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 ;בארחיים ;אבי-שאולמרדכי ;ןאלואברר
 ;עזרבןאהוד ;בלסשמעון ;בית-אריהיכמלא
 ;גלדמןמוטי ;בסריעקב ;ברנשטייןאורי

גיתח ;הדריוסי ;גוץנורית ;גנוסריאירה

 ;יהושע :.בא ;זךנתן ;הנדל:ב.וריתי ;הלפרין
יצחק ;כפרייתדיהו ;יונתןנתן ;יזרעאלייוסי
יעל ;לזרהדרה ;חןילרעמוס ;לוטןליע ;לאור
 ;ןמירוןר :מיכאלסמי :מוקדגבריאל ;מדיני
 :סרבולשעיהו :ליקררבסעודר :ןניצשלמה
 ;סכריונת :וןסיאריה :סומקוניר :סומךששון

יהודה :עינתעמלה :עוזעמוס :סכרלכסנדרא
אלונה :פסחחיים :קביאעמרים :עמיחי
 :צמרתןשמעו :צמח "ערי :לקהצדן :פרנקל
 :קרטון-בלוםרות :קניוקורםי ;ןקלדרונסים

 ;וצבילוםש ;דייךאשר :וזנטלריקבוד
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פוליאתילןלצינורותריס rאבמשווקתפלסאון
למה!!יועדאתהבעולם.אחרמפעלכלמאשריותר

פלסאוןמכרההאחרוןבעשור \' .......

אביזריםמיליוניעשרות

ביותרפוליאתילןלצינורות
 .העולםברחבימדינות-30מ

מדועטובהסיבהלהיותחייבת

השוקאתפלסאוןכובשת

הבינלאומי.

סיבות:כמהיש ,בעצם

דיוק .הגבוהבאיכותחומרים

אמינותויציב.חזקמבנה .בייצור

חייםקלה.התקנהגבוהה.

ארוכים.

בשימושנמצאיםפלסאוןאביזרי

מים,בצנרתבגינוןבחקלאות,

 ::::;::':;:::::,.;;רביםובענפיםבתעשיהעירונית,
אחרים.

ולתמיר.אחתפלסאון,



ספריםביקורתופרוזהשירה

 4ישר :אייכבדררףפרןירזף

 7שירים :יעקביגד

 8שירים :חרפזרחל

 7ירד 'הרארטילסטתקורהיאסירעל :אלוניםש.

לשרם .יניבלשמה :בעריכת ;חיפהארב'הוצ' ;בספרותלמחקרדפיםעל :גולדפרבשהר
 8צררןגבריאללרריא.

 9ישרים :קולבסקייאן
 8מזרדרוליאההשכלהסיפורת ;שכלבשרםהשכלהעל :כהןטובח

-ל B.H. Levy 12שיר :פלגבחמיה " Eloge des intelleetuels" לע ריב·רכ :  9בד

 10עריידילנעיםהכפראלחדרתיעל : ,,,·ןכעירה 13ישר :שחלשמואל

 10כברןלעמוסהלילהבאמצעעל :שפיראשלמה 15שיר :פורכאסי

 11גלבעולמנוחה )'א(חלק-19הבמאההעבריתהעתרכרתלקסיקוןעל :כרוךמירי 17פלסידידיה :מגרמנית ;והערהגירתאל:שלושזק"שבלי

 11בד-ארדלשמוליקאמאאיפהעל :רגולבטשמואל 18שיר:שביטעוזי

 19ישר :גלעדזרככל

ישר : ,,,·ןכיעהר

בעריכתכבחרותופרישותסיכומיםמקררות,- 1948-1952ומעברותערליםעליהב:דן
 11כארדמרדכי

29 

 31שירים :אלישעגבריאלה
 12ליבןלאלכסגעגעולכתובעל :עמוס .ל

 31שירים :סגלגיורא
 13שוהםגיורא.לשוהתגלותויצירההאלםאלימות ;טכטלוסהליכיעל :כשאמנון

 34בסריעקב :מרוסית ;ם_שירי :חלפיאבהרם
 14הסלאמירההאורקועלסוסיםשכיעל :איתןמרים

סיפור ;יבשתעל-פכימבול-הזמן :רשףחיים
 14יוסףבןלראובןהתדועהארץעל :צובילשום

50 

 51 'דהרי-דוידוביץעדנה :מעריבת ;סיפור ;והסבתאהנכדההחתולה, :יכוסריאד
 15וצבילשלוםחולוהברהעל :יעחחבה

 16בקרןיצחקעבריכתכרכרח..ילשהיידיםהכתביםעל :כפכפיציחק

 18סבדרליקלעודדבסחףתוחלונעל :משמרחמר 1945-19s7הוגנריהספרות

 19אלוןלאבדוכדרזהירדורםעל :צובילשום 1945-41 1987הונגריהלספרותמבוא :~ךבבר ?jלראןנט

 20גומברובץי'לויטולדפורנוגרפיהעל :רפאליצבי 42יעח-קסטאיתמר :מהונגרית ;ישר :איאשג'ולא

 5ארועיםפנקס 42יעח-קסטאיתמר :מהונגרית ;ישר :צ'וריאשנחר

 77עתרןהמלצות 43וסטויהודית :מהונגרית ;קשהבהאח :כאשאישטנאן
 4העורךדבר- :עשהלפי 44יעח-קסטאיתמר :מהונגרית ;שיר :יוחאספרבץ

 44יעח-קסטאיתמר :מהונגרית ;ישר :מזאישאבורא

 45יעח-קסטאיתמר :מהונגרית ;ישר :נמש·נאג'אבגש

 45עיח-קסטאיתמר :מהונגרית ;ישר :גאיגראבגש
שנח 20ועודימים 6

 21עמ'הימים.ששתלמלחמתשנה 20למלאתמיוחדמדור 45איתמר-יעח-קסט :מהונגרית ;שיר :ואשאשיטואן

 46ווסטיהודית :מהונגרית ;סיפור ;המדרגות :מנדיאיוואן

 47ורסטיהודית :מהונגרית ;סיפור ;השחורההרוח :נואטאנודה

 48יעח-קסטאיתמר :מהונגרית ;שיר :סקאימגהר
 1945-1987הונגירהספרות

 42עמ'מברא. ,סיפורת ,ישרה 48עיח-קסטאיתמר :מהונגרית ;שירים :לאקאטושאישטואן

 48יעח-קסטאיתמר :מהונגרית ;שיר :ורשאשבורר

שנה 20ועודימים 6
הימים)ששחלמלחמתשנח 20למלאתמירחו(מדור

למותושנים 7-חלפיאברהם

 21בקרבךהחיהערבי :עזרבןאחוד
 35עמ'ברוסית.שנכתבושיריםושלרהשמאמר

 21כאורכרכש :הראלאחרן

 24 ?הדיאלוגכפסקמדוע :נאטררסלמאן

 26תבראווימוחמדעםישחה-לשלוםקוראיםפלסטינים :עריידיענים

עולמיבכורחפרסום

 17עמ'זק"ש.בלישלאלגירתשלרש

החודששיחת

 28עצמוןציבעםמשוחחתפרקסשריח
תרמרקיןיגאל-העשרציור

 , , 77,יעתרועלחתוםאישיבטעם
 40טנאילשמהלשישריםשכיעל :כקליניקאלכסנדרה

תייא , 16452תיירלבכ•------------------------

 " 77"תערןלעמוניהליותקבמשחנני
 1987 .שלתנ

ומשפחהשם

כתובתומאמריםמסות

טלי 32חלפי) .אלשלמרתושכים 7(במלאתכמטאפורהשחקן :גנרסריאיהר

 .בנקעלהמשוךמשלוחכוללגליונות, i 10עבושייח 35סךעלציקבזהמצורף 36בשיפוצים)(בית-ביאליקששמםהלבעל : ,,,·ןכעירה

תאריךחתימה 52 " 77ל"עתוןשכים 10 :חרלצמןאנבר

lAU ןןן
בלר""יבתעםבשיתוףלותרתוב mלפסרירחןו

 1987מאי-יוני ,תשמייזסיון-תמוז , ss-s9 •מסי"א,שנה

בסרקעיב :עהרוך .

עיתנעמלה :ערוך mעח

אהרן •גורנייוסףןב-עמי'שלמהבסל'שמעון :נלחה mעמתכר
 .סומןששוןאנטי'שלמהחראל,
שימפן.גליה ,לוישמעוןירעי,ונריתיתלטאןח:רודםעריתכ

 .צ•רןpיבךקןןחבגיגיפרת:עירכה

גוברין,מיכלבסל,גילחוארפז,אוורבוןיצקחעמתכר:תצנmכ
עוזרקניוק,יורםגפיס,ןיחועש,דןן .ב.אזידיבנרג,חארןדחר,ייסו
שסאמ.אנטוןשוחם,גיורא .שרבין,

והתרבותהספרותקלידוםואמניםסופריםאגודת :המ'ו'ל
 .עמותה-בישראל
בסרמיכההעמרתכ:זמיכר

רגולנטשמואל :נידוק

ולאמנותלתרבותהמועצהוהתרבות,החינוןמשדריסבעו:
 .ולחינוןלתרבותהמכרזהכללית,העובדיםהסתדרות

 .אמריקה-ישראלהתרבותקרן

 . 03-456671לטיתייא, 16452ת"דמנלחה: mהעמרתכ

 ;המעדוותלתוכןאחראיתאינההמערכת
מחזירהואיהנכותביםנפיותעלבכתבעונתאיהנהמערכת

 .לת,מבויימעהפטאליהםצורהפאםאלאדיכבתי

 . oנ 456671-למס'רוקךאללטןפמבתקשיםלמערכתהופנים
צדעלכופלברווחמדוספשכהוארגלי,אדכרקרשללוחישחומר
 .מראשלתאםרצויהעורךעםגפישות .הניירשלאחד
אברי.קיבוץאברי,דפוסופדההס:ולתוחםוליצ,דסר,
 .בעיימ"אסלטיי :הפצה

t :שיטפרסוםשאתבי;לימורמעדוותm ;לט'·שחרZ45146 נ-o / 
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סיפוראו"שיר :ברוזדיןסוגיי

בבריח"מ"כעתאפשרי-בעברית

כרוזדיןסרגי

שלהמזכיריםאחד-כורזדיןסוגיי
עורכוהכל-סובייטית,אגודת-הסופרים

"דרוז';גה-נארודוב"הירחוןלשהראשי
משורריסופר,העמים),(ידידות

ביקרלילדים,נודעמספר-ובעיקר
עםנתועת-הידידותשלכאורחהבארץ

במאי-21ל-13הבין-בריה"מ

שלהמשלחתמחבריכאחדהשנה,
עםלידידותהסובייטיותהחברותברית

העולם.ארצות
עשרלניני,זקנקןרזה,מאד,גבהו
 , 62בןלאחור,בקפידהמסורקדליל

חזהועלאפור,אלגנטיבהידורלבשו
אותותסימנישלרחבהשורה

 , 15בןבהיותו ,-1941בהצטיינות.

מיחידותלאחתברוזדיןסוגייהנתדב
הצבאכאשרהקומסומרליות,המחץ
מוסקווה,על-סףכברנמצאהגרמני
לקוראהמוכרוולוקולאמסקבכביש
הואפנפילוב"."אנשימהספרהעברי
עדמגיעהמלחמה,כלאתעובר

השחרור,לאחרבסיומה,ורקברלין,
ספרותלומדהלימודים.לספסלחוזר

הוא-50השנותומראישתופילולוגיה,
ומתקבליצירותיו,אתלפרסםמתחיל
הסובייטית.הסופריםלאגודת

 .בארץהעתונאיתהז'ורנליסטיקה
ואמנם .באורחמבוטללאעניךמצאה

שתוכנםאתוראיונותכמההתפרסמו

עם-זאתבהרבה.שונההיהלא
כמהאלהשורותכותבעםשמורות
 .בורזדיןשלחד-משמעיותהצהרות

למראייניםעל-ידונאמרולאאשר
 .להלןנדפסיםאלהדבריםורקאחרים,

האמירותמרביתעלפסיחהתוך
 :אחריםבמקומותגםשנאמרו

שלכשמוהקשוריםהישנוייםהאם
הספרותעלםגהשפיעוגורכאצ'וכ

הסויביטית?

בוטלהקודם-כלרבה.השפעה
נותרההיאיפה,ספרותעלהצנזורה

העורך .המדינהבטחוןבתחומירק

מההקובעוהואהיחיד,ה"צנזור"הוא

הכללאאמנםלא.ומהלהדפיס
עדויש .ולכןזה,למצב'התרגלו
לסייעשמתפקידםשחושביםאנשים
בעלעורךאך .בעצותיהםלעורך

החדשבמצב-יכולשיעור-קומה,
מוצאשהואמהאתלהדפיס-שנצור
כעתמדפיסיםאנו-לראייה .לנכון

ב"מקרר"אצלנושהיוסופריםיצירות
סרפדינואתובמיוחדלכן,קדום

 .בחו"להחייםהמהגרים,

האםככירה"מ,סולז'ניצ'יןנשארלו
 ?אותומדפיסיםחייתם

 .ספקשלצלללא-הסרטן""אגףאת
אםשלו,יותרהמאוחריםהספרים
טובים.לאפשוטלדעתי,תשאל
לספרותאולסופריםלעדתךהאם
עלשהיאכלהשפעהחיתה

 ?מחדש"ה"היערכות

בספרות.חיתההראשית !ועוד-איך

המבקריםהיווהתיאטרוןהספרות

השליליותהתופעותשלהראשונים
שבעבר.

סיפוראושירלומפריעהיהלמי
ומתפרסמיםנכתביםהיובעבירת

-20חשכשנותלךידועחריככירח"מ?
ע"יספרותיצירותכבירה"מנכתב

אתשקבלועביריםומשוורדיםסופרים
כמשטרושתמכואוקטוברמהפכת

הסובייטי.

מיעבוראבללאיש,מפריעהיהלא
ספריםהוצאתלנויש ?ייכתבזה

מוציאהאשר ,"סע~~"רעד-ביידיש

-למשלבשנה.ספד~ם-12ל 10בין
הסופריםאחדהואשלום-עליכם
זהגםאבלבבריה"מ.הפופולריים

אי-הבנהפהישנהומצטמצם.הולך
תהליךעוברתבריה"מ-בסיסית

בסיוןזהואיןר~סיפיקציה,שלמתמיד
עלהרוסיתהתרבותהשתלטותשל

התהליךאלא ;אחריםעמיםתרבויות
עצמםהקוראיםמ"למטה".מתחיל

סרפדיהםאתלקרואמעדיפים
ודוגמאותהרוסיתבלשוןהלאומיים

הרפובליקותמןסופרים,של~מירבות
עברואשרהאוטונומיים,האזוריםומן

ברוסית.לכתיבה
הסופריםוחבירך'אתההאם

שהספרותלעובהרעריםהסובייטיים,
מןרכותהושפעההחדשההעבירת

לךידועוהאםהרוסית,הספרות
התרגוםרוסיולוגים,לשעדותםשעפ"י
חראונייגיןילבגניעבולםביותרחטוב

וככלללשונסקי,אבהרםשלרתגומו
עלמאודחרכהיודעיםכאןאנו

אינךהאם ;הרוסיתוחתרנותהספרות

-שאצלכםכשורהאינושמשחוחש
עלחןמעטכחיודעיםלעומת·זאת,

ספרותנועלוחןהעתיקהתרבותנו
אתלתקןזמןהגיעלאהאם ?החדשה

המעוות?

הביתה,שוביעםבהחלט.צודקאתה
ה"כל-הסופריםאגודתלהנהלתאציע

מפעליהשבמסגרתסובייטית"

עצמאיאדיר, ק,pז~(שהםהמול"יים
רווחתואתהמבטיחיםרווחיםונושא

תצויאהסובייטי),הסופרשל
והשירההסיפורתמןאנתולוגיה
זאת,שנעשהזמן,אכן,הגיע,העברית.

כעתשנוצרוהחדשיםוהתנאים

 • .לכךמסייעים

בסריעקב

 Cעםנלהפגש

 'הפלסטיניםהסופרים
היתהזר " ...ופלסטיניםישראליםסרפדיםשלמפגשנקיים"הבה

"ידעיותהגנבי,חייםעםבשיחהדדרישמחמףדהמשודדלשק;ריארת
 :הישראלים!שחרמנביתרעב~ראאחדתנאירק . 29.5.87אחרונות",

 rיאמחסוםרשםאידהזחהגתאי ·מלב,ובזכויותינו,בקיומנו"ישכירו,
מגבלה."שרם

הפלסטנייםהסרפדיםעםלדיאלוגחתחסדר.היוושמיום ," 77"עתרן·
וקוראדדריש,מחמודלש. ,זיקיראה ·בברכהמקבלמציירותיהם,ופרסם

במעודהמפגשאתלוקייםבחיוב,להלהעכרתה~בדייםלסרפךים
הצדדים.שגיע"ישיקבעוכמקרם

שירחתיאטרון

בית-לסין
העליוןהמרתף
 " 77"עתרן

תוספת

השלוםלחזון
ושלוםמלחמהעלשירים

סלעאירית :בימוי
בסריעקב :עריכה

הקרובותההצגות

8/6 ; Z.Z.16 
-21.00ב

זו,מדועההמציגכל
כרטיסיםבשניזיכה

שלבמיחרולהצגה'
בדודכרטיס

משתתפים:

טראובעמיאברהמי,אורישיונקו,ליה'ד
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שלמקוררעלנעמודתחילה ?בצלחתידוטמןשפלוניכשאומריםמתכווניםןונה_
ישיבנה"לא :פיה~אלגםחת,ננצלידועצל"טמן :משליבספרפס~ק-הנניט~י
יה~דהנגןאליעזר ?ידואתננז=זטומןשהעצלןהזאת,הצלחתמהי .) 24יט ,(משלי
לתוכז=זמכניסוהעצלממנה,שאוכליםננצלחתשמד~ננרבמילונו,ננהערהמסנניו

מביאאבן-שושןרא~לם .פירעדךלהביאז=זמשםארתז=זלהר~יאמתעצלאךיידואת
ידואתטומןהעצל :הפסףקאת~מסנניונניס,שמשמע.=זאחרת,צלחתערד~מילונו
רעלקד~מיםתרג~~יםעלמב~ססהזההפיר~שמשם.להוציאז=ז~מתעצלננכיסו,
ננר~ר,מקרםמבנלנניס.-צלחתלפרש.היוםנוהגיםרכךוקפרשים,שלמסרות
ממהליסנותהיודעיעצלןלאזריזיאךםהואבנצלחתידואתטומןשאיננ~שמי

טמןלאאישננתגרה,השתתפוהנוכחיםכל-רננההייתההמה~מהלו.שמזדמן
ננצלחת.ידו

ישראל"ב"קולהמשודרתיומיתינה l!עברית"-שלרנעיי

 [רס~(ש[iםקבו·צתחס-ות 3

בע"מלביטוחישראילתחברה-הסנה
בע"מלביטוחחברה-צור

בע"ממשנהלביטוחהישראילתהחברה
בע"מלביטוחחברה-רותם
בע~מלביטוחחברה-שמיר

בע"מלביטוחחברה-בידרמן
בע"מלביטוחחברה-שמשון
בע"מלביטוחחברה-דקלה
מסונפת.חברה

בע"מ.אשראילביטוחהישראליתהחברה

~נnגג1

ושנ.םםnrכ



 :בגולהספרות
המצב

האיטלקי
 ;תקוהאסייר :יודה'סטיוארט
עםהוצאת ;יתירגד :מאגנלית

 ;אופקים)(ספרייתעובד
עמ'. 176 ; 1986

מבחינתנו,הואיודשלתקוה""אסירי
זהות-של-מחברים,כאןאיןכיאף

בבלי"נביאיםלספרמקבילחלק
המתארגרינפלד,פרדריקמאתכבדו",

הרוחואנשיהסופריםשלנסיובםאת
במצב-הגרמניהגרמניםהיהודים

ואילועובד")ב"עםהואאף(הופיע
במצב--בעיותאותןמתאריוד

ביצירההפריחהתקופתאםהאיטלקי.
הזהב",כ"תורתוארההיהודית-גרמנית

הרישבעבר'המצב-הספרדיבעקבות

איטליהעלהספרשלשכותרת-המשנה
איטליהיהודישלהכסף"תורהיא

רמזמשוםישבזהוכבר "-1974 1924

ההבדליםעלבעיקראךהדמיון'על
הגרמניםהנאצים :המצביםשנישבין

אנטי-יהודיתאידיאולוגיהטבעו
-היוושיאהשמטרתהטוטאלית,
הפשיסטיםאצללעומתם,השמדה.

היהודיהנושאהיהלאהאיטלקים
הפגיעהחלהולמעשהעניינם,במרכז
 ,עםבעיקראיטליהביהודיהקשה

שללחצםותחתהגרמניהכיבוש
בזמןהואהשניההבלדהנאצים.
הספרותשלצמיחתהראשית :ובעיתוי

(וזאתבאיטליההיהודית-איטלקית
מורפורגולוצאטו'אתלשכוח.מבלי

העשריםבשנות-ואחרים)

שבהבתקופהזו.מאהשלוהשלושים
חלוםכמעטכברוהתנפץנסתיים

כפיהיהודית-גרמנית,הסימביוזה

ובעמקותבהרחבההדברשמתואר

הטרגדיהכלומרגריכפלדשלבספרו
לפכיהתחוללההיהודית-גרמנית

ה"מצב-ואילומדינת-ישראלתקומת
מלחמתבפרוסראישתו-האיטלקי"

לאחריה,והמשכוהשכייה,העולם
המדינה.שלקיומהבזמן
ושישעובדות,שבגדרההבדליםאלה

שלבגדרשהואאחדעודלהוסיף
הגרמניתהיהודיתלספרות :הערכות

יותרהרבהגדולסגולימשקלהיה
פעילותהבהיקףהןלאיטלקית,מאשר

להזכירודייוצרים.לשבמשקלםוהן
ואתלאסקר-שילר,אלזהאתזהבעניין
גדוליעלהנחשביםקפקאפרכץ

 .זובמאההעולמיתהספרות
היהודיםהסופריםלשוגורלםסיפורם

דתו)המירמהם(שחלקהאיטלקים
האופילעומתקאמריאם-כן'הוא,

ובהםה"מצב-הגרמכי",לשהסימפוני
מוראביה,באלברטוסבם,באיטלו-

בכטליהלוי'בפ.רימולוי'בקולו
יודדן-באסאכיבג'ורג'יוגיכצבורג,

בספרו.

כקריאהכמוחבספרהק~אח
שכןהמרתק'~ן_בהישבגירכפלד'

אשררומאן-ביוגרפיות,מעידלפנינו
ציירותלשתיאורןבאמצעותיד'

עצמם.הסופריםשלבגורלםספרות,
יהודיתלודותברקעניתכיםכן

בקהילות-הגולה,העתיקהאיטליה,
אץר-יהודילשרבדיםוהנכרייה
אתשעברוואשכנז,ספרדישראל,
קל',ב~ופןוהנידויהרדיפהתהליכי

ומערבמזרחיהודילעומתיחסית,
להבכהגםניתכתזהרקעעלאירופה.

שלבמיוחדהעמוקההתבוללותם
האיטלקיתוהזדהותםאיטליהיהודי

עלהזהכסיוןעלשגםלמרותהחזקה.
הנאציזםבאמצעותבעיקרהכרת,

הדבירםהדילפיאם-כיוהפשיזם,
זאתיהדותקבלההנזכרות,ביצירות

מאשרטרגיתפחותבצורחגורלהאת
אחרים.

 .בספין rהעולווהמרכזיותהשאלותאחת
שאלתהיאגרמניה,עלבספרכמוזה,

"מהשואליוד .ודתלשוןללאהזחות
וגםהלשוןגםכאשרהזהות,מןכותר
בסיכומוומשיב, "?ובטלועברוהדת
יהדותתחושתשכשארההספר,של

היסודותמיצוימתוךהעולה
זומסקנהבה.הקיימיםהאוניברסליים

שליצירות_יiךםניתוחעל-סמךמוסקת
הםבחםשהידועיםהנזכריםהסופרים

האחרוןובאסאכי,מוראביהכמובן

כספרהן'קוכטיכי",פיכצי"גןבזנות

כסרט.והן

אנשי-הרוחשלהטרגדיהכאמוראך
המדינהקוםלפכיעודחלההגרמנים

-בחלקה-האיטלקיםלשואילו
הסופריםאיןובכל-זאתקיומה,עם

זיקהכלכמעטמטפחיםהאיטלקים
בטקסנזתיריםחםאמנם,מדינתם.אל

מדינת-ישראלהקמתעםחרם,סמלי
עשר-טיטוסלקשתמתחתועובירם
יציאההמסמלתפעולהבחמא,
 ;יחמתארכך-גאולהלמחורבן

משמעותכללכךשאיןכמעטאבל
רובאצלכשארתארץ-ישראלממישת.
רוחני,אורכמכטבחינתאלחיהודים
אצללקיומובדומהקיים,שהואשטוב
שבגולהאחרותבקהילותרביםרבים

אלהמאחיהםוכרבים .תבוכןוארה"ב
אליביאיטליהיהודיגםמטפחים

יהודילאסופרואפילוהגולה,לקיום
-(הדגשתיש"התואנחמצייןכיוד

תחילה :ומזומנהמרככהחיתה ).א.ש·
מלחמתאחריההימים,ששתמלחמת

 :קצרהלשוןוכר.'הנפרדים"'יום
מקלהפגמיםבהשישיהודיתמדינה

 ,האוכיברסליזםטיפוחהמשךעל
מישראלהכינורועלהמסורתיהיהודי
בטרגדיותבעברהסתייםשזהלמרות
יהודיםשכשאריםמאלחרביםכבדות.

על-ערךכאלליהדותמתייחסים
"עכיןכאלאוכלליאנוישלאומי,
למרותיוד'כהגדרתפרטי",

עתבכללאכידוע'שהמציאות,
זאת.לתפיסהמסגתלת

מורגשתהספרשלכתיבתונכוסח
המדובריםלסופריםהןיודשלאהתבו

לתרגוםבאשרהאיטלקי.לרקעוחן
שאוליביטוי,מצאתיושם""פה-

צורםמקרהובכלבמקור,מצויאינו
 , 154בעמודכמו ,העבריבביטויו
איטליהיהדותשלמצבהבסיכום
קהילהזוחיתה"לא :השואהאחרי

שלעלובקומץלכדישצומצמה
בהקשרב"עלוב"השימושניצולים".

 .לשוניאסטטימפגםיותרבוישזה
בעוד"תפוצה"במוכחהשימושכן

אתעתבכללהדגישישלשטעמי
"גולה".המוכח
הערכה,בספרליחסרהלאלה,בנוסף

הסופריםשלמקומםעלקצרה,גםולו
האיטלקיתהספרותבמפתהיהודים
היחסימספרםעלרקולאבכללה
 8 .) 11 'ע(בתוכההגבהו

אלוניםש.

יעקביגר
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 ,,. . . ?~ז 1עי:עודה~אן,ויזtת ',,~ךו~ם ;.,
. w זריre כ'הf כ~ת ,םrכיירתrה;י~,~זגך~תי:ק;גדזקל;ס : 

ןם tc ,~.ל tדיר qו,ו,יעיגיסם::גיד~ iס,זקבןחr,ו"סצך~ירם
סה;ר t( ~ f~י:ק;דא.רדrויר,.~ל.יזcןם~ן,ו~י,

 · * * *"א~הה r ~, ·ה~או,וי ,rrלס:;נ
ו;נים, ?jך ?iו,יןארדקאiן'\ובתוסז
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אורזלוג'ררג'לש•שמר
 1986•נרבמ;נר, *
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מענייניםדפים
הרצאתכספרות;למחקרדפים

אוניברסיטתשלהספרים
שלמה :עורכים ; 3מס. ;חיפה

בגיראללרריא,שלרםיניב,~
עמ'. 296תשמ"ז.חיפה ;צררן

עתתכבבספרות"למחקר"דפים
לספרותהחוגלשורשמיקבעוחדש,
באוניברסיטתוהשוואתיתעבירת

 , 3מס.החדשה,החוברתחיפה.
עביריםיוצריםעלחומדמגישה

ההשכלה, :ועוקבותסמוכותמתקופות
השכייה,העלייהלשסרפדיההתחייה,

קפיצהרעד-"המודרנה",דוד

ספררת .עחעמוסשלליצירה
 ,,,עלמיוצגתלעבריתהמתורגמת

פיכטדוילקה, :גדוליםשמרתלשרשה
רפסטדכק.

המשודדים,אתכמרכי,שאוהב,מי

הטבעשמדדךותכבי-העת,הסרפידם

מתפרסמיםאיכםכבדיכולהכל
ימצא,השוטפת,הספרותיתבעתרכרת

הנדפסיםבדיוניםממישענייןכמרכי,

נוסטלגיהמעיןב"דפים".
משמע.תרתי"מבוקרת"

טשרניחובסקיאשלו

בלדהה"~זקtק.ן"עםמחדשלהיפגש
מקודהעלולדעתטשרניחובסקי,של

ביןביחסמענייןדירןותךהרוסי'

זר,ביצירהמקרדיותלביןהשפעה

של~~לים" rגנ •"כקךץעםלהיפגש
שלהמקורי(שמהטשרניחובסקי

עלהיום"ל"כחרםשהוסבהאיידליה
 !ענייןמעודד-העודך)ביאליק, ,,,

ועמוקות,שקטותמדיבות,עללקדא
עגנוןיבןלאישיות,ומעבדאיישות
עלהנעץרבדדיצ'בסקי'לביןהצעיד

ולדעתלחזורממכר,הצעידהדוד ,,,
והתקיים"טורים",כתב-התענוסדאיך

הלשושיםשכרתלשהראשונהבמחצית
 1938-9ובשנים ,)א("טורים"
"המודרנה"כיצד ,ב)("טורים"

עמדותעלהתמודדההלשוכסקאתי
ובלתי·פאציפיסטירתאוניבסרילות,

שלה.ובפרוזהבשידה-לארמיות
ובמה"המודרנה"הצליחהבמה

 !מענייןשוב,-ככשלה

והלאהמתפרסמת,בספרותכרצד
רמד nאבסרדדלי-מצבמתפרסמת,

למעמדרעלההדודותמבחןאתעשבד
אותרלאקוראיםאיכנוקבע,קירםשל
השוטפת.הספרותבבמותעליוולא

כשכלרוחאלה,מענייניםויוצריםחומד
ארנוסףבארדהמאידםמחקראליהם
גםכפליים.מענייןהריהו-חדש

לוודאית,הפכהשכבדהאיכות,בזכות
להשמעניקהחדש,המבטבזכותגם

הספרותיתהעשייהואילו .המחקר
בידעב,דבנח,אותםמעבידההשוטפת

שלאראקדמיהלשמימסדירתלפינות
תיכון.

יצורותהפעם, Iבקוץבהעבדוותדוב

היצירותכלפיממשיענייןשלתחושה
עובדתהאמפטיההנדרכים.והיוצרים

 •הקורא.אל

גולדפרבשרה

לספרותמזור
ההשכלה?

כשרםהשכלה :מזוריאיר
פניה :ההשכלהסיפורת tשכל

תל·איככ,(פפיררס,האחרים
1986 ( 

ההשכלהספררתשלוחוקריםקוראים
מולתמהיםושרבשרבעומדים
שמעודדתהפאדאדרכסליתההדגשה
מחדהתקופה.שלבסיפורת.הקריאה

פרוזהשלהמיידיהרושםכצרדגיסא,
חברתיותלמטרותמג~יסתנאיבית,
כבולההכלח,עליהןשאבד

בלשוןמעייפות,תיאוריותבקונבנציות
מאידךאולם,מבכה.ובחולשותנוקשה
בערצמההדגישהקוראחשגיסא,

פשוטה'להגדרהתמידניתכתשאיכה
וכינור,זלזולשליחסהמונעתוהיא

לעיל.צש~יכרהחולשותלמרות
היה,זאת"ערצמה"בהגדרתהקושי

הסיבותביןומתמידמאזלדעתי'
לחיפושיםהביקורתאתשמשכר
פנימי""צרפןאחדיונישכיםחוזרים

המחקר,ישטותההשכלה.סיפורתלש
מאדהשתכר Iתוצאותיוגםוכמרבן

עלמההדגשההחל :לתקופהמתקופה
החוץ-ספרותיותהחברתיות,המטרות

"עיטעלקרבנולשביקורתו(כדוגמת
תרככיביוגרפי,דירןארלמאפר)צבעו"
עבדותו(כחגמתראידאי

רכלהקלריזכד)לשהמרכרמכטאלית
שכעשרמרתקיםמחקריםבמספר

במחקריםהאחרונות.השכיםבעשרים

ורסס,לשעבדוותיהם(כדוגמתאלה
"פענוחלמטרותגריסוומירון)שקד

ניתוחטכניקותהטקסטיםשלהצופן"
מהביקורתלקרחותשרכות,עכשוויות

לשהמשורהמהביקורת'אכדית, Tה
דרכיניתוחשלומהתיאוריותספד~ירת
מצדיקותהתצואותראמכם,הסיפור.

