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שהרומאנטיקהאלאאלונים, .לשאחרתאר
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 . 1986 ;עמי 60 ;פולעיםספרית

אדאילי,שולמית :מאגנליתתרגמה ;(לילי)הבובותשעבאהבת :לאגיוקלופ
 . 1987 ;עמי 94 ;פועליםספריתקרמן;:דניאיודים
 . 1986 ; 1עמ 31 ;עדק ;שירים ;בובקרחליהלבאמצע :נובןעמסו
יהודיתבפילסוופיהבקבלה,מקחרים :עורבים-הרקויסוףדןיוסף

וחמששבעיםלובמלאתתשבילישעיהמוגשיםוההגותהמוסדוסבפרות
תשמ"ו.עמי; 740מאננס;שנים;
ספרית ;טורידגוען :תרגם ;הקומופזיצהישלהפואטיקה :אסונפקד:,יובויס
 . 1986 ;עמי 187 ;פועלים

ימינובתיהודיתבהגותפ:רקים-לירושליםפוסיביו :ע~וך;,"'ארוןויאיר
 . 1986 ;עמי 258 ;שוקן ;בך-בניאאלי':תרגם ;בצדפת

משמועת,מבהנ, : 1968-1948עמיחישידת-והאגרטלהפרחיםערפלי:זעב'
 .ז 11תשמ ;עמי 325 ;המאוחדהקובץקריאהסימן ;פואטיקה

 ;עמי 176 ;כתר ;יונתןתנן :מידיישתרגם ;שיריםמבחד :אמנגעואצייק
1986 . 

שני ;סהטודיהשלבפילוסופיהפרקים-הסטודיתשחיהב :יונויבלאיזער
 . 1986 ; 1-עמ 372 ;עמי 496 ;הפתוחההאוניברסיטה ;כרכים

תרגם ;ספיכולוגיהחוקריעםשיחות-מחשובתעלמשחבות :מליונןת
 . 1986 ;עמי 352 ;עודבעם 1אקפים ;ויזלטירמ. :מאנגלית
הקובץ ;ת uולאמלתרבותהציבוריתהמועצה ;טיבואנה =בהןלאישעב
 . 1986 ;עמי 77כת;ר ;המאוחד

ספרית ;טאנישלמה :מגרמניתתרגם ;המודרניתהאמנותעל :לקייאפלו
 . 1987 ; 1עמ 50 ;המאוחדהקובץ ;פועלים
 . 1986 ;עמי 123 ;טנאילשמה :מגרמניתתרגם ;אוריאביהב :לויטהדורית
 . 1987עמי; 78עקד;שירים;הותדעה;ארץאלרב·יסוף:ואוןב
 . 1986 ;עמי 52 ;עודבעם ;שירים ;הכפראלזחרתי :עויידינעים
 158 ;רשיפם ;הגעטניתביצירהקומייםהגטים :סמוישחוק :פקוסאתסר

 . . 1987 ;עמי
 ;גוטןtנחנום :ציורים ;ירושלמיתמקאמה-החבשיםסמתט ;אוולדניעקב
 , . 1987 ; 1עמ 116 ;כתר
 ;עמי 261 ;יחדיר ;לאפלטון" 11ביימדינחהמיתוסאלהלוגוסמן ='ארילאינחום
1987 . 
 . 1987 ; 1עמ 401 ;דעת ;המוחלטהחופשיהרצוןבשורת :אקלולשמה
 ;חדאןבשולמית ;תרגמה ;לוקלותמשחק-חלבחודשתחת :סרמסדילן
 . 1986 ;עמי 120 ;שוקן
 . 1987 ;עמי 134 ;תרמיל ;העידעללילה :מיוןואוןב
 ;עמי 66 ;שוקן ;איתןאודח :איודים ;מאושרקץיעצוב,קיץ :קרןרבקה
1986 . 

 256 ;עופליםפסרית ;אבן-זהראיתמר :תרגם ;אחיםש;נעה :קייילאיסקס
 . . 1987 ;עמי

 ;i' , . 1987 ;עמי 47 ';עקד ;שירים ;וחולברה ij :וצבילשום

 ;מעריב'חוצ' ;עבנראביטל :מצרפתית ;כרכים 2סטרוגוף,מיכאל ;ווןז'לו
1987 . 

 . 1987 ;עמי 292 ;כרמלנעמי :מאגנלית ;מערביותעינייםלגכד :קונודחף 1ג
 . 1987 ;עמי 93 ;פולעיםספרית ;שירים ;חשוקים :אפפלשלומית

פועלים.ספרית ;שירים ;געגועיםשלבית :לויטענת
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אגmר·הסרפירס.ערתדיהחקבספח

הצראהררבאדיתינאשהתפחיהררJ:נב

לעוראר (;,הסרפדצמבלעוברחידכ
לשמצהב .ע'גורארבהר nדח.הסורפ

יכצר"ב.ורארעהבירתהםפתרר
תיאמרנהארחpרןeרכהההצראהלופכי
רשחה"וב,לש.ברכותהיםישירכאופן
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 ...בעיווסקשכעריים.מרי 'העבירת,
וכעבורהספרות.וכמצבאהומהצמב

ארוגת·הסרפירםככס Mידבוקתנשיים

בחוה"מר?יק ..דחר·כשתיח, ,,,,לועותדיה
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 ...עלוברמיח
·הסופירם. nאבגררזלזלוכאן rאלא.
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זז~חיים '-1iU7כמ:ןזאגרוהמוסחת
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ספריפופוליר,מעדספירמחקר,ספיר.
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עותקיםאלפיעשורתוברכחתמנייום,.
לדברלשא .בןההמתקלבספרמכל
הספרעלהבשילו.ספירעתייישתעל

 .עודר ,1fהמרתרגם'
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החל-נביאדםאלפימאותמפתס
הנהגים,הנייר,חרותשמאניש

הוגרפיקההדפוסעבויידדךרהסבלםי,
הפקיידם,הכורכים,העורכים,ערד

וכמרבןובזק,החשמל mחבהמגהיים.
 .עוררעוררהפסירםמוכרי
מפרכתסזר.תעישהי rאאדת~וחיהדי
 rאשמרשם-זומדעו •הסרפדחרא
יצנגויליעי.מיעוצקיcaררגדילו

כפלאים,אניישםהנםזה,תכחום
אלא .פר q ,ואוהביסר!(.ירםעבצמם
עםלהתמקחמכסיםהסשכאשר
וההםשלוחהים,שכדעלהמרל"ים
הכלכלימצבםעלדמעותמגיירם
מסכימיםהםומדיליכםכ~מר ;הקהש
מריל';כללשורוחיו~ח-להוסיף
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ירם·ירםכראשיפעםלאמזניחים
וככלללפנהיסדאגה-כמרחשדיינם
וכשמגעיודכרמה.קבעוהלמרשה

 .בכי·דעשמצבםלהםמםבתדהגלי,
איגודלשכראגךרת·הסרפדיסחיהתלו

"מעודון"קדולאממשלשמקעוצי
מצליחהחיתה .חברתיש 1מפומקםר
מןלאלההפנסהילהגלרת .• 9גלהבאי

לרמתמגעיהאיכההשכנסתם'"הסרפידם
עבירתכמרבןקיימות .לכשהימינימום
לשעביהינמרונספותמהותוית
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ק fוער.ד
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מערכה.האגרוהאבהדבר,להתחשב
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השיאהפכימזץ,הומוסתחהחציותינ

פ;זתות. ·יפרח.חלא
גם~דסד": i"הלויתיואגמםיו

יכוליםלאא~ה. ·נזםרגאלהעם
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שכמצב.להאמין~השהא~תלמען
נתעות-העברוהמםוגלחהיוםלuןי

~יילרכפרהציבור', iג Bפ''זtתיצוב
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נפנישרבותעמודתתעדודהיאהימים
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לוכה.האופrראת~בהי gו.יאמרלא
 . .המירירםזחלקיfית
עלומיד,להחליט,ישאז,עדאבל

ממלתכית·חקיהררעודתהקמת
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שירהתיאטרון·
העליוןהמרתףליסיו'בית- 1177עתןו 11

שימושיתבעבריתתרגילים
ושלוםמלחמהעלשירים
סלעאירית :בימוי

שימקודליה ;ישראלירזיה ;טראובעמי :משתתפים
בסריעקב :עריכה

בערב. 9°0בשעה s.s.11ב·וראשונההצגה

כפלו " 77"עתרןשלהעשורכגלירן
 :מצערותטעויותמספר

נתןשלשמרנשמטהעניניםמתוכן .א
 .) 92עמ' ;החורף(משיריירכתן

עלהכיכלירגראפייםכפרטים .כ
צ"לרכיקרכי.1ץדליההמשוררת

כ'עתרןלראשונה"פרסמה-כמקרם
 ." 1986 "- "-1987כ ' 77

אלוןאבדרהמשודרלגביכנ"לג.
כ'עתוןהראשון"פרסומו-כמקום

 ." 1977 "צ"ל- 1978-11כ ' 77

"מנריסכדדליקעודדשלכשירו .ד
שניתהשירוהדישודה,נפלהוגמרו"

כשלמותר.-

וגמורמנרי

 ם;ק??~ים wזקד;נרים
צ~ןה~ים wזקא'לך 1$
צ~ןה~ים wזק

ה.? tpל~ר l$tp ~ל;:ז~ק;ם
ח Jק:;נזקק;מ;כ;ך; p:-ל;:ז~ק;ם

ח Jק:;נזקק;מ;כ;ך; p:-ל::ז/$ןם

לגע.ל:יםצ~ןהל::ז/$ןם
;:ז~;נהיםריר'~-ל::ז/$ןם

 .םן$/ 7~ליט םן$/ז:;

חשוהר""קופסאיהועש.לא.ב."מולנו" :הרומניםעלמיוחדמרורהבאבגליון
עח.לעמוס

בא.הבגליוןפרטים
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רינה

מראש·פינח
 ;רינהמעשה :ביבריהואש
ישראלבעריכתתרמילספירית

קציןמפקדת-צח"להר.
-בטחוןהמשדר .ראשיחינוך

 t"זתשמתשרי ;לאורההוצאה

עמ'. 198 ; 1986אוקטובר

יהואששלדינה""מעשההרומאן
בגלילכמושבהכאילומתרחשביבר

אוהקודמתהמאהבשלהי Iהעליון
כמאהלפניהנוכחית,המאהבראשית

שלדמותהמצטיירתברקעשנה.
הדבראיןכיאם ,ראש-פינההמושבה

מנסהביבר .בסיפורבמפורשנאמר

חוקיותבעלתפנימית,עלילהלבנות
דוהאחת,משפחות.שתיביןמשלה,

פנחס,מיסייה Iהבארוןפקידשל
יהודי-ממוצא Iחזןמז.;יפחתוהשנייה,

מובלטהדבראיןכיאולי,מזרחי,
ללאלאשה,נשויפנחסמיסייהביותר.
ודתו, nבחצרו-אערביהעםחיילדים,
סרטיבנוסחדימיונייםנשפיםומקים

במאהבצרפתהחייםעלטלוויזיה
אב,חזן,משפחתהתשע-עשרה.

חייםחייםדינה,ואחות,אחיםחמישה

באנטאגונידםומצויים Iיותרארציים

שהיאמהוכלהבארוןלפקידות
הרומאןעלהיהלכאורהמייצגת.
שלדינה""מעשהלעברלהתפתח
 ;דינה Iחזןמשפחתבבתפנחסמיסייה

אחד Iצדדילכיווןפונההעלילהאך
וחמשת Iלהריוןמכניסההפועלים
כהבטכסלהורגאותומוציאיםהאחים
לאדומני,הטורקים,שאפילואכזרי,
בחינהמכלמופרךוהואלעשותו,נהגו

עםאחדבקנהעומדאךהיסטורית,

אצלהמשפחהכבודחילולנקמת
באכזריותו,בולטכיאם ,הערבים
אפילודומני,יאה,שאינהבמידה
 .בלבדבשחיטההמסתפקערבילנוקם

מבחינההן Iמופרךלינראההסיפור
לגמריכמעטבדויעולמוהיסטורית,

במושבותהחייםעלממנוללמודואין
מבחינההן ;תקופהבאותההגליל

מבחינתהן ;משכנעתשאינהעלילתית,
ללאנשארותשכולןהדמויות,עיצוב
שמגדים Iהסגנוןמבחינתוהן ;תוך

ומדוייקנאמןלהיותבכסיוןלעתים
מחמתהעיקראתומחמיץבפרטים,

הכותבשלברורהקונספציההיעדר
 • .המתוארתלתקופהיחסולגבי

מרתק

בחלקורק
 ;ימיםסחף :שלמוךבנימין
תל- ;מעירבספריית ;ורמאן
 489 ; 1986תשמ"ו,אביב;
עמ'.

עמודיםמאותכחמשבןמקוריורמאן

הראשונההופעתולושדוסופרמאת
שהואעליושנאמרוכלבספרות,
ובעלהעבריתהאוניברסיטהמוסמך
שלמהאוניברסיטהדוקטורתואר

לשלושאבנשוי, ;(כלכלה)לונדון
מעורר-בתל-אביבומתגוררובןבכות

שבאשלמה

ניכרשבכתיבתועודמהרבה,סקרנות

דודגיבורו, :מלכתחילהברורמבנה
 1ישראליואיש-עסקיםכלכלן Iכודרין

ואחר-כךלדרום-אפריקהנוסע

נועדבפרוייקטמעורב ,לאוסטרליה
הימי,הסחףמןנפטלהפקתוחדשני
נפגשהואמסעוכדיתוך ;פלנקטון

יכולהשחיתה Iצעירהבחורהעם
כנראהשהיא"מגלה"בתו,להיות
 ;אסתרהלא-מושגת,אהובתושלבתה
נכנסתהראשית,לעלילהבמקביל Iוכך

מלחמתמשלהיחייועלילתלסיפור
בירושליםבאוניברסיטהלימודיו ,' 48

שלוביםכשהם Iבלונדוןואחר-כך
סטודנטיותעםיחסיובקורות

העריםבשתיויהודיותישראליות
המינייםביצועיוהללו,החשובות

השתקעותוגםכמואישיותו,וקסמי

כמעט'-דיבוק,למעיןשנהפך Iבתיסכול
חיזוריובפרשת Iבלונדון Iטירוף

אותוהדוחהאסתר,אחריהנואשת

 .לאונסבניסיוןאותוומאשימה
וזה Iארוכיםפרקיםמוקדשים Iבמקביל
לעבר-הרומאןשלהשלישיהמסלול
מדעניםעםדודשלפגישותיוהקרוב,
פרוייקטלפיתוחבקשרעסקיםואנשי
בושישמדעיניצול Iהפלנקטוןניצול

 .מתחסיפורשליסודגם
בלילההדהעב-הכרסהספראתקראתי
המדעקטעירובעלכיצד?אחד.

הםמהירה,בקריאהדילגתיוהבידנס
בקטעיםהתרכזתי .משעממים

חןלעתיםבהםשישהירושלמיים,
דרום-אפריקהבפרקיוכןאותנטי,

שמענייניםאוסטרליה,בפרקיופחות

משעממיםאךשבהםהסקסמצדרק

אידוליחיתההבחינות.שארמכל
טראומה,מאוד,אמיתישכאבהרגש;דז

אשר Iולונדוןירושליםפרקיאתמלווה
שיריםבכתיבתמסתיימיםשהםחבל

 1הסופראתשמחשידיםדיליטאנטיים

שלבאובססיה Iגיבורואתרקלא-
מרתק .העברעםחשבונותחיסול

ומשעמםברהיטותמוגש .בחלקו.
וההיוריים•המקצועייםבפרקיולעתים

ביכוריםספר

חוזר
חרשיםאנשים :שבאשלמה
ספריית ;הגבוהיםנחרים

 .חדישראלבעריכתתרמיל
חינוךקציןמפקדת-צח"ל
-חבטחוןמשדר .ראשי

 ;תל-אביב ;לאורההוצאה
 ; 1986אוגוסט ,תשמ"ותמוז
עמ'. 188

עליושבא,שלמהשלהראשוןספרו
 1שכץר .ישלמהבשםעדייןחתם

הגבוהים",בהריםחדשים"אנשים

הקיבץובהוצאתלראשונההופיע
בצירוף 1 1953תשי"ג,בשנתהמאוחד

גםהמופיעים Iחצוראריהשלרישומיו
שהופיעההספרשלהחדשהבמהדורה

ורמאןזהאין .תרמילבספרייתעתה
הלקוח,דוקומנטאריסיפוראלא

שלמהשלעבודתומתקופת Iכנראה
בכפרהקיימתהקרןשלכיערןשבא
ב-יהודהבהריתימניםעוליםשל

שירותואתשסייםלאחר , 1950
עקבותניכרים·כברהדהבספר .הצבאי

לא-לעתידשבאשלמהשלכתיבתו
שימושאלא Iהבידיוניהספרלעבר

תוךומסירתםהמציאותמןבחומרים

המאורעותעצםכימובלעתהנחהכדי
המתואריםוהאנשיםהמסופרים

אתלפרכסכדידייםומענייניםחשובים
ההיסטוריהצדהתגברלימים .הסיפור

הבאיםספריוורובשבא,שלבכתיבתו
המציאות,מןישירותשואביםאינם

ומגלגוליהמחברשלהאנושימכסירנו
מחומריםגיבניםאלאחייו,

ארגון-דוקומנטאריים-היסטוריים

יחזקאלהלפרין,מיכל"הtקומר",
יפו-תל-תולדות Iמושקבני Iחבקיך
הדמויותמןאלהכל-אביב

הבאים.ספריואתשפירנסווהנושאים

בהריםחדשים"אנשיםשלחיכו
כיאם ,בפשטותוהואהגבוהים"

 1עגנוני-מאוד Iמדיגבוהעדייןהסגנון

כתיבהבהשפעתאולילימים,ורק
שלמהלעצמויסגל ,ממושכתעתונאית

עשר .ספרותיופחותקולחסגנוןשבא
עלשידעתיומבלילאחריו,שנים
"המחצבה"אתפירסמתיספרו,

תימניםאינםכיאף ,שגיבוריה ,) 1963 (

יוצאילעבריותרנוטיםאלא
מתגוררים-מרוקואו Iכורדיסטאן

בהריעוליםכפרשלדומהבסביבה
טושטשהדועובדהכי(אםירושלים
העלילהרובאתאני .בספרי)במכוון
 .מאומהכמעטבדהלאשבא .בדיתי
שנים,באותן Iדמןפרקחיינושנינו

חוקך-וגם Iההיסטוריון .הדובהווייה

ספרינועללהסתמךשירצוהספרות,
אישורלמצואיוכלוהמציאות,להכרת
 •.בדעתםשתעלהתיאוריהלכלכמעט

עםכתבה

ציורים
Uri Shulevitz: Writing With 
Pictures. How to write and 

-illustrate children's books; Watson 
; Guptill Publications; New York 

. 1985; 272 Pg 
The Strange and Exciting 
Adventures of Jeremiah Hash, as 
told f or the benefit of all persons of 
good sense and recorded to the best 
of his limited ability by Uri 
Shulevitz, and vouched for as to 
their certainty by Jeremiah Hash 

; himself; Farrar; Straus; Giroux 
. New York; 1986; 90 Pg 

הוא Iבניו-יורקהיושב Iשולביץאורי
-25כזהראיתיולאאשרידיד-נעורי

בשנה Iבאץרלאחרונהביקרמאדשנה,
בארה"ב,הראשון,ספרוהופיעבה

" The Moon in My Room ". עיטרמאד

בעצמו,כתבאףחלקםרבים,ספרים
מןשהיאקאךךק;טבמדלייתוזכה

ספרילמאייריהגבוהיםהעיטורים
שאוירואחדיםספריםבארה"ב.ילדים

לאחרונהבעברית.הופיעואףידועל
כמאיירעבודהשנות-25כסיכם

שנהמדיכמלמדוכןלילדים,וכותב
בספר-ילדיםספרילאיורבסדנאות
וצבעוניתאלבומיתבמתכונתרב-כמות,
והואציורים"'עם"כתיבהמפוארת,

טכנית-ברמהמעולה,ספר-יסוד
העוסקלכלמושלמת,מקצועית
ראשיכמהאביאהללו.בתחומים

המלמדזה,שימושימספרפרקים
בליוויבו,הקוראאתשלב-שלב
מצרייךספרהעלילה,סיפור :הדגמות

תוכןהציורים,רצף ?עלילהסיפוראו
מצוייר.ספרשלאיפיוניוהסיפור,
וצורה,מידההספר,דגם :הספרתיכנון

יצירת .מצויירספרשלמיבנה
דמויותציורהאיורים,מטרתהציורים.

עקרונותקומפוזיציה,ועצמים,

ההדפסות,הכנת .סגנוןהטכניקה,

שלטכניקותצבעים,ההדפסה,יסודות
הדפסה.

שלוהמפליאותהמוזרות'הרפתקאותיו
(ירמיהו)ג'רמיהוהרווק,הקשישהקוף

ij 'סיפוריםשלרשהבןמחזורחראאש
 . rשילרבאוריבידיואוירושנכתבו

הקופיהמשלדרךעלמתארים,והם
לילדיםהמכווןבסגנוןהעלילהוסיפור
בעירברדדאדםשלעולםוכוער'
מדיויוצאביתרבתוך .מכונסגדולה,
להרפתקאותרצונו,למרותכמופעם,

מפחי,-וחלקןמעששעשחלקן
העירכיהרגשהישולקורא ;במקצת

אלאאיכהאוראנגאוטנרויל'המתוארת,
שלבדמותווכ~המעטירה,ניר-יורק
לספרדרךשולביץמצאהאשג'רמיה
באירוניה-שלו,חייועלבמקצת
 .מערלהובסגנוןחייםבחדורתעצמית,

• 
בן·עזראחוד

החגיםלרגל
וליידידךלקרויבךיבותרהיפההמנתה

עלשתניתחתיהמ
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יםפורת

שבירת

-מיתוסים
כ"מעשח

מגונח"
 ;מגונחמעשה :מגראחרון

 ;עם·עוברעלם,הספדיה
עמ'. 165 ; 1986

מגרנה""מעשה-הספדשם

שלמיידיתאסוציאציהבקוראירצד
עלולהזרגישהפיקנטיים"."סיפורים
-העטיפהציודלמראהלהתחזק

כיניכר,חוזרבמבטאולםנשי.עירום
לאואףאידרטיעירוםציודזהאין

ילדותימרומז,משהראלא"פיקנטי",
שלוגרףאשהשלראש .רחררדייני

כימסתבר-מזאתיתירהילדה,
משנתפיקאסרפבלרמאתדיוקןלפנינו

1941 . 

הראשוןהסיפורשלעניינואףיואכן
אינו-מגרנה""מעשה-בספר

במעשהויסודרועיקר'כללפיקנטי
מעשה .כללהתרחשלאשאולימרומז

האנשיםעםקשריושלהמשמעות
בערדונמקהולךהואאותר.הסובבים
למחלהמתרגמתהנפשיתהמועקה

 .נרלכליוהמסייעתפיזית,

לביןנפשיתמועקהביןמענייןקשר
נושאיה,אתהמכלהפיזית,מחלה
של"ביקורה-השניבסיפורמופיע
מוצבתהסיפורבמרכז .הופנו"הגברת

חייהאתלנהלהמנסהגרמניה,אשה
תוךמוסדייטובשלקריטריוןלפי

 .הנוצריתהדתאשיותאלהיעשנות
במקומרתלביקורמגיעההיא

שללפיתוחוציפיהתוךהקדושים,
ילידישראלי,לביןבינהרוחני","קשר

רוחני""מנהיגלמעיןההופךגרמניה,
אותרהסובבתאנשיםקבוצתשל

יוצאאינו"המנהיג"אולםבישראל.
באץרבמסעהלהלסייעכדימגדרו

המעולההאירוחלמרותוזאתהקדוש,
הופנוהגב'מידילכןקודםלושזכה

 .שלהבארצה
פניהמשיבאףהואמזאת,יתירה

רבהבנדיבותמציעהשהיאשעהריקם

המיוחדל"חרג"ביתבהקמתלסייע
מצפנההופנוהגב'בערדישכן .שהקים

חזקה",ורליגיוזיתאנושיתל"חרריה
היא-האץר-ישראליתבמציאותהדי

במדרגהפניהעלונופלתמרעדת
במדרגותברדתההאחרונהשלפני

בתחילה,כלרםשלנפילההדרדמיצירן.
בלתימחלהמתפתחתמכןלאחדאולם

הנידבההאשהאתהמפילהמוסברת,
למשכב.

~ -
~. 

ו.רע,כידידלושהיהאדם,בהריגת
מושגישלנאיביתתפיסהבשלוזאת

אירוניבאורחונקם.-אהבה-בגידה

מוצאהגיבורכילקורא,מסתבר
-ושיתוף"שוויוןאמיתית,"חברות
לשםלחולי-נפשהחוליםבביתדווקא
 .בית-המשפטעל-ידינשלחהוא

מייצגיםהסיפוריםשלרשתדרמה,
בסיפור :מיתוסיםשבירתשלתופעות
והקמתהשחרורמלחמתהאחרון
ובריאהתחיהמייצגיםאינםהמדינה

 .ונירוןמחלהפציעה,אלאחדשה,
באץרהביקור-השניבסיפור

לערלת-הדגלגאולהמביאאינוהקודש
שלהאשמהותחושתהציפיותמלאת

תוךמתחלפתהגרמנית,האומהבת
במילמחולבצררךבאץרשהרתה
נשברהראשוןבסיפורואףבה.שפגע

היפה""ארץ-ישראל-מיתוס
כמאוכלסיםמוצגיםר"המרשבה"

 .אידיאליםוחסדיקטנונייםבאנשים
שלרשתעלבספרהמתוארתהחברה
ומנוונת.חולהכלוה-סיפוריו
כשקראהסרפדנתכווןלכךושמא
לאיזוולאמגרנה","מעשהלספרר

גברשביןהיחסיםבתחום"פיקנטדיה"

הגשמתבתחוםלכשלאלאלאשה,
 •המיתוסים.

יעוזחנה

... ::,,-,::. 
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' 
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מגדאהוון

הוותיקות,מןבמושבהבמרדה,

בת.לתלמידההתאנהכאילושנחשד
עובדתהרכילות .שלרש-עשרה

לשחייומפעלאתהורסתבמושבה,
אשדלמשכב,אותרומפילההמרדה,
גרעין .ערדיקרםלאממנודרמה

הדעת,עלמעלהכשלעצמוהסיפור
-צ'כרבשלסיפורואתמה'במידת

במרדה,העוסקסיפור"הדיבה",

מרדהשנשקעליויאמרשמאהחושד
עצמולטהרוכדימסיבה,בעת

ומספרוהולךסובבהואמהחשד
כדיותוך Iגידסתראתלעבדוהלחבריו

סיפורואולם .עצמוידבתאתמפיץכך
זוכרוהקוראהומרד,דוריצ'כרבשל
מניעיהעלאנושיתהתנהגותשלדגם

מגדשלהסיפורואילווחולשותיה,
מועקה.שלאווירהיצירתעיקרו

היאאשדעדוגרברתההולכתמועקה,
אירוערכך .הגיבוראתכלילמכריעה

לכוחהופךלכאודה,עדךוחסדקטן
גיבוראתהמעמידלשילי. rמא

העדררעלחייואפסותעלהסיפור

טורגובניקיונתן :צילם

ומחיוניותה,מכוחהמאבדתהיא

עללארצהחזרהמרכלתשהיאוסופה
והעבההשחורהכרךבערדאלונקה,

ומיותםשכיחנשארכתבי-הקודששל
אשדבחדדההלילהאדוןמדףעל

הגופניתהמחלהבבית-החולים.
-כבקדומוזהבסיפורמופיעה
שהאדםמרגע .נפשימצבעלכהשלכה

והואמוצא,לואיןשרב"נגוע"יעשה
ולתוךדיכאוןמצבילתוךושרקעהולך

אותרהמכליםגופנית,חולשה
אבדנו.אלאותרומובילים

שלהעצוב"המקרה :השלישיבסיפור
אינםוהנירוןהפציעה-שתוק"מיכה

דווקאאלאהיפרדשלהסירםבקר
פציעתו :לסיפורהרקע .האחוריברקע
פציעהבמלחמת-השחרור,הגיבורשל

לגדולחדלשהואילכךהגודמת
הבחורוגופנית.נפשיתמבחינה

מעשים,שלבסיודהמסתבךהמגודל
שלשיפרטכוחהעדרעלהמעידים

לשיאםמגיעיםוהםמבוגד,אדם

חאשח

שבקובץ
 ;כתר ;נשים :אלמוגרות
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סיפורים.

הגיהפיליס,ישטרןרחלאביגיל' .
דמויותשבעויוחנה.שלומיתומדתה,
דרתשלהזהבקובץהאשהנשים.
היחידההממשיתהדמותהיאאלמוג
מתוארתשהיאמפנילאסיפור.בכל

במלאות.מתוארתאיננההיאבמלאות,
סביבואשדהמרכז,שהיאמפניאלא

וסדריהאינפורמציהמערכותנוצרים

אשהזר .מגיששהסיפורהזמנים'

וישיאומץשלסוגאיזהעםעקשנית
אגוצנטריותביןמיוחדאיזוןבה

מתוךעצמיביטוללביןגמורה
מראש.וגזורהמודעתמלנכוליה

פוגשתברומא,ישטרן"רחלהסיפור
בגיוסההודפס,כבדפליני"את

אלמוג,שלהראשוןמוקדמת.בספדה
שלםכפרקשנה,-20לקרובלפני
 .מרגריטה"שלהלילה"חסדימותך

בספרהמעובד,החוזר,השיבץו

חומדאיךלדאותמאפשרשלפנינו,
כנעניים-מעדופיםמנתקהמוקדםגלם

"תת-שלהעיצוביםומןמיתולוגיים
הנובלהמקבלתרכךמודע",

בשרטוטיהמתמקדותמשמעריות

והדהודיה.הדמותבהנתהגותדיאליה,
מבחן","מקדהלשמשיכולהסיפור
בקוץב'הדמויות~פיוניאתהמאשר

אתשלהן'העקיפיןדרכיאת
וההדגשותפדרתירת 9ההסלקציות
יסודבמצבשונותדמיףותהמציג;ת

מודעותהן :קרובמצב-תשתיתדרמה,

 .כמעטמקפיאהמוןעותלתגובותיהן
בתת-פסיכולרגיסטיעיסוקזהאין

הזמן""פסקארהמחלהמצבמודע.
שניןמצבהואשדריותהןבר

טרטאלילוויתורטוטאליתהתמודדות
סלידתשלתיאורזהר .חייהןטעםעל

הקרוביםהיחסיםמן .מסביבתןנשים

להם.קרוביםלכאודהאדם,בניעם
התנהגותבפרטימתמקדיםהסיפורים

בכוחהמונעתמציאות""דמו~ת

מדחיקת-לכתהזויה,מפעמת,תשוקה

למרת,נטייההואשל~תיםל"חרפש",
וחוזרוהולךהמתרחקחופש

כחלום.

אלמוגרות

נוספיםאינטימייםפרטיםללמודקשה
אותםמגישהאלמוגהדמויות.על

שללפרטיותחדירהזרכאילויבקימוץ
עללשמורוישחיים,אדםבני

להצביעיהיהנכוןלאגםדיסקרטיות.
לביןהסופדתביןהצטלבותעל

קיימת,אינההזרההצטלבות .דמויותיה
ביןזהרתשלזיקותלחפשומטופש

שלו.מלאכת-מחשבתלביןהיוצר
הכותבתבסופדתמדוברכאשדהיום,

אמתעללחזורכדאינשים,דמויותעל
 .זרוותיקה

שלפרובלמטיקשרנרצדימאידך
ההצטברות .לדמויותיההכותבתחיבת

"ריחוק"אותרהעדרמבליטהבטקסט
שלנקודת-תצפיתבין"קלאסי"מוכר
בעולםהמתפקדותהדמויותלביןירצד

דמות,חוזרתבקובץהבדיונית.הפרוזה

מחפשתבעצמה,המתבוננתבידונית,

ישירה,ואמפטיהלעצמה,זמן""פסק
ארגוןשלובוטהחשופהכמעט
הכותבת,ידיעלהסיפוריהחומד

מתוךהנשיותהדמויותאתהמגישה

פרובלמטית.מפורשת,אמפטיה

כנראההיא"נשיות"נשיות. .נשים

לאפשרויותרחבה,מסגרת-על
בקובץזהנשיעלוםמסוכסכות.

בוישחנק-עצמי.בקולדשביו"נשים"
דקתוםעדהדגישהעירור,ל~ה. iJמן

שקודהלמהלאלזולת,לאלעצמו,
פרט-הדמותשללעולםמחוץ
היולולו, .לדעתהבה,שפוגעלמה

לספרות)(מחץושכאלהדמויות
 .ענייןבימעודדותהיולאלי,מוכרות

ידיעלנתפסתחיתה"רגישותן"
שלב"ערדעצמןכיסוכאילוכאטימות,

הבגידות-נבגדות,שהןהבגידות .פיל"
 1בחןחושקותשחןהחלומיות

אלהכל-נכשלותשהןהכשלונרת
כספק-יהירות,ידיעלנתפסיםהיו

הנוצרתמיסכנחיחידותספק-מיסכנות.

עדרנכרןואולי, .מחסדלאמעדופים,
ממדיהצטמקותשלחסדזהריותר,

שמקודח,מיסכנהיחידותה"אני".

בחםישנים,נשייםבדפוסיםאולי,
שללמצבמצפהחיתההנשיתהדמות
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נתוןמכוחאדמות,עלי"נסיכה"

 .מנומקלאמיסתורי'

הכתיבהשבזכותלהודות,עליאך
הסיטואציהאתומחדדתהמעבה

הזו,שבלב""הנסיכההזו,הנשית
וכלפי"דיבוק",שלאיכותנוצרת

יחסאירוני,לאיחסמתהווהה"דיבוק"
אמינים,אנושייםלמצביםאמפטיהשל

אלהעובר 'אמיתיישעחוסראפופי
עור""פצעישלכתארוהקורא

 .נודמצבי-מילמטאפוריים,

להיותחייבותאינןבספרותדמויות
מדוע,מעניינות.אוסימפטיותדמויות

 ?הדמויותמעולםמסויגתאניכן'אם

העולהמהשוואהנובעתשליהרתיעה

קודמתמסורתשלקיומהמכוחבי
לעסוקשהרבתההעברית,בספרות
בהעמדתמפואריםהישגיםולהשיג
בהרס-הלוקותאינטליגנטיותדמויות
ההן,הדמויות .השוניםלסוגיועצמי

קשורות,היוהספרות,מןליהמוכרות

יגבוהיםבאגתריםיבכשלונותיהן
שהכזיב".כ"האלעבורם,שהסתברו,
הבריחההדחייה-העצמית,המחלה,
עדותהיוולכיליוןלכישלוןוהזיקה
הדמותשלהציפיותלגובהעקיפה

נטלהשהיאהמחו:בוי;תמןמעצמה,
האסתטיאו 'האתיבתחוםעצמהעל
שלהבדיוניותהדמויות .האחראו

משלי iדר 'וגבסיךכרכרברדיצ'בסקי'
בהיקפיםדרישותמעצמןדרשו

חלקהיההאכזבהעומק .גדולים
הגסיםהאנשיםפניעלהדמותמיתרון

חייהם"את"העושים"הרגילים",
היואלהכרכר. .ח.ישלבלשונו
בלשוננו.גדול","ראששלדמויות
רותידיעלהמעוצבותהנשיםדמויות
מודע;תהןקטנות.דמויותהןאלמוג

לתחושתמודעותזואךלעצמן'היטב
מתחתהחבויה ,תמוההיתרון

אישיותןמעגלמסגתרת.ל"נחיתות"
איננהוהיצירהבאמת,מצומצם

לו,אקראזה.צמצוםעםמתמודדת
וצר,אנוכיעולםמפונק,עולםבקיצור,
שלהמוחלט""החופשאתהמחפש
מזרןעללישוןמסוגלתשאיננהדמות,

עדשהחבויהשתחתיו(חווייתי),

 .אחד-האדםאיננההיאכי ,ירקרקה

הכחולבדמהנערצת.היא-בנפשה
 :נסיכההיא-

נעודלאפשוטהעולם"אבל ... "
המבטא(פזמוןכמוך"יפהלמישהי
שלהפנימיאופייהאתבעקיפין
כמוהו,לחיותרוצה"הייתיהדמות).
גמורבחופשגמורה,באנוכיות

ההוא,הצר"במקום .מהתחיבוי;ת"

התצפיתנקודתהחופש".אפשרישבו

בדרכיםהכתובההללו,הנשיםעל
עמהנושאתשונים,בסיפוריםשונות

מצומצםעולםמעניין'לאנשיעולם
כך'עללהרחיבוראוימטיבו,

 .אחרותבהזדמנויות

אינןאינן'הללוהנשיותהדמויות
זו .הסוציאלימיקומןמבחינתמפונקות

זומורה,זואיש,אשתזובית,עקרת

להןשישנשיםאלה .וכולי-פקידה
סדרביןהזההמתחמחייב.יוםסדר

המחייב, ,המציאותדמויהממשי,היום

כמהות,הןאליוהזמן""פסקלבין
המתח .משכנעתבדקותהמתוארהוא

לביןהיומיוםסידוריכלפיהחובהבין
פנימה,להקשיבהחזקהצורך

עלהקטן","הנסיךלהיותלהשתחרר,

המלכדהואשלו,בממלכתו ,שלוהאי
בסיפורים.היפהאת

צמודותבקובץהנשיותהדמויות

למעקבןזמן"."פסקשללריאליה
המקריים,והאנשיםהאביזריםאחרי

עמידהתוךלהןהנקריםהלא-מוכרים,
בבית-קפה.בישיבהלאוטובוס,בתור

לחציםבין"ההפוגה"הזמן","פסק
 .שלהןהחופש-הגדולרגעהואשונים
לנשוםאפשרבוהביניים""זמןהוא

בסיפוראביגילגםכך .חופשי
בסיפורשטרןרחלגםכךיהראשון
הביניים" ,"זמןשלומית.כךהאחר,

 .שלהןהזמןהוא
שבאין·זיקההריאלי'אלהזיקהדווקא
"אסון"שהיאזיקהאותהמנוס,

הישגהאחד'בחעלםהיא,לדמויות,
 •פרת. ,;tחמשל

גנוסריאירח

כנס·חשלום
אריקחשל

 . . . . .פר~מר
~נריםאין :גוריוןבן·חיה

הקיבוץהוצ' ;נפדרייס

 • Tתשמ" ;המאוחד

שריקעםשלפנינו,הסיפוריםשלושת
מספרתבידינכתבובארה"ב,

ששהתהיהשיטהביתילידת. ,ישראלית
חינוכית.בשליחותאחדותשניםשם

בפרדייס"~תים"איןהראשוןהסיפור

המספרתשלנסיעתהאתנוןלפנמעלה
סאמיש,נוצרית,א~ריקאיתלקהילה

בפנסילבניה
מתוךקטע ,למעשה;יךינו,זהסיפור
בקרובלהתפרסםשעתיד ;גדולרומן

זמורה-ביתן-מורן".~'בהוצאת

כן-גוריוןחיה

בשווייצריה,זוקהילהשלמוצאה.
בשנתאשראמאן,ג'אקובנומייסדה

בכנסיהלקרעגרם 1690
 .העצמאיותדעותיועקבהפרוטסטנטית

חדשהשיטהלייסד:;ניקשוחסידיו
עיקראתהשואבתבעבודת-האלהים,

התנגדוהם .הנת"ךמןוסמכותהכוחה

-הכומרשלרותו ?7לוכןלטבילה
לכן-בנצרותעמודי-התווךשני

הנותרים .הושמדוואףנרדפויהוחרמו

מ-יותרלפנימאירופהלברוחנאלצו
לארה"בהגיעו 1728ובשנתשנה, 200

מהםרבים .בפנסילבניהוהתיישבו
מיגיע-המתפרנסיםחרוצים,איכרים

כיוםביותר.צנועואורח-חייהםכפיהם

מוניםוהםמדינות-13במפוזריםהם

 .נפשמליוןכרבע

אתלראייןהתכוננההמספרת
לעבודת-המחקרכנספחהתושבים

מביכהחיתהבסוציולוהפגישהשלה
משפחתבנילרוע-מזלה.ובלתי-צפויה

כאיכריםנתגלוידידי-אביה'יכיילד
תנאיםבלאהשרוייםפרימיטיביים,

עיקר .כללסניטציהובלאסבירים
קים wהמרוב .י:דקחזירים-גידולם
בדריוסענפהמשפחהלאותהשייכים

-במטבח'מסביב.מילידעשרהשל
 :המשפחהשלהפעילותמתרכזת
וטכסי-אסיפותלידות,נישואים,
 .אשכבה

פשוטומיסיונרית,זושקהילההסתבר
היטבמכיריםהקהילהבניכמשמעו.

ה'אין"מדועובעיותיה.ישראלאת
שהיהודיםמפני ?ישראלאתמ:;נרך
שלם.בלבלא ,אמונהבלילא"יבגאים

האנושותתולדותכל .ך"בתנכתובכך
מדינת-יסוד "."ךנתבכתוביםועתידה

הקשר .בחייהםגדולחגהיהישראל
סאמישקהילת .אמיץישראלעם

לשנתבניהאתפעםמדישולחת
 ""גס-~ז,ןיםהנוצריבכפרשירות

כלשלאלדעת,התאכזבוהם .שבגליל
תבואואיך ,מאמיניםבאץרהיושבים

שנהאלפייםכל ?לעולםהגאולה
 ;אומריםהםכך 'עולמיאסוןמתחולל
עומדישוצליבתלאחרשנהואלפיים
י?לההעלום ;נוסףחורבןבפניהעולם

מחדש:;נגהאך ,איומהכשריפה

 .שבעתייםוטהורמזוקק

טבעי,באורחהנפטריםעלהסיפורים
בלבצמרמורתמעביריםבתאונות,או

לעלותלדעתם, ,זוכיםכלוםהמספרת.
כולם ;כסא-הכבדואצלולשבתרום ?7ל

הנשיםאחת .עליוןבזוהרטובלים
כשאניאושרמתמלאת"אני :אומרת
(שנפטרווכלתינ~דישניכייודעת,
כסא-לידיחדיומתרונניםעת)בטרם

אותםאפ~שמאודובקרוביהכבוד

המספרתאיןלבסוףבשמיים.שוב
לשלוםנפרדתוהיאעודיכוחעוצרת
רוr:יהעודכללביתהואצהבחופזה

בה.

-ס.~~,,הואמכולםהמרתקהסיפוראך

למעשה~יוזקו".אריקהשלל;ם wה
עלדווקאלהי~ראהזההקובץראוי
המספרת .וייחודוערכובגללשמו

 ,יהודיהצעירהשלדמותמציגה
אתהמקדישהתמהונית,אידיאליסטית,

והכספייםהנפשיים"עיקר-משאביה

אחרוני-שלהכחדתםלמניעת
מזדהההיאבארה"ב".האינדיאנים

המונים.ליברלייםחוגיםאותםעםבכך
הקוראים ,ידועיםואומניםסופרים

העםשלהשיטתיתהשמדתועלתיגר
הסופרשלסיפוריוזכורים .הזההקטן

מחבנךם ,לוט-המיסתוריןטראוון,ב.
ו"קוטפי- "הלבנההשושנה"של

רבותשניםלפניעודשהוקיע ,הכותן"
מעשיהםעל-הנפטיאילחברותאת

ובגדילת-אדמתם.באינדיאניםהנפשעים

לקיבץופעםמדינקלעתפרומואריקה
היאנסיעתהותוךשבעמק'לפידות

אףלמשפטים,סטודנטן, .fלמתוודעת
הופכיםוהללו ,ב"מארהיהודיהוא

מסייעהואאףאלאעודולא ;לידידים
אינדיאנים,נאשמיםשנילשחררלה

בחירוף-נפששנאבקוא;ן, wיר;קי

שלבהשראתןגדילת-אדמתם.למנוע
אריקהת ryר.כ;המונותאיסטיותהדתות

ותרבותם,האינדיאניםעםברית-דמים

והמוזר'הקנאיראש-השבטעםוכיחוד

"ח;להממשהיא .לי;?סא;ךן
שנערמיםוככלכדבריה' ,"אופטימית
אמונתהמתחזקתכןבדרכה,מכשולים

שלהמסתורימותוואפילובשליחותה,
מרתיעאינוך;קי'האינדיאני'ארוסה

בייעודההעזהדבקותהואכן, .אותה

מקרה~רוזקרשם-משפחתה(האם

נכונותהגבוליללאומסירותה )?הוא
התמימות ,ללא-חתבממסדלהלחם

רוחב- ,נדיבותהבהליכותיה,והישירות

-העמוקההמוסריתותודעתהלבה
לדמותאותההפוכיםאלהכל

יכולההמספרתואיןכובשת,מופלאה,
אליה.אהדתהאתלהסתיר

אריקהובין;נןעורך-הדיןביןהקשר

והופךהזמןבמשךומתהדקהולך
למרותוחושני,סוערלרומן-אהבה

וריחוק-המקוםשבאופייםהניגודים

 :כךמשוםדווקאואולישביניהם,
אלילהכמועלימסוככתחיתה"אריקה
שאתהלפנישמגיעחזהעםהודית
היהשעשויואגן-ירכיים T tאליומגיע

העולם."כלאתלסביל

הרעיוןאתאריקההוגהבמרוצת-הזמן

היאואיןיבסיניועידת-שלוםל;נכס
בקיבץולחיותחלומהעלמוותרת
אחדשנפגעפעם"ובכל .לפידות

בלילמשפחתושולחתהיאמידיידה,
שנמצאככלכסף,סכוםוחרטההיסוס
לחאין .חמצומקחחסכונותיהבקופת
חאשחהיא .מכחללחואיןתקציב,
מעידכךמכיר",שאניאנוכיתהפחות

אתמגייסתהיא .;נןידידהעליה
 :שונותמש~בותשליחי-השלום
רה-.ומרהאינדיאניידידהבראש-הכנס

האלבנרטהרבליוכס,א;ךן-דרכה
הדלאי-בנרכדרין,ג'וזףהכומרוורצר,
כבררואהרוחהובעיני .ועודלז?ה

נעההזוהנכבדההשיירהאתאריקה

אתהחוצה"הכביש :בעמק-יזרעאל
ומן ,בדגלי-האומותמעוטרהעמק

ופלו-הבשורהתצאהעמק
 ,האחדהשורשניגלההמחיצות,
 ".המשותף

נותניםוהנפשייםהפיזייםמאמציהאך

 rקשלאריקהזואיןשוב .אותותבה
מצליחההיאבינתיים .סתיושלאלא
פרופ'סורי'מזרחןגםאליהלצרף
הכנסאתלערוךלהמציעוהלהסעיד,

שבסיני.בסנטה-קטרינה

 .מראשנחרץשגורלהדומהאך
לידידהמודיעהישראלימשדר-החץו

טרגיבאורחכספתהאריקהכי;נן'

 ...ברורותבלתיבכסיבותבישראל
אריקהשלהמופלאהדמותה

שכחלצהוהאידיאליסטית,התמהונית
 ~מתוארתוהעשוקיםהחלכאיםעללהגן

עורך-;נן,כידידהכמוהורב,בכשרון

הנמשךיחד'גםוהתמיםהמפוכחהדין

פגשוסכשומעיןכבחבלי-קסם,אליה
דון-קישוטלעומתלאדמההמצומד
מתפתחתהעלילהבמרומים.המרחף
הצפוי.בקיצהומסתיימתמהירבקצב

אבדוהחיתההנואשתמלחמתה
מראש.

