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חסרכצמיגיםמלא,אינוהדלקמיכל
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םפרוח
רומנית

זמננובת
 28- 36עמ'

תיאטרון
ויספורתישהר

 j 4שיר ;ראייהקצור jוחהשמ

 10 ;שיירם ;טיבשעןר ;שיירם ;רלןיבאלכם

 14 ;ישירם :אתיןטירול

 16 ;אחרוניםשיירם :יגפםןר

שירח

קטןדינה ;שקדגרשון ;ה~סאברהם ;בסריעקב ;יערז·קסטאיתמר ;ריבנוטוביה :פהריוףיש :יגפםןרל
 1 7 ;עצמןוצבי jבן·צירן

 20לוישמערן :;עבריתשיירםל"ו :קבטםמוcרל

 21 ;שירים ;כפירידוהית ;שירים ;צויבלשרם

 ;םישיר ;קרתפרדרג'ןו ;בן·צירןקטןדינה :מאנגלית ;שיר ;בספרדההפצצהקרבנות : ,.,,הטרנר
 j 22בסריעקב :עברית ;הבינלאומיתהבירגדהשלבראה ;וcנהרררפלנר :בן·צירןקטןדינה :מאנגלית

 30 ;גרר·אריהיהודה :מרומנית jסיפור ;פורחהלילך ;םוcטכקרזכהיר

 j 32גרר·אריהיהודה :מרומנית ;סיפור ;הסוס :פהדרמןיו

 ;קאאיםןהניכ ;דודסגדו :מרומנית ;שירים ;רכהזגג•אר ;ברתיני .ק.א :מרומנית ;שירים ;םוcטנםקרקיניהט
 33 ;דודסגדו :מרומנית ;שירים

 34 ;גרר·אירהיהודה :מרומנית jסיפור ;אררזי·הבר ;פרפקםראורדררטימח

 35 ;דודסגדו :מרומנית ;שיירם ;םלררןרמפטהר

 36 ;רינקלדמ. :מרומנית jשירים ;קרסו~ט.טאראין ;ברתיני .א.ק :מרומנית jשירים ;םררםקרמאןיו

 46 ;סיפור jהלבנהברכת ;החנמםזעאר

 47 ;שיירם :בורגכיט

 j 48סיפור ;המתנהחדר ;כ"ץקעיצה

 j 51סיפור ;המודיע ;ןרכנעמרם

ומאמירםמסות

 4 ;למותרשנתיים-יאבקומרסל ;דודסגדו

 18 ;אישיותטעויות-פגיסדן ;עצמוןצבי

 23 ;שנה 50לאחר-ספרדמלחמת ;דורמשה

 26;(מונולוג)להשהיהמהכללנרננתה;הרפובליקהקררןדוד

 29 ;יפהא.ב. :מרומניתהחדשה.הרומניתהספרותעלמבט ;טרמרשא'מירצ

 3 7 ;ספרויותביןךן·שיחבזכות ;יפהב..א

 38 ;בלס)שמערןשלנעול""חדרבררמאןכמספרה~רבי(הגיבורסטראוטיפלא-סעיד :בכימינייפה

החושרישחת

ביירשצויירהנחה- "!לספדר"עזר~
המודרני'הצ;ו,מגדולי~ירו'ח~אן

אגרופואתהמניףפעולהמאתרת
השמאליתבבר;ת·ההצעדההקמץו

המקובלת.

 24 ;בן·עמישלמהעםמשוחחבסריעקב

 :ספירםקיבורת

'מע 22-26

-ברוהפילההרתהשבתל"יוםעלסומךששרן ;בירשטייןלירסלשקט"של"כםתעלעינתעמלה
 6 ;נאקשלסמיועיראקיים"סיפוירם

 ;עיקביגדל"אני"עלעינתעמלה :ילידםספיר ;פיטןליהושעהיא"-היארק"שהיאעלאלונים .ש
 ;שניר"למיירקהציבה"על"חלצה ;פונקהראליארדרלמירכאצור"זבח"מי
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וומשפחהשםו

וכתובתו

ו----------ו
וטליו
ובנקלעהמשוךמשלוחכוללגליוונת, 10בעורשייח 25ךסלעציקבזהמצורףו
ותאריךחתימהו

J --------~----------י 

ציררלניקרבלשלמהוהנח"ההתילהשונתעצמי,"עלעלזילברעיקב

 9 ;טנאישלמהשלבתרגומוהיינהלהיינריךהצפוני""היםעלצובישלרם

 10 ;זירלטירלמאיראחירם"ישוירם"מכיכתםעלמשמרתמר

 11 ;נאברקרבלררלאדימיר"לוילטה"עליצחקיידידיה

 12 ;גלבוליואבהפלמ"ח"אתפקרו"למהעלפעילמאיר

 13 ;ייביןאמיכללעדהשטךר"יאיר·אבהרםשלחייו"בארגמן,עלהלויוסף

קבעויםמדוירם

 ; Telaviviensis ; 19 ;פגיסדן- ) 6 (בסובאמפגשים ;וננסר;יאיהר 5 ; " 77"ערתן;המלצתעשהלפי

 53 ;קבועעמוד

תאיטחן

 ;מיילדהייונ ;ומחברו"קררארטט"על ;ליושמערן ;במלואו)המחזה(טקסט"קרראדטט" ;מיילדהייונ
 4 2 ;מיני·מערכךר ;לב""חתיכת

ןןן lעת
בלו""יבתעםבשיתוףלותרתוב mלספרירחןו
יילו-ואגטסותחמ·כא, , 78 • 79מס• ,'ישנה

בסרקעיב :עהרוך

עיתנעמלה :ערוךעחתר
אהרןגורני,יוסףןב·עמי,שלמהבסל,שמעוןוהנלהה:עמרתב
 .סומךששוןטאני,שלמההראל,

 .שיפמןגליהלוי'שמעון Iירעינורית :יתלסארןוודמרעריתכ
ציריקובר·קווה.גביגריפת:עריכה

גרגריך,מיכלסלב,גילתואפוז,אוורבוךיצקחעמרתב:תצעומ
עוזרקניוק,יורם ·גפיס,ןיהעשו,דןןב..אזידיבנרג,אהרןהדר,יוסי
שסאמ.אנוטןשוהם,גיורא .שרבין,

והתרבותהספרותקלידוםואמניםסופריםאגודתהמ'ו'ל:
 .עמותה-בישראל
בסרמיכה :העמרתבמזכיר

רגולנטשמואל :נידוק

ולאמנותלתרבותהמועצה ,והתרבותהחינוךמשדר :ביסעו
 .ולחינוךלתרבותהמרכזהכללית,העובדיםהסתדרות

אמריקה·ישראל.התרבותקרן

 . 03-456671לטיתייא, 16452תיידמנלהה: mהעמרתב

 ;המודעותלתוכןאחראיתאינההמערכת
מחזירהואינהכותביםפניותעלבכתבעונהאינההמערכת

 .מבויילתמעטפהאליהםצוהפראסאלאידכבתי

 • oנ 456671-למס•רוקךאללטןפמבתשקיםלמערכתהופנים
צדעלכופלברווחמודספשכהוארגלי,אדברקרלשלוחישחומר
 .מראשלתאםרצויעהורךעםגפישות .הניירשלאחד
 .אבריקיבוץאברי,דפוסופדההס:ולתוחםוליצ,דסר,
 .בעיימייאסלטיי :הפצה
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מרסל
יאבקו
שבתים
למותו

אמנותהיאהמופשטת"האמנות

אם"ולכן-יאבקוסבר-האחווה"
האולימפוס,במרומיהאמןאתנחפש
מהבריותהמנותקה~ליםקום 7tבכלומר

שם".נמצאהולא-ומהמציאות
קפליביןהיהעצמויאבקושלמקומו

והוקםשנהגההצבעוניבכפרהכרמל,
"ללמודשלהרעיוןבסיסעלעל-ידו
להגבירכדיבקולקטיבבקבוצה,לעבוד

ולהקהותאחד'מצדהאמןשלכוחואת
שני".מצדגאוותואת

יאבקושלמעשיושזוריםבעין-הודואכן
כאמןוהןקולקטיבכאישהן

 .אינדיבידואליסט
לולהשיבהכללדאגלכלל,שתרםוכמו

קרדיתנדירותלעתיםשרקבנדיבות
זכההאחרונותבשנותיו :במקומותינו

שלבאולמותיולהסתובבהאיש
יצירותיואתשהכילשעל-שמוהמוסיאון

-באמנותחדשהדרךהיתרואשר
ובעולם.באץר

תנועה-בדאדאיזםכמובןומדובר

התוהוומןהקייםאתלקעקעשבקשה
מטורפתתנועההחדש.אתלבנות

הגיונית,ועם-זאתלמראית-עין
בונה.שכלתנית,
התפזרוהדאדאיסטיתהמהפכהמשתתפי

ובתוכםבאמנותהחדשיםהזרמיםבין

התאקלםלאיאבקועצמם.אתבנו
רחוקהשחיתהלרומניהוחזרבצרפת
ועל-כןהעולמיים,התרבותממרכזי
נבלמהלאאולםפרסומו,נבלם

לקוויםאזהוסיףהואהתפתחותו.
תמימותשלתשיתתשלוהאבסטרקטיים

נוף-מעודנתרומנטיותשלפיוטית,
האקספרסיוניזםרמזימרומזים.ובני-אדם

 .שלוהמאוחרותבתקופותגםאותוליוו
והרגשהמוחביןאיזוןיצרבציוריו

 .לוייחודיתאיכות
הגאוגרפית-דרכובהמשך

הישראליבאוריאבקובחרוהאמנותית,
"אפקיםליצירתמתאיםרקעשהיווה

חדשים".

בסוףבאץר'לראשונהבופגשתיאני
ציירותיואתאם-כיהארבעים.שנות

הרשמיבסלוןראיתיהראשונות
מהןיותרועוד , 1דבןבהיותיבבוקרשט

-100כהפורטרטים,ליהיוזכורים

שלהאנתולוגיהאתשעיטרו ,במספר
בשנתאורשראתההרומניתהשירה

מלאכת-מחשבתשהיופורטרטים . 1925
לאחרגםעצמםאתלהצדיקושהמשיכו

 :האמנותיהצילוםהופעת
-50השנותמשךרבותפעמיםנפגשנו

בעין-ביתואתשבנהלפניהמוקדמות,
שלו,העמידהבגילאזהיההואהוד.
טוב-קורנותפניוריפה-תואר'מוצקגבר
חיוךעלמכסההמטופחשפמולב.

גםושאר-רוח.אצילותשופעוכולו
~גרפו,אותותיולתתהזמןהחלכאשר

הקשההדרכיםתאונתאחריבעיקר

עיניו .ברוחוצלוליאבקונשארשעבר'
דמיוןהשראה,הקרינווכמרכתמידברקו

למשקאותהיהזקוקלאהואוחרם.
נהגולאחרשיו,אתלעדןכדיחריפים
הואבתי-קפה.בישיבותזמנואתלבטל
ברראיתילאואניצייר.משמעעבד,
גם;כךתמונות,בוראאלאבלבדצייר

לושהקדשתיהשיריםלמחזורקראתי
-ב"עתים"לראשונהאורושראה

 .ונסקישלאברהםשלבעריכתוהשבועון

פיתחהדאדאיסטית,ראשיתולמרות
מזגהואחדשה.אמנותבאץריאבקו

בתרכן.קטירת.אבסטרמודרניות,צורות

ולמרותסיפורית.אקטואליהשל
השתלבוהםמנוגדים,שהדברים
בשלה.אחתלשלמותביצירתו

שבעלאאךמאתנו,פרששבע-ימים
שמר,שעלבמרסיארןובעין-הוד,יצירה,

 • .תמונותיובתרךחייואתלמצואניתן

דודסברו

מהותיתטראגיתראייה
אפרתפרסלהענקתהשופיטםועודתנימוקי

שלתנתשמ"ו
אחדפההחליטההשופטיםערדת

לשירה,אפרתישראלפרסאתלהעניק
עלבסריעקבלמשוררתשמ"ר,שנת
מכסחכבד"מישהוהחדששידירספר

פעולים).ספרית(הרצאתבחצר"
האמנותית,ברמתומצטייןהספד

חסכנייםבאמצעיםובעמקות.בבשלות
נבכהלאקרנירת,להבערתבנטייהמארד'

פואטיתמבחינהמורכב.שיריעולםבר
שלאזלת-ידהבדברהכרהבולטת
לשרןשלואפילוהאנושית,השפה
ובכל-זאת-החייםאגתרכלפיהשיר,

שרםלואיןכישיר,מדברהמשודד
עםברלהתמודדכדיאחדאמצעי
לאמו,ביחסאומדהוארכךהאגתר.
"כל-כך :הקוץבשלהגדולהנושא
ובכל ,) 21(עמ'עליה"לומדארכלמעט
היארהאמידשדלראומר,הואזאת

 .מארדהרבהבכל-זאת
מגלהוהמציאותהעולםדאייתמבחינת
ורבת-פכים,רבת-צדדיםתפיסההספר

הישראליתמציאונתו :אחדשמרכזה
דיאלקטישלבאלאאיכהעוכשיוכאן
מורכביםבתהליכיםהכובענזיל'

קדומים.גלותייםמשלביםוכאובים
דוברםדיןמנהלתבאץרהוויינתו
ודקואיכןשחלפוהרריותםעתמידיים

לשםכאןביןלעולם.מדפהאיכרזכרן
בהן rאאךשוראות,מלחמרתעבדו
השירתההתייחסותאתלנתקכדי

מבלימציאיוותהקשורתהמאחדת,
ניגודים.לבטל

 \רץ\'~' i (ח'tזי11דכ~בו \ 1, . ~::~
 ""'" ·ו· vנ ..,,ז,v,ג

טעותתיקון
דד'בגל'שפורסמודורמשחשלבשיריו

שירולהלןמצערות,טעויותמספרכפלו
 :חחרתבהדפסהראייה""קוצר

דורמשה

ראייהקוצר

לרזקי;ן ~~. Qזקר~~הק~ר
i] !!ז:ולרן. .ר~ר:p ןזקא. ..~יש

ה. w ~חרזהא w.ד iJ~ת

רת. l!רר~ t~~ K;ויערסיס

i] נ?יןהך~ה.ערFב? 

 .רים i:זקש.~~יס
 ?רה ?iV:גרן~ה

 ?יה l!לחעצמ;ת
-: : -:• T 

 :נוספיםתיקונים
סוף ;שכיבית ;השמות"את"נזכורבשיר
 ."לע"המלהכשמטהראשונהשררה

שררה jשניבית ;זמן""פצצתבשיר

 .~, 4' ~במקרם ~ו~צ"לאחרונה

שלישיתשורה ;שניבית ;"עיר"בשיר
~חירים. iJכמקום~הירים iJצ"ל

 ? Q~י~י ע~~

שחררה.שמלתה
• : T T : T 

דשאריחכה:פרת
: -.. -... ·.· 

נחיריהאת
:• : • :• T 

 ?רזק.~ת n;ךיאזקה

 ?שרגאת;ךיא

 ?אר;ך~ת;ךיא

לרזקירן ~~. Q?קר~~ה ,ק~ר
גךת 9 ~ה~אוכוןר .ר~ר l!ס

~יש. p:~ארסה.~זקנ~.ז:יית

חרזהה W ~.ךזק.א.
הדשא.את ... -:· ... 

ןוו lעת

 ,,•-~ ~(ן\)
 •זת •י- . ~\י-\~\ifו 0

המהלכיםהקדורניים,מצבי-הרוח

שלביטויההםלשיר'משירבספר
כלקררםמהותית.טראגיתראהיי

של"מצבראתהשירםמעצבים
לגולרומעלאךטראגי,כיצורהאדם"

ולאלשיטיןמבעדכרמז'היחידשל
כמצבהעם"ל w"מצברבמפושר,

מארדרבהרגשיותמותך .כוללטראגי
שללמצבוגםהיחדישללמצברגם

השירם.באמרםהכלל
ערדתמצאהאלהתכונותשלבזכותן

כבר"משיהוהספראתהשופטים

מיוחד'לציןרראיובחצר"מכסח
 .תשמ"ראפרתפרסאתלווהעניקה

 ;אורפזארורבוךציחק :החתוםעל
 • .לחציבפררפ• ;בחלחללפררפ'

בבית-הסרפדהפרסהענקתבטקס(הוקרא

ת"א,טשרניחובסקי,שאלוע"ש
29.6.86 (. 
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גרוסמןעלעור
ניצולתהנניעצמיאתאציגראשית

 .באץרשנהארבעיםזה , 61בתהשראה,
ראוהאחרונותהשניםעשריםבמשך

לילדיםעטימפריספריםעשרהאור
נושאעלמחציתםהפחותלכל •ולנוער

השואה.

להוצאתהזדמנתיכאשרכשבועיים,לפני
ספרואתשםרכשתי •המאוחדהקברץ

אהבה" :ערך"עיין-גררסמןרדידשל
ישבו.לקרואהתחלתיהתרגשותוכולי
חלקואתרקבינתייםשסיימתילציין

ידידי,"מומיק".הספרשלהראשון
 •הספראתליהחרימו .נפשישומרי
בעוצמתשטלטלניבזעזועהבחינוכאשר

כיכאן'לפרטיכולהאיננינוראית.
כבדותהסתייגויותמלאהאמתחתי
הדבריםלהצגתנמרצתוהתנגדות
השואהניצולישלהשלילי(הדימוי
נלעגיםהבזקיםכולל .הדרךכללאורך

עליבותםואתבעיירותבעברחייהםעל
לכלרגישהאניוהריפה).ו~רופם
היטבליהזכורומושגמלהכל •דימוי

הואמההביןהזההסופרהאםמ"שם".

מאוהב ?מסרכןשחצן ?תמים ! ?עושה

לחלוטין ד;:~שהכובשת,לשונובשטף
חולה.ממשהייתי ? ?הביקורתחושאת

טלפוןשיחתאליהגיעהערבובאותו
מאופקתיותר(הרבהבירושליםמידידתי

רקהיאשונה)בדעה,מיושבתממני,

אתקראתיהאםאגב,דרךכאילושאלה,
 .וביניהןהשורותמתוךקראהשהיאמה
את ) 86(מאי " 77ב"עתוןמצאתיגםאז

(כולוספרועלעינתעמלהשלהביקורת
להתיישבכוחבינסךהדברכמובן).
היגטאות.לרחמימביתידידאלולכתוב

 ?שותקיםהםלמה ?אומריםהםמה

מלוtיי.משקלרמהערכימהכשלעצמי,
"מכתביםבמדורתדפסנהאפילואם

אניכאשרפעם,כללכךנוסףלמערכת".

מתדפקליניהנושא,אתמעלהרק
עודעמיאיןוהריתופיםבאלףבתוכי
רבים.כוחות

הכותבתרגישותעללהודותברצוני
האש"ש"מכוותולאלההשואהלנושא
רגישותוכליכםבבשרםבוערתעדיין
 •.אחריםאצלקיימתאינההנראהשכפי

וותרה,נרבה

לינרמןאיונה

אורחיםסופירם

ישראל·אמריקהתרבותליחסיהמכוןניחמת
באץרביקרה ;ופורטוגלספרדהאיברית,

ביניהםהלטינית.מאמירקהסופריםקבוצת
 Edu<1rdo-בארצותיהםהיצוריםמחשובי

Gudino Kiel.ler מארגנטינה; Guillermo 

B\<1nco מצ'ילה; e1 1>ח Alici<1 Y מאוקוודור; 
Cossio Roberto Sos<1 מהונדורס; Enri4ue 

J<1r<1millo Levt מפנמה; c כוRenee Ferrer 

Arre\\<1g<1 .מפרגואיFederico Henri4ue1 

Gratcr<1ux הדוז,נניקניתמהרפובליקה; Julio 

Ces<1r Da Ros<1 ו· ;מאורגוואיRoj<1s Arm<1npo 

מונצואלה.
חגיגיתצהרייםארוחתנערכהלאורחים

ברכהדבריההסתדרות.לפעיליבבית·הספר
המרכזיו"רפסה,נחוםהח'על·ידינאמרו

סופרימביןההסתדרות.שלולחינוךלתרבות
יעקב ;אברךישעיהו :באירוחנוכחוישראל

 ;מגדאהרן ;טנאישלמה ;דודסגדו ;בסר
 •וחן.גיורא

"מקור"עורכיושמירנצין

סדרותחידושעלמאגרדת·הסרפריםלנרנודע
שלדבריהלפילעם".ר"ספררתנר"מקרר"
גובשוטרםהאגודה,יר"ר-לפידשולמית
האינפורמציהעפ"יאךהעורכיםצררתיסופית

לעם""ספרונתואתיערכובידינו,המצרייה
משה-"מקרר"ואתשפרה,רש.יפהא.ב.

-האחרותהסדרות .ניצןושלמהשמיר
בוארעדמוקפאות.עדייןר"שברת","נפש"

הראשונות ...כמסתבר-הכספיהגואלשל
ספרים,הרצאתבמסגרתכנראה,תצאנה,

ב"זמררה·הרמזים,עפ"יומדובר,כנהרג.

 •"דביר".באמצעותביתן"

שלזםלןז
פגים

מעולה.משוררהיהפגיסדן
 .העטותפסימביןשבדייקניםדייקן
חומרלושהיהתבלשןומוחלטשליט
כנעו.

להביא.אתביכלוותשירתוכוח
 ,יראלילמצבהלשוניתהסיטואצהי

מופדרוכןהחיים,שלכמעטאמפייר
מןמופדרשהיהומשוםהחיים.מן

כלומדייוקכל-כךנכןוהיהלכןהחיים
כך.

החייםאתראהמובהקכלקסיקונאי
בפיכחןואליהםוהתייחסבמכללום

שרקכמוומשעשעמשעועשאירוני

להתייחס.יכולכמוהוחריףאינטלקט
שלמיקרו:.מודליםהשפהמןשצרכמי

עודהלדיהמן-במעגליהםהחיים
חי-הלידהעודהמוותומןהמוות

בתי·לשנימתחתהשנייםעםפגיסןד
שחיו.

(מלחמת-והנעוריםהילדותטראומות
הגלםחומיראתהיווהשנייה),העלום
החוקיםהשיירםמןכמהיצרמהם

החדשה.העבירתהשיהרדישעהביותר

 .איננוהואעוכשיו
הספירםעםנותרדןאתהכירשלאמי

 ,שהכירומיאךהרבה.הווהושירים,
דו·יחסיםןקערכתאותשקייםמי

ער,ברוראהערושהיה,מיצדדית,

חסירםשוב,וחייונוסףמשהואיבד

הסוחףוואקוםנפערשבמקומודבר

פנימה.

ושאנינושכאןכ~יכיעוהילךהוא
עדוראויםמהלכיםאנועכשיוכאן.
 ,לנוחסרהואכמהעודאנתוהיהכמה

לנויחסרכמהעדידועיםובחרדה
כעתיד.

אחוידדייומכריועכורמשנההעדרו

אליונגתעגעלכןשלהם.כאן" nה
 •תימד.

אתלהדליק
השלום

שיוחניסנסקיאבזריהרוסילמשורר
אךקלת·דעתכבעדר,העוסקישר

לה,העניקהשההשגחהברוכח·כשירןו
.והיאעובר.גפרור,אשבשירככותב

אךהאנישם,לבותאתבולהציתיכולה
אשלהפעירגםיכולהמדהבאותה
באח.אש-לחילופיןאו , Mמשח
שאיעהקלת·העדתהבערההיא,אבל

למצזימעדיפהלכוחה,מדועת
סוכריה.להבאתה

שבראשותהזאת,הממשלהלידי
אוליהזדמנות,הזדמנהפרס,שמעון

תהלךיאח . rלהאלכחי·חחרח,
.לדשם·כךהערביהעלוםעםההידברות

אביופה-זואלאאחרתזרךלהאין
אלהעוםרמןוחייםעםמסכים

במפלגח·העבדרהכמוהושחשובים
הפלסטינים.אתהעוברת-להומחזו
לחלקיוהמשתייכיםאלהאת

והמונכים Iבאש"ףהקונסטרוקטיביים
אתולהפסיקכמיזבת·שיראללהכיר
המשא·ומתןלתקופתלדו·גםהטרור
לכדכ.עצמה

גבליוןגםזה,כטורנכבתככרעול·כך
 .לושקדמוכאלהרגםהקודם,

מנהיגותעלעוכרמחרמשהואכל
שפרס,הרושםבצורמפלגת·העכוזה.

 .כחישוביו,טעוהיועציוכהשפעתאולי
מהעםגדולשחלקחושבהואואולי

כעוריצביעה"ליכדר"עבדהמצבעי
 .לותידמהרקאםמפלגח·העכודה,

מכחיבהגםחמורה,טעותוו

מפלגת-העדובהאםכיאלקטורלית.
שללאלההדומותעמדותבתיע

מצבעייהיאבדוהגזולה,יירבתה
אךבה.לתמוךהענןייאחהמסורתיים

החששהואיותרעדרשחמורמה

עםלהידברותהנוספתשההזדמנות
כלתהיהלא(ובלעיזהםהפלסטינים
שאלדה.חרדאחז)אףעםהידרבות,

לאשאםמלמדנוהזאתכאץרוהנסיון
מלחמה.כהכרחובתאהדיברות,תהיה

m שלהבתטאותוהיאמכלאולימורה
אשראלהאחדווקאשהאשים rרב

פלסטיניגורםכלעםכשיחהמצדדים
אחלוזנוחכישראללהכירשמוכן
 .לטרורכסיוע-הטרור

מאדמזכירזהשסנגןולקבועמאזצר
ה"ליכוד"והירהיירב.שלסגנונואת

דר,ןפרס,אתהןרבין,אחהןמאשים

בהתפשרותכקולקטיב, nה"עבךרהאת
רבין,.והנההפלסטינילטרורובנכעיה

אלהלגבידרךכאוחהלמעשהנוהג
 ,מפלגתובתוךאותמסיכימיםשאינם
שלוכמדיניוותל"ליכדר"עחרוככך

 .הכיבשובהנצחת-

שלהמעישערכםמההיטביעדואני
שעותןיעדו.אניכאןהנכבתיםהדבירם

על·דיילואאלפיםעל·ידינקראזה
מ"מעברה"פחותאפילואלפים.מאות
שובכאשרהעת,,בבואאלכאחת.
לאו·אוליהופעםהותתחים,יערמו
וכאשר ...הקונוונציונאלימהסוגדווקא
ושמותבעותנותהמסגרותותפענהשוב

עלשורותשורות-העשירםכני
שלאלנולומריוכלולאהמרקע,
 .הזיהרנולואאמרנו
ידועים,אנו,להיכשלרכותילכם,מורת

לכםאסוראכלפשוט,איעושהנושא
לדברואת-אומרתולנסות,לנסות.לא
שתיבחרווהפלסטינית,הנציגותעם
 ,,אלויואושלהם.עיניהםראותלפי

מלחמה."עודילמדו"לאכמקומותינו
האש-רתצואםהכוחלכםהעונק

במקוםאםואולםהשלום.אחלהדליק-
שלהק.r;וק.סוכירתאתתמצצוזאת,

 •לכם.יסולחלאהשלטןו,
 " 77יחוןייעהמלצת

 . 1986 ;מאגנס ;מחקר ;חתוםסודעל :פגיסדן

 1986 ;עם·עובד ;ורמאן ;העששעויםלידי :שמירמחש

 1986 ;;שוקןאמיראהןר :;מאנגליתאהןר:מטהלרוכס .ח.ד

 1986 ;;שוקןכרמל:נעמי;מאנגלית;ביוגרפיה:קאפקאהיימןרוכלו
בני :עבירת ;שובלמנחם :והשלמותעידכונים ;בוניואללואיסשלהקולנעו :נואשפידר
 1986 ;כתר ;קיריסברגוגילההרמן

 1986 :כתר :כלבחיים : rעדכ ;הרמןבני :עבירת :רנהאלןשלהקלונעו :אומסיוו
 .ו 986 ;צ'ירקובר ;המנייירסטיהציור ;האיטלקיברנסנסהאדםדמות :ייטובסקי nדהיל

 1986 ;ספירת·פעולים ;שיירם ;מקשיבקנה :אאינסףגד
 1986 ;;ספירת·פעוליםביכוירם)(ספר;סיפוירםהמדברמן:תפוחיםילברכטסיבון

ראשונהמהדוהרומותקנת.חדשה(מהדורהורמאן ;החלומותמןהגדולהאשהה :קנזהיעשו
 . 1986 ;המאוחד;הקבץוקיראה;סימן ) 1973 ;"דביר"-

 1986 ;כתר ;סיפוירם ;נטשובית :יבברהיואש
 1986 ;המאוחד;הקיבץוהמשורר)שלהשלשוה·עשרהשיירם(ספרההר:אורגעלדזחבנל

 1986 ;המאוחדהקבץו ;קיראהסימןספיר ;ישירם ;הזמן~זק.ך :ערמוןןד
המאוחדהקבץו ;פישמנחם :מבוא ;כהןישראל :תרגם ;החדשהאטלנטיס :קייברןפתסיס

1986 

;ספירקופנהגן:יהוידת;מאנגליתשימשוייםחותליםעלהזקןפרסוםשלספרו :אילוטת.ס.
 1986 ;המאוחדהקבץו ;קיראהסימן

ראשונהמהדוהרומותקנת.חדשה(מהדורהורמאן ;החלומותמןהגדלוהאשהה :קנזהיעשו
 1986 ;ד mחמאהקבץו ;קיראהסימן ) 197נ ;"דביר"-

 1986 ;כתר ;יומואבי :עבירת ;בודלו :סארטרז'אן·פול

 1985/6 ;;כתר 2 ;מירוןךרוזךנתןעבירכתואמנותספרותלדביר;אלמנך~ארג

 1986 ;ספירת·פעולים ;מבחר ;שיירםסדר :יידךאשר

 50אקז"םבן
איגדואקו"ם,חגגהשנהבילוי

 ,כישראלומחבריםקומפחיטורים
מרסיקאיםסופרים,כותכוהמאגד

 .לקיומושנה 50ותמלילנים,
צונועחרזילארגוןלומרההדזמנותזר

היצוריםזכיוותמשמרעלהעומדזה,
רקלאאשרכאץר~קשיםכנתאים
לא·כך·כךשגםאלאבניה,אתאוכלת
-יוצירהאתמעירכה

 !תודה

הקפדתועלהיוצריםלוחביםזוחרדה
לעתיםשהיאהעבודה,אתלעשות
צרכניאותהחכיםוכןטובה,כפויית

,מפעילותלוהודותהנהנים,הרתבות
 •.כאץרכל·כךענפהרתבותית-בדיוירת

~~9 -9j/ 
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 .םיתרופ

ישנתחןקט,
ופאח

 ;שקטשלכתם ;בישרטייןיוסף
הקיבץויעבנר·שנינוירת ;איוירם

 ; 1986 ;כרת ;קיראהסימן ;המאוחר

עמ'. 240

ונסעתיהסליםשניאתבידי"נטלתי
"הסתובבתי ; ) 9(עמ'למחנה-יהודה"

 ; ) 13(עמ'בחלאות"בשכונתכשעתיים

(עמ'המלך"שלמהרחובאת"חיפשתי
הרצל"בשדרותהאיעל"נפגשנו ; ) 15

אתליהראההגבוה"השוטר ; ) 19(עמ'
מואר"היה"הרחוב ) 21(עמ'חדרך"

אתכהרגלי ..."תפסתי "; ) 23(עמ'
ארוך'שמסלולוהראשוןהאוטובוס

אראהבדרך'ישתפרשמשחובציפיח

 .) 37(עמ'משחו."אשמעמשחו.

עצמוהמספרשלה"דילמה"סיפור ) 86
העיירה(שביןהאוסטראליתבתחנתו
נצרת-עליתהקיבץו'לביןשבפולין
ילךהאם-שבישראל)וירושלים
היאמביםכשעוריישאראולחופתו

מורהעל-ידילוהניתןוהאנאפסטים
שישפרעל-מכתיידיש,לספרותמוסמך

 .) 97(עמ'כתיבתואת

מניותסוחריחיילים,מגידים,סיפורי
הביתשלמעשה-טלאיםכולם-קטנים
הבלתי-פוסקהחיפושושלמ"שם"היירי
האחרת-זרה,ה"כאן"מהותאחרי

דון-אחתלהווייהביחדהמתאגדים
חוטאותוכמוקישוטית-פראגמטית,

חוטיםמקטעיהמאוגדסנדלרי

ברוקונעלמותחיבורםשגבשושיות
כלהחסרותדמויות .הסנדלרשלהמחליק
על-ידיהמנועותדרמטית,פאסאדה
המודעותכלשהו,מפאתוסהמחבר

איכןולמרות-זאתיהווייתןלמזעריות
שלוהמשמעותהערךחלוםאתמאבדות

מל.קטהנרקמיםהעכשווייםחייהן
העדין,והמגעעברם.שאריות

החיתוךשבנקודתוהמאמיןההומוריסטי

מודעויותשתישביןכביכולהאבסורדית
שגודלםה"סיפורונים"במסגרתאלה,

ואנישבתוכם.והפרוזההשירהקת wה

ידידייכןלעשותירבושעודמניחה
שישוברור .שביכינוהספרותומ.דימל

ואולםשכאלה.לכלככבדומקרםרבטעם
עלשלאדומניישלילהתרשמותיבאשר
יבירשטייןיוסלשלתפארתוהזאתהדרך

מכתיבתוהעולהקרית ?iהלא-שהצניעות
כוסחאיים-מדיבוריםכסולדתנראית

ריחאףשכןמאדירים,אם-גםיומרניים

שלמיצירתועולהאינויומרהשלקל
מהיקפהלאמסגנונה,לא-האיש

תכניה.שלמהתכוונותםולאהחיצוני
המרחפתקמעא,הביישניתזו,וצניעות

כמעטוההופכתיוביניהןשורותיובתוך

חיינושבמפגשידמותוכלרגעכל
מהותלטעמיהיאסיפורית,לאפשרות

איכהוזויכתיבתושלוסיגוליותהפיהיו
 •כלשהם.חיצונייםלתאריםנזקקת

עינתעמלה

אבודותחויוות

ימיכאלכסמיממנויוותיקיםים.סופר
ותיקידרויששלוםואפילוכלסשמעון

העבריתאתואימצוההינושבוותיקים,

נקאששלהערבייםספריוכתיבה.כלשון
משכתהחלזהאחרבזהבאץרהופיעו

בהוצאתכלל,בדרךהודפסו,הם . 1971
ברחובממששלמו"לותבאיןהמחבר
כאותהלתגובהזכרולאבישראליהערבי

ערבובארצותכאןהספרותיתבביקורת

מחפוז,נגיבהדגולהמצריהסופראם(גם
פרסומיו,אתאליולשלוחדאגשכקאש

עמיתושלמכתיבתורבההתפעלותהביע
הישראלי).

הסופר)של(בתוענבר-שנינורית :איור

-"תחנות" ;"אוטובוסים" ;"רחובות"
סיפורים"~ר Q"משלשוטטויותרישומי
שלברחובםכמו-אגבי,המהלךמקצועי
tוילו~טותאתמתוכוולוקטאנשים

-והתרשמותפרודי-מגעהווייתם.
הדמותוכבראמידה,ק~ט.הטיית-ראש,

כואבת,-לידינונרשמתהמסודטטת
עבדהנהי;תאת~תהנושאתמחייכת,

והכליבהורה-חייה.י~י-קירמה ?iואת
המילולייםהתאוריםשלמתמדתבתנועה

אתהמלוויםהאיודיםתווישלכמר
שנעצרהמספר,שלהלא-פוסקתנדידתו

האנושיםיהשקטכתמילידלרגעים,דק
הנופיםבתוךתשומת-עינואתהמסבים

אוטובוסקבצנית :האפוריםהעירוניים

כסיעתהדמימחציתאתהמלקטתקשישה
-, nואפר, Qמהממחציתםואתמהנוסעים

כשפכיםיכתפועלכמכרמהתוך-כדייכך
מטבעותשלאוצרותהחבוייםמכיסיה

השוקלידספסלשלשדכן .) 27(עמ'
שלהגברייםוכישוריוצרכיואתהבוחן
ומרושלשינייםחסרפנסיונראלמן

רומנטייםחלומותהחולםמכנסיים,
מציאותיתבכף-ידבודקותוך-כדיבהויים

שלשבסלוהעגבניותשוויאתלחלוטין
שככשלהורז,'מלהלכה .) 49(עמ'המספר
הפכהומאזיתיאטדון'כשחקניתבפולין

ממיטתהקמהשאיכהלפדימדונה
אלאשבכצדת-עלית,העוליםשבשיכון

(עמ'יבואשעודגדולתהליוםבהמחכה

6 

והפילההרתחשבתליום :נקאש~יר 9
 :מערבית ;עיראקייםסיפוירם-בו

 1985פעוליםספירת ;נקאשרות

התפוצותבביתניקדתיאחדותשניםלפני
ישראלערביישבקרבהקוראיםציבורהאולמותבאחדומצאתישבתל-אביב,
נקאש.שליצירתוכלפיאדישותגילהלסופריםהמוקדשתנאהתצוגת-קבע

בשלוזאתזר,כנטענראההואבעיניהםבתצוגההעמים.בלשונותשכתבויהודים
פרסהת"קהמרוחקיםסיפוריו,נושאישמותועליהםדמויות-ספריםתבניות

עיראקיוצאיגםומטרדותיהם.מעולמםובכתביםדנותבשפותויצירותיוצרים
הואהאבודותחוויתיהםשאתבאץר,להפתעתיועוד.קיריליתלטינית, :שונים

ענייןגילולאבסיפוריו,ושובשובהעלהיהודיםלסופריםייצוגשםמצאתילא
דובהדובשכן ;נקאששלביצירתודבהערביתוהאותהערבית,בלשוןשכתבו

זאתעדהבקרבהאינטלגנציהשלהאותיותשללבתרךהתנוססהלא
ונכנסההערביתמהתרבותהתרחקהוטענתי'המוסדלהנהלתפניתיהמרהיב.
וכךייחודיים.ישראלייםפעילותלמעגלי(באותיותערביתכתבויהודיםשסופרים
עצמואתזהומקררישופעסופרמצאשנה l-000כבמשךכבערביות)עבריות

שלקטןקומץלמעןלמעשהכותב,הלוייהודההדמב"ם,ובכללםויותר,
ועידודתהודהללאאךכאמנים,קוראיםפעלוהאחרוניםבדודותוכי ;גאוןוסעדיה
בא.שממנהבזראופעלשבקרבהבחברהיוצריםהערביתהספרותשלבעולמה
משהפררפ'קםאחדותשכיםלפניואבוארכמצדיםפ'רג'כמרדארחשובים
העברית,האוניברסיטהאישפיאמנטה,פעילחלקנטלוהללובעיראק.שאול

סקירההספרותייםהמוספיםבאחדפרסםאתשפקדההתרבותיתבהתעוררותשלקיומםל"גודל"מותאםהכמותי

שלמאמרויצירתו.ועלכקאשעלהנוכחית,במאהבעיקרהערבי,העולםכרפרוףשנראיתכתיבהבדרךמושאיהם,
עידודזריקתבב.דינתהיהפיאמנטהבקורותרשומיםהםהלאושמותיהםשלקריצהתוךהנערכתומרמז'קליל

המזהירהמבדידותואךלסופד,חשובההמוסדהנהלתהחדשה.הערביתהספרותשלמפורשתהולכהותוךעצמיתאירוניה
לסףנקאשהגיעדנותפעמיםנגאל.לאאךהמעוות,אתלתקןככרכותגילתהזיל"אידך-שללתחושההקורא
 ?מתירעדעמלאנילמיבבחינתהייאוש,ישהאם :נשאלתיהזדמנותבאותההריבודלהדגשתבצרוףאלהכל ;גמור"

ונקאששניצחה,האמנותסוףאולםהעתבנייהודים-כותבי-עדביתסופדיםהכתוב,מןהערלהוהממשיהישיר
 ...ולגנוזלשפועהוסיףמוטיביםמשקפתשיצירתםהחדשה,לומדמתכווןשאינוהתמים-כמר,הדיבור

בהרצאתשהופיעהראשוןהעבריספדו ?מובהקיםיהודייםיותראותו)המלוויםהאיורים(כמו
רותשלובתרגומהפועלים""ספריתשלספדושלהעבריתהגירסההופעת(כמוממנונודףועם-זאתמשאומד,

ללאהיכר,הסופד)של(אחותונקאשוהפילההרתהשתבל"יוםנקאשסמיוהניחוחהקטעיםכללאודךמהאיודים)
בקריירהמשמעותיסימן-דדךספק,חיוביתתשובהלתתכאילובאהבו"תמונתאתמעצבים-לדבריםשמעבד

מהססאינניאך ;נקאששלהספרותיתהעובדהחדףיואכןהזאת.לשאלהניצחת .מהקובץהעולהוהעזההחמההאנושיות
גםחשובתמדודשלפנינולהוסיףשמרובדצרייןהספדעטיפתשעלקושיללאלהתייחסכמובןהיהניתן

ענייןהישראלית.הספרותשלבעולמההחוויההריעיראקיים",ב"סיפוריםאליוהז'אנרדרךבידשטייןשללספרו
אלאעתיר-כישרון,סרפדעםדקלאלנוחינהבמרביתם,אלה,בסיפוריםהגלומהה"קצרצדים"אתלהזכירמשתייך.הוא
בספרותהיטבהמצוימודרני'יוצרעםגםיהודית-מזרחית,ולעילא.לעילאיהודיתביןמבדלתאבחנהולעדרךשופמןשל

שללבובלבכתיבתואתוהממקםימינו,בכלממשיהודיתאךיהודית-ערבית,המאפייןהדידקטיתהפואנטהעקרון
 .הניסוייהמודרניזםכךעליעידהספדשלשמואפילו !זאתשאינוהפיוטיההומניזםלביןאותם,
אםשגםסיפוריםארבעהשלפנינובספרווריאציהאלאהואאיןשכןעדים,כאלףהשופעבמפורש,עצמואתמגדיד

אחדכלהדיסמוכים,בתאריכיםכתחבדו"יוםהעבריהצירוףעלמבדיקהנקאשיתגםהיהאפשרשלנו.האסופהמסיפורי
שוכהאחדוכלימענייןכיסוימהווהמהםהנושאהסיפורעלילת(ואכןעולם"הרתהמטאפודיקהבניתוחלעסוקבוודאי

בוהאצורהבחוויההאחריםמכלניפרד).ביוםמתרחשתזהשםההמון ה~(שבקטעיםוהאימאז'יסטיקה
שלו.הטקסטואליוכמירקםכקאשסמיוהישראלי-עכשוויבהקשרכחשכמומשאית,לתוכוהבולעבשוק
הקובץכשםששמוהראשון'הסיפורלהתמיה.חריגהספרותיתתופעההריהו ; 9עמ' ;לתוכולבנהארנבתהבולעשחוד

הכיפורים,ביוםכאמוד,מתרחש,כולו,בגדאדהולדתומעידארצהעלההואשצלעותיוהקלפיםשחקני"משולש"
לאאףבאץראינהההתרחשותזירתאךהתחילהואכאןשכים.י"גבןנערוהוא ;הנושבתהרוחעוצמתלפימתקצרות

שלהיהודיתהקהילהבקרבאלאבעיראקובלשוןודומאכים,סיפוריםלכתובעדצווארואתהמותח;הסנדלר 84
מיהודידניםהדחוקה.שבהודובומבייכיסהאועבדלאמעולםדווקא.הערביתלקוחתושלכרסהעלכמעטנחשראשו

סומךששוןכאשדוזאתבעברית,לכתיבהלעבורלל  ~ sסעבמ'המשךעהצביעוועוד)ועוד , l 09עמ' ;ההרה
-----------------------=-----=-------
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גנרפי:טן
חזרם

-היארק"שהיא :פיטןיהועש
ביתן'זמורההוצאתישירם'"יהיא

עמודים. 64 , 1986ת"א
מאשריותראוליפי'טןביהושע

במהלךנתחוללה ,אחריםבמשוררים
ניכרת.מטרמופוזההספרותית,עבודתו

השנים,עםמשתנהיוצרכלאכן,
ושינוייםהתנסותההתבגרות,בהשפעת

המקובלהקוברוח-התקופה.שחלים
בדרךהואהיוצרשלזובהתפתחות

יש .הזרםבתוךהזרם,עםהליכהכלל,
בהתסגלות-לכל-המגזימיםמשוררים

ישתדלולרובאך ,הממעטיםוישזמן,
מטמורפוזה .מהלך-השעהבתוךלהיות
אי-ולמנוע .והסתגלותהתקרבותשל

כולםהםשאלהטועןאינני- :הבנה
בידיומתוכנניםמודעיםתהליכים
המשורר.

היאפיבטןשנתחוללההמטמורפוזה
פיטן :ההפוךובכיווןביותרנדירמסוג

ביצירתומהלך-השינוייםאורךלכלשמר
למהלכי-ייחוד-במהופךעלמרחק,על

למעלתהסיבהאחד,מצדזוהיהשעה.
גםכנראה,וזו,שירתושלהייחודיות

הוכרהכיאףמצוייה,שהיאלכךהסיבה
לדמותאםיותר,מרכזיים,בפרסים

שבשירתנו.המואפלבצדלירח,
היא"-היארק"שהיאהחדשספרו

ומחזקמאשראךעתה,זהשהופיע

המטמורפוזהבמהלךאמנם .זוסברה
טןשבשיריהקדומיםהיסודותמןנשמרו

הואהראשוןשבספרומקרהזהואיןפי

ועד"מאלףאותיותמשחקבמעיןנעזר
ועלחייושנותכב'עלהבנוי-חיו"

 :-אהובתו,שהיא"את"המלה
בספרואילו ;זהבשםהספראתומכתיר

אלהאותיותמןמגיעהואהחדש
דברשלבסופוהמצטרפותההברות,

כבספריוהחדש,בספרוזולים.לאותיות
השבעתאלפיטןחותרהמאוחרים,

פרקיברובנאבקשעמהםהיסודות

ניסה,שירתושבראשיתבעודאךשירתו.

ליצורשלו'הבסיסיהפוזיטיביזםמתוך
בספריוהרי 'יחדשלקיוםעמהם

זומאפשרותנואשהואהמאוחרים

הואפסימיזם,לומרשלאויתור,ומתוך
והדרךלהשביעם.דרךלחפשנאלץ

 .בסודאלאבמפורשאינהלהשביעם
 .בהברותמצויוהסוד

אמות-המרחקאתלבחוןננסה
פיטן .מתחילתןפיטןשלהייחודיות

 ,-30הבשנותיצירתובמסעהתחיל

תוךבכיפה,שלטהבשירתנוכאשר
הנטיהוהתרחבות,התגברות

בשירהדבירם .סטטיהאלאימנז'יניזם
וציוריעקיףבאופןלהיאמרהיוצריכים
לתקופה"תקניים"להיחשבכדימאד

שלזובאווירהנתפץרפיטןולרוחה.
בפץרמרבדים,עלהליכה

זה,בצעדוכבררעשני.אקספרסיוניסטי

אלעצמואתהסיטהגון-קונפורמיסטי'
כיחודוזכהאךהמלך'דרךשלשוליה
 .המקורי

אתנמצאזורחבהשיריםתנועתבתוך

"וריאציותואתפי"טןליהושע"אשיר
בשניםודומיהם,האביב"על

ויופיפאותסבהםשיש ,-1942 1937

בשירתשהוכרההיופימתדמיתשונה

אמתשאיןשכשםחשפיטןתקופתם.

ולאויתרולאאחדיופיאיןכךאחת
מרחקעלשמר-וכאמורעצמוכפף

לזמנו.נורמטיבישנחשבהמהלךמן
כאשרהחמישים,בשנותהבא,בשלב
המידהאמותונתחלפוהרוחותנשתנו
שבההשלוחהבשירהלהתפתחוהחלה
והציורהפאתוסהורדתלנורמההיתה

אפיזודיתלשירההנטייהוהתרחבה
לומרכדיהנשגבמןהמתרחקתדיבורית,

פיטןשובנשמרהתכליתי,את
עלושמרהחדשהמהלךאלמלהתקרב

 .דרכושלההיכרסימני
בכתיבתו,ניכרתהפסקהלאחרפי,טן

פנימה,תוכואלשלו,בדרכופונה,
חזיתיתלהתמודדותהמסתורין'לפיענוח

הדלאדממה,תהיה"בל :היסודותעם
נפשות",("העושההך"עתכירך,

שללאפשרותריאקציהזוהיהרי ,) 197 3
שהיאלחששאוהדממה,השתלטות

פיטןמתחילכעתוקיימת.באהכבר
הטמירותלתנועות-הנפשפשרלבקש
 .הקדמוןהתוהו-ובוהואתומוצא

פיטןהתרחקהחדשות,ביצירותיו

הנורמטיבייםמזרמי-הכתיבהלחלוטין
לאהמשפט,בתבניתלאאלה,ימיםשל

נכנספיטןבמעמד-הנפש.ולאבנגינה,
רקלאהואובועצמו,משללעורק
יותראףלעצמו,בודדגםאלאמרוחק
גרעיני-אתמחפשכשהואמבעבר,

האדםלנפשניתןשעליהםהיסודות
"שפתאלקרובכשהואלהתקיים,
רק"שהיאסופית",("בלדההנקודה"

 .) 7עמ'היא",-היא

כמרנובעת,פיטןשירתשלחיוניותה
ללאלהשנתותמכוחהטבע,בתהליכי
כיייאמר,ולמעלותלזכותואךהפסק.
שלוכירייובנפשונעשואלהשינויים

נגדשוחהאלאמסתגלשאינוהמשורר'
 • .חייוכלהזרם

אלוניםש.

ילדים nםפרו

מכולםהחשוב
אני-

 ;צרפתינוירת :ציוירם ;אני ;עיקביגר
 ."ותשמ ;עוברעם

עלבדרך-כללבנוייםלפעוטותסיפורים
ההתפתחות,בתורתהנחרת-יסודמספר

והןהחיצוניתצורתםעלהןהמשפיעות
מדובר .עיצובםודרכיהתכניםעל

קוצרכמואלמנטרייםב"חוקים"ראשית
המוגבלמטווח-הריכוזהנובעהיריעה

והמושגיםהמיליםעולם ;הרךהילדשל
מלאהאוחלקיתחריזה ;לגילהמותאם
למקצביםהילדשללרגישותוהמכוונת

אתה"מעמידים"איורים ;חוזריםקוליים
מוחשיתהעמדההמילולייםהחומרים
ועוד.כמעט,

אמוריםיותרמעמיקהבהתייחסות

לשנילהיענותהרךהגילסיפורי
:א.לסקרנותיסודייםנפשייםאלמנטים
עצמועםהפעוטשלבמפגשוהראשונית

ממשש,מפגשאותו.הסובבהעולםועם
שהבלבו,חדששהבלאומרת,הייתי
ולהבנתחיצוניתהכרותשללמגעמגרה

התפקודית-פרטניתהמשמעות

לחשיבהכ.והאינטגרטיבית-כוללת.
והופכתחפץכלהמנשימההמאגית

שניוחושבת.מרגישהליישותאותו
קשבהיוצריםאלה,אחרוניםנתונים

כנזכר)בזמן'מוגבל(אם-גםמכסימלי
המקשיבהילדמצדגבולותחסרואמון

חסרחופשלאחרוןמאפשריםלמספר,
שלובעיבודםבבחירתםגבולות

הקייםלזהבדומההסיפוריים,החומרים

הנטילה .העממיהסיפוריםר pQמאצל
מעשיותזכרי-ה"מזדמן"מכלהיא

ובלאביודעיןמחדשהמועליםישנות
כחלקואםבלבדכמוטיביםאםיודעין'

אסוציאציותדמיון,;הפלגותמהעלילה
מתוךוכיוצ"ב.תוך-כדי'הנובעות

נולדושבע"פכזומתמשכת"מסורה"
לפעוטותמהספריםוטוביםרבים

זהבהקשרנזכיראםרדיבכלל'ולילדים
טולקין.ר..ג'.רשלספריואת

ואתמאזפרים Qמהמעסיקמרכזינושא

גםול~דעתנו'עלעומדנומיוםכולנו
 .העצמיתזהותנונושאהואבמעט,

רוחנית-נפשיתהתייחסות"ארתה

בתודעהמתגלההיאבוברגעהמעניקה
האדםהיותשלביותרעמוקהתחושה

"תחושה ;זהות)(אריקסון'וחי"פעיל
ושלמחייהאחידותשלסובייקטיבית

אנואותהיימס)'ג(וויליאםרציפות"
שוניםבשלביםשונותברמותחשים

שבחיינו:

בודק ,כידועהראשונה,שנתומשך

לעצמואחדכל-איבריואתהתינוק
בהתנסויותובוחןכביכול'במנותק-

הפונקציונלית.משמעותםאתחוזרות

ובמשולבבמקבילהשנייה,שנתומשך
הולךוההמשגה,השפהלהיווצרות
במרבנוה"אני"מושגבוומתעצם

אינטגרטיביתפיזיתכמהותהראשוני'

באמצעותולשליטהלהכוונההניתנת
עםמהורהרות.ארמדוברות-מלים
מודעותרבדינוספיםההתפתחות,המשך

לפיכך'פלא,איןלמושג.אחריםרבים
לשוניים,למחקריםשבמקביל

גםרבווכד,'חינוכייםפסיכולוגיים,
בתקופות-ב"אני"העוסקיםהסיפורים

ומשונים.שוניםובסגנונות

שלהאגדהבספרקע"ג:אגדהלדוגמא
מקורותמשניהלקוחהביאליק-רבניצקי

לקט-שמעוני""ילקוט-מוקדמים
טוב"ו"שוחר-13המהמאהמדרשים

 . s-4ה-מהמאהמדרשיםספר-
לביאהלחלבשנזקקפרסבמלךמדובר
בדרכווזה,לו.להביאומתנדבושלח
ישן ,במשימתושהצליחלאחרחזרה,
אבריובחלומור"ראהחלוםרחלם

 :אומרותהרגליםזה.עםזהמתריסים
שאלמלאכמונוהאבריםבכלאין

כמונואין :ואמררהידייםענו ...הלכנו
העיניים ...משמשרתהיינושאלמלא

שאלמלאהכלמןלמעלהאנו :אמרו
אני :ואמרהלבענה ...מראותהיינו

 ...עצהנתתישאלמלאמכולכםלמעלה
מכםטובהאני :ואמרההלשוןענתה

 "?עושיםהייתםמההדיבורשאלמלא

מהגירסהשניםמאות I sכ-שלבהפרש
שנבעהחופשיתבאסוציאציההמוקדמת,

ביאליק,שלמעיבודויודעיןבלאבוודאי
שלוגירסתואתיעקוביגדלנומספר

"אני",-ה"מפורש"השםאתהנושאת

המתיימרותהעינייםשביןוויכוחעל
לביןבמיטבו'העולםאתלקלוט

העומדיםוהרגלייםוהפהוהאףהאזכיים

והידייםחשיבותםייחודיותעלאחדכל
והלבהחושבוהראשלבכורההטוענות
שלכסופוכולםהמתנקזיםהמרגיש,

ב"אכי"המאוגדתהכוליותאלדבר
ה"אכי-חז"לראיית(עפ"יהשלם

הדובר".

ההסברדףעפ"ייעקובי,שלספרונומקור
לבתושבע"פבסיפוראליוהמצורף
הפסיכולוגי-דידקטיתכנוועיקרהקטנה,

דף-הסבר,באותולאמורבהתאםשוב-
בנושאהגוףאיבריבין"וויכוחעלכסוב

רהוטה,השפהכיף".'הכי'למי-
לגיל,ומותאמתנקייהזאתועםדיבורית,

בכלהחיצוןה"עולם"שלמגעותחושת
אוטנטית-המתואריםמהאיבריםאחד

רקמרהיב.האמנותיוהעיצובומשכנעת,

שלהכדורהאסוציאטיבישמקורוחבל
המרכזיהרעיוןמבחינתהן-הסיפררון

לאהמס~;ור'שלהמבניתמהבחינהוהן
בשוליפטיטכאותיותגםולואוזכר,

עמודשלארהטקסטשלהשוליים
 •לו.במצורףהנזכרההסבר

צשוחקמי
אחרון

זבחמי ;פונקהאליאררופונקה,מיר
 ;בכשלוםשמואל :וחחעבר ;באצור
 . 1986 ;פעוליםספירת

מודעתדידקטיתהתייחסותכאןאף

שזכרהידועיםמהמושכליםלאחד
סיפוריותאינטרפרטציותלעשרות
שונים.עמיםשלובפתגמיםבאגדות

שחולקיןשנייםשלבמצבמדובר

סיפורוהפעם,כמלקוח.זוכהוהשלישי
בבחינתהםשכרגילותרנגולחתולעל

יחדחברובסיפורנוואילוונטרף'טורף
שתוךאלאנסתר.אוצרלחפשעל-מנת
שהפכועצמיתוחשיבות"כבוד"מאבקי

נשכחהגפייםלמלחמתשפתייםמריב
שהואהקטןוהעכברהמקורית,התכנית

אתנטלבדרך-כלל'הנטרפיםנטרף
המסקנהאתבצמודו"הסיק"הזניה

רבים,שניים"אם :הרארייההדידקטית

זוכה".השלישי
האיוריםהםהספראתש"עושה"מי

מאירתביצועםרמתבשלגםהמצריינים,
הברורים,המתrכםקררי-העיניים

החשוביםנושאיםוכד,'בצבעהשימוש

רגם,הרך,בגילכשמדוברבהקפדה
המקוריתהראייהזוויתבשלובעיקר'

עיתנעמלה
 • 54עבמ'המשך
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מאקרסיסט
אחוהרמביט

שנות .עצמיעל :צירולניקובשלמה
יצ'ריקוברהצואת .והבוזהתחילה

עמוידם. 264 . 1985

היישובמוותיקיאחדשלחייוסיפור
אבלדרדר.בנישלבביוגרפיותהמשתלב

בעיקרואלאעצמי""עלרקפר Qמאינו
הציונותשליסרדירתרברתבעירתמל~ן

מראשיתכמעטשנתעוררווהסוציאליזם,
ימינו.עצםרעדבדרך""מדינה

"הסקציהעמדותאתמעלההספר
במפלגההאופוזיציההיהודית",

בשנותהפלשתיגאיתהקומוניסטית
פילוגאת,וכן 1936-39מאורעות
ביססהממגרשכתוצאה-1965בהמפלגה

בטחונהלימיןהנחרצתעמדתהאתמק"י
חתירהתוךישראלשלוהתפתחותה

ערב.ומדינותהפלשתיגאיםעםלשלום
פעילבאופןעצמואתשיתףציררלגיקרב
יותרומאוחרהאופוזיציה,במאמצי

שלבהנהגתוהמחודשתהמפלגהביוזמת
ואהדהתמיכהלרכושסגה,משה

 .ובזהותובמהותוישראלילקומוניזם
אלהגיעואלהשמאמציםמתארגםהספר
מצאהישראליכשהקומוניזםהדרך'סוף
 .השמאלבאיחודימקומראת

רקלאהמחברבבירגראפייתכאןנסקרה
ובוודאיבלתי-שגרתיתשהיאמשרם

רקעלספקכדיגםאלאעניין;מעוררת
 .הספרשלהעשירהעירנילתוכן

בעביההציוונת

עלגברהבציונותהריאליסטית"המגמה
כאשרמכריע,באופןהארטרפיסטיתזר

מהזה ;האץרלחלוקתהציונותהסכימה
ציררלגיקרבגורסממפלה",ארתהשהציל

המגמהבצדק.לטעמי, .) 93 (
זרכמרבן'דהינה,היתההארטרפיסטית

הציונותגםאבלהרביזיוניסטית.
ומתמיד,מאזנתרנה,היתההריאליסטית

היתהכילומריכולאיש"איןבסתירות.
צירולגיקרבכגר Qמערבים",לגרשכרונה
עצמוהואאבל- ) 227 (לאחורבמבט
שהופיעמגדלברגד"רשלמספררמצטט

מעולם,הייתילא"ציוני :-1942בערד
נביןזהבמושגאםציוני'נעשיתילארגם
עלהיהודיםשלההיסטוריתההודאהאת

הילידיםלרעתאץר-ישראלאדמת
 .) 76 (שכים"מאותכההיושבים

לאחדשהיההרוסילסרציאל-דמרקראט
סיבההיתהכאץרלרפואהממגיחי-היסוד

ציטטנווכברספק,איןלהסתייגות.טובה
הקרויהזרםשגםמסומכים,מקוררתכאן

א"יכמחגההקובעזהלרבותריאליסטי'
ערבים,ללאלמדינהחתרהעובדת,
סמיכותמשרם"בכךיצרגרברתובמידה

אפשר .) 93 (הרביזיוניזם"עםפרשיות

בןשל,הריאליסטיתמראייתולהתפעל
 ,-1929בהמאורעותאחרכאשר ,גוריון

 ) 37 (העבודה"תנועתמנהיגיבין"כיחיד

לארמיתתנועהעםענייןלגר"יש :אמר
החשת-"תשובתואולםערבית".
ניתנתהיתהלףאףהציוני",המפעל
מבחינהריאליסטיתהיתהלאלביצוע,
מדינית.יסודית,

שהציונותאחרלמבחןאותגרמביאזה
עצרםפער"הופגן :פחותערדברעמדה

הריכוזעובדתלביןהציוניהמעשהבין
הגרלה,בארצותהיהודיהעםהמונישל

המעשיתהציונותנתנהלאשלבעיותיהם
הגיעההטראגילשיאה .) 18 (תשובה"

לה,מףדעיםרביםשהיוםזר,סתירה
תופעהזאתהיתה"ולא :השראהבשגרת

בלתי-תוצאהזאתהיתה ;פתאומית
בנייןבמעשהההסתגרותשלנמנעת
ביותרהקשותבשנותיואף ) 48 (האץר"

ר'כמרדעותהרגישקומםדברהעם,של
"הציונותתורתזכורה .) 96 (בנימין

-2בצמחש.כתב;ברוחההאכזרית"

"למידת-מה :ב"האץר" 1944באפריל
בכדיהיהודיםהםזקוקיםאי-סובלנותשל

המביאההגלותבמצוקתבגלות,שירגישו
דברי .) 80 (לעלייה"אףארלציונותאותם
של"מידת-מהעלהשראהשיאאחרצמח

לה,זקוקהשהציונותבגלות"אי-סובלנות
-קיצוניתחבורהשלביטויכמרבןהיו

היהאבלהנאצים.לזרועותהסכמהכמעט
עדהדלילההעלייה :אמתשלגרעיןבהם

ותהפוכותכלפרדהצהרתאחראףאכזבה
אתשהשאירההראשונה,העולםמלחמת
שלבמעמד-1927בערדהיהודיהיישוב

ב-הירידה ,) 31 (בלבדנפש 180.000
החמישיםשגרתמאזוהמציאות 1928

מקרםמעתיק"העםכיבעליל,הוכיחו

שללחץתחתרקבהמוניו'מגוריו'

צירולניקובשלמה

לעברצעדיואתמפגההואאזרגםמצוקה
לאר-דווקאכלומררווחה,שלארצות
 .) 44 (אץר-ישראל"לעבר

ברוחבאר'היסטורייםמאורעותשכי

עליית :הציונותלעזרתצמח,שלדבריו
והדה-מחד-גיסא,והשראה,היטלרפליטי

מאידך-ערב,מדינותשלקולוניזציה
מקרברכןאלה,מקרבגםאולםגיסא.
שהלכורביםהיוברית-המועצות,יהודי

ולאאחרות,ולארצות-רווחהלאמריקה
שליחים.ושיגרדההטפהדבריכלהרעילו

ארתהשניסחההגדרה,מןמנוסאין

אץר--שליבנוסח"ציוני :ציררלגיקרב
היהודיםשאלתשלחלקיכפתרוןישראל

כמולדתישראלאץרהגרלה,חיובעםיחד
אתשתשיגהעמיםלשנימשותפת
ישראל'שלמשולשתכפדרציהשלמרתה

 .) 174 (וירדן"הפלשתיגאים

אתהשיגה"הציונותהמדינההקמתעם

התרוקנהכמרואחרי-כןהעליונהמטרתה
-עצמהאתמיצתההציונותמתוכנה".

תקופתוהחלהסגה,משהערדזאתניסח
-פירושהנירם"ציונותהפ;סט-צירגרת.

 .) 95 (לא"ותרמדינת-ישראלעםהזדהףת

בהתפסמש"הכרח :קרשיישבזהגםאך

בגרמקננתהך;מי~גטי"המקוםאת

פירושוהיהודים,גצחרן"שמאהחרדה

שלהמהפך .) 91 (הציונות"מפלת-
הציונותעלכריאקציהבא 1977

שללמדינההפכה"ישראלההיסטורית,
מצפהלאאםיודערמי ...אשליות

 .) 98 ( "?קאטאסטררפה

"פולחןעלהיבקורתהעמקת
האישיות"

כדרר'נעוריותולדותמתוךכבר
עםהזדההלאמעולםשציררלכיקרב

דוחההואבספרר .הסובייטיהקומוניזם

הקרויהזוכגרןלנין'שלבסיסיותהגחות
כיהגורסתהדמרקראטי""הצגטרליזם
ניתןמהפכניאררגגארד"באמצעות

בימישקרהמההקשייםכלעללהתגבר
 :ה~כשל;תשתיהתרחבותהואסטאלין
אתאכלהאמצעיוהכפייה.המנגנון
כיהוכחנוספת"פעם .) 131 (המטרה"

מלמעלה,האנושותעלאושרהטלת
באוטופיות"הגרועהאלאאינהבכפייה,

) 133 (. 

עליהעמדשלניןהכפיפות"תורתגם
הלאומיהמומנטכפיפותבמיוחד'

ישאםכוזבת,תרדההיאלבינלאומי,
אףארכהתעלמות,הכפיפותאתלהבין

מסוימת".לארמיתתנועהשלפסילה,
"עקרוןכיזאת,לערמתטועןציררלגיקרב
מזההלאוםועקרוןמזההכפיפות
ליטול'צריכיםארנוטלים,יחדמחוברים

 8- (הכפיפות"שבעקרוןהחד-צדדיותאת

177 (. 

ממגרמרגעאינובמארקסיזםצידודו

שלמסריימיםניסוחיםאפילולדחות
הכסירןלארדבייחודואגגלס.מארקס

החזרןאתלצמצםמבקשהואהסובייטי
למלכותהכרחממלכףת"קפיצהעל

-יותרהרבה"צנועלמשהוהחופש"
הוארוצהרכןהכורח".במסגרתחופש

בזכותהספקללאצידד"מארקס :לדייק
הסתייגאבלהמהפכנית,האלימותשל

הצרפתיתבמהפכהמהטרורבפירוש

הכרחאתלניןהעלהלערמתו ...הגדולה
מהפכהבכלעקרוןלדרגתוהאלימות

 .) 224 (שהיא"

לאמת-היההאדם"לאאלהכלעקב
המדינה.אלאהדברים,כלשלמידה

הצידהנדחוהמצפוןהערכים,האנושיות,

המדינה"לטובת-העליוןהציורימפגי
שלבממלכתיותרואהציררלגיקרב .) 134 (

אמנםזרהמהפכה.אסרןאתסטאלין
והשכלה,תיעושבריה"מלעמיהביאה
בשוםאולםבהם.לזלזלשאיןהישגים

ההאשמהאתלהחלישכדיבהםאיןאופן
המהפכהכישלון :ביותרהקשה

"פולחןשקדריבמההסוציאליסטית
אתבעולםרביםאצלעירערהאישיות"

וממילאברציונליות,ואףבקיומההאמון
הסוציאליזם.בעניין

חשרונסח-שלביםשני
כיגדמהלציררלגיקרב ?מזהיוצאיםאיך
הואגםאחרים,פרקיםהפתרון.אתמצא

מנוסחשהיהכפי"המארקסיזם, :אמר

אתהלםראגגלס,מארקסעל-ידי
הניצולשלהמוקדםהקאפיטאליזם

התאמהלודרושהאולםהבלתי-מדרסן'
 .) 250 (המאוחר"הקאפיטאליזםלתנאי

האזרחיםמ"מלחמתמשפטבהביאו
"מארקסאפילוכימסיק,הואבצרפת"

כבררכיממושכת,מעברתקופתגרס

שלהצוררתצומחותהקאפיטאליזםבחיק
;:זתהרףתאחריועכשיו,חברת-מעבר",

דה-ק;ל;גיזציה,חזקים,איגודי-פועלים
הנשקוהופעתטכנולוגיתמהפכה
סדרי"שינוי .לא-כל-שכןהגרעיני'
גםכי-אםבכלכלהרקלאבראשית
אדרךזמןבפרק ...האנושיתבתודעה

בחיקערדלהתרחשחייב ) 152 (מארד"
זאתאיןאךהקאפיטאליסטית.החברה
הרפררמיזםכחזרןחלקה","צמיחה

תקופת-"בתרך :הסרציאל-דמרקראטי
שלנוחרשעלייתשעהתגיעמעבר

אתלרכזתאפשרמעמד-הפועלים
התומכיםהנוחרתרבידיבידיוהשלטון

מיפגהנקודתתהיהזאתאכן' .בר

כמותייםמשינוייםמעבר-מהפכנית

נקיטת-כלומרחדשה,איכרתלקראת

סוציאליסטיחייםמשטרלגיבושאמצעים
איכראמנםציררלגיקרב .) 15 3 (בפועל"

מתבצעוהיכןכיצדדוגמאות,פק Qמ

ראינושלגר,במאההראשוןהשלב
ההוןהתעצמותכגוןלתופעותמתייחס
אדירות,מונופוליסטיותוחברותהפיננסי

מארקס.מאזבינתייםצמחואלהשגם

אמנםציררלכיקרב,מודהמארקס,ב:;נתבי
לגביהמטרידההשאלהעלתשובה"אין

מהפכותכינדמהאולם ...המעברתק;פת

הועתקמקומןהעבר'נחלתהןאלימות
 .) 155-6 (מתת-פיתוח"הסובלותלארצות

בארצותכילמסקנה,מגיעהואכךמתוך
למפלגותמקרםערדאיןהמפותחות

לכגרת"הנסירכרתעצמאיות."רדיקאלירת"
הצבתעל-ידיהימיןלשלטוןאלטרנטיבה
הםרדיקליתסוציאליסטיתאידאולוגיה

 .) 193 (נסירן-שרא-רכפל"

 ?שיראלעלשייום

 .ישראללענייניהישרמגיעהואוכאן
"ריכוזמפ"ם,אתמרקידצירולכיקרב

עלחולקאבל-המשמעותי"השמאל
ובעיקר"הפרשה",בימיערדדרכה.

