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ח"סוציאלזים"על
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דוגמאהוא ) l 80-8(גל'הסצויאליסט"
המגמתיתהקיראהלדרךמובהקת
ובפובלצייסטיקהגירנברגבשירת

הגדרהרק .שלוהאידאית-פוליטית
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חברהבניתעלדיברלאמעולם

דידולגביישתופית-שוויונית.
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היצירהעבודתאתבהםלתארכדי
כגילויהחלוציםלשוהביראה

בעיקרגירנברג, ."רליגיוזי"
אכןמדברהמצוטטת,בפובליציסטיקה

שלאסכטולוגית.גאולהלשבמונחים
בזמןעצומת-מימדיםהמוניםעליית
האידאיותעמדותיוובלשוכד',קצר

שלו,הסמליםלשוןב;זזללאהללו,
צבי"."ןזzבתאיבכנויזכה

אמוןלתתצריךתנזידלא .בכלל
 .שערשלבהקשררטוריותבהנחות

"הםכיכאומרמצוטטגירנברגאומנם

קראתיאני-הקפיטלאתקראולא
רמזשוםבכתביואיןאבל ,, !אותו

לשולהבנהארב"קפיטל"לקיראה
לאש"הםלכךהוכחהןשא(ובוודאי

שה"סוציאלזים"משום .אותו")קארו
משוםסוציאלזיםהיהלא·גרינברגשל
לביןבינוהקערנוצרשז:-וא,וגיורןסוג

אתלהביןקצתוקשההעבוז·התנועת
ההיסטוריתלאדיאההגעגועים
רוחנית""דיקטטורהעלהמדברת
שלההיסטוריבניסיוןהור;י:tה

 •לכךוהמופתהדרגמאאתהבלושביזם

שביטיעקב

אתייהנה,אתמאקרו;י,אגרשפחחני.

סוחיר-נקש.לחבזירrדהפך •אייינןיייטש
 'אמקידיאח. fu זr:המא~חאהמתרשת
תעוחדי.מסוירותהחתורה,תאהממיהר

מזהותמ.דלותירעצםרובע
הד-הומניתיה.-אמתרא.שר
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א.
רה-הונמצזיהילשו;vגמדי Mהתלךי
מתניד-שילאר.לשקיומהאתמלהרר

הדצגםאשמםי.אנחנוקרלאנןרכ.'
מהגזכל ,תםרר': Hו H'ת'םרהנש'י
נר mדמתאדברלשבסרפדקישבע
שנאוהדביףםהםירנככ-;יאדםעכם

עישדם.ד
'tז

כ iשנ"דת.קנרת",''על-פי 'ב'"םג'
 ,אם·המדכא;כרכשלש mהנזרהגתדימ

פולייטת,פעליותמונעחררכר.עכלגם
תרבותי·רקעעלהתארגנייררתחברתתי.

רכיצר"ב.בבתכחופישטיבייוי. mאנמ

J( הזהשלבלהm " הכרהוארמהm 
ומשםר-הומני.כיבשו rאכ;נישר.לש
טיעבתהתגנחתמערדוזכהמצכ

כיטיג ·ליירש;נהאשב.
כפלליירf-ו.אם ::..תר

ראםיברולשיםישיבה.חנדר';לש nצד.
 ·:וכדו, mסיסמאכהפגנתו,לגוטמיתר.

 'יצבורחרךאללייףרתעודמכןא
-וכישרידם .הדךרקצהר ·.משהלו,ב
כציאסלהלרר·גםוכשפוגעים,פוגעםי.

ונחוליםרנרמאיטכחי mפעלי·לש
להרג.לגיטימציהוננתים ~ ' .מקברן

ז.ךא ..א.ם-ואמתוכנוי

 • lc-ירידםראםויירם.

יוזמןהמנוייםציבור mהזמנעםרקכניסה
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עמ.י 70 ; 1986 ;עובדעם ;שירים ;חיבוקיםסיון:אריה

עמ.י 156 ; 1986 ;עובדעם ;שירים ;ומעלהמאלגביששלום:ש.
 ;וההגותהמוסרובספרותיהודיתבפילוסופיהבקבלהמחקרים
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עמ.י 125 ; 1986
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 ;הישראליתרמונית iהפילרהתזמורת ;הפילהרמוניתאוהד:מיכלא
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ירידם

שברורמה ?התחלימי- .חשבון
צוירךלהפסיק.חייבשמישהוהוא

מהעללויששמיהחזק.זאתלעשתר
לדבר.לכן.להתחלי.עלניולהעשךן.
בתאר.משםקרכיאש"פ..עם·דררקדא

אתמלוהמומסכת.התשובה • JCגבתאם
עכריםבלטהיזיכואריתי ;שמתגז

שת . :ררר:בלזuיםערקים
עמים.נשי

ב.
 .בשחטםיגנמרתלאההד-הומנצזייה

אכלשם.תמחליההאיאםיעדואניני
ממנח.חלקבהחלטהאינקש'פשרrו

 ·'" .השירם-חשוכים~נ~ם·שני
צל.לכעל·מנתיחדירrו?תז*דפץר

הסמכותאתשרה n·נ nובמצצכנייות

גמילת·ביססעללחם,נשינתiר
היחידההקונסיטטוצהי-העצמאות

כיררוחהאתולרמוסיבתניים.הקייתמ
שכבתרבקרבפופלוירותלצבור

עלפירטהעל-ידיכמרתםחשוכות
ערביהרג"הוא-רגישמיתר

שמינקבע(כאליו ,;אניטש~י \
ונשייםמותר).דמו-ר-שאניטשמי·

אוליויםהםאיןהשיר .זעןבים·'אלה
עובתדיביסס rאלשדבירהם ,גמוירם

מעודירםהםאת rערםמשפיט.אר

מהרמותהמולדיההנימהאתככמרךו
ברמאללהבירלשוים.השיואלוכמר

 ,ובבלהט

"עוכיף-שיאראלנים",
מיסעיתשישארלנשיםזה .טעונ
פשוטו-יכתורהשחריףם.: nד mלכ

לחרמייניאחדבנייירישרכיכמשמעו.
עלהיםאמחפתגרבה ?לקנרטארסאר

מרככיםהיו ?עלהיםאמחאלמה-:- "
ומןד .מוסידציבירו.ליץנ'להם,ררך"לע

 ,בלשיחותישארלסיעובהד.ה, ,לאה
 ' '·מעיכרםיהלבןמהיבת . ;,

לשיכותרשךר riח .
י .חלצרעםלאף-אחד."ונדיז"*לאחה,

 .אתעכבחשצירחשדהז.כלרtיח:נתי
השעמדי ,"ם mחרב'ו'ותתכהפםקריtכ

אתהדמב'tב',אתהנביאים.את.עללום
f 

ד.
מכלילסדרהירםעלרדכ·איאפשד

שגרףלמרךת,:הצנזרהרעכניןלגתע
בבחינתעדר tו.אינהזפח~ינמוןר.

מעיסתיםובו.יטסישבררככוחשדה.
לאשהפעםאלאלבלטו.ישמדעו
(שבחלקםעצמם.צהנזוירםאלאפנה
ערליוהפנים.שדעלידי-מוכר mלפח
אלביאסשאמת)ו.מהאמתובכר
אלה .הדכיףםמופניםהנכסתחביר

אנא .~שויםרעrיד rאממאשני

מתאימה.חקיקהעבזתרזקאנתר,הוירדו,

הצעתז.~זלו.חזירהאזת.החרפהאת
יכעדרונקבהרכנואששהרגשההחרק

הלוכי-חבורתאת 'הביתחלשחו . 1973
שכפסליתהנכפשההדממההבלט
בלותמארמציאותמשנההאיצייהר
כך-ד-הנכןוחארההפךחוףמחאה.

עיקרבכךלשאאלא .סר 9התמחזק
'ס'תימתשעבצםכאזתאלאהעכהיי.
עדרנשחקתיעלניוכרפיםהשםהפה"

!לדהיקדלאחי.הדמוקריטהעודר '
החיידהמקוםלש.התעכרתוותהליך
כמרניאדם rעיריכלוםבעלום
הכיווןויותרר mיומתכלסלחוית,
אנישםעכרותמחליההולאה.שממכר
הגלרה,הולויכם.רבים

חונחגביתהישטה

עלהסרפידםצינרובאבקנשיםמזה
 .בפסריותספלילשחמלרגישאליה

עלהתמבססיםתמלוגיםכלומר
הציבריףרת.בםקידרתהספידם"תנתעו"

רנכחרגהי.-זהערןוילשהולדתו
נוספותלידמנותהתשפטועכקבותהי

אריופה.בעמרב

וערהדבאץרהרקמהלאחרונה
 mרהתרבירנך nלזבשדר-ההמשותתפ

ולאגודתולאמנותלתברותהאגף-
השיטהאתלהעבירבגממההסרפידם.

האפשתיר.וכמהירותאלינו.גם
הסטטיסטיקאיעייינעדןזהלצורך
מצייגמדגם .ינרך nמשדדהלשהראיש

-אלהותכרך .באץר mהספירלש
הספרים.נתתעולשמדרייקירשום
נשהבכלמחדשעייךרהז(שירום
סופירכלבתנקשובמקליבושנה).
ציירותהיםפרסיתאלמלאישראל

אליהםכזטשלחרים.מיוחדכשאלונים
האינפורמציהעל-סמךזה.לצורך

יסוכמואלה,אשלוניםמתוךתשיאסף
-כאןעףהספירות.תנעותתנוני

האגףמנהל .שלואנברשלהסברו
משרד-החינוךלשלואמנותלתברתו

הותרבות.

תמלוגיםישלומוהבטחתועל-פי
השנהלשתבחליתהכברארשונים
 ',הקחכה.

האמור,בכלהעקרוניתהתורפהכקודח
ושר mלאי·קעיב,מהחשוענועבת
שבנררגבהיעכדרשכן' .החדשהמצב

הצויר",זכייררתב"חקרהישהטמעוגנת

יבנתיים.הדבר.תלדישאצלונהיר
אלהפקדיארשדשלהטובבצרתו

רגםאקר"םגםנאבקיםןכ.עלואחירם.
תמאימהחקקיה 'עלהסופירםאגדות
 • 'בנושא.

~.'·1)••·)1 ~: .. . ____,/ · .. . 
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האריח

והנזם
ממחזה)(קטע

סוינקהודלה
לספרותנובלפרסחתן

עחאברהם :והקדיםתירגם

ובחיר Iמשורר Iסופר-רי~קה 9ודלה
בשנתנולדהשחורה,אפריקהשלמחזאיה

הירררבה.משבטלמשפחהבניגריה 1934
ששחיאיבאדאןבאוניברסיטתלימודיולאחר
לימודיוחרקאתהשליםשםבאנגליה,שכים

בשנת .בלונדוןועבדלידסבאוניברסיטת
ביןושימשבכתיבהעסקלניגריה,שב 1960
אוניברסיטתשללתיאטררןהחוגראשהשאר

גריהכיבכלאהרשם 196 7בשנת .איבאדאן
ניגריה-מלחמתלסירםלסייעניסיונותיובשל

במאסררובןשנתיים,ברוישבביאפרה

מברדד.

שאיןאלא Iפולקלורורווייעסיסייםמחזותיו
בפולקלורמשתמשסריכקההררי"."מחזרתהם

כרשאיםלפתחמכתעלהירררביובמיתוס
לקרחלהלןהמתורגםהקטע .כללייםאנושיים

מ~ידרעיםאחדוהנזם,האריהמתוך

 , ) 1963 (מוקדםמחזהזהו .במחזותיו

העיקירותוהדמויות Iיורוביבכפרהמתרחש

הנזם),(היאהכפריפהפיתסידי,הןבר

הארי)ה,(הואהכרחורבהערמומיבאדוקה

התרבותמןהמושפעמהכפרמררהלאנקולה,
שלבכשירהזקנה Iרסאדיקוהמערבית
אודותועלוצתעשירהקומדיהזוהי .באדוקה
בקטעהנזם.אתלולצודהמבקשהאריה
בעלה-אדוניהאלסאדיקרשבהשלהלן

אתלשכנעמאמציהכישלוןעללוומבשרת
סידי .לאישהלולהיותשתסכיםהיפהסידי

שהופיעוהיפותתמונותיהעלעולצת
ואיןלאגוס,הבירה,בעירהמופיעבמאגאזין

באדוקהעםחתוכהעללשמועמרככההיא
הקשיש.

רקלכרשוהואעירום,העליוןגופרחצי ,במיטהשרועבאדוקה
חייםבעליבעוררתמכרסה ,עשירשינהחדר ...רחביםמכנסיים
המועדפתכורעתהמיטהלצד ...נשקכליהקירעל .ושטיחים
השערותבתלישתעסוקההיא .זהלרגענכרן-בנשותיו

בעדינותבאצבעהתחילהמעסההיאבאדוקה.שלמבית-שחיו
מבליכך,אחר .שנבחרהלשערהמסביבהנקודהאתרבה

בתנועהלאגודלאצבעביןהשערהאתתולשתהיאלהשתהות,
הואואז .תלישהכלעםקלותמתערותבאררקה .וחדהפתאומית
עלמתפשטעליוןאושררוויומבטמתנשף ""א-אהמשמיע

 .פניו

 ?אדונימשתפרת,אני :המועדפת
בתלישה'עדייןמדיעדינהאת :באדוקה

 .לכמר-היער ,לולהכאיבמפחדתכאילו
ומתוקה,חדהתהיי

 ,המרושעתהצרעהשלהמהירהעוקץכמו
 .צוננתבצריבה-העונגישכוןשםכי

 .אדוןאלמד'אני :המועדפת
יקירתי.זמן,לךאיןלא, :באדוקה
 .אשהעודלקחתאנימקווההלילה
יודעת,אתהן .הזאתהמשימהוכבוד

 .האחרונהלבחירתיהדיןפיעלשמור
חהד.תלישהחיתהזוכן,-א-אה-אבל

סרינקהודלה

העקרבשלהפתאומימעוקצובההיה
 .הארסבליאך

לדקור,ביקשתאת ;כואבתתלישה
 .דברייוהרתעלהתקצפתכי

 .בעורקילושוטףקיצפךעכשיואבל
 !אפילויותרמתוקהיהוזה !א-אה !מתוקכמה

הלאהגםאותךאשאיראולי
 .הזעהשטוףעשרישליחידהתולשת

אח!

הכואבהמקוםאתככעסומשפשףלפתעמזדקף

מעונג,כאביותרהיהבזאת

ליטפתלאאת ;גסהחיה
 .הצורךכפיזמן'דיהתלישהשטחאת
וכופפתככניסתהמידכרכיהעלכורעתהיא .סאדיקרבאה

חיקה.אלראשה

 .סאדיקוהנה !אהא
סמי-מרפאהבאתהאם

 ?הניזוקבית-השחיצעדאתבהםלסוך

אויבת.מפה,לכי
 .יוצאתהמועדפתהאישה

 ...אדוני :סאדיקו
 ?אמרההיאמה .לדברלךמדשהאני :באדוקה
איתה,לדברכיסיתיכוחיבכלאדוני.מסרבת,היא :סאדיקו

 .בךרוצהלא :נחרצתהיאאבל

 .בהתחלהמוחלטסירוב-תמידזהככה ,טוב :באדוקה
 ?רוצהלאולמה

אותיאם .מדיזקןשאתהאומרת :מכלהמוזרזה :סאדיקו

מהספריםהזאתההתרגשותלה.השתבשהשכל ,תשאל

 .הראשעדלהעלתה

זקן'שאניאומרתרגליועלקופץ :באדוקה

מדי?זקן

תינוקת

 ?עליזהאתאמרהנולדהאתמולשרק

שלאהללוהמיליםאתשמעתיאזניבמואדון' :סאדיקו
 .מדעתויצאשהעולםחשבתיומידותיכףייאמנו'

 ?אמתזוסאדיקו? ,ייתכןזהאבל :באדוקה
 ,הגשםבחגיגותאני,ולא

 ?קודרתבהטלתהגבריםכלאתניצחתי
עזי-המצח,הגיבוריםכלעםולא,

המוות,כחשואתהברדלסאתלצודהלילבדמיאצא

 ?לטרףלהםיהיולאבכפרהצאןשבכי
 ?אנישזקןאומדתוהיא
 ,ההארמטאןבראעללבשרדק ,אניולא

האגוז'צמרתאלטיפסתי
פיזרתיתרככוואתהפריאתפיצחתי

 ?אתמולרקזאתוכל-הרוחותארבעאל
שתתלונןאחתבכשותיויש

תש?כיגבורתיכוחעל

שבכולןהחזקההלא
 !לועומדכוחווהאריהכשימהבאפסתיפול

ליניתןאילוחלקה,מכתגםחיתהוזאת
האפרוחית.זואתללמדרקעגם

וללטף.לחבקבהתנוכהשאין
 ...פעםרקאילו ...המתפוגגתהזיקכהקסםאת

אותיכחמיסאדיקו,בואי

 .מאודזועףליני
סאדיקרקודם.כמרלמעלהמתכונן ,המיטהעלפרדןשרכב
אותרלדגדגומתחילההמיטהלמרגלותמקרמהאתתופסת
למטהדיושולחלשמאל,לפתעמסתובבכאדוקה .רגליוככפרת
לעייןומתחילהעיתוןאתפרחחהואהמאגאזין.שלעותקשולה

 .ממושכתאנחהנאנחהוא .כתמונות

סאדיקו.טוב,זהאח,

אתספקכלילזר,זרכספרמסירימרתתמונותלהשרותמתחילהוא
פתאוםהספראתמלשיךהואכךאחר .סידישללאלולשותמרנרתיר
 :חיוךללא ,כךאחר .שתייםאראחתשנייהכתיקרהומתברגן
 .סאדיקו .כךמוטבאולי

אדוני?אמרת.מה :סאדיקו

אמרתי. .כךמוטבאוליכאמנה.אשהכן,כן, :באדוקה
והצחוקהלעג .הבוז
 .ביפוצעיםהיו

בי.בוגדתותשוקתיהסכימה,אילו

הבושה.עומסתחתכרעתיאזכי

 .מביכהאינניאדוני. :סאדיקו
לעשותכבראוכללאבויוםהגיע :באדוקה

 .סאדיקוןערד'גבראינני .בנפשישקרעוד
שבער.לפכיכמוגגבורתיכוח

 !וחלילהחסבאלים,לא. :סאדיקו

עודקיוויתיכיסידיאתליביקשתי :באדוקה

קיוויתיכן,-זאתבכלאךידעתי,טיפשית,תיקווה

פנימהבהוחמימותרכהבתולהעשם

 .גאוותילהציללייעמודעודידלדל'המכרחי
מתייפחתסאידקר

 .אזגםזאתידעתירות-כזב.תיק
הואאנושכישלוןאבל
מכל;ברעלהודותלא
 .גאוותיאפסותאתטיפחתיוכך

 .נמוגהגברותכלהןהיוםבבוא
לתחתית.מעבדממנהשואביםאםהחיים,באד
 .יצחיחאשדלעפרערדתלעגואףתיבש,הלא
תאורתםנמרץ'לשדיכלאני,נובל
הזקןהעוקץהבאלאדרת,מחברישל

הפרוע.הנרעדלמהתלות
חסדערדיטוהאליםלא,כדמעות :סאדיקו
ומזדקף.קופץכנוכחותה,חשעתהרקכאילו :באדוקה

 .מלבדךלאישזאתגיליתילא
לי.והנאמנההראשונהאישתי
 ...הכלבפניחרפתיאתלהציגתעזידקאםאבל

כפרiראתללטףומחילהכמחאהראשהאתמניעהסאדיקר
ושרכבלאיטרשרקעשרב.נאנחכאדוקה .רוךכמשנהרגליו

פרקדן.

לאחרונה,הופךאנימרגיזכמה
ספקלהטילכך
כלעלמדייותרמעיקהזההאסוןאך

הנעורים.אביבאחדכמרניהמתחקה

מלידתיאותיבידנואשדשהגשמים
 ;עלוביםושנייםשישיםמונים
הדם,הפסגותאישסבי.בעוד

מלאוחמשרעודשישיםבעתבניםלשנילאבהיה
 .לו

 :כולםאתהכריעאבי,הואארקיקי,אבל
 .ושבעשישיםבגילתאומותזרגהוליד
הללולאדירתנצרעלי,זהולמה
 ?ושתייםשישיםבגילנשרתיאתלפקודערדלא

 !נמוגהגבורתיכליבשר.חייעורקי

 .רגליואתומלטפתונאנקתגונחתסאדיקרוהולך.רפהקולר

כהתלהבות.לפתעמואריםפניו

האלההעייפותדגליי !דאהסאנגו
רבותשלאוהבותידייםמגעחשו

 .בנשים

גסות,ידייםשלגירודחשוכפותיי
 .חץצכמו

המגושםמשקלןאתנשאר
גורילהכפותשל
ידייםשלגירוייךידעתירגם

ורכות,קטנות

הסעירואשדידיים-בובות

התאביםחושיאת

עינוגי-עדןהבטיחו

 .לבסוףבאולאאשד
האצבעותשכן

היוחלושות
לבקועורךקלילומגען

הנוראכפותייעוביאת

העירומות,הפשוטות,ידייךסאדיקו,את,אך

שהזיקנהמתוקריגושעוטפות

א-אה,לותוכללא
סאדיקר,ספק,בליכן' !אויאיי

 !הנשיםמלכתהיאאת

 • .ם~~
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 :מציגהקאמרי
רפפורובלאאני

גארדנרהרבמאתקומדיה
קיילוםהיי-בימוי
אלמגורדן-בערינוםח

ווקםאדריאן-ותלבושותתפאורה
צבריאבי-תאורה

משתתפים:
אהובהמושונוב,מוניחזקיהו,אבנר
ענתםיידויך'איציקצירציי'.יונתןיובל'

כהן.יעקבמנדלםון,

עליוםמידנפגשיםובושי,יהדוי"צעירים"זקניםשני
יחסיםמעובתכיניהםומפתחיםפאוקכסנטואלספסל
ויריבות.חיכהשלתערוכתשהיא

להשידובדי~כדים 1האמצעיםבלאתמגייסיםהשניים
 •מידתוגווםכהםהודאהנחכרה

מצויין.משחקמאוד,יפהתפאורהמעולה,"בימוי
אחרונות)(דייעות
ומשעשע"מכדוחיים,חןבמתהפתעות,"הומור,
(מעריב)

פוסקים"כלתיצחוקגילהמעורותמצויינת"הצגה
(הצופה)

שגםותוכיחשלאגותהיהזןשהצגהספק"אין
לדמובךואגבלהצחיקאפשרקופה""הצגתכשמעלים

(דבר)משהד"

קולהאםמיכאל
םונדרםגייימם-לבמהעיבוד
משולחרבקה-בערינוםח
רונןאילן-בימוי

דררות-ותלבושותתפאורה
הנדלםמןדן-מוםיקה
הריםבריאן-תאורה
גרינשפןיהודית-ממכות

משתתפים:
שדה,מנדרהדר'אילןכרמון,יוםיך
קרולמור,יהודהשפר,ראובןלו,יאורי

יהויכיןקאנץ,יומיברוך,רמימרקוביץ,י
פריור,יוניפאובאן,שמואלפרידלנדר,

מוניץ/'אורישמולדודדיין,מאיר
עוזר.ליאור

ויוסיבומוןיוסףשלמעולהמשחק •••מצויינת"הצגה
לקלסיקהשואדיהקןלהאסאתהפךהקאמיו ..•קאנץ
המוסיקהמסוגנן,הכמוי •••כעולםכפסטיבליםלהצגה
צה"ל)(גלימושלמת"התאווהנהדרת,

כרווה-עצוכיתסגנוניתתפיסה •••רלוונטי"תיאטוון
(האץר)והמעצבת"הכימאישלהישגומרשימה.

האחרוןהחילוני

קידוש
כניו·יווקהופועתמסעלאחו
וכ·עדצמה"משחקמהמם,ה mמאינטנסיבית,"הצגה

פוסט)(ניריורק

ובבימויוהםפרישמואלמאת
בן-ארייומי-ותלבושותתפאורה
צבריאבי-תאורה

משתתפים:
נכוו.דבגרבר,יומיפלידל,עדנה

כעיקרמהם,אחדלבלללב.ונוגעותקוונות"דמויות
נכון,דבוהצעיר,ללבונוגעיםזעיםונעיםהבוגרלצמד
ישראל)(קולמומץל"-מבטיחותוכהחלטחשדותפנים

נכון"ובימוימעוילםשחקניםשלושהמכריקה.הצגה
המשמר)(על

כתהליךדמותה 1מוטי1וכצווהמעצבתפלדיל"דענה
משליםמוגש.ואףאמיןמשבנע,גונויוסישנעדן.של
זהה,שגותיוהלאודמנטיהלאהמשפחתיהמשולשאת
(האץר)משרימה"כהופעהכנוןדב

צוותא- 3קאמריהמשותפתהבמה

הםפרישמואלמאתםאוביריקברוב
ובבימויו
וידיםלבםקיאורי-מוםיקה
פדרםיעל-ותלבושותתפאורה

גרינשפוןחיים-מוםיקליניהול
רוםפלים-תאורה

משתתפים:
'יומיוישינםקישלמהכהן,אלברוב
כהן.נבון/יעקבדבנאור,יגאלקאנץ,

שלכששמההכאה,המלחמהלאחומתרחשהמחזה
לדיייימסוכהוהשלטוןיהודה"ל"מדינתיוסבישראל

החדוים.

ודיוייםהבוללכידווי·עממיכמופעיוצאשדהכית·דין
אקטואליהוקטעיפזמוניםלהורג,הוצאותפומביים,
צבאית,להקהכעצםזוהיכיהודה.מהנשעה

אתלתפוסהואהאמיתישתפקדיהאפוקאליפטית,
אותן.ולחנוטהאחרוןהחילוני

שבתעתון
תקשורת.ואנשיציבוראנשיאמנים,בהשתתפו~ואקםואליה,תרבותבקר

כבדקו. 11.00כשעהשכת,כימישלבועייםאחתיישכתעתון'מתקיים



סיפוריו

שלהמוקרמים
מארקס

 :מאדקסגאדסיחגביראל
 .כחולכלבשלעיניים

' 
בית ;שדיגיוסף :מספרדית

 ; 19 86 ;ירושלים ,תכרחוצאח
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מארקסשלהקצריםסיפוריואחד-עשר
 194 7למןתאריכיםעליהם.נושאים

וספק ,הידפסםסדרלפי , 195 5ועד
כאותהאליהםמתייחסיםהיינואם

מחברםלימיםכתבאלמלאיראת-כבוד
שלשנים"מאההמופלאהספראת

שסכרמיהיהאם .) 1967 (בדידות"

מאדקסגאדסיהגבריאל

ספראינובדידות"שלשניםש"מאה
הרכהלייחסוישמובהק,סוריאליסטי

לריחוקנוהעל-טבעי.האגדי.מאופיו
באים-כרהמתוארההורימן

מארקסשלהמוקדמיםסיפוריו
הואשהסוריאליזםדווקאומוכיחים
לטובה.תמידולאהסופר,שלמנפשו

כקובץ,לדעתי.הטובים.הסיפוריםשני
כשש"מגיעהשחיתה"האשה

גשםכראותהאיזבלשלו"המונולוג
דראמטי-יסודכהםישכמקונדו"יורד

מוזגכיןכדו-שיחהראשוןמרתק,

הגשם.שלבהיהפכוהשנילזונה.
לאסון,מגאולההחורף,כראשית
אלהבאסיוט-מוותשלגווןהמקבל
סיפורזה,סיוט-מוותהסיפור.גיבורת

חייםשהואמוותהמוות.מתוך

ככלכמעטמופיעים-מהופכים
שהיסודאלא .כקובץהסיפוריםשאר

הייתיהרכות,והחזרותקלוש.העלילתי
מותירותקאפקאיות.-לומרמעז

אלהכסיפוריםשאיםרושםלעיתים
הםאלאממשות."כשר",הרכה

שטרםמספרשלמחשבתייםתרגילים
ואתהגואלהמיתוסאתמצא

לצקתכדיהגאונית,העזה,החומריות
ומחזוריותהמוותתחושותאתכהם

שיאלידיהביאשאותםהחיים.
 •בדידות".שלשניםכ"מאה

אךנאיבייומן

מעניין
"ותעד :שטדייטיעשיהויומן

ואלח ; T 1917תעד"- 1916
תדע"ח ;עיקב'לחתולדות

(חוברת ; 1919תעד"ט- 1918

 ;חשנח)ציוןללא .מולטיליט
עמ'. 147

כ-כגליציהנולדשטרייטישעיהו
 ,-1908כלארץ-ישראלעלה , 1885

כ-נפטרוכהכפתח-תקוההתיישב

וישעיהו,שלוםשטרייט,האחים . 1947
ביתהיהביתםכמושכה.שם-דברהיו

רכינוכץייעקבולספרות.לתרבותועד
ישעיהווכשנשאהקרוב.ידידםהיה

ליבו.כחידתאתסוף-סוףשטרייט
יואל-משהשל(נכדתוסלומוןכרכה

נוכחותללאכתל-אביב.סלומון)
שלכדירתוהחופההתקיימההוריה,

א.ז.הקידושיןאתערךבנימין,ר'

הכתובה,אתכתבכרשאשררכינוכץי'

נדנדהיוהמעטיםהאורחיםוכין

 .קשתישורוןהואוקופלכץי'
אורעתההרואההזה,כיומןהמיוחד

תיארושבאשלמהואשרלראשונה.
כ"דכרככתבהמככרלאזהיפה

שלאהבתוכתיאורהוא-השבוע"
 .ומרןסללכרכהשטרייטיעשיהו
שניםוכמהככמהממנוהצעירה

מכקשיםהיוהוריהאשרכעודטובות.

וזוהבכירה,אחותהאתקודםלהשיא
משהיאצרורותצרותעושהגם

עליהלפסוחעתידיםכימרגישה
נוסףלכךלפניה.הצעירהאתולהשיא
כגלויונאמרנרמזשרקסמוי,מכשול
האחשגםוהואשבא.שלככתבתו
 .ועלכרכה,הנערהאתאהבשלום,
לנערהאלהאחיםשנישלאהבתם
ספרואתכרשאשרלימיםכתבהאחזי
אתשחיסורהאלא"גננים",היפה

ואני, ;תל-אביבלידגניםעירמקומם
הספראתשניםלפניקראתיכאשר
"ספרידאזכמדוריעליוכתבתיואף

לא ,"הארץ"בעתרןקודמים",דורות
ההתרחשותשכימתלעצמיתיארתי

וסכרתיפתח-תקוה,מושכתי,היא

זאתקישרתיולאכרמת-גן'שמדובר
לרומאןאמנם,שטרייט.לאחיםכלל

שייךרוכווכוודאימשלו'חוקיות
ידידיולחייולאהמספר.לדמיון

מבוגרים-אנשיםהיושככרהשניים,

 .) 1944 (ספרולאורשיצאכעתלמדי

מסאיסופר'היהשטרייטשלום
שטרייט-אסתרשלאביה ;ומורה
"קופתהבנקמנהל-יעשיהו .וורצל
לאוכנראהכמושכה,חקלאית"מלווה
יומנוספרות.דבריכתיבתעלנחשד
מאוד,מעניינתתעודהאפואהוא

ככןהיההואנאיבית-כמקצת.

לכתבוכשהחלשלושים-ואחת
חייםרקמתאלהצצהלנוהמאפשר

כראשיתעבריתכמושכהצעיריםשל
המינוותהרפתקאותיהםמעטהמאה,

 .למדיעצוריםכני-הזוגכין(היחסים
נשיקה.לכלרבמשקלישלכןואולי
המדהיםוהדבר"התרגשות"),לכל

שנותקשה,כהשכתקופההואמכל
המצטיירות .הראשונההעולםמלחמת
הרעב,הארכה,פגעים.שלכמסכת

-המלחמהההגליות.הטורקים.
ואינוכאהבתוכל-כולושטרייטשקוע
אללפלושהאחרתלמציאותנותן

החוכרתאתלהוציאהיהראויעולמו.

ופיענוחמתאיםמבואעםכספר'

הדמויותשלהרכיםראשי-התיבות
 •כר.המופיעותהנוספות

אסיריםעל
כבני·אדם

רשימות :ומלחיומן :פדידור
ספרית ;כלאמפקדשל

חווהזמןסררת ;פועלים
תל· ;דוזנטלדוביקבעירכת

 ;-1986תשמ"ו ;אביב

עמ'. 184

עלרשימותיוסופר,אינופרידוד
כשניםרמלהכלאפקד'מהיותותקופת

עניינית,כלשוןכתוכות 1983-1978
המרתקים,הפרקיםרוב ;כמקצתיבשה

ככרכהנא,הרבעםפגישתוכגון

 .הספרצאתעםכעתוניםפורסמו
ה~סופרמןיותרהמציאות,וככל-זאת.

ואינהכרהקריאהאתמלווהכספרו,
הנאורותמסתיימיםהיכןמנוח.נותנת

שלאכדיהאסירחייעללהקלוהרצון
לתפקדשיוכלוכדיאנושצלםיאבד

הקשיםהלחציםכתוךסכירהכמידה
מתחילהוהיכן-כליאתותקופתשל

הפחד,החובבנות, ,הוותרנותהחולשה,
הזעומה,המשכורתהפוליטי.החשבון
כךלפעול-הלא-נעימההעבודה
האסיריםשכישראלהרושםשמתקבל

וטשטושכלליריפיוןמידתבנצלם
נהפכים .החכרהעלשנפלוערכים
כתי-חיישללמנהלים-בפועללעיתים
ענישהשלבסיסיותמידרתוכיהסוהר,

העברייניתכחברה ?ניטשטשר

'ת iמידקיצוניותלידימגיעותרהtז~ירית
כערדוהרס-עצמי,העזה ,קשיחותשל

ומתגבריםהולכיםהס;;:זריתשכחברה
היריבותהכריחה-מן-המקצוע,

הןנחיתות.הרגשתגםואוליהפנימית,
המצליחהה"אזרחית"החכרהכפני
העברייניתהחכרהבפניוהן .כחץו

הסוהרשלהקשיחות .ככלא .הקשוחה
האנושיות ;כסאדיזםלהתגלגלעלולה

לחברה.ואסוןטיפשותכחולשה,-
אנשים.מהלכיםהזההדקהחבלעל

רגשותמתוךודאימפקדים,סוהרים.

כתחוםאיש-אישקשים,תסכול

קריאתאתמסייםוכשאתהתפקידו.

אינךכאמתיודע.אינךפרישלספרר
על-כךהאםלהתריע,מהעל-יודע

קשוחהבצררהמתנהליםשכתי-הסוהר
ומשככ-סמיםשלגיהנרםשהםמדי.

אתלהצילושישכהם,ליושביםזכר

וחבריהם,עצמםמידיהאלההאנשים
מתנהליםשכתי-הסוהראו- ?איך

נסורקשלומיאלית-מדי,כצורה
רובמסכימיםיוםשמדיהואמתחדש

בינתיים.ככלא,להישארהאסירים
לצאת,ולאכסוהרים.התחשבותמתוך
 1'8כפשיעלהמשיךכדיאחרת.זרכדרך

וברברקבאבי
הערביתחשידחמןמבחד

 ;קטנהאתנולוגיה ;חחדשח
שמואלמערביתותרגםעדך

מ.יעקב :חקרמח ;דגולנט
 ;המאוחרהקיבוץחוצ' ;לבראו
עמ'. 72 ;תשמ"ו

חכרתיעתידאיזהלנולהזכירכדיכמו
כוחנושרידיאתנאבדאםלנוצפוי

ומיצויהקשיחותלצדהןוערכינו'
באוהחמלה,האנושיותלצדוהןהדין,
סרריממוצאהערכיהמשוררשלשידר
 .וירח",חשיש"לחםקבאבי,בזאר

כני-עמואתומזהירוחוזרהמזהיר

עצמנו,אתוהזהירחזרשנדנדממה

 .המזרחכתועבותשקיעהמפני
לעצליםהשמיים/,;~ידו"מה

הירחכשיע;ריגוועוהם /?ולנרפים
קברי-אתויטלטלו / ...לחיים

שיעניקולשוואמצפים / ...הקדושים
ופורשיםפרי-בטן; ...ארדדקצתלהם
 tרמזזרדריםהנאיםשטיחי-התפילהאת

כפינוהמכונהכאופיום.ומתנחמים

 ...כארצי / ...משמייםוגזרה / ...גורל
איזה / ...הפשוטיםהאנשיםכאץר

יגיהעתכנריאחזר 1רניררןתשישות

ואלפי- ...ושטיחי-התפילהאורו/הירח

והילדים / ...וספלי-התה / ...הסלים
בהבארצי/ / ...הגבעותעלהמתגודדים

הארדמןוניזונים / ...התמימיםכרכים

חייםבהבארצי; / ...מבינתםהנשגב

ברכיםבה / ...עינייםכלאאנשים
 / ...וזונים ,' ...ומתפללים / ...התמימים
 / ...ימימהכמ:מים / ...לגורלםונכנעים

הילל"הר, /:הולךיקרלירחומעתירים
קר ?iההמבועאתה 1ר nכן-ש

 / ...ונים-לא-נים ...חשיש / ...יהלומים
 / ...כלימהעלהתלוייש wריברן-האתה
אתה / ...פליאההמעירהישאתה

אשכול / ...למעננו ...המזרחאחהפוקד
המיליוניםלמען / ...יהלומיםשל

 • ,,---בדמדומיםהשרויים
עזרבןאחוד

העשררלחג
עלחתרם

lAU 77ן 
 87לשנת

של"וידויועלזךנתן
יסכיןלסוגייחוליגן"
בסר:יעקבשלבתרגומו

בשיריבסריעקבשעשהיימה

מלאכת-ממש'מצרייךהואיסכין
הנה ...עתירת-השראהמחשבת

הספראת-אחרונהעצהעוד

ץ,,מרוקראו'בעצמכם,קנוהזה

 ".במתנהותנוהמדףעל
הזה""העולם
חדשדף

תשמייזהשנהראשערב

תמורת 77עתוןבמערכתלהשיג
ת"דשלקים so. 7סךעלהמחאה

164S2 ,4·03טל'ת"אS6671 
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סאטירח

חברתית
 ;השעשועיםילדי :שמירמשח
 ;עובד""עםבהוצאת ;רומאן
עמ' 232 ; 1986

יוצאספרהואהשעשועים""ילדי
מבחינתשמירמשהשלביצירתודופן

הנימהומבחינתבוהמטופלהנושא
יוצאפועלשהיאהחריפה,הסרקסטית

חתךשלאספקלריהזוהיממכר.
הבורגנות, :הישראליתבחבהראופייני
חוגיחציצהללאמשיקיםשאליה

לוקיםכולםלמעשה' .הבוהמה
באומללות,בקרתנות,בקטנוניות,

דורסניתבאנוכיותנחיתות,ברגשי

מתחבטיםהםהמידות.ובשחיתות

שאיכרעצמי'בחיטוטזהות,בבעיות

בסופוביכאכושיים.בקשריםזיוףמונע

עצמםאתהגיבוריםמכליםדברשל
החיים.ארועישלהקדחתניתבקלחת

שמירמשה

הריקבוןמשתמעהפיזיהכיליוןמן
ההרסהישראלית,בחברההמצטבר
הגישהמבפכים.אותהשמכלההעצמי,

-הספרמשםמשתמעתהסאטירית
מזמןשאותם-השעשועים""ילדי

כדימביכותבסיטואציותהמספר

ונלעגותםחולשותיהםאתלחשוף
אםבין ;ההדדיתבהשתכשכותם

שלמדרגותבחדרבהתקלויותהמדובר
פרסוםמשרדובקומותמשותףבכיין

כלמ~ארשבהרעים,במסיבתאםובין
המתבונניםבזרקורימהנוכחיםאחד

בגילוי-הספרבסוףהשיא .בו
הנוטלותהתודעותכלשלובהתלכדות

תארכהשסופוהחגיגי,בארועחלק
הרומאןכותבשורדממכהקטלנית
 .חייםדרמתלתעדכידכאילו

שמתוכםהמרכזיים,הגיבוריםשלושת
יהלום,אחרוןהםהעלילהכרקמת
ספרבביתומורהבודדרווקמשורר

בצפוןכשכוכההממוקםטיפוחלטע~כי
חזרהואמכברלאתל-אביב.
הושעהברית.לארצותמשליחות
שקמוןאושיקלשעברפייגכבוים,

מטפיליאחדצ'יטה'בהווהוניכויו
עמדה,לולכבושהמכסההספרות,
דבור,ורג'ייהלוםכאחרוןכמוהו
לכתובומבקשפרסוםבחברתהעובד

גריםואחרוןשצ'יטההבכייןדייריעל
כולם-לשלשתםהמשותף .בו

ההצלחהששאיפתבינוניים,עסקנים
אתמחירבכללכתושלהםגורמת
ולוקיםבכתיבהחוטאיםכולםזולתם.

עמוקהובמ~עדותגוברבתיסכול
מהרהראמתשלברגעלמצבם.

לעזובפירושואדםבןיות i"לד :צ'יטה
באמתעלהכתיבה,אלולחזו,·הכל

והבודד.והקשההכואבאללחזור,
ולכתוב,רוקלספוגוב, rרלכרלרעוב

רוחמהעללוותרולכתוב.להישכח
ולכתוב.-מכרצחלהיות ,:ולכתוב-

אחדכלהקיאלהיות:ברינהוההתחלה
שהצטברהרעלכלאתיא jבלהוגדול'

כלבמשךשלךה~יציכורותבמערכת
אתלהקיא-אמריקהחלליו.השכים

והעצביםהדםמערכתוך rמואמריקה

 .שלךוהחרשיםעיכוליוהוהגידים
המחלהשלשמהזה ·-אמריקה
"סלע .) 123 ( " ...בהחרו'יםשכולנו

יהלוםלאחרוןצ'יטהביןהמחלוקת"
רוחמה,התערובתבתו rמזכיררהוא

ידכתבעלעובדוג'י•יקה. 1אמוכמובן
לככה"גברתשל"מותה--גמורלא
וחשבוןהדיןלהיות"שכרעד·-

הבורגנותשלחייהעלהסופיהקטלני
הבוהמיים-הטפיליםועלהתל-אביבית
לאוג'יגגה.עלהחייםהאמנותיים

הביתדיירעלכלשהםלפרטיםכזקק
הכירהואהכל'ידעהוא .הגבעהעשל
אףלראותבליולפכיםלפכיאותם
בביתכולםחיוהם-מהםאחד
התגוררוהמדויקיםקים:ההעחשלו,

ואכן, .) 45 (שמעליו"הקומותבשלוש
בארכיטיפיםשלפנינוהרומןעוסק

החברהשלבכופהיפהממוקמים
הישראלית.

כפרדות,עלילותבמספרכפתרוהספר
בהמשךכקשריםנ:יכיהןשהחוטים

ההתפתחותאךהזמנים.ביןבקפיצות

ההיתקלויותמכוחגםהיאהעלילתית
כך .בזרזוהדמויותעזלהמקריות
דבררוג'יעלילתמשרזלבתלמשל
צ'יטה'עלילתעםובעבודהבבית
המכסה"הדף"מחברתי rספרוועסקן

בדבררעיוןוג'ישלבידר.למעלמכור
-וכעתהדפוס.לאמנותפלטיך

אחדאפררכי,לעלילת"קפיצה"
מתגוררשברהמשותף'בב:יתהדיירים

בארגזשהכיחםהאפרוחיםעניךצ'יטה.

היחסים 'מערכתאתחרזזz.ףהגגעל
אכיטה,לאשתואפררכי 1 ''בהמתוחה
מרגע .בהמשךותתזנרערשתלך

ברהדבריםמתגלגליםהמתחהיווצרות
שלדרמה ;מסחררבקצב:זמנית

 ;מדרגותבחדרכז.גרחכרתהתקלרירת
בלרייתהביתמןכעוסהת;יוצאאכיטה
דלתהעלשמתדפקתלפכיממשהכלב

שלרם-בית.המפרההשכנהציפורה
קררהמהיודעהזרגמבכישאיסזמבלי
ביןפיזיתקרבהנוצרתרעהואצל

למשורראכיטהרבין!:ררה 1לציאפררכי
באפלוליתכתקלהואשבהמהגג,
לידידתו.בטעותארתהוחושבהחצר

וערלהממכררורמקתכשאכיטה
ביתהבפתחכתקלתיא iדבמדרגות,
מנוכחותהנבהלה.שבציפורה

במדרגות .החוצהומזנקתהפתאומית

שככתהביהודית,האדוררכהפוגשת

מהלומותביניהןפתחרת r1מהשנואה.
הקרמיתההיתקלויותידרת 1כמילוליות.

הקטנוניותוהזקכארת ת;~:~קנiרצופת

בהיתקלותהמסתיימתרותיהברוחללי
שלבעלהבצבי,ציפורה ~,;שהמביכה
שהמכוניתלהכשכדמהיהודית,
בעלהשלהיאהביתבפתחהעוצרת
לברא.שנ:וששהמהנדס
לבימתעוברתהסאטיריתהראיה

שמיר .אמריקה-ארורתאירועים

ולפועלולדמותוכרחבםימקומקדיש
לחזורכידשםהישראליהסופרשל

יותר,עודאירונינוסף,ור;באולהאירר
עםולעמתוארצההנוכרפחתבחזירתו

שניהם.אתלגמדבמטרהלעטחברו
להתעלותיכולאיכרמהםאיששכן'
כשזירתוהקטנוניות.הכבודשיקוליעל

חוסךלאלאמריקהעוברתההתרחשות
גםביקורתושבטאתהמספר

בעייתהאמריקאית.ביהדותמתופעות

כאןמטופלתלמשל,יהודי","להיות
עםבשיחהאמריקאיתראותמכקורת

אקטואליתבעייהקונסרבטיבי.רב
מתוךעולה-הירידה-אחרת

(הישראליתיורדיםעםפגישות
בדרךהמתוודההמוכיתנהגמדירטון'

 .התעופה)לשדה
בכלבולטתהמספרשלביקורתו
הקוקטיילבמסיבתהחל .ואירועסציכה

בתחילתבתל-אביבמכסיקובשגרירות
עלהספרותיתבמסיבהוכלההרומאן

צורמיםשלהשהאקורדיםבסופו'הגג
בדברשמירשלעמדתויותר.הרבה
הישראליתהחברהשלעתידה

הרומאן'בסוףלמעשהמשתמעת
סדרת-הפעםמתפורר.כשהבל
הדימדומיםשעתאתממחישהאסונות

ציפורהוהתרבות.החברהשל
עלכסהאכיטהבאמבטיה,מתאבדת

שאיכהאףבאוסטריה,לאחותהנפשה
מפוטרוג'ישם.להמחכהמהיודעת

משפחתואתלעזובמתכוווןמעבודתו,
וג'יצ'יטה' .בעירחדרולשכור
קטלנית,בתארכהמעורביםואהרלה
תקצרהמספר.רקשורדשממכה

הסיטואציות,לכלמלהתייחסהיריעה
ללאעוקצניתסאטירהעולהשמהן
ייתכןכחמה.כימתשוםכאןאיןרחם.

בעיותאפיתביריעהלהקיףשהרצון
עלעמדתי(ולארבותכהותופעות

שוכרתהתרחשותובזירותכולן)
אמריקה)-(ישראלמדודוורחוקות

חלקישלבלכידותפוגמת-משהו
בסופוכקשריםשהחוטיםהגם .הרומאן

הסטיותטשטשים'מדבר,של
שלעברםקורותשלהיתרהוהפרטנות
עםיחד .הרומאןמבכהאתהגיבורים

ולעניךלבלתשומתהספרראויזאת,
הנוגעתהסאטירית,רעננותובזכות

ומעירההדבריםשלהאמיתיבתוך
 •רדומה.ציבוריתתודעה

בן·דודעירה

ומפתיעצפוי
מןתפוחים :ליברכטסביון

 ;פועליםספרית ;המדבר
עמ'. 173 ; 1986

~ 
ליברכטסביון

סביוןשלשבספרההאחרוןבסיפור
הגדול",היופיאת"לשאת-ליברכט
לתהודההזוכהצעירמשוררמתואר

שיריוספרעקבמהרגילחורגת
דותגובהמשתקתבהמשך' .הראשון

כאלםוהואכצפוי,תכיבתו,את
אתשמפשירהעדארוכה,לתקופה
צעירה'משוררתשלדמותהקפיאתו

שנגעהכשםהנוגעת,בסרכה,תלמידתו
בבסיסמאוד,קצרהתקופהמשךאמו

עםשהקשרוכשםהרגשית.הווייתו

לעולמיםכקטעמסביבתה,ןלה_הבאמו
אףמתהכך ;שארעלאחרמיד

במחלתההתמהוכיתהשירהתלמידת
שלמגעםשהגיעלפכיבמרחקים,

תם,לאועם-זאתמימוש.לידיהשניים
המחודשתההפרייהתהליךכנראה,
 .הגיבורשלבכפשרבגינהשנולד
לאורשיצאמיוםשנתיים,"כבר

הראשון'שיריספרצנועהבמהדורה

והרעישגדולהמהומהסביביהקים
בה,למודהייתישלאבtכלטלהחייאת
לסוסכרתוםהימיםעל-פכיכסחףאני

כפתחכך- ) 129(עמ'שגעון"אחוז

העירוניתהאםדמותבהמשך'הסיפור'

שלהולדתוכפראלחולהשהגיעה
אתהחלמתהלאחרבווהקימההמספר
היוחיוורות"פניה :המ~;נןביתה

 ...הראוימןמחודדיםפניהתוויבעיני
כשותמבגדיהיושרכים(בגדיה)

 .שחקניםהמשמשיםכבגדיםהמקום,
ממלבושיה,יותרואולם ...הבמהעל

המצוחצחתהשפהאותיהביכה

 .) 133(עמ' ...שבפיה
השירהתלמידתשלדמותהולסיום,
 :שלום-אלשלי-הכישרוןברוכת
ככער.תראהוממרחקקצרגזוז"שערה

אצבעותיה ...מאדחיווריםפניה

העוראתמותחיםופרקיהארוכות

המכווצות,הכחושות,כתפיה ...הדק

הסוודרבתוךציפורימראהלהמשוות
 .) 157 ; 162(עמ' ...הגדול

דמויותגםהמאפייןזהתאודימכלול
(כמרבעלילה,מרכזייםפחותוארועים
המאמץהזקןהמורהשלדמותו
ל"מקום"-הצעירהמשורראתכביכול

האםדבריאו ;המתלבכרהשייךהלב
המוותרקתובעניים.הם"החיים-

 ;ועוד)ועוד ) 142(עמ' " ...רחמןהוא
ברהיטותוערוךכתובשהואעם

נראה ;מרשימהועלילתיתלשונית
-לחלוטיןכמעטוצפוימאדמוכר

ועדהסיפוריתההתפתחותמתחילת
סופה.

הסיפוריםשארגםנכרייםלכךבדומה
העלילתיבבסיסו :באסופההמקובצים

-דרך-משלהראשון'הסיפורשל
הנעזבתכערה-המעגל"קו"על

השכיםברבותהופכתאהובה,על-ידי
וזוכהבשטחה,מפורסמתלרופאה
כשהואה nז;כשלהחוזרלביקורו
חקוקהחולהבתובשלומוכהחלוש
 ...הנוקמתלעזרתהכראשבאופן

שתלטנית,אםדמות-ב"יוכים"
הקומוניסטיתבמפלגהעסקנית-מפתח

שתיומלאה,גבוהה"אשה-
מאוגרפותמגופה,מרוחקותזרועותיה

בגדיהקפוצות,שפתיה ...השולחןעל
היוצרתאשה .) 19(עמ' " ...כריללא

לידיעדבכהבלבחמורכהאנטגוניזם
דת. ...להקיצוניתחזרתו

אחרתסבלנותוחסרתדומיננטיתאם
לידי:;נתהאתמביאהגבול"ב"מקרה
אשהכמעט.מוחלטתרגשית~למות
באגרסיביותהנאבקתנוספת,קשה

מצטיירתהבוגרת,בככרתהרבה

הבולט-(לטעמיידברו"ב"שווא
ה"שלילית"האםהאסופה).סיפוריבין

עינתעמלה
 + 11כעמ'המשך

 82-83גל' , 77עתרן 8



שלכמנערתה . 
פגישה

מעברפגשיה :אופןהיוהד

 . 1986 ;עקדהוצ' ;לזמן

משתיאחתלזמן",מעבדב"פגישרת
יהודהלשהאחרונותשידיראסופות

הפגישות.אתמשנמצאיותראופן.

פגישת-אמתשלב,מכערתהניתקל
עלשתגשרבפגישהאר .לזמןשמעבד

דווקאיחד-עם-זאת,אך .הזמן

המעצבתהיאהפגישהשל,מנערתה
היומיומיתמציאותוואתעולמואת
ה'אכי'.של

ומובילמדודיםלששהמחולקהספד
ל"פגישהההשתר-קקרתבדדךאותנו

מזכדרכרת-ילדרת-לזמן"שמעבד
האב,כעלמורשאיתםבשואה,שכקטעו

שלכבילדתואל .ישיצגווהעולםהאם
להעלותבכוחהשדקליום-יוםה"אכי"
ארפיוסמעיןמשהרלפעםמפעם
כחמה.

המדודאתהפותח .הראשוןהשירכבד

המלווה,הסמלאתמעצבהראשון.
 :כולההאסופהישדיאתרקע.כעין
מקרוםנקערוכאילומעליוןרחףצלר

באריואחזיהלרמצאלא /אדמתרו
נטרלוגרףנטרלוקשוףצל /הצח·,
בערריומשחר /רשקרףושחררצעבו

יתאחהלאאדמתו.רקררםמעליוןרחף
 .) 7עמ'(אדמתו,ערד"

 :זהשידמעצביםיסודותשלרשה
מדחףשצילרהאדםשלפגימרתר
שאיכרהצלשלאי-המנוחה .מעליו
וקדרםהצח",באוויראחיזה"מצוא

ערד".יתאחה"לאשיותראדמתו
יתומההאדמהאףמסתובבתכביכול
 .עליהלאשצילר .מה"אכי"וקרועה
כסירנותכלאתמלווהזרניתוקהדגשת
עםאראבירעםה'אכי'שלהפגישה

אימר.

ארתההפכההאם,שלהסתלקותה
לויכולהאיכהשהזיקכהמיתיליצור

דווקאה"אכי"אליהמובלרעם-זאת
עובדההזיקכה,רדדךהשכיםדדך

לכמנערתמראשחדדההמעודדת
תזהיבי"איך /"ואת/ :שכןהמפגש

ה"אכי"שלפגישותיוגם .) 11(עמ'
דקלהתבצעהיכולותהאב,עם

והמקום.הזמןחרקימשכשברים

מחמתפעמים.ב,מכע~סן,מסתיימות

זz.וציטטכר,הש~דכדוגמתעשבד.הזמן

הזדיםהעולמותמחמתופעמים.
 .רהבןהאבעל-ידיהמיוצגיםוהשונים
בחלום.אףביניהםהמתנגישםעולמות

 ) 14(עמ'"שריד"החזקבשירכך

לכקדרה"אכי"שלאבירבאכאשד
האב .כעשן"התפורר-כדףלא"כאילו
וממילא Iהקודשאת .הדתיאתמייצג

הבןעםפגישותיומסתיימות

בעולמושכןנמנעת.לאבהתנגשות
המצהיבההטליתנמצאיםהבןשל

למזכרןאדישהבסמיכותוהתפילין
חיות-תצלומיולאלבוםהפרדמיקה.

האפריקאי".בג'ונגל"צשילמתיהבד
שלההדדיותהתרסותיהםמכאן

שהפגישהחוששהאבכאשדהשניים

"ארבעים :שהדיאמת.פגישתאיכה

לי-האם/שתכתובחיכיתי/שכה
רהבן "?העשהבראאתלחרשהתחלת
ניתוקבהםשישהדהודיםמעלה
שלקצהלשעה"שב :האבמעולם
עובש/יעלה/אלוהיושמאתפלה/
 .עשן"מפהאותימכישם
אביראלהבןשלהאמביוולנטייחסר

בשירגםחריףביטוילידיבא
בר.הרגההואבר ) 13(עמ'"הנולד"

אתה"אך :הסגולההפדיחהעץתחת
אתחשתלאפורח/אילןהייתעצמך
 /-כןשמאאר /חזית/לא 1הכרלד
בדרכי".ללכתליהנחתכןרעל

החזרהעלבשירערלהכימהארתה
אלא ,) 46(עמ'"בכים"-בתשובה
שללעולמודקמכורכתהיאשהפעם

רבותפעמיםהנתפסהיהודיושלהאב,
 .כביכולהחדשהישראלימולכגלותי.
מולידההמבוקשתהפגישהכמכערת
ואתהבדידותתחושתאתב"אכי"

עבריתהדוברהוא,האין.חדרת

ואמראבירעםרבדלואיןישראלית,
שאיכרכךוהמושגים,השפהמבחינת

אלאבהרריולהגרתארלהדהדיכול
חרקיכשבדיםבר"מקרם"בחלום,
פגישות-החלוםשגםאלא .ההיגיון

תחושתאתאלאאיתןמביאותאיכן
(עמ'"אחרית"היפהבשירכך .הסוף

"קריעה" .) 19(עמ'"נתק"בשיר ,) 8

 .רביםוערד ) 16(עמ'
שלוכשניתהחוזרתההתייתמותחווית

האסופהישדיאתמלווהה"אכי"
למרותמשתכרתבררדסירתכולה,

בחוויותמוצאשהואהקטנותהנחמות

מספקותשאינןואפרוריותיומיומיות

אךהנכספת.לפגישההכמיההאת
תחושתאתלספקלמצעד,ביכולתן,
 .ביותרהבסיסיתהעכשווית,הקיומיות

בשיראר ,) 53(עמ'"זמיר"בשירכך

בישרובעיקר ) 54(עמ'"ארד"היפה

 .) 59(עמ'"חסד"

האדיראלמהגרת/שאיכןהמלים"אל
ואת-העולםהכה /כרשמת/שאת

פעם /היד/כףעלפרושהמלואו/
מאז /חסד/שלעשהממךשאלתי
 .לך"ממתיןכרלtרהיקום
דימוייו.אופן,יהודהשללשוכו

הרבהתורמיםסמליוובמיוחד
שאיכההפגישהחוויתשללגיבושה
הסתפקותושלמחד-גיסא.מתממשת
היום-יוםשמספקהאפודיםבמראות

לבית.ביתביןהפעריםמאידך-גיסא.
הגישה .חריףקיטועידיעלהנוצרים

שללצידן .משהרוהקדההמהורהרת
אתערשותופלסטיותמוחשיותתמוכות
ולאפוד.למציאותימעללמדחףה,מכע

• 
וצבישלום

לאורךפשטות
חדרךכל
 ; ב~r:זזp,סךיחי~וקקוס :נצראלי
 ;-1986תשמ"ו ;"עקד"הוצ'

עמ'. 31

-כצדאלישלהשביעיספדו
מחולק-חייב"שהייתי"במקרם
 ,"ת;נ;ש ת;ט~;ס" :פרקיםלשלושה

 .:;כז:זה" Wלו"ל.ק,ט~ודדים","זקיךים
דיסציפלינהאחדיהחיפושניכרבכולם

השיראתשתהפוךקרכטדסטית

עליוהיום-יומיהדבראתהפשוט.
 .אמיתילפירטהשירמרבד
 שנ;;:;ל~ן iJ'P.:P "הראשוןבשירכבד

מאדפרוזאינושאמוצאיםאנומדיר"

~ידיל;כש ~ז:: w ק:" =סונטהבצורת
בכנסתוח.חמלחמהנבית.משז-ונח
זJrלרותים,לחדד.-ה~ירות,לרשרוש

w6 חi. .יק:~· ,.ת 9לק.ל;-רת~·,~ 
wכל.טזקף wל~י~ת r ~י:נ~לוונת, ,rכ

::זחוזקים .םי~;~ו::ויכן::וךלתועwל
לזק.ק.ט".;:~אורבק.ל.ב~זק.לןים j!~:;דךים

נצראלי'

עם:פגישה

ברסיעקב
בחצר")מכקחכבר("מישהו

עומסלויתן
עירונית")("נסיעה

דברים:

מוקדגבריאל

גנוסריאירה

ירושליםמסחה,בתיככרהסופר,בית
28בתאריך  . 19.3ב-ס 12.86.
 38 , 1מסיאוטובוסים :תחבורה
19(בשעה  38מסיאוטובוסעוצר 30.

נאווה)קפהמול

כמעטתיעודיהפדחאי .) 3(עמ'

ז.ק.ל:קת;~ת iJ " :השניבשירגםמבוטא

ככו~ק.רם w ח~י:: 1"זקדר~י =י" w כ;:~~ןקי
בוו~זקקוםפו~ךר~יחךס,;ךות~ם

lj /ובהואי::tוךזr, וזגתם~ j? ר;ויר.ף. ,, 
לים.ממופיעותרביםבשירים .) 6(עמ'

"מכתבים", ,"םיס~"כמריום-יומיות

"חשמלית","צילום",העמידה","גיל
 .ועודועודנכסים""כרכס

שלספריובדובהעיקרייםהנושאים
אהבה, :הםזהבספרכמו-גםנצר

אירועי ;הרחבבמובנה-משפחה

 .שואה ;מקומותשלמדאות ;יום-יום
בופוליטי""שידגםמוצאיםאנואך

 ,"ה ?j י~ך~""ריךלה", :השמותמשולבים
" iJ "ו"שיר ,) 9(עמ'וכדומה;נ;כקים

(עמ';ה~ךים" tiJק~ל;ת~ל;כיל;ס;;כי
10 (. 

שהופיעהנפלאים","הגעגועיםבספרו

 62מאחורינמצא 1 1981בשנת
בפרוזהכספח .השיריםשלהעמודים
גם .השיר"שמאחורי"סיפורהמהווה

מאחוריהקוראמגלהשלפנינובספר
שהדברמבליאם-גםסיפור,השיר

 :בשירלדוגמה, ,כךבנספח.מודגש
,רזח w~~נרי w ,,,ו::~זרהי l roזז~"

לנ;רלות~דיכקיררו:ינרי i?W ~~לוכזקחו
שלחצוארוארכתהנערהאת

 ...אמישמתח-לי ~,-מאמודליא-פי
ליויי '?lj ~ i!ן;יל ...~דולים b Tאועךות-~ו::

בשיראו .) 17(עמ' "םי;~קז::~ר~~ים

";~ק~יקו :::ומג!יח"ל,;כגי שר,~"
~דוכזקח~זtרזו,רזח wליונדע .י~י~

<בהמשך ."ג.ל Wףזק.קוך~יםרזקח.~
מלחמתשטפון.אדמה,רעידתכזכרים
 :בשורותמסתייםוהשירפוקלכד

"~ W ךץוכדרנריcירות~רע,ב::ייולז~.;
ל,;כגי~,רש::יךינ:יינרילהו wוו~;חך

 .) 20(עמ'הגמפה".
-כאמוד-כצדאלישל ,;,:.;ש

להוציאבדדך-כללומובכיםבהירים
הספד.שלהשניבחלקוישריםשכי

בפניהמעמידיםאחרים""ישרים

 :והםבכותרות,בעיקרבעיה,הקורא
שמתוכו ) 24(עמ'"להיות"השיר
ס:יז:וי W ם;ק?ונ;:"-הספדשםלקוח
";זקקום :בשוררתמתחיל-ז:ו:ב"

חייתוילאלהיותוח'יבהשייתי
ס!ב"::יךיה~לא ,~חיךי::.עtקום·~~~

והנחהקריאהכעיןבשורותומסתיים

היאהבעיה .להיות"חייבו"אביו-
המופיעהנושאעלהמליםבמשחקלא

אלאשונות,בווריאציותהשירבגוף
זה"ב".ד"ף"להיות/בכותרתו

בדיסציפלינהכצדאלישמשתמשכפי
 .היומיומיאתלבטאכדיהסונטהשל
 .גימטריהבמשחקכאןכעזרהואכך
כלבתים,-6בהקוראלפנילהביאכדי
עלליבוהרהוריאתמלים. 14בןאחד

"מקרם"'"אני",-הנושאים

 14ישבסונטהגם"להיות"."חייב",

להןקראהגרלדבדג(לאהשררות
בפרקאחד,בשירוכךזה"ב")"ישדי

 :אחב"ה"י"ףובו~יםורים w "הנקרא
" w ונובו~יםוריםtp זגוריקרים~ w ח

~לרים tpנוריםו wוכי~יםכא.דזקח,
את .) 26(עמ'כא,ןזקח" ה~~חיק

גםמוצאיםאנוהנושריםהשירים

מסתייםבובגשם","שקדיהבספר

 :במליםביותר"היפים"השיריםהשיר
"; t( נו~ליםיןtp ו::ריםו w ו!~יםויריםו::

הקוראמזההכאן .) 89(עמ':קיוז.ןר"

 25במשךהמשוררהלךבההדרךאת
 .הראשוןספרוהופעתמאזשנים
"במקום-הספרשלהאחרוןהפרק

שיריםמספרמכילחייב"שהייתי

השירהלצורתהדומים .מאדקצרים
והמבטאה"סאיקף"המכונההיפנית

 .משמעותיותחוויותמעטותבשררות

 :בשלמותאחדשידזהמפרקאביא
מורץי::ו;או ;, 9 " ."ח wאו":קיום

ח ?jל~::וטו;חו~י i 9~~ליפוי;ץ
זק;ם w ,,~ולנוךtונריוא.~ירק ',ן~יrו

המפרש".
ליעודו,למקומו,כאמןנצראלי

דךן ,v י~~,,ולאהבותיו.לסגנון-חייו
 ,) 31(עמ'ס,ךךן" )tזק.י;לל.ק.תאוזגרו

~ין )tזק~יא~נרי'לז:דיות!ב j!ו"זtןם
w כ;,~~לעוזגדzו:: ןכ z,9 ונ 1יוw מרא~
 \;t 1:ון' ,zאווקנודםא.~י .בינ;:tזי::ד~רון~ת

 .) 14(עמ'כא::זב";ןאונרי.~בורזגת
נשארנצרשאליהטענהמוצדקת.האם

ושלאזמנו,עשבדבדור"תקוע"
לרוחכמשוררעצמואתהתאים
המורכביםהחדשים,הזמנים

להםהמותאמתשהשירהוהסבוכים,
למאמץהקוראיםאתלהביאחייבת
ולהתעמקלקרואלחזור,לצורךמסוים,
בספריושמעלעלמיולהשיב.ולשאול

והתבגרותהתפתחותמוצאנצרשל
לשאיפתנאמנותועםיחדההולכות
החדשבספדוהקריאההפשטות.

עכ"פמעודרתחייב"שהייתי"במקום

-בשיריוולעסוקלחזוררצון
 •והנוכחיים.הקודמים

מיכאליסמרים

עלחתרם
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-ערבית
היהודיםלשון

הלשוןאוצר :רצחנייהודה
סעדיהרבבתפסירהערבית

בר·אוניברסיטתחוצ' ;גאון

 . 1985 ;רמת·גןיאילן

.:iYJ1-1 
 . lJt,,)iל
 ~ m.י

ב.תפסיי
גאוןסעדיהרב

 ,ר,,·,כ
 'נ:ר,נ;.•ר .רי,, ..... ,

ב ..... ,..,, .... ~'

צבאותפרצוכאשרהשביעית,כמאה

צפונה,ערבהאימחציהאיסלאם
המזרחעמיכתולדותחדשעידןנפתח

שהלשוןהיהמסימניושאחד .התיכון
כתוכםשורשיםלהכותהחלההערנית
ונות ,uהליאתהצידהאתולדחוק

 ,אלהעמים .כעבראותםששימשו
קיבלואשראחריםמעמיםכהבדל
עלשמרואךהאיסלאםדתאתעליהם
תרבותם,עלמסוימתוכמידהלשונם

הקרויהאזוראתכיוםמאכלסים
תהליךאשראדורהערכי.המזרח

טוטאליכההיהעליושעכרהשערונ
כרששלטורכיםנרכשיםכפנישעמד

השערוכתהליך .דהותואתשינהולא
הדתיים.המיעוטיםעלגםפעלהדה

אשרוהנוצרים.היהודיםובמיוחד

וככרכני-חסותשלמעמדקיבלו

הניכוששלאחרהראשונותכמאות
הערכיתהלשוןהפכה .האיסלאמי

קמוואף .בקרכםיום-יוםללשון
כענפישהתבלטואנשיםמתוכם
אתותרמוומדיניותכלכלהתרבות,
 .המרכזיהשלטוןבהאדרתחלקם
כאשראלו,ככירותתמורותלאור

קומוניקציהכלירקלאהפכההערנית
כליגםאלאוהסביבה,היהודיםכין

בתרגוםהצורךמוסברומחשבה.הנעה

נכגדאדנעשהאשרלערניתהמקרא
 .העשיריתכמאהגאוןסעדיהכידי

סעדיהשללתרגומוקדםלמעשה,
דווקאכטבריהשנעשהאחרתרגום

אלא ,זכריהכןיחיאכות'יראכדכידי

תרגומו ,מקוםמכלאכד.זהשתרגום
המצויכיותרהקדוםהואסעדיהשל

היחרדוכעלהמושלםוהואנידינו,
היהדותנחקרכחשיבותולהפרידשאין
 .כאחתוהעבריתהערכיתהלשוןוחקר

השםאתנושאסעדיהשלהתרגום
שאיןללמדך(פירוש),תפסיד""

כתרגוםאלאלשמו,כתרגוםהמדובר
שנזקקההקהילהלצורכישנועד
המוכןאתלהשיבהירלפירוש
המשמעותואתהפסוקיםשלהמדוייק

כלשוןוזאתשכטקסט,התיאולוגית
אימצהאשרהסביבהשלהתרבות

למכלולנדומהואכן,לעצמה.אותה
תרגומונכתבכערכית-יהודית,היצירה

החוקרים,דעתלפיסעדיה,של

עדותואףעלוזאתעכריורז,באותיות
תרגםשלפיהעזרא,אכןאברהםשל

ישמעאל"כלשוןהתורהאתסעדיה
הזההתרגוםמצוי.אמנםוככתיבתם"

השערותלפיאךערכיות,כאותיותגם
הואהמדוברעדיין,כלתי-מוכחות

מאוחרשנעשתהמהמקררכהעתקה

אושהתאסלמויהודיםכידייותר
הסתםומןשהתייהדו,מוסלמים
אברהםשללידיויעה:הגזאתהעתקה

 .עזראאכן

הנרחבתכהקדמהרצחני,יהודהפרופ'

לקבלנוטהלספרו, tעינייכוהמאירה
כיאומראם-כיהזאת,ההשערהאת

להכריעשעהלפי~~פשראםרב"ספק
 .) 17(עמ'זו"כבעיה

משימהעצמועלנטלרצחניפרופ'
כעריכתהלקסיקוגרפיהכתחוםחלוצית

אתליקטשבר:ינר, 1שלפה"אוצר"
כמשמעותהןהחריגותהמלים

דברכתצורתן'והןלהןשהוענקה
מהלשוןהתרגוםלשוןאתהמייחד
שלכתקופתוהקלאסיתהערכית
רצחני'אומרזהוכעניך .סעדיה

כלהגיםשיסודםכיןאלושחריגות
יהודייםבלהגיםאוכלליי,~:עממיים
יחידחידושישהםכיןתקופה.מאותה

הבלשניםגדוליעםמנהנשסעדיה'של
נחקרולאעדיין ...:~רהההזמןשל

 .וימצהיסודיכאורח

עלכמחקרוהסתמךה"אוצר'"מחבר
תרגוםשלדרנכורגיוסףמהדורת
כאותיותהנוסחעלסת :tהמכווהתורה,
על ,-1546ככקרשטא ::ו 1שנדפעבריות
כשםהידועערכיותכאותיותהנוסח

תימני.נוסחועל ) 1657 (פוליגלוטה
כנוסחרצחנישתמשיהלכךכנוסף
וכןככתב-יד'מצויהנוסףתימני

חמשוספרומשליישעיהספרכתרגום
קאפח,י.כמהדורתשיצאהמגילות

ניכושהנוסחאות.כיןה 1ההשוו~ .ועוד

בירור .מעתיקיםטעויותדפוסטעויות

המילונאותעלן;סתמכותתוךחריגות
לאמקררותכריקתוייסית,זהקלהערנית
נמליםעבודתזאתהריונו:ערכיים
כמכנהנרחבידעהדורשתמפרכת

כחקרוכןוהעבריתהערכייתהלשון
הגדולהחשיבותוטמונהוכאן .המקרא

חוקריםלשמשהעשויה"אוצר"'של
כיותר.וחיוניראשוןככלי
חוגזהמסוגספרהדברים,מטבע

לאוממילאגדול'אינונ:והמסתייעים
רכבותשללתודעתםאולידיהםיגיע

נושאשהואנשעהזאתקוראים,

עלהמצביעהי-מוצהרת.כלחשליחות
ניןתרבותכיחסיהגדולההתועלת
סביבתהוניןד;יוםשלישראל
אתגרמעמידגםזהספו· .הערכית

להידרשהערכייםהחוקריםכפני
רנןוכמקרהדית-ערכית,והיהלספרות
תרבותםכחקרסעדיה,שלכתפסיר
עלכירצה .י .איפואיכור·ך'ולשונם.
שלמפעלנקווהוהכההחלר'צי,מפעלו

ובעולםכישראלהמ•שךיהיהזה

ולא-כלכדיכמעטונעשהונשתרש
עד-סיכותלנתחהמקוםכאן

אלה.לימים
(וגםלירייםיסודותוישנםהיוואם

הרי ,הקלאסיתכבלדהדרמטיים)
שלאמדגישואני-יצירותהרכה
שלאחר"כלרות"הקרויות-כולן
עםליריקההיותרלכלהן-מלצר

כלשלאמכיווןוזאת .כלדייםיסודות
סוריאליסטיתאומיסטיתסיטואציה

הבלדותורשימתלבלדה.שירהופכת
ימינו'ועדביאליקשלמדורוהעבריות
שתאשרדומניכספר'כנספחהמובאת

 .זוהנחה

המרבהעםשלכשירתופגםזהאין
אווממעט,יצירהשלאחדכסוג
 jאיכן .אחרלסוגנזקק,שאינוכמעט
בנהיית-הלבשינוייםשחליםככךפגם
שתיפגםסכנהאיןוסגנונות.צורותאל

לאאםגםיניבשלמחקרוחשיבות
ממששלבלדותכמעטתימצאנה
שלפירושהאין .שנהווהנשירתנו
אלאהבלדהשלזמנהשעכרהתופעה

 .זמנהאינושזהפשוטרק

כצורה,שהבלדה,לשעראנימכקש
כאשרשובמבוקשתתהיה ,ככלי

הגדוליםהמאורעותמןקצתנתרחק
השחרור,ממלחמתלמשל,הזמן'של

האפיתהנשימהאליחזרווהמשוררים,
סיפורי-עלילותויכנויותרהרחבה
החד-פעמיותהתקופותאחתמתוך

העם.כחיי

מזהאחרנשימהקצבדרושכךלשם
גםדרושכךלשםאך .היוםבנוהרווח
 .ואנשיםמאורעותאותםאלאחריחס
החסידיותשהבלדותמקרהזהאין

נכתבולאמלצרשלהרומנטיות
באץר-ישראלאלאההשכלה,בתקופת

מאורעות-דמיםשלחולות,של
ימיםבאותםלעצמאות.ומאבקים

התקופהעלזוהרחדש'אורנשפך
כדירבזמןדרושתמידלא .שחלפה
אלהקצהמןויחסראייהשישתנו
כלדרתבלינתקייםובינתייםהקצה,

ספרלנונוסףלעומת-זאתחדשות,
אינפורמציהחרבההמביאולימודעיון

בשרהיאשהבלדהלמעוניינים,ומזכיר
 • .העבריתהשירהשלמבשרה

אלוניםש.

 •כאחד:הערבי
בלסשמעון

הבלדה
 ;העבירתהבלדה :יניבשלמה
חוצ' ;בדזתפתחותחפרקים

אוניברסיטתל uוהספרים
עמ'. 356 ; 1985 ;חיפה

ביןעבודות-לתואר;שלהפקעותמתוך
הזמןכלברקעיםלדוקטור,אולמוסמך

כיהמעידיםפרפרי·ספר'

עבודתנעשיתשלנובאוניברסיטאות
פרירבים.ספרותבנושאיענפהמחקר

כפיבעיבוד,זו,מעיןדוקטורעבודת

הבלדהעלהספרהואהמחבר,שמעיד
להפוךבאהעךבודכיומובן'העברית
בעיקרלושנזקקיםיבש,מחקריטקסט

יוכלספרותחובבשגםלספרללימוד,
 .עניךבולמצוא
בהגדרתיניבהשקיעניכרמאמץ

חוזרהואלפעםמפעםעצמה.הבלדה
מפניהןקושי,בריששאכןזה,לעניין
מטמורפוזהעברהזושירשצורת

מפניוהןהתפתחותהמסלוללאורך
במעורבבהוישחד-סרגיתאינהשהיא

כותבוהדרמטי.הליריהאפי,מןיחד
זמננובניהבלדה"חוקרי :יניב

הנחת-היסודאתומאשריםמקבלים
מעורבת",כצורההבלדהעלגיחהשל
להביאצורךמצאהספרבפתחאך

מוטוכעיןשקספיר,שלציטטה
 .מהיהבלדהמתוארתשברלספרו,
למשל'אחת,"הנה :הדוגמאותאחת

מסופררבהמאדעדעצובשניגונה

פל;נימלווה-בדניתשלאשתוכיצד

צרורותעשריםאחתבבתלוילדה
לאכולחשקבהנתעוררוכיצדכסף'

שלופשטידותמתרונניםראשי-נחשים

רפאלתרגוםחורף'(אגדתקצץו"צב
 .אליעז)

גיחההגדולים,שניהגדרותלפיגם
שלמתכונתהעל-פיובעיקרושקספיר,
הריבזמננו.ה"סופית"בצורתההבלדה
יותרהבלדהשייכתדברשלביסודו
מקורותרגםהאפית.היצירהלתחום

המוסיקלייםאוהעממייםצמיחתה
הגדרהמאששיםאלאסותרים,אינם

מקרח •סיפורלהיותחייבבבלדה :זו
וחייבותעלילהלהיותחייבתשקרה,
הםאלהכל .פועלותדמויותלהיות
האפיהתחוםשלמובהקיםסימנים

 .הליריולא
מחקריתגישהמתוךאכן.