במקסיקו""גירושים ,השלישיהסיפור
ואף-על-פיהשניים.מןחזקפחות

ודומהמשכנעיםאינםשהגירושים

מןבוישאחיד,אינושהסיפור

ואנשיםכופיםשלהרעננהההתרשמות
מובהקת.סוציאליתורגישות

 + 40בעמ'חמשךרגולנטשמואל

9 



 .העבריתהאנצילקופדיה
-פעוליםבספרית

ההספקה.מחו

במהדורההעבריתהאנציקלופדיה
 34כלובהכפוליםכרכים-17במהודרת

ומיוחד,משובחניירעלהספרים,
בעולם,לאנציקלופדיותהמיודע

(המפתח).האינדקסובתוספת

+ 
הספריםירידלרגלבהחנהלמכירה

-6בבירושליםהנפתחהבינלאומי
 . 1987אבפריל

+ 
הירדיבביתני ,הירדיבימיהמכירה

ספריתההספקה,ובמחיבירושלים
 . 73אלנביתייא,פועלים,

+ 
בית.לכלחיוניתהאנציקלופדיה
תלמיד.לכלשימושית
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שיושוו

השורשים
שח"אני"מה :אטדמשח

רביד,בני·ארם,בלשוןעיונים
תשמ"ז.

בבחינתהואאטדמשהשלספרו
אלאתפסת",לאמרובה"תפסת

ועצוםרבאכןהואשבוש"המרובה"

"במאמרכיחד"ל,ע"ינאמר,מאוד.
להעמידבאמתואפשרהעולם",נברא
"שאיןהדיבור,אוהמאמר,עלהכל
שעושהמהוזהממנו",פנויאתר

כלגיוסתוך .בעיוניואטדמשה
האחרונים,ועדמהקדמוניםההוגים,

כתיבתלצורךחומסקי,ועדמאפלטון
לקוראשקשהגודשאכןדהו .ספרו

השמורעושרבבחינתוהואבו,לעמוד
 .בעליולרעת
לשוןעשנייניהקורא,יכולזאתעם

לאהנאהממנולהפיקללבו,קרובים
אטדמבקשדברשלבעיקרומעטה.
א;נ;מט;פייתתיאוריהלפנינולהציג
להשטבע-העבריבשםאו .הלשוןשל
W מלחמהכאןמנהלאטד .ז?ק;לי;ת

שהוציאההמקובלתהבלשניתבתפיסה
מתחוםהלשוןהתהוותשאלתאת

בחומרלעיסוקעצמהוהגבילהעיונה,
צריךאטדשללזכותו .גרידאהלשוני
ז?ק;לית wההתיאוריהכילומר

ולאמורכבתבצורהידועלמתנסחת
למצותהאפשרפשטני.באופן

"המלהכיאצלו,המובאתבאמירה,
 ל;ל~~כלומרמחשבה-צליל",היא

מדובראיןיחדיו.החיבורים ע~~~י

במובהק,אונומטופיותב~ליםכאן
שהןדמדום,אובקבוקצרצר,כגון

בתפיסהאלא .חיצוניקוליחיקיו
הלשוןיצירתכיהגורסתיותרעמוקה

פנימיתהליךהיאהאנושיהיצורע"י
הרחשהןבושכלולים .כאחדוחיצוני
המבע ,והןהדוברהאדםשלהפנימי

החברהשלהז?חף~ןתהארטיקלוארי
הכרוכיםוהמשמעהמצלולהאנושית

בהמורכבתפעולהפריהםבדהזה
סובייקטיבייםתהליכיםחלקנוטלים

היסטורייםתהליכיםוכןואובייקטיביים
כלאתבספרוסוקראטדממושכים.
הקדמאיתמראשיתםהללו,השלבים

מצידםוזאתהבתראיתאחריתםועד

ההכרתי,הבלשני,הלשוני,
צדמכלובעצםהחברתי,הפסיכולוגי,

שפותלמספרהשוואהתוךאפשריי
גרמנית)רוסית,(אנגלית,אירופיות

 .בהןשולטשהוא

המענייןהחלקלטעמי,זאת,עם
בפרקיודווקאאיננושבספרוהמקורי

בחלקיודווקאאלאהעיוניים,
לפרקבעיקרכוונתיהאינפורמטיביים.

כאן"ראיות".הנקראשבספרהשני

בנסותוודמיוןיצירהכוחאזגרהשקיע

התיאוריהמסבירהכיצדלהראות
משפחותשליצירתןאתהשמקלוית

אומקלוות,כנובעותשלמות~לים
מחדינפשי-פנימימבעשליסודצלילי
בפיוהקרויהצליליהפקתמכגנוןושל

 .מאידך"חרשרירי"
 .הואלמשל,בשיטתו,מאלףפרק

~ח:יה,(מלשוןהפחי""משפחתהפרק
קלוותכיצדמראההואבר )הס~ז;:

ה"בכייה"יה"פעייה" ,ה"פחייה"

שורשיםלששלמותמשפחותמולידים
ומשמעם,בפה,הקלוהפחתשענייכם

פגיעה,דקירה, ,שבירהכלל.בדרך
 :כגוןוכדומה,חללעשייתובקיצור

פער-פהק-פקע-פקח-פגע-בקע-ברא-

הלשוניהידע .וכר'פרע-פכר-פרד-פרך

ולשרשרלקשורלומאפשרהרב
שורשיםשלצרורותדולמשפחה
ביניהםאיןלפחותראשונהשבראייה

למשלכך .לעיןנראהקשרשום
גםדולמשפחהלדעתוקשורים

שכןוברח,(עף)פרחהשורשים

"צאתהיאהמקוריתההוראהבשניהם

"אפרוח"שגםומכאןהחוצה",

יציאה)בריחה,כגד(מחסוםו"בריח"

אטומהש

למשפחתבדומהמהם..משתמעים
כמונוספותמשפחותאטדמציגהפחי

הקולותשעניינההכרח""קולמשפחת
האדיראתבהוציאומשמיעשאדם

למשלדרלמשפחהומגרונו.מחינו
-קיא- nכי :הבאיםהשורשיםקשורים

-געה-גנה- nה-גנ nיך-גהק-הגה-כ n-nגי

עשרותועודועוד"מדלג"וגלגולודלג
שורשים.

 1כאמוריהןאטדשמביאהדוגמאות

 .מהממותאףולעתיםביותררבות
בתיאוריה(וכן 1הללובדוגמאותהצרה
מילולישיטפוןיוצרותשהןעצמה)
המשמעותגדריכלאתלפרוץהמאיים

כיצדעודנעדשלאעדהמקובלים,
למטרהמסוייםבשורשלהשתמש
טענתובעצםשדוהיאלאספציפית.
המליםכלכיאטד,שלהבסיסית
לפישלהן("בשור"בטבורןקשורות
שלהספציפיהמשמע .בדודרהגדרתו)
בהקשרלדבריו,קשור,כלשהו,שורש
הולךהואדוומבחינהבמשפט,המלים
מרחיב(ואףסוסיורהשלבדרכו
"לשון"ביןההבחנהאביאותה)

מלהשלהמילוניהערך .ל"דיבור"
כללמעשהחסרידותורהלפי .כלשהי

כלומרבדיבור,שימושהורקמשמעות
הואלמעשה,הלכההלשוןביצעו
קצהעלרקדהוערכה.אתלההמקנה
וכדיזה,בספרשמצויממההמדלג
("מבצע"אזגרמגשיםכיצדלראות
ישמשימתו,אתהבלשנים)בלשון
 • .עצמוהספראלללכת

ע.ל.

החגיםלרגל
וליידידךלקרויבךיברתוהיפההמנתה

עלשתניתחתיהמ
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ד•-פיצובסקי
אחרבחיפוש

שולץברונו
ליז'יהקינמון"חנויות"אזוריהספר

יבפוליןאורהשנהשראה Iפיצוכסקי
בעבודתנוסףמציאותיקרנדבךהיכר

עשרותזההתרהסופר,שלהנמלים
שנותרושרידזכרכלאחרבשנים
והפלאסטיהספרותימעדכונואי-שם

הדרמההספר .שוץלכרונושל
העוסקיםהקודמים,לספריובמהותו
שלוציוריתספרותיתבמורשת

מסות,שלמקבץמהווה Iשולץ
דכרונרת,קטעי ,מצואלעתסקיצות
ורפרודוקציותאפיסטולוגרפיהשיירי

הזדהותתוךהעולם.ברחבישנאספו
ישולץשלליצירתואמפטיתוסגידה
שלרחבהיריעהפיצובסקיפורש

מבליואסתטיים,הגותייםהבטים
 .וחייוהאיששולץברונועללפסוח

פחדיועומדיםבמרכזם

והזיותיוסיוטיוהקלאוסטרופוביים,
 .וספרריוציוריוסודאתשהניבו

אתבהרחבהמדגישפיצובסקי

ישולץשלביצירתוהמיסטיהצופן
הפן .אתשאתביתרהחושף

שולץראהיכך .האקדיסטנציאלי
עםכ"לוגוגריףהאמנותאתלדבריו
יהלוגוגריףאותו ;חבוי"מפתח
סזאםעשריאתלפתוחהעשוי

פאנדמ~ניום,אלאאיננוהנעולים,
 1ומסתוריןכשפיםבמעשיהמשופע

הםהילדות,מחוזאלהכיסופיםורק
 ;הטובההתקווהכףבבחינתעדיין

שולץמשביעהאתמולובחיפוש
המאטריה,אתחפצים,עצמים,

דברכל .חדשהרוחבהםומפיח
ודמורגיוסוהיפוכו,דברהיכרודבר

משוניםיצוריםמחדשבוראהניצחי

וסמרטוטים.משיגליליבד,מקרעי

לציוריומשותףהמתמורפוזיס
עםבשיחה .יחדגםולסיפוריו

והציירהמחזאייומעריצועמיתו

ברונומאשר Iוריטקייביץסטניסלב
אחדותקיימתכיההנחה,אתשולץ

לציוריו,הפרוזהביןהדוקהתמאטית
והטכניקה"החומריםלדעתואך

שלהעיקרוןעל-פיכאןפועלים
הציור"תוחםכמו-כןסלקציה",

בחומריויותרצריםגבלוותבחובו
אףעלכך,ובשלהפרוזה" 'מאשר

המריות,בשתיהדהיםהמוטיבים

יותרשלםבאורח"מתבטאהוא
זאתעם .בציוריו"מאשרבסיפוריו

מחונןצייררויטקייביץבורואה

ברונומשתייך"כגרפיקאי ...בכותבו

אתהדמונולוגים.לשורתשולץ
אצללראותניתןהזההזרםראשית

דירויכקראכןהקדומיםהמאייסטרים

פראיבכטחוןהמצייריםוגרינוולד,
טובבאורחמעליםתאותםובחדות

אתמאשרהגיהנוםנושאאתיותר

 ." ...השמייםמוטיב
ישולץברונושללציורתאוותועל

המרפאב"ביתלקרואניתןמנעוריו
"הציורים ... :החול"שעוןבסימן

זרה,מידצומחיםשכמוהזוהרים,

ערד !והצללייםהשקופיםהצבעים

אותםאנימוצאשנים,לאחרהיום,
המגירותבתחתיותיומרתיבחל

כשחרורענניםבוהקיםהנושנות,

נופיםדמויות,מטל-בוקר,לחים
שלכבסיפוריובציוריו .ופנים"
סממניפיצובסקייז'ירואה Iשולץ

וכאובים.בוטיםסאדו-מאדוכיזים,

השקעויעקוב,האבניצביכך

שלנעל-הביתעםבמדיטציה
ובדומה Iבידאדלההמשרתת
התחריטיםמשופעיםלסיפוריו,
בתארוהאלילים"עובדיכ"מגילת

גבריםשליותרבוטהאךדומה,
האישהלרגליהמתרפסיםשפופים,
מכשקיםפאטל",ה"פאםהגדולה,

בהםמצליפהוהיאכעליהאת
פיצובסקילסרסם.כמבקשתבשוטה,
שלהארוטייםבתיאוריםמבחין
הערצתשלסותריםסממניםשולץ

כדבריאוכאחד,ומיסוגיכותהאישה

נשיתל"אנטומיה :עצמושולץ
 .מגנטי"יסוד

שלתלמידיומפידכרוכותצרור
שלהמרתקיםהדפיםביןהםשולץ
יברוכושלהרוחנידיוקנו .הספר
ולציורלמלאכת-ידהמורה

המזרחית,שבגליציהיבדרוהוביץ

שרלץבררנו

תבלעשוריואתוקסם.חןמלאהוא
שסודמאולתרות,ומעשיותבאגדות
יהמבצר ·ניצבובמרכזןלהןקדומים

כההואשאליוהמבטחים,קןאותו
הבית,לחלום,השקטפינתככסף,

אהבהחום,השתייכות,אלאשאיכנו
דולהשהיהשעה,המשפחה.וחוג

נהגכשפים,ספורימדמיונובשעוריו

שהיהבית,הלוחעללרשוםלעתים
ומחסה.מגןפטישיסטי,קדובעיניו

 :וילדותייםפשוטיםהקמאייםסימניו
ארובה.דמויוקווהגג,חודמלבן,

עלבאצבעאותורשםכמופעמים,
השולחןדופן .עלנאויר,הקיר,

באור .הניירפיסתעלובעפרון
המיתולוגיהאתיצרדומה,מיסטי

וכךהמעטיםבספריושלוהפרטית
על .ליצירתוהיוצרביןלהפרידאין

דימוייוהדידאקטיים,כישוריו

לפיצובסקינודעבעשורים,הפיוטיים
בביקורמעשהמתלמידיו.אחדמפי

אתשולץהסבירבהבכנסיה,
אךהמבנה.שלהארכיטקטוכיקה

בטרמינולוגיהלהשתמשבמקום
מלומדה,אנשיםכמצוותיבשה,
הכיפותשלושתאתהמשיל

אתהמחבקתכפריהלאםהמרוקעות
היהלכצרותיחסובנותיה.שתי

להצטלבנהגבככיסהביותר,חיובי
עםאחתבעצהאךיברךולכרעו
לא . rגומברובויטולדהסופרעמיתו
אתביטלורקידתואתהמיר

היהודית.בקהילהחברותו

 + 15עבמ'המשךרפאליצבי
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שלוםש.
אל··חוJרר
אררטפיסת
ש. ;שירים ;ומעלהמאלגביש

לכתבי T "טכרך ;שלום
 ;עובד""עםחוצ' ;המשורר

עמ'. 160 ; 1986

ספררעלבדבירלפתוחארכללא
מעטרתמליםבלישלרםש.שלהחדש

כרונולוגיה.על
 .בת-בלי-גילהיאעצמההשירה
הקיימים,המוגמרים,לשיריםוהכרוכה

וערכם,מזלםגרםאםבכרחם,שיש
השירהאולםדרדרת.משרכתעללדלג
מתנבאמשורראין .בת-הגילגםהיא
רביםבוגר.כבגילצעירבגיל

זקנה.בגילשכחהששירתםהמשוררים
מעצמםהרפושלאמשורריםיש

שיבה.עדומעמם,מסביבתםומנפשם,

המפיקשלרם,ש.הואמאלהאחד
והוא ;גבישהאלדביראתרבבכוח
ה-שכתראתמכברזהעמוואנוציין'

באותהאלארב,בכוחדקולא , 80
השלכת-נפש-מכגד,ובאותהרעננות
ארמהתרוששותחששכלבהשאין

 'מאשררככךוככסיה.רכשוההתמעטות
הידועה,התפיסהאתשלרםש.

גםהואהרבהלתתשיודעמישדווקא
שרבכרתןשלרםרש.הרבה.המתעשר

הכרךשהואהחדש'בספררהרבה

רדאריהמקובצים.לכתביוהט"ז
ספרשלהמשכרשזהרלהזכיר

-19g4באורשראהגביש""אל

אך .-1979מחצות"אחרירל"שירים
השירלמעלותהמשך-פחותלא
כבחדאםארמראשית,שלרםש.של

במעבהעורקפתיחתעדר :אחדציור

 .העצמיתהגאולהאלשלוהחתירה

אתלתלותצררךאיןודאי 'כךראם
כגרןטכניבעניךשיר-השמונהבחירת

בתהיאבמרסיקהשהאוקטבהבעובדה

היכרשלום .שכיאףצלילים,שמרכה
 .ביצירתומרסיקליתמיד

• 
שלשיריםשכתבומשורריםמעטלא

נקודות-חיפשו ,סיכום-חייםשלאסיף,
נקודת- .חוויית-אבדןשלבמצבאחיזה

אורובפיעלחיתההעיקריתהאחיזה
שכים :כרונולוגיתארגיארגרפית
וכעררים'ילדותזכררכרתרחוקות,

ש. .ב"חרץ"והיתפסותהתרפקות

שישאלה,בשירי-התרחקותשלרם
להתרחקממשיךהפרידה,מעצבבהם

הוא .פנימה-עליוהכפויהבדרכו

• 
ובהםמדוריםי"גומעלה"ב"אלגביש
 'ואיכםשלרםכש.המחזיקיםהנושאים
אדםכפשר,עםהאדם :ממכרמרפים

כברביקרם.אדםרעמו,אדםראשה,

השיירםמןרביםהיוהקודםבספרו

הספרכלוהפעםשורות.שמוכהבכי
בלי ,"השמיניתעלשירים"מסכתהוא
למסגרתמשמעותויש .הכללמןיוצא

עצמועלהטילשלום .שזו.מחמירה
מיצירותיוככד.ערל-מסגרתתמיד

כלילי-סונטות,שלושההםהמרכיזות
עיצבוהשמעטיםכמעט-אפית,צורה

שמוכה-השורות,שירכשירכתו.

אךויתור'מחייבכמעט,כסונטה

גוברהמשוררכאשררן'כצחמעניק

ומלים.נושאעל-הריסרן nככו
-לשיר'אסוציאציהכאןוישאפשראך
"שירהואהלאשבעלום,הנועדיםמן

גיתה,מאתהיום"בערובהנודד

והמשמשבלבדשוררתבשמונההכתוב
 .הגדוללסוד-הצמצוםמרפתהיוםעד

לאשלרםלש.'אוליבאהוהאסוציאציה
ובעיקרגםאלאהמסגרתכגללרק

שלשירומסתייםכמהכי .בתוכן
גםהשעה,תבואמעט"עוד :גיתה

הספרמשירירביםוהלאנתוח".אתה
בידיעתהואומכאובםמוצאםהחדש

 .הזאתהכבהדהאמת

שלום .ש-

שלו.כפשרבתוךהרמטיתמסגתראיכר-
הבאיםאורות,שלהרחוקלאורםאך

המערה-תוךאלמעמיקהואמבחוץ'
אתהיום,גםבה,ומחפששלוהכפש

מןאחדהיאזרדרךנקודת-האחיזה.

שלרם .שאתשעושיםהאלמנטים
ולשונוסגנונומכלולכיאףמודרכי,
 .לקלסיקהכברהיוםשייכים

 ,בית-שיריואתשלום .שמרחיבוכך
וערדחדרעודוחושף-ברכהמוסיף

מהלשאולשאבסורדיוככלאולם. '
זר,בהרחבה-העמקההמשוררכרוכת '

שלאהווייה-לעצמם,הםהשיריםהרי
-נוספותבמשימותלהצדיקםנצטרך
ברורה.מטרהכאןאנורואים

התרה,-בתוךלחפשמוסיףשלרם .ש
ודל-פגרם-המוסרחסר-הצרדה,ובוהו

וגרף"נפש :החיוביסודאתהאנושי

אביב"לנטועההרסועל-חללים
וקץ"סוף ; ) 9עמ' ,"אלרתע"(בשיר
 :ולומרולשוב ,לשיחלחושךלתוהו

"גזרעםואפילו .) 13 '(עמאור"יהי
שלברגעשיבואהואמתפללהסוף"

(עמ'הנוף"זהמפלאותמול"אליופי
לנושאביותרהאסוציאטיביואולי .) 87

1 

הואשבואררט","פיסתהשירהואזה

פיסת-אררטלוישמשששירומתפלל'
 .לאין-מכוס"מאין-מקום"כגרףכשהוא
מיתוסאותושלשמוהואאררטוהלא

כברשנוצרהתקנה,ההצלה,החיוב,
אותןמולאלמאד'העתיקבעולם
תמיד'וכנראההיום'הקרויותבעיות

מבלו'ובוהו'תוהודן'אוב :מודרניות
 .מבולסככתאו

• 
 .ש :המשוררבמטרתשכייהוכקודה
"מאלגבישהגבהים.אלשואףשלום

הספרשםבמקרהלאהואומעלה"
באההגבהיםאלוהימשכותוכולו.
וביןמשיריו.ברביםביטוילידי

אתמקייםהוא :זהכספרהציונים

משפליהגבהתיו"מרוםכידיועולמו
 :אלוה""אחיוכשיר ) 10(עמ'החרוף"

אלתאוםאליךגבהותרימכי"כי
אוויר"פהאו ) 14(עמ'תאום"

השיאיםכל-תחתיומרומים,
נושםזהשיר ,אגב .) 18(עמ'הדומים"

 .גיחהשלהנודדשירככשימתממש
שלום .שמבטאוכאחריםכאלה

שכדרךהלמעלה,אלשאיפתו
למטה.בעומק.מצויהואלוהמיוחדת
להביא 'כביכולצריכים'הגבהים
כמיתוסיםכמואךמתהומות,לשחרור

אתחייוכלמחפשהאדם-רכים
רגע'ומגיעזרותכהוויותגאולתו

ככקודהמצויהשהיאשמתברר

ביותר,הקרובהשהיא ,כיותרהרחוקה

כשמתו.כעומק-גובה

עשיר.ומשלום .'שמחזקהחדשבספרו
 .והענפההארוכהיצירתומסכתאת
מעטלתהותמאפשרהואכןועל

המשורר-כאדםשביןהקשרכמסכת

יאחדהואשלוםש.שירתו.לכין
כמעטשהקדישוהמעטיםהמשוררים

 .כלכדלשירתםשנותיהםכלאת
הזןמןהואשלוםש.זומכחינה
המשרד,-שבומשורריםשלהנדיר
כמלואווחופףשלםחלקהואהאיש
שאישיותוכלי-מעבר,ולאשירתואת

לרחשימכערת,תמידלאאךחשובה,
אינושלוםש.תמוכות.אוצבוראולב

באישיותו-שירתוישכיאףמדיום,

- nשליהואאךהשליח,מיסודהרבה
חייוכלאתלפרוטשבחרשל-עצמו,

בכלישפשרות.ללאלשורות-שיר
שמשולביםאומץ-הרוח,מיסודדרכו

כאמור'הבחירה,יסוד :יסודותשכיבו

ידיעת-מתוךשקופץאדםשל
ומאידךהדלימה,תוךאלהתוצאות,

העתיקה,כבטרגחיהיסוד-הכורח,
שבהתמיד,חדשחלמעשהשהיא
לוואיןולמעשיולדרכומחרייבגיבור

הוא.מרצונועליהםשליטה
כךלהיחשףלמשוררהואגדולהישג

 •ומעלה.כגבורות

טנאישלמה

בצורתזאתמזההאתהלעתים-
אבא, :המבעוכאופןלעולםהפנייה
זורקשרניהכוורןאתתפסואמא,

חזקןכךכלתצעקואל /.עכשיולכם
מנחושתנחש /.לישוןעכשיורוצהרני
 ,,בחלום.אותוטורפיםמזהבןודג

 .) 16(עמ'

משיחות-פסטלבאותןלעתים,-

אתהגןילדימעביריםבאמצעותן
הציורבקצה ... " :שלהםציור-העולם

הירק.,בערוגותמכותרביתנו/עמד

קושלעשןסילסולהוציאהארובתו
תמימה.//בעורתסקרנותנו /... /.אחר

(עמ'חזק."בחוםהבירקההאדמה

17 (. 

הפנייהבאופן-האהבהבשירי-

 /:יריבתוךירך"שימי :הנמעכתאל
 ; ) 45(עמ'שלי"ואתשלךאני

מןאותךלקחתייידיםבשתי"פייגלהן
 .) 39(עמ' " ...החלון

בבחירת ,ההתעניינותבמוקדי-

בשקיתקנה"הנהג :היום-יוםחומרי

לצירושישבההילדהשבבילחומה/
חושב."אניובתאבא // ...באוטו./

 .) 42(עמ'

 ,הדימוייםבעולםבעיקר,אך,-
 :החלוםבאווירתארהדק'בסוריאליזם

(עמ' ,,ממדרכה.נופללין'צ'פ"צ'רלי
ימלאובבטן~עמוקהילרים"רק ; ) 24

 ; ) 15(עמ'שרור."ספינהאוצרכיסם

פניעלרוחמההמורהאתרואה"אני
 .) 13(עמ'הגדול"הגלובוס

אפשרשאימשהובאותולבסוף,-
כשמשברורהואאךעליו,להצביע
 .חוםיוםבצהרי

אךעזים.בצבעיםילדותעולםכן'אם
 ,דיוקליתר ,פסטורליבאמתהואאין
אותות .כללפסטורליהואאין

שלותוגתבכלניכריםהמצוקה
הבוגרהדובר .הזההיפיפההקובץ

הופךהלחםכיכפוג,הכשףכייודע
אשהנפלאוחלוםלנוהיה :לפירורים
בכפות / ...ירה./בכףאונתוכישפה

ללחם./הפךהכלהצחורותירינו
 ,, .פירורינואתנשבהיפהגדולהאימה
 • .) 14(עמ'

משמרתמר

בצבעיםילדות
עזים

ספירת ;שירים ;גחמחו :לוידן
עמ'. 49 ; 1986 ;פעולים

רציתימזמןכברלוידןשלישריואת
עקבתיהשכיםבמשך .בספרלראות
תכופים,הבלתיאמכםפירסומיר,אחר
אפשרסוף-סוף .עניךביעוררווהם

ברובשאיןמהאלהבשיריםיש .לברך
משהו ;כיוםהנכתבתהעבריתהשירה

יותר,ברעוסקתהישראליתשהסיפורת
(ערליםכסיפורתטבעהמעצםאולי

עוז,לעמוסהרעה"העצה"הרבעדתי
ארופד,ליצחקהטרמרז'כה""רחוב
ליורםהגדולה"שלרמציון"דודה
"ערבסקות"-ולאחרונהקכיוק,
עלהילדות,עולם-שמאס)לאכטרן
העזים.צבעיו

Vי'~ •• ••• ~. 
~u.9-4.י,.,_ ~ ••• ~,.•~ 
~ ---~!•~•-r.f" 

 ..... •i-•י ifai ~••8.זiז'~•··
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f 
 77עתוןמערכת
חתניאתמברכת

לשנתבילאיקפרס
דורמשהז, 11תשמ

ריבקויבץדוליה
עבריתבספרות
פליישרעזראופרופ'
ישרלא.בחכמת

 1:1 ~, .... !!\•~י~~ ••••
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מעורר'ואדאג
 ;שירים ;עורף :עצמוןצבי
 ;המאוחדהקיבוץחוצ'

עמ'. T ; 48תשמ"

לדייקהנוטהמשוררהואעצמוןצבי
אדאג'ותמידהואשלוהשירכפרטים.

הקונץ'אתהפותחהשיר(כשם
מתרפקאיטי,-למחברו)השלישי

לנקודתעדאותומטפחהמוטיב,על
תמונת-המחשנהשכההשכירה

עצמה.אתמסכמת

זושירהשלהזמיניםנושאיהלמרות
לוחצתאקטואליהיחסים,אהבה,-
שלמיוחדתדריכותדורשתהיא-

כהשישמשוםזאת,האינטלקט.
נרצה,אםאוכמעט,מתמטיתאיכות

 :שפהלימודשלאיכות
סליתצפית,נקודתעלחושבאני

נשים,ותחתוניקניות,

 •הזמןצידעלחושבאנילומררוצח
לדרךציהד

שלגלגולקליטה,קשיירגישות,על
החומריםחילוףיסודות,

אוהמציאות, •הזיכרוןשפירושו

-תרנגולת
 ) 23עמ' ," ...דקים,"אותות(מתוך

אתמשרתכפייתי,הנראההפיסוק,

נצורזאת,עםפרטים.עלההתעכבות
זושירהשלהפרוזאיותביןפעראיזה

אלאבפרטים,לדייקרקלאהנסיון-
-עד-דקולמצותםכהםלהיאחזגם

עלכמעטהדוגמאטיתההקפדהלכין
השורהאתהמהדקתמקוטעת,נגינה

הרמטיתדיבסך-הכל,ארתח,ועושה
במקריםהגראפיתוחבותה(למרות
צירוףכללקלוטנדרשהקורארבים).
כלעלאחר-כךעליו,להתעכבבנפרד,
אתליצורלבסוףורקסמוכים,שניים

 .האסוציאטיביהפולימר
מעיןמשמשתזושנגינהדומה'

עלהחומרים,נזילותעלתשלום-דגש
אחרת,אפשרותשלחם."אי-הקלסיות"

חושנית,השתפלותלמתןמתכוונתהיא
החוויה.מןאסתטיריחוקאיזהליצור

כמבנהמעוצבהבודדהשיריכך

הזמןכלהמבקשזעירארכיטקטוני
תוספתללא-עצמומתוךלגדול
תכוףשינויזרוןרקהיותרלכלחומר,
שלמוגדלמראהצבירה,מצבישל

ההפתעותכלעםאחדחלקיק-חיים
 .שהדימוי-זאת"רק :בוהטמונות

מגדלת,כהגזמת .דשימויכדרך
שלשמץבערך , •אפילומיקרוסקופ

 ,קלח,שירטהסיכה,כקצחאמת,
 ; ) 44(עמ' " ...שפולח,ללהבחופך
צדפים,כמהחומיות,אצותשתי"אלא
עד·לתארצעבוני·משגעודגאפילו

יפה, .) 45(עמ'לפרטי·חפרטים."דק,
-מחנקחשהקוראלעתיםכיאם
מכבליהשיראתלהתיררוצההיה

בידו.ישארמהולראותהפיסוק
עצמוןשלה"מעורבים"השירים
לצאתשיגרתילאכוחבאותוניחנים

(=ישראלית)הקיבצויתהסיטואציהמן
שבךראמהיכלל-אכושי'ההמרחבאל

חברתיתהתייחסותעםהומניתשירה

מעט,לאזאת,מישגהמשוררברורה.
מונולוגיםדמוייישריםיצירתעל-ידי

אלפנייהככיכול,יש,כהםדיאלוגיים,
עריל:ן;לומררוצה"אני :מוגדרכמען

להימנעבשם,אנקוב(ולאהטוב,,
שםשהואאומראבל ,מסטיראוטיפ.

שומעאתה"האם ; ) 32(עמ'ערבי)",

 ,חרטה,לשהרהורעולהעונת,קול

עצמוןצבי

שישארוזהסיוטים,/לךישהאם
 , •עצמילביןביני-כלומר , •בינינו
תפלותןמאמונותסובלאינישחרי
 ,, ...גירנצווייגאמילשומע,ממךשיש
כשיםהאחרונה,(בדוגמה .) 27(עמ'

-שומע"אתה"האםלשכיותלב
כן,כמו ;שומע"ממך"שיש

אנוביכינו".שישאר"וזהלהסתבכות
שניביןמעברכבירורכאןמזהים

המשורר).שלקולות

תרבותית,תפיסהבשיריומעבירעצמון

מאודחרבהוזהלתרבות,התייחסות
כלכמעטשבושלנו,המנותקבעידן
עליתר .שירהופךעובר-ברוחבושם

חומרי-יותרקשהוזה-כן

שווה-ערךבמעמדמצוייםהתרבות

כךיהחווייתיברצףהאחריםלחומרים
שיריםאצלולמצואנוכלשלא

משוללי-אכימה-עקב-"למדניותם"
 .)" ... 39 , 37 , 36עמ'למשל,(ראה,

ישעצמוןצבישלשיריואתכן'אם
היאהמיונית,בתשומת-הלבלקרוא
להבין'לספוג,-מעוררתףיאטובה,

להתיר-גםלעתיםאךלחשוב,
מתרחששאינו(דברמכבליהאותה
יום).'בכל

המופיעהזו-העורף""הפניית

לטעמי,מיותרת,·-העטיפהבעורף
חסידתכמוכישמילמרותפוגמת,ואף

 •שובבות.קריצות

משמרתמר

הנופים,שיר

החייםשיר
חוצ' ;עונות :לוטןאורח
 t"ותשמ ;פועליםספרית

נורית :רישומים ; 1985

עמ'. 46 ;אבידוב

בספרשעריםאומדוריםכמעטאין

השירים .רטןלאורהשלזהשני
השיריםעשרתרק ;ברצףמופיעים

 :נפרדשםתחתמקובציםהאחרונים
 .הזיכרון""חוטי
השיריםאחד"להשלים",בשיר

 ו:ז~" :לוטןכותבתבספר,המרכזיים
jןשו;ה~ז;ר~~זים,~דיויו.ז,ורקוךאת

יותרורואההעולםלצערמדיויותר
תנ~ ...אםדשחלומםאנשים.-מ;י,
 ;.רכ;,~לjןרא'~וילו ·: ..'לךרם,ל~~ים

W יךה'J!, 7די.לוi?. ,עמ'~נ;ר~:קריםו"זלים
מדפדפת"יד :כתובאחרובשיר , 12

 'מ·;, .. ',,: ל~,~~ r:ק~רם wופ'ה ,,~,כ
אתמוצאיםאנוהשיריםבין . 14

בורחס,דאב,אסתרשלשמותיהם
ש"כבושתייםשלסאנו,ג'ורג'
אלפונסינחננתמזהןוירג'יניח , •כפחד
את T:כלרמר : 8עמ': •~,ה~ל~•לחךח ,;ךנ;
שלוזהודלףוירג'יכיהשלשמה

אלפוכסינחהארגנטינאיתהמשוררת
"משורר :בשירשהתאבדו.סטורכי,

גםש"חואלוטןמציינת ,"-80חשכרת
::ו,תרס~לל::ו~ידומהלר~ש •זקכק.ר
שמותמריבוי . 10 ,·עמהתמימות"עול

אתלהוציאאולי,אפשר,.אלהוהערות
משוררתשלפנינוהמסקנה,

אתלהקדישהמעדיפהאינטלקטואלית
ם wאולם .ספרותי-מדעילחומרשיריה
ברובמטעה.איכר"עוכרת"הספר

הטבע.מעולםלקוחהנושאהשירים
סתיו,קיץ'אביב,עלהשרהלוטן

הסתיו,אתכמיוחדאוהבתהיאחורף.

טיפטוףאתוגםספטמברחודשאת

שלבסיומודווקאהמטר.ואתהגשם
קוראת"אתלמעלההמצוטטהשיר
אתלוטןמבטאהספרים"מדייותר

 :משוררתלהיותיעודהתחושת
"tו Wi? לקולות ,,םרי;:ןו::ומגעי:;ביו

לךרםלןזp,קוראת::והווקחןה ?j::וזpנרי
::ו~וז:ויזכרעוו~ם::ו~צוי::וטוב/~ם

הראשוןבשירוגם ; 12עמ'גזק~ע.//

יעודתחושתמוצאיםאנובקובץאשר

אוותזולתומתפוררהבכל •"ראי :זה
~י::יח p:ו~זבי. ,,,וi 'אותור'אשוג~.זןב
ם Wאררוב ?iאן p:זp,הוא~,;כלאו~ל
~ v. תיארתו ...~רw לו~יןw ם., ,, 

עייפות,שלרגעיםגםישאך . 5עמ'
למשל,כמו,ובדידותעצבותשל

 31עמ'עייף","רגע :כשירים

 . 24עמ'ו"כיתוק"

זיהוילוטןאורהבשירימוצאיםאנו
שלהכפשהכלומרוהטבע,האדם
לעומתענניםציפורים,עצים,

 .היקוםבתופעותהאדr;כהשתלבות
בדרך-כלל'המבטאים,ומושגיםמלים

עצבנות, :כמויום-יום,שלעניינים.
מופיעיםאשליותישנחה,חוק,רוגז,

"עצים :רכיםכשיריםשוכהבהקשר

נרגזים","ענניםעצבנות",אחוזי

"יבואוהשיכחה",עםהרוח"תבוא

 :בשיר ;הערכות"חילופיכחוק
אנואילן"לפכיעומד"לפעמים
 ...,;כז~הו i ו::ל Wווק"חגה :קוראים
נפרדתכמו,כסופיםעליםמשיהר

.ר~קן ?7 ~ ... ,~רכנ,או::'~תקוראת. i~~~ילות
האדםואילו . 11עמ'השותו"ננלוח
עצמו,הטבעמןבלתי-כפרד Tחלקהוא-
היאבמראה"מסתכלת"אישה :בשיר

 . 28עמ'פניה""אדמתעלמדברת

 :בשורותמתחילים""הייתי :השיר
rכצו,ז:ו~יםךים ?jךך~ים /ם~"::י~ינרי

למערננולותוהפוכמרחביואת
 תי~~,~~ ,ר~כ~ ,:~• n, Tצות tc-לות ,vס~
אותה . 22עמ' ",.תתר~~גירת~ת !P, jזק?

 ."העוז :השירגםמבטאהקירבה
מיכרה"אני :במליםהמתחיללגדל"
 T • ן-~ •ז;ר~~הץ .vוגדלזו .p vזו::זcןם

~ישאותוז .v ~"~ין :ומסתיים ,,ביתו,

קיומו~ף~ל .~~ר;זץו .vוגדל
 . 19עמ' " 11::וחולף.

-עכשיועדשציינתיהנושאיםבין
עוכרתבספרים,מקריאההתרשמות

בטבע,אדםחייעלהרהוריםהשנה,
לככרתושאפשראחדשירגםיש

זהופוליטי"."שיראו"אקטואליה"
אמילשלהשבעהליוםהמוקדששיר

כמעט . 15עמ'"קללה",גריכצווייג,
לכנותםשאפשרבקובץשיריםאין

היאביחסיהעוסקיםאהבה","שירי

צל"."בליהשירהואדופןיוצאוהוא.
.ו,ח )t " :זהשירשלהאחרוןהבית

 •~ר iלגים, Wל::וזקיוקגיםו:די;ןתו:ךה
י:;ה wזקא,גי / .ה~~לה vזp,לאוגוקיון

 .ל~~ליסבrוךםו::יךגעות n~רנ;וף
ואילו 40עמ' " 11ד:;,רונות.ל wחי~לי

שהוצאהמשוררתשלהדאש;ןבספרה
לרגלגזית,קיבץוקיבצוה,ידיעל

ספר,הקרקע,עללעליה-30השכרת
רובמתייחסיםבו"ביתי",יותרהרבה

לזכרוכותלמשפחה,למקום,השירים
פשוטים,אהבהשיריגםישילדות,

ביופייםמרשימיםאךכמעט,תמימים

~ן ... " :במלים"אלי"דבר'השירכמו
t( נכפוחים/אליתרננואלרעיונא,ל

 תל'פ:~ו::~תלקותו tiז~ת •~ל~ Tדבר
~לידבר::וחולףו דו:r,ו::ו~ת /ב~ p:ו::ו

שהוצאושירים, ,"בוש"( ,, // .םר~~
 .) 47עמ' , 1980גזית,קיבץוידיעל

 :נקרא"עוכרת"בספרהאחרוןהפרק
לומושג,אוביטויהזיכרון","חוטי

 .השיריםלכותבתמכריעהמשמעותיש
אישית"."כרוניקהלוטן,אורה :גם 'ר(

עמ' , T 1987תשמ"כסלו"שדמות",
לזכרוכותבעיקרמוקדשהפרק .) 79

ארגנטינה,מוצאה,בארץילדות
בשירכמוהורים-בכים,ליחסילנופים,
"~גי :"איקרוס" :זהבפרקהראשון

רון, p:ך~י~םערדבכלו~םוזtבזcןם,
הפפילה...ואחר ,ם~ )t ~:ק~לחרי:ךם
אר Tח;-לכלשוב,- ?j•לב fן p:ק,ךואזע/

וחוךיש~סיהו P: ז:iנכואוrךןת •כת·קול
 . 35עמ' ,, //.יון 9 ~ו::~ת

המנוגדיםשיריםבשנימסתייםזהפרק

 :ופסימיעצובהואהאחדלזה.זה
~בחונוקקוסו~כל •או~רזוה )t • ל;,א"

 . , 45עמ'ג::וז:זגג"י;rכה W ו:: .ה~ז;:גלא

בקובץהאחרוןהאחר,השירואילו
יותר.ומעודדאופטימיהואכולו,
 ,אל,~::~;םות"וחנ:י~~ף, :סיומו

יש- . 46עמ'חיינו.//"היושאמםנ

בעיקררבים,-שכשירים:להוסיף,עוד
האהבהמתבטאיהאחרוןכפרק

ליצירותשישההשפעהלמוסיקה,
 .לחןהמקשיבהמשוררעלקלאסיות

קריאפשוט,הואלוטןשלהסגנון
חירהוי:ויהכלהתרשמותיה,כלמאוד.
בקריאהכברמובןבהירילביטויבאים

היאלעתים .שירכלשלראשונה
הטהורהפיוטמןמעטמתרחקת

 :לכאורהיום-יומיידיווחלטובת
~יךנ;רמךאו / ,ה.ל-rג::ו:ק~ךת סלכ;,~"
אתננמגפיםמדדוילדים , .התהום
~ךה 9~זדק.וv,.ייה' T ~ w :::ו~iוליות,עו:~ק
חוךףעוד ,ה,pז ?jחו.ךףל;ניקןן~ל

 :השורותשילובאך . 30עמ' " 11זtז:י.ד
חורףלבהןאלסגרהמזדקתנ"אשה
אשרהפרוזאיאתמבטלקשה"

 .להןשקדםהיבשב"דיווח"
השני,בספרהמגיעה,לוטן,אורה

 •מרשים.להישג"עונות"

מיכאליסמרים

 13 1987מרץ



ארםכבני
רנטגןמקרני :סגהראמיליו

פיסיקאים ;קווארקיםעוד

 :עברית ;וגתליותיהםמודרניים
מדעיעורך ;לוטםעמנואל

יששכר :העבירתלמהדורה
 ; 1986 ;"כתר"הוצ' ;אונא

מפתחות ;עבריתביבליוגרפיה
עמ'. 332 ;ונושאיםשמות

המסתתרהאדםעללדעתסקרניםהכל
הצייר,הסופר, :היצירהמאחורי

ואכן' .בכללוהאמןהמוסיקאי
חייהםעלומחקריםביוגרפיות

 .למכבירמצויותאלהשלויצירותיהם
ומדעניםחוקריםשלחייהםגם

מיפחותה.ולא-סקרנותמעוררים
מחשבתםשבכוחאנשיםאותםהם

 ?הטבעסודותאתמפענחיםודמיונם

האם ?להםהאופייניותהתכונותמה
המסויימותהתכונותבין~ז;י~םקיים

 ?המדעיתליכולת

שלספרועוסקואחרותאלובשאלות
ועדרנטגן"מקרניסגרהאמיליו

תת-חלקיק-(קווארקקווארקים",
שםעדיין'מוגדרבלתימשוער'
מובכותהבלתיהמליםמאוצרשכלקח

המתארב"פיכיגן"),ג'ויסג'יימסשל
הפיסיקאיםשלותגליותיהםחייהםאת

העשרים.המאהשלהבלוטים
שלהעיקריהיעדקהלהדברים,מטבע
הטבעבמדעיחוקריםהיכרהספר

להפיקיוכלואלהבפרט.ופיסיקאים
וההכאההתועלתאתהספרמן

הספר,שללשבחואולםהמירביות.
עלפרקיםשלפסיפסכמעשההערוך
עלפרקיםבצדהפיסיקאים,שלחייהם

הקוראשגםייאמר,תגליותיהם,
ברמהאיכןבפיסיקהשידיעותיו

קוראאמכם .עניךבוימצאאקדמית,

(וישפופולארימדעכאןימצאלאזה
ידעממשדרוששבהםחלקיםבו

יצליחלאוגםבפיסיקה)מקצועי
בפיסיקהידיעותיואתבקלותלהעשיר
מרתקסיפורימצאהואאולםמודרנית,
המחבר,שלאישיתמבטמנקודת
המדעאתשהביאולאנשיםהקרוב
 .כיוםעומדהואבולמקום

האישיתנקודת-המבטאתלהדגישיש
אתמטביעהזושכןהמחברשל

אךלחיובבעיקרהספר,עלחותמה
שלהאישיתהכרותולשלילה.גםמעט

כובל'פרסבעליהודי'סגרה'אמיליו
המוזכריםהפיסיקאיםמןחלקעם

גישהפעםמדילכומאפשרתבספר
חייהםאורחאלאמצעיתבלתי

 :(לדוגמהלעתיםהמוזריםומנהגיהם,
עמ'פאולי,שלהבוטההנתהגותו

עלבלוטיתרוןכאןיששמובן .. ') 156
הדבריםאתהמתארהרגילההיסטוריון

מצדבלבד.וכתביםתעודותסמךעל
עסקסגרהשאמיליומכיווןשכי,

ענףשלחלקורבהחלקיקים,בפיסיקת
אחריםענפיםבעודבספר,זה

מכירהמחברחסרים.יוצאיםבפיסיקה

סוקרהאחרוןובפרקזובעובדהאמכם

איןאךשקופחו,הענפיםאתבקצרה

האיזוןחוסרעללפצותכדיבכך

זו.מבחינההספר,שלברובוהקיים
ותגליותיהםחייהםאתהמתארבספר
שתעלהטבעיאךמדענים,של

אחרתנראההיההמדעהאם :השאלה
היהלאהדגוליםהמדעניםאחדאילו
האםאחרות,במליםאו' ?קיים

מוכתבבמחזהשחקניםהםהמדענים

שחקניםהםשמאאומראש

אותהומשניםהעלילהעלהמשפיעים
 ?התרחשותהכדיתוך

שהמדענראהלפחות,ראשוןבמבט
הסודותאתלגלותאלאבאאינו

כןועלהכיבלאובטבעהקיימים
אוליאחר'אוזהמדעןשלחסרונו

משנהלאאךהתגליתאתמעכבהיה
 .מהותיבאופןהמדעפניאת

אתמעלהבעצמוסגרהאמיליו
אינןותשובותיואחדותפעמיםהשאלה

הספרבתחילתהמקרים.בכלזהות
היהניוטון'היהש"אלמלאאומרהוא

החשבוןאתממציאאחרמישהו

הכבידה"אתומגלההאינפיניטיסימלי
פלאנקמאקסאתאולם ,) 11(עמ'

"לעתים :הכללמןסגרהמוציא
הפיסיקהנעהכאילונראהקרובות
היהאלמלא ...מראששנקבעבנתיב
אותומגלה ...פלמוניהיהפלוני,מדען
מןיוצאישאולםהדבר.אותואת

אואיינשטייןלולאמכרעת.היאאחר
קירי,הזוגאוראתרפורדאופלאנק
היוםנראיתחיתהשהפיסיקהייתכן

אומארקסנפוליוןשלולאכשםאחרת
היוהאנושותשפניייתכןהיטלר
 .אחרות

הפיסיקהביןההדדיתההשפעהעל
אחדות,דוגמאותבספרישלחברה

הטכניקותאחתלדוגמה,מאלפות.מהן
אךמאודזולהחיתההחלקיקיםבחקר
פעילותזוחיתה .רבאדםלכוחנזקקה

שלאחרלאירופהבמיוחדשהתאימה
שסבלהלאיטליה,ובייחודהמלחמה

כךקשה.ואבטלהכבדיםמלחמהנזקי
אלוחקירותשללמוקדאיטליההפכה
פיסיקתבהתופסתהיוםועד

 .חשובמקוםהחלקיקים
בפירוטבספרהמובאתנוספת,דוגמה

והעתקתהאטוםפצצתפיתוחהיארב,

עדלארה"ב.מאירופההמדעיהמרכז
המדעהתרכזהשנייההעולםלמלחמת
אנגליה,בגרמניה,בעיקרבאירופה,

המדעניםהיומעטיםואיטליה.צרפת
תרומהלפיסיקהשתרמוהאמריקנים
א.א.שבהם(הבולט .משמעותית

הראשוןהאמריקאיהיה 'מיכלסון
 . )-1907בלפיסיקהנובלבפרסשזכה

אלמוס,בלוסהפצצהפיתוחאולם

 . 1931 .משוחחיםכורונילס(משמאל)פרמיאנריקר

הקוואנטגילויוהואאחדחשובהכלל
ונשאלת ) 65(עמ'הפעולה"של

אינוהכללמןהיוצאהאםהשאלה
 ?זהבמקרההכללעלמעיד

הכל"בסך :סגרהמסכםהאחרוןבפרק
שאלמלאהמפכחתההתרשמותנוצרת
ביותר,הדגוליםהפיסיקאיםאחדנולד
כעבורמגיעה,הפיסיקהחיתהעדיין

(עמ'נקדוה"לאותהשנה,חמישים
 ?פלאנקמאקסעלומה ) 285

נותןלשאלההתשובהשאתנראהאבל
בהשוואה Iלכךערשהואמבליסגרה,
לאמנותהפיסיקהביןעורךשהוא
הואהספרבסיכוםהעשרים.במאה

והתרחקותלהפשטהשהמגמהמעיר
נחלתאינההחושיתמהחווייה
אתמאפיינתהיאאלאלבדההפיסיקה
והאמונההמודרניתהחשיבה

שאיןנראהזוממסקנה .המודרנית

לאןהגיעההפיסיקה :אחרמוצא
חשיבהלהליכיהודותשהגיעה

התקופהאתהמאפייניםמסויימים

שכיוונוהןהאדםשלורוחווחשיבתו
היום.מקומהאלאותה
אוזהמדעןשלשהשפעתונראהלכן

הצבאי(שיישומוהמכ"םפיתוח

וראשיתבאנגליה)נעשההראשון
ששררוהקשיםהתנאיםוכןהמחשבים,

ביססוהעולם,מלחמתאתריבאירופה
ארצות-שלהמדעיתעליונותהאת

 .תקןפהמאותההחלהברית
ובידיעתפוליטית-צבאיתמזווית-ראייה

במלחמתהלוחמיםהמחנותהרכב
בספרלקרואמענייןהשנייה,העולם
אנשיהמדעיבתחוםיחדפעלוכיצד
צרפתיםאנגלים,גרמנים,מדע

שלהרגישיםבתחומיםואיטלקים
כעבורשהיומדעניםוכדומה,האטום

ומתחריםאויביםרבותלאשנים
שלצבאיתהמחשהעלבמירץו

חקרושאותםהמדעייםהעקרונות

 .וגילו
שההכרותסגרהמצייןמסקנותיובפתח

שלדיוקןהעלתהלאהפיסיקאיםעם
מגווןנמצאאלאטיפוסי,פיסיקאי

רבותתכונותבעלותדמויותשלרחב
ושונות.

