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ולבית.למעפלניקויחומריהמייצרתכימיקלים""ויקטו

גדיוליפיתוחכגוןנועזות,כלכליותליוזמותשותפה"דלק" *
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 24 ;עץוואץראתרנה :עבורןבועז
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 34 :"שקד"וסיירת 101יחידה :מילשטייןאורי

החשרוישחת
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יגכלרגכמועלחעביריספר \iיגכבעובפתיחתיגכביקרא.חייגכרא.ל,מלניפיגכירמן·נינרבפינתיסופירסיקבצות
עיןר·א.יתמרטבא.י,יגכלמחזי,,פיסחייסבליס,יגכמעןוסתיר,ןויסי ~ליגכמא.למימיןעומידס ;ייבח \iחייבירך

רזון.גיוריא.בחל,חללצור,מביגכחבא.ר,חייסביסר,עייקב:יקיסט,

ישראלמלכיבכיכרחיינה
הוכרזההיינהשלעל-שמררחובקביעת
שברעפתיחתעםישראלמלכיבכיכר
עלכמחאהנעשהזרקביעההעברי.הספר

ת"אבעירייתדתייםחוגיםשלסירובם
בנושא.העירראשליוזמתלהיענות
התכנסההמשמרותמכלסופריםחב~ןת
יעקבוהכיכר.פרישמןבפינתזהלצורך
יחדשיזםהעתרן ," 77"עתרןעררךבסר,

קראהאירוע,את"עם-עובד"הרצאתעם

לאגישתם,אתלשנותהעירלפרנסי
על·רחובולקרואדתיתמכפיהלהירתע

הגדול.היהודי-גרמניהמשוררשם
אתהניףיערז·קסטאיתמרהמשורר

הרחוב.מעמודיאחדעלוקבעוהשלט
שללדמותוקוריםהעלתההנדליהודית
העמוקהזיקתוהדגשתתוךהיינה,

עררךפסח,חייםולירושלים.ליהדות
אתשהוציאהעובד",ב"עםהשירהמדור

-טנאישלמהלחייבה.הצפוני""הים
המשורר.משיריקראו-המתרגם

ההצעהותרעלהתוחזרלנרשנודעכפי
עירייתבמועצתרחוב-היינה,לקביעת
העירייה,הנהלתחברעל-ידיתל-אביב

 •ארצי.יצחקחה"כ

לפעיליביח"ס 1 ,שנח 40
ההסתדרות

ז"לארןזלמןניחמתת"אצפרן·בהוקםכאשר
ביה"סבהסתדרות,ההסברהמנהל-

אלף 4כ·ססבאץרהיוההסתז·ררת,לפעילי
בדעתםהיחמיםבוודאיהעלוליז;אז,יהודים.

-350מלמעלהברילמדונה tט 40במשךכי

 ..תלמידיםאלף
שמר,עלקררישביה"סארןזלנוןשלכוונתו
יקבלושברחינוכי-פוליטימוסדליצורחיתה

להדגשתמטבעוהנוטה-:רן 1בארהפעילים
חינון-רידא iהמקצועיהאיגודענייני

נאמןארןהיהשלוזרבכרונהרעיוני.פוליטי
שמגמתהההסתדרותשלהמקוריתלרוחה
מסרבעלתחברתיתהגנועהלהרותחיתה

 .בלבדמקצועיאיגודוליז;אידאולוגי
נירם,גםרבהבמידהמתקיימת ·ז,ייסודמגמת

ההשכלתיהצדאתהןמדגישביה"סכאשר
"האוניברסיטהמתקיימתבמסגרתו-

הצדאתוהן ;אקדמאיותארהמענ:יקההפחותה"

העבודה.נתעותבלימודי-החינרכי·רעירני
דמותהעלהרחבבמאבק tטספקלנראין

ביה"סממלאישראלשלרהתו·ברתיתהרוחנית
מבוגריםלחינוןהמוסדרתגדולשהואהזה

הישראליהאדםחינוןחיוני:תפקידבישראל,
צרירנאלילשיקול-דעתלמחשבה,העובד

לדמוקרטיהשפניהישראלעםולהזדהות

לשבחיכולאיוניצרנימבקרשום"היר
מסוגומלאכותישטוחקלשו,ספרבצריונת

 ,, ..וכר.' ..רגוסמןשלספרו
הנ"ל,מדבירוהמכובד,הסופרלייסלח

שלובלשוןידבמחיהספראתהמחסלים
מפרגןלאפשוטשהואהרושם,מתקבלזלזול
 6.6.86מיוםב"מעריב"אגב, .גררסמןלרדיד

אתחרישמרלשעברהשופטמאדמשבח
לקחתישאולםמן'גרוסורידשלהספר

משפטייעוץרקהנרחריששמרבחשבון

 • .ספררתימבקרולאחדש

,ןרה. )lנהומניסטית

במערכתמצרפתסופירם

 " 77"עותן
ויירמוןני~ןהוברטהצרפתייםהסר·ריםשני

"עתרןבמערכת 5.6.86בתאריךביקרוז'אן

ניתלררבאץר.הקצרביקורםבמהלן ," 77
בשיחה .ציפורבניאלעילמישל ,,,,אליהם

הוחלפוהעורכיםעםשהתנהלהידידותית
"עתרןביןפעולהשיתוףאפשרותעלדעות

להופיעהעומד"לכאן",כבת-העתרבין " 77
הואעוורכהשמנהלהסוד""אקטבהרצאת
 •ני~ן.הוברט

נכנםדאר

גרוסמןבעדחשיר

 74-בגלירןקבוע"ב"עמרדשהופיעהבכתבה

"פשרת- " 77"עתרןשל 54עמ' 75
 :היתרביןכתובגרוסמן"

יופהחשובגרוסמןשלספרוההיאם"גם
הקהיליהצירכהחיהתעיידןיכלהשןמבחיונת

והיבקורתיתהספרותיתהאינטלקטואלית,
"מסעגנרהראיוהותקףבכללהתקומםשלונ

הופעותלפניחויישדםשנערןהישווק"
בחיונות."

לפניבפרסומתפגםרואהאיננירבכן' . 1
חרבתמוטלתהמר"לעלהספר.הופעת
מוגבלתלהיותצריכהאינהוהיאהפרסום

הספר.הופעתאחריולאלפנילאבזמן,
להתקדמותאנועדיםהאחרונותבשנים
 .חיינושטחיבכלהפרסומתענףשלעצומה
הפרסומיםמשפעמושפעאינניאישית

קניתילאהתקשורת.בכליומרחומשטיפת
לפיספראקנהולאפרסומתסמןעלמצרן

לי'טובמהבדיוקיודעאניספרותית.ביקורת
 .אותימטעיםאינםואבחנתיוטעמי

לאגררסמןורידשלספררעלהפרסומים
אתקראתיטרםעלי.ישפיעוולאהשפיעו
 .אותראקראלאגםוכנראההספר

גלרנטרמשח
ירושלים

לשירהפרס
אפרתישראלע"ש

הוענק ) 29.6.86 (תשמ"רבסירןכ"בא'ביום

אפרת,ישראלע"שלשירהפרסבסרליעקב
מכסחכבר"מישהו-שיריוספרעל

בחצר".

שאולע"שהספרבביתהתקייםהטקס
יעח·איתמרשלבהנחייתוטשרניחובסקי

פררפ'דבריםנשאז"לאפרתישראלעלקסט.
אתהביאבחלהללפררפ' .שרפשטייןבן·עמי
לשיפוטחבריורכשםבשמרהשופטיםנימוקי

לרז.צבירפררפ'ארררברן·אררפזיצחק-
השירהעלדבירםאמרהפרס,חתןבסר,יעקב
משיריו.קרארכןבפרט,שירתורעלבכלל
אשרייניאליאררהזמרהופעיהאמנותיבחלק
על·פיידועלשהולחנויסכיןמשירישר

 .בסריעקבשלתרגומיו

ספרותייםפרסים

ר"בית·ברל" " 77"עתרןמטעםפרסים
 10במלאותיחלקוומחזאות,שירהלסיפורת,

בקרוב.-פרטים ." 77ל"עתרןשנים

 :כתבהבאותהממשיךהאנונימיהסופר . 2 •

 77לעתון
ולבית-בדל

הצלחהאיחולי
הזזרשחלהתקשרותכם

הירושלמיהחאןתיאטרון

להפצה"אטלס"סוכנות
 " 77"עתוזאתמברכת
בית·ברלואת

פורהדרךבשיתוף

~ 
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הזה.הפחלכמיטהידאלוגאתמחישב
מוכןהואמהראכזיוקרהיאהשאלה
נתכיםמזהובאזיו ,אמתיל;!,שב

לשטחדבדהישחפים Mהמשהסופירם
כפיחירפה-קיבורםתאתבפניו

 •שוקר.כחלללאשהתיה,

-שלטוןם;פר
-ם;פרשלטון

אךסזפירם·שלטןר,חיסיעלנכבתרבות
לנשואלוהדישרלחזורשלאאי·אפשר

המצודקת,אלזיהיבקורת,עבקבותזה
שמעןרבזהחגניאפגשיתעלשנמתחה

ל"סימןהקשוירםסופירםכמהלןיכפרס
קיראה".

אישיות·גפשיותבקיוםסול p.אין
ראה"מ,לבזסופר(ים)בזחרבתיות

כלגםאז .זכו'בכירפקדיח"כ, ,שר
ופומבייםשרמייםמפגישםבקיוםפסלו
אםאבלהשלטןו.נציגילבזסופירםןיכ

שלמנעיניואינםהאיישיםהמפגשים
השרמיים-פומבייםשאלה,הירהציבור

התקשורת,אמצעיעל·יזיה"מכוסים"
 .מנעיינובהחלטהם

פרס,שאזבכרנאמררבותפעמיםנכןר,

לסופירםלרתבות,לספרות,בחיסורומה
 .תבפקידלושקרמולשנייםלואנמים,

אתלתעזטורחונםספרר mשנםהאו
מעירךאףהוא .זולעודבההציבור
לשנינביגדואלזיומבז,יציהרמלאכת
אמנותית,ציוירהספרותשללאקדומיו'

שלנורמטיביתהתפחתותתיתכןלא
 ..כלשהיאומה

שתפקדילעזתחייבהואלכן,דוווקא
עבת·זבעזנהורחוק,קרובלהיותהסופר
 .לשלטוןאחת,
להטיחעל·נמתמעדוכן,כלומרקרוב,
יכלולוא rאכי •תמדיחצייואתמ

להתפשריכלושהסופרמימסדלהיות
שאינוההזשהשלטןוכירוחרוק, .עמו

יחבקולאהסופר'שליבקורותאתאוהב
הביקורתיכולתאתיחנוקולאדבחיבוק

רבות.הדוגמאות .הזז

"סימן-קיראה"עורךשלזכוותלכן,
כוסית.עמולוהקשיפרסמראללבוא
זהאזעולנצלהואלפנםעטםאך

האוחר(שלולוגירעצמילפרסום
כמובן).

מורבכיםהיולשלטןוסופרבזיחסים
,ובזךר-כללכמאותר ,ומתמדימאז

יקרמחירדו,אמניםהסופריםשלימו
עמרם.

הלשטןומנסהדמוקרטייםבמשטירם
הוא"מה-הסופרלשמערכולהמעיט

 " ... ?שלוהןשבמגלדהישוב-יעדו

הסופרמשלםטוטליטאיירםבמשטירם
אףלועתיםגבלות,לרובעצמועםהשיר
 ,טוכלוסקילורקה,ממלזייר'החל .בחייו
תבקופתיכצוירםבזיר,"מ,בסופירוסיים

אחירבצ'כוסלובקדי,באזר,"במק·ארתי
 .עודועודו 1968

המודרהסופרדו,שותקהופלהאצלנוגם
מאךזיניסא.וא.צ.ג.מחד-גיסאפן-

שהאו ,כנזכר ,לזמרשיפרסשללזכוות

עורתחוךהר
תקוםקום

סעיפיםלשיפתלשמניפלוציותשום
נעשותהןאםנםטהור'לאענןיילצורך

לכלישהפךהמירנה,נישאבאמועצת
התיה.חקיזר, .עיזחלאהצדק,לעיוות

הציבורכיהקרוב.עבתדי ,עכישולאאם
יחשה.לא

שהשב"כעל·כךציבויר mיוככלאז
לבטחןרהחשויכםה"מכישירם"מןהוא

יכלוהאניהמירנהשוםהמנירה.
'שבלאוונמשלה.שב"כללאלהתקיים

ת·כמה·וכמה. nעל·אהמיוחד'מצנבו
פעולשהשב"כעל·כך mיווכנםאז

מאופיהונבעיםירם mמיסידוותנתבאי

כילהנןחייביםזוסידוות.עלפעלוות
אזם.כחיילעלותעללוהפצירתה

אבל . rחלוק rאאלה,נשואיםשניעל
הקישוומשוםזה,מצבמשוםדווקא

יבקורתלקיוםבחיסממנוהנועב
השב"כ,לשפעלוותיועלציבוירת
מכללמעלהלהיותמידותיוחייבות
שלכפיובכקיןרהצימראמונתספק.
לואטוטאליתלהיותחייבתזהמוסר
 'בט~ןובשרותישדבקמהבודייבק
והדוגמאותאחרוPו,במזינותאחרים

זה,בארגןוחלויהגתלהאכןאםרמת.
 .עצמוהארןוגלמעןמדיאוותלעקורשי

חירןרשלהיוםסררעלהמונחתהפשרה
בהשיעתה,המנתהלהחירףהציבויר
חמורהאחדשונים,היביטםשלשוה
מזלוות:

שבזחמורותמעוערירםחיסיםא.

ונמגדתהנתהגותב. ;לפיקידוומפקד
מכל'הסותרתבצהל"הנהוגיםלכללים

"סוהר-מ'ארגןרשקריומהאתוכל
עלליהסיפור"תפירת"ב. ;הנשק"

שלפימדרכיציחקלאלוףהמתייחסת
בכלשונאאניושופטלשפסקיות
 300קובאוטומסשקהרלמהאחירות
הדיעו.

לחקיזר,ר~זילעצמומההיבטיםאחזכל
ולששוםתומדקדקת,מחמירהמעמיקה,

להרפות.לאכלוונאתמחיייכםיחד
כולההפשרהאתותםעזלחקור

משפטיתחקיהרועודתאכמצעות

כהן.לועודתברומהממלכתית
אוהדאינושמירציחקשמרבמזאני

עשייוהכזאתחקיזר,ועודתזה.עריןר

.הואלויחמיאלשאמשהולגלותאלוי
אתשחקזר,כהןועודתאתנםאהבלא

ביחסשוקבעהשותילהסזרב,פשרת
לאשמע,שלא-דאזהשר-אליו
 .מחר ...זכרלואעזי,
הואמתתהיהחקיזר,לעשות,מהאזאך

היבטחןוחמותאמיונתכי .לאורתצא
 .שמיררמשלונמחיוותוירתחשובה

לשבטחתהלטותב , pכוםהזז,
 .מתניר-שיראל

מןיכאינוהמנירהשנשיאעבנייתמוה

אלה,משמעייםז mפשוטיםזכירם
עיוור""מכישרמעזלהיותשוהסכים

לשמשהפעםגםשהחליטואלהדיכי
 •ההוראה."אתשנתןל"מימחסה

 \'tצרפ\\ןזיסר

שמדבירםאז
ישזירםאז

הסעזר,העותנית.הסערהקמהשוב

אושנמהיג,פעםבכלאוונתשפוקדת
חחרעריכיאודי,ידושיראלי'צימראשי

אשייותעםאוערפאתעםמפגהשי

אחרת.פלסטינית
גזלוצימרבאזרששיונמובן'

 .בעיניולצננייםהןאלהמעזשפגשיות
של~קסם·שוואעלצשמחזה,ציבור

שורואהוהגזולה,השלמהאזר·שיראל
להגשמתיחדימכשלובפלסטינים

ה"תחהי"עלרקמדברואיניהחלום.
שאינםגורמיםעלגםאלאכהנא,עול

מפלתג-העבדוה.בותךשבשייםבטלים

 :הדתייםעולהל"ידוכ"עללזרכשלא
מןעזיזהתפכחולשאגורמים

הנזכרת.הפנטסהי

הזז :והערבהשכםלומרשיאלהלכל.
פלסניטישאומרבמההנחהייכלללא

ומשוםאתראזזכהןרתמאזקציוני

קשברלואוחבםייבאתמחפיצםשאנו_
עםירמירםהייולאשאם-ובמוות

יירותהיויאוםיירות,די,יוהפלסניטים,
אתות·ערבאלהאשזשהירתחב

לרבעגם-מסייוםולשבבהשנכות
אחרת.ותכללאפשוטהיאמציירם.

הישהיאמתים,גמשואחז,אףאiז
לכפייתקעלאבוירת'הגזלוהפטירוט

גם ~אכל .לטוונתבתמדייסתייםזשה
קזרונבת,אלפידי,וישזכה,במקרר,
בבתיונרקדי,די,מלחמהעדושלהוסוף

שאובתהמלחמהלקארתפסק·זמן
אחהיר.

עםאזערפאתעםאחרת,אוכךלכן,
שתה,אזכהזפלסטיני'עםאחרמזשי,ו

דבירבנשמעהשבכר.נבימהלדברשי
ורקמעודית-העבדוה,פרסשמעןר

ומךות ,ירתונבחתותירתבבהירות

הדירבם.צכדקתמלאביטחןו
ההגזזר,מכותמכיירםאנו :לומרשי

כחלקהפלסטינים,לשכם,העצמית
פלסץט,-בלשונכםימאזר·שיראל

כלעםלדרבורצויםמוכניםאונעול·כן
לשלוחןעל·דיכםשיישלחאחז

הידבוירם.

מיאירחה"כאתלשבחשימשום·כך
פלסיטניםעםגמעכל,כילנגוותלוא
במעטלוומקדםההדיברות,מןמשיש
המלחמה.אתומחריקהשלוםאת

 •'יירות.כאמור ,יהיואחרת

_J1'5zjfl 
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הריש

חופשןייט:
וגילרתהכערה

הבאתי"'דמי"יזכרון :הופשטייןזירז

ביידעבירת ;ופואמותישירםמבחד

אחירת·והוסיףעדך ;שוניםמרתגמים

ישידו :בקוץבשיכן .בדתיניק.א.דבר

ביוגרפיים.ופרטיםו.ה.שלהעביירם
עמוידם. 144 , 1984"שרפים",הצואת

אוןליעב"מיט :האפשטייןפייגע
עלזכדוונתומכאוב)(באהבה ,,וייוטיק

"שרפים",הצואתוהפשטיין'וויו

עמוידם. 80 , 1985

הבולטותהדמויותאחתהיההרפשטייןרדיד
נרצחהואהמועצות.בבריתיידישבשירת

היהודים,והאמניםהסופריםצמרתעםיחד

לייבמרקיש,פץרברגלסרן,רדידביניהם
כאשרואחרים,מיכראלסהשחקןקרריטקר,
השורשמןלעקור jהקרמלישליטיהחליטו

החלבברית-המועצות.יידישתרבותאת
הושמווהאמנים,הסופריםנעצרו 1948משנת

חוסלו-1952בכינתברר,שניםולאחרבכלא
מרשיעים."פסקי-דין"פיעל

הופשטייןייי

ספריםשניבאץרהופיעואלהבשנים
מבחר-האחד .להרפשטייןהמוקדשים

זכררנרתפרקי-והשניעבריבתרגוםמשיריו

פייגע,רעיתןבידיכתוביםהרפשטייןעל
העליהגל,עם-1974בלאץרשעלתה
האץר.ילידתלדיה,הבתעםיחדמרוסיה,

הלוואיומדבריהזכררנרתמקטעיהשירים,מן
בעליוצרשלגורל-חייםעינינולנגדמתבהר
רקעעללטרגדיהשנקלעמאירה,אישיות
חלקהפנימית,אמתביןהפנימיתהסתירה
ציוריולביןיהודית-לארמית,חלקהאנושית,

הייחודאתסרבלשאינוטוטליטרי,משטרשל
תמימות,בכךלראותאפשרהיהודי.הלאומי

הרפשטייןהעזפעמיים :יותרהרבהבהישאך

היוספקשבליבפומבימשאלות-לבלהביע
-בראשונההמר.לקיצועיקריגררם

עלמשכיליםחבורתעםיחדחתם-1924ב
לממשלהשהרגשעברית,רדיפתנגדתזכיר

איפייגע,מדגישהזה,חטאהסובייטית.

גורשמכןלאחרמידלו.לסלוחהיהאפשר
בשנתהשנייה,ובפעםהסופרים.מאגודת

שגרםאירוע ,ישראלמדינתהקמתעם , 1948
לנשיאמברקשלחגדולה,להתרגשות
בהצעהבאוקראינה,למדעיםהאקדמיה

סבור,היההופשטייןלעברית.סמינרלפתוח
בישראלהמועצותבריתשהכרתכנראה,
לתקווהחדש,לדףאפשרותאיזהפותחת
חדשה.

מןחריפהגתובהבאההשניהצעדעל
בדירתברוטאליחיפושנערך :הראשונה
נסגרההחיפושולאחרהופשטייןמשפחת

מביתוהמשוררנעלםכךמאחוריו.-הדלת
 :וכתובידועוהשארשישים.לבןקרובוהוא
חבריוכגורלהמר,גורלונתבררשניםלאחר

והאמנים.הסופרים

הזכררנרתבקטעימתרכזתהרפשטייןפייגע

שלויחסירפעילותופרשת :כשלרשה
תיאורים :ברוסיהסביבתועםהרפשטיין

אופטימילב,טובאיששלמאדאישיים
לאץר-ישראלהעליהותיאור ;ואוהב-חיים

אחתשנהבמשךכאןוחייו 1925בשנת

בלבד.
בחייוזהקצרבפרקמיוחדענייןישלנריאכן
התזכירעלשחתםלאחר .הרפשטייןשל

הגתובהאתרחש-1924בהעבריתבעניין

קצרזמןולאחרלברליןהזרגבנייצאוהקשה,
יסודימיהימיםלאץר-ישראל.-

בתרךבירושלים.העבריתהאוניברסיטה
הראשוניםהצעדיםעםההתרגשות,

בעלצעירהרפשטייןאתמחבקבירושלים,
ואהדשלאגרינברג,צביאורי :אדומהבלורית
תצלוםלפיהרפשטייןאתהכיראלמימיו
חיתהלהופשטייןהפניםקבלתיאכןשראה.
הרבההקדישפרזננסקימנחםהסופרלבבית.
קמזרןי.ד.המשוררלמשורר,ולסייעלארח
מיודדהיההרפשטייןהוא.אףוקירבטיפל
יצחקרעםברשאשרשלרנסקי,ביאליק,עם

הוא :אותרלקלוטניכרמאמץנעשהיציב.
"הדים","האץר",ב"דבר",השתתף,

תל-בעירייתכפקידמהזמןועבד"קונטרס"
אמנםבתא"י,הוצגשלומחזה-פרדיםאביב.
בולכימספרתגערפיי .עזיבתולאחרכבר

שלאלשכנעולכיתרבאורביילינסרןכצנלסרן
לעבודה.לדאוגוהבטיחוהאץרמןירד

גירסאותשתי .נשארלאהרפשטייןאבל
לירידתו.כסיבותהספרים,בשנימוזכרות
הרפשטייןחייעלהביוגרפייםבפרטים
לומצאלאזאת"עםנכתבהעברישבספר
ואילולברית-המועצות".חזר-1926רבפרנסה
מביאה,ביידיש,בזכררנותאשתו,פייגע

אתמציינתראינהאחריםנימוקיםבגילוי-לב,
לשניגעגועיוהיו"גדולים :הפרנסהבעיית
שניםלפנישנתייתמווהלל'שמאיילדים
הראשונהאשתוהינדה,אמםבמרתאחדות

שניתנההסובייטית,והאשרה .הופשטייןשל
שיפוגהתאריךהתקרבכבראחת,לשנהלו

מקירב,מכתבהגיעימיםובארחםתוקפה.

רכיהילדיםגעגועיאתשתיארדוד,שלמאביר
שאביהםפעםכללהםמזכיריםבבית-הספר

פייגעקבע".זהכל ...ברית-המועצותאתנטש
מעטיםוכיסתם,ירידהזוחיתהשלאמסבירה

בשבילוכואבתחיתהקשהכמהידעו
עמוקחתומהנשארהזרשנה •אכן .הרפשטיין

בהווייתו.

לנרמביאהרפשטייןשלהשיריםמבחר
רגישותהסתכלות,בעלמשוררעםהיכרות
הפרטיםחזקה.ברתית nרמחרייברת-לירית

עזביטוימוצאיםלנרהידועיםהביוגרפיים
כיהודיזהותועלהפנימייםמאבקיו :בשירים
ותיקונם,עולםבסדרילשינויתקרותלארמי,
קיוםעלוגעגועיםאידאליםמטשטושאכזבות

ובהםלשמם,לירייםשיריםבקובץישאחר.
חברתי-ביטויוהרבהועדינותיופיהרבה

באץר-ישראלשנהשארתהלשערנקלפוליטי.
-1948בקיררהכאשרבדמו,תססהאכן

איזהשנעשהמעגליאיזהשנסגריבתמימותו
לביןהמהפכהמשטרביןהשלמהשלצעד
הוא,השראה.לאחרהשותת-דם,המרנה,עמו

זו.אשלייהעלבחייהםשילמואחרים,ורבים

עלםקרואיום
צרנח

 ;פוליןיהוידאונ' :טוביםיוליאן
עבירת,בפולנית,יבבליופיליתהצואה
נ. :לעבירתדתגום ;אגנליתשידיי'

 ;שמדוקחנה :ליישידדתגום ;רבן
 .ח :עירכה ;לגבד .ו :לאגנליתדתגום
העבירתהאוניברסיטה ;שמדוק

 . 1984ירושלים.

כדוגמתהאיןשאוליהטראגית,הקינה
היאיפרליןיהודיטבחעלהעולם,בספרות
מצבתמציאות,יקרואמנותיהיסטורימיסמך

"אבר,הצורר.בידישנטבחולמיליוניםעד
 1894- (טוביםירליאןבידינכתבפרלין"יהודי

ביום , 1944בשנתבניו-יורק,בגלותו ) 1953
(כנראה,וארשה.גיטולמרדהראשוןהשנה
פירטלאפיטפירםבמקבילהמסהנוצרה

המשוררפרלין")."פרחיפולנילעםהמוקדש
יהדותוביןמרגשתקורלציהכאןיוצר

כדבריו,כילו,יקרותשתיהןכאשרופרלנירתר,
פולניתכלשרןרואההואבמנשרו,בכך.חפצו
 .יחדירבהכרוכההיהודיתוזהותושורשיואת

אברהמכבים,אנוהנירברת,אנוהאיונים,"אנו

בתר(אררשרלקה,האררשרלקרת".אלפימאות
 1530- (קוכנובסקייאןהפולניהמשוררשל

הקדישואביהבנעוריהשנפטרה ) 1584

וכאב).צערמלאתקינהלדיברה
אתטוביםמבכהנרצח,לעםברקוויאם
בבלנהרותעלשבכוכשם •עמוחורבות
רחלמבכההעולםכדור"ובכליהודהפליטי
בפסוקיהמשוררמסייםזעקתואתבניה".את

שלדעומדאירופה"מעלכאשראיכהספר
עיניובחורי .וגדלהולךוהואעצרםרפאים
מסוכנת,חימהשלאשדולקתהריקים

הקוריוזגררם".לאגרוףבקמצווהאצבעות
לכלשהמשוררבזה,הואבמינשר,המעביד
העולםמלחמתלפניהפיוטיתדרכואורך

ראשבכרבדעסקולאכמעט ,השביח
לגלגאףרשםפהיהודית.בפרובלמטיקה

שפתםעלרביםיהודיםבהומורוביקר
אותהשבפיהם,המיוהדתהעילגת,הפולנית

בקאברטיםקליליםב"שמרנצעסים"חיקה
"יהודון",בשירורקנורשה.סאטיריים

המשותףלגורלטוביםמתיחסלספר,המצורף
בתים,בחצרותהשריהודי,נדברתמקבץבין

 .המשוררלבין

השד,כפריאחיךא,מקרמה"אדון

 .ומרקדיוצאביקרםירקדבראש
 :הפךלמשורראמקרמהאדון

כרך"בעתרןהואהגרוש,אתכמרלבר,ואת
ויכפלו)רדיד(מפולנית

אינוהפולני,ל"ז'יד"נכרןשתרגוםלי,(נראה
"יהודון"מהשםקטן"."יהודיאלא"יהודון",

"יהודי-קטן"הכינויואילואנטישמיריחנרדף
"אנו,כך,ראםכךאםבלבד.)לגלגניהוא

מאוחרתחזרהשלאקטמהורהפרלין"יהודי
שלרהמסלידהבנאליבמרבנו(שלאבתשובה

לצילה"ארבפרליןלאמומוקדשוהואימינו)
מכל'.'האהוב

טוביםיוליאן

בהישהרפשטייןדודשלויצירתוחייופרשת
לימיםהרלוונטימן •האקטואלימןהרבה
מליוניםחייםהעשרים,בשנותאז,כמראלה.

הסופריםוכתרכםרבות,בארצותיהודים

ישראל :טרגיתפנימיתבסתירהוהאמנים,
הםאיןאן-עמהלבםלהם,חשובה
מצב-שסבוןככל .ממשבהלחיותמוכנים
הכריע-1926במאד.פשוטגםהואזה,יהודי

גורלית,אישיתהכרעהאחדמשורר
העתידצרפןמה .טרגדיהחיתהשתוצאתה

הםאןבמזרח,שלבםליהודים-של-היום,
 • ?מערבבקצהיושביםבגופם

טנאישלמה

מראשוניפרלין.שלהבכירהלירי,המשורר
הנאולוגיזמיםיוצר •בארצוהפוטוריסטים

המעולההמתרגםביותר,הנעוזיםהפירטיים,

חרוזיומירבשאת .לדורותיהרוסיהשירתשל
ספסלעלערדבהיותנובעל-פה,ידענו

איליההרוסיכעמיתוהפך-הלימודים
עמו.חורבןעלהטראגילמקרנןארבנררג

היאאףהמודפסתוהקבר","האנדרטהמסתר

החמישיהשנהיוםלצירןשנכתבה •בקובץ
השאר,ביןבאקראימזכירהורשה,גיסולמרד

בפלסטינה".הלוחם"היהודיאתגם
פקסימיליהכוללתהביבלירפיליתהמהדורה

מקררותפרלין",יהודי"אנושל
הקשריםאיזכררבהםביבלירגראפיים,

הסוכנותאישלביןהמשוררביןההדוקים
האוניברסיטהלביןרבינויפהלייבהיהודית
בירושלים.העברית
כנשיאהטוביםירליאןשימשהמלחמה,לאחר
 .-1950בלחיסולהעדשדחויהשל

פרלין",יהודי"אנושללאורמחודשתהרצאה
ב-כברנעשהלעבריתהראשוןשתרגומה

אלהזמןבמכונתכאמוראותנומחזירה , 1944
בהרצאהדילאברם, .אתמולשלמפולתעיי

בהםבימים,בלבד.מספרלמתיביבירפילית
פוליטילקרדוםלעתיםהופךהשראה,נושא

בתעמולתדמאגרגיולקישוטברלחפור
בהרצאהאוריראהשהספררצויבחירות,

המיסמך :נפשלכלהשררהנוספת,עממית
לנר,וראשונהבראשמוקדששלפנינו,הפירטי

הגרלגרלתא,"אנו,טוביםירליאןכדבריכי
שלעברתיערלעמודהיהיכולשעליה
מושקות,סרולים,שלוימים,אנו ...צבים

אשראנו-גדרלאייםבייליסים,פאונים,
כלעלצליליהםלכבדרעילווכינייונושמותינו

בעליוהשיראידרםהכרובירםהאכילסים,
 •אירות".שללבבות

רפאליצבי

הרפתקנימעס
 ;ישירם ;גן·עדןפרקי :הו iד~ךה

עמ'. 57 ; 1986 ;פעוליםספירת
מסעשלבסימןנכתבזהשיריםספר

בראשיתערדהקריבי.איי-היםאלהרפתקאות
בסירןערלעזנדודיםיצרעלנרמזהספר

רעואת ב~~ל"קשהחוריהמאיזולהשתחרר
בגווניו.לרהטזר,לעולםנקלעתהיא ,, .ה.דן;ו::

ואכזרי.תמים .,,לש,אדישעולםקיו, wq,ב
אץר ;ממאירה"ל"הת~נ;כחרתסי:כריאיןשבו
 ...~רהי:;גיםבנ~די-זקןדש;ק;ןןה"חיילישל
w ז;נד 1א:רע·ל~ע;ןםq מ;תww -ת:::r ·זף:ז;ניםtר
באייםמשרטטתהיא ,,בנזכר;נם.ר 1י;ם-:כפלא

~רביןבהפקרה:כללפרוק'כדיא:כזרטיים
וממרחביהלוהטתהמנגוליהמןולהיכרת
 ל~~ך;";:זtזןםמןהססגוניים,הרערפרתהח-בלח

 .ל;ם qקק_ש;~ז;ז;נא~ע;ןם ...ית; w~.רא
 " ...נעלם
החלום,עולםאללהפליגעזהתשוקה~שנה

המש:כר,בדםהחלומותנספגיםברבמקרם
הטרופהרהסמ;נהמנמת 1המנהסייסטהבאץר

האלהבאייםמהלכתהיאהבנועות.רהפןמנקר
האוהביםהמצ'רס,מולדתכמכושפת,
מעצימתבנשמת •רהררמנטייןהבוגדניים

משיחיוהאננס,ה~נגרהקוקוס,הקרר;נל.
ארר:כידיארת,ותפרחותססגונייםקןאןה

הנארגיםהפאצ'וליוריחהtזנונהמ"מתיקרת
 ,, ...מתמהמהל n:כחלז w ~:כעיז
ידעהשלאאץר-בחירה,מעיןשזרפיעלואף

tזקלים~ת"מן~ךואקלימהרבזמןמלחמרת
דגי-חרבחםהיחידיםהמלחמה~כליהנפש

זאתכל'בהרי "~.:ם;נןע ל~~~זקריךרן-ה~ב
ואינם"הרהורי-מולדת"אליהמגתנבים

לברוחיכולההיאאיןמנוח.להנונתים
שלצלילם"פתאיששלסמבנהנדמהמעצמה.

ל~:;וןהמגלגליםאינןהגליםואפילוהרןה,
"~ R נרק 1בנip הבדידותתחושת ".הן;שנ;:א

:;ניב 9מקט. W " :ממנהמרפיםאינםוהני:כרר

זההאין ,,::וופןא. ן;מ~~ו::~ותךזקק,טל~~יןו
 ?פלאת'סילביהשלהזכוכית" ן;מ~~"

אתהמשוררתמבקשתכזהשבמצבפלאאין
קוקטילמסיבתשלבמסגרתאםזהותה
בחיפושיהראםהישראלי.החץושרבמעמד

 77גליון 77עיתון 6



ה, ?t,לבפו~ךט;השנה,ראשבערבהיודעים,
שלרוע-מזלהאלאבמקרם,ה:כנסתביתאחר
סיימושהמתפלליםלאחרלמקרםמגיעההיא
תפילתם.את

דברהאווה

תאוותמבוהק.איררטיגרוןישלשיריה
אךולרהט.עזלביטויבאיםותענוגות-נשרים

שאיזורדומה .ומרוסןמאופקהואלעתים
ארתהשזוהיאפשר .אליךנושבתצינה

תמיד.אליההנלוויתממאירה""התפ:כחות
שארתההיטב,היאיודעת"אואזיס"בשיר

ה ?7 ~~-בן~זpק"היאהמצ'ושל~ך;ה
הים ,,ומנוצחים.מנצחים ן:;ג;שאיןבמ~ן~ה

ארוטישירברורים.איררטייםסמליםהם ,;ג,,
רישום-לרן" ?7 "השירהואומעודןדק

בשירהדוברתנתפסתשברמינאטררי,

אותואךכרחוב,ההיללרלהמחמתלתשקרה
והאיקוניןהקדושהניחוחעלונזירי,צנועחדר
כביכול.ארתה,מקפחיםשבר,
כנושאיהאחתחטיבהמהורהזהשיריםספר

כאןמגתליםהאייםבניובהתרשמותה.
ובאכזריותם.הסועריםביצריהםבחרזvנירתם,

מרקדכיאםחדה,המשוררתראיית

הרפתקנימסעהרב-היקף.אינוהתעניינותה

מןבהפת:כחרתשיסתייםההכרחמן-

ויסודותסמליםבספרישהמתעתע.הש:כררן
"לאשלה,הראשוןהקובץלערמתכלדיים.
עשירשלפנינוהקובץכילומר,ניתןלחינם",
 • .ובדימוייובציוריויותרומעניין

רגולנטשמואל

 ,המדינהעלהמאבקהתגברותעם , 1943
לשליח-צבורונעשהאדירכוחעטרקיבל
קםולאהיהלאהמושג.שלהנעלהבמרבן
שניםעשרותבמשךשהתמידשיריכוחמאז

 •אקטואלי-פוליטיבשירלבנואתלכבוש
ברמהזאתרעםלחדשות,ממשהקשור

עורנותהומור •חידודמלאאמנותית,
הגדולההאררדיציהלאלתרמןסייעופוליטית.

מעידזהשככרךהחשובההערותומדורשלו
זה.עושרעל

התוספותשלהראשוןבכרךמופיעיםעתה
הקיימיםבכרכיםנכללושלאטורים,אותם
שלאהעורך,מצייןובצדקהשביעי,הטורשל

הכרךכרכים.באותםנכללולארמתםמפאת
אונובמלואהטוראתלנרמביאהחדש

חיגרעלמשתאיםאנוושרבאיכרתווכמיטב
וקיסמו.

שלהאקטואליותוחוזרתכשמרתהיום,גם
שישממהניזוניםואנוהטוריםמןרבים

משוררשללמרפתהיושר :תמידבהםרישאר
גםאךיריבכגדשהתריעלחלוטין,עצמאי

האמת,אתלהםלומר ,צררךהיהכאשרידיד
 •מרפאה.אומכאיבהמרה,ארנעימה

אלוניםש.

אףואולילכשררה,כפתח •חפץכמחוזהמרות
מרשמיםהסיפוריםמרתו".אתאהב"הוא-

לכולםאשר •השניהדורבניקיבוצניקיםבפי
ארהקיבץומייסדיעםמשמערתיקשר

בנםסגל,יאירמוסרוכךהישירים.צאצאיהם
בןכחורעלרומנטיסיפורהמייסדים,של

באגיהלא"יאריסהמנמלהמגיעתשע-עשרה,

מיפודרכוערשהרוסיים,צלייניםשל
מצטרףולעמק.לגליליהודה,למושבות

בןברדדבצריףהמתגוררחלוצים,לקומץ
שיתוףחייאתםיחדומנהלקומותיים,

אלמצטרףהבודדהחלץוקשה.ועבודה
לקשרנקלעהוא .בבדידותונותראולם •היחד
סגל,רעיה(עםלמימושניתןשאינורגשי

שרקעהמספר),שלאמרלהיותהאמורה
"אגדותבנוסחסיפורזהר .ומתאבדכדיכאון

מןהיטבהמר:כרתדמותמפיהמקום",

כלליתהכרהאישיידעועיקרוהטרילוגיה,
ללא-הפועלותהנפשותואופיהתקופהשל

דרמהגישהארכיוני.לתיעודהזדקקות
עמית,אבנרשלגירסתראתאףמפרנסת

שללמרטיבהמוסיףכהווה,הקיבץומזכיר
 .חלץושלאשםתחושת-נכזבת""אהבה
התחדשותבצדפנימיתהתחדשותהמחפש

נותרהאישיותוכי •בהיווכחוונשבררעיונית,

קנאותתחרותיות,קטנוניות, :כחולשותיה
אתכפיתררןמציעהאחרתגיוסהרדכארנרת.

נו-םוופ

חש-ןניתישחר
 ;הניחאורות :כנוספירשולמית
 55 ; 1986 ;מעירבספירתחצו' ;ישירם
עמ'

שלספרהואספיד-נברשולמיתשלספדה
המציאותאלשהתייחסותהאוהבת,אשה

אשהאותרשאהבהידע"לאכואבתחשופה,
הרגשאלחשוףלהיות ,) 3 (הלילה"כל

החרדהואלהכאבאלגםחשוףלהיותפורשו
קשובלהיותהדרךגםזראךהחיים,שמזמנים

לאהבה.כלומדלאושר,היחידיולסיכויליופי
לגווניורגשבהמייתהזההספדשזורואמנם
הפגישה :השוררתביןעובדתוחרדההשונים

הבת,גידולהחיים,תכליתהזולת,עם
מהותרעלהעצמיתהזהרתעלהרהורים
עולםלאיזההכמיההלצאת,הרצוןהנשיות,

הכלולפנילכלמעלאךמוגדר,לאאחד
האינטימיות,מןהעולהלמתיקותלאהבה,

כמדחקשנמצאתזוהכואבת.המתיקות

כשבילהמגע ,) 54 (השחפים"ב"הזדררגות
האקטואליתהאהבהלערמת ,) 47 (החלב

שלי"המבוכה"ריחותבהשישזוהממשית,
"כפרועוכמוהוויופיאמתשלצירוף- ) 4 7 (

היפותהשררותושתי ) 39 (תשוקותיך"כלבה

חזרה •ושפלגאותשלעולםמאותוהללו
"אניהפריאתנושאיםגםהםאבלוכסיגה,
 ) 9 ( ,, •..הופכתהקטנהילדתנובחדר/שומעת

ממנובשירנפתחהזהוהרגישהיפההקובץ

שאהבהיער"לאזררשימהנפתחצטטתי
עברהלמחרתהלילה,כלאשהאורת

רויוות,עיניהלחיו/עלזהיהרידברפרוף,
כךואורתאהבהשאשהערילאגשום/קולה
אוספתמשותבואורתותלשתלילה,מיד

צוהרנפתחהזהכשיד ) 3 ( ,, ...כחושךחושך

גםשהואהאחרעםהמפגשאתהמגלה

הואבחושך""חרשןהעצמיעםהמפגש

היאלכאןשמעברהעולםעםהעמוקהמגע

נכוספירשולמית

"היא ) 4 ("איילה"וכשידאותרתולשת
מפגשהואהמפגשכלומדפתאום",תקחהו
רציונלי.לאחזק,אימפולסיבידיגשיחושני

חושניותעצמו,עלהמלמדחומרברויש
היפההשורהגםמרננתולכןחושניותמתאדת

זרדם"דרךוכןעיניה"צנעהואחשוב"מה

 ) 13 (הקלות"מירכיה

שולחתש"היאעצומה,בחרדהנוגעאחדשיד
החרדהקודםכשיד ) 20 (ארוכים"כקוויםבכי

המחטים/מןהבורחיםילדים"צעקותהיא
הבורחיםישישים/אנחותהסוכריות/לכאל

 .) 18 ( " .••הגלולותאלמשפיותם

"כאבעםההתמודדותכדרכהלפעמים
ועוטףהדמיון"אתש"ערצדבחששהקיום"

עוצמה,מאבדכןרעלמרגיע,כמשהואותר
אלנמשכתרעב"בקודי"ידי jכמויפהשודה
"בכסירתמתגוננתמוטבאו"מוגנת"שודה

אללהחשףקלתמידלאאעטוף",לבנות
"פנסלפעמים ,) 29 (הגעגועים""אנקת

מיםכלי"לומדתהיאכןועלקר"הזכוכית
ההפךשהוא ,) 33 (סינתטית"להיות/ואודן

לא"אנישיד- ) 44 (צוענית"נשמהמלהיות
בליהלמידההיאההתגונותלכאן".שייכת
המקורהיאהצועניתהנשמהואורמיים

להעבותקלתמידלאאךולשירה,לאהבה
~. . 

נר·כוכנישראל

אלתרמן

יודיריירבכבר
ותספות,יהשבעייחטור :רתמןאלתנן

והערותראשון)(כרך ; 1948-1943

-רוזבנרג)סוניחפות M(בחש
עבירכת ; ,,כרךאלרתמן"ב"מחברת

מוסרהצואתעמוידם, 248ורומן,מ.

 ,,,תשמהמאוחרוחקבץואלרתמן
דדךהמדינהלהקמתשבדדךהשניםבעשור
הטורכמשורראלתרמןכתןשלכוכנו

שלהעדנהשכרתספקבליואלה •השביעי
התחילאמכםכהגדרתו.והעתון","העתשידי
בחוחי-נ"האץר" "נ"רגעיםלכןקודםעוד

מ-נ"דנר",אךהטונה,כידווהומור,גתונה

החלוץקבר
הקיבוץחוצ' ;לוזצבי ;בכפונפשו

עמ'. 168 ; 1985 ;המאוחר

לרזצבישלהמקום""אגדותהטרילוגיה
שכמרכזו •סיפורימערךהקוראנפניהציגה

וותיק.ישראליקיבץושלהייחודיעולמו
-נכפו""נפשר-לרזשלהחדשספרו
מנקודתוזאתלטרילוגיה,נדנךומוסיףחוזר
הספרשלהמרכזיהציד .לחלוטיןשונהמבט
מןאףנושיש •ריאליסטיבמצביסודו

 .חלץושלנקברמעשה :הסמליתהמשמעות
לתכניותומפריעוותיק,קיבץובלבהניצב

נהווהחדשמגוריםאיזררשלההרחבה
כנושאהדיון .-70השנותשלהישראלי
אפשרויותמזמן-ממקומרהקברהעתקת

 •הקיבץוחכרילגנינפשחשבוןשל
תוךנהווה,בעיותיהםעםהמתמודדים

 .העבדשלומיהרתומהותואתלפענחבסירנות
מצבתעלמופיעששמו •כתנזוןשאולמיהו
האם ?כנפרדנקברמדוע ?הנודדהקבר

התרחשמה ?מרתונסיכותהיומה ?התאבד

עלהמופיעתאריךתרע"ג,כיסןב'נירם
במסדיםהסודאתלפענחהנסיונרת ?המצבה
כאשרוזאת"ראשומון"דמויעלילתיבמכנה

באינטואיציהבדמיונם,כעזריםהמספרים

יותר •החלוציהעבדעלכלליובידעשלהם
העבדסודחקירתכדוקרת.בעונדותמאשר

שכהקבוצתית","דינמיקהבמעיןמלווה
העבר,אתלשחזרמנסהקיבץוחבריקומץ
ווידויים.למעיןהופכיםשסיפוריהםתוך

והעבד-70השנותשלהישראליההווה
הראשונההעולםמל'ערבשלהחלוצי

הופךי~ר Qהשלההורהבזה.זהמשתלבים
עלילותמשובצותתוכרמסגרתלסיפור

 .העבדפרשנותשלאפשריות
מידהעלושומרדיאליזםעלמושתתהרומן
הדמויותבעיצובוהסתברותמלאותזהות,של

העברמאבדזאתעםיחדאולםוהסיטואציות,
דמותונשזרתבהןוהעלילות •מנחרצותוחלק
אתלהציבבסירנותתוךהנודד,החלץושל
הופכים-למותרשקדם •המשברפשר

והמציאותשהפנטזיהלסיפור,לעיתים
הקובערבוביה.נומשמשותהאפשרית

שהםכפיכנתזון",שאולל"סיפוריהמשותף
עלמתבססהמספררת,הדמויותנפימופיעים
-כגרןרומנטייםמוטיביםשלסידרה

נינתתשאיננהנכזבת,אהבהנשלהתאבדות
לגשרהיכולתהעדרנשלמשנראולמימוש,

הציפיהשניןהמתחוכןוהרוח,הגוףנין

מנכהלניןהחדשהבאץררוחניתלהתחדשות
מימושולביןאידיאלשניןמתחהאישיות,
תפיסת-אחרוןואחרוןהחברתית,במציאות

לרזצבי

מרשםיותרהחריגהנוסחואילוהפיזי,הכשף
כשםהשראה,ניצולצה"ל,קציןשלבפיר
המקום",מ"אגדרתלנר(המרבדאכן,יריב

עלהדגשאתשםוהואסגל),יאירשלכגיסו
למרת,כמיההמעיןעלהמרות,כצלחיים
התאבדות.שלכמעשהסיפוקהעלהכאה

דניםהםאולםהרחוק,כעברדניםהסיפורים
הערכיםמשכד :ההווהבנעירתכעקיפין

אישייםמשכדיםהקיבוצית,נחכרה

פרק(דאהצעירכגוףלהתאבדותהמובילים
שכןמקיבץונערהשללסיפורההמוקדשי'ד

אףלעין).בדאיתסיכהללאלפתע,שהתאבדה
הדודלגבימשמעותיתהנההמרותתפיסת
השכולעםוהתמודדהשראהאתשענד

מןחלקעלהשונות.ישראלבמלחמות
ההמשךדורבןשלצילרמוטלהמשתתפים

תפקידומילויכמסגרתשנפליפתח,-
עצמוהסיפור .כבקעת-הירדןבמרדףהצבאי

נותרשלפנינוכספראולםכטרילוגיה,מופיע
מוסיפהמרתופרשתאשדיפתח,שלצילורק

סגל,יאירשללגישהמיוחדתמשמערת
צעידהכחרדהושלהאב,דמותאתהמגלם
המתקשהיפתח,שלארוסתו-שריתכשם

נוספתשאלהערלהמכאןמחדש.חייהלכנות
יכולהעבדחידותאתלפתורהנסירןהאם-

 .שכן ?ההורהלבעירתפתרוןמעיןלשמש
כגרן-ומופיעחוזרמהבעיותחלקלכאודה
וכולןהתאבדות,ואפילורדי:כארןמשכרמצבי
זאתעםיחדאולם,מוצא.ללאלכאודהנותרו
שלמשמערתהעכרלפרשנותכילנר,נרמז

הצעידהארוסתולגניהןוזאת-"התרה"
לגביוהןתפקידו,כמילוישכפליפתחשל
הקברהעתקתפרשתכידרמה .השכולהאב

תחושתעםבהתמודדותעליהםלהקלעשויה
בהחלטהמסתייםהספדהפרטית.השכול
רננךממקומר,החלץוקבראתלהעתיק
הדורשלודינמיתחיהלפעילותמקרםלפנות
אינוהעכרסררזאתעםיחדאולם .הצעיר
"והיהמשרםבהאיןהקברוהעתקת •נפתר

 •למישור".העקב

יעוזחנה
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עיון

החשרהג'היאד
עם ;חאיסלםקנאי :סיווןעמונאל

 1986 ;אפקיםספירת ;עובד
-סיורןעמנואלשלבספררהכובדנקודת
בבדיקתו,לדעתי,היא,האיסלאם","קנאי

הראדיקאליזםשלהפתלתלהדרכוובתיאור
בתיאור .אחדמצדיניקתוומקררותהסוני

שילובאתשאיפשררההיסטוריותבכסיבות
והפצתבזיםיהאקטעםהסוניתהפסימיות

שכן,שכי.מצדהתיכוןבמזרחזרתורה

איכההסרניםהראדיקאליםשלהמצבהערכת
הראדיקליםהוא.כהפוךוכלל.כללאופטימית

מודעים,סיורן,ע.שמראהכפיהסרנים,

 .המערביתהמודרניותשלולהישגיהלכוחה
בהירתםלגוזמאות,נטייתםשלמרותכך

שניתוחהרירשיככרע,בפולמוסעוסקים
שמעליםוהפוליטית,החברתיתהמציאות
החברתיהמחקרשמעלהלמהתואםחוגיהם,

ערב.בארצותהשוניםהיבטיועל
סיורןע.מתייחסספררשלהאחרוןבפרקרק

המהפכהשביןהגומליןלהשפעת
לביןבאידןחרמייכישלהאיסלאמית
אפשרויותבדיקתתוך Iהסוניהראדיקליזם
תפיסותלאורביניהםהעתידיותההתקרבות

שיתוףומחמת Iבתשתיתןהמוכחות Iיסוד

כמר .שביניהןוהמקומיהזמניהפעולה
ב"אימפריאליזם Iבכללבמודרניותהמלחמה

וכדרמה.הציוני"רב"ארייבהאמריקאי"

ללאהסוניהראדיקליזםצמחבפועל(כאשר
בראדיקליזםשהןאיזהתלותארהשפעה
 :חרמייכי)כוסחהשיעי

הראדיקאליזםשלהיניקהמקוררתבדיקת
ההיסטוריותהנסיבותהבכתכמר Iהסוני

והתפשטותו,השפעתואתשאיפשרר

התרופההדיאגנוזה,רקעעלמתאפשרת
הראדיקאליזם.בלבהעומדיםהריפויודרכי

קובעתהסוניהראדיקאליזםשלהדיאגנוזה
בסככתנמצאהעשריםבמאהש"האיסלאם

כלעלובחריפותהבהיקפההעולהכלייה
 .) 888(עמ'בעבר"שידע

מתוךכרבעהראדיקאליזםאין Iלצפריבניגוד
החברתית,המציאותשלאופטימיתראייה

מודעהואהוא,כהפוךוהפוליטית.התרבותית
שלבמרבןהמודרניות,שדווקאלעובדה
ובמדעבטכנולוגיההחל-למערבהקשר
זכתהופוליטיות,חברתיותבתפיסותרכלה

ניכרים.ולהישגיםלהצלחה
מןוחבולמושפללדעתםיצאהאיסלאם
כוחשהפגיןלמרותהמודרניזם,עםהפגישה
מסורתיותתרבויותמשליותררבעמידה
איכהבמזרח-התיכוןהמודרניותאחרות,

 1וסיןרוסיה Iיפןידעואותרבקצבמתקדמת

מצרילפיכךוהולכת.מתקדמתהיאאבל
תרבותי,מצור- ) 26(עמ'במצררהאיסלאם

מדינת-הלאום,שביטויוופוליטי,חברתי
הפאן-ערביות,ואףהאינדיבידואליזם,

הפאן-מרסלימירת.שלכניגודה

קודמיםלעשוריםשבניגודמכךחמוראך
הפעםהארייבבמאה)והארבעים,(השלושים

חזרת-פכיםהלובשפנימי,ארייבהוא
הנוכחי,המשטרמאשראחרואיכרמוסלמית.

לקסמםמרצוןכשבהאשרהשונים,גווניועל
סוציאליזם, :כמרמערבייםרעיונותשל

כלכליפיתוחדמוקרטיה,ליברליות,לארמיות,
וכדומה.