יתרשל"רדיקליזם .המערךאתבעודנה
כמרבדיוק-לזהקוראהואהמידה"על

שלהבשרלסיריהמתגעגעשבה,הימין
למדיניותמארדקרובותועמדותיוהעבר

אין-פשרותהמוצאתהעבודה,מפלגת
"האחדותבממשלתהימיןעםסוף

הלאומית".
בהקמתהשלביםשגיאודותגירסתראת

המחברפיתחסוציאליסטיתחברה
גל;באליים.ממאורעותכלקחבוודאי

הצורך,דיפורטושלאהנחותיו.אף
המציאותעליישומןברם, .לעירןראויות

נכרןשאלות.יותרערדמעוררהישראלית
היוםבכוחהאין"רדיקאלית"שמפלגה
מפלגהגםואיןאלטרנטיבה,לשמש
משימהלהריםתרכלכישתטעןכזאת
יכולההיאמידהבאיזואבל .לבדהזאת

בייחודלהשפיעהמערך'בתוךלהשפיע
~עמקתוכרעדעובדיםהמוניעל

המגייסתהשפעתםולהרחבתתודעתם
הממשלההקמתלפכיערדראינוזאת-

אנולצערנו' .הליכודעםהמשותפת
שריהשפעתמועטהמהלעיתיםרואים

כשהםההסתדרות,רמזכ"ל"העבודה"
מפלגתםשלהכניעהלמדיניותמתנגדים
ערדהיהכךדבר,שללאמתולליכוד.
השררהמןלחברים-השלושיםבשגרת
חשיבהעלששמרולמנהיגיםואפילו

מסריימת"י;גית"ארסרציאל-דמרקראטית
שלמדיניותהעלהשפעההיתהלא

בכלמשפיעיםכיצד-כןאםמפא"י.

זאת?

אחדותבעקרוןבדבקותדישלאמסתבר
הימיןכגדבמאבקהפועליםמעמד

כלל"."בדרךסבירותהנראותרבתיזרת
ובייחודספציפית,באץרהדבריםיישרם

היטיבשלההפרובלמטיקהשאתבישראל
הרבהערדדורשלתאר,ציררלניקרב

שהרעיונותלמסקנהנגיעאםאףמחשבה,
אותנו.מקדמיםכאןהמובאיםהכלליים
בזאתכאמור,היא,הספרשלמעלתו
ומעודדחשובותשאלותמעוררשהוא

חשיבה.

אחורהציררלכיקרבמביטימירבערוב
גם(לאחתגדולותמהפכות"שתיבעצב.
בזמניהתחוללוברוח)רקהשגייהבשטח,

שואלואני-והישראליתהרוסית-
ורביםהוא .) 249 (עתידן"עלעצמיאת

היוםחשיםהתהילה,לדרךשיצאוכמוהר,
"הברזכנאמר,אולם,צורבים.ברזרגשי

 •למתלוצצים".

זילברעיקב
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קרובהיינה
לבן·רורנו

 ;הצפוניהים :חיינההיינירך
 ;עובדעם ;טנאישלמה ;מגרמנית

עמ' 78 ; 1986
ידיעללהביןניתןהצפוני""היםשירישלייחודםאת

רעםמחד-גיסא,הגרמניתהרומנטיקהשיריעםעימותם

מדובראםביןעצמו,היינהשלהאחריםשיריו
אםרביןהצפוני""היםלשירימוקדמיםבשירים

 .לובמאוחרים
רחבההצפוני""היםמחזוריבשניהנפרשתהיריעה

ושונים,רביםנושאיםבתרנהכוללתזריריעהביותר.
שלוהמרובותהמסעברשימותהיינהכתבעליהם

 'בגרמניה,רדתפילוסופיהספררת,עלבמאמריו
בערדכלומר' .שלוהתוקפנייםהפולמוסובמאמרי
באהבה,בעיקרהיינהעסקהאחריםשיריושברוב

עםובאגדותהמרחפתהקלילה,באהבהובמיוחד
קשתנמצאהצפוני""היםבשירי jגרמנייםעםושירי

הרוחנייםלחייוהדמעיןבהשישיותררחבהנושאים
ביטוילידישבארכפיהמשורר'שלהפניםמרובי
שלו.המרוביםהפרוזהבכתבי
שלהרגשימצבררקעעלבנקליובןזהיריעהרוחב
השיריםאלה.שירהמחזורישלכתיבתםבזמןהיינה
לגביר.קלהחיתהשלאלהמרה,סמרךכידוענכתבו

הודאהכמרעבורופירושההיהרבותמבחינות

שבאניסיוןהיהודים,חייאתלשנותבסירנובכישלון
"חרכמתאנשילקבוצתבהצטרפותוביטוילידי

התפיסהבעלהיינהלגבייתר-על-כן,ישראל".
חיתההחברה,למוסכמותכביכול,הבזה,הראדיקלית,

למוסכמותכניעהלפחותארהתרפסות,מעיןבהמרה
החברה.

מורכבוליהודיםליהדותיחסרגםנעשהואילךמכאן
מהיהדותסלדהואובגידה.אשםברגשותמלווהיותר,

ביטוילידישבארהרוח,עריצותשלמוסדרתשיצרה
זכריותלמעןלהילחםתמידהמשיךמאידךבנצררת.
ההמונים.ורשעכסילותמפניעליהםוגונןהיהודים

שלבחייוקריטיתמפנהנקודתשציינהלהמרהבנוסף
לחרשהחלוהואלימודיו,גמרמרעדגםאזחלהיינה,

יחדאלוגורמיםשניעליו.הרוץבהחייםשלבכובדם
מכאןהיקפם.בכלהחייםעלתהייהלידיאותרהביאו
אףומכאןהאלים.רעםאתםשלוהנרקבהנפשחשבון

החייםטעםעלהגדולותהשאלותבפניהתייצבותו
והאהבההאהבה,עלהתהיותוכמרבןומשמערתם,

באותםהאהבהשיריגםמואריםשהפעםאלאעצמה.
ברמזיהם.אר'כבדים'היבטים

האדרתשעיקרםרביםשיריםהאסופהבשירינמצאכך

המלוויםוהמרותהסבלבגללואולילמרות,האדם,חיי
 ) 16-14(עמ'השמש","שקיעתהיפהבשיראותם.

בני-האלמוות.האליםחיירקעעלזרהאדרהנראית
אפיתיאורהראשוןכשבחלקוחלקים,משניבנריהשיר
פרידתםוסבלוהירח,השמשאהבתשלכמעט

בבדידותביום,ר"עכשררעות",לשונות"לחשבעקבות
לילה/עם"אבלבמררם.שמשאלמתהלךזוהרת"
-ילדיהעםהאומללה,/האםבשמים,/לרנהנודדת

דוממת,/בתוגהזוהרתוהיאשנתייתמו/כרכבים

להמקדישיםענוגים/ומשורריםמאוהבותונערות
שלסבלםבתיאורמסתייםוהשיר jושירים"דמעות

"למראהשקיעהעםכאשרוהשמש,הירחהכוכבים,
 1רמכארב.מזעםארגמן~בכפלמתלהט/הוארעייתו

קרת-שלוהאלמןמיטתאללמטחןממהרהואוקשוח
 ) 15עמ'(שם,הנחשולים".

האליםהןקונקרטיות.מסקנותהסקת-השניבחלק
לנדודנגזרהנודדיםהאליםעלסרבלים.האדםוהן

למרת,/מהםונבצראין-קץ~בנתיבימרשיע,"באין
אני,"אבלהזוהר."סבלםאתעמהםהםוגוררים
ערד".מקרנןאינניהמרת,/בררךכעשב,הנמוךהאדם,/

האנושיתהנמיכותהסבל.עלהפיצויהואהמרות,
לקינה.הסיבהאתמבטלתהיאאףבמרות,שמקורה

אלאאופטימיות,עללאהנגרייההחייםשמחתמכאן
 .והסוףהמרותתודעתעלדווקא

היינההיינריך

כפיהאדם,שלאפסותוידיעתמצטרפתזרלתודעה
 ) 20-19(עמ'"פוסידון".בשירמתבטאתשהיא

ובתלאותיובמסעותיונזכרלמולדת,העורגהמשורר
אלפונהוהואהרמיררס,שמתארםכפיאודיסאוס,של

 /,זעמךהואאיוםהרשע,/"פוסידון :בבקשהפוסידון
מולדתי".אלשליבדרכי 1חתיתךתפילעצמירעלי
טורחוברזזעםבחמתמהיםשערלהפוסידוןאולם

יתר-על-כן'משמערת.איןשלמחאתולמשורר'להסביר
אתה,הלא"כיעצמויטריחלאהיםאלפוסידון

בצריחפגעתלאמעולם,/הכעסת~ילאמשדרדרן'
חרכתולאפריאמרס,/שלהקדושבמבצרואחדן
לאומעולםפרליפמרס/בנישלשבעינואחתןשערה
אתנה."פלסהחכמה,אלתבעצתה/עליךהגנה
רגשותיועלהאדםאתהיינהמציבאלהשנילצד

הסרלידאריותרגשיאתובעיקרוהכנים,הפשוטים
כךהרשע.נגדומחאהרחמיםעזרה,שלהאנושיים
בא ) 54-51(עמ'ירון",של"האליםבשירבמיוחד

עםלומרתרצהראםכולם.האליםעםבחשבוןהיינה
הואאותרחשבוןשבר.האנושיבשםהעל-אנושיכל

אהבתיכםלא"מעולםביותרבוטהבצררהמסכם
שנר~יםוהרומאיםהיררניםןמןאניסולדכי / !אלים
מציפיםצערןוחרדתקודשרחמיאולםהם./גםעלי
 " ...עזוביםאליםנרוסןעכשראתכםבראותיליני,/את

אנטימחאהשפירושםזה,וצעראלהרחמיםדווקא
החשובותהתכונותאתהמהוויםשהםולעוול,לכוח
מולהאדםמתייצבאתםהאנושי'המיןשלביותר

בעתהנושנים,/האליםאתם,הלא"כי :העל-אנושי
שללצידםתמידעמדתםבני-האדם,/במלחמתההיא,

מכסןנדיבזאתבכלהואהאדםואילוהמנצחים,/
אליםלצידכם,עכשרעומדאניהאליםובמלחמות
 ) 53(עמ'מנרצחים."

עלגםלתפוס,ניתןהצפוני""היםשירישלייחודםאת
שחיינהרומנטיקההגרמנית.הרומנטיקהשירירקע

הפיכתהתוך-כדיבה,להשתמשואףלהכירהיטיב
כפיניזונההרומנטיקהיותר.ומרענןיותרחדשלמשהו
"עלשבספררהרביםבמאמריוהיטבזאתשהסביר
החייםמדחייתהגרמנית",הרומנטיקהכניסת

דמוקרטיה .שוויוןשלמהאידיאותמאכזבההמודרכים,
-הדתיתימי-הבינייםשירתאלנסרגההיאודומיהם,

בהםשירי-העםאל-ומאידך-גיסאמחד-גיסא,

לאומיותםאתלהמציא)(ארלמצואהגרמניםביקשו
הקוסמופוליטיםהרעיונותבפנילהציבהעל-מנת
הצרפתית.המהפכהשהפיחה

ימי-הביניים,שללמיסתרריןשנטתהזוששירהברור
וממילאבקיומההאמינהלאהשראה,מקוררתכאל

שהיאתוךהאדם,שלותכונותיומעלותיואתשללה
יצרהרכך .בכללובחברהבפרטביחידאי-אמרןזורעת

 •הכלל-אנושימכלהמרוחקהגאוןארהאמןמיתוסאת
שלולעולמולהםשאיןמיסתררין'בעולמותוהשוקע
כלרם.ולאבן-ההמוןהאדם
ערטילאית,לשירההפכהאלו;סודרתעלהבנויהשירה

סמלכולההאדם.שלהקונקרטייםמחייומרוחקת
הקשורמכללהינתקרצוןמתוךזאתראליגרריה.

 .האנושיות-קונקרטיותבעיותיהעלהארצית,להרריה
ק;נקרטירתבהירות,היינהבשירינמצאלערמת-זאת

אהבתועלשהוא,כמרתהאדםעםוהתמודדות

הארציות.תהיותיורעלהארציים,פחדיועלהארצית,
 .במיוחדהצפוני""היםבשיריביטוילידיבאזהדבר

מעצבבההדימוייםבמערכתזרתכרנהנמצאפעמים

עדייןתשתיתןאםשאףכךחוויותיו'אתהיינה

בהירותלמדרייקרת,חרפכןעיצובןהריררמאנטית,
וקונקרטיות.

"ברכתבשיר-המסועפתהדימוייםלמערכתדוגמה
שלגעגועיו ,) 40-39(עמ'השניהמחזורמתוךהים",
ריאליתדימוייםבסדרתמתואריםלמולדתהיינה

עלהאמ~ןהגאוןארלאמן'רקולאאדם,לכלהמוכרת
היפותהשררותאתנמצארכך .והמיסטיהמיתי

כפרחנכר,/כשממוןנפשיכלתהאיך !"ארוהבהירות:
לינילונחכך 1הברטניקןשלהפחבנרתיקשנבלן
בחדרחולה/נצחןחורףישבתיכמראני,חשבחזה./
 .) 40(עמ' " ...אפלחולים

אתנמצא ) 44-43(עמ'הארניה""טרוףבשיראר

אלים,בןשאינוובגללשעםוהפשוטהארציה'אני'
גדולתוובהםעולם,חובקיםותחושותיוהרהוריו

רקעעלהיחידה,האפשריתהגדולהשהיאהאנושית,
והאפס.ין 1$ה

אתהמאפייןהתחומיםערובנמצאאלהנשיריםכבר
משמערתמשדרתוערכיםמליםהמודרנית.השירה
אנושיתהוריהויוצריםאלולידאלומוצביםשונים

וחדשה.חד-פעמית

נאבקבאמצעותהשאףהאירוניה,מצטרפתאליהם
יותרלעצמונוטלשהואתוך •הרומנטיבפאתרסהיינה
בולטתזרתכרנהודימוייה.הרומנטיקהמתכנימחופן

אתהפותחהשירכדוגמתהאהבה,בשיריבמיוחד

 .) 12-11(עמ'"הכתרה"הים,שירימחזורי

אתהלכאורה .רומנטיובפתארסבמיתוספותחהשיר
אינםוהשמיםשהשמשהגאון-האלבפנישרבניצב

ההורסתהאירוניהבאהמידאךידו.מהישגמרוחקים

האנושי,לגבולותאותנווהמחזירההפאתרסאת
אני"אבל :מרשימנורבחד-פעמיותובסופיותו'שדווקא

לך,/ומגישלפניך,/ברךכורעמלכה,/עצמי,
הבינה,/מעטאתארגמן~קטיפתכריתעלבהערצה,
בממלכה."לךשקדמהזררחמים,/מתוךלי,שהותירה

 ) 12(עמ'

במלחמההןביטוילידיהבאהזו,אנושיות
העושההיאהעל-אנושיעםבמאבקוהןברומנטיקה,

דורנו,לבןאףכל-כךלקרוביםהצפוני""היםשיריאת
היינה.שלוהפוליטיהרוחנימעולמוכביכולהמרוחק

טנאישלמהשלהיפההתרגוםנלווהאלהלכל
ור~רקהקולחת,לשפההשיריםאתלצקתשהשכיל

תרגומיםלי.שידועכמהעדשאפיינה,ממתיקות,
 •קודמים.
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חפוזהמחיר
ושיירם"מכבתים :וזילטירמאיר

 ; 1986 ;עובדעםהוצאת ;אחירם"
עמ'. 109

למשוררלעיתים,שקורה,משהרלריזלטיר.קרהמשהר
הואהרחבה.ההכרהשלהדפנהזריעלהנח"מכרסס"
משורר,שלתדמיתלפניוישלעצמו.מרשהמתפזר,
שלהקסמיםכמעגלנע ;ממנהוניזוןמזינהשהוא
המשורר)שלהעצמי(הדימויהמתבקשתהפרזה
שלקהלוש"צררך"(הדימויהמבוקשתוהפרזה

המשורר).

המכשלותשלפנינובקובץערלותילכךבהתאם
הבאות:

"המשוררשלשהפרזהחכם,משוררהואריזלטיר
ביוקר.לוערלההחכם"
"מטיףשלשהפרזה"מעורב",משוררהואריזלטיר
 .ביוקרלוערלהבשער"
הנכשלרחב,טרוח-ראייהכעלמשוררהואריזלטיר

האופקאתכהכרח,המצמצמת,כהתנשאות-לשמה,

השירי.

שירתוכלפיריזלטירשלכיותרהחמורהחטאיכןאם
עמדה-כשהפרזה .הצינעהשכחוסרהחטאהוא

השיריהיצרעלמשתלטת-העולםכלפיחיצונית
אלבאכינודעשלאעדכתוכה,אותרמבליעההיא

כשוליים,נותרהשיריהיצראחרות,כמליםקרבה.
חטיבות-כשתיבולטהדברממשרת.וחסרמדולדל
ר"כעדלמשוררים"ספר"בית :הקובץשלהמרכז
"המשוררשלמוסר,הטפת-השולטהטוןונגד".

במנוגדתמידהואכשה"אני"הזעם","נביאארהבוגר"

פחות-שלנחרתכמעמדתדירהוארה"אתם"ל"אתם"
בינה.סריאר-יותר

הנסיגה",את"המכניםעםנמניתשאינהכמייכך

נטיעות"לטעת :האלההשוררתלמקרארוגזכיערלה
עתבאוזניכם,/מצטטיםעכשיוהטעות.,משורש

עתהגיעהלכםאומריםנטוע./לעקורעתלטעת,
חיתהלאהראשונה./בעתחיתהטעותכםאךחסיפא./

אחדות("מלים ,, ...שנטעתםכמקרסולטעתעת
ליאיןלהדגיש,עלי .) 70עמ'הנסיגה",אתלמבכים

הטון.מרגיזלהיפך.האמירה,תרנןעםדין-ודברים
הדוברהחדש",הלאומי"המשוררשלהפרזהמרגיזה
מרגיזהידכם".בקוצרשרב"ראיתיכםשלעמדהמתוך

כליהפוטנציאליהקוראכלפיהבסיסיתההתנשאות
השקפותיויהירכאשר-הוא,פוטנציאליקורא

ישהשירשכלשרןגםמה ;יהירכאשרהפוליטיות
כשיר"חזה"ריזלטיראמנם,השטחה.שלרכהמידה

שלהיפוכההיא"השיר :הזרההתפתחותאת '-78מ
כןעלהעליון.,בגלילוגםהלבנוןבדרוםהאמירה,/

 ,, .בלבנוןלמלחמהנצאועודנאמרי/לאכמוהנאמר
יכולאינועדייןאך, .) 56עמ'הים",אל"מוצא(מתוך

נקודה.כביאליק.להתחרות
למשוררגםייעולעצרתמשיאההמנופחתהפרזה

 /.הידכףעלשורותתכבתואל"לעולם :הפוטנציאלי
שהיאאר ,) 56(עמ' " ...בתרחלאההשראהתמחרו.אל

ריחותמדיףעצי"מחבוא :סטריארטיפיםמרוככת

בחם /כפולי·דפנות,ארונותאוגגעליות·שלכבריסו
החדש,/החתלתול ... / ... /:יהודיםעיניים,מנייןיוקד

הנשיםאת .) 61(עמ' " ...ומשוגע,שחורסטרא,

המשוגעיםשררתכסוףקיבוצי,כאופןריזלטיר,ממקם
יכולהואפיואתלפתוח"בלי :והולכי-על-ארבע

כלביםמשוגעים/עםומספיקיםקצריםדבירםלהחליף
היא,הגבריתהיהירות .) 51(עמ' " ...נשיםחתולים
(משורריםה"מצרררים"הפרזה.מןהכרחיחלקינמרכן

(משוררות"מצוררות"כוללאינוריזלטירשלוציירים)
שוויוןכנגדמוסרהטפתשכולוכשיררזהוציירות).

לנוכחהכריותשלכגזענות)הגובלנפש(שוויוןנפשן
 ...לויזלטירקרהמה"מקוללים".אמניםשלגורלם
דוחקלפחותארהפרזה,מןמתנערהמשוררכאשר
שלהנוצהממשקלמשתחררהואלשוליים,ארתה

הםה"מכתכים"מןכמההחד-ממדית.האמירה

שלכפרספקטיבהגםריזלטיר,שלהחזקיםמשיריו
כישירותר,ומרגשישירלאם,ה"מכתכ"שירתו.מכלול
זהבהואחיינו"חומר :מכריקותכשררותמסתיים

לחלב"השוקקהחס,גרוננואלהניגרהיקרוחחלוף

אמת,חכמתהשנונה,הדקה,האירוניה .) 9(עמ'

כשנחנולדתאת : 7מס'כ"מכתכ"למשלמתגלה
אחה,/עליה,שהתחלקתיעגולהכל·כךעגולה./
נמצא,לעיתים .) 18(עמ' " ...הנוףהתחלףוכשקמתי

 :יפותשררותהמכיליםשלמיםלאשיריםאמנם,
מקדימיםאנחנוכנו,בוגדיםאינםהחלומות, ... "

מעשיות,למפלצותמחופשיםלהתעורר/כחס,לבגוד
 .) 14(עמ'תושייה."עתירות

מתגלהכאןרב.חוזקישתלן"על"עריםבפואמה
זההמשורר,שלהרחבהראייהטרוחכחריפות
זהרהעדרה.משרםהיקפו,אתמצמצמתאינהשהפרזה

רחייםארספואטיקה"עלילה", :הכלכרשיששיר
עלכבנייחכנייח"אין :ובנייההרסשלהתמדכתהליכי

החרב/עלהצרוץ,עלהמשומש,/עללהקיםתלים.
לפניךאדםכאןשחיברחיבורןכל .מחדשהמגתלח

"תל-שיר .) 41(עמ' " ...חוכרתבלשוןאליךומדבר
שלככרשהאלימותהמכילאהבה,שירשהואאביבי",
אתסילקנוהצוק"למרגלות :כפריךהמתגלההמוקשה

פריךחיההמוקשחגם /.כמוקשחועבדנוחרךהחול
אחרות,שררותכיערלותאלהשררותלמקרא ,, .ובוגדני
ויזלטירשלנשכחכלתישירשלנשכחות,כלתי

לתל-אביב,אהבהשיר ; ) 1 (אויר""מזג-המוקדם
כרמתערביםוהפריךשהמוקשהי"הומני"שיר

ה"חם"המזגכרשיר ;מהודקתככרשה,באלימות
"אימרו :נמנעכלתילסירםמוביליםה"לח"והאדיר
-(חם ,,לחמלה.ראויההיאהזאת,כעירטובחמלח
פרזה,ללאמהודק,חזק,אוויר""מזגחמלה).-לח

ה"פרליטיים"השיריםמכליותר"פוליטי"אולי
ללאמהודק,לאחזק,תלן"על"עריםהמוצהרים.

לטעמי.מדיארכניהאחרוןהביתרקפוזה,
ארמיניאטורותמעיןשררכםהאחרים","השיריםמן

של"מונולוגאתבמיוחדאהבתיזעירות","סקיצות
את"מיניאטורי"),אינודווקא,(שהוא,החתול"דאדא

מנרפי"גלריותואתילדות"מנוףסונטות"שלוש
עידוןאיזהבאחרוןיוצרהאחר""הנוף .) 1 (ילדות"
הכבד"השלג :וראייהמחשבהשלזיכוךמיוחד,
תקווההחוצביםגמדים/שלכפטישיםבעולםחולם/
נסתרים/לזוטריםכיאה /לאות,בליחלילהכלחדשחו

 .) 89(עמ'ונסתר."כמוסחשוב,/במעשההטורחים

רעלהציפור"אל"אפרופועלמוותרתהייתיזהכשער
כהםשישכמועט",הסתפקותאר rק"נגוהות

ציפורמולי("באהאחדמצדילהררכיץ"קריצות"
ארארתהאראהמחוראםיודעמי / ...נהדרת/

בראשציפוריםשני("ישאחרמצדיולישורון )"כמרה.
למרגלותיה.").חתולישהבוגנריליה,/

השיקרירתהפרזותעלמוותרריזלטירכאשרהכליבסך
-הזעם""נביאארהחכם"הבוגר,"המשוררשל-

הואהקורא,כלפיהתנשאותואתממתןהואכאשר
כאמת,מתגלה,הואאז :המבוקשאתלמעשה,משיג,

"מצפרןוכעלרחבראייהטורחכעלחכם,כמשורר
כשמ~שלרת .שהתבגרהמוכרריזלטירחברתי".

החיים","אמצעשלשירהמוצאיםאנוהמסיכות,
ואלדכ~יםאלגעגועעםנפש""חשבוןשלשירה

כאןשפירושהפרספקטיבהעםרחוקות,דמויות

 •לחרד.ואמתלחרדפרזהכאמור,נגררת.
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עלחזרה
חוויה.ה

הראשונית
מאגנלית ;לוליטה :נאבוקובולאדימיר
הצואתשטיינהרטדבורה :דברואחירת

קיראהסימןהמאוחדוספירהקיבץו
תשמ"וירושלים,כרת,הוצאהבית
נענתהספרותיות,מרפתיצירותהרבהשלכדרכן

כידועברראורבים.למפתחותנאברקרבשל"לרליתא"
לנבכיכצלילהאותרפירשופררנרגראפי'נאטרראליזם

ארסימבוליכחזרןאותרהסבירושבנפש,מודעהחת
האירופיתהמערבית,התרבותאודותעלאליגררי

החייםאורחעלנרקבתכסאטירהזמננו'בתאמריקאית
ומדרכימופלאמהמבנהלהתפעלהרבו .האמריקאי

האינטלקטואלייםמהמשחקיםשלו'המורכביםהסיפור
הרומן'שליופיובהם.משופעשהואהלשוןמהברקות

משילובםערליםגדולתו'-גםלומרבהחלטאפשר
אחדרתית.אמנותיתלמסכתהללוהגורמיםכלשל

סופריםכמוהר.מאיןספררתירומןהוא"לרליתא"
גםמאדבררביםרב.בגודשברנזכריםספררתויצירות

אםכיהממשיתבמציאותאיננושמקורםעלילהפרט;
מס~פרקטנה,בדוגמהנתבונןאםכך'ספררת.ביצירות

ידיעלנדחףענקי'לחםפירורעםנחתקטןש"דררר
בתרךמופיעזהתיאורהפירור".אתואיבדאחר,דרור

שיחןקוראכלאךמהמציאות,כחלקהסיפורשלמהלכו
העקבותאתנקלהעלכאןיכירדעתו'אתכךעל

להבחיןקלזאתעם .לפרנטיןמשלישלהספרותיים
הגיבורנתרןבהלסיטואציהבבראהמעיןזהקטןבמשל

לבאות.שקוףרמזעם
אהבתאללאחור,ארוךבמבטהיאהרומןשלפתיחתו
האהבהשלזרבפרשהלגלותקלהרמברט.שלהילדות
ארגושלהנודעמשירוהספרותיתהתשתיתאתלאנאבל

הנוסחאףמאוזכרלעבריתבתרגוםלי"."אנאבלפראלן
זה.לשירז'ברטינסקישלשבתרגומובמקצתהמאולץ
מציאותשלכחוריההמתוארתהראשונה,האהבהחוויית

שלראנאבלספרותית,לחוריהכןאםהופכתריאלית,
אנאבל-ליעםהקוראשלבתודעתומתמזגתהרמברט

אהבתארתהאםלהחליטמוזמןוהואפר,אלןארגושל
כחוריהארשבממשכחוריהמתוארתנסערתילדות

נמצאפנים,כפולהמציאות,שלדרמהעיצובספרותית.

כרמן'אתאחדותפעמיםהמזכירהרומן'שלבסיומוגם
כמקבילהמירמה,פרוספרשלהנודעסיפורוגיבורת

הרמברט,שלהמוזרהרומנטיהמשולשללרליתא.
 .ספררתילמשולשכןאםהופךרקררילטילרליתא
עלסיומהלקראתגםאיפראמכרוןהעלילהשלמהלכה

 .ספררתיגררםידי
הפנימי'ברובדהפועלתזר'מבריקהספרותיתטכניקה
העלילתי'השטחפניאלרעולהצפההרומן'שלהנסתר
שמשחקהספרותיים""המשחקיםאתהמתארבפרק

הזיקה .המלוןבתיברשומותהרמברטעםקררילטי
היטבומבליטהבמפורש,כאןמשתמעתספררתליצירות

שעליוהמורכבהספרותיהתשבץשלבנינודרךאת
 .הרומןשלעלילתומושתתת

ומשחקיהאליטרצירתאתגםכמ~בן'להזכיר'ראוי
מובהק"ספררתי"גררןהמעניקיםהמרוביםהלשון
שבאמההמספר,שלהגווניםרבתהעשירה,ללשונו

בעלומשוררסופרהרמברטשלהיותרדבראתלהמחיש
בחרזןמעיסוקומתוסכלאךגבוהה,לשוניתיכולת

פירסרמת.

ונרצצת,מזהירהכשלעצמה,זרצורניתטכניקה
תכליתוסוףאינהשתהיה,ככלומשתעשעתמשעשעת

המרתקהאינטלקטואליהמשחקמלבד .הרומןשל
לתארקשהכןשאלמלאלומר,מהלהישמציגה,שהיא
שהגורםספקאיןספרותית.מרפתכיצירת"לרליתא"את

קובעשראינו'כפיבגודש'ברמשופעשהרומןהספרותי'

המציאותשביןהיחסיםטיכעלאוליפואטית,אמירהל;

במציאותהספרותשלמעורבותהעללספרות,
"ראיהיאשהספרותהרווחתהאמירההיומיומית.

היאשהמציאותמשתמעמהרומןמתהפכת,המציאות"

מירבאתלנרמעניקההספרותכן'עליתרהספרות.ראי
החזרהאתלנרומאפשרתשבחיינו,המסעירותהחוויות

שבממשהחייםשכןשהחמצנו'ארשחורינוהחוויותאל
האופציהאתארהשגיחההזדמנותאתלנריתנולא

חדשה.להתחלה

מנושאיוהואחדשהלהתחלההאופציהבקשת
בניסיוןכאןמתבטאהוא"לרליתא".שלהעיקריים

-שהוחמצההראשוניתהילדותחוויתאללחזור
אדםהואהרמברטלרליתא.את"מבשרת"כזכוראנאבל
המאייםהמורדולנוכחלה,ומעברימירלמחציתשהגיע

החדשהההתחלהאתמבקשהואהמרותואלהזקנהאל
עשויהשאיננהבקשההנעורים,אלוחזרההתחיירת-

בחוריהארההוזהבדמיוןאלאכמרבןלהיענות
מינית,סטיהשלאנטומיהגםכמרבןכאןישהספרותית.

נושאאכןזהר .הכללילנושאביחסשוליתזראך
ספרותית.צררהלרכשהואב"לרליתא"אךפסיכולוגי,

החזרהגםהיאכזרספרותית,היאהראשוניתהחוויה

הואחדשהלהתחלההאופציהשלמימושהאףאליה,
להרמברט,כלקודםכמרבןמתייחסזהנושאספררתי.רק
שלבמבנהוגםביטוימוצאהואאבלהגיבור.פר Qהמ

ברהמתרחשיםהאירועיםלמרביתהמקדיםהרומן'
עלחזרהמעיןהואשקורהמהשכלכךמבשר,אירוע
 .אירעשכברמה

היסטורירקעעלממרקםהארניברסאליהאנושי'הנושא
שלנציגהאירופי,הואהרמברטתואם.רגיארגראפי

מבקשתהיא .הריקבוןסףעלובוגרת,בשלהתרבות
הראשונית,בתרבותהולהתחדשותללרטאליזציהאופציה

בכךלראותאמנםאפשראמריקה.שלילדותיתגםאולי
ההיסטררירסרפישהחזרןספקאיןאךאליגררית,מסכת
שלהאישילגורלםתואםכרקעהיטבכאןמתפקד
הוארככךהארניברסאלירת,ולהשלכותיוהרומןגיבורי

 .שלוהאחדותיהבמסכתמשתלב
קשהמשימההוא"לרליתא"שלשתרגומולשערנקל

הבנוישירשלכתרגומואפשרית,בלתיגםאוליביותר'
בלשוןהיטבהמעוגנותוהשתמעויותעשירמצלולעל
"לרליתא",אתלתרגםשבאשמיספקאיןכתוב.הואבה

חייבהואאךלכת,מרחיקיויתוריםלוותרנאלץ
לאמור,להתעקש,לנסותמהרעללוותרמהעללהחליט

מתרגמופחות.מעטחשוברמהביותרבעיניוחשובמה

החליטררהפטיג,יוסףלעברית,הרומןשלהראשון
הלשוניהריבודרעלהלשון'משחקישפעעללוותר

הדברים,שלהמילוניתלמשמעותולהיצמדשבמקרר
ראויהעברית.הלשוןשללרוחההתאמתםכדיתוך

נתיישןהחמישיםבשנותשנעשהזהשתרגוםלזכור
לרוחבניגודמארד'מוגבהתהיוםנשמעתולשרנו

התרגוםחדש.תרגוםבהחלטשמצדיקמההמקרר, ,
האדירהקושיעםלהתמודדמנסהשלפנינוהחדש

עללשלםנאלץאךלשפה,משפההמצלולשבהעברת
למשל,כך,מאד.כבדהואשלעתיםהדיוק,מחיראתכך

שררה-ערךלהיותיכולקווילטי"קטילתשל"הקלקלה
אבל , GUILTY OF KILLING QUILTY-צלילי

בלא ," Qל"אשתחליףלהיותיכולהאינה"קלקלה"
בלבד,זרלאהמקרר.מרוחמאדמשמעיתהתרחקות
שבמקררלזההעבריבמצלולשררה-ערךליצורהמאמץ
כמרוצורם.מלאכותיקרובותלעתיםנשמעהאנגלי
הפירסרמתבנוסחהאגבית,הקלילה,האליטרציהלמשל

VITAMIN X MAKES ONE STRONG AN OX OR 

AN AX -מאדשמכהבחריזההמתורגמת-
ספינקס",כמוחזקפיקס,אותךעושהאיקס."ויטאמין

סלנגשלנוסחלטקסטמככיסהיותר,הרבהשגרוערמה
שהמתרגמתפיעלאף ,)"סקיפ"(מאדארעיישראלי
 1בלבדזרולא .זרמאפשרותרבבצדקמסתייגתעצמה

שהספינקסליידועלאביותר.מוזרדימויכאןנוצר
גררםהיותרמלבדחאתדווקא,הרבבכוחומאופיין
בתכליתשרנהארכיטיפיתמשמערתהנושאמיתולוגי

"חזקהפשוטמהצרוףלהשתמעשעשויהמזרהשוני
ביותרהגרועההלשוניתההתפתלותזראיןשרר".כמר

 .שלפנינובתרגוםלמצואשאפשר
כרשאיהשמותהמחברלפכימציביםעצמהבפכיבעיה

\ 1 

התרגוםבהם.מרבהשהספרלעצמםמעברמשמערת
בהצלחהלעתים Iזרבעיהעםלהתמודדמנסההחדש
לשונירברל Qבאותויותרקרובותלעתיםיחסית,

אבלמהאליטרצירת.כמהשלתרגומןאתהמאפיין
בהצלחהמצטמצמתאיכנההשמותשלתרגומםבעיית

לשמותהעברייםהערךייי /o'שבמציאתההצלחהבאיאר
העברייםהשמותשלבזרותםלאאףהאמריקאיים,

לתתשישלינראההמתרגמת.כדעתעברית,לאבהרריה
כורמותהתרגום.שלהכורמותלשאלתגםהדעתאת
מהנורמותבהרבהשוכרתלהיותיכולותאיכןאלה

קוראאיכנועגנוןהמקורית.העבריתבכתיבההמקובלות
מהקליין.לגדליה"זעירא"אר"סתרי",שלולהרבסט

 BROWNואתל"לובן" BLANKאתלהסבכןאםטעם

"רציהכמרנוראכךכללאעדיןזהל"שחמורוב",
 . TED HUNTER, CANE, NHל-ערךכשררהמן"והשף

שהמתרגמתכיוןבמיוחדתמרהשמרתשלזהתרגום
השם"בעבירת :זרמטכניקהמסתייגתכאמורעצמה

ורקמשמעותירקונשמעשלוהאונתטיהצראתמאבר
הנכרכים.במקומרתלאאבלמצחיק",

שלדרכואתלבחרןהדברים,לסיכום.אולי,כדאי
הבנוי Iהרומןשלהנודעהפתיחהבקטעהחדשהתרגום

 .ביותרמשמעותיותאליטרצירתשתיעלכולו
לצליליו,"לרליתא"השםאתמפרקתהאחתהאליטרציה

צליליםכשמרובתרגוםרה"ת".ה"ל"עלהרבהוחוזר
ערךשררההםלילותי"להט Iימי"הילתהיטב.אלה

 LIGHT OF MY-המקררלנוסחמאדנאהצלילי

LIFE, FIRE OF MY LOINS . נשמרתהמשמעותגם

הקטעשלבהמשכוגםרכךהדעת,אתמניחהבמידה
והשחוקהנמלץהנוסחהואבתרגוםשארבדמההפותח.
מקבליםאנובמקומם Iהמקררצירופישלבמתכוון
נשמעחיי" I"חטאי .מאדומרוממתחגיגיתעברית

 MY souLל-בתרכןרגםבצלילגםנאה,ערךכשררה
, MY SIN . כאן,נגמרתאיננההמקוריתהאליטרציהאבל

 SCHOOLהמפתחב~לרתהבאהקטעאלנמשכתהיא

SLACKS, SOCK , אהובתושלשמותיהאתהמקשרות
נתרנהשהיאהשונותההרריותעםהמספרשלהקטנה

 LOLIT A-זרבאליטצריהנוסףלאברמצפההקורא ,בהן

IN SEX , קוראיםאגרבמקומהאךIN MY ARMS . 

בתרגום.עוברתאיננהזרועשירהמתוחכמתאליטרציה
רציהאליטמציעהואבמקומראבל ?אותריאשיםמי

רמזב"בלילרת"שישאפשרבלילות"."לוליטה :אחרת
עליומרמזהמקרראבללסקס,כלשהואסוציאטיבי
ירפיה,עיקרשבה,המשמעותרככךעצמה,באליטרציה

ממשחקיותרלאהאליטרציהנשארתשבתרגוםבערד
 ..~לים

לומרנרכלאבלבטענות,כךעללב;אנרכללאכאמור'
צריך .ונאמןמלאלתרגוםניתןאיננוכללש"לרליתא"

ראםשבמקרר'חשוביםהיותרהגורמיםמהםלהחליט
תרגוםעלהלשוןשטףאתלהעדיףהיהראוילא

אוליהיהעשויוכסקישל .לשרןמשחקישלמסורבל
משל,דרךשעשה,כפיגדולה,חגיגהכאןלעררך

מתרחקהיההואשגםלוודאיקרוב .בררנירן"ב"קרלא
תוססתהסתםמןחיתהאצלוהשפהאבל Iמהמקרר
 •במקרר.כמרקולחת,

ציחקיירידיה

 11 1986אוגוסטיולי



כשלרן
אקדמאי
מדאיג

 ; M "מהפלאתפרקולמה :גלבויואב
 • 1986 ;שוקןהוצאת

עלסבירמענהלתתהצליחלאשלפנינוהספרגם
 "?הפלמ"חאתפרקו"למה-נצחיתהכמעטהשאלה

פולמוסייםאקדמיים,נוספיםחיבוריםאלהצטרףבכך
נלהביםופעםנינוחיםפעם-וספרותייםאידאולוגיים

כדברהפלמ"חפירוקפרשתאתלישבהצליחושלא-
 .אפניועלדבור

היושרחוסרבתחוםהואגלבויואבשלכישלונו
חוקריכלבקרבומיוחדיחידהואובכךהאקדמי,
וצה"ל.העבריהמגןכוחתולדות

המשוררכוותנסילוף
על-הספרבפתחהקוראעבראלפוץרהראשוןהכישלון

השבועיהטורמשירימאחדבתיםשלושהציטוטידי
השיראתלמצואיתקשהשהקוראכדי .אלתרמןנתןשל

לקוחמנייןלצייןשלאהמלומדהמחברהקפידבמלואו
שלהבאהמשפטמולאלהקוראאתהותירורקהציטוט

 :תרמןאל
הצדיק-הנמשכותבפלגותיו-"הזמן
המסגרת"שלשוברהמנימוקירבים

ביולי I oב-ב"דבר"פורסםהזההשביעיהטור ,ובכן
שיר ." 1953חפלמ"חכינוס"עםהוא:השירושם 1953

פירוקגנדחריףמחאהכתבהיהאלתרמןנתןשלזה
שהושמטובתיםשניעל-ידיזאתואמחישהפלמ"ח,

 :גלבויואבע"יכמתנורן
הפירוק ?עינינונעצוםלמה"כי
ומים'אשביןאשרהעת,מזוגזל

בשוק,קוניםאיןכמוחשכיית-חמדה

 ! !פעמייםנחזובחאינואחדודור

-ומגן'וחרברבהשכיית-חמדה
 ! !וקמעסמלגםכפשוטו'כוחגם

ונתרוקן'נחשףאשרהחזית,קטעזה
 ,, ! !וקמיחאץרביןחשוףעומדעודו

לאתרמן'אלנתןשלשירכךכדיעדלערותשמסוגלמי
מעצורבאףולאאקדמימצפןבשרםמצרייך

אינטלקטואלי.

היסטוירירעחוסר

להיווכחכדיהספרבעמודיהרבהלהפליגצריךלא
ההיסטוריותהעובדותאתיודעאינוגלבושיואב

 .ברעוסקהספראשרהעבריהמגןלכוחהקשורות
היישרבי"הקרנסנזרס :הבאהמשפטמופיע 12בעמוד

ממנהפרשומאזכברשלםהיהשלאההגנה,מאחורי
הפרישהמןכתוצאהונפגם ,-1931בב'ארגוןאנשי

התמיםהקורא ". 19 7-3באצ"לוהקמתהרביזיוניסטית
-פרישותמשתינפגעההגנה""ארגוןכילחשובעלול

שניה,ופרישה ;-1931בב'ארגוןשלראשונהפרישה
 :לחלוטיןשרנהכמרבןחיתההאמת . 19 7-3באצ"לשל
אימץ-1932בההגנה";מ"ארגרן 'בארגוןפרש-1931ב

התפלג 7-193ב ;"אצ"ל"השםאת 'בארגוןלעצמו
מיההגנה"."ארגוןאלחזרומחבריוומחציתאצ"ל
יואילחזרהאלמנטריתהאינפורמציהאתיודעשלא

המגןלכוחהנרגעתהיסטוריהמכתיבתלהימנעבטובו
 .ישראלבאץרהעברי

לטורןבפרשתהשפוטהטיית
גלבויואבשלאקדמייושרחסרלטפולנוספתדוגמא

על 7חטיבהשלההתקפותשתיכישלוןניתוחהיא
נסתייםלטורןעל"הקרבבספרו). 15 3- 152(ע"עלטורן

אחר-כךמידאבל .גלבומרגםמודהבכךבכישלון"

למפלההמקצעויתש"האחריותכךעלמתערםהוא
ומטהו'שמירשלמה ' 7חטיבהשלמפקדהעלהוטלה

הצבאיוצאשלהאסכולהלכישלוןכסמלרהביארה
קבעאףלסינרםלצה"ל."ראי-התאמתהבכללההבריטי

כמוובציבור,הצבאבקרבהלחישות"במסעכי
מעטהלאמידהחיתהבבן-גוריון,שהוטחובהאשמות

צביעות."של
מצייןכלטורןהצבאיהכישלוןמימדיאתלרכךכדי

נתגלווהנסיגההחילץו"במהלךכיגלבויואבפרופסור
חייליםשלוהקרבהמסירותגבורה,מעשימעטלא

בניגוד ,, .והושכחונשכחואלהמעשיםאולםומפקדים.
בכללטורןשלהגבורהמעשיהושכחולאגלבולטענת

עודמחריפהזרתופעהאבלהקרב.ותאודיהדיווחים
ך'חטיבהמפקדניכשלכיצד :הקשההשאלהאתיותר

לרשותוכשעמדוהצבאיתבמנהיגותושמיר'שלמה
על-ידידווקאוחונכואומנואשרכאלהנועזיםלרחמים
"אלכסנדררני")של 32(גדוד"ההגנה"אסכולת

לסקרבחייםשלבגדודוהזח"למים(פלוגתרהפלמ"ח
 ? ?השני)לטרדןבקרב

שלמהשלהבאהטענתואתנסעלמעלהגלבויואב
האפשרותאתהעלהלאמעולםידין"יגאל :שמיר

עלהלחץאתלהקלעשוייהלטורןעלשהתקפה
החשובהעקרוןתיכבש."לאלטורןאםגםירושלים

והואבמטרההדבקותהואהצבאיהמקצועשלביותר
תכנוןכלשלבבחינתוועיקריראשוןקריטריוןהמשמש
 7חטיבהעלהטילבן-גוריוןהרמות.בכלצבאיומעשה

ערבייםכוחותלרתקולאלטורןאתלכבושהמשימהאת
 7חטיבהמפקדהצליחלאהזוהמטרהאת .לטורןאל

שופטתהכושליםהממשייםהישגיועל-פי .להגשים
גםכימעשהלאחרתירוציועל-פיולאההיסטוריהאותו

 .מספיקהיההריתוק

לאכלטורן 7חטיבהעלהוטלהאשרהמשימהכיייתכן
האחריותועיקרהיסטורי'רגעבאותולביצועניתנה
מפקדאתשדחףבן-גוריוןשלשכמועלרובץלטעות
אחריותרובצתאזגםאבלוודאי.כישלוןאל 7חטיבה
בן-גוריוןאתלהעמידידעשלאשמירשלמהעלכבדה

בן-גוריוןאתהזהירידיןיגאלמועד.בעודטעותועל
שידחולשכנעםשביכולתוכלועשהשמירשלמהואת

זקן)(בלישדהיצחק

ראויהואועל-כךהכישלוןאתוימנעוההתקפהאת
ראויגלבויואבפרופ'ואילו .חכםצבאכאישלשבח

לטורןפרשתאתמלנתחשנמנעעלחמורהלביקורת
במקוםבמטרה.דבקותשלהעקרוןעל-סמךכלקודם
עקרוןאתלקוראלהציעמנסההואזהחיוניעקרון

 :לסקובחייםמפימצטטשהואכפיבמשמעתהדבקות
 ?פעםעודלתקוףלכםיגידואםאותי,שאל"בן-גוריון

בזהראהידיןיגאלשאלה.שוםבלינתקוף :אמרתי
לאידיןשיגאלחושבלסקרב]נהייםאנילב.אומץחדסר
 ,, .סדירצבאזהמהיודע
לסקובחייםשלמושגיוכיחושבפעיל'מאירואני'

מגרששללרמההתאימוהסדירהצבאעלעתבאותה
כתהמפקדשלהטקטיתלרמהואוליהמסדרים
ומחלקה.

אקדמיתאובייקטיביותחוסר

על-מו~תהאשרהשריםחמשתוועדתשלהפרוטוקול
סדריאתלבחוןבן-גוריוןביוזמתממשלת-ישראלידי

אחדהוא 1948יוליבראשיתצה"לשלהעליוןהפיקוד
מלחמתחקרעבורביותרהחשוביםהמסמכים
הישראליתהבטחוןמערכתותולדותבפרט,העצמאות

שלמאדמגוונתגלריהמופיעהבפרוטוקול .בכלל
 :הוועדהחבריהשריםחמשתוצבאיים.מדינייםאישים

האישים;שנירוזןשפירא,ציזלינג,שרת,גרינבויים,
בן-גוריון :הבטחוןמערכתבראששעמדוהמרכזיים

צבי :המטכ"לשלהאגפיםראשיששת ;גליליוישראל
מפקדי ;ובן-חורצדוקאבירו'ידין'קטנר'יוחנןאיילון'
זירתמפקד ;רביןויצחקאלוןיגאל :מובהקיםפלמ"ח

שלביותרהמובהקוהנציגשאלתיאלדודירושלים
לסקוב.חייםהבריטיהצבאמשוחררי
כיגלבויואבקובעהללוהבסיסיותהעובדותעל-אף

ללימודמהימןמקור"להחשביכולאינוהפרוטוקול
ידה"עלשנחקרובפרשותהעובדתיותההתרחשויות

מסיבהרקנובעתהמחברשלזוקביעה .) 192(עמ'
קבעודיוניהבסוףהוועדהגיבשהאשרהמסקנות :אחת

שלוהעבודההארגוןלסדריהנוגעבכלכיבמפורש
אלאבן-גוריון'שלשיטתואתלקבלאיןעליוןהפיקוד

ישראלועל-ידיהמטכ"לעל-ידיהמומלצתהשיטהאת
בן-גוריוןוכתבשאמרמהכלגלבויואבבעיניגלילי.
בן-גוריוןעלהחלקכללכן .נכוןוטיעוןאמתדברהוא
מנמיכותהנובעתזוקדומהדעה .מהימןמקוראינו

מנהיגכלפיאקדמיהאיששלמובנתפסיכולוגיתקומה
בקרבנפוצהתופעההיאחזק,כריזמאטימדיני

בכושרמאדמאדפוגמתשהיאאלארבים,היסטוריונים

 .המדעישיפוטם

פלמ"חמפ"ם,מפא"י,
היוהפלמ"חשלהצבאייםביצועיוכימודהגלבויואב

משוםפורקוועוצבותיוהפלמ"חמטהכיוקובעמעולים
סכנה,וחיתהמפ"םהנהגתאלכפיפותשלזיקהשקיימו

על-יופעלוהמצטייניםהפלמ"חשכוחותרחמנא-ליצלן'
המדיניהעליוןהפיקודעל-ידיולאמפ"םהנהגתידי

 .ישראלמדינתשלהלגיטימיוהצבאי

הקוראבפניוהביאגלבוטרחזוטענהלהוכיחכדי
 ' .הימיםאותםשלמפ"םמוסדותמדיונירביםציטוטים

על-ידיהמלחמהניהולדרךעלקשהביקורתושםפה
נטייתולמצואעלניתןאלהציטוטיםבתוךבן-גוריון'

מלחמה,קבינטוללאייעץרללאיחידעליוןפוסקלהיות
צה"לאתלהפוךרצונועללפלמ"ח,השלילייחסועל

החלוציותמרוחהמתרחק-הצבאותככל-לצבא
הבלתי-מאבקיועלהמקוריתףהעבריתוהתרבות
מנהיגיםאףישנםהמערכת.מןגליליאתלסלקפוסקים
בן-גוריוןאתלהעבירהתביעהאתהמעליםבמפ"ם

 .רןכשר-הבטחמתפקידו
שללאדניהםנעימותאינןאםגםהללו'הטענותכל

התבטאויותהןשלו,החצרוסופריבן-גוריוןחסידי
מפלגהכלשלוחיצונייםפנימייםבדיוניםלגיטימיות

במעמדידונומפא"ימוסדותכישלגיטימיכפיבדיוק
נושאובכלגליליבפיטוריהמלחמה,בניהולהפלמ"ח,
לחמוקהצליחבן-גוריוןהמדינה.להנהגתהקשור
 1948ביוליהשריםחמשתוועדתשלהמסקנותמביצוע

הנהגתאתשהפחידהתפטרות"תרגיל"באמצעותרק
במקומולהעמידמוכנהחיתהולאנבהלהאשרמפא"י
אתלבן-גוריוןאיפוא,נתן,מפא"ישלגיבוי .אחרמנהיג

שלהלגיטימייםהכוחבמאבקיעצמואתלתמרןהיכולת
מתכונתעל-פישפירהכלכאןעדהמדינה.הנהגת
גלבושיואבאלאהפלוראליסטית.הדמוקרטיההחברה
אתובעיקרמפא"יתמרוניאתחיוביבאורחמנתח

שוללשהואבעודמפא"י,באמצעותבן-גוריוןתמרוני

במפ"ם.המתחולליםוהתמרוניםהדיוניםאתלחלוטין
אמותבשתיומפ"םמפא"יאתאיפוא,שופט,גלבויואב
מהכימפורשתקדומהדעהמתוךלחלוטיןשונותמידה

אסורלבן-גוריון,ובעיקרמפא"י,למנהיגישמותר
ההשפקהמנקודתכלקודםתמוההזוגישהלמפ"ם.
אולםהפלוראליסטית.הדמוקרטיהתפיסתשלהערכית

שהיאמשוםהמדעית,המבטמנקודתגמוראבסורדהיא

ונעץרמסוייםהיסטוריומקורשגורםמראשמניחה

עלהמונופוליןכלאתהעליונהההשגחהמידיקיבל
בחוסרהנוקטחוקרוהאמת.היושרהצדק

חייבמקורותיו'בניתוחחמורהכהאובייקטאיבירת

טעויותלעשות

וממושמעממלכתיחיהחפלמ"ח
במהלךלחלוטיןנחשףגלבושלבטיעונוהאבסורד

ניסתהוהיכןמתיולמצואלאתרמתאמץכשהקוראספרו
למטהמעשיםארהחלטותלהכתיבמפ"םהנהגת

נתוניועל-פיגםכי,מתבררואזלמפקדיו.אוהפלמ"ח
אוהנחיותהוראות,בפועלהפלמ"חקיבללאשללו,
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היההפלמ"חמטהממנהיגיה.אומפ"םממרכזהכוונות
צה"ללמטכ"לובעקבותיו"ההגנה"למטהבכלכפוף
בצינורותרקממלכתיבאורחפקודותיואתוקיבל

והפוליטית.הצבאיתההירכיהשלהמוסכמיםהפיקוד
הפלמ"ח,עלהונחתואשרהפירוקהוראותאתאפילו
ובדרך-אץרבמשמעתהפלמ"חביצענתחים,נתחים

הוצאתדוגמתהמוצדקותהפקודותאת ...ממלכתי
ואת ...המסתערביםיחידתואחר-כךהטייסיםמחלקת

פירוקדוגמתוהבלתי-מוצדקות,ההרסניותהקריעות
תנועות-נוערגרעיניניתוק ,) 1948(מרסהפלי"ם

הפלמ"חמטהפירוקועד ,) 1948(ספטמברהחלוציות
בסוףהפלמ"חחטיבותכלופירוק ) 1948(נובמבר
סינימצפוןוהנסיגה ,) 1949(קץיהעצמאותמלחמת
עסקניםממנהבן-גוריוןשדודבשעהזאת, . 1949בינואר

במערכתבכיריםלתפקידיםמובהקיםמפא"יניקים
 ) 1948(מרסחיל-הים~זפקודקגרשוןדוגמת ,הביטחון

מןתנועות-הנוערניתוק.לשהופק·שומרוניאליקאו
מענייניםשמותלהוסיףוניתך ,) 1948(מרסהפלמ"ח
מפקדיאליולדמןהתביישלאאףבן-גוריוןנוספים.
אלומעולםשמחוני,אסףדוגמתמפא"י,חבריפלמ"ח
אלהפעולותממלכתית.אינהדושיטהשמאהרהר
שלוהחצרסופריובעיניבן-גוריוןבעינינחשבו

הפלמ"ח,אתלפרקכדילגיטימייםממלכתייםכמעשים
ומפא"יבן-גוריוןשליטתאתולהגבירמחד-גיסא,
המורשתעל-פיכמעט ...גיסאמאידךהביטחוןבמערכת
אני."זה:"המדיה-14הלראישלהצרפתית

שמאממששלסכנהכלאיןכיבן-גוריוןידעהאם
עצמועשהשרקאומפ"ם,ציווילפייפעלהפלמ"ח
רבשימושלעשותדאגובין-כך'בין-כך ?מתיירא

באמצעותשלומעמדואתלחדקכדידו,ב"סכנה"
אםהפוליטי.המשחקשםזהמפלגתו.שלהמנגנון
באחריותשפעלה-1948בממלכתיתמפלגהחיתה

להערכהראויהמעשיתעצמיתובמשמעתלאומית
 .ע~כיהעלבנחישותלהיאבקיצאהשלאמפ"םדוחיתה

ובציבור,הביטחוןבמערכתמעמדהועלהבטחוניים
מלחמת-העצמאותשלהרת-עולםבימיכיהרגשהמתוך

שלגםולומאופק,מאבקהלאומיתהאחריותמחייבת
בלבד.אחדצד

ישירבאורחבן-גוריוןהעלהאחרתפורמליתטענה
הבריטי:הצבאוממשוחרריממפא"יחסידיוובאמצעות

בצבאהנדרשעל-פיהצורךדיממושמעאינושהפלמ"ח
ב-גםמגוחךהיהזהטיעוןסדירה.ובמלחמהסדיר
שלהאמיתישהמבחןיודעצבאאישכלכי , 1948

הואהסדירהצבאשלבמתכונתהסדירההלחימה
הפלמ"חהוכיחזהובמישורהקרבבשדותהביצועים

שלאידיך'יגאלאג"ם,ראשולעילא.לעילאעצמואת
שדה,יצחקעםרבותבפלוגתותונמצאפלמ"חניקהיה

במיליםהחמישהוועדתבפניהפלמ"חעלהעיד
ביותר,המאומןהכוחזהפלמ"ח-"תדעו :הבאות

שלובסופוביותר,האמץיביותר,הנועדביותר,המחושל
כוחשום ...ישראלצבאבכלביותרהממושמעדבר

בתנאיםפעלולאהרבהכל-כךהקריבלאעדייןבצבא
מפרהיהלאבעולםצבאאידהיודעואיני-קשים
זהשכוחכמולפעולצריךהיהאםפקודות,פעמיםאלף
זהפוליטירובישהפלמ"חשסביביודעאני ...פעל

לאהפל~"חשבלייודעאניהשום.כקליפתאותימעניין
 ,, ...בקרבותלהילחםיכוליםהיינוולאנלחמיםהיינו

בגללהאם ) 1948ביולי-3בהשגיחהישיבה(פרוטוקול
פרוטוקולכיגלבויואבהחליטידיךיגאלשלדועדרת
 ?מהימןמקרראינוהשריםחמשת

 ?חפלמ"חאתפרקולמהאז

לאחרועוצבותיו,יחידותיוהפלמ"ח,מטהפרוק
בשדות-הקרבשהצטיינורעל-אףחיוניותןאתשהוכיחו

לצה"ל,נזקלגרוםחייבהיההעצמאות,מלחמתשל
בגללתום.עדנחקרולאעדייןועומקומימדיואשר
"דוראשרומיוחדתמקוריתצבאיתעוצמהשלזהפרוק
הרףבליונשאלתחודרתפעמיים",בהזוכהאינואחד

דרקשהשאלה ? ?פלמ"חאתפרקולמה :השאלה
השאלותתרבותאתלהטרידשניםהרבהתמשיך

שלכדוגמהוהיהודית,הישראליתהציונית,והתשובות
נקמהמין ...מספקתתשובהעליהשאיןקלסיתקושייה

כלפיהישגיו,בשיאשפורקהפלמ"ח,שלתרבותית
 •המנצח.הבן-גרריוניהמימסד

פעילמאיר

וחבריתיארד
מעצמותעם

"חציר"
שלחייו ;בארגמן :ייביןאמיכלעדח

 • 1986 ;ת"א"חדר ;שטרןיאיר·אברחם

על ;אימהבשדותבלכתך :פולניעיקב
 .לח"יומחרתתיאירעל ;שחרבעולם

י
 . 1986 ;ת"א ;"יאיר"חוצ'
שטרןשלחייוקוררתאתלשחזרבספרהבקשהייביןעדה

מלחמתבטרםשברוסיה-פוליןבסובאלקמראשיתם
בע"פ,עדויותבסיועבעיקרמותר,רעדהראשונההעולם
בן-ראשוניחומרהיעדרבשלבמעטלאמוצדקתשיטה
שהריומלכודותמעקשיםכולהדושיטהאולם,הזמן.
בחסידיםמדובראםניחרדיהזמןבנישעדיםכידוע

אתלתארמבקשיםהנחקר'הגיבורשלנלהבים
שדמיונםכפיאלאבאמת"שחיתה"כפילאההיסטוריה

אתמילאלאגיבורםאםכיחודלתארה,מבקשהיה
למרבהציפיותיו.אתמילאולאעצמםוהםציפיותיהם,

מתודולוגייםמכשוליםמאותםייביןעדהנזהרהלאהצער,
כהמשימהעצמועלשנטלממילצפותהיהשניתןכפי

כב.דה.

כשלרשהמחברתשלטיפולהדרךאתונבדוקהבה
דמותונופלתארעומדתלמעשהשעליהןמרכזיותפרשיות

ב)הפילוג,פרשתא)פוליטי.כ"מצליחן"שטרןשל
פרשתו-ג)האיטלקי)(הקשרירושלים""הסכםפרשת
גרמניה.עםהברית

מביאהדווקאהללוהפרשיותכשלרשתהפלאלמרבה
אותומרכזת(ואףהלרבנטיהחומרעיקראתהמחברת
אתהתואמותמסקנותמהןמסיקהשהיאאלאבנספחים)

דרושלפיהן ;גריידאשלההסובייקטיביותהנחרת-היסוד
אתלהצדיקצריךלכןמחיר.בכלשיקוליואתלהצדיק
האוריינטציה-לוהמרכזיותהסיבותואתהפילוג

לעצמאותוהתביעהה"ציר",מעצמותעלהחיצונית
הצבעהע"יהמחברתערשהזאתשלו.כהנהגתוהאצ"ל

מחדהיהודיםבפניהיטלרשפתחההגירהאפשרויותעל
מלחמתעל ;גיסאמאידךאנגליהשלוגזירותיהגיסא,
(עמ'והצה"רהאצ"לע"ירקכביכולשנוהלההעליה

חיאלעלשטרןשלהתלונותעשרתקבלתע"י ;) 186-186
שטרןוהרי .) 187(עמ'לבדקםמבליוקדש",ראהכ"כדה

המרכזיותהסיבותשלמכוונתהסתרהשלבטכסיסנהג
לד'ברטינסקיכתבכאשרשנכשל'כמפקדרדיאלוהצגת

 !אהדתםאתלרכושכדיבארה"ב,ולמוליך

וחתרבפילוגרצהששטרןהמחברתדבריעלינומקובלים
אתהפועלאל:יכוח rמלהוציאכדיביודעיןלקראתו

השקפותהיומהאך f 97(עמ'המהפכניות""השקפותיו

 .למדנולאזאת-להגשימןביקשדרכיםובאילואלה
אתבמלואםכמעטמלהביאנרתעהשלאלשבחהיש

 197(עמ'שטרןעלבשעתוחיאלשכתבהקשיםהדברים
מצטיירממילאשחיאלהנחהמתוךכנראה .) 198-

עםהסכםכרתליצלןרחמנאשהריטועה,כדמותמספרה
מאשימרששטרןהעובדהעוצםסרנדרס,המשטרהמפכ"ל

 .נוףסהירהררללאלפסלוכדידייה-חמוריםבמחדלים
ועיהללאביניהםהמחלוקתיסודותאתלבררמקוםהאין

קדומה?

שטרןשלבנסיובוהדוקקשרקשורהפילוגכאמור,
"הציר".מעצמותעםבריתבאמצעותמשיחיתלהבקעה

בשלקלהמלאכתההמחברתעשתהזהבנושאגם
ללאקיבלהאיטליהעם"ההסכם"בשאלתמגמתיותה.