תולדותאתיניבסוקראובייקטיבית,
עומדאירופה,בספרויותהבלדה

הבלדהשלהקליטהשלבעלבהרחבה
"אימוץ"תוךתחילההעברית,בספרות

ההשכלהבתקופת-וחיקויו"עיבוד"
היהוהמקורהתרגוםכיןכשהתחום

כיצירהואחר-כך-מאדרופף

בעיקררגליה-היא.עלהעומדת
ביאליק.שלתקופתוהתחייה,בתקופת

שלבבלדותכהרחבהדןהוא
שמעוני,כהן.יעקבוכןטשרניחובסקי,

אתאחרים,בין ,מזכירפיכמן,

מלצר.ושמשוןנסש.שטיינכרג,
שקורהדברמסויימת,אינרציהמתוך

כחומרי-עבודתם,המתאהביםלחוקרים
נפרקהקוראאתלשכנעיניבמנסה

אתנקצרהשסקרלאחרהמסיים,
ז'אנרהבלדהשאיןההווה,תקופת

העבריתהבלדה"התפתחות .מוזיאוני
להסתגלהמיוחדכושרהעלמורה

 .אכןיניב.סבור "הזמןלתמורות
גישתלדעתי,חורגת,זובנקודה
 .משאלות-הלבאלהחוקר
הראשישהפרקספקליאיןכמעט
הבלדותעםנסתייםהמודרניתכבלדה

אותןלכתובשזכהמלצר,שמשוןשל
עבריתשירהישנהכברכשכרקע

לאחרגבוהה.כרמהמודרניתלירית
המסלולוהתרחבהתחזקעודמכן

 .זמננושלהעבריתהשירהשלהמרכזי
הליריתהשירהמסלולהואהלא

התפתחזהקו .דומיננטיונעשה

.. 
~ 
~ · 
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ללבמסילה
הילדים

 ;יוםעורדיום :דורמשה
ספירת ;הלברגעדית :איורים
עמ'. 34 ; 1986 ;פעולים

משהבידיהכתוביםלילדים,השירים
יום",רעוד"יוםהחדשבספררדור,

הערהמחייבים,כמעטמבקשים,

שלנרהילדיםשירתדרכיעלעקרונית
אלה.בזמנים

שירתעבהרמעטותלאשניםמזה
השירה .למסילהממסילההילדים

ילך-כמריםמשורריםבידישנתעצבה
אנדהגרלדברג,לאהזאב,שטקליס,

חיתהדורם,רבניברגשטייןפניהעמיר,

שלעולמםלהבעתאמנותיכליברובה
המשורר,שלעולמוולהבעתהילדים
מידהבקנהאךנאיבית,בדרךלעתים
שירת-לנרהצמיחהזומסילה .ספררתי

היום.עדפגלאשטעמהיסוד
שינויחלזרמסילהשלסיומהעם

חשבוןעל :הילדיםבשירתעקרוני
כשתרשההאמנותית-ספרותיתההבעה

השימושית-לימודית,השירהחרבה
לכשעצמה,הטובהכוונתה,עשיקר
בצידיהוהגדילההלמידהאתלשרת

מבטההתנהגותיים.היומיומיים

נפש,סלךמאמץ-לשרן,לעומק,
מהירי-קליעה.חרוזיםוכתרנונתמעטו

המבוגרהביטויחוסר-תואםמאליה.
רהמחשבה_תראם-ההרגשה-לערמת

בשיריםגעייהבבחינתהואהילדותי
בשירהמעטיםלאבמקריםאךאלה,

שללשבחם .בכללהלילדיםתית·האמכו
אתהיטבלמזגשידעוייאמרראשונים

היסודות.שני

חמריםבאותםעוסקיםדורמשהשירי

הילדים.לשירתלחם-נצחשהםעצמם
המלאשלי""היםעלחלוםצפרים,
צוררת,המחליפיםהענניםאוצרות,
זר(והפעםהחמודההכלבהוכמרבן
סקרנותשעשוע,מקררהמהווהלידה)
 •ולגדוליםלילדיםוחיבה

אלוניםש.

הפלאיםנוסחת
ל"חינוך
מחדש"

דורמהש

לביןזוגישהביןהמרחקגדוללא
 .הילדיםספררתענףשלמיסחררר

מןבהםישדורמשהשלשיריו
הראשונההמסילהאתלהמשיךהכיוון
גבוההמ~להנבהלהמשורראיןשבה

מובנת-מאליהלאואפילובמקצת
בסתיומונים"החכמיםכמרלילד'

קולן"הולךמקרם"בכלארסימנים",
המשורראין .רעודהציפרים)(של
קצתהמחייבמציור-דימוינרתע

חיתהכבר"האפלהכמוהתעמקות
מתארכשחראכסף",חרטירקומה

לפנות-בוקר.שעת

אלה,בשיריםאחריםויסודותאלה,
השיר-סרגאלאותםמשייכים
בזמניםלותורמיםשמעטיםהאמנותי,

אלה.
שהפכהרדידותרקעעשללהודותיש

לפלסאלהמעיןשיריםיתקשרנורמה,
שמוכניםהוריםאךדרכם.להם

גםאלאכירכה-קלהרקלאלהקדיש
בסבלנותירכלו-לילדיםשעה-קלה
אלאותרולהעלותלילדלהגישם
שהדברכפייותר,גבוההקצתמדרגה

בשירה.ראוי

השניהצדמןלהתעלםאיןזאת,עם
ישמעטלא :"הגבהה"אותהשל

ולשון-ראיית-מבוגריםבשירים
הילדבפינתונהכשכהיאמבוגרים,

וכמובנת-טבעיתמתקבלתאינה

הרפתקאה :עקביאמרים

 . 1986 ;דביר ;באוטובוס

הישראליתבחברהשחלהערכיםשינוי
במיוחדבולטהאחרוניםבעשורים
הילדיםספררתשלהמבוגריםלקוראיה

ספררתעלשהתחנכואלההעכשווית,
בעוד .לחלוטיןשוניאופיבעלת

וקודמתה-50-40השנותשספרות

ציונייםאידאליםבמרכזההעמידה

אהבתערכיהאץר'אהבתנוסח

למעןהקרבהקולקטיביזם,העבודה,
ועודומוריםהוריםכיבודהזולת,
בזההעכשוויתשהספרותהריועוד,

מרביתבמרכזאלה.לכלולועזת
המבקרילד'דוברכיוםעומדהספרים

אלהההורים,התנהגותאתבציניות .
ובמציאותמסוימיםלערכיםהמטיפים

 .ההיפךאתים w~מזק-
בפסיכולוגיהרבההבנהזרבספרותיש

חדשיםערכיםוהעלאתמחד,
הישניםבמקוםחדשיםואידאלים

לילדלאפשרעל-מנתוזאתמאידך,
היצירהגיבוריעםלהזדהותהעכשווי

עצמושואלעם-זאת,הספרותית.
שאלותזרבספרותהמבוגרהקורא
כאלהיצירותבהקראתהאין :רבות
יותרהמבוגרזהאוהקטןהילדבפני
עםוהשלמהלגיטימציהמתןמעין
זהוהאם ?הזההערכיםשינוי

יותרטוביםלחייםשיוביל"החינוך"
 ?חייםאנובהבחברה

מכסהעקביאמריםשלספרה
מדרךניכראלה.שאלותעםלהתמודד
עליהמעיקהערכיםשאבדןכתיבתה

בסיפוריהלבנותמנסהוהיא
בתוכןולשבץעכשוויותסיטואציות
בדרךהמדינהתקופתשלאידאלים
 .המדינהוראשית
שלושהאשרסיפוריםחמישהבספר
באץר'ועכשיוכאןמתרחשיםמתוכם

מחייזכררנותור"סיפהואהרביעיואילו

הילדיםאולםבפרלין.הגיטר
 .בישראלכיוםחייםבוהמתוארים

ילדהשלסיפורההואהחמישיהסיפור
ומתלבטתבשוודיההחיהיהודייה

למשפחתהנאמנהלהיותהאם
הדתבעקבותללכתאושםולהישאר
הרבה .לאץרולעלותוהתרבות
הסיפורים.לחמשתמשותפיםמרטיבים

בתופעהקשורהשלהםהאקטואליזציה
קרייריסטיתאםעסוקים.הרריםשל

הסיפוריםמבנהפנאי.להאיןשלעולם
ציוניחינוכימסרובסופרתמידאחיד

ניתןלאכולו.הסיפורתמציתשהוא
כלאתזומעיןבמסגרתלנתח

לפה.r:זאנסהוכמקרה-מבחןהסיפורים
-הראשוןבסיפורהדיוןאתמעט
גביולשנכוןרמה ?לדגנית"קרה"מה

הסיפורים.יתרלגביגםיהיהנכרן-
אב .קיבץועוזביהםהסיפורגיבורי

לומדתהאםכאמור,עסוקים,ואם
 .) 12 (דגניתהגיבורה,קרימינולוגיה.

לפגושעל-מנתלחיפהמביתהנוסעת
טבעתלתלתתהאמוראמריקניבמ;ר

החיהמשפחהקרובתששלחה
אתמבצעתהבת .לאמ::ובאמריקה
מגיעהברכבתבעצמהנוסעתהמטלה.
הזהב.טבעתאתומקבלתלמקום

פוגשתהיאמבית-המכריםביציאתה

שמחההיא .עוזיהקיבץו'בבן

ביקורהמטרתעללומספרתלקראתו,
טבעת-הזהבאתלוומראהבחיפה

דבריהכדיתוךביהלום.המשובצת
פניםרעולישניעליהמתנפלים
מנסההיאהטבעת.אתמידהוחוטפים

עלפגועהונופלתאחריהםלרץו
הכביש.

מזמיןכסמוךהנמצאבית-מרקחתבעל
אחרתלארוחה,עוזיואתארתה

ומסייעתאותהחובשתבמקוםהעוברת

הארועמןמאדמוטרדתדגניתאךלה,
מתקשרתהיאאמ::ו.לגביומשמעותו

האבהדברים.אתלוומספרתלאביה
ראתהלאעדייןוהאםשמאחרמציע. .

להעציבשלאמנתעלהטבעת.את
אחרת,טבעתלהיקנההואאותה,
זרבמקרםארתהלהתיתןודגנית

אתתאמרהיאמסרכת.שנחטפה.דגנית

אם-כןחוזרתהיאמחיר.ככלהאמת
הקיבץומןהחכרעוזיעםלתל-אביב
האםהאמת.כלאתלאמהומספרת

עלמשהצטערהיותרהקרימינולוגית
כאירועהתעניינההטבעת.אבדן

שאלהמדוע,ה"מקצועית",מהבחינה
עלמתנפליםצעיריםאנשיםאמא,
להםוגורמיםקשישיםעלאוילדים

האם ?באסרןכגמרשלפעמיםכדק.
 .ארהאדםשלככפשרהרעטמון

עלמשפיעיםוהסביבהשהחיכוך
השאלותאתהציגהאמא ?מעשיו
 \.,,עליהןלהשיבכיסוועוזיודגנית

בטראומהעוסקיםאינםועוזיהאבגם

שמטרידמה .דגניתעלשעכרההקשה

הירידהגעיתהיאבחכורההגבריםאת

והקשרבגולהיהודיםחיי .האץרמן
כיןהכלתי-אפשריארהאפשרי

 .כגולהליהודיםהישראלים
הספרכותבתשלהעצומהלהיטותה

הספר.בעוכריהיאהיאלערכיםלחכך
 .לחלוטיןנפגמתהדמויותשלהאמינות

תקיפתעלהשומעתשאםסבירלא
שלהתיאררטיהמוסריבצדתדון ז::תנ;:

כדרךאותםותשפוטהדברים

שהבתהגיונישלאכפיאיכדפרכטית
בבעיהתעסוקוהמוכההחבולה
האב .הלבןהשקרבעייתשלהמוסרית

היהשסבירבמהעוסקיםאינםועוזי

עוזביבבעייתאלאאותם,שיעסיק
מולואגואיזםבמאטריאליזםקיבץו'

מרעלותהיולוגםוכר:קולקטיביזם
למעלה,שכזכרוהבעיותמןקטןחלק
לחוסרפוטנציהבספרחיתהאזגם

המכלולעללדברשלאמהימנות,
המוסריותהשאלותשלהעצום

למהפרופורציהשרםכליהמועלות
הגיבוריםהקונקרטי.כמישורשמתרחש

איכםמאינטלקטראליזציה","סובלים
לתארמסוגליםאינםברגשות,עוסקים

קונקרטיתלהםשמציקמהאת
הנראהבמללעוסקיםזהובמקום
ובלתי-כמנותקהעכשווילקורא

מופיעהעצמהתופעהארתהרלוונטי.
הרצון .הקובץמסיפוריאחדבכל

ערכיםלהכחילהכותבתשלהעצום
אתהפכוציוניים,לאידאליםולחכך

לסיפוריםהקטניםהאנושייםהסיפורים
חוסרויצרובלתי-אמיניםפאתטיים,
עםהקוראהזדהותשלאפשרות
 .הגיבורים

כוונות-הספרשכבסיסספקאין

;-;חיכוךשלהבעייתיותהבנת :טובות

י!כיםערכיםארכוןעלכאבבאץר'
אלאש~בד'היפהאתלהחזירוכסירן

לא .נמצאהלאהפלאיםשנוסחת
כזהטראליזם,אינטלוולאכזהפאתרס

 • .המיוחללשינוייביא

ברוךמירי
קטנה.היתהכשאמא :בכזימןחגית . 1

 .תשל"דדביר.
 , l 9X4מסדההוצאת ,בלבחג :רווהאלי . 2
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ומפתעיצפוי

 8 'מעמהמשך +

אי-כעובדתרקקיימתזה,בסיפור

כנסיעתה-יותרבמדרייקארהיותה

 ...להשתלמותה"מרשחתת"
כמר-גם-האחרונים(בסיפורים

מסטימרטיבכהבלטהחוזרכאחרים,
צפרימככהכעלאף-הואמעגלי.

כמחלת-הכןמחלת-משום-מה
שכותרהאםשלהיחידאחיהשלמותר
וחלומותיהןב"ירנים",השראהלאחר

וככדתההסבתאשלהמקבילים
הנערהכפכיהפורשיםידברר"'ב"שרוא

הזקנה.)שלהטראגי-ררמנטיעברהאת
דמויותיהם-הגג"עלב"חדר

ערבייםפועליםשלהיצריות-מאיימות
עלהמסעירה-מפחידהוהשפעתם
מעבירתם.

-חיותה"שלהאררשיןב"חגיגת
המתייחסתגריאטרית-מוסריתגעייה

במסיבהסניליסבשללהשתתפותו
משפחתית.

בולטתכיוריכולתכאמור' .אלהבכל

עלילתית.דינמיקההיזz.פה,בחומרי
רעם-הדמויות,כיןני nןכ;יצרימתח

קביעהשלברורההרגשהזאת,
על-כל-כ;ש~ית,כמעט,"פתגמית"

כהתאםהסיפורושזירתמראש,פכים,

אם :ממנההמצרפיםלסטריארטיפים
נפשית.פגועילד-שתלטנ~ת
 .כתשובהחזרה-כלהבקומוניזם

 ;צרי-וכמירכובמיטבו-ערבי
-משוררתמפחיד.-במיעוטו
-הראויפתרונהמוזרה.גרומה,
 .וכר'וכר' .רומנטימרות

להרגשההעיקריתשהסיבהייתכן'
נערצהקריאה'תוךהנוצרתזרכללית
בכלל'אירוניהשלהבולטבחסר

כללאורךבפרטעצמיתואירוניה
עצמהתבטאערדשזראלאהספר.
הבולט'הנרטיביכישרונהלצדבוודאי
 •המחברת.שלהבאיםבספריה
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לשאוב
חישמן

 ;עובדעם ;ישירם ;חיבוקים :סירןאריח
עמ' 72 ; 1986

הייתיסכמטית,בחלוקהיוצירםלחלקהיהניתןאילו
אתהשואביםאלה :עיקרייםסוגיםשכילאפייןמכסה

אריהה~ש.מןהשואביםואלה-ה~ךןמןשירתם
השני.לסוגשייןסיורן

המודעותשברבמצבלכתובמשמערהאיןמןלשאוב
היאהחיים,שלהאבסורדיתלתכליתםיכרת, )tל

הקשרמצביהיוצרבתודעתומעלההדומיננטית,
הואיסודכתבניתהאין .ואבסורדייםטראגיים

לערמתהיש,מןהשאיבהשאיבה.מקררהמשמש
עלינוהעולםשללכוחובמועדותטעונהזאת,

הצמיחה,כשהפריון,חיים,נכסיטעוןבהיותו

בכלברמתקיימים-והריחותהצבעיםהתנועה,
ממשרתם.חסד

אחתבעת-ובערכהשהיאעצמו,שיחה-עםשלבלשון
מןחומריםבשיריםערליםהקורא,עםפעילהשיחה

שבתודעה,המציאותומןהיומיומיתהמציאות

משמערתבריביורלעיתיםמשמערתבהיפוךלעיתים
אשרב"ערלם", ,עצמםהמציאותבחומריהמתרחש
האישית.התועדהשלההיתוךבכורונצרףמצטרף

זה,בספרהעליונהעלהחייםשלהדינמיהמימדיד
נושאיסירוגלסורגיםקשהולאכולםמז~היםשחמריו

מהעלהצברתהייתשלזרההיסטורית,המועקה-
מלחמת-הקיוםגזרתאתהכואבתרזובשואהשאבד
הזכררנרתמיפוי ;הנוראותאבדותיהעליבאץר

המועשרותהמצטברות,במשמעויותיהםהאישיים,

אף-על-פי-כןוהשומרות-ה'היסטררית'במודעות
שכרת("במחצית-הילדיםחדרשלקולותיוחןעל

עלונרפי-זמן,נרפי-מקרםהשנה,ערנותהשלושים"),
הקשוריםנושאיםבם,הגלומםיוהדרשהפשט
העםשלההיסטורייםרבזכררנרתהלאומיבאתוס
אןולא-איישיםאישיים-אנוישיםנרפים ;היחרדי
ב"אלרל(כמראישיתבמשמעותטעוניםתמיד

ה~ז;ר.עולםזקנים"),לחלוציםר"טירלבירושלים"
 .וערד

עצמי,אתשואלתאניזהנושאימיפוישלבסירןתוך
העובדההאם ?בספרעליאהובכל-כןהיהמה

מאדאישיבאופןהרתךההיסטוריתהמודעותשמטען

המשדרתהפרטיתהצעקהאתהצופניםשירהלפסוקי
המענגזאתרעםהמא~ים,הקיוםמצוקתאת

והואהראות,ובחירתהחומריםבחיוניותבהקשריו,

הקרבהאתהבדידותמתוןמשדרמקרב,ימשתף

בו:שאיןמהבגללאותראהבתיאוליהבסיסית?
זכרפתוח,פצעמרושעת,עקיצהניכור, ;זרות

ומיושמתקיימתכשהיאוהאירוניה,פחה,לאלימות,
מלמלהשלאיררנהעדינה.במיוחד,כאובלנושא
בהנושקתהנבצרותמעמיק,עקצהכךמשרםודווקא

בנסיבות :הכאבאתומחריפההאפשרילחסד
למשלוכך .ילדיםלושאיןבמילקאנישמסויימות
תחתלשבתירכלוהלא •כחץוזלעפותכשגשם
שרשי·,אלבאדמהההולכיםכמיםולעונתותקרתו

ישבואו rבקהפרותעלההרהורמןולהבותהאילונת
הקשה,הדברואפילו .מסריימרת)("בנסיבות .וגר'

בהומור,בשנינות,כ~מראת;,. wמובעקתבאימתו,

במשלהיצוקיםהחייםדפוסיאלבפקוח-עיןבחן
ר"כברהמדבר"גבול"עלהשירים(ראהובנמשל
 .שכים")

לצעקהסירןבשיריהופךההיסטוריתהמועדותמטען .
צעקהידורנובןשלומכונסתבשלהמופנמת,
טרורעל-ידיהנשלטבעולמנולהישמעהעשרייה
בלשוןומסוגננתשקטהבהיותהדווקאואלימות,

 .ימינובתשיחה
המבטאיםדממה,ממרווחימשוחררבספרהארןגר

קולחתכתיבהוגםנפשית.חסימהאחריםבישרים
הכאבכאב-החיים,ביטוייאתמעצימהזאת,

"חדרבירושלים","אלולהאץר",("אבקהביולוגי,
הבקעה",("בתרןההיסטוריתהדאגהעםשאשה"),

והמצוקהרעוד),בסבילה"קפקאי"מפגש

סיורןאריה

חדש",נסחוהסלעים,הגלים("משלהמטאפיזית
"קדם-כל").

יהודי-לשואתלמודעותבקובץשמורמיוחדמקרם
מכמהאחדחראהספראתהפותחהשיראירופה.

באותועניינית,בכימההנושא.ערלהשבהםשירים
 :דינמילשרן-שיחשלבקצבלכאררה,"רפשטרת-יושר

עזבוהומוראירוניהשלדקהכימהובאותה
זהשירמשדריסירןשלשיריוכללאתשמאפיינים

אפילולגבינושצופןהעמוקההגורליותתחושתאת
אשהכאותהלנאורה,הבכאלי,היומיומי,המצב

הפוגה,וללאולשוואבטעותטלפוניתשמחפשת
הבר-בקיומומעלה,והיאישראל,בשםמישהואחרי
ישראל,סררליק,"אםהתהיהאתוהמטפורי,זמני

המלירכים,ששתביןכספה,ארבחיים/עודנו
ביטויה- >" rקכברכ"בחץראחרובשירבשואה".

מגןשחסדהלכאורה,והמוגנת,הבריאההילדותשל
השיר,שלשרןעדלימים,הנפרצתימיר,כלהאדםעל

אותרתאתמשדרתיסירןשלכדרכושלאזהובמקרה
באאניראנההמכלה/האשעםברשאחזר"הבהלה/

ערמותאתראוהתהפכות/עדשנפקחועיניו ....אני

עלאשרכחולרחםלבןהמשרפות/ולפתחיהאפר
פריצתהמאוחדת,הצעקהשחשובהוכמר .הים"שפת

שלבריאהראייהבעדשחסםהמודחק,בל )tה
השפע,חיכגתתוךאלשנים,עשרותבמשךהחליים

והחברתית-הנפשית-האיישת,לבריאותינוחשובכן
וההתעוררות ,ה"בריא"המרחקמבעלארמית,

מןפרשיותהןאלהכל .המצטברותלמשמעויותיו
בבחינתאלהכלשלכריהפסיכר-תרברתיתהביוגרפיה
 .הנבצריםבצמתיםהאפשריותהפגישות

מרעכן .שבקובץה~ז;רשיריהואשאהבתינוסףנושא

שלננזזןלמפגשהמבטאיםשיריםלקרואומשמח
דביק,חיזורלא:;נש;כ~סם.לזהזהשכתררדערעולמות

הזרותמןשמץלאוהשבעה,הערצהלא
אחרים,מבעיםלעיתיםחדוריםשבההמניפולטיבית

כבצרותלאאבודים,וחשקיםערגרנרתעלהמקוננים
הש;~ימחירבדברהתובנהאלא-ההשגה

במהותהטבועליסודהבנהכאןיש .ומשמעותר
"לבהשברבאופןהבנויהאשה,שלהנפשיעולמה
בלתי-ולמצבאמריקה")("אמריקה,רחמה"אלצונח
זר .החיים""כלאשלכ~ןטראגית,החמצהשלהפיך

אהבת-בשרים,שלהעמוקהצדלגביהתובנהגם
הגופני-נפשי-גופני'הקשרלמברך .הלא-ככרן"ב"סקס

למה-מארדשירית-הבכה .ושבררסברועל
מימושהאקראיות,יהחטףאהבהליחסישמעולל

שלשבלשונומהכל-ככרכרת"לא"מסיבותהמין
הנשגלרת"הנפשותשלנפשןבתרן"מתרחשסירן

אבדןעללעצבוהופךאמריקה"),("אמריקה,
השנילצדהמודעותזאת,רעםהנכונים"."הדברים

הנפרםלכאורה, ,היציבהקשרלגורלהמטבע,של
בשנינות,זהרכליברית-כליוןואלהלכדותאל

שרבה-לב.מפוכח,דק:הטראגיכשהלוואיבהומור,
 .מעודףכתוצאהנפסד'השירנמצארשםפףרק

הביתבסוףהסתייםלוכילינראהלמשל,ב"נשים",

עלהגמראבכסחב"דירןגםרכןזוכה,היהיהראשון
 .המקרא"מןפסוקיםשני

שרביםלינראהעד-כימאדיישראלייםסירןשירי
ה"כאן"שפתהיאשפתםבני-תרגום.אינםמהם

הררי,ולשרןסגנונייםצופניםשלשפהרה"עכשיר",
שרשיאץר-ישראליפריהיאסירןשירתככלל,

תכניםבהמרכלאיםוככזאת, .מארדומעודכן
האתוסמןהיווני,המיתוסמן-אוניברסליים

שבעולםאררעיםוסתםהעולמיתהספרותומןהיהודי
עכשרי,חדש,פרושמתןמתוןבה,נדרשיםהרחב

הכותב.שלוזמנומקומרברוח
לפידשולמיתכשאלההראיונותבאחדכיליזכור
ימשיכווהסופריםהמשורריםכילדאוגמוטבלאאם

ליצירה.יפההמצוקהבאשרבמצוקה,שרוייםלהיות
חי,קשרהמשדרזה,בספרקיראתיבזמןבכןנזכרתי

המציאותעםקטסטרופה,מאוירתוכקי"בריא",

ננאבלjבןבחליjבן,במציאותכשהמדוברגםהמשתנה,
 ~: ·-ניטר~'לי;~בשירבאותכאשררגםובמחסורה,
 .להשגתנושמעברמורכבויות
אלפניהוקרבה,אמרןהמעוררספרהואחיבוקים
לאדםיקריםהםשביסודםככסי-החייםבשםהקורא
נטועזהבקוץבהמשוררשלעולמו .חיהואבאשר
אימיובשארןה pqרבבשיבושולאב~ש.בקיים,
שלבשירתומקנניםושמחתםהחיים .ה~ךןרשות
שכולנטישה,חולי,זקנה,עלשרכשהואגםסירן,

 • .ואימה

בן·ציוןקטןדינה
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אתלאכול
עםהרימון

הקליפה
"נסיעה :לריתןעמוס

ספרית ;שירים ; ,,עירונית

עמ'. 61 ; 1986 ;פועלים
יכל-כךיפהשיריתביריעהנתקלתילארבדמן

שלרעננותש;נ~ת.גםבהשיש-ונבונהצנועה
השלישישיריובקובץהנחשפתדוכמו-הבעה
 .לריחןעמוסשל

לשנימתייחסתואני-העבריתבשירהדותקופה
באי-דיוק,מס~ימתהסתכנותעםהאחרונים,העשורים

שחסרההאובייקטיביתמהעובדההנובעת

ברשנבחנותכצומתבעינינדמית-פרספקטיבה

החמישיםבשנותשעוצבווהמגמות,הנורמותמחדש

השישים.בשנותוהעמקהתנופהושצברו

גסה,כמעטובהכללההדברים,עםשוטףמגעמתוך
הואהרלוונטייםהמרכזייםה"מאבקים"שאחדדומני

להעמידהשואף"צבעוני",כאקטהשירתפיסתבין
המיתוסאתאווהמטאפורההדימויאתבמרכז

מהלך"סתם"אוהאפשרככלסוגסטיווי-האישי
"חסר"אמירתי",כאקטהשירתפיסתלבין-קסם

"השורהלכנות,שניתןמהעומדת,שבמרכזוצבע",
הפשוטה".

להיתרגםלעיתים,נוטה,הפשוטההשירשורת
אתהשבירשכמהעלנושאתכשהיאל"פרוזאית",

שלהתצפית)בנקודת(תלויהכבדאוהקלהמשא
"אי-"חיספוס",-הרחבבמובנהה"פרוזה"

האמנותי,ובעיצובםהחומריםבבחירתאיסטניסיות"

(שורותהשירשלהגראפי"ב"עיצובמכוון"ירשול"
סגורה,שירכיחידתה"בית"עלויתורמפולשות,

הכשר,מתן ;בכלל)ל"בתים"החלוקהעלויתור
 _.מליםצירוףולכלמלהלכלופרגמאטי,תיאורטי

-אותן"מנדה"הקונוונציונאליהמילוןאםגם
הלשוני.למרקםלהיכנס
ניכרשהדברכפילריחן'עמוסשלהפשוטההשורה
קדומה,דעהלכלבניגודהיא,שלפנינו,בקוץב

נעץושהדבריתכןמאוד.ואסתטיתמוקפדת"נקייה",

כולו,הקוץבכמוהפשוטה,השורהשהיא,בעובדה
לבשלותכבסיסההכרהבשלותשלבסימןעומדת

במיטבה.הגותשירתמעמידהכלומר,האמירה.
גבולות :לתחוםהרצוןהואבשיריםהעוברהחוט

גבולותהממשות,גבולותהשיר,גבולותהדיבור,
והידיעה.ההרגשהגבולותהנפשי,המחיהמרחב
 .מאליומובןדברשאיןהמוצאמנקודתלתחום,רצון

תשובותומספקשאלותתכופותמציבהדובר
אךהיאכלום-זו"מוסיקה :אלטרנטיביות

עצמו?//הדברהיאשמאאודבוראלמצביעה
חולףצליליםמרקםוכגב'וןכיונר .וקלאסיקנטרי
ויותר •אפשרכשקיפותו?//הממשאו •כלכד

אי·פעםשהיהכלהואוהמזומר/השמנוגןמאפשר,
 .) 12עמ'דו",("מוסיקהשנותר"וכל

המרכזיהנושא ,עפ"ילמדוריםנחלקהקוץב
המתקבלתכשהתמונהמהם,אחדבכלה"מסוכם"

בפשטות,המסומן'-הראשוןהשעראורגאנית.היא

הפרקאת"מסכם" 2שערהפנורמה.אתמגדיר ," 1 "

במרכזשמיקומו- 3עשרהדובר.בחייה"כפרי"

החוויהמרכזיותעלכמרמזלטעמי,משמעותי,הספר
פנימימסע ;עירונית""כסיעההוא-ברהמעוצבת

הדין""קבלתמתוךנסיעה .חיצונישינוישלכתוצר
והממשות,הידיעהבגבולותעוסק 4עשרוהשלמה.

בעשרשירה-חיים.המורכבהיחסעלהואכשהפוקוס
גוף-רוח.היחסכבחן 5

שלהקודםספרוכער","אץראתשמכירמי
מאחוריהעומדההגיוןאתקלותביתריביןהמשורר,

לריחןעמוס"

משכה,זה(ואיןה"כפר"חווייתהמתואר.הסידור

הוויהבכלאובמושב,יבקיבץומדובראםילענייננו
היאספרותי)מושגהוא"כפר"כיאחרת,חקלאית
חדות,ביתרהאחרות.החוויותכלשלהמוצקהמצע
הקירבה-הכפריתההוויהבנטישתהכרוךהשבר

-הטבעייםהחומריםעםהבראשיתיהמגעלאדמה,
האוריינטציהשבארנוןהגדולהלחרדההבסיסהוא

החומר-ה"עפר"מהובאמת,בסיסימה :הפנימית

אתמבטיחשרקבוכוהעץגזעאוהמתכלההסינתטי
מהממשי,מהמציאותי,מההטבעי,החייםמחזור

וכר'.רוחני

-שירהשלהאמיתייםהמבחניםשאחד,;מכי,
הקושימידתהוא-לביקורתרגל""שמהאניוכאן

 ,דווקאקשור,שאינוקושי, .אודותיהשבדיבור

שלפנינו,במקרהשהרי,לפיענוח.קשהבהיותה
שלהושהקודיםפשוטה"ש"ש~רתהבשירהמדובר

ככגדלעמודלמשל,ארכל,האםאך,חשופים.
בעלהמבקרשלהקרבריחוקהבאותהשררות
עד"דחקתי :להןלחטואמבליהמלוטשהאידמל
טעות ,-ידעתיעתהחיים.כאץראחרונה/לתחנה
ניתןהאםאר, .) 23(עמ'הזאת."כהתרחקותחיתה

לגרועמבליהאלוהמפתחשוררתעלמשהרלהוסיף
לשירה/אםכילפואטיקה,צריכהאינה"שירה :מהן

אך /זרקןוקליפתואכלתוכו-כירמוןכמוה
הררים"עליהדורשמריס/הקליפהאתדווקאהחכם
 ;הקליפהאתאריםולאחכמהאהיהלא .) 49(עמ'
הרימוןאתלאכולאכסהשתיזרק.ארשהלאכן,לפכי
דרמהמחירבתשלוםאולי,ולהסתכן,הקליפהעם
מלואאתישלמתי"ואני :המשוררשמשלםלזה

הרגשמותוהוא/-לגבותיכולהשלשוןהמחיר/
הקשההמלים,עריצותתחת/ .הרצוןומות

 .) 51(עמ'שעכצירויות."

 .הקליפהעםהרימוןאתלאכולירבכן
עלנוטלבהםהדיבור","שיריב"קרלוקרריאלים",

-אופני-דיבור"מבקר"של.תפקידהדוברעצמו
הדבר-"קליפתו"עלה"רימון"אתמושיטרכך

מבחינתי.יותר,אפשרי

 1קלווקוויאל
 .טלי .וידאוקסטות. .סטריאו
ריסק.דכל·דק.קומפיוטר.ווקמן.

שאתהמהכללךיש- ?קופסאותפותחןלךיש
 !צריך

מפוסקתאמנם-אחתבכשימהלכרנותןהדובר
 .-קצרותשורותשתיעלומתפרשתבנקודות
הטכנולוגי-לעולםאופיינייםמכשיריםשלרשימה
"הגלשללכאורה,תמימה,רשימהשלכר.חומרני
לך"יש :ה"פצצה"בסופה .התקופהשלהקל"
וגו.' ... "?קופסאותפותחן

"מנגנוןעלפועלתהיא ?זו"פצצה"שלטיבהמה
היאהפירסרמת.תעלולשלהמיונית"המהירות
מכשירילשהמפוארתהרשימהכל :לכרמשדרת
פותחןללאדברשררהאיכהוה::וךאייהההאזנה

המשוכהההידברותוזרשלכרהדיבור .זהקופסאות.
מכגנון-שלוכלשרן(מכשירים)קופסאותדרךשלכר.

ליהבר .ולענייןקצר :עורראתשהפךהשהייה
פותחן.

השוררתשתישליחסית,הנינוח,הדיבורביןהמעבר
המסיימתהשררהשלהקפיציהדיבורלביןהפותחות

גםהואטוב,בחידודכמראשרמשעשע,אפקטיוצר

אםמסותרת.ביקורתאמכם.עוקצני-מעודן.עוקצני.

הרימוןתרצו,אםשירה.תרצו,אם .פואטיקהתרצו,

הקליפה.עם
גםהכיכר-לריחןבשיריהמרתקיםהדבריםאחד
לאכמוהצנועה,הדרךהוא-לעילשצוטטבשיר

"מושתל"האישי-מארדהחומרשבהבמתכוון,
ברהאופןילהיפראולי .יותרהרחביםבהקשרים
השירשלהאחורית"ב"דלתכככסהרחבההקשר
חסרה,אשרןהאהבהלא"זונאמר:כאשרהאישי.

עשהרמהלךזה //...תחסר//אשרהאהבה/לאזו
(עמ' " ...עורנעליבר,כתותנ,נידח,במחוזמיליןו

הכרתיתהודאהבגדררקבעיני.כותר,לאזה ,) 17
אוטופי,כמעטמוסווה,כסיוןכאןיש ;ומשאלת-לב

מתחדדזהענייןהצירריליזציה.קץעלדבר-מהלומר
פריאתמאץראוסף"אני :עירונית"ב"כסיעה

בדלמעוכה,פחית :הגדולותהעריםשלהאדמה,
מדורותזרהלךכמו /עירונית/נסיעהכרטיססיגריה,
הבנינים,המגדלים,קריסתאחריובאים,

שאיכהעולם.תפיסת .) 34עמ' ," 9 "( " ...העמוידם
 .בעינייפהפומפוזיות.וברובחוצותבראשזועקת

האיולת"זו :בשוררתמסתיים " 5"קרלרקרויאל
עללחזורהנסיון /:והרוחהמסחרכחייהשלטת
ההישגלטעמי. .) 54(עמ'להשתנות."כמקוםהצלחה
 •להשתנות".ב"הצלחההואזהקובץשלהעיקרי

משמרתמר
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אתלעורר
"חיות

הקודש"
צינורות :יעוז·קסטאיתמר

ושיריםשירים ;אשמוליכי
 . 1986 ;עקד ;בפרוזה

שלהאחרונההשיריםבאסופתביותרהבולטהדבר
החייםעםלהתמודדהנסיוןהואיעוז-קסטאיתמר
התמודדותהבודדת.החוויהעםדווקאולאובכלל,

הכנסתוראשונה,בראששמשמעה,החייםעם

עברשליותררחבקונטקסטלתוךהעכשוויתהחוויה
כךלשפה,מחוץעומדתאינהשהמלהוכשם .ועתיד

שלוהערבהשתיבתוךאלאקיימתאינההחוויה
ישותך.בכללחוותמשמעולחוותהווי-אומרהחיים.
ובעונהבעתומעצבים,מתעצביםועתידעברכאשר

הבודדת.החוויהאתאחת,

תחושתשלמוצאהאיןיעוז-קסטאיתמראצל
אינטלקטואליבעיוןוחיים,חוויהשל .זואורגאניות

שלהקיומיתהחוויהתולדותכל-כולהאלא .מושגי
 .חיצוניתו-היכריהדותושאיןיהודי .וישראלייהודי
 .גורלוחינהלאו,אםוביןירצהאםשביןכזהאלא

בלשון","לשוןבשירנמצאזולתפיסהבולטביטוי
אדםשבהיותלגורליותפה""נותןלהיותושמעבר
שלהתרחבותהאתלהסבירכדיבו ·ישיהודי.

כשה"אני"הפרט.שללגורלומעבראלהתודעה
מקרי.כנתוןישראליותואתמקבלשאינוהישראלי.

"ברית-שלמעשה .ומביןבדיעבדחייואלמביט
הטבעתמשוםחיתהבריתמשחיתהיותרהמלה".

זרלהיותה"אני"עלנחץרלפיהזרות.שלגורל
בלשונואובנכר,ילדותומשךישתמשבהלשפה
אתתלשואבות"שלושה :יעוז-קסטאיתמרשל

ביהביטהקפוצותוכשפתיםנער,/ועודני-לשוני

אתהרעידהכאבכיעת Jלמרגלותיבעמדהאמי
קולטתוהיאהגו,/אתהחשמלמכותכהרעידאיברי
 .) 30 (איתי"יחדהעקירה,יסודיטעםאת

שלפועל-יוצאאלאאינהישראלי.ה"אני"שלהיותו
משפת-אםעקירהחינה(שמשמעותהיהדותו

לפיאבלכיהודי.לקיומוהביטוייםאחדמילדות),
אלארבים.ביטוייםביןסתמיביטויזהאיןהנראה

ה'יםשלהסמלשרקכזהלהם,כאחרוןמשמשהוא
העימותיובןזהרקעעלרקלהמחישו.יוכלהאחרון'
היםלביןהולדתו.שבעירהנהר,שביןהמתמיד
תל-"פואמהבשירהמופיעזהכדוגמת .האחרון
 :אביבית"

נהר/ :פהגםיששכן~לים.לאלא, /!לך !"לך
האמהיאי-הצפוריםעלנהריילדהייתהלאואתה

יםשלגבומאחוריהמסתתרהנהרלאורךוהרודם/
 .) 11(עמ'מרות"מטיל

הואה"אני",עלהכפויהזוברורהמתודעהכתוצאה
ולמקום.לזמןהמוגבלמקיוםכחורגקיומואתתופס

על-ידיהחוויהבהתרחבותזותפיסהשלתחילתה
ילדותשפירושועברה"אני",שלהקרובהעבר

אומתוכם.שנעקרולשוןשפהבעשן.שעלתה
-בסבהרחוק,בעברהמשכהאך .מתוכושנעקרו

עלייהכמקוםמשמששקברו .זילברשטייןשלמהרב
שה"אני"המילה",ב"בריתכאמור,וסיומה, ;לרגל
פשוטם .בקשרי-דםאותווהקושרת .חייובפתחעובר

האבות.שלושתועםהעבריהשבטעםכמשמעם,
יכולאינושכזומורכבותבעלאני-יהודי-ישראלי

כחסרי-משמעות,וקיומומציאותואתלקבל
אואסתיטי.כמדירםובשפהבמלהולהסתפק

באץר-הקיוםכמו-גםהשפה.בלבד.קומוניקאטיבי
גורלשלהפיכתובלא(שכןוייעודגורלחינםישראל
ל;ת 1$W ז::ורקאךוחימחייוהאדםבורחלייעוד.

התחקותוומכאןוכדומה),סיסמאותאידאולוגיות,
היהודיתההישרדותאחרייעוז-ק_סטאיתמרשל

'%: 

-'",זר
 • i\t ~י '½"

יעוז-קסטאיתמר

אתעבורוהמסמלתהשואה,לאחרשבמשפחתו
 .היהודיבפניהעומדותהאופציות
הישרדותאופציותמוצבותהכליון""נוגדניבפואמה
החזרה,בדרךהתחדשותגםמסמנותהןשבחלקן
שהרי ;הכיליוןאתאלאמבטאותאינןובחלקן
העברללאנטול-חייםאיבראלאאינוההווה

בין .רבעםבשבטכמובןמדוברכאשר ,והעתיד

הרווקהדודבדמותהמומחשהיהודיהכיליון

הנחתבשעתאי-נוחותשללרגעשפרטמאוסטרליה.
הניהיליסטי"ה"פרשהריהוהכותל.לידתפילין
באיןאחרוןאחרוןוצוחקהעולם/עריעלהמדלג

- nש"המשיאימרוש.והדוד .) 46(עמ' "--זרע
מיוסרהזכרותמאברהגורלטבעת"אתעוקרחירוג"
ימי"שבעתאל .כביכולומשיברהעבר",ביעותי

ובין ,) 45(עמ'והמאושרת"השייכותנטולתתינוקותו
 ,וההתחדשותהחזרהשלהנגדיבקוטבהמצויהבן
קולשמעכיהערב.ארוחת"באמצעקםאשר

מחליףומצוות/תורהעולעצמועלנוטלמתוכו/
כי Jבקרבוהדולקיםהנרותלאוושתמקשיבלבוש/

הלוהב",הפתילאתהמזיןהחלבוהואהפתילהוא
 .היהודי-ישראליה"אני"ניצב

האין-סוף.אתלחוותמסרגלשאינווכאדםכחילוני.
שלאוהבן.שלהאמרניתהוודאותאתשלאוודאי
רחשמביןהואזילברשטיין.שלמהרביהקדוש.הסב
הדודאתוהן .אחרוןהצוחקהניהיליסטאתהן

אתקושרמאידךאךהעבר.ביעותימחמתהמומר

קשרומשוםהקודש.ובשפתבארץ-ישראל,גורלו
כמיההחשהואהיהודי.השבטעםשלודם-הברית

לתחום,/מחץונותר"ואניאךהבן.שללעולמו
עומדבעודךפעם.מדיחדרךאלבאואולם

כעיןמפרידכברלעולמיעולמךוביןבתפלה,/
ומצדוקדושה,תשמישיעשוי-זהמצדו /:פרגוד

 .) 69(עמ'חולין"שלחפצים-זה

היהודישלקיומומורכבותמסתיימתלאשכאןאלא
כאמור,מהווה,המשפחתיעברוהמודע.הישראלי

המסתעףנהראלאאיכרוזהזו,קיוםמחווייתחלק
איןוהרי .וגורלוהיהודיוהעםהשבטשלקיומומים
שלשהתחקותוכךדתיכקיוםאלאיהודיקיום

ביטויואתוהמוצאברהמוטבעעברואחריהמשורר

בדתי.מקורובבנו,

אינוהמורחב,לקיומוהמודעה"אני"יתר-על-כן.
הופךזהעברהקרוב.עברואתאףלמעשהרואה
בויותר,הרחוקהעברעםומתמזגולרחוק.למיתי

אבותאףחיוובוזילברשטיין.שלמהרביהסבחי
שלגורלו·עלבל-ימחהחותםשהטביעוהאומה
הלא-הקיומית,ההוכחההואזהנעלםעברה"אני".

הנעלם.שללנוכחותופילוסופית,
אלאשאינםהכותבשלקורותיומתוךשערלהוכפי
כולו.והישראליהיהודילגורלמייצגפרטמעין

יותרקובעתואףהנעלם,שלנוכחותוחזקה
לכוחותביטויאלאשאינםומהכאן,מהעכשיו
גורלואתהרואהל"אני"זה.נעלםבעברהגלומים
העבר,אללשובאלאלכןברירהאיןוייעודככורח
ומכאןבנוכחי.קיומואחרילהתחקותולנסות

רבישלהקדושיםחייואחרייעוז-קסטשלהתחקותו
חילוניכאדםהנבוכהועמידתוזילברשטייןשלמה

המיסתוריןאתהמעוררמקריםצירוףאגבקברו,מול
סףעלהעומדשלבתמיההוהמסתיים .מתרדמתו

העירמןבשרישאר .זילברשטייןישעיהו 'ר" :הנצחי
אנימדועיודעאיננישהרי /?ליקראתהאם 1וייצען
שאינניכשםומעלה/שנהעשריםזהאחריךמבקש
 .) 53(עמ' "!בעור?אוכבהאניאםיודע

כמוחלט.קיומואתמקבלה"אני"איןואילךמכאן
קיומושלאי-המוחלטותדווקאפלא.זהראהברם

לאין-הנוכחותשלהפשוטההחוויהאתגםהופכת
למקוםמעבראלה"אני"אתהגורפתלחוויהסופית.
בכסירנותיוביטוילידיבאזוגריפהשלשיאה .ולזמן

"חיותאתלתחייהלעורריעוז-קסטשלהנואשים
כלאתכלומרהאש".מוליכיה"צינורותהקודש".את

דרכםלבטאעל-מנתהיהדותשעיצבההקודשסמלי
באמצעותםלתארוכדיהיהודי.האדםשליעדיואת
במעבר-תמיד.כחיכזר,קיומואת

חיותשלהמתים"תחייתבשירמופיעכזהכסיון
החרבבבית-הכנסתעומדה"אני"כאשרהקודש",

תפילין.-השוניםהקדושהותשמישיעירו,של
ותפנוקיםקסם"למלתמייחליםוכדומהסידור

אחתפעםעודולוהלהבה/אתשניתבהןשתצית
השמחהשלרכבלכלישובתהיינהבלבד/רגעוכדי
הישראלי.ה"אני"הוא,ואילוומרעד",לחגאשר
אתהנטולאךהמיסתורין.שלבקיומוהחשהאדם

והסבהבןנחנובההיהודית.האמונהשלוודאותה
ראשולהניערוצה ;זילברשטייןשלמהרבי-

והמעיים/והכליותהלבעלישדחקו"אלא :לסירוב
מלפניהיותי",בסתרביהמחלחליםהזכרוןומראות
"לבסוףמכךויותרלהם.נענההואדברשלובסופו
שרותוהןהרב;לשקטמבעדקולואתאזניקלטו
ובאהממשמשהחג/שמחתשלהמלביןחתוךעל

לבלכמתחננותוהןהדוממים,/העצמיםלכלמעבר
 .) 57(עמ'רגע".בעודליאלך

שכןלכת.מרחיקלאיעוז-קסטאיתמרואמנם
אתוממילאקיומו,אתשתופסלאדםקרוביםהיעדים
ולזמןלמקוםשמעברוייעודכגורל .בכללהקיום

לונראיםמודרניאדםבהיותויחד-עם-זאתהעכשווי.
ובקדושהבדתולידתםשהדרתםאלויעדים

ללשונובפראפרזהלהשתמשאםקבע.שלכאוטופיה
אותוהעבר.שלהפשוטההסיבהמחמתוזאתשלו
שלמהרבישלבדמויותיהםהומחשאשרעבר

עברואשרוהקדושיםהגאולהמחולמי .זילברשטיין
אותםשלבאמצעותםמכך.ויותרבעולם.כ"זרים"
אתהןלהמחישהיטיבואשראש',מוליכי'צינורות

שלבתיקונוההכרחאתהן .לעולםהאדםשלזרותו
ההכרחאתוהןבפרט,היהודיוהאדםבכללהאדם
תיכוןבטרםהעולםאתלתקןהאדםעלהמוטל
 • .בואלוהיםמלכות

וצבישלום

שפיראשלמה
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 . . .,ריזכתולרבאקרלאות Jג'ע;כר~ם
 ' ~~.:גQזינ;:, . ~! .. ;

צי~ז:זיפס'א fלrכ:יי ת~~,_גח-י
 ,, .גכי 9:כ~לדק
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קו"אופקבצות

הכחלוהריבעורשת
קו-אופישראל.במדינתהגדולהמזוןשיווקרשתחינההכחולהריבוערשת

זה.בתחוםהמובילהוחינהבמדינההמזוןשיווקמכלל-20%כמשווקת
לחברתומסונפתהצרכניתהקואופרציהבריתבמסגרתפועלתהרשת

הכללית.ההסתדרותשלהעובדים

הרשת .מודרנישיווקשלהמתקדמתהגישהאתאימצההכחולהריבוערשת
קיוםעלנח-אדם,הכשרתועלהדרכהעלושיפוצם,הסניפיםעלשוקדת
פנילשיפורהלקוחותעלאמצעיבלתיקשריצירתועםבסניפיםמכירהמבצעי
הקונה.לאוכלוסיההמוצריםוהת~~מתהמכירהמרכזי

 120,000עלהמשתרעיםסניפים, 130הכחולהריבוערשתהקו-אופלקבוצת
לייסופךמסווגיםהמכירהמרכזיבדרום.לאילתועדבצפוןיעקבמזכרוןמייר

רחבמרכולקו-אופייולייהיפרהיומיומיתלקניהשכרינתימרכולקו-אופיי
מרוכזת.משפחתיתלקניהידיים

עובדים. 4,000מועסקיםתנחרו~הריבועברשת

 .דולרמיליון 300- 1986לשנתהמכירותהיקף
עלמותאםמזוןולאמזוןפריטי 1s ,-000מלמעלההכוללהמוצריםתמהיל
מענהמוצאלקוחכלהקונים.שלהצריכהלהרגליומשץנליםמחקריםבסיס
ממגוון-15%כמגוריו.למקוםהסמוכההקו-אופבחנותלצרכיומידני

להציעהצורןעלהעוניםמותגמוצריאלוהרשת,י~םאתנושאהמוצרים
מזוןמוצרינמניםהמותגמוצריעל .מיוחד:מחיר 1איכותייםמוצרים
אתשקבלוולאחרמיוחדותבמעבדותשנבדקיםניקויוחומריבסיסיים
הרשת.סמלאתונושאיםנארזיםהטיב,חותמת

 :ביניהןושותפוותנרובחברותהקו-אופלקבוצת

תנובה.עםבשותפותבבאר-שבעמסחרימרכזניiוול-הנגבלבשותפות . 1
 .המרכזיהמשבירעםבשותפותבוכלבתירשת-בע"מלצרכןהמשביר . 2
 .המרכזיהמשבירעםבשותפותאריזה,מפעלניהול-בעיימאשדודאורז . 3
 .מסחרייםמרכזיםשלוהפעלההשקעה-בעיימתייאבמחוזלהספקהחברה-יחדיו . 4
 .מסחרייםמרכזיםלהקמתאמותעםבשותפות-בעיימעות jלהשוחברהאיזדרכת . 5
 .יוסףבהדרמסחרימרכזהקמת-תל-אביבפועלימועצתעםבשותפות-יוסףבהדרופתוחבנין . 6
הנגב.לבבבאר-שבעמסחרימרכזעלובעלותהקמה-מ 11:ע 1 1108מרכזהשקעות . 7
 .מסחרייםמרכזייםשלוהפעלההשקעה-בעיימשכוןמחסני . 8
 .מסחרייםמרכזיםשלוהפעלההשקעה-בע"מיחדיו . 9

כור.עםבשותפותוייבואלייצואחברה-בעיימאנק . 10
מ. 11בעפרסוםקול-אופי . 11
עדות.ימסתפעול-לסיןבית . 12
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גנוסריאירה

היסטוריה-השארוכל . 1
וכלדורס,אונדרסרצחנית.במהירותנעההווה
"פטרטי.הפוליה~לקטגםהיסטוריה.-השאר
התיישבכבר ) 2"איגראדניאל/(גביהגדול"

מעורריםעליווהפולמוסהואאבלבהסטוריה,
בני-משורריםנושאאותוסביבכתבומהלבחון
ירושליםועלסביבהמלחמהעלכתבוהאם .הזמן

 ?-1948ב

חייםבשיריולאאלתרמןנתןבשיריחיפשתילא
שאינםמשוררים, ."אחרים"משורריםחיפשתיגורי.

תקופה.באותההשיריהקונצנזוסנאמניעםנמנים

גיסא,מאידךשטרןונחגיסאמחדפןאלכסנדר
עלס~וגולאשאף"אחרים",שיריםכתבושניהם

דרךהשירים,נושאיאךפוליטי".כ"פל~טידם
ולואותם,משייכיםשבהםוהאמירםפיתוחם
שירההזה,הז'אנרפוליטית.לשירהחלקית,

עצמועלבנטלווסיכוןעוצמהבעלהואפוליטית,
פואטיקהחוקילויש .גדול""ראששלמשימות
וחריזה,מיקצבבשאלותמסתכמיםשאינםמשלו,
נקודתמתוךרחבהאמירהליצורביכולתאלא

מגובשיםועולמושכליומשורר,שלתצפית
גםואיכותוייחודועלשומרוהואלו,וייחודיים
 .הפיוטי-פוליטיבפלקט

אלאעכשווי.לוויכוחהיסטורי"מענה"זהאין
ההסטוריה,רגליעלבהתייצבויותרנכוןשהוויכוח

הליגטימיים(והוויכוחיםהיהודיהעםתולדותשל
-הזוהקשההקונקרטיתהחוויהושלשלה),
שלבהיסטוריה-ירושליםעלהשחרורמלחמת
השירה.

"חץו-ממסדיים",משורריםכךעלכתבוואכן,
ונחפןאלכסנדרהםכאלהמשתלבים"."בלתי
 .מזוזומאדשונהוכתיבתםשונהאישיותם .שטרן

אך .מזוזושונההזוהמלחמהאתראייתםדרךגם
אחדכלהשראה","מקורמצאושטרןוגםפןגם

כה,השוניםבשירים'התפיסה .ענייןבאותובדרכו,

אניאותומשותף,אלמנטעלמצביעהמזה,זה
כהלמקסד","מחץומשורריםשני :להדגישרוצה
אתמקבליםלעצמם,נאמניםכהמזה,זהשונים
חווייתית,קבלהההיסטורי,הקונקרטי,הרגעתמצית
הייחודילמבעםאותוקושריםשניהם,הם, .אישית

רגישותםאתבודווקאומחדדיםכמשוררים,

הלאומי.לאירועהפוזיטיבייחסםעםהאישית

בינלאומיתפרספקטיבה . 2
הבירהעיראתסללהגדול/פטר :כותבדניאלגבי

דודאיכרים./עצמותעלהצפון~בביצות tפטרבורג
בורמה,דרךאלהדרךאתסלל/בן-גוריון~
ירושלים/הבירהדרךאלהדרךאתהעוקפת/
 .) 1986 ( ...השואהמןנעריםבעצמות
ליד(תאריךיהשניה""הדרךבשירופןאלכסנדר

החייםבורמה,דרךללוחמימעניק ) 1948השיר
מעמדשלהפוליטיתהמטאפוריקהאתוהמתים,
כבודאותזהופןשלהרוחניבעולמו .הפועלים

ירושלים,שלהמציאותחומריצל"ש.זהוויקר.
את-פןשלללבבומכלהיקראתקבלו , 1948
מעמדעלהמעידהעמלאתיושר'עלהמעידהעוני
עצמועלהנוטלהפועליםמעמדשלהמ~דע~תואת
השחרורמלחמתמשתווהכךההסטוריה, Tזקנויאת

במהפכהלקטעהאופוזיציונרפןשלזהשירובעיני
 .ה"נכון"המעמדכתפיעלהנישאתפוזיטיבית,

מקטעיהבנויהסטורי,מופתהיאבורמה""דרך

"דורפלמ"ח",החברשלהמיובלותל"ידיואהבה
(מסכת ...מסכת·לחם"לוניתנהכתפיושעלעמל
 ).ג.י()'הכסףמגש-לחם

המטאפורהבעצם-מונההגדול""פטרהפלקט
שלכארועהזהההסטוריהארועאת-המשווה
עםנמנהאינוהגדולפטרהרוסיהצאר .שעבוד
בדוקיםהםגם-ושטרןפןהעולם.אומותחסידי

-בפרספקטיבההלאומית,ה"קטנה",הסיטואציהאת
ושטרןהאינטרנציונליסטפןבינלאומית.

השירייםבחושיהםמודעיםהאינטלקטואל
הרגע-שלהבינלאומיתהפרוגרסיביתלמשמעות

לתולדותבורמה""דרךאתמשווהפן .הלאומי
אתקושרשטרןנח .לחופשהנלחמיםרביםעמים

במלחמתנאצייםהאנטילקרבותציוןבהרהמלחמה
שנישלהפרספקטיבהכךהשנייה.העולם

היהודילשיבץוכתריםקושרתהאלההראשונים
מלחמתשלזהבקטעבינלאומיותבמערכות
גבישלבינלאומיתהפרספקטיבהואילוהשחרור,

רועהאאתמונהלכתוב,ואיךמההיודע .דניאל
 .מבישכאירועמיסודו'

בירושליםשחר . 3
בעלפלקטבתחילהלינראהבירושלים""שחרהשיר

"שחר"שהסמלבשיריםתדירהמצויאופטימי,טון
בכותרתם.מצויהלילה)עלניצחוןהאור'(בראשית
סבכי-"מבעדקונקרטית,מד~יקת,הראשונההשורה

הטוןסמלנית,לאוכמעטיפה "" ...הפציעהתיל
 .ההסטרריבהקשרגםבשירלחגוגאמורהאופטימי

ההגיוןבשליטת ,אמירתי,כפלקטמוגשהשיר
סטנדרטיים.וחריזהבמקצבבית,לכלנושאהמכתיב
הלאומיתהפרספקטיבהנסקרתהבתיםכלבסיכום

עםהעתיקההתבניתהמורשתאתהמחברת

לשוןהעשרים.המאהבמחציתהיהודיתההסטוריה
מ"השומריםשונים.בצירופיםמובלטתהתנ"ך
המלהתהלים)-לנקר"("משומריםלאור"

במדבר"שפייסצח("רוחהריםלצי~ן"שפייס"
 ,כבתנ"ךעוצמה,המסמלכעץהארזירמיה),
-התבניתההפסקיתבצורההמובלטהשימוש
הפועלנע'(קמץעמדו"נפלו,נצרחו"נפסקו,
לשוןבחירותהןאלהכל-כרגיל)שוא,במקום

לא"מורשת :השירבשורותלאמירותהמתחברות

במולדתהזאתהאחיזהכקדם".בכםנשכחת,"נדבק
הסטוריבמבטבשירשלובההעתיקה,המוחלטת,
 :הזאתהמ~יההעשרים.המאהבעובדותקונקרטי.

במלחמתאבד".אשרהעםאיננו,אשר"העם
אשר"גולותנרצחו",אשר"גולותהשנייההעולם
"הלוחמיםאתהשירמבנהמציגבנבדלנמחו".
שלנו,(לנו,טיב ?iהקולהאחרוןבביתנפלו,".אשר
שלהמ~כללהנוףמולעומדנשבע)נחון,נדבק,

שירוכאב"."אמוןשבעותונושאחבלי-אץר
"כאב"במלהבמפתיע,המסתיים,-אופטימי

 .דווקא

שטרן,נחשלאחריםשיריםזוכריםכולנו,אנו,אבל
עליכתובשטרןנחבהם.איננוהאופטימיוהטון
יוםשקיעתפועליכתובשטרןנחידיד,לאעתיד
 :ואכזבותשואציפיותעליכתובהואבעיניו'שישי

טרםועודאמנות,רחוקה,קדושהשחיפשובחורים/

עירוניתובדידותבערבהתקדשיעדו 1ידעו::י

הלחםאת ס;ר~~לבםאת"ופורסים ."ת~ג wוק
שיבש."

ביניים"."מכתבהשירמתוךלקוחותאלהשורות
מלחמהשלבעיצומה ,,כלומרבתש"ב,נכתבהוא

 .) 1942 (השביחהעולם

והסתייםמסוכסךהיהשטרןנחשלעולמו
וראשיתמהולדתוהנעמסע-חייםלאחרבהתאבדות

החימבריקסטודנטשלחייםדרךבליטא,חייו
שרתלא"י,עלההואבארה"ב.קרוביובבית

השנייה,העולםבמלחמתהיהודיתבבריגדה
ההצלהבפעולותהשתתףהבריטי,הצבאבמסגרת

לחפשוכפריםבעריםנדדהפליטה","שאריתשל
ראינדודיםלחייחזרחזר,אחר .שואהניצוליאחר
התאבד, 48בןובהיותו"הסתדר"לא ,באץרנחת

 .-1960ב

אל-החוצהגםהעתכלפנתההכפולהרגישותו
אתאצלונמצאלכןההסטורית-סביבתית.החוויה
 , 1948בירושלים""שחראת , 1942ביניים""מכתב

שערים"ב"מאהביקורעלביופייםמיוחדיםתאורים
הנואשהחיפושבויששטרןנחשלהטון .ועוד
המוצא"שמח"פלקטלאפוזיטיבי.כיו~ןאחר
כמוהזההשיר .הפוליטי-הסטוריבהישגנחמה

נחמה,כשירנראההואלרגע .נחמהלמצוארוצה
כאילוהניצחון,לביןהמוותביןהקושרשגרתי,

בתשומתקריאהאך .למתים"גאולהמקנה"הניצחון
מאמץבשיר. "ל"בקיעיםהקוראאתמנחהלב

הקונצנזוס .הנחמהקבלתבואיןבו,ישלנחמה
ישראלמדינתהקמתאתקושרהציבורי-ישראלי

השואהשללהסטוריה-ענקתנאילשני
הקמתהזה,המבטעל .המלחמהשלולהסטוריה

מלחמתהרוגילשואה,כ"תשובה"ישראלמדינת
אנוכךעל-הכבדהכסף"כ"מגשהשחרור
הזהלמוותמקניםאנומתנחמים.אנובכךגדלים,

משמעות.

הזאתהאופטימיתבנחמהכופרהזהבשירשטרןנח

איזוניםיוצראיננוהוא .לכאורהרקאותהומציב

אשר"העם- .החסריםאתמסמןהואהרמוניים.

 ;נר~חו"אשרגולותאבד,אשרהעםאיננו,
אףעלהריעומד,הארזאםבגזע"."בקיעים
 .צמיחהתנאילאמכות,הדןאלה .המכות

הביתאתהפותחתהשורהאתשניתלקרואכדאי

לאפח"רחם-ניגודמסמנתהיא .השלישי
הביתבשורותהמתפתחההמשךקו .נפלו" ...עמדו
 .לאהמתנחם.הקונסצזוסלציפיותעונהאינו

בדממתזכרנוחירםאותםנגזtלון.-שלא-"לוחמים
תחושתאתמחפששטרןנחהמשורר ".יגון

באבדנם.אדםבניורו~הההשתייכות

בעתרןאורלראשונהראהבירושלים""שחרהשיר
רביעי,מימיבאחדאלאלספרות,במוסףלא"דבר",

המתועדהתאריך . 3 . 12.47התש"ח,בכסלובכ'

לפניימיםארבעהרקנכתבכימעידהשירבשולי
 Tי"ליוםאור"ירושלים, :בשוליומודפס .הדפסתו

איזוהזההמדוקדקבתערךיש .התש"ח"כסליו,

כסליו Tלי"אורכימגלהלאחורספירה .הדגשה
 2 .אליוםאורשבת,מוצאיהואהתש"ח

 ?קרהמה
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שירחעשה

פוליטיקהגםו
רביקוביץלדליהפעמיים"חורגיםלא"תינוקעל

מזוריאיר

עולותאיכןמבראשיתן,ושירהפוליטיקהכידומה,
לשכבתמכותבהפוליטישהמסרבעדו .אחדבקנה

כמוךמשותףלמכנהניתבעהואכךומשוםההמונים
וגםפשטניתמעורטלת,ישירה,אמירההמתנה

משכיללמיעוטדרכהעשוההשירהמגושמת,
האמירהעידוןהם :באמצעיהבוררתוממילא

 :ועדוומהוקצע.דקוליטושו,החיוויניפויוזיקוקה,
עומקומוסווית,עוקפתלשוןאםכיישירותלא

לשעתויפההפוליטיהמסרועוד,זאתעומק.מלפכים
לעומתוהשיריהמסרקצרה.חייהשתוחלתלבדה.

היאובמיטבהשירה :הזמניםמןלזמןכפותאינו
מכאן'אל-זמנית.גםידועהובמידהעל-זמנית
השיראתלעשותהנסיוןבשירה,הפוליטיקהשכריכת

חסדלעשותמוכשראיכרפוליטי'למסרומוליךגשר
כאחת.והפוליטיקההשירהעם

הפוכהעדותהוארביקוביץדליהשלהאמורשירה
ובנקיטתמובחנים,בתנאיםכימראההוא .לכך

להצליח.וגםהשכיםביןלזווגניתןידועים,אמצעים
לא"תינוקבשירומוגשמתכירכשתזוהצלחה
פואטיתרטוריקהטיפוחבאמצעותפעמיים"הורגים

הפוליטיתהרטוריקהעלהמפצהודקהשכוכה
הקובלנהאותה.ומאזנתשבווהבוטההמעורטלת
ומכוסחתמוצנעתאךאפוא,מקופחתלאהפוליטית

שבשירהתלונהעיקרכילגרוסאמכםניתןבתבונה.
ומצייתתמסורהשאיכההומנית,אלפוליטיתאיכה

אפילואולםאחרת.אוזופוליטיתלאידאולוגיה
הפוליטייםהמניעים .האמתכלזואיןכאן'אמת

והמריצוה,מלחמת-לבנון,מלחמה,באותהשדחקו
ממהלכיהמעטלאשהכתיבוהפוליטיותוההכערות

החמצה.בריאיכם-

פוליטי.אקטהיהלאהפליטיםבמחכותהטבח ,אכן
 .ומתוכהפוליטית,מציאותבתוךהתארעהואאולם

לחייליםממועכתהשירתלונתכיוהעובדה
למבצעיוולא-הטבחאתביצעושלאהישראלים

אתשהביאוהפוליטייםהשיקוליםכימלמדת-
לשיפוטבשיר,פחותלאעומדיםשמה,החיילים
השירככתבשבמהלכוהפוליטיהויכוחאףוהתרסה.
הפוליטי.שיוכועלמוסיףעוגן.וכהקשרו
לאבשיר,נוכחתהפוליטיתההתרסהאפילו ,וכאמור

 .הרטוריקהאיזוןמחמתהפואטיתמאיכותוניגרע
הפוליטי-המסר(מכוחשבווהתובעתהמעורטלת

ובדקות.בעידוןמהוקצעתמפצה,ברטוריקההומני)

הזהירהשימושהואמפצהרטוריקהלאותהיסוד

ניתן .האלחיהבתחבולותהמחברתשעושהוהנכון
(בניגודהספרותיתהאלוזיהשלטיבהאתלנסח

לעובדה"רמיזהשהיאספרותיתשאיכהלאלוזיה
בין-טקסטואליתתחבולהשלבמוכחים ) 2ידועה"

טקסטשלרה-אינטרפרטציההמתנהודיכאמית
המרמזהטקסטושלהכירמז,הטקסטהואמקורי.
הספרותיתהאלוזיההרמיזה, :אחרובלשון '.כאחד
בטקסטהמעוגןלשוןשלתבנית)(אויסודהיא

המארח,הטקסטהמטרה,(טקסטשהואספררתי

לשוןשלתבנית)(ארליסודהמכווןהמרמז)הטקסט
המקור(טקסטאחרספרותיבטקסהמעוגן

מעמידההספרותיתהאלחיהתבניתהאלחירכיסטי).
מרומז.ומסומןמרמזמסמןסימנים.שכיאיפוא

הקונוטציותהספרותיתהרמיזההתארעותבמהלך
המסמןלצונימגוייסרתהמרומזבמסומןהכרוכות
ותמיכתאישורשללצרכיםוהקשרו,המרמז

עימותשללצרכיםארעיבויהוממילאמשמעותם

לביןהמרומזהמסומןקונוטציותביןאירוני
 .המרמזהמסמןהשתמעויות

שלושהובהבין-טקסטואליתפעילותמופקתכך
והפונקציההמסומןהמסמן' :רכיבים

 4האלחיוכיסטית.

רטוריתתחבולהטיבה,מעצםאיפוא,היאהאלחיה
הטקסטיםלשניוקשברגישותידע,התובעת

מודע,קיראהתהליךמתנהכךומשוםהסימולטכים
ישועודאלהבכל .להלןשנראהכפי .ומיומןער

הבוטההאחרת,לרטוריקההולםפיצוימשום
בשיר.העושהקמעה,והמגושמת

השיררצףאתמאכלסיםאלוזיותשלאשכולותשכי
אלוזיותמעמידהאחד .מזהזהוכיבוליםשרכיםוהם

מעוגניםהמסמכיםאפילולאמור,ספרותיות-למחצה,
הכירמזיםהמסומניםהשיר)(הואספרותיבטקסט

אפילואוספרותייםשאיכםמטקסטיםנטולים

רביקוביץדליה

(כגוןארראלייםאלאטקסטואליםשאיכםמהקשרים
ולאמדוברתבמציאותשראשיתהרווחתאמירה
מהםההקשריםלהלן).הדבירםיתבהרורעוד ;כתובה

פילוסופיים,הםהאמוריםהמסומניםמועתקים
האלוזיותגושזאת,לעומתוחברתיים.היסטוריים

אלרזירתשלמקבץומעמידצוברבשירהעושההשני
הן .לאמורפיצול'ובלאדברלכלספרותיותשהן
זהשוכיאףאחד.(ספררתי)מטקסטנטולותכולן
תיחכומראתמתגברהאלוזיותאשכולותשכישבין
קמעההקההרושמהעלברושמוומפצההשירשל
הפוליטית-הומנית.הרטוריקהשל

ובוהאלוזיותשלההטרוגניהגושעלראשיתנתעכב
בהקשריםשמסומכיהןלמחצהספרותיותאלוזיות
 .שונים

חוזרתפעמיים"הורגיםלא"תינוקהשירכותרת
בליטותצוברתובזההשירבגוףאףומתכסחת
אל~ליםשבההאלחיוכיסטיהיסוד .והטעמה
 :שפסקלפכה"ס) soo-כ(הרקליטוסהיווניהפילוסוף

שהוסיף'(ונמצאכהר"לאותופעמייםכככסאדם"אין
משלזהחיווימשעולהאחת").פעםלא"ואפילו

הזיקהאתלאבחןשלאקשההרקליטוס
הורגיםלא"תינוקלביןביכוההדדיתהאלחיוכיסטית

עמו.וטעמוהשוניהדמיון,שבצדאלאפעמיים".

הכלחולף'הכלכיבמימרתולקבועביקשהרקליטוס
הכלמכוכו,עלכותרלאדבר ,) panta rei (זורם

-דיאלקטיתזיקהמפגיןבשירהמסמןמשתכה.
 .ההרקליטילמסומן-אוקסימורוכיתושמא
מדוברבושאףלפילמסומןבמסמןישציותמחד,
התגלגלולטבח,קורכןשהיוהיהודים :חלוףעל

והפכומעניהם,שלהמוסרי-בידוקנםלימים
ידיהם).במוחוללהולא(אפילולטבחשותפים
בתמורה.כתרןל.חבומשתכה,חולףהכל :ללמדך
למגמהבכרוכוהמסומןמןהמסמןחורגמאידך'
התמורהואיןמשתכההכללאזאת,ובכלהפוכה.

הדבריםאלההנמקה,נטולרשעודיכוי,טבחבכל.
הדבירםאלהתמורה,יודעיםשאיכםמשתכים,שאיכם

ההסטוריהנהרנוכחים.ועידיןשהיוומעולם,מאז
אלאפעמיים,שכחצהרקלאושמד,טבחמעשישל

 .כולםהימיםבדבריוכחצהשממשיך

המסמןשביןהבין-טקסטואליתהדיאלקטיקה
אירוניהמפיקה .והיפוכודברהמאגדתלמסומן'
ההומני-למסרמציעהובזהפתורהובלתימתוחה
נקיטתאף .ועידוןהחכוםשלמידהשבשירפוליטי
האמת")לעולםהחי("מעולםהחי""עולםהצירוף
המסרלתועלתבתבונההמגוייסתאירוניהמפיק

בו.המקופלת j'accuseה-וקריאת

לצרוףהכיספחותהלואיהשתמעויותהקונוטציות,
במובהקוקוראותחיוביותהןהחי""עולם

מהפכתבשירהצרוףנקיטתאולםלסימפטיה.
לחיהמכוונתשהיאלפיאלוחיוביותקונוטציות
 .אפואכך .הטבחבמהלךשהתערטלהשבאדם
מפכיהשגורותהקונוטציותאתדוחקהמידיההקשר

מייצרביניהןהנמתחוהפערהחד-פעמיות,החדשות,

המסרלצונינירתמתהיאאף .וקולעתדקהאירוניה
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מתוקים""חייליםאףואולי .ומייסרהמתריס
בכוונואלוזיוניסטיםמאפייניםנושאהשירשבחתימת

במחזהו(שתולדתושוקולד""חייליהשגורלצרוף
בו , Arms and Man, 1894שר,ברנרדג'ושל

הצרוףבעודאך .למלחמה)בוטהגינוימתנסח
בכוחםשאיןחייליםעלמעידשוקולד""חיילי

עלמעידשבשירמתוקים""חייליםהצרוףלהילחם,
מןכאן,גםבפורעים.להילחםברצונםשאיןחיילים
חיוויולקודמותיה.הניספחתאירוניהעולההפער

מתערבתמספרתבפיאמנם,(המובלעהמתגונן
אינולמלא"פקודותלו"היוכיהחילשלומבארת)

הנמקתםאתהדעתעללהעלותשלאיכול
נאציםשלוהמתחסדת,התוכןנבובתהאפולוגטית,

הבין-טקסטואליתהדינאמיקה .לדיןבהיקראםרבים
אוראלי-(שטיבולמסומןהמסמןביןבזההמוגשמת

אלהשלבניהם :מושחזתאירוניהמלבהסטורי)ה
לטבחמסייעיםאמירה,אותהשלבשמהשנטבחו
אמירה.אותהבאמצם

לשובתשוקתם/חיתהעזה"מההשיר,נעילת
ביןדינאמיקההיאאףמטפחתבשלום"הביתה

המסומןלביןשבשירהמסמןביןיוכאן ;טקסטואלית
החיישנית,תגובתם :חברתי-אוראליבהקשרהמקובע

בקרבשהפגינוישראלחיילישלמתנצלת,הכמו
הופכתשבמסומןהכנותלשבח.הקוראתהקרבה
המסמןעושהכאןאףנואלת.להתחסדותבמסמן
מןההעתקהבמהלך :במסומנואירוני-מהפןשימוש
הקונוטציותפיהןעלנהפכותילמסמןהמסומן

לביןהמקורביןוהפעריהמסומןעםהשמורות
ומלעיגהקובלתאירוניהמניבהחד-פעמיסירוסו

 .השירשלהתרסתולמושאהממעונת
הומוגני-ספרותישהואבשיר,השניהאלתיותאשכלו

ההוגה"ב"עירלפואמהכולומכווןטבעו,פיעל
לטקסטהאלוזיוניסטיתהפניהעצםלביאליק. ) 1904 (

והניטבחיםהטובחיםכנגדמשולחתמחאהשכולוזה
הפוליטית-השתמעותואתמאד mמתגבכאחד,
מערכתשלויתרונהיחווה .השירשלהומנית

רצףפכיעלבהתפלגותהרקלאהםזואלוזיוניסטית
המטופחתשבההפיצולבתכונתעדואלאהשיר

שכלבמערכת,המסמניםמןישלאמור,רבה.בכ;,כה
ליותראחתובעונהבעתומרמזמכווןמהםאחד

זאתהמקור.שבטקסטאחדאלוזיוכיסטיממרקד
ם.מאומציאינםהנירמזיםהמסומניםמןכמה .ועדו

איז_נוצםקודםעובירםאלאהמקור,מטקסטבמישירן
הטקסטמשמע, .מחדשוהרכבהפיצולשלתהליך

בוררהמרמז,-האלוזיוניסטיהטקסטהואהמארח,
המקור,שבטקסטמסומניםשלחלקיקיםכמה

כדיתוךוהמחדשהחדשהקשרםאלומעתיקם
מכאןחדשים.ובתבניותבצרופיםוהרכבתםהעמדתם

לצורךהכיתבעתהבין-טקסטואליתשהדיכאמיקה
פרוקשלבתהליךכרוכההאלוזיהשלמימושה
רגישותהתובעתהליךהקורא,מצדמחדשוהרכבה
הנירמזולטקסטהמרמזלטקסטמוגבירםוקשב
האנליטיהתהליך :בטוחיתרוןמקופלבזה .כאחד

האלוזיהעםהמלאהההתוודעותלצורךהניתבע
-השלםהפרספציהתהליךאתמנקזופישרה,
לטקסטהקוראשלהקוהרנטיתבתגובתוהמתגשם

מרדדובזהואינטלקטואלים,ראציונליםלפסים-
(שהםהשירתכןשלהריגושייםמשקעיואתומדלל
מחמתמאומץבאורחעודומתעביםלעצמםדחוסים
ש"משקלולביאליק.ההוגה"ל"בעירההקבלה
אפשריתסכנהוהודףמאד)גבוההאמוטיביהסגולי"

לרגשנות.היקלעותשל
"בלם-בתורתאפואמשמשאנליטיתהליךאותו

הרגשרמתאתולזקקלנפותהמוכשרמועיליפתוס"
הסתלקותמתוךההולםבמינונהלהקפידשבשיר,

פסולה.מסנטימנטליות
מכווןאינופעמיים"הורגיםלא"תינוקהמסמן

 :לביאליקעדואלאלבדה,הרקליטוסשללמימרתו

 rרביקוב
פעמיים"הורגיםלא"תינוק-
בשלוליותמוכחיםכברהיו"והילידם-

 .פעורפיהםהסחי
שלווים"

ביאליק
 ...שנקער"בילד"ומעשה-
המדוקרהאמובצדשנמצאתבינוק"ומעשה-

 ...שין"כשהוא

המרמזשבטקסט"ראשית"שביןהמצלולהקבלת
המעתקאתתומכתהמרומזשבטקסט"ראשך"לבין

מעלהתליוהמהאנחהבמפכההמתגשםהאלחיוניסטי
ועודההוגה.למחנותמעלהתלוילירחההוגהעיר

לביןתלו"כך"אחרביןנמתחמצלולשלקישור
אתומטעיםמתגברוהואהמרמזבטקסטתליו""היה
בהרגהירחשלהרגש-אטוםוכמוהשתוקחלקו

 .לרגליושהתחולל
הקבלתואתמוצא rרביקובשאצלהירח :ועוד

 :ביאליקאצלהאלחיוניסטית

אצלהמומתיםהילדיםשלוותביןהדמיוןזיקת
אצלהמומתתאמושבצדהתינוקלשלוות rרביקוב
 :ועדוזאתחיה.האלטענתאתמאשרתביאליק

מפגינההמסומן'לביןהמסמןביןשלעילההשוואה
וההרכבההמקורבטקסטשנעשההפירוקתהליךאת

המרמזהמסמן :המארחבטקסטשנעשתהמחדש

של~קטוילד)(תינוק,יסודותבמקובץמאכלס
שהמסמןולפיהמקור.בטקסטשוניםממקומות

סימולטניבאורחמכווןפעמיים"הורגיםלא"תינוק
מזה,(הרקליטוסנבדליםמרומזיםטקסטיםלשני

המונח(ברוחצומתהאלחיההופכתמזה)ביאליק
צולבות.אלתיותשלהרושובסקי)בנימיןשטבע
הואלביאליק rרביקובביןנוסףאלחיוניסטימפגש

זה:

 rרביקוב
והתמלאהלךהירח"וזנב-
 ...מלאה"זהבככרשהפךעד
המקוםאתהאירושלנו"חיילנו-

 ...יום"כאורבנורים

ביאליק
 ...זרחה""השמש-

השמשיפלחזהבחיצי"וברבבות
 ...כבדך"

 rרביקוב
 ...פעור""פיהם-

ביאליק
והם ...הנקוביםהקירותפניעל"ועברת-

 ...אנושיים"פצעיםשלפתוחיםכפיותנראים

באמצעותמ~משהאלוזיוכיסטישהאימץונמצא
שבטקסטהמטאפורהההשאלה, :פיגוראטיבימעתק

בבואההפיגוראטיביתסגולתהאתמשילההמקור,
לכלקונקרטיתהגשמהונעשיתהמארח,בטקסט

פיותאלאפתוחיםכפיותקירותעדולא :דבר
 .ממששלפעורים

 :זההואוישירמפורשאלוזיוכיסטימגע

המרמזהטקסטביןשבזההאלחיוניסטיתההתהדקות
 rרביקובשלכושרהאתומפגינהשבהוהמרומז
חלקיקי-המרמזבטקסט-מחודשבאיחוי
המרומז,בטקסטשוניםמהקשריםשנילקטואלחיה
הקבלהועודוהמחודש.החדשצירופםקודם

מסתמןדמיוןמגנה.אירוניההמפיקהכאןסמאנטית

שבטקסטהשמשלביןהמרמזשבטקסטהירחבין
וקהותאטומהאדישותמפגיניםששניהםהמרומז,

היאוהאירוניהמתחתם.מתחולללאשרמתנכרת
פאסיביתאדישותהמפגינההשמששביןהפערתוצר

הנמצאיםהמארחבטקסטלההמקביליםהנוריםלבין
כיןהאלחיוניסטיתההקבלה .ההרגבמעשהמסייעים
מטילילגנותהניזקףפערפוערתלנוריםהשמש
מצודדתדוגמאשבהם.האשםאתומטעיםהנורים

פיצולמתוךאלחיוניסטיםחומריםלאימץונוספת
 :הכאההיאיהשאולהאלוזיוניסטיהמוקד

 rרביקוב
 ...שופכין"שללויות"על-
מוכחיםכברהיו"והילדים-

 ...הסחי"בשלוליות

 rרביקוב
ירו"קודם-

תלוכךאחר
 ...בסכינים"שחטולבסוף

ביאליק
 ...והאשפתות"השפכיםמןהדםעודיצעק"ולא-

בילדכרוכיםכאחדוהמסומןשהמסמןהעובדה
 .אותהותומכתהאלוזיהאתמאשרתשניטבח
 :הבאההאלוזיוניסטיתההתקשרותלכךובדומה

ביאליק
שחוטיםבבני"מעשה-

 ...במרישים"שנתלו

 rרביקוב
הופיעומבוהלות"נשים-

 :עפרתלוליתמעלבדחיפות
יאותנושוחטיםהםשם

 ...בשתילה"

ביאליק
בוגלוהחצרחצר,-אלובאת"וברחת-
 ...וכלבו"יהודי :שנייםנערפוהזההגלעל

מיצויאתהמאפשרת .ה.ת.להפועלנקיטת
מעשה :פיצולומתוךהאלחיוכיסטיהפוטנציאל

שלדק("זנבאחדאלחיוניסטיבמגעהנכרךהתליה
ו"אנקתמזה,תליו",היההחודשראשיתבןירח

מגוייסמזה,)תלויה,עדייןלראשךוממעל ...חשאים
כך("אחרנוסףאלוזיוניסטימגעהעמדתלצוני
נספחיםאליומזה)במרישים","שנתלומזה,תלו',

בפועל(המגולמיםנוספיםאלוזיוניסטיםרכיבים
 .).ח.ט.ש

לאאלחיהבהעמדתניכבשמצודדאלחיוניסטייחוד
 :מקצבעלהמיוסדתשגורה

בטקסטהעפרבתלוליתה~מרהמקורשכטקסטהגל
כושרואתרוכשהשאולהחומרובזהיהמרמז

אנושלשחיטתהקישור .המארחבהקשרלהתערות
המגעאתמאששכאחדוהמרומזהמרמזבטקסט

מתגשםקרובמסוגמעתקומבצרו.האלחיוניסטי
 :הבאההאלחיוכיסטיתבהיקרות

 rרביקוב
ירו"קודם

תלוכךאחר
 ...בסכינים"שחטולכסוף

ביאליק
שחט"והשוחטפרחההשיטהזרחה,"השמש-

עלחתרםהעשררלחג
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 rרביקוב
החדשארשיתבןירחשלדק"זנב-
 ...למחנות"מעלתלויהיה

יבאליק
אחרונהחשאים"ואנקת-

 ...תליוה"עידיןלארשךוממעל
חלושהעכרתקלו

הביאליקיהריתמוסאתהמרמזהטקסטשלחיקויו
כאןנוכח-המרומזהטקסטהוא-המשולש
מאתמשולשצירוףאותוכיהעובדהבמוצהר.
שםלווקנהשירולגבולותמעברהפליגביאליק

מזה,לעצמו,העומדכבולצרוףמעיןשלנפץו
מסתמןכאחדוהמרומזהמרמזשכטקסטוהעובדה

מזה,("שחטו"לשוני-סמאנטידמיוןעוד
האלחיהתחתקומותחתמזה,)שחט",ו"השוחט
עללדברעודניתןשכךכיווןשבזה.הריתמית
שמרששלכמונחיםזראלרזירניסטית-ריתמיתהיקרות
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 ?ומה.לבנותך·אי
בארכיטקטורהמגמותעלרב·שיח

חיפההטכניון,קריתביו-רפואית,להנדסהסילבר .ימכרן

יחיוטיךמיקי ~אפשטייזרבדייאסףשמאי :בהשתתפות

 .ונטריעקב tקולקראמיד tקולקרעופר

 .ישריצחק , :מנחה
ישר:יצחק
בישראללארכיטקטיםישמההיאהמרכזיתהשאלה

טעםישהאם ?באץרהמשכיללציבורכיוםלומר
להפךאונהדר?עכשועדפהשעשינושמהלומר

אוכזולהערכהלדעתיחשיבותאיןמכוער?-
צריכותלדיוןהחשובותשהנקודותמשוםאחרת,
מה ?אחרתלעשותצריכיםהיינומה-להיות
מכאןלעשותרוציםאנחנומה ?עכשולעשותעלינו

ולהבא?