בלעדיתנמצאיםהתקשורתואמצעימאחר
"מסוממידבריוועושיהמשטרשלבידיו

הרעיונותאתמחדיריםשהםהריהמערב",

זאתהמוסלמים.שללתת-התודעההמערביים
שמפעילרלעוצמהלכוחבנוסף Iכמובן

כלשהם,מוסרייםמעצוריםללאהמשטר,
הצבאיתאוהצבאית,כמדינת-הלאום

לדכאהטובכמקרהארלמגרמגתעללמחצה,
כךרעיונותיהם.אתולהפץימתנגדיואת

עולםכיהואאלהמכליוצאש"פרעל
שהואכפירה,שלבמצבמצריהאיסלאם

מודע.הבלתיאופירמשרםבמיוחדמסרכן

אלאסלאם""דאואיפואחזר iסרכייכבמושגים
שקדםמזהאףגרוע ,ליהיג'אה•שללמצב

ערב".האיבחצימוחמדביא:הושללהופעתו

 ) 189(עמ'
ו"דאר"ג'אהיליה"אלומושגיםלשני

דאו-אל-לעומתהאיסלםז 1(ביאלאסלאם"
חשיבותוהחרב).המלחמהאיזור-חרב,

להביןכרכלבאמצעותםרקלמעשהרבה.
ובמוצהרבכוחפוניםו::וכיים 1מאמיניםכיצד

מצבהואהג'אהיליהוסלמי. 1הנהשלטוןכגד
המצייןמוחמדלהופעת·שקדםהבוררת

התקופהאתהערביתבהיסטוריוגרפיה

הנשענתפרשנותבאמצעותת.יהטררם-מרסלמ•

מימי-הביניים,אבן-תימיה, rהדערוהרגהעל
כךחדש.והדגשהסברהג'אהליהקיבלה
הג'אהליהאתלקוראןנ:פיררשרקרטובמסביר

אדםכפיפותחברו,על~-דם:שלכ"שליטה
אלוהותודחייתשלומרלה.'לאלולאלאדם
במרבןלבכי-תמותה.פולחןריציו·תאללהשל
לתקופהרקמתייחסהג'אהליהמושגאיןזה

אתלהרחיבישאלאימת,יימסרהיסטורית
 .בסיסיאנושימצבשלתיאורלילכלמשמעותר

נירםשמתקייםבעבר,קייםשהיהמצב

עומדיםעתבכל Iשכן Iבעתידלחזורושעשוי
לקיים :וחלקהחדהברירה ~·בפגבכי-האדם

חרקיםלקייםארכשלמרתהאללזזחרקתאת
השכייהכאפשרותבחרואם 'אדםידימעשי

(עמ'ג'אהליה.שלבמצבמצרייםשהםהרי
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אתהשואבתמודרנית,מדינהכלומר,
מדינהחיכהמהעם,וסמכ:רתהריבונותה

לדה-לגיטימאציהפתחומכאןג'אהילית.
ככיעהשלהסוניתהמסורתחרףולקריאה,
והמשטרהמדינהכלפי ד-~:לג'יהלשלטון

הראדיקאליםמצרפיםזרלתפיסה .הג'אהיליים
ממבקריהשואבתחברתיתביקורו!הסרנים

מכשיריםרבכןטריכבי,כמרהמערב,תרבות

הצועדהנוערבקרבאףקו\יטתהאתלמעשה
כוער .המערביבעולםזםיהמודרנבראש

הרדיקאלירתשלכוחהאתבעצםהמהווה
 .הסונית

שכברכפיכגזרות,והתרופההריפוידרך

טבעיתבצררהעצמה,הדיאגנוזהמתוךערלה,
לזירהלשרבהאיסלאםכאמני"על .ביותר

מאחראךרב".זמןכעדרוז.:כה 1שמהפוליטית
לתמורהלהביאסיכוילה"איןבלבדוביקורת
השליטיםהמשטריםשל tבטיבנמבפכים
וחסר-הרחמיםהסמכותיאופייםמשרם

לג'אהיליההעמוקהרתם:מחרייכומשרם
מןאיפראלהירתעלראדיקליםאלהמודרנית.
שלדה-לגיטימאציה :כמנעתהבלוניהמסקנה

 .) 188(עמי'ימים."יהקיהמשטרים

היאהאחתהריפוידרךזזתרופהזושאםברור

אדיריםכהמשטריםשל"דה-לגיטמאציה
הככה,שלבלאחרלהביא,בהכרחחייכת

השלטוןרסןולתפיסתזוייכת:פלהתקוממות
הפוליטי,האיסלאםשלדיהאורכגאובידי

השריעהמיושמתשכהמדינהכיכרןשתאפשר

שם.) :(שם ").ו.שמרסי~ימית(-ההלכה
והתרופההריפויובדרכיבדיאגנוזהכאמור,

והןהסוניםהראריקאליםחןשורים
שצמיחתלצייןחשובזזשיעיים.הראדיקאלים
בארצותבעיקרוקיימתחלה:דהראדקילזים

המודרכיזאציהבכיורןכמרציםצעדיםשעשר

ולככרןמצריםסוריה,ב:ית,•השיאידןכמר
דיהתהליךשהתפתחותבערדכרם, .הסוניות

מעוררתשהיאהריהשיעים,בקרבברורה

אצלובהגתבשותהבהתפחרתהרבותתמיהות
לשלטוןככיעהעלכאמורהאמוניםהסרנים,
במוצהר.מוסלמישיהיהובלבד

סיווןעמנואלמעלהזרלחידההפתרוןאת
האיכטקטראלית-ההיסטוריהבדיקתתוך

הקודמיםהעשוריםשלוחברתיתפוליטית
שיצרוהמציאותלאור .המערביבעולם

עצמם.המשטרים

מחדהכוחנייםוהעריצותהדיכויכעקבות

תוךהתקשורתאמצעיעלוהפיקוחגיסא
מאידך-המשטרבהםשמבצעהמאכיפולציה

האמוןאתהסרניםהראדיקאליםאיבדוגיסא,
תפיסתושיככרע.חיכוךבאמצעילפעולבכוחם

למציאותהחזירהאף,מצדההג'אהיליה
הואכשהפעםהג'יאהדמושגאתהפוליטית

הדרגתימעברהחלרכך .המשטראלמופנה
"החל-אחרתלדרךאחתפעולהמדרך

מכטאלית(הסתייגותשכלבכג'יהאד
דרךקיצוניים)כפייהומתנאימהעריצים

חיכוך)תעמולה,(הסברה,שכלשרןג'יהאד
וכלכלי,חברתי(לחץבג'יהאדרכלה

 .) 122(עמ'מזדיינת)"התקוממות

כליועלהמוסלמי,המשטראחרות,במלים
לשליטהכביכולשהגיעוכליווכרשאי

המודרניותרקשמאפשרתכפיטרטאלית,
דחפויותרככרןאושהביאו,הםהמערבית,

תחושתמתוך-הסרניםהראדיקליםאת
שלדרכועלובאההממשמשתכלייה

המדינהמידיהשלטוןלתפיסת •הג'יהאד
לכיכרןוכהכנהראשוןכשלבוזאתהג'אהילית,

הכלל-מוסלמיים.והאחדותהעולם
הסוניםהראדיקאליםשעושיםזודרךבדיקת

זרמיםעםמסוייגפעולהמשיתוף-
עםבמלחמתםרפאן-ערביםלאומניים

והערביהמוסלמיבעולםהקולוניאלזים
ההכחתועדוהארבעים,השלושיםכשנות

לתפיסתוקריאההשלטוןשלהדה-לגיטמיות
אתעושיםהשלכותיה,כלעלבכוחהשלטון

הרוצהלכלחובהלספרסיווןע.שלספרר
ביותרהפעיליםהכוחותאחדאתלהבין
 • .התיכוןבמזרח

צובישלום

קודרתנוסטלגיה
האחרוןהיהודיחדור ;שמראליאפירם
 . 1986 ;"אלף"חוצ' ;בפולין
וכוללרחבשמראליפררפ'שלהכתיבהשטח
ספרותיתביקורתוהגות,היסטוריהספרי

אפריםפרופסורתרגםכןכמוופילוסופיה.
-מספרות-העולםספריםשמראלי

כחוגיהידועיםולטיניתספרדיתמאיטלקית
הסטודנטים.בחוגיובמיוחדהמדע

היהודי"בדורהחדשספרוהופיעעתהזה

דרךאור,טיפתזורקאשרבפולין"האחרון
כבר .עצמוהמחברשלמוצאועלגםאגב,

לתארבא"הספרכישמראלימבטיחבהקדמה
העולם,מלחמותשתיביןפוליןיהדותאת

מבקשהמחברהעשרים.בשנותבעיקר

מעשיםאלאחייוקורותאתלאלהבליט
ומגמותרבי-פכיםחייםמסכת ...ומאורעות

שואףלאכימצייןגםהמחברלחורבן".סמרך
אבלמהקוראיםאישיתוהוקרהלסימפטיה

לציבורמכוונתתהיהזושהוקרהרוצההוא
ממפתוכעלםבמינומיוחדשהיההיהודי

 .כיותרגדולהבטראגיותההיסטוריה
כלדרג'נולדשמראליאפריםפרופסור
פעילשותףהיהובצעירותוחסידיםכמשפחת

חסיד-אלכסנדר,אביו,עםביחדהאלה.בחיים
תלמידכברשהיהפיעלאףלרכינוסעהיה

הלימודיםהמשךאתותככןהעבריתהגימנסיה
לדרג',העירככרסלאו.כאוניברסיטה

-19הכמאהככדחיתההיהודי,המכצ'סטד

כלשכמעטכךיהודים,אלףבמאהמאוכלסת
מחייתואתפהמצאכפוליןעשירייהודי
כפיים.מעמל
מרכזילשלושתשכהדהחסידיהקהל

כאןמתואר-ואלכסנדר~לז •ג~דהחסידות
דפיםהרכהמקדישהמחבר .פארובכל
זאתחיתה .הרבילחצרההליכהרדלתא

ימיםשלרשהשאדנהמצווה"לשם"הליכה

כהוהיהלירושלים)לרגלעליה(כדוגמאת
הצדיק"פכינועםלחזותהכפש"התעוררות

תודתו".עלולהתענגפניו,מזיו"ליהנותרכן
שנולדהשהחסידותהיאהיסטוריתעובדה

שבתאיהשקדכביאיבזמןהמשכרבעקבות

היהדותאתהצילה-כק 15פדויעקבצבי
שלהגדולהההתנגדותלמרותמכלייה,
אורקצתהכניסהזאתחייםצורתהרבנים.

היהודיםההמוניםעלוהשפעתהושמחה
שעמדהההשכלהתנעותאולםעצומה.חיתה
הגדולהרובאתלהפנותהצליחהכשעדככד
אשראחרתעולםלהשקפתהצעיריםשל

אפריםגםהיהביניהם .הזמןדוחאתטעמה

צעירשלהלבטיםכלאתשמתארשמראלי
החסידותבין-עולמותשכיכיןשr.:זייהודי
הםואלהחילונית.עבריתגימנסיהלבין

בעולםהמחברשלמדהלקחיםארבעת
ד'שמואלי,אליבאאשרהתנועה-החסידות
לעםפוליןיהדותשלכפלאהמתנההיוותה
 :כולוהיהודי

כל ...מיסודהטרכסצדכטיתהיא"האמונהא.
שבאמונהוהמעשיםהדעותהמושגים,

 .הטבעי-האמפירי"הגבולמןחורגים
גם-כפשוטואינושהעולם"כשםב.

היהודים".שכןכלולאהאדם,
לכוחכי 15ההזדקקותישהדתית"באמונהג.

 .עליון"
במשמעותכוללתבכוונהאמונה"בלי .ד

הכלאתהמקיפהאנושיתוכללקוסמית
אמת".אמונתאין-

הגימנסיהבתיאורעוסקהספדמןכיבדחלק
אנשיםאלההיו .ומחנכיההעבדית,מוריה

ובעליוכוללתיהודיתהשכלהכעליצעירים
ובאינטואיציהדבבמץראשדואידיאהמעוף

באשמראליפרופסור .החיכוךבמלאכתעסקו
בקשבפוליןהעברי"החיכוךכילמסקנה
בחומדהחברהשליסודותיהולסגללשכות
בפרכסהובכברדבביטחןהעםלצוניובדוח,

ובאמונה".

היהודיתהאוכלוסיהכלשלאמאליומובן
למשלהחסידיתהתנועהציונית.חיתה

 :המפלגותישראל"."אגודתאנשיאתהולידה
דגלו"קומוניסטים""פולקיסטים","כרכר",
מיוםהודעהכלכליהמצבבמקום.בישיבה

השלטונותשלהמכוונתהאנטישמיותליום,
התרבותחייעמדוכןפיעלואףראשהרימה

עתוכיםחמישההופיעוכלדרג'הגובה.על
 1סקר 15לעמנואלוד"רביידישיומיים

עתרןאפילוהוציאהמפורסםהשחמטאי
לשח.מיוחד

שמראליאפרים

בידישישכםהסטאטיסטייםהנתוניםפיעל
שהקימוהיהודיםאלההיושמראליפרופסור
הציבורכלדרג'.הטכסטילתעשייתאתודרבנו
ביותרוהיצרכיהפעיל"היהכלדרג'היהודי
עסוקיםדובם ,בפולין"אחריהודייישובמכל
במלאכותעסקווהיתרהטכסטילבמפעליהיו
נובעות,פחחות,סנדלרות,חייטות, :כגרן

נחרצהשחיתהמלאכהבכלובכללזגגות
הארכלרסיה.לקירם
שללדמותוהמחברמקדישרביםדפים

כאישמתוארהוא .קצנלסרןיצחקהמשורר
החיים,טעםאתחיפשאשר

התרחקככרוכהאשדכאיכדיכידראליסט
ללאכחידותלו"שכיראוהציבורמבעירת

שלשידתולזההודרתשדווקאויתכןפיתרון"
זו .הציבורעלאהובהחיתהקצלכסרןיצחק
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"אתשגילתהחייםחדוותשלשירהחיתה
הנהר".ואתהאילןאתהשמיים,

טיפתבליאפשראיהספרקריאתבסיום
שרטטשמראליאפריםפרופסורהן :מדיטציה

היישובשלמאדריאליסטיתתמונהלפנינו
היהודיליישובכדוגמאבלודג'היהודי
הסטטיסטיקהאתרבבעיוןקראתי .בפולין
אולםיהודיותזונותכמהאפילושהיוומצאתי

שודדאףיהודי,tזנסאףלמצואיכולתילא
הזאתהיהדותואתיהודי.רוצחואףיהודי

במיליםמכניםבריתחהלפעמיםאנחנו
כאשראבל,עכשיו, !גלותיים""יהודים

עלינוהאלה~יהודיםונזכריםמזכיריםאנחנו
חרדהבתחושתמורדבראשקלהשעהלעמוד
---ועצב.
שפתהיאשמראליאפריםשלשפתו

 •והגות.תורהבדברימתובלתמלומדים,

שטיינברגמרדכי

ונוערילידםםפרי

מזרחההמבט
 ;שמייםבליכוכב :אוסובסקיליאוני

 ; 1986 ;עובדעם ;ודרזאב :רגממנית

עמ'. 130

בשח,,-שטחייםתיאוריםאותםאותי"הרגיזו

ארנאציםרקכביכולאזהיועל-פיהםלבן
- nהמזרהסופרתמצ~טטת-אנטי-נאצים"

שלעטיפתוגבעל •ובסקיארסליארניגרמנית,
-ל"אחריתלימיןשמשמאלובדפדוףספרה,
הקטעשלפתיחתומציינת ,) 129(עמ'דבר"

אורראהשהספרהעובדהאתהמצוטט

ולהצגהלמחזהרע~בדהמזרחיתבגרמניה
ש"בגרמניההערהבלווייתבצ'כוסלובקיה,

מבחינהכדאיהנושאנחשבלאהמערבית

מסחרית."

סקרנותבמפורשמעורריםאלה"ציוני-דרך"
ביחס-יהודי :רבדיםמספרבתקריאה

מתקופתאחרתגרמניתאמתשלל"גילרייה"
לגרוניבהתייחס-;פסיכולוגיהשראה
מביןאלינולבצבץהאמוריםהאפור

וספררתיהטרירריאליים,רה"לבן"ה"שחרר"
שנכתבספרעםההכרותאפשרותלגבי-

הילדיםוספריבכללשספרותהבמדינהוהופק
הטוב,במקרהאלינו,מגיעיםבפרט,שבה

בנדירות.

פורשיםהסיפורשלהראשוניםדפיו •ואכן
אחרתהסתכלותזרויתהישראליהקוראבפני

לאירועיבאשראליהשהורגלמזרלחלוטין
העולם.מלחמת
הסופיתהתמוטטותהשעל-סףבימיםמדובר

מהצבאהפחדכאשרהנאצית.גרמניהשל
בעלות-שלשלההפצצותהרסהקךב,הרוסי

הרעבהגרמניים,הפליטיםשיירותהברית,

העליון""הגזעבבניקשרתפוגעיםרכירצ"ב,
ומבצעיה.העולמיתהאימהמתכנניעצמם,
אותנומעבירההספרשלפתיחתוכלומר
זהגםהגרמנ,הרוצח.שלהקררבןלפאזת
שלהמפוארבצבאולרחםחיילשהיה

אנוש,ימפוחד,חלש,לאדםהופךהפיהרר,
ולאמפתיה.להזדהותכמעטראוי

בניםפנימ~יתמתוארתזהכללירקעעל
הנאמןהכלל.יהמנהלמנסהבהלמרסיקה,
ומנהללפיהרר,פגימהחסרתנאמנות

עללשמורייותרמעטוהרגישהנ~ההמקהלה
המתכונתעל-פיסדירהלימודיםאווירת

ההרסמהרמתלמרותהנוקשה,הפר~סית
הקוראוהרגשתסביבם.המתחוללתוהפחדים

יביאהסיפור,שלהקרובבהמשכוש::זגה,
הפנימיה,בנישביןהבלתי-נמנעהמפגש

אתהמאכלסיםההיטלראיתהנתועהחניכי
הפיזיהחורבןמציאותלביןהפנימיה,
משברשללרגעאותם,האופפתרהאידיאי
פנימיתלמטמררפחהחדשה,עומקולהבנת

המתמקדתשהעלילהאלאהרגשי.עולמםשל
למחסןסררשותפי-ונערהנעריםכשלרשה

בורח,יהודינערעםובמפגשםנסתר,מדון

מגמתיתחיצונית,למסגרתמהרהעדהופכת

מבחינתהןוהולכתהמתדרדרתבמובהק,
עומקןמצדהןהסיפור,שלהתפתחותו
והןהמתוארותהדמויותשלהפסיכולוגי

 :אלהבאמצעותהמרבעהמקרמטעם
מנפילהנוראפחדמפוחדמסתתרגרמנ~עריק
ארברעב,בוודאייגוועאצלםהרוסים,בשבי
לעבודת-לסיביריישלחארמורת,עדירכה
רוסיםחייליםשנישדווקאאלא .פרך

המרןבתרךהנמחצתגרמניהביולדתהפוגשים
המציליםהםחסרי-לב,גרמנייםפליטים
ר"המחשבה ...דרכהאתנכרנהומנתביםארתה

תינוקהרעלאםעללרחםהיהיכולשרוסי
(עמ'נתפסת."בלתיחיתהעתה,זהשנולד

69 ( 
חוסרבשלכלואשהיהקימיךוהמלחין
נחשדביותרהטובושחברולמשטרנאמנות

ומטיףהמסתכןהיחידהואבקומונזים,

למעןלילספרתרכל"אולי :לנעריםהומניזם
עללהגןרוצהאתה ?להילחםמרנןאתהמה

~ני-אדםשלמליוניםפקודתושעל-פיהיטלר
עדוערבוגורשובגזים,הרמתוברעב,גוועו

יימשךלמעןבקרבליפולתרצההאם ?מרות
 ) 56(עמ' "?העליוןהגזעגערןשבגרמניה

אינםמוריהםרגםהנערים,-אחרדבר

לאמעולםתאי-גזים.מהםכמרבן,יודעים,
-להםברורר"רק"ריכוז,מחברתעלשמער
נחרת.גזעבניהםשיהודיםשמרעה,על-פי
יהוד,יבנערלראשונהנפגשיםהםוכאשר
שעבר,הזורעותעלמפירושומעיםודם,בשר

ל"טרבים"מיידיתקבוצתםמתחלקת
לחינוכו,הנאמןה"רע",רריל.ירל"רעים".

הנאצים,מחנכיושלמורהובמהורקאךמכיר
האחריםואילוהנמלט.עלמשרם-כךומלשין

שהתמורהמבליהבורח,עללחפותמחליטים
בשל-כךלחולחיתהשאמורההפנימית

פסיכולוגי"גיבוי"מקבלתבעמדותיהם,
המבוגריםדמויותביןגםהדעת.עלמתקבל
ניואנסים.ללאל"שחרר-לבן"החלוקהברורה
"הגיעבאים"."הרוסים :החד-משמעיוהסיום

השלום".
להבהרתמרתקתרקעמסגרת-לסינרם

לאחרהגרמניבני-הנוערשלהקונפליקט
בגללכנראה,שהוחמצה,העולם,מלחמת
הגס.הפוליטיהמסר

 8 .-12 13לגילאיבקריאה.כדאיערם-זאת

העזהאהבתוסיפור-העלילהשלעיקרה
להצלתוהיחלצותולדיררשאט,ז'יליאטשל

מעשי(עקבמטביעהדודהשלספינתומנוע
להינשאהסכמתהתמררתשותפיו)שלז;נרמה

הבטחתו,מימושעלההירראימאבקולו.
שלאהבתהבשל .בדין"זכייתו"עלוויתורו
לאחר.הנתונההנערה
בחינתאלאאינוזה,מסגרתשררמאןאלא
הסוציאלייםהמסריםבעללהרגו~ילה

המפורט,הארוך,לתיאורהפאתיטיים,
הטבעבאיתניהיחידמאבקשלוהמרתק,

הנערעליהם.והגתברותורה"טכנרלרגיה"
האניהלגרףשמעלהקרחהצוקעלהבודד
משתוללת,סערהמולרמים,מזוןללאהמתה,

שיסודהבעקשנותהפועלוחבורה,פצעכולו
עניינוהוא;ומנצח,אהבה-ומטרתה

פרקיקריאתותוך .הסופרשלהעיקרי
תיאוריים,בפרטיםהגדושיםשלוההרואיקה

קנאה,פעםלאמתעוררתהוגר,שלכדרכו
והאידאותהאמונותלעולםגעגועים,ואולי
וערכוערצמתרלמרכזיותו,ביחסבנרשדעך
ולאי-לערצמתהובאשריהבודדהאדםשל

ומדובר-עבודתויכולתשלמוגבלותה
עיקשת.-ממששלבעבודת-כפיים

נלהבת.מאומצת.
נראיםהרגו,שלמרתואחרילערךשנה 100

הקוראלגביבוודאיבלהטם,תמימיםהדברים
(כמרמלכתחילההסיפורכןרןאליוהמבוגר

שלופרוזהמחזאותבשירה,יצירותיושאר
עםשהפכולבני-הנעוריםביחסואףהוגר),
המוגדרהפרוזהקוראילקהלהשנים,חלוף
הםיקבלוכיצדתמהתנרזה,סופרשלמראש
מגילמשופעיםבהירתםכיום,זה"חדש"ספר

לכלהמתייחסתסקפטיתבציניותיביותרצעיר
טכנולוגיהשלובפינוקהאידאות,עולם

מתמקדהמאמץמקסימוםבהמשוכללת,
 .הנכוןהכפתורעלבלחיצה
עםלדין,מנשהשלמארדהפירטיתרגומו
באיפירנרהמסתוריןמימואתמדגיששהוא

 ;הטבעתיאורישלשלעצמתםואתהנער,של
הלשוניתבארכאיותהוא,שאףנראה

הצעירים.הקוראיםעליקללאבר,המוטבעת
שקצבלצפותישאלהכלולמרותרעם,

עדייןיהירעשוייםהרגשיתרערצמתההעלילה
"עובדי"אתגםרהוטהלקריאהלסחוף

אלה.ימינועצםשלהתכליתניתהשכלתנות
 8בכלל.רעד 12לגילאים

דויבתאישונות
רתגומועל·פי ;בר~הרב :וטלינדדונ
יונה :לדפוסהביאה ;אבונןציחקשל
 ;אפרתמיכל :גרפיתעירכה ;טפו

 ;פעוליםספירת ;המאוחדהקיבץו
עמ'. 48 ;תשמ"ו

שלהחיותסיפוריסידרתמתוךאחדספררן
"הכרנהאתבשלמותה[הכוללתהמספר

ספרימדור(עיין ;גרגר""הפינגרין ;פקד"
קרא""הקוף ) 72-73גל' " 77"עתרןילדים
הזאב"].ר"לרקי

היוולדומרגעבררהזבאתמלווההעלילה
עצמומשלמשפחהבעללבוגרלהיותורעד
עולמונרפיאתחברותוהיגמלרתר,דרך-
הרגלי ...והאנושייםהצמחייםהדוביים,-

חום,עלמאבקווהחורפיים,הקיצייםחייו
הסתכלותמזריתזהכלוכדו:ביטחון .מזרן

בלתי-ישירבאופןהמאירה,יבמכווןאנושית,
התפתחותיותמקבילותמודגש,אולם

והדרבי.האנושיהיונקביןברורותורגשיות

החייםבתקופתמדוברכאשרבעיקר

במערה,הדוביםגררמסתופףהראשונה.בה

אמר.שלגרפהלחרםמקסימליתבצמידות
 .מהתיאור,הערליםהפרוידיאנייםהמרטיבים

רעם-להתעלמות.ארלהכחשהניתניםבלתי
שלאמפתיהוהמעוררתהמאנישהחיבתוזאת

הדובים,למשפחתספקללאניתנתהמחבר
החן,חסרלאדם-הציידלייחסובניגוד

התבונה.-הפלאלמרבית-ואףהרחמים

 • . s-7לגילאים
עינתעמלה

האמוהנלחט
 :מצרפתית ;היםעוביד :חוגויוקטור
 ; 1986 ;פעוליםספירת ;ליוןמנשה

עמ'. 165

עוסקבעברית,לראשונהעתההמופיע •הספר
חיברקטןבריטיאיתושבישלחייהםבמסכת
לאחרמצרפת,גלותובתקופותהמספר
ברנאפארטה.לראישלהמדיניתההפיכה
בנה-ז'יליאט :בסיפורהמרכזיותהדמויות

למקרםשהגיעהזרהשלוהמכעורהלא-אהוב
בכוחותוחשודסירת-דייגבעל .בררמתה

החשוב"האיש-לטיארימרמאגיים.
שלובעליההספןסן-סאמפסרן",שלוהנכבד
שלומאמצהבמקרם,היחידההקיטורספינת

והמעודנת.היפהאחיובתדיררשאט,

 " 77רןל"עת
ול"בול"בית·
ברכת

צלחהדרך

דפוס
באוי

 9 1986יוני
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 • : T T • : Tן
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:• :• • T T 

הדשא.את :• -:• ... 

ז~ןפצצת
~תזק~זהי Qגו;:זיא Wסמ-ךן~ןזת

אולייס, Rוז-ו Rז:ר:זןו,ת
 .סז.rt.ךרןוש nסלןרגאת

 'ו:יוג:נתיזקש.ךהים Q ~·םד~ ת~~
שזפלכתחלהלעירנכפידת
 T0יר:-נקדקל;:~יות I ה~,~~~
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 T %~ותר' lערדשלירס• •ריה;ו

 .. .מקול ~.ל i i~דגר

זק~~םזק_~ןg~ים,בFזהים
מחפשיםהרגישיהזפכשורנמיטב
 •ננמטוסים: T;כלי-רכב:פצצות

 .א~גםפ;י·~ל 1ה~ולפים
ז ••ז-- •ן-

ן~יגםה 9זקאוקון~ים
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אלז-ומלאגיבכזאתערגההנחירים
 1ןעןוםב w ~-ל~·ו~סז·נלורז:רילא.ן ry;ג W .~וים
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יעוז·קסטאיתמר
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אלחעץ
המארח

ספרי ;ודאגהיחסים : rהורביאיר
 ;המאוחדהקיבוץהוצ'קריאה/סימן
1986 • 
שירה,"היפה".שלשירההיאהורביץיאירשלשירתו
בעצמה,עסוקהשלה,רבדי-המשמעותלכלשמעבר
תוכןיעדה,עילתה,הוא"היפה"לעצמה.תכלית

כלכיהיא,ההרגשהשלה.הלשוניוה~רקםאמירתה
אלאעידוןתהליכיעובריםאינםחצי-טון'כלרגשי'טון

מלכתחילה.מעודנים
שלנכון'יותר .הציפורשלמלאכתההיאהשירמלאכת
אחרמתחקהאךהרע,במקרההאדם,ציפורים.סיעת

בראשיאבלהקרקע/עלעומר"אני :הנעלמהדרכה
העיניםבמעבהשוקעת/בשמים,נעלמתציפוריםסיעת

 ,, ...סמוישובלאךמותירהסילון,וכמטוסהעצומות,
הטוב,במקרה .) 7עמ'החגיגית",הלשוןבדבר("הערה

 rצמפולת,,_העיימתוך"לפתע,לו:מחרציתמהןאחת
ובכל·זאתונתועהחסריתואר'יפתציפורעין'רך

ציפורהיאהבודדתהציפורשכן' .) 7עמ'(שם,פורחים"

הימים"באחירת :המארחשלבחסדיותל~יהעל-תנאי'
עצלתיםבערביבינתים,שירחונדברנרמה,לציפורים

בנתועותמתמייציפור.,מארח rקעץמתאחרים.,

 ,, .הירהורלמרתיזהממורח /.סלחןחיוךכמצביעןמשב
 .) 72עמ'("באחרית",

אתהציפורים,בגידתאתגםלתארמיטיבהורבץי
מולהושלמה,שמלאכתןלאחרהגשמי,נפשןשיוויון
הטבעיים,לממדיהןשבותכמוהציפוריםהספרים.מדפי

 :השרירותיותהמשונות,הפתאומיות,להעדפותיהן
אותיותהגורסות,פותותציפוירםמקויר /ולפניהם, ... "

הבשל,המצהיב,,העיתוןרףאתמעריפותכגרגירם,/
 .) 58עמ'פנינים",("קברני " ...מעטעולם
לעשותמהיודעאינושהורביץדומה,לעיתים,אך,

שמענוכישדרמהמוכר,שירשרההיאאזשלו.בציפור
חתמה,"הציפור :פעמיםעשרותכברמפיואותר

היוםקולחבחלרןוערביםצליליםהמערבתהנודרת,
 " ...שנחעשירםעשר,חמש,לפנישהשמיעה/כקול

הקוראאתמותירזהעייףשיר .) 32עמ'השיר",("למען
חדשה.ראייהאלמפקיעאינווהואגילויבואין :אדיש
בלתיהרקעהבסד,הנתרןשלהרקעהבבחינתהוא

קודמים.אחרים,שיריםשלחיוורתבבראהאפשרית.
משקף,אוליהואאך,זה.קובץדפיביןשנשתרבבחבל
:במהותה,הררבץישירתשלהבעייתיותאתמכל,יותר
צירעלתמידנעההיאמתפתחת.שאינהשירההיא

העץ.אלבמסלול-מעופההציפורשמסמנתהציראחד,
זה,במסלולמחדש,פעםכללהתבונן,הוא,הקושי
לראשונה.נראהכאילו
הנסיוןהואזה,בקובץהורבץיבושנכשלאחר,עניין

המרנההארוך'בשיר .שלוהפואטיקהמתחומילחרוג
בבחינת"תיעודי",אופיוואשרחלקים,שישה

אנוהריאליה,חומריאליותרפשוטההתייחסות
מדי.קליםשידייםפתרונותקרובות,לעיתיםמוצאים,

ה"תיערדיים"החומריםבהםבמקומרתבולטהדבר
זמןשיני"תחתו :הפשטהלידי"סיכום",לידיבאים

לדברשליחהיהוהרוחקרסה./החרמהודחפור
מלוכה./וישמלךישהחם"ובימים .) 25(עמ'הריסה."
 .) 28(עמ'חשכה."וערשחרמעלותהממלכהוחיתה

חלום,כרכביזרועשחלפה,/כילדותחרא,"והפרדס?
 .) 30(עמ'לעיפה."עמוס

 ;הקלהחרוזאחרלהיגררהנטייהניכרתהדוגמאותבכל
שלשה"סיכום"מלאכותית,שהאמירההרושםנוצר

ביןהפערחיצונית.צורנית,מחררהרקהואהחוויה

פעור-פה.נותרהקוראנסגר,אינולהכללהההפרטות

הורבץי :הראשוניתההנחהאלמחזירנוזהכושלבסירן
עוקב,הואכאשר ;בתחומוהואכאשרבמיטבוהוא

העץאלהציפורשלמסלול-מעופהאחרפתאומי'במבט
כחד-נתפסאכןרביםשבשיריםמסלול,אותרהמארח.

 .חיותוכוחאתומוכיחפעמי

שםקרובות,לעיתיםהוא,הררבץי'שלבשירתו"היפה",
השיריםמרביתעלהשורה •הרךהעצבישנולעצב.נרדף
מוגדרמושאלהשישה"קיכה",וישנהליופי,אחוהוא

 .עצמועלקינההיארלעיתים
(עמ'עלי""כשבאההואבקובץהיפיםהשיריםאחד

פתיחותשליופי,שלאחדפן-האהבהבו ,) 35
אתהמונערעלי",ב"מחסרםנתקלת-לעצמו

מימושה:

הערלביהיהכברהאהבהעליוכשבאה
 •ירוק-מחישךמעטפתעטופההפניםוגולת
העור'אלפושטאשר
עינות.בולהבחיןניתןשבקושיער

זר,מחלחלתאטימותשלתוצאתההעמוקה,העגמה
על"היפה",שלקיומועצםעללהירהרריםמובילה
 :אי-פעםאליולהיפתחהסיכוי

הלב,אתמסגירותשהעיניםבטוחאיניכבר
 .נציןשמורסתרשבחגרי

אתהמסמןהניצן'שללקיומובאשרהמתעורר,הספק
לכוחהרצון"לא :השירשל(המוטולפרוח""הרצון

ליחסובאשרמקדרמיד),יו-לפרוח"הרצוןאלא
 :אחתאפשרותרקמותירוהלב,העינייםביןהזהרת

אלה,לחדירםמעברובחוץ,
כגוןגוף,אברהופכתויותריורתהשפה

וירים,רגלים
פנימה,קורסיםשיפוליהםאשרוההרים
שנים,צבוירשלתליםתליקובירם
הקטנים.בחרצייםהשמורהרגשערות

כיישרהחשפהשלקיומההיאשכותרההאחתהאפשרות
השפההדובר.שלהפנים"מ"גולתמנותקתחיצונית,

שתלטנית.כפייתית,אלימה,היאגוףכאברהמתרחשת
לארצוי.שאיכררצוןלכוח","הרצוןאתמסמנתהיא
הפנים,לעולםהמחוברהרעלשלהשקטההאלימותערד

הוא(הרעלולעינותלניצןמקוםבושישהטבעילמרקם
עודלאהזה).לעולםאורגניבאופןשייךאךמהרסכוח

האלימותאלא •שבגדהלבשלהמחלחלתהאלימות
שיפולישלזוהאנאורגנית,הקוברת,המכה,הקשה,
הנחמהזומאוד,זעירההנחמההקורסים.ההרים

השמורהרגש"עדות :קובריםהםמהבידיעההקשורה

הקטנים".בחריצים

שהיאהשפהעללומרהורבץישלבשירוהדוברעבור
עללוותרפירושוגוף"אברהופכתויותר"יותר

עללוותרפירושוהשירה.שלהרומנטיתההבטחה
אי-הרואיות,מסמןגוףאברשכן' .הגילויחדוות

שלהקלותלעיתים,אי-רצוניתפעילותאוטומטיות,
מאליו.המובן

עדיין,הקרוייה,בשירההורבץישלייחודואולי,זה,
זואמורפיתשהגדרהרבים,משורריםשכן,"צעירה".

תמציתאתגוף"כאברב"שפהרואיםעליהם,חלה
שירכתיבתשעבורועמיחי' •למשלהשירית.ההוויה

"פיזי",מאוד"אני-לא-מאמין",שלאקטתמידהיא
עליהדיבראיתרשוניםבראיונותואשר ,"לק"מאוד
דולך,יונהלמשל,לא-מקצועי"."מעשהכעל

השפהאתהופכתמשיריהחלקשלשהאוטומטיות
אחרים,וכן .רצוניתמידאינוברשהשימושגוף'לאבר

שונים.אישייםבגוונים

כ"יפה",מימושה-השירהשלהאידיאליתהתפיסה
 •אך .מיוחדבמקרםהורבץיאתמעמידה-כ"נשגב"

אתומגבילהקשהכובלת,גםהיאשהראיתי'כפי
לפרץומנסהכשהורבץיבעולם.ההתבוננותאפשרויות

כאןנוצר .הקלהפתרוןשללמכשלהחשוףהואאותה
 • .דעתואתעליולתתהמגובשהמשוררשעל •מילכוד

משמרתמר

אלישבעלילי

הגידלהצער
הגדילהצער

פתאםננדיד~תשל"העצב
·ש~םןלאסטו~~יסזכ
שביל

1 • 
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עמוקהואגח
רקולא-

אי·שאננות

בציון
 ;בציון"שאננים"אין :עזרבןאחוד
 • 1986 ;עובדעם
"ראייונות- 15המכיל ,בן-עזראהודשלהחשובספרו

אנשי-רוחעם 1970עד 1965בשניםשנערכועומק",

שלשלמה)לא(אף-אםרחבהקשתנציגיישראליים,
לראשונהלאוריצאבדורנו'היהודיתהמחשבהזרמי

העברייםהמו"לים(לבושתנו,האנגליתבשפה
כשרונו . Unease in Zionבשם 1974!)בשנתבישראל

הבעיותמןאחדותבשאלותיוולחדדלמקדא.ב.ע.של
היהודית-הציונית-הישראליתההווייהשלהמרכזיות
הקובץאתבזמנוהפךהציונית","המחתרתשלבתקופה

הבעייתיותשלחשובלריכוזהאנגליבלבושוהזה
האינטלגנציהשלמזווית-ראותההיהודיתהרוחנית

"מחירכגוןבו,שהועלוהבעיותהחילונית.הישראלית
המחקרעתידסטיינר),עםהוויכוח(בעקבותהציונות"

ההומאניזםמהותבזמננו,ישראל""חכמתשלהמדעי
עתידוהמשיחיות,מהותהדתית,ההתחדשותהיהודי'

שלהיווצרותולאחרלעולםותרומתוהיהודיהגניוסשל
הרוחניתהזהותית,מרכזיותההישראלי'המרכז

תפוצותיו'עלהיהודיבעםמדינת-ישראלשלוהמוסרית
ערבועמיישראלביןשנוצרההטראגיתהסיטואציה
אלהכל-ונו'ונו'המוסריות-לאומיותוהשלכותיה

המהדורהשלהופעתהעםמרובההתעניינותעוררו
המצומצמיםהחוגיםבאותםבעיקרבשעתו'האנגלית

לצפותכדיהצורך,דימחודדיםהיושחושיהםביחס,
עמוקה.בחדדהלעתיד

יותררחביםחוגיםזוהתעניינותתקיףשעתהלהניח,יש
אלאלעברית,הספרשלתירגומובגללרקולאבהרבה,
שלשמרואייניוהתהליכיםשלהעמקתםמשוםבעיקר
לפניעודלאור-היוםוהעלוםעליהם.רמזוא.ב.ע.

שלוהמוסריתהרוחניתבדמותההתמורותשהתחוללו
עכשיו'דומההלבלדאבוןאולםהישראלית.החברה

והלכי-הישראליתהחברהשלבמציאותהשהתמורות
ביןהאחרונותהשניםבעשריםעליהשהשתלטוהרוח
כל-מפליגותהיובעברית,הופעתולביןהקובץחיבור

לתיעודוהפךכמעטאלהבשיחותהנאמרמןשהרבהכך
אותםאפילועוד.ואיננהשחלפהלתקופההיסטורי
ארוכיםהיסטורייםבטווחיםעיסוקםשתחוםראיונות,

שלהדתית-חילונית,היסודית,הבעייתיותכגוןיותר,
ביןהיחסיםאוההשכלה,ימימאזהיהודיתהתרבות
קיבלולערב,ישראלשביןאלהובעיקרובבל""ישראל
הדוחהלכישלהתגברותםאחרימאדחדהתפנית

הפסוידו-משיחיים,הלאומניים-גזעניים,
שרובסבורניוהחומרניים.הפונדמנטאליסטיים

את ,קלי-ערךבהדגשיםרקולאנים, wמהיוהמרואיינים
הכבדהאימפאקטמולהיוםעמדואילודעתם,הבעת
היאאלהלתמורותהמשותףכיהנ"ל.התמורותשל

שלהלאומיהשיחרורכתנועתהציונותאתלבטלמגמתן
הלאומנות :הפנימייםומכבליומבדגשיוהיהודיהעם

העצמאותשללחורבנהלגרוםעלולהוהחילוניתהדתית
הפונדמנטאליזםההרפתקנות,בדרךהחדשההיהודית

ממרכזילאחדבישראלהיישובהפיכתעל-ידי-
המטה-היסטוריתלגאולתההמצפההיהודיתהגלות
על-ידי-החמדנות jהעמיםמשפחתשללמעגלמחץו
העםשלוטמיעתומחדשופיזורוהאץר'מןירידה

היהודי.

מנסההראיונותעריכתמאזשנוצרהזמניםפערעל
הראויהלקוץבהקדמתובאמצעותלגשרא.ב.ע.

בכוחהאםספק,אולםרבים.לשבחיםלכשעצמה

כימספקת.אקטואליותלדרגתראיונותיואתלהעלות
האחרונותהשנים 20במשךעברוששנות-אורדומה

ההומאניזםעללמשל,סטיינר,עםשהוויכוחעדהאלה,
כמעטנלעגנראההלאומי'אוהקוסמופוליטיהיהודי

זו'זמןבתקופתהישראליתהמדיניותתעלולינוכח
בקרבישראלשלהמוסרימעמדהאתששינותעלולים
למדרגההלאומיותהאנוכיותמהעלאתהנובעיםהעמים,
ומההעם.דובשלמוסדיתבהיאטמותוהמלוויםקדושה
ובניסיוןוטוששלהכנעניותעלבהתפלספותטעם

חידושמעיןליצורכדיהדתי-לאומני,לגללהדביקה
רקלאהמפוכח,השפיותחוסרמול jחריףרעיוני-עיוני

רעיוןמזייפישלגםאלאשומרון""מיתוססוגדישל
האנושיבגרעינוהמהווההמקוריהיהודיהמשיחיות

"עקרוןהתגלמותאתהחילוניתובתחלופתוהנצחי
 ?התקווה"

ראשיתו"חלהבוהמועדבדברלדעתי, ,.ע.ב.אטועה
הואאותו ,,ל'יהדות',הציונותמןהחזרהמהפךשל

לביה"סהיהודית"התודעהלימודיהכנסת"עםקובע
על-ידילתקןשהנסיוןספקאין .) 16(עמ'הממלכתי

שיעוריםהקצאתשלפורמאלית-טכניתפעולה
אתמבולבלים,מוריםעל-ידיהניתניםב"יידישקייט"

 .חמורמישגההיההיהודיהעםשלהדוחתולדות
מןהמפורסםשה"~תק"העובדהמןלהתעלםהניסיון
היסטוריתתוצאההיהימי-הבינייםשלהמסורת
סבא,ישראלשלחטאבגדרולאהחילוןשלמוכרחת

היהודית""התודעהלימודילאאולםרב.ביוקרעלה
בכללהחרידהרדודההתפיסהאלאזה,ל"תשלום"גרמו

s;·· 
.. 

עזרכןאהוד

זהמישגהביסודם.שחיתההחילוניותלמהותהנוגע
שלהמלאכותיתהשיבהשלהתהליךעלהקלאמנם

סנטימנטאליותנוטפימסורתדפוסיאלרביםחילוניים
הזהותמבוכתאתוהגדילאמיתי,תוכןמכלוריקים

לה.גרםלאאבלהחילונית,היהדותשלוהתרבות
הרוחנישהמהלךהדעהעלחולקא.ב.ע.אםיודעאינני

עלבמאבקלהיפתחצריךהיהבתקופתנ;המתבקש
היהודיתהחילוניותשלההיסטוריתהלגיטימיות

עובדהאבל .היהודיהעםשלהתרבותיברצףומקומה
נפקדזובעמדההדוגלשהזרםלא-מקרית,ואוליהיא,

מאידך'הקורא.לפניגוללעצמושהואבפאנורמה
המוצגתהיפה,השאלהאתזהבכיווןלפרשאוליאפשר
 :הלשוןבזושלום,גרשוםהכותב,שלהנעץרמורולפני

אספקטשאותובעתיד'הבטחוןלךמניןלהביןלי"קשה
היהדותבתוךאפשריתרוחניתהתפתחותשלאוטופי

 .) 27(עמ' "?החילוניותמשורשמלהיותמנועיהא

שלבהקדמתויותרזוברשימהעסקתיבמקרהלא
זאתלהביןוישעצמוהספרשלבגופומאשדא.ב.ע.
רוחניחומר-נפץטעוןזהחשובספרכי .לשבחודווקא
ולאהלוחםהאידאולוגיייעודואתשימלאוכדיאדיר

הרעיונייםהגווניםקשתאתהמתעדקובץבגדריישאר

אתלכתובחייבהעורךהיהמסויימת,נתונהבתקופה
אילולעשות,אוליהיהשמיטיבדרמהאם-גםהקדמתו.

בעיקרהראיונות,במיבחרגםמסויימיםשינוייםביצע

עםישירותהמתמודדותהבעות-דעההוספתעל-ידי
הרוחניתבמפהנירםשמצטייריםהמסוכניםהתהליכים
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"השאלה
הערבית"

יהודיתבעיה
והבעיההערביתהשאלה :גורנייוסף

מדיניים·אידאולוגייםזרמיםהיהודית/
הערביתחישותאלביחסםבציונות

 ; 1948-1882בשניםבאץר·ישראל
 . 1985 ;עובדעםאפקיםוספירת

א.

שלהמרכזימקומועל~ליםלהכבירצורךכמדומהאין
בתודעהוהןההיסטוריתבמציאותהןזהבספרהנידוןהנושא

פוליטינושארקאינוזההישראלית.החברהשלההיסטורית
שמכו~המהאלהיחסקיומי.גםובעצםתרבותי,נושאאלא

ולאבן-בוחןלנקות-מוצאהפךהערבית""השאלה
ארוכהבשורהמישראלאדםשלולעמדותיולהשקפותיו

רקכאןמדוברשאיןוברורונושאים,ענייניםל ..uיביותר
חיבוריםפור 9איןהשקפת-עולם.לפנינואלאבאידאולוגיה

היהודיתהלאומיתהתנועהשליחסהעלנכתבוומאמרים
באץר-ישראלהערביתולנוכחותבכללהערביתללאומיות

טבתשבתישלt;כפרולמשל,הופיע,באחרונהרקבפרט.
בפוליטיקההמרכזיתהדמותשלבמדיניותההמתמקד
ובחיבוריםהערבית""השאלהכלפיבן-גוריון,דודהציונית,

 .נוספים

זאתעללדבר(שלאהחדשההישראליתההיסטררירגראפיה
ובפרשנותהבעמדותיהמעטלאחלוקההלא-ישראלית)

דברשלבסופומסתתרההיסטוריוגראפילוויכוחמעברכאשר
מובלעהואולעיתיםומפורשגלויהואשלעיתיםאחד,עניין

האשמהמוטלתמיעלהשאלהזוהיהרי :היטבומוצפן
דמיםלסכסוךבאץר-ישראלהיהודי-ערביהעימותלהפיכת
עלהערבית,המנהיגותעלהאחריותמוטלתהאם ?מתמשך

המדינאותשלשכמהעלאוהבריטיתוהדיפלומטיההמדיניות
מהםהתעלמהאץר-ישראל,ערבייאתהבינהשלא ,הציונית

לבלתי-הסכםשהפכומחדליםשלארוכהלשורהידונתנה
כזאתשאלהמאחורי ?חוזרתלתופעהומלחמהלהשגהניתן

יותר"נכונה"הבנהכילומר,ראוינאיבית,הנחה,מסתתרת
וכייותר"טובים"פתרונותלהניבחיתהעשויההמציאותשל

"הבנה"כמובענייניםומתמצהנובעהישראלי-ערביהסכסוך
וכד:"אי-התעלמות",או"התעלמות""אי-הבנה",או

רגישהבשאלהההיסטוריהדיוןמעורבכידוע,בדרך-כלל,
ניתוחובורות,ידעופוליטיים.אידאולוגייםבאינטרסיםזאת

סניגוריהומשאלות-לב,מציאותקדומות,ודעותאובייקטיבי
רקלאב~רבוביהמשמשיםאלהכל-וקטגוריה

בניתוחגםאלאהציבוריובפולמוסבפובליציסטיקה
התפתחותכמו"נייטראליות"שאלותהאקדמי.ההיסטורי

רגישותפוליטיותלשאלותמידהופכות .משלדרךדמוגרפית,.
יכולהאינההיסטוריתאמירהשוםכיעזה.מחלוקת;מעוררות

מבליהפוליטיתהמשמעותשלהתובעניתמידהלחמוק
אחר.אוכזהפוליטיטיעוןכמשמשתתיראהאושתשמש
הציונותשליחסהעלחלקייםחיבוריםמעטלאנכתבוכאמור
שתכליתוחיבור'מכברזהעל-כןהיהנחץוהערבית.לשאי-ה

מיגורןשלושיטתימסודרסיכוםלהביאהיאהמוצהרת
יוסףשלt;כפרוזאת.לשאלההציוניותוהתשובותהתגובות

המקיףהנסיוןספקבליהואאבלהראשון'הנסיוןאינוגורני
 text (כספר-יסודישמשואילךומכאן ,הראשוןוהשיטתי

book ( הנסיוןאחרים.לדיוניםורקעוכנקודת-מוצאהנושאשל
בכשישיםמדוברשהריועיקר,כללקלהמשימההיהלאהזה
התדיינותשלשנהבשישיםאלא"היסטוריה"שלרקלאשנה

מהןומגוונות,רבותהתבטאויותושלבשאלהבלתי-פוסקת
אינולזכורראויהספר,במרוצת-הזמן.משנתותרמהיציבות

במפגשולאהציוניתובדיפלומטיהבפוליטיקהלאעוסק
רקעפרקירקמוקדשים(לכךהערבית"המציאות"עםהריאלי
וחיוניים)קצרים

החיוביוהצורךבלתי-אפשריהיהלבדוכרונולוגידירןממילא
אוהשקפותיואתלארגןהמחבראתהביאבכסמטיזציה

ההשתלבותית·הגישה . 1 :מכלוליםבארבעהשונותהגישות
הגישה . 3 ;האדונתית·הבדלניתהגישה . 2 ;אלטדוירסטית

הסצויאליסטית·הגישה . 4 ;הליברלית-המעישת
וגובשונוסחואלאמכלולי-השקפהארבעקונסטרוקטיבית.

באץר-הציוניתהאידאולוגיהשלהפודמאטיביתבתקופה
שולינושאהערבית""השאלהחיתהבגולה(שהדיישראל

וזאתהמדרונית)הלאומיתהיהודיתהאידאולוגיה~:התפתחות
בפניעצמןמצאואלהגישותארבע . ss2 1917-1:שנים 1
: i בלתי-פוסקיםהיסטורייםואגתריםאימננטיותילמות
היסטורייםאגתריםשלטיבםהמנדאט.תקופתשל:מהלכה 1

דווקאנבעולאהערבית","השאלהכלפיבמענהוהשינויאלה
בעיקראלאהמתרסשלהערביבצדשחלומהתמורות
בכללהיהודיהעםשלבמצבושחלומדחיקות-לכתמתמורות
אתקבעההציונותבפרט.באץר-ישראלהישובשלובמצבו
שינוייםסמךעלדווקאלאוהערבית""השאלהכלפיעמדתה
במעמדהשחלולתמורותבהתאםאלאזאת,ב"שאלה"שחלו

קביעתשלה.הכוחובתודעתהזמןבתודעתהאובייקטיבי
הראשון'בפרקהשונותהציוניותהגישותשלהאב-טיפוס

 .החיבורשלהבאיםבחלקיםהדיוןעלהרבהמקלה

ב.

שאינוהציוני,במחנהשנתגלעוההשקפותבהבדלידיוןכל
שלהאיתןהנחלאלאוהטפת-מוסדאלהישרלגלושרוצה

שלהמכנה-המשותףבהגדרתלפתוחחייבהפוליטיקה,
כמההיולציונותבשוליה).החריגיםאת(להוציאהציונות

המכסימוםואתהציוניהמינימוםאתשקבעוהנחות-אב

לדעתושהשפיעוהנחות-האבאתמסכםגורני .הציוני
הערביםכלפיהציונותעמדתעלבעקיפיןאובמישרין
רובלכינוןשאיפהב. ;טריטוריאלילריכוזשאיפהא. :ככאלה
השאיפה .ד ;לפרודוקטיביזציההשאיפהג. ;בא"ייהודי

חיתהלדעתי'זאת,(לשאיפההערביתהתרבותשללרנסנס
הנחות-למעשה).היחסעלבכלל,אםביותר,פחותההשפעה

היאא"יכיהא-פריוריתבטענהכולןמעוגנותהיואלואב

לכונןעל-כןזכאיהואוכיישראל'עםשלההיסטוריתמולדתו
אף(ולעתידלאומית-פוליטיתחברהוללא-תנאימחדשבה

א-פריודיתלטענההסכיםשלאמיכינמצאעצמאית).מדינה
וביןדתי-מטא-היסטודיטיעוןעלמתבססתכשהיאביןזאת,

אתעל-הסףדחה"חילוני",לאומיטיעוןעלמתבססתכשהיא
היהודיתההתיישבותבכללה.הציונותשלהליגטימציה

אלאמהגריםשלהתיישבותחיתהלאבא"יהחדשה
ותפישת-לאומיתאידאולוגיהידיעלהמונחיתהתיישבות

עיקריאתמקבלשאינומישלדידולגביהיסטורית.עולם
ואיןחשיבותשוםאיןשכזאת,בתורהציונותשלטיעוניה

 ;הציונותהתנועהבתוךוהגישותהניואנסיםלהבדליערךשום
עליהודיתלאומיתלריבונותהתביעהזה,שלמנקודת-ראותו

וקולוניילזיםאחורפציההיאממכהחלקעלאראץר-ישראל
חד-וחלק.