היהמדוברכילח"ייוצאישלגירסתםאתעוררין
ששטרןמהעובדהוהתעלמה ) 210(עמ'ב"פרובוקציה"

כיסברתולרגלהאיטלקיםעםבהסכםצרהבכל-זאת
מועד.בערדעמםלהסתדרומוטבלא"ייפלשובקרוב
הןהבסיסי,רצונוהיהשדהמעטותלאעדריותקיימות
המחשידהלמוסוליניאהדתוגם(השווהבכתבוכןבע"פ

 1926-שטרןיאיראברהם

 .) 275עמ'למשלהאיטלקי.לפשזיםבאהדהאותו

בשעתוסבוראי'שלעדותועלבעיקרהסתמכההמחברת
מעורבהיהשאמנםשטרן'שלהמודעיןראש

אותההזמינהזושמעורבותורקלאאולםב"פרובוקציה"
מקבלתשהיאאלא ,) 190עמ'מבוקש,אליאב,י.(השווה:

ב"הסכם"מדוברוכיאמיןאינו"ההסכם"כידעתואת

מצביעהשלההמעורערתהתיזהאתלחדקכדיאחר.
 34-19ממוסוליניעםוייצמןשלמגעיםעלהמחברת

מדינהרצהלאמרסרליניוכילנמשל),המשלדומה(כאילו
רצונואתהקוראמןמעלימההיאאךשעה,באותהעברית

נצחונםלרגלדווקאהאיטלקיםעםבהסכםשטרןשל
המחברת :דברסוףובבלקנים.המערביבמדברהצפוי
בסתםהיהמדוברשלאמשים,בלימודה,עצמה

להודיעביקשלמעשהששטרןאלאפרובוקציה,
כוונותיו.עלררטשטיין'מ.האינטליג'נס,שליחבאמצעות

ביקשלאשטרןכילנרומספרתהמחברתבאהשכאןאלא
במלחמה,הקרובנצחונהלרגלאיטליהעםהסכםלכרות
ומיידיותחילופיותדרכים"בקדחנתותשביקשמשוםאלא

היאהאמתאולם :מאדצרמאירופה".יהודיםלהצלת
שלטוןתחתליהודיםבאירופהמהנעשההתעלםששטרן
ושידוריוכרוזיובמחרתת,עיתונושמעידכפיהנאצים,

ב"הצלת"רצונועללדברניתןאיפואהכיצד .הזמןמאותו
"חיסול"הואזובשעהמשתמשהואבוהמונח ?יהודים
המפתחבמונחלאאךלא"י,היהודיםו"העברת"הגולה

כזיקהולאאיטלקי,"הסכם"שלכהקשרלא-"הצלה"
המודיעיןאתלהוקיעאיפואטעםאיןגרמניה.עםלברית
שטןרשלשמואת ) 205(עמ'"להבאיש"שביקשהבריטי
עיקובעלשממונהממילצפותישמהוכיכ"בוגד"
 ! ?בריטניהכאויביעצמםעלהמצהיריםכאלהומלחמה

(לאגרלומב,שלמכתבשפירסמההמחברתעשתהיפה

האיטלקים.עםבהסכםשטרןשלרצונוכדברגולומכ)אל
תוצאההיאזהשמכתבסבורההיאאםבידהטעותאולם
כעדוליולי l-7מהואהמכתבשכןירושלים","הסכםשל

 .) 16.9.40 ( !מכןלאחרחודשייםנחתםה"הסכם"

שבעודלטעוןהמחברתשלכסירנההואלכןמגונח
הצלת'אתירמהסדרעלהעלתהלאהציוניתההנהגה
נטלכאשררב"ב"פיכחוןנהגששטרןהריאידר-פה,יהדות

פרובוקטיבימגעדר'גורםעםמגעשלהסיכוניםאת"מירב
לפתיחתמועטוסיכויקלושהתקווהרקכחובושטמון
לטעוןניתןהיותרלכל .) 206 'ע(יהודים"להצלתפתח

"הציר",נצחוןאפשרותלרגלבאץרהישובבהצלתשרצה
לרגלהדעתעללהעלותהיהיכוללאבר-דעתשכלדבר

באסיפותלערבים."הציר"מעצמותביןההדדיתהאהדה
אמנםישאוהדים,אואנשיובפניזהבנושאהבתטאבהן

אכןהצלהכי ) 80ע'בספרו,גלבוע(למשלהמעידים
אותנטיתעדותזוהיאםספקאולםמעייניו'כראשחיתה
שלאכן-הזמן'ככתבחומרעםאותהמעמתיםכאשר
שהדבריםהעובדהאתמעלימיםהםשאיןכךעללדבר
פעולה""לשיתוףשטרןשלהצעותיושלכהקשרנאמרו

ע'(גלבעו,לשמהכהצלהולאאנגליה,נגדגרמניהעם
הצלהאלאההומאניתכמשמעותההצלהלפנינואין .) 81

הצלה).כמונחלהשתמשאנורשאיםככלל(אםמותנית
לאשישמשובנתאירקיהודיםאנימציל :אומרהווה
וזאתלהיפך,אלאגרמניהנגדאנגליהעםתותחים""כשר
מדינהכביכוללהקיםמוכנותאיטליה,אושגרמניה,משרם
 J4בעמ'המשך • . .עברית
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JJ ~ הבריתיאיר,

עםלהתווכחקשהגרמניה.עםההסכםלכסיוןמכאן
שנתפשההאינדוקטרינציהבשלענייןשללגופוהמחברת

נעוזת"מדיניותחיתהשטרןשלמדיניותואכןכילה
כאןשפעלשההיגיוןסבורההיאשכןשגרתית",ובלתי
בהסכםארלחורובשלב)ניל"י,שלא)לזהדומההיה

ממשלתעםעצמושלושב"הסכם"לזהג)ה"טרנספר,
עויקרכללדומותהיולאהללוהדוגמאות 3כל .פולין

כךעלידעעצמוהואשגםספקואין ;החדשלהסכם
שמתבדרכפימיוחד'סיכוןעצמועלנוטלשהוא

וייבין'אחימאירהרוחניים,מוריועםמשיחותיו

חבלהאוייב.עםכמשתף-פעולהשיואשםשהזהירוהו
זו(אתעדויותיהםאתכללהביאהלאשהמחברתמאד
לאשנה-30מלמעלהלפניבסלםשפורסמהייביןשל

כשהיאבחלקההביאהאחימאיר Tשלזוואתכללהביאה
שגםהקוראהיהלמדואז ; ) 253ע'העיקר.אתמשמיטה
שטרןשלוחבירוממוירוטוביםוגםרביםבשעתו
רחוקיםוהיו"הציר"עםהקשרמבסיוןבחריפותהסתייגו

הרי ;ובלתי-שגרתית"נועזת"מדיניותבומלראותביותר
בשעתאותונטשוולובינסקי(חייכמןהמפקדהחברישני

עםשבקשרהמדיניתהתבונהעלשחלקומשוםהפילוג
הנטיגפןשלהשליליתתשובתושהגיעהולאחר"הציד",

שפרשוהמפקדהחברישנינטשוהולובנצ'יק,באמצעות

רקעעלהאחרוןדקאמנם-וקלעי(זערוני-1940בעמו
הגרמני).הקשר

ע"יגיבורהעללהגןהמחברתשלהבלתי-מוצלחכסירנה
בבסיסהכאילומאליה)כאילו(המובנתהטענה,העלאת

העקשנית""דבקותוחיתהמונחתלגרמניםההצעהשל
מציפרניאירופהיהודילהצלתדרכיםבחיפוששטרןשל

לבדיקהנזקקיםכאשריפהעולהאינו-הנאציתגרמניה
למרותממנהנמנעתשהיאבדיקה-טכסטואלית
 .) 12(נספחבמלואוידהעלהובאהרלבנטישהמסמך

שלהאומללהבפרשהחידושיםלמחברתישבכ"זאולם
חברצלניקיצחקשלבע"פעדותוזוהיהגרמני.הקשר

או(לנדלהמספרחערוני)קלעיפרישת(לאחדמפקדתו
שטרןהצעתעלאלה)טוריםלמחברלאאךלמחברת
רבבותשלעזר""גדודירומלשללצבאולגייסלגרמנים
באמצעותאםא"יכיבושלצורךמאירופהיהודיםצעירים
אי-מילוישלבמקדהממנו.עריקהע"יאוהגרמניהצבא

בסיועמפקדיהםעליקומוהגרמנים,ע"יהתנאים
כדיכהעדשנאמדבמהאיןאםהמקומית.המחתרת

לעמודמוכןשטרן :נוספותהפתעותהדישיעדלסמר
לאלואךצלניק,שמעידכפיקויזלינגיתממשלהבראש

לממשלה )?כךסתםיצטרפולא(אושיסרבומאנשיו
הבריתבנותאםלהתקשרהתפקידאתשטרןהועידהזאת,
אלהבראש :יתד-על-כן ) !(כךגרמניה.נגדלפעולע"מ

אתלהורגלהוציאיהיהשעליוצלניק,יצחקיעמודכנראה
אנטי-מחתרתבראשעומדכשהואהבוגד'שטרן

מפוקפקתזועדותשלאמינותה .) 225-224 'ע(קויזלינגית
פנטסטיתכהלמחשבהמסוגלהיהלאששטרןמשוםלא

היהיסודוגרמניהעםההתקשרותעריוןכל(שהדי
מתוחכמיםשפרטיהמשוםאלאבמציאות)ולאבפנטזיה

בדברהרעיוןכאמיןלנונדאהלאכיחודהמידה,עליתד
עולההואאין ;להורגשתוציאואנטי-קויזלינגיתמחתרת
אמונהעלוהמבוססהכוללניתוחועםאחדבקנה

העםשלמצבואתלהתאיםוהצורךגרמניהשלבנצחונה
נראהלאהיטלר.שלהחדש"העולם"בסדרהיהודי

שהיאכיווןזועדותאמינותעלמעעררתשהמחברת
לקבליהיהקשה ...שטרןשלתדמיתואתלעדתהמשפדת
(קלעינוספות.עדויותע"ינתמכתאינהעודכלאותה
כךעלמעידאינוצלניקמאשדיותרלשטרןמקורבשהיה
לאואניהביטוראשתהיהלאאתה :לושאמדעלאלא
סגנך).אהיה

עםב"התמקחות"עסקהבאמתאוליהיישובהנהגת
כותבתשהמחברתכפי-לצבאההגיוסבדברבריטניה
עלעלהלאאולם ,) 226 'ע(גמורהבנהובחוסרבזלזול
ומלחמהאבוקואציהתמורתבריתלהיטלרלהצעידעתה

להצלהמחשבותעללאמבוססשהיהעריוןבאנגליה,
במלחמה.היטלרבניצחוןאמונהעלאלאוליל""יומם
היאאותוהגרמניבמסמךעיינהלאשהמחברתחבל

ולאכראוי,לנתחומעדיהאינהאךלספרה,כנספחמביאה
"ההגנה",שלשחומדכךעללרבדשלאאחר,בחומר
היהבמהעדיםכמאהמעידהבריטיוהמודעייןהאצ"ל
עםהתחברכייאירעל"להעליל"מנסיםאיננו .מרובד
 ,) 226 'ע(מעשהלאחרולאבדיעבדלאהנאציהשטן

דמיוניהיהשלוההתקשרותבסיוןכילהודותישאולם

מפתשבקריאתקשהמטעותכמשמעופשוטוונבעלגמרי

היאשבריטניההמוטעיתמההנחהכלומר ;המציאות

היאגדמי.נהבעודכמולדת,מחז;קהשהיאכיוון"אויב"
ומןהסכם,לידילהגיעאפשרעמוהמן'נוסח"צורר"רק

מהדורהאלאאינובישראל""האצ"לשארגונו,ההנחה
שלחדשגלגולעצמוהואאו ) 24 7 'ע(ניל"ישלמחודשת

הואמוכןכיותרהגרועבמקדה .) 253 'ע(ציוניפילסודסקי

אתהמבשרכן-יוסףמשיחמעין-קרבןעצמולהביא

 .פלאאיןהסופית.והגאולהבן-דודמשיחשלבואו
(ילין-פרידמן-יליןשלבשליחותוגםדואהשהמחברת

עודכשעתוסיפרעליויהודים,להצלת"נועז"רעיוןמור)
 .כבדהתוכהאםשספקאפולוגטיתבנימהעצמוילין-מור
אידאולוגיתמבחינההכושלהארגוןשלחיסולופרשת

תיאורמתאדתהמחברתאיןצפויה.היתהכאחדומעשית

והדת-האסוןהמהירההעניניםהשתלשלותאתביקורתי
-12הלביןבינואר-9ה(ביןוחבריושטרןנקלעואליו

לממשעליושליטהלהםהיהשלאהדחףבכוחבפברואר)
שלהמרטידולוגיתדמותואמנםעולהעולמם.השקפתאת

שלו,דדנומבחינתואותנטי,קנאימחתרתכלוחםשטרן
והמיסטיתהפשרותחסרתעולמולהשקפתשנאמןכמי

עלתהגםזואךאותו,הסובבאתובתפיסתהביסודה
היהאםהיאוהשאלהשנה. 30לפניוייכשלשלמספרו
שונהאינהפניהשמגמתנוספתביוגרפיהבכתיבתטעם

החומדאכןממנה.נסיגהמהווהאףואולימקודמתה
שלכידיהשהיהזהגם ;אחרתפרשנותמצדיקשבידינו

מסקנותיה.אתהצדיקלאייביןעדה

המבוססתביוגרפיהלכתובמגמהאיןגלבועשלבספרו
שהמחבררקחבלזכרונותיו.עפ"ידקאלאמקורות,על
אתהרחיבשלאאףחבל-זכדונרתיובסיפורהסתפקלא

התקופה,שלהיסטוריוןלשמשהתיימראלא-היריעה
ההצלה""תיזתעלחחדהואאףלגמדי.נכשלוכאן

המודליםעולהגרמניהקשרמאחודיכביכולשעמדה
"הטרנספר"-שטרןשלעיניולנגדשעמדוהמוטעים

עלחוזרייבין'כעדההוא,אף .פוליןעםוה"הסכם"
 , 19 3 2מיוניהשלטוןלתפישתארלחודובשלתותוכני

שלהשקפותיועלחיוביאודלשפוךכדיבהישכאילו
להשוואהמקוםשאיןמובןלגיטימציה.לוולתתשטרן

שארלוזורובטעוןהואכאשדטעוהגלבועהשניים.בין
ומביעתוכניתואתלבצעאיךתכניתהסתם""מןהגיש
חריגבגדדהיתהזותוכניתאותה.מפרסמיםשאיןצער

זוחיתהלמעשהאדלוזורוב.שלהפוליטיתבמשנתו
ברירה.לציונותתיוותרשלאבמקדהלשעת-חדרםתוכנית

שטרן'בנוסחכלשהימעצמהעםבריתהציעלאגםהוא
 'ע(וכל.מכלבלתי-רלוונטיזההדיאותהלאזכרלכן

 .) 148ע'(ייבין, ) 87-83

וארגונושטרןאתגלבועשלנטישתוהיאמאלפתיותר
בשלמנהיגועלביישובהקשותההתקפותבעקבות

שפשטהגרמניהעלשלוהאוריינטציהעלהשמועות
באידאולוגיהגמורהלכפירהגםהגיעגלבוע .בציבור

בדברעויקר,כללשטרןע"יננטשהשלאהרביזיוניסטית,
"המפעלאתלהעריךעתההחלהואההתיישבות.חשיבות
- 1941בסתיושטרןאתשזנחהשמאלשלוהבגין"

התהום.אלבמדרוןלהיסחףלאכדי-מועדבעוד
באורחשנים,ירכלכמעטשללאחודכמבטראעפי"כ

בצודהשטרןאתמלשבחגלבעונמנעלאפרדוכסאלי'
פניהיוכקולושמערשאילולוודאי"קרוב :חסרת-תקדים

היום".(ע'לגמדישוניםישראלומדינתאירופהיהדות
71 l ( עםהגיוניבאורחאלהדבריםעוליםכיצדבדודלא

לא"יאיר"אם .-1941בשטרןשלבכשלדנוהודעתו
שלכאשמתםזההיהכפולין)שהצליח(כפיהצליח

היהלאשהואהאפלההגרמנית"הנשמהכעליהגרמנים
"יאיר"שלהפולניתהמנטליות .) 123 'ע( " ...בנבכיהבקי

האויליתלטענהשחרשאיןמובןלהצליח.לוהפריעה
 ) ...הגרמניתהמנטליות(בעלבחייםאדלחודובהיהשאילו
הגרמנים.עםמשותפתלשוןמוצאשהיהמאד""יתכן

שקובעי-המחברטענתהיאמזה,למטהלאאםגרוטסקית
כצנלסוןבדלובראשונהבראשהיוביישובהמדיניות

שיכולמה .) 122 'ע( .ביגודראגולומב ,הרזשרת,ולידו
היההשואה,בשנותהמציאותאתכביכול,לשנות,היה
ב-היישובשלכלליתהתקוממותהמחברשלדעתולפי

ואנשיוכצנלסוןבדלשלבסילוקםמונתיתחיתהזו ; 1941
בן-גוריון'בראשותאקטיביסטיתהנהגהשלובהקמתה

מצצוהספקולציהזוהי .) 16 7 'ע( ...וגלילישדה ,טבנקין
היסטורי.מקודבשוםאותהלאששניתןולאהאצבע,מן

אם .שטרן"יאיר"תורתשללהפעלתהשכוונתומרבן
מדעוהשאלהנשאלתאפשרית,אופציהזוחיתהאמנם

 ?בשעתועליוהנעץרהאישאתלשרתגלבעוהוסיףלא

עלביקורתושביןוביהמיניהבסתירההבחיןלאהאם
לכין-הגמורה,נטישתוכדיעד ,-1941כ"יאיר"

 ?שניםיובלכעבודנאחזהואבההתמימההאפרלוגטיקה

אתמחסליםהיוולאלטענתוחלשיםהיוהבריטים
לביןהבריטיהמודיעיןביןה"מר"מ : ..."הדאייההיישוב.
עלמעידאינושכלל ... ! 1942ביונישטרן""קבוצת
להתפשרנכונותהעלדוקאאלאאנגליה,שלחולשתה

מלחמתבהםנלחמתשהיאלפניטרוריסטיםעםאפילו
בצילפגעוהיהיכולשהפלמ"חהטענהאףחורמה.
אתשיפסיקומתחנןהיההבריטיהמודיעיןוכיהבריטי'

 ,שמהחברחבל .) 168ע' ,(שםאבסורדיתהיאהפעולות
שמעידה(כפיהתקופהמספריכמהספורדיבאורחשקרא

אתללמדנוהתיימרשלו),הדלההביבליוגרפיהרשימת
אין :לסיכוםהאישי.בסיפורוהסתפקולאהיישובתולדות
אךהלאומי'בפנתיאוןמקומראתמשטרןלשלולכוונתנו
יכולאינואחרים,לאומייםגיבוריםשלכזהשם,מקומו

המעשהסיפורע"יאלאאפולוגטיקהע"ילהיקבע
 •כהרויתו.
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 ... : . :י;ךעת.יפניתשאינפי~טעדז-וי jJןלא
i לה~~, -i; ~ iJ ~~םי. ---T • 

שליישעירן
זג~ל.החץר .ם~ז:;ז5להון~יםס~סלים~ל

 .אליוהולכיםשאינם
א;ת;ה Q קt~ןדוז:ז~~זקזקה,.דורל; ·ט~~סל iן:כ
f יינ;ק:r,ןאו~ירחום~,pםי~~;צ ם:~שוןיוז. 

 . .נרןד~ך~דגדה
~ים, w ה~~ ,;ע fאו~גכה, wו:גכ~ז
יפניתנסיכהאהיהזאת~כל

וזקל,ו;ת,ן.ן;~מ;ת-~~י~ j י:rו~~ע;סי.ן~שוט,
 .בנגד;תאנגחולא tאשוט

T : ---: T -• 
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וחדשיםמשומשיםספריםוקניתמיכרת

Buying an.d Selling Used and New Books 

-- , . 
-
. 

 !תמליליםמעבדצריך
 !עבורךהפתרוןהוא ZS6אמסטרד

תוכנה 256Kשלזכרוןמעולה,באיכותמסן
 :תמליליםלעיבודבמיוחדשפותחוומדפסת

מדהיםבמחיר

מחשביםעתידשות

 04-671720ל'ט ,םיאיהנבמגדל ;פהיח 053-35554 'טל , 51הרצל 'רח ;נתניה

 ...---· 'אצל"סנסרראילרן,קניון ;א"ת--- ..

Brodetsky St ,15 . 03-415158 .לטאביב,תרמ , 15יקצרודבברחו ., Ramat Aviv, Tel קניוןBug 

ספריםהרצאת

"אלף"

 782674טלפוןרמת-גן,אילוןקניון ן....
 •מחשביםספרות •מחשבים

 •היקפיציוד •התובנותסוגיכל

 612003טלפוןתל·אביב, , 49נחמנירח'

 :הרפיער
שירים ;ירוקשברע :אחרוניעדהדר'

שירים ;מקרייםאתמרלים :זמירלילי
שירים ;יציקות :עתייהודה

לתורמחוץשירים :מייליןפסח

 :להרפיעערמו
האישיתהערצמה :פלדנקרייזמשה 'דר

משחדר'ספרישלחדשותמחדורות
 :פלדנקרייז

הארטרסרגסטיה

שבגלויהנסתר

שנה
כרוכה
של
ןןן lעת

-שנתימנויעלהחותםכל
 .גדולהבהנחה .בכרךזוכה

 ~ט~
 \\י·~

 ~\י-\,;י. '4ס
 ~ \tז i-יי

~ 
~ 

 ~•(ן\ך
~ ... ,, 

 \:-'י-'~~ס
 ' \fז i-יי

tL ~ 
חמר~  ו~~ ·~·
הפופולריתהגמלקופת

בכל-בישראלביותר
 . 1985הקהלדעתסקרי

גמלקופת

 ,לשכיר ,לעצמאי
מאורגנות.ולקבוצות

_,~ !t. ~ L-1?;: ~ l , 
 ג~~ ... .-~~~; , 1.

שקמה ,:.~ ..

חדשהגמלקופת

וץ nבמטבע·המתמחה

הצמודותובאג"ח

חוץ.למטבע

אחדלכלאחת-גמלקופתמשפחתךולבנילךבחר

[)J דיסקונטבנקשלידהגמלקופות"~" 
1985 · 1935 
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אחרוניםשירים-פגיסד 0

ל~מינל
• T 

~ם .זכיהוא ז:ד~,pזדzב?ז:וילא .;חזp,ןזררזכשובסבןרים~מרתלרזכ~םז W;:ונוסדריי
~ים. W ז::זכךשרתtזת~ררת Qז;נלי,ז;נזזpררתוקסומות,רחוקותשובסז wסבןרים, .די~~ י~~~ז

~זכד,~וףןשוחזכליז;-יה Rז:וךtזה,און:וי.זכת Rלtזלי,~א י~~tזלי,~א~י~~מזכת.דל.ת.ז::
לחשש,~ה~ין ל;~לל.~ת, ןר.;ז~~ז;נ~טעוד .ם~~מו f ,הס~ך-י~~לןשוןזר pל;,דאי

f. ~~ג?!ללא. ת' W ~ Q ה~ז;;:זכרןק :::זמחזיתה.הי~ם R ב?יףקזכ.לו~סה ·ר~? R ,ח· nR , ם~
t א ~י~ר~הi וף;z. 

:רחצו,ע, R ?!?ז~ז;נחיר~ז;נ~ם ,ך~~זכריו~ים,אוןיוםק~יאו zזp,מ~~ירגוף iJ~ת
::זו:ויכוקותל f~ין א~~~תזp,;זסהל~ן:קךאו~ך~זכר;דול.ז:ויכוק~שו z;זכןלו,

iJ זכ~יםpזללחזרזtf.iJ ל~ן,pזק~סה .א~~ז,rבןדם :~~ב,רב אל?!~~;:ו~סוק~סרק,ךה !צו
 ? ם~~~ס Wזכ ?~ה W~שוב~דוש~ה .ה~ W~שובךבןדם י~~ . f. ~ T ~:~או:וי

ל!?גי.ך~עעודרקךה.ךב.ן~זקז~ךיכומ;~ים 9 ~אן f :~סהךה~לה Rז;,י~ג;ו;ריבןה.רי qן
w זה, .גל.רtלא--::ז~תוח,תסרפוי,ת, ם:~ז::סןגו~,סדאשז:ורw רז:וי~w זאת:::ז~בןה~:;

 .~ך~לדרי;הז:ו;;ז~ה

פגיסדן

~קצנ,רידין·ןסש:פון
 ל;~ .דדהרת w ~?ז~וכת~ללא .ז;,יiכאלרגל. י~~ =סשוב~קצי~לי~ש

ן;:זג;וחיל ם~~ ל~~וז;נג~הבןליא w~ג;וגלי> w::ז:פוס<ךהגוף~ייז
זp,הוא f~ךך~ה, ! י~~~ ת~~?. ?7יוה.ר~י~ההיאא, Rדך:~יז~ךגל
זוהי :ךאו~רגJלידקסו~ךהואל~עט>ב?.די ,ל W<לזקארסה~רים
אבללא,למהלהת:פזח,לוכותנתאניאחת.רגלעלהז-ןורהכל
~; QIJ יםT ,ך~••~יג;כi ל~י,תקים~• ii ,ןיךיד-~ל!לו~ :י~יסi ל~~ת-;~,, 

ןה iס~ביום.רסק, iJלז;נרותנ?ירה.ר';:ו~מוןלי'~ש.דרוגtזיך.ה •ו~:;ולל
שוםז;,ז~אלי' iJ ס~?=~לך~ת.~ו;z~ י~~י~ן-ן~~ל~יס~בוןהס iז;נק .~רך
 ר~~~ iJ~ץךב, 'ן~ן~זכר !דס~ן ?ן;~ס~הן; .ךן~~ין~ר

iJ ל~היר~iJ ~כי~גי~ג;ו~ל.םגוף~דון : ה~'!י;t~iJ לידק~ה,pךת-ז,pז.
לויעזולאאבל ...הנפוחרה:פשרהנפולה:פשרהנחליםהרדידים

~י~ךקית,:-דף-~~יסה ~כiז~ ,;; .I)i ~ Tן~!לל-~ף R.h ~ךת'.~ו; ~~~ ,~ול~
 !~הגז~~ליז:ו~לעעוד~סח .גוף~דון

לא;מור ר~,pז 7 ::ג 9לי~ב?ז:וי R ·:פו~ג;וזכ~~ת י~~;~סיזאת,ו~~ל
-~ז-ורזכר zדקל!?רשסו;זלז,וז:וי~~ןם .tזלירהג;וד~ןז:ויל~שות,~ה .~,~~
שאומרים.כמרמרת,עדלוכאמנהאני :להודותמ:ןככהאפלואניטוב,
 • :ה~~ ן:כך~~,pז•/םי~~~ים iלי q ~ ;~~ ,ד:~ ק~~ T ~לאז• i :תרי:~ך~ם
w ,אולי~יםw זק~ע.א,ש

בוס jJזt,pזי~נוגוף'~דון~ל •בןןירחול.~ת י~~;ל;לה, 1ל!?גJ~ים
אםפכיםכל?עלהמפעלראשאוליממנה.ערדמעליוןשב,שהסופי

R ראש:.~,!:~·:ם-T ר~לרחוק~וא~, wrew ל;ם: 6 ~ ול~~-,בןס~ח;ז·ה

ב:פ~ד

 ,ת:;~ב?לום~יןןלי .א~~ :tקטו.ךדקים [iןריןתtזלי~א~פרילאארוזכ
~רזt,pזסהך~ן~ךז:ויגוןה, 9היא ל~~ ,רסכ;iJ ~tןל~~תב?ז:וי Q ~"~בור.שום
~~ W יR ןרובw ,זם~R ~~יד?!~ י~~ .יו:ז~ ?" pf. זי~~ז:;ןזקיםס~חרו~ים 

ולחחםאמכם:פזעה,מכז-ומיםשלובחלצההשחיבז-וילי.כדמהעוד,
jJ ידו!לום~•w ל~םT ~סו~ז ~.הוi ל~: iJ ~•ג!ל~םi תו:דב?ל~~~ w ~~~ או~ב

שרל.ף~ר~יר,~ל~יק 9~ל iJז:ויק~ת~~יזכס~זrה,~לב wיר?הואארת,
גו~:ה~בןל.יסמ;זקן )?ליס~יאים 1Kכ ?7 ~<:פוד:,ר,.ה 1:פו :~ז-ווכו

 ,ה'.ל~ן .ר?;: iז"tזסה :ה .9 ~~ז:;~תיר Qו~ת) iג:ן~ב,זvגאו:וי(ס~יד ת.ל~ד~??
ל!?גי:חךש .ע~ך~ 1fס:יס Wf~לידסה Wזק~~א::זז;ימ:וכות~תזJ~ז;,יכו

w יי"ח~ם~סה~אז .~זזריזאיסזזקןאו:וי ?~סהw ~~סרד:::ז~ישזריו י~
 ,"דופ:~שוםליזt,pזין"ח~ל "?ס~~רית~לל~ברמו~ן~סהללז}J~ה.

ךס~ררןן~אןבן~ךז:ויזקךשרם"דק ,)? ל~גו;z~עוזpה, י~~ ה~( י~~או~ר
"~יןןהz;ו;ךחות.~ר iשז;,יהוא~~ים iJק i~ח iJ~תצוסקהוא ,,ריק..עוד
זp,ל עי~;?;:זה i~ב iJ~ס~ךה~~ל.כואוז;ניךם~ין ,ם:~~שן~ר,

זאת ל~; .א~זt"ךר..סז::: ת~~?נ Wל~!לרר ש;~הואו:;ו~ר ".ךז, .fדי-.~~דגא-
הוארל.ת.ז:::~תס;גר י~~עו, f ,,ד~ע..דק ,ה, w ~דס~יאלןpכךת~יrי
 ,, .ןרירלא ,ת.ק~ .f " :~מ:ן~ן •אר~ר

~ק~ה~קום.~~יךהלי:::זזכ-ור??ד~לללב-fדקז;נד.ךהן:רי.ריקים.סךחרבות
הגיעא:פאהריכככעז-ו."שוב :ליואומרראשואתמסבח:ןאהרחוב
כברשהבל.ל~חרהא~ההגש:ןשים~בכלל .נב~דבלייכל~ ..להודיעמבלי
 T :יז i ~~.ל}~-~ךי~ i-א,pזנ?~יי. iף'ר i ',~~קןלא ,י~ kלף ;~ס ול~.' .. ,~~~

אוו:ויכו~שהואהול.~ת,ג;ושו~הלומו~א,ן~י~~י~יןן "·כiJ ~~,~~i~ן~י
 .ה~~~ס~סי יך;iז~~ך~~לם

Wf ~~וז;נגרךה 9אוס:י:דמו~א י~~ל~כךתסוףסוףמ~י~ יP, ,מ:וג~תגךת
~כור~~לוזכג.!לום. iJז~רןר iJידםrורי~ו;זז:וי, tWזיר~ך.ךל.~ג;וריס

R. 5ז~יל!? W םלחזרלא יד.,; ,:וד:;וזלקנות.ר:zג;וכו~ף י~~ריקות,.נ?ד~
כו~ש~ר fןךאי א~~ז;נ~סר,כ?;ר.ןךן. iJ יד.~~ק~נרת םי~~~~ט.ןלו~ג;וחיל

~ר jZ.iJלרזכ~לtז~יזכ::זקטנותס~~~ים~ת :זזב:ןך::זכללא ל~~מל.ק. ~;tך;:ז י~~~
ריש. .R~גינו~ללו~ר~יק ?t ~ךעוד
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~ ------------------~-----.iiii.iiiiiiiii~=====~==== 

פגיסלרןפרידהשירי
חוסאברהם

פגיסורך
iJ ;:זr;ו~ :p ,רזכם.ייד~ת ה!~'~~מו~ז'חות

f .עו;~ז:;ךך.ך tt כהzא;~~יז;נית::ז!סהמ~יז.:ז: 

ב1דם, iJליןדמהיןןמה,יהיהנגויןאיהמחר

w ~~רצ,ף 6 ' ם~~~ס א... w םי~,~המיליםל. 
רג q ~לאזז!פייזqל::זןפוי1כדר Qל RW ·ןזv~ין.~ש

ןלךגךליזקזז!ידן iJןןאו~ל jק~ךת_זקז;נזזן;ןה
w סעוןם~יזw זנו, :p מותw ,אpסז:'Jה 'לiדז--

ל.חנות~ן.די P:ז-ןרן ל~~ ;ירסדךס~יב~זזה
 .ב~ ttל w~פרת Rתגאדת ,ה~דזק,ג ry:p;:זזpצויז;נן

וJלחw-ית-אשםrזששכלללאאדחהשואולמה
~ T ~ ~מ•• w גע~א ?לוח:~:~ופןpשוי~ז~~T T 

 ?דח~ההוןו~ה~rודיינגודו:?ים pw:~ש.ז;נ~

~ K ט{!~נ;זז;נ~ך~ד;:זןשרךזה W ןשדנד~ר: 
 iןדוr:זיזקאדדדב R ,ו;Iךמ~ Wמה~ל ,לי~ן~"

 ,ר~~-ין~ם~zכה w ,ז:.זו:v7ז~ר~ל ,ז:.זו:v7ז י~~
ס~ריש".;:זב1רםןתדן~סריםרגי-אוןה Rומ~יiכ

w ר(~~וודרים םרב;::ד??~רלאתרי--
 םיו~?=~זקיP,וכף-~ד iכו7:וי Q~ים R~ן ד,pז~~

 • !ןן~יל 'לJן~ !Vז;נ~~ש fלשךוסם)

לפתעוהפה : .... : ... -
7:ו~יז~'דר~ד:זו:ק~~םת. 7i ~ק~ז;נזו!:?'יות iJ ז:: '

w ה~w מודס:הvקחיגתד,ז:~iJ ק~סה:~ fQ ת~
--~ר~ל~~ויםסיו w ,םי~,~::-ריכ1:~זקרצ,ת.הו~,
ןקרלה i ~ז::ןגדגיארסם.ז:יו~הלאשןוב
וכה i ו:7 ל~~~ק"ו~ם ,~r;וז;נידו~י ק·~ 9ס:הזע.וא

ןז.:זרים.~ויםדווים i1 :~םןלוז=?דדנדת.לבFדדד

---7:ו~יזכ • r.:r י~ו:z~7כה wל"ןזpה"ז;ישו~הז~יז
ז;ישו~ה.לו~יז wוי(דע

עזז?רות. fנוגס ד~~ז:;ך

קטןדינה

וישרמספר
פלישירעזראשלהמספר·דבירבעקבות

 ) 4 . 7 • 86אחרונות(ידעיותפגיסדןבמרת

שמעלההמספרזכר
: --. ' .. ' ·.· -,-:• 

 J ש~~ iJ.ך~ץ~ת

אד7:וד

Q ז;ניריי~יםi ן ,ת~ך.~~הiJ זז!י~
~הדד.

הארדאלמתלפתע
1 :• -:-.•• -T 

 .~ת~סנו:פו w~~זיה~יתפוקךת
:p כז;ניד~שמרz~ Q זק;:ז:קן:.וךתry ~ת, 

נר:קטרתר wח iJ;וע wז;נל~סע
ן~ן~ערףמך p:זקסןצרת,~לים
סם~ד:ז J:ןסןקרי
יי~ים,

ן:ג~ים,
i !}ר. 

השיראבל
 .--ז:

Q יד~יז;ניך~זt:ז;נ ,ו:p ו:דיגתR וiJ ~~ר . 
 :אונו:פחלשתד'גם
ב Qהוא~וסיי R ;~ל

ג:פעגועיולהתכפס
 Tלךנק-'ב Wך

ד::זז.:זךגול.ס~~ל.ףל w~זק
~סרם iJ~יז w::~זאת ה~~~ו

 ,ר~ 25סמ~בל w קר:~::ל~.דזזקוקהוא
לשרךל iנר~לצןון~;:זיררת,~ז;נליס
 .לאמו:

" 25 ' T נכזכלי
השפר"אתלסגר . : :• -.. :· 

 1ריבנוטוביה

מרע·נעוירםממשורריפירדה

 .ר ?7 נ;7~~ןד י~~צןרן p:לא
tt י:זלr;ז::מד;;מו. 

 .ר w·n ~לדסי~איסר~'דרתלא
 .עוד ~'לJ~מ~י~פומ~lלי~~דוף

~~ויד.ש(ךטזvנון~r;ודדן

 ?ח..~ 1זvמ:םזקז.:ז~דךמוי p:ם i ~מה
 ?נפרדיםמזוגנחרוז

: T :-• • ז:• 

iJ וז:;בן~י.י~:קס;tךי~:;נז:יי ם;lר ?7ב? 

 .חרל.ףל Rך~ש

 .לדרכואחדכלכיחדהלכנושנינו
 :- : T •:ןשרך ~ i ~ומ~ינומרסנו

לבאלנדברלאאם ;.בבלנגנואמרנו
T -: : • •• • :-•• :• •• 

סןל.~פל

מר p:קול
יןמר.עזב;

 T-ז:

המ;דה.גבעתמתאפללת . : -: ..... . . : --... 

הב1מים.משכבדכבויהר-געש

 .,ען~~;::ס~~ז-תי~~~ v~ית~ ~י~י~-עיי
 .ן~ל.ם. ש~.?ב;:זר

iJ ןקש.זק;והוא~םiJ ,זקריא
זקפ~ד.ז;נל;;,י;תןחרקך.ה,~פרגוש

 ?דג w-ת~כ;c~לי p:זק~~ק,זבזיד, א~~,,~ופ

 .לומדאו~לעדרמה
זקאום.ך;~ה י~~י~שוב

 86אפריל,

שקדגרשון

א.

סריםט~ס ?7ס~יף~ל
 ·ל.יף iזק~סו w~י

להדמ~חתשכובאז-ןה'
 T --• TT-ז

:P לי~ryw ז;זגק~~, 
:p .תדgז;נז

ב.

rדר ttלדברהתנכופואנחנו
וינדלינדת i ז:: Tל wס~ןורל;~י

 .רד.~גדרןאלסלמחול;ת
;ללדת iJ ~ n~ר·אש א~~~~אונטלדרי

 . . .~ן Rלרך; ר~~,ןהוא

ג.

~ד~זנו, 1 ל~ז:;לא 'דע.:ך
 . ל~~תרך p:~בוה;ת ת;מך.~~שכובים
~כול;תזז!ן~~םךקו~ים~~ים

להפלגה.המצפים
-:-• ;-: TT 

,. 
הוילה.ומערת

• : --: T 

סגורות.האםעויני
:•• •• T •• : 

ה.

כעוריןבדשל:פס;פ;
 ••ח:ו~יש Tא •~אפלתו
 .ןךך-ל~-.ן.ךך.~ל ~~ך~

ןןאייל:פידינטזההיהאוו

 .~י~מ י~~ iiד ~;ס~יJל~
tt ןךךזדןQ לוןהjJ מר~יןה

הפתוחהב1םאל

 .~וכ~יסגוד-שפתוח ה;; ל;;
: T -T ••• -T • 

 •ג sבעמ'המשך

 17 1986אוגוסטיולי •



פרידה.שיריזנ.מעמ' ~
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פגיסרן
טעויות
אישיות

אלאהיהלאפגיסדןעםשליהראשוןהאישי"הקשר
נסוג.וככרלפתוחמתכווןאניכך-משותפת"הזמנה

כעצמו"תקוע"אישזהו.עצמי?אתהכנסתיפתאוםמה

זאתתופסיםכך-הסכנה(למרבההואשנותרוכל
שכשוליההחנייהכמגרשיכשירה,כשמדובררכים

רקיככךלהגזיםשלאלנסותסביב)המבעבעוכביוב
זאת.

:הרעש,תרצואם?קשור,פגיסלדןקשורזהכלאיך
והאיפוק,מרת""אחרישלהr:יראקרתההילולות,
שהרישמת,לעובדהשייךלארזהוהמד~יק~ת.והשקט,

עכשיו.גםאזאחר.כעולםתמידנמצאלפחותלגבי
הכלכסךומדובר-אותרראיתיכהןהפעמיםככל

שלפניהם(והאחתטועהאינניאםארבעזעום,כמספר
וכשלרשה-משותפת),הזמנהאלאכאמור,חיתה,לא

ליהיהנדמהתמידקורא.אותרששמעתיערכיםארבעה
פתרוןהמכירמררהשלקמטאיזהכעיניו,כפניו,שיש
שרבהמכשילה,לכעייהשנה,אלפייםאלףכןאחד

(כמסגרתשידעתימפניאוליתלמידים.שלדורותושרב,
למדהיכןלפרטים!)לאדברשוםלגמרי,כללית

מנתחכמר .נעוריוכראשיתילערך 9מגיליכילדותו
פרחמולחי,אדםלכדבר-יום,ופותח,המחזיק,מומחה

האיפוק,סודלידו.רק.מזלראשונההנוטלואה 1.:ר
קלילשירלעצמומזמזםהמנתחהאםשמעבר,הידיעה

יכולההראשיתהאחרתוהאם ?לתפקדשיוכלכדי
מידתואתכניתוחהשיארגעאתעיניים,עצומתלזהות,

 ?הזמזוםקצבפיעלסיכוכו
צרקרמןלאילנההתקשרתישנפטרלאחרשכרעכערך
ביוגרפייםנתוניםככמהלישתסייעכדיישראל"מ"קול
אני .כעברכרשעבדמסריםמוסדשלפנימיעיתוןלצורך
 :השיחהשלהראשוניםהמשפטיםאתזוכר

אילנה""שלרם
 "?שלומךמהצביי"שלרם
 "?אתשלומךמה"כסדר,
לי"עצוב"נורא

למאזינירקלאכמדינה,אישלכלמוכראילנהשלקולה
עדאחר,משהוכרהיהאכלונו'.ספרות""עכשיו

טעות,כאןלהיותיכולהשחיתהאףסיכון'ש"לקחתי"
 :למנייןטעותעוד
פרטיםקצתרוצההייתי .מתקשראנילזהכקשר"כן'

עניינינואתניהלנוכך ,, ...קטןעיתוןכשבילביוגרפיים
אופיינישמו.אתכלללהזכירמכליהשיחהאתוסיימנו

פטפוטים.קוריוז,סתם-תרצואםתרצו.אם-

פרסהזמנה.אלאכאמור,חיתהלאהראשונההפגישה
דן-אחרזוכהשירים.שלראשוןלקובץכלשהו
הייתי .האחרוןספרועכורזהשהיהיודעאניהיוםפגיס.

הוא ;ומי-יודע-מההציפיות,כל .מתחילככלמאדגאה

הוא-כעלהכשםהפרסאתקבלהעדהלטקס.באלא
 .כחו"להיה

תקופהכאותהאיחהשגרתיידידההציעהזמןכעכור

פגישהעודחיתהאחר-כךפגישה.עדה,אתושהכירה

כתמיההסקרמהןכאחתמסיכה.ואיזואחתועוד

מיהםושאלשכאופנה,שמותאירוניהוכשכיב
פגיס.דןכיניהםמאד,קטןמספרמניתי .שליהמשוררים

 .כךזאתקיבלוהואעניינייהיהזה
לדןסיפר 1Lיגרמניילספרות,פרופסור :סיפורגםוהיה
שלושים-המלחמה,סיוםמימימזעזעתחוויהעלפגיס

עללחקירהנלקחאכיר .לכןקודםשנהוחמששלושים
סיפרכך-,הרוסים)אלההיו(ואוליהאמריקאיםידי

לאתמימיםיומיים-השניםכללאחרעדייןנרעש
הואכגורלו.שעלהמהעל~ויעהכללמשפחהחיתה
יהודיילדהיההמאזיןכישידעאףעלזאתסיפר

כשכיב-זאת,וסיפרחזרפגיסדן ;כאירופהכמלחמה

 .כדרכויחיוך

אוהבותשאינןשירהכרכתותנשיםכמהלהכירלייצא
המצטחקתהמרירותהאירוניה,שלו.השירהטוןאת

ישלדעתיכיולומרלהסתכןרוצהאניהפה.בזוית
איךלהכיןלישקלמובהקגבריסממןכשירתוכאמת

אי-תהיהושלאנשית.לשירהל"הידכק"יכולאינו
מניחאניגברית.התנשאותכסוגמדוברלא :הכנה

 .אליודיברהלאכזרשהתנשאות
מכירלאלפחות,ואני'מאדימד~יקמשוררהואפגיסדן

פיספוסיםישאמנם,יותר.חשוכיםשהםרכיםאפיונים

אתהמישל :כמו(משהרנרדפות"כ"מילים ) !(ספורים
מד~יקהואכרגילאכלמשמאל)השניהזר-ילד

המוות.אלגםהלךומודעומדויקומ~דע.לעילא.
האין-אונים,הסכל'לענייןהטבעחרקיהאםיומעניין
אלונחנקתההולכתאי-צדקתחושתיהעלבוןהכאב,
כמומשמרים,חרקיםהםהאם-האימהפנימה,הגרון

נעלמוינמוגוכרשהיואלההאם ?נאמרואנרגיהחומר
אךעודקייםלאשהאישאוהעולם,מןנמחקוואינם,

שממשיכותצורכותתחושותשלק wאיזהיש
הגנות,הזיקנה,זוועתאיך-שלא-יהיה, ?ומתקיימות

דברשלכסופוממנו.נחסכהוהתוחלת,האוניםחוסר
שכרכעולםללא-קייםכהדפנוטוב","עסקעשה

דרךרקתצאו"מכאןאומריםתינוקות,משספים

נאצייםפושעיםשהיואו"םמזכיריבוחריםהארוכה",

חרקלחוקקמצליחהשאיננהיהודיםמדינתומקימים
מוחשי-ביטויאלאשאינםאלהכלגזענות.נגדאחד

 :הקדמוןלחטאעדכני
יאחרוןהנשארואתההראשון"אתה

גבריאלימיכאלישלךמשתפי-הפעולה
ומודיםעומדים

אדםנעשה :שאמרת

גלגול) :מתוךמאוחרת,(עדותאמן"אמרווהם
 .כדברונעשהשהבלהדייןכרוךלא
כעקבותלמירה,שהוקדששירכאןלהביאמכקשאני

כירושלים,כחאןהמתה""הכלהכהצגתהכרות
להביאההקדשהולמרות ," 77"עתרן Qמטעשנערכה

 :לזיכרוזאת

מתחכולהכמעטאחים,חצאישבר,
הותודענוהמתה"שכ"הכלהלמי,

~ל~~יט י~~ס~י~ח~ית ,~~גז
?~יןזק.~יגך;:זס~ריגף~ך~rו~ית
ןסרר~ה.ש r:rryרך.~י ך~;~
י~ם Q:ז;וארם!ה~י~י

מת.בכברשזפחציתו-בכפילר
חקףי~ןא .. ם~י~'·~ןם ~ 1P ~ W ~-:יר.ה
;:זך~ךך~ת,ןג~תיערל.ל ?7זpן~ה
קןה. 7PiJאר

ייוסרק~ת ם~~ס:יהיא~לי
tt ןאpזiJ ת~:ק~רסדרז;יארם. 

קוזקר;:זזgננורס~לך~יהי~ךז;י (;p, tזכ;
ר 15 ~~"<ס~בן;נ~~סהזק.לוךt;כיt;כיםחים, t5 י~~ qן

~נ?ים iפהה~~את)~ך ,"סל~~
 . . ~~רוןןןזק.~ר ע~~;ן~ל

ןז;נייןךלר~ררר;ה י~~.
הz;וrכ;כמותאררזפוי~ךה~ין W~ע /o ~ י~~ :לו~,~לי
~זק.ת:~ןא
 )ו;זt.ז(זרנולד~זכיזזןם

~ןם.למות,סיו~מוריםבנר;ן~קרם
ננוכה.היהח:יימחציתשלהז-ראוסעכשר
 ;:ת~ iJ Tן .7ס~זק.ל •ל~.ךןלןחשפרס~ ;~~
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גנוסריאירה

מתחווחקלאסיקח :פגיסרן . 1
-בקודמיהםואףבזלרח,פגיס,ברןגלבע,באמיר
אני-פןאלכסנדרגולרברג,לאחחלפי'אברהם
שלוביםקולותמעין :המתהווהחקלאסיקחאתמוצאת

וחלאה.העכשווילזמןומעבר"עכשיו"של
וח;לך, ח~~ת~קסםעבורי,בשיאיהם,שישחתח~שח
היא ,קלאסיפסלשללחתחו~תת nק;למזרימהמשתנה

שלךש W "שטח",ארנייה"פסלהמרכזית.חתח~שח
"קברעלפגיסשלכבשירו~ךם"של"שמש ,"ף~ק
 ."ח zרז:י~:;נז;,יכ~גתיאס;ן

"מ;פת"שלהמקובליםכמוכנים"קלאסיקה"זואין
ספראחרשירהספרפגיסדןאתקראנוו"ראש;נים".

כריהוטשכמוהוקאנ;ני,לאלאור.צאתועםשירה,
שלדינאמיתהליךמתהו.ךה.לזקיפוט י,?:~מלאהכרחי,
המבטעםשהתמודדוהמשורריםכין •הזמןכןמשורר

 1כדרכואישאישוהלאה.ממנוועכרועצמם,שלהקודם

ממעגלילהסתיגותמעורכותכיןהנעה •מאדהאישית
"המיתוס",לכין"המציאות"כיןשפהמחפשתחכרה,
הלש;ןכיןלטלטלהמודעותהמטאפוריקה,אתמדללת

 .החוויהלכין

אדםורוצחים.נרצחיםהקצוות.מלחים .פגיסרן
המוגשתמתוחה,ק;ט:;ניתתפיסהואיש-החלל,המ~ר;ת
קלאסיקהמלוטשת.אירוניתחרמוניההרמונית,כאחדות
מותועלקינהתחושתחירםמלווהקיומה-זומתהווה

עת.ללא

בוויערן(גן) . 2
אופייני','"לאשירהואמנעורינו"מצ~ירת"גל~יחהשיר

פגיסמוכרהגדוליםכקווים .כשורותיוגםיכשמוגם
(כהגדרתושכלתניות-אירוניות""תכניותשלכמשורר

 ,) 59 (הצלשעון :ספריולקוראיזנרבק).שמעוןשל
והמבחר ) 75 (מוח ,) 70 (גילגול ,) 64 (מאוחרתשחות
חידדפגיסהמשוררכיזכור ) 81 (פניםעשרשנים

כיצורהאדםסיפוראתה"גילגול','אתככתיבתו
וכ;-כראשית,של!;נגיכלוםהלאאלאחורה,המתגלגל

הכל.ככלותש.אחריה.קץאלסיום,אלפונההואזמנית

כמעטחומריוש;גה.מנעורינו','מצוירת"גלויההשיר
"לאכשירבחרתיואינטימ~.קטןאישיסיפורסביבתיים.

שפגיסקמעא,נסתרתלעובדהכמחווהזה,אופייני"
עצמו"."נגדללכתהשתדלהוא .ככתיבתוכיווניםשינה

לי,אמר ) 1982 (נרדפות""מליםספרו,כעקבותכראיון
האני','מן"התחמקותכשירתושישקטלנית,כשנינות

כרגעכממשי,כאישי,כ"אני",לגעתרוצההואוכי
חולף.

מנעורינו"מצוירת"גלויההזה,השיר-שניוכהרהור
איזה-ומאידךיומרני.לאענוג,קסום,שם(איזה
לשירתהאופייניהלוזאתגםכחוכרטומן ) !מכווןקיטש
המשחקים,האירונים-נכונים,הקוויםתכניתכרישפגיס.

כטרילכללהבאיםפגיס,כתיבתאתהמאפיינים
כדרי"."עדןהפרקשכתוךהשיריםכיןהשירכשתילת

לישרכורתתביןמתחים . 3
פגיסשלש"כעורינו"הביוגרפית,העובדהכיןניגודישנו
לכיןלשלווה,ולאהשנייה,למלחמת-העולםצמוד

ביוגרפית,נוסטלגיהזואיןכשיר.החביב"נעורינו"
"כעררינו" .שירתוכמערכתסימןאלאממשית,אישית,

זהקטןכשירלהווה.המנוגדקדום",ל"מצכמקביל
כחול(פעמוןה"עדן"כיווניאתליצורהכותרתמסייעת
כאן).לאעכשיו(לא"הכרוי"ואתמעלינו)

קולותמצרףהשירואילו"מצויירת",הגלוייה :ועוד
אתבוכהקוליתמערכתמצוירות.מתמוכותיותר

ראשוןכבית .שלווהסמויההגלויהחמטאפוריקח
-הדרוריםכנות-שמיעה.היאהמוסיקאישלהחרשות
מזייפות.

"יידיש","כורדי",שלשעטנז-השניכבית
מהרחובכקלטצליליםכליללסוחר.רת·עוכ"עברית"
 .כק;ל)הואהדגשקיימים,(המראות

 .האחדהקולעולה/הקולות"מסכך-השלישיכבית
-מעלינוהמתקמרהאווירשתיקתכחול/."פעמון

כאוזןהמאזיןבטהובןלהרהוריכערכהממשיכה
אתה fמזקולותכליללשמועהיכולתאיפנימית.
הסביבהשלהשוניםלזיופיםלהאזיןמהחובההמלחין
המלכדהקולאתלוומעניקההקטנה,הקרובה,

 .האחדהקולעולהקולות"מסכך :שמימיתלסימפוניה
כיןמתחיש .מעלינומתקמראווירשלכחולפעמון

העשויהשיר,חומרילכיןשבכותרת,ה"מצוירת",
 .וקולותשתיקות

מנעףרינףמצירתגלףיה
: T : ••• ·.-.• • : •• 
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פונקציונאלית,עבריתשומעהדובר""הקולשומע,
שאיןכיידיש,הקוראכ~רדי,סוחרעםלסוחר","עוברת

א'כיןהרצףאחרת).עדהכןהוא(כייידישתרבותכה

חרש,כטהרכן .הפגומותהדמויותכתיאורגםכמשךלכ'
משהוישפגוע.מנז-ורהילוכוכרחוב"."מדדההכורדי
עלגבסכראש.גםמיושןמשהוכתיאורם.כלעגפגום,

זאבן".כ"אלטעגםפסנתר,

חצגות·פתיחח . 5

ל"הצגותבסתירהבאיםהכתיםככלהנמוכיםהטונים
 .השירמתכניתחלקזהומצ;ךך;ת.פתיחה"

רושםראשון"."רושםהמושגמוכרכפסיכולוגיה
"הצגתהואהראשוןהרושם .ארוךשובלהמותיר
הפסנתר"עלהפתיחההצגתבית.ככלמצ;ךךתפתיחה"
הביטוישלך)(פסנתר.ופיוטיתאינטימיתאמינה,שלן"
כהצגתשכיביתפותח " ...הואלעצמו•'כאמןהשני

"הצגתהשלישילביתגם .הרוכלדמותשלפוזיטיבית
למציאותמעל :דבר""איןניחומים.שכולהפתיחה",
מפגשכשגבת.אחדותשלהקולעולהוהמזייפתהקטנה
הכחול.הפעמוןתחתרומנטי

רבד""אין . 6
שירגםלקוחממנולספך;'השנוןפגיסרןקראבכדילא
מלים .) 1982 (נדרפות""מליםכשם ) 44(עמ'זה

כעלאחידצירוף"אידיום",שלביטויהואנרדפות
נרדפתמלה.רודפתמלהכבדלות,ומליםאחת,משמעות

~לה.על-ידי

זהו .חרו·פצרופייאנוסלאלרומחרבד""איןהצירוף
ושלילה.ביטולביטויוזהונחמהביטוי

מובהקתרומנטיתאמירהכסיומוהשיראומרכאילו
אותההגרמנית,הרומנטיקהסמלהואהכחול"("הפרח

המשוררשלספרוגםראהדינקותא.מגירסאפגיסהכיר
"הפרחבשםהגרמנית,הרומנטיקהעלטנאישלמה

הנחמהישנההרומנטיקה,בןהשגכ,כאמירתהכחול").
הגמדית.הכל;זה,למציאותשמחץו

איןמאומה.איןדבר"."אין :אומרהשלילהביטויאכל
ימינוכןהקוראתופספתאום .אוויראלאנחמה

"עדןמדי.מוכרתמדי,נאיביתהרומנטיתשהנחמה

אשלייההיאקיטש.המזכירהמצויירת""גלוייהכרוי"
העשריםהמאהשלשהפילוסופי;תהאשליות,במדורי

הבית .מתוכןכריקהאותהסיווגוככרהמסתיימת

מגישרקהואהפעמון'גובהאתמכטלאיכרהשלישי
דבר"."איןאירוני.כמבעאותו

פגיסרן

חרו·יאנ~סל~לרומחרבו""איןהצירוף
ביטולביטויוזהונחמהביטויזהו .פצר~~י

ושלילה.
רחוקיםאנשיםקושרת"גלוייה" .אפשריניגוד,עוד

השניים.כאחדותמסייםאשה,אלפוכהגברכרהשיר,
 ".מעלינומתקמר"אוויר

משולבמבע-חרובוקול . 4
מצוירתגלויהגעגועים.כשירזהקטןשירלקרואחינני

מה .הרחוקהאלין,כותבאניאישה.אלמאישנשלחת
הקולותמזויף.הואכינינו,ומפרידכסביבהשמתרחש
 .וכלעגיםמפרידיםלסוחר,העוכריםהפגומים,הנמוכים,

הנהדרהקול ,כחמהישנהגדול,פיצויישדבר"."איןאך
כשגבמאחדנוושותק,כחולנסתר,אווירפעמוןשל

 .י~י~ Wמכחם,

הואהאםדו-ערכי.קולהואכטהרכןשלה;וכרהקול
האמכיכלכטיהקול ?ביתיפסנתרעלגבסראשאוהאמן'
 :שכיכביתמהרהר(מיכשירהדוברקולגםהוא

לקולות(האחראיהדובר""הקולאוגבסשלבטהרכן
זאבן','ל"אלטעגםלפעמון'גםלציפורים,גםכולם,

ונו').לעצמו,כאמןמיכטהרכן,עומדאיפהוהמדווח
חמרי-כרשיש"דואט",משמיעיםוהמשוררהמוסיקאי

מוסיקה,שלהפיוטאתהשולליםנ~כות,וחמריגובה
 .למציאותמחץוהמתממשתאידיליהפעמון'

כתוך .דובריםוכפלטוןכפלבויש-השניהביתגם
ואיכרהחרשכטהרכןמחשכותאתממשיךהואהרצף

מדרגות . 7

ושכירתוהפוזיטיבי""הקולאתכמפ;רטלתארכלי
 :המדרגותעקרוןעלאצביעבית,בכל

אם .לקודמופוזיטיביתאלטרנטיבהמעמידביתכל
מזייפים,הקרובהכשכוכהוהדרוריםגבסעשויכטהרכן

רקהואלעצמו"כאמן .מזייףאיכרהרוכלכ'כביתהרי
 " ...הכורדיהרוכל

שלוהעבריתשגםשוק,איש"רוכל",הואהרוכלאם
ומוגבלתשימושיתלסוחר""עוכרתשוק,כרמתעילגת,
"אלטרנטיבהישלוגםהרישלו,יידישכידיעת

הפעמוןהשלישי,כביתהאריךטוהרפוזיטיבית".
הצלול.

כמזוייף,כפגום,עוסקראשוניםבתיםשכירצףאם

שלהאפשריהמטאפוריהמעמדכעלזאבן"כ"אלטע
כשלם,עוסקהשלישיהכיתהריומיושן","שימושי

 .מעלהע;להכסימפוניהגב,ככיש
נוספתמדרגההיא"פוזיטיבית"אלטרנטיבהשכלאלא
בבית,הנשמעיםמקולותהכורחכדרי""עדןפיתוחשל
אוויר,שלכחמההשמימה.ומהםהרחובקולותאל

 •ם. 9מיקקסום,
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לאחר
so שנה

כרודהפבלו

הבינלאומיתהבירגדהשלבואה

דורמשה

"הבדיגאדההחמישי"."הגדודהשירים.היובראשית

שמותמכתב".אלילכתובתרצי"אםהחמש-עשרה".
שהיוהמליםוגםשונים.היוהעברי,בגילגולםהשירים,
לוחמיששדואלובדיוקהיולאבפינושגורות

אבלהרפובליקה.חייליאוהבינלאומיותהבדיגאדות
לטקסטיםשאומצועממיותכעימותאותןהלחנים,

חיתהוזיקת-הלבבותלחכים,אותםהיוהמתאימים,
זיקה.אותה

הספרדית.האזרחיםמלחמתלפרץושכהחמישים
"משמעותי"מסתםיותרפרק-זמן :בכללשכהחמישים

הכדוכולגיהשכה".שמוכיםבגבורות"ואםאדם.בחיי

מלחמתעלתל-אביב.שלהזהבחולותלגביגםה Qק.ז;י
ביבליוגדאפיהויש-פורסמובספרדהאזרחים
והשנה,ספרים.אלף-15מיותרעד-כה-מוסמכת

השחור jאישוברצינית.תוספתצפויההיובל'שכת
תנועת-הנועדבימישהיוכשםובדודיםחתוכיםוהלבן

אלאמתמעטים,איכםסימני-השאלההחלוצית.
מתרבים.

לאחדעכשיו,גםכהלכה.להביןישהאלההרבדיםאת
באהצבאישהמדדיודעאניהרבה,כהושניתישקראתי

מייודעאני .הדמוקדאטי-הבודגכיהמימשלאתלמגד
איטליההנאצית,גרמניה-בפדאכקותמך

אילי-התעשייה,הענקיות,האחוזותבעליהפאשיסטית,
יחסכלללאהיההספרדיבצבאשמספרםהגכדאלים
הקאתוליתהכנסייהוהמש"קים,החייליםלמספר

הימיןאירופה,ככסיותמכלהדיאקציוכיתהשלטת,
פדימואכטוכיוה n;.9שלהפאשיסטיםמןלפלגותיו,

יודע,ואניכאוואדה.מכפתלקאדליסטיםועדדיוורהרה
ועדהקאטאלאכיתהבורגנותמןהשמאל'כי

כמנושורותיושעםהאחד,במחכהנמצאלאכאדכיסטים,
ענייהבאץרוהנדכאיםהחלכאיםשלהמכריעהדובגם

המערביותהדמוקרטיותכייודע,אניועודלהחריד.
לרפובליקה.סייעההמועצותבדיתואילומכגדעמדו
שמאל.בצדפועםעורכוהלב
אניבלעדיהם.שאי-אפשרס~;נליםה~;נל,הכה ...~;נל
"האנשיםשלבספרדהסטאליכיזםזוועותעליודע

"היסודותכגדהסובייטיהטרודעלהטובים",
קומוניסטיתלמפלגהמשמאלשכמצאוים".החתרני
עמדותאתהגדול""האחבגיבויהסוחטתזעירה,

מלחמת-העולםלקראתהכללית""החזרהעלהמפתח.
אלאומוסוליכיהיטלרדקלאמשתתפיםשבההשכייה,

הידועה-לשימצהההתערבות""איאפילו .סטאליןגם
 .בעבדמשכתפסהיותרהרבהכמורכבתעכשיונתפסת
היסטוריוןכותביותר",גדולההבכהקיימתעכשיו"אולי
בריטניהשכתקשרלקשייםסליחה,לאכי"אףבריטי,
הוקעשפעםמהברפובליקה.לתמוךוצרפת

והיסטוריון~עות". ?7 ~-י~שלפכיםעתהכמפלצתי.לבש
לפאשיזםספרדבהפקרת"כשמעיינים :כותבאחר

שכחלהתבוסותשורתשלבקוכטכסטנתונהכשהיא
שלצביוןמקבלתהיא , 191 7לאחרהאירופיהשמאל

בספרד'האזרחים"מלחמתפוסטרן'(פארלברזל"הגירן
 .) 1986לונדון, ," 1936-1939

איןסליחה.לאואופןפכיםבשרםסליחה.לאלא,
ספרדים(כמיליוןהזאתהנוראהלהקזת-הדםמחילה
ובמחלותבהרצאות-להורגברעב,במלחמה,מתו

לנטישתשלאובוודאיהללו),השכיםבשלוש
 .לסמל;וניקההפכהבכדילאהספרדית.הדמוקדאטיה

ההיסטוריוןאומדספרד",שלהמיוחדת"הטדאגדיהאך
התנהלהשהמלחמהבכךדקלא"חיתההמודרני'

החוצהאזרחים,מלחמתגםזרשחיתהאלאבמרחביה,
זהויהיהאז,זההיהרביםלגביומשפחות.ידידיםבין

שמתקרביםככלאולםורע,טובביןמאבקתמיד'
ההיבטוהולךמיטשטשכןהספרדית,למציאותוהולכים

הרבהיכלולאהשלושים,שנותבשלהיאז,המוסדי".

הגילויבעוצמת ~לעמוותמימי-אמונה~.די-לבאנשים
ר"כספחים"קומוניסטיםרקלאאודררל.ג'ורג'של

לקאטאלרכיה""מינחת-כבודאתהרקיעולמיניהם
היולאככיםרליבראליםדמוקראטיםגם-כבגידה
 . ..זאת.לבלועמסרגלים

בטענה,הגירןוהיהטענו,הקומוניסטים :זאתואףזאת

בספרדהחברתיתהמהפכהאתלדחותההכרחמןכי
כלליכודאתהמחייבתמלחמה,שלהנחיצויותמפכי

האנרגיהכלהזרמתואתהקוכסטרוקטיווייםהכוחות
רצהלאגםהקומוניזםאבל .הצבאילמאבקהלאומית
ולשמאללאכארכיסטיםמוחלטבניגודכזאת,במהפכה

הסובייטיתהפוליטיקהחישוביבגללהלא-מרסקוואי'
 .אחרסיפורכבדרזההגלובאלית,

צידדוהעולםסופרישלובכייןמכייןרובלספרות.ואשר
התגייסוגםמהםאחדיםהספרדית.ברפובליקה
חייהםאתשהקריבווישאקטיוויגיוסלמערכותיה

עדייןהיהשאזספכדר,סטיווןהאנגליהמשוררלמענה.
ארדשראתהבמסהמותח,שהכזיב","האלמשלברחוק

ספרות-התעמולה,עלנחרצתשלילהשלקובאחרונה,
אתשאיפייכהישיהיוככלחיוביותכוונותיהויהיר

יודעהואאבלרבים.סופריםשלהספרדית""היצירה
אתוקיבלולספרדשבאו"אנטי-פאשיסטיםכילהדגיש,

הפוליטיים,האילוציםבגללכבלתי-נמנעשםהקומוניזם
W העילהבצידקתאמונתםאתאף-על-פי-כןרו ?7י

אפילונכון Tזה'ספרד:אתנטשולאהםהרפובליקנית,
ביותרהגרועאתחורהשבלי-ספקקסטלר,אותרולגבי
אךמושבע,אנטי-קומוניסטנעשההואהצדדים.בשני

 .הספרדית"ברפובליקהתמיכתועלהתחרטלא
לדורחברושלהידועהלפואמהספנדדמרמזב"ספרד"

התכחששמחברהפואמה-אודןרו.ה.ולמישמרת
מבחינתו,דקלאשנעשתה,מפנידווקאזמןלאחדאליה

גםאבל-מגמתית-תעמולתיתשירהשללדוגמא
יותר,הרבההעמוקותהרוחניותולמשמעותלמהות

"הרבהכיוכותב,ממשיךוהואזה.במושגהמקופלות
ספרדייםמשורריםבידינכתבהתעמולתיתספרות

מיטבכילי,נראהתמידאךמלחמת-האזרחים.במרוצת
שלקיצוניותהמפכינרתעו ...ספרדמשודדי

הספרות,שלהאנטי-פאשיסטיתהפוליטיזאציה
הספרדיםעליה.כפר'ספרד'שלהבינלאומייםשחסידיה

האכטי-פאשיסטיתהשירהסוגאתכתבולא

כשםיהמרכזיכנושאהספרדאתשהציבה ,'ת!~ ?7קו ?7ה'

כמוהצרפתייםהקומוניסטיםהמשודדיםאזשכתבו

עלהיהשמוטלמהאלו~ר.ופולאדאגוןלראי
שלאידאולרגיםלהיותלאהואהספרדייםהמשוררים
הספרדיתהמאדטיררלרגיהבאשלבעוראלאתעמולה,
לפוליטיקה.מעבראלהנוסקתזעקהממעמקיהולהפיק

חייל;ןדכאנדס,~יג.לבשםמשוררלמשל,עשה,כך
שלהאותנטיהקולהיה.קולו .מאודיובחזיתשכלחם

דברכלמצטמצםשבה'ספרד'-שמעבר-לאידאולוגיה,
למאורעותהטהורההעדותרנפעלת,פועלתלאנושיות
זאתבשירה .ביותרהמזעזעותלעוולותביותר'הנוראים
עםאחתלמיקשה'ספרד'שחיתההמלחמההופכת

מפכיהבינלאומיתהאנטי-פאשיסטיתהמלחמה
האומרתכתגובתנתפסהבינלאומישהאנטי-פאשיזם

לקורכן".העולההרפובליקהעללספרדשמחץו
אך / !זיווגים"בני-צבוע-~רוןהולאאודןלאובכן'

גםאךאתם,אבניםכי'אחי'/לכםיאמרלאהצבועגם
כיימאס/בכםאבל-דרדרערלהצחיח-אבן~על

ברחשמכםיזרובדרך~נחשגםאךאתם,נחשים

הטף~רוצחידלים,רוצחיאתם/רוצחים / ...חמתו
 :נאדעואבל / ...השכולבגדילבשרשכברואימותם,

מטוסןפגזיכדוםבררות,מניפרחיהןשללתחת

 .א:!,,(עבריתספרדמתקרממהספרד,מתקוממה

שלרנסקי)
בסך- 32בןלמרתהעתידהרנאנדס,אםכיכרודה,לא

לאחרשניםשלושפראנקיסטיבבית-כלאמשחפתהכול
השירהאתכתבספכדר,כדבריהוא,המלחמה.תרם

מעברומתקיימתנראיתשאמיתהמיסודים,שרוךןה

מלחמהשיריאותםכמולפוליטיקה,מחץולמחלוקת,
 .לכןקודםשנה 70לעולםשבאווויטמןוולטשל

 :לשדודותוסיף"ספרד"שרדההאלהבשירים
לא-ושלהעולם,שלאחים/ ,ם:ז:;מולד;ת ,ל(:;:כג"אומ;ת

מאשרזג~:ןיותר/ורחוקיםאבודיםתושבים /:ה ?7מאו

חיים,עמיישכאןנלהבת~ך~ה Wעמיישכאןמלב.~
כאןבשורה,עמיישכאןבוערת/וחמתםקרו~י-תיגר

 •חיים".עמייש

 ,ד R .נ~ ,צרגך;ח.ךש
 .ך~~ך~דוו:זן~ל,ה,הרל.ן;תןש

; n זקןל:ןש~t{t צררל~, 
f ןל;זן~ךןהז}?ךק~ריw יW ~:ד;קו,גג:וי:ןלו ם~
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ש,צך;ת~דםאו;כלות~~ןצ;ת wס~ה~רזקה w;כ

כלוכע;לם
f ••• T T 

 ,צרגךד Rנ.ל t{tדק.ןרגח םס;~~
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אלהכעיכיםדאיתיאני
 t ... ••זקרו~~:ד.ה ;.ל~
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-ה ro~י;היןה,לה, wו:;ג~ר~הזקל.ז.זת
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יןרי Q;:זזק;:זזק.ןת
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הגאהלחםפכיעלנבשזרתז;ושרטט
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אנשיםדםוברחוב
 • T-:ננ;יםכ~:הל
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w זלו~
סדוס. ת:~ל t{tלנגוז;וr:ררן

ז;ו'ז?'את,~ה R~וקהותת Rזקז:יי
לתמידעצומותילדיםעיני
-ר~ך i ,;~י~~תר~~ה.:ס~הס;ל

ה. 9ךמו~מו~הסרוג,~ז

~ךים, qר~יג:יי:?,ם,~ז

 :~~ןה~,ושרת~ד:זך~יגי
 ,~ך~ליד R .;בך~יז:יי:?,ם

וךג~ים,חים ?t:נר

דר~ים.בןם

~יג:ם;כסל.י
~ין~ה. t?Rזית qל;~אסם
~רחוק,~אסם wז.זסם,

םלרמרtיי:;?ם,ז;וr:ררן~בודרת,ז;ומרןדרת.

 .ןךית: Q9בןיר~לדסגזדי.;כ
שפפגעההחדות

הלילה.עד~חיהאם: .ידעהל~
- : T 0 •: : ' -Tדי: -

ז.זחים,

w ו~יש~ל.י, ~ w זעוזי.ק~יםים
:ין,ם,פוך:?,ם Q~ת

w ~~ג:יקןה,.רי 9ו:זלן~בות ~י
w כר;ת,~ת~~כר;pסס~ק.~,ושיסז
w רי~~ p עבדות.שלאכ;שילאלם
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ןסע;ןםt;כ~ין~ה )j~ל.י W~ל;:זכר~~ים,~ל
w ר~w תמו~w ,העצומהמלחמז-ונםאתמותיכם
ינבאומך~~~מונהאת. .. שד~~-הוליד ם?;:~~ךק~י

• T • • T T •• ••• •:: T T T :-זT t 

מרז:ן:;?ם,ן~ת~ךיבוג:י:;?ם~ת

 . .ןם,ל~י Q~יז·~סד
ז:רזןןה.~לןה,ירגי

בסרעיקב :עברית

אתברדגאליהישללרוסיתתרגומועפ"יותדגםהשיר
האדעריםלכלעדוההיכעינותאיספדרמלחמתאתשליוהר

שהיוהומשודידםהסרפידםגדלוילשדידיםרכןהמרכייזם
זה.במאבקמעורבים

הספידרהמקררלןיבהרוסיהתרגום rבשבהשוואהלמרות
לתרגוםנאמןהמרתגםנשארמסיירמרת,אי-התאמותהגתלו
הרוסי.
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 1עמ •בןשלמה

ספרד
האוונגארד

היהודי
האחרון

בסרעיקב

יוסלאתאחרותכאצרותוכןספרדמצייניםאלהכימים
יודעיםרכיםספרד"."מלחמתשקרוילמה soה·

כממשלהמרדואחריםגנראליםו~תושפראנקו
שהיההענייניםלמצבמודעיםמעטיםאךהרפובליקנית,

 .המרדעל·סףכרקע.

שלתהליךלוקדם . 18 . 7 .-36בהתחילכידוע, ,המדד
כאשדהספרדית,בחברהמעמיקמאדמאדקיטוב

חודשיםארבעהשהיובכחידותהאומהחצילמעשה
הצביעההשכיחוהמחצית .הימיןבעדהצביעהלפני-כן

חיתההאלההמחציותמשתיאחתולכלהשמאלבעד
להיותשצדיךמהולגבילחלוטיןשונהתפיסת-עולם

האם ?מאוחדתלהיותעליההאם-המדינהשלאופיה
כמוהשונים,לאזוריםאוטונומיותזכויותבהלתתיש
שלבנתיבללכתצריכהספרדהאם ?הבסקים-

לשמורשצדיךאואדמדמה,אואדומהאגרריתרפורמה
בחברההצבאשל~קומוהאם ?שהואכפיהמצבעל

ללאכמדינהספרדשללמצבהמותאםלהיותצדיך
להוסיףצריכהשהיאאובינלאומיותהתחייבויות

היואלו ?לצרכיהפרופורציהכלללאצבאולהחזיק
לאודחריפותמשנהקבלווהןהעקדיותהסוגיות
לרחשיםקשובהחיתההספרדיתשדעת-הקהלהעובדה

לכךגדמהלשלטוןהיטלרשלעלייתומאירופה.שבאו
-עולמולתפיסתמתנגדבכלדאהבספרדשהשמאל
בתוכם).אמתייםרביםפאשיסטיםכמובן(היופאשיסט

שקדהמהבספרדשיקדההיההשמאלשלחששו
 ,-1934בבאוסטריה

והמחנהמקוטבת,חיתההחברה-דברשלכללו
עמוקותאף-הואמפוצלהיהדמוקרטי-שמאליהקרוי
מפלגת-הסוצאליסטיתהמפלגהלמעשהבתוכו.
פלגביןמפולגתחיתהבספרד'ביותרהגדולההשמאל
לביןבולשביקיבסגנוןמהפכהשלמסלולעלשהימר

לפשרהלהגיעשרצהבאופיודפודמיסטיפלג
ממששלמהפכניםהיואלהלא .הימיןעםפרלמנטרית

רטוריקה.הרבהחיתהממש.שלליברליםהיואלהולא
קאוויידולךג;עצמם.שללרטוריקההתמכרואנשים
שכלהימיםברבותיטעןהבולשביקי,הפלגמנהיגשהיה
כדיהרפובליקהנשיאעלללחץוהיהרצהשהואמה

היהפונקושלבצדגםחדשות.בחידותעלשיכריז
שלמוקדשהואאיזהחסדהחיתההחברה .גדולפיצול

מצבבדלניות.נטיותהיוהזדהות.מוקדגדאביטאציה,
שלהפועליהבסיס :שקרתהההתפתחותאת"הזמין"זה

שנטייתםהסוציאליסטיםביןמפוצלהיההשמאל
האנרכיסטיםלביןמקצועית,אגודה-חיתההעיקרית
מהפכהבעקבותשיבואוימות-המשיחעלשחלמו
הקומוניסטיםיהפכולימיםולאלתר.מיידיתשלמה

לאודזהאבלהשמאל,במחנהביותרהחשובהלמפלגה

בן-עמישלמה

הצינוראתהיווהםהאזרחיםמלחמתשבמהלךהעובדה
הספרדית.לרפובליקהסיועבדיה"מהזרימהדרכו
בלתיכ"מצבהגנרליםשדאומהבגללפץרהמדד

לכלבלתי-יציב.פדלמנטאדימשטרסדר,חוסרנסבל",
דאוכאשדצבאיותמהפכותערכוהם-19ההמאהאודך

נקודהלהדגישחשובמסתדרים.לאשהפוליטיקאים
צבאיתכהפיכההתחילשלנוזה"סיפור"גםכיזאת.