ונטר:יעקב
הואעליולדברשחשוב.שהנושאחושבאני

והפוסט-מודרניתהמודרניתהתנועההתפתחות

זהנושא .כיוםנראהשזהכמהעד Iבתו~ןומקומנו

האמנותשטחיולכלכולוהמערבילעולםשייך
יששלארכיטקטיםלינדמה ,ועם-זאתוהיצירה,

מאזקייםשאצלםמשום .אליומיוחדתהתייחסות
 .כלשהומוגדרלזרםלהשתייךחזקצורךומתמיד
בהקונספציהללאארכיטקטלהיותמאדקשה

 . .בסיסיתמשענתכעלסומכיםועליהמאמינים
בשנותבעיקרהתפתחה,באץרהארכיטקטורה

המודרניתהתנועהבסיסעלבלעדיבאופןהמדינה,
קיצוניתבצורהאימצנואותוה"באו-האוז",-

 .שכים 38במשךשהיא.ספקנותכלללאוטוטאלית.
משום .רבהלמבוכהאצלנוגרמהזועובדה

חיתהבאירופה,בארה"ב,-אחרותשבתרבותיות

עלמבוססתהפוסט-מודרכית)(וגםהמודרניתהגישה
קשורהמסויימת,שהיתהקודמתארכיטקטורה

האנשיםאל"דיברו"אשרהיסטורייםלאלמנטים
התשתיתחיתהחסרהאצלנו,ואילואותםשאימצו
כיווןמכלהסטוריתהזדהותשלהזוהעמוקה
הואשלנוהארכיטקטוניתמהתרבותחלקשהוא.
חוסרשל ;זוהסטוריתהזדהותחסרשלתוצר

במקצתהכרנואנחנו .זהבתחוםתרבותייםשורשים

לאאבלבעולם.שוניםבמקומותבנושאשקרהמה
שייכותשלהרגשהמקרהבשוםלנו,ואיןחיתה,

הארכיטקטורהשלשההסטוריההמערביתלתרבות
לכוהיהלאהמודרניזםלפניממכה.חלקמהווה
האינטלקטואליתהמחאהלתנועתגםדבר.שום

איןאמריקאיים,אלמנטיםועםהפופעםהקשורה
הפוסט-אצלנוהרעה.שורשוזהאלינו,קשרשום

הככהללאבהיר,ביוםכרעםעלינוכפלמודרניזם
מחוסרהכובעיםדבריםפהקרוואכןתרבותית.

-למשהושייךלהיותומרצון ,אחדמצדהבכה
התנועהשלהנפלאההרחםוהכה,השני.מהצד

במהירותההיוצריךפתאוםכשברההמודרנית

שטויות.מיניכלעשינוואזאחר,משהולמצוא

קולקר:אמיר
התנועהשלהמהפכניהקולפיההתיישרות

חיתהקורבזייה,שלהכלליםחמישהלפיהמודרנית,
נעשתההיאבעולם.הארכיטקטיםלכלאופיינית

ללהטהצטרפהשאצלנולוהטת,אמונהמתוך
אנחנוכעת,·ואילוהציונית.במהפכההאמונה
תנועהעלהביקורתתקופתשלבעיצומהנמצאים

והמביאהורביםשוניםמכיווניםהנובעתביקורתזו,

כמובןלעצמםשהםחדשים,ולכסירנותלחיפושים
שלבמגמהשייערכוחשובשלגבינואלאחיוביים,
הישראליםההטבעהממושגיושינבעואוטכטיות
כמהבהחלטכברלכוויש .כאןונוצריםההולכים
מצוייםהםאםגםהארכיטקטורה,בתחוםמסרים

להיותרקעלינובלבד.השטחלפכימעלבינתיים
התחושותאתלטפחולכסותמאודרגישים

העולמיתההתפתחותרקעעלאותנוהמייחדות
בכייהתקופתבדקתיזה,לנושאבקשר .הכללית
בירושלים )-1945ל 1935(ביןשכים 10בתקצרה

מארמון-צורותשלעצוםאוסףומצאתי
הסקוטית,הככסיה , Y.M.C.Aה.בכייןדרךהוו'אקף,

צורותשלרחבמילון-ועודועודאגווןבית
בין-סגנוניתהתלבטותהמייצגארכיטקטוניות

כיוםזוהתלבטותלהרחיבכדאילדעתי .חריפה
 .ים-תיכרכי""סגנוןשלבקלישאהלהיעגןבמקום

 . :אפשטייןרבדי
הצליחהלאבארכיטקטורה,המודרניתהתנועה
רעיונותלהביארקאלאיותר,טובותעירםלבכות

וגםחשובהחיפושפעולתהמשךלכן,חדשים.
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פדב;תמר :צילום

שיר:ציחק

עשויעריוניבסיסללאחופש
מפחידיםתצוירםצילור

איןר·יד, nכלאמתבצעתהאחרונהכאשרעצמה.
אזהופכיםוהםתיאורטיים,דיבוריםלשוםחשיבות
 .בשטחהביצועיםלרדידותקלישאילמפלט

אסף:שמאי

ואנחנוכולו,התרבותיהעולםעלעוברותתהפוכות
בניהשלובכרשאים .בכלל-מהןחלקמהווים

לעתיםנמצאיםאנולמעשה,בפרט.וארכיטקטורה
אחריצעדהולכיםמסוים.פיגורשלבמצבקרובות

לטעמי,אצלנו,ישבנוסףאבל .בעולםשקורהמה
רבים,לדעתשמקורה,רגישותחוסרשלבעיה
פיתוחקצבשלתולדהשחיתההקבלניתהבניה
בכסיבותעלינועצמואתשאכףומסיבימזורז

עדהמדינהשנותמשךחייכובהןהמסויימות

כמעטהתחשבהלאזוקבלניתבכייהעכשיו.
ברמתהתבצעה .ובנוסףארכיטקטיםשלבדעותיהם

תוצאהאולי,היא,גםשחיתהביותר,כמוכהעשייה

 .ובכמותבזמןעצוםלחץשל
כעשהרובהשרובליכדמההעירונית,לבכייהבאשר

בורחבבקונטקסטולאבודדבכיןשלבקוכקטסט
אוריינטציההיוצריםחשושיםמשמעותטמונה

 .וסגנון

קר:.קלעופר
במדינהחייםשאנחנו .לדעתיהעיקרית,הבעייה
התרבות.מהותשלוברורהמדוייקתהגדרהחסרת

בצרכניהם.וגםבארכיטקטיםגםזה,בנושאומדובר,

במושגיםהשיחהמתחילת .למשלמשתמשיםאנחנו
לאוליהארכיטקטורה,שלמההיסטוריההלקוחים

"פוסט·כשאומריםמתכווניםלמהברורבדיוק
ישראלי.בקונטקסט"מודרכי"פרושמהאומודרכי",

יכולהאיכנהזופעולהאבל .האנושילמיןטבעי .
משוםמסויימים,ולזמןלמקוםרקקשורהלהיות
הם,באשרולחייולאדםמשותפיםמכניםשיש

מקום.בכלמאדדומותמתלבטהואבהדוהשאלות
רחבההסתכלותלהסתכלעבורנולכןהכרחי

הדבירםאתלתרגםר·כך nאורקשוניםבמקומות
 .שלכרהספציפיממקומנוהעולותלרגישויות

אמריקאיתבכייהתרבותלעדתישאיןכפיבנוסף,
תרבותקיימתבה .באץרגםהמצבכנראהכךאחת,

 .ואחרותתל·אביביתבכייהתרבותירושלמית,בכייה
הכללה.שלאפשרותכללכואיןלכן

ונטר:יעקב
ביתך""בכהכמומגישהשעולותסככותכמובןיש

תרבות.חוסרשלתרבותאצלנולבטאש"הצליחה"
בתקופההתפתחותי.תהליךכיכרבהשגםאלא

היהשכתובמהאתמחשבהללאחיקינוהקודמת.
 .המודרניתהתנועהשלהקדושותהפרותבמגילת
שלתהליךבכלאבלמזהמשתחרריםאנחנועכשיו

כלאיבודשלנטייהניכרת ,תחוםבכלהשתחררות,
 .דיסציפליכהמכליציאהשלכיוון,

כגדהתמרדותחיתההמודרניתהתנועהשלתחילתה
טוטאלית."שבירת-כלים"ה.שחייבהאקדמיה
 .התמרדותמתוךקמהלאהפוסט·מודרכיתהתנועה

אלמנטהמקיימתאבולצויוניתבתנועהמדובראלא
שלפכילמסורתקשריצירתבתוךהמשכיותשל

 .המודרניזם

מבליהסביבהעללהשפיעאפשרטכניקהבאיזו
שבנושאחושבאני- ?הסגנונותבחיפושלפגוע

רציניהשפעהמקרםישעריםבינוישלהספציפי
תכניותשלפיתוחשיעודדוהעירונייםלמוסדות

שתכלולכלשהיבסיסיתדיסציפליכהבעלותבינוי
שלליצרתןגםמספיקהחופששלמידהבתוכה

 .ס" 9פי"מאסטר

אסף:שמאי
מהעלבכללמשפיעיםארכיטקטיםאםהשאלה
למעשהעצומה.השפעתםלדעתי, ?בבכייהשקורה

שלתוצאה,הואכיוםבאץררואיםשאנחנו·מהכל
בכייהואופכותסגנונותשלישירהכמעטהשפעה

אתלאתרניתןהשכים.במשךכאןשהתפתחו
 .לעיןהנראיםהדבריםמןקטעבכלהאידאולוגיה

ההשפעה,בתחוםלאהואהיה,אםשכשלרככו,כך
שצריךבכךראייתנו.ובקוצראופקינובצרותאלא
ליצורסגנונות,שלבתיאוריותלעסוקבמקוםהיה,
רבהברגישותלהתייחסיותר,גבוההמקצועיתרמה
-ביותרוהחשובהיומיומית,לסביבתנויותר

ישכלשהילתיאוריה .לעבודהברצינותלהתיחס
העשייהלהעמקתמכשירמהווהכשהיארקערך

אסף:שמאי

ארכיטקטיםאםהאשלה
שקוחרמהעלבכללמשפעיים

כבנחיי.

מסורתחסרתבמסגרתכאןפועליםשאנולינראה
גםזרקשה.-ין 1$מישוליצורמשותפים,ומכנים
דו·ליצורעלינו~תםהצרכניםציבורשלהבעייה

95שיח. בעצםנוצריםכאןהארכיטקטורהשל %
הןפועליםלקראתןהמטרותכאשרקהל·יעד,ללא
שכבהלמעןהיוצריםבלבדהארכיטקטיםשל

אותםרקכוללתקרובותשלעתיםדקה,תרבותית
בשום·פניםמסוגליםלאשארכיטקטיםאלאעצמם.
הסובביםלציפיותמגיביםהם .ריקבחלללפעול
בתחום,גבוהותציפיותקיימותבהובחברהאותם.

 .טובהארכיטקטורהטבעיבאופןנוצרת

 :אפשטייזדברי
הואהראשוניתפקידהאומנות.לאזוארכיטקטורה

שלהבעיותשאחתליונראההחברה.לרשותלעמוד
שמתייחסיםהעובדההיא .באץרהארכיטקטורה

את Iהאישיםאתומחפשיםאמנות,כאלאליה
שלובסופוכזאת,להתייחסותהמתאימיםהקליינטים

על·פיבונהשהואמהאתארכיטקטכלבונהדבר
 .הספציפיהקליינטדרישותועל·פיהאישיתהרגשתו

החברהפניאתלבנותראשיתהיהשצריךנראה,ולי
להתחילולא .כולוהרקעאתכללי,באופןשלנו

נגרריםאנחנוזהבמקוםדווקא.החורגיםמהדברים

הטעויותאחריבעיקראחרים,שלטעויותאחרי
בארה"ב.שנעשו

וכשברוקלין .בברוקליןלמדתי .בברוקליןגדלתיאני
אזהיואבלנהדר,מקרםהיהזהקטן,כפרהיה

שםרדאר .לנהרמעבראלשהסתכלובמקרםאנשים
גםכאלהלבנותוהתחילוהגבוהיםהבנייניםאת

מבחינהגם .ברוקליןאתשהרסמהוזהאצלם.
אזהתחילומהתושביםגדולחלקכידמוגרפית,

נעימיםאחרים,מגוריםמקומותלעצמםלחפש
איןבארה"בשגםמהעובדהנבעזהכל .יותר

פךב;תמר :צילום

 :חיוטיךמיקי
חזאתיבאץרהבנהיימארישת

חציונתיההתפתחותמראשית

מתמידחיפושחהיחחלוציתי
 .מוצהרמקומייסגנוןאחיר

 .שלכלליתראייהאין .ממששלתרבות
דרמהרזהערים,בבנייתהבנהכלאיןארכיטקטורה,

מהערשהאדריכלכל .באץרשקורהלמהמארד
איןעליו,ששומרתחברהאיןכירוצהשהוא
ל ppהאתברנהאחדכל .נכנסהואאליהמסורת
ללא ..אותר·לבנותורוצהמצליחשהואבמקוםשלו
תפיסהשהיאלאיזורגישותללאבנייה.כלליכל

 ?ישראליתארכיטקטורהבעצםזרמהכי .כללית

להגיעשנה-50 30במשךבכללאפשרהאם
 ?למקרםרגישלהיות ?מקרמיתלארכיטקטורה

בארה"בשנה 250משך ?לנוף ?בוהקיימתלמסורת
 ! ?אצלנושנה-50 30באז ,דברלשרםהגיעולא

 .מוגזמתלינראיתלכךשנגיעה~יפיהעצם

ונטר:יעקב

שתקרםלהאי·אפשרשתרבות·בנייה .זואמירה
זהה. wקליזהשנים.עשרותכמהשלתקופהבמשך
חושבשאנימפניראשית,לטעמי.מספיק.לאתרץו
להעירךמאודלנרקשהאם·גםתרבות.פהשקמה
ממגווןפרעל·ירצאשהיאמשרםמרכיביה,אתולנתח
חלקיבאופןרקשתלוידבריםשלמאדרחב

שלתוצאהושהואיחידים,שלבפעולותיהם
שקמהחושבאנימסויים.יים n·nאורהתפתחות

מבחינתבמינהמיוחדתמעניינת.מאדחברהבאץר

המאפיינותוההתנהגותהמחשבהודרכיהחייםצורת

מהאתומכירשוניםבמקומותנוסעאני .אותה

ישארכיטקטורה.פהישולדעתי Iבאץרשנעשה
החייםאורחמתוךשנולדומסויימיםאלמנטים
שלנו.זולתרבותבמפורשקשוריםושהםהמקומי
גילה.-לירושליםמסביבהחדשותהערים .למשל

טועןואינניציונים.כאןמחלקואינניתלפיות,
שנוצרטועןרקאלאאוהב·לא·אוהבשלטענות
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כלעל soה-שנותשלתוצאהגםשהואמשהוכאן
חומר,שלמשמעותבוושישאותן,שאפיינוהצרות

ביטוילידיבאהשלאהתהוותיש .מ~,הקנהשל
התיחסותנראיתבהת"א,כמו ·בעריםדווקא

 .הקיימתהסביבהאלברוטלית
שכדרךלינדמה-התחלתישבוולנושא

התנועהאלהישראליהאדריכלשלהסתכלותו
שהתחילהזולתרבותסכנהאורכתהפוסט-מודרנית,

התייחסותשלככיווןדווקאאצלנו,להווצר
כלהטהמודרניתהתנועההרסהאותהלסביבה,
כמסרמדוברשאםלי,נדמההראשונות.שנותיה
נגדהמרדתנועתאתלהכניסחשובכלשהו,

כדיחקייניתולאמתורבתתלמסגרתהמודרניזם
שכמידהתרבותייםערכיםאותםעללשמורשנוכל

 .מנופינוככרנעלמומסויימת

 :אסףשמאי
חיפושהפסקתשלכיווןמצ~עאניכדרך'מדובראם

והעיסוקוהיות ,ה"ים-תיכוני"ה"ישראלי",אחרי
מתאימים,סגנונותשאחריכתהייההכלתי-פוסק

ארכיטקטוניותלמסורותלהיצמדוהנסיונות
אףולדעתיתורם,אינוואחרות,כאלהאמנותיות

להיותצריךשלנוהקונטקסט .פוגם-להפך
הסביבהשלקונטקסט .מצומצםיותרהרבהלדעתי
צריכהההתייחסותומכירים.תופסיםאנוארתח

שלולאיתורםהאמיתיים,ולרצונותלצרכניםלהיות
 .זמןהרכהלהקדישישאלה

 :חיוטיךמיקי
מראשיתהזאת,כארץהבנייה.ית wשמראחושבאני

מתמידחיפושהיההציונית-חלוצית,ההתפתחות
נכוןהיהזה .מוצהרקומי' ?.lסגנוןאחרי

מצאובוכציור'נכון _שהיהכפיכארכיטקטורה'

משהו ,שנימצדוגור-אריהאחד,מצדץשמימי

 .כערכיהתימני,כיהודיכאוריינטליות,-מקומי
אםלחלוטין,דומהמצבלדעתיהיהכארכיטקטורה,

שכגימנסיההאיסלאמייםכסגנונותהתבטאזה
אםהארט-נובו,שלבואריאנטיםאם ,הרצליה

סגנונות,שלגלויותקיבץופההיה .כ"כאו-האוז"
זה"קיבץו"מתוךלהפיק ...:..חיתההמטרהאכל

אתשתכנןברמן,לדוגמה .משלנו .חדשהכריאה
חווהשלתעתיקכעצםהיהתכנונו ,מרחביהקיבץו

 "ו"כתוךונציג,שלהכיבושכאזורגרמנית-פרוסית
היה Iכלומרערכי.ביתפתאוםהופיעזו,חווה

חיינושלמסוייםכשלכלהערכתי,שפסק,חיפוש
נדמה .ציור Iכארכיטקטורה-השטחיםככלכאן
הפכנופתאוםכספרות.שגםלי

כא,-"השלהסיסמה ,ואז .לאינטרנציונאליסטיים
הםמה ;לנוהתאימה-מאפסלהתחילהאוד"
הגענואנו,כךחדשה,להתחלה ,הכללהשלכתטענו
התחלהויצירתהגולהזריקתשלכמטרההנה

 .חדשה

אכל ,נכונהחיתהלאזושגישהיודעיםאנחנוהיום
 :שלנוהמתחיליםשלושתשלגישתםזוחיתהאז

מהתנאיםכתוצאה Iשהצליחוונויפלד'שרון Iונטר
לגטימציהשלמצבליצורפה,ששררוהמיוחדים

אינטרנשיונל"מעין .סגנונותשלורה-לגיטימציה
הלגיטימיהמנחהלהיותהפךכאו-האוז""ה .סטייל"
ליצירתהגדולההתחלתיוהרצון 'אצלנוהיחיד
לאינטרנציונאליזאציההוכפףמקומיתתרבות

ארכיטקטורהלחפשהמוטיכאציהאתששיתקה
 .מקומית

קלקר:עופר
הואגיאוגרפית,מכחינהים-תיכונית,בסביבהקיומנו

שלנוהבנייהמתרבותניכרוחלקכספק,כלתי-מוטל
 .חמיםכבתיםחם,כאקליםחייםשאנחנומזהנובע

 .היםחוףאלהרחוב,אלהחוצה,מאדרבהכיציאה
מאדחזקכאורוכעיקרדלהצמחיהשלכסביבה
עלגםוכפרושצייריםעלכוודאישמשפיע

להתעלםיכוליםלאאנחנוכלומר, .ארכיטקטים
הארכיטקטורה .התיכוןכיםשלנוהפיזיתמהנוכחות

מגיביםאנחנו .המקומייםמהתנאיםנובעתשלנו
השמשכגללהצלהמתכנניםהמקומיים.לתנאים
מוחזרישיר,כלתייהיהשהאורמשתדליםהחזקה,

ישתרבותיות,ציפיותשלכלליתמבחינה .'ונו
צפוניותתרבויותביןמשמעותייםהבדליםכוודאי

כמותרבותיותלביןגרמניות,אוסקנדינביות-
כך .הים-התיכוןארצות-וככללאיטליה, ,צרפת

ישזוגיאגרפיתכסביבהחיינושלעוכרתספקשאין
לאוזה .שלנוהארכיטקטורהעלישירההשפעה
 .פוסט-מודרניזםאומודרניזםשלענייןכהכרח

 :חיוטיךמיקי
שלמאדבעייתיבשלבבהחלטכעתנמצאיםאנחנו
אחדמצדהרוקוקושביןכמקוםעצמית,תהייה

גיבוששלפניהפסקהככמו ,שנימצדוהארט-נוכו
ההזדמנותתקופתשזוחושבואניחדשה.גישה

 .שלנו
אתמבטאיםהרעיוןתוצרי-ביתך"בנה"לוכאשר

זהנושא .הציבורשלהקליינטים,יזz.לשאיפותיהם
שנה,עשריםלפניכברונטרדיעל-ידיהועלה
שהאנשיםמהשלתולדההיאשהסביבהכשאמר
אתלשרתצריכים ,הארכיטקטים ,ושאנחנורוצים,

והשאלהסגנוננו.אתלהםלהכתיבולארצונותיהם
שהואאומחנךהואהארכיטקטהאם-כאמת

לראותוכמוכןהיאשליהנטייההציבור?שרת
להביןרוצההייתיואם-זאת .חינוכיתהשפעהככעל

גישהככעלישאנחנו, ,הקליינטשלהאמתאתגם
 .ומקבליםרואיםתמידלאאליטיסטית

פדב;תמר :צילום

ונטר:עיקב

שתל·לקבעיהמסכיםלאאני
הפתעות.חסרתאביב

ערכיםבהיששחושבאני

כללקשוירםשאינם
אלאשלחלארכיטקטוהר

אחכהדושרבההשקיים

וטיפול.

רכטר:יעקב
לדעתיצריך .עלימקובלתלאהפטרנליסטיתהגישה
הבעייה .הקליינטשלליבורחשיאתלממש

צרופםהיאביתך"מ"כנהלדעתיהעולההמרכזית
נראה .מתואמות"לאלמערכותשוניםאלמנטיםשל
להיותחייכתזהלפרוייקטהכוללתשההתיחסותלי

ביתך""כנה .ככללהחוקלנושאלהתייחסותדומה
סביבתיתמסגרתכתוךחופשלאפשרצריך

 .מסויימת

 :חיוטיךמיקי
רקשייךלאהכלתי-משתלביםהאלמנטיםעניין

שקרהמהככלל.עריםלכינויאלאביתך"ל"כנה
לאמורכבתשעירששכחוהוא 'למשלכתל-אביב

גםאלא ,לגביהםומקנה-מידהמבנייניםרק
הקורותמההפתעותמכיכרות, Iשכיניהםמהחללים

אלהקני-מידה .ברחובותאדםשלהליכתוכדרך
 .שלנולעריםשיחזרוחשוב

ישר:יצחק
הבסיסיתכיכולתלדעתיתלויהנכונהארכיטקטורה

כהתאםלכתובזה,כתחוםאלמנטריתקריאהלקרוא
יסודיים,ולכתיבהלקריאהשכיחסוכמו .ולנסח
לכליומיומישימושלצורךילהקנותםהיאהמגמה

ככיכולמתוכם"נולדים"שלפרקיםידיעהתוךאדם
לארכיטקטורה,כיחסכךגדולים,סופריםגם

שכרנה,להקמתלהיותחייכתהבסיסיתההתייחסות
מונומנטים.ליצירתולאוכר'ומאווררמוארבית

הפרסט-מרדרניזםכפנימציגהייתיאלהמעיןמטרות

 .להתמודדחשובאיתן .באץר

רכטר:יעקב
הפתעות,חסרתשתל-אביבלקביעהמסכיםלאאני
כללקשוריםשאינם 'ערכיםכהשישחושבאני

אהבהדורשכהשהקייםאלאשלה,לארכיטקטורה
 .וטיפול

 :חיוטיךמיקי
רקשייךלאהכלתי-משתלביםהאלמנטיםעניין

שקרהמה .ככללעריםלכינויאלאביתך"ל"כנה
לאמורכבתשעירששכחוהואלמשל,בתל-אביב

גםאלאלגביהם,ומקנה-מידהמבנייניםרק
הקורותמההפתעותמכיכרות,שכיניהם,מהחללים

אלהקני-מידה .כרחובותאדםשלהליכתוכדרך
 .שלנרלעריםשיחזרוחשוב
ישר:יצחק

הבסיסיתכיכולתלדעתיתלויהנכונהארכיטקטורה
כהתאםלכתוב Iזהכתחוםאלמנטריתקריאהלקרוא
 ,יסודייםולכתיבהלקריאהשכיחסוכמרולנסח.
לכליומיומישימושלצורךלהקנותםהיאהמגמה

ככיכולמתוכם"נולדים"שלפרקיםידיעהתוךאדם
 ,לארכיטקטורהכיחסכךגדולים,סופריםגם

שכרנה'להקמתלהיותחייכתהבסיסיתההתייחסות
מונומנטים.ליצירתולא 'וכרומאווררמוארבית

הפוסט-מרדרניזםכפנימציגהייתיאלהמעיןמטרות
להתמודד.חשובאיתן .באץר

רכטר:יעקב
הפתעות,חסרתשתל-אביבלקביעהמסכיםלאאני
כללקשוריםשאינםערכיםכהשישחושבאני

אהבהדורשכהשהקייםאלא ,שלהלארכיטקטורה
 .וטיפול

 :חיוטיךמיקי
לחיותשנעיםעירהיאדבר,שלכסופרתל-אביב,

 .בניינים ...הזהארתהשהרסמהכה,

 :אסיףשמאי
 ...והאנשים

ישר:יצחק
להםהוסיפו-בנייניםאותם ,רחובאותראתקחו
 ...כגן-עדןואנחנוטיחקצתצבע,קצתפרחים,קצת
רזהלמרנרמטהופךתעשייתימכנהכלאצלנואכל
תל-אביבלגבישליהארכיטקטיהחלום !נורא

ושכל ,כהלחיותשנעיםעירשתהיההואהעתידית
 .זרמטרהלפיינווטכה,שיתוכנןמה

רכטר:יעקב
שלעתידהאתלתכנןזומנקודהניתןלאממילא

התושביםיהירה_מרא:יאתשיקבעמיתל-אביב,
 .כהשיחיו

 :אסיףשמאי
ישפיעחושכים,הארכיטקטים,שאנחנו,מהלדעתי
רוצההייתיואני Iכעתידהעירמכנהעלמארד

יקררשלא .מתכונתכאותהיותרארפחותשתישאר
דבריםכןכהשיתרחשו .גדוליםשינוייםכה

אנושי,קונטקסטכתרךאכלחדשניים,מסעירים,
רקלאבמסגרתהשיקבלובה.לגרריאהבושאנשים

אתגםאלאשלהםהיום-יוםשלהמגרדיםצרכיאת
 .הנפשהתעלותרגעי
עירירוק,הרכההרכהעםתל-אביברוצההייתי
 .תושביהאתשתנכרנקייה

 :חיוטיךמיקי
ראריאנטיםיותררעל"סגנון"פחותעלחולםאני

מתוךהשני,כצדהאחדבעירלהתקייםשירכלו
החלליםגררןוללרחוב, Iהבודדלבנייןככור

שכיניהם.

ישר:יצחק
משלרש .מעברכתקופתהיוםשרוייםשאנולינדמה

 + 36בעמ'המשך
 ~ 2-83גל'י 77עתרןרר



ארכיטקטורה

בקיבוץ
שטרנהלזיוה

מל~וההקיבוציתהאדריכלותאתלבחוןהנסיון
שלהצלחתוביןהפערהחמצה.שלכבדהבתחושה

מימושווביןבמינויחידאידאליסטיחברתיבסיון
שלכושרהלגבינוגיםהירהוריםמעלההפיזי

רעיונותעםלהתמודדהישראליתהאדריכלות
אדריכלותביןלקשרישבקיבץומופשטים.

במקומותמאשריותרחריפהמשמעותואידאולוגיה
בעזרתלבטאתצליחשהבניההיאהציפיה .אחרים
שעליהםוהעקרונותהערכיםאתוסמליםצורות

רקשהתמקדמיהשיתופית.ההתיישבותמושתת

אומהיריםדמוגרפייםשינוייםכמובוערותבבעיות

עבודתעלהמבוססיםקטניםישוביםלהפוךבצורך
וחקלאותתעשיהלמרכזיפרימיטיביתאדמה

 .האמיתיהאתגראתשניםבמשךהחמיץמתקדמת
מעללהתרומםהצליחולאהקיבוציםאדריכלירוב

הדליםוהבנייניםבחומרהיומיומיהעיסוק
משבר .כךעלעלמעידיםשתכננו'והמשעממים

כולההקיבוציתהתנועהאתלאחרונההפוקדהזהות
היוםנדרשיםלמעשהשאת.ביתרזובעיהמעלה

ביןשנוצרהפערעלולגשרלנסותהאדריכלים
המציאותלביןהמאהבתחילתשעוצבהאידאולוגיה

מסובכתמשימהזוהי .חשביהבמחציתההשולטת
שלחיקויע"ישיטחיתבדרךאותהלפתורשאסור
ע"ילאוגםכפרייםישוביםאועירוניותשכונות
בתקופתוהקיבץושללדמותועיקשתהצמדות

 .ההירואית

העברמןלהתנתקהרצון
שרביםמעידהבקיבוציםהיוםהמוטחתהביקורת

אל .מיתוסכאלהקיבץואללהתייחסממשיכים
ביטוילולמצואאלאלהתכחשאיןהזההמיתוס.

בירקהטובלתהקטנה"החצר" .חדשחזותי
מגוריםמבניביןהחוצץצנועאוכלחדרכשבמרכזה

 .רלוונטיתאיננהשובמשק,ומבניפשוטיםמלבניים
עלרקהיוםשכותרההקיבץושלהמסורתיתדמותו

 .מיקריבאורחנוצרהלאמצהיבים,צילומיםגבי
צרכיאתהןהראשונותבשניםהלםתיכנונה

אותםהאידאליםאתוהןהחדשיםהמתיישבים
ישובשלתכנונובעייתאמנםלהגשים.ביקשו
עודהמתכנניםאתהטרידהעירואיננוכפרשאיננו

עלאלוהראשוניםכשהקיבוציםהדרך'בתחילת
יחסיתבקלותאזכפתרוההיסוסיםאולםהקרקע,

המייסדיםהאבותאתשהנחתהשהאידאולוגיהכיוון
מאותהרוחני-תרבותיאקליםבאותומעוגנתחיתה

גםצמחשמהםנפלא"חדש"עולםשלתחושה
 .המודרניתהאדריכלותשלהמרכזיהדרם

המהפכניותהתנועותשתיביןהמשותףהמכנה

 .והשלושיםהעשריםבשנותבעיקרלעיןבולט
הצורותושפתלסטנדרטיזציזדהבטיחמאחורי
צרכיאתלהפליאשתאמרחסכנית'ךההפשוטה
משותפיםיסודעקרונותעמדוהחדשים,הקיבוצים

הרצוןהחברה,לשיפורלתרוםהשאיפהכמו
החיצונייםלהיבטיםוהבוזמהעברלהתנתק

לצפותהיהניתןאמנם .והקשטנייםהמלאכותיים
לביןאוונגרדייסטיחברתיכסיוןביןמרתקשמפגש
מעניבותתוצאותיניבחדשניתאדריכלותתנועת
תמידנבעלאהבניהשלהדלאופיהאולםיותר.

שחקרטל'עמנואל .מודעותמהעדראוענייןמחוסר
שהמוסדותמספרהאוכל'חדריתכנוןתולדותאת

 .בבניהקפדניחיסכוןשלמשטרהנהיגוהמיישבים
לשפרהקיבוציםוחבריהאדריכליםשלבסירנותיהם

תוספתכגוןמידעדיותבהוצאותואפילוהתכניותאת
בהתנגדותנתקלוהחלונותסביבבטוןחגורותשל

עלכספיותסנקציותהוטלוקרובותולעיתיםחריפה
על .עבודהכדיתוךתוככיותלשנותשהעזוקיבוצים

הידמדיניותנבעה 'טלשמעלההסברותאחתפי
שאינםשישוביםמהחששגםהיתרביןהקפוצה

מאשריותריהיולאפרטירכושעלמבוססים
 .ימיםקצרתהרפתקאה

בתל·יוסףקראקוארשבנחמה
אתלהקיםתחילההעדיפוהציוניהמימסדאנשי
ניתןאותןסטנדרטיותתכניותעל-פיהציבורמיבני
אובמיקומולהתחשבמבליישובבכלליישם
בגללגםהזמן'במשךאולםהספציפיים.בצרכיו

עלהשפעתםבגללוגםבהםשהוטחההביקורת
חברילדרישותנענורופין,כמונאוריםאישים

לתכנןכדיהאדריכליםמטוביכמהוהזמינוהמשקים
לחייםסמליםשהיואלהמיבנים .האכילהחדריאת

אדריכלים .הלבתשומתעיקראתריכזוהשיתופיים,
שלמרותהוכיחוומיסטצ'קיןשרוןקראקואר,כמו

איכותית.אדריכלותליצורניתןהמיגבלותכל
שבכההאכילהחדרהואביותרהבולטתהדוגמא

ביותרהיפיםהבתיםאחדבתל-יוסף'קראקואר
הבליטשבנההבתיםבכל .באץראי-פעםשנבנו

ובחדדהקונסטרוקציהאתזהחדשןאדריכל
במרזביםהשתמשאףבית-אלפאשלהאכילה
קראקואדבאדום.צביעתםעל-ידיקישוטיכאלמנט
ושפתלוסאודלףהאוסטריהמאדריכלרבותהושפע
אך .צורניובניקיוןבצמצוםהצטיינהשלוהעיצוב

התעלםלאהואהרציוכלסיטיתהגישהעםיחד
הרושם .לרגשותיוגםביטוילתתוידעמהסביבה

הערבייםוהכפריםההררייםהנופיםבושהותירוהעז

 .שתכנןלבתיםוגםרישומיולדפידרכםאתמצאו
ומיסטצ'קיןשרוןמגרמניהחדרוהשלושיםבשנות
ביקשוהםגםחדשניים.רעיונותעמוסיםכשהם

האץר-ישראלית.במציאותאלהרעיונותליישם
היהמיסטצ'קיןאולם .הבאוהאדזחניכיהיושניהם
המובהקהאסטטיקןואן-רה-רואה,מיסשלתלמידו

אצלועבדלמדשרוןואילוהמוסד'מורימבין
האדריכלשלהעיקריייעודואתשדאהמאיידהאנס

התבטאואלהגישותשתי .חברתיתבמעורבות

גילהטלעמנואל .בקיבוציםהשנייםשלבעבודתם
ניכרבהםשרוןשתכנןבתיםשלראשונייםרישומים

העדיףדברשלבסופואךעשירפלסטיביטוי
לצוניאותןולהתאיםהתוככיותאתלמתןהאדריכל
 .הצנועההמקומיתולבניההקיבץו
צורתעלניטשהראשונותלשניםאופייניויכוח
שטוחיםגגותלבנותביקשוהאדריכלים .הגגות

מחלקתואילוהחדשההאדיכלותכמצוות
זוליםשהיוהרעפיםגגותאתהעדיפהההתיישבות

המקדיםברובהממימסדהצליחשמסתברכפי .יותר
הסכמההיתההמגוריםמבנילגבי .דעתואתלכפות
 .ביותרהסטנדרטיתמהבניהלחרוגשאיןכללית

השיוויוכיתוהאידאולוגיההכלכליותהנסיבות
 .הפרטילקנייןההתמכרותאתלבטלשביקשה

המגוריםמבניהקיבוצי.הבניהאת"סגנון"גיבשו

גגותמכופיםרכבתכקרונותהכדאיםהפשוטים

לכלצאומשימשוהנוי(גינותבירקוטובליםרעפים
שלההיכרלסימןהפכוהיצירתיים),הדחפים
מהבניהשחרגוהבודדיםהאוכלחדדי .הקיבץו

לעתידלסמן-דדךלהפוךהצליחולאהסטנדרטית
לבוא.
להתיישבותהאבתוככיותגםגובשושכיםבאותן

ריבודהא-:דיכלהיההמתפתחדמות .הקולקטיבית
שלהתכנוןצוותבראששעמדכמי .קאופמן

העשריםבשנותעודהצליחהלאומייםהמוסדות
לצורותמתאימותתוככיותשלטיפוסאבותלמצוא
חיתההגדולהתרומתוההתיישבות.שלהשונות
גניםעדישלאלהכמואורבנייםרעיונותבשילוב

שחבריוהציונייםהחברתייםהאידאליםעם
מהנטיותהתרחקקאופמן .להגשיםביקשוהקבוצות

 .העשריםבשנותבאץרמקובלותשהיוהרומנטיות
שניתןמכדימסובכותהיואותושהעסיקוהבעיות

 .מזרחייםבמוטיביםבשימושאותןלפתוריהיה
לסייעכדיהחקלאותואלהטבעאלהשיבהעבורו

בהכרחמותניתהיתהלאהציונות,בהגשמת
הביאמגרמניה .המסורתיהכפרילסגנוןבהצמדות

הכטיהואתובמדעברציונליזםהאמונהאתעמו
אתליישםביקשוהואחברתיתלמעורבות
ולתנאיםלפונקציותבהתאםהאחרוניםהחידושים
רעיונותהגההיתרבין .והטופוגרפייםהאקלימיים

עללהגןכדיכפוליםגגותבעליבתיםתכנוןשל
היסודעקרונותהקופחת.השמשמפכייושביהם

מהאזוריםהמגוריםאזוריהפרדתכגוןשתבע,

במרכזהאכילהחדרשלמקומוקביעת .היצרניים
להיותהפכוהדגל'הולכישלהמידהקנהושמירת

לעתעדהקיבוציםאתששימשממודלחלק
 .האחרונה

כלכליתועצמהראוותנות
הסופיתדמותווגובשההתיצבההארבעיםבשנות

המהפכניהלהטשקיעת .הקיבוציהישובשל
ולמילויכלכליתלהתבססותהמץרעיקרוהפניית
באדריכלותגםבולטביטוימצאולאומיותמשימות
הסטנדרטיםלמודליםנצמדהקיבץושבלונית.
זהיםמודלים-אבסורדכדיעד(לעיתיםהישנים
מבלי .ובגלילבנגבישוביםלהקמתשימשו

 .וטופוגרפיים)אקלימייםבתנאיםלהתחשב
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אךהמבניםבעיצובגםניכרההחדשההשמרנות

הצנוע.והסגנוןהמידהקנהנשמרלפחותכאן
הימים,ששתמלחמתאחריהחלההמסגרותפריצת

אתניתקוישראלמדינתכלעםיחדכשהקיבצוים
לפתע ..קידמהפראיתכשעיטהופרצוהמוסרות

מתחתשרחשוהתהליכיםלכללגיטמציהניתנה
השטח.לפני

געתוןקיבץושלהחדשהאוכלבחדרלהתבונןדי
הגדולהבנייןאמורים.דבירםבמהלהביןכדי

תחושהמשדרכשנתייםלפנישהושלםוהמגושם
כרעדהנפייתואמנםוראוותנות.כלכליתערצמהשל

של'המסורתייםמהאידאליםאחדלהגשים
הציבורצרכיכלריכוז-הקולקטיביתההתישברת

ברמצרייםהאוכללחדר(פרטאחתגגקורתתחת
העיצובאולםומועדון),ספריהאודיטוריום,גם

עלבברורומוכיחאיכרתחסרהואהאדריכלי
ערכיםלהציעמבליהישניםמהערכיםהנחקרת
בלוטתשממנההמעוגלתהחזיתתחתם.אחרים
ומחמיצה·ארתההסובבכלאתמגמדתרחבה,רמפה

שמסביבה.הקונטקסטאתלחלוטין
נשמרהשישיםשכרתשעדלזכורצריךזאתעםיחד

נוחרת ,בגללרקלאוהצנועהפשוטהקונטקסט
לעבריותררבהמחריבותכמרהקיבץומתוךשפעלו

שהמשיךמיסטצ'קיןכמראדריכליםבזכותרק·ולא
וידעהארציהקיבץושלהבניהבמחלקתלעבוד
אלהעשוריםבשני .וריסוןאיפוקעצמועללכפרת
תנועתשלהמחמיריםהעקרונותעדייןשלטר

הפונקציונליזם,העולם.בכלהמודרניתהאדריכלות
הסגנוןואפילוהרציונליסטיהאורבניהתנכרן

והןהאידאולוגיהבסיסאתהןתאמרהבררטליסטי,
הקיבוציתהתנועהשלהחדשיםהצרכיםאת

תקופהארתהשלשבישראלערדמההמתרחבת.
רלוונטיותהחומר""דלותלמושגעדייןחיתה

אמיתית.

החברתיהתרבותי,המהפךבעקבותהתרחשהמשבר

גםאותותיואתשנתןהשבעיםשכרתשלוהפוליטי
העצמיבטחרנםאתלאבדהחלוהחבירםבקיבוצים.

נורמותהבחנהבלי Iלעצמםולסגלויותריותרונטר
לתהליךהואגםסייעהכלכליהשפעחדשות.
"החצר" .הפיזיובקונטקסטהישניםבערכיםהכרסום

בסגכרכרתהחפוזההבניה .וכעלמההלכההישנה
מהבניההיטבלכרהמוכריםרברבמסטייםראוותניים
עלהעידההשבעים,שכרתשלוהפרטיתהציבורית
הבניהאחרילפגרשלאהשאיפהחדשה.מציאות

שלמוחלטתחשיפהמפכיהחששומאידךהעירונית
בכמהאופי.חסרתאדריכלותיצרהאלה,מאורים
העבותיםהגניםרקנירםמשמשיםקיבוצים

רביןבינןהמבדיליחידהיכרסימןוהמטופחים
אחרות.התישברתצוררת

משפחתייםתאיםביןניתוקלקראת
המשקיםבכלשצצוהחדשותהמגוריםשכרכות
בעירתפתרוהחברים,לידיכמסרהפנימיושתכנון

מתחיםבבדבדיצרואךמסוימותדמוגרפיות

כמוכרשאיםתחרות.לזירתהפכומהרהועדחדשים
למוקדיהיוהמטבחצורתארהחרסינותצבע

השכונותביןשהפערעודמההעיקריים.ההתעכיכות

מרכזבולט.שוויוןחוסריצרוהישנותהחדשות
הציבורומבכיהאוכלחדר-השיתופייםהחיים

שלמההאדריכלאומרמשיכהמוקדלהרותחדל-
הארצי.הקיבץושלהתנכרןבמחלקתשעבדאשכול,
מגוריםכשכרכרתלהתגוררהעדיפוהחבירם
המבכהמכסימלית.פרטיותלהשיגכדימרוחקות

השכונותבתרךרגםלהתפוררהחלהצכטרליסטי
משפחתיתאביןניתוקליצורבמגמהבתיםכיבנו
למשנהו.אחד

איןאלהתופעותעםלהתמודדכיצדלשאלה
עלהיהקיומושכרתכלבמשךפשוטות.תשובות
 .מנחץראליושזרמוהשפעותאתלעכלהקיבץו
החברההתקשתההשבעיםמשכרתהחלאולם

אתלחלוטיןשסתרוערכיםעםלהתמודדהקיבוצית
קיבוצית,אידאולוגיהביןהפערשלה.ערכיה

התרבותרביןהמאהבתחילתעצובושעקרונותיה
באדריכלותהחדשותהמגמותוהעמיק.הלךהכללית

להתהודההזוכרתאלהבעיקרהבינלאומית,
הקרויהסגנוןהבעיה.אתהיטבמבהירותתקשורתית

עלדבר,שלבסופומברסס,פרסט-מרדרכיסטי
חברתיתממעורבותהתרחקותאינדיבידואליזם,

הןאלהולפונקציונליזם.לרציונליזםוהתכחשות
מכלונוגדותהמערביבעולםנירםהרווחותמגמרת

הקיבצוית.התנעוהשלהרעיוניהבסיסאתוכל
הרוחותמפכילהסתגרלכסרת Iכמרבן Iאפשר

להתעל~אפשראיאולם Iבחץוהנושבותהחדשות
מרכזהעברתהקיבצוים.בתוךהמתרחשותמתופעות

שקשהעובדההיאהפרטאלהכללמןהכובד
הדורמבכיבעיקררבים,חבירםלה.להתכחש
ערךלאהשיתופיתהחייםבצורתרואיםהצעיר,
את .עצמילמימושויעילהכוחהדרךאלאמוסרי

החיצונייםבאספקטיםגםלגלותקשהלאהתוצאות
בכלניכרתהסטנדרטיזציהסממנימכלהבירחה-
המשפחה.חדריעיצוברעדהלבושמצורת-

פרדיובתוכםמתנגדיםכמרבןקמואלהרוחלהלכי
שללתכנוןהמחלקהמראשיקררנלדיוריטררירככהא

המחלקהבראששעמדפייכמסרוישראלהתק"ם,
עלהיוםנמצאים"אנוהארצי.הקיבץושלהטכנית

 .כלדיקרריויטררירכותבבקיבץו"ביתך"בנהסף
לקבלאיןאלה.מגמרתלגביעמדותלקבעו"עלינו
איתןלהתמודדלכסותאלאפרגמטיתכמציאותאותן

תרבץמוסיף,הואזאת,כעשהלאאםשלנר.בכלים
שלהיסטוריתהחמצהשלחמורההאשמהעלינו
 .במינו"מיוחדחברתירעיון
האדריכלרעים.תמימיהכללאזהבנושאאולם
מכיעהשאיןטוען Iהארציהקיבץואיש Iעמיריוסי

הנטיותאתלפתחחברלכללאפשר
ביתושלהחיצוניבעיצובגםשלוהאינדיבדיואליות

הציבוריתהמערכתביןהיחסשנשמרזמןכל
דפוסילביןהקיבץוביןההבדלהפרטית.והמערכת
הנכרכותעלתמידמבוססהיהאחריםהתיישבות
ששייךכמי .הציבוריהתחוםבפיתוחיותרלהשקעי

עודמאמיניםשאיכםהאדריכליםשלהצעירלדור
אתלשפררקאלאהחברהאתלשכותביכולתם

איכנההקיבוציתשהתנועהעמירסבורחייה,איכרת

איחרהוהיאאחורניתהגלגלאתלהחזיריכלוה
לשאיפתלגיטימציהלתתטובותשכיםבכמה

היחדחיישלהמתמידהלחץחבירה.שלהפרטיות
תפקידופרטית.לפינהכמיההיצרהאינטנסיביים

לאשהגשמתןולדאוגאלהשאיפותלספקכאדריכל
עללהתגברניתןלדעתוהכלל.בצרכיתפגע

רציונלי-תכנוןע"יהקייםהפיזיבמבנההליקיוים
תכנוןשלהחדשותבתפיסותשימושתוךמקצועי
יצירתעלהדגשאתהשמותאלהובעיקראורבני
בודדים.מבכיםתכנוןעלולאשלמהמגוריםסביבת

חמורותתוצאותתכנוןלטעויות
בעולםהתרחשההאררבכיםהתנכרןבתחוםואמכם
צרכיאתהתואמתהתפתחותהאחרונותכשכים

הגברת-העיקירותממטרותיהשתייםהקיבוצים.

חייויצירת Iהתנכרןבתהליךהתושביםהשתתפות
מהמדיניותחלקומתמידמאזהיותוססים,קהילה

הניסיוןאולםהקיבצוית.התנעוהשלהמוצהרת
רצוןשלבשפעדיאיןאלהמטרותשבישוםהוכיח
בשניםהחבירםאצלשהבטיחרקלאטוב.

אלאחברתיתממעורבותלהתרחקהיאהאחרונות
החבריםכלשלוהמאודיםהתביעותשסיפוק

המתרביםהצרכיםעםיחדהשוכרתהגילמקבוצות
רמהמחייבבהתמדה,והמתפתחיםהמשקענפישל

הפקידובקיבוציםואילומקצועי,תכנוןשלגבהוה
אתהדמוקרטיה,שלבשמההשנים,כלבמשך
חובביםשלועדרתבידיההחלטותקבלתתהליך

שהקימוהתנכרןמחלקותגםפעם.מדיהמתחלפות
לעדכןהצורךעםלהתמודדהתקשרהתנועות,שתי
הדמוגרפילגידולולהתאימוהפיזיהמבנהאת

"אנוהמשתכים.והחברתייםהכלכלייםולתנאים
רמהבעלימפעליםהקיבוצילמשקמככיסים

- ,,והשתלמותלימודהמחייבתגבוההטכנולוגית
הקיבץוחצרתכנון"אבל-פייכמסרישראלכותב
 .המקרה"לידמשאיריםאגר
ההכרהסוףסוףחדרההאחרונותכשכיםרק

עלהמבוססתהספונטנית,החובבנית,שהגישה

סטנדרטים,למודליםהצמדותעלאראילתררים
תוצאותבקיבץותכנוןלטעויותהרגל.אתפשטה

אפשראיכאןבערי'ם.מאשריותרהרבהחמרררz:י
כגרןליקוייםאחרת.לשכונהולעבורנכסיםלמכור
חדרלביןהמגוריםשכונותביןמדיגדולמרחק
בעירתיוצריםהתעשיתיים,למפעליםארהאוכל

השיתופיםהחייםשלהחברתיבארגוןהןהפוגעות

ביעילותווהןבחדרים)לאכולמעדיפים(החברים
שבהקמתהאיוולתגםכלכלית.כמערכתהקיבץושל

מיושנותסטנדרטיותתכניותעפ"יחדשיםקיבוצים

ישוב,כלשלהמיוחדיםבתנאיםלהתחשבמבלי
התכנוןבמחלקותבמאוחר.אובמוקדםמתגלה
הואמחדלכלשלאלמרותחטא,עלמכים

בחירתלגביהןהסופיתההחלטהבאשמתם.
בסופוכתוכההתוכניות,אישורלגביוהןהאדריכלים

המחלקותבשתיהקיבצוים.חבריבידידברשל
 .ראדיקלייםשינוייםעלמכריזים
עםכוללתכנוןשלמסגרתליצורהיאהמטרה
אומהביתמוסטהדגש .ארוךלטורחמחשבה

לצורךעצמאיתכיחידההמתוכנניםמהמיבכה
האנושייםמרכיביהעלכולההסביבהאלספציפי,
התכניותאחת .הרףללאהמשתכיםוהפיזיים

מייעץאדריכלהצמדתהיא Iלמשלהקונקרטיות,
חברימביןקאדריםוהכשרתקיבץולכלקבוע

אתרציניתבצורהלייצגשיוכלוכדיהקיבוצים
 .מקצועיבסיסע'ודו-שיחולנהלשולחיהם

ההכרהבגללבעיקריותר,ורודכיוםנראההעתיד
מודעיםהכלהפיזית.התשתיתבחשיבותהכללית

אלאכסףרקלאלהשקיעיששבבניהלעובדהכבר
בהליךכיוםמצויההקיבוציתהתנועהמחשבה.גם
עולםזהרהמחר.לעולםוככיסהמהעברניתוקשל
הדורשמתקדמתוטכנולוגיהמתוחכמתכלכלהשל

ניתןבהםהימים .ארוךלטורחותכנוןמקצוענות
שאיכנהחקלאותועלאילתרריםעללהתבססהיה

ללאחלפומיוחדתמיומנותבהמהעוסקיםדורשת
להםשאיןקטניםשקיבוציםברורהיוםכברשרב.

לשאתיוכלולאמתאימהואנושיתכלכליתתשתית
 .אזוריבסיסעללהתארגנותלפכותוישעצמםאת

המעסיקיםהידעעתיריהתעשיתייםהמפעלים
הבסיסאתבעתידשיהווהםמקצועואנשימומחים

כולה.הקיבוציתהתנועהשלהכלכלי
כיצד ?הצפוייםלשינוייםהאדריכלותתענהכיצד

מגוריםלפוכירהקיבוצייםהישוביםהפיכתתימנע
המשפחתיהתאביןהקשרישמרכיצד ?סביירןכוסח

הגרףרביןאמותיובד'להסתגרויותריותרהנוטה
 ?מהביתהרחקימצאהעבודהמקוםכאשרהשלם,

ושיתוףשיוויוןכמוערכיםעללהגןיהיהניתןואיך
במינומיוחדענייןשישספקאין ?החדשיםבתנאים

האדםחייכלאתהמקיפיםהישוביםבתכנון
הנכונותוהרוחניים.הפיזייםצרכיוכלאתומספקים

גבוההחייםאיכותלספקהקיבוציתהחברהשל
ולמלאהשונות,הגילשכבותעלהחבריםלכל

אתהופכיםלבם,משאלותאתהאפשרבמידת
ליישםניתןשבהבמעבדהלעבודההתכנוןתהליך

יחדביותר.המתקדמותהאורבניותהתאוריותאת

החברתיותלבעירתשמעברלזכורישזאת,עם
אםגםיותר.הרבהרחבהמטרהניצבתהיומיומיות

היצירההואשהקיבץוהריזאת,לשכוחנוטיםאנו
שהצליחביותרוהמעניכתהחשובההחברתית
ככשלההקיבצויתהאדריכלות .הציוניהחזרןלהגשים
הבינוניות :החברתילאוונגרדהולמתתדמיתביצירת

בדימויהןהפוגעכשלרןבבחינתהןוהאפרוריות
החברהבהתייחסותוהןהחבריםשלהעצמי

בקיבוציםשהבניהמתבררלאחורבמבטהכללית.
תורמאדכולה.בישראללבניהבמקבילהתפתחה

דומותתופעותכיכרוהשלושיםשנותשלהזהב
 .אותנוהסובבהבנויהנוףשלדמותואתשקבעו

בקונטקסט.בניהכידוע,הוא,ה"בוער"הנושאכיום,

הטבעיבנוףעוסקים Iהאץרבכלכמובקיבוצים,
העובדהמןלהתעלםוממשיכיםהקיימיםובמיבכים

אחרים.ערכיםגםלבטאאמורהשהאדריכלות
התרבותילקונטקסטישבמיוחדבקיבוציםדווקא

מחרייביםהמקצועאנשיבמעלה.ראשונהחשיבות
היומיום,חייםשלהמונוטוניתלמסכתמבעדלחדור
ולהבליטלהגדירכדיהתפקודיות,לתביעותמעבר

עםלהתמזגהרצוןאתלמשלכמוהיסודערכיאת
שהתחוללוהשינוייםעליו.לגבורגםאךהטבע

ביןשנוצרהמתח Iהשכיםבמשךבקיבוצים

השוויוןעקרונותלביןוהפלורליזםהאינדיבידואליזם
הניגודיםדווקא .להרתיעצריכיםאינםוהשיתוף
ליצירהמוצאנקודתלשמשיכוליםוהסתירות
ולאיחווהאתבאומץשתבליטומעודכנתמורכבת

ותוכןהשראהחסרתאדריכלותאחרילהזדנבתנסה
 •אחרים.במקומרתלכוהמוכרת
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החינוךוהספרות,הרוחאנשיהתחומים.בכלהיוצריםלכוחותביתהקמתהמראשיתשימשהההסתדרות
שערכי ,והיוצריםהעובדיםשלהוולונטריתבתנועהוהשדההסדאנלאנשיחברווהיצירההמדעוהאמנות,

הפרד.ללאבהמשולביםולאוםאנושחברה,
מלואהטלתתוךובחובות,בזכויותשותפיםלהיותהתחומיםבכלבישראלליוצריםקוראתהוועדיה
מתקדמתכמדינהישראלשלדמותהעיצובלמןעעובד,עםיצירתלמןעההסתדרותשללמפעלהמשקלם,
לקיומןואנמןומודלתחברהבונהאדםלעיצוב

ההסתדרות)של-14ההוועדיה(מהחלטות

ולחיונךלרתבותהמרכז ·.הפעולהועודבארץ·ישרלאהעובדיםשלהכלליתההסדתרות

 י••·····-··············••י
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אמיתי'ציוני'עצב
גובריןנורית

סילמן"לקשלהארצישראלייםסיפוריועל

הליצןמסיכתא.
הספרותיתבתחרותמבטיחה.חיתהההתחלה
שהכריזהעברית,הספרותבתולדותהראשונה

לקיומוהראשונהבשנה"הצופה"היומיהעיתון
סילמןק"לשלסיפורוזכה ,) I 903(תרס"ג

הסיפוריםשנים-עשרביןלהכרה,("אביגדור")
הסיפוריםושנייםשלושיםמתוךהחשובים,
מקבליביןהיהלאהואאמנםובתחרות.שהשתתפו

-חולק)לא(השניוהשלישיהראשון 2הפרסים
אבל-הלל'סושלמה rברקובי"דהיואלה
 .פץרי"להנכבדיםהשופטיםשלושתמצדזוהכרה
חשיבותבעלתחיתהקלוזנרויוסףלוינסקיא"ל
בעדתהספרותיבמעמדוובעיקרעצמו.למספררבה,

הקהל.
ומכיוון.עשרים-ושלוש,כבןסילמןהיהזמןבאותו
כתבמופת"באיש"מעשההראשוןסיפורושאת

בעתמאחוריוהיה 3ארבע-עשרה,בןבהיותו
שנותתשעשלספרותי""עברהספרותיתההתחרות

 .ומגווןפורהיוצרסילמןהיה .מראשיתו .כתיבה
שלהעיתוניםבמרביתובקביעותהרבהשהשתתף

סיפורים. :ומגווניםרביםכתיבהובסוגיזמנו,

מסות,לילדים.שירים .שיריםלילדים,סיפורים
עיתונאיות,כתבותפולמוסים,מחזות.ביקורת,
והומור.פארודיהסאטירה.

במחציתבחייו.וכברלבעליו.לועמדלאזהשפע
זנוחעצמואתהרגישהעשרים.שנותשלהשכיח
שנותבראשיתבמיוחדשכתגברההרגשהונשכח,

לעצמי"ב"רשימות.ביטוילידיובאההשלושים,
 4 :בחייועמואתהספידשבהןהכואבות,

חייםיוסף .שילדשלמהפנילקבלושכאומותיעלחלמתידמןלפני
עליזותהביעוופניהםומזוקקיםמטוהריםכךכלהיוהםועוד.כרכר

מנעמילעומתהתחתוןהעולםכלהכליםהכל :אמרוכאילוושמחה'
 !השמים

 'אשריהם!!

בשנתבירושליםשהופיע"סנסנים"סיפוריוספר
הרגשתוואתלתהודה,זכהשלאכמעטתרפ"ט,
בחרוזיסילמןביטאזו,התעלמותבעקבותהקשה

דודבשבילזהספרועלשרשםההקדשה
~די :תרצ"חבחשווןבג'(שמעוני)שמעונוביץ

 /.~ןא iל~יש~זpר 1לוב f;ךזוב,/ f;ך~רוחי~רוחי;
 ש~~נ;:ו /ה~~~..נ:;ביךידות /. ה~כ1~ 'ץי~;:;נ;ע ?7שלף

~ךה.י

ההומוראיששלקלאסיתדוגמהשלפנינודומה.
אתהעוטףוהמתייסר,הרציניהאדםשל ,העצוב
המוליכהובדיחות-דעת,ליצנותשלכמעטהכאבו
שלהגדולמספרם .הנחפזהמתבונןאתשולללרגע

ופזמוניושיריוולצידם .סילמןשערךההומורעיתוני
;יןרקהםאלהכלכשירי-עם,ברביםהמושרים

נצחי.שחיוךהמואר,ה;יןזהואישיותו.שלאחד
האפל,האחר,הפןואילופניו.עלנסוך .כביכול
סיפורים.בשנים-עשרבעיקרונמצאהכואב,

שלצדדיםשניהםואלהאלהב"סנסנים".שכונסו
אחדכלמבטאים,יחדואלהאלהמטבע,אותה

זהשכאבשישאלאהמתייסר,יוצרםאתכדרכו,

שהואויש .הצחוק :היפוכובאמצעותמתבטא

וגלויה.ישירהבדרךללא-חציצה,כפשוטו.מתבטא
 6סילמן,חתםשבהםשמות-העטשלהמופלגהריבוי

מסכת-הליצן.שלתופעהמאותהחלקהואגם
המיוסריםהפניםאתקבעדרךהמסתירה

 .שמאחו:ויה

הכרוייםהשמותמסיכתב.

הנהלתידיעללסילמןשנשלחשאלוןעלכתשובה

סילמןיהודהקדיש

כירושלים,והאוניברסיטאיהלאומיבית-הספרים
סילמןהשיבהספרותיים,כינוייורשימתבעניין
 :תרצ"ד)(אדר
כישלי.הפסיכדוניםכדברהשניהכקשתכםאתלמלאיותרליקשה
פעםליגילההאלההחמשיםסודאת .כחמשיםאםכילי,אחדלא

זה.מטעם .כולםכמעטהםרשומיםוכארכיונופישמן,זכריההמנוח
לכם~רנהואנישמות~.אתמהכילשלכםהגלריהמצעקצרנמרכן.
זו".כשעהזכררנילפיורקמיוח,דכמכתב

בשמות-עט,'השימוששלהמורכנתהתופעהעצם
לכיןבו,לחתוםבוחרשאדםהשםאופי,.ביןוהקשר
השמותכיןהקשרוכןואישיותו,האדםשלאופיו

נחקרוטרםואווירתההתקופהאופילביןהבדויים
כזהמחקרשלשמסקנותיולשער,ישביסודיות.

הנוחראופיביןגבוהההתאמהמידתעליצביעו
מאחריהם,להסתתרשבחרהשמותאוהשםלכין
- nלרושנבחרהשםאופיכיןמסויימתהתאמהוכן

כלאבלהכותב.פעלשבתוכההחכרהאוהתקופה
ביחסבמסקנותיויפתיעשבוודאיכזהמחקר

מבוססלהיותצריךמסויימים.ולתקופותלאנשים
שתהיהמדוייקת,עבודת-שדהעלובראשונהכראש
ועם-קיימים,שכברהשמות-הבדוייםלאוספיהמשך

אותה.ותמייןזואינפורמציהגםתנתחזאת

מגמותכמהעלצביע"להרקאפשר .זהבהקשר
כפי .סילמןשלשמות-העטמנחירתהמסתמנות

הספריםלביתשהמציאמהרשימהעולותשהן
שמותיומאותיותהמורכביםשמותא) :הלאומי
 ;מן-ק.ל. ;ס-ן :כגוןמשפחתו.ושםהפרטיים

שמותכ)ק.י.ס. ; .ס ;יהודהר' ;קדיש ;ק.ס.

"נכד :כגון .בני-משפחתושמותעלהמבוססים
על-שםאשבן ;אבי-אכיר ,זקנושםעלשלמה",

אותיותמשחק-אשנב ;שמעוןאברהםאביו

אברהםאביושםעל-שמעוניא. ;אש:בןשל·
שולה-אמושםעל-אבו-שולמית ;שמעון·
שמותג)שולמית.שמהעלשנקראהוכתושולמית·

 ;מסוביןקל ;צדדי :כגון .ומעמדעמדההמבטאים
t:1 אשנב ;אחדמקשיב ;העבריםאחד ;קל ;קל-ימן; 

אפיוןכהםשיששמותד) .אפנדיסולימן ;ז.:אן-דהו 1
 .ק ;מרניני .ק :כגוןעצמית.אירוניהמתוך'ב:צמי

ומרבית ;קלדגש ;מקסים ;מקסימיק. ;'לכנתיני

שצלילםשמותה) .הקודםבסעיףשנזכרוהשמות
ר' :כגון .קומייםאלמנטיםבהםישמשמעותםאו
 .מסוביןקל ;סמנבלוף ;ונימוסקל

אינןאלהמגמותרביםשבמקריםלהוסיף,למותר
מתאחדות.אףהןקרובותולעתיים .מזוזונפרדות

השמותמןמרכיביםישהעטשבשםבשעהכגון,

אבלמשפחתו,בניו/אוהחותםשלהאמיתיים
לזמן .לתוכן .למעמדומתאים .קומיהואהצירוף
סולמאי.ק.ל. ;קלסימןמסובין,קל :כגוןולבמה.
החתימהצורתביןהתאמהקיימתרבים,במקרים

כגוןהדבר.נדפסשבוולזמןלתוכןלבמה,
בכתב-העתהמאמריםתחתאברבנאל,ד.י. :החתימה

האותיותהןוי' ,,כשהאותיות"התור",הדתי

ב"האץרהדוד :החתימהאווליב.קדיששלהשניות
לילדים".
עמדההמבטאיםהשמותמןהעולההבולטתהמגמה
צדדי.כאדםמקומואתשרואהמישלהיא,ומעמד
עצמואתלוקחואינורבים,מניאחדמקשיב,
עמדהפעםשלאספק,איןגםאבל .יתרברצינות
העמדהשלמהופךביטויהיאכזומוצהרת

שלזהצדדיבמעמדדווקאהרואההמנוגדת,
לאמיתה.האמתאתשרואהמיאתהצדמןמקשיב

מסיכת-החיתולג.

 : .סילמןנזקקולכולןרבות,צורותלהיתול
ההומורהקריקטורה,הסאטירה,הפארודיה,

והחשובההמרכזיתתרומתוזוהיובפרוזה.בשירה

שבוזהבתחוםהעברת.לספרותסילמןשלביותר
מרכזי,וכיוצרכמחדשכמבסס,כמיסד,רבות,פעל
איןזהמאמרעליו.במסגרתהמחקראתרכז.ליש

במידהשהןדוגמאות,כמהלהביאאלאאפשרות
במשךוהמגוונתהעשירהלפעילותומקרות..רבה
באץר-הציבורשלהקבועכ"מצליף"רבותשנים

ישראל.

העבירתחשפהנאמן . 1

ושנתסתיימהבאץרשהתחוללההשפות"ב"מלחמת
בשניםהעבריתהשפהשלהמוחלטבנצחונה
 sביותר.פעילחלקסילמןלקחתרע"ד.יתרע"ג,

חייוכלאותוליוותההעבריתלשפהרגישותואבל
שערךבכתבי-העת .ועקיףישירביטוילהנתןוהוא

שפיוסם.לסוגיהןוברשימות
"ליהודים" .בארץהראשוןההומוריסטיבכתב-העת

מפוריםהחלבקביעות.כמעטבעריכתושהופיע
מדיאבלבפורים,לשנהאחתכללבדרךתרס"ט,

נרחבביטויניתן 9 ,הפסחחגלקראתגםפעם
כנגדהעבריתהלשוןלטהרתסילמןשללמלחמתו
שלחידושי-הלשוןוכיחודמחרשיה.וכנגדמשבשיה
"אמןהיהסילמן .ועיתוניוכן-יהודהאליעזר
הלשוןשכבותכלשללשוןבחיקויימופלא"

המובהקהסגנוןבעליהסופריםכלושלותקופותיה,
 ;רבינוביץיעקב ;בנימיןר' ;ברדיצ'בסקי .(שופמן

ב"ליהודים" .אחרים)ורביםבן-ציון .ש ;כרכרי"ח
כתב .בהםוהשתתףשערךרביםובכתבי-עת

הכתיבהסגנונותאתהמחקוrררבותפארודיות

כדרכיהליקוייםאתלהבליטמטרהמתוךהשונים.
העברית.בשפההשימוש

חמדהשלוכתבותיהםבן-יהודהשלהלשוןחידושי
קבועהמטרהשימשובן-אבי,ואיתמרבן-יהודה

אבלוהסאטירות,הפארודיותכותבישללחיציהם
חריפותמוצלחות,הןסילמןשלשאלהדומה,

 , 2מס'ב"ליהודים"למשל.כך.במיוחד.ושנונות
עלפארודיההואשלושהמוטותר"ע).ב'אדר(י"ד

אנילדגדגן"כי :כרכרשל"המעורר"שלהמוטו
בן-האדוןשל"נאוםעלפארודיהמובאת ," !בא

השמונה-מאותהדףלכבודשערךכטוזיק.יהודה
מןמורכבתזופארודיה .) 6(עמ'המלון"של

שהןמיליםשלהאפשריביותרהרבהמספר
שונות,דיקדוקיותבנטיותבן-יהודה,שלמחידושיו

 .להכנהלבלתי-אפשריהנאמרהפיכתעד-כדי

פירושאתשמסביר"מילון"צורףזהל"נאום"
החידושיםאתהכותבמביאכמוכןובכךהמילים.

"מכתבמרכאזה,"נאום"שללצידואבסורד.לידי
המדופלמות"הגננותידיעל .כביכולשנכתב,גלוי"
החכרהשלכוחהל"באוהמכווןבאץר"אשר

המוריםאגודת )!ךכ(ולמרקדבירושלים"עזרה"
את :המטבעשלהשניהצדאתהמבטאביפו",
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לידיהבאההעברית,כלשרןהגננותשלהבוררת
הדאגהואתשלהן'המדוברתהכתיבבשגיאותביטוי

עלמופקדותכאלהשמחככותהצעירלדורהעמוקה
 ..הראשוניםבצעדיוחיכוכו

עצמיתאירוניה . 2

שלוהיכולתהיאההומוראיששלמתכונותיואחת
מןשלומעשיראתגםולראותעצמו,עלגםללגלג
יכולתעלובביקורת.עצמיתבאירוניהבהומור,הצד

עצמו'אתסילמןשכיכההשוניםהניכוייםיעידוזר
למשל, 'כךוהמגוונים.הרביםלמאמריוכחתימות
דרך-קבעלהוציאשחשב"חייכו",העיתוןכשככשל

אותרהספיד 10תרע"א,בראשיתבירושלים,
ברמזרתרע"א),אדרי"ד , 3(מס'ב"ליהרדים"

"חייכו" :שהופיעוהיחידיםהגלירכרתלשלושת
ירושלים".לחנוטיחייםשבקמשולש"עיתון

השבועי""העיתוןשלהראשונהבחוברתגםרכך
חשדן(כ"רבירושליםסילמןשערך"אספקלריה",

הצפויהעגוםהגורלעלבעצבמתלוצץהואתרפ"ג)
יהיהמה- ?לבראלעתידיהיה"מה :זהלעיתונו
עתרןיוציאשבא"ייהודיכל- ?לבראלעתיד
רעלסוף".רעדמראשולבדר,בעצמוברויקרא
העיתרןןשםכרפסשבר"אספקלריה"שלהשער
"אספקלריה. :פסוקואתפוסקהואאדוםבצבע
הראשוןויצא- ?האספקלריהשלא'לחוברתרמז

תרפ"ג,באדרכ"חט"ז,חרב'א'(שכה " ...אדמוני

 .)'ביעמ'

וספרותסופריםעל . 3
לראותאפשרהעצמית,האירוניהשלסניף

ההומורשעיתוניוסופרים,ספררתעלבפאררדיות
למשל'כך' .בהםמשופעיםסילמןשלבעריכתו
כעררךאחד-העםשליחסרעלסילמןמלגלג

הוויכוחאתומזכירהיפה,לספרות"השילוח"
מים"ביןכרכרי"חשלסיפורוסביבשפץרהסוער

למים".יי
"אחד .ארדיסה-לרכדרןאחרונים"גרמים"תלבמדור
שב"השלח"היפההספרותעלגזירהגזרהעם"
למים",מים"ביןכרכר:שלהספוראתרקוהתיר
השתדלותמעוררבכימיןר'זה,לסוגכככסשאיכר
עליו.גםהסכמתואתלהשיגאחד-העםלפכי

באדר(י"דעת"ראדר"שי"ד , 2חרב'("ליהודים",
הירידהעלכואבסילמן . ) 11עמ' ,תר"ע)ב'

האץרמןהיוצאיםהרביםהשליחיםרעלמהאץר'
לגייסלארצות-הברית,ובמיוחדהגרלהתפוצותלכל

 .אתשולחוהואשם.כשאריםאףוחלקםכספים,
ולאאגפיה,כלעלזרבתופעהביקורתוחיצי

באמריקה.העברייםהסרפדיםגםממכהכעדרים

הבירטיהמנדט . 4

בתרנו,רסילמןהעברי,היישובתלהתקרותהרבה
לושתסייעכלפרד,הצהרתלאחראנגליהבממשלת
שירויעידאלהרותתיקעל .באץר-ישראללהתבסס

"ביוםלראשונהשנתפרסםאלהיכר"לכויעזור"אם
מהתיקררתרבותמשככזבו ."י"אעלהמנדטאישור
ממשלתשלהלבן""הספרמדיניותבגללהללו

דרךעלוכאבראכזבתואתסילמןביטאהמנדט,
המאמרבאמצעותכמר-גםוההומור'הסאטירה

 .הפובליציסטי
להדגמתמקרית,אחת,דוגמהתיבחןכאן'גם

"אספקלריה"בחוברתזר.וכואבתמאוכזבתביקורת
פיוסםתרפ"ג)בכיסן(י"דהפסחלחגשהופיעה

לפיפסח,שלההגדהעלסאטיריתפאררדיהסילמן
אתשיבץוברזה,ז'אנרשלהמסורתמיטב

בתבניותהפרק,עלהעומדיםהאקטואלייםהעכיייכים
האכזבהאת .האגדהשלהיטבהמוכרותהלשוניות

באץר-אנגליהשלממדיניותההעבירהישובשל
מבטאהואהבריטי,הנציבשלובהתנהגותוישראל,

 :סגי-כהררכלשרןזרבמתכונת
הקץאתשתשבהוא,בררךלישראל,הבטחתושומרהבריטיבררך

הבריטים,ביןבבריתלרייצמנאשאמרכמרמה,דברלפעוללעשרת,
לישראליהיהלארמיביתכיתדעידוע ·:לרייצמנאויאמרשנאמר
אשרהגריזכריותאתרגםשנהאלפיאותםענואשרתחתלהםבאץר
 .)' Tעמ'י"ז,(חרב'גדול.רכושיביאוכןואחריאנכישומרבאץר

אשרמהקריקטורותאחתגםמעידהזראכזבהעל

בכסלוי"א ,'גחרב'א'(שכהב"אספקלריה"פורסמו
מכסהעדייןכללבדרךכיאם .)'יעמ'תרפ"ג,
ולתתאנגליה, .עלזכרתללמדזה,בעיתונוהעורך'

למרותכלפור'הצהרתאתלהגשיםהזדמנותלה
הכול.