שחולשתםאץר-ישראל'ערביישלהעקרוניתעמדתםחיתהזו
ביתר-תוקףלדבוקאותםהביאהלאומית-פוליטיתכחברה

כמההיולזההציוני,לצדאשרהללו.הנוקשיםבעקרונות
לביןביכהעימותלחוללכדיבןהיהשדיהנחות-מינימום

יכלהלאעתה,זהכאמורהציונות,אץר-ישראל.ערביי
זכותואתהשוללתאידאולוגיותטענותמערכתלשוםלהסכים

לאהיהעניינה .אץר-ישראלעלהיהודיהעםשלהלאומית
בזכותאלאחסותכעדתאומיעוטכעדתבהלשבתבזכות
עיקרוןלכללהסכיםיכלהלאלפיכךלארמית.חברהבהלכונן

לאץר-יש;ראליהודיתעליהלמנועהמבקשיםמדיניותלכלאו
לאגםהציונותפוליטיים.שיקוליםבשלאותהלהגבילאו

עלערביתלריבונותתנאיובשוםמקרהבשוםלהסכיםיכלה
החברהשללקיומהמכךוכתוצאהכולה,אץר-ישראל

כצעדכשלב-ביניים,ערבית.בריבונותכעדת-מיעוטהיהודית
במחנהלפעמיםנמצאוומוסרי,פוליטיכעיקרוןאוטקטי
עללתמידאולשעהלוותרנכוניםשהיוקובעים,חוגיםהציוני

הנשאפת,הטריטוריאליתהשלמותעלאוהיהודיתהריבונות
להסכיםמוכןהיהאחדונחשבקובעחוגלאאףאבל

לעדתהיהודיתהחברהלהפיכתאוהיהודיתהעליהלהפסקת
ביןרקלארבצההתהוםערבית.מדינהבתוךוחסותמיעוט

(לאהערביהאינטרסלביןהציונותשלהמכסימוםשאיפות
שלהמינימוםתביעותביןגםרבצהאלאכמובן),כולו'

היהלאזהשלדידולגביהערבי.האינטרסלביןהציונות

תביעותביןבלבד,חמכיטקסיאלאמשמעותי,הבדל
המכסימום.לתביעותהמינימום

ג.

בצדסימטריה.כאןנוצרהלאאידאולוגיתראותמנקודת
והתחבטותלבטיםשלמערכתאותהכלהתפתחהלאהערבי

 .הציוניהמחנהאתהרבהכהשהעסיקהומוסריתאידאולוגית
ארובהשקפותיובעמדותיומאוחדהיההערבישהצדלא

אולם .באץר-ישראלהיהודיתלנוכחותלהסתגלשלובנכונות
בזכותוספקהמטילכלשהודיוןאצלוהתפתחשלאודאי

אץר-ישראל.עלשלווההיסטוריתה"טבעית"הלאומית
שונהבאופןאבלערבית"ל"בעיהספקבליהפכההציונות

הציוני,בצד '.'יהודיתל"בעיההפכההערביתשהנוכחותממה
צלהטילווהתעצמותההערביתהשאלהשלנוכחותהכאמור,

הצורךהציוני.המפעלתולדותועלהציונותיסודותעלכבד
רקעל-כןנבעלאהערבית"ל"שאלהעקרוניפיתרוןלהציע
אימננטיצורךרביםאצלהיהמכךיותראוליפוליטי.מצודך

ה.קפהנראתהלאהציוניתהשקפת-העולםהשקפת-עולם.של
ל"שאלהמספקתתשובהבתוכהשתימצאבליושלמה

בשאלהההתבטאויותמןקטןלאשחלקגםמכאןהערבית'.'
אופרטיבית,מדיניותלגבשהרצוןמתוךדווקאלאונבעזו

שניתן ;וקבילהישימהתהיהזאתשמדיניותאמונהומתוך
נבעומכךיותרהרבהבמציאות.אותהלממשיהיה

בתוךהערבית""השאלהאתלגי;קםמצורךאלההתבטאויות
והשקפת-העולםהציונית,ההשקפהשלהכוללתהמסגרת

לעמודחיתהיכולהלאוחברתיתלאומיתתיאוריהשום .בכלל
ראויפיתדוןלהנמצאלאאם"של~ה"ולהיחשב~מבחן

הערבית".ל"שאלהוקוהרנטי
עלמבוססותהיוההתבטאויותמןשהרבהממהיותרלפיכך
השנילצדאותםלהציעשניתןאמונהעלאוהמציאותהנדת

סובייקטיביתמנקודת-מוצאנבעוהןעליו,קבילותבהיותן
לעיתיםששיקפודימוייםשלמכלולעלוהתבססומובהקת
הציונות,מורכבת.אובלתי-מוכרתמציאותפשטני,באופן
תכופותלעיתיםנדחהאחדות,במיליםזאתלנסחאפשר
אלהחד-משמעיתהתשובהוחסרתהמורכבתהמציאותמתוך

כך .התיאוירהאלגםמכךפחותולאוהציפיההאוטופיה
שיכלוממהשיותרשונים,רדיקלייםפתרונותהופיעולכן

פנימיותסתירותליישבנעודואופרטיביתתשובהלהציע
התיאוריההשקפת-העולם.שלשוניםקטעיםביןאימננטיות

ציונייםממחנותבאושמבטאיהמשל'דרךההשתלבותית,
אובייקטיביניתוחעלשהתבססהממהיותרמזה,זהשונים
סוצי,-מכניזמיםפעולתשלאוהערבים,שלמשאלות-לבשל

דילמותלפתורשנועד"אוטופי"תהליךלציירבאהתרבותיים,
גופא.התיאוריהבתוךאימננטיות

,. 
שעניינומחקרהואבאידאולוגיהשעניינומחקרכילצייןראוי

מצדמזה.זהשונהמעמדובעלישונהאופיבעליבטקסטים
אידאותשלבהיסטוריההעוסקהמחקרחייבעל-כןאחד'
אחרמצדאךוההשקפות,הרעיונותמיגורןלכלביטוילתת
בעליטקסטיםביןלפריפריה,מרכזביןהיטבלהבחיןעליו

בין ;מרכזימעמדבעליטקסיםלביןושולי~שנימעמד
וכד,'במכתביםעיונית,בספרותאגב-אודחאשהועלורעיונות

בין ;ות~דשמותוכניותרשמיותהצעותהמעליםטקסטיםלבין
הכוונותביןהרטורי'המימסדלביןהאופרטיביהמימד

ההבחנהאחרות,במילים .שלהןהטקטיהכיסוילביןהנסתרות
המשקפותההתבטאויותביןהיאהנדרשתהעיקריתהעקרונית

אומדיניותלהנחותשתפקידןהתבטאויותלביןפנימי""עולם
תבהיראוליאחתדוגמאהמדיני-הפוליטי'.'"בעולםלפעול

הזאת.הטענהאת

ז'בוטינסקישללגישתוובצדק,נכבד,מקוםמקדישגרדני
שהיאבגישהשחלוולהתפתחויותהערביתהשאלהכלפי

הניתוחהאדנרתית·בדלנית.הגישהשלהבולטתהמאפיינת
דיוןהואהרביזיוניסטיתההשקפהשלוהקולעהמעמיק
ומבטאמשקףהערביתלבעיההיחסשבופנימי','ב"עולם

כמעטהשפעהכלחסרהואאולםאידאולוגית,תמוכת-עולם
הרביזיוניסטיתהגישהכימובןהציונית.המדיניותעל

במחכההפעילותאתמעטלאעיצבובהשחלווהתמורות
קשהאולם , 1936אפריללאחרבעיקרהארצישראליהימין
שהתמצתהזאת,(ופעילותזאתגישהכילטעוןיהיה

אפקטבעלתהייתהבטרוד-כגדי)דהיינוב"תגובה','
לכלחיתהיכולההרביזיוניסטיתהמיליטנטיותמשמעותי.

במקדיםאותהלדרבןאוערביתגתובהלהחריףהיותר
יהודים-ערביםיחסיאתשקבעהזוהיאלאאבלמסויימים,

רב,ובצדקהמחברשמצייןכפיושובמאידך' .באץר-ישראל
הןהציוני"השמאל"מפלגותביןהפנימייםהפולמוסיםלא

המעשהאלאעליההשפיעואוהערביתהגתובהאתשעיצבו
ובעיקרבאץר-ישדללאומיתחברהשלבכייסהכלומדהציוני,
היודניםשבתחומיםהצבר-הכוח,ויצירתמוקדי-הכוחבניית

מאורגנתכתנועההעבודהתנועתהעבודה.תנועתידימעשי

"הבעיהעםהיומיומיהעימותבחזיתשעמדהזוגםהיא

 .הפוליטיהרביזיוניזםמאשדיותרהדנההערבית"
שלונקודת-המוצא .הדיוןשלבעיית-היסודמונחתאיפואכאן
-היאהמחברשלהנחתוהעריוני.המניעשלהמרכזיותהיא

אידאולוגיהידיעלהמודרכתהתנועההיתשהציונותכירון
מראשלקבועבהכרחנדרשההיאאידאולוגית,ואוריינטציה
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והןההווהשלביראליההןהערבית""השאלהשלמקומהאת
נתפשהערבית""השאלהאלהיחסאםהעתיד.בתמונת

אתהזההיחסמאירכיצדששואלתנקודת-המוצא
בציונות,השוניםהזרמיםשלהכוללתהציוניתהאידאולוגיה

הדיוןשלולחיוניותלמרכזיותבאשרספקאיןהרי
עוררלעיל,כאמורהערבית,השאלהאלהיחסבאידאולוגיה.
לשימושהציונותשלליחסהבאשרמהותיותשאלות-יסוד

וכד'.פוליטיתלריבונותלשאיפהלטריטוריה,לזיקהבכוח,
שהם","כפיההיסטורייםהמאוערותבעיצובמדובראםאולם
מדפיוהרבהכותב,גורנימספק.איננובאידאולוגיההדיוןהרי

כלשונו,נמצא,רבותפעמיםכיזאת,לטענתוראיההםהספר
פוליטייםארגוניםשלהמחשבהבדפוסיפרדוכסלי"דמיון
ראויזה,(דמיוןמונגדות"עולםהשקפותבעלייירבים
במסקנות).ולעיתיםבהנחותלעיתיםקייםהיהילהבחין
היסטוירתמבחינההמשמעותיתההבחנהיממשיךהואילפיכך
ההבחנהאלאשוניםמחשבהדפוסיביןההבחנהדווקאאיננה

שלשה~פגשבעודשונים.ופעולההתנהגותדפוסיבין
חלקי~פגשהיההערביתהשאלהעםבישובאחרותתנועות
לבדו,והתיאורטיהאידאולוגיבמישורלעיתיםבלבד,ומוגבל
לידיבארב-ממדי,~גשהיההעבודהתנועתשלהמיפגש

שלנקודת-מוצאומתוךתחומי-החייםברובוגילויביטוי
אתלבחוןכמעטאי-אפשרישירה.ומדיניתפוליטיתאחריות

במישורמיתרגמתשהיאכפיהרביזיוניסטיתהאידאולוגיה
שלהאידאולוגיהזאתלעומת ;המעשיהמדיניהפוליטי
שחיתהזוחיתהוהיאשעה,שעהכמעטנבחנההשמאל
ייחודהכמובןמכאןאופרטיביים.למונחיםלהירתגםצריכה
אורךלכלשרויהחיתהשבווהסבךהעבודהתנועתשל

פחותלאקיצוניותגישותבהלמצואאפשרלכןהתקופה.
"המציאותלביןפנימי""עולםביןהמתחשכןיבימיןמאשר

ואינטנסיבי.בולטבההיהההיסטורית"
מרכזית,חשיבותהאידאולוגילמימןשנעניקככלמקרה,בכל

למשל,אילו,יותר.הרבהקובעותהיוההיסטוריותהנסיבות
לכפותוהסכימההציוניותלתביעותהבריטיתהממשלהנענתה
היוהערבית,בהנתגדותלהתחשבמבלילציונות,רצויפיתרון

 ;ונגנזותבטלותהאידאולוגיותההנחותמןהרבהספקבלי
האידאולוגיהאחרות.היפרטטיותבנסיבותהדברהיהגםרכך

והנכסףהרצויתיאוררקחיתהלאהנידונהבשאלההציונית
למצביםותגובההיענותאולייותרעודרבותפעמיםאלא

הזה.והנכסףהרצוימןרבמרחקרחוקיםשהיוולנסיבות

ה.

חיתהלאהמנדאטבתקופתהציוניתהתנועהשלהיסודבעיית
(ולאחראץר-ישראלערבייעם"סופי"להסדרלהגיעאפוא
העולםמלחמתשלהישלהחולףלמצבהחזרה , 1936

נראהכאמורכזההסדר ;השכנות)ערבמדינותעםהראשונה,

"השאלהמןלמנועכיצדהייתהבעיית-היסודאפשרי.בלתי
לאהציונות.הגשמתבפניבלתי-עבירמכשוללהיותהערבית"

כמכשול,שנתפשההיאבאץר-ישראלהערביתהנוכחותעצם
זאת.נוכחותשלהפוליטיוהאפקטהפוליטיתהמשמעותאלא

האנגלית"."השאלהשל-דברבעיקרוחיתההציוניתהבעיה
כיהיהנהירבאלפורהצהרתשלההתלהבותימילאחר

יעדבאץר-ישראליהודיתמדינהבהקמתרואהאיננהאנגליה
שללכפיתהאקטיביתשותפהתהיהשלאובוודאישלה,מדיני
הערבי")."העולם(ועלאץר-ישראלערבייעלכזאתמדינה

הצי;נותאתהגבילההבריטיתהאזיוןשמדיניותהעובדה
(ובמרוצתשאיפותיהלכלפעילהבעלת-בריתהפכהושלא
בצדקהובנהאקטיבית)ולמכשלהלמיגבלהגםהפכההזמן

ארבעל-בריתהערביבצדהרואהבריטיתמתפישהכנובעת
 .בהןלהתחשבשישחזקות,ארמוצדקותתביעותבעלגררם
נערצהחיתההציוניבמחנההעיקריתנקודת-המחלוקתאולי

כיבריטניהאתלשכנעכלשהיבדרךניתןהאםבשאלה,
אקטיביתפרו-ציוניתמדיניותשתנקוטראוילטובתה-היא

ניתןלאהאםארבאץר-ישראל,ציוניפתרוןלכפרתותסייע
 rהאמז·בוטינסקי ?כזאתפעילהשותפותלהשיגאופןבשרם

והנחת-יסודיניתןשהדברהמדינית-הציוניתפעילותומראשית
ותנועתוייצמןמדיניותו.כלאתעיצבהזאתבלתי-ראליסטית

רקלהשיגיכלההציונותכיהביכוזאת,לערמתהפועלים,
שתידחנהרקלאמכסימליסטיותתביעותוכיחלקיים,הישגים

אץר-ישראלערביילאנזק.לגרוםעלולותהןאלאהסףעל
השאלהאלאהציוניתהמדיניותאתאיפואהעסיקוכשלעצמם

ערבייהערבית.ההתנגדותלמרותמבריטניהלהשיגניתןמה
לא(וגםהציוניתהתנועהידיעללאנתפשרלאאץר-ישראל

לאומית-פוליטיתכחברההבריטית)המדיניותמעצביידיעל
-איתרלהגיעשניתןואחראי,דומיננטיסמכותמרכזבעלת
 .בריטיבתיורןהדדילהסכם-הציונותרעם

המנדאטבתקופתשהועלורהתרכנירתההתבטאויותמןהרבה
למצוא . 1 :אופרטיביותמטרותלשתיבעיקראיפראנועדו

הבלתיהתפתחותוהמשךאתשיאפשרופתרונות-ביניים
הביתכילבריטניהלהוכיח . 2הלאומי.הביתשלמופרעת
כפייתאואץר-ישדלערביישלנישולםמשמעותראיןהלאומי
הבלתי-החיפושדבר,שלבעיקרומכאן,עליהם.יהודישלטון
אץר-ערבייעםמגעותחומיהסכמהנקודותאחריפוסק

ערבייהשכנות).ערבמדינותשליטיעםמהםויותרישראל
מצדאבלושלילי,חלשכגורםאחדמצדנתפשראץר-ישראל

לנטלרניתןכיצדהיאשהבעיהוהראדיקליהקנאיכגורםאחר

תודעהכיהדברנכרןאומנם .השפעתוואתמעורבותואת

המנדאטלפניערדקיימתפלסטיניתלאומית-טריטוריאלית
ערבייאתשהפךזההואהבריטיהמנדאטרקאולםהבריטי,

נפרדתפרליטית-מינהלית-טריטוריאליתלחטיבהאץר-ישראל
באיזרר.האחרותהערביותמחטיבותבחינותמהרבהושרנה

לזכותערביותמדינותשלבזכותןספקהטילהשלאהציונות,
מדינות-הןאלוהאםלשאלהקשר(בלימדיניתבעצמאות

הגורם,אתאץר-ישראלבערבייראתה ) !לאוארהלאום
קובעיםעמוקיםאידאולוגייםונימוקיםפוליטייםשנימוקים

הציוניתהמדיניותהגיעהממילאלציונות.השלילייחסואת
ערבמדינותהןשלההריאליהאפשריבן-השיחכילמסקנה
ומכאןמירונתשלפוליטייםאינטרסיםיששלהןהשכנות,
כיהתבררבדיעבדפרגמטית.למדיניותמהןלצפותשאפשר
הארצישראלית"ה"שאלהלמעגלהשכנותערבמדינותהכנסת

הוסיףרקאלאעבדאללה)מצד(להוציאלפרגמטיזםהביאלא
והאהל""הגמלמדיניותכך,אוכךנוסף.מכשילגורם

לאהוכתבה(ובן-גוריון)וייצמןשלהאמפירית-פחיטיביסטית
תהיהמההשאלהידיעלאלא,מצפוניות,נקיפות-לבידיעל

העמוקהמשברממנה.להשיגיהיהניתןומהבריטניה,גתובת
המנדאטשמדיניותהתבררכאשרהגתלע,הציוניתבמדיניות
האבולוציוני-הקונסטרוקטיבישהתהליך !משברבפניעומדת
החליטהושבריטניהלעברוניתןשלאמחסוםבפניעומד
 .ו r 939בקהמנדאטמןולמעשהלהלכהלסגת

 .ו
האופציותכללמעשהגובשוהנדון'בספרהנידונהבתקופה

הבעלותעלהסכסוך-הציוני-ערבילפיתרוןהתיאררטירת
לשמשנועדוהאופציותמןחלק .אץר-ישראלעלהלאומית
אירוניהגמור.כפיתרוןואחרותלתקופת-בינייםפתרונות

למשל(כמרהציונותידיעלשנדחוהצעותכיהיאהיסטורית
כתכניתב"גידיעלשתוארהפרסונאליתלאוטונומיההתוכנית
והפכוגילגולעברויהרדי-הגיטו)שלהחולניבמוחושנולדה
ערבייבעייתאתלפתורהנרעדותהצעותלהיותשניםכעבור

ידיעלהתקבלה r 1937קשלהחלוקהתרכניתאץר-ישראל.
התביעותביןפשרהשמצאהמשוםלאהציוניתהמדינאות
כתכניתשנראתהמשוםאלאהערביותלתביעותהציוניות
גם(וכןהערביםלרצוןבניגודגםכרת-ביצועשהיאהיחידה

לביצועניתנותכבלתינתפשראחרותתוכניות .) 7-1948-194ב
הנחהמתוךאלאאידאולוגיים,לבטיםבשללאר-דווקא
אחרות,הצעותהפועל.אללהוציאןכדיכוחדיאיןשלציונות

שלטוןשלוקתית nפוליטית-ת(מסגרתדו-לאומיתמדינהכמר
ערביתבפדרציהיהודיתמדינהשלהשתלבותהמשותף),

תוכניתואילוהשניהצדשלהסכמתתראתדרשווכד',
כולו,הערביהצדשלהסכמתואתקיבלהשלאהחלוקה,
להגשיםהציונותשלבכוחהשיהיהכתוככיתכןעלנראתה

 .מנחץרהסכמהארתמיכהלהלקבלואף

ז.

הערבית""השאלהכימדגישגורנייוסףשלספרולבסוף,
 .לסמלוהןלמציאותהןהציונית,בתמונת-העולםהפכה

הציוניתהעולםבתמונתהפךהערבי"ה"עולם
שונהאופיבעליוסמליםדימוייםשללשררהוהארצישראלית

תוארהערבי .שלוהערבי""העולםהיהציונילכל .ומנוגד
או,שורשים.חסר"תלוש"רבךואלים,קנאיפרמיטיבי,כפרא

באץר-ר"טבעיים"עמוקיםשורשיםלושישכמיהיפוכו,
שלכקורכןלעיתיםתוארהאץר-ישראליהערבי .ישראל

והמטא-היסטורי,ההיסטוריכאויבהולעיתיםהציונות
האלימותקררבכותהםכפרט,והציוניכקולקטיב,שהציונות,
כמימווהןהממשי,היומיומי,במישורהןשלו.הרצחנית

להיותהערבית","השאלהוהפכההערבי,הפךהסימבולי,
ובתמונת-עולמובחייו(ואובססיבי)אינטנסיבינר~ח.לגורם
איננופוליטיתכבעיההערבית"ה"בעיהפיתררןהציוני.של

גםפירושהאלא,הפוליטי,הסדרבמציאתרקאיפרא,מסתכם
הישראלי.שלבתמונת-עולמורדיקאלישינוי

ח.

ויכוחלאכילימדה,הציונותשלהפוליטיתההיסטוריה
מדינימאורעאלא,להכרעה,המביאזההואאידאולוגי

חד-עמדותלגבשהשוניםהמחנותעלהכר~הקיצוני,
כזהמאורעברורות.אלטרנטיבותביןולהכריעמשמעירת,

עמדהפעמיםשלרשפרשת-דרכים.והןקטליזטור,הןמהווה,
 ;תכליתוללא , 193 7בשנתכזה.צומת-הכרעהבפניהציונות
-1948 94 7בשנת l , ובשנת ;גורליתהכרעהשנתתהשהי
תעמודמתיהשאלה,חלקית.חיתהבהשההכרעה , 1977

בחביןוצפו~הנוספת,צרמת-הכרעהבפניהישראליתהחברה
אתתטהמסלולולאיזהתבראאכןאםברורלאוכלל ;העתיד

היהודית.הלאומיתההיסטוריה

והיסוידהמקיףהמחקראיפראעתהמונחהעבריהקוראבפני

הערבית.לשאלההציוניתהתנועהשליחסהעלביותר
צריךאבלממנויתושפעלאבוודאיהפוליטיתההכרעה
שהספרמהאתממנויפיקהציבורי,הדירןשלפחותלקורת,

שלומעמיקמאורגןוניתוחשיטתיתסקירה :לולהציעבא
 •.העיתיםבחילופיוהתפתחותןמקורותיהןהציונית,הגישות

זזניקוביץיפה

פהלאעכישולאחי
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כחוויההזחות
ארוטית

הספידה ;עובדעם ;ערבסקות :שמאסאנטון

עמ'. 238 ; 1986 ;לעם

המאהבשלהיהערבייםהסופריםאתשהעסיקהשאלה
האם :חיתההאשה,שלהמיוחדממצבהושנבעה ,ן-9ה

עמדה,כזרשאלה ?אהבהסיפורבלירומןלכתובאפשר
הראשוןהרומןאתכשכתבשמאסאנטרןבפניהסתם,מן

המימדטשטושתוךאתהלהתמודדבחרוהואשלו,
ישכן .הסמליהמימדוהבלטתהאהבהסיפורשלהריאלי

בתרךמרלבעשהואאלאיברומןמצרי"מקרה-אהבה"
הןמקוטעתלהתייחסותוזוכההאסוציאטיביתהמערכת

והןהמרוחקים,הגעגועיםאפופתהנראציהבזרם

לפקפקארכלשרנולקבלושאפשרישירבדיבור
~םהשער,אדומתבשל;~יתהואהמדוברבאמינותו.

שהואהבעל,מבעלה.גירושיןבהליכיהנמצאתלילד,
שאנטוןמכתביםשבעהלאחרונהתפסבצבא,קצין
קשרכללנתקלההציעשלהועררך-הדיןיאליהשיגר
הדבריםאתלקבלאם .המשפטהליכיסירםעדאתו

שבהםההקיזz..רמתוךהרושם,מתקבלהריכלשונם,
ברגשותזהל"מקרה-אהבה"מתייחסשהמספרינאמרו

וחוסרחששבהשישאמביוולנטיותבמיןמעורבים,
לסלק,בהקפדהמוצאיםאנולכךמרחשיביטוי .ביטחון
שחיתההאדומותהשערותאתממנו,לכתהאחרי

לאהבהוזכראותכללמחוקכמרייצועועלמשירה
האהבהשיריאללחזוראותיהניעזהתיאורהאסורה.
הראשוןהשיריםבקובץדווקאולעייןשלו,העדינים
אותרמתרגם(אניהבאהקטעאתמצאתיוהנה .בערבית

 :מילולי)תרגום
עטופה,ג;ךואךתמרנתבערכוהמטבחשולחן"על

כרלהרגישעתידהוא / .הכיתכעלכרבעולירחוכארזנו'
שאנוכפי /שם,שיהיהכליראשו'עלמנוחה/לעת

אתה/:הסכורליאמרצאותכטרםכאהבה./מרגישים
שעלהלאחרהסולם/אתאליומשךשאלוהים
 .) 42עמ'ונומי",יקדתי"אסיר 'ר( "?למעלה
הסולם,אתלסלקהבעלהיהיכוללאאלוהים,כמרשלא

בהיעדרו.ביתואללהתגנבהסתם,מןהיה,נוהגוהדובר
שלראשועלשהכובעכפימדומה,האהבהזאת,עם

אלאתייחסלאאדנות.שלמדרמהסמלהואהביתבעל
המונחתהאוזןקטועג;ךואןבתמונתהסמליהאלמנט

המערכתאלואשובהמאהב,לביןהנבגדהבעלבין
לשלומית.אהבתואתהמספרממקםשבההסמלית
בר-ארןהסרפדלביןבינולכאורה,גלריית-לב,בשיחה
הדבריםאתקוראיםאנוהספר,שלהאחרוןשבפרק
 :הבאים

 ?במטוסלךשסיפרתיהסיפוראתזוכראתה- ,,

אנטרן)(שואל
 ?הנשואההאשהמןהפרידהעל-

שאכןמכתבקיבלתישלרשוםבדיה.הסיפורהיהאז-
קרה.

 ?קרהאיךאבללשמוע.מצטעראני-

בעלה.לידינפלולהשכתבתימכתביםשבעה-
 !זהבשלטסעלראשךאתמבקשוהוא-
 ) 228(עמ'דווקא."יוחנןשלושמו-

אתלהעבירהמספרמבקשזאתקצרהבתשובההנה
המישוראלהריאליהמישורמןהאהבה""מקרה
אתבצרפוהחוטקצהאתלקוראמשליךכאשריהסמלי
מתקופתהואמפורסםסיפור .יוחנןאלשלומיתהשמות
שלהחורגתבתרהיפה,שלומיתעלהנצררתראשית
להירגשאםלפניולרקודנעתרהאשראנטיפאס,הורדוס

להנצחהזכהזהסיפור .המטביליוחנןשלראשוטסעל
ביצירותוהופיעוחזרהרנסאנסמתקופתהנוצריבציור

מתוארתשלומיתכאשרהשנים,לאורךרבותאמנות
אליה.יוחנןשלראשוהגשתבשעתארריקודהבעת

האחתהמערכהבןהמחזהאתלהזכיראפשרבספרות
לריכרדשימשאשרויילד,ארסקרשל"שלומית"בשם

אנטרןשם.אותרהנושאתלאופרהכליברטרשטרארס
"מקרהאתברלעטוףכדיהזהלסמלנדרששמאס

שלומיתשבר.המורכביםהאלמנטיםעלשלוהאהבה"

רישוםשמאס.אנטון

והיאיכביכולהאסורההנסתרת,האהבהמושאהיא
שלראשואתטסעל 'גרריאליבאורחלו'להגישאמורה
מנוחהלעתהחובשכרצה,אםראש,אותר ,ירחכןבעלה
שכךבטוחאיכרשמאסאנטרןאבל .מרפדךאדנותכרבע
רכלשיהיה,רוצההואשכךבעצמובטוחאיכרגםיהיה,
בנתיבימתמשכתטלטלהארתההיהלוכותראשר

נואשים.געגועיםדורייזכרוכרת

מימדיהאתמקבלתכאשרלשלומית,האהבהיואכן
מראש,המתוכנניםהסמליםבמרקםמשתלבתהt;ומליים,

שלוהמפותלתהמורכבתהעלילהמתוךהמשתמעיםאר
לביןהמספרביןהיחסיםבמערךמשתלבתהיא .הרומן
כמסעראליוהמתלווהישראליסרפדאותריבר-ארן
קבוצתעםסיטיבאיורהעמווהשוהההבריתלארצות
לכתובשהתכווןזהבר-ארןשרנות.מארצותסרפדים

בלילאיכוונתואתמשכהיעצמופר Qהמשגיבורורומן
בסופרהתעניינותואתלרכזומחליט .ר~ Qהמהשפעת
וכאשרבאיורה.הואאףהמתארחשכם,בןפלסטיני
אומר:הואמשלומית,הפרידהעלהמספרלומודיע
 ,, .הכללמןיוצאסיפורעלשוויתרתירושםלי"יש

לשאלהההנגדה,דרךעלתשובה,כותנתזאתאמירה
רומןלכתובלועדיףאםהסופר,בפניעמדההסתםשמן
קיומורכלמשל,אלאאיכרבר-ארןאהבה.סיפורבלי

אתהמבטאהזהבמשפטלמעשהמתמצהבעלילה
ביןאהבהסיפורהכלל'מןיוצאסיפורשזנחעלאכזבתו
יבר-ארןכמרשלאואכן' .יהודיהראשהערבימשכיל
ערביגיבורבדמותאותםללושכדימידעבדליהמלקט

!),מצניעכזהלגיבורשנדרשוהעברייםלסופרים(רמז
הבדוי,ארהאמיתישלו,האהבהסיפוראתהמספר
 .בלבדסמליכאלמנטשימושברועושה
העברייםהסופריםמןאיפרא,כבדל,שמאסאכטרן

מהםכבדלשהואכפיהאהבה,סיפורבהדחקת

שתיביןוהקרועההמפוצלתהמורכבת,באישיותו
~ר Qהסרפר-המאתמלוויםאנוהרומןלאורךאהבות.
אתלאחותהבלתי-פוסקיםובמאמציוהפתלתלהבדרכו

 .וכישראליכפלסטיניהדואליקיומועלולתהותהקרעים
לאורךהנמתחבסיפורתוקףמשנהמקבלזהפיצול
שמרשעלזההאחר,שמאסאנטרןשלדמותועלהרומן
בןזה,שאכטרןכשמרעהמקוררזהסיפורהסרפד.נקרא

שעברהאלמאזהוהדודהלארגנטינה,שעקרג'רייסהדוד
האומללה,לאםשנאמרכפיבילדותומתלאלביירות,

בנים.חשוכתלבנוניתמשפחהאצללאימץוכלקחאלא
עתידלארצות-הברית,יישלחשלימים •אכטרןאותר

מייקלד"רבדמותלבנוןמלחמתבמהלךלהתגלות
בין"טייס"בשבועוןתופיעתמונתואשראניד,

בעלזהאכסוןעםסאברה.הפליטיםמחכהההריסות
הפלסטינית-אמריקאית,הוא,אףהכפולההזהרת

ייפגשבבירות,פלסטינילמחקריםבמרכזוהמשמש
אלאבאיורה.דווקאבמקרה,כמעטשמאס,אנטרן
בצילרבפחותלאמדהיםאחרסיפורישמעשמפיר

שלהאחרוןהפרקבסוףהמובא •סיפורולפיהזהויות.
בניםחשוכיהרריםשלהמאומץבנםהואהרומן'

 1928בשנתנסעראשרבחיפה,האמידהאנידממשפחת

האמתאתזרועם.עלותינוקחזרושנהוכעבורלביירות
 •מכןלאחרשנהעשריםאלאידעלאהואמוצאועל

בביירות,בביתםהופיעהשחרדיםלבושהאשהכאשר
גרםזהמקרה .אמרשהיאוטענה , 1948אחריעקרולשם

לשלוחהזדרזוהמאמציםוהרריועצבים,התמוטטותלו
ולהסבלהישארעתידהואשםלארצות-הברית,אותר
אתהיטבהכירזהאישאבל .למייקלממישלשמראת

לוחיתהאלאערדולאהאבוד,אכטרןשלאמראלמאזה,
כעוזרת,בחיפההרריובביתעבדההיאכישכייה,כאם

שמתאכסוןבנהעלרבותושמעבמחיצתהגדלוהוא
הואלככרןמלחמתבימיחודשים.תשעהבןבהיותו
אשהארתהאמר,אתולחפשלביירותלנסועמחליט
בידר,סייעלאהמלחמהשמצבאלאשחרדים,לבושה
של"סיפורובחיים.עדייןשהיאבטוחהיהשלאמה-גם
 .למספרהואאומדשוב,"כירעולהצףהקטןאנטרן
הייתישלעתיםכילדותיכל·כךוחשובמעורההיה"הוא

הזההצרוןהלךכניירותהוא.שאנילכיניכינימדמיין
זהלמה .לידיוכלילעצמישהסגרתיעדעלי'והשתלט

אותיואהבהאותישגידלהאלמאזהשלכנהאהיהלא
האוטו·אתלכותבהחלטתי ) ... ( ?כנההייתיכאילו

הילדשלכדמותוכהנוכחולהיותכשמך'שליביוגרפיה
הגורלשלשלמההמלךאתשיכלכלמשהרהמת.

 .) 233(עמ' " ...הפלסטיני
שלמפירשמאסאכטרןששמעהדבריםאלהאכןאם

הסופר,שמאסאנטרןעלעליו,חזקההריאביר,מייקל
המזדההאנידמי"קלהזהויות.בריבויקוראיואתלבלבל

החיאנטרןשלכפילולהיותבוחרהמת,אכטרןעם
שכפילובערדשלו'האוטוביוגרפיהאתבשמרולכתוב
לאשמאס,אכטרןשלהמדומה,ארהאמיתיהאחר,
אלאאלמאזהשלבחיקהולאבביירות,אלאגדלבחיפה

זהגםזהסעיד.סוריההיאח'ררי,לילהשלבחברתה
במרכזמשמשיםושניהם •אנידמייקלהשםאתנושא

אבלהמלחמה.בזמןבביירותושהרהפלסטיניהמחקרים
עברהשאלמאזהמסופר ?אלמאזהשלבנההואמהםמי

לאשפזונאלצהלארגנטינהבעלהכסיעתאחרילביירות
היהשלאוכיורןמחלה,מפאתבבית-חוליםהתינוקאת
מבית-להיעדרנאלצההאישפח'בעדלשלםכסףלה

ולאסוףכמשרתתלעבודכדיימיםשברעלמשךהחולים
הרופאיםלהבישרובשרבהאבלהדרוש.הכסףאת

אתבחזרהלקבלאלאלהכותרולאוכקבר,מתשבנה
מישלעתידשלימיםאותר,להשכיבנהגהעליוהכר
 .עליולשכבמחיפהאניד
נמכראלאמתלאזה,סיפורלפיאלמאזה,שלבנה

 •למישלשמראתהסבהאשרמביירותאבירלמשפחת
כשלחהוא ,-1948בכלומר ,מכןלאחרשכהעשריםורק

בית-מעובדישאחדלאחרלארצות-הברית,בחפזון
אםהסודאתלגלותהמאמציםהרריועלאייםהחולים

שומעהזההסיפוראתכיכר.כסףסכרםלוישולםלא
שלידסלראדמכפרסעידסוריהשלמפיההמספר

עלבכתבההופיעששמהלאחרסרהואאליהרמאללה,
כאן .חבלניבארגוןפעילותבאשמתבעלהשלמעצרו
שלחייהבסיפוראנידמייקלשלזהותוגילוימשתלב
כפרפסרטה,מבכרתאחתח'ררי,לילההיאסעיד,סוריה

שמאסמשפחתבנירכלשמאסאכסוןשלהולדתם
בלרנדי,שערובעלתיפהשחיתהזאת,לילההענפה.
אנטרןשלאבירעל-ידיוהועברהמהרריהנתייתמה
זה .בביירותאומנתלמשפחהעשר,בתבהיותהשמאס,

כשהיאקשיםימיםידעהוהילדה , 1936בשנתקרה
בהיותהשנתקבלה,עדכמשרתתעשיריםבביתמשמשת

בנםאלוהתוודעהאבירמשפחתבביתשש-עשרה,בת

עזה,אהבההגתההיאזהמישלאלבגילה.שהיהמישל,
נשלחוכאשררגשותיה,אתלוגילתהלאמעולםאך

להישארטעםערדראתהלאלארצות-הברית,בחיפזון
מגתוררתשםפסרטה,אללחזורוהחליטהבביירות
תפסהיהודים""צבאכילה,כתןלאמבוקשהאחותה.
כך .לגבולמעבראלאחריםמסתנניםעםוהחזירהארתה
והתאסלמהלעתידבעלהאתהכירהפליטות,חייידעה

חרשים-תאומיםשנילהנולדומנישואיהכבקשתו.
בביתה.בביקורוהמספרפגששארתםאלמים,
זהותגירסארתבשתיבספרמרכאבביתההביקור

הואהראשונהשבגיוסהאלאזריאתזרומשלימות
"אלא :החמישיהפרקבפתחהזאתבהכרזהמסתיים

אלהמסעוכל •סלואדככפררגליכףדרכהלאשמעולם
השכיחהגירסה .) 54(עמ'כדהי."אלאאינוסעידסוירה
שלבקמיעגםידובררבהיותרמפורטת ) 223-215(עמ'

עשרותשחלמתיכמו •לחדירנכנס"כלילה .אבירמישל
כרכתכמקוםהשידהעלהקמעיאתוהניחפעמים.
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קודם •הלךשחראעדיתיחקמעיאתכשדאיתיפדירה.
 .) 221(עמ'שניחם."כלומדאתי.חראומאזלי.שאמדו

המקשרתאידוטיתבחוויהמסתיימתזאתגיוסהאבל
בכפרהילדותמימיאחרתאירוטיתחוויהעםאותה

הסיפורלכלשמעניקהכפילה,ומעניקהפסוטה
הפלסטינית.הזהותעלסמליתמשמעותהזה,המפותל

המיםברדאללרדתנתבקשכאשדהמספרהיהתשעבן
טיט.שלעבהמשכבהתחתיתואתלנקותכדיהכפרשל
והחלהאפליםהבורמעמקיאלששולשללאחדאבל

הבוראללהורידהוחלטהדלי'תוךאלהטיטבגריפת
נשגה,ממגרהגדולהגואלהיאהכפר,מבגרתאחתאת
ברפגעהזאתהחלטההקשה.במלאכהלולעזורכדי

אהבה,הגהשאליהשגואל,משוםרקלאקשות
ההדגשה"מפניגםאלאהזמן'כלממגרהתעלמה
)עומד ... (יחידיבושרוישאניחזההקסוםשהעולם
עםבולחלוקעומדאניכרחיועל •דגלימתחתלהשימט

כשגואל ,העלבוןיפוגמהרהעדאבל .) 4 7(עמ' ".אחד
אתלייצבכדימאוחרבהאוחזוהואאליונצמדת
נתועתכל"עםהבור.שלהחלקלקהשיפועעלעמידתה

אתלחזקכדיאחזיתייורדתעושהשהיאגידור
חופנותידיכפותשתיאתמוצאאניולבסוףההגנתדות,

אליראשהאתמפנהוהיאעכוזה,פלחישניאת
מסתיימתזראירוטיתחוויה .) 49(עמ'ומתחייבת."

שעה"באותה :המלאכהתרםאחדיגואלשלבשליפתה
מדפדפות,ושפתיחכמחדתבהטחיאליפניהמושטות
הדרבפשראתאביןובטרםפי.בזויותנוגעותלאונגעות

ירכילאודךמניחהודגלהחדהחבלבונתעהנשלפתהיא
 .) 50(עמ'אפרפר."בוציקו

שניםשלושוכעבורלדבר,המספרשבלאזאתגואלעם
במעמקישחורההחוויהאבללחיפה,משפחתועקרה
ותתחדשתשובוהיאדנות,שניםאותרתלווהעודהבור
בכפרח'ורילילהעםביחידותשרויכשהואשאתביתר

סיפוראתבליבהנצרהשהיאלילה,לואומרתסלואד.
ידידושהופיעעדשנים,ושלרששלושיםשלההאהבה
 :מוסיפהרמיידבעלה,מעצראחריהמספרשלהעתרגאי
בןנצלביששוזהעלחושבתאניעכישודק"משונה,
"ואני :~ר Qהמלהמשיבכךעל ,,שולוש.שלוישם
הצליבה .) 219 , 218(עמ'ושלשו."שלוישםבןעכישו

שלהדמיוניתהצליבהעלמצטלבתלילהשלהסמלית
העזהבהתמזגותפורקנהאתומוצאתשמאסאגטון

זאת,לילה .אחדאלאשאיגםגורלותשגיביןוהנואשת
ואומדתשמאסאגטוןאלמתקרבתהממשית,אוההז:ויה

ידומושיטוהואצוארה,עלהתלויהקמיעאתלקחתלו
השחורה"וחשמלההשמלה,כפתוריאתמתירחזה,אל

זהגדולה.ונחרהיקרותאודובחדדוונשרת,מושלת
האחדאנטוןשלחלומותיואתלפקודצידךשחיההגוף

 .בתלויואתעליולהעריףצידךשחיההגוףזהכייבדות.
העכוזפלחישניאתיידבשתיוחופןנדביעלכוערואני

ציתנאתידאותימלואוונשםהעדרהבותךפניאתוטומן
הטיטאטימותואתהאבניםשלהעתיקירחןואתהטחב

כמיןהחללאתהממלאת •חבורמקרקעיתהונדפת
דגליכפותלמגעהממתינהקדקע·לא·קדקעשלתחושה

 ,, ...קצובותבנתעוותהתחתיתאלונשאבותהחולבות
 .) 222(עמ'
שמאסאגטרןאתשליוותההאידוטיתהחוויה •כןכיהגה
ישושלגילוהואושלוש,שלושיםגילעדתשעמגיל

חוויתהאדמה,עםההתמזגותחווייתהיאצליבתו.בעת
אתהשואבתהאדמהלבאלהבור,מעמקיאלהחדירה

היאלילהשללגרפהחדירהקצובות.בנתעוותרגליו
זהותושלצמיחתהלמקררהחיים,החדירהלמקור

הפלסטינית.הזהרתהיאשמאס,אגטרןשלהאונתטית
ביותר.היפיםהקטעיםאחדשהואבדומן.זהקטע

ח'ראט,אדוארהמצריהסופדשלמסיפוריואחדמזכיר
מכפרילדותחוויתמעלהשבו"פצעפתוח",הוא

שלגרפהאתחושףהואכאשראל-צעיר,באזורהולדתו
דורותזההמשפחהבביתשירתהאשרצעירהאשה

יורתהזיהבתאשהיפעתה.במלואתמידונשארהרבים
בתארימתמזגיםגופהתאדיאשרממשרת,בתמאשד

שמאסהשופעאםוהמוריקה.הסלעיתהאדמהפגי
מכושרלהפחיתכדיבכךאיןלא,אוהזהמהסיפור
האסוציאציותבזרמיהמופלאהומשליטתושלוהתיאור

זה,תיאורסחרר-סחור.סביבווהסביםאותוהמקיפים

מכפרהזכדרגרתפרקירכללבורהידידהתיאורכמו
הצרדהמבחינתביותר,המרשיםההישגהםהולדתו,
 .כולוהרומןבכל •והתוכן
מסעהואשמאס,דאגטרןאליבאהזהרת,לגילויהמסע

ועםמזההאדמהעםלהתמזגשתכליתודר-מסלולי
מסכתאתכמסכמתלילהלואומרתמזה.העםפזורת

איבדתיואניבןאיבדתםאתםבלבי"אמרתי :תלאותיה
הקיוםלמהותביטוינותנתובכך ,) 221(עמ'בית"

האדמהמןשעקדואלהכאשד , 1948מאזהפלסטיני
זאתנוסחהבנים.איבדועליהשנשארוואלהביתאיבדו
שגיעלהפלסטיניתלספרותהתשתיתלמעשה,מהווה,
פליטיםבידיהנכתבתוזרבישראלהנכתבתזופלגיה,

ספרונפגשזאתובנקודה iלהמחוצהפליטיםובני
הפלסטינית.הספרותעםשמאסאגטוןשלהעברי
"ערבסקרת",מנדבכיה.חשובנדבךוהופךאתהמתחבר

ויש iבצורתועבדיבמהותופלםיגירומןהואאיפרא,
העבריתבספרותמקרםלוכובשהואבזכותכילהוסיף

בזכותנושאשמחברוכפיכאחת,הפלסטיניתובספרות
זאתכפילותהישראלית-פלסטינית.הכפולהזהותואת

לילה-לביןהיהרדיהשלומיתביןבטלטלהגםמתבטאת
בחוריהההתערותביןהנוצרית-מוסלמית,סוריה

המולדת,היאהאדמה,אלההימשכותרביןהישראלית
מעמקיה.אלאותוהשואבת

אדםהואמנוחה,חסראדםהואכפולהזהרתבעלאדם
להישארויעדיףנחרצתעמדהלנקוטיתקשהשלעולם

בחוריה.חוריהממירכשהואהמופרש,בעולמוספון
המדומה,אוהאמיתיכפילואניד,מייקלעםהפגישה

פעיללהיותוהחליטהמקוריתזהותואלשבאשר
~ר Qהמאתמרתיעהזאתפגישההפלסטינית,בתנועה
 iהמדינהכארי~יהנחשביםאלהעםיזוההפןמחשש

אותרמרתיעהשלומיתעםהאפשריתההתקשרותואילו
הואכן'ועלמדומים.ארממשייםאחרים,מטעמים
בחרייהאלהקצורתשגיאלהתחברותואתמבטא

היאלילה-סוריהבדבר.דברבהמרתכפולה.ארוטית
אגטון-מישלאלערגהבביירות :השסועההמולדתסמל
התחלפהממנ:והורחקהוכאשרסיפוקה,עלבאהלאאך

זאתערגהשגםאלאמולדתה,כפראלבערגהזרערגה
כלמקץוהגהלפליטה,הפכההיא-1948בגנזכה.
לומגישהוהיאהחיאגטרןלפגיהמופיע •הללוהשנים

והגדודיםהזהרתקמיעההוא,אגטרןשלהקמיעאת

של"ורגפה :גרפהאתלומעניקהוהיאשדיה,ביןהחברי
שחנ.עשירםלחמלארשלאאשהשלגרפה •ח'רידיללה
בהתפייסותחקמעי,חכתננעצתוגברפי •סביבינכמר

לילהאםואכן, .) 222(עמ'קץ."איןועבדנהגדולה
אוהאבודאגטרןהדיהשסועה,המולדתסמלהיאח'ררי
לזהגםלזה iהעםשלוהקריעההגדודיםסמלהואהמת
ובלתי-נלאית.ממושכתחתירהשמאסאנטרןחותר

האדמה.בעפרטבילהשלהיטהרות.שלחתירה

מעליולהשיליכולהואאיןזאת,חתירהעםבבדבדאך
ביןשלומית,ניסורים.הנקניתזרהאחרת,זהותואת

היאהאחרת,לזהותהסמלהיאמדומה,ביןממשית
החוויהנפשר.אתומסעיראותרהמושךהנגדיהקוטב

מתחלפתלילה,עםארוטיתהחרייהכמרעמה,הארוטית
עברי.כסרפדזהותואתלוהמעניקהזראחרת,בחוריה
טבילהלעצמועררךשמאסאגטרןאחרות.במלים
העברית.וכלשרןהמולדתבאדמת :כפולה
אגטרןשלוהפירטיתהעשירהלשרנועלרבותכברנכתב

מאהבשללשרןשזוהילהוסיף,כאןוברצונישמאס,
ולזכותלרצותהוהמבקשאהובתושללשלומההחרד

אליהבאאלאבסערה.ארתהכרכשהואאיןבאהבתה.
הסופרנהגכךלאבעדנה.בחיקהונקלטבליטופים

אותהלהכפיףעליהלהסתערשידעשלו'האםכלשרן
סופריםשלכדרכםמורד,שלשליטהבהולשלוט
שמאסשלהעבריתמקרדיות.להפגיןהמבקשיםצעירים
 iמליציתאוארכאיתלאאבלשמרנית.אפילונקייה,

לשבירתלחדשנות,השואפתעבריתזואיןמקום,מכל
הקוראעלקסםהמשרהמעודנתעבריתזוהיגורמות.
לשהותנהגהשהכותבההרגשה,אתברונוטעת

אתכמהותבידייםולחשוףאותה rלהערבמחיצתה,
שלהאחרתהארוטיתהחוויהאיפרא,זאת,מחמדיה.

נימיבכלמתמסרשלההחוויההסרפד'שמאסאכטרן
כפשר.

שכןכללאלסרפד'קשהמבחןהואראשוןרומן
זהבמבחןעמדשמאסאכטון .אוטוביוגרפישהרומן

ואילוהרומן,שלישיבשנירקאךמרשימה,בהצלחה
השכילשלאהדברמאדמצערמעד.האחרבשליש
עללהעמיסונתפתהבידר'המצריב"חרמר"לשלוט
בחברתמיותריםהרריפרקיהמסוכסךעולמולתוךמסעו

עלכפויהסמליותמשופעיופרקיםסיטיבאיורהסופרים
לפרקיםנתייחסאםגםלאיורה.בדרכונפריסשהותרימי
הספרותי,שערכםהספר,בתרךעצמאיתכחטיבהאלה
עצמאותםבתוקףהריהםמבוטל'אינווכללכללאגב.

שהמחברהרושםמתקבלבזרותם.העיןאתמנקרים
הווהשלאחרמסעהזהרתאלהמסעכנגדהעמיד

אלאסוציאטיביותגיחותברישאםשגםטריביאלי'
עמוהימצאותואתמצדיקלאעדייןהראשון'המסע

לרומןגרתןזהטפילמסעועוד'זאתאחת.בכפיפה
 .רלוונטיובלתימזיקדיכוטומימבכה
אתולהעריךאלהמפרקיםלהתעלםאיפרא,מוטב,
כאמור,המחזיקים,הפרקיםבשארהסופרשלהישגו
איכרתבעלהואזההישגשכןהספר'שלשלישיםכשני

 • .הפלסטיניבתוכנווהןהעבריתכלשרנוהןגבוהה

בלסשמעון

שלהטכניתהמחלקת
אתמברכתבע"מתשומר-תצעירקיבוצי

לרגלוקוראיוכותביודד'"עתרן
תעבריתספרשבוע
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גנוסריאירה

טורף·הקן~ים . 1
שילובכהםמשיריו'עולהרננה .משודרלכסקי'חיים

גםהמתנגנים,צליליםסף-תהום.עםהומורשלכלעדי
כ~דופיוקולחת.עבריתכשפהכ~לרע,גםכ~ל~יל
כעברית,"מולדת",שלותימרתנושאיםמתגלים

מפורשותמיועדיםגעגועיםהמלאוהתאווכשהכוונה
האימאג'יםלכסקיחייםכשירילארצנו.לאליטא,לאץר

מאטאפורותעםקונקרטירוסינוףאביזרימשלכים
אלאכניגודים,לא-היהודיתהדתמסורתמתוך

ח mפהח;שדןעד;םסתיו'יום"פנה :כהרמוניה

 ". 1נעילה/בעשתהק;דשואד;ןכעשידלתפילה/

 .העבריתהשידהשלהנודמותקלפיאתטורףלכסקי
מצוייםלאטוןגוונישלשילוביםלכסקיכשירי

עםהומורצירופימפורש,פאתוסעםכאירוניה-עצמית

מחברתשידתוכיצדלראותאףאפשרמצוקה.
שלח(אליוכיאליקאיותוהשפעותנימותכהרמוניה

העבריתה"מרדרנה"שירתעםהעריכו).וביאליקשיריו,
סימנו,ו"שלונסקי""ביאליק"שהשמותשעה-

-השלושיםשנותכראשיתכעיקרתקופה,כאותה
השירהשלהכתיבהכנורמותוסועדדרמטיניגוד

"מלחמתמתחוללתהאץר-ישראליתכשידההעברית.
שירתובישמתכעומק-ולכסקיאסכולות,כיןעולם"

ואתשידירספדאתלקרואתענוג !לשניהםקרוב-
מרנין(כהקיוםלהםהיהלאהואשלולא-שילוביו
 .כשירתנווכלעדי)

עומק-ולאקלילים"נעורים"שישתטעןך;עשללשון
השגיהםהצלילקלותהישגיאךראייתו.כדרךכגרות

כארשת-כמלאכתוהשולטמקצועי'טורף-קלפים
ציפוירםתפילתוזכה"כח :פניועלנעריתתמימות
 "./כיפורויום~גד;תבחודשןליבניסותקועיםבציבורן

הבלדהז'אנרבותך . 2
שלשילובישנומוגדר,ספרותכסוגהבלדה,כז'אנר
"וראמה","פרוזה", :המוכריםהז'אנריםשלושה

זההמעשהסיפורהעלילה,קיימתבפן;זח"ליריקה".
לטחנתהמגיעההרוצחתהכנופיהאודותעלזה,אחרי
הכן-החייל-אודותעלהכית,אנשיאתורוצחתהקמח

משפחתוכיומגלהאכיר,אתלכקרהבאהאדום,
כשאישיותוהגדולה,למלחמהחוזרוהריהונשחטה,
לאמצויה"דדאמח"יסוד ...פניושינהעולמושונתה,

כאלמנטאףאלאזו,בלדההבוניםכניגודים,רק
מפקדמפיישיר""דיבורשלכתרכיזהמצויה"דיאלוג"

כוונותשלישיר"ו";:זרהור .חייליועלהמצווההכנופיה
היאאלאכללי,טוןרקאיננה"הליירקה"המתקרב.הכן

הכן'שלהפנימיעולמותנועתאתהמעצבכנושאמצויה
 .השיטיןכין •מעודןעיצוב
אחרימיידככרית-המועצות,האזרחיםמלחמתשנות

הנתונה,ההסטוריתכתקופהכזה,זהנלחמיםהמהפכה.
מצוייהההיסט;ךיתהנאמנותוה"אדומים"."הלבנים"

לצבאהיהודייםהצעיריםשלהשייכות :הפרטיםכדיוק
שלהצבאיתההיררכיהעלהכנופיות,מושגיהאדום,
-"הטוחן"של"היהודי"המקצועההם,הגדודים
 .גורלועםאדםכמפגשכבלדהמתועדתזוהסטוריה

לכאורה,המקרי,המפגשמןעולההז'אנר,שלכדרכו
הייחודי.לג;רלולמהותו,אדםשלטראגיתהררדערת

הצבאכמחנההכחידהעלנוסףמיוחד'יהודיגורל
(ריפריין),פזמון-חוזרמעיןמצויהבלדהכז'אנרהאדום.