לאעצמוופונקופונקואתשהקיפוהגנדאליםקלאסית.
מדינההקמתשלבמונחים .המדדערב .חשבו

רפובליקההקמתשלבמונחיםאלאפאשיסטית,
"תחיבמליםמסתיימתפונקושלהמדדקריאתמסודרת.

עולמםתפיסתסימפטומטי.מארדזההרפובליקה".
ערכיםהמולדת,אחדותעלבכרייהחיתההבסיסית
שלהפילוסופיהחיתהזווסדר.וחוקקאתוליים

המצבהתגלגלמדדבמקוםאחד-כך,הקסדקטין.
שלסיועןאתלקבלהיהוצדיךלמלחמת-אזרחים

פילוסופיהליצורהצורךגםאזהתפתח ;ואטליהגרמניה
עלדקלאהזה"מסע-הצלב"אתולהשעיןמורכבתיותר

אידאולוגיה.ועלמפלגהעלגםאלהכידונים
כבדחיתהשהחברהמשוםאזרחיםלמלחמתהפךהמדד
חברתייםלשיקוליםמודעתמגוייסת,יותרהרבה

עכשו .-19הבמאהמקובלשהיהמהלעומתומדיניים
שלהצהרתהבתוקףנופלתחיתהלאכבדממשלה
כדיגוויות"עלל"דדוךהיהצדיךאלאגנרלים,חבורת
לאןהתגלגלהשהמלחמהברגעלשלטון.להגיע

כלאתלאחדהצורךבפניפונקועמדשהתגלגלה,
לולתתקיים,שהיההימיןכוחותשלהקונגלומדאט

עמדתמתוךאחתמפלגהוליצורמשותפתאידאולוגיה
אתלאתרהיהאפשרזהבשלבכבד .שלטון

אחת,מפלגה :טוטאליטדאדיתלמדינההפאדאמטדים
אתלזהוכשמוסיפים .אחדומנהיגאחתאידאולוגיה

אידאולוגי'מימונעדרשלאוהאיטלקיהגרמניהסיוע
כמו-פאשיסטית.מדינהשלהמרכיביםבעצםמופיעים

 ?האזרחיםכמלחמתהרוחאנשישלתפקידםהיהמה

פולקלור?זההיה?האםהאדומות"ה"כריגדותתפקיד
 ?מוסריתתמיכה ?צבאיכוח

אתרבהבחדותלמעשההדגישהמלחמת-האזרחים
המערביתבדעת-הקהלקיימתשחיתהההתייחסות

התפיסהאת .-19ההמאהמתחילתעודלספרדבקשר
שחודההאחת-ספרדמדינותשתיכביכולשקיימות
האינקוויזיציה,של-השחורהנעימה.-והשנייה

במערב.לשנואאהבואותההאנטי-ציביליזציהשל
במלחמת-הספרדילימיןהמערביתהתרבותהתייחסות
זאת.בסיסיתדאייהשלישירהמשךהיאהאזרחים

דעת-אותהעפ"יחיתההחופשית,הליברלית,ספרד
ספרד.זרו-8ההמאהכסוףאי-שםשנולדמשהרקהל,

המהפכהשלהערכיםאחלקלוטמוכנהשהיחה
מלחמת-הצרפתים.הפילוסופיםושלהצרפתית
זרלישותנתנה ,נפוליאוןנגד 1808שלהעצמאות

עםשלבמדדהעוסקותשלוהפוסקותעםגויא ;דחיפה
להתקיםהמשיכהספרדשלזודואליסטיתותמונהגאה.

"כוחותתומכיםבימיןכאשדן-9ההמאהכללאודך
הגדולים,הקרקעותהכנסייה.בעלישלהשחור"
נמצאותהליברליובצדבצפון'הבאסקיםוהאיכרים

מלחמת-והביודקדטיה.התעשיהעדיוברצלונה,מדריד
קיימתסוגיהשלחידודהדק;:זוותה .לפיכךהאזרחים,
אחדמצדבספרדנמצאהלפיההמערביתבתודעה
העם.-שניומצדגנדאלים,חבורת
כמהעדבאץרהאחרוןבביקורומונטאןאיבליסיפר
העםמחציתבחדה 1936שכבחידותקלטכאשדנדהם
ב"חבודהבדיוקדוברשלאכך .בשמאלומחציתהבימין
המוניהיופדאנקושלשבצדמה-עוד ; ;גנדאלים'של

גםמורכבת.יותרהרבהשהתמונהכךחלכאים.פועלים
פיצולשלמצבללאובעצם ;מפוצלהיהעצמוהצבא
דקאזלהיותיכולמלחמת-אזרחים.תיתכןלאבצבא,
מחייבתממשיתמלחמהבעם.הצבאשיערוךפוגרום
דעת .וכר'הנשקבמצבוריהלוחמים,בכוחותפיצול
התמונה,מורכבותאתאיבחנהלאהמערביתהקהל
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שהדבריםכמהעד .נכוןהיהדאתה,שכןמהועם-זאת

נכוןפאשיזם,היהאחדשמצבנכוןאבסורדייםנשמעים

שהיטלרנכוןדיקטטורה,לעומתדמוקרטיהשחיתה
המערבידעשלוחשובתהשקעותכמהשםהשקיע
שם.כבדאותולבלוםהיהאפשר •אזכראויבהןלהבחין

פגעהצ'מבדלייןשלהפייסנותשמדיניותספק,אין
כוונתיוהפעםבמערב,הספרדית.ברפובליקהקשות

שלהניואנסיםאתדאולאולסופדים.לאינטלקטואלים
גדולהמידהחיתהשדאובמהאבלהספרדית,המציאות

ונכתבואדירקולקטיבימצפוןהתעודדואזאמת.של
ספרותזוחיתהאםיודעלאאנידברים.מאדהרבה

כלפיתחושותשלאדירההתפרצותאבלגדולה,
כאישעצמואתשכיבדמיכלוחיתה.חיתההרפובליקה

הזמןאתשבילההסופדהיההמינגוויהתבטא.חושב,
פולשם,היהאודוולהמלחמה.בקרבתביותרהרב

שלוהקלרינטאתהעמידגורמןבני ?לאומידובסון
בולדוויןג'ימסוכךסטיינב'ק,ג'וןהרפובליקה.לטובת
פבלו .זומלחמהבהשראתהראשוןסיפורואתשכתב

לא.ומיפסוסדרסג'וןבארורה,
שיחהבאותהמונטאןאיבהתבטא-היה""אי-אפשר

חשבורביםרכים ,, .אזקומוניסטלהיות"שלא-

שהחברהחיתההתחושההימים.באותםכמוהו

שהבטיחההטוביןאתמספקתאיננההקאפיטליסטית
והדמוקרטיהגואההפאשיזםנוראית,אבטלהיש :לספק

הואסטאליןכיסברורביםידיים.חובקתהבורגנית
החץושמדיניותהיאוהאמתהיחיד.הפיתדון

ול~נכונה,חיתהספרדלמלחמתביחסהסטאליניסטית
היההיטלרשאכןהנמנעמןלאמטרותיהאתהשיגה
בסופו .ל~~ד .9ךה .9 י'~?~ .ה~ןז:rשלהקרבבשדותנבלם
הלאומייםהאינטרסיםמתוךאמנםסטאליןפעלדברשל
כישסברהמתוךפעלהלאממשלהאיזואבלבדיה"מ,של
בספרדלה•ז~תמשרצה •סטלין ?שלההאינטרסיםהם

גרמניה.נגדלמלחמההמערבמדינותלגיוסכמכשיר
כמשהוזהאתלדאותיכוליםלאאנחנובדיעבדהיום

מאשדיותרמהקומוניזםאזפחדשהמערבוזהשלילי

היטלראתעצמה.בפנימעניינתשאלהזומהפאשיזם
את ;המערביתמהציוויליזציהכחלקדאומוסוליניואת
שלשהאכזבהכך .סובייטיכבדבאדיזםדאואליןסט

הםאחדמצד-כפולהחיתהבספרדהשמאלאנשי
לגביכבמכשירבספרדמשתמששסטאליןהבינו

שהמהפכהדאו •שניומצדהסובייטית,החץומדיניות

ואנרכיסטיםסוציאליסטיםשלידיהםמעשההסוציאלית
בזהדווקאאך ;חלמועליההחדשההחברהאתבונה
להיותהפכההקומוניסטיתהמפלגהתומך.סטאליןאין

מהקולקטיביזציהשפחדההספרדיתלבורגנותלמקלט
ספרדשאילובדוד .מאידךהאנרכיסטים.ידימעשי-

היהאירופהבמערבקומוניסטיתלמובלעתהופכתחיתה
כאלמנטלהופיעסטאליןשלרצונואתמטרפדזהמהלך

במערב.קונסטרוקטיבי

 ?בכללעזרהאנשי·הדוחשלהמאסיביתהתמיכההאם

במקומותהאדומות"ה"בדיגדותעזרוקונקרטיבאופן

 19 36בנובמברלמשלמסויימים.ובקרבותמסוימים

לביןתבוסהביןהמרחקאתהםיצרומדריד,עלבקרב
תפקידספקללא~לאוהם' . 36בסוףשהושגניצחון
ההדגשהביצירתהאוכלוסיה,שלהמודאלבהרמת
הבינלאומית,להשפעתםבאשדבודדה.איננהשספרד

המצפוןוהתעודדותהבריגדותגדולה.חיתהלאהיא
לשינוילמשלאנגליהאתהביאולא •הקולקטיבי

שספקההאמריקאיתהמדיניותאתשינולאמדיניות,

עלאמברגווהטילהפדאנקושללצבאודלק
נוסףמכשירבעצםהיוהבדיגאדרתהרפובליקה.

גרףבאמצעותמעורבותזרחיתההסובייטית.במדיניות

חיתההסרביטיםשלהאמתיתכוונתםכאשד •שלישי
לאהםקטנה.אשעללבעבעתוסיףהאזרחיםשמלחמת

בנצחרןלאגםהמיידי,בסיומהמעונייניםהיו
זרבמלחמהלהשתמשאפשרהיהלאאזכיהרפובליקה.
כוללתהתנגשותלמעןהמערבמדינותלגיוסכבמכשיר

שלמבוטלתלאמידהפהחיתההציד.מדינותעםיותר
לומד.ישציניות,
בדיה"מ,כאמוד,התערבה,ה"בדיגאדות"שלבעזרתן

חדהבצודהמודעהמערבהיהאילוהתערבה.ולא
מבדיה"מ,פחדיויותרערדמתחדדיםהיוכזו,למעורבות

אתלהרגיזמעונייןהיהלאהוא .סטאליןרצהלאובזה
לנצחוןלהביאחיתהלאשכוונתוכךהמערב.

שם,הסוציאליתהמהפכהלנצחוןלאוגםהרפובליקה,
כדילודרוששהיההזמןאותולכלהסכסוךלהמשךאלא
אתלתחייהשיקימוהחץובמדיניותמהלכיםלנהל

נגדואנגליהצדפתרוסיה,בין-1המלחה"עשלהברית
בדיעבדשגדםמהוזההתפיסהחיתהזרגרמניה.

 .השמאלאנשישללתסכולם
משחקיםשהרוסים •בספרדבהיותוהשתכנע,אודוול
על-נמחצתהעממיתהתנופהאיךדאההוא .צינימשחק

לחיסולעדהיההואהקומוניסטית.הביורוקרטיהידי
ומדוכאמובסוחזר 19 3 7במאיבברצלונההאנרכיסטים

לקטלוגיה""מחררה'ספדושלהאחרוןבמשפטלאנגליה.
ימשיךהחלבן .נוהגכמנהגו"עולם :מעיןמשהוכתב

 ,,ביוםהדלתלידיהיההעתוןבבוקר.החלבאתלהביא
איננההאנגליתהדמוקרטיהאלהדבריםעלואפילו
רצה-הסוציאליזםעללהגןמהאין ,, .להגןמסוגלת

החייםאודחעללמצעד, •להגןישבזאת.לומד
דבריםמתרחשיםלדלתשמעבדמשוםיהקטןהיומיומי'
 .גם-כןזה"קטן"עולםעלהמאיימים

היישובושלבכלליהודיםשלמעורבותםחיתהמה
 ?במלחמת·חאזדחיםבפרטהיהודי

במשימותהיהודיהדאדיקליזםשלהמעורבותלגבי
מצאוברהאחרוןהרגעספרדאוליחיתהאוניבדסאליות,

דאדיקליות,תנועותשלבאוואנגאדדיהודיםעצמםאת
הפליטה,בשארית-בעצמנויותרעסקנואחד-כך
זהבמובןבדיה"מ,ביהודימדינת-ישראל'עלבהגנה
מיקומנולגביחסדשלאחרוןמגעמעיןספרדחיתה

הגדולבחלקןהיוהאדומות"ה"בדיגאדותבאוראנגדד.
(אולייהודיותיחידותהיושלאנכוןיהודי'פדוייקט
שחילקומשוםשזהאלאבוטוויין),בטליוןאתלהוציא

דמויותאבללאומים.לפיולאשפותלפיהאנשיםאת
רכןהפולניםמקרבדובןיהודיות,היורבותבולטות
מאץר-שהגיעהאיש-400ל 200ביןשמנתהקבוצה
הקומוניסטיתהמפלגהאנשיבעיקראלההיוישראל.

כמתנת-שמיים,להםבאהספרדשמלחמתהפלסטינאית
עמדהנקיטתשלמהדילמהאותםשחרדהשהיאמשום

הםכך .באץר-ישראלהערביהמדדבשאלתאקטיבית

אםיורעלאאני .רבדיםמארחרבהנכבתו
התפצרותאבלגדולה,ספרותזוחיתה
חיתההרפובליקהכלפיתחושותשלאוירה
כאישעצמואתשביברמיכל .וחיתה
הסופרחיהחמיגנוויהבתטא.חושב,

בקרבתביותרחרבהזמןאתשבילה
ומירובסוןפולשם,חיהאורוולהמלחמה.

שלוחקלרניטאתהעמידגורמןבני ?לא
וכךסטיינב'ק,ג'וןחרפוסליקח.לטובת
הראשוןסיפורואתשכבתבולרוויןג'ימס

ג'וןבארורה,פאבלוזו.מלחמהבהשראת
לא.ומיפסוסרוס

הציוני.בענייןלבגודמבליקומוניסטיםלהישאריכלו
המנדט,על-ידימהאץרגורשואלה,אנשיםשלחלקם

הזדהות.תחושתמתוךלספרדהגיעוכמובן,וחלקם,
מחניתה.חשובהפחותלאשמדרידהדגשהמתוך

הסוציאליסטיותהציוניותהמפלגותשלהמחוייבות
לאהנושא .מאדדלהלערמת-זאתחיתהלמלחמת-ספרד

בדיוני .תנועות-הנועראתיותרהעסיקהוא •אותןהעסיק

אצלאלאקיים,ולאכמעטהענייןהמפלגותמזכירויות
 .בן-אחרון •יעדי •חזןופטור'בדל :כמובודדיםאנשים
לבגיאקטראלזיציחשלאפשרותשהיאאיזונראיתהאם

ספרר?מלחמת
מתקומםשאניהסטרדיוניםאצלקלישאותכמהקיימות

לדעתי ."ם~"או"אילו"להגידשאסור-למשלנגדן.
בדודאנאלרגיות,לגביננקטתנוספתגישהלומד.מותר

אםאבלאנאלוגיות,שלררלגאריזציהלעשותצדיךשלא
ההעשרהההכללה,זובכללבהסטודיהמענייןמשהו
שלהאזרחהואהעב:רשלההסטודיוןשהדיההווה.של

כמהבהחלטשישלומדניתןזוגישהמתוךההרה.
הואלבתשומתהמעודדהאחדהדבר-דומיםדברים
-אחדותשאלותהחברה.בפיצולכמרכיבהדתתפקיד
אף-הבדלנותהאגררית,הרפורמההצבא,מעמד
הדתית.השאלהכמוחשובהחיתהלאמהןאחת

חיתהאנטי-דתיים,חרקיםחוקקהשהרפובליקההעובדה
האומה,מחציתלגביאזרחיםלמלחמתעומדתהזמנה
חסדישלרפובליקהזאתחיתהספרדיםמיליונילגבי
הסנקציהמיאוס.מחמתמוקצהחיתהשכזאתובתוראל'

להקרא(האפיפיורקבלהספרדשמלחמתהדתית
שלזאתתחושהמתוךנבעהצלב"),"מסעבמפורש
לרפובליקהלתתשאסור •מאדהפנאטיהדתיהציבור

אתיאיסטיתבחילוניותשמדוברמשוםלהתקיים,
לתחושותיומספיקרגישיםהיולאשני,מצדהחילוניים,

 :ואמדבספרדראש-ממשלהכשקם .הדתיהציבורשל
אמירהכמובןחיתהזאתקאתולית".להיותחדלה"ספרד
חייםלהסדרלהגיעהיכולתשחוסרבדוד .שחדחסרת
דובעלהמקובללמשהוהרפובליקהאתההופך

קשורנוסףחשובענייןחמודה.בעייהיצרהספרדים,

ופוליטיקאים,מדינאיםשלהנוראהבקיצוניותהיה
שלהאחרוןהגנרלעדלעקרונותיהםשלהםבהיצמדות
ציניותאיזואזחיתהחסדההעצמית.הנאמנות

כזאתבונה,פדאגמאטיזםשלמידהקונסדוקטיבית.
חמודהצדפת.שלהשלישיתהרפובליקהאתשאפיינה
לאכשחלקהמולדת,אחדותשלהשאלהחיתה,במיוחד
קטלנים)(בסקים,השוניםהאזוריםמתושבימבוטל
למעשהתוקף.בכללהמתנגדוחלקאוטונומיה,רוצים
אתמעדיפים"אנחנוהסיסמהאתטבעהספרדיהימין

זאת-אומדתשבודה".תהיהשלאובלבדאדומהספרד
והשמאליות~שני,הואהסוציאלי,החברתי,הפתרון

ובלבדהקיצונילימיןהשתייכותמונעתאינההסוציאלית
הכישלון .יכובד-האץרשלמותשלהעליוןשהעקדון

להגיעיכולתהבחוסרהיההרפובליקהשלביותרהגדול
שרצואלהביןלחילוניים,דתייםביןחייםלמודוס
אתשכיבדואלהלעומתקיצוניתלאומיתבאחדות

 ! ?בכךלקחישבעם.שוניםחלקיםשלהאוטונומיה

להיות.שיכולבוודאי
חנה-בשררהספררעלשלוהפואמהאתמסייםפן

גםהאם--2המלחמהשלהראשונהחיירחנורתח
 ?כךזאתרואהאתה

ספרד'מלחמתנסתיימהשכאשדהיאהאמתולא.כן
לאעודהנאציתהמלחמהמכונתפתוח.היההכלעדיין
מהלךלעשרתבמערבהיויכוליםועדייןמוכנה,חיתה
חיתהספרד .המלחמהאתולמנועבדיה"מכלפימדיני
בההשתמשהיטלרלבידודישניתנהזירהרבהבמידה
יותרהרבהאינטרסיםשקידםבשעהדעתלהסחת
היטלראתעוצריםהיולואירופה.במרכזשלוחשובים
מקומותעודהיואבלעוזר'היהשזהבוודאי •בספרד
אוסטריה,הדיינוס, :אותולבלרםהיהניתןבהםדנים

צ'כוסלובקיה.
הספרדיתהרפובליקהנציחהדבר,שלבסופוהאם,

 ?קונסטיטצויוניתמונרכיהשלבלבוש

דמוקרטיתספרדנולדהדברשלבסופרשכן'חושבאני
ביותרהמרתקתוהשאלהדיקטטורה.שלשנה 40אחדי
שספרדלטעוןניתןהאם-היאההסטודיוןלגבי

אותההפךלולאלנצחיכולהחיתהלאהדמוקרטית
התשתיתאתיצרהואשכןמודרנית,למדינהפונקו

שלהדינמיקהאתיצרובעצםבורגנית,לדמוקרטיה
הפיתוח.

מאלהואני-בלעדיושגםכמובן'לומד'אפשר
נכנסתהרפובליקניתספרדחיתה-כךשאכןהסבורים
אוכך .יותרגדולהבמהירותשאףוייתכןיזולדינמיקה

להפסידמהלושאיןהפרולטריוןחוסלהזהבפיתוחכך
הבעייהשחיתההאגרריתהבעייהחוסלהמכבליו.חץו

הארכלרסיהבתזוזתנפתרזהכל .ספרדשלאחדמספר
המיתוסאתהרסוהללוהתהליכיםהעירה.החקלאית

תיתכןשלאתפיסת-העולםאתהמפגרת","ספרדשל
תיתכןבספררכיהמיתוסנהרסמתקדמת,מודרניתספרר

הרפובליקה.ניצחהכלומד,דיקטטורה.אואנרכיהרק
זאת- ?אזרחיםבמלחמתצררךהיהכךלשםהאם

 •אחרת.שאלה
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מונולוג:

הרפובליקה
לוננתנה

כלמה
לחשחיה

עדברכבתואחר-כך,כשיר,ונמצאתירפואיתבדיקה

עדהגבוללצדובמשאיתיבפרפיניאןלגבולקרוב
 .ברגלהפירינאיםאתחציתיממנהמסויימתלנקודה
אותישהובילומשאיותחיכוהשני,בצדההרים,לרגלי
למבצר"משלוח"באותושהגיעוהמתנדביםשארואת

עפ"יליחידותהתחלקנו .הקליטהבסיסאתשהיווה
זה,לפיהכניסו,ואותיאחד,כלשלהדיבורשפת

בקסרקטיניםדרומיתבעיירהששכנההפולניתלחטיבה
אתישהגיעומהמתנדבים .הספרדיהצבאשלריקים
זמןכעבור : rמיצקבעל-שםחדשגדודבחטיבההקימו

היולאשליבמחלקהמתנדבים.ספרדיםאלינוהצטרפו
הפולניתמהגולהפולניםבעיקראלאיהודיםכלל

בעליפרוליטריםמצרפת,כורי-פחםרובםשבאירופה.
חבריםהיוהםנלחמים.הםולשם-מהלמהשידעוהכרה
חיתהימיםשבאותםלזכורצריך .שליטובים

בערבים,פשע.בבחינתקומוניסטיםאצלהאנטישמיות
שת:ה,-החשובהספרדיהמקצועאתיחדלמדנו

הספרדיםאומרים-להתרחץ"בשבילזה-"מים
אתברא"האלוהים-ועוד "?מיםשותהמי"-

המיםאתמכבדיםאנולכן ,הייןאתעיבדהאדםהמים.
 .ללמודקשהשלאתורהזו '.'הייןאתושותים

קרוןדוד

הגדולההתקווה .-1המלחמת-העולםלילודישייךאני
שלהמהפכההרוסית,המהפכהתקוותחיתהדורנושל

 .בעולםתנועות-הפועליםכלייחלו
"כיצד :תקופהאותהשלהרוסיתהספרותעלגדלתי
בעולםנעוריםשלחלום"מלט", ;הפלדה"חושלה
ציוני.היותיאתכללסתרשלאחדש,

ללמודכדיהבלעדית,ביוזמתיארצההגעתי 19 7-3ב
 . 16בןנעראזהייתיב"מקווה-ישראל".חקלאות
כפועלבביה"סנשארתיהלימודים,אתכשגמרתי
אתששינוארועיםתקופתבעולםהתחילהואזחקלאיי

ב- ;בגרמניהלשלטוןהיטלרעלה-1933:בכולנוחיי
ההישגיםכלכאשרבווינה,הגדולהפוצ'היה 1934

כוללהאוסטרית,הסוציאל-דמוקרטיהשלהגדולים
רובעיכלהתמוטטו.שלהם,המפוארההגנהארגון

לאבקהפכואירופה,לכללדוגמהשהיוהפועלים
בעצםשציפהמשטרשםועלהיהאוסטריהצבאבתותחי

מלחמתפרצה 1936וביוליהיטלר.שללאנשלוס
תשומת-אתבת-אחתאליהשהסבהבספרד,האזרחים

 :רגיליםלאדבריםשנישםקרוהעולם.כלשלהלב
לקיר,מקירמפלגותשכללהשהממשלההאחד,

הפועליםלפניהנשקמחסניאתלפתוחבאומץהחליטה
קריאת;והשני,הדמוקרטיהעלשיילחמועל-מנת
כלומר .לעזרהלבואהעולםאזרחילכלהנרגשתהעזרה

לבקשתכהיענותאלאלא-קרואכאורחלשםנסעתילא
אניאםלכךבקשראותישאללאואיש .דחופהעזרה

שלי,ההסתדרותפנקסלהםהספיקלא.ארקומוניסט
בסעיףרשמוהצבאיובפנקספועלישאניההוכחה

נחזוראבלאנטי-פאשיסט.-פוליטית"מפלגה"
מקווה-ישראלאתעזבתישנהבאותה ,להתחלה

וכשפרצוכפר-מנחם).-(היום:קךיתלקבץרוהצטרפתי
אבלהחברים,שלהנשקלמאמןהפכתי "מאררערת"ה

רחוקמתרחשותשהתקריותהתברררבלאזמןכעבור
מפניהיהברדדלאאבלבלילות,שמרנואמנם .ממקומנו

לשוםאותנוגייסוולאשקטהחיתההסביבהומי.מה
באמתשנושאשמיבהחלטהיהברוראחרות.משימות

הבריטיים,והמשטרההצבאהםיבאץרהמאורעותבערל
ביגמלהאז .מאדפאסיביגורםמשמשיםאנחנוואילו

הקצוות,כלאתכמעטשקשרתיואחרי .לנסועההחלטה
אתלישיאשרווביקשתיהקיבץולמזכירותפניתי

קמהאחד).חברעודאליהצטרף(אחר-כךהנסיעה
"קולקטיביותאזחיתהב"השומר-הצעיר"נוראה.מהומה

ללאפשרות.ללאסטאליניסטיםהיוהחבריםרעיונית",
שלהועד-הפועלנציגאתהזמינומהמסגרת.חריגה

אותילהוציאוהחליטובנושאלדיוןההסתדרות
שלאמהשההחלטה,הודעתימראשאני,אבל .מהקיבוץ

הדרךברכתבלינסעתיובכן, .אותיתחייבלאתהיה,
לברינדיזי,עדאגיהסיפוןעלחברי,אוכספיסיוערכלי

עברתישםפריז.עדאיטליהאורךלכלברכבתומשם,

 1936 ,ספרד ,קרוןדוד

חיתהממשיהמלחמהעםשלנרהראשונההפגישה
הפציצוגרמניםשמטוסיםשעהלעירהגענובלריךה.
למדדתמאזהמראהאתאשכחלאולעולםאותה,

פגעופצצותמלמרת.בהרבהזהאחרישהשתתפתי

אתוראיתי .שבתוכוהילדיםעלקרסוהואבבית-ספר
לגרירת.להגיעכדיבידיהןחופרותהספרדיותהאמהות

נורא.היהזה

קיבלנו .החטיבהמפקדעםנפגשנובכנסייה.אותנונו p:זק
ופהועל-כךמאדגאהוהייתימקלעסחבתיאנינשק,
שנעלנו,הנעלייםהתחמושת,שהרובים,לצייןליחשוב

מבריה"מ.באהכל-שאכלנוהשימוריםגםולפעמים
כלאתגזלושהרוסיםטענומעשהשלאחריודעאני

בהםבמקומותוכר'.וכר'שרימוהמדינה,שלהזהבאוצר
מהאתאבליהייתילאאניהמדובריםהמעשיםנעשו
 .עיניבמווראיתיחייתיעצמייעלמספרשאני
שדבוזההופגזנו.בפטרולים.תקופהבאותהעסקנו
חפרוהםנפלא,היהבמקצועם,כוריםהיוהחברה
היושלנוהמרכזיותהבעיות .ונוחותמשוכללותחפירות

היהאי-אפשרהזדסרלמרותאבלוסיגריות.לחם
לאף-לה.שהיהמהלנו .נתנההרפובליקהכי ,להתלונן

 .ליתאמיניאזייותרנתנולאאחד
!;(רצהלסתוםכדיאחרתלחזיתעברנויותרמאוחר

כמונובמתנדביםהרבההשתמשובקווים.שנפרצה

סדיר,צבאמכליותרשאנחנו,משוםזהמסוגלמשימות
נאחזנו.התבצרנו,התעקשנו,

על-שםהיהודיתהפלוגהאתהקימובערךזובתקופה
למאבק),לסמלשהפךיהודי-פולני(קומוניסטב;זקוךין

אחדמכליותרהחייםאתלישמרדואלההיווהיהודים
לגרש-ביהתגרו-לאץר-ישראלנוסע"אתה :אחר
וכר'.וכר'משם"הערביםאת

מהגבולרחוקלא .ספרדשלהשנילקצ;:זאזנסענו
צפוןלניתוקהרפובליקהשלמתכנונהכחלקהפורטוגלי

הגתבורותזרימתאתלמנועעל-מנתמדרומה,ספרד
זהתכנון .צפונה-ומגרמניהמאטליהממרוקו,שבאו
לחלוטיןנמחתהכמעטשאיחהבקטסטרופה,נגמר

-לאראגוןהנשארים,אז,חזרנוהיהודית.הפלוגה
שלצבאומולהחזיתהתמוטטותהתחילהבוהמקום
ולחצותהים-התיכוןלחוףלהגיעבמטרהשלחץפונקו
עצמנואתמצאנו .לשנייםהרפובליקהאתזובדרך
הפשיסטים,לביןבינינושהפרידאברולנהרמעבר

חטיבהמפקדקיבלנוביותר.קשיםבלימהבקרבות
הרבהשעשההסובייטיהצבאשלסדירקציןחדש,
לאהחטיבה,שלוהמעשיהמוראלישיקומהלמען
לאהיום .אזשערכנובמאי-1המצעדאתלעולםאשכח
בדגלבאינטרנאציונל,זה,בתאריךלעשותמהיודעים
מלאיםהיוהשדותברורים,המושגיםהיואזהאדום.
ובראשברובים,אותםתקעוביוזמתם,והחיילים,פרגים,
פולניותפועלותעל-ידישנרקםחדשחטיבתידגלהוביל

עםכולנושלוההזדהותהשייכותתחושותכלרדד',
חלףלאשלרגעעדחזקות,כההיווהמקוםהמלחמה

שם.בהימצאותנוהצורךלגביפקפוקבנו
הפאסיונרהאצלנוביקרההנהראתשחצינולפכיערב
בעלתפועליםמנהיגתאגדה,עבורנושחיתההאישה-

עללומראפשרהמוכים.סוחפתרגיל,לארטוריכושר
הואשברדדמהאבלרבים,קשיםדבריםהקומוניסטים
גבולות.ללאחיתהלעניךשמסירותם

הממושךהקרבהגדולה,האפופיאההתחילהאחר-כך
הגדוליםהסיוטיםכאחדלישזכורהאברךמעברותעל
לכל.מעברלהתשה,מעברלפחד,מעברחיי.של

היהוהפשיסטיהצדשלהלחימהאמצעיריכוזמבחינת
מעלהלרפטהאנזההשתוללותשלהפגזה,שלשיאזה

הידלרשותנושעמדוההגנהאמצעיכאשרלראשינו,
אפסיים.

האורשעותכלמשךבדרך-כללנמשכיםהיוהקרבות
ממוצבאותנולהדוףמצליחיםהפשיסטיםשהיועד

ורימונים,כידוניםעם-לילהבאותועודאבלכלשהו,
התחילהבבוקר,ואזמחדש,המקוםאתכובשיםהיינו

 .עצמהעלחוזרתהפרשה
והנה,יום.בכלקבלנועתרניםאבלמגיע,היהלאאוכל

ימים.שלרשהמשךאותםגםלשלוחהפסיקולפתע,
מלמעלהשכווןשהתבררעדיבעינינותמוההיההעניין

הסכםעלאזהודיעובעתרניםבנר.לפגועשלאעל-מנת
משניהמתנדבים,להוצאתהבינלאומיתוועדת-הפיקוח

לצעדהסכימההרפובליקהמספרד.הלוחמים,הצדדים
ו~צתהכמעטהמתנדביםתנועתשלמעשהמשוםזה,
בסכ"ה,איש-4000כיחסית,מעטיםנשארנועצמה,את

לערמתאפסיתחיתההמלחמהתוצאותעלשהשפעתם

ומהאץרטליהראגרמניהמתנדביאתלהוציאהסיכוי
קרה.לאשכמובןדבר
שהיהצעירספרדיגנראלגדוליפרידהמסדרלנוערכו

כולנוואנומאתנו,נפרדהרפובליקה,שלתקוותהאז
חזרה.דרכנואתהתחלנו
שחזרנוששההיינווקשה,משרנהדרךזרחיתהעבורי

עםמידכקומוניסטיםנאסרנולאץר-ישראל.ביחד
-התערבושלמחרתאלאבחיפה.מהאניהירידתנו
 .ושוחררנו-ההסתדרותשלמהועה"פכנראה

לעםאהבההרבה ?שנה 50אחריזהמכללינשארמה
נתקלוכשאנילפשיזם.נוראהושנאההאציל,הספרדי
למי-שלא-יהיהמודהאניהישראלי,ברחובכיוםבניצניו

להתמודדכבראצטרךאניושלא-70מלמעלהבןשאני
לאזהממשיפיזימאבקשבליליברורכיאתם.
ייגמר.

ע.ע. :לדפוסהביאה
• 
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 .ובבימויו 'גורבrימיכאלמאתאכזרגורלעלמצחיקההצגה- "הלילההיהשחור"מתוך

לכלראשיתהואבית·לסיןבקד:צחי
קהלשלתיאטרון

על-ידינדבךאחרינדבךשנבנההבמהלאומנויותמרכזהואבית-לסין
בר.רתמנוברשהאמינוההסתדרותאנשיובעזרתלדבר"משרגע"

בוראיהמקום.אתהמאפייןתיאטררניקרעללדברשאפשרחושבלאאני
תנועתיתבגישההיותרלכלהבנתי,עפ"י ,מדוברפוליטי.קרעלשלא

עםכלליבאופןמזוהיםהבית,אתהמפעיליםהאנשיםכאשרעקרונית,
פחות.ולאיותרלא-ההסתדרות
מנויים, 10,000נירםלנרישקהל.שלתיאטררןלכלראשיתהואבית-לסין

הואהדגשכאשררלמרסיקה,לבידורלתיאטררן,מרכזלהרותמטרתנוועיקר
אתהמייחדתהעולםתפיסתבמסגרת-לזהובאשר .תיאטררןעלבהחלט

בטובאתלבחורשמתשדלרפרטואריכתיאטרוןהביתפועלההסתדרות,
בארפטימאלית.בצררהאותרולשרוקולבצעהאפשרי'ביותר

המחזאותעידודהיאלדעתי,ביותר,החשובהמטרתנו-העתידלגבי
ישבחיינו·מרכזיותבעירתעםשתתמודדמחזאותהישראלית.המקורית

ביותרהדרמטייםמהנושאיםאחדשהיאהתרבויותהתנגשות :כמר

נוסףדבר .רצוןמשביעתיאטררניביטויקיבלטרםואשריכאןלנרהקורים
בתחומיםאמיתיחשבון-נפשהואבימותינועללראותשמחשהייתי

החברהעלשעברהקיצוניהתהליךדוגמתבינתיים,בלתי-נגרעים
ענייםביןלפערהיוםושהגיעהשנה 40לפניפהשקמההשררירנית-צרדקת

הייתיהרביעי.אתאףואוליהשלישי,העולםאתהמזכירעשיריםלבין
לרחובות.שיגיעלפנילבמהיגיעזהשנושאמאדרוצה

חייבהואאבלעולם,מתקןאיננוישיר.חינוכיכליאמנםאיננותיאטררן

חייבוחברתית.פוליטיתלמציאותראיגםיהשארביןלהרות,בהחלט
ההסתדרותעםהמזוההתיאטררןשעלוברור .עצמנועםעצמנואתלעמת

האידאולוגיהשביןמההתנגשותהנובעתהבעייתיותאתלהבליט
בנושאהתלבטותלידיהצופהאתלהביאעליוגישרמה.לביןהחברתית

 .פלקטיותבהצגותדקהאפשריחד-משמעימסראליולהעבירמבלי

מנגנוןהביתמפעילת"א,העירבתחומיבית-לסיןשללפעילותובנוסף
ביותרהניידא·-. i ·rבית-לסיתיאטררןכולה.האןדברחביוחשוברציני
הנבנהקט.~ ...משאיתהמחזיקבאןרהיחידהואשלנר.התיאטרארתמכל

 .אולמות.-30למותאםלהיותחייב ,אצלנו
שמסחזקת"מרפת"רשתבאמצעותבעיקרנערכתהארציתהפעולה
רכזיעל-ידיוהמנוהליםלמועצות-הפועליםהשייכיםתיאטררןאולמות
בהםהישובים-20מאחדבכל .בית-לסיןרעל-ידיהמקומיים"מרפת"
מיני-בית-לסין.מעיןמקיימיםאנוזה,מסוגאולמותקיימים
להתפשרצררךיהיהשלאגרערנרת.יהיושלארוצההייתי ?לעתידהחזרן

 .חומרעלשחקנים,עלתפאורה,על
 .מקררימחזהעלההסתדרותשלפרסרוצההייתי
בעיות.עםלהתמודדותתיאטדונירת.להתחבטויותלכסירנות,ביתשנהיה
 .בהמוניויבראשהקהל
עצמואתברלמצואירכלאדםכלשכמעטימגורןתרסס,יהיהשהמקום
 • .התרבותיתצריכתומבחינת
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זמננו
סורסקומאוין

) Marin Sorescu ( 

 .ספרותומבקרמחזאימשודד .-1936בנולד

(נץ)קאסיאןניכח
) Nina Cassian ( 

בוגזחג'או
) Geo Bogza ( 

וכתב.סודיאליסטימשודד .-1908בנולד

p סולומוןטחר
) Petre Solomoh. ( 

קוסו;י .טטראיאן
) T. T. Cossovei ( 

 .משודד .-1921בנולד

סטאנקוזכריה
) Zaharia Stamcu ( 

ומספר.משודד . 1974-1902

סטאנסקוניקיטח
) Nichita Stamescu ( 

ומוסיקאית.משוררת .-1924בנולדה

פורחמוין
) Marin Preda ( 
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11 ' - - , 

rs ~~ij '\\ ~;!,ר~
,-(\~ ) 

ומתרגם.מסאימשודר .-1823בנולד

פופסקורדורומיטרו
) D.R. Popescu ( 

 .משורר . 1960-1933

טי~לסורין
) S9rin Titel '(-~ 

מספר. .-1985 1935מספר. .-1935בנולד .,מספר 1980-1922
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עלבמט

המפרות

הרוינמת

החדשה
 Mircea Tomosטךמךשמיצר'יא

העם,שלכלכספרותוכמוההחדשה,הרומניתהספרות
 .ההיסטוריגודלואתכללית,אוחלקיתבצודהמשקפת
הספרותיותוהתקופותזה-אחד-זההבאיםהדודות

אפילוההמשכיות,הגשמתתהליךאתמייצגיםהשונות
הספרותמסגרתבתוךמהפכיםמסמניםכשהם

 ?וההיסטוריההספרותביןקשרקייםהאםהלאומית.

תולדותאתמשקפותהספרותיצירותכיאנוסבורים
המאורעותמשמעב"קליפתם",דקלאהעם

במיכלולבמהותם,בעיקראלאהחיצוניים,
הקובעיםבזרמי-המעמקיםהנסתרות,משמעויותיהם

עלהאנושיתהקהיליהוגודלההיסטוריהמהלךאת
הגודמיםביןהישירהקשרנרצדוכך .השוניםמרכיביה

הנפשיים,והגודמיםימכאןוהחברותייםהפוליטיים
 .מכאןהתרבותיים,

לכינונהשקדמהבתקופההחדשה,הרומניתהחברה
הראשונותובשנותיההסוציאליסטיתהרפובליקהשל
הפוליטיותהסוציאליות,הוויותיהעלידושל

פטדסקוקאמילשלביצירתומשתקפתוהתרבותיות,
להיחשביכולוהואשלו)ובמחזותבפרודה(בעיקר

תמונההנותןתקופות,שתיהמקשרכאיש-הביניים

עדישתהעלועומדהשוקעהבורגניהעידןשלמהימנה
הואהעיקריכשגיבורוהחדשה,החברהשל

המעבדלבטיאתבאינטנסיוויותהחיהאינטלקטואל
הדה.

העולםמלחמתלאחדמיידלפרסםהחלסטאנקרזכירה
שלהשפעתהבמזלעמדהכתיבתווגםהראשונה
כיצדהי"ט.המאהבת ,הקלאסיתהרומניתהספרות

שהבעיהכך i: ?ביצירתוהעבדמורשתנטויהעלבאה
בעייתהיאשלוהרומניםבמרכזהעומדתהעיקרית
ביןהיחסים :המאהראשיתשלהרומניתהחברה

אצלוהאדמה.עלהמאבקוהאיכרים,בעלי-האחודות
הדומנטית-האידיליתהגישהמשדידיתמצאלא

באסטאנקואצל :לושקדמההספרותאתשאיפיינה
שנאתי ~.!'הו:ונהסוציאליהקונפליקטביטוי;על

ההתקוממותמעשהמעבידיהם-מבצליהם,אלהאיכרים
בכלהאיכריםמדדאתמתארסטאנקושלהםהאלימה
שוויםכולםלאגםשאםך;מניםשלבשודהעוצמתו
הואשלוביותרהנודע(הד;מןהאמנותיבעדכם
אוטוביוגדאפיים,ך;מניםשלסידרהשפתח"יחף",
הדיהםחשביה)העולםמלחמתלאחדאחדותשנים

מתוךהרומניתהפרודהשליציאתהאתמסמלים
ההולםהסמלהסועד,היםאלהשקטהה"בדיכה"

המדידה.שלביותר
דרדרת,ביןמקשרשלתפקידמילאדךא.פמאירךגם

בדדךבחדהואגם .סטאנקולאחדבשניםעשרותכמה
בדומניח,המציאותתיאורלשםהדיאליסטיתהפרודה

בעלי-האחודההפועלות.הנפשותהתחלפואצלואם
דכדוךבבחינתנותרוהםהחיים,מתוךנעלמוכבד

מופיעךדא.פשלברומנים .זקני-הדודשלבלבםבלבד
האינטליגנציהומכאןהאיכריםשלעולמםמכאן

הרומניתהפרוזהשלבהתפתחותחשיבותוהחדשה.
מדחנהאתלהרחיבבכושרויגישתוכמקרדיותמותנית

הפרודהבכלכמעטהקייםהאיכרים,מעמדהתימאטי.
הוא .פנימיותומתוךאצלומשתקףאסית,הקלהרומנית

וחורהדאהעצמושהואכפיהדומניהכפראתמתאר

אבותיושלדמוי;תיהםמעלהילדותו'בשנותאותר
סוציאליתכיחידהדוהוויהדואהוהואיואבות-אבותיו

משלהמרכיביםמשלה,חוקיותבעלתארטנרמית,
ייחודי.ולוח-זמנים

ידיעלהושפעוברומניהפרודהכותבישלשלםדוד
לתארביקשוכאשדבעיקרבדרכיו,הלכוךןא,.פ

המספר .האיכריםותושביוהכפרהוויותאתבספריהם

ואדרדרמיטררהואהחדשבדודביותרהייצוגי

הפריהעולםכלאתהחודרבמבטוהמקיףיפרפסקר
-הםשלובפרודההמקורייםהיסודותושניכולו.
הכלל-אנושיהקונפליקטשלהדדאמאטיהרקע

לתוךאותנומוליכהשאינההחזותשליבזךרהפדספקט
אלא ,המיתוסשלר_;כמעודפלים_ __gקי,רהדחהמחוזות
שלנויהמציאותלתוךס iהמיתיסודותאתמביאה
אותהלהווהווה w ~היום-יום.חייבתרךאותומעךה

יכולההעבדאלהזיקהשדקספציפיתמשמעות
עלשלוהסיפדמבוססזאתעםויחד .להבטיח

נפשיועושרוודאותבעלינצחייםאנושייםקונפליקטים
אוניבדסאלייםממדיםמקבלהדומניהכפרעולםדב.

 .עולמייםערכיםשלאיתניםיסודותעלונשען
היאלעצמהברכהשקבעהייחודיעדךבעלתיצירה
במציאותצפההואטיטל.סרדיןהמספרשליצירתו
בעיקרמופנותכשעיניוורציניתחודדתבעיןהקרובה

הפרובינציה.שבחייךסקי_הפיטו :אחדמיגזדאל
שולי'מרחבדקמסמלתהפרובינציהאיןבסיפוריו

המהווהכבדת-משמעות,אינטגדאלית,חייםדדךאלא
 .בן-זמננוהאדםשלהנפשחיייסודותלהבנתמפתח
האנושיתבמהותפוגעיםאינםהמקומיהצביוןעודפי

ומעשיריםגווניםלהמוסיפיםהםלהיפרהכללית,
 .אותה

ינקומרסל :איור

הממשיכיםשנייםנזכיריותרהצעיריםהמספריםמבין

שלספרות-האינטליגנציה,שלדואחרת,במסורת
המשתקפותהאנושיותוהבעיותהכדכיהמחייהמרחב

 .וערכיוהאנושיהקיוםעלמסויימתקרנצפציהדדך
בתוךדודא.ולרררירג'ילמאביהלכורמןכוונתי

האדמוניתבצודהמסתננותשלהםוהרומניםהסיפורים
הסיפורתגבולותאתהמרחיבותנסיוניות,מגמות

-ו, i'כ-בדךרשוהםפשוטרתהעלילותה. fד nההרומנית
והבעיתיותההסתכלות-פנימהל~מושםהדגשאך

אצל .כבדי-משקלערכים,ידירJ~נפשחייהמאפיינת
דו-ערכי'ונעשהדהותואתה"גיבוד"מאבדמאביה

ומכריחפאסיוויותשלממצבקוראואתמוציאהמספר
זהמסוגםיסופר .המספרשלפעילשותףלהיותאותו

וסגנוןהכוונהברצינותמפוכחת,בדאייהמצטינים

התבונהידיעלנשלטיםהםלפעמים,סאדקאסטי
מורכבת,קהילהדפתהכתיבהאתוהופכיםהיוצרת
 .אינטלקטואליתכעיקרה
לאומייםאיפיוניםבעלתשהיאהפרודה,לעומת

בעלתהחדשההרומניתהשידהנמצאתספציפיים,

הליריהביטויאופקיאתמרחיבההיאצורנית,תעודה
בעולםכדרכההיאכאשדוגםנסירנייםתחומיםלעבד

עםיחדלצעודמשתדלתהיאהלאומית,המסורת

מגמות .בת-הזמןהאירופאיתבשידההראשייםהזרמים

פתרונותמחפשתהיאלה.דדותאינןהאוראנגאדד
מנתעלשלה,ההומאנייםלמסדיםהולמיםצורניים

העולמית.הליריקהשלהגדולבזדםלהשתלב
בסינכד,-עמדההרומניתהאוראנגאדדשידתכיידוע

מקדהזהאיןהעולםשידתעםמלאהכידאציה
כשרדתמכובדמקוםתפסואחדיםרומניםשמשודדים

צרפתיתלכתובכחדוכאשדהעולמיתהמודרנה
עלנולדהדושידהאךררדונקא).יפרנדאן(צאדה,
שלההעצמייםהמקורותמןספגהרומניה,אדמת

היסטוריהלהוישהסרדיאליזם)אתהקדים(אוךמוז
המדדtז,ילהראשונהה"התפדצרת"ביןמשלה,

להתפתחותהרעדהעשריםבשנותהמרדדניסטי
עשריםכעבודעדנהלהחיתהכאשדיותר,המאוחדת

המשודדיםעלהממונתתלהשפעתהועדשנה,
 .בזמננוהצעירים

אתלהזכירהראוימןהדומניהארראנגאדדאברתמבין
קיצוניכמודרניסט-מדדןדרכואתשהחלבוגזא,ג'יאר

הלירייםבדפרדטאד'יםהצטייןזאתעםויחדבשידתו'
בפעילותווגםההרמאניסטי,המסדבעלישלו,

וסוציאלימסודימאבקבסימןשעמדההפובליציסטית
שלה,ההרמאניבפאותסמצטיינתשידתו~קבי./
לעתלעתים.והאליםהנמץרלכטרימבעדמסתנן~,

-הצעקנותמסיגיהצרופההליריקהאלבוגדאחדד"?דקנה
/ 

הפיוטית.ליצירתוחשוביםנדבכיםההפגנתי~וסיף
ג'יארהמשודדהיההאדבעיםyדבשנממשיכו

שלוהמקוריתהמחאהבשידת Jשבtפידרמיטרסקר'
בשנותהרומנית,השידההתפתחותשלאחדמומנט

בשידתוהדההיוםעצםעדממשיךהואהארבעים.

נארס,;'לודודובןלידית.ומחאההתמרדותהספוגה
הקבעערכיאלהשואפתאיטלקטואליתשידהכותב

ניכההמשודרתהאידיאות.עולםבתרךוההשתלבות
מןשלבים,וכמהכמהביצירתהעבדהקאסיאן

אלומשםהסוציאלית,הנימהאלהאקספדימנטאליות
המעיבותמןהשראההשואבתההגותיתהשידה

ההשראה.שלהאוטנטיים
בראשיתבטרם-עתשמתלאכיש,ניקרלאיהמשודד

שלהאבות-המייסדיםלאחדנחשבלו,העשריםשנות
לאחדנתגבשושצורותיהדוהחדישה,הרומניתהשידה
העבדמסורתביןהמקשרהואהשביח.העולםמלחמת
 .כאחדוחדשןטדאדיצירנאליסטהוא .העתידותוחלת

ניקיטאהואהדההזמןשבמשודדיהחשוביםאחד

אתבשידתו'קצוותאיחדהואשאף •סטא~סקו

והואביותר,הנועדתהנסירנירתעםהמובהקתהמסורת

וכשידיווהלשוןההיגיוןקצהעדהמליםאתהוליך
ד~ציה.~~ס~~דטארהתגםנמצאהביותרהמשובחים

רiר-.הכשללמיתוסהארציתהשידהאתההופכת
ללכתביקשויותרהצעידהדודמבניודניםהעולם.
כךחשובים.בהישגיםאצרםשידתאתוהעשירובדרכו

אלכסנדרויוןהמעודנת,הלידיקניתכלאנדיאנהאנא
לידיוהגיעיאבותיולאדמתקשריוניתקשלאההגותי
לפל.י~ןההמצטרפיםאחדיםודניםמרשימים,הישגים

עשירהשהיאיימינובתהרומניתהשידהשל';מפוארת
מגורנותהבעהאפשרויותבעלתובתכנים,נצרדות
 •החדש.עםהישןמיזוגשהואוסיגנרן

יפהא.כ. :מרומנית

כבת-מעורכי , 1984טראנסלכנהי,ילידטומשו,מיצר'רא
יבקורתספירכעשהרפרסם(הכוכב".)"סטאררא"העת

ספרותיים.

ןןוו lעת
העrז,,
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פורחהיללך
סטאנק~!~לה

גור·אחירהיודה :מרומנית

עלואחד-כךהרכבתשלהסוללהעלטיפסתי •מקליעלונשעןכנכדותמתנשם
כמרדד.ירדתיבכבדות,ונרשםהמקלעלנשעןהגבעה.
כערל."משכת"כאילוקוקולץ.ליאמדבכבדות",מנתשם"אתה
דנים."כערליםמשכתיכנכדות.מתנשם"אנילו.אומדאני ,"ןכ"
מתעייף."לאאניאלך.שלאכמהציפור.כמרעצמיאתמדגיש"אני
 ".כגילןכשהייתי •התעייפתילאאני"גם

 "?מאדענדדמן"הדנה
הדנה.""די

 "?הדהכעולםאתהתהיהערד •כמרךזקן"כשאהיה
קרקרלץ."אהיה,"לא
מצטער.":"אנילרחשאחד-כןנאנח.הילד

 "?מצטעראתה"מדוע
 ,, .מצטערשאנימדגישאניאבל .לךלהסביריכוללאיודע.לא"אני
 " ...חייאתחייתימצטער."לאלו.עונהאנימצטער",לא"אני

ומאחותי.ממניטוב".כ"לילההקרוביםנפרדיםכשעד,
 ,, .מחדארתךנדאה"ערד
מחד ?טובכל-כךלאמדגיששהואלכ,שמתם"לאאחותי.ארמדתלא",-"מחד

 ,, .לנוחלותנו
 ,, ...ארמדתאת"אם
הפרווהנונעצפופים,קטנים,כצעדיםהלך.קרקרלץגםלדדנו.אישהתפזרו,הם

הואואולילו.שייךהעולםכלכאילובית-שחיו.תחתהקצרמקלועודפו,עלמרזח
הכוננים.ברעדיםכמדומים,לכפר,מעלשייך.כאמת
ארתך."עייפה"הדרךאחותי,ליארמדתותשכב",משהר"תאכל
 ,, ...הדרךדק ..."הדרך

כליעומדתהקיר.עלנשענתכאשה,מבחיןאניהדלת,לידהחיצוני,הספסל"על
שואלת:אחותימחכה.מאבן.עשויהכמרנרע.
 "?פילימ;~האת,"דר

 " ...לכאתי ..."אני
 " ...שליהאחמחרתיים.מחד.לאכלומד, ...מחדשתבראי"מוטב

לאהשינהממילא,להיכנס.להתני ...באהכבדאם ...לה"הניחי :לאחותיאומדאני
לבוקר."סמרךדקאלי,באההיארבותשניםכבד ...ברקדלפנותעדאליתברא

פילימרנה.ארמדתשנתך",אתשתאבדארתך,קיללוודאי"מישהו
 " ..."אולי
שתדע."ארתך.קיללתילאאניאני."לא
העליוןהמעילאתפושטכרבעי.אתמסידבפינה.ההליכהמקלאתמניחאני

ישנותנעלי-חייליםנועלתהיאבכיסא.יושבתפילימרנההמיטה.בפינתומתיישב
מביטהאחותיוכתפיה.ראשהאתהמכסההצעיףגםשחרדשחרדה.חצאיתולובשת

ארמדתפילמרנהשתלך.ממנהמבקשתחיתהשאתרגז,חששהלולאבאי-רצון.בה
כשהיה • rבקהלילה.כלקוראהייתבבית.ארדהרבהכל-כך •מדמן •אדהיה"לו :לי

הירח."לארדקראתמלא,ירח
 ,,הירח.לארדקראתיבאמת •"אכן

 "?לאכבד"ועכשיו,
מזרעך~.הכיתרכבת.עובדתלמשקפיים."זקוקאניהעיניים.טובותלאכבדהן"לא.

 .השולחןאתלעדרךהולכת"אני :אומרתאחותידקרת.כמהרועדתהחלוןשמשת
כנעלייםנתפסמבטיפילמרנה.עםלבדנשאראני ,,מהעבודה.לחדורעומדכעלי
מהבןלינשארו .בחורףאותןנועלתאני ?הנעלייםעלמסתכל"אתהנועלת.שהיא

נעלם,אחדקברתי.אנילאהאחדים,שניאת ...לספרליתן ...מ!?ל;ךי~'להצעיד.
לישלחופלרדיצ'לאתבהונגריה.נפלהשני ...אי-שםברוסיהאיפה,יודעתלא

אורתלקחתלבית-החולים,ןטודנו,ליקראושלחו.לאבעצם,רגליים.בליהביתה,
ישגדולהחצרונסעתי.בעשבארתהמילאתיהשורדים.עםבעגלהנסעתיהביתה.

חיילים-הספסליםרעלסלים. 9סישהשיטהעציתחתובחצר, ... !לבית-החולים
בשמשלהתחמםג'וקים,כמרשיצאומבריאים,

 "?אמא'להמחפשת,אתמי"את
 ,, ...החייל •הצעידבני"את
 "?אמא'לה •לוקוראים"איך

לאדר.""פלרדי~'ל
הגדול."באולםאותוחפשילאדר."אח,

 "?"איפה

ארתך."אלווהאמא'לה,"חכי,
האולם.אתליהראהצולעתובהליכהמהספסלקםהחייל
אותו."ותמצאיהיכנסי ..."שם

סיד.כמולבןבמיטהאותר.מצאתי
 "?בןבריא,"אתה

"בסדר."

אלינו.ניגשצעיררופאבשמיכה.מכרסההיה
 "?לאדרשלאמא"את

אני."שלו"אמא

 "?בעגלהבאתאשה.הביתה,אותולקחתיכולה"את
"בעגלה."

לעגלה."אותונשלחאנחנוהשוודים,אתותרתמילכי"טוב.
מישהובעשב.בעגלה,אותרוהשכיבגבועלאותוהביאחובשהשוודים.אתרתמתי
שלו.הבגדיםחבילתאתהביאאחד

הבן.?"שאלא;פך:הבחבילה,הנעלייםאתגם"הבאת
לןישצודךאדיהאותןלימשאידהייתאםהיהטובשיותרלמרות"הבאתי
 "?בנעליים

הבאתי ".בבץויחפהתלךשלא .בהןהיאשתלך .שלילאמאאותןלתתרוצה"אני
אתעליהןמשעיןהיההוא .מעץידיותשתילונתנובבית-החוליםהביתה.אותו
אלוהים,נכה.ככה,אפילואתי,שהואשמחתיחרגול.כמונסחב-מקפץידיו,

שלאלמנתועםהסתבךצעיראבלנכה,נכה, ...בן-אדםזהמהתדאה !אלוהים
מ~ילו,

ממנו,ילדיםשלושהלהישאחיך.שלאשתוחיתההיאבני.פלודיצ'לחטא,"זה
בן."

 " ... ?יודעהואמהמת,אחיחטא."שום
 ".בני •פלרדיצ'ל •עליךצוחק"הכפר
לבכות."היהצדיך ?"צוחק

כלאתאוסףהיהלשתות.התרגלהואהבושה.אתסחבתי ?לעשרתיכולתי'מה·
השוטרים."עםאנשים.עםדבמשתכר.לבית-המרזח.נסחבשבבית.הכסף

 '!לחזיתהולכיםאתםלמהצעירים.צעירים,"אתםלהם,צועקהיה ,, !"תרנגולי-הודו

הרגליים."אתהרוסיםשלהפצצותיקערולכםשגם
ביןבכרקדאותרמצאתיאותר.חיפשתילו.חיכיתיהביתה.יותרחדדלאאחד,"ערב

ךלו.מישלאלמנתושלי,הכלה .הן~ו;:מרוסקהיהשלוהראשהשדה.שלידהשיחים
 .הילדיםאתליהשאירהבבוקרשט.גדולבביתמשרתתשנעשתהשמעתיברחה.
 " ...צדותעםגידלתי.אותם.אגדלשאני
ידייםקצר,גזוזשפמוכחולות,עיניושחרמים,פניוהנפח.סימינ~ה.גיסי,מגיע

עבות.אצבעותעםגדולות,
 "!גיסהבא,"בדרך

 .לועונהאניהנמצא","בדרך
האחרת.ראלתןש "?לשולחןבאלא"אתה
 " ...פילימרנהעםקצתעודאדבררעב.לא"אני
 "?רעבתהיהאיך ...ומעשן~תהמדבר"אתה
הדה."מההרגללהיפטריכוללאמעשן."אני
קמטים.חרושמצחהוצפרו.הצטמקוידיהבי.מביטההיאבפילימונה.מביטאני

 .אותןהכחילההדוחעברת.נשארושפתיהמצומקות,לחייה
אומדת.היא ,"םח"

נשארראשהכסא.שלמשענתעלאותרמניחהראשה.מעלהצעיףאתמסידההיא
שחרדה.במטפחתדקמכרסה

עונה.אניחם", •"כן

 ".בעשןהחדראת"ומילאת
 ".בעשןהחדראתמילאתי •"כן

 "?לשבועהביתהכשבאתהמלחמה,אחדי •אדזוכר"אתה
"זוכר."

באביב"היה"זה

היה.""אביב

 ".ןח Q"הלילך
 ,, .פילי .אדפרחשהלילךלינדמה ."כן

כתבת."לאשנסעת,"אחדי
לך."כתבתילאאמת.כתבתי."לא

אחת."שרדהלא"אפילו
 ".פילי •לךכתבתילאאחתשרדה"אפילו

ששם,הבנתילי.כתבתשלאמפנילאעצמן.אתתחשובאלהר,חולה."נעשיתי
 ,,לכתוב.דמןלןהיהלאההיא,האבןבעיר
 ".פילידמן,ליהיה"לא
להיעלם,חשקליהיההדהבעולםהייתילאכבדכאילוחליתי.למהיודעתלא"אני

ב;נךאד?"אתזוכראתהלברוח.
ברנדאד?""אידה

הרב-שוטר.""בונדאד,

 "?הצהוביםהפניםעם"הגברה,
לאנסענו.אתר.שאלןליאמדאתי.שיתחתןליאמדהשתחרר.בדיוקהוא"כן,

ההד.אתולאהשדהאתלאיותר,אהבתילאהדה.במקרםלחיותיותרליהתחשק
בצרוד,שליהחפציםאתבשקטליאתתיבעיני.חןיותרמצאלאשלנוהביתגם

לפיטשט.הגענוחצותאחדיברכבת.אתו,נסעתיאחדובערב
בבית-מלרן."הבוקר,עדלישרן"והולכיםלי.אמדיורדים",אנו"כאן
 ".בינרגעלאאתה"אבל
ומתחנתים."הביתה,אליבאיםאנחנומחדנוגע."לא
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שהיהמה ...בן-אדםהר, ...תחנת-הרכבתלידעלוב,פונדקלאיזהאותי,הביא"הוא
 " ...למרתהיהמוטבאלוהים, ...ולסבוללראותעלי

למרת."זמנוכשבאמתאחדכלרוצה.כשהואמתאיננואדםפילי,המזל,"לרעו
 ...גדולדברשזהכאילולחייהם.קץשמיםרוצים.שהםמתישמתים,כאלה"יש
לינראהלאגםרזהפחדתי.אבל ...זהעלחשבתי ...הכלזהלצווארמסביבחבל
 " ...בחץוהלשוןעםמסמר'עלתלרייהאותישיראוזרים,אנשיםשיבראויפה.
פילי."יפה,נראהלא"זהאומר,אני ,"ןכ"

 ,, .ממילאיברא"המרות
אחד."כלעל ...פילי"יברא,

אתה,"אבל :ממלמלתארתהשומעאני .עצובותנעשותפניה .דבריאתשוקלתהיא
לך?"חסרמהלמשהו.שהגעתלינדמה ...מדוכא?כל-כךאתהמדוע

 ?במספראזיונוספת.סיגריהמציתאני
קםאנינוחותי.ככלצוחקאניחזי.תוךאלעמוקוהמר,החםהעשןאתשואף

כידיה.מגשעםנכנסתאחותיגבי.מאחוריידיכחדר,ומתהלך
 ,הזאתהמשוגעתלךסיפרהשטריותאיזהצוחק.ארתךלראותשמחה"אני

 " ...פילימרנה
 :אומרתהיאפילמרנה.גםצוחקת

לפה."מפהאצלנושמתהלכותבדיחותלו"סיפרתי
שיהיהיין.ובקבוקלטעוםמשהרלכם"הבאתיאחותי.אומרתלעצמי",מתארת"אני
פעם."זהאתזהחיבבתםיודעת,שאניכמהעדשניכם,אתם ...טובמצב-רוחלכם
 " ..."בדותותפילימרנה,אומרת "!"אה

תוצרתמתוקולחםצלויכשרמעטטועמיםאנחנולה.מחכההנפחיוצאת.אחותי
אומרת,היאיודע","אתהבידה.פיהאתמנגבתפילמרנה .הייןאתגםטועמיםבית
 "?ביחדאוכליםששנינוהראשונההפעם"שזר
פילי."צודקת,את .זהעלחשכתי"לא
לעצמי.גםמוזג .כוסהאתממלאאני

 "!פילי"לחיים,
 " ...אתה ."לחיים

הכהערד,"נשתהעצמי:אתושומעתרמה.עדהכוסאתמרוקןעצמימוצאאני

 ,, ...פילי •עודנשתה
גם .עיניוביצופרתהקדושודגהגיאשלהאיקוניןמןרגע.מתנועעיםהחדרקיררת

בזררע;תיה.התינוקאלי.עיניהלוטשתהקדושההבתולה
לאדבר?שוםשומעתאתדבר,ליחסרלא .משהוליחסראםפילי,שואלת,"את
מאושר." ...מאושראנילי.חסר

 " ...אתהבכלל,נראהלאזה !נראהלא"זהכחדות:אותיקרטעתפילימונה
 ".מאושרמאושר,אני-שתדעיאכל,נראה.לאזה"אוליאומר,אני"אולי",
יודעאתה~תר.שתיתי~תר.אכלתיויין.נקניקכרנדארהזמיןבכית-המלון,"שם,
 ,, ...תמימההייתיכמה

 " ...פילייודע,אני"
שלי.החפציםאתגםלקחעזב.הוא .לכד .כבוקרהתעוררתי .אותיאנס"שיכור,
 "?הלילהאתושבאתיהאישאתבמקרהראית"לא :שאלתי .לשוערהלכתי
לו."והלךשילםילדה.אותר,"ראיתי

עכשיו?"לעשות"מה
את?""מאיפה

 .לבכותוהתחלתי " ..."מ
 ".בכלוםעוזרלא"הבכי .השוערליאמרתבכי","אל
 "?לעשרתמה ?לעשרת"מה
האדוןבעל-הכית,עםנדברהאחרות.שעשומהתעשילאחרות.גםקרה"זה

 " ...הואהנהקה.,פ;טא
להיש"מהפיר.סביבהתעגלגדולשפםקטנה.כרסעםקרח,גברירדכמדרגה
 "?הזאתלנעררנת

שכחוהבוקרכלילהארתההביאנבלאיזה ?קה.פוטאאדוןלה,להיותיכול"מה
 " ...אצלנותישאר ...שמציעאני .כאןארתה
היא !כן ...מ !כן ..."מ :ואמרכשפתיר rצי .כעיניואותיבחןפרטאקההאדון

חן."למצואיכולהחיתה ...יפהלבושהחיתהלו .טרייה .היטבעשוייה
 .לבכותשרבהתחלתי

מקל,כמרחהחיתהקלרהמראםלשוער.פררטאקההאדוןהורה"!למראם"קרא
פוטאקה.?"שאלארתהלהשאירכדאיחושבת,את"מהמחודד.ארוךאףעם

שהיאחושבתלאזמן.הרבהעליהלבזבזאצטרךפוטאקה,אדוןאבל,"נחמדה.
 ...מיוחדותדרישותלהםישיודע,שאתהכפישלנווהלקוחות ,בענייניםמתמצאת

 ".המחוזמרשלה::זיאהנמושהעללדברשלאקל,.קוסטאאדוןל,'ג'ןך~אדון
החצר"אתלטאטאהחדרים,את"לנקותאמרתי,המדרגות",אתלשטוףיכולה"אני
פוטאקה.אדוןאמרחצר"לנר"אין
 ,, ... ?זהכלאתלךלספרעלילמהבן-אדם,"הרי'
 "?זהכלאתלילספרלךלמהפילי'"כן'

לאגם .עינייםאלילרטשלאכברהקדושגיאור~ההנתעועו.לאככרהקירות
כזרועותיה.אוחזתשהיאהשמןהתינוקולאהקדושה,הבתולה

הכיתה.חזרתילרצוני,כניגודלכרוח.הצלחתיחודשאחרי
אותךיקחמיהכריות.לפיותאותנו"הכנסתאמא.ליאמרה ",ערהלתרבות"יצאת

לאשה?"
 ".מישהויימצא"עוד

"ונמצא?"

הסכמתי."המשוגע.לאזו,א;נואליהשתדךשבערותכמה"אחרי
לכיתר.אותישהביאלאחרלי,אמרכתולה"לאככר"את

"אינני."