באיורי-עזרהעשירבספרייאכן

עםהיכרותעורכיםאנו ,ובתצלומים
 .ועניךייחודבעלותרובןרבות,דמויות

עםהיאכמינהמיוחדתאחתהיכרות

עלהמופיעהרנטגן'שלידוכף
הראשוןכתצלוםופרקיה,עצמותיה
כאמצעותידו-הואאתרנטגןשצילם

 . 1895כנובמברגילהשאותןהקרניים

העיקריתשאיפתואתמסמלזהתצלום
כידנתוןיהיהשהבל :המדעשל

האדם.

מדוייקלוטםעמנואלשלתרגומו
אתלטובהלצייןוישושוטףבהיר

בעבריתהפרסומיםשלהביבליוגרפיה
אונאיששכרהמדעיהעורךשהכין

רשימתוהמכילההעברית,למהדורה
לנושאיהמתייחסיםומאמריםספרים
להצטערישאוליזאתעםהספר.

הביבליוגרפיהאתהשמיטשהעורך
שלהאנגליכתרגוםהמופיעההלועזית

 •איטלקי).הוא(המקורהספר

טנאייוסף

חציוניהקשר
התפתחות :גת'נסקיתמר

 ;בפלשתינההקפיטליזם
הוצאהאוניברסיטאייםמפעלים

עמ'. 274 ; 1986חיפה,לאור

כתיבתאתקובעהמליםאוצר
המפתחהואהמליםאוצרההיסטוריה.

השימושגוז'נסקי.תמרשללספרה
 ;ארץ-ישראלולאפלשתינהכשם

 ;עליהולאהגירהכמונחהשימוש
 ;התיישבותולאכקולוניזציההשימוש

שאינהעמדהקובעיםאלהכל
שללמעמדו :פניםלשנימשתמעת

חלקשהיא-בישראלהיהודיהעם
ולהתיישבות.לעליה-מארץ-ישראל

כיןהקשראתשוללפלשתינההשם
על-ידיוניתןוארץ-ישראלהיהודיהעם

כר-כוככאמרדלאחרהרומאיהשלטון
הגירההמונחזה.קשרלשלולבמטרה

שעהניטראליתמשמעותכעלהוא
היהודיםעל-ידינתפשעלייהשהמונח
עלייה"ש"עשוכיןפוזיטיבי'כמונח

הואקולוניזציההמונחשלאו.וכין
שהמונחשעהשליליתמשמעותכעל

כבעלהיהודיםכעינינתפשהתיישבות
זהלמונח .כונהחיובית,משמעות

 .כהמשךנחזור
הבינלאומית,הבורגנותהסתם,מן

שלהם,והמשרתתהיהודיתהבורגנות
אתלנשלקשרקשרוהציונית,התנועה

הבורגנות .אדמתםמעלהפלשתינים
השותףהיוהציוניתוהנתועההיהודית

שרתההציוניתהתנועהכקשר.הזוטר

הגרמני,האימפריאליזםאתלסירוגין
אליבא .והאמריקאיהבריטיהצרפתי'

הנתועהשירתהגוז'נסקירתמו

ואתהנאציהמשטראתהציונית

ההעכרה"הסכם :שלוהאינטרסים
ראשישלהלאומיתהבגידהאתמסמל

הבורגנות(ולשהציוניתהתנועה
יוצאיהיהודיםכקרבוהזעיר-בורגנות

העניקואלה .).פ.א- ?גרמניה
נושאכלעלעדיפותלקולוניזציה

גרמניהנגדהמאבקנושאלרבותאחר,
 .) 106(עמ'הנאצית"

 ?זהקשרמומשכיצד

כינוניםיהודיםהוןבעליהתרוששות
להשתלבאותםדחפהוזעירים

(עמ'ודתילאומיבסיסעלבהתארגנות
ניצלוהציוניותהקבוצות .) 52

צעירים ).פ.א-שלי(ההדגשה
והביאהכלכליתלמצוקהשהגיעו
ההגירה .) 73(עמ'לארץ-ישראלאותם
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הבורגנותשלומימוןבעזרהבוצעה
 .הגדולהית'היהוד

(רוטשילדהגדולההיהודיתלבורגנות
הציונית.לתנועהובמיוחדואחרים)
 ... " :תוכניתהיתההבורגנות,משרתת
הציוניתהקולוניאליתהתוכניתחתרה

רווחיםלהשיגמלכתחילה,
עלהשתלטות(באמצעותקולוניאליים

תעשייתייםמפעליםוהקמתהקרקע
רגליהלדחוקוגםוחברות-פינאנסיות)

 .) 51(עמ'המקומית"האוכלוסיהשל

עלהדגשומושם"הגם"נופלבהמשך
ניצולהעלהערבית,האוכלוסיהנישול
חברתית-מדינית;ךגמ;ניה"רכישתועל

הרווחהשגתמומנט .רחוק"לטווח
מןיודעתהבורגנות .נעלםהמיידי
רווחשיקולימעללהתעלותהסתם

לטווחמטרותעצמהבפניולהציג
 .ארוך

המנדטשלטונותסייעוזולמדיניות
שארבין .למשרתהאדון ,הבריטי
"הספריםמדיניותהיתההסיועאמצעי

הגבלת .העלייההגבלתהלבנים"'
יהודיםבידיקרקעותרכישת

להקמת.והחלוקהלתכניתוההתנגדות
 .ישראלמדינת

נישוללתארוהעיקריהביסוס
ציטוטהואהפלשתיניםהפלאחים

פורתיהושעפרופסורשלמספרוארוך
התנועה-למרידה"ממהומות
הפלשתינאיתהערביתהלאומית

מגיעפורתפרופסור ." 1929-1939

באשרעליה,לחלוקשניתןלמסקנה,
מוכריגםהמנושליםביןכוללהוא

קרקנ;,בעל(האםמרצוןקרקעות
לקונהמרצוןאדמתושמכרפלשתיני
וגם )?במנושליםהואגםפלשתיני

"לאהמנושליםשמספריום,שכירי
(מלבדספוריםאלפיםעלעלה

עמ'למרידה(ממהומותמשפחותיהם)"
תמרשלבספרהלציטוטבמברא .) 117

אלפיבכמה"מדוברנאמרגוז'נסקי
ערבים"פלאחיםשלמשפחות
במבנהההבדלבמקרר).(ההדגשה
 .מקריאינוהמשפט
הטענותלהוכחתהעיקריתהשיטה
הקפיטליזם"התפתחותבספר

ציטטותהבאתהיאבפלשתינה"
אינןקרובותשלעתיםסלקטיביות

באפשרותהיתה .אסמכתאמהרות

שלמספררציטטהלהביאהמחברת
"המתכונת :פורתיהושעפרופסור

הקרקעקנייתשלהזאתהגיארגרפית
הטבעיברצונםמקורההיהודים,של
הארץבאזוריקרקעלרכושהקוניםשל

מכלוהחשוב ) ... (מיושביםהפחות
ציטטה .) 105עמ'(שםאריסים"ללא

העוסקהפרקבפתחהמופיעהזר

היתהיהודים,בידיקרקעותבקניית

הדימ;ניות,הקשר,טענתאתפוסלת
הפלשתיניםמידיהקרקעותברכישת

 .מרמשהלאזרשאפשרותומכאן-
רכישתבעקבותנמנעתהבלתיהמסקנה
"בעברית :וההתיישבותהקרקעות

שבשפות'התיישבות'המלהנתאזרחה
השודמדיניותאתמבטאתאחרות

האימפריאליסטיותהמעצמותשמנהלות
אולם ) ... ( :להןהמשועבדותבארצות
אתמשנהאינולועזימושגעיברות

 .) 97(עמ'התופעה"

חלקיכלעסקווהגזלהשרדבמדיניות
ההסתדרות .ראירגרנירהיהודיהיישוב

רtקרתהלארמניתתפישהבעלתחיתה
היהודית,הבורגנותאתבנאמנות

הפלשתיניהפועליםמעמדאתפילגה
l ~שהמפלגההעובדה .) 21ד 'מ

מההסתדרות,חלקהיתההקומוניסטית

וביקשהחזרהממנהשהוצאהולאחר
ביקורתתוךאליהלהתקבלן-944ב

ראינהמעלהאינההסתםמןעצמית,
היוהיהודיםהפועלים .מורידה
הקולוניאליתבפעילותשותפים
הקיבוצים'הקואופרטיבים, .והניצול

אלהכל .השיכוןומפעליהצרכניות
זעיר-בורגנייםומפעליםקבוצותהיו

הקפיטאליסטיבמשטרהמשולבים
בנאמנות.אותוומשרתים

מושברקבסדום'היהאחדצדיקרק

רק"ח :בעמודההיהאחדצדיקים

שלילהביתראףאחורההמביטה
ברובבארץהקומוניסטיםזאתמשעשו

 .העברשלבי
בהתפתחותמכירההמחברתאיןככלל

הציוניתהתנועהשלביחסהובשינויים
ולמדינההלאומילביתלארץ-ישראל,

היאאיןהפלשתיני.לעםיהודית,
ביחסןובשינוייםבהתפתחותמכירה

בכללהגדולותהמעצמותשל
הציוניתלתנועהבפרטובריטניה

מוקדםאין .בארץ-ישראלולפעילותה
אלו.במערכותומאוחר

תמרשלמספרההמתבקשתהמסקנה
והנברןהישרהיהודישעלגרז'נסקי,
במקוםלהישארהיההצאריתברוסיה
המהפכהלמעןולהיאבקמגוריו
-הסוציאליסטיתהמדינהוהקמת

להפוךולא-ברית-המועצות

הגרמני'האימפריאליזםלמשרת
למבצעוהאמריקאי,הבריטיהצרפתי,
יהודיעל .בארץ-ישראלהשודמדיניות

היהעולםמלחמרתשתיביןליטא
לאץרלעלותולאבמקומםלהישאר

מהמדיניותלחלקלהפוךכדי
 .בארץ-ישראלהציוניתהקרליניזטררית

שארית ,מזרח-אירופהיהודיעל
העולםמלחמתלאחרהפליטה
בארצותלהישארהיההשנייה'
זגתיאשעםיחדולהקיםמגוריהם
אתואחריםפאוקראנהראק;שי,

ממילא .שםהעממיותהדמרקראטירת
-14.5.47בגררמיקואגררייבאהיהלא

ובשאיפתםהחלוקהבתרכניתותומך
כאןולהקיםלארץלעלותהיהודיםשל

משלהם.מדינה
הדבריםכותבאיןזרסקירהלאחר
אתולבקרלנתחמקרםשישסבור

אוסףבעקבותהמחברתשלמסקנותיה
המועתקיםהסטאטיסטייםהנתונים

בהערהנסתפק .בספרהומובאים

ניתןסטאטיסטייםנתוניםשבעזרת

קשוריםהדברים ;דברכללהוכיח
ובנקודותהנתוניםבהבאתבסלקטיביות

 .והמקוםהזמןבמרחביההשוואה

עםהחמירהדבריםוכותבאפשר

אלאהיאואיןאפשרהמחברת.
זה"אין :אריסטוכדברי ;משוררת

שהיהמהלספרהפייטןשלמתפקידו
היהשעלולמהאלאבמציאות,

 •(פואטיקה).להיות"

פאפ;רישאחוד

 . . .יחיל~
 ; r 1986ק ;הכתובההמילה
 ;בוזרורוןחכרחנן :עורכים

עמ'. 64

נסירניתחוברתהיאהכתובה""המילה
שזרללמדךסוציאליסטית".ל"במה
שמשותפתאנשים,קבצותשלבמה
בהשקפתהחפצהנקודת-מוצאלהם
 ,יותר)אר(פחותמגובשת,עולם

מהמושגשמשתמעבמההדוגלת
המעמדי-פרולטריהוותיק

המיליםבצירופימשהו ."סוציאליזם"
זרלאאךאירוני,היוםנשמעהללו

סכנתעללהצביעכוונתי .כוונתי
 .אירוניתאיכותלכסיוןשתקנהכשלרן

 .כשלרןזהיהיהשלאשליהמשאלה

השייךצירוףהואהכתובה""המילה
הסוציאליסטיםהמושגיםלמערכת
המחייב",הלשוני"המושגופירושו
"מעורבותקביעת-עמדה",של"נוסח

הואהכתובה""המילהוכר'.שופטת"
שללפרימאטסירובבושישצירוף'

ארהיפה"),("המילה"אסתטיקה"
("המילהז'ררנאליסטיקהשללפרימאט
עמדה).קביעתללאהמדווחת"

לענייןהבחנותשלרשלהבחיןאנסה
חסר ,הכוונותרצינות :זוחוברת

הנושא,עםהמתמודדבחומר

 .העכשווייםהספרותייםוהקישוטים

רלוונטיביןומפוצלחסרהואהחומר
הטקסטאתמאפייןוהקישוטלארכאי
 .העכשוויהספרותי

ספך-גבעלזורשימהכותבתאני

הללע.המשוררשלונוחרחבילדים
לאאחדאףלראות"אותי :הספרשם

 !-1967באורראההספר )!יכול"(

ציירההכריכהגבעל !תאריךאיזה
יענהבנותשתיהמוכשרתצרפתירות

אףלראותאותןכיכנראה,(הסבורות,

היאהכתובה""המילהיכול).לאאחד
אתלטמוןבלאלהתקייםשמאליבסיון
עלגזענות,עללהגיב .בחולהראש
ועלמיניםשוויוןעלדת,שלטון
הישראליתלחברה"דפוק".מעמד
 .סוציאליסטיכתב-עתנחץוגםנחוץ
זאתכתבומקוטניופוללנוןג'וןגם

ךהי","לויהי",:"לוהשישים"בשנות
"החיפושיות"•.להקתאתופרקוכתבו,

בבוסריאירח

מןעבהרהיום,אומריםהאידאולוגיה,
-העתונאיוה"כסאח"העולם
הוא-קטלניותתוויותהדבקת
כסירןהזו'מבחינה .בכיפההשולט
הבמהאלהאידאיהדיוןאתלהחזיר

כסיוןהיאזרחוברת(ובעיניהעתונאית

כסיוןהואעתונאי)חומרלכתב-עת,
בווישאומץבריש .להערכהראוי

צררך.

שנישליטיםזוחוברתשלבחומרים
לכתב-עתכסיוןשלאלמנט :אלמנטים
ואלמנטחדשני,עכשווי,שמאלי,
"זקנישלתחושהביהמעבירארכאי
מןעברשמעמדםוחכמיה",העדה

להחזירלשווא,מנסים,והםהעולם
ימימאפייני.אלהעולםתנועתאת

נעוריהם.

ש"במהסבורהאיננילא,
מטיבה,ארכאיתהיאסוציאליסטית"

לא .לפיתחההאורבתהסכנהזואך
בדל-ומהבדל-ארכאימהאדגים

כיהשונות,ברשימותומענייןחדשני

חלקי-ידיעלמתאפיינתאיננההסכנה
טוטאלימשהושלבחקראלאטקסט,

ה-המאהבסוף ,ם,~הגם .וברוטאלי
עםלהתמודדחייבהסוציאליזם , 20

שלוהעכשוויותהגדולותהשאלות
הטוטאליותנתונה,מקומית,חברה

דבריםבעיקריעיסוקשלוהברוטאלירת
בחוברתישחסרות.עדיין .חסרות-

הכוללהרושםאךמענייניםחומרים
אקלקטי.
קישוטית-שבההעכשוויתהשירה

 .ברוראינוזולבמהקישרה .בעיקרה

שלושהעלרבה,בקצרהכתבתי,
 .רצויההיאהכוונה-אלמנטים

שולץברונואחרבחיפוש
 11מעמ'המשך +

היארטראגיתבספרמעניינתפרשה

יוסףלביןבינוהמכתביםחליפת
לאהמכתבים .מאןותומאסרוט

שולץכיידוע,אךכה,עדנמצאו
"השיבהסיפורואתלהםשלח

בנקשרבגרמנית,שכתב;הביתה"

"חנויותאתלתרגםלושיסייעו
נוספיםפרטים .לגרמניתהקינמון"

לאהספרכידועאךבערפל'לוטים
מלחמתפרוץ .שפהלשוםאזתורגם
לחליפתקץשםחשביההעולם

הספרהרצאתרגםביניהםהמכבתים

שעמדהאיטלקי'מו"לידיעל
יצאהלאלכן'קודםלהתבצע
איטלקימתרגםנמצאלאכי .לפועל
הספרהפולנית.בלשוןששלט
בימישרלץברונובקורותמסתיים

שלהחצר""ציירנהירתוהמלחמה,
כידוע,לבראו.פליקסהגסטפראיש

בניירותלדרשהלהבריחוהנסירן
זופיההסופרתשלבסיועהמזוייפים

עלההפולניתוהמחתרתנלקובסקה
למורתנרדהלבריחתו,סמוךבתוהו.

אישאפוטרופסו,שליריבוידיעל
גינטר.קולהגסטפו

חיפושחינםהקינמון"חנויות"אזורי

זהותואחרפיצרבסקישלנוסף
מהבסיוןשולץ'ברונושלויצירתו
הפרטיהמיתוסהילתאתלפענח
נבצרעדייןברההופךשכלשלו,
 .רזיושפעתאתלחשוףממנו

נושאכמרהספר,שלהסגולימשקלו
 .שולץברונושלהאישיחותמואת

מחונןמשורררקכינדמה,

רוויההאישיתששירתוכפיצרבסקי,

הפולניםליהודיםקץאיןאהבה
לחדורעשויעוד,שאינםולצוענים,

שלהשיריתהפרוזהאוצרותאל
גםאך .הקיומיתהווייתםואלגיבורו

ברונושלהאמתנהירהבוודאילו
ממכתביובאחדרשםאותהשולץ'

כי"סבורני' :וויטקייביץלסטניסלב
המצרייםמראותשלהרציונליזציה

להסרתמשולה-האמנותביצירת
היא ;שחקניםשלמפניהםמסיכה
הטומןהמשחק,סוףאלאאיננה
מקררשלהדלדלותראתבחובו

 •היצירה".
רפאליצבי
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אנשים
עקומים

 ; ,,קשים"אנשים :יוסףבריוסף
 ;עוברעם ;מחזות)(ארבעה

עמ'. 181 ; 1986

מנשה'-יוסףבריוסףשללפרדסונכנסוארבעה
אלהוכנסואונכנסו,מהלשםואידה.צביהבעוז,
הואהמרכזיצירואשרמחזה,שלעלילתימרקםתוך

מסתבכותגדולסודאיזהשלגילויולמען ?הפרדס
העבותים,בעציםמסובכותבזו,זוהדמויותארבע

 ?פרישוםכמעטעודמניביםאינםאשר 'הזקנים

ככלואכן' .כמשמעופשוטו .החייםסודגילוילמען
אתהפותח"הפרדס",המחזהעלילתשנמשכת
יוסף'בריוסףשלקשים""אנשיםהמחזותאסופת
משמעותאשרושקוף'פשוטמשלהפרדסהופך

מתמידותהדמויותורקיותר,עודפשוטהנמשלו
מוצאאיןכאילו-התחבטויותיהןבהגיגילהסתבך

אחר.

בהלזהזהאחיםשלושתם-וצביהבועזמנשה,
כללאפרדס,בגללוהכללזה.זהצריםשהםבמידה

מביא,הואאיןרבהשתועלתאלאאמנם,קטןכך
שלושתשלכליכםוממיתוקושרכובלשהוארק

לאהואהזההפרדס"כל .אמיתיחלוםכלהאחים
סתםגאוותן'נפוח,זקןפרדססתםכלום,שווה
מכריז ,, !נחיהאנחנושימות,מת,הואטיפש,עקשן

עולהלבלט,המורהזואידה.אהובתובאזנימנשה
לחיותעימה,לחיותהאפשרותבעבוראשרמרוסיה,
להמשיךמנשהמוכןהחיים,באמצעותלחיותממש,

המליםברבותההופכתדרמטיות,מעטבלאולהכריז
אבןכמואותוהורדתי"אני-פאתטיתלמעט
כזה,בולדוגכמוהוא .אותוניצחתי ...אנימהלב.
לאאתעצמי'אתנצחתיאני ...ואניעוזב,לאנושך'
לצופה,נותרעודומהונו'."ונו' ... ?זהאתמבינה

כמעטהרי ?לעשותלקוראזה,ספרשלבמקרהאו
אולהכיל'דרמטיטקסטשצריךהחידתיהיסודכל
נסתמואלהכל-העלילהפערי-שקרוימה

עצמו.הטקסטמתוךופוענחו

במחזההמעייןאתבמיוחדלענייןעששוימה
אתהטקסטמתוךלשלוףהוא"הפרדס",

בוואריאציותותופיעשתשובהרעיוניתהסטרוקטורה

האחריםהמחזותבשלושתמשתנותעלילתיות
-מהםבשנייםובמיוחדאליו,המצורפים
הראוימןעתהכברקשים".וב"אנשיםב"בצר'ה"

"אנשיםאתהמחזרתארבעתכלמביןלשבחלציין
רזהביותר,המסקרןביותר,המגובששהואקשים",

דבקשלאדמויותלברואיוסףברמצליחבראשר
שטחיות.ארשבלוניותשלשמץבהן

-ב"הפרדס"כמוקשים"ב"אנשיםכמרב"בוצ'ה"
ולולהגיחלנסותכדילזר,זוקולרהדמויותמהוות
שיגרתשלוהחשוכההתפלההביצהמתוךאחתפעם

שמקניםהממיתהבטחוןמןלהשתחררלנסות ;חייהן
חלום.שלרגעימימושלמעןולוהקטנים,העוגנים

לאאםיוסף'ברשלדמויותיורובחולמותמהועל
שאינהחפצנית,שאינהאהבה-אהבהעל

במובנהאהבה ;בעלתניתשאיהכרכושנית,
הזןהואהאהבהחלום .ביותרהטהורהרומאנטי,
לקיומולהתכחשהמנסרתהדמויותאתגםוהמפרנס

שלימיהןאפלתאתגםהמפרנסהוא ;בתרכן
להגשימוהנחלהןימצאלאלעולםאשרהדמויות

שלבמימושותסתפקנהאלהדמויות .עצמןלמען
לקנטרןלעתיםירבוגםכךובשליזולתןאצלהחלום
אלהמפרךבמסעולהכשילוואפילולו,ולנטור

 .כמובןכמאכזבתלבסוףמתבררתאשר ,ההגשמה
מתריסה-שאתה,"מהרקזהשאהבה"חשבתי

הימיםברבותשהלךהכופרבצר'ה,אחיהכלפינעמי
מחילה ;הגוססמאביומחילהלבקשלקנרסה,
מאימתשתצילומירושה,חלקאולילושתמציא

כמו ...מוצלחים,יפים,ואלישעב,"אתה-נושיו
שלךהשקרחלומותהיוהםככהכן,גילוח,סכיני
לאכאילואבלילדים'ילדתיאני .שליהגוףבתוך
עכשיו .יותרלאדי' .בצדקאותי'שונאיםהם .ילדתי

הקוראישאלואם ,, .שליהחייםאתאחיהאני
אובייקטמיהונעמי,יוצאתחלוםאיזהלקראת

אובוצ'ה,אחיהיפהמגדירזאתאת ?ההגשמה

 ?חושבתאתצנועה,את :ברוך-המקוריבשמו

אתמעט,זהמשרה.חציעיורקשה,מעט,רוצה

את .חשכימחצררקיותר'אותויותר'זה ?חושבת

ואתחטא,אשת·איש,צריךחייתיאניבידוק.כמוכי

את ... !דבראותועקומיםשנינו .מלוכלךעיורצריכה
רוצים.שכולםמהרוצחאני .ממנייותרחרבהרוצה
זאתיכול.לארוצח,לאאחדשאףמשחורוצהאת
אותךנראהעיור,לאאוהבתאותךנראהחכמה.לא

כשחראמרעיששלאמלכלך'שלאמישהואוהבת
אוהבת."כקי,פשוט,אוהבתאוכל,
 .יוצרובצלםנוצרהחלוםכימסתבר,דברשלבסופו

רחל'שלחלומהגםנוצרהזההעגוםהחומרמן
מתגורריםסיימוןואחיההיא .קשים""אנשיםגיבורת

סיימוןמביאהזאת,העיראלבאנגליה.נמלבעיר
עקומהדמות-לייזראתהחלומיתישראלמארץ
הנשגבהאושרשלגימ~דהואלייזרולעילא.לעילא
לסיומועד .ישראלבארץהחייםבאפשרותשנטמן

דמותהכיסיימוןסבורהזה,המרתקהמחזהשל
סיכוייהאתההורסתהרווקה,אחותושלהאפורה
מידותעלמדיגדוליםחלומותבשלמשפחהלהקים

אתרקלחלוםיהארחלשלדמותהכי ;אישיותה
כדינפש'חולהשלעברבעלכלייזראחדשלדמותו
גםמשהושישאלאהגאולה.אתלהימציאשזה

באופןהעקומים.באמצעותהגאולהעלבחלום
עקמומיותנו .רחלשלליבהאתלייזרמעוררמפתיע

שישאמת ;גדולהחייםאמתבתוכהמאכלסת '
בהוהמתבוננים ,מולההניצביםאתלטהרבכוחה

מסוגבחלוםבעיןעיןשההתבוננותאלאכבבבואה.
 .זמןלאורךדברשלבסופונמשכתאינהכזה'

-הכלככלותכירחל'מצהירהמרטיט,במונולוג
אתיחילאעודהוא .כןגםיעזובשהוארוצה"אני
לאעודממנולפחות.שיעזובאזירמה,לאועוד

אחרון'ומועמדהאחרוןהמועמדחראאבלבחניתי'
סתםלאהואהנשמה.אתמוציאאידיוט,אפילו
שוםנשארלאהנשמה.אתלימצץהואהוציא,

 ".כולםאתלוכתתילי'כשארלאשקרשום .דבר
יותר,לך"מגיע :בסיוםמצהירסיימוןאחיה,ואילו
לךמגיע !לךיעזורלאדברשום ! ?שומעתאת

שמגיעמהאתאבלתשיגי,לאאזתשיגילא !יותר
 ,, !ממךלקחתאתןלאלך

ברשלבמחזותיומוענקתיתרהועוצמהחשיבות

אינודםכישאמרמיאמרמשפחה.לקשרייוסף
נדמיםיוסף'ברשלבמחזותיוהמשפחהקשרי .מים

למרחקים,מגיעהשצחנתםעומדים,למיםלעתים
אולםהצופה-קורא.שלליבואתבעגמהוממלאה
שפרודותיהםמיםאינםדםקשריהכל'למרות
נפגשות.הןשברברגעכמעטלזו'זולגמרינפרדות
שלחלומותיהםתוךאלויוצאיםנכנסיםהזריםבעוד

בדמויותמותיריםהםשאיןוכמעטהמחזות,גיבורי

הנותרותוכמיהותסתמייםזיהויתוויכמהזולתדבר,
ביןקושריםהמשפחהקשרי ;עצמןבזכותלהתקיים
המשותף'האושרוחלוםינתק'בלבקשרהגיבורים

לחזקנותראחיו,שלגבועלהאחדשלאושרואו
המשפחהקרוביאתהמלכדהדםשלסמיכותואת

בנישגורמיםהרעקיצוניותלהצגת .לרעולרובלטוב
באהבהרוויחלוםשלניפוצובגלללזהזהמשפחה
 .טורא""המוקדםבמחזהויוסףברמגיעטהורה,

אוליהואהמחזות,אסופתאתהחותם"טורא"

 ,משמע .יוסףברשלמחזותיומביןספרותיהפחות

כטקסטנקראיםהאחריםהמחזרתשלושתבעוד
אתמקבלנדמה,"טורא",דבר,לכלספרותי

שבעיקרמההבמה.עלבעיקרשלוהאפקטיביות
המחזאי'עובד'בוהאופןהואבמחזה,לענייןעשוי
אסיהיוצאותדמויותשלהאוטנטיתלשונןעל

המתגוררותוסביבותיה'מכררדיסטאן-התיכונה

עינילנגדנחזותהדמויות .ירושלמיתעוניבשכונת
 ,העיוןבסיוםשנותרמהמטושטש.דיבאופןהקורא,

סביבההבסיסית,הסיטואציהשלהעזהרושםהוא
במרכזה .הגדולבחלקםהסתמייםהדיאלוגיםנרקמים

בתואתשרצחאברםחכם-"טורא"דרמתשל
 .שנשאהלפנישהרתהבגלליונה'
שלמשהוהסתמימדי,הרמזניהטקסטאתניקחאם

מדיהבהירהפרשני,הטקסטמולונעמידו"טורא"
ביתרולטעוןלשוביהיהאפשר"הפרדס",של

ל"הפרדס""טורא"שביןהטקסטיםשניכיבטחון
איכותםקשים",ול"אנשיםל"בוצ'ה"הכוונה-

ביןהנכוןהאיזוןמןהשאר,ביןנובעתהמיוחדת,

 • .ב"טורא"ר 9לסב"הפרדס"העודף

לויטענת
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 ...מלים
• 

 ;במילכוד""הנהגה :פורתדינה
 ;ת"אאופקים,עוב,דעםהוצ'

עמ'. 580 ; 1986
במילכרד","הנהגה-ספרהשלהראשוןבחלקו
השראהעלהידיעותקליטתאתפורתדינהבודקת
 .עיכולןדרךאתיותרנכרןארבאץר'

היישובמוסדרתהתארגנותאחריעוקבתהיא

שלהתארגנותהאחריכמרבן,ובעיקר,השונים,
 ...עצמהאת"שראתההיהודית,הסוכנותהנהלת

כלפיוכנציגתםהתפרצות,ויהדותהישובכמנהיגת
המלחמהפרוץמאז ,) 16(עמ'הלא-יהודי"העולם

מוסדרתהתארגנותבצד .סיומהרעד 19 39בספטמבר

הידיעות,קבלתאחריפורתדינהעוקבתהישוב,
הנהגתו.על-ידיובעיקרהישוב,על-ידיעיכולןודרך

מההיא,המחקר,שלזהכשלברהמרכזית,הבעיה
ברקעכאשרידע,ומתיהשואה,עלהישובידע

הידיעות.בהשתקתמנהיגי-הישובהאשמתניצבת

במנהיגיהתקופהשלבעיצומהערדהוטחהזראשמה
והןהרביזיוניסטיםעל-ידיהן-תנועת-העבודה

והרעלתההחרדיהמחנהמתוךשוניםאישיםעל-ידי
ואכן .עצמהמפא"ישררותוכתרךמתוךאף

עלשהידיעותערלהפורתדינהשלמממצאיה
שנפלוההמונייםוהגירושיםהרצחמעשיהרדיפות,
הציבור.מעינינעלמולאאירופה,יהודישלבגורלם

בידיעותחיתהגדושה-42 39השניםשלהעתרנרת
ואילךזרומשנהמג'נבה,בעיקרהגיעו 1941שעד

ארצותעםלמרכז-קשרהפכהאשרמקרשטא,-
 .שוניםסיועגרפיגםהתמקמוובההכבושה,אירופה

ממנהיגירביםנמלטואליהליטא,שלמקרמהאת
תפסה ,)-1940בלרוסיהסופחה(אשרפרליןיהדות

הונגריה.אז

 1941שלהשנייהבמחציתשגם"נראה,עם-זאת

וההנחותהרגשותאותןהסוכנותבהנהלתשררו
למרות .) 44(עמ'כן"שלפניבשנהשמקורן

במחציתארצהשהגיעוהחמורותהידיעותשבעקבות

כמעטשאיןמליכטהיים,זרכמו 1 1941שלהשנייה
 ,) 1941(בסוףמשוראלבהדו"חאובזאגרב,יהודים

שוניםאישיםהחלובמיוחד,חמורמצבשתיאר
לידישבאההבנההזרועה.אתלהביןבהנהגת-הישוב

מברקרביניההגרושעלדובקיןשלבדבריוביטוי
ביוםיהודיםגברים 7800שלרציחתםועלובסרביה,

עדייןעלתהלאאלהשמכלאלא .ביאסיאחד
נראהלערמת-זאתהמצב,שלהמחרידהמשמעותר

שלגאהעמידהעלבידיעותהצלהשלקשמעין
ודומיהןהכשרהקבוצותעלבמחנות,יהודים

כדי-כךעד .להיאחזהמנהיגיםניסווכשכמרתם
לדעתהגרמניהכיבשויצראשרהמרכזיותשהבעיות

 .והעקירההכלכליההרסהיומהם,רבים
שהעניקההרשמיתההכרההיאלכךבולטת"דוגמה
פרליןיהודילנציגות 1941בספטמברהסוכנות
אזרחילשוויוןהתביעההיהעשיקרושלה,ולמצע
בצדהמלחמה,אחריבפוליןליהודיםמלאותוזכויות

תבעהציוניהפועלוברועדארצה.לעלייההאפשרות
להמוניםעזרהלהגשתמעשיתתכניתחזןיעקב

נגדויצאהמלחמה,אחריבאירופההערבים
למורתניתנה"הגרלהכישהזהירו,הפסימיסטים

 .) 44(עמ'מהיר"

הפעםחיתה 1942נובמברמסוףהסוככותהודעת

הידיעותאמיתותאתההנהלהאישרהבההראשונה,
הסוכנותהדגישהזובהודעהבעתוכות.שהופיעו

 1לומרניתןומחושבת.שיטתיתבהשמדהשמדובר

לעובדהההשמדההפכה 1942מסוףשרקאיפוא,
 .החופשיבעולםומאומתתידועה

שהגיעוהידיעותבהבכתהמפנההחללמעשה,
מארסבמחצית 1 1942בתחילתהכבשוהמאירופה

שרנותידיעותשתיבארץהתפרסמושכה .ארתהשל
ממרכזהגירושביןהקשרעלשהצביעו 'מקודמותיהן

עלהעידאשרקשרבמזרחה,הרצחלביןאירופה
לידיעותבניגודיתר-על-כן .הכוונהרעלתכנון

הג'רינטכמרומוכרגדולמארגוןאלההגיעוקודמות,
אשרבדיה"מ, _מממשלתולאהאמריקאית,והצידות

כאןדובר .קיצוניתתעמולתיתבהגזמהחשודהחיתה
ימיםתוךשנרצחואלפיםעשרותעלרשמיבאופן
להודעת(הכוונהלזה.זהסמוכים .במקומרתספורים

אלףחמישיםמאתייםעלבהונגריההג'רינטנציג
לידיעות ;בארקריינההגיסטפרבידישנרצחויהודים

בקרבותשהשתתפוהונגרייםמחייליםשהתקבלו
מעדריותהמורכבלחומררכןהגרמנים,לצדבמזרח,
הצירותשאספהבבדיה"מ,יהודיםפליטים

כההתאחרהבגללההסיבהבמוסקבה.האמריקאית
ומנהיגיו,הישובעל-ידירקלאהקונטקסטהבנת
יהודישלבגורלםשעסקואלהעל-ידיגםאלא

בעיקרחיתהנערצה ;הארבעה''רעדתכמראירופה

מרווח-זמןבאותודהיינוהאנושית,הנדהבבעירת

הפנמתהלביןחדשמצבעלידיעהקבלתביןהעובר
ככלכמרבןמתרחבזהפער .האמיתיתוהבנתה

בנוסף .יותרדבהחדששבמצבוהמחרידשהמורכב

מההיסטוריההמוכרעל-פיאירופהזורעותהתפרשו
רדיפותשלבמושגיםפרשנותכלומרכולה.היהודית
 .וכדומהגירושים ,פוגרומים ,לחציםכלכליות,

שלובעתידההישוב,שלבגורלודהיינולה,הקרוב
במידהלהסבירהיכולדבר .שבדרך""המדינה
השונות,למגבירתשנלווהפלרגתרתכלאתמסריימת
נושאיםאירופה.ליהדותלסייעהשוניםולכסירנות

בהרחבה.פורתדינהשלמחקרהעוסקבהם
ליהודיוסיועהצלהביןגדינבוייםשהעמידהניגוד
ביודעיןחותמוהטביעהישוב,פיתוחלבין ,אירופה

שלומדיניותםגתובותיהםעלביודעיןשלאאר
-פורתדינהזאתשמנסחתוכפיהישוב,מנהיגי
פעולותבצדקטנה'ל'הצלהלפעולהיה"ניתן

 ;חשבונןעלארלהןבניגודולא ,בישובהפיתוח
תעודות,חבילות,משלוח-ארתהלנהלוכדי

שחברהיהצריךלא-וכר'גבולותהברחת
השורהמןשמנהיג ;בקושטאקבעישבההנהלה
בראשלעמודיתמנה Iטבנקיןאובדלכמוהראשונה
אלאבמרכזלאעמדההקטנהההצלה ... ;המפעל
ובינתייםהמלחמה,בשנותהציוניתהפעילותבשולי
הפלמ"חאימוןהקרקע,עלישוביםהעלאתנמשכו
(עמ'שונים"מפעליםוהקמתוחימושםוההגנה

489 (. 
הישוב,הנהגתבפכיעשמדזה,טרגימניגודכתוצאה

לביןההצהרותביןפעריםרבותפעמיםנמצא
זהלגוףיוחדושלאשפעריםלהדגיש'ישהמעשים.

ביישוב,החוגיםכלשלנחלתםהיואלאאחר,או
יערי,הצעיר","השומרמנהיגאצלאותםנמצא

לאודומיהם"שראה"עם","רצחכמרמושגים
ייתכן ,.קודםהיסטוריכסיוןשוםמתוךהיומוכרים

היענה""בתתכונתביטוילידיפהשבאהגם
בכללהיאחזונוטההמרה,באמתלהכירהמסרבת

- nפתבתוכםהטומניםמידעשלפרשנותאומידע
בישובששררההחרדהרקעעלבמיוחדוזאת .תקווה
 :פורתדינהזהנושאמסכמת .הואגורלולגבי

ואפילו Iוהקיבצויהאנושיבסיוןהמןחרגה"השואה
אירועחיתההיהודיכעםסבללמודעםשלבעברו
גםבהתרחשותו.להאמיןהיהשקשהתקדים,ללא

 ...להאמיןוסרבוהתקשוהכבושהבאירופההיהודים
זירתלאותהמחוץאזשהיהשמיוחומרקל

כללוערכיושאירועיואחר,בעולםשההאירועים,
 .) l 72-7(עמ'ולהאמין"להביןלואיפשררלא

הישובהנהגתאשמתעללדברלפיכךמקרםאין
שהציבורכשםשכן .השואהעלהידיעותבהשתקת

ידיעותשלמשמערתןאת 1942עדקלטלא
אתההנהגהגםקלטהלאכךאלה,עתרנאירת
המסריימתהשאננותלתחושתתרמהרככך Iמשמעותר
ראייתרקעעלבעיקרבארץהישובבקרבשחיתה

 .הציוניהמפעלשלוחשיבותומרכזיותו
הישובשלהאשםומתחרשתמהטרגדיהשחלקייתכן

מתוךשערלהכפישכןזר.בנקודהמקורןוהנהגתו
לגורלההחששמחמת 1 1943בתחילתבן-גוריוןדברי
"בראייתתפניתמסתמנתשבדרך""המדינהשל

 ,לאחראית-מנתמכתעצמה,אתהסוכנות
זהבמקרםאדםכוחכמחפשתהציונותאתובראייתה

שםהאיסלם,בארצותגםזהויהיהבאירופה,שאבד
 .) 485(עמ' ".עדייןבחיתוליההתנועהחיתה

אךכילטימרר,לתכניתבהקשראמנםנאמרוהדברים
הסוכנות,שלמעייניהשעיקרללמדנוכדיבהםיש
בנושאמרקמועל-כל-פנים,בראשההעומדיםשל

'"מוכןשהואליבובמראמרהפעמים,שבאחת
אחר-התנגד ' ...ממוסדותממשקים,מהבל,להתפרק

עלמדיגדולהכספיתמכסהלהטלתבתוקףכך
בה."יעמדולאשמאהמשקים,
המסקנהאתפורתדינהמסיקהזהממצבכתוצאה

היסטוריתמסיטואציההמתבקשתביותרהאנושית

יפותלציטטות,להתפסאין"לפיכך-זרמעין
לפילמדודאפשרכאילושתהיינה,ככלונרגשות
הנכונותמידתואתהכאב,שלעומקואתהמלים
המעשה,אתולבדוק,ולחזורלבדוקעלינולפעול.

(עמ'לפעול"האפשרותואתהכוללההקשראת
172 (. 
שללאורופורתדינהפועלתמחקרה.כללאורךואכן
והןהשונים,ההצלהבסירנותאתבחקרההןזה.כלל

מצברלאורוהבריטיםהסוכנותיחסיאתבבדיקתה
משפטמחריצתנמנעתהיאאלהבכלהישובשל

ואתהדיוןאתהפעולה,אתבודקתאלאחד-משמעי,
האישיות,שלהרחבההקשרלאורהבודדיםהגתובה
להתעלםשלאומקפידההנדוניםוהמוסדרתהגורמים

שהופכותחולשות .האנושיהגורםשלמחולשותיו
ההיסטוריתהמציאותרקעעלבמיוחדבולטות

המזוויעה.

אנושיתתעודהמתקבלתזהמחקרמדרךכפועל-יוצא
אתיותרמפוייסבאורהמאירהחשיבות,רבת

גישהוהמאפשרתוהנהגתו,הישובשלפעולותיו
הספראתמקרבתובכךבנושאיותרשקוללדיון

להיסטוריוןולאו-דווקאמשכילקוראכלשללעניינו
 • .בלבדהמקצועי

וצבישלום
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ההיסטוריה

כפולקלור
של"המיתולוגיות :שביטיעקב

סררת·עמדה,ספריתהימין",

בדלביתבהוצאתאקדמיה,
עמ' 238 ; 1986 ;שרתמשחומכון

הרביזיוניסטית,התנועהעלמקיףהיסטורימחקר
העימותלרבות Iעדייןנכתבלא Iימינוועדמראשיתה
 .בארץ-ישראלהעבודהתנועתלביתבינההמתמשך

יירשםשביטיעקבד"רשלהמלאהלזכותוזאת,עם
על-ידיזה,היסטורילמחקררבותכברתרםשהוא
בכלהעומדיםמפרי-עטו,מאלפיםחיבוריםשורת

לאזאתמחקריתעבודההאקדמאיים.הקריטריונים
מצידו,עמדהמלנקוטבעדו-ובצדק-מנעה
בל-תנאישהואההיסטוריות,העובדותכיבודשכן

לאותהנרדףשםאיננוהאובייקטיביות,למירביעבור
הכסאותביןהמתיישבתסטרילית"נייטראליות"

 .לכאןולאלכאןלאפונההיאשאיןבכךומתקשטת
כולואיפואהואכופרשביט,ליעקבאשר

לח"י,שלזו(לרבותהרביזיוניסטיתבאידאולוגיה
נתעוותשלדעתוומאחרהייחודיים),מענפיהכאחד
אתמעטלאשיכתבוגםאלאטעורקלאאלה

 :בשםספרואתהואהכתיר Iתולדותיהן
אחתהסתייגותלנותהיההימין".של"המיתולוגיות

המנדטבתקופתהארצישראלי,הימין :שבחרלכותרת
מלבדשכן'פי-כמה,ומגווןנרחבהיהלאחריה,וגם

הציוניםמרביתאתגםחבקהרביזיוניסטים,

התאחדותהאזרחי,הגוש"המזרחי",אתהכלליים,
נגררווזעםעברהבימיזאת,עם .ועודועוד Iהאכדים

ואףהמיליטאנטי,הרביזיוניזםאחריאלהכללרוב
השלטוןנגדמרדניותמפלגותכללאלההיולאכי

לפנידורשנת(כמעטחסדהןנטוהבריטי,
לרביזיוניזם,מעמדיים,מטעמים )-1977ב"המהפך"

המפלגתיים.בתכסיסיהןמוביל","גורםכמעין
המחבר,בעקבותהפעם,אותנושיעסיקמהברם,

-עצמוהרביזיוניזםשל"המיתולוגיה"תהיה
זאבזו,מפלגהמנהיגאתשהעלתהמיתולוגיה

עתידות,חוזהשלנישאמעמדלמעיןז'בוטינסקי,
שמעושאילוולקברניטלאדםהדור,לנביאכמעט
אירועיםשלושהמתחולליםהיומועדבעודבקולו

בשעתא) :מכרעתלאומיתחשיבותבעליהיסטוריים
היהבמציאות,שקרהממהבהרבהמוקדמת Iרצון

לדבריהם-אותושהוליךבא"יהעבריהמרדפוץר
ולכינוןהארץמןהבריטיםלגירושקוממיות-

אירופהמזרחמדינותבעזרתב) ;היהודיםמדינת

המאה,שלהשלושיםבשנותמעוניינות,שהיו
לחוללהיהניתןהיהודיים,מאזרחיהןלהיפטר

מזרח-אירופהיהודימליונישלרבתיאבקואציה
העלאתעצםג) _;בארץ-ישראלפיזוריהםאתולקבץ
מונעתחיתהסכנהמאזורימועדבעודאירופהיהודי

לפיהקיצור, .אירופהיהדותשואתמוראותאת
-אחרולאהוא-ז'בוטינסקיזאת,"מיתולוגיה"

הגההשואה,אתחזההמתקרבת,המלחמהאתחזה
עבריבמרדהצורךאתחזההגואלת,האבקואציהאת

לאכושלת,ציוניתהנהגהבשלאף-כי,-משחרר
עולם.והחובקתהגדולהתוכניתואתלבצעלוניתן

נתוניםלפי(וגםשביטשלמחקרובעקבותוהנה,
כלמתהפכתלצטטם)ושנבוא Iשבידינואחרים
 :על-פיההרביזיוניסטיםעל-ידישצויירההתמונה

העולמיתהמלחמהאתכללחזהלאז'בוטינסקי
אתכמוהמאיןלסכןוהעתידהבצעדי-אוןהמתקרבת

 1באירופההיהודיהעםשלוהישרדותוקיומועצם

הבהמי,האופיאתחזהלאאפילוז'בוטינסקי
 ;הנאציתהמפלצתשל"המדעי"אףהזואולוגי,

T שלהפיסיתהשמדתםאתחזהלא'בוטינסקי
ולהעלתםלהצלתםהתנבאואףיהודים,מיליוני
ובוודאי--מלחמהבטרםאלהכל-ארצה

כלאם :כןואמנם •לאחריה Iתתחוללאם Iובוודאי
לפיההרביזיוניסטיתהתיזהכלתתפורריוכחו,אלה

אתראו Iבעקבותיובגיןמנחםותלמידו Iז'בוטינסקי

המחבר,לדעת-אחריםההיסטורי."הנולד"
לעומתזאת,עםפי-כמה.מפוכחיםהיו-ולדעתי

היאחובההמופלג,הרביזיוניסטיהעצמיהביטחון
כלהתעודות,כללפיכיהדגשותכאלףלהדגישלנו

ובכתב,בעל-פה ,המוקדמותהעדויותכלהתחזיות,
מוראותיההיקפה,במלואהשואה,אתחזהלאאיש

לאז'בוטינסקי,לא-רחםללא"המדעי"וביצועה
ושוםחוזהשוםלא Iוייצמןלא Iבן-גוריוןלא Iבגין

לכלמעברהיה-ונשארבאושוויץשאירעמהנביא.
 .אנושיהקרוי Iדמיון

העולםמלחמתאתז'בוטינסקיחזההאם
השנייה?

