמם,אתהביעוהערבים
"שנידיווחו.והזרים,המקומייםוהעיתונאים,התנצלו
הזרועהמעשיאתבתעמולתם,להדגיש,נטרהצדדים

 :סייקסכריסטרפרהחוקרכתב ,,שכנגד'הצדשל
תעמולת ...זרתכליתבשפעעובדותנמצאו"ולשניהם

הגזימהואףמעשי-זרועהלתארהרבתההערביהרדיו
מלאכתםאתהערביתהתעמולהעשתהדעתמבליבהם.
אשבערביםלהפיחחיתהמטרתהרלח"י.אצ"לשל

פחדליבותיהםאתמילאהלמעשהאךליהודים,שנאה
מפניפי-כמהגברהוהבהלההיהודים,מפניובהלה
מעשימחמתבמצפונםלקראץר-ישראלמערביישרבים
שלנכונותםהיהודים.נגדעצמםהםשביצעוהזרועה
לאחרליוםמיוםגדלה ...ולנוסרגלייםלשאתהערבים
תעמולת .דיר-יאסיןאירועיעלהידיעותששודרו
מספראתניפחההידיעות,עלושרבשרבחזרההערבים

שבעתייםהפשע,שלשפלותואתוהדגישההקררבנרת
כירון .בפועלברשחיתההאיומההשפלותמן

אתנטשושהיהודיםבשעהחלהזרשהשפעת-בהלה
דבקוהמלחמה,תחילתשלהפאביאניתהאסטראטגיה
בהצלחותלזכותוהחלוהכרעהשלבאסטראטגיה

יציאתאתהפכההיאאץר-ישראל,רחביבכלצבאיות
גדרלת-מימדםשחיתה-מאץר-ישראלהערבים
לרבבות.היוהאלפיםלמנוסת-המונים.-מימלא
אפירלחודששלהאחרוןשבשבוע ...סברוהציונים

למאהמאץר-ישראלהנמלטיםהערביםמספרהגיע
 2אלף."וחמישים

הסבירנרסייבה,אבוארהירשולמי,הערבי,המנהיג
"חששנו :הערבייםהפרסומיםשלההגזמותאתלימים

לבראעתידיםהערבייםהצבאותאיןהדיבוריםשלנרות
כדיהערביותהאצרותתושביאתלזעזערצינובאמת.

דיר-יאסיןפרשת 3ממשלרתיהם."עללחץשיפעילו
ממשלותיהןעלערבעמישלזעמןאתעוררהאמנם

אתהצילושלאהבריטיםעלבאפס-מעשה,היושבות

t והמלךבהם,שטבחוהיהודיםרכלהכפרונשי
בשירות(שהיהצבאואתלשלוחהתכונןןנבדאללה
הערביםאץר-ישראלתושבילהגנתובחסותם)זזבריטים

עלהקרבכשניטששבועיים,אחריהיהודים.כז.פני
מממשלתםהסוריהעםהמונידרשובחיפה,השליטה

וממשלתדיר-יאסים,מגורלחיפהערבייאתו\הציל
תקיףבריטיאיוםלאץר-ישראל.פלישהתיכננהרריה tכ

הפלישה.אתכז.נע
לאץר-צבאותיהםאתשלחולאוהסוריםזזעבר-ירדנים

אץר-ערבייתקף'היההבריטישהמנדטזמןכלישראל
ומאזוריהיהודייםמהאזוריםבהמוניהםברחוישראל
בעלתהמדינהלהקמתשסייעהזאת,בריחה .זדגברל

הפליטיםבעייתאתהולידההגדול'היהודירובזז
שניםהיהודי-ערביהסכסוךאתשהזינהזדפלשתינאים

אלה.שררותכתיבתבימיאותרלהזיןוהממשיכהריבות,
בארצות-ערב,נקלטרלאמהםשרביםהפליטים,נ:עיית

בעיניישראלמדינתשלהמוסריתבתדמיתכ:ירסמה
יוםהיהבאפריל 9מאזרחיה.רביםבעינירגםזדערלם

הנפשותשרובאףהפלשתינאית,בדראמהררלי.ג
ההוא.ביוםזאתידעולאזזפרעלרת

t אל-אל-קאדרעבדורליn היהלאכברהוא .הביןרסייני
שלפנינראהאךבידר-יאסין'הקרבכשהתחוללנ:חיים
לירושליםהדרךעלהקרבותחשיבותאתהביןכז.רתו
לאץר-ישראלמסוריהחזרולפיכךהקסטל,ועל

לבניהזיקההאישיתגבורתו .הקסטלבקרבוהשתתף
הם :בקרבהקטסלאתכבשרלאהיהודיםאמנםןבמר.

עלבקרבריק.כמעטארריק,כפר(פעמיים)פסר zו
אתהורידמנהיגםשלמרתואבלהערביםניצחוזזקסטל
הערביםהלוחמיםורובהמפקדיםשלהם.זזמרראל

, u בלווייתלהשתתףכדיאותרנטשוהקסטלאתכבשר
היהודים.אותרתפסוואזהמנהיג,

אלאהכףאתהכריעהערביהמנהיגשלמרתוויא
שלוהצבאייםהמרראלייםהחברתיים,יתרונותיהם

המפקדיםשהערכתהוכחבאפריל-9ביהרדים. iד
לאאץר-ישארליהודי :נכרנהחיתההבכיריםערבים iד

לעמודמסרגליםגםאלאאץר-ישראלמערבייחזקיםריק
במיבצעהיהודיםשלגי:ופקרדםערבצבאותכלנזול

לקריהיההערביםשלגי:ופקרדםאבללקרי,היהנחשון"··,
יותר.i.ינרד

t ~. ועליחידהמרכזיתרשותr נה

אתהטרידההאמריקאיםשהציעותרכנית-הנאמנרת"··,

הציוניתוהתנועההעבריהישובמנהיגישלנןנרחתם
סברוהם .) 1948במארס 19 (השחור"שישי"יוםנןאז

באץר-הבריטיםשלטוןאתלהנציחנועדהזר:ן~הצעה
הרוע,-היהודית.המדינההקמתאתולמנועישראל

והקיםאפרילבתחילתבתל-אביבהתכנסהציוניפרעל iד
ואתדמוקרטית,כממשלהשתיפקדהמינהלת-העם,~גת

הפעולהורעדכינוסכפרלמנט.שתיפקדההעם,כןרעצת
מדינותיהודישלהזדהותהפגנתהיהבתל-אביבצירני iד
הורעדדיוניבאץר-ישראל.הלוחמיםאחיהםעםמערב iד
לפני l lבשעהבאפריל-6בנפתחהציוניפרעל iד
ישיבתביוםסגורות.בדלתייםוהתנהלוצהריים, iד
נחשון""מיבצעשלהראשונההשיירההגיעהפתיחה iד

הקסטלעלסין'בדיר-מרחהקרבותוהתחוללווייררשלים
לתרכנית"לא"בן-גוריוןאמרזרבישיבהוכמוצא.

והמדינהמיידתקרםעבריתממשלה :והצהירהנאמנות,

 .המתוכנןבמועדתקרםהיהודית
הכינוסבאיבאוזניבן-גוריוןתיארבחזיתותהמצבאת

החלהמאזהחודשיםארבעת"במשך :קודריםבצבעים
מתשעיותרנהרגובנובמבר,-30בעלינו,ההתקפה

בה,היהודיהישובהעתיקה,ירושליםיהודים.מאות
ולצאתלהיכנסיכוליהודיואיןחודשיםכמהזהנצררים

הזמן'כללמחצהמנותקתהעבריתירושליםכלבה.
רעבסכנתוחיתהימים,עשרהלגמרימנותקתהיא

באץרהדרכיםכלכמעטישנה.ועדייןחמורה,
בלילדרךלצאתיכוליהודיואיןליהודים,משובשות

 •בגלילשלנרחקלאייםמשקיםכמהנפשות.סכנת
לפעמיםהותקפוובנגבביהודהבעמק-הירדן'בשומרון'
אלפיםעל-ידירגםמאותעל-ידיקשרתהתקפות
לאכאשרגורלנושאלתבפנינומעמידזה ...פורעים
שנה,מאותושמרנהמאלףיותרזהלפנינועמדה

היהודים,כל ...להיכנעארלהתגונןאםאיננהוהשאלה
רעלזכרתםעללעמודמוכרחיםבגולהרגםבאץרגם

אלאברירהאיןלנר ...לעצמאות ..למולדתעמםזכרת
המכרעת,השאלההיא ...איךוהשאלהבכוח,לעמוד
ענייןכלמפנייהלדחותחייבתוהיאהשאלות,שאלת
התנועהאתלארגןהפועללרועדקראבן-גוריוןאחר."

התנאיםחמישהלמילויהעבריהישובואתהציונית
 :במלחמהלנצחליהודיםשיאפשרו

רגםלנשקגםשלנרהאנושיהפוטנציאלכלאת"לגייס
התחשבותמתוךביותר,הרצירנאליבאופןלמשק,
הביטחון.צורכיעםיחידה

ביבשה,לנרהדרושהציודאתולהשיגלייצרלהכין,
ונעשות.נעשושכברלהכנותבהתאםובאוויר,בים

כלי-רכב.גםכלוליםזהבציוד
שעת-לצורכיבהתאם ...שלנרהמשקאתלהסדיר ...

בכמותר,ויגדלשילךהצבאיהכרחהחזקתלמעןחירום,
המשקאתבאץר'העבריתהכלכלהאתקייםולמען
יתערערו.שלאבאץר'היהודי
כוחעלשתחלושועליונהיחידהמרכזיתרשותלהקים
רעלוהחקלאותהתעשיההמשק,עובדיהצבא,האדם,

ובאץר'בישובהממשלתייםהשירותיםהפיגאנסים,
התנועהשלוהנאמנההמלאההתמיכהעלתישעןואשר

בעולם.היהודיוהעםהציונית
לאורךלהתקפהמהגתוננותלעבורהנכוןהמועדבברא
רקולאהיהודיתהמדינהבשטחרקלאהחזית,כל

אתולמחץולהתקפהלעבוראלאאץר-ישראלבתחומי
ייתכן.רזהיימצא,אשרואץרמקרםבכלהאויבכוח

 ,, .הנכוןהמועדמתיתקבעהעליונההרשות
להקיםסמכותהציונימהרועד-הפועלביקשבן-גוריון

שהיוהמוסדרתאתשתחליףהזאת,העליונההרשותאת
 4ממשלה.להקיםסמכותביקשהוא :אזעדקיימים

ביןמיבצעיותיאוםהסכם :הפרקעלעמדהבעיהערד
והמפלגותהכלליםהציוניםרלח"י.לאצ"לההגנה
שישההתנגדו.רמפ"םמפא"יכזה.בהסכםרצוהדתיות

ברועדותבמליאה,-הציוניהפועלהורעדדןימים
הסכם :נושאיםבשלושה-הסוכנותהנהלתובישיבות

משטרהצעתהקטנים,הארגוניםשנירביןההגנהבין

להביאהאר"םשלמועצת-הביטחוןוניסיונותהנאמנות
מועצתקיבלהבאפריל, l ,'ה(ביוםלהפסקת-אש

לקרואארצות-הברית,הצעתאתאחדפההביטחון
תשעהשלברוב .באץר-ישראלמיידיתלשביתת-נשק

-ואוקראינהברית-המועצות-נמנעיםושניקולות
מושבלכנסאצרות-הברית,הצעתאתהמועצהאישרה
אץר-בבעייתמחודשלדירןאר"םעצרתשלמיוחד

מאץר-ישראל'הסוכנותהנהלתחברי sישראל).
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 sב-בתל-אביבהתכנסוומאנגליהמאצרות-הברית
אלןסרהעליוןהנציבשביקשאחיריוםיבאפריל
כהןליארהסוכנותשלהמדינימהמזכירקנינגהם
הצעיגרלדמןנחרם 6מיידית.להפסקת-אשלהסכים
באר"םהמשא-רמתןשיסתייםעדלהפסקת-אשלהסכים

שלא :זאתלהסכמהנתאיולהעמדיהנשק,שביתתעל \
ההצלה"."צבאשלנוספותיחידותלאץר-ישראליחדרו

 .גרלדמןלדעתהצטרפה(אצרות-הברית)הלפירןרח
יפסיקהשניהצד"אם :אחירםנתאיםהציגבן-גוריון

האץר,בכלבדרכיםתנעוהחופשיבטיחראםהאש,את
 ,, .לסדראחראיתלהיותצירכה(הבריטית)והממשלה

מפניבן-גוריון,ניבאיתמלאו,לאודאיאלהנתאים
אלאוהפועריםהכנופיותמצדלאהיאלישובש"הסכנה

הממשלה."ימצד
אתלפנותמתכווניםשהכרטיסידעודאיבן-גוריון

הםרביםובמקריםניטראליים,הםושבקרבותיהאץר
עלמתקבל ;בכרונהשלאארבכרונהליהודים,מסייעים
לסכנהלאהתכווןלישיוב''סכנהשבביטויהדעת

שהמדינאיםידעהואמדינית.לסכנהאלאהצבאית
ללאמדינהיקימושהיהודיםמאמיניםאינםהבריטים
מדינההערביםעללכפרתיסכימולאשהםמלחמה,
תזיקבאץר-ישראלהמלחמהכיסבוריםושהםיהודית

המערבאתותחלישבמזרח-התיכוןשלהםלאינטרסים
להפסקת-אשהנתגדבן-גוריןוהקרבה.במלחמה

שתוצאתןשחששמשרםאר"ם,בחסרתושביתת-נשק

עצמאית.יהודיתמדינהיהיהשלאפתרוןהצעתתהיה
מידתאתבהערכתואבללסמוךמהעלהיההזהלחשש
הנחתנגדבאר"םלהאבקהבריטיםשלנכונותם

משקלםואתמאיבאמצעיהודיתמדינהשלעצמאותה
זאתולערמתבן-גוריון,הגזיםכזהבמאבקהבריטיםשל
משרד-החץושלהתנגדותועוצמתאתנכרןהעריךלא

לומראפשרנירםהחלוקה.תרכניתליישרםהאמריקאי
היאלישוב"הסכנה :אמראילויותרמדייקהיהשהוא

 ".האמריקאימשרד-החץומצדאלאהכנופיותמצדלא

פררפ'הדיונים.התחדשו ,באפריל 10שבת,במוצאי
ראיתיפהשאניהשבוע"במשך :אמרבררדצקיזליג

אי-הבאתכמרכזה,שדברליתיארתילאקשים.דברים
כפיתכנוןשאיןמראהזהלקרות.יכוללירושלים,מזרן

מדוכאכההייתילאבחייפעםאףלהיות.צריךשהוא
לומרארכלאיךהערב.כמרהציונותמצבבעניין

בנוכחותיאםלהילחם,ירכלשהישובבאנגליהליהודים
לעזובלנראסורדאגה.מלאאני ?כאלהדבריםקורים
הכלליםהציוניםמנהיגיסודר."שזהלפניהמקוםאת
יועד"אינני :בררדצקילדעתהצטרףיברנשטייןפץריב'
זההואהדבריםמצבאם .המועדאתאחרנולאאם

העבודהאתמפסיקיםבאפריל) 13 (שלישישביום
כמהערדמעמדלהחזיקואפשרבחיפה,בבתי-הזיקוק

אספנולאהחודשיםארבעתשבמשךקרהזהאיךימים,
הסמכויותעלהזההריב ... ?בתל-אביבדלקשלמלאי
וצירכיםדלק,בלי:יושביםשאנחנוכךלידיהביא

קטןגרףלהיותשצריךאחדידברהפחותלכלללמוד
(שלו)המפלגתיההרכב ...מלחמה)כקבינט(שיתפקד

 ".אותימענייןאינו
רבן-גוריוןאחידה,לדעההמתדייניםהגיעולאשרב

עדחברים.שלרשה-עשררבועליוןמוסדשירקםהודיע
יהירזהומתאריךממשלה,לויקראולאבמאי 15

 :דיווחהוא .ישראללממשלתהשלושה-עשר
עםעכשיוישבתיחצי-ערב.שלמצב"בירושלים

לפנימסרתי,ירושלים.סביבהמצבלבררהמטה,
בינתייםהכביש.אתלפתוחעומדיםשאנחנושבועיים,

בדרךשחיתהגדולה,לאשיירהלירושליםהגיעה
הערביםלירושלים.מזרןלשלוחצריכים *ימים.עשרה
פעולתנומטרתירושלים.סביבכוחותיהםאתריכזו
חיתההדרך .מזרןלהבאתהדרךאתלשחררחיתה

איןימזרןשיביאוסיכויאין .הביאולאמזרןמשוחררת,
סכנהישנהגים.איןמכוניות.איןבזאת.שיעסוקמי

 10 ,,לשווא.יהיהשנעשהשהמאמץ

תמיכהלהשיגכדיבכרונה,ה~זיםשבן-גוריוןנראה

:..~:.,,• :...,... 
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השחרורמלחמתבעתה pהעתיבעירהיהדויהרובע

הציונית.ההנהלהחברישרבהתכנסובאפריל-9ב
בן-גוריוןהיהודים.בידיהיוכבררדיר-יאסיןהקסטל

ומשמר-העמק.הקסטלקרבותעלההנהלהלחבריסיפר
בררדצקיזליגפררפ'(ארצות-הברית),ביומןעמנואל

המזרחי""הפועל(מנהיגשפירארמשה(אנגליה)
רבן-מלחמה""קבינטלהקיםהציעובאץר-ישראל)

 ..."ההנחה :אמרהואהצעתם.אתלהכשילניסהגוריון
אניאחד.אישאםכיהתיק*אתמנהלתרעדהשלאהיא

היהודיתהמדינהאותימעניינתשלאלמסקנההגעתי
קשייםבפניהביטחוןאתתעמידוויותריהביטחוןאלא

(חבריםחמישהארשלרשהשישתקבעורקאםפנימיים
ארהשלושההםמימידתקבעוולאבוועדה),

המפלגותשבעשכלספקאיןכיטעןהואהחמישה."
ידרשוהקואליציוניתהממשלהאתשיקימווהסיעות
תהיהלאולכןהמלחמה,בקבינטישתתפושנציגיהן

גורליות,החלטותלקבלהמסוגלתמצומצמתרעדהזאת
אתלקבליסכיםלאהואכזאתרעדהתוקםשאםורמז
שהרתלמפלגותלתתכדינפסקההישיבההביטחון.תיק

שלהפוליטיתהוערדהדנהיוםבאותו 8להתייעצויות.
לאצ"לההגנהביןההסכםבפרטיהציוניהורעד-הפועל

 9רלח"י.

מתקבלגםאבלהמלחמהקבינטלהקמתלהתנגדותו
שלהמשמעויותאתהביןלאעדייןשהואהדעתעל

"נחשון"מיבצעשליקרייונראהיבאפריל 9אירועי
אזעדבן-גוריוןהאמיןספקנותואףעלאותר.דיכאו

יחדלפעולמסרגליםיהיררהחי"שהפלמ"חשגדודי
הקסטלוקרבות"נחשון"מיבצע :צבאייםבמיבצעים

שפצרולפניההגנהעלשמתחהביקורתכילוהוכיחו
ידיןשיגאלידעהואמוטעית.חיתהלאהקרבות
ירספ'להעלמרותםאתלהשליטיכלולאאבירןושמערן
הירושלמיםללוחמיםסייעלארשטבנקיןיטבנקין
מקודםיותרערד 11הקריטיות.בשערתרבקסטלבמוצא

בעליובלוחמיםגרילהביחידותדישלאעתההבין
הפוליטייםולתומכיולפלמ"חיחסרגבוהה.מוטיבציה

שהחלטתונראהאבלגלגולים,כמהאחר-כךעבר
שלהארציתהמיפקדהמראשותגליליישראלאתלסלק
מיליציהברראהשהוא-הפלמ"חאתולפרקההגנה

מהשלבשהפיקהלקחיםעל-פיהגתבשה-מפלגתית
"נחשון".מיבצעשלהראשון
הוער,-דיוניהסתיימובאפריל 9אחריימיםשלרשה
בוקר)לפנות 5בשעהבאפריל,-12(רבהציוניהפועל

שתתפקדהעם","מינהלתאתלהקיםבהחלטה

ארבעהיהירושחבריההעצמאותהנחתעדכממשלה
נציגישניהכלליים,הציוניםנציגישנימפא"י,נציגי

נציגהמזרחי","הפועלנציג"המזרחי",נציגמפ"ם,
ישראל"."אגודתונציגחדשה"*"עליהנציגהספרדים,

שלרשיםהצבעיוולח"'לאצ"לההגנהביןההסכםבעד
כמכער.וחמישהלוהתנגדוושנייםשלרשיםותשעה,
הצביעוהפועלברעודרמפ"םמפא"'חבריכלכמעט

(מפ"ם)בן-אחרוןיצחקכמנע.רמזרדודההסכם,כגד

הגיבובהסכםוהמצדדיםבהגנה,יחבלזהשהסכםטען
בקריאות-זעם.דבירועל

הציוניהרועד-הפועלהחליטמיכהלת-העםעלנוסף
שלפרלמנטריגרףמעיןהעם","מועצתאתלהקים

המפלגותשתיגםברשייוצגואישושבעהשלרשים
(הררריזירכיסטיתהציוניתבקואליציההשתתפושלא

נציגיעשרה :"מועצת-העם"הרכבהריוהקומוניסטית).

נציגיחמישההכללים,הציוניםנציגישישהמפא"י,
מפ"ם,נציגיחמישההמזרחי",ר"הפערל"המזרחי"
ישראל",אגודתר"פרעלי"אגודת-ישראל"נציגישלרשה
שלאחדנציגהררריזירכיסטים,נציגישלרשה

נציגחדשה","עליהנציגרצי"ר,נציגתהקומוניסטים,
 12הספרדים.ונציגהתימנים

פורםובליגיימםשלבלשכתו . 3

בסוףהיהודיםשלהצבאייםהכישלונותעלהידיעות
ההגנהשרהאמירקאי.המימשלאתהדאיגומארס
היהודית,המדינהלהקמתשהתנגדיפררסטלג'יימס
באפריל.-4בבלשכתוסודית-ביותרהתיעיצותניכס

מראשיאחדיםגררכטר,גכראלהרמטכ"לבההשתתפו
ארצות-משלחתחברועוזריהם,המשולביםהמטרת
ודנואחדים,בכיריםופקידיםראסק*דיןבאר"םהברית

אר"םכאמנותמשטראתשיבטיחוהצבאייםבאמצעים

הסוככותבריטניה,שממשלתבהנחהבאץר-ישראל,
עםפעולהשיתפרהעליןוהערביוהוערדהיהודית

הסככותעלהצביעראסקדיןזה.בענייןארצות-הברית
היתרונותרעליאותןימנעאר"םשלכאמנותשמשטר
לאבירת-המעוצות :לארצות-הבריתכזהמשטרשיביא
שבוודאיסוכניה,בעזרתאץר-ישראלעלתשתלט
אתלטובתהלכצלתרכלולאהערלים,ביןאליסתכנו

תיאלץלאארצות-הברית :היהודית-ערביתהמלחמה
 ;היהודיםטבחאתולמנעוהזאתבמלחמהלהתערב
משטרלהבטחתממכהשיידרשוהצבאייםהכוחות
להתערבותשיידרשומהנוחרתקטניםיהירהנאמנות

שדרת-בכייתתאפשרהאמריקאיהצבאנוכחות :כזאת

 .באץר-ישראלאמריקאייםתעופה
להפסקת-סיכוישאיןאמררהמשולביםהמטרתראשי
יחליטוהצדדיםשכימנהיגיאםגם :באץר-ישראלאש

היהודיםשלהקיצונייםהארגוניםהלחימה,אתלהפסיק
ביחידותגםיפגעויהדיןאתיקבלולאהערביםושל

המחכותשכייגררוואוליהאמריקאיותהצבאיות
הנאמנותמשטרעלשישמורלכוחממש.למחלמה
חיילים,אלףוארבעהמאהלפחותאיפראדרושים
לעצמהלהשרותיכולהאיכהשארצות-הבריתומאחר
בחשבוןלהביאעליההנאמנותבהבטחתכישלון
הכרח,שלכינרתהגדלהתתמוטט)שההפוגה(במקרה

שהגישובתזכירשלרשה.נופיואולישנייםפיאולי
יוםבאותוטררמןלכשיאהמשולביםהמטרתראשי
מאהעלנוסףלאץר-ישראל,לשלוחשראויכתוב

טייסתמשחתרת,ששגםהיבשה,חייליאלףוארבעה
מטוסיםושלרשהשבעיםקטנים,כלי-שיטשישהבירון'
 .והאווירהיםמחילותלרחמיםאלפיםמארבעתויותר
אתשיבטיחבכוחישתתפוובריטניהארצות-הבריתאם

אחת,כלאחוזיםוחמישהבארבעיםהנאמנות,משטר
להפעילאפשריהיהאחוזים,בעשרהתשתתףוצרפת

ישזאתתוכניתלממשכדי .במאי 15אחרירקהכרחאת
 14ארצרת-הברית.שלהביטחוןתקציבאתלהגדיל

פעיליםהאמריקאיהמימשלאנשיהיובאפריל-9ב
שטיפלהחץובמשרדביותרהבכירהפקיד .מארד

שלהזמנתםאתיזםיהכדרסרןלויאץר-ישראליבענייני
ממצריםפחהערזאםמאץר-ישראלמאגכס*יהודהד"ר

הקיצונייםאתלרסןלהםלהציעכדילארצות-הברית,
לוכחו sהמדיכה,הקמתמרעדאתולדחותהמחכותבשני
בלונדוןארצולשגרירהורהלרבטרובוטהחץושר

מידלהפסקת-אשבוויךארכסטשלהסכמתואתלהשיג
לקביעתבאץר-ישראליהמדיניהתהליךולהקפאת

בין-לארמיכוחולהקמתלירושליםבין-לארמימעמד
כהשתתפותכאץר-ישראליהנאמנותמשטרלהבטחת
מבראזיל,מבלגיה,מאוסטרליה,מארגכיטיכה,יחידות
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ומשוודיה.מניר-זילנדממקסיקו,ממצרים,מקרבה,
שברית-המועצותלכוריךלהזכירמהשגרירביקשלרבט
גרורהולהקיםהיהודי-ערביהסכסוךאתלנצלעלולה
יפעלולאשאםלוולומרמאץר-ישראל'בחלק

לקרםעלולותבמשותףוארצות-הבריתצרפתבריטניה,
יהיהושאםאנטי-מערביות,מדינותשתיבאץר-ישראל

המנדטתוקףשיפוגאחריבאץר-ישראלדמיםמרחץ
האמריקאיתובייחוד-העולמיתהקהלדעתתאשים

המדינותשתיביןהבריתתתרופףואזבריטניה,את-

ארצות-הבריתמשלחתראש 16 ;ייפגמוביניהןוהיחסים

ההפוגהאתיטרפדורלח"יאצ"לראםהבריטים,י:נויאת
מר.היהודיםשלגורלםיה 1-:י

אינהארצות-הברית 19שךב.ושרתראסקנפגשוב:ערב

רוצהאינהבאץר-ישראל'מרחץ-הדמיםבהמשךרוצה
פעולהבשיתוףמעוניינתראינהלבדהזהבענייןפערל iל
הואהאר"םלכןראסק,אמרברית-המועצות,:ם 11
אץר-חלוקתאתיאפשרהנאמנותומשטריפיתררן iד
המצבהקפאת :ענהשרתטובים.יותרבתנאיםשראל·י

להקפאהיסכימולאהיהודיםהערבים.עםרקכןיטיבה
כ:זאת.

בנגבפלמ"ח il'שלסיורכיתת

לא-רשמיתפגישהבמשרדוזימןארסטיןורדןלאר"ם
המועצהשלהתורןהנשיא .הביטחוןמועצתחברישל

דיווחמקולומביה,לרפםאלפרנסראפריל,לחודש
ג'מאלרעםשרתמשהעםשיחותיועלזרבפגישה
הואופסללדברי .העליוןהערביהרועדאישיחרסייני
בליממשלהלהקיםרשותליהודיםאיןכילשרתאמר

היהודיםכילוהשיבושרתיהביטחוןמועצתאישור
אצלרגםהיהודיםאצלגםביטחונם.למעןהכוליעשו

וראוילרפס,אמריההיגיוןעלהרגשגוברהפלשתינאים
המנדטבשלטוןולהמשיךהפסקת-אשעליהםלכפרת
מה.יילזמןהבריטי

יי tביחשליםנאמנותיימדוע . 4

ונעשהשנאמרמהכלשידעויוחבריושרתמשה
המימשלשלובחדרי-חדריםהקלעיםמאחורי

"התרתחאתשרבהפעילואר"ם,ומועצותהאמריקאי
ששלחבאיגרתירייצמןחייםפררפ'שלהם,הכבד"
אץר-ישראלחלוקת :כתובבאפריל-9בלטררמןרייצמן

הגלגלאתלהחזירטעםואיןלמעשהמתגשמת
הערביםרגםהיהודיםשגםמשטר-הנאמנות, ;רוניתאח

יידרשזאתולערמתהבעיות,אתיפתורלאלוימתנגדים
בריטניהששלטוןמבקשיםהיהודים ;לכפייתורבבכוח

רובוטנפגשויוםבאותו 18ירארך.לאבאץר-ישראל

שרתאתהאשיםלרבטשרת.משהעםראסקודיןלרבט
נאמנותלקבלמוכניםהיהודיםהרי :עקביותבחוסר

כזהמשטרדוחיםהםמדועירושלים,עלבין-לארמית
זלים Lביררונכשלהשההגנהמפני"אולי ?האץרבכל

בירושליםנאמנותמדוע *?האץרחלקיבכלומצליחה
נשקתקבלההגנהאם :הגיבשרת "?בתל-אביבולא
שלהצבאיתהפעילותירושלים.בעייתאתתפתורהיא

נראיתהיאאםגםהגנתיתהיאבירושליםהיהודים
בירושליםאויביהאתההגנהתתקוףלאאםכתוקפנית.

רעב.לסכנתהעיריהודיצפויים
 ?ירושליםליהודיםמזרןבאספקתדנוהבריטיםהאם
עסוקיםהבריטים :תשובהוקיבלראסק,אתלרבטשאל

שלאספקהשיירותלאבטחיכוליםואינםבפינוי
 :לרבטמפינפלטוספרנטאנייםדברי-ביקורתהיהודים.

עלמתגבריםהיוודאימעוניינים,הבריטיםהיואילו
שנישלברובתזכהלאודאיארצות-הבריתזה.קרשי

כינוןלהצעתהאר"םשלהכלליתבעצרתשלישים
שהיאומוטבהאישים,לשנישרתאמרהנאמנות,משטר
כדיהיהודים,שלהצבאיתהעליונותאתלבססתסייע

 .באץר-ישראלקבעשללהסדריסכימושהערבים
ולמנועליהודיםנשקלספקיכולהאינהארצות-הברית

נשקתמכורשהיאמוטבלרבט.ענההערבים,מןאותר
יותרביעילותאותרינצלוהיהודיםוהריהצדדים,לשני

אתלרסןיכוליםאינכםהאם :שאלהואמאויביהם.
ההפוגהרק?הריסיועמקבליםהםמאיןרלח"י?אצ"ל

אחריבאץר-ישראלתוהו-ובוהולמנועעשויהבקרבות

ראסק.שאל ?רלח"יאצ"לאנשישברשותהכרחז.הר 1
ענהמדינה,ליהודיםשאיןמפנירקאפשרית(~עילרתם

סיפקואילויתפרקו.הםהעצמאותהכרזתאחרי'זLרת.
אתמביסיםהיהודיםהיוליהודים,נשקהאמריקאים

להקיםבדעתםנחרשיםהיהודיםנקלה.על:~ריביהן
 s 1מ-החלסמכויותיה,במלואתפעלוהיאז.משלה 1
 20:מאי. 1

והציעמאיר,רלגרלדהלבן-גוריוןקצרמברקשלח,ץzךת
ההצלה""צבאאתלסלקהדרישהמןבהםלחזור,~הם
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מכלואחרים,טבחיםנהגים,מכונאים,כגוןמקצוע,
לגייסונצטרךשהם,גילובאיזהשלהםהמקומרת
עמדות-בעלימהםוישהמפקדים,כלאתבמשקים
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המהפךאופטימית.נימהנשמעהכברהזהבדירן

-9בלשיאוושהגיענחשון",ב"מיבצעשהתחיל

אפשרהיהאפרילובאמצעיהסתמןכברבאפריל'
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 .זמו iנןש:ון ff ל~~ iJסזד =ן~ט~ד:רס uן~~ד
 tq 'תןןה·הל.ודןההןסזנ:ודד:זק,לגךוליי-~שי:ז~ןדזו tשן:זפש:זב

סקf. '"ס.קיר:זןף i~עך:זזק~זזנלזן Q ~ס~ע.לות sooן-

לז.:וז;ז~יתע R קlי:rזקז~ק.לים,הז:ו iJ~ל.יעוך~ים,ת Kלrן
 Jr 'לו.בוהן: q ,ס~ןכעז;u:ווכtם ~,,א yזק"iך.ךק iJזל

:גגוי.ןmונ iJה t~סךג:זה:·סקין r:;-ז:ל~~ל ח~~סן~ןב

ו
ביטוחלעשותחשובמתמיד,יותרהיום •

-ואמינהבטוחה ,גדולהבחברה
בטוח:להיותהסנה.כדאיבקבוצת

הליות
בוטח

בתיך,כי

ורכושךנכסךי

מבוחטים.