 "?"מדוע

 " ...כרנדאר ...יודעלאשאתה"כאילו

 "?כרנדאר"רק
אתהאתר.חייתישניםחמשדם.עדאותיחיכהכאגרופיו.עליהנתפלהוא .שתקתי
וילדתיפעמים,שלשורקאותרסבלתיהאלההשניםחמשוככלשנים.חמש ?שומע

משתתקת.היאסוף-סוף" ...אליואותולקחאלוהיםאחר-כך ...כניםשלשוהלו
כשר,חתיכתלוקחתכפניה.ששקעוותיבשות,שחורות,גדולות,כעינייםאלימביטה
המתוק.הלחםמפרוסתנוגסתכה.נוגסת
טעים,לחםלעשרתיודעתהיאטעים.הלחם"רגםאומרתהיאהצלי",טוב,"הוא

 , ".שלךהאחרת
התנוררגםהיטב.טחונהלהיותצריכההחיטהגםאכל .להעונהאנייודעת","היא
הנכונה."במידהמחרמםלהיותצריך
איך ...היטבמוכןלהיותצירךהכלטעים,לחםשייצא"כדיפילימונה,אומרת ,"ןכ"
 " ...לך?הלךאיך , ...ליגתידאתה,

 "?שמעתלאנהדר.לי"הלך .עונהאני"טוב",
 11 •הכלכאןשומעים ?אשמעשלאאיך"שמעתי'

 "?רואהלא"ואת
 ".מקלעלנשעןשאתההזמןכלרואה"רואה,
עייפות."אותיכשתוקפת .לפעמים"נשען

רוציםשאתםרואהאני .ייןבקבוקערד"הכאתישרב.אחותינכנסתקליםכצעדים
 ".לשוחחערדלהמשיך
להעונהאני ,"להמשיך"רוצים

לשירן."שנלךאומרה 1סימי~אתכם.אעזובככה"אם
טוב.""לילה
 " ...אתהלחיים. !"לחיים :אומרתפילימרנהכוס.אחריכוס .שותיםאנחנו

למזל."פילי,"לחיים, ::;גזק,ןהכוסיאתומקישקםאני
 " ...לאויביאפילואותומאחלתלאאני !שלי"המזל
החלונות.רעודיםשרב .רככתערדעוכרת

 .פילימונהאומרת"חצות"
 .כשערןמביטאני

 ".פילי"חצות,
חצות."עדשדיברנולנרקרהאחתפעם"רק

 ".פיליכלבד'אחת"פעם
 ".לישוןרוצהאתהיאול .הולכת"אני

 11 •לייפארתך'"אלווה

 " ...רצוהאתהאםאכל .הדרךאתמכירהאני ?לך"למה
עלנשעןהכתפיים.אתגםומכסההראשעלאותרמניחה .הצעיףאתנוטלתהיא

גבוהים .אזכמראפוריםהשמיםפילימרנה.לידהכפר'כסימטאותצולעאנימקלי'
מחשכתי.אתמנחשתפילימרנהאז.כמרעכשיו,גםדולקיםכולםהכוכבים .אזכמר
כפרתתחת ?כן-אדםשומע,ראתהכרכבים.אותםמלמעלה.שמיםאותם ..."כן

האדמה."ארתה-רגלינו
פילי."מזדקנים,לא"השמים

כן-אדם."מזדקנת,אינההאדמה"גם

אניכהם.משתקףהחלונות,אתמאירהירחחדש.גדול,ככייןלידעוכריםאנחנו
שואל:

 ".אותרמכירלאאני ?פיליהזה'הכיתמישל"
הקימושעכרהכשנהרק .אותולהכיריכוללאאתה .בית-ספרזה .ביתלא"זה

 ".אותו

 .הערפיםגגעםביתאותרבתווך'גדולה.לחצרמגיעיםאנו
לה.אומראני ,"ה~tקריקאלגדל"כאן

 " ...שכחתלא ... !"tקריקאל~ה
לא.""

טריקאליה"שלהצעירהכתרם.עהתחתןז;נסf:ו~יקץו.לונגו,אחד,כאןגר"עכשיו
 "?בעצמו"רטרקאליה

 ".הישנההככסיהלידלגבעה,"מתחת
במקלי.מגתרנןאניסכיננו.מסתובבנובח.לגדר.מעברקופץ .מתעורראחדכלב
פילימרנה.לואומרת "!כמרשה !"כ~ה
 .לישוןרחחרנרגעהואקולה.אתמכירמרשה.חג

אומרת.היא"הגענו"

השער?""כאן

 ,, ...שעראותו ..."כאן
דקותיאתלוחץאניכוער.ראשיכחול-עשבוני.האוויר .הרקעימרוםעדטיפסהירח
 ".לפרוחהחלשהלילךלינדמה"פילי,אומר:כרחי.בכללוחץ .באגרו~י .כידי

רקבן-אדם,אתה,לפרוח.התחילכערב!"מאתמול"פורחלי.עונההיא"פורח",
 "?לכשמתעכשיו

 ".פיליעכשיו'"רק
ובצמאכעומקונושקפניה.אתמריםאניאלי.כולהנלחצתהיא .ארתהמחבקאני
מרות.היבשות.העכרת,שפתיהאת

האדמה.גםמתנועע.הירחהכוכבים.מתנועעיםמתנעועים.השמים

 :לרחשקולהאתשומעאני .נחלצתפילימרכה
עכשיו?"לזהישטעםאזיה"טיפש.

 ".טעםשוםאין ,פיליטעם,שרם"אין
נסגר.נפתח.השער

עלי.נוכחיםאותי.מכיירםלאהכלבים .הכפרכחוצותמטרהללאמהלךאני
מתנפלים.

 • .במקליומגתרנןנעצראני
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הםום
~.רדה~דין
גור·אירהיהודה :מרומנית
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דברלגמוררצהכולם,מביןאבלדברים,המוןלעשותהיהצריךג.יא;רג.הפל;ר~ה
חשבהואזהועלחם,לושיהיהולפניהשמשזריחתלפניבבוקר,עודעכשיו,.אחד
 .אתמולמאזעוד
 .מהרגיליותרמוקדםקםבוקראותר
כדילחטט,והתחיללאורווההלךגבינה,עםז,ןז,ןלי~ה*שלנתחיםשתישבלעלאחר
סוסאלוניגשאפסולקחיאותןהניחאחר-כךורצועות,שרשראותאיזהלמצוא
החבלאתהתירהאפסר,לתוךראשואתתחבהואהאבוסים.לידניעללאשישן
החצר.לאמצעלאטאותוומשךקשורהיהשבו

שקטהיההלילה.כוכבישפעמתוךכחוליםכוכביםכמההבהיקועודבשמים
שבשוליהגבוהיםהשיטהולעצילגבעותמעלרטטווהנקייםהקריריםוהשמים
 .הכפר

כולוכמעטמשופשףועורובטנועלמתולתלותשערותעםיזקןגבוה,סוסזההיה
בכבדותמתנדנדמטה,כלפיתלויראשובקושי,הלךהואהרתמות.על-ידי

כאשראחר-כך,כמשותק,נעצרהחצרבאמצעורעוע.ישןעץדליכמוובאיטיות,
יצאווגידיםקטנותעצמותמינילהתפרק.עמדועצמותיוכלבאפסו,משכוהאיש
אתבמתינותכשפתחבדה,זהמוזרבאופןוהתחברוצלעותיווביןבמפרקיוובלטו
רגליו.ארבע

באמצעעומדהואבו,והביטנעצרלצחוק,החללצידו,שעמד ,גיאורגהפלוריה
מסוגללאוהואבקרקע,תקועותשחורותקערותכמוהמורחבותפרסותיוהחצר,
השיערבציצתאותומושךבעודוללטפווהחלאליוהתקרבהאישללכת.יותר

 .הדרךשבצדהשעראלאתופנהיבאפסואחזרגע,לאחר ;מצחושבראש
שלצרורסביבופיזרקצר,שיעולותוךפתאוםצנףהסוסשוב.נעצרוהגשרוןעל
הצדדים.לכלכיח

מתיז:"אתהה;סיףאחרלצחוק.שובוהחלהתנגבהאיש,אמרשכמוך","זב-חוטם
 "!בוא !טוב!נו,עלי
צעדכלועםגופואתמנדנדמדודים,לאבצעדיםצעדהסוסהתנהלו.לאטלאט

אותו.לנקבעומדותכאילולעורו,מבעדבחדותעצמותיוהתבלטו
ירוק."עשבלרעותעכשיובוא ...שלךהסוביןאתאכלתכברזקן,בוא,"הי,
מטהכלפימופנהמצחורגע,עמדהזדעף.האיש .במקומוהסוסנעצרבאר,ליד

שחדרעשןשלסלסולמעיןחלףבראשוצחק.ולאהסוסאלעודהסתכללאוהפעם
בשוטבמתינותידואחזהולאחריובלבדקצררגעארךהדבר .אותווהחרידלתוכו
 :באדיראותולסובבוהחלה

 " ... !"דיו

זז.לאהסוסאך
 " ...מיםלךאתן"בסדר,האיש.!"מלמלמיםלשתותרוצהאתה"

הורידתנועותובשתיהדליאתתפסהאפסר,אתעזבלבאר,התקרבגיאורגהפלוריה
תוךאלמיםושפךלמעלהמשךואחראותו'השקיעוהבאר'תחתיתאלאותו

לשתות.והחלבשוקתראשותחבמושטבצווארלהתקרבהחלהסוסהשוקת.
גולשותהןכיצדונשמעיחץוכלפינראובגרונושעברוהגדולותהמיםלגימות
בטנו.לתוךברעש

נאנחזמן-מה,אחריומפוייסים.שקטיםזה,לידזההשנייםעמדוהבוקר,בדממת
השוקת.לידשם,להישארמתכונןשהואוושטועשהמרגליואחתכיוץוהסוס,

 :אותרומשךבאפסותפסגיאררגהפלרריה
 ?זהמה !לעזאזלהר, !דיו ...ענייניםהמוןליישועודצהרייםמעטעודנלך,"בוא
 " ... ?הגבעלאותךשאקחרוצהאתה
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כדיבתיםכמהעודלעבורגיאורגהלפלוריהלונותרכאשרלגמרי,נעלםהחושך
כלשהו'קרובלמקוםלהגיעממהרבאפסו'הסוסאתמשךהוא .הכפרמןלצאת
הפונהגגושלוצידוברעפיםמקורההכפר,בקצהביתהיהזהבדאגה.הסתכלאליו

סגוריםבקירותיו,גדוליםתריסיםהיולביתנמוכה.פחבתוספתמוארךהדרך,לכיוון
פלוריהעצרזהביתליד .ביותרוארוכיםעביםבברזליםולרוחבלאורךומוברחים
 :לצעוקוהתחילגיאורגה

 ,, !עיןשתוםהי' !~יל:ה"הי'
במקוםלהתגרדלשוואמנסהמפושקות,ברגליםעומדנשארהוא,גםנעצרהסוס

בחצרוזועףבמבטהביטאליו.לבשםלאהאישראשו.באמצעותבגופו,כלשהו
תשובה.שקיבלמבלילו,שקראזהשל
עושההוא"מהלעצמו:בשקט,אחר-כךשוב.!"צעקאיליההי !שתום-עין"חי,

 "?קםשלאהצועני,
אשה.שלקולרגעבאותו?"נשמעזה"מי

 .פלוריהענהאיליה",אתקצת"העירי
בבית".לאהוא ?אותוצריךאתהמה"לשם

ענההן;ן~סה"מןמשהולישיתךאליו.ענייןאיזהלי?ישאשההוא,איפהאז"
האיש.

המפחה."אתונעל ...ר;ת 9 (;!לקנותאתמולנסעהואבבית.לא"הוא
עלחושבארוכה,שעהעומדונשארחשביהבפעםהאישהזדעףהדברים,למשמע
נראה ...כן,אראה.כבר"אניאמר,דבר""איןמביך.וכיחודכמרגיזשנראהמשהו

 ,, ...לשםשנגיעכבר
לאשה.רםבקולאמרהמפחה",מןמשהולישיתךצריך"הייתי
 " ...כביתאותו"תמצאהחצר.מןהקולענהבצהריים"בערך"יחזור
 ...דבראין ...דבראיןאבל,בבוקר.עכשיו,צריך"הייתיגיאורגה,פלוריהאמר ",אל"

 " ...אראהכבראני
המשיכואליו.ונכנסוהקטןהנחלאלהתקרבוועכשיוהביתמןפנהבהיסוס-מה

לאיטם.ללכת
 !ה nחה- ...פסרותאומרתוהיאמשנים,נפחבעלה !אשהמיןאיזה !"פסרות
 ,, !סייחבוא,אבא,לך, !דיו ... !מטומטמתשלך,והפסרותאתלעזאזללכיפסרות.

החלהכפרבזנבו.מצליףבמים,התעכבשהסוסבעתהנחל,ז;נ~ןתפלוריהקרא
הלךבשדה,בחץו,ונעלמו.השיטותביןנישאוקליםלחשיםרחש,ע.נשמלהתעורר.

אחדות,עגלותהאינסופי.המרחבלעומקשהאירמרוחק,בדכמווהלבין,האדיר
הנחל,תוךאלבשקטירדוהדרך,במעלההופיעוהלילה,אתעדייןעמןנושאות

הואגםעולהשהיהגיאורה,פלוריהלידעברועגלותכמההמישור.לכיורןעלואחר
הגדה.במעלהעכשיו,

3 
השניים.לידעצרלשמיכה,מעלבצד,הישובאחד,אדםשבהמהן,אחת

 .הדופןמקצהמתרומםהאיש'קרא "!פלרריהטוב,"בוקר
 "!בוקר"

 "?שלךהזההבלההסוסעםלעזאזאל,הולך,אתה"לאן
גיאורגה.פלוריהענהסיגריה"ליתן ...הולך"אני
להצית."קשהאבללי,ישכלומר,פלוריה.אש,לי"אין
אתמידומניחגיאורגה,פלוריהשאל "?לחרושהרבהעודלךישלי.ישדבר."אין

האפסר.

היאבערוות-אמו.קשה,חריששמע,תחנת-הרכבת.לידשם,חלקהעודלי"יש
ראש."שלבגודלאבניםמוציאההמחרשהפלוריה,אתהשומעמוציאה,

פלוריה,אמרותדליק"תחזיק ...גשםיהיהלאאםtזך~יר,גשם, ...יודעאני"כן,
גםהציתאחר-כך .מקצותיומאחדעשןשלדקחוטשהעלהסמרטוטלומושיט

שובותפסהתכופףבעירתה,אתלהגבירכדיקצרותנושףובעודוהסיגריהאתהוא
 .האפסרקצהאת

לנסוע.והתחילשבעגלה,זהאמר "!שלום"ובכן'
 "!"שלום

הלךבעל-החייםהמישור.לכיווןעולההדרך,באותההואגםפנההסוסעםהאיש
לאחראךמתואמים.בלתיובצעדיםלאטצועדהמושט,צווארואתמנדנדאחריו,
אבןלמחצבתהצידהפנומעלה,כלפישנמשכההדרךאתהשנייםעזבוזמן-מה
נדלוומלאמיםמזרמיבצדדיופרץוועמוק,רחבנקיקשללפתחווהגיעואדומה
פגרים.שללבנותובעצמותבאבניםמעורבביםוצפופים,ירוקיםסמבוקבשיחי

משהועל-ידיכאילונבלעיםנעצרו,הםלמטה.לכאןהגיעולאמבחץוהרעשים
הנקיק.שלהאבןבקירותהמוצביםלכדיםדומה

 .כאןנעצרדרגהגיאפלוריה
בתוךשצמחוחרטי-עשביםכמהבשפתיוותולשמגששלידו,הואגםנעצרהסוס

 .גלליםערימת
בלישניסההסוסאלנפנהאחרהנקיק,לאורךבהביטוהאיש,מלמליש",יש,"כן,

משךהוא "!בוא !מרעהלךמצאת !אתה"תפסיק,דקים.עשבעלילתפוסהפסקה
צווארואתרהיטההירוקהעשבקומץאתלהניחרצהלאהסוסאךבאפסו,אותר

 .אחריו

הנקיקתוךאלירדוהם .בחזקהגיאורגהמשך ," ...דיוהצהריים.אותייתפוס"הי,
שלהגבוההרעמתןמעלרגע,באותוגיאורגה.פלוריהנעצרבוהמקומותובאחד

באורןומילאומשיםבליהשמשקרניפרצוהכפר,בכיווןנראושבקושיהשיטה,עצי
 .כולוהנקיקאתהאדום

4 

אתעזבאחרבראשומתגרדרגע,עמדסביבו'הביט .נבהלכאילונחרד'האיש
אוחזבעררו ;הסוסשלצווארוסביבאותווכרךחבלחגורתומאחוריהוציאהאפסר'

עצם-רגלהרךהעשבמןהריםוהתכופף.אחורה,צעדיםכמהנסרגבידוהחבלאת
אותהלבחוןידו,בתוךמסובבהארתה,וניסהמיובשומוקשיתעבהסוס,שללבנה
רגעשרק.האווירידו,אתהריםוכאשרלסוסהתקרבלתפקידה.תתאיםכמהעד

משהו-הזדעזעבעל-החייםאכזריות.שלקמטהאיששלפניועלנמתחאחד
באימה.ראשומניעחדה,בתנועההתרומםהוא-בתוכולהתנועעהחל
שעוררבבעל-החייםמביטאחורנית,נסוגהוא ;האישאצלגםהופיעדומהמשהו
משמיעשהואותוךבחבלמשךבהלה,שלחיפזוןאחוזוכמולכך'שהתכווןמבלי

שובהיכהאחרההמום.בעל-החייםשלבקודקדוישרהלםחדה,נהמת-צעקה
לפרץורצהרגליו,שתיעלהתרומםהסוסבחבל.ומושךמוסיףכשהואושוב,

בכבדות.מתנשףכשהואוהתמתח,התמוטטאךקדימה,

ארוכהשריקההאישהשמיעבכבדות,ונושםוגדולמתוחשוכב,אותוראהכאשר
מהםהתעופפוציפוריםאיזהוכאילוובלינובראשונשברמשהוכאילוושבורה,

סובבעכשיוקרה.זעההמוצףמצחואתומחהומצחוהתנשףהוא ;להןשרקוהוא
במהלומותהפעםבסוס,שובלהלוםוהחלמתונות,בתנועותבידוהעצםאת

לאכברבעל-החיים .על-כךדעתולתתמבליבגרזן'עציםביקעכאילואטומות,
הואביצה.שלחלמוןכמולמטהנזלהותכולתהבתושבתהנשברהאחתעיןנשם.

 7g • 79גל' 77עתרן 32



התבוססהסוסשלראשוכאשרוגםמחושבות, ,מהירותבתנועותמקום,בכלחיכה
 .פעמיםכמהעודבולהלוםגיאורגהפלוריההוסיףודגדגי,משותק ,בדמו
להפשיטלהתחיליוכלשממנומקוםלחפשוהחלהתכופףהעצם,אתזרקלבסוף

בשתיהעוראתלמשוךוהחללרכבכמתכווןבפיסוק,הסוסמעלנעמד .העוראת
בשתיבחזקההעוראתתופסבסוס,נגעכמעטשראשועדהתכופףלפעמים .ידיו
 .רקותיווורידישהתנפחועדומושךאחורהעצמומטהידיו,

אלותיהםוזורקיםשורקיםהכבשים,בעקבותעוליםהרועיםהיו ,בשדה ,הגבעהעל
האילים.על

לפלוריהלוגרםהאדםקולבזה.זהנלחמיםכאילומלמעלה,ונראוהסוס .האיש
 :בבהלהראשולהריםגיאורגה

שלעורופושט"מישהוהרועים,אחדשלקריאתוכנקיקחלפהתראה",בוא,"
 " ... !בדרדרכבשה,בואי, ... !סוס

סטאנסקוניקיטה
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גור·אחיריהוהד :מרומנית

בקושיגשם.מיהספוגההאדמהאתמחשיךולבן,צונןסמיך,נעי,ללאעמדהערפל
עדעמוקמשוךשחור'בכובע-פרווהאדםספוירם.צעדיםבמרחקלראותיכולת
עמדוהסוסיםהמים.מתוךיצואכאילוסופת-שלגים,בעתכמומאזניו,למטה

זאבהלהופיעיכולהשבהםבלתי-מוכרים,במקומותכמודרוכות,באזנייםקפואים;
וכדישיעמום,מרובערב.ופהמקושתגבבבאווירצפהלא-נשמעים,בצעדים
לוהניחוהםהסוסים.זנבותשלוהתרהבקלעיה~רר~ה 9עסקהזמןאתלהעביר
בטניהםמעללגרשצורךשיהיהלזבובים,סימןכלהיהלא ;זאתלעשות

בניפנופי-זנב.

יגנובשלאהעגלה,ארגזמעלס~רדיהידרלאפרוות-כבשים,שלגסבמעילעטוף
במיוחדדבר,לכללצפותיכולתהזה.בערפלהמושכות.אתאוהגחךאתמישהולו

מוקדםשבאהצטערהואבלתי-מוכרים.!)נשיםמסתובביםשבהבתחנת-הרכבת,
ברגללצאתהיהיכוללאממילאלו.לחכותבנוהיהיכולבסופו-של-דברמדי.

אתהוציאספרדיההגב.עלפנסי-הכיסועםקילומטר,תשעהשלמרחקלכפר,
 :רםבקולוקראהמכסהאתפתחהכיס,מןהשעון

"ורבע."

כשהואשלו,לטיק-טקהקשיבייעצר,שלאהשעון,אתמתחברוגזה,ירקאחר-כך
בכשעההרכבתאחרהשעונו,לפילמקומו.אותווהחזירלאחן,צמודאותואוחז
בזנבותשובאחזהוא .אותוהטעהלא .הואהרדיו'לפימכווןהיהשלווהשעון .וחצי

אותם.לקלעווחזרהסוסים
הסוסיםאתעוררהבשרשרת,הקשורהמוכה,כלבהכשלומקוטעת,צרודהיללה

לארגז'מעלבקלותוהתרומםלזנבותהניחספרידהסלבנות.חסרתפרסותלרקיעת
גרמהמסויימתמחשבהאבל .הבןעבורשהביאהפרווהמעילאתמשםלהוציאכדי
הרי ?דברשוםאיןעוודשומע,שהואלוהיהנדמהרקאםומה :כךעללוותרלו

שגםיתכןאךניתרו,הסוסיםגםאמנםהמנתה.מרובלו,נדמהשרקלהיותיכול
הרכבתטעה.שלאאותושכנעווחיוורקטןואוראטוםשקשוקנדמה.היהלהם

ב~גwוים.ומקישהחורקתלתחנה,נכנסה
אתידעהריהעגלה.בתוךלבנומחכהספרדיה,חשבמשומנת"לאמאד"היא

 .בדרך-כלללומחכההואשבוהמקום
אוישנים,בההנוסעיםכלכאילושקט.ומלאהחורקתשבאה,כפינסעה,הרכבת
מדי.סמיךהיההערפל;לובןעולהאויורדאחדאףראהלאספרדיהריקה.שהיא

שהחלגברדמותהסתמנההיוםאפילתמתוךמרעמותיהם.הערפלאתנעירוהסוסים
 :עצרמהסוסים,צעדיםכמהלמרחקהגיעכאשרהעגלה.עלמתקרב
 .בלחשאמר "!"ל~ש
 :יותררםבקולוקראבכפיופעמיםשלשמחההוא .לוענהלאאיש

"ליש!"
 .בנוהיהלאשצעק,זהברתמות.אחיזתואתהגבירספרדיה

האפסרים,אתתופסכשהואהסוסים,לפניונעמדהאיששרבקרא ,, !ה R י'~ !"ליש
 ?שומעיםלאעצמכםאתעושיםאתם ?אותירואיםלאאתםשכמרתכם,"משוגעים

 "!האשכמוכ-ם,שודדיםבאבי-אביכם,
מעלה.כלפיחרטומיהםאתזהאחרבזההוריםמהפיותהמגתיםאתהוציא

שאתםאו ?מהמדבירם,שאתםמיעםרואיםלאכבראתםקצת,"הזדקנתם
מתחכמים?"

ליששלראשיהםאתבקלותהשיקהמשוכרת,טעבותאתידירבשתיבאחזרוהאיש'
כומתתו.שנפלהעדבמצחו,שניהםאתלדחוףהחלאחד-כךבזה,זהג'יקהושל
 "?הארגזעלשם,אתהמי ?אתםבאתםמי"עם
 .ספדריהאמראני""זה

התקרבהואלראשו.ארתהוחבשהכומתהאתהריםהאיש "?סנדקאתה,זה"אה,
בטנו.עלללישחובטכשהואלעגלה,
ידו.אתהושיטסנדק,""שלום,

ספרדיה.אמר"שלרם",
טיפשאיזהאח,שלי?המשפחהבניבארלאלמהאבל ...יפה ...אותילפגוש"כאת

חחריםשרביםשמעתכיבמקרה,בטחבאת ...באשאנילדעתיכלואיךאני,
 " ...הביתה
ספרדיה.אמר"כן"

למישהו?"שתחכהכדיהעגלה,אתלךהשאילוששלי"או
 " ..."לא
ככרהאלההמטומטמיםהסוסיםאדוני'שמע, ...משלךסוסיםלךישהריכן'"כן'
משוטטכשאניזהככהרואה,אתה !אותישנחראפילואולי !אותימכיריםלא

 "?מחכיםערדאנולמהאני.מילהםאזכיראניאבל ...בעולם
- 1דבר"."לשרם

אתלכקשמבליספרדיה,שלמידיוהמשוכרתאתונטלהאישאמרנצליף",ברא"אז
עלהתיישבספרדיה.קררםישבשברהר~ב.למקרם , rימלצדעברהואשרותו.
במשוכות.רמשךההדוםאלרגליוהשעיןהארגז'

"ככה,מורמים.ראשיהםממקומם,לנעולסוסיםוגרםאמר "!בני-בלעיל"קדימה,
בהםיכנסשלאקסם,להםאלחש !דירפושטי-יד.כמרלאדמה,תסתכלואל

 .הכפרבכיורןהסוסיםאתרמrיהעגלהאתמסובבכהשוא ·,הוסיף "!הערפל
קצבו.לפיהתקדםאחדכלצעדיהם.אתהתאימולאהסוסיםואילוחרקוהסרנים

ושתק.לאט,ללכתלהםנתןשחראאלאככומתה.האישבעיניחןמצאלאהדבר
מקרוב.הדרךאתהכירומורכנים,כראשיםהסוסים,

כמושכרת.שאחזהאישה, R~~יישאל "?בכפרחדש"מה
אותויעטוףשלאכפרווה,חזקיותרמתעטףכשהוא.ספרדיה,ענה ,"ן~~"הכל
הקוד.

 "?הכיתהחזרושלי"האחים
אמד " (Iשזגתידיעההגיעהלגביךרגם ...נעדריםשהםאר ...שמתואומריםחזרו,"לא

שעשההכניםשכעתמכיןהוא,מיידעלאכיכשמו,לולקרואמבליספרדיה,
t?. יי~R לאודלאגםהיטב,ביניהםהבחיןלאמעולםהראשונה.אשתועםהזקןה

קראלאככראחדאףהסיר.אותותוךאלכולםאתהכניסהכפרכלכעצם,היום.
ןאt;כיל.ה,~יק;ליקגיא;ךגה,י;ן' :האחים""שבעתאלאטבייקה",של"הבניםלהם
ספרד~הה~היכוללאבסוסים:עכשיושנהגזהחראמיו~ל;ךי~ה.נוקוררו, ?tדו~י
שאללאהואילדיהם.אתוהטבילאותםחיתןכולם,שלסנדקםהיההואלומר.
אותו.ששכחיחשובשלאאותו,להרגיזשלאכדיהוא,מהםמיאותו
 ,, !"דיודגליו'עלקםהוא "!"היי .טכייקהצחק "'עליהודעהשלחואומרת"זאת

להתחמםכדיבמקוםרקדכריקוד,כמוברגלורקעטבייקהצעדיהם.אתזרזוהסוסים
הליכתם.אתלהתאיםניסוהסוסיםואילו

ולרקודלשירשנהגכפיטבייקה,ורקדשר "!זדראנגה-דראכגה"זדראכגה-דראנגה,

קולר.אתהכירולאככדהסוסיםאךקצב,להםלתתכדילסוסים,פעם
בטניהם.עלכמושכות,קלותבהםהצליףנבלות""דיו,
להליכה.רקטובהחיתהוהדרךקצתהתייבשוהמיםרטוב,היההחול
לאהאווירוהקד.הלחהאוויראתכרשםטבייקה,הרהרחדש",שרםאומרת,"זאת
אתלעצמותיארהוא .שיכיראתהקההוכאילומדיחריףהיההואבעיניך'חןמצא
רך;באווירועצלה,ככדהכשמשחמה,צהרייםבשעתאחרת:בצררהלכפרשוכו
יקפץוהירוקים,המדיםואתהכומתהאתיפשוטבית-הקברותשלידהנחלליד

עדלצלול .עורולתוךשחדרהאבקכלאתמעצמווישטוףהמיםלתוךקפיצת-ראש
אחר-שד,כמושחורהחוצה,ולצאתלתוכופרצופואתלדחוףאותולהריחלכץר,

והיהולילהערפלהיהעכשיואכלהרובה.ריחאתיותרלהרגישולאלהתרחץ'כך
לכפר.אותולהביאהזדרזוולאאותוהכירולאכברוהסוסיםקדלו

הארגז.עלשובמתיישבטכייקה,אמדשזגז;יז:יי"החושביםשכאלהישאומדת,"זאת
גרעיניככיסיומחפשכשהואספדדיה,אמרכבית-הקברות"צלבלךשמו"גם

שלכם".השמותאתעליווכתבולכולכםצלבלכם"שמרחמניות.
מהצבאשליחכר ...סנדקשטויות,אלה ...צלביםלשבעהכסףלהםהיהלא"אפילו

לכנסיה.הלכווהאנשיםא'כיוםהיהזה ...מתשהואכולםידעוושםהביתה,בא
לחפשהלךוהואאחר,כמקוםאותושמוכיהבית,שלהמפתחאתמצאלאהאיש
כרשימתשמואתהכומרקראכשככנסבדיוקכככסיה.משפחתוכניאת

שהואשוכחכשהואז'ניקה,אמד"נוכח",הכומר.קראמ;לד;::;ני~כו"ה Rהמתים."ך.'~י
אותוחשבולאכבהללאאחדאףכככסיה.אדירצחוקהיהכצבא.נמצאלאככר

אתלוקילקלז'כיקהכימזעם,ירוקכעשההכומררקשמחו,הכל ...לרוח-רפאים
ז'ניקה.שללביתווהלכובאמצעהככסיהמןיצאווהאנשיםהתפילה

מעבדאלקליפותיהםאתויורקגרעיניםמפצחכשהואספרדיה,אמרקורה""זה

לוהיוולאחכותפתחהואהפנסים.מצבריועלבנרעלחשבהואהעגלה.לדופן
ידמיםלפכינסעהואהשחור.כשוקאותםמוכרשהיהחכר,מצאבכופנסי-כיס.

כשהואחשב,זוכה",איזהלומצא"ודאיהערב.חזרלאלמההביןלארספרדיה
 .שיכירכיןגרעיניםטרחן
לאוהעגלהטובמושכיםלאהסוסים"לכןטכייקה,אמרעקרם"העגלה"יצול
חשוב."דברזהיצולכן,נר.כמוישרחדש,אחדאעשהאנישצריך.כמוהולכת
לשתוק.שלאספרדיה,אמר"כן"

כלילה.כעגלה,איתרלריבחשקלוהיהלאאךלו,לומררצהלעזאזל""תעשה
אםכמיוחדלעשות.מסרגלהואמהיודערמיבתרמיל'נשקאיזהלטיפשלוישאולי
עםיחדאותה,קנההואכישנתיים,זהשלו,איכנהכברשהעגלהשומעהיה

זאתכללולספרלמהאבלשלהם.מהקרקעותאקריםשלושהגםקנהוהואהסוסים.
 .משפחתוככיכיןכבית,לויתבררזהשכלמוטבאותו'ולהעציבעכשיו
בכלום.מתענייןלאשהואהחייליאמרשלאאותו,?"שאלכמלחמהזה"ואיך
צריךלאאתהשינה,היאהשינהאוכל,הואהאוכלדאגות.איןשם ...שיהיה"איך

לחרוש."לקצור,
שנגמרה"."חבל
 .לאיטרטכייקהאמדמאד"חבל"כן,

"השמנת".

שפתיופוסקטכייקה,אמרשומן"קצתאניתפסתיהאדמה,אתלהשמין"כמקום
בחיוך.

 "?גרמניהאיזועםשכבת ...נקברתכפרים,ארצות,ערים,עולם,ראיתמזל.לך"היה
לנקברת."זמןליהיה"לא

 "?אנשיםהרבה"הרגת
הסוסים.אתועצרכמושכות!"משך!הר"שתוקטבייקה,!"אמרש ...ש ..."ש

 . "?שומעלאאתה !"שמע
לשמעו?""מה

 "?קוראיםהםאיךשומע?אתהעפיםהםלאן ...אורזי-בד ..."תקשיב
 ".לעזאזל"שילכו

השמים ...אותםלראותיכוליםלאשאנוחבלכמה ...תקשיב ...ככהגתידאל"לא,
הייתי ?חודשיםכמה ...אותםשמעתילארבזמןכבר ?אותםשומעאתה ...חשוכים

זההיהואוליהחודש.כתחילתבנובמבר,ליכדמה ...כשמירה,בערב,עיר,באיזו
קצרותבצעקות ...לעירמעלעובריםכשהםגעגעו,ארחי-כר ...יודעלאאניאביב?

אותםשמעולאוהאנשיםצעקו, ...לעירמעלבלתי-נראותבשררותעברו ...פחדשל
כאשרשכבית,ונזכרתיעצמי.את?שאלתיעפיםהםלאן ...אליהםלכשמרולא

עםגשםהכפררי,הכבד,הגשםבא ...מזג-האווירמשנתהדרומה,ארחי-הבר,עוברים

לעירמעלאזעברוהאוחים ...מתחמםמזג-האווירצפונה,עובריםהםוכאשר ...קרר
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צעקותהשמיעוהם ...אותםשמערולארבתי-הקולנעו,מהתיאטדרכיםיצאווהאנשים
 " ...פחדשלקצרות,צעקות ...דרומהנראים,לאכשעבדו,קצרות,
 " ...שנייםדקצדתי ...באגמיםאורזיםמעטהיו"השנה
תהיהערפל,יהיהלאמחדמתחמם.מזג-האווירצפונה.עובדיםהםלהם,"תקשיב
עובדיםכאילוהםעכשיו ...בעדךשם,להיותצדיךזה?תסתכל,שומעאת ...שמש

 " ...אותםדואהאנישומע?אתה ...רביםהם ...מעלינו
"בראללכת.שיתחילובשוט'בסוסיםוהצליףבמושכרתספדדיהמשךלך"'"כדמה
 " ...לאשתךמגתעגעאתהואולירעב,אניהביתה,ניסע
שהיינוכמראחים,שבעהשבעה.שיהירילדים,חמישהערדלעשרתצדיךאני ..."כן

זהאתזהתופסיםכשהםהורה,עצמםהםשייצררביחד,כולםהודהשירקדואנחנו.
 " ...המעגלאתשיסובבוההורה,אתשיציתובכתף,
 " ...עושיםהייתםשאתם"כמר

ביד,מרטלוקחיםכשהיינוומכרת. ...הורהדקשצדיךחשבנוטפשים.היינו"אנחנו
אתצלב.כולנועלששמרלזה,והגענוטפשיםהיינוהכפר.לכלמרביציםהיינו

ייצאושלאמהם,אחדאףתטבילשאתהאתןולאאחרת.הורהאל~דשליהילדים
שלהם."הסנדקכמרקמצנים

 "?קמצן"אני
כאילוחורקת,היא ?לכסיעהיוצאכשאתההעגלה,צידיאתמשמןלאאתה"מדוע

חדש."יצרלואעשההיטבארתהאשמןאנילהתלקח.
ונאנח.ספדדיהאמרעשה""טוב,

והילדים.היצרלעםהסיפורלארגםבעיניו.חןמצאלאמימינו,שישבזהשלקולר
לבקשמבליהמושכרת,ואתהחםמקומראתתפסבעל-בית,כמרהארגזעלהתישב

גםלהסתדרהיהיכולהעולםכסנדק.אותרי~~השלאאומרהואועכשיורשותו'את
הרכבתמןירדעכשיו?ברהיהצררךמהביותר,הטובהצדעלהסתדרהכלבלעדיו.

אתבחזרהלקחת :לעשרתבדעתוישמהשמת.חשבוכולםלו'חיכהלאואיש
 ?העגלהשימוןרעלההורהעלבדבריוהתכווןלמה ?האדמהואתהעגלה
יבשהשעועית ...שעועיתמרקשלטעםבפהמרגישהייתיהבית,עלחשבתי"כאשר
ומסתכלתהכירייםגביעל~~ליגהבוחשתאשתי,אתרואהוהייתי ...מערשןובשד
יותרגדולסידאקנהעכשיוהשכל.אתליששיגעהממליגה,מןערלההיהאד ...עלי

 " ...ספדדיהטוב,יותרערדוכחיהואנחנו.ילדיםשבעהפיות:תשעהבשביללבישול.
ישמעלאשאלוהיםלשוכר,אתנושךכשהואספדדיה,אמדמזל"אלוהיםלכם"יתן
לב.ישיםולאאותר
עכשיו,לקדרתיכולהכלאךלו.שכדמהארנרצצות.עיניואתודאהבחיל,הביטהוא

"סכדקרן".אר"סנדק"לוקוראיםהיוומתמידמאד~רר:ה. 9בשם,לושקראאחדי
אחתלוולתתהגחךעלהיטבהידאתלשיםחשקלוהיה !"ספדדיה"-יו tעכו
אליו.לדבראיךאותוללמדהראש,על

דואהלאאתה ...האווזיםמרמיםלאמתפזר,"הקודטבייקה.אמדכוכב""תראה,
אזניביןבעדךמעל.הדרך,ימינה, ...משעווהכמוהואאותו,דואיםבקושיאותו?

שניים".בחיישניים, ...אחדערדהכהתראה, ...למעלהיותרטפחהסוסים,
לוישמהולברדנושאלשכותכדיספרדיה,אותושאל "?לאשההבאת"מה

בתרמיל.
 ".עצמיאת ?להלהביא"מה
 ,, ...דבריםמזכרות, ...מתכות ...משהראבלכן'"כן'
שלם.גרעיןמפיוירקוספדדיהטבייקהאמראותם",להביאבמהליהיה"לא
אותרלהואתןאותולקחתיעליו'דרכתיכדוד-דובה'שלתרמילבתחנהמצאתי"כן'

הכהמתלוצץ.לאאניבחיי, ...פרחיםברלשיםאי-אפשרהאיקונין,לידשתשים
כי ...כמזכרתככה,סתםאותו,לךאתןרוצה,אתהאםאחד,עודומצאתי !התרמיל

אחד."צעדאפילובהעשיתלאבמלחמה,השתתפתלאהריאתה
הסוסים.אתועצרהמושכות,אתתופסספדדיה,אמראחרת"בפעםליתיתן"עזוב,
 "?שלךהצלבאתלראותרוצהלאאתההקברות.לבית"הגענו
 ".אל"
לבית-הקברות".להככספוחד"אתה
 ".אל"
 "?צלבלךשיהיהלמהחי'אתהאם ...הגרזןאתלךאתן .אותרותחתוך"לך
סימןזהטוב,אפילורדה ...הייתיטיפשכמהלפעמיםש~ך~דשיהיה,לו,"תן

ארקודכאשרלרץו'אותםראל~דהסוסיםאתt;ום Qראוארקוד .חיאניוהכהשמתתי'
העגלה."בתרך
בית-הקברות."שערלידהואאותר'לדאותלפ-חות"לך

פתחאחדהגלגל.אתוהרטיבלאחוריהניגשהעגלה.מןוקפץטבייקחאמד"בסדר"
בדגל,קצת"אלךהסוסים.אלוחזרבמהירותהסתכלבית-הקברות,שעדאת

אמר.ליהנות"
רואה".אניבך,חודד"הקוד

באפסדיאוחזקדימה,לצעודוהחלאמד,ספדדיה",לי,נרדמוהרגליים"לא,
הסוסים.

מעדנות.הצועדלח,צלשזהרלוהיהוכדמהברהביטספדדיה
אלחהצלב,שלהזההעכיןעםממכי,צחוקלעשרתמכסהאתהלשרא"ספדדיה,
 "?כאלהמשטריותפוחדשאניחושבאתה ...זקנותלכשיםסיפורים
 " ...משקדלאאני"בחיי,
לעזאזלהלךממכי?תצחקראתהאתעלף,ארשאבכהחשבת,מה ...זהבגלל"דווקא
כבלות"הר,לכחל.שמעלהגשרעלהסוסיםאת!"עצרהר ...ההואהצחוק

שלהברךאתעבדולאבהם,לשחותטוב ...המיםידדואםנראההבהמסריחות,
המים.אתתדאהבואספדדיה, ...שמשעםבהיר,מזג-האווירשיהיהרק ...הגשר

בשמים,עבדוהבדארוזי ...להתרחץאבואמחדהכוכבים.בהםכדאיםתדאה,
 " ...למעלה
חייםכמושנבעוובכוכביםבמיםוהתבונןהגשרמעקהמעלהתכופףטבייקה
מתוכם.

 ...בשמייםאבקשלגרגרשרםאיןאותר,רחצווהערפלהגשםאמא,הראוריד,"איזה
 "!הכוכביםאתלדאותבן-אדם,ברא,ספדדיה,

נעכרופתאוםבהם.שהשתקפובכרכביםוהביטלמיםמעלידיואתנענעטבייקה
עלהספדדיהברעות.ומעליםטובעיםהמים,בתרךהתפזרווהדיבוריםהכוכבים
לחשבועמדהבבת-אחת,שכתלשההעגלה,בסוסים.והצליףבידהגרזןעםלעגלה

דגליואתעטףספדדיהמודמים.ראשיהםזה,אחדבזהצהלוהסוסיםלשניים.
בשערןהביטאחד-כךאדים.המכוסהמצחואתוניגבהארגזמןשהוציאבפרווה

לאכול,מבלילישרן,ושכבהביתההגיעשלו.כ,מושעוןאיןבכפרשלאישוחשב
בעגלה.איתרבאשבן-טבילתוידעלאבכפראישדבר.דאהלאשאיששידעלמרות
יין-כרסשתההואלתחיה.קמיםלאשהמתיםיודעוהעולםעמוקיםהיוהמים

 .השמאליצידועלוכדדםשזיפים
מוקדם.כל-כךאותרשמעידזהאתבלינוקיללוהואכשעדחבטותשמעבכרקד

החברעםשלו,הבןבאאולילחצר.כככסשמישהוסימןויללו,נבחרהכלבים
לחצרויצאהמיטהמןירד ...החבראתמכיריםאיכםוהכלביםהפנסים.עםמהעיר,
בתחתוניםחם.חיהוהאווירהחלוןלגרבהעדעלתהכבדהשמשאותם.לפגוש
-להרגיעכדילכלבים,וצעקהליכהתוך-כדיספדדיההתמתחיחף,ובחולצה,ארוכים
בסוסיםמצליףחיילבחצרדאההשער,לכירוןהביתלפינתמעבדעבדכאשראותם.
עלעיניוכעצרואחד-כךרוצה,ההואמההביןולארגעבוהביטהואדק.במקל

 .ראשואתשעטףלבן'סמרטוט
בן-טבילתו.היהזהמקומו.עלקפארספדדיההחיילאמר "?ספרדיה"קמת,
מןהסוסיםאתהוציאהואהאיש.אמדשלי"הסוסיםואתהעגלהאתלקחת"באתי

אותם.ורתםהאורווה

כלאחר.אומהתחנה,אותושהביאההואזהאםידעלאהגה.ללאכותרספדדיה
הראשונה.אשתועםאותםעשהטבייקהדומים,היוהשבעה
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דו·-שיחזבכות
םפרוי-ותבין

יפהא.ב.

20 SECOLUL הספרותיכתב-העתהעשרים)(המאה

שםהחלהכאשר ,-1961בנוסדרומניה,שלהיוקרתי
ההשתחררותהתרבות,בחייהליבראליזאציה

שנקראמהמכניםהם(כךהפר;ךtקקףל~יזםממיגבלות
לעולם.אשנביםופתיחתז'דאכוביזם)בשםאצלנו

ספרותממיטבלתרגומיםבעיקרומףקדשזהכתב-עת
חשוב,לועזילסופרמוקדשתחוברתוכלהעולם,
שהואלנושאאובעולםספרותית-תרבותיתלתופעה
הוקדשהלמשל,(כך,תרבויותוכמהלכמהמשותף
זאתעםיחדאךהים-תיכונית),לתרבותהחוברותאחת
מפתעלהרומניתהספרותאתקם.ל~כתב-העתדואג

מובחריםתרגומיםהבאתל-ידי.עהעולם,ספרות
המטפלותמסותופירסוםלצרפתית)(בעיקרמתוכה

מופיעהשבמסגרתןבינלאומיותבק;א;ךדינאטות
ביצירההקשורחשוב,כגורםהרומניתהספרות

אלאכתב-העת,עוסקבספרותדקולאהאוכיוודסאלית.
ומוסיקה.פיסולבציוד,בעיקראחרות,באומנויותגם

שהגיעה ) 288-287(מס'האחרונההחוברתבראש

ה"דו-שיחבזכותמערכתמאמרמופיעלידינו,
העשרים""המאהכתב-העתכינאמדובוהתרבותי",

חילופילקדםלהוט,ואפילומתמידיותרכיום,משתדל
ופיזור,פיצולשלבעידןדווקאשהדיוערכים,רעיונות
מורשתליצירתהאפשרויותאתלעודדהשאיפהניכרת

באווירהודווקאוודאי.קיוםבעלתאחתתרבותית
בתוךבעולם,כיוםהשוררתוהסוציאליתהפוליטית
הדיכויוהקונפליקטים,האיףמיםוהניגודים,הפילוגים

צריכיםהעולם,שלגדולבחלקהשורריםוהאלימות,
לפגועמבלייוכלו,שבותחוםלמצואהקטניםהעמים
קומוניקאציהשלגשריםליצורהייחודית,בזהותם
בראשהואזהותחוםאחיהםעםפעולהושיתוף

התרבות.-וראשונה

תרבותי,בפלודאליזםתמידדגלהעשרים"ה"מאה
כלשלספרויותיהםלפכיבנדיבותדפיואתפתח

מבוטלתלאתדומהותרםוהמערב,המזרחמןהעמים,
העמים.במשפחתרומניהשלהתרבותיתלאינטגדאציה

נפתחתהיא :כז;נדגםהנוכחיתהחוברתאתנבדוקהבה

~ייtקק,א;בידהדומניהפסלעלמאמריםבמיקבץ
שלמהאסכולהמודרנייכאמןבעולםגםהמוכר

לספרותנפתחים"אשנבים"שלושהכקףז;כי. tt~ד
שליובלועםהגרמנית,לספרות-האחד :העולם
שלוהרומןמתוךפרקיםמובאיםשכאןיידנגו~רנסט

דומנימומחהבידישככתבהעליו,ומסה"אויזגt;כךויל"
הף~איההונגארילמחזאי-השני ;גרמניתלספרות
שלה"א;דסטייה"בהשראתמחזהשכתבמיקולש,

הזכרון""קולותבשםקרויהשלישיהמדור :אויריפידס
.ךה~יהצרפתיהסופרשלרומןמתוךפרקיםובו

מלין ttהשטפאןשלוסיפורהמופלא","הדייגפףך~אל
 .שלוילדותזכרונותעלהמבוסס

 .ברומניה"צלאן"פאולבמדורמצאנומיוחדעניין
הגרמניתהשירהמגדולילאחדהנחשביצלאןפאול

והנוקבהעמוקהביטויאתשנתןהמשוררואוליבימינו
(בוקובינה)צ'רכובץיילידכידועהואלשואה,ביותר
שבוהספדבביתכאשדשם,עליועבדוילדותוושנות
יהודישהיהיאביוואלווגרמנית,רומניתלמדביקר
אתלהשליםשניםשלושבמשךאותושלחדתי,

"שפההעברייהודיהספדלביתבעבריתידיעותיו
ידעהוא :פרליגלרטצלאןפאולהיהבבגרותועברייה".
גרמנית, :שפותשמונהבקיאות)שלשוכרת(בדמות
יידישעברית,אנגלית,צרפתית,רוסית,רומנית,
שחיתהבשפהיצרהשידיתיצירתואתאולםולטינית.

שייכתחיתהבוקובינהכינשכח(ואלשפת-אםלו

האוסטר,-לקיסרות , 1918עדשנה, 150במשך
גםהמשכיליםשפתבהנשארהוהגרמניתהונגרית
העולםמלחמתלאחרלרומניה,שסופחהלאחר

שליטהשלטשבההשפהגםוהיאהראשונה)
מוחלטת.

גרמנית.לכתובתחילההיססהואהשואהאחריאמכם,
אושוויץאחרי"לכתוב :אדורנושלפסוקוגםליזכור
לכתוב-שכןכללא ,, .בארבארימעשהזההרי

לשפהלבסוףחזרצלאןפאולאבל,בגרמנית.
 :מנאומיובאחדהכרעתואתהסבירוהואהגרמנית,

והיא,השפה, :אחדדברדקנשארהאבדותכל"אחרי
השתמשלאהואאמכם,לא-אבודה."כשארההשפה,
השירהמןבירושהלושעבדההגרמניתהשפהבאותה

ושינהמהפכיםבתוכהחוללהוא :והמודרניתהקלאסית
לאחרלעשותלעצמוהכרחשראהכפימיסודה,אותה

עלעמדויפההנאצים.ידעלח~ללההזאתשהשפה
~טרחהדומני-יהודיהמשודריצלאןשלחברוכך

 :זובחוברתבמסתויסולומון
אבכזיסט-אחתובעונהבעתחיתהשלו"הדילמה
שלושפת-האםאלביחסונגעההיאופיוטית,כציאלית

מהותאתלהביןואיןהאישי.לגורלו.ובהתייחס,ת,
 .זולדילמההדעתאתלתתבליצלאןשלהליריקה

עםהמשודרשמכהלנואשדף-שיחהיאשירתושהרי

אתמכניעהואיותרמאוחרבשלבשלו.שפת-האם
אתשוברמיסודה,אותהמשגההגרמנית,השפה

ל.קסיקאלייםיסודותלתוכהמכניסהתחביריים,דפוסיה
 )"ומעברית.מיידיש(בעיקרזדים

ספרותידו·ישח :אנnיציחק
יוקדשבו " 77"עתרןשלגלירזלארדלהצויאהתרכנית

ספררתיעברב"נלודה"הרומנית,לספרותמיוחדמדור
דגלוהיהודיהסופרת-מרומניהאורחתלכבדרשנערך
ואילוולצרפתית,לאנגליתתורגמוציירותיהאשר

עלהידיעלראשמעלאיבאץרשלנריהספרותיבעולם
איש.

הרכהרחבהתופעהעלמצביעזה,פרררכסאלימצב
ממעצבי-רכיםיהודייםליוצריםהמתייחסתיותר

כמעטעליהםירע:דיםשאיןרומנית,והספרותהתרבות
כישראל.רבד

זוככעייהלגעתמנסה " 77"עתןרשלהנוכחיתהחוכרת
רומניהלספרותביקורכרטיסמעיןהגשתעל-ייד

העכשווית.

זרספררתשלתרגומהכתחוםספרראידיםכסירנות
בכ:ןשהעוסקיםאלאמקורם.גםאמנםכעשרלעברית,

כביטיולרוברומנייממצואעביירםסופירםבעיקרהיו
מאורגןכסיןר .מוסירחרבשלוכתשלוםלנוסטלגיה

 •צרינירומניספררתיאוסףבאץרהעבירלקוראלהגיש
שהתפרסמהוסער""ששריםבאנתולוגיהכעשה

ט Jהפלרמחבר •ז"ללבואומיכאלד"רשלבהשראתו
הפיסמפעלומכהלבדיייש,יומוןעררךעכבד,הרומני
כפופההייתהזראנותלוגיהשגםאלא .בשיראל

 :בורמניתשנכבתההיידותספררת _:.מגביללקירטירןו
מקירטירןוהכנחדהציירות ~ Kז,ומשוחררהפעם,ואילו

היידויםיצוירםגםבתוכוכוללשהואלמרותזה,
i! הרומניפדרתי,הסמהעולםכחלק.מרפעיים. 

 :'ציירת-זהשבגליןרהמיוחדהמדורשלמטרותעיקר,
שחיוהר •לישראלרומניה rכפעולהשיתוףשלגשר.

לrבישראלסופירביןישיירםקשירםלבכייתהתחלה
 ..רומניהסופיר

יום-כאוגוסט-23הערבלארדיוצאתהחרבות
 •הנאצי.הכובשמערלרומניהלששחרורה

בשירתורקלאבמסתועוסקסולומוןפטרהאך
רומניתלכתובבניסיונותיואלאיצלאןשלהמאוחרת

המלחמהבשנותצלאןהיהכידוע, . 7-194 1945בשנים
לטראנסניסטריהשכשלחווהוירועבדות-כפייה,שלבמחכה
על-ידיברקובכיכהשיחדור,לאחד-1944בשם.נרצחו
להמשיךוביקשלצ'רכרכייןצלאןחזריהסובייטיהצבא
דעתושיכהשכה,כעכורבאוניברסיטה.לימודיואת

רשםרומניהבבירתישבשנתייםלבוקרשט.ויצא
(כחוכרתהראשוניםשידיושלרשתאתפיוסם

ביטויהכותןהחשובשירואתכתבשם"אגורה"),

עסקפרנסתוולשםהמוות","פוגתהשראהלמוראות
יסולרמוןפטרהלרומנית.מרוסיתתדגוםבעבודות
מעשיועלהתחקהידיד-נפש,לווהיהמקרובשהכירו
לפרסםעומדהואועתהזה,זמןבפרקוכתיבתו

לכתובצלאןשלכסירנותיואתשיכלולספרברומניה
אחדות.מספרויותלרומניתתרגומיוואתכרומנית
כרומנית,שיריםלכתובצלאןניסהאלהבשנתיים

אירופהלמערבלצאתעדייןתיככןלאהואשאזוייתכן
רכים,אינםברומניתשפיוסםהשיריםגרמנית.ולכתוב

הן •צלאןשליצירתושוחרילכלענייןבהםישאך
שלאחדבשניםהלך-דוחועלמעידיםשהםמשום

שפותחובהם,המצוייםהמרטירויםבגללוהןהמלחמה
הגרמנית.בשידתומכןלאחד
ברומניההביאוהשיחדורשלאחרהראשונותהשכים

התארגנההנועזת.המודרניסטיתהליריקהפריחתלידי
כיאר-סרריאליסטיים,אמניםשלקבוצהאזשם

לחדששביקשורטררסט,א Rלףגדt;כיםשלבהנהגתם
הושפעורכים .ךטרן.נרה.אכדשלמיסודוהתנועהכעורי
להבעהיותררחביםשולייםזובמסגרתומצאומהם

רוחניתהשתחררותמשמעמאילוצים,חופשיתייחודית
ואלם.דיכוישכרתחמשלאחדלהםדרושהכהשחיתה
לאהואאךיצלאןלפארלגםמשותפתחיתהזושאיפה

ולאהסרריאליסטיהסגנוןמוזרויותאתלעצמוסיגל
דחפיעל-ידהמונעתהאוטומטית,הכתיבהבדדךבחר

 .לחלוטיןשונהדבראזכברחיפשהואהבלתי-מודע.
כדיולווהתחבירהלקסיקהאתלצמצםביקשצלאן

בדודוהתרחשאשדאתלהביע •העיקרעללהעמידם
סולומון,פ.אומרודאי,ביותר.התמציתיתבצורה

לטקסטיםדומיםאינםצלאןשלהרומנייםהטקסטים
ר gהןגהמחשתלידיהגיעבהםשרקשלו,הגרמניים

בעיקרכתבהואברומנית .כלידיקןכושרוומיצרישלו
כמהגםאבלבפרוזה,פואמותשלקטניםטקסטים
טרומינוסחבבחינתשהםהשראה,נושאעלשירים
יתחיל"מחרהשירלמשלכךהגרמניים.לשיריו

המשוררשלארטוביוגראפירתפרשיותמעלההגירוש",
לטדאנסניסטריההיהודיםגירושימהוריופרידתו-
לעומתשלו.המוות"ל"פרגתמוקדםנוסחהוא-

גםהרומניתהעממיתהשידההשפעתניכרתזאת,

"צפצפה,השירלמשלהמאוחדת,הגרמניתבשירתו
והדימוייםהקצבעלהמרשתתתלבין"בחושךעלוותך

 .עממירומנישירשל

המתרגמיםאחדהיהצלאןכילצייןגםהראוימן
שמדסולרמרןפ.לרומנית.קפקאשלהראשונים
טקסטיםארבעההזאתבחוברתמביאוהואבארכיונו

אנשים"שניבהדים","טיול-קפקאשלקטנים
-החוק"ר"לפכיקיסרית""שליחותבדיצה",עובדים

רובעלכילזכורכדאייכןכמר .צלאןשלבתרגומו
בשמרעדייןחתםהואברומניתשכתבהדברים

לפכיקצרזמן , 7-194בודק ,אנצ'לפאול ,מיתיהא
צלאןפאולבשם-הבדוילחתוםהחללווינה,שיצא

יהודימשוררלושהציעשםהאותיות),בהיפוך(אכצ'ל
 .ר .fמארגףל-ס~ךפרדאליצ'רכרבץיאיש •אחר
"המאהשלזובחוברתשמצאנוהדבריםשארמבין

איריכהשלרשימתהאתלצייןהראוימןהעשרים"
היאשעליהסאררט,כאטאליעםפגישתהעלמאבררדין

עלזייצ'יקאולגהשלרשימתהמונוגראפיה,רתכת
לסטאכיסלאורש~~קדשברואדשהשנערךסימפוזיון
-להולדתושנהמאהבמלאתוויטקבץי',איגכאצי
לפסנתרניתהמוקדשהנרחבהמדוראתולבסוף
רומניה,ילידיתחאסקיל,קלאדההגדולההיהודיה

על-פניהתפרסהשלההמוסיקאליתשהקאדיירה
מיודדתחיתהחאסקילקלאהרהיבשות.בשתיארצות

מרסלגםביניהםברומניה,האוראנגארדאמנירובעם
גםמובאוהרישום ,-1923בדיוקנהאתשצייר ,יאבקו

 •העשרים"."המאהשלזובחוברתהוא
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מעיד

םטריאוטיפלא
בלס*שמעוןשלנעול""חדרברומןכמספרהערביהגיבור

בכימינייפה

הערבי-מקבלנעול","חדרבלס,שמעוןשלברומן
האינקטלקטואליהערבי .הדבוררשותכלאתישראלי
שלהסיפוראתראשוןובגוףהרומןבכלמספריהבוגר
העומדהמספרייהערביימדויתרה .עצמוועליעצמו
אתגםעצמועללוקחהעלילה,במרכזלבדוכמעט
הרומןובמהלךאוטוביוגרפייספרכתיבתתפקיד

 .כתיבתודרכיעלדבריומשובצים

הכתיבהודרךהסיפוירתהסמכותא.

ערביתתרבותספגתימבפנים.דרדמותלהכירנתונים
ערביםהכרתיבארץגםובמשפחה.ברחובבבית-הספר,

שלבסופראבליהאינטלקטואלית.השכבהמןבעיקר
מכירשאיננייודע,אניעצמו.אצלקרובהסופרדבר,

יחסיראתפנימה,בכיתרהערביהתנהגותאתלמשל,
ארבכפרמצבראתמשפחתו,עםהרריו,עםהאישיים

דבריםישוממילאיהודי,שלחוויותישליבבית-ספרר.
החסומיםוברגשותיובמחשבותיוובוודאיהערביבחיי

בפני.

הערבישאתיכךידיעלהדוהבעיהעללהתגברניסיתי
אניבכפררקעואתבעיר.בעיקרלמשל,רואים,בספרי,

באופןמבפנים.מוחשיכציורולארקע,בתמונתנותן
ולכתובסוערלהיותעצמוהערביגיבורלנותןאניכללי
עללדלגלומותרואדשלו,סיפורואתדוסערהמתוך
אותםולעמעםמכיר,אינניבעצםשאניפרטים,אותם

למחצה.רקאותםיודעשאניפרטים,
דמותאתמפקיעיםכלליבדרךיאנחנו-ועודזאת

מעביריםמידאנחנוהנארטיבית.המסגרתמןהערבי

ובוחניםפוליטיים,הסוציאלייםהחייםתחוםאלאותה
גםהקיימתמלכודתדוספרותיות.חץרבעינייםאותה
ניגשרבים,במקריםהסופר,גםעצמו.הסופרלגבי

מגמתיות,וכשישמסויימת,מגמהמתוךהערבילדמות
לדמותגםממילאהופךהואואדלמייצג,הערביהופך

 2סטריאוטיפית.

עםדרךכברתללכתזהברומןביקשתיהכלבסךאני
פחותלהיותלולאפשרביקשתי .עצמוהערבי

אדם."בןויותרסטריאוטיפ

אתלשמועהישראליהקוראאתאיפרא,ימזמיןזהרומן
 .ראשוןמכליכמרהבוגרהערבי

כשנתןיכךעשה"המאהב"בספרויהושעא.ב.גם

נערהואנעיםאבל .עצמובעדלדברהערבילנעים
בעלמבוגרגברהואבלסשמעוןשלסעידמתבגר.

בלס,שמעוןשללהופעתועדהעבריתובספרותבסיון,
לדבר.כדהלגיבוראיפשר"חסות"ברומןמיכאלסמירק

יהיצירהבכלזאתלעשרתלונתןלאמיכאלסמיאבל
דמויותשלמאדגדולהגלריהמסביבוהעמידוהוא

אישיבאופןלושנתןהראשוןהואבלסשמעוןנוספות.
סמיאצלוכמוהיצירה.בכלולדברעצמו,בעדלדבר
הדמויותגלרייתאבלהיצירה,במרכזעומדהוא ,מיכאל
 .במיוחדבולטהואכןרעלמצומצמתמסביבו

ומיהערבי,סעידאתשעיצבמיכינשכח,אלכאןגם
יהודיסופרדבר,שלבסופוהוא,סיפורו,אתשעיצב

ישראלי.נ

נסעירעוליםזהעםבבדבדהתרחשותם.סדרולפי
לתוךמשתבץוכךיבאץרבעברחייומפרקידכרונות
מישור :השניהמישורהזמןשלהראשוןהמישור

 .אלודכורנותעלבהווהוההרהוריםהדכרונות
אין .דמןשלסדרבליהאירועיםנמסריםהשניבמישור

המתקשריםלאחור,מבטיםאלאומאוחר,מוקדםכאן
ואסוציאטיבי.חפשיבאופןלהווה

בדיקתשלקצרתיאורלאחרהסיפוריההווהבמישור
אביבלרמתסעידנוסעהתעופהבשההדרכונים
ידידיםידיעללרשותושהועמדהבדירה,להתגורר

יהודים.

משפחתו.בניאתופוגשהחולהאמואתמבקרהוא
מסתברבהםהמשובציםוהדכרונותאלומפגשיםמתארו

 .משפחתובניעםיחסיומכלוללקורא
וכךיבאץרלמפלגהלשעברוחבריוידידיועםנפגשהוא

במישורודעותיועמדותיומכלוללקוראמסתבר
 .הפוליטי-אידיאי

אתו.המתיידדתניצה,באהולעזרתולמשכבנופלהוא
לקוראמסתבריםביניהםוהשיחותאתההמפגשיםמתוך
(לניצהובהורה(לסמדר)בעבר :שלוהאהבהחיימכלול
שלושתכלשלהפרטיםבצרפת).וללילאןבאץר

האידיאי-המישוריהמשפחתיהמישור :המישורים

באופןבדהזהברומןשזוריםהאהבהומישורפוליטי

כדיתוךאותםהמתווההואהקוראורקאינטגראלי,

למישורים.קריאה
המישור :נוסףאחדמישורעולהאלומישוריםמפרישת

יכלומר .ההיסטוריהמישורעםהמשולבהאוטוביוגרפי
שלחייומתולדותפרטיםקריאהכדיתוךמקבלהקורא
מהלךעםהדוקקשרקשוריםכשהםהגבור,

 . 1974עד 194gמ-באץרההתרחשויות

כאשרהביקור,שלהשבועייםתוםעםמסתייםהספר
תחתנתוןעדייןשם,לפריז.וחודרהאץר,אתעוזבסעיד
אתלכתובהחלהואהדכורנות,לחץותחתהניקורושם

סיפורו.

 .חזובדמותשכבעתיעדחרבהדיחססתי
מבפנים.זודמותלהכירנתוניםליישאמנם
ברחוביבבית·חספרערביתתרבותספגתי

בעיקרערביםחכרתיבאץרגםובמשפחה.

בסופואבליהאינטלקטואלית.חשבנהמן
יודע,אני .עצמואצלקרובהסופרדברישל

הערביהתנהגותאתלמשלימכירשאינני
יחוריועםהאישייםיחסיואתפנימה,בביתו

בבית·אובכפרמצבואתמשפחתועם

ישוממילאיהודיישלחוויותישלי .ספרו
במחשבותיוובוודאיהערביבחיידברים

 .בפניהחסומיםוברגשותיו

הביקור,שלהמוצהרותהמטרותשתיאתהשיגסעיד

משהיארקנוספת.סמויהמטרהגםהשיגהואאבל
בהאכמטרהלקורא,וגםלו,מסתברתהיאהושגה,
תוךאלישראליכערבישלומסע :הביקורשלהידיעה
השונים,המישוריםעםקשריומהותבירוראל :עצמו

אלשאבדה,דהותובירוראלבעבר,שנותקוקשרים
בעולם.האמיתימקומובירורואלהעכשוינזצבורור_בי

מצטיירתשהיאכפייהערבידמותשלהצגתהלנוחיות
בהםהשונים,המישוריםאתבנפרדנסקורהספר,מתוך

דבריה.מתוךמתגלההיא

והמישורהערבישלהאוטוביוגרפיהמישורג.
ההיסטויר

(עמ'מקצועואיננהשהכתיבהמודה,הגיבורהמספר

"סדרלהכניסכדילכתוב,חייבכמוהואאבל ,) 142
כתיבהתוךזאתעושההוא .) 20(עמ'במחשבותיו"

הואשכןאצלו,משתבשיםהזמנים ,) 20(עמ'ומחיקה
מכוסיםיהשולחןעלנערמיםוהניירותיבחפזון"כותב
(עמ'מהקיים."רבבהןשהמחוקאלכסוניותשורות

מנסההואולהיפך.העבר,עלעצוכופהההווה .) 214
סדרלהכניסמנסה ,) 214(עמ'הדבריםביןקשרלמצוא

שלבסופראבל,הדכרונות,בדרםלשלוטבמחשבות,
לכתוברציתירע.וגמרתידע:"התחלתימודההואדבר,
בראשי'עוליםשהדכרונותכפיאחת,ובבתהכלעל

עלפסחתילדבר.מדברשקפצתירואה,אניועכשיו
צריךהכלאתנכשלתי.פשוטנכשלתי.שלמות.תקופות
מתוךסדרילפיהמקובלת,בדרךמחדשילכתוב

בידייעלה"האם :תוההוהוא .) 215(עמ'משמעת"
 .) 214(עמ' "?שלםמהדברהדוהערבוביהמכללהוציא

לקוראולהגישלגיטימציהלעצמואיפוא,נותן,המספר
אכןוכךובמאורעות,בזמניםמבולבל"מבולבל",סיפור
דדךאתמבקרעצמוכשהמספר .ברומןהסיפורמוגש

סליחתאתבדיעבדלקבלמבקשהואשלו,כתיבתו
זה."בלבול"עלהקורא
אתכךכותבהואשבגללהלסיבהמודעגםהמספר
הןשעה.אותהבראשיהמררבותשבות r1"מ :הדברים

ותקפועצמןעלסבובשעטה,אחד,בהיע•לםפקדרני
החייםאתלשקףיכולהלאrייבה,הכרחם.ללא

הןהאדםומחשבותמשלהם,הגירןפיעלהמתנהלים
המחברקשרובלאסדרבלאהבאיםהישןכחזיונות
 .) 155עמ'ביניהם"

דרךיהזרהכתיבהדרךכיילהביןגםאיפואנדרשהקורא
ביותרתואמתהתודעה","זרםהספרותיבשםהידועה

מצבו.עקבלושבאההמספר,שלרוחוסערתאת
של"הבלבול"מבוךלתוךהמוכנסהקורא,יכןכמו

אתעצמועללקחתדברשלכסופוצריךכמרהמספר,
אםהאירועים.שלוהןהסיפורןזzלהןהמסדר,תפקיד

העלילהומישורין:וערהב.מתוךלקוראלוהמצטיירתהמצב,שלהכלליתהתמונה
מפניאםמלאה,דברשלבסופואיננההמספר,סיפור

 :דו-מישוריתהיאנעול""חדרהרומןשלהזמןמסגרתנמסרושלאאובמעומעםבונמסרומסוימיםשפרטים
אנחנוהרומן,שלהסיפוריההווהבמישוראחד,במישורולהסתפקבהבנה,זאתלקבלצריךכמוהואבכלל,בו

עבדסעידיהרומןגיבורכאשר 11974בפברוארנמצאיםרבים"דברים :המספרדברילפישכןלוישניתןבמה

במשךבהושוההלישראלמפרידבאאל-רחמן, .) 214(עמ'אותם"לשלבאיךיודעלאואניחסדים,
הואבלסשמעוןשלברומןהסיפוריההווהשבועיים.בלס,שמעוןהיהודי,הסופרגםבעצםלולוקחכך

סמישלהרומןשלהסיפוריההווהאחריכשנהאיפואלפירקמצבוואתהערבידמותאתלצידךלגיטימציה
מיכאל.מראשידעכמוכיהודי,הוא,והבנתו."ידיעותיו"מיטב

מצהירשהואכפייבאץרסעידשלזהביקורותכליתכמוולחשובלדבר ;עצמועלשנטלהמשימהכובדאת
אמואתלבקר :כפולההיאיהרומןבראשיתעליהאתמראשלהרחיקכמודובדרךמנסהוהואערבי'

עלבפריזשיכתובמחקר,לספרחומרולאסוףהחולה,הערבישלהתמונהלומר:העשויהספרו,עלהביקורת
 " 1967מאדבישראלוהחברתיותהפוליטיות"התמורותמושלמת.ואינהעמומהחסרה,בספרך
בסדרםסעיד,שלהאוטוביוגרפייםהפרטיםאתנקבץאם .)· 10(עמ'השאר:ביןאמרעמריבשיחהעצמובלסשמעון
ההיסטוריותההתרחשויתלהםונקבילכרונולוגי,בסדרליניאריבאופןריס.נמסאלושבועייםבמשךהאירועיםלי"הסס
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בלסשמעון

 , 23(עמ'כאץרנידחערכיככפרנולדסעיד- 1938

179 (. 