הלכההרביזיוניסטית,"המיתולוגיה"ופיענוחבקילוף
תחמושתכלעלהנאציזם,מןדווקאנתחיללמעשה,
שקרהמהלקראתהמתפתחות,ומזימותיותכניותיו
כיייאמןלאהיהודית.לבעייההסופי""הפיתרון

עליהםאמרלשלטוןכברשהגיעולאחראךיסופר,
עם Iהצארחוקיעםהשוואהכאן"אין :ז'בוטינסקי

גרמניההרומני.גן-העדןעםבאוקראינה,פוגרומים

התרבותיותהארצותאחת-גרמניההיאסוף-סוף

שוויון-סדר,שלארוכהמסורתבעלתבעולם,ביותר
השוואהכאןלערוךדיחמורה".ושמירת-חרקזכויות

כדיהרי-עולם,ימיםבאותם Iבן-גוריוןלביןבינו
אומר,האישים.שניביןהיסודיההבדלעללעמוד
בסכנהמעמידהיטלרשל"שלטונו :בן-גוריון Iלמשל

רקלאנלחםההיטלריזםכולו.היהודיהעםאת
העולם".כלביהודיאלאגרמניה,כיהודי

עולםלמלחמתומכאןהנאציזם,-כאןעד
בדמיוננו.אלאמתקרבת,שאינהאו ...מתקרבת
למעשהמשיב-העצבניהיהודיבדמיוננו
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(הציטוטהאפוקליפסהלפניבלבדמספרחודשים
"לא :שביט)שלאלהאתהחופפיםמקורותינו,לפי

 :מהרתשקוטהגרמניתהשחצנות !מלחמהתהיה
מלכיהם,עלהערכים, ;בירטניהעםתתיידדאיטליה
ככיכול'להם,שהיההמעטהערךאתאפילויפסידו
תחזית ...איטליהכהםשתומכתגכללהעולם,כשוקי
חמורכן".-אחרתתחזיתכל ;לא-מלחמה
 1ב- Iלפוליןגרמניהפלישתלפניממששבעו :מזאת

הישראלייםהציריםכל(כאשר 1939בספטמבר
מכריזעדייןארצה),בבהלהחוזריםהציוניבקונגרס

קלושסיכיואפילו"אין :תרועהבקולז'בוטינסקי
אלאעקשנות,מתוךזאתאומרואינני ;למלחמה

איננואיש ...מלחמהתהיהלא ...זהשככהמפני
כל :סיכום-בינייםנערוך-נאועתה,כה".רוצה

כיבושיהיהשלאאומרמלחמהתהיהשלאהאומר
ממילא,יהיו,שלאאירופה,ארצותמרביתשלגרמני

הרייךלגבולותמחוץאנטי-יהודיות,רדיפות
מחנות-ריכוז-יהיולא Iאלהמכלוכתוצאה Iהשלישי
 ...הנאציהמגףתחתיהודים,למיליוניוהשמדה

שלתחזיתועםהשוואהשובלערוךההזדמנותזו
ללא-הוא :הרות-שואהשניםבאותן Iכן-גוריון

ולאעצמובעינילאעתידות,וחוזהנביאשלפוזה
אתלרשוםנא- 1934בשנתכותבתנועתו,בעיני

יכולאיננוהיטלר"משטר :הזההמוקדםהתאריך
גנדמלחמת-נקםכלי :מלחמהללארבזמןלהתקיים

גרמניהששבטיארצותושארצ'כיהפולין'צרפת,
רחבת·הסובייטיתרוסיהנגדאושם,נחיתים

לא(אםשניםחמשאוארבערקאולי ...הידיים
ואמנם .הזח"הנוראהיוםוכיןכינינועומדותפחות)

מסעוהתחילנמרץבדיוקשניםחמשחלפו :כן
 :ב.ג.על-ידישסומנוהארצותלפיהגרמני,הכיבושים

ארצותושארברית-המועצותצרפת, Iפוליןצ'כיה,

מעתהנמצאיםיהודיםמיליוניששהכאשר-
השלווהספקנותולנוכחכלום,שם.ללאכמילכוד

המתקרבתהאפוקליפסהמול-פניז'בוטינסקישל
הנולד""ראייתכלתחתיהונופלתקורסתאינה

ובראש-וראשונה,עמים,לגורלביחסהרביזיוניסטית,
 ?ההםהטרופיםבימים Iעמנוגורל

תכניתאת'בוטינסקי Tרוקםימיםבאותם ,בוודאי

כאילו ,עשור""תכניתשקראמה(דרךהאבקואציה
ערבכלום,אך-רגלינו)תחתהקרקעבערהלא

עללהעלותהיהאפשרחדשה,עולםמלחתפרוץ
שפולין,דהיינו,פיה.ח.שהואהסיכויאתהדעת
עצת(על-פיילחצו .הבלקןארצותושאררומניה

שזואנגליהעלמניהיגיהן)עםשנפגשז'כוטינסקי
יהודיםאלפילמאותלרווחהא"ישעריאתתפתח
ימיהיוהימיםהרי ?בארצות-מוצאםלמטרדשהיו

החנופהימי Iוהיטלרצ'מברלייןביןמינכןהסכם
ארצות-ערבכלפיבריטניהשלותופחתהגוברת
שביטאיפואמטעיםגמורבצדק !עורףלההמפנות

שממשלתהתקווהחיתהמדינית"חסרת-תוחלתכי
ללחוץיוכלואחרות,אירופיותממשלותאופולין,

יהודית,להגירהא"ישעריאתלפתוחבריטניהעל
מאוכלוסייתןבמקצתולו ,להיפטרשתוכלנהמנתעל

היהודית".

לאחרגםאךהמלחמה.ערבהמצב-כאןעד
על Iפוליןנאנקתשנהוכבר ,פרצהשהמלחמה

'בוטינסקי Tרוקםועדייןהנאצי,המגףתחתיהודיה,

ארץ-שלהמלחמה"חזיתששמומיוחדכספר-
תכניתאת-ן-940במותו,ערבשנכתבישראל",

תחזית ,הדעותלכלהנוגדת,ויהי-מה,האבוקאציה
"מדיניות :הואכותבהנה .ואבדוןשואהשלשחורה

אתבחשבוןלהביאצריכהרציניתאבקואציה
בעשריהודים,מיליוןחמישהשליציאתםאפשרות

 .המלחמה"לאחרהראשונותהשניםבחמש-עשרהאו
כלולאחרז'בוטינסקי.אומר-המלחמהלאחר
כיטועניםהזההיוםועדהרביזיוניסטים,באיםאלה

את"חזה 1העיוורוןמו;כייריביולכלבניגודמהיגם,
ז'בוטינסקי,מתארבספרו, :מזויתירההשואה".

שלהאבוקואציהתבוצעכיצדמרהיבים,בצבעים
זאת,"תהיה :המלחמהלאחרלא"ייהודיםמיליוני
 .מתנופפים"דגליםתחתרמה,בידיצאההוא,כותב
 ?שכזהל"הפי-אנד"דווקאהיהודיםיזכוומדוע

יהודות Iארוך"בטווח :מראשז'בוטינסקימשיב

מאוד,עדחזקגורםלהיותעתידההמזרחיתאירופה
בממדיםליציאהמקוםלמצואהעולםאתיאלץאשר
פוליןשלוחוקתהדמותהתהיה-תקדיםללא

המתנופפיםהדגליםאתהשוו-נאתהיה".כאשר
שנפסיקומוטב-אושוויץמשרפותעםהללו

לדברילהוסיףמהאיןמקום,מכל .זאתבנקודה
רצופההגירהלתנועתשציפה"מי :באומרושביט

 ...עשורעל-פניתתפרשאשרגלים-גלים,ומסודרת,
שלבמובןשואה,שלבואהלחזותהיהיכוללא

פיסית".השמדה

הבריטיםגנרלמררהתבגרז'בוטינסקי
זאבראיית :אחרעקשנירביזיוניסטימיתוסנותר

בגין,מנחםואמנם,העברי".המרדכ"אביז'בוטינסקי

ובעמודחיבורו,כלאתמקדיש"המרד",בספרו
העברי".המרדאבי-ז'בוטינסקיל"זאבראשון,
כל :לחלוטיןהפוכההיאההיסטוריתהאמתוהנה,
למרדז'בוטינסקיהתנגד Iהאחרוןליומוועד .ימיו
"ברור :בנדוןשביטכותב .בריטניהנגדעברי

נטהלאהשלושיםשנותבאמצעשגםלחלוטין
T לרעיונותלהיתפס ,אחדלרגעלאאף ,'בוטינסקי

 + 23כעמ'המשךבר·נידרב
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האובססיהשלההקצנה
הקיוםאו-חוקי

הפנימייםהדחפיםשל
הנצחי"החולה :לויןחנוך

סימןספדיהוצאת ; ,,והאה~בה

 .וכתרהמאוחדהקיבץוקריאה'
1986 ; 

הצגות,מתחוללותהאדםבנירובשאצלרואיםאנו
אועליהןישפיעוחלק'בהןיקחועצמםשהםבלי
מופקההצגותמןגדול.חלקהתרחשותןעלידעואף

בהןביותר,והמחוכמותהעדינותההצגותאלובמוח.
בתחבולותעשירהוהבמהדמיונייםפלאיםנעשים

בקובץ)(השלישיבסיפורלדיןחנוךכותבואמצאות"
למעשהומתמצתלמוות",בנוגעותשובות"שאלות
בכתיבתו.יוצרשהואהעולםאתזהבמשפט
המקובציםבסיפוריםלדיןחנוךשלדמויותיו
עולםהבוניםאנשים,הםהואהובה"הנצחיב"החולה
להובילעליהם,להשתלטזהלעולםונותניםבדמיונם

בידםשישבליגורלם,אתלהםולהכתיבאותם
ראייהיכולתאיזולהםשתהיהבלילשנות,היכולת
פרספקטיווית.אואובייקטיוויתעצמית

דמות-ראשיתאותהבחייהפועלותהנוספותהנפשות
הדמותעליהןעשושהלהשלכותחיצונישרטוטהן

האם :ולתמוהגבהלהריםעשוייםכקוראים,ואנו,
היאהיאהדמות,עלהגיבורשעושהההשלכה
 ?הדמות

רואההואלפסיכולוגיה.מצרייךחושישלדיןלחנוך
להוליךעלולותהןולאןהנפששל"המחלות"את
הואגיבוריו.אתמוליךהואקצהולאותוהאדם,את

במחלה.אלאהנפש,באותהבטיפולעוסקאינו
חוליםשלהואהקיומימצבםנרפאים,אינםגיבוריו
פנימי.שינוילבצעהיכולתאתחסריםהםנצחיים.
תוצרסובייקטיווית,תישארלעדשלהםהעולםראיית

הפנימית.האובססיה

סיפורלכאורה-והאהובה"הנצחיב"החולהכך
מושגת.לאלבחורהגברשלהלא-מוגשמתאהבתו

עלהאובססיההשתלטותזוהיפסיכולוגייםבמונחים
ובקנאהבציפיהחיהואהאישיות.עלהגיבור,
אתחיהשזובעודלאהובה-הלא-אוהבת,מתמדת

הגברשמלקטמידעפירורכלבנפרד.במלואםחייה
אתמטעיניםעמה'מקריתפגישהאוחייהעל

אתהעצמי,וההדסהחיטוטאתבטריית-האובססיה,

שגדלשככלהדמיוניים,וה"לוא"ה"אם"משחקי
פתיטיהגיבורנעשהכךהמציאות,לביןבינםהפער

 .הצדמןהמתבונןבעינייותרומגוחך
ואםתבונה,שלזיקכלדעת,שיקולכלמאבדהוא
לטובתמנצלוהואהיגיון,שהואאיזהלויש

לאכיהעצמי,השכנועניסיוןלטובתהאובססיה.
לאהבה.תקוותואבדה
כללגיבוראבדהכאשדגיבורו.עםמשחקלויןחנוך
להיותחיתהשאמורההמציאות,כאשד-תקוה
שניםלאחדטופחתמההתחלה,כבדומובנתבהירה

שבחוץ'מהעולםמנותקיםחיי-סבלושלהמתנהשל
להיחלץשעליוהגיבורמבין-מתחתנתוהאהובה
 .האהובהוממותשדריהיהשבוהנפשימהמוות

לאובססיה,מחודזzןתכניסההואהיחלצותוניסיון
מציאת :כקודמתהמהמציאותומנותקת ·מסוכנת

התמכרותבינוניים.למרחקיםבדיצהבחייוהעיקר
תמונהואיזובמיטה.שכיבהתוךפיזית,מחודשת,

יכולמוכרת,כךכלזאת,ועםמגונחתפתיטית,
במיטתוגיבורלושוכב :דוחובעינילציידהקורא
-וץרבחייוחדשענייןעתהלוישכי Iומאמין
של"דמיונו' :הצלחתולתוך-בלבדבדמיונו
שלוארוכהחדשהסדרהמפיקהנצחיהחולה
המקריתהתחרותשלהראשוןהחיזיוןלמן , ...תמונות

והאימונים,המבחניםחזיונותדדך ...מידידיוכמהעם

הארציות,האזוריות,התחרויותחזיונותואחריהם

לדיןחנוך

פניםבקבלותהמשולבותוהעולמיות,הבין-לאומיות
וכלההוןואיליקולנועכוכבותממשלה,ראשיאצל

השגתהואהלאהפיסגה,חזיוןהאחרון'בחיזיון
מאמיןהחולה .באולימפיאדה"העולמיהשיא

היאהאשליהלמימושה.זקוקואינובלבד,באשליה
המזינה.היאהתוכן'היאהמציאות,

בנועוסקהוא .ב"משוגעים"עוסקאינולדיןחנוך
הנסתריםהמומיםאתשלנו,המחלותאתחושף-
שאותםהאפלים,החלומותאתהיצרים,אתהעין,מן
אנושאיןלנו,אומדבעצםהואלגלות.מעידיםלא

עלמ~נ~יםאלאה"לב",אוה"דאש"על-ידינשלטים
מוביליםואלהיצרינו'האפל'דמיוננותשוקותינו'ידי

לביזוי,להשפלה,לילדותיות,לבתי-השימוש,אותנו
 .באנאלילעיסוקלעיוות,

בהתלבטותהקיום,שלבנעלהעסוקותאינןדמ~י;תיו
הקיום,שליומיומיותבשאלותלאאפילובתכניו,
משוחרריםכאשדלהתפנות,ניתןשאליהן

התאוות,שלהמיידיבסיפוקעסוקותהן .מהאובססיה
איש .אחדיםעלמפעיליםשהםבמאניפולציה

לויןחנוךשלמחזהועלכתבעוז'אביהתיאטרון'
משוללותלויןשל"דמויותיוכי ,) 1972 ("חפץ"

שדמויותיואומרת,ואני .אתיים"ערכיםכללחלוטין
לערכיםערותלהיותיכולותשהןלשלב,הגיעולא

הןדמויותיואתיים.שיקוליםלעשותאואתיים
עלהחיההשתלטותשלהאובססיה,שלההקצנה
ביניהם.ההבדליםוטשטושהאדם

"עלהנקראבספר,הקצריםההגיגיםמקטעיבאחד
חלוקהלדיןעודךהאדם",בנפשאשדוהרעהטוב
הםהריהאדםבנפשאשרוהער"הטוב :לנפשמשלו
מקווה •האחדזה.לצדזההשוכניםמיםמקרויכשני
העולהעולם ...רחבאוקיאנוסים,בעצםהואהרעו,

מעיןהואהטובהטוב,ואילו ...דמיונותיךכלעל
-דיוקוליתרביצה,-אגםלאקטן,אגם

שבחצרנובגרמההנקוויתזוכגרןקטנה,שלולית
הרדודהטובאללהגיעשמנסהמיגשם".ליללאחר
ואינוקייםשאינוכמעטהטובבראשו.נחבלהזה,

דמויותיו.כך .תעולתממנומפיקאינואיששמיש.

יכולתאתהטוב,ראייתאתהטוב,אתחסרותהן

לרע.טובביןהבחירה

אובחירהחופשכמומושגיםנטוללדיןשלעולמו
חוקיפיעלהמתנהלעולםזהואלוהים.אוחדות
הםזהבעולםהאנשיםהפנימיים.הדחפיםשלהקיום

שלוליותביצות,בודות,שלעולםזהועבדי-היצרים.
גבהים.בואיןמעופשות.

כתבוכברלדיןחנוךשלהשמותבחידתמשמעותעל
הסיפוריםבקובץ .למחזותיובהקשרבעיקררבות,
איש'ל'גבד'ל' :מובהקתלריביתהיאהשמותבחידת

להקטיןהבאיםשמותכולםרומנצקה.פשיספט,
איןלדיןשלבעולמוכיגבר,ולאגבד'ל :משמעויות

חנוךפישפש.-פשיספטאיש.ולאאיש'לגברים.
אםבנו.להצליףבאכמזכיר,אוהביביםכנביאלוין,

נשגב,קיוםאיזשהולנושישחושבים,אנוחלילה
כבעליעצמנואתאובעולםמשמעותדואיםאנואם

פשפשים.אנוטועים.אנורוחני,וערךמשמעות

עםמזוהיםקטנים,ואיש'לים.גבד'ליםרונמצקים,
מישלתפקיד,לעצמונוטללוין .שלנוהאובססיה

המראהמעיןמקומנו,אתלנולהראותשנועד
 • .קיומנומהותאתהמשקפת

דנהרחל

שפרספי
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תרגוםשניים
מקור.ואחד

יפהא.ב.

ההאמלטיתהשאלההנה ?לתרגםלאאולתרגם
בדורותספרותנושלהווייתהבמרכזשעמדה

היצירהאתלטפחיותר,נעלהמההאחרונים.
ולהביאהעולםלספרותצהריםלפתוחאוהמקורית,
אורוחניתאוטרקיה ?שבההעידיתמןלתחומנו

בפתיחתשדגלוקודמים,דורותסופרי ?אוניברסליזם
היוהעמים,ספר~י;תלפניוחלונותשערים

לוששיווט'מגילהמתוךבפסוקמשתמשים
שם".באחלייהאיפתשל"יפיותו :חדשהמשמעות

גדולותיצירותבהרקתשדגלוההשכלה,סופרי
אתרקלאלעברתנהגרעברי,לכליהעולםמספרות
כאשררגםגיבוריו.אתגםאלאהמחזה,אוהשיר

הרבהנותרלאמלאכת-מחשבת,היותרגומיהם
רומיאו .העבריבנוסחומסגולותיומרוח-המקור

ל"איתיאלאוחלוויעל",ל"רםנהפכוויוליה
פרץאבריה".ביןל"אלישעפאוסטהכושי",

תהיה""בקורתבשםחוברתשפיוסםסמולנסקין
ועללטריסעלקטלניתביקורתמתחשבה ) T(תרכ"

בצדגםעסקגתה,שלביצירתושעשההמעשה
בעיניוהפסולההזאת,התרגוםדרךשלהעקרוני

ממנולעשותלטריסה'חפץאםאך ... " :רכלמכל
לנושאלקחאםלעשותהיטיבאזכיעברי,סיפור

אדםמכלחכםהואכיהמלך'שלמהשלהסיפור
והוא " ...בתופיםלשאולתאוותיוהתעראותווגם

ידיהם"למשוךמסוגוולסופריםללטריסמיעץ
כליוסיפוולאיתנולאהמהכיכאלה,משירים
כליביאוולאהעבריתלrזליטראטורהמאומה
 " ...תועלת

ספרותנועשריפתיחתברעיוןדגלפרישמןדוד
עצמווהואהעולם,מספרותיצירותלפנילרווחה
(תרגומי-מרפתלשובתרגומי-המופתלעשותהגדיל
ראשיתv.ילהעבריתאפשר~י;תאתהתואמיםלזמנו,
הקוראלשלצרכיועוניםאינםאךהעשרים,המאה
הואבמאמריושוניםבקטעיםזמננו).בןהעברי

מהעדוהוכיחזהלרעיוןנפשותלעשותביקש
יצירות-המופתכלבהשיהיולספרותנוהדברהכרחי

בניהעמיםרובאצלהמצ~ירתהעולםמספרות
כתבשתרגם,אנדרסןלאגדותבמבואוהתרבות.
עמנואתאנחנוחושבים"אם :היתרביןפרישמן'

היאגםספרותספרותנוואתהעמיםכאחדהואגם

בהעתיקנולאאםמזהטובמהאזהספרויות,כאחת
ערךאח.רווהואהזה".הספראתאנחנוגםלנו

כידיכאלהיצירותכמתןחינוכיתמכחינהגםגדול'
לבנייתןאשרהואהזההדבררק ... "הכעורים.בני

ועדן,ך;ךאיזהתחיה,טלאיזהולבנותיוישראל
אתלהפשיטנצליחאוליונעימות,נחתאיזו

הקשהרוחםמעליהםנסורואולישבלבהעקמומיות
להרבותאלהגםופעלוהקהה,ולבםהיבשהונפשם
יתרה."כשמהמעטלבם

ניגשכאשראלההנחיותלפיפעלעצמופרישמן
מלחמתגמרלאחר"התקופה",כרכיאתלערוך
נכבדמקוםהקצהכרךבכלהראשונה.העולם

ואחדותבשלמותן'אחדותיצירותהביאלתרגומים,
מקפידכשהואמתוכן'נחכריםגדוליםבפרקים
פיוסםעצמופרישמןהתרגום.טיבעלביותר

היינה,טאגרר,מיצירותתרגומיואתב"התקופה"

תרגוםאתשםפיוסםביאליק ;ביירוןבורכרדט,
"וילהלםאב-סקי,לש.עולמות"שני"ביןהמחזה

קאלוואלה,פרקי-טשרניחובסקי ;לשילרטל"
-פרידמןיהועש ;הבבליםתפילותתיאוקריטוס,

 ;הוראציוס)(אובידיוס,הרומיתהשירהמן
 ;לדאנטה"התופת"מתוךפרקים-ז'בוטינסקי

גרמניםומשורריםגתה,היינה,משירי-פיכמן

י. ;לרמרנטרבמשירי-שמערנרביץדוד ;אחרים
-כהןיעקב ;הפולניתהשירהמן-ליכטנברים

אביגדור ;בטארריס""אפיגניהגתהשלמחזהו
הלקין .ש ;ההונגריתהשירהמן-המאירי

וערד.ארנרלדמתיאשלשיר

יפתשליפחפיותו
ספררתממיטבספרותנובתחומילהביאאחרבסירן

קבוצת .העשריםבשנות,ישראל'בארץנעשההעולם
ברבר, .י.חסביבוהתרכזוביפואזשישברהסופרים

הופיעוהכל(בסךהאלההקבציםהרצאתאתיזמר
גתה,אמרסרן,מיצירותתרגומיםשכללושלרשה)

ביירנסרן,טררגנייב,הארפטמן,טולסטוי,לרמרנטרב,
ר'כרכר,בידינעשוהתרגומים .דרסט;ייבסקישלי'

רבינרביץ .זא.ישמערנרביץדודרילקנסקי'מ.בכימין'
ואחרים.

באים"יפת"קבציכינאמרהראשוןלקובץבמברא
יצירותאותןבעבריתלהביא :החסראתלמלא
"אמנם,העברי.הקוראשללרשותומצרירתשאינן
מיום •בישראלחילוניתספרותשהחלהמיום

שבו •אחדדורגםהיהלא •ה~ר;יהסופרשהופיע
שלמיםלתרגומיםונוסףגעגועיםאי·אלהגתנלולא

נעשואמנם, ...הכלליתהספרותממבחרומדוייקים
לתוךלהריקישראלתפוצותבכלכמעטבסירנות
ואולם,יפת.שלמיפיותויעקבשלקטניםפכים
ואחריותהיחידהכרתע"פבמקרה,לרובנעשההכל

 .לעתידפיהציובליהעברעםקשרבלי •היחיד
הניאווהאמצעייםהכוחותומיעוטהעבודהוקושי

אללגשתבספרותנוהתנועהמחולליאתעתהעד
ובמגמהחזקהבשאיפה •ובסדרבישטהזועבודה

שליסודהלידיהביאהזההמצב-ברורה.
הקטנה".הוצאתנו

שנותמסוףשלרנסקיאברהםשערךבכתבי-העת
בשנותשטיינמן)א.עםיחד("כתובים",העשרים

("דףהארבעיםבשנות("טורים"),השלושים
"עתים")השבועון"משמר",העיתוןשללספרות"
הובאו"אורלוגין")(הרבעוןהחמישיםובשנות
ובפרוזה.בשירההעולם,מספרותרביםתרגומים

הדיםרבים.ויכוחיםהתנהלוזרהנקודהוסביב
שלרנסקישלברשימתומוצאיםאנוכזהלוויכוח
עמ'אשל",("ילקוטותרגום""מקרר , 1938משנת

מעמקאחדותיקלקוראמשיבהוא .) 145-143
שיריםלפרסםמרבהונסקישלכיהטועןייזרעאל

מקררייים.עברייםשיריםלפרסםוממעטמתורגמים
ונשאיאתנכניסאל :בפשטותאומרהמכתב"עכל
מעיר-לאבותיוגמורבניגוד-שםלאהלייפת

מיוחדתלאומיתמצווהכמיןשראו-שלרנסקי
שליפיותוידיעלאוהלי·שםשלבקישוטיםדוקא

בזכותשלו,התיזהאתמפתחיפת".רשלרנסקי
מספררתמערלותליצירותביחסהשלמההפתיחות

להשתחררישכמולדתדווקאלדעתו, .העולם
"רקבסיסמהשגדלהגלותיתצררת-מרחיןמאותה

משלנו".
הונתנתזוהמולדת,שלהמתבצרתבמסגרת •כאן ... "

אך-ממילאשלעצמיותהטבעית,העצמיותאת
מקור'.'רקשלהזההצמצוםהואנפסדאטאוויזם

ואבטיחים,עגבניותאינםוסיפורים''שירים

מוצאםעל·פילהעריכםאפשרשבמידת-מה
רקהאוכלעםשלמצבלתארקשהולא .התרצותי

כמות.שלשאלהזוהיהארץ'.'תוצרתשלירקות
מסתפקהואברוחניותשגםלעםלואויאך

שגםאדירי·תרבות,עמיםאפילושלנו'.ב'אבטיחים
להתפרנסהאפשרותכללהםישהכמותיבמובן

עשריהםאתלרווחהפותחים .בלבדהארץ'מ'תוצרת
עםואלווץ. nממעינות·יצירהבשקידהושואבים

הנערות,בגילעורכההספרותיתשתרבותו .כעמנו

במיץדווקאלהתבשלמשונהיוהרהבאיזומבקש
 .עצמו"

ההערכיהמידהקנהאתלהעמידמבקששלרנסקי
ערכםלפיסיפוררכלשירכללדון :בראש

ארהמקררלסוגשייכותםלפיולאוחשיבותם,
הואעליוהחביבההפרדרכסאליתובדרךהתרגום.

ונפרץלשרןלשבעיםשתורגםספרשלדרגמאמביא
עמיםאותםשלמיצירותיהםיותרהעולםבכל

 ."ךהתגעברייספרדווקאהריהו :שאימצרהר
הרבהשלרנסקיפיוסםשערךובכתבי-העתבעיתונים

שהיויצירותאותןבחרהוא :מתורגמותיצירות

אר(של;מערלהבתרגוםאותןוהביאלרוחוקרובות
העיקריכשהקריטריוןחבורתו)בניהסופריםשל
פררטקצירניסטיליחסהתנגדהוא .הטיבהואשלו

נאותה,רמהכבעלותלונראושלאמקררליצירות
צעיריםסופריםטיפחעצמוהואזאתעםיחדאך

המדוראתהארבעיםבשנותערךכאשרועוררם.

בנמצאהיושלאכמעט"משמר",שלהספרותי
 .צעיריםעברייםסופריםשלעטםמפריסיפורים

ואמרמתורגם,סיפורלשבועאחתלפרסםהחלהוא
שלצמיחתותהליךגםיזרזהואכזאתבצררהכי

אותםהופיעורבלאזמןתוךואכן' .המקוריהסיפור
והחלוהפלמ"ח""דורעלהנמניםהמספרים
כתיבתם.ביכוריאתשםמפרסמים

ידיעל-1980בנעשההתרגוםלטיפוחנוסףבסיון
שלחוברותבשבעתקנז'ויהושעברונובסקייורם

וביקורת",בזהרהלספרות,"מחברותשלהםהירחון
מןאחתבכלזב'ם.הרצאתע"ילאורשיצא

ובאחדותרבים,תרגומיםהובאוהאלההמחברות
ז'ואן,(דוןמוגדראחדלנושאשהוקדשואלהמהן,

תרגומיםיותרהיוג'יימס)הנוייוונית,ספררת

ובטעם,היטבערוכותשהיוהחוברות,מדברי-מקרר.

שלאמשרםכנראהלהופיע,ופסקושנתןאתהוציאו
רחב.קוראיםקהלאלדרךלעצמןלהבקיעהצליחו

שלהםהתרגוםולמפעליהנזכריםכתבי-העתלכל
סופרימעשית.הצדקהרגםעקרוניצידוקגםהיה

שהיההעברי,הקוראבידילתתביקשוההשכלה
מספררתהיצירותמיטבאתהעולם,מספררתמנותק
פרישמןדודכאשרהעשרים,בשנות .בשפתוהגויים

עלשטיבלהוצאתשקדה"התקופה",לעריכתניגש
בתרגוםסופרי-העולםמיצירותהמשובחותהבאת
ששרםכירוןבשעתו,חלוצימפעלזהוהיהעברי,
מסוגלהיהלאובגולה,בארץאחר,עברימו"ל
יפר,סופרישלהקטןהגרעיןזר.משימהעליוליטול

הם,אףביקשו"יפת",קבציאתשהוציא

ביןגשרלגשירתחלקםלתרוםהדלים,באמצעיהם
משנותשלרנסקי,העברית.והספרותהעולםספרות

הספרותעולםלתוךלהכניסרצהואילך'השלושים
גדלעשליההחדשה,הרוסיתהספרותממיטבשלנר
"מחברות"עורכיואילו .הושפעוממנהעצמוהוא

לתרבותחלונותלפתוחלעצמםאתגרהעמידו
בלתישהיוממנהחלקותלאותןבעיקרהמערב,
כלכינשכחואל .העבריהקוראיםלציבורידועות

סופרים-מתרגמיםלשביזמתםנעשוהאלההנסיוכות
 .פרטייםמו"ליםע"ישמומנומערלים,

שקולחכלתיפרופורציה
הירחוןב"מאזניים",הדבריםפניהםלחלוטיןשונים

העבירים,הסופריםאגודתמטעםשמופיעהספרותי

תמורותחלו 1981שנתשל"המהפך"שלאחר
שלבפורמאטלהופיעהחלהואובתוכנו.בצורתו
(להיותהבראשיתייעורראתזנחמא~ייר,מאגאזין
עמודיוופתחהעברית)הספרותלשמרכזית""במה

לאזאתע;שההואמתורגמת.לספרותלרווחה
עשרה :בעבריתהעולםלספרותגואלשאיןבשעה
העבריהקוראלפנילהביאטורחיםגדוליםמר"לים
האירופאיתהספרותמןטובספרכלכמעט

אינוהגוייםמסופריחשובסופרושרםוהאמריקנית

ייסגרש"מאזגיים"מציעיםאנואין .אצלנומקופח
נהגקיומושנותבכלהעולם.ספרותלפניכליל

עלומאמריםתרגומיםלפרסםאגוה"סשלירחונה
התרגומיהמדורהיהלאמעולםאךהעולם,ספרות
לפנימונחהחוברת.עמודירובאתתפסולאעיקר
רבופיכמן,יעקבבעריכתתרצ"ח,לשנתו'כרך
דברי-שםפורסמוהכללית"."הספרותבשםמדור

הסה,וחרמןנרניןאיורןשלעטםמפריספררת

 + 36עכמ'משך Jר
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צפויהכל
נתונהוהרשות

ואונניאחרוןביצירתנשים

קרטון-בלוםרות

שלהחשובההטרילוגיהאתמאכלסותרבותנשים
עיצובןדרךאחרוהעיקובוירושלים","עדוארכני

וכמעטהגברים,עולםעםביחסיהןלעצמןכשהן-
עשוי-אלההבטיםשניביןלהפרידאי-אפשר
כרומאניסט,וארכנישלהתפתחותועלהרבהללמדנו
גיבורתזומרפלד'לזינהאותןנשווהאםבייחוד
"עיצבון".שלוהרומן

הכרוכותהיסודבעיותסביבעצמווארכנישללבטיו
שלברשמיומשתקפיםברומאן'דמויותבהעמדת
לקרואאהבלא("שבכללרודניקהיפואיהסופר
כל")בפיללעגשהיומאלהחוץשהכיראנשים
ברנצ'וק'גדליההסופרידידושלהרומןלמקרא
בומשוקעהסתםומןבטרילוגיה,מפתחדמותשהוא
"נפשותברומןמוצארודניקהמחבר.מןהרבה

פעמיםשונות.מבחינותומוארותלמדימגובשות
לאפסיכולוגיתובתפישהמחשבהבעמקותנתקל
לונראההמעשהגוףאמנם .) 23(ע"ימראש"צפויה
אווירהנוצרהומאורעותלאנשים"מסביבאבלדליל,

ועשתהפנימיתאחדותלהםהקנתהאשרמיוחדת,
לאחראבל .) 231(ע"יעצמו"בפני"לעולםאותם

ב"התלהבותהרומןאתשהיללעלמתחרטשרודניק
("מומיםפגמיואתלעצמומסכםהואמופרזת",
שאופיךפיאף-על"הנפשות :בלשונו)גדולים",

לפיהבנייהומןהחישובמןמרייותרבהןישברור'
הדיבורים,מעטים,המעשים-ובכלל---תוכנית

כךכללהרבותאסורמרובים.והביאוריםההרהורים
 .) 231(ע"יבביאורים

לשמשבעינינוגםשראויותאלו~רהאמותלאור
מעניין-הדמויותעיצובלהצלחתאמות-מבחן

והשאלה .בטרילוגיההנשיםדמויותאתלבדוק
מתאימהרודניקשלהערכהאיזהשתוצג,העיקרית

תצואהשהיא-המהללתהמוקדמתזו :להןיותר
(והפגישהמופתעקוראשלראשונההתרשמותשל

בוראיהיאוארכנישליצירתועםהראשונה
המסויגת.המאוחרת,או-מפתיעה)

אךמתאימות,ההערכותשתיכיכאןלהראותאנסה
ובחלקהרומן'לאורךחיוביתהתפתחותקיימת

מתוקניםכבר ,"ת;מ w "הטרילוגיהשלהשלישי
שלמפיואפילוהתהילה,לוויאההפגמיםמןהרבה
לוישהנשיםבעיצובעניננו 2המרושע.כרודניקאחד
רב-הואוארכני :זההואמהםואחדטעמים.כמה

מדוברכאשרבייחודתקופה,שלבתיאוראמן
בימיכמווחוסר-אונים,תלישותשלבתקופה

כלבין .בירושליםמלחמת-העולם-הראשונה
שלבשטחיותלוקיםשרובם-האפשרייםהסיווגים
כנגד~קך;ראייתבעליליוצריםהסיווגהקצנה,
קרובוארכניאתמעמידמיקרו,ראייתבעלייוצרים
בטרילוגיהשהגבריםומאחר .הראשוןלקצהיותר
בעל-כורחםאו(מרצונםפוליטיםיצוריםהםשלו
שלהחברתית-פוליטיתהמציאותאתחייםהם

שלהעיצובמלאכתהרינפתוליה),בכלהתקופה
שלמזוטבעיתויותרבעייתיתפחותהיאדמויותיהם

הכורחמבחינת-מנותקותהןרובפישעלהנשים,
מן-הנפשיתהנטייהמבחינתובעיקר

הדברמהםכמהלגבי .החיצוניותההתרחשויות
מוצהרוזהישאבלמרובים","ביאוריםללאמתבטא

 :אפלבויםמניהלגביכמובהכללהואףבמפורש,
בעיקרהצטמצמה-אישהטבע-טבעה"על-פי

 .) 19(ע"ילה"הקרוביםהאנשיםובחיינפשהבחיי

לעצמהלהרשותמסוגלתחיתהלאשמניהמובן

בכללהעצרצפוייההייתההיאגםארלוזה,תענוג
התורכים.הג'נדרמיםבידיהרגע

ביצירתהגבריםרוב :עליונרמזשכברנוסףוטעם
בעיקרמתגלהשאופייםנסחפים,אנשיםהםוארכני
היאהאשה,פעולתלרבותעליהם,הסביבהבפעולת
-בגללואולי-למרותוהמפעילה,היוזמת

האנשיםובחיינפשהבחיי"בעיקרהצטמצמותה

הן'הגברונפעלותאשההפעילות .לה"הקרובים
הואוצירופןמטבע,אותושלצדדיםשניאיפוא,

וייאמר .רגליהןעלוארכנידמויותאתהמעמיד

לפיחכנייח .ומןהחישובמןמרי"יותר
תוכנית"

שלהמוקדמתביצירתוהמרכזיותהנשיםדמוי;ת
שלהראשוניםהחלקיםשני(לרבותוארכני

שלגדולהבמידהלוקהעיצובןוהטרילוגיה),
לאימפרסיוניזםזיקהאותהבהןומתגלהסכימאטיות,

באחרית-שקדגרשוןהצביעשעליההסקאנדינאבי
ללאהנאווההאשהשל"דיוקנה :ל"עיצבון"דבר

נשיםלשורתלמדיומהזומרפפלד'זינהמחילה'
 )---( "ו"ויקטוריה"מיסתורין","פאן",שלפאטליות
שלבאין-אדנותםבתלישותם,מקורוהארוטיתסכולה
בנויזהלדגםבהתאםאותה".הסובביםהגברים
מכווןעצמו(ושמולציפרוביץאפלבויםשליחסה
ניכרתכיאם ,) 77ע"יראההסכימה,אלהקוראאת
החיצוניתבהופעתהכברמסוימת.התמתנותבו

"לראשה :אישיותהשלהחותכיםהקוויםבולטים
בקצותיוהאוויראתהחותךשוליים,רחבגדול'כובע

נתנווחרקו,רחשושמלותיה" : ) 28(ע"יהחדים"
כמוהאדיראתכחותכתהיא )---(קרועבדקול

משחקשלההבשמיםריחאפילו .) 108(ע"יקרש"
מריחואתה"הנההאכזרימשחקואתבציפרוביץ

ורועדיםמתרחביםנחיריך---והלךהתחמקוכבר
 • ,איננוושובמנהרשמץבאפךעולהשוב :מציפיה

 .) 28(ע"י ,, ___היהכלאוהיה

ולרכךלהעשירכדיישלעצמםאלהדקיםבניואנסים
לפניהמתבטאהפאטלית,האשהלדגםהצמידותאת

ואונני .א

אלהליחסיםמובליםבטרילוגיההגבריםרוב :מראש
יצריהמתהפוכותתקנהללאנכוו(כאילוכורחםבעל
בפרשתבמיוחדבולטוהדברזומרפפלד),זינהשל

החשבוןלרואהאפלבויםמניההאחותביןהיחסים
(בסצינתאותונוטשתשהיאלאחר :ציפירוביץ
"מפני :אלומעיןהטחותהמלווהנוראההשפלה
 !נוקבתתולעתשאתהמפני--- !סמרטוטשאתה

 ,)"---נשמתיאתשנקבת-הרקבתמפני )---(
ערותומחשבותיועצומות,"עיניושוכבציפרוביץ

פלאיבאושרשרויהנפשוכחפצן'בראשוומטיילות
בחייהמאושריםהלילותאחדהיהזה )- (מצוילא

ספקאין .) 81(ע"יציפרוביץ"אהרןרואה-החשבונות

לא-צפויהפסיכולוגית"תפיסהמתגלהזהבתיאורכי
 .מראש"

 .האנשיםמןאינו"ובכללציפרוביץעלבהרהוריהכן"
מטה"ההרמראשעצומות,בעיניםעצמם,המפילים

רקלא-זובסכימהכמקובל-כמובן ; ) 25 (
אישים,חדלשהואאלאעצמו,אתמפילשאינו
החלטה.כושרכלמחוסר

שבתיאורהסכימאטיותלתחושתנכבדהתרומה
האשהטבעעלהמופרזותבהכללותמקורההנשים,

 .לעילהובאהכברמהןשאחתבטרילוגיה,המפוזרות
שלמדבריםללמודניתןאלההכללותשלטיבןעל

"מושגי :מאירפקיד-הבנקאלבפנותוברנצ'וק
אמרותהנשים,שלבמוחותיהןשורריםהגברים
 .הערכתן-גבריםהערכתאמרותיהן'-גברים
אינסטינקט .הדבריםפניעלמרחףזהכלאולם

ולמליםלטבעןהזרותלהשגותמשועבדאינוהנשים
בדרךמוליכןהאינסטינקטבעיניהןתוכןהמחוסרות
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רק, 1כרנצמהרהראחרוכמקרם .) 169(ע"יהנכונה"

אתכאכזריותומועכתהמרסקתלאההנערהלמראה
 )---(הזאתהמגורה"האכזריות :הארכהחרגול

הכשרכפרכוסלהרגישהצורך ,כצפררנייםהקריעה
מטבעהחלק-האשהכנפשטבעוזהיצר-החי

אסתרשלכתיאורהואפילו .) 222(ע"י "הוא
המלאותהדמויותאחתוהיא-כ"שמרת"רטשטיין

היא"אין :-עיצובןמבחינתכטרילוגיהכיותר
שכלשלכרקלהישאך )---(כיותרמחוכמת
הואאין ,לאטהולךהואאיןהאשהשכלמקררי,
כהמצאות, ,כקפיצותדרכו-דברמתוךדברמסיק

 .) 25 '(שפלא"ככדרךהכאה ,פתאומיתכהכרה

דימתכונתקובעות Iלהןרדומותאלההכללות
 :רכניראאצלהנשיםלדמויותקבועה

הממוקדותכנקודותומרוכזתמוגבלתמחשכתן . 1
נאמר,ניקלכרגירליהעל ,למשל .האינסטינקטי"ע
להכיןהתאמצההבהיר, Iהקטןמרחהכוחותשככל"

כיןהמסתתרותהחשאיותהמחשבותהןמה )---(

גםמתבטאהדבר .) 163(ע"ירק"'כרנצשלמליו
והוא .) 217(ע"יוספריםלסופריםירליהשלכיחסה

רשתיהאם-רטשטייןמשפחתשלכיחסהגםהדין
 ,כסצינהכהרחבהשמתוארכפילספרים,-בנותיה
עליכםשלרםמספרילפניהןקוראפונקמאירשכה
מעשירתאלההיואסתרכעיני" : ) 143-144 'ש(

לסיפוריםהיהלכהלהצחיק,רקשתכליתן ,ריקות
"עכורדעתהעלסמכהלאכספריםאכל .עצובים
מדייותרפשוטהיהכהםהמסופרחיה"אחותה

כקשהשמפניהאמתארתהאלמדייותרוקרוב
לעייןלמאירלוש"מרטכסכורההאםואילו ."לכרוח

כמדרש".