הליות
בוטח

עתידךכי

משפחתךועתיד

מובטחים.

הליות
בוטח

מבוטחשאתה
בטוחה,בחברה

עליה.לסמוךשאפשר

הסנה,בקבוצתביטוחעשה
צייבה,גדולה,ביטוחקבוצת
ומבוססת.אימנה

שביטוח-הסנה.ומהשבטוח-ביטוחמהכי
מ-נעלביטוחשראליתיחכרה.הסנה

מנעטוחילבחברה'צור

מ'נעטוחילב.חכרהשמשון

מ·נעוחיטלב.חכרהרותס

מנעלביטוחחברה.שמיר

מ·נעלביטוחחכרה'וקלה

מ·· yנמשנהטוחילבהישראליתהחברה

הררילביטוחקרן .עומר

מ'נעח 1לביטהחבר'ביררמן

מ'נעאשרא•ח 1ט•לבהישראליתהחברה .מסוופתחברה

~ 
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 :הורוביץדני
זקוקחייתי

כדילמחזה
להיפרד
מכרכר

האחרוןבעשורתקופה.בכלחוזרלנדנד,לפנותהנסיון
נתוניםאנובהשהמבוכהמשוםיותרזוחזרהמודגשת

להיתלותכהן-צדקמעיןמחפשיםוכולנויותר,גדולה
והיותשונההכלהיהו:זתנו,נדנדהיהלו-כאילובו.

כמואהבתובעצםדמותו,"חיבוק"שבעצםהריראינו,

ממידותיו.משהובאוהבדבק

שלי B.A .ה-לימודי,בזמן-1963-64בנדנדאתהיכרתי
לימודימשךשעשיתיביותרהרציניהדברבירושלים.

בכתביו.מקיפהקריאהלדעתי,היה,אלה,
החשיפהיכולתחיתהשלו'בסיפורתאזלישקסםמה

נערשלמיכולתומתבגרכנערהתפעלתיהעצמית.
אתלעצמוולומרעצמותוךאללהסתכלאחרמתבגר
כרומנטיקןבומתבונןאניהיום,ועדעצמו.עלהאמת

 .רומנטיקןעל
הספרותיים,כתביורובאתקראתיכאמור, ,-1963-64ב

העליתי ,-1973ב"הריון",שנותעשראחריורק
"שכולסיפורועל-פישליראשוןמחזהחיפהבתיאטרון
ידעתילאחר-מכן'שנהשחים-עשרה ;וכישלון"
לחשוףרצוניאותי'שהסעירהאישעלמחזהשאכתוב

 .כתביודרךמתמשכתהכרותשלתוצאההיהאותו
 .ממנולהיפרדכדילמחזהזקוקהייתי

כלאתולאאישיותואתמיציתישלאספקשלצלליאין
ענייןמלכתחילה.כוונתיהייתהזאתלאחייו.מהלך
משענתחיפשאיך .גדלבומהביתהאישצמחאיךאותי
הנשמהאחריהתחקיתיהמוות.אחרינמשךואיךלחייו

נסיתי .שבוהציבוראישאחרידווקאולאושלו'הפרטית
מהלעצמילהבהיררציתישבתוכו.הבערהאחריללכת
לאורהוציאאיך ;אשתולביןבינו ;גבסיךלביןבינוקרה
שאסףבכסףצ'צ'קסאזעגנוןשלהראשוןסיפורואת

מכרהנדרשלסכרםלהשלימוושכדיבשוקזרלמטרה
 .לעצמושקנההיחידההחגורהאת

קטעלהלןגורדון.א.ד.עםנדנדאתמפגישאניבמחזה,
זה:ממפגש

פיירמןיחזקאלמתוךתמונה
י"אתמונה

פיירמןשלההרצאותממסעיבאחדגנים.בעיןרפיירמן(לפידרת
באץר).

 .פיירמאןמרבנים,בהרבהמחראדםבןאני :לפדירת
מקשיב.אנישומע.אני :יחזקאל
שהיהעובד,זקןאנימרבנים.בהרבהמחראדםבןאנילפידרת:

'·'·$,,, ··•.··rחttitC' 

גליררסיקליף,משיהיקרבררטי,שבתאי :מימין \ 66'9יהיררשלמייהחאןתיאטררןברברחייסיוטףיהטרפושלחייופרשת-פיירמןיחזיקאל~לילות

 ...מתפללאבלישראלבדתולאהעבודהבדתמאמין .פקיד
 .לפידרתהביוגרפיהאתיודעאני :יחזקאל
בןליאיןאוליינשמתךשורשנשמתך'שורשמבחינת :לפידרת

איןערשה,שאתההחשבוןמבחינתאבלממך.יותרקרובאדם
 .ממךלירחוקאדםבןאולי

האנשים.אומריםמהלשמועכברנכסףאנימקשיב.אני :יחזקאל
לי.לומררוצההיהשלפידרת
אתומכיריודעאתהכולם.עםלאאליך.מדבראני :לפידרת
לאשניכרשררה.בצררהחושביםשניכרמרבנים,בהרבהרעותי.
כאןשקורהמהקשהמבקריםשנינוארוזים.שלשומןצריכים
הסתתרותשרםרוצהואיניעליךכלכימשהרליישאכל .כאץר
שתהיהלפחותכינינו.תקרבלאהעירומההאמתאםבינינו.

כידעלינושרפךשאתהוהרעלהשופכיןכל .וארתךאותימטהרת.
כל .עוררותעינייםולפקוחאורלשפוךבמקרםפיירמאן'רחבה,

 ?מובילזהלאןזה,כלמאין ?זהלמההזה.הברזכלהשנאה,

מביןאיניאוליאו .אחרמדוראניכי-אותךמכיןלאאניאולי
שהואמהכלעליורקאתהאכלוטמטום.כהרתמתוךאותך'
ונגדעקשנותבעדכמוךכדיוקואניהיהודית.הרוחכלעל .יהודי
כשמים.תכלתאיזוישאכלכמוך.כדיוקרהפחיטירת.הזיוף

נותןלאאתה ?כאןשליהחייםכלמהאחרת,להיות.מוכרחה
קרדיט.שוםכמונילאנשים
 ?באברותמשחקשאתהאמרתיכיכועס,אתה :יחזקאל

 ?מעריציםלימבקשאני ?באברותמשחקאני :לפדירת

הואואםאידיאליסט.הואלפידרתאםלאהיאהשאלה :יחזקאל
באמתהיאאםאלאמאודו.בכלובאיכרותבעבודהרוצה

בנשמתו.

 ?פניםמעמידאני :לפדירת
טבע.לאטבע.לאנפש,משאתהיאאצלךהעבודהלא. :יחזקאל

 .יהודיטבעאינההגופניתהעבודהכי
 ?בעיניךפניםמעמידאניכלומר :לפדירת

עושיםכאןהםהערביםאבללפידות.נאצלאישאתה :יחזקאל

פועליםכמהאחריךילכואםוגםהעיקרית.העבודהאתויעשו
שיושבלערבייקראוהםשנים,כמהאחרינפש,במסירותויעבדו

אניהנהאידיאל.אתהבתים.לבעליויהפכולעבוד,כאן
תולעת.לערמתךאנימשתחווה)(יחזקאל .לפניךמשתחווה

כותבת.תולעתעובדת.בלתיתולעת
 ?עושהאתהמה :לפידרת

גאוןהייתיאםוגם .כל-כךחשובלאהאישיגורלי :יחזקאל
יהודינואתמזיזהייתילאהכפיים,עבודתמלכיומלךהפועלים

מהאיןבית.ובעלמתורךסוחר,להיותשהואהיהודיהטבעמן
כאןהילדיםמןחצימשהר.עודלךאגידואניבמחבואים.לשחק

סידוריםשלכאבקמלאיםמוחותיהםכאץר-ישראל,כפלשתינא,

וכולם,בפנסתר.לנגןשילמדורוציםהוריהםהשני,והחציוגמרא
כארצותשםשהאנשיםרחוקות,ארצותעלחולמיםהילדיםכל

ושאלמלאבאמריקה.כמרעשירים.עשיריםעשיריםהרחוקות
עין.כהרףנחרכתחיתהאץר-ישראלהאלה,העשיריםהאנשים

 .כאןשלנרנשגבהההפואמהכלוזאת
 ?כאןנשאראתהלמה :לפדירת

 .החשבוןכלוזהר .אחרמקרםליאיןכי :יחזקאל

שאיןוהידיעהאחד,מצדנדנד)שלבלשונו(פארפאלן,
אישיתקשהלישהיהמהשני.מצדאחר,מקוםלנו

לראותמסוגלהיהלאשהואהעובדהחיתהבגישתו'
כל-כךהמפוכחמבטובגללבשמיים,"תכלת"שום

במציאות.כל-כךוהמרוכז
וקשההתכלת,אתלראותרציתיהורביץ'דניבתוראני'
לגביה.עוורונואתלולסלוחליהיה

אניוככזה,מאד,קרובידידעבורינדנדמהווהועם-זאת

בתחוםרקלאשבו.האמתכלעלכל-כולו,אותומקבל
 • .האישיבתחוםגםאלא •האידאי
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R ~~ )1 
הירושלמיהחאןתיאוברון

המנהלהוועדחברי
החאןתיאטרוןשל
יו"ר-ספירהרי

אלוןיאיר
טלמיכה
כן-דרורדב

 rהורוכתמר
עוזיאליוסף

ציוןעזריאל
שקדגרשוןפרופ'

הקרןמטעםמשקיף-פישריוסי

לירושלים.
מטעםמשקיפה-ליסוכסקישרה

והתרבות.החינוךמשרד

תשמ"ובעונתהחאןשחקני

אלמגוריהודה
מאירסוןאורה

קונורטישכתאי

שזראיילת

החאןתיאטרוןעוברי
דניאל •אומנותימנהל-יזרעאלייוסי

מזכירת-עמיתשוש •מנהל-אלטר
מנהל-כלכינדראלין •התיאטרון

מנהלת-שיטריח.בוטהטכני
מכירותמנהלת-שרףשרה •חשבונות

מכירותמקדמת-כלומנפלדאירית •
-פרידמןיפה •קופאי-צבי•משה
 •תאורן-מוזליעקב •הצגותניהול
-אגאיכיסים •תופרת-יוסףשרה
כמהטכנאי-כהןרוני •אחזקהמנהל

צילה •כמהטכנאי-יעקבמיקלוש •
שמואל •ואכיזרניתמלבישה- rיכ

-נחמירסרחל •קניותרכז-גונן
קמיל •הכיתעובדותעלאחראית
חנופהשמחה •הכיתעובדת-תורג'מן

-חכיכהמוטהדה •הכיתעובדת-
 •סדרן-מוזסאברהם •הכיתעובדת

רחל •מודיעיןמרכזיה-דיבורחנה
 •מודיעיןמרכזיה-מדינה
 •השכליעל •גרינהוטאייה •ומרןסליהודית

שפס,דליתצוויגריך.מיכללירוד,ניצה
דיילות.-גל;ןמירכמוזס,צילה

החאןמחברותמערכת

 .רזיעקבגוכרין'מיכלייזרעאלייוסי
אלטרדניאל :מערכתמנהל

ירושלים 2רמזדודככרהחאןתיאטרון
 . 718281טל'

תשמ"וכ'ארדכ"ה-ראשונההצגה

 . 1986כאפירל 5

פרידמןיפה-ההצגהמנהלת
כלכיגדראילן-ייצודמנהל

 rרבצילה-ואכיזדניתמלבישה
אורימיקלוש,יעקב-תפאורהציוד

ברושי

יוסףשרה-תלבושותותפרת
השגהתלמידי-לתכניהחזרותצילום
ירושלים.אובסקורה,בקמרההשגיח

גל.ריררםשדראיילתמימיך: .\ 6b'9י;ןיררשלמיי;ןחאךתיאטררךפיירמך;אל yיחדיעלילרת

פיירמןידזזקאלעלילות
חייםיוסףהסופרשלחייופרשת
כרכר

 rהורוביאל·דנ =מאתמחזה
רזיעקב :בימוי

הךס;ןירחכן :ותלבוישותתפאורה
נזרזליעקב :תאורה

סלומיאגסקיקיאיז :במאיעוזר
משתתפים:

(נדנד)פיירמאן·קאל rיח-גליורם

משגיחיניסןאורי :אלמגוריהודה
ויפידותיהברוןמטעם
בןיכייליןשכתאיי--כורשמיכאל
ארצ'יק

אשתחיהאמא,-מאירסוןאורה

פיירמאן

יקצמןצביימרדכי-מלנאמשה
ורילואידיאביגדור
כרוזה,אבא,-סלקטראברהם

יונגשטיין

כישיבה'משגיח-יקוגורטישבתאי

ישעיהו •קוייפמןישרזול • rחיימוב
קוייפמן

קשתפ.צ.ציכמלוכ,-קליףמשה
אסתרחווה,-שזראיילת

קצ'רלי""צ'רלי ;(חיפה)וכישלון"
 ;לסין)(כיןארתור""הדוד ;(החאן)

ו"טרנזיט".אלונקות""מסע :תסריטים

מחזאי-חורוב'יןדניאל
"יום :בימותינועלשהו~:לוממחזותיו

"שכול ;(הקאמדי) ''ימתעורריםאחד

תפאורהמעצב-הרסוןיוחנן

ותלבושות
פעמיים,עכוכפסטיבלכפרסיםזכה

כ-כלונדוןעבדבמה.לעיצובשכחוציוני
ALMOST FREE THEATRE ,ככמאי

ומעצב.

תערוכות,שלכלליכעיצובעובדגםהוא
 .ועודמוזיאונים

בימוי-חיעקב

 .ביפןשכיםמספרלמד .ישראליליד
התיאטרוןלאומנותהחוגראשלשעבר

אי.טי.אי.וכשיאתל-אביבבאוניברסיטת

) lnstitute lnternational Theatre ( .כישראל
תל-אביב.כאוניברסיטתלתיאטרוןמרצה
("קרקורו",יפניתושירהספרותמתרגם

זמורהכהוצאתגעש","הרכתר,כהוצאת

ביתן).

"מיכאל"אסקוריאל", :הצגותיוכין
(החאן),נורא""מעשהקולהאז"',
(החאן),"המרפסת"(החאן),"ושומרן"

חיפה),(תיאטרוןגולם""יוסל'ה
חיפה),(תיאטרוןוהרוכל""הארונית

ילדיםעלכובות(הצגתהשכונה""ילדי
עלכובות(הצגת"נפגשים"חריגים"),

"עירוולאחרונהיהודי-ערבים),יחסי

 .החאןכתיאטרוןועינם"

תאורהעיצוב-מחליעקב
חכ"דישיבתבוגר . 1942ישראל,יליד
מהצגותלרבותתאורהעיצב .בלוד

"כדמי"מרתון", :ביניהןיהחאןתיאטרון

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

היהודים",מלחמותתל-אביב",-יורק
מת","כנדי"וולפונה","המרפסת",

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

"קליגולה","יובל",אובו","אבא ,"חפ~
כירושלים","פעמונים"תהילה",
המתה","הכלהועינם""עירו"הדיבוק",
פונק".אנהנושאעל"פנטאסיה
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מוסיקאי .-מר·חייםיוסי

רוביךבאקדמיתלמד . 1940יליד
בניר-יורק.ג'רליארדרבביה"סבירושלים

חוליות",("רובהלסרטיםמרסיקהכתב
רכן .רלתיאטררןלמחולהמרד")"פני

פסטיבלהוורוד",(ב"טרירכמבצעמופיע
כתבה"חאן"לתיאטררן .) 1985ישראל
"שבעת"סקופ",להצגות:מרסיקה

"צ'רליביתר","קדימההקבצנים",
 .רעודקצ•רלי"

גולם"ל"ירסל"הגםמרסיקהחיבר
רל"שערר ) 1982חיפה(בתיאטררן

מופיענירםהרררבץי),דני(מאתמולדת"
אתוהקליטחיברלה"נטושים"בהצגת

המרסיקה.

במאיעוזר-סלומיאנסקיאיזק
העבריתהאוניברסיטהבוגר .מקסיקויליד

לומד .התיאטררןובתולדותבהסטרריה
לאמנותבחוגלבימויהמ.א.בתכנית

בסאן-פרנסיסקולמדבת"א.התיאטררן
המיצג.ואמנותתנועה •תיאטררן

האוניברסיטהבהפקרתכשחקןהשתתף

ראשון(פרסלמאמא"רב"חגיגההעברית
שלהפקרתניהל .) 1983עכרבפסטיבל

השחורות",("הנסיכותמדואליי.ב.ד"ר
והחיה")."היפהבירח","גיגי"הדוב",

': 
:• 
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אלמגוריהודה
לתיאטרוןבחוגלמד . 1959 ,ישראליליד
השתתףתל-אביב.אוניברסיטתשל

"קליגרלה",בהצגותהחאןבתיאטרון
בירושלים","פעמונים"תהילה",
המתה""הכלהועינם","עירו"הדיבוק",

פונק".אנהנושאעלר"פנטאסיה

מאירסוןאורח

לאמנותבית-הספרבוגרתישראל.ילידת
השכיחעונתהדר . 1983צבי","ביתהבמה

הופיעההקודמתבערנה .החאןבתיאטררן

דרבערנהר"קליגרלה"."ירכל", :בהצגות
בירושלים","פעמוניםב"תהילה",-

המתה","הכלהועינם","עירו"הדיבוק",
פונק".אנהנושאעל"פנטאסיה

שזראיילת
לאמנותבית-הספרבוגרת .ישראלילידת
השתתפה . 1984צבי","ביתהבמה

שלהפלאות"באץר"עליסהבהצגת
"פעמוניםב"תהילה",הקרפסא,תיאטררן

ועינם","עירו"הדיבוק",בירושלים",
אנהנושאעל"פנטאסיההמתה","הכלה
 .החאןבתיאטררןפונק",
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קונורטישבתאי

הסטודיובוגר . 1943בולגריה,יליד
בתיאטרוןשיחקנתיב.ניסןשללמשחק
רבתיאטררןחיפהבתיאטררן"האהל",
בתיאטרוןמשחק 1972משנתהקאמרי.

הצגות,שלרבבמספרהופיע .החאן
"מדלייו",הקבצנים","שבעת :ביניהן
"אגממנרן",וארבעה",שלרשה"אגדת

החייל"הרפתקאותהיהודים","מלחמרת
ניר-יורק-"תל-אביבצ'רנקין",איבן

מת","בנדי"המרפסת",תל-אביב",-
"תהילה","קליגרלה","ירכל","סקופ",

"עירו"הדיבוק",בירושלים","פעמונים
המתה"."הכלהועינם",

מלבאמשח
(המגמההקיבוציםסמינרבוגר

לתיאטררן).
לילדיםבהצגותב"בודימימה",שיחק

רבתיאטררןה"מסיכות",בתיאטררן

בקרקס"ב"הרפתקאה-ולנוערלילדים
רב"מכשפה".

ב"מיתההאחרוןעכרבפסטיבאל
וורודה".

גליורם
יהודיתיכוןבוגר . 1952ישראליליד
 ."לבנחקצין .ונדרןבל

למשחקלבימויהמגמהבוגר
אדם",ב"כלשיחקת"א.באוניברסיטת

בעל"אליעזרהגדול","נילי-בול
"יציאות".החלומות",

טלויזיחכסרטיראשייםתפקידיםמילא
אהבה""דכררנרת :ודריםישראליים

). M.B.C (, הטלרידיהשחרר"ענן"בצל)
 .רעודהישראלית)

"יציאות".רסרפרקלס","חנוך :ביים
וסופוקלס","חנוך"כלאדם", :כתב

"יצחק"יציאות",הגדול","נילי-בול
במולדת".וניקמתןהבכיין
למספרותלבושותתאורהתפאורה,עיצב

הגרמי".ל"סרחריביניהןהצגות,
 .ציוריושליחידתערוכותשלרשערך

מתעורר""אביב :כהצגותף mחש

תיאטרוןפרוייקטבאר-שבע),(תיאטרון

(חיפה),משרתו"ומתי"פוניטילהחיפה,
("מסיכות"),לדרך"יצאו"חיילים
(התיאטרוןשדויק"האמץי"החייל

הקווקזי"הגיר"מעגלהשלישי),
(פסטיבלהגדול""ביל-בול(הקאמרי),

"פר(נווה-צדק),"אשת-איש"עכו),

ולנוער),לילדים(תיאטרוןהדוב"
(פסיטבאלנפלח"יהודהונדמע"בצחוק

"יובל"),תיאטררן , 1985עכו
(הקאמרי). " 85"טרומפלדור

"לא"הפחדנים", ," 99"דיזינגוף :סרטים
על"הקרבמאד",צר"גשרלשידור",
הוועד".

ארבע"שלושמולדת","אץר :וכטלויזיח
בראש"."סיפוריםוחצי",חמש

קליףמשח
נתיבניסןשללמשחקבסטודיולמד

ת"א.באוניברסיטתלתיאטררןובחוג
השביעי","החותם :כהצגותהשתתף

ועשיו".ב."יעק"הדידוי", ," 1984 "

"שבעת-ה"חאן"בתיאטרון

הקבצנים".

סלקטראברהם
ב"תיאטררןב"קאמרי",ב"הבימה",שיחק

ולנוער"לילדיםב"תיאטררןבאר-שבע",
המסחרי.ובתיאטרון

"ודלפונה", :השתתףבהןההצגותבין
"ארתררמחבר",מחפשותנפשות"שש

"ביברדגים","במזלגינט","פראוי",
המלך"שלמה ,"-12ה"הלילההזכוכית",

הם"פרפריםהסנדלר",ושלמי
"אסקוריאל","האידיוטית",חופשיים",

 .רעוד"וויצק"

כורשמיכאל
"בית-צבי".בוגר
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רזיעקב
-המחזהציר
למוותאהבהבין

ברברשלדמותואיננהבמחזההמופיעההדמות
אבלברקע,כמרבןמופיעהציבוריההיבטהציבורי'
אהבותיו'-הפרטיהאישברברעלמרשםהפרקרס
"המעורר"עררךבתורמשל'דרךמופיע,הוא .לבטיו
כישלונושלמזהאלאהאידאולוגי'ההיבטמןלאאבל

לביןהאישיהכישלוןביןהקשראמנםבנושא.האישי
אבלרבות,פעמיםבולטברבר'שלהציבוריותעמדותיו

מפתחלמתןכלשהייומרהבשרם-פניםבמחזהאין
דעותיוברמופיעותרעם-זאת .לאישיותופסיכולוגי
 .שלוהאישיתהקיוםממלחמתכחלקהציבוריות

אהבהשביןהצירהואלדעתי,המחזה,כתובעליוהציר
למרות.
נשיםעםונפשיפיזיבמגעבקשר'ברברשלהצורך
עלשהיולדיבוריםלהתייחס(מבליוגברים

כללאורךבולטשלו)הלטנטיתההרמרסכסראלירת
מבסירנותיואחדבכלהכישלוןוכמרבן' :שליהבימוי

הסוף.עד~תרשנשארלראידררעםמקשרוחץראלו,
היולחיות,ברברהמשיךשל~בזהרומזלאואני

על-כל-היה,הואאבלבידידותם.בהכרחממשיכים
לסוף.עדאותרשליורההאישפנים,

זרדמותשללמקומהביחסהתלבטויותעדייןלייש
מאדלא,אראורכהלכלאותרלהוליךהאםבהצגה.
האחרוןכידידשלוהפרספקטיבהאתלראותאותימרשך

ישאבללמרות.(בהצגה)אותררש"כתב"לברברשנשאר
ככה.זאתכתבלאשדנימשרםבעייה,לי

הכרונולוגי'למהלךבהתחלההתפתיתיהבימויבתהליך
תפסתי,יותר,מאוחראבלאחריו.עוקבוהמחזההיות
ושלמצבירשלתיאוריותרפהשישדני'עםיחד

המפתחלכןאירועים.שלסדרמאשרהתייחסויות
יותרבבימוימתקרבאניוכעת, .אחרלהיותחייבלמחזה
אתגםממניהמונערזכררנרתסקיצותשללמארגויותר

הואהמיליה .פיזיל~יל~הלדאוגהאמנותיתהטרחה
מקומרתשלולאיחסיםומערכותרוחהלכישלי

ברבר.שההבהםממשיים

המחזהשלהבימוישהצעתלספרזהבהקשרמעניין
שם,ודווקא .יפןשלהנידחיםבהריםבהיותיאליהגיעה
כיהנושא.לגבינכרנהפרספקטיבהלדעתי,אצלי,נוצרה
עצמו'האישבחיירגםבמחזה,החזקיםמהדבריםאחד

לאכעלעצמועלהכריזארוכיםזמניםשלאורךזה
וידועהציונות.כישלוןעלדיברבאץרבשהותו .ציוני
עבורושיחפשמידידביקשמרתו'לפנימסרייםשזמן

שלאכדיזהזהבחיפושושימהרבאירופה,עבודה
מופיעכלומרישראל.באץרקרחורףערדלעבוריצטרך

בנדודיוגםבית-לא-בית.שלהמרטיבבחייומאדחזק
-ובאץרלכרב,-ררארשה-חומל-הריאליים

מנטאלייםנדודיםרחר"ח.עין-גנים-ירושלים-יפר
יפן.במרחקימאדאלידיברוהאיש,שלאלהוממשיים

בבימויחופשישאנישהבנתיברגעהבמה,עיצובלגבי

הרוחנילמרחבהבמההפכהביארגרפיים,מצביםמתארו
ריקה.כמעטהבמהמעשית,ברבר.נדודישלהפיזיולא

סקיצותקרעים,-מסר~מיםאביזריםעליהמפוזרים
תוךהערליםהזכררנרתעל-פיביטוילידיהמגיעים
הענקיהארגזהואהיחידהקבועהאביזרההצגה.

גברעלנשאבייליןשלתיאורושלפיברבר,שלוהאדום
 .בלונדוןטוריהוריקלתחנתניירות,מלאכשהוא
אחתפעםאףהבמהאתעוזבתאינהברברשלדמותו
אפילו'ליברור(לאההצגהשלהשערתשלרשמשך

אנואיןראםהיותבאמצע),הפסקהתהיהאםבינתיים,

לאןלאיששאיןהריריאליסטיים,בתיאוריםעוסקים
לצאת.אפשרותכללואיןלצאת.
ביחס,ריאליסטיתלהיותחיתהשאמורההתמרנהאפילו

דברשלבסופרהתעצבההיאגםהמאה,נשףשלזר
כשהואבחומלשההבהבתקופההאישיכשלרבוכסיכום
לשנייהאחתהזדהותקבוצותביןומטולטלמבולבל

חיתהנכזבתאהבהפרשתגםלבקרים.שרנותדעותרבין
תוחלתחוסרשלכלליתהרגשה-ובצירוףשם,לו

בראשושמתרחשלכזהאזמתעצבהנשף' .טרטאלי
ריאליסטית.מצבלתמונתבמקרם
ולאמנטאלירתהןבמחזה,הציוןנקודותכלכאשר

בכשלדנולגעתבחומל,זהכישלוןיכולביארגרפירת,
ביןתקופתיקשרשיהיהמבליבאץרהפיזיתבעבודה
שניהם.

עלהעבודהלאורךאני,רגםדניגםשעברנו,המעבר
בתפיסתלנאמנותלעובדותמנאמנותהיההמחזה,
דנישלהכתיבהמאילוציהרבההיובתחילההדמות.

למשל,למציאות.נאמןלהיותרצונובגללמלאכותיים,
היהלאשבעצםבמחזה><=?נארציק rשמערנרבבעניין

האחרונהבגיוסהואילו ;באץרבכישלונוברברעם
שלולמעבררעדעלייתומרגעאותרמלווההואשלנר'

לאבר-כביר.
מהעובדותמכוונתהינתקותשלזהמניעמתוך

לקרואגםהתעקשתיהמדרייקרת,האוטוביוגרפיות
לעבודרציתי"ברבר",ולאפיירמן""יחזקאל-למחזה

לטעוןירכללאשאף-אחדכדיברבר,עםולאפיירמןעם
זהבמעמדהיהלאארהיה rששמערנרבאחר-כךנגדי
אחר.אר

חיקויאיננהאבלברבר'עלמבוססתשהדמותכמרבן
לדמויותהסטרריתנאמנותפהשאיןוודאישלה.מדויק

המשנה.

מתעוררותהיואלה,שללשמותיהםנאמניםהיינולו
ההסטרריה"."נושאישלמצידםקשרתשאלותאין-סוף

וויכוחיםליהיוזרבנקודהשדווקאלומר,מוכרחואני

חד-משמעיהייתישאניאלא .בדברהנרגעיםעםקשים
 • .ברנדימאדאגב,רזה,בנושא.

מר-חייםיוסי

למצבימוסיקח
נפש:

לאידאותמתייחסתאינהלמחזהשליהמרסיקה
למצבי-נפש.אלאהברבריות

מהצורך'נבעהלפנישעמדוהמרסיקלירתמהבעיותאחת
למקרםבתיאטררן'כמקובלעצמי'אתלהתאיםכביכול'

גרריעבורימהרריםשאינםנתוניםההתרחשות.ולזמן

מהם,להתעלםאי-אפשרשני,שמצדאלאיצירתי.
רשפתתלבושותשלרקעעלמודרנית,שמרסיקהמשרם
התמקדותצורמת.להישמעעשרייהמסריימתדיבור
פתרהיאוש,שנאה,באהבה,בקונפליקטיםנפש,במצבי
ספקללאיכולהשהמרסיקהמשרםהבעייה,אתלגבי
זה.מסוגמצביםמופשטתבצררהלסמל
"חיה"מרסיקהשילוב :לפנישעמדהאחרתבעייה
סיפור-המסגרתעל-ידינפתרזהענייןההצגה.במהלך
שכותבלראידרר,-ברברשלהנפשבידידהעוסק
הבמה.עלהמתוארבזמןברברחייאתהמת~,מחזה
שלחברועל-ידיהמופעלהתיאטררניההתייחסותמנגנון
מרסיקלית.התייחסותגםהשאר'ביןכולל'ברבר'

לשם-כךהמגרייסיםמהאביזריםאחדהואוהפסתנו
לבמה.
"ראשנשףהיאבהצגההמרכזיתהמרסיקליתהסצינה
על . 1899שנתשלהאחרוןבלילההמתקייםהשנה",

הפסנתרעלהחאןשחקניותשתימנגנותזהנשףרקע
כלומר,שרה.גםאיילת,מהן,ואחתהבמה.עלהנמצא

ריאליסטית.היאבנשףהמרסיקה
שנהגכפיבלרנד~ן'בפאבברבריושבאחרתבסצינה
אינטגראליתבפסנתרהנגינהשם,רגםלעשרת,

עללהרהוריםכ"ליררי"א~לתשרהבנוסף,לסיטואציה.
רגשותגםה"מחזאי".שלבמרחושערליםברבר

נושאגםשיהיהלהיותיכולהלחנה.מקבליםמסריימים
 .ומשפחתוברברשלבעברוהנרגעמרסיקלי
על-בפסנתרהמנוגנתהמרסיקהמתוךתובילהטכניקה

המעידותיותרמסובכותלהקלטותההצגה,משתתפיידי
בהשקפותהעוסקמחזהזההיהל~נפשיים.מצביםעל

מרסיקלית.להבעהדרךלמצואיותרליהיהקשהעולם,
גםבהצגהיישמעוהתקופה,שלמזהיםלפרטיםבאשר
לכךפרטהנזכר.הנשףבמסגרתבעיקררפרלקה,רראלס
 • .לחל~טיןחדישיםבאמצעיםמרסיקלישימושיהיה
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~נםיןאורי·ניםן
נרנוי.ח.