הכתים,כסיוםלאזו'מודרניתכבלדהכאן'המופיע
עצמה.עלהחוזרתהפתיחה,כשורתאלאכנהוג,

המוותהשמטתכבלדה.ומוות""מיסתוריןלגלותנהוג
המרכזיתהאמנותיתהפיגרדההיאלהדגשתוכדרך

עיצובלאופןלכלשיםכדאיכהמשך.כךועלזר.כבלדה
שאינההמרדראנית,כבלדההעל-טבעי,"המיסתררין",

אתלעצבכדיעתיק;תכאמונ;ת-עם.rכל;ת ryליכולה
תיאור-הואלי'נדאהכךהמיסתרדין'יסוד"המיסתרדין".

והותירשהתחולל,אי-צדק,שנגרם.עוול,שלשופט
עלצימחפרחשהואאזיההעוול.אתהחושףנצחיסימן

שמרת.האוהביםספרדאתלספרלנצח,הסקוטיתהגבעה
לידכצדעיים,השחורהשערלרחיים,מסביבכאן'

הקמח""דבקכיסיםמעשהלנצח.לכןישארהרקות,
שנגרם,לעוולניצחיכעדהחייל,שלהשחורכשערו

בלבד.מטאפרידהואהאדועאךהעוול.אתהחושףסימן
מצליחהאינהשהדוחכקמח,רמוזשהלביןהשער
 !כיסיםמעשה .מהשערלסלקו

לרחיים""מסיבב . 3
שפושקיןבלדהמרחוק,מזכירה,זושבלדהאומדים
כשידהמ"בן-בית"יותריותרהיהלבסקימפולנית.תרגם

 •ייסניןפושקין' ;והמודרניתהקלאסיתהרוסית,
שתיביןמפגשפדיהיאהעבריתשידתווהאחרים.

השירבלשוןקיימתהעבירתהתרבותהתרבויות,

לבסקיחיים
לרזכים:;ויב 9ז;ב

 ...לי·זךן p:ד~,גוץז?.לף·סוסהלם

 : רי~~ד;ו::~ת~ל ן~קt~כ:~אום
 ... ף;~ו::~ן~צו Rז'י.ד"הוא";:וט;וןן

::ורוכךם,~לךצו 9מ;ף;ךי nז.זן

: =-F כמוקיאו;cמ;ף--

 ...לי·זין p:ד~,גוץ~ולף·סוסהלם

 : םר~~::::ווכיל~ן,~יד~ר Q~א
- 11ךזfל;ם.~~קןהו ,~סור יב;:~ ל~"

:כרוכךם,~לץ o ~ל Kךזיז 9
--י;םל;~דר-:זא

 ...לי·זךן p:ך~,גוץז?.לף·סוסהל.ס
 .;ל;ד~למו;זגהו,~לן~יר~ר Qזfב

 /~זק~ילו::וקמחה 9ס~ר ,z כ;c·ו:rור
::ו~ןעים ,~ /~נו~עוה 9ס~
--ל"א!חירו, vt ~ע;ןל"א

 17.1.1934לנינגח,

העיצובדרךהייחודי'ההיסטוריוכנושאו
באמצעותדב.באיפוקהטרגדיהאתמעבידההבלדית

ותוצאותיה.הגדולההאלימותמתועדתהצבעחילופי
מגף".סמוקייצאו-הרחייםאלפרצומגף"שחודי

 :שתרגומהרטורית,פיגורההיאה"אליפסה",
השמטתאו~לההשמטתמוכרתכללבדדך"השמטה".

ה"אליפסה"כאןהשידית.התיקבולתמןב iR~י
ידיעל~.רעוהדגשתהמעשה,מספודקטעמשמיטה
עלהקורא,לדמיוןהנותרפערהפרטים.מספודהמנערת

באימה.אלאבפרטים,לאלשתפומנת
מתנעלדבירםהעוקפתבבלדה,מרכזיקרחראהאיפוק
מרכזיקוהואצבעיםבשלושהשהירכוזכשםלתארם.

האיפוקהאדעוים,הגדולות.הדרמטיותהעונתותשל
משהיאשיורתמודרנית,בלוחלציורמצליחיםוהירכוז
כמעטחיאבלדה,שלכדרכה"היסטוירה",מתאדת
כתיבתה.שללהווהנושקת

שוהראחירש~חר . 4

 .אנאלוגימכנהלשיר

זחח-ראשונהשרוחא.

כליונצנץוסוסtק.ל.ף"ה;לםה~לעלייםהצליליםשורת

הסוסיםדגליפעמישלא;נ;מט;פיהמעיןיוצרתזין"
כפרטיההלאה.ומהםרחיים.האלכטפיפההדוהרים
הרבים.צורתלאהפרט,כסימןזרראשונהשודהעומדת

הנשק,כלישלניצנוציםלאסוסים,טלפיפעמילא
עלמאורגנתככנופיהעוסקהראשוןהכיתשתוכןלמרות
ינוסחבהמשך,המגפים,תארו(גםנשקהוכליסוסיה

מגפים).שחורילא-מגף"כ"שחורי
צבאותניגוד.זהרספרותית,כפיגורהה"חזרה"למרות

דרמטיים,תנועהוכווניכזה,זההלוחמיםמנוגדים
היאפעםרוצחת,כנופיההיאהשורהפעםמנוגדים.

ופעםלחופשה,הבאהאדום,הצבאמתוךכרדדחייל
המלחמה.אלחזרהאבא,מביתתנועהזושלישית

ביתכל"גבריד"-שכיחשרוחב.
המוכריםכת-ההידמקים,עם~מן 15הזהוהראשוןכבית

טשרניחובסקי'שאולשל"בת-הרב"מהבלדהעודלנו
פלוגתראשהואה"כטקו"בהםהקוזקים,הפורעיםעל

נוצרהשונות,ההסטודיותהתקופותלמרותההידמקים.
הצבאיים.המושגיםעוליםבשודההבלדות.כיןהקשר

ציווי-פקודות.איןבומלא,עולםמעצבתההידארכייה
מגובש'אנטישמיעולםזהר .לחייליומפקדנאום

 .בהמשךכמצטייד
הצבא,מןהבאלצעירמשמשמקוםאותושני,בבית

ורך.צעיריחיד,אלאצבא,לאאבא.בביתכיקודכמקום
בא,הואמאיןבעקיפין'נמסרתאיש-צבאלהיותבחידתו

האדום."החיילמןצעירחייל"באשייך.הואלאןלא
צעיר""סייראותוחוזרשכיחבשודהשלישיבבית

דגלו"."אתמחנהו","אתדרכו,אתמחדשכבוחר
גםדגשית-אידאית,בחידההיאהדגלאלהשיבה
הואהלכן'האנטישמיהצבאמול .כיתרהדסבעקבות

האדום.לצבאוחוזר

הריבוידם-שלישיתשרוחג.
מילותכשלושמקופליםיחדגםוההנמקההפקודה
הקצהרהרצחהודאתלעומת ".ז'ידהוא"הטוחן :הנאום
הישירההרהורשורתשניכביתישנההראשון'בבית

מליחוכאוצרכנימתההמנוגדתהרכה,יחסית,הארוכה
לעומתלשלום."אפקדנואסור,אבי:"אללהלקודמת
כהדהודחכרי"אני"הרבההרצח,כצוויה"אני"העדר

אותו'אפקודאניאליו'אסוראנישלי'אביזה .הבן
השלישיכביתשודהבאותהלשלום.כמוכן,לשלום,
רוחהדוח.חבטתקולהטבע,קולשונה.קולמופיע
 .הבןשתיקתאתהמחדדתהסתיו

צבעיםשלרומח-וחמישיתרבעייתשרוח
שלהתחתוןחלקועלדקמדווחתואדוםכשחודהדרמה

סמוקייצאוהרחיים/אלפרצומגף"שחררי .אחדמגף
המאפשרתהעבריתתכונתאתהיטבמנצל(לכסקימגף"
"עשרה :ומעלה-11ממספריםיחידכלשרןלמסור
לשערניתןהן;,הבלדהדדךזויום").עשר"אחדימים",
החליףהמגףלכןמשפחה,גםחיתההיהודישלז'יד
שם,נרצחהשלמהמשפחהלאדום.היההשחורצבעו.
פרטמותירהעיקר,משמיטה"אליפסיס",הטוחן.כבית
 :r:יכויצבעהואהלכןהצבעגם .עקיףאחד'שולי

הלבן"."הצבא
צבעכניגודימתארות,המקבילותהשררותהשני,בבית
פנימישוניככן'שחלהשוניאתאליפטיוסגנון

קלותהמקפץוקל""פזיז"בהיר"מעלם :"בלבד"
 .עליוקדרשעולמואדםיוצאאכיר'ביתאלמסרסר
אותו .הקודרהכהה,אלהבהירמןהםהצבעחילופי
מושאיו.אתהחליףשחוד,אדום,לכן,שלמשולש

התוצאותאתוהותירההמראות,אתהשמיטההאליפסה
הצבע.תפקודישלהמרהתוך

השחוריםהצדעייםהצבע.חילופישובהשלישיכבית
שלהרמוזהצבעאתכלו Kהאדוםהצבאמןהצעידשל

משולשאותוטבעי"."על nכא;רכהםשדבקהקמח,
ככלמושאיו.אתהחליף-שחוראדום,לכן,של

השמטתע"יההדגשהיס" Q"אליפישנוצבעחילופי

העיקר.

החמישיתבשודה

שלניגודיתאנאלוגיהישנההבית,כלהמסיימת
יוצא-כהמשךהרוצחים.יוצאים-תחילה :"יציאה"

שלהצבעיוצא""לא-השלישיכביתואילו .הבן
טבעי",ה"עלהאקטזהו !החיילמשעריוצאלאהקמח
העוול,אתהמסמלבקמח,ורמוזמטאפודיהואשכאן

הלבןחגורן-מפושרתהזכהרבלי !סימןשיותיר
-בהמשך .הצבא-הלבן-לראשונה :הבלדהמנחה

עובדהאבקמח-בסיום"קודר".שהיפוכומצב-דוח,

 •בנו.לגוףבירושה
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שלשירועלאחרותמלים
מאתחרחורועורקריגרמיכאל

המתרגם
פגיסדן

המשורריםאחד ,) Michael Kr.uger (קריגרמיכאל
הואשירה.קובציכמהפרסםבימינו,הבולטיםהגרמנים

מקרובזה . Akzenteהספרותיכתב-העתשלעורכוגם
עוףשםעלהנקרא *, Die Dronteשיריוספרלאוריצא

למצבבורומזקריגרהעולם.מןשנכחד );ד;ד(מגושם
 .בימינוהשירה
טבע','חוקר , Ein Naturforcherהשירגםכלולזהבספר
תחבולהעלנוסדהשיר .עבריבתרגוםכאןהמובא
מציירהואהתמונה'.'חציל~נותהשאפשרמיוחדת
'כולל'מלומד •וקפדןכעוס:פ;טנאישלדמותלפנינו
עמיםמנהגיואחרשנכחדחייםבעלאחרהעוקב

בשעת--לשונותומגלהבלשןגםהוארחוקים.
אבל--ההרואיתבלשוןדבריםממלמלהואגסיסתו
והלאה.ממנונפשיענייןשכלדומה
 •לכךרומזיםבשירהשזוריםאחדיםפרטיםהיא,ולא

גרמני-רומנטימשורראלאאינוטבעחוקרשאותו
 ) Adelbert vonשאמיס;פ;ןאדל:פרט--נודע,צרפתי

) Chamisso , בזכותובעיקרשיריובזכותשנתפרסם

 :(אושלמיל'פטרשלהמופלא'סיפורויצירתו
אורראההסיפורמעברית).נלקחהשםשלומיאל,
בגרמניה,רבהלהצלחהוזכה 1813בשנתלראשונה
ששםבאנגליה,ובמיוחדמחברו),הולדת(אץרבצרפת
נפלאים.נחושתתחריטיקרויקשנקהאמןלוהוסיף
לעברית,גםפעמייםשלמיל''פטרתורגםבימינו

לחיקויים.זכהשונותובלשונות
מתייסרוהוא •לשטןצילואתשמכרבאדםמעשה

חסרשהואהבריותמעינילהסתירומנסהרביםבנדודים
אותורודפיםוהםכלל,בדרךבידיועולהאינוהדברצל.
טבעבמחקרינחמת-מהמוצאהואלבסוףמקום.בכל

בזוגבמקחשזכהלאחרתבל,פינותבכלעורךשהוא
מי~שתפסיעות-ענקבהםלפסועיכולהוא :מגפי-פלא

מקדישמחקריופריאת ·למשנהואחדלים R15ומליבשת
פרןאדלבטהריהו •לידידולבסוףשלמיל-שלומיאל

בתחבולותחךורבאירונישימוש--עצמושאמיסו
שהמציאהמחברעםקשריםהקושרתהבדיוניתהדמות

אףעלאגדה.שלבסגנוןכתובאיננוהסיפוראותה.
 •הצלשבמכירתוהסמליותהעל-טבעיתההתרחשות

 .ךון_במתכויבשענייניולפעמיםריאליסטיהואסגנונו
נכתבושלמיל''פטרעלזה.בניגודטמוןמקסמוחלק

אלגוריתאספקלריהבוראואחדיםרבים.פירושים
האדםלגורלאלגוריהבוראואחריםמחברו,לגורל
והיאיותרועמוקהסבוכהסמליותואבל ;הואבאשר
מהכללות.חורגת

באמתבחייוהיהשאמיסופרןאדלברטפנים,כלעל
 1781בשנתנולדהואבחינות.מכמהחצויהדמות

שמפנייה.שבמחוזבארמוןצרפתית,אצולהלמשפחת
נמלטההצרפתית,המהפכהשלבשיאה •עשרבןבהיותו

צרפתלגבולותמחץואלאחרים,אצולהכבנימשפחתו,
בצבאשירתשם,גדלאדלברטבגרמניה.וכשתקעה
כזאת,במידההחדשהלשונואתהפניםלימים .הפרוסי
עלתמידששמרפיעלאףגרמני,ומשוררסופרשנעשה
עליוהעיקהכפולההנאמרתעול .מולדתולצרפתזיקתו

בתקופתלצרפתפרוסיהביןהמלחמותבזמןבמיוחד
חיתהלאעדייןאומולדת,ליחיתהלא('כברנאפוליאון

אתשמכרהאדםעלהסיפוראתכתבשניםבאותן .)'יל
וכלאדות.שיריםוכן •ציל;

הטבעמדעילמךהוא .בעיסוקיוגםפיצולחלבינתיים
ארוךתגליותלמסערשמיטבעכחוקרוהצטרףבברלין

רוסית,מפרשיםספינתשלסיפונהעל ) 1818-1815 (
שלהמערבייםחו~יהאתלתורה;ארבשליחותשיצאה
השקט,האוקיינוסאייואתוהדרומיתהצפוניתאמריקה

צבאייםענייניםלשםוכמובןגיאוגרפימיפוילשם

אלפלימותדרךמקופנהגןהפליגההספינהומדיניים.
שללאורכהוסיירההשקטלאוקיינוסעברההצפוני,הים

עגנהכךואחרספרדי),בשלטוןעדיין(אזקליפורניה
רשמיאתבפיליפינים.הרואי,באייבצ'ילה,בכחיל,

/ 
שעלביומניםשאמיסוהעלההמסעמןהאישייםהמסע
את ;לעולם'מסביב'מסעסיפרואתכןאחריכתבפיהם

פרסםובאנתרופולוגיהבזואולוגיהבבוטניקה,ממצאיו
ללשונותייחדמיוחדומחקרשונים,במחקירם
הסיקלאשלוהטבעממחקרי .איי-הרואישלהתושבים
כצ'ארלסשלאהאבולוציה,לגבימהפכניותמסקנות
 •אחריושנהכעשירםדומהגתליותמסע(שערךדארוויז

שלמחקריוהיוכןפיעלאף ;'ביגל')שלסיפונהעל
אותם.הוקירעצמודארוויזוגםחשובים,שאמיסו

ונתמנהבחייועודטבעכחוקראיפואנתפרסםשאמיסו

ימירבערוב .בברליןהמלכותייםהבוטנייםהגניםלמנהל
גםשלושירים(מחזורליריכמשוררפרסומוגדלשוב

מןאחתכלאדות.וכמחברשרמאן)בידיהולחן
בתרגום(או,השמש'מעיןנסתר'איןשלו,הבלאדות

עלמספרתרבד)כללחשוףהשמש'עתידה :מילולי
פשעואתלהעליםוהצליחביעדיהודישרצחברצדי
אורמכוחהדברנגתלהלבסוףאבל ;דנותשניםבמשך
פרןאדלבדטהרוצח.שלנפשומכמניאתשחשףהשמש
קדיגדאשדריאות,ממחלת 1838בשנתמתשאמיסו
 .כשידואותהמזכיר
שלבאישיותואחדצדדקכמעטהמיצגזהלשירחזרנו

 +דעמהימעכם

קריגרמיכאל

 ~~ר i?,1ח
פגיסזי :גמרנמית

l . 
אוותלהובלימזפנ~נדשר
 :בכלטה~םלאור

 •ס:פללאךות ש~ב:~-ון,~ 6
יסזחrv;נלוי Rזt~ל
ק,טזה,'tוr-וזת~ל
~ K ;נr~ז~ל : ר:,iת~נ. 
2 • 

ל.~טס~דןו
צמחיםאלפיםנכוששת

 ..זלוסנו~~יף. 9 ~~
 .לי Wסrכיסז~רןו!ה

ילומרנסוגס~ה
w ןעןום.נוכל~ינו
3 . 

~זמךם
ry ןתז;uריםב;rרחוקות,ןנן

~סלןוחךוקותןנןr;רים
~זמךם.נ::ו~ז 9סזק
ט i9 ,~סמיwב,ה~א
סזקילותר;~ה.זtת

4 • 

=י~מו Rזtת ל;~
מנננינת~הפשגבשל

 ~ו:r~סןלב;~ס~ר
ן;נ,גיר.ק

 .מנניננת~נשגבשה~א
••• • t די• • T •• 

s . 
לספראהבה~א

i קל,ו~הלvj לו
ס~ס.לשגלגלתלמארהעווש.
לק,~~רן~.ןר iJ ~;מ

6 • 

יורתנננתהרהעלום
 ..לעהשד,מעבבד
ירכל~ר Q~בס Tס~ןוד ~~

ה;נrל.שנבכח
ר.ב~מrו~סז-,א-~ה

:P ~~ה w כיr~ה. 
7 . 

ה, 9ס fר.זקן.ה iפס~ס.

v, ן;ניד.ר.~םמות

 .השדרעלמנידיננם
-1 •• --••••• 

in ~י~ n. ו~ריr
RW ~ל,.ןרל!ה!האך
~נ::וז,א
 .~,קלס,ןרזtת

8 • 

~אדלד tt:זry vה~א ... ,,
ת uאנננמלכ~להבהיר

 '1' •.די·.· 1די • 1- 1

 "..vץמה~

ה tג;ןקוזוס~.rכה •נו 9~ושןם~ר
iW זrR ךQ 9סהry נ::ןf ל~ת
ונת. R9ל~
i ז-ד~ותלW ס~חכד~רל

 .להעדיעצמותנדtvוף
 •יrזז 1- :·ז

9 • 

אפשחתאזחיתהלאנככר
 /" T T 1ים mנלהשיג

הפמ.צאות.~לעל
 m ...;:זןכr:י:כלר wמה~ל
i הvש~~מראותוז. 

10 • 

ן~:ברסלןעזק~ו
 .ל:;וסוףאוות:בר Rן

דברות 9י Q ~ו;נוr-רן
זרות,~ןשונות

f נןre רm .ית~

l l . 

~~דיכ..יהר
ספ~רםנשמע

לןוס,לוס~ל-זקוג:ר~
הזאחרזנגהמהםשפשנכח~
 .,האנמ~ות :;,המלאכת

~בוססים. ?vל Tסלשןו ~~~•~ 1
12 • 

ז-סךז.:וננףת iW~וקקוס
לפניומש:ט:וה •נגומתwיב

• •• - t •:- דידי 1 • 1

הזפעב.

 .ןהוt;כיףזגה r ~ר i~ל
13 • 

ן3מו~תק,ןים ryW n:ק.י
~שי.אוותס~וא
ןםקנור.rכעדו ו;~ר.ק
 .מתפוררעלוםאל

••• T 1 • •• 

 21 1986יוני



נולורו 1

במידת
הענווה

הרא~ייה

"סוףשלומטיפוחהמהגנתהנהניםהמשוררים-
מארדנפרציםדברי-ספרואילוהסופריםגםכך:ציטרט",:
בספרות,לעסוקכמטרהלעצמנוקבענולאז.:קרפחים. 1
רזהבדבר-ספרעוסקיםאנולהגדרותיה.יפה:ספררת 1
שמודפסמהכלשימושית.תורנית,מדעית,ספררת:רלל 1
 .ניירגביעלעבריות:אותיות~
מובהק,אישיטעםעללהצביעיכולשאניבטוחלאאני:
וסולםההבחנהנעדריהקוראיםמסוגאנילאתרו.אר:
עדיפויות.ה:

 •ודו
• 

בך·שאלומשה
מאודחמ~כרותפניו .הזמןלפנידקותחמש .יידקן

שלולחשיותמבטים,מושכותהטלויזיוהממירקע
הואילכךלבישםשאניכמהעדבית·חקפח.יושבי
לי,אמרכךמ~קדם,בבוקר,מבט.מפנהאיונמורגל.

מאוד.ערנןרנאהבאמתהואשחה.יבם,חהיכבר

איןבטלוהיזיויןשיבונסחסנדליםבפשטות.לבשו
חצרות,יעיניו .כללגזיחרדק·איוננאךזאת,רואים

 .שלוביורתהמובהקההיכרסימןחןחסיניות·משחו
הטלוויזיוניתהותכניתשלהביתבעלאתה •לונדוןירון

אופחותטירטוירה,להיותשאמורהציטוט","סוף
 ?שלהלכוחמ~דעאתההאםספרותית.יורת'

לפנישרוקהבר'אחתשגיאהלאאףמצויינת.(עברית
נקודה,תבראמתימצייןקפדני.נוסחבומ"ף.אותיות

פסיק).לפעמים
למצער,ארהביתבעלאינניא.שגויות:הנחותכמהיש

הצרותראשבצוות,עובדיםאנחנו .היחידהביתבעל
אמרמילהיות","אמורהב.שפרן.זירההמפיקההיא
להיותהיאאמורהובראשונהבראש ?להיותאמורהמהי

ונהניתהמדיוםשלבמגבלותיותחומהטלוויזיה,תוכנית
 .ספרבענייניהעוסקתטלוויזיהתוכניתזו .מיתרונותיו

שישלהשפעהמודעלאאניספרות.בעניינילאבפירוש
השפעהבמונחאםלהשפעתה.הוכחותשרםליואיןלה

לצערי,לי,איןספרים,רכישתשללעידודמכווןאתה
ספרשלהופעתוביןהדוקהזיקהשישהוכחותשום

הוכחהגםליאין .שלוהמכירהשיעורילביןבתרכניתנו
הפוכה.

לונדוןירון

והואעצ~םשלוהקריאהכוחאגב, .ביותרוהיוקרתיות
אותוהפכההתוכנית .הכללמןיוצאתבקיאותמגלה
כךלאזהשכאןקורהזהאיך .וביקורתיתקשורתילכוכב

אופחותתוכניתעלהופקדתתקשורת""כוכבאתה,-
 ?סיכוילהישהאם .הצופיםמבחינתיוקרתיתיותר

יחידפנומןהואש"אפרסטררפ"לומר,צריךכלראשית
זוכגרןשאלה .ליהמוכרותהשידורתחנותבכלבמינו
לבריטים,לגרמנים,מניח,אנילהציג,אפשר

 ""אפרסטרופשלשהצלחתהמניחאנילאמריקאנים.
בנטיותמזהפחותלאאבלפיכו'שלבאישיותוקשורה
היאהצרפתיתהחברהבצרפת.הצופיםקהלשלהלב

מקוםבהשמורולאינטלקטואלמארדמילוליתחברה
 .ליהמוכרותאחרותבארצותהדברכךלא .מארדמכובד

להגיעעשוייהזהמסוגתונניתאםמסופקאנילכךאי
"סוףאבל .בישראלכל-כךגדולהפופולאריותלמדרגת
מתחילים .נמוכהצפייהבמידתלרקהאיננהציטוט"
אתורואיםהטלוויזיהצופימקהל 21 %כ-בהלצפות
ציטוט"ש"סוףבחשבוןתביאאם . 11 %כ-נולה

לקהל-זונההיאואיןמאוחרתלילהבשעתמשודרת
זהאיןבה,לצפותרצונובהשצופהמיאלאלנודצופים
חיתהשאםמנחשאניועיקר.כללקטןצופיםשיעור

 ,יותרנוחהיותר,מוקדמתבשעהמשודרתהתוכנית

מארד.ניכריםבשיעוריםערלההיהצופיהמספר
ספרותבענייניתרכניתלעשרתהצעתישנתייםלי'ובאשר

האמינולאכיהתוננית,אתפסלועלייוהממונים
באה(ניהטלוויזיההסכימהדברשלבסיכומובסיכוייה.

 ...מקוריותלתרכניותמשבר)עד

נקראתיקשורתיכוכבשהנך,כפישאתה,לומרניתןהאם
כיוםלשחקיכולטעם,השכלה,לושישבושניכרלזה,

איזהחשוב<ולאסופרשלירם w~סקחשובתפקיד
 ?מו"ל /קורא //ביקורתז'אנר)

כסוכני-משמשיםלאאנחנו .שלאבוודאיבמסגרת
אניצניעותזגימטעלא-האישיותיכרלרtיי .תיורך
בענייניהלנהנפוסקעצמירואהשאיננילך'אומר

 .ברצוניואיןבנוחיאיןארפנרת.
פוליטייםלצרכיםשלי,במוניטיןבפירסום,משתמשאני

מטהאניהראויה,הענווהבמידתפעם,מדיציבוריים.

היהשמשקלימניחאניאחר.ארזהציבורילמאבקשנם
"כרכב".קוראשאתהמההייתיאלמלאבהרבהפחות

שנים,מאדחרבהומאחוייר 46בןאניהיום

ספירםבלעיתשל ) 4גביל(התחלתישנח 42
אוותמביאשאדםציודזהבלתי·פוסקת.

שבחבדרךיבטיוומצואוהואכזאת,לותכנית
הישחות.אתמנחלאני

מטחאניהראהיו,העונוהבמידתפעם,מדי

מניחאני .אחראוזהציבוירלמאבקשכם
מהחייתיאלמלאבחרבהפחותחיהשמשקלי
"כוכב".קוראשאהת

 .מאודרבהבוודאיהיאהאשייתהשפעתךכך'אוכך ...
סימןבטלווזייה,וחזההזההסופראתאריונ :אומירם

חויילאאחרתכייורת'חשובוןאוטובהואבוודאי ...ש
טעמךגםזהדבר,שלבסופוהאם,אוות.מזמינים
האישי?

עבודתבתרךהאישיתהשפעתיאתלאמודמאודליקשה
אניהשואל,לנוחותמעטה.לאשהיאמניחאניהצרות.
שלנר·בצורתלראותהשאלהחידודלצורךלךמתיר

 .האישיטעמנוהיאהבחירה .אישיותישלהרחבה
אר-הספריםאתהערכתנוממידתנגזרתאיננההבחירה

שלהופעתואחרות,במליםמדובר.שבהםהסופרים
שיפוטעלעומדתאיננהציטוט"ב"סוףספראוסופר
מלמדאיננוסופר,שלארספרשלהעדרו,ואילוערכי
ארבסופר,לעיסוקהשיקוליםבחשיבותם.זילזולעל

מורכבים.הםבספר

טעםעללהצעיביכולשאניבטוחלאאני
הקוראיםמסוגאנילארתו.אומובהק,אישי
העידפיוות.וסולםההבחנהנעדיר

בפירמדיתוהמשוררהשסופראכחדלא
זה :כלומרבפיסגח,נצייבםשליהיוקהר

מיבחרחאדם.

יורתהרבהשישהעובדהלאורלפחות ?לבךנטייתמהי
מאשרפרחהיורתהרבה •פיקשןמאשרנון·פיקשן

 ...ישרה
אתאמדודשאםלינדמהצודק.שאתהבטוחלאאני

מנירהבשיעורימתבטאותשהןנפיהקוראיםלבנטיות

:דרךעוברזה .ספריםאוהבשאתהלהניחלימותר
מקיראה,שלךההבתשמותבתוכנית.בהם,המישוש
מאודזהכיאםער,לאקוראואתהבשירה,במיוחד

אתההאם ?לקרואמספיקאתהמה .לונדוני""ירון
 ?מעמיק ?טובקורא

ראמיאביאתזוכרלאאניספר.שוחרישלבביתגדלתי
הרריימביתלימוכרישיבהשלמצב .בידספרבלינחים

כמצבארמרתקים,חברים,עםשיחהשלכמצבאו-
גופניתתנוחהשוםמנירלאאני .ספרמחזיקיםשבו

היום .אותיעיצבבי'דבקהזהקינדער-שטו::ק.ה.ה .אחרת

שנה 42שנים,מאודהרבהומאחוריי 46בןאני

זהבלתי-פוסקת.ספריםבליעתשל ) 4בגיל(התחלתי
ביטוימוצאוהואכזאתלתונניתאותומביאשאדםציוד
השיחות.אתמנהלאנישבהבדרך

מהאחרעוקבים-התוכניתניהולדרךשללעיצומה
רעיונותיו,אתגוררהצוותמאנשיאחדוכלשמתפרסם.

בתדירותהמזומנותהמערכתלישיבותהאסוציאציותאת
תוךמשותפת,ובהחלטהלשבועיים,אולשבועאחתשל

אולירזוובעיקרו-של-דבר,הרהוריםהדדית,ביקורת
מסרגלאניהאםהשאלה,נבחנתהמיוחדת,תרומתי
 :כלומרהמוצע.הנושאסביבמרתקתשיחהלנהל

ספרותיבעניךלדוןיכולתיבסופו-של-דבר,הוא,המבחן
 .עניךבושימצאוניכרצופיםמספרשיהיובאופן

בערץו"אפוסטרופ"ומנחהעורך •הצרפתיפיכובדרבר

ספרותית,ותכניתשהיאהצרפתית,הטלווזייהשלהשני
הפופולאירותהטלווזייוניותהותכניותלאחתאותההפך
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ראיתיההשוואה.עללומרעודיש"אפוסטרופ"ובעניין
לאחרונהאךמהןשתייםאלה,מתוככיותכמה

הדמיוןממידתהופתעתיבצרפת.כשביקרתי

מביןפיכוגםכמוכיממשהמדיום.שלבפילוסופיה
שיחהלכהלאפשרפר-סה.בספרותלעסוקשאי-אפשר

צפיתיבהןהתוככיותאחתואכן' .דבר-ספרא-פרופו

ובמשקעים 1968מאי-יוניבאירועישדכובספריםעסקה

עלולאהצרפתיהשמאלעלדיוןזההיה .שהותירו
הספריםשלהמדעיותאוהספרותיותהאיכויות

אנחנו.גםכךהמאוזכרים.

בסוגיותהדיוןממעקשילהימנעמשתדליםאנחנוגם
לספקמסוגלתאיכנההטלוויזיהמעודנות.ספרותיות

יכוליםשאנחנומהכלזה.מסוגלדיוןהולמתבימה
בהקשראוא-פרופומענייןדיוןלנהלהואלעשות
סקרנותואתמעורריםאנושבכךתקווהמתוךספרותי'

ויקרא.הספראצלשילךהצופה,של

ח"בום"בעקבותקצתחולךשאהתלינרמה
אוליהיא,הכוונהוח"רחישם".והצעב,
אוסופרומשוררלאולפןלהביאצבדק,
מרתקמראש."שוא~"-בבחיתנשהואונשא,
"הפתעות".או"סיכונים"בוואיןמראש

משהואאוויבלושיירגולספרותלמשלי
מעיןלציורהנוהגאויקוירוזילחיותישכול

שחולביםספרותשלומוצירים""מקסים
 ?כנוכחשליההבחנההאםבותעדה.ניחר

שהשיחהמשוםלאעמליה.עםהשיחה :מהןאחת
היומרהלעומתההישגאלאמעניינת,בלתיחיתהעצמה
המרואיינת,פוטנציאלאתלמצותהצלחתילא .קטןהיה

בה.הגנוז

תראה,ציטוט""סוףשלהחייםתוחלתמהישואלהייתי
אין :תהיההתשובהשכה. 15התכניתאתמכהלפיכו

שגםליוכדמהבספריםמחסוראיןבמרואיינים,מחסור

כטיחישהישראליתלטלוויזיהאבלבצופים,מחסודאין
כובעהדברחדשות.שידורבנוסחאותהמסךאתלרעכן
אחת.שידודרשתדקלכושישמכך
יתכן'וכמובןהזאתהשידודלמשבצתעיןשילטשויתכן'

ולעסוקעשייתהמשיגותלהתכערירצוית Dהתושעושי
אחדים.בתחומים

טלשלספרהאתסיימתי .זילבדמןדוריתשלהחדש
וכןמתחסיפורישלושהובודאבן'השולמיתהיא 'יעדי
 .היטלרשלהביוגראפיהאת
הופכתשהקריאהשמשעהמפכי .כמובןרע,קוראאני

במלחצייםתפוששאתהומשעהלחובהצרופהמהכאה
פוחתים.ההעמקהיכולתאוהקריאהאיכות-זמןשל

אתשואלחייתשאלותאילואולי.חצוף.משחוולבסוף,
 ?שאלתיולאבמקומיעצמך

אינני :התשובהנכשלתם.תדככיותבאילושואלהייתי
 .רצוננואתהשביעושלאתוכניותמעטלאהיויודע.

והצבע,ח":פום"בעקבותקצתחולךשאתהלינרמה
לאולפןלהביאבצוק,אוליהיא,חכורנה .וח"רחשים"
מראש."שראו"בבחינתשחראנושא,אוסופרומשורר

למשל,"הפתעות".או"סיכונים"בוואיןמראשמרתק
אוקוריוזי,לחיותשיכולמשחואוובילוש,ריגולספרות
ספרותשלומוריצים""מקסיםמעיןלציורהנוהג

 ?נכונהההבחנההאםבתרועה.ניחרשחולבים

מפניחסיניםאיננוכקוראיםאנחנוגםכפול.הואהדידוי
בעמדהמצויידיםלאאנחנוגםהגימיק.שלההיפנוט
אינומאתנואישחובבי-ספר,כולנונחושה.עצמאית
השקפהאועמדהלעצמושעיצבספרותשלמקצוען

הישראלית.בספרותוזרמיםמהויותאיכויות,לגבי

שיוצרלגימיקיםמתפתיםאנומודעבבליגםכלומד,
בחשבוןלהביאחייביםאנו :שנית .נקרית-ספדהאקלים

לפתותלנסותבו.לעבודשזכינוהמדיוםשלאופיואת
אותםולכנוסמספרדחוקותשנטיות-ליבםקהלים
שדותזה .בלבדלאניניםנועדלאשספדאותםולשכנע
מיתרגמיםהדברים :כלומד .לציבורחייביםשאנו

אלומפתים.קליםונושאיםקשיםנושאיםשללמהילה
אושחדלדודשלמהתוכניתשלשייחודהלי,תאמר

 .סיכוןבהחלטזה .סיכוןלאזהכהנא-כדמוןלעמליה
נחבא- .סיכוןבהחלטזה ?סיכוןלאזהכהנא-כדמון

לפיענוח,קלהלאואשהלקריאהקשהסופדתכומרן
יכולהלאובספריהבהלעסוקשלנוההתעקשותולכן

אוקלהבדדךביטול'שלבדדךכבחידהלנולהיחשב
פשרנית.

 ••• ?גתובותלכםישאגב,

לצייןרוצהואנימכתבים,שלניכרדימספרמקבלים
לביתיכותבתהיא .פדיאלגב'ששמהאחתצופה

ידעתבונה,דגש,טעונימכתביםבשבועפעמיים

הרגילמגדריוצאותוהצעותבספרותאנצקלופדי
לשניאםנשואה,שהיאלמדתיהשורותמביןלתוככיות.

דבר.עליהיודעאיננימזאתלבדברמת-גן.וגדהילדים
לקרואמצליחההזאתהאשהאיךעצמיושואלשבאני

הרבה.כל-כךאליילכתובזמןומוצאתהרבהכל-כך
באולאנוקיתי.לתמהוני,קרית-ספד.לתככישנוגעמה

בקליקהתמיכהעלאישיות,העדפותעלבתלונות.אליי
אני .נשמעולאכאלהתלונותאחרת.פניעלזוספרותית

מעריכיםשהיוצריםמפניאוהסיבה.מהיודעלא
שאניסבוריםשהםמפניאומטילת-אימה,שהשפעתי

 •מפניות.נקי

-בראיוןשלךח"קייס"יורת.אישייםלענייניםעכשיו
ספירם.וביןקוראביןמתווךחיותךומוציא,מביאהיותך

אינטליגנטית,בצורההעסקאתמנהלאתה .רבכוחבירך
 .שלךמהמרואייניםברוירם""חוטףפעמיםוחרבה
 .םי~(;!~לחיותרוצח
עלממאמריםלבר :כלומר ?הסוף ·ע,חלבתהאם

 ?כבתת-וכרומחפזמוניםביקורת,ספירם,עלעותנים,

ואולי'יורע,לאמשוררסופרואתהושמא ?לכותבצרית
 ?מתוסכלחלילה,

שליהיוקרהבפירמידותוהמשודדשהסופדאכחדלא
חושבשאניהאדם.מיבחדזה :כלומדבפיסגה.ניצבים

ומניחיםבחדריהםספוניםודוסטוייבסקימאןתומאסעל

אבל'הפלאות.שיאבעינייזהנייד'עלנצחשלמלים
סאת-ולאתעצומות-נפשולאכישרוןלאליאיןלצעדי,
פיסותשתיבסך-הכלכתבתי .סופדלהיותכדייסודים

התפרסמושתיהן-כספרותלהיחשבשעשויות
שללשבחיהזכוולהפתעתישנים, 4לפניב"מוניטין"

מכובדעודךשלמטעמוולהצעה(כהנא-כדמון)עמליה
לאזה .בהוצאתוסיפוריםשלסידרהלפרסםמאוד
יקדה.

זומקצועיסופדעודולהיותבכאב,שמקודוצודךליאין
קוסמת.אפשרותלא

גילדרר :א.יור

 ?בחםבחרתמרוע ?באחרונהשקראתהספירםמהם

הצורךמרומה,אואמיתי'"ערש"אונטיית-לב,
 ?לותכניתלהביאם

בחודשהתרכנית.לצוניבכפוףרבהבמידהקוראאני
ארבעהכעתקוראואניובצדפתבאדה"בחייתיהאחרון

ההיסטוריהעלבאנגליתספד :אחתובערנהבעתספרים
צ'קקייצ'אןגברתנמנובנותיהשעםסו~ג.משפחתשל

משלהיבסיןששלטהמשפחהזר .סן.יאטסוןוגברת
 :ערדהקומוניסטית.המהפכהלניצחוןרעד-19ההמאה
העוסקהצלה"ללא"דווחהדדיאמנוןשלספדו

ספדהאתקוראאניהיהודית.האמריקאיתבספרות
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ברורשמשתקףכפיירומים

ערעלינוהמקובליםוחםימהמצוטט
לגביאמוריםאלחדבריםחזה.היום
המוסרייםשהמושגיםהטועניםאלח
 .. . ,,יהודית"המצאהחם
התרבותבמסורתהיטבהגדודים(לנר,הכבירותהיצירותשתי

חיתהעצומההשפעהאיזוקלושמושגאךישהיהודית,
להשפעתשחישורהוהיוהמערבית,התרבותעלל"פרליטיאה"

ירת, Qהמרבבעייהעוסקותמסוימים)כמרבניםעצמו,המיקרא
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בניכלויריעוברקדכרכבייחד"ברןכולוהיקוםעםיחדאותר
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שלמהמשתיתלהינתקמסרגליםהםאיןלזה.זהחדשים
והדיוןהספקהמחשבה,במיבחןולהעמידהוכסירכםאישיותם

התיארדטי.

שאםהיאהסעדהמתוךאלוהיםשבתשובתהיסודיתהחולשה
לחקרלרדתנרכללאולעולםמהבנתנונסתראלוהיםשלטיבו

רכלפעלותמיםש"האלהיסודיתההנחהאזהרי-מעשיר
"צדק"המושגיםתרנן.מכלמתרוקנתמשפט"דרכיו

 •אנושיערךהואהמוסראנושיים.מושגיםהםר"משפט"
האלדרכיאם .אפשריבלתיאיפראהואלאלהרתוייחוסו
 :להיפר ?"צדיק"שהואלנרמניין •מהבנתנוונעלותנסתרות
רקזההריהאלהרת,שלטיבהעללעמודיכוליםשאנובמידה

הםהעולםשסדרייתכןלאשהריבעולם,שמתרחשמהלפי
 •לוודע"צדיק- ?אזמוצאיםאבררמה .האלשלרצונונגד
שכלהטענהכגרןזר,סתירהלתץרהנסירנרתלו".רטוברשע

לנרלגמולכדיבר,מעמידנרשהשם-יתברךכסירןבגדרהואזה
שכן jבלימהעלתלויים-צדקתנועלהימיםבאחרית
מהראםאז,יקדהמהיודעיםואיננוהגיעהטרםהימיםאחרים

הימים""אחריתתהיהבכללראםכמובטח,יהיהשיקרה
יכוליםשאנומהכלבה.נאחזיםשאנואשליהאלאראינה
ואלה,וההורה,העבדהםוודאותשלמסריימתבמידהלדעת
הרעים.טענותאתמזימיםשנים,אלפימזה

באמתשקודהבמהלעייןהיינובציציות,לבדוקנרצהאם
כדעת(שלאאחתמיקשהשכולוהנחהתוךאיוב,בספר

ממשזהבספרנוהגשאלוהיםמהמסקנהמנוסאיןהחוקרים),
כללאינםאיובשלבחלקושנפלוחיסוריםהרייושר.בחוסר
תוצאתמשחק,תוצאתאלאאלוהית"מ"תרכניתחלק

ומול .השטןלביןהאלוהיםביןלמדימבודחתברוחהתערבות
מאחודימסתתרהואאיובשלוהכואבתההגיוניתהתרסתו

 :באמתלהודותבמקרם •פיראתלסתרםומנסהרערצמתרנוחר
איובשלמפשעהחפיםילדיואתלהרוגלשטןהניחשהוא

גרידא,כשעשועערבשחיןאותרולנגרףרכושואתולהחריב
שאינומירכלעצמו,איובחדיה.לבחרןשנרעדמעבדהכניסוי

היורחמיו ;בחיפושיתאפילוכךנוהגהיהלא •חולניסאדיסט
כלעלש"רחמיראלוהים,אבלזאת.לעשרתממנומונעים

היינובאמת,להודותאומץלואיןואף-זאתערשהיצרריר','
שכללאר-מוניםמאותמאיובנופלהואמוסריתשמבחינה

בסיספוקעואזמוסריות,התחייבויותעל-ידיקשוראינו
מנסההוא = rערשליטככלבעצםנוהגהואהערים.טענות

מראית-מאחוריאפליםארקטנונייםנלחים,מנעייםלהסתיר
שלארשת-חשיבותמאחוריעל-אנושית,תבונהשלעין

אבלסתם.אדםמבינתהנשגביםהשלטון","חישלסודיות,
(עםהתיארלרגילטיעוןחיוניאינושבאמתהסיפורי,לצדנניח

מרנניםשבההסלחנותמידתעלמענייןאור rמפשהוא
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סלחנותהאלהרת,שלהפסולותלמידותיהלהתייחסמאמינים
להםהשוריםכלפילפיהלנהרגפניםבשרםמרנניםהיושלא

להתייחסנתיניםמרנניםשבהלסלחנותמארדהדרמהאך-
בטעיוןנעסוקהבהבשר-ודם).שליטיםשללשגירנרתיהם

להרתהאאתלהביןיכולאדם rשא :לכשעצמוהתיארלרגי
כנעיהלהיכנעשעליו :המוגבלתתפיסתוכמידתארתהולמדוד
הנשגבאלוהיםלצרוןעוערורהרהורללאלהתמסרגמורה,
מחרעליךציורהאפילויהיה,אשרזהצרוןויהיהממגר,

לפחות,יצחק.אתאהבת,אשרייחידךאתיבנךאתלולהקריב
ראשון.במבטהסערה,מןאלוהיםדברינראיםכך

מקבלוהואהיהודית,המסורתיתהתפיסהשלגערינהגםזהר
הזיהרבנימהמה"ויותר-הדורותבמשךותוספותחזיוקים

דברסוף .בשריגעיתהרבהולהגקץאיןהרבהספריםעשרת
כלזהכישמורימצרותיוואתיראהיםהאלאתנשמע,הכל

בנסתרות".עסקלךואיןתחקור,אלממך:"במופלאהאדם"
עלספקבלימעידההמקראיבקורנסאיובספרכלילתעצם

גמישותאמנם,המיקרא.עורכילתורתעיוניכבסיסראייתו
הדוחקיםלצרכיםההלכהשלתיאומהבפילפרליבידםרבה
ליסודותיה.עוירורמוחלטצי~תתוךתמידאךהיומיום,של

שלטענתוומכאןתורה,בעיקריהטלת-ספקאסורהלעולם
היאשההלכהיהודית","תיארקראטיהבספרריויילדגרשון

איןאינטלקטואליותשכןאנטי-אינטלקטואלית,במהותה
במיבחןלהעמידנכונותאםכיבפילפרלחריפותמשמעה
הדברהואוהואאמונה,יסודכלעיקר,כלרההגירןהתבונה
 .תנאיבכלוהשלמהרצי~תהכנעהמדאורייתא.האסור

ההרהורשעצםפרוסי,קציןשלתקן""עלתצרו,אםאלוהים,
 "?משפטעירות"האל :חטאבחזקתהואמעשיראחרי

עליה.התשובהאתומכילהריטררית,היאהשאלה

דקרתמצריכיםואינםימארדפשוטיםאיובספרשטיעוניבערד

הספרפירושימעטיםי(ואכןולפרשםלהבינםכדימחשבתית
בלשונוהרבותמהחקירותלהבדיל-טיעוניווניתוחי

וברורפשוטעצמוהמסרשהיריובמקורותיורבמיבנהר

כיאםפנים,להרבהמתפרשראינועיוניתמבחינהלכאורה
הפסיכולוגיותמשמעריותיועלנעמודהדבריםבהמשך

עלהריוברורות),פשוטותכהשאינןרהמיטאפיסירת,
וביקורתיתפרשניתספררתנכבתהאפלטוןשלה"פרליטיאה"

(כברהיצירהפירסרםאחרימידכמעטמתחילהוהיאשלמה,
ופולמוסביקררrךדברימוצאיםאנואריסטושלב"פרליטיקרן"

המדינה).על-אודותאפלטוןשלתפיסותיוכלפי
החשובהעררך~לאיןהראשונההאוטופיההיאה"פרליטיאה"

וראשי-תורותרעיונותמצרייםשם .מכולןוהעמוקה
תפיסתיסודותכגרןהזה,היוםהיועדמשפיעיםשגלגוליהם
לשרתהאמנותשעלקובעאפלטוןשכןהמגרייסת","האמנות

שרנותובצוררתה"טרב",אתהיינוהחברתית,המדיניותאת

שלתפיסתוהכל,ככלות(זר,היוםעדזרתורהעומדת
תורתהיאהמנוונתובצורתההאמנות),תפקידאתטולסטוי

רמסההאדםמהרתעלתורהגםזרהסוציאליסטי"."הריאלזים
תורתעלהמשפיעהמיזוגייחברתיסדרלפיחינוכודרכיעל

לחינוךדגם-אבשימשהרבהובמידההיוםעדהחינוך
שעקבותיההמדע,שלפילוסופיהגםזרהאירופית.האצולה
זרידיעתי,למיטבהזה.היוםעצםעדזרבדיסציפלינהניכרים

שלמהתכניתמופיעהבהבספרותהראשונההפעםגם
להשקדמו(אףהבאבעולםוהעונשהשכרשלומפורטת
שיטתיותשלכזרבמידהלאאךואחרות,מצרירתאמונות

פרפרוקולקררסמאןריצ'ארדטענואחרוניםבדורותופירוט).
ליצירההטרטליטארית.המדינהניצניאתגםבהלמצואשניתן

יחדושזורמלוכדזהרכל .שעיורלאיןרבותפניםאיפראיש
לה,דרמהשאיןופירטיתאינטלקטואליתבערצמהאררגאנית,

שבטישלרוחםכיצירגםלדמותושניתןאיוב,כספרולא
אותרמציגיםאיובחייעללנרהנינתיםהפרטים(שהרירועים
הלשוני'שעושרועםוגמלים),מקנהשהרנובדוריישייךכמין

חברהעלדווקאמוריםודימוייוגדל-המימדיםמיבנהר
היאה"פרליטיאה"-הכתבבאמנותהשלטתמתוחכמת,

חייםבעלתגבוהה,עירוניתתרבותשלמובהקמוצר
זהבחיבורחדשהקריאהכלוסעוירם.דחוסיםאינטלקטואלים

חדשות.והבנה_פירשואפשרויותבפנינופותחת

איוב,בספרכמריכאןגםמתקייםוהעונשהשכרנבעיתהדירן

שלעקתותחתמתחוללהואאיובשבספראלאידידים.בין
שלזעקתוהאישיות.שלעליןוכמיבחןונורא,קיצונימצב
בתשובה,זוכהאינהוהיאמדר,שלמיתילדגםהופכתאיוב
היאועקרה.ברדדהנותרתהיאולכןלהלן'ונוכיחשנראהכפי
קפואהנותרתאלאתמררה,לכללמהפכה,לכללמגעיהאינה

לערמת .חסר-פשרכזעקת-כאבהשמים,כלפימונףכאגרוף
האתונאיתהשיחהמנתהלתאיובמתפלששברהאפר

מתכנסיםברקפאלרס,בןפרלימארכרסשלהרגעובטרקלינו
אבירקפאלרס,היום.חרםכפרגחכמיםלשיחתועריוסרקראטס
בקבעומוסר,בענייניערתואתמבעיהמארח,שלהקשיש

עלבאוהעוולנשכרתשהצדקהמלמדשהנסירןכמרבן-מאליו
ופורשלשלוםהמסרביםאתמברךקם,הואאחר-כךענשר.
בשיחה.להמשיךאותםבהשאירולאלים,לזבוחכדי

ויציב,שלםעולםאפלטוןמתארזרומרומזתעדינהבצררה
המידותשברהמסורת,עולםברוירם,הנתהגותעקרונותבעל

מכונםעליושביםוהאליםיגמולןאתמקבלותהטובות

שברהעולםגםבעצםזהרלהם.הזובחיםלמאמיניםודואגים
הזקנים,שלעולמםשזהרואופייניאיוב.רעימאמינים
חיוך-הפרידהעל-ידימלוויםכשהםהחבורהמעלהפורשים

במרכזם,רסרקראטסהצעירים,אפלטון.שלכלשהוהנוגה
הםכזאת.ותמימהפשוטהאמונהלהאמיןערדיכוליםאינם

שכללהיהמסורת,התמוטטהשברעולםעםלהתמודדאנוסים
הסתכלותרכללהתנהגות,הנחייהלשמשערדיכוליםאינם

האמרנהאתלזנוחהאדםאתמאלצתבמציאותמפוכחת
החברההמוסרית.לתודעהחדשבסיסולחפשהתמימה

נע~חורגזומבחינה
המסורתית,היהודיתמהמחשבה

זהמרד"עיכלה"לאשמעולם
 .ממנוולהתעלםאותולעקוףוהשכילה

להשיב,אלוהיםאתמכריחהוא
בלייבלתי·אמצעיבאורחיבמישרין
והלכותדיניםמאחורילהסתתרשיוכל

 .תלמידי·חכמיםופלפולי

אתהורסתהאימפריאליסטית,הבורגנית,הדינמית,האתונאית
יכוליםאלוקני-מידהאיןובעצםהמסורת,שלקני-המידהכל

לקפאלרס .לפנינוהמתעוררותבבעירתמררי-דרךלכרלשמש
לזבוחאפלטוןאותרמשלחולכןילדירןלתרוםמהאיפראאין

למעשה, .כאןהנידונותבבעירתמרעילבהםשאיןלאלים,
הלההיהודאיקפאלרס,בפכיטענותיואתאיובהעלהאילו
אתלהשאירמתנורןאינואפלטוןאיוב.עריכמרבדיוקמגיב
הואלההיחידשהפיתררןזרינמוכהרמת-תיקועלהדירן

הסערה,מתוךאלוהיםקולהיינומכינה",אקסה"דיארס
בהורהעוסקיםאברסתימת-פה.אםכיתשובהאיננהשכאמור

העתיקים,המוסרכללישברהורההציבילזיציה,שלהדינאמי
אתהולמיםאינםשרבויציבה,מסורתיתבחברהשהגתבשו

אתרנהשלתדיריהמשנתהיהמודרניבעולםהנדרש
אתלמצואחייביםאגר .מעלינופרשוהאלים .האימפיראלית

לבדנו.דרכנו

המובן-מאליו,דברשרםאיןזר,דרךמחפשיםאגרכאשר
ראשיתאפלטרן-סרקראטס,מתמדודלכןהוכחה.טעוןשאיכר

המתווכחים,כלר"ער"."טוב"המונחיםהגדרתעצםעםכל,
במאוחרהמצטרףעז-פכיםצעיראותררגםיעריווהןאיובהן

לגביביניהםחלוקיםאינםהנחי,ברכאלבןאליהואלירכרח,
מעעררתרסימאכרסאבלוהרעש.הצדקוהער,הטובהגדרת

הואניצשהלפנישכה 2400וער.טובשלההגדהרעצםעל
הואהכרחלמנצח.לחזק,שמערילמההואשה"טרב"קובע
על-זרטענהסותרסרקראטסוכאשרער.היאוהחולשהטוב,
מקרםבכלשהכה ... "בפניו:הלזמטיחשיטתי,לוגיניתוחידי

סרקראטסילךלבררעליךחאתהרשע,ונשכרהצדיקמקופח
מקרם :המסחרבעסקיכליקודם :כדלהלןישבתמימיםהתמים
שעםלעולםתמצאלאיידהם,ישתפרכזהואחדכזהשאחד
שנית,פחות.ולאמלרשע,יותרלצדיקלויהירהשותפותסירם

יותרהצדיקמשלםמיסים,לשלםכשיש :המדינהבעסקי
וכשיש :פחות-וההואהרשע,שללזההשררהמרכוש
-השניואילוכלרם,ולאהאחדירריחלאמה,דברלקבל
לצדיק,לומובטחמדינית,במשהריכהנוחהזהראםהרבה.
ער,בכלימצאוהפרטייםשענייניואחר,נזקיסבוללאאפילו
ייהנהלאהמדינהמנכסיואילושהזניתם,ההזנחהבשל

עלעצמואתישניאכךעלונוסףהוא,צדיקשהריבמאומה,
הרשעואילו .כדיןשלאלשרתםכשיסרבומכריריקרוביו
תכירבהבדרכיםהקלהאולם ...מזהההיפךכללומובטח
היאצדיק)מלהיותיותררשעלהיות(שכדאיזאתלדעת
למאושרבעליואתשערשהביותר,המוחלטהעוולאלשתלך

עווללעשרתושסירבונעשה,שלהםראותםבבני-האדם,
 ?אמוריםדבריםבמהשבבני-האדם.לאומללים-בעצמם

רכושאתבחחק-ידוהןבגבינההןהגחלהרודןבשלטון
מי ...בבת-אחתהכלאלאקטנים,בשיעוריםולא ...הזולת
וערשםעצמםאותםגםמדינותבנירכושעלנוסףשנטל

מדינתובפילאאלים",ר"בררך"מאושר"נקרא-לעבדים
הלהכילהםשנודעבני-האדםשארכלבפיגםאלאבלבדי
 4-עמ' ,'חספר("פרליטיאה",בשלמותו".העוולאתעשה

תשכ"ב). ,שרקןהרצ'ליבס,יוסףתרגם , 183

הןהמקובליםוהערהטובמושגיכיאגב,כבדרךייצרייך
ברורשמשתקףכפידומים,היהודיבתחוםוהןהיווניבתחום

אלהדבירםהזה.היוםעדעלינוהמקובליםוהםמהמצוטט,
הםהמוסרייםשהמושגיםהטעוניםאלהלגביאמורים
אלבעצםקולעלעילהמעולההטעיוןיהודית"."המצאה

שלפסילהמהורהבבעייההמשוכלהדירןעצםהבעיה.מרכז
אלהסערהמןמדבראלוהיםהיהאפילוהגתלות.כל

שבעצםלומשיביםהיואיוב,אלשדיברכפיועריו,סרקראטס
ערצמהשלכזרוהפגנהאיוב,שללטענותיומענהכלנתןלא

אלוהיםהאם-לשאלהתשובהכלבהאיןענקיםוממדי
לתפוסיכולאינוהאנושישהשכלהטענה .מוסירהואעצמו
לאלעולםשהריקבילה,טענהגבדרכללאינההאלוהיאת

ולקבלהכללשאולעלינוכןרעלימהאנושילחרוגנרכל
אין.ראםהאנושישלמנקודת-הראייההכלעלתשובות
שבאמצעותההיחידההדרךאזארקבילה,טענהההגתלות

ההסתכלותדרךהיאהאלוהיהסדרטיבעללעמודיכוליםאנו
בעולם,מרשלהערכימלמדבררהנסירןהניסיונית.האמפירית,

שלהאנושי(במרבןהעראתמעדיפהשהאלוהותומכאן
כפיערכינו,כלאתלהפוךשעלינוומכאןהטוב,עלהמושג)
שאכן(כפי"טוב"ייקראולמנצחלחזקתרסימאכרס.שטוען
אםבעצם, ."רע"ייקראולמובסולחלשבמציאות),קררה

איובספרשלמפתיעלהיבטמגעייםאנווכאן-בכךנתעמק
אםאחרת.אומרתהסעהרמןאלוהיםתשובתאיןגם-

אםבעל-נפש,(רכלהמסגרתסיפורשלמה"הפי-אכד"נתעלם
ילדיובכלהצופהה"מפריס",איובשלרגשותיועליחשוב

הצעראתלעצמולדמותירכליהחדשוהוגרהחדשים
הראשוניםרבבותיובניראלהזקןבלבהמנקריםוהגעגועים
כךארבדנם,עללנחמוירכללאדברששרםוהאהובים,
לרש.וכלעגכרעללוהםודאיהמאוחריםושגשוגושהצלחתו

 :אלאלאיובאומראלוהיםאיןלאלוהים),יסלחלאלעולם
כרכבירינת .מוסריסדראין ?מוסרי""סדרממנידורשאתה

המלחמהסוסמצולה,כסירהמרתיחהלריתןהבוקר,
-והאסטרונומיהרהפיסיקההביולוגיהמסתריוהבהמות,

אתיצרתיאני .שלךעיסקךהואהמוסר ?ולמוסראלהלכלמה
בקובלנותיך .מוסרחסרוהטבעאלוהי,הואהטבעהטבע.
בסדר-עולםרצונךאםהלא-נכרנה.הכתובתאלפרגהאתה

לילהמתיןולאאותר,ולהשליטליצור-עליךמוסרי
מענייני.זהאיןעובורך.במקומךהמלאכהאתשאעשה

המזימרראוליהואהסערה"מןש"המענהלומראפשר
ומזמורהעולמית,כספרותיכורתהנהדרהפאתכיאיסטי

לאמקרםבשרםהאלוהות.שלהא-מרארלירתאתהמדגיש
ברשנטעןמהכל .מוסריהואהעולםשסדרזהבמזמורנטען
היהלאכךרעלהאדם,מבינתנשגבזהעולםשסדרהוא

מפיענרחררחוקיםאנועדייןהיוםרגםכתיבתו,בזמןחילוק
זה.סדרשלהשלם

הסערה,מןהמענהשלזהבהיבטמבחיניםאיןכללבדרך
כתשובההנאום,מוצבשבהבמסגרתודאיהיאהדברוסיבת

בררנהלארגםתשרנה,שרםכאןשאיןבערדאיוב,לקובלנות
קדומה,זיעהללאלכשעצמו,במזמורהסתכלותתשרנה.לתת

זעקות .הטיעוןנגמרכאןבעצם, .זרפשוטהעובדהחושפת

ואלואלו :העריםטענותכמרמעמדאותרמקבלותאיוב
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תוךוהירקים,הענקייםהסועדים,השמייםרקעעלמושמעות
אותםהשומעמישהושםשישורעיו'איובשלשראאמונת
ערם.אלאאינהמקבליםשהםהתשובהלהם.ומשיב

סירםהזאת,לשידההמודבק"הטוב"הסירםלולאיאכן
ידיעתנוחדףקמעהמפרייסיםאותנוומותירארתההמרכך

היינו-כאןהספדנסתייםלואהשידה,לגרףשייךשאינו
זר,אכזריתתשובהשלוהמרחץהאדירההלםתחתנותרים
בקורנס.אותרכולליםהמיקדאעורכיהיואםהיאותמיהה
לומד:אףאוליניתןמדי.מזעזעהיהזה,במקדההספד,

מדבריבדודנדאה"מודבק"הואשהסיוםאתיאיסטי.