בולטותוהאינסטינקטיביותהאימפולסיביות . 2
הפאסיכירתלערמתומודגשותהנשיםכאישיות
כפידעת",קלנער("שאיננוציפררכיץ .הגברית
אפלכריםשכמינהמכיןלעצמו),מסכםשהוא

והיסוסים,עיכוביםסוכלתשאינההסתערותשלטת"
שאיןהקשראתמידלחתרןמידארתהדוחפתרזו

-כלרמנטלרצפררה .) 68(ע"ילהתירר"כידה
מרח"שכןכראשה-כ"שמרת""הגורלית"האשה
כזריזותשחפשקנאה,ואכולנרגשוקטנוני,עראשה

להכללהלכ(ויושם .) 35 (סכיניו"חולשתמופלאה
אשה")."מרח

וכיניהןהנשים,מןלכמהמשותףהאכזריותקר . 3
כלרמנטל.כציפורהכאופיין,המכריעהקושזהאלו
ישחיוביות,כתכונותהמחוננותאלוגםאכל

רפיסות-למולכיחוד ,רכהאכזריותכהןומתגלה
מניהשלהטחותיהכךעלויעידו .הגבריתהאופי

הדבריםאוצוטטו),ככרמהן(שכמהציפררכיץ

אתה"צריך :ניקלכרגיוליהעלמיארשאומר
מרשעתזוהי-והרכה,החרישיתאתלהכירה,

כמר ,ארתהשונאותניסלצויגכנות !כמרהמאין
ידידותוהן Iכמוכן Iאותןשונאתוהיא-עכביש

חיכהכקשריקשוריםליבותיהןגדלו,יחדמילדותן,
רקלא Iדומה . ) 17 3 (הנערותאצלכרגיל-חזקים

 ,ניסלצריגוהעלמהניקלכרגהעלמהשלהרשעות
 ...כאןמתגלה

ותפיסהשונותמבחינותמוארות

מראשצפויהלאפסיכולוגית
רכהמידהכטרילוגיהניכרתל"עיצכון"כהשוואה

דרושתנאישהם ,אפינשימהומרחבהתמתנותשל
הווידוייםנוסחכעלם .שונותמזריותהדמויותלהארת

ממרשךקרשצ'נדומעין-"עיצבון"שלההיסטרי
ההרהוריםפוחתים-התרגשותשיאישל

והולכיםמוכה),שרודניקהמומים(אחדוהביאורים
שכהפחיתם Iמיהולשלמרככיםאלמנטיםוחודרים

יתרליצירהמקניםהםונציוכלי,האמהריכחאת
מהולהב"דיוכתיבהזואיןפניםבשום .אמינות
אתעוקץשרודניק(כפימים"מעינותכשבעת

גםאכלרומן),לכתובהמבקשיםהצעיריםהסופרים
 .דביקהעיסה~כולהדירזראין

בחלק ,רסרלרדרכיןדיקשטייןבלההכובעניתבןהיחסים . 3
מעיוותים,יחסיתנקייםאמנםהםוגיה,להטרישלהראשון

מסורהכאםמתנהגתבלה :איררטימתחכלבהםאיןאך
 .משרעמםכבעלרסרלרדרכין

העבריתבאוניברסיטהשנערךבערבדבירם *

והוקרשלספרות-עברית,החוגמטעםבירושלים
 .לחולדתושנחמאחבמלאתובניראליצירת

האנושיתהחמימותמתרבה ,כמיוחד ,כ"שמות"

 ,ומשניותראשיותדמויות,ומופיעותהפשוטה

אתומפיגותבאנושיותןהקוראלבאתחשוכות
בשםגםהמתבטאותוהכיליון,העזובהאווירת
ומאיראסתרהזוגותנמניםאלהדמויותעלהספד.
אשרנכה,וזוגתוהסנדלרשיבקרברוךוכןפונק

עלמארדמתחדדתיחסיהםשלהענוגההמליאות
 .להתרחשהצפוישלהרקע
כטרילוגיההדמויות :לדיוננוכעיקרשחשובומה

 .פניםומרובותיותרמורכבותנעשותככללותה
שיחסה ,אפלכיוםכמניהבולטתככרזומורכבות

מאהבהלחמלה,מאכזריותכחדותעוכרלציפררכיץ
להצטרףמוכנהאףהיא .לביישנותמתאווהלכחילה,

 ,שישלחרהרמקרםלכללגולהאתווללכתאליו
שהכרחיךמיום " :ולבכותלהתאונןשיחדלוכלכד

עדייןשרויהדמותהאכל .) 55 (מככי"פיךפסקלא
הגורלית,האשהאימפולסיביותשלההכללהכתחון

כהתקפיגם Iלמשל Iכך .אכזריותשללקרהכפופה
חבקההיא " :להכאיבכדיישלציפררכיץאהבתה

כיעד ,כחוזקהלכהאלאותרומשכהראשואת
מניה, :כןעליתר .) 23(עמ'כעורפו"כאבלוהסכה

הראשונים,הטרילוגיהחלקיכשניאחרותכדמויות
הסוככיםמןרקלאמנותקתריק,כחללמרחפת
פהמוזכריםאלה .ממשפחתהמעברה,גםאלאאותה
שמוניםכתוסבתא ) 29 (כפריזרוקחאחכגוןושם,

מכעד ,הקטנהמניהעלעליה,משקיפה"שחיתה
המלךשלמהעללהומספרתהגדולים"למשקפיה

) 32 (. 

משפחתמשפחה,מתוארתכ"שמות" ,זאתלעומת

הכית :קרוביהעםכההיחסיםמכלולעלוטשטיין
לפונקמספרתואסתר ,כהרחבהמתואריםוסביבתו

ילדותהביתאתלראותאותוומוליכהילדותהעל
ואונניעלכאןהקלהכיספקאיןהעתיקה.כעיר

 ,אחתכעירהמושרשתכמשפחהשמדוברהעובדה,

ירושלים .יהודילגבישורשיםעללדברשניתןככל
שהיאזו,אסתר-למורכבותואשרההיא.בעת

וארכני,שלגיבורותיוכיןכיותרהחיוביותהדמות
רמאיתואפילוקצתהיא"ערומה :כךמתוארת
כדבריםוישרהכנהאכל ,ערךקטניכדברים
 '(שולסובל"לדןחמלהומלאהלכוטובתחשוכים,

כערצמהנפרשתהפסיכולוגיתמלאותהעיקראך .) 25
המשיכהמןכהןשישהאחיות,שתיכיןביחסים

השחורההכבשההיאחיההאחותכאחת.והדחייה

 1ניצולהוקעה,שלעירובהואאליהאסתרשלויחסה

ביטוייםגםלכךויש :רכהואהבהאשםרגשי
שמדוגרת ,לאסתרחיהשליחסהגםומורכבפיסיים.

 1כך .מרירותעםהצעירהלאחותמסורהאהבהכר

"תינוקכמושדהאלנצמדתאסתרכאשר Iלמשל
שלגלחיהבלבעולהשרבאמו"אצלהשוכב
יבשיםנעשופניהותוויאין-מוצא,וזעםמרירות

לאאישסכלה.אתידעלאאיש .ועקשניםורעים
 .) 115י"(ע "המעוותיםפניהאתראה

מכלהשלמההיאפונקומאיראסתרשלהאהבה
ומשחקיהאיררטיהמתחלרכות ,בטרילוגיהדומיה
אך 3 .אלהוגרףנפשיפיאנשיםשנישכיןהאהבה

היאאסתר :היסודיתלהשקפתווארכנינאמןכאןגם
כי(ודומהממנהלכסוףנחלץפונקומאירהיוזמת

ומחייו, )התורכיםגייסוהראלמלאגםמסתלקהיה
האסתרקתמות"אםן :לעצמומסכםשהואאחרי
כןגם-תחיהואם ,---כעולםבדדהואגםיהיה

 .) 206(עמ' ,, ___בדידותאותהלעולם---

נפשינפחלהקנותדקלאבסיוןנעשהשמות""כ
 .ממששלקשריםניבחןליצורגםאלאלדמויות

תפישתוחשבוןעללאאך ,התמלאוהנפשותואכן,
וייאמר .האדםשלמצבראתוארכנישלהיסודית

הקושיכפניניצבתיצירהכלשהרי .לשכחוהדבר
צפריוהכלתיהסכימהכיןכלשהופישורשלהמרכזי
עולמםוחופשהיוצרשלעולמותפישתכיןמראש,

לרקהיחדגםבאלההקטביםשניכלי .גיבוריושל
 .הפרופורציותהןכאןגםשקובעומה ,היצירה

מרשיםלהשגכ"שמרת"הגיעשרארבניודרמה
 • .נתונהוהרשותצפריהכלמבחינת-זומבחינה

הערות

האנירת"ר "המבוכהיתש"רא ,הראשוניםהחלקיםשני . 1
צאתרבה ."םילשירועל" :אחדבכרךיצאו ,"האחרונות

בהרצאתאצי ,"שמרת"השלישיהחלק ; 1968 .מסראובן
לקרחותהמובאותכל . 1969 ,לעם)(ספריה "עובדעם"

 ."שמרתל" 'וש "ירושלים"עלל"יעבצירן ,אלהממקוררת
 .שליהןההדגשות

שלרשתלשרן ,,IZ' 'אהרהפרסוםזמניביןהסמיכותלמרותזאת . 2
בירחוןונהשראלפורסם "המבוכהבראשית" .החלקים

19 ,"האדמה"  ; 1923 ,לטיכ ~tו : "האחרונותהאניות" ; 20

 . 1925 ,"שמרת"

כפולקלורההיסטוריה
 18 'מעמהמשך +

עלוכאשר .מזדייןמרדכדבר Iעדייןכלתי-כשלים
 ,רשמייםובפורומיםהתנועה,כשורותאלההרהורים

חיזוקכתורוכתקיפות". Iמכל-רכלאותםביטל
עצמו,ז'כוטינסקימפידבריםנביאשביטלהנחת
וכןהסיקדיקין",מ"כרית ,אחימאירעםויכוחכעת

 ,שומע"אני :בפרליןעדייןששהוותומכיובגיןנגד
אנגליה"כפייתעלאצלנושמדקלמים Iלמשל

אנגליהאת"להכריח" ... "כאריקאדותכאמצעות
 ,לעשותרוצהאינהכעצמהשהיאמהאתלעשות

היאולפיכך ,מפנינומפחדתמיסכנה,שהיאאלא
 ...אידיוטיתתפיסההיאכזאתתפיסה-זאתעושה

כפייהשלאמצעיהןהרובעםאצלכאריקאדרת
כארץכאריקאדרתעלעוליםהיהודיםואולם .כאמת
זכראףלהםאיןהאוכלוסייה.שלרבערקהםשכה
שביטאיפואמסכםכצדק ."להכריח"סיכיושל

משמעותז'בוטינסקיאצלהיתה"מרד"של~לה
שלבמשמעותכנתכיומופיעהמרד''"המלה :אחרת
כמדיניותמרד ,הגלותיתכהוריהמרד ,כגלותמרד

כבריטניהמדדלא-וכדומה'הרשמית'הציונית
 ,קודרייאוששלובאווירה ,מותוערב ,נכוןהגדולה".

יוםשלמרדחבריולקהלז'כוטיכסקילפתעיציע
האדמיניסטרציהנגדשעות,וארבעלעשרים Iאחד

-ותעמולהזעקה ,מחאהלמטרתכא"י,הבריטית
פה-אחדנדחיתהקיקיוניתהצעתו :ראה-זה-פלאאך

כיבצדק, ,שחששוכאץרהאצ"למפקדיעל-ידי
הבולשתלמאסריאותםתחשוףהיוםלאוריציאתם

 :כןואמנם .כלילאירגוכםאתתחסלואףהבריטית
זזלאלעולםזאתחד-פעמיתמהצעת-כפלחץו

התקורהומןכאנגליההנחרצתמאמונתוכוטינסקי'ז
ששרבעדמדיני,לחץתחתאמנםלמוטב,להחזירה

בהצהרתשניתנה ,החגיגיתההבטחהאתתקיים

 •כא"ייהודיתמדינה Iלדעתו Iלכונן Iכלפור
איננומסתבר,העברי","המרדאלוף 'בגיןמנחםגם

דבר,קודהלא-11943לעד .תכלתשכולהטלית
בארץ.הבריטיהשלטוןנגדהאצ"ל,כשורות

"הכרזתמצידובאה-אזודק- 1944כפברואר

 :שביטכותב .מוגבלבערבוןאזרגםכא"י,המרד"
למלחמהקריאה ).ב.ד-למרד(כקריאהכהאין"

 ,אנטי-ציוניתאימפריאליסטיתכמעצמהבריטניהעל
הכרזתכהיש-שכזהבתורהמנדטנגדאו

ונגד 1 '"באהבריטיתהאדמיניסטרציהנגדמלחמה
מציעעדיין 11945בשנתאפילוהלכן."הספרמשטר
כמכתבלשעבר,-אצ"למפקדמרידוד,יעקב
ידהתיתןזואם ,אנגליה"עם"ברית 1העליוןלנציב
כאמת-יעזבוהבריטיםוכאשד .יהודיתמדינהלכינון

אותםש"גידש"יטעןראצ"ל-הארץאתוכתמים
קוםעםהיום,לאודהאצ"לכצאתיתברר,-

 1כלבדרובים 180 ...נמצאוחייליושבידי Iהמדינה

המצויידיםבריטייםושוטריםחייליםאלףמאהכנגד
"מחסלים"כךכייאמיןמיראש.עדרגלמכף

 ! ?אימפריה

שגם ,שיבטשלחמצוייןספרואתמיצינולא
ישראללחידותלוחמיםאותם-ללח"יהתייחס

הואכותבכך-חקרללאתמימותכמעין Iשהיו
אנשיםעשרותשכמהעיוורתאמונהחדורים"-

ככעלי-בדיתעצמםלהציעיכוליםבאקדחיםחמושים
העולםכמלחמתהלוחמיםהמחנותאחדשל

גרמניהלכאתלקנותהיתהוכוונתם-הגדולה"
אתפניומעלהדוחהכלאכן, .האנגליםנגדהנאצית,

אתהפיכתםאתהרביזיוניסטיים,המיתוסים

הבנתלשםמנוס,לויהיהלאלפולקלור,ההיסטוריה
אל Iבן-גוריוןאל • ..ללכתאלא Iכהווייתהההיסטוריה

העלייהשמימי ,אלהכלאלהפלמ"ח,אל ,""ההגנה
 ,המלאכהעיקראתעשרהמדינה,לכינוןועדהשנייה

 • .והמאבקהמדיניות

ננר·נירדב
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צרפתיתופרוזהשירחמבחר

1914-1884 

ציפובני :מצרפתית

 ,הויסמאנסז';דיסמפרסם 1884בשנת

בנאטודליזםהצעיריםהמודדיםמן
המוזרהדומאןאתז;לה,~~ילשל

עלבומסופד .""אחורניתוהמפתיע
שהתייאשופדכודטימנ~וןבן-אצילים

כלאתמוכרובמחאההעולם,מן
ק~דדמויבביתלבדוומסתגררכושו
ויצירות'חמדהכירת"שמלאפךע;ני,
מלאכותי-לחלוטיןעולםאמנות,
למציאותתחליףלולשמשהאמור

אתנותןהדומאן .אותוהמסלידה
 ,המאהסוףשלהגדוללפיצוץהאות
מלחמתלסףעדמגיעיםש:דןיו
שלשנהשלושים :הראשונההעולם
המאמינהותמהונית.דקדנטיתספרות

כלווהעולםושלעצמהשלבדגנדצ~ה
ן wבמגדלילהכעיסומסתגרת ,

שלושיםופנטסטיים.אסתיטיציסטיים
מתירנית-להדהים,ספרותשלשנה

הפרוורסיותכלאתגסעלהמעלה
גסות-זונותהםגיבוריההאפשריות.

בתולייםועלמים ,ונדיבות-לבדוח
עםהמגעאתהמתעביםושבריריים

 ,הגדולההעידעםהאשה,עם ,העולם
מציאותאלבדדנואחדכלובורחים
הזויה.חלומית,אחרת,
הויסמאנס,שלהפרעוניהקברנושא

שלתכליתהכיהאמונהממנושנגזרת
מושלםתחליףלהוותהאמנות

לעולםאלטרנטיבהלמציאות,
הרומסיםפיליסזגדיםעליושהשתלטו

:דדלומוצא ..בדגליהםהאמנותאת
מלאדקהסטפןשלבשיר-בפרוזה

ספוןביתכאן,גם :חורף""צמרמורת

מלכתנעצרהשעוןשבובעתיקות,
נח~טהאוהביםוזוגלנצח,קפאוהזמן
 .החפציםיתדכלעםהוא,גםלאטו,

תהיההזאתהמקאנידתהאווירה

 .המאהסוףשידתשלההינדלסימן
נרקבלהכעיסמתפלשיםשכותביה
המובהקהואמטדלינקמודיסונמרות.

הללו.דואי-השחורותשבמשודדים
בזמנו,ידועשאנסונ~ידדוליגא.מודיס
אלהציניהניהיליזםתחושתאתמביא

---

-~~--ד----~
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אותוימונמאדטדשלרטים.הקנא
שבוצפון-פאדיסאירובע-בוהמה

המאהשלהדופקרבה,במידה .ם~~
להיסטוריהנכנסהמונמאדטד .החדשה
התרחשותוכמקוםוראשונהבראש

שאמןטובת-הלבהזונהמיתוסשל
מוכןואינובהמתאהבוצעירחולמני
המיניתשהצביעותהעובדהאתלקבל
שלהמשחקמכלליחלקהיא

משודד 'יהודי ,ש;,במדסל .הבורגנות

במיתוסמשתמשיאכסצנטדיומלומד

 ,"ל.~ומעלב"ספדהטובההזונה
סימבוליסטית-פנטסטיתפואמה
שדקיךיך'אךךן ד~~י~הסופד .בפרוזה

כמקדימוגדולתוהוכרהמותואחדי
הפנימי.המונולוגבטכניקתויס'גשל
אדרךתודעתיזדםשכולוורמאןכתב
-המאהלסוףטיפוסיגיבורשל

נרקיסיסטיבתוליי 'אסתיטיציסט
בלי ,בלבולהתכחשהמנסה-ותמים

בזונה,שהתאהבלעובדההצלחה,
בעל 'אותומושךמהמביןואינו

 .לאשפתותכורחו'
-המאה""סוףשלהשניהדודבני

סנדדאדנלדז'יד,אנודה ,לאוב;כלדי
כמעט-נציגיםהםאפולינדוגי;ם

יצירהשלהמ~להבתוךמקריים
צדפתאתששטפהעצומהספרותית

נה wהיהמאהשלהאחרוןבעשור
 .החדשההמאהשלהראשוןובעשור

הכלשבועולםלתוךנולדיםהם
הסיפורתהשידה,גבולותשבומותר,

מתוודהלאדנוולדי .נפרצווהמוסד
לקרואנהנההואכיצד-בפסוודונים

שגוועהענייהמשפחהעלבעיתון
את"מתעבשהואמפניברעב,

מתעב ,לעומתוסנדדאד,בל.ד .העניים"
וכתבי-העתהמבקריםהאמנים,את

~לסטיתקוביסטית,שידהעלוחולם
הצעידז'ידאנודה .ופוטוריסטית

ביצירההצרפתיתהספרותאתמפגיז

-הארציים""המזונותהרושםרבת
הפתוחים,לחייםניטשיאניהללשיד

 .נטולי-המוסדות
"סוף :היהודיתהנקדוהבליאפשראי

שלהזהבתורהואהמאה"
המעודדתהצרפתית,האנטישמיות

השןמהיכלילצאתיהודיםמשודדים
כבודעלולהילחםהאסתיטיציסטיים

הבולטהואספיראנודההיהדות.

שלובתוקפנותבאדוגאנטיותשבהם,
אפולינד,-ואחרון .היהודייםשידיו
להיותיכולהאינההמאהשסוף
לומדהיוםמקובל .בלעדיושלמה

סביבשנוצרווהפולחןשהמיתוס
למדרגהערכואתהעלוהטדאגימותו

בשניבחרתילה.ראויהיהלאשאולי
"אני" :שלובמיוחדחביביםשירים
מתרועהיותריפהמה .ציידים"ו"קדן

לעולםכפינאלהצידקרןשלנוגה
 • . .אתמולשל

ב.צ.
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"אחורנית"מתוך
הויסמאנסקארלז'וריס

Joris Karl Huysmans 

חירורייךילדככן-שש-עשרה'נערכדרכונקרהריכולי'כרחוב 'אחדערב ...
אתניקבוהגסהטבקשסיביסיגריהכקושיהיהמוצץ .כנערהמפתהוצנום,

עדלהידלק,שסירבומטבחגפרוריכחרפות,ירכו,עלהיהמחכך .עטיפתה
וביקשמצחייתו,עלידוהתקרב,בו,מביטנט 9זן-~.ככשהבחין .כלוןאתשכילה
פתחניחוח,ועשירותמשוכחותכסיגריותהנעראתכיבדנט p ~-ח ..אשממנו

עצמו.עללושיספרבווהפצירכשיחהאתו
יצרןאצלהיהועובד .לאנגל~~אוגיסטהיהשמו .הפשוטיםמןהיהחייוסיפור

 .רחםכלילהכותונהגואביומתהאמו .קרטוןקופסות
ביתאלאותווהובילאמר'משהו,לשתותבוא- :מהורהרהקשיב,נט 9דז-~.

הכה- .פיואתפצהולאשתההנער .משכריםמשקאותכשכילווהזמיןקפה,
אתוהובילהמשלם,אניהערב?להשתעשעתרצהנט, p ~-ח.לפתעאמרנראה,
כקומהמרבייה:כרחובפרחיםלנערותמעוןבעלת.לוד,מאדאםאלהילד

רחצה.ו~טל;תספות ,עגולותמראותעםאדומיםחדריםכסדרת ,השלישית
נפתחוהצבעוותששפתיהןהנשיםכגדודכובעו,אתממוללהמום,הביטאוגיסט

כמקהלה.
 !נחמדשהואכמה .הזאטוטאתראו-

עינייםק;מה,בעלתכההאחתקראהשלך,לגיללאזהשלי,מתוקהנה.בוא-
שאיהיפההיהודייהתפקידאתלודמאדאםאצלשמילאה .קמורואףבולטות
כלעדיו.אפשר

 .חרישיכקולהמקוםבעלתעםוהסתודדשלוככתרךנהגנט 9דז-~.
אותוודחףהמזמין,אניאחת.ליףבחרלך,הנער.אתקראטיפשון,תפחד,אל-

נצמררהארתאתמאדאםלהןכשנתנה .נשיםשתיכיןהספה,עלשנפלעדקלות
כתפיהןאתפניואלוקירבוכחלוקיהןכרכיואתכיסוומכאן'מכאןאליו

שלחורקזע,ולאנעלאארגיסט .וחמימותמשכר;תכאבקותהמאובקות
חרב,וכפהסמוק-לחייםמושפלות,כעינייםוסקרנייםזהיריםמבטיםכעקשנות

 .ירכיהןמעלהאל
ישמעלעולם .עצרתשלשפעלווחילקהאותונישקההיפה,היהודייהואנדה,
תלה·שנהנערשלגופועללאטןמגששותידיהכעודאמרה,ואזנר,אכירכקול
 .צווארהעלאורכומלואככר

אכלנט. 9ךז-~.ללודמאדאםאמרההערב,באאתהעצמךכשביללאוככן'-

אוחזלו,הלךשארגיסטלאחרשאלה ?הזההילדאתאספתהרוחות,לכלמנין'
 .היפההיהודייהשלכידה

 .יקירתיכרחוב,-
הוסיפהזמןולאחרמהורהרת,הזקנה,הגברת~למלהשיכור,אינךודווקא-

קטנים,אותםאוהבאתה !שכמרתךשרכב ;מכינהאני-עכשיו :אימהיכחיוך

מה?

האמתאמר.תופסת,לאאת ;כלרםמכינהלא~ת-ככתפיו.משךנט 9זך-~
הנער .לשילתרכניתהיטבלכשימי .רוצחממנולעשרתמנסהפשוטישאנ ,היא
לרדוףיכולהיההואכעורקים.גועש ·ה,םשכרלגילוהגיעאשה,יעדלאהזה

הקטןהנתחאתולקבלהגרן'ולהישארקצתלהשתעשעכשכרנה,הילדותאחרי
לכאללכאן,אותרשהכאתימשעהאכל .לענייםהשמורהשגרתיכאושרשלו

אתלואשלםאםכיזכרונו.כהכרחתיחרתהיאעליה,לחלוםה~זשלאהסמדה
יכולהיהלאשמכיסוהללו,המותרותאליתרגלשכערייםמדיכאןהביקור
-כלילאליהןלהתמכרכדיחודשיםשלרשהלושיידרשונניחהכה .לספקן
רבכן-צורכועללשב;~פעםאףיספיקשלאיגרוםהביקוריםביןהזמןומרווח
לךמשלםאני(מידשלוהקטנההגימלהאתמפסיקאניחודשים,שלרשהכעכור

כידפשעכליבצעהוא .הכהלבואלהמשיךכדילגנובייאלץוהואמראש),
 !הזאתלנברשתמתחתהספה,עלפהלהתגלגל

כרשייתקלהראשוןהאדםאתנפשיכההוא ,מקורהאנידבר,של"ובסופר
יכולתיככלתרמתי .מטרתיאתהשגתיכיאדעאז .קופהשלפריצהכשעת

אותנו."המשעבדתהמפלצתיתכהר ryלנוסףאריבפושע,שלליצירתו
מאחורימתחבאונכרך'סמוקלחדר,נכנסארגיסטאתכראותוקרא, ?גמרת-

לגבירות.שלרםאמררמאוחר.ככרשכמותך.שרכבברא,-היפה.היהודייה
כסף.איןחינםלודמאדאםאצללבקרירכלשכערייםמדיכיליהסבירבמדרגות,
 :אחרוןמבטהנדהםככערזרקהמדרכה,עללרחוב,בהגיעם

והואממלאכההערבכטלהידו .אביךאלמהרחזור .אמר .נתראהלאשרב-
שיעשהרוצהשאינךמהלחברך"עשהבערךהאומרהפסוקאתוזכור .לךמצפה
טובה.כפריתהיהאלוכעיקרטוב,לילה .רחוקתגיעהזההפתגםעםלך".

הפלילים.בטרדיבקרוב,חדשותממךשאשמע
לחשובשבאח.בגחליםמחטטכשהואכט, p ~-ח.עתה~לז;Jלהקטן,הבוגד-

 • ...תרנים.נעישמ;אתמצאתילאשמעלום

כאמורמתחליחמאחי'.סוף 11 .) 1907-1848 (חויסאמנסלראקזרוייס
הונעזאולי ,לפרוויסרהחללשיר-"אחורנית''ספרוהועפתשתנ , 1884 כ-:

הנצרשליספורוזה .סאדדחהמקריזלאחרעהולםספרותשדיעהביורת
ומסתרגרכושושאריתאתהמוכרדז-~.תוט,האצולהלמשפחתאחחחן

הגיבורמקווהשבהםוחפצי-אמנות,חמדהשכיותמלא ,ר~,קדמויבבית
נזכרהארוכותהבדידותבשעותשהנואה.האנושיתלחברהתחליףלמצוא

במטרהשניסההיטסותובכלבאפריסשני;ךלההוללותבחייןז-זcנvט
אותונ".המשבעדתהמפלצתית,.יהחברהאתלמוטטמרצחות·

 Stephane Mallarmeמלארזקחסטפן

חרוףצמרמותר

~ליםא 1!ה ·זgו .1vדי~ים. i ,זקשל·,זvדה7דיץזזל 1!~~זבדסגןי p:ס,סןtעון
ים, 9'ו Iדילי i1 ~;ד.~ן.יףך ~'¼"סם vים.=aז fז;ילחשב .. ,.? ה~ז;;וניזקל~ןחים. 1!

 • • ;; .11 ' .•משבכסוניה.
 T r• fן 1- _.

;:זוקזק~שרת)כז~שותז;ולי~יםמזורים<זללים
{, 

כ~~םונtקז:יjץ,;נים~~דווכירצוגן'~ונע,~ן ה~~~ ;,קז;.סווזי~~יתvרוגי~ית
ס;ל·סזבד~ת~לה v ם~~~ 1!וגךקרננותגזvים w:קטזןוויודח~םים w:קוrכ
 .ןtז:;ניטיד Q ר;r~~ם~ירו~ןזvדדיי~ת~ך~הזק,~א !ן ryלזק,

~זא~ףר~תו ?i ~~ז;וה 7¼זקזק:דס~זvדס~ר~וי~ל~גדז vזtתרי ttונג~י.
ל i .בד p:ונו;וvרם ryע.ל.י ,, Q ~זקה:דאוסןקל~יםזvגה~ג$ה Qיוסרל~גילאור

לש~zכדז,ל.י ?iתון i1ס~ריבות.~ךiלךן r ~ראשי~זק~ב.נ:ויק iססזt~זכי
.רקייםובות nסוךדות wעוד r ~נעו,.עודלד ,~ 9 ~ט, .?iזv~ל.ד P:סזנןות.
 ?~ז;וסשרונעת ...ןחי~ני:דעללדז,ר 9 ~וגג$ןם.

ס~בוהות> fivקודרת r ~~א:ד ?i;:;בשי iס<קירי

 .ד~הר;גידדק י;כ;, p: •~זק~אי-

ll>;j ~' קי'ו ,רו!_!הi ~•ש JI קורותלi ~ r <ו~ובהות::

 ::;בים t!1זע,צ,גירעלם~ק~ש vונ~לה~דז י~י~ז:: =אד 9זט:זא 1!ה~םtז~דןו
סוז:יrזדי~ים .~ד pQ:סr;ו,יד Wךסרת ,P;סורפ:דד?,ילו,:קגיס:קל:ד~םס,ליונות

.,), q ד:ד~אותו;ל .ת,,י,.כ~זק(ים~~F נ:דד;;r ~ r ~.םהן 9 .ג;יw .ס~~רים~~לי:ד
 .סמיךןד~םדה:ו ,ה?ךfiJ tסו~וד ~ב~ס;וגילות ,

ס~בוהות)סחזקורותעלiג~ףךיפיסז~שי י,,,,(ס:;ני~י

 .ונ~ויזזזז;ו iP ~~ז;ולא:קו:דם .לזח.לז;זויחליל j2ול~זזליr.~ה:דבזה'~ל
סך;ורים"זבזסלוקיםיר,;כע':ד~זvייד~דזכ :PW • N1:ססונ~ט~לח~חונ:וי

~מש wלחלעי 1$ז::ו~ן~ז:וזקוזק~ n .רדןנכ,א-:זוחםיrזןדטם יםז(\!] ?סנו;ילם"
 · · · · .ד;ר:לע.ושתrזי:;נים'אם rז~ ·י Q7~זהוקיזוןוןה .ם~

מלאדמהסטפן

רובהיההצרפתייםחיסמבולסייטםגדול .) 1898-1842 (מלאר~הvסופ
מפסרעלאלאאהודולאידרעלארמשורר Iבתיכוןלאנגליתמוךהיחיו

קאלרשז'ורסיחיהצריך .פארסיאייםאניני-עטםלשמרצמצס
כדיןז-זcנvט,גיבור(,שלמיפרמשירותיצטט"כגנד",פרו 9בחויסמאנס,

רקמוות.לנפיבלבדשניםעשרה'ארבעה, 9מלאראתלפתעתגלחשצרתפ
שלגי"ימיבשםדעו uששהבועיותלגפישות ,אליועהלייה-לרגלהחלהאז

עהשירםהמאהשלוהפרוזההשירהגדולישיהיומיכל .רומא"וחרב
הופאמהמלאדמה.שלבדירות:כחר~תםשלאחרארזהבשלבעבר~

לנפי ,שחנשהופיעת•י- i"נ;ועי.לקוץבשייכתחורף""צמרמורתבפרוזה
 " 'מותר.?$"
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מתוך
מוכל"של"הספר

• • • • • •• • 

ש,;במרסל .. . 
Marcel Schwob 

 ) 1868-1941 (בדברראמיל :ציור

 .ידיאתולקחהבמישורנודדאותימצאהל.~;מ
 ;אניולאאניזו .אמרהתתפלא,אל-

 .אותיותא:;נדאותיתמצאושובשוב
ירדלאואישבישחזוהאנשיםמעטיםשהרי ;עמכםלחיותאשובאחת.פעםעוד
 ;דעתילסוףעוד

שוב.ותשכחביותיזכראותיתשכחזמןלאחר

 .המקוראתותדעהזונותעללךאספרהבה :מוכלאמרה
~אל.אשלהבחלבשעריזונהפגש .שמרנה-עשרהבןהרוצחבונפר~הכשהיה
אתהלא .לואמרהלחיות","צריךאךמ~ינה.נקשוושיניההיתהחיוורת .רויאל
באחדזpךנורבמלוןחדרואתלקחשבונפר~ההנערהשלשמהאתנעדאניולא

אהובה .היתהעייפהעזבוה.כוחותיהר~ן..שבבמגא~טמוצאה .נובמברמלילות
זכרונפרטהב .ברכותהתנגןוקולה-לב·וטובתפשוטה :מכברלאאותהנטש
אחריווביקשדמעותעדהתרגשקולהגוןבזיכרונושעלהשלאחרסבורתני .הכל
 .החורףבלילותשניתבהפגשלאהואאךרב.זמן

 .חסדשללמשימההליליההמוןמתוךאחתפעםרקיצואותהזונות ?ביןזגאתה
באמצעכשהתמוטטהאופיום,לעוסדה-קרוינסי,תומסלעזרתחשההטובהtזן

ייןכוסלשפתיוהגישהלחותבעיניים .המאיריםלפנסיםמתחתאוכספורד'רחוב
זמןמתהאולי .הלילהתוךאלוחזרהחיקהאלאותוואימצהאותונישקהמתוק,
האחרוןבערבדה-קורינסי.מספראותה,תקףהשיעול .מכןלאחרקצר

עלחיפושיו'להטלמרותאך ;ברחובותרגליהאתעודשירכהאולי .להיכרותם
לוכשמצא .לנצחtזןלואבדהשאלותיו,למשמעבפניוצחקושהבריותאף

במקרם ;לצדולחיותיכלההטובהtזןכיבצערתכופותהרהרחם,ביתלבסוף
קןלונדונית.קובהשלבא;נלתהבייאושהאובדתאוגוססתאוחולהלןמ;סה
שלה.האומללההאהבה

לאהןהרזות.בידיהןידכםאתומלטפותעליכםלרחםמבקשותהן ?אתהרואה
אתכם.וינחמולצדכםיתייפחוואז ,אומללים,שיראוכםבשעהאלאאליכםיחושו

בווהביטההתועבות,ביתבפתחהאסירדוסטוייבסקילעזרת.חשההקטנהלי.~
(היאהקטנהסרניה .ושחורותגדולותבעינייםמרעידה,מקדחת,גוועתארוכות,

 .פשעועלשהודהלאחרהרוצחלרך;י;ןנשקהחברותיה)כיתרלאמיתה,אמת
ונשקהצווארועלונפלהקמהולפתעייאוש.שלבנימהלואמרהאבוס","אבד

 .בבכיופרצהבחמלהזעקהממך",אומללבעולםעודאיןעתה"לא, ...לו

הקטנהלי.~נעלמההקדור,הצעירונפרטהלבשנקרתהוהאלמוניתיtזןכמו
ולאאתהלא .והרזההחיוורתלסרניהאיערמהמספראינודוסטוייבסקי .בערפל

אט .כךסבורהאיניתום.עדחטאועללכפרלוניקובלרסקסייעהאםנדעאני
אהבה.מדיויותרסרניה,סבלהמדייותר .לחבקהלזרועותיוהניחהאט

מדי,רבצערלהןיסבהדברעמכם.להישארהיכלוהאחתבהןאין ?אתהרואה
בכם.להביטעדויעזולאדמעותיכם,כשיתייבשולהישאר.מתביישותהןושנית

בצינהבאותהן .לדרכןוהולכותאתכםללמדעליהןשישאתאתכםמלמדותהן
אותןלוקחוהאופלעיניכם,דמעותאתולמחותבמצחכםנשיקהלהטביעובגשם
נוספות.משימותלהןמחכותאוליאליו.

להרהרלךאלעליכם.נכמריםשרחמיהןבשעהאלאאליהןמתוודעיםאינכם
בבית~לי .אותןהאופפתבאפלהעושותשהןבמהלהרהרלךאל .אחרבמשהו

הריקההייןכוסאתהמשיבהוtזןבשדרה,ספסלעלהשיכורהסרניההתועבות,
ונתעבות.אכזריותנשיםאוליהיו-חשוכהבסמטההיינותסוחרשלחנותואל
חסדשלנשיקהלהעניקאפלממביויצאוהן .ודםבשריצוריםאלאהןאין

אלוהיות.היוהןההוא,ברגע .הראשיברחובלפנסמתחת

 .ביוהביטהשתקהמרכל
 •.זונהאלאאיניאני.גםכיהלילה.אלחוזרתואניאמרה,הלילה,מתוךיצאתי
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חתוכים"חרפנהיורי W "חרומאןמתוך
'אך.ןן Jריזידףז:tר

Edouard Dujardin 

 .מאדםריקהרחוב .במרחקונמוגיםהולכיםהגזפנסיטורישני .חשוךהרחוב
~לח .כ.רקעבשמיםהירח .ז:rר.והיהבהיריםהשמיםכלובןלבנהנוקזpת,המדרכה

הבתיםוגדוליםאילמים .הנצחייםהבתיםצדומכל .לבןירחשלז?~רךלבן
לא, ?אדםבניובבתיםנעולות.הבחלודלתותהשחירוהגבוהיםוחלונותיהם

משמאל' .הולךאני .צועדאני .בשקטהבתים,לאורךלבדיהולךאני .דממה
אי-שם,הרחק ,שם .הקירותאפרוריתעלהעצים~ל .גןשלחומה .נאפולירחוב
וסוסיםכרכרותכרכרות,וצהובים,אדומיםאורות~לןרב,שררת .גדולהנהרה

מדרכותביןהכרכרות,דומם,בשקטהרחובות,חוצות"אתבלי-נועאצילים.
קשה .חיווריםעקומים,פיגומיםחדש,ביתשלשלדכאןמאנשים.הומות
פסגתאלהתרניםביןטיפסתילואזו.עלזוהמונחותהחדשותבל~ניםלהבחין
במורדעוברמישהו .ושאונהפא:ויסמשתרעתהסתם,מןממנה, !הרחוקההבית

 !החייםמדופקהרחקעצובה,בדידותאיזו .בדידותאיזו .פההגהף .פרע.להרחוב.

שופךהגזואורהדורים,בתי-מידותאותם .;ס~;מרחובומתחילנגמר,והרחוב
מעשןהואהבית.שוער .גברזה ...הזאת?הדלתמאחורימהצהוב.זו;:זרעליהם
מהושו?ן,זקןש;ע.ר .מלבידעובר,אינואישוהשבים.בעובירםומביטמקטרת

בתים .~יה"בהרחוב,ק~ןלפתעהבא.לרחובהגעתי ?בבדידותלהביטלו
עגמומיים.בעפר.מתפלשיםזאטוטים.ילדים.המדרכה.עלסיד.קירותנים. wי

טוריהמולה.שם .שאוןקלונהרה,שם,הבףלוואךךים.והלאה,ה, p~ך;דיורחוב
פועלים.קבצות .העציםביןכרכרהמשמאל'ובאלכסון' .משמאל~מימיןפנסים
חלונותבבתים,מאחור.רציםכלביםשניחשמלית.בידיות~תליםנוסעים

נערה .א;~~יבףסשעטתהלבנים.הווילונותבהוקיםממולהקפהבביתמוארים.
המרחק,אתלחצותעליהשדרה.ההמון, .ורודיםופניםכחולה-כההבשמלה
אותותמידהאני,אותושם,אהיהואזההם.האנשיםביןלהיותעלילשם.ללכת
מתחתאורות .ש;מ;ןפארקהגבעה,עללפגי' .אניתמיד .כאןולאשםהאני'

 .אישכאןמכיראיניהכריכה.חומתארוכה,משוכהמימין'הבהירים.לשמים
חורציםגליםגל .משחקיםילדיםצווחת ?שאניסבוריםהםמי ?ביהבחינוהאם
עללאאךהשמים,מתקדריםהעבותבסבךמדרגות.איטיים.סוסים .הכבישאת
ואלסבקצבואלס,כעיןמחול,נעימתמזמרתנגינהתיבתהחדגוני.האספלטפני

 ...איטי

בערבחופשילצעדולבדי.שאהיהמוטבלא, .ידידפהפגשתיאילו .שלילחייט
קרירהרוח .האספלטעלמתנועעהעלים~להרחובות.לאורךתכלית,'·בליהזך

צנומות ,תמירותזקופות,נערות,קבצותהנה .ונקיותיבשותהמדרכותנושבת.

סביבסביבנעלם.הירחמהבהבות.הבתיםחזיתות .ילדיםוהנה .ומפתות-משהו
 ...רחש .מתאחדיםהםהנהמתפזרים,הםהנהעמומים.צללים ?מה .רחש-לחש

לבדי,ממחשבות,ריקכלות,עדחופשיואני .יפהפהערב ,ה; .אפרילהידד
 • . ..לבדי

אתשומעאני .אי-שםחבויההסתםמן ?הנגינהתיבתא~ה ...

 . ..וחוזרשבוהשיר .מונגולי"מכליותראותךאוהב"אני ...המתוקהחריקתה

! l כנכJ;J\n ~ 

,. 

דזי'ארדןאדואר

בקול ...
והקולשנולד.קולשלעצורהבחושניותאוהבים,שלבשלווהשלו,שנולדתמים
אתע~רובהתמדה,בשקטוהולךמתגבריותר,גבהובבד,בדכנגדוהעונה

תמיםבמקוםהייתכן' .מתגברהתשוקהוקולהראשוןהקולעולהושובתשוקתו.
מתנגןבזpקט,ומתחלףחדגוניעלוההקול ?כךכלתמימיםובלבבותכךכל

הלחים,לעליםמבעדפשוט.וקצבועולה,ומתקתקפשוטשירענוגה.בחרדה
חדגונית,קינהורכה,צעקניתה, ?7הנעיעולההחלוש,הרחשהכללי,הרחשבתוך
אהובתי,אוז;יך.הצחורים.בשדות ...האהבהופורצתאיטי.מחולשלקבעובקצב

אני .עליהםהפזוריםובעדריםהלבנים,היפים,בשדותהביטייותר.אוהבאני
העדרים'ג;עיםהם .הירוקבעשבטובליםהעדרים'יפים .יותראותךאוהב

 .ומיחלשלהשדותבעינייפים .יותראותךאוהבאני .נאמנותבiךמותשלחבורה
מתארכים,האורקרויהטהורות.עינייךואתאהובתי,יותר,אוהבאניארתךאבל

סוחפיםזורמים,נחליםשירייך.ואתיותראוהבאניאותך .הגזעיםמתארכים
הקלומכולם,רחוקהמתייפחוהקולרחוקים.קלוותשו?י-ערב,צללים,אתם

חדשות.זמירות .בוקעותאחרותזמירות .נמוגהדתיהמזמורוהקצב.הפשוט

העובירםצעדי .בשררהמסודריםעציםלחים,לילהנרפייותר.אוהבאניאותך

גבלועל ,ההריםלמרגלותךש.הח'אללי~לך .מרכבותשאוןמסביב,והשבים
למחוזרתכולנוגי:i~האהובים.לילותשלי i?Zח'ם .לאורניםמתחתאשבהשדות,
מתיאך .שבעורתגביעלשברעותמפאריס,הרחקנפלאים,ימיםה; .רחוקים
קיררתועודערדמהר.קלישי.כיכרהנהמתגבר.הרעש ?האלההימיםיבואו

שקועותיצאניותשלרשעוברות.יצאניותהאספלט.עלכבד~לועגומים.ארוכים
ואלומחוצפות,עינייםשברירית,צעירה,האחת,בי.מבחינותהןאיןבשיחה.
הרחקעןקן,גרשללאורוואפור,חשוףגבהו,אלמוני,ריק,בחדר !שפתיים
הקירותהשולחן'הכיסא,והיצוע,וגבהו,צרחדרכן'הרחוב.שלמהמונו

ונסגרות,נפתחותתאוותניות,והשפתייםהמיטהעלהנפקניתוכורעתהאפורים.
עלהןשלרשלתומה.מפטפטתהיצאנית.היא,הנה ...מתנשףנאנק,והגבר

ספסלאתחובששובמחר,ואני,והשבים.לעובירםלבןשמותואינןהמדרכה
היוודאי.אתקבלחודשים.שלושהבעודהמבחןהמשעמם.הספרבית .הלימודים

ודווקא .התפקידבערלעכשיוכבראכנסהבההפשוטים.החייםעתה,כברשלום,
הדומהגברהנהנכנסים.תשחורתבניקפה.בית .מקוםבכליצאניותעכשיו

 Maurice Rallinatרולי~אמוירם

גיליויטנה' י~!
.ד:ןת .Pע; ~vזגנג;~י l.:1 !~לאך
גרם.כמ; .·מלמעלהצנח
 ·.-:~ס.ך~ך q -,wz ל~~

ת Ji: .ז;נr;ר ,.קזממרקידסראש "
 :~~:דןדוןזvרו~סגףף

 ע~~ tt ג;: ן~כ;tל~ז ן;,~
 ,., ..ס~ר:הזtתף b ~.ל

ז;נ;אן,: א,,~ר p: .הוא~דוד,

:P 'לאך-~הרף·~:ז!., 

 *'ככרוח.טסה.מרננה
 •- tiJT ~~~ IJזק.~ר T~ל
ו~~ןך.ב;~יב;ך

 תךג;;;~ב;זק.rו;ל~ת;

 27 1987מרץ



,;•: f ,;,i ,,. 
אלר'iפל1רי

של"יומנומתוך
-ננרנננ~ת'"א.א. . -• 

 Andre Spireרפי 9ןח.אנר

לארבנ;ראלרי ... . 

" ;' . .·· W! 
 ;הישחכ ":הבורתו

 iiiק~ך ,~זק~לזכאןהקשור;ת,~ז.יסז;כ~זזכת, iJזכלךךה,~ליה )t ~;:זיא

 ..פרוע.
 ·~ z:p,ז;-יץ.~ת i ~~דתד iPז.:ו ·זבגיז·~זלר~ו:ייי:ו w~י p: :סוךזtך~לי~ ~~·; _~יא
ז~יררתןמוס,r;כ~הןללת, .?iז;כ.'ז:; . iiר?,לזקלז.:וזוכרל; ?j .?כעלו.רדה,זt;ן ·:ד

 .~ה u:ס,ז;כלtיה wק~ל.יוכים Pוג , Qךר~י
 . ~ :111ס~ז;וללח .. •:לךכ~ iJ~לי,ז~~~;:זיא

נואס ·לא q;ין•ןען;נןה. $tמ~מ~יף, ~;לזךא
 .ם. ry~~זכק,יז$ךן;כנ;סיסם,ם, ijלזק,~סי-~כ;ת

 'ךt:ו:וךים.זקל ,ן;~;זקל~ים 9 ~:;גז;כסןה~וכרש ,,,,~
 •& "':·~דלה-,וש~ wסד . ~~;ןi,..ר;ת rjמו iJר .:;נע.גייף.כ w~סלזבןרוכ;ת י~,;ס

• <"., .. ' • ~-• _:.x ,""'. j f+ffi, :: .-~ . *'~ . -.--. 
 • j 'ל~הב.,.ה .7Pז;יד~ןם ..~ת;ריןיף,זק;?~יף,

 ?ל~ף ת;מי'~~זtתמחשי.,ה Jמהג5ףד"ס~ז;כ~ם

:p ;זר:וךיםקךל;ת~~ו~יף 'ים 7זק.ע; :p ז:רך~הpיז; 
f זק,ח! l1 ן~ ף.ך-*קj ך~לי :ןה;i י= • 

 .ךף ,wו:;בזז;כף i 'ף-יו-r~.הוא ל(;רסו:;iדק י,;:
ל~בוןה.לנ.ח.לtקירז:רזק($ף

זItי i: ~ב, w~ד~ים n ~ ~~ ~י~נ~ 1חאלא
דקז .ן~~~רים f ~~ר Jדן Jאן;:זט;תה iז;וג

נער;ת.

 .ז:ן~ל~ב;תמג5ך~עסע;לה;~חי iJזtתזtלא,ז:רז;,ימעלא ~~ו~~ר

Valery Larbaud 

בקשות .פלרדנץעיתונישלחטטנותםבגללהכל .ליהמתינוכבדמכתבים ...
הנוסחהלעניים"בנדיבותךהידוע"אתה, .מימיהכרתישלאמאנשיםלכסף,
 .כפזמוןחוזרתהזאת

איניכי(אםשפלשאניטוב-לב,שאינילהםא;~ךראשית,להם.ואשבייבואיום
מטבעו.טוב-לבאינוהאדםוכיבכך)בטוח

 !הענייםאתשונאאני :האמתאתבפניהםאטיחלבסוף !לעניים""נדיבובעיקר

אותםשונאאני !מצחיןאספסוףיחפנים, !הנתעביםהעניים !הניביזםהעניים

אותירמסודי .הגבוהיםהמעמדותאתשונאההמוןשאישעצרמהבאותה

 .בלבישננעצווחיוכיהם !פניעלירקודיהאלה.המזוהמיםהענייםבדגליהם
דבר,לומדלילהניחבלישלי,המיליארדיםאתעתבכללילהזכירהםומומחים
ממכישולליםהםכמותם.ודםבשדאניהכללמרותכילהםלהוכיחלהצטדק.