הייתילא-ללונדוןאליבוארעדאףרי-כיסןליהיהמה •
ליאיןחיימסיבותפיעל .חפצתיאילוגםלהגידיכול
עדאליכתבאשרהרביםהמכתביםמכלאחתשררהאף

ממהאחדדיבורגםלזכורארכלולאתרס"ז,שכת
תמיד,ביכינוהיהשדשיי,אמיתי,יחסאליו.אנישכתבתי

הערפלמתוךכמראךרעהו'אתאיששהכרנומירר
בכלובוודאי'בוודאי- ?אהבהההוא.היחסליכשקף
וטהורוהדגשהקרמהרםהעדין,האישאתמצדי.אופן,

כיחודלאהוב,שלאהיהאי-אפשרהזהוהרוחהכפש
גראצירזירת,כךכלתנועותאזהיולובבחרותו.

פשטותאיזומלאותזהעםויחדמיוחסות-מלידה,
ואופן-שש.בתילדהשלכיישכףתעםהגובלתעצורה,
איש-שללרעהוזאת,בכלמבין'הוא"אין :דיבורו
אבלפלשו','זראתלמשל,היטביודעהואאיןשיחר.
כבירה,להעצמהכיבבטחה,להגידכמדרמה,אפשר,

-זאתמלבד ...כןכף, ...כלומר ...מצריהבלתילאאם
שומעאניקולראת .)"היכ'ג"("צללי-החיים", ,, !מוזר
 ...אצילאותרשלזעזוע-כתפוחיוואתבזה

זר- ?הערצהספק.כלבלי-אהבהחיתהחיתה,
מעתכיחודועמוקה,חזקהכךכלחיתהלאאוליכבר

כמדומני,"החיים".שקודיךמהלתוךשכיכרשכפלכו
הנמנע,שמןההתקנאותהקנאה,עםיחד-שתמיד

-עליהרבותבמעלותיווצורבתרוחשתהתקנאות
גםחלשערדשהואאחר,מצדהרגשה,מעיןבלביקיננה
רחשיאתלהביעמוכשרממכיפחותערדשהואממכי,
הריהחיצוני'לקשי-חייכושכרגעובמההפנימי'עולמו

בקשרילעמודמוכשרממכיפחותערדהואבזהגם
והרכותהיחסכרתמידתחיתהמדייותרהמלחמה.

 .שאעריצהרבכדיוברזל'עקשנותמדיפחותבאורי-כיסן'
אזכורלאמסריים,דבראזכורלאערפל.ערפל,כאמור:
צףהואועכשיו-בקרבינחרתזהואולםכלרם.כמעט
כבכישכיכראנחנוההוא.היוםהיהבביאליסטוקרעולה.

אתעזבתיכבראנישמרכה-עשרה.-שבע-עשרה

הגדולוהוא,דקלה",כקיה"מלאכהולמדתיהישיבה
אפרוחבבית-אבא,ישבעדייןבשנתיים,ארבשנהממכי

ככהרגחבצה","מןלצאתאליוקראתיאניבקליפתו.
שללסביבהוביחסהמליצהדרועלכמרבן, ,"הצנ"(

מה ;הפנימיתרוסיהשלהמרכז""עריגבולעלעיירה
בגמראשכיםשחים-שלרשלפימררנוהרב,לאבירשכרגע

רגשותאליולשמורשלאהיהאי-אפשרופרסקים,
ממכרקיבלתיאזכך).לאחררביםימיםגםבלבנאצלים
גלירכ,ת-חמישהארארבעהבתאיגרתתשובהבתור

ומאחור.מפכיםכתובים-יותרערדואולי-פרסטה
הנפלא,הצפףף-הt;;יפיריכתב-ידובתרךאחדבמקרםוהכה
אחתכקורת-כתםחיתהרואה,כלישתומםעליואשר

אגל-דמעה~גל-דמעתי.כפל:פהרשוםומתחתיהקטנה,
 !אחא !אחא .הנייראתשורףהואהכה~בדן-החיים.על

כמר'לזכרהארכלולאאזכורלאבדיוקהלשוןאת-
האלה,כדבריםאזככתבורכיהזההדברהיהכיאבל

"ניגחים"שירתליקודאחדותשכיםבערדשהיודברים
 !אחא !אחאאפרנה.לא-

ברארשה.זמן-מהאחרביכינורעלהצףההוא~גל-הדמע
להדפיסאומרתזאתבשבט-סופר'למשוךהחלהוא
ולבראלצאתכותב,שהואממהקצתלזמןמזמן

לחודשרףבליםכשמרכה;השתכר"הצפירה"במערכת
באתיואני , 21מערן , 21מספרדילכאיא,ברחובוגר

שבוערתשכים-שלרשהבגבינהאצלוולכתילררארשה
עלוהממונהפאספורט,כלבידיהיהלאכי-(בגבינה
חיתהלאהעצמיתההרגשהלרעה).עיןביכתןהחצר
השראתאיזוחיתהכןפיעלואףולעילא.לעילא

העונגכלעםרשמיםקיל~טדבר,לאיזהציפיהעלומים,
אזשהוציאורייזין'עםכרמברג,עםהתראוזה.שבקילףט

במאמריובפרטבספרים,קראו ;בשפת-האםקוץבאיזה

עלבקורתרשימתאיזוכבתבעצמואורי-כיסןביקרות.
ב"פסיבדרכים"ב"הצפירה"והדפיסהיהודי""רימון

כוח-משיכהאיזההיהזרבמלהאףהרי-"פסיבדונים"
;עמדנוה"כככסים"מןהיינובקיצור,חידוש.של

"שחרית".בתפילת
- n"לראיזההרחובמןהואהביאאחדבערבוהכה

ודווקאמבית-הדפוס,יוםבאותושיצאחדש,אחיאסף"

גםבמכורה,נפטגםטח,גםלחם,גםלכרשהיהבערב
 :והתחלנוהערבארוחתבעתשכיכרישבנומ~סקה.כירה

תלהטממרום-הרקיעהשמשעת ,ם, nירם- • r"בירם-ק
וכר'וכר'לחלום"פינת-שקטהלביבקשעתהיום,כתנור

קלה,שעהוכעבור- !ביאליקח.כ.מאתשיר-
רעהףלפכיאישמעףמדיםהתגנדרנוכברהאוכל'כתרם

 ...פהבעלהשירבידיעת
הואהטעים-כבד-צל"ארגתחתובגןגן'יש"לי-
 ...פיסימרחשי'בתענוגרמלהמלהכל

 ...אחתערדכשרהואחירה .בעין
 , iלי iאוךיןה ?17 ~~ףךז;ויס

 !~עףךים ~ר.

השולחןעלאש,בערההאחרעלעצמותינו.רחפו ...
 ...הכר
 rקימיוהיוההוא,הערבמןעברושכיםכעשררק

שומםעמ~םרעב,סגריר"ימילתור-הסתיר'דומים
בקרבעשגג,עלטורדדלףורב,הולךרפשהיק~ם.
 .בלונדון-לבב"
אתמכעתילאמכערגםכיאףעיצתיר,לאללונדוןלברא
לא-זוכראניזה- :בפיר~שלוכתבתיממכר.הדבר

לךואיןלכלוםכברמחכהאיכןאםאךהמקום,בשבילך
 !ברא-להפסידמה

איכרהבאהמקוםלכלום.מחכהאיני :ענהוהוא
מהנוסע.אני ?בשביליהואאשרהמקוםי~יבשבילי'
אפסיד?

הראשונהבשעהלביאתו,הראשוןביוםאבלבא.והוא
כלכלולאעדיין-באדםשהנשמהזמןשכלנוכחתי'

מחכהסוף-סוף,הוא,עדייןחשבונותיו,כלק~יר,
 .להפסידמה-לוישלעולם-לוישועדייןומצפה

הכל'ככלותאחריגםשאורי-כיסן'ראיתי'מזהוכתוצאה
לורציפהשחיכהולמהההיאלעירלבראצריךהיהלא

ההיא.בעיר

-מקודםכברהואכיהכל'ככלותאחריכבראצלוכי
בתרייתאזיברלאעדהגיע--לרכדרן nמזרבלעדיגם
זרוהסתרתוהסתיר.כאילוהואאךגלוי.היהזה-

 .החדשידידוין'כיילרב~שרהישן'רעובי'בכר'פגעה
לפנינוישפוךהואכישחפצנולא ?הגברתסתיר'למה
שכתב,מהכבכלבפניו' .צררךהיהלאבזה-לבראת

שיחרולשפוךלגלותהשאיפהביןהמלחמהאזחיתה
חה-פנימהברהנעשהכלעללכסרתהשאיפהרבין
תנועות-גםהיודירתאתר.מהלדעתבעיקר,די,היה

עללדברהרבהשלאעלולא ;הקצרותההערותהפכים,
הלברעםהכל'אצלוכגמרשבשבילוהעיקר'עלעצמו'

כלרם ?אחרתלהיותצריךוהיהיכולהיהכלרם-
עליתרים,לפירושיםצריכיםמסוגנו,מסוגר,האנשים

היהרעכאמור,ראם, ?העולםעליהםיחשךארחשךמה
כאילושהואעלאלאזההיהלאהריהדבר'בעינינו
שהואעלשתקני'רןסבלשלרסוחרהצינהעליונושא
לכר,רכזהנסתר,בסבלרכרבזה,ומגתדרמתיחסכאילו

אני,הייתי?כיחודזכרת?באיזולמההבלתי-סרבלים.
הפיסית,ממחלתולזה.בכרגעעירורולכלימתי,ל;שתי
אילולי.הגידלאהואכיידעתי,לאבה,מתאשר

שלאמפכיואולםאחרת.חיתהאוליאזכיידיעתי'
למה :המדאיבההמחשבהמןניצלתילאלכןידעתי'

ברבר .י.ח

גבסיךניסןואורינרנו
מןהיא •גבסיךניסןואוריברבר .ח.ישלידידותםפרשת

העברייםהסופריםבקרבהידידותבפרשותהמפורסמות

המשותפיםבלימודיהםראשיתההמאה.בראשית
בנרבשםא"פשלשמובהנצחתוסופהפוצ'יפ,בישיבת

נערותםבימיערדהוציאוניסןואוריחייםיוסףכרכר.של
הישיבה.מןכרכר"נזרק"בגללובכתב-יד,עתרןבישיבה
חליפתתוך-כדי •לונדוןתקופתעדנמשכהידידותם
בייחודוידידות,אהבהביטויישכללהסוערת,מכתבים
באיבהזר,פרשהשלסופהלא"נ.ברברשלמצידו

 .בלונדון"המעורר"הוצאתבתקופתביניהםשנתגלעה
המשותפיםנעוריהםחסדאתברברשכחלאעם-זאת,

בקובץניסןאוריעלשכתבברשימהלכךביטויונתן
"הצידה".בשםלזכרושערך
לידידותםעדיםאנופיירמאן",יחזקאל"עלילותבמחזה

הישיבהאתפיירמאןעחבבהבתמונהכךהשניים.של

בררארשה,בתמרנהכךבשל-כך.קשרתנפגעניסןואורי

רשהוראבתמונת .פיירמאןשלהסטודנטיאליתבתקופה
השנייםביןהקייםהעמוקהנפשילקשרביטויניתן

ידידות"שירהשניבאוזניהאחדמדקלמיםשהםבשעה
ורעות".

המורכבתיחסיהםמערכתאתומדגישחוזרהמחזה

והואירודבמצבללונדוןמגיעניסןאורי :לונדוןבתמונת
נדמהכיאומרהואמנעור.ידידועלנפשבשאטמדבר

העולם.בסבלהנושאהיחידהואכאילולפיירמאן'לו'
הואהעתרן'בהרצאתלפיירמאןלעזורקצרניסיוןלאחר
החשוביםמהמעמדיםאחדהיאזרפרידהלעזוב.מחליט
במחזה.

באור-יקרותמוארתהשנייםשלהמופלאהידידותם
במחזהמודגשתרכןבזה,המתפרסמתברשימה

 •פיירמאן".יחזקאל"עלילות

חורובץידני

-ושחור"חש-ניםזגעת ,ליל-קור ,ו-רף n"ובליל-
 ...לערמתובנהימהמשכתי

הואצהל-ופאר"מכלוליםבליודל'קטן"ביתי-
רחיממכי"אצלי"ישבהשתרבבותומתוךוהשתרבב,

"ס~פתחיקהוהתחמם",שב"אצליפסוקאמירתבשעת
"עכ~תאתורגליםיריםבפיש~טתיארכאוב",קולליל
"רעו,לבר",אלר"לחצכיהכתערקפץ,ברחוב",גועררש

-הטוב"אחיו
-ופתאום
כוצצהלביאליסטוקמפו~'פבמכתבשכלשחההדמעה

שברר ?להתפנקשכמרתולאציל-רוחהיאה ?יתפנק
יתהלךלמהרבכן ?ובכן-כולנוכמוכרהואורצץ
רכי ?טפיסומקדידןדמארכי .כמוהרכמוכרהלא ?ככה
עלינויביטרשותובאיזו ?ממכרחירוריםפחותאנו

כישחשתי'בעתגםהיהמזהטובולא ?למטהמלמעלה
דבר-סתראזיהאכןכיכך'כלפשוטאיכרהדבראכן
אזילהפך-וכרבסבלעליהואערלהאכןכיבר'יצ~ק

 ?ממכיגםויכסהיחרישאיפראלמה :יותרערדדאבתי
 !אורי-כיסן ?לזהאניכדאילאהאם ?יגידלאליגםלמה

 lt3 ~ !אורי-כיסן
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"חפצים''
ת Iנתפ

אורייןדן
תיאטרוןמבקירעלביקורתהערותכמה

לתתכדירקלאהביקורת,עללביקורתמקרם"יש
להםשתהיהמבלישנפגעיםלאנשיםפתחון-פה
המשמעתבטיפוחענייןמתוךאלא ;להשיבאפשרות
היאלנרמשיביםשאיןהעובדההמבקרים.שלהעצמית
עבורןבועזשאמראלהדבריםדמררליזטררית".עובדה

 , 6("תיאטרון"תיאטררןלביקורתשהוקדשבסמפרזירן

אוליוהםבזמנוהיונכונים ) 9עמ' , 1963 ,פברואר-מץר
האחרונות.בשניםיותרנכונים

התיאטררןבביקורתלעסוקבכוונתישאיןואומראקדים
ובכלי-התקשורתבעיתונותזרבביקורתלארגםבכללה
כוונתי .יותרמעמיקדירןמצריכיםאלה .בישראל
מהביקורותשתייםעלביקורתשלהערותכמהלהעיר

של"חפצים"-החודשחיתהשבכורתומחזהשל
עבורןבועזמדבריהציטטכימשוכנע,אנייהועש.א.ב.

שאתהמבקריםשלליבםמשאלותאתגםמבטא
אבקר.ביקורתם

מלאכתםאתעושיםשהמבקריםבכךספקואיןמכירון
שצפרלפניוזאתהמחזה,אתקראוובוודאינאמנה

שנייםשכתבולדבריםבעיקראתייחסבבכורה,
התיאטררןמבקרירון,אליקיםהמחזה.עלמהמבקרים

החדשמחזהו"ביסוד :הבכורהאחרכתב"מעריב"של
לפיריפה,רעיוןמונח"חפצים",יהושע,א.ב.של

היחסבאמצעותמשפחהבתרךהיחסיםמערכתנבדקת

המנוח.המשפחהבאביהקשוריםאביזריםאלבניהשל
הרוצהזקנהאישהשללבעייתהזהענייןחרפךאטאט

בהםמעונייןאינושאיששעהמחפציה,להיפטר
המרכזיולרעיוןלתוכנוכביכול-תמציתכליל".

ההתרחשויותלעושרלדעתיהחוטאתתמציתשבמחזה.
בסדלתוצרשאפשרצימצרםבר.שישוהמשמעויות

זהאך .בעיתוןהביקורתלרשימתהמוקצבתהמסגרת
שלהבאיםבמשפטיםנמצאהעיקר .העיקראינו

שישומוסכמותאמיתותירוןאומרבהםזרביקורת

מעברמתקדםשאינוכמעט"המחזה :איתןלהתווכח
שהמחברהנטורליסטיתהמסגרת •מזריתרה .זרלנקודה
שניתןמהשכן .לרועץכאןלוהופכת •עצמועלכרפה

לאאףמספקת,במידהחשובאינוזריבמסגרתלחשוף
מסתובבוהמחזהכאןשחסרהואהזינוקקר .מעניין

המקלשלבטכניקהאחד".מקרםעלמשעתייםלמעלה
את .המחזאיאתוקרטללבמאימחמיאהואוהגזר

במקרםירוןאליקיםמגלההמחזהשלחולשתו
להפיח :צדקלולעשרתניסהבסרגדליהשל"שהבימוי

כזאתרוחלהפיחקשהקשה,אךרוח-חיים.מעטבר
כמעטועשלילותשקופיםשסמליומעשמם,בפוחלץ

 .").א.דשל(ההדגשהמתפתחתואינה
של"מחזהאינוש"חפצים"כךלפיסבורירוןאליקים
עליו'הנכפתהנטורליסטיתהמסגרתבשלוזאתממש"

השקופים-מדי.והסמליםמתפתחתשאינההעלילה
אינהשעלילתםנטורליסטייםמחזרתשכתבאחרמחזאי

מסמלייותראפילושקופיםושסמליהםמתפתחת
ניסחבמיוחדידועבקטעצ'כרב.אנטרןהיה"חפצים"

התובעים"יש :כמחזאישלוהעולםתפישתאתצ'כרב
אפקטיםויצורמעשי-גבורהשיעשהמהגיבור

אחדיוריםשאנשיםשגרהזראיןבחיים,אךדרמטיים.

מצהיריםאינםגםהםעצמם.אתתוליםאר,בשני,
דברי-אומריםאיכםרגםדקרתכמהכלאהבההצהרות
אוכלים,הםהזמן,רוב !לאקרובות.כהלעיתיםחכמה
להראותישאלהדבריםומפטפטים.מחזריםשרתים,

הולכים,באים,אנשיםברמחזהלכתובצריךהבמה.על
קלפים.ומשחקיםהאווירמזגעלמדבריםאוכלים,

משרםאלאכך'עלהחליטשהמחזאימשרםלאזאת,
נטורליזםזההאםבמציאות.מתרחשיםהדבריםשכך

איןריאליזם.לאנטורליזם,לאלא,-זרלאבסגנון

אתלהראותצריך .כלשהילמסגרתשייךלהיותצררך
ב"חייםעוסקיםצ'כרבשלמחזותיושהם".כפיהחיים

אםודלי-התרחשות.משעממיםעל-פי-רב :שהם"כפי
דובדבנים)גןארמפוחלץ(שחףסמליםבמחזותיויש
ובכלצופים.קהללכלברוריםשיהירכךשקופיםהם

בעשוריםדווקאמצליחמחזאיהואצ'כרבזאת,
"גןשלבהצגהצפיתיכחודשלפכיהאחרונים.

ב"כשירכל"אלפרדסמייקלשלכבמרירהדובדבנים"
אי-אפשר.כברוחירםכרטיסלהשיגהיהקשהבלונדון.

אתלבייםהקפידשהבמאיבגללואולילמרות,זאת
צ'כרב.שלהמצוטטותהוראותיועל-פיהמחזה
שלנטורליסטי-כמעטתיאטרלימימושהיאהתוצאה

שותותאוכלות,והולכות,באותשדמויותיומחזה
קשרביניהןליצורכדימאומהערשותואיכןומפטפטות

 .הגןשלמכירתואתלמנועמנסרתלארגםאמתשל
אנושיים,וההצגהמחזהזאתובכלקררהלאדבר

ומרתקים.מרגשים-מצחיקים

המחזהאתשקראתימאזיליכדמהכך"חפצים",
המרשםלפינכתבשכאילומחזההואלראשונה,
-,בהואהבמהעלשקורהמה"כל :הידועהצ'כרבי

לשעררקלינשארעצמם".כחייםופשוטמורכבזמנית
ולאהמחזהשלהפשוטלצידונתפסירוןשאליקים

כאשרבהשותפיםוהתסכולשהקרמיבמורכבותהבחין
המרות.ואתהזקנהאתפוגשיםאנחנו

ביקורותקראתישלאכךהמשמר","עלמקוראיאינני
בהנאהקראתיזאתלערמת .מנורגיוראשלקודמות

יקןטןבייצ'קיןיא.טתיטגלות i-"חיפיציס"

"מבקר-תיאטררןמנורשלרשימהמכברזהובעניין
 .) 1s2-180עמ' , r 1971ק , 50(במהבאשמה"מרדה

כמבקרמכורגיוראשלוידוימעיןשהיאזריברשימה
כיהיה,סבורבבימויעסקכאשרכימגלה,הואמתחיל

וזיעתםדמםעלהחיעלובטפילאלאאיננה"הביקורת
עלכטלכיומסביר,ממשיךחראבכנרתהאמנים".של

גםהשארביןוניתוחפירוששלהמלאכהאתעצמו
 ."כוחותאחרי"נהייהבשל

כלליםמספרגםמצייןהמתחילהמבקר
"בקריירהשהחללפכילנהרגהיהרוצההואלפיהם
רלוונטייםכלליםכמהביניהםכמבקר".שליהחדשה
"אל :"חפצים"עלשלוהביקורתלרשימתבמיוחד
בבית-ספרמררהאיננומבקרלשחקנים.ציוניםתחלק
בכנרת ." !סרקאסטיתהיה"אלובמיוחדתיכון"

למבקרקשהכמהעדאותנומלמדחראמרשימה
שאתכךעלמספרגםהואאלה.בכללעמודתיאטררן
"כשדחףכתבהואשלוהראשונההביקורתרשימת

להצליףאותיומפתהבימקנןבלתי-מבוטלסאדיסטי
לאזררשימהשקראתימאזובשחקנים".בבמאיכראוי

ש"כלמכורמתפללבההמסיימתהפסקהאתשכחתי
מקומםיפנוולאבמהרה,יעזברנילאהללוהלבטים
אויביהשהםרללא-איכפתירת,עבה"ל"עררלשגרה,

כאחד".והאמנותהבקרותשלהמושבעים

אתעשרהמקצועשגרתואולישהזמןאלאיפים.דברים
משתמשרקלאמנור"חפצים"עלבביקורתושלהם.
כךהציונים.ממחלקיגםהואסארקזםשלגדושהבמנה
 : ) !יחד(כולם"חפצים"שחקניעללמשלכותבהוא

שלמשפחהזרלצעוק. :אחרבימתיאמצעי"לשחקנים
אותםמכיריםאנחנוההצגהובסוףאגואיסטיםצעקנים

מכריםארכשכנים-הפתיחהבתמונתכמרממש

 .הרבה"עליהםיודעיםולאלפעמיםאותםשרואים
 :למחזההמבקרשלהתייחסותוהיאבמיוחדמעניינת

החפציםשלגביהזוועתיתיהודיהאמאשלדיוקן"ערד
האםשבחייה".מהאנשיםיותרוחיותמשמערתבעלי
 ! ?אחרמחזהשלפורסמהשלאטיוטהקראמנור

במחזהשישלגנאיומצייןממשיךהואבביקורתו
האם ?בנטורליזםמפתיעמהמפתיע"."נטורליזם

ארפנרתשלענייןהםמחזרתכתיבתשלסגנונות
לאמנורגיוראהאם ?לבלי-שרבהעולםמןהחולפות

נטורליסטייםמחזאיםעלשמעאפילוארצפהקרא,
יסטוריבוגדי ?זהבסגנוןהמביימיםובמאיםבני-זמננו

ובימאיםמחזאיםפוסלהואהאם .ברגמן • rקיי
 ?העיקריסגנונםשזהרישראלים

ולבמאילמחזאימנורמזכירהביקורתבהמשך
דברים"לזרוקללמוד"צריך :כייבסארקסם-פטררני

כאןישבמחזה.ושרב"שרבונאמרהחוזרמשפטהוא

והבמאיהמחזאיכירבותפעמיםעצמועלהחוזרמלל
בהישישאמירהעצמם".שלהטובהלעצההאזינולא'

לומראפשרמוזרה.הגינותרגםטעם-טובשלניחוחגם

לטרוחצררךכלואיןהצגהכלרעלמחזהכלעלזאת
זאת.ולהוכיח
בעדמדברזרבביקורתוהמסכםהאחרוןהמשפט

אלאזהאיןאבלעצובלהיותהיהאמררזה"כל :עצמו
שלהביקורתמניפסטאתרקכמרנישקראלמימכביד".

עלרשימתואתאחר-כךשכה-15ן-1971במנור

יחד.גםומכבידעצובזה"חפצים"

במחזאותתפניתהמסמןמחזההוא"חפצים"

בבעירתאחרים,כרביםעוסק,אינ;חראהישראלית.
אינ;מאיתנושאישאנושיותבבעירתאלאלארמיות,

במשפחהמורתהררים-בכים,יחסיזקנה,מהן.פטור

המחזאישלבחירת;שונים.בסגכ;נרתלתאראפשר
רחבצופיםלקהלשכתביהושעמזכויותיו.היאבסגכ;ן
איןב;מחזהשזהנכ;ן .הנכ;ןבסגנ;ןבחרומגרון

 ,;בישאך,המושג.שלהעיתונאיבמרבן"סיפור"
רותכאשרומצמרר.ןגצחיקאנושיסיפורזה,במחזה

"אני :מזעזעתבפשטותלבנהאומרתהאםבתפקידסגל
כאשרגררקישחשהאימהאתהבנתילאבא"מתגעגעת

הוא"חפצים"ואביה"."הדודשלהסירםבתמונתצפה
ורצינית.רגישה:;ניקררתלותהיהכישרא~ימחזה

• 
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האבירות

הסוציאליסטית
ו"החאררה" .

 ;הדרומית""אוסטרליה :חדריוסי
 ; 2בבמהתורןאילן :בימוי

חיפה.תיאטרון

-50השנותעליתקיבוצניקים.מולפיתוחעיירותבני
יוצאימולעדות-המזרחבניהותיקים.אצולתמול

בתנאים-לאשצמחומצוקהבניכלומרמזרח-אירופה.
מבוצריםקיבץובנימולהוריהם,מרירותרקעעלתנאים
מייסדים.דורשלמיתוסיםבתוךהיטב
הצפוןאוכלוסייתבקרבאחדותשניםשבילה •הדריוסי

אומר,הואאצלנו,נוצרולבעייה.מאדרגישנשמע
חברותשתישללהתפתחותןשגדמופערים,שלכיסים
בתחושתהחיותו"אנחנו"."הם"שלבתוכנו.שונות
רקעעללאו-דווקאלדעתו,שנוצרה,ההדדיתהניכור
 •אחדמצד :אידאולוגירקעעלאלאכלכליאועדתי
החיהחברהשניומצדואידאליםחלומותבעלתחברה
חברתיתהיררכיהנוצרהזהבסיסעל .רוחניבריק

להםמעניקוהסוציאליסטיהציונישהחלוםש"אבידים"
בעולהנושאים"אריסים"ושלבראשה,נמצאיםתהילה

מכאןבתחתיתה.-ההילהוחסרתהאפודההמציאות
שכניוכלפיהקיבוצניקשלהעליונותתחושתנובעת

עיירותבןשמגלההמגתרהוהסקרנותהפיתוח,מעיירות
הרבדיםמסתבריםבכל-אופןכך .הקיבץוכלפיהפיתוח
שלהשלישימחזהוהדרומית","אוסטרליהמהמחזה

קרב".ו-"הלם"הטייסים"אחדיהדד,יוסי
שהתחככועיירות-פיתוחבנישני :במחזהדמויותחמש

שצויינוהמניעיםמתוךבוחיבלוואףהקיבץועםבעבר
וכאדיזמטית,קשוחהדמות-וינקד-הראשון .לעיל

עלחולם .כאןמחייונואשמהכלא.יצאעתהזה
אולילויבנהבמרחקים,שם,הדרומית.אוסטרליה

וממושמע,טובילד •זיפזיף-השני .משלוקיבץו
לאחדכלומדל"זאביק",להפוךמכליותררוצה

מנתעלשביכולתומהכלעושההוא .בקיבץומהחברה
שנימול .זואדוניםלחברתלהשתייךראוילהיות
שלושה :חלומםואתעצמםאתהמחפשיםאלהצעירים
האתמולעולםבתוךומסוגדאטוםאב .קיבץוחברי

והוא,פוגמתהחדשהבישראלשהמציאותהאידאלי
מתנערשהואכפיממנה,ומתנערגבלהמסב •לכן

אטימותו"חאדרה".אלהאינםשלגביוומחברומוינקד
מגדלי-בתוךזהסוציאליסט-הומניסטשלוהסתגרותו

 •אחד"חאדדה"עודשללמותוגדמו •הקיבץושלהשן
 .נחשעל-ידיכשהוכשעזרהלולהושיטסרבכאשד
שידעהבן-המחנךדני,שלזוהיאבמחזהאחרתדמות
העווןעללכפרושניסההבחורשלמותונסיבותעלהכל

קבלתולקראתזיפזיףשלוטיפוחואימוצובאמצעות
עמודחסרתאךמצפונית,נאיבית,דמותהואדניכחבר.