המד~יקיםהניתוחכלי :השיטהאת
ההשכלהחוקרלדשותהעומדיםיותר

להגדרותמבעבד,יותראותר,מקרבים
ספרותשלהישגיהאתחדשות

ההשכלה.
בשרם"השכלהמזרדיאירשלספדו
פניה : _ההשכלהסיפורתשכל'

חשובהתוספתמהורה ,"האחדות

ערצמתהמקרראחדיהנמשךלחיפוש
ברובדוזאתההשכלה,ספררתשל
 :יסודיתבצררהעדייןכחקרלשא

הטקסטיםשלהמבכהתופעות
עומדתהמחקרבבסיסהסיפוריים.

בדברהמק~בלתההנחהכיהתיזה
האחדות,משולליהדפ~יים,המבכים

המשכילית,הביידרכיתהפרחהשל
בסיפורתלאבחןר"כיתןמד~יקת,איכה

שבתקופתהדיאליסטיתהעבירת
שלמהמבכהפראטיקתההשכלה

השרנהבהישיגהומרשימהסדורה

שאיכה ...כהעדהמוכרתמזרלחלוטין
היאאלאלקודפוס,הזההסטרוקטורה

ברהמוטבעתומ~עדתחשובהמערכת

(עמ'אותר"ומעשירהארדגאכיבאורח

13 , 14 (. 
כוללמזור ,,,-לעשכבדקהקרדפרס

מוגבלתסיפורייםטקסטיםקבצות
ובנרדמות ) 1881-1855 (בשנים

"הספרות-ראידאירתהאסטטירת

המייצגהמדגםהראליסטית".העברית
למאפר,צבעו"(כ"עיטדרמאכיםכולל

"האבותלסמרלכסקין'חמוד""קבורת
וסיפוריםוכר')לאבאדמרביץוהבנים"
לבדכדשטטד,הנביא"(כ"אליהרקצרים
וכר').ליל"גהחמאה"מוכרת"דבלה

המרכזייםמהירתםהןכבחדרהטקסטים

בהציגםוהןמס~ים,סרפדלשליצירתו
והמעניינתהלשמההדרגמאאת

ראמכםהקרדפרס.שלהמבכהלעקרונות
יסודותאתליישםמפליאמזרד

מתוךעביקר,הלקוחים,המבכה,
מוכיחחראהפרדמאליסטית.התיארדיה

מכילהההשכלהספררתכיהיטב
"חשיפה :כמרליסודותרבותדוגמאות
דמות",באפיון"דינמיקהמדורגת",

יתירהוכר'."אכאלרגיה""דטאדדציה",
אלהביסודותהישמושאופנימזאת,

המספריםשלעיניהםלכגדכימוכיחים
מבכהפראטיקתעמדההמשכיליים

לצונילכצלהשכילושהםמסודרת
שלגיל~יהרכיהטקסט,בכיית

כליבידינוכרתןזאתמבכהפראטיקת
יצירהשלצרפנהעללעמידהיעיל

אחרת.ארזרמס~ימת,

ספררתלשהתלמידרגםהמרדהגם
מענייןחומדזהבספרימצאוההשכלה

היסודיבניתוחהמסייעעינייםומאיד

ריחנוהסיפוריים,הטקסטיםמבכהשל
המשכילייםלטקסטיםהרעננהמהגישה
בקרדפרס.

ההארהכילציין'ישזאת,עם
מעורפלת,הטקסטיםלשהמחודשת

הצפיפות ,,,-לעצודך'ללאלעיתים,
חטיבת ... "(הלועזיותהמליםשלהרבה

איכפרדמאציהרבהדטאדדציה

הרעשתהכהעשדאקספרזיצירכית

בסדריסרז'טיתמאכיפרלציהמכוח
שיכולהצפיפות ,) 82עמ'הפאברלה."

בקישאיכרקוראבפכימתרסלהרות
ה"מקצרעיים".המושגיםבסבךורגיל
כמנחהבתפקידו-הספדלשעיקרו

בחלקיוהוא-מסריםטקסטלקריאת
מיפוילקראת :שכי("חלקהאמצעיים
 :שלישי"חלק ; ...המבכהפראטיקת
וגילוין ...המבכהפראטיקתתופעות
עניינואולםהקרדפרס").מןבמידגם

והמסקנותהמתודהמבחינתהספדשל
 :והאחרוןהרביעיבחלקוהואהכלליות

מכסהברלהערכה",סינרם"בין
יכולמידהבאיזולבדוקהמחבר
אחדיםמחקריםגם(ואולימחקרו
לספרותהערכתנואתלשכותמסוגר)

לעדתי,מהווה,זהפרקההשכלה.
ברפאדאדרכסלאותונוסףביטוי

ספרותלשוהחוקרהקוראמתלבט
ערצמתהביןהסתירה :ההשכלה
המובילהזאתספררתשלוחולשתה

מסקנתו .·בשיפוטהלחוסר-החלטיות
 :וחתוכהבדודהאיכההמחברלש

הוכיחאמכם,הוא,הטקסטיםבניתוח

אךאחרת",מבכה"טכניקתשלקיומה
להדגישממשיךחראגיסאמאידך

ההשכלהסיפורתשלבחולשתה
האידאייםהלשונייםהמבניים,ברבדים

כשיפרטהאמכיראלכטירתרהדיטרדיים.
מרבניתזאת,לסיפורתובהתיחסרת

השפעהכדיעדמזרדלשסיכומולתוך
הסיכוםלשהאחרוןהקטע :לשוכרעל

 ,היולשאהססניים,בביטוייםמשופע
הטקסטיםלניתוחכללאופייניים

 :כגרןביטויים .כולוהספדלאודך
"אינוזאת",לערמת"אולם"למרות",
שלרתיעתועלמצביעיםמאפשר"
באשדחד-משמעיתממסקנההמחבר

חוסרהנידונה.הסיפורתשללהישגיה
מחררה,וההחלטיהסופיהשיפוט
נמצאלאעדייןכיבכךהודאהלדעתי,
ספררתשלצרפניהלכלהמפתח
השיגזה,במחקרמזרד, :ההשכלה

שלבעוצמתהנוסףפןשלהארה
המבני.הפןהואההשכלה,סיפורת

זהשאיןמאחדאולם .ישובחכךרעל
איןזאת,סיפורתשלהמרכזיהאספקט
אודלשפוךזהניתוחשלביכולתו

הסיפורתשלהישגיהכללעלמלא
ואוליההשכלה,בתקופתהדיאליסטית

בבסיסכזאתכרוכהחיתהלא ·אף
ביותרהגדולהתרומתואולי .המחקר

תהיהההשכלהלביקורתזהמחקרשל
לקריאתיעודדשחראהסקרנותכעצם

ובאתגרה-י"ט,המאהשלהסיפורת
בהמשךהחוקרלפנימציבשחרא

הנסתרים.צרפכיהאחדיהחיפוש

שלומעודכנתמחודשתול"בחיכה
ומקובלותמוסכמותהערכותאותן

כה,עדלגביהאימצהשהביקורת
יותר'מאוזנתהערכהנקיטתלקראת

 •יותר".והולמתמתוחת-אופק

כחןטובח

הרפדרחל

את wונ.א.גי ,א.גי ,~~ז
 .~ס , \fמרע,תוו~"י

~לדן.~א.מזה
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שלבפניופעםהטיחוהעיתונות,לפי
"יפה-שחראכחןחייםהעליוןהשופט
זהתואראנימקבל :הישבחראנפש".

עללהימנותרצוחאיננישכןבאהבה,
כל-כךעתההמרוביםמכערדי-הכפש,

כיבעקיפין,חרא,אמרבכךבקהלנו.
-לאינטלקטואליםיעדומעיןיש

ספררת:ארמשפט,ארמעד,אנשי

שרפדהצורךלפימדי-פעם,לחיות
הדברפירושכלרםהאומה.למיטב
"מג~ייסים",לחיותצריכיםשחם

הפוליטיקהאתלשרתואפילו
תמידישתנבאוצררךוחיש ?השוטפת

וגילויי-דעת,מיכשריםבשפתבצוותא,
האינדיבידואלי,ייחודםשמאאר

אפילויצירה'במעשהוינחם
צי~תםהכרך'משארןהתבדלותם

הם-חם-בלבדהפנימילקולם
לכך ?צעדיהםאתלחדריךשצריכים

המבריק,-לויברכארד-הכירמוסיף
ביןביותרהמעמיקתמידלאאף-כי

הםכךהחדשים","הפילוסופים
החידש,בספרר-בפאריסכקראים

השתתקומדוע :כגרןנוספות,קוישות

הגלשכךמאזלאחרונה,חם
המגרייסת","הספרותלשהסארטריאכי

עלייתומול-פכידוממיםעומדיםוהם
הסוציאליסטי,השלטוןשלוירידתו
שוליועלשונא-זרים,הימיןחיבוק

וחיוכישחשובמהאך ?האנטישמיים

שניתןעקרונות-יסודנוחדרה :יותרערד

לאחרבהם,להיאחזצריךרגם
וחללוהאידאולוגיות,כלשהכזיבו
למחכרת-ריכחכדררנו,ממשהוליכו,

מושחתים,לרודניםארל"גרלאגים",אר
זמן-לפכישערדשלישיעולםבארחו

המערבככגדכס,עלהעלותומה
המולתתחילה, ?"הדיקאדכטי"

"מלווי-דרך",סרפדיםשלהגתייסות
שתיקהאחרי-כן' ;לימיןאףלשמאל'

אינטלקטואליםלשמצניעה-לכת-מדעת
של"מגדל-השן"אלמחדשהערלים
ארתה-ולבסוף ;רררמאכיהםישריהם
בעולםיודעת,איכהששרבמברכה,
ערדאםרלאטיביסטי,וכולומשתכח
בכי-לפחותארנצחיים,ערכיםקיימים
עליהםלשבורכדאיעשרדקיימא,

עטיםלמענםלהשחיזארחניתות,

~

אלאולמחלוקת,לפלוגתה.להימסר ,.,,מזמשיר ~
למערב.הואחחרלאירופה,הואחוזר

להרמאכזיםחוזרשהואלומרניתן .\'~נפשליפי·
שלביותרהנעלהבמרבןהקלאסי,
צררןערד""היש :דבריוהריחמלה.

Bemard-Henri Levy: 'Eloge מכליותרקשור,אני-זאתלהדגשי
· des Intellectuels' - Editions הגדוליםהקלאסייםלערכים ,אחראדם

. Grasset-Paris-1987-154 p מהםשואףאניהאירופי.האדםלש
אנימהםרטעם·קירם.סרבסטאניצה

אצלוזאתחיתהאילוחזרני".אתאוגר
קארדיכאליתאמכם-רישאמעין
ויתדפיכהאיןשממכהסייפאולא

משטריותאףחברתיות,לבעירת
להסכיםיכלויםהיינוקובעות-גורל,

אבסטראקטייםערכיםבשםאךעמו,

לאבסטראקציח,ישר-מזמורשר(הוא
הואנראהגמורה)ערכיתלהפשטה
החברתיים,היישומיםעל-פכימחליק
מכרס.כלמהםשאין
לפימקרם,(מכלבצדקדוגמה.נביא

כלכגדאיתןדגשלוישםטעמנו)
אי-ראצירכאלירת,כלכגדמיסטיציזם,

המחשבהעלהתברכה,עלהשכל,על
כאןאךושרק.כחלללאהבוחנת,
מחשבתיתאי-תלותמעיןמתחילה
כלשהילאי-התחייבותכמעטההופכת

כלפירקלאוההוגההסרפדשל
חריכלפי-עצמו.אףאלאקוראיו,
שבדהויתורכללעשרת"לא :דבריו

הדרמיאננטי'הקרזהראוליהמחשבה.
גנדלחשוב .כאןמצייירםשאונבידוקן
לחשובהשמאל'גנדלחשובהימין'

גנדהמיעוט'גנדלחשובהרוב,גנד
המעיוטגנד ,המעיוטלשהרוב

גנדעצמן'גנדלחשובשבחב,
כגדהואקםאםמחשבתן·אתה".

דרקטריכארירתכגדצרה,כיתתיות

ירצדכלשלחירותובעדעיקשת,
(רמידעתואתלשכות-אזרחרכל
פעם-ופעמיים-ושלרשזאתעשהלא

כלרםאךעימד,שהצדקבוודאיבחייו),
חולמעיןעלאנוופועליםחושבים

פרקי-אמונה,לכריששמאארכרדד,
כהתרגילזהואיןתקופתיים,לפחות

"כגדהזמןכללחשובואצילילגיטימי
 "!אתה-מחשבתךנגדעצמך'

עצמנו'אללרגעניפנהאםלמלש'
אינטלקטואללהיותכלרם :בישראל
זאת"אצילות"איןבקהלנו,אמיתי

אתלראותשפרי,להיותמחייבת
שישמ~דעלחיותככוחה,המציאות

נוטהלהיותבאץר'ואחראחדעםערד
החלשכלפיחברתיתלסרלידארירת

התחרותשלהעכברים"ב"מירץר
חירזמהאםגםולצדד,החופישת,
לאיזשהוותשגשג,תפרחהפרטית

לשםתרכניתי'פחות-אר-יותרמשק
הצמיחה,חידושלשםעלייה,קליטת
ושכרכרת-הערכיהערניביעורלשם

ומכריז'אניחחרכאן ?העדותוהפער

לאינטלקטואלאין :סרפדנובעקבות
רצוירצוי,אך-ממצפונואחרמצפן

יהירלאאלהןמצפרןשמצפןמארד
מצרייה,רוחלכלהפרכהלשבשבת

ערכים"מבפכים".היאנושבתאפילו
איכנויישומםאךארקיי'-קלאסיים

מארד'חשובמקרםמכלחשוב,פחות
הנעלים.העקרונות'לצד

כימחברנוכותבבאירוניהממורטים.

ייכתב, 2000שנתשלובמילוןיתכן
זכר,שם ":"אינטלקטואלבערך'

שנולדהותרבותיתחברתיתקאטיגרריה
רמתהדרייפרספרשתעבתבפאריס

לאהעשרים.המאהבלשהיבפאריס
אךהארכיברסאלי".ירידתאתבילתה

"בשבחספרר.מוכתרמדועכך,זהאם

האישכימסתבר ?האיטלקטראלים"
ואתעצמואתוקוראנואש,אמרלא

-מסתברואזלסדר'עמיתיו
-המאוחראתכאןאנומקדימים
מרדמאנשישמאלן-לעשבר,שאותר

יששים-ושמרנה,בשנתהסטודנטים,

פררמאלית",ל"דמרקראטיהאזלשעג
זרלאממאר-טסה-טרנג,השתפעם

אתכסעלעתהמעלהשהואבלבד
בלבדזרלא ;והאזרחהאדםזכירות
בעיניו,מעתה,היאתרבותשכל

צריךהשלטוןשכלהשכל'לשטון

בנצחרן'זכתההחדשה''"הפילוסופיה
מתהווהכיצדהיאראתהלפתען.א

העושה ...רכרוכיתמחשכהמאחוריה

האחרונה,המלהאתהוודאותמחוסר
הפררגראמה hאהמינימאליזם,ומן

פיחותעלהואקובללא-בכדי ..שלה"
הואמזכירכדררנו.האינטלקטואלים

אנשי-הרוחשלהחלוציהמיעוטאת
רשמותיהם-דרייפוספרשתשבעת

לאזאר,ברכארד ,פררסטמארסלהיו
הר,לרסיאןהצעיר,כלרםליארן

'ררס Tכגדאפילוקמר-זולהוכמרבן
הענשתאתבתערעשדרוקלמאנסר'

אתהואמזכירשרב"הבוגד".היהודי

לחגןשיצאוהמיכגריי,אררררל,מאלדד,
כאשרספרד,רפובליקתעלבגרפם
בכקירן-רחצוכמעטעמיתיהםמרבית

"סרלידארירת"אתחראמזכירכפיים.
בצרפתרביםכאשרשדוכאה,בפרלין

איפראהיכן .מיםפיהםאתממלאים
בתרכם,המיעוטארהאינטלקטואלים,

מסתבר ?הזרםנגדלשחותהנכון
עלביודעיםפוסחמחברנוכיאיפרא

ולא-"מגרייסים"ביןהסעיפים
מכתעלבעקבותיוכלךאם .מגרייסים

 :בערךלומרכרכלהסבך'אתלחסיד
אחרילךהאינטלקטואלית,ביצירתך
לבדידותךומותרבלבד,השראתך

חברה,בחייאסרציאלית.אפילולהיות
וצאהמיכשרים,אופכתאחריתלךאל

כאשר-ורק-המסוגרמחדר-עבודתך

אתהחייבכילמסקנההגעתכאשר
מעלאזהרה.ולהזהירקול,להשמיע

הישמע-הואמטעים-לכל
בלאומיות,פגםכלאין :לאוכיברסאלי

שכןממכה'תחרוגשתמידבתנאי

פחותלאאחרים,עמיםקיימים
אין-ושרבמעמך-אתה.-לגיטימיים

ובכיבודבזקווירן-עמיםפגםכל
כלכיתניחשלאבתנאיתרבותם,
מטעמיםשכן,"שררת",התרבויות

ההומאכי,חארכיברסאלי,היסטוריים,
החופשיתהבחירההדמוקראטי,

וצמחו,נולדוהחופשית,והמחשבה
-במערבהאחרונות,חשכיםבמאות .

בלבד'בטכנולוגיהולאבמערב,כן-כן
ומלבדבלבד,במדעיםולא'

היו'ואימפריאלזיםקולוניאליזם
שהםערכיםגםזאת,ישנהביבשת

-ואחרוןכולה.האנושותלתפארת
רדיו,-"אמצעי-התקשורת"בים

-מחבבםדווקאשסופרנוטלוויזיה,
תרבותחראשכל-יכול-כלככרןזהאין
הדיור,תרבותחארפכח,תרבות-

בתרבות,מידרגיםיש :וערד-רעוד

לשקספירשרוח"אמן"איכנווזמר-פופ
ספרמבריקספרהקיצור:רלדאכטח.

חראאצלוהחופשפולחןאך-טוב
מתרפקכהאיכדבידראליסטי,כהעתה
-אנוששואליםעדחפלוגתח,על

גםאיןכלום-בצדקלדעתנו
איןכלוםחטיבות,איןכלרםמחנות,
תנועותאיןכלוםאידאיים,זרמים

באופןלהתייצבהראוישמן .חברתיות,
דגלם,תחתומחייבקבועיותרקצת

העולםבמבוכה.חםשרויותאפילו
שלסמיכהתערובתאמאלגאם,איכנו

לשיכולתכלללאפקעתניגודים,
כלרקעועלהכל,ככלותאחריחתרה.

יששמאל'וישימיןיש :המכרכרת
תנעוותישראקציה,וישקידמה

ריאקציוכיותתנעוות-מיןוישעבודה

 •לבחור.ישדבר,שלובסופו-

בר·נירדב

 !לבחוריש

חראעצמולויברכארד-חנירחרי
בשעתוכיידועעדות.כאןהמביא

עלבגאווהשלמיםוכןרביםהכריזו
ח"פילוסרפיםהאידאולוגיות"."קץ

אחדשהוא-בצרפתהחדשים"

וסולז'כיצבtן'היטלראחרי-מחם
 :הואכותבלכן .לכךמעטלאתרמו

קובלסקייאן

אלהיקארתי*: :
כ~ךס ~::ףאי~ילtזןןאג:יי

J:P עלןסיחסיhסוק~.:גזז
ונהזtבז:;זס~ילאעד\
 .:פול~שונ~ז:ודינחלד~
וליון. p:לוrכשtזה:fנiן

 .י~~ס~אסד\ותנגושוק~י
 .סז;r~~לארכ-ל .'לאזזעולם:.~
כלתז:זיזזiו~י ~ך~"

לג f :Pע.ליtזםת 99גוףךא.ג:יי:;זי
אדזקי.זחוקזtתצוס~ת

וכרוונזןדןןנזווע.ר;

לוידרםiןצתות~•ות:ק~פ'לורססס:גבtף
כןה p:לח fלסוק:;ןא.ייםוז:ו:פבזדןנ;וףנ~
:,רואותק 9ע p::פורות:פו~הדפז:זד

גr;זןקע~ר \f 'ז:ז! /Vמי;ן
J (.כקrמו~t;t( ת 9קרןו;נל~~ 
~עוךיםג;ילבזלה~יזלה'

j צבןרותבן~סם:כר~לךםו;נן~זןים. QJi ה
בtוi:ו;יםוווים 9ונrןליף:כנז:ז
 .;זקוזןרם 9י w:כזו:;כפז:ובזש~לידומ~

··----- _j 

לאדונ
לןfובtיזםג~זסה:'לאדר;

אן iזזtא,:וזםע;ו~ר'לא,
 חז;t~rדנכ"לjןםע .tזה::.:זנל
וסם~ת rו.מrכלןם p:9עדו

r-וו 7תוז:זלו:;כג,ה
::זףדיוט ifססק /tVמרגע
א.קג..אומו~ןף 9י Qךךזנםי

י~לתןן::זו;רז:ולי~vןס:פ'ל
ונזpהךדןן Jו.וזר'לא

ונךר~חלרתדסה: ,,~~
:ק~ציות:קוקקוםמרר~ח

בtי aלזקם f T0 ~סה:'לאדר;
ל~.ע.הר fלjן!סה:ר f ~),ו~י
ס~ןןגרתדןות p:ל::זג:יז:זכראו

,החעללדכריv/א
 •ים ?j י1~דt ·ןדזן

לןחףtזה: ,,~זזמזtחור
-סהן 9לןתאוח"כה Q'ף i ;'ןק"

לתתtזה:ר t( ~ f~ים fו;נ
ע~ריךiו~המ
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נוףתבנית

והכאןמולדת
והעכשו

 ;הכפראלזחרתי :עריידינעים
 ;עובד""עםבהוצאתישירם
עמ' 52 ; 1986

 ;בשיריםכמו :אירהבןיגאל
הקיבוץבהוצאתישירם

 ; 1986 ;קריאהסימן ;המאוחד

עמ' 40

ישראליםמשורריםלשהטבעיתזיקתם
בגדרראינהומובכתידועההאץר ·לכרפי

עש~יהנינחםהשוואהחידוש.

ולגישותלמרטיביםלמשל'להתייחס,
בשירתםהנוףמרכיבילגבישרכות

ואחרים).דאבאסתרגלעד,(זרובבל
הנוףביןמס~יםקונפליקטכשכיכרגם

הוא-המוצאאץרלכרפיהעכשרי
לאכתיבתם.במהלךומיטשטשמוטמן

כפרבןדרוזיבמשוררכשמדוברכן

לכינרתהכרמלביןשמיקומובגליל,
ביןחצריאדםלשמצבראתמנציח
כפרדבלתיחלקהשןתרביוות,שתי
בספררעריידינעיםהאחד.הנוףמן

אהבתמקריןהכפר"אל"חזרתי
זההמתרס,לשהאח.דהצדמןמולדת
אתרכושםחיחראלכר.מוכרהפחות
אחתובערכהבעתאךהמקום,אווירת

מעורבים.ברגשותארתהמקבל
משתקףעריידישלהקונפליקט
כבורח /הכפראל"חזרתי :בהצהרתו

 /הכפראלובאתי /התרבותמפכי
חצריהואלגלות".מגלותבא,שכמי

עם :כאחדופוליטיתחברתיתמבחינה
ארסלאןוהאמירג'רכבלאטלשבניהם
אמותיהם"כיערביתלדבריכלואיכר

 /הנצוריותואחיותהםהצ'רקסיות
מדבירםהרי /המוסלמיםוגיסיהם
אדומהשפה /-אחרתבשפה

ביתראמכםונקם".ןםשלוחשורה
י mאבצחבו"אותןאבניםעשוי

בכפרממרקםזהביתאבלמסלעים"
שבר ,"מתורתתבעלייהר."השיהקטן

מכאן .מואר"מגלדנעהש"הושבך
מבטואך .שחלףלעולםהנוסטלגיה

רחוקלעברגםמפליגהמשוררשל
אברהם""כיןבשירמקראי:יותר,

 .המנודהישמעאלעםהכובתמזדהה
את /האלשמעשמתעיילא"אם

 . ,,נדםלאגם /ידברשלא /ישמעאל
לא"נםאברהם'לשצאצאוהוא,רגם
rםוךנאשר"אניההכערה .נם"

"איךוהתלבטותלאחרבאההכפר"
תרבותוביןאדםבין /ואיךלה~ות

מלווההקערהרגשתכיאםיומדבר"
עלאני"עומד :מכןלאחרגםאותר
אניושוכב /הישהרהפסוגת.פסnג

המידנה".אזרח /התהומות,תבהום

עםהישרים)(באחדהזדהותומכאן

והזמרהמלחיןאטוש,אלפריו

הדרוזיםבהרשנולדהידוע,הדרוזי
כמרבן'מוליד,זהמצבלמצרים.רגלה

 :ולהתנתקלברוחהרצוןאתלעתים
 /והבתייש /לףוהסתלקרגליך"קח
שאינףזה /להיותלףנמאסכי /ךף
חייבאינך /עייף /שהינףוזה /

להמכעשקשהרדומהלף".לךלהשאר
לף"ל"לךהניגוד,דרךעלמאנלוגיה,

tt ,בראשיתי.ח.ר

כפשוטםעריידירואההנוףמראותאת

הואמאידךאךמהם,ומתפעל
למצבכסמליםבמרכיביהםמשתמש

ש"עיניהאהובהלדמותארריגשי
ירוקה."קומתה ,"הזיתגבוןשחורות

 /הגלילית"אהובתיהיאזאת ."גזעית
 /ישעורלינונתת /הכרמלהרעל

נטמעתאחרובשיר ."המולדתבאהתב
 /~תבשבילי /"אהבה :בכרףהנערה

רקואני / .עבנןכמו /בכרמלכמו
אתגםהגליל".בהריגוהל, /אמן

אינטגלריכחלקתופסהואעצמו
 /היההכרמלשעל"הזעתר :מהנוף

לישרתהופךהכרמלהקודם".לגלגולי
עלמנמנם"הכרמל :וחושניתחיה

אהובהכשתיקת /ללטפניגרוני
נישקותממטיר"הכרמל :ארחשיתה".

שיריםמחרוזתהשחרחר".ג~~יעל /
אומרותמקהלות"ארבעהיאיפה

הכתיבהסרכתבהםמורגשתכרמל".
בדימוייםהמבוטאתהחייםוח.רכת

שלהינומההרוח"עכשיו :א;תכטיים
 :ובהמשךוערפל", /הכרמל /פני

כמו /לחישורכדישרעוד"אני
קוראעודאני /קולו,אתשאהבמיתר

מאזינהרוחכמו /לדממהומצפה /
לקלוה".

כיכרותוהאמינותהפתיחותהפשטות,

נעיםלשהליריתבכתיבתוהיטב
טוןבעירברביהבהשמשמשיםעריידי,

חלק .התרסהלשרטוןועדיןמינורי
וכתוביםריתמייםסימטריים,מהשירים

ובחלקםחטא")"על(למלשבחרוזים
מהקבועה.מסגרתללאזורמיםהם

המשמעות,עיביוהואלעתיםשחסר
מבחינההצמצום.סרררגםהמורכבות

ספקללאהםאלהישריםאחרת
זרהישראלית,לשירהנוספתתרומה

והםהאץר","זמרתשלב;נןשעיסוקה
חצרמןבספרותנוזהכיורןמעשירים

 •המתרס.לשהאח.ד
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כתיבה

עכשווית
יגאלשלבשירים""כמרהספרשם

בדרךהמגמהעללרמזבאבן-אריה
המתרחקיםישרים :כתיתבו

על-פי-וסגנונםודימוייםממטאפרררת
והסיטואציהיש .פררזאי·אמירתירוב

כבכהוסביבההשיראורךלכלעוברת
דייעלישבה"היאכדוגמתהמסר
שבת"בערבארבהיר"ירחלשגבוון

אנשיםהגשםהפתיעיברשולים,
v. ."בלוטהישריםבמרביתאךרים

אובייקט,ארמושגכאללז;נלההיחס
לתמרןהאנליטיתהיכולתהואוהשיר

 :למשלומושאיהן.המליםבין
 /אהשעומדתמשוררכל"מאחורי

חיתהשלא /למוטבואםלטובאם
 /המשורר.מאחורי /אהשעומדת

 /אחרים, /דבירםנמצאיםשמאחוירו
להןנתחנהשלא /נישם.ועביקר

 /ייצרושהןבנסיבות /האפשרויות
 /בסתירהישעמוד /דברתיצורנהלא

שגוועת /המשוררשלהצייהרליכלות
חותרבהמשכו,גםהשיר,מאליה".

זוהימוצא.כלאפשרות,כל~ס ttל
לאכיאםבשירים,הקיימתכטיח
משתקפתלעתיםמודע.באופןתמיד

 :דבריםבביטולספק,בהטלתהתופעה
אתמשמש?הואך~הואבקן?זה"מי
 ,, ...ושוכחהולךאני ?משרת /הואמי

מישהו .אותיאוהב"מיהשו :והלאה
 ?מיהשואוהב /מיהשו ?אותיאוהב

תקוה, /נטולהולךאניאוהב?מישהו
 . ,, ה~~ההאוראלשלובות,יבדיים

היומיום.מןשאוביםהלשוןחומרי
אתבוכיםעכשווייםוצירופיםמלים

~פוריצרכניה,אקדח,קטנוע, :השירים

משחקים"בסלוןרכןטלפוןהברזל,
ענק".מקטרותמעשנים /בקלפים,
שהולידהלחוריהיותרצמודכשהישר

ישרלערמתכשכריוצאהואאותר'
אחד .ושכלתכימרחצןכולושכל

"היאהואלטעמי,הטובים,השירים
 ." 1982"קיץרכןייד"עלישבה
מצליחשבהםודומיהם,אלהשירים
השתיקה,מימואתזגר wלהכותב
תמידשלאמישריםבעיגיטובים
המילולילפרץכיסויבהםמורגש
 :רנודניק"לש"מפנקסוכדוגמת
ככלבערבוביהשרוייםוזכאי"אשם
לובישם /ולעוצמהלכוחקריבםשחם
ושלאלשמהשררהשלאז;בלותפנים

אסטרטגיתיישעמודפתרון /-לשמה
 / :לצרוןמלאתבו~ם /טאקטיתגם

החברתיהמהלךמיצוי /אידיאלי
 /סיברהברמהטעביבאופןוהשלמתו

אייש".וסיפוקחומריתרכוסהשל
 :בן-אריהכותבהזההשירבסירם

קשלתיעצמילביןיבנידבירם"בזכרון
מורגש,בלתי /באורחלחיילהכניס

להםולתתזמנילשהחלומותאת
נוגעתשאינה /רכילותשלתוקף

הבטיחשזרנארהראמכםבמהות".