ליהנותעצמי,בכוחותלחשובהעלום,אתלהביןלאהוב,היכלותאת :הכל
הוא .בכך"מה :ויאמדובכתפיהםימשכוביטולשלבתנעוה .מידידות-אמת

ומלומדה .9כדאכגאוןהייתיאםגם "!אותונעזוב .שלוהכסףבשטרייתנחם
הבטלןהאמריקאי,"המיליארדרתמידאהיהבשבילם-מידכדולהלהרהכפיקו

ספריםבשמוומפרסםהקונהכשדון,ונטולחסד-בדקמגוחך,מטומטם,הצעיד".
עשיריותתשעאקדישאםגם !כמובןעניים,אדוניםשל-אחדיםשלוהמצאות
שאנייאמדויאותייאשימועידין-ומוסדות-צדקהתבי-חוליםלהקמתמהכנסותי

לישישיאמדוואולייובעושריבישידברומבקשפשוטאו 'חןלמצואמבקש
כמוסות"."שאיפות

שפרצוהשמחהצהלותעללכתוב .לביעשלכלולומדזהכלאתלכתוביכן
מתוקהנקמהאיזובערב.שגוועהשלמהמשפחהעלעביתוןכשקראתימגרוני

שוטחיםשהענייםה"דעב"אותושלבשמוושובשובשהושפלתיאני,בשבילי.
פגעהממכוניותיכשאחתידיאתחככתיהנאהובאיזו .פרצופךמולבגאווה

 !עיוורקבצןשלכלבואתדרסהאורחמים,מעודדתחזותבעלבהולך-דגל

עושיםשהייתםאתםשכמותכם,כפייםנקיירבותי,אתם, !משהוהשגתילפחות
סבוריםכךומשום-לישישהעושרלכםהיהאילווטוביםיפיםדבירםאלף

הבההמטופש"."המיליארדרמןטוביםשאתםובדגש,בשכלעליעוליםשאתם
כלבהםמתגאיםשאתםהמהוהיםבגדיכםעלרבותי,עליכם,רפשמעטאשליך

קצתעדו !פולאצלקונהשאניהחדשיםלמקטורניםביהירותאותםומשוויםיכך
 • ...ל pששאיניוספדולכועוכשיו-עליכםאשליךבץו

שלהצרפתיתהפbרות,של,~גדול Jע 9הנוהוא ) 9S7'1 " 1881 ( ~-אל~ל(ן;
 .והמעס"האכזוטיקהשלכייאלכימאיבזמנושהוגדרהמאה,סוף

שלניחוחותלצרפתמביאהואהעולםכרחביהמסחרריםממסעותיו
המסורתבמיטבייטמן.וולטאתוראשונהוברשאזרים,משוררים
רכהנ.-ךכנג~ת' i cא.א-קאי~אמך~~ןודונים 1 .דב,ו,לאלוץ.אימהןןדית
אמנות,חובבתמהוני,אמריקאימיליארהרשלדמיר.נות,יvייות kסביבה
של"יומנוהאסטתיים.צרכיו-ליספוקכספותאומפזרעבולםהסובב
שמאחוריהמכQהגםאך ,~דיוןשלמלאכררמחשבתהוא "'ת~ .mנא.א.

מהמציאו,נ,רהעולם,מןנפשושאטאתלהבעיברצוונלארב;מסתרת
השונא.מהיום·יום

''" ii¾i ~ 

אתןזוצדק
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זכח, 1 ~ז:1ה 7רןיג', fiJ 'ת iלזp~הסr:ירדלא,
 ~ ן;ר~$(ו:-זללזקעוןה,,

~י·ייןנiר wז~ל'
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ז i , 'ריידימעטחרדשאחן.ן

 } \-:'~=ז':,. rt ~ t.r- •:נ:,,,,- .:- .: __ *'\ ,;•·ז T'-,;,,·~".ך:

 . ';ם fזכזקגת ·;:זיאסז;וזדית יו;:.'
 =סזק.~יםי r~ן Qזקגיזקל

המא~סוףשל n;והנייניוהניהיליז;בלב . ) 1966-16ss (•יי vאנדרה
ח,כ~ית.וכהן~~;ב~יההתכנעל c,: ,המכריזיזיי~בt::יrי~וררים.ק ,iקמיס

חחושפי''""הח:ווזסאתאגה,ה'ו;ףןדי,,שבהםה~ועזהואסיפר.יכi.י'אכ
שיריורג,ואח.פסריותהבאנגדמבאקושלירותהפוסרכיסמבןלסיוט

ועהלהתtובתו:נללו,תשתlי>ז.נינהבצרפת,שערורייהרה iעיהודיים""שירים
כי:הדורתיפנ vשלבחתדג:ו-ותג ,שראולספרות,עמיתיושלחמםתאת
 .חועזוונח.כ
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שרביריותהשמרדייהצרפתיתהשירה
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 ,,הארציים"המזונותמתוך
ז'ידאנודה .. . 

Andre Gide 

 1מעררישידעתיביותרהגדולהמרההס

הרעב.היאגתג~ל.
באמונםמעולםבגדלארעבוני

להשביעושביקשומישל
הזמיר?משת;;כרהייןמןכלום

הערער?מפריוהקיכלימחלב?והגשר,
מןמרטיטהמישור .הקיץמלילותמשתכרהזמיר .ממעופומשתכרהגשר
שאתההמזוןאםלהתמכרות.לךתהיהתחושהשכלעזקהנתנאל,החום.
 .זייףר~בהייתשלאהואאות Iאותךמש;.,ראינוא;כל
אמנםכיהסימןהיאהתשוקהבתשוקה.להתלוותחייבמושלםמעשהכל
לעשותשהתאמצוהמתפאריםאלהאתאוהבאינילעשותו.עליךהיה

החדווה .אחרדברעושיםהיולואמוטב Iבסבלבאהמעשהאם .מעשה
נתנאל'ממנה,הנאתיו;;כנותהעבדוה,שללטיבהההוכחההיאשבעשייה

 ...שליביותרהטובהמדריךהיא

• 
 .העברמז,.?ישגיתללגוםנתנאל,לעולם,תשאףאל ...

אתבחייךרגעמכלקחהעבר.עקבותאחרבעתידתתורגאאל Iנתנאל
מקוםאתכידעאושמחותיךאתמראשתכיןואלוהמקורי.החדש

אחרת.שמחהלהפתיעךעשויההמוכנההשמחה
כלבדרכךלהיקרותעשוישהואמקרי,שהואהאושרשלטיבוכיזכור,
הואשאיןמפגירק ת?.,זשהאושרתאמראםלךאביו .גודרכקבצןרגע,
עקרונותיךפיעלאלאלקבלוותסרבשיהיה,בנפשךששיוויתכפי

ומשאלותיך.
שוגה,הגאההיאהמחרמןההנאהאךהגאה,ז,.?סבהמחרעלהחלום
דבראיןכיעליו,שחלמתלחלוםהדומהבעולםדבראיןהמזלולמרבה
 .למשגהושישתווהבעולם

בשמחהאלארוצהאיניפלונית.שמחהלךהכנתיבוא, :ליתאמרואל
תיזלהיאקולי.מכוחהסלעמןהבוקעתבשמחהרוצהאניבמקהר.הבאה

הפוןה.מןהיוצאחדשכייןועזהחדשהבשבילנו,
כדיאולמותלחצותהשולמיתתיאלץאלעטופה.שמחתיתהיהואל

בהןשהותירוהאותותאתמשפסימחיתילאלנשקהכידאלי.להגיע
 .פיאתשטפתיולאמתוקייןשתיתילהשנשקתיאחריהעגבים.אשכולות

 .חלסiדעלהכוורת,מןדבשאכלתי
השמחה.אתמראשתכיןאלנתנאל,

• 
שמךאתבהלהזכירבליאחתשורהולואלכתוביכולאינישובנתנאל, ...

הנפלא.
לחיים.אותךללדתרוצהאניננתאל,
 .ועודעדראליךליקרברוצהאני ?וסימיללהטאתאתההתופסננתאל'
פיועל"פיואתשםהשוגמיתבןאתלהחיותמגתעשלאלישע,וכמו

נפשךכנגדזורחהרחבלביכךעליו",ויגהרכפועלוכפיועיג:יעלועיניו
מצחך,עלמצחיפיך,עלפיכולי,עליךלגהורבערפילים.עדיין"השרויה

כתוב)הילד",בשר("ויחם ...הולםולביהלוהטותיידבתוךהצוננותידיך

לאמפעימים,חייםאלמנ/מי,ותלך-התאורהבאמצעשתתעוררכדי
סדורים.

הלהט.אתלהורותךרוצהאנינתנאל,
 .נתנאלפעם,אףתישאראל :לךהדומיםשללצידםתישאראל Iננתאל

אתהבה.חפץלךאיןשובלה, דi,??ד ?iשאתהאולךדמה ?iכשסביבתך
שלך,מהחדרשלך,מהמשפחהיותרבשבילךמסרכןדבראיןלעזוב.חייב

בכוחךשישהל.קחאתאלאבדרכךךה.הגקמןתיקחאל .שלןמהעבר
תאוותו.עסיסוייבשלחדשינוסעדממגר,להפיק
 ?נוכחותםעצומהמהאתההמביןהרגעים.עללךאספרהבהננתאל,
 .בחייךזעיררגעכלנכונהלהעריךכדיהמוותעלבמחשבהלהתמידצריך

ורגערגעכלהיהלאהמוותשלהאפל-כל-כךהרקעשלולא Iמביןהאינך
 ?כזהיקרותבאורמזהירבחיים

לישי•ז~בפגי'הוכיחואילו Iלינאמראילודבר,לעשותמבקשהייתילא
בעשייתולהתחילהצורךמןמשתמטהייתילעשותו.שבעולםהזמןכל

שהייתיהמעשיםכל .היתרכלאתגםלעשותלמכבירזמןליהיהשהרי
ביוםייפסקושחייידעתיאלמלאבכך'מהשלדבריםאלאהיולאעושה

יותר,עמוקהמעטבשינהאותם,חיותילאחרמהם,אנוחוכיהימים,מן
לילה.מדילהמצפהשאנימהשיגהיותר,קההמעט

• 
לבודדהחדווה,אתלאסוף Iבחייורגערגעכללהפרידמנהגליועשיתי
אתלהכירחדלתיזובדרךאושר.שלשלמהמנהבבת-אחתולרכזאותה,
 .ביותרהקרובבזיכרוןלאאף Iעצמי

• 
 :הפשוטההאמירהבעצם Iנתנאלגדולה,הגאהיש
תאווה.מאכלוהואתמר,קרויהדקלפרי
משתכריםהערביםשתסס.הדקל,ר Wך ?iהואעשויי. ?iל~קרויהדקליין

היפיםבגנים~נילירועהלינתןי ?i ~למלאגביע .רב.עאינוולח:קיממנו
כוארךי.של

• 
 .במדרגותשהתחכךבענףואחזחומהמוקףגןאלאחריבאהנער ...

אליהשהכניסההיהנדמה ;בגןהגובלתגזוזטרהאלהוליכוהמדרגות
נחסמה.

עלשיעיב~לבעולםאין !לעליםמתחתשליטפתיקטנותפגים ,;ה
מאד.עדל pאהיה.ל pאמצחך'עלהנופליםתלתליךצלרקגהרת?,ם.

בלב גג;ע?._?ליואבכהוענפיוגבעוליועלגופיאתוארכיןהגןאללירד.~
שיבואעדהערב,שיירועד-ציפוריםככלוברגביםהמלאהסבך,
במעיינות.המיםסודאתויעמיקויזהיבהלילה
סבךבתוךהתמזגוענוגיםגופות

הזךבעורוברעדונגעתי

כשןדךרגליוקלומהראיתי'
 .הרךבחולשאוןבלי

• 
עליאתהמעמי.לךלך,ממנו,השתחררספרי.אתךרוקנתנאל,ועתה, ...

מדי.יותראותימעסיקהלךשקשרתיהאהבהבעדי.מעכבאתהלטורח,
בצלמיאדםליצורביקשתיכלום .מחגךשלפגיםמלהעמידעייפתי

רקבךאוהבאניממגי.שוגהשאתהמפגיאותךאוהבאני- ?ובדמותי

הבהנתנאל,עצמי?אתלאאםאחנךמיאת !לחגך-ממגי.ה Jהשואת
מתג~האיני .בכךממשיךאניועדייןעצמי,אתחינכתיחייכל :לךאגלה
 .לעשותובפגישעומדבמהאלא

שלךהאמתשאתתאמיןאל .בעיניךחןימצאאלספרי,אתךר;קנתנאל'
לךמביאאניהייתיאילובזה.הבתייש Iמכליותר .אחראדםלמצואיכול
הייסלא Iמיטתךאתאניהצעתיאילו ;ל~כל;זייףרעבהייתילא Iמזון
 .להדרםדייףעייף
או~גיםאלףמתוךאחדאלאהואשאיןלעצמךאמור ;ספריאתזרוק

טובזאתשיעשהמיאין .לשךהאופןאתש pחהחיים,שלאפשריים
טובזאתכותבשהיהמיאין .ממךטובזאתאומרשהיהמיאין .ממך

 1בתוכךאלאמצוישאינוחששאתהמה,אתאלאאליךתכבולאל .ממך

 • !תחליףלושאיןהיצוראתה .בחיפזוןאורוחבאורךמתוכך'שגברא

חצופת

המהללי .·;י"ש
המאה.חתילתצעירי
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 .כשירההישגיושיאהנחשב
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סצוילאיסטית-הומנית-השקפת-עלום
למעשההלכה

נעמ"תמנכ"ל-לובלסקימאשהעםשיחה

במאבק-נעמ"תשלופעילותהמטרתהעיקר
וכאלהנשים,שלוהזנחהקיפוחאפליה,גנד

בעיותבגללאם-בישראלמעטיםלאישנם
פוליטיות.בעיותבגללואםכלכליות

נשיםארגונילביןנעמ"תביןהמרכזיהשוני
ובעולם,אברץדומות,מטרותבעליאחרים

המותניתמסוגהיחידהתנועהבהיותההוא

-שניםלארבעאחת-דמוקרטיותבבחירות
התארגנותכללהתמודדיכולהבמסגרתן
פוליטית.
חברות Iכמוןבכולןבוחרות, 750,000

מאוגדותהעובדים,שלהכלליתההסתדרות
ארבעעלנמנותהןנעמ"ת,במסגרתכיום

מרכז .וחד"שר"ץהליכו,דהמער,ך :מפלגות
במתאתמהווהנשים, 101המונהת 11נעמ

לשישהאחתהפוליטית-מפלגתית.ההתייחסות
עקרוניבנושאלדיוןזהמרכזמתכנסשבועות
כלשהו.

האחריםהבנחריםבמוסדותוגםבמרכזגם

מגזרימכלנשיםנמצאותנעמ"ת,של
ת iבנ ;דרוזיותערביות,יהודיות,-האוכלוסיה

נציגות ;ומושביםקיבוציםחברותעיר,

מקצועיים.איגודים

אתהמעסיקיםמרכזייםלנושאיםדוגמה
 ;נשיםשלהמקצועיקידומן :נעמ"תמוסדות
זה(בנושאבמשפחהאחריויותשותפות

ולגברים).לנשיםמשותפותסדנאותמתקיימות
התחיקה.נושאהואאחרומקיףמרכזינושא

תחיקהבהדעפותנעמ"תתמכהבהןשנים,היו

הופכתזושגישההסתבראחר-כךנשים.לגבי
רקבהעדפותלתמוךהוחלטלכן Iלרוץעלהן

 1הריון-כמומסויימותלתקופות-חייםביחס

המטלהכאשרצעירים,ילדיםגידולאו 1ולידה
לבחירתם-נשארתבילדים,הטיפול-האחרונה
הגבר-גםכלומרבני-הזוג.שנישלהכרעתם

הנהוגותמה"פריבילגיות"ליהנותיכולהאב
בדיוקלמשל,חולה,ידללגבי-החוקעפ"י
האשה-האם.כמו

התקדמותחלההוריות""זכויותשלזהבנושא
בכללהאחרונות.בשניםרבהפסיכולוגית

בכלקידמהעללדברניתןכוללת,באמירה
 zoכ-במשךלמשל,אם,הנזכרים.התחומים

כדיקשותלעמולהיהצריךהקודמות,השנים
לעבודת-חוץהאשהשלצאתהעצםאתלהפוך

קידומהעלמדוברשכיוםהרי ;לעובדה
האחריםהמשפחהבנישיתוף\עלהמקצועי
הכוללת.המשפחתיתאבחריות
לידינעמ"תהגיעהבהםאחריםתחומים
הפנסיהבגילההבחנהביטול :ממשייםהישגים

על-ההבחנההושגהפהגםלגברים.נשיםבין
בטובתשמדוברהנחהמתוךה"מייסדות",ידי

תוחלתמשהשתנתהכעת,ואילוהאשה.
לפנסיההמוקדמתהיציאההפכההחיים,
 .ולמטרדלמועקה

נוהלכברהושגההסדתרותיתבמערכתוהנה,
באשרלנשים.וגמיששווהפרישהגילשל

בנקים,-אחריםמשקבמגזריהעביהלפתרון
כברשעברהחוקהצעתגבשנו-ועודהסוכנות,

בכנסת.הראשונההקריאהאת

אן-בדברחוקהתקבל-1954ב-אחרדבר
אם-כןאלאבמשמרת-לילה,נשיםהעקסת

שנהלפני .העבודהשרשלאישורולכךניתן
 .זהחוקגםשונה

לרבלסקימאהש

ביטולכאמור,היא,היום,הכלליתהמגמה.
מכוונותהןאםאלאהטבותאוהעדפות
 .כולהלמשפחה

דיני-שלהקשהלנושאקשורנוסףהיבט
פוליטיים-להסכמיםהכפוףאישות,

רקלהיותנעמ"תיכולהכאןקואליציוניים.
 .הרבנייםבבתי-הדיןהמתרחשמבקרתבבחינת
משפטיתיעוץמערכתפיתחנוזהלצורך

שכמומקוויםואנו Iהארץבכלהפרושה
"יל~דו"כאן,גםאחרים,מקריםבהרבה
החקיקה.דרכיאתהחיים

רואההנשים,זכויותעללמלחמתהבנוסף
לאומית-שליחותכבעלתגםעצמהאתנעמיית

 :חשוביםתחומיםבשניכללית,חברתית
לשילובהאגףהוקםלשמה.האינטגרציהא.

הארץ.אזורימכלנשיםלהפגשתהפועלאזורי,
ההחלטההערביות.הנשיםבקרבהעבודהב.

נעמ"תסניףשכלחיתהזהבתחוםהאחרונה
קבועיםמפגשיםבתוכניותיולכלוליהיהחייב
כאלהשמקריםייתכןלא .לערביםיהודיםבין

כמובן, ,(מדובר .עיתונאיסקופבבחינתיהיו

הירוק).הקותחומישבתוךבפעילות
קשריםגםנעמ"תמקיימתאלהלכלבנוסף

-12בפועליםת 11נעמארגוני .בינלאומיים
גיוס-שםעיסוקםעיקר .בחו"לארצות
ובתו-מעונות-ילדים-בשרותיםלעזרהכספים
עםקשרקיוםוכןמקצועית,להכשרהספר
באירופההמקצועייםהאיגודיםנשות

ובארהייב.

הנשיםבוועידתביקורנערךזהבהקשר

תתארחשבעקבותיובדרום-אפריקה,השחורות

 1האפרו-אסייניהמכוןעםבשיתוף-אצלנו

על-מנתגם-משםנשיםשלושיםשלקבוצה
לחזקןכדיוגםנעמ"ת,אתויכירושייראו

 .האפרטהיידנגדבמלחמה
מאופיינתכולהנעמ"תעבודת-לסיכום

סוציאליסטית-הומניתבהשקפת-עולם
כאשרלמעשה,הלכהבפעולותיההמתיישמת
מאבקיהפורציםהאשהנושאבאמצעות

ואנושייםחברתיים-לאומייםנושאיםומקיפים
כלליים.
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םמנטיאנארכיםט
לוריאצפורה

מרצה , 39(בןגולרשטייזצבישלהאחרונהתערוכתו
ל-היוקרתיסנדברגפרסוחתןב"בצלאל"בכיר
אתכללה ,ירושלים ,"איקה"בגלריה ) 1984

גדולימרכזיאובייקט :שפתושלהמוכריםהמרכיבים
("רגםרוקטיביסטי-טכנולוגי_קונסטאופיבעל

אובייקטיםהרצפה,עלשהוצבקונוונציונאלי")
כתובותלקיר,מוצמדיםאנומאליים")("דגמיםקטנים

 ,) Capitalism 1s Coruption (סיסמאותמהבהבות,

 World and World 3 (ממוסגריםמילולייםואי~רים
(Third . 

גרלדשטייןצבי

המושגי-האמן Iגול;שטייןמהווההישראליבהקשר
סגורעיליתזרםהנוקשה,האידיאולוגי-המרקסיסטי

ועלהמציאותעלהסתכלויותיואחד.איששל
הסתכלויות-הןבר,האמנותיהמעשהשלהפונקציה

כלעםפילוסופיות.הסתכלויות-תשתיתאועל
באופיו,"מ~דרי~י"*'נשארהואהאידיאולרגית,הכרת;
לאקטואליהההתפרטותשלמהבנליזציהוסולד

 .מקומיתפוליטית
עם .דיוקשלמכסימוםלחותריםהתיאורטייםניסוחיו

גירויהמהווהסוגסטיביתמטפוריקהבדבריוישזאת,

הלשוןאיכיוותמצדגםאםכיתכניה,מצדרקלא
שלה.

קונסטרוקטיביזם"רארא","אוונגרד",
בדבריופעיליםמפתחמושגיהם-וקרנצפטואליזם

מתחוםהלקוחיםמושגיםגםכן .גולדשטייןשל
המדעים.שלהפילוסופיה

אישבתור-בדבריוניכרתיתרהמחויבות

ומשכנעבהירבאופןלנמק-בעבר Language Arה-ז
האובייקטיםשלהמחודשתמשמערתםאת

ב"הלנהתערוכתוהאחרונות.בתערוכותיו
כזכור,כבר,הצטיינה 1 1983בסתיו.רובינשטיין",

ביןעבודותיואובייקטים.לשמוגברתבנוכחות
טהרתעלהיוזאת,לערמת 1 1970-1978השנים
בכרזה.ארבסיסמהבטקסט,והסתכמוהלשון.

בערצמהבירכוז,בעקביות, ·עשיית,,שלהכלבסך
מצריבלתידגםגרלדשטייןמציבההפשטהוברמת

ה"מעררב")הישראליהרקעעלשבעתיים(המפתיע
 .חשיבתיפ~ריזםשל

ממלאתבעיניהאמנות~
חברתיתפקיר

גולרשטייןצבישלמונולוג

 .למושחתנחשבהאמנותיהאובייקטה-סדבשנות
הסיסטמהולכללרכושנותלכוח,סמלהיההוא

 :היטבלהביןיש .דחושהאמניםהבורגנית
שהתבטאההקונצפטראלית,האמנותשלה"שביתה"

והצהרותפעולותהעדיפומהאומניםשרביםבכך
למעשה,חיתה,אובייקטים,עשייתפניעלאידאיות

אסטרטגיהחיתהזואוונגרד.שלאסטרטגיה
הוויתוראתהאובייקט.עלויתרהקונצפטמנטאלית.

כאסטרטגיה.לדאותיש
אתהמבטלת;גךד~ק~:היותרלהמשיךניתןלאהיום

עדהדדוקציהאתהביאהקונצפטואליזםהאובייקט.
לנקוטישהיום .עצמואתומיצהלקיצוניות

לבנות,יש :בר-זמניתכפולה,אחרת,באסטרטגיה
 .אובייקטיםליצורכלומדבחלל,לגרבה,אחד,מצד

אתולמקשבאובייקטבטחוןהאתלערערישימאידך
מחוייבהפרסט-מרשגיהאמןשלו.המשמעותאופק
בנייההמשלבתבו-זמנית,לכפילותהיום

שדהלמיקושחתירהעםפוזיטיביתקונסטרוקטיבית
המשמעות.

למקשעליה .חתרניתפקידממלאתבעיני,האמנות,
לומדיכולאני .המשמעותלשרההנכנסאובייקטכל

כאנאדכיסט-ואומדלכתואדחיקכאמןששאיפתי,
האובייקטשביןהמידרוחלתוךלהסתנןהיאסמנטי,

שלהצפויהארדגאני,המסלולאתולשנותלמשמעות,
 .ההקשרים

קונבנציונלידגםהצגתיב"איקה"בתערוכתי
המוקרנותו"אנרמאלירת"הגדולה),(הקונסטרוקציה

שלהחרקיםהקיר).עלהקטנים,(האובייקטיםממנו
הדגם .ב"אנומאלירת"מ~סדיםהקונבנציונליהדגם

בערד ,)ן~ק(עפ"יפאדאדיגמההואהקונבנציונלי
משבר.לתקופתגודמותה"אנומאליות"
לשמחודשתבדיקהמאלצותה"אנומאליות"
שלמוסכמותובדיקתאמנותיות,פאראדיגמרת

אמנותית.חשיבה

רעיונותי ?,tקולמסכיםבשביליהםהאובייקטים
עוסקאיני .פיסולאינםהםקרנצפציות.י ?,tופול

 , furniture of mindבאובייקטיםדואהאניבפיסול.

כליםמעיןהמחשבה,אתשמאכלסיםרהיטיםמעין
 .באמצעותםחושבשאני

אתולבנותיכולשאתההאובייקטשלמעלתו
מקבילותמשמעריותלתוכורל~קתמקביל,ירניברס

"הזזה"שלבטכניקההשימוששלנר.ליוניבדס
)" shift " שלהפילוסופיםשלהטרמינולוגיהעפ"י

באמצעותלכנרתמאפשרולק.טשיi)ך pפ;המדע
בונהשאתההעולםמטאפרדי.עולםהאובייקט
עמדותלביטויאסטטירתבשיטותמשתמש

אופן,בשרםאינו,האובייקטאידאולוגיות.
אנידרכואמצעיהואאידאולוגיה,שלאילוסטרציה

לתוךהאובייקטנכנסזובדרךאידאולוגיה.עלחושב
זוהיחדש.סטאטרסבעלכשהואהאמנות

לאחרהאובייקט,שלהחרשההאסטרטגיה
הקונצפטואליות.שלהרררקטיביזם

 . XY. 1986 422אנומאלידגם

 . XY. 1986 423אנרמאלידגם

בעבדרותי,להופיעהמרבהשלישי""עולםהמושג
כמר .הפרליטי-מדכסיסטיהאידאולוגי,במרבנומופיע

מתרגםאניל"אמריקאית",מס;ןאתתירגםשפ;ל;ק
השלישי""העולםשלהמופשטהמושגאת

המושגיםעולםאינובהחלטזהל"אידרפאית".
אתדואהאני .ג;גןשלהרומנטייםהפדימיטיביסטיים,

מודעותבעלחזרתיכאמן .חברתיבתפקידכאןעצמי
שלאידאימופשט,דימויליצורברצוניחברתית
במ~דעותיתקייםשהואכדייהשלישיהעולם

הקלוקטיבית.

שאליוכמקרםרעבקייםלא mass-mediaה-לגבי
אני .הפרךבכירוןעובדאנימגעת.המצלמהאין

כדיפוליטית-אידאולוגית,לבעיהחזותיותמעניק
שלהקלוקטיביתהמודעותבתרךתתקייםשהיא
המערב.תרבות

קרנטקסטראליתמראייהשבאאמןאנילאמנות.נחזור
שלהשהמשמעותאמנותשלקונספציהמתוךהיינו-

אמנותיקונטקסטאיןברבמקום .מכלולבתוךהיא
מתפתחות(ובארצותבישראלכמרחזק,עכשווי
מצר :בר-זמניאמנותיבתהליךצררךחשתיאחרות),

עולם,לבנייתכמטפורההאובייקטבנייתאחד,
בתורהאובייקט,אלהטקסטהצמדת :ובנוסף

לשהקשריואתהקובעהקרנטקסטראליהאלמנט
רמתאתקובעתהיצירהזו,בצררה .האובייקט

סיסטמהלהיותבחרפנהעצמה,שלההרמטיות
עצמה.אתהמספקת

אתבקרנצפטואליזםדואהאיני :למושגיותובאשד
המודרניסטיתהערכיותהאוונגרד.שלהאחרוןהזרם

הפרסט-קרנצפטראליים.בגילגרליהלהתקייםממשיכה
-חדשהעשייהצורתלתוךמופנמתהיאעכשיו
שלחדשה"אסטרטגיהאו"גא;-ארבייקט",אותו

"אוונגרד"כמרמפתחמושגישהזכרנו.האובייקט"

לויששעדייןמושגזהרלהתקיים.חדליםאינם
ערדכלבעתיד,גםלוותחיהגדולה,משמעות
האנושית.החשיבהגבלוותאתלבדוקבסירןיתקיים

 :המערכתהערת
פומפידו"ב"מרכזתצוגגולשדיטיןצבילשתערוכתו
 •ש"ז.באפרילבפאריס,

דה-בובואר.סימוןשלהלשוןמטבעעפ"י *
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חארנבמוריםמחוותחארנבכלב
וקוברש.סאם

הכלבלישסיפרדבירםא.
להתרוצץהחוצהלצאתליהתחשקלאמנמנם.למכתבה,מתחתרבצתיהיוםכל

לאמיתובראש.מחשבותליהיולאמהקערה.מיםליקקתיפעםמדי .ברחובות
למכתבה.מתחתמקופללישכבתיסתםלחלוטין.ריקהיהשליהראשדברשל

שרשרת .תוכןנטוליחלומותליהיו .עברמכלאותיאפףהביתשלהטובהריח
 .עצלנייםחלומותעדינים.ריחותשלשונותתרכובותאפרוריות.צורותשל

מכירשאניריח .האדוןשלריחואהוב.ריחהדלתחריצידרךהסתנןערבלפנות
אותימכניסאושר.סחרחורתליהגורםריחמסחרר.מתוק,עדין.דק,ריחחי.כל

בוהות .בחוריהןלהןמתהפכותעיני .זוהרבאוראותימציף .מרחף Iנעיםלעילפון
נכנסכשהאדון .העולםעםהזדהותשלמות. Iביטחוןשלהרגשההנפלא.באור

מלטףהוא .ידולמגעמצפה .הגבעלמתהפךנכנעת.ביבבהאליוץראניהביתה
פנימיתיבבה .חרישיתמיבבאני •אוזנימאחורי Iראשיעל Iכרסיעלאותי

בהנאה.המגרגרקטןכלבלבשלקולמתמסרת.מאושרת,
הואגליים.במשביםאותימבטיח .עליהמגןקסוםריחשאוהבני.ריחישלאדון
נכנעות,בעינייםעליומסתכל .למרגלותיורובץאני .אוכל .השולחןלידיושב

 .קצרהיללהמשמיעאוכל.שהאדוןשמח .מפיועיניאתמסיראיני .אוהבות
 .בשרנתחליזורק .מהעיתוןמבטואתמסירהאדון .רצוןשביעותשליללה
מכאיב. .ביפוגעהטוןליילל".תפסיקשתוק,"שתוק,נרגז.בטוןמשהואומר

איני ?מדועבבשר.נוגעלא .ראותיאתמאפילים .באוזנייםצורמיםהצלילים
אובשררוצהשאתהאורוצהאתה"מהבכעסאליפונההאדוןבכך.רגיל

בשרחתיכתזורק .בשר"חתיכתעודקח Iלכשכשתפסיקטוב, ;רוצהלאשאתה
מתחתמזדחלאנינעלבבמוח.חמיצותמפחיד. .בראשימהדהדהטוןנוספת.

 .האדוןריחסיפוריאחריעוקבהקרה.המרצפתעלראשיאתמניח .למכתבה
 .המיטהעלנשכב .השימושלביתנכנסידיו.אתלשטוףהלך, .לאכלוסייםמתי

שללתחושהגורםזההאדון.עםביחדלהירדםטובנדרם.אניגםנרדם.
בשינה.רואהשאניזוהבאורגדולה.אהבהשלהתאחדות.

ריחותמסביב.רוקדיםשחוריםצלליםאור.מטיליםפנסיםברחוב.מטךליםאנחנו
מהאדוןשוב.הלוך,רץאנישהתייחם.כלבהשלריחותזבל.פחישלנעימים
 .מי-טריטוריהמטילבאושר.בורקעשריזקופות.אוזני .איתןעומדזנבי .לאדון

כלב .חתוליםשנימבריח .ליטובטוב,אני.זהשלי.זה .אבןכלעלעץ.כלעל
מטילביטחון.עוצמה, .כוחבינותןהאדוןאני.זהשלי.זהשיני.אתטועםגדול

 .לאדוןמסביבמהרץר .מתרחביםבעיגוליםץראושר.כוח,תענוג, .מי-טריטוריה
מרחרחמספר.ימיםבעודכזאתתהיהמיףחמת.לאעודהכלבה .מקסיםטרוף
האדוןנכנעת.נכנעת,בעלות.קובעבצוואר.להנושךמאחור.עליהמטפסאותה.
ידוהאדון.לידנשכברבים.מיםמלקקהביתהץרמ~ד.יורדאניפקודה.משמיע
מנמנםאניעלי.נופלעילפוןמןעיתון.קוראהדעת.בהיסחראשיאתמלטפת
 .ירוקריחשלבעולם
נכנסדרכה.משתחלאניעבורי.קטנהדלתישנההסגורההכניסהדלתבמרכז
שורריםמוזריםחדשיםריחותאותי.הוממתברחובעלישנפלההמבוכההביתה.
מהרץרחדשים.בריחותנמהלהאהובהריח .האדוןבריחמבחיןאני .בבית

מקורהנהארנבת.לידהצעירה.אשהשוכבתמיטתועלהאדוןבחדר .:;נ~קב;.סם
מפרישהמפחד.קופאתהארנבתישנה.הצעירהארנבת.צעירה,-הריחות

טינופת. .פרש

האדון .ברוראחדדברתמיהות. .בראשמחשבותהמוןלמכתבה.מתחתננכס
 .מתסכלאדון.מדיףהארנבתריחגםגופה.כלעלמרוחריחוהבחורה.אתמכיר

מתחילהדםרדומים.~ךדיצריבימעוררפחד.שלריחהארנבת,ריח .מתסכל
האדוןריחאבלמהצוואר.ניתזהארנבתדםציד. .צידבורקות.העיניים .לסאון
 ?ללטפנינוהגשהואכפיכרסהאתליטףהואהאםהארנבת.מןעולה
כעורהלפתעבוהה.המיטה,עלרגלישתיעםעומדלמכתבה.מתחתיוצא

בשנאה.מהוליםטוניםהיסטרית.אימהצלילימשמיעפיהנפקחות.עיניה .האשה
 .הרףבליצורחתהמיטה.לקצהבורחתהיא .מתפרצתשנאהעםנוראיפחד

מתחתאלמזדחלמהמיטה.יורדאנינפשה.עלנסההמיטה.מןקופצתהארנבת
לוקחמתעלפת.היאפחדמרוב .מרעידההארנבתאתמוצאאניבפינהלמכתבה.

עםאותירואהלצרוח.תפסיקאףלילצעירה.מביאהבזהירות.בצווארהאותה
שםמתעלפת.המיטה.עלנופלתנוראה.צווחהמשמיעהמפי.מדלדלתהארנבת

למכתבה.מתחתמצטנףבבית.שקטישלפחותלצידה.המגעילההאר?בתאת
 .האהובלריח .לאדוןמחכה

הארנבת.עםבצעירהמסתכלהואחזהו.עלרגליכפותאתמניחלאדון.ץר
הבחורה,אתאוהבריחואויב.ריחו .אלימתייחסלאיד.בתנועתאותימסלק
פיה.אתמלקק .אותהלשאותה.מr::ז;בקהאדוןקיים.לאמיףתר,אניאותה.חומד
מדכא.כבד,שחור,ריח .עלינופלאופל .שערהאתמריחהארנבת.אתמלטף
טוניםצלילים.שלצרורותמחליפיםעליהם.מסתכל .ז;כ~;בבאניאני.לאזר,ריח

צווארעלמצביעה .מתפנקתהבחורהכעוסים.פעםאוהבים.פעםיורדים.עולים,
 .נסוגאניקרב.אסוןשלתחושהמפחיד.ממנה.עולהחריףריחעלי.ה2,יזרנבת.

צוואראתממששהאדון ?בסדרלאמה ?בסדרלאמה .בחזקהמרחרחאפי
 .נבהלאני ?האדוןשלריחו .אותימכהרעריחשלמשבמבט.בינעוץהארנבת.
מתכופףהאדון .אסוןשלריחמסומם.כעכברמתרוץצהמוחבי.בוכהמשהו
צלילי .אלי"בראשלי,חמודהנה,"ברארכים.עדינים,צליליםמפיקפיראלי.

ביצההתקפה.שלנוראריח .מזימותחורש .ע;:ןריחכזב.שלטונים .שקר
עוצמתאתמגבירהאדון .מ~ללאני ?לעשותמה ?לעשותמהגפרית. .מסריחה

מתקרבהאדון .מתעטשאני .באפיפוגעקרהזיעהשלחמוץסירחוןהצלילים.
נבהל.אניחוטמי.קצהעלחזקהסטירהבמהירות.מתרוממתידופתאום.אלי,
ביןזנבי .בגופימסתחררתחנוקה,יבבהבתוכי.נשברהלבנעלב.קורה?מה

 :הקרההרצפהעלהראשאתשם .למכתבהמתחתמזדחלאנימושפל .הרגליים
בוכה.

האדוןממנה.עולהתוקפניריחמתעלסים.והצעירההאדוןאהבה.שלחריףריח
הארנבתשלריחה .לאאבלבי.אוחזתכמעטקלהנתומהנפוג.שביהמתח .נמס

הארנבתהמיטה.עליחדיראתםנמצאתהיא ?זאתמה .התשוקהבריחותנמהל
 .צוחקהאדוןשדיה.עלהמרעידההארנבתאתמלטף .צוחקהאדוןהארורה.

ביבבהמזדחלנשבר.נקרע.אנייותר.לסבוליכוללאצוחק. .שתיהןאתמנשק
 .החוצהיוצא .לשולחןמתחתמשוסעת

שלימי-הטריטוריה .האוזןעלשריטה .באחורייםנשיכותשתי .ניגףהביתהחוזר
מתחתנכנסאפסוסי.קטן,מצומק,מרגישיותר.חזקיםאחרים,בריחותכוסו

בקצביםדופק .ההמכתבלידיושבהוא .אותימעירהאדון .לישוןלמכתבה
שהואמחכהלזוז.מעידלארגליו.ביןנמצאאניהמקדשים.תיבתעלמשתנים

ריחמהןנושב .בינוגעותלאקרות.הרגלייםרגליו.באצבעותעורפיאתיגרד
 .עלי"נמאסתמכאן,"לך .בצלעותיחזקבעוטרגל.האדוןבישולחלפתעעוין.
ממקומה.נעלמההשתיהמיעםהגדולההקערהמים.ללגוםלמטבחנמלטאני

חסהעלימרקיבים,גזריםעשבים,מלאההמטבח.שלהשניבקצהאותהמוצא
 .חסהעליגזרים,זוללתבפנים.נוברתהקערה.לצדעומדתהארנבתמשחירים.

 .פרשמפרישההארנבת .אכזריגרגורמשמיעאניטינופת.במהירות.רוטטאפה
אתהופךהמטבח.פניעלהעשבאתמפזרהפתח.דרךנעלמתמהר.מהרקופצת
קמה, .מתחלקתהפרש.עלדורכתלמטבח.נכנסתהצעירהפיה.עלהקערה
יוצאתהאשהעולים.בצליליםמזמזמיםשניהםבמרוצה.נכנסהאדוןצורחת.
אתמלטףהאדוןבחיקה.המגעילההחיהעםחוזרתהארנבת.אתלחפש

אוהבהארנבת.אתאוהבריחורכים.נמוכיםקולותמשמיעשדיה.אתהארנבת.
 ?לעשותמה ?לעשותמה .אותישונאאותי'שונא .הבחורהאת

כועס. .צורחהאדון .הזדווגותקריאותמילליםהחתולים .ישןלאהאדוןבלילה
לאהחתולים.עלחפציםמשליך .החלוןאתפותח .ממנונודףרצחשלנוראריח
ער.למכתבה.מתחתשוכבאניבמטבח.מכרסמתהארנבתנמשכת.היללה .עוזר

שלריחמשיבגופיאכזריות.עיניבורק.שערי .החוצהחומקאניבבוקרלמחרת
פתאום, .זבלבפחשנוברהחתולעלמסתעראני .מהמםטוב,ריחרצח.שלהרג,

גוררמפוצחת.שבורה,המפרקת .מידמתבצווארו.חזקהאחתנגיסהבהפתעה.

יעודשלטובההרגשה .האדוןןjי~תעלהפגראתמניחהביתה.נכנסבפי.אותו
יסוךבשנית.ינעמניהטובריחו ~אות1י,יאהבהאדוןעכשיויודע,אניאותי.אופפת

האדון.לבואמחכהלמכתבה.מתחתשוכבמתוק.בשמןהמצטמקמוחיאת
הולך .ריחהתפוזים.מיץשותההמרעידה.הארנבתאתמלטפתהצעירה.נכנסת
זיעהשלריחמפהקת. .בעתרןקוראתאוכלת. .ממנומתעלםאני .הביתבכל

מתמתחת.מנומנם.ריח .מתפרקדתבמיטה.נשכבתהאדון.לחדרהולכתעייפה.
מטופשת.סכלה .כלוםהבריא.המוותאתלהריחמסוגלתאינהבפגר.נוגעתידה

עיניה .המתהחתולשלהעקוםבראשנבטתצידה.עלבאיטיותמסתובבת
 .מתעלפתאיטית.באנחהממנהנסחטהאוויראימה.ריחמדיפותמתפלצות,
חרישית.אנחהמשמיעה .הפגראתרואה .באימהמרעידותעיניהמתעוררת.

מחכהמטומטמת.כךכללמכתבה.מתחתבהנאהלימגרגראניבשנית.מתעלפת
הוארקלמענו.שעשיתיאתלהביןמסוגלהוארקהאדון.שללבואובסבלנות

מנמנםאנימגעילה.-המגעילההארנבתכמהמטופשת.הצעירהכמהיבין
נרדם.טובה.בעייפותמספק.חושיםבעילפון
עלמכה .הגבעלחבטהעודאחת.בבתאותימעירהבצלעותינוראהחבטה
 .כוחובכלהפעם .בחייהשלישיתבפעםלימרביץהאדוןהאחוריות.רגלי

בהלה .מרגלידםמורידות .גביאתפוצעותמכאיבות,מכותתהומית.בשנאה

 .לחשובמסוגללא .אופפנימרקיב,שמנוני,ריח .אותישוטףהיסטריפחדנוראה.
אניבדלתהפתחליד .פולחתחדה,בצווחהבורח,בורח,אנימתמוטט.הכל
בלי .שלההמכרסםפניעללהמרוחבדל-חיוךהמרטיטה.בארנבתנתקל

מהר,בורח,בורח. .באוזןנשיכהבהשולחבפתח,משתחלשאנילפנילחשוב,
 ?לאן

כלום.אניכלום.איןליטריטוריה.ליאיןזרים.שליטיםשלחזקיםריחותנחץר
מי-שלריחפחד.שלאיוםבסירחוןרגליאתמרטיבפחד.מרובמשתיןאפס.
הולך .עצמיעללהשתלטיכלואיני .עצמיאתמגעילאני .ממניעולהמטנףפחד
חסר .כולחסר .רגליעלשתןטיפותמזרזףהרועדות.רגליביןמקףפלזנבעם
אתשורטהיססס.משמיעהשמוט.חוטמילפניעוברצעירחתולמהלך.אפסכל.
נדכא,מושפל,אימה.פחד,שלריחדקריחות.קולטלאהיבש.אפיקצה

צואהמלקקצואתי.בקיאמוקאבעולם.מקוםליאיןמשלי.פינהלחפשמשוטט
שאני.מהזההאפסות.היאוש,הפחד,דקאטום.במוחמשוטטמשוטט,שכמוני.

חתולים.כלבלבים.כלבים,מקום.מכלאותימבריחיםאני.ליאיןאני?
צואה.מיעלישופכים .ביבעוטיםכולםחתלתולים.

צדיך .עיןעוצםאיניהלילהכל .יצאושהםמחכהמחכה.הבית.מוליושבאני
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מותחבעיגול.גביאתמקמרלספה.מתחתמזדחלאניאליה.חםריחו .הצעידה
מכתדר .הקדמיותדגליפושט .האחוריותדגלימכופףאוזני.אתמזקיףזנבי,את

שרב .לבןלא .לבןלא .שחרדששערימצטערהאחוריות.דגליעלמכתדר .קדימה
הארנבת .הארנבתניתוריקלותללאמכרעד.גדול,גרףעםמגרשם.כךכל .מכתדר
אלמכתרדממני.בתרחיאלארנבת,אליבראי ?למה ?למה .נמלטתבורחת.
עדןגןטעםמרקיב.מלפפוןבשיניגורס .חסהזולל .גזרארכל .בהנרבד .הקערה
כדובית.מכרסםמפחידה.תזזיתתחושתערדלאשקט.מרחי .במרחיערלה

בסדר.הכלבהבזקים.במהירות,באפימרחרחבסדר.הכל .כפרגההאסוןתחושת
ירקות.גןשלריחבמרחי ?אסרןחשתיפעםאיהאם .עשבבולע

הארבנבאוזנישהשמיעדבריםב.
ארוחתממטעמיטעמתיברגודליערבמאותרלחלוטיןהשתנושחייספק,אין

השינוינפשות,~לגדלעללחשובשנהרגלמהובניגוד .הארנביםבנישלהערב
ארנבלהיותהפכתיועצמיות,יחרדחסדכלב,מסתםלדעה.ולאלטובההוא

ה-לאצולתמכובדת,ארנביםלשושלתהשייךמופלא,ארנבבמינו,מיוחד
Lepus Leporidae Duplicidenata Timidus Hibemicus Arcticus Americanus 

היוצאהנניעצמישאניאלאהארנבים,שבאצולתהאצילההנהשמשפחתיבלבדזרולא
גדולאנייותר,כבדאניביותר:הטובאניהבחינותמכל .זרשושלתשבצאצאידופן
דבהנרדיחדרחי-אפימספריותר,אדרךזנבייותר,ארוכותאוזנייותר,לבןאנייותר,
שביקשתיעלחרטההדהודיכלליאיןיותר.יותראניובקיצור ,יותרפרדהאנייותר,
בימיהרווחהיהרמה ?זאתבהפיכההפסדתימהרכי .לארנבמכלבלהפוךהצלחתיואף

כדררשכןהנוכחי,למראיהכלבשלהחיצונימראהואתלהשרותטעםאיןבלבותי?
 .הכלבשלזהעלשיעודלאיןערלההארנבשליופיובצבע,והןבצררהשהןלחלוטין,

החכמהלשתיקתווגרגוריויללותיוהכלב,שלהנבחניקולראתלהשרותטעםאיןאף
שללהפליאהחדהלדאייתוהכלבשלהאפרוריתהכהה,דאייתואתאר ;הארנבשל

אתעליהםלהרחיבשכןכללאעליהם,לרמוזאפילומיותרידועים,הדברים .הארנב
נקודות,למספרלבךתשומתאתלהפנותהואלעשרת,חפץשאנימהכל .הדיבור
אליהן.התיחסרלאהשוואתיתבפסיכרפיזירלרגיההעוסקיםרביםחוקריםהרב,שלצעדי
אכזריטורףהואחי.בשדבשד,ארכלהכלבלמזרן.קשורההראשונההנקודה
בכשד.מוחלטתבחילהברחלאנילערמתו,מינו.בניאתלאכולאףמהססשאיננו
הניזוןאמיתי'גן-עדןיצודהנניהחיות,מכליותראני' .הנניאמיתיצמחוני
יצוריםהפכוברהגדולהגלגול-קלקולאדעטרםשהיהכפיבלבד,מהצומח
 .לרוצחים-ומלחמהמדרןלמחרחריטהורים,צמחיים,
תלויההכלבשלהעצמיתוזהותויחרדירתרליחרדירת.קשורההשנייההנקודה
הואעשליוהשטחגודלוכמידת .לוכרכששהואבטריטוריהחיצוני'בגרדם

הנההעצמיתזהרתילערמתו,אדנותו.גאוותו,העצמי,בטחרנרמידתכןמשתלט
שכןכזר,טריטוריהשלפונקציההיאואיךבטריטוריה,תלויההיאאיןפנימית. .