איוב",כעבדינכרנהבידיברתם"לא-הרעיםאלהאלוהים
שלבגנותוהרעיםדיברוהמקוריתשבגיוסהמסתברומכאן
ואילוהללו,האסונותכלאתאיובראשעלהמיטובשלהאל
הקדוש-בדרך-הוא.שלמידותיועלהגןהוא

איובשלטענותיהםעםלהתמודדיוצאזאת,לערמתאפלטון,
אל-הםשמאחוריו,והאלוהותוהטבע,מאחדרתדסימאכרס.

כדיהאלוהותואלהטבעאלכללפונההואאיןמוסדיים,
זרהטבעי,הדבריםמצבלבעייה.התשובהאתבהםלמצוא

אל-אכןהואסרקדאטס,שלהבלתי-אמורההאימפליקציה
איןראםאל-מוסדיים.הםכנתינתם,הטבע,החברה,מוסדי.
אםמצדקתו,כלשהו,סיפוקכלשהי,הנאהמפיקהצדיק
שרשעתווככלאנשים,בעיניובדרךמאושרהואהרשע

מתערער-ואושררתהילתויותרגדוליםכךיותרמוחלטת
קונבנציההואשהמוסדהטיעוןגםמוסד.לכלהבסיס

הכרחישהמוסדכלומדהחברתי,האיזוןלקירםהדרושה
אז,שכן jמספיקאינועצמו,לשםולאפרנקצירנאליתמבחינה

הבדיות,אתולהטעותמוסדישהואפניםלהעמידשירכלמי
 .מיתרלאצדיקיהיהלאאךהקונבנציהלפיהנדרשאתימלא
מספיקהשהמוסירותאיפראולהוכיחלנסותסרקדאטסעל

חציוני.גתמולכלללאבעצמה,ששכרהלעצמה,
התמודדותחםח"פרליטיאה"שלהאחרוניםהספדיםתשעת
הבעיהאתלחקורכדיהמוסד.שלזרמרכזיתבעייהעםענקים

ההתייחדותקיימתלארוטיקהמעבר
גםעצמה.עםהנפששלהמוחלטת
מעליושמשילכעורהיאהארוטיקה

וההתחדשותהחייםסמליהנחש

לזכוכיתכמבעדבהלהסתכלסרקדאטסמציעדקדוקיה,לכל
מקודאתשנחקורבמקרםאם,יתכןוהדברכביכול,מגדלת,
המדינה,במסגרתאותרנחקורבפרט,ביחיד,והרעהטוב

שאריסטוטענהסרקדאטס,שללטענתו-המדינהאיןשהדי
קריאתוהיחיד'שלהגדלתואלא-בתוקףארתהדוחה

ההנחהזרבגישהצפונהכלומד,גדולות".ב"ארתירת
שאתהיאהאימפליקציהאחדותי.אורגנזיםהיאשהמדינה

דקרכיהחברתי-מדיני,בהקשרלחקורישהמוסדיתהבעיה
קני-הםר"דע""טוב"שהדימשמערת,להישכזהבהקשר
אין(אךמשמערת.בהםנותניםהחברתייםהחייםשדקמידה

כפיהחברתי'להקשרהמוסדיתהתודעהאתמגבילאפלטון
דב-קשרנרצדלנר'שיתחוררכפיוכאן'להלן'שניווכח
רצינוהדיאבלהסוקדאטית).התפיסהלביןאיובביןמשמעות
כפילכשעצמה,המופשטת,המוסדיתהתכונהאתלתפוס
שהאדם,ההיקשמתחייבמכאן .היחידבנשמתפועלתשהיא
להבדילאפשראיחברתי.חיהואהפנימי,טיבועצםלפי

העובדהעצםזאת,ואםהחברה.לביןהאניביןחדההבדלה
היכרותואתשהפניםמשמעהמוסדיתכיחידהפועלשהיחיד

עצמו.לביןשבינולענייןהופכתוהיא

פרקים,בראשיאפילוהדיוןאת~ם Qלממנינבצרזר,במסגרת
אתומכפילותהמתרחבותהאימפליקצירתעללדברשלא
המחשבהתחומיבכלכמעטזריצירהשלשיעודלאיןעצמן

המוסדיתהבעייהנפתרתמסרייםבמרבןהאנושיות.רהעשיה

החל-האדםטיפוסישבעתשלבדתי nהפסיכר-הניתוחעם
בעצמו-במדינההשולטהמלך-פילוסוף,שלהשגיאהמחרמות

שלמושלםנטוילפיכךרחינומהתבונההנובעהרצוןבכוח
על-ידינשלטאינוהתברגהעל-פיהנוהגכיוהאושר,החידות

בדמותוכלח ;ופחדאילץומכלחופשיבהם,שולטאלאיצריו
לזהותאנושיכולים • rהעד .הטידאןשלוהמפלצתיתהנתעבת

השלישי,רדיצ'אדרמקבתהיטלר,הורדוס,שלדיוקןקרריבה
שלפיותאוותיו,יצריועל-ירינשלטמהירתנובעתשרשעתו

במקדהאבל ;"עבריו"ולחיותהאדםאתלשרתצריכיםהדין
באדם"מאושרכזכורלוקראשתרסימאכרסהטידאן'של

מתמידפחדאחוזלעבריו","עבדחיברהאלים",ובדרך
ולאביוםלאמנוחהלואיןונרקמים.ורוצחיםמקושרים

תימצרתמסויים,במרבןענשר.היארשעתו-כלומד:לילה. 1

בקיצורזרפסיכולוגיתתרבנהיותרמאוחדתבתקופהז"ל rז
-עבירהושכדימצווהמצורח"שכד :במימרהנ:מץד'

יבבידה".

היאזהמרנרמנטאליניסוחשלהנוספתהמשמעות:~רלם
וגמולו,הצדיקשלאושררהתבונה,שלאלהואושריזz.חידרת
על·פיהבנויהחברתיתבמסגרתרקמלאהלהגשמהנ:יתנים

לרשעהמלאוהעונשלצדיקהמלאהגמול :כלומדוזיבתרנח.
זאתבכלקיימתשכןתבונית.חברהבהקמתמותנים-

t1 על-ידיבעצמושולטהצדיקשברבמצבפנימיתתידה
פתחכאן(מובלערשעים.שלשליטתםתחתנמצאאךזברנתר 1

דקולאמיסטית,להפנמה-ברדןאינושאפלטון-
הבאיםשהדודותאפשרותזרחברתית-מדינית.לפערלהי
רעלהרומית,האימפריהבתקופתכיחודלפתחה,היו~תידים·

מותניםאינםוהעונשהגמול :כלומדהדברים),במשך:ך
לניתוחהמוקדשהיצירהועיקר .בלבדובמעשירהפרטבאופי

זרהתבונה.על-פיהבנויהכזאת,חברהשלותיאורה
המצעגםזהרשבכולן.והמפוארתהראשונהה"ארטרפיה"

שנוצרההיסטורית,חברהשרםאיןשהדיהראשון,המהפכני

התבונה,דרישותעלהמשיבההטבעית,ההתפתחותבדדך
להגיעוניתןהטבעעל-ידינתרנהאינהשהתבונהמשרםוזאת
מאשיםפרפרקולאמנם,הדיאלקטי.המחקרבדדךדקאליה
אתלשמדחיתהשמטרתובכךלעילישציינוכפיאפלטון'את

המדינהשלהאידאליוהדגםזעזועים,מכלהחברהמיבנה
שבהאחתדדךזרתמררה.כלמפנימובטחמתארשהוא
שהפערלטעוןניתןשני,מצדב"פרליטיאה".להתסכלאפשר

ירצדהתבונהעל-פיוהרצויהטבעעל-פיהמצריביןההכרחי
שאינונתרןסדרכללקעקעהעתירמתמידמהפכניפוטנציאל

המתוןשלביותרהעמוקההאימפליקציהזרהתבונה,תבוני.
והורסארתהתואםשאינויסודכלתחתחותרתהסרקדאטי,

מהפכניתהיאהטבעיים.לתהליכיםמנוגדתהיאאותר.
נתרןזהאידאליתבונישמצבהעובדהעצם .תמידוחתרנית

ומתנורןהמציאותשלהשחיקהלתהליכיתמיד
וזרלרמוקדאטיה,וזרלפלרטרקדאטיה,וזרלאדיסטרקדאטיה,

היאהבתוניתשהפעולהמשמעה-לטידאניהוזרלאנאדכיה,
האנטרופיהתחליבילהיפוךמתמידמהפכנימאמץ

שהבחיןכפיסרקדאטס,ואכן .המציאותשלח"טבעיים"
אינםהטבע,הכפר,הנוף,הטבע.אריבהואניצשה,היטב

העירוניהואבבני-אדם.דקמעונייןהואאותר.מעניינים

החברתיים-היחסיםאנשים,ביןוהיחסיםבה"א-הידיעה,

ב"פוליטיאה"הןכךהגותו.שלהמרכזיהנושאהםמדיניים,
"החרקים".האחרונה,הגדולהביצירתווהן

היווניםלפיההמקובלת,לתפיסהמנוגדייראהלעילהאמור
שהמדוברשככלהיאמכאן(והמסקנההטבע"את"האלילו
שתסתמך),מהעלזרלתפיסהאיןהיוונית,הפילוסופיתבהגרת
מזוההאינועצמוהואבעודהטבעאתיצרהיהודיהאלואילו
שלו.הגתלותאינםאךאל",כברד~דים Qמ"השמייםאיתר.
והכלייההדיכויההתהוות,שהזמניות,העולם,אתבראהוא

 :ובלתי-משנתהנצחייחיד,עצמוהואבעודבר,שולטים
לראשיתו".ראשיתואיןראשון ...נבראאשדדברלכל"קדמון
ככלותואחדי ...נבראיצירכלבטרםימלךאשדעולם"אדון
שלאלוהגדרותכילצייןראויאולםנורא".ימלוךלבדרהכל,
(פרטמאוחדותהןהנ"לבפירטהמתבטאותהאלוהותמהרת
על-מושפעותעצמןוהןימי-הביניים,בנותמתחילים),לפסוק

את(שעיצבהבעיקרוהאריסטוטליתהיוונית,ההגותידי
המענהאתואילו ;ספרד)הוגיגדוליויתדהדמב"םמחשבת

ואיןפנתאיסטי,שאינופירושגםלפרשאפשרהסעדהמן
וחד-משמעיבדודזהאופי .האל-מוסדיאופיואתשוללהדבר
פירוש.בכל

חדהבחידהבפנינומעמידיםביסודם,האתוסים,שני :כלומד

עלוויתורהכנעההיאהאחתחליפות.שתיביןוחד-משמעית
לא-הנחהמתוךלסמכותגמורציותהאנושית,הריבונות
אךושואפתצדקתכל-יכולה,יודעת-כל,זרשסמכותמוכחת

הריבונותהתבונההןהשביחשלהמוצאנקודתטוב.
והןמצבראתלהביןהןהאדםשלבברחוהאמרנההאנושית,

העובדהזו.להבנהבהתאםחברתוואתעצמואתלשנות
יוצרתחהלכי-סכולאסטי,בפיתוחההראשונה,שהחלופה

אתלהסרותדברשלבסופויכולהאינהעצומה,לוגיתמערכת
אידצירנאלית.סמכותעםשבהההשלמה-שמלכתחילה

אתשנדחהרדארי"מתיווכים",שדרבנודומהזוומבחינה

היהודית.במסורתדרדרתעלדרדרתזהלמושגשהודבקהקלדן
חיוניתהיאזויהודיתמסורתשלשבירתההכותב,לדעת

הגודלנטילתעצםשכן .והלאומיהאישילקיומנווהכרחית
המדיני-כלכלי-צבאיוהמאבקהציונותביסודשחיתהלידינו,

סמכות,שלילת"התייררנות",חינהוקידמה,המדינהלהקמת
היהודית.התפיסהוזzביסודהמיטאפיסיתהפאסיביותשלילת
אחראיבהסטודיה,פועלסובייקטלהיותנוחזרהפירושה
ולמעשיו.לעצמו

ב

המוסדית,ההכרהשליותר,ועמוקנוסף,רובדקייםאולם
שלמעמדלההמעניקהאמיתי'מקודהספקבליוהוא

על-ידיביסודהמושפעתשאינהמוחלטת,קטגוריה
היאהכוונההיסטורית-חברתית.מקריותשלהדילאטיבזים

שלנאמנותו :היינויעצמולביןאדםשביןהיחסיםלמערכת
שלו.הפנימיתהאוטונומיהעלמאבקוהפנימית,למהותואדם
אתלהעמידהנסיונותכלשלסופםדברשלבסופושכן

החברתיותוהקונבנציההתועלתעלהמוסדיתההכרה
נודמותשלהשתקפותהמוסדיתההכרהחיתהאילו .להיכשל
נוצרתחיתהלאהנורמה.עםמזרחהחיהתחברתיות,ונוחיות

העולם.לביןהפרטמצפוןביןההתנגשותבעייתכללאז
בדדךהקרויההיאהיאלנורמהזוהתאמהדבר,שללאמיתר

זהוהמקובלת.החברתיתבמסגרתו"צדק""מוסד"כלל
הוא,המוסדיתהתודעהשלמקודהאיוב.דעישלהמוסד
כאמודוהואמוחלט,אלאויחסיחברתילאובהכרח,איפוא,
ההתנהגות.לביןכ"מצפון"כללברדךשמוגדרמהביןהתואם

המאפשרוהאואיוב,בספרביותרהעמוקאוליהואזהרובד
הכרהבשםלאמיתו.פסיכולוגי-פילוסופיעומקבולדאותלנו

האלוהי.סדר-העולםנגדלהתקומםאיובמעזזואוטונומית
היהודייםוהאתוסהמחשבהמתחרםהחורגהואהואזהוממד

הסיוםעל-ידיהמרוככתבהם,מירדהומהווההמסורתיים
שלמחאותבעקבותלאהלכההיהדות .הספדשלהמפוייס

עםהשלימהאלאצדקתו,עלעמידתובעקבותלאאיוב,
הסעדה.מןלמענההנינתתהמקובלתשבפרשנותסתימת-הפה

דקויותהרעיםלביןאיובביןבויכרחאיןלעיל'כאמוד
כבירחעצרמחאיובשלבעמדתוישאולם ;אינטלקטואליות

העריםפיותאתהסותמתוהיאמוחלטת,פנימיתוודאותשל
הרוחניתהמשמעותבעיניו".צדיקחרא"כיוטענותיהם,

מתנגשיםשבוהעובדההיאאיובספדשלביותרהעמוקה
הפנימיתהוודאותפשרה,אפשרותכלללאחזיתית,

כולו,העולםמוללבדולעמודאדםמוכןשבשמההמוחלטת,
זומבחינההטבעי.הסדרעם-והחברהוהטבעאלוהיםמול
שמעולםהמסורתית,היהודיתמהמחשבהאיובבעצםחורג
ממנו.ולהתעלםאותולעקוףוהשכילהזהמדד"עיכלה"לא
בלתי-באורחבמישרין'להשיב,אלוהיםאתמכירחהוא

ופלפוליוהלכותדיניםמאחודילהסתתרשיוכלבליאמצעי,
בגדדכללאינהשדאינו,כפיזו,ותשובהתלמידי-חכמים.

איובשלכניעתודבריהשניים.ביןופשרהמגעאיןתשובה.
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מאולציםבבירורהםהסערהמןהמעבהבתרםלאלוהים
הושמעוכבררתכנית,מבחיבהלמעשה,שכןובלתי-משכנעים,

העריםמפיהמשיג,קוצר-ערתברבר •עצמןאלוטענות
כתומן.אותןדחהואיובעצמם,

תיקושלמצבדברשללעומקובוצר •לעילשראינוכפי •אבל
בכלמה, :השאלהבמובלענשאלתשםגםב"פרליטיאה".גם

המופתיתכשהמדינהעשרים,שלבעולםהצדיקיעשהזאת,
מאשרנררמאטיביתמטרהיותר •להשיגושאיןבריחוקהיא

אתזרבעייהמבשרת(למעשה,מעשי?מימוששלאפשרות
כאןגםוברורהקאטיגררי).הציוריואתהקאנטיאניתהחשיבה

על-יידולאהפנימיתהמוסריתהכרתועל-ידימופעלשהצדיק
מעודדיםאלהעקרונותשהרימקובלים.מוסרייםעקרונות
תאמרראםכצדיק.פניםולהעמידלכצלםהרשעאתדווקא
ברצינות,לעקרונותהמתייחסתמיםשרטהאלאהצדיקשאין
ררלגאריתלרמההדירןכלאתלהורידכדיבכךישהרי

שמישהוהעובדהעצם :מעגליתטענהזרשכןוטריביאלית,
שרטה,שהואהוכחהאזתהווההמוסרי,העקררןעל-פינוהג
איפרא,עלינו,זאת.להוכיחאחרותראיותשתועלינהבלא

לאהמציאותאתומביןמכירשהצדיקמאליוכמרבןלהגיח
איתה.להתפשרמרנןאיבראולםמהרשע,פחות

 •הפיצויאתפיתחולפיכךהיטב,לגעייהמודעהיהאפלטון
בראררפיים),ממקוררתודואי(השאוליום-הדיןמיתוסאת

שכרעליהםונגזריםוהרשעיםהצדיקיםנשמרתכשפטרת
שלבסופרנאלצההיהדותגםבחייהם.מעשיהםכמידתעוונש
שהריאחרים,אריווניםממקררותזה,מיתוסלאמץדבר

המרות,אחריבחייםלאמונהזכרכמעטאיןעצמובמיקרא
מעין-,,,המכשפה :כגרןמקומרת,ארבעהארלשלושהפרט

המלךלבקשתבאובשמואלהנביאשלרוחואתהמעלה
סופי,הואהאדםשלשמרתוכךעלבאיובהפסוק jשאול
שישכלומרתאבל','עליוונפשריכאבעליובשרו"רקובקבר
עלאבלשלקירםהמרות,אחרימטושטשקירםבעלת"נפש"

האדםמרתשאחרי ','חור"גםויש ;נעקרהשממכרהבשרגרף

(איוברוחך"אלאלתשיב"כיננתה,אשראלוהיםאלשבה
למשפטבנרגעדברהמיקראבכלנאמרלאאולם ,)ג"יט"ר,

כאמור,נאלצה,היהדותהבא.בעולםועונששכרוגתמול
איןדברשלשבסופרמשרםהבאהעולםמושגאתלאמץ
איוב.שלזעקתועלתשובהבגדרהסערהמןהאלוהיםמענה

לאמפורשתבצררההמוסריתהאוטונומיהבשאלתדןאפלטון
ה"אפרלרגיה"סרקראטס".שלב"אפרלרגיהאלאב"פרליטיאה"

במצבסרקראטס,הצדיק,העמדתלמעשה,משמעה,
יכולבההאידאלית,המדינהבנתאילא •הקונקרטיההיסטורי

להתמודדמוכןשאיובכמרכצרונו.העולםאתלהסדירההוגה
כך •שברהפנימיתהוודאותמתוקףהחברהרעםאלוהיםעם
אינורגם •במשפטובכפשרשקרלעשרתמוכןטסראסרקאין

הוא .עליושהוטלהמרותמגזר-דיןעצמואתלהצילמוכן
פנימי,כ"דאימרן"שלוהפנימיתהמוסריתהוודאותאתמגדיר

אףפסול,מעשהלעשרתעומדשהואאימתכלאותרהמזהיר
מתוךפועלהואכלומר,לעשרת.שימהאותרמדריךשאיכר
פתוחותאפשרויותמתוך ','השע"מצרותבלאבחיהר,חופש

ובטענולבית-המשפטבלכתוכיהיטביודעהואומתפתחות.
ובכלמיתה,עצמועלגחוהואלטעוןשהתכווןהטענותאת
סימןאלה,צעדיםמפניהדאימרןאותרהזהירלאזאת

הדרבאתערשההואהפיסיקיומוקץעםלהשליםשבנכרנרתר
איכרביותרהמהותיה"אני"ירבונית.כשיותמבחינתוהנכון

הכרתאלא •הביולוגיהקיוםהבירלרגית-פיסית,היחידה
הבסיסיהמוסירהיחס :כלומרהתבונית.הריבונית,החירות

ה"דאימרן"לעצמו.שכןאדםןיבאלאלחברו,אדם rבאירב
האישיות.ותמציתמרכזאתביותר,הפנימיה"אני"אתמייצג

המונעה"אני"חופשיים.להיותלנרמאפשראיתרם 15התררק
ל"אני"חציוניהואחעםקנאהיצרים,ותאורת,פחדיםעל-ידי

זאתמגדירשאפלטוןוכפיה"דאימןר".ממונהשעליוהאמיתי,
ביןהממצעתישרת-ביניים,הואה"דאימרן"ב"המשתה",

מסריימתהפנמהשלבאיפרא,כאן,ישהאדם.לביןהאלוהות
כלאיתהואיןכלילמוחצנתהיאשבאיובהאלוהות,מושגשל

מגע.

סתירהלכללוהיהודי;היררכיאלה,אתוסיםשגימגיעיםכך
סתימת-הפהשלהפאראדרכס .דרכולפיאחדכלרפארדרכס,

מערכתהיאההגיונישפיתוחומענה-איובלזעקתכמענה,
הקהילהבניכלאתהמקפיאההסמכרנתית,הסגורה,ההלכה
אסורבדיקדרקיסגוירםמיטאפיסיים,צוירתהכנעהשלבמצב
עדלעשרת)לאמהרקמררהכאמור,שהדאימרן,(בערדומותר

שלמהותםעלולעעררלהרהראפילואפשרותחוסרכדי
הנוראאף •אסרןכלובדיעבדמראשהמצדיקההלכה ;דברים
אףולושחטא,נחטאאותרומתצרתלמאמיןהקורהניותר,
שלאינסופיאשמהרגשעלהמשותMהלכה ;דעתנבלי

הדברעדרת •יורתקישםצורותיושאסוונתיוככלשכן •המאמין
-זאתולערמת .וחטאיולאשמותיורתנציחתהווכחה

שה"דאימרן"הרשעה,נקירההצדיקמצבשלהפאראדרכס
קיימת),זר(אםהאמתאלדקלאהשלילהדדךעלאותרמנחה
איפראשייןה"דאימרן"כוודאות).(הקייםהמרותאלגםאלא

נקידננראשדל"דאימון"הציותהטארגי.לתחוםמהותית
אדיש,עולםנתרךפקוחותבעינייםעצמנולהקרנתמגיאנו

השלמהתוךזה,מעשהשלהסופיותאתמלאהמוערותתוך

מתוארשהואככלח"ראימון",
האלוהיתהספירהביןכיישות·ביניים

ממערכתחלקאינוהאדם,לבין
האפלטוניתהצורותתורתתיאולוגית.

ללאוחןבלעדיוחןלהתקייםיכולה
בדידותושלעליוןביטויהוא .אלוהים

 .היקוםבמערכתהאדםשל

-,,מא"ה(נוסחוחיובוזהלמצבשהביאהתהליךעםמלאה
לגתמולאי-ציפייהותרןניצשה),שלהגודל""אהבתפאטי','
רהשלימרתלדאימרןהציותעצם :כלומרהמעשה.עלכלשחר

המעשה,עלהשכרהםהםמכךהנרבע~תהפנימיותוהשלווה
מצדהמלך-הפילוסוףשלאופייםבניתוחכבדשנתחוררכמר
 .שנימצדרהטידאןאחד

שלחדשותוהבנהתפיסהלכללהכותבמגיעזהתיקומתוך
ובמידההמשכההיאהנצררת,שלהרוחניתהמשמעות
ליתדאר,האדם-האל,מיתוסהיהדות.שלשלילתהמסריימת

גמשרלתחייה,רקםהנצלבלאדם,עצמואתשהפןהאלדיוק,
בערדהאלוהות,לביןאיובשביןהאינסופיהמרחקעל

המוחלטת.בבדידרת-גאררתרנותרהאפלטונישהצדיק
הספירהביןכיישרת-נינייםמתוארשהואככלה"דאימרן','
תודתתיארלרגית.ממערכתחלקאיברהאדם,לביןהאלוהית
ללאוהןכלעדיוהןלהתקייםיכולההאפלטוניתהצרדות
במערכתהאדםשלבירדורתשלעליוןביטויחראאלוהים.
תרבעאיובכאיוב.אלוהים,נגדמתריסאינוסרקדאטסהיקום.
כמוהר,לנהרגאותנומלמדהואמרפת.מציבסוקדאטסמענה.
חרףמודר.הואשאיובבערדמוהר,הואלכלמעלשכן

אין •החץומןלתשובהמצפההוא •בצדקתוהפנימיתוודאותו
עלמענהשישאלוהי,סדרששיההנחהעללוותרמסרגלהוא

בעצםנשארהואלמענה,בהמנתתוזר,מדידהובעצםשאלתר.
כרסאתמרצונוכשתותרסרקדאטס,אךפאסיבית.בעמדה

אקטיבי.הואלתלמידיו,מרפתבכךוכהציגוהרעל

איוב,שלמזההןלחלוטיןשרנהבהקשרנרצדהנוצריהגישור
המדינהאזרחסרקדאטס,שלמזהוהן •הפסטרדאליהשייך

כהבתקופההיהדותמתוךצמחהנוצריהמיתוסהחופשית.

לשלטונהנתרנהמכדעת,יוונית-דומיתהשפעהתחתנמצאה
ומלואו,עולםהמקיפהעריצה,ארניבדסאליתאימפריהשל

אתארקיצהאתלעצמולדמותמסרגלהיהלאאישואשד
אתרידגילירס(כהגדרתאפלטוניתל"פרליטיאה"הפיכתה
Te, Romane :לרומאהאלוהיתההבטחה , imperium sine 

fine dedi -אולםהענקתי").קץללא ,שלטון ,הרומאי"ל.ך
מציאותייחכרתיסדרכל •שלטוןכל .קיומימצבגםזה

הואהאפלטונית,המדינהשלהאידאליתמהתבניתלהבדיל
התודעהרומא.שלטוןאחרת,ארזרבמידהדבר,שלבסופר

יובילושלנר,ל"דאימרן"הציותשלנר,הפנימיתהמוסרית
עםהאפרערימתאלאחרת,ארזרובצררהבמידה •תמידאותנו
התערלה.כרסאלארברלהגתרדחרס

אדםובתורלאדם,ממהותו,חלקארעצמו,אתהופךהאל
מרעד •לסבולועלולמסרגלשנן-אדםמהכלסרבלהוא

בגורלובאימהחשהואבגן,הלילה,בחשכתעצמו.המרות
והם •אתרולהתפלללהישארמתלמידיומכקשהמתקרב,
לאבירמתפללקץ,איןעדברדדלבדר,נותרוהואנרדמים,

עדהתמרורים,כרסשתייתאתממגרלחשוךשבשמיים
בדדאמהלשאתערליומנוס,איןכימביןהואליבושבמעמקי
ערצמתהכלמוללבדרעצמואתמצואהואתרמה.עדהאיומה
והאלימותוהחרקהמאורגנתהדתמולהחברה,שלהעריינת

והכהןהקיסרנציבשלעצמתםכלמולהמאורגנת,החברתית
אתהדליםבכוחותיוגודרולמורת,לעינוייםנידון •הגדול
תשרשכולוהיוקדת,נשמשההומיםהרחובותדדןהצלב

אספסוףמוקףוהפחד,המלקותמיסודילמחצהומתעלף
בכלהזמנים,בכלאספסוףשלכדרכו •ומקללמתלקס

הנפחדיםתלמידיועל-ידיוננגדמוסגרהמקומרת,
ערלהצלב.עלעוינוייםקלוןמרתלמרתומרקעלוהמתכחשים

כאלוהיו,אמונתואתגםהתהומיכיאשוומאכדהואהצלב
הכרחאתברושנתןעליושנשעןהאחדהאיתןהדבראת

"אלי,זועקוהואשלו,הפנימיהמצ~ןאתכה,עדהכללשאת
שמעבדכיאושמנתסההוארננן-עזננתי"למה •אלי

ומיטשטשהמאפילנמרחוהאחרונה,ההכרהכזוערתליאוש,
ומשמערת,וטעםפשרשרםאיןהזההסכלשלכל •והולן

הייתכנר .סוףאיןעדממגרדחקושאלוהיםירקיםשהשמיים
• 

קיימתהאם ?יותרעומוקהנוראהמשמערתבעליומיתוססמל
 ?בהלשקעויכולההאדםשנפשיותראפילהתהום
 ·ברית,,והתהומיהמוחלטביאושניסורים,ההנתסותולאחד
קםהוא-עצמוובמד-המרותהנשמה",שלהאפלב"לילה
לסרבסטאנציהאתרומתמזגאבירלימיןלשבתעורלהלתחיה
חוריהשלסמליתיאורזה rאהאםהרקעיים.כרקעייאחת

הכאבחוויית •בכלוןוהמזעזעתהעמוקההיאשאלויאנושית
אישיוונת,שללותמורהלמירוקהמוליכההנפשרמותוהיאוש
 ?מחדשללידתנו

אלוהיםהעולם.לסדראלוהיםשלאחריותובעייתנעקפתכך
אתנמסלירתם,הכוכביםאתצירחראהעולם,אתממלאאכן

שמסרגלככל~נתוסכלגםהואאכל- •והלוויתןהבהמות
שלמקיומוהיאשואת •ביותרהנוראאתואף •לסבולאדם

האניארכוןאתחוהרהוא-היינואלוהים,מקירםעצמו,
נכנסהוא .מכליותרלכךזקוקשהיהבשעהדווקא •שלו

כךהסעדה.בעננימרחףמנגד,עומדהואאיןשרבלתוכנו,
האפלהנשעהשאףמשרםמשמערת,האדםיסודימקבלים
הסבלעל-ידישנקבעההבתניתעלחתרהואקיומושלביותר

ומשמערתפשריש .ולמעננואנתוסבלאלוהים .האלוהי
ישכילנרמבטיחהישרשלותחייתו .לכאבנרמיטאפיסית

חדשה,רוחניתבלידההמגתלמותומשמערתהתרה
להגיעהאדםמצליחראםהאישיות.שלבטדאנספררמציה

נטלתחתכוערראינובדדןנשבראיננואם •זרללידה-מחדש
בדמותבהיאחזולהתחזקהואיכולזראפלהבדדךרגם •יסרדיר
והכאבוהשנאההזעםגםימורקו-לפניוההולכתהצלוב
לשלוות-הנפש.ולסליחה,להבנהמגיעוהואמליבר

אמכם,המוסרית.המוערותשלגמורההפנמהאיפרא, •כאןיש
כדרשואדםעוומדתקבעוההפרדמאליתהמוסריתהמערכת
כאשדדקהמלאהלאנושיותומגיעהואאולםלפיה.לפעול

פנימי,רצוןמתוךספרנטאני,באורחבאההמוסדיתהפעולה

כלליםלמערכתכצירתדקולאהנפשהזדככותשלכתוצאה
 .לתקנוכרונהגםואין •לתקןאפשראיהעולםאתחיצונית.

למעשהמיטאפיסית,פסימיותקיימתהנצררתבמהותשכן
ה"פרליטיאה",שלהאצריתהגשמתהאפשרותלגבייאוש,
ולקיסרלאלוהיםאשדאתלאלוהים"תנוהמוסדית.הקריה

וכר:הזה','העולםמןאיננה"מלכותי ;לקיסר"אשדאת
רקלפיתדרןניתנתהזה,העולםכמסגרתהמוסדית,הבעייה
על-ידיולאפנימית,טדאנספרדמציהעל-ידי •הפנימיבמישור
יכוליםאנומאלהחיצוניים.חברתייםוכלליםסדרים

לעשרתמצרריםשאגרככלתרופה,להםאיןמראש.להתייאש
העולםלסדרהאחריותושאלתלתקנם.כדייכולנתוככל

העולםאתלדאותניתןהיותר,לכלכשחיתה.חידתיתנשארת
דאנטהשמתארכמרהפנימית,התחייהלקראתככור-מצדף

משמערתגםאגב,יש,רשםהאלוהית'.'ב"קרמדיההתהליךאת
הארוטיקה •אותרהמוליךהנישלעיקרוןביותרעמוקה

עםהתמזגותהלסףעדהנפשאתהמוליךככוחכהזדככות,
בשמייםהשמשאתהמניעהב"אהבהלהבחנהעדהמוחלט,

ואבטחעםמגיעהאינהביאטדיצ'האבלהכוכבים'.'כלואת
ההתייחדותקיימתלארוטיקה.מעבדהעליוןלחוגעד

כערדהיאהאידרטיקהגםעצמה.עםהנפששלהמוחלטת
המתמדת.וההתחדשותהחייםסמל •הנחשמעליושמשיל

מתיישבאיכרהאלוהיהחסדפתוחה.איפרא,נשארת,המערכת
אתלאחרתהתיארלרגיםשלבסירנותיהםכלהעולם.סדרעם

ההכרהאתהמאחדתשלמהעיוניתמערכתליצורהקרע,
אלוהיםדרכיאתש"תצדיקמסכתהנגלה,הסדרעםהפנימית
שלו,הגדולהדתיבאפוסלעשרתמילטרןשביקשכפילאדם"

ליצורהכנסיהבסירנותכללכשלרן.נידונוהאבוד",העדן"גן
נקערוהאפיפיורים,ומצנפתהסייףוהדוח,החומדשלאחדות

שלהחומד,נגדהדוחשלהמתמידהמרדבכוחוהתפוצצו
שזהריתכןמראשיתה.ננצרותהמוטבע •החיצונינגדהפנימי

מיליונימאותלגניהנצררת .שלהעצוםהמשיכהכוחסררגם
כמעטהנמשכתשלה,הרוחניתהפוריותסודגםחהבני-אדם,

שאנוכפי •זרמהותיתסתירהמתוךוהצומחת •ימינועד

 •דרסטרייבסקישלקדמזרב""האחיםכגרןביצירותמוצאים
וכר:וכר'ודיירה,ברנראלבסרטי

שלהגמורהההפנמהשלבקייםהנצררתלשלבמעבדאולם
כריבונותהאדםשנאדם,הטדאנסצנדנטיהמימןשלהאלוהי,
והמסוגלהחוצה,מעצמוהמקריןפנימימוסדיכסדרמוחלטת,
נרמזתזהשלבשלבתנית-האבהפנימי.חוקרלפילהתקיים
והבלתי-המודעתההן""אמידתבמושגניצשה,שלבהגרתו
ודוקטרינות,אמונותמאחודילהסתתרכסירןכלללאנרתעת,

גישהעשויהפאדאדרכסאלית,החיים.לנרשמזמניםמהלכל
להשלמהלקרריטזים,אףלהניאמעיקרה,ההידראיתזר,

להגתברהמתמידהמאבקכמקרםהמציאותעםפאסינית
זהרקרריטזיםלו.קוראשניצשהמאבקאותרולשנותה,עליה
שלוהמאבקיםמההיפעלרירתהאניכניתוקכהכרחכדרךיהיה

מגיעשאינוחיצוניצעיףכמיןנהםלהסתכלותהחיים,
המשותףמןהרבהכהשישלגישההיינודברים,שללמהותם

"אמידתהיאההן""אמידתאתהמשליםהצדהבודהזים.עם
שלהשלווהנידרראנה,מאיה','צעיף"קריעתהמוחלט,הלאו"

הריקה.התודעה

כאן.עד
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הפוליטיקהשלכיגורה-אמנות . 1
צ'הראהשלוהפוליטיתהמחשבהשלליבהלבאת

בעולםהאדםניצבבההמציאות,כגדבמרדגווארה
 1 •ולעצמולחברתולעולמו'המנוכרכיצורהמודרני'

הפוליטיקה.שלניגודהאתהאמנותמהווהכדהבעולם
גרעיןאתגםמהוויםהדכאכיבעולםוהמרדהביקורת

בהמציאותכגדהמתקומםמרכוזההרברטשלהגותו
אלאהאדם,שלהפנימיהרצוןלהגשמתמקוםאין

לביןהאמנותשביןלסתירהישמרכוזהאצל .בדמיון
בשםביקורת :עצומהביקורתיתחשיבותהמציאות

בעזרתומדוכאת.מוכחשתחיכהכרגילאשרהאמת,
סובלימציה,הנתונההמציאותעובדתהאסתיטיקה

הצורהלתביעותבהתאםמחודשעיצובמקבלה"כתון"
וההרסהמוותשלייצוגואתאףהמכריחההאמנותית,

נקודתיתשלילהמהווהלפיכך,האמנותלתקווה.לשווע
שלהמדוכאהפוטנציאלבשםומקטרגתהמציאות,של
הצורהשביןהאחדותאתחושפתהיא 2הטבע.ושלאדם

מתגלהדואחדותוהאמת.האוטונומיהלביןהאסתטית
שלהמונופוליןאתהמנפצתעל-הסטורית,כממשות
למציאותכמנוכרתהאמנות 3ההסטורית.המציאות
שהיאכפיריאליהאחרת,ריאליהשלעיקרוןמעמידה

הדיבוררשותאתכותנתהיאבקתארסיס,מתאפשרת

לבכי-אדם,והגשמהחירותמאפשרתהיאלקורבכות,
החיים,כוחותשלביטוייםדהואין-חירות.בתוךהחיים
ודיכויהחברתיהדיכויכגדבמאבקוארוס

כגדמרד :האמנותשלמהותהדוהי 4האיכסטיכקטים.
שלילימימואיןלאמנותאולםיוהפוליטיהתרבותי

כאלטרנטיבהרקלא .חיובימימוגםלהיש .בלבד
חברתיתכממשותאלאהרמוני'בלתילעולםאסתיטית
הפוליטיקהאתלרשתעתידאשראורח-חיים,קוכורטית.
בכי-האדם.שלחייהםכמסגרת

הניגודיםחרףכילהראות,אכסהזהבמאמר
גווארהצ'העבורגםהאמנותמשמשתבתפיסותיהם,

קוכורטית,חברתיתסככיתמרכוזה,הרברטעבורוגם

הגותםמבכהשלהעמוקיםהסמוייםהרבדיםומתוך
נידחיםעד-כהשהיומרחביהם,אתלהציגאשתדל
ביותר.

לאמרתקיםדבריםללמודאפשרשםדווקאכילי,נראה
עלגםאלאומרכוזה'גווארהצ'השלרעיונותיהםעלרק

 .שלנוחייכושלוהפוליטיהאמנותיטבעם
היכרגווארהצ'השלהמענייניםהחיבוריםאחד

כימכחיש,הואזהבחיבורבקובה".ואדם"סוציאליזם
תורתכילהראות,ומכסהטוטאליטאריים,רעיונותיו
האינדיבידואליותלהגשמתהדרךהיאשלוהמהפכה
זהבחיבורמרכזימקום .אושרוושלהאדםשלהאבודה
גווארהצ'הרואההאמנותאתהאמנות.ביקורתתופסת

עלמגן"אדם :הדכאכיתהמציאותשלככניגודה
ומגיעהמדכאת,סביבתומפכישלוהמדוכאתהאישיות
בעלתאישיותולהשארלכסותכדיאסתטיותלאידיאות

שלפניואולםמחוללת."בלתילהישארהכמההייחודי
שביןמהסתירהשרכיםגרוארהצ'האצלזהניגוד

בביקורתמרכוזה.שלבהגרתולמציאותהאמנות
עמדתו . 1 :מפלסיםשכילדהותאפשרשלוהאמנות

שלהבלתי-מודעמעמדה . 2המודעת,המוצהרת
 .במחשבתוהאמנות
האמנותאתגווארהצ'המציגהעליוןבמפלס

שבסופך-כחוליהמארקסיסטית,בטרימיכרלרגיה

מרקסקרל

איכהגווארה,צ'האומרהאמנות,טרוקטררה. tכ

t מבכה- :הערך""חרקשלהדורסכוחומול~וטוכומית"
מתחכךברכיהעל---אופיהאתהמכתיבהואזנל

אתלשחררכיסהשהאדםרב,דמן:"זהאמכם 5זזיוצר."
אולםוהאמנות"התרבותבאמצעותמהניכורזנצמו

שעות,יותראושמוכהבמשךיוםיוםמתהוא"עדיין

 .הרוחניקיומואתלחדשעל-מכתכמצרךחיהואנ:הן
t אותהשלהנבטיםאתנושאת(האמנות)דורפואה~ך

לשוואהכמהבודד'יצורכשארהוא :עצמה(ז.חלה
 f T 6 ,,הטבע,עם,~קשר

ובכל-המציאות,שלכניגודההאמנותאתמציג:ורארה 1
r אלאבאחרונהאפקטיבימרדמהווההיאאין·את
האדםאתהכובליםבכבליםהחוליותכאחתז.:שתלבת 1

גורארהצ'השלבמחשבתוהקפיטליסטית.ו:חברה
ואחדגלוייםשניים :סקשריםכשלרשההאמנותז.:ופיעה 1

t:1 ביקורתבמסגרתמקומההואהאחדההקשר .מרי

i l מקרמההשניןהסובייטית,הקפיטליסטיתחברה
אלההקשריםבשניהמהפכה.כצחוןשלאחר:חברה 1

r.1 האנושיתהכמיההלביטויכניסיוןהאמנותרפיעה
מעמדשמשתכהככלמשתכה,מעמדהחברתי.למגעי

משכיבאף-אחדאולםהמהפכה.כצחוןלאחרהאדם
לדעתואלא,מהותה,אתממצההאמנותאיןאלהבדיםר

פועלתהיאשםהסמוי,העמוק,ברובדגווארה,צ'השל
הגרילה-כלומרעצמיולשחרורהניכורלהתרת

מבקרדרתפיסהבשלאמנות.שלכמעשהוהמהפכה,
ממצבאףמתלהבואינובבריה"מ.הריאלידםאתכדוארה
המטוהרת.בקרבההאמנות

המארקסיסטיתהאמנותביקורת . 2
הסטודנטיםומרידותהחדשהשמאלשלהנביאמרכוזה,

אתהצעירמארקסשלבהומניזםראה ,-60השכרתשל
שלויהאמנותתפיסתהמארקסיסטית.המחשבהלוד

הפסיכולוגיההיידגר,שלהפכומלידםמהשפעותכגדרה
הדוקטורטעבודתאתמארקס.שלוהבקרותפרדייךשל
הגרמני'הרומןעללספרותהחוגבמסגרתכתבשלו

חברתיניתוחהיכרבמחקרושערךהספרותיוהניתוח

האחרוןבספררהפוליטיקהשניתוחכשםופילוסופי,
הואדרברוח .ופילוסופיאסתטיהיכרהאסתטי""המימן
ומארקס.היגלאתמפרש
פירושוראנגלסמארבםשלהאפיגרניםמרכוזה,לדעת
האסתטיקהמגמדתובכךרבותיהם,אתדוגמטיבאופן

בעולם.ביטוילידיהבאההאמתאתהמארקסיסטית
האסתטיקהכגדביקורתושלהאריהחלק

שלהמוצהרתתפיסתונגדגםיפהכוחוהמארקסיסטית,
האסתטיקהשלהעקרונותמהםגררארה.צ'ה

 ?המארקסיסטית

כאלהאמנותאלהמתייחסתהמארקסיסטיתהאסתטיקה
על-פיהמעמדי.אופיהאתומדגישהאידאולוגיה,

תמרנת-ואתהאינטרסיםאתהאמנותמייצגתדרתפיסה

מתאימהבחפיפהמסוייםחברתימעמדשלהעולם
מתייחסתהמארקסיסטיתהאורתודוקסיה .יותראופחות

והפוטנציאלהפוליטיתהפונקציהמבחינתהאמנותאל
אתרואה"אנימנוגדת:גישהלמרכוזהשלה.יהפוליטי

עצמה,באמנותהאמנותשלהפוליטיהפוטנציאל
על-כיטוען,אנימזה,יותרשלה.האסתטיתב"צררה"

מעללעצמאיתהאמנותהופכתהאסתטימעללהידי
מוחהדרבעצמאותההנתונים.החברתייםליחסיםומעבר

 8אלה."חברהיחסינגדהאמנות

ישמרכוזה,אומרחד-מימדית,לפרופגנדהבהשוואה
לעיתיםלראותאפשראותוהפסימיזם,מןבאמנות
הסככהאתמזכירהמשחרר"הצחוק "בקומדיה.קרובות

האמנותשלהפסימיזםאולם ...הפעםשחלפווהרוע,
מדהירהאמנותשלהפסימיזם .קרכטר-רבולוצירכיאינו
כאילוהאשליהכגדכלומרהצוהלת",ה"תרדעהכגד

המאבקעל-ידיפתרונןלידילבראהבעיותכליכולות
מרכוזה,אומרהמארקסיסטית,האסתטיקההמעמדי.

יחסיעל-ידי"איכשהו"מונחיתהאמנותכימניחה,
עללהצביעיכולהמארקסידםאיןלעולםאולםהייצור.

ההסברשלידוקצרההרי-וערדזה."איכשהו"
שלהאוניברסליותאתמלהסבירהמארקסיסטי
שהטרגדיההעובדה,אתלתץריוכלכיצדהאסתטיקה.

כחשבותעודןהמדיאבאליתרהאפיקההיוונית
ניתןלאפכיםבשרם ?"גדולות"ליצירותלאותנטיות,

לתכנתשבאמנותהארכיברסאליתהאמתאתלהכניס
כותברתכאטרס","ארוסייצור"."יחסישלהסכימטית

שלההסברעל-ידילהיפתריכולים"איכםמרכוז'
גםההסטרריהיונקתביסוד' ...שכןמלחמת-המעמדות,

עםהסוציאליזםיתמודדכיצדגםברורלא 9 ,,הטבע.מן
לביןהאוניברסלישביןהבסיסיהניכורבעיית

לאדם.אדםביןלטבע.אנשיםביןהפרטיקולרי.
מעם~דרסאתאחדבהינףלשחרריכולאינוסוציאליזם

 . 10 ,, •••סכאטוס

שבמרחוהרעיוןביןהפעריגושרלאלעולםכינראה,
את"נותנים"העץארהאבןבההצורהלביןהיוצרשל

עצמם.

מימיןוהטוטליטריותהאסתטיקה . 3
ומשמאל

טמונהמרכוזה,לדעתהאמנות,שלמחולשותיהאחת
העמוקיםשורשיהאתהפאשידםשלהניצולבאפשרויות

בכמיהותמשתמשהפאשידםהאדם.בנפשביותר

ביצירהסובלימטיביאופיהמקבליםובתאורת
עלתיגרתקראשהאמנותבמקוםאר-אד'האמנותית.