הפזמוןמסיכת .ד

שלהמקובלותהצוררתאחתהואגםהעממיהפזמון
ההומורבדרכיקשה,קייםמצבעםהתמודדות

נסרגאמןאכן,היהרסילמןהעצמית,והאירוניה
לפיהושרוברבים,כפרצוופזמוניושידירזה.ספררתי
מיוחדות,מכגינותלהםשחוברוארקיימותמכגינות
כורעלאקרובות,לעיתיםדבר.לכלשירי-עםוכעשר

קירםלהםשישרדומהמחברן'הואסילמןכי
תפר"ח'בשנתשהופיעכרככה""לכרבקובץ .עצמאי

ואץר-הגרלהמשירתשירי-עם"שבעיםסילמןכינס
בדבירמעידשהואוכפימכגינות,בלווייתישראל",
מעידסילמןבעבירת".הראשונה"בפעםהקדמתו

העם,לקניךמהרהעדכעשרש"הםאלהשיריםעל
בימיגם .תימןוילדיספרדרבנותאשכנזבכישר~ם
רכתעברההאץרומןעבודה,בשערתרגםמכוחה

הדילשםשהביאוהגרלה,לפאתיגםהאלההשירים
שלתשובתוהואזהספרחדשים".עבריי~:פחיים

כלשרןלשירמה"אין :האמירהעלהמחבר
העברית".

אתסילמןהציב .הקובץשבראשהוא,צפריאך
עלפולחניתכהשבעההחוזר ,"עברית"רקהשיר
 .מותאמתמכגינהבלוריתעברית""רק :הצרוי
"מזמרתשירישלהמובהקיםהמאפייניםאחד

הערלההמרהמאץר-ישראל"ה"אמתהואהאץר"
וקישוט.יפרימבליולהעלים,להסתירמבלימהם,

הקשייםאתמראשהיטביודע .לאץרשערלהמי
לושמחכיםהקשיםהתנאיםואת .לפניוהעומדים

מתוךזההרילעלות,מחליטזאתבכלראםשם,
ומוכרחיםעליהםלהתגברשאפשרותקורהאמונה

וככגדםממשיים.הםהקשייםעליהם.להתגבר
"נא :בשיר .כך .לאץרהעזההאהבהרקניצבת
שברלבתה,אםביןכידאלוגהבנויילדתי"הגידי
ומפרטתלאץר-ישראל"תסעי"איך :שואלתהאם

המצפיםהקשייםסידרתכלאתקטלוגיררט'פי
ערכהרבתהשמיים,ומידיאדםמידי :בארץלבתה

ר'שלתשאלי"הלא"צירןמתוךבתשובותלה
חלדי.יהודה

 ·השםמד')<עמ'ציונים"דה w ~"המפורסםהשירא,
הציוניםביןהגדולהפעראתרב,בכאבללעג,
לביןבגולה,וכשאריםדורשיםנאהשרקהרבים

מקיימים.נאהרגםדורשיםשנאההמעטים

המפורסםהשירמתארמאד,עצובההומורכלשרן
אתכב')(עמ' "ה~~ראשעד~י~ה 9"מק~פחותלא

חרסך-שליטיםשבה .באץר-ישראלהקשההמציאות
אוכלבמחצבה,מאדקשיםעבודהחייהעבודה,

 ש~"עלוביםמגורים ;לסם" ת~~ םינ;::~~"זק~ט ;דל
 .מצרייהאורחתשהיאהמחלה ;ז;י~ן"מ~ע~לךלה

והתקררה.החלוםממלאיםהחסר,ה"יש"מקרםאת

 "םי~~~~,,ה.

מנוגדיםיסודות

מאבק

שהופיעב"סכסכים",כרכסוסיפוריםעשרשכים

בשנת ,,,'תרבותספריםוהרצאת"בית-מסחרמטעם

ככתבומהםחמישהובתל-אביב.בירושליםתרפ"ט,
 .אץר-ישראלרקעעלושבעהמזרח-אירופהרקעעל

 12 .תרס"ד-תרפ"זהשכיםביןפורסמוהסיפורים

ויכרוךשלשאווירהעצוביםסיפוריםהםאלה
 ;שרקעתמציאותבהםמתוארת .בהםשלטת

עולמותאלומתגעגעיםיסרריםסובליםהגיבורים
הםאליהם.לחזוראפשרותכלשאיןאבודים.
כתוצאהאליו,בקרבהאומשבר,שלבמצבנמצאים

וקרקע-מחוז-הכיסופיםבין .הקשההפגישהמן

יסודותשכימתנגשיםהסיפוריםבמרבית .המציאות

לשתיבפיצולהאואחד'אדםשלבכפשרמנוגדים
מנוגדות.דמויות

 ·,שכרכסביותרהמוקדםהסיפור-"אביגדור"
להכרהשזכהזהגםהואתרס"ד)(כסלוזהבקובץ

מתאר"הצופה",עיתוןמטעםהספרותיתבהתחרות

התפצלותבאמצעותלטהור,השטןביןהמאבקאת
שלבסופרמנוגדות.דמויותשתיביןאלהנוחרת

וכשמתןאחדלדמותהשתייםמתמזגותהמאבק.
בזרועותהיהאחוזנחמן"ואולם :ביחדיוצאת

זרועותפכים,אלפכיםאליו.כמחובראביגדור,
בשניהם."חיתהלאורוחבזרועות,

זמןבאותושפרדסםזהבסיפורגם-"איסטניס"

 :יסודותשכיביןהפיצולבמרכזעומדתרס"ד)(סיון
אחתבדמותמתאחדיםהםוהפעםוהמכוער,היפה

הגיבור,אל'הי.קולבעלתמכערדתאשהשל
ובמאבק .הגרףמןוסולדלקולכמשךהאיסטכיס,
ובסופרהמשיכהתחילהמכצחתבתרנושמתחולל

הסלידה.גרברת 13הסיפןךשל

ביניהםהמתנגשיםמנוגדיםיסודותביןהמאבק

הואשגיבורו(תרס"ה),"פונקה"בסיפורגםכמשך

הגוייםעל-ידינידחההואגריה.ולאםיהודילאבבן
להיותיוצאתכפשראבלכאחד'היהודיםרעל-ידי
יהודי.

שככתבציוניסיפורהוא(תרס"ח),"נגני"הסיפור

משתקפיםשהםכפיביהודים,פרעותרקעעל
לחיותשבחרהעשירה,יהודיהאשהשלבחייה
מתוךהגויים,בקרבהיהודי,הרחובמן )jהרח

 .ויופישלווהשלאייצירתאפשרותשלאשלייה
מןלברוחאפשרותשאיןהקשה,בדרךמגלההיא

איןבפסנתר,הבתשלכגינתהואףהיהודי,הגורל
 .הפורעיםאתלעצורבכוחה
חייםיוסףנשכח,בלתיידיד"לזכרהוקדשהסיפור
נוספהב"השלרח"חיתהשלאזר,הקדשהכרכר".
 14ברכר.רצחלאחרבספר

האנקדוטותמסוגהוא ,) T(תרס"תורה""דין

משפולההסבא-הצדיקשלנוחרעלהחסידיות,
בתחתונים.ולסייעהעליוניםבעולמותלהתערב-

מענייניםברובםהאץר-ישראלייםהסיפורים
 .רמההבדליקיימיםביניהםגםאך .יותרומורכבים

" d חRisa Gru " -הואהספר,אתהמסייםהסיפור

סיפוריאתהמסיים"דין-תורה"שלמקבילומעין
הרבהרווחתשחיתהאנקדוטה,מעיןהוארגםחו"ל,
עםברכבתהנוסעמא"י,צעירעלשכים,באותן
מאבקיהםעלמשוחחיםוהםיפהפיה,גרמניהכערה
מלמדהצעירלעצמאותם.יהודים,למעטעמים,של

שלבסופוורקליטאית.שלבמסורהעבריתארתה
גם .יהדותםעלזרבאוזניזהמתוודיםהםהסיפור

והרקעהחדש'כדררה"אכוסיס"עלציוניסיפורזה
 .עקיף-שלוהאץר-ישראלי

הנוצרים-הרוסיםמהוויסיפורהוא- "םי~ל;~"
- nאורשלבכתיבהלמדישכיחשהיהבנוסחבירושלים,

שכיסההכהןאחמתארהואלו.זרהוריעלמבחץו
מגרש-הרוסיםאלברוסיה,ממולדתומיצריו,לברוח

בה,גםאותרומשיגיםרודפיםאלהאךבאץר-ישראל'
ביערשפיתהריבהכאותהמתגלהערלת-הרגלכאשר
יצרים,בסערתומתאחדיםחוזריםהשנייםשכים.לפכי

ו 5' •לתמידכנראההפעםשרב,וכפרדים
גםמצרייהאירוטיתאווירה ,)ף"רת( ,, ...רחום"והוא'

כשעלמאה-שערים,רקעעלהמתרחשזהבסיפור
מתחריםהמופלג,הלמדןרילרילי '.רשלאהבתו
שקרעשבתוכהב"כרתל",והאבןהצעירהאשתו
 .תפילתובשעתתמידראשו

-המרכזייםהאץר-ישראלייםהסיפוריםשלרשת
פורסמו-ו"שעות"פיכקל","הגברת"חנניה",

 :שוניםספרותייםקבציםכשלרשהתרע"ג,בשנת
בעריכתו"בינתיים"אז"ר,שלבעריכתו"יזרעאל"

ו"שעות"בירושליםשניהםבכימין'ר'של
מביניהם .כיפרכרכרי"חשלבעריכתוב"רביבים"
יוקדשולהםהאחרונים,שכיהסביותרהחשובים

מיוחד.פרק

הנוףרקעעלחדשה,התחלהשלכסיון"חנניה"
כשזכררכרתבאץר-ישראל,במושבההלילייםוהטבע
בעולםמתבונןהגיבורומכבידים.מעיקיםהעבר
 :המחודשתללידהכתנאיהטבע,עםלהתמזגומכסה

דוממיםהמוכחיםהסלעיםאחדהיהכאילו "
לה.זוכהשהואהתגלות"ה"מעיןההר".באדמת
אץר-שלהמזרחיהטיפוסיהנוףבחרתםמוטבעת
ישראל:

ופניוהמזרחוירעדהשמייםאתאלחיםפקדקלהשעהלאחר
שלדרגיהםצלצולקולנשמעהכרמיםמדרך .השחרנולד :הכסיפו
 .היוםעלותאתלבשרבארכאילובאורחה,ההולכיםהגמלים

סילמןשלנוספותיצירותפורסמושכהבאותה
עלדרך-קבע,שהגיבכרכר,בא"י.בכתבי-העת

שלסיפוריועלבשתיקהבדרך-כללעברזר,ספררת
שהעריץבמילפגוערצהשלאמשרםאולי .סילמן
זאתבכלאחת,קשהביקורתהערתאבלמאד.אותו
הקובץאתשסקרבשעהתרע"ד)("האחדות"כתב,

 16 :ולעגזלזולבנעימת"ירושלים"

 27 1986נובמבר-דצמבר



ל..קמאתבקוץבשלמהפראימהגם-והגרותאגרותרקולא
יפהשפהגם :בהטובושהבלהמרריה",הר"עלבשםסלימאן

בהירות.ואותיותמתוקןניקור םג,)!אומראני(בצרינותומדוקדקת

דברורקאמית•.ציוניעצבשלידועהומירההגוניםרעיונותגם
 ...פראזיהקצת :להחסראהה.אח.ר

אמיתי"ציוני"עצב .ו

סילמן)על(ברבר
 .סילמןשלהפואמהעלברברשלהקשהמשפטר

ברמההמשתלביםהאחרים.לסיפוריוגםיפהברחו
באותןשהתפרסמוד~יפרריםשלהמקובלתהכללית

בינוניות",בהםש"הכלבאץר·ישראל.שנים
 .ברברשלכהגדרתו

ר"שערת",פינקל""הגברתובמיוחד .סילמןסיפורי
גרריית·עצבים.מלנכולית.אווירהמאותהחלקהם

בודדיםשגיבוריה .חסרי·פשרכיסופיםרווית

רעותומחפשיםבהותרעיםמהלכיםועצובים
 .ואהבה

נפתלי.הגיבורעומד"שערת"הסיפורבמרכז
מסרגלאינווהואאחריו.מחזרותנשיםששלוש
שלהכרה"משפעת :מהןלאחתאףלהעינות
מקרםאתרגליו".עללעמודנפתלייכוללא'החיים'
תמרנתתופסתלבבו"דלתעל"הדופקותהנשים
הקמרטים.הצנועים.הפטריארכליים."הפניםאמר

עלונישאתבתכירכיךעטופה "כשהיאהחביבים"
מבני-משפחתםגיבורזהרקברה.אלאנשים"כתפי
שאינו .וגבסיךשרפמן .ברבר .ברדיצ'בסקיגיבורישל

כיורןסביבו.המפכים"החיים"משפעלטעוםמסוגל
העייףגיבור .כגורלבוטבעויםוהרפיוןשהחולשה

"השלווהאתמחפשוהואמג~רים.שעצביותמיד,
כלום".תוכהבתוךשאיןזו,"שלווההאמיתית",

האץר·ישראליהרקעהואבסיפורהמיוחד
הסיפורמסקנתמתרחש.הואשעליווהירושלמי.

אץר·אין :ברברמסיפוריהעולהזואתהולמת
היחידלבעייתאוטומאטיפתרוןמשמשתישראל
במקום.מקוםהחלפתאלאהיאאיןשכןוגורלו.
מצליחאינוטיפוסי,חלוציעברשמאחוריוהגיבור.
ואףהשבורהלנפשותיקוןולמצואבחיים,להיאחז

לעצבותוניחומיםארהמוחלטתמבדידותומוצאלא
חקלאיתבחורהכפועלעבדכברהואהתמידית.

הדיישבמלאכתעסקובזבל,בסוסיםטיפלבגליל,
שלבמרכזםנתוןוהיהערבים.עםהתנגשוהזרייה,

ההמולהוכלריקן"כךכל"הלב :אבלהיצירה,חיי
התנאיםבכוחאיןבר.נגעהלאכאילוהזו

בא"'יצירהחייהםואפילו-החיצוניים
שעימההתלישותהוריתאתלשנות-המתחדשת

להשתחרראפשרותללאבוטבעוהוהיאנולד,
ממנה.

אחריוומחזרותנפתליאתהמקיפותהנשיםשלוש
שלושהמייצגותמתפרצת,כמיהת-בשריםמתוך

שונים.חברתייםתחומיםמשלושהשוניםטיפוסים
להםהמשותףאבלומגע.קשרביניהןאיןשלכאורה

להשביעהרצוןהחיים,שלההחמצההרגשתהוא
לפניסיפוקםעלבארשלאהמודחקיםהיצריםאת

שנדמהבמי,נואשותנאחזותכולןמאוחר.שיהיה
האהבהאתלהןלהעניקיכולשהואלרגע,

האהבה.אתהחם,האנושיהמגעאתהניכספת,

שבובעל-הביתאשתערביה,היאהראשונההאשה
בעלה,בנוכחותרקמתכסההיאחדר.הגיבורשכר
הצעירים,"פניהאתמגלההיאבהעדרואולם

נשמעשלה.העבירוהשלום " ...והצחקניםהערננים
"כלשכולןערב""בנותשלמפתהכהזמנהלגיבור

י~ת: W ~'בומזוינותמחוננותכךכלגמישות,כן
ובריא---".טבעיכךכלוחומן
שכרשבדירתו .אשת-הדייןהיאהשנייההאשה

אישותבעניינימתדייניםבביתוואשרחדר,נפתלי
"בינוהנעשהעלמדיבוריםהומההביתשונים.

וחסודים.צנועיםמשפחהחיילכאורה,לבינה".
הצעירההדיינית,אבלוהאמונה,המסורתברוח

ומתרפקתעורגתושקט,מנוחהחסרתהיאמבעלה,
ופותחתחוזרתשהיאבשעההחולפים,נעוריהעל
מןאוצרותיהטמוניםשבושלה,ארגז·העץאת

אתבהםלשתףמנסההיאשלה.הראשונההנדוניה
כמטונימיהטעימות,קציצותאותרומאכילהנפתלי.
להעניקמוכנהשהיאוגופהנפשהלאוצרותמרומזת

רק .ביניהםמפורשדברשנאמרמבליזאת,כללו.

אירוטיים.מתחיםוטעונהמחושמלתiדאווירה
גרושהבית.באותודיירתהיאגםהשלישיתiדאשה
שתישלהמגבלותעליהחלותשאיןוחדשה,צעירה
-אתשימנעמהאיןולכאורה,האחרות,,:נשים

הצעיר.הרווקנפתלילביןבינההיחסיםר;תרקמות
 .כמותווהמשכילהחדשלדורשייכתגםהיא

חברהחיתה :באירופהבאוניברסיטאותשתלמה iר
המסלולאתועברהולא·ציונירת.ציוניותב:מפלגרת

גם .לאץר·ישראלשהגיעוהצעיריםשלמקובל iר
ופשוט.טבעילכאורה.הוא,ולמיןלגבריםחסה:י

יחדנפתלי,אתדוחהוכיעורהמכעורת,היאאבל
 .עליומעתירהשהיאהנרגשיםהדיבוריםשפעם:ע

עליופועליםהצפצפניוקולההגרויים.עצביהגם
בתקיפותמחדרו,אותהמגרששהואעדלרעה.

הגברתהגרושה.האשהעםהקירבהבשיארושרדה.

לאורבלילהעליוומתרפקתנשענתשהיאבשעהזק.
צדיקים""שנתיחדישניםהדייניתעםוהדייןהירח.

בביתונמצאהערביוהבעל ;שלהםבחדר·השינה
בשליםלכאורההתנאיםוכל .אשתועלומשגיח

 .כיוון .ביניהםהסופיתההתרחקותחלהלהתקרבותם.
מבתפליהמעכביםהםהחיצונייםהתנאיםסזלא

חוסר·אלאלקרבתו,הכמההבאשהבזולתו.לדבוק
אפשרותאיןארתהבאופיו.עמוקהטבועההיכולת
הסמוכה"החבצלתאלבאשהלילהבעוד .לשנות
העמום"סודראתבה"ומזריעלבה"שנפתחלגדר

ל"מאושרת'.'החבצלתאתועושהרש" n"חרש·
הואזק.לגברתנפתלישביןההתרחשותהפוכה
אלם,"גברונשאראוהב"בגדרש"איננימתוודה

להיותאוכללא"ואני :מודההיאוגםקרח".ניב tנ
אהבהאדעש"לאבכךמכירההיאאהובה".
נגזראחרת".לעשותיכולה"שאינהויודעתלעולם"

לעולם.להשיגהולאהאהבהאחרלרדוףעליה
לרגעזה.וידוילנוכחלנהוגאיךיודעאינוגכ!תלי
ממנהמתרחקהואולרגעעליה.מרחםהוא

מנשקהוא ,זהפנימימאבקשלבסופובאדישות.
בסיפורכבן·דמותועצמואתממיתובכךאותה

 ."איסטניס"המוקדם

אתתעזובשהיא .לכךגורםהואדברשלבסופו
בכללהחייםענייני~סרצ~"לאבכךאבלהבית.
עוברובאץר·ישראלבגולהעברונפתלי".לפני

בירושלים.בבית·העםוההווהעגום.בסיכום!:ניו 1ל
עלפארודיהבמיןהואהסיום .יותרעודוריקניתפל

שירובאמצעותמבראשית.הצמיחהועלתחייה" "i"ז
 ,, ...ל;ת p 7;nזז:;ו5ז;זי;ה.ינ~ד;גליק~ה J"ז;רז;ז :ביאליקשל

הגיבור·הגבר,במרכזעומד"שעות"שבסיפורבעדר

מוצגתוהתייסרותןאותו,סובבותהנשיםו:ז~לוש
פינקל""הגברתבסיפורהריבלבד.אליויקהזב
האחרותהדמויותוכלבמרכז,היאיבורה·האשהגה

לתודעתהצמודותכשהןומוצגות,סביבהסו·בבות
הגננותמהוויסיפור"זהושלה.ולזרוית·הראייה

לסיפוריברוחוהקרובהמאה,בראשיתבנ:ווה·צדק
אהודשמתארםכפיוקמחי'.'ובנירא .עגנוןשלו!יפ
הגברתשללדמותהקרובהפינקלוהגברתי-עזר. rב
T ?היידדות .""שערתהסיפורמןהצעירההגרושה ,ן

מתפתחתאיננההקבעו.מחזרהזרחי,לביןביינה
רבלתי·הגיונית,בלתי-מוסברתסיבהמתוךור:יא,
דוחהואפילואחריה,חיזוריואתמעדודתאיינה
לאאותךלאהוב"אבל :מפורשותבקבעה .אויתו

מאיש".אחרותדרישותליישמעולם.יכולהיתייהי
בצורההשאלהאתלהומציגחחרכשדוחיוגם

היאתשובתהלשניהם,אחרונהכהזדמנותמפורשת,
הקשראתידיהבמרמנתקתהיאובכךלשילית.
לתמיד,אולילהינשאסיכיויהאתמחריבהביניהם.

אחרת.אשהעםלהתקשרלוומאפשרת
שאינהכיווןאחרת,לנהרגיכולהאינהפינקלהג:ברת
עםבתועדתההכרוכיםבינוניים.חייםלחיותמו·כנה
להגשמתמוקדשיםחייהכל .הנישואיןמו·סד

אישיותהומימושחונכה,עשליהם~ידאלים tה
רקנישואים,לשםונישואיםבה.החבירוהפוטנציאל

אישיותהאתיהרסוהבידדות,מןלהימלטכדי
לאץר·עלתהשלשמההמטרהמןאותהיטו tוי(

הכמיההעםנאבקתהיאהאחר.הצדמןישראל.
להיותלאגבר,עםלחיותמשפחה,להקיםהטבעית

ולאככולםלהיות-החברתיהלחץרעם ;לב:הד
 .רווקהלר;ישאר
עצמאיתאישיותעללשמורהרצון rבזהבנזאבק

כאשראיזוןנוצר .ולנישואיןלאהבההכמיההלב:ין

בסיפוריוכמוחברו.עלאחדדחףגוברפעםבכל
אדםשלבנפשומתנגשים .כאןגםכןהקדומים,

נשארביניהםכשהמתחמנוגדים.יסודותשניאחד

מצליחהלעצמאות,הצרוןגוברכאשרהכערה.ללא
כלואתנפשהבוחרתכלאתלגייספינקלהגברת
גן·הילדיםאתאזמנהלתהיא .שלההמעשהכושר
הצעירההגננתיידבתה·צרתה.עםמתנהגתרב,במץר

בעניינים.ברמהושולטתדנה,בחביבותוהמושכת.
אתלחדרהלהזמין·הנפשיהכוחאתמצואתאףהיא

מסיבתלמעיןוחבדתר·מתחדתה,לעשבדמחזרה
במקום"מחותנת"מעיןשלבתפקידכשהיא .אירוסין
בכךאבלקדום.לעצמהשהערידהכלהשלהתפקיד

משתלטיםעוזבים.וכשהםכוחותיה,אתממצההיא
ההדגשהארתהוכובשתוהבידדות.היאושעליה
מומחשתזוהרגשה .בלבדעבדאלאעתידלהשאין

חלון :בחדדההחלונותלשרשתבאמצעותבסיפור
הילדיםואתגן·הילידםאתדואיםממנו .העתיד

בדאיםשממנוההורה,חלון ;האילנותביןהמשחקים
'משכןהשכונהרפשכלהעניים.התימנים"בתי

והדחקותהדלותהערבים,החנו;ות,שלום:
עתיקותשרייד"בדאיםממנוהעבר,וחלון ;היהודית"

אילנות )---(שלנו.קדומיםמבצריםזכדרנרתהעיד,
 :היאהסיוםותמונת .שרשים"מדרביזקנים
היאכי .הרגיהשופתאוםדוברה.זהחלוןלפניכךעמדה"פינקל
כלפיעומריםוזרחירשררץרהעבר.חלוןאלמוסכהלהדבעומדת
 .כתפה"עלרירוכמעטעליהנשעןהוא .העתירחלון

מןהיההסיכוי,וחסרתהמזדקנתהרווקהשלסיכלה
נושאהשנייה.העלייהבסיפורתהמקובליםהנושאים

לעת·הסרפדיםשלסיפררי·ההוויאתגםאיכלסזה
הסופדיםשלסיפוריםאתוגםיפה)(אריהמצוא

אשהזוהיבדדך-כלל .ברבד)- .(עגנוןהמובהקים
לאץר·ישראלעשלתהוציונית.מעמדיתהנדהבעלת
חופשימקצועבעלתהיא .ציוניתאידאולוגיהמתוך
בעליואתהמפרנסאחרמקצועאומורה)(גננת,

שיבהנזרקתכשעדהיפה,איננהתופרת).(מיילדת,
משהיאיותראבלבפניה.להופיעמתחיליםוקמטים

החיצוניות,הנסיבותבכורחחברתית.בבדידותחיה

עמוקהטבעוהמהותית,פנימית,בבידדותמדובר

אפשרותשאיןגורלכגזירתובאופיה.תבוכה
זולתה,אללהתקשרוכשלרנהבדידותהלחפירה.
שבתוכההאץר-ישראלית,המציאותאתגםמבטאים
מצליחיםשאינםמיואשים.כזריםהאנשיםמתהלכים

אלוההתחברותהמולדתחלוםקשרי-מולדת.לקשור
כמציאותבהיפוכומתממשבגולה,שטופחהחיים,

דקעלהמתעצמתניכרוהרגשתבדידותזרות,של
פורחהכלשבהעונההאץר·ישראלי'.'ה"זז,י;בט
"נקיים.כולםשברגן·הילדים,רקערעלבאץר

והוללים"."צוחקיםככדובים"עליזים
ובני-מינו,נפתליגםכמווחברותיה,פינקלהגברת

 .נרמזאבל .באץר·ישדאלתיקונםאתימצאולא
בגן·הילדיםהמתחנכיםאלה .החדשהדורשאולי
שונים.יהירהעברי.

פוריים" tצנועים"עובדים .ז

עברהבדדך-כלל .לסילמןפניההאירהלאהביקורת
בצרינותהתייחסהולא .סיפוריועלבשתיקה
כעורך,כפובליציסט,האחדיםפעילותולתחומי

היה .הללוהתחומיםבכל .וכפזמונאיכהרמרדיסטן
בעיתונותופרדהקבעומשתתף .גדולבעל·שפע

והשפעתודנות.שניםבמשךהאץר-ישראלית
המרכזלבנייןהיסודותהנחתשלאלה,בתחומים
ומודגשתניכרתהשוניםבאגפיובאץרהספרותי

תרומהבמלואהנחקרהטרם .ואף·על·פי·כן .ביותר
עובידםדניםהאחד.ולשורשההשוניםלענפיהזו,

שלחטופהבהזכרהמסתפקיםארבשתיקה.עליו
שמר.

 .סילמןשלוהמגוונתהעניפהפעילותושלחשיבותה
שרק .אטמרספידהארתהביצירתהשארביןהיא

התרבותיתהעשייהלהתחרותיכולהבתרנה
יכוליםומתרבהשעליההפרדיה,הקרקעהממשית.

למערכותיהםותרבותייםספרותייםמפעליםלצמוח
צרכיואתלספקכדיבהןשיהיהוהמגוונות,השוברת

 .ברברשלדבירויפים .זהלענייןרגם .עםשל
הספרותייםהאץר·ישדאליםהקבציםעלבביקורתו
עמ'ב: ;תער"ג("רביבים"ר"בינתיים""יזרעאל"

הואבהם,שנתפרסמוסילמןשלסיפוריושעל ) 319
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כרכר,קובעביגרגירת"בהן"הכלבשתיקה.עובר
 :אבללמטה"גם"ישואף

צריךגידולי-הספרותוכטיפוחנכתבות,דמןככללאגדולות"יצירות
תהיהלאשאםשאם-לא-כן, : rכעכאלהכשאיןגםתמידלעסוק

תיוצורנהאםיודעמימיד,מוכנההבינוניתהספרותיתהסביבה

דבר•-שלכלמכינים,אנועכשיוהזמנים.מןממןהגדולותהציירות
ערךישהבינוניות,עלעוליםאינםאםגםלמקרא,הראוייםהספרות

מובהקים,"מכינים"לששמהתפנקותכעודהגון'תרבותי-אנושי
כלום.יצאלאתעשה"ואל"שכומתורתטעמם,לפילאהואשהבל
ליצירתלקטנות.נכחנאאל-כגדולותלהלךוככדי )---(

כירחהדעת-המצב,כל,קודםנחוץ,עבריתספרותיתאטמוספירה
פעוליםאכלבינוניים,יהיופוריים.צנועים,עוובדיםממעשי-להטים

עבודתם".אתואוהביםחרוצים

חרץופורה,צנוע,שעובדלומרהואשלמותרדרמה,
שאחראי,והואסילמן,ק"להיהכזהרארהב·עברדתר

אטמרספירה"ליצירתכמרתו,אחריםעםיחד
ליצירתהכרחיתגאישהיאעבירת"ספרותית
הגדולות"."היצירות

בעידודסילמןשללדרכומאלפת,אךצנועהדוגמה
בספררקיסריאוריתלמידוהביאצעירים,כשרוכות
הביאכיצדמספר,הואו 7מחר".ליום"זכררגרת
שלהיושלור"הגיתרחיםסיפוריםלקריאהלסילמן
בחרות·הסתפקלאסילמןאךוחריף".שגרןמבקר
שכחשבפיכמןלעיקבאותםשלחאלאבלבד,דעתו

חברויחדושניהםלרוב",סופריםשלורבם"כמורם
הצעיר".שלידיראתולעודד"לאמץ

המציאותמןכחלקסילמןק"לשלבחשיבותו
ובבראו Iעגנוןגםהרגישהמתהווה,האץר-ישראלית

החדשהישובהרריתאתשלשרם"ב"תמרללתאר
הרגישעגנוןו sדמרתן_אתגםבתוכהשילבביפו,

מערכותתברךאותרוהבליטשבדמותובייחוד
דמותשלבתפקידבררמאןהפועלותהניגודים
הסופריםושל rאהרגרבשללדמותוהמנוגדת
צוחק,הוא-ברכיםשהםשבשעהבכךהאחרים,

 :הכאב-אחדהתגובותשתישלשמקורןאלא
עתרןמכיןשהואלווסיפרסילמן > rאהרונוכריוסף<אתאותוראה

נעקרפתאוםכר.וחייךעיניוכקצה rאהרנרכבוהביט .לפורים
 rאהרנוכלואמר .גדולהעצבותנתמלא,מצחווקמטימעיניוהלעג

ידיעלולצוןצחוקלעוררלהוציא,אתהמכקשפורימיעתרןלסלימן,
מןקחתשמע,לעצתיאםואולםמלכך.בדוהשאתהמהתלות
לך,ערבואנינופך,תוספתכלאשהם,כמותדבריםכאץר,הנעשה
כיאםשכעולם,הומוריסטןמכליותרצחוקלידיכהםמביאשאתה

ומעשיםשנעשומעשים rאהרנרכלוהזכירמידזה.מצחוקלנראיי
המעשיםמןמגוחךמחברו.מגוחךמעשהוכללעירשת,שעומדים
כלואפילועליהם.עומדהישובכלכאילושמשתכחיםערשיהם,

מספיקאתהאיןליצנותלשעתרןיוםכלמוציאואתהפוירםהימים
מןליטולפוריםשללעותןכדאיאיןואוליהדברים.כללספר

כ,~דעתוכללכאב,עדכעינינושמגוחכיםדבירםשהירהמצרי,
אלסילמןהביט .לתעמולהחומרכגולהמשמישםעליהם,כוכה

 .הצערמןיפהשהצחוקצוחק.והתחילצערמלאותשפניו rאהרנרכ
יפיםהללומעשיםשהרימשתומם.וההי rאהרנוכעליוהביט

 ) 110(עמ•לצחוק."לואלבכהיי

שלוהמגוונתהעגיפהכתיבתועלהמקיףהמחקר
רב·הארהברתהיההשוגים,סוגיהעלסילמן

עלהאץר-ישראליתהמציאותשלזוויתית
המאהמראשיתהקטנים,ופניההגדוליםמאורעותיה

 T). 8(תרצ"שכיםעשרותובמשך ) T(תרס"

 . 64-6Sגל• 77',כ'עתןרזהעיתוןעלמאמריארה . 10
אדר , 17חרבי ,ופרשונת'ב'כיקררתזהסיפרועלבמאמריראה . 11

 .ו-ונווועמ· ,) 1982(פברוארתשמ"ב,

בראשוניםהפירסרסולמקומרתלתאריכיםהמקומרתמראירישמת . 12
כן-עזר,אהוד :אדההזספרעל . nבניספראההסיפורים,לש

'האץר:קודמים",דורות"ספריבמדור:סילמן'.' .י.לק"סנסניס
30.8.1974 . 

ןב-עזר,אהוד .מתרחשהואשרבלמקרםרמזבסיפוראין .ו 3
 .המאהבארישתבירולשיםחיהשגיבורמעשר,הנ"ל,ברישמתו

שפורסםכיוןר ,אץר-ישראלרקעעלמרתחשאיכרהסיפורלדעתי,
 . rתרסשכנתלאץרסילמןלשעלייתולפני

אחרילהערצההפכהכחייו,לכרכרסילמןשלהרכההערכתו . 14
רככרלשרמוות .וכרת:םרזמכרירתיבטויליריובאהר, nהרצ

למלש, ,כךעת.ככלעיניולגכדעומדהדרך-קבעאותרליוותה
ככווכ,הצרחמעהש"ואחיר :מההררהואלעצמי"ב"רישמרת

יותרלחיותוריידיו,תלמדיולי,המרותלשר,הארעביםכשכרת
 .)'ח(עמיממכר?"

s כתליביןהמתרחשעלהלא-ריכםלסיפוירםמצטרףזהסיפור .ו
 .שבבררששנהמאת'מהיד•כגןר: ,אכץר-ישראלהומזנריםהכנסיות

מאתשומירם''ארעבה :רבעייערללשרהש"על :מאמריאדה
עמ' , 1984ספטמרב , S6גל• '.חשכה 77','ערתןארסישקין'.'מכחס

36 ; 39 ; SJ . 
 . 393עמ'כ:·כתיכם: :כרכס . 16
 24-עמ' , 197Sעם-עוכר,הצר'מחד:ליום'זכררכרתקיסרי,אורי . 17

2S . 
(עמ'לירולשיםיפרכיןשמקשרכמילשרשם:כ'תמרלסילמןמופיעערד . 18

409-408 (. 

נספח:

כ"סנסנים"שכונסוסילמןק"ללסיפוריראשוניםמקומותמראי
 :כספר)הופעתםסדר(לפי

בסיוןכ"ד . 21-24עמ'י"ד,גל·ב:"הדור" .איסטניס .א
 .) 7.6.1904 (תרס"ד

ככסלוי"א , 263גל·א:שנה(וארשה),"הצופה" .אביגדור .כ
כתחרותלהכרה(זכהתרס"ד.ככסלוי"כ , 264גל· ;תרס"ד

 .העתרן)שלהספרותית
 . 122-113עמ'תרס"ה,י"כ,אחיאסף'.'"לוחפונקה. .ג
וכן: . 163-162עמ' , 1927ט"ר,כרך"העולם", .תרדהדיןד.

 .ךעמ' , 1.3.1927 , 4חרב'כ:שנה(קרבנה),"נתיבות"
 .חסידים)"(מסיפורי .הכביכולעםתורה"דין :הכותרתתחת

 _ 39-33עמ'תרס"ח,י"ח,"השילוח",נגני.ה.

דיסקינואלכסנדרכעריכתספררתי'.'קוץב ."זירעאל .חנניה .ו
 . 40-31עמ·תרע"ג.ירושלים. . rרכינרכ

היושעכעריכתספררתי','קוץב"בינתיים.פינקל.הגברת .ז
 . 47-36עמ'תרע"ג,ירושלים.בנימין), 'ר(פלדמן

תרע"ג,יפר, :ד-·גכרכר,י.ח.כעריכת"רכיבים",עשרת.ח.

 . 136-125עמ'
 )?(אמהות.שתיכיןט.

 _ 55-51עמ'תר"ף,ל"ז,כרך"השילוח", ,, ...רחום"והוא .י

 )?(זךל~ים.יא.

 )?( . RISA GRUND .יכ

הערות:

סירןא.יחרב' ,מ"הכרךמאזנים:'תעודות'.'"שתיקרסל, .ג . 1
נדפסהשופטים""משפט . 22-20עמי ,) 1967(ירכיתשכ"ז

. 11 .8גל•(וארהש.•הצופה'כעיתוןלראשונה 1903 ,2SS . 'עמ
109s-1094 , רבקרכ .ד."י :ברתךוהובאr -עלמאמריםמבחר

 . S3עמי , 1976עובר,עםהרציהרלץ,אברהםעכירכתיצירתו•:

(טבתהחוברה"מן"אחדסילמןעללשוזכררןכרישמתככימין ., . 2
עמיתשכ"א,ירולשים,פרצופים·חכמים.כ'ככסתשנכללהרתצ"ח)

 .תחרותכאותהבפרסזנהילומיחסכהשואטועה, , 401-404
תצר"טכטתבאי'דרב:ודרכו·:כינוייו"סופר,סילמן,ק.י. . 3

) 23 . 12. עלאליושנשלחלשאלוןסילמןלשתשובתוזוהי .) 1938
כענייןכירושלים.והאוניברסיטאיהלאומיהספריםיבתהנהלתירי

 .לפטירתושנהבמלאותנדפסההיאהספרותיים.כינוייורישמת
על-ידילאורציאהעדכון'.'מתוך .לעצמי"רישמות .סילמן .י.ק . 4

מרכזדכפוס , nתש"ככסלו 'ט ,לפטירתועכשורהמנוחמשפחת
 .עמודיםכ"א ,ירולשים

s . ככימ ·,אצלמרכאr . טבתספירות""כלששדבררןברשימת>
 . 404-403עמיפצרופים: .חכמיםכ·כנסתכרכסתרצ"ח),

הנמצאיםאלהאתגםלהוסיףיש , 3כהעדהשכזכהרהרישמהעל . 6
וככיקרותתדצ"ג,יובא :השםדבוייאוצר'חיותשאלולשכספר
ירלשויםי"א,שכהספר:קרית·כזה,ספרעלעייראבהרםלש

כלמרצולאכאןשגםלעשריש , 300-297עמי ,תרצ"ד-תרצ"ה
 .כינוייו

·לשרבנוהשפות'.'מלחמת"לפרשת ,סיורןראובןלמלש.ראה, . 7
 .הרכהעורדתשמ"ד.רכיאיאדר :ה-·דקונטרסל"ה,מחזורלעם:

·דבר,הסאטירה·:רכאיהשפות,,מלחמתקרסל,ג.למלש,אדה, . 8
.16.3 (תשמ"דכ·באדרי"כ סילמן"ק"יסיורן,ארובן ;) 1984
אייר ,דקונטרסל"ה.מחזורלעם:לשרבנו·השפות".'מת nמל·כ

 .עורד :ל-·מעמי ,תשמ"ד
עמיתשמ"ד,ת"א, ,מזכרתהצריההומור:ספררתאוצויקרסל.ג. . 9

61 . 

מונטה·אוילר-שטרןנח
 l 7מעמ'המשך +

 29ה·שבת,מוצאיהואבכסליו Tי"ליוםהזההאור

מדינתהקמתעלבאר"םהוכחבה Iלנובמבר
ויהודי,לארמיענקשכרוןשלשבתמוצאי .ישראל

לה.ומעברהיהדותבתחומי Iועלומיישראליאץר
התרועותכמשכרהצהרייםעדהבוקרשערת"בכל

עלהמחכהבקצרתהידיעותגם .העירבחוצות
הפסיקולאיררשילםחיפהבכבישיהודיםהרוגים

 .) 1.12.47 ,"רבד"(החג"מחזרתאת

מתעדלאהואחג.שלפלקטאינושטרןשלשירו
ישיכותתחושתמחפשהואהנאיבית.השמחהאת

באבדנם.אדםבניורואה

 ;,ל;אמובטח . 4
מגיכפל~,/אשרלרחמים-עמדולאפה"והם
 • • T ":צירןלהרערד~ה•ארךיר fהמר

בשיר?מקומרמהה"מי?~ה·ארךיר"?מהרמיהר,
היהודיתבבירגדהחייל Iכזכורהיה,שטרןגח

"מובטח·אתהיכרתילאהשגייה.העולםבמלחמת
 ... 'וכמה"בירגדירים"וכמהכמהשאלתיארליר".
"מו~~העלדבריהםכיורנוהםהסטרריה.חובבי

ק~יגו".

גינוסרושבתיהשירה)ספרי(אספןרפפורטנחמיה

כ"שםקסיגר""מובטחעלמדבירםיטבתה)(מקיבץו
קסיגרמי?~הבהרהשגייה.העולםבמלחמתדבר"

כלעלמדםעקרבהמלחמההשתוללהבאיטליה
לאיטליה.הבירתבגרתשלהפלישהבעתאבן,

חייליםהפלישה.בראשיתבכאציםעיקשתמלחמה
זה,במקרםדמיםעקרבבקרבמתררביםפולנים
דמיםלמלחמתלםמלהיסטורימאירועשהפך

הנאצים.להדיפתדמיםמחיראבן.כלעלעיקשת.
 .סמללדרגתשעלההסטוריאוערמקרםהואההר
מלחמתואתבכאציםהמלחמהאתמחברשטרן

חשמןהואיר 7אואחת.לשוניתליחידהירושלים
הר-יו 7מו?~ח·או .ארליב-זיתהזית.מעציהמרפק
השירבשררתככתובמרגטה·קסיגר·ארליר.הזיתים.

צירן".להררעדיו 7חמו~~ח·או"מגי
שלהזאתלחסטוריחכאןמעניקההפרספקטיבה

גחמהבהאיןרחבה.אחדותשלמימוהיהודים
 .זרבפרספקטיבהבה,ישאך .כפלו""אשרללוחמים

 1מענייןמעשה-לשוגי Iחסטרריהגיוןשלמידה

 • .משוררשלרגישות

הערות:

 . 1956וחיים,מדעהרצי .הדרךלאורך :פן .א . 1
כספרהשירכינוסלכיןראשונההדפסהכיןגירסארתשרנייש . 2

 .כהשגחתולאהמושרר,מותאחראורשראהערפילים""כין
 .משתנהאיננוכשיר,המופעיאוליד""מובטחהצרוף
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"אני

רביםימים

במובןלא

,, 
זה·י

 :כהנא-כרמוןעמליה
בגלותאניבגלות.

אבל
וגרפיהגיא

לאאני .לנרפיםאדיששהואפעםליאמדקלדדרן
כךזה.אתערשההואאיךתופשתלאלהכין,יכולה
חזקהנוכחותלהםישמקומרת,נרפים'שנכון'

הנוף,גםהטבע,גםכהםסיפורים .האלהכסיפורים

עליהם.פורטשהסיפורקלידים,שלכמעמדהם
אצלימופיעהלאפעםאףחר"ללי.הזכורככל

עובדתיכמשהותמידאםכי .חו"לבעייתככעייה'
וזהו.

זחזאת·אומרת,והיפוכו.כדברלהופיעיכולזחאבל
וזהמעצמו,הגיבורשלכהתרחקותלהופיעיכול
ביותרהפנימייםלמחוזותכהתקרבותלהופיעיכול
 .נפשושלפנטסטייםחכילאזורים •נפשושל

פן'ילמנחםעםבשיחה

הואהרקעאםהסיפור,מבחינתשלי.ככתיבהלא
שלמשמעותאיןלמקוםהצפוני,הקוטבאוישראל
תת-אועל-מציאותייםלמישוריםידידהאועלייה

כפנישיחהלהיותיכולהזאת .וכדומהמציאותיים,
התפקידיםעלרכיםדבריםלהגידיכולהואניעצמה,
אניאבלשלי.'ככתיבהלמקוםלושישהשונים

בהם.נכלללאריחוק,שלהזה,שהתפקידמשוכנעת

ישראל,(קולהפתוחה','האוניברסיטהבשנות-השישים,הישראליתבסיפורתעיוןליוםראיוןמתוך
 ) 1983אוגוסט ,'ארשת

שורהכברכוללתכחנא·כרמוןעמליהשלהפרוזה
'בכפיפהמקובץ·חסיפוריםספירם.שללא·קצרח

ואחר·איילון',בעמק'וירחהרומןואחר·כךאחת',
לפי·האחרוןוהספר,מגנטיים','שרותחטריפטיךכך

שלצירוףחראשגםבמונטיפר','למעלהשעה,
'קטעאתלהזכירעוראפשרסיפוירם.שלשוה
שלאמונודרמהשחראחסגנון·חגרול',בטעםלבמה,
 .בספרעידיןכונסה
שלהפסגותמןבאמתהיאהזאתהפרוזה •לטעמי
עמליהשלהאחרוןהספראתהעבירת.הפרוזה

שעומרבמקוםמעמירחייתיאני •למשלכחנא·כרמון
לחדיםזובחגםהזאתהפרוזה .איכגתומבחינת •גבסיך
אינניכיאםקוראים,שלובתגובותבביקורת,טובים
היא •כןחובנה.לגמריכברהיאחירםשערבטוח

בטוחאינניאבלטובח,פרוזהאנינה,לפרוזהנחשבת
בתוכה.עשומדתהדרמהמובתנעשדיין

שחלבההארוכהבררךאחת,כקורחרקנזכוראם
חירם,וערהראשוניםהסיפוריםמןהזאת,הפרוזה

הסיפוריםמןגדולחלקשלשבמרכזנאמראם
נחשפתהפגיעהעשצמיותהרמות,שהיאאיזועומדת

וחרמותהיפגעות,שהיאאיזואללח,שקורחמהאל
חנה-חזההמצבעםלחיותללמודצריכההזאת
אני •דרמטידישהואשינויחשכיםבמחלךחלכאן

חושב.

מפתחתחיתההראשוניםבסיפוריםהזאת,חרמות

המצבעםלחיותלהמשיךכריתיאוריה,שהיאאיזו
 •משחולומדתשהיאהזאתלרמותנרמהחיה .הזח
למרותלח.שמגנרחרמותמןאותולומדתאולי

בסיפור,אולח,שקחרבמהמדוקדקתהשתבונונת
עבצםבאלומדתשהיאמחכילהראותיכולה

עלסיפורפחותזחובעצםמבפנים,ומתפתחמתוכה,
שחראאיזהשלהנשלחעלסיפורויותר •לימור
 .אוטונומיכמעט •פנימיתהליך
נעשיתחרמותנוספים,טכסטיםשנכתביםככלאבל

יותרהיאשקרום·כולזחבמובן .יותרמבוגרת
שהיאאולייודעתהיא ;חתיאוירחלגביסקפיטת
תיאוריה,לחאיןאבלתיאוריה,שהיאלאיזוזקוקה
יותרוהיא .תיאוריהלחותנו •תיאוריהמחפשתוהיא

מחלה,פחותחרא.המצבבמצב,שולטתיותרמורעת,
חרבהמפוכחת,יותרחרבההיאנסחפת,פחותהיא

המציאות,אתשמארגתנהיאשזאתלאופןערהיותר
מחושלשלח,התחליביםשלהאוטונומיולאופן
תמוכה.מביאהשהיא

אחתנקורהעלרקכאןרומזשאני •ארוךסיפורדחו
בו.

אחרמצרהקוראיםעל·יירנקלטיםשלךהסיפורים
שבטוחיםקוראיםיש .אליךקרוביםמרייותרכאולי
ששואליםיורעואני •דתיבבית-ספרתלמידהשחיית
מיניוכלבבאר·שעב,חייתלאאוכןאםאותך

א.ב.שאתוברוראופייני.וזההזח,הסוגמןדבירם_

בךאבל .עורך·דיןחיהחראאםשואליםלאיהושע
האלח.הדבירםבכלחושדים

למה.

באמתשאנימחאבל .אותךנשאלאולייורע,לאאני
איתחנגיעואוליהפוכה,שאלחחראלשאולרוצח

 •שנימצרכיהזאת.השאלהעלמחשבהלאיזוגם
 .שלךבסיפוריםהרחקהשלדרכיםחמרןישדווקא
 •למשלהדיאלוגים,שלניכרתדימסטיליזציחהחל

 •שלךהאחרונהביצירהלפחות •בזמןוהרחקה
 .רומןבעצםשהיאחברווז·חירוק',גשר'ממראות
סופרכלאצלמאשריותראולי •ואצלך .היסטורי
מתרחשיםסיפוריםחרבה •בן·זמננואחרישראלי
אניבגלות."אניאומרתשלךהגיבורותאחת .בחו"ל
הרחקהגםחראהאחרוןוהספררבים".ימיםבגלות
מתרחשוגםהחם,הימיםבנוסחסיגונןגםבזמן,

בגלות.למהזח.כללמהבגלות.

מנחם.אופטית.טעותפהלךשישחושבתאני
שאלהלאהיאשם,עליהמדברתשהגיבורההגלות,

משהועלשםמדברתהזאתהגיבורהגיאוגדפית.
כהשאותנטיממהניתוקשלכמצבלחיותכמו

 .עצמה

חכורנה .שלךסיפורמתוךבמשפטכאןהשתמשתי
בארצותמתרחשמהדבירםגדולחלקשעובדתיתהיא

אחרות.

מוצגתלאפעםאףחו"לשליכסיפוריםאכל .כן
כזה.משהואולמדינה,אנטיתיזהכתורהגולה,כתור

וישישראל,היאשלהםשהזידהסיפוריםישפשוט,
כשככל .ישראללאהיאשלהםשהזידהסיפורים
בולמקוםדבמשקליששאצליאף-על-פימקדה,
הגיבוריםאחדכמעטהואהמקוםהסיפור,מתרחש

לסיפור,זירהשמשמשיםעיר,אואןראותה-
כסך-הכולמאשריותרולאפחותלאיהיוככל-זאת
טבעי,הכיכאופןאליו,מתייחסשהסיפורהמקום

שלמבחינתושר'אמקוםכאלשלו.הסביבהכאל
אואלוומסיכותהיותקיימתעובדההואהסיפור
שהםנזכירםאוכעת.נמצאיםהגיבוריםשםאחרות,

התרחשו.כשהדבריםפעם.נמצאו

שיצאמפניגםנכון,חו"ל.בכל-זאתלמהאם-כן,
כארצותשונות.כתקופות ;כחו"להרכהשחייתי
כסיפור,אחריםלגורמיםכניגודלמה,אכלשונות.
כןככל-זאתהביוגרפיהיסודמקוםשלהגורםלגבי
 .לסיפוריםנכנס
ניזונהמאודכעצםאישיתשאנימפניגם .אולי

אניספרים,שבולעמיישישכמוכשלעצמם.מנופים
הנוףמסוים,כמקוםנמצאתכשאנינופים.בולעת
זאת-שם.אחרדברמכליותראוליאלימדברשלו

מאודמאודהואהעולםעםשליהדיאלוגאומרת,
שנסיםזוכרתאניהטבע.שנקראמהכאמצעותגם

ראשוןבגרףמדוע

היאהדבריםאלהתקרבותשלאחרסוגטוב,
 .בגוף·ראשוןסיפורשקוראיםמחשלהטכניקה
זאת· ;פרסונליסיפורזח tיותרנדייקאםושבעצם
וזולחם.קרחמחמספריםהגיבוריםאומרת,
אוליהמודרנית,בפרוזהנפוצח .מאדטכניקה
שוניםצרכיםעלעונההיאאבל .ביותרהנפוצה

אצלך?עונהזחצורךאיזהעלשונים.סופריםאצל

שאנימהאכל .תענהאתהאולייודעת.לאאניזה
זהכשככיכולאפילושאצלי,הואלומריכולהכן
 .כגוף-ראשוןגם-כןזהכגוף-ראשון,לא
נקודת-סובייקטיבית.תמידהיאנקודת-המוצאכי

החווה.האנישלנקודת-המוצאתמידהיאהמוצא
למה?
שכמסגרתהאחרתכשיחה .אמרתישככרכפי .ובכן

מסויםנושאלמסורהסיפור,מבחינתאצלי,הזאת.
שבו,הסמלאתאומידע,עליולמסוראינוכפירוש
האימפאקטאתלמסורלכסותאםכיכאלה.וכיוצא

 .שמעבר-למילוליהחווייתיותאתלמסור ;הספציפי
אתרואהשליסיפורהזאת,הריגשיתכחווייתיותכה,

הקוביותהןאלו .עובדתאניזהועם .חזות-הכול
שלי.

היאהיכןהזאת,הריגשיתהחווייתיותעכשיו.

 ?ממוקמת
שלטעםתקופה,שלצבעלהעכירלנסותכמוזה

דבריםהםאלהשיחדור.שלזיכרון,שלחלום,
אולי .קודהזהשםכגוף-ראשון.אותםשמכירים

 .אותךנשמעאולייודעת.אינניהתשובה.זאת
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'מסגרת'המלהתדירות
אתשאשמעאחירלהזלהתייחסלכסרתמעדיףאני

לשאולורצהשהייתיהנוספתלשאלהתשובתך
לפרטשכטפלתשאלההיאזאתלכאווה,ארתך.
אחירםאובייקטיםהרבהביןמוצאאני .קטן

הןומופיעשחרזואובייקט •שלךבסיפורים
מסגרתעלידואתמשעיןירקגא •(למשלכאובייקט

מגיעהן •הדלת)מסגרתעלכשעןמישהואר •החלון
המורה •(למשלהזאתבמלהפיגורטיבייםלשימושים

המילה .יש")"מסגרתששרןלנעימהאומריחזקאל
שלהרפעהר...יזראליתבאובייקט.גםאם·כן.'מסגרת:

רגםהלאה,רכךודלתות,ושעירם.מסוגרת,הרבה
לו?ערהשאתאלמנטזההאםפיגורטיבי.בשימוש

בגדרהואליאומרשאתהמה .לאוכללכלל
אתמסביראתהאיךכשמעותיכףבשבילי.חדשות

זה.

למדתיעייפתי,דיאניהאמת.אתלךאגידאניאבל
משהושלבנוסחמלומדותלעבודותלהתייחס,שלא
כתובכהכא·כרמרןעמליהאצלזה·וזהבעמוד :כמו

זה·וזהובעמודתות·שדה.ק"גחציקונהשהגיבורה

הכביש,אתחוציםשלהוהגברשהגיבורהכתוב
השימושיעל·כן .ממולתחכת·האוטובוסאללהגיע
מלים-;י:ןצ'ח'מהפועלשכגזרותבמליםהחוזר
צוי nהאכי·העלמעיד-ו'חוצים'ק"ג''חציכמו
 .'המחברתשל

 :בטלוויזיהבסרטי·הפשעלכאשםאומריםאיךטוב.
עדותלשמשתוכללומרעשוישאתהמלה"כל
 1שכתבתימלהכל .הזהבענייןגםכך ".נגדך

בה"א)(מפיקמהקשר;:ןתלושהכגדי.בהמשתמשים
אנישםבידיעבהרכברשליוהפסיכיקהשתהא.ככל

עבדוהכתבמישהולמשל,ביותר.דרסטייםטיפולים
הזאת,בכתיבהמופיעשהואכפיהלבןהצבעעל

פעםושובשלג,פעם(שובלדעתוהלבןכשהצבע
שבחו"ליודעאיכרהואכישראלי, ;התלונן-שלג
לוהטתשמשכמובידוקיומיומיענייןהואשלג

דווקא.שלי.למשאלת-המוותעדותהואאצלנו)
לאעשדייןדרמותבשיטותהוכיחומישהו

וכיוצא .מתסביך·אדיפרסכהלכההשתחררתי
באלה.

במילהלשיהשימושמסגירמהכשמעבראוטוב.אז
'מסגרת'.

שלהכובתת,שלבפסיכלווגיהעוסקלאאניאזאה,
בסיפוירם.שקורהבמהאלא .כהכא·כרמרןעמליה

זהכילא·חכמים.אנישםשלקטלוגיםגכדאנירגם
קרביםלחרבת.הולכים :לעשרתבירתוהקלהדבר

הסיפוירם.אתפעמיםכמהבזיהרותוקרואיםכרטסת,

 •וכמרבן .היתראתלעשרתיכולמחשבגםהויום
זה •ערךאישזהולהםשיאםהאלה.הדבירםהבלים

שתמקשרתמערכת.לאיזושהיהמצטרפיםהםאם
 .הסיפורעליקיר
 .שאלתיולכןהזה,בעניךמחשבהאיזולייש .עכשיו

אליהשפניתהשאלהעםמתקשרחה
קררם.

בעדם.לדברלגיבוירםרכתכתאתשעבצםאומרתאת
אם .שמעבר·למילרליבמהמעונייתנשאתמשרם
בעדם.מדבירםהגיבוירםאםלכאוהר,ככרן.קלטתי

ראי·אפשרלשהם.הןהמליםכימלים.רקישאז
מצדאותם.יועדיםלאשהגיבוירםדבירםבהןלספר
שלךהשגיבוירםמשרם .כךבידוקלאזה •שכי

מספירםהזמןכלהםאבלעצמם.עלעלמדבירם
 •עיידןיעדויםלאעבצםשהםדבירםבמובעל.דבירם
אחתאוליזאת .בהמשךרקאותםלגלותעתיידםוהם

 .שלךביספוירםשתמחרשותהאמיתירתהדרמות
התהליכיםכלאתלקרואלדשראיךהיאהעביה

לשהיחידשהמיפגשבעדר-לגיבוירםהלא·ידעוים
עלמדבירםכשהםהגיבוירםהואהסיפורעםהקורא
עצמם.

אובייקיטםבאמצעות •השאריבן •אצלךקוהרזה
הגתלית tאנמראםאותם.לאסוףשאפשרכאלה

כותתבששרןב'עכימהששןונעימהשלהגדולה
להאומריחזקאלוהמוהרשי.שמסתרגהיאישירם'

 tממרכלמדהשהיאכבדרבהפולהחהכהז.דבר

שלאלהשלההפיתרוןכלאתמעבתדהיאזהועבזרת
-שלההגדולההאכזבהמוללחיותלהמישךאיך
מלההיאהזאתהשמלהלראותיכוליםאנחנואז

באמצעותקררם,כבראצלהקיימתחשיתה

 .קררםבהםהסתכלהכברשהיאאובייקטים

עלמלמדלאוכר'וחרבארכביששחוציםזהראם
ששרןשנעימהזההסופרת,שלהחצויהנפשה
שכילבחרואומראחדשבחרולספרלככרןמוצאת
בר~רבעבריהודהלשבטבכימיןשבטביןשהגנרל

זהואחרי •כאןהמופיעההיא'גנרל'והמלה •יפר
שימושעושהששרןנעימהשלהגדולהההגתלות

כללים",גנרלשם("מי'גנרל'במלהמרכזי
זה-מאיוב)ציטטהשכולוההואהגדולהמרכלרג

 •הגדולהדברשכללהראותשאפשרמראהרק
בסיפוררקולא •הסיפורבסוףלומדתשהגיבורה

שהיא •מפוזריםכאובייקטיםמראשקיים •הזה

מתעכבתמסתכלת. •אליהםשמה·לבסתםפשוט
לא·תהליכיםיששכאןמראהרזהקודם.עליהם
שדבירםמבשילים.שדבירםעצמה,לגיבורהמועדים
יוצאיםוהםההתחלה,מןכברע~בירבאופןשיכם

-עוברתשהיאהתהליךוזה •הפעולאלהכרחמן
אניכךמתוכה.הדבירםאתשולפיםרקוהמאוערות

שלהרביםבפרטי·הריאליהמתקשרגםרזהחושב.
זופרטים.שלערימהכאילושהם •שלךהסיפורים

שהגיבור· •תהליךעלצבהעיקריתהדרךבעצם
יכולהרגישוהקורא •עליויועדלאעצמוהמספר
 .נדבךגביעלנדבךאותולבכות

מארדטכניקההםבוגף·ראשרןהסיפוריםלכן
ולהגידלעמודלאדםרכתכיםשהםמשוםמוצלחת.

אצלושקורהמהעללספר •הזמןכללכסחמלים.
והיאלזה,מתחתהיאהאמיתיתהדרמהאבל-

הקלפים.כלאתלכרמגלהכאילוהואזה.מאחורי
יכוליםשאנחנויודעולאעצמועלהכוללכומספר
 .יותרהרבהמזהללמוד

יש?אחרתאפשרותאיזואגב,

הלא·מרעדיםהתהליכיםאתלתתהואהנושאאם
את .הדרךזאתאזבהתפתחותם,כשהםעצמולגיבור
דרמטיתוהכי •ביותרהקשהבדרךבעצםבוחרת

מעניינת.רהבי •כמובן

 .היחידההדרךחושבת,אני

 •שכך·וכךידעלאהגיבור :להגידיכולסופרכילא,
זאת·רבו.' •כך·וכךאצלוהיהלא·מרעדבאופןאבל

מראהואת,הדבירם.אתלהגיד-יהיהזהאומרת,
בפעולה.אותם

אבלעליהם.לספרקליותרלכאורהבגוף·שלישי.
אזעובירםלאשאנחנומשום .מענייןפחותהרבה
לכרשישלמרות •הגיבורעםיחדהתהליךכלאת

ל~הוא,גםאם·כיאיכם,עצמושלותכוכיםכאילו
להגיעהיהיכולעבצמוחקירה,ועשרהיושבהיה
הואואכןאליהן.מגעייםשאנחנומסקנותאותןאל

 .הסיפורבסוףאליהןמגיע

קודמתלשאלהלחזור
ואוליקודמת,לשאלהלרגעלחזוררוצהרקאני

לארביםרומכים·היסטורייםאחרת.קצתמזווית
שכרת·השישיםעלמדברלאאני .אצלנוככתבו
הטכסטבכל·זאת,שכרת·העשרים.עללאואפילו
שהיאהעברההואבמוכטיפר'ב•למעלההעיקיר
וכאן .אותךשמעסיקיםהענייניםלעברמאודמאוד
באותהשםשחייתלילענותיכולהלאגםאת

רגםחושב,אניהזה,בחר"להייתילאכיתקופה,
שלהישגבסיפורוישהשבע·עשרה.במאההייתלא

 •כלשרןבצבעים.בצמחים. ;הריאלייהבחקירתממש
 .הלאה.וכך
זרויתליצור •לגרוןהצורךמתוךרקלךבאזההאם

מאיזהכחלקבאמתכובעזשהארלדברים.חשדה
 .יותראימננטימהלךשהוא

שאנימהאת Iאותישרתפשוטזה :לךאומדאני
דבירםהםואלההזה,בסיפורכאןלומררוצה

'אחרישבסיפורכפינאמד,אותי,שרתזהמוגדרים.

בז'אנרמשתמשתבמוצהראנילמשלהכשף-השנתי'
פהמשתמשתאני .כאןגםכךרומאן·למשרתרת.של

מתנ;כתלבכי:הכעודים,סיפור-היסטורישלבז'אנר
היאזאת .קפיצות-דדךהמוןליעושהוהיאקיימת,
תכליתית.סיבההסיבה,

זה·וזהשאתהזה,הרעיוןעלעליתיכשאני .אבל
השבע·עשרה,המאהמןסיפורעל·ידיאומדאני

 :דלתליפתחזהלבכי·הכעורים,כסיפור-היסטורי
אתמצאוהדבריםשכיפתאום Iלרץויכולתיפתאום
לומראיךוהדרך Iלהאמרשרוצהמה-תיקונם

נבעזהקבע.הסיפוראלה,כלאתאבל .זהאת
ממנו.

הכיהטכסטאתלכתובהזדמונתלךכתןגםזה
ספראםזאת·אומרת,היום.עדשכתבתעלילתי
שקוראהקוראקרואים.שלסוגיםמינילכלככתב
פונקלאהלאהקררהמהלעדתבשבילפשוט

יותרחיתהשם .שלךהקודמיםבספריםבמיוחד
נפשיים.ותהליכיםותמוכות. •לשוןעלהשתהות

קשהחושב,אני •כאןהלאה.וכך •פסיכולוגיעוומק
 :באכאלירתיותרהרבהמסיבותגםהספראתלעזוב
עםומה·יקהרומה·יקהרמתפתח,זהאיךמעניין

הגיבורה.

 .לשמועשמחהאני

הריאליהשללפרטיםמעברנמצאמה
תש"ח','ספרותשקוראיםמהעלכתבת,בזמנואת
במציאותעכיןמאוד"מעטבהיששספרותהיאזאת

אוקיינוסיהעלכהווייתה.המציאותאתכהווייתה.
דאזקרד·האכיכרתהאדישים-לציוויים.הכייטראליים.

ושחיתה • ,,וסכימטיתכוללניתבצורהלתפוסחייב
שהםלדבירם"התכחשותאיזושהיהזאתבספרות

רבגוניותם'.'עצמם.החייםדהיינו •ראשוןתנאי

שבארייהדבריש •שלךבפרוזהרביםבעמודים
עצרםקטלוגכמעט :הגמורההיפךנראהראשונה

בסיפוראחד,מדףרקדוגמאלהביאאםפרטים.של
ששון'נעימה •ביותרהמפורסםאולישהואשלך

עמודיםשכיפתאוםשםלכויששירים:כותבת
ורואהבאוטובוסשחוזראבשלתארויששבהם

וילדים •שלוהילדעלבעט·כדרריכתובת·קעקע
גםויששם.עובתרכלהואיזו •טירות·עפרמפקירים

אבטיחשלותמוכהמועדות,מיניוכלריק.מגרש
 •מולו •ממשיאבטיח •חצריאבטיחעודעם •חצרי

רפליקהאזיוואפילו •ארון·קרדשכרשאיםוכגכפים
ביןהגבולעלאנשים.שכיביןשיחה.מתוךאחת,
 .יהודהשבטלביןבכימיןשבט
שלהשתוללותההפרכה,הקיצוניותבאמתזוהאם

האלה.הפרטיםמאחרימשהואיזהשישארפרטים.
 ?באיםהםלמה ?מאחריהםעומדמה

הפרטיםשלהצירוףכיהכול.אותי,שואלאתהאם
הסיפור.הואהואהמיכלול,יחד,הריאלייהשל
אומרת,הייתי :אבסורדוםעדזהאתלמתוחאם
פכים·קטכיםשלסלקטיביקטלוגלאאםסיפורמהו
השני.עלהאחדאורששופכיםהמציאות.של

היאאחרת,ולאהיאלשני,מאחדהזאתוהתנועה
ממחזה,להבדילסיפור.לושקוראיםהמיכלול
למשל.

אוקםהכולבסיפורזה.כלאתרואהשאניכפיכי
סופראגב,הפכים-הקטנים.שלהאותנטיותעםנופל

בהם,ומגע·ידוהפכים-הקטניםזייפן,סופרלא·ישר,
יהיוהם :אחדדברמכליותראותושמסגיריםהם

סופר .כאןהםשלשמההפנימית,האמתאתחסרים
יהיושהםבכך .בינוניותואתיסגירוהם Iבינוני

שלו. .במקרהמקוריות,כעדריצפויים,
אתלמנותהתחלנולאעדייןשאמרנומהבכלאבל
לפכים-הקטנים.שישהתפקידיםמאה·ואחדכל

 .גבי·דידיל Iבכל·אופן
אתאיתם.מביאיםשהםהספונטניותאתכוללוזה

שלוהיסודהסיכון.שבהם.התיאטרוןאתההפתעה.

העסק.לתוךמכניסיםשהםתשומת-הלבעלתחרות
אתלה.האחראיםרבהבמידהשהםהאווירה,את

את :כוללזהלכול, ·מעללכול,ומעל .השיכנוע
שלה.·ההכערה nכואת :החוויהשלהסמכות

 .הריאלייהשללפרטיםמעבדישמהשואלאתה
מהאותם.להשמיט"כסהמאוד:פשוטיהיההמיבחן
היאוהכוונהלי,על·כל·פכיםבסיפור,שחשוב
יסבול.זההריגשי,למחץ

חץואזכשארכברמההפכים-הקטנים,בליכי
משהרעל·אודותושטוחה,יבשהדברים,מהרצאת
שלתרגילכמומשהו .בעלילכאןנמצאשאיננו
לעומת·זאת,תיזה.לאיזואיורלשמששבאהמוח,

בתוךזה,בתוךאתה-הפכים-הקטניםעם

 .הסיפורשלוהחיוניותהממשות
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אנסהאניאס- ?להשמיטנסהאומרתאת
תיפגע.לאהחיצוניתהעלילה •להרגשתילהשמיט.

שלסרגזהחשוב.מארדובוזהשייפגעמה
 .פסיכולוגיורטמיניזם

מישהוגםישבורן·כללהאלה,הפכים-הקטניםכי
לגמריכאילושקולטהזה,המישהואותם.שקולט

בעצם-שלהםהמלא~תכלאתשקולטבתמימות,
לאשדהמשרםמעניינים.מארדוביוםכאןמגלה
הלשוןאוליוזאתאותם.וררקאקולטשהואמקרה
כשהםשלוהסמוייםהליכים nה nאלמסרושלן
ירכלהואושאולי •לולא·מורעיםשהםבשלבעדיין
העובדהעצםאבל .הסיםרוכסוףוקאותםלנסח
מלמדתכאלהפרטיםשלעירמהעלמסתכלשהוא
ההשמטה •ולכן .אצלושקווהמהעלהכולאתכבר

אותי.עוזבהםסיכרלרגיהמחץחיתה,שלהם,

הפכים- :שאמרתמהאתלאוששרוצהואניבדיוק.
לפיורקאךהסףעליידחוארעל-כןיעברוהקטנים

אוהפואנטה,אתלקדםעשוייםשהםכמהועדאיך
מדועאגב,יודעת,לאאניהסיפור.שלהפואנטות,

קורהמהיודעתלאשאנימשוכנעכל-כךאתה
שזהברורדילהיותצריךשזהחושבתאניאיתם.
 ..העשייהשלחלק

הגיבורה.את,לא

הפכים-הקטנים :זההואהרעיוןעל-כל·פנ~ס.טוב.
גרידא.לתפארת-המליצהלסיפוריכנסולאפעםאף

הסיפורעלאותםנעמיסלאאנחנוזאת-אומרת,
העין'אתבהםלנושתפססילסולאיזהבזכות
משקל-יהווהםאזכיאותו.להפגיןרוציםואנחנו
להמריא.לאיתנולאהסיפור,עליכבידוהםעודף,
הסףעליידחואויעברוחפכים·הקטניםשני,מצד
אתאוהפואנטה,את·לקדםשבידםאיךלפיורקאך

הסיפור.שלהפואנטות,

לכללומתלכדיםמתלקטיםהפכים-הקטנים
קייםיש
כיצדשהתהליך,רוצהלאואניהיותמה,רק

שבהם,השימושיותלאורכבחכיםהפכים-הקטנים
רוצההייתיקר,מתימטיחישובאיזהכמויישמע

מתלקטיםהםבהחדרךמהילהדגיש,לספר,
הלכה-למעשה.ומתלכדים

 :כזאתבערךהיאהדרך
בינתייםאתה,חדש.סיפורמתחילאתה-אל"ף

לך,לא-מנוסחתלפי-שעהתחושה,מיןרקישלך
עדייןזהוגםהסיפור.שלהסופיהיעדמהושל

הערכה-לךישועכשיו-בי"תגמיש.עדייןזמני,
שבאיםהדרכים-לפעולהושלהכיווניםשלכללית

לזהנותןאתהועכשיו-גימ"ל .כאןבחשבון
חופשי-לרץו .היעדלקראתספונטני,באופןלשחק'
פרטיםמיניכלהדרך,ולאורך-דל"ת .חופשי
כולםאתלאעצמם.אתלךמציעיםועולים,שצפים
לוקחאתהבינתיים .הדףעלאחרי-כןתראהאתה

מיבהתאם,ומחליטבמחשבה,איתםמשחקאותם,
-ה"אלשבט.יהיוהרובלחסד.מילשבט
כןויתהדק,ילךשהסיפורככלהזמן,בהמשך
פחותפרע,ופחותפחותוייעשהילךהזההמשחק
והישהקיים.לישצמודונעשההולךואתהפתוח,
יותרובעצם,תנאים.לךלהכתיבמתחיל-הקיים
כברשאתההרגעשמגיעעד .ידיךאתכובלויותר

מקושרכברהכולכיפסיק.בסיפורלהזיזיכוללא
בתוךכמופנימיים,איזוניםמיניבכלבפנים

פסיקאפילותזיזואםגרמי·השמיים.שלאצטרולב
גלכמרויתפזריתדרדריתמוטט,חבולבסיפור,
אגוזים.

 ?למה-כקבוצותנאיםהסיפורים
'שדותכקבוצות.נאיםשלךהסיםוויםמןרבים

באגבוהים''הימורים .טויםטיכוןהואמגנטיים'

ברשישמספרחלקהואהזההצמדועכשיו ;כצמד
מההוומן·ההיסטריו.עםיחדסיפוירם,שלרשה
אותםמצמידהאתלמהלזה,זההסיםוויםעושים
יתר?

הםזהיחד.אותםמצמידהאניאסיודעתלאאני
יחד.שבאים

רוב .סמויותסדרותסדרות.יותרהרבהאצליויש

הולךמצאתי-חן''אם-נאבסדרוות.הופיעו~סיפורים
ההפקר',מן'זניהשירים'.כותבתששרן'נעימהעםי

הקיץ,'בלבעם'התרוששות'נסתלקה'.'החמהעם
 .איילון'בעמק'וירחעםיחד,ושניהםהאור'.לב

'הינומה'.עםביחדהולךאיילון'בעמק'וירחאבל:
הלאה.רכןהלאהכןו

במזלשנולדתימפנישזהפעםליאמרמישהו~
לאאניאבל'אריה'.במזלעולהשחרעםמאזניים','

מכל-מקום,שלי,התשובהזה:בשטחהרבה,ז.כינה
כסיורה,כזאת,סידרהכל :טכניתיותרהרבהיא 1-:
ילהשתמשאםאפית,פואמהגםבכל-זאתיא 1-:

של'עבותותבספרוערפלי,בעזעלהחביב:ביטוי 1
רשך'. rז

וכששמיםחלקי-סידרה,כאללסיפוריםג:שמתייחסים
 :הםזה,לידזההאלהחלקי-הסידרהז1יית
בןכשדואיםכמרהשני.עלהאחדאורשופכים )א(
בצורההאבאתלנרמסבירפתאוםוהילדידיד, ל.zז,

מראהאתמסבירהאבמראה ,כשבו-בזמן ;דשה rז

ילדסתםבתורבררואיםשהיינולמהמעברזזילד'
מונעים ;השניאתהאחדמאזניםגם )ב(כ:שלעצמר.

והמעבר )ג(חד-צדדיות.שלהצר,המבטז~ת
הואהפערים),על(הגישורהזההזיגזגנ:יניהם,

מאוד,משמעותיתחזרהשלצורהו\לא-מלים

 .כמכלולהסידרהשלה~סר'שלמארד'וישירה
(אניהבולטהשונילמרותשהסיפורים,כז.פני

הםאםהשני,מןהאחדנובעיםתמידמקווה),

 .לשניהאחדתשובותעוניםותמידבסמוך'נכתבו
שלהנושאלגבילומרלישישמהשזהחושבתאני

סדרות.

נאיביתקצתשאלה
נאיבית.קצתככה,שאלה.אשאלאניעכשיוטוב,
שבכל·זאת,שרכים,סיפוריםשונים.ספריםכתבת

כריכותתחתגםיצאוהםמוגדרים.גבולותיהם
אםבכל·זאת,אבלדרמה.בפררמאטאמנםשרנות,
כמיןכהעדשכתבתהספריםכלאתלראותננסה
ספר·כמיןאראחד'מחזורכמיןאר •אחדספר

רכךמשתכרתשהדמויותזהכלעםבהמשכים,
 ?נע~הולכתאתאומרת,הייתלאן'הלאה.