ולא ,ו:r.לדר :הישריםבמרביתהבלוטת
בענייניםהמיהדעליתרלעסוק
אלא .משמערת,אחרובחיפוששברגש
גברלמירתם,כנתינתם,דבריםלהשאיר

לעצבעצמם,עבדשידבררכדי
 .המתפרץלמללכלשהיצררהבשירים

להרריהמתייחסבן·אריהיגאל
ביחסיםהןמודרניתעכשווית

מאורעותעלבתגובותוהןהביכאישיים
נשקמכרתימוהך,"אני :אקטואליים

לפי •התנחלתי /ולסומוזהאמיןלאייד
ובקדוםארעבנקרית•מאושרת,תוכנית

התעלהעבריאזרחיםהפגזתי /
 /צחביהאת /מישם,בלייוהפצצתי

גתמול"בפעולותמלחמהפעשיעישתי
וכר'.וכר'

יגאללשהאכספרסירכיסטיתבכתיבתו
לביןהמסרביןתואםקייםבן·אריה
לשלרמתותורםזהתואםאםהצורה.
 :דעתילעכירתהיא,התשובה-השיר

 •בהכרח.תמידלא

בן·דודיערה

סיכויחוסר

לשינוי
הלילהבאמצע :נבוןעמוס
 ·ז"תשמ ;עקדהוצאת ;בבוקר

עמ' 32 ; 1986

שלהראשוןהישריםבספרהקורא
המשוררשאיןמגלהכברןעמוס

חובקי-עולםבכ;ש·איםלדוןמתיימר
זמיניםאים.כרשבאותםדווקאאלא

מלעיטהמשורראיןלשוליים.שכדחקו
מככיסוואיכרבידמוייםהקוראאת

דינמיות.אוסטטיותמטפורותלנפתולי
שיריועל .פרושתמימותשלח.ן

ראיתי,(באתי,ראשוןבג~ףהכתובים

 .) ...ואני,לי,אמררנפגשתי,הכרתי,
ככורמות·לכאורההנראותהתרחש~ירת

אותר.מפעמותעדיןטריריאלירת,חיים
בבלי·מסביבו.שקורהלמהרגישהוא
אקוסטיתכקוככיהמתגלההואדעת
להקשיבלומדהואובדעת ,) 31(עמ'
קשב ,) 14(עמ'הדיבורדקויותלכל
ולצלולחכהלהלשיךלומאפשרזה

למשל,כך,סביבו.הנעשהלמעמקי
רחוצות"תשובותהיםמןמעלההוא

במכמורת"הדגיםלשללמעברולהיבן
 .) 6(עמ'

לפעולצרוןישכברןשלבכתיבתו
האחריםרואיםאותוהמצבלשינוי
הספרשלהפשוטהפתו.ושככתרן

 .זולמטרהמותאמת
לו,וקרובהטבעאתמכירהמשורר

שאיןמשוםאיתר.מזדההלאכיאם
להשירעשויהעץלמידות.חיכוךב;

 )!(הג'קרכדהפרחיםולהפקירפרחים

חוסרזרבתכונהרואההמשוררואילו
התאלפרוקהמקבילכאמנות

לעץשקורהמהובכלל .המשפחתי
מוסיףהטבעלבכי-האדם.שקורההוא
האדםואילושנתיותטבעותלעץ

מלאכותיתבצורהלעצמומוסיף
ביכו rי nהיוצריםוהשגיםתארים

לפימוגדראחדכלשכןזולתולבין
הריחוק,מןישההגדרהובעצםהשגיו,

עםהמשוררמשליםברירהבלית
חיובי,מצבהשלכתאתורואההקיים

היאגםאותה,האדםלשורמיסתו
"ומעבר .טבעילדברהופכת

איכההבעיהשכמ.חילגיאומטריה

עםלהשליםאלאהחסראתלהשלים
בשיר- 12(עמ'לתמיד."אחתממדיר

להשלים).
 :עריכותשלמעגליםבשניחיהמשורר
על·ידימתבטאהחיצוניופנימי.חיצוני
עלהאמוניםהחבהרשוטרי

סדקים.בהייווצרולבלקונפורמיות
הפנימית,היאהאמיתיתהעריכותאבל

איןולכןבזכרוכות,אי·שםהקיימת
אלאפנימהלהסתכלז .vמהמשורר

הדמדומים.לאור
תחתית"רכבתב"תחכתמסתייםהספר

מקרםהיאלמעשה,התחנה, .) 31(עמ'
הנוסעיםאנשיםלשאקראימפגש
כןהאנשים,וכמגווןשרכים.ליעדים

המאחדהיחידהדברהמטרות.מגוון

והתפילההציפיההואכולם,את
מקריזהאיןהשונים.היעדיםלהשגת

ת \2לסייםנבחרזהששיר 'כמובן
והסקתסיכוםמעיןבוישהספר,

 •לשינוי.הסיכויחוסרלגבימסקנה

שפיראשלמה
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העיתונותפני

חדורכפני
לקסיקון :גלבועמנוחה

 .-19חכמאחהעבריתהעיתונות
הוצאת ,) 1691-1856 (א'חלק
ומכוןחיחדותלמדעי"סיבח
ע"שלעותאנותחקתדרחץנ'

ת"אאוניברסיטת .קרליבך
עמ'. 148 , 1986

הבעיותאחרלהתחקותהרוצה
עלהיהודיהעםלשהקיומיות
ה-המאהמןהחלהשונות,פזורותיו

7 l מבוקשואתלמצואעשויואילך
בכתבי-עתוקריאהעלעולתוך

הופיעואשרחד-פעמייםובקבצים

 .אירופהמערבלששרכותבמדינות
ואיןאותומרתקזהשנושאמי

העיתונותאחרלהתחקותביכלותו
האינפורמציהכלאתיימצאעצמה,

שלהחדשבלקסיקוןברלוונטית
גלבעו.מכוחה
שלכתבי-העתחלץוגלבוע,על-פי
ביטאוןאיכר l-7הבמאההיהודיהעם

"פריחדריבטאוןאלאדווקא,משכילי
בית-חכמיעל-ידישכערךחיים",עץ

החיים""עץשלהגדולהמדרש
זהכתב-עתשלהופעתובאמסטרדם.

ביןשנה,ממאהלמעלהנמשכה
בשו"תבעקרוהתמקדה 1691-1807

היהדותשלוציבורדתעבנייני
שםנזכריםבהולנד.החרדיתהספרדית
והמשיביםהשואליםשמותבדרך-כלל

שנותמשךהשו"ת.תאריכיוכן

 953בכתב-העתהופיעוהופעתו
כרכים.בשלושה-עשרשכרכסושו"תים
וקטעיםהבטאוןשערישלדוגמאות

כתבי-העתמרביתשל(כמוממנו
על-ידימודגמיםבספר)הנזכרים
גםלטעוםעשוישהקוראכךצילומים,

החיצוניים.ואופיומצורתוקצת

חיים",עץמ"פרירבזמןבמרחק

מעורביםכתבי-עתגםלהופיעהחלו
שבהםהראשוןחילונית.מגמהעבלי

הוא ) 1783 (בשור""כחל-
מוגדרותובו"המאסף"לשהפרוספקט

ותוכניתו.כתב-העתלשכוונותיו
מתבססתבוהמובעתהשקפת-העולם

ההשכלהמחשבתעלבעיקר
בהיותולאהיאבאדםכשההתמקדות

כאדם.באדםאלאמדינהבןאודתבן
עורכילשהמנעותםכימציינתגלבוע
חשקישרימהדפסתהכשרו""כחל

קשורהאיכהימה"בשלועגבים
(שהריהפוריטניתעולמםבהשקפת
קשורזהעניךהפוכה).חיתהמגמתם

הרץנפתלישהעמידבאולטימטום
 ...במאסףלהשתתפותוכתנאיודיזל

הנסקרתכתבי-עתשלשלישייתקבצוה
בחכמתהעוסקתזוהיאבלקסיקון'

דברי-הגותהסטוריוזופיה, :ישראל
"כרםכמכיםאלהעלופולמוסים.

"הפליט","התחיה","היונה",חמד",
מחקרכשבמרכזםואחרים,"החלץו"
היהדות.שלהרוחבככסימחודש

לחוותניתןהלקסיקוןבאמצעות
החרדיתהיהדותמלחמתאתולהבין

עםההתמזגותמכיעיאתבמשכילים,
עלההתמודדותלצדהכלליתהתרבות
ניתן .הייחודיהרוחניהקיוםהמשך

מרכזיםל.שהמעבריםאחרילעקוב
ועוד.למדינה,ממדינהמשכיליים

לתלמידיחשובבכלי-עזרמדובר
עם-שלוהסטוריהספרות-עברית

שהנושאאדםלכלוכמובןישראל
 ' .ללבוקרוב
דיון.מכילהלקסיקוןשלא'חלק

הפרטיםכשלצדכתבי-עת.בארבעים
גודלההוצאה,(מקוםהביבליוגרפיים

העודך/כיםעמודיו,מספרהבטאון,

שלהםהמניפסטיםגםמובאיםועוד)
שנותבמשךתוכניהםעיקריוכסקרים

חומדמצרייךלאלהבנוסףהופעתם.
להתמקדהמעונייןלחוקרביבליוגרפי
מסויים.בכתב-עת

שבסוףהמפתחותביותרחשובים

להגיעהקוראיכול(על-פיהםהספר
לוכשניתןגםמסוייםכתב-עתאל

המביאיםבלבד)אינפורמציהשבריר
הא,-סדרעפ"יכתבי-העתשמותאת

מבחדהעורכים,שמותאתוכן ,'ב

לאוד.ההוצאהומקוםהמשתתפים,
השנילחלקולצפותאלאלנרנותרלא
אתלתאראמףךאשרהלקסיקוןשל

צאתעם ,-1856מהיהודייםכתבי-העת

צאתעד- 1896לשנתועד"המגיד"
 •ה"שילוח".

ברוךמירי

האנשיםעל
חטובים

ומת~שאהב~
 ; ?אמאאיפח / ::פדאורשמוליק

 • Tתשמ" ;המאוחדהקיבץו

לפכיבדאודמיכלנהרגהשניםכשבע
במוניתבתאונת-דרכים.מכפר-החורש

חמישההיולנצרתמתל-אביבשיצאה
בגשםהחליקההמוכית .אנשים

כותראב-המשפחה,ודקהראשון'

בגילבנותשלשנותרובבית . rבחיי
ובולזכרה,ספר-ילדיםהוציאהאב .רך

בעיית-המוות.עםלהתמודדמנסההוא
אתשואלאתהואשונהבקריאה
הזההספדכעוראמכםאםעצמך,

בבעייהנוגעהואשהדילילדים,
המוותבעייתביותר,ורגישהמהותית

מוקדםכיודומהוהישארות-הכפש,

 .רכיםילדיםלפכילהעלותהמדי
מןלהתעלםאיןגיסא,מאידך

ידעו,רבותמשפחותכיהערבדה,

המשפחותובכיואלמון,שכוללצעדנו,
עםקרובותלעיתיםלהתמודדכאלצו
פנים.אלפכיםזובעייה
האמנם :בספרשאלהרודפתשאלה
ימים"איןכמצאתשהאםבמקום

שעוברים"הימיםוהאמנם "?רגילים
ושמחף'שאהבנוהטוביםהאנשיםעל
והאם "?וחגיםשבתותימיכולםהם
להםשטוב"בלבלהדגישיכוליםאגרי

אתההספדבסוףשמתו?"לאנשים
ספיקותיועלהמעידיםמשפטים,מוצא
 :אלהשאלותלגביהשבכףלהאבשל

עכשיולאמאשקודים"הדברים
דבריםהםאחד,במקוםבלעדינו,

 .קורים"באמתשהםבטוחלאשאני
מכאב,רוטטיםשהמשפטיםחשאתה

להימנעעליוןמאמץשכיכראף-על-פי
קינה,כאןאיןלרגשנות.גלישהמבכל
שלהמקובלבמובןהספדא·לאף

עליהם.שודההצעראךהמילה,
בגלוימוצגתהמטפיזיתהבעיה

בלשון-ילדים,אם-גםובמפורש,

 .~ז:ים wלrז,בהתאם
שהיאעדבהדרגהמתפתחתהשיחה

הישארות--העיקרילנושאמגיעה
רליגיוזית,אמונהשזוהיאפשר .הכפש
הדהוד-לב.אולה, 2$ז;נ~שזוהיואפשר
דב,באיפוקכערכושהדבריםחשאתה

ויחודם.מעלז:יםוזוובקפידה.בזהירות
 .נאההספדשלהחיצוניתהצורה

מזףךיםדן'בעפרוןנעשוהרישומים

ה.שיחהאתהולמיםוהםוםלומיים,
וכלבטעםעשויהעימודגםהעדינה.

זהלספר-ילדיםמעניקיםביחדאלה
 •חןרחדו.

רגולנטשמואל

עולים
ומעברות,

1952-1948 
מקורות, :(עורך)נאורמרדכי

נבחרותפרישותסיכומים,

ציחקידהוצאת ;עזרוחומרי

 ;ירושלים ;עידןסדרתבן·צבי'
עמ'. T ; 280תשמ"

כשכלזו'סידרהבהשמיניהספדזהו
מסוייםבאזורמתרכזמהקודמיםאחד

וגוש-עצירן)הנגבתל-אביב,(ירושלים,
 ,'ב(עליהמסויימתבתקופהאו

השכיחהעלייהמלחמת-העצמאות,
שכי).ובית

ביותררב-ההיקףהואהנוכחיהספר

ומחוברותקשה)בכריכהלאור(יצא
מעמיקיםלספריםזוכיםאנועתירת

הואהמרכזי'המוטו .ומשכילים
 :בן-גוריוןדודמדברימובאה
ישראלילמדינתהעליונההבוחן"אבן
מאריילכלופיכהיתדממכהאשר

תקוותינוולכלוכיסופיהם,הדודות
קיומנולעצםוגםלעתיד,וחזוננו

יכלותנוהיא-עמנושלובטחוכו
וקיבץועוליםקליטתלבצעוכשרוככו
 .) 1.5.49 (גלויות".
(יוסףההמונית"העלייה"כסואמכם
במרביתהשני'כחוטעובדגורני)

במשךוהזכדוכות.הסקירותהמחקרים,

הכפילהד, pבסהנסקרתהתקופה
מ~עצמהאתאוכלוסית-ישדאל

ומכאןומחצה,למליוןנפש 650,000
המועלותהסוגיותרובהתעוררו
השונים.במחקרים

חטיבותלשלושמתחלקהכרך
 .פרקיםושנייםועשריםמרכזיות
בתביותר,הגדולההראשונההחטיבה

במחקרמטפלתפרקים,שלושה-עשר
סטטיסטיים,ובסיכומיםהמדעי

וחברתיים.כלכליים
גורני,יוסףפדופ.שלהפותחהמאמר
ההמוניתגלי-העלייהאתמנתח

נראהחבדתית-הסטודית.כתופעה

הזוהקצרההתקופהכילדבריו
לאעדייןהאינטנסיביים,ואירעויה

טווח-הזמןחוסרבשלוזהדייםכחקרו

בעיותהדחקה,כסירנותההיסטורי,

חברתית-מעמדית,ואפלייהעדתיות
פוליטי-מתחהיוםעדשמעודרת
ביןלהשוותמכסהגורנימפלגתי.
ייחודאחתשלכלהראשונות,העליות
שלאחדהמאוחרתלעלייהמשלה,
ליסקמשהפרופ.גםהשחרור.מלחמת

 soה-בשנותהעלייהמדיניותאתמציג
וחברתיות.ארגוניותמבטמכקודרת

חלקבקרבשרווחההגישהמעניינת
אתגםשראוידאזהיישובממנהיגי

 :סלקטיביתבלתיבקליטההשלילה,
שלבחירהבלאהובאהזו"עלייה
 'מוכילכלבהניתןכרחבמקוםאנשים.

חוליםתשושים,קשיישם,זקנים,גורל,
סוציאלייםומקירםנכיםכרוניים,
זולאץרמתאימיםאיכם ...אחרים,
אנשים .אלובזמניםחייהולתנאי
מספיקזהאין ...לעבודרצוןמחוסרי
ההתלהבות-המשיחית.אשאתללבבות

בידייםתיבנהמטהשל~רושלים
 .) 17(עמ' .בלבד"עובדות
מנתחבמאמרסיקורן,משהפרופ.

אתרביםכמותייםבכתוכיםמציגמקיף

שלוהשפעותיהמאפייניהממדיה,
מבכהעלההמונית""העלייה

עלעומדסיקורן .אוכלוסית-ישראל
פירמידתהעולים,שלהמוצאארצות
המצבהמינים,התפלגותהגילים,

וכןוההשכלתיהתעסוקתיהמשפחתי,
תל-אביבכינדאההגיאוגרפי.פיזורם
שלהאריהחלקאתכטלווהמרכז
-חיפהמהעולים,-60%כהעלייה,

באחוזים ,חלקי-האץרושאר-20%כ
 .) 47(עמ'בלבד.מעטים

רוקחואבשלום rייערנןפרופ.
ברחובות,.ההתיישבותלחקרמהמרכז
העלייהשלמיקומהאתמציגים

ההתיישבותבמפעלההמונית
החקלאית.

 .שלהואביותרהמקיףהמאמר-מחקר .
"המעברות", :בשםקצ'נסקי,מרים

מיקוםאתמציגהמחקר : ) 86-69(עמ'

(עירוניות,השוניםלסוגיהןהמעברות
ניתוחועצמאיות),מעורבותכפריות,

התשתית .אוכלוסייתןשלדמוגרפי
שלוהתרבותיתהחינוכיתהפיסית,

ויחסיםבריאותתעסוקה,המעברות,

השונים.המימסדיםעם

ודניאלשמראריהפדופ.גם
הגיאוגרפיהאתמציגיםפלזכשטיין,
שלביעלהמעברות,שלהמרחבית
מעבדות,עולים,מחכות :התפתחותן

אתסוקרכאורמרדכיוכפרי-עבדוה.

הצגתתוךומהותה,ה"צכע"תקופת

דבתקופתאתשאיפייכורבים,איורים

יוסף.

רבותשכיםעשסקברוצקוס,אליעזר
הפנים,במשרדוארציאזוריבתכנון

אזורי-לתכנוןהניסיונותאתסוקר
העלייה-קליטתבתקופתהתיישבות
הלבטיםאתמציגשהואתוךההמונית,
השונותוהתיאוריותהדעותהרבים,

(עמ' .זואתזוהסותרותולעיתים
140-139 (. 

 :שלהיאזה,'בכדךהשכייההחטיבה
תרבות,פעולות,חוויות,זכדוכות,
תנועתיות-ופעיליוותהשפה,לימודי

ובמעבדות.במחנות-המעברפוליטיות
 .עלמאמריםמספרגםזובחטיבה

וקשרןזובתקופההשונותהאמנויות

שלמהשלמאמרוולעולים.למעבדות
 .(צייירם)אמני-ישראלאתמציגשבא,

(ירח~ןוהמעברותהעוליםאתוציוריהם
שמואללשרס,דרת •יוילשרגא •סימון

 1111>ואחירם).בזםנפתיל •ינקרמרסל •ץכ

יהבדן . 12עבמ'המשך

 11 1987מאי·יוני



לוומעברגעגוע
 ; ,,געגעו"לכתוב :ליבןאלכס

 ; T "תשמ ;המאוחדהקיבץו

עמ' 48

אצלובעיקר Iראשוןשיריםספר
עצמית,שיריתלתודעההחותרמשורר
 ·הספרבפרקיקרובות,לעיתיםמשקף

עובר.הואאותרהתהליךאתובישריו,
אלכסמגיעדרמה,הראשון,בספרר
רקוהבולטיםהמרכיזיםלשיריוליבן

ענייןגםישאךאמצעיתו'לקראת
שהואהקודם,המהלךאתלראות
"דרךעלערלהשהואעדערהש'
הדבריםמטבעלשו.השיריתהמלך"

עיקרובספרהראשוןשהפרק Iלכן
המתמודדיםשיריםהישרה,עלשירים

מרבןכךכלשאיננוהמדיום,עצםעם
כותרותכךעלויעידועבורו.מאליו
קורא"אניהישר","דרך :מהםאחדים

לשבת""כנכפהמנגינה",שומעשיר
השולחןאללשבת(כנכפה
משפט),אולימלה,אויל / ...ולהמתין
כובתאני(בלילותאני""בלילות
ואחרים.ארתה)מנקדובחלומישיהדו
'ל'כתובהישרזהלחלקאופייני
 .כולוהספרגםקררישמרעשלגעגוע"
נפשי·כתהליךכאןנתפסתהישרה
בתחוםכנגיעהואףמורכב,הכרחי

מילולית,מאגיהלשמס~כן
 .אסרןהרותלהיותעלולותשתוצאותיה

 :השיריהאניבהצהרתפותחהישר
יודעשהמשורר/בטוחלאכלל"אני
השירהליחסיעוברשיר",כותבהשוא

למיןקררהמהיודע"אני :והמציאות
בהשפעתממישךשר",עליושהמשורר

מהןגםיודע"אני :הקוראעלהישר
ומתרחק~הולךשהואלקוראקררה
באמירהוחרתםומתפרק"מפרק

מהיודעהיההמשורר"אילו :מסכמת
היהלאאגליכובתכשהואקררה/
ישרה,לכתוב .) 12(עמ'געגוע"כותבן
כלומר"געגוע",לכתוברקלאמשמע,
עצםאלאסבל'לכתובכאב,לכתוב
התפיסהפיעלהתכיבה,מעשה

מקררלהיותגםעלולהבשיר,המרבעת
המשנהותהליךלזולתו,וסבלכאבשל
מערכתלפנינועצמה.המציאותאת

מציאות,משורר,-משולשתיחסים
בהשפעתה.רתלת·סיטרית-קורא

הקורא,גםהואהמשוררזרמבחינה

אחרים,לשלשירתםהמאזיןאר
מרבעשהדברכפילמשל,"חתרניים"

הואשםלקודם,הסמוךהיפה,בשיר
פעםלאלי"נשמעתישרתםכיאומר

אלהשירםשנילעזרה". /כקריאה
קירקגררשלהמשלאתמזכירים Iיחדיר
לאנישםהמשולים '1:1המשרררעל

לרהט,נחרשתכדררבתרךהנתונים
בפנים,הנוראותזשעקותיהםכךהבנוי

כצליליםבחץו'לאוזנינומגיעות
ערבים.

בחלקלראותנוטהאנישכאמור,אלא
שברמכיןפרקרקבספר,זה

נושאעםהמשוררלשהתלבטותו
לינדמהביותר.הבלוטתהיאכתיבתו

עמדהלכללמגיעהואבהמשךשרק
המאפשרתמשוחררת,"אובייקטיבית",

וזאתיותר'בוטחתבידלכתובלו
השגחתהאתמעליומסירהואכאשר
כלהמתבוננתהפנימית,הדמותלש
הלשוןגם .תכיבתובמעשההעת

יותרובהירצלולבאופןעתהמתנסחת
ובעליחזקיםשיריםהיאוהתוצאה

"קיבץו"הישרלמלשכהזוייחרד.
אתמעניינתבדרךהמעמת ) 19(עמ'

(גזברים,קיבץוחברישלדמותם
שבביתיפים")"אנשיםמשק,מרכזי

המעוותותדמויותיועםבת"אהתק"ם/

ברחובאשרסרטיך,חיים:,ציירשל
ביתאותרממרקםשמראתהנושא

יבתניצב 2 7טיןסר"ברחוב :תק"ם

 •פק"לכמרפוסעאני/אליוהתק"ם
אניגםוהנה ...מטכ"לכמו .תד"ל

ולאנסתרתמחררהמתוךצורפתי
ארץ·שלהחזקיםלאנישםוארייהו
היום,במשךהדבריםהםכךישראל".

ועשייה,פעילותהרוחשזהבבית
סרטיךברחוב"בלילה :בלילהואילו
פוסעים.מהוססצבעדאחריםאנישם

הציורים.מתוךיוצאים/מעוותים

השירונפלים".בהליתכם,כשולים
עצמיתביקורתשלבשררותחרתם
בשירהכמרתןרבותשלאחריפה

שיר"זהו :רעליובקיבץושנכתבה
ישרכמרמבדודת,שנאהכמושאנה.

התנועהבביתויכום .מפריהד

שירה.קוראיםלאהמאוחדתהקיבצוית
בשלווהציועם/עלביראיםאנישם
 .ישנים"גדולה

השירהואזהבסגנוןאחר'יפהשיר

למרסיקה"הקונסרבטוריון"במסדרון
אכזיב""בחרףהשיררכן ) 18(עמ'

אישינפשחשבוןהמשלב ,) 24(עמ'
יכולתבעלמשכנע,תארועם

בנוף.מעמיקההתבוננות

המעמיקההמדרייקת,המדווחתהגישה

האובייקטיבית,במציאותלהתבונן
הסעתעל"דר"חבשירלשכלולמגיעה
יותררעוד ) 38(עמ' " 85בחורףעגלים
 .) 40(עמ'אמי""דבררןהמרגשבשיר

באחדהואביותרהשלםביטויה
היפהלאאםשבקובץ'היפיםהשירים
פסלו(בעקבותהרועים""מלךשבהם,

ארבעאתבשלמותנצטטדנציגר).של
 :הראשונותהשררות

ג~ר;כמוסלק:,רעוים~לד
 ,:ומ;~י;ד:;כךכיי;ת,סנקסרו~יםו;לד
כ~ךסקיםךש Wל wים w ;כ;סרי~יםל~לד

<עמ'רי~יםדדיו .v~ש w ז::~וח.י~יז
להעניקליבןאלכסמצליחכאן .) 35
העומדתשלמהשיריתתמרנהלנר

שהשתחררבשירעצמה,בזכות

והואשלוהלידהמחבלילחלוטין
המשרהיפהפה,ציורלעינינומגולל
שירים .מאדוישראליתמיתיתאווירה

לצרףישאליהםבספר'אלהמרכזיים
מלחמתעלהמחאה""שיריאתגם

הבשלתהעללהצביעעשוייםלבנון,
מאד'ישראליתשיריתפואטיקהשל

נופיים·מאפייניםבעלתפואטיקה
אתלספרהמקניםחברתיים-פוליטיים,

שאיןזר,מבחינהרק,חבלייחרדו.
ושהפואטיקהדירמגובשהספר

מלאלפיתוחזכתהלאברהטמונה

ראשוןספרבהיותומקרם,מכליותר.
לספריובסקרנותלצפותניתןלמחברו,
 •הבאים.

עמוסל.
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זסוקנו
מעשה·:פראשתי

 :ךית w~~ tfה~מל

ומעכחתערלים
 11מעמ'המשך

צבעוניותרבותבתמונותמלווהמאמרו
 tברגנויוסלמשליובשחרר-לבן

חלקוינקו.גתאופק.משהאברהם
פעמייםבטעותמוצגותמהתמונות

מדגםלהציגהיהאפשרכיוחבל'
ערליםטיפוסישליותרנרחב

 .) 192-185(עמ'ויישוביהם.
סופריםמספרבהשתתפותרב·שיח

אףשחלקםהחמישיםשנותמערלי
רגשותיהםאתחושףבמעברות,שהה

טיפולםואופןזרתקופהכלפי
סביבהובהרריבמעברההספרותי

ודןבסריעקב •עמיראלי :(הסופרים
אתמציגלאורדןד"רצלקה).

ההמוניתהעלייהשלהשתקפותה
אתלב·ארישומערןהישראלי'בררמאן
 .זהבנושאהישראלי'בתיאטררןשהוצג
הזההחשובהקובץאתהסוגרהמאמר

שירי·זמרעלהר·צירן'בחומישלהוא
קליטה,עלייה, :שתוכנם-50הבשנות

חלקםש:רים,עשרותומיזוג-גלויות.

וחלקםנשכחיםארמוכריםבלתי
עדמיוחדותבהזדמנויותמושרים

היום.

אתמתארתמונות,שלרבשפע
 70 (במעברותוהאנשיםהמבנים
צילומי·-22 ,טבלאות 22במספר),
 6אמנים,ציורי 10ופלקטים,עיתונים

השפעמכלמפרת.-2 ,קריקטורות
מפרתמעטשחסרותנראההאיררי,

עצמההמעברהרמפת·תבניתאזוריות

צריפיהאוהליה, :תכנונהעל
 .השוניםומוסדותיה
הערותבשפעמלוויםהמאמרים
שלםפרקרכןרבים,ומקררותסימוכין
מוערתלביבלירגראפיההמוקדש
ספרים,הגדולה,העלייהלתקופת
בכתבי·עתומאמריםמחקרים,קבצים,

 8 .) 279-271(עמ'שונים.

יהבדן
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ח"אני",

ח"עצמי"

וח"איתי"
"הליכי :שוהםגיוארש.

 ;האלם""אלימות ;טנטלוס"
והגתלות"."צייהר

היאשוהםפדופ'שמעלההתיאודיה
לגרעיןהמתייחסתפסיכולוגיתתיאוריה

האישיותלמוקד-כלומדהאישיות,
ההיקףשביןליחסיםהקרובוהיקפו

היסודמושגישלושה .המוקדלבין
אתמחלקיםשוהםשמעלההראשונים

גופיםלשלושההאישיותגערין
וה"איתי".ה"עצמי",ה"אני", :נפרדים

ההתנהגות,תכונותמכלולהואה"אני"
באישיותהטבעווההערכההתפיסה

קיבלוכליהואה"עצמי" .מלידה
ההתנהגותתכתיביאתלתוכוהסופג

הסביבהמןוההערכההתפיסה

ה"איתי"ואילוהחיצונית,האנוישת
היחסיםאתהמתאםלשייש'גוףהוא
באהובוהאחדים,הגופיםשניבין

הסופיתההנתהגותביטוילכלל
של-חיצוניתלצפייהוהניתנת

משנישהמסדיםלאחדהאישיות,
 ,,,·לעתואמוהאחדיםהגופים

אחת.הנתהגותלמערכת

הללו,המושגיםשלושתעלוסף.כ
מושגילשנוסףצמדשוהםמעלה
 :ניגודייםקטביםשניהמהוויםיסוד,

לעומתו"הפדדתיות""הפרדה"
היאההפרדהו"איחודיות"."איחוד"

מןהאישיותאתלהפרידהשואףכוח
הזיקהמן-כלומדה"אובייקט",

האחדותומןהחיצונילעולםהרגשית
עצמה,עםהאישיותשלהרגשית
השואףהפוך'כוחהואוהאיחוד

התאחדותהבהרגשיתלאחדות
העולםעםהאישיותשלהרגשית
עםלהתאחדותהנתאיהיאהסובב
בעתנעשותההתאחדויותושתיעצמה,

אלהלמושגיםבהתאםאחת.ובעונה
 :אנשיםטיפוסישנישוהםמגדיד

השליטשהכוחמפריד","טיפוס
לעומתהמפריד,הכוחהואבאיישותו

השליטשהכוחאיחודי","טיפוס
הטיפוס .האיחודיהכוחהואבאישותו

הרגשיתההוויהבין rי nיוצרהמפריד

לביןהאישיותגרעיןשלהראשונית
ואילו ;עצמוולביןהסובבהעולם
אתלאחדשואףהאיחודיהטיפוס
עםהאישיותשבגעריןהרגשיתההוויה

הטיפוסיםהסובב.העולםועםעצמה
מופיעיםאינםשוהםמתאראותם

מהוויםוהםבטהרתם,במציאותכמובן

שניהםהמצוי~םאידאליים""טיפוסים
כלשלבאישיותואחתובעונהבעת
אדם.

לבואאמנם,שואף'המפרידהטיפוס
הסובב,העולםועםעצמועםבמגע
"מפרידה",בדדךזאתעושההואאך

לביןובינועצמולביןבינו rי nשהכר
מקייםהואבתקפו.נשארהעולם
שניבאמצעותאלהמגעיואתלפיכך
והייצד,המחשבה-עיקרייםכוחות

מקיימיםהייצדוהןהמחשבההןשכן

קיוםתרך·כדיהסובבהעולםעםקשר
n יr אוהייצדעל·ידישכשאףמהבין

לביןהמחשבה,באמצעותשנחשבמה
המפרידהטיפוסאלה.לשמקורותיהם

כוחות,סרגישכיאם·כךמקיים,

רהייצד.המחשבה-הפכיםהמהווים

-הדגש-השלישי.הכוחאולם
הטיפוס .כללבומתקייםאיננו

עםישירדגשילמגעשואףהאיחודי
נטמעהואשבמהלכומגעהעולם,
הרגשיתוויתרהשכךובעצמו'בעולם
"נבלע"והואמבחוץ,אותראופפת

בה.

הדגשאתהופךהמפרידהטיפוס

"סובילמציהיצרדזוובדדךלמחשבה
מפעילשהואאוהדגש",של

-הדגש",שלהפוכה"סובלימציה
 .לייצרוהפיכתומחיקתותוך

ודקאךמתבטאהמפרידהטיפוס

ייצר :הללוהכוחותמשניבאחד
הופךהייצדכאשדומחשבה.