הערובההיאזק:;נפ~לי~.ז:יי .שליהעצמיהשכפולבמיומנותנערצהמהותיעצם
דיתמידישאדרארנבים,אלפיםעשרותיחוסלואםגם .רליחרדירתילנצחיותי

שליחרדירתרחוסרחשוב.נוסףדברעניין,ובאותו .עצמישלדוגמאותוהותר
חיצוני.בגרדםשרב,-באדוןהמוחלטתתלותובעובדתוניכרתבלוטתהכלב

שלדוחולמצביישרביחסמשתניםואושררעצבונושמחתו,הכלב,התנהגות
וכשהאדוןכבלון'מנתפחתהכלבלשאישיותורטוב-לבשמחכשהאדון :אדונו
מהכלבקחכן'עליתד .מתאפסתמצטמקת,הכלבשלאישיותונדכאארנזעם
העצמיתזהותופלא.זהודאהאדונו,אהבתאתממנוגזולשלו,הטריטוריהאת

לו.חיצונייםדבריםשלדפלקסיהאלאאיכהכולהכל .רכבהמתחנחנתנעלמת,
שזהותוטוברמה-חדשהזהרתלולאמץאר Iלהתאבדאלאלכלבנותרלא

הארכניתהזהרתוהיאאחתזהרתדקישכידוע,לארנב,כי ;ארכניתחינההחדשה
ולאלהתאבד,-להכחדינסהלאלעולםהארנבפעמים.סוףאיןהמשתכפלת

ישאד.רכזהארנבהואהארנבכי ,חדשהזהרתיאמץ

בקיומי,ומאושרהקודמתלדמותיאנישבזעללהתפלאהישהאלההדבריםלארד
ולאחדהצמחיים.מזרנרתיכללימסופקיםמשנתיקרמיעםברקד'מדי ?העכשווי

האדרתלעבדותמידמתפנהאניוהחסה,המלפפוןהגזר,אתמכלהשאני
משתדלוהרינילי,ומזרמןמוכןארנבותעדרודבר.פדומצורתלקירםעצמיותי,

וכתרםבכמרת.רגםבאיכרתגםודקדוקיה,פרטיהפרטיכלעלהמצווהאתלקיים
נופלהריניהמרטיטות,דגליעלבקרשיאניעומדוכבדתש,כשכרחיהעבודה,
לחמראתהמרוויחהעמל,שנתובריאה,עמוקהושנתימיטתיעלדבבסיפוק
תרעלתמביאיומאורגנים,מסודריםחייםאלה,חייםאיןהאםוביושר.בצדק
שלתחושהלעודדעשוייםכשלי' Iאלהמסודריםחייםהאם ?לציבור ?לכלל
דק !שלאבוודאי ?בעתידלהתרחשהעומדנוראימשהרמפניפלצות ?קרבאסרן
כימציקהבתחושההזמןכלחייתיהקודם,בגלגוליהעצמיתהזהרתחסדככלב
ביטחוןכילרגע,מרגעמלאבביטחוןחיאניעתה,עלי.ליפולעומדנוראדבר
 .הנצחיתהעצמיתזה~תיאלאאינוזה

ארנבלהיותשטובפקפוק,שלשמץללאארתך'שכנעתילאהאם-ולסיכום
כיהחדשנית,לטענהמוצקבסיסשהעליתי,אלהבעדריותאיןוהאם ?כלבמאשד

מיצורהנצורשהיצורלכך'ערובהאיננההאבולוציוניהסולםלאודךההתפתחות
 ?הבחינותמכלקודמועלהערלהיצוד Iמקודמויותרטובהיכר Iלוהקודם

לילספרצריךחיהשלאדבריםג.
להמר?"מחליטאתהכמה"עלהצעידהאמדה"רבכן"
הוא ,חיה""שמעיעצבניות.בתנועותהתחתרנהשפתראתוצבטהיססהאיש

שלהאחרונההביצועיםבטבלתלהיעזראפשרהאםקשה,ממש"זהאמד
האדנבכלב?"

עייןהאיש .משוכפלניידדףלומסדהרחיה .הסטאטיסטיקה"הנה ."בוודאי
 .פעמים"חמישיםעל"אהמרהחליטולבסוףבסטאטיסטיקה

תשקיע?"וכמה ."נאה

 .לחודש"שקלמאהאשקיעאני ...אשקיע"אניהאיש,אמד"רבכן"
בהצגהלחזרתתרצה"האםהימורים,טיס.כדלאישומסדההכסףאתלקחהחיה

ג.רנה :איור

החדראתעובד ,הביתהמגתנבאנייוצאים.הםהבית.מןביציאהאותםלהדיח
באנחתלי.שנותרהאחרוןהמקוםלמכתבה.מתחתאלחרפזבמהירות.הגדול
מוזרריח .להירדםיכוללאאך .הקדההמרצפתפניאלראשיאתשםדווחה
שלהמארסריחה .יודעבסוףאך .להביכואותר'לקרוארוצהלא .באפיערלה

הרצפה.עלהמכחכח,דפנותעלריחהאתמרחההארורההארנבתהארנבת.
מה ?לעשרתמהחושב .לשולחןמתחתמזנקאניטינופת. .פרשהפרישה
הדעת,בהיסחרגע,ערד .כנמלהעצמימדגישבעולם.מקרםלינותרלא ?לעשרת
עלחוזר .לשולחןמסביבמי-טריטוריהמטיל .כלרם .דברממנינותרלא .ידמסרה
לעזאזל,לשולחן.מתחתהרצפהאתמרטיבפעמייםפעמים.שלרשהפעולה
 .יהדגכילאאחדאףממני.זהאתיקחלאאחדאףשלי.זהאני,זהלעזאזל,
למכתבה.מתחתאלחוזראניהארנבת.ריחעלגוברריחיהסוף.עדאלחם
 .ישןנדדם,מנמנם, .הקדההמרצפתעלראשיאתשםאניאחרונהסיפוקבאנחת
מי-ריחאתמרחקיםצורבים.ריחות .אותימעידיםמי-ניקוישלחריפיםריחות

לצאתבידוחקתהצעידהצלערתי.לתוךנתחברצפהמגבשלמקלהטריטוריה.
צאסרחן,משם,"הסתלקצורמניים.גבוהים,צליליםמפיקפיהלמכתבה.מתחת
 .כישןעצמיערשהמגיב.איני "!כבדהתנדףמטומטמת,חיהעלוב,פגרמשם,
שלימי-הטריטוריה .הסוףשזהחשאניבליני .ביהדוחקבמקלמדגישכלא

מה ?לעשרתמהתזזית.אחוזמהד,חושבמרחימקרם.בשרםמקרםליאיןנמחו.
ראשימשתחווה.בחנפנות.מיבבבזנב,מכשכשלמכתבה.מתחתיוצא ?לעשרת

שלסדרהמשמיעגחוני.עלזוחלמושפלות.אוזנימהירות.קידהבתנועותנע
ריחעללחפותמצחיניםגזיםמפליטלצעידה.שקריתאהבה .כניעהצלילי
בהיסטריהצורחתבצלערתי,בעוטתהבחורהמדיף.שגרפיהאוגדןריחהפחד.
נכנע .לפניהכרסיאתחושףהגב.עלמתהפך "!מכאןערףמסריחה,"חיה

דגליה.כפרתאתביאושמלקק .לדגליהזוחלאניבי.בועטתשרבלחלוטין.
אותימדביק .אותיאופףהעויןריחה .בסלידהממנינסרגה .בגועלצורחת

ללקקמנסהאנישרב .אבודהכל .אבודהכל .מי-כיקריבירחהמתאדהריצפהל
ראשי.עלנשפכיםהדלימלואמדרפשיםמיםאחרון.בכסירןבהונותיה.את

מהמים.מתנעראיניהנורא.העלבוןאתמדגישאיניכבדצורבים.לעיני,חודרים
איני .מיבבאיני .האורחיםשבחדדלספהמתחתבורחאנימיםנוטףרטוב,כלרם.

התממשותאבדן.שלתחושההמרם.מחשבה.כלכלישםשרכבקול.משמיע
 .נופלנופל' .פנימהצונחאני .פיהאתפוערתהאדמה .אסרןשל

פרוותאתמדיחלה.מחבקלכחרדה.מכשקהכיתה.האדוןחוזרערבלפכות
 .אותימחפשאינו .המרטיטותהארוכותאוזניהאתמלטףשכחיקה.הארנבת

כליאלי.יבשריחואלי.מתגעגעלאעלי.שואללאאלי.אדישריחוקיים.אינני
מתכונןהאדון .כחטףכשיניהגורסתמכרסמת,הארנבתכמטבח.אוכליםצבע.

יד;;כיאתמלטפותידיראליה.דרוךלה.אוהבירחוכהנאה.מגחךכחיבה.
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בלבד?"הסופיתבתוצאהשתסתפק"ארושאלה,הוסיפהעצמה?"
מכיניםאנחנובסופהכיבהצגה,להשתתףלך"כדאיאמרהרחיההיססהאיש
הפתעה".לקהל

דבריה.עלהאישחזר "?"הפתעה
 ."ןכ"

 "?ההצגהערלהכמה"יפה.
 .בלבד"ש"חעשרחמשההרבה."לא

מרכזלעברופסעהמזנוןאתסגראכרך .גדותיועלהתמלאהקטןהאיצטדירן
הנוכחיםלכלטוב"אחר-צהרייםכרוזשלבקולוקראהמיקרופוןאתנטלהבמה.
התחרותתתחילההימוירם,יתחילודקותמספרבעודהארנבמורים'.ב'חוות

קטנההודעהאודיעמכןולאחרהמשחקחוקיבציוןאתחילכןלפניאךהגדולה.
ומפתיעה.

זמןכאשרלבצע,הארנכלבמסוגלמשגליםכמהלנחשהנהההתערביוותמטרת
אתינחשאשרזה .דקהחצידקה.חציעלעולהאינולמשגלמשגלביןהמנוחה
להשקעתובהתאםכסףסכוםמהקופהיקבלהנכונים,בגבלוותיוהפעמיםמספר
מיוחדת,שקופהבתיבהיושםהארנכלב .בכרטיסוהמצרייניםההימוריםויחס

שניומיוחמות.צעירותארנבותהמכילותתיכרתשלפסינעוכשמתחתיה
אמנםשהארנכלבלוודאמנתעלהתיבהצידימשניישברהקהלמןמתנדבים

במחיאותאותםקבלואנא,המתנדב.לזוגתודהכראוי.עליוהמוטלאתמבצע
כפיים.

ואנ;כישחיההאחרונות.מאזהשנתייםבמשךהערב.שלהקטנהלהפתעהועתה,
והערצההשתאותמכתביאלפיאצלנוהתקבלוהארנבמורים','חרתאתהקמנו

הרןלנרהציעוהכותביםכלכמעט .כןעליתר .הארנכלבשלהמופלאהליכולתו
לקנותמעונייניםכךכלרביםאנשיםמדועתהינותחילההארנכלב.עבורעתק

כילנוהתבררפרטיותבשיחותמששיערנו.קלהיההחידהפתרוןאולםאותו,
רבכן .אכילתוידיעלהמיניכרחםבהאדרתמעוניניםלרכושמהחפציםרבים

התחרותגםמביניםשהנכםכפישהיאהגדולה,התחרותלאחרהערב,רבותי,
גדולה,כירהנערוךבארנכלב.קיבתכםאתלהזיןההזדמנותלכםתינתןהאחרונה,

כלוארנבותיו.הארנכלבאתשונים,במתכונים- .נגישבהחגיגית,ערבארוחת
התחרות.תוםעםכרטיסלקנותמתבקשזואחרונהבארוחהלהשתתףהמעוניין
 .תודה" .חדששקלשלושיםעולההכרטיס

הקהל.תרועתלקולראשומעלאותווהניףמכלובוהארנכלבאתהוציאאכרך
שלמגודלוכפלייםגדולחייםבעלזההיהמרשימה.חיתההארנכלבדמות .אכן

ומחודדותארוכותאוזניולוהטות.אדומותעיניוזוהר.לבןצבעוממרצע.ארנב
קטן"כלבכמרממשגדול"הואבזקניים.עצבניים,ריטרטי-ריחרוחמרטטואפר
והתחרותהשקופהבתיבההארנכלבאתשםאכרך .בהערצהמהקהלמישהומלמל
החלה.
גםלביתו"ודידההשולחןאתעזבהאורחיםשאחרוןלאחראכרךאמר"ובכן"
 .סוף" .ישדברלכלנסתיימה.זופרשה
בהתפנקות.חייההסכימה"אהם"

כולווהכסףהפסידוהמהמריםכל .בביצועיועצמועלהארנכלבהתעלה"הפעם
אותםהלעטתיכזית.אפילואישטעםלאהארנכלבמבשרכן,עליתרשלנו.
מזגבהנאה.צחקקהארנכלב".אתאכלנובלבדששנינוכךארנבות.בשרבסתם
הואהארנכלבאם "ואמרבשפתיוציקצק .שליבוביץשלנוספתכוסיתלעצמו

במתתלהתחלקשבעולםסיבהשרםאיןאזסבורים,שכולםכפימופלאכךכל
עודכוחנואתויאדירואלינויעברוהארנכלבשפלאיהלוואי .האחריםעםבשרו
 .בצחוקפץרהואוערד"
במנותלכולםלחלקופשעממששזהטעים,כךכלהיהבשרומזה,"חרץ

כענןמרחףוניחוחובפהנימוחרך,מתוק,חלומי,היהבשרוכזית.קטנות
חריף,הארנכלבבשרהיהלטעמי"אבלנתחיהחייהאמרהמאד""מוזר .בשום"
 .פראית"מוזרה,בצררהמעוררזאת,רעםמעט.חמצמץתוקפני,

עומדואניהארנבות,עסקיאתשחיסלנוהוא"העיקראכרךאמרחשוב"לא
אתלמכורמאדמחרכםעריוןזההיה .כפלייםכפלהשקעתיאתלעצמילהחזיר
בחרותפרוטהכלולהשקיעמהעבודהתשלוםללאחופשהלקחתדירתי

חורת-מוצלחהיההזהלפרויקטשמצאתיהשםגםהארנבמורים.

שלהימוריםכמנהלחייאתלסייםרוצהאיני .יותריהיהולאהיההארנבמורים.
צחק.שרבארכניים"זימהלמעשיככרוזהארנבים.ממשפחתסטיר

עדלחיותנרכלואזנאותהבריביתלבנקהכסףכלאתאכניסהחוח,את"אמכור
בעולם,נטייל .שחיהברינתעםביתלנראקנהובאושר.בעושרחיינוקץ

אםיודעלאאניהקודמת.לעבודתיאוליאחזורמהבילוייםלנרולכשימאס
דאגותוללאהגבלהללאליהנותנרכלשבררב,זמןלנרישבינתיים .לייתחשק
הזאת?"התרכניתעלאומרתאתמהפרנסה.
בקשית.פיררתקרקטיליונקתחיה,הסכימה"אחה"
בקיסמיוניווכחלמיטהנקפוץבראיעכשיו .גמרנו ,,בהחלטיות,אכרךאמר"זהו",

 .הארנכלב"שלהמופלאיםכוחותיו
קרםהשכימהחיה .הצלולהאוויראתבזקניתרריחרחעיניואתאכרךפקחבבוקר

הלבניםלסדיניםבינותמתפנקלשמיכה,מתחתלשכבנשארריקה.ומיטתה
וקרני-אורבמהירותהחלוןנפערהרילון,הוסטלפתעהקטיפתי.החרםמדיפי
 .מרבןלאבחשש .מרטיטועצמן.פלנלבעיניו.פגעודוקרניותחזקות
כאןמסריחכבראתהמאוחרת."השעה .חדבקולחיהברנזפהכבר""קרם

בתנועהקצר".הזמןרבה.העבודה .שתזרזרוצהאניקרם. .כפגרשרכבשערת.

בפנתונחבטההתעופפההשמיכההשמיכה.אתמעליוקרעהוחזקהחטופה
ונבחהאחוריועלחזקהסטירהחבטההתכופפה,קטן.כילדהתכווץאכרך .החדר
ודחקהפיז'מה,אתפשטהמשקשקות.רגליועלקםמרעיד,כבר".קרם"קרם.
אתרכסהרוחבקוצרמידיו.נשמטומכנסיולחולצה.והלבנותהצרותכתפיואת

עללהגןחטמר,עלשמשמשקפיוהניחהבעניבהאותרחנטהחולצתו.כפתורי
 .האדומות-רגישותעיניו

אחריה.נגרראברך,צייץ"המם" .לוזרקהדין"לעררך"הולכים
ערדקונים .להיפך .קרקעמוכריםלא .מזהתשכח .החררהאתמוכרים"לא

הופכיםהארנבמורים.חרותאתמחסליםלאהטריטוריה.אתמגדיליםאדמה,
 .בבנקנשקיעלא .מערשןבשר .ארכנייםטסיםדליק .בשרגידוללחרותארתה

כברהכנס .חזיריםחרותנפתחחדש.אזורנקנה .אשראיממנונקבללהיפך,
 .בביטחוןרועם,בקולצחקהנוסעים"למכונית.

אל ,תדאג"אל .ממקומהשזינקהלמכוניתונכנס-נדחףבהסכמה,צייץאברך
לחתוםרקעליך .לעשרתמהבדיוקיודעתאני .מברקדמאורגן'הכל .תחשוש

תוך .אנהלאני .תשקיעאתה .בחציהמיסיםאתתקצץהחתימה .עורך-הדיןאצל
 .ונגדלנגדלשטחים.ערדנקנהואזבמדינה.הספקים .הבשרמלכינהיהשנה
 .לצאצאיםלהורישמהיהיה .קולנועובתיבידורשטחי .מסחרימרכזנבנה

אתההמופלא."הארנכלב .בהנאהצחקהשובהחנוי;ת"המפעלים, .השטחים
 . ,, !בהריוןאנייודע'

מקורואחדתרגוםשניים
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אבלואחרים,פאסטרנקובוריסג'ידואנדרה
דפיםתפסולאהירחוןשלהכוללתבפרופורציה

"מאזניים"בחוברתוואלואחוזים,שבעהאלאאלה
וחמישהשלושיםלפעמיםמוצאאתהימינושל

אפילוולפעמיםמתורגמת,ספררתשלאחוזים
הוקדשומיוחדותחוברות .אחוזומעלהמשמונים
האנגלית,הלאטינו-אמריקאית,לספרותלאחרונה
יידיש.ולספרותהיוגוסלאביתהגרמנית,הצרפתית,

החוברותשלהעריכהצורתבעניךטענותגםנשמעו
ולפעמיםמקריהיהבהןשהוצגהמבחר :האלה

המעולים,מןדווקאהיוהתרגומיםכללאשרירותי,
זהלענייןנניחאךהטקסטים.אתחפפולאהאיורים
הירחוןלשתפקידו .בלבדאחדבענייןונתרכז
וחובתוהעבריםהסופריםאגודתמטעםהמופיע

העברים.והסופריםהעבריתהספרותכלפי
מרכזיתבמהלהיות"מאזניים"נועדכאמור,
להגשיםהצליחתמידלאאמנם,העברית.לספרות

והיוהמחנה,בתוךומריבהמחלוקתבשלזה,יעוד
בלבד,אחתלקבצוהבמהשימשהואכאשרזמנים
מסוייםבנוסחלכותביםאומסויימתמגמהלבעלי
במרוצתל"מאזניים"שהיוהעורכיםטוביאךבלבד.

בירחוןלשתףחתרו .קיומושנותושמונהחמישים
והזרמים.המשמרותכלבניהסופריםטוביאת

אתלהזכירהראוימןהאלההעורכיםרשימתכראש
"מאזנים"כעורךעבודתושתקופתפיכמן,יעקב

לאהואגםאמנם,הירחון.שלכתור-הזהבתיחשב
העריכתיים,עקרונותיואתלהגשיםתמידהצליח
אבלהשונים,במחנותששררהדבריםמצבבשל

כתב-רקלא"מאזניים"היהשבימיוייאמרלזכותו
כתב-עתגםאלגבוהה,רמהבעלמצרייך,עת

בתחוםהנעשהאתלשקףשהשתדלמאד'ליבראלי
ספרכלעלמודיעכשהואמגזריה,כלעלספרותנו

בדברי-מלווהסופרים,שליובלותמציידחדש,
לכלנדרשלעולמם,שהלכואלהאתנאותיםהערכה
 .היוםסדרעלהעומדתבעיה
דבר.לכלמאגאזיןהואעכשיושל"מאזניים"ר~לר
יכולהשלו,השערבעמודהמוזכרהופעתומועדלולא
השניםעשרבמרווחעתבכללהופיעחוברתכלחיתה

בספרותכללכמעטשםעוסקיםאיןהאחרונות.
המאסהלעומת .ובבעיותיהבהתרחשויותיההעברית,
המחוך-והמאמריםהסיפוריםהשירים,שלהגדולה
ספרותנו.שלבדופק-הזמןכללחשאתהאיןגמים,

מקריתספוראדית,בצררהמופיעיםסופריםעלמאמרים
כי!)אםבאופנהלא(זהמצייניםאין"יובלות"לגמרי.

ורעננה.מחודשתלהערכהאמתלהלשמשיכוליובל
ודברי-ויכוחים .ומקריותמועטותהןהספריםסקירות

ספרותנושלבררם-עולמההעומדיםענייניםעלפולמוס
נפקדכן ."מאזניים"בחוברותיכירםלאמקומם-

 .עבריםסופריםעםראיונותשלמקומם
עללאורהמוצאבכתב-העתשוררזהדבריםומצב

ושגשוגפריחהבתקופתדווקאהסופריםאגודתידי

כמהבקרבנוופועליםחייםהעברית.לספרות
לאוריוצאיםשנהמדיחשובים,סופריםעשרות
בדיוניםחלקנוטליםסופריםטובים,ספריםכעשרים
שאינםכמעטאלהכל .וחברהרוחבעניינימרכזיים

המודפסהמאגאזיןב"מאזניים",ביטוייםמוצאים

הואהפירסרמיתתדמיתושלפימודרנית,בגראפיקה
ואשרפסח(חייםהעכשווייםועורכיוורענן""חדש

הםכילנולהזכירוהערבהשכםטורחיםדייך)
 .מןרהרציאוההוותיקההבמהפניאתשחידשו
שלשרביטםתחתשנים,במשךבהששררהשממרן
 • ...הקודמיםהעורכים

יפהא.ב.

החגיםלרגל
וליידידךלקרויבךביותרהיפההמתנה

עלשתניתחתיהמ
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הקטן""הקוף
היהודיתוהשאלה

צבינחףם

 .כמובןגבומאחוריהקטן"."הקוףלוקראנו
שביןיתכןמולאטו.ביניים,בגילנמוך,לגיאוגרפ~ה.מורההיה .מרגיזהיהשמו
מעטעםאותוזוכראנימקרה,בכלאינידאני.איזהגםהיהאבותיואבות

שנותרו.הקיומיותאתהבליטולושחסרושינייםכהה.שוקולדבצבעשערות.
 .קוףשלפרצוףלוהיהמחייך'כשהיה .גדולראש .קטןגוף

שאנימעניין .נחמדאפילוחייכני,כאדםאבלמשעמםכמורהאותוזוכראני
סימפטית.דמותכעלכמעטטובה,ברוחעכשיועליוחושב
אותיזרקוובגללואנטישמיהיההקטן""הקוףכיקצת,משונהזהבעצם

 .פאולונסאןמהגימנסיה
בבית-בערךתלמידיםארבעיםשלבכיתהיהודיםבחוריםשמונהאושבעההיינו
הלימודים .פאולוסאןבמדינתהמאוחרותהארבעיםבשנות Iיוקרתיתיכוןספר
אוליקפדניות.מיוןבבחינותלמצליחיםמוגבלתחיתההכניסהאבלחינם,היו
 .יהודיםצעיריםהרבהיחסיתשםהיושבגללההסיבהזאת

היהודיםהמהגריםהתרכזובהשכונהרטירו",מ"בוtנהיושליהקרוביםהידידים
במיוחדזוכראניגויים.חבריםכמהגםליהיו .המלחמהלפנימאירופהשבאו

גםהיה Iכמוני .כאילואחרמעולםוביישן'כשרוניחרוץ'תלמידאונו'יפני'אחד
יהודיפרדיוידענות.רצינותתמידמפגיןמאוד'וקפדןלמדן .נילטון Iאחדכושי

ממוצאאנטוניומרחק.לשמורשאהביותר,עשירהמשכונהצרפתי,ממוצא
לושקראנומסוריה,אומלבנוןערביסלים, .ידידותימזגובעלפורטוגזי
 .טוביםידידיםהיינו ."הטורקי"

באוניברסיטהפרופסורהיוםבג'ודו,שהתאמןג'ינג'ייקהזיגי,היההיהודיםבין

ליסיפרלימיםמתבוללת.למשפחהובןמצפתלסבאנכדדוד, .בירושלים
בקשרסקרונותואתשגירתההיאלספררוצהאניעליהזאתבית-ספרשתקרית
 .קיבץובוניהימיםברבותשהפכוז"לרוןראהבדלה .עודוהיוהיהודיתלשאלה

סברבעלללטיניתהמורהבדגה, :ימיםאותםשלמהמוריםרביםגםזוכראני
מורהופליניו ;מרובעלמטמטיקהמורהמודסטו' .אדוקקתוליהחמורות,הפנים

קלסית.להיסטוריה
לשבתפחדורוק,ובהרבהבפתוסהרצהומכוער.שמןענק,אדםהיהפליניו
מבריקיםהיושעוריוכיממנומוקסםהייתיאניאצלו,הראשונהבשורה

הרפתקאותאחריכמומצרים,רומא,יוון,שלההיסטוריהאחרינסחפתיותוססים.
קרובה.בסביבהשלנו,יוםביוםהמתרחשיםוסיפורים

והיהבה.שהתאהבתיזוכראניאבלשמהאתזוכרלאלצרפתית,מורהחיתה
צעירמורהלפונטן.ישריאתלמדתישממנולצרפתיתאחרמורהפולוס,מרקו

 ...לאנגליתיבשהמורהלסיפורת,
אנטי-עוקצניותבהערותהתבטאההקטן","הקוף"המקאקינו",שלהאנטישמיות

יהודיםנעריםלנו,אבלובקלות,בהומורזאתעשההואבשעורים.יהודיות
ארסי.כלעגנשמעזהרגישים,

ה"שאלהעלקצתלהתבדחשאהבויניס,לכימיה,מורההיההיחיד.היהלאהוא
היהלאומיותו,אתומצייןדגולמדעןשלשמומצטטהיהכאשרהיהודית".

אףשלסימןועושה "!אנגליאיזהיודעיםאתם ?"אנגלי :מקריםבהרבהמוסיף'
 .כמובןהיהודיםלרבותהכיתה,כלאתמצחיקשהיהגדול'

ברזילאית,מאדבדרךבקלילות,הערותיהםאתהעירוויניסוגםמרגיזגם Iמעניין
אוליהרגיז.מרגיזאותנו,הצחיקויניסכפולות.וכוונותרמזיםמלאתבממזריות

יותר.בטוחאינניהיוםלגביו.שלנוהיתררגישותבגללאולישלו,הסרקזםבגלל
שמקוםומדגישחוזרשהיהזהזוכרכןשאנימהשלו.ההערותכלזוכראינני

לשם.שיסעוומוטבבפלסטינההיהודים
 ?פלסטינהאתרוציםמאירופה"היהודים :פלטהתיכוןהמזרחעלבשיעורפעם

כאשראחרת,ובהזדמנות .לברזיל"שיבואומאשרלשםשיסעוטוביותרבאמת
עושיםוהיהודיםעובדיםהכושים"באמריקה :ארצות-הבריתאוכלוסייתעלדיבר

כסף".

שםויקימולארץ-ישראליבואוהיהודיםכל :היהודית"ל"בעיהפתרוןלוהיה
אתצריכיםשהםמשוםביחד,לחיותמסוגליםלאוהםהיותאבלמדינת-יהודים.

ה"שאלהסוףיהיהוסופהמעמד,תחזיקלאמדינתםאותם,לנצלכדיהגויים
ויתבוללוכולובעולםשוביתפזרוהםהזוהאכזבהאחרישכןהיהודית"
לחלוטין.

שהיהודיםהאגדהעלשמחנואולי .אזצחקנולמהולהביןלהיזכרמנסהאני
 .הגתוננואוליחכמים,

הבאהשבפעםסיכמנוולהגיב.להתארגןשהחלטנוהואשברורמהמקרהבכל
הכיתה.אתהפגנתיתונעזובלוכעכהאחד,כאישכקוםפוגעת,הערהיעירשהוא
הלימודיתרמתובגללרקלאידועהיהבית-הספרכינועזת.החלטהחיתהזאת

 .גרנה :איור
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והכהבו.הנהוגההחמורהוהמשמעתהרציניהמשטרבגללגםאלאהגבוהה
בכיר.מורהנגדמרדעלבעצםהחלטנו
שביוםעדתגובות.וללאהעדות,ללאבשלום,עברושיעוריםשלושהאושניים
ממזיר,במבטלכו,לומרהקשר,באיזהליזכורלא Iלככרן"המקאקינו"מצאאחד
מיליון. 1sכ-יהודים,הרבהבעולםשיש
אנשים ;מיליון 12דקישטועה,אתההמורה,"אדוני :לעברווצעקתיקמתי
האחרונות".כשכיםמיליון 6רצחוכמוך
חביריעלהסתכלתימילים.מצאלאאבלאליכפנההואבכיתה.תדהמהחיתה

מפיו.הגההוציאלאאחדאףזז,לאאחדאף .כלוםקפואיםשישבוהיהודים,
 :והמשכתיעצמיעלהגתברתיזמןאחרי .ומפחדמהתרגשותשרעדתיזוכראני

 ...הכיתהאתועזבתיאמדתיפגיעותך"אתיותרנסבלולאואנחנואנטישמי"אתה
 .לבד

 .לזוזהצליחולאאוהעזולאחבריי
מאודאדם-המנהל,אלנקראתינגדי.תלונההגישהואשערודיה.קמה

חייבשאניליהודיעוזה-מחייךלאפעםאףתמיד.בשחוריםלבושפורמלי,
מכובד.במורהופגיעהחמורהמשמעתהפרתבגללבית-הספר,אתלעזוב
 ?לאלמילמוריםלמנהל,פנוהםממש.טרגדיהחיתהזוהוריעבור

כלהכחישהואוהמודה.הוריעםהמנהל,אצלהראשון,הבירוראתזוכראני
אם.בחזרהאותילקבלהסכיםהמנהל .ממניהתנצלותודרשאנטישמיתכוונה
 .כמובןעלילחצוהורי .אתנצל

ובזמןוהשואההעולםמלחמתאחדימעט . 7-194בהתרחשהזהה"סיפור"כל
 .מאודנרגשתחיתההיהודיברחובהאווירה .בארץ-ישראלהישובשלהמאבק

זהאםגםהתקופה,באותההיהודיםשלהכפשסערתאתבתוכיחייתיאני
ומכניסת-אורחים.הטובהברזילשלהבטוחהמקלטבמסגרת

מזהוחוץבכו.לפגועומרבהאנטישמי"הוא-התעקשתי-אתנצל""לא
 .מיליון" 18עודולאמיליון 12רקלצעריהווים.מאנחנועובדתית

 .איתילעשותמהידעולאהם
דלפהבעזרתםובכל-זאת,בשקט.אבלבי,תמכובכיתההיהודיםהחברים
להתערב.החליטוואלההיהודיםולמוסדותהיהודיתלעתוכותהפרשה
צעיר,אחד ;יהודיםעסקניםשניעםיחדהפעםהמנהל,אצלשכיחפגישהחיתה
אתלסייםעשדיףהמנהלאתלשכנעהצליחאשררמז'ברנרדו-מאודתקיף
הכללית,לעתוכותהכליגיעאחרתכיהתנצלות,בליבחזרה,אותיולקבלהענין

 1בית-הספדשלהטובבשמויפגעוהדבר-לאולמי- 1לממשלה Iלפרלמנט

המורה.שלרקלאהמנהל.ושל
אני,יהודים.מעריץבכללושהואאי-הבנהשחיתהלטעוןהמשיךהמורה

שלי.עלעמדתיחברישלשקטהבתמיכה
לבית-בחזרהוהתקבלתימספיק,עונשהיוהשעייתישימיהמנהלהחליטלבסוף
 .הספר

השקעתיואניינתקם.עודשהמורהאותיהזהירוכולםמתוחה.חיתההחזרה
בהצטיינות. ...השנהאתוסיימתיהגיאוגרפיהבלימודיעצומיםמאמצים
הואהבאים.החודשיםכלמשךכלפיסימפטימאדהיהשה"מקאקינו"והאמת
ואפילוהיהודים,התלמיידםביתרקשהבידטיפלאם-כימהערותיואפילוחדל

השנה.בסוףשבעל-פהבבחינותמהםחלקלהכשילהצליח
ההיאבתקופהצמחהאשרתנעות-הנעורשלהציונימנהיגהתקיף,צעיראותו
מחבריוכמהאניהצטרפתי,אחר-כךלציונות.הגשרבשביליהיהפאולו,נסאן

זו.חלוציתנוערלתנועתלפרשה,
הואהיהודיםשמקום"המקאקיכו"שלהרעיוןאתאכןהגשיםמאתנוחלק

שלוהשחורההנבואהאתלהחלטכrוו.מעטלאתרםכנראהוהואבארץ-ישראל,
 • .לאמץמסרבאני
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חאייאת''אל''חידיא
מלמדדוד

אחדיםהתכנסואבו-שאקרלפאוזישכיםשבעים-וחמששמלאולפכירביםימים
לכבודולערוךוהחליטוראס-אל-גארבייההכפרמוכתרשלבביתוחבריומטובי
אבו-שאקרעללהרעיףכיצדוr:וכככוישבו .חגוביוםוססגוניתגדולהחאפלה
עדשבצפוןמעאבסייההעמקכפריבכללושרחשווההערצההאהבהמןמקצת

הדורבכיאלאהגדולהלחאפלהשכזקקהואאבו-שאקרולאבדרום.שייך-זערור
וגבורתותוקפומעשיאתיעדוולא , 48מלחמתאחרישנולדואלההצעיר,

צרוביהעמקיושביביןוהלךהתגלגלשימעםאשראבו-שאקרשלהמופלאים
ויהודים.צ'רקסיםדרוזים,ערבים,והשמש'הרוח

עםפיתותאכלוהמוכתר'שלוהאווריריהמהודרבידוואןאחדותשעותישבו
שלאהמוכתרשהציעעדמצויירים,מספלוניםריחניקפהולגמוירוקיםבצלים

צעירישגםלכךלדאוגאלאהגדולההחאפלהביוםובמשתהבמאכללהסתפק
כפרםבןאבו-שאקר,עלילותאתבמו-אוזניהםוישמעויבואוראס-אל-גארבייה

מלחמתועד-36בהגדולהמרדמאזהזהבעמקחבריועםלחםאשרהמהולל,
היהודיםבחיימעורהשהיההמוכתרבפיהיהמבירקורעיון .לרעהזכורה 48

שלהם,בטלביזיוןהיהודיםעשושיםכמותוככית"כעשה :וריבעםרוחםאתוידע
חאייאת'".אל"הדיאיהערביתללשוננובתרגוםלהונקרא
חולקומעטותדקותותוךהנוכחיםשלכלליתבהתלהבותהתקבלהרעיון

להקיםהבטיחראס-אל-גארבייהמוכתר :המתוכננתהחאפלהלקראתהתפקידים
בית-בעלטאהר,איברהםשייךבכפרו,המתכןגבעתעלהגדולההסככהאת

והמשקאות,המאכליםמימוןאתעצמועלכטלולשאבירות,לסכיניםהמלאכה
עזזיאתוסאלחאבו-שאקר,מעלליעלמגילת-הקלףאתיכתובראזקעבדול-קאדר

המוזמנים,רשימת :והביצועהארגוןבנושאייטפלהקטן""קאוקג'יהמכונה
קלוותיהםאתישמיעואשראבו-שאקרשלחבריווהבאתהא;מכיםהופעת
הגדולה.החאפלהבמהלךבאוזניו

לדווחכדישבעויים,כעבורלהיפגשוכדברולבתיהםהנוכחיםהתפזרולילהעם
צלליבנטותהמיועד,ביוםואכן'המשימות.ביצועועלההכנותהתקדמותעל

שלבביתוהמארגניםהתייצבוראס-אל-גארבייה,שלהקודחיםבתיועלהערב
איש- .ההםהרחוקיםהימיםבמבצעיכמומופתית,צבאיתבדייקנותהכפרמוכתר

שליקטראזקעבדול-קאדרלכולםוראשוניםהמוגמרת,משימתועלדיווחאיש
הערבמנחהלהיותשהסכיםהקטןוקאוקג'יאבו-שאקר,שלמעלליועיקריאת
מרככה,חיתההאורחיםרשימת .המתכןבגבעתהענקיתהסככהמחצלותעל

התבשיליםרשימתכשלמההסמוך'האוהלמןשיופיעוהקולותמשמיעיכקבעו
בפי("שייקח"אבו-שאקר,שלחייויריעתובהמגילת-הקלףוכפרשהוהמשקאות,

שכדדסבודרךשכה,שבע-מאותלפנילעמקאבות-אבותיוהגיעומאזהיהודים)
בשנתאמלבסעלבהתקפהשהשתתףהמנוחאביוהתורכים,בימילעבר-הירדן

כל-כולוהיהבארס-אל-גארבייהילדותוימישמאזעצמולאבו-שאקרועד , 21
הנואליםוכסירנותיהםהיהודיםהתפשטותכגדולמאבקהערבילענייןקודש
הערבית.האומהשלהקדושהאדמתהאתלשדוד

מתנכליםמצדהאפשריתהסככהכעלמהלאהחאפלהמתככנישלמע.יניהם
שלפעילותוימימאזרבותשכיםשחלפואףכיהיהודי,המיגזרמןחורשי-רעה
וארוךמרחשבןוליהודיםלהםהיהומצטנע,מרוחקיששבואףאבו-שאקר,

המארגניםהחליטועל-כן .בגרונואותוללכדולעשת-כשורציפווהםעמו,
בשבעשייבדקולמוזמניםרקולמסורהחאפלהשלקיומהדבראתבסודלשמור
ידייםלחצולשוכם,אתלכצורהבטיחוכלוםומועדה.מקומהאת-עיניים

ריחאפוףראס-אל-גארבייהעלשרבץהאפלהלילהאלויצאוובחוםבאחווה
 .ואבןאילןותרדמתנוגה-תכיםיללתחציר'וניחוחזבל

בביתועמושהתגוררהג'מילה,זקוניובתדבר.גילולאעצמולאבו-שאקר
המתכןבגבעתשתיערךחאפלהעלסיפורבאוזניובדתהנצרת,בפאתיהמרווח

הקשה.ממחלתהאל-בזעאיישהשלהחלמתהלכבדובראס-אל-גארבייה .
עלהאהובהרקדנית-הבטןחיתהראס-אל-גארבייה'שלהמפורסמת.בתו Iעאיישה

בחגיהםהכה,ועדהגדולהמרדמאזאותםליוותההיאהצמק.לוחמיכל
לעולםישכחולאוחבירואבו-שאקרהניצחון.ולאחרקרבבטרםובשמחותיהם,

הנעצווארהואתהמקפציםשדיהאתהמעכסות,מותניהואתהמפזזטבורהאת

הובאההקשישהעאיישהוהטמבור.העודלקולושמאלה,ימינהואחורה,קדימה
אבו-שאקר,שללכבודוומאודהליבהבכללשתף-פעולהוהבטיחההענייןבסוד

ראס-אל-גארבייה.לשהילוליופריהגזעי,בן-העמקידיד-נעוריה,
הדרכיםתססושכקבע,המועדלפכירבותשעותהגדולה,החאפלהביום

שרתהההרלצלעהדבוקבכפרראס-אל-גארבייה.אלהעמקמרחביהמובילות
ירוקים,גפןבענפיהמשדרגיםהאבןבתיביןובאויצאוהנשיםמרובה.התרגשות

מעבודתםלשובהקדימוגבירםהקמורים,החלונותמתוךהציצוסמוקותכערות
דמדומיעםשבחצרות.הטאבוניםמןעלהאפויותפיתותוריחהזיתים,במטעי
עםכשבהחצירריח .המתכןגבעתשעלבסככהצבעונייםאורותכדלקוהערב
הדרךמןהתאבכואבקתמררתהרוח.ששקטהאימתכלודעךהדרומיתהרוח

הכפריותוביןקשו~י-ה:;נפ;תהצברשיחיביןלראס-אל-גארבייההעולההראשית

פכיאת .ראשיהןעלסלסלות-קשנושאותהדרך'בשוליבעצלתייםהמהלכות
כמואזיןאבו-שאקרשלאביושימששבוהלבןהמסגדשלצריחוקידםהבאים

רבות.שכיםלפכי
הכפרמבואותאלטיפסוחדישותמרצדסומכוניותוחורקכייםישכיםטנדרים

כעצרוהמכוניות .הדרךבאמצעמרופטבכדורששיחקולילדיםמדי-פעםוצפרו
ברחבהוישרות,קצרותבשורותרעותה,לצדאחתוחכוהמתכןגבעתלמרגלות
הטראסותביןהגדולה,הסככהאלהמוזמניםאתהובילקצרשבילהטיטית.

כמווצחורות,עגולותסדורות,אבניםוהחושפותמסביבהגבעהעלהמדורגות
 .העמקאלומחייךפיואתהפוערשזוףענקשלשיניו
הסככהשבפתחהמעוגלתברחבההקרואיםהתכנסוהחאפלהלפכיארוכהשעה

ובנשיקותבחיבוקיםבמיצהלות-שמחה,רעהופכיאתאישוקיבלוהגדולה
קמטיםחרושישזופים,והמאבק,המרדדורבכיקשישים,היורובםקולניות.
גלויי-ראש,אחריםכאפיות,חבשואחדיםעיניים.יוקדיצדעיים,אפוריחומים,
שפמיםהיולכולםכמעטמעוכב.אירופאיבלבושרביםבגאלאביות,מעטים

כלפי-והתרוממוששבומהםבזוויות-הפה,כלפי-מטהשהשתפלומהםעבותים,

באיטיותהסיטוגבם'מאחורייידהםאתשילבוהם .אציליגבירבהידורמעלה
מולם.שהגיחותיקידידלקראתזרועותיהםפרשוומדי-פעםהמסבחה,חרוזיאת

מגבעתהתגלגלורבותשכיםהתראושלאידידיםמפירמותקריאות-שמחה
 .גחליליותבאורקורץכלבים,בנביחותנצבטבאפילה,הנעטףהעמקאלהמתכן

שלבצבא-ההצלההירמוקחילותיקיאיש-ערב,לרוכסשלאנשיושרידישםהיו
ועודמארבים,וגיבורימוקשיםמניחישיירות,ומטרידידרכיםלוחמיקאוקג'י,

שעדייןוכאלהלכלידועהחיתהשזהותםכאלהואלמונים,ידועיםאחרים,רבים
הקשישיםהאנשיםכילהאמיןהיהקשהגבורתם.עלילותאתלחשוףניתןלא

היואלהומצולקים,איבריםפגועימהםוכרסניים,הליכהכבדימהםהללו'
אתרצחוהיהודים,ישוביעלפשטוההםהרחוקיםשבימיםהנועזיםהצעירים

תחבורתםעורקיאתשיבשועדריהם,אתגנבושדותיהם,אתהציתושומריהם,

חברים-לכשקשלקולנייםביטויי-חדווהכשמעועברמכלחייהם.אתומררו
אתכפגשוולאעקובי-דם,וקרבותטבילות-אשארוכה,כברת-דרךיחדשעברו

ממושכת:

 "?אותךראיתילאשכיםכמהחסן,יא"מרחנה,

 ,, !בכללהשניתלאזוהייר,"יא

 ,, ?אבו-ואזלהקדושיחידתשלהג'אבארממך'פחדלאמיעאדל'"עאדל'

בכאב-אל-הקרבותבכלשלךסבאעםיחדשלחםהאישזהיאסר,"הכה,
 .לככדוהסבכך-וראו"

אותךרואהכשאניתמידשמע' ?הבריאותאיךמוחסיין'יאוסאהלן'"אהלך-
 ,, !בחארתייההגורןעלבלילות'דבקה'רקדנואיךכזכראני

ואס-אל-צעיריובוגרים.זאטוטיםוככדיהם,בניהםאתבגאווהעמםהביאוהם

עלוהעמקכפריומכללחוד,בנותלחוד,בכיםגדולות,בקבוצותהגיעוגארבייה
החאפלהכינאמרלכולםורועשים.צוהליםבכי-כוערעמוסותמשאיותובאו
המפוארתהתקופהעלישמעוובאמצעותהאל-בזעאיישהשללכבודהתהיה
 .חירותועלהנאבקהפלשתיכאיהעםשלבחייו

הענקיתהסככהלתוךמופתיבסדרהאורחיםככנסופגישת-הרעיםתוםעם
לידמאחורוהצעיריםלפכיםהמבוגריםערהו,לצדאישהמחצלות,עלוהתיישבו
מזרחית,בישיבהרגליהםאתשיכלוהםהלילית.ברוח-העמקהנחבטותהיריעות

מעטותדקותתוךצבעוניות.כריות-קטיפהעלכשעכוהסככהבחזיתוהמכובידם
והאצבעותהבשר,ונתחיהאורזקערותהחומוס,וצלחותהחמותהפיתותהוכנסו
מגשי-עםהכפרכעריהופיעואחר-כךכלהבת.בשקיקההמאכליםאלכשתלחו
 .והמתוקהמרהשחור'הקפהספלוניעםהאורחיםביןוסבבועגוליםכחושת

הערבמנחה :הדורפכיישבוראס-אל-גארבייה,מוכתרלידהסככה,בקידמת
ועבדול-קאדראורחת-הכבוד,אל-בזעאיישהמגילת-הקלף'ובידוהקטןקאוקג'י

אתכיווןמישהו .הנעץראבו-שאקרעבורריקנשמראחדמקוםהמלקט.ראזק
פתחהקטןוקאוקג'יהנכבידם,לפכיהקרקעעלשהועמדוהנמוכיםהמיקרופונים

הענקיתבסככההושלךהס .הערבשל ;,;סאתלמוזמניםוגילהשקטבקול
הגיעהג'יפכשימתם.אתעצרוהכלמתקרב.ג'יפנהמתכשמעתהחוץמןכאשר

הבכורבכואבו-שאקר,שלבתוהיפהפיהג'מילהירדווממנוהסככהלפתחעד
 .בן-יומוכ~ךרוזריזככערקלובעצמו'בכבודוואבו-שאקרמחמוד'

 .במהירותפנימהוהככיסוהועומעמו,שאורותיההסככהפתחאלהובילוהוהם
הפעםהיהוההפתעותהנסיוכותעתיראבו-שאקרהאורות.כלכדלקובו-ברגע
עלהתרוממוהנוכחיםכלכאשרבתימהוןעיניואתשיפשףהואוהמום.מסונוור
הקטןוקאוקג'יראס-אל-גארבייהמוכתראחיד.בקצבכפייםלוומחאורגליהם

 .הסככהבקדמתלמקומווליווהוונישקוהו,חיבקוהולקראתו,יצאו
בהירות-ופכיםמוצקה,אךבינוניתקומהשמכמכן'גוףאבו-שאקר'זקוףאיש

היטב,עשויהשחורשפמוהשקיעה.בשעתבעמקהחיטהכצבעאדמדמות

החומותעיניו .מדבריצפעשלהחדראשוכמובקצותיומעלהכלפימתעגל
שהגיעואבות-אבותיומורשתמזרחית,ופקחותתוםבחובןגונזותוהעמוקות

שביכוהבלוטבשוכילהבחיןשלאקשהראשוןבמבטכברערב.ממדבריותלכאן
 :אומריםהיוחבריוומלידה.מבטןכיהודינראהאבו-שאקר :הקרואיםשארובין

שאיכרבויחשודלאואישבתל-אניבלבית-ככסתלהיכנסיכול"אבו-שאקר
עלהיוהערבבמהלךסופרואשראבו-שאקרשלמעלילותיורבותואכןיהודי".
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אורחהיהודים,כמנהגיהמופלאהושליטתוהטיפוסיתהיהודיתחזותורקע
 .והאידישהעברית :לשונותיהםושתימחשכתם

הואהתרגשותו.אתלהסתירוהתקשהבנוכחיםאבו-שאקרהתבונןאחרותרקות
בידיוכשיקרתוהפריחירידיושלהארוכותהשורותאתמכווצותכעינייםסקר
אט-אטאח".אותי,"סידרתם :כמתריסנראהומבטובחיבהנצצופניועכר.לכל

לבקשירואתהכיףהקטןקאוקג'יושפמו.שפתיואתמתחרחבוחיוךכרגע,
שלוככימהרםבקולופתחמגילת-הקלףאתפרשהמיקרופון,אתכטלשקט,

המעשרבהגזעי,כן-העמקוהנעץר,הגיבורהיקר,"אחינו :התרוממות-הרוח

פלשתיןשלכשמתהתמציתראס-אל-גארבייה,הכפרשלהגדולבכווהמעללים,
השבעים-יום-הולדתואתהיוםחוגגאבו-שאקר,פאוזימוחמרחאג'היפה,

 ,, !הברוכיםימיואתאללהיאריך-וחמישה

רעדוהסככהיריעותכיעררבדי-הפתיחהאתליווסוערותמחיאות-כפיים
משכרמו ,או-אזבהילוכה.פרהכעטיניהתנדנדוהצבעוניותשמל nוכורות-ה
העיקריותהתחנותאתכמרץבקיצורהקטןקאוקג'ימכהלחלוטין'התשואות

אכו-שאקראלפכה~לה,כלכהטעמתורהוט,חגיגיבקול .אבו-שאקרשלכחייו
 "?קראבו-שאיאיכאןרואהאתהמי"את :ואמר

אתכטלהואהמתאימה.באווירהשרויהיהכברושלו,נינוחאבו-שאקר,
אתכפלאהכמומחיותשהחזיקההידבמבוכה.בווהביטביררהקטןהמיקרופון
המיקרופוןעםבמקצתרעדהוהשאכריות,הכאכוטיםאתהאנגליים,רימוני-היד
גםמהרהערהשתלט ,מצבלכללהסתגלתמירשירעאכו-שאקר,אךהמשוכה.