לאהיאואוליהזיכרון'לפייבציטטהלךאענהאני
אלברכטכתבצעיר","כשהייתי :מדויקתתהיה
עכשיו,ולחדשנות.לרבגוניות"השתוקקתירידד,
היעדהיאשפשטות,להביןלמדתידיקנה,לעת

 .ציטוטסוף .באמנות"
חושבתואנינשגב.דברהיאבאמנותפשטותבעיני,

 • .שליהאידאלשזה

מאתוהרצאות,ראיונותמסות,רשימות,קונץ(מתוך

'הקיבץוכהוצאתאורלראותהעומדיכהנא·כרמוןעמלהי
המאוחד').
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ב~דיוני

הספרותי''''מבקרו

 •- ..:פ:פלשל

ין'ווינשטימיכאל
גלילידוד :מרוסית

שונאיםשכניר .שלומיאליעםהם"היהודים
בדטרלרמיארס-ליללונכןרבגולה .ובצדקאוחר,
 .לפלסטינה"ללכת-היחידהוגאולתוכללי

אוטוביוגרפיה.ז'ברטינסקי, .רו ).ז.(ב

חגיגיות.בעצרות-עםבעיתונים. .לצייןישיובלות
 90 :בזהזההקשוריםיובלותשנימתקרביםוהנה
להתקפתושנה-60 ,כ;לציחקשללהולדתושנה

לחשובאפשרבדרירני.מירן pשלהאנטיבבלית
 ...והמזהירהסופריובל :שררי-ערךאינםשהאירועים

חסר·פרשמאתביקורתי"ארפרס"שלהופעתויובל
מחוספסיםקורא"כמה"מכתבישלמחברםהשכלה,

לשעבר.קצין-זוטרשלביותרהמשמימיםחכררנרתיר
כוחבאותואלאבספרות.רקלאכאןמדובראך

התפיסההתנגדהשבאמצעותואינסטנקטיבי,

במובנהולרוחניותלאמתלאמנות,הפירמיטיבית
כלבמשךהאמןאתרדףזהנחהמילה.שלהרחב
הטרגי.מותראחריאפילונסרגולאחייו

 ...העשריםשנות
שלמאמרו .לכלידועים.בבליצחקשלסיפוריו
מ"קןסניהנרב",בבלשל"הכ:;נזיםברידרניסמירן
יצירתונגדמסע-היוםעדונמשך-החלממגר
לאלי,נדמההוא, .פחותהרבהידועבבל,של

תואר,ברכיוחבל.מחדש,מעולםהודפס
עליוהמיתרדרלרגיהבסיס Iקחאקיתבהחלטיות

הפרששלבעקבותיושהלכואלהכלבעתידפעלו
השתמשואחריוההולכים.אגב, .אחדמס'האדום

ב"טרמינרלרגיה"גםאלאב"מיתרדה",רקלא
שלב"בביזםכילשכוחאיןבדרירני.שלשבמאמרו

שלביותרהעשירגררןהמילראשונההוצע ..בבל"
לשאובאחרי-כןהיהניתןמהןמאשימות,נוסחאות
מבחינהזרקטנוני, :מעטיםחידושיםבתוספת

 .ספררתין~~ןטחולני,סדיסטאידאולוגית,
 :המוסרייםהערכיםגםצריינרדרמהבהחלטיות

חולניסדיסטשלבתשוקהרואה ) ... (בבל"האזרח
שנוצרה"קזצ'קה"שלהרוטטיםהשדייםאת

 :דיוקוביתר 1רכר."החשופותרגליהאתבדמיונו,
שהאינטליגנציהבשבילנו,חדשאינוזה"כל

המושחתת,המלוכלכת,הדגנרטית,הרקובה,הישנה,
~רציבזp,בקרפדיךהםביותרהבולטיםשנציגיה

) Q <האחרבצידוטבעיבאופןהתמקמהואחרים,גיז

הודרתכאן,שנשארבבל,ואילוהמיתוס,של
מוסראחרות,מקרירתנסיבותבשלארלפחדנותו

הסדיזםשלהאספקלריהדרךישנותהזיותלנר
מתוךלזהקוראחוצפהוברובשלו,רהדגנרטיזם

הפרשים").("חיל 2"קרנארמיה"הספר
הפרשהסוציאליות.ההערכותמכלכמרבן,חשובות,
לנרמספרכ;ללגר:"האזרחמודיעאחדמס'האדום

בכביסהמחטטחיל-הפרשים,עלנשיםרכילויות
ערבחיילעלמספרהואנשיתבאימהמלוכלכת,

ככר-לחםאי-שםש"סחב"האדוםהצבאשל
עלבץר,מתיזהבלים,ממציאהואותרנגולת.
הרזהיביותרהמעוליםמןקומוניסטיםמפקדים

שיצחקמפנימתרחשזהשכלברור, 3משקר".וסתם
האדוניםשלהישנות"זמירותיהםאת"מעלה"בבל

ואחרים,ןניקיןשלהמילירקרביס,הסרבררביים,
אודותעלניחרבגררןופעפעוכתבובזמנו,שצעקו

הסרוחים, ,והחוצפנייםגסי-הרוחהמרז'יקים

הזאתהטיפשותאתהבינוהםאךיעליהםהשנואים
אתלתאר"כדי :היסודיתוהמסקנה 4 .והפסיקו"

כמוהרהיהשלאיההירראימאבק-המעמדות
מחד-מהותואתלהביןישהאנושית,בהסטרריה

 .מאידך·גיסאהמעמדותשלטבעםואתגיסא,

;j,יil-$; , ;,-
~ 

\ 

בבליצחק

להיות Iדיאלקטיקןלהיות-משמע
מזה.ולאמזהלאאיןהמחבראצלמרקסיסט=אמן.

המכשירלחםמהרעלמדועבשבילוחשובזהאין
הפרשיםחיל-המעמדותמלחמתשלהכביר

בשררותיונמצאשהמחברלמרותהאדום.הראשון
לאבעורף,אס-גסהמהולל,האדוםהצבאשל

בסיבלרתירולאההירראי,במאבקולאהבחין
מעיניומאזניו,חמקואלה, .הנוראיםוניסוריו
הזעזועיםאתלראותהיהמסרגללא .ומבינתו
 sלר".זריםהיוהםמלחמת-המעמדות,שלהכבירים

 .מעמדיתמבחינהזר-הותווהאם-כן,הקר,

תודעתומבחינתמבולבלבזעיר-בורגנימדובר
עםזהכל .מוסריתמבחינהוירודהסוציאלית

"נמצאבבלשיצחק-עדייןמסרייגת-ההודאה
 " ...המהוללהאדוםהצבאשלהעורפיותבשררותיו

בירחוניםהארת.היהברדירניס.של " ..."בכיזם
שלומעתהמאמרים,שלנחילהופיעובעיתונים
הנחיותיואתוהשלימושפיתחומקצועייםמבקרים

 :משלהםהגינותעלוששמרוהקר~נןרם,של
כישוריםעלהכתיבה,אמנותעלדיברותחילה

כןאחריורק .המשפטוקיבעו 1סיגנרניים-לאקרנירת•
ראי-תפיסתהאי-הערכתה :פוליטיותהאשמותהעלו

מעמדיחרשהעדרהבולשביקית,המהפכהשל

 :חד-משמעיהיהפסק-הדיןאךאזרחית.ותודעה
תרעלתיביאושלארקלאבבליצחקשליצירותיו
אתלקלקלמסוגלותשהןאלאהחדש"ל"דרר

ומלאת-החיים.הזוהרתהשקפת-עולמו

המופעלתזאתאוניברסלית"סכימה"שללאישורה
המבנהבעלמאמרודוגמת-אדרךלטרוח
 .בנדיטיזם"של"פואטיקה :רר~שנ~ב .רושלאסיהקל

כותב-בבל :כלליבפזמוןהמאמרשלתחילתו
שלוהסיפור .עליוןבחסדמספררר~שנ~ב. .רו
אכזרית,תמידכמעטפיקנטית,-העלילה . ;ד, nמ

ביותר,מוגבלתלשוניתבמסגרתתרםעדומתפתחת
 ,ריאליסטית-שלוהנובלהבקפידה.המסררטטת

נתפסהאכזריהתוכןהחיים.בחומרעמוקטבולה
באידאליזציהארבאירוניה,ארספוגהואכיבקלות
תמידממוסגרהוא Iכךעלנוסף .עדינהפואטית

מורגשתתמידלאשציוריותהציורית,בתמונת-גרף
בגללרכןבצבעיםלחסוךבבלשליכולתובשל

לאחר 6סגנרניים".באמצעיםהמקורישימושו
כמר .רר~שנ~ב .רו .מוסרעלהרהוריםבאיםהפתיחה

לאבבלשלבגרותוחוסראתרואהאחרים,רבים
הבלתי-בהערכתולהיפך,אםכיבאי-מוסריותו,

מוסרית.מעמדת-ראותהמהפכהאתנסבלת
למרותוכפופהאינהש"מהפכהמעיר,ררישניברו.
למרותהכפוףהמוסר-להיפראלאמוסר·,;של
מטיף- ,זהבנושאהקורהלערבילהכנסבלי .היא

זהשקריטריוןלומראנינאלץ-רר~שנ~ב .רו
מנסים"המתלווים",המכוניםאלהכל .י,;קמ.איננו
אמה ,מוסריתאמת-מידהעםלמהפכהלגשת

שלררבת·ההיקףהחלקלקהמהאדרתמטההגולשת
 1אימננטיבאופןעצמהאתהמצדיקההמהפכה

 7 .עצמה"שלהבמשמעותה

 .רופוסעהמהפכה.שלמוסריותהאיאתובקובע
שלהמזיקההצלחתולתחזיתבקלותרר~שנ~ב

בודיוניסמירן

הקרבותעלאנולומדים"מה :בבלשליצירותיו
שאףעד·ראיהכבבל.מעד-ראיההבלתי·נשכחים

הנרעדממכרלקבליכולמהחלק,בהםנטל
לומדוכעתקצרצריםבמכנסייםאזשהתהלך
המהפכהשלההירראיעברהאתובסקרנותברצינות

כיצדלונודעבבלאיזאקמסיפורי ?הפררלטארית
שלהדתייםברגשותיהםהברדירנרבציםפגעו

אתשדדוכיצדהקדוש"),רלנטינרס("אצלהפולנים
וחכירתמסערתבעתהשלווה(המקומית)הארכלרסיה

הלקו "ה"צחרקלמעןאיךשלי"),הראשון("האורז
והרעבהכמעט-עיררםחיל-הרגליםאתבפרגרלים

שניתןמהכל-בידה"),("אפרנקהעצמם"של
לאשהרקעמהכלבנדיטיזס, :אחתבמילהלהגדיר

המהפכהמוסדרת ,,,·לעובצדקבחריפותפעם
המהפכניהפררלטארירןעל·ידישכרעדוהגבוהים,
ערלהבבלשלמסיפוריוכברדה.עללשמור

 ...לכבריטיםהפכוהמהפכה,גיבורישהברדירנרבצים,
בסיסהיההזעיר-בורגניתהאנרכיסטיתלפסיכולוגיה

זהבסיסבברית-המועצות.אצלנומסריםחברתי
הכ~לים,דרכםאתמפלסיםאליו .כעתגםבהקיים

חברלחבורת-ההורסים.לכנופיה.שיר-הללהשרים
יקראבבלאתהחופשיים.הפרחחיםשלהמרעים
בסיפוריהמעונייןהכפריוהנוער Iהעירוניהנוער
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בפשטות.הנכתבתאנרכיסטיתובפואטיקהשודדים

להיותיכולהלכאלהומושכת.שקופהבצררה
אמורזהדברהאם-והשאלהאידאית.הצלחה
 811 ?אותנולשמח

 .בודיוכישלבעקבותיושהלכוואחרים,ב .7שכ .7רררו.
מוגבלותושלהפנימיותבסיבותיהנגערלא

הם .בבלשלהמוסריתאי-יציבותוושלהאידאית
הלא-יחסושלהעובדהעצםעלהדגשאתשמו
לוחמישללגבורההפררלטארית,למהפכהדירברור
רשותכטלוכאשרהורםזהמסךהפרשים.חיל

שביצירתוהפנימי-..הדרמטיזםשלזהבענייןדיבור
הסרצירלוגיזםשללסכימותכתפסושלאהמבקריםן

שלבנוסחאותיורקהוכחוושלאהוולגרי.
לבוא.העתידהסרצריאליזם

וורוכסקי, .אהמבקרשלבבלעלפולמוסיבמאמר
בכלוכנראה"אצלנו. :נאמר"קןסכאיהכרב"עררך
ולבינלאומיים.ללאומיםהסופריםכחלקיםמקרם,

ואלוד, 79ו ,פילכיאקהםכעתשלכרהלאומיים
המוכח .ואחריםליאוכובסייפרליכה'כין' .97אירואכרב,

כמערכתבעיקרולארקלאכאןמשמש"לאומיים"
כיכולתאלאפוליטי,ר:גרננשלהעולםהשקפתשל

-מסרייםתרבותיובהורישרכותבכסיבות
מנקודת .הכישרוןולהזנתאמנותיתלהתמצאות

חשיבותבעלסופרשבבלספקאיןכזאתראות
כזההואכשרוכוטבע-מזהויותר .בינלאומית
סיפוריםלהפיקמסרגליהיהשבאמריקה
בחיל-אודיסה,סיפורי-בארדיסהאמריקאיים,

זאתסגולה .וכר'חיל-הפרשיםסיפורי-הפרשים
שלנו,(האמנותהרוסים.הסופריםבקרבכדירה
למרותאירופאית).מאודמעטהיאזה,במובן
שהמסגרותמשוםכעת.ביותררבשערכה

מוגבלות, ,ביותרלצרותמזמןהפכוהלאומיות
 9החיים".אחריבולטתבצורהומפגרותמותכות

בבלבסיפוריהדיוןאתלהעבירהכסירןכערךלכן
לתחוםחברתיות-מעמדיותהקוכצפציותמתחום

אתמשרטטרקלאהאמןבוההיסטורי-ספרותי
יחסיםשלשוכרתרמותביןוהעימותההתנגשות

שלבטרגיותגםאלאהמציאות,עםהדדיים
ובעצםהגיבוריםשלותשוקותיהםרגשותיהם
אתחושףהואהתפתחותםשלהאמנותיתהלוגיקה

האלוהי-אחרת(בטרמינולוגיההאמיתיטבען
הקביעותשלבמרחב!)ולאבזמן,לאתלוישאינו

עיןבעלוקוראגלוי,כאןכעשההנסתר .המוסריות
שלשבתת-הטכסטלראותשלאיכוללאחדה

אליו)שכחלודהבאותהתוספות(וכלה"בביזם"
לחייםבבלשללהתנכרותורקלארמזטמון

להסת;נז:והאורגניתלאי-יכולתוגםאלאהרוסיים,
במעטה-מכוסהביותר,זהיררמזאלה.חייםאל

"פררלטארירן","מעמדות",עלסמיךמלים
הראשונההמחציתרקזאתחיתהוהרי"מרקסיזם".

האיכטרכצירכליזםשלוהאכרציההעשרים.שכרתשל
חובקת-עולםאחורהעולמית,מהפכהשלהרשמי

עצמהאתמיצתהלאעדיין ;הפרולטארירןשל
כגרעיןלרביםעדייןנראתההמיליםקליפתסופית.
התיאוריות .בחשבוןלקחתוצורךשהיהמשקלמלא

בשאלההעתידשלוהפרקטיקההפריעו,הישנות
המהפכה,מחוללי :להתגבשרקהחלההלאומית

ביתרמעתהמשתיקיםהחיים-החדשים,אדוני

-,בר(הזריםשלההיסטוריתפקידםאתהחלטיות
הרוסיהזרםמןשנותקוהמנוצחים.מגזימיםבזמן

שיעור).לאיןזהבתפקיד

לסמיון-1928בבהשיבוגררקי,שמקסיםיתכןלכן
מצאלכתוב",למדתיכיצד"עלבקונטרסברדירכי
 :סמכותיותספרותיותלמקבילותלהביאלככרן

בבלשל"חיל-הפרשים"אתהשמיץברדירכי"החבר
עצמוברדירכיהחבר :לשוואדומני,כעשה,רזה-

גםאלאהחיילים.אתרקלאמבחץולקשטאוהב
ולדעתימבפכים,חייליואתקישטבבלסוסיהם.את
אתגרגרלט wמשקיותר,אמיתייותר,טוב-

שכתכברזאתבכלחיתהזאת 10הזפרררז'צים".
העלבוןאתלשאתהיהיכולשלארברדיוכי, , 1928

בהרבהגלוילהיותכעתהיהיכולוהלאומי,האישי
הואלגררקי,בתשובתוכעת,קודם.משהיהיותר

בבל)(שלרשימותיושלה~נולה " :רבותמפענח
לעייפההגדושות-בדרירכיכותב-

מחברןשלהארוטיות-משתוללותבהתרשמויותיו
דדךעובדתמשוגע,יהודישלמדמותונובעת-

?גרע-חיילשלדמותודדךשנשדדה,הכנסיהתיאור
בסיפוקומסתיימתהאדום)הצבא(חיילסיפיליס
יהודיהאשהשלמר~סלגביהמחברשלסקרנותו

מהלשם 11 .מחנובצים"עשרהעל-ידינאנסהאשד
"מןומשיבשואלהוא ?זאתעלילתיתעקימרת
שלמקורותיואתיותרטובלהכיר"כדי :המרתן"

היהלאשבבללהעיד,עליה;נ;גלי,"חיל-הפרשים"
ופעילאמיתיחייללהיותהיהיכולולאמעולם

אי-שםהשתרךהוא .הראשוןבחיל-הפרשים
לאסוננו,הכבידרקאשרהרחוק.שבעורףבגדודרן

כלומר.הראשון,חיל-הפרשיםשלהלוחמהדרךעל
שלהאחורית"ב"חצרדברשללאמיתונמצאהוא
בבליצחק :הסוףעדנחשףהכל 12הפרשים".חיל

"לאגםאלאהיה.שלארקלא :האחורית""בחצר
חיל-שלופעילאמיתיחייללהיותהיהיכול

 ...הראשון"הפרשים
הדיוןאתלהשיבהאחרוןהנסיוןאתעשהגורקי
שמואתשניתבהעמידוהספרותית,המסורתלאפיק

שמותיהםעםאחתבשררהבבליצחקשל
- ,טוען"אתה :וגוגולטולסטוישלהקלאסיים

עםאי-שםהשתרךשבבל-לברדירניהואמשיב
יכולהלאזרשעובדהאלאהרחוק"בעורףגדרדרן
 .ספררכלפיולאבבלכלפילא ,לגנאיעילהלשמש

בעצמולשבתחייבהטבחאיןמדק,לבשלכדי
השתתףלאושלום""מלחמהמחברהסיר.בתרך

היהלארגוגולכפרליאוןכגדבקרבותאישית
ככליצחקעללהגןגורקישלכסירנו 13 .,,זפררוז'יץ

התוקפניוהשוביניזםהוולגריהסוציולוגיזםמפכי
רבות.שכיםלמשךהאחרוןהכסיוןהיה

 ...החמישיםשנות
ח.רותהבדברלהצהרותתה pנתלאעצמוככליצחק
להבטחותולא .החדשההתרבותשל

 .החדשההחברהשלהמוחלטהאינטרנצירכליזם
עצמה)בכותרת(המדכאותשלוב"אוטרביוגרפיה"

 , 1924שנתאתהספרותיתפעילותוכהתחלתציין

 :סיפוריםהופיעו'לף'הירחוןשל-4ה"כשבכרך
'המלך'דולגושוב',של'מותר'המכתב:'המלח:

שאי-דיוקכנראהאי-דיוק,ישנוזאתבקביעהוערד.

-1923בכברנדפסוהאמוריםהסיפוריםכלמכוכן.

אתקשרככליצחקאךשונים,אודיסאייםבעתונים
כדיגםעיר-הבירה.שלבירחוןהספרותיתהולדתו
 .האודיסאי""מוצאוהדגשתאתלמנוע

בידו.עלהלאלחלוטיןהדבראת"להעלים"אך
כ.שלהמאמראחרי . soה-שנותבתחילתכבר

ב .7~ט .וושלהדומןעל-ב"פןבדה"כוכירנרנכ
א.שלמאמרופורסםהסובייטים",שלטון"למען

לשון-הספרותשלוטוהרהעושרה"למען~ר~נקוכ
באופןככליצחקאתמאשיםהואבו "!הרוסית

שהיאהרוסית"ללשוןהנגרם"הנזקעלישיר
והמכשירנפש-העםשלהעיקריתהתגלמותה

רב"נזק :הלאומיםהחייםשלביותרהחשוב
הסובייטיתהספרותשללהתפתחותהבמיוחד

על-גםהלשוןבתחוםנגרם-מאמרבאותונכתב
שלמהקבוצה .דרום-רוסיהאסכולתשכונהמהידי
אתבספרותרבותשניםבמשךש~פחהסופריםשל
דרגההמהווה ,אי" Qהאודי"הז'רגוןשכונהמה

ראשוןהרוסית.הלשוןועיוותכיעורשלקיצונית
הפוליטישפרצופו ,בבלזוהרסניתבעבודהפתח
אצלמתמזגהאודיסאיז'רגון-הגנבים .היטבמוכר

לחייהםשלוהזלזולביחסאורגניבאופןבבל
ספוגהיצירתוכלהסוביטיים.האנשיםשלופועלם
אנואליהם.ופורנוגרפיהדוחהציניותחיתה

ן 4 ,, .פשרותחסרתבעוינותמתייחסים

גםדעכהלאהאנטי-בבליתהיצריםהתלהטות
של-20ההוועידהאחדיואפילו ,סטליןמרתלאחר

אךהשפיעשמוטיהורהקומוניסטית.המפלגה
אך ,לארדהוצאואמנם,ספריויצירותיו.עלבמעט

הקודםבלהטלכתובהמשיכההרשמית,הביקורת
פיגורוזעיר-בורגנותו.השקפת-עולמו,מגבלותעל

המרקסיסטית),האורטרדרקסיה(שומריהמעמדי

חוסך-אתהעם.מן"ניתוקואתבמיוחדוהדגישה

בחריפותהושמעואלהנעימות .העם"בנפשהבנתו
המבראבתוספת"המיבחר"הופעתאחרימיוחדת

 ,~~רובא.נתןאזהטוןאת~ובבורג.איליהשל
הסופריםשלספריהםאתבסרקדראשר

המברא :בבלשלספררעלגםהגיב"המטוהרים",

כיהקורא.אתלבלבלדקמסרגלארכבררג .אשל
תופעה-בבל .ישלשיצירתומבהיראינוהוא

ולסביבהמסריימתלתקופההשייכתבמינהמיוחדת
למרותהעם,מןהרחוקאדםשליצירתומסויימת,

 15העם."שלבשאיפותיוהכנההרגשיתהשתתפותו

 .העם"מן"רחוקבמלים-כאןשה"צימרק"ברור,
שלהמערכתבמאמראלהמליםחזרובמקרהלא

שתמךהספרותי")רן("העתטה".~ז."לי~רטררניה
"אי- :אותןופיתחמקרובא.שלבהנחיותיו
לאבבל .ישלבהשקפת-עולמווהבלבולהבהירות
המהפכני,המאבקמשמעותאתלהביןלואיפשרר

ההומניזם 'השוואת ...התקופהשלמשמערתהאת
הרוסייםהסרפדיםשלההומניזםעםבבל .ישל

א.שעשהכפיגורקי"רעד"מגרגרל-הדגולים
מוצדקת.ואינהיסודלהאין-ארנבררג

שלהופעתןמפליאהלארשמיתכההנחייהאחרי
נחשפותבהבה", .7"נבירחוןארחיפובמאתהרצאות

ארחיפרב .רו .האידיארלרגירתהמגמותויותריותר
אתלהעמידרקש"דיבהעירו,במסורת,ממשיך

והיצירה ,ההיסטוריהמשפטבפני 'הפרשיםחיל'
מה(זאתעליוזכותהואתשמהאתמיידתאבד

ההירואייםהמסעותמשתתפיפעםלאאגב,שכתבו,
לשמוררוציםאםלהיפך,או. .חיל-הפרשים)של
לאאםשלרשה-רבעים.עלאזלוותריש .השםעל

שלבהרקעתהגםחדשאין 17 ".מתרכנהיותר,
חיל-"מהו :היצירהשלהכלליתהקרנצפציה

שלאחרותיצירותעםבעימותובבלשלהפרשים
- "?מלחמת-האזרחיםעלהסובייטיתהספרות

בבל,של"חיל-הפרשים :ועונה .ארחיפרבשואל
.7צ'פהוא מאתהשקט""הדרןפררמנובשליב 15

שלהתבוסה''מןיק'זקצשלבתפיסתושולרחוב
הזעיר-האינטליגנציהשלסיפורהזהו .ך~ב 15פ

בשניםוהתלבטויותיהשלההגורלותסיפורבורגנית,
 _זקצ'יק 18 ".המהפכהשלהגדולותהחמורות,

היהיכוללא ,הפרשים"חיל"שלהליריגיבורו
העםעםולהיותהיותהעם"מןרחוקלהיותשלא

יק'זקצאתש~צנןדברממנו,חלקלהיותפורשו
העםאתאהבלאשהואמשוםאותווהגעיל

בקושירקשהתכסתהוציניותבברזאליווהתייחס
חולי-הטיפוס"הכפריים-כשכתב .באירוניה

חיילים.שלגיבנת-המוותאתלפניהםגילגלר
אתארחיפרבמסייםזהבקטע 19אליה."שהורגלו
העצמאייםבגילוייוומתחילהבודיוניתהמסורת

המופיעחומרשכלמצייןהואכלקודם .שלו
כאשרבעיקראקזוטיצביוןמקבלהפרשים"ב"חיל
אחידותעםזהסיפורשל"ססגוניותו"אתמשורים
היהזקצ'יק("בשביל"סיפורי-אוךסה"שלהסגנון
 .) 20אקזוטי"ומבריאנסקזאן 15מרי(הכפרי)המוז'יק

 .לדתעדייןקשורבבלשלשגיבורומוסברבהמשך
שלהסמיךהעצבאותימייסרשבת"בערבי
בזקנוסביליטףאלהבערביםאי-פעםזכרונרת.
 21 ...אבן-עזראשלכרכיםהצהוב

שהעיד .לארנבורגבחריפותמשיבארכיפוב .וו
לפנתיאוןולהכניסוהומניסטבבלאתלכנות

ונוגעטוב"הכל :הריאליסטיםהרוסיםהסופרים
והספרותבבל-מדוייקגםהאםאך .ללב

הסופריםשלההומניזם .שלאדומני- ?הרוסית
אינופשוטגררקיועדמגוגולהדגוליםהרוסיים
ד·(רוסיה !רוס !"רוסבליקייםאינו .אפש_ךי
הקסום .היפההמרחקמן .ארתךואהבאני ) !רוסיה

בליקייםשאינוכשםהגוגולי, ".;אותך.רואהאני
-אותו"מחסלים-נכנעאינוהאויב"אם

בבלשלההומניזםאתלהגדירמנסיםראם ,הגרדקאי
חרבה ,הדגוליםהרוסייםהסופריםשלזהעל-פי
ה~טריוטיזם.עםמערותהואכיצדלהראותעלינו

המקבילהתהיהזהבליכישלהם.הלוחםההומניזם
להחרישוגם ,לומרשעצובאלאמדרמהמלאכותית,
שלבפטריוטיזםנגעלאאדנבררג .א :אי-אפשר
וללאבבלשללהומניזםבהתייחסוהרוסיתהספרות

גרגול,עללנהלאפשרכברשיחאיזהזומלה
בכלל,הרוסיתהספרותעל-מאיאקרבסקיגררקי,

האםזהובלי ?שלההאידיאליםועלשאיפותיהעל
הרוסיתבספרותבבלשלמקומואתלהגדירניתן

 22 ,, .שלאמרבן ?והסובייטית

בבליצחקשלמקומואתלקבועניתןלאואם
 ?אתרלעשרתניתןבכל-זאתמההרוסית,בספרות

 + 36בעמ'המשך
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 ) Turczi lstuan (טוךציאישטואן

אגדותמפות-דרכים.

עיח·קסטאיתמר :מהרירגנח

טררציאישטראן

צלב"בין
למנורה"
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:p .ל:;נ~גית-עו,-~ידו~ה:p ~ 9 ז:ול·~:;ני:;ני~ןבזן/לךדונות·סגיאון
 ...ןקכוגי'ות iJ:;גזקאוןך~ר p;:דוק

וז:יקייםךדירםלכף.ז:זנכף
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:p ים,ש~ן:תעוד~wצו~ךת~או~ים·וד~גיםןקל~ים-ף~י
קולותוןקקי;;זים:;גי~יםךגוןלותסגזצףמות,יגי .vרי.ו;ו~חו
;:דלוס~ת.::ז~ךןז:זית;:זדףזכ~ע Qה j-ל:;גןד iזטף·ףןקש~ף:~לונכיזוודו~ת

פ"ח:~דעסכלזן/כן,
:p לווכלו:;נ~זקעולי·{$~דות;ינפות·ןן~םi? דאז:ייiJ ך?כן
i לtt ·ךזכת:p ,קיתt9ןקקרס-;ינךאp ןת 9ולךלךהה

 ןג;:~כ~ההו, .בינ;:~~ !Vדיזזה p:וןסודות·;:ד
 !זהןיגי 9זכד w:ק;ק-1$עףדרת 9ה 9וכ .?נד 9ןקידרם .vה 9וכ

טררציאישטראןהמשוררעםישחח

נולדתי :ביותרהחיונייםהדבריםאתדק ?עצמיעל
בהיותיטאטא.בשםחביבהשדהבעיר-1957ב

באחתולמדתילבודפשטעבדתיסטודנט
בבלשנותהתמחיתי .היומיןעתיקותהאוניברסיטאות
ספרותלהוראתהסמכהקיבלתיוכןפינית-א~ג;ךית,

לעבודההתקבלתייותרמאוחרואנגלית.הונגרית
עלבעיקר,אחראי,אניושםהתרבות,במיניסטריון

 .והבינ"לההונגריתהעיתונותשלהתרבותמדורי
זהמשולביםומנורהצלבהראשוןספרךעטיפתעל
ההסבר?מה ;בזה

שחורות",בנעלי-לכה"שוליות-המוזהנקראהספד
בביטוי . 1985שלהשירה""יוםלקראתהופיעוהוא

השראהגודמילאותםהתכוונתי"שוליות-המוזה"
ואילועלי,השפיעואשדימינו,ועדקדםמימי

אתלהמחישהשתדלתי-"נעלי·לכה"בביטוי
הספד .לאירוניהחגיגיותשביןוהכפילותהמתח
שבחיפושיוודאותוחוסרהתבגרותקשיימבטא

לאמבטאשאנימקווהואניצעיר,אדםשלהדרך
הקיוםובעיותהמועקותאתגםאלאחוררתי,אתדק
זיכתהשבההחיובית,הפניםקבלת .דוריבנישל

לדפוסמסרתיועתה 'אומץבינסכההביקורת,אותי
לפסנתרנים"מוסיקה :השנישיריספראת

סיפוריםוקובץדומןסיימתייכמו·כן .מובטלים"
אצלימתגבשכילספר,המקוםכאןאוליקצרים.

והואיהבהובים""שבעהשיקראנוסףשיריםספר

יהודית.נושאיםלמערכתקשור

 ?השפיעזחבישראל'ביקרתחשכהבאפריל
הקשוריםהנושאיםעלהשיריםכי ,לומדניתן

מהביקור ,מסויימתבמידהמושפעיםביהודים,

שלושהעודעםיחדבישראלביקרתיבישראל.
הוצ'מנהללרבותאחרים,הונגרייםמשוררים
אינני .בישראלשבועייםעשיתי .מבודפשט"אירופה"

דבר(ובינתייםזונסיעהאולםגבוהות,מליםמחבב
לחוריהלגניחפנהספק)לכלמעללינתבררזה

פרק·כיולומדאחרתגםזאתלנסחיכולתימעצבת.
ובמידההכיוון,המשךאתליהנחירזהזמן

באיזוהרוחנית.ראייתיאתמחדשעיצבמסריימת

יערזחנה :ראיינה
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דקריחזאת~ת
וס:\זזקאון'וךנןדיות·;:זגףף~י·סארןה j2ת, v.7ת .vז;ואותו'זק.פרקךים~י
 ,:זקד~לל W rr~ד~נכל i נw ~vזנןקות-ר~עים ttה ?iל W~ידק
 .ל, w , 9סז::ז~סי wל i .קביסיס v:הוז:ייהדס~ךםי .Pגי1יזנת w ~ :v~ידק
 . ...~אזסקללה:~גוגזחיא נw ~vת-ס iזקקי iזנזף i די"ד,;:הואדק

הלחההאפלוליתגםמגעיהרחפה
 ז--. :-ז- ז•- ·••:
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י-ך~~ה .tPק Wוכן~~י-ק,ךםל:;גי p:א;תות-~ין~~זק.דזק.;:ןרי
מעלה.שלהשמיד-רהפעלםרעלאתנביהופשילים