סובלימציהלשבדדךלמחשבה,
בדדךלייצר'הופכתוהמחשבהרגילה'

הפוכה"."סובלימציהשל
בטיפוסשוהםשדואההעיקריהייצד

ו"תאוותהלשטוןייצרהואהמפריד
שואףהמפרידהטיפוסהתמרון".

בניגודהעולם,אתו"לבלוע"לכלול
להיכללהשואףהאיחודילטיפוס

הרגשית,בהווייתובעצמו,ו"להבלע"
שואףהמפרידשהטיפוסשעה

הרגשיתהווייתואת"לבלוע"
באמצעותאותהולכלולהאפשרית,

והייצדית.השכליתההוויה

דתה.בטחהאיחודיותשוהם,שללדעתו
כלומדתאיין"אל"השאיפההיה

העצמיתתחושתהאתלאייןהשאיפה
האישיות,שלהעצמית,מחשבתהואת

עודלהבחיןמבליבאובייקטולהיבלע
מןאומעצמהכנפרדתבעצמה

אכןהיאזושאיפההאובייקט.

והיאבטהרתההאיתוריתהשאיפה

אלא .איחודיתהליךכלמלווה
שאיפהתמידאליהנלוויתשבמציאות

ולהבחנהעצמהאתהאישיותלהנדת
כללכךשתתלווהמבליוזאת,בעצמה,
בעצמהמבחינההאישיותשכןהפרדה,

מבליעצמה,מתוך.עצמהאתוחשה
עצמה.לביןבינהתחצץואושתפריד

הקיצונית,האיתוריתהמיסטיקה

התנגדותהאתקיצוניותלכלהמביאה
לאיוןטוענתהפרדה,שלזכרלכל

המפרידלכוחנגדכמשקלהאישיות

 .הדברבעלשלאישיותואתהכופה
האישיותאיןהטבעית,במציאותאבל

ואיננההעצמית,תחושתהאתמבטלת .
כתחושההעצמיתתחושתהאתחשה

מפרידה.

במגעבאיםוהאיחודההפרדהכוחות

תוך·כדיהאישיות,בגרעיןזהעםזה

שוהם,לדעתהאישיות.בגופיביטויים
ואילואיחודי,תמידהואה"אני"גוף
המפריד.הגוףהואה"עצמי"גוף

כתוצאהנוצרשוהם,לדעתה"אני",
במהלךהאישיותעשובדתמקיבעון
שהואהמוקדם,האודאליהלשב
המפרידה"עצמי"ביסודו.איחודי

הארדאליבשלבמתגבשלעומת·זאת,
ביסודו.מפרידשהואהמאוחד,

התכונותמכלולשהואה"אני"לדעתי,

שלביעובדמלידה,באישיותהטבעוות
שלצמיחתוזמןאודךלכלגיבוש
מפרידאראיחודילהיותוניתןהאדם,
ביןבמקורוביולוגיישנויותךמלידה'
במהלךוהאיחודההפרדהכמויות
לעומתו,ה"עצמי",הגיל.השתכרת
עלהמועבדיםהמסדיםמכלולשהוא

החיצונית,האנושיתהסביבהידי

שלמגעהתוך·כדיהואגםמתגבש

זמןאודךלכלהסביבה,עםהאישיות
להיותוניתןהאדם,שלצמיחתו
בהתאםהוא,גםמפרידאואיחודי

החיצונית.האנושיתהסביבהלתכתיבי
עללהילחםיכולמלידהאיחודי"אני"

ה"עצמי"כנגדה"איתי"שלהשפעה
עלברהוטבעההפרדהשיסודמפריד,

ניתניםכןכמו .להיפראוהסביבה,ידי
שוויםלהיותוה"עצמי"ה"אני"
היסודותמבחינתשוריםבתוכנם,

אר 'מפרידיםשניהם-בהםהטבועים

ניתנתהאישיותאיחרדיים.שניהם

ו"עצמי"חזק"אני"בעלתלהיות
ההתנהגותאתה"אני"יקבעואזחלש,

וכןב"איתי",ביטוילידישתברא
עצמהבדרגותנפשיסכסוך .להיפר
ביןמאבקשלתוצאההואשונות
שווה,במידהחזקיםו"עצמי""אני"

-הפוכיםבהםהטבעויםשהמסדים
מפריד.והשניאיחודיהאחד

הטיפוסהןשוהם,שלתפיסתועל·פי
אינםהמפרידהטיפוסוהןהאיחרדי

שלמלאלמימושלהגיעיכולים
שחווההאיחודי,הטיפוסשאיפותיהם.

האופף"החסדאתובילדותובינקותו
עםהפנתיאיסטיתהאחדותשלכל"

ירכללאהסובב,העולםרעםעצמו
 .זראחדותבבגרותולחורתעוד

יוכללאלערמתו,המפריד,הטיפוס
ולאמוחלטת,שליטהבסביבתולשלוט

הלשיטהייצראתלספקיוכל
לשו.רהתימדרן

לשמושגתהבלתישאיפתואת
"הליךשוהםמכנההמפריד'הטיפוס
ואתהידוע,המיתוסשםעלסיזיפי",
הטיפוסשלמוגשמתהבלתישאיפתו
עלטנטלי""הליךמכנההואהאיחרדי

מאבקוהמקביל.היווניהמיתוסשם
ומידרדרתהחוזרתבאבןסיזיפוסשל

שלמאבקואתמבטאההדמראש

ואילולשליטה,המפרידהטיפוס
טנטלוסשלמוגשמתהבלתישאיפתו
היאממנו,הנמנעהפרימןלאכול
שלמושבעהבלתילרעבונוביטוי

עםרגשיתלהתמזגותהאיחודיהטיפוס
סביבתו.

פדרפ'שלמקביעותיומסתייגאני
-האחת :נקודותבשתישוהם
והןסיזיפוסלשסיפורוהןלדעתי
לסבלוביטוייםהםטנטלוסשלסיפורו
האבןדווקא.האיחודיהטיפוס~ל

וגילגולההמפריד,היסודאתמסמלת
שלכסירנואתמבטאההדלראש

מאישיותולהדחיקהאיחודיהטיפוס
עולהשאיננוכסיוןהמפריד'היסודאת

טנטלוסשלהמיתוסלגבייפה.
 .שוהםלשלתפיסתוזההתפיסתי
מקביעתומסתייגאניבהשנייהנקדוה

מניעהאיןלשדעתיהיא,שוהםשל
האיחרדיתהשאיפהלהשגתאפריורית

היאכזומניעהוכלהמפרידה,או
במציאות.תלויהאראפוסטדיודית,

אתלהגשיםיכולהאיחודיהטיפוס
איחודיהאנושיתבסביבהשאיפותיו

להגשיםיכולהמפרידוהטיפוסכמותו,
איחודיהבסביבהשאיפותיואת

אחדשלאי-הגשמה .לוהמצייתת
הנגדיהיסודשלבקיומותלויהיסודות
להתגשם,השואףביסודהמתנגש
תוצאהתמידהואכזהיסודשלוקיומו

לביןהטהורה"אני"ביןהנתגשותשל
אתסביבתואלשהביאה"עצמי"

ששניכךנולדאינואדםהנגדי.היסוד
ולפיכךמלידה,בומתנגשיםהיסודות
אומולדתאיננהכזרהתנגשות
במציאותמתרחשתאלאאפריורית,

התפיסהלכן,נתרנה.
ההתנגשותלפיההאקזיסטנציאליסטית

תוקףבעלתהיאהיסודותשניבין
 .דעתיעלמתקבלתאיננהאפריורי

פדופ'שלדעתועלאמנםחולקאני
אניככללאךנקדוות,בכמהשוהם
תפיסותובמושגיובתפיסותיודואה

האיישות,שלבתיאוריהיסודומושגי
נושאיםבתיאורליישמןניתןשלדעתי'

 • .הפסיכולוגיהבתחוםרבים

כשאמנון

צ:יל Wשמואל

ר:,מאדכנםיהישיבגםכיזומאון

וקךזנjןיםל~רוכוח-וגנ:ייםום::ו~~~גיים
מוחס.יר ttזקל,rכ~י-עולם

-ג;רהומוחזקל~גr;ן'יו:וחונ:רן

ה J~םה Jזטם;כו::ו,:;נזזf'יים
:p זניזוחו-,וחזקל ז~~ענם

זקהויךםרו,ים Qססיייים 9~סוק~ף
~ריותף\לרz;יף

:p ~1:ק:כףלא ףוtגים~דוגיvז
:p וחןQ \'צףזקלבדן~j2 ח
ע,מףמוחנס.ידרוחכייךם p:םי iל 9

---ודייםך~שוחזקל

:p ע.יינימו

 ,rכ~סיס~לזסף p: ן;rג~
ת Q~דזכם f ~נ,

~,~, m ---

עדקיהת·בקרובלהופעי ת'T'דוYישירםמבחרמךות

 13 1987מאי·ירני



הנפשסוסי
קועלסוסים"שני :חסאמיהר
"עם·בחוצ'שירים-האור"

 1987עובד".

נוטף"וירחהראשוןשידיהבקוץב

בעודכיהסאמידההבטיחהשגעון"

נדותשרשרתזקופה,תשובמועד

 1ואכןסביבתה.עללהאירלצווארה

בהיראמידהשלהחדששידיהקוץב
עצמית.מ~דעותמתוךוכתוביותר

קיפוחורגשותעצמייםרחמיםעודלא
עכודאחרעורצריתימה"עדבנוסח

עודלאוחלקה".לבנהלהיות ....יום
"הכו :בנוסחמוצאחסדקמאיכעס

הקטיבם/עשתבבואיכתבוףוהכו

 ."יחפור/אמיכוסאלאררטגובהכל
בקובץ .שיג;ווןנוטףירחעודלא

שלמיפויהסאמידהעושההנוכחי
רבהבמידההמבטאשלה,תת-המודע

ומעלהשלנו'הקיבצויתת-המודעאת
גבהוהעצמיתמודעותלדרגתאותו
מתמודדתזאתבעשותה .מאוד

בחיינומרכזיותשאלותעםהמשודדת
השמונים.שנותשלבישראל

מרתקתביטויביכולתנעשים-אלהכל
מאמץכלהמצדיקהוייחודית

מפתחותאתלהביןכדיאינטלקטואלי
לשדשיה.ולרדתשידתה

 .לחינםולאהקוץבלשיריכותרותאין
תגבילהזההספדשללשירכותרתכל
מורכבותו.את

בנויהסאמידהשלטיפוסישיד
עלוויזואליותמוסיקליותווריאציות

מסוייס.מוטיב

הראשונהששורתושידבניתוחאדגים

עלסוסים"שני :הקוץבשםגםהיא
לקריאהמפתחישדזהוהאוד".קו

פותחהישרהספד.בשירינכונה

תאומיםסוסיםשנישלאליפטיבתארו
הזקופותאדניהםבאמצעותהמיוצגים

וזקורותהאור/קועלסוסים"שני
הסוסיםמצוייםבתחילהקשב"אזניהם

 ?אודקואותומהוהאוד"."קועל

בכלהד'רכסגםאואופקקואפשר
לשוןמטבעהשוברצרוףזהמקדה

האוד.אלמנטהדגשתתוךשחוקה
עםהאודצרופיהופכיםואילךמכאן

השירשלהאכספוזיציהלמרכזהסוסים
ההיא,חבלקהוהםתאומים"צמד

אלכסוניתהאור'לממטרתואלכסונית
לדיוק-בסיוןכאןיש ,,נהייתם/.לאפיקי
קו-האוד,שלהצירופיםע"יוויזואלי

לאפיקיומכאןהאודלממטרת דנ;~~
מתיזהממטרהדואיםאנונהייתם.

המיםבתוךנשברותשמשקרנימים,

מיםאוד,שלהתחושהכאשד
שלמהצירוףב.צודתואלכסוניות

בשודה .ו"אפיקים""ממטרה"המלים
לפסועאזניייםוזקופיך~~קלך~"כך

היסודמצטרףהאור"במכמורת

הזוהרתחושתאתומעציםהמוסיקלי
היאהמפתחמילתכאשדוהשמחה,

זמניתבוהמעלהמילה-"יצטהללו"
"השתוללו","צהלו",לשאסוציאציות

 .וצלילות(פעמונים)"צלצלו""צללו",
הראשונותהשורותשמונהאחרידק

מדוברשאיןלראשונהלמדיםאנו
הםשהסוסיםאלאגרידאתאודיבשיר

"והם :המשודדתלנפשהשאלה
לבכותיערולאבפשותישתי(הסוסים)

היאההשאלהבסוסים".הןכבלוותכי
עצמומשפטבאותוכילכאודה,דק

שםהמטפורה.שלהשבירהבאה
לשנינפשיאתלהשוותחשתבי :נאמד

כייכולהאינניאךתאומיםסוסים
שאינםבסוסיםכבולההדינפשי

אשתחרראםודקלבכותיודעים
אתלהביעאוכלהסוסיםממטפורת

ממשיכההיאזאתבכלנכונה.עצמי
התאומיםהסוסיםבציודלהשתמש

"אי-תיפקדו"אתומצדיקההכרחינדע

(הנפשות)שהסוסיםבכךהמטפורה

אבוד"ובזמןלעצמםאלכסונייםנרכסו
לעצמם".אלכסוניים/נרכסומאוד
וחסדיםמרכבהחסדיםשהסוסיםמכאן

"נרכסו"נפעלבשימוש .ויתמה
המשודדתמעצימה"נרתמו"במקום

הדגשיהסבךתארואלהמעבדאת
שאלתאלשובאותנוומחזירהשלה

 ;אי-הדיוקאלנכוןיותראוהדיוק
הםהדגשילסבךכמטפורההסוסים
אפשרתרצואםדחוקה,אפשרות

שלאסוודראוחולצהגםלדאות
נשמתה""סוסיהיולוכהלכה.נרכסו

לודאריה,למרכבהכהלכהנרתמים
נכונהסביבהידיעלמטופליםהיו

 ...אדירים/ימיסוסישניהיו"אני
"אך ,,תלתלים/יפהשחוקםואצילו
המלהרחש".גנועיחםהסיבבהזברות

לאוד,לצלילות,מנוגדת"רחש"
המלהשלפעמוניםקוללצהלת

מצטרפת"רחש"המלה"יצטהללו".
עםובצירוףבהירותאי-ל"לחש"
 .ע;ינתבהירותאיאפילו-"נגוע"

שבההחלקהגםמוזכרתבאכספוזיציה
חזותבבחינתהיאשםהסוסים.מצויים

הופכיםבהמשךבלבד.מקדמת
עומדתו"החלקה"למשנייםהסוסים
 .במרכז

כצורחהשמורה"לבוחלקהבאותה
השברקדהשם ,,ח~יגי~ת/מעגןוהיא

"אלהמתמיד.הפנימיהסכסוךבנפשה,
M ידעולא~יגי~ת/שאמרתימה

שאביידעתיאנירקשמם/אתהשותל
;חןזקךג:;נלגזדיהשותלוהואשתלםו

נזכרתבהמשך ."שחדוזוהר.

עליהעבדהשםבמקוםהמשודדת
מתמלאהוהיאבמעבדה,אוליילדותה,
התקוותעלחושבתכשהיאעלבון

בשתילתאביהשתלההגדולות
מתבדר(אח"כבחלקה.הפרחים
נותרמה .)ת;י,י~בפרחישמדובר

ישןקולנוע"אפסיים", ?מהתקוות
הקולנועגםסגורים.שחלונותיווחרב
מןלהתפכחות;:וזp~להדקהואהישן

פרותחמרן"חלמתי :החלומות
לאהובשחייביםלמשלכמוקדושות"

היוםומערבית.קלאסיתמוסיקהדק
המשודדתמסוגלתזמןשלממרחק
זמנים/חיולך"אגידבשלווהלבטא
גננוורקמחוןקונצרטיעדתישלא
יכולההיאהיום ."בגדרןצ'ללי
שמהןהרפתות""צחנתאתגםלדא;ת

מכילוזההקדושות""הפדותבאו
פדותמינימכלכוללתהתנערות
דווקאולאוקדושותשאינןקדושות

יודעתהיאהיום .העדתילנושארמז
וא wכrךל,מ;ת,קשוחבלש"תבן
זנוחה~י,יותחלקתבאותה ."ךד~רו/
התמימותעלובוכההמשודדתעומדת
הציני;תפרחיעםיחדלהשאבדה

רעיל):(צמח ·ה.הדד,ף·עלהשבמקומם
השדה.זוהרבתוך

תאומימסתבכיםפיכחוןאותובשל
לאורואלכסונית"בתמונהסוסיה

 " 1 .בסוססוסכאלכסון

אמידהיוצאתהדוההתפכחותמתוך

עמדותונוקטתשידיהבשארלדדך
-אותנוהמעסיקיםהמרכזייםבנושאים
מלחמתעלנפלא(שידושלוםמלחמה

-מזרחיתתרבותותוצאותיה),לבנון

 1נישואין Iהשואהסינדרוםמערכית,או

וארס-פואטיקה.נשיות

בכלמופלאהשליטהתוךאלהכל
מירכיושמרשהעבריתהלשוןרבדי
לשוןיצירתכדיעדגווניה,בכל

 •ייחודית.

איתןמרים

חזרםגנר
 ;התודעהאץר :בן·יוסףראובן
 1987 ;"עקד"הוצאת ;שירים

בשידההדומיננטיהזרםכנגדכאילו
 , soה-בשנותשתחילתוהעברית,
ניגודיוסף.בןד.שלשידתוהולכת
כמלאכתהןביטוילידיבאזהמדעת
ובדומההמליםארצדבבחירתהשיר,

עוסקתכהןבנושאיםוהןמחד-גיסא,

התבוננותמאידך-גיסא.-שידתו

-יוסףכןד.שלהחדשהבאסופתו
איפוא,תוכל,התודעה'ארץ'אל

ביןהקשרעלדקלארבותללמדנו
 ;כשידתוהשירונושאימלאכת-השיר

ולאשנזנחואפשרויותעלכי-אם
המכונההעבריתבשידהנוצלו

אתלחפשיששבההזנחה"צעידה".
 .זושידהשל"חד-מימדיותה"שורש

<' 
i" ~י:;.,J' 

נ
בן-יוסףראובן

היהודישביןהקשראץר-ישראל'
הןהמשפחה,שלמקומהלבינה,
מבחינהוהןאידיאית-יהודית,מבחינה

אמידותלצדיום-יומית,קיומית
עולםתפיסתמעיןכהןשישפוליטיות,
בעידבוביהמשמשותחיים,והשקפת

כאשדזאת .יוסףבן .דשלבשידתו
היהדות,שללאודהנבחניםאלהכל
יוסף.בןד.אותהודואהשמאמיןכפי

בארץ-יוסףבןד.שלהימצאותו
כמציאותבעיניונתפסתאינהישראל
התגודדותושאיןקל-וחומדגרידא.

אלו,איןבלבד.מציאותבירושלים
אלאבהםשאיןמכיווןחלום,אלא

 .דודותשלחלומםהגשמת
בןד.היטבמבטאזוקיומיתתחושה

נגמד"שלא"החלוםהיפהבשיריוסף
חלומם,עליודעאתה"ומה ] 32[עמ'
קירבו,תישןשלאכמקוםשם,/

מה Iלידתךכטרםששמםמשמד/
לעיניך,עומםאפרחלומםתדע/

שלאאתלידהבמעשהשתקומם/
כלושידונידקירהםמה/תדע,

להחיותהמתאמצותכעינךהשממה/
מתוקהוהלא ?שתישןכמקרס/חלומם
שלאמחלוםמדומה /העובד,שנת

בן-איןהפלא,למרבהאבלנגמד",
בגיןהחלוםעללוותרמוכןיוסף

חלום"על :ובלשונוהחלקית,הגשמתו
אניאךים./שלבעולםקייםלהיות

החלוםבישימון;וצפהעזובהחשופה,

לעתגםהך/כמוהפועםמדברכלב
 .] 29[עמ'המבול"ז .z :יכן

חייסביביוצרתזומציאותתפיסת

יוסף,בןד.כשידתהשד"ה"אני

בדיוני"אני"אינושלמעשה("אני"
שממה.כלבד),השירלתחומיהמוגבל

ללאלהתמודדעליודושממהועם
הןיוסףבןד.מגייסכךלשםלאות.
"ילידשלעבד Iהאישיעבדואת

יהודיתממלכתיותהמחפשהתפוצה"
עללהעמידנוכדיבושישדברגאה,
צביאודילשידתשידתוקרבת

אולאמיתות,קשרללאגדינבדג.
האידאולוגיותהתפיסותעםלהסכמה
 .באחרונהביטוילידיהבאות
צבילאודייוסףבןד.שלקירבתן
בתפיסתגםביטוילידיבאהגדינבדג

לחייוכמופתכסמלהאישייםחייו
אתלשקםהבאתפוצה""ילידיהודי
בשירכך .היהודיוכבודוייחודו

תפוצה""יליד-זהשםאתהנושא
מקודהעליוסףבןד.מעיד ] 8[עמ'
בוכרים"נמליך"למההשאלהשל

אמריקה,שלהחם"במחוז : ] 8[עמ'
כחול Iאבימותלאחדטיילתי/שם

יכולתוכליהקצף'קועדהחלק;
היבשה,קצהעדכולו,השטחלדאות/
טפוחלהדגישהגלים,לקראתירדתי

כימבכי,המנועיםפניעלמלוחות;
תפוצהיליד Iכמונייהודייבכה/לא

 1המלשטחהגעתיוכךגלות,שאיננה/

 /פעמונים,כמו Iקצףצלילושמעתי
גלדהה/כתרכמוכסףניצוץודאיתי
שהושלכו,פחיותשלגלאחד

עדחלודהועכשו Iזולמשקהשהכילו/
תהום."

הואיוסףכןד.שלבשידתונוסףיסוד
שאינהתפוצהילידשלהנתקיסוד
הנובעותהמשמעויותכלעל-גולה

מתוךארצההעולה-זהמצירוף
 ;ותרבותיתרוחניתבהתחדשותאמונה

חייולביןהקדומיםותרבותוארצובין
ובמיוחד .אבותיובאץרהמתחדשים

ובעיקרשבינושבלית-בדידה,הנתק
עוסקתזהבנושאהרדיו.לכיובניו,בין

 42-[עמ'יתום""ירושת-המחרוזת
39 (. 

חלק;לוחליהשאירו"אבותי
כמולעודד/מעידה,שאינהאספקלריה

האודאתדאיתיכיבאוקיינוס/אוב

"אניאו .] 39[עמ'גופם"אתשהסתיר

לדודאביאמהבן~הייתילאהאב
לאנטויותזרועותשיבין~חדש

דאולאומופתיםאותותבן~חובקתי
אני;אין,שהןאותיותשלושדקעיני/
/דאיתייענה/דוחדקלאןאםכאןאם
אנימאזגופם/שהסתירהאודאת

הזרמיםכלאבלשקופם/עללשוקד
 .] 40[עמ'סחפוס"כלס

השידהשללדובהבניגוד-לסיכום
מציאותעםהמתמודדתהצעידה

בןד.שלשידתוהדיבלבד,קונקרטית
שלבעיותיועםלהתמודדמנסהיוסף

לסמלשהפךמסויים,יהודי"אני"
העולהגולהשאינההתפוצהליליד
כזו.שובתרדהדחוקים.אבותיולארץ
ואמצעיםחומדיםמגייסתהיא

במיוחד'ומורכביםמגווניםאמנותיים

ביותרהאישיותחוויותיואתהכוללים
והיהדותהיהודיגודלאתתפיסתולצד

וצידוקמנוףמשמשיםמצידםכשאלה
האקטואליות.הפוליטיותלשאיפותיו

כמהעדלעיניינוכמובןחשובזהאין
תביעותיוומוצדקותנכונותבכללואם

שלהאחדותאוהפוליטיותותפיסותיו
ניסיונוהואוהמעבידהחשובהמשודד.

כמוהומכידלאאישיתשאניהנואש,
חייואתלאחדותביא.להימינו,בשידת

מורשתוהפרט'שלהאישיים
 •הפוליטיות.ותפיסותיוהתרבותית

וצבישלום
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וצבישלרם

חילוניתחוויה
מיסטית

 ;וחולחברה :וצבישלרם
 ; 1987 ;"עקר"חרצ' ;שירים

עמ' 47

המשורריםמןהואוצבישלרם
רה--70השנותשלהבולטיםהצעירים

עדשהוציאהשירהספרישכעת . 80

שידייםמעגליםסדרתמשרטטיםכה
מרכזסביבומתפתחתההולכת

כיותרוהבולטהמרכזיהקרקונצנטרי.
ביטוימתןכגדרהוא-שיריוכספרי

יהודית-חילונית,להרריהלירי
מיסטיים.כיווניםעםהמתמודדת

בסירן :רליגיוזיתהיאהשלטתהתפיסה
הנעלם"של"נוכחותועםלהתמודד

"עמידהארג'ימסהנוישלכנוסחו
ילפיכך .כרכרשלכנוסחו-הרז"מול

שיריוכספריהחוזרהמרכזי,המרטיב

שיריוכספרכיותרומודגשהאחרונים,

כיןהמתחהוא ,'ל; nר'הכרההחדש,
חדש,מ~שגנוסףאליואתה",-"אני
"הוא".-כשיריוכהעדבולטשלא
הפנים, :הגרףאלפונהה"אני"מושג

החלליםאלגםאכלהידיים,העיניים,
והיצריםהתחרשותואילוהפנימיים,

נוספתנוכחותלמעיןלעתיםהופכים
חלקיוכלעלה"אני""הוא". :המכונה
אובייקטלהתכוננות,אובייקטמשמש

ואילוכלכד,פסיכיוהואלנתיכה,
אקטיבי,נוסף"אני"קייםלציך;

המעלה-רושםמגדיר,מכקר,מתכונן,
 :לשירוהופנההכתב,עלהחוויהאת

אללחתבוכןובגוףגעתל"מבקש
ממראותעצמיואוסףאניתוכון

"אני"המושגכנגד .) 28חוץ".(עמ'

מעין-"אתה"שלהנוכחותמופיעה
לפרגודמעברהמצריעליוןכוח

"מציץ :הנעלם""הרזשלכנוסחו
לרגעמשתההעשליולפרגודומעבר

ומידקלחתנעוהמציירתוהנשמה
 .) 37(עמ'לי".מחכהאתהכעלמתו

מעבדמצריהקיוםשלהאחרהצד
למגע,מעברולפרגודים,למחיצות
לחרשים.מעברולשמיעה,לראייה
למעטהמעברלמחיצה,מעבדההבטה

 :פניםכלפיאףקיימתהקונקרטי,
שאתההמראותמההעיניים/אתחופך

אובדעצמךעלמגתוללבחןועודב
צרח".מסילהלמצואמתנעלדרךו
האניאתדרמרכיביםהאיברים .) 8(עמ'

 :תותבים""חלקיםאלאאינםהגשמי
 .לחודפניםאיבירואתפושט"אני

וגוףלחודןרגלייםלחודןידיים
אותך".מחקהעולמים/-חיבבדידות

כוחשלפרריקציההואהאדם .) 9(עמ'

כ"צלמרמעיןהנעלם,שלחיקוייעליון
נוכחותואללהגיעהנסירןוכדמותו".

אולםרליגיוזי,בסירןהואהנעלםשל
קדושהשלעולםלתוךלחדורהנסירן
רק"רואה :מחדלשלתחושהמלווה

שלמיםשחייםתפילה/שלחבל·פח
כאןאיןתוכח".אללבואהרסתי
בלבד,הבל-פהאלאממש,שלתפילה

ככפלמנוסחהחדירהבסיוןואף
תוכח".אללבוא"הרסתי :משמערת.

נמוגהכל-פהכאללקירםההתייחסות
 :האניאלהיחסאתאףמציינתוהולך
עלכמועצמך,עלחושכן"אתה

מכסחכפורןבמעטפתרנשם tחבל·פח
ממחראתחושמעברוהחלון,על

שבריריותאתמסמלהכל-פהלמתקו".
כנקל,ונגוזונמחקההולךהקיום,
הואהחלון,השקוף,הפרגודגםאולם

בומשתקפתהמציאותשכןמשמעותי,

לעינייםתחליףמעיןוהואודרכו,
האנושיתהמהותאתהמייצגות

הואעיניים,-חלון-זכוכית(המרטיב
האחרוניםשיריוכספרימרכזימרטיב

מאפשרהשקוףהחלוןהמשורר).של
ונשימהנשמהכדר-חי,האניהצגת

הנשימההשקוף.החלוןעכרימשני
השברירי,הפיזיהקיוםאתמייצגת

שלקיומואתהמקשרתהיאוהנשמה
ונעלם.מופשט"אתה"עםה"אני"

אתה",-"אני :המרכזיהמרטיבכנגד

שלקיומולגבימסרבחוכרהטומן
שלפנינוכספרקייםהנעלם","הרז

הוא",-"אנימעיןחדש,מרטיב

דבקשהוא"עכשיו :נחותאניהמייצג

לתריסיםמעברחולךאניבגופי/
בעלעצובה/ובנשימההמוגפים/

בורנוןקורע •אותוחושבכורחי/

מביאבשלווהואאבללווכורח
סרסורים".שניכמועיניו/אתומוציא

הרע''יצרמעיןימונמךנחרת,אני

 .ומונולוגיבנוסח

אתמדגישההקיוםעםההתמודדות

הקונקרטי.המעטהאתולאהחוויה
ארלהסמלהנטיחקיימתילפיכך
ותחושות.מצביםתופעות,שלהנפשה
התרבותמןשאוביםחלקם-הסמלים

השרשנהסמלכגון-המערבית
 ,) 5(עמ'הפתיחהכשירהמופיע

הקיימיםסמליםהדעתעלומעלה
שלהרומנטיקהובספרותבנצרות
זאתעםיחדאולם ,-19ההמאה
לסמלאףכרוכהקונוטציהקיימת

הרווחהעיןסמלרכןקבלי-יהודי,
בלעדיים,הםהציוריםלעיתיםבשיריו,

איןשלשחורישנה"שק :כגרן
תמידהפתוחות"ארובותארמוצא",

לקולות".

הואומיסטיקהריאליהשלזהצירוף
 :הספרבשם.המופיעהצירוףגם

נתפסתחולה~להוחול"."הברה
אלמתייחסת-הכרהואילוכ'חרלין',
הכתיבההדיבור,לשרןהלשון,

תמרנהאףולפנינו(ייתכןוהחשי.כה,
ונמחקותחולעלהנכתבותהכרותשל

המופיעההמחיקהכמעין-והולכות

המיליםאולםהעטיפה.)שעלבאיור
יכולראתהכוח,כהןישנמוגות,אינן

 ,) 23(עמ'ותכן"אלעמוק"להתבונן
-וחול""הכרהכילאמו,ניתןואכן,
אלעמוקשיריתהתכוננותכגדרהוא
 •שמעליו.רמההאניתוך

יעוזחכה

פוכראסי
T 

כופליםמלאכים
אליאורלרחל

 ,;:נפליםנפליםנופליםמלאכים
לילים Tממל;כ~םחתלתםערפל

זp:;נליי~~גז:זים'וקגיפ,ת'ז:זים i ~ i ·· םיל~.?'~~
ל;נברת'jן~ים·ר'פרכסםזקן~ם~ךכרתסלב
מלזtכרתדקרי:;כים p(זקמון 9ך p ~·.ים r,9על-~

מתהפכיםשדיםם'רגז-ומימרת
: • < • :-..' • : -: • 

~ i םי~,~ך;רים~ים f ק.ונת
יזםנוטפתבגrיהזפתהפכתחרבעם
 T •: •:'עולם,:גבעות ת,;;עד

--:--• : T 

והמוחשייםהמופשטיםהסמליםכצד
קיימתאני-עולם,הצגתשלכמערכת
מצומצמתמערכתגםכשירים

 :הדיאליהמשפחתילעולםהמתייחסת
עצמיאוסף"אני :והכנרתהאשה

בונתיונחלכקודחחוץוממראות
קוראוארץ,שמיםלמלאכתמישקות
את /שומע .לגופןצבמוד/עביניהן

(עמ'החלל"אתמרחיבותנישמותיהן
מובילהזאתמערכתגםאולם .) 28

דרכים.פרשתאלדברשלבסופר
עצמותיאיך"ויודע :מטאפיזית

אתנושאתזמן,אומקוםללאדוחפת,
שם).(שם,אותי"כמובונתי

 ' ,לגז:\ק.לסiליאזכךrכו 9זקזגי~יליל p:~זה
~ w1 זקז1!ן 7ןןןלאי;הtt ןריrכ~ייrשירתו:.זוס,ל~

~עי.או-טו;.םר~סריrכז,וזזשוךיךם,זכזז,ומלים~וטרים
 .ל~~ךזtמדזtב~ד.לר Wזנלזt:;כיםןןן~ד ל~~
דקיע. i1~~יוו;כש

f ידודותתתק~''דמוiW ןזק~לוrלה;;ווגi1 ,ראות
ם, 7ו.יג ~גי 9 ~: 9ד tל.א 9 ., .~ט )iז,ו .זקתוק I~סיזקןאלי 925גוף

מפלצז-וימשה,וחלמוחדירהחמשייסרובגרםמז"הם
: T : -: -:-~ • י• _.,.; t T - : •t ~ t • - ••• -: • ' 

פניהוא:פדובפניאהובהכימתרתח"רתפניםאדננעה

מון ci~רידת,ל#תות , Jססך;ו ~~~~לr:יינוק~גי-ו Pס WT ;,'ש
 .~ל,~ם, 7ר~לtכ i נ;7~כהמוןם t"7ט i~ז,ו
 . ,משלמות,מרהיבות,זעירות,כגפיםשש

שלושה ,מ·;,
1 

 .בג;··עלרים 9 ~-פגרת t!ז
--- • T 1ר~לי,:~ה iך(~זקזכ~ם

 .ייד iמד~ךת
 t~,:ז.והוךכ~ה~זקזכךם

ס~געי~ת.~~גי

פניו.יבשהננשז-וים
w ל·~ . z ~~לי ... ט~ i (.י;ךם

q דןה~~לרות,~ךז:ייi? טJ ,ה,~~יג7ט~זקה,ה~:P ,כrר
אז-ו 'גנניראל.זה.האשישלידיראצליותנבעצם
~:פוךים,'ןע. Jמ~~ז.ת~·לים:זקכוכת~זזו~.ךת

ומשוכים ..ומושכיםמשוחיםנעריםכז-ו"יםספניותרצי
 • • , + • • ._ •וירם. nז ~~קן,~~~tקרים.