בדדךהאבשלמחלומוניזונהוהיאמשלה,ותוכןשדדה

איפואצפויהרדוףהפנימיעולמוופסיבית.עקדה
כאשדמשבדלנקודתמגיעאכןוהואלהתמוטטות,

אתמוצאוהואוינקדעםבובוגדתהתל-אביביתאשתו
סיפת-באמתנגדאביווכאשד •לביתומחץועצמו

שלישיתדמותכחבר.זיפזיףאתלקבלהחברים
תפקידהמהבדודשלאדנישלאשתוהיאבמשפחה

 .וינקדאלמשיכתהפשרומההמתוארתבקונסטלציה
עללהעידאמורההיאעירוניתהיותהבתוקףהאם

 ? ...קדומותדעותוחוסרפתיחות

שלבייצוגיותןלדקדקבסיוןמכלמסתייגהדדיוסי
הקהלזאת,ועם .אותןלשפוטבסיוןומכלהדמויות
למרותהביש.ממצבמהורהרההצגהמןויוצאשופט

מלודרמטיתבסצינהמסתייםהואפסימי;אינושהמחזה
אתאלכוהול,שתייתתוךמסירים,ווינקדדניבהבמקצת

יותרנשמעהתיאורלהתקרב.רצוןומביעיםה"מסכים",
אינטגרליכחלקמאשדהמחזאישלכשאיפתו-תקוותו

לומותרשכןפגימהבגדדזהאיןאבללהתרחשות,
על-כל-פנים,בדדך,ליבו.רחשיאתלדמויותיוללחוש
:בעיקרמשבדיםשלשודההדמויותעובדותזה,לסיום

ומביןמאשליותיומתפכח •מתבגרהמחזהשבמשךדני
משלוערכיםעולםלעצמווליצורלהתעצבשעליו

הישראלית.העכשוויתהמציאותעלהמושתת
שמנסהלי)(הזכורהראשוןהמחזהשזההעובדהלאוד

היוםשלבישראלמהותיתחברתיתבעיהעםלהתמודד
פולקלוריסטים-עדתייםאספקטיםעללהתעכב(מבלי
כהעדזכהלאשהואלהצטערישמשמעות).חסרי
 • .ממנולצפותהיהשניתןכפיציבוריויכוחלעודד

הראלורד

גנםיןניםןאורי ~ ., •

 •וויטשפלבחוצותפגשתיוההיאבעתאחדותפעמים
אכף,-כךכלהיהוהוא •אמותיובד'ממשעמדתי

לאכיעדבשרעפים,שקףעמהלךכךכלאועשתונות
כילחשוב,יכולתילאדואה.ואינונדאהכלל.ביהשגיח
- !כזוממחשבה •אלוהי •שמדני-הואמתחפש

הכירני,ולבלילראותנייתחפשאציל-הדוח,ההוא,
 •חשבתיחשובזאתאך ?דואהכאינועצמואתלעשות

רוצהואינודואבישהואלחשוב,שלאיכולתילא
אך •אודי-ניסןטמני.ישאך :לביאלאמדתיואז .לראותני
עליוקשה •זובמש"טמהרוצהאינוהוא .יש.טמני

 ?טמני"ישמהעל ?אתומה ...טמני.ישהואאךטמה,"המש
לוגרמתיאשדעלהאומנם ?נגדוחטאתיומהפשעימה

העילאה,היושרבעל-הוא ...אי-אפשר ... ?הנהלבוא
לבנפתל ...יודעמיואולם ?באמתהגדולהלבבעל
שקשהמפנידוקאהגדול,ישך;מפנידוקאאולי ...אנוש

ולבףזלשנאנייוסיךעודלכןלי,ולבףזלשנאניכךכללו
---לי.
דברים :דחוקותלעתיםולא •אמדתיאשדגםויש

 ?אוהבואניוכי ...לשנאנימהעלישבטלים.
הצדקאתלושנתתירגעים,והיו ...אנושלבנפתלכן,

שהאנשיםהפסיכיים,הנימוקיםמלבד ...הגמור
האנשיםהדוח,כבדיהאנשיםוהדצףצים,השבורים

שלאלהם,אי-אפשרחבריהם,נפשמסתריהיודעים

מהצדגםכי •שמצאתייש •רעהואתאישיש"טמר

אניהןהראויה,הדיליקאטיףתבכלברנוהגאיניהחיצוני
ממנותובעואני-הגדוהואה"אזדח"הפעםהייתי

צרכיוועםהרגליועםמתחשבאיני •מדייותר
שלאבמהלעבודמ~:זלצהרשאניכמעטהמיוחדים,

 ... !הצפויהיחסאותואין ...הסכין

כמויזדכוהאושראשדאנוש,לבוכיחודאנוש,לבנפתל
האיש,אתטוביםרגשותואיןמוסדואיןצדקאיןדווה.

לאהואגםאניגםהןאושר.מעטאלוהיםה, wהיאשד
שנינוכאילוכןעל-פיואףלונדונה,מבואולכלוםציפינו
הפגישהכיקיווינף,קווהשנינוכאילו ...מדףמיםהיינו
יהיויחדיוחיינוכיאחדים,יהיוהיחסיםכיאחרת,תהא

 ...אחדים
המלהיסודים.עלמרבדיםהכל :חשבתיאשדויש

בעליאלינו.ביחסגםלשרן.כלעלאת.בישיסודים
 ,-לונדון nבמזדגוליםעבדים,סופדים .אנויסורים

לדעתהאנשיםיףכלףמהאבלוכר:וכר'ענייםחולבים,
אודי-וביןביניאשדהזה,היחסשלחיסוריםמידתעל

 ...שליאודי-ניסןבין •ניסן
נצטדפואז,גםהיושבוודאיהמעטים,הטוביםברגעים

איןכי .שנינוהבינונואזהטינה.מסיגיוזףקקףהלבבות
דקכיאשמים,אנואיןכיאשם,הואאיןכיאשם,אני

השעותובכלהימיםבכלואולם .עלינורובץהאסון
יכולהואאיןכי •בעיניואנילצניניםכידאיתי'ראיה
 •ותעתועימברכותיכלאת •וקלקוליהבליכלאתנש"רא
מתפשרשהייתיהדעות,ופשדותיהדעותבטירתיכלאת
המרים.החייםועםהרעיםהתנאיםעםתמיד,כמואז,

קדוםאתבזדוןלקורעבעיניהיהמצדו,והוא,
ועםבמזרח-לונדוןמצביועםמקומיעםהתפשרותי

הרצאתדברועםבכלל-לונדון nמזדשלהעובדה
אםיודע,איני .אזשהוצאתיהמדולדלחדשיההקונטרס

בימיםשאניעתה,לינדמהנדמהאבלהדבר,היהכך
 •ברויטשפללמגורישניםשלושעליעברואחדיההם,
פניאתלקבלכמובן,עמל,בלילאכיאםלמדתי,כבד

לזן/נות,ואיןבההתעריתיכאילו •מסביביאשדהמציאות
אלאאי-אפשר,דקלאמתוכה.לצאתואיןלהחליף,ואין
למדתיאפילואניאסור.הראוי,מןאיןכדאי,לאשגם

למסרהשאיןנחת-דוח,איזוהנאה,איזובהלמצוא
אזהייתיאני •אופןבכלספרותיים.שרטוטיםבשום

-לחיותליתנו :מנהגיבכל •מעשיבכלכמתחנן
הוא, .בכלליהפריע •ליוהפריעהואבאוהנה !ואחיה
 .אי-אבליעצני,לאהוכיחני,לאכלום,דיברלאאמנם,
 .לנרמסביבאשדכלעלנוראהתגוקריאתהיהדיבורו

 .תגו-היוכולווהואשתיקתו .בכללועלי
ההיא,העובדהאתלהזכירצדיךהייתישלא •אניירא
אילוזה,לעשותלינותןהיהלאשאודי-ניסןאני,ירא

אכחדלא-לרבדשהתחלתימכיוןאבל •בונמלכתי
הכפולההחוברתצאתביוםהיהזה :אותהגם

דחוקאזהייתיאניחדשי.קונטרסאותושלוהאחרונה
אחד.בבית-דפוסעבדתיכינדפסה,שבוממקרם-הדפוס,

הגיה;:ן,וגםעןכ;י:ן-אונסמתוךכמעט-הוא

איחודעלה"חתומים"לפנישליההתנצלותבהודעת
 •בכללה"ידחון"הפסקתועלכפולהצאתהעלהחוברת,
הכפולההחוברתאת •(כלומדאותה"ויקבלו-נא :כתבתי

ודאיתימבית-הדפוסשבתיבערבבסליחה".והמאוחדה)

נפשיבסליחה'.'אותי"ויקבלו :הנדפסיםבעמודים
 :המגיהשלהתרשלותועללימרההמרה

 ?ליעשיתזהמה !אורי-ניסן •אוי !אודי-ניסן •אוי-
שלצחוקמעיןהצטחקדקהגה.הוציאלאהוא

ואתבדממה.ביהביטזהועםסליחה,ובקשתהתנצלות
הלב.מןלהשכיחקשהההואהמבט

חסד-נעוריםזוכרטוב, •רךאיששלחיתהההצטחקות
וחלשה.עדינהמפייסת,הצטחקותבריב,רוצהראינו
אךהרגילה.הצטחקותו- !תצעק לז:~?תצעקלמה

---המבט
אותרשאמרמהכלבדבריםלהביעהיהאפשראלמלי
מןיותרדוקריםאוליהאלההדבריםהיואזכימבט,

משהו,במקצת,מ"בטדם'.'-שלוהכי-דוקרהסיפףד
 :פידףשוהיהמששים,חתשהוא,כל
לפניך ...הטיפשהמתקצף,הצועק,אתה,אתה,אי,-

שלמיםלילותמשכבועלשמתהפךאיש •אובדאיש
נדחועלאשראישבשיניו,א"ישובשדומות,בעינויי

ואוהבאמןאיש •לסבלרנוקץאין •קץואיןחיהוא
 ...התיבותאתשנאתומתוךרקיכתובלאאשד •אמנותו
בשעה-משפטיםאתומרבדכיבכול,ידידו,ואתה,

תיבהאיזועל-אחרוןזגחשךבעדוחשךשעולמו
 ...אותי-אותה :משלךכסיליתהודעהבאיזוכסילית

אותייקבלכימבקש,שאנייקרא,הקוראאבל-
- !היאבושההלא ...אותי ...בעצמךהגע ...בסליחה

בת-עלולאמבטועלהדהודיםמתוךלדאוגהוספתי
צחוקו.

 .בלי-אומר .החלוןאלופניועמדכבדהואואולם
 .מלונדוןאורי-ניסןנסעזהאחדאחדיםשבועותכעבור

לרעהו,אישובייליןאניאמדנו- ...נגולהאבןכמו-
הלוויה.מןכששבנו

הוסיףמואדשה,גםמפרצ'פ,גםמותו,יוםעדומאז

שודהאףממנולקבליספתילאאניאך •לבייליןלכתוב
ארעית.שלוםדרישתאףאחת,
 :לבועלעלהכשזכדוניחשב,ודאיהוא

סרס ?7לף::;נ;;זירתר ,ב.לז:; ף~~י;rז:;?=ף
 • . ..!י~יןך~י_r;ישףלא
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המשפט
הגגמןלרדתאו
אורפזאורבוךיצחק

ישראלקולשלהדרמהמחלקתשלהאדיבהברשותהבמלואה,כאןניתנת

עלהמכסחהעםהערביקודם.זאתראהמי :המדווח
המנקההאשהאוהדקלים,בשדרתהדשארצועת

ומכיווןהלשכה,מחדרילאחדלהיכנסשביקשה
ביתרחבתאליצאהמבפנים,סגוראותושמצאה
במכנסייםאחדאישמעלה.כלפיוהשקיפההעיריה
החמישית,בקומההפתוחהחלוןאדןעלעמדקצרים

נראההואהאוויר.חללאלידיואתשולחפעםמדי
בפנידבריםלשאתשמבקשכמיאוהגובה,אתכאומד
סמוי.קהל

בתוך-העיריה.ביתעללטפסמתחילהכברהשמש
השמש,בושתתפוצץלפנידקההזה,התעתועיםמראה
עלההואהאיששלכוונתו :בתכליתברוראחדדבר
אללקפץוהעיריה,ביתשלהחמישיתהקומהחלון
קולות)(מהומתמותו.

-קפץו-קפוץ :קולות
הזכוכיתדלתותשנפתחובעתקלה,שעהבתוך :המדווח

שלהמזוייפתהלכהוקליפתמסביב,הבנקיםשבעתשל
קטןלאקהלהצטופףכברעשן'להעלותהחלההנכר
הרחבהעלשש-כשושחקנימספרהנערותפקידים,של

עלידיונותןהאישקולות)מהומת(העיריה.ביתשלפני
-משהולומרמנסהפיו,

קפוץ-אותךשומעיםלא :קולות
אתמטההואקדימה,רגליואתכופףהאיש :המדווח

תופסהוא-לאאבל ...לקפוץכמתכווןקדימהגופו
מבקשמה-ידיואתמטלטלהואעכשיו .בחלון
-משהולומרמנסההוא-הזההאיש
אני-דורשאני-מבקשלאאנינקוש')(נשמע :יבכימין
-דורש

משלשליםעכשיוהעיריה.ביתגגעלשוטרים :המדווח
-חושבאניפח.משפךבעצםידני,רמקולאליו

לכאןשיביאודורשאני-מבקשאני(ברמקו)ל :ביכימין
שחורות.בגלימותעליוניםשופטיםשלושהומיידתיכף

-משפטדורשאני-
זה ...נשבעתאניקדישזון'בנימיןזה-חי :אהשקול

-הרגלאתלנושחבשזהקדישזון'בנימיןשלנוהשכן
הטיפוסאתמכירהאתגברת,-סליחה :המדווח
 ?ההוא
 !בטח ?מכירהאניאם ).למיק(מתקרבת :האחש

שמךמה ...עםעכשיומשוחחיםאנחנוובכן :המדווח

 ?בעצםגברתי
-והכלבגרעינים.מוכרתאנימרים.ליקוראים :האשה

מרים.הזוהגברתשלשמהמביניםשאתםכפי :המדווח
המאייםהחלוןמןהאישאתמכירהשהיאמסתבר
מקרוב.-זאתלומראיך-אותומכירהלקפוץ'

לוחבשוהואשלו'הרגלנדרס,שלי-הכלב :מירם
קצתהוא ...מהאבלרחמניה,אחותכמוהרגלאת
נובח)(מוצי ?מוצינכוןאדם,בןאיזה ...ככה

שאגות( ?הזההאישעליודעתאתמה:גברתי,המדווח
כבאים)מכוניתשלצופרקפוץי

לפעמיםזהאומרתזאתיודעת.לאאני ?לרדיוזה :מירם
לוויששיריםכותבשהואאומרים-ככההבנאדם
קטנה,ילדהוגםזאת-אומרת.בביתלאאבלאשה,

שלולאהיאאוליאבלגרעיניםלהקונההואלפעמים
 .אותואוהבהואשתוק.נובח)(מוצי

מי?המדווח:

עושההואאוהבכשהואזהמגרגר)(הכלב .מוצי :מירם

 !לא-אוישואג)(ההמון-בנאדםאיזה-ככה

גוועת)קולות(המולת ... !אלוהים
 .הקהלאתמשגעהוא .קפץלאהוא-לא :המדווח
אמנםהואהחלוןמןההואשהאישפהאומרמישהו
שידועהככרפיהזומר,שלמהכנופיהקדישזוןבכימין

ברחהאשתווגםושמאלנים,מסוממיםשלכחבורה
-באיםהם-ובכן ...הכה-ממכר
-להתרחקמתבקשהקהל :משטרתירמקול
ממךמבקשאני-קדישזוןבנימיןמר :העירארש

-אישית

העירראשאתעכשיושומעיםאתםבחלש)(כמעזנ :המדווח

-המקסיםוהחיוךהאלגנטיתהתסרוקתעםשלנו.
אנילך.כדאישתרד.אישיתממךמבקשאניהעיר:ארש

-שליבןאתהכאילובךאטפלאני .ממךמבקש
(צוחק.-ממזראניאזשליאבאאתהאםיבכימןי:
וגםשבשמיים.אבינומלבדאבליאיןצחוק)תוךממשיך,
גווע)(צחוקושחור.חורוהשאירהלךהוא
-נטשת-למהרפאים)כקולוק mמוק mגמ :האםקול

-קינדמיין-אותי
מגיבהקהל( !משפטדורשואניאמי'אתרצחתי :ביכימןי

בתשואות)

בנפנוףלקהלמודהשלכרהחביבהעירראש :המדווח
ציפיה(אנחת-החלוןעלמשהועכשיואבל ...ידיים
סכיןכן,סכין,מניחהאיש ...יאומןלא ...האישבקה)ל
-שלוהצוארעלקצרה

הכלב ,צווחהמוציאהרים(מ !המגןרשתאתלסלקיבכימןי:
נכאים)מיללשלה

 !זומרשלמהכנופיההוא !אותומכירים :ההמןומןהקול
 !בוגד

קפוץ-קפץו-קפץו )לקצבמצטרפים( !קפץו :קולות

 ,שטייןאוויעלענדהידני)המגביר-קולתלוךם mmכ :ביכימין
די.אמא.די. )הפנימיבקול(-ווייךאוןמידאיךזיץ

-עץ.עלתלוי.עץעלושר.עכברתלויעץעלכמפזם)
יצאבכולזכות,יצאהבתו ?ש W?7חיליקלאתזוכרת
?רקדאמאזוכרתעשה,מה-באשעלהוביתולשמד,

-בםבםביםאייאייאייחוסידללוושרהאודיםעל
לךתודהלך'תודה-קלות)(צוחקלאלוהיםהודהוגם

(צוחק)אלוהיםאותי,זוכרשאתהסימןאלוהים.
 !פחדן !כברקפץו :קולות

(המייה-ולקפץוכדיכמורגלשולח-ושוב :המדווח
עכשיוהרגל.אתהחזירפשוטדבר.שום )ההמוןבפינופלת
-לגעתשמכסהמישהוכמוקדימהידואתשולחהוא

סימןומטורף)מתגגללחצוק-הפחמשפךתלוךק m:גציבכימןי

אותיאוהביםשאתם

 !רז-בו :ההמון
השופטיםלכבודלעבורלתתאבקש :משטרתירמקול

-העליונים
הםאגב,-העליוניםהשופטיםהםמיובכן' :המדווח
הסמלהנאשם.שביקשכפישחורותבגלימותלבושים
השופטיםששלושתליאומר .כאןהאחראיהאישברים,

וזהשוטרים.ושניפסיכיאטררופאהםהעליונים
איינשטיין'שלכמויפהראשעםהרופא :תיאורם
להקטיןכדימשקפייםמרכיביםאחריוהשוטריםמוביל'

בריםסמלשלהם.השחוריםשבשפמיםהאיוםאת
שונאלקפוץהמאייםהחמישיתבקומהשהאישמעריך
העליוניםהשופטיםשלושתובכן'שחורים.שפמים
המושבעלדברלכלמשפטכביתמקומםאתתופסים
אתמטלטלהאישראשוהנההכבאים.סולםשלהעליון

מהומת(אומרהואמהלשמועקשהשלו,היפההבלורית
לנאשםשהציעמסתברברקע)לרובויורדת,עולהקולות,
בתוךאינטימית,באדירההמשפטיהדיוןאתלקיים

-אבללשכתו,
 )כףמוחא(ההמון !העםבתוך !tזלףעםלא !לא :ביכימןי
 !ד~י-הנאשםובכן' :השופטיםארש

 .אמיאתרצחתי :יבכימןי
 ?הוריםפהלךיש :השופיטםארש

 ?ליישאיךאזאמי'אתהרגתיאם !מטומטם :ביכימןי
לדבר.כדאילאאביעלכמנותק)ממשיך(בנימיןצוחק)(הקהל
בסוף .קטןמביןהיההואאופןבכלבאמירופא.היה
ישראלרכבאביאבישלו.הס~אטוסקופעלאותותלו

עכברתלויעץעל ) lל(שרממזר.נולדתיבקיצור,ופרשיו.
 )מתעטש( ...ושרתלויעץעלושר.
 )חלוליםצחוקים .מתעטשים(רביםלבריאות. :הקהל

אל )הפנימי(בקול-אוי-אוימקונן)(בקול :יבכימןי
חיים,לךכתתיאניממני,תלךאלילדי.אותי,תעזוב

רבותיוכואב)שקט(בקול !רחמנות !רחמנות(צועק) .ילדי
חולתשלי,יחידהאמאהרחמים.אתרצחתיהשופטים,

אחדיהיאעכשיובפתח.כברוהרוצחומשותקת.אהבה

לאבכי,בניתרוחם,לאאלי,ריחמתלאכי:יעןהאםקול
-תרוחם
אואייהעצבים)תלוךישרחוךת-תןשליהלל(בקול :יבכימןי

-אואיי-אואיי-
 )אימיםבקולותגםאבל-מטורף-מטורףבצעקות:מגיב(הקהל

כךפעם,פלא.לאוזהמשותלל'הקהל :המדווח
בארץ'עברתלזה.רגיליםכאןהאנשיםהיומספרים,
ובכן'-בנימין)שלהיללהושוקעתעולה(ברקעתכיםשמעת

כאילופתאום,לרגע,להתפייט,קצתמותראםנעים.לא
חזרוהמדברמסביבוהבתיםהנכרהעיריה,ביתכעלמו
-תניםיללתעםמדברלכאן'
בדרך--אואיי-אואייאלט)גוועת(ביתלל :יבכימין

ירושליםהריעלהערומים,הסלעיםעלהלכתי,תלפיות
כדיהראשעלכובעבליתן)יללת(מושךבשריאתצרבתי

רציתיבלטאה,קינאתי .הזכרוןאתתשרוףשהשמש
רבותיכמוה.-זכרוןובליכמוה.שחורשחורלהיות

אתלהרוגהצלחתי !הצלחתי-עליתביטוהשופטים,
כשארומההזיכרוןאתהרגתיתן)יללת(מושךהזיכרון

מכירמיושר,עכברתלויעץעל(מזמזם)קליפה.ממכי.
וייגעשייגעאקליפה.עצב)(בחצוקשבקיר.החוראת

-קליפע
שלמבולבלבניגוןבנימיןעםמים mmקשישיםקולותגכמה :הקהל

אחריםוום·וום"בילצועקיםצעירים,בעיקראחרים,כיפור.יום

מורת") m"הלביא :צועקים

הבמהעלעכשיועולהשלכרהחביבהעירראש :המדווח
אולי .חןמלאראשבכידלקהלמודההואהמאולתרת.

 ?ההצגהסוףזההאם-
המשפטבית .קדישזוןבכימיןמרהאזרח :השופיטםארש

-לךמחול .לךמחול :אחדפההחליטהעליון
-מוחליםלא-מוחליםלא(משסע) :ההמןו

שאתםכפיורכותי,גבירותימתחמם.:הקהלהמדווח
הכליגמרשמאחוששטוב.קהלהכלבסךזהרואים
חפציםנמשכות).מוחלים""אלההמון(שאגותכלוםבלא

החלוובכן,מהכנר,בלטותעקרואפילואוליקשים,
השופטים.לעברלהתעופף

 1גרטמבחרס ~צייר \ 916היגוזיס,רריגוה

-מוחליםלא-מוחליםלא(בקצב) :ההמון
 !משפטרוצים !מחילהרוציםלא !צודקהעם :יבכימןי
 !מאודנכון :קולות

(הקהל ?ככרן ?תקפץובסוףאבלחזק)אבלתמים(בקול :ילד
 )כףמוחא

פיעל .אביוכתפיעלרכובחמודיילדאיזה :המדווח
הבחוריםאלה-האישאתלהכיריכולאתהעמידתו
-כתפיהםעלוטפסהמצדה,צוקאלברגלהעולים

בידבשכם,רביםנגדמעטיםהיוצאיםהבחוריםאלה
גבעהכלעלמתנחלים-חברוןהאבותובעירזית,
ואיןהאויבאתההורגיםאלה-אבותבאץררמה

-ובכןאישי,קצתנהייתיסליחה,-בלבםשנאה
קלה.מחילהביקשתילאהמשפט.ביתכבוד :יבכימןי
הציעועגל.כמווקפצתיאלוהים,אלקלהדרךליהציעו

 ?מחילהאבלשניים.כמווקפצתילאמריקה,מילגהלי
אנימקום.לאיזהסתםלאזהאמא,הפנימי)(בקולולא.לא

 .ישראללאץרנוסע
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בני.מנוחה,לךתהיהלאהאם:קלו
אני .ישראללאץראיr:יראביאאניהפנימי>ובקול : rיככימ

לאואנילי.קוראתההיסטוריהבורח,לאאנינשבע.
נשבע.אניארתך'אשכח

 .אחריךאניתלךאשדבכל .בניאותי'רצחת :האםקלו
-:ךדליךבדרךדודךהואלאי:יישעשרמהזכור
אלט)אלטדועךוק, mהאיטי,(הקול

-לי היה.,,,ליהיההרגי)לובקולו : rיכיכמ
-שלךהדודעללשמוערוציםלא :קלוות .

ועיני •בידאותיהולידהוא .אותיהשביעהוא : rיכיכמ
גמורחרשךהארדואחדיארד,היהפתאוםקשורות.

בשקט)לו(שר ...באוזנייהתפוצץואיום,נוראקולוהקול,
-ושדתלויהואהעץעלעכבר,תלויהעץעל

עליךהטילומה-הנאשםמהדהד)(קולו :השופיטםארש
-המשביעים-ארתךהשביעומהעל-

 _שואלשאנימהזה : rיככימ
-הנאשםיארתךהשביעומהעל :השופיטםארש
 _אקדחרעלתנ"ךעל : rיככימ
מה-הנאשםמתשובה,מתחמקאתה :השופיטםארש

 ?עליךהטילו
אוליבית-המשפט,כברדשואל.שאנימהזה : rיככימ
שלי'המדריךהיההואהוליך'בדרךדודיאתאשאל
רפאדאדיס.ד:;כדרןביןהיפהבעמק

-מי :השופיטםארש
אבלמת,הואהשופטים.כב,, •הוליד ,,,ב : rיככימ

שליהראשוןהמרדההיההוא .אלימדברהואלפעמים
דבררןביןהיפהבעמקהנרעד,בכפרנער,בע;דיבאץר'

בטקסקשורותבעיניםאותישהוליךהוארפאדאדיס.
היההואהשופטים.כברדאומד,היההואההשבעה.

כברדעז,לווחיתהבנשמה.מתחילהמרותאומד
אבלחשוב.לאארזן,להחתכוארמדתזאתהשופטים,

עדשששא,ארמדת:חיתהשמה,פדלאשה,לוחיתה
עםמדברהואשפירושו,עולם,שלדיברנומיטןדעדט
שאלה ?לוענהעולםשלדיברנוהאםעולם.שלדברנו
אחדאישהעליוניםהשופטיםרבותישמזכיר,מהטובה.
 :צועקהיהכיפוריוםשלפניש W?7חיליקללושקראו
הארץעלמתנפלוהיה !אותיקחו ?צריכיםאתםתרנגול

וגורדוקורע,ורומסעליוודודךעליועובדהקהלרכל
 )גוועקולו(-וקוברוברעדופוערוכוסח.וקוצררקרסס

 !שומעהמשפטבית(בנזיפה) :השופיטםארש

דורכיםעליו'ודורכיםעליויורקים(כמתעורר) :יככימין
בדרך'דודבדרך'דוד )פנימיבקול( )שתיקה(-ויורקים

-להםתגיד
שאומדיםכמרלו,הזיזלאערילם-גרילם.(קולאבהי)בררן:

קל-מזהיצאהואחיליקל'אייאיייקל'חילאבל .כאן
מתחתלאדםיתרוןמה )לניגוןעובר(-כציפוראבד

חיליקל-יתרוןמה-ה-ה-מה-ה-ה-לשמש,

למידמסלהיותהזהליוםמחכההשנהכל !המאושר
בתפילתשמיםשעדיקרעלדעתך,רמי,-העדהלכל

צורריםשבארעדשמיים.שעדיקרעחיליקל-נעילה
תלשוהאדוםזקנוואתאותר'וקרעווזכרםשמםימח

זכההנשמה.אבלהה.הנשמה.אבל-באשוהעלו
כיהמרות.מןחזקההשמשות.ביןציפורכמרוטהורה

 )לניגוןעובר(-בנשמהמתחילהמרותבנימינקה,המוות,
הקולגמה-ה-ה-מה-ה-ה-לשמש,מתחתלאדםיתרוןמה

דועך)

 !עליתירקוונופ)לגואהההמון_קולבשאגהופוץר : rיבכימ

-קאקא-אותיקעקעו !אותיקרקעו !עלידידנו
עימו)צוחקובנימיןצוחק(העם

לאאניורכותיגבידותי !קרסםהזההאיש :המדווח
צועק,והעםקולמדיםגונח,והעםדגלמדים-מגזים
והעםיריםשתימדים(משתתק)משתתק.והעםידמדים

שואבשהאישדומה-עף-עףאותודואה

(קולותהקהלמתגובותשאומדים,כמרעוזתעצומות
בקה)לתדהמה

-עףהוא-עףהוא :בקהלקולות
דבר-בדרךדודאליהם,דברהפנימי)(בקול :יככימין

-אליהם
קיס, mמת(הקולות-עףהוא-עףהוא :בקהלקולות
הוליך)ברוךשלהאבהיקולובעלות

נורמלי?שאתהחושבראתהככה?יפהבנימינקה,בחך:
מקאמיניץהשוטהוועלרואליד'אתזוכר ?חדשיהודי
 ?כציפורשיעוףוהאמיןלחשאיזהואמדהגגעלשעלה
-עףהוא-עףהואאבלדגליושתיאתשבדהוא

לעוף'היהיכולהאישמצחיק.לאזה(נרגש) :המדווח
אבלוכמרני'כמרךידיר'אתהחזירהוא .עףלאהואאבל
-ואץרשמיםביןתלויקומותחמשבגרבההוא

 ?לעוףכשהתחיל ?שאמדהלחשמה(מבוייש) :ילדקול
 . ,,,ב ,,, •אמיאתלימזכיראתההפנימי>ובקול : rיכיכמ
רה.תרלאאתהאבלפה.הדגרראותךשם,הדגרארתה
אתורקאישתאשיםלאאתהלמעלהשםגם .בכך

מסריחיםשהדגיםלהשאמדרהדגיםמוכרתכמר .עצמך
מצחיק.דודאתה-(צוחק)אניזההדגיםלאזהאמדה
בסדרם.אחדצדיק

 ?שומעאתהבצחוק,לאאפילוכך'תרבדאל :בחך
 .טובטוב, : rיככימ
-סיפורשמעאז :בררך
 ?הלילהבאמצע ? ,,,איתןמהמנומנם)ובקול : rיככימ
 .חשובזהאותי.תפסיקאל(בנזיפה) :בררך
טוב.טוב,ונכנע) : rיככימ

ונחרבוהלכואיךמספרשליאבאהיהחייוכל :בררך
שאבאוברגעביערות,שבצא, :קולששמעעדהיערות.

ביערות.שבצא,הקללה.חדלהליערותיצא
כאןישיערות ?יערותפתאוםמה : rיככימ

 ?באץר-ישראל
רגםמוצא.ואיןתרעהתרעהאדםזהיערותהדי :בררך

פחותהואשישרמהאין.ארדרגםוהדוב.הזאבהסכנה,

אבאהיהחייוכלביערות.שבצא,-אבלופחות.
שב:צא,גדולהביראהואומדהזההמעשהעלחוזר

חייםבנרהוישבתייצאתיביערות.

 ...חייםמנרהארתךוגירשובאר = rיככימ
שומע.אתהבצחוק,לאאפילוכך'תגידאל :בררך
אותיכשהולכת • ,,, •זוכראתה-זוכראתה = rיככימ
מהעל-ההשבעהטקסאלקשורותועינינערבעררי

הטילומה ?לעשרתליאמדרמה ?בדרךדודנשבעתי'
עלי?
נפלת.עצוב)(בחצוק :בררך
באץרשליהראשוןהמדריךהמרדה,הייתאתה = rיכנימ

 ?לעשרתליאמדרמה-
ונפלת.-המצברבחוטהסתבכודגליך :בררך

לאקולות.שמעתילא .נפלתיקולו)(מגביר :יכנימין
 ...לעשרתליאמדרמהדוד.מתחנן,אניקול.שמעתי

ישרפיקח,בריא,אדם.היהזהמנותק)-ק mוצ :בררך

-האץרפדי-אחתבמילה .לעניך
 .עליהטיל,מה ,ליאמדרמהידעתילוועלצמו> = rיכנימ
-אחרתנדאההיהשהבליתכן
לאשהואמביןשאינניחשב ...מי l!'(מנותק)(בשלו) :בררך
-לילהכאיברוצה

 ?דודמי' :יבנימין
לאנפש,עדיןחיים.בנרההרעדראשעמי.-ההבררך:
בהנאה)כמעטצוחק,( !זקןזרז, !זקןזמנך,עבדלומדרוצה

-כיירייי •אחדקצתסיפורשמעתיואני : rבינימ
עללשאולבאת .מארדנעיםקדישזרן'בנימיןאתה :עמי

לךישאיפה .גדולזקן-המממובכן'-הוליךבדרך
שליהאוזןהללויה.ושדשבלשקמחבקכזה.אדםהיום

עזלושחיתהיודעאתהחה.חהשלו?העזשתי, 1
מןמישהושלבדיחהארזן'להקטפו ?רשתילהשקראו

אהבנוכולנולי'תאמיןחשוב.לאכאן'במושבהצעירים
במילהארמדת,זאתלך'סיפרמי ?אותרגירשנו .אותר
שלו,הצדהציני?לךנשמעכן.הכפר.טובת-אחת
מחקה(ברומנטיקה.תקרעשנשארהוליך,בדרךדודךשל
חברים.עצמית,עבודהחברים.האדמה,)ך llבאת

עדורתקולו)(מרים !חבריםשלנר'אמאהיאהאדמה
זרעיםבהתכניסנכרן.זהאבלאולי,פיידלאזה !אימנו
צריכהלאהיאיותר.?תיתןתיתןלא-חלודבצינור
מרבהזיעהמרבהכשרה.זיעהולאהשגיחהעליהשידי
ארבאת,זהבשביללא ?זהאתאמדמיאגב-דימה
 .ליתאמיןלאאתהאבלהאמת.אתרוצהאתהקיי'

שלהחלבמןרשתיתיהתגנבתיפעםכן.אותר.אהבתי
עמדאחתפעםדואה.לאעצמואתעשהוהואשלו.העז
זאתשתי 1עלמאידבחץו'דוחפנסעםשלימהשעה

ארתהלהכניסכדיארתהלהעידחסשלו'העזעלארמדת
שני,מצדלו.חטאנוכולנו(נאנח)מצחיק.זקןלמכלאה.