 ז:- "". Tנ•:-: •ז--- \" • • •--

לכונתאבניםכיןטיררר
~~~r:קקי¼'ה.-:;נןםפו~ה 9 דכ·תזt

קילוים q ~ wזג~חוחזv~יר.י wגגוף
i לW. ק2יףם-;ג,-זן/לןזכן-סס.גיז;הt וחים

 :ג nעג-רעיטיםצאבהגנגסלכחדומעל
:p ;~ןקל~~ .יסiז~ס~עקרתועולות ..גךלק,ת-סזv~ד. 
:p ןקק;:זל-~~,לליםעודtii! דןקזנת-ק'ךשף

 .ל ffסגזן~בול~ה ?iד Ji;ר~לרנכירמיכדיד
 :כהד iעינינודאורננותכה

j? ךi:p ד:;גים,-זכ~את ה~~ותf -לf , , ל.י-טוזךר 9 ~וכן
---~~,רזת ה~ןiJ !tד~ליסם~קבות p:~זק.ד~ננרךיםזק.ל

ס~ן~ה.עוד p:::זזpבו~יםלרבלרן ?jחו~מרת-
--ה, w ז::~רrבינבוקעיםד~ונת~~גים rכ-

 :כ~ןהערד r ~~~שעכלr:ז~ים
~ r ~;~זש.ל;נות םי::rמ,ןקלp ע

יתפודז.:רמתילעדתיכולזהומי
 ....סחרלות~ך~רילמ.~ע"ק n-ס nל~חו

:p מלז.ה~רב~א~דיריםל,דיות
ה;דוגכה iןת iננו~זהזן/ל 'זנ~לרתי~סי .v ~;י

כת. 9 ז::ל~r:זד W ה'¼~י:l~לא~ינוסדאשסך;נתה wוזנגז

אאנ~יכקה

תדאוהל"א

זנז~יזכהזlfוא~קנת~סגזח
חלונותיט,זוגג"ותעלן.ןפדחת-נכפוד .

w ~ i לדודין~תזרזי ._זייי; ·· 
:p זנ~זןי~ס,סו~ים;ד:p קןיםמוt,נק;:

 ,~ס r.rלנוטותזtלואוןז:זצירת-ס=דךם
 .ל~ךןיהף t?,hערד r ~~י-ןז:זננףק

ל·,ח i:pקרך~ים~נו שךק~::-יו~~~
לוrן~ים'סדקים~

ך,ו,לסד~ןך~א Wוזנ~יונת
 iןלא-סןף~דףr:זארת f\ג

זן/~קךש,ז~יםזק.לזנזקל2ירת·ע,;גים
ןםדבעד

'זוזות~ק.ןערת-ק.ר~ם~ז:יגוללרת
;tקים,זן/ל . .

מפוף'~ט j2 ר;ג~~חול~זקקום·~ם
 הל~~,-ס i~טלבוותי 1כי·ג iולאןדן
זק,לע,מוגי t ז::לוות piJ~זכvןק·דק~זק~ע

ז:זר-ז$ל-וכדרל 1

 .:קז:וינו~תנע,זבו~לנ~:םאוים
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והבסיסהמזמיןשלאופירהבנייה,נושא :בחינות
האדדיכרלרת.שלהרעיוני
מודגשלמעבדעדיםאנוהבנייהנושאימבחינת
המקצועיעולמנואתשאפיינוהמגרדיםלשכונות
שלל~נייה ;המדינהקרםשלאחדכעשורים

משדדיםמסחר,שלככורןגדוליםקומפלקסים
שלתהליךחלכמקביל .ובידודתרבותומפעלי

-פרוזלקראתהסוציאלי'התכנוןהצטמקות
כתכנון-וכעיקרוזעירה.פרטיתכיוזמהכחלקו
מצאזהתהליך .והמסחריהפיננסיהגדוללמזמין

הבסיסהתפוררותשלכמצבהאדריכליםציבוראת
כמשךויציבמוסכםשהואהיהשנדמההרעיוני,

האדריכלותעירןלסוףכמוכןהכוונהרכות.שנים
כין-חדשעידןשלולתחילתוהפונקציונלית

אוהמאוחדכמודרניזםהטכנולוגי,ככיורןשמדובר
שאנואיפוא,פלא,איןלגווניו.ככתר-מודרניזם

נמצאיםאנו ·האםאי-נחת.שלכתחושהחיים
היאלאן-כן'ואם ?מהפכהשלכעיצומה
מדוברלאוהדי-לגבינו?פרושהרמהמובילה
לבראחייכתשנביעתםכהשפעותאלאכחיקוי

שלנר.המיוחדתמהסביבהכחלקמכפכים,
כערםעלינו"נפל"שהפרסט-מרדדניזםאמדיעקב
שואלהייתיואניתרבותית.הכנהללאבהיר,כיום
על ?היוםזהותנוכעצםמה-חומרהכיתדאולי
לנריש?ראםמסכימיםכשאנומסכימיםאנומה

כוויכוחמבוטאיםאינםמדועבסיסיים,דעותחילוקי
אינושאדריכלגםאמדיעקב ?ככתבארציבורי

עלהסכמהלנרישהאםקונספציה.ללאליצוריכול
 ?קונספציותעלקונספציה,

אדריכלותישהאם-הרחבההשאלהלגבי
ככלללשאוףצריכיםאנווהאםישראלית

יששלאדריכלותהיאתשובתי-כזאתלאדריכלות
אדריכליםעל-ידינעשיתשהיא- 1אחדאיפירןדק

זודקלהיותחייכתלגביהוהשאיפהישראליים
אמתשתבטאיצירהכל .ואיכותאמת,כהשתהיה

ישראלית.ממילאתהיהישראליאדריכלשל
כמודעאליהןלשאוףשאי·אפשדמטרותישנן

אוממילאמגיעיםשאליהןמטרותכרונה'ומתוך
מתוךעבודתנואתנעשהאם .ככללמגיעיםשלא
תקום-ולסביבתנולעצמנואמיתיתזיקה

למקוררתגםתתיחסשהיאמוכןהנכונה.האדריכלות
משרםהגדול'מהעולםהבאיםולמושגיםתרבותיים

מהפכות .יותררחבתרבותילעולםשייכיםשאנו
הכרחאיןהמערביכעולםהאדריכלותעלהעוכרות

אותנוערשהלאשזהאלאעלינו,תפסחנהשלא
שהפונקציונליזםלמשלהוכחלאפחות.ישראליים

שלאכמומהפוסט·מרדרניזם.יותרישראליהוא
כשכונותמזרח-תיכוניהפסרידרשה"נ~ם"כדרר

יותרשייךששת-הימיםמלחמתשאחריירושלמיות
למרכזמאשרבוחיםשאנוהישראלילעולם

 .פרמפידר

לסייםרוצההייתיחיוטיךמיקישלאלהכדברים
יעקבעל-ידינאמרודומיםדבירם-זהרב-שיח
נמצאיםשאנומהםומשתמעאסיףושמאיונטר

שלמואץתהליךתוך·כדיאולימכוכה,כתקופת
גםרכךהעולםככלכך .ושינוייםדרךחיפושי
אצלנו.

שלדברכלשכמסגרתוסגנוני,פלורליזם :והמסקנה
 •ישראלי.וגםעולםחובקגםטוב,גםהואאמת

פולייטקהוגםישהרעשוז  19מעמ'המשך +

הכבילותמןהסטיהשכאן'אלא 5 .כבולבצרוףסוטה
הצרוף.שלזכרואתלרופףמבקשתאיכההמקורית
לצייתדווקאאלאממנוהסטיהחשבוןעלהכבלו

טבחשל(קונוטציותממכרהערלותלקונוטציות
 .תהודתןאתולשחזראטומה)אדישות~ל __בהקשדה
להעיד:ראויעודהז;כצללו,ענייןהואקרוב,ולעניין
כשירמפגינים )'ל ;ת' ; 'ש("שתילה"הז;כלהעיצורי
ממלות-20%מלמעלה :ומואצתמערבהנוכחות
 23% ',שהעיצוראתמכילות ) 112מתוך 23 (השיר

ט'העיצוראתמכילות ) 112מתוך 26 (השירממלות
 43%המודרנית),העבירתגרי (iכל-ט'הזההת'(או

העיצור,אתמכילות ) 112מתוך 48 (השירממלות
שבהומשוחזרת,שבה'שתילה'שהתיבהנמצא .'ל

בשירהצלילשיככתנירתמתרכזהבשירומהדהדת
נמצאלכךרעדותהמתריסה.תלונתותיגבודלצורך
מעלכדחיפותהמופיעותהמבוהלותהנשיםכדברי
כשתילה".אותנו,/שוחטים"שםעפר:תלולית
כשתילההתאעדשההרגלפיכאןתמיההככיכלו
נשמט.סבהרשלאיזכודהכאןואילוכאחתוכסכהר

לפימצללושלמטעמיםהיאזרששמיטהאלא
למצללוכצליליהמצייתתאינה'סכרה'שהתיכה
שוחטיםב"שםהמתנסחש'העיצור,עלהמיוסד
לביןדביקרכץיביןהקבלהוערדבשתילה".אותנו,/
הנינקטתהרטוריתבפניהמתאדעתוהיאביאליק
נוכחאלהדוברפונהכאחדכשניהםהשירים.כשני

"שם ;ביאליקאצל ...לך"לך("קוםניסתר
טוןמתבצרובזהדביקובץי)אצל ...העבדתם"
- j' accuse-המתירסהוההטחהההאשמה

שניהם.השיירםכרטוריקתהמקופל
לאאףבישר,אפואק~פחלאהפוליטי-הומניהמסד
פואטיתמערכתשלבהקשרהעוגןשהואאלאניגדע.
 ;ומורכבותעידוןעמההשמוריםומאזנת,מפצה
הרטוריקהשלולזיקוקהלניפויהעושיםואלה,

ישדההרצויה.האסתטיתהבלגתהלקראתהמתריסה,
 •היטב.ונעשובאחת.כאןנעשוופוליטיקה

העדות:

 . 1985בוסטון , AJSבכנסשנשאת•בהצראההדבריםראש•ת . 1
2 . ," he Poetics of Literary Allusion 'ד, Ziva Ben-Porat 

. 108 . PTL, (1976), p 
3 . ", Chana Kronfeld, "Allusion: An lsraeli Perspective 

140 . Prooftexts, Vol. 5, No. 2 (1985), p . 
לשמובחןסרגה•אהאלרז•הכ•טשרנברגלשקב•עתרערדור' . 4

 :ש•חלשח•קיר
meir sternberg, "proteus in uotation 

." Land-Mimesis and the Forms of Reported Disourse 
. 107 . Poetics Today, Vol. 3 (1982), p 

בצרוףהסרטההש•מרש"עלמרגלית,ראב•ישטרד•גדעון ,,, . 5
 . 99 " 109עמ' .) 1973 ( , 1מס' ,'דכרךהספררח,הכבול",

בירווני
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כשבשרפתרון.ישלארחיפרבכמוהר?אנשיםעם
כינית"אתה :מצטטהואספרותיים,דיוקיםקלות
שואל-כאן?"אניאשמתיבמהאךאריב,אותי
והשאלהנא~לין".הז.זסקדדרןמפקדאתקצ'יק
הגיבור-לי~טרב,שלחילופולשם-מה .כמוכן

יצירהשלגיבורהבקצ'יק,למחבר,הקרובהמספר,
לתת-ביטויכמסתברהואזהשיבושלגמרי?אחרת
אידאולוגיתמשמעותהטעוןעמוק,נפשיטקסט
ספדי-בכלשנקבעכפישהוא,קצ'יקהדי !נעלה

בוגדמהמהפכה,הפוחדעלוב,"אינטליגנטהלימוד,
מהפושעיותרערדמוסריתמבחינהוירודבמישרין

בשמרלי~טובאתלפ~כךלכנרת .מרררזקהההירראי
ישירותכמעטככלאתלהאשיםמשמעמ~צ'יקשל

באידאולוגיה-יותרשגרועבמה-ארבבגידה
אך , 1958התאריךאתנושאהמאמרבגידה.של
 . 1938שנתשללאווירתההקוראאתמחזירהוא

"מפקדהסופר:עלהמבקרמאייםהמובאה,בסיום
אמד,ארתך,רואהאניראשו.אתהריםהאסקדדרן

כלילחיותשואףאתה ...כולךאתרואהאני
על ...אויביםכלי-חותרלזהדקאתהאויבים.
-רעדה.לסתרכתם-אש.הוטבעכארליןשלמצחו
כקרשיכשהואאמד,- ?מזהיוצאמהאתה,יודע

מאתנולך ...שעמרםמזהיוצא-כנשימתו,שולט
 23 ...הררחרתלכל

רעדהעםקבלהושמעהנה- "!מאתנו"לך
 !מובהקתספרותיתלבעיההלאומי-רדיקליהפתרון

הדמויותשלכתאורןהארדיסאישהזרגרןכך
שלהנלהבתכרכתםאתקבלהארדיסאירת
כל.קודםהארדיסאים

בנוסחכתבבבליצחק :אם-כןנסגרהמעגל
עתהארדיסאים.בשבילאודיסאים,עלאודיסאי,

"אודיסה",-הביישניהמסךאתלהריםדקנותר
שפחותדבר-ארדיסה""בניאודיסאי","בנוסח

 •.הסובייטיתהרשמיתבעתונרתכמרבןלעשרתונוח

העשררלחג
עלחתרם

lA·U 77ן 
 87לשנת

 ...השבעיםשנות
נושאים"עלכודירניעםהאחרונההשיחה

ארתהוהנחה , 1969בשנתהתקיימהספרותיים"

 , 4-197בדקשפורסם ,הראיוןפ?.רוךנ~ב.ארקדי
באמתמהברורתמידשלאכזאתבצררההוגש
המראייןעל-ידיהושלםרמהברדיוניעל-ידינאמר
משוםרבהחשיבותלכךאיןשאוליאלא .עצמו

מזר.זרכל-כךנ;נדלולאהשנייםשלשדעותיהם
הגערותאותן-חדשותאינןעצמןהמחשבותוגם

עלהסתמכויותאותןהארדיסאי'הז'רגוןאודותעל
היהלאש'חיל-הפרשים'הצבא-האדוםחיילי

"אין-קלות-הדעתעלהדיבוריםאותםלטעמם,
הרוסיבטקסט-בדיחה"מ'חיל-הפרשים'לעשרת

ועל"חרכמה"העבריתבמלהזה.בעניךמשתמשים

הערות:

"ארקטאבר, ."ב;נמ"קךסנtז•הבבלשל"כבזים :בוד•ונ• .ס . 1
1924 , 3 . No , '197עמ . 

 .שם . 2

 . 196עמ'שם. . 3
 . 197עמ'שם. . 4
 . 196עמ'שם. . 5
גרררד•ה","מרל;דtז•הבנד•טזים".של"פו~ז•הרר~שנ~ב. .רו . 6

1942 , 8 " 7 . No , '274עמ . 
 . 278עמ•שם. . 7
 . 278 " 280עמ'שם. . 8
 . 117עמ' , 1925 •.מ ,"ג~רק" ."ם•• nספרר"ט•פרס•ם;,רונסק•.א. . 9

 . 1953 •.מ , 24כ.כרכים.בלשושיםכתב•םגררק•.מ. . 10
:בארקטרבר. 26 , 1928ל'פךררדה:"מכתבברד•רנ•.ס. . 11
 .שם . 12

בנובמבר. 27 , 1928"פרוורה",ברד•רנ•", .לס"תשובהגררק• .מ . 13
הספרותלשרןשלוטוהרהעושרה"למעןנקרב 9טך .אב . 14

 . No . 2 , 1951 ,"ר•מ"גרב•הרוסית!",
 . 202עמ' , No . 4 , 1958 ,"ה Z"זגמ ," ...על"ש•חררב j2 ~ .א . 15
 24 , 1958גזטה','"לוטרטררנא•ההספררת••ם","הtזקtזפ•סט•ם . 16

באפריל.
 . 118עמ' , 1958 ,"הנ;~נ""שעררים",ארכ•פרב. .רו . 17
 . 23עמ' , 189עמ•שם. . 18
 . 193עמ'שם. . 19
 . 195עמ'שם, . 20

 . 192עמ'שם. . 21
 . 199עמ'שם. . 22
 . 194עמ'שם. . 23

 , 1974גבורה","מעשהברד•רנ•".עם"מפגשפ~רךנ~ב.ארקד• . 24
 . 23עמ' , 9מהדורה

שם. . 25

עמ'פר•ס, , No . 2 , 1978"ס•נטכס•ס", ," ...בשמותלנקוב"בל• . 26
העורךמאתב•ותרר•ף nבמאמר·בקורתמלווה("הראיון" . 42
ס•נ•אבסק•).א.

 . 41עמ'שם, . 27

 . 48עמ'שם. . 28
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מולייר
קרבגאבולמיכאל

סרבוליהושעבסרייעקב :מרוסית

הדמיוות:

ושחקןמחזאי-מרלייררהפרקלןבאטיסטז'אן
שחקנית-בז'ארמולן

שחקנית-בז'ארארמאנד

שחקנית-ריבאלמארייט
מכרכהשחקן'-גראנז'לה·רהררארלהשאול

"היומנאי"

צעיריםמאהביםלתפקידישחקן-מראררןזכירה
שחקן-דה·קרראזיפילינו

מעין :(בעצםושדתתאורן-ברטרןז'אקז'אן

מכהל-הצגה)
צדפתמלך-הגורללראי

"שתרם-העין"גםמכרכהסייף'-ד'אררסינימרקיז

"תגיד-ווידוי"אר

מנהיגפאדיס,ארכיבישוף-דה·שררןמרקיז

הדתיתהמחתרת

קרבירסטרסקלפים,שחקן-דה·ליסקמרקיז
ליצן-המלך-הסנדלראמיתי
שלשרלטן :הואכןכשמר-צ'מבלרשלשרלטן
צ'מבלו
אלמונית :היאכןכשמה-כמסכהאלמונית
במסכה

"באבא-ב,-מין .מטורףדתי-בתרלרמיהאב
תלמיי"
בדיתמחתרתחברדתי,בידרן-ברחהאח

מקדשי-הקודש

בדיתמחתרתחברדתי'אינטליגנט-נאמןהאח
מקדשי·הקרדש

מדלייושלמשרתתבלה,זקנה-רנה
בתיאטדרןומעתיקלחשן-רמעתיקלחשן
כמסיכותמקשרי·הקרדששלהדתיתכמחתרתחבירם

שחררים,במעילים
אחירם.מרסקיטרים.החצר,אניש

 .-14הלראישלבתקרפתרבפאריס,מתרחשהמחזה

ראשונהמערכה

 .כרכיסקלעים .פאליי·ריואלתיאטררן :נפתחמסך .קהללשצחוקרעמי

-,,ה"שחקני-גדולותכאותיותכתרבתואותרת,סמליםערליהכרהז

 .מראה .לפיענרחניתנותשאינןזעירותכאותיותכתרובת .מלכותר"

ווילוןלידההלבשה,חדרישניכיןמרוית .תלבושותכורסאות,כסארת.

 .עתיקענק.מבלו'צניצב .מפרד

 .מנורהדולקתלפניוגדול,צלב-אחדהלבהשכחדר

כחדר .רכיםרנררת·ארלםשמאל,מצדדלת-הראשוןההלבהשכחדר

 .צבעוניותזגוגיותמזוגגפנסהשניההלבשה

 .גדולהכהתרגשותאחוזיםהכל

שקרעההלבשהכחדריושבהכצגה,משתתףשאינו ' Tלה·גראנ

כהה.מעיללרכש .נאה .צעירהוא .הכרהורם

 .לקהלגבר .כמסךלסדקנצמדהראשון,ההלבשהכחדררכטןו.

 .דכריכות rמאזדכלת. rמצשרלטן

מרשךכרטון .ומתמשךרםצחוקר·כך nאצחוק,התפרצויותשומעים

משתתק.הוצחוקכלי·צרגים. nכ

יורד ,כמדרגותמרדיותמנתרהואהמסך,פתחמתוךמופעימלרייר

 .נעלםשרלטןההלבהש.לחדר

 .דייתארוךגחןבידר .מרישםוכרבעגדולהפאהמרליירלשלראשו

גדולה,רשמהמתנוססתערליוסגול,אפר :כסאגנאלרמאופרהוא

 .חולהכאדםלליכר.השמאליתדיואתמצמדיהוא .מצחיקההליכות

 .פניועלנחלהאיפור

 !מיםומתנשם)מעילו,אתמעליו(משליך :מרלייר

כרס)לו(מוישט .קח :ברטרן

נפתחתהדלתהמרם.נראה .ומקישב(שרתה, !ארף :מרלייר
קרעוות)עיניו .כפרליישנללכרשכרציה.נכנסדה·קרראזי .תכנופה

יוצא)(הוא !כפייםמוחאהמלך :דה·קרראזי
(הוא !כפייםמוחאהמלךכמסך) rר nל(מכעד :לה·גראנז'

נעלם)

 .בחזרותמדלייו

אתמקנח(הוא !המגבתאתליזרוקמהר,(לכרטון) :מדלייו
נרגש)מצחו,

המלך !מהרבראכמסך) rר nלמכעד .מאופרת(מציצה, :מזלן
 !כפייםמוחא

לפני(מצטלבבא.אני .שמעתיכן'כןנרגש)(כולו :מרלייר
כלאתפתח(לכרטון) !עלישמרי !קדושהבתולההמסך)

המסך!

אתר·כך nא ,לכמהנינויכשמפרידפנימימסךשלקורטפותח(כרטון

 .מהצדכמבטנחשפתהכמה .לקהלהכמהכיןשמפרידהגדולהמסך

מבהיקיםדונגנרותריקה.ונראיתהשחקנים,לתאייחסיתמוגבהתהיא

 ,הקדמיתהלרז'החזיתמלכדנראה,אינוהאולם .כלוסטררתזוהרםככל

שלפרצופו .חשוךאולםלשומסתוריתקשובהאפילה .וריקהמחהכת

אותררואיםאנו .לכמהערלהמרלייר .הדלתכריבועמופיעהשרלטן

 .רכיםכצעדיםהכמה,שפתלעברחתוליכצעדמתקדםהוא .כפרופיל

מופיע,השואכרגע .הרצפהאתמטאטאותכרבעונוצרת ;משתחווה

כמחיאותהקהלכלפוץרכעקבותיו .רא·כף nלממתחילכרדדאיש

דממה) .סוערותכפיים

אתמבטא(הוא ".כעןרשליט ".אדוני ".אדוני :מרלייר
מהרהעדאכל .קלותמגמגםהואכחיים .קלכגמגוםהראשונותהמלים

מושלםשחקןלשפנינומתבררשתייםארמלהולאחרמתייצב,קולר

כעל .ותנועהמימיקה ,אינטרנאציותשלכלתי·נדלהעכושרשמצטיין

עבדיך ,אדונישלהלהקהשחקני .ומידבק)מלבבחיוך
בשמםלהודותהכבודאתליהעניקו ,והמסוריםהנאמנים

 ...שלכרבתיאטררןבביקורךלכרשעשיתהגדולהכבודעל
 ".להגידמהליאין ...שלהגידליהרשה ...אדוניאכן'

כמהרה)ונחנקיםספרנטאכיתמתפרציםהללו .כקהל(צחוקים

לילהמדיחמקנית,שלימרזההרמלנכה, :מרלייר
הקריאהבבראאצייתלך

בפאלה·רריאלהכרותלארד
 .הפאהראשיעל-סאגכארלאני

ותואריחסלפיגביאתמכופף
פרוטותכמהתמררתת'קהלמצחיק
ערבמדיכאןפאריסאתמבדר

שטריות.ומללקשקושבהבל

עיקשתמרזההרעכשיו,אבל
לצידיעמדיקרבי, ,בת·בריתליהיי
מייאשתבמלאכההשחקןאני
 .להצחיקארכלצרפתשמשאתאיך

עםראשתפסהזה,האישראש,איזהאח, :ברטרן

חושבהיהמיהקסם,כלאתמוציאהואמאיפה !המלך
צרפת"."שמש :כזאתהמצאהעל

 ?זהאתלכתובהספיקמתיקנאה)(מלא :שרלטן
 .אימפרוביזציה .כתבלאהואלו)(מ :ברטרן
 ...להיותיכוללאזה :שרלטן
לא.בטחשלך,במקרה :ברטרן

פתאומי)כאופןנימה(משנה :מרלייר
כתפיךעלמלכותערלתישאלמעננו

מר~פטמוקיוןשחקן'רקואני

דרפלרמורל :צילום

בימיךשחקתיכיתהילתיגדולהאך
כאולם .כאויורכרבעואתמעיף(הואצרפת.מלךהגדוללראי
 ."המלך"יחי-קריאות .ררקיערת·וגלייםתשואותשלסערהפורצת

מכלי ,צועקיםבכרבעיהם.מנופפיםושרלטןכרטוןדועך.הנרותאור

חצצורותתרועת-השאוןבתרך .מיליהסתכרכןלהבחיןשניתן

אתמסירהוא ,פנסולדיכלי·נרעעומדנותר ' Tלה·גראנ .המישמר

שקט)משתרר ,מסתיימותהתשואות .כרבעו

לך,מרדהאנילרלית) nהכהאפלה(מתוך :לראישלקולו
 !מסייה·דה·מרלייר

מהרד·ררממרתךמבקשיםהנרצעיםעבדיך :מולייר
לאעדייןאםמצחיק,בקטע·קישררלחזרתשתואיל
 .עליךנמאסנו
 !מסייה·דה·מולייררב,ברצון :לראילשקולר

 !מסך(פוקד) :מולייד
המסךאתסוגרברטון .מרסיקה .האולםאתמסתיר .יורדראשי(מסך

נעלם)שרלטן .הבמהלכיןכינינוהמפריד

אני !ארח ... !בוגדממלמל)ההלבשה,לתא(נכנס :מרלייד
אניכךואחראותראתלהאניכךואחראותראהרוג
 !לגזריםאותראקער
 ?הזההגדולברגעלהרוגרוצההואמיאת :כרטון

 !מיאתארתך'גכורן)אותר(תופס :מרלייר

 !המלכותיתבהצגהאותירוצחיםהצילו'(זועק) :בוטרן
לקול .לקפארנרחחואךתנועה,ערשהמושכר,כמקרם(לה·גראנ:ז

כמעט jהרלה·ויבאל,מולןבריצהמופיעותכרטוןשלזעקותיו

אתותפסותהשחקניותשתי .תלבושותהחלפתכאמצעהיוהן :ערומות

בהןומלשחנאבקהוא .מקרבנואותרומרחיקותכמכנסיומולייר

קרעכדיואוחזמדלייו .מכרטןולהרחיקומצליחותהןלכסוףבעיטות.

בכורסה)בכוחאותרמושיבותהשחקניות .כרטוןשלמחולצתו

 !באולםאותךשומעים ?גמרילהשתגעת :מזלן

 !אותיעידנו :מדלייו

 rמצ .המרם ,שרלטן .פירעלדיהכרפה<היא !מדלייומר :ריכאל
כפתח)

כלהקרעו)אבנטואתממששכראי,עצמואת(ברחן :כרטרן
 ?כגדילךישמה(למלרייו)מהכלליוצאתעבודה !הכבוד

מהבשבילעצמיאתשואלאני ... !נפשעלוב :מולייר
ארבעים !בתיאטרוןהזההקצבאתמחזיקערדאני

 ,היוםודווקאיוצא·מן·הכלל,הלךהכלעשינו,הצגות
בתרךכרלהפילצריךהזההמנוולהמלך'בנוכחות
הרצפה.עליטפטףשהדונג ,הלרסטרה

הניתוריםעםהנראתשהיפלתאתהזהאדוני' :כרטון
 !שלךוהקירטרעים

ראשוותפס(לה·גואנז' !אפסחתיכתוכזב,שקר :מולייר
חרש)וכרכהכידיו

באשמתך.קהרזה .צודקהוא :ריבאל
נדהם.המלךבאולם.צחקואנשים :מרלייר
באמתבאןר'מחונךהכיהאדםהואהוד·מעלתר :ברטרן
העוקם.עלשעומדעלובכראיזהאותומעניין
מהזה ?הנראתהיפלתישאניזאת·ארמרת :מרלייר
עליך?והתרגזתיצעקתילמהכך,אם ..נניחשקרה?
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עליה,לענותקשהמארדלישיהיהשאלהזאת :ברטון
אדוני.

(ברטוןהמקטורןאתלןשקרעתירושםלייש :מרלייר
בעצבנות)צוחק

מטילהגב.ד(תופסת !אניתלבושתבאיזואלוהים, :ריבאל
בורחת)כתפיה.עלאותר

 !בז'ארמדמואזלבידר)פנס .המסךבפתח(מופיע :וה·קרראזי
 ... !לבמהלבמה,
רפזה) nב(יצואתבאהאני :מולן

 .הזההמקטורןאתקח(לכרטןו) :מרלייר
אתלובשמכנסיו.ואתחולצתואת(מסיררבה.תודה :ברטון

מרלייר)שלהמצרייציםוהמכנסייםהמקטורן

 ?צריךאתהשליהמכנסייםאתגם ... !היי .היי :מרלייר
שלשיאי.היהשזהלהודותחייבאתהאדוני, :ברטון

עםהזההמפוארהמקטורןאתלזווגחוסר-טעם
מעורריםלאהם .בעצמן.תראהשליהעלוביםהמכנסיים

שתיבכיסמצאתיאדוני,המקטורן)את(לובש ?רחמים

 ?איתםלעשותמה .קטןכסףשלמטבעות
בתוראותםשמורטוב,הכיאותם.שכחתינכון. :מרלייר
האיפור)אתמתקן(הוא .שכמותןממזרמזכרת,

המטבעותאתמחזיר(הואאעשה.שאנימהבדיוקזה :ברטון

הנרות,אתלנקותהואשלישהתפקידמאחרקדימהלכיס)
לקיצץומיוחדיםבמספרייםמצטייד(הוא !לעבודהקדימה,אז

אודי-פתילים)

לאאםלןארדהמאודאניהבמה,עלכשנהיה :מרלייר
שלן.הגדולותבעינייםהמלךאתתאכל
גם ?מאסטרו ?הזההנאוםאתנושאאתהלמי :ברטון

ומלידה.מבטןצרפתיאני ;להתנהגאיןיודעאני
מקצועי.ומטומטםמלידהצרפתי :מרלייר
(יוצא) .מלידהאדםופראמקצועי,שחקןואתה :כרטון

כלעלעונשבתוראותרלישלחאלוהים :מרלייר
 ...שליהחטאים
 !המנהלאדוני !המלךאדוני :שרלטן
המיספראדוני,שמע.אותן.שכחתיכן,הר :מרלייר

אבלב'סוג-ממש ...הלבגילויעלליסלח ...שלן
להציגיכולאתה .הרחבהקהלבעינימוצא-חןשכן,מה
איןבינינו,אבל, .שברעבמשךבהפסקה,שלךהקטעאת

 ?זהאתעושהאתה
 .המנהלאדונימקצועי'סוד :שרלטן
כמהתן !אותראגלהאניסח'אתהמה :מולייר

מתקרבשפתיר.עלמסתוריכחיוך(שרלטן.בשקט.אקורדים,

 .מנגןשהואפניםמעמידמהכלי.כמרחק-מהכשרפרףיושבלצ'מבלו.

ממשזהשמע,חרש)מנגןהצ'מבלומעצמם.יורדיםהמנענעים

חוטיםאיזהלגלותמנסה ,הכליעל(מסתער !כשפיםמעשה

קפיץאיזהפהישתוספת-שכר.תקבל .בסדרנסתרים)
 ?מהחבוי,

 ?בתיאטררןבלילהנשארהצ'מבלו :שרלטן
המונומנטאתלגרורהולןלאאתה .מהאלאמרלייר:

ומסתלק)מצדיע(שרלטן ?הביתההזה

(נעלם) !מוליירמרוספר)פנסכידו(צץ. :דח·קרראזי
התאדלת .צחוקרעמי-ומידיוצא(הואובאאני :מולייר

מאודיפיםפניהתוויארמאנד.מופיעהת. nrנפה•רוקהפנסבעלת

לעכורמנסההיא .שבע-עשרהככתהיא .מזלןשלאלהאתומזכירים

כה)ירגיששלה-גראנז·מכלי

 !עמדי : ' Tגראנלה·

אתהלמה !היומנאייקיריאתה,זה !אח :ארמאנד
עלמבטלהעיףהלכתיסתםאניעכבר?כמומסתתר
 ...ממהרתאניאבל .המלך

קוראתאתולמההבמה.עלהואבוער.לא : ' Tלח·גראנ
חןמוצאכל-כןלאהאמת,למעןהזה,הכינוייומנאי?'לי

בעיני.

הלהקהחבריכל !היקרלה-גראנז'מר :ארמאנד
 .שלןליומניםוגםאישיתאליןגדולבכבודמתייחסים

 .זהבכינוילןלקרואאפסיקאנילן,מפריעזהאםאכל
 .לןשחיכיתיהיאהאמת : ' Tגראנלח·

 ?הענייןמה :ארמאנד
סימנתיואנילחודש,השבעה-עשרהיום : ' Tלח·גראנ

 .שליביומןקטןכוכב
הלןמהלהקהמישהו ?מיוחדמשהוקרה :ארמאנד
לעולמו?
 ...וגורליעגוםערבהרה-פורענות,ערבזהו : ' Tלח·גראנ

 !ממנוהרפי
הזכרתאתלוקחאתהמניין ', Tגראנלהמר :ארמאנד
 ?שלים_כעניינילהתערב
מתחנןאנימרושעות.שמועותמתהלכות : ' Tלח·גראנ

 !איתרתתחתניאל .לפניך
עמומה(מוסיקה ?בישהתאהבתליתספראל :ארמאנו

הכמה)מאחורי

בעיני.חןמוצאתלאאתהירגעי. :לה·גראנז'
 .אדונילעכורכבקשהליתן :ארמאנד
כל-כןאתאיתר.להתחתןלןאסורלא. : ' Tלח·גראנ

ביותר.הנעליםרגשותיךל_~פונהאני !צעירה
אתאיבדוהזאתהלהקהחבריכלבחיי. :ארמאנו

 ?בוחרתאניבמיעניינןבכללזהמה !הראש

חטאיהיהזהאכללן,להגידיכוללאאני : ' Tלה·גראנ
נורא.

שמשמיציםבהשמצותאיפואמדובר !אהה :ארמאנו

ואפילו !שטויותאיזה .אליהגיעההשמועה !אחותיאת
לה-אתלהזיז(מגסה ?לינרגעזהמה .משהרביניהםהיהאם
לועכור) ' Tגראנ

את ... !עליווותרי !מועדבעודעצרי : ' Tלה·גראנ
חרכו(שולף !בחרביאותןאשסףברירה,אין ?מסרבת

מנדנה)

 ...אני !מסוכןמטורףאתה :ארמאנו
ערדחשביאסרן?להמיטאותןדוחףמה : ' Tלח·גראנ

 ...וחראקטנה,ילדהאתאותו.אוהבתאינןאת :פעם
אוהבת.כןדווקאאני :ארמאנו

וותרי. : ' Tלח·גראנ
אליו,התקשרתייכולה.לאאנייומנאי,לא,ארמאנו:

אוזנו)על(לוחשת ...ו

יותר.בעדןאעצורלאלכי, : ' Tלה·גראנ
ואניעליאיימתאתהפרא-אדם.אתה(עוכרת) :ארמאנו
אותן.שונאת

סלחיארתך.להצילרציתילי.סלחי(נרגש> : ' Tלה·גראנ
פנסו)עםומסתלקכמעיל 'עצמו(עוטף .לי

 !נוראממשזהלאמרלייר)של(כתאר :ארמאנו
 ...את!זאתאא.(מופיע)מרלייר:
 !קשרנגדיקשרוכולםכלום, :ארמאנד
 !השדאותר nיק !אהרבטון>צץכרגעכרומחבקה. :מרלייר

אתמקרובתבדוקטוביותרלןידידי,שמע,(לכרטון)
באולם.הנרות
הרגע.בזהמשםבאאני :ברטון

ייןקנקןליתביאלן .ממןמבקשאניכןאם :מרלייר
 .מהמזנון
קנקןלו(מושיטבבקשה. :עששיתימהבדיוקזה :כרטון

מים)

לאןהרוחות,לכלסתם,ככהמכאןלןכןאם :מרלייר
 .רוצהשאתה

לעניין,ישרלהתחיל.צריךהייתככה !בחייך :ברטון
כדלת)עוצרלפזם.מפסיקלצאת.(מתכונן .הגינוניםכלובלי

כמהבןלן,איכפתלאאםבבקשה,ליתגידמאסטרר,
אתה?

 ?הזאתהשאלהמה :מרלייר
התעניינות.בןגילומשמר-המלךפרשי :ברטון

 .אחריוהדלתאתנועלמרלייר .יוצא(כרטון !מפהערף :מרלייר
אותי.נשקי ):לארמאגד

ניתןלאמימדים,בעלחוטםזהוכצווארו)(נתלית :ארמאנו
אתמחבקהוא .פיאתוואתחוטמואתמסיר(מוליירלעקיפה.

 .כלחש)(מדברת ...אני ...יודעאתהארזנו)עללוחשתהיא .ארמאנד

מההעניין'מהמהרהר)(הוא ...שליקטנהילדה :מרלייר
לעברמושכה(הואמוחלט.זהאצל~ .זהבכלנוראכל-כן
 .אותיאוהבתשאתהישבעיהצלב)

אוהבת.אניכן,פעמיםאלףכן. :ארמאנד
 :שליהפניםאתתראי ?ביתבגדילאאת :מרלייר
 ...אויביםמוקףאנימאפיר.שליהשיער ;קמטיםמכוסים
אותי.תהרוגהבושה

 ?כזהדברלעשותיכולהאניאין !שתוק :ארמאנד
אבל !איתן !שניםמאהעודלחיותרוצהאני :מולייר

בליאשלםאניכולו,המחיראתאשלםאנישקטה,תהיי
תהייאתידי.במואותןאעצבאניהמקח.עללעמוד

זה !גדולהשחקניתתהייאת .כןרון'אטבתיהראשונה
לינשבעתאת :זכריאבליהיה.זהוכןשלי.החלום
 .לגמריאותיתהרסיהשבועהאתתפריאת .אמונים

 .שלןהפכיםעלקמטיםשוםרואהלאאני :ארמאנו
לןלהיותיכוליםשלאגדול'וכל-כןנועזכל-כןאתה

 ...ז'אןאתהקמטים.
 ...באטיסט ... :מולייר

מולייר :ארמאנו
אנימתחתנים.אנחנומחרמרצין>אחר-כך(צוחק. :מרלייר
(מחיאות ...זהבגללקשיםעינוייםלסבולספקבליאצטרך

לאדופקים)(שוב !חייםאיזהאח,דכלת)דפיקות .מרחוקכפיים
ברגע :מציעאנימהתראי .מזלןאצלהיוםלהיפגשכרכל

 .לגןשפונהלדלתלכי .בתיאטרוןהאורותאתשיכבו
הלילה.ירחאיןלכאן.אותןאביאאנישם.ליוחכי

למהלומות)הופכותדכלת(הדפיקות

 .פותח(מרלייר ... !אדוני ... !אדוניהדלת)מאחורי(צועק :ברטון

שחרר,מרסקיטרשלמדיםלכרשושתרם-העיןלה-גראנז· .כרטוןנכנסים

פניו)עלכאלכסוןחבוששחררסרט

 ?מסייה-דה-מולייר :שתום·חעין
 .הנאמןעבדן :מולייר

כרטיסדמיאתלןלשלםעליציווההמלך :שתרם·חעין
עלהכסףאתלו(מגיש .סרשלושיםהנהשלו.חתיאטרון

המיוחדהמאמץרעללשפתיו)הכסףאתמגישמרלייר .כרית
ודיקלמתשחיברתהחרוזיםעלהמלך,למעןשעשית
עלבנוסףלןלהעניקעליהטילהואהוד-מלכותר,באוזני

שקית)לו(מגישלי:פרות.חמשת-אלפיםחנה, ...כן
מאות,חמשבשבילי !שלימלןמלן,הוא, :מולייר
 .~יבשווהשורההשחקניםלכלהיתר

השקית.אתולוקחהלהקה.כשםלןמרדהאני : ' Tלח·גראנ
המשמר)שלחגיגילכתשירנשמעמרחוקויוצא.

כריצה)יוצא(הוא .עוזבהמלךאדוני,סליחה :מרלייר
 . ..כגורלישעלהשמחמארדאנימאדאם.(לארמאנד) :שתום·חעין

 . ..לינאהרשי ...המממ ...המ ...להזכרתלידישנתגלגלה ...הממ ...המ

השחורים.המרסקיטריםכפלוגתסרןאררסיני,

הגיבורהואאתה .בז'ארארמאנדקידה)(קדה :ארמאנו

שרקמיכלכחרבלהרוגשמסוגלהאישאתה ?הנודע
תרצה?

ואת, ...אומרתזאת ...חמממ ...אחמ :שתרם·העין

 ?הזאתבלהקהשחקניתבוודאיאתמדמראזל,
קל-דעתאדםהראדוני,הר !מתחילזהזה,זהו :ברטון
 !שכמותןופזיז

כרטון)שלהמצרייציםמכנסיואתתבמחרן(ברחן :שתום·חעין

 ?אדוני .אלימדבראתה
אדוני.לא, :כרטון

הכובעאללדברהרגללןישבלי-ספקאז :שתום·חעין
שלן?
מדברהייתישפעםיודעאתה .אדוניבדיוק,זהו :ברטון

שינה?מתון

 ?מקשקשאתהמה :שתום·חעין
שהסתכנתי.הרפתקהובאיזהטוב.לייהיהשכן :ברטון
 !לןתאר

הפנים(לארמאנד) ... !לןתיזהר !השדיםלכל :שתום·חעין
 ...מדמואזלשלן.
שינה,מתוןמטורףכמרצעקתיכיניהם)(מתייצב :ברטון

 ...ביטיפלובלימוד'הרופאיםמטובישמרנה
 ?מקווהאניאותן,ריפאווהם :שתום·חעין

עשוהםדםהקזותשלרש !אדוניריפאו,הלוואי :ברטון
בליימיםשלושהשכבתיכןאחרימים.בשלושהלי

אחרון.לווידוירגעבכלעצמיאתמכיןכשאניתנועה,
 .אדוניאורגינל,ממשאתהמלאנכרלית)(כנימה :שתום·העין

 :גבירתי .ברשותן(לארמאנד) !נבל .ווידוילהגידתתכונן
 ?הזההברנשמי

הנרותתחזוקןברטון,'אק T'אן Tזהואדוני,או,ארמאנו:

שלנו.
אניאחרתבהזדמנותאדוני,ויתרי)(כנימת :שתום·העין

שינהמתוןשלןלדיבוריםארזןלהטותאשמחמאוד
ץראני .אדונילן,להצדיעהכבודליישנכנס)(מרלייר

 .למלךלהצטרף
יוצא)(שתרם-העין !טובכל :מולייר

מאסטרו.להתראות,ארמאנו:
 .לןאחכהאני .ירחאיןהלילהארתה)(מלווה :מולייר
אתכבה .שתיכנסבז'ארמזלןמהעלמהבקש(לכרטון)

מזלן .כגריסמחלידמרליירהולך.(כרטוןהביתה.לןהאורות.
איפור)לכינכנסת

חשוב.ענייןעלאיתןלדברצריךאני .מזלן :מולייר
 .להתחתןרוצהאניויושבת)ליבה,אלדיהאתמרימה(מזלן
 ?מיעםגרון)חסר(כקול :מולן

אחותן.עם :מולייר
 ?מתלוצץאתה ...להיותיכוללאזה :מולן

כהדרגה)ככיםהתיאטררן(אורות ..לאבהחלט :מולייר
 ?איתיומה :מולן

 .לעולםידידיםנשאראנחנו ?מזלןלעשרת,מה :מרלייר
 .אהבהבינינואיןמזמןאבלנאמן'חברבשביליאת

מיבכלא,כשישבתשנהעשריםלפניזוכר,אתה :מולן
 ?לאכלומשהראזלןהביא

את.מולייר:
 ?שנהעשריםבןטיפלמי :מולן

את.את, :מרלייר
כלבמהביתלגרששמסרגלכן-אדםליתראה :מולן
כלביתעלששמרכלב :(או .חייוכלבמשךעליוששמר

אכלאותו)לגרששמסוגלבן-אדםליתראהחייו,ימי
אתהמולייר,נורא,בן-אדםאתה .מסרגלאתהאתה,

אותי.מפחיד

לשלוטיותרמסוגללאאני .אותילענותהפסיקי :מולייר
 .אותי)אוכלתהיא(אובי.מכרסמתהיא :הזאתכתאורה
 ?אמרתמהמולייר)עדעצמהגוררתכרכיה,על(צונחת :מולן

ננהגמולייר.שלן,ההחלטהעלוותר ...מבקשתאני
אתה .נבראהולאחיתהלאבינינוהזאתהשיחהכאילו
אתתדליקאתההביתה,עכשיונחזור(=בסדר?) ?מסכים
המערכהאתליתקרא ...אליןאצטרףואניהנרות

חושבתאנימתחנחן)(נטרןבסדר?"טרטיף".שלהשלישית
תיפנה?למילעצה,תזדקקואם .מהכלליוצאמחזהשזהו
יודעאתה ...(=ילדונת)תינוקתרקעדייןהיא ?אליה

אתהמאפירות,שלןהרכות ?באטיסט'אן Tשהזדקנת,
הכל,לןאכיןאני .שלןהחםהבקבוקאתאוהבמאוד
שלהאורבערב, ...לעצמןדמיין ...אטפלאניבכל

למרותואם !טובלנוויהיהבאח,אשכדליק ...הנרות
אני !או ...יכוללאכברבאמתאתהאם ...אםהכל,

מושכתלאהיא ...לה-ריבאלעלתחשוב ... !אותןמכירה
איןלךיתחשקאם ...יודעאתהטוב,גוףלהישאותן?

 ...התנגדותלי
אתתפקידמיןאיזה ?איתןמה .בעצמןתשלטי :מולייר
ממצחו)וזזיעהאת(מנגב ?משחקת

 82-83גל' 1 77עתרן 38



 .וח iבחזמולייד

ליאיכפתלאהיסטיר)כמעטכטוןאומרת .מזדקפת(היא :מולן
ארתההבאתישברהיוםארור !ארמאנדלארקימי

 !לפאריס

מבקשאניבשקט,יותרמולן, ,בשקטיותרמרלייר:
מדי.מאוחר .איחהלהתחתןחייבאניקולו)(מכמיןממך

 ?מבינהאת .אחרתיכוללאאניקולו)(מכמין
 :לרשוםתתחילנייר,דףקחבסדר,זה,זהר :מולן
ממשיתחרהתחתרנירתתריסרחציקט~פה,שמלותשלרש
 .שביסיםשמרנהילי;ןשל

 ?זהמה :מרלייר
לרשום.תמשיךללהקה,שתרמתיהבגדים :מולן

 .תפסיקימולן :מרלייר
כרבעישלרשהזהב,פונק 2000פרווהגלימת :מולן
פונק, 4300פארתשמרנהפונק, 1400בת-יענהנרצות

שתיאיפור,צבעינדרת,מניפות,ביריות,נשים,תחתוני

 .שלךהטראגיתמהתקופהשחוררתטוניקות
הסמרטוטיםכלאתהיוםאמצאאניאיפה :מרלייר
האלה?
 .בכסףתשלםאז :מולן

הסמרטוטיםאתלךקחי ?אותילהרוסרוצהאת :מרלייר
יד.תנישלרם.נעשהעכשיו .בעצמךאותםותמכרי
הלהקה.אתעוזבתאניהמצב,זהראם :מולן

 ?שלךהנקמהזאת :מרלייר
בפעםשיחקתיהיוםשלא.באלוהיםנשבעתאני :מולן

מעכשיו .חדשיםחייםאתחילאני .עייפהאניהאחרונה.
כלפיחוברתילמילויהדת,מצורתלקירםחייאתאקדיש
 .נשמתיאתלהצילרוצהאני .עצמי

לךיתןהתיאטררן ?איתןלדבראפשראיך :מרלייר
לך.מגיעפנסיה.
 .אולימולן:
שתסלחיבטוחאנייעבור,שלךשהצעראחרי :מרלייר

איתי.להתראותותסכימילי
שלא.בטוחתהיה :מולן

 ?רארמאנד ':מרלייר
צריכהלאארמאנדאיחה.להתראותאמשיךאני :מולן
דבר.שרםהבנת? ...דברשרםלדעת

מתחילעששית)מדליקהוא .נםהאורות(כל ...טוב :מרלייר
 .ארתךאלווהאני .נלך .מאוחרלהיות
ערדלהישאררקליהרשהצררך.אין ...תרדהלא,מולן:
 . ..הזהבמקרםקצת

 . ..אתאבל :מרלייר
 !לךילךהרבה.אשתההלאאניתדאג,אל :מולן

היא .חהאיכהמולן .(יוצא !לךשלרםכמעלי)(מתעטף :מרלייר

דדפלדמורל :צילום

לעצמה.כלחשומדברת . rכהקהוזההיאלעששיתסמוךיושבת

ככגס)לה-גראכז'פנס.שלאורמופיעהמסךמאחורי

אחריתביאטררןשנשארהואמיחגיגי>וכטון : ' Tלה·גראנ
מהכן'אם ?בז'ארמדמראזלאת,זר ?שםמי ?ההצגה
 .ליידועהכל ?קרהאמנםלקרות,חייבשהיה
(שתיקה) .יומנאיספק'שרםליאין :מולן

 ?הכלאתלולומרכוחלךהיהולא : ' Tלה·גראנ
לאאני .בלתי-אפשריכברזההמועד.אתאחותי :מולן
ררארלה.לב,בעלאדםאתה(שתיקה) .אותםלאמללרוצה

 .לאישהסודאתגיליתילאמלבדך,
 .נותנתשאתבאמרןגאהאניבז'אר,מאדאם : ' Tלה·גראנ

הצלחתי.לאאבלהזה,מהמעשהאותרלהניאניסיתיבי.
אניבראי, .דבריידעלאאישלאיש.הסודאתגיליתילא

 .ארתךאלווה
עללהרהררוצהאני ;לךמרדהמארדאנילא, :מולן
היום(מחייכת) ...ררארלהקמה)(היא .עצמילביןביניהכל
(הולכת)לך.שלרםלעולמים.-הבמהאתעוזבתאני

 ?ארתךאלווהזאתבכלאולי : ' Tלה·גראנ
 )(יוצאת .שלךבסיורטוביותרתמשיך .לא :מולן

העששיתאתמציבכתחילה.ישבבולמקום(מתקרב : ' Tלה·גראנ
רםבקולקוראספר,פותחירוק.כאורעתהמואראשר ,השולחןעל

הצגהנערכהבפברואר,השבעה-עשר ,"היוםוכותב)

 .כחולמעגלמצייראנישמחהלאותהמלך".בנוכחות
התיאטררןשלהחשוךבאולמופגשתיההצגה"לאחר

ואכולתפגועהמארדשחיתהבז'ארמולןבמדמראזל
הנוצה)את(מניח " ...הלהקהאתעחבתהיא .חרטהרגשות
בטיסטז'אן :שלנרבלהקהאירענוראמקרה ?הסיבה
לדעתמבלילאשה,ארמאנדאתנשאדה-מרלייר,פרקלן
מולןמדמראזלשלבתהאלאאחותה,איננהשהיא
לי,אשרהכתב?עלכזהדברלהעלותיכולמיבז'אר.

ושרםשחרר.צלבאסמןסלידתי,רגשיאתלהביעכדי
שלמשמעותראתלנחשירכללאהבאים,בדורותאדם,
הזה.בפברוארלשבעה-עשרהכלזה .הזההסימן

פרקימכין .ודממהחושךשהייה. .והולךעששיתואתלוקח(הוא

מכסה .מוסיקלייםאקורדיםכמהנשמעים .אורמסתנןהצ'מבלו

סוקרהוא .מוארוןמגיחהנגינהכליבטןומתוך .מתרומםמבלו'הצ

פניםכעלחמש-עשרה,ככןפרחחזהו ,סביבותיואתכחדשנות

ולכושמלוכלךהואותככנות.רעשות,שלריחממנונודףיפהפיים.

סמרטוטים).

 !השדאותםשיקח !כולםהלכוסוףסוףארף, :מראררן

ומטונףאומללשחיףישכמרניעלובאח'(מתייפח)
אניהמצבזהאבל ... !עיןעצמתילא .יומיים !שכמרני

 .ונרדםצונחהעששיתאתמניחמתייפח(הוא ...יותרישןלאכבר

מופע-חתלוכצעדיקטנה.עשישתלשאורקרןחולפתכךאחר .דממה

 .עזקהפלוטתהיא .שחורכמעילשעטופהארמאנדאתמובילמלדייו,

לערוד>מתחליהווא-מכהולפצרופו-מיד rמקמוארון

 !מידאמרר ?אתהמימאיים)(כטון :מרלייר

גנב,לאאני !אותיתהרוגאלהמנהל,אדוני :מראררן
 ...והמסכןהקטןמראררןזכריה,אני

נרכלאיזה !מביןאניעכשיו !ההצכחוק)(פוץר :מרלייר
 !הזההשרלטן

מסו

שכיחמערכה

לכן.מדרגותגרםרכים.נרות .המלךכארמוןקבלת-אורחים(אולם

לראיעםקלפיםמשחקדה-ליסקהמרקיזשולחן.לידכגבהים.אובד

אחרעוקבהרגיל,מגדריוצאכפארהלבושים ,החצררניםקהל .הגדלו

 .השטיחעלמתגלגלותמטבעות ;זהבשלעירמהלפניישושבליסק

האחריםיושב.לראירקזע-ה.פלגיזולגהקוכירסטרסשלמצחו

האפורים,המוסקיטריםמדיאתלרכשלראי .כידיהםכרבעיהם .עומדים

 ,הרוח-הקדוהשלשכחלווסרטצלב-זהבכעוז,זקורותרכצותכעלכרבע

אתמנהלהוא ;שתרם-העיןכורסתו,מאחורי .חרבמוזהבים.מגפיים

עלשומרהוארוכה,בידרמרסקיטר,ניצבבסמרך .המלךלשמשחקר
עין)ממנוגורעראינוהמלך

נסיכים.ושלרשהמלכיםשלרשה :ליסק
 !בבקשהתראו,תראו :לראי

תגידמסומנים.הקלפיםאדוני,סליחה, :שתרם·העין
דממה) .קופאים(החצרניס I !נבלןןיךןי,

קלפיםעםהמלךלמשחקלבראהעזתמסייח, :לראי
 ?מסומנים

 ...בחלותישארכוןממךאסתירלאאדוני, :ליסק
לגביהנוהלכללימהמרקיז,לי,אמרר(לשתום-העין) :לראי
 ?כזהמוזרמקרה

אדוני,בפרצופו,להכרתועליךקודם-כל :שתרם·העין
 ...קודם-כלזה .הזהבפמוט
הואהפמוט)את(מירס !בלתי-נעיםמינהגאיזה !אח :לראי
יותראחדלמצוא.אי-אפשר !ליברותחמש-עשרהשוקל
קל?

 .בענייןלטפלליהרשהאדוני, :שתרם·העין
שני,ובשלב .הזההטורחאתמעצמךחסרךלא, :לראי

אמרת?

עליולהמטירשניובשלבכמקהלה)(פוצחים :החצררנים
כלב.עלכמרוגידופים,קללות
הליצןאתלכאןלהביאאיפראנאהואילו .יפה :לראי
 :קריאות .עכרלכלממהרים(החצררניסהוא?איפהשלי.

אלפונהכהשואממשיך,לראי "!המלךלשהליצןהסנדלר ...הסנדלר"

 ?זהאתערשהאתהאיךיהענייןלעצםליסק)
למשל,המלכות, .אדוניהציפורן,קצהעם :ליסק

קטבים.בעיגוליםמסומנות
 ?והנסיכים(סקרן) :לראי
סיר.קטנים,בצלבים :ליסק
מעשיםעללהסתכלנהרגואיך .מענייןמשהרהנה :לראי
 ?הנוהלכללילפיכאלה
 .יפהלאבעיןזהעללהסתכלנהרגהרהור)(מץק :ליסק
 ?להיותעלולוהמחירצכער)(כהשתתפות :לראי
 ?לאבכלא,ישיבהמחשכה)(מקץ :ליסק

עף,אנירץ,אניבא,אניגדול)כערש(נכנס :סנדלר-לץ
שליט .רב-החסדמעלתולהודשלרם .הגעתיאני'הנה

צריךמיאת ?קלקלפהמי ?להשתחץהעזפהמינעץר'
ולסנדל?לגהץ?פה

עםלשחקהעזשלהלןהמרקיזסנדלר-חסוד, :לראי
מסומנים.בקלפיםהמלך

ארהראשיעלנפלתלליסק)פונהנדהם,(כולו :סנדלר·לץ
מזה,פעוטענייןבשביל ?לתלתלךהתחלקשהשכל
העיגוליםששביבעיטה,כזאת'ילךנותניםהיו :כשרק
הודמספיק,לוהכנסתי ... !לחביתההופכיםהיושלך

מלכרתו?

 .לךרבהתרדה :לראי
 ?תפרחולאכלולנוח,יכלואניעכשיו :סנדלר·לץ

מהאתקחדה-ליסק,מסייחלך.מתחשקאם :לראי
לכיסיו)ההזבאתותחב(ליסקבזיעת-אפיך.שהרווח

 ?להיותצריךזהמה !מעלתךחרד(נדהם) :סנדלר·לץ
 ?בדיחה
הראל-נאלךקשהלאאםמרקיז,אליו)לפנות(מכלי :לראי

ולבית-הסוהרדה-ליסקהמרקזיאתלהשליךבטובך
לויהיהקלפים.וחפיסתנרלוספקוחודש.שםשיישב

בתרךועיגולים.בצלביםאותםלקשטשבעולםהזמןכל
הכסףואתנחלתואתלנוכלהחזירוהמאסר,תקופת
סדרמעטלהלשיטכדיהסברםאתנצל(לליסק)שנחל.

 .קלפיםלשחקיותרתעזשלאלעתיד,אשרשלך.בעסקים
גרוע.ייגמרזההבאהשבפעםהרגשהמיןלייש

ליסק)אתלוקחים !"המשמר"פקודה:(קול ...אדוניהר, :ליסק
זמניתתחנה !כלבלכלא, !הארמוןמןערף :סנדלר·ץל

 .לממוןבדרך
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שולחן .בפעלתנותמרתוצציםהמלך(מלצדי !נבזה :שתום·חעין

לראי)לפניהאדמה,מתוןץצכלי-אוכלעוליו

האבאתלפניךלהציגליהדשההוד-מעלתן, :שרון
 .האץרבדרכיהתועהמגיד-עז,רידותבדתלמי'

אתגםנתיניי,כלאתאוהבאנילאכול)(מתחיל :לראי
 .ארכיבישוףאותו,הכנס .התועים '

 .בדתלמיהאבמופיענפתחת.הדלת .מוזרמזמורנשמעהדלת(מאחורי

מטורפות)עיניולמותניו,חבלסתורות.שעדותיויחף.הוא

החבלאתשיתיראפשר .ושדתונעת-ריקוד,(עוהש :למיכרת
יושיר)החבלעליקפץלשמותניו,

אדון.אףמיוסד.פרצוףנאמן.האחלראי.מלבדמופתעים.(הנוכחים

שדון)לעבדומחליקמהקהלניתקשחרדה,גלימה

יצודווידוי,תגידלרחש)בבדתלמי.מבטו(נועץ :שתום·חעין

 !נאלח

באתיהארץ,כלעלממשלתוהפורששליטהר :ברתלמי
מסתובבהממלכהבתחומילן,דעאוזנן.אתלגלות
יראת-ללאאדםזהוהחצדונים)פניעל(תדהמהכופר.

'אן T ;בעיניו 'קדושאינודברשום ;שמיים,"חופשי"
שמרעילההארסיתהתולעתשלשמהזהמולייד'באטיסט

תחתוחותרתשלן,הכסאאתמכרסמתהבריאות,את
צווה !כפרתומותושדקאדםהממלכה.זהואושיות
באשאותושדוףהעיד,בכיכרהמוקדעלאותולהעלות

ומחריבייךמהדסייךכי"טדטיף",שלוהמחזהעםיחד
כל !טהורמחננווהיהמקירכן'הרעוביערתייצאו'ממן

המלים(למשמע !זאתדורשיםהקדושהדתנושלומי-אמוני
מקרירים)שדוןשלופניובעשרותיו,נאמןהאחתופסדורשים""

 ?דורשיםממי ?דורשים :לראי
אדוני.ממן, :ברתלמי

פהיששדון'מדהארכיבישוף'ידידי ?ממני :לראי
ממני.משהושדורשמישהו

 ;היוםמבולבלקצתכנראההואאדוני.נא,סלח :שרון
שלי.טעותידעתי.לאאני

להושיבבטובןנאהואלמרקיז,אליו)לפנות(מבלי :לראי
בכלא.חודשיםשלושהלמשךבדתלמיהאבאת

כוסאתשותהאניהכופרשלבאשמתו(צועק) :למיכרת
בדתלמיהאברבה.תנועהגדולה.(התרגשות !הזאתהתמרורים

לאכול)ממשיךלראי .האדמהכלעתוכאילונעלם

איתןלדבררוצהאניהנה.גשארכיבישוף,אדון :לראי
 .המדרגותגדםלעבדונדחקיםאצים(החצדרנים .עינייםבארבע

הזההברנששדון)עםפניםאלפניםנותרלראי .נסוגיםהמרסקיטדים

 ?מטורף
אש-אבלמדעתו'יצאהוא .אדוניכן'נחץר)(בטון :שרון

אלוהים.עבדהואהזההאישבלינו,בוערתדת
שהמוליידסבורבאמתאתהארכיבישוף'לי,אמוד :לראי
 ?מסוכןהואהזה

שלסוכנוהואהזההאישאדוני'נחץר)טון(באותו :שרון
בכבודהשטןשלסוכןזהו :ביותרהמסוכןהאויב

 .ובעצמו

שללדעתושותףאתהאחדות,במלים ...הממ :לראי
בדתלמי?האב

שוםלן.לומדליהדשהאדוני, .בדעתואניכן,שרון:
כלעליויאייםלאכוחושוםשלטונן'עליעיבלאצל
-תאהבעוד

 ?ארכיבישוף ?מיאת :לראי
אדוני.אלחים,את :שרון
 .אותואוהבאניכובעו)(מסיד :לראי
פניעלשולטאתהבמדומים,שוכןהואידו)(מדים :שרון

 .משמעותכלחסדהשארכלהאדמה.
 .אמתלראי:
יידעלאוהואמוגבל,בלתילשטונןאדוני, :שרון

ואודההשלטון,לדגלינדתהיההדתעודכלגבולות,
עודוכלהמדינה,חייעלחסדוואתחיכואתישפיע
 .נתיניךשלחייהםאתדיריכווהלכותיהדוחה
הדת.אתמכבדאני :לראי
באמצעותאליןלפנותאדוני,לעצמי,הרשיתילכן :שרון
להצלתשתחושממןולבקשבדתלמי,הזה,הקדושהאיש
הדת.

 ?בדתפוגעשמוליידסבוראתה :לראי
אדוני.ספק,שלצלללא :שרון
כן'ישהיהאבלכשדוני'אבלמחוצףן'שחק :לראי

מכל ...העלאגןאנייידרש,הדבראםארכיבישוף,
אתלתקןאנסהאניקולר)(מנמיך ...ראשוןבשלבמקום,
נחמדקישוטלשמשעשויהוא .הזההתכשיטשלדרכיו

אם .אותולשרתובכןאותו'ולרומםלפארלשלטון'
דדןאמצאמאוזנת,לאבהתבטאותפעםעודייכשל

שלןהבן-יקירהזה,והברנש(שתיקה)אותו.להעניש
מלכו?אתאוהבהואברתלמי,

אדוני.שבקלים,קלספקלןיהאאל :שרון
שלושהבעודחנינה.יקבלהואארכיבישוףובכן :לראי
בהפצתולעסוקלשובויוכלמהכלאישוחררהואימים

אינושאישהיטבלוהבהרדקהמדינה.ברחביאש-דת
 .ב"דרישה"למלךלפנותדשאי
עלידוויכבידמלכותו,הודאתיברךאלוהים :שרון

החוטא.

מסייה-דה-מולייד) :מכריז(קול

שייכנס. :לראי
הכבדהבשתיקהמוקףלמלךומתקרבמשתחווה .נכנס(הוא :מולייר

חיוור)גונם ,חולנייםפניו .עליוקפצהזיקנה .החצראנשיכלשל

 ... !אדוני

שהדברמניחאני .סועדאנידה-מולייד'אדון :מןלייר
לך·?מפריעאינו

 !אדוניהר' :מולייר

 !וכלי-אוכלכסאהביאו(פוקד) .השולחןאלשב :לראי

יכלולאאניהזההכבודאתאדוני'(מחוויר) :מולייר
בר)יושבמרליידכסא,(מופיעאותי.שחרדבבקשהלקבל,
דה-מולייד?מסייחצלוי,אפרוחעלדעתךמה :לראי

ירשהמתחנן>(בטוןאדוני.עלי,האהובהמאכלזהמולייר:
 .דגלייעללעמודהוד-מלכותולי

התינוקשלשלומומה .ממךבבקשהאכול' :לראי
סנדקו?שהייתי

אדוני.מת,הואהצעד,למרבה :מרלייר
השני?גם ?סחאתהמה :לראי

אדוני.ימים,מאריכיםאינםילדי :מולייר
 .להתייאשאסור :לראי

 ,שמישהובצרפתכזהמקדההיהלאעודאדוני, :מולייר
 .אותימדאיגזה .המלךשולחןעליסעד
בכודסאלפניךיושבתדה-מולייד,אדוןצדפת, :לראי
מודאגת.ואיננהצלויאפרוחאוכלתהיאהזאת.

יכולבעולםוהיחידהאחדאתהדקאדוני,או, :מולייר
 .כאלהדבירםלגמד
חדשהמתנהלאיזוממן'בבקשהלי'נאאמוד :לראי
 ?המצוייןמקולמוסךלצפותהקרובבעתידהמלך'יכול

 ...לשרת ...אוכלאם ...שנוחותיבמידה ...אדונימרלייר:
מוטבלכן .בכתיבתןהעזהשלרבהמידהיש :לראי
ובמחזה .להםיפההזהירותשמידתנושאיםשישלזכור
שלמסויימתמידהגיליתלהודות,עליך ,""טדטיףשלך
מקווהאניהדת.כוהניאתל~בדישזהירות.חוסר

להדהודי-ביטויואופןפניםבשוםיתןלאשלי.שהמשודר
 ?לתמונות-תועבהאוכפירה

ישמור.אל;היםוחלילה,חס(נפחד) :מולייר
מןיחרגולאיצירותיךשבעתידמשוכנעבהיותי :לראי

בקודש-הדת,יפגעוולאעלינו,המקו~לותהמוסכמות
המחזהאתהפאלה-רויאלבאולםלהציגלךמדשההריני
"טדטיף".שלך

(נרגש) !מלכיאותן'אוהבאני~יוחד)במצב(מולייד :מולייר
 .קם(לראי ?שמעתאדוני,שמעת ?שדוןהארכיבישוףאיפה

ליבו!")אתסעד"המלך :קול

דה-מסייחמיטתי,אתתציעאתההלילה,(למולייר) :לראי
והכלעבקבותיו,לראי .המלךלפניוץרפמוטתופס(מוליירמולייר
פניהם)עלחולףעזדוחשמשבשבוליםכמודדןלומפנים

רבותי' !המלךרבותי'מונוטוני)בקול(מכריז :מרלייר
אדונילאחוד)לפנותמבליוקוראבמדרגות(עולה !המלך

(תרועת ... !המלךרבותי, !ביתיגעלאאתההארכיבישוף,
נעלם(הוא !להצגההותר"טרטיף"העליונה)בקומהחצוצרות

עלנותריםהנאמןוהאחשדרןרק .מסתלקיםהחצדרנים .לראיעםיחד

שחורים)לבושיםשניהםהבמה.

אותןיחזירלאהמלךלא,המדרגות)(למרגלות :שרון
והנחהידיאתחזקונוקם,קנאאל !הישרלדדןבתשובה

אותותןאויב-הדת.שלבעקבותיובדרכי-סתראותי
מטה,אותודרדרבמרומים,היושב(הפסקה) !בידי

בואנאמן'האח(שהייה) !הגיעאליהממדומי-המדרגה
 ?אותןעקץיתושאיזהלי'אמורקרב)נאמן(האח .הנה

טיפשואני, !חולה-רוחשלבידיוכזאתשליחותלהפקיד
דושםיעשהשהואליכשהבטחתלךהאמנתישכמותי,

 !המלךעל

המלהמהפהלושתיפלטלנחשהיהיכולמי :נאמן
"דורשים"?

 !דורשים !ייאמןלא :שררן

(דממה) !דורשים :נאמן

 ?הזאתאשההאתמצאת :שררן
 ;פתקהזהלאיששלחההיא .מוכןהכל .אדוניכן :נאמן
אותו.לנותביאהיא

 ?לבואיסכיםבכללהואאבל :שרון
 !בחץוהלשוןעםירץו ?אשהבשביל :נאמן

מסתלקים)נאמןוהאחשרון .שתום-העיןמופיעהמדרגותעל

שחוד;נזידהיההיהלעצמו)בעליצות(מפזם :שתום·חעין

ספריםשדףכופרים;חיפשמקוםשכלאדוניי;שלנזיר
אסראדוניי;שלנזידשחור;נזידהיההיה / ...דיבלי

נזידשנזרקעדותועבות/תמונותשדףומחזות/סופדים

 ... !אלליילכלא,שחוד

לושקוראיםאתהזהלמדרגות)מתחת(מגיח :סנדלר·לץ
 ?ווידוי""תגיד

לילקרואיכולאתהאבלאני.שזהנניח :שתום·חעין
 ?רוצהאתהמהד'ורסיני.מרקיזמרקיז,פשוט

 .בשבילךפתקלייש :סנדלר-לץ
 ?ממי :שתום·חעין
בפאדקפגשתי .בדיוקלןלומדיכוללאאני :סנדלר-לץ

מסכה.לבשההיאבשבילך.אותולישמסדהאשה
זאתאשהמיןאיזו ...הממהפתק)את(קורא :שתום·חעין

חיתה?

אומד.הייתיקלה,אשהבפתק)(מעיין :סנדלר-לץ
 ?קובעאתהמהלפי :שתרם·חעין
 ?לאפתקאות,ששולחתאחת :סנדלר-לץ

 !אידיוט :שתום·חעין

 ?פתאוםעלינובחשאתהיאמותימה :סנדלר·ץל
 ?טובגוףלההיה :שתום·חעין
 .ממשמע-אוזנייםמדאה-עיניים,טוב :סנדלר-לץ

האודות .בהזיותשקעוהולן.(הואצודק.אתה :שתום·חעין

צלליותיהםמופיעותהחושן.מותןכמוהיציאה,ליד .בהדרגהכבים

 .ישן!""המלך :המדרגותממדומימהדהדקולהמוסקיטדים.שלהכהות

 :מסתורי .שלישיקול ,, !ישן"המלך" :יותרדחוק .אחרקול

מלכותיערשישד

ינומושדיין.ינומועיניו./אתעצםשליטןעפעפייך,/עצמי .ארצינומי

בחרםעדרייך~ישניםדיריםבארפל /.עכשיוישנהארצירחבייך,/

בצל /.ישריםאנשיםנמיםשמיין~בערשחולםירחאיכרים,/הבקתות

 ,שוטרייךינומועמוק~פרןבמיטות-עשיריםעניין~ישניםהגשרים

דאבה/שכחיארצי.נומי //.החרקשנתומתוקהעמוקהשופטייך~ינומו

 //.שחהחולםאניזראהנהןישארקלאדםואדםיפרח/הוורדמחי;ו

ישן!")המלך" :מעמקיםכמר

עלשוכב(הוא !לישוןהבלןאניגםאזטוב, :סנדלר-לץ
נעליודק ;המלוכהבסמלירקוםבמסןמתכרבל .המשחקיםשולחן

דירתו ...ונעלםבאפלהנבלעהארמוןלמסך.מתחתמבצבצותהענקיות

מוארת).מוליידשל

בןלהפליא,יפההיטב,לבוש .מראדרן .מרליידלשבדירתוחדד .(יום

יושבתאדמאנדבצ'מבלו.וחושניתרכהנעימהמנגןושתיים.עשירם

לנגן)מפסיקמראדרןעין.לגדועמבלילנגינהמקשיבה .בכורסה

מאמי?שוי.הנגינהעלדעתךמה :מוארון '
מאמי.לילקרואלאממןבקשתימואדון,ארמאנד:
אני, ;מואדוןלאאנימאדאם,כל,קודםאז :מואררן
 ...לה-לה-מי-רה(שד) ?תופסת .דה-מואדוןמסייחבשבילן
שלפתהאצילותתוארשאתמבינהאני :ארמאנד
 ?הצ'מבלוממעמקי
בקריירההזההפרק .הצ'מבלואתנעזובבואי :מוארון

מריעההעידשכלמפורסם.שחקןאניהיוםנגמר.שלי
 ...לה-לה-מי-רה(שר)לו.

שלןההצלחהשאתלשכוחלאלךמציעהאני :ארמאנד
הצ'מבלו,מתוךאותךששלףהואזהלבעלי.חייבאתה

אוזנייםאיזהיודעוא~והים .אותךשלףהואבאוזניים
 !לןהיומלוכלכות

נקיות.יותרהיולאוהןברגליים,באוזניים,לא :מראררן
מוצלחיותראבאלילאמץיכולהייתילאמודה'אני

אופילווישנמרכמוקנאישהואאיתרהצרהאבל .ממנו
ונורא.איום

שהואמחוצףתכשיטאיזה :לבעליהכבודכל :ארמאנד
 .לבןלואימץ

שלי.האופיזהטוב"."ילדלאאנימודה,אני :מרארון
שחקןעודליתדאי !גאון !כשדוןאיזהשחקן'איזהאבל
המתגרהכאדם .מעצמו(שיכור .לקרסוליישמתקרבהזאתבעיר

באלוהים)

 !מולייראתשכחת !אחדשחצן :ארמאנד

אנחנומסכים,אני ...להתווכחנתחיללאבואי :מרארון
ואיתי.המאסטרועםיחדהמובילה,השלישיה
 ?שלךהסולםלפיהשלישי'מי :ארמאנד
 !אתגדולה,הכיהשחקניתכמובן,מאמי,את, :מוארון

מדקלםמואררןבנגינה.עצמומלווהכשהוא(מדקלםשלי.וונוס
ספקבלימשתקףאלוקיםצלםטדטיף>מתוןמצטטכשהוא
לראווהלהציגהואבחדבן-גופןאבלמינך,/בנותבכל
שכזה;יופיבראהואבפנייך /.נפלאותיומיטבאת

יצוד /,בןלהתבונןיכולתילא /;לבושובהעינייםמרהיב
כל /.הבוראאתבןלהעריץמבלישכמותן,/מושלם
וגםסבלינידיין,הםנפשי;שלוות ,שלומיתקוותי,
אםלמאושר,לעשרתי;ובכוחןבן,דקתלוייםאושרו;

לן./יתחשקאםלאומלל,/אותרצי.רק
בלירצונןאתולמלאלןלהיעתראוכלאין :ארמאנד

שאותןהדתבמצותלפגעווכך ,"תנאף"לאעללעבוד
איפה(מודאגת) ?ובקנאותבתקיפותעלינוכופהאתה

ברטון?

תחבולהגםשאיןדתיתמיצרהאין :עליסמכי :מואררן
עםנוחיםבהסדריםגדולמומחהאני .אותהלעקוףדתית

 ...הקדוש-בדרך-הוא
ולהעניקלהיכנע,אלאבדידהשאיןרואהאני :ארמאנד

(מבוהלת)נבזהמחיבוקו)נבהלת(היא ...רוצהשאתהמהלך
 ?דנהאיפה

שלי,לחדרבואיבמטבח.עסוקההזקנה :מוארון
 ...מאמי

שוםבעד ,נשבעתאני !שבעולםהוןשוםבעד :ארמאנד
 !הון

 .שלילחדדבואי :מוארון
 .מימישחיברתיביותרהמסוכןהיצודאתה :ארמאנד

הצ'מבלו.מתוןמוליידאותןהוציאשבוהיוםאדור
 ...מאמי .בואי :וארוןמ

לאאניקמה)(היא !לאהקדושים,כלבשםלא, :ארמאנד
אתיועל ·מואר,,הדלת,מאחודימואדרןעםנעלמת(היא .לךאתן

מוליךאתהחנוק)(בקול ?למה ?הדלתאתנעלתלמההדלת)
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מבצצביםממנוירקות.סלבידו .רבטוןמופיע(שקט. !לאבדוןאותי
גזרים)זנבות

(חולץ !מוזרזההרצפה)עלהסלאתמציב .(מצותת :ברטון

רבותי ... !ממזרהר.מקשיב)הדלתלעברבהונותעלהולךנעליו,

לאשמעתי,לאראיתי,לא ...שליהענייןלאזהרגביררתי,
מהמקום(נמלט !באהואהכה !אלוהים ...דברשרםיודע

אתמניח .נכנסמדלייונעליו.ואתהסלאתמאחוריומשאירכשהוא

מבולבל) ,העזובותבנעלייםמתבונן .כועבוואתמקלו

 !ארמאכד :מרלייר

משמעיהארמאנדהדלת.לעברמסתערמדלייו .בדלתחורק(המפתח

אתבידואוחזהואבסערה.מהחדריוצאומוארוןרעש,קולותזעקה.

פיאתו)

 ?מעזאתהאיך :מראררן
לאאניאוויר)(לוקח !עלוב-נפשאחריו)(רודף :מרלייר
דבלת)חורקשובהמפrוח .בכורסה(צונח ...עיניילמראהמאמין

עצמךאתקחבאטיסט,'אן Tהדלת)(מאחורי :ארמאנד

ונמלט>דבלת. rמצ<ברטון !בידיים

שלי,השולחןעלאכלתהדלת)לעברבאגרופו(מנופף :מרלייר
 ?ברשהעליממיטאתהועכשיושלי,בביתחיית

חרבו)אלידו(שולח !לךתיזהר !ידעליהרמת :מראררן
 ! .כבלההחרב,אתומידתיכףעזוב :מרלייר

 !לדר-קרבארתךמזמיןאני :מראררן

 !הזהמהביתהחוצה(שתיקה) ?אני :מרלייר
סגאכארל.ממשאתהאבא.לגמרי,השתגעת :מראררן
איןאבל .ארתךאימצתיאני !בזריכלב-חוצות :מרלייר

תופיעיצאת.שמהםהביביםאלארתךאחזיראנידבר,
יותרשייךאיכןזהמרגעימראררןזכריה .בשורקים

 !תתנדף ?שמעת .ללהקה

 ?מהלהקהאותיזורקאתה ?מה :מראררן
שאימצתילי,חסרוצררת !גנבמפה,הסתלק :מרלייר
ארתך.

 !מרליירהדלת)מאחורי ,(נואשת :ארמאנד

עשינולגמרי,טועהאתהאבי,בטחון)(מאבד :מראררן
אתמכירלאכבראתה ...מ"טרטיף"קטעעלחזרה

אותי?להרוסרוצהאתהשלך?הטקסט
 !קציצהממךשאעשהלפכיהסתלק :מרלייר

יהיהמארדמענייןאף-על-פי-כן,(שתיקה)בסדר. :מראררן
אתתיתןאוליז'ראן"."דוןאתתלהקאיךלראות

הצגהאיזומעניין.ממשיהיהזה ? ' Tללה-גראכהתפקיד
הפזיזותעלחרט Mערדמרלייר,אדוןתזיהר,(שתיקה)
 .מרלייראדוןישלךהסודאתיודעאני(שתיקה) .שלך

 ?בז'ארהעלמהאתשכחתוודאיאתהצבחוק)פוץר(מדלייו
 ...ובתפילותוידוייםבשקערה ...למרתנוטהשהיאלךדע

 ...בצרפתמלךישערדאדוני,מזה,רחץו
 ?רומזאתהלמהיחצוףקטןכרכל :מרלייר
ימכאןכשאצא .לרמזשמחכהלמיארמוזאני :מראררן

 .לארכיבישוףישראלך
עכשיו !הבגידהעלרבהתדרה !תרדה(צוחק) :מרלייר

המכהעלתרדה(באמתעסק,ליישמיעםיודעאני
כלפיךלחרשערדיכולתישאםלךתדעהזאת.)האחרונה
יותרתצפהאלשלך,האחרונותהמליםאחרירחמים,
 .מסכןטיפשלךסליחה.לשרם

מהקירמזנק(מדלייו !סגאכארלתהיהארורהסף)(על :מראררן
נעלם)מוארון .אקדחמהקירומוירד

 !זוכההמנעול)לחודמבעדוצועקהדלתאת(מטלטל :מרלייר
<ברטון !ברטוןבבכי>פורצת<ארמאנד !שכמרתךרב nזרכת-ר

יחף) .נכנס

 !אדוני :ברטון

 !סרסור :מרלייר

 ... !אדוני :ברטון

 ?האלההנעלייםפהערשותמה :מרלייר
 ...הןאלהאדוני, :ברטון

 !משקרשאתהרואהאנישלךבעיניים !שקרן :מרלייר

שתייםלהגידלפחותצריךלשקר,כדימאסטרר, :ברטון
אחת.להגידהספקתילאערדואנימלים,לשרשאר

אתההרעש.בגלל ...כלקדום ...הנעלייםאתחלצתי
להםלהפרעילאחלצתי,אזהממזרות,ממוסמרותמבין?
לעבודשירכלוכדיבמפתח,הדלתאתכעלוהן ...בחזרה
 .שאפריעבליבשקט,

 !האמתזאתהדלת)מאחורי)עדיין :ארמאנד
 ?החדרבאמצעהאלההירקותעושיםרמה :מרלייר
פשוט .דברבשרםאשמיםלאבאמתהירקות :ברטון
נעליו)אתנועל(הואמהשוק.אותםהבאתי

אתהמנעלו)חורדרךמדברהוא .(שקט !ארמאכד :מרלייר
 ...חולהשלישהלביודעתאת ?אמרתשאנירוצה

 ... ?ימותשהוארוצהבאמתאתהמנעלו)לחור(מעבד :ברטון
 ...חולהשלושהלבלךאומרהריהוא

נמלט)ברטןולסל.עביטה(מעיף !כמושהמפה,ערף :מרלייר
 ...מהלך,בעורהדלת)בקרתבבשרפרף,(יושב ...ארמאכד
למרתרוצהלאאני ...לשימהחבהרארתךאשחררבקרוב
דמע)שטופותפניהיוצאת.(היא ...ארמאכד ...כלבכמרברדד

לי?להבטיחיכולהאתלפחותזה
כן.ארמאנד:

 ).הלבעללךיש(מהמשהרליהגידי :מרלייר
 ... !שלוובבית ...כמרךסופרבחוטמה)(מושכת :ארמאנד

מה !בהגירןתחשוב ?מתנהגאתהאיך .מביכהלאאני
למה .מטעמיםממכהתעשההעירשכלשערודיה ?עשית
 ?וארוןמאתגירשת
יכולתימהאבל ... !ברשהאזיו ...צודקתאתיכן :מרלייר
חרא !מושחתילדאיזה ...ארסיכחשכחש,הואלעשרת,
יילךחראייאוש,מרובצודקת,אתפחד.בימעורר
 !נוראממשנורא,העיר.בכלויפטפט

לולקרואמישהושלחילכאןאותרתחזיר :ארמאנד
חזרה.

מישהואשלחאחר-כך .נחץראחדיוםשיישאר :מרלייר
חביתה.אותרלהחזיר

מסך

שלישיתמערכה

מכוסהשולחןעלנרות.לשושהבתבנברשתמואר ,באבןחצוב(מרתף

חברייושביםהשולחןמאחורי .כתיב·ידוכמהספרמונחאדומהבמפה

 .מסכהובליבכורסהמהם,בנפדר .במסכותפניהםמקדשי·הקודש,כת

אתמכניסיםקודרתחזותעבליבשחוראנשיםשני :נפתחתהדלת .שרון

עיניו)אתומגליםדייואתמתיריםקשורות.עיניוכפותות,ידיו .מוארון

 ?אניאיפה :מראררן
חגירסהעלבבקשהתחזור .בחורמשנח,זהמה :שררן
שותק)(מוארוןהמכובדיםהחבריםבאוזנישלך

 ?אלםכמקרחאתה :אח·כרח
לא ...אומרתזאת ...כברד-קדושתו ...אני ...חח :מראררן
אתשאקחטובחכיאוליובכלל, ...בדיוקששמעתינטרח

 ?בחזרההדברים
עלהבוקרלישסיפרתהדברים ?בחוריאיתןמה :שררן

 ...טובלאזההר, ?הרעולשרןדברי-דיבהחיומרלייר
שותק)(מוארון

דברגירראיסרוחה,טיפחכאמן,אחכמושח, :אח·כרח

(שתיקה)ארתך.כששואלים
דיבהבהרצאתשחטאתבכי,קובע,אנירבבצער :שררן

רעה.

ברירהאיןאם-ולשקרןרגליים,איןלשקר :אח·כרח
בצינוק,תירקבאתההשחקן.ידידיאותן,שוברים _...:

כבר ,והפשפשיםהג'וקיםשלך.החברים .שלייפה-נפש
מזמן ,המסככיםרעבים,גירראי.סבלנותבחוסרלךמחכים

לשם,שתלךלפכיאבל ...שלךמהסוגדליקאטסטעמולא
 .לשירארתךוכלמדהזח,בענייןזאתבכלכטפל

 !שיקרתילאדיבה,חיתהלאזאתנשבר)(בקול :מראררן

שותק)(מוארון .לשירתתחיל ;אותיתעצבןאל :אח·כרח
אלהשלמזואיומהשחזוםתברנשיםשני(נכנסים ... !האלוחיי

נעלייםאיזהמוארון)לשברגליומתובנן·כוח nא .מוארוןאתשליוו
יותרבמשחרארתךלסנדלעדייןאפשר !לךשישיפות
 !ספרדייםמגפייםזרגלוהביאוהתליינים)(לשניטוב.

כעשרדשכים,מספרלפכי ... !צררךאיןלא :מראררן
 ...שרלטןשלצ'מבלובתרךהתחבאתיילד,חייתי

 ?חזההסיפורכלמה :אח·כרח
 .הכליבבטןמוצנעתשחיתהמקלדתעלניגנתי :מראררן

לבד.שמכגןצ'מבלוכאילו ...אחיזת-עינייםמיןחיתהזר
 !תמשיך :אח·כרח

לאאנילא, ...הזחהצ'מבלובתרךכשחייתי :מראררן
יותרזוכרלא .הבוקרשיכורהייתי ... !חרד-קדושתוייכול
 ...שסיפרתימה

להיזכר?לךשכעזוררוצחאתה :אח·כרח
נשא ...שמדלייושאמרקולשמעתיאחדלילה :מראררן
התחתןאלא ...בז'ארמזלן ...שלהאחרתאתלאלאשה

 ...חבתעם
 ?הקולבעלאתלזהותיכולת :אח·כרח
 .בחלוםאותרששמעתיחושבאני :מראררן
הזההקולישיךהיהלמיאזמארד.יפה :אח·כרח
 .שלך?בחלום
לח-גראכז'.לשחקן :מראררן
 .ידידילךמודחאני .לכריספיקזה .סוף-סוף :שררן
שקר"מדבר :חשובהמצרוחוקיימתחרבתןאתמלאת
במושגיםמצפרכןאתלייסרחדללכן- !תדחק"

אזרחכלושמירת-סוד.לחבריםכאמנותכמרחילוניים
לולראותחייבלאמונתומסורבןרכללארצנוכאמן

החוטאים,אתולהסגירלחשוףולמצררהגדוללכברד
כמרומשחיתי-רוחו,עוכרי-העםפורצי-הגדר,הכופרים,

 ,, !מקירכןהרע"וביערת :שנאמר

חשבתיבהתחלה .חיוביבחורדבר,שלבסופר :אח·כרח
רואהאניעכשיואבלאבוד,מקרחחראשמבחינתנו

 .בתשובהאותרלהחזירבהחלטשאפשר
חחרזרים-בתשרבח,עומדיםשברובמקרם(למוארןו) :שררן

אתההיקר'ידידי .לעמודיכוליםלאגמוריםצדיקיםגם
יאכילושםשלכר,המוסדרתבאחדיומייםאריוםתבלה
רוחך,אתויחזקויעוררורגםטוב,מכלארתךוישקר
לשדייוואתעיניואת(קושרים .למלךאיתיתלךכךואחר
אחרת.אישיותלכאןתובאמידאחיי,אותו)ומוציאיםמוארון.

אתלחקורנטרכןתואיליכאמןהאחלך'אודחמארד
 .קוליאתלזהותעלולחראכי 'הנרכש
לפינהופורשגלימותבכובעפניואתמכסהשרון .בדלת(דופקים

מכוסיםשפניהאלמוניתנכנסת .הדלתאתפותחנאמןהאח .חשוכה

במטפחת)חובשותעשיניושתום·העיןאתבידומובילההיא .במסכה

ליתרשיסוף-סוףמתיהמקסימה,גבירתי :שתרם·העין
איןעלי,לסמוךיכולהאתמעיני?המטפחתאתלהסיר

 ?גרהאתפה ... !מעופשריחאיזה !פרי .לחשושמהלך
אתהעכשיו ...זהר!מרקיז.אחד,צעדערדרקאלמונית:

 .מסתתרת)(היאהמטפחת.אתלהסיריכול
 !ווידויתגידסביבו)מתבונןהמטפחת.את(מסיר :שתרם·העין

בקור·רוחלקירבגבונצמדבשמאלו.אקדח ,בימינוחרבו(מניף

לגלימות.מתחתכשקמסתיריםמכםאחדיםדממה.) .מושלם

לשרשה :אתכםמזהיראניאבל .עליתתגברוביחדכולכם
אותימכנים .לפכיםהרגלייםעםחזהמהמקוםייצאומכם

חבת-זוכהמתחבאתאיפה !לזרז"לאווידוי"."תגיד
 ?חזההחורלתוךאותישגררה

בת-זוכה.לאאניאבל .מרקיזכאן, :אלמונית
 ?לגברתמדבירםככה !מרקיזלךהתבייש :אח·כרח

איןמאיתנולאישממך.בבקשההירגע-נא, :נאמןאח
 .כלפיךכרוכות-זדוןשרם

 ?אניאיפה :שתרם·חעין
 .קדושהבמערת-קברים :נאמןאח

 !מכאןלצאתלישיתכודורשאני :שתרם·חעין

תרצח.שרקמתילצאתתרכל :נאמןאח
חזההמקוםאלאותיגררתםמדועאם-כך, :שתרם·חעין

מחתרתשלבהתארגנותמדובר ?והרוחותהשדיםלכל
 ?השלטוןככגדדתית
בעלי-חבריתאנחנו ;.מרקיזלך,יסלחאלוהים :נאמןאח

אותרמשרתיםואנחנוהשלטון,שלביותרהנאמנים
ברית-מקדשי-שלסודיתבפגישהנוכחאתהבקנאות.
 .ברית-שלרמי-אמונים) :(ארהקודש

ואני,ברית-מקדשי-הקודש !בחייך :שתרם·העין

רקשקיימתהמצאההיאהזאתחבריתשכלשחשבתי
ממכי?רוצהשלכםח"ברית"מה !החילונייםשלבדמיון
מרחיק)אקדחו(מצפין

 .לשבתבבקשההראלמרקיז, :נאמןאח
(יושב) .תרדה :שתרם·חעין

 .מרקיזלכשמתך'ודואגיםחרדיםאנחנו :נאמןאח
 !לכשמתךודואגיםחרדים(במקהלה) :כולם

שליעםאנילכשמתכם,שתדאגוטוביותר :שתרם·העין
 ?שלכםהבעיהמה .אסתדרכבר
המלךשבחצרארתךלהזהיררצינומרקיז, :נאמןאח

ממך.צוחקים

"תגידליקוראיםלחינםלאייתכן.לאזה :שתרם·העין
 . "ווידוי
לכן .הארץבכלמוכרשלךחקרניהכושר :נאמןאח

 .גבךמאחורימתלחשים
 !שמרתליתכו !שמרתבשולחן)בחרבו(חובט :שתרם·חעין

מצטלבים)הכת(חברי

 .מרקיזתתחמםאל :אח·כרח
בחשאי.ומגחכתמרכלתהפמליהכל :נאמןאח

כגמרת.שליהסבלנות ?בדיוקמי :שתרם·העין
של"טרטיף"התרענהמחזהעלשמעת :נאמןאח

חולה-שכאח.אחדמחזאי

 ?מרליירבאטיסטז'אן :כולם
אבללשרחרי-התיאטררן'שייךלאאני :שתרם·העין

 .משחרשמעתי

קודשיכלעוכרמופקר,איש-תיאטררןאותר :נאמןאח
 .בכוהניהומתקלסלדת,חזהבמחזהלועגהאמרנה,

 !בעירתלושישרושםערשה :שתרם·חעין

המחזאיחדת,בהשמצתרקמסתפקלאחרא :נאמןאח
ואצילי,יפהדברכלולהכפישללכלךשכחכחחזה,

 .ספקבלימכיראתה .אליךגםלהיטפלהשארביןהחליט
 . ?'ראן" T"דוןשלוהקומדיהאת

משחראבללראות,הספקתילאערד :שתרם·חעין
שהולךחזההזבללביןביניהקשרמהאבל ...שמעתי

 ?בתיאטררן
מציגחזהשהמחזאימהימןממקררלכרנודע :נאמןאח

 .דרן-ז'ראןשלבדמותארתך
הדרן-חרא,אדםמיןאיזהלנדנה)חרבו(מחזיר :שתרם·חעין

 ?חזהז'ראן
ליותסלחצמא-דם,רוצחרקוב,מושחת,אדם :אח·כרח

 .חולניופתאיכשיםרודףאדוני,
לכם.מרדהאניברור.משתנה)(הבעתו :שתרם·העין

להעיףרוצחאתהאולימהשולחן)טקסט(לוקח :נאמןאח
 ?שלוהמחזרתעלעין

לדעתרוצחאני .צררךאיןתודח, ,לא :שתרם·העין
למרקיזלי'שמגיעשחושבמישהופחיש :משחר

שלילי?כךכלבאוראותישיציגוד'אררסיכי.
ראשיהםמניעים(הכל ?ככהחושבכאןמישהו :נאמןאח

עשכשיומקורחאני .ככהחושבלאמאיתנואישלשלילה)
ארתךלהזמיןמוזרהכהבדרךבחרכומדועמביןאתה

נמצאאתהמרקיז,כאן, .שלכרהסודיותהפגישותלאחת
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וודאילכןלכשק.שלךחבריםביןכמראנשי-כברד,בין
 ...הכללכרנעיםלאכמהעדלךברור

לכם.מרדהאני .ברורברור, :שתום·העין
פהשכאמרהמלהשאףמקרריםאנחנו .מרקיז :נאמןאח
לאשאישמבטיחיםמצידנואנחנו .החוצהתדלוףלא

עיסוקיך.באמצעארתךהטרדנו ...שיידע

הגברתאיפהרבותי.שקטים,תהיו :שתום·העין

 . ?הזהלמקרםאותישהובילה
אדוני.קדימה)(צעודת :אלמונית