עקרוןאתתעלההחושבות,סדראתבייצגההקייםעקרון
שלהבלתי-מושגתוהאמתהדיכויעקרוןכנגדפוק Qה

שלחופשי"ל"משחקהאדםאתותשחררהחרשים,
אתהפאשידםמכצלזאת,במקרם-היוצרדמיונו

הוא.לצרכיוהללוהפנימייםוהצרכיםהאינסטינקטים
 ... " :לכומוכרהפאשיסטיהתעלולשלהביטויאופן

המדינהאתהמאפייניםוהחגיגותהפסטיבלים
שלהנאומיםוהתהלוכות,המצעדייםהטוטאליטרית,

גםהלב,אלהכפש,אלמכורכיםכולם-וכר'המנהיגים
רכך 11 " •••והשררההכוחהיאמטרתםכלכאשר

ברכיםהחירות,ממלכתאתלבכותשעשוייםהגורמים,
נראיםאלהמאפייניםהטוטליטרית.המדינהיסודותאת

לדעתו'אין' .הסובייטיהשלטוןשלובועזיכיןלמרכוזה

אמכסיפציהמשיגשהקומוניזםהסובייטים,שלבטענתם
זה.משטרשלפרצופוטשטושמשרםארכיברסאלית,

בפילוסופיהאלאמפלט,איןבודכאני,משטר"דהו
אולם 12המופשט"אופייםבשלדווקאוזאתובאמנות,

ומהוויםהשלטון'עלמאיימיםהםממשזהטעםבשל
מהפיקוחכנמלטהנראהביקורתי'נפץחומר

העצומההאנרגיהאתמסבירזהמצב .האידאולוגי
 'שליצירותיהםעלולשליטהלפיקוחהמופנית

שעלבשעהוזאת,בבריה"מ.ואמניםפילוסופים
עםזרועשלרבתבצעדצעדלצעודהמטאפיסיקה
בתיקוןכשלעצמוהנמצאהדיאלקטי,המאטריאלידם

לשליטההפכההאתית"הפילוסופיהמתמידים.ובפיקוח
ולחלקלהתנהגותרסטאנדרטיםחרקיםשלפרגמטית

באמצעותן 3 ,,.הממשלמדיניותשלנפרדבלתי
באופןאךהאמנות.עלגםלהשתלטמנסיםהריאלידם

אםשכןרב,ביקורתיפוטנציאללריאלידםישעקרוני
תציגהיאנאמת,המציאותאתמציגההאמנות

בידיהמעוותתהמציאותאתגםבמערומיה

להצגההריאלידםמגוייםבבריה"מאולםהאידארלרגים.
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הדיכוישגדלככל .השיעברדמציאותשלמזרייפת
ויותריותרונעשיתהאמנותצררתהולכתהפוליטי,
"בתחומימרכוזה,כותבאולם,רסרריאליסטית,מופשטת
יכוליםעדייןהמופשטיםהאלמנטיםאפילובריה"מ
גםלוקחתרכךהקונפורמיסטי'העינוגבתכסיסלהשתלב
אוטונומיתשלהאימפוטנטיותבמהלןחלקהאמנות
ן 4 ,,והכרתו.היחיד

והאנטי·ארטהבורגניתהאמנות . 4
במערב

היאסובלנית.חברהבמסגרתהאמנותנמצאתבמערב
דווקאאולםבדרכיה,אמיתותיהאתלבטאחופשית

בשל .ומוזרותפשרחסרותשלההנורמותזרותכךבשל
החד-מימדיתהדכאניתהחברהשלהסובלניתהמסגרת
מצרכילמצרךוהופכתאופוזיציהכלמעוקרתבמערב,
אמיתותיהלגבילבלתי-חדירההופכתוהחברההמדף,

תורמתוהעובדיםהחייםשלהמדושנות .האמנותשל
וברראפאטיקהליצירתעל-ידיהאמנותשללאין-אונות

גררארהצ'הכמרשלאומטרותיה.למשמעותהביחס
הקלאסיתלאמנותביקורתואתמורכזהמחלק

ולמודרנית.
-19ההמאהמאמנותהמובילישרקררואהגררארהצ'ה

שרםמזההראינו ,-20ההמאהשלהדקדנטיתלאמנות
שוללאינולערמת-זאת,מרכוזה,ו 5 •בינןמשמערתיהבדל
שהיאבכךכוחה,המסורתית.הבורגניתהאמנותאת

ייתכנוכיומצביעה,המדוכאים,המאווייםאתמעירה

על-אףרפארסטדרן-ז•ראן .לאדםיותרגבוהיםתגמולים
ממש,כבני-אדםלחיותלהםמרשהאינהשהחברה

חלקלקחתסירובםאתבבהירותבכל-זאתמעלים
הןאלהדמויותולפיכךהמקובלים,ובתודעהבמוסר
למעןחיותהן .ביותרמתקדמתמשמערתבעלות

באמנותאולםאמיתיים.וצרכיםמאווייםשלהגשמתם
נראותוהןזר'פונקציהממלאותהדמויותאיןהמודרנית

הסדררעלהחברהעלמאיימיםשאינםכ"פריקים",
להםהנותןלמשטר,לגיטימציהמעניקיםואףהקיימים,

 ,,שכזאת.בתורהאמנותעל"ז;ותקפהזוהיזה.חופש

מרקחההרכרט

מסורתבעלהיכרהאמנותשלהצורהעצםנגדהמרד
אולםהרומנטי,הרפרטוארמןחלקזההיה .ארוכה
מינימליתאמנות :חדשהלדרגהזהמרדמגיעעכשיו
אתלשחררהמכוונתאנטי-אמנותאובייקט.ללא

לקבלבמקרםחדשאובייקטיםלעולםלהכינוהסרביקט,
ואתהגרףאתלשחרר-המטרה .הסובלימציהאת

שאיננהכזרחדש,מסוגלרגישותמקרםולפנותהנפש,
הקיים.עםמשלימה

תנועהבמילים,חייםנתנההחיה""האמנותאולם
רה"אנטי-ארט"החיה""האמנותושקר.זיוףלכלוצליל,

למרותזר'שאמנותכיורןזאתעצמית.תבוסהבחינתהיכן
שאינוממההשוני,אתזאתבכלמכילהכסירנותיה,כל

אינההיאכיתופסת,המודרניתהאמנותאיןאמנות.

עצמה.אתלבטלמבליעצמהאתלממשמסוגלת
ביןלקהל,השחקניםביןמחיצהאיןברהחי,התיאטררן

לעינוגהמרדאתהופךלו,שמחץומהלביןהמחזה
בר .הבדלשרםהריאלייםהחייםלביןבינושאין

אתומשנהנהרסתהיאואיןהאילרזיה,מתחזקת
בעל-כורחה,אמנותתישאראמנות-הנגדהמציאות.
הגישורכאילומסוכנת,אשליהביצירתמסתכםומעללה

האוונגרדהעכשווית.בחברהאפשריהניכורעל
הניכור,אתהמצפיןזה,אינומונחה,לדעתהאמיתי,

דוגמאותאותר.ומרחיבאותרהמגלהזהלהיפך,אלא
שינברג, :הבוגדניתבאמנותמרכוזהמביאלאלה

כירןוהמרד,אתמבקשמרכוזהרברכט.פיקאסרקאפקא,

הדיכוילטשטושלעידון'מקרםאיןשלנרשבחברה
ולהנעמתו.

השפעחברתשלהחד-מימדירתנוכחימיר'בסוף
עמוק.יאושלידימרכוזההגיעהפרסט-תעשייתית,

כיכותב,הואהחד-מימדית"בחברהואמנותב"ספררת

היאמתה.המסורתית,זרובמיוחדהשפה,"אפילונירם
המתרחשאתולהעבירלהביעיכולתחסרתלינראית
לתיאורששימשוהמסורתיות,והמיליםהמושגים ...כיום

משמערתם,אתאבדר ...החופשיתהחברהולהגדרת
בחברהבני-אדםשלמצבםאתלהביעערדיכוליםואינם

פרה-טכנולוגיתלשפהנשמריםאלהמושגיםרצרייה.
 " ...ופרה-טוטליטרית

אתמרכוזהרהרברטגררארהצ'האיבדוכי-כןהנה

ראדיקליתלביקורתכמכשירהקיימתבאמנותאמונם
הנראה,כפיאולםהחירות.ממלכתאלהשערולפריצת ,

מסוגאמנותבעזרתההבקעהחזרןאלגררארהצ'היוצא
פוליטיקה,זוהיפוליטית.חברתית,פעילה,אמנותחדש.

 .ההרמוניה,יסודותעלועומדתסיגיה,מכלשזוקקה
 .מערלמשוחררביטויהדורשיםוהאנושיות,האהבה

בדרךלהגיעאפשראליההאסתיטית,הפוליטיקהזוהי
הטהורה.האמנותיתלפעילותההפרכה

הפוליטיקהאלהאמנותמן . 5
האסתטית

אתהמעורערהערל-סזעזעהמאהבתחילת
בתבונה,טעותתיתכןלאכי"האמרנה, :הדאדאיסטים

חסרת-היגיון-היגיוןחסרתלנרנראתהובסיבתיות
שלקולראתהמקרה,אתאימצנו ...העולםכהרסממש

בק,-החשיבהנוקשותנגדכמחאה ...הבלתי-מודע
 16 " ...ישר

גווארהצ'ה

האמנותיתהתנועהשלהאדירהההשפעהיסודהיהמה
-1916בוריקודיםזימרה ,שירהשלמאורגיותשקמה
זרהשפעהיסוד ? 1מס'שפיגלברח'"ררלטיר"בקברט

גרמופון, ,פעולהניהליזם,יזם"דאדארוח-הדור.היה
צירריליזציהשלסמיךלבלילהצטרפואלהכל

דאדאנתמזגאחדותשניםכעבור 17 " ...מתפרקת

את"לנתקהתכוונהשלושהפילוסופיהבסרריאליזם,
לעולםולהחדירהצרהרציונליזםשלהתבונהכבלי

"הצוררת"מציאות-על".שיולידוחלומותהמציאות
הרומן ,מתההשירהתרם,עדמרצוהביטוישלהקלסיות

הפשוטהמעשה ... " :כתבברטוןהסרריאליסטמת."
באקראיולירותבידנשרעםלרחובלצאתיהיהביותר

הפוטוריסטים, 18אפשר."שרקכמהעדהקהל,תוךאל
התקשטוהנעורים"ב"שגערןהגתאוזר,לגישהבניגוד

להחזיר-הייתהומטרתםרכ"פנתרים"כ"נמרים"
אתלהחזירפואטיים,עוזחיי-העתיקהלוזאתלחיים
שלבטירנירתחררמהעדולהיאבקהמיתוסים,עטרת
הקפריזההפאנטזיה,בשםהאינטלקטואלי.המוסר

"להתנגד-מטרתםעלהכריזוהצעירוהאינסטינקט
כתב-1915באיטי."בלה,מקצועני,שהואמהלכל

הזאתהשיחררר"תכנית :"תיאוריה"העטבכתבמרינטי

מלאכותיתקליפהבחזקתשהינומהכלאתתחסל
ואתהמרחקאתתחסלבני-האדם.ביןהמפרידה
עלוהאהבה.הידידותאתוגידרוביניהםשגבהוהחרמות
והאהבה."הידידותלמעןחייואתלהקדישהאדם
קהילהחיי :פוליטיתחיתההפוטוריסטיםדרישת
 .הבורגניות."האמרתשללזהההפוך"מסוגאמיתית
לפרופגנדההאנשיםייענושבהאסתטיתהמוניםחברת
חירותשלאנרכסטיגן-עדןיומיומי,רהירראיזםעוזשל
שהשתלבהאיטלקיהפוטוריזםשלסופררבב.ללא

"הצעיר"הזרםאתשייצגאףמרסרלינישלבבירקרטיה
 .הממוסדהפאשיזםשל
זהדפוסושרבשרבחוזרמסריים,חברתי-כלכלירקעעל
כךהפוליטיקהמןהגלישהכמראסתטית.פרליטקיהשל
חזרההפוליטיקה-האסתטיתאלהאמנותמןהגלישהגם

העליון'שמפלסלמרותההסטרריהבמהלךושרבשרב
 .פניואתומחליףמשתנהזרהסטרוקטורהשלהגלוי'

המאהשבתחילתהפוטוריסטיתלתנועהדרמותדוגמאות
גםהשישים.שנותשלההיפיםמתנועתלהביאאפשר
בדך-שלהאסתטיתהפוליטיקהאלפלגיםניגררממנה

בספרכתבבאוטמןדרמות.טרורקבוצותושלמיינהרף
הסמיםמאורגיותשלוהנפשיהמעברעלזכררנרתיר
ההרמוניהעולםאלהחופשיתוהאהבה

וטעםהחרשים,שלהוודאותעולםהאינטלקטואלית,
מתאריםפאנרןרפראנץדברהרג'יסהטרור.שלהחיים
על-ונרכשתהשבההאנושיות,אתביותרמשכנעבאופן

הגרילה.שלהקדושהבקהילת-הקרבההשתתפותידי
לפוליטיקההבסיסלדעתי,חינה,זרסטרוקטורה
טעו' .שלוהמהפכהלתורתגררארהצ'השלהאסתטית

ענייןוגילוהגרתו'אלבזלזולשהתייחסואלהלדעתי'
 .בלבדהגרילהלמלחמתשפיתחבמתודות

האסתטיתוהפוליטיקהגווארהצ'ה . 6
אלאאינוגררארה,צ'השלמחשבתועל-פיה"מהפכן"

 :האהבהשלעולםהרמוני'אסתטי'עולםהבוראהאמן'
אהבה.שלחזקיםרגשותע"ימודרךהאמיתי"המהפכן
ללאאותנטימהפכןהדעתעללהעלותכללאי-אפשר

ליצורחייביםשלנרהאררנגארדמהפכני ...זאתאיכרת
האינטרסיםלמעןלבני-האדם,אהבתםשלאידאליזציה
קוראהואאלהלדבריםבמקבילן 9 ,,ביותר'הקדושים
ר"ליהפךהאימפריאליסטיהיריבאתלשנואזרלחבורה
שלביותרהחשובה"שאיפתהכייעילות",הרגלמכונות
 20הניכור."מןחופשיבן-האדםאתלראותהיאהמהפכה

:האחד,מפלסיםשנילהישמתברר,האלימה,הפעולה
הבלעדי,אףולעיתיםהעיקרי,ההתייחסותמושאשהוא
הממשיתהאלימות-והשניהפואטית,האלימותהוא

סוכךהראשוןהמפלס .ממשייםלבני-אדםהמתייחסת
מצ'ה,נסתרתכמעטשהיאהממשית,האלימותעל

מהלךמתאימה.בטרימינרלוגיההתוצאותאתהמפרש
כולה,המהפכניתהפעילותכלללגבינכרןזהעניינים

מחוץחיים"איןכיהחיים,תחומילכלהמחלחלת
בחירתעצםאתגםמעצבזהדפוסלמהפכה".
 :ואשבדםלהגשיםישאותרכאידאל'המארקסיזם

אינטגראליחלקשהיכןכל-כך'גלריותאמיתות"ישנן
 .בהןלדוןמיותרשלחלוטיןהאנושי'הידעשלכל-כך

שבהטבעיות,באותה"מארקסיסט"להיותהאדםעל
 21 " ...בפיסיקה"נירטוני"היכראדם

זהמארקסיזםמשררהכשהואגרגור,ג'יימסטועה

לחלוטיןאחרמארקסיזםזהר 22 ...לניןשללמארקסיזם
מתוךלאהמהפכההצלחתאתהמבטיח .אסתטי-

המציאותלשורשיהצולליםתיאררטיקניםשלתיאוריה
הצלחתאתהמבטיחמארקסיזם,אלאהאובייקטיבית,

שלוהאלימותהאהבהעצמה,הנחישותמתוךהמהפכה
מתוךהיוצרתדוגמטית,מתיאוריההמשוחררתאליטה

להצלחתהארבייקטיבים"התנאיםאתתודעתה
זרפוליטיתמחשבההמפלחתהסתירהמכאןהמהפכה."

 ,יחידשלמעשהוחינההמהפכהאחדמצדאורכה.לכל
בשםהאינדיבידואליתאנושיותואתלעצמווקרנההשב
מאידךאךומדוכא,מנוכרעולםשיחליףהרמוני,עולם
אתלאפשרכדיאישיותולקורכןנדרשעצמויחידאותר

דר.ל"לימוחלטתולמשמעתהכלליתההרמוניה
המחליףההתייחסות,נושאהופךהאסתיטימאקסימרס".

כ"תקרפהמוצגיםהקררבנרת :הקונקרטיהתוכןאת

 23עברדה. ...עלעליוןגמולחינההעבודהמחוללה",
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הבמאי 1
מקוםובכלשםכאן,

ליו rשמע

ערב :ראשונהמערכה

בשכונתנמצאת iiישנהירושלמיתוילתשלחתן :הבמה[תיאור

כוללכולו,בית iרשלפנימיחתןרואיםאנואבן.בניןרחביה.

מבואמהכביש.מדרגותבשש-שמונהיורדיםאליוהמבוא,

חשוף,וחלקומטפסיםבצמחיםסבוןבגגמחופהחלקוהמדרגות,

לבדו.וכבהקצובזמןלפרקהנדלקמדרגותאורידיעלמואר

שחראהחיים" ·~דח"אלישרכפתחתהביתשלהחיצוניתהדלת

ישו,-הרהיטיםחלקמעורב.בסגנוןומרוהטמאדמרווח

אחר,חלק ;לידהכורסותוכמההחדרשבמרכזתספחבמיוחד

הספריםארוןבתוךמודרני.-הספריםלארוןהקשורזהבמיוחד

רמקוליםשכי 1משתלחיכממנהסטריאופוכיתמערכתקבועת

גדולחלוןקרועהחדרשלבמרכזוטובה.תהודההנותניםגדולים

בכמההבמהבעוr.נקהמרומזתקטנהגינהאלהמשקיףלמדי

בפינההחלון.עלהמשתרגיםמטפסיםובעליעציםשלצלליות

המטבח,אלהאחתדלתות,שתינפתחותהבמהשלהשמאלית

השינה.חדריאלהשכיח

אפלהחדרנות.יבחלוגוועתהשמשראשונה.ערבשעת :השעה

ארוןבמרכזבחוזוזהזוהרתהרדיושלאדומהכורהלמדי.

קולתרצח.שוכבת-יוישבתבידה,שמוטעתרןהספה,עלהספרים.

המדרגותבמבואהתחזית"."והרי :לפתענשמעהחדשותקריינית

השמים .פניאתמחריכסורבבגונח"ערפילים .אורכדלק

בחןלרדתוכו.תחילהמדרגותאלמתקדםאישבהדרגה".ויתפזרו

ליחידותזו.ל~גוכהמהרגילכמוכהתשאר"הלחותמה.בהיסוס
קשים"אווירזג:נ.rתנאימחרישררוהארץחלקיבכל :צה"ל

i למחר.-החזויותהמכסימום"טמפרטורותבדלת.צלצולנשמע
'בתל--!J,נוסף.צכ~צולכשמעמעלות".ושמונחעשריםדעביורשלים

םמעלות".-עדשלושיבחיפהמעלות.ושתיםשלושיםעדאביב
סוף"וזהמעט.סהרוריתממקומה,מה _E_תרצהנוסף.~צלצול

צלצולאותו.כבה: aוהרדיואלניגשתהיאנוס~דשותצ!'לצול-הח
נראהבחוץאיש iרהדלת.אתופותחתניגשת ___ר~אבדלת.נוסף

לופתהואהסף ~,עמי,דככנסוהואהדלתכפתחתרקקצר-רוח.

המדרגות].אוראלאעליהם,איןארתח.

ןאתת :תרצה

אני.עינית]אתנושקעלית,[רוכן :אבי
ןקרחמח :תרצה

ןהשעהמה :אבי

חגעתפתאוםמחןקרחמחועשרת.שבע :תרצה

ןלירושלים

חסףעלנשאריםעדייוחםכנח.המדרגות[אור
 • ]חביקתכמיו
כזח.חושןוכברשבע :אבי

ןאותןמגייסים :תרצה

למהן :אבי

אומריםכולםהרף.ללאפחמגייסים :תרצה

בקרוב.מלחמה

גםרצון'לנואיומלחמה.תהיהלאשטויות. :אבי

ילחם.לאשכברלדורשייואנילי'אשו'כוח.לא
רועד.אתתאבל :תרצה

פעםבכלירושלים.בגללכנראהןרועדאני :אבי

שליכולתאיזומחדש.מוכחאנילכאןמגיעשאני

ופחמאי'סוףהאוויר.למזגעשיתםומהעצבות.
הסתיו.שבכאילו

סתיו.מיוימים.כמתכבר .•.נכון :תרצה

חבו·כלאדירת.שמשמלא.קייץ-בתל·אביב :אבי
מתחבאתאתממיואת,חים.חוףעלרבצתיקר

ןבאפילה

התינוק'אתשכיבלחגמרתימתחבאת,לא :תרצה
תראהבוא,נרדמתי.כנראהחדשות.לשמועישבתי

בעצםמתינרדם.לאעדייואוליהקטן.החמודאת
ןלאחרונהאותוראית

מאד.עייףאניאחר·כן.עכשיו.לא :אבי
אותי.שחרראזטוב.[מאוכזבת] :תרצה

"לנו",מה :שיראלימחזהשלפתיחהתמותנ
"לחם"?מה

מתרבותמחזותהעבדת-הכינוסעריוןהעולהכאשד
שהותימימיבמיוחדישןלאזיכרוןגםביעלהלתרבות,

"לילהשלא.ב.יהושעמחזהוהצוגשםבמונטדיאל.
אוקלאסייםמחזותדואיםאנובדדך-כללבמאי".

"חבטאפילוהמקורי.להקשרםמחץוהמצוגיםמודרניים
הן-"גרמני"מאשד"אנגלי"יותרהואעזבם"אחוהר
שראיחוויהאוהבנהשלסוגלאזיהבעידיו.והןבמקורו
מתים"וגילדנשטןר"רחנקרנץאתהדואהקהלןצפרת
מה ?ספירלשק"המלט"אתמכידואינו Iופדרסטמאת

שחזורהדואהבירשולים"אידופאי"-אקאדמיקהליקלוט
המצירוהמשודדהמחזאימאתיללה""גמ'ונןהצגתשל

שמצואםיהדויםאמניםקבצותבידיהמצוגתשוקיאחמד

מחזההואלדרגו""מחכיםהאמנם ?מעיראק
לגשירמתחתדוקאממוקםשאינומאחדאוניבדסאלי

לי!;כי iJנחלשלהאפודותבסימטאותאובפאזיד,הסיינה
-,בלגשרהירקוןגשרביןאי-שםלהבדיל,או,בדאבלין,

היטבקודהקרובותולעתים-קודהמה ?יהודה

למידאח ?ביאפןלמולייד ?באנגליהצ'כובלמחזות
בגרמניהבצדפת,סרבולמאתל"גטו" ?היאפניבוקי Rב

יהודיקהילתיבמרכזשדאיתיבמאי""לילה ?ובאדה"ב
המשחק,מבחינתלמדיבינוניתהצגהחיתהבמונטידאל
להצלחותזב~ממנהגדעוותאךוהבימיו,התפאורה

שינודד~סי:פאותווהדגשתיבאולםישבתייותר.גדולות
זואחדבזוהוודקהכוסיותומנפץמאחודיהמשליך
 :לואומדבפאזיקצתשההשכבדוחברו,גבומאחויד
 " ...זהאתיבינולאחם"שמע,

הןבעולםהקהליםך;בשרואיםההצגותשך;במאחר

בהרריובעיקרבמקרםהןיבזמןהן-מירכאותהצגות

הקורההתרבותיבמעתקלדירןמיוחדערךיששלהן'
בדמיונוה"מברצעת"נתרבהמספררתבשרכהלמחזרת.

היאהצגה ;הפרטייםובמקומותיובזמניוהקורא,של
שלטיבועצםעל-פיודיאלוגיחברתימפורש,אירוע

המצריהתרבותיהמעתקלפיכך .אומנותיה ע~??~ה
אלאספרותיתכסוגההדראמהאיכנוהדיוןבמוקד

לאלבדוקכמובן,יש,בוכמדיום.ההצגה,התיאטרון,
הלא-מילולייםהיסודותאתגםאלאהטקסטאתרק

 ;ותלבושות)אביזריםתפאורה,(הכוללחלל:עיצובכגרן
כלהלאה.רכןופעלולי-קולמרסיקה ;ותאורהתנועה
שללמשמעותומטפורייםשהםכלי-הבעהבחינתאלה

שלו.למסרהמחזה,
משיריותרבעייתיאיכנולתרבותמתרבותהעוברמחזה

אחריםדבריםקוריםולהצגה,בהצגהמסיפור.או
מתמצעהקהלוביןהטקסטשביןהמגעבהצגהלגמרי.

) Mediated ( המוסיקאי ,התפאורןהכימאי,על-ידי
(על-פיהמחזאיבטקסטחשוביםפעריםוהשחקנים.

ההצגהמתככניבידינסתמיםלמשל)ואיזו,איכגארדן
מילולי'איכנוהגדולשחלקםחדשיםופערים ;ומבצעיה
קוראעל-ידילאלמילויומיועדיםבמקומםכפערים

שעצםקהלעל-ידיאלאהמחזאי)מבחינת(המובלע,
הממשיתופעילותומיידיותויבלתי-אמצעיותוינוכחותו

הדיאלוגלקר;ת.ההצגהשללאירועהמאפשרתהיא
 .תיאטר;ןבהצגתהקובעחראהבאכעכשוויהחי'ימיידיה

לולהיותשחייבותקונקרטיממומש,אירועהיאהצגה

למקוםייחודייםשהםומסריםאמצעי-הבעהצורות,

הבלתי-לאידיאות ן~~פחותואוליהאירועולזמן
כפוטנציותיהמקוריבטקסטהמצויותעדיןממומשות

גריידא.
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א.ב.יהרשע

-טקסטסרגישניכמרבן,יש,במאי''"לילהבמחזה
אחדמצדדברי-הדמויותשמיטן]חרטה[על-פי

מחייבות,פחותאריותרהצערתשהןוהוראות-הבימוי

לתת-טקסטהנרגעותהנחיותכלומר-לבצעכיצד
סרגישניאתנבדוקהדבריםבמהלךולקרב-טקסט.

מנקודת-המבטבמחזה,שישהנחהמתוךהאלההטקסט
לרקאליים,שהםדבריםבימה,עלבימריר 1ביצרערשל

ישראלייםמסריימים,אקטואליים,אידירסירקראטיים,

רחביהאתשהכירולירושלמיםאפילואוליוייחודיים
ששת-הימים.מלחמתפרץושלפניההמתנהבימי

אוניברסליים,יסודותגםבמחזהישמאידך-גיסא

גםמרבניםלהיותהיכוליםכאלהאנושיים-כלליים,
רבקמצ'טקה.במדגסקרבאנגליה,ביפאן,

ארמימי-הבינייםונסיםמוסרימסתוריןמחזרתגם

שלראשי-הפרקיםכמרלביצוע,שנועדו"סקריפטים"
ממרקמים .ספציפיאיננושמיקומםדל'ארטההקומדיה
שלמסוימתכיכרמסריימת,קהילהמתוךומכרונים

מיקומיםאפילואחרת.ארזרכנסיהארגילדהעיירה,
"גיהינום""שעד-השמיים","גן-עדן",כמרחלליים

אחתזוהי(ואוליבימ;ת.עליאחרת,ארכךמגתשמים,
מחזרת ) !מסורתייהודיתיאטררןקייםלאמדועהסיבות
 •אסליןמרטיןשללזמנההמבריקהכהכללתואבסורדי
והזמןהמקוםהגדרתשלבאי-מסריימותמצטיינים

ירנסקראדאמרב,אואכל,מאתרביםמחזרתואפיוניהם.
לכןאוליכביכול.מראש,ארניברסיאליסטיםהםואחדים

אבר-רדדהרירסרףחרדיימכרםשלבעיצובםוגיגיידיד
פירושהואכפלשתינאיםך;נןאילןשלבהפקת;
ערדלאבקט.שלמחזהושלמארד, י~~גםאךלגיטימי,

חברתי-ומצבבניןפיגוםאלאערב"י~ץ"דרך-שדה,
מההפקהמסריםפחותלאעיצובזהר ;ממרקדפוליטי

קהלששםאלא-סן-קררנטיןבכלאמחזהאותרשל
והתפאורןהכימאיולאהעניןאתשמיקדהואהאסירים

עלבמונולוגולעייןלשרבגם(וכדאישלו.והשחקנים
לאקי).שלהאדם""רוחשלכלליותהאודות
רביןהלרקאלישביןלאיזוןהנשקפתגדולהסכנה

והמסרים,הכלליביןנרצהאם(אר,הארניברסאלי
מציאותוסכנתהיא ) ...הלאהרכןוהקונקרטיהמופשט

בעידן .ביותרהנמוךהסוגמןמשותףמכנהשל
מהי-בערךמארד-לצופיםידועהטלריזיה
מארדבעדך-ומהילמשלייהיפניהמשחקקרנבנצית

איפרארא R ~"טלוויזיוני"ביצועיוונית.טרגדיה-
קריצהמתוךהתרבותילהקשרהמחץוהצגהשלביצוע
בכךקהל-הצופים.שלהטלריזירניתהשכלתםאלמראש

שלביותרהבסיסיתברמההפיענרחליכולתהיענותיש
מחזקותכאלהשהצגותאלא ;סרציר-אמנרתייםצ~~ים

קהליםמחייבותולאפסינו-חברתייםסטריארטיפים
שקדגרשוןהעידכך(על .מחדשאיתםלהתמודד
קיימתלתיאטד;ןבינלאומייםבפסטיבלים ) !במאמרו

המייחדיםשלטרירריאליזציהשלמיוחדתסכנה
כאלההצגותההצגה.שלמסחרירתהלמעןהתרבותיים,

תיאטררנית.במסכהטלריזירנירתאופרות-סברןהן
להגיעמבקשיהושעא.ב.שלו,עדותופירעלביצירתו,

זאתלעשרתמנסההואהעירום".האנושי"המצבאל
ההתניותהנסיבות,למרותולעתיםבגלללעתים

ובעיקרומהםשבהםהייחודייםהישראלייםוהנתאים
בקוץביהושעשלהראשוניםסיפוריוכותב.הואלמענם
של;השניהקובץואלגוריים.כללייםהיוחזקן""מות
הסיבהשזוהיויתכןישראליבהררייותרעמוקמעוגן
יותר.טוב"עובדים"האנושיים-כללייםהלקחיםשגם
אתלזהותלזדמאפשרהספציפיה"בשר"שדרקאייתכן

עשויאלאב, ,P:מעתמידאינוהלרקאליהכללית.הרוח
נדידותלעתיםרק .אנושי-כללימסרשלנחדרקאלהיות

וגרגרדידישלהבלתי-מסוימתספוגיותםמתקבלת
דרקאכללבדדך .כל-כךמוצלחתבצררה

דמותשלוהתרבותיתהאישיתהאידירסינקדטירת
וזדה.רחוקהבתרבותאפילואמינות,להמקנהבימתית
המקומי-הישראליביןמרסקאיזוןנשמרבמאי"ב"לילח

במחזהברדקיהושעא.ב. .הכלליהנפשי-האנושירבין
לערמתשלוהפנימיתהארמנרתיתהאמינותאתזה

סרגישניוהפוליטית.האקטואליתהחברתית,האותנטיות
המחברבערדזהכנגדזהנשקליםהאלההאותנטיות

לפניולשחקאלהלשנייםמניחהוא .עצמ;עלמקשה
חסדנוטההתיאטררןדווקאוהרי :במהשלבתנאים

אתברדקבמאי"ב"לילחיהושע,ללרקאלי.לספציפי,
מוכרהבצלמשלהשום.משללערמתהבצלמשל

לאדםישהאם"פדגינט".איבסןשלממחזהולכולנו
ימי-הביניים)שלהפילוסופיהכלשרן(סרבסטראט,גערין
אר :רים" R ~"שלקליפות-קליפותהעוטהדוז:זוהוא
לוואין ?ותו-לאקליפותיוסך-כלאלאאינוהאדםשמא
ואילוגרעיןישלאדםהשום,במשל ?~נים~הרת, •גרעין

מבחינת;ת nרזניפריכותקשרתדקרת,הןקליפותיו
והעצמאות.האמיתיתהחידותהמהות,

בכלכאןהנערכתהבדיקהומבחינתבמאי",ב"לילח
השאלהנשאלת •התרבותילהקשר;מחץוהמוצגמחזה
הישראלידמותשלשומיוותארבצליותובדבר

מקרם,יזמןשלנסיבותנקלףכאשדהאם,המתוארת.
ברחביה,מסרייםרחובמסריימת,מלחמההררי,

לקבוצהרבהמשמערתובעלמסרייםבתאריךבירושלים
אומר:יהושעמשהר?עוריישארהאםאנשים,שלקטנה

קטליזטור ...רציניתממשית,מצוקההיאהמלחמה ... "
 ,, ...יותררוחניות Iיותרפנימיותאחדות,למצוקותטוב
נראה ?ועצמאיחופשיעירום,"אני"קייםבאמתהאם

הואאבלאחרים,רביםמחזאים(כמרשיהושע
ברמות-תודעהדמויותשבעמעצמומחצין ) !"שלנר"
כקליפותעצמ;עצמן~אתעתההמחפשותוהןש;נ;ת

היהודית,התרבותדדךלהגיע-הגרעיןאלהשואפות
השכרנה,המשפחה,שבמצרר,ירושליםמדינת-ישראל,

ש~יןהפיתהרמיתוההליכהוהבדידותהאימההבית
מיןזהר .שהןרמימהאללהגיע-והטירוףהשפיות

(ארהמתרחביםהתייחסותלמעגליקרנצטרימרקד

ולקהללא,ארכולהמהמשמעותחלקררזקז~י.ארסתמי
ראשיתחראר"מאי"קרנרטאצירת,מעלה"לילה"זר
לומדוקוראשממשיךמי .הצפוניהכדורבחצי rהק

ומיד 1967במאי,-23ןה-22השביןבלילהשמדובר
הנזכריםישראליםשלעיניהםיותרקצתנפקחות
לסיני,המצריהצבאוכניסתטיראןמצריסגירתבתקופת
יש .' 67מלחמתפרץושלפניוההמתנההמתחותקופת
ספקאיןיותר.סרגסטייםוישפחותסוגסטיבייםשמרת

דורי-משמערת,שםהואבמאי""לילהבדיעבדשלפחות
באסוציאציות"להסתפק"יאלצוזריםלישראלי.בעיקר

 . rשבקוהשמשהחרםתחילתכגרןכללירתתרבותיות
שינהחלום,אי-בהירות,ומזמינההרומזתאפלת-הלילה

תפאורןבמאי,-המשתתפיםשמרתגםוכדרמה.

הולכתוהילת-פרסומיםציפיות Iכמרבןמעלים,ושחקנים
לסגנונוההצגה.שלדרכי-הקליטהעלומשפיעהלצידם

 .קרווןדנישללציוריורכןמוניטיןיצאויזעראלייוסישל
אזהיה Iאורייןאמיר-מבקדבינתייםשהפךמי

 ;חיפהבתאטד;ןלראשונהההצגהכשהרעלתה Iשחקן
ולא-אינם-ואחריםתאומיעודד •מגרדאלגילהרגם
ארבמחזההדמויותרשימתאלמונים.--1969בהיו

רשימתלעדרךאפשרסתמי.עניןאינההיאגםבתכניה
אלזיבטניםבמחזרתכמר Iחברתימעמדעל-פידמויות

הרשימה,בתחתיתמופיעיםוהנסיכההמלכהשם-
לעררךאפשרבעלילה.מרכזיותןרעל-אףנשים,בהיותן

ועלותםחשיבותםעל-פיארבמחזה,החשיבותסדרלפי
עמדהלנקוטאר ;בהרליברדכמרהשחקנים,של

ארא"בבסדרושחקניםדמויותולצייןלכאודהשיררירנית
שמרתרגישהעבריהלארזןבמחזה.הופעתםסדרעל-פי

 •ויןלתרצה :רגשרrימעליםבמאי"ב"לילחהדמויות
רחלנערה,לדין,אסףדר'גלעד,עמיקםשריד,אבינרעם

ביותרסוגסטיבייםשמרתאלהכל-ונעמישריד
מראש(הןמעידים,הם-מקרייםלאולחלוטין

נעםעלההצגה)עםהכרותאחרי Iבדיעבדוכמרבן
בבית-ללרייםרמזההישרדות,שאלתומדרמה,אמיתי

ערודבניהעלהמבכהלרחלרמזהרופא,ולאסףהמקדש
כלאיןעבריתדוברישאינםשלמידבריםוכהנהכהנה
ייחודיהואהשםמדרשעניןעצםאליהם.נגיעה

 .רדי-עבדייה
ציפיהמזומנתזר,ארישראלי-הקפדןלמעיין

שביןמהאינטימיותישירהתוצאהשהיאלאינטנסיביות

 )?פסיכלווגי( /מילותוגי /הסטרירעל /אפוקליפטיחזןר

למיניהןעדותה/רמותבהצגההדמיוות

אתורהוכר'רדיופעלולים,קולות,נתעוה,-זמן

וכר'קונטקסט-טקסט, M-טקסט

או"משמרעת"שלוהלוכותהמתרחבותהמשמעיוותוקונצנטיירם,אליפטיים'במעגליםוסביםבמרכז"האני"-המחזאיאתמדגיםזהתשרים
ממנה.חלקהןה"משמערת"אתהנשואותהתאטרוניותבדרכי-ההעבהפלוש rנזהלווח-מטרהמסר-המחזה,

דרכי-ההבעהאלהבתרךוהולכים. )?מרצדים
מבקשותשארתןהקליפותהןהממצעירת-תאטדרנירת

אלבנטיותיוידועיהושעאמנם .להשירהדמויות
שהתשובהלינדאהאךהפסיכראנאליטית,הפרשנות

ישנפשית.ולארוחניתהיאאליהעורגבאמתשהוא
חזקהסחיפה-במאי"ב"לילחמעניינתהקצנהאיפרא
כמיהרתבדוחהכללי-ארניבדסאליהפירושלכיורן

גםבסיסיש-השניהצדומןראידרטירתתנאטירת

ישראלית.פוליטית-חברתיתלפרשנות
(אוהמחזהשלהראשוןהעמודכבדכיצדעתהנבדוק

מנתההמסך)שערלהקודםערד Iבתיאטדרןהתכניה,
קהל-"זר".לערמתקהל-"בית"שוניםבאופנים

ישראליםלהרבהמשהרודאייאמרהמחזאישלשמר
מחזהיהושע.א.ב.שלהרקומותיציד;תיראתהמכירים

שאינןדנותציפיות ) !עודד(ואכןמעוררשלוחדש
להיותיכולמחזהשלשמרזרים.שלמצידםערלות

 .וחיתוןדםבקש.דיבזרזרקשורותרובן :הדמויות
הצרפתיםהנארקלסיציסטיםגםכמרהקדמוניםהיוונים
במשפחהשבעיקרהיטבהבינוחב;תיאטררןוגיבורי

לפייפההגזורותהקנאותהשנאות,האהבות,יימצאו
הדמויותרובמק;ם.ובכלשם Iכאן-הדראמהמידת

ואילו 60בתדקהיא"הזקנה"רחל :הבינייםבגילהן
החורגהתינוק,הבגרות.שלהתחתרןבגנרלהיאנרעה

בהצגהולהישמעלהיראותזוכהלא-הגילמממוצע
הדמויותשבעאפרט).ערדזה(ובעניךאחת.פעםאפילו

ברחביה,למדיוישנהינרנית-בלווילהמוכנסות
עדבערבמשבעשערת,אחת-עשרהלמשךבירושלים,

הידועותהאריסטוטליותהאחדויותשלרש .בנוקדשש
מתוהריהושעא"בכאןאךבישראל,כידוע,הומצאו,לא

נרמזתהעלילה :בהןעישהשהואהייחודילשימושכיורן
נתוניםוהזמןהמקום ;הדמויותמארגוןבמובהק

 1המזמיןקצרזמןהןשערתאחת-עשרה :וקשיחים
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"~קרהשבכללכדיונמרצתיחסיתקצרהפעילותימצידו
דחיסות,מזמינההמקוםשלסגירותוואילומשהר",
משלרשיחד.גםומטפוריתמילולית-צפיפות

דראמטיבוילחרק7;יעיןלנסחניתןהאלההאחדויות
בני-משפחהנכניסאם-"שם"רגם"כאן"גםהנכון

הטמפרטורה,אתונעלהסגורבמקרםקצרלזמןאחת
לגבולמעברכבראר-גבולשעלתנאי-לחץ,ייווצרו

 .רהדראמטיהפסיכולוגיהפיצץו-
באדירהגםובקיארחביהשכונתאתשמכירמי

כשבועייםמאי,בחודשבירושליםשחיתההמיוחדת
אתלזהותיכולאףואולי , 7-196בהמלחמהפרץולפני
ארבמחזהמפסידהואמהיביןכזהאדםעצמ;,הבית

יותרטובגםומביןלמשל,לרוקה,מאת"ירמה"בהצגת
פרטיםלוחסריםכאשרגםמביןהואזאתבכלמה

במאי""לילהעלהמדברשרנהמזוהים.לרקאליים
מאיזררהליכהדקרתשבעמרחקואן-לידיבמוסד

לגורר""מחכיםעלמהמרצההמחזהשלההתרחשות
 ?היכן-שקורה

קבר,רחם,עלמרמזתרחביהבשכונתהביתשלסגירתו
קנדי,דרקאאךישראלי,בעיניתחרשת-מצ;ר,מקלט,
אחרתלהתייחסעשויפחד-מרחבים,עלהאמףןלמשל,
חלל-התיאטררןולמטפורתעיצוב-חללשלכזהלסוג

שוהם,(חייםאחרת.ולא-זרמשמערתכנושאת
והזמןהמקוםרכןהדמויותמצירןחץר ) 1974"מאזניים"

קולות-להצגהמשתתפים"קולות"ערדמביא,יהושע
האלההרדיוקולות .וקוראןתנ"ךוקריינירדיואנשישל

של ) pattern recognition (דגםמהכרת ,כמרבןשואבים,
נוסעיששמעמיכלשיודעכפיהזה,במדיוםישראלים
שלפניהאחרוןהארוךהפיפסעםמשתתקיםאוטובוס
והנוסעיםךבנ;ת,והןמתח,בתקופותחדשותמהדורת

החדשהלפניערדיהקרייןשלקולרנימתלפייודעים
שחררברירןשלהכרת-הדגםתהיה.היאמההראשונה,
שרנה,וודאיהיאהאוזןלידענקמקלטעםבבררנקס,

המאזיןנניח,רוסי,שלהזדהותוגםוודאיששונהכפי
 .הרדיו ע~~~עםבמערב,איזושהילתחנהבסתר

הדראמתית,בקונבנציההרדיו,קולותיתר-על-כן,
הוארכךהפנים,אלהחץושלחדירתועלמרמזים
משתמששיהושעבאופןובמיוחדמק;םבכלהמקרה

ב"לילחבאמצעותםמשמיעשחראובדבריםבתזמורם
במאי".

ארעצמ;המחזהשלהראשוןבעמודקוראיםכאשר
הכימאישב;האופןאתורואיםהמסךבעלייתחורים

נתקליםיהושעשלהוראות-הבימויאתפירשווהתפאורן
הנשלחיםתיאטררנייםסימניםשלמורכבתבסיורה

על-ידישוניםפירושבאופנישניתקלגםסבירמהבימה.
דרךתהיהשר~הובעיקרשונים,וקבוצות-אנשיםאנשים

לא-ישראלים.לערמתישראליםשלהקליטה
המדרגותמבראלרדת.אמוריםאנוהאירועמקרםאל

יתייחסוזהלעניךמטפסים".צמחיםסברךבגג"מחרפה
-ולחילופיךברזילאיג'ונגלתושביישראלים,אחרת

צמחיםירזכרף-ירצערבהמשךגםהסהרה.מדברבני

דימוייםעצים.שלוצלליותל;ן nהעלהמטפסים
יובררלאערדכלאךסוגסטיביים,הםכאלהצמחיים

גםתישארשלהםהטקסטואליההקשרמהר
ביןהפערבחדר,הריהוטעלומה.הסוגסטיביות

הכורסהויושןוהספריםההאזנהציודשלהמודרניות
בלתי-השגיח,נינוחותעלמרמזיםאלה-והספה

שאיזררקובעיהושעישראלים.בעיני;ת nלפ
שאנגליותביטוי-יים nחרר·חחראההתרחשות

חייםשאכןלכךזה)(במקרההקוראאתשולחתתרגומו
הידוע.הישראליה"סאלרן"שזהרולאהזה,בחד"\

מכלליוצאהוראות-הבימויטקסטיבהמשך
 :פירטי-סוגסטיביבעצמ;והופךהטכנית"הטקסטירת"

בעלפנסלקבועהנחייהאיננהבחלונות"גורעת"השמש
ורדד,-ובצבע 30°שלבזרויתדואט, 500שלערצמה
הסבהסדן(ניליאוירה.לעיצובבקשהאלאאפרסק,

הפרוזהרביןהדראמהביןליחסביקורתיתתשומת-לב
גםתפקידים).לעתים,המחליפות,-יהושעשל

 :המחזהמתחילתכברמשלה,סמירלרגיהישלתאורה
האור-ומכחץו ) !במרכז(הרדיושלאדומהנורהיש

לפרקי-זמןרכבהנדלקהירושלמישבחדר-המדרגות
הגורעתהשמש-התאורהסרגישלרשתקצובים.
מעומתים,המדרגותואור-חדרנררת-הראדירבחלונות,
שבחדר.האפלוליתעםהתאורה,מבחינת

ואילךשממנףהרגעכלומרהמחזה,שלהפתיחהסצינת
שלסטאטיתתמרנהמאשריותרשהואמשהר"קררה"

מתחילכאשרבאזהרגע-עליהעלהשהמסךבמה

אמצעי-הבעהשניביןאלאבני-אדםביןלאדיאלוג
תדמיתוואגב-כ.ךוהקולי.החזרתייאטררניים, Jח

יפתיחתועםכברמתנפצתהמחזהשל;ןריאליסטית
ריאליסטית""מוטיבציהשרםלדאריושאיןירת iד

הראשונותהמליםקולות.לפלוטפתאום,יהתחיל
-התחזית""והרי-הראדירשלמליםהןנ:מחזה
ההולמתהפרופורציהאתתקבלנהשבדיעבדכולים

אלאבמזג-האווירלאוקשורהמטפוריתשהיאילהן uו

i 

(אלישבענעמיאביב),(יעלנועה ,)'תאומי(עודד:אבילשמאלמימין;
אלמגור)(גילהתרצהמיכאלי),

משמערתשספגו"מזג-ארירירת"במליםהאדירה.במצב
גםההצגהיהקהלשלובידיעותיוכולוהמחזהלא;רך

אכן,שמדובר,אשליהלאישאיןבסירםרעתה,מסתיימת
 ,,להבה.אשעצרם.מרחב .ארוך"לילה :במזג-אויר

 :ויזואלימענהמקבלותבלבדיהקולותדיריחראמילות
ואלגנטיעדיןבדיאלוגאור.נדלקהמדרגותבמברא
שלהמהוססתכניסתועםהתחזיתאתיהושעמתזמר

קריאתשלבכרונהמואטלמקצבההססנות,אדם.
הבאשלוהולכיםתרכפיםבצלצוליםמתחלפתהמעלות,

דיאלוגזהרשבפנים.האפלוליתאלהאור,מןהחץו,מן
הייחודי,בהררימערריםשאינםלמיגםלא-מעטה~שדר

-השדרתוכןאתהמביניםמתח.שלסממניםברויש
תרגוםמשמעףת.שלנוספיםבנתחיםיכמרבןזוכים,
שפת-תיאטררןלאהעברית,(במקרםאחרתלשפה
שרוכוזהפתיחהמקטעהרבהימעיטלאאחרת)

 .בלתי-ררבאלי
שקראלמיתרצה,(זוהיהיושבת-שרכבתשלתגובתה
ילדאריוקודםמגיבההיא :מבולבלתהיאבתכניה)
שבההדלתאתלפתוחניגשתרקואחר-כךכמטרדי

הבאהגברשלההיסוספעמים.חמשכברמצלצלים
הסצנהשלקצבהאתומאיץבולטבקוצר-רוחמתחלף
האורגבולעל !ארניברסאלייסודהואקצבהזאת.

יוהחץוהפניםסףעלראשה,גברנפגשיםוהחושך
היאהפגישהמעט"."סהרוריתוכמנמנותקרצר-רףז:ו

ארתה".לרפת"הואבחיבוק,אינטימית,
מסתברהתחילהשכברהצגהשלמועטותדקרתאחרי

רווי-ואוזניועיניושלנגדשהאירועהר'~שלצרפה
סרגיביןוהחזרתי,הקולישביןוניגודים-קונפליקט
ניגודיםגםיתגלעוומידפעילות,שלשוניםמקצבים

כל(שמיט).המחזאיוהטקסטהדיאלרגיהטקסטשבין
אם-ספציפייםישראלייםשאינםדראמטייםיסודותאלה

השדרובסוגחדר-המדרגותשבתאורתה"ישראלירת"כי
 .הראשונילמפגשאינטנסיביותתורמתהראדירפרני

עלחיהדמותשלמפיההמושמעותהראשונותהמלים
תוכןביןהנבנהבפארדרכסמאופיינותהןגםהבימה,

שאלההיא "?"אתה :האמירהעצםרביןהאמירה

בכלכךידועה.התשובהכאשררקשואליםשברגיל
היאבהמשך)יסתבר(כךאבישלתשובתוותרבות.שפה

אתנושקעליה,"[רוכן :בלתי-רררבאליתקודם-כל
בה-מובנת-מאליהשהיאתשובתואחר-כךורקעיניה]"

אמיתיתשאלהולארגשיתהבעההיאשהשאלהבמידה
נשיקת-שלהסמירלרגישפירושהלהניחיש"אני".-

רבת-ה~ך;תבישראלואףלתרבותמתרבותשרנהעיניים
שזוהילהניחסבירמקרםמכלזר.לפעולהשרנהפשריש

מרמזתאירופיתתרבותשלובהקשריםאינטימיתפעולה
המחזהבהמשךבלתי-מבוטלת.אינטימיותמידתעל

אביביחסימצריעריותוגילויקנאת-אחששמץניווכח
 .אחותוותרצה

אביעונה "?קרה"מה-תרצהשלהבאההשאלהעל
שערנהמידווקא,והיא, "?השעה"מה-בשאלה

עלשיך;מסתברלפחות,בינתיים,-רבכןקודם
ואחר-עונהתרצהבדר-שיוכ.הדומיננטיוהואהעליונה

פתאוםמה ?קרה"מה-תשובהלקבלמתעקשתכך
שבחדר-המדרגותהאורכבהואז ?לירושליםהגעת

הקטעשל~!?~ם-הבימרי,- " Beatה"ומסתיים
גםמסתברמכאןשבסצנת-הפתיחה.הזההמסרים

ועדיןיהסףעלאמנםנמשךהדיאלוגשלשההמשך
בדיאלוגגמור.כמעטבחרשךאבלהמוזר,החיבוקמתוך

בדיעבד)התבהרותשזוהינראה(אחר-כךמתבהריםזה

מהמרטיבאציהחלקמהדמויות,שמיםביןהיחסים
מלחמה-העיקריתוחתימהההתרחשותאיזררישלהן

מתקייםהדיאלוג .לפרץו-עומדתלאאר-העומדת
נינחםמחליפיםהשניםראשית,לפחות.רמות,שתיעל

ביןהמצופהמזרגבוההלשוניתוברמהבעברית,דברים
השנייםשנית,מה.זמןהחרא~שלאאחרתרביןאח

התת-למשמעותאלאשנאמרלמהלאמגיבים
 :הדבריםשלטקסטואלית

יילחם.לאשכברלך;ךשייךאני ...אבי
 .רועדאתהאבלצרתח

בהחשהשהיאהגופניתהתנהגותועללאביעונהתרצה
מכאןובצדק.מתייחסת,היאדבריואלולאבחיבוק,
יחזיראבי .שלועצבנותורגםרגישותהגםמסתברת
החת-טקסטואלית,ברמהאפייםאחתמנהלתרצה

 :ההתכררנרתית

 ?באפליהמתחבאתאתממיואת, ...אבי

 ...מתחבאתלאתצרח

בחמישהשנרמזהאחרימגתלית,אבישלהארבססירבירת
שלוכצורך ,"?השעה"מהעלבחזרהבדלת,צלצולים

אחותו,על-ידינחשפהשרגישותועל-כך"להתנקם"
עלעדיןארתה,מחבקעדיןהואלהינתק.באי-יכולתו

והפניםשמש>ים, • rק(תל-אביב,מוארהחץוהסף.
נפרשוזהבשלבהלאה.רכןסתורייחשוךהירושלמי

כלי-העיקריים,ההצגהמרכיביהצופיםעינילנגד
חלליעיצובאביזרים,תפאורה, :התיאטררנייםההבעה

שלהתנועהמארד,אקטיביתהתאורהתלבושות.
איטית,תרצה ;וכר'חפוזיעצבניי(אביסומנההדמויות

הועלוטקסט-מוצגשלהדראמטיתברמהרגםמנומנמת)
מירבנרמזרולמעשההופעלהראדירמרכזיות.נקודות

 .זרראשונהאקספרזיצירניתבסצינהראשי-הפרקים
היאהחיצוניתהדראמטיתשהפעילותיסתברבהמשך

שלהנפשית-הפנימיתלפעילותומטפוריתמינימלית
יכתוביהושעיותר(מאוחרשחפציםניווכחהגיבורים.

"ירדו"מליםואילומליםכמריתנהגוזה)בשםמחזה
חפצים.לדרגת
והןהטקסטאתהןונבדוקנמשיךאםבמאי",ב"לילח

הפעילותאתובעיקרהלא-רררבאליים,היסודותאת
כאןהמופעלותהרבותשפרת-התיאטררןשלההדדית
ביסודותמארדשמחשיהושעניראהמחזה),(ובכל

לדבריםאותםלרתוםל;המאפשריםהםהלרקאליים.
סתירהואין-יותרכללייםרגםיותראישייםגםשהם
אנושירגםאישיגםשהואמסרכךולהביעהשניים,בין

לעתיםהואיחרדיהלרקאלי,ישראלי"."רקואיננויותר.
ומידיגוףבשר,לב~ש.הואתמידהצלה.קרשבבחינת

מהגרף.ארמהבגדמהמסיכה,ר~זכאיזובוקעתפעם

ההתעסקותאתנפלא"התיך :כרכראתמוקיריהושע
נכונה".מזיגהעשההואנפשיות,בבעירתהאקטואלית

אפשרבמאי"ב"לילחלהם"רמהלנר,"מההשאלהעל
שונים,ומסוגיםדיאלוג,גםבעצמההיאשההצגהלענות

עםעבריתלדבריותרקללדיאלוג.הזמנהרגם
שאפשר,שפרתערדישבתאטרוןדווקאאבלישראליים,

מיעםגםלדברכדייבהןלהשתמשמוכרחים,ובעצם
 .שלנרבתרבותמרשרשיםואינםעבריתדוברישאינם

 !מירבנארתהןרואיםשאכףההצגותרובהרי

וסביבו,במרכזה"אני"-המחזאיאתמדגיםזהתרשים

המשמעויותרקנצנטריים,אליפטייםבמעגלים
מסר-המחזה,אר"משמערת"שלוהולכותהמתרחבות

התיאטררנירתבדרכי-ההבעהמפולשזהולוח-המטרה
ממנה.חלקהןה"משמערת"אתהנושאות

במלים,התלוייםאחריםבממצעיםמאשריותר
הואילאנשים,ביןקשרליצורמסרגלהתאטרון

ממהבלתי-נפרדחלקהיאהדיאלרגיתוההתקשרות
שלבסופרהתוצאה,אםגםהבימהעללקרותשאמרר

-מדגיםבמאי""לילהמאכזבת.ארשליליתהיאדברי
מארדאמנםהואישראלימחזהכיצדרבה,בבהירות
להציעמהגםשבר,הישראליותגבללברישאךישראלי,
 •לאחרים.