מדינתכתחוםמשפחתועםנשארסעיד- 1948

 .) 23(עמ'הצבאיהמושלשלהפיקוחתחתישראל

מצטרףכתיכון,י"אכתהתלמידסעיד,- 1955
ההתנגדותלמרותהישראלית,הקומוניסטיתלמפלגה

 .) 54(עמ'האבשלהעזה

לתל-אביב.ומגיעהכפראתעוזב 18כןסעיד- 1956
העתוןהעם","קולבעתרןושליחכשומרעובדהוא

תלמידתהיהודיה,סמדראתמכידהואהקומוניסטי.
 .) 114(עמ'כהומתאהב ,עתרןכאותוהמגיההתיכון

ככפרוהטבחסינימבצעאחדי-נובמבר- 1956

כדילכפרולחזורהמפלגהכצונדרשהואקאסם,
ככפרשוהההואשחלה.הסניףמזכיראתשםלהחליף

ספורטפעולותמארגןרצונו'אילמרותשלמהשנה
 .) 60-52(עמ'כמקוםלנועדפוליטיוחינוך

וחוזרהכפראתעוזבהוא-נובמברסוף- 1957

כמשך ·ככניןעובדהואלפרנסתו .) 61(עמ'לתל-אביב
(עמ'כיפוערכיםחבריםעםמתגודדהואשניםשלוש

להתקבלונשנותחוזרותכקשותמגישהוא .) 90
 .) 62(עמ'הגבוהיםציוניולמרותנדחהאךלטכניון,

לגרדועובדלטכניוןסוף-סוףמתקבלהוא- 1960
ככלאכלדבר,לכלצברלהיותמשתדלהואכחיפה.
כמפלגההיחידהנחמתוערכיותו.כשלנחשדמקרם
ממשיךהואמאוכזב.הואממנהגםאכל .) 66(עמ'

קומוניסטיביתכשכיתהאהובתו'סמדרעםלהיפגש
"סימנים"נכדיםכרגםאכל ,) 64(עמ'לפניופתוח

ציוניים.

ארד","אללתנועתכחיפהמצטרףהוא- 1965
מהמפלגהומגודשלארמית,הערכיתהתנועה

כאץר'לחוקמחץוזותנועהכשהוצאההקומוניסטית.
מחליטהואקצרות.לתקופותפעםמדינעצרהוא

עצמה,והיאהיהודיה,סמדרעםקשריואתלנתקמרצונו
היהודי.זאבעםמשותפתשפהמצאהלו,שנדאהכפי.

מלחמתלפניספרדיםימים-מאיסוף- 196 7
נעצרהואכטכניוןשלוהגמדבחינותוערבששת-הימים

 , 18 5 , 121(עמ'למדינהעויינותכאשמתשאטהככלא

 ,ספודאיןחקירותעובדהואוחודשייםשנה .) 216
קשים.כתנאיםככלאנתוןכשהוא

לימודיואתומסייםמשתחדדהוא-אוגוסט- 1968
בית,כמעצרנתוןהואהזמןכשכל :כארכיטקט
 .כביתונערכיםפתאומייםוחיפושים

לפריזונוסעהאץראתעוזבהוא-אוגוסט- 1969
ועוכרליליאןחברתועםמתגודדהואכאן .) 9(עמ'

למחייתו.אדיכטקטיםשלכמשדד
שללכיקודארצהמגיעהוא-פברואר- 1974

הכוחותלהפרדתהשיחותעלוקוראשומעשבועיים.
תנועותעל ,) 22(עמ'הכיפוריםיוםמלחמתאחדיכסיני

 ,) 151(עמ'המלחמהלמחדליהאחראיםנגדהמחאה

 .העבדמןוידידיםמשפחהכניומכקד
ישראל-מלחמותשלכעיקרההיסטורייםהתאריכים

כחייהמדוייקיםוהתאריכיםהספד'ככלהמפוזריםערב,
הספרותיהגיבורשלהביוגרפיהלכלנותניםהגיבור

ההיסטורייםהתאריכיםכיןההקבלה .אוטנטיאופי
הישראלילקוראאפשרותנותנתהגיבורשלוהביוגרפיה

שקודהמהוכלשקדהמהכלכמהעדולהכיןלהיפתח
היהודיםעלדקלאומשפיעהשפיעישראלכמדינת
עתידם.ועלגודלםעלשכה,הערכיםעםגםאלאשכה,
אכל,"חסרת".בדומןבכךהתחללמיכאלסמיכבד

זה,אספקטמקבל"חסרת",בדומןמאשדיותרזהבדומן

כןוכמופרוט,ויתדהרחבהיתדלדאות,שאפשרכפי
חדות.יתדרגםוהדגשה,דיוקיתד

ותוצאותיה, ' 73מלחמתלאחדשנהכאןמתוספתכמוכן
 .מיכאלסמישלמהדומןהנעדרתשנה

-הערבישלהאיריאי·פוליטיהמשיור . ,
הנפישתהביוגרפיה

מובאתהערבי-ישראליסעידשלהפוליטיתהשקפתו
בחייו.למאורעותישירביחסמתגבשתכשהיאזה,בספר
ועלעליו"נכפתה"סעיד,אומדילד,בהיותוכבד

).הוא 173(עמ'ישראלי"שלמאולתרת"זהרתמשפחתו
למשפחהשחיתהיודע,הקוראאבל"נכפתה",אומד

ממשהלאוהיאערב,ארצותאלולצאתלעקודאופציה
הגבלותאתעצמםעלקיבלוומשפחתואבירזר.אופציה
החליטמשבגד,הוא,אבל ,) 58(עמ'הצבאיהמושל
אחרת.לדדךלפנות
פורקןלומוצאהוא ,-50השנותכראשיתכנערכבד

המפלגהבתרךוהלאומיהמעמדיבמישורלמצוקתו
"הנידהואכילאמו,יודעהואזמןלאחדהקומוניסטית.

זוחיתהכאשדשלה",טובההכיבתקופההמפלגהאת
עוליםאליהשהצטרפוהמונית","מפלגהדעתולפי

מהפכניכסיוןאליה"שהביאומעיראק,בעיקרחדשים,
היהפעילות,חיתההפגנות,היו .) 69(עמ'עשיר"

לשינוי.תקוהחיתהאינטלקטואלים,ועודפןאלכסנדר
עויינת,כפעילותבדומןנתפסתאינהלמפלגההצטרפותו

שהיאהערבי'המספרשלדעתועל-פילאפניםכלעל
 .בדומןהמובאתזו

אביו'עםשלוהקשרנותקזודדנועלהחלטתובגלל
שלהדרךעזיבתחיתההכפראתעזיבתואותו.שהחדים
לעבדלהמשיךשרצואלוהשורשיים,הכפרייםהערבים

עםלהסתכסךרצוושלאיחסי'בשקטאדמותיהםאת
 .היהודיהצבאיהממשל

המשפחה,עםהקשרהבסיסי,הקשרניתוקכאןהיה

להיותבלסשמעוןשלהערביהחלזהמרגעובעצם
ולאהאדיר,מןש"מזונווגולה,עקודקונקרטיכאופן
 .) 67(עמ'האדמה"ממתת

האינטדנאציווברעיונותיהכמפלגהסעידמצאנחמתואת
במקומותאםגםלסמדר.באהבתווכןנאליסטיים,

בוומאסולובזובו'חשדוכאוטובוסכמוציבוריים
התקווה.בוחיתה ,) 66(עמ'

להתערער,החלהכמפלגה,שנתלתההתקווה,אבל
 1955כשנתקאסםכפרוטבחסינימבצעאחדיכאשד

לכפרהשיבהלכפרו.לחזורהמפלגהפעיליעליוכפו
 .) 43(עמ'גזרה"לאץר"כמשלוחלדידוחיתה

המפלגהשנתנההפירוש,אתלקבלהיהיכוללאהוא
כידימליפולעליולשמוררוציםהםכאילולהחלטתה,
שהשפילהמכאיבה","דאגהזוחיתהבעיניוהמשטרה.

המפלגהשלהארגוניהמבנהלכךנוסף .) 44(עמ'אותו
נמצאוהואחלה,בכפרוהסניףמזכיר :משמעתתבע

לאבמפלגהאישמקומו.אתלמלאיותרהמתאים
לושמצפותהבוז'מנותעלחשבולאכאדם,בוהתחשב

גחהמפלחזר'אותו'תדאו :עלי"יצביעו :הכפרבנימצד
כתל-לחיותמלומד'מנהיג,להיותרצה !אותוזרקה
אתלכבדילמדאביו'אתלככדכאןילמדאביב,

 "!שפןלהיותלהתחנן,ראש,להשפילילמדהמושל,

 .) 44(עמ'

כמו ,) 192(עמ'החופשאוהבהאינדכידואליסט,הוא
ידיעלוערדהאישית,חדותונטילתהזרבכפייהדאה

לפיכך .) 44(עמ'כחרמה"אותר"המקיפיםיהודים
נשכרה .) 49(עמ'לילה"כאותוכתוכונשכר"מיזz.הר
שללאידיאולוגיההמלאההשייכר.חתחושתאצלו

מברכתומקודכיהדגיש,הואהקומוניסטית.המפלגה
 .) 60(עמ'וכקומוניסטכערכיהכפולהכזהותוהוא
היאהבסיסיתתחושתואכללכפר,חוזרזאתככלהוא
הצליחשהואלמרותזאתהמחנות.משניתלוששל

בודאווחניכיו ,) 61(עמ'המפלגתיתכעבודתובכפר
 .) 58(עמ'כל"ויודע"מנהיג

לנאציונאליזםהבטיחבומתגבשלעירחוזרכשהוא
כלסשמערןשלגיבורומקבילזהלרגעעד .פלסטיני
עםהמשיךבלסשמערןאולםמיכאל.סמישללגיבורו
לתנועהכפועלמצטרףסעיד :נוספתדדךככדתהגיבור

אדר"."אלהלאומית
חבריוהערכיםעםויכוחיםלוישזרהצטרפותוכגלל

האינטדנאצירבדדךדופילהטילהחלהואשכןלמפלגה
אומדהואככעס .) 103(עמ'המפלגהשלנאליסטית
סטאליןצדק.עלמרבדיםמקרם"בכל :סמדרלחברתו
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דיכאחדרשצ'רבהסוציאליסטי.הצדקבשםמליוניםרצח
כולם .הסוציאליסטיהצדקבשםבהונגריההמדדאת

מישחק.צדק.לעשרתרוצהבן-גוריוןגםצדק.עושים
 .) 65(עמ'שלו"והצדקשליטכל

 ,-1965בשהיההקומוניסטית,התנועהבתרךמהפילוג

סנה,משהשלבראשותוהציוניהפלגשלפרישתועם
התנועהעםלעולםתשליםלא"שהציוניותלמד'הוא

-,,,, :באירוניהוקובע .) 191(עמ'הערבית"הלאומית
והתנועההציונותביןדר-קירםיש .אשליההקיום

הקאפיטליסטביןדר-קירםשישכפיהערבית,הלאומית
 .) 191(עמ'והפועל"

חייהאתמנהלתהערביתהשכרנהאתדואהאמנםהוא
"אבלעימות,איןכביכוליהודים.המאוכלסההדבצל

 .) 191(עמ'המיוסדת"בנשמהלוחשותהגחלים

אפליהעללדברתמשיך"המפלגה-ובמפלגה
תסכיםלאאבללערבים,שררתאזרחיותזכריותולתבוע
 .) 123(עמ'לארמי"בסיסעללהתארגנותאופןבשרם

הלאומניתארד"ל"אלהצטרפותורעלזרהשקפתועל
הקומוניסטיתמהמפלגהוישמיבאופןמגודשהוא

 .) 123(עמ'הישראלית

 ,) 103(עמ'המתוניםהערביםחבריועםמסתכסךהוא

הוא .) 104(עמ'סמדראהובתועםקשריואתמנתקהוא

 .) 180(עמ'הישראלייםהשלטונותידיעלקשרתנרדף

ואיננילאויב,אותי"הפכו :אומדהואתוכרבתרךאבל
 .) 104(עמ'אריב"

במפלגההחבריםנטישתוהמשפחה,הכפרנטישתאחדי
אףאללחזוררצוןרכלייכולתבליהאהובה,ונטישת
כמרמתבקשת-והכלאהנרדפותואחדימהן'אחת

 .האץרעזיבתמאליה
אצלמופיעהאץראתשעוזבקיצוני'לארמניערבי'גיבור
מעוצבואיננומוזכר'דקהואשםאבל .מיכאלסמי

הואמיכאלסמיאצלמזר,יתדה .(פכרי)ממשכדמות
ברזמלאכזהגיבורלפירידוע,כסטדיארטיפמופיע

שמערןלמדינה.גלריהשנאהומלאהנשארים,לערבים
איננובמוצהרסעידזה.סטדיארטיפלשבורמנסהבלס
המדינה.נגד

למסגרתהאדםנצמדהבדידות,מפחדכיאומדהוא
הואולכן ; ) 193(עמ'אדוניו"מנטישתהחושש"כעבד
אליהקשורלהיותולהמשיךהמפלגה,אתלעזובשמח

 .) 192(עמ'חפשיבאופןלהולעזור

חברים,ביןשםחיאמנםהואמקלט.לואיןבפריזגם
עצמו,אתמגדידשהואכפיאלאולדעה,לגודלשותפים

 .) 18(עמ'עקודים"בחברתקבע"שתולהוא
ניפרדיוםמלחמתאחדיבפריזדווקאכיהוא,המעניין

גםפועלמנרצחת"הבלתיישראל"שמיתוסמדגישהוא
מוצא,הואבפריזדווקאפאדאדרקסלי,באופןכךעליו.

 .) 76(עמ'הציונותעםפעולהבשיתוףאותרשמאשימים

רגםקונקרטיתמבחינה ;:tגועקודתלושהואכמהעד
הואמקרם,בשרםבעצםהואכמהרעדאידיאית,מבחינה

בשיבה .באץרהשבועייםבןבביקורולדעתנוכח
שלסופילבידודנסתרתתקרהמשרםלוישלישראל
החיצוניברובד .באץרשלוהקודמיםהקשריםמהרת

קרבתו'אתמבקשתהמשפחה :הצל"חהכמרהשיבה
נעבידגםלתמורותתקרהמעודדותהמחאהתנועות
אוהבתגםקרבתו'אתמבקשיםמהשמאלחבריוהערבי'
ניצה.שלבדמותהלונמצאהחדשה
והפעםהאכזבות,צפריותמאוחדתשיבהבכלכמראבל
נוכחהוא .עצמוהגיבורשלהפנימייםהמישוריםבגלל
(עמ'ישראלנגדהטרודאוהדברדואיםבאץרכילדעת,

הצדדיםשניאתלהצדיקנוטההואבתרנואבל ,) 76
 .) 76(עמ'

דעותחילוקימוצאהואהישראליהשמאלבתרך
הואהאירוניה).למרבה 174(עמ'סתירות"שלר"פקעת

למחוקהמבקשיםהגיוס,סרבנילצעירים,שמוכיחזה
דדכםכמהעדשלהם,הזהרתמתעודותהלאוםסעיףאת

להגידיודעהערביהוא .) 174(עמ'מציאותיבסיסחסרת
רעודהמדינה,חיסולזהרישראליצבאבליכיליהודי,

הלאוםסעיףאתלמחוקבכקשרכילואומדהוא
הואבערדהמדינה,בחרקימסתייעהואהזהרת,מתעודת

 .) 174(עמ'כפייתיכמנגנוןהמדינהאתשולל

"להשאירהאומדלבנוןפדופ'מדברימתפעלאמנםהוא
 ,) 72(עמ'הצדדים"משנילנאציונאליסטיםהזידהאת

בגדדהכלבסךהןההצהרותשכליודע,הואבתוכואבל
דיבורים.

"כהלךמדגישהואהיוםשלהשמאלניםהצעידםבין
 .) 23(עמ'בדרכו"שתעה

הואובצדפתבצדפת,השמאלעלמדברהואבאץר
לא"אנייודעוהואבישראל'השמאלעללדברמתבקש

 .) 176(עמ'לזה"ולאלזהלאשייך

שלאבלבדזרלאבאץרהביקוראיפרא,הפנימי'ברובד
הפעראתהעמיקאףאלאהעבדקשריאלאותוחיבר
הפריזאית.החבורהלבין:;נינו
אלוגםמאשליותיו'מפוכחלפריזחוזרהוא

(עמ'בודד""פרשעצמומדגישהואהנאציונאליסטיות.
ומדחףמנותק ,נודד ,עקוד ,) 19 5(עמ'ביתבלי ,) 17 6

עלמחקרלכתובמתעתדהואזאת,עם .) 195(עמ'
מצפהעדייןתוכרוכתרךבאץר'הפוליטיותהתמורות

לשינוי.
עשהמיכאל'סמישלפתחיכמובלס,שמערןשלסעיד
באשליות,שוגהמושפל'פליטשלממצבהדרךכלאת

אבללאומית.זהותבעללוחםשללמצבאכזבות,אכול
הכרזהשלבגדדנשארתפתחי'שלהלאומיתזהותו
מתקבלתהלאומניתהתעודדותווכלדיבורים,שלובגדד

באירוניה.הקוראידיעל
דקלאסעיד :הלאהשלוסעידעםהלךבלסשמעון
ממשפעלהואאלאהלאומית,זהותועלהכריז

גםהואלארמנית.למפלגההצטרפותועל-ידילהגשמתה
בלס,שמערןהסרפדזר.הצטרפותועלקשותשילם

לשלבהגיעתוכובתרךשסעיומחליט,ישראלי,היהודי
וזוגם,אבלכפלסטיני'זכויותיועללוותריכולאיננובו

שללקיומהלהתנגדיכולאיננוהואשלו'הטרגדיה
 .ישראלמדינת

מקרםלושאיןוכעקוד'כתלושסעידמעוצבבינתיים
בשרםמעוגןאינווהואנחרצת,חד-משמעיתדעהבשרם

הואבעולם.ולאבאץרלאקונקרטי.מקרם
באופןהמניד 4בלס,שמערןכדברי"אארטסיידד",

המדחף.שבמצברהטרגיותמלואאתיותרמפוכח

הגיבורבחייהמשפחתיהמישורה.

ישירההשפעההאידיאי-פרליטיבמישורלתהפוכותיו
 .המשפחתיבמישורמצבועל

הנשואהפאטמהבשםאחותאם,אב, :במשפחתו

מרצטפא.בשםבנודואחלמחמדו,

מחמורגיסוועםהאבעםיחסיו

כמרובזאתהקומוניסטית,למפלגהסעידהצטרףכאשד
בנראתידאהשלאאבירנשבעהצבאי'המרשלנגדיצא

 .מחמודגיסוידיעלהוחרםוהוא ,) 16(עמ'בחיים
לראותובסירובואבירעמדלכפר'אחד-כךכשחזרגם

אשתו,עלאסרגםהגיסמביתר.גירשווגיסו ,) 58(עמ'
לכקדריותרומאוחדעמו,להתראותסעיד,שלאחותו
בכלא.

לו :לעצמומהדהדהואבארץ'לביקורוסעידכשמגיע
(עמ'לכקדרבאהיהלאהואלמשכב,נופלהיהאביר

אבירכי ,לואומדאחיוכאשדגםחושבהואכך .) 15
עכשיו,יכולשאבירחושב,הואבציניותלו.סלח

הואעתהכיהשבועה,"אתלשכוחלעצמו"להרשות
-והעיקרוחתניו'בנירמשאדנחתשבעבסברת,חולה

מהשלטוןהאימהחלפהואתרחלף,הצבאיהממשל
 .) 16(עמ'

מודה,הואעצמולביןבינוזמן'לאחדזאת,עםיחד
בכברדפגעלבר'שהגביהראשחמרםכנערבעבדשנהג
אבל ,) 19(עמ'המרשלמאצלומושפלנכלםששבהאב
לנהרגיכולתילאההן"בנסיבותחושב,עדייןהוא

 .) 20(עמ'אחרת"

 .אווילילינדאה"הקרע :אומדהואביקורובהמשךדק
לפינהגהוא .אבישלמחלקוועצוםדבברחלקי

ונהגתיפנים,החצפתיאניואילוהעב,דתפיסתתפיסתו,
 .) 19 5(עמ'סודר"כילד

מחמוד,'ואילופניואתהאבמקבלבכיקוד,הפעם,
ובעלהחקלאותבמשדדפקידלהיותוהפךשהסתדר,

סליחהממנומבקש ,) 16(עמ'וטרקטוראדמהחלקת
במסגרתלסעיד,לוניתנתארמדת,זאת .) 195(עמ'

האבעםהמשפחתיהקשראתלחדשהזדמנותהדומן'
שלדבריומשרםזאת,לעשרתיכולאיננוהואאבלוהגיס,
לגבולו"השבבןולא"אודחמדגישתוכרבתרךהוא
 .) 195(עמ'

והאחותהאםעםיחסיו

עםיחסירעומדיםוהגיסהאבעםליחסיוגמורבניגוד
אותראוהבתהאם .הדרךכללאודךוזאתוהאחרת,האם
לומצפההיאמהכפרגלותוזמןכלובמשךמאד,

 .) 39(עמ'הכפר"בכנרתהטובהאת"ריקחשיחזור

חמרת,מיליםלאחמכתיבההיאלאץר'בחץוכשהותר
 .) 15(עמ'במכתביואליויעבידםשזהכדי

מחלתהחיתהלאץר'אותרשהחזירההמוצהרת,הסיבה
הדברהואאצלהוהביקור ,) 11(עמ'האםשלהאנושה
אבלהנדה,חסרתאמנםהיא .באץרשערשההראשון

המשפחה.אלמכליותראותרהמחזירההיאנוכחותה,
מכליותרמבטאתטיפולה,בהרצאותלשאתנכונותוגם
ולהנדהלהתפייסותסעידשלהכמוסרצונואת

 .) 17(עמ'למפשחהכשייכרתו

אלביחסההאםשלדאידמותהיאפאטמהאחותו
ואהבה,חרםאליושופעתהדרךכללאודךהיאגםסעיד.
כשהיהשהוא.כמרתלקבלואליופתוחתמידולבה
לווהביאהבעלה,אסורילמרותאותר,ביקדהבכלא

וארמדתמהנדס,שהואעלברגאההיאעכשיומטעמים.
היא .) 40(עמ'בכפר"שלךלדרגההגיעלא"איש :לו

שיכיןמיאין .ברשיטפלמיואיןבגפר'"גבר :לודואגת
באםבמסירותהמטפלתהיא, .) 22(עמ'ארוחות"לו

האמאעכשיו"את :להאומדשסעיולכךזוכההחולה,
אתמשמעיחדבאופןלקבלקשה .) 218(עמ'שלנר"

החולהלמולדתאליגרדיההיאהחולהשהאםהרעיון'
בשיחתוותרמוחמדעל-ידינדחהזהרעיוןוהגוססת.

להישהדומןבמסגרת sבן-עזד.אהודעםהדומןעל
הוא"החולה"האחרת.בדמותבריאהממשיכההזרלאם
לצורךלוהמושטתהחמההידאתהדוחהעצמו,סעיד
והשתלבות.חזרה

הבכוראחיועםיחסיו

בין :באמצעלסעידביחסונמצאמרצטפאהבכורהאח
בלתימרדהעצמוהואוהאחרת.האםרביןוהגיסהאב

מחלקתהכנסות"ואלמלאדלהמשכרדתובכפר.מוסמך
לוהיהאי-אפשרהמשפחהבידינותרהשערדהאדמה
חיתהרבהדוחקורת .) 1 7(עמ'הבית"בהרצאותלעמוד

להיותרוצההבכורבנרכבדאבל .ילדיומחמשתלו
במשכורתתלוייהיהשלא"כדימקצוע,ללמודעצמאי,

 .) l 7(עמ'אביו"כמר

והתכחשהרדיוביתאתשנטש"עריקסעידהיהבעיניו

למשפחה"הנאמנותאצלואבל ,) 15(עמ'למוצאו"
שמדסעיד,כלפיאחריותחשכבכורלכןלכל",קודמת

לפרושהעתכלוניסה ,) 15(עמ'עמומכתביםקשרעל
מוסד,לוהטיףאומנםהוא .) 19(עמ'חסותואתעליו
 .עקיפיןבדדךזאתעשהתמידאבל
הבינייםלאנשיאחתדרגמאהואמוצטפאהאח

הערבית.הארכלרסיהבקרבלדובהמצרייםהמתונים,
משפחתובניעםסעידשלהגומליןיחסיתהפוכות

אבלהאנושיים.מימדיראתהדומןבמסגרתלונותנים
המחברעמדתאתנותניםהם :נוסףמהדברנותנים

שגלההישראלי,הערבישלעתידובדברהמשתמע
מרצונו.לפליטוהיהאחד,למקרם
הישראלילערביכיכאן'שקבעזההואהיהודיהמחבר

וזאת .באץרהמשפחתיבמישורמקרםואיןביתאיןהזה

הסרפד .משפחתולביןבינוההדדיתההתפייסותלמרות
הואביתלושאיןליט nשד;מיכישקבע,זההואהיהודי
הואישראליערביקוראדק 6 .עצמרהפליטהערביבעצם

שמערןכאןכירוןאמנםאם .להגידמוסמךשיהיהזה
 7 •ולמצברלדעתובלס

הערביבחייהאהבהמישור .ו

הישראליתהחברהעםהצעידסעידשלהאישיהמגע
דדךמיכאל,סמישל"חסרת"בדומןכמרזה,בדומןנרצד

צעידהנערהעםמפתחשהואהאינטימיים,היחסים

במפלגה.בפעילותלוהשותפהיהודיה,
אהבהואלו.קוסמיםואישיותההתנהגותהירפיה,

כתבידה.תנועותהירוקות.עיניההזהובות,"מחלפותיה
באחתיחד.ואוהבים,יחדמבליםהם .) 45(עמ'ידה"

שלהזהיםהתיבותראשיאתסעידמציידההזדמנויות
ובתמימותעיגולים,שנייחדיוצריםכשהםשמותיהם,

 .) 99(עמ'יפורר"שלאלכברת"שניכאןכיחשב,נערית
דבריםסעידאומדאזכבדלצבא.מתגייסתסמדראולם

חבוקים,"הלכנו ;הסמלהשלבדדךלקוראהנתפסים
אתריקדהלשרוולה,הטד"שסרטאתשחיברהוהסיכה

מבקדעמה,נפגשאמנםהוא .) 63(עמ'אצבערתי"

המפלגהחבריהםשאףהרריה,עםומשוחחבביתה,
זמןלאחדזרות.לחרשמתחילהואאבלהקומוניסטית,

דברנו"לאהעתידרעלההורה,את"חיינו :אומדהואמה
 .) 64(עמ'

הולכתהלאומית,זהותועלמבפניםעומדשהואככל
מבינהשאיננהחרדהלסעידביניהם.התהוםונפערת

"חשתי :מרדהוהואחברות,שלרבותשניםאחדיאותר
 .) 104(עמ'לה"זדעצמי

בפינה,ומהצדהיהודי,זאבאתבכיתרמארחהואכאשד
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הואכיפוריוםמלחמתאחירבפריזדווקא
מנוצחת"חבלתיישראלש"מיותסמרגיש
יפארארוקסליבאופןכך .עליוגםפועל
אותושמאשימיםמוצא,הואבפריזדווקא

ער .) 76(עמ'הציונותעםפעולהבשיתוף
מבחינהגםועקורתלושהואכמה

כמהועראיריאית,מבחינהוגםקונקרטית

לרעתנוכחהואמקום,בשוםבעצםהוא
בשיבה .באץרהשבועייםבןבביקורו

לבירורנסרתתתקוהמשוםלוישלישראל
שלוהקורמיםהקשריםמחותשלסופי

באץר.

וסמדרזאבכיצדימבחיןהואכקפה,כרחשכשהוא

שפהכיניהםמוצאיםאחדים",כעולמות"מפליגים
למדר,שכרבית-ספדמאותרזכדונרתומעליםמשותפת,

רכלסמדרכשמנגדימזה,"מעבדשהואמכיןכמוהוא
 .) 117(עמ'מסמלת"אשד

כלפיההרכה;אהבתואליה,האידרטיתמשיכתולמרות
יאתלנתקשרידותיכאופןוכמעטכפועלמחליטהוא

לאהםכימדגיש,שהואמשרםאוליעמה,הקשרים
איננוהוא .) 55(עמ'הזמן"כלכשקד"לחיותיוכלו

כיחש,הקוראלעצמו.ולאלסמדר,לאעצמואתמסביר
היענותמתוךכמווזאתרצונו,למרותכאןפועלסעיד
מכוחחזקהיהשאצלוהלאומית,ההשתייכותלכוח

הלך.לאהואזאבעםלחתונתהגםהאהבה.
:ליליאן,שםהכלכסךכדומןשהיאחכרה,לוישכפריז
וכלימהאץרמקבלשסעיולדאדמעןהואכיתה

באכשהואלדבריו.קשבתארזןלהטותהואתפקידה
סמדר,אתלדאותמכקשהואתוכוכתוךכאץרלכיקוד

שהיווהזכדונותזיכדה .) 55(עמ'מאדמאוהבנשארכה

חייגפעםאפילוהוא .כתוכוועוליםצציםעמהלו
ולכסוףניסה,לאיותרכבית.היתהלאהיאאכלאליה,

מנסהשהואהנימוק,מתוךאוליאותה.דאהלאגם
שהיא,כמושתשאד :לעצמולהציגפירטיכאופן

הגןוהנהכמצחי,נגעהגנה,אלאותישהוליכה"קוסמת
 .) 210(עמ'נעול"

מתפתחיםוכיניהםניצה,אתכאץרפוגשהואכמקומה

ילדיתניצה, :סיפורהאתמפיהשומעהואדעות.יחסי
שכאועדשונה,שהיאשםידעהלא ,) 96(עמ'הונגריה
על .) 211(עמ'היהודיהרופאאביהאתולקחוהגרמנים

 ,) 98(עמ'היוםעדכהשנותרמספר,קועקעזרועה
כקיבץוארצה.רעלתהמהשראה,ניצלהנזירותכעזרת
 .) 141(עמ'הואאףשראהניצולכעלה,אתהנידה

ממפ"םשהתפלגהסנה,לקבוצתהשתייכושניהם
כןרעלהישראלית,הקומוניסטיתלמפלגהוהצטרפה

עלוילדים,שנילהםשנולדואחדי .הקיבץומןגורשו
תוכה,כתוךאולםהגתרשו,והםשרטון,עלנישואיהם

עודנתהיאעכשיוהקודם.כעלהעלחושבתעדייןניצה
שתיאתמגדלת ,) 86(עמ'אישרתכעניניהעוסקת ,דין

בדידות.חשהאכלבנותיה,
זרהיאעתה .האץראתשעזבלפניערדהנידהסעידאת

וכדבריכשפעת),דקלקה(הואכמחלתואותרהסועדת
(עמ'אחדמעולםאליושידדמלאךכמרהיאחיתהסעיד

נוצרת .כיחדערכיםכמהומכליםנפגשושניהם .) 96
הפליטוכיןהיהרדיההפליטהכיןמעניינתהקבלהכאן

:שניהםהמשותףמןהרכהכיניהםישאמנםהערכי.

תריםשניהםמרכסים.שניהם :סעידוכדבריבודדים,

אכל .) 148(עמ'ישיגרהלאולעולםהיציבותאחד
שלנר"לאהבהעתיד"אין :הורהשליחסיםהםיחסיהם

(עמ'כעולמונשארהואמרבדת,כשניצה .) 146(עמ'
מודעעצמוהוא .) 13 7(עמ'ככךמדגישהוניצה ,) 107

רכך .) 212(עמ'לעצמווקשובלהקשובשהואלכך,

ככל ,) 82(עמ'קירם""תודעתבוהחדירהשהיאלמרות
 .) 85(עמ'ממנה"להיחלץ"שמחהואזאת
שחיתההיא-היאסמדרדקכיולקורא,לסעידכדרר

לבראיכולהאינהאחרתושרם •חייואהבתונשארה
שלהזמןכגבולותלאפניםכלעלכמקרמה,אצלו

הדומן.

הופיעוצעידהויהודיהצעירערכיגברכיןאהבהיחסי

כדומןוגםיהושעא.כ.שלכדומןגםהעבריתכספרות
 .מיכאלסמישל
אהבתיותרוהיאנערית,היאהאהבהיהושעאצל

הנערהשלהאבכיחד.ההתפרקותוכקשתהאהבה
לדעתו,הצעירים.כיןומפרידאלויחסיםקרטעהיהרדיה

נער,שעדייןהערכי,לטובתכעיקרשניהם,לטובתזה
מיכאלסמי .ועתידודרכועללהחליטכשלאיננוועדיין
ניואנסיםזהכנושאונתןיהושע,מא.כ.לכתהרחיק
משניבוגדיםאנשיםמתאהביםכרומןאצלורכים.

מתחתניםרגםיחדחייםלזה,זהנמשכיםהצדדים,
איןזהכרומןגםשמשתקףכפיאכל .משפחהומקימים

הצדדיםמשניהמאוהביםהמעורבים.לזוגותבריאעתיד
משכדם.גדולכשהפסדםיוצאיםמקרהככל

הואהלאה.הצעירהגיבורעםללכתבחרכלסשמערן
כלס,משעוןלפייהושע.כ..אשחיסרמההמשיךכמר
והצעירההערכיהצעירכיןמפרידהיהלאהאבאםגם

אלו.ליחסיםעתידאיןכיבאה,היתההפרידההיהודיה,
היחסיםקטיעתאחריהערכילצעירקררהמהאכל
עלהפרידהמשפיעהכיצד ?מדגישהואאיך ?הללו
כלסמרחיבכךעל ?לאהובתותחליףמצאהאם ?חייו
הדברים.את

המצבאתהדגישמיכאלסמיכמוכלסשמערןגם
הואואףהצדדים,משניהאוהביםנתוניםכריהטרגי

היאכשלעצמם,היפיםהאהבה,יחסיקטיעתכיהדגיש,
כאחד,ולומתגברים,כאשרהמציאות,מחרייכתכמר
הלאומית.השייכותרגשי

הערכיהגיבורלגביאלוקביעותכיברור,לקורא
היהודיהסרפדשלקביעותיוהןהאהבה,כמישור

הקוראאלוקביעותמקבלהיהאיךמעניין .המשתמע
 ?אותןמאשרהיההואגםראםהערכי,

הרומןשםז.

על :עצמוסעידכדברילמצואאפשרהדומןלשםהסכר
הגן"והנהגנהאלאותרהוליכהשהיאאומר'הואסמדר
"עולמי :אומרהואחברתורלליליאן ,) 220(עמ'נעול"
 .) 20(עמ'לו"מחוצהואנינעול,

האהובהעלהמוסבהשירים,משירביטויהואנעול""גן
וסמדרעליו,האהובעולמוכלהאהוב.עלהאסורה
נעולהוא :מוסיףוהקוראיכפניונעולאיפואהואיכתרנו
 .לומחוצהעצמואתשהותיריעצמוסעידעל-ידי

 :אומדסעידכאשרהמצב,מתהפךאחרתכהזדמנות
ומוגףסגורכחדרהמכתכה,לידשכתך"ממקרם
 .) 20(עמ'הציפך"ותוגההעכראלאתהמשקיףוילונות,
ארצה,הקצרהשיכתרכעתכשפעתכשחלהאחד-כך,

גדולביתכתרךהוא :ונשנהשחזרחלוםחולםהוא
הוא ".גבוהיםקיררתמרקפתפנימיתחצר"כעלושומם
לצאתמכקשהואאדם.כנימחפשלחדרמחדדעובד

 .מכחץונעולהחיתההדלתכימצליח,ואיננומהבית,
הולםכשהואמצליח.ואיננוככריח,למשוךמנסההוא

 .) 78(עמ'כטון.קירעלהולםשהואמגלה,הואעליה,
8 

כרדדנמצאוהואכפנים,נעולשהבלאר-כךאם
כפנים.ובודדנעולנשארוהואיכחץושהבלאריכחץו
 9כמלכוד.הואתלוש,הוא

שעדיםעלמתדפקכמוהואכאץרהקצרהכשהותו
 .נעולההורהעולםאכלאליו,נפתחהעבדעולםנעולים.
הואאותם.כנהעצמוהואשכעצםכטון,קירותמסביבו

כאןהשליםאיפרא,כלס,שמערןהשערים.אתנעלעצמו
נעול,שהערכיהראה,:הואמיכאלסמישהחסירמה
אחריםאםכך-גםעצמו.ידיועלעצמו.עלנעולאכל

יהאץרהאוהבת,(המשפחה,כפניואותםפותחים

עצמוכתרךאותםיפתחלאעצמושהואעדהחברים),
נעולים.תמידעבורוישאדוהללוהשעריםולעצמו,

הספרעטיפתח.

לים.ופתוחהיםשפתלידשצץמערכית,עירוניתתרבות
כפרשלנוףצילוםמופיעהאחוריתכעטיפההחרדדדך
ממוקמיםירק,עטוריקומתייםחדחימרכתי :ערכי

רקגרבהלמתנשאכשכמרכזםגבעה'שלפולהכשי
המסגד.מגדל
"ערכי-אחתוכנשימהסתמיכךכלכביטוישנקראמה

כלעםקונקרטי,ביטויכעטיפהמקבלישראלי"
והטרגדיותהבעיותצרופתשלויהדואליתה~שמערת
כתוךהנעולההפנימית,המשמעותזוהיהנפשיות.

כאופןאותה.לתמללמנסההזהשהספדישראלי,הערכי
כמרהערכי-ישראליהמספרכדומןזאתערשהישיר

ישראליהיהודיהסופרזאתערשהכעקיפין .לעצמו
ויכין.שיקראישראלי,היהודיהקוראלמען
למעןגםזאתעושההישראליהיהודיהסופרכייתכן

ישראלייהודיסופראיךשיראההערכי-ישראלייהקורא
וכוודאיאליו,הכנהמלאהואכישיררכח,אותו.תופס

 .כלפירשנאהכלמשולל

בלסשמעוןשלהמיוחדתרתומותסכום .ט
הערביומותבעציוב

וממשיךמעמיקכמרכלסשמערןשלהדומןכינראה,
כללאורמיכאל.סמישלכדומןוהמעוצבהמוצגאת

תרומתואתלסכםנרכלכהעדהספרעלהנאמד
 :הכאותכנקודות

דשותכלאתישראליהערכילגיבורנתןהוא . 1
הדיבור.

רככךשמסביבו,הדמויותגלויתאתצמצםהוא . 2
אותר.הבליט

אירועיםבווכללהזמן'מישוראתהמשיךהוא . 3
כיפור.יוםמלחמתאחרי-1974כשהתרחשו

הערכי,דמותשלהחייםתולדותאתיותרפירטהוא . 4
מוכנת.יותרשלוהנפשיתהביוגרפיהאתעשהרככך

קיצונית,לארמיתתודעהכעלערכיגיבורלקחהוא . 5
 .לוהמודבק •השליליהסטדיאוטיפאתלשכורוניסה

אכולמושפל'מפליטמצברכפרישתהסתפקלאהוא . 6
אתגםנתןאלאלארמית,זהרתכעללרחםאלאכזבות,

שללמצבוהביאוהלאומנית,האשליהמןהתפכחותו
מוחלטת.ותלישותגלות

שלוהגומליןיחסיתהפוכותאתלגיבורוהוסיףהוא . 7
האנושיים.מימדיראתהגדילרככךמשפחתו,כניעם

חייכמישורגיבורושלהטרגדיהאתהגדילהוא . 8
האהבה.

מלואאתהערכי-ישראלהגיבורעלגםהטילהוא . 9
 .הנוכחילמצבוהאחריות

ליהודיםהערכיםכיןהשנאהאתטשטשהוא . 10
 • .כאלואלושלהזלזולאתועמעם

הערות

. 1 

.2 

.3 

.4 

.5 

.6 

.7 

.8 

.9 

מהותאתכאחתנותנתצדדיהמשניהספרעטיפת

נעול"."חדדכשםהקשורההספר,
החורדדך .צדמכלמשורטטיםמנעולשלחודיםשני

 :ישראלינוףשלצילוםמופיעהקדמיתכעטיפה
שלנוףקומות,רכיגבוהיםבתיםמכוניות,כבישים,

* 

הערכי-כנושאמרדיםהשתלמותכמסגרתהתקיימההשיחה
 rכקעל-ידיאורגנהההשתלמותהודאתו.,,רכיישראלי
 .ת"אכאוניברסיטתלחינוךבכית-הספדתשמ"ה

עםשלםהואשאיןלרמוז,כלסשמערןביקשדרכדדךאולי
 .העבריתכספרותכהעדשהוצגהכפיהערכידמות

גםדאה-ערכישלדמותהמעצביהודיכסרפדעמדותיועל
ידעיותכלאיים",כןשל"לבטיואוריין,יהודיתשלכדבריה

.16אחרוונת, 1.8 1 . 

 ',מס 77ערתןגנגרלד-גלכרע,שולמיתעלכראיוןדבריודאה
s2 נ-s , 1984אפירל-מאי . 

המנעול','לחרד"מכעדכן-עדר,אהודשלרשימתודאה
אשדותרמוחמדעםשקייםהשיחהאתרכן , 6.6.80האץר,

תוכן .-29.9.80כישראל"כ"קרללספרותכמדודשודדה
 .המשמרכעלפרדסםהשיחה

12.8.8הדרך,זרהניכור",כורח"האמנםאמידי,מ.דאה ,רכן 1

 . 24.4.80דבר,לרגע",כאורח"סעידכרמלעמוס

כערבנשאאשדשמאסאנטרןשלדבירואתזהכהקשרדאה
נוסח .-18.12.80ככת"א"צררתא"כמעודוןלספרהמוקדש
תחת , 81ינראד-פכדראד , 25מס' , 77בערתןהתפרסםהדברים

הנחמה".שלהרחבים"השוליים :הכותרת
המתח,כפילותכיהמדגישהעינת,עמלהשלדבריהדאה
הספד,שלהמרכזינושארהואהגיבור,חיכההמוצא,חסד
 . 1980מאי-יוני , 21מס' , 77ערתן

את,רכן 1980מאיאת,בוקסר,יוכבדשלרשימתהדאה
 .)םש(כרמלע.שלרשימתו

עלהתרבויותמפגשיכהשפעתהדןמפרקחלקזהו
המזרחיהודישלבספרותםהערבידמותתפיסת
אורשיראהרתביוותביובשםספרמתוךיבאץר

 1980בשנתלאוריצאנעולחרדהרומןבקרוב.
"זמורה-ביתן-מורן".בהצראת
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קווארםם
מילדהיינו

לוישמעון :עברית

ואלמונטמדטוי' :הדמויות
בונקר'הצרפתיתהמהפכהלפניסאלון' :וזמןחלל
השלישיתהעולםמלחמתאחדי

מניןככתה.אלישתשוקתךחשכתיראלמרנט. :מרטיר
וכעוצמתהזאת.המחודשתהפתאומיתההשתלהבות

אתערדתדליקלא .אמנםמדי,מאוחר .רכהכהנעורים
כלילאאומרתאניזאת .לאלעולםפעם.ערדלא .ליני
לומרעליאולידקרת,זאת,ככלהיו,הריראלמרנט. ,צער

הייתיחכרתןשכזכותנצח,היאדקההרירגעים,

עלליידועמהראלמרנט.עלי,מדברתאנימאושרת.
שכהןהדקותעלשאדברמוטבואולי .שלךהתחרשות

לךשחיתהכיכולתכלומריכךיכךלהשתמשיכולתי
שלישכדבררןכמשהולחרששלי,לפיסירלרגיהכקשר
עםמתהלכיםאיךשכחתילא .כרגש-אושרנדמה

שאנילא .שלךהידאתתסלקאלהזאת.המכונה
 ·אר .שנזכרהואשליהערר .כלפיךכמשהומרגישה
ראלמרנט,שלי,העררעלמדברתאנימבחינתו,שאולי,

תאורת-מכשירצמודחיהלאיזוהך,היינופשוט,זה,
אתהעינייםעוצמתאניכאשרטלף.ארידשלו,הכשרים

 .העירוריםשלהינ;ןררן .ארצהאםיגיבןארראלמרנט.יפה,
שלהבדיחהנחסכתמהםכאהבה.הטובהמזלישלהם

רוצים.שהםמהרואיםהם-המתלוותהנסיכות
אבנים.שלאהבהחרש-אילם.רגםעירורהיההאידיאל

 .ידיךאתלרפותקלכמה ?ראלמרנטיארתךהבהלתיהאם
כךהותירהגבירותעולםהאם .ארתךהכרתיכךלא

ראלמרנט.לכ,לךישדמעות.-אחרי ;וחכורותפצעים
אחרי.שבאהכזרשלךהגבריותניזוקהשמאאר .ממתי

אחרישבאהזרהאם .בדידותשלטעםיששלךלנשימה
לא.הזנוח.המאהבעליך.שמהלאסתםאחרישבאהזר
אניאדוני.העדינה,הצעתךאתכחזרהתמשוךנאאל

לחשוש.מהאיןמרגשותמקרה.ככלקרנהאני .קר~ה
אתונחכךברא .ארתךאהבתילאהרייארתךאשנאמדוע

חיסוריםהגרפים.שלהעבדותהא,כזר.זרשלנרהפרוות
כוחואיןתודעהישכאשראלוהים.להיותולאלחיות
כןטוב.כךראלמרנט.ז;נןי,תזדרזאל-נאכחומר.לשל;ט

הגרףולתשוקתלימהמה.היטב,שוחקזהכן.כןכן
קרהאני .כרגילפועלשליהמוחרפתנית.אינני .שלי

 .שליאהובשלימוותשליחייםואלמונט.לגמרי,
 .נכנסאלמונטו

כמעטואניכרגע.כדיוקמגיעאתהואלמונט.מרטיר:
שכרצוןאושרמקצרתהיא .שלךהדייקנותעלמצטערת

שאינואושרדווקאזההיהלולאיאיתןמחלקתהייתי
כוונתי.למהמכיןאתהאםלחלוקה,ניתן

אתששובמניחאניכאשראותךהכנתיהאם :ואלמונט
לקרואתרציכךאםאני,גםוככן,מרקיזה.מאוהבת,

שלהסתערותוסיכלתיאילוליהיהצרהפעם.שובלזה.
למטה.טיפסהואחלוןמאיזההיפה.דמותךעלמאהב
הראש.אתלעצמושכרשהואלקוותאנירשאיהאם

למעןתשמורהמחמאהואתואלמונט, ,התביישמרטיר:
אני .איכראותונמצאשלאהיכןאריגבירת-לככך

עליךהיהמוזהב.החדששהנרתיקילמענךמקווה,
ששוררתחשכתימאוהבת.טוב.יותראותילהכיר

הואאהבהמכנהשאתהשמהכינינואחידות-ויערת

ליחסאתהמסוגלכיצדהכית.יושבי-קרנותשלתחומם
אושרןהואכיותרהנעלההאושר .שפלכל-כךריגושלי
אתה .כחיקנוגםנופלהואנדירותלעתיםרקהחיות.של

מלפניעלהעדיןכאשר ;פעםמידיכרלחרשליגרמת
מקווהואניראלמרנט,זה,לצורךכךלהשתמשהרצון
המאושרת,כרגעמיהילגמרי.ריקותכידייםיצאתשלא

 .האומללהלכנותהאפשרשככראו
הכלתי-ניתן-לחלוקהוכעניין .טררררלזוהי :ואלמונט

 ...שלך
יכולתיהישנות.איזוראלמונט.אתה,מקנא.מרטיר:
שפגשתכטרחהאניאגב, .אותרהיכרתאילוארתךלהכין

צפררי-הנרדגם;לךכלתי-דרמהלאאמנםנאה.גברכר.
פניעלמסעןמשתרעאפילוההרגל,כרשתמפרפרות
הי.r;וררןאחורה.אחתפעםערדמסתובבותהןיבשות,

רוצהאתהאםכמיטה,גם .הנעוריםהואעליךשלו
אתה,אםחלום, ?לדעתרוצהאתההאם .לדעת

עשרכערד .ליתסלחכמציאות,לינחשב ·•ואלמרנט
כתנאיכיניכם,שיבדילערדדבריהיהלאאולי, ,שנים

אחד,אוהבמדוזהכמבטעכשיו,ארתךלהפוךשיכולתי
מרסיארן-מרהיבחזירן .יותרנעיםלחומראר .לאכן

ראלמרנט,מה,מלאים,אולמותלנרהיו .שלנרהאהבות
סדוריםהמתיםהחלומות .המתמקמקותתאוותינוכפסלי
משוחררים ,כרונולוגיכסדרכשורהאואלפאכיתיכסדר

לבהלתחשופיםעודאינםהכשר,שלמגלגוליו

אפילונזכריםאיך :לקביםזקוקשלנוהזכרוןההשתנות.
הפרצופיםוכעניךהזנכנכונים,שלהשונותכעקמימויות

קווארטטעל
מילדחיינוומחברו

כ-כסנכסוניהנולד ) Heiner Mu\Ler (מילרהיינו
כמזרח-גרמניה.כעיקרומבייםכותבחי,הוא . 1929

מותראחריםמפורסמיםמזרח-גרמנייםאומניםכמר

מנצלהואבמערב.ולעבוד _לכקרלנסוע,למילרגם
למולדתותמידלשובלעצמוחובהרואהאךזכותו

דווקאלאוזאתעושההואמתוכה.ליצורולהמשיך
מתוךכנראה,אלא,המשטרעםהסכמהמתוך
 .מבפניםמחאהלהביעהעמוקהצורך

כר-ואלימיםעדיניםביחסיםעוסקקווארטט
זראתזהויודעיםהמכיריםראשהגברבין-,זמן

-ע,-אהבהיחסינינחםמתרקמיםולפכים.לפני
לשניהם.המשותפותהאחרונותבשערתמורת

על-פיהאשה.שלכזר~ההגברמועמדכמחזה
כשנינפגשיםהשכיםכמעט,היחידה,הבימויהערת

המהפכהלפנייכסאלרן :עת-ועונהבאותהזמנים
העולםמלחמתאחריובבונקר,הצרפתית
השלישית.
אתהממלאיםשחקניםלשניכתובקווארטט
גםהזולת /הפרטנרתפקידיואתעצמ~תפקידי

איכנהשמשמערתווקשוחשנרןמחזהזהר .יחד

לגישהברוריםסממניםכריש :בלבדפסיכולוגית
פוליטית.למחאהואףפרו-פמיניסטית

ארהרואהמילדשלהשניהמחזההואקווארטט
המחזה .)' 86מאיבפרוזה,יצא(הטבחבעברית

כמזרחרבותשוכרתבהפקרתוהוצג-1981בנכתב

ביקורתיתלהצלחהוזכה ;גרמניהובמערב
ובריםעובדתורגם,קווארטטעצומה.ומסחירת

קולשלהדראמהלמחלקתלוישמערןבידילשידור
הנוסחקינר.וגדחריפאיזהרירהבכיצועישראל,
מלא.נוסחהואבזההמרכא

הרצאתילאעלבון.;:זיאטררוולערפל.מילה.אף-
ואלמרנט.הזאת,הפרהעלשתקפץוכדילחפשיארתך
 ' Tכו;ךא~עניךמגלההייתאילולהכיןיכולתיערד

המנזר,שלהקפדנימהמשטרישרטריכשרהקטנה,
היאמרדה,אניטררררל.אכל ;שליהבתוליתהאחיינית

שככרכעלעםלהתחלקאכלעצומה,כשרחתיכת
כללישישכפיינאמןכעלכפנים,שםלוהתכרסם
לך,נשארמהשנים,וכמהכמהזהרכךלחשוש,הסיכות

רוצהאתהכרצינותהאם .שארירת-מישקעראלמרנט.

ראלמונט.עליך,לי?צרהאלההעגומיםכשרידיםלחטט
למשל,קר;,מקצועה.אתשלמדהזונהתהיחהיאאילו
הגבירהאכל ;גבריםעשרהעםמתחלקתהייתיכה

 ;כנישואיןלהסתפקכדידיההמעוותת~חכרההיחידה
ואצבעותהכנסיהמדרגשאדומותברכייםעםת'מתפלל;נ

שלה.כומר-הווידוילפניפוכרתשהיאמידייםרחות,נפ
כליראלמרנט,כאכד-מין,מחזיקותאינןאלהידיים

הריון-עלחולמתשהיאמתערבתאניכרכת-הכנסיה.
מתוךעליהנוחתשלההאוהבהבעלכאשרהבתולים,

מהיכשנה.אחתפעםילד,להלעשרתנישואיןשלכרונה
כאמצעותחמס-התאווהלערמתחבל-אץרשלהשמתו

תומתעלסומך!'ךקורהגראףיאכן .כעלשלנאמנותו
המכרשטר-אגבכדרךהכבוד,וככל .שליתיהאחיינ
מצידו,לתחרותחוששאתהואוליהנוטריון.אצלנמצא
כשנתיים,צעירהייתואזק 9ך,ךאתממךחטףככרהוא

העונג,לךלהיגרםשעשויחשכתי .ואלמונטימזקיןאתה
הכלתי-כקרנייםלהעטירהבתולה,עלמהרכיכהחרץ

קודםז'רקור,הזה,היפהכעל-החייםאתנמנעות
מעירהפראיםוכלשלו,שומר-היערותכמשרתשיתחיל
עיטור-עלקבעאותרויחתימוליערלויפלשוהכירה
אחריותלךראלמונט,טוב,כלבתהיהשלו.הראש

אםכמיטה,נעוריםקצתטריות.הןעודכל ת;כק.~ז:;
אלרגללהריםמדוע .אותםמשקפתאינהככרהמר~ה

שלללחם-החסדכמהאתהשמאאר .עמוד-הנדבות
 .ונתחתןראלמרנט,לעולם,דוגמהניתןהאם .שואיןיהנ

לך,לגדרםכזהעלבוןלהעזיכולתיאיךואלמונט:
להיותעלולהחסדלחםהעולם.שלעיניוק:;נלמרקיזה,
או .ך~י gמיהיכעצמילקבועאגב, .מעדיףאני .מורעל

לכנותאוהבתשאתכפירגלימריםאנישלידוהעץאת
מתי ;גשם-נדבותירדלאמדירבזמןככרעליך .זאת

שיכולתיהלוואיידידת-נפשי.כמראה,הבטתלאחרונה
נושאתהרוחאכליכענןאותךולשרתלהמשיך~דין
אתלהפריחשאוכלספקליאיןחדשים.לשחקיםאותי

לימוכר .מרקיזה :התחרותוכענייןעמוד-הנדברת.
אתבי:;כרשהנשיאתשכחילאכגיהנרםגם .זכררנך

שלהאוהבהמכשירלהיותמרנןאני .פניךעלדול.טור
מוצלחצידהערצתיממושאלעצמיומכטיח .תך.נקמ
כפיכלתי-מנוסה, ;הבתוליתמאחייניתךמאשריותר

ללמודכידהעלהככרמההמצור.שלכאומנויותשהיא,
עםיהאלשלכחסדואוננותומעטמצוםחוץיכמינזר

:;כפרר-תפילותיהלאחרמתערב,אני .הצלובצלם
קץהשםהשיפודעלכוערתודאיהיאהילדותיות
לפניערדשליהסכיןאלישרתזנקהיאלתומתה.
ויחידאחדדיג-זגכשוםתתחמקלאהיאאותר.ששלפתי

הטרףליומה .הצידשלאימתואתמכירהאינההיא-
הנשימהזיעת-הפחד,כליתאררת-המירדף.שילהרכבלי

-השאר .לרבןעדהמגולגלותהעינייםמבטהשנוקה,
כיותרהמוצלחותההטעיהמזימות .עיכולשלעניין

אצטרך .לשחקן-הריקהתיאטררןכמרשוטה,ישימוני
לולהזדווגלהמוןנניח .כמוקיוןהנמר .לעצמילהריע
דנו.יעויכסףלנוועולהיקרזמניכדרך-אגב,כחפצו
יש :השלםלאדםזקוקהוא .הזמןאתלהרוגהואהנעלה
 :~עוני-העולםאתלהעמידשיכולמי .ממנומדייותר
ככריאה,חרדהואהזמןתמידית.זיקפהכמוהנצח

ההמוןלמעןכר.להכנסמתאימהכולההאנושות
שהואיודעיםאנחנו ;אלוהיםאתtקםדחסההככסיה
הואבסירןיקנהההמוןכאשרוחסר-קרקעית.שחרר

אותנו.גםשםידחס

 .ויכקישקשייםלךישהאם !שעוני-העולם :מרטיר
 ?שלךהמוטבהאנישלקומתוכזקיפותואלמוכט,
שאנילהודותעליכיאם .מרקיזהיאצלך :ואלמונט
הפראיתהמופקרותהיאהנאמנותמדועלהכיןמתחיל
שלנו,העדיניםליחסיםשנוגעכמהמדי,מאוחרכיותר.
אניהזאת.כחוריהכמעטלהתאמןמתנורןאניאכל
 .להצטברלהןגורמתההשתנות .העכרמןי;ת wפרשונא

כארון-המתיםאפילושלנר,כצמיחת-הצפורנייםהתכונני
נאלציםשהיינולעצמךותארינובטים.עדייןאנחנו

שלפירמידותשלנו.~ים wהשלהאשפהעםלהתגורר
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עלחודריםהחייםיכצחיהואהמוותרק .שלכרהגוףשל
במערכתתקלההואהמבולמפהקת.שהתופתעדעצמם
לאץרמחץונמצאהוא :האוהבלבעלשכרגעמההביוב.

כל-כךאדםשהואהיותיצליח,אוליסודית.בשליחות
שעמוםכגדטוברעלקטנה.מלחמהאידולארגןפוליטי,

למשחק-הופךהמוותאםמואציםהחייםההרסנות.

לעומק,פחותהלבאתמכקבהעולםשליופיוראווה,
ההרס,עלמשקיפיםכאשרמרקידה,לב,לכוישהאם

המעמתיםאלההצעירים,הישבניםמצעדאתרואים

לדנות,נוכלבכולםלאחלו!;(יונרכו,עםיום-יוםאותנו
לפכימאיתנו,החומקכלשלומגפת-התאווהאמכם,
שמןבמשהוהקנים,ורשףהכידוניםדי.חומסדר

מרקידה.המוות,אודותנJללפעמיםחשבי-נאהניחוחות,
משם.הנשקףהואהאחרתמיד .שלךהמראהאומרתמה

לכומתחפריםאנחנוכאשרמחפשיםאנחנואותו

שדהאפשר .מעצמנוהלאהדרים,גופותדרךוחורשים
והואשבנשמתנו,האיןאלאקיימים,איכםזהוגם

אחייניתךאתלשחררתואילימתי .למדוןהמקרקר
מרקידה.לתצפית,הבתולית

שלך'הפרווהאלבחדרההדרךאתמצאתהכה :מרטיר
שלדרך-כל-בשרעלשהמחשבהגברשוםואלמוכט.

עושהפחד-דיקפהלוגורמתאיכהשלךהיקרהבשר
אתושכח-נאהחטאבשעריהבאברוך .פילוסופים

תשכחואתהעליךתגברשהאדיקותלפכיעמוד-הנדבות
הזנבאתרן.מלתמלמדת-חוץעודמההיחידי.:עוךךאת

ובאותהכפלת,שממנוהחוראותו ,ר; nהאלשלך
הרהבמתוךותמידחפוזה,יותראוהפחותהתוצאה

לאישיותמגיעותהריריותהרקמותשלשתשואותיהן
שלךהכתובתאלמופנותהתאוותזעקותבלבד,שלך
ניתןובהחלטאדיש.אילם,מכשיראלאאינךאתהבעוד

אתה ;בךהמשתמשתאישהשלהתאוותהלפילהחלפה
גברשכלהיטביודעאתהיצירתה.~פוש-הכוח,הכסיל

ואלמוכט,תדע,זאתאתוגםלאשה.גברמדיפח;תהוא
מדי-פחותאפילותהיהשלאהגורלבךיאיץמהרהעד
 .הקברןלוויעלוזישמחעודבכו .גבר

 .שלנוהשיחהשלהבהמיותמשעממתאותי :ראלמרנט
כמר .מלתעהחושףצחקוקכלפצע,קורעתמלהכל

מכת-עודאדיבה,נשיכהעודתפקידנואתשישחקצריך

חייתית.משחקאמנותטלף.
רגיש.נעשהאתהלגמרי.מתפרקאתהואלמונט,מרטיר:

גידשלכר.הנשמהמהי,מדבקת.מחלההיאמידה-טובה
לילהואממכריחוששתשאנימהרירית.רקמהאו

השייךנידחבחורמפאריסימי-מסעארבעההגופות.

ופותות,פיניםשלשרשרתלאותהשלי,למשפחה
לאבמושאליםמקרי,זpםשלחוטעלמשורשרים

מסריח,מלךאידהבידיהשבטשלהבלתי-רחץוהקדמון
W מקווהאניל:;נהמה.אדםאדםשביןמשהולוחים

אםאחרים,בחייםאוהאלהבחייםזאתלראותעודשלא
גורםשלוהריחעלהמחשבהעצםאחרים.חייםקיימים
אתו?זיעותשליהמראותהפאר;ת.מכלשתפרץולזיעתי

דריםליסוריםצוחקתאניידמותיעלמעיבלאזה .דמו
חולמתאנילפעמיםאך~תבונה.שגיחוכהחיהכלכמו
העשויותרגליועלופוסעשליהמראותמתוךבוקעשדה

רואהאניידיואתאבלפכים,בליולגמריזבל-אורוות
המשיאתליקורעכשהואופרסותטלפייםבדיוק.

ארון-עלהאדמהכמועליעצמוומשליךמהירכיים
אתהפותחהמפתחהיאשלוהאלימותואוליהמתים,

באופרה.בערב,מחרהבתולה,ואלמוכט.תלך,ליני.
 .יוצאואלמונט

תנהלי,אללמרגלותיך.לביטורוולמאדאםמרטיר:
שוכנתהדהשבחדהלהאמיןתוכליהאםאהובת-נפשי.

שלרביםכהשבועותלאחרבלתי-צנועה,מחשבה
שברק-קודםאחרהייתימודה,אניהכשרות.הליכותיך

שובראנישובר-הלבבות.ואלמוכטפגע.~יעינייך
מאדאם.אותך,הכרתילאנאות.הכיהנשיםשללבותיהן
התבוססתי.רפשבאידהכך.עלאחשובכשרקבושה,

כמוחטאיםשחיתות.אידוהתחזות.שלאמנותאידו
w .ישבןאדבר,מהיפה,אשהשלה~ירוםהמראהכית
תהום,הייתילחיית-טרף.הופךואניבשוקתגרניתשל

כלומר,פנימה,מבטלהעיףתבקשיהאםמאדאם,
התרומיות.מידותיךממרומיסליחתך,אתאבקשלמטה,

ללחייך,הסומקמגיעזהכיצדמסמיקה.שאתרואהאני
שלךהדמיוןלוקחמכייןאך .אותךה;ל,םהוא .אהובתי

הפכיםעללי wההוללויותמצויירותשבהםהצבעיםאת
חשבתיךבהאולי'יברית-הנישואיןמקדושת .שלך

מועמדאניהכה .הפיתוישלהארציהכוחמפכימבוצרת

מילדהיינר

ישהאם ,לפרטיםלפניךחטאיפרטיאתלפרושבכסיון
שלמשכולהאריךכדישלי,לקטלוגלהאזיןחשקלך

מכךלהסיקאפשרלפחות, .לחייךשעלבסומקהמבט
שלאאכזר,גורלאידהדם.לודורםשלךשברדידים

ולו .כךעללחשובליתגרמיאל-נא .ראשוןלהיות
שקולהיהלאדמךכללמעני'שלךהעורקיםאתחתכת

הרגע-קט ! ?ולתמידאחריבהשהקדימניהחתונהנגד
 .ההרף-עיןשלהקטלניתהחד-פעמיותלהחדירו.שאין

נאאלכך.עללחשובליתגרמיאל-נא .הלאהוכן
הקדושהקשרכלפירחשי-כבודליישממאום.תפחדי
אתעודימצאלאהואואםיבעלךעםאותךהמקשר
לטפסלושיעדורהראשוןאניאהיהישלךלמיטההדרך

מאדלי,לשמחההיאשלוהתאווהעליה.ולעלות
הפרא-אדםאתלשנואלימדוכיהתרומיותשמידותיך
-לכשקאעזלאכמעטהחתום.חיקךעלויודעשהייתי,

ארציתתאווהלא-מתוכיזאתאחל.ץואם .ידךאת
כמים .מאדאםידך,אתתסיריאל-נאשדוחפתכי.היא

 .לגוףזקוקההיתהאלוהיםשלאהבתואפילובמדבר.

מערכוןמיני

חתיכת·לב
א.ב.

לביאתלהניחליהחושיאלף
למרגלותיך?

הרצפה.אתתלכלךשלא~תנאיבית

~הוד.ל~יאלף
נראה.ערדזהאתבית .. . ... . : ... 

אותרלהוציאמצליחלאאניאלף
 ?לךאעזור Wרוצהאתהיבת

 .לךקשהלא,אםאלף
 .שליכולוהתענוגיבת

 .אות;להוציאמצליחהלאאניגם

[בר~ה]אלף
בנית~r::ז.אותראוציאאנייבת

ארןר.ליישזהבשביל~רי~ק
נא.בחכה

ל.א~ת.ללאלעבודילעבוד
הצלחכ~.הנה,
 ...כה--לב-סתםזרהריאבל
 T .ה~~ןהואשלךהלב

 .~ן~ד~יל.ך ?V ~לופר~םה~אאךאלף

ליו]שמעון :[עבירת

מאישושחץוזעמךמחמתלחשושלימהחושש.מרטיר:
מהיחושש.המעורערות.התרומיותמידרתישלמחודש
דקירת-הפגיוןללאהחטאשלבתשובהחזרתו

;.גמילות-החרטהקץ.ערבלי jהתשוקהשלהיומיומית
מאדאם.לזעמך,עורגאניחושש.ההלקאה.שלהחסדים

שיבקעלברקכמהוהעיוורלגשםעורגשהמדברכשם
מגעאתממכיתמנעיאל-נא .עיניושלהלילחשכתאת
שלליטוףתהאחבטהכלהסורר.מגופיהעוכשתידך

כלמתת-שמיים,-מציפורנייךסריסהכלאהבה,
מזכרת.-כשיכה

לךשנעיםכפיואלמוכט,אווזה-פ;תה,אינני :ראלמרנט
תאוותךמכשירלהיותהתענוגלךאגרוםלא .להאמין
מילורד.דמעות,החריגה.
בדיבוריאותיממיתהאתמלנה.לא,וכיצדמרטיר:

 .זעמךאתישכךזהאםדמיאתנאשפכי .שלך;:זס:;ני~ים
 'אינההזאתהפחדנותה~נ[לות.לתחושותיתבוזיאל

כמוז;נ!;נל.~תלחקותלךאסורהי"פה.נפשךשלממידותיה
עללי.נאסילחיגרוע.חיקוישאתיאמרולכבודךמרטוי
בזרםלעצורתוכלילבדךאתרק .ידךמלחלr:ושאני

אתעדיןאהה,-שלךבחיקלבואליהניחיומערתי.
מבחן .פקפוקיךאתלפזרליהניחי .אמוןביכותנתאיכן
שריוןאלה,שדייםלמשל,חשפי-נא,שלי.לעוז

הברקיננייופיים.עלמחפהאיכנוממילאמחלצותיך
להשתרקבשלי,הידמלהזכיר,והס .עיניאריםרקאם
-~ם

בך.הכההברקתיפול,פולואלמוכט,פול,ראלמרנט:
 .וקברןריחבהישיידךאתנאוהסר
אכזרית.את :מרטיר

 ?אני :ראלמרנט

עלימעמיסהאת .בפניךלהתוודותעליאגב, :מרטיר
 .ערש-נישואיךעלהזאתבהגנתךאשמת-דמים

כשובואנוכשגבת,מטרהלמעןמתאתהוכך :ראלמרנט
 .אלוהיםשלפניוזיולפכיונתראה
השמיים.שלבכתיבת-האץרמתמצאאינני :מרטיר
הצדיקים,שלבכאות-הדשאאותך rמ nלההייתיחושש
וכתןאדםשיהפוךשלול~ןהניחהואמדועכן'לאשאם

תרציהאםמשלו.רוחישלבשרכאהובה.הצלבאתלו
אינךת 15שלך,ברית-הנישואיןבדרךשלי.הצלבלהיות
אחר,אוזהכעלם,פתחבגופךישאוליאבלאיתי.כזאת
אושכוחלהיותהנשיא,האדוןשללדינוגזורשאיכר
להיותאמוררבכהשיופילהאמיןהתוכלימאוס.
באמצע.ותמיד ;פרו-ורבומצוותשלהבלעדיתמטרתה

פנימהלוהנושםהזה,לפהלשמורהשםחילולזההאין
 ;המזוןקליטתשלהחדגוניהתפקידאתוהחוצה,
שלהפוגההמלאכה-האחורייםשלהמרהיבלאמצעם
להניע-ו,~ה.יכולהזאתהלשוןהאםהצואה.פליטת
עת-ועונה,ובאותהבזבוזאיזהמתים.וחמריםהבך;ת

ם wאתהמכפישהאת ,כןתא;י?י-הוללות.קמצנות.איזו
התבלותאתמותירהאתכאשרמאדאם,האלוהים,
בית-שלהעדינהולצמחיההזמןלשיניכשרוכותיך
אתלעשרתגםשלאבר-מוותחטאזהאיןהאםהקברות,

מוחותינודי.;ליאתלהחניקלמחשבה.לכוניתןאשד
שלהכלי !הראשונההמבויישתהצעקהלפכיהמחונכים

שהשתיקהעדבושככגןכדילכוהושאללאהאםגופינו,
מרעיללעשייההופךשאינורעיון .המיתריםאתתקרע
שלבר-המוותהחטאעםהצוותאחיים .הכפשאת

בלתי-מנוצלים.בחלקיםלמותוהשלילה.הבחירה
לליבי'שנוגעמההיאהאלמותיתכשמתךשלהצלחת;:ן
למרביתהמתפורר,גופךאלהטחהבכלמאדאם,
הואאםהגוףזהאתיאותולעזובעליךל .)'j ~ •הדאבון

והגיהכוםבחומריםמקמציםהשמיםתום.עדינוצל
העינוייםוהמחדל'העצלותאתמענישהוא-דייקן

הצניחהשהוזנחו.לאבריםשמוריםשלוהנצחיים
מפשע.בחפותהואמקורהתפג:::יהאל.ימכלהעמוקה

 .ואלמונטנכנס

אלנוגע .יקיריואלמוכטכך'עלאחשובאני :ראלמרנט
אהססלאכשמתי.שללשלומהדואג-כהלראותךלבי,

הכלילהיותאותך:עדושהשמייםלבעלילהודיע
המקורשלציונובליולאוכקבי.פתחיכלשלהמשחית

אנינבעה.הזאתההתגלותשממכרדורש-הטוב-לזולתו
בטרם-מעשהשמחתיאת יי:I~;לק nשאתהרואה

קדוש,אתההנישואים.במיטתהגילוייםמסעלקראת
משחק.אתימשחקאתהבך.טעיתישמאאוואלמונט.