אתקבליהנכבדה,גבירתיצריני)(בקול :שתום·העין
התנצלותי.
 .סלחתיאני .מרקיז .מעשיךאתךךזהאלוהים :אלמונית

למקרםעדארתךאובילאניאלי. .ת.להתלררבטובךהראל
 .עיניךאתפעםערדלחבושרקליהרשה .כפגשנושבר
יישארשלכרההתכנסותשמקרםמעדיפיםהבריתחברי
סודי.

 ...רצינייםאנשיםאתםגבירתי.הכבודכל :שתום·העין
נסגרת)חדלת .אותרמלווההאלמוניתעיניו.את(קושרים

אנימרדהמהאפלולית)מגיחפגיו.מעלכרבעואת(מסיד :שרון

ורוזניםמלכיםאשרמלכי-המלכים,מלךארוגי.לפניך.
 ...סלהממשלה,תיכוןלאובלעדיורגליו,עפר
שתי .דולקיםכדרת ;הארכיבישוףלשקטןווידוייםתא .ככסיה(פכים

אתדאיתם ?טדטיףאת"דאיתם :לחישות .חולפותכהרתצלליות

כחשםמזלןאת.מוביליםחםרלה-גדאגז.'אדמאכדכנכסים ?טדטיף"

חולה)היא .לבכותשעדותיה .בזרועותיהאוחזים

ידידאתהררארלה,לך,תרדהארמאכד.תרדה, :מזלן
מכגן)(עוגב .כאמן

שלהווידויתאזהר .כאןלךכחכהאנחנו : ' Tגראנלה·
אדמאכד .כככסת .הווידויבתאמקישח ,מצטלבת(מזלן .הארכיבישוף

ונבלעיםספסל,עליושביםהשחורים.במעיליהםמתעטפיםרלה-גדאכז'

באפלולית)

מולןהיאאתבתי.קרבי,הווידויים)בקיטון(מופיע :שרון
שאיןחסודהצדקתשאתשמעתימשתתק)(עוגב ?בז'אר

מארדאתכחמורה.קלהבמצרות,מדקדקתלה,דרמה
 .אישיתשלךהווידויאתלקבלהחלטתילכןלליבי.יקרה

לכיבשהערשהאתהמדיגדולכברד .מרכסיכירר :מזלן
הארכיבישוף)שלדיואת(מנשקת .כמרכיחוטאת

אשהגלימתו)בככףראשהאתומכסחמזלןאת(מבדך :שרון

שמעתי?חולה,אתמסככה.
 .אבי.כן, :מזלן
מןלהיפרדעצמךמתקינהואתחמלה)מלא(בקול :שרון
 ?הזההעולם
חכנסיח)קשתותביןמהדהד(העוגב .אביכן :מזלן
 ?מחלתךמהי :שרון
אני .הרופאיםלדבריומקולקל.פגרםשליהדם :מזלן
 .אימיםעלימהלךהוא ;השטןאתרואה
מפכינפשךעלמגוננתאתאיך !אומללה :שרון

 ?רא nהסיטרא-א
 .ק) Mמש(עוגבאבי.התפילות,בכוח :מזלן

האלבתי.מכוחה,לךימציאבמרומיםהשוכן :שרון
ובאהבה.ברחמיםארתךיאמץוהואמלא-רחמים.

 ?פניומעלאותיידחהלאהוא ?האומנם :מזלן
 ?חטאתבמה :אמרי .בתי .ועכשיו .לא :שרון
כיזבתיגם :דרכיפיעלחייתי .אבי .חטאהיוחיי :מזלן

הקסמתירביםשחקנית.הייתירבותשכיםרימיתי.רגם

 .פיתתירגםבחיי
במיוחדנוראחטאאיזהישאולי ...נראההבה :שרון

 ?מצפרכןעלשמעיק
אבי.כזה.חטאמיןלזכוריכלוהאיננילא. :מזלן
יידעלא ;וחסר-דעתהאדם,הואעירורעצוב)(בטון :שרון
שלבית-דיןבפכיתתייצביאתיילך,ולאןבא,מכיין

המלאךואפילובלבך.תקערמלרבןכשבחלמעלה,
משםלעוקדןירכלולאגבריאלהמלאךואפילו .מיכאל
 !לכצח :הזאתהמלהאתמביכהאתלכצח.

 !פוחדתאניאלוהים, ) M(מבעראבי.כן,(מהדהדת) :מזלן

 ...הלהבותרביןהגיהינום.להברתאתתראיואת :שרון
 ...שומר-הסףמשרטט :מזלן
דבקת"מדעו :לךואומרוחוזראומרוהוא ... :שרון

שלמה?"תשובהעשיתלאומדועבחטאייך.
שת~לחבזעקהקוליואתןלשמייםידייאשאאני :מזלן
מכגן)(עוגבהכבוד.כסעדותגיעהרקיעאת

 .שערלךיפתחולא .ארזןלךיטהלאאלוהים :שרון
 ...הגיהינוםבאשייצלוורגלייך .בברזליהיררירייך
 ?אומרזהמהמביכהאת ... !לכצח
מתחהייתי .להביןיכולתיאילופוחדת.נוראאני :מזלן
שהבכתיליכדמה .כןחלשה)זעקה(משמעיההרגע.בזה

פכיעלחטאיאתואשאירנפשיאתאמרקראם .משהר
הזאת?האדמה

לשבתתזכיאזישלמה,תשובהתעשיאכןאם :שרון
לידים)(מקהלתהצדיקים.כלעםבגן-עדן
אבי?אייך.אבי.באדרבה)סרמהכמר(מגששת :מזלן
 ...אניכהה ...כאןעמרם)(בקלו :שרון
(לוחשתהצדיקים.כלעםבגן-עדןלשבתרוצהאני :מזלן

שכיעםהייתיאני ...רציתיתמידרוצה,אנימזמןבשקיקה)

ארמאכד.בת.ליונולדההריתי,אותי.ידעושניהםגברים.

 ...בתיאבימיידעתילאכיהספק.אותיעינהחייכל
 !אומללה :שרון

הבאתיגדלה,כאשר .נידחתבעיירהארתהילדתי :מזלן
דברקרהואז .כאחותיארתהוהצגתילפאריס.ארתה
לקחתשוקה.מרובמדעתויצאבה,התאהבהוא :נורא

לאכדי .דברלואמרתילא .הכלולמרות-ככגדארתה,
רקשכפרתובחטאחטאהואחייו.לכלאותרלאמלל
שכמותי.ומחטיאהחוטאתבאשמתי.הכלאבלמרות.
לשבתרוצהכךכלאניאבלגיהינום.לרשתלימגיע

הצדיקים.עםבגן-עדן

המרומים,השוכןאבינו-מלכנוראשה)עלידו(מגיח :שרון
שערי-בפניהפתחזו,וטהורהזכהכשמהעלורחםחוס
 .אמן ,וברחמיםבאהבהלחיקךארתהוקבלצדק,
 ?לפנייפתוחיםשערי-השמייםמאושר)(ברכה :מזלן

כקיהאת ,נסלחוחטאייךילדתי.לרווחה.פתוחים :שרון
להאמרי ?כאןהיאגםבתךמשתתק)(העוגב .עווןמכל

 .בבלי-דעתשחטאהחטאאותוייסלחלהוגםשתבוא,
אחותי.ארמאנדארמאכד,הווידוי)מקיטון(יוצאת :מזלן
 .וכפרהברכהותקבליתשובה,תעשיבואי ... !מהרבואי
 .מאושרתכךכלמאושרת,כךכלאני

בכירכרה.אותךלהסיעליהרשי :לה·גראנד'
 ?רארמאכד :מזלן

 .אותהגםלקחתאחזוראני :לה·גראנד'
עושהשדון .הווידוילקיטוןכככסתאדמאכד .ליציאהמזלןאת(מלווה

מנגן)העוגב .צלבסימןעליה

שחיתההזאתהאשהמייודעתאתבתי,לי,אמרי :שרון
 ?לפנייךפה

זה !לא !לאהכל)הביכהשלפתעלאחדאימה,(אחוזת :ארמאנד

 !אחותיאחותי.היא !ייתכןלא

עליךאבל .חטאייךכלייסלחולךוגם .אמךהיא :שרון
אליוליקרבולאממנולהתרחק ,היוםעודאותו,לעזוב
באטיסטלז'אןמלבדאדם,לכלמותרתאתהרייותר.

גילוי-עריות.מחמתדיןפיעלעלייךשאסור .מדלייו
 .אחתגגקורתתחתאיתרלחיותלךוחלילה
חסרתשרועהוכותרתארצחכופלת ,חלושהזעקהפולטת(אדמדכד

הווידוי)קיטוןמיפתןעלתנועה

 ?לךקרהמה !ארמאנדמהאפלולית)(שמגיח : ' Tלה·גראנ
קרה?מה

(חושך)

לידיושבי.זהבמדוקםבבגדלראי,חמלך.בארמוןקבלהאולם .יום ... (

עלנודעהסנדלר-חלץ .ומעונותקודרותפגיושדון,לפניושולחן.

כעל)בתיקוןעסוקהרצפה,

רון. nבררידוי-אהדבריםאתבאוזנייאישרההיא :שרון

לה-השחקןחקירתעלוויתרתישכך,כירוןערש-דורי.על
שערודיהולמנועהשדיםמחולאתלעצורכדי ,' Tגראכ

 .אדוניחקירה.כללעצורצוויתיוגם .חסרת-תקדים
הילכרתמבחינתכאןעד .נוראבעווןעצמוהכתיםמדלייו
-,,ההממלכה,חוקיעל-פיהדיןלמיצויאשר .הדת

 .בעיניוכטוביעשהמעלתו
אני .נתברכהנהגת .ארכיבישוף .לךמרדהאני :לראי
מצלצל(הואפשרות.ללאהזאתהפרשהלחקירתאדאג
אתמידלכאןלהביאנאלאחוריו)לפכותמבליומזבדבפעמון
המישמרדה-מרלייר,מרפאלה-רריאל,תיאטרוןמכהל

 .עיכיםבארבע .פכיםאלפכיםאיתראדבראני .החוצה
הזה.המראררןאתאלישלחארכיבישוף,(לשדרן)
(יוצא)אדוני. ...ומידתיכף :שרון

מה ...סרקטנה,שאלהלייש ... !סיר :סנדלר·לץ
 ?לסיר-לילהסיר-בישולביןההבדל
 ?ההבדלמה(צוחק) :לראי

עללשיםאפשרמסיר-בישול.שיוצאמה :סנדלר·לץ
 ...המלךשולחן
 !אמת .ליצן(צוחק) :לראי

כל-כךאוהביםהצדיקים-החסודיםזהלמה :סנדלר-לץ
מוצאיםשהםמהואתאחריםשלבסירי-לילהלחטט

בתורהשולחןאללכוולהגישצלחתעלשם-למרוח
לחם-קודש?

 ?ליצןחותר,אתהלאן(מרצין) :לראי
המלךגםשאליולמקוםבביטנו)עצמו(תופס :סנדלר-לץ

 !לשרותים :ברגלהולך

 !לשרותיםלךאז :לראי

הולךלאהמלךאם :ביכינוההבדלזה :סנדלר-לץ
 !למלךבאיםהשרותיםלשרותים,

 ?למלךבאיםהשרותים :לראי
 .סירחוןוהשאירופה,היוהם :עובדה :סנדלר·לץ

 ?מדבראתהמהעל :לראי
ככרן;זהאםשואלאני .שירותי-הביטחוןעל :סנדלר·לץ

שלהצדקטחנות tשיררתי-הביטחרןשלהסירחון;שבלי
 ... ?לטחוןיכולותלאהממלכה/

 .נעלייםלתקןותמשיך .ליצןשתוק :לראי
 ,נעלייםלתקןונעיםקליותרבאמתתרדה. :סנדלר·לץ

 ...ממלכהלתקןמאשר
 ?בממלכהבסדרלאמה :לראי

אלוהיםשלהנציגאפילו !בסדרהכל :סנדלר·לץ
 ...שרק ... !איתן

 ! ?ש-מהרק :לראי

ברא /?אלוהיםעללפעמיםמתפלאלאאתה :סנדלר·לץ
אתשולחתמיד-נציגיםובתוריפים/כךכלדברים

 ... !גועלייםהכיהברנשים

לאישיות :הגבולאתלעבורמתחילאתה .ליצן :לראי
 !בכירממלכתיפקידשלרשמיומעמדמינויישהזאת

שוםאין-ומכובדמשתלםמארדמעמד :סנדלר·לץ
רשמימינויבאמתלוישגםאםפעםבדקתאבל !ספק

 ... ?אלוהיםמטעם
כשהיאכעלשלללשוןעושה'אתהמהסנדלר, :לראי
מדי?ארוכה

 .אותהמקצץ :סנדלר·לץ
 !לנעלייםחזור-אם-כך :סנדלר-לץ

עדארוכה.כל-כךחיתההלשוןאםאבל :סנדלר·לץ
גם-שםומלקקתבגופי,צנועלמקוםמגיעהשחיתה

-פעמייםחושבהייתיאני
 !לץ .פיךאתבלום :לראי

שכיח,מחשבהאחריזאת.בכל ... !בלמתי :סנדלר·לץ
 .מקצץהייתיכזאתלשרןגם

-!ומררעיהיהסופך :לראי

 ... !סנדלרבתורמדבראני :סנדלר·לץ

אדםכשלמקומטים,בגדיו .נרדפתחיהכשל-עיניו .ננכסדון(מרא

וזהבחייו.חדאשרכחבפעםחמלךפכיאתדואההוא .בבגדיושישן

אדיר)דושםעליועושה

 ?מוארוןזכריההואאתה :לראי
אדוני.הוא,אני :מראררן

 ?הצ'מבלובתוךשהתחבאהאישאתה :לראי
 .האישאני .אדוני :מראררן

שאלתישותק)(מראדון ?לבןאותךאימץומדלייו :לראי
שאלה.אותך

 .אדוני .כן :מראררן
פורץ(מואדרן ?המשחקאמנותאתאותךלימדהוא :לראי
 .שאלהאותךשאלתיבבכי)

 .אדוני .כן :מראררן
"הדאגהרק ?באוזניעליולהלשיןאותךהניעמה :לראי

 ?שכתבתכמולאור",האמתאתלהוציא
 .האמתזאת(מככי) :מראררן

 ?אמת .בפרצוףלךסטרהוא :לראי
 .אדוניאמת. :מראררן

 ?הסיבהחיתהמה :לראי
 .איתיבובגדהאישתו :מראררן

די .החקירהבדר"חהדבראתלצייןצררךאיןיפה. :לראי
 ?אתהכמהבןאינטימיות"."מסיבות :לרשום
 .ושלושעשרים :מראררן

 .מאודלךשתנעםבשורהלךלבשרשמחיםאנחנו :לראי
מצפהאתהתגמוללאיזה .בחשבוןכלקחהשלךההלשנה

 ?בכסףמדובר ?המלךמן
ליירשההוד-מעלתואםאדוני.שתיקח)(ככעד. :מראררן
 ...המלכותילתיאטרוןלהצטרף

זה .בינונישחקןאתהשבידי,הידיעותלפילא. :לראי
 .בלתי-אפשרי

 .העירוניולתיאטרון(כאיני) ... ?בינוני .אני :מראררן
אדוני?

 .אפשריבלתיזהגם :לראי
אדוני?לבקשערדליכותרמהאם-כן, :מראררן

 ?שחקןשלהזההמפוקפקהמקצועלךמהלשם :לראי
להתקבלתוכלתרצה,אם .מביןאניכקי,שלךהעבר

נראיםשלךהכישוריםהזאתלפעילות .לשירותי-הביטחון
 .חופשיאתה .אישורותקבלבקשה,תגישמתאימים.לי

לצאת)פוכה(מראדון

לכריהיה-בשירותיםכאלהשחקניםעם :סנדלר-לץ
 .לצחוקממהבקרוב
 !טיפשדי, :לראי

 .אחרוןשטיפשמיטיפש :סנדלר-לץ
בפתחמופיע ' T(לח-גדאכ .מדלייואתהכניסן(מצלצל) :לראי
 ' Tלה-גדאנחוזרואז ,מרליידככגסאחריו .מראדוןיצאשברמזחאחד

 .מסובבתפיאח ,מקומטצווארון :הרוסנדאהמדלייובפתח.וכעלם

מידלדלת)חרבו ,רועדותידיר .עופרתבגוןפרצוף

 ...אדוני :מרלייר
בכללרמי ?לבדכשהוזמנת .ליוריעםבאתלמה :לראי
 ?הזההאיש

לה-השחקן .הנאמןתלמידיזהוכברך)(חיוך :מרלייר
אדוני,לבהתקףליהיה .אדוניאותיליווההוא ; ' Tגראג
אתהרגזתישלאמקווהאני ...עזרהבליללכתליקשה
נבודריסלח .אנא ...אסוןליקרה(שתיקה) ?מלכרתו-הוד

לעולמההלכהבז'ארמדמראזלאדוני, .שלילהופעה
 .מהביתליברחהאשתי, ,ארמאכדבזמןובראתמול,
 ...לעצמךתארשלה,השמלותאת ...הכלעזבה

מרופטדף(שולף ...מוזרמכתבליהשאירהוגם ...הטבעות
השתתפות)כמבקשומחייך,כיסומתוךומחוח

זרלא .הכלככלותאחריאיפרא,צדקהארכיבישוף :לראי
הדתאתמשמיץאתהשלךהמפוקפקותשביצירותבלבד
כופר.מושחת.גםאתהכךעלבנוסף .ורעלארסוזורע
פסק-אתעכשיולךמודיעאנימארבן)נותר(מרליידפושע.

אתלהראותבזאתעליךאוסראני .לנישואיךבקשרהדין
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פסול"טרטיף"שלךהמחזהבחצר·המלך.פרצופך
ימותולאשלךהלהקהששחקניעל·מנתרק .להצגה
פארסרתאותןבהצגתלהמשיךלךמרשהאניברעב,

ורקהדתי,וברגשבמוסרפוגעותשאינןשלךהיתוליות
לךואבריארילהתחכם,תנסהאםלךואריבלבד.אותן
אניואילךמכאן .במחזותיךלטפלפעםערד~ןךשאם

 .חסרתיאתממךמסיר
 ...מרותמעונשנוראיותרזה Iאסרןזהאדוני, :מולייר
 ?מדוע(שתיקה)
 .הפסוליםבנישואיךהמלךשםאתהכתמת :לראי

אינניהרד·מעלתר,ליתסלחבכורסה)(מתמוטט :מולייר
 ...רגליעללעמודיכול
יוצא)עצמו(הוא .הסתיימההפגישה .החוצה :לראי

 ?קרהמהבדלת> r<מצ :לה·גראנז'
תזמין ... !מכאןאותיקח ... !כרכרה Iמהר :מולייר
מהמולןעםלהתייעץצריךנעלם)(לה·גראנז' ... !כרכרה
 ?זהדברמיןאידה .מתההיאאבללעשרת,

האמנתלא ?אדםבן Iהענייןמה(בהשתתפות) :סנדלר·לץ
הפסיקשהוארושםערשה·עכשיו ?באלוהיםשצריךכמר

מירקהשאלהבצרות.ששניכםרושםערשה .בךלהאמין
אנילךלאלוהים)(פונה ...תפרחקח Iנר ...יותרגדולהבצרה

 .תפרחבגללפעם,הסתבכנוכבראיתןמציע.לא
 .תרדהמכני)באופןהתפוחאת(לוקח :מרלייר

 .מהנאהבורקותעיניובמוליירארוכותמתבונן .עוצר .נכנס(שרון

עדרושפות,עיניומזדקף,הוא .למוליירהחייםחוזרים ,שרוןלמראה

אין !כלי·קרדש Iעליךשלרם Iהרהשולחן)עלחזהושכב,אז
עללךרבהתרדה ?מהלאיד,שמחהכמרשמחה

בהחלטאני .ארתךמביןאני ."טרטיף"עבורהתמלוגים
במהשתפסתרואהאניהדת.עללהגןיצאתמדועמבין

"מדועליאמררחברים .מהירהתפיסהלךישמדובר,
הנידונהחיהלמעשהשהואקודשכליתתארשלא

טורףאקחמאיפהכיאותך,תיארתיואנימפגרים",

 !טרטיףממש ?ממךמוצלחיותרנבלות

תגיעשבחרת,בדרךבני.עליך,מאודליצרבני, :שרון
ממחלת·כןלפניתתפוררלאאםהגרדום,אלבלי·ספק

 .בניזימה.

אחדאתיבחרהואאםתלוי(לשרון) :סנדלר·לץ
שלגסהתנועה(עושה 1שלךה"נערים"אחדאוהעקרונות

 ,, ! ! !בניבני.בני,"הר,זעקת-מישגל)(משמיע ! ""בניבעילה)

שלבנולאאני :"בני"ליתקראאלבאמת, :מרלייד
 .חרבו)(שולףהשטן

תספיקשלארואהאנימולייר)שלחרבומול(צוחק :.שדרן
לשתום·מקוםובידו ,הצידהנרתעהוא( !לגרדוםאפילולהגיע

 )מקלובידושמופיע,העין

דחפתאדוני.רגלו)כףעלודורךלמולייר(ניגש :שתום·העין

גס·ררח.יצוראתהסליחה.ביקשתולאאותי
 .עלידרכתאתה .אדוני .סליחהמרגנית)( :מרלייד

 !שקרן :שתרם·חעין

 ?ממנירוצהאתהבכללמה ?מעדאתהאיך :מרלייד
 )'לה·גראנז(נכנס

 !מידנסתלקבוא !אדוני ,בואמשתנה)(הבעתו : ' Tגדאנלח·

 .חולהמולייר .מרקיד(נרגש)
אותרמצאתיאני !מעשיותמספראתהמה :שתרם·חעין

ד'אורסיני,שמי(למולייר)ושלם.בריאהוא .בידחרבעם
 !נפשעלוב Iאדוניואתה

 .אדונילדו·קרב,אותךמזמיןאני :מרלייד
 !ווידוי""תגידזהו !מידהסתלק(מבועת) :לח·גדאנז'

 1או !המלךבארמון !אתםאיפהשכחתם !רבותי :שדרן

 ... !אלוהים

 !לדו·קרבאותךמזמיןאני :מרלייד

(בחדווהיותראותךאעליבלאאני .מספיק :שתרם·העין
הבסטיליהמצודתואת.האלוהים,אותיישפוטמבשרת-רע)
אתה )'(ללה·גראנז !למרתפייךאותילקבלהיכוניהטחובה,

שולף(הוא .הוראותיךאתלותן(למולייר) .אדוניהעד,תהיה
 !היכרןועז)חזקבקול(צועק ?הוראותאיןחודה)אתבודק ,חרבו

באוויר)צלבבחרבו(חותך !ווידוי ,,תגי

למרומיממהר( !רבותימדעתכם,יצאתם ,רבותי :שדון

הדו·קרב)עלמשקיףומשם ,המדרגות

ילה. nבכררנה·תרצr;דזהר : ' Tלה·גראנ
שלךהקהל !חכההרוצח,אדוני(לשתום-העין) :סנדלר·לץ

טוב,רואיםשרון)לעבר(מצבעי !מקומראתתפסלאערד
לאצורח)הסנדלר .בצווארונוהסנדלראתתופס(שתום-העיןאדוני?

כאילוחרובשמנופףמדלייו,לעברמזנק(שתום-העין !!אותראותי

עלקופץשתרם·העין .השולחןמאחוריאלונמלט ,מטאטאחיתה

השולחן)

אתמשלין(מרלייר !מאסטררהחרב,אתזרוק : ' Tגראנלה·
חרוב)

החרב.אתתרים :שתום·העין

מזרייך.לאאדםלדקורזכרתלךאין : ' Tלה·גראנ
(למרלייר)בר.נרגעלאשאנירואהאתה :שתרם·העין

 !עלובמרג·לבהחרב,אתתרים

מביןלאאני !אותיתכהאל !אותיתעליבאל :מרלייד
עזבהואשתי ...חולהלבליישמבין.אתה .שרם·דבר

אתאפילו !זרקהשלה,היהלומיםטבעותואת ...אותי
 ?זהאתמסביראתהאיך ...לקחהלאהיאשלההבגדים_

 . .. ! ?מה :שתום·העין

 . .. !כזהאסרן :מולייר
 .מקשקשאתהמהמביןלא :שתרם·העין

פעמייםארתךראיתיבקרשי ?עליהתנפלתלמה :מרלייד
ערבכסף.לישהבאתאתההייתלאזה .שליבחיים
אני .ביתיגעאל ...חולהאני ...מזמןהיהזה ?אחד

 . . ..מבקש
(מחזיר .שלךהבאהבהצגהארתךאהרוגאני :שתרם·העין

לנדנה)חרבואת

חסר-חשיבות.הכלממילא ...בסדר ...בסדר :מרלייד
ומובילחרבואתלוקחמולייר.אתמריםלה-גראנז· .יוצא(הסנדלר

במנטר)אחריועוקבשתום-העין .החצוהאותר

אותר?גמרתלאלמהבמדרגות)(יורד :שרון
החרבאתזורקהוא ?שאלותערדלךיש :שתרם·העין

 .שלו
 !מטומטם :שרון

 !מסריחכלי-קודשווידוי,תגיד ... ?מה :שתרם·חעין
 !אתהארורשתום·העין>על(יורק :שדרן

-,דמתפתחהשנייםבין .שרוןעלויורקכיחצוברנדהם,(שתום·העין

 .לראיובעקבותיוהסנדלרנכנסיםולחדרנפתחת,הדלתיריקות.שלקרב

המלך)בכניסתלהרגישמבליהיריקותבדו-קרבממשיכיםהיריביםשני

 ! ?זהמה :לראי

 !כהלכהאותומטבילהוא :סנדלד·לץ
וסוגר(יוצא .רבותיתמשיכו .לכםשהפרעתימצטער :לראי

הדלת)את

רביעיתמערכה

מרלייר, .מפוזריםכתבי-ידאי-סדר. .בנברשותנדות .מוליידשל(ביתו

בכורסהברטון .ענקיתכורסהבתרךשקערשינה,וחלוקבמצנפת-לילה

ערוכה-אחרשולחןעלואקדח.חרבותשתי-השולחןעל .אחרת

 ,כההבמעיללה-גדאנז: .פעםמדיברטוןטועםממנויין,כוללארוחה,

נאנח)-דיוקליתדאומפזם.הואוכה.כהמתהלך

בתרךהיההוא ...הצ'מבלו ...הצ'מבלו :לה·גראנז'
 .הצ'מבלו
הפךהגורלאשם.לאאתהלה·גראנז.'תפסיק, :מרלייד
הכול.לקחוהואבבית,אצליקבועלאורח
חושב.אתהשלי.והמצבלאמיתה.האמתזאת :ברטון
עסקלישהיהזהעלתחשוברק ?טוביותרהרבה

אותם.לקנותרצהלאאחדאףכיסנים.מכרתיבלימוד:
ומצאתישחקן,להיותליהתחשקפתאום ...מאפהדברי
 ...הזאתבלהקהעצמיאת

ברטון.ושתוק,טובהעשה :מרלייד
מאסטרר.רוצה,שאתהאיך :ברטון

 .נפתחתהדלת .המדרגותבחדדחריקותנשמעותאחרכן .מרה(שתיקה

מגודלותסחוטות.פניו .מזוהםמקטורןמיןלובשהואמואדון.נכנס

חופיםהנוכחיםעשישת.מחזיק ,ישכורחציהוא .גולחלשאזקןזיפי

לה·גדאנז' .אורתומזהים .לראותולהיטיבכדימצחםעלידיהםבכפות

פוגעוהכדורידיהנפלטתידו,עלחובטמדלייוהאקדח,אתתופס

בוהמקוםאלדפהבמבטמסתכלמופתע,להיותמבלימואדון, .בתקהר

אותושובר ,מיםכדחוטףהבא,מכלחוטףלה-גדאנז'לה·גדאנז:פגע

אותו)לחנוקומתחליארצהמפילומואדון.עלומסתערהשולחן,ליד

אבללהורג,אותישיוציאוליאיכפתלא : ' Tלח·גראנ
 !יהרדה·איש·קרירתהזה,מהמקוםחיתצאלאאתה

ברטון(בעזרת ...ברטון .ליעזור .ברטוןמיוסד)(נטרן :מרלייד
עםאותיתגמוראתהללה-גדאנז')פרגה .הניציםביןמפרידהוא

שלי,בביתרצח ...מקיםשאתההרעשרכלהאלההיריות
(שתיקה)לי.חסרשערדמהבדיוקזה

אזאותי,מכיראתה ...מראררןזכריהשמע, : ' Tלה·גראנ
היוםזהלמרת.תתכונןהלילה,תלךשלאלאן :לךדע

ומסתגרבמעילומתעטף(הואעלי.תסמוךשלך,האחרון
לדגליבדךוכוערלה·גדאנז'לעבדלחיובארשומנעימואדרן .בשתיקה

מוליד)

הפשעילד?אותך,מביאהטובהרוחאיזומולייר:
על ?האלההעכוריםבמיםלדוגתוכלעודמההתגלה,

שאניביחושדאתהאוליאו ?למלךתכתובעודמה
הארונותבכלחפש .לך ?מזוייףכסףפהמדפיס

די,ומשתחווה)קדשרב(מראדרן .לךמרשהאניוהמגרות,
לךשישמהתגידהאלה.הכרכוריםכלעםעםמספיק
להגיד.
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לאהיקר.מררי .ארתךואוהבארתך rמעראני =מוארון
דברלךלהבטיחבאתילא.לאסליחה.לבקשבאתי
 .שלךלחלוןמתחתעצמיאתאתלהבחצותהלילה :אחד
הכהמכיסו)חבל(מוציאלחיות.להמשיךיכוללאאני

עלשםלבראכדילגהיכרם,הולך"אני :שהכ;כרתיהמכתב
 .שכרי"

רגוע.אניעכשיומארד.טוב(מריר) :מולייר
פילוסוףשאמרכמר .מסרבןדימצב .כן(לוגם) :ברטון
 ...שמראתזוכרלאשאניאחד

 .ברטוןשתוק, :מולייר
מאסטרר.בבקשה, :ברטון

שכרגעמהרגעים.לכמהאתך,להיותבאתי :מוארון
הייתילאבחיים,כשארתייאורםג-מרלייר:למדמראזל

 .עליהלהסתכליותרמעז
עזבההיאקיימת.לאכברהזאתהבעיהגם :מולייר

בלתיאופימיןכנראהליישלבד.בכי,לבד,אניאותי,
עכשיו, .לחשובמתיישבכךאחרורקכסחףקודםמרוסן,
אנישלי,החדשהבתבונהמצרייךהכל,עלחושבשאני
תרגישבחזרה.ארתךלקבלומרנןהעבר,עללךסולח
כככי)פוץר(מראררז .בביתכמר

 !בן-אדםלאאתהאדוני,מעילו)מתוך(יוצא :לה·גראנד'
בסמרטוטכמרבךמשתמשיםאנשים !בן-אדםלא

סמרטוטי-עשוייםשממכרמהחומרעשויאתה !רצפה

 !רצפה
לאשאתהבדבריםתתערבאל !מחוצףכלבלב :מולייר

המכנסייםעלחבלמהרצפה,קרםלמראררן)(שתיקה. !מבין
שלך?המעילאיפהשקט) .קם(מראררןשלך.

בבית-מרזח.אותרמישככתי :מוארון

 ?כסףכמהתמררת :מולייר
בידר)סתומהתנועה(ערשה :מוארון

 !קטיפהמעיללמשכן !לךתתביישכר)(בחף :מולייר
מקומרתבכמהשהייתאומרים .אותרתפדהלך(לכרטון)

ישאפילוהאחרונה,בפעםשכפגשנומאזמעניינים
 ?המלךאצללביקורשקפצתשמוערת
לך ?ליאמרשהואמהיודעראתהכחזהו)(מכה :מוארון
אמרהואגרוע,שחקןאתה .לשירותי-הביטחוןתצטרף

 ...לי
שחקןאתה :טעהוהואבן-אדם,רקהואהמלך :מולייר
החשאיתלמשטרהלערמת-זאת .ראשונהממדרגהמערלה
דברעלרקמדי.רגישבן-אדםאתהמתאים.לאאתה
איתןלשחקהרבהליכותרלאשכבר :מצטעראניאחד
מרסקיטר.שתרם-עין,כלבאיזה=דישיסוהם .הבמהעל

בקרובאםאתפלאלאואניחסותו,אתממכיהסירהמלך
 .לברוחיהיהצריך .אותיישחטו
האמןבך.ייגעלאהואחיאניערדכלאדוני, :מוארון

 .בסייףאניאיךיודעאתה !לי
מצרייךאתהלמעיל)מתחתחוטמואת(מוציא :גראנד'לה·

עםשתתמודדלפכיווידויתגידאבלככרן.זהבסייף.
 .ווידוי""תגיד

בגב.אותראדקוראני :מוארון

 .לךמתאיםבדיוקזה :גראנד'לה·
וביום.בלילהובבית,ברחובאליךצמודאלך :מולייר

מודיע.מרגלמלשיןכמר :לה·גראנד'
 .הפהאתלעצמךוסתרםממחטהקח )' T(ללה·גראנ :מולייר
טעםאיזהאותי.להעליבתפסיקיקר,יומנאי :מוארון

אותיעזוב ?לךלענותיכולשלאבאדםלפגועלזה,יש
שלךהתכניתעלוותראז .מרכהאדםאני .במנוחה
ומקדשי-הקודשארתך,יתלואותי,תהרוגאם .הלילה
מפריע.באיןמרלייראתלחסלירכלו

 .הביתאתשעזבתמאזהתפתחתבחיי,מולייר:
אחריהוכרזשמרליירתשכחאל(ללה·גראנז') :מוארון

שלבפגישהנוכחתיאניכפרתו.שמיתתוככופר"טרטיף"
מכיריםלאהם ...קדושהקבריםבמערתהדתיתהמחתרת

הדתית.להלכהשלהםבפירושמלבדחרקבשרם
 ?בדלתדפקוננער)(הואיודע.אני :מולייר
עלכעלהוהפנס,האקדחאתקח(ללה·גראנז')לא. :מוארון
 .ויוצאיםרכלי·הנשקהפנסאתנוטליםרמראררן ' T(לה·גראנהמשמר.

שתיקה)

 ! rלערברז ! rלערברז :מולייר
 ?מאסטררמדבר,אתהמיעל :ברטון

צרפת.מלךעלמדבראני :מולייר
 ? !שתוק ?השתגעת :ברטון

האמת.זאת . rערהואהגדוללראי :מולייר
התליה.לחבלבשליםשכיכר :אבודכגמר,הכל :ברטון

תאר Oמפחדמתשאניחשבתי Iברטון Iאר :מולייר
מזהבעשויפסלכמראלוהים,כמרנראההוא ...לעצמך

נעהכל .קרהבזיעההתכסוידי .אזמרגדשלעינייםעם
הפסל :אחדדבררקידעתי .טשטשוההמראותמסביב.

 !אותיחונק
לצדאיש !בטוחזהלהורג,שכיכראתיוציאו :ברטון
ככה,יתלוארתך .בכיכר-העיראותנו,יתלורעהו

לאעלברטון,ז'אקז'אןאותי,לידך,ראותיבאלכסון,
 !המקוםאתמכירלא ?בשמיים ?אניאיפה !בכפיעוול

רקוקיוויתימגפיוסוליותאתליקקתיחייכל :מולייר

אותימעךואף-על-פי-כן !אותיירמוסלשא :אחדלדבר

 ! rער-
לשרןפהחץרמי !הכיכרתוףאתשומעיםכבר :ברטון
 !למותניועדתלויהמפיר,תשתלשלהיאבקרוב ?ארוכה
 :לואמרתי ?למה :אותרשאלתיהבוקר ?ולמה :מולייר

אנימרחה, 'אני .כאלהדבריםשרגאהוד-מלכרת,ך"אני,
לאאולי ...הבהרותמבקשאניבבקשה,פגוע,מרגיש

עלהצורךדיזחלתילאאולי ?הצורךדיהתחנפתי
מלכך-פיככהערדימצאהוד-מלכרתךאיפהסיר, ...גחוני?

 ?ברטון ?למהלדעתרוצהאתה ,, ... ?מרליירכמרכזה
אתהשפלתישליהמחזהלמעןרק"טרטיף".בשביל
תסכיםאלומצאתי.בריתבןחיפשתיככה.עצמי

עריצותאתמתעבאני !ברטון .עצמךאתלהשפיל
 !השלטון
לידכערה ...אנדרטהלכברדךיקימומאסטרו, :כרטון
אבלגדול,אדםאתה ...זרם-מיםקולחשמפיהמזרקה
שלךשהלשוןלפכילפניך,מתחכןאניושתוק.טובהעשה
 .כולנועלחורבןתמיט

שאנילהוכיחכדילעשרתצריךאניעודמה :·מולייר
ואניחושבאכ~ Iמחזאיאני .סירלעשרת,מה ?תולעת
 :בז'ארלמולןקרא(לובסרן) ...שליהבתלאהיא ...מרחה

 .בענייןדעתהמהלשמוערוצהאני
מאסטרר?לשך,הראשאיפה :ברטון
אתליסיפרתלאלמה ...מתההיא ...צודקאתה :מולייר

אתירקתלאמדעו :ככרןיותרשלי?זקנההאמת,כל
אותןליהכנסתלאלמהשלי,הפרצוףלתוךהעובדות

אנילי.אמרההיאכרות,"כדליקנמכרת?שלילראש
 ...איכנהוהיאוהולכים,כליםהכרות(נעצב) ,, ...אליךאבוא
קח ...שלךהמקטורןאתקרעתיאנישלי,מסכןברטון
 .פיצויבתורדינר

עשרלפכיהיהזה !לעזרהאקראאני(מייבב) :ברטון
הכל.מבלבלאתהשכים,

בפעםאשחקמחר .שליהדבריםאתארוז :מולייר
בים !שטותאיזולא,לאנגליה.נברחואחר-כךהאחרונה

לאזההבעיהמזה,רחץו ;זרההשפההרוח,נושבת
הזקנה)רנהשלראשהמופעיהדלת rר n(כ ...אלאאנגליה,

ארתך.לראותשרוצהכזירהאיזופהיש :רנה
 ?נזירהאזיה ?פתאוםמה(נבהל) :מולייר

 .לכביסההתלבושותאתלהלתתצרית :רנה
איך !רכההזקנה,המשוגעתאתתראה Iפי :מולייר
להתגידי .התלבושותבענייןשכחתיככרן, !אותיהפחידה

ארתהישקחלאפליי-רריאל.ההצגה,אחרימחר,לברא
השד!

אמרת.בעצמךאתה ?מתנפלאתהמה :רנה
 ...כןכןשתיקה)יוצאת.(רנהאמרתילאדברשרם :מולייר

איפהליתראה ...שלךהמקטורןאח,רציתי? _ערדמה
אותר?קרעתי

 !למיטהלךאלוהים,בשם ;חולהאתהמאסטרר, :ברטון
למיטהלפתעמחליק(מרליירמדבר?אתהמקטורןאיזהעל

לאשאף-אחדהלוואיוחנון,רחוםאלכשמיכה)ומתכרבל
(מדבר .בתחבולהלהשתמשצריךאמר.שהואמהשמע
מהישחה)ממשיךהיהכאילוומזויפת.מוגזמתכאינטונציהרם,כקלו

והנאורהטובהואשמלכנו ?אדוניאמרת,בדיוק
עללהגידיכולאנימה ?אמרתעלי-אדמות,בשליטים

 .כמרבן .אתךלהסכיםרקהתנגדותשרםליאין ?זה
 .בשררןשרם .בשררןשרםלשמיכה)(מתחת :מולייר
ואניאמרתיכן,קולר)מרים(שרב !בחייךשתוק, :ברטון

שלראשו .כדלת(דופקים !המלךימי :רםכקולזהאתאומר
מופיע .החלוןאתכזהירותפותחכרטון .לשמיכהמתחת rמצמרלייר

בידר)פנס ,מודאג .מראררז

 ?קרהמשהר ?צעקמי :מוארון
משהר?לקרותצריךרגעכל .קרהלאשרם-דבר :ברטון

ליכדמה !המלךיחי :וצעקתימרלייר,עםשוחחתי
חוזרואני ?לושמתחשקמהלהגידלכרטוןמותרעשדיין
 ,, !המלך"יחי :ואומר

 .בכללכשרוןאיןבשררן,שרם :מולייר
ישן.ירוק.פלאקאטארחושםתלויעדייז .כפאליי·רריאלהלבשה(חדר

הפעםשומעיםהמסךמאחורי '. Tלה·גראגאצלמכורהארתהצלב,אותר

ומצרייךמאופררמצנפת·שיכה,כחלרק·כית ,מרלייר .ושריקותערש

מוזרכמצבעצבני,מארד,נרגשהוא .ככורסהיושב .מגוחךכחוטם

לה·איפור,ללארופא,שלכההכחליפה ,לצידו .שתריהיהכאילו

סביב.מתגלגלותרופאיםלשגרוטסקיותמסכות .רדה·קרראזיגראנ:ז

 ,כצדיושבמראררןהתמרנהכתחילת .כריצהנכנסכרטןו .נפתחתהדלת

שחרר)כמעיל

 ?מתהואמה,כר :מולייר
 ...חרבמכת(ללה·גראנז') :ברטון

אנילשחקנים.ולאלמנהללפכותמבקשאני :מולייר
 !האחרונהההצגהזאתאםגםבעל-הבית,עדיין
ישרחרבשלדקירה .מתהואבבקשה.(למלוייר) :ברטון
 .בלב

 ?לעשרתמה ·.כשמת,עלירחםאלוהים :מולייר
 ?קררהבדיוקמהכדלת> r<מצ :דה·קרואדי
כמה :בדיוקלךאכיאגידומדואג)רם(כקלו :לה·גראנד'
 .השועראתורצחו .לתיאטררןפרצומרסקיטרים
מסתלק)(הוא !אלוהים :דה·קרואדי

לכםלהודעיחייבאניהלהקהמזכירתבור :לה·גראנז'
בליפנימהשפרצובמוסקיטריםמלאהתיאטרוןשאולם
שרםאיןאפלים.טיפוסיםשלובקהלככיסה.דמיללvןם
המשךעלאוסראני ;הזההקהלעללהשתלטת.אפשרו
ההצגה.

שוכחאתה !אוסרהוא ...תירגעתירגע,נו,נו, :מולייר
תינוק.הכלבסךאתהלדעת,רוצהאתהראם .אתהמי

 .זהר !זקןפכיוהדופת
 ?שתההואלכרטון)(כשקט, :לה·גראנד'

טיפה.לאאפילו :ברטון.
 ?להגידרציתיעדרמה :מולייר ,

 ...הנעץראדוני :ברטון
 !ברטון :מולייר
יודע,אני ... !מכאןהסתלק !הרוחותלכללך :ברטון

ראםבשררתך,עובדשאנישנהוחמשעשריםמעטערד

"שתוקזההטובבמקרהאזמכאן""תסתלקלאזה
כבר .רואהשאתהכמר ,, !הפהאתסתרם .ברטון

ובשםאותי,אוהבשאתהיודעאניאבלהתרגלתי.
אתנפסיקברא :הברכייםעלמתחנןאניהזאתהאהבה
קרםמרנן,הכלמרננההמרכבה !מפהתברחההצגה.
 !מפהותברח

פטפטן.אתהארתך?אוהבשאנילךאמרמימולייר:
אותי.ומעניםאותירודפיםאחד.אףאוהבלאאותי

בבית-אותילקבורואיסורחרם,עליהוציאוהדתיים
לכוחירכלאחריהםאמןשערנהטינופתכלקברות.
המקודשתבאדמהמכרבדבקברמשכברעלבלשום
(צועקלגדר.מחץותירקבשליהחצופההגופהרקשלהם,

בתי-העלמיןעםלעזאזללכרכקהל)המדומיםאויביולעבר
 !שלכםבתי-הקברותעליורקאני !שלכםהמקודשים

החייםאתנבלות,אותי,רדפתםהחייםכלעליהם)(צעוק
 !לגיהינוםהפכתםהזאתבאץר

 ...אנחנומאסטרר,בידיים,עצמךאתקח :דה·קרואזי
זה ?כזהבמצבלשחקיכולהוא!)ין(לכרטןו> : ' Tלה·גראנ

 !תקשיבולמסך)מעברומהרמה(שריקה !בחשבוןבאלא
אתששובריםהראשונההפעםלאזאת !חגיגה :מולייר

(האספסוף .משתעשעהקהל .בפאליי-רריאלהנברשות
בידור).רוצה

(שתיקה)באולם.נמצאשתרם-העיןער)מכשר(כקול :ברטון
ץר(הוא ?וארוןמאיפה(כפחד) ... !אח(נרגע) :מולייר
מרלייראתאליומאמץהלהמראררן,שלמעילומאחוריומתחבא

ישניו)אתוחושף

לרופא.לקרואצריךכמרך)(כקלו :דה·קרואזי
הואמהוסס>כקולאומרמראררן.שללמעליומעבר r<מצ :מולייר

 ?לאהבמה,עלדברשרםלילעשרתיכוללא
 ,חצי·עיררמההיא .כריצהנכנסתלה·ריכאלנפתחת,הדלת .(דממה

חוסמה)עלענקייםמשקפייםחרגראשה,עלרופאיםמצנפתכרגיל,

ארההפסקה.אתיותרלמשוךאי-אפשר :ריבאל
 ...שארשממשיכים,
 ?עושיםמהלשחק.רוצההוא :לה·גראנד'

משחקים.מרלייר)עלממרשך(מבט :ריבאל
 .ארתךלכשקליהרשי !בראנולמעיל)מתחת(יוצא :מולייר

להתחילאפשרשבכללכאילו .שליזקנהסוסת-קרבות
הוא .שצריךכמרארתהלגמורולאהאחרונה,ההצגהאת

איתי.משחקתהיאשכהתשע-עשרה !היאאותי,מביכה

אתתמיד !לבושהארתהראיתילאפעםאףלי,ותאמינו
 !קופהכמרערומה
יסלחהמלך !באטיסטז'אן .אומץלו)(מנשקת :ריבאל

לך!
 ...כן ...הוא(מבולבל) :מולייר
 ?בקוליתשמעראתה :ריבאל

(ערהשפעם!אף-בקולםכן.בקולך,(מהורהר)מולייר:
ננערהוא(לפתע .טפשיםמדייותרהםלעניז>לשאכרגלתנועה

בעצמיאניגס-רוח.אנירבותי,ליתסלחופרצופו)אתמשנה
לאכבראני .מפילצאתכאלהמליםיכלואיךמביןלא

 ...דה-קרראזימסייחאותי.הביכובעצמי.שולט
 .נעלבנולא(כמקהלה) :כולם

לךכעזורשלך,האחרונההרפליקהאחרימיד :ריבאל
חדר-בתרךארתךנחביאהאחוריות.במדרגותלרדת

 .פאריסאתתעזובשחררעםהבוקר,עדשליההלבשה
 !לבמה .קדימהאז ?מסכים

 !האחרונהלמערכהלבמה,קדימה.מולייר:
מרלייר .ויוצאיםהמסכותאתתופסיםרמראררן ' Tלה·גראנ(דה·קרראזי,

 .חלוקואתפושטהוא .יוצאתהויא ,ומנשקהלה·ריכאלאתמחבק

כמרכז .הכמהכמרכזלכמהכינינוהמפרידהמסךאתפותחכרטון

 .פעמוןשולחן, ,הקירעלכההפררטריסלכן,פסלענקית,מיטה :הכמה

הלחשן.כתאערלהאור .אינטימיאורשיוצראקרןעשויותהנברשות

הקהל,מלמולנשמעהגדולהמסךמאחורי .כתארמופיענראהוהוא

נשתנתהשהבעתומרלייר .ערמכשררתשריקותפעםמדיובקעותממנו

ללחשן,מרלייר .לשמיכהמתחתונעלםהמיטהאלממהרלגמרי,

 !תתחילכשקט)
 ,לנחורמתחילמרלייר .משתתקהקהל .הלחןשפטישמהלומת(נשמעת

לכחשניתזהקהלמרחש .הכמהכמרכזכרשרשויודרמסך·הכמה

דמויותמצטיירותהמוזהבת,יכותרהקדמיתכלרז'ה .מלאשהאולם

חרטםלה·גראכ:זערלההרצפהמתוך .מצילתייםמכת .דאגהמעוררות

אותם)וכוחןמרליירשלכפניומתכונןהואשחררה.ומצנפת_ארוך
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באמצע ...הזאתהרפאיםרוחזרמה(מכוהל) :מרלייר
(מרסיקח) !מידמכאןצאשלי?בחדר ...הלילה

אנישכמרתך,חצוףברנשכך,כלתצרחאל : ' Tלה·גראנ
שלך.הטובהרופאפררגרן,מסייח

שםזהמי ...ליסלחכמיטה)מבוהל(מתיישב :מרלייר
מתוכו ...לשנייםנפתחהקירעל(הפורטרט ?שליהמיטהמאחורי

לשומצנפתמשקפיים .ארוסוחוטםשיכורפרצוףדה·קרראזי,מגיח

 ?הכבודליישמיעם(לפורטרט) ...אחדערדוהנהרופא)
אדוניליהרשהמצדעי)כשהואצרדו,כס(כקלו :דה·קרראזי

לטפלועגבתלזיבההפקולטהמטעם :להציגעצמיאת
 .כנציגנשלחתיבכברדו
(הפסלכלהרת.חלום .סיוטלהיותיכולרקזה :מרלייר

הפלאלהיותצריךמהכקפיצה)ממנויוצאתרלה·ריכאלנפתח,
הזה?

יואילהרקטום/למדעיהפקולטהרקטורית :ריבאל
פלוס-קרם-דיאגנוזהויקבל 1לפשקטרםרגליואתכרבדו

קרמת·כעלרופאמגיחהרצפהמתוך .כאולם(צחוקים // !פרפקטרם

ענק)

ליירשה /!מבהילההפתעהאיזו !אלוהים :מרלייר
כל-כךהספיקמדע-הרפואה /:שאלהלשאולאדוני

טעהאדוניחולה-ירח?/פשוטשאניארלהתפתח,/
שלבמחלותלטפלצריךמדהים/כזהרופא :בכתרבת
(מצלצל /!מתפקעראשי !משרתים !משרתים /!אלוהים
למראשותיו(הכר /!משתגעאני !משרתים !מהרכפעמון)

מראררן)מגיחומתוכומתפקע,

דיאפרארסשלבנר /:מכירבוודאיאדוניאותי :מראררן
שעלתרמא/אנדריאסדוקטורפרופסורהמזהיר;הרופא

מכסהכשלרבותיורעלבספרים/כרתכיםהצלחותיו
מופיעהומאחוריו-נפלאר-מתרומםהרקע(מסך / / !האדמה

מהכילות)גרוטסקיותמסכותעטוייםכולם ,ורוקחיםרופאיםמקהלת

יעזור,לאדברשרם ...וליקר?לכברדזכיתיבמהמרלייר:
 ...מאוחרכבררבותי,
אל-בגיא-צלמוותתלךכיצרהלת)גם(חוגגת :ריבאל
 !סע-תירא

 !תירא-רעאל ,תירא-רעאל :מקהלה

 !אדירהבשררהלךלהביאבאנו :ריבאל

אדירה-רה.אדירה-רה, :כולם
 !היצירהפרסחתןאתה :ריבאל

 !היצירהפרס !היצירהפרס :מקהלה

 !צרורהצרהצרורה.צרה :מרלייר

אדוניאתהוהדתהרפואהחכמיובשם :ריבאל
 !דרקטרראטמקבל

 !מעונייןלאמעוניין'לא :מרלייר

 !המנייןמןדוקטור !המנייןמןדוקטור :כולם-

 !שינייםלכאבהתרופהמה :ריבאל

העיניים/אתלעצרםהאתניים,אתלסתרם :מרלייר
 .האחורייםמאזורדםולהקיז
משמיים.חכמה :ריבאל
משמיים.חכמה :כולם

 ?המעייםלהסתבכותהתרופהמה :דה·קרראזי
ולהקיזהעינייםאתלעצרםהאוזניים,אתלסתרם :מרלייר

 .האחורייםמאזורדם

 !משמייםחכמה !משמייםחכמה :כולם

 ?מהראשלסירחוןהתרופהרמה :מראררן
ולהקזיהפהאתלסתרםהאף'אתלסתרם :מרלייר
 .פי-שלרשדםמהתחת
 .קדושרופאממש :מראררן

קדוש.קדוש,קדוש, :כולם
האררגניסמרסבכלהחוליעםמהאך : ' Tלה·גראנ
בקיצור.המצבקרלרסאליהסרחרןאוניברסלי,הרקברן
 ?למחלההתרופהאזמהקטסטרופלי, :כולם

 ,הררקאליאתלסתרם ,הארראליאתלסתרם :מרלייר
 .תפילהולהגידבכסףלמרוחמהאנאלי,דםהרבהלהקיז

אומר?חראמהאומר?חראמה : ' Tלח·גראנ
 .כשרוהעסקכסףלמרוח :מרלייר

 !בקיאותהאיזו !ידענותהאיזו : ' Tלה·גראנ

 !בזרתהזררטרחנםעוקר-הרים :ריבאל

הבמהשפתעלומתיישבהקדמית,הלרז'המתוךקופץ(שתרס·העין

מאיימת)כפחה

-בתואריוכתרהואמעלהשלבישיבה :מראררן
עדלדיני-מלכרתאדוקטורלמיני-ררלרטהדרקטר :מקהלה
 !קאפרטהתלךשהיא

 !למולןתקראו !מולןמצחיקה)בצררהלפתע(נופל :מרלייר

שקט,באולם)פרוע(צחוק ... !הצילו ...להתייעץצריךאני
המרסיקהמשתתק.(הוא ... ! !דידי,צחקתם !רבותידי,צחקם

הכמה)עלמהרמה .ופוסקתשניותמספרערדנמשכת

רבותי,לשפת·הכמה)ומתקרבכרבע(מסיר : ' Tלה·גראנ
בהתקףלקהרגן. 15בתפקידדה-מרלייר,האדוןגביררתי,

קריאהכךאחר .(שקטבהצגהלהמשיךבאפשרותנואין(נרגש)
המוזהבת)ה'הלחמכיורן

 !הכסףאת :קריאה

להםלהפסיק !הכסףאת !הכסףאתהמרן)(של :קריאות
 !התמיכהאת

חרבו)את(שולף ?פהצעקמיהמסכה)את(מסיר :מראררן

 ?משהרפהרוצהמישהו
 ?שצעקהמנוולמינחנק)(כמעט :ברטון

אתה ?הכסףאתרוצהאתההלרז'ה)לעבר(מצביע :מראררן

הפרוטותאתקח !ברא ?התמיכהאתלהפסיקצעקת
לאדוניםאותןותןלתיאטררן'נותניםשאתםהעלובות

אתקחברא,מקדשי-הקודש,שלהדתיתבמחתרתשלך
 !מתעובשרץהכסף'

לדר·קרכ)מוצאלעמדתוקופץחרכואתשולף(שתרס·העין
נראהברא,שתרס·העין)לעברחתוליבצעד(מתקדם :מראררן

חרבואתתרקע ,רבמתבונןמרלייר,עדמגיע(הוא !בראארתך,

כתאר.כככילפתעפוץרשן nהל .מהכמהויוצאמסתובבכקריש·הכמה,

מהבמהויורד ,לנדנהחרכואתמחזירכמרלייר,מתובנןשתרס·העין

לאלום)

קמה(המקהלה !מסךתוריד !מסךלכרטון> : ' Tלה·גראנ
ונושאיםאותרמקיפיםמרלייר,לעברחישםורוקחיםרופאים .יה nלת

שהתרגשותוהקהלנשמעהשניומעברומסך,מורידברטון .עמהםאותר

שנשאההמקהלהכעקבותכריצהיוצאכרטון .ה nלנקרדת·רתימגיעה

מרלייר)אתעמה

כעד(מדבר !מכםמבקשאניורכותי,גביררתי : ' Tלה·גראנ
לכר ...לפניכםמתחנןאניורכותי,גביררתיהמסך)פתח

 , ...גדולאסרןלנרקרה ... !מכאן
מבקשתאניורכותיגביררתיבמסך)אחרפתח(דרך :ריבאל
 ;הכמהלתוךהאולםמכירוןמתנפח(המסךורכותירותיגבי ...מכם

הכמה)אללעלותמנסיםסקרנים

ג?יררתיורכותי,גביררתילשישי)(כפתח :דה·קרראזי

 ...מכםמבקשיםאנחנוורכותי
ההצגה 'ורכותיגביררתיתבינו'כמסך)הפתח(בעד :אלריב

 .הצלבעלקטןאור .כחשכהנבלעתהבמה .כבהאחרון(אור !נגמרה

מרליירשלמהראיהרחקלא .וחשוכהעזובה .עתהחשופהכולההכמה

זהרעששית.החושךמתוךמגיחההכמהעלצללית.שפרפהלהיושבת

מארב)כצללאט,מתקדםהוא 'לה·גראנז

מי ?כאןנשארערדמיוחגיגי>חמור(כקול : ' Tגראנלה·
שם?

ברטון. .אניזה :ברטון

אותר?לראותהולךלאאתה : ' Tלה·גראנ
 .רוצהלאאני :ברטון

פותח ·שלו.הירוקההעששיתאתמדליקלתאר.(הולך : ' Tלח·גראנ
בפברואר,עשר"בשבעהכתיבה)כדיתוךומדבריומנואת

המדומה""החולההקומדיהשלהרביעיתההצגהבאמצע
-ה,האדוןבערבעשרבשעה ,דה-מרליירהאדוןמאת

הבמהעלהתמוטטארגון,תפקידאתששיחקמדלייו,
צלבאצייראנילכךכאות(שתיקה) .במקרם"בררמת

לכלהסיבהחיתהמה(מהרהר) .שאפשרגדולהכי ,שחרר
הסיבה ... ?הכתבעלהדבריםאתלהעלותארכלאיך ?זה

העלילהההסתה,על-ידישנגרמהאיבת-המלך,חיתה
ברית-מקדשי-שלהדתיתהמחתרתשלוהתככים
 . .במלהמלהאכתוב.בדיוקכך ... !הקודש

כותב)(הוא

ףוס

• 
ל•א~שמח::פדת
 .לו ?j~זקבכ~נכס.תגו~ןת
ןוסות~יז;ו~הנכזJ:וית
אני.אההב

 •ג-ז--:,-

א i~זק,ל~א~שוקr_ו~ןת
 .רוזן~ים~;נזvדים ,~

 .;:זראוג:רילסתלסת.
רוגי vלנבוסראוג:רילתס

ךןקםי. $rlןןיןרפ~r:דים fק.ידוז;ויר

~,יכם.ת nפול~ה·א.גי
 .ר~לי rכ,ע~רלעו~גי

 ·ללי J:קת 9,9Q ~:קו;רזטזה,ל~ית

-rןם~חגהיפוךזןןטת j?,Jוי
~יגגכה.גכזקJ:וית .ת~~;,~לת

;:זראו:חילתס
 .לו ?j~זקנכ~דנכסתקוןם

r:ח~גים י~דpסן

זגיםtקJ:וjןtוקל~ג~ת ~ n,ץ
Jj?,:P ךיר 9לאב. 
לדעתאוז;ו:ן י~~ס~מז
 . iiן Jלמד iלא~rכירגע

ספרותעשהרלשז-ריםמעבד
 .,והן f ~~ת w ,; ;~ל ...~ט wל vi ף,,·~ל

rזל~לה.ז:י~ה~,זכתל~זק,ט wזקלרזףעל
ף 9ונןגע
 1 •קך~ן.ז p:נוסרלא

~ 9 r הגי 9יttןק'ן. tt גים 9י 9יז. 
ןםי tt ו;J iזז!דים fך~ךיםלוזנ~יםגים 9י Q~ין
ןקגךםזקל~~דיול n97ע,ק.םת,:וא
i?,:P ךיר 9לאזב. 

 •,ור:ו f ~יוזק~תל~זזקק,טזקלף nעל

~הספרית · 

להצטרףאו"הספדיה"עלשלכםהמנויאתלחשדמוזמניםהנכם
מביו 11לידכםולקבלזאת,עשיתםטרםאם ,ייהפסריהיילמינויי

 . 1987שבספריהבוליטם
במסגרתיקרהבארץבספרותשקורהממהניכרחלקכיהבטחנו

הוא"הספדיה"מספריאחדכל .קוימהאכןזוהבטחה ."הספדיה"
 .רבותבושדוברספר

הסופריםטובישלמקורספרילמנוייה"הספדיה"תעניקהשנהגם
מעוליםרגומים mבית.המודרהעולמיתהספרותמןומבחרהישראליים

תוךופורטוגזית),גרמניתצרתפית,פולנית,(רוסית,המקורמשתפ
הקפדהוכןוהעיצוב,העריכההתרגום,לאיכותמירכיתתשומת-לב

 .לאורהיציאהמועדעלמכסימאלית
הקטלוגי,ממחירםבכשלישספרים 11מקבלאתה"הפסדיה"כמנוי
בחנויות.חושפיתלמכירהשיוצעולפנירבזמןאליךיגיעווהם

מקור:
הנלד:ידוהית •יאבםלמאכיםבךנר:יצקח •מלונויוהשע:א.ב.
וארפז:ואורבךויצחק •אויורשורשילאמוג: mר •קטןבסף

 :בנירואאהוון •השאנהספראולבנה'סוםאלשהריאפםמרתבב
ירושליםעד

תרגום:
לאבנסדרלפץאבלרין' :דבליןלאפרד •פורנוגראפיה :גומברויבץוידלוט

יצחק •מנסר :באנקוובדלויימר •מתשליו mזברונ :אסיסדהמדשו •
היימםלצויאן:ברויס •סיפוריםלבאב:

בחנויות ,הארץברחביכתרחנויותרשתבכללקבלאפשרנוספיםפרטים
 . 02-521201בטלפוןארהמאוח,דהקיבוץ

L כתר,הוצאהבית /קריאהסימןספרי /המאוחדהקיבוץהוצאת

 _ ______________________~_י_י_ו_ש_לי_ם .----------יי

 45 1986נובמבר-דצמבר



העבריתהאוניברסיטה-מאגנסי"לעוינשספריםהוצאת

ירושלים-
ולשוןהגותבספרות,ספריםמבחר

 30%שלבהנחה

 1קונקורדנציה-אונקלוסתרגוםשלוןאוצר

 .עמי 988 .בקופסהכרכים 2 .קאסאווסקיח"י

וספרותםתרבותםלחקרעתכתב-איטליה
מאירמ"מבונפיל,ר.איטליה/יהודישל

 .סרמוניטהיי"ב
א-גכרכים

 ה-,כרכים

נבחרתספריםרשימת-וספרספראלפיים
ישרא/לובמחשבתישראלעםבתולדות

עמ.י 518 .קפלןי.

 .ז>- ;וינקובצקיא. 1ביידישלשירי-עםאנתולוגיה
(מחיר . ,-אכרכים .(עורכים)לייכטר .וסבנרקו
כןר)כל

 · tעמי 86שלום;גרשםכתבישלביבליוגרפיה
תמונה

ואדווארדכיייאםעומרמרובעים/גלגולי
ינזי- mשיבסגנוןחדשעבריתרגוםפיצגיראלד.

תרגומולוומקבילתלויירפאלמאתהביניים
ביבליופילית.מהדורה .פיצגיראלדשלהאנגלי

עמ.י 76

שני .גרינבערגצביאורי 1וועקרגעזאמלעט
עמ.י 656כרכים.

(דערציילונגען)/אקוואריוםגרינער
עמ.י 240סוצקעווער. .א

 .יידישעמ.י 342ראבאן.י. 1גאסדי

 .רוהומור/ספרותהגותידברי-מצרידיוקן
 .עמי 204 .טרומןמכוןמפירסומי .(עורך)יוליך

תרגם .ברגשטרסרג.העברית;הלשוןדקדוק
עמ.י 652מתוקנת.שנייהמהדורהבן-אשר.מ.

 .פליישרע.והתתפחותם;בהתהוותםהיוצרות
עמ.י 812

מחיר

 mבחנוי
מחיר

מבעצ

מחיר

בחנויות

66.00 53.46 

6.80 

15.00 

5.51 

12.15 

37.50 30.38 

31.25 25 .31 

12 .50 10.13 

6.80 5.51 

10.20 8.26 

6.80 

16.70 

5.51 

13.53 

18.35 14.86 

13.55 10.98 

21.25 17.21 

6.80 

6.80 

נבחרים/פרקים-היהודיתהערביתהספרות

עמ.י 294שנייה.הדפסה(עורן)בלאוי.

 ~ tמבובצירוףמיווניתתרגם .כסינופוןזכחנות;

עמ.י 208 .סימון .אוהערות

 284 .נוי .ד 11977-197 6-וסיפורוחודשחודש
עמי

 .קירקגוו·סרןדיאלקטית)/(ליריקהורעדהחיל
גולומב.י.וערךהקדיםלוין.א.מדניתתרגם

עמי. 180

עגנוןשלהספרותי(עזבונווווקיידישע
עמי 208 .סדןדב :מבוא ,עגנוןש"יביידיש)/

בן-מ"יקרוב/ייייטן .אפרןכתביםיידישע

ורסס.ש.מבואהקדים(בדריציבסקי).גריון

 6 . 80 .עמי 388

18.75 15.19 

5.51 

5.51 

11 .30 9.15 

 6.80עמ.י 144 .מירסקיא.הפיו;טצורותיסודי

 .יופעל;וחייורן),(בן-גריבדריציבסקימ"י
 8.50עמ.י 304קשת.

 10.20עמ.י 328(יידיש).מאגנעראיציקאיציק;מדרש

 31.20עמ.י 404כהן.ד. 1במוסיקהומערבמזרח

יהוז•ןשלואורחות-חייםרומאנסותסיפורי-עם,
 10.20 . 1עמ 300נוי}.ד.(בעריכתגרונוואלד.מ.ספר;ך

מוקדשים .יהודיובפולקלורבאגדהמחקרים
עמי p .יבעריכת .שנה 60לובמלאותנוי .דל
עמ.י 600דן. .וי

5.51 

5.51 

6.89 

8.26 

25.27 

 .עבריתבספרותירושליםמחקרי
 nא-חוברות

ט mחוב

חלקי;ךלשמעוןמוגשים-ספרותמחקרי
עמ.י 294 .(עורך)פליישרע.

מהדורה .גולדשמידט .דופיוט;תפילהמחקרי
עמ.י 508מתוקנת.שנייה

החדשה/הערביתללשוןערבי-עברימילון
 .עמי 448שלוש-עשרה.הדפסהשנער,ופ.איילוןד.

שנייד.א.שלום;גרשוםלפיויהדותמיסטיקה
 .עמי 96

(עורן).שנאןא.האגדה/בספרותמיקראה

עמ.י 374"תרביץי.יליקוטי

העתיקה~היווניתבספרותושלוםמלחמה
עמ.י 348 .שפיגל .נ

ויעודתעודה-ברברמרטירמרדכי

עמ.י 252 .היהדותענייניעלמאמרים :איכרן
עמ.י 424 .השעהענייניעלמאמרים :ביכרן

כרכיםלשנימחיר

 162 .גורןא.ורשימות/תרגומים-ערבמשירת
עמי.

הלאומיות;המטרותעלמצריםוהוגיםסופרים
מכוןמפירסומי(עורכים).שמירוש.פלדמ.

עמ.י 232טרומן.

(מהדורההבינייםבימיסיראבןסיפורי

עמ.י 336 .יסיףע.מחקר)/ופרקיביקורתית

-במקראהנבואית(הסיפורתהנביאיםסיפורי
שנייה.מהדורהרופא.א.ותולדותיה)/סוגיה

עמי. 200

יצחקבריאלכסנדרלדיומדינתיימסה"ספר
עמ.י 404 .טורניאנסקיח.חופיי;ןפאפין

ועיוניםמחקרים-בופליןיידישספרות
עמ.י 296 .שמרוקח.היסטוריים;

העבריתהחידהלתולדות-חתוםסודעל
עמ.י 308פגיס.ד.ובהולנ;ךבאיטליה

סימוןא.העתיקה;היווניתבספרותפרקים

 .עמי 17 6 .מצולמתשנייה.מהדורה .און)לי(סיר

 .גולדציהרי"יהערבית/הספרותתולדותקיצור
שלישית.מהדורהשנער.פ.צקרואטיתתרגם

עמ.י 182

פוקס.מ.העתיקה/ממצריםדודיםשירי

עמ.י 140 .מארייואלבומיפורמט

5.10 
13.55 

8.50 

11.30 

25.75 

6.80 

10.20 

21.25 

13.55 

6.80 

6.80 

13.55 

18.35 

מחיר

מבצע

4.13 
10.98 

6.89 

9.15 

20.86 

5.51 

8.26 

17.21 

10.98 

5.51 

5.51 

10.98 

14.86 

21.25 17.21 

6.80 5.51 

23.40 18.95 

5.10 4.13 

6.80 5.51 

13.55 10.98 

הקדום;הארץ-ישראליהפיוטשלהשירשתפ
 21.25עמ.י 224יהלום.י.

עמי 394 .שפיגלנ.היוונית;הטראגדיהתולדות
 10.20תמונות. +

הקודששירתלאורהספרדיביפוטהשירתורת
 25.75עמ.י 350חזן.א.הלוו;יהודהדישל

מבואעם .ילין .דהספרדית;השירהתורת

שלישית.מהדורהפגיס.ד.מאתוביבליוגרפיה
 8.50עמ.י 338

17.21 

8.26 

20.86 

6.89 

8.26 

37.50 30.38 

 .דורשלכלחינםקטלוג

מאגננס,ייילעיישספריםהוצאת :בהנחההמכירה
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לפני,קצת
אחריקצת

לוישמעון
 1986עכרפסטיבלשלהאמנותימנהלו

השביעיהפסטיבל :השנההפסטיבלשלכותרתו
תשמ"ז.עכר,אחר,ישראלילתיאטררן
תחרגה,-"פסטיבל"המילהשלהמילוניפירושה
עליז,ירמטרכ,קבלת-פכים,סעודה,מרעד,חג,חגיגה,
הלאה.רכןכשףמסיכה,הילולה,משתה,חגיגי,
-ה"פירגרן"כאווירתהיאמיתיתהאהחגיגה Iואכן
וכלפיהמתחרותהקבוצותכלפיהקהלמצדרקלא

לכיןהקבצוותכיןגםאלאלתחרות,שמחץואלה
השמחה,כרוחהאירועשלעיקרוכלומרעצמן.

משלואקרובטיםליצניםהמקיפהוההגינותהעישיה
המגמהתלמידיכתיב,כיסןשללמשחקבית-הספר
תלמה-ילין,לאמנויותהתיכוןככיה"סלתיאטררן

שכרחוב.הקהלשכיןכתףחיכוכי-וכנוסף
יותררבההיצעשכרפסטיבלהואטובפסטיבל
שחובבכזהכלומר,הקהל.שלהקליטהמיכולת

ארבעהלשלהתרוצצותכרכידוןהמושבע,התיאטררן
מתמדת.הספקתי""לא-שלכתחושהימים

כזה.למצבשנגיעולרואי
גם .השביעיהפסטיבלזהר-ל"שכיעי"כאשר
המסטירתלמשמעויותיולהתיחסמכלי

מתחלףהאנושיתשככיארלרגיההריאמרכרתפלתירת
המוחמתאיחץר Iהחיכגרףתאכלשכיםשבעככל

יצורהואוהפסטיבלהיות .תחליףללאשמתים
פההולדתו.מאזשיכירגםהתחלפוידכאמי-אררגכי,

שלאחלבשיניכמהכיןרווחאמכםרואיםרשם
היאוהשאלהצמחו."םשר"שלאושיניעידיןכשרו
תקורהאניהשנה.להצגותיהיהז;ו~זvראיזהכמרבן
ישבניםכמה rרלהקפלכשרךיצליחומהןשחלק

ממושביהם.

ארתיאטררןרקהאמנם-"תיאטררן"למלהכיחס
 ?מחול ?מרסיקה ?משיקרתאמנויותגםשמא

בדיקת- ?כרכרת ?פנטומימה ?תנועהתיאטררן

שכנרת,אמנויותעלהמתפרשותמרטת-הכנפייםרוחב
והשאלה.שאילהתוך

 1מככעכי Iמיהודילהבידל-ל"ישראלי"וכאשר

יידדינולשמהתיאטררןאראמריקניערכי,מעביר,
לאוראיהמרסקהדיבוקימיעד ?כקאמררןהחדשים

ורקיהודיתיאטררןכקרשיעכיר,תיאטררןאפילוהיה
אתכשאבאם-כךמהיכןעבריים.מחזרתכמה

תש"חמאז- ?הבימתיותהדרמטיות,תעצומותינו

ישראליותדמויותישראליים,סיפוירםישקודםרעוד
דיבורסגנוןלשכר)וכשדרתכיםנולדוואורי(אליק

ותחושההנגב"),"כערכות-(מרסיכזרןישראלי
כמחזאותהנמשכתמצררשלוהולכתמעיקה

הכמהשכחללהמחנקכאשרימינו,עדהמלחמה
המלחמהמטרותעלהקונצנזוסשפרחתככלגובר
חללישלארוכה"ארוכהה"שררהשמתארכתוככל

-,דמובאההיאחלל"במותינו"עלהמלחמות.
 .השנהגםעככוייראופיררתיהומכרוכת.משמעית
לשהשנימרעקתהדררגםהואמארדישראלימרטיב
קיימות-כנוסףהשראה.ניצולי)לא(ארניצולי

ראםערליה.כאץרשככתבוהישראליותהיצירות
ואף Iוברליןניר-יורק Iללונדוןעצמנואתכשררה

כמרתרקלשאניווכח Iולווישנגטוןלמרכטריארל
המקומרתשככלמזרכופלתאיכהכאץרהתיאטררן
גרועיםפחותהםוהאיכותהלהטשגםאלאהנזכרים,

 .למיניהםפררככציאליםשחושכיםממהאצלנו
 ?ממה"אחר"-הכותרתלמרכיביאחרוןואחרון

ההבעהכצורותכתוכן,אחרהמסחרי?מהתיאטררן

תקופתלשוכאינטנסיביותכאורך ?התיאטררכירת
ככסף ?לפרוייקטהמוקציםכמשאבים ?החזרות
כתפאורותכמקרםכשחקניםלהשקעי Iאולי Iשכדאי

תיאטררןלומראולימוטבהרי Iאם-כך ?ותכלבושות
מלהפשוטהוא"אחר"ואולי ?פוליטי Iמתחנףטוב,

הואהמוכחשפירושאר ?ונמכרתיחצ"כיתמסחרית

עמיתיאוהבלא tארהכהצנזור?אוהבשאוהב/לאמה
 ?אורייןאמיר

ולקוחהלהפתיעפשוטהלהיותיכולההמסקנה
"אמיל-קסטכרלשנשכחהכלתימספרר

 :והתאומים"
אחרלוקוראיםשמר,אחראםכיאחר,ששמר"לא
להמן,ארמילדכשםכקראיםאחריםשאנשיםכמר
הכתובאתכקלוקראכןאחרי ...שמראחראדון

גבוהה-הקומה .שחקן-המקצעו :כתעודה

שחרר.-העשרצבערגילים.-הפכיםוחסרנה.
הזרועעלתכרבת-קעקע-מיוחדיםסימנים

זהרהאםזירעאל).הרצ' 1135-136(עמ'הימנית".
 • ?האחרהתיאטררןאיפוא

לעת
מזבחתכין

עכר"פסטיבלכתחרותשהוצגוהמחזרתתריסר
כשמרכיםמתוךכבחרואחר",ישראלילתיאטררן
לאיכרתןתשומת-לכתוךכערכההבחירהטקסטים.
ככוחכהןשמצרילמהכלומרהיצירות,שלהיסודית

אחרמדדטוב.תיאטרוכילפעוללצאתועשוי
בעירתעםהמחזהשלהתמודדותואופןהיהלבחירה

נגעזרכשכההסופיוהמבחרוחברתיות.אמנותיות

ומיניים,אתנייםלארמיים,מיעוטיםשלכבעירתאכן
משהוכנסווחברתית.איישתזהרתשלוכבעירת
ייעץרשלמסריימתמידהקבלולתחרות,המחזות
 .וטכנייםדרמטורגייםוהכרוכה

להבחיןהיהאפשרתשמ"ה,כשכתשנתיים,לפכי
לה,שמחץוכמהכמו-גםהתחרותהצגותשרובככך
זובצררההמת-החי.כדמותאינטנסיביכאופןעסקו

רדופי-אשםגלגוליםהכמותעלהסתובבואחרתאר
מכוחה.לעצמםשחיפשווהשראההמלחמותמתישל

מאיימתקלוקטיבית,תיאטררכיתהתגשמותזרחיתה
במותיך"מעל-ישראלי"זווק:;ני"שלומוזרה
והכרתי,ידיעתימיטבעל-פיתרתי-משמע.-חלל"

אחדשכלעל-כךמראשסיכוםשרםהיהלא
כתנאיהמת-החיכדמותלטפליתחייבמהיוצירם

השפעהכמרבןחיתה .שכהשכאותה_לתחרותקבלה
עידיןהשתוללהמלחמת-לככרן :לחלוטיןאחרמכיורן

זוכנראה,והיא,מעכוצפונהק"מכעשירם

כל-כךבצררהכמורתלעסוקהדחףאתשהפעילה
 .כתיאטררןחיה,

-האחרונותהחזרותלקראתהסתברכךהשנה,
העוכרתפאורני-קונספטואלימשותףקוהתגבששוב
 1מכורן'כלתיכאופןהתחרות,מחזרתרובכין

החללכתפיסתכעיקרביטוילידיוהבאכקודמו,
 ) ...מקרםשלכמשמעותחלל(הפעם
עלכיותרהבולטהחץפהיהעיקשת",אשהכ"שרה
למיטהלהפוךהעשוייהגדולהמיטההכמה,

אביזריםוכהנהכהנהולערד Iכגןלספסלגכיקולרגית,

מכסיםעשליומזבחלהם,הראשוןאךשימושיים.
מאדמתקשהאמכםשרהיצחק.אתלהקריבשלא

שלאיותרערדמתעקשתהיאאךלהריון,להיכנס
לאחרעדיצחקאתכרחמהומחזיקהממכר,לצאת

מחכהשכחץויודעתשהיאמשרםשלו,הכר-מצררה
עקדה.לו

עכרימשכיהקהליושבכמזרח",קמותכ"הזירת
נמצאכמרכזלמטה.מלמעלהעליהומשקיףהכמה
השתערהאבירים"כ"ארלמרתאשרהמשחקמשטח

זהשטחעלמוגבהים.רבעויםרחציכמטרעל
- .כהצגההמרכזיותמהסציכרתכיכרחלקש~חקר
לזירתמהרהעדשהפךוהואהקרעוה,הזהרתסציכרת

גיבור- Iזייששלהפנימייםהאירועיםשלההתרחשות
המחזה.

כיד","ציפורשלהפשוטההריאליסטיתהתפאורה
כעצם,עוסקת,ההצגהמעט.להטעותעשרייה

שלדורותשלרשהכיחסיורגשיפנימיכיראליזם
 1לפיכךייחודיות.תיאטררכיותוכדרכי-הבעהכשים

מחרךמעיןשתהווהתפאורהלעצבהיהחשוב
עם-זאת. .החץולכיןה~כיםכיןהקשראתהמארגן
והןחשיבותומבחינתהןהכמה,עלהמרכזיהחפץ

מכללישצאהמטבחשולחןהיהמיקומו,מבחינת
כמטאפרהרוהופיעהפרכקצירכאלית"שרלחכירתר"

הדמויותשלהנפשיותוהנתינההקבלהליכולת
כנושא-מסר.רגשיות,להצטברויותוכמרקד

אשרכ"שחקכים",הקטןהשולחןהיהמזהשרכה
זרשחיתהנראהכלכד.פרכקצירכאליכאופןתפקד
וגדולרבעוחפץנמצאלאכההיחידהההצגה
הכמה.כמרכז

-מרקדיםמספרתפקדורשמה",פהכ"עתרכרת
קידמהנעהוהעלילהאי,אביה,מיטה,קפה,שולחן

כאותוהוצגוהנזכרותההצגותשתירכה.כמהירות

רכההשפעהבעלתכמסתבר,שחיתה,עובדהאולם,
 .כשתיהןהתפאורהעיצובעל

והבולטהמרכזיהאובייקטהיהלערמת-זאת,כ"ערר",
מתוךהמזדקר Iוגדולגברהרבעו,תורןמעין Iכמיוחד

עטורהמכנהשהקיפרהו.מעוגלותמדרגותגרם
החירותאיזרר Iאי Iאניח ;רב-משימתיהיההמפרשים

מדתהחברתית.המינית,האישית,רהפרמסיכירת

מראש.ומוצהרתגלריהחיתההמבכהשלהסמליות
כיןהפערהיהוכהצגהכמחזההעיקריהקונפליקט

למימושצר-הקריאהלכיןלמשפחההמחרייברירת
יוצגה,ה"משפחה"המיוחד.האישיהפוטנציאל

אשרשחררהכקרביההתפארותי,העיצובמבחינת

עליולחפץיחסיתכקלותוהפכה Iכשולחןשמשה
המורדת.הכתשלשאיפותיהמוקרבות

ישראליאךכמקוררהונגרימחזה-כ"הימכרס"גם
איזררנמצא-מהשלכותיוככמהכהחלט

המצריהרבעוהשולחןלידהעיקריההתרחשות
הסימולמלאכת"כמסרה"שפהאלאהכמה,כמרכז
 .חפץכשארוהחפץלטקסטכעיקר

מרקדיםכשלושההעלילהממרקדתלדוד"כ"מזמרר
תאהיהלכרראריה"כ"רככתכגןספסל;נר,-

כתרךבמהכמיןהעיקרי,המשחקחללעצמוהרככת
 .שכאולםהכמה
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לצמיחהתנופה
במקשהצמיחהולחידושלהתנדבות

ביוזמתשהוקמהתנועההכהלצמיחה""תכופה
מזכירשלובהנהגתובראשותוההסתדרות,
הצמיחהלחידושולתרוםלפעולבמטרהההסתדרות,

מקצועובעלימומחיםלגייסהכרוכהבמשק.
הנתוניםפיתוח,באזוריבעיקרלמפעלים,שיסייעו
האירגון'הניהול'בתחומי-חולשהבמצבי
התפוקה,אתלהגדילבמגמה ;וכיוצ"בהשיווק
ליזוםהתנועהמתכוונתכמו-כןוהתעסוקה.הייצוא
המשקמבכהבשינויולסייעחדשיםמפעליםהקמת
 .והסבהעובדיםכיודשיאפשרומערכותהכנתעל-ידי

לטכנולוגיותמעברעלדגששימתתוךמקצועית,
סמןעלכקבעולסיעוהקירטריוניםמתקדמות.

להבראהקייםפוטנציאלשלהעקרוניהבסיס
נראהלאאשרכושליםמפעליםכלומר,ולצמיחה.
לאכדאיות,לכלללהגיעסיכוייםבהםשטמונים

האמורה.המשאביםהקצאתלמסגרתככנסו
 :מהמקירםאחדבכלבחשבוןשכלקחוהנקודות

ממרכזהמרחקבמקום,האבטלה-היישובלגבי
 ;היישובגודלחברתית,חולשהאוחוזקהאץר'
מקומותתוספתשלאפשרות-המפעללגבי

יציבות,ליצוא,תוספתריאלי,תוצרתוספת ;עבודה
התייחסותחיתה-ובנוסף ;מהירהתגובהיכולת

 ;לקהילההמפעלתרומת :כמוערכיותלאמות-מרה
הטכנולוגיבמבכהלשינויכרוכה ;לצעיריםתרומתו

לסיועבאמות-המידהנכלללאמקרהבכלועוד.
אלאדווקא.הסתדרותיהמפעלשלהיותו

כלאתהמקיפהכוללתלארמיתהיאההתייחסות
פרטיים-במשקוהסקטוריםהמגזרים

 .כהסתדרותיים
"תנופהקןרנוסדההאמורותהמטרותמימושלשם

 3שלתרומהעלמתבססיםמשאביהאשרלצמיחה"
-ומחצהלשכהאחת-חופשהאועבודהימי
 .בישראלהעובדיםכללשל

על-ידיומתופעלהוקםבכללושהמפעללצייןחשוב
פועליםחכםכןומשוםבנושא,המאמיניםחברים
הואעליוהבסיסיהרעיוןלמעןבהתנדבותכולם

שלוליבהנפשהשהיאההדדיתהעזרה-מושתת
בכלל.הסתדרות-העובדים

לומרישעתה,עדבפועלשנעשהאתלסכםאם
מעטבלאנתקלההעובדים,רועידשלשהעכרתם

אתלכןקודםלסכםמגמתםבגללבעיקרקשיים,
ההסתדרויות .בחםהכרוךכלואתהשכרהסכמי

צח"לועובדיהפקידיםהמדינה,עובדי-הגדולות
ועם-חירם.עדהתרומהחסכםעלחתמולאעדיין
בידינמצאותוכןש"חמליון-3ככברנתרמוזאת,
תע"שעובדישלאלהכמרחלקן,התחייבויות,חקןר

 .ש"חמליון o 1כ-עודשלעל-סךאישית,בחתימה

L 

צפריריצבי

שגםאלאלכאורה,צנועיםבסכומיםאכן,מדובר,
תמיכהלממשחקרןהצליחהאלה,בעזרת

המכיליםפיתוחבאזורימפעלים-12במשמעותית
תעסוקה.מקומות , 630

שכןבלבד,התחלהבבחינתהואזהשכלכמובן
-100מלמעלהשל .פניותעתהכברבידינומצויות

שעםמשוכנעיםהתנועהאנשיאולם,מפעלים.
שלבחייהלמרכזיכברשהפךהנושא,פריצת

תגיעהגדולות,הפועליותלמסגרותההסתדרות,
תוכניותיהמירבאתלבצעתוכלבולמצבהקרן

העובדיםמשקאתומוסריתמעשית-ולשקם
בכללו.באץר
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אחירקתצלפני, ~,
 4 7מעמ'חמשן •

כמחסן'שימשאשדגדולארגזזההיהב"כפט"
סליקמדומים,חלליםשכיביןתחוםמיטה,ספסל,

זהארגזתפקידים.וכהנהכהנהוערדלתחמושת
כמעטהסציכרת,שלדרבןמשךהבמהעל"נכח"
אחרת,תפאורהבהעידרהמרכזי.במיקומושינויללא

שלכמזבחרגםמוסלמילמטיףכדרכןהואשימש
וצרח.אונסבתמוכתממש

מיטהביותרהבולטהאבזירהיה"כמלים"בהצגה
כמרקדהבמה,במרכזבאלכסוןשמרקמהגדולה
חייקיררתכאשדלהיפרדהעומדבכי-זרגליחסי

בעלתדקאיכנההמיטהעליהם.מתמוטטיםהנישואין
החייםלאפשרותמטאפרדהאלאמינית,משמערת

המשותפים.

ב"הימיםהמרכזיהפודיוםהיהבמיוחדבולט
במרכזשהוכחהכבדהעץגרש .לבעוז"הנוראים

זירתימיטהשלוחן'יאנדרטההיהיהבמה .

גםזהאיזוןהפךההצגהשלובסופההתגוששות,
הגיבוריוקרבעשליוולמזבחבשופר,לתוקעלדרכן
כמעט.מיתיפולחני,באקט
עדדרמהשימושכעשהההצגות,תירסרתמוךעכשר

כסגנוןבעיצוב-הבמהולאעצמהבבמהלאלהדהים,
הקיימיםהחלליםלסוגפרכקצירכאליאראייש

גדולמרובע,מרכזי,כחפץאלא ;באולמות-עכר
מכללההצגותבדובשיצאחפץ .דומיננטילמדיי

ומעבדשמעלמשמערתלעצמווקנה"חפצירתר"
גרידא.הפרכקצירכאלילצורך
בהצגותהבמותעלנראואשדאלהמחזרתעשרה

אלאמראש,ותאוםתכנוןפדיהיולאבעכו,התחרות
עמוקיםמכיעיםמבטאיםשהםלי'נדאה

שלהתמודדותולעצםהשייכיםוקולקטיביים
האופפתהמציאותעםמאדהחדשהעבריהתיאטדרן

 .אותר

חילוני.תיאטדרןשלבתקופה.עתהנמצאיםאנו
יתכן .שלוהקהלאלפיזית,מבחינהגםבעברהקרוב .

שלאארבמועד-חשוההצגותשמעצבילפיכך
איזוןהבמהעללהקצותמבקשיםשהם-במודע
אינטימיתתיאטדרכיתלפעילותהמוקדשמיוחד

הפרצוההרגילה,שהבמהמכפייותרואינטנסיבית,
צדיךלכןמאפשרת.רהבכאלית,היומיומיתמדי,

המבטאתבדמהמשמערתולחפשממכהלהגביה
יותר.ונישאדם'בחפץפיזיבאופן

המשתמעיםהפסיכראכאליטייםהרמזיםמבחינת
כדאימזבחות,אראנדרטות ~מוגבהותמבמרת

היההקדום,והמחזאיםהסרפדיםדודשאצללציין
זהמרטיבחחדוהנה ;יותרדומיננטיהעקירהמרטיב

בעכוההצגותאתש"עשה"הצעידהדודבקרבגם

שהדודעל-כךזרעובדהמצביעההאם .תשמ"ז
שלשמרשמצייןמכפיאחרפחותהואהצעיד

 •הפסטיבל?

יצא
בהצואת

ברלבית
שרתמכון

··המיתולוגיות
היiנין"של
מאת
שביטיעקב

 ftנ,~
יהזבשב•ו \o lיי-יי'יי
יהזבוב,,

•תאגף
לא, v'יי:ב~חדבספוא
דרער "יס "דשייס
 "סך \'iחודבררכידביזול

 ..יברח Iדל "יס \
יק

י:ו.תאגף
•צוכב•טזוסטיל
 ,,ןיעליס "דבכשררר

 tr-ןרןת y "כתרי:ב.,.':בית
'יייר 1 'ודבשר

ריחוט .. ""'צ "רךרספורט
Y 0-~וער -tr 

~ 
~ 

 ,,ז~ע~

 ~~ס

חוזבו,אגף • •
 , n ,גלםגיס· ,,.נז,ח
בדבו,ויגדרר •פחיס  ..ב, "דבזוצוערצוורות "ייניד

 •בןזוזנ"\ז tr-'גןרן Iזרבתכותלוחן 'ח'ייי "'י.. ..יס
לי:בןרזופזרול ·~אחודברר "י:בדרליותאלגגותלניסורת

ווגרות Iיסטלציזורשתות "רעפיס "
 ..צי:בעיס .. ,דיג;דבוצרי i'\vיי'יסם

צרבב•ת:חשדבל
 "טכןרךוכלר "כללודבשא

 " \'iעי:בךויגות

•אגף
תב, ,,'כו,,,~ ..דבכולת  "יזנוררס "וגיס
 "יגשרייזוןרחודבררודבטי:בח
יגית..כלר \ .
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נאחזאיל
בקרניובסבך

יהושעבן-ציון

א
השטיחעלרגלייםשלובב vינמימדים,גדולאישאבא,ערכיים.שלשעהחיתה

הנאדגילהעשן.מעלהונאדגילהזחלאוויעדאקשלכוסיתלפניוכמדפסת.
הצוננותהכריזות!:ינקס. 1סהיהכאילוהשוקעת,העידאלצפהואבאבעבעה
ריחותשהפיצווה~יגם,המי;ן·נההרימן.צמחיאתשטלטלהחדשהדוחהכניסו
עזים.

ארוכהעתלצדוישבתיומהדהודיו.מחלומותיואבאאתלנתקשלאהקפדתי
עמוקהערבאתשאףאבא·,השקיעה.כתוךאבאשלהרהוריואתלקרואמנסה
 :ואמרריאותיואל

החמהככדורצופיםאנודם.שלשקיעותלמ~דהירושלים .י,ג;:~~א"שלמה,
יצחק".עקירתשלהדם 1דיחוראתהשקיעהכאודםומדיחיםוהאדמוניהגדול

ימים".האריךהואעקירה.היזזלאיצחקבסיון.היהיצחק"אכלמחיתי,"אבא",
 .העקירהמחיראתששילםהאילעלחושבאני ?יצחקעלמדברמי"שלמה.

אותהתמצאאליהשתבואצדמכלפשר.ללאעירירושליםמטורפת.עיראיזו
עליכשפיפוןחומקוזההאוכ!קעלצועדאתהושמיים.אץרכיןכאופק.תלויה
המשוגעתהעידשהיאהפלאמהרזיה.אלוחומקתמכישהירושליםאורח.
אתיחידם,כנםאתלהקריבהמוכניםוחוזיםשוטיםפתיים,מלאהוהיאכעולם
קרבןלהקירביכולהייתלאעצמם.אתלארקכקרניו.כסכךהנאחזהאיל

להיותומזומניםוכנים:הטופתייםדרךתמימימלאהירושליםחיתהאלמלא
 .קרבנות"

האפודיםהשמיים .ז:-אלההשתיקותאתאהבתיושתקנו.ראשיאתליטףאבא
 .החסהכיתאלנמלטנוואנוקרהיה .שחודיםכעורכיםהתמלאו

ב
שלמצילהוכושכנערהמסמיק .ירושליםשלהאכןכסימטאותאזהייתיהולך
כמהמודהשפתייםולטמוןנערהלחבוקהשתוקקתיואניגעשועורקי .אישה
העצההדהואשמאלוזנלושדהמשחההרהואימיןשדכאילושדיה,שכין
לאשמחששאלועכירהרייהדהוהייתימוחקמהדהעד .כתווךוגי-הינוםהרעה

הבא.כעולםאותילות:ל~ושסופההזהכעולםכעודjןיהמפעפעתהגיהינום
צביהכעיניובודקות rשחודוושעיניהתימניה,נערהצביה,אחריהייתיץר

האיילים,כעופרוזמקמקההשד,יקחנהצביה,ההכנה.כעץחום-כההועורה
ריקות.וכידייםקטוע-נשימהאותיהותירה

חולצתה.מוסדותאתלנתקשביקשווהזקופיםהגדוליםשדיהאתאהבתי
עכוזיה,וצמדהודיהכיוזשלהלולייניותכמדרגותמדלגתלראותהאהבתי
הדקותמותניהאתלחפוןביקשתי .ע~::פליםכשנימתנדנדיםוהמלאים,הקטנים

חלמתיהרכהחלומות .אל-עלמרדניותרגלייםכנדנודמפרפרתולהותירה
 . tחדשיכלחלומותחדש,ללילהציפיתיהבוקרוכצינת
עדעצ~ינימיעלפרטהומנוסה,ותיקככגןוהיא,כשכוכהתדירכפגשנו
התכחשהלאצביהמלו:.שתאמראלי.שתפכהחיכיתילהתפקע.שביקשו
כשכחתמהדהעדחיתההתכחשן;אילו .כשמתיאתלהוציאידעהאךלקיומי,
הודיהלביתמצרכיםסללשאתלהכשסייעתיאחדיום .יגוניכתוךוטובעת
 " ...לסרטוכלךאליתבואכמוצאי-שכת"שלמה, :כמפתיעאמדה

כחולותשכלחםואחתעשריםכןמוצקגבראלאהימיםכאותםתינוקהייתילא
מרגעהמיפגשזמןככלצעז~יאתחישבתיחוצבים.שלכקורנסהלםלכי .סיני

ועליהכוככוכיידהאוונרקיסיםסיגליותכיןהתלבטתי .אחרוןלרגעועדראשון
חשכתי .מעילוכדשכעץוכדםאדוםרודדלאוזןמפהמחייךוהואאוהביםזוג