 .המיקרופוןעל
שואל,אתהכאן,מיהיקרים.אחייברככם,"אללה-אמר-וסהלן""אחלן

לי,סיפרתםלאהמשפחה,כלאתכולם,אתרואהאני ?כאןלאמי ?קאוקג'ייא
חכרי-מילדותאתוהדרוזים,הערביםאז:זיוהירידים,הקרוביםאתרואהואני ?אח

חילשלשריריואתמדריכי,שהיוהאהובלרוכסעוז.דיאתבראס-אל-גארבייה,
 .משמר-העמק"כובשיהגיבוריםאחיואתהמפוארהירמוק

הירמוק,בחילמפקדו :שוניםשמותלמכותוהחלבקהלדמויותעלהצביעהוא
פאסוטה,משטרתעלבהתקפהנהגובריר-אל-פארס,כקרבחייואתשהצילאחר
ושכנםבגאסכההלוחמיםככסעלהאויריתבהפצצהשכהרגהטובחברושלאכיר
 .בכבי-יושעהגבורהבקרבמאור-עיניואתשאיברהוריושל

עין-ג'בע,מטירה,הלוחמיםאתוהאמיתית,היפהפלשתיןאתכאןרואה"אני
ואתומלטרוןמבאב-אל-וארהפצועיםאתועין-זיתון,לוביהעכברה,ע'זאל,
אתגםכאןרואהאניכבלוס.מאיזורמוחמרחג'אלים nאל-רעברשלאנשיו

כאן,רואהאינניואניזהותם,אתלחשוףמוקרם·שעדייןאלהאתהממשיכים,
שאללההקרושיםואתכסערות-הקרבבררךשכפלוהגיבוריםאתהעמוק,לצערי
בריאהעאיישה,אתגםרואהאניוהכה,האחרונות.השכיםבמשךחיקואללקחם

אתשהרטיטהזוהקרבות,כלשלרקדנית-הבטןכתמיר,ויפהצעירהושלמה,
 .הכצחוכות"לאחרמדורותינואתוהנעימהבאוייב,להכותיצאנוכטרםלבכר

אבו-שאקר.שלדיבורושטףאתלעצורהקטןקאוקג'ישלנירועלהרבבקושי
באוהלשחיכוהסמוייםהקולותלבעלילקרואוהחלהתנצלי-קצר""זמננו
מחוץשהוצבכמיקרופוןקולותיהםאתהללוהשמיעוזהאחרבזה .הסמוך
אתהגמל,שלטויחצואההכסאעללישמת ,אכו-שאקר"יא .הסככהלפתח

צרור.קוללחש-זוכר?"
"המורה :פניועלהתפשטוחמיםרחבוחיוךקשבת,אוזןחיטהקראבו-שא

מקל'עלשעוןזקן'אישנכנסהסככהאל .איברהים"המורהיכמובןאיברהים'
זמןלחייו.שתיעללוונשקחיבקולעברו,זינקאבו-שאקר .וחסר-שינייםצמוק

ערהסיפוריםקלחואחר-כךמזה.זהלהינתקהשנייםשהצליחוערחלףרב .
לידמוקשלהניחאיךיצאכואבו-שאקר,זוכר,"אתהאחר.קולבעלשהוזמן
 "?שלהםהחגיוםבעצםהיהודיהקיבץו
נשיקותושובהיכנס".בוא,אחמר,יבואאל-רהב.אחמרזהוכמובן,"טוב,

השנייםאתלבתקיוכלחדחרמששרקהיהנראהכיערממושךוחיבוק
בסוףכיהסתברשממכראבו-שאקר,שלהעסיסיסיפורונאואז .מאחיזתם
אומללים.ערבייםפאלאחיםשנישללמותםוגרםזמנוטרםהמוקשהתפוצץ

אבו-שאקרשלחבריווככנסוהקולותהושמעוארוכות,שעותבמשךכך'
צעיריםוגםקשישים,ישישים,הנפתלים.כחייודרכועםהצטלבושדרכיהם

כמוישבאבו-שאקרעצב.וימישמחהימיועלילות,מעשיםלאכו-שאקרהזכירו
ומתנשקמתחבקשהואתוךהקולות,אתבקלותוזיהההעמקשל-השייחים nשיי
ליהודיםאבו-שאקרשלדימיונוהסיפוריםלאורךנשזרכחוט-השניכולם.עם

שלבשליחותוהפעולותכיצועלשםהמעמיקוהידעהמדהיםהדימיוןוניצול
 .הפלשתינאיהעניין
הנוכחיםשלצחוקםלקלואבו-שאקרסיפר-משלחם"לאחדאותיחשבו"הם
היהודיםשלטיפוסימאכלהזמנתיבטבריה,במסעדהאיתםכשישבתי"פעם-

היהודיםהמלצרטחונים.מדגיםעשוייהמתוקהקציצה :האשכנזיםהאירופאים,
כזה".דברלאכוליכוליםהאשכנזים,אתם,איךמביןלא'אני :ואמראליחייך
כלום :בשטףקלחוהסיפורים .החולףבזמןיחושושהקרואיםמבלינקפושעות
ואתאומץ-לנראתאבו-שאקר,שלבלינושפעםהעזהלאומיהרגשאתפארו

אסר,נאדים :אמניםהופיעוהקולותכעלישלגיחותיהםבין .הנועזיםמעלליו
עאיישה,וכמובןהמהולל,העודנגןרביז:זסוליימןהכפריים,חביבהעמק,זמר

הסירההמתקדםגילהלמרותאשראהובת-הלוחמים,הקשישה,רקדנית-הבטן
מופלאהבמקצועיותוחוללההסככהמרכזאלטופפהשמלתה,אתבחינניות

מעכסתאליהם,קרבהכאשרברקותיהםהלםהגבריםשלדמם .הקרואיםלעיני
להניעהתקשוהלוחמיםותיקי :מוזרפניהם.מולאלהיישרואחוריהבטנהאת
מאזשנהארבעיםעברולאכאילובקלילותמרקדתהיאבעודאבירהם,את

 .האנגליהמנדטבשלהיהראשונותהופעותיה·
זיעתואתקינחבשפמו,גילגלהמקורי,הערבמןנחתורווהישבאכו-שאקר

הקרואיםפכיעלרחביםחיוכיםהעלוסיפוריו .שלפניוהכוסמןצונניםמיםולגם
מדי-פעםהסככה.יריעותלידהאחוריותבשורותשישבוהצעיריםאתגםוריתקו

כאידיש'אפילובעברית,קצרבמשפטסיפוריואתמתבלאבו-שאקרהיה
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מלה.הבינולארובםכיאףמהדהד,קולניבצחוק .פרצווהנוכחים
י'קאוקג .בעין-חרודהפצצההנחתעלהסיפורלמישמעהצחוקגליגאובמיוחד
כנופיותשלקורסיםהתקיימוהזההיהודי"בקיבץו :הסברוהקריאהקדיםהקטן

ח"הבלממרצחייצאווממנובולהתאכסןהידברהיהודיםמנהיגיהבלמ"ח,
 ".לקחאותםללמד ,איפואהחלטנוהתוקפניות.לפעולותיהם

שלחייהםבהוריושליטתיהיהודיתחזותיבשללפעולה"נבחרתי :קראבו-שא
 .שדותבהצתתאוהמארבמןבירימדוברהיהלאהפעם .היהודייםהקיבוצים

בפתחפצצהולהניחהיהודיהקיבץולתוךלחדור :בהרתעהצורךהיההפעם
המכונהאל-זיאדמעזרןהמנוחחברילפעולהנבחראתייחדחדר-האוכל.

 .אבו-ואזלהקדושביחידתהואאףששירתה""יוסק
וכובע-כחולהחולצהקצרים,אקי nמככסי-סנדלים, :מיוחדיםבגדיםלבשנו
מנופפיםכשאנוהקיבץושלהראשיהשערדרךככנסכו .למשימהויצאנו ,טמבל
גמורהבשלווהמתל-אביב".התגבורת"אנחנובקולוקוראיםלשוערבידינו
 .מעזרןשלבתרמיל-הגבחבויהשחיתההפצצהעםחדר-האוכללפתחעדצעדנו
שעכשיואמרההתורכית .ארכלוביקשנופנימהככנסכוהדלת,לידאותההנחכר

בתל-מההכשרהאנחנוענינו,לא,בחיפה.מהגושאנחנואםושאלהאוכלאין
 ,בטח ? Tמהמקפ"לשרשקה 'ד"שלמסוריכוליםאתםאזאמרה,היאאח, .אביב
 .רבברצוןענינו,

עשות .לכפרוחזרנולשומרשובכפכפנו .השעראלוהלכנומחדר-האוכלצאנוי
הערבכלאבל .בעין-חרודקרהמהלשמועכדיהיהודילרדיוהקשבנוארוכות

מודיעיםהיוהיהודיםאחרת Iהתפוצצהלאשהפצצהידעכומייד .דברשידרולא
השמירהאתלהגבירהחלטנובלילה .האמתאתמספריםהיותמידהם .קרהמה
היהודים".שלמפעולת-תגמולחששנוכי

הקטןקאוקג'י .וסיפורי-הגבורההקולותבעלימצעדכשלםולאתםחצותלקראת
 .דברי-כעילהלהשמעתלאבו-שאקררשות-הדיבוראתכתן

מאזהמפוארתחייומסכתעיקריאתשובאבו-שאקרגוללדמעותעדכרגש
גבינותדרךבעמק,היהודיםישוביעללפשיטותישצאלאביועשרבגילהצטרף
ובכאב-אל-חברוןבהריבעמק,הגדוליםלמארביםועדהשדות,והצתתהבקר
בארגוןפעילותואתובטבריה,בצפתהנועזותשליחויותיואתהזכירהואואד.

מסעותיואתכאכלוס,באיזררהמפרכיםאימוניואת Iביפוהיהודיםכגדהמאבק
מוד, nביי-מזאפחעםהעמוקההאישיתידידותואתהגליל,הריאלהשומרוןמן

 ""סולל-בוכהשלהאבניםמחצבותעלבהתקפהפציעתואתקאוקג'י,שלסגנו
קאוקג'יהודעתאתשמעכאשרבחייו,ביותרהמרגשהרגעואתעפולהליד

משמר-העמק,המושבהמעלמתכופפיםהערביים"הדגלים :הירמרקחילמפקד
 .סופית"כככערשמגיכיהלאחר

 :המתעייפיםבילדיהםהאבותדחקוומדי-פעםבצמאדבריואתשתוהקרואים
עקצותהסככה,בחללעמדועמוקהויראת-כבודדממה .תשמעו""תשמעו,
אלצרודותולחשקלוואתאבו-שאקרהנמיךכאשרהזבובים,ותקופתהברחשים
עדייןהמעשיםמןרבים .הערבסיפרתיהדבריםמןמקצת"רק :המקרופון

קאוקג'יידיעלושובשובשכלחץלאחרורקברבים".לגלותםניתןולאחסויים
שלאהעלומותהפרשיותאחתמעלהלוטאתלהסיראבו-שאקרהסכיםהקטן
אתממכרלהקריאוהחלדף-ניירמכיסושלףהוא .לאישעד-כהעליהסיפר

אבו-שאקר,אתהקרואיםשמעובחייהםהראשונהבפעםמלה-במלה.סיפורו
הכתב.מןממעלליואחדקוראוהזהיר,המכוסה

והנביאיםיפוהרחובותבקרןבצועהיוםבאותוביותרהמוחצתהפעולה"
מחכה-יהודה"המשטרהמתחנתבלבדמטריםעשרותבמרחק(בירושלים),

אוטובוסאלהוטלהעוצמהרבת"פצצה-רהוטהבערביתאבו-שאקרהקריא
קשה, 7מהם ,כפצעו-12 ,כהרגויהודיםשלושהיהודים.נוסעים 23בושהיו

 .בפיקודי"ובצועהתרככנהזופעולה .כלילכהרסוהאוטובוס
אבו-שאקר,שלוהמרומםהקצרסיפורואתליוווהולכותגוברותכפייםמחיאות

גללהתשואותכדמוכאשר .לאומיתבגוואההזדקפוהקרואיםשלוראשיהם
אל"הדיאיתוככיתשלסיומהעלוהכריזמגילת-הקלףאתהקטןקאוקג'י

בשרוךהקשורההמגילהאתלאבו-שאקרהגישקורנתבחגיגיותחאייאת".
אתיישרוהמחצלות,מןקמוהקרואים .ממושכותוחיבקוצווארועלכפל ,מוזהב

בחיבוקיםממנולהיפרדכדיאבו-שאקרלפניומסודרארוךבטורונעמדוגוום
 .ובנשיקות

 .דחקושוב .לבתיהםלהתפזרהקרואיםכשהחלוהעמקאתכיסהוסמיךאפללילה
אלחדרואבקועננימראס-אל-גארבייה,היורדותבדרכיםוהטנדריםהמכוניות

ובעקבותיהםנביחות,סימפונייתוהשמיעומשכתםכיעורוהכלבים .האכש~םנחירי
והטלחלושותהיבהבוהכוכבים .כוקמניתקרקוריםבמנגינתולות 1התרכיצאו
בכיפסעוקבוצות-קבצוותהמכוניות.שמשותועלהשדותעלצרכןכמרבדכפרש

עדהמרגש,הערבעלבהתלהבותמישחיםכפרם,בשביליראס-אל-גארבייה
 .הרדוםהעמקאלחזרוהשקטהקטנים,בבתיהםשכבלעו

האגדיהלוחםאך .כצרתבפאתיביתואלג'מילהעםשבהנפעםאבו-שאקר
 ,תבואהובאסמיקמהבשדותמקום,ובכלמצבבכלכהרף-עיןנרדםשהיה

הבוקראורעד .הלילהאותוכלעיןלעצוםהתקשהובמטעי-זיתים,בחופי-ים
הכארגילהפייתאתמצץהעמק,אלהפרכהמרפסתועלפיג'מהלבושישב

אלאוזנואתרהיטההעולההשחראלחולמנימבטקשר ,זעירותבערותוהפריח
 .ציפוריםבציץוהנפרםהשקט

בחושואבו-שאקר,הפאסטוראלי.השקטאתמכוניתנהמתפצעהלפתעה
לבנהמכוניתפרצההדומםהרחובאלואכן' .רעותהריחהמחודד,הבטחוכי
כפי .שייכותהןלמיויעדהללוהמכוניותאתהכירהואארוכות.אנטנותעמוסת
חמורי-סכריהודיםשלושהיצאוומתוכהביתופתחלידהמכוניתעצרהשכיחש
נכנסוושנייםהשערלידכשארמהםאחד .בהירותחולצות-סאפארילובשי
פנימה.

השנייםחדר-האורחים.אללהיכנסוהזמינםדלתואתלפניהםפתחאבר-שאקר
נכנסהוא .בעמידהלהמתיןוהעדיפו .אליהםולהתלוותלהתלבשממכרביקשו

לקחת"שאלסתוםבקול .חדר-האורחיםאלוחזרהתלבשמילה,'גאתלהעיר
הםהיהודים.לשניהיטבברורההייתההשאלהמשמעות- "?רחצהכלי

רגעעוד"כלי-הרחצה.עםוחזרלחדר-האמבטיהנכנסואבו-שאקר ,בחיובהשיבו

בזהזההביטוהשניים .אחד"ספראתילקחתרוצהאני "ביקש- "אחד
היוהם .להכעיסםהחלההערביהקשיששלשלוותוכליאות.אליווהיבחנו
 ,ההפתעהלמרבה ,אבו-שאקראךשחור-כריכה,קוראןספרעםשיחזורבטוחים

 :כאומריםמבטיםהשנייםהחליפושובצבעונית.בכריכהעבריספרעמוהביא
ולאפחותלאיעני,בעברית,~ר p ?אח ,הסוףעדלשחקממשיך ,פאוזי"אהה,
 "!יותר

רופפת,כנשיקהמג'מילהנפרדהוא .ושתקעגמומיחיוךלהםהשיבאבו-שאקר
אלהיהודיםשניעםירדוקליליםמאוששיםבצעדים .דמעותיהאתהחניקהוזו

האחורי.במושבשנייםביןונלחץאליההוכנס ,הלבנההמכונית
 .הראשיהכבישאלהריקהרחובבמורדוגלשובמהירותהמכוניתאתהתניעוהם

העבריהספראתקראירוניבמבטבחנואבר-שאקרשלצידיומשניהיהודים
קאסטהנעץ ,מכוונתהוראהמילאואולי Iלצוןלושחמדהנהגברכיו.עלשנח

אבו-שאקרשלקולובקעשמאחורהרמקוליםמן .המכונית .שבקידמתברדיו-טייפ
חתומיםבפניםהאזיןהוא .בראס-אל-גארבייההגדולהבחאפלהשהוקלטכפי

אלהדיאי"תרכניתשלסיומהעםהכתבמןאמששהקריאזה 'האחרוןלסיפור
 .באוטובוסההתנקשותעלהמפלילהסיפורחאייאת",

הקאסטהאתבמהירות-הבזקהעכירהבוגדניוהמקליטכמלה,מלההוקלטהכל
חמורי ,אכו-שאקרשללצידיובמכוניתלשבתהיהודיםיכלוכךשולחיו.לידי

ונועציםמפיו,הקולחוהרהוטהקצרלסיפורמאזיניםשפתיים,וקפוציארשת
פותחלראותוהופתעוהם .והמאופקהשליוהערבישלבתגובתומדוקדקמבט

פתחהוא .מופלאהבידענותבוומדפדףברכיושעלהעבריהספראתבאי.טיות
מלים.אתמלווהכשאצבעובעיוןלקרואוהחלהספרשבתחילתהעמודיםבאחד
הםאףוגחנוהתאפקולאהיהודיםושניהמנוסים,פניועלהצטיירערמומיחיוך
 .המיומןהערבישלבשהזדוניהחיוךפשרעלעמדועד-מהרההכתוב.אל

ותאריךהבריטי,המנדטמשנותעברילוחם-מחתרתשלסיפורוהיההסיפור
הנכלולי,השועלאבו-שאקר, . 1938ביולי 4 :ההתיישנותבכבכיהיהההתנקשות

ובמקוםהנפגעים,שללאומיותםאתבסיפורשינההואביהודים.שובהיתל
יכלואבו-שאקרשלמלוויושכי .""יהודיםהמלהאתבחאפלההקריא"ערבים"

מןהבוקעהמדוייקהערבילתרגוםולהאזיןהמקוריהסיפוראתעמויחדלקרוא
 .הרהוטההקאסטה

בלשונוואמרהספרמןפניואתאט-אטאבו-שאקרהריםההקלטהמשתמה
ליהיתהלא .שליהסיפוריםכלאתמכירים.הם"מצטער :הצבריתהעברית
 .אצלכםשמצאתיבסיפורלהשתמשהחלטתי .משהולהםלחדשרציתי :ברירה
הגניבה."על Iרבותי Iליסלחו
השועלשלהמכעורהתרגילנוכחמבוכתםאתלהסתירהצליחולאהמלוויםשכי
אלראשיהםאתהשנייםסובבוהמאכזבתהקאסטהאתקוטעהנהגובעוד .הזקן

אתאלגנטיתבתנועהסגראבו-שאקרבדומיה.החוצהוהשקיפוהמכוניתחלונות
 .הדרךבצדהחולפיםוהשדותהעציםאלהואאףוהשקיףהספר
בבוהקחלל-האוויראתבעה iברקיע,נתלתהמחוצפתארצישראליתשמש

 .לצהובירוקביןהמיטלטליםהמרחביםעלחומהאתפרקהומייד ,ערפילי
כבתוךלוטיםסביב,השפוךהאוראלומלוויואבו-שאקרהביטוכווצי-עיניים

ישישה,מזרחיתמקוננתפכיולובשתצלמהאתמאבדתהשמששבוחלומימסע
 .ולוטפתזעופהוצוחקת,ברכיה ,וערבייהיהודייה
ראהלאמהםואישזולתו,אלובוכהאליוצוחקתהשמשכיחשבמהםכל-אחד

 • .בארץ-ישראלדםשלואדיותוחורצתמפניההזולגתהחמההדמעהאת

פרומואריקהשלהשלוםכנס
 9מעמ'+המשך

שלמקורייםסיפוריםשלושהלפנינו
אלהסיפורים .ישראליתמספרת
מסעמעיןדבר,שללאמיתו ,מהווים

הראשוןבסיפורעוד .עצמהתוךאל
שללבטיהאחרבעניךעוקביםאנו

שמוצאה ,עופרההראשיתהגיבורה

הושלכהואשרבארץשאכןמקיבץו
שלהרותחתהי;ןהתוךאלאחתבבת
המוני-השוקקתלאלהים,גדולהעיר

 ,ואכהאכההמתרוצציםכחילי-אדם,

בכבישיםדרךלסלסלהוהיאמנסה
לעייפה,מכוניותהעמוסיםהענקיים,
:כאמישהקהילהאלמועדותכשפניה

עימותכדיתוך .שבפרברי-ררשיכגטון

וביןסוציאליסטיתעולםהשקפתבין
מתלבניםתוססתקפיטליסטיתתרבות
לעמודלהניתןשלאואמיתות,ערכים
המוסריתרגישותה .לכןקודםעליהם

עלוםהתיאורלביטויבאהוהחברתית
שאף-על-פיומסוכסך,מורכבזה,

וכשכיות-עצומיםבמשאביםשנתברך

ואילו ;ממכהה wכפכ;ק~ת .חמדה
קצב-החיים .הענקייםהמימדים

דומה-המהמםוהזקפעהמסחרר

זהותהאתיותרעודמחדדיםשהללו
הביתה.לשובבהומאיצים

ולהבנהאמנותילעיצובזוכותהדמויות
למרחביםומבעד ,דקהפסיכולוגית
אץראותהשלוהנאוריםהעשירים

ארצנוכרפיבלי-משיםמשתקפיםרכה
מניחוחותיהםמתבשמיםואנו.הקטנה,

מסימניההםאלהכלומיקר-פלאיהם.
וייחרוrדכשרון ,אמת :טובהפרוזהשל

רגולנטשמואל
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עצמישלבעיה
יסעורגדי

לשמעון'לידידיערבמדיהולךאנילכןאבי'עםהאבודהקשראתמחפשאני
לשמועמשעמםבאמתזהלו.שנשברעדמקשיב,הוא .כךעללוומספר

אחדימתערפלתשליעידנותיגםלו.שחסדמהעלדקשמרבדאדםעםולשוחח
במצבעדייןולהישארמערכיותך'להורידקשה .בעצמיעולביםמשפטיםכמה
חייחולפיםאיךנזכראניכימאוד,ליקשהבביתילבדילהירדםגםשפיר.דוח
וכר'.בידיים,אותםלתפוסצדיךואיך'ריק',על

אניטוב.שיהיהמקווהעדייןשאנילהדגישבערב,שמעוןשללביתוהולךאני
בקומהחלונואלאזמציץאניבביתו.נמצאאינוכשהואבמחשבתימבקדרגם
אודדולקבבית,כשהוא .בחדדואיננוששמעוןויודעחשוך'שהוא.דואה ,'ב

הדידהליגאלית.בלתיידידהבחברתנמצאאחדמישהוחשוך'החלוןאם ;בחלון
 .הופכיןלושאיןככלימונחתאינהפעםאף

אינוהואכילשמעון'זאתאמדתילאמדוע.כאןלפרטצודךואיןמרגיז,וזה
על "משמעוןחוזראנימרגיז.זהאבלמשלי.ביתישליוגםכלום,ליחייב

שליללא-כלוםחוזראניהמצב,זהואבליודע,אנימצחיק,זהוזהו. ,'"קיר'
בבית.

הקצובים,ומשפטיומילותיואתבכניעהספגתיכשעודאבי,אותילימדבצעירותי
התחליפיםתודתאתבאך'סבסטיאןירחןנוסחוהדמונימוסיקליבאיזוןמונעמים

להשיגיכולאינךאםכלומד,ומכובד.נעץרכמוהו,ואהיהאצליח,למען-
זההאחדת.בדדךאזיהאחתבדדךלאואםאחד,רבדעלהתפשרמסויים,משהו
אשדובעלמתוסכל'דגששטוףלנערמתאיםלאאך-והגיונימשכנעטיעון
אינוהדימיוןכיהמיוחדת.בדדנואך-יפהעובדשהגיונושנחסםדמיון

אצלי.מצליחלאזהעל-כל-פנים,אבי.באממנהבאץר,שם,כמואצלימסודר
 .אניוכזה-רוצהשאנימהדקרוצהאניכי .מיואשאניולכן

בובה,אניאוליהרבדים.אתלכתובמוזרהתחושהוזוכתבתי,לאמעודי
אולי .הכתיבהבמכונתהמקישותאצבעותיאתבחוטיםומזיזמושךשמישהו
כיממשיים.מחייםכפייתיתבדיחההיאבפרטסיפור,וכתיבתבכלל,כתיבה
בה,שנכשלתממך'שברחהנעשתה,שלאלסיטואציהתחליףהואשנכתבסיפור

כותבים,שאינםאנשיםשגםמשוםלדעתי,מסויים,גבלועדנכוןזהבמימושה.
מאותהכותביםשאנשיםיתכןונכשלים."מפספסים"הםגםמימיהם,כתבוושלא
ולזכותלהתפרק,ליהנות,כדיגופםאתלהפעילאוהביםשספורטאיםסיבה

זעיר.כתיבהספורטאיאני .החברתיתבהידאכיהומקוםהעדנה,באהדה,

דואהאניכך .תחליףלזהאיןאשיג.לאבחיי,אשיגשלאשמהיודע,אניבנוסף
ושאיניממשיים,ואנישהואלוודאלשמעון,ערבמדיהולךאניולכןחיי,את

לתחושתמנוחה,וחוסרחדדהלידיאותימביאהיתדהמפוכחותכך.עלחולם
הואבתיאטדון,הצגהלואיןכיהערבבביתלאבוודאישמעוןנפחד.שבלול

שחקנים,אצלקייםאינושממילאהזמן'אתולשכוחבעיר,ל"היתפדפד"יכול
ולתפקידם.לעצמםפרטרבדלשוםמשועבדיםשאינם

הערבנשאראני .לייחכהאםגםאליוהולךלאואניבבית,לאבטחשמעון
ממילאמזה.יהבהאפילואולייכעס.לאששמעוןבטוחאני .סיפורוכותבבבית,
אתלעבודלאכדימוקדם"לפרוש"משתדלאניוגםבבואי'מנוחהחסדהוא

 .לשכוחנוכללאאניוגםהואשגםרבדים'לישיגידעדהגבול'

בכל-אופןוהולךמיתכדסםודועך'הולךהישנות,בבעירתילשתפושרצוניכך
שלהקסםבדילוגיולו'ליהמיוחדתהתחושותמעדנתאתלתעדעודכדאי

כימכתיבשאניבתנאיםאיתימיודדלהיותיכולשמעוןרקוההסוואה.ההחלקה
שלוהמתוחכםהבראשיתיוהשילובומתוסכל,עדרםהוא .ממזריתכסיסןהוא

המתסכלמקסים,דב-אמןשללממדיםשלוההתחמקותיכלותאתמגבירהשניים
 .וידידותיוידידיו'יריביו'את
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מוסל·אליעזרוביהודית

לבלוישזאתכלעשםבגלל ;שכזהשמעוןשהואבגללשמעוןאתאוהבאני
הדרן-החז~תובשלמטפס,כצמחהמתנשאתקומתוובגללהקטן'הנסיךשל

השילובואוליוהרציניים.המצחיקיםובפעלוליובאישיותו,הטבעוהקישוטיות
מפחדשאנישליתוכיאת-בשמעוןרואהאניואולימלאכותי'הואאלהכלשל

באמת.מפחד .לממש

אתהבתל-אביבההישרדותכללילפיבעייה.מעצמי.יותרבעיניחשובשמעון
מיןמנטאלי.פגםזהואצליקיים.להיותכדיעצמךאתכלקודםלזכורחייב

מערבולתלתוךבהיקלעותכמו .מהעירמבוהלשאניבגללאוליעצמית.שינחה
החשוךהעומקאליותרשוקעאתהכךבמקומך'יותרמסתובבשאתהככל :בים

 • .בעייה .והמזמין
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סיפורתשלדינמיקה
צעדההעבירתהשירהכיהיטב,ידוע

כך' .שלנוהסיפורתלפניבדרך-כלל
הסתייגויותלהסתייגשאפשרככללמשל,
להטילאיןיל"ג,אומיכ"למשירתשונות
והסמאנטיתהאסתטיתבבכורתםספק

בדורםהעבירתהפרוזהשלמצבהלעומת
מנדלי,עםיל"גאתמשווה(אינני

משוקעתחיתההווייתומחציתשלפחות
מדורנתמשכההגדולהושיצירתוביידיש

אותומשווהאניאלאביאליק,לדוריל"ג
לשבדורגם .וברוידס)סמולנסקיןעם

דיוקנהמאודשגבוטשרניחובסקיביאליק
הסיפורתלעומתהעבירתהשירהשל.

הופעתועדלפחותמנדלי,אחרישבאה
יצירתוגיבשהלאחר-מכןרקגנסין.של

הזז)יצירת(ובמידת-מהעגנוןשלהכבירה
מדבר(אנילשירהסיפורתביןאחרמאזן

היצירהעל-אודותהזמןכלבינתיים
נתייחסלאאםאבל .בלבד)העבירת
לבאיאלאלהזז),(ובמידת-מהלעגנון
ואלתרמןשלונסקישליותרהקרובחוגם
לדין), .מאוהורובץי .ישטיינמן'א.(כגון
אלתרמןשלהדומיננטיותברורהשוב

כדומיננטיותממשבדורםושלונסקי
בדרך-רק .בדורםוטשרניחובסקיביאליק
הואהלואושלונסקי,אלתרמןשלהבנים

ביןממשיאיזוןנתקייםדור-הפלמ"ח,
מרכזימשוררשמולבאופןלסיפורתשירה
פרוזאיקןבפועלנתייצבגלבע)(אמיראחד

חשובהוליצירהזיהר), .(סאחדמרכזי
כשמירריאליסטייםפרוזאיקניםשלוערננה

חיתהוכר',ניצןאוהצעירים,מוסינזוןאו

גורי,ישרילשהיא,אףרעננהמקבילה,
אחדכשאתוסואחירם,רבין'ע.

הדורכלאתמלכדיםאחתואסתטיקה
ההוא.

האמצעיותבשנות-החמישיםזאת,לעומת
מוחלטבאורחוניתנההבכורהשבה

שלדור-המדינהמהפכתהצעירה.לישרה
באופןכמעטנישאהו'עכישו''לקראת'
משורריםכתפיעלבהתחלהבלעדי

אבירןזך,עשמיחי,באופן(ומבקירם),

שניםכמההיומצוייםרביקובץי',ודליה
שבואוואנגארדיתחום-התהוותבאזיה

מלווהאיננהעבריתסיפורתשוםכמעט
ציפייהאזחיתהמורגשת :להיפראותם.
המהפכהאתשתלווהלסיפורתעזה

אפשרויותגם(ואגב,הזאתהמודרניסטית

מזהשדהפ.שלכגןו.בישהר,אחרות
היומזה,"דו-שורשיים"ומשוררים

מהלכיםאומעיקרםשידייםמהלכים
 .שיריים-יומניים)

שתלווהצעיהר,לסיפורתהזאתהציפייה
נתממשההשירה,הבכירה",ה"אחותאת

הבטחהמילוישלהתפרצותכאיזולפתע,
עםשנות-השישיםבארשיתסמויה,

עח. .רעיהועש .ב.אלשהופעתם
ולאחר-מכןכהנא-כרמון,רע.אפלפוד

קניוק .ויארופד .ישלהצטרפום)ועם
התגלותועםהנ"ל,המובחרתלפליאדה

קנזלשיצירתםעם .שבתאייעקבשל
אופציותגםמצויותבאופקכאשרוצלקה,
מהצדשחר .דשלזוכגוןנוספות

מהצדןב-נרי.לשוזוהירושלמי-אגדי,

ה"גלעיןמקום,מכלהמובהק.החברתי
לשנוהמודרניתהסיפורתלשהנוקשה"

המוקדמות.בשנות-הישישםאז,נוצר

בהתחלהמלוויםהצעיירםהפרוזאיקנים
הבכורים",ה"אחיםאתרואיםכבני-לוויה

בנקודת-הצומתרקמתחבירםחך,עמיחי

והניסויהאוואנגארדיותעםקצרלזמן
הקבלהאיזוונוצרת .אבירןשלהסמאנטי
כהנא-כמוןעמליהביןמעניינתריגשית

שוררתבדרך-כללרביקובץי'.דלהילבין
ךןך-ישרתיבןרבה,התאמהרבה,אחווה

צעירה,אחותלפתעלהשנולדההמדינה,
דרך-סיפורת :עצמהזוצעירהאחותלבין

המדינה.

עםבעלילקשורההצעירההסיפורת
הסמליהסיפורעם :מודרניסטייםנוסחים

בחלקארופדוי.יהושעב..(אהמופשט
 .ע(זרם-תודעתייםניסוייםעםמיצירתו),

אחרבחלקארופדקניוק, .י ,כהנא-כרמון
יותרהריאליסטיותבזיקותיהגם .מיצירתו)

בנימותשלההריאליזםאתמטעינההיא
(למשל'וארכיטיפיותפאנטאסטיות
בעיקרו-של-דברוכוונתייונגיאניות),

החווייתי,מרכזהכלומר, .עוזלעמוס
המוקדמתהסיפורתשלוהסגנוניהתימאטי

בולטתשבובתחוםמצוידור-המדינהשל
זיקהוגםהצעירהלשירההקירבהגם

בסיפורתהגדוליםהזרמיםלהשפעות
שלהראשונההמחצית(שלהמודרנית

שלהנוסחיםשלושתעל-אודותהמאה.
שלהרצאהראההעשריםהמאהסיפורת
באוניברסיטהעגנוןבכנסמוקדגבריאל
הרצאהשנות-השמונים,בראשיתהעבירת

מאמריםבסירותנתפרסמושעיקריה

 .)"אשמ'~ובאחרונות"ב"ידיעות

ניתנתאיננהדור-המדינהספרותכלבעצם
ולסיפורתלשירהממשיתזיקהבלילהבנה

לספרות-העולםזיקה(אמנםהעולמית.
ספרותכלשללהבנתהתמידחיונית
פחותלאביאליקשלבדורו-לאומית

מבקירםגםוטועיםעמיחי,שלמשבדורו
לאהמדבירםמירון,ד.שלמסוגונכדים
בידודאיזהמתוךלמשל.ביאליק,עלפעם

לתל-ארוסהביןהדיוןתחוםשלהרמטי
למרכזאנושמתקרביםככלאבלאביב.

כןדור-המדינה,ספרותשלההתהוות
המודרניזםלעיקריהזאתהזיקהגוברת

מעיןבעצםקיימתזומבחינההעולמי).
דור-המדינהישרתביןדיספרופורציה

הישרהעלעצמו.הזההדורשללסיפורת
אומרהייתינכבדות,בהשמדוברהזאת,

כילטעמי,נכוןאךסכמאטי,באופן
אליוטשאחריבעולםהשירהבתחום
ההתגלויותביןנמניתאוליהיאואודן

מוטאציהכדיןביותר,החשובות

כיום.אין .ועזהמאוחרתמודרניסטית

כמוכזאתנפלאהשירהובאנגליהבצרפת
האחרונים.העשוריםשלהעבירתהשירה
הצעירההסיפורתאולי"סבלה"זומבחינה

גארדנרשג'וןשבתחום.מהעובדהשלנו
בסיפורתמאוחר"ה"מודרנזיםאותומכנה

גראס,וגינתומארקסג.ג.פעלו
יותרקשהאיתםשה"התמודדות"

אףאואשכירשירתעםמה"התמודדות"

במסגרתגםאבלגינסברג.אלןשירתעם
לשכ"נמלים"יצירותהמאוחרהמודרניזם

שלהמוקדמיםמסיפוריואחדיםאוארופד
 ,וחשובהמעניינתפוזיציהמהוויםיהושע

שירתכמומרכזיתכל-כךלאאוליכיאם
מבחינתמקום,מכל .דור-המדינה
ביצירותהגלוםהממשיהפוטנציאל
מיהועששלנו,הסיפורתשלהמרכזיות

חשובקוכאןנשתלחושבתאי,קניוקועד'
מןרקלאבאופיואמנםהמושפעמאוד'
מעגנוןגםאלאמהשירה,רקולאהחץו,

לאזהפוטנציאלאבל .ומגבסיךומברבר
ישרתלשפוטנציאלבעודמומש'תמיד

תומועדכמעטמומששלנודור-המדינה
ולגובה.לעומק

לאשלנוהסיפורתשפוטנציאלרקלא
הישראלי"ה"מצבשבגללאלאמומש,

אףשנות-השבעיםמאמצעכיכרההאופייני

סוציאל-סיפורתלקארתמסויימתנסיגה
צעיריםמבקירם .הישןמהסוגפסיכולוגית
 .ראבץרכאא.(כגוןסיפורתשלומוכשרים

הסוגיהעקרונותעלעמדוכברנברת)
וחוקרי-מבקירםשלאחריותםועלהזאת
ומ.שקדג.מירון,.וכגוןנכבדים,ספרות

שלהתיאורטייםהכליםלגיבושפרי
שלנפלאיםהישגיםבמקום .הזאתהנסיגה
וזרם-תודעתיתסמלית-מופשטתהעמקה

זהרידוד .מרודדריאליסטינוסחשובבא
שנוסףהאקדמיה,מןחלקבחסות

הישגיהשלקלישאותלהשתגרות

עצמהדור-המדינהסיפורתשלהראשונים
הארכיטיפאליתהקלישאההשתלטות(כגון
היהעח),עמוסיצירתעלמסויםבשלב

משברשלהעיקריהמקור-והסימפטום
המו"לי,השגשוגבלבשלנוהסיפורת

ובעתרבה,ציבוריתתהודהשלבלב-ליבה

כן' .בחו"למיוצריהאחדיםהתפרסמות
צדקוהצעיריםהמבקריםדווקא

למרותזו'מהתרדדותבהסתייגותם
ולמרותהראדיקאליותהגזמותיהם
שהעירברתנא,למשל,(כך,מגבלותיהם

הוא,הסיפורת,בתחוםרבות-ערךהערות

מושלםעיוור-צבעיםהפאראדוכס,למרבה
כמעטאסוציאציותמעלה(שעיוורונו

דור-המדינה'לשירתהנוגעבכלקומיות)
קצרהרצנזיהעלאפילוסומךהייתיולא
מההזאת).השירהביקורתבתחוםשלו
הנ"להמו"לית-אקדמיתהשליטהכיצר

הסיפורתשלוהפירסוםה"שיווק"בתחום
שלכוחניישווקוכןהסוציאל-פסיכולוגית,

בנוסחמודרני,קונצפטואליזםשיעתוקי
(מקהרפאולס-תומאסשלהעתקים
אופציותשלהבנהחסמוגרוסמן),
הסיפורת,בתחוםממשיותמעניינות

שליצירתומקהרבכלניצבתשבמרכזן
גבילמותושלמרותהמנוח'ברמהישארל
בוודאותכיוםכברמצטיירכל-כךצעיר

וכמבטאויזהרגנסיןשלאמיתיכממשיך
 .יום-כיפורמלחמתדורשלאמת-חיים

כאןונותרהחיתההעקרוניתהבעיהאבל
הנוכחויותראייתרקלא :הכיווןבראיית

ההתפתחותראייתגםאלאהקיימות,
בעלמא,רצויההתפתחותולאהרצויה,

הממשיותהבעיותרקעעלהתפתחותאלא
המאהבשלהיוהרומאןהסיפורשל

ובעולם.אצלנוהעשרים

שלמעוררגללפתעוגאההתפץרבינתיים
כוחותשלרעננהפריצה :פרוזאיתכתיבה
בגדרהזההטוראין .וחדשיםותיקים

רקבכוונתיליצירות.צרנזיאליתהתייחסות
שנתווספוהחדישםה"נכסים"אתלהזכיר

שלהמלאי"ל"ספירתהשנהמתווספיםאו
יהועש .ב.אשל'מולכד' :שלנוהסיפורת
לש'בתו'עוז,עמוסלששחורה'ו'קופסה

קנז,לשיחידים'ו'התגנבותקניוקי.
(הפרקארופדשלהחדשיםהרומאכים
ארופדשלמהרומאןשפורסםהראשון
וחווייתי,לשוניקידוחשלרושםעושה

ושלהבקטי)קו-הקץעלזרם-תודעתי
וקטע-ורמאןשביטדןשלהרומאןשץי'
המשךנכות,אמנוןשלביותרחזק

אריהשלוהנזיריתהסמליתהסיפורת
צלקה,דןלשסיפוריומבחררודריגז,
בתחוםבסיפורתוחזקיםחדשיםכוחות

השכיח","ישראלמכונהשהיהמהשל
זהו-גדור .רעסוויסהאל~וטבדמות
המעידבו,לזלזלשאיןנאראטיבישפע

הזההז'אנרז:דיון.גות·עלקודם-כול
מושמעותאםגםלהספידו'מדישמוקדם

זהספרלגבישונותספצ;פיותהסתייגויות
 .אחראו

הזאתהסוערתההתפרצותמאשרתהאם

חיוניותהבדברופרימירוןשלהחידותאת
אוהסוציאל-פסיכולוגיתהסיפורתשל

לשהנגדיתטענתהאתדווקאשמא
כיונכות,ברתכאשלזוהצעירה,הביקורת

הסוציאל-לשיגרהמקוםיותראין
כתיבהורקבסיפורתהמרדדתפסיכולוגית
החוזרתזואוברתנא)(גירסתסוריאלית

שלהמייסדיםהאבותעםלהתחברות
תוכלנברת),(גירסתהעבריתהסיפורת
מודרניסטיותבנסיבותגדולותלפעול

שלפוסט-מודרכיסטיותאומאוחרות
המיוחדותובנסיבותיהבמערבהסיפורת

 .עצמההעבריתהפרוזהשל

...... 

להתפתחויותבקשרהאמתכידומה,
שתיביןבאמצעמצויההחדשות

יותרבעצםאוהללו'הקיצוניותהגירסאות
אחד,מצדונברת.ברתנאשללחידותקרוב
שלהסיפורתילריאליזםחזרהדרךאין

מסוים)עבילוי(ואפילודור-הפלמ"חנוסח
איננוגיסא,מאידךאךמרכזי.כזרם-יצירה

בלעדיתדומיננטיותבעידןכיוםמצויים
והסמליותזרם-התודעהנוסחישל

בסיפורתאנועדיםבעצםהמופשטת.

כלביןמעניינותלהצטלביוותהעולמית
הריאליסטי,הנוסחלרבותהללו,הנוסחים
גםמתגנבמאוחרמודרניזםלתוךכאשר

(לפעמיםקונצפטואליפוסט-מודרנזים
התומאסייםבגדי-המלךבלבוש

גרוסמןעלהשפיעכךשכלהמאוחרים,
פאולסשלכבדבשיעמוםולעתיםשלכר'

ונסחזהאזגםבכל-זאתאך ;המאוחר
וקטעי-הרומאכיםהספרים .מעניין)

לאחרונהשהופיעהחדשיםוהסיפורים
גישוששלאלועביותכולםמייצגים
שלהבלחותאוהז'אנרים,ביןוסינתיזה

א-ערובהכיוםואיןז'אנר,בתוךז'אנר

פרטהסיפורתבמלאכתלהצלחהפריורי
כיצדראואישית.ולאדקוואטיותלרעננות
לשוהזוהרתהצלולההפרוזההעמידה
בעליאחריםטכסטיםהרבהבצל'מולנו'
עלוכיצדיותר,נרחבותתיאורטיותהנחות
 :ערך'עייןלשהענייןכלדהההזההרקע

הנ"לבספרהיהגרוסמןוהרי ;"אהבה'"
ו'בתו.''מולנו'מכוסחיניסיונייותרהרבה

הז'אכרי.בשיוךדישאיןמסתברכן,אם

נוסחיםארבעהאושלושהשלקיומם
ביניהםרעננהוסימביוזהבסיפורת.

יותרהריאליתהיצירהאתכיוםמאפיינים
גםכמובן,הקיים, .מובהקניסיונימתחום

יותרובוודאימרכזית.כוואריאציההוא

מבקירםלכושהציעוחברתיותמקלישאות
 • .מסוימיםנכבדים

Telaviviensis · 

על·הםזהעבמודהמתפרסמיםהדברים *
בהכרחמשקפיםואינם •בלדבכובתםעדת
המערכת.עדתאת
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שהמלהמפניסרלתrז. :והנכוןמ~טעית,לתה Qשההגייהכל,ראשיתנעירהחברה.
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