החשמלטוב. .הלא-נכרןולמקרם .מדימאוחדהגיעאולי
היה.צדיךלאלנתק
 ?זהאתעשהמי = rיככימ
כאןאיןשכמעטיודעאתהבמילואים.אזהייתי :עמי

 .בעירומסתדריםתאדיםומוציאיםלומדים ?צעירים
אניכי ?כאן·ך tנשאנילמה .קלכסףלהדריחרוצים
להוציאשאפשרלהםלהראות :מהםלצחוקרוצה

איתןומדברכאןיושבשאניזהברגעזהב.מאדמה

שניאחת,כותנהקטפתמתפרים,שנייבשביליעובדים
חמשפלסטי'בכיסויפרחיםדונםמאותחמשמרססים
מהנדסערביים,פועליםכחמישיםפרדס,דונםמאות

ערביים,משנהקבלנישנייהודי,קבלןיהודי,חקלאי
אחר· .(צוחקאותי.שמחפשהכנסהמסואישחשבוןדואה

אני :לךאגידאנימהתשמעועכשיו .כןברצינות)כך
(צוחק)עדן.לגןהזההמקוםאתאעשה
מחילה.מהםולבקשללכתעליך :בררך
מהביתארתךשגירשוזהעל,רד?מה,על : rיכנימ
הגדר,אתלךששברו ?בזרעיםאבניםלךששמר ?שלך
 ?פדלשלהחייםאת ?העציםאת

אבל ...יהודיםעלחמתךשפרךנאמדאזמה.אז :בררך
כבדה)נשימתו(מכחכח, ...אתה

- ,;, •כן = rכיכימ
שםזהקדישזרן'באת.מאיןזכור-כבדה)(נשימתו :בררך

-ברלהתביישצדיךשלא
 _ ,,, •כן = rיככימ

אהבה.איןאהבה,חסד,קצתקצת,(זמזמם)בחך:

ברשישרבדשרם .אבןכמרקשההכדקשים.הסדינים

רבד.שרםאהבה.

 _שומעאני : rיככימ
-בנשמהמתחילהמרותחורקת)(בחלישה :בחך
מהעלי,הטילומה _ ,,,-אחדרגעומבוה)ל = rיכנימ

 !דבר !דבר(בצעקה)-עליהטילו

-יוםקרב-יוםןגרבחורק)בקול(שר :בחך
-יוםקרב-יוםקרבאילו)ומצטרף = rיכנימ
-לילהולאיוםלאשהוא :בררך

ונמוג.ההוךלובנימיןברוךשלבניגונםומשתלבגובר(קולו :ההמןו

-קפץו-קפץובקבצ)
מנסיםהעליוניםוהשופטיםהעידראש :המדווח

והוא,האיש.שלראשואתהדורשהקהל,עללהשתלט
מגרדהחלוןעלבשקטלוהתיישבלו'נרגעלאזהכאילו

הואעכשיו,-(הקהלהומה)הדגליםאצבעותבין
ידואתונוטההשמשמפניעיניועלמאהילמתרומם,

שקט)(קריאות:משרגעארנביאאיזהכמר

מר.ךהאתההאםקדישזרן'בנימיןהאזרח :השופיטםארש

בצעקות)השופטאתמשסע(ההמון-

 !יופינפלא.עםאתםתרדה.תרדה.רועם>ובקול = rיככימ

אתםהשמים.מןעתהזהאליריבדהוליךבדרךדודי
 ?אקפץושאנירוצים
-קפץו-קפץו(בקצב) :ריכםקולות
-דבר-דברבקבצ)בזמן,(בו :אחירםריכםקולות
 !ליתישבעואזנפלאים.אתם !יופי : rיכנימ

-נשבעיםאנו-נשבעיםאנו(בקצב) :ההמןו
 !יופי !כרהמשיכו : rיככימ

-נשבעיםאנו- .נשבעיםאנו :ההמןו
-אץרקצוריעדאחריךאניבני.תימלט,לאהאם:קול

מהעל .כייר ,,, •,חרףזההפנימי,ובקול : rיכנימ
עםחלודותפחיותבידינושנתתהואאתהלא ?נשבעתי
ניטעאנחנולהרוג,כדיירדיםשםהם :ואמדתשתילים,

אני .חמסיןלילה.שלו)פנימיהכילקול(ירח .כךאחדעצים.
אלאותיומרכילבידיאוחזאתהלבנה.בחולצה
שחרדהבמטפחתקשורותעינישותקים.שנינוהחורשה.

דקכמרעי.רד.שקט.אחריךהולךואניבידי,אוחזראתה
אתמעמיקרזהמו-וו.השקט,בתרךלזמן,מזמןהפדות
הפדותשאלהלהאמיןמרנןהייתיכמעטכיעדהשקט.

לפעםמפעםהולכים,עדייןואנחנולבריאה.הראשונות
נתקלותהדגליםאיךדקשומעיםאבן'באיזונתקלים
 .ושלישלךהנשימות.ואתיבליח.פקעתאראבן'באיזו
יאשימואחרתאיתן'אחדבקצבלנשרםשעליידעתי
בבגידה.אותי

טנדר,שלפנס !קידקססמכותי)אךצעיר,כמעט(בקול :ברוך

 ?מרנןאתה :הרגילותוהשאלות .העליוןהארדאתייצג
 ?תקריב ?תלך ?תעזוב ?מרנן
אמדרשנפלתיברגע אק,,, .,נפלתי _וכהתה) = rיככימ
שזהידעתיבטוח.זהאלי.אלי,דיברוחשוב.משהר
לירקדהארדכלרם.כלרם.שמעתילאאבלחשוב,

ולאבארזנים,ליהתפוצץהארד ?ארזניםאמדתיבארזנים.
-ידעתידקלוידעתי.לוכלרם.שמעתי

-קידקס :ברוך
אבלמת,אתה . ,,,ב ,,, •ד~י _כן •כן = rיכנימ

והולכתביד,אותישלקחתאיךאלי.מרבדאתהלפעמים
-והקול-הנוראהארד-ופתאום .אותי
-היההיהכן.נו,(משועמם)בחך:
היומהשמעת _ליאמדרמהשמעתבטח : rיכנימ

-המילים
 .מלים .שמעתי :בחך
 ? ,,,ב ,,,נכרןלעשרת,עליורזהזהאמדר : rיככימ
 !אלידבר ?נכרן

 !שרטהאשה,לךקחלך.למהעזוב,זה.אתעזובבחך:
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ביתיאתעשיתילילהלילה-אראייהתן)(בקול = rיבנימ
מפלצת.בידישמרדהבתיברחה,אשתיקבר.לברד

שאמדתימה !העליוניםהשופטיםכברדאותי,שיפטר
מהביוב.טיפהדקהוא

-ארתך-להחזיר-באתיר~אי)וק, m ( :האםקול
-קינדמייןאלי,
 !מתהבכלל~ת !די !ייהפנימי)(בקול = rיבנימ

שחזרההיונהעלהשיראתשמעתיותר)(קרוב :האםקול
 ?העידאתמצאהולא

אמא.לא, = rיבנימ
לאהעיד,אתמצאהלאחס)מאד,קרוב:(עכשיוהאםקול

-השיראתמצאה
אמא.כן, = rיבנימ

 ! !לאאמדתי !לא(בצעקה) :האםקול

סתםלאזהישראל.לאץרנוסעאניאמא.אבל.יבנימז:
לשם.ארתךאביאאנימקרם.לאיזה
-קינדמיין-לבדאותיוק)השאדת mו :האם
אחשובאניאמא.לי,קוראיםבורח.לאאני = rיבנימ
כלזהבשביל .ישראללארץארתךאביאאני .עלייך
 .הענין
-ממנילהיפטררצית-משקדאתה :האםקול

_אנונשבעים"אנו :ההמוןקולוברקענשבעאני = rיבנימ

 )- " Uנשבע'

לאכןעל .ממניהלכתכי .בניאותיהרגת :האםקול
קללהבני.אחריך,אניתלךאשדבכלמנוחה.לךתהיה
קללה-ראשךאתשםשתניחלפניאשהבחיקאשים
יצאמרותחייםלתתלשםשתחדורלפניברחםאשים
 .בניארתך'לקחתבאתי-משם
מפלצת !במקרםשםארתךהרגתישלאחבל = rיבנימ

 !אנרכית

בחדתבני.יכולת,לאאבלרצית,וארס')(פצועהאם:קול
שתזכוראמדתכאשדשיקדת .יותרפחדניתדדךלך

נשבעת,אפילואליך.אותישתוציאהבטחתכאשר .אותי
והבלורית .ארתךהסגירופניךאבלקטן'שקרן

שאיבדויוניםכמולאהתעופפה,שלךהאידיאליסטית
הדרךאתששכחוקרעקרעעורביםכמר .השובךאת

אתהישרשכן !וישרקטןנבלשיצאו,לפניעודחזרה.
ירנגערמאןארענטליכעראןבני'הכל'אףעלנשארת
אמרהעפרהימחקשלךבלירמצישדודהכמרנעבאך'

-סינרישרםלךאיןיחידיבניבני'כן'על-עליך
לסתרםעלי .דחוףזה •בררך ד,, •בררך ,,דונזעק) = rיבנימ
מה-לעשרתאמררהייתימה-שלההפה-תהוםאת

-דבר ?עליהוטל
מזה.יצאלאטובשום ?לדעתלךלמה :בררך
 ?עליהוטלמה =שתשיבעדללכתלךאתןלא = rיבנימ

 !קופץשאניאר ...ארדבר ?נשבעתימהעל

-קפץו-קפץו-קפץו(בקבצ) :הקהלמןקולות
-נשבעיםאנו-נשבעיםאנו(בדבבד) :אחירםקולות
שאנימהכללךאגיד .אחריותךעלטוב.(נאנח) :בררך
והובלתיהעיניםאתלךוקשרתיארתךלקחתייודע.
כשהורדתיבעיני.חןמצארזהכלום,שאלתלאארתך.

לאוהשתדלתבאורישרהסתכלתמעיניך'המטפחתאת
דמעות,התמלאושלךרהעיניםקשהלךהיה .למצמץ

אניאמרת, ?מרנןאתהשאלו,מיצמצת.לא-אבל
שאלוכןעלענית.כברלשאולשגמרולפניערד .מרנן
 .מרנןאניאמרתי :אמרתראתה ?מרנןאתהשרב,ארתך

קולו(ואז ?ך,והמוכןלמשלשאלתלאכיטוב,היהזה
 )משתתקכנופ)ל

 ? ••אזמה-כן = rיבנימ
 ?להישבעמרנן-שאלוהרגילות.השאלות :בררך

עלשמאלךוידהתנ"ךעלימינךידשים .כןאמרת
סינוררהארדכיעירורכמרהשולחןאתמיששתהאקדח.
שלךשהידיםעדשמאלה,ימינה,אותך,הדרכתיארתך.

התבןעלהיו-כזהבמעמדטבעירזהרעדוקצת-
 ?סררלשמורתדעסמכות')כבקול .והמארזר

 ?לאישתגלהלא :אישיבלתיקול

לאיש.אגלהלא = rיבנימ
 ?ביותראליךלקרובלאגם :הקול

 .ביותראלילקרובלאגם = rיבנימ
 ?חייךאתלהקריבמוכןתהיה :הקול

 .מרנןאני = rיבנימ
 ?ואחות~םביתלעזובמוכןתהיה :הקול

 !עזבתיכברכבצעקה) ...עזבתיכברמתפcץרומהסס. = rיבנימ

מוחלטת)שתיקה .מיתרכפקיעת(קול

שלבחוטהסתבכושלךהדגליםנפלת.כךאחד :בררך
הפנס.

 ?כרואחד : rיבנימ

אתוחידשולמצברהחוטאתחיברוכךאחד :בחך
-זמןהיהלא .האוד
 ...לפגיאומדתזאת ?כרואחד)ל 1ובה : rיבנימ
ה~רמרניהכלאותי'תשאלאםלקרם.לךעזרתי :בררך
ראתהבידעץשלשתילקחלגמדי.מיותרתחיתההזאת

ואקדח.תנ"ךהזה.הקירקסאתצדיךלא
באוזנים,ליהתפוצץהארד !,נוראאיום(התה) : rיבנימ
אתומצאתי )כמתעורר( ...חרשךוהיה !כלרםשמעתיולא

בדרךדודשם,הייתאתהאבל(שתיקה) .האץרעלעצמי
 !ד~ד !דבר ?עליהוטלמה-

זהבתרד""הבא ?שמעתימהלדעתרוצה(נאנח) :בררך
(צוחק). .ששמעתימה

אתה !בררךדוד !ברוךדודק) mהמתברון,:ואחריבנימין

גואה-ק mבמדועךברוןשלצחוקוקולכ-בררךדודליצן'
 )ההמוןקול

-קפץו-קפוץ-קפוץ(כמקדום) :קולות
אנו-נשבעיםאנו-נשבעיםאנו(כמקדום) :קולות

נשבעים.
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 !מטומטמים !צים iפ-נשבעיםאתםמהעל : rיבנימ

רוצים )כמקודםקצובותבקריאותממשיךההמון( !מטומטמים

 ?השמיםמןהוליךבררךדודיאלידיברמהלשמוע

בא )עצמובתוךשוקע(טוב. )כמקודםקצובותבקריאותההמון(

לךמוצאלאאתה .בנילך'רע :ליואומרבחלוםאלי
יכולשאינופדלשלמרקכמרמבולבלאתהמקום,

אוליבני,אותי,שאלרוטב.ארבורשטהואאםלהחליט
הלב,עלטובליעשההבורשטריחעצה.לךלתתארכל
היתהולאחיים.בנרהשלהםהביתאלחזרתיכאילו
אתמריסכשאלתי.רמהלוחץ.שבאמתמהלולומרבעיה
העם,רכלהעליוניםהשופטיםכברדבחגיגיות)קולו,

שבאברוךדודיאתשאלתימההנהכיהיטב,הקשיבו
כסף'איןחינםשאבקשעצהכלליוהציעבחלוםאלי
מההנההעםוכברדהעליוניםהשופטיםכברדוהנה

בצחוקכפוץר-ת iמניארצמודיםלקנותהאם :שאלתי
מתגלג)ל

- ?לךענה:רמההשופיטםארש

מןקל mהשופטיםראשאתביק mחצוקומאד,ק m(צ : rיבנימ

כצוחק)אתכם.אוהבאניושופטי.דייגינכבד.קהלהקה)ל
 ...הנסיבותלאור ...החליטהמשפטבית :השופיטםארש
כצוחק) !קירחממזרח !שתוק = rיבנימ

-קפוץ-קפץו(בקצב)הקהל:
 !בכםמתגאהאני !יופי : rיבנימ

לקהל'נשיקההפריחידירבשתי .תאמינולא :המדווח
לענותשיחדלמהאיש,תובעהואמההכלשבסךהטוב,
האם-מם iמתרהואדרסטי)גובר,(קולואו iשריתךאותר

עמוקה)אכזבההמררתולאחריהציפיה,(אנחתיעוףהאםיעוף,

עולה)שאון(ושובכן-לאהואלא,-
העם )מריעכהעם !העםיחי !אתכםאוהבאני : rיבנימ

מריע)העם( !העםיחיצודק,תמידתמידצודקתמיד

שלוש-שתים-חת-יחד-אחריכולםעכשיו
 !חטאעל-

-חטאעלהעם:
הגדועכמרוקשוחדעעצמיאתשעשיתי = rיבנימ

חטאעלשבאויבי,
-חטאעלהעם:

הבטחתישולל'הולכתידימיתי'גזלתי'שגנבתי' :יבנימין
חטאעלהעני,ואתהזקןאתגזלתיקיימתי,ולא

שכניאתבעיקרשכני'ואתעצמיאתוחיכיתי'שפצעתי

זאלחזירעסעןאריבמזה,נהניתיאיךאיךמזה,ונהניתי

חטאעלריבען'עס
-חטאעלהעם:

שק,כמוארתהשחיבקתיאשתי'אתשחיללתי :בינימין
לאבןשהייתיאבוי )קינהבקול(אבן'כמרארתהשחיבקתי

אוויעלענד )מנותקו'ותריותרנה'ההשיר,את lלופוזםשר(

-ייייזאוןמידאיו rזשטייז
גווע,קולו-יחדשריסמהזמן-השיראלמצטרף :האםקול

-בניארתך'לקחתבאתילבד)ממשיכה
דרסדרסבלי-גלותייםשיריםבלי :קולות

בארחתונההאבןמיידעלעךאלעכבןי)בקול(שר :בינימין
 )מתיפח(אלייךבלייבאיך
כברדלפניך,מתחנןהמשפט:ביתהשופטיםראש

-בשלוםסליחהן iאריראלינורדאלינו,רדהנאשם,
ואלהלשופטים""מורתצועקיםאלה :מהרמהקולות

 :שדיםתמימיםקולותוכמהקפוץ"-"קפוץצועקים
 " ...למרוםאותנושא •ארידרןעופה"עופה
פיעלגבינהלא,נקניק,ואוליגבינה,:סנדריץהמדווח
העליוןהשופטשלהשחורשפמועלנחתהצבע,
-להתעופףהחלובלטותשברי .אותוושיתקהראשי
כדררחטףשלנוהסימפטיהעירראשהרבה.לאעדיין
יפסיקלאלעולםמפסיק,לאהואאבלבעינוגלידה
 ...אותורימולו,רעלו,חםרוגש,הקהלהוא.לאלחייך,

ידיעלהיטבשהרכנההצגההכלרזהשיתכןלילרחשים
האשה-מה-מר iזשלהתבוסתניתהחבורה
נראהקודםארתהשמענושכברמריםשמההצעירה

גברתבבקשהלמיקרופון'לומרחשובמשהרלהשיש
-מרים
הואהוא,יודעתאניאמרתי.כברשלנר,שכןהואמירם:
הואבאמת.העיר.אתיצילשהואחלמתיקדושאדם
-שלימרצישלהחייםאתהציל

 .)נביחות(הכלבזהשלהמרצי :המדווח
אתלךאומרתאנירדיו.זהשתוק,מרצי:מרצי,מירם

משרגע,גםאבלבעיר,קדושהכיהאדםהואהאמת

-בנאדםאיזהאבל-קצתככהאולי,
עליצרו !העליוניםהשופטיםרבותיעליחוסר :בינימין
-לקפוץ
 !קפוץ(משתו)לל :הקהל

-לקפוץעליךאוסרהמשפטבית :השופטיםראש
-רז-ברהקהל:
עלמזוהיםבלתיעצמיםמטרנחתהרגעבזה :המדווח

שלהםהראשיםאתמכסיםהםהשופטים.ראשי

מחכיםהםגםאבללפעולה.נכנסושוטריםבתיקים.
עםיחדכולםכףמוחאיםוכבדהקפיצה.-יקרהשזה
התיאשו.כברהשופטים )קצובותכפ"םמחיאות(העםכל

עכשיו,מלקפוץ.הנאשםאתשימנעדברערדאיןדרמה,
האםהאחרונים.ברגעיוהאישערשהמהונראההבה

עלדגליםבשיכוללויושב .שכןנראה ?משתעשעהוא
אותומציגהימני,הסנדלאתחולץעכשיוהחלון,אדן
מניח-הרפ-ואותרמריםאותר,מריחהקהל,לפני

מפיפיהציחתכאנכן ?הסנדלבעיקברתהיקפץו .ליפוללו
הלבבותכלהולמיםשבררבותיהרגעזה-הקה)ל

לאאנימאה,והתיישר,שבהוא- !לא ...אחדכל.ב
אתזהחובטיםהסנדל,עלהתנפלואנשיםאלףמגזים,

הסנדלוכבדלרצועות.הסנדלאתקורעיםומגדפים,זה
אפשרעליוקופציםהמוניםנוחת,עף,בעקבותיוהשני

הזההחםבבוקרנמתחושכהלאחרהאנשים,אתלהבין
סנדליםשנימעט,כהנתןכהרעדרבותכהשהבטיח

רזההזה.מהבוקרמזכרתרוציםהאנשיםמשרמשים,

ידיעלנלקחוהשנילרצועות,נקרעאחדסנדל :הסיכום
יוצאהעם .המשפטבביתכמוצגישמששיץ'המפקח

צעקות) ,שריקות(רקיעות,מכליו.
אניאתכם.אוהבאני-לכםתרדהלכם,תרדה : rיבנימ
אותיתקרעואקפץושכאשדגדולות,תקרותבכםתולה

אותי,ותאכלו !שליהסנדליםאתכמרקטנותלחתיכות
לבניכםעליותספררשלכם.המשפחתייםהשולחנותעל

היהנערפעםמשרגעעכשיואדם,שהיהבניכם.ולבני
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יחידשהיהנערהיההיהאימו.מזרועותשפחדנער

 '"ילדילווקראהנ;אשתאהבהאותואהבהוהיאלאימו
לאץר-יוצאהוא'שלמענהלההבטיחוהואואהובי",
המובטחת.הארץאלאליואותהיניאושהואישראלי

כךכני".אותי,"רצחת :אמרההמרצחיםוכשכאו ;,

חולםכנהישראל,כאץרעצמה,שעהוכאותהאמרה,
כשרשרתמושךשהואסוער,ריקודיםערבלאחרחלום,
שלקולהאתשומעוהואחושךונהיהאימןשלהצואר

 :צוארועלממשמאדקרובימוא •
כני,אלי,אותךלקחתכאתיכני.אותי,רצחתהאם:קול
-יחידיכני

 ...אליךנאאני .כןאמא,כן'הפנימי)(בקול :יבנימין
 .כןלזה'מתכווןסוף'סוףשהוא'נראה(נרגש) :המרווח

נופלת.סיכהלשמועאפשר !שקטאיזה !דרמהאיזו
עודמנסיםאינםהשופטיםגם .נשימתועוצרהקהל
ועיניו,לכו,עלידיוהעיר,וראשנמנע,הכלתיאתלמנוע

שם,ההוא,כאישנעוצותהאחרותהעיניםאלפיעם
כמיכאדישות,למטה,מביטיכחלוןהחמישית,כקומה
למעלה,ראשונושאעכשיוגורלו,עםהשליםשככר
האםלעוףידיופורשלחש,איזהכאומרשפתיומניע
 )המדווחאתקוטעתנוראהקולחת(צוו ...יעוףהאםיעוף

 ?אותימכירלאאתה !שלךאמא !אני !אניזאת :מירם

אנילקפוץ'לךלמה ?אותימכירלאאתהעלי'תביט
ואתההגרעיניה,מןמריםאניעלי,תביטאליך.נאה
?הואשומעאתהחכה,שם,תזוזאל !תקפוץאלחכה,
ריפאהואכעיר.קדושהכיהאדםהואהזה.האישקדוש

אנאשהואנכון )נביחהמוציאמוצי(מוצינכוןמוצי.את

תראה !שלךאמאאני ?הזההטובהמשוגעהאיששלנו
לישקראתשכחת !הצדהתביטאל !עליתביט !אותי
נאהאני !תעיזאל !תזוזאל !עליתביט ?שליאמא
 ?שומעאתה .אליךנאהשאניעדלזוזתעיזואלאליך

אתמול-אותך:לדתיואנישלךאמאשאנילךושתדע
 )מתרחקקולה(-מחר-תמיד

קול,ליאיןהפתעה.רודפתהפתעהמאד)(נרגש :המדווח
קררה.מהמכיניםולאהכלאתדוחפיםהכלצמא.אני

זה,שלגנועלזהמטפסיםיותר,יותר,לראותרוצים
אשכולותלזה,זהשלרםאמררלאפעםשאףאנשים
היא, :ליהאמינולראות,מהוישזה.עלזהתלוייםאדם,

החולצהאתקרעהיהחלוןעללמעלה,ככרהיאמרים,
לאהעוכרות,אלהאכלסליחהענקיים,שדיםושנישלה

נסים,עושהשאהבהשאומריםמהאמתכזה,דבררואים

שדיה,כיןהזה,צעירהלאהאישנצמד,הואתינוקכמו
אדןעלהיא,ומהלה,עושההואמהמוצץ'מפרכס,
כמועליוכרוכהוהיאכוכים,שניהםכוכה,היאהחלון,
הקהל !ימלטלאככרהואמידיה-אהה-זאבה

כזהזהחונטיםוכוכיםצועקיםצוחקיםלגמרי.השתגע
השמש,לאורנושהכלימאונניםאחדיםומתחבקים,

העירוניתהתזמורת-יחמיץלאהואשלנוהעירוראש
למרבה )אמבולנסיםצופריוקולקירקסיתמנגינה(כאןהיאככר

הנוקר,כאןנשכרולכנותכמהאמבולנסים,גםהצער
נערותעםבנקיםפקידיהמזרקה,לתוךקפצואחדים
אוכלוקךפקניהםעלדביקימיקיגםוהנהמספרה.
לאכזאתספונטניתששמחהכאןליאומריםהלהבות.

השלושים.שנותשלהעדלאידותמאזעירנוראתה
קורהכךלשמחה.חכרוהםגם-הדחליליםועכשיו

הםמידמיניסטר'פניעםדחלילמופיעהאחרון'כזמן
-פחיםכקרקושימהאדמהכמוכעשרותצצים

השלטונותכאילונראה-עצותאובדיהשוטרים
והשוטריםשלהם,העצמיהכטחוןאתומאכדיםהולכים

ליתסלחוריק.עלומכיםאלותיהםמניפיםכרכותכמו
השערמןיוצאתהיאהנההפמליה,הקטנה.הסטיהעל

קדישזון'בנימיןהאישיראשון :העיריהביתשלהראשי
כתפו,עלתלויהמריםמצנפת,כמיןהפחמשפךלראשו

הראשי,העליוןהשופטולידםשלה.מוציכתפהועל
זאתהשוטרים,שניומאחוריהםמשלוותה,פסיכיאטור

לארבעתםהמשופמים,העליוניםהשופטיםאומרת
אילם.ככורחולקיםגושים,לשנינפרדהקהלמשקפיים.

האנשיםלפועל.ההוצאהטקסזהוברור,לכל
נהגיםהענקית,לככרמסביבהמרפסותעלמצט;פפים

הפמליהסולמות.הרימוהנכאיםמכוניותרככם,עצרו
קדישזון,בנימיןהואוהאיש,פתוח.אמבולנסלידעצרה

לשלבמותראםאיטית,וכאצבעירוךמלאכחיוך
שעהמעיניודמעהמחהרגשית,נימהזהכדיווח

וגאה,זקופהוהיא,חה,חהאימןמרים,אתשמחנק

אםמקוננת,ולאכוכהלאשדיה,אלראשואתלוחצת
אתשואלואתהכני.כני,אומרתורקאמיתית,יהודיה

והגדולההטונהשהאשהלהיות,יכולזהאםעצמך
שניםככמהממנוצעירהנוראישהיאמרים,הזאת,

עתהזהשלו.אמאאומנםשהיאלהיותיכולאםטונות,
כמשפךתפסאחתכידהכלב,שלהחבושהלרגלונשק
הואלאןלדעתקשהשלו,והעיניםראשו,שעלהפח

משהולהגידתוכלהאםקדישזון'מר-מסתכל
 ?נפרדיםשאנחנולפנילמאזינים
יוםנאמין.אםיהיה.ודאימוכרח,טוב.יהיהיבנימין:

עודואחריויבוא.כטחיאחר,לאיבואהכלב.יוםיבוא,
יבוא.לאאיךכייבואכטחיאחרלאאםיבוא,אםיום,

יוםיהיהגדוליוםלכםאגידאנימהההואהיוםויהיה
ריקיםוהכתיםכחוצותירבצואריותלאלוהים,גדול

עםנמרורבצוהגגות,עלמקפציםעדןגןוילדיועליזים
שרוהעשבוכככור'כשמחהזהאתזהאוכליםכלב,

משפחהכמושש-כשמשחקיםוהכלכן'גםוהעצמות
רוחצתהנשמהוכליורדהגשם,הטוב,והגשםאחת,
ויורד,שיורדמאד,הטובכגשםכגשם,הטוב,כגשם

מתחתליכטיגאוןשייןזייןס'וועטאוןויורדויורדויורד
אויפןתחלה 'iמהשיראתישירואחדכאישוהכללמים

כוערתהאחעלשפירושופייערלאכרענטפריפטשיק
בריאיםכולכםליושתהיוביתאלףמ'לערנטאוןאש
-לכדנכנסאניתדחפו,אלדי,-

שניידיעללאמבולנסנדחףהרגעכזה :המרווח
שוטריםאלאכאמורהיושלאהעליוניםהשופטים
-ומריםאלאחרוןידנפנוףמחופשים.

עוד )הפסקה( !כאןצפוף !אוףהכלב.עלתשמרי : rבינימ
-שוב-אעוד )האמבולנסדלתותסגירתקול(-אשוב
מוצי?נכוןתמיד.מחר.אתמול.לך.נחכהמירם:

 • )נביחותבשתיהסכמתונותןמוצי(
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עירומןעלגוני-החולצהמעטהכלאתהנושאותוהגמישות,
והחיוור".הרועד

נוספתלמעשה,ואריאציהכלועםבהדרגה,מתרחבתהדמות
אליההמשתייכתנוספתדמות-עלאואפשרות,עודלה

החוויהעלהשלישית,בואריאציהלבישת-החולצה.בעיקבות
מאחהלשניים,מחולקתהיאשגםוהדינאמית,הסטאטית

והדברלדינאמי'סטאטיביןפעריםמכוונת,הקצנהתוךמוקד'
הקצבים".ב"בעייתגםחודר

בדינאמיקהנתונות(לכאורה)אלומופשטותדמויות-על
שללחוקיותההכפוףמובילהפרפטוםמעיןדהומתמדת.

מתוקףשלההמוביליתהלגיטימאציהאתהמקבלתדמות
אראהבחולצהסטאטיות,אראהבדמותלפיכךהחולצה.
התממשות.-בדמויות-העלואילואפשרות,
הדקן".האישעם"הפגישה :חינהבמינהמיוחדתדמות-על

נסרסחולצתאתבאמתעליוראההדקןהאישאבל ..... "
בונתןהדקןהאישאבלאיש.כמעטבההבחיןשלאבמקום
מעברהאחרים,להסתייגויותמעברלמסוייג,(מעבראימון

הרשותבעצםשהיהאףעלעצמו),כלפילהסתייגויותיו

הגבוהההרשותאימון'למתןהמוסמכתהרשותלכך'הנאותה
ביותר."