נעריםכז-ו"יםספניותרצי

 'סז~ש,~יז Tעל ל;~~ z ם~• יל~~~

;נר fא,;יוחרזןת,ז,וד;נןת י;T 25~העל
~;נד י(~' ן~נ;:~;אר~ןת,חיאה, j?JQמר~יזvהלא
ו:;נלtל,~ןת, 1אחיאק. rJכמךגיזvהלא

t( ייף:rtילהלאזti1 ולא~ש~ j ~ p: וt( כי ..ףrtל~ז
 '.קזזiד p:לזtיף,.מלא~זכיף )t ,,ל?.ץנ;:ו .ק~ד;ו~

ננמסלותםוהכוכביםבבאנדם
 t T • 1 •חוזריםגל;לים Tשם

, i דוf י~~:ח-כא,~לה~ p .ם
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אתבררבכתבהאם

 ? ,,לאפעםואלף"לא
ברבר;י.ח.שלחיירייםהכתבים :(עורך)בקרןיצחק
 ;ליידישחקאתררחחוצ'

עמ'. 304 ; 1985 ;בן-גוריוןאוניברסיטת

הביוגרפיהבחקירתבקרןיצחקשלזכויותיורבות
להוטשמהיותראלא .עורריןאיןרעל-כךכרכר,של
ענייניםישכרכר,מחייכעלמיםפרטיםגילויאחר

הוא,כזהבספק.שיפרטומוטלשבהםמסוימים
ואלף"לאהראשונההרשימהשלעניינה ,לדעתי
בספרכיין),מזtלטריזכטארן(כייןלא"פעמים

מקראאחדבקרן'יצחקשערךהיידיים""הכתבים
עליו.מתנוססכרכר .ח.ישלוששמר ,תרגוםואחד

קאמפף""רעדשל 3מס'בגלירןמצריהזררישמה
הקבוצהשלמקרמימחתרתיעלון-(המאבק)
הורעדבשםביידישלאורישצאבחומל,הברכדאית

הופיעזהגלירןחומל.שלהסרציאל-דמרקראטי
הרי ,מחתרתיהיהשהעלוןכירון . 1901מרסבחודש

ומחבריוכותביושלזיהויסימניששרםמאליומרבן
שלעדרתםעלמסתמךבקרןיצחקבר.כמצארלא

עורכיושהיו ,שרלמן-שדרבסקיושלרירגילי-כהןבררך
שללעריכהשותףהיהכרכרח..יכיזה,עלוןשל

כרכרשהריוייתכן'יתכןזהדבר .הכ"ל 3מס'גלירן
שלרביםעיתוניםבעריכתחייובימיהשתתף
אולםכלל.בהןחברשהיהבלאשרכות,מפלגות

מפריהיאהכ"להרשימהכיל"השערה",רעדמכאן
בקרןיצחק .הדרךרחוקהעצמו'כרכר .ח.ישלעטר

 57עמ'ראהעצמו,הואנוקטזרלשרן-"מעשר"

י.ש.לשעדותואתזהבענייןלקבלשאפשר-
זאתשמעשאוליה"ברכד",שלההיסטוריוןהעץר'
זאתעדרת-שמיעה .העלוןשלהעורכיםאחדמפי

"העתרכרת 'העץר ..שישלבמאמרוכלולה
בשנתבכיר-יורקשפיוסםהבוגד"'שלהמחתרתית

חייביםכלרם .מכןלאחרשכה 70כלומר- 1972
לפררפ'כתבתי ?ערעורללאשכזרעדרתלקבלאנו

למשל.והוא,זה,בענייןדעתיעלבריכקרמכחם
ממישהו,כתב-ידקיבל"כרכרכיאפשרותמעלה
ומסרוהעתיקואפילוואוליבמידת-מה,תיקנו

הואשכרכרלחעץרמסרהשותף-העורך .לפרסום
מפרי-שהיאשיערוהלה ·לדפוס,זררשימהשהביא

ערשהכעררךכרכרעליודעיםשאנומהכל .עטר
את'מתקן'היהלאהרילסבירה.זראפשרות
לפיהיוכשלאגם .כותביםשלוהמחשבותהרגשות

מסרגלהיהלאשהואספקשאיןואף-על-פי ,רוחו
אמנותי.ארנפשיכגילויזררשימהביותרלהעריך

כלילתהלטובתטעםלמצואעשוישהיהספקאין
מחברה,עלטובותמחשבותבשלאםעשרך,בקוץב

שלהמוגבלותהכורכותעלמחשבותמתו:ןראם
 .כולה"החוברת
לענייןגולשיםכברבריכקרמכחםשלאלהדברים
הםהםואכן .עצמההרשימהשלוסגנונהתרכנה

ללאהרשימהאתשיקראמישכללינראההקובעים.
בהלמצואשלאיכולאיכרכלשהי'מוקדמתדעה
השגורהנוסחמעיןקלוקלת,רישמת-תעמדלהאלא

ימים,מאותםוכתבניםדברניםשלובעטםבפיהם
 .אזהוולגריהסוציאליזםשלמהמליצותש"כדלקר"

כיזאת,להוכיחכדידוגמאותכאןלבחורטעםאין
כעתיקאוליאך .סגנוןבאותוהיאכולההרשימה

במיוחדכתרבותשהיוהשוררתשתיאתלכאן
מיט.פאהןפריעייד--- :ומוגדשותגדולותבאותיות

ערםפרןבלוטמיטעבשפרציטפארעבןייוטעיד
בצבעיוהחרותדגל--- :(ובעבירת !ארייבטס·מאן

העובד!).האדםשלבדמומותזהאדומים
 ,זרמעיןלרשימהביותרהממצההביקורתואלם
ביצירתועצמוכרכראצלמצריהשהיאלינראה

ככתבהשברזמןבאותוממששככתבה ,"בחורף"

כברעצמובקרןיצחקשלמחקרולפירשימה.ארתח
ודבר . l 190בסתיו"בחורף"כתיבתאתכרכרסיים

ב"בחורף"כותבשכרכרמדבריםאףמשתמעזה

 : ) 183עמ'תשל"ח,מהדורתכרכר,(כתביעצמו
עשריםלימלארלאשערדאישאיזהיאמין"כלרם
בספטמברלכרכרמלארשכהעשריםוהרי "?שכה

ב"קאמפף"רשימהארתההופיעהוכאמור, . 1901

 . 1901במרס
אתב"בחררף"כרכרשלמדבריוכאןנביא .רבכן

 : ) 178עמ'(שם,הבאהקטע
המלותשתי .ומחוורברורהכל r"לחיימוב

כל .כולואותובולעותו'פרוליטריאט''בורג'ואזיה'
העבודהבשאלתאצלונכללותהחייםשאלות

 ...אחרתחייםשאלתאיןלונכון.יותראו.והרכוש.
 .חייוכלאתשבלעה .זונשאלהעביניונכללהכל
גםאמנם. .הכלאתכךלילבאריכולאיני .אוי .אני

זועולמיתנשאלהכולישתנקעתיעתים.היובחיים
בהחזיתיואזהחיימוביצים.אחריבזהוגנררתי

עחוהצדק.היושרמלחמת :הכלחזותובפתרונה.
רוחו.והגתלמותהאדםמחאתהעולם.תיקוןאידאלי.
גםיבהתקוממושניהמתפעלעםיחדואולם
הרבהוהראוניכפירה.ספקומילאוניוהמתנחהמבקר

כעיורהמוניות.המושגים.בלבולדון-קישוטיות.
יחסרת. Mמסאי·אמונהסכלות.שטחיות, •וגיחוך
בנילפניומוזרהמשוהנהכנעההלב,מןיוצאבלתי

חברהבןלכלטובלאיחסיהודים.שאינםהחברה
הדבריםושארהרצוןשבירתאיתכפיא.אחרת,

מוגבלת---".מפלגהשלבמלחמתההתלויים

בריגוי.ח.

היצירהכלאלאבלבד,זהקטעלאוכמרבן.
וחריףגמורניגודהריהיכלה,ועדמהחל"בחורף"
אתשכתבלפכיאףוהן .עלובהרשימהלאותה

פיוסםשכברנודע,עבירסופרהיהכבר"בחורף"

לולייחסאפשרכיצדעכור"."מעמקספרראת
 .היהודילעםכלילהמתנכרת .שכזורשימהכתיבת
 ?עצמםימיםבאותם

אתלקבלאותנולשכ~עהמבקשבקרן,יצחק
המסתמכותהטקסט,מתוך"ראיות"מביאהשערתו

 : ) 57(עמ'דומיםלשונייםשימושיםעל

שםסוציאליותלבעיותאדישטיפוסאיפיוןלשםא.
דיזיןהאטמידפרן"ניט :אמירהבפירהמחבר

שלראשיתוהתחילהממני(לאאכגעהויבן"וועלט
הטיפוסשלבפירמרשמתבדיוקזראמירה .העולם)
כיקרלאיעלכרכרשלמסתרבפתחהאדיש

מובאתכאןרגםכאןגםהןאך- .מיכאילרבסקי
בפיהםשגררשהואתירץובתורבמיוחדזרמימרה

שלללשונוייחודיתזרמימרהשאיןוודאירבים,של
 !כרכר

הפועליםכלפיהשלטוןשלהדיכוייחסבתיאור .ב
פרןמעןהערט'פאררראס :השליטיםבפיהמחברשם
היוצאיםהאדיםאתשומעים(מדוע '?פארעאדיר

ב"לעת-מצריההזאתהמטבעיתהאמירה )?מפיך
קיין ... !'שטיל :ליידישתרגםעצמושכרכרעתה"
את ... !(הסהעדן'כיטדירפרןאיךזאלפארע
שהאמירהאלא-מפיך)."אשמעשלאהאדים
כרכרשלבתרגומוואילובחיוב.ברשימהבאההזאת
כילחרשמיטיביידישהיודערכלבשלילה.באההיא

זרכלילשרכותהשליליתוהאמירההחיוביתהאמירה
מזר.

יאליהשואףהצארישהשלטוןהמציאותבתיאורג.
שרואץרארןט;טזייןזאל'עס :הרשימהמחברכותב
ודשןושחררמתיהיה(שהבלבל~טיג'ארןפעטארן

פרןכיגונים'אכאזייטיגעברשימתוכרכרואףודמום).

ארןזייןררעט'שטיל :כותבמעכשן'זייטיגןא
ומורת,יהיה(שקטשרראץר'אוןררהיגארןטרידטלך

מבארעצמובקרןהריאך-ושחרר)."ורוגע

שלשירהואזראמירהשלשהמקררדבריובהמשך
תקופה,באותהרביםבפישגררשהיהשיר ,פץרי.ל.
דווקא.לכרכרייחודיתזראמירהגםחיתהשלאוהרי
ב"ארפןגםלדעתוסימוכיןלמצואמבקשבקרןיצחק

וליתר ,, ',ב'קאמפףזרמסהשלדופןהיוצאהפרסום
שלבצילוםאףבספרראותנומזכההואחזיוק
הייחוד .) 73-70(ע"עממכהגדוליםחלקים

אךבכתב-יד,כתובהשהרשימהבכך,הואשבפרסום

שלאותיותבהןרואהבקרןדווקא.דפוסבאותיות
 .שי.חהעובדהעםזאתקושרהואומידסת"ם,סופר

סת"ם,סופרשלהמלאכהאתבכערריולמדכרכר
"יצירה"שכתבהואשברבר ,נוספתלהעשרהומגיע

כל !מקצתיהולאמניהשלאאלאידו.בעצםזר
סופרשלוהמיוחדותהיפותהאותיותאתהמכיר
אותיותלביןביניהןדמיוןשרםימצאלאסת"ם
 :מזריתרה .שלפניושבצילומיםהמכוערותהדפוס
העמודיםשלהצילומיםאתגםלראותזכיתי

הזאתשהרשימהומתבררחוברת,ארתחשלהשלמים
בחלקםלקר','מתחתרקאלהבעמודיםכתובה

אלהעמודיםשלהעליוןבחלקםואילוהתחתרן'
 .כתבשלבאותיותאחרתרשימהנתרבהעצמם
הרשימהאתגםכתבהאחתישדמאדמסתבר

כדרששחרישלמטה,הרשימהאתרגםשלמעלה
הכתיבה,בשעתשתיהןביןביותרהדוקתיאום

כתב·ידרשאיכנוודאיבאותיות-כתבכתב-הידואולם

למשל,(ראה,לכרמוכרזהשהרי ,כרכרשל
 .) 222עמ' ,'גכרךכתביו,שלהגדולההמהדורה

עיקר .בדברקובעיםאלהפרטיםלאשכאמור,אלא,
וגםבתוכנהגםממש,מנוגדתזרשרשימה ,העיקרים

בכללםכרכרכתבישלולסגנונםלתוככםבסגנונה,
עלאניתמהולכן,בפרט."בחורף"יצירתוושל
להעשרהשנתפסראהמהבקרן'כיצחקמערלהחוקר

תביאוריההואששבריאלאזאתאין .שכזרמשוכח
'ברברספרראתשכתבבימיםערדלעצמו'שבכה

עמד , 1901שכת ,ביאליסטרקבתקופתכי ,הצעיר'
זאתלהוכיחוכדיהברכדאית,הפעילותבמרכזכרכר
ואפשראפשרכאמור,זה.בענייןגםכאחזהוא

בטארכישלהעריכהבעבודתהשתתףשכרכר
חייובימירבותפעמיםעששהכפיה"ברכד",

חברלהיותמבלישוכרת.מפלגותשלבבטארכיהן
בדלשלדבריועליכאמניםכךעלמפלגות.באותן

אמררכך ,כרכרי.ח.אתלהכירשהיטיבכצכלסרן,
ושוםתושוםעצמועלהדביקלאאשר"אדם :עליו
עמ' ,'חבדל(כתביתנועה"ושלמפלגהשלשלט

ואולםואפשר,אפשר-עריכהעבודת .) 12
הרחוקה"בחורף",אתאזכתב-לכתוב ?כתיבה

 .ממערבמזרחכרחוקזרמרשימה

ח"פליטרן"אתכתבכרכרי.ח.שאותרייתכןכלרם
 • !לאפעםואלףלא- ?לא"פעםואלף"לאהזה,

כפכפייצחק
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עולמיתבכוחר
מחזורמתוךלקרחותכהזהמובאותהאלגירת
המחזורישרים. 30וכרהחול",כעקבות"אלגירת

אחרית-דברצכירוףכספר,אורלראותעומדכלוו
וסימןהמאוחדהקיבץוכהרצאתהמתרגם,מאת

קריאה.

כתב·עלומית.בבררהבבחיתנהואהישריםפירסרם
כשטוקהולםזק"שכליכארכיונימצריהיד

וכלווייתמכרכהכדהפסתליוהומצארכדררטמרכד
כליחוקרע'י'מיסטירת·כצררירת)(חלקןרכותהערות
 ,שכגרמניה.מכרכוםקחרררידרקורטזק"ש

אפשרממחזור,חלקחםכאמור,הישרים,כיאף
משמערתםיתרעלאכלעצמו,בפנישירכללקרוא
כשלימרתרהמחזורקריאת .תוךרקלעמודירכלו

אזשגםסכוראיניכימשמערתם","יתר(אמרתי

עומקהבכלהמשמעותאתלמצרתיהיהאפשר
מבשירםרמרטיכיתתימאטיתמכחינהורוחבה).

המרות"."במשככותואת"אלי"אתהאלחהשירים
"כמשככותמישריוחלק"אלי"המחזה(תרגום
ישירם ; 1967"תרשיש",כהרצ'אורראוחמרות"

תורגמורכןתשמ"א.המאוחד,הקיבץוכהרצ'אחרים

כעתרכרת,מ"אלי"וקטעיםהמרות""כמשככותמשירי
והמעונייןכרכל,פרסאתקיבלהשכ.ז.לאחרכעיקר
לקורא","ידעכבירת,זק"שלכליבביבליוגרפיהיעיין
תשמ"ה).כסלוג·ד,חוכרתנא,כרך

צורותיהןכמושלמותמפתיעותהאלוהאלגירת
בחןניכרתולעתיםלשהן,הכובשתרכאיכטכסיכירת

כשירתהולפרוחלהגתלגלעשתיהדגלמיות
שמחריירההסיכהזאתואוליכ.ז.שלה"קאכרכית"

 •כמקורן.בדפוסלפרסמןכהעדלככרןראולא

י.פ.
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סגוריםחלונות
ופתוחים

"חלוונת :סבדרליקעודד
 t1987 ;מעריבספרית ;בסחף"

ss 'עוטיפהציורים ;עמ: 
 .פייגנשרעודד

מפרסםבארגנטינה,-1938בשנולדסברדליק,עודד
לוקדמוכאשרבעברית,השלישיספרראתעתהזה

שאתלאחרזאתסיפורים.וספריזסריםאסופת
הספרדית,בשפהפתחשלוהספרותיתהקריירה
הפרסיםבאחדזכהואףלטיבו-אמריקניכמשורר

שביצעהלשונישהמעבריתכן'החשובים.הספרדיים
לפתיחותבנוסף-משפיעיחסיתמבוגרבגיל

הפואטיקהעלהשפעת·על-שרכותשיריותלמסורות
ולתפיסההלשוןלתפיסתשקשורבמהבמיוחדשלו,

כאופניםלהתפרששיכולותהיזסר,לשההרמטית
בשפהההתערותבתהליךקיצונייםאךטבעיים
חדשה.

• 
שלכיווניואתבמדויקמגדירבסחף""חלונותהשם
פררתי". 9ה"אופירעלמרמזהואראשית, :זהקובץ
המחברשליחסראתמבהירהואעי~ן'לאחרשנית,

היטב,מוגדרותכצ~ררתכחלונות,הםהרי :לשיריו
עלשהתגברואחת,ובערכהבעתוסגורותפתוחות
כלשהו.סחף,שלהאמורפיהאופי

מוצאםאםגם-סברדליקשלשיריושכן'
ומקרםלזמןהקשורהקונקרטית,בהתרחשות
שללרמהלעלותתמידמבקשים-ספיציפיים
-קונקרטיותלשאחרתלרמהכרצה,אםארהפשטה,

השיר.אתהעושיםההיגדיםמערךשלהמבע,לשזר
ראיכטכסיררי.מרוכזהואעצמוהמבעשהרי,

אתלמלאהמלהשלבכוחההאמרנהעומדתבבסיס
המלה :היינושלה.והרוחבהאורךבקררישליחותה
שלהרציונליותאתהמבטאכללי,כשם-עצםכמ~שג,
שלהיםכך,מחשבות"."בעלהיותראתהאדם,

מצ~יןאפילוהתיכון'היםלאלעולםהואסבדרליק
-"היםאךבקצף",מתפוצץ"התיכוןאמכם,ככזה.
כצרפהשלישי,גרףתדירלרכשהאנימוחלט".הוא
מגנד"כחולועצםותכתרו"אדם :ממרחקעצמועל

שכיביןכמפגש(לעולם)ליםהאדםביןהמפגש-
נושאואיש"כל ;דירה"עזב"אדם :רעודעצמים.

 .) 20 , 18 , 11(עמ'שלו".החרבהחיותאת
לקשרםשניתןחומריםבשיריםמרתכיםכאשרגם

הםישראלית,אפילוארמס~ימת,ים-תיכוניתלהרריה
מכורחארפואטיצרמכורחכללירת,צוררתלובשים

הזיהוימתורילהינתקהדוברשלמהותינפשי
אתמרפדותובלחשקטנותוה"העשרת ..הספיציפיים

ומיידי/ארוךמברך,-ובינןהגד;לרתוהעשרת
לקראתוהנכונהתיכונית/קריאהמבתרגת/בקרבו
באבק·שרפהומכופל,כפולים·תיכרניוהיום
 .) 34(עמ' " ...וקצף

ונוטרתקצרותהןכאשרגם-סברדליקשלהצוררת
-יותרארוכותהןכאשררגםהמנחםארהמלשאל

מביתהפראכטי,הסירםאלקרובות,לעתיםמכ~רכרת,
ערכת"זוהי :והשכיכההחידודשירתשלמדרשה
לישניים"מכשול-עלוםגלעין / ... / ... /!הדובדבן

לשלום.דומהועולמיםשלרםהכל"בסך ; ) 31(עמ'
 .) 32(עמ'דומני"בנשרם/עיל-התאהנ

מאלהשרכהשיריתתפיסהכן,אםמציע,סברדליק
עלהנסמכתכיום,הישראליתבשירההרווחות
ערותעםוחדשות,קדומותיזz,ירירתמסוררת

הלשון .הלשוןשלהפילוסופיהשפתחהלאפשרויות
הרמטי'עצמו'בפכיעולםלכל'ראשיתעבורו'היא

אחתמלהביותר,החדבאופןתים, fלשברממושג,
 :כולההמחשבהרגםהצופןגםהיא

מבראשית

חביתהלשרבכדיביתברכים
בקרבנוצמארןכיבראוהבים

שמימיערב-הצופן

משתוקקת.אדמהעל

ואוליכאקסיומותחשוביםהרשרכיםהטוריםשכי
והאהבה/הביתלאקסיומות.שהפכוכמסקנות

הדוברכמושגים.כהפשטות,בשירקיימיםהצמארן

בהכללהמופיעאחתשפעםבצרפן'אלאמערכיךאיכר
מופיעאחרתופעםהאחרונים)הטורים(שני

הטוריםשכיכן'אם"מבראשית". :בכותרתבעירומו,

המחשבהשברסביר","הקשריוצריםהראשונים

משמעות.בעלשלם,כהגיגלפרוחיכולההרסיסית
אלאבשיריופיעולאהצמארןוהאהבה/חבית

חרדהעלשעומדתיותר,כוללתלתובנהכמקפצות
מתמצתת,זרדוגמהמושג.שלחודרעלמלה,של

סברדליק.שלהפואטיקהאתלטעמי,

הפותחזההואבקובץיותרהיפיםהשיריםאחד

ביןבו,שמובלעתפירטימניפסטכעיןשהואאותר,
להליכהבהתנגדותהקשורההייחודתחושתהיתר,
נולדה/שלאהארת"זאת :מתחלפותארפנרתאחר
צריחת·חהידדולמעןלאואףשחרועםלמרתכדי

 .) 5(עמ' ,, ...אחראטוםבהידדלהמחקשדינה

השאיפה-זרשירהושלזהקובץשלההומוגניות
ל"קרכקרטירתגםכמרהאמירה,לכלליותהמתמדת

בעתהיא,-החוויה)שללזר(בניגודהמבע"של
לעתים,חסרות,ליוחולשתו.כוחואחת,ובערכה

לפני ;דבריםשלגרפםהחווההאנילשההפתעות
השכלתני.העיבודלפכיההפשטה,

ה"כקי"הקרפייכגרש,עודדשלהעדיןהסוריאליזם
האפשרויותאחתאתמפתחמארד,עליהאהובשלו,

"הקוסם", :(כגרןסברדליקמשיריבאחדיםלקרוא
עולםאלכחלונותאותםלקרוא :"השתוקקות")
והצוררתמפוצליםהמראותשברחלומי-סיוטי,

"לאלף"מבקשסברדליקאםפתוחות.אךסגורות
הרי ,) 48(עמ'הביניים""שדיאתהמלהבאמצעות
זהשבשילובדרמה,דווקא.אותםמעודדפייכגרש

 •לבדם.בשיריםלעתים,לי,שחסרהאיזוןנוצר

משמרתמר

 . , ...לזק~יא~1י:כ+יר.ז:רך;:;נין;:ז~ךסק
נסיעהשעהנחצי :גדולכהאינו

·,;_ •• .· T --נ• . T T ,,,,,.,._ : • ,י: 

;ור iף ,ה~1ין;ןpזן!~ר
לרגלינףשרףעה 'הו,פהה 1tננגט
~ i ~שדכה' .ק~T : -: •• 

נמופסטודאלית
 ן;;~~ק:ט, i~זק ,םי~~סזגשל~גי
 ,לזpלrכ~ה.,י wה םו,ו~:;
~:;נרות ,ם·,~;תףכז;נו,ףן","rךדד

1t קיר~ל ,וסץ ,, 1-1ג
סשוכת .•לtג~ק;:;נית·;:זrךזfית

 , ל~~ז;וןקלא;ה.
 ,שי+יים~יום ~~~גתו~;,י

ע,סףקיםסם :ת;ת p:ל
קו;ים .ה~;נ;:~

זקג;י~ך~ו;ניםריס, iףמו

J הJ?p ,ה:p ןיד~;:.~ךדןך 

:;נזקכו,ו,וסיi.ך~חון~ים ,.ךהףןזזין
דישףת Mכ

דםהוזגות 1~הנכנסהופסגדיםעל·פני -: •• _ __ • : · • T ; • •• : -._ ,;:·, • T ··: - -· t t .. 
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אל בחזרה
האדם

 ;כזרזהירזורם :אלוןאבדר
 64 ; 1987 ;המאוחדהקיבוץ

עמ'.
אבדרלשבשיריוהקוראאתובחזקהמידשתופסמה

 .הקומוניקטיביבמובנהבלשון'המרידההיאאלון
אושירתו,שלתכניהעלהקוראיעמודבטרםעוד
עשוייםזומעיןשירהשלגבילוברורמגמותיה,על

מפרידהמחיצהלהוותשלוהרגיליםהקריאהכישורי
ובמיומנויותבכישוריםלהשתמששבמקוםכךבלבד,
אחרמסוגקשובהלקריאהלעבורעליואלה,

לחלוטין.
השגור.מהסוגאינהשבשיריםהמוסיקאליותגם

כביכולאבדרגורסכיצדחשהקוראהוא.נהפוך
מעיןליצורעל-מנתבמשפטמשפטבמלה,מלה

קומוניקטיבית,שאינהלשירהמילוליתמקבילה
ישרהשהוא.איזהמושגיהגיוןעלעומדתושאינה
בסימןעומדתאלאהשפה,עלנשענתאינהשכאילו

מרידהעלעומדתשהיאכשםבה,מרדשל
במוסיקאליות.

שלנטייתוהיאהאמוריםליסודותהקשוראחריסוד
 :כמוראשונייםטבעבחומרילהשתמשאלוןאבדר

וכדומה.אבניםהרים,שמים,

(עמ'משקלה"כובד"לאהקסוםהישרלדוגמאכך
שונים,תחומיםהמערבבלשירמופתלשמשיכלו ) 8

תשתיתמעיןבהיותםלזהזהקרוביםהםשעם-זאת
אמוריםהדבריםבמייודעשאינךעדלנוף-בראשית,

בעוצמהאולי,אובשמים,מסולעים,בהריםבגיא,-
גבללכאילואלה.כלמעלהחופהראשוניתאלוהית
נזקקהמושגית,הקומוניקטיבית,בשפההמרד

שמלפניל"זמן"מבראשית,עולמולשיקוםהמשורר
בעיקרה.תקשורתכליהשפההיות
בעיקרבמקרא,המרובההישמושגםמובןמכאן

בשירכמוהמפתיע.ושיבצוםשברי-פסוקיםבצורת

הקמוריםהקעורים,האדמהכשפנילעילעמדתיעליו
הנגב)לשנופוהסתם(מןלחלוטיןוהחשופים

האדמה.שלולחיותהלתנעותהכסימןנתפסים
הסלעיםושבריהמסולעיםההריםשלזוונתועה
בתפראחוריואת /לראות ... "בקריאהמקורה
שאהבומי /באדמהמעוכיםופניו /מאוחים

ולא"וחיפניואתיראהלא /באמתבווהאמין
 .) 8עמ'(שם,
המשוץבועיוותווחי"פניויראה"לאהפסוקשבר

בעתוקשהמעורפלתראשוניתכהבסביבת-נוף
אופיהדבריםאמוריםבולנעלםמעניקהאחת,ועונה
ופלסטיקונקרטיזאתעםויחדמופשט,אלוהי
כאחד.

משתמשהצליליותובמקוםהרציףההיגדבמקום
מרחיבהואאותןמפתח,במלותאלוןאבדר

שלשבסופוכךוקולות.שברי-תמונותבאמצעות
שיריתאמתמולהקוראעומדזהעיביותהליך
היכן'אלהמילות-מפתחחדש.כעצםבפניוהניצתב
המעוצב,השירגרעיניאבני-יסוד,מעיןאיפוא,

מטבעםהמחייביםחומרי-בראשיתמאורגניםסביבם

לחטיבההאסופה.שיריאתוהמבריחיםבשם,קריאה
אחדותית.

סביבהשירמאורגןהאסופהמישריקטןלאבמספר
מ''(עחוזרת""בדהרהבשיריםלדוגמאכךהחזרה.