נובטבלינימסכה.אופכיםהזאת.העויהמסתירהמה
תאווהיראת-האלוהיםשלשבכסותההנוראהחשד
חוששואלמוכט,אתה,האםמלביש.אתהמאדארצית
 .שנעלבהאשת-איששלמזעמה
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אלאבכנסיה.אמרןלתתאפשראםמאדיהמאוכלסים
אחייניתהבתולה.שלדםהואהנידוןמדובר,בישלא
אותי.רודפתהיאהקטנה. ' Tן;ןא~הריהיהמפלצת,של

אפילואותי,רואהרקהיאהצגה,ארסאלרןככסיה,
כנגדהבתולייםאחוריהאתמנדנדתהיאוכברמרחוק,
מסרכןגםכךומשרםלרוע,קליפה .שליהן;?ההבשר
ורדרדמכשירמפשע.לחלוטיןרחףתםהואשכןיותר
הואמתוכי. ן:~ז::אחה,ה~ךן.מתוך~י~םגיהינום,של

ופעם .קרבןמבקשהואיום-יוםבולע.ראותיצומח
שידחוףהשטןאהיהאני .ראשימעלהפיתוילויתנפץ

יידךאתליתשאילילאאםארבדנrזאלהזאתהילדהאת
כנפי-עליהתהוםמעלשישאכיכמלאכימזאת,ויתרה

חסרתלאחותךקרבןהביאיזאת,נאעשיהאהבה.
פחדמתוךקרלבכלפימפכהאתכבראםהישע,

פחותעלמהמרתאתהרישרדפת.שארתימהלהבה
השמים.כךעלחושביםמהלךלומרעליהאםמבתולה.

לןתרי ,:zתא;לאאםבגיהינוםהדברלךיחשבשלרשהפי
מאדאם,יצינת-ליבןהבלתי-מחולק.ערש-נישואיךעל

ומהר ;הנצחיתהתופת~שאלכשמרתשלרשמשליכה
אחת.בנפשאףהמבוצעפשעככגדאחדרצחולו

אתהשאיןהיותריקרנט,היטב,מביןאניהאםארלמרנט:
ה~יןשאמרת,כפיאר'ישלךהמיוחמותאתלרסןיכול

יום-יוםלולהביאחייבראתהרל,.~ך- nצ;משכתרכן
יותרהרבהאינושלךהפילוסופיהריקהריקרבן-ע;ןה,

ומאחר ?ארציתהמאדתעלת-המיןשליומיומימצררך
באיזו-בנימוסלהתנועעכיצדלמדהלאשהבתולה

האםלצמוח,אמררהיהזהשבמיכזרפריציםשלמאורה
 ...עלינישואיאושראת

את .שלךאיכרהזההקרהלב .זוהיאאתלא :מטריר
בנות-אלמוות.כשמרתשלרשלכלירןדנהארגואלת

 .מתנורןהואשממילאלגרף:;~סירובאר:;~כיבושמאדאם,
רבותפכים .שלךהמוטבהאניאתדעתךעלהעלי

הקרבןעוקץהאמצעים.אתמקדשתלתאורה-המטרה
יותר.מושלםשיהיהנישואיךלאושריגרום

-מאשרלהתאבדשאעדיףתדעאתה :ראלמרנט
-לבורכתיהבא,שבעולםחיי-הנצחעלולרתך :מרטיר

ואלמרכט.מספיק,זה :ראלמרנט
שבוהגרדאהמבחןעלנאסלחי .מספיקזהיכן :מרטיר
ידעתישכברמהלהררדעעל-מנתארתךלהעבירעליהיה
 .מדיגברהאיכרשליוהמחירמלאךהיכןמאדם,-

 .ידידמחיריאיזה :ארלומנט
שלהמגרהדגדרגrזכלהחייםכללמשךויתור :מרטיר

רחוקכמהאחה,מילאו,האחריםשח~יתאורת-הבשרים
זqר_רהשהיהחפץשלכחסרונומאחורי,נשארוהם

 .-לרגלייךליפוללינאהרשי .בסגידתי
מסכהזוהיהאם .לשטןישתחפושותהרבה :ארלמרנט
 ?ראלמרכטחדשה,

בכללארכלבמה .לכנרתיההוכחהאתראי-נא :מרטיר
שללמחילת-הקברלחדורבמהלסככה,לךלהיות

כלי-זיןאיןיביחלקערדאיןלשטןהתרומיות.תכונותיך
איןאםהים.רר~ע םי~טt~~שו~םהארצית.לתאורהערד

כשתשתמשילהשתכנעתרכל~יבעיניךאמרןלתתברצונך
הריקהמשטחעלמאדאם,ידך,הניחי-נאהעדינה.בידך
הידנשמה.רקכוליתחששי,אלשלי,הירכייםשבין
מאדאם.שלך,

אתלנשקלךמרשהאניקדוש.אתהראלמרנט, :ארלמרנט
רגלי.

אותיומשליכהמאדם,אושר,ליגורמתאתמרטיר:
אהיהשרבהלילה,באופרה,שלי.התהוםתוךאלבחזרה
 .נגדיגייסשהשטןמסריימתבתולהשללקסמיהמופקר
התרומיותהמידותממנה.להתעלםעליהאם

הפיתויים.דרדריאצלעבודת-הפרךבלימחמקמקות
חייבהגברמהסככה.ליאתחמקאםליתבוזילאהאם
לאימונים.זקוקהאומנותכלהעוינים.החייםאללצאת

נשמרתשלרשאל-קרב.לא-מזויןאותיתשלחיאל
שכמעטהבלתי-מאולף:;נזvריזההאם ;באשנמצאות

שליתרוןישלטרף .הטריהירקלפנימחדשלופוץר
ליהניחימתוקים.הםהאופרה~י~יהצייד.על oר~

בסייגימוגנתמלכה,העירום,ביופייךהדלכרחיןמ;ך
הקדושהתמרנתןאתלהעמידשארכלכדייהנישואין

הזירהאללצאתעלימוטליהאכאשרעינילפני
חרדי-לפכיהחלש,בבשרינעולהתהיהוהיאהחשוכה,
.רי-העלמרת. wשלהחניתות
בפכילעמודתרכלהאםעצמי,אתשואלתאני :ארלמרנט
הסעיפים,שניעלפוסחשאתהרואהאניהאלה.השדיים

לעמודתרכליהאם .שלךהקדושהבדרגתטעינוהאם

האםראלמרנט.אישה,אניהנה,יותר.קשיםבמבחנים
גבר.להיותולאבאשהלהסתכלתרכל
עצבשרםיביזעלאשרירישרםיליידיייכולאני :מטריר
בןמואסאניהצעתך.מפכירואה,שאתכפירועד,אינו

ברכה,אתבצדקדמעות.בשמחתי.השתתפיקל,בלב
שמארסהגאה.אתבצדקלי.ידועשמחה,ך~ע;תמלכה.
אהובההתכסי-נאיאותישהבכתוראהאניה~ית.כל-כך
כמגע-קרעליך,לחלוףעלוללא-צנועמשב-רוחשלי.
בעל.שלידו

הפסקה

אישה,להיותלהתרגלשיכולתימאמיןאני :ארלמרנט
מרקיזה.

 .אנישיכולתיהלוואי :מרטיר
הפסקה

לשחק.נמשיך .העניןמה :ארלמרנט
 ?מהממשיכים ?משחקיםאנחנו :מרטיר

מקסימה.אחייניתיפה,ילדהנכבדת,עלמהראלמרנט:
שליהמיןאתלשכוחליגררםתומתךשלהמראהאחה,
בפכי.עליךרב,כהבחרםשהמליצהלדודתךאותיוהופך

מכירהאנישלה.העצובהבדמותמורתעדאשתעמםאני
מילה.אומרלא-השארעלשלה.בנשמהכתםכל

תבראשלאיאיתיהתפללירגליישביןהמכשלהאבל
תהומות-ך~~~י-נאהתרומיותמידרתינגדכמרדעליך
לחשוקלינגרםכממעטרכךייבלערכרטרםעיניך
 •יכולתישגםראיהל •רציתי •כןהזאת.תכ~ת w~ה

הסכנה,בצלכאןשלי,הזהאבר-המיןאתלהחליפו,
רקשקולשכנגרר'יארכון .ביופייךללכתלאיבודולגמרי

שבדחיפותלתאורה,אשררשים nב~כררן-ההציורהרס
מסירההתאורהרק .כל-כךמזמיןהואאליהכזאת

הצצהלהומעניקהברשרתיה nקררמי-תאתמהאהבה
שלהאדישמזרנםהנא,הבשראלרדידי-העררדרך

כן,לאשאםלא-כן.רצה,ודאיאלוהיםכךהקברים.
ואין .בחורבןגםרוצהשבורא,מינשק-הפנים.זהמדוע

לותניחימוטב,לו.מרקיבשהגרףבטרםלנפשמוצא
-ובמ;עך-השחרוררקמכוערת.הייתאילומיד.

החטאכנגדהערוכההואוספיחיומתארי-היופי

דברשרםלד wל.כלרם,לאארהכלבראיןרככך .הקדמון
בתחוםבעצמות,שישחקמהרוחחרץלקרות,יכולאינו

לפכיבינינו,עומד-ניצבמהנשכח-נאלחטאים.שמעבר
שלעדיתשלנצחלמשךאותנויקשורשהדבר

עלמתעמליםכולנומרקיזה,טוב,אניהאםהתכווצות,
זרועגבריימגןלךלהציעלינאוהרשייהטבורחבל

לאהמנזרשלששלוותועולםשלרשעותוכנגדאבהית
המיןבניאתמכיראנילי,האמינילהכיר.לךגרמה
- nפראיזהפרחח,פרחחאודותוהמחשבשליהאפל
אתלשבורהעלוליםסתם-מירחםפועלסת~ם.נזירים
הברתלי,חיקךסררעלהטבעשומרשברהחותם

עצמישאנימוטב .ליניאתקורעתהזאתהמחשבה
הזועקכזהאי-צדקאסבולמאשרלחטאאתדרדר
לשמים.

הידלהמחפשתבדיוקמהזועק.הוא ן?;:$! :מרטיר
אסרהש~ם-המינזראברי-גרפיבאותםמסיה,האבהית,

לגעת.בהםעלי
לךלהיותליהרשי-נא !אבאמה !~במה, :ארלמרנט

גן-עדןשעריהפותחמכומר,יותראבמיהרמרודה,כומר

המכשירמררה-הדר,ךבידי,המפתחילדי-האלוהים.לכל
וקודםילהזדרזראויהמתהפכת.החרבולהטהשמיימי
עלהלקח.אתללמודישלדודה,האחייניתשתהפוך
החולפיםהחלומותאתיודעאניחוטאת.הברכיים,
אל- .בחסדעונשךאתאמירואניבתשובהחזרי .כשכתך

דירות.הרבהישהאלוהיםבבית .לתומתךתחששינא
והכההאלה,המדהימותהשפתייםאתלפתוחרקעליך
רוח-הקודש.אתושופכתהאדוןשליונתולהעפהכבר
לאהחייםמהםאת.רואההריבציפיה,רוטטתהיא

אסכולת-המלאכים.כלשרןמדברתאתיומיומי.מורת
מתת-האלהעליונה.המינזראםשלשפתההמיכזר.
 .:~סןגםלו-שנותןמיהחוצה.לירוקלאדםלואסור
היהלאהמשיחישועהנופלים.אתלסמוךיש

אתלשאתלושעזרהצדיקלולאמגיע,לגרלגולתא
ת~מתך'תהית-המתים.זוהימאדאם.ישלךהידהצלב.
השמצה.אלאאיננהתרמתן,בפיךשמכונהמהאמרת.

 .אחדבמרשיעלעולםדיאחת,בתולהרקאהבהוא
כדילךהוענקהזהמהיר-התפיסההגרףהאמיני-נא,
העולם.שלמעיב;מוסתרתלבית-הספר,תלכישבעצמך

שרכןהיכןלדעתברצונךאם .לבדרהאדםהיותטובלא
ישלךהירכייםשלהרטטנעריתאמונךתכי-נאהאלוהים,

מהירתמאיתנותמנעקטנהפיסרנת-עררהברכיים,ברעד

האורלנושאהחדרה.ונצחיתהכאבקצר .אחדבשר
מילגן-עדן,ישפתחיםשלרשהמחשכה.להרתעאסור

 ..r;ולת-הפכיהביתבאדוניעולבבשלישינוקעתשנפשו
 .מאדקטןבתאגםבשפעמקרםיש

יאנילך'אסירת-תרדה .מאדכריבאתהיארוכי :מרטיר
שרכןהיכןלהראות,יכולתלי'הראיתנרקבכהשבאורח

לכךואדאגמשנכותיוכלאתואזכורליאציין .האל
כלהיטב,שםירגישוואורחיוייקטעלאהמבקריםשזרם
לקבלם.בינשמהערד

אינה ד~tז~ Wהנשמה .קטמעטערדלאומדוע :ואלמונט
לגירושין.סיכההמרותולאאורחים,להכנסתתנאידוקא
כמוותעזהמיוחדות,דרישותבעליוהםאורחיםיש

שלי,עלמהלעשרת,ליהניחי-נאדבררעודאהבה.
ישלבסוףאישה.להלקרואלימותרכברשעכשיו
המית-הקרבאתשומעאניאחד.אוהברקלאשה

 .חסר-המגןיופייךעלברהולמיםהעולםשלששעוניו
בפניהזההנהדרהגרףשלחשיפרתראודותעלהמחשבה
כבילת-שדייםהזה,הפהכמישתהשנים,שלקמטיהן

שלמחרשתותחתהזאתהפרתבהצטמקותלראותאלה,
כיעדבנפשיעמוקותכהמחתנתזרמחשבה-הזמן

שללחייםלךלעזורכדיהרופאמקצועאתמנצלהייתי
הואשהואהמרותשלהמיילדלהיותרוצהאניכצח.

עלהאוהבותידיאתלשלברוצהאני .המשותףעתידנו
מתוךכעררייךלמעןלהתפללארכלערדזהכיצד .צווארך

שלךלדםדרורלקרוארוצהאנילהצלחה.קלושסינרי
אתהגרף,ממצוקהקרבייםאת;לשחררהרדידיםמכלא

אוכלעודזהכיצדשלבשר.החנקמאחיזתהעצמות
בת-המעטפתאשראתבעינייםולראותבידייםלמשש
המלאךאתשלי.והמישושיםממבטימונעתהחלרף
הכוכבים.בדידותאללשלחרוצהאניבךששרכן

אחיינית.שלהשמדתה
הפסקה

לכלקץשיבואכדיואלמוכט,זה,אתזהשנאכל :מרטיר
לגמרי.חסר-טעםשיהפוךלפניהעסק

מרקיזה.סעדתי,שכברלומרשעליליצרואלמונט:
נפלה.הנשיאה

הנצחית.אשת-האיש :מרטיר

 .טררורלרהמאדאם :ואלמונט
ראלמרכט.ז;גה,אתה :מרטיר

מלכה.לעונשי,מצפהאניואלמונט:
-לזוכהאיכההזונהאלאהבתיהאם :מרטיר

 .שלךהצואהאתלאכולרוצהאני .טינופתאני :ראלמרנט
 .עלישתירקרוצהאניטינופת.אלטינופת :מרטיר

 .מימיךאתעלישתטילירוצהאני :ואלמונט
 .שלךהצואה :מרטיר

יפרידכר.לאשהגיהינוםמיליידי,נתפלל,:הבהראלמונט
ראלמונט,למרת,לנזקיאהלהניחנואילועכשיומרטיר:
נשים.קרבןלשרא.עשתהשהיאבמשגה
תמעדשלאכדייראלמרכטילרגליךנשכבתי :ארלמונט

~זק~יהביבים.בניחוחאותיהטבלתאתהערד.
תשוקותיךלתהוםעצמיאתהשלכתישליהנישואים

למורתשאתמסרלךאמרתיהזאת.הבתולההצלתלמען
המושטהרועבפנילעמודתצליחלאהפעםגםאם

עדייןשארכלכל .ראלמרנטיארתךהזהרתי .מתרכך
האחרונה,בתפילתיאותךשאכלולהואלמענךלעשרת
ואלמונט.שלי,הרוצחאתה

הייתילאמאדאם.מדי,גדולכברדאני.האמנםמרטיר:
להוציארציתלהןשבצירתמצרותאותןכלפילמכשול

לךיצאלארוח-הכאהשוםהאם .עצמךאתלהורג
שלעריכהמכקיפרנתחץרהכשריםמשבר-הנישואין

בשבילמדיקרהאינךעכשיו.נהניתאתשממנההמצפון
המיטהמשחקיעל-פילשפוטלייותראםהגיהינום,

מצליחאיכרהארבעיםגילמתחתבשרשוםכךשלכר.
פסגתאלאאיננוהתאבדותמככהשההמוןרמה .לשקר

שארכלכדילעזרמשקפיאתלקחתנאהרשיהארכנות.
מתוךמלכה,שלך,האחרונהבהצגה,להתבונןלהיטיב
שתרכליכדימראותשיוצבוציוויתיורחמים.אימה
זר-ידימתוךשמחה,לינארעשירבים.בגרףלמרת
האחרונה.יינךנ;ס

ילשעשועיךלהוסיףבידישעלהמקורהאני :ארלמונט
לפיכבר,אםשלי,האחרונההזאת,בהצגהראלמרכט,

ינפשךשלברר-החלאהאלשלימדימאוחרמבטאותר
מוסרית.השפעהאיזובחשבוןלקחתיכולהאינני
אתהלא-נקרא.ספרכמרשליהוורידיםאתאפתחאני

זהאתאעשהאניאחרי.ראלמרנט,בר,לקרואתלמד
ההומור-מקצועלכלאישה.שהנניכיורןבמספריים

חדשה.העורית-פרצוףלךלא~רתוכלשליבדםשלו.
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אתהשאותם .שליהבשרדרךלביאלגישהאחפשאני
ריקשלךהחזהגבר,שאתהבגללואלמונט,מצאת,לא
מותך,שלגופוהואהגרףצומח.בקרבךהאיןורק

זהאתלסחוטעליכםרבים.גופיםישלאישהואלמונט.
הקנאהזר.אתזהאודם.לדאותברצונכםאםמכם,
אילולשוחטים.אתכםההופכתהיאדינו.שבשבחלב

שלהחלטתוסמךשעלואלמונט,לי,צר .ללדתיכולתם
הזההגןמכם,נמנעתזוחוויהלהבינה,שקשההטבע
טובהכיהאיבראתכךלשםמקריבהיית .אסורנשאר

הטבענתןואילו •מחמיץאתהמהידעתאילושלך
מחטאדחוףאניאבלואלמונט,אהבתיך,איתר.שידברו

להבטיחכדי •עצמישאהרוגלפנישליהבושתתוךאל
אתהואלמונט.שתלת,שאתהדברבייצמחשלא

אחלוףאניומנופחתירוקה .כךלהיותרוצהואנימפלצת
פניחרט.עלבהתנדנדלמענך,ארקודאנישנתך.בתרך
כשהראשהחוצה.תולההלשוןכחולה.למסכהיהיר
לךואיןמאחוריעומדשאתהאדעאניתנור-הגזבתוך

אניואני,פנימה,לתוכילחדורכיצדאלאאחרתמחשבה
טוב .שליהריאותאתמפוצץהגאזבעודבזהארצה
עוצמתאניכאשרמנצח.ולאואלמרנט,אישה,להיות

איננימרקיב.ארתךלראותיכולהאניהעיניים,את
רוצהאתהואלמונט.בך,הצומחהרפשעלבךמקנאה

-מילהכלגרועת.שיחון-שיחהאני-עודלדעת
שהייןלילומרצריכהאינךמרקיזה,דם.שלקריש

בשליכמרבמרתךבךלהתבונןשיכולתיהלראימורעל.
עודזה .עצמיבעינימוצא-חןאניעדיןאגב, .עכשיו

לאשלישהמשחקמקרהאניהתולעים.עםלויאונן
בלתי-נסלח.היהלמעשה,זה,אותך.שעמם

אהובי.•סרטןלבד,אנחנועכשיוזוגה.שלמרותמוטיר:

כרשת 16.05כשעהכאוגוסט, 25כ'כיוםישודרקוורטטהתסריט

ישראל.קולשל 'א

החינוןוהספרות,הרוחאנשי .התחומיםבכלהיוצריםלכוחותביתהקמתהמראשיתשימשהההסתדרות
שערכיוהיוצרים,העובדיםשלהוולונטריתבתנועהוהשדההסדנאלאנשיחברווהיצירההמדעוהאמנות,

 .הפרדללאבהמשולביםולאוםאנושחברה'
מלואהטלתתוךובחובות,בזכויותשותפיםלהיותהתחומיםבכלבישראלליוצריםקוראתהוועידה
מתקדמתכמדינהישראלשלדמותהעיצובלמעןעובד,עםיצירתלמעןההסתדרותשללמפעלהמשקלם,
לקיומןונאמןומולדתחברהבונהאדםלעיצוב

ההסתדרות)של-14ההוועידה(מהחלטות

ולחינוךלתוכותהמרכזהפעולהוועדבארץ·ישרלאהעובדיםשלהכלליתההסתדרות

הופיע

נובחים
ובוכים

הישראליתהתקשורת

שרידיוסיזרטל,:עידיתעורכים

לפי,דיוסףלבני,יצחקגורן,דינהאחימאיר,יעקבאברמוביץ,אמנוןאבנרי,אורי:משתתפים
דורוןקשת,סילביקרמן,דניסמט,גדעוןסגל,זאבגנבי,משהמומר,חנוןמרגלית,דן

 .שירןריקירוזנבלום'
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הלבנהברכת
המנחםעזרא

 .בלבדכשבתרתבההרמיםמתפלליה .החסידיהודהד'חורבתעומדתמאדםשוממה
תמהרניאבדךהסהרורי,ויחיאלהמקורהשומרהשמש,כגרןיחידים,יפקדרההחולבימי
מתדפקויומם,לילהמשםמשלאאשדקטנה,זקןוחתימתכלבנהחיוורותפניםבעל
 .בפניונעולותכשאלוגםדלתותיהעל

מעתבשמיים,ועיניוכולוהיוםכלהחרדנהשלהדחנהבחצרהלזהאבדןלומשרטט
גדולשלטשללעבדומבטיווזוקףידיראצבעותפוכרגלימתו,שוליאוסףייעצר,לעת

בדנתאותיותגודלןבכלמתנוצצותמעליוהחצר,שלבטבורההקירעלהמתנשא
וקצותיהחיוורתזר,אף-כיכלפיה,חרישיתבתפילהשפתירנערתבשעהבההלבנה.
העננים.ביןהדחקלהנצפנתקצוצים,

אלמעריב,לאחדחודש,ראשבערבמתקבציםלהם,אצהלאשהשעהיהודיםקומץ
כאומדים ל~-ל$/כפייםנושאיםדמים,בקולותהלבנהעלומכדניםהנישאהשלטמול

עללהםתלוייםהפסוקיםאחרוניערדאליהם.ולהורידההרקיעמןארתהלתלוש
מיהיוכמרבחרפזההמקוםמןופורשיםבגדיהםכנפותאוספים,הםשפתותיהם,

בהם.יז~דחקר

עיניוזרע,לבלישםיעמודערדאדונהשעה .הלזהאבדןהואהפורשיםאחרון
עררנוהאבדןעבדיה.מכלהחצראתעוטהדנהחשכהמלחשות.ושפתירמפלבלרת

מתדפקתמיללת,לילהדוח .ילךלאןבנפשולהחליטיכולאינוכמרבמקומרתקרע
שהואוסוףלהארזנומטההאבדןבני-אדם.שלכשיחםומתרוננתנאנחתבכתלים,

האפלה.נחשדתבחשאיונמוגלשיטוטיוחוזר
החצרלה.מסתוריןמעטהסביב,וחצרותיההכנסתביתאתהאופפתהקדושהההילה
מתנשאותמהןהימנה,יוצאותגמלוניותמעלותתחתיות.קומרתעיליותקומרתבעלת

לתוכן .להןסביבסביבאשנביםמעוטיחרדיםלתהומות.צוללותמהןלשמיים
מתייראיםבני-אדםשבחצר,תחתייםחרדיםחליפות.ושקיעהזריחהקרניישתרבבו

לשדיםומסתורמשכןירושלים,שלחצרותיהדובכדדךישמשוהללובהם.לדוד
תמהרניים.אדםוליצוריולדוחות
לנבכיחודדוחצרות,גגותכיפרת,פניעלמתפרשהלבנהארד •והולךמעמיקהלילה

הלבנה.שלבצלהומסתופפיםממיטותיהםהחומקיםהסחרוריםשלשעתםזרמסתרים.
יחפותרגלייםבכפרתומנתריםמדלגיםהםתכריכיםכמינילכנרתבגלימותעטופים

ולאיירתעולאהםאךתהום,רובצתאלהשניביןגרד.שללבוהןכותלשלמזיזו
חרסהמעליםאךהחשכהבחשכתלהםאורביםסמוייםהרפתקאותשוחדיייחתר.

הםעלוליםכןעושיםשאםלהעירם,ואיןבחלוםשרוייםבידוע,סחרורים,בידיהם.
התהומות.אלליפול
שניבעלתהגדולההחצרלפניםחומקשדאוהרהיונודע.לאהאבדןשלמגוריומקרם

שלהשניפתחהדדךיוצאואדהראחדיםומזה.מזהרחובותשניאלהיוצאיםהפתחים
ללאלשיטוטיוהיאפרוזדוראלאקבעשלשהייהבהשהייתושאיןמכאן .חצרארתה
וסוף.תכלית
ילדיםמאוכלסתעצמה,בפנידידהוחדדחדדכלהדנה.בחרדיםמשופעתזרחצר

משתההאינוהאבדןלפרקם.המתקרביםונעדרתלנעריםרעדהנולדבדךהחללדוב,
מכלהמבצבצותריבותשלהקורנותפניהןאלעיניונישאותברצונושלאהדנה.בה

ובסתר,בגלויאליושלוחיםמבטיהןהדיבות,הן,ואילועליו.האסורמעשהפינה,
כבדואחרתאחתשלהדוחנותמעיניהעמל,בדיחומק,הואעודמגתרים.אורבים,
עלמאהילותידירכפרתהעמומות.הקמורות,הסמטאותהיחידמפלטובתרדה.ממתינה

אשה.בפניהיתקלותחששבלאעיניו

ב

מעלאמרתשתיכדיגבוההסמוכה,בחצרדדהועמוקת-בשד,שחרחורת,דיבהברקאס,
שליערת-דבשדמוייעגלגלים,נקיקיםמדרכהקירעומדלזרזרביןהאברך.שלחצרו

צופרתעיניהמאחוריו,ברקאסלהעומדתאדונהעתהחצרות.שתיביןחוצץדבורים,
תכלתכולומחמדיםזה,הילוכו.עוצרותוכמרהאבדןאתצדותשהןעדלחרכיםמבעד
 .ולכאןלכאןמיטלטלותארוכות,לבנות,ידיו •הפשתןבצבעושעדופאותיו •בעיניו
בושהאליה.אותוומצמידהבגדובכנףאוחזתאליו,דוהרתחיתהבכוחה,זהאילו

דואהבחינתבסתרשלהזובהצצהלהדיאלה.ענידהמהדהודיבוקאסאתתוקפת
בדאית.ואיבה

שלהקרובריחהאלו,אתאלורודפותלברפעימותלפינה,מפינההאבדןלוסובב
מחלוןמקפץוהולך,מדלגוהולך,צעדיומחישבסכנה,חשהואראשו.מסחררהדיבה
בעננים.כמדחףואץרשמיםביןועומדבסורגיםנאחז •לחלון

השכנותכדדךשחודהברעלהכתפיהעוטפתבביתה.להיוותרבכוחהאיןברקאס,
שכליםעדובהמהמאדםהומרתבסמטאותושרבהנההיאסובבתויוצאת.הערביות
מפתןעלבנויאבן.שלאדןלהקוץרהיהודיםרחובשלהפינותמאחתכוחותיה.
עליה.דעתםליתןמבליבהויוצאיםבאיםאנשיםשם.ויושבתהחרדנהלחצרהכניסה
בפניהכאןיחלוףאשדהאחדאחדעיניהבולשותראשהאתהעוטפתלרעלהמבעד
לבטח.
רחובלעבדופונההיהודיםרחובאתעוקףשם,לוממתינההיאכיבלבובטוחהאבדן,
העייפותמחמתהדיבה.שלמפגיעתהסכנהלונשקפתאיןברלו,המקבילחב"ד

משיםבליוהולכות.ומסבתכותבאלואלונאחזותסמטאותהדאייה,לומיטשטשת
זוהדיבה.אלעיניושיסבבלאהחצרלתוךחומקהואהחרדנה.כשעדדגליועומדות
כמיהכידוהיודעיהבוקאס,אליו.בערגתהנמוגההצונן,האדןעלתחתיהרובצת

לילהלילהממיטתהחומקתכשדאוהגםעימההקפידולאהלבנה.באודששבוייה
יקוצהבסימטארת,ארוכותשעותנודדתכולה,לבניםלבושההחשכה,בחסרת

בה,לגעתשאיןבחלומות,בדמיונות,השוגהסהרוריתאחת,רבעונהבעתומנומנמת 1
לה.שיבולעמחששלהעירהאין

אלוועיקר.כללבהןמודהבוקאס,היא,איןלהמייחסיםשהבדיותאלוהליכות
עללבה.מסתריאתלחשוףצעדיה,אתלהצרהמבקשותרכילהולכותדעותלשונות
לחלונה.מתחתהסובביםצעדיםקולותרחשושים,מיניבאוזניהערליםבלילותמשכבה

עקבותיה.השומרהאבדןשלצעדיואלהכילהשנדמהישבגרפה.עובדתצמרמורת
לתרדבגלימתההיאמתעטפתאזאוקצה.אלמקצההעולםאתאופפתשדממהסוף
לבה.בחיראחד

ערד .לכברקולאתשמעהשהדיבהלונדמה .והולךלחלונהמתחתדגליועוקדהאבדן
דממה,בקולזהעםזהמשיחיםהחרדנה,שלחצרהבחשכתשניהםויסתופפוקטמעט
בדהרה.עליהםהחולפותלשעותהדעתנתינתללא

ג

מעיניה.נסתררבדאיןודממה,חרשךאפופתבעצמה,היאשדריהכיאףירושלים,
שמעשיםקנאים •האחדהסוגהסרטים.שלהליכותיהםעלהתוהיםהםבדיותסרגישני

בחסרתהמעשיםנעשיםאפילוזנות.שלרבד :מזויתירהבעיניהם.ופשעחטאשכאלה
הסוגסרבלתו.הדעתואיןהואזנותשלמעשהעדייןסחרורים,שלבמסורההחשיכה,

עדלדרדפםלהם,להתנכלוזוממיםבני-הזוגשלבאהבתםהמתקנאיםפרחחיםהשני,
זדון.מחשבותרוקמיםהחרדנה,שלבחצרהנסתרמקרםבכלמסתודדיםהללותרדמה.
נופלת.דממהרבד.נעשהאיןבדעתם,חוככיםעצה,מטכסיםואלהאלהעודבינתיים,

חי.כלתםהמבול,לאחדכמומאומה,אדעלאכמו
שרעפיהםעצמם.שלמעשיהםלפשריורדיםאינםגרפם,הםוהדיבה,האבדן

הבדיותבפניעיניהםתוליםמשתאים,דדכם,עלהםעומדיםתוהיםלהם,משובשים
 .רבדיודעיםהםואיןמאומהחשיםהםאיןוכמולדדנואישאישוהולכים

דגליהםברפש,כוססיםברחובות,בסימטאות,בדרכים,לתומםבני-הזוגמשוטטים
רפידותירוקותמיני-לפניהםססגוניכשטיחהפזורהפדקמטיהבסוגינתקלות

כבדיםועמוסות-דדיםיחפות-דגליםפלחיותאשד-מערוגותיהםנאספושעתה-זה

 .ראשיהןעלכבדיםסליםסליםבשארםהדחוקה,רמליפתאהסמוךהשילוחמכפרשעלו
תוךהמתגודדיםובהמהאדםבהםשחובטיםחבטותלהדוףבבני-הזוגבהםאיןדוח

ואינםאמש,מלילשנותרוובאושיםצחנהריחותעוליםבאפיהםסביבם.ושאוןהמולה
נשתבשולערוב.היוםנטהכבדאובעיצומהוהחמההיאשעת-צהרייםאםיודעים
בעיניהם.חדולילהיוםהעתים.לבני-הזוגלהם,

ר

אלההמזימותרוחשימתאחדיםסביבםהמתחוללועלעצמםעלתוהיםבני-הזוגעוד
דעתםקנאיםבהם.ייעשהמהבמסתרים,עצהמטכסיםביניהם,שנדנדובלאאלהעם

בקלונם.בעוונותיהם,שיימקועדלהחרימם,לנדותם,חובהלנקותם.איןכיאיתנה
כתביםהגניזהממרתפישולפיםוכיאה,כיאהונידוייםחרמותכתבמכיניםהםוכבד

עליהם.ומוסיפיםמלהלהשמיטבליפורצי-גרד,כלכלפימדודי-דודותהשמורים
ישכיוחורצי-לשוןגברנתיםבדיוניםעולם,מבליאותםדעתםעלעומדיםכנגדם
שרעויםמתמוטטות,גדרותבתים,שלהריסותגביעלישוביםבגופם.בבני-הזוגלפגוע

באושים,וריחותעשניםאודיםנוכחבחמה,קמלותשעשביותיהםנעזביםבקופיפים
ומפהקים.נמיםונמים,מפהקים

המתמהמה,לגשםבהםשממתיניםוכבדים,מעונניםכסלוותחילתחשווןסוףכבימי
כךוהולכת.מעמיקהשמסביבםדממהמחדישים.בעצמםוהדיבההאבדןכבושים

ארובותבפץר,בזעף,פתאום,הבאוכגשםחודש.ועודחודששבוע,אחדשבוע

מוכיםירושליםתושביהמאורעות.ובאיםמתרגשיםכןהפוגה.לאיןנפתחותהשמים
בתדהמה.

אופק,עדמאופקבשמים.משרטטיםשחרדיםעביםקודד.סגריר, • rמקטבתברקד

מכורבליםבמיטותיהם,שרועיםבני-האדםבהולים.אלהאתאלהרודפים
היום.שבתכמרלהם,אצהאינההשעהונמים.חוזריםצוואר,עדבשמיכותיהם

שמאערלה.קולהדלת.אלויחושנחש,כנשרךמשמיכותיויתנעראחד, rיקפתע
כמבקשהרמהלבםוכולםאחדוערדאחדערדיעורראחדירהחץו,מןשמאמקדנו,
החוצה.לפרץו
נמצאוהחורבהחצרשלמחדריהבאחדוהולכת.לחצר,מחצרמתפשטת,שמרעה
קורנסיםנאקותיהם,לקולנאספיםשבסמרךשכניםואשה.גבראדםיצורישניכלואים
בשקים,עטופיםוהדיבה,האבדןונדיח.מנעולעלהנעולההדלתעלעטיםבידיהם,
קדחות,ראשיהםהיוולדם,כביוםערומיםלזה,זהוצמודיםודגליהםבידיהםכפותיהם
מתים.כפגריםניעללאהרצפהעלשרועיםדם,זובעדפצועיםחבוטים,

אחדיםבזרועותיהם,ומלבוששמיכותאלהוחוזרים.מעונותיהםאלבני-אדםאצים
בעיניהם,ופליאההברשהמחמתבעצמםכבושיםהשנייםבידיהם.ומשקהמאכל

כלל.להםנגיעהשמסביבםהזאתלהמולהלהאיןכמרכרוצים,יושבים
ברבדים.מתכתשיםמגתודדים,סקרנים,מלאהכבדהחרדנהשלוחצרהעולההיום
הכרוזים.מדביקיהחרמותשומרישל·י-ידם 1פהואהמעשהכיסברהמעליםאלה
שאיןעדוהולכיםהקולותגועשיםהבריונים.שלזרועםנחתזרכיאחדיםשלדעתם
שמגבים.מיישהמעשה,אתשמצדיקיםמיישרעהו.רבדישומעאדם

ראשההיא,קצרצרת,רפיאותירגזוזראשהוא,להם,לאבלבושעטופיםוהדיבה,האבדן
הם.ולאהםלכאן.ובארהגיעוכיצדיודעיםהםאיןמשובשת,דעתםכולו.קדחת
עדייןבני-הזוגלבתיהם.אטאטפורשיםנסוגים,הבדיותחולפת.אדונהשעה

מושטותזרועותבזכדרנם.אודקרןמפציעהלרגעבאין-הנדה.שרוייםכמנומנמים,
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הסימטאות,פניעלמידרדריםוהםאחדלעברהיאאחדילעברהואומושכות,לעברם
במרד.המגתלגלותאבניםמטה,מטה

עלתוהיםמקרבם.פורצתשאגהבחלחלה.זהבפניזהומביטיםלפתעשניהםנעורים
ואינהליקירהשעוללואתהריבהרואהירעותואתאישמכיריםאינםכמועצמם

לו.נמצאותאינןאלואךלסלסלן,פאותיואלאצבעותיומושיטהאברךמאמינה.

ה

 .עיןתשורםלאבומקלטאחרתריםלזה,זהובכליונםבאהבתםדבקיםיויחיאלבוקאס
ניגריםולעגבוזפהבני-אדם .עודתוחלתלהםתימצאלאירושליםשלחומותיהבין

בהןשדריםשכונותובבית-ישראלבמאה-שעריםיוקדים.כשיפודיםמבטיהםמפיהם,
שמא .לבטחשםלהםממתינהאדוותםעלהשמועהוכמה,כמהאחתעלאשכנזים
תקווהגםאךופרייה.קנאותםשמידתספרדיםשלשכונותמשה,מזכרתמשה,באוהל

שמחוצהואלוהחומותשביןאלויכולןשכונותיהעלזוירושלים .מהרחישנגוזהזו
הדורות.כלסוףעדקץ,איןעדבהחרוטפשעם .להםתמחללאעוד.תקלטםלאלה

באדרות,מכורבליםסוד.ממתיקהבלחישה,מנשבתרוחרגוע.מעונן,צונן,אלולבוקר
יפו,שערשאצלהעגלותבכיכרבני-הזוגעומדיםעמם,צקלונותיהםבעצמם,ספוני

ערבייםושביםהעובריםלחברון.וזויהודהלמחנהזוליפו,פניהזוהכרכרות,ממתינים.
מגבעתעטורראשוהאברךלבן,בשביסעטופהראשהקרחתהריבה,מועטים.רובם,
 .מאוזניולמטהעדקרקפתומכסהשבת,שלשחורה
שללבושםערביים.בריותביןמבולליםהיהודיםבריותיחברוןשלהראשיברחובה

זריםכלפישבהןהסקרנותבהבעתניכרותיהודיםשלפניהםאלה.שלכלבושםאלה
 .כללסקרנותבהםניכרתאיןהערביםשברחוב.ברפשהמבוססים

לאועדייןלערובנוטההיוםאליהם.דורשואיןרבותשעותוהנההנהבני-הזוגסובבים
בית-כנסתמשקוףעלחרוטהכתובתעלנחותועיניהםפתעלילה.מקלטלהםנמצא
החשוכהקרבתואלהיישרהואנכנסים,והשנייםהדלתאתהודףהאברךספרדים.של
הריקה.הנשיםעזרתלעברהיאהשמש,של

שתימצאעדשםלשכוןלהםומתיריםעצמםלביןבינםהגבאיםאומרים-רחמנות
קורת-גג.להם
בפניהם.ניצבתמכשלהעדייןאולםבברית-נישואים.לבואהעתשהגיעהדעתםנתנו
ידלתתלנואלשסרחו,יהודים-הםטוענים-הכיצדנאותים.אינןהאשכנזיםרבני

להושיעם.
בתשעההתיבהלפניעוברשהיהחכם,ספקרבספקאחד,הספרדים.חכמיאלפנו

שמשובעזרתהעדה,מרבהיתרונטלהלךנשמה,לקריעתעדבקינותמסלסלבאב,
היוהמוגרביהובוקאסהאשכנזיהאברךיחיאלחופה.במקוםבוהעמידובית-הכנסת

וכדת.כדיןואשהלבעל
 .באדמהחבוימרתףכמיןאלאחדרשאינוערביים,מאתששכרולחדרעקרו

זהמסוגעיסוקוכלבישולרצפות,צחצוחכביסה,עבודה.בכלידהשלחהבוקאס
בוהמדרשלביתפרשיחיאלבידיה.הפקידונדיבותספרדיםנשיאשרבעמלהכרוך
כולו.היוםכלשהה

שלופיאותיוועולהצומחהאשהשלראשהשערהתחילהגשםלאחרכשדה-קוצים
אטהיושבעברמעשיםוהחיוורות.הגרומותבאצבעותיולהןמסתלסלותשובהאברך

והולכים.נמוגיםאט

ו

חברוןעדשלוחיהםתמו.לאמעשיהםהבריוניםושותפיהםבירושליםהקנאיםברם,
ופהפהבולשיםיחברוןשלההומהבשוקהמשוטטיםנגתלוצחיוםבבוקר .הגיעו

אחתאשרשמיםויראתםאשכנזיאברךאודותעלבפיהםנוראמעשהבעיניהם.
חמקוהציבור~ימתאתביראתםבקסמיה,לבושבתההמרוקאית,לעדהבתמופקרת,

קדושתה.ומטמאיםבחברוןפהמסותריםוהריהםמירושלים

גבםעלכחטוטרתהזוגבנישלעברםכיסבוריםמהםמחולקת.דעתםחברוןיהודי
מחולהכלכיאחריםשלדעתםהדורות.כלסוףעדשילכו,מקוםלכלעמהםהנישאת

-ובטהרה.בקדושהעתהחייהםלהם,
עצמם.לביןבינםבני-הזוגממלמלים-הערהכלתה-

לבםדאבוןלהפיגוכדיבינתיים,בנפשם.הםמחליטים-עודלהתמהמהאין-
ויחיאלעקרות-הבית,אצלעבודותיהעלזושאת.ביתרעיסוקיהםעלהשנייםשוקדים
החמה.שקעיתעדשוהההואבובבית-המדשר,לימודיועלשוקד
אחת,גשמיםעונתבחברוןבהששהולאחראחרונה,אשמורת • rקתחילתשללילה
כפותתחתהאדמהעודראשון,אורועםשכמם,עלצקלונותיהםשובנושאיםהם

מחברוןתסיעםאשרכירכרהלעברמצינהרעודיםפוסעים,הםבטל,טבולהרגליהם
עדחוניםפהירושלים.בואךהרכבתבתחנתניצביםוהםברוםהשמשבה.שבאובדרך
 .כולוהיוםכלאחתפעםאותההפוקדהיחידהמסעבוא
הרבה,שניםלפנישהעמידוהוכפיושומם,נידחפהשרועירושלים,שלהנתיבותבית

מצבהשמסביב.מטעי-הזיתיםביןומנומנםשקעומלפנים,כמראהוהיוםמראהו
נפסקשאינופיהוקתמידי,בתימהןופעור~ה .לויכלהלאהזמןשידגלעדהדורה,

עולמית.
בלבותפילהוהולכתגוברתבדהירהליפודרכועושההמסעובאה.קרבהצהרייםשעת

רואיםאיןמבעדוראשם,העוטהצעיףכמיןבערפללוטעתידםכלל.ייעצרלאכי
 , .כלום

בית-שנפסק.סוףאט-אט,נחלשהגלגליםשאוןבאפיהם.עולהיםשלמליחות
אבני-ובהמה.מאדםשומםדממה,אפוףעתיק,שבירושלים,כזהשביפוהנתיבות

אינותמו,ציפיותיוימיו,שמלאואדםשלכמראהוקמוטות,שמש,צרובותהבניין
 .עודלמאומהמייחל

שלבגדובכנףהאשהתופסתונשומים,נשופיםמתעוררים,הםמתנשבת.רכהרוח
מחשבהשבתוכה.לוולדראשןוחייםסימןבבטנה,זעמשהואליה.ומושכתובעלה
החדשיםלחייםהואראשון rצייוולד,אשרהתינוקשניהם.ראשיפולחתאחת

בוקאסאהבתם.שלראשיתהכבימייחזרויבואואביבםימיפה,להםהנטועים
שלעירת-דבשדמוייהקירלחרכימבעדבומביטהשחיתהכדרךבעלהלעברמסתכלת
רכותהמחליקיםמבטיםלההואמחזירמעיניה.חומקיחיאלאיןכבעברשלא .דבורים

 •נר.שלבשלהבתוהדונגכהימורנמסים,פניה,על
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חדר·המתנה
כ"ץקצעיה

דרמה, .בתורךמישורתשלשהרתבלאחדד-ההמתנה,סףעלנפסקוהאבןמדרגות
ענניםשכבתמבקיעהשהיאתוךעצבנותכמתוךמתפתלתשחיתהלירושלים,הדרך

ונבלעת,באיטירתדלתדוחפתחדד-ההמתנה,שלבפתחואזנעצרהשהנמיכה,
הלוךמוסעיםחםואורידקדואורידוהחוצה,פנימהחוזר,בריטוןהדלתשלותנודותיה

ושרב.

המשביםאתקולטתהכניסה,בדלתכמעטמתחככתהיאובגבהאחת,פסיעה
ידיה,אשדבערדשלה,החורפיותהקדפבנעלינסרגותכמרדגליהכפרתהמתחלפים.

מקצרתדוקרניצמדשלמגעמעבידות •הכחולהבטלדדסכיסיתוךאלהנדחקות
גרפה.אודךלמלואאצבעותיה

מופע.איזהלקראתכמכווניםלזה,זהבמקבילשם,ניצברספסליםשלשודרתשודרת
שעלתצלוםמתוךהאשה,דקבה.משגיחיםאינםהכניסה.ואלאליהעודפםוהיושבים,

דקכביכולתזוזותיה,אחדמתחקהממנה,עיניהאתמסידהאינהמהסה,באצבעהקיר,
מופקדת.היאעליה

 .בקצהוומתיישבת.האחוריהספסלעלפנוימקרםמוצאתבזהירות.פנימהחומקת
בוחנתהיאהזהירותובאותהרגע.שלפורקןמתוךמנתשפת,מישהו.שלגברמאחודי

איזוומטילותהסגריריהיוםבארדמתערבותהדולקותהחשמלמנודרתסביבותיה.את
דלתותארבע-וממולאדונים.מסדרונות~משכיםומשמאלמימיןנמשכת.עצבות
בדייקנות.זראתזרתואמותלכנרת,

 .בצרימהדלתשםנפתחתמדי-פעם
בתרד?""מי

שקיותאיררשiראתאחריהםמושכיםהפתח.עבדאלעצמםזוקפיםבנערים,האנשים
סדרהשוקאלבדדכםכאילוהרצפה.עלהנגרריםהפלסטיקסליחיכוךואתהניילון

אגב.כבדדךהנה,

נתקלתהיאמבטהובשיפוליידיה,בשתיברנאחזתהספסל,אלנצמדת-היא
דקותיה.אלהדםאתומזניקהחרדפניעלשיגרהדדךהעובדהאחרת,שלבמבטה
שהחרדפיעלאףדגליה,שבכפרתהקודתחושתוגרברתמחפשת.היאארתהשמא
מרסק.

נעלמתהיאובעצמההרופא,אלפנימה,להיכנסבבא-בתרדמאיצהכבדהאחרתאולם
הדלת.מאחודי

לפנים.צמתהאתמעבידהמורגלתובתנועההספסל.מןידיהאתמדפההיאלאט
ממושמעות.בלתיבאצבעותהגרמיהאתמחדשומהדקתמותחת
הספסלים.מסעדיאללאחוד,להישעןשביםאחת,בהסכמהכמרהאנשים
 "?אתרופא"לאיזה

אליה.ראשואתלפתעמישהוהסבשלפניההספסלמן
"לרופאה."

חסרי.מידעפיהבמרהסגידהכאילוקולה.למשמענערדת
 "?לךישמספר"איזה
אתלמלטמבקשתמגמגמת.היא " ...אחכהאני ...חשובלא ...מספרבלי ...לא ..."אני

נוכחותה.

שלשמותיהםאתמקרובלבחרןהאטומות.הדלתותאלולהתקרבלקרםיכלהוהלא
אי-דווקאאלאהדלת.ארתהסביבדקשלההדירכותמתמקדתחיתהשככההרופאים.
נרחב.יותרהמנתהטרוחבידיהמותירהכמרהזאת,הוודאות

עלולהתיישבלשרבלאט.לסגתתרכלהן ?למולההדלת,ותיפתחתתקרבאםרמה
משלה.כלשהםהינדסימניבידיהננתהלאשהדישלה.הספסל

והיאשלה.הזהרתמרכיבייתדעםיחדבפניהטבועשמהכאילובעיניהדרמהאלא
עיניהתוקעתהכרכוב.מןהגשםשאדירתלטפיפתנחשפתרגעכמקרמה.לשבתנשארת
 .הרופףהאדיםמעטהמאחודיירושלמיים,ברושיםשרדתעצרההסףעלממש .בחלון
הספסלמןהגברשלקולראתשמיעתה,שלאחדדוברמתוךכמרשרב,שומעת

שלפניה:
 ,, ! ?חדשות"שמעת

התדהמה.לנקודתעדמתפשקרתשפתיר
עלהמתחכךהצמדכרבעאתבמעטמדיםהואאיךדואהלעבדו.כתףשומטתוהיא
 .לצידוהספסלעלהמונחהחאקימעילאתאליוומרשךמצחו
אלהברגעיםדולהשהואהדבריםפרטיאתלהלדווחעשויערדהואמשםתזרזלאאם

 .אחבראלהמצומדטרנזיסטורמתוךממש
אתמנדנדאותרדואהממנו.להינתקכדיהספסל,עלהצידה,עצמהמחליקהוהיא
במקרםהתרחש,ארשמתרחש,במהחלקליטולמנסהשמדחוקכמיצד,אלמצדראשו

במהדקמרקפת~לק.לקחתרצוהאינההיאהאתר.גליבאמצעותומדווחכלשהו
אחתידיעהאףלקבליכולתבליעדשלהההמתנהשהייתאת,וממלאשלהשהוא

נוספת..

אחדלסוגד.סמרךהכחול,בפלסטיקהפעורהבקעעםאצבעעוצרתארנקה.אתפותחת
מפירבדוחקיוצאותהמליםאיךשומעתפנימה.מתבוננתעצמהמשימהמחטטת.כך
האיש.מקרטעות.של
 ,, ...שומעת ..."את

פונהוהואהיא,פנייהשלדדךדקאלאאליה.במיוחדמכורןשאינואפילואפשר
להקשיב.שמרכןמיכלאלבאמצעותה

מדווח.הואניסר,""שוב

אליה.עובדתהיאעתהכידרמהשלו,הצמרמורת
והוא ,, ...בית-הילדיםשלהקירעלכתרבתהשאירו ...שומעתאת ...הקיבץו"בתרך

תחושה-עלכמנצחגתובותיהם.אתאוסףהאנשים,בפנימבטיםשולחאחדמגביר.
חדד-ההמתנהמתממש.אסוןאומרחפתסכנהבעתכמראיש,אלמאישעובדת
דגליהעלקמההיאאליהישובשהואלפניחומקת.נרעהאולםקולות.מתמלא
להתיישב.אחדמקרםלהומחפשת

בתרד?""מי

שהדישלה.בהמתנהטעםכלשאיןאפשרההגירןפיעלאם-כינקפצת.היאפעםבכל
עלתמההאףאוליאלה.ברגעיםממשבחדדה,להשממתינההיאהרופאההסתםמן
להגיע.מתמהמהתשהיאכך
 "?עכשיובתרד"מי

 .בתרדונכנסמישהודלת.ערדנפתחת
כאןתשבהיאאךבמפגש.שכןכללאערד.בטרחההיאאיןשלהבהמתנהאפילו

לבדה.תישאראשדעדותצטמצם.שלההבדידהתלךהחרדשיתרוקןככלותמתין.
בההבחינהלאזהכיצדאליה.מתקרבתשהיאדרמהלבן.בחלוקגבוהה,לאאשה
 ?החרדיםמןחדדשלמפתחושיצאהבעת

משתהה.במבטמדודים.בצעדים

 "?נרעההיא"את
בקולה.הריגושאתכובשת

שפתיה.זרויתעדכמעטמכרוציםמוארכים.צדים.היופניה.אתלנחשיכולהחיתהלא
 ,, !שלההתרדלא"זה

 ,, !עכשיו"אני

ממקומרמתרומםאףמישהורדיטרניהם.הממתיניםשלהמחאהמבטיאחריהנגררים
תודר.אתלממשהדלתלעבדופרכה
האנשיםעיניאשדבערדלא-מושגת,תנוחהאיזואחדמגששותנרעהשלכתפיהוהחלו
האנונימיותמתוךומופקעתהולכתהיאכיצדחשהעד-כי .עבדמכלאליהזורמות
שלה.

בספק.הוטלכיעדחפוזכה .הדלתבפעמוןהחפוזהצלצוללכןקודםשברעותשלרשה
שבהההיא,המידמדמתבשעהלמצרפהמעבדהרבהצודםבעקבותיו,אחדצלצולובא
האפלולית.לפשוטהחלההדעת,בהיסחכמר
בשמיכתהחלוןאתלאטוםמקפידהשהיאותוךהכיסא,מןתלויההאחתדגלהערד

הצלצול.נשמעהחוצה,ארד-הביתאתלהוליךסדקיוותרלבלהכהה,הצמד
 :קוראתאימ;ןהאחדהחדרמן

 ,, ! ?להיותיכולזה"מי

הבית.אתיוצאאיננומוכרחשאיננומיבפסקנות,לומדנוהגתחיתהשכאלה,בערבים
יחלוקלהשעהובערדהחשיכה,להתעבותמתחילהכבדהאפלוליתמתוךשהינה

אלהצידה,בתיםגרשידוחקיםכלי-הרכב,שלהמאופקיםבארדרתיהםלנועהרחובות
האפלה.תחום
 ,, !פותחת"אני

ניגשת.ובעצמהאימה,אתמעכבת

חדד-שלהכחלחלאודרמעמעםהדלת,שללעיגול-העיןמבעדלקלוטשניתןמהאת
שמישהולהנדמהדקבבידוד.לזהותמצליחהאינהבטרחה.היאאיןעד-כיהמדרגות,

לפתוח.צבא.וממהרתבמדי
אלמתלווההיאשלעתיםמסריימת,אי-נעימותותחושתסדתיעה,קולה?"בקצה"חגית
איננו.הביתמבאיאףקרוא,שאיננומישלאירוח

ארמדת.היא"היכנסי,"

שלה.השאלהסימניאתמצניעה .ריחוקשלמידהעלשומרת
מבקשתהיאשברהתמרההחיפזוןאתבראה.אתעצמה,אתלהסבירלחגיתזמןמניחה
לדעת:
 "?נרעהשלך"החרד
השפתייםשלהחיבורוקרמקרם.בשרםמתעכבשאיכנושלה,המתרוצץוהמבט

פנימה.הנקמצרת

 " ...האלהוהשמיכות ...ההאפלהבגללשעכשיו,דק ..."כן
עטופהומיטת-בחלהמדפסת.אלהפרנההדלתעלוהאחדתהחלוןעלהמכסהאחת

 .שמתחתיוארגז-המצעיםעללכסרתמצליחשאיננוקצר'צמדבשטיח
 "?חופשה"קיבלת
שכמעטידיה,תנועותאתלמתןמקפידהמיישרת.מתפיחה,הקיר.אלכריתמשעינה

מבוקרת.בלתיבהתרוצצותהחלו
ארמדת.חגית " ...כן ...כן ..."אה

נוח."לךשיהיהסדריהישעני."שבי.
מתיישבת.אינהאךכיסא,מקרבתהיאלעצמה
הרחוב.אלסדקפורמתהשמיכהובשולי •לחלוןניגשת
ארמדת.היא ,,חרשך'"כמעט

שולחנה.שעלהעיתוניםערימהאתמסידהאחד-כך

 .התרמילאתאליהומושכתמתיישבתחגית
 "?בכרקד"הגעת
ומתיישבת.הכיסאאלנרעהחוזרת
והחיבוקשלה,האעריתהישיבהגםמוזרהשהלאלהאט.ארבהלדחוקאםיודעתאיכה
לקרם.עומדתרגעבכלכאילוהתרמיל,אתמחבקתשהיא
 " ...האחרוןבאוטובוס ...אנימהמשקישר ..."לא
הספה."עלהתרמילאתלהניחיכולה"את
עליהיהיהלאחריהאשדהזאת,הדחוקההא,,שעתאתלהקבעמי ?בה rהאמי

 ... ?לבדהבחרדההחשוכים,ברחובותלמהר
 " ...דקרתלכמהדקזה ...רכהכהביןמשנה."לא

אפשרשליחות.אזיועליההוטלהכאילוקולה.אתמנתבתהיאשבההדרךגםמחדה
 ... ?להחזירהשהחליטו
 "?משהר"תשתי

 " ...אני"לא-לא.
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ינקומרסל :איור

שאימהזהאפילושלה.המיוחדותבנסיבותלהתחשבניתןלאכאלהשבימיםאפשר
לבדה.נשארה

אחרים.קולותגםאדקמרכיאםולשקול.להביןמוכניםאיחה.נוחיםהיו
תאמיני ...ובכלל ...הביצוריםעל"קראתיאומרת.היאהקשר,"דףהגיעהיום"בדיוק

 " ...באההייתילי,
חגיתלשמראשרהעיקר,אלמקרבתהיאשהנהלהונדמהבקולה,התנצלותשלנעימה
באה.

חגית.אומרת " ...יודעתאתמאדי"מתרח

מעבירהשבהןבנקודותחומקותבלתי-פוסק.במבטהחדראתמקיפותעיניהוהחלו
שלה.מבטיהאתהיא

 :שואלתקלבהיסוסונרעה
 "?דבר-מהמסרעודד"אולי

"נרעה."

חגית.שלבפיהשמההתמוססכמר
 .דרלקראתדרקירבהשלמיותרצעדעשרלאמעולםהן ?לפתעשלההזאתהרכותמנין
מחסרתונרעה .באווירהמאופקתידיעהבאידונגיעהשלהתחלהכברחיתהאולם

מתפרצת.כמעטנשימה,

 "! ?שותקתאתמדוע !לומרלךשישמהכברלי"גתידי
עדצורמותמפניה.נמלטותהיוכאילוחגית,שלמפיהשוטפותהמליםהחלואד

נערת.מרחה.תוךאל!"נקלעות!לא!לא"לאנרעה:שלגרונהמתוךצורחותלהחירד.
תא.אלמתאהמועברתתמסורתכעיןגרפה,בתרךורקלהתייצב.ממאנותמסתחררות.

הקרה.החדררצפתאלעדמטה-מטה,נמשכתוהיאנוראה.בצריבהפנימהמותכת

הגשם.שניצחעדחליפות,ומתבהריםמתקדריםמהססים.השמיםהיוהדרךאותהכל
פניהמרפה.איננולפניו,עוברוהגשםתנופתואתמאבדהאוטובוסהתחילבשער-הגיא

מןהשמשה.עלהמתפצליםהמיםלזרמימבעדשניתןמהאתרקרואיםבחלון.
אותהכלהרוח.בידימתואמותבלתי-רצוניות,נתודותמשגריםהאורןעציהמדרונות

הנוףעםאפילו .אליונגיעהלושחיתהמהעםהתקשרותאחרשלההחיפושדרך
לפגוששלההעדהדחףמןהנסעיה.צמחהכךשמתוךאפשרלירושלים.איחההעולה

האםבמותו.וודאיהפךבחיים,בעודובתוכהמהוססשהיהמהכלשהרילהכירה.בה,
שייפסקאפשרשתגיעעד ?פרטאחרפרטהאמתאלנצמדת ?להתספרהיאכךעל

לאמרחקשטראוס.רחובעדברגלתלךמגיעים.איךתשאלהיא"אגד"בתחנתהגשם.
לה.הסבירוגדול,
 ?בביתלאמדוע ?במרפאהיכאןדווקאמדוע

היאהנה ?היאזאתהאין ?בכתפהקלותונוגעתהניגשתלבןבחלוקהאשההיאומי
מצחה.עללהונושקתגוחנת
לוחשת.היאכמעט " t"בואי

 ...יודעותשאינןפיעלאףישמסביבןהעינייםועשרות
לה.לאבכוחמונעתהאשה,בעקבותוהולכתקמהשהיאעדלרגע.מתעכבתנשימתה

שכמוהקירות,השולחן,הווילונות,המיטה,של-המרפאהחדרשבתוךהלובןומכת
המידה.עליתרנדמה,המחומם,האווירוצפיפותבתוכם.הבוהקאתכובשיםהיו
כדיאוליפתיחה.שלמליםאחרישלההנואשהחיפושלירושלים,הדרךאותהכל

 ...ריקותבידייםאליהלבואשאיןחשבה .כלשהיציפייהשלמילוי
כולומאוכלסהחדרהיהאילוגםבעיניה.מענההמחפשותהעינייםהןעתההנה

מסוגלתשחיתהככלאף-כי,כולן.מביןעליה.להצביעיכולהחיתהכידומהבנשים,
אותםמחפשתחיתהיותרמאוחר .משלותוויםבהניכרולאיעיןבהרףלקלוט

דיבורה.באופןאובתנועותיה

אנשים.מלאכולוהחדרהיהכאילוהצפיפות.בתוךדרכהאתידהעושהלאט-לאט
בקולדבר-מהאומרתכיסא,מקרבתרקפנימה,אותהשהובילההאשהשגםאף-על-פי

לצאת.וממהרתמסוגרי
היידיםומבוכתלומרהצליחהלאשמהאתא~ילומתמשכת.ידייםבלחיצת .לבדןוהן

 .לאיטןמגעמנתקותהנעתקות,
יפה."כל-כךשאתידעתי"לא

ממנהנשללהכמושותקת.היאברצונהשלאשותקת.ונועה .דומולדועומדותנותרו
שלמבטיהכייודעתורקלשאת.מעידההיאאיןעיניהאתאףהבחירה.אפשרותלפתע
פניה.אתעתהממששיםהאם

 ?סיפרעודדהאם ?מקודםעליהידעההאם

נשב."י"בואי

היאבהדרגהמעט-מעט,פניה.אתלהריםמנסהונועהקולה.אתלייצבהאםמתקשה
מכשירדרך .הלבןהחלוקהלבנות,השרוכיםנעליאצלמתעכבתאותם.מרימה

לנקדותמאדסמוךנעצרת.היאשםהעיניים.שלההגדרהלקועדהתלוי,הסטטוסקופ
צווארהמעלהמכשיראתמסירהלעצמה,כיסאנוטלתהאםאתרואההשבירה.

מתיישבת.היאאיטיותבאידוימכןולאחר .השולחןעלומניחה
אומרת.היאנועה,""שבי

להתעסקומתחילהמתיישבתשהיאעדמשהו,מגומגמותבתנועותמצייתת.ונועה

ברכיה.אלמושכתשהיאהארנקברצועות
האם.אומרת ,, ...כאלהשבנסיבות ..."מצטערת
לעלום.מתרחשת.חיתהלאכללשלהןשהפגישהאפשרנו~ה.יודעתאחרות,בנסיבות

בראשה.מהנהנתרקהיאואילומצדה,כלשהומענההתבקשאבל
 " ...ידעתילאואני ...דיברלא ...סיפרלא"עודד
לומר.לכרעהמקוםהותירהשמאאולעצמה.שהייההאםנטלה
שותקת.היאעתהעצמה,עלשגזרההאיפוקמתוךשותקת.עודנהנועהאולם
אולילא.-כאןבוכים.איןהזהבמקום-השדראתקלטההיאבכניסתהעוד

בבית.

 .לכאןדווקאהוזמנההיאאוליכןעל
 " ...ותאמרתבואשמישהיחיכיתיאני ..."אבל

ממושכות.בההביטהפניה.אתנועהבהתלתהלראשונה
פלטה.קודם,"יכולתי"לא
מבינה.""אני

עצמה.לנעוהאפילונהירהיהשלאמהאתלהביןיכלהשלא"אף-על-פי
 ,, ...שלךהמכתב"כשהגיע
שבחלוקה.כפתורבאצבעותיההאםהחליקה

נועה." tאליוקרובההיית"את
לקראתה.עיניהאתהרימהוהיא
 .מוכןאיננוכיאפשר .עדייןקשריבתוכהמשהו .בראשהלההיבחנהרקנועהאך

כלקצרהיה ...שלךהמכתבאבל ...מחברותשלו,מחברים ...מכתביםעוד"הגיעו
 " ...כך

 .זושלעיניהמבטבתוךזוהיוכלואות
 ...ראשהאתלהסבתוכלשרק ...הדלתאתזהברגעמישהופתחאילו

 .סביבןהארנקרצעוותאתוכורכתאצבעותיהאתפורטתהתחילה
לפתע.האםשאלה ?מהקיבץו ..."את
 " ...קצרהתקופהשםהייתי ...כלומר ...בדיוק"לא
 " ...קרהכשזהשםהייתלאאת ...ככה"אם

 ".אל"
מידה.הרצועהאתנועהשמטה

 "?עודדאתראיתהאחרונהפעם"מתי

 ...נתפשבלתיכמעט ...כךכלרחוקנראהפתאום ...מעטעודהמתינהאילו
 " ...יותר"אולימילמלה.חודש,""לפני

קולה.ואתעיניהאתהשפילהכךכל
 "?יותראותוראיתלאאת ... ?"ומאז

מאופקת.ותמיההבקולהנפילהאיזוחיתה
בעינייםבהתביטשלאובלבדמליבה,דבריםבודהאפילונועהחיתהיכלהאילו

מכיסאה.המגעתאי-הנוחותותזחתדבריה,שהפילוהשקטגםכאלה.נפולות
פלטה. ",אל"
הווילוןתנודתראם .בחדרהעצבנותסימנימגתליםהחלורגעבאיזהיודעתאינה

שמאאובמשקוף,לסדקמבעדשחדררוחשללמשבהגיבהרקגל,כמואותרשחצתה
 .הווילוןאתככהשהרעידוהםהאםשלדבריה
 " ...שםהייתשאת ...חשבתי"ואני

בפניה.פושטתשהחלההעוויתאתלבלוםנועההצליחהבקושירק
אזכאן.שלההשהייהכרטיסזההיהכמומגרונה.לפתעהתפרקאותר,"אהבתי"אני
אתמפרקהקר.הלובןאתומפשירהולךשלה.המליםמכוחלבעורפתאוםהחלהחדר
המקום.כללי

עיניה.קצרתאלאצבעותבכוחהאםהידקהכךובתוך
 ••• ?שםהייתלאאת ... ?"ומאז

 " ...אסעאניאבל ..."לא
לסיימו.יששעודדבר-מהשםנותרכביכולשתבטיח.צורךהיהכאילו
לערוךרוציםהםל'שלושים' ...מדימוקדםהיה ...ה'שבעה'אחרי ...אותילקחת"רצו

אזכרה."

אחרמיידית.כךכלשלההעינייםחשיפתתהיהשלאידיה,אתהאםהסירהבאיטיות
 .נרעה.שלפניהעדמבטהאתהובילה

 " ...שםהייתשאולי ...חשבתי"ואני
 " ...לשםאסעאניאבל ...הייתילאאני ..."לא

כאילובמשקלשבתנוחמרגיששלאאמר ...נת wלבבית,היהערדהואקודם"שכרע
 " ...שנפלוחבריםעלשמע ...מלחמהאין

השתהתה.והיא

נורא.כאבמכתכמתוךאגרופיהאתוכיווצהפלטה,הוא,"גם"עכשיו
 ,, ... ?אחריושהלךגורל ... ?גורל ... ?מקרההיהשזה"לחשוב

השתתקה.והיא

אילו tדרכןלעבורלנעוהפרצותהותירכיעדושקטאיטיכהדיבורההיהשדיברהכעת
קשובותהיותןכשלאוליכפניה.חסומותהיוהשתיקותאשרכעודמלה.לומרצרתה;

 ?בהדוחקותוכאילודרוכות tכךכל

הכיתהמגיעהיההואהזאתכשעה ...ועשרהבחמשנעצר ...שלוהשעוןאתלי"הביאו
 " ...חמששלהחדשותאחריתמיד ...שישיכימי

אםיודעתאינהונועהלעצמה.פסק-רגענוטלתפעםמדיחלל.תוךאלכמודיברה
להגדיל.אונוכחותהאתלגמד

כזאתמוחה,אלאחרתמחשכהלצודמבקשת tשכווילוןכתםאלעיניהאתהסיחה
שגתונן.

להםהצעתיכשנכנסו ...שקטהיהפתאום ...שלהםהצעדיםאתשמעתי"מהמדרכה
 " ...אותיהושיבוהםאבלאותם,להושיברציתיקר.משקה
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אךרוחה.בעיניהביתאתגםלקשורמנסהונועהמתקרבלפתעהחלרחוקשהיהמה
יותר,אוהואאחתקומהבןאםידעהלאאפילווהיאלנתונים,הואאףזקוקהדמיון

גםעל-כןצבועה.היאצבעבאיזההכניסה,ודלתאליו.המוליכותהמדרגותמספרומה
במפתחהדלתאתפותחואםשישי.בימיהביתהבהגיעולראותיכלהלאהיאעודדאת

מביאשהואוהתרמיללאורח.כמולו,שיפתחוממתיןבפעמון,מצלצלשמאאומשלו
עלתלויומהלחדר.איתרנוטלאוליאולפתח,סמוךהרצפהעלאותומטילהאםאיתר,

 ...אצלוהקירות
הזדקפה.עיניה.אתהאםנשאהפתאום

המציאותכאילואמרה.בבת-אחת,התרוקןהביתהלכו,כאשרמדועיודעתאינה
פתוחהאזנשארהשהדלתפיעלאףבתוכו.עודדאתעדייןהחזיקהכתליוביןשלהם
הידיעה.אותםהשיגהכזאתבמהירותאיךיודעתאינהפנימה.לזרוםהתחילוואנשים

 ,, ...אותוללוותבאומעטיםרק ...שאולנקריתהוא"עכשיו
 ,, .שםהייתי"אני

והאםסודית.ידיעהאיזופנימההחדירהכביכולדבריה.תוךאלנועההגתנבהכמעט
עיניים.אליהלוטשת

 ,, ...אותךראיתילאאני ... ?היית"את
 " ...מרחוק ...ככהרק ...התקרבתילא"אני

לה.תניחרקאםעצמה.אתתסבירהיאלאט-לאט
יותרצונןאווירמחפשותהחדר'שלהמעיקבחומובבת-אחתהוצפופניהאולם

שיחדור.