האחריםלביןהוא,להווייתוהדקןהווייתביןשנוצרהעימות
באוטובוסנסיעהכדיתוךביותר,הגבוהההרשותולבין

בלי"לאמופעלהעצירהכשפעמוןקונקרטית,(נסיעה
החולצה-המאפשרתביןהיחסאתלמעשהמבהירמורא"),

ובלתי-סמויהחולצההריהי .אותההלובשתהדמותלבין
בקיומה.ולהודותלהכיריוכלומבין-דברזקןאיששרקנראית

הצבאיתהחוויהפשר . 2
השניבפרקהתפתחות.עתהעוברותמוקדשלדמויות-העל

נכשלותלעיתיםהןלוחמות.בדמויותמדוברהספר,של
בכורחבהןהטבוערצון-לחימהבעלותהינןאךמראש,
שהייהתוךממשי",ל"הישגכמיהותהןאוקיומיות,נסיבות
הואמקצועי.לוחםהולםשאינודברהאירוע,במקוםמפתיעה
המוכיחהבפעולהאובתנועה,תמידנתוןלהיותצריךבעצם

נטויה.זרועוועודהוא,קייםכישוב-ושוב

עליונה,רשותקיימתכלומר,צבאית.היאהפרקשלהאווירה
אךלו,כפופהוהיאדמות-העל,עלהמפקחבקרהמרכזכעין
החרבאישתכונותיה.מכוחאליו,להגיעמנסהזאתעםיחד

גםאךחרב,אישגםהואהחרב","אישבואריאצייתלמשל,

מניעכוחבעלכלוחםאותויוצרזה,קונפליקטכדה.אינו
 :בצלליםלמעשהנלחמתדודמותאולםכאחת.ובולם

נגדאליםלהיותקללאזה ?בצלליםאלחםאיך"ממילא
יושב,אניעיתיםהאמיתיים.הקרבותרקהםקליםצללים.
בריתמיקהלעסוקיותריכולשאיניוחושב,חרבי,עלשעון
קישוטדוןאתלהזכיראפשרזהבעינייך ,,צללים.נגד

מהויותמתאריםשניהםקפקא.פראנץהסופרואתלסרוונטס
ונתונהאפשריתבלתימתמדת,אבסורדיתבלחימההנמצאות

חד-משמעיתהבהרהקיימתכברמוקדאצל .לכישלוןמראש
עמום,כוחהיאדורשותוניצחת.ידועהרשותאכןקיימתכי

המהותאתעליומלבישמוקדאשרלמעשה,מוגדרבלתי
האנושית,ההוויהאתהופךובכךומטה,פיקודיםשלהצבאית

מהויותידיעלאפריורילנשלטותשלו'דמויות-העלאתוכן
הפאסיביהכוחאתיוצרקונפליקטכאשרעצמן'בהןהקיימות

תשקיףאוליהןהואריאציותדומבחינה .כאחדוהאקטיבי
להתרחשותעלילתית,אוסיפוריתמהותללאביותר,ברור

הבסיס ... "אצטט:בים""מסעהווריאציהומתוךדו.נפשית

רדימדוםמנועיומרעשהמהדהדיכולתו,שלוהאיתןהמוצק
לשמורהיהחייבוממסרות,גלגליםשלוסמיךכבדדבורים

רגעכלהמוכןובלתי-חדיר,נפרדכתא-צוללתאופיועלגם
מהן,להינתקשמעליו,הקומותותשעתשעיםאתלהפקיר
 'האוקיינוס,גליפניעלושוקעותמתהפכותצפות,להותירן
האירועמןלהינתקהאפשרות ." ...במעמקיםבעצמוולצלול

שאינודבררגע,כלהגיבורשלבתודעתוקיימתהדומינאנטי
ככולםרובםנתוניםשגיבוריהםוקפקאסרוונטסאצלקיים
אצלדואפשרותאולםמוצא.ממנהשאיןמערבולתבתוך
כלומרשבה,השקיעהמומנטמשוםמסוכנת,היאמוקד

כלפיהיאהלוחםהכוחותודעתהלחימהממצבההימלטות
 :אדלהיותאםכיהעליונה'הרשותאללאאל-על'ולאמטה
געשהרילעומתם,כילדיםרקשהליווייתניםענק,דגי"בין

שאבד,מהכלהיינו, " ...זהבומטענימטאוריםשרידיאבודים,
ומזרי-אימה.שכוחי-אלבמעמקיםרקקייםתם,נשכח,צלל,

בעליבנופיםמלחמתןאתלוחמותמוקדשלדמויות-העל
חוס,-שלהיאזהמרקעהנשמעתוהתהודהדרמאטי,משקל
קיומית.הבקעהשללעיתיםאךמוצא,

החלוםמחוזות . 3
מוקדשלדמויות-העלמשתחררותהספר,שלהשלישיבפרק

גםעברוהןנסרס,בחולצההמותניתזוהראשונה,מהווייתן

כמולוחמות,שאריותבהןנשארואמנםהלחימה.שלבאת
הןאולם ;העליונה"הפיקוד"שרשרתבואריאציהלמשל

אפשרותלעברהיינוהחלום,מחרדותל~ברלאטפוסעות
בפרקראשוניותקיומיותאפשרויותמיצוילאחרהרגיעה,
השני.בפרקלוחמותואפשרויותהראשון,

המילים",שבעבןהקובע,המשפטאחר"חיפושבואריאציה
מחוזותאללנועלדמויותיוהמאפשרהקודאתמוקדמגדיר
הערצהאידואוהללו,מהמשפטיםאידה"אבל :שלהןהחלום

ניתןבהאשרארכימדיתכנקודהלשמשיכלוקיומם,עצםשל
מחודחלומות,לאץרבמעברהקובעהפסוקבאמתלהיאמר

אםנקבעהחלומיהחלוםמחוז ,,האירוע.בלבדקדוקיתבדיה
הבאההווריאציהשלכשמהונמץר"עד"משפטעל-ידיכן

מלשוןהנפרדתודעה,"זרםכי:לומראפשרגםפהבספר.
אמיתיזינוקעל-ידיעצמו,וכונןובגוף,בלשוןנסתייעומגוף,
זהומרגעהלאס,בלבכעורחוכמהכאוהבלתחום,מתחום

ולשגיאהבתודעהפראילאירועהודותסוקראטס,כברהיה
המסייםהמשפטאת(ציטטתי ,, .בלשוןבשימושנהדרת

סוקראטס").שעיניינה"שאלה :בספרהאחרונהבואריאציה
אתכן,אםיוצר,מוקדשלדמויות-העלעברואותוהתהליך
שגיאהרקלחלום.האפשרותאתכלומרהנהדרת,השגיאה

תהליך),מכורחבהכרח,כי(אםחיתהיכולהדו,פנטאסטית
על-אודותהחלוםלמשוגתהדמויותאתלהביא

דמויותיווקפקא,מסרוונטסלהבדילהגדולה.הסובייקטיביות
למרותחלום.בתוךלפעולמבליעכשיוחולמותמרקדשל

וסובבהמרכזיהאירועכמחרדותנטועקיים,החלומישההכרח
שגיאהשלהשתקפותהואלמשל,קישוט,שדוןהריסביבו,

המרה.האמתאתעליויודעיםאנחנואךחלום,הואפטאלית,
במיסגרתישועהלקראתחותרתהדמותקפקא,אצלגםכמו

השגיאהאתבהכרחהיוצרתזושבה,אי-הרציונאלית
בכךמפתיעהסינתידהירצדזאת,לעומתמוקד'הפטאלית.
המשפטאתאוהקובע,המשפטאתדווקאש"מפליל"

השגיאהבעצםזוהיכיבאומרו'עצמו'הדיוןאתאוהנמץר'

הלגיטימאציהאתלדמויותיונותןלמעשה,ובכןהאמיתית,
"עיוותלמעשהיוצרתזר"הפללה"החופש.ואתלפעול,
תצפיתאפשרויותעםחופשיתזרימההמאפשרנכון",

יקוםפניעלואיסטראטגיותטאקטיותגלובאליות,מרחביות
אלההןטבעשגיאותרק .לשינויהניתןזהלמעשהשהוא
אלימהפעולהמראש.לחיזיוןניתנושלאאופקיםתמידשיצרו

 •.כאחדופדיחהקמילהבעצםהיאההכרחיתהשגיאהשלזו
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האו
מדוז'קסלבומיד

הנדלזץאברהם :מפולנית

אף.פניבאמצעבקעהשביח,העולםמלחמתתרםאחרימיידלחיי,השש-עשרהשנת
 .עדייןגובשושלאפני'תוויילשארביחסבמיוחדבולט"נשרי",הקרויהסוגמןגדול'
אצלבמיוחדאיש,אצללבתשומתעוררשלאוישר,מתוןרגיל,אףליהיהזהלפני

עצמי.

ובעזרתמהבית,המבוגריםהיעדרותאתכשניצלתיאחד'בהירביוםהאףאתגיליתי
המיןמיסתריעלשברת r1משלי.היופיסיכוייאתולהעריךלבדוקניסיתימראותשתי

האם-המטרידהזאלה vלתשובהלמצואורציתיברצינות,כבראותיהטרידוהשני,
כנרת.בעינילמצוא-חןבכללארכל
אתשהציבשימילדעת,צריךהאיומה.התגליתבלתי-נשכח.בי~שארהיום

המאהבברדו,אארגנירשהיזזתקופה,באותההגבריהיופישלהמחייביםהקריטריונים
לאשלוהטרזןבתפקידי 1ררייסמילרולג'ובילוהמלחמה.שמלפניהפולנייםמהסרטים

 .פליזלאררלשלאובוודאיכאלה.אפיםהיו
(ישכ"בררבוני"כדירר 1לההיהשאפשרלמרותנוספת,מסיבהגםבעוכריהיההאף

בצורהאם-כיאותו,צרא:ליכושאפשרכאלהאפיםהיוזרמשושלתשלמלכיםאומרים
היהדומהושמשהו : :tמסריימיופולניייםאציליםבדיוקנאות-ועדינהקטנהיותר

אתאבלבתמונות)פחרת 1-:לכל-הפשוטיםההריםלתושביואפילושרפן'לפרידריק
יבלבלולאהםהאלה. tהתיררצינאתמכיריםכזה,בפטפוטשולל,להוליךאפשרמי

 .יהודיחד-משמעיהיהשליהאף .איש
אםאפילובחפותי'~מין tילאאיש ?אנשיםלפניעצמיאתלהראותאם-כןארכלאיך

שהיהודיםהגרמניברשיהכישנותאחריבמיוחדידוע,הרידופי.ללאמת~~דתתהיה
דלה.גלהתכחש,בהימדשאדםככללכן,יהודים.שאינםעמדת-הפנים.האמניהם

אי-נעימויות,להתהוותעשריו·תשבדרךהרילהוכחה,הדברניתןאפילוואםהוודאות.
 ?נוצריעברן·עלבוןמהוריםאינםלהוכיח,והצורךהחשדעצםוהאם

מהזהאפי'עלבהביטםהו·ימלה,יגידולאאםאףכלרם,לי'יעשולאאפילו ?והחשד
לאהמחשבהאםנכרן'יכו;~חושביםשהםשמהאז'להםלהוכיחאוכלואיך .שיחשבו

אםאפילו ,משהרושב rזשהוא ,לאישלהוכיחאי-אפשרהרי ?ביטוילידיכללבאה
כשאתהחושב,שאתהמהיודע,"אנילחשוב.ימשיךאבליכחיש'הואחושב.הוא

הואמהמנחששאינימהעמדת-פנים,גרועיותרערדזה- " ...אבלעלי,מסתכל
הארור.האףפגיעה.חפרתשלומרירותאין-אוניםפחדעליהשתלטולכןעלי.חושב

לאשהםיצא,פחות.ולאיותדילאשצריך,כמהיהודיםעלידעוובמשפחתיבסביבתי,
לארחוקות.ארקררב:ותלעתיםעליהםדוברלא .מכרינובחוגולאבקירבנוהיו

ברורה.באהדהולאבתוקפנות
בעתמרשיםופחותלהגדרהיותרהקשהמשהרמאנטישמיות,השרנהמשהרקיים

עצםעל-ידייישרתליהודימעניקהאנטישמיבחשבון.נלקחפחותולכןויכוח,
אתמשקיעהואבראןיייב,בורואהשהואבכךמרדההואלהשמידו.ורצונושלילתו
יכולאינוהאנטישמיייו. r1לטעםהופךהיהודיקבועה.ואובססיהעיוותכדיעדעצמו
שאנומי:לעומת-זאת,לחשובלאלחרשלאלהתקיים,יכולאינויהודי,בלילחיות
עםציפוריםבליהסתדריויכולשהואכמרהיהודיבלילהסתדריכולעכשיו,בודנים

 ?גרועיותראוטוביותר ;זךהיהודיםעבורהאםנרצות.עםדגיםבליאודגיםקשקשי
אדםרואיםאם,~פיכן'בני-האדם,כלאצלזהההדםמחזורלמשלבנסיבות.תלוי

דימםכאילוזהמדמם,·י 1 :כשיהרזאתלערמתפצעיו.אתולחבושלולעזורישמדמם,
כלומריהודי,דימוםזהר-חייתילאגםאנושי,אינוהדימוםלכןנוצות.עםדג

סלידהאושנאהבליאנ~ילורגשות;שרםבליכזה,להתכונןאפשרהיותרלכלסתמי.
 .כלכדמסקרנותפשוטאלא

רוצהאיני ?אחרמשהוהיההאםאנטישמיות.איפראחיתהלאכמשפחתי'כסביבתי'
מכל .גורןכעיןהיה,שמשהראומרובזהירות,כלליכאופןלהכריע.ארדיןלגזור
לביתנוהגיעלאיהודישרםהניכושכזמן .ניסיוןלידיהיגענרלאפעםאףמקום,

מגיע,היהאםטבעי).הלאזהכזה.לחפשאיששלכדעתועלה(ולאעזרהככקשת
אכלארכל,לונותניםשהיובטוחכמעטאניאותו,מסגירהיהלאשאישבטוח,אני
היהודיאתגםחים:רר~היוהגרמניםהרי ?כשבילוהחייםאתלסכן ?הלאהמה

לו.שסייעואלהאתרגםשנתפס,
תחושתעוררואפילובסביבתישמחהעוררלאהכיבושבזמןיהודיםעםשקרהמה

דברשלבסופרהמלחמתית-כיברשית.בזרועהשהשתלבהזרועהזרחיתהאבלזוועה,
לכןענייננו.לאוהיהודים.הגרמניםשלעניינםהיהוהיהודיםהגרמניםכיןשאירעמה
לנר.שייךלאאךמזה,גרועאפילונעים,לאבהחלטהענייןולו?לנרמה
 .הזההאף-מעכשיו)ולאמכאן(לאפתאוםוהנהזה.זהר
מעשה,באפסישברליהם:עהספסליםלאורךבקרקרכ,בשדרותמאזשעברתיפעםכל

ללכתאיך :הדילמהאתלפתורניסיתי-החוליגניםמחוגיצעיריםלפעילות,מוכנים
מבט.נקודתמשרםיצכזיירלאשלישהפרופילכלומר,מלפנים,רקאותישיראוכך

בלתי-אפשרי.שזהמלמדתהגיאומטריה

קשהמצב
ממלחמהיוצאיםא:לבכלל,רפראנרירת.חששותמלאהייתילהגזים.רוצהאיני

(שבתחילתןשניםחמשאחדיחמש-עשרה,בןהואכשהאדםפגע,ללאכאלהוכיבוש
אם-אז,אותישסבבהבמציאות,מעוגןספקללאהיההאףענייןתשע).בןילדהייתי

שכןאותי'שניחםדבר .ענייןמאפיעשולאכבית-הספר .העצבניבדימירניהוחרףכי
 .זכרממיןפירחחיםקבוצתשלהשפליםמהאינסטינקטיםיותראכזרידבראיו

אותיעזבההכנופייהאבלולכנות).לכניםנפרדיםכתי-ספרהיוהימים(כאותם
שאניאומראינוזהאמנםנפרד.ייעודבעלאארטסיידרכישהריחהכנראהלנפשי.
הואכיידעתי'אניאכלכאפי'הבחינהלאאמנםהכנרפייה .לנפשיעצמיאתעזבתי
לפניהתייצבהשעוריםכיןההפסקהשבזמןאחד'נמצאסוףשסוףגםמהקיים.
שכמרתך"."יהודי :ואמר

הכללית.בתוקפנותווידועשריריהיההואאותו.אגלהלאאכלשמו,אתזוכראני
שמדוברלמסקנה,הגיעושחבריהדבר,שלפירושואליו.הצטרפהלאהכנופייה
מאלה,חריףמהכלל,יוצאכעלבוןהשתמשהואכהלפתוחשכדירגילה,בתיגרה

כאותהאני,אולםאף-אחד.עלרושםכברעשוושלאכדרך-כללבהםשהשתמשנו
לאזאתוודאותובשלכאמת.חושבשהואמהשזהבטוחהייתיפניקהשלשנייה
הכנופייה.חרקיעל-פילקלוני,הגבתילאבר.הכיתי
אלאאימפולסיבי.באופןלהתגבראפשרכזהפחדעלאבלמכוחו,שפחדתיכמרבן

כשםסודאיזהאכלהסודי.קלוניחשיפתגםאלעלבון,רקלאהיההנוראשהעלבון
הייתיככךהרי- ?במכהלהגיבלאלמהאז !קתוליאנייהודי'אינניהלא ?•ם:אלוה
להגןאזמוכרחוהואשכמרתך""יהודילושאמרוכיהודי,אותרמכהכלומרמרדה,

אבלאפשרי,זה-נפגעהארישככורוסלאבי,כפרשול:כאבקהיהודי.כברדועל
גםכייותר,ערדהסתבךהמצב .שיתוק-אחרתאוכךאחר.אףנחץולאלזה

גםהאםאופייניים.-לומראיךתווי-פנים,היושחרחר,היהשלאלמרותלתוקף,
הענייןאבדלמזלי ... ?מעצמוהחשדאתולהסירלהקדיםכדירקואולי ... ?הוא

עלבושהביבערההזמןאותושכלמה-גם,בזכררני.לאאךהציבורי,בזיכרון
חיתההתנהגותילהבין.הצלחתילא?)וזהו.מה(מפנינבהלתיהלא-גברית.התנהגותי

זההיהאבלהפגם,מהמושגשוםליהיהלאעליה.תסתכלשלאצדמאיזהפגומה,
לאחר-מכןזמן-מהשהתרחשלמהקשרספקללאהיהולפגםספק.ללאפגם

צאצאים.בלינשארלאלעולם"פגם"אז.ולהתנהגותי

 \ 9%1דון.יא.ןלמן. \iמינ

\ 
1 

הפרוכוקםור
כך,לומראפשראםיהודי,היהמזכררניפרחשמר:האחד,יהודיםשניהיובכיתתי

עשהאךליהדותו,התכחשלאכשנשאל,בהתנהגותו.אדיביפה-מראה,בהשערה.
באותהונעלםבמהירות,בית-הספרבחייהשתלבהואאלגנטי,באופןכלאחר-יד,זאת

?.מה"דרמה"היהשלאמשרםהאםעניין.עשרלאמיהדותוהשתלב.בהזריזות,
כמעטבהחלט'רגילהיהשלושהאףהיה-צודקלאמארדליונראהאותישהפליא

 .פליזארולשלכמר
באופןשההאיםאלאיהודי,שהיהרקלאזה,בשני.הכלהתרכזובשל-כךאולי

כמוהוא.נראההשארבכלאךמאפי,קטןאמנםהיהאפרכזה.להיותאידיאלי
שלהמוסקבאיותהאנטי-ציוניותבכרזותארפעם.שלהאנטישמיות-נאציותבתמונות
פניםגווןעםשמן,נעימה.לאבהחלטחיתהחיצוניותואךכמרבן,מגזיםאניעכשיו.

כ"תאוותנירת".מגדירהיהדוברובולסקיוישדדשסטניסלבשפתיים,עםבריא,לא
מעוצבןכשהיהבמיוחדרוק.ומתיזבדיבורופגרםוקצרות-דואי,בולטותעיניים

גולגולתבעללכך),דאגושהאחריםמכירוןרגםמעצמוגםתמיד,היה(ומעוצבן
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בדרי.בשםאשתמשאבלמשפחתו,שםאתזוכראניצוואר.חסדועודףמעוותת

דיולאהאמתי.שמרכמרכמעטומתגרה,חצוף,נשמעזהצרריבלשטיין.-נאמד
 .בכךגאהנדאהערדהואכזה,יהודימיןהיההזהשהצוריבלשטיין

יהודי,היותרעלסליחהמבקשבנחיתותו,מכידבהכנעה,גורלועםמשליםהיהלו
נשארהיהלפחותאז .כל-כךדעברנוהגיםהיולאוהתחשבות,חסדלרכושמשתדל

היהכאילודם,ובקולפשרותבלייהדותואתהבליטהואאבלובתפקידו.במקומר •
הלימודיםואחדילפנימתפלליםכשהיינולפולניות.שררהבאיכרתלפחותמדובר
ארדעלאלוהינו,ל.ךאנו"מרדים :התפילהאתבבתי-ספדקוראיםהיוההם(בימים

ומתגרה.זקוףמרדם,בראשעומדהיה ,)"'רכושהשכלתנואנוצים 1;חההשכלה,
(בימיםהדתמשיעודיהיעדרותונברך.לפחותמזרותו,מבוהללאאםלהיותבמקרם
בהםשנוכחותוכפימידה,באותהוטבעיתחוקיתחיתהחרבה)הדתשיעודיהיוההם

מחץווהרצאתוכהדחקתוהתפרשההטבעיותבשבילנואךבלתי-טבעיתחיתה
ביחסשחשיםהחברתילברזחרקימעמדכהענקת-העדדרתרוחוקיותלחברה,
זכה.ברהחופשיהשיעורלגביקנאהגםחשנואחתרבעונהשבעתלמרותלמודחק.

הוא,אבליותר.טובגודלוהיהבעיניים,ישרמתבונןלאהצידה,סדאילולכן,
חסדהיההואבעצמו.תוקףהיהלהתגונן,היהמסרגלוכשלאהתגונן,כשהותקף,

 ?החלושהחרשםהנשימה,קצרהזה,הלא-יוצלח ?היתכןומתגרה.עיקשפשרות,

קלים.הלאבחייואשםהיהעצמושהואכךעונש.דרשהממשהתנהגותו

אולימדינת-ישראל.הקמתאתהמכיןה"הגנה",-סודיאידגרןעלאזשמרעותהיו
בעיקרםאבל .בפרליןאזקיימיםהיוזהגרןאידשלתאיראםיאליוהשתייךבאמת
ובכללמבדח.באמתזה-בידנשקעםצרריבלשטייןכילהצחקה.אלהדבריםנועדו

משלהם,למדינההיהודיםשלזכרתםעלצרריבלשטייןדיברכלשהוויכוחכשבמהלך
כללית.עליצותעודדזה !ימאים-יהודונים .ציגםיהיהכזאתשלמדינהמכך'נבע

בהירביום(כיהזאתהקצרההתקופהשכלמכך'להסיקצדיךלא-הדיוקלמען
אתנחתא.ללאפורענויותתקופתעבורוחיתהיותר)הופיעלאצרריבלשטייןגםאחד
חץושהדיתשומת-הלב.הסטתשלפשוטארחברות,שלהפוגהשלרגעיםגםהיו

הטבעייםהחברהרחוקיבבית-הספד,לגודלנושותףגילנו,בןגםהיהיהודי,מהיותר
חיתהכגופייה,שהייתהמזהחץורהכנרפייה,בסיכסרכים.דקלהצטמצםיכוליםאינם

גםוהדיכויים,ביחדפעלותמידשלאמזר,זרונבדלותשרנותמיחידותמורכבת
 .אספרעליולמקדהפרטמכרת,לידיפעםאףהגיעולאכשהתגברו'

בכללדינריאוהבשאיננימשרםאולי-צרייבלשטייןשלבדיכויוהשתתפתילאאני
שלב"קפיטל"עירןכמרמידה,באותהאותימגדהדה-סאדהמרקיזבכתבי(קריאה

למעןלומד,גםוצדיךכאארטסיידד.למעמדיהתאיםשזהמשרםואולימאדקס),
שרצהמידקברהתעללחרבה.בבחינתהיהלאצרריבלשטייןשלשדיכויוהדיוק,
שרצה.וכמה

על-בחריצותשלמדמשרםאלאמוכשר,שהיהמפנילאבלימודיו,הצטייןהוא
ואצלאיך-שהוא.להסתדראלאללמוד,לאכמרבןהיההמחייבהסיגנרןאנושית.

מהבכלחמתנו.רעלאפינועלנג_ךנר.למדהואחריצות.דקלאזרחיתהצוריבלשטיין
ופרובוקציה.התגדרתכולוהיהעשהלאארשעשה

ודקלהם.מכושרהיהלאשמטבעובמקצועותגםמצרייניםהישגיםאיפראלוהיו
היהפהחינוך-גופני.-אזלזהשקראוכמראובהתעמלות,הצליחלאאחדבדבר

יותקףמיידכאילוסמוק,נשימה,בליכאשדשלו,הרצוןכוחשלהיחידהכישלון
מתהפך,היההואביותר.הפשוטיםהתרגיליםאתלבצעהצליחולאניסהבשבץ
באותהושוב,שרבוניסה,שניסהלמרותמצליח,ולאמסמיקמתנשף,ונופל,נשמט

אותרהוציאואחריות,תאונהמפניפחדבגללכנראהלבסוף'לוהטת.החלטיות
אוליבידוד.-ובשבילנועינוי,היושבשבילו-מהשיעוריםלהתעמלותהמרדה

השיגאולידבר),ידענולאהפרטייםחייו(עלאפרטדרפסירארהרדיועםבדבריםבא
זהבמדוייק,ידענולאכזה,משהרארחולה-לבשהיהשמרעות,היו ...מהרופאאיסוד

שניוהשאירההתעמלות,משיעודינשרהואאופןבכל .במיוחדאישענייןלאגם
מוחלט.כישרוןוהיעדראמביציה :בזיכרוננודברים

עקביתעזה,שאיפהמין-וכתוצאהאי-אמיתירת,שלתחושהשלצידהאפשרי
עצמי.אניכוללאמיתי,לאאראמיתייהיהלאשדברועקדה
הרגיע"יזvסלםשעד,בהירובעלגברהך.ד.רן iJךזp,קבשםתלמידלכיתהנכנסזהברגע
גרמנייםכלאבבתיישבבוורשה,בהתקוממותחלקנטלהואהגרמנית.הגזעתודת
משאיריותמעיללבשהואיפהפיה,וארוסהכלבבמערב,אבאלוהיהמהם.ונמלט
וצלולטיאוטבבריטוןבקולודיבראופנייםעלרכבסיגריות,עישןהאמריקאי'הצבא
אףלולסלוחהרבוהמרדיםאךטוב,ולאכלאחד-ידלמדיוצא-מן-הכלל.באופן

מעמדלוהיוכולם,עלמקובלהיההואבאיורי.זילזרלבמיןאליהםשהתייחס
אלאזילזל,שברלספורט,גישתולמעטהכנרפייה,לכלליהתאיםהואוסמכות,
שיכול"משלנר"הכי"משלנר",היההואחשיבות.לכךחיתהלאשלושבמקדה

להיות.

שמעתילאולעולםמעולםלצעוק.התחילזהואחדיהחוויר,שקודהמהלשקכשדאה
מעניואתקיללהוא .אחד-כךשניםהרבהבמשךאותרהיכרתיכיאףככה,צועקאותר

"שפלות",כמרבמליםוהשתמשביותר,גסיםובגידופיםבקללותצרריבלשטייןשל
ארלהגתונן,כיסהלאאישכנגדו,התייצבלאאיש"ברשה"."חדפה","נבזות",
מזעםהלבנותעיניומוללעמודיכולהיהלאמעז'מישהוהיהאפילואםלמחרת.
עדבוודאיושכשמעהספסלים,אתוהרטיטהשמשותאתשהרעידקולרמולמטורף
שמרביציםביהודיםמדוברכאילואישית.שנפגעהואכאילוזההיה .הרראררללארמון
נברנים.סוחביםדקכותרוכעלמו.המתעלליםכללפולני.
אסירנדאההמחוטטהקטןאפילו ;גדולההקלהגםהדגשנושנוצרה,המבוכהבתרך
 .אותרגםאלאצרריבלשטיין'אתדקלאהצילכאילוהמצב,אתשהכריעללשק,תרדה
האף'דקהואלישנשארמהמעיני'נעלםצרריבלשטייןגםכבד'בחייםאינולשק

בוודאיהייתיבלעדיואבלדב,סבלאכןליגדםהוא .אותרמחבבאפילואנישהיום
 •פחות.ערדומדגישפחותהרבהמבין

ו'ניוזוית

~טrז
ץ:Jג 077

החופשיהשיעור
לצאתשלאובהודאההשגחהבליכשנשארנו"חופשי",המכונהשיעודבזמןזההיה

הרעיוןאתהעלהמיזוכראינניאיגדרף.כפפותזוגותמשניהתחילוהכלמהכיתה.
אחדיםאצל .מעצמושבאקולקטיביירעיוןזההיהאולי .בצרריבלשטייןלהתגרות

היושלאמטעמיםגםחשבון'מכלללהוציאואיןמשעמרם,אחדיםאצלעניין'מתוך
היהלאשאף-כיומחוטט,קטןאחד,אותראצללמשלכלל,לצרריבלשטייןקשורים
ענייןזהיהודי(לגביהדירוג.בתחתית-ומקומרכיתתנוללעגמטרההיהיהודי,
בהתלהבותניצתזהקטןלעדר).שייךאינולדירוג,מחץובכללנמצאהואאחד,

 .בהגשמתוביותרפעילוהיהלרעיון
בלתי-"ספאדדינג"קטנה,התמודדותלהתמודדלצרריבלשטייןהוצעבצחוקכאילו
לאכללגרוףלאימתאיםשאינושצרריבלשטיין'וודאות,כבדחיתההבדיחהמחייב.
בכל-זאת.יסרב
לשרםלצפותהיהיכוללא ?ציפהלמההדבריםיובילולאןידעהלא ?הסכיםלמה
סינריישרםלוואיןפרובוקציהשזאתשידע,אףהאתגר'אתקיבלאיפראלמה .דבר
כשקשרובדוד,היהפחדושכןבלבדאומץזההיהאםמפקפק,אני ?להיענהאם

שהםאיזהבכוחהפחדעלהתגברשהואאלאוהחווירהזיעהואהכפפותאתלידיו
רצינוולאידעכולאעליוהאישיים.ענייניומגדרהחורגמשהר'עלהגנהעקרונות,

הנזקומןמסיבלרמפחדו,יותרושרבעליונה,משמערתבעלהיהשבשבילולדעת,
לבריאותו.