-מערבה"ב"פניוהאסופה,אתהפותחהשיר- ) 8
שמנמיך"ב"מיהאסופה,אתהחותםהשיר ) 63(עמ'

החזרהכשלמוטיב ,) 15(עמ'חזר"וב"הוא ,) 9(עמ'
הלשמהההתכנסותארהפגישה,מרטיבמצטרף
וכדומה.עצמולתוךפנימה
חוסראותהנמצאתהאלההישריםבכל

עללהקשותהעלולהלעיל,הנזכרתקומוניקטיביות
הקשובהקוראאתמלווהמאידךאך .השירקריאת
אחראבןונבנית,ההולכתאמתשלבסיסיתתחושה

 .עיניונוכחאבן'
את ) 9(עמ'שמנמיך""מיהקטןהשירכונהכך

 .במיוחדמושגיתלאבדרךהחזרהמושג

 /נושךדורסלאמכונף /שמחהאליושמנמיך"מי
 /חייוכייודעלסכנה /מעללפתעבהמריאושפתיו
 .חוזרת"כזריחה

וזריםשוניםחומריםמתיכיםהאחריםהישריםואילו
חזרה.שכולועולםבפנינומעמידיםשהםעדבזהזה

תמונות,שברי-יותרנכוןאותמונות,מצייראבדר

באלואלוונושכותרודפותאלו,אתאלוהמעבות
ולתרגמןלעצבןהקוראבידיסיפקנותנותהןכשאין

לנוכחפניהלכאורהכההראשונהתמונה .מושגית
הפשטניתהאמירהתוך-כדיהזוהרבחולשחזור

 /לאחרכזר,זהירזורםאור /לךקדם ... "-לכאורה,
תמונהובי".(שוב)חשוךבשקטששקעהשעה

תמונה .לחלוטיןמעורפלתאךמאד'פלאסטית
יחד .השגורמהעולםדברכנגדהלהציביכולשאינך

נדמהאוברור,האמורה,הפלאסטיותבגיןזאת,עם
אברד.חותרלאןאולמה,היטביודעשהואלקורא

שולחת"לידהושלמגשששחרשלהבאותהתמונות
המיסתוריןתחושתאתמחד-גיסאמעצימותקול",

מאידך-גיסאהשיר.אתהפותחתהפניהשבעקבות

הלילה("כלנוכחאלשובהפונותהבאותהשורות
מלחץסובלמטל'לח /בשביליםהלךחלומך
מעגל /לב]מחלהחולפתלא[תוחלת /בצלעות
 ,)) 8עמ'נשם,העשר"עלנשעןאתה, /נסגרשחש

אינטימיתאנושיתמציאותאלהקוראאתמחזירות
הקודמות.התמונותבעקבותלמועצמתההופכת~אדי

בקוראהמכהמיתיאופימקבלתהיאיתר-על-כן
האדם.שלוהקדמוניתהראשוניתבהוויתוהחש
בראשיתנוחרתשלמהוויתםפחותהשאינההוריה
השררות .ודומיהןשקיעהזריחהלידה,כמו

זהיר /כזר / .זהירזורם"אור-השירלשהאחרונות
אתהזכרבשבריהמסכמות ,"רואה.אני. /זורם

תחושתמגבירותהשירשלהמרכזיותתמונותיו
הקורא.שלזוהזדהות
הראשוניותהטבעעוצמותביןזהותלשאמתארתה
"בדהרהבשירעשוצבההאדםלשהוויתוובין

אלומועצמותתמונותהתכתתוך ) 8(עמ'חוזרת"
אתהמסייםבשיראףברורביטוימוצאתבאלו,

 /למהשואלתלאהשקיעהמערבה."פניוהאסופה
איךחשלתומו /-מצפה /הואהאטומותבעיניו.
 /בחובוהחושךאלצונחתהחשיכהוצוננתרכה

 .) 63(עמ'פה."אלמפההזורמתנרגשתכפגישה

וביןחוזרת""בדהרההישרבין-האסופהכללאורך
אחרצעדאלוןאבדרהולך-מערבה""פניוהשיר
לביןהאדםשביןהמיתיתהזהותעיצובלקראתצעד

ופגישההתבוננותאגבמעצבההואהטעב.איתני

ומעורריםב"אני"הנשתליםהנגב,נופיעםראשונית
כופיםהקדמונים,כרפיועםמחודשתלפגישהאותו

וזריחות.שקיעותתהומות,בהרים,המאוכלסים
וכןיופיםמשוםקצריםשיריםשניבמלואםאצטט
לגביכמרלגביהם,לעשותהאפשרותחוסרמשום
בעורתושמש"ערב :פארפרזה-הקובץשירימרבית

אז.סערסער /שואזעה.מרסיקהשלזרם /בי
עליזורחזמר /עכשואמי .הייתיילד /שבויכאור
 /נופייפיךטעמךנמרלאו"ריחי ; ) 46(עמ' "ושב
בךלשכוןדברךמדי /מתנודדותעריםדבריךבפי

עליבכפול /מימיךעללנכרתכגפן /בסלעכירכה
תפיסהאלהבשיריםבולטתקיץ)".(=מלשוןקיצך

כשםהנגב,בכופיהנטועהאדם,שלמועצמת
האדם,אהבתאףכךוהקניונים.ההריםברשנטועים

באהבתמדובראםוביןאשהבאהבתמדובראםבין

האנושיותוהתחרשותהרגשותמערכתכללבכיו.אב
ילכוחהיאגםהופכתביותרהאינטימיותולו-גם
הטבע.מכוחות

האדםרוכשזוומיתיתהומאכיתמתפיסהכתוצאה

בעולם.אמונוואתבכודואתמחדש
ויחווהכוחהעיקרמבראשיתובעיצובהזובאמת

 •כזר".זהיר"זורםהאסופהשל
וצבישלום

גלעדזרבבל

~ץכהשייתי

 ..... ;;ן:'
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במעגלי
הנעורים

האבודים
 :גומברוביץ'ויטולד

ואחריתמפולנית ;פורנוגרפיה
 ;הנדלזלץמיכאל :דבר

סימןספרי ;המאוחדהקיבוץ

 1987עמ' 144 ;כתר ;קריאה
עשרה.ששבןצלבעלהפרושכידסטרס,אנרכי

יומן-רגמרכרץיכרטילרד

ריטרלדשלהספרותיביבולואחדותבחינות
בהתייחסותמסרייםקרשיעלמצביעות : rגרמבררב
לגעתמבלימספריו,אחדאלספציפית

מ"פרדידררקה"החליצירתו,שבכללבפררבלמאטיקה
 .ביומניורכלה
בררמאניר,תמאטירתתהפוכותלמרותכיכדמה,

 :והואאחדבפןיצירתומעוגנתויומניו,מחזותיו
גחמותיילבטיו.הגרתו,עלעצמו, ' rגרמבררבריטרלד
במעטהמרתקתאוטוביוגרפיההמניבותסופיות,האין

 .דופןיוצאתספרדית,עלילהלשפחותמרתקלא
במידההטביעוהפרטיםחייהםאשרהיוצריםמעטים

העלילתית,הפיקציהעלחותמםאתגלריהכה
שלהראליהביןסמריארגלוילדיאלוגשחיתה
בלוטבהןשאףהדמויות,לשארהמספר"ה"אכי

הסופר.שלהאגוצנטריהמימדעבקיפיןארבמישרין
 ' rגרמבררביצירתיבןיחידי,הלאהדמיון,<וכאן
גרמבררביץ'שלהמוחלטניתוקוז'אכה).ז'אןלבין

 1939משכתשהותרפרלין,ממולדתו ) 1904-1969 (
 ,וברליןבפריזמכןולאחרבבראכרס·איירס 1963עד

תוכר.בתוכיההרמטיתסגירתועלספקללאהשפיע
הכיבושבימיבפרליןמתרחשת"פורנוגרפיה"עלילת
נידחת.כפריתבאחחהאי·שםיהגרמני

 ,' rגרמבררבררמאכיכלריטרלד,הסופרפר, pהמ
פוגשיםפרידריקהמקריוידידוראשון,בגרףכתובים

כאהביםזרגהםשבעיניהםוהגיה,קאררלוכערה,כער
שכילזה.מ~דעיםאיכםהצעיריםאף·כימתאים,
מזימותתוך ;ביניהםהקירבהאתמביימיםהגברים

הדברערלהכרמזים,הומוסקסואלייםשפלות.פיתויים
כך,רעל·ידיבצרחאותםמסבכיםהםבידם.

לבריתהודרתלזה.זהמתקרביםלחטא,בשותפותם
לבכירפרידריק,ריטרלדגםבעידבדהופכיםדמים,
ושאיפתם.כמיהתםאליהםהצעיירם,לשברית
הציוריתשביריעתהרב,תבימצרתהעלילהכאןעד

ורמאןשללכאורהסימרלאציההיאוההרפתקנית,
 .זולהיסטורי
הרפתקהלכם"אספר :בז;נליםהררמאןלשראשיתו
מחזירהיכותר"'מהגורליותאחתאולישלי'אחרת
בשעתארהאח,לידנינוחה,לשיחת.עריםאותנו
כהרגהלקורא,ישירהפניהעליז.בפונדקסעודה
הרפתקאותהשזורהמסריימת,פולניתבסיפורתחיתה

והחרב.השפםגיבורישלותעלולים
חינםכתביוכלכי ,' rקרמבררבמעידמיומניובאחד

מסורתי.ורמאןשלפאררדיה
הןכיקלאסירת,בצוררתמתשמש"אני :כדבריו

אך' .אליהןמכברהתרגלהוקוראיכורתהמולשמות
תמידהיאהצורהאצליכי , mלשכלכםאלאאנ,

צררה".שלפאררידה
הואדברכלבקדוש,פאררדיהשלדכרכהילכךאי

והמוחשימרחשי,המדומהוהיפוכו,דברבחזקת

הכרסימןאיפראהיאהפאררדיתהבתניתמדרמה.

 .' rגרמבררבשלאנטיכרמיתלדיאלקטיקהבולט
שלבז'אנרמאןתומאסמשתמשדרמה(באורח

שלהמסורתייםמקורותיועלהמושתתתפאדרדיה,
" Entwicklungsroman " בהתהוותו).(ורמאן

היא"פורנוגרפיה"הפאדרדית,הריקמהעםבבדבד

פסארדר·פיקציהפיעלהבנוייפיקארסקיורמאן

שלהראותמנקודתהמרבעתאוטוביוגרפית,
הואמסורתי,כפיקאררפרידריקהמספר.ה"פיקארר",

לוטהשלוהצדודיתמוגדר,חברתימעמדללאאדם
מלאעולםאליהבואתמשליךוהואבערפל

ומעשימזימההרפתקה,-מקצועוסתירות.

שערודיה.

אומנםפאסטררלית.אווירהשוררתהעלילהבראשית
שלהגרמני,הכיבוששלהדיםמגיעיםמאי·שם
הדבראךאחדים,אלימותומעשיהכנופיותמלחמת

(ביצירתוהשלווה.הביטחוןתחושתאתמפחיתאיכר
ריספיאכסקיסטאכיסלאבהמשוררשלמרפת

"לו :הי"טבמאהפרליןעללקדאניתן"חת~כה"
ושלווה".)שקטהפולניבכפר-מלחמההעולםבכל

הכנרתכערכותירעהואתאישמבקריםשכנים

לקניותנוסעיםראצלאב,לאחדהגיהכשראילקראת
במשקמסייריםוודקה,שרתיםהסמוכה,לעיירה
 .הכלמשתכהלפתעאךוכדומה.
פרידריקשלהמפיסטיבבימויוהשטניתהפרשה
רבה,למהומהטראגי·גררטסקי,לפאכדמרכירםהופכת
מאזגרמבררביץ',שליצירתומכללהידועה

מחזותיורעד"טראכס·אטלכטיק"דרך"פרדידררקה",
המעולים.
האי·אלרריטרלדפרידריקשלהארוטיתהכמיהה
שלעיקרהעיקרשהיאצעירים,שלבגרות

בהמשך,בפרוטרוטנעמודעליה"פורנוגרפיה",
שלהמלאכותייםהדראמטיים,בכישוריהמכיבה

 .מכךהמשתמערכלאימיםה"בימאי",תיאטררן
עלמעמיקההרצאהלהרצותמשכילאךפרידדיק,
מודרני.שחקןשלוהפונקציההתיאטררן

משההכמר·קלאסי,דגםפיעלהבנ~יהיצירה,כבכל
הרטארדאציה ;העלילהרצףאתלעתים ' rגרמבררב
שחשיבותםש~ליים,קטנים,בפכיםכאןמתמקדת
להשהיהקראדירכמאט(פרידריךמועטת.לכאורה

בגבערןדראמתית"שמשממאמריובאחדזהמסוג

 .)"םד

סימליתמשמערתב"פררנרגרפיה"הללולזוטרתברם,
העלילה.בהמשךומתפרשתהחוזרתלרוב,

בצוותאוהגיהקאררלרומסיםהפרקים,באחדכך'
הרמיסהאךיבכךמהשלענייןלכאורה, ;תולעת

היום.בבראהמשותףהרצחקנונייתעלרומזתהתמימה

קלות".הרומסותברגליהםזהסודי"מסר
דבררשוםרמזרייף,מלאכותינהור,סגימכלוהכל
"הכנסיהדרמהבאורח .בעיןשנראהכפיזהאיכר

ישםפרידריקשלברךוכריעתכנסיה"להיותחדלה
"המיסהואילותרנגולות"שחיטת"סיוםכמרחיתה
אנושות".מרכהחיתה

~ר pהמביןהתפקידיםחלוקתהיאביותרמאלפת
שלהמזהירבחיבורופרידריק.כפילולביןריטרלד
האיש ' rגרמבררב"ריטרלדזאנדאראראוחדר

האמורפיההבטאתמחברומדגישוהסופר",

ב"פררנרגרפיה".

לבוטההופכתהעלילתיתשהריקמהשעה
כפילו,פר, pהמשלבמקומרמתייצבועשרורייתית,

רישתואתפורשריטרלד,ולאפרידריקוהוא,
ב"טראנס·אטלנטיק",לזהבדרמההרצחנית.

זכר)(זוכרתה"פרטרס"אחרהרודףההומוסקסואל
המספראיכראיידס,בבראכוס"רטירר"ברובע

המיליונרשלו,אגו"ה"אלטראלא ,' rגומברוב
גוכזלו.
ניסוי ' rגומבררבשלכדבריוהיאהתפקידיםהחלפת

לתלפיות.כאןבכריהכיסויברם,תיאטרלי.
אנטי·פונקציהללשוןכבמחזות·אבסורד,לעתים,

טפחיים.ומכסהטפחהמגלהקומכיקאטיבית,
בגינונילויטולדתכופותפרידריקפוכהלדוגמא,כך

ריטרלדשלומךמהקסם,"כולומלאכותייםנימוס
היקר?"

דבראלאחיבה,שלסממןכלאיןזול"יקדות"
שלהאמיתיותכוונותיואתלהסתירהבאלריק,

השואל.

ככזכר,"פורנוגרפיה"שלהסגולימשקלהאולם
אלנואלתבכמיהההואיהסופריצירתכבכל

והרוחניתהפיזיתהתשוקהאלהאפולונית,הצעירות
כחלתהואהכיעור,ואילווהנערה,הנערלגוף

שלושיםבגילביומנולדבריושראשיתההזיקנה,
 :אומרהואהיפוליטמארחואתבראותו .) ! ! ! (

יכ'הלמהפניו'שלהמפוצצתהנפוחה,"האדמומית
אותי".דחתה

אומרעשביםהמנכשבפרידריקמבחיןהואוכאשר

הזה,המעמדלשהגועלאתלתאר"קשה :עצמואל
אתלהסוותמוסתרבמאמץהמבקשמבוגר,אדםפני

 ."ההתפוררות
וחדורתבלה·צעיררתשבזיקנהההתפוררותמול

הכעוריםזאת,עםטאכאטוס·הארוס.מולכעורים.
ריטולדואילובזיקכה,מערריםב"פורכוגרפיה"

קאררלשלבכערריהםלהטמעמבקשיםופרידריק
וחכיה.

חרשיה,הצלחה,שלקסמיםלמעגלכאןכתרניםכולם
מאגימשהו-כלמעלכאחדוחידלוןכישלון

הארוטיים.בגירוייהםבכעורים,

קצףבשצףהקולחתהמושגית,האכארכיהובאותה
"במקרם :כגוןדבריםנשמעיםמיסתברא,איפכאשל

המבקשאדם-כאלוהיםאדםהכיטישאכיהאידיאל
צעיר".להיות

 ' rגרמברובכותב ,עליוהטובההסתירותכידאך
אהיהאני .זוללדמרןאותיתהפכו"אל :אחרביומן
למרותאלוהים,שללצידו(ואףהאנושיהסדרלצד

מותי".בעשתרגםימיסוףעדבר)מאמיןשאיני

מטפיזית,היאהאם"פורנוגרפיה",עלכשאלוכאשר
מעברלפיזי,מעברפרושה"מטפיזיות :משיב

הגרףדרךלהגיעחיתההמוצהרתומטרתילגופניות
הרוח".שלאחדותאכטיכומיותאל

דברשוםלכל,המהפכהחדרהברבעידןלדעתו,
(שיחרתעצמה"אתמיצתהרה"עשררריהבזויאיכר

דרמיכיק·דה·לה·רר).עם
הכרךבסימטאותדרכואתשורךהואכעדותו,רכך,

ה"פרטרס"אלמטה,אותרדחפוהארוטייםוהכוחות
אתבחפשוזוכרת·כקבה,רה"פרטאס"זוכרת·זכר

ידירתחתהפךזהגםאךהכמוך,האלמכטארי,
לגרוטסקה.המורעלות

אחדהואבעברית,"פורנוגרפיה"לשלאורהוצאה
המתורגמת.הספרותבתחוםהחשוביםהאירעוים

קלהשפתר 'טובהואהכדלזלץמיכאלשלתרגומו
וקולחת.
סרקפיטפוטימזה,מבוגריםשלהלשוניהפאתוס

שלה"זדרקה"הלאקוכית,והשפההמארח,של
עבריתספרותית,פכינהחינם-מזההצעירים

כשלעצמה.
ועניינית,אינפורמטיביתעטר,מפרידבראחרית

המדגישים ,' rגומבררביומניעלבעיקרההמסתמכת
ביןכפרשהאדם"ברוהיופיהכעוריםסוגייתאת

הנער".לביןהאלוהים

מבליב"פררכרגרפיה",העירןאתלסייםניתןולא
הוא,למולדתו. ,' rגרמבררבשלכיסופיועללעמוד

המבקרמרצון,הגרלההכיצחי,וכדהנעהאכארכיסט,
אתרוחובעינימשחזרהחרש,הז;נשטרשלהחריף

הרחוקים.ילדותוכרפי
באקראיהמזכירהופירטית,ציוריתפאכורמהלפנינו

במאההגוליםהפולניםהמשורריםשירתאת
ן nבסילסרלי·עציםכ"אגרדתהנוףתאודיהקודמת.

תחח,עציעדבעדינותגלשהגןשדרות-גן.של
אחר,הי,-החבריהאגםאתלכחשהיהאפשרששם
פאררדיה,ורקאךאיכם ," !מוצלשמישבטלירק
עצמה.בזכותהקיימתלירית,פרוזהאלא

הבירחהבספריו'המובלטהאסקאפיזםולמרות
והאדם,המולדתהציררליזאציה,מהתרבות,המתמדת
מפכילברוחניתןלא"כי :רביםהאהבהאלגעגועיו
ניתןאדםומפכיאחרפצרוףאלאלאהפרצוף
אחר"אדםשלבזרועותאךלהסתתר

אמן ,' rגרמבררבויטרלדואולי,<"פרדידורקה").
הפאראדרקסים,ואשףהספרותיותהפררברקאציות

גםאך ?בומשטהאףולעתיםמלכודתלקוראטומן
"פרדידרדקה"שבספריוהטובאתמסייםכאשר

רק nבת·שתוךמשרעמם,גימכזיסטכשלבחרוז
 :מגאוניותוזהכהואמפחיתהדבראיןמשרבבת,

ופצצה"סוף

 • .חצוצרה"שקראומי

רפאליצבי
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הערבי

בקרבךהחי
בן-עזראהוד

הערבידמותביןגדולהבדלישהעבריתבספרות
שככתבוביצירותבייחודומדובר Iלגבולשמעבר
דמויות 1 1967רעדהחמישיםשנותמראישת

גבלוסיוט,איבה,אימה,לשתחושותשמעוררות
ישראליים,ערביםלשדמויותלבין-וקרובמאיים

משפחהמעיןוזוהיאחר,בקולגמרישמתוארות
עובריםהשכים,ברבותולעיתים,ספרים,לשאחרת
תיאורילמשפחתהסיוט"מ"משפחתסופריםאותם

דמותאבלפחות,לאפרובלמאטישהואה"דו-קיום",
ההבדללמשל,זה,לגמרי.אחרתבונראיתהערבי

נעיםלביןהיערות''ב"מרלהלשוןכרותהשומרבין
יהושע. .ל-א.בב"המאהב"

החי"הערבילשבז'אנרהראשוניםהרומאכיםאחד
יבוא"לא"זר 1אלוןחמדהשלספרההואבקרבך"

רוכי,מפיראשוןגברףניתןהסיפור .) 1962 (

בשנותבירושליםהלומדתחיפה,ילידתסטודנטית
תולדותעלסמינריוניתעבדוהוכרתכתהחמישים,
שכהכעבורלפגושעתידיםשאנומרטיבהצלבנים,

מספרתבחורהשלהנימהואילוהיערות";ב"מרל
להופיעשעתידכיגוןמזכירהבירושלים,ראשון,בגוף

שכיםכעבורשככתב Iעוזלעמוסשלי"ב"מיכאל
האסוןאתשמדגישותיצירותאלהשתיאחדות,
יחד.החייםאפשרותאתולאוהסיוט

ששהה Iעליבשםערבי-ישראלילבחורמתוודעתרוכי
חיכוךוקיבלבאנגליהלימודיולצורךשכיםכשבע
באוניברסיטהלימודיוממישךהואעתה .מערבי

רוכיבין .הערביהפולקלורבחקרועוסקבירושלים
בלתי-אפשרית.אהבהשלפרשהמתפתחתועלי
רוכישלאחיהבקלישאות.קצתכתובהררמאןאמכם
הקשר,אתממנושמסתיריםוכמובןבצבא,קציןהוא

ולוקחהאחבאלהם,נודעהדברכאשרמהוריה.רכן
בחיפה.בבית-הוריהארתהוכולאיםבכוח,ארתה
משפחהשלכבמסגרתממשהואאליההיחס

ערבית.פאטריארכלית
חובתושמילאמשוםעלינאסרהסיפורבהמשך

הגבלו.אתלהבירחוהצעיר,לאחיוהמשפחתית
כבלתי-אפשרית.מבתררתורוכיעליביןהאהבה
עתידאיןממאסרו,השתחררולאחרעלי,לדעת

לעיררוכיעימדתהגרואם Iבישראלליחסיהם
גוליםמרי-נפש,שניהםיהירבאנגליה,אוניברסיטאית

מתמדת.בזרותרחייםמארצםמנותקים

אףמתואראינוהוא .מתוכהאנושית,עלישלדמותו
קרבתיאורווישמסייטת,מאיימת,בצררהפעם

הבאיםברומאכיםגםלפגושעתידיםאנושאותו
-בקרבךהחיהערבישלזול"משפחה"הישיכים
מאשריותרמעמדי-חברתיכיווןמקבלהסיפור
הלאומיתלזהותומתכחשאינואמכםעלי .לאומי

באהבתזוכהשהואמעשהאךכערבי,ולכבודו

ורמאןבתבניתמתוארהואהיהודיה,הסטודנטית

דרכועושהבחבהרהכמוךהמעמדבןשבו

בדרך-כללביטוילידיבאהוהצלחתובמעלותיה,
כוחבצבירת Iהגבהוהמעמדמבכותכשיםב"כיבוש"

זאתחברתית,ובעמדהבהשכלהבכסף,השפעה
בהםבגרמניהיהודיםחייעללרומאכיםבדומה
על-ידיבחבהרלמעלהדרכועושההיהודיהבחור

הבעיותכלעםהלא-יהודית,בחבהרהתבלולות
בפניו,מעמידיםכאלהנישואיםאושקשרים
מסויימתובמידההתכחשות,בפכיאותרבהעמידם

היהודיתבספרותגםזרבעייתיותלמצואניתן

בתקופתנו.בארה"בהנכתבת

נגרמתאחעלהגנהבחובתמשפחתיתהסתבכות
ערבי-ישראליגיבורמיחסיתכוצאהלמשברוגורמת

 . "') ש·'
 ) 1962 (מר"קפה"ספ_לבררמאןגםודיההיהוחברתו
עשסקוהראשוניםמןרחיהגרנות,יהושעשכתב

המעורהאחמד-מיכאל, .תקופהבאותהבנושא
להינשאעומדתבל-אביב,הישראלית,בחבהר
בהיוודעאךידוע,שמאלימנהיגשלבתולאסנת,

נאורכובש
בארעמההמלחמהחיתהתחילה

הכיבשו.

ביררה.חוסר-חיתההמלחמה
שכלוהבירהרחיתה-היכבושהמשכיות

שלנר.
 .ספקלכלמעברמבתררזההריעכשיו
בשטחיםהשייהשלשנהעשרים

תבולדותשניםיותר"המושחררים".
בלעדיו.מאשרהכיבוש,עםהמדינה
נלודובצה'ולכיוםהמרשתיםהחיילים

יעדויםאינםמהםריבםהכיבוש.אחר

מהמפות.נמחקחיחק"."חקרמהרבדיוק

משהורק .לישארלקבעוגבולאין
במחלוקת.התנוןמעורפל

יחיהבנינושלבזדכרנםשישאדמה
שלגירל""ז.ניקסמיןמע~רב,משחר

יהודיםאזרחיםנגדבקבוקי-מולוטוב
בישויבםהפגנותופזיורמפעשחפים

ובאוניברסיטאות.ערביים

בתים.חורסבאוויריריותמדמעי,גז

הצדדים.משני-בילדיםפגעיה
אומדיםואלהשליכולה-אומירםאלח

לשי.כולה-
ידדוחיםואלחללשוםידדוחיםאלח

ללשום.
מאוחדים ...הלשוםמסך;יבבירת

באחדרכילותמדורבאמצעותלהינשא,כוונתםדבר
סכסוךכגרםאלאמנתגד,איבהרקלאהעתוכים,

עללהגןשמיהרואחיו,אחמד,שלבכפרודמים
אחמדעלחזקההדםכקמתחרבת .כרצח Iכברור
 ~דמשקעדוכנראהלכפרו,וחוזראסנתאתעחבוהוא

לשמשילידםשולחיםאלחבקשיחות.
רחד mמרותלהביאשטןכשליחי
 1בצח"לעולביםוחבורתהרייסודניאלה

בקבוקים.ומנפציםמחסומיםפרתים

 .הציוניהחלוםאתמנפצים

 :ואומדיםל"ערלם",לאחדים,משורים
נאור.כרשכאנוחבללמרות

 .נאורכרכשאין
נאורים.וישכובישםיש

אינםונאוריםנאורים,אינםכובישם

כובישם.

רקואלחועוניותאיבהמלוידכיבשו
אי-אותןתאצוה.ומקלבותמצטרבות

חזקה".'יד Iעל-דיי rלחקטאפשר
לואחרפנימהלהדחיקןאפרשלעיתים

חזקותכפל-כפליים.פותרתחןמהזמן
לאמפחידות.יורת.ומאיימותיורת

מבוקרות.

כבישרם.שטחיםאלה rשאאומירםיש
רוצחאניגםמשוחררים.שטחיםאלא

משוחרירם-משוחרירםשטחיםלראותם
 • !מאנתו

הואלאהרן
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אנווכך ;דמואתלגאולאחיו,רוצחאחדירדוף
משהשלהמאהמראשיתהסיפוריםלאווירתחוזרים

בלתי-אהבההמתארמוסה,חוואג'ההואסמילנסקי.
בניביןכאן.יריבות.משפחותבניביןאפשרית

עללבסוףגוברהדםוקול .בסכסוךשנמצאיםעמים
בני-הזוג.שלפרטילאושרהאפשרותועלהאהבה
על-שנכתבראשוןעבדיורמאןהופיע 1966בשנת

לעטאללהחדש""באודערבי-ישראלי,סופדידי
בקיבץופרק-זמןהתחנךעצמומנצורמנצור.

מתארהואבספדו .העמקיםעשדהצעיד","השומר

שלבקיבץוהגדלצעירערבייוסי,שלאהבתו
וחשובחדשה,עולהלדבקה,הצעיד","השומר
שתחילההואנוסףדברצברית.אינהשהיאלהדגיש

דואהדבקה .יוסישלמוצאואתבקיבץויודעיםאין
 .שורשיבחוד .בן-הארץלשדמותבראשונהבו

 .כיותרמשכנעתכצורהנרקםשאינו .הסיפור .עבר
הערבייוסישלשאביולנומסביר .מגמתיהואאלא
משפחהעל-ידיאומץוהואילד,יוסיכשהיהנהרג

 .לקיבץואותושלחהשלימים .מזרחיממוצאיהודיה
יוסי,שלמוצאוכשמתגלהמתעודדהקונפליקט

עולההנושא .בקיבץודבקהעםלחיותורצונו
בסיוםהפלא,למרבהמסתיים,והספד .קיבץולשיחת

החבריםמחליטיםרביםלבטיםלאחד .אופטימי
 ,כאדםמתקבלשהואמחליטיםאבליוסי,אתלקבל

פומבילתתצודךאיןוכיכערבי,ולאכיהודילא
האישיתבעייתושאכןאומד .יוסיהמספר, .להחלטה

נדאהשהבלפתאוםגיש-מדהואאכל ,נפתרהאולי
איןאךכפרטאותוקיבלוכי .חדשבאודלעיניו

 .ולאומיותוהערבימוצאועםמשלימים
 .הדומאניםבמשפחתהיחידהדומאןאוליאגב,זהו,
בנימהשמסתייםבקרבך"החי"הערבישל

שוםאיןאךלפרט,דיסקרטיפיתדוןישאופטימית.
 .בכללותההעמיםשנישללבעייהפתרון

הערבישלדמותולגביביותרהמענייןהדומאן
לסמי ) 1977 ("חסות"ספקללאהואהישראלי
הכשירהודאימיכאלסמישלהביוגדאפיה .מיכאל
לכתובהארץילידייהודיםמסופדיםיותרטובאותו
אתהחל ,בגדדילידעצמושהואמשום ,ספדואת

הןהערבים,חייאתמבפניםוהנידבערכיתכתיבתו

אתאחדות,שניםלאחדכתב,שעליהבעיר-מולדתו,
מעניינתיצירההואשאףערפל",של"חופןספדו

אךליהודים,ערביםביןהיחסיםאופילגביומרתקת
גדבה .כחיפהוהן-כעיראקאלאכישראללא

במפלגהחברהיה ,לישראלעלותולאחד
הערבי-ישראליהעיתון.במעדנתועבדהקומוניסטית
מקרובהכירזובעבודתו ;"אל-איתחאד"הקומוניסטי

הקומוניסטיתהמפלגהשלוהווייתהחייהאת
עיתונאיהשלה,האינטלקטואליםעלהישראלית

היסודותאתמבפניםלהנידיכלוהיהכך .וסרפדיה
שעמוסשעהזאתכ"חסות",שהעלההמרתקלסיפור

אחדיםוסופדיםאודפז,יצחקיהושע,א.ב. ,עוז

ולאערביתדוברםאינם .הערבידמותעלשכתבו
וכמעטמשותפת,ערבית-יהודיתחבהרבקרבחיו

לשלילה,אולחיובאצלם,ערביםשדמויותודאי
שונהחווייתיוממישקעערכיםממערכתנובעים

לגמדי.
משודדהוא .פתחי .מיכאלסמישלספדוגיבור

נתבע-בדומאןמוגדרשהואוכפיערבי-ישראלי,
כשהשודדים,לנשדדים,השודדיםביןכלולייןלשמש
הםוהנשדדיםהישראלים,הםהערכי,הצדכעיני

כהאינההסיטואציהאך .עצמםבעיניהפלשתינאים,
עםמתחילהדומאןשלהראשוןחלקופשוטה.
בגדה,ווספי, ,גיסו-לעתידעםיחדפתחי,שלביקורו
היהודיםחבריושכלפי .פתחיאותוופתאום, .בג'נין

הפלשתינאיתהמחאהשידתכמבטאמופיעכישראל
 ,)ל" T ("אתא"שלחאקיכבגדילכושבאכשהוא-

הסיפוראמנם , 1967שלאחדהראשונותכשניםוזה
 , 73אוקטוברמלחמתערבמאוחד,יותרמתרחש

 67שלאחדהראשונותהשניםשלהיאהאווירהאכל

הישראליתוכמנטאליותהישראלייםככגדיואזי-
באחת .כיהודיכמעטהערביםכעינינחשבהואשלו,

שלוכיקודרשמימיכאלסמיתיארמהרצאותיו
עומדתתיירים,ישראלים,ערביםשלחבורה-כקהיר

 !בעבירת-ומסתודדת

מאורעעלכנראהשמיוסדתפרשה,עודוישנה
יהודיםסופדיםעםיחדחתימתו,מצדףפתחיממיש.