האם " ...ידליללחץוניגשו ...אנשיםשםשהיויודעתרק ...אחדאףראיתילא"אני
אמרה.

אותהומכווןעומדמישהוכאילוהוסיפה.אליה,חוזרתעודשלפעמיםההיא,התחושה
לשם.ככהאותהלהוביליכולהיהבעולםכוחאיזהיודעתהיאאיוהיום .מבחץו

נועה.מילמלהמרחוק,"עמדתי"אני
 ,, ...ניגשת"אילו

הולכתחיתהכמוקולה.וכמוהמתקרבת.יותר,רכהעתההיאהאםשלישיבתה
שהוחמצה.אפשרותבדמיונהומשחזרת

היאהזקופההליכתהאתאולםפניה.אתלקלוטנועהאזיכלהלאההואהמרחקמן
לומרחשבהאליה.תכתובכיידעהאזשלה.הרגעיתההיעצרותואתהשער,עדליוותה
שיכלהכלשלה,הכתיבהשולחןאלבשבתהאולםלהתקרב.הכוחבהעמדשלא

וחיכתה. ,, .איתן"אני :היהלהלהגיד
לפגושבואיאנאתוכלי'אם .איתןלהיפגשמאד"רוצה :תשובההגיעהשבועאחר
 " ...במרפאהאותי

 " ...צעירהכךכלעודאת ...להביןיכולהאני ..."אבל
ואתאותה,גילתהאךזהכביכולאחרת.אותהרואהפתאוםהיאכאילוהיהנדמה

האלה.ההתקרבותרגעיאתלהכילהמתקשהשלה,הרופפתהישיבה
בכיסאה.אחתכלהיושעונות
 .המשקוףאלבדרכןמיםשלטיפותמסלסליםבשורות,להפשיראדיםהחלובחלון
בהסקה.החוםמידתאתהורידשמישהואפשר

זכוכיתעלהניצבהלבןבשעוןהזמןשלהמונוטוניהתקתוקאחר,עולםמתוךוכמו
השולחן.

שפתיה.אתפורמתנועההחלהמעט-מעט
 " ...משנהפחותלפני ...באביב"הכרנו
ולספר.להמשיךמתכוונתשבה.דוחקלצורךנעתרת
 :שאלהלה,מובןבלתיהקשרמתוךהאם,אולם

 "?נועהשירים,שכותבתאת"זו

 ...נתקלהרקהיאשלההמחשבותבמרוצתכיאפשר
"אני?"

 :גימגמהכךאחרתחילה.ראשבמנודנועהלההשיבה
 ,, ...כתבעודדאבל ...לאאני ..."לא
שנשאלה.בשאלהבטוחהשאיננהכשםבתשובתה,בטוחהאיננהכמו
 ,,שכתב.ידעתיאניאבללי'הראהלאמעולם"הואהאם.אמרה ,,שכתב,יודעת"אני
אתחשהשלה.הידכףעלושובהלוךאותהמעבירהצמתה,בקצותתופסתונועה
מוחה.אתלהציףהממשיכותהמליםחספוס
 " ...'השבעה'אחריקצרזמןשיר."הגיע
 ...עצרההיאזובנקודהאילו
נועה."ששלחת,היאשאתחשבתי"ואני
מהכלאתלהחזירפנימה,עצמהלקפלמתחילההצמה.קצותאתשומטתנועהואילו

 ...עתהזהלומר,כברשעמדה
 :אמרההאםעצמורגענאותראך

 " ...הביתהלגשתרוצה,אתאם ..."אפשר
במשיכת-כתף-לא-בטוחה.משיבהונועה

שלו."הביתאתתכירי"בואי,
אלודחקהמכיסאהשקמהשעהבהםניכרחיוךשלתואפילומפויס.מבטבעיניההיה
הבדיקה.מכשיריאתשלההשולחןמגירתתוך
אתבולמתובעודהארנקה.ואתזרועהעלהבטלדרסאתתלתהלאיטה,קמהנועה

מתגלגלתבגופה,המהלכתגולהכעיןבתוכה.הכאבונכפלהולךאיךחשתנועותיה,
שלה.הבליעהביתאל

הקולב.מןהמעילאתונטלהחלוקהאתהסירההאם
שורותביןוטיאטאהעמדהאחתאשהרק .מרוקןההמתנהחדרהיהכברכשיצאו

בראשה.הניעהפניהעלמשעברוהספסלים.
 •התחנה.אלדרכןעושותבעודןלפתע,האםאמרהשולמית,""שמי

בכתוביםרומןמתוך~רק

באדז,ת. ת,,,ח . 6מעמ' ~

היותםוחרףמעיראק,מוצאםהזאתהעיר

הריהם •הודושלוותיקיםתושבים
ואףאבות,מנהגיעלבקנאותשומרים
שגורעודנועיראקליהודיהמיוחדהלהג

חוויותיהםאתמעמתהסיפורפיהם.על

הזאת,העדהמבנישנייםשלהמופנמות
שאינןוסבוכותכלנטותנשמותשתי

עולם.הרתביוםגםמנוחהלהןמוצאות
והנפלאות"הסמרטוטים"בביתהסיפור

-ריאליסטיתחורףאגדתהוא
גלמודותאחיותשתיעלסוריאליסטית

 .מתוכןהתרוקןבאץרשעולמןומזדקנות
בערבילחברתןמצטרףומחוספסזקןגבר

מותועם .לחייהןצבעומוסיףשבתות
ועימההדממהבאההאיששלהפתאומי

מזכירלעיתיםמעין-מיסטיות.הזיות
נקאש)שלאחריםסיפורים(וכןזהסיפור
אוירתןעל •בשביס-זינגרשלעולמואת

הריאליסטית-מיסתורית.

ריבון"עבוסי .בקובץהשלישהסיפור
העיר,בבגדאדמתרחשהעולמים",

המוטיבאךדווקא,מוסלמיוגיבורו
אחדכל .כאןגםנעדראינוהיהודי

 •לדעתי •ראוישלפנינוהסיפוריםמארבעת
המיגווןבשלוזאתמפורט,ולניתוחלעיון

מוטיביםושלטכניקותשלהמרשים
במסגרתהכולם.אתהמאכלס

אתעכבזאתרשימהשלהמצומצמת
בספרהאחרוןהסיפורעלבהרחבת-מה

הלילההואהערבהלילערבה"."ליל-
המספרדכא"."הושענאלכנותושמקובל
יהודיות-דמויותשלשורהלפנינומעביר

לסוכתזהאחרבזההמגיעיםבגדאדיות,
אווירתאתעימםלחוותכדיהמשפחה

חזיונותעלמשקיףהמספרהזה.הלילה
בליליושבהוא .זמןשלממרחקהעבר

לזיכרוןונותןבישראלדכאהושענא
שורהולהעלותלאחורשנה 30לשוב
אישלכל .העברמןמפגשיםשלארוכה
המענייןסיפורוהסוכה-דאזמבאי

קולקטיביתחוויהיחדולכולםוהמיוחד
-הכלובסך . rותוססועשירה

בהרמוניההחיהקהילהשלפאנוראמה
המארגןהעיקרוןסביבתה.ועםעצמהעם

מזכיריםהטקסט,מבנהוכןהזכרונות,של
האבוד"הזמן"חיפושאתרבהבמידה

פורציםהעברפריטיפרוסט.מרסלשל
מעין-התגלות.שלברגעההווהתוךאל

בשרקיום,אלאזיכרוןסתםאינוהעבר
הפילוסופי-העיקרוןההווה.שלמבשרו

הסיפורארגוןמאחורישמסתתראסתטי

הטקסטבגוףכבדרך-אגבמאוזכרהזה

אלאלממשנוכללאקיומנואת"גם :שלו
שלהבודדותהתמונותהזכרונות"על-ידי

זומעשירות •בזוזומשחזרותהסוכהבאי

עולםלכדיהןמתלכדותויחדזו'את
לנומתאפשרתהכלובסךרב-גוני.שלם,
שלוהנאותיהםקורותיהםאלהצצה

ערבבגדאדיהודימקרבשוניםמיגזרים

שנתסביבלישראלההמוניתעלייתם
1950 . 

מופרה"פרוסטיאני"העיקרוןאולם
כאשרהסיפור,שלהאחרוניםבחלקיו

בה.ונמקיםלישראלמגיעיםהגיבורים
וחלקםמתפוגגת,שבחייהםההרמוניה

שלבסופו .טראגילסוףכאןמגיעיםאף
עלאלגיהקוראשחינךחשאתההסיפור
חזותועימה.התאכזרשהגורלקהילה
אופייניתזהבסיפורנקאששלהקשה
נגדולטעוןואיןהכוללת,עולמולראיית
שכןמעוותת,אוצדדיתחדשהיא

העימותעצםאך .עסקינןבכידידן

קודרהווהעםזוהרעברשלהסימטרי
והופכתהסיפורשלביופיומשהופוגמת
כנגדישירההתרסהלמעיןאותו

התמונותהעכשווית.המציאות

מהעברשנדלוביופייןהמופלאות
זאת,סימטריהשלבעטיההופכות,
ל"רקע" ;ראשילמוקדולאמוצאלנקודת
 .עליבותובמלואלעומתומתגלהשההווה
עשירהנקאשסמיושלהערביתלשונו

שימושעושההוא .מאודעדואישית

שלהשוניםובלהגיהברבדיהמתוחכם
שהואפיגוראטיביתבלשוןוכן •זולשון
טקסטשלתרגומו .כתיבתובמהלךעיצב
הלשון(לרבותאחרתללשוןנקאשכשל

מעמסההמתרגםעלמטילההעברית)
לתורתכופותאותוומאלצתמנשוא,קשה
מאולתריםתרגומייםפתרונותאחר

המודולאציותאתלשקףבמגמה
נקאש,רותשלו.המורכבותהסגנוניות
מאמץעשתהשלה,הבכורהבתרגום
שלללשונונאמנהלהישארלשבחהראוי

לוקההתרגוםאךהמקורי'הטקסט
זהממאמץכתוצאהואולי-לעיתים

שלהעבריתולשונםיתר",ב"נאמנות-
 •במקצת.כבדההדיאלוגים

סומךששון
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המודיע
נבןועמוס

לקלוטהירקגןאתוערבשתיהפולחותאלומעיןרדודה,תעלהשהואקוהגבול.קו
שלהמזרחיבצידהוכאן,עזהרצועהזולתעלהומעברהשקייה.צינורותתוכןאל

ומכיםקזוארינהמחלפותהסורקיםרוחלמשביפרץותלמים,משקמוכחהחפירה
הפטרולים,בדרךהמשתנקבקומכדקרההגה,לידיוחאישישבר.עדהאו"םבדגל
רכןהמכונית,לדלתמחץואלמתניושינסהמכונאימוטי .חולתלוליתמעלוכעצר

המקוםשלוותבחומר.המגלףכאמןמסובבוהחלמכיסומברגשלףהמנוע,תוךאל
זקןעטוריסיקיםראשיהגיחומתוכההקרובה,האו"םמעמדתבקעדיו~חהופרה,

העמדה.מאחוריקטןראש rהצפעםמדיראשם.עלהיתמרתרבוש .וסמיךשחור
בנעלייםדום,בעמידתהצדיעוהםההודיים.האו"םלאנשיקראתיוכעלם. rהצ

עשוהםלהם. .U 'בעמדההאורחהואמיאותםשאלתיהמדבר.חולבתוךמצוחצחות
"הלילה :בבוקרליאמרהמודיעיןשקציןנזכרתי .מדוברבמהמביכיםלאעצמם
מכפרשהואלכולםואומרעבריתשמדברערבימעזה.מודיעאלינולהגיעצריך
הכלמצלםהאו"ם.עמדתמאחורישנמצאלמישהו"מתאים .תל-אביבלידטינה

כולושהואיגידהואבעזה,שםולהםשלכרכולושהואיסבירהואוליבעיניים
שלהם.
הרכבעלעלו"הםבכבדות.הפליטלנסוע"אפשר"נו,המנועמכסהאתסגרמוטי
הרוחהאו"ם.מעמדתדירה~דרגות"ללאחיילוהשניקציןמהםאחדצפונה.ונסעו
מלחשבילימותיריםהתאדוהחולצותגבעלהגדוליםהזיעהוכתמיהגוףאתציננה

בשכנותשיכליםרעמתפרעהרוחאותה .שפלאחרייםמשקעיכמומסולסלים
צמריריענןהרכב.שלדתאלהתנפץשפתעאבקעלעולוהכיפההפטרולים,לדרך

ושיערקמטכלהמבליטהמסיכהראיתימוטישלובפניודקיקחולמפליהצמיח
סטכיסלבסקיעםוישןדיזכגוףלידשגרב"הבימה"שחקןכמונראה"אתהאפור.

והשתתק.לרגעאיתיצחקומוטיצעקתיבמוסקבה"
והרכבשבע.חתולכנהמתרגועהיההמנועטרטורהקומכדקר.הותנעאחתברקיעה

העפר,תלוליותראשיאלוטיפסהטובעני,בחולנביטתהוזחלהפטרולים,בדרךאץ
לעבריהכיףהואבשטחנו.צאנואתלערותהחודרהערביהרועהחמקהפעםוגם

והצעקהביבגדוגרוניהרדוםהפליטיםמחכהעבראלצעקתימשולשת.אצבע
פכיעלודעכועמוםכהדמשםחזרוהכלביםקולותורקמקוטעתליללההפכה
הגבול.תעלת

אשסיסמתכמוצהובים,כתמיםעטורתאדומהיריעהלגבעותמעלכפרשהבינתיים
מעזההמודיעוגםהלילהלהתחילועומדנסתיימההסיורשמלאכתידועוליחגיגית.

ימיםהיו"כברהמשק.עבראלדהרתיהגיע.הלילהאתלהתחילתורוכיוודאייודע
עליקשתהכיעדאפינחיריתוךאלכידחסהוהרוחלמוטיאמרתייותר"מוצלחים
פכים.אלפכיםבמודיעהלילהכשאפגושגםארגישכךואוליהנשימה,

חללאתלמששהיהניתןכיעדולח,כבדבאווירהתחלף rקיוםשלהלוהטהאד
להציקוחדלוכעלמוהאשפהערימותעלשצבאוהזבוביםשכבותהאוהלים.
לאיבודהלכוחייליםמספרכבדה.חשכהניצבהלחלונותמעברבמיטות.לנופשים
עמו,ומחשבותיווחגורואישהקומכדקר,ספסליעלהתמקםחלקםהשחורה.בעלטה
כדאימודיעהואאםוגםהאו"ם,עמדתמאחוריההואהערביאתלבלבל"צריך

להירדם,ולאהמארבבשעתלדבר"לאמעילי.תוךאלמילמלתיממכר"להיזהר
אלאבר,תירואלרקיעבקרלכםיופיעהמודיעראםרגליים.בלחיצותסימניםשפת

כשעהלאחר .'גבשטחיריותכשמערמאוחרתלילהבשעתאליי."מיידאותרתביאו
בקבוצתהבחנתימרחוקהלילה.תוךאליצאתי"יוחאי".קריאותבתחנהכשמעו
עלינועלה"הואשמיכה.עטופתדמותמתוכםופלטואליקרבוהםהמארב.חיילי
כשק.ללאמעזהבאבשמיכה.אותושככסהביקשאותו.הרגנווכמעטהרקיעמקו

מתחתראשוחיטהלפתעלאוהל.אלילהכניסואליוניגשתיועברית."ערביתמדבר
 .בכולנוודבקעברלכלפעפעחמצמץקבסריח .גררנובכלמקיאוהחללשמיכה

למכורתמתחתורועדשפרףעמדהואמאחוריו.האוהלאתוסגרתימיםלונתתי
למצחומתחתבבהלהריצדועיניוהאוהל.קיררתביןהתעופףהצרותפניוצלהנפט.
שמוטהלבנהחולצתועל .צווארואתעוטפתלנכהוכפיהממוצעתקומתוהגבוה.
"קוראיםשבור.בקולפתחתל-אביב"לידטינהמכפר"אניעש.אכולסוודרברפיון

אליהלבוארוצהואניסיפורים)אותםעם(תמידבבאר-שבעאשהליישסאלח.לי
הצבאשלוהמספריםהשמותכל tהעיןמןולאהלבמןדבריםאגידאניאיכשאללה.

אמרוהמוכתר .כרגש)שהוא(כבזהבאזכייםברחשכמרבראשלימסתובביםעזהליד
לא,לא, ...נטובשטחלבדללכתצריךאניכיבאלאק','דירמיוחד,באופןלי

וצועקיםשנייםשנייםהולכיםהאו"םשלוהחיילים .להגידרוצהאניפתוחבשטח
שרכביםשאתםמפכיבשקטללכתצריךאניאבל tלישרןורוציםמפחדיםהםכי

הולךאותירואיםהשבאבראםמעזה.שבאבלתפוסיודע)הוא(הכלבאמבוש
אניהקולונל,יבראאדם).בןהכלבסךהוא(גםכלבכמרמתמחראניזעריךלחרבת

 tשליהאשהשםשבע.לבאראותיריקחשליהעינייםעלמגבתישים .הכלאגיד

שלישאבאאחריפעם.כמרמלחמהשתהיהחושבאני ...אותהלראותרוצהואני
ג'בליהשלהמחצבהמןיפהאבןעםהמוסלמיהקברותבביתאותרשמרמת.

לתתירוקעקאלכמרלאבןמסביבוהצמחיםסיפורים).סתםמספרלאשהוא(כנראה
נשרקשליהאחסעידעלותשאלעברית).יודעהואלדברמה(איןשלילאבאכבוד
ידועזה(גםמלחמהבשוקרעשוק f.-TQמסשבאבבאוכךאחרהיפה.הבסטהעם
הואר"האוהלעזה.לידהפליטיםלמחכהוהלכנוא-טיכהאתעזבנואחר-כךלי).

הג'יפאלכלקחבטרםאמראדון"יאלתל-אביב,פעםאותי"תיקחהג'יפ.בפנסי
 .זרעיךחרבתאתלבנהבשמיכהועוטףהאוהליםביןתקרעאבקענןהמשאירהדוהר

הקברותביתאללעלותהים,שפתלאורךמודיעשלסיפורומשחזראנילילהבשעת
הביתה.התירסמוכראתומשלחתליםהצונחתהשמשבשקיעתלצפותהמוסלמי
בשיפוליהגתנבנו .'גבשטחלמארביםדרמההקברות.בביתצופיםמשחקיובלילה
ניחרכיעדצעקוהגבעהבראשהצופיםשחורים.ושיחיםכורכרשבילידרךהגבעות
דם,שותתתברךעםצפריבלתימכיו~ןהמצודהעלהשומריםאתלהפתיעגדרכם.

יתכןהגבעה.בראשהמובסיםצעקואותך""ראינובוגדני.כורכרסלעשלמפגיעתו
הפצעאת _ראתהרינהכך'אחרבכגב.החולגבעותמולהלילהכמוירחבלילשצדקו
כתפיאלכצמדהבי.לטפלשצריךאמרההקברים.מצבותביןעליוריחמהבברך

בכשימותכעלמנוהרועשת.החבורהמןהרחקהגבעה,קצהעדיחדוהרחקנו
הארוךושערהגבהאתאליהפנתהרוטט.וגופהבתוכיהתיישבההיאחטופות.

ידיאתבכוחלפתהוידהבאלואלוהתחככורגלינוהרותחים.פניהעלכיסה
מככסיהמכיסהמטפחתשלפהמחיבוקי,השתחררהלפתעגופה.אתהסורקות
בנתועת .הברךאתלחבושהצליחהולארעדוידיה .הרטובהפצעאתלכסרתוהחלה
שאלה "?שלךהפצעעליהיה"מה .בתוכיושקעהלאחורגרפהמלוארככהיאוש
האירתל-אביבגגותשלוירח tעינימולאלראשהסובבהכךאחרודואג.רךבקול
מתפתלים tגרףאלגרףכפגשנואומרבלי .והאדימושהתקמרוהגבוהיםגביניהאת

רינהורינה,"ירחאיהקירארתנישאותהגבעהובראשכיפרמים.בבגדיםומתנשפים

אי."וירח

המחזירהקרמכדקרמכרעבטרטורמהרחישהתחלפוהמצבותאבניביןהקולות
כמיםשמיכות,עטופיוכערהרכבמספסלילאיטםצנחוהם .שחרעםחיילי-מארבים

בבוקר.הלילהשכתאתלהתחילדרכםמשרכיםבהליכה,
מהמיטהעצמיניתקתימקודמתה.חמהאחתהצטברו,החולושכבותהצהרייםשעת
ובדקתיבראיהסתכלתיכואבים.חלומותמרובשצמחוזקןזיפילגל.חהנחיהאל
מצחמודיע.שלקלסתרבהןלשץבכיסיתי .האבקלשכבותמתחתפכידמותמה

פניוכדבקולרגע,פחד.שלערימותבתרךמגתלגלותעינייםזרגצררת,פכיםגברה,
רוחותעכור.חולביריעותהשמייםנעטפווממעלממכי.להסירםיכולתיולאפכיאל

סוער.ביםרפויכמפרשהנתפנפוהאוהליםיריעותהמזרח.מןרסןללאכשברינים
עולהכמרנראהלגבולמעברהפליטיםומחכהקסוםבזוהרהוארההשמייםשמיכת

יתדותשלוליות.אלהתמזגווהמיםהגשםמןעודלהכיליכלהלאהאדמהבלהבות.
לכחלהתלכדוגשםזרמיתחתם.קרסוהברזכטויריעותמאחיזתםכשרוהאוהלים

צעקתיהמשק"אל"לברוחשורש.קרועיושיחיםקרשיםבדרכוהמשיטגועש
בלבושיחפים,פליטים.כמר .נפשםעלכסרהמחכהוחייליהאוהליםביןמתרוצץ
וקולותאחתבבתהגשםפסקכךאחררפאים.רוחותשמיכות.עטופיבלבד,תחתון

לבוש,חלקיבדרכוגרףאדירכהרזורמים.מיםבשקשוקהתחלפוהזועםהטפטוף
 .הגבולתעלתעבראלונגרריםצפיםשחיהובקבוקי
אלהתפץרצבאיג'יפהאופק.גבעותעבראללהאצהוהשמשהמיםשככרבהדרגה

כיוונולאולמהשכים,מלפכילימוכרהזה"הג'יפמחייך.החלמרטימהשברתי.תוך
במהבתדהמההתברכנוהפיקודקציני .רוטןבקולשאל "?בבאר-שבעהמנועאתלו

בריאיםכולםכיוהשבתינפגעיםישאםשאלוהםאוהלים.מחכהאתמולעדשהיה
ואמרכתפיעלידושםהצידה,לקחכיהמודיעיןקציןבמים.ציודואוספיםושלמים
זעריךחרבתשלהעליוןבשטחיוקםהחדשהמחכהירחאי,"תשמע,אבהיתבכימה
כיזכרכוטינה.כפראתלראותשיסעהסכמנולתל-אביב.המודיעעםתיסעואתה
אותותסיעלמחרת tואחר-כךהביתה.שלךבדרךזהכלומרבתל-אביב,גרשאתה

אשתו."אצללביקורלבאר-שבע
המודיעיןקציןאלצעקתיהזו"הסערהאתראיתלאאתה tהזוהסערה"אבל

במבוכהבראשונענעוהואנוספתלה ?iמפילהוציאהצלחתילא .מועקהבהרגשת
מאולצת.
ועםחדשיםבבגדיםבקרמכדקר,להתיישבלוהורווהקציניםהג'יפמןכלקחהמודיע

וותיקמודיעשהואליאמרוהםהמבוהלים.והאישוניםהאדומותהעינייםאותן
ליהיהבסינילאבדו.ליאסוראז,עדאךתפקידו.אתלסייםעומדואףבורחואיכנו
השבויאתליהרגוופתאוםביאוחזהואכיהיהשכדמהעדיבוואחזתימצרישבוי
לשבוייעשורמה .עצמיעלאחראיהייתיובקרשישבויעלאחראיהייתילאוכבר
ולאלהםיכלולאהעיריהפקחיבפרחים.אותריקבלולא?הםטינהבכפרשלי

וכעתהמשטרה.עםוהתנגשואיימוהםדם""יישפךהערבים.מבתיאותםנישלו
שגובלתחשדנותכלפיךיגלווהדייריםבדלתתדפוקבכפר,תופיעסאלח,אתה

מפניהם.ארתךלחלץאצטרךואניבתוקפנות
חשדניותבעינייםבסאלחהביטוממכר.ירדורגםהרכבעלטרמפיסטיםעלובינתיים
כללואולישייךקצתאולימשלכר.לגמרילאשהואאחדכאןשישהרגישוכנראה

חשובאדםליורישלמענייןתפקידממכילקבלרוצההואאםמהםאחדשאלתילא.
בתרךמכרכסישבהואסביבו,במתרחשהרגישלאסאלח .בתמיההביהביטוהוא
ובחבלהרוח.מלחץכנראהדמעות,מלארועיניובפניוהמכההרוחאתבולעעצמו
כעת .זרעיךבחרבתזלעפותגשםכמרהתירסבגבעוליוצלפוהממטרותהיכרלכיש
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ילד'מולילדאוליעבד'זמןשלתקופותאיתןלשחזרכדאישותקיםשכיכרכאשד
לאואניה"צרפים"צירףעלאבניםזרקתכיתזכורלאוודאיותל-אביב.טינהבין

עדחרבותהשקייהתעלותעלמדלגהחושחשפרדסבתרךאחריךרדפתיכיאזכור
בעיניו.אותיעצריבש,במבטאביךאותיבחןהסברןעשןמולרשםביתך,פתח
כאמצעתתחרטואולילמקרם,להתרגלשתרכלכדירחוקהרכבאתהחניתי"ככר
כעזה."אבודזמןאיחהולחיותאישתךאללהינגסדרומה,לנסעוותבקשהדרך
הכרמל,כשרקהבסטהעםשליהאחלסעיד,שייךחושבאניהגבעה,בקצה"הכית
הרחוב.לפינתופרשכרגשבקולסאלחאמדבחצר"הסברןעשןריחשליובאף

התחזקוסביבוהכלביםכניחרת .והשתיןמנכסיוכפותריאתפתחהגבעהבשיפולי
הדלת.סףעלסאלחכפעמון.צלצולהשכרנה.בשלוותשיפגעלמישהוכרעדוכאילו

נשמעשם"מילראותתלך"יעקב,הדלת.מאחוידכרגזתכלבגניחתבעקבותיו.אני
"אתבית.מאותרגברקולעגההכלב"אתאקשוראני"רגע,הבית.מתוךאישהקול
אדוני'"שלרם .וכרשףרוטןוהכלבלדלת,מעברסאלחנשאל "?שםמחפשאתהמי

אלךכךואחרהביתאתהמקום,אתלדאותומבקשטינהבכפרכאןגדתיפעם
והדלתהתשובהדלפהבא",תיכףאנירגע,"רגע,מתוק.בקולסאלחעגהמכאן"
אונים,איןאחדיר,המושךאימנתיזאבכלבהביתמתוךפץרלפתע .לאיטהנפתחה

וגהרארצההפילוסאלח,עלהכלבהנתפלעיןכהרףעימד.וגודרוהכיתכעלאת
כקרשיחילצתיהמודיע.שלצווארועלסוגדותומלתעותיוזעםנחרותמשמיעעליו
כאימהמפלבלרתעיניוככבדות,רכושםהאץרעלשרעווהואהכלבמשיניסאלחאת

פרצתי .צווארועלהמתהדקתחנקמעגינתלהיחלץכמנסהלצדדיםראשואתמגיע
אליהםאותרוקירבתיסאלחשלראשואתהרמתימים.כרסוהכאתישבכיתלמטבח

לאערדכזהדבר ?הזההכלבאת"ראיתללגימה.לגימהכיןחייועלמתחכןוהוא
ברמחזיקנשאגיהחוצהאותי"למשוךבבהלה.הביתבעלליאמרבחיים"ליקרה

באתם?למהאתהמאיפההזה.באישמיוחדמשהרשיש?כנראהחנקבצרועת
פקחיאלופעםהמוח.אתלבלבלשבאיםהאנשיםלכלכוחכברליאין ?לכאן

אתלאחורמשךהבית,בעל!"צעקבחיילי,נמאסאנשים,סתםבאיםופעםהעיריה
לאחורראשוחיטהסאלחהבית.תוךאלעמווכעלםאזכייםומחדישהמשתוללכלבר

שמעליוחלוןבסףמבטוהתרכזלפתעמסביב.הנעשהאתלראותבעיניוממצמץ
ניקרוודמעותמלמלשלנר"הביתמן"זהאמן'ידמלאכתזיגזג,חריציהמעוטר
הולך"מהסאלח.עלסוגריםבינתייםהחלוהשכרנהדייריהעצומות.עיניובזרויות

צריכים"לאמובנת.לאבפראותדהרווהכלביםהגבעה,מראששאלות?"נזרקופה
כאןשהיהונשכחמיידאותרתיקחהמשטהר.עםבעירתמספיקלנרישצררת,כאן

כולםנעלמומיידגבי.עלסאלחאתוהעמיסוגברנתיםשנירםבקולפסקובכלל"
אתלזעזעמאיימתסערהכאילוובירח,מנעולמאחוריונסגרובתיהםתוךאל

;:~גבעה.

ערבילישישלואמרתיגדליה.לחבריצלצלתיבקרמכדקר.סאלחאתהושבתי
יהיהלמסיבה,בערבאותר"בתיאתל-אביב.אתלהכירורוצהתפקידואתשסיים
ביקשהואהקפה.לביתסאלחאתלקחתיהשפופרת.אתטרקתיאמד.שמח."איתר

אמרסירב.והואמשהרעםפיתהלאכוללוהצעתיקפה.שתיתיאניקרקה-קרלה.
למעשי.אותישאלוהםמשפחה.קרוביפגשתיכעת.זהאתלבלעויכולשלא

וטענוליהאמינולאהם .באץרהמסיירמאפירקהכתיירסאלחאתלהםהצגשתי
 .דברלכלישראלישהוא
כוחקצתצריך"אני .המלוןגינתאללעלותביקשהואהים.לשפתסאלחעםנסעתי

לוהשבתיכוח"צריךאני"גםמקרטע.בקולאמרהואשלי"אבאשלהקברמן
והחמים,הרךהחולעםונפגשתיהמדרגותמעקהעלהחלקתיבעקברתי.הלךוהוא
שליהרוקבלוטרתהמהביל.הסיראלאותיירתקוהבישולריחותהתירס.מוכרמול

לעבריהשולחתכחולהאשלחשההפרימרסבראשלסירמתחתתרם.עדנחלבו
אותרכרךהמוכרצופופים.גדוליםשגעריניוקלחבידיהעליתילוהטים.כישופים

ולאבתירסנגסתימחורר.פחקופסתהעשרייהבמלחיהוהמליחירוקיםעטיףבעלי
לדחוףליעזרהמציליבשים.פתיתיםממנוכשרוכיעדהאשכולאתמצצתיחדלתי.

בקומתבסרכתו,סאלחאתלהחזיקשיסכיםמהמצילביקשתילבנה.ח'סקהלים
מסכים.שהואהבכתיבראשו.נענעהואהתצפית.

מקרםאלכירוןשיניתיתרסס.קצףאלומותלעבריהשולחיםהחרףגליפכיעלחלפתי
עלהכבידמולישנערםהמלחערפל .מהןאחתאלהתקרבתיהארניות.שלעגינתן
עלהחרף.עבראלחתרתיהארניה.עםשאנתגשחששוהיהגברההרוחהראיה.
חשבתיצפופה.אנשיםקבצותהמלוןגינתעלראיתישחרר.דגלהונףהמצילסרכת
עבראלנעההאנשיםקבוצת .לחרףהגעתילרחמים.כנסעלארמשפחתימפגשעל

נחשףומתוכוחיפרחשלכותרתעליכמרלפנינפתחראשיהםקובץ .המצילסרכת
נראהסאלחכיסיפרבתנעוותיונמץראךזקןאישישע.חסרכתינוקמקופלסאלח

במירגליואתשטףמאחור.הספסליםביןנעהגינה.עציביןמסתתרלראשונה
קירמאחורי rהצהזההאישהעיריה.לפקחוקראנוברחשדנו"אנחנוהנח.

עלשישברלחייליםקראהפקחבקרקע.במצחוונגעברךכערכךאחרהאבנים.
לידנמצאשלושהאחראיוסיפרהנתגדלאהואהאיש.אתלעצוררביקשםהדשא
 "?האישעםשהיהמהכל"חהלשם."אותרלהובילהנתדבנואנחנו .המצילסרכת

הזקןעונה ".אותרצילמושגםנזכראנירגע,"לא,בסאלח.המחזיקיםאלפונהאני
כאןמצלמים"הםבכאב.מהולהבתמיההשואלאני "?צילמופתאום"מה .הנמץר

המצלמותעםהמלוןמןיורדיםהםיוםכללזה.רגיליםכבר.אנחנוהזמןכל
לאאנחנו"ראה,שקט.באימק~האני"מיהם?" ,,הגינה.עבראלאותןומכרונים
קשהרואים.הםלדעתנומהבינינוולהחליטלהסתכלאלאשאלות,לשאולנוהגים

בגינהשהיהכיורןצולםשהואארבכרונהשלךהאישאתצילמוהםאםלהחליטלנר
וודאיאתהשלנר,הספסליםאללחזורעלינווכעתהמצלמות.אתכיורנוהםכאשר
עינינעצתיאניסאלח.אתלידיהועבירדבירואתהזקןסייםכך"עללנרתסלח
המלון.גינתעבראלראשוהדיםאלאמבט,אליהחזירלאוהואסאלחשלבפניו

קצףבשצףדהרובחרףוהגליםהזפתצירפיביןשורקתהחלהסתיורוחבינתיים,
 .המלןולגינתשמתחתהכורכרגבבעתלכרסםמאיימים
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לקראתומרנןומגולחרחץולצדיהיושבהמודיעעםלבאר-שבע,בדרכיאניבבוקר,
בזרועיאוחזרסאלחהמנוענהמתמתוךמנגינותמחפשאני .אשתועםהפגישה

(אפשרוערביםיהודיםביןבאמצעלהיותרוצהלאואניבקרובמלחמהתהיה"אולי
בעזהשליוהמשפחהלבד.אניבמלחמהיהודים.לידלהיותרוצהאניאותך),להבין

והםאצלכם.ערשהאנימהיודעיםהםלך),מאמין(אניאותילראותרוצהלא
בגדיםעםמשםיוצארשומיםבצליםלשקעצמואחשמכניס"מיליאומרים

ארכלואזאתםשאלךפעםליואמררפראייך.הםשליהאחשלוהחבריםמסריחים."
לחיותליכדאיואוליבבאר-שבעאשהלישישלהםאמרתיואניטינה.לכפרלחזור

באמת(אתהזהאתליעשהמיאדעשלאבלילה,מכרת,קיבלתיואזיהודים.ליד
ואניטינה.מכפרהכלבלישעשהמהכאבחזקיותרהיהוהכאבגדולה).בצרה
גםמפחדנחשאותרשנשך'מיאצלנושאומריםכמרמיוחד'באופןהיוםמפחד

 ) ...נחשקצתחבלבכלרואהכבראני(רגםמהחבל'"
שלאעדבאלהאלההמתערבביםומוכריםקוניםרחשבבאר-שבעהבדואיהשוק
שופעיםבזה,זהתחוביםתבליניםשקיסחררה.מציערמילקנותמבקשמיידעת
והאגוזיםהבוטניםבחרפזהנחתוהמאזנייםכפרתעלנחיריים.מרחיביריחותבליל

בזרםריעלמרהמשקלצלחותעלכספםיטילוהקוניםדקיק.פעמוניםקולמשמיעים
 .הרףללאהקולחהאנשים
קליפותשפלטנוהיהנדמה .לנררקהמשותפתבעצבנותגעריניםפיצחנוואנכיסאלח
בינינוזאתתיאמנושלאלמרותהקצב,באותואחידות,פהבנשיפותהמניהגרעיני
ובודקים~ליהלופתיםכבשים,מיששוהבדואיםהגבעה.במעלההעפלנומראש.
הבדואיםביןנערסאלחעסקה.רודפתעסקהכף.ותקיעתשםז,ןלהפה,ז,ןלהעטין.

גלריה.בחשדנותסביבואתסררקףתועיניולצדדיםראשומסבביטחון'איבהרגשת
שבריהלהבשמאבחששאותיהדביקוהואממנוהתעלמוהגבעהבראשהסוחרים

שלו.בטנותוךאלפתאום,כךדרכו,אתלמצואעשוי
שחררה.בקטיפהעטופותשחוררתדוברתכמרהגבעהבתחתיתנראוהבדואיםנשרת

למכירההציגוהשחורותהנשיםכחלחלים.קעקעוציורימטבעותפניהןעל
סגולה.דבריהשוקקתנשיםעזרתצבעים,בשללומחרוזותוקמעותתכשיטים
כתורהמשפחהאצלעובדתוהיאישראלית,למשפחההשייךבצריףגרה"אשתי

גרשאלהתקרבהגבעה,במורדאותיעזבוהואסאלחלילומרהספיקעוזרת-בית"
צעקותונשמעוהקוניםזרםנזדעזעלפתעהמעברים.כלאתשמילאהצפוףהאנשים
לעזרה.
אותרוכיסיתיעליוצנחתיארצה.כורעסאלחאתחיהיתיהשבילעבראלזינקתי
אדוםצווארמבליטיםקולותבקוליצרחוהמכירהבכלוביהחודרתרנגולי .בגרפי
שלכתםסאלח.מעלקמתילכביש.מעבראלביללותנפרצווהילדיםהנשיםכדם.
לפנות.לאןלדעתמבלילידינשארהאמריקנייםתייריםקבוצתבחולצתו.נקורהדם

חובשהיהכימיידלישסיפרתייר'עםויחדמהחגורהאישיתתחבושתשלפתי
פצעיםמכיר"אניסאלח.שלבבטנוהחתךאתאטמנוהשביח,העולםבמלחמת

כשהייתיבקזבלאנקה,כמרהרומנטיקה,בגללזהאתלועשרבטחמאד,טובכאלו
עלטפחהתייר,סייםחושב"אניכךאותר,היצלתשאתהחושבאניאבלבמלחמה.

חייליםהגיעובינתייםהגבעה.עבראלהתייריםקבוצתאתאחריורמשךשכמי
והסיעוסאלחאתעליוהעמיסובכביש,עצרצבאיאמברלאנסאותר.והקיפולשוק
זאתעשה"אוליהחוקרלקציןאמרתיאותר"דקרמיראיתי"לאהחולים.לביתאותר
אשתו."שלהמשפחהואולימעזההאח
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לצינורות.מחוברוהואניתוחמחדראלונקהעלהוצאסאלחהחולים.לביתנסעתי
מיטתוליד .גופרנוזלימרביתאתממגרשאברכאילומכרץואחר'לעולםשייךנראה

ודמעותבקפידהלאחורמשרךשערהעברת,שפתותיהגרףמלאתאשההתישבה
באיצטדירןהריצחמסלולעלשמקרמהגרףוחטובתצעירהאחרת .פניהמעלניגרר
המיטהלייד"רזולחשהבסדר"יהיההואמזל'לו"היה .החדרקצהאלליקראה
המזווגיםאלסדיניםלהצמידושבההאחרתהוסיפה "מבאר-שבעאשתוהיא

הקשים.

מדברחיית .חרדותבעינייםאליוחייכההדמעותאתמחתהסאלחשלאשתו
כולםאלולהביטשרוצים,מתילבכותשמותרולמדהיהודים,עםלחיותשעברה

ואני .גרפךסדקיאלחודרהואכיצדקרוב,לחשובאותיקירבכבררזהבעינייםישר
קרעים,לובשישחורים,פראיםאותםאלסאלח,ארתך,לשייךיותרמסרגללא

בייחודולהירדם,מתחלפרוקפרושה,אשהמולאלומסתערים,אברהשולפים
מאשחרוךאינווהשתפלסטיק,לצינורותמחוברסדין,על-גביאתהכאשר

המדורות.

עמוסותניתוחחדרעגלותביןחומקסאלח,שלמיטתואלבדרכישרבאנילמחרת,
אתלרגעהמשכיחמבטבי ·תוקעיםהםכואבים.משפחהבנימרקפותאדם,שברי

לותיתן"אלבהחלטרתי,גורלואתוקושריםהמודיעעלושמעריתכןמצוקתם.
ככלברשיעשומשפחתובניבידיאותותפקידפגע,מכלאותרתשמורלהתפגר'
שיהיה,מהגדול,אלוהים-רשםלגבולמעבראלאותרתעביר ,רוחםעלהערלה
 " ...יהיה

לעבריומלמלעינייםפקחסאלח .לחדרמחץואלאותימרחיקיםרופאים,ביקור
ונוזליהתרופותלריחמבעד .בידיאחזהאתמוליוםאחרת .הבנתישלאדברים
השוקאלברכבאלילהצטרףלההיצעתיצווארה.שעלברשםלאפיחדרהחיטוי
ואת'לים!הזןבביתארתךלבקראברא"אנילסאלח.שםשאערמה'לשחזרהבדואי
חורשתאלנסענובהתרגשות.צחקהוהיאלאחרתאמרתיבסאלח"היטבתטפלי

פארקבלונהעץסרסיעלפעםאיחהרכבתיכיחשבתילרגעהסמוכה.האורנים
פנתההיאלחולים"תרופותולהזריקלמחלקהלחזורצריכה"אניבמיוחד.ונהנינו

והליכתהצחוקבבתממנינפרדההיאהחולים.לביתארתההחזרתימתנצלת.אלי
כדם.אדומהערבייםביןבשעתזעריךלחרבתבדרכי.ואניהמסדרוןלאורךמרחפת
עלפסחולאהמערה,שדרתאתבצפיפותוניסרהבדואים,מאהליהתרבוובדרך,
תלמים.משקשלהגדרותאלקרבוואףהקמה,שטחי
כתפיעלידוהניחהתרבות.רועדתמרכזיום-טוב,דרכיאתחסםהאוכלבחדר

מבקשיםבחליל'מנגןשאתה"שמענוהמסערזיים.במרחק-מהזרויתלקרןניוהוביל
ולאבמלחמה,נעדרסיני.במבצענפלהואירסק'ה.שללזכרונגינה.שלתרומהממך
בנענעוהסכמתיואניעיניאלישרהביטהואיותר"לךאספרפעםגופתו'אתמצאר
האוכל.חדרתקרתשעלהעכבישבקרריתקועותועיניכמהופנט,הגה,ללאראש,
במה.אלמקירצפופותבשוררתסדוריםכסארתהתרבות.אולםאלמיידאותילקחו
ומבליטיםב.זרקרה,מנורותעוטפיםצבעוניצלופןחיתוכיהסוכרת,חגשלכרזות
 .ודםודבשחלבזבתאץרהמינים,שבעתזיתוענףחיטהותאנה,רימוןמתוכם
הכחולההקטיפהבתרךשקרעיםהחלילוחלקישחררה.עץבקופסתחלילליהגישו

שלהחליל"זהרקטועות.פהבנשיפותהקרההמתכתאתחיממתיעזובים.כתינוקות
בחלליבשהלשוניהבמה.עלהמנגניםאחדלעברילחשלברכה"זכררנרירסק'ה
היהונדמהבראיהצצתיחדלתי.ולאמהנחלשתותורצתיממקומיהתנערתיהפה.

הבמה.עלוהתיישבתיבחפזהפניםרחצתיסאלח.שלדמובדם.מוכתםשסנטרילי
ומשקפייםכהיםבבגדים ·הראשונה.בשררהמוליהתיישבהיוסק'השלאלמנתו
בידי,אשרבחלילמתבוננתהיאכילהרגישויכולתיאליהיישרמבטתקעהשחורים.

ירסק'הואולימאז'שזכרהמנגינותלהשאנגןהכהותלזגוגיותמבעדביקשהכאילו
 .פניאתהציפהזיעה ?בחליללנגןוימשיךבמקומייופיע

שירקומטוסים,מטחיתחתעזה,ליידבמקומר,למרתרציתיממנו.רחוקלאהייתי
מיכליהתחמושת,רועם,ברסקהכלפתאוםהתעופףהשמשובלהטלוהטת,אש

קפליביןאיתםהייתירגעלפניהחיילים.נעלמוהתופתובתוךהמרגמות,הדלק
גמרולאהיוםרעדשמרתורשמוגרויותאתספררכךאחר .ערדאינםוכעתהקרקע
בפיהשרחלילוקרל'לפיאלינודרכואתימצאהואהערבאוליולחשב.לספרר
שרוצהמיכימודיע,בידישישיבמרחיקוראתכבראתהאםמיבב.כנורלוומשיב
רמז,תשובות,לושיהיוחושבתכברואתהכואבות.בפניזאתלגלותאולייכולמאד
האםבידי,המודיעשלשגורלוואני,יוסק'ה,שללגורלוהנוגעאישימידעשלקצהו
לנגןבקשובירק ?ואיוםנוראמעשהלסיפורלשבצוידעפיסתכללאסוףעלישומה
חייו.עלשמתחכןכמילאלמנה,לשדרכיסיתיירסק'ה,שללזכרובחלילהערב
החלונות.עלונחתויריותהדיפרצומרחוקמנשוא.כבדהיההמנגינותביןהשקט

 "'גבשטחבמסתנניםפגעו"וודאי .נחץרכךאחרליסיפרואותם.שמעתילא
הגבול.עבראלכוחותוקידוםפתעגיוסעלריבדוהואהמשקלמזכיראמרתי
משכבהעליעלהשהפעםהבוכייה,אשתועםהחוליםבביתסאלחעלחשבתי
 ...ערביםלביןיהודיםביןלשכבבמקום
לישוןנלהבשאינילההסברתימייר,בתרעםיום-טובאותיהפגישלמאהלבדרך

שלבחדרההצטנפתי .ידיבמואותרהקמתי 'שלאזעריךחרבתשלהחדשבמחנה
כמנסהמפרכסוגרפיהתעוררתיובבוקרערעוה.אמריקאיתמיטהבתוךמירי,

ניגלוובתוכםמסביבהקירותעלזלגובוקרחלומותכלוב.שלסורגיםדרךלהיחלץ
העורבשלובמקורוידי,אלברגלוקשורלבןחור_שזנב,ארוךעורבבהןתמונותלי

כלואזיהמכתבאתלקחתמנסהאניושרמית.קטנהוהמעטפהדואר,ציפורמכתב.
רועדות,בידייםהמכתבאתפותחאני .בחלקילשמוחמתחיליםהעצוביםהחתולים
שמחת'ביןהניגודאתמביןאיניחושים.אבדןעדמתשישרמי,גיוס,צועלכחושב
נקודה.לעזרתך.זק;קים"אנשיםבי.שאחזההחדרה rלבמסביביהחיותשלהחיים
המכתב.לשוןכךנקודה."תצליח.~~תשתלדפסיק, ..הזדחנקדוה.המודעי.בעזרת

כדירביםמעיתוניםכנראהנגזרוהןשונים.גבדליםמדובקותאותיותברהיו
ליורומזמעליהנציבמנואלדוןעבראלמבטיהרמתיהכובת.זהותאתלטשטש

לאהואאךבחוט,אליהקשורודיע.המכנראההואשהעורבגויאשלהתמונהמתוך

אתכיסתהקרהזיעהמכתב.ליולמסורקשורלהיותומעונייןמקרםלשרםיברח
שאוכלכדיבמודיעלהיעזר ?מהרגלילשגרתעליכעתהאם ...לאחריםלעזור .גופי

 ?לאחריםלעזור

 .החדשבמחנהמרטיאתוחיפשתיהתלבשתיהתמרנה.נפלהואזלידיהתיישבהמירי
העבההגרףעםהזההשקטהאיש .למחרלהיום,מאתמולשינוישאיןלדעתרציתי
מהלואיןאםגםלוחציםבוקרחלומותבעזרתולהדוףואפשרשלווהמאבדשאינו
ה.יהשניהעולםבמלחמתמהרריותםייהתקדימה.פורצתכרסומג~שם.אדםלומר.
 .דודתועםלאץרעלהפרטיזנים.לחסדינתרןן,יפרלביערותחסויהתקופהבילה

בשכונתאריה""במרסןובחרלבומשאלותלפיתעסוקהפשיח .רצהלאללמוד
בלבסיני",ב"מבצעמעולה.רכבמכונאישלשםלוקנהצרקזמןתוךהתקררה.
לא"שללשלקחוהג'יפיםכיכולםהתלוננו;כאשרגדולתובכלהתגלההמדבר,
אתשיגבילמיוחדקרבורטורהרכיבוהרוסיםכישגילהמוטיזההיה ,"מושכים
האלופיםאחדאללאימץונלקחמרטיכךאחר .ההרצהבזמןיפ'הגמהירות

 .המהוללים

 .הטלפוןקרשלהשנימעברוהפקידהלעבריצעקהדרום"לפיקודנלקח"הוא
בכעסשאלתי "?מרטיאתה"איפה .הקרעלהואזמןכעבור .מידאותרלאתרדרשתי
 "?אליתחזור"מתי .מנתצלבקולמשיבהוא "בסדנהמכוניתלמתחתישן" .עצור

לביתצלצלתיבשקט.ליענההוא-המודיע"עםעסוקתהיהלאאתה"כאשר
ניסרהבדואיבשוקיחד"כשהיינונרגשבקולבסאלחהמטפלתהאחרתהחולים.
זה"ככהשקט.לאאנירגםשקט,באינרשמתהיא ,החולים"בביתבסאלחלפגוע

מכלבאנשיםהחוליםנעטפיםבמקרם,נמצאיםלאהאחותאוהרופאכאשר .כאן
היאאחר-כך.רקלפעמים .מיידזאתמגליםתמידלארעים.וגםטוביםהסוגים

נרתקהואואוליהקשר.אתניתקהוהיאהחוליםלביתשאבראלהאמרתיהשתתקה.
בשורההיושבתאלמנהשםשאמצאחשבתיהתרבות.אולםאלניגשתי .מעצמו

ליאמרובמזכירותמחשבות.לפימתקייםכשהבלאגדות,בסיפוריכמוהראשונה
אותווהדהרתיהקומנדקראלזינקתימכעס.בערגרפישלה.החברעםנסעהשהיא

כעת,לייקרהלאכלום"אםסופה.כמוצמתותפניעלחלפתיהחולים.ביתאל
שאנילעבריצעקהטרמפיסטיםואחדלי,מלמלתימודיע"עדייןלישישסימן

 .אחררכבעלרעלהמטורף
היהלאהואסאלח.שלבחדרונשימהחסרונעצרתיהחוליםביתבמסדרונותרצתי
"גםלחדרמחדרעברתיראיתי.לאאותהרגםהאחרתאתחיפשתיכשלו.רגלישם.

 .החוצהפרצתיבמסדרון.המונחיםחוליםליאמרומכאן"לצאתרוציםאנחנו
העגלה.אתמלווהסאלחשלאשתואתזיהיתיניתוח.עגלתעלמישהוהובילו
לינראההביתה,אותולקחתרוצה"אשתו .הסניטרלילחשמכאן"יוצאים"אנחנו
החדלים."בביתלהשאירומפחדתשהיא
ומנשקידיאתלרפתהואהישראלית.המשפחהלידבצריףלחייםהתעוררסאלח
כך.אחרלאשגםיותכןלצחוקעדייןלואסדרבטנו,אתמחבקהואכךאחרארתה.
סכיןליתקעו"הםובכבררת.חלושבקולאומרהואבשוק"ליעשרהםמה"תראה
יהודיםשלריסהאוכלאניכיקודם,שהייתיכמדערבילאכבראניועכשיובבטן

פיתותהשולחןעלמעמיסהאשתומשתתק.והואמכאבמתעוותותפניומפדלניה."
שקבלהאומרתובעיניהסביביטורחתהיא .עדיןחמצמץבטעםולאבנהלוהטות
מצבאךטוב,במצבמודיעלקבלאפשרתמידושלאמודיע,גםשהואבעללידיה

לביןיהודיםביןנמצאהואכאשרלקבל'שניתןלמהיחסיתטובהואשלההמודיע
 .בראשימשכרסםכמווריחנישחררקפהואדיאדומהבכורסהמתרווחאניערבים.

מתוכינדחףאניכיעלמתחרטוכברסאלחאלפרגהאנילעצה"זקוק"אני
תקשיב.רקחזק.יותרתרגישכאשררק~לאכעת,לילענותצריך"אינךלהטרידו.

כךהתחמושת,למשאיתמתחתנשרףבעלהמלחמה.אלמנתמכיראניתרכל.אם
 ,אחרבמקרםאלאכלל,שםהיהלאשהואאומריםישכיבטוחים,לאאךחושבים,

מבקשכאילולרגעעיניעצמתי "'ערדבכללישאםועוד'ערדלדעתרוצהוהיא
 .בחדרנערםהשקט .במלואןלבימשאלותשימלאנישרףמעשהלבצעמקוסם
הואהמוכתר"אתלשאול"צריך .שנינוונשארנובמטבחנעלמהסאלחשלאשתו
אצלנושאומרים"כמועיניתוךאלמעיניולחלוחיתסופגואני .זמןלאחרלילוחש

חזקנעשהשסאלחהרגשתי .מוסיףהואעצמות'"ישתמידהאריהשל'במאורתו
 .העירמוכתרעםפגישהשלהזי;תביןמתפתלבמקומו'נחלשאניואילו

פגריםצחנותמנציחוריחוהבתיםגגותמעלתקועהיההדלקותעשןהקרבות,בשוך
עםהתעוררהיוםאדומות.אבוקותלפרוחחדלוובלילהנמוגוהיריותהדיבחצרות.
בביתם,להסגתרבאנשיםהמאיצההחושךמכתבפכיניגףוסופרהתרנגוליםקריאת
לעצמו,שייךנויאאחדואףלאיש,שייכתשאינהחייםתוחלתעלמחשבותלחשוב
לכשיבראלמיקוחקלפיםהופךואדנות,שליטהמפגיןהמוכתרורקכברשה,בעיר
טרימידערגםוקבריםוכדיםפסליםמאחוירעמדותיומבצרהואאזערדהזמן'

 .עתיקות.כמושנסחר
אותיתיקחאינשאללה,בריא,"כשאהיהלסאלח.אמרתילטוב"נקורה"אינשאללה

להנציחומתאמץקטן,חיוךעםדבריומסייםבכבדותאמרהוא ,, .לךונעזורלמוכתר
אלי'מתפצריםהשדרהעוציהקומנדקרעבראלביתומפתחניגףואני .כאבירלמרות

קדורבתרךסחרר,סחורנעאלאסאלחשלמביתוכללמתרחקשאיננימרגישאני
עזהורוחאלינשלחיםהראשוניםהאשוגיציהעיר'פאתיאתהמכסההשמיים
 • .הגבולעוברהיכןיועדאיניכיעדאותיגוררת
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בקלושמרל~זרקה
ידועיםואנשיהקלוש~רלהעיירה

ו"חכמיה",חלםשלצרפתיתכמקבילה
פרובינציה.שלקומיתאווילותבחינת

לשתירבתיתל-אביבדמתהלאחרונה
ההשתטותמצדהללוהחביבותהעיירות

 .הפרובינציאלית
המזרקה"פסל"לפרשתכמובן,ונתי,וכ

קליפת-הבטוןעלשהוצגאגם,של
לתפקדהאמורהוהמקומרת,הדקיקה
לפרשהדיזנגוף".כ"ככרמוסכםבאורח
שזוריםמרכיבים,כמההזאתהקומית

חיישלהפרובינציאליותעלבהיראור
עלאובישראל,והאדריכלותהתרבות

בתל-אביב.פניםכל
קשרתוךבאץר'להקיםקשהראשית,

פסליםבלעדיו'אועירוניבינויעם
הדתיתהכפיהשל-ממש.פיגוראטיביים

בוודאיהיאהזה(ובתחוםהחשוכה

כסות)שוםבליוחסרת-שחרחשוכה

פיגוראטיבילפיסולמקוםמניחהאיננה
החזותייםהיסודותאחדכלשהו.מכובד

למשל)המערב,תרבות(שלהחשובים
בחוצותונעדרמראשאיפוא,חסר,

 .ערינו

בינוניות-בעקבותגםאךלכך'בהתאם
האמנותיתההבנהובינוניותההחלטות

באץר'הגדולההעיריהרשויותשל
מזרקהבשעתודיזנגוףבכיכרהוקמה

באמתהפעילהשלאבתכלית,בינונית
חיתהאשרוזכוכיתמיםשליסודות

מכליותרהזכירהאלא jעליהםמושתתת
אחדדבראבלחביב.עיצוב-סדקית

המזרקהשללזכותהלומראפשר
מוצרחיתהלאהיא :הזאתהקודמת

שלאושארלטאנים,שלתת-בינוני
דימוייםעלמובניתהסתמכות

חיתהזויחסי-ציבור.של"יוקרתיים"
כיונראהצנוע,אמןשלצנועהיצירה
היצראתהיתר,ביןסיפקה,לאהיא

אבות-שלהגדל~תיצראתאוהאסתטי
מצפים _היינוסילוקהעם .העיר

ביצירת-אובעבודת-אמנות,להחלפתה
הצלחהרקכיבכירה,אדריכלות,
עצםאתמצדיקהחיתהכזאתאמנותית

שלעבודתוסילוקשלהמסוכןהתקדים
אוליואנדאליות,מעשהתוך(ואגב,אמן

חלקיה).ניפץושלבלתי-מכוון'
לא-רעמועמדלכאורה,היה,אגםיעקב

במסגרתהחלופית.המזרקהלעיצוב
ואילך'מטינגליניאו-קונסטרוקטיביזם

חידושים.כמהאגםשללזכותונזקפו
והפךמאז'והתרדדהלךשה~יזישנכון

קינטית,אמנותשלג~ר~-לעכייםלמעין
ציבור'ליחסימוגבלכוחושעיקר

להם,וחנופהעולםגדוליעםלצילומים
דיזלאליבנוסחפיטפוטיםולהרבה
והפשטה.יהדותעלוהעקרהסינתטי

היההראשונים,השגיובזכותזאת,בכל
לעיצובהסביריםהמועמדיםאחדאגם

הגדולהבעירמרכזיפיסולימבכה
קיימותבתל-אביבהיואילו ...אילו

של-ממשאמנותיותוסמכויותושיריות
אתועניינימחמירבאורחבודקותשהיו

שהיאהחדשה,למזרקהההצעות
היתרוביןבעיר,מרכזידיפרוייקט

שלממשיםקני-מידהאגםעלגםכופות
והתמודדות.בדיקה

באכזאתוהתמודדותבדיקהבמקרם

אסתטי,כוח-שיפרטכלנטרלראש-עיר
מעיןלהיותמיגבלרתירלמרותהשואף

עסקיםבעלעםס~יעירוני,אימפראטרר
חלקיתתרומהשתרםמחר"ל'מפוקפקים

בליהעיר,בלבוהקימו ,"לס~"לבלבד
שמזכירמבכהממשית,ציבוריתביקורת

גדולהמסתובבתעוגהמכליותר
בלתיעוגהכלשהו,פעוטוןממסיבת
עוגהתפלים.בצבעיםהצבועהמוצלחת
כשכינהתומרקיןיגאל(וצדקזוטפלה
"עוגה")בשםהנ"להמיבנהאת

המנצליםדלילים,בסילוני-מיםמקושטת
מאשרפחותעודמדיום-המיםאת

אחד"תופין"עםהקודמת,המזרקה

מיריד-פרבריםלהבת-אש :לכחמהויחיד
לעניים,והאשהדליליםהמים .זוטא

יכוליםאינםהתפלים,הצבעיםובוראי
והפשטנותהאטימותעללחפות

הבאההמסתובבת,העוגהשלהמעליבה
שלורעננהיוצרתהפעלהבמקום

וביןבמיםשמדוברביןהמדיום,

לא .כלשהיפיסרליתבתנופהשמדובר
מופשטתיהדותרוחולאכאן'הפשטה

בקיטשהגובלתפשטנותאלאכאן'
ראש-עירשלבחסותוובשארלטאכיות

הפשוט.האסתטימהצגגדולבורשהוא
וחלמאיקלושמרלימשהוהיהאכן'

 f',צ'ישלבהתייצבותויחדגםמובהק
אטום ,התל-אביבי"ה"אימפראטור

הנדיבעםבצוותאהאסתטי'הרגש

העוגהרקעעלמפראכקפורט,המפוקפק
כשלידםשחוקה,מוסיקהלקולהטפלה

קשישמזוקןכשארלטאןהנראהאגם
מנופחהעיירה,אתלרמותשהצליח

והפשטהיהדותעלעצמומפיטפוטי
רקעעלביחסי-ציבורהצלחהומרוב
בחינתהטפלה,המסתובבתהעוגה

לעניים. ' rמלובאוורביארמחרישי
הזההזוללקירקסכילראות,היהצר

ראש-גםלטובתו'שלאהצטרף'
לא-חובאיזהמחמתאוליהממשלה,

אולאגם.חבשהואאדיבותשלברור
פלוניאיזהעל-ידישהוכתראחריאולי

האידאלי","הקוראשלהמחניףבתואר
ה"צרפהבתורגםעצמוחשהוא

חזותיות.ביצירותהאידאלי"
המסתובבתהקיכטיתהתפלותאכן'

לקוותרקוכרכלתל-אביב.בלבהוצבה
בדומהבמהרה,ממנות~סרשגם

הקודמת.המזרקהלגבישכרצדלתקדים
יוכללאאגםהמזוקןהקיכטיקןלפחות
אתלהחליףש wשאחרי •לכךלהגתד
 .קודמועבודת

העגומההפרשהכלכיספק,גםאין
צריכותסביבההמגוחכתרהחיכגההזאת

יעץו:ךעדרלגביאדוםאורלהדליק
חוסרולגביבתל-אביבממשיאמנותי

ראש-שלהאגווניפוחשיקול-הדעת
הזמןבמשךן ,P:לסשעלולהנוכחי'העיר

ניזכרהעיר.חיישלנוספיםהיבטים
גן-שטחשלב"בטרכיזציה"זהבהקשר
חלקיםלגזולבמזימותהקודם,החיות

אתלצבועאריליבדיקטאט'גן-מאיר,של
במקרםבוהקבלבןלב-דיזכגרףמגדל

לדעתםבניגודוהולמת,תרבותיתברונזה
תל-אביב .בכךהעוסקיםהאדריכליםשל

ישראלאתובעולםבאץרמסמלת
שהיאהואגלויסודאך ;המודרנית

בתחוםחמורותמבעירתסרבלת
ואיכרת-חייםואקולוגיהאסתטיקה

אחרון.שצוחקמיז.מעמ' ~

שינוי-כמובהם.המוצגת

בעלישנישלהריאליותהפרופורציות
מסתבריםעל-פיווההומורהמריבה
המילוליהרובדהמתפתח.הריבשלבי
כמעטיומרה.כלחסרתבפשטותמוגש
והתרגום .הציוריל"טקסט"כלירוי
(פליאהומחויךחביב-קולחהחרוז
אףלתתטרחהלאשההוצאהרקבעיני
 •המחברים)לזהותביחסמזpםחץורמז

ולערתלחלום
~ 

הזאתבעירחוצהדקקריחד.גםכללית
בשמירהמוחלטלכישלוןהצלחהבין
הצד :הללוהמרכזייםהפאראמטריםעל

ואיכות-החייםהאסתטי,הצדהאקולוגי,
בכללה.

"התחנהחרפתעדייןקיימתשבהבעיר

התחבורהאיכותהנוכחית,המרכזית"

הבנייניםומחציתנסבלתבלתיהיא
בפנים"לךו"צוחקיםמתקלפים
לראש-העירהיהמוטבבכיעורם,
הים-הדיוקןכמחדשלהיזכרלהיזהר
ולאשפת-הים,שעלהא~רבניתיכוני
 .קיטששלצבעונייםמונומנטיםכמקים

פורחפוליטיאבק
מקומהעל-אודותהנוכחייםבפולמוסים

התחלפובספרותפוליטיתמחאהשל
חוגגת,והמבוכהתפקידיםכמהלאחרונה
דובריאיתורשלהאישיבתחוםלפחות

במשךשטיפחמי .השונותההשקפות

ושיטחיתאופנתיתפוליטיתספרותשכים
לעצמואימץקריאה')'סימן(עורךלמדי
(כידוע,בכידון'עכשיו'שלעמדהעתה
רוב-ביןבהפרדהתמיד'עכשיו'צידד

מחאהוביןהרציניתהספרותשלרובה
הסיבותתהיינהישירה).פוליטית

תהיינה,אשרהזהלמיפכההטאקטיות
ואילובתשובה.מפתיעהחזרהזוהרי

היהמהםאחד(שלפחות'איגרא'עורכי
אקזיסטנ-לפואטיקהיסודותממניחי

מראשיעתההםבאץר)ציאלית-אישית
שלהפוליטיתהעמדהבזכותהדוברים

שינוייבלבגםכך'וביןכךביןהספרות.
במיקוחולפחותשבוודאיהללו,העמדות

שלללחציםכןביטויהםזךכתןשל
מוטבבאץר'ורוחניתחברתיתמציאות

היאחשובהפוליטיתיצירה :לקבעו
פוליטיתוכתיבהלמדי'נדירהישגבגדר

מתחיליםלכובתיםפעםלאשנראית
ההצלחהלתחוםנטרחככרטיס-כניסה

בגדרתמידכמעטבעצםהיאהיצירתית,

 • .ארוךלטרוחכשלרבותהמבטיחתרנן

Telaviviensis 
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עמ'.

במושגי-יסודלהתעסקותבניגוד
השכלבמוסרו/אוהאנושיתשבהוויה

לבטאםשעל-מנתכלשהו"פילוסופי"
ישהרכים,לגילאיםמותאמתברמה

החשיבהמנגנונידרך .ל"הגישם"
מיריקממשיכהכנזכר,הילרית,המאגית

תחומיםלתחוםסיפוריתבדרכהשניר
תחימהלמציאות.דמיוןביןחשובים

מעודנתהליכהכידוע,המחייבת,
שביןהמוחלטהערבובמאזוריושקולה
חשיבהבהליכיהמאופייניםהשניים

לוגיריאליזםלקראתטררם-ראצירנאליים,
ההתפתחותיתהמטרהכאשרמדויק,

שליכולתוקידוםהי~לכולנוהברורה
אמתביןלהבחיןכלומרלדעת,הילד

אתלאבדלאזאתועםלאי-אמת,
סקרנותו'את :קריהיצירתיים,כישוריו

ראייתוואתדמיונופריצת

זאתעושהשנירהסובייקטיבית-ייחודית.

זהבסיפוררן .שבחלכלראויבכשדרן
הקוראאתמובילההיאשלה

הסקרןהילדשלתמיהתומהתעוררות
גביעאלמהלולהביצהשלדרכהעל

האפשרותפיתוחדרךהאכילה,
"קרקרה :ביותרהפנטסטיתהדימירנית

בכבודי /:בגאוןוהכריזההתרנגולת/
הטמינה /.הגנוןאלאותהאקחובעצמי/
הלול/שעראתלנרצה/כנףניןהביצה/

מדודמהיר/בצעדויצאה/פתחהאט

והלכה/הלכה tארוכהשעה / ...וזהיר
לגןלבסוףבמדרכה/בשביל/בכביש/
-יר-,ק-,ק /:הודיעהחזקובקולהגיעה/

שמהלארוחה/ביצה!/קחורבדנהקר
 .) 22(עמ'והלכה" tכמרודשלכגביע

ההומוריסטיתהתגובהאלומכאן
איכנהשכההריאליסטיההגיוןשלמרות
 :הראשוניתהתמיההאתמשתקת
איזו 1ה nחה-ה, nחה-כל-כך~"צחקנו
המשכנו/אך ... !בדיחהאיזוגוזמה/

 .) 24(עמ'לתמוה"/

לתיאורמ~בר-ובהמשך
שלבישלהאינפררמטיבי:.מדוייק

זה,כלשאחריאלאהמסופר.התהליך
לנושאמפליגוהדמיוןהפליאה,כשארת

אכל/לאנמרוד"רק :הבאהתייחסותו
 /:שאלולפתעלתמוה/עודוהמשיך

 .) 30(עמ' /"?האפרוחוהיכן

איכההלוגיתהתשובהעצםכלומר,
והדמיון'התמיההאפיקיאתסוגרת

דרךבאיזורקהיאוהשאלה
מכחוליו-לאיוריםמשיבים.באשר

אבכרשלבמכווןה"מקרשקשים"העבים
שלמעולמוישירותכלקרחיםנראיםנץ'

 •הרלוונטי.בגילהילד

עיתנעמלה
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ביטוחלעשותחשובמתמיד,יותרהיום

-ואמינהבטוחה ,גדולהבחברה
בטוח:להיותהסנה.כדאיבקבוצת

הליות
בוטח

ביתך,כי

ורכושךנכסךי

מבוחטים.

הליות
בוטח

עתידךכי

פחתךמשועתיד
מובטחים.

הליות
בוטח

מבוטחשאתה
 ,בטוחהבחברה.

עליה.לסמוךשאפשר

הסנה,בקבוצתביטוחעשה

צייבה,גדולה,ביטוחקבוצת
ומבוססת.אימנה

שביטוח-הסנה.והמ.שבטוח-ביטוחמהכי

,, 

בע"מלביטוחישראליתחברה-הסנה
בע"מלביטוחחברה-צור

בע"מלביטוחחברה-שמשון
בע"מלביטוחחברה-רותם

מ"בעלביטוחחברה-שמיר

בע"מלביטוחחברה-דקלה

בע"ממשנהלביטוחהישראליתהחברה
הדדילביטוחקרן-עומר

בע"מח Lלביטחברה ··.בידרמן

 ~ QV ~ O ~ .!ruבע"מאשראיח aלב•טהישראליתהחברה :חמסונפחברה

םiנ odJmJם
 ח-.
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•• ••• •• ••• •• -: -: T 

סד~ה).כ~ר ה~~ ,זג~:ז , 19# ~ל /o ~ 7 (:ז iף~

Q P. רג.ןרף 7ר~?

~.יז 1למ~הסריקףכ,~קום
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-:-:·•·-- ..-ז-ז·
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