-תשמ"רלתאטרןו,ירשוליםבכנסשנשארדבירם
מתרבותמחזרתהעברת-להקשרומחץוהמחזה
 .) 1986יבת.י 4-1 (לרתבות
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 101יחידה
יישקדייוםיירת

ישראלשלהביטחוןבתורתקטביםשני

מילשטייזאורי

התקפיתתרבות

המיגננהתפיסתהנחתה 1936שנתעדהציונותמתחילת
שנותשלהשביחהמחציתעדהישוב.מנהיגירובאת

רעלהרכושעללהגןההגנהשלתפקידההיההשלושים
 1937ובסוף"הנודדות"אתהקימההיא-1936בהנפש.

יחידותהיוואלהאלה(הפר"ש).פלוגות-השדהאת
תוקפיערבים,שלהמגוריםלמקומרתשהיגיערהתקפיות
מחץוהיהודייםהישוביםעלהגנובהם,ופגעויהודים,

הקימה 1941ב-יזומות.פעולות-מנעוביצעולגדרותיהם
מורכבשהיה("פלוגות-מחץ"),הפלמ"חאתההגנה

אםהגרמני,הצבאנגד(בתחילהזעירהלרחמהמיחידות
הבריטייםהשלטונותנגדואחר-כךלאץר-ישראל,יגיע
הגרפיםשנירהפלמ"ח,הפר"שהערבים.)הפ;רעיםונגד

השליטובצה"ל,ואחר-כךבהגנהוההתקפייםהיוזמים
וההגנתיתהמתונהלתפיסהמנוגדתהתקפית,רוחבהם
העצמאותבמלחמתהפוליטיים.המנהיגיםרובשל

רהפר"שהפלמ"חשיטותאתרצה"לההגנהאימצו
וליחידותהישוביםלאנשיהישוביםהגנתאתוהניחר
המשמר).(חילמלאהיהלאשגיוסן

ההתקפיתליוזמההיההעצמאותמלחמתבתחילת
סאסא,(בפשיטהזעירהלרחמהשלאופיהיהודית
לקרחבית-החרושתובפיצץוחרסיייןשיית'גשרבפיצץו
שלבסירנות-תקיפהכמה ,) 1948פברוארבאמצעבאז~ר
שלהשלישיהגדוד(התקפתנכשלוגדולותיחידות

שלהרביעיהגדודהתקפתנבי-ירשע,משטרתהפלמ"ח
חטיבהוהתקפות 1948באפרילנבי-סמראלעלהפלמ"ח

קרבותאחרי .) 1948במאיכלטרדןהירדניםמערכיעל 7
ומסעי-צה"לשלהיכולתהשתפרההימיםעשרת

מיבצע"יואב",מיבצע"דני",(מיבצעשלוהמלחמה
רובאתהשיגועורד)"חורב"מיבצע"חירם",

הקטניםהארגוניםשניבצה"לכשהשתלבומשימותיהם.
ערדברהתחזקההעצמאות)הנחת(אחרירלח"יאצ"ל
מפקדיוראוהמלחמהסירםרעםההתקפית,הבטיחיותר
ובהתקפה.בפשיטהביוזמה,הכולחזרתאת

והמדינההישובראשישלהמתונה"האידאולוגיה
חץרכלפיבתעמולהבהצהרות,על-פי-רובהתבטאה
מחייבתבמדיניותלאאךפנים,כלפיובהסברה
החליטוהעצמאותמלחמתבתחילתכברובמעשים.

("אסטראטגיהמתונהאסטראטגיהעלהישובמנהיגי
הפרובשטחהמפקדיםאבלהכרעה)דחייתפאביאנית",

בדצמברהעליוןבגלילבגלילחסאסעל(הפשיטהארתה
1947 (". 

ולהסדרלמשא-רמתןהתקררהבימיהמלחמה,אחרימייד
ושאםנוספת,מלחמהצפריהשלארביםסברושלרם,

לאבחשבון)הובאההזאת(האפשרותתפרץוהיא
בלימה :העצמאותמלחמתשלהאסטרטגיהתשתנה
וגרושניצחוןהתקפת-נגד'הראשון'בשלבוהכשלה
הרקמהזאתלתפיסהבהתאם .השניבשלבהאויב
הוצמדומילואיםחטיבותהמרחבית.ההגנהמערכת
השרירן'-הצבאשלההתקפיותוהיחידותלאזורים

זרגישהיחסית.חלשותהיו-והצנחניםחיל-האוויר
ההגנהשלבכיריםשמפקדיםזמןכלבצה"לשררה
ותיקישלדפנסיבייםעקרונותאבלהמטכ"ל,אתמילאו
לחוד,איילון)צביאביזר,יוסףדורי,(יעקבההגנה

האצ"להפלמ"חהפו"ש,אנשישלההתקפיתוהתרבות
החמישיםשנותשלהראשונה;המחציתלחודרהלח"י

תורתעקרונותרובהתקפיים.בתיכנרניםמאופיינת

 .ההןבשניםגובשוהישראליתהביטחון

 ·ידקוניעמוס . 1957מרדף

ביטחונייםיסודעקרונות

העומקוהיעדרהצריםגבולותיהבגלל :העקרונותאלה
לאויבלהניחאסורהימים),ששתמלחמת(עדשלה

ההתקפהתיבלםאםשגםמפכיראשון'אותהלתקוף
אתולסכןחלקייםבניצחונותלזכותהתוקףעלולהזאת

אתלבתרואפילווהגליל,עפולהנתניה,ירושלים,
המעצמותשלהמדינייםהמהלכיםחלקים.לשניישראל
התמרוןשחופשהוכיחוהעצמאותמלחמתבימיראו"ם
אסטרטגי,עומקרקלאלהושחסרמוגבל,ישראלשל
חלקיותהצלחותלאויביהיראם :בזמןעומקגםאלא

ולהקפיאבנפרד,אויחדלהתערב,המעצמותעלולות
נשקפתכלומר' .בידיוההישגיםיישארווכךהמצב,את

אתלנהלישלכןבשלבים.חיסולסכנתלישראל
(כבר .-1949בשנקבעולגבולותמעברהמלחמות

אתבן-גוריוןדודכיסחהראשונותהחמישיםבשנות

הזה).העיקרון

מדיניותלנהלישראלעלשלום,הסדריושגלאאם
צבאלהדרושכךולשםמלחמהמניעתשלאקטיבית

לפתוחמסוגלהתקפיותיחידותעלמבוססויעיל'גדול
אםהתמוטטותלמנועומסרגלבה,ולכצחבמלחמה

אתהערביםמעינילהסתירטעםאיןהאויב.אותריפתיע
מתכווןשהואשיידעומוטבאדרבא, ;צה"לבניית

זאתבכלאם .ם~י~כלעלמוחצתבהתקפהלהשיב
להקדיםעליהישראל'אתערבמדינותתתקופנה
מקדימהמיתקפהארמלחמת-מנעזולהתקפה
אלאלהרתעהרקלאמסוגללהיותצה"לעלומשבשת.

המלחמהעלרקדוברהחמישים(בשנותעה_להכרגם
לאמנחץרמעורבותאוסיועעלערב,מדינותחילותנגד

למדינותתעזורשבריטניהחששותהיואמנם .דובר

זהאבללירדן'בעיקראיתן'צבאייםהסכמיםלהשהיו
הכוחות).בבכייתמשנישיקולהיהלא

להתראהזקוקגדול,מילואיםחילעלהמבוססצה"ל
הגנהכקויעילחיל-מודיעיןלודרושכןעלאפקטיבית,

ראשון.

גדוללחיל-שרירןצה"לזקוקהתקפילצבאלהיותכדי
צנחנים.וליחידותמעולהאווירלחילוחזק,
 :ישראלביטחוןשלעקרונות-היסודשניאלה

שהאויבמלחמהגםמלחמה,כלראשוןיפתחצה"לא.
אותה.ייזום

לגבולותמחץוהמלחמהאתלכהלישתדלצה"לב.
ישראל.

צבאיתתרבותצמחהאלהעקרונותשלהקרקעעל
לישראלכשהיההימים,ששתמלחמתואחריופוליטית,

השתנהלאביטחון'גבולותלהוהיואסטרטגיעומק
יחידותעללהתבססהמשיךצה"להשקפת-עולמה.

ובמיתקפות.מערכי-אויבבהבקעותוהתאמןהתקפיות,

ולבלום,להתגונןעליוכשהיהיום-הכיפורים,במלחמת
 .לכךמאומןהיהלאהוא

"חשרוניזם"התפתחות

אינםישראלשלהביטחוןשעקרונותכשהתברר
מלחמתאחרישגברהההתשהלמלחמתמתאימים
הטרור,פיגועישלה,לחוד-החניתובעיקרהעצמאות

בסגנוןלבעיהתשובותלתתהביטחוןמערכתראשיכיסו
אתהבינולאהםטלאים.והטלאתפרצותסתימת

היחסואתההתשהמלחמתשלהאסטרטגיתמשמערתה
היאכמההעריכוולאהסדירות,המלחמותלביןבינה

ההתשהמלחמת .הציוניהמפעלהצלחתאתמסכנת
בקלותישלימושהערביםהאמונהאתהפריכהההיא
ישראל.מדינתשלקיומהעובדתעםיחסית

הספר""חילאתצה"להקים 1949באוקטובר-25ב
הספרשחילנראהשאלתיאל.דודהאלוףשלבפיקודו

לשאלתיאל,לתתתפקידאיזההבעיה,אתפתריותר
הקים 1951באוגוסט .מהחץובפיגועיםנלחםופחות
גמולפעולותלבצעשנועדה , 30יחידהאתדייןמשה
התאימולאזריחידהמפקדימחבלים.חדירתלמנועוגם

 1953באוגוסטכשנה.אחריהתפוררהוהיאלמשימתם,

מיוחדותתגובהפעולותל"ביצוע 101יחידההרקמה
בכוונה,לאנקבע,זהבניסוחהמדינה."לגבולותמעבר
היחידהבהקמת :רבותלשניםישראלמדינתשלגורלה

התפיסהשלהגלויההשתלטותהתהליךהתחיל 101
אלאהאפשרויותכאחתהתקפהלאצה"ל.עלההתקפית
היו'למדינהשקדםבישובגם .הכולכחזותהתקפה
מיעוט,היוהםאךזו,בדעהשהחזיקואנשיםכאמור,

 101ה-עםמוגבלת.חיתהוהשפעתם ,אמכםחשוב

ה"שרוניזם",ישראל.בעםשררןאריקעידןהתחיל
להשקפת-עולם.אחר-כךהיהצבאית,כתפיסהשהתחיל

תפקידופיקודיושרוןאריאלמילאו-1953שבספקאין
והחברהצה"להיולאזאתלערמתצה"ל.בתולדותחיוני

ליחידותשרוןהשפעתאתלהגבילחסוניםדיהישראלית
-101האסכולתה"שררכיזם".עםולהתמודדהמיוחדות

היולאאחרותואסכולותצה"לעלהשתלטהוהצנחנים
עלביקורתמתחולוומחוצהבצה"לרביםאנשיםבו.

תפיסההציעולאהםאבלהשררניזם,שלהיבטיםכמה
למציאותמתאימהאלטרנטיבית,אסטראטגית
ישראל.מדינתשלהביטחונית

 1955מאיבחודששהוקמה"שקד"שסיירתלומראפשר
שוטףביטחוןבמשימותלטפלכדיהמרכזבפיקוד
הראשוןהאתגרחיתהמחבלים,חוליותחדירתולמנוע

שלבישראלסינרילההיהלאלכןואוליהשרוניזםנגד
"שקד"שלההמנעהתפיסההראשונות.החמישיםשנות

הההחלטותלמקבליהצבא,אנשילרובקסמהלא
רצווהשואההפוגרומיםהאנטישמיות,ניצוליולציבור.
עלכעונהלהםנראתה-101והיהודיםגיבוריםלראות

יותראותםהלהיבולגבולמעברהמיבצעיםציפיותיהם.
זאתאוליישראל.בתחומיהשוטףהביטחוןמשיגות

 , 30ויחידהחיל-הספרשלכישלונםמסיבותאחת
 .-101לשקדמו

החמנעחתורת

האדראל-מג'ידעבד :בדוויהיהב"שקד"המרכזיהאיש
הוא .וכיירקעמוסהעבריבכינויויותרהידועאל-מזרייב,

ודרוזיםצה"ל'שלההמנעהתורתאתשפיתחהאיש
לאשרוןעםבהתמודדותהעיקריים.עוזריוהיוובדווים

לשחקלעצמנוכרשהאם .וכיירקלעמוססיכויהיה
"שקד"הקמתקדמהשאילולומר'נוכלב"אילו"

 + lt1ימעבשמהך
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ברכת
תעשיותכור

ביטוחלעשותחשוב /מתמידיותרהיום
-ואמינהבטוחה /גדולהבחברה
בטוח:להיותהסנה.כדאיבקבוצת

 ,בתיךכיהליות
ורכושךנכסךיבוטח

מבוחטים.

עתידךכיהליות
משפחתךועתידבוטח

מובחט,ס.

 " 77ל"עתון
ול"בית·ברל"

על
ורבכםשיותף

התרבותית

מבוטחשאתההליות
בטוחה,בחברה

עליה.לסמוךשאפשרבוטח

הסנה,בקבוצתביטוחעשה

צייבה,גדולה,ביטוחקבוצת
ומבוססת.אימנה

שביטוח-הסנה.והמשבטוח-ביטוחמהכי
מ··בעלביטוחתישראלירה.חבהסנה

מ·נעח*טולבברה.חצור

מ"בעלניטורוחברה.שמשון

מ·נעטוחילברה.חברותם

מנעוחיטלבחברה .שמיר

מ·נעטוחיבלברה.חוקלה

מ"בע ,משנרלביטוח nהישראל~החברה

הדדילביטוחקרן .מרוע

מ·בעלביטוחהחבר .בידרמן

מ"בעאשראילביטוחהישראלית,רחבר;ן .מסונפתחברה

~ 
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הפופולריתהגמלקופת

בכל-בישראלביותר

 . 1985הקהלדעתסקרי

גמלקופת

 ,לשכירלעצמאי,
מאורגנות.ולקבוצות

רשקמה •
חדשהגמלקופת

וץ nבמטבע·המתמחה

הצמודותובאג"ח

חוץ.למטבע

אחדלכלאחת-גמלקופתמשפחתךולבנילךבחר

[)J דיסקונטבנקשלידהגמלקופות·~-
1935-1985 
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העתוניםשוויםמה
ברטובחנוך

ותיקישגיששוזזזהידיםהגישושיםביןאלב"חמישית",הראשוןהיוםהמולתתוךאל
עניבה,בליליפה, rדבליפושקין.בבת-אחתנכנסאלה,אתאלהוהחדשיםהכיתה

גםמהשמיניסטיםגם , :tומכולגבוהכיסים,שניעםחאקי-דיפסקיצרת-שרוול,בחולצה
כהותםאתהצדמןמאידההבוקרשמשהפתוחה,הדלתכלמלואעמדהמודים,מכל

באדוןדבקשבגללההמבדשתית,בלוריתושלהצפופיםקחוליהאתפניו,שלהזיתנית
עלה,ומפולניהבטזלישית,אניכשהייתיהגיעלגמנסיהאלינו .פרשקיןהכינויבן-שלום

בבית-הספדמרדההי;ןשבהןקררם,משנתיים-שלרשיותרלאהשמועות,פסקוכך
עלצלחולאהחדטזים,לערליםשעוללנוהתעלוליםשכלאלאהמחוזי.הקיבוצי
במרדיהנעץר,:בכים,שללגיבורםהכנרת,שללאלילןנהפךשנתייםבתרך .פרשקין

 .המלךהגימנסיה, .
באדנותבוחנותרת, tהבול(השחורות,עיניוהפתוחה,בדלתכרעבליעמדעכשיוגם

מוכר'פרצוףאלרמז-חיוךמשגדותכולו'העדרכלאתובוטחתצריניתסובלנית,
נחיריוהמרדה,בהךא;תלקוםהזדתשלאחדש,בתלמידחוקדכימבטמקרירות
 .הראשוןהשיעורנפתחובטרםרוטטות,נטולות-דם,טבעותלשתיוכהפכיםמתרחבים

קונדסיחיוך-הנאהכיח,מעכשיוהמוחלטת.שליטתולכלבדודההסף'אתעבדבטרם
ותלמידים,תלמידותטויבה,ושנת-לימודים"שלרםאומד,הואהבשרניות.שפתיולזווית

באותיותעליותב·כ,הלוח,אלניגשמניחר,החדש,היומןאתפותחלשבת,"ונא
בתפילתכמרראשומרכיןהכיתה,אלופוכהס;בב '?מהי-היסטוהיר :יr:ודיותגדולות,

אומד:בשקט-בשקט,העמוק,ובקולריחיד
יודעיםאיכםנ:ידםהעולםשגודלהאנשיםגםתפילתנו.זרטובה,לימודים"שכת

בערדואוליבשלום,השנתילסוףנגיעאולידחוקה.ארקרובההמלחמהאםבוודאות
מעמדנוהעלאתואת ", lרחבדינחברותולכן,במלחמה.העולםיהיהמחד,אוליחודש,

הזאת,הכיתהשלהמחנן·להיותעליקיבלתי :להודיעכם"הנניקולר,בהרמתציין
הפעולהדרכיאתיחדכבדריוערדאלה,בימי-מבחןככדרשלולהתמסדמתנורןוהריני

המודההיותימתוקףהזהבחדדנפגשבשבועימיםארבעהשנית,המשותפת.

מידיוהוציאלאהגידאת:ישראל."ימירבדיוגםהעתיקהיווןימירבדיגםלהיסטוריה,
-, nבלשוןחרד. tה?הלוחעללרשוםהקפידשכקבתאירךוכלשהזכירשםוכל

אתלרשום rל .r ,והבספדי-הלימודלהסתפקכרכלשלא ,אותנוהזהירמשמעית
לפכי"ובכן,חגיגית.מבוגדת,רצינית,בכיתההאווירהנעשתהדקרתבתרךהרצאותיו.

לקראתשלישית:כקודההיסטוריה,אנחנולומדיםבכללמדועהשאלהבבידודשכפתח
מענייניםכרשאיםעי~אתםגםחישבושישי,ביוםתמידשישי,ביוםשעת-המחכך

חוגספרים.עלויכוחיםאתכם.שמענייןמהכללשעות-הלימודים,מחץולפגישות
לפסיכולוגיה."חוגהשישית,שביקשהכמואתכם,לכהלמוכןעצמיאנידדמאטי.

אחדיהאמיתי.מקצעוי"זהושביב-חיוך,לרגעניצתכל-כך,הצריניותהאפלות,בעיניו
עליכםהלימודים.,ושכוןעליהיולאוהחוגיםוכעשה.נחליטעוד-כתה,לכםשתכחדו

הזמןאתללמודמאדקןזנהמחד,יקדהמהיודעיםכשאיכנוכזה,שבזמןלמרות :לדעת
השמותואתמתחילים,אנחנוובכן,קשה.שכהלכםמחכהכלמד.אנחנוהעתיק,
שבמוסקבהאחדישליzזזי,יוםהיום,רגע.כלעלחבלהשיעור.בסוףבלוחארשום
כיהגדולה,בריטניהשלהודעתהאחדיהנאצים,עםהסכםעלהבולשביקיםחתמו
 "-~ליאזרס )jלךיפולישלבגבולותיהפגיעהתחשבמלכותרהודממשלתבעיני

אתולידןרומיותבאןיתיואלהמליםשתידשםהלוחאלפניוהפךהמשפטבאמצע
להינצליוכלעודאיךלדאות"קשה :המשפטאתרסיסאלינוופכהשבהעברי,תרגומן
מולהעולםעומדהיום ' 1היוםהשלוםעומדאיפהדאובמינכן.הצילוהו,כבדהשלום.
בכוארךס~ס.ואתדמכיים.הגהשבטיםהרומיתהקיסרותעלפשטואטילהאחדי~טילה.

הושיבוכיסאועללאשפת-ההיסטוריה.השליכופשוטהאחרון,הקיסרך;מולוס,של
ככלהןבשישית.ומאמין,מקווהאניכלמד,כךעלאבלאודרקאד.אתהברברים
עולמנואתלהציל 'הסיכוייגדלכךהחדשים,בכדבריםהמלחמהלפרץושתקדים
שלמבטןהצעירים,"וחבריחבדו.ז:ויבכם,מביטאניהעתיקה.התרבותשלמגודלה

אתכישףממוקד,הו~גשליבעינישדקליהיהשכדמההבודקות,הבולטות,עיניו
שבהיסטוריה,המלחמותבכלהנוראהתהיה"זוכמאובנת.לושהקשיבהכולה,הכיתה

בקו-המגןלעמודימחדייקראולאהיוםשלהארבע-עשרהשבכייתקעלירכוומי
להתכ:וכן."עלינותברא,ולאשהלוואישעה,אותהלקראתהאחרון.

"היסטוריהלמליםכז.תחתהלוח.אלחזרהפסעיהכדיתוךאמדהאחרונותהמליםואת
 :וכתבקרר-גידמתח "?מהי-
היום.רעדמאזלהקדהומהכולרהאיךהמלה,שלפירושה-היסטוריהא)
לפכידקותחמשהגייב;שלסיומהובהירה,רהוטהכובשת-לב,דהצראהפתחואז

אתואמרות-ככף.ותאירכיםשמותבראשי-פרקים,כולומכוסההיההלוחהצלצול.
היומןאתפתח •ף-סוףיסוהתיישבאיךלאגם .ערדשכחתילא;:והראהראשוןהשעוד
הנדה."כעשה"עוכשיו,ואמד:

לחמישית.המלחמה,פרץולפכיימיםשלושהבן-שלרם,אדוןאונתוהכניס~ךהכה
שקראתיזזסיפודיםכלאתהשחלתישעליוחזקחרטמיןחיתההרצאת-הפתיחה

קוצימאחדי"הצבא-·הגדולההמלחמהסיפורי-האחרוניםבחודשיםבלהיטות
כמוצבא",לאישחיתה"קתדיןמטה",של"בגיהינוםחדש",כלאין"במערבהבחל",

הקמיםהכו-ליםאלפיימדאותובייחודהרביםהסרטיםמכלהמראותכלאתגם
ביחדידופחד,אלהכלאורזימשמילאויותרהפלא,למדנההמתים".ב"מדדמקבריהם

שאם-אמכםקיוויתי,ובלו:יאלההכתסויות-זוועהשלהאפלקיסמןאלהמשכותאיזו
אבישלתצלומובה.להשתתףאניגםשאספקילפכיתסתייםלאמלחמה,תפרץו
כבודומעודדזקוףוקיו:אה.גאווההשכיםכלאותימילאהמגוהצים,הפולנייםבמדים

הדג'ימנטחיילישלהטרופייםבמדיהםדאיתיעצמיאתלהיות.שבלאכל-כךוהדוד
משטרתשלהרחבותבמגבעותאותחנת-הרכבת,סביבלאחרונהשהשתכנו .הסקוטי

העבריים.היישובים

אגתראותוב"חמישית"הראשוןהיוםוישמיאתמחההביתהשכככסתישברגעאלא
"שחרית"חלוקת-חמישיויוםרביעייוםערדדקמפרידיםלבינישביכומיידי,

סוככותאתשדוני'אדוןבזכותשהשיג,מיום .אזעדלהחתיםאבאשיצליחלמינויים
ידידיואתמשדלהמושבה,בחוצותהימיםכלהואמתרוצץהחדש,היומיהעתון
העתון'שלהראשוניםגליוכותיואתלכסיוןלקבלולפחות-לחתוםהרביםומכדיו
אופניאתמרגילואניהרשימה,אתומעדכןחוזרהואבערביםזה.שישימיוםהחל

בית-הספד.לפכיבוקר-בוקראנישאחלקהעתרכים,שללמסלול-החלוקה
לשבוע-"שחרית"אתלקבלשכאותואלהאתכשכללגםבערב,חמישיביוםאבל

דקזומודאג.היהלאאביתל-אביב.שרצתהמזהבהרבהקטןהמספרעדייןהיהכסיון'
לתחנתולרץובחושךלהשכיםכדילישוןכולנוז.קזqכבנולפכיאמיאתעודדההתחלה,
בזמןהסוככותאתלקבליכולנו"לאמתל-אביב.הראשוןלאוטובוסלחכותאחרד-רגב,

רוטשילד,נשדדותדקלא-בתל-אביבהיוםדאיתיהזה.לטובואבריאוייותר,טוב
הרצאההוציאו .עתרןשהחזיקמיכלסביבזבוביםכמואנשיםהתאספופיכהבכל

 ,,מלחם.יותראפילוזההיוםחדשותלחמניות.כמוכחטפהממשוהיאמיוחדת,
זqםלקדותיכולשחס-ושלוםמהעלממחשבותלהתפוצץיגדלהראש"הלוא

החנוקה.שתיקתהאתאמיפתאוםהפרהלמשפחה,"
שכרגעבדעתו,התומךכמשהושובאביכאחזטובה,"ידיעהפהישהיום"דווקא

לגלירןמתחתקרוחץרזרת-ימינושלבצפודןתהיה.לאומלחמההכלייבהלוהאחרון
וגםבלגיהמלך"גםלתל-אביב.מכסיעתוהביאווהואלכסיוןהיוםשנדפס"שחרית"

כאןכתובזה-הארצותושתילפולנים,הגרמניביןלתווךהציעוהולאנדמלכת
 ?וכאוסטריהבצ'כוסלובקיהבמעשיושמוימחהצליחזהאיךמעוניינות."-כפירוש

אצללא !הגדולבשבתאומדיםכאןעד !סטופ-לוואמדושםקמרשלאבגלל
עד-לכבודשנוגעמהאבלשיכורים,אנטיסמיטים,הםשהפולניםנכון !הפולאק
שלהאדוםבצבאוכשהכינודאיתיבמו-עיניהלואזה !הפולנייילחםהאחרוןלכדוד

הקדושהפרליןאדמתשלאחדושעלהפולני,ייפולחרבועלהגענו.מינסקועדטדוצקי
עכשיווהנה,מהלב.אבןליידדהבפולין,כלליגיוסשישששמעתי,כרגעיסגיר.לא

יותרערדידיעותנשמעמחד .ולאכדהמלכתשללתיווכהשמוימחמסכיםפתאום
טובות."

מהשולחן,אמיקמהלישון,"טוביותרתשכבועכשיונדאה.עודמחד,שיהיה"מה
מגיעהיום-חמישיכמוצאימאחריה.והתפשטהאדון-הבגדיםדלתאתלרווחהפתחה
הפתילותשתיעלמבשלתהשבת,אתמכינהלקונהקונהביןלאפיסת-כוחות.היא

הערברדתלפנימורידהבסיד-הפלא,חלהאופההחכות,בפינתוילוןמאחדיהמוצנעות
וקיפלה.ישבהעכשיוועדאלול,שלהכבדבטלתספגשלאמהחבל,הכביסהאת

שלבתחזיותיומצאהשלאארארתה,שהכריעההיאזרעייפותאםלדעתאיןמפניה
נחמה.שלאחדחוטאפילואבי
ואנחות.כחדותהתמלאוהצריףהכדים,עלראשיהםשהניחוברגענרדמוואמיאבי

והתריסים.החלונותאתלסגודהתעקשהואמילהירדם,התקשיתיוהחוםהקולותבגלל
להתגלגלאבירבדיהוסיפו-הרלאנדומלכתבלגיהמלךשלתיווכםיצליחאם

שצדיךיודעאני"שחרית".מסוכנותלהתפרנססיכויינויותרעודיתמעטו-במוחי
לקרואשיפסיקומשוםדקולאמשוכה,צעדאיזהאותיממלאאבלשלום,עללהתפלל
אתדאיתיממשבעצימת-עינייםוגםהמלאהירחשלאודוחדדבסדקי-התריס .עתוכים
פרשמוטלפרגיםמנוקדבשדה :הפולנימהצבאל~מיאביששלחהמצוידתהגלויה

אתהמת,הפרשאתמאידמלאירחסוסו.האחוריותדגליועלמזדקףולידופניו,על
שעניינודקזוכראניאבלרבות,פעמיםאמיליתידגמההחרוזאתכדרת.ואילןסוסו
עליהאהובההתמונהזוהיתההקדושה.והמולדתאהובת-לברלמעןהגיבורמותהיה

 .כולובאלבוםביותר
רעלינולעלותמתחילשהשחרפתאוםתפסתיבחחקה,אביאותישניעראחדיודק

הוויכוחאתואפילולדדך'מוכןהייתישניותבתוךרגב.אחודלתחנתוללכתלהדרת
סוודר.לרכשאנידי,קיצרתי.האדרנה,בכותונת-הפשתןבחדדשהתהלכהאמיעם

 .אותואפשוטלבדי'שאשארברגע
בשינה.עדייןשווייהשחיתההמושבה,בחוצותאופניעלדהרתיואניבדגל,צעדאבי

בכךאותידואהשאיןהצטערתיודקרבה,גאווהאותימילאהזורכיבת-טרם-שחד
עודרשםפהדאיתיהגדול'בית-הכנסתלפכיהמרכזית,בכיכרהשוקע.הירחזולת

באישון-לילהשקםהקטן,לגיבורהריעולאאלהמשכימיםפעוליםגםאבלמישהו,
עתוכים.לחלקויצא

כמוך-תקרה,חדדוכל-כולההראשונים,ימד nמבתי-הבאחדשככהתחנת-האוטובוסים

ספסלי-שניובחזיתומחסן-חבילותספקוקופת-כרטיסיםמשדדספקהאחורישחציו

ואבוי,ארילתחנה.שהגעתילפכיהדנהלאתניהגיעאוטובוסשלמנעוורעשעץ.
קצתהתקבצוימד nבית-הלביןהחונההאוטובוסביןהגיע.לאערדואבאבלבי,אמדתי
שכרסוהנהגים,ותיקגדיכשטיין,~תזזים.ולאאנשיםישוביםבתוכוגםודאיתיאנשים,
חבילתאיפהלשאולהעזתילאבליל-עלטה,אפילולזיהויקלהחיתההענקית

שחודהדכמונראולאששרבהענקיים,האקליפטוסיםלקומץפכהמבטי"שחרית".
המיקווהמכיווןמשם,העבים.גזעיהםביןאלגםחדדבשמייםבמהירותהעולהוהאוד

אניאאלץלאמדחוק,אותואדאהאםלהגיע.אבאצדיךבעלי-העגלות,שלרה"::;ויך.ד'ה"
 .בימבחיןאיכרשבכלל •גדיכשטייןאללפכות
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שלוסרות :רישום

 "!גרינשטייןריק,עלתעכורשהמכונהךה.ע~ין ttויהד, ttשג:זקל ttגרינשטיין,"י~ללה,

להגיעצריכיםאנחנו"עוד :שניקולאליוהצטרףומיידהאוטובוס.מתוךקולצעק
 "!r::זאךם~ענטש' tt!ייגרינשטיין'הנרות,הדלקתלפניכחזרה

היהכאילוכפניו.זעלאשרירקלוף-הטיח,הקיראללהישעןגרינשטייןהמשיךכגבו
 :כחץוהעומדיםאחדרקהאוטובוסלתוךצעקחרש.

אתיראהלאגרינשטייןשלושכעינייםעדויכוח,ד.על:;ררעד.יוםנ~לך 15ד"ס'איז
אלפנהואזשלו.פקודהזואותו.תזזילאק~ך~ייטשעםמתל-אביב,האוטומוכיל

 "!כשבילךאניג'רךףךנאךד .fכמולך'ישאדורקאטאיזה"תראה :והמשיךהקיר

נהם-גםומייןצופרשלקולומרחוקנשמעופתאום .גרינשטייןלארקצחקו'כולם
גםאופניהםעלהגיעונועדו'וכאילו .הכינותיעכשיומתל-אביב.האוטובוסשלמנועו

היוצא,לאוטובוסלעלותנחפזוכחץוהעומדיםהוותיקים.העתוניםמחלקישלושת
כתחנהשנעצרלפנירגעפנימה.כזריזותעצמומניףעצמו,גרינשטייןואחריהם
לדרך.גרינשטייןיצאהנכנס,האוטובוס

הואכמהראיתיהאקאליפטוסים.מכיןמגיחאביאתגםסוף-סוףראיתירגעוכתוך
אתהואמטהכעכורה,שהתחלנולפניעודעכשיו,ככראכלרגליו,אתלזרזמתאמץ

הזמן'כמשךעופרת.היוכאילולפניווזורקמגביההואנעליוואתקדימהגופוכל
העתונים.אתאאסוףוכעצמיהזאתההליכהמןאותואשחררכמחשכה,השתעשעתי

למסלול.תכנסושהעכורהאותילהכירשיתחילורק
ונסעוצרורואתאיש-איששלפוהוותיקיםשלושתכמהירות.הכלהגתלגלרגעמאותו
אניהייתישצריךהעתוניםאתליהפרישאבאהכית,כצדפינהלנומצאנואנחנולהם.
התרמילכיסילתוךתחכתיםואניהיפהפה,ככתב-ידושהכיןלרשימהכהתאםלחלק

דה-.-ר~טנ;:כמוכמרץו'ופתחתיאו;.ננישלהס;נלאללקשירהמכד-שקיםאמישתפרה
השמשעלתההראשונים,חותמינועשרתכפתחישעכרתילפניעודשכיומנים.פךאנס

כמרץוהייתיסוס.כמולהזיעהמשכתיהסוודראתשפשטתיאחריגם .מהרי-אפויים
העתון,עםלחצרונכנסאותישראהמיוכלמשנתה,קמההחלההמושכההזמן.נגד
אםוגםהסנוב,אתהשלמתישבעכשעהוכחקירות.ככרכותאותילעכבלנכוןראה
 .השנילשיעוראפילואספיקלאמשוגע,כמואטוס
לי.היהאיכפתלאכעצם-השיעור,פושקיןיהיהכשככרשעה,רבעאולילאחר,קצת
 :משיבאנימחלומותי,להיפרדליהיהקשהאםהעוקצניתשאלתוערלנכנסאני

מדייותרעדייןלילקחזהוהיוםעתונים,לחלקהתחלתימאד.מוקדםקמתי"דווקא
מעלהשמעתיוהתפעלות,מתמלאיםפניואתראיתיככראאחר."לאראשוןכיוםזמן.
וכמעלהכשרירינוצקמחודשכוחכולה.לכיתהכמופתשפיגלונחמןאתנסעל

המרפסתלתוךעתרןשלשלתיהמלאכה,כעלישלהצריפיםלשכונתעדדהרתיהרחוב
רחובולאורךלאל" wל"שמעלגשרון-העץאתוחציתישכתיההולצכרגים,של

הקטןלש~קעדעליתי • rקראכשכננואצלהאופה,טוביםאצלעתוניםהנחתיסאלאנט
שלכקיוסקהשארתי-לקבלהסכיםלאיותר-גליונותחמישהאותו'והקפתי

 .סינטושלכמספרהאחדוייסגולד'שללמכשירי-כתיבהכחנותחמישהרחנוואלד'
שיצאאחריככרהגעתיכסוכנות,זכינולהשתדלותותודותשאךשרוני'אדוןשללכיתר

גמרתיוזהו,פנים.כשוםלחזורליאסורזהמשגהשעלוידעתילכנות,לבית-הספר
להיום.

אליובאהמהקוניםלהיפטרמיהרההחצר,לתוךסוודרכלישועטאמיאותיכשראתה
כדיתוךוהייתיכמגבת,זיעתיאתולייבשכגדיאתלפשוטהספקתיככרלצריף.
החולצהאתמיששהאמיהתכלת.וחולצתהריפסמכנסיהאחידה,התלבושתלבישת

אחרי.צעקהסוודר,"כליתצא"אלדלקת-ריאות.מקבלאותיראתהוככרשפשטתי
הבאה,משימתילקראתהלאה,דהרתיראשילהסבוכליאופניעלשובקפצתיאניאבל

 .פושקיןשלהשעיור
לרגעמחכהבפתח,עמדתילרווחה.פתוחההדלתאתבוקרבאותוגםהשאירכמנהגו,
שולחנולפניעמדהואשאשיב.מהאשיבואניהצפויההשאלהאתלייציגבי'שיבחין

שעת-להיותכערדהזרגבבו.הדלתחיתהולכןוהאמצעי,השמאליהטורכיןהמוגבה,

עלמדברהואששרבלי,היהנדמהשקלטתי,המשפטיםמןאכל ,השבעויתהמחנך
ממקומי.זזתילאאניאבלולשבת,להיכנסלירמזרעומיחיכלפורמההיסטוריה.משהר
בנעי-לירמזאותיומשראהראשוהפךאלי,כאיתותיםהואגםכנראההבחיןפתאום
שאינילי,אומרהואזרחטופהשכנתעוהלי,היהנדמהכמקומי.מיידשאשבראש
השיעור.מןאחתשנייהאפילואתיכבירוריםשיבזבזראוי
נידוניםשיעורלאיןנכבדיםשענייניםידעתי'כלפורלידשהתיישבתילפניעודאך

שבההמלהמןעכשיושהמשיךלפושקין'כמכושףלהאזיןחזרכלפוראפילו .כדבריו
 :שלילכיסאשהגעתיעדוחיכההפסיק

ופראג.רינהבגורלולמרותלחייםקשורשגורלןראולאפאריסוגםלונדוןגם-- "
תחילההםנוטליםביוון,אומירםהיובני-האדם,אתלהענישהאליםכשמכקשים
מההמתקרבת,כסערההבחינולארדאלאדייהצ'מכרלייןואםכינתם.אתממנהיגיהם

כדמיוננו,להשיגהמושכה,שללשמי-התכלתמתחתכאן,לנרכל-כךשקשהפלא
 "?המלחמהמתחוללתכברמאתנו,קילומטריםאלפיששם,

כאברהמאומצתהרכיבהמןכלפור.אתשובניסיתיכן-שלרם,אדוןמדבר,הואמהעל
חלוקתכדיתוךהחרדה.גופיעלזחלהעכשיוגופי.ככללאותאיזווחשתירגלישרירי

גוייספוליןצבאכלאכןכילי,והראהככותרותאבי rהצלכיניכינו"שחרית"גליונות
מנפנףזה,ברגעפשרקיןגםעושהזאתאמש.הואשאמרכפיממשלקרב,נכוןוהוא

מהזהבאשליות.כשמתאהביםלהגעיאפשרלאןהעדות"הנהואומר,כ"דכר"
הגרמנייםשהטנקיםכשעהלקבעוהכותרותממשיכותרכךאתמולאנילכםשהבטחתי

ערישארערלוארשהעלפצצותזרקווהאווירוניםמחסומי-הגבולאתפצרוכבר
 "-פולין
כלפור.לעבראותהוהזזתיגדולותבאותיותמליםשתיכתבתיהכלליתבמחברתדףעל

כמהנכנס"הוא :שלילשאלהמתחתכתבשלו'בכתב-הילדהויפות,עגולותכאותיות
נלחמיםהגרמניםוארשה.אתגםברלין.אתגםברדיו.שמעהואלפניך.רגעים

כפרלניה."
לאתמידלנואמרוכלדיןרדיועל :ילדותיתבמחשבהלהנתחםחרדתיניסתהלרגע

כאילואךהיה.שכברכמראינצידנט,עודרקלאזהאםנדעשלומהעתוניםרקלסמוך.
 :כבתרומיותונאותיוהנקיהלוחלעברחזרהפושקיןפסעהזאת,המחשבהאתשמע

lacta Alea Est • 

הספרנגדהגדולהבהפגנהשעברה,שנת-הלימודיםבסוףכמרכיהבחנתי,עכשיוורק
חולצת-רקלאבחאקי,פשרקיןהיההגדול,בית-הכנסתלמדרגותמעלכשנאםהלכן,

גבוהות.אקי nגרכי-גםלברכיים,עדהמכנסייםגםהריפס,
שאלה.כבתתי "?הראשונהכשעההיה"מה
והלךכ~'ךקר~רפרקלקרואלנרנתן"הואכלפור.ליהשיבראשונה,"שעהחיתה"לא

 ".דיובראלשמוע
אחת:מלהאפילואיבדתילאכלפור,עםשאלות-תשובותכשהחלפתיגם

להיטלר,רקלאהוטלה.הקוביההררביקרן.אתשצלחאחריקיסריוליוסאמר"כך
המלחמהתןאהאיךהשנייה.העולםמלחמתמהמלחמה.חזרהדרךשרם rאלעולם
מהיוםילדים,כעיני,ודאיאחדדברשיקרה.מהלאקרה,שכברמהמלמד?אניהזאת

 "-מדימהרלהתבגרתאלצוולאוהלוואימהר'להבתגרתצטרכו
מתחילתכבראכןכאילוממשכפעולחשתיערוד'ערדכךשנמשכודבירו'ולשמע
ככלהלאותפגהבשרייר-הרגליים,המכאיבההמתיחותנעלמההמהירה.צמיחתי

אחתככלביערלתהשךבהההוא,כבוקרכמוחינקרהחלהאחתשאלהרק .אברי
 :הבאותבשניםגםההיאהשנהבמהלךגםבהןלהנתסותהייתישעתידמהתהפוכות

בהםהבאתימהכזאת,בדחיפותהראשונהבפעםלחלקםהבוקרשדהרתיאלה,עתרנים
לפנישערדעתןר'צירכיםהםמה ?מהיוםאנחנותלוייםהטובשבצרונםלחותמים,
העולםמלחמתבתרךהםכברהמלחמה,סכנתקה mשהתוקראואותרשפתחו

השנייה?

התמלאעתידירכללאבי'אומירםהחותמיםאתשמעתי- ?העתרניםשוירםמה
 • ?שוירםהםמה-סימני-שאלה
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הנמרמות
מגנטדליה

הרוחבמעילמכורבלהקר,הסלעאלשעוןהמצוק,עלכך,יושבהואשעותחמשכבר
לרווחה,פקוחותיונ,עילמילואים.יוצאכשהוארקאותומשמשכללשבדרךהישן

ההרים,מאחורינומרחק,רחש.לכלכרויותואזכירשמסביב,החושךאתלפענחמנסות
זרועכולוהנוףנראהואזהענניםמביןהירחיוצאלפעמיםדוקרת.קרה.רוחנושבת

ומנוכרמוכרויהירתחוזרוהנוףהכישוףונעלםהירחנעלםכךואחר .מכושףאור
הצונן.המדבריבלילהמאד,מחר .כאחד
 .ופחדלהיטותשלתו.ו:רובתשהיאבתחושהלנמרממתיןבתצפית.שם,יושבהואלבדו
לפיתהאותולופתוא ilשעדהרוח,כמודוקרהחוש.ךכמואטוםלאט.מגתנבהפחד
חוזר.ושובמתפוגגמעט,מרפההואכךואחרמנוס.ממנהואיןספקכלבהשאיןעזה
הקולותודווקאשכז.סביב,ולמראותלקולותוקשובמתוחיכאןיושבהואשעותחמש

רחם.בליצולפיםבו,מכיםמתוכו,העוליםוהמראות
חזרהלאטלאטתנוחתו.אתשינהוהואהממושכתהישיבהמןנרדמההימניתרגלו

העתאותהוכל:עמומה.·תזכורתכמושנותרהקלהבדקירהמלווההרגל,אלהתחושה
בשיחתםבושהטיחה tהדברינמנוח.לונותניםוליאאותורודפיםעמליהשלפניההיו

לבד,קצתלהיותכדילמדבריוצאשהואלהואמרהתרמילאתשאחלפניהאחרונה,
 .מוסריתרגלבפשיטתאותווהאשימהמולוכשעמדהבהשבערההחימהולחשוב.
עקשנותמלאאךכילדנזוףמולה,עמדוהוא .פעםבו,שהאמינומהבכלבבגידה

באמתשהעקרונותמפניאומרתשהיאמלהכלעלמצפצףשהואלהואמרורוגזי
בחירות.·ת 1באסיפרקבהשמשתמשיםמלהזוואידאליםהרגלאתפשטו

וסולח.מנחםמשהוהכ:ל,למרותבו,שישבחושךהמדבר,גבולעלכאן,הואועכשיו
ביטחון.שלתחושהו:במפיחיםאלהכללידו,המונחהרקטותאקדחהדרוך,הרובה
מסייעתהיאגםאחרות, rבמשימווכאןעשהבהםוהלילותהימיםמןהשטחאתהכרתו

תוצאות.ללא~,כים 1אלילותבמשךלנמרכאןארבכברפעםהארוכה.בתצפיתלו
החיה.תילכדבטוח,הואהפעם,

עלפוסעתעמליהאתרואההואמציאות,מכליותרמוחשישהואדמיוןתעתעוכמו
הואלעננים.מבעדפתאוםשניגלההירחבאורכמיתר,דרוכההחשופים,הסלעים

נתפסת,כמעטשהיאיעדמאד,מתקרבתועמליהלראותלהיטיבכדיעיניו,אתפוקח
ומתפוצצתדמותהקת;חוכלגעת,לאחח,כדידעת,בבליידואתמושיטכשהואאבל

והואבתוכוגם ה~~משהוואז.החשיכה,בתוךהנמסיםקטנטניםאוררסיסילאלפי
בכלעויןמשהווישוקשה,צונןשמגעםהסלעיםואתהכהההאדמהאתרקמרגיש
מלוהט.עורעלקרהידשלנגעיהכמוהמעיללצווארוןמבעדחודרתוהרוחאלה,
להבהירשםלנסותבבית,בעירילהישארהיהעדיףאולילבוא.היהצריךלאאולי

הואאבל .בהנתוןןזגהואהגדולההמצוקהעלבמעט,ולוולהקל,הענייניםאתלעצמו
כאן.הואעוכשיוהרבה,לחשובמבליהחליט
קולשומעשהואולהיהנדמההרחוקות.המחשבותמןאותונעירפתאומירחש

לילהשלקולותאתהונשאן;ממרחקשבאההרוחרקזוחיתהלא.אךרכות,פסיעות
ממששהמצוק,עלהיטב:נשעןהואבגרון.אגרוףכמוהפחד,בועלהושובסכנה.ושל
ל~ווןינסההאם ?הנמרפתאוםינתפלאםיקרהמההלילה.תוךאלמאזיןהרובה.את

יצאכאשרהיירות, rובבהקפדהשתכנן,כפילהרגו,מבליהמלכודתתוךאלאותו
דחף-מתוך ,מידייו·האוליאוהיטב,המוסוויתלמלכודתסמוךוהתמקםלתצפית
מהלנחשיכולאינו ?החיהמצפורניעצמולמלטכדילשליטה,ניתןבלתיפתאום
באותהכמושלו.·בותיו 1מגתמופתעעצמוהואלפעמיםאותו.טורדתוהשאלהיעשה,
הואאבלרצה,אילולב:לוםהיהיכולוהואמכוניתו,גלגלי rבאלחתולזינקבההפעם
שישבהועמליהאותו,:והרגהקטןבחתולופגעהגזדוושתעלללחץוהמשיךפשוט
דלתאתפתחהיהראשון~בתמרורכשעצריכךואחר ?למהרקליגתיד-שאלהלידו

והיאכבויותכשעיניהרביםימיםאחריאלאחזרהולאממנווהלכהויצאההמכונית
וישבהדרךבצד .המכוניחאתוהחנהההואהמקוםאלחזרהואעויונת.שותקת
הצידהסוטותאשרכאלהשישוהבחיןהמתהחתוללידהעוברותבמכוניותוהסתכל
בוהביטוהואשוב,אותושדורסותכאלהוישנפש,בשאטאוברחמיםאותועווקפות
כמעטויותר,יותרשחוו~המאד,דקהנעשתההמתהחתולגופתאשרעדכמהופנט

ניטשטשועליהשעברנוסףגלגלכלועםהכביש.שלהאפורבאספלטהוטבעהכאילו
עיניולנגדממשם, i:vישבשהואהשעהובתוךהדם,עקבותונמחוהמתהגוףתרי

הנהגיםאשרעדנוזוהה,ובלתיכההלכתםוהפךהמתהחתולנעלםבכביש,הנעוצות
אותושעזבהעמליהורקכלום,כאילולדדכםלנסעווהמשיכוכללבוהבחינולאכבר
והפגיעההתמיההאתנושאתכשהיא •ברגלברחובותללכתהמשיכהבמפתעי,כך

והכאב.

המליםשכלאחרי Iאחדשלילהעדחרות.ערה,שתיקהביניהםעמדהרביםימים
נגיעהבצווארה,בה,נגעאותה,שעטההכפוראתלהפשירכדיבהןהיהלאשאמר
כךואחרהעור,רקתחילהלו.נענהעורהאיךוהרגישומפייסת,נכנעתמאד,רכה
אתושובשובואתושאלההיאגופותיהםשלהנוראהערבובתוךהיא.כךואחריהגוף
לא,אניגם-להמר;~הואזה,אתמבינהלאאני ?למהליגתיד-השאלהאותה

ומתפייסת.נעתרתשהיאלוהיהנדמהואז
יותר,עודנפערתב•יניהםהתהוםאיךהרגישוהואקשיםימיםשובבאוכךאחראבל
וכברמעליהלטפסקשהוכבריום,בכלמעטהמגתבהתגדראםכיתהוםלאואולי
ללכתהחליטואזותו.;~לעבורשאיןחrיהיאשקופהשהיאואףבעדה,לדברקשה

 •אולי •כךאחרזזzירכלכדיהדבירםאתלהביןבעצמוולנסותולחשוב, •לבדולהיות
המדבר.מןולש~בלעמליה.גםלהסביר

האופקקועלעיניו,מולשחלפהבחיההביטומרותקמוקסםהנמר.אתראהכברפעם

וקפיציות,חתוליותבתנועותהנמרנעלםשהתעשתעדאבל .מצמררריגושבוועוררה
מה.ויהיאותוילכודהפעםממנו,יחמוקלאהפעם .והמדברוהחושךהשקטתוךאל

חייואתלהמשיךוינסההביתהיחזורואזרבים.ימיםכאןלהשאריצטרךאםאפילו
מחדש.בהולהאחזאותהלאתרמאדלוחשובעוכשיוממנושנשמטהנקודהמאותה

מונחיםוהםגמר,ולאלכתובשהחלהמכתביםכלאתיסייםגםהביתהכשיחזור
בניולאחותומכתבבתוסה.אוכישלוןלאיזהכתזכורתשלוהעבודהשולחןבמגירת

וחוששלמוותעצמושותהבפאריס,שניםתריסרכברהיושבלאלכסמכתביורק.
חזרהממנושברחהאיה )jלמכבתחייו.עםולהתעמתחבירועםלהיפגשילאץרלחזור
~וות ?tאתובנפשהישראלשלהשמשכךי;תאתבגופהנושאתכשהיאהקרלצפון

ירוקהבחווהאותומגדלתוהיאילדלהנולדעוכשיוממנו.והפרידה~תו,הפגישה
החדשההשנהברכתורקאז,כמווצוחקתמאושרתהיאאםיודעאינווהואבנורווגיה,

לכתוב.יסייםאחדמכתבועודהחמצה.ותחושתכאבשלגלבועוררהממנהשהגיעה
וההזדמנות.הכוחאתמצאלאאךמזמןכברלומרשרצהדבריםלוויאמר .עמירםאל

בגוף,ווה Kה~הזכרוןמןחזקיםיותרשהזכרונותמפניוסולח,מביןשהואלויאמר
~זיכרון-ועכשיומתה,כברואניטהנשארת,והחיבההזמן,עםדוההוהתשוקה

האלההמכתביםכלעלחושבוכשהואשניהם.שללהיותיכולההיא-,~געגוע
ומוחלטתפתאומיתובוודאותומתרחק,נפרדהואכאילונורא,פחדפתאוםבועולה
שעמליהומפניתוכניותהרבהבעצםעודלושישמפניבכךרוצהשאינויודעהוא

בהתחלה.כמוולהמשיךאליהלחזוררוצהוהואבבית
קרהסלע,אתהרגישמתחתם .חולגרגיריכמהוחפןהאדמהעלידואתהניחהוא

בקצהאותווטעםלפיוהחולאתהכניסעצמו,לוברורהבלתימהירה,בתנועהוקשה.
-שניםלפניבתאונת-דרכיםשנהרגהאניטה,שלההלווייהאחרישעשהכמרלשונו,
כשקברואותושפלחהכאבאתזוכרהואועוד-שבע-עשרהאוליחמש-עשרה,אולי

מעלשחפןהאדמהטעםבפיועומדועוד ,בירושליםובהיר,קרחורףביוםאותה,
להאמר •עפרךרגביליעמו t9וילךינעמו .אזחשבכךמרפא,לושאיןבצערהקבר
לחפשחדלמזמןוכברדבררןרקהיאוהיום .דמעותמלאותועיניוחולמלאכשפיו
עמליה.שלבגופהאותה
אותולהחליףמישהויבואשעתייםבעודשעה.עודשחלפהוראהבשעונו rהצהוא

שיעלהלפנילקרותמוכרחהלואמשהו .אזעדיקרהשמשהומקווהוהואבתצפית,
יוםויהיההעולה,השחרשלהמוזרהאור riאיספגומסביבשהסלעיםלפני .הבוקר
מחר.ויהיהחדש.