פעולותלגינויהקוראתישראליתלעצומהוערכים,
 .ונשיםילדיםרצחלגינויהצדדים,שנישלטידוד

שברח ,פכרי ,הטובחברואותומכנהכךועל

לכתובוממשיךף"אשבשידותשםועובדלכיידות
בשםפתחיאתמכנה-פלשתינאיתמחאהשידתשם

הישראלים.שללמינשדקולוצשירףמשוםבוגד,
עלהמהלךכלולייןגיבורואתאפואמתאר"חסות"

התרבותתרבויות,שתיביןהזמןכלישחיכמי .חבל
שניבין ;הערביתהתרבותכנגדהישראלית-עברית

 :תחומי-ארץשלושהובין ;והערביהיהודי :עמים
בייחודסביב,הערביוהמרחב ,השטחים .ישראל
מה .חברופכרישלפעילותוהמשךמקום .לכנון
 ?בישראלעליויגידומה ?לגבולמעבדעליויגידו

 ?בשטחיםעליויגידומה

חיייהודיותבחרדותעםחיהוא ,נאהבחודפתחי

שתיביןחיהואלאמיתואבלחופשית,אהבה
עםיתחתןלאהואכימשפחתית,מבחינהגםחברות
שהואמפניאלאסירובהמשוםלאיהודיה,בחודה
היותולמרותשמדניות,חברתיותבמוסכמותשבוי

צעידה,נפדיתלערביהיינשאלבסוף .קומוניסט

ביתיקייםואיחההכבוד,חוקיכללפיבתולה,
 .כאבותיולחלוטין,ושמדניתפטריארכליתבמסגרת
בחברההחופשייםחייוביןתהוםכאןמצוייה

לבין-היצריותגחמותיולכלהפתוחההישראלית
למרותלעצמומייעדשהואהשמרנייםהמשפחהחיי

המתקדמות.השמאליותזיעותיו
דמותלגמדינשתנתהפתחישלהופעתושעםדומה
הדומאנטיתהדמותעודלא .העבריתבספרותהערבי

הבידואיהפרשדמותאוהמאייםהשודדדמותאו

שנעשההשבוי,הערבידמותלאגםסמילנסקי,של
בספרותכמו ,היהודילאדםללוחם.מוסדיתבעייה

 ,מהסיוטחלקשהיאהערבידמותולאתש"ח,דוד
ב"מיכאלעוזעמוסאצלשקיימיםמהאימה .מהגבול
שהקוראבשד-ודם,מורכבת,דמותאלאשלי",
אינוב"חסות"הקוראהקריאה.בשעתאיחהמזדהה

כלפיהיהודי-ישראליהגיבורשלבעייתועםמזדהה
מזדההאלאבלבד,ברקעהעומדמדרוך,הערבים,

 ,כלפינועמו,כלפיהישראליהערבישלבעייתועם
 .אותוהסוככותהמציאויותכלכלפי

שסמי.משוםזאת ,יותרעודומורכבמענייןהדומאן

שלושהפיעל ,דרכיםשלושבפנינומציבמיכאל
האחד .ביצירתושמופיעיםערכים-ישראליםגיבורים

והשלישיגיסו,ווספיהשנימיודענו,פתחיהוא
כניםולהםיהודיהלאישנשויפואר .פואר

ערבי-ישראליקומוניסטשלדמותהואמשותפים.
חיישלבאפשרותמאמיןמתון,הקודם,מהדוד
מבחינתמתפוררתשמשפחתוכמואבל .ויחדשיתוף
נפרדוהואהאישיים,והקשריםהדגשותמסכת

ממנווהצעיריםמתפוררת,אמונתוגםכךמאשתו,

החלום .הערביתכלאומיותםממנוקיצוניים ,במפלגה
 .לעולםלהתממשעתידואינומתפוררשלוהמעמדי

ערבי-הגיס,ווספי,היאבודמאןהאמצעיתהדמות

לא-מאודמשמעותשישהגם"סתגלן",ישראלי
נטועותדגליו .דיאליסטהוא .זולמלהחיובית

שמתעודדותהקשותהתחושותולמרותבמציאות,

מהולמרות ,כיפוריוםמלחמתבתקופתבארץ
 .ישראלשלהמתקרבכסופהפתחיבעינישנדאה
"פתחי, :לוואומדלמציאותתמידמחזירוווספי

החליטולאהיהודיםאםחולם,אתהתתעודד,
נצליחלאאנחנושלהם.המדינהאתלפרקבעצמם
 ";זאתלעשות
 .בטחוניממאסרחסותמקלטלעצמומוצאפתחי

היהודיידידואשתשלבביתה , 73אוקטוברבתקופת
בימים .במלחמהעתאותהשנמצא .מדרוך

אותו .אבדושהבלסבורהואלמלחמההראשונים
בומתערער .חבלעלהמהלךלולייןשל .עדיןאידון
 .להיחרבעומדתישראלשהדי ,לברוחמבקשוהוא
 .המוסךבעל .הדיאליסט .גיסו-לעתיד .ווספיואילו
 .לילהמדילחזיתזורמותהצבאשיירותאתהדואה
יישארחייהםמסלולוכיישתנהלאשדברלואומד

יחליטוכןאםאלא ,היהודיםשללזהמקביל
קולקטיבי.באופןלהתאבדהאחרונים

במועדוןהרציתי"חסות"הופעתלפניאחדותשנים
"דמותהנושאעלשבחיפה"אחווה",היהודי-ערבי

הסופדגםנוכחובקהלהעברית",בספרותהערבי
שדמותבאומרולהרצאההגיבהוא .חביביאמיל
תמידנמצאתהעבריתבספרותהמתוארתהערבי

כידומני .המציאותאחדשנהארבעיםשלבפיגור
אםיודעואיני ,הדההפעראתחיסל"חסות"הדומאן
ביייחודהערבים,קוראיובעיניחןמצאאכןהדבר

 .מודליםלושימשושאוליאלה
שלניכרתסגידהישנהיהועש .ל-א.בב"המאהב"גם

דמותוביןעצוםהפרשוקייםבתיאור,פיגוראותו

"מולבסיפור .כרות-הלשוןהערביהיערותשומרשל
ב"המאהב",נעיםהנערלשדמותולביןהיערות",
 .חסות""להופעתבמקביל ,-1977בהואאףשהופיע

שונהבספדויהושעאתשנזנחההגישהאבל
מביאמיכאלסמיאם ."חסות"לשמדולחלוטין

אתלעיניומכעדולדאותפתחיעםלהזדהותאותנו
עלשומר"המאהב"הנה ,שלנוזוגםהמציאות,

מחוץהדמויות,שאדשלזוהיהודית,המוצאנקדות
הואנעים .אותוויוצרותבסיפורשמשתתפותלנעים,

למציאותשמוגשקאטאלידאטוד, ,עבייהמעין
עםיחדחייםרוציםאתם .בישראלהיהודית
שאינהמדינהרוציםאתם ?משותפתחבהר ?הערבים

ביחדלחיותהשלמה,ארץ-ישראלאלאיהודית-בלבד
זיעותיועםבקנה-אחדעולהוזה- ?הערביםובתוך

תרבותרוציםאתם-יהושע .ב.אשלהפוליטיות
במשפחתכםבביתכם,מופיענעיםהנהאז ,אחת

בבתכם,מתאהבביאליק.אתמדקלםעברית,מדבר
אתםהאםעומדים.אתםאיפהלהחליטועליכם
עברית-חבהראתםואזמכם,כחלקאותומקבלים

אויהודית-בלעדית.חבהרעודלאאבלישראלית,
כמו ,וכעצםויפה,טובשהבללואומדיםשאתם

 :שלכםל"יהודי"אומדיםאתםבגולה,האנטישמים
 .שלךלעיירהחזור .בכיתיולאבתיעםלאכאן."עד
לפלשתינהלךאומאיתנוהיבדלאנא,לגיטו,חדור
 ".בארציחלקתיקחואלשלך
כפרואלנעים.אתלבסוףשולחהמספר .ואכן

לך."דעלטובתו:לו,אומדהואגםכאילושבגליל,
שלנוהישראליתבחבהרמקוםלךשאיןהיאהאמת
היכבולביתך,שוב .ככללהיהודיתובחבהרבחיפה.

יוםמדיאצלנולעבדוכדיאלאתבואואלשם,ושב
 ".אצלנולראותךרוציםאיננוובערבבמוסכים,

ביחסישעוסקיםהספדיםמקצתאלאאלהאין
ימים"עיראתנזכיר .ישראלכתחומיוערכיםיהודים
כרשמתואריםהדאבן,לשולמית ) 1972 (רכים"
כתקופתכירושלים,לערביםיהודיםביןיחסים

של ) 1977 ( "?הציפוריםעפות"לאןאת ;המאנדאט
בחודביןאהבהכפרשתשמסתיים .תלפזגדעון

"חדדאת ;במזרח-ירושליםערכיהלבחורהישראלי
ערבי-ישראלישמתארכלס,לשמעון ) 1980 (נעול"
חבורתהובניהיהודיתלידידתומפאדיסשחוזר

דדעצמומדגישהואוכיצדתבל-אביב,בישראל,
הישראלית,בחכרהולאככפרולאנקלט,ואינו
 .לפאדיסוחוזר
כקרביהודיםחיישמתאדיםספריםהזכרנוולא

ליצחקאלכסנדדוני"כ"קיץ .לישראלמחוץהערבים

 ss·s9גל' , 77עתרן 22



( 
ו

.,_. 
Q 

ג-

,. 

' 1 
{, '";.' .•·, 
~,;;;:tt.f:··'-~.•~ 
~· 

 ~ו;
;-

עזרא"מישל ;"בלאנש"והמשכוגורן-גורמדאנו
שלאחריםספריםאו ;שמרשלאמנוןובניו"ספרא
סיפוריםקובץהתחתית","בעירכגוןבלס,שמעון
ועוסקבבגדדנעוריואתשמתארמעולה

ערפל"של"חופןשללדודומהבפרובלמאטיות
ספרואואחריו'אחדותשניםשנכתבמיכאל'לסמי
שלחייםשמתאראחרון","חורףבלסשמעוןשל

כל .בפאריסממצרים,גולהיהודיקומוניסטימנהיג
חייםבהםומתואריםלעצמה,"משפחה"הםאלה

רקעעללאאבלערבים,בקרבתוססיםיהודיים
עלאלאבארץ'הישראלי-ערביהסכסוךשלבלעדי
יוצאיהןובגלותבמזרח,ישראלקהילותחיירקע

במערב.

החי"הערבישלדועסקנו,בההעיקריתב"משפחה"
היעשותשלתסמונתאפוארואיםאנובקרבך",

מןהערביגם-ובתהליךהערבי-הישראלי'
הכללית,הישראליתהחברהמןלחלקה"שטחים",

אלאומסתנן'מחבלאומעבר-לגבולכאויבלא
לאומיותוידיעלגםהמוגדרחברתי,מעמדכמייצג
לאחרבייחודומתרחבת,הולכתדותופעההשונה.
כמעטשלמציאותבאותה , 73אוקטוברמלחמת
 .שנהעשריםזהחייםאנושבהדו-לאומית,מדינה

ערביםשלדמויותויותריותראלאסיוט,עודלא
אתלשאולצריכיםואנומשותפת,מחברהכחלק
שלשהדמותבכךאופטימימשהוישהאם-עצמנו
שלמציאותתיאוריבתוךויותריותרנבניתהערכי
שלתופעהבואיןשאמנםחכרתי-מעמדי,מאבק

השני,הצדשלדימוניזאציהכרואיןדהומאניזאציה,
והיעדר-המשותף,הקיוםשלהשאלותחריפותאכל

כל-ש.חיארגוהיצירותכלכמעטשלהאופטימיות
 .לעתידרכותתקוותמעורריםאינםאלה

רקהאם-עצמנואתשאלנו 76יונימלחמתאחרי

אואד,עדחיינושבווהסיוטהמצורחומותהורחבו

פתוחה,אחרת,כמציאותחייםואנחנולגמרינפרצו
גםהיאהפיסיתשכמותםמרחביםשלחופשית,

אחרירקאוליהוכרעההדוהשאלהחדשה.איכות
לאשהפריצההתבררכאשר , 73אוקטוברמלחמת
שבאמצריםעםהשלוםלמרותאמיתית,היתה

(לבדמרחביתמכחינההצטמקנואנחנו ;כעקבותיה
למצרים)ישראליםכפנישנפתחוהטיולמאפשרויות

חייםלכדיחברתיתמכחינההורחבנוזאתועם-
 'וכך ;למדיוצפופה,,-לאומיתכעצםשהיאבמדינה
שלבחייםלאחרונהשעוסקותהיצירותתבנית
הערכיתוכשאלהכדמויותאווערכים,יהודים
לארומאנטיקה,לאבהןאיןהעברית,בספרות
עמדהלאגםופיכחון'ייאושסיוט'לאנאיביות,
חברתית-מעמדית-תכניתאלא-קיצוניתלאומית
ומדינהבחכרהוחיים-יחדדהותבעיותשללאומית

בחייםומתחזק,הולךזהוכיווןבמהותן',,-לאומיות
לבטאם.ומנסהעימםהמתמודדתבספרותגםכמו

ספרותית,ולאפוליטיתלאנפתרה,לאהבעייה
שובהערבי-העתידלנוצופןמהיודעשמיולמרות

אובהרבה,הוטבשהמצבמשוםלאסיוטאינו
שהחיים-יחדמשום Nאלמצרים,עםהשלוםבזכות
בסטריאוטיפיםזהעלזהלהסתכלשלאאותנולימדו

להתלבטאלאמצידנו,לפחותהדדית,ובדימונידאציה
ויותריותרשחייםעמיםשנישלהבעייתיותבמלוא
אחת.ארץכברתעלכזהזהשלובים

 :זוהיאבחשבוןלקחתהשישנוספתמשוואה
שתיוביןהמאה,מראשיתובסיפוריםברומאנים

למשה ) 1934 ("הדסה"כגוןעולם,מלחמות
ולילות""ימים , 1911כשנתשנכתב ,סמילנסקי

השמש"ל"תחתועדביסטריצקי-אגמון,לנתן ) 1926 (
התפכחותלתהליךעדיםאנושמיר,למשה ) 1958 (

שניתןהערבית,השאלהלנוכחהיהודיהגיבורשל
 .לאומילמאבקמעמדיממאבק-בכיווןלתמצתו

החלוםמןהיהודיהגיבורשלהתפכחותאומרת,זאת
ופלאחיםיהודייםפועליםלשמעמדימאבקעל

כנגדויחדמנוצלים,כולםערביים,ופועלים
המושבותאיכרי-המשעבדיםהמנצלים,המעסיקים,
חלומותהיואלההערביים.והאפנדיםהראשונות
הניגודעלתמידגברהלאומיהניגודבאספמיה.
המאורעותחזיתשלאחדבצדוהעמידהמעמדי'
את-השניובצדוהאיכרים,הפועליםאתהיישובית
והאפנידם.הפלאחים

השאלהאתהחזירוהאחרונותהשניםעשרים
אחרבכיווןאךמעמדית,שאלהלהיותהלאומית

העבודה,ותנעותהציונותאבותאותושיערושאילו
כאץר-והערביםהיהודיםמקברם.מזדעזעיםהיו

כחלוםמעמדות,לפיסוף-סוףנחלקואכןישראל
ואולםוהמהפכני,הסוציאליסטיהמאבקלוחמי
מעמדאחד,למעמדשייכיםהערביםמרבית

היהודיםומרביתבחירה,זכותחסריהעובדים,

עובדיהמעסיקים,מעמדהאחר,למעמדשייכים
הבחירה.זכותבעליהשולטים,הלבן'הצווארון
שאלהגםלהיותאפואחזרההערביתהשאלה

משניאחדכלכאשרלאאךמעמדית-חברתית,
סולידארייםשהםמעמדותלשניבתוכונחלקהעמים
כחלוםולאום,דתלהבדלימעברמקביל,באופן

ניצביםעמיםשניאלאהסוציאליסטי,האינטרנאציונל
 •.אחתדו-לאומיתבארץמעמדותכשניזהבתוךזה

השאלה"השתקפותהמישדריםסדרתבעקובת
עודהדוקמתהמאהמסוףהעברית mבספרהעריבת

הפותחה.אבונירבסיטהששדורהימינו"
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הדיאלוג?נפסקמרוע
נאטורסלמאן

כיבוששנות 20בצליציהר

בת"אהעדבים"ב"שרקמהשטחיםעובדים

מפקדשהוציאהראשוןהגירושצואםידועאינני

ושומרוןיהודה(דאז),המערביתבגדהצה"לכוחות
ח'לילשהסופרבורראבלסופר.כגדהיה(והיום)

גורש 1974ובירכי . 1967ביוניעודגורשאלסואחרי

גורשמכןלאחרושנתייםשקירמחמודהסופר
גורששעבהרהשנהובסוף .קדרימחמודהסופר

אחריםרביםועדוכולםהגיה.אברםהסופר
צוויבתוקףלמולדת,מחוץסופריםלהיותממשיכים

גורמיםועדופיקדואלופיבידיחתומיםגרוש
אחרים.

במסגרתאלסואחריח'לילעםנפגשתישעבהרבשנה
הפלסטיניתהתרבותעלבינלאומיסופריםכינוס

הואכיממכרלשמועמענייןהיהבאותנה.שהתקיים
ומפרסםהישראלית,העבריתהספרותאחריעוקב

עלבכללוהערביתהידרניתבעתוכותמאמרים
עותקלימסרואףיהודים,סופריםשליצירותיהם

בשירההימיםשמוכים"מלחמתהאחרוןמספרו
המשורריםרבעלשםכתבהואהישראלית".
שלישריהםאתוציטטומשמאל'מימיןהישראלים,

ייני,הדביק,רעיהאילון,אליחושפי,יואלהזך,כתן
שהפתיחהאלאויצבי.רמימיכאל,ב.חפר,חיים
חיתהלא.וזו"משורר"קראלוקור,באבשלוםחיתה

ימני,משוררכתב:סיווןאפריםעלהיחיהד.הטעות
קור,אבשלוםעםאחתבכפיפהאותווכרךקיצוני,
ילדיעלה~טייריםממאמריושנייםשציטטאחרי
(הרמטכ"לגורמרדכיאלפנייתוואתוצידון,צור

אםאפילואש"ףעםריתךישאלשא ) 1981ביולי
המערביתהגדהכיועדהעםקבליכרזיוהפלסטינים

כומתותתסרוגנה"פתח"וכשותיהודית,אדמההיא

 .צה"ללחיילי
טעותועלאותוהעמדתיכאשרכמובןצחקחרא

אפריםשלההומורעללוסיפרתיוכאשרהאומללה,
שאלר·כך nואם,.חאחריחסטיריקוכיםושל ,סיוון
להבחיןאפשר"איך :בצחוקספקבצרינותספק

 ,, ?לצחוקרצינותביןאצלם

כאבאתבלבואלסואחריח'לילנושאשכהעשרים
כלהמטשטשכאבוזהוהקלוקטיבי.האישיח"גרוש"
בלבושנושאשמיכנראהלרצינות,צחוקביןהבחנה

לחשובמסוגללאשכיםחרבהכל·כךעצרואת

פירדיק rז'קל :צ~ל,ם

וגםלצחוק.היודעיםאנשיםישכםהשני"ש"בצד
בגדהלחיותשממשיכיםפלסטיניםסופריםאותם

יהודיםלהכירבאפשרותםישכיצדהמערבית,
רבניתואףלמיניהם,כשקכרשאירבניםמלבדאחרים
ראווהוחלונותבקבוקיםששוברתלמחיצהאשה

וכומתותסרוגותכיפותחובשיועודבקלקיליה,
לבעוט'לקלל'המיטיביםושחורות,אדומותירוקות,
הכלליםכלעל·פיבאוויר,היורהחרובה,אתולאפס
הכללים.כלעל·פיכןגםבדמו,ילדמתבוססומיד

חיולכיבוש,הראשונותבשניםשגורשוהסופריםשכי
הכתיבהבמלאכתשהחלוומתחיליםצעיריםסופרים

שהוציאוצעיריםשלקבצוהעםיחד 196 7יונילפכי
אלג'דיד""אל·אופיק :בשםספרותיכתב·עתלאור
חלק .זוליוזמהקץשמההמלחמהחדש).(אופק

לגדהמחץועצמםאתאזמצאומהסופרים
שראואבומאג'ד-מביניהםהבלוטכמוהמערבית,
מחלקתכמנהלושמשבגלותלכתובשהמשיך
חרא .-1981בברומאשכרצחעדבאש"ףההסברה

בשםקצריםסיפוריםשלקוץבבחייולפרסםהספיק
המר).(הלחםאלמד""אלח'בז

במקוםשכרצחהיחידיהסופרהיהלאשראואבו
בביירות,ככפאכיג'סאןהסופרכרצח-1972בגלותו.

הואגםנאסר,כמאלהמשוררכרצח-1973ךב
שהתחיל ,אלקלקאלדיןעזכרצח-1980בבביירות.

"אל·אופיקקבוצתעםיחד 1967לפכידרכואת
חטלויזיוכיתבסדרההמוסדאישאמר(עליואלג'דיד"

והוא-שיריםלכתובימישךחראכך :גדעון""חרב
דמו).בשלוליתהתבוסס

אל·אופיקבקבוצתחראגםהיהיח'לףיחיאהסופר
ברמאללה,ויצרחיהוא . 1967יונילפכיאלג'דיד,.

מתימן-אפשריתגלותבכללהיותהספיקומאז
מתחת'כג'ראןבשםורמאן(פרסםבדרוםוסעודיה

כיום .בצפוןסוריהועדבתימן)המהפכהעל-לאפס
וכךדמשק.שליד"ירמוק"הפליטיםבמחכהחיהוא

ובתקופהירכישלפכיבתקופהיצירתועליח'לףכותב
ב'אל·אופיקשפורסמוהקצרים"סיפורי :שלאחריו
התחלותרקחיואלה .בקובץהופיעולאאלג'דיד'
בירושלים.הנשמריםכתב·העתבכרכיהשמורות

 196 7ירכיאחריחיתהכסופרמיתיתהאהולדתי
הפלסטיניתהמהפכההתחדשותאחריובמיוחד
ונקודתהעלובה,חייכולמציאותתגובת·כגדשחיתה

כמולמהפכההצטרפתי .החשוךהערביבלילהאור
חיתההסיסמהכאשרהראשונים,מימיההסופריםב'ר

יורים"כאשראולמלים",ולאלרובהמקום"תן-
אמוניםסדרתאזעברנוהמוזות".שותקותהתותחים

לאחראולםסופרים.שאנוככךלהתרברבהעזנוולא
שלהתרבותייםהמוסדותהוקמוכאשרקצרזמן

המכובד.מקומןאתה"מלים"תפסושובהמהפכה,
כתבי·לאוריצאופלסטיניים,למחקריםהמרכזהוקם
במחכותהתפתחהענפהתרבותיתופעילותעת,

ומקומההמלהשלתפקידההוכרעומאזהפליטים.
הלאומיהשחרורבתהליךהאמנותיתהיצירהשל

אלחוריה,(שבועוןהמהפכני"בתהליךעיקריכמרכיב
 .) 1 / 6/86פלסטיןלשחרורהדמוקרטיתהחזיתבטאון
היומודעיםהפלסטיניםהסופריםרקלאאבל,

כיוצרים,הפוליטיולתפקידםהלאומית,לאחריותם
מהימיםכגדםשפעלהמיליטריסטיהמנגנוןגםאלא

וגםהיוצריםגםהיום.ועדלכיבושהראשונים
דניאלהשללהגיונהקרבן'היוהתרבותייםהמוסדות

 .באוניברסיטאות"הואהרעש"מקורווייס,

 :-1980במתחילהזהבעניךהכרונולוגיה

החו\ראשמוסטפא,ולידד"רגורש- 1980יולי •
אלכג'אח.באוניברסיטתלגיאוגרפיה

עורכיעלביתמעצרהוטל- 1980אוגוסט •
"אלטליעה".-ברג'ותיבשיר :היומייםהעתוכים
אלשעב.-הגיהאברם .אלפג'ר-אלסיידמאמון

אמניםתערוכתכגדסגירהצו- 1980ספטמבר •

 . 79גלדיברמאללה,

ברמאללהספריותשתיסגירת- 1981אוגוסט •
הספרים.והחרמת

ביר·זיתאוניברסיטתכסגרה- 1982פברואר •

לחודשיים.
 .בלאטהבמחכההנוערמועדוןכסגר- 1982מאי •
"אלקודס"משרדסגירת- 1982ספטמבר •

ועתוכאות.תרגוםלשרותי
מאוכיברסיטומרצים 13הורחקו- 1982נובמבר •

 .אש"ףכגדמסמךעללחתוםסירובםבגללאלכג'אח
באוניברסיטתפעלוצה"לכוחות- 1983ינואר •

 .תלמידיםעשרותועצרואלכג'אח
וציוריםספריםתערוכתסגירת- 1983אוגוסט •

המוצגים.והחרמתבעזה,האיסלאמיתבאוניברסיטה
"אלשראע".שבועוןסגירת-חודשבאותו

מהספדיהספרים 2800החרמת- 1983נובמבר •

בשכם.העירונית

לתקופהם nבית·לאוניברסיטתכסגרהחודשבאותו
יום. 30של

אלקימריעטא-הסופריםכעצרו 1985בינואר •
פרסום :באשמהיום 14שללתקופהג'ולאכיונכיל
 .ככפאכיג'סאןעלמאמר

מעזהג'בןפתחיהציירכעצר- 1985סוף •

 .יצירותיווהוחרמו

עלהוטלוביתומעצרימנהלייםמעצרים •
ג'מילכילאכי,סמיאסעד,אלאסעד :הסופרים

ורביםבכורה,ג'מאלאלסלאם,עבדולידאלסלחות,
(מיבית·הסוהרכותליביןכתבומהםשחלקאחרים,
בשטחיםהפלסטיניתהספרותאתעכשיושיחקור

שמכוכהלמהככבדפרקלהקדישיצטרךהכבושים
הסיבהלגבי .הישראליים)הסוהר"בתי"ספרות

שלבנוסחתמידהיאהלשטונותגתובתלמעצרים,
חומראוערייך,לארגוןהשתייכותאוהסדר,הפרת
הוטלכזהחסויחומר(בגללהשב"כבתיקיחסוי
את . 1982באפרילחודשיםלשישהביתמעצרעלי

גירסאותאךכבר,שכחתיהמעצרשלהמרטעמו
בדיקה).טעונותעדייןהשב"כ

בתיודעאינניווייס.דניאלהשלהגיונהאתהזכרתי
רצהדייןמשהכאשרשכהעשריםלפכיחיתהכמה
משכם,טוקאןפדואההמשוררתעם"ורמאן"לכהל
להולידדיומשיריהשיר"כלכישהצהירלפכילא

מחבלים".עשרה
לבהאתכבש 1968באוקטוברדייןשביטאזהפחד
עצמוהואבינתיים .מאזגילהובנותדניאלהשל

שיריםלכתובהמשיכהמשכםהמשוררתכפטר,
הפכוחטיפש·עשרהבגילאזשחיובכים /והבכות

טוקאןפדואחשטחים. /בשטחהעשייה"ל"גיבורי
"עירישירחאתשפירסמההראשונההמשוררתהיא
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כת"אהעדבים"כ"שרקמהשטחיםב:רבדים

עבתרןבחיפה,דווקאהכיבוש.אחרימידזעצרבה"

אתמבטאתהיאברשיר .) 22/9/67 ('אל-אתחאד"
היוםהשמיים,חלונות"סגירתלנוכחלבה·חשי
כשימתה".אתהעירעצרהז~כר

משורריםיצירותפורסמולאהראשונות:שכים
לאצעיריםמשוררים .אןטרקפדראהמלבדז~שרדר
והןהכיבוששלהטראומהבהשפעתהןזרפיער'

שכרתבתחילתספרותיות.במרתשלהיעדרן:גלל
וסיפורת,שירהיצירותלהתפרסםהחלוזשבעים
ב"אל-במיוחדבישראל'שהופיעההערבית:עתרכרת
אסעד :אלהיוצריםביןבלטורב"אלג'דיד".!יiתחאד"
אל-בכאתנהספרותיהירחוןעררךמשורר,-~ל·אסעד

עבד ;ובצרועת-עזהבגדההסופריםהתאחדות·יר"ר

לפילוסופיהמרצהמשורר.-עקלאללטיף
משורר,-חליליאלעלי ;אלכג'אח:אוניברסיטת

ג'מאל ;אדניאלאלפג'רהספרותיהירחוןב:ררך
זכיאיוב.מחמד ;מררהג'אלה,מביתסופר-:ניהר

אלעאדל ;סופריםעזה,מרצועתשניהם-אעלילה
וערדאלכג'אח.באוניברסיטתומרצהסופר-ארסטה
רובםקצרים.וסיפוריםשירהקובצישפרסמואחרים

תיכון,תלמידי :צעיריםגיבוריהםשגםצעירים,
t ,היומיוםחיימתואריםובאמצעותםדרכםרעלים

ומאבק.סבל-הפליטיםכמחכות
במזרחערביםצעיריםקבצותהקימה 1974כשכת

שהחלהאלדין""סלאחבשםלאורהרצאהירושלים
ובאותהאלה,סופריםשליצירותיהםאתלפרסם
"אלפג'ר",כמרעתרכיםלהופיעהחלותקופה

 :ספרותייםוירחונים"אלטליעה","אלשעב",
המעידיםאלאדבי""אלפג'ר"אלבכאתנ","אלביאדר",

הזה.היוםעדהנמשכתוהתעוררותתכופהעל
הפלסטיניםהסופרים"התאחדותהרקמה 1980בשנת
אתבתוכההמאגדתובצרועת-עזה"המערביתבגדה

פעילותוהמקיימתוהמשוררים,הסרפדיםרוב
וחשיבות,משקלבעלתאם-גםמוגבלתתרבwוות

היוצרשלהאינטרסאתלקדםבכסיוןהמתבטאת
באמצעיםהביטויחופשעלולהגןבחבהר,הפלסטיני

לרשותה.העומדיםהלדים
הנוצרתבספרותהבכורהמקוםאתתופסתהישרה

כעתנשמעיםטוקאןפדואהלשקלוהבצדלאחרונה.
שגדלוצעיריםמשורריםעשרותלשקולותיהםגם

ואילוהקצר,הסיפורתופסשנימקרםהכיבוש.תחת
הפלסטיניתבספרותהחלשההחוליההואהרומאן
בפרט.הכבושיםבשטחיםהנצורתובספרותבכלל,

עטהפרי-"מדבר"הואאורשראההראשוןהררמאן

את"המחפשים-והשני ,) 1976 (ח'ליפהסחרשל
לאחרשכה .) 1979 (תאיהעבדאללהמאתהשמש"

ח'ליפהסחרשלהשניהרומאןהופיעמכן
לעברית).תורגמוספריה(שכי"החמכיה"

העם,רבדיכלאתמייצגיםח'ליפהסחרשלגיבוריה
הרווחותרהאידיאולרגירתהעמדותהדעות,ומגורן

משכיכמצאתההתרחשויותזירתהכבושים.בשטחים

שלבתודעתוהז;וtןשטשהקוזההירוק,הקרעביר
הבוקרבשעותבישראללעבודההיוצאהפועל

אחר-בשעותהעיראוהמחכהאלוחוזרהמוקדמות
 :עשברוהביזריההשפלה"טקסי"כללאחרהצהריים
למשפחהבןמקצועי,מהפכןהואאלבכרמיאוסאמה

מרד .ומעמדומשפחתוכגדהמתמרדאריסטוקרטית

היטיבלאשהואמשוםלכישלוןמראשכידוןשלוזה
הפיאודליזםשביןהיחסיםמערכתאתלהכיר

הביןלאשכיומצדהלשטונות.לביןהפלסטיני
אידיאליםעלגםעצמואתכופההמציאותשבכורח

מציאותי,יותרהואאלבומיעאדללעומתו .ועקרונות
תחתשצמחוהחדשיםהפיאודליםאתמייצגהואאך

הרגל".את"לפשוטושסופםישראלשלטון
האחוזותבעליולאההרפתקן'לאהמהפכן'לאאבל

ישנהבשטחים.העםהםוהחדשים,המסורתיים

פלאחים,פשוטים,פועליםשלוגדולהרחבהשכבה
מכבליהם",חץרלהפסיד"מהלהםשאיןודומיהם,

מצפיםואינםהמאבק,מחיראתהמשלמיםוהם
זירתחיתהב"מדבר"אםומיידית.אישיתלתמורה

העיר,האדמה,העבודה,מקומות-ההתרחשויות

שכבות-העםכלשלהאמיתישדה-הקרבכלומר
הזירה"החמכיה"השני,בספרהכיבוש,כגדשכאבקו

מערכת-האיכטיליגכציהשלהמפגשמקרםהיא
להכרהסוף-סוףהגיעושחבריה"אלכלך"הירחון
לצורךכלומרכשפתר,האויבאללדברבצררך

שהםשלפכיאלאהעברית.בשפהמוסףבהוצאת
הםהאויב,כגדמשאביהםכלאתלהפנותמחליטים

 ?האשהשלמצבהלגביבתרכם"בדק-בית"עושים
לאהיאאלהררמאכיםשכישלוחשיבותםייתכן

בדירןאלאהחברתי-הסטררי,ארהאמנותיבערכם
מדוברהפלסטינית.בחברההאשהמעמדבשאלת

הואשדווקאהכיבוש,ערלתחתפלסטיניבפמיניזם
 ,הישראליתהאיכטיליגכציהבקרבהתעניינותמעורר

-ח'ליפה,סחרעל-ידישככתבמהשכלוהראייה
יטרקאןפדראהואילולעברית,תורגםטוילררימרכדה

מוכרתאיכנהרבות,אירופאיותלשפותשתורגמה
משהעל-ידישצוטטשירמבאותוחץר .בישראלכלל
שלכבדלאכולחלומהאתמבטאתהיאושברדיין
 .ישראליחייל
אותרעלבזכררכרתיהטרקאןפדראהכותבתרכך

 :דייןמשהעםורמאן
שכםלעירייתדייןמשההגיע 1968"באוקטובר

פרחידודעחררעםבתיאום .אותילפגושוביקש
לביתוהעירראשעםנסעתיברלפגישהמרעדכקבע

רגעיםעליעברוביתרבפתחבעומדיבתל-אביב.
לכיבוש,ההתנגדותאתבשירישמבטאתאני-קשים
המלחמהשרלשבכיתרפרטילביקורמגיעה

האם ?אתנהגכיצד ?לעשרתעלימה !והכיבוש
 ?להככסלשאכעתאתעקש

במוצגיםבגדושהסלוןאלאותנוהרכילהוא
דוד :עוזריושניאתבפנינוהציגרשםארכיארלוגיים,

עיל,ר~תראשתוהגיעהאחר-כךזכריה.רדודפרחי
אותנו.שונאת"את :ליאמרשהתיישבנולפכיוערד

הםלעברית.מתורגמיםשלךהישריםאתקראתי
שנאה".גדושים

אלאכיהודים,אתכםשונאתלא"אני :לועניתי
לאחרבכבדרלחיותבזכותכםמאמינהאניככובשים.