שפתיהעלחיוךשיעלוכריחותעלחשכתי ;הערבכמשךשאעלהנושאיםעל

להגישצביהתיאותהאם :הפרידהשעתעלחשכתירצינית.רוחעלושישמרו
כזיגוגמזוגגיםתפוחיםלזוגשדמולחייהאתליתגיששמאאושפתיה,את

שהערבמכל,הגרועעליגםחשכתיירושלים.רוכלישמוכריםאדמדם,סוכר
לצמיתות.פרידהעלינוותיגזרמצלצלתכסטירהיסתיים

המבשריםהשמייםוכוכ:כיכסשיתרחשוביקשתיכצביההרהרתיהשבתכל
עדהמתכתילא .כיתהלשעראבואואניהופעתםאתיקדימוחדששכרע

וחיכיתיאילןכצלהסתתרתי~כט.שלהענניםקרעימכיןהכוכביםשינצנצו
 .שיעודיאתושיכנתישכתיזמןאותווכלנפשילשאהכה

ג
כאופק.נראתהלאוצביהוקרלחחורףזרזפווהשמייםמככרזהיצאוהכוכבים
אילןאותוכצלהייתישעונןךהריהכיתדלתעלוהיקשתיעחאזרתיאלמלא

ספוגיםהיוכגדילהוו·ידה.ושכחרגלושהריםככלבלבהזה,היוםעצםעד
עלוב.היהומראיחורף

 .חנוקכקולהכרזתי- "!טוב"שכרע

אילתאברהםרישום,

שלכימהחיתהוכקולוטובהתימנית.כרצחניאדוןליהשיב- "!טוב"שכרע
וכדמים.כששלטוביםריחותכרשעמדוהכית,שלוותאתשהפרתיעלכעס

שאהבהאתוביקשתיהכיתככיאתסקרתי .תבליןכריחותשנתמזגוהבדלה
איילותלעדרודמועיניהםפקחוהכיתככילאנחות.אותינטשהצביהאךנפשי

הדלילהתישכזקנקןופשפשפיאותיוגלגלרצחניאדוןשלי.צביהכמותועות,
ידיו.כפותופרש ,, ! ?מה !"נו? :שאלני::פזי wשלוככיגוןפניואתשעיטר

שתיקהלאחר .לחיכי"לשוכי"תדבקמשמעותאתככרןאלהכינותיאזאו
 :לא-ליכקולצייצתיכגדרני,ארוךוכחכוחארוכה

 " ...היכ"צ
מןלהשליכניביקשכמוסבלנות,כחוסררצחניאדוןשאל "! ?מה"צביה,

ירשושממכהכשדככדתאשהרצחני,הגברתעשתהטובהלולייניות.המדרגות
צביה"צביה" :ואמרהענייןמתוךענייןשהכינהחצביה,עיניאתהכיתככי

שלום".לסיכימה.הלכה
הלולייניותהמדרגותכעדוהשתלשלתיכינפשיעודכלביתםדלתאתטרקתי

עלבוןדמעותנוטפותעיניומזוויותכדםאדומותכשעיניהגשום,הרחובאל
השלוליות.כתוךשכסחפו
כךכלאלוהים,"אכל-שיגימכיןוסיננתילחשתי- "!זונהחתיכת ."צביה

 "!אותהאוהבאני
תהילים,מתוךהמלחמההימנוןשעהכאותהנשמעהספרדייםמכתי-הכנסת

שמיף;:וט ...למלחמהאצכעותילקרב,ידיהמלמד ... " :כמוצאי-שכתותהמושר
פיהםאשדותה~מם,חיציךשלחותפיצם,כדקכך;קויעשנו"כהדיםגעוז.ירד,
 " ...שקדימיןוימיכםשואדיבר
שפתי.עלחיוךסוףסוףהעלתההנקםותאוותוהזרחתי.שדתי

ריצדונרות-כשמהורקככדהלטח.נעבית-הכנסתכתוךשרויעצמיאתמצאתי
שרפיםשלתמשיחיםהקידותעלוציידווהערומיםהגבוהיםהקירותעל

שהעלושרוף,שמןשלככדיםריחותעמדוכחללחתומות-פשר.וכתוכות
שרויהיהבית-הכנסת .כשמיםעציכריחותשכתמזגודשן-קרבנות,~לריחות

כעצבות.

ר
הלימודים.לספסלחכריאבדם,שלככיתרמקלטמצאתימצוקהשלכרגעים

אלועשיריםלכתינחשבוהחמישיםכשנותמביתנו.כךכלשונההיהכיתר
ודאדיו-פטיפוןטלפוןחשמלי,מקדרגז,כירתחשמל,תאורת :כביתםשהיו
כרקדועיתוןלקירמקירספריהשכרביתהיהמשכילוביתארוןשלכגודל

נסעאףואכיראלהכלאתמצאתיאבדםאצלאחרונה.כרקדכאשמורת
כתוךושקעתישבכיתםהשטיחיםעלכעוזדרכתי . 45פוררהעסק,שלכמכונית
הנעימה.מצינתהוהתענגתיהעודכורסת

 .להסתפגומגבתוחולצהמכנסייםליהושיטאבדםלכיתר.כאתיכמוצאי-שכת
שלעזוריחוחוםאורשלשלהבתפגיעלשהטילוזיתבנסרימוסקהיההכית
 .ערב'מכחתלהקירבביקשוכמווהעצים,האשמןעלהשדף
אבדם,שלאחותוונצחיה,פשרו,אתידעתישלאכחוםאותיסוככוהכיתכני

 .אחדכהינףהתהאתשתיתי"פרומין".שלוביסקוויטיםמהכילתהליהושיטה
כשיחהושקעתילכיניכיניגמרתיהוא"'כרוךהקדוששלעולז,נוהוא"יפה
ולהביעצמותיהכזנבותמלגלגלחדלהלאהעיןירוקתוזאתנצחיהעםטובה
כזהמקסים.קוללך"ישאכו-עגי~ה.מיתחםעלהקרבמסיפורהתפעלותהאת

 .נצחיהאמרהיפה",כךכלמתארואתהעמוק.
 .הדרךשכצדיהשלוליותאלבוכמסושלגשפתיתיהירושלמי,הלילהאליצאתי
גופי.אתוהציףהלךומהכהטובחוםאךעז,היההקוד

ה
 .בוששהלאכמכולתהפגישה
שכחתי"פשוט ...מתנצלתממשאנישלומי,לךשאקראכדאיאולי"שלמה,
לביתכשאתיומאולפת,ככהמהואניהמצרכים,סלאתליהושיטהוכדרכה
אילהעיניזוגכיוכעצהמתחנחןמבט .שלחהאלאמלהאמרהלאצביההודיה.
חופיעלכאדווהשהתרפקוהחלקהשחורשערהקווצותאתוגילגלהבודקות
כעסישדב.כיוםיומוכןכתינוקככפוזכיאותםלחפוןיצאה.שנפשישדיה,
חדשות.ולאכזבותחדשותלהתנסויותמוכןוהייתיאחדכהינףנשתכח

 .הודיליהעניקולח.מוצלאשםאיזהשמי.אתשכאתילפתע ,"!?המלש"
 .למחמאהחיכתהכמוצביהשאלה ,"?ךככלכימסתכלאתה"מה
 .גימגמתיכך",כליפה"את

חבלנאות.פכיםאתלטי.גבוה. .שכזהטובמיןנחמד.דווקאאתהגם"שלמה,
גברי".יותרהואזקןעםגבר .זקןאוהבתאניזקן.לךשאין

כתוךחילזוןהייתיכאילוכתוכי'והתכנסתיהמפרשיםאתקיפלתי .השתתקתי
 .צרעותכעוקץמהולרכשנוטפותמחמאותלהרעיףידעהצביהקוככיה.
הסלאתנושאאחריה,משתרךואניהלולייניותהמדרגותכגדםעלתהצביה
ושלוש.אחתושתיים.אחתואחת.אחת :שלההעכחטלטוליאתומרכההכבד
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אתלחלוטיןשתאםקצב .ושבעאחתושש.אחתוחמש.אחתוארבע.אחת
לכשימה.אוידללאאותישהותירוהמואצות.לבידפיקות
הגברתפתחהמשאלותיך",אתהשםימלאשלי.לצביהעוזרשאתהילד,"תודה
משהו,גבריעמוק.ובקולעוזאזרתיהסל.אתמידיוכטלההדלתאתרצחני
סמלואחת.עשריםבןאני .גבראניילד.לאאנירצחני."גברת :אמדתי

הגברתשלתגובתןכיחשתילפתעדוחי.וכעוזבעצמיגאההייתי ".בצנחנים
מענייני.עודאיכהוכתהדצהכי

רצחניוגברתכתוקפנותצביהצייצהקטן",דברמכל-תעלבאל"שלמה,
 :מעדנותהוסיפה
שתקתי .יפה"לאדםאהוב.לאדםצעיר.לאדם'ילד'אומדיםהתימנים"אנחנו
עמוד :כחייםראשוןכללשלמה.דואה."אתה :לכיניכיניאמדתיוכדרכילרגע
"אצלנו :חשיבותיהשתייםולהןהראוי"ככבודכךינהגואדםוככיזכויותיךעל
גבר".לאהואילד

 .כיהפצירה .תה"כוסתשתה"בוא
הסתלקהוצביהטדיהנענעריחותשהעלהמהכיל.תהכוסהגישהדצהכיגברת

השמנה.דצהכיוגברתתהכוסבחברתאותיוהותירהחפוזכ'שלום'
שבקעהצרודכקולהדצהכיגברתאמדההכל",יודעתאני .לךשתדע"שלמה
ענקלכדודדמתהרצחניגברת .קשהאסתמההמוכההכבדגופהמתוך

אתוהזכירואותההסגירווהשחורותהגדולותעיניהודקככבדותהמתגלגל
צביה",גםהשםכעזרתתהיה"ככהשפתי.עלעלהמרושעחיוך .שלהצביה

כקמהשלמתוקכשעונגתה,שלחמהלגימהעוד .קרביאלבשקיקהמשכתי
בלבלותהומיתושנאהעזהאהבהשלתחושה .מבולבלהייתי .כתוכימחלחל

 .לחלוטיןאותי
 .השתיקהאתהפרתירצחני?",גברתיודעת.את"מה

יותראתה .לייסלחשאדוניצביה.אתאוהבשאתהיודעתאניבריא."שתהיה
שאנימהנוראזהקשה.ידצריכההיאאדם.פראהיאכשבילה.טובמדי

 .סובל"אותךלדאותליכואבאבלצביהעלאומדת
שעלהגדולגדטל·האכיחשתי .אותיהממורצחניגברתשלהאחרוניםדבריה
כוחביהיהלא .הרצפהעלמפוזרחלומיאתוהותירלרסיסיםנופץהמזנון
 .חדשלחלוםהרסיסיםאתלחפון

ו
ערב.מדילהסגדשאבאכדם.האדומההשקיעההירושלמי.הערבאליצאתי
בכוספכיאתהקבילהנצחיה .מצאתיוולאאבדםאלהלכתיבעיצומה.היתה
בואיעלשמחהנצחיהבפה.הנימוחים"פדומין"שלוביסקווטיםמהבילתה

כשמע.קולוגםאלאכרויותאוזניודקשלאגברשלתחושהליוהעניקה
מככסי .החלקלקההאבןמרצפתעליחפההמתרוצצתקטנהכילדהבהנזכרתי

כ"חמשב"קלאס",משחקתוהיאשוקיהאתמקיףשגומיכחוליםהתעמלות
לפתע .עצמהעםכמעטהכלים.אלונחבאתשקטה .הקפה"וב"כדודאבנים"
כעיניההטמוןהלהטללאמשהוחיוורתממש.עלמהוהיאלצדיהיאניצבת

שאנקוטוציפתהזיתשלבהירותעינייםביכעצההיאצביה.שלובחמוקיה
לךיש"שלמה :ואמדהכחוזקהאותהאחזהוהיארועדתידלההושטתייוזמה.

 .הזה"המגעאתאוהבתאניכך.כלחמהנעימה.יד
נכסים,בעלכמצאתיכלוםלאשלמתחושהלוהטות.לחייכיוחשתיככוךהייתי

אל"נצאהסבוכה.נפשיאתידעתילאבד-השגה.שאינואתגרהיתהצביהאך
 ." ...מקברםמתיםמוציאההירושלמיתהדוח .הערב
נצחיהשלכעיניהעיניכעצתיבחיבה.לחיינועלסטרהוהדוחשתוקיםיצאנו

האבןכתיכצלצעדנוושניכולנצחיהידיכףהושטתי .צביהעלוהתדפקתי
 .מעונםאתהמחפשיםגןילדיכשכי

ז
איששלככסיצלהציגושדובםבהיחבא,שציידתיציודיאתנצחיהלפכיפתחתי
צליליאתלפכיזימנהונצחיהדוקרניתוורדלבוכהדפנה,תמר,עציביןהנעלם

קלדכיטכטלהונצחיהעיניאתהייתיעוצםושו~ן.באךבטהובן.מוצארט,
נצחיהאךשבויהייתי .מוצאדטשלהקסםחלילאתהחללאלוניסרה'כופה'
בחכתיירושלים.ברחובותעבדתי .ומתמשךארוךחבלאזיjןיעלהותירה

ועצבותמשהושחהגאוותהכמוצביה,נפשי.כשאהבהכתקלתיותדירפרצופים
עידוד,ז,כלתאמדה .התעניינההיא .קולהצידיאתהניעהך:פףת .בעיניהכתמשלה

שותידגשלחדשההתעוררותמפכיחששתי .עוקץופחותדבשיותרכהשהיה
רעלמצחיעלבצבצהקדהזיעהשליטתי.אתלחלוטיןאאבדאחד,בהינףואז,

כירצהבגברתונזכרתיצביהשלכפניההבטתיפכי.מעלהסתלקהדם .כפות-ידי
הדם ." ...לייסלחשאדוני"שלמה. :ואומדתכאנחתוהיאענקככדררהמתגלגת

פכי.אלשב

ח
מהזמןלאחדליאמדה-הוריך"אתמקרובלהכירמכקשיםואמא"אבא
 .נצחיה

שבע.בשעהטוב"."כיבוככפלכיאומדאבאשלישי.ביוםאלינו"בואו
יהיהנאהמעשהכיחשבתילביניובינילנצחיהאמרתי-"בסדר"בסדר?"
מבלההיכןהורי~ידעו .ואברםנצחיהשלהוריהםעםהודיאתפעםלהפגיש

עללהתגברעליבצרינות'.ל'דבדהשעהמוקדמתעודכיחשתי .עיתותיאתאני
חדותשלשכיםכמהע-רדוהרוחני.הכלכליעתידיאתלבכותועליהחצויהנפשי

עולם.שלמנהגוילמדוניאישיותופיתוח
אחדבחדדדדנושכןבדלותם.להודותבושוהיו,חברהשאוהביואמא,אבא
שמענוודאריוכרקדשל·עיתוןוללאגזכירתללא .טלפוןללא .חשמלללא
שלציון"ו"אהבתקודשספדיככולםדובםשבספריתנוספריםהשכנים.אצל
לבואנשמחעיני.ועלראשי"עלאמד:אבאהשירים.שירלצדניצבמאפו

 .אותןמילאעצבותשלודוקבעיניואבאפלנל .אצלנו"להזמינםנצטרך .לביתם
וכידחוזרת"הזמנהמחייבתאינהקפה"כוסאמדתי. ,קפה"כוסהכל"בסך
טוביםלחיים"ותלכווהוספתיהספרדיםכמנהגנהגתיאבאאתלשמח

ולשלום".
בדשאדמדםודדונעץמכעליואתהבהיקאבא .שבתבגדילבשוראמא "אבא

כמרררחימר.בדחילושמרהשאותםהיקריםתכשיטיהאתענדהאמא .מעילו
 .האיתןהכלכלימצבםאתלהפגיןהשניםביקשו

ט
היהלרגלינושנטמןהפח .רעםהלומיהיינוואניאבאאמא,בשבע.שלישייום

עוטרהביתשעד .צבעוניותכורותשלשרדהעמדהלביתככניסהמושלם.
שהסתובבהביתבעלשלומקורביםדודיםאדם.המההביתירק.שלבקשתות

תוף .קאנףןשלזעירהתזמורת .אחוזותבעלכאפנדינחתודורהאורחיוכין
 .טוןרבעישלסלסוליםהנעיםעיוורוזמרזמירותהנעימהרועיםוחלילמדים

עלשערןהשכונה.דבישבהשולחןובראשהמלךכידערוכיםהיוהשולחנות
הטקס.לתחילתראשככובדוחיכהמקלו

~י,-הצבאיםכיחשנומקלט.לעירלנוסביקשנוכמוהודי.שלכעיניהםהבטתי
קצבאךטועים,כזבוביםלכודיםהיינושבההרשתמןלהחלץביקשנו .תם

קיראותכלשוכםגלגלוהאורחים .מוניםעשרתמכוחותינוהיהמהידהאדועים
חתןאיזה .הרע)עין(כלא"מא-שא-אללה :לזהזהולחשוקמאיותשמחה

 .מכרבדים"הודיםאיזה .יפה

מעמידביתערדזההיהלא .היוםעדשהכרתימזהשוכהביתגיליתילפתע
שלבימים .השלושיםשנותשלהייקיםאתכוחובכללחקותהמנסהפנים

בידיעתישלאנקלעתישאליהשליהאדוסיןומסיבתהמזרחהשתלטשמחה
 .שפיללתיממהאחדיםתפריםנתפרה

מטלהאלוהיםלך"ריתך :ליעקביצחקשלה ?7כבדכת-הז,כךפתחהשכונהדב
לאומים".לךוישתחוועמיםיעבדוך .ותירושדגןודובהאץרומשמניהשמים
הזר?"המוזרהההפתעהלמה"נצחיה, :לנצחיהלחשתי
כזה.הוא"אבא :רחוםמבטבינועצתכשהיארכיה.מיניהליהשיבהנצחיה
שליסודותהרבהיש .בעסקיםתמידמצליחהואכך .אותותכירעודאתה

 .אבא"שלבעשייתושמחה
יחד".טובמאודלכויהיהתדאג.אל"שלמה, :אמרהונצחיההשתתקתי,
דגליאתלרגעביקשתי .צביהשלמראותיהאתשמלאו .בעיניעמדהלחלוחית
שכתי .קשתלמטחורימעבדהמרבד,אלעיזיםכשעירלנוסשלההאילה
 .כקרניובסכךהנאחזהאילואתהעקירהסיפוראתלכיניביניושיננתי

השכרנהמקוננותשללקולןדמההעירורשלוקולוכחללניסרההמוסיקה
וכרתולילנצחיהמשישלצחורהמטפחתהושיטהרב .יומןלפרנסתהיוצאות

כירושלים.היהמלךשלמהונצחיה."שלמה :ודרשפתח .כינינועולמיםכרית
שלכשטרמתארסתשאשההואדיןלשלמה.אשדירושליםהיאנצחית

ואיןאישת ,Uא•כדיןארוסהדין .עדיםוכנוכחותפרוטהשווהבמטבע .קידושין

לאיקדה,נצחיה ,את .לחרפהנכנסהשלאזמןכלעליהלבואיכולהארוס
היתהרכי .התנאיםעלחתמתימארוסך".גטשתקבלילאחדאלאלאחדתינשאי
בידי?כדידה

הגדומותכפותיושתיאתהושיטהרב .לעבהשלטעםנתמלארפירעדוידי
חשכתיבעוונותי.ואני. .יתמלאולבנושמשאלותוהתפללראשינועלוהניחן
שקולותחשתי "?לצביהזאתלעולליכולתי"כיצדנפשישאהבהעלרגעאותו

 .מראשיהבוקעיםהקולותעלגובריםמלכיהבוקעים
חשתיאשה,בשפתיחשקתיימישכלואניהצלםהבזיק ,שיתנשקו""שיתנשקו.

 .ובריחמסגדעלננעליםפישעדיכי
 .ממכונתינצחיהאותיחילצה- ,, ?כיישןשליששלמהיודעיםלא"אתם

יודעותאמהותכיוידעתיאדומותהיואמאשלעיניה .ואמאלאבאניגשתי
אתמכיריםהררים ."שלומי :אמראבא .ילדיהןשלהנפשסתריאתלקרוא

נסהיוםלךונעשהכד-מזלשאתהחושבאני .עצובשאתהיודעאניילדיהם.
ריטבשומןשללכודאתהנכנסהנה .יפהפיהותהיהתשמיןעודנצחיה .מופלא
השם."בעזרתאושר".ילדים. .אופקיםהרחבתעסקים.הוריך.שלמזהחלקך
 .לחייאתקינחהרועדתוכידאמןכדרכהאמאאמדההשם",כעזרת

י
העראקריחותואתאותםמלאהיההחדר .הבוקראללנסרהוסיפההתזמורת

מכלהקיפרהרהאורחים .כהלצותיוההצגהאתוגנבבגילופיןהיהאבא .והעשן
עשיתילפתע .מחנקחשתי .האורחיםלשמחתוזימרשדאחדליוםוכמלךעכר
ירושלמיתצינה .ההומההביתמןוהסתלקנונצחיהאתנטלתי .צפויהבלתיאת

היתהירושליםקטנה.שעשועיםכחייתאלינצמדהונצחיהפנינואתצבטה
שלהנטושהדיראלהשתדכנוואנואחרונהאשמורתשלכעלטהשרויה

השכרנהנשרתאתוהשקהגדולדירכאןניהלהעצמאותמלחמתשעדג'ומעה,
חמץוחלבשלישניםריחותעמדוהגבעה,שכראש .כדיר .העטיןמןהישרחלב

ארוכהנשיקהכתוךואבדנוואני.נצחיההשתרענו, .חצירשלנטושותוערימות
 .חושיםאבדןשלאלכוהולספוגה
בתרךהתפוגגההשכונהדבשלאזהרתומימיות.ירוקותעיניםביתלתהנצחיה

אשרהנצחבעירשקעוונצחיהשלמה .ראשינואתשסיחדרראלכוהולאדי
שמברךעדן",בגןאגוז~ג"אשרמשמעותאללראשונהצללנו .שלמהלמלך
 .בתולינוכדםטבלנובשחריתכלתו.עלשבאקודםחתן

~כוס.עלוהשתלטהלךיהודהמדבר .שקופהתכלתלבשרירושליםשלשמיה
 .מכעוריםכתמיםהתכוליםבשמייםלהקות.להקותצדו,שחודיםמדברעורבי

 .הפגריםשעלהדםריחותאתהדיחוכמוקרע","קרע,צרחוהעורבים
גי-בן-אלוידדוהדעההעצההדאלנסקוזz,חה,יהמהד.אתהקיפומהידבמטס
 • .העקירהכשדאתביקשוכמו .שבתורךהיגרם
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ס~לם
בר-יוסףיצחק

ציפהכביכולרבה,הפתעהבלארגילה,ג~הי.לושקוראיםנפתלי.התעוררבבוקר
פתאוםנושבותשבהןראנ:יב.חורףשביןהאלוהימיםמןבאחדלויקרהשכך

תאורהוירוק,עסיסיו:מעטהנתכסהעתהזהשבחצרוהגפןוצוננותקרותרוחות

כברמכרוציםכערנ:ריםקטניםענביםואשכולותרענניםעליםשללחך,
 .מתייראשהואגילההוארבכן,מהם.משתלשלים

ממה?

איתןלעמודיכולראינונשתכ:ר,כאילוהביתקירעלבמלרכנס,השעוןמהסולם
יותרדרמותהןשלוהאלו·מינירםגפישלהקיפולמכוחשאמנםרגליו,ארבעעל

צרשניבחןהרווחאםגםרגלי'יםארבעהןרגלייםארבעזאת,בכלאבללשתיים.
הוא.

אתוסרבנהרילו. wלהשקוראיםשרה,אשתולואמרהפוחד,אתההסולםמן
שהואהכל.בסךלהאמרמהרכיאיתר.'שתשכבממנהביקשכאליואליו,גבה

שבחצר.מסולםלפחדרשאיאינוארבעיםבןאדםיש?מההסולם.מןמפחד
הלצה.זרהרי
חרמיםדםכתמיחררירר' iדפניו :הסימנים ,והרי .פחדג~היהלצה.אינהזרלא,

חמשושנתפרשבמקרםידירובקצרת .לעיניומתחתגשם.טעוניכענניםנצטברר
רעד.ניכו~כןןןדרת,שנהבירת,ציפורנייםמעוטרותאצבעות

כתםרקולבסוףבשמש.שמתייבשתשלרל~תכמרקטן.ונהיההפחד,נצטנןומיד
יומיים.אריום:עברר 1איננופלא,זהראהזאת,ואףהאדמה,עלנותרלח

במידהכלומרלב,טרנ:להיותיכולשהואככללב.רטובשמחקם.והוא
נפתיאצלשהריהמעטה.מלשוןהממרעט,טבעומעצםלהנכרןשהואהמועטת

שבהוהקלותשבעיניו,ו·ק nרהששמחתוליבו.נדיבותהשנים.עם~ג;רק~ןהכל
זאת.לומרצריךכאילום,:רג .-32ל 18שביןההכלותבשגרתהחייםאתנוטלים
נאמראר ,-32ל l 7ביןכלומרפעם,אבללהרחיב,טעםאיןהמין.מןחדוותו

המילהמןלהתחמקנקיה,כלשרןזאתלומרשנהגכפימזזיין.היה , 34
לבית,מחץוקצתנ:בית.קצת .ושתיים'חתמזיין.כביכולהגסההמחוספסת,
הענייןלפרט.למהאכבלמלאים.השבועלילותהיוהכלרכסך ,ק' Jצ'וק-~'יק-

פעם.שהיהמהלאזההיוםברור.
הסולם.אלנחזוררעדו
להעלותרוצים .בלעדיואפשראיך .לומרכדאימרעילתמים.יצורהסולםשהרי
הבוידעם,אלהחורףרף t1בפיירסי.בקי~רארפיירסיד,לושקוראיםנפטתברר

רעמיםכברכשמתחילים . rהקבסוףפיירסיאתלהורידרוציםלסולם.קוראים
לוואיןמאירצ'רק,הזגגעל-ידיןק, .?7בטובהודקושלאהזכוכית,בחלונותלצלצל
שיתעסקשלו,הקרשיםבליפטנרתיררולכןלזה,מעברבסיפורנוענייןלכאורה

שאיןהעצומות,שדי-אשתר-רוחיקלשכאילואותרולשממען .שלוהץגךקעם
מבעדעינינואתנועציםן;יינרשבהןבשפת-הים.הרחצהמלתחרתבכללהן.דרמה

הרקובים.העץבכתלילחורים
הגשםוטיפותהיטבעשוייםהלאבחלונותהרעמיםמצלצליםכאשררבכן,

לחיות,אפשראיהזגגותמןשהרימאירצ'רק.ערשהאותושאףבמרזב,מנגנות
לוישם-טובשלהבגדיםבחנותרוחלכלכספראתמבזבזתשאשתובמיוחד
אלרובנונתררדענרשפת-זזים,עלקיררתבקרבותבמלתחותולאבעצם,ששם
היא,שהרינדיבותה,מתוךוקצתתעוזתנו,מתוךקצתהאיומים,חזהממדי

פתוחותהבדוילוןכנפותאוזבמפורשמותירהשם-טוב,להשקוראכפיהזרינה,
הואלילהמועדוןכאילוהכל,ממשהכל,לראותבעיהואיןשליש,אררבע Tכדי
שבתאףמחסרשאיבריד,·רחסמצורתשומרלוי,אדוןשלבגדיםחנותולאזה,

לספסלשכנירכיואףובנאמנות,באדיקותבבית-הכנסתמושכראתופוקד
יכולשאיברזה,הואחולימיןראשית,לו.סולחיםמפניו,האףאתמעקמים
אתשאכללפנישעתייםרדרר•קאבשבת,דווקאבמעירשנוצריםהגזיםעללשלוט

עלוליםממקומר,ריטרדרהרהרבהעימדידקדקואםושנית,לאחריו.ולאהצ'ולנט
לוישם-טובעםמנייןטובוהרימניין.בלאפעמיים.ולאפעםלאלהישאר,
מיכלבלבהתפעלותמעורריםמעירקולותאתלכבושהמאמץשאותרתמבעבע,
מאשרזה,צדיקמתפללותקדביאיזויודעמיוחושבלבית-הכנסתלתומושנכנס

לוי.טובשםבלימנייןלא
פיירסיאתמורידיםרלם. tהכאתצריכיםאזגםהגשמים.מתחיליםכאשררבכן,

אותם,שאףרעפים.כמהומסדריםהגגעלבעזרתוערליםהבוידעם.מן
ולאהגיבורהואכאילולסים!רר.ושרבשרבהמתפץרמאיצר'רק.התקיןכלהכעיס,

נפתי.

היהאפשרלכלב.הזההתואראתנתנואלמלי .סולםבליאפשראיךובכלל,
כימפחד,שרבו~קרטעהחלשכברנפתלישלכלינושלאשקט,בלבלומר

ראשיתהכלב.עללוגדולהומעלה .האדםשלביותרהטובידידוהואהסולם
שערות.משירראינוך;שטיח.עלמשתיןראינוהכלב.כמרהדשא,לומחרבןאינו
שקוראיםנפתישלכלבועוושישכמוופרעושים,וקרציותכינים.עליואיןוגם
כמובחולםאלאבאנגלית,בספרכמובשורוקולאברק,בקיצוראוברקי.לו

מבקבוק.פקקחולציםכאשרהנשמעהקול
שגםנזכרוהעניינים,השתלשלווזאתובדקובאוכאשרהיום,האמת,ולמען
הריולכלב.לומההדבר,תמרר:מלכתחילה, .הסולםעםענייניםהיוברק,לכלב,
העיכולתהליכיאתיעבור tטבלאשנותר,מזוןפירורכלעלחסהיהנפתי,הוא.

עצמותבשר,פשטידותשרידיעלשיוותרהואומישלו,קיבתושלהמקובלים
 .מכורכמיםנקניקזנבותצהובה.גבינהכיכרותשלקצוותהיטב,מגורמותשאינן
משליכה.בעצמההיאולמהברק.אלמשליכהשרילושחיתהמזונותמיניושאר

הכלב,אלהשאריותצלחתאתלהביאבדרכונפתי,כיראתהאחדשיוםמכיוון
מתחתשליקטשבוריםכביסהמקלותהגישולכלב .בדרךבעצמואותןחיסל
 .הכביסהלחבל
נכנסשניםשלושלפני ?למהזאתוכלכלב.ולשרילולנפתיהיהזאת,כללמרות
אתלבצעהספיקשלאמכיווןבדיוקברור(לארוצחאואנס,אוגנב.אדם,

לךכורחנו.בעללסיפור,נכנסזהמאירצ'וקשובמאירצ'וק.שללחצרוזממו).
אי-אפשר.בלעידוכאילומקום,לכלנדחקיםשכמרתו,אנשיםעםמדינהרתכנה

רוצהמאיצר'וק,גנן?רוצהמאיצר'וק. ?זגגרוצהאי-אפשר.בלעדיוובאמת,
פרטהלאה,וכןהלאה,וכןמאיצר'וק.פנצ'רים?מתקןרוצהמאירצ'רק,סנדלר?

דוקטוראלהעיר,אללנסועהישובנשרתנצטרכולכךהפלות.למבעצאולי
עםלנרדילעניין,להיכנסלונניחלאאבלר, .fר .fלושקוראיםזיל;נר;נר;נר,

כספחתממגר,מנוסואיןלעלילה,רשותבלאשנכנסכמאיצר'רקאחד'טרחן
בבריגדההיהכאשרשחטףמין.מחלתספקערר,מחלתספקעורפו,עלשדבקה

צרףביקש.גזוזבקאיירר.אדומיםוילונותבעלמלרןבביתגזוזלשתותונכנס
עליצותבמיןשפרחה,גבשושיותהמלאההאדמדמההמטליתאתרגםקיבל.

ההיא,עלהבירגדה,שלבקנטינהשהתרברבלאחרחודשעורפו,עלכביכול,
מאחורהסוסכדרךגםהאפשריות,הצוררתבכלכצרונו,בהלעשרתלושהניחה

מלמעלה.הציפורממעוףרגם
נכנסיםרביםשהרילכאורה,בכךרעאיןמאירצ'רק.שללחצרנכנסאדםרבכן.
עירמותבשפע,אצלוהמצרייםלמכוניותארלטרקטוריםחלקיםלקנותאליו

לביוב,ביטרןוצינורותוחלונות,לדלתותישניםמשקופיםרגםבחצרו,ערימות
אדם,אותראבלחדשים.גםישניםצמיגים.שלעירמותהכלרעלישנותואסלות

נבחאלמלאלעשרת.מצליחהיהמהיודערמידווקא.בוקרלפנותכשלרשנכנס
עזרז,לתוארזכהומאזלילה,אותרעדvןםחסר(שהיהמאירצ'רקשלכלברעליו
בעירמתונסתבךלהימלט,ניסהאדםואותרזוז).רקממנונותרמהרהשעד

אשרטרקטורים.יצרליביןרגלוננעצהמהםנפשרלמלטביקשוכאשרהצמיגים.
זיזיהםעשלישנים.מנועיםשלסבךתוךאלצעקותיו,לפיררבברוגזקפץ.מהם

לאורכהחצויהחביתבתרךהשתטחולבסוףבגדים.וקעריעררפיסותכמההותיר
הילוכים.ותיכרתסרניםלניקויונפט,שמןשלבתערובתומלאה
בחצרו.כלבשםנפתי.זאתכלמששמע
 .פחדןהיהמראשכלומר,
 .כנראה

ולסולם.לכלבבחזרהאבל
שהתגוררורשרילר,נפתישלביתםעללשמוראמררשהיהברק,כלומרהכלב.
מאמציולמרותלהםנולדולאילדיםשהריועזוב,ריקרביתםהישוב,בקצה

שתיים,עללהולכימוחלטתאדישותגילהכלב.אותררבכןנפתי.שלהמרובים
שכולםנפתי.שלבלינוספקכלהיהלאשלגביהםערבים.פועליםהםואפילו
באש.ביתראתלבסוףולהעלותאשתו.אתלאנוסאותר,לצרוחרוצים
באמצעאיומות,ביללותופוץרשערותיומסמרהיהכלב.אותרזאת,לערמת
סגרושלאהממטרה,עלנבחהוא ;שודדארגנב,למראהלאאבלדווקא,הלילה
נרפהקילוחמזליפההמים.שלהלחץבכוחלהתנועעממשיכהוהיאהיטבארתה
לקראתאותרשכרתוהאבוקדומעץשנותרגזעעלנבחאחרלילהסביבותיה.על

הסולם.עלנבחאחרת,ופעםהעזות.ברוחותהביתעליתמוטטלבלהחורף,
וכולי.וכוליהשקטהמרעיל,התמים.החפץעלוצרחנבחדווקא.היוםובאמצע
סנדליובארבעשלוהלבניםהאלומיניוםנמרטותמנצנץדומם,מולו.שעמד
לרגליו.החבושיםהשחוריםהגרמי
 .הסולםמןשנבהלמישהוערדהיהכלומר,
זאת.נאמרנפתישללזכותו

עמדשברמקרםלאותוהמרפסת.אלהסולםאתשהרחיקועדהכלב,נרגעולא
מולו.לעמודשאיןפחדנתמלאברואשרנפתי.אותרראהשברבוקר,באותו
אבלנפתי.שלבחזהושפרצוהכאביםבגללרקולולרופא.לקרואהיוצריכים
ואמר:נפתליצחקהכתלים.צהובתלמירפאהאותרלקחתעמדוכאשראז,דווקא

הסולם.לידעמדלשכנע.וכידלי.עברזההנה,באמת,צריך,לאאיתנם.מה
כגוהרגופר,במלואעליוונשעןשלוהצונניםהמתכתגפיאתמלטףאותר,וחיבק

אהובה.אשהעל
קרהשהבלשאמררוהיוהאוויר,מזגמצדוקיררים.שקטיםימיםכמהעברוכך
בןגברשלבראשקררהמהיודערמי .חמסיןשיהיהבדריואמרריוםנאותרכי

יודעכברוהואאשה,ארתהלצידו,ישנהאחתאשהורקילדיםלושאיןארבעים,
כבראפשרראשית. ?לונותרוערדימיםוכמה .חייוימיכללידותישןזרשאשה
מהאיטליז-ערפרת-דגים,חיימקהשאמרכמרבעירתהרבהבלי , 40בגיללמרת,

מאותשישייוםכלשמכרהואודווקא .לבמהתקףומתבעצמוזאתשהוכיח
האחד,שלו,ליבוהוא,דווקאוקומזיצים,ירושלמילמעורבתרנגולותשללכברת

אזחמישיםלאראםחמישים.בגיללמרתגםאפשרשנית,מעמד.החזיקלא
רואההואלאחור,מסתכלכשהואועכשיועבר.כברהחציאתכלומר,שישים.
היהכלרםאחרת,הריהזיונים.ובמיוחד .מהיודעמילאזהשעברשמה

להשישגילהכאשרהראשונה,הפעםאחריהרידווקא.שרילררעם ?מתחתן
חשבשלה,הגבעלדבוקה .ליצןראשעלצמרכדררכמרבולטת,ורודהשרמה
 ·הענייןאבל .עליהדיברושכברהחתונהאתלבטלרצהוכמעטמגעילזהכמה
לו,שמתחשקפעםכלארתהלדפוקיכולשהואכזאת.מיןלידותהיהשהנההזה
הסימןמןהתעלםכיעדומרתקיםמבטיחיםכךכלנראווהחייםלו,קסםכךכל

בגילשהיום,כמרבןאבלארבעים.גילאחריעגמומייםלחייםרעות,המבשר
האדם,אתלהעבירמזימה,פשוטהטעיה.היהזהשכלברורימים.ושניארבעים

רכלירטינותבליחרכמות,הרבהבליביותרוהרעננותהטובותשנותיראת
תרקעושוכח,תרקעאשתו.אתלזייןיכלותמידשהואמשוםרקהתמרדויות,

ארבעים,לגילוהגיענפתי,כמוושכח,תקעשלאמירקפטנט,איזהומתעלם.
המוחלווסרתםבראש.לולצוףמתחילממנווהתעלםששכחמהכלופתאום
פתאוםקהרמהלהביןשלאיכלולאכזהאחדרקועצבים,כאביםמרוב
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עללווסיפרהאליובאהשדילוכאשדמאידצ'וק,שאמדמהבדיוקוזהלנפתלי..
גםיודעוכולי,וכוליוסנדלר,זגג,היותומלבדמאידצ'וק,כילבעלה.שקדהמה

ושילשוליםואסטמה,נרפאתשאינהונזלתואוזן,ראש,כאבימיחוש,כללרפא
האשכים,שקלתוךהקילעאתאחת,בדחיפההחזיר,זונטיגולדבהלילה,באמצע

הואכיעושה,לאהואזאתאבל .סרטןלרפאאפילויודעשהואאומדיםויש
שלהךינ;ךנ;אצללמעלה,שםעליוהחליטו Iבסרטןכבדשחולהשמיאומד

פעםכללתקןאותומזעיקיםשאמנםמאידצ'וק,הוא,ומיזמנו,שהגיעע;ךלם,
במעשישיתערבהכנסת,בביתספדי-התודהאדוןשלהמתמוטטותהדלתותאת

הבורא?

סדכיהיהנדאהימיםכמהזהאמנםמאידצ'וק.אלהלכהלחינםלארשדילו
חברת-אוהבנק,שלהמרכזיבסניףלעבודתוחזרוהואנפתי,מעלהפחד

 ,תכופותלעתיםעבודתומחליףהיהנפתיכימה,בדיוקכיוםזכורלאהמדידות,
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ברבעאשתואתוהעידמפחד,אנימפחד,אנינפתיצעקשובשבוע,כעבודאבל
אתאליוסובבהאיחה,לשכברוצהשהואחשבהוהיאבוקר,לפנותלחמש
המשאיתכמוולערודשלהבשמיכהלמשוךהמשיך:רואאבלשלה,התחת
לעבודה.נוסעשהואלפניבבוקר,לששברבעשמתניע ,דגינושלליילנד

והכתמיםאותו,סיידוכאילוהלבן,העודאתשרבדאתהלערמתו,כשהסתובבה
שלהנאמןידידוהסולם,עלמצביעוהואוכולי,וכולילעינייםמתחתהחרמים
עלמבהיקההבוקרושמש ,ושליושקטמקרם,נאותרעשמדוכולי,וכוליהאדם
גםבמקומותינוהמצריהבוקר,מטלעדייןהלחיםשלו,האלומיניוםמוטות
מאסטמהלמרתהישובמזקנילחלקשגודמותוהןוהיבשות,החמרתבערכות
תשעיםעדימיםלהאריךאךמדיארמטיזםלסבולולאחדיםריאות,ומדלקת
עלערלהשנותיר,ושלרשתשעיםלמרותשעידיןהנגד,אבדםכמוושלרש,
 .טרקטוריםעלונוסעפיגומים

אמד ,מסולםלפחדפירושמהאצלו.רגיללארזהמאיצד'רק,כבהלבהתחלה,
עםבמטליתהרגעבזהעליהןעבדוכאילומבדיקות,בעינייםבשדילרוהסתכל
שמדליקיםכזה ,פדרז'קטרד.שלהיבהובכמרמשהר,בהןמתנוצץולרגעפרליש,

ואפילוידאו'שכולםבמאיאחדשלהאדוםלדגלמעלהפועליםמועצתבכייןעל
אבניםשיזרקוילדיםושולח ;הואחגנולאבמאיאחד :צועקהח.ד~תכיקשאלטד

 . .לועחדלאבפדרז'קטוד,
לפכיחושבחראתמיד .לחשובזמןהרבהלולוקחוזהחשב,הואאחד-כךאבל

בבית-תודהספדיהאדוןכמוה. wשבקחיי,בירםדק,לאמשה,.מתקןשהוא
הוא .ראש-המועצהשלבמשדדהןנאוודדאתאוברזסתםאפילואלאהכנסת,
להביןצדיךדגל,לוכשבדהואםלכיסא,ואפילוכשמה,ישדברלכלכיחושב,
וכשבד,כיסאעלמתיישב ,המועצהשלהגזברד~:;ניד,אםמילאכשבד.זהלמה

דווקאמתרכזשדובםקילו,ושלושיםהמאהבגללאולילחשובעודאפשר
 ,הכיסאשלהמרובעתהצורהאתכבדוקיבללצדדיםשמתרחבשלו,בתוכעס
זמןהרבהכךכלאםאבל .לפחותשכהושמוכהעשריםאיזהיושבהואשעליו
עליוישבהכאשדודווקאשבד,אחדבוקרפתאוםמהכלום,קהרולאעליו,ישב

,~ביד,שלאשתוכאווה,כימצאובדקו,כאשדובאמתהרזה.כאווהאשתו
סתםולא .פגישהאיתרוקבעה ,מיטלמןשלמהמוסךשלום,עםבטלפוןשוחחה
ומנענעעליהשוכבוהואמתפשטוהואמתפשטתהיאשבהפגישהאלאפגישה,

 .אוחאוחאוחקוראיםושניהם Iשלהבאחורייםמנענעתוהיאשלובאחוריים
תחתשכלכדההדגל,וכףהרצפה,עלוכאווהוכשבד.מדד,בו,שכשמהוהכיסא,
והרופאמכאביםצורחתבעדוהושם,לבית-חולים,ולקחוכתדסקה,הכיסא,
עלמשייטותעיניובעודגסות,בידייםקרסולהאתממששניסיון,מחוסרהצעיד,

שלשמהאתגדולבקולקראהכיו,~עלמולפרשהשאחותהרנטגןצילוםפכי
עמדכאשדפלאאיןולכן,שלום.אלאזההיהדוביולאוהכהאהובה,

והחביותוהצמיגים,והדיכגים,השאסים,ערימותביןשלו,החצרבלבמאידצ'וק,
וכבד ,לחייםכיעורועתהשזההשזיפיםובעציבשמיים,עיניותלההחלדוות,
האביבימותעםבהשכתכסוהלבנההפרחיםשלמתאתלהשילהספיקו

ידמושיטיםאםשביניהם,ירוקים,עליםשלעבהבשמיכהוכתכסו ,הראשונים
האבוקדואלמבטוהעבידכךואחד .השזיפיםבהמונילחושכבדאפשרבוחנת,
הקטנים,הצהוביםפרחיוסביבחגותדבוריםוהמוניבשמיים,שראשוהענק,

שיירתשםמקוםבקקרע,עיניונעץולבסוףומגברת.הולכתהמיהומשמיעים
רגליועלמטפסתהחלהואדומות,זעירותולציןדגדולות,שחורותכמלים

מכנסיומפתחעדיגיעושמאז;כןי,דבזמןבמקוםלעמודשאיןלהזכירו ,היחפות
הדרךתידר,הסמוקיםלאשכיוועדהכחולים,לתחתוניוועדומשםהקצרים,

 .קצרה

הא.הסולם,מןמפחד
כלעלתהלאבמחשבותיוכיראהכאשדהוא.מעשהאישמאירצ'וקאבל

שלביתואלשרילובעקבות;פסעהנמלים,קןמעלדגליואתתלשתועלת,
בעיתוןקוראהלבן,הפלסטיקשולחןלישבמרפסת,בוקראותוכלשישן"כפתי,

הריחנייםהגדוליםהניידלשולימעלפעם.מדי rומצפנסיונר,כמו"דבר",
לאהסולם,והוא,הסולם. :במפתעילושקםהחדשבאויבהטרי,הדפוסמצבע
עמדרקסביבו.להתרחשעשתידההמהומהאתשיצדיקדברכלמצידועשה

זובדרךשקיוותהשרילו,שלבידיההיטבמהודקסביבו,כרוךעבהחבלבפינה,
עומדהסולםשהכהנטרחהיהבבקרמוקדמתמשעהשכברכפתי,אתלהרגיע
ובשוליוהמתקרב,הרעתחושתאבל .להסבירידעלאצודה,באיזולו,להרע
והןהרגליים,לפנישכפערשחורבורכמוהאיום,והפחדובא,הממשמשהאסון
בינןקשראיןכאילוללכת,ממשיכותלהיעצר,לפחותאואחוד,ללכתבמקום

כזפתדביקהוהיא,האימה.שלהשחורבצלכלווכברהמכוסההמוחלבין
להסיטה,ואיןאותהלעצורשאיןכנירה,במאסהלאיטה,זוחלתחונקת,שחודה,
כלהיסוס,כלבדדךהכובשיםקולחים,נוספיםבזרמיםמאחודומתוגברתנדחפת

מאימתצונןכבד,נהיהוהגוףכעתקה,הנשמהוכברקלה,הרפיהכלאתנחתא,
המוות.

בו,ועובירםחולפיםשטרקטוריםהישוב,שלהראשיברחובוהולכיםבעודם
 rמ nלתמיעוידםוהםכבדשנרקבוהמאוחרמהקטיףתפוזיםשלומשאיות
מאירצ'וקביניהםשוחחומתוק-חמץו'ריחבאווירומפזרותפניהםעלחולפות
הדק,שגופרהגבוה,מאירצ'וקביןשיחהלזהלקרואשאפשרכמהעדושרילו.
בהילוכוולמטהלמעלההתנדנדבלבד,ואגוזיםירקותובמאכליבצומותהמסוגף
עדשכתרחבוכמתניה,אוכהשעיקרשרילווביןשלמה,כגמלהקפצכיהמהיר,

מאירצ'וק,שלשחיוביתעדאפילומגיעאינווגובההחתונתה,מאזמאד
העפרבשולישבטשוהקצרות,דגליהעלהמוטלבמאמץמתחשבכבד,והילוכה

שלאומכיוון .מאיצד'וקשלהמהירמהלכואתלהשיגבמאמץ ,הכביששל
שדרתלידפעם,מדיכעצרהיהומאירצ'וקומתנשפת,כאנחתחיתההצליחה
לאנדרטתשמסביבהאורכיםחודשתבקצהאובכיין-המועצה,שמולהתמרים
הנעתקתוכשימתהשרילו,שלוהשיעוליםהכחכוחיםכלוביןהישוב,מייסדי
חיכהשבילדותומאירצ'וק,שלהכבדאיכפופווביןהמאומצתההליכהמחמת
הדליםבאמצעיםלבררשכיסתהמקוטעת,שיחההתנהלהושברו,אפועלפושטק
המצוקהפשראתמקובלת,אקדמאיתהשכלהכלובהיעדרלרשותם,שהיו

כפתי.אליהשניקלעהגדולה
כפתי,שלבנשמתומקודושהפחדהמקובלתבסברהודנווחזרושדשולאחד
העלהלו,להרעעומדהסולםשבאמתהאפשרותאתמאליוכמובןשפסלוולאחד

שמכברההערכה,אתוהולךגוברובביטחוןבהתמדה,אךמה,בזהירותמאידצ'וק
מוחשית.הוכחהחיסרוןבגללהעלום,לאווירלהוציאההיססוהואבו,דווחה
חייםעםאמכםארבעים,בןאמכםהישוב,מןאדםלנגדו,ממשהכהעתה,אבל

זאתבכלאבלבהם,ולאחוזלהמשיךהענייןואתממשותםאתאיבדושלכאורה
בשניםאמכםשנתעמעםבאוןאשתואתפוקדמפרכס,עובד,בריא,אדם

 ,אחדבוקראדם,אותווהכהכהלכה.המלאכהאתמבצעעדייןאבלהאחרונות,
מכלולעוסמכרסםכמלים,כחילכמובוהסובבשכזה,רעיוןמיןעםמתעודד

הנדרשאחד,דבראלאזאתאיןזאת.עללומראפשרמה ?ומהעצורואיןטוב,
בתוךכשתכןשכפתיאלאבכפתי,כשתכןהפחדשלאכלומד,הנסיבות.מכורח
 .הפחד

ושהפוחחיםהאוטובוסתחנתשהטילההמועטבצלחוסהמאידצ'וק,כעמדוכך
נחבאבשחורכתבוואףשלה,האזבסטכיפתאתבזדוןושיבדואותההשחיתו
 .החוצהוהערביםלככסת
ודגליהכמעט,במרוצהאותומדביקהמה,זמןכעבודאליושהגיעהושדילו
עלכהיםבכתמיםשביצבצהזיעהשהעלהגופה,אתמעצמןכמודוחפות
אותושיעלהמכידמפלצתימהדבראמדכאילובתדהמה,בוהביטה ,חולצתה

 .הדעתעלתמותהבן
ארבעיםבןאדםרקולאאחד,שכלעצמאית,אישיותהואהפחדשמאההכרה
ידיעלמיידכפסלהבתוכו,להשתכןיכולוכולי,וכוליבחייוהענייןאתשאיבד
שהיאהמחשבה,אתמעליההדחיקהאךבכךהרהרהעצמההיאכאילושדילו,

כמיןחלקלק,כמדרוןהריהוהפחד,עלההדהודעצםכלומד, .כשלעצמהמפחידה
כמופנימה,תנועהמתחילהמיידבה,אחוזדגלשמניחיםשברגעמפתה,מלכודת

ואיןהמשופעים,במודדותיומתגלגליםב~דיםחייםשבעליאדיכמלשלחורבתוך
המחכההטורףהפהתוךאלהיישרתאוצתםאתלעצורשיוכלשבעולםכוח
 .למטהלהם
היאשגםשירלו,גםהביכהזאתואת ,החוצההוצאכברשהרעיוןמכיווןאבל
ולהתמודדלכסרתמוטבכבר,עבחחייהמיטבהיאוגםומשהו,ארבעיםבת

אתנבטללאהריהפחד,קייםבאמתאםכיהצידה.להרחיקובמקום ,איתר
מפחידים,דבירםשארלגביגםככןררזהאיכנו.שהואשכגידזהידיעלממשותו

 .למשלאלוהיםכמו
מהרהרהוא .המתמוטטתתחנת-האוטובוסשלהמרוסקבצל Iשניהםעמדווכך

כפיעצמאית,ישותהואהפחדבאמתהאמנםולתמידאחתלבחוןבהזדמנות
החלהמוחה,לוחיותעללרגעכשתרטטאלוהיםששםוהיא, .אחתלאש:יזרהד
אודותעלמחשבותעמוקה,מקערהאיטרירתכמוציאהחוטים,חוטיםלמשוך
שחררכעכןאותםוכיסהאוטובוסעברואלמליהאדם.בןשלוחדלונואפסותו
בלתיבמץראותםועקצההחשופותלרגליהםכטפלהזבוביםוחבורתומסריח,

ועומדיםממשיכיםבוודאיהיולידם,גלליםעירמתהטילמשוטטוחמורכלאה
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שימהרומארדחשובהיהרגעיםכאותםודווקאכשרעפיהם.שקרעיםשם,

שממשהיותמאידצ'רק,אחדיהמרוצהמןכוחהחליפהששדילרלאחדהכיתה,
כערנעלמות,הרריותארדירתנעליםהדהודיםשלככיכולשלוויםרגעים,כאותם

שאיןשוטפות,ודמעות ,המתכתיותהצוננות,כדגליואחזהסולם,מולאל~;כJרי
הקטנה,המדפסתשלהבטוןמרצפותאתוהכתימומעיניוניגררכהן'לעצור

נוטלותריאותיו,מתוךקחניםקעריםנתלשוההכרותכאילורותח,וקולהנעימה,
המורגלותהציפורים,ופילומפיר.פץרוממשרתו,קרניומעצםכשדפיסותעמהן
הדבשויונקיהמקררכתרםהשחרורהגנדרנית,הדוכיפתוכהןהכית,לקולותככד

מפריע.כאיןרגעאותרעדקיננושכהןהאבוקדועץמעלכבהלהנמלטוהזריזים,
כוחלאותועצמואתשיענ:דשכהשכזר,למידהעדעליוהשתלטהפחדרככן,
 .קיימיםשהםציפהלאשמעולםניסוריםהמעונהנשמתואתשכבשונעלםטמיר

כפניהם,להתגונןכיצדיעדלאגםולפיכךלקראתם,עצמוהכיןלאשכךומכיורן
מתוכם,לפרץושאיןכמעגליםהוקףכולוכלכהם.להילחםחשבלאוממילא

דדכם,העולםאתךן·אהוהואלכאודה,שקופיםשהםדאהכהםהתעמקראם
צודךשאיןבוודאותכמכ~רדש,ידעהואמכל,הרערזהאכל,קיימים.אינםכאילו

דדכם,לעכוראותם,לפרץותקורהשרםלוואיןמהםחזקאיןכילהוכיחה,
עוכרכמרבעצםהיההואכלומד, .החוצהדגלארידדדכםלשלחלאואפילו
זהר.שליה.בתרך

ואהובמוגןהעוכרשהדימוצלח.לאדימוישני,וכהדהודדימוי.דקשזהכמרבן
לדבר.ישמהנפתי.ואילווכלוי.וכולילפניוהעתידרכלשיצא,ציפיהומוקף

נותרערדמה ,לקרותלונותרערדמההטונה.מחציתםאתככדעכרוחייוהדי
גשרם,חורףכיוםחםשעעויתמדקשלהקטנותההנאותאפילומחייו.לצפותלו
שללכניםשולייםדקשמסביב .כחולשקטכיםרחצה . rהקאלנפליגאםאר

עלחוזרותאלו,הנאותאפילושמשירת.מאדימותהמזהיבהחוףרעלגליםקצף
כערדשנה,בערדיתייגעכה,עדהתייגעלאראםמהן.נתייגעוכבדעצמן,

עוכר.איננובוודאיהדילצפות.ישערדרמהשנתיים.
שהואלומדאפשרהעולם,לאווירהזההדימויהוטלשכבדמכירוןזאת,בכלאך

לארגםשדילולאגםלעעררירכלולאכךרעלמהותי,אחדבדברלעוכרדומה
מעלדוכניםלידו,יעמדודקרתכמהובערדהבית,אלהתקרבושכבדמאידצ'וק

ברמתרחשהכל .לחלוטיןאוניםחסדכעובדהואהדיוהולכת.המצטננתגופתו
שהואבמקוםנמצאהואבצרונושלאבמעט.אפילועליולהשפיעשירכלמבלי
בחייםנמצאנפתיואילולחייםיצאשהעובדאלאממנו.יצאברצונוושלאנמצא

שדירהאוניםחוסראבלהמיתה.זהלצאת,יכולהואשאליוהיחידוהכיוון
 •בזאת.לולעזורשירכלמיואיןוקיים,
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זהדברהללו,הדבריםהתרחשועומקובאיזהמידה
כעתואולם .הספדהשלמתלאחדהסתםמןיתבדר

עטיפתעל .הראשוןספדיאתולהזכירלחזורעלי
מה .ומנודהצלבהמשלבאיודלדאותניתןהספד
מה-וכצדקלשאול'הקוראעשוי-הדברטעם

ארנפשיבקרעמדוברהאם ?זרכפילותשלפירושה
האמתעללעמודכדי ?קייםבמצבבהכרה

כין .הזמןבתרךלאחודלפנותההכרחמןכשלעצמה,
שמצניעהאחתחוליהגםנמצאתאבי,מצדאברתי,

מלאכהבעלישלשושלתזרחיתהיהודי.מוצאעל
כסביבהאטאטנטמעואלואנשיםאולםואומנים,
קתוליתאםעל-ידיהתחנכתיכבדאניהנוצרית.
קשוח.מטריאליסטלהיותוהפכתינוצרית,בסכינה

תרבותיותהשפעותכעקבותנרצדליהדותשליהיחס
כזרהשתייכרתכשלארדתית,מהשפעהדווקאולאר

המורשתעםכמגעבאתיתחילה .אחרתאר
צ'ב,יריםבאמצעותדקלאוזאתהיהודית,התרבותית

אנהאתשחיברתילאחדבהמשך' ;יהודיממוצא
משפחתה,כניואתיהודית,ממשפחהשבאהאשתי,

יכולאנינירם .היהודיתכבעיהלהתעמקהתחלתי
בשאלותכיאובייקטיבי,כאופןאכלבגאווה,לומר

ייתכן .מהםיותרמתמצאאניהיסטררירת-תדכרתירת

לחרותארכלכר ,למצבאגיעהימיםמןשכירם

אתלהביןגםוארכלזה,עםשלגורלואתמכפנים
יהודילהיותבכוונתיאין .עולמםהשקפתשלהמהות

אודחלעצמילסגלרוצהאניאולםהיהודים,מןיותר
תרם.עדאותיושיבטאכלנכי,שיהיהחשיבה,

צעיריוצרנאבקועמןתנקלבחןהבעיותמחן
 ?בהוגנריה

בשללאבני-אדםאוהב"אני :פעםאמראפרלינר
הגודמיםכשלדווקאאלאשלהם,המשותףהמכנה

אתנירםשמאפייןמהובכן'ביניהם".המבדילים
רוציםאינםשהםזהבהונגריההצעיריםהמשודדים

עמדותלהניעמעיזיםוהםלזה,זהדומיםלהיות

דרמותשאלותעלקוטביניגודלזרזרהמנוגדות
מסורתמכלהתעלמותמתוךוזאתלהס,המוצגות

ההיסטוריה :אלוכגרןשאלותאקדמית.ארשירית
המכשוליםדחוק,כל-כךהלאהעכרשלההונגרית
החיים,בדפוסישינוייםכתוקףשנוצרווהקשיים

מתחיםרכןכין-אישיים,קשריםשלהתרוקנותם
אלוכלהעולם,שלרםעלהמאיימותחדשותוסכנות

כשדונואתלהעמידשנכוןהיוצר,אתמחייכים
הליריקהכיואףעמדות.לנקיטתהזולת,לשדות
ככלומערכהמכוחההפסידההאחרונות,כשנים
כחובהאוצרתשהיאבכך'בטוחאניכולו'העולם
המעידסיסמרגדף'וזהרתחליף'לושאין"מסד"
 • .ונאהממשמשתהתפוצצותכלעלמרעדכערד

יעוזחנה :ראיינה
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הסופרמות
זיסמןיוסף

א

הים.ממדינתשחזרלאחרהימים,באותםלימובןהיהלאבומשהו
יושבראיתיו .החדרומשפת .לשנתיפנותילפנילחדרוניגשתיחצותאחרבאחת

עללהןשעונותידיוהלבנים,הדפיםעלרכוןהכבדראשושולחן-הכתיבה,ליד
המלאהחדראתויצאתימאחרי,הדלתאתסגרתיאומרללא .האפורראשועורף
 .נשימתואת

ניסיתיובדמיוני .מחדרוהבוקעתהמוסיקהאתשמעתיזמןכעבורומשנתעוררתי

 .בורקותבעינייםהחץואלוראשוהחלוןאדןעלנישען .עתהדמותואתלשרטט
שלכשקהמוטלאפור,בסוודרהעטוףהמאורךגבותחתרגליומשוכלותמאחור
מייד .הצונןהלילהאוויראתלקירנונושםקימעההפעורופיו .גופועלאפר
בוקר.של-ראשוןאורעדבםישקעדפיו,אלישוב
עלאך .הביתמןליציאהמתכוננתספריי,ונטלתישמלתילבשתיבוקר,ערם

 'הזההמכשיראתואכבהלחדרואכנסאםיהיהטובכיחשבתיהדלתמפתן
 .באז~יהרףללאהמתנגנתהזוהמוסיקהאתאפסיק
בקיברו.כמתהמיטהעלהיהמוטלכדרכואעירו.פןהדלתאתפתחתיבלאט
המוארכותרגליוקימעה,פעורפיוגופו,לצידיצמודותידיוגבו,עלשוכב

 .היהערום .החוורותבפניויומייםבניזיפיםלזו,זוהדוקות
 .למגירההכניסםלאהוא .השולחןעלהפזוריםהאלההדפיםתמהתי.
 .החשמלזרםאתממנוניתקתיובאחתהבוכה,המכשיראלצעדתיחרשחרש
שעהפניועללסירוגיןהיושפוכיםהתריסלחרכימבעדהבוקעיםהשמשפסי

 .פעםאחרפעםבהןשהבטתי

 .ברורהיהלאבומשהו
 .הבנתי

היה.מת

ב

ביןבשעתבמוניתהתעופהמשדהביוצאיהמטוס,מןביורדייזהונילאשוב
לושאיןבירוקנצבעוהדרכיםדי.וציאביבשלראשוניםימיםהימים,ערביים.

החורף.בימיכאןשירדוהגשמיםאחר ,סוף

 .כאןהייתישלאחודשיםשבעיםמזה
החדשיםבבתיםהחרושים,השדותבתלמיואביטהחלוןלזגוגיתאצמדבחוזקה
הרדומיםאנשיםנוסעיםבזה,זההמתפתליםבכבישים .הדרךשלצידיוהישנים
ישןחלוםאלאנישבכיליהיהנדמהולרגע .חולשלזהיוםבשלהימשהו

בו.חיהייתילאאמששעדמחלוםאנישבואוליבו,חיהייתישלפנים
מעלהקבועהלמראהמבעדהרףללאביומביטיהדרךאתהיטביודעוהנהג
 .בארציאניזר .לראשו

הפעםמאותהבישנתווספוהדבירםרביםמהאךיודע.זודרךאניאףוחשבתי.

שהיהומההיום.מאותומחדשונולדתיכמושנים.לפניבה,שנסעתיהאחרונה
 .היהכלאנשתכחכןלפני
וכבשו.היוםעלהערבירדאטאט
אניקוראכילרגעחשבתיהעריםאחתלידבחולפנו .ישןבמקוםראשוןערב

באין .מקומותיהםאלמוכרות,הכההדמויותאלנופלוטוב,ישןבספרמחדש
הבור.בצידילאחוזיכולת

השחורהיםאלההרבמדרונותהנופליםהקטנה,עיריאורותאלובהתקרבנו
בחוזקה .כוליכלאתוהרעידביעברמשהו .דעתיעלינטרפהוהנהחשבתי,

הניגלה.המראהאתתוכיתוךאלמלטרוףבעדימונעיםהבד,במושבידייאחזו
 .ונעימיםחשופיםהותירםהישנים,אלועלשכיסוהזכרונותממניניגרואטאט
המראותלצדהמתיםברחובותאעבורההר,במעלההעולהבדרךאעלהשוב

מולאללבדיואוותרבידימזוודותיאאחוז .והאפלהשקטרחוביאלהמוכרים,
בלבהדלתבמנעולאנעצנוהמפתח,אתאעלהמכנסייכיסמעומקהבית.דלת
 .הולם

ג

אורלויסתנןהחץומןבבוקר.קומימשעתהחושךידחקשוב .בואךלפנייום
הספריםנוטלתובאיטיות,בקפידהמתלבשתואני, .אפורשולחןעלהנופלדהוי
ביתאלואצעדהעציםשדירתאחצהובדרכי, .הרחובאלויוצאתשחייביתתחת
 .הספר

בעדואביטהריקהלכיתהאכנסואניבחצר.הילדיםלהםישחקוובבואי,
בך.ואהגההעמק,אלהנופליםהחשופיםההריםאלהגבוהיםהחלונות

מתיישביםזה.אחרבזההילדים,להםיתקבצואטאטגבי,ולמאחורי
אלמדםמולם,העומדתזוהיאאנילאוכאילופי.למוצאמצפיםבמקומותיהם,

ועיניהםבייביטווהםהדפוסים.אשנההדברים,ביןאבלבל .היוםלימודיאת
יוערה.לאשמעולםמלמדתלהם,אניזרהאשהכאילותמהות,
באחדתמונתךראיתיימיםחודשלפנירק .ביתךאלואפנהאעזבםהיוםובצהרי

 .לזהותךאוכלעדייןאךזקנת. .לכאןמגיעים,הימגוריךבאץרהיוצאיםהירחונים
מבט.אותומחוריהן,להתגלגלהמאיימותעינייםאותםחדים,פניםתוויאותם

הושחתו.פניך,מעטנחרשורק

קיבלבמים,נישטףהמרוצףהשביל .השיחיםניגזמוהדשא,ניקץצביתךבגינת
בניקיונו.הביתהבהיקכתמיד,הפרא.גידולימבינומשסולקוחיבראתבחזרה

 .האבקהוסרומספריךבמקומם,חפציךשהותרתם,כפיוהשטיחיםהרהיטים

ספלאוחזיםגשם,שלבימיםיחדיולישבהיינונוהגיםבההספהעלנתיישבתי
 .השנישלבחיקוהאחתספוניםהסוער.ביערבדממהומביטיםבידינוהקפה
כמקודם.בךלאחוזתתכניאוליילראותךאשובהלילה
מהלךושפתם,מהתנהגותםסביב,אותךהמקיפיםמהאנשיםסבלתכיידעתי
 .העירברחובותמשמיעיםהיואותהמהמוסיקהומחשבותיהם,נפשם

הייתחשכבגלותמתוכה.לצאתאתהחייבוכיעליךסוגרתחומהכיחשת
 . .בארצך

מקוםאלנסעתימקומךעזבתוכסופהחפציךלפתעאחתהימיםבאחדאשרעד
אחר.

 .רביםימיםלבידהותירניאחר.מקוםאלונסעקםלמקומוהיהשייךשלאאדם

ממששתהבית,אלהייתיבאהיוםיום .וציפיתיישבתי .לבקרךהנחתנילא
הייתי.מקווה .בדבריםסדרמטילהבספריך,מעלעלתבתמונותיך,מביטהחפציך.

 .בךמילאתכוליכלאתהרגעולמאותר .שובךאתבישרתיומייםלפניאשרעד
לפנישעדנתוכפיביתךאתתשובוהלילה .הדבירם,סידרתיםאירגנתיבקדחתנות

אחורגבךשסובבתעשההאחרונה,פעםבאותהשראיתןכפיחושך,שנות

הכאבזעקתאתמראהו'אתתוכךתוךאללבלועניסיתעת .רבהבסקירה
בדרךנסענומאודבודדי~;~עתדמעותיךסכרת .ממעייךלהתפץרשאיימה
שמעולםמקומךאלאתהשנסעתשעהמאוחרת.לילהבשעתוהריקההחשוכה

לאספריםאלףבינינו,אזשחיתההזוהשתיקההיום.אותועדבוהייתילא
לתארה.יוכלו

פניךאקדםלא .החלטתיעתהחששות.וגדושתמאושרתספתך'עלכאןאשב
אלבבדידותךתבואיממה.חציעודאצפהציפיתי,שניםששלכאן.בבואך
אלךרק .לראותניאתהותבואאוליכך.עלותשמחאולי .לראותותופתעהבית,

הציפייה.עלאדלגדמותך.אלהיישראקוםומחרואשן.לי
 ,סביבותיכלעללהתפץרהמאייםבליני,ומקנןהמקנןהזההאושרועל

ד

הוא.טובכמהעדתדעממנובלכתךוהטוב,הישןהבית
אגשהמוגפיםהתריסיםאל .באפילהדרכיואגששהביתבפרוזדורמזוודותיאניח

תחתהנעהישןהיעריראהשובעלותם,ועם .מעלהמעלהאעלםובאיטיות
יפרוה.החדר,בעלטתיכוממנוהבוקעיםוהאורותהחרישית.הרוח

וביושביהיער.מולאלבכורסאואשבמשקהכוסלעצמיאמזוגמכן,ולאחר
והשומם,האפלבביתילבידאניעתהשהיו.בדבירםעברו,בימיםלפתעאזכר
אפשוטאטאטמעלה,גופיאתאשאקלהשעהוכעבורעברו,כבימיםשלא
 .המיטהאלואכנסבגדיי

בקפידהסוקרולרוחבו,לאורכובביתמשוטטהייתי,עמוקהשינהסחוףובקומי,
הכלנשתנה,לאדברבערדה.אמששםוהספריםהחפציםוהשטיחים,הרהיטים

הבנתי-זקנתי.שאתביתרעתהאךכשהיה.נותר

הרחוב.שלבחללולהיטוותהחלואחריםקולותובינתיים,
והאנשיםצפונותיה.המגלהכתיירעיריברחובותואשוטטמהביתאצאואני.

בתמיהה,אחורפניהםמסובביםורחוק.ישןמשהובימזהיםלצידיהחולפים
 .בדרכםהלאהוממשיכים

ביהש;ךךיםהנותרים,באלובם,יש"מה ;ואשוב .מלבונשכחיםחולפיםדברים
 .מאוד"עדרחוקיםמימים

ה

 !שמחה !שמחהאני.שמחהכמהעדיודעאינךראיתיך.פתאוםלפתעראיתיך,
שמחה!

ומיגע.ארוךמלילהשנותרוהקפהספלישוטפת ,במטבחעמדתיעתזההיה
ממני.הליכהדקותבמרחקנמצאשהיכןהזו,המחשבה .להירדםיכולתבאין

ולראותךלביתךלרחוב,לצאתמעילי,ללבושלקום,יכולהשחינניהזו,המחשבה
 .כןלעשותליהניחלאברגליייצוקשהיהמהבו,
 .ראיתיךפתאוםלפתע .יןראיתאשרעד

בנושאךשנים,לפנישלבשתהארוךהמעילבאותולבושברחוב,באיטיותצועד
עטיפותיו.ממנומשילמשים,וללאהזקנה.בידךעץשלענףאוחזהמזוודות,
בסקירהגבםתסקורמבטיהם,לךהמשיביםבאנשיםתביט .אצבעותיךבציפורני

לאחוזשנתוחקר.בדבירםלהיזכראתהמתאמץכייהיהניכרובפניך .רבה
שברח.במשהו

מתעכבראש,שחוחתלך,הבתיםקירותלידיותר.מדודיםצעדיךיהיוובשובך,
 .וכושלכמעטרבות,

מזהבליניהמוכןמראיבקפידהאסדר .הכיסאעלהמוכניםהבגדיםואלבש,
 .שבאהרגע,לאותורבים,ימים

 .אחריךארץויוארץו

ו

עורפך.המכסההשיערואלטףאהובתי.אליך,אשאכבדהיד
בפתחמחשבותייאלתשובישוב .אהובתייאליךאשובושוב"שוב :לךואומר
מוקדמת"בוקרבשעתבקומיהיום,

חיקי.תחתבצילי,מסתופפתכתמיד.מאופקתנשימהקיצןתואת.
לשכיחהאחדלומרמהדעתבאיןונערהכנער .בנואלםמפיותינו.המליםנעתקו

 .הראשונהבפגישתם
מאותושזכרתיךכפיכשהיו.נותרו .החלקהארוך,שערךהיפות.החלקות,פניך
אחדאליניגשבוהערבמאותושזכרתיךכפי .אחריךללכתהחילותיבוהיום

 .לשמךשאלני ,באחריםהמסובבתמרחוק,העומדתאותךליהראהמהאנשים,
לראשונה.בךהבטתידבריעדתישלאואני,
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 ·הנסיכה
העקומה

רובינשטייזטל

 .ו .

תפניעת .אצהל-ייךגפאליתפניעת .שניםיאחריךהייתימהלךרביםימים
רוצהשאינךביישמהבי.שאיןאלו. .באותםבםישמהאשאל,-גבךאלי
 .בי

תפרקיבכורסה,תרשיביני ,הדקותבידיךתיתמכיניואת .ועייפתיזקנתיעתה

לביתי.חפצייךתעביריהמזוודות,
הלאה.ערד.להמשיךיכולאיניכיאניחש

 .גרפיחממי .ביוהחזיקיבראי

ז

הכבידוהעבים;דים 1רהבהאנשיםעלאורהאתהשמשפיזרהשנסעתביום
 .נשימתנו

עלהגשםירדרלעיתים,ממקומה.השמשונעקרההשמיים,נידכדכר ,ולמחרת
 .הכלעלוהוסיףהאץר

 .הביתחדריביןלאיטיהתנהלתיבמיטתי,שכבתיממוטטת
ברחובותיוםיוםאניטת tשמשרכשעהלשרכחךארכלכיצדרכי .הייתהרגןבלתי

ראתה,יחדיר.לילךהיינונוהגיםבהםברחובותמחשברתי,אלארתךהמשיבים
 .ראיתיםלאשמעולםידעתים,לאזקמערלםבמקומרתלךיושב

 ,לצליליהבשקיקהלרקוד ,יחדירלשמועהיינונוהגיםארתההזר,רהמרסיקה
שעשית,הדבריםראותם .ברגליהזההרעדהשולחן'בדפנותאאחרזהמשאשמע

קשה.כבאבןבישנחצבושאמרת,המלים
שמא .בךהנאחזתזרהיאאניהדבריםשלבסופםאך .בךאחזיקכיאתהמבקש
 .לחלוטיןאפול
אחריךיתייהכרוכהלפנים, ,הדבריםאלוכל-הימיםשעושים"מה :ואומר
 ."ספינהשלבעבותותרעתה, .עכביששלבחוט
 .ומכרכרהזרהעצמי,עלךיאחראנימביטהעתהבאת.ברהיוםמאותרחלפוימים

ימיםעלגםאך .לקראתוהלכתי .היוםאותריהיהכיצדתמהתיחודשיםשבעים
הציפייה .וכאוביםירדזניםאחור,פניםמסובבים .ואנשיםבתיםכעלחולפים,
כןשיתמידו,וככלנ:זה.זההםכדרכיםלאחריושבארמההדבר .הזרהארוכה

 .אחריורביםגםבואריאלא ,יבראברהיוםאותררקלאכיויגבר.הכאבילך
 .וריקיםערומים

רועדותנירים .נעוריךנ:עיר 'ילדותךבמחוזרתשרטטנוימיםשלרשהבראךולאחר
המדרכהעלוכשלו tכמעכורגלייךובשיחיםבגדרותובעצים,באבניםאחזת

 .המברקעה

ביומו.יוםטיפין'טיפין ·~בחליםשהיוהשינוייםבאותםהייתיחשהלא ,לפנים
דבריךשרידיאחרלגששלאתר,אנימנסהשרבך,עםבמחיצתך.שהיתיעת

לאדםוהייתכאילו .:ך 1לדרשהלכתמיוםלדוברם,שהתמדתיכפיומחשבותיך
 .מחוריהןלצאתהמאיימותהעיניםהכל,המשבשתבידייםהזרהרעדהאחר.

שנשתבשה.זרדמותך

ח

 .גרפיחממי 'ביוהחזיקיבראי
אותר .המרותאליוזררבכיאניחיששרבי,רעם .ביתיאלשבתיהיםממדינות

המגריידרת,בידייבראגערעתה ,מרחוקיותרקרוב ,רחוקכההיהשלפניםמרות
 .אמששהר !הר

 .גביתרעידגדולהצינה .התחתוניםבגדיאפשוטהאפור,הסוודראסירברעדה
 .נפשיתרעידשקטהמוסיקה
 .ועייףזקן .אניזקן .גרפיתעטוףעצמותהמחממתהטובההשמיכה
כמשיחהתצייץהחלון'ן·אדעלונפלאהדקיקהציפורלהנחתהפתאום,ולפתע
 .הגברהבקולה
 .באחדשבוקר

 .יותראליושייךשאינובעולם

במילים .הדבירםאלוכתוביםהיורעליהם .השולחןעלהיופזוריםלבניםדפים
 .מאלואלוהרחוקות
בידי.אאחזם

אכנס.השמיכהתחת

 • .חיקךתחתאל

נראיתאני ?גדולראשלייש ?שמנהאררזהאני .מרציפןואוכלתבתחנהעומדת
שלמשמרתאותיותלגנוברוצההייתי .ערבכברשיהיהרוצהיהיית ?בסדר

 .הרגלייםביןלישורףמארד .להתחמםכדיבתורלעמודרוצההייתי .מכוניות
אבלמצליחהלאהירוק.הצריחאתלקלוטלהספיקמנסה !תראיאומרמישהו
 'ומגדלים.כיפרת .משגעתהמתקלפתהעירשקיים.מאמינה

הערהאמרתיאנייפיפיה.לנשףנוצרתעםלבנהשמלהליהציעמישהופעם
היההוא .פיקחכ"כולאמוזרחיוך .הזמןכלמחייךנשארהוא .מרושעת
היוםאפשרשאיחבלכמר .יפהמשהרלהגידכןרציתי .נבלההרגשתי .מאוהב
 .כאלהבגדיםללבוש
מרתק.דברשוםאיןתמידהזאתבמעדניה .קריםכברהקרואסוניםהזאתבשעה

ישלהגיש?לייהיהמהבפעמון?מצלצלמישהוואם ,בדלתמחכהמישהוראם
דברשרםליאין :הזאתהמחשבה .במקררשתןלבדיקתוצנצנותתרופותרקלי

ישומההמחיר?מהעוגיות.מונחותזכוכיתמדפיעלפיררת.לאאפילו .בבית
הטריות.אתלבדוקלנגוע,מנסה .המוכרתלבתשומתאתלהסבקשה ?בפנים
 .כן .חומיםגושישיםמכוסהמטונפתאליוחוזרתשוקולדברוםשוקעתאצבעי

לפי .משקללפילאהמחירמהקוקוס.עוגיות ?עוגיותוכמה ?לקחתמה .טריזה
עודלמששרוצהטרי?שזההביטחוןאתלךישהאםטרי?זההאt;נאבליחידה.
בידקתללאבפחדאצבעעודשולחתסוגרים.דקותחמששעודלמרותעוגיה
עלמענהללאמתדפקתאצבעיהפעם .שרוףכחימרקשותהקוקוסעוגיות .הקהל
 .עצומותהעינייםעצי.משטח

אותושאלתיעצוב.והיהכחוליםשמשמשקפילבשהוא .בקפהישבגירריצ'רד
בשבילרקדולראלףמקבל .חדשקאובויאיזהפהשישאמרהוא .קרהמה

הכוכב.אתה .עשרודיהממשזוהלא .אבסורדזההרילהיות.יכוללא .הפלקט
 .בגדולכתובשלךהשם .הכרטיסאתקוניםבשבילךלראות.באיםאותך

סופרתאני .הרגלייםביןנוזלתאבלבהחלטרגילהנראיתשכיחלהצגהבתוראני
לא ?ככהקורהזהלףגם .בגוףהדםזרימתכלאתמכתיבזה .הקטןהדופקאת

שתןאודםשיצאעדחזקלשפשףולנגוע.לשבתרוצהאני .יותרלעמודיכולה
מסורגיםורידיםלאזהמלוכלכים.מאודאנחנומבפנים .מזוןשאריותאו

 .קשיםגושיםועודגזרוחתיכותותירסמרקזה .דםכדוריותשלסגולותורשתות
 .העורחצאיתבצדהמונחבארנקהולךמהיודעתוהרילקופהמתקרבתאני

וכחולאדוםשלטלהתחמם.כדיבתורעמדתירקבעצם :לקופאיאומרת
לירוק.רגלהולכיברמזורמחכה .בנקממולמהבהב.

אעמודאניהיוםגם .חבירםמועדוןזהאבלהזהלמועדוןלהיכנסרציתיתמיד
אזאבלהכסףאתליהיהפעם .העקומה"ל"הנסיכהאלךובסוףהכניסהליד

והסביראלינחמדהיההואאחתדשניההשוערעםדיברתי .להיכנסלאהחלטתי
להשיגהצלחתםאזממני.להיפטררצההואאחתדשניההשירשלהמליםאתלי
 .שלנוחבירםלהיותתוכלולאלאלאאבלהכסףאת
לאפעםאףכאילוזהחוזרכשאתהתמיד .ברחובותרעבהמסתובבתאניוכך

לקרואמצליחהלאלפקידות?ספרביתליופי?מכון .מלוןמסעדה.מלון. .נסעת
כלאתלישתתקנירוצהאני :ליאמרתאיך .שלךהגוףעלחושבת .השלטאת

בחלום ?לוחץ ?מדימהר ?מדיחזק .יותראותךלענגאוכלשאניכדיהטעויות
 .קטניםיותרהיושליהשדיים

מהכלאחזרתימזמןלאוצוחק.תכירואשתיזאתליאומרהואמתנשק.זוג
הזההארוךהאוטובוסבכלוהםאנירקהנסיעה.כלמתנשקיםהם .וצוחק
משוגעאניאמרירדוכשהםיומיים.שלחופשהקיבלתיליאמרהוא .בלילה
משתגעת,המתקלפתהעירהחנויות,אתעובירם ,הפארקאתעוברים .וצחקעליה

 .מהרעבשכחתי

מאהבת?לףיש
היהמהצדהיא?מי .עליההסתכלתיטוב?לךשתעשהאותך?שתאהבמישהי

עושהלאאניאבל .קיאו. .וסולדקטןאףהשני.לצדעברתי .יהודיאףלה
תצליחיאתאםהואהמבחןבי.תטפליואתבמכוןכמולישוכבתאני .כלום

 .אמרההיאמכאןנלךבואי .עלינופלתהאחריותשובאמרה,היאלהתרטב
ב"אקזמה",ראשונהפעםזווליגרוע,האוכלהזה,הדוחק ,הזאתהמוזיקה
 .הסכמתילזהכן, .חובבניוהמופע

אמרההיא .בכניסהפהעומדתתמידהיא .גבוההאיזושורקתהולכותאתןלאן
אצלהחביתהזולושיותרגרועכאןושהכולבשבילךהכלתעשהשהיאלך

 .מסכנהכ"כ .בודדהכ"כאחרת.אחתאףשתכירירוצהלאהיאכיזה ?נסית
 .הגוףאתולעזובלפוגמתחילההחלטהומץרולהסתבךלהזדחלמתחילזה
 .מחר"אקפץואני"

 .הגבוההכךלא"ואוליכן"אולי
 .נעלמההיא ?סודיואיפה

 •המסתובבת.הדלתלידעומדותשתינו ,והגבוההאני
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עניךשלבינונינציג
 'גדול
סרפדאיכנוריזלאליכיאומדים,כאשד
תשובהבדדך-כללעתהמקבליםגדול

 ;לספרותכרבלבפרסזכהלאהואכי
פרסחתכיגםאומדים,ישמזה,רחץו

סרפדיםהיותמידלאלספרותכרבל
הזההוויכוחעצםביותר.דגולים
מסוימתמברכהעלכמרבן'מעיד'

אחד,מצדוהכה, .שלפנינובסוגיה
-יהודיתאישיותכישמחיםכולנו
רקעעלצשמחהאישיותערדרמה

השראהזיכרוןאתומבטאתהשראה

 .עולמיבקנה-מידהלכבדרזוכה-
בכל-זאתמכרסאיןשכי,מצד

 .מסוימיםארבייקטיביםמהדהודים

סרפדהואשרריזלהעובדהראשית,
בלתי-דלרראכטיתאיכנהכל-כךבינוני
הממשיולערךהציבורימעמדולכלל
עידן-השראה.שלכדוברדמותושל

מכרתקאיכנוהאחדבתחוםחיררדרכר

האחד,בתחוםמחיררדרכרלמעשה
קיומוייתכןעקרונישבאופןלמרות

גרוע.סרפדשהואחשובאיש-רוחשל
כלהבת).פלאקאטיותמחמת(למשל,

חררדרןביןזרלאכאלרגיהכשרבאך
כעסוקבינתייםמעט.ערדלחררררן
שלהספרותי,הטכסטראלי,בריפירכר

הואזהרפיוןכילומדאפשר .רזיל
אך .חוסר-כשרוןשלתוצאהבפשטות
והשלכותסיברתגםזהלריפירןנודעות

אפשרכילי,~ראהמובהקות.ז'אכרירת
מוראות-השראהמוראותאתלבטא

המלחמהאימירקלהםשדומים
עיקריאות-קיןוהמהוויםהאטומית

רק-המערבבתרבותשהוטבע

בספרות,מארדספוריםבאופנים

שלתיעודייתכןאחד'מצד .בסיפורת
מאדרחוקותלעיתיםשמגיעזורעות

שלי-אכסטאטמבעעםלהתלכדות
צטכיק).ק.שלבטכסטים(כמראימה
באכספדסיהלעסוקאפשרשכי,מצד

מןהמוצליםארדיםשלרבמימזיס
האימה,שבטרםילדותושלהשריפה
בגישהרקהאימהבלבלנגרעכלומר
 .ראאפלפלדא.שלבנוסח-עקיפה

תיתכןלכך,נוסףיערז-קסט,.
כיאר-אכספרסירכיסטיתקונסטרוקציה

הזההנוראהנושאמשולבשבהחזקה,
-מארד'ניסיוניתסיפורתבמיסגרת

למשל'הצליח,שברתחוםזהוהרי
בערדקכירק,יורםאצלנובסיפורת
הזההקשהבענייןלחלוטיןשככשל

צרימותבגללהשאר,(ביןגררסמןדוד
צבריינרקאשלבלתי-נסבלותסגנוניות

חוששיםמלאכיםש"גםבמקרםתמים
בגישהכאלהקשייםולדבר").לפסוע
אצלאפילונתגלושראהשללנושא

פרסט-מרדרכיסטייםפררזאיקכים'

שגישתותרמאס,ד.מ.כגרןמתוחכמים,

לצורךבזורעותבשימושלרובגובלת
ומנוכרת,קרה"פררכרגראפיה"מעין

סאד,-אפשרויותב;rכןמתוך

מאזרכיסטירת.

איןהפררזאיקןריזלאצלאולם
השראהנושאעםרציניתהתמודדות

הללו,הדרכיםמשלרשאחתלאבאף
הבאנאלירתהדרכיםשילובקייםאלא

באנאלירתאמירותעםבסיפורתביותר
מפתיעיםלפיכך' .השראהבענייןלמדי

המביכה.בבינוניותםשלוהררמאכים

קני-שניכאןלקייםאיפרא,לכר,קשה
ספררתעבודהאחדנפרדים.מידה

בנושאלטפלבבראהכללבדדך
השניוקנה-המידה-שלפנינוהמאו~ם
עבורבמיוחדכביכולהמעוצב
 .ריזל"ה"תרפעה

ריזל"ל"תרפעהכשרבוכאן-אולם
גםריזל-והציבוריההגותימצידה
משמעותיתאמירהמכללחלוטיןרחוק

ארהגותית,מבחינההשראהבתחום

האמירהשלמהבחינהאף
החריפה,הממשית,הפובליציסטית

והמרכזיהאירםשהענייןככרןהחיה.

דיסציפליכהכלמתחומיחורגהזה
שלאחריםבתחומיםשעוסקתאחרת,

בכל-זאתאך .רעיוןפובליציסטיקה
באלפיהזאתהאימהגםמקושרת

בה,הגובליםשרכיםבתחומיםכימים
השדותכלאתמזעזעתאףוהיא

שלהאנושי,העכיןשלהסמוכים
אתמזעזעתהיא .ורוחחברהתחומי

הדיסציפליכרתבכלהקשוריםהתחומים
מ~ירןההרמאכיזם,מןמשהרבהןשיש

ואתבהםהטבועכלאתנוגדתשהיא
היאמהם.הערלההאדםדמותכל

הימניותהתפישותאתאףמזעזעת

מאוימתמרטאציהבהיותההשונות

מעולםכהרגה-דעותריזלאבל .שלהן
העיקרי"ה"עכיןאתלקשרהצליחלא
רפראכסיסעירןתחומי'עםהשראהשל

 ,גיסאמאידך .להשמחוצהכלשהם
אינטלקטואליעומקאראופקאצלואין

רקעעלשמעוצבמיוחדויצירתי
והנוראהטרטאליהאירועשלהבלעדי
"מומחה"הואלהיפך,אלאעצמו,

 .טדראיזמיםשלמסכתלכללבהבאתו
זוכהאיננההנאציזםתופעתגם

ולבידודהארהשללתוספתבכתביו
המערב.בתרבותשורשיה

הללוההעדותאתכיישםאםגם

אתנראההמובהקהפוליטילתחום
בארך-מאירריזלשלההגותיחיוורונו

הצליחלאמעולםלמשל'כך' .יקרות
שהיאאיזועםהשראהלקחאתלקשר
 :הדברנכרן .ממשיתפוליטיתתגובה

במינה'מיוחדתהיאהנאציתהמפלצת
רקעעלגםזוועתית,מרטאציהכדין

הנאציותלכך,נוסףלגרגיר.הפאשיזם
סיברתבעלתתופעהבגדדחיתה

הרחקגם(אנטי-)ררחנירת,והשלכות
הנאציותובכל-זאת, .הפוליטימהתחום

שכןופוליטית,חברתיתתופעהחיתה
מסריימתהצבעה(ואפילוהפוליטיקה

תופעה-קיומהאתאיפשדהבקלפי)
הפאשיזםבעלייתבוודאיהקשורה
ציבוריכדוברריזל,אבלבכללו.
הנאציםאתקישרלאמעולםבעשר,
מלבדכלשהו,ופוליטיחברתילרקע

מארדהקלותאנטישמיותשלהרקעות
לצאתשקלכשם(ממשנכונותןבכל
קריאותעל-ידיציבורית.חרבהידי

ותן-ברית-המועצות,יהודילשיחורו
לא).
למימסדריזלביןהחיבורסודגםכאן

ברורבארצות-הברית.הניאו-שמדני

מפיר,דיזלהוציאאילוכי ,לחלוטין
אחדדיבוראחד'דיבוררקלמשל'

הזההמימסדתמיכתעליותר,ולא
הלאטינית,באמריקהלגרגירבפאשיזם

שליועצולהיותלעולםזוכההיהלא
להרצאותלאגםואולידיגן,

הקהיליותכרחביהיטבהמשולמות

הקונפורמיותוהלא-יהודיותהיהודיות
המכלול ,כלומר .המערבברחבי
תופעהבתרדריזל""אליששמרהחירור

....,. 

ריזלאלי

בתחוםגםבעיהמהורהציבורית

בתחוםדקולאהפרלטי,המצפון
האסתטיארההגותי,השיקלרל

תוצרהיתר,ביןהוא,הרירהסמאנטי.

ויחסי-הןיגדיהשוטרןתקופתשלמוזר
המערב'שלסינתטיבעולםהציבור

שרםלפיכך'והשבע.הממוסחר
ישראלירציני,סופראראינטלקטואל

להתלהבירכללאבתפוצות,יהודיאר
מעיןהזאתהאישיותשלמהיותה
כן,אםאלאמטעמנו.לגויים""דובר
שכדיבמחשבהפרדתאנחמהנמצא

להמוניםחשובממשהושמץלהסביר
הבינוניותשיהיהנציגצדיךבינוניים,

סרפדיםשגםמניח(אניבהתגלמותה.
לא-יהודיים,ואינטלקטואלים

כלשהי,חריפותבמידתהמצטיינים
אבל .ריזלמכתבימתלהביםאיכם

בסוגיההדיבוראסורשעליהם ·פשר,א
כשםממשהטוב,הטעםמטעמיהזאת

השוואהמכלמאדמסתייגשהייתי
שלנר,עוולותביןמפיהםהבאה
עוולותלביןכאן'הנעשיםעוולות

ויותריותרעלימקובלתכיהפאשיזם,
שלאינטלקטואליםוההדגשההדעה

הללובענייניםהדממהיאההמערביים

כעניךהמערבשלךקררד",ה"לאור
 .הצלת-היהודים)

הזאתהדגישהבסוגיהגםמקרם,מכל
המערבבתרבותהנאציזםשורשישל
קשהוממילאכלל'ריזלהעמיקלא

הזה,בתחוםלגוייםמוכיחברלראות
איזהמתוךלאאליהםבאהואשהרי,.

בפשטותאלאהגרת,שלעמוקרובד
 .בידיוהאימהשלטעםהגמורה
יתירהממשרתמצאתילאזאת,לערמת

עלהלאזהחלמאידיזלנגדבהטחות
לחיותיהודיכלשלזכותוארצה.

הסיכוייםכלעל-בתפוצות
מכובדת-בכךהכרוכיםוהסיכוכים

בקירבנרריזלשלאי-ישיבתולאעלי.
 •.רוחניעומקרביןביכרהמבידלההיא

Telaviviensis 
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ו
ביטוחלעשותחשובמתימד,יתורהיום •

-ואמינהה mבט ,גדולהבחברה
בטוח:להיותהסנה.כדאיבקבוצת

הליות
m ח

בתיך,כי

ורכשוךנכךיס

מבוחטים.

הספרהרפיעעתהזה

חלבiדרשתחת
(מליקודר)

תרמאסוילןמאת

מ:אתחדשעבזןבתרגום

הראבןשולמית

הליות
m ח

עתידךכי

משפחתךועתיד

מובחטים.

 :הספריםשלחרשרתמהררררתהרפיער
עגנרןש"ימאתרמלראהעיר

עגנרןש"ימאתלדבליןמרשלבחנרתר
עמיחייהרוהימאתרומןמבאןלא /מעשירלא

הליות
m ח

 ·מבוחטשאתה
בטוחה,בחברה

עליה.לסמוךשאפשר

ש
ותל-אביב:ירשולים /שוקןהצואת

 ,הסנהבקבוצתביטוחעשה
יציבה,גדולה,ביטוחקבוצת
ומבוססת.אימנה

שביטוח-הסנה.והמ mשבטוח-ביטמהכי
בע"מ nלב•טוישראליתחברה •הסנה
בע"מלביטוחחברה .צור

בע·מלב•טוחחברה •מששון

מ"בעלביטוח.חברהרותם

מ"בעלביטוחחברה .שמי:ו
מ"בעלביטוחחברה •וקלה

בע·ממשנהלב•טוחה•שראל•תהחברה
הח•לביטוחקרן •עומר

מ"בעלביטוחחברה .ביררמן

בע·מאשאר• nלב•טוה•שראל•תהחברה :מסונפתחברה

 'י4

n תJlf pJ 

'קה lפול'
ישראל•~פוליטיעתרן

לכבוד

ישראליפוליטיעתרן-פוליטיקה
תל-אביב , 21טשרניחובסקירחי

 ·-מס'מגליוןהחלגליונותלשנים-עשרמנוילרכושברצוני

------~--~------החפשמושם
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אתוראהקוםלימים/הלילותאתועושה
יהלומים" .כתריאלףכמובחושךנוצצתהאץר
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