שטף-דםפץרמיידכמעטעצמי.סיכוןשרםרכלישרצה,כמהביעילות,ברחבטהקטן
אראדםשללאפרמגיעהדםוכשריחרציני,ענייןכבדהואודםהחבוט,שלמאפר
משהרי;ביל,לאןלדעתשאיןאזמשתכהמשהרבמצב.חדשהאיכרתמופיעהחיה,

לבן-ערשהשהוארמה .עלינוומשתלטךה i? ~ Rשחומק ,משלוחיייםלחיותשמתחיל
שממכרמהמקוםזזתישלאזה,במרבןדבר,עשהלאזהליהאדם.כמהרתתלויהאדם
הבלתישלהאמיתירתתחושתהואבדכדוכיימאזשנחרטהיחידיהדבר .הכלאתדאיתי
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האמתכל
עינתעמלה

עדזוממיםנעשיםהעדיםאין

אחריםבאו ...ן ?7עצאתשיזרמו

והדימום,אחריםבאווהדימום,

(נזיקין'~הרגוכולם-~אהאפילו
 .)'המשנהא'פרקמכות,מסכת

יהושעשניהלהמוזרההטלפוןלשיחתאחתבמילהאףשוןההגיבהלא 2.נ s2.11כ·
הטלפוןבשפופרתוזרה .r ,בתמיהההתבונן- ?לבית-הספרהגיעהלאפרושמה-

איןשבשבילהלראותהיהניתןפניהמצדודיתאבלהגינה,לאב~להשבכפוהשתוקה
-טעותבטחאשם.מיגםלהברורדי.ושהיה,מהאחריכלשהיהפתעהמשוםבזה
הצלצולשובממנהפר~ומידבמקומה,השפופרתאתשקטבאיפוקיהושעהניח

חיליתלגבילאכטבעיות.הדבריםאתקבלהלאהכיתהמחנכתשגםמסתברהעצבני.
מציעההיאהקרובות,בשעותלאואםכשתחזור,מידלהשיודיעוביקשהאמרה.-

 ...ככהשסתםבאחתמדוברלאדברשלבסופוהרילמשטרה.לחכותבלישיתקשרו
יממהואפילואמרו,·חצי,~שלוש-עשרהבתבביטול.חייכוהאזוריתהמשטרהבתחנת
החינוךלמחלקתשפנתהבית-הספרמנהלתשלהתערבותהאחרירקעברה.לאאחת

שמולאהדו"חויימים. cמ,חיפושבהליכיערבכאותוככרלפתוחהסכימוהעירונית,
מן'קדישחילית :כלבד,מועטיםפרטיםכוללויהושע,שולהשלבעזרתםזהלצורך
-גובהרזה.גוףמבנהחומות,עינייםמסולסל,חוםקצר,שער , 1939האץר,ילידת

חיטוטאחרירקהסנטר.באמצןבחןנקודתלחשכי.:דיבורמיוחדיםסימניםס"מ. 155
מהשניםהופיעה,ה.באחתבית-ספרתמונתגםמצאושונותבמגרותלמדיארוך

חד.יסנטרמטושטשים.קטניםפנים-יותראופחותהאחרונות

בדברהאבשלכמעטמשמעותילארמזנמסרלבריחה",אפשריות"סיבותבסעיף
במהלךכמעטערבה r1הלאשולהקודם.ערבלישוןההליכהשעתעלקטןסכסוך

פרטיואתזכרהשלאחיליתשלהבוקרלבושבדברשהעירהמהערהחץוהחקירה,
אמרה.-ללילהובטחלערב,מדיקלילשהיהזכרהורק

שללערנותואחדכלעריםביניהם.הרגילההשתיקהחיתהלילהאותוכלבמשך
אתהריםלפריג'ידר.לשרותים,פעמיםכמהירדיהושעהסמוכה.במיטהמשנהו

תכופות.דילעתיםאצלםשקורהמהשובש,לאהקשראםלבדוקהטלפוןשפופרת
אחותה,איפהבבוקר~ווה tנשללשאלתהפניה.עלכשעברעיניהאתפקחהלאשולה
שם.לישוןכברהחי~יטהואחר-כךמאוחדעדחברהאצלללמודשנשארהסיפרו
מהוססת.לאבספונטאניותתואםהשקר

לאחדששוםלמשטרה.ואחר-כן·לבית-הספרעבודתוממקוםיהושעצלצלבשמונה
אחר-בטלפוןגם .עדייןמודאגיםהאחרוניםהיולאועם-זאתלולבשרלהםהיה

קצריםבק;ךיםלשאלותיוהגיבהושולה,חדשות,ידיעותלוחיכולאהביתההצהריים
בעיקר.נאווהבגללבלבד,
איןאחריה.לחפשיזו,יעשלאו;:זתרתהחיליתצלצלהיוםאותושלהמאוחרכערב
וניתקהמשפטאותועלחזרהפעמייםיחפשו.לאאם-אמרה-לדאוגמהלהם
בכרטסת.שסימןמהימן iוכלעצמוגיחךהמשטרהסמללהגיב.יהושעשהספיקלפני

ימסרואותהלגיוסהס rביזמספרלחישותושולהיהושעביניהםהחליפוזה,בלילה
ולאבוקרבאותולאבמפוויש,דברשאלהלאשהילדהאלאבבוקר.למחרתלנאווה
נעמדתלחש.לכל·ם 1חדדלתמאחורימאזינהמאד.לקשובההפכהרקכן.אחרי

חקרה,לאישירשבאופןמשוםאבל .הטלפוןלצלצולחדרהבפתחמתוחהבמהירות
הריהמוחלטתהאמתו,~תנהגו,לאקר wלשכןגדולה,הקלהויהושעשולההרגישו
 .עדייןהבינולאבעצמם
הציעממנה,ראשון 1-;הטלפוןצלצולאחריויוםחיליתשלהיעלמהאחיריומיים
יחסיתחדשבדיבור.מעטמתקשהמופנם.ארבעים.כבןלעזור.למוסיקההמורה

אתהיצרחיליתשלהמוסיקליתרגישותהשבגללהכיתהלמחנכתסיפרבבית-הספר.
כלשהי.גישהלהציעישיוכומשום-כך,לו,ונדמהאחרים,ממוריםיותרטובקשר

מגומגמתבצורהחזר tיוםבאותוכברויהושע,שולהלביןבינושהפגישובפגישה
לנפשהאותהלעזוב Iלי·א,שמוטב,חילית,שלהחתוכההטלפוניתגירסתהעליותר

תגובותלדעתו,אצלה,ליצוריכוליםהמשטרה,בעזרתבעיקרחיפושים,כיעכשיו,
 .אמר-מאדרגישהילדה .קיצוניות

 ...מזמןכברממילא .תירץורק-האחרוןהריב
 .במקומויהושענקפץ- ! ?מה

 ...מניחאניזאת-אומרת,
להתמקחלתחקר,עודניסהיהושעקפואה.בהסכמהראשהאתאליונענעהשולה
להבין.רק "ולדבראותהלמצואלנסותרקזאתבכלשאוליכאילו,אתו
אתבמהירותו;:ז~עיף Iבכ,~לאותהיכולשאתהבטוחלאאניההוא.פירט- ?~סה

לעצמה.שהרשתה,:כדורשנתמתוךבנמרצותשולחאתיהושעהעירבלילהמבטו.
בקולמשהרשלו.את .בעצבנרחמרט-השפםלחש.-בעיניחןמוצאלאהוא
בילההלילהשאריתאתהאחרונים.בשבועותלהשהיוהטלפוןבשיחותכמרשלו

 .החשוךהדירהבפרוזדורעצבניושרבבהלוך
אליצאמכןלאחרומיד'קלהמחלהעלעבודתולמקוםהודיעשלמחרתכבוקר
לכןהיהראי-אפשרשי~הםהמרסיקהשעררייוםזההיהלאאבלבית-הספר.מנהלת
אוהמנהלתעםקשריצררישבתארתכופההודעהאלי,-למר.ךההשאירודבר.לברר

לאבדירתולאתרו.זזיהניתןולאיותרהופיעלאהואשיברא.ברגעהכיתהמחנכת
 1גרושתואתימיםלאחררכש~תרר Iבבית-הספרהיומוכריםלאמשפחתורבנינמצא

ההווהעלאורשישפוך • 1דבלמסוררצתה)במיוחדלאשגם(ונראהחיתהיכולהלא

קציןשלהראשוןכרו"חאם-כי Iמשחשבוסבוךשהענייןהיהברורכעת .העבראו
טיעוניורקרשומיםהסדיר),הביקורקצינתעם(בשיתוףלנושאשמונההמבחן

הזאת.לבריחההגיוניבסיסשוםהיהולאאיןשלדעתויהושעשלהחוזרים-מאופקים
שאצלורגיליםלאפשוטשטויות.-המטופשהריבממושמעת.טובה.ילדהתמיד
מהתנועהלחזורהילדהשהתחילההשעהאבלהיה.לאקודםאף-פעםכזה,כעסיהיה

לפחות.לשאולאתי,להתייעץבלי-הדבריםאתמחדששוקלכמולרגעכעצר-
שרטוט-ממניהכלקבלה?תמידלאבינתיים,שליהבתהסכמתי.שלאמובן

שצריךבזמן .תמידשרצתהמההרושמת.בידייותרמעוגלנראהשולהשלדבריה
יהושע.מפינמץרברישוםדבריהקטיעת-מרצונהלאשנגררהברור- .כמובן

?מהבכללהזההאישמיהצפופים.בטלפוניםשלוהמוזרהקוללמה.רקהשאלה
בקצבעכשיוהגיעוחיליתשלהטלפוניותההודעות ?בכללשלימהילדהרוצההוא

לאאם-קבועכוסחובאותותמידממרחקיםכשמעהלשבוע.אחתשלמדוייק
הריקהוהשפופרתקטיעה,שתיקה.נוסף.אסימוןשלקליקלדאוג.מהאיןתחפשו,

לעצמושסיגלשוקלתבתנועהלצדמצדראשויהושע.שלהמאופקתבכפומקול
 . l l .28מה-שת;ק~ההשעייההודעתלמוסיקהלמורהחיכתהבבית-הספרלאחרונה.
וגםוהשכנים,כאווהבגללגם .רגילחייםכוהלעלבהגיוןשמרוהביתשלביום-יום

והכלמעטעודהסיוטיתפוגגבטחדבר,ישנולאשאםהמעורפלתההרגשהבגלל
שהיה.למהיחזור
צעדיו .עכשיומעטמזורזיםאמנםנראומעבודתויהושעשלהראשוניםשובורגעי

בעורמסוייםמתחמשהו.חטופהדלתפתיחתהמבקש.החצרשבילעלהאחרונים
לחדשותמפוזרתהקשבהלפעמיםשתוקה.ארוחת-ערבאחר-כךמיידית.ובנייהפניו

שולהמתהפכתואחריונשכח,זהגםהשבועיהטלפוןערבלקראתהמיושן.הרדיו
שקרה,מהעלעצמהאתלשאולמוכנהשאינהבשאלותנאבקתבמיטתה,ארוכות

שולההסכימוהפרשה,מתחילת Iלערךשבועייםאחריממש.אלהברגעיםשם,קורה
אולי .בית-הספרפסיכולוגיתעםקבועותלשיחותבהסתייגות,אם-גםויהושע,
כלשהו.משמעותיקצה-חוטיתגלההמנהלתחשבה-בעזרתה

שלבעיקראכזבה,מכליותרמעלה ,)-9.12.52(מההראשון,המפגששלהטייפדיווח
בעזרתפגישה,באותהשכערךהעברברישוםלו.שחיתההמושלמתמהילדהיהושע,
בשנתבבכיהגזמהקצתמדאיגים.ילדותאוינקותסימנישוםנראיםלאבעיקר,שולה
פתאומית.הסתייגותדווקא(בהמשךלאב.במקצתקיצוניקשרהראשונה.החיים

להתעסקזמןהרבהכל-כךאזהיהשלאהאמתכרגיל.הכל-מזהחץומתמשכת.)
הנחותבליהיו.אחתאחתמרוצות.היוהמטפלותאבלשניכו.למדנועודאתה.

-שליהכעסגםלכןדבר.כלתלמידה.שקטה.שחיתה.ילדהאיזוובאמתבחרנו.
לחזורטעםאיןבעצם.משנהלאאליו.רגילהחיתהשלא-לדבריםיהושעכניסת
החוזרת.צווארוניעת-שוב

במיוחד.חריפותתגובותחיליתשלהיעלמותהעוררהלאהכיתהתלמידישביןמעניין
- .ממששלקשריםליצורהספיקוולאביניהםיחסיתחדשהשחיתהמשוםאולי

שכנתה-בהפסקותהזההמניאקעםרקכמעטדיברהפה,שלימדבימיםבאמת
-יודעתלאסתם,- ?מניאקלמה-הלא-ישירה.היועצתבחקירתלשולחן

התחמקה.

שלוהקושיעלבעיקריהושעדיברבית-הספר,פסיכולוגיתעםהשנייהכשיחה
גםבדיוק.לראותצריכיםלאזרים,אחרים,סוף-סוףבבית.בעבודה,כרגיל,להתנהג

מעלאליוהסגוריםשולהשלפניהאתקצובותבהפסקותבודק-חבריםלא
חיליתשלשתיקתההתארכהינוארכתחילתהאסוף.השפתייםקוהמגוהץ.לצוארונה
ניתקחמורהבעדינותאסימונים.שלושהשלכפילתםלמרווחשלההשבועיבטלפון
כמהעודהיוערבאותומשךאח.ר.אבלבשפופרת,שולהשלאחיזתהאתיהושע

השפופרת.הרמתעםמידשנותקונוספיםצלצולים
עםהבאהבשיחה Iעניךלאותושוביהושעחזר-לבריחההגיוניתסיבהכלחוסר

לבדוקהיהאפשרהריהמוזרה.הטלפוניתהתקשורתלמחרתבית-הספר,פסיכולוגית
בטוח.אנישם,קרהאחרמשהוקושי.בליאתי,~תנו,

בתנאילחזור,לכסותמוכנהשהיאבטלפוןחיליתלחשהבירחתה,לאחרוחציכחורש
שיבטיחו.כזה.משהואומשטרהאוחקירהלאשיבטיחו.לאלי.דברשוםיעשושלא

שדבקההשוקלת,ראשובתנועתיהושע- ?פתאוםחוזרתלמהשרע.ידעתי
קפוצותבשפתייםשולה-משטרהשלאבטחהאחרונים.בשבועותלצווארו
שהצטרדקולואתמחזיר-מתי?אותך?זכת Rלמאיפהלידו.השפופרתאתמעבירה

אותויהרוגאני-מכעסמעוותיםחדרהבדלתכאווהשלפניהרקלאפיקו.בכוח
 .יהרוגאנישניהםאת-צורחת-שליבידיים

עניבתקשראתבכוחפורמתיהושעשלכפו- ?פתאוםשםלהקרהמההשאלה,
האווירבשארית- !כאווהככה,מדבריםלאבביתאצלנו-שלוהעבודה
פניםקבלתעלסיכמוהמעורבים,הייעץוגורמיכלעםמיידיבתאוםבו.שנשארה
חץותרצה.אםתגיד.שבעצמהכמובן.טענות,לאמיותרות.שאלותללא"טבעית".
ומח~ית !אלוהיםכדאית,אתאיך-שלשולה,שלהראשונההספונטאניתמהשכייה

לעולם.נאווהלותסלחלאשאותהיהושעשלמהירהעין
שערותיהלומר.יש-נקיוהלאהמשופשףבג'ינסמעטמכרוצת.נראתהחילית

שולהטענהיותרמאוחראם-כימיוחד.דברשוםבנוסף,במוגזם.ופרועותמגודלות
 ...אבלסמיםכמולאבעיניה.היהממוקדלאשמשהו
שמרובביתשהחסירה.החומראתלהלמסורבכיתהתלמידיםכמההתארגנולמחרת

הואגםהציגו,שכןהיחידהתנאישהחליטו.השתוקההסובלנותחרקעלבקפדנות
הנזכרת.בית-הספרפסיכולוגיתעםבשבועפעמייםשלסדירותפגישותהיהבתארם,
קבלה.חילית
המשפטלחלוטין.כמעטשתוקהחיליתחיתה ,)-12.1.53(מהראשונה,בשיחה

זההיהנחוש,ועם·זאתמאדנמרךבלחשפעמייםחזרהעליוהיחידהמשמעותי
כמההתאוננהבנוסף,כמנוחה.אליאתלעזובלהיבטיחושרק-בטלפוןשאמרה
אחירימיםשלרשהשיניה.נקישותאתבברורלשמועאפילוהיהניתןקרר.עלפעמים
 .אלישלהמזוהה,גםועכשיומקודם,המוכרהטלפוניקולונשמעהביתה,שרבה
לאלכםאברחאנ'לאאםהרי-במהירותפלטהר·כך nואלרגעבקפצהחילית
הבכיפרציאתמאפקתלחדרהורצההשפופרתאתוזרקהכולכם.בכלל.עליתשימו
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ש~סתהלשולהצרחה- !בכללמפהשתצאיאתהנטרקת.לדלתמעברעדשלה
 .בכרמחופרהראשהאלידהאתלקרב
בשיחהבקסטהשנקלטהאחדהמשפט-תדאגיאלאלי,לעזוב,לילאיתןהוא

נקוש.בלחש-פהקרנוראחילית). , 15.1.53 , 2שיחה , 2(קלטתהשגיחהטיפולית
להגיעהמשיכהחילית .מכןשלאחרבימיםמאדהצטופפואלישלהטלפוןצלצולי

לשולהבשעורים.במבטהממוקדהיהלאבאמתמשהואם-כיבקפדנות,לבית-הספר
שובהתחילהשהילדהזו,בנקודהאתההסכיםלאשיהושעלמרותברור,היה

 , 4שיחה , 1(קלטתסיפרה,הלימודים,גמראחרילשעותנעלמת"אתו".להיפגש
זה-רבדהלגמריענייניבטון-מטרידשהכיומהמבולבלת.חוזרת ).קמשפ'
במגרות.בארנק.לאאצלה.גלולותשוםמצאתישלא

יהושע.שלהמצטרדקולו-הזאתהשטותעםתפסיקי
הקרובה.בשיחהחיליתשלהמיידיתתגובתה-הזההנושאעללדברמוכנהאנ'לא
 ?שליאמאלךאמרהכברהיאמה
 ?שתגידרציתמה-
יכוללאהואלנו.שישהר~ישרתשבינינו.מהכליודע.אלי?רקבכלליודעתהיאמה

מהחולםלאשלוישבראשהפר~קטיתהבתעםשליאבאאפילו ?יודעתאתבלעדיי
אצלי.שהולך

אבלטעה.?אשה-חשב.יודעכברהואמה .)תיל~:-:-~שיחה . 2(קלטתבעצםאלי ,וגם
מאשפזיםמתישייך.לארחוק.הכלערפל.מיןבלילהואצלילעולם.לי.לאיתןללכת

 ?תגידיכזה,בבית-חולים
(טובטעויותעודלא.רקשואלים.לא ).קמשפ' . 5(שיחהאומרים.לאבה.נוגעיםלא

- !היארקהיום.כלהיארקהמאוגרפות.חיליתידי- !קצתשישתדלומאד.
תחשובשלא .לטלפוןמאריךחוטלומדת.אוכלת.בחדרה).נאווהשלרגליהרקיעות

אתמטרידהגלולותשלהנושארקשחוזרת.השעהמהחשובלאבמקום.המפתח .ש
 .הסיכוןמהב-ו-ירקיודעתאחותבתורהיאמאדשולה

שום ?שיבואאלייך ?אלי ?מי .אמרתי )ששיח.שיחה(חילית.מדברתלאזהעל
אחריאבלבמשהו.אותישתשכנעיפוחדבטחהולכת.שאניכועסמספיקסיכוי.

אתקול,מרימיםלאאף-פעם.כועסיםלאבביתאצלנואיך.יודעתאתשכועס-מפייס,
ככהלא?ככה,טוב~מקום.דבר.כלבזמןבשקט.לי.שחיוהמטפלותאפילויודעת?.

מרכלים.סתםלא .אצלנומדבריםשצריךמהרקתמיד.בשקטאמא?גםלאצרי.ך
אליאתאצלנו.אף-פעםמשקריםלאוכיחודמאד,שאומרים,במהמדייקיםעסוקים.

כמואלי.קשורמדילי.לאיתןללכתאבל ?יודעתאתהז'ותי,עםתפסתיחםעל
 ?חושבתלאאתבחיי. .לגמרימשוגעבאמתהואקשור.משוגע
סהרורייםאם-גםקבועים,ביקוריםעלחיליתעדייןשמרההזאת,התקופהכלבמשך
בבית.השעות,מבחינתמאדקצרותאם-כיקבועות,לינותועלבבית-הספרילמדיי

כלעםדחופה.פגישהוביקשהלמנהלתשולהצלצלהיבערךפברוארבאמצע
חיליתעםהלכהאמרה.יהושע,שלידיעתובלימתקשרתהיאאמרה.הגורמים,

לעזור,ההלבשהלתאנכנסהלעבודה,מאדשמיהרהומשוםסיפרה,מכנסיים,לקנות
הסימניםאתקלטההחוצה,ממשבפראותארתהלדחוףחיליתשהספיקהולפני

מההאפשרויות.כלאתדמיינהשכברחשבהוהיאירכיה.עלהכחולים-שחורים
משהומוכרחיםיום.אפילויותר,להימשךלזהלהרשותשאסורזהעכשיולהשברור
שלגלוילברורהצעהחיליתבפנילהציגהחליטוקצרההתייעצותאחרימיד.כבר.
מכך,המשתמעכלעלמיידית,טיפולהחזרתאואלי,כוללכולם,בהשתתפותהמצב

למשטרה.
שניהם. .מסכימיםשהםמושפלותובעינייםקרבטוןהילדההודיעהבבוקרלמחרת
בית-הספר,מנהלתבידיההערות,כוללנער.ך )-18.2.53(חהמשותפתהפגשיהירשום
-(במעגל)ישיבתםסדרעל-פינוכחים, :רשם-הקולשלטכניקלקולעקב

(בראשאלי-למשטרהתפנומצדיאלי.חילית,יהושע,שולה,מנהלת,פסיכולוגית,
 .תוכיחו .אכחישממילאהברכיים).ביןלחוצותידיים .מורכן

ככה.אלינותדברלאאתה-(יהושע)
 ?אה-אנחנוכמונו,?אצלנו,אהאלינו,
בבת-אליוקםיהושעהצידה.במהירותנרתעהואלאלי.כסאהעםמתקרבת(חילית
סלידהבהבעתבחזרהמתיישבמכנסיו.לכיסיהקפוציםאגרופיואתמכניסאחת.

גלוייה)
 ?שרציתלךקניתילאמה ?חיליתלמה-(שולה)
חרושתביתלכם.היהאסורבחיים ?בכללילדיםעליודעיםאתםמה-(אלי)

נדפק.כברשממילאמיאתאולילאמץ _רקלמרוט.להלביש.צריכים.הייתםלבובות

איך-צריך-אם-כבררציתילהראותרקטעם.שוםלי.יהיולאאף-פעםמשלי,אני,
אז.מישהוכמוניהיהליל~אחד).לא-מרפהמעפעףמרגיזריטוט(מוחה

 ?מביןיאלינותדברבנימוס-(יהושע)
הטענות. .תמידשלךמרוציםהלאהפניםעםואתיגתידי(שולה) ?קניתילאמה-
 !אמאאליימדברתכשאתלעינייםליתסתכלי-

 .בכללחילית.אותךמכירהלאכבראני-
ליתגידיאמא.קצתאותיתשמעי .אחרייךבריצהמתמיד ?מתי ?כןאתמיאת-

מתגעגעתנוראאניאמא.אלייךמתגעגעתאניתשמעי.תגידי. .ביתגעיאמא.משהו
אמא!

שלה.העלובההמזוודהעםאחריבורחתלמלוןממלוןעליה.לישהיהצעראיזה-
 .תלכי-להשאמרתיפעמיםכמהאיכפת.לא .תביאו .אניהכלאכחישבמשטרה
התחננה.נכנסה.לעצמותאליהם.הביתה?תחזריחיליתאמרתי,

ברכיובמעלהחיליתשלידיה- ?שומעאתהתפסיק,אליק,זהעםתפסיק-
עודני'הבנתי.ככה.לכעוסצריךלאמה?אזאשה,לאעודככה.תגידשלאבכוח.
-שתגיד.מהתראה.שהרצה.מה~היה

-לצדמצדבטלטלהראשויהושע.שלפניואתמציףעזסומק- !להרוג :__
 ! ?שהואלהאמיןנתתלמה ?שהואחיליתלנושיקרתלמה

רוצהלאאבא.אצלישקריםהיהתמידהכלאבא.טועהאניאבא.צודקאתה-
 ...שאתהמהלדעתרוצהלאאבא.יותרלשמוע

ט )jשאלישלדיבורוטון- ?לאאמרתי,מקודםכברבכלל,ילדיםאסור-
חולמנייםוורודים,מעוגלים,פניםלומר.אפשרכמעט,משומןעכשיו.לחלוטין
לעצמומזדעזעמעטהג:ןפ~זכהאחתעינועפעףרקעל-כל-פנים.מרוחקיםאפילו.
יותרתוציאולא?ממילאנכרןעכשיו,יותרמהפהליאיןהלוחצת.לאצבעומתחת
ממילא.אכחישהכלממני.דברשרם
בקלותלא-מולוגופרכובדבכליהושע-כעתמפהלצאתתעידלאאתה-

חכה.-שסביבההערפלחרגתבתרךחיליתמדרכו.אותוהרחיקקלהבזרועכזאת.
 !חכהכולכם.יותראותיתראולא

שאנימהתעשיאת-יהושעשלהנזעקבצווארואודםכתמי-תזוזישלאאת-
נכוןמכנסיים, ?אמאאהאצלכם,ליישהריהכלאבא.בטח- ?שומעתרק.אומר
אגידאניעכשיואבא.שגתידמה ?אבאאמתצועקים.לאמשקרים,לאואצלנו ?אמא
ליאסור ?אבאמפהלצאתלימותרהזה.הסתוםבחדריותר'כשוםיבולילאאבא.
 !עלוקות !עלוקות ?כמה ?לאן ?גי ,,. ?מיעם ?אבא

החד-משמעיתדרישתם(בעקבותכולוהנושאשליסודיתבדיקהלאחר ,-23.2.53כ
משותפתפגישהזומנהראלייהילהשלהרפואייםתיקיהםשלובעיקרההררים)של

באורחהמיוחדותהנסיבותבתוקףנמסרבההמשטרה,שלהנוערבאגףהפעםנוספת,
בתנאיםשאפילוכזרבמידהמוחלטתאלישלהישנההגניטליתשהפגיעהגלויי

פעילותלכדיגםבמנגנון'דברלתקןיהיהניתןלאיביותרהמתקדמיםהכירורגיים
חלקית.אומוגבלתמינית

תניחיחסומות.בשפתייםמלמל- ?סוף-סוףבמנוחהאותיתעזביכברעכשיו-
 ?סוף-סוףלי
רק .הזמןכלקטינהאמרתהריאתה .להביןסרבה- ?הזאתהמלהמד-חומרת-
מתוךצורחת-ביתיגעשלאבכתפה.יהושעשלכפו .הזמןכלאמרתבילפגועלא

קינאתי,איךשאליך,אלהבכלשקינאתיאיךלגעת.תחלוםשלאהסגלגל.חיוורונה
החוצה.בריצתהממוקדותהלאמעיניהשחורזיק-שקינאתי.איךאלוהים,

שלהמרפסתתריסיבית·הספר)בארכיוןהתלמידהכרטיסאחסנת(עם .-19.6.53ח
רחוקהבמרפאהשולהלאוטומט.קשורהטלפוןעדיין.קבועבאופןמוגפיםק.משפ'

שכן'מה .נותקוהקשראפשרויותשכלכך .עבודתולמקוםמאדמקדיםויהושע
ומתבגרת.שהולכתנאווהעםמריבהקולותלסגירותמעברבוקעיםקרובותלעתים

 ...כשתופסיםתיכףומשתתקיםבשכנות,שגריםמוריםאצלנואומריםחילית,לאזאת
אם·כיהרישומים,על·פילקיבץו'העבירוחיליתאת .מהאץרשירדסיפרונעלם.אלי
אחדמקרירחובבמפגשסיפרעל·כל·פנים,יהושע,מסויים.אישפוזעלשמועותהיו

ושתעודת·בגרותשהיא,במקוםברצינותלומדתז;יהיאהכיתהמחנכתעםלושהיה
 .יהיהשלאמהימבחינתוילהתהיה

הזעיקו.שככהכחוליםסימניםאותםלגביהיאלפיכ.ךשנשארההיחידההתמיהה
 • .בכללואםבדיוק.מהיועדמיאליהם,ביחסשגםאלא
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צ'כובאנטון

בסריעקב :מרוסית

סתריערבשלדימדוכז.יואתלזכורכדיזכרוני'אתכמיוחדלאמץצריךלאאני
איךומרגישעומדמויסקכהשלההומיםמרחובותיהכאחדאבי'עםיחדואנילפרטיו'
כושלות,שלירגליאבלכאב,שוםחשאינימוזרה.מחלהכהדרגהעלימשתלטת

איפוא,צפוי ...אוו:יםכאיןהצדהנוטההראשהגרון'לרוחבלינתקעותהמלים
ההכרה.אתואאבדאפולשעכשיו

לוח-המחלהעל,~רשוםנאלציםהרופאיםהיוחולים,לביתאלהכרגעיםנקלעתילו
הרפואה.כספרימופיעהשאינהמחלה *, FAMESשלי:
מתוכודל,כובע-טריקווחבושכלה rמעיל-קלכושאביעומדהמדרכהעללצידי

אדםוככדים.גדוליםכערדלייםנתונותרגליוכפות .לכןגפןצמרפקעתמבצבצת
יחפות,רגלייםעלערדלייםנועלשהואיראושמאחששמתוךעצמו.כעיניערךחסר

ישנים.כתי-שוקייםזוגמכנסיועלהעלה
והעלובהקיציועיל.שהכככלגדלהאליו~תי qשאהזה,והמוזרהמסכןהטיפשון
כמקצועמשרהלחפשהכירהלעירהגיעחודשיםחמישהלפנייותר.כלהוהמלוכלך
העיזהיוםורקעג:ודהחיפשכעיר,הסתובבתמימיםחודשיםחמישההלבלרות.

 ...נדבהולכקשלרחובלצאת
ולצד,לאחורנוטהראשי:"מסעדה".גדולשלטועליוגדול,תלת-קומתיביתמולנו
מרצדותכהםהמסעדה,שלהמואריםחלונותיהאללמעלה,מסתכלאניכורחיוכעל

 ...תלויותנורותזולה,רפרודקציההאורגן,שלהימנילצידולראותניתןאדם.דמויות
מתנועעאינוהכ:תם .לכןככתםמבחיןאניהחלונותכאחדהסתכלותתוך-כדי
מאמץאניכחום-כהה.הרקעעלבולטהואהישרים,הקוויםבעלתשהיאוכצורתו,

מהאכלמה,דברכחוג:השלטעללכנה.מודעת-קירככתםומפענחראייתיאת
 ...רואהאיניכדיוק,

וכמועיניאתמושכת ~ tהיכלובנה,המודעה.מןעיניאתמסיראיניהשעהכמחצית
דבר.מעלהאיניאךלפענח,משתדלאנימוחי.אתמהפנטת
הטבעית.צורתואתלרכשהמוזרהחולילכסוף'
שונים,ריחותג:אלףמבחיןאניהרחובכסירחוןרעם,באזנידומההעגלותרעש

שליהחושיםחמשתמעוורים.ברקיםעינירואותהרחובותוכפנסיהמסעדהכנורות
 :קודםראיתישלאאתלראותמתחילאנילמקובל.מעברמאומצים

המודעה.מעלמאייתאני- ..."צדפות"-
לאכהרעדחודשים,שלרשהרעודשניםשמרנההאדמהפניעלחייתי !מוזרהמלה

עםלוחותהרי ?המסעדהכעלשלמשפחתושםזההאין ?זהמהכזאת.מלהשמעתי
 !מכפניםהקירותעלולאהדלתותעלתוליםהמשפחהשמרת

לכירוןראשיאתלהפנותומנסהצרודכקולשואלאני- ?צדפותזהמהאבא,-
אבי.