אתלשלםעלינומדועאבל .באירופהשסבלתםמה
וביפובחיפהביקרתיהמלחמהאחרי ?המחיר

ההרוסיםהערבייםהבתיםממראהוהזדעעזתי

לשחייהםמתנאיגםהזדעעזתי . 1948מאזוהעזובים
הכפריםובשארוברמלה,לבודששרדוהערבים
 .רגשרתיאתלבטאמוכרחהאניאליהם.שהגעתי

כך?"עלטענותלךישהאםעמי.רככימולדתיכלפי
הלוואי-כך.עלארתךמעריךאני ."לא :ענהוהוא
יהיהמהאבל,כמרך.פטריוטיםמשורריםלכרשהיו
מאדמותינוגרחסר"אדכ :אמרתי "?לדעתךהסוף

יולי"אלג'דיד",(ירחון "!לפיתררןנגיעהכבושות
1986 (. 

הגירסהעלחזרשידיןבהזהיההדיאלוגשלסיומו
וכאשרשלרם.רוציםשלאהםהערבים :הידועה
להיותיכול"איך :ושאלשכםעירייתראשהעתרב
הגולן'מרמתלסגתמסרביםכשאתםשלרם

הדיאלוגכפסקהשטחים,ומשארמסיני,מירושלים,
תוככיותעל-אחריםנושאיםעלדיבוריםוהחלו

דיין,שלבתריעל,רעוד.העירייהענייניהלימודים,
בכים"שכי :מספרהעותקאןטרקלפדראהמסרה

 •.הדיאלוגהסתייםואיתרהסתיים,והביקורלמרות",

 25 1987מאי·יוני



לשלוםקוראיםהפלסטינים
עדיידינעים

בתראווימוחמדוהמבקרהסופרעםשיחה

שנים,ושעבחמיישםבן tתבארווימוחמד

בקרבהראשונההושהרמןדלמותשנחשב
הכיןלאשבטחים,העריבתחאינטלקטואילח

הצהרותלאחדיוש,כלהפתעה,כלהזחלראיון
כיאהמחושב tמתוןרגעו, .לכאןאולכאן

למדואשרהמשופשפים,השמאלבחוגילמנהיג
יודעהואבישראל.השמאלמחוגימעטלא

ואף·על·פי·כן-העברילקוראמיועדהשראיון
במסגרתלספרותכמורח tזקנכן tכמחנךידברהוא

וכמנהיגספרותיכמבקרהספרותית,המערתכ

פוליטי.

 1948כשכת . 19 30כשכתבאדשודנולדבתדאווי
ואחד-כךשכיםכארבעישבשםלעהזכפליטעבד

 . 1959כשכתהמערביתלגהדחזרולכרוית.לירדן
והספרותיתהרעיוניתהמחשבהתבחוםפעילותו
(הואהימים.ששתמלחמתאחדיבעיקרמתחילה

חיתההירדני,השלטוןשבימיבכךמודהאיכר
ושלאמחתרתיתשחיתה,כמהעדהפעילות,
ספרותיתאומדיניתתרבותית,פעילותכתאפשדה

הכיבושבמסגרתשכתאפשדההפעילותפלסטינית).
המחסומיםכלאתלפרוץחיתהיכולהלאהישראלי'
מעצםשצמחהשהנחמהכךהשכיםבמשךשכצטבח

מבחינהרחבהספרותצמחהזאתשבכלהעובהד
היאהאחרונים,העשוריםכשכיוכמותיתאיכותית

בלבד.קטנהכחמה

 ?זהעליישרההשפעהשיעצמולכיבשוהאם

ב-עוד . 1967לפכיקיימתחיתהפלסטיניתספרות
בשםרעיוניספרותיכתב-עתלאודיצא 1961

כיוונתיהמערכתמחבריכאחדחדשים"."אפקים

 .חדשהאסכולהתקוםזהלכתב-עתשמסיבבלכך

שראל. if :~ ..גכדיכנואכח
השיארליהכובשבנראנו

 'ןכמה, pגכד~אג .,גכהד
מחתנ·ישואל.שלחלליה,
אתלרמותמנסםיעדלתי'
ה;ויראלית,קקהלעדת
גכדכמכלו'שארבבכך
המידנה.קירם

כללפריצתבסיסשתהווהסופדיםשלקבצוה
הצרדה,מבחינתוהןהתוכןמבחינתהן-הגדרות

בעקבותהלכהלאאזעדהפלסטיניתהספרותשכן
בשדותעדייןורבצההכלל-ערביתהספרות

והןהחברתיתהמציאותמןהןהמנותקת,הרומנטיקה

אן'טרקפדוואההמודרניסטית.העולמיתהספרותמן
המשודדאחיה,בזכותמעטלאהידועההמשודדת
הערבית.הרומנטיקהאתייצגהטוקאן,אבהדים

כתקבצהשהזכרתיהספרותילכתב-העתמסביב
אלדחיםעבדאשקיד,מחמוד :סופדיםשלקבצוה
סובחיסדחאן,גימדאבושדאד,מאג'דעומד,

בארצותלכתובממשיכיםעדייןשמקצתםשחדורי,
את ·לטפחהתחלתיהספרותיהמדודכעודךערב.

הסתפקהשלאתכליתיתיבקורתהביקורת.
הפךזומבחינהולאסתטיקה.לאמנותהכתייחסות
הפלסטיניתלספרותאבן-בוחןלהיותכתב-התע
שללאבן-יסודתהפוךהיאובעתידההיא,בתקופה
היצירהתידגרםאתגםטיפחתיהעתידית.הספרות

לשאהערבילציבורלהביאהכדיופידסומההעולמית
היהזהכתב-עתיתד-על-כן,הרבה.עליהידע

שליצירותיהםהתפרסמובוערבבארצותהראשון
הדפסנו .שבישראלהשמאלנייםהערבייםהמשודדים

אלקאסם,סמיחדרוויש,מחמודשליצירתםאת
להיותאזכבדאלהזכווכךואחרים,חביביאמיל

ערב.בארצותמפורסמים

מסיבותכסגרשכתב-העתלטענהמסכיםאינני
סגדהירדניהמשטרשכאילו .-1965בפוליטיות

אבלתקציביות.בעיותבגללכסגרכתב-העתאותו.
שלםדודלבססהספיקקיומושלוחצישכהמשך
העזלאהירדנישהממשללכךהסיבהיוצרים.לש

בארצותששדרההלאומיתבדוחנעוצהאותולסגוד
הלאומיותתקופתחיתהזותקופה.באותהערב

אלכאסר.עבדג'מאלשלבהשראתו-הערבית
חזקהכהלאומיותכשבהערבארצותשבכלהתקופה
להילחםיכלולאדיאקציוכדייםממשלסדרישאפילו

גםאזהוכשלהלאולכןקיומה.אתלמנועאובה
באותואותנושהדריכההלאומית-שמאלניתהדוח

כתב-עת.

מןומשורריםסופריםבלטולאזאתבכלאבל
סופריםאותםלמלש , 1967עדהשטחים
 !מישראלשהזכרת,ערביים,ומשורירם

שלקיפוחםשעל-אףהעובדהמןמתעלםאינני
פעלושאלהודאיהחיים,תחומיבכלישראלערביי

הישראלישהצנזורעל-אףחפשית.יותרבמסגרת
לכצלידעושהםהדיכגדם,לפעולוממשיך ל~~
הביטויחופשואתהישראלית,הדמוקרטיהאתהיטב

פועליםלהבדיל,אנו,האזרחי.החוקבמסגרתהגדול,
להוציאאפשרותכללכוואין .הצבאיהחוקבמסגרת
ולאכמעטאצלנולעתוכים.אולכתבי-עתושיוכרת

אלהגםשלכר,כתבי-העתביטוי.חופשקיים
יוצאיםהצבאי,הממשל ,,,-לעפעםמדישכסגרים

 .בשטחיםלהפיצםאולהוציאםואסורבירושליםדק

ששיםאחיריוצריםשלחדשדורשיזאתובכל
ושבע.

חדשדוריצמחושבעששיםשאחריהיהטבעי

 .חדשים""אפקיםסביבשהתבססהדודבעקבות

לילה-כמורבותוסופדותמשוררותלבלוטהחלו
ספריהששניח'ליפהוסחראלח'טיבסמירהעלוש,
ששיםלפכיגםמשורדותהיואם-כילעברית.תודגמו
מוכרותאבלבישראל,מוכרותשאיכןכאלהושבע,
ג'ירסי,סלמאעזאם.סמידה·-כמרערב,בארצותהיטב
רעוד.סאייגסמירה

צעיריםסופדיםלטפחתמידהיהשלי,מעייניראש
קרובותלעתיםהיותםעל-אףחדשים,וכשרוכות

בוסר.

וכך"אלפג'ד"שלהראשיעורכובהיותיכך
הספרותיהירחוןשלבעריכתובהשתתפותי
עקל'עבדאללטיףהסופדיםעםיחד"אלבייאדר"

עלוש.לילהוהמשוררתסמאדהעאדל
כתבי-העתשאדזו.מבחינההחלוציםהיינואנו

בעתוכיהםמקוםוכתנובעקבותינוהלכווהעתוכים
 .המערביתבגדהחדשדודאותוצמחמכאןלספרות.

 ?הספרותעלהשפעהחיתהלכיבושהאם

ביצירתם.משתקפתעמיםבחייחדשהתופעהכל
ביצירההכיבושתחתחייכומשתקפיםזומבחינה

יתד-על-כןאחרת.תקופהבכלמאשדיותרהחדשה
מצבנולגבייותרמדוייקתהשקפהלכוכתןהכיבוש

אנובההמציאותאתיותרטובלהביעיכולנווכך
ההיסטורית.והןהיומיומיתהןחיים,

דווקאמופיעיםרביםשסופריםמוזרזהאין .לכן
הפלסטיניםמתוכם .הישראליהכיבושבתקופת
מאלה :לדעתייותר,טוביםהירוקלקומחוץהגרים

נערצהלכךהסיבה .הירוקהקוגבולותשבתוך
בצודההמובעהכיבוש,כגדשלהםהאמיתיבמאבק

ביצירתם.אחרתאוזו

מכךיששתמעואסורבשום-אופן,לומדאיןאבל
הספרותשללצמיחתהעזרהישראלישהכיבוש

לשכוחאיןקריטריון.איכההכמותהפלסטינית.
אפשרותכלאיןבצרועה,אוהמערבית,שבגדה

הקיים,כלספרותית.אובדתית nתדבותית-לפעילות
 .הישראליהאזרחילחוקהשייכתבירושליםדקקיים

הפלסטיניםהסר~ירםחב~,
גם~~רם~רואים

 ..לה .••ה'מחרצ ~יtג. iצירתם%
אתלהיבןיששרב,אלב

שקפרת~הערלם,ה,;ג;זןזזדכל'
 ..הדרך ~ hהשרנוו!ונציארלגת:';

 ·השלוםשרנה.לשלוםשלרנ

~נכה.ראל' t ,רר~ה '~
:נאילר;;העידךר' ~רורfד,לכן-'

רוציםאיםנ-הפלסטיני=
--;ג~לרם.

איןמועדונים,אין .תרבותילמחקרמכוכיםאיןבגדה
שלדורצמחלאומהאוניברסיטאותכתבי-עת.
אומכםעזרוהן .ספררתמבקדיאוחוקריםסופרים,

לאאךואינטלקטואלים.משכיליםדודשלבמציאותו
מסגידהסובלותשהאוניברסיטאותגםמהסופדים.
פעילותהמאפשרבאופןפועלותואיכןמתמדת

סדירה.תרבותית

אךרביםסופדיםשלצמיחתםאתהאיץהכיבוש
הספרות .רביםספרותייםקולותחנקגםשכימצד

ואיכההישראליהצנזורבידימוחרמתלדעתיהטובה
אור.רואה

סכנהאיןהאם ? !עביניךטובחספרותמחי

בעצםאיןהאם ?נשקלחיותתהפוךשהספרות
 ?הנמוכהרמתהעלישירההשפעהנציולה

ומזמינההיוצרותאתמבלבלתהצנזורשלהםצאותו
וודאיחופשית,בצודהמתבטאיםהיינואילואתגר.
להתגרותהופךהאתגראךעובדת.המסככתשחיתה

דוגמא,קח .מתגרהלכתיבההסופדיםאתמביאוזה
במסככתלעבודמתחילההערביתהספרותבישראל
למימדיםהזמןעםגתיעשהיאספקואיןהאיכות

טובים.איכותיים

הישראליהכבושכגדאנו .ישראלכגדאיכנואנחנו
מדינת-ישראל.שלחלילה,קיומה,כגדולאבגדה

בכךהישראלית,הקהלדעתאתלדמותמכסיםלדעתי,
המדינה.קיוםכגדכביכול'שאנו

גםהצדדים.לשנימסוככתתופעההואהכיבוש
מבקשבכיבושהנאבקהעםלככבש.וגםלכובש,

והספרותלרשותו,העומדיםהמשאביםכלאתלגייס
תרבותשלביותרהחזקיםממשאביהאחדהיא

מלחה"עבימיהצרפתיתהישדהמןחלקהעמים.
הספרותהכיבוש.כגדישירותוקראבמחתרתהופץ

וישירה.פוליטיתהיאגםכיוםהדרום-אמריקאית
מאפשרתפוליטיתספרותשלתופעהשכימצד

בצורתסיסמאותלכתובבלתי-מוכשריםלאנישם
כיוםקיימתהאפשרותואיןהזמן'זהאיןספרות.

רוצהואניטובה,ספרותלכויש .הדבריםאתלסכן
אותה.תשאירההיסטוריהשמסככתלקורת
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ארוכהמסורתבעלתהיאשלנוהשירהדרך-אגב,
 :מוכשריםהבלתיהמשורריםאתהמגבילהוהיא

היאשמרניתכספרותהערביתשהספרותרומח

עצמית.ביקורתחסרת

עצמה.ואתהחברהאתהמבקרתספרותודאיישנה

כלאתלשכותמבקשתהספרותמןחלקמזה,יותר
ביקורתישנההפלסטינית.המציאותאתהחברה,
כיםברומא .הפלסטיניהפוליטיימסדמהעלאפילו

שלחשיפהישנהשארוראבוושאדשלובסיפורים
 .אש"ףהנהגתכגדדבריםואפילוהפלסטיניתהחברה
מדובר,ח'ליפה.סחרשלהרומאןהיאאחרתדוגמא
פכילשינויתרבותיתבפעילותכלליבאופןלדעתי,
אתוחלקהחברהאתמבקרמהכותביםחלקהחברה.
יששכי,מצדהכיבוש.אתוכמובןהפוליטי.המימסד

לעברנוסטלגיהמתוךעדייןהכותביםסופריםאמכם
גםויתכןהרוב.לאהםאבלרומנטית.גישהומתוך

קיצוני.אורומנטי,הואלעבריתהמתורגםשהחומר
ב"אמצע".נמצאהנכתבהחומרשרובלמרות

 ?הספרויותמשתיתרגומיםבעראתההאם
תרגומים-מעבריתודרשתייזמתיתמידספק.אין

חומראיזהרקהיאהשאלה .ולהיפרלערבית
הםבישראלהנעשיםהתרגומיםרובמתרגמים.
ידיעהמחוסרכעשהחלקםתכליתיים.בכאליים.
ספרותהערבי.בעולםשקורהמהעלמובהקת

בישראללעברית.מתורגמתואיכהכמעטפלסטינית
איכהוודאיוהיאטוקאן,פדוואהאתרקמכירים

הפלסטינית.הספרותאתמייצגת

לכך?חסינהמחכמעט,ררמאניםשאיןרומח
לאבוודאיהבשיליטרםהערבישהרומאןמניחאני
 .לכךאובייקטיביותסיבותמספרוישכןה~רה.כמו

כסיוןהןהמצריכהמאדקשהיצירההואהרומאן

 .ארוכהוכשימההשכלהוהןכתיבהמסורתהןרחב,
בנוסףהערביים.היוצריםשלכחלתםאיכםאלהכל

עודכל .לאורההוצאהשלהטכניתהבעייהקיימת
אורומאכיםלהוציאמאדקשהמול"יםלכואין

להדפיסאפשרקצרוסיפורישרהוצאתם.אתלעודד
סופריםכמהשישכםיודעאניובכתבי-העת.בעתוכות

שכיםהרבהכברבמגירותשנמצאיםרומאכיםשכתבו

רמרל"ות.מימוןמחוסר

 ...הערביבעולםררמאניםשיזאתבכל
בעולםשככתבוהררמאכיםרוב .לכךמסכיםאינילא.

סיפוריםמאד,שטחיות.עלילותהםהערבי
רקאגב,דרך .סבתאסיפוריוסתםאוטוביוגרפיים

ריוסרףמחפוזכג'יבמפורסמיםמה,משוםבישראל,
משרם-מה.לכךדאגבישראלמישהראאידריס.
וסיפוריםכיםרומאלכתיבתפנוייםאיכםייוצרינו
רובואצלנומיוחדים.תנאיםמצריךזהארוכים.
לאקשות.בעבודותלפרנסתםעובדיםהכותבים

סופריםלגבילהתפנות.אפשרותלהםניתכת
והספרותיהמימסד-הממלכתילמשליישראלים

אשרעבהשמעתיפעם

רנצחושיארליםילדים
וחשתיי s 197כ·כצרועה

אלההיוכאילוכדיוק
הצטערתיעריכם.ילדים
זאת.גיניתי .כךעלמאד
לדיהאחרוןהמקהרגםכך

 .אותיזעיזעזהקלקילהי,
פלסטיניכלמזזעעוהוא
וסופריםרוחאנשיהגון,

כאחד.

חלקםליצירה.להתפנותאפשרותלהםנותנים
אקדמאים.להיותמבליבאוניברסיטהפרופסורים

איןאצלנו .בקיבץוחיחלקםעתונות.עורכיחלקם
חשובה.סיבהוזוכאלה.תנאים

אתשומעיםאיןלישראל,ברוזנהשלאמרוע,
השלוםלמעןסופריםשלקולםואתמחאתם

 ?מפעשהחפיםוחרגהמלחמהזרועותוגנר
שרובליברוראבלעכשיו.שמותלפרטקשה

ביצירתםגםלשלוםקוראיםהפלסטיניםהסופרים

ההבדלאתלהביןיששוב,אבללה.מחוצהוגם
שלנוהדרךהשונות.ובמציאויותבהשקפות-העולם

ולכןשונה.ישראל,רוצהבוהשלוםשונה.לשלום
בשלום.רוציםאינםהפלסטינים _כאילוהריעהרווחת

קשורמפעשחפיםרצחנגדהמחאותעניןגם

כלשהופלסטינייששמאמיןאיני .מחלוקתבאותה
כואביםכלונומפשע.וחפיםילדיםרצחבעדשהוא
שארבעהשמעתיפעםונשים.תינוקותלשמותםאת

וחשתי , 5-197בברצועהנרצחוישראליםילדים
מאדהצטערתיערבים.ילדיםאלההיוכאילובידוק

לידהאחרוןהמקרהגםכךזאת.גיניתי .כךעל
פלסטיניכלמזעזעוהואאותי.זיעעזזהקלקיליה,

שקשהתזכוראבלכאחד.וסופריםרוחאנשיהגון,
כל .זהנגדבפרהסייהולמחותלהפגיןילהתארגןלנו
 .הצבאיהממשלידיעלשונהבצורהמתפרשדבר

ילדים.צרחנגדבמפורשאנחנו

ישראליים,סופריםעםבמפגישםהששתתףכמי
 ?הפעולהישתוףאתרואהאתהכיצר

ישראלים,סופריםעםרביםבמפגשיםהשתתפתי
מוצלחים-מפגשיםאלההיולשאלומריכולואני
שםמדבריםמהם.צמחהלאממישתתועלתשום
ישראליםשסופריםמעדיףהייתיהכיבוש.תופעתעל

עליולדברבמקוםהכיבושאתוירגישולכאןיבואו
זהאיןאותו.ישחושועביניהם,אותושיראובת"א.

כגדוהואשמאחריאמר,ישראלישסופרמספיק
הואילהיפרבגדה.לבקרמוכןלאהואהכיבוש

אתלראותצריךלגדה.יבואכןאםיותריראה
מכלהאנישםכלעםאיתם,לשוחחהאנשים,
הערביים.הסופריםעםלדברמספיקלאהשכבות.

 ! ?הישראליהסופרבשבילהמזרחיתירושליםמהי

לאזאת.לחושישבואוהלב.פעימותהיאבשבילנו
אוניברסיטאות.סגירתעללשמועמספיק

בישראלהסופריםשרובבכךומשוכנעמאמיןאני
לשמצפונואתבכךמייצגיםהםהכיבשו.נגדהם

למעןיותרלעשותעליהםאבל .הישראליהעם
המשותף,העתידאתלציירעליהםהשקפותיהם.

העמים.שנישלהיפה,
לבואישראליםסופריםידיעלהוזמנומזמן,לא

וסרפדיםמשורריםכעשריםעםביחדאני, .לכרה-צדק
ישראלים.סופריםשלושהרקשםהיולשם.נסענו
 • ! ?מוצלחמפגשזההאם
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 :עצמוןצבי
וצ·יאנירשירח

פוקסשרית

לתבעובתוקפנות,הלכתיעצמוןצביהמשודדאל
אותהלפרקמעזהואאיך :האשהעלבןואת

הרחם,דידיתשגשוגמעיים,קולות :חומדלפרודות
שידבתוםלהטיחערודביותר.האינטימייםברגעיה
אתלפרטשטרחאחדי ),"ף i"עמתוך-("גילוי"
לא"כבד :כזופואנטהשורתהגופניים,ריגושיה

ומדוע,לi:ז;נהיל.הד-אינטימיזצ;·ההגילוי".מןנפעם
 :אזהרותלהלוחש-גופהעלפורטכשהוא

לשסובבתחדרםומנודתצפיהד,אלחוט,"בשידודי
היאבשבילוכישתעדבהמפצירוגםהצלה".רכב
"שלא :כלוההנישותאלפרוזדורמטרה.לאדדך,

במיןאוניברסלי/'להתמזג-צרוןאותושזהתעטי,
האנושי/למיןדוח-של-מבאובחינתהנשי/
מבאו",אהבה,ישדמעיןאלחוט,("ישדוד~יסר."
 . )""ערףמתוך

שידוספדתשמ"ו,)המאוחד,(הקיבץוב"עדף",

פנים""עיצוב :לו(קדמועצמוןלשהלשייש
יעדהיאהאשה-תשמ"ג)לכגדות""הכנהתשמ"א,
יופייה.דעיכתברגעימיניים,סעדהברגעיתצפית,

 :פניועלבאקראישחלפונשים Iלוקרובותנישם
טרמפיסטית.ספרית,מלצדית,

כילימסתברעצמוןעםהישחהבמהלךוהנה,
האשה-נשיעוקץהואבאשהתוקעהשואהעוקץ

 .שנעקץעוקץ .עצמואתלעצמוןמשקפת
נגועיםנשים,עםעצמוןשלהרגשייםמגעיו

עדתחלופהומתפרקים.מתחברים :במודולריות
לש,חבהרשל,חבהרעם/"שכתביהאני:לאבדן

מילש,חבהר/שלוחבהרעםשכבתיואני/מיו
הישרלבגרות")."הכנהמתוך("התכחשות" " ...אני

 :בשודהנפתח"אדאג'ו" :"ערף"אתהפותחהמרגש
גםהיאהאשהכניסתחיי".מתוךיוצאתאת"גם

זך:את(מזכירהאחדת.ולכניסתליציאתהאות
הפרידה )" ...פעםתכבתינערתי/ממני"כשהלכה

ההתקרבותזמןנתועתשתהיה.זוהיאשחיתה

זמןצידה,עלסובבתעצמוןבשידתהאינטימית
ההווההעבדזמןנקדוות :מעגליהואהאהבה
 .באלהאלהמתערבבותוהעתיד
המדעיים,הקליכאיים,היסודותעבלתעצמוןישדת
ביןמתמידבמתחשר~ייהלעשבד,כוירו-ביולוגשל
 :ולהפךהבשר,~כליהדוחאתלתפוס :כסירנותשכי

 .השירהדוח,בכליהבשראתלמפות
 .מבוהלט 9~ידר~יעםשיחההיאעצמוןעםשיחה
הודאה :הישרבמלאכתעוסקיםמשידיורבים

 ,אמת"לש"שמץדקהשואהדימויבמוגבלות
במלים,לומדיכלות"אי :המליםבדלותהודאה
פרטיתקלוקלת,דדךבמיןאלאניידןעללתכוב
שידלכגדות".)"הככהמתוךגוכימים" 7 ס"(משלי"

"סיחדוד :זךעלפאדודיההואמוסווה,פררובקאטיבי
ל-אלוזיה"ערף")מתוךשחדור"שיר ; 57כוסח
מהנכוןלאזהסימנים,משאידאיכר"צעד

כותבעצמוןידוע".איכר"יופיהולשאומדים"
אשנימה/נכוןאמרתילאאחרןמהשרזה"נישם
קץוברח,,שאיננימשהר ...אוליזהנישםאומר"

ישדשיחדור.שידהוא-סיחדודשירגדר".ודר,

כךעלעצמוןאתשואלתכשאני .הנעץרבזךהמדד
הספדבסוףלשירההערהאת"קראי :נבךוהוא

ישדהוא 57כוסחסיחדודישדכיהסברתי .ותביכי

 1כלומד .כמובןמיותרתההעדה :והוספתי .שחדור

 "?לא ,גלוייםהדבריםלהעיד,לימה

אלהדלתאתבפתחועצמוןבידשוטלאבקיצור,
ומרמותאסופיות,כלבותשתיאלאבירושלים,דירתו
עלצידיומשכיולככהשחודהמבויישות.ככשים
וכלבים.כשיםביןבזאניישווהמעטעודהספה.

מצפהחיתהאםבטלווזייהריבקוביץדליהשכנשאלה

למשוררישנןכיהשיבהמשורר'יהיהשבנה
המעברהאםלאדם.תהיינהלשאשמוטברגישויות
לסוגאותךפתחלאשביהרעליסוקבמדעמעיסוק

היוהשןעלצמךתאמראוליאחדישרםרגישויות,
נשארתילומוטב ?היושלאמוטבאומסוכנות,
המגונתנ.המהודקת,המדעיתבמערתכ

היאהיו.שכבדרגישויותמשחדרתהישדה Iלהפך
 .אחדחבלעלעמדתיהכתיבהבליטרוף.כגדכשק
לאהכתיבהחבלים.שכיעלעומדאניהתכיבהעם

מתחושתאותישחדרההיא .רגישויותהקצינה

ולאכולםעםלהתלהבידעשלאהמכעורהברווזון
קדוםבופגעאשדשמשהוידעלאהוא .למהידע
היאשרגישותידעתילאקודם .יתרוןבעצםהוא

 .גלםחומד

רכניק·טררגיונתן :רםציעצמוןצבי

לשתיחייךאתמחלקלאמונתממדעהמעברהאם
 ?נפרדותפאזות

מתוךהמדעאתעזבתישלאלהדגישליחשוב
לגודלי.אדוןמשהייתייותרנגררתימודעת.בחידה

בעיניחריפהפחותלשידהמדעביןהדיכוטומיה
להבעירדרךהיאישדהלחשוב.שמקובלממה
אנשיםשישמשוכנעאני .בךשנמצאמשהו

קראתילאחרונהאחדות.בדרכיםלבערההמסוגלים
שבועהמוםוכותרתיסאגאדיאמליושלפיסיקהספד

תודה .שידיתאנרגיהסוגמכילהכזויצירהימים.
מבחינתשירי,פץרמיןהיאחדשהכוסחהפיסיקלית,
ביחססקפטיאני .היוצרלאדםהקורההתהליך
דופןיוצאתכתופעההישדהשלהמיתיתלתפיסה
מאחרות.גבוההפאזהאיכהזוהאנושית.במהות

כמודאציוכליאיכרהמדעישהמעשהלהגידליחשוב
בתחוםספרותלצטטאפשרכאןאותו.שמציגים

בלתינפשסערתזובעצם,המדע.שלפילוסופיה
מתמטיתכוסחה .ובקרהסיכוןהעובדתדאציוכלית
מכסההואאחר-כךדקבסעד,חוקרמתוךמתפרצת

 .רציונליפורמליבתהליךככרכותהאתלהוכיח

מנתןשלקחתבמוטונזכרתאניהרגשבקרתעבניין
"עיצובהראשוןספרךאתהמסייםהישרבארשזן

ישמדבר".הנכוןהשירדועך"כשהרגש :פנים"

הישרלמעןלמשבראורבשאתהתחושהשביירך
למוות.ואורבתהרגש,ממותיונקתהשירהישבוא.
מישריךבאחדפורםאתההרגש.אתיורשהישר

האשהאת"ערף")מתוךאריגה",עבדות("עורף,
גלםחומרמושג,היאהאשה-ושירציורלמרכיבי
 ?·הש~ויבתעתדרךחייםלחיותייתכןהאםילצירה

הזמןעםמתמכרשהמשוררגנות,מיןשזוייתכן

הכללהחלילהלאזו .החייםמןיותרלשירה

היההראשוןשהספרככרןאך .שידיכלאתהחובקת
לאפעםאףצפוייה.לאהפתעהחידוש,מן

כפתחו .אקטיביאופאסיכיבאופןבשידההתעסקתי

מוכןשאנילכשמתיאותם.לאבדופחדתידבריםבי
היוםשירים.בעקבותיהןשיווצדוכדיחוויותלייצר

כמו Iישנההתופעהאךאכתוב.שלאהפחדקטן
מצלםאלאהנוףאתחווהשאיכרבנוףלם iאותו
סוגאמנות,שלמסויימיםתנאיםלפעמים .אותו

יושבמדגישאנילחיים. ,לחוויהתחליףהםמסויים,
הצד,מןהעמידהשתחושתיוםאיןהחיים,גדרעל

אניהיום .אליבאהלאמעורבלהיותהיכולתאי
 ,פגום.שאניחשבתיפעםלשידה.מסייעשזהיודע
התופעהאתוקישרהפעםזהעלדיברהבז'רכומאיה
במסיבתאשהעלדיברההיאכשים.עםמהמשום

בריקודהמשתתףהסוג :כשיםסוגישכיישריקודים.

מסתכל,בצדהיושבוהסוגבמקום,חוויהוחווה