ריקובר-קווה'צגבי :איור

כך,ואחרבביקעה.עמירם,עםבמארבכךשכביותר,אולישנה,עשריםלפניפעם,
מהועלעצמםעלשעותושוחחוהוואדי,לאורךלשוטטיחדשניהםהלכובבוקר,
הנוערתנועתשלהאידאליםועללהם,נכונושעודהגדולותהאהבותועלאתם,שיקרה
אניטהאתשפגשלפניעודמזמן,היהזהאבלומוצקים.ברוריםכךכלאזשהיו

הבגידהשעלאזחשבוהואעמירם,עםבגידתהאתגילהאשרעדנואשותבהוהתאהב
לסלוח,לעולםיוכללאעמירםשלהבגידהעלאבללהגתבר,איכשהו,אולי,יוכלשלה
מחשבהמתוךלהלווייההלךוהואמתה,אניטהובינתייםהחיים.לכלצלקתוהיא
כאבמתוךבעצםזאתעשהשהואוגילהרוח,אצילותשלמחווהבכךעושהשהוא
אצרהומגיעאמריקניתלאשהנשויהסיליקון,בעמקעכשיויושבועמירם .וגדולאמיתי
בכלהואשרקלו,נדמהזאתבכלנפגשים,אינםשהםולמרותבשנה,פעמייםלביקור
שפתאוםהזאתהנוראהה:;נלי~העללוסיפראילואותו,להביןמסוגלהיההעולם,

מוחלטת.אבלאיטיתשהשפעתוערלכמר •ובנפשובגופומפעפעת
עודלשאתיכולהיהכשלאאחד,לילהכאשרבטלפון,אלכסלזהקראהגרף","בגידת

וחייובונפרםתפראזיהכאילומרגיששהואלוואמרלפאריסאליוטלפןהמצוקה,את
 .מרוקןבלהאותוומותיירםקרוע,שקמתוךהניגריםגעריניםכמומתוכושותתים

יותר,מעליביותר,גרועאפילוזהבךבוגדשלךגופךשכאשראלכס,אמרעווד
ממנומשכיחהאלכוהולשלהחושיםסחףרק-שלוובמקרהאחר,גוףשלמבגידתו

 .ובלייתוהגוףבגידתאת
הגדולהבגידהפחדאתלהשקיטולנסותלהיבדקכדילרופאיםלרץוהתחילךהוא
אתהידידיי-לושאמרהשינייםרופאאצלביקורבמדחום.כספיתכמובושעלה
העינייםכשרופאהנוראהההרגשהחדשים.כתריםשלושהלווהזמיןלהתפורר,מתחיל
הפתאומיהנשימהקוצרלקרוא.;וכללאפשוטמשקפייםירכיבלאשאםלוהודיע
-אלהכלובתוךבמדרגות.בריצההקטנהבתועםמתחרהכשהואאותוהתוקף

~מרשלומותהליום,מיוםיותרזרהיותר,סגורההנעשיתעמליהשלהתרחקותה
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תוךופתאום,אותו,שסבבהנוראאי-השקטבתוךוביטחוןשלווהשלאישחיתה
רמתה.היאגםחלתהחודשים,שלרשה
אתהרימההאמריקניתאשתועמירם.אלטילפןלילה,באותוערדמרתה,אחרי

מהר,עמירם,אתליתניכמעט,בגסותלה,אמרוהואמרוחקבנימוסוענתההשפופרת
אללכנרתוהתחילמתה,היאלעזאל,מתה,היא-לואמרבטלפוןקולראתוכששמע

שמעוהואהשיחהאתוהמשיכההטלפוןאלניגשהועמליה .ילדכמרהשפופרתתוך
אמר,שלרמותהמחלתהפרטיאתמעולם,ארתהפגששלאלעמירם,מספרתארתה

אחריהלילה,באותוהיהרזהלשינוי.ניתןובלתיומוחלטסופימרתהנעשהרגעובאותו
איהעברושאתאותראוהבשאנילוגתיד-בטלפוןאמרשעמירםלואמרהשעמליה
מוכרחשהואהמכתבההוא,המכתבאתאליולכתובהתחילשהוא-למחוקאפשר
ולשלוח.לסייםעכשיו
קודםבושחיתההדריכות .וסמיךאטוםשובנעשהוהחושךהירחאתענןכיסהשוב

נעשתההאפלה .לפחדאחר-כךשקט,לחוסרוהפכההגתברהחושיו,כלאתחידדה
אוחוםבולמצואכאילוברובה,אחיזתואתהגבירהואמזימות.חורשת .וקשהעויינת

הסלעשלוהטחבהקוראתמרגיששהואלוהיהנדמההרוחלמעילמבעדניחומים.
דמיוןתעתועיהיולראותשהצליחכלאבלהחושךאתלפענחניסה .שמאחוריו
והגבירולאוזניושהגיעומחריםקולותלשכוח.רוצהשהואומראותפנים .מפחידים

כמוטס-טס,תופישומעשהואלוהיהנדמההמתקרב.והאסוןהסכנהתחושתאת
עכשיואבלכתייר.בסקרנות,בושצפהמוזרפולחניבטכסבאפריקה,פעםששמע
 .כאןשמתרחשהמדבריהפולחןמןחלקמהווהעצמושהואהרגשהלוחיתה
אתהמחדדתהסכנהכשמתוך •עכשיובדיוק ?עכשיוהנמרעליויתנפלאםיהיהמה

הביתהלחזוררוצהשהואוהמוחלטתהברורההידעיהבוצומחתוהתחושות,החושים
ודווקאוסיכוי.השלמהעמהשיש ,עצובהבגרותאיזושלבכוחהחייואתולהמשיך

מחכהלו,אורבשהנמרמרגישהואהזו,המזככתההרגשהבתוכוכשצומחתעכשיו,
החושךבתוךפתאומירחש .עליוזינקואז •שלוובדריכותבקשברפיוןשללשכיח
חשובהיהלאכברועכשיו .נלחםהואחייושעלהידיעהבוחלפהכברקאותו. rהקפ

לחיות.רקרצהעכשיו .הנמראתללכודלו
נשימתאתמרגיששהואלוהיהונדמהעינייםזוגנצנץוהסמיךהערבחושךמולו
שתקפההגדולההבהלהומתוך .בבשרוצפררניהאתיחושרגעובערדיידועלהחיה
תחשוהערדומתוךחדרתו,אתהגבירהשעודבאחנירהטס-טסתרפיוהלמותאותר
אלירה-כמרהמאיןעזהחייםתאוותזושחיתהידעכךאחרשרקמוסברתבלתי
חבטהקולבמרחק,כ.ךואחרבמורדאבניםרדירדורמנוסהצעדיושמעהחושךתוך
 .האץרעלהנופלגרףשל
מתכסהגרפואיךמרגישוהוא •בידועדייןכשהרובהיושב,נשאר .לזרזהעזלאהוא
ואט-אטבאחניוהתופיםשקטרהדקותשנקפוככלאךומשתקת.קרהזיעהכולו

 .הפחדלהתפוגגהתחיל
והואלהשתנותהשמיםצבעהחלרכה,שמיכהכמואותושעטףלחרשךמעברמרחוק,

רטוביםהםאםותההרטוביםופניושםלשבתהמשיךוהואיום,ובאמתשהלילהידע
 .אותןוצרבועיניואתפתאוםשמילאומדמעותאומטלאומזיעה

מצטער,ומעורר.חםקפהמלאתרמוסעםהגעיבתצפיתאותולהחליףצריךשהיהזה
הריקה.המלכודתעבראלמצביעכשהואאמראותר,הרגתי

בשערעמדכברהמיוזעים,בגדיואתוהחליףשהתקלחלאחריותר,מאוחרשעה
בדרכןבתחנה,לידועמדונערותשתילתל-אביב.הנוסעלאוטובוסממתיןיהקיבץו
 ?היהזהמה ?בלילההיריהאתשמעת .סמוךבישובהנמצאהאיזוריהספרלבית
 .עמליהאתקצתלוהזכירהכגבעול,דקיקהחשביה,הנערהחברתה.אתאחתשאלה

דריכותאיזוחיתהבקולהאפילומתוח.משהוהיההתנועעה,בובאופןבעמידתה,
עמליה.אצלכמומתכתית,

הבוקרסיפרוהאוכלובחדראמרה,היאיהנמרשלהמלכודתלידבמארב,משיהוהיה
וירה.פתאום,נבהלכנראהשהוא
הראשונה.שאלהבנמר?פגעוהוא
 •איילההרגהואהשביח.הנערהלהענתהלא,
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עלצ'השללדרשותהיסודהיאהאסתיטיתהדרישה
חותרים"אנו :חברהלביןממשלביןהמפרידחיסולי
לביןהממשלביןמושלמתזהותשיאפשרחדש,למשהו
ללאפוליטיקהתתאפשרכך 24כלל",בתורתהחברה

היצירהשלהספונטניותביןהמפרידוהיסודפוליטיקה,
היהיכוללאזותפיסהבשלייעלם.בחברה,החייםלבין
שהמהפכהכךשחרףהעובדה,עםלהשליםגורארהצ'ה

ביןנתקלהתקייםהמשיךהתמסדה,לאהקובנית
שלםליבוהיהלאוכןה"המהפכנים",לביןה"המונים"

המשוחררת,בקובההאמנותשלהמשופרמצבהעם
מתבטל"אז :וועדותפקידיםשללפיקוחםשנפלהשעה

חידתפיתרוןאתלחפשישכאן 25 ,, .האמיתיהנסיון
 ,קובהשלהבנקנשיאצ'ה,שלהמסתוריתהיעלמותו

אפריקהשלהג'ונגליםבמעבהבמדינה, 2מס'והאיש
קטנהחבורהעםשוטטבהםבוליביה,ובמרחבי
הזוהנחישותכיבהאמינו,ראש,ועדרגלמכףומזויינת

התקוממותבעזרתולהכותיהמשטראתלהפילדיה
כלל,מוזרזהאיןהאימפריאליזם.אתהעולםמדוכאי

בשניםגםבמדי-קרבבמיטתולישרןשנהגאיש,לגבי
 ...הממלכתיהבנקכנשיאכיהןבהן

העמוק,הרובדשלהשתקפותואתלזהותניתןלעיתים
הזאתהפוליטיתהמחשבהסטרוקטורתשלהסמוי,
בלשוןרואהשצ'השעהלמשלי .המוצהרהעליוןברובד

לנו,שיהיההנהדר,הלא-רחוקעתיד"אתמשוררים
לאורךפורחותוייטנאםשחים-שלושנראהכאשר
בהרואיזםובמוות,בטרגדיותחלקןעם •ולרוחבוהעולם

בראששינחיתוונשנותהחוזרותובמכותהיומיומי

אתלפזרעליויכפואשרמכות ...האימפריאליזם
בני-מכלכלפיווגואהההולכתהשנאה,נוכחכוחותיו
מכנהשאנימהזוהי 26 ,,האדמה.פניעלאשרהאדם,

לגרשהבאיםומעשה,מחשבההאסתטית""הפוליטיקה
מעיקרה.הפוליטיקהאתמעלמא-הדין

ה"מהפכה"שלהיצירתיתהפעילותשלהראשוןבשלב
בשלבאךחופשית.לתנופהלדינאמיות,היאהתביעה

האויב,אתגרשהוהמהפכההיצירה,משהושלמההשני,

תובעתהמהפכהההרמוניה.אתלהקפיאהתביעהעולה

שלתנאיללאהירואיתכניעהומשמעת,התמסרות
שלעליוןכביטויעכשיומצטייריםאלההיחיד

היצירהבראשעליונה.כחירותהאינדיבידאולי,
אינטרסמכלהמשוחררמנהיג-אמןמכונןהזוהמפוארת

הרמוני.הבלתיהעולםאתהמאפייניםאלה,כמופרטי
לדיןכפוףשאינואהבה,תוךהשולטאב-גדול,זהו

ההרמוניה.חרקירעל-פישלומצפרנולפניאלא Iוחשבון
עללשמורעל-מנתהאמצעיםכלכשריםזהשלבידו

-שאומנותו Iגאוןזהר .וערדערדולהגביהה •היצירה
היומיומייםהחייםמוכחיםזהבשלבבכללם.החיים
מןכחלקביותרהאלמנטריותהפעולותעלעצמם

גורשה.הפוליטיקה .המהפכניתהתכנית

מרכוזהוחרברטגווארחצ'ח . 7
תכווןהעבודה"חלוקתבועתידחוזהמרכוזהגם

המתפתחיםהאינדיבידאוליים,הצרכיםשללסיפוקם
יוחלשהלבידלייםשביחסיםבערד Iחופשיבאופן
עודישמשלאהגרףהגופנית.החפצירתעלחטאנו
שינויו .מיניותולוותוחזרבלבדיעבודהכמכשיר
אלהמיןאבריבשליטתמרוסנתממיניות ...היסודי

הליבידו,התפשטותזוהיכולה.האישיותשלאררטיזציה
פרטייםיחסיםעל-פיהתפשטות-התפוצצותוולא

זהגלגול ...ביניהםהקייםהפערעלהמגשרתוחברתיים,
שמשחררחברתיימהפךשלתוצאהיהיההליבידושל
 27רכישוריר."הפרטצרכישלהחופשימשחקםאת

כחלקהסובלנותמוצגתהטהורה"הסובלנותב"ביקורת
המהפכניםאתהבורגניתהחברהמסממתבומאופיום,

שכןה,יכלפסובלנותלחוסרקוראוהואהפוטנציאליים,
הומניסטיכוחלהיותיכולהסובלנותבהן"התנאים-

במהפכנים 2811 •עדייןנוצרולאומשחרר

פאנוןפראנץדברה,רג'יסכמוהאינטלקטואלים,
שלהשחרורכוחותאתהחדשהשמאלראהואחרים,
גרוארה,בצ'הכמרבהם,לראותביקשמרכוזהגם .האדם

נוחרתאתבלרמפן-פרולטריוןארהפמיניסטיתבתנועה
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ורו n·nםונם
שנטמןעלי
באהבהמוקדש-לאירסהילבתיגרר-אריהיהודה :מיידיש

אלודועכים rקשלהישלימי-קררי-העכבשישלהאחרוןהרמץבחרפןערממיםחייה
לאכפופה,לאהיא,ירצ-זגתהדההעולםמןטרם-סתיו.שלכבר,הצרכניםהערביםתוך

המכאובים:אתלדיןהר uמיזלתבועמבליתערומת,ללאוידוי,ללאמיובשת-מתפוררת,
משרםולאולהתלונן,להתאונןמבליבשקט,נושאתהיארחם,ללאארתההמייסרים

הנרצצתשכותרה,הגשםטיפתמלבדמי,ואלמילפכיהגג,שבעלייתבחדרהשם,שאין
 ...אששלחוריםוגםשחוריםענניםהנמוכים,העככיןביןהפתאומית,השמשבאור

מאירבבהירות,דולקהמרדןלרגע.אףלהמתערפלתאיכה ;ובהירהצלולהמחשבתה
מיואל ...האדמהפניעלכאןדרכה,אתמבהירחייה,שלהחב~ירתהפיכותכלאת

איכהטענות,להאיןעצמהאלגםכאשרלמשהו'ובדירשהבבתיעותלבראעליה
עצמהעלליטולחטא,ליעלהכותלהצטער,בתשובה,לחדורמתכוונתאיכנהמתחרטת,

הילדים,שכיאתהנ:על,אתזונחתחיתהשוב,עכשיו,גםלא, ...קורכןלהביאעונש,
פתאוםכהפכוכר,:מו 1שדלקוחייה,פקוחות.בעינייםהמוקד,אשאלקופצתוחיתה

 !כזאתללהבת-אש

באשכשרפיםלאאם .להישרףחייביםהריכזאת,במדורהאך ...כשרפתיאניכן'-
בגגמקישסמיך,יורד rבלילוווהגשם ...חטאעללהכותתשובה,לחדורישאדיכזאת,
מי?ואלמהאלל~ם.לילקרואומוסיףהישןהפח

שכיעםפעם,אותושזנחהזההראשון'בעלההואבערבים,אליהשבאוהיחיד
באיםאיכםורחוקות. :גדולוחבעריםאי-שם,עכשיוחייםכברהילדיםהם, ...הילדים
אחת.פעםלאאףאליהם,באהלאהאם,היא,גםאליה.

יכולתילאכברלהבת-אשאותהמתוך-מרדה.היא-נוחותילפיזההיהלא-
הריעצמו?את,~כברתבעור,עץיכולרכייבש.אורןכמרבערתיהריהחוצה.לקפץו
 ...להישרףהייתיחייבת
הואכאשרגםצוחק,·הואכאשרגםבעיניו,הנצחיהעצבעםהראשון,בעלהוהוא,
העצבוסמיךגדולכןהשמחה,שגדולהוככל ;עצבותשלרוחמהןנושבתשמח,
התחתןלאהואופה,~ליל-סבאותוממכר,בריחתהלאחרערירי.חיהואגם ...בעיניו
גט.לושלחהשהיאאףשרב,

אתעוצמתהיא-המדרגותעלצעדיואתשומעתאיכנהלעולם-כככסהואוכאשר
לולהפך,ניחומים,פש rמזאיכנושכברעצבאותרובהןשלו,אתלפגושלאכדיעיניה,-

אליהכככסהוא ... rלחיוובבמהלוהיהלאעצב,בלאכותרל~כאלה,ניחומיםמצא
אףהסמיכים-אפורים,הצלליםעם TIהחשוךשלותחילתוהאורשלבסופרכברבערבים,

קנקןאוחםתבשילוגםסירבמגבת,עטוףלה,ומביאזלעפותגשמיארבסופות-שלג
הקשות,באצבעותיוידיהאתכלא-בכרוכה;מלטף,ח~םבקררםמכרסהרתוח,חלבעם

שחורות.תימראושתי-הלילהכלעמהכשארותכברעיניואולםויוצא.
שלה,הישניםהכסףפמוטי'שכיאתגםהואמביאהחמה,שקעיתלפכישישי,וביום
המראותבתרךהדרלי~יםגדולים,כרותשכיומדליקבהםמציבהוא ;ירוקתמכוסי

כרותובהןהשחורותהמראותשתיעיניו, ...אותםמכבהאיכההיאחצות.עדהשחורות,

בנשמתהכותרתבלונדיהןהאחרונים,בלילותיהגםלהןזקוקההיאהדולקים,השבת
אי-פעם,אותראהבהה~זםיעדה,לאקודם-לכןואףיועדת,היאאין ...נוראריקהפיכה
לאערדהיאהייחוס,רבעוןעשירלאלמןלו,ארתההשיאוכאשרהראשון.בעלהאת

שכה.ושיחיםעשירםרקמלארלוגםאמכם,שש-עשרה.בתאפילוחיתה
חוליתבדרךעמוסהעגלהכמרובמתיכות,בשלווהשכיםבמשךהנתהלועמוחייה

לאחרבמיוחדשתדיר,לרהט,ערפלבתרךברור,לאחלוםנשאההיאאי-שםעמוקה.
בהפתעה,לא-צפרי,בארכ!ןלפתע,להבאהיה;חהדמיהאתוהסעירהציתהחתוכה,

כוי~דה.היאלוהט,ערפיליחלוםאותושעםכנראהסיבה.כלוללא
;גםומאוערותנוקירם-הכלבלתי-צפוי,באופןוהתרחשקרההכלבחייה,אולם

שכיםעשר ;אשתואתלגריזzעמדכברהעירותסוחראביה,בלתי-צפירה.חיתהלידתה
שהתקרבובעתאךלהגתרש,שניהםנוסעיםהםאז ...בכיםוחשוכיהחתוכה,לאחר
 :לואומרתהיאשבעיר'לכחל

הרה.אני-

 ?שתקתמדעואד-
 ...פחדתי-
פחדת?ממה-

 !אותיתשאלאל ...יודעתאינני ...יודעתאינניבעצמי-

 ...בשבילךקמעהרביאצלאקח-
הירונהימיכמדלרמו'ארזהב,מטבע •הצ'רכרבילימהדניקמעלההביאאמכםוהוא
יפה,כהיפתה,כן , iשגדלדוככליפה,ביראה,בתילדההיה ;להחיתהקלהולידה
מןנוסעיםאחתופעם ....כחתשלבארלאבא-אמא,ושמחהתענוגבפניה.להביטשאין
מתחשקולקטנהיזzיבערכחלאותראלומגעייםלרהט,תמתיוםלאחרמחתוכה,העיר,

אתכאןלעצורמניחהאיכהאשתולמהמביןהואאין ?לאלמהמסכים,אבא .להתרחץ
לרבןעד-כדיוהחויורהכאןלהתרחץהילדהשלמרצונהכבהלהכהמדעוהסוסים,
אני :הגדולההבשורה rאו ,הכחללידכאן'לובשירהכאשרכזכר'הוא ,אדגם ...ממש
אתלוקחהוא !כשיםשלהמזארת ...והחויורהכבהלההיאהנחל,לידכאןאד,;גםהרה

החרף'לידפראי~שרר tבלהמשתכשכתהחמשבתהקטנה .לנחלעמהונכנסהילדה
הואהחמה,שקעיתלעתר~~ים, iסהשקטים,ובמים ...לשחותמתחילהאבהוא,ואילו
טובע.

ן~ליםבעוריםערב,לפנותשישיביוםלהמדליקשבעלה-לשעבר·כררתשכיראותם

שתיבתוךללהובמוסיפיםהם;אולםהלילהבחצותדעוכיםהירוקים,הפמוטותבתוך
הישןהפחבגגמקישסתווי-סמי,ךנופלוהגשם ...שבעיניובעצבהשחורות,המראות
אורבהבזקמנתוצציםהבדולחשרסיסישברר,חלוםאותראלה, ?lזז/להלקרואומוסיף

ורבדבראןר :צילם

עצברקבעיניו.בהן,איןגינוישרםתערומת,שרםהסופה.ענניביןהירח,שלפתאומי
שאינומבטמרה,נדיפהבעיניו,לראותרוצהחיתהל~ה.עלכבדלההרוץבטהור,
 !שחוררתבמראותטהורעצב . rאאך ...אפיל,קללהסולח,

 ;שרופיםפתיליםשלירחםרקמהןנותרזה,לידזהרכבים,דעוכיםהנרותשכיוכאשר
חייבעודהיטרפו,שלפניהניצוד,בעכברמשחקתבחדר,מתרוצצתהלבנההחתולה

רסיסי-אלהואולירטובים,כוכביםנוצציםבשמשות ...קשיםעינויי-פחדלסבולהוא
 ?המנופץחלומהשלבדולח

רכי-השנילצדהתהפכותהבעתמכאב,עצומותבעיכיםהיאשואלת-וכמה-
כעשהארוךחלוםלהימשך?הואצריךכמהביותר,היפההואויהיהחלום,צירךכמה

עדולהישרףבלהבותלעלותעליולמציאות,הופךחלוםכאשר ...שחרקאפורמחולן'
להתיישר,רגלי,עלולעמודהמיטהמןלקרםיכולתילונוחרת,ליהיולו !שורשר
היםתוךאלמטילההייתירחייגרפיאתרמשם,סירהעלערלהלים,נוסעתהייתי

טובכר.כמולבעוררוצהאיננישקט,רוצהאינני ...הגעושיםהגליםביןהמס~ער,
הואגםשלו,והצער !לחיותממשיכהערדאני םי~~(\:~מתעצמים.בעצמותישהכאבים

מהמכאוביםיותר,רבסבלזהאוליבעולם,כאלהשחוררתלמראותמבעדלהביטכאב.
 ...אדמהערידותמבשילותובתהומות ...תהומותעומק,ישנובעצבביותר.הגדולים

 !להכעלםשהעכברדרמה ...החתולהשלהירוקותעיניהדולקותמההר,

אדהחשכה,תוךאלאטאטשוקעותהצערמראותשתיכבים,הנרותשכיוכאשר
הןגםעיניהבערראמא,שלמרתהלפכי ;ירוקותעיני-אשאמה,שלעיניהמופעיות

בכעס,כולםעלהביטהאמא,למרת,צרתהלאהיא ...להכעלםהעולם-ירוקהבאש
לפכיאפילוהביטההיאב~תה,ובה,לחיות.שנשאריםבאלהצרהעינהוערל,בארס
אוות ...מקללהגליוים,מדיבוירםגרעושהואמבטישן,גיניושלמבטבאותומרתה,

התעקשת:לולאאבאשלמרתולאחרכתמיד,לה,אמרגסיסתה,ברגעירוקמבט-אש
קררההיהלאהכחל,אתאזעברנולובמים,להשתכשךלהתרחץ,רוצהשאתאז,

אתיורקתהייתילאושמרכה,שלרשיםבגילומצטמקתמתייבשתהייתילאהאסון,
 ...ירארתי

הטילההשמש,שקעיתבעתשקט,כחלבאותואבא,שלבטבעיתוהאשמהאתכן,
לא,אחירם.חייםולהחירבלהרוסכדילעולם,במאוחרשבאההבת,עלעליה,אמא
שיבולת-מים,אלמערבולת,תוךאלכקלעהואאבא,שלבמותראשמהאיכנההיא
אינהגםוהיאבחייה.מדוגםפצעטבעאז,מותראולםממנה.להיחלץיכוליםשלא

אטומהכמורסההואצערו .בצערואשמההיאואיןוהילידם.הבעלבזניחתאשמה
בחייה.

אתללטףערבכלבאשהואכל-כך'אותיאוהבעדייןשהוא •בכךאניאשמהוכי-
ליהפךחייבתדחויהאהבה ...הקשותבאצבעותיואותייחנוקערדהואאחד,ערבידי?

גםאותייגאלערבאותר .ממכאוביאותישישחררערב,לאותומצפהאני !לשנאה
מןהמשריעגואלי,יהיהערבאותרהגרף.מיסוידיותרמריםשהםהנפש,מיסויד

הראשון,השלגריידרהאחרונההסתוויתהפריחהנתשורערבבאותו ...האצריהגיהנרם
אותםאלאבראאני ...המנופץחלומישלהבדולחכרסיסיהירח,באורשיתנצוץ
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 ...במדורות-האשבחלומות,יותר,בהםרוצהאיננירגםבהם.איןשחלומותעולמות,
האדםשלי.ררף nסרגטת-השלהנצחיהניגוןויישמעבשלגיתכסהשליתל-העפר
רצוהזאת,ובכל ...תבלפניעלניגרנואתנשואותורוחות !טוב ...ניגרנואלמגתלגל

מרק,-אותראללהט,אותראללהבה,ארתהאללקפץוושרבמחדשלהיוולדהייתי
בוערותבעינייםומחכההחורלידהיושבתלחתולה,היאצעוקת !קישטה ...אהבה
 !ממאורתוייצאלאכברהעכברפתיה,חתולה-משם.שרבייצאשהעכברבירוק,
ואת, ...שיגירבעררנותרבנסורקממאורתוברחהואאזבמאורתו,חלוםחלםהעכבר

שקט.!נעשהנצחיגדול,אחדחלום ...חלמתהעכברעלחלום,חלמתאתגםחתולתי,
מלעוררפסקהחלוד,הישן,בגגימלהקישפסקהגשםפתאום.השתררשקטאזיה

אותםמכירהואנישםהייתיכבראני ...רחוקיםאי-שםמחתרתאלליולקרואולפתות
עולמותמאותםנכספים.רחוקים,עולמותאותםרחוקים,אי-שםמחוזרתאותםהיטב,

אלימאירהוא,גםרחוקעולםבהיר,מלא,ירח ...ל.י-דם 71בנשמתינותרונכספים,
אדמדמיםעלי-שלכתלחלוני,מעברנושאותהרוחותכיצדבבירוררואהואניפנימה

-n לרמרת-קr עםלילה, ,,עחלףהשחר,יפצעימעט ,,עךר..~עצישלאחרונים
חטאתילאהרישינה,מעטליתןאלי, ...בירוקהבעורותעוינייםשחוררת-עצבעיניים
אל:אלוהים,דגולהמשוררתארתהלךשאמרהכמרלך,אומרגםאניבמאומה.כלפיך
הזה.בעולםאשההייתלאאתהאותי,תדרן
לגג,מתחתנידחתפינהמאותההאדמה,פכימעלקולהאתשמעלעולמיםוהחי

לאיטהבהשקעההיא .לההעניקשיכהשלקלהרשעההצפרירים,רוחותמכינרת
לידשרכבתעצמהמצאההרבה,לשמחתההשינה,בתחתיתשם,וכבר .מתוקהובהכאה
 :להואומרמלטפההלהוילדיה,מבעלהברחהשב!מ;רזההלהבה,מדורת

 !קלהשעהאלאאיכהבתל'שלנצחיותהגם-

הקיצית,החמה,הזריחהלמראההגג.עלבחלונההלוחכתהדלקהמןמתעוררתוהיא
אלליפולהיאמתחילהררף, nטרם--שלהלוהטת,השמשלארדדמעות.עדלנה,נצבט
החלקים,העגולים,שדפכרתירתחתית,לושאיןברראלוהבדידות,הגעגועיםג;בתוך

הנרעדיםהגעגועיםמןברר,מאותרארתהישחררמי ...שחוררתממראותעשויים

בפערות-בכל-זאת,ואולי !הראשוןבעלה ?בלילותבמיוחדהקרות,רהבדידוי;ת
ערלים;היוהרוצחיםבהנגערלאעתה,עד ...תיגאלהיאה~ין~אק*שלבידר~tקלירן-ה,
ומתמלאהולךוהחדרפתוחהכשארההדלת .במרדדושועטיםמבטמעיפיםבמדרגות,

משותק.והזעםקופאיםהדמיםובכירת.בזעקותלרגע
יום ...אהבהמרוב .הראשוןבעליזה,הואההוא,הבורמןאותישישחררהיחידיכן-

לייביאצעדיו,יישמעושלאחרש,הואיעלהערב,לפכותהצהריים,אחר ...היוםשישי
ילטףחצות,אחריעדשידלקוכדרת,שכיהפמוטותבתרךיציבהחלב,אתיהתבשילאת

הארהברת-השרכארתלאצבעותמגתעגעתאניכמההרי ...וידיאתהקשותבאצבעותיו
המרדימהאם,שלככיגונהענוגותלהיות~כרלרלתהןמאד,לאהוביכולותידיים !שלו
עדייןהואאותי.לשנואמתחילותכברידיר ...לשנואגםיכולותהןאך ;בכה-יחידהאת

יושבתאתיחתולתי !שחוררתמראותשתיעצבות.עדייןמלאותעיניוזאת,יודעאיכנו
לארדייצאלאשלךעכבר-החלוםהפתיה,חתולתי ?העכברשלחוררלידעדיין

אינני .אששלשמשעםיום !עלהכהדריוםאיזהביופיו,כפלאיוםאיזה ...השמש
גם !הרוחלך,תרדה .דליהשלעלהאי-משם,ליהביאההרוח ...לבנהשמשאוהבת
 ...בכשמההצובטהאדמה,מריחברישיופי,שלשמחההרבהישפרח,שלאחדנעלה
את ...הלבנהשמלתיאתואלבש ...הכאביםעלאגתברקרים.במיםאתרחץבראולפכי
קללה.זוהידל,כרשללאורושכיםלזקנ;~ !הלוהטחוליהעלהעםאפגוש,מרתי

יהאחרוןיומייפה,יוםשלי,יום !לאזאתלא, ?שרופהמדורהשלברמץלדעוך
 !תתמהמהנאאלבאש,הלוהט

הסמיך,ראשהשעראתגררה,אתרחצהקריםבמיםכאביה,עלהגתברההיאוכתמיד,

עלהיוםבתרךהיא ...לבשההלנבההשמלהואתיפה,יפהסרקהלהכסיף,רקהמתחיל
השבתאת ;האדמהאתהירח,אתהשמש,אתבתרךהיאלה.ידליקשהואהכרות

 ...הבלרכידהזקןעםוהיפה,הגברה ...אביהכמרבשמחה,תפגשוהיאשלההאחרונה
מסללוישכיעםהדרךאתרגםהגדול'הבוסתןבתרךהבית,אתהיטבזוכרתגםוהיא

ויחדנוסע,אביהאתהיארואהדרךבאותההחצר.אלהעיר,מןהמובילההגלגלים,
כים Kח- rהקבאמצעכרבעי-פרווה-שטיירמלוכרבעיבקפוטותיהודים-עמו

שירםהםהעדרך,השולחןעל-ידבת, wלאצלםכברשכשאירםעלזיים,יהודיםופיארת.
כפייםומוחאתאבאשלברכיועליושבתוהיא ;כפייםומוחאיםשריםאבא,עםיחד

טבע,הוא .להתרחץלההתחשקשברשקט,כחלבאותואבאטבעאחר-כך ...גם-כן
באותהצרההיאיותר,ומאוחר ...השמששקעיתעםערב,לפכותיוםאותרשלה,אבא
אזחיתהכברהיאלה,ענהאחתפעםרקלאבא.לו,וקראההעירתוךאלהרחקדרך,
ובליבטלית,עטוףלאחי,-הצעיריםן~~ים, iJלל:;נ~יםמביכותיצאהואשמרכה,בת

הל:;נ~יםמביןלבדר,ציאהוא ...אבאשלללוייותושבאהרבי,בלירגםיהודים,אותם
iJ ,להאמרהואבלוכדי,זקנויפה,גברה,והואהשמש,שקעיתלעתערב,לפכותן~~ים: 

אךחייה.לכללתמיד.העין.מןכעלםהואומיין- ...ילדתיאשמה,אינךאת-
למשעןלההפכהילדתי",אשמה,אינך"את-הן~כיםהל:;נכיםביןשם,אמירתו
העירזמרתאתלשמעוהחלהמואשמת-מורשעת,להלךחדלההיאחייה,בהמשך
אבאשלוביתרהן~כיםהל:;נכיםהגלגלים,מסלולישכיעםהדרךהופכתוכאן ...והשדה

נוראיםלעתים,הנשמה.שלכיגוניםהםחלומותכשמתה.בתרךלכיגוןלחלום,-
ארוכים,עגיליםפנינים,מחרחרתצבעים,בשללבגבדי-צבערכין'לבשוהאמא ...כאלה

עתידותמגידהמכחשת,-הכפרבכותלפכיקלפיםופותחתהכפריםביןעמהמהלכת
הגגתחתעכשיושרכבתהיאשברזה,בחדרוןגררתהןלחם.פתלמעןלחשים,מלחשת
 ... ,הירוקתחלודיבפמוטותהכרותשכיאתלהדליקשיבראהראשון,לבעלהלו,ומחכה

 ...תכופותיריותכשמערתאףוילדים,כשיםשלבכיגברים,שלזעקותתוךעובר,היום
מבעד ?בעיירהפוגרוםשרבהאם ?פטליררהאנשיההיידמאקים,משתולליםשרבה~ם

ממיטתה,שרבלקרםדבר.לראותיכולההיאאיןשבגגהמוצהבותהשמשותלארבע
שכראותודמעותבעיניים.דמעותמעליםנתעוה,כלעםהכאבים,-יכולהאיכנה
ירמה ...מנופץחלוםשלרסיסיםהןגםדמעות,כאב.מתוךהבאותאלהאףעליה,

מעבר ...יהודיםשלבתיםאלאבערדים,כרותלאשבת,לכברדבדלקות.~ל,ההאחרון
האחרוןירמהשרופות.כצרותשלמרעשןלכאןחודרשנאה.שלעולםלרהטלצוהר
בא.שלאטובבא.לאהוא ...הראשןוהלבןכיגונהשלג.יירובלילה .קרהתוךאלפרכה
הואהוא.זהאיןבמדרגות.ץרמישהוהחיים.מןתצאבכוחותיה-היאעצמה,היא

אלההשחורות,המראותהעצב,עינישתירקלהכירו,לאהוא,זהכן, ...חרשהולך
לה.כותרובלבד
הקשותבאצבעותיומלטףכברהוא .מאדרעודותידירהכרות.אתלהדליקמתחילוהוא
יורת,ערדמשחירותעיניו ...למרפקמעליותר,וגברההימנית,השכיח,אתרגםידה,את

יותר.גדולות
לתחינתי'אחתפעםהאזן-כנאנח,בכשמההיאמתחככת-שבשמיםאלוהים-
 ...אותיחונקהוא ...הקשותאצבעותיואותרשימשושלא !ידירכוחאתממכרטול

אדומותפכיםהגג,שבעלייתחדרהסףעלרואההיאוכאן- !קולישמעאלוהים,
אדמדםבצבערחביםמכנסייםשחרר,וכרבע-פרווהלבןמעיל-איכירםקמות,עויניים
כאבחשההיאומיד ...הראשוןבעלהשלשלו,צעקתואתשומעתוהיא ...נרצצתוחרב
מכרבים.הדלוקים,הכרותושכי ...בראשהאטום

 •מיללת.בסופת-שלגהחורףבאובלילה
תשמ"ר

אוקראיניאיש-כנופיות *

 .המקררלפכיארדרואההתרגום-מכבת-הידתרגום

+ tשמהךמעמע

אדם"שקד"שלבראשהעמדואילו ,-101הלהקמת

כמרההמכעהתורתאתמקדםוהיהישררןשלמסוגר
מדינתשלגורלההיההפשיטה,תורתאתשררןשקידם
מעברהחדירותאתמארדצימצמה"שקד"אחר.ישראל
גבלםהיהכןלפכיאחדותשכיםהרקמהלואולילגבול.
אתשאיפייןוהגמולהטרורשלההסלמהתהליך

ושהסתייםהחמישיםשכרתשלהראשונההמחצית
לא"קדש"מיבצעלולאואולי ,-1956ב"קדש"במיבצע

שאחריה,ההתשהמלחמתהימים,ששתמלחמתגםהיו
נתקבלהאילו ;לבנוןומלחמתיום-הכיפוריםמלחמת
ישראלמדינתואתצה"לאתהמנחהכתרדהההמכעה

ממשלתראשביןהשלוםלגישושיסיכוייותרהיהאולי
אלעבדגמאלמצריםכשיארביןשרתמשהישראל
וחמשעשריםכחתםהיהמצריםעםוהשלוםנאצר'
בירושלים.סאדאתביקורלפכישכים

עודףלסרחכחשבההיא , 1955במאי"שקד"כשהוקמה
ואחדיזציה""מאהשעבר , 890הצנחניםגדודשל

ברכתנושלוהאסכולהואנשיוששרון , 1954בתחילת
וראשהביטחוןשרנישבו 1955בשנתהטון.את

כללירתבחירותאז(היובן-גוריוןדודהמיועדהממשלה
דייןמשהרהרמטכ"לתפקידו)אתלסייםעמדושרת
 .תפיסת-עולמואתואימצושררן'שלבקסמו

ב-למצריםסיניהאיחציוהחזרת"קדש"מיבצעבין
"שקד"חיתה-1965בהגמולפעולותחידושרבין 1957
לאמיבצעיתבפעילותשעסקבצה"ל,היחידהגוף

כחסםמצריםגבולמדהימים.היווהישגיהמודיעינית,
והעוצבותהתקריות,הסלמתכמנעהרכךהרמטית.כמעט

למלחמהלהיערכותלהתפנותיכולוצה"לשלהגדולות
צה"לומפקדיהביטחוןמערכתראשיכלאבלהבאה.

זהוהתחרו"שקד"שלהצלחתהמשמערתאתהביכולא
כתוכיםהיומעייניהםכל .שרוןלאסכולתבכאמנותםבזה

ולהשמידוהאויבאתלתקוףהטובההדרךמהילשאלה
הנסיבותאתלישראלהערביםכשיזמנוהשעה,כשגתיע

שפץרהאמוןמשברמסיבותאחתחיתהזוהמתאימות.

בתקופתצה"לאלופילביןוממשלתואשכוללויבין
רצוהאלופיםששת-הימים.מלחמתשלפכיההמתנה
על- .מלחמהלמנועכיסומשריוואחדיםאשכוללתקוף.

פחדנות.היאמלחמהמנעית-890ו-101האסכולתפי
שררן'אריאלבעיניכפחדניםהצטיירוומקורביואשכול
 .וייצמןועזריפהאברהם

תפיסתכשצמחההימים,ששתמלחמתאחרירק
במקבילהחדשים,הגבולותבתרךהביטחון""גבולות
ותלמדיבצה"לי"שקד"תורתקודמהההתקפה,לתפיסת
בה.בחללאאיתן(ופול)רפאלישרוןשלמובהק

כחלההבעיותכלעלערכהההתקפהשלפיההתפיסה
מפקדיאבלהכיפורים,יוםבמלחמתמרחצתתבוסה
ולאמרדיעכי,כמחדלהזאתהתבוסהאתפירשוצה"ל
התקפיותלאלתפיסותגםמקרםשישהלקח,אתלמדו

 .יחידותיוובכייתצה"לשלבתורות-הלחימה
במלחמתרקהרגלאתסופיתפשטה-101התפיסת
כלאתפותרתאיכהזושתפיסההכולראואז :לבנון

עלולהושהיאישראל'שלהאסטראטגיותהבעיות
 .הביטחוניבמעשהבלעדיתתהיההיאאםאסוןלהמיט

ישראלובמדינתצה"לשגוכמהרביםראו-1982ב
שלובדחיקתהיחידהכתורה-101האסכולתבאימץו
 •כטשרים.לשוליים"שקד"אסכולת
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הספרותעלחמס
העבירת

בעתבארץהמתבצעתבמקרר'המסגביית

היאומרצים,סופריםשכרתשלום
היותרלכלארטכנית,סוגיהרקלכאורה
מאותכמהעלהמעיקהכלכליתסוגיה

פניהםכךלאלמעשהאולםסופרים.
תרבותיתחברתית,סוגיהזוהיהדברים.

צלהמטילהראשונה,ממעלהורוחנית
אופןרעלבארץהתרבותחייעלקודר

הכתרנה,העבריתהמלהשלהתקיימותה
כמדירםארכבסיסוהמדוברת,המשודרת

מצב-כן'עליתרהלאומית.התרבותשל
עדרתגםהואזהבתחוםהנוכחיהדברים

שלהממשיליחסורבת-משמערת
תרבותכלפיבישראלהשליטהמימסד
לשפעבניגוד-ממשייחס :וספררת
בכנסיםתדירהמושמעיםכללייםדברים

על-ידיהמאורגניםאלוכגרןרשמיים,
ראש-הממשלהבפמלייתפקידות
אופורטוניסטיםעסקניםשלומטעמם

ראש-אתפיהםבהבלהמכתירים
 ,"אידיאלי"קוראבתוארהממשלה

באלו.וכיוצא
המסשלטיבועצםאתנבחןראשית,

מסזההריפירסרם.כלעלהמוטלהזה,
לעמודיכולציבור-הסופריםשאיןקטלני

אחוזוחמישה!)(חמישים 55שלמסבר,
שיר,כלמפירסרםהניגבהבמקרר,גזלשל

הסופריםששכרמכיורןוכר:מסה,מאמר,

ארכעשיריתבכללהואהקטנהבארצנו
בארצות-התרבותדרמהמשכרכשביעית

ממחציתלמעלהשנגזלתיוצאהגדולות,
שלהריאליהערךשלוכר'מהעשירית

פלא,איןהמתבצעת.עבודת-הכתיבה

למשל,לגמרי.מ~ררןהנ"לשהמסאיפרא,
ככלהעבריתרהמסארתהביקורתאת

פתימיהבמות.ברובבהופעתהשמדובר

ספרבעירןמרובותשערתלקרואויסכים
המשמעויותמצדהדחוס(אררחב-היקף

חווייתי,למתחלהיכנסוהדימויים),

בכך,הכרוךופולמוסיאינטלקטואלי
להגיהלמערכת,להביאומאמר,לכתוב
למערכהפעםלאלהיכנסהגהות,
לקבלעל-מנת-הכתובסביבציבורית

נטרשקלשישיםארארבעים,ארעשרים,
בתחוםהדיןהוא ?לעמלוכשכר

אכן,השירה.בתחוםואףהסיפורת,

עיזz.ררי-שניםבמשךדחקזרמבחינה

אתשאחריו)(רהליכרדיהמפא"יהמימסד
הקרובפררלטאר,לדרגתהעבריהסופר
פועלותשללזרהכנסתוברמתיותר

טפילי-שלהשכרלרמתמאשרטקסטיל
מסוגומכשילי-ציבורמגוניםבנקאות

עשרותעלעומדששכרםרריינרים,יפתים
ספיר,מטופחילחודש,דולראלפי

כי Iברורהרי .ומודעיארידררהרררביץ'

והבורגנית,הפקידותיתהידארתה

הנרבררישיםהמתעשריםאתשטיפחה

שכראתלקצץתמידוהטיבהבישראל
גםהיאהזוטריםוהפקידיםהפועלים
ומרציםשכר-סופריםמיבנהשיצרה

האינטליגנציהמעמדאתבעצםשמדכא
שקרוימהשהריהבלתי-תלויה.

cing \ח;גFree העוסקתהעיתונותכתחום

בלתי-בעצםהואוספררתתרבותבעינייני

הכלכלית.הבחינהמןבאץראפשרי
ההשלכותאתיותרנבדוקבטרם

מצב-הרבדיםשלוהתרבותיותהחברתיות

גםרt;כמלימרחשיבאופןהמתבטאהזה,
הסרפדיםשכדשלהמאסיביבגזליחד

כמהנבחןהאוצר'על-ידיוהמרצים
בדדך-כללשמשמשיםרר.מנימוקי-הסינג

בעתהשלטוניז:סד,המידובריאת
כיהםטועניםלמשל,כך,הנ"ל.הוויכוח

מהמסחלקיפטורלקבליכולסופדכל
מקורות-הכנסהלושאיןיוכיחאם

גם:האםהםשואליםשנית,אחדים.
מאמריםהמפרסםאנןידאיש-ציבור

מסוגוכר:פוליטיקה, ,:כלכלובענייני
מתשלוםפטורלקבלךצדי Iאבןאבא
נדעכיצדהם,אומרים , rשלישיו ?המס
 '!סופדאינורמיסופר ך-;:מימקרהבכל

בקיצורלהשיבאפשראלוטענותעל

לאחת.אחתאותןולסתורנמרץ

בארץלחיותיכולזויננואישראשית,
מתשלוםלאגםומרצים,סופריםמשכר
חייבסופרכללכןמס.ניכויבליברוטו
עליועטיםואז ...נוספות Jעברדורלעבוד

אחוז 55אתממנווגוזליםכדישי-האוצר

"שלהם".
לגביממספטורעלרקקים:אנרנאבשנית,

·מות·עמולמרות-ספרותייםטכסטים
זpז.כע.~רלמהכאלהטים :t ,טכביןהגנרל
עלמאמרכיןההבדלברור · rעדיי-להם

האו"םמעמדאומסויימת-;:מפלגתולדות

אורישירתעלמאמראולירישירלבין
גרינברג.צבי

הסכימאטיותמידתלמרותשלישית,

מעשיאדמושגיקושיכלאיןשבדבר,
אגודתחבריעלמהמסהפטר·בהחלת

מקצועית.אגודהכדיןהעבדים,הסופרים

עוולמסכנת-מה jלזמ :tלהתעלומוטב
מאשרלאגודהנתקבלוםישטרלסופדים

וכיכולתחייוברמתמתמדתפגיעהלפגוע

 .כולו~:יבור-הסופריםשלהכתיבה

קוגםבעצםהואמצידיד:המוזכהטיעון

מזהעצמההסופרים:ודת tאשלטיעונה
החיוניותהתמורותלאחרוניחרדשנים.

קרגםהוא .האחרונות:ים,כשכהשחלו

כידישמרוכזמטעמה:רעי lהמקהמאבק

כילינראהאולםעזר.נ:ןאהודחברנו
שלציבוריתלהתגייסותזקרקז;-האגודה

כדירצונהכוחכלרלזזפגנתחבריהכל
עלגרזלנימסשלזולחריפהקץלשים

הישגיההרי·ית. 1העכהספרות

מיזערייםהיועכשיועדהמקצועיים

מהמסהחלקיותההנחותאוחןגםלמדי.
כעכורהמחושבותהנתינה,הרצאותבגין

המסגבייתאתלאזןרתייכרואינןזמן'
מוטיבציהככליזz.מחכלתבמקררהנ"ל

כנתיכה.עיסוקשלכלכלית
הכללייםהתרבותייםיבטים:לרעתהנשוב

עלהמיסויבתחוםי n·כ 1הנהמצבשל

האומהמארד,קטנההיא ')האר :ספררת

המיספריהיקפה(מצדךך;מ~קטנההיא

לועזית,תרבותבגליז.רצפים 1אנולפחות).

נתוניםאנו Iלכךנוסף ;אמדייקניתובעיקר
מקרמיחומייניסטיכל.שלבעיצומו
שלטוביםהפחותוהצדז·יםואזורי,

(בניגודפרובינציאלי ,אודיינטאליזב
ומזרח-תיכונית)יכרנית r ~ים-לעצמיות

אתנקבללאאם .צדמכלהםאףאורבים
אושעריםמאהשלהקלו·יקאליהמתכון

גוש-אמונים,מתכוןאתאר .,פץרהרבשל

תרבותבקירםאנומאמיניםראם

עלהשומרתחליונית,ישראלית-יהודית
והמזרחהמערבכלפי rתדבותיוזיקה
הלשוןהדיהעצמאי,ייחרדה:לביטוימתוך

להבטחתההבסיסיהמדיוםהיאהעברית
והנה,כזאת.תרבותיתאפשרותשל

הכתיבהשלהמדיוםעידודבמקרם
בשללוכר',העברית,ההרצאההעברית,
המסעלינומוטלהמדינה,מטעםאמצעים
שלדוחםפדיהזה,והפוגעהאווילי
בכל-המשרתיםכאוצר,ז'מדרגהפקידים

המימסדצמרתמצדקנטרניתמגמהזאת

שלנר.והפוליטיהחברתיהכלכלי,
העבריםהסופריםכיאמנם,מרבן'

שיחרתלקייםיצירות,לפרסםמעוניינים
 .ככךוכיוצאהספרות,עלוהרצאות
שלנוהמימסדפקידיכיאיפרא,אפשר,
המעונייניםואנשי-רוחשסופריםסוברים

מדימוםממילאנהניםדבריהםבפידסרם
המענייןבתחוםעוסקיםשלהם,האגו
כן,אםשכד.לקבלצריכיםואינםאותם

דרמהקנה-מידהלהפעילהיהמן-הראוי
הנהניםשלנר,הפוליטיקאיםלגביגם

הציבוריים.מתפקידיהםבוודאי

המסלשערורייתנוסיףאםמקרם,מכל
למוסדרתההקצבהקוטןאתהנדון

אחריםמוסדות-תרבותלערמתהספרות
שללשערוריהכאןלהתייחסרוצה(ואינני
אנטי-לישיבותסכומי-עתקהקצבת

אינהבכל-זאתשערודיהלארמיות,
- )כאןלעניניינובלתי-רלוואנטית

התנכרותשלאנטיפאטימכלולמתקבל
מההעברית.התרבותלענייניהשלטון

ארוכותשיחותנכשלושלאחרונהערד
הסופריםאגודתנציגיכיןשהתקיימו

שלאטימותםרקלא .הממשללנציגי
בשיחותמרגיזההיתהמודעימרפקידי

אוהדליחסלצפותהיהקשההרי .אלו
ומעורערת,מנופחתאישיותמצדכלשהו
והקרובהתרבותעניינילכלהזרה

בלתי-קיימת,מפלגהבתככילבחישה
דווקאהיהכיותרמרגיז .רנןמודעימסוג

אחריםרשר·םהממשלהראשמצדהיחס

זככ::יריםשניםשכמשךהמערךמטעם

לספרותאהבתםעל-אודותדברים

בנדרןאצבעלהניעומסרביםהעברית
שהםאמתלות-סרקהשמעתמתוך

(נימוקהאוצרפקידיכידישבויים

עשרותכשמקציביםתקףאיננושכנראה

הישיבות,לטפילימליוניםומאות
שהוא;נימוקבצה"ללשרתהמסרבים

לקוטןלכבש·םמגוחךמקוםמכל
בהםשמדוברהסכומיםשלהאבסולוטי

לתרבותכךעל-ידהנגרםהניכרולנזק
העברית).

אתשהוקיעזךנתזאיפוא,צדק,

ודומיופרימסוגעסקניםשלהשתוקקותם
ראש-כלפיחנופהבמסעלהמשיך

על :פשוטההיאהצעתיהממשלה.
כולוהסופריםציבוררעלהסופריםאגודת

שדיעםמגעמכלולהימנעחרםלהטיל
ממלכתיים,בטקסיםלהופיעלאהממשל,

ויבוטלהמעוותיתוקןאשרעדהלאה,וכן
הזה•והאנטי-תרבותיהאוויליהמסכליל

....... 

תיזכורתמיבזק

מובהקתל-אביביאישבעיקבותבהולכי
ב'ידיעותבטורואבירן(דודאחר

לתגובהתיזכורתלעצמיהכנתיאחרונות')
לדון '.א :הבאיםקבועיםבעמודים

הנוכחיבדודעריכהשלשוניםבהיבטים
 '.ב ;היומיתבעיתונותמוספי-הספרותשל

שלוחשוביםמרכזייםלספריםלהתייחס
גלי-שלבמרכזיהםמצוייםשאינםיוצרים

בינתעוררהזומחשבההשוטפת.הארפנה

 'קשים'אנשיםהמחזרתקובץלמקרא
מחזותאלההרי .בר-יוסףיוסףמאת

ממעמקיהנחצביםוחשוביםמצפוניים

הסרפד.שלהישרניתוחרריתראישיותו

אתזומבחינהלימזכירהצעידבד-יוסף
יוצריםשניהם .סירןאדיההמשודר

המוותריםראשונהמדרגהחשובים

 י~~הםאלה .אופנתיכיווןכלעלמראש
היתהשספרותנווחזקה,קשהעצמיות

 •בלעדיהם.מארדמידלדלת

T ela viviensis 
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ויורוקרדישראכרט
ולחו''לביחד

...s 
'~ 

שלךהישראכרטאתנצלס
בארץהנסיעותבסוכנויות

ישראכרטמחזיקוהנךלחו"לנסיעהמתכנןאתהאם
הנסיעותסוכןאצלבכרטיסךמשימושלהבותתוכל
שירותיכלאתלרכושלךמאפשרההסדר .שלך

טיסה,כרטיסילרבות:בחו"לאובארץהתיירות
תשלומיםבשיטותובו'רכבשכירתנופש,חבילות
ומגוונות.שונות

שלךהיורוקרדאתנצל
בחו"לבשהותך
לשלםתוכלבחו"לבשהייתך

מלון,בבתישלךביורוקרד/מסטרקרד
כלבו,בתיובחנויותרכב,להשכרתחברות
 .ועודבידורמרכזיתעופה,בחברות
-מכבידםעסקבתימיליון-4מלמעלה

 .שלךהיורוקרד/מסטרקרדאת
מסלולים:ב·נהכרטיסמונפקלנוחותך
חודשיםלארבעההשניבלב,דלחודשהאחד

כרטיס-השלישיבמסלולחודשים.לששהוהשלישי
אוטומטית.מתחדשמסטרקרדה!ורוקרד/
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ן.מעדרץבאוכשיעתרמייצשטךא;ס ,הופיראברכמ
 .היאלדנ-רכילנעטםמוקצפתגבינה

ינהואחרכמנהבכפית,אותהכליםוא
 .חקלדחהקכאארהאורחות,בין

םיהטביעהחומירםטהרתעלצרתומייאלהנד
 !בלבדשומן 5%נחויש 1

זאתעשיבאמתעצמךאתלפנקלךמתחשקאם
וקל.עידןמשגע,עטםלדניאלהמקויו.הושמעם
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