לפי ...עוכר-ושככלך,כעיניומלווהההמוןתנועתאחרעוקבהואשומע.אינואבי
כמרהמכרעת,זדמלהאךלעוכרים,משהולומררוצהשהוארואהאניעיניומבע

להתנתק.ואופן,פניםום t7כיכולה,ואינההרועדותשחפיועלתלויהככדה,משקולת
כאשראךכשרוולו,נגעואףהעוכרים,אחדכעקבותפסיעותכמהפסעאפילוהוא

לאחור.נסרגכוכה iוככ"סליחה",מעיןמשהומלמלאביראשו,אתהסבהאיש
ושאלתי.חזרתי ?צדפותזהמהאבא,-
 ...כמיםשחיכעל-חייםזה-

סרטן.לכיןדגכיןשהר iנהזה.כעל-החיים-הימיאתלעצמימדמייןעין,כהרףואני,
צףכתוכוטעים-מאד'מפולפל'מרקממנומכיניםככעל-חיים-ימי'שמדוברמשום
ועוד ...חריפהחזרתקרווזz.ה,רגללכך,נוסףסרטני,רוטבעםחמצמצהתמיסהעלה.
מאדמהרהשוק,מןהזאתהחיהאתמכיאיםאיךהבזק,כמהירותלעצמימדמייןאני

 ...לאכולרוציםכ:ולםכימהר,מהר, ...הסירתוךאלאותהודוחפיםאותהמנקים
סרטנים.ומו·קדגיםצליריחעולההמטבחמן !אימהעדלאכולרוצים

 ...גופיכלעלכהדרגהמשחויטנחירי,אתחיכי,אתמדגדגהזההריחאיךמרגישאני
עד-כדי-כך,חזקהואזה,ריחמדיףהכל-שרווליהלכנה,המודעהאבא,המסעדה,

כשרנתחפיכתוךמונחוכתמיםכאמתכאילוובולע,לועסאניללעוס.מתחילשאני
 ...ימיחייםכעלשל

ונצמדכשרוולואביאתתופסאנילהתמוטט,לאמנתועלעונג,מרובכושלותרגלי
 ...לוקר .ומתכוץורועדאבא .הדלהקיצילמעילו

שואל.אני- ?טרףאוכשראוכלהןצדפותאבא,-
צבים,כמוצדפים,תוך,כמונחותהן-אבא.אומר- ...חיתוכנןאתאוכלם-

הצדף.חצאיכשניאכל
הכל.מכיןאניעכשיו ... :ונעלמחהולכתהאשליהגופי.אתלגרותחדלהצדפותטעם

 !זוועהאיזו-לוחש'אני- !זוועהאיזו-

יושבתצפרדע•רצפרדע.הדומהמשהולעצמימתאראני !הצדפותאיפוא,הן'אלה
המגעילים.כאבריהומשתעשעתוהבורקותהגדולתכעיניהמשםמסתכלתצדף,כתוך
רגליעם ,צדףוך rכרהשוק,מןהזאתהחיהאתמכיאיםאיךלעצמימתאראני

עוויתתוךויהטכחית,מתחבאיםכולםהילדיםהחלקלק.עוורהשלה,המלחציים
חדר-האכילה.אלאותהררשאתהצלחתעלומניחהכרגליה,החיהאתתופסתגועל,

והשינייםהעינייםעםחיה,כעודהככה,אוכלים ...ואוכליםאותםנוטליםהמבוגרים
 ...השפתייםאת ·~לנשרומנסהמצפצפתמצייצת,הזאתוהחיה !הרגלייםועם

יגייגרמרים :יא.ירר

זרעתית,מגעילה,היאהחיה, !ללעוסשינימתחילותמדוע ...אכלפני,אתמעוותאני
ככראחתריחה.ואתטעמהאתלזהותחרדאניכתאוותנות,ארכלאניאכלמפחידה,
גםמחסלאני ...והשלישיתחשביה,שלהבורקותהעינייםאתרואהאניאכלתי.

המודעהאבי'שלהערדלייםהצלחת,אתהמפית,אתאוכלאניולכסוף ...אותן
מחלתי.עליגברהאוכלשרקחש,שאנימשוםעיגי,שכהישגכלאוכלאני ...הלכנה

המחשבהמעצםרועדאניוהמגעילות,המפחידותכעיניהןכימביטותהצדפות

 !לאכוללאכול'רוצהאניאבלעליהן'

ידייםמושיטואני .חזימתוךצעקהפורצת- !צדפותליתנו !צדפותליתנו-
לפנים.

שלוהחנוקהעמוםקולואתשומעאניאחתוכעונהכעת- !רכוסילי,עיזרר-
 !לסבולנחערדאין !הגדולאליאךנדבות,לכקשכרשה-אבי.

 .הבגדכקפליאביאתומרשךאניצועק- !צדפותליתנו-
אני ?אותןאוכלאתהאיך !מעניין ??כאמתצדפותארכלאתההאםילד,ואתה,-

המון-סביבימתאסףדקהכעכורהמוארת.המסעדהאלאותימושכתאיתנהידזוכר'
וחלקלק,לחמשהוואוכחשולחןלידיושבאניוכצחוק.כסקרנותאחריועוקבאדם
שאנילמהמודעואיננימסתכלאיננילועס,לאאניכלהיטות,אוכלאניועבש.מלוח
רגליים-מלחצייםבורקות,עינייםאראה-עיניאתאפקחשאםלי,נדמהארכל.

 ...חדותושיניים
 ...חורקמשהוקשה.משהוללעוסמתחילאנילפתע

זההאםטיפש,-האספסוף.צוחק-עצמו.הצדףאתאוכל!הואה nחה--
 ?לאכילהניתן

בשללהירדםיכולואיננימיטתיעלשוכבאנינורא.צימאון :זוכראניאחר-כך'
 ...כידיוומנופףלפינהמפינהפוסעשליאבאהלוהט.כפיהרעוהטעםהצימאון

כאילו ...כראשיכזהמשהוחשאני-ממלמל.הוא-שהצטננתי,לינדמה-
 ...עדייןהיום,אכלתילאכלומר,שאני,משוםזהואולי ...מישהואיזהכתוכויושב
הצדפותעכורמשלמיםהאלה,האדוניםאתרואהאניכל-כך,מוזראדםממשאני

נותניםהיווודאי ?כהלוואהכמהוביקשתניגשתילאמדועאחד'כלרו;גליםעשרה
לי.

יושברגליים-מלחציים,עםצפרדעעלוחולםלהירדם,מצליחאניהשחרלקראת
מתעורראניהצהרייםלקראתכעיניה.וממצמצתומשחקת-קורצתצדףכתוך

 •כידיו.ומנפנףמהלךעדייןהוא :אביאתכעיניומחפשמצימאון
 )-1884ב(ככתב
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לםנאורמכחב
בלסשמעון

בכתוביםמרומןפרק .

מבתי-החוליםבאחדרופאשלכאשתוחזרההיאשנתיים.אחריחזרהר'
שלה,מכתבכלעלעניתיהרבה.התכתבנובהתחלהתל-אביב.בסביבות
לבחינותולומדביטוחבחברתעובדשאנילהכתבתיסיפוריםלהסיפרתי
הרגשתישלה.מכתבכלעללענותהפסקתיחודשיםכמהאחריהבגרות.
עםחיאנילעולמה.שייךלאוכברלכתהרחקתיאניהרגן.לאהזהשהמשחק
לרדתולאעצמאותיעללשמורשהשתדלתיאףעלזונות,עםעבריינים,
שייכיםכברלינראואתהוהיחסיםר' .אחר-כךבישהתנקםמהרזהלרמתם,

אותיידחוףשאישבליבחירה,מתוךבדרכיהלכתיאחר.לעולםאחר,לזמן
משכורתלקבלחברת-ביטוח,באיזולעבודבאמתיכולתיאותי.יפתהארלכך,

יכולתיבשפל.חייםהואשבעיניבורגני,ביושר ...שאומריםכפיביושרולחיות
להתחתן,עמדה,לתפוס- !טיפשלאלגמריהריאני-בעבודהלהתקדם
לךכתבתיכךרעלאחר,למשהושאפתיאניהבורגנים.כלכמרילדים,להוליד
קלים,לחייםאמצעילארגםמטרהבשביליהיהלאהשרדהראשון.במכתב

נכרן,זה,אתעשיתיהתרועעתי.שעמההחבורהכמרסמים,לצריכתלהוללות,
מתנותקניתילחברים,חילקתיבזבזתי,ששדדתימהכלכך.עלמצטערואני

ולאאיכשהראנגררתיהתכוונתי,לזהלאהגתוררתי.שאצלןלבחורותיקרות
 .מטרתיאתלהגשיםהספקתי
עלרגםאחדיעלרקידעוהחוקרים .שביצעתיהשרדמעשיבארבעתהודיתי

רוצהשאניחשבו .נדהמווהםמרצוניהודיתיאניחשדות.רקלהםהיוזה
הענייןעלהתלבשואחר-כךאותם.לבלבלסתםאררושםעליהםלעשרת

שאמסורבתנאיבעונשיילהקלמפתותהצערתמיניכללילהציעוהתחילו
בכלמרדהאנילהםאמרתי .אתישהשתתפוהאנשיםשמרתאתלהם

לאשמרתאנישמרת.ממניתבקשואלאותי,שתאלצובלישעשיתיהמעשים
מטומטמים.חבראידיוטים.הםלמכות.עברורמיידלאיים,התחילואז .אתן

ומקבליםמדיםלובשיםרק .התהלכתיש~מםזרוקיםמכמהשוניםלאפשוט
בישיחקויביבעטרהםהאריות.בגרבכדניאלברדדעצמיהרגשתימשכורת.

נבזה,רוצח !רושםעלינולעשרתרוצה:אינטליגנט,צרחוהזמןרכלכדרר
הצליחווהםיום.כלככה !העצמותאתלךנרסקארתך,נדפוקסמרטוט,
הקליינטיםומכלמהםשרנהאניכיאותי,שנאוהםסמרטוט.אותילעשרת
אליבי,להםסיפק"ג'ינג'י"שרצו.ההודאהאתהשיגולאאבלשלהם,
אתממנישביקשהכחישהוא .ביפובמסעדההיהוהרצחהשרדשבשעת

 !אגלהלארגםגיליתי'לאשליהאליביאת .שתקתיאניערב.באותוהאקדח

חשבתיהקשר.אתלנתקהחלטתיר'שעםזה,הואלךלספררוצהשאנימה
אתלהלספרואצטרךבשקריםלהמשיךארכללאשרב,וניפגששכשתחזור

כיעתיד'להאיןשלנרשהאהבהכתבתירבוארוךמכתבלהשלחתיהאמת.
מןלרדתמתכונןשאניגםכתבתי .ממנישתשכחומוטבלהמתאיםלאאני

אותרכתבתיומבולבל.ארוךהיההמכתבבחיי.חדשדףולפתוחהאץר
היהזההנשמה.עלרעכל-כךוהרגשתישיכורהייתיהוללות,לילאחרי
חיתהר' .לחייקץלשיםוחושברןלדכאנכנסהייתיקרובות.לעתיםליקררה

ארתהאהבתיאנילדמעות.אותישהביאאקספרסמכתבליושלחהמזועזעת
 !כאלהבגעגועיםכזה,בחרםבחררהאהבתילאפעםאףארתה.אוהבועדיין

שהיאכתבההאחרוןבמכתבנרגשים.מאדמכתביםשניערדלישלחההיא
להשלחתיאזממנה.זאתאבקשרקאםהלימודיםעלולוותרלחזורמרננה

ואניחברהלישישנגמר,בינינושהענייןלהכתבתיהאחרון.המכתבאת
מזכררנהאותילמחוקשעליהכתבתי .האץרמןולרדתלהתחתןעומד

ניסיתיתשובה.קיבלתילאהזההמכתבעללה.המתאיםחברלהולמצוא
נשאתיתמונתהואתשמרתישלההמכתביםאתאבלארתה,לשכוחאניגם

בדרךשאניוחשבתימטרהליחיתהכיהצטערתי'לא .בארנקיתמיד
בקרוב,יהיהשזהרציתילאאבלניפגש,הימיםשבאחדחשבתילהגשמתה.

אחריממטרתי,משהרשאגשיםאחרישנים,הרבהאחרייהיהשזהרציתי

ההיפך.בדיוקהיהשקרהמהחכם.יותראהיהעולם,אראהלחר"ל,שאסע
 .ונתקלרשםפהלהסתובבמספיקלאאתהובתל-אביבקטנהאץרלנריש
בקפהאחדערבישבתילפגוש.רוצהשאינךובמילפגושרוצהשאתהבמי

ולאמהרהולכתהשדרה,מצדבאהארתהראיתיולפתעאתריםבכיכר
אבלאותי,שתראהחששתיהראשוןוברגעלבדהייתיצד.לשרםמסתכלת
הללו,השניותאתלשחזראפילומסרגללאאנילי,קרהמהיודעלאפתאום
לאחור.נסרגהלהתקדם,ובמקרםנבהלה,ממשהיאלקראתה.ויצאתיקמתי

 .אותימוליךאחרמישהוכאילוערשה,שאנימהידעתילאאליה.ניגשתי
בתורשעמדבעלהאלמיהרהכילנריהיהלאלדברזמן .נפגשנוכך

לשרםנסעתיולאנישואיאתשביטלתילהלהגידרקהספקתילקולנוע.
מהצבא.כידידבעלהלפכיאותיהציגהוהיאהקולנועעדאתההלכתימקרם.

לאובסוףהתלבטתיהרבה .להתקשרביוהפצירהעובדתהיאהיכןליאמרה
אתשפגשהסיפרהוהיאבבית-קפה,נפגשנווצלצלתי.להתאפקיכולתי
החליטוחודשיםכמהואחריבהשתלמות,כשהיהאנג'לסבלוסבעלה

אבלהיא,גםעצמי.עםקשרתכאבקתיהקשר,אתלחדשרציתילאלהינשא.
נוסעיםהיינוהאחרונהובתקופהשונים,במקומרתנפגשנויכולנו.לא

הרצליה.לסביבותשלהבמכונית
הרצחבערבחזק.אליבילישיששתדעכדילספר,מרנןשאנימהכלזה

האקדח.אתוביקשלצאתשעמדתיברגעאליבא"ג'ינג'י"אתה.הייתי
מיהרתיואנילחץהואאבללמישהו,שליהאקדחאתמסרתילאמעולם

ממנויודע,אינני ?אותילהכשילהתבררןהאםלחשוב.זמןליהיהולא
האשהשלמהצעקותכבהלשהואחושבאניאבלדבר,לכללצפותאפשר
לאאליבילסדראותי.לכסחהחליטאזאוליהאקדח.אתוזקרשירה,אחרי
ואותיכמוהרכולםבמסעדה.אתםשהיההעידושלוהחבריםבשבילו,בעיה
היולפעמיםקיבוצניק.ליקראובי,חשדואותי,אהבולאהםדפקו.

אותילקבלמרככיםהיולא .אותגרשתדפוקלפכיארתךכדפוק :מאיימים
רציתי.לאאניגםמהם,כאחד

לאהזהבזמןחודשים.כשלרשהנמשךר'עםהקשרשלי.האליביסיפורזה
חןמצאלאזהבבורסה.משחקשאנילהאמרתישרד.בשרםהשתתפתי

למשחקים.המתמכריםמאלהלאשאניארתהלהרגיעהצלחתיאבלבעיניה,
בקלותמתעשריםאנשיםבבורסה,באמתלהתענייןאזהתחלתיבעצם,
זאתלעבודבליהבורגניהמשטראתלכצלאפשראם ?לאלמהואמרתי
לנסועבאחרים,בלתי-תלוילהיותרב,כסףלהשיגשליהמטרהמצררה.
המימסדאתשתזעזעהתנועהאתלהקים :בפעולהלהתחילואזלחר"ל
זהכלאתסיפרתילא !והנדכאיםהחלכאיםמפלגתאתליצורהזה,הארור

פוליטית.מפלגהלהקיםתרככיתלישישלהאמרתירקלד',
ולאאותרלחפשיצאתי"ג'ינג'י."שזהמידידעתיברדיו.שמעתיהרצחעל

בידישיפרלרציתישלאמהכללקחתילברוח.מוכרחהייתיהצלחתי.
המשטרהמקומרת.בהרבההסתובבתיתל-אביב.אתועזבתיהמשטרה
רקהדלק.תחנתבעלברצחכחשודבעתרכיםהופיערשמיאותיחיפשה
לד'צלצלתיאותי.להסתירלפחדהתחילואנשיםלהם.חיתהלאשליתמוכה
דברתעשהשלאארתהוהשבעתיהמשטרהעםהסתבכתילהאמרתימצפת.

חיתההיהארתה.למלאחייבתוהיאהאחרונהבקשתיזרלהאמרתילטובתי,
פרידהכפרדיםאניעכשיולה,אמרתימדבר.אנימהעלהבינהולאמבוהלת
נמאסבסוףאבלהמשטרה,עםמחבואיםלשחקהמשכתיוניתקתי.אחרונה,

לתל-אביב.וחזרתילי
ממהיותרשהתארךזהבמכתבהאחרוןהסיפוראתלךאספרעכשיו

אתלפנקהחלטתי .מטורףרעיוןבראשיעלהלדירהכשחזרתי .שחשבתי
החליפהאתולבשתיהתגלחתיהתרחצתי' .עלישעברוהתלאותאחריעצמי

כמרחופשי'עצמיהרגשתיברחובות,להסתובביצאתי .שליביותרהטובה
כזרהרגשהמיןאבלמוגזם,זההמרות.לפניהאחרוןמבוקשולושניתןאדם
ניסיתיאפילובבית-קפה,וישבתילמסעדהנכנסתילי.חיתהחופששל

שרםאבלאותי,לעצוריבראששוטרחיכיתירגעבכלבחורות.עםלהתעסק
ביצעתיששםבית-המרקחתאלהלכתיבערבבשמונהבערךקרה.לאדבר
עללאחרטה,איזונעימה,לאהרגשהתמידליחיתה .הראשוןהשרדאת

אתלבחרןרצוןומתוךמלאהבהכרהאותרעשיתיהריכיעצמו'המעשה
ליחיתהאבלבסרטים,שרואיםמזהקלאפילוקל,שרדהיהזהעצמי;
דלתשעלהקטןהשלטאתהפכההיאהאשה.כלפינעימהלאהרגשה
היא .לגרוןתרופהוביקשתיפנימהנדחפתיכשאני"סגור",לצדהזכוכית
וחזרההדלתעלמסךהורידהאלאאותי,סילקהלאאבלסגרנו,כבראמרה

ודאיחם.תשתהנחירךאמרההתרופהאתליכשנתנהיהדרכןמאחוריאל
הכסף.אתודרשתיהאקדחאתשלפתיאניאבלטוב,רושםעליהעשיתי

בהמתרחש'מהוכששמעבפנים,היהבעלה .מתלוצץשאניחשבההיא
ישמיעשאםואיימתיהאקדחאתאליוכיוונתילצעוק.והתחילבריצה
הכסףאתולהוציאהמגירהאתלפתוחמיהרהאשתובר.אירהצעקה,
בהליכהויצאתילכיסיהכסףאתמכניסכשאניתרדהלהאמרתי .המזומן
אתולהזעיקלהתעשתזמןלהםלקחףרדאיהמרמיםהיוהם .לאחור

המשטרה.

אתראיתישאומרים.כמרהפשע,מקרםאלחזרהשם.ביקורלעררךהחלטתי
היאטוב.ערבאמרתיוכככסתי.שיצאחיכיתיללקוח.תרופהמוסרתהאשה
הסתובבה,היאלגרון.משהרלהאמרתילמבוקשי.ושאלהנחירךהשיבה
כבתחייכנית,אשה .לפניארתהרשמההמדפיםמאחדקופסהנטלה

עלודיברתישיחהאתהלקשורכיסיתיככדים.כברלהישאוליחמישים,
הואבפנים.היהבעלהפנים.במאורענתהתמידוהיאהקר,האווירמזג
משטרה.ותזמיןאותיתזההשהיארציתיאניאבלאותי,מזהההיהאולי

מרעילותהיווהןלגרוןסוכריותפעםאצלהשקניתילהאמרתיכששילמתי,
כיאותי'זיהתהשבסוףחושבאניכלרםאמרהולאביהביטההיא .מאד

אנימילהאומרהייתישםהיהבעלהאילופניה.עלמבוכהאיזוראיתי
 .סליחהומבקש

שגרמתימהעלאבלששדדתי'מאלהאחדאףעלמרחםלאאני .זהר
 •רבות.שניםערדאותיילווהזהוצערמצטעראניהזאתלאשה
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א.
גרוסמןפרשת
שנסבגרוסמן","פרשתבמונחהשימוש

"עייןגרוסמן'דודשלהחדשספרועל
לפנינוהכרחי.כמעטהוא'אהבה'",ערך
ספר-פרוזהשלומיקראמיקדהכל-כךלא

פרשהכמולביקורת,המועמדחדש,
:פרשתמבישהקצתגםואולימביכה,

המנסיםהמוצרושיווקפירסוםיחסי

ממשיביקורתידיון-ועיוןולדחוקלדחות
כישלונהפרשתגםזואכלעצמה.ביצירה
(לפחותוגימגומהלפי-שעה)(לפחות
הביקורת.שלהארעי)

ויפהחשובגרוסמןשלספרוהיהאםגם
צריכהחיתהערייךכלשהן'מבחינות
הספרותיתהאינטלקטואלית,הקהיליה

התוקףבכללהתקומםשלנווהביקורתית
שנערךהשיווק""מסענגדהראוי

ולפניהספדפידסוםלפניחודשים
היאהמסע-שיווק-בחנויותהופעתו

ולאלשאמפו'אוחדשמזןלעגבניה
לטראסט-המתאימיםמיבצעיםלטכסט.
ראוייםאינםכלשהומסחריפירות

עצמה.אתהמכבדתלהוצאת-ספרים

הסופדוכןהספר'שלוהעורכיםהמו"לים
גדולתו'עלבשקיקותהעידועצמו'
אפשרותכלולביקורתלקהלכשאין
"ביתי :והטבעיהראשוניהכללאתליישם
 ...הפשוטמהטעם-ונחזה"ספר

אבלבנמצא.עדייןהיהלאשהספד
מעדנותלכמהנשלחכשהספרעכשיו'

הערמומיהשיווקשלבתםעיתונים,
המאוחדים,חפירותטדאסטשלהראשוני
בספרותחדשהפסולהנורמהשהנהיג
העברית.

לאהשחתת-הטעםאך ;השיווקשלבתם
הביקורת.לתחוםהועבדהדקהיאתמה.
לשבחיכולאיננורצינימבקדשוםהדי

ומלאכותישטוחקלוש,ספדברצינות
שני'מצד .גרוסמןשלספדומסוג

להסתכסךרוציםאינםברובםהמנקדים
והעוצמההמו"ליהקארטלעם

 .שלוהמימסדיתהכספיתהאידגונית,
אווירתמטיפוחהנהנהכזה,טדאסט

המבריק"."המוצרכלפיבמדיההאהדה
מגמגמים. ?המבקריםאיפוא,עושים,מה

שלתוכנואתמוסראחדננכרמכקד
רמתועללהתעכבבליהחדשהמוצר
עלילהבמסירתמרובדהיהכאילו

להתפעלמואילאחדמכקדלילדים.
כיעלומיצרנפלאותמיבניותמתחבולות

ב.טענוולאהחווייתיבתוכןמולאולא
מבקדיםהםאלהכלהראויה.בעוצמה
שלהראשוניבתפקידההמ;עלים
ומוצאים-האמתאתלומד :הביקורת

נייטראלית.ות nנ;במעיןמיפלטלהם
לפנינו ?גרוסמן"ב"פרשתהאמתומהי
"ץר"שלחלקים(ראהמוכשרמספר
באיזהכוחושעיקרהגדי"),ו"חיוך

צברית.מציאותמסירתשלפנימיריתמוס
האדציישדאליים"ב"קטעיםגםאמנם
(ואגב,שבתאיכיעקבמקודיהואאיןשלו
איזובגדדאיננהשבתאייעקביצירתגם

ביותרמושפעגםהואהומוגנית).פיסגה

רא.ב.עוזעמוסשלומיצירתםמלשונם
ומדרכי-ממשפטיורבים(למשל,יהושע
נקלהעללהיחשביכוליםשלוהסיפד

ויהושע).עוזשלולדרכי-סיפרלמשפטים
גדרסמןזינקמסריםכישרוןסמךעלאולם

הערלהלמשימה'אהבה"'ערןב"עיין

שימושמתוךכורוותיו,עלבהרבה
כאילומלאכותיות,ספו·ותיותבתחבולות

תומאס .מ.דשלבתחבולותהתקנא
אינםהםגםאגבאשד •אקוואומברטו

מביןהעולמית.~:סיפורתגדולי-גדולים
הראשון'דקספרושלהחלקיםארבעת
באץר'פליט-שואהוקרובילדיעלהמספר

שולץברונועלהשניר:חלק .אותנטיהוא
מעיןנוראים"ו"מעשיםלדגוהפיכתו

והםצוננת,תחבולה:חותם tמותוויםאלה
שולץשלמכתיבתותעתיקיםבגדרגם

תעתיקיםונו',גראס,ומגינתועצמו

ספרותיצירתעלפיטפונוששום
לחפותיכולאיננוסיגנונות"כ"תעתיק

עלכלומדהדריויואטיביות,עלבהם
הואהרביעיהחלקהמיב:תיקה.המישניות
שאיננומונחיםשללמדיסתכןיקאטאלוג

ביצירותדומיםניסוייםלמימדימגיע
כהנא-כרמרן).ע.אצל(למשלשונות
מחנה-ההשמדהעלשלישי:דהחלקואילו
לעיתיםהמגיעביותר,וחהיהרהחלקהוא

גמורה.ליטראטיתגרז~פומניהשללשפל
הפרקנגדכל-כךהתמרמרוכמיקרהלא
אתביצירתובאמתשמסרצטניק,ק.הזה

ואפלפלד,הקלינית,ההשמדהזוועות
שגםבמקוםהשתיקהוד :tאתידעאשר

צריךביותרהרגישהליריהסיפור
שלבמקוםנוהגגרוסמןאבללהיעצר.

החמושירושלים"טוב"ילדכאותוזוועה
רצוןבהרבהגםואוליית,;מישנאבלשון

המציאוי;ת.כלעם • rלהתמודטוב
כורחובעלהעבריהקורא-;:זובזהבאופן

מליצהונוטףחלקלקמיופיף,לתיאור
מחנה-השמדהשלזרת 1מיומישנאית

הקודבנותהנאציים,ים.התליינכאשר
להמתהניתןשאינוהפל:ו-יוהיהודי

במיוחדוהכלתי-אמינההתפלה(המצאתו
שלבלשוןכולםמדבריםהמחבר)של

לשפל)(אולשיאנז.ופלגת.נופת-צופים
שלבתיאורהמחברמגיע·ת 1ליטראטישל

זוועותשלביותרהנורtיזהמדור
שעליהחדר-הגזיםריצפת :ההשמדה

ניתן"הבלתיהיהודיהקורבנות.גוססים
מישנאיתבשקיקותפט tמפולהריגה"

זה-עתהשסייםלאחרהגוססיםעםעליזה
עםפחותלאררהטותאירת:מישנשיחות
נעימותברוחהכל-האס.ז~ס.תלייני

בכללקבועמן-הראויולמת. vמרסיגנרנית
צריכהחיתההמחברשלוייד :האחריות
מליציבלילהניירעלמלהעלותלהימנע

צריךהיהטולסטויוזzאפילובמקרםכזה
ועררך-לכתובמהפעמיםכמהלחשוב
אלהמבישיםקטעים,ז.חקרשלארמר"ל

חוסר-רגישותרעלרסר-טעם rדעלמעידים
מהם.למעלן;שאין

אנשיםכברישכיהאומד,אוליאמר'י
שלמהפיכתוהמתפעליםבחץו-לאץר

שלמליצירתומשיחותלדג,שרלץבדרנו
 :כןעלאשיבב:חדד-הגזים.קדושסבא

והחווייתי,הספרותיבופרננו:מעלנסמוך
רעלהעבריתהלשון~ת tהכרתנועל

דאלהשראה,אתהבליחי-אמצעיתידיעתנו
לכלהחיצונייםאנשיםשלמפיהםנחיה

עצמוגררסמןלדודואילוחוילו.הנושאים
במקרםהעצמיכשרונואת r1שיטפנאחל
 :הגדולהחברתיהנושאחר i ~שביללכת
השראה.עכשיו"שטחים",קודם

שלבהקשרערלהקצרהרהורערוד
יום-מלחמתאחדי :מן" tגררכ"פרשת

מישמרתשלהתחלות~יכרוהכיפורים
וארכנייותםהעברית.בסיפורתחדשה

ישראלדורית,רא.גררסמן ,,, , rש ,,,,

יררדריגזואריהנכותאמנוןיהמאירי

בקולניכרווקודם-כולי.ברמה,,.שביט,
מתגבשובכישרוןעצמםמשלמיוחד
בלתי-במיקודעוולמשרםיש .והולך

שלביצירהתשומת-הלבשלפררפררצינרי
אטימותנוכחהללוהפררזאיקניםמןאחד

אחרים.שליצירתםכלפילא-מעטה

ב.
שבתאיפרשת

הופעתעםבמבוכהבאררטוביםרבים

שבתאיי .שבתאיאהרןמאת"בגין"הספר

ביותרהמקוריתהפואטיקהמבעלישהוא
כירוןהאחרונותבשניםהיחווהיבשירתנו

חדש,רפתגמי-דידאקטיתיאורי-תמציתי

קודמים,משורריםכמהעםויכוחמתוך

 .מבני-רורואחדיםעםמחלוקתותוך
מסוימתובמידה-שלוהפואטיקה

הזאתהפואטיקהאדניעלשנכונהשירתו
כללאכימסוימת","במידהאומר(אני

החמורותתביעותיהאחרמילאהשירתו
מעניינותתמידלינראוהפואטיקה),של

לרא;תרוצההייתילאאמנםביותר.
אתשבתאישהציעהחדשהבפואטיקה

בעיניהיאאבלהידיעה,בה'הפואטיקה
 .ביותרמעניינתאופציה

שבתאיהוסיףהאחרונהבעתאבל
פוליטי-נספחשלוולשירהלפואטיקה

מתעוררת, .וגדלההולךקיצוניימני
בחידושיולדוןבמקרםכיסכנהאיפוא,

הטכסטיםייבחנוהעקרונייםהפואטיים

טכסטיםבתורויותריותרשבתאישל
מתנגדיםעל-ידיוייפסלופוליטיים
יאבדהעבריוהאוואנגארד ;פוליטיים
המוכשריםמנציגיואחדאתלמעשה
הזגימיןהמשוררביןהנתקמשוםביותר'

 .ביותרהקרוביםוקוראיוחבריוובין
לדיוןערלהשבתאי"ב"פרשתאולם
הקשרמהות :מאודמעניינתסוגיהבעצם

הדרךהאםופוליטיקה.פואטיקהבין
לפוליטיקהמסוימתמפואטיקההמובילה
הקבועדטרמיניסטי'מסלולהיאמסוימת
שלהפנימיתחוקיותהעל-ידימראש

שלהפוליטיתהעמדההאם ?הפואטיקה
גנזהרממשמאאיאקרבסקישלאופאונו

כךוהאם ?שלהםומהשירהמהפואטיקה
 ?למשלאצ"ג,לגביגםהדברקרה

השאלהעלהנכונההתשובהכידומה,
 :כדלקמןהיאהזאתהחשובה

להגיעאפשרפוליטיקהלכללאכימובן'
עמדהסמןעלאבלפואטיקה.מכל

בכמהלבחוראפשרעדייןנתרנהפואטית
נתונהפואטיתמעמדהכלומר ;דרכים

למשל'אחדות.אפשרויותמסתעפות
שבמרכזההעמדהמדחייתהגיעשבתאי

לעמדהביאר-רומנטי""אגולושנראהמה
ולזגעיךפתגמית-דדאקטית
פגתמירתאולםחברתי.סטררקטרראליזם

סטררקטרראליזםשלוסרגזרדדאקטית
שללסוגשמאלה,גםלהובילויכלו

דרךפנההואאולם .ברכטיתיבנות
התלמודיהאנטי-רומאנטיהדרוש
כיצרמה(אגב,דווקאימניותלעמדות

ליבואללאמץמזרחאיננושלנוהימין
מןלושנראהמוות","חרא,מחבראת

,..... 

ובלתי-מובןמדיחדשןמדי'פרועהסתם
רקקראתיבינתיים,לגמרי.כמעט

מאמרגרש-אמונים,בטעוןב"נקרדה",

שלהפואטיקהעלומעמיקיפה
 .) ...שבתאי

דבקותועלשבתאיאתלגנותהאם •כןאם
 .בוודאי ?לבגיןשמימיןובמחנהבבגין
בהיבטיםהדיוןאתלהחליףאיןאבל

שלווהשירההפואטיקהשלהשונים
 •הפשוט.הפוליטיבוויכוח

Telaviviensis 
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You ask, what is it? 
ls it an industry? 
ls it a town plan? 
ls it a high school 
for entrepreneurs? 

lt is all of this. 
The way to make 
lsrael an attractive. 
high quality 
environment 
and to support 
interesting 
export 
industry. 

,-

A planned community 
for people creating export 
industries in the Western 
Galilee. 

Entrepreneur learning 
experience in how to 
create high-tech export
oriented businesses. 

lnnovative cutting tools 
marketed in Japan, Europe 
and the United States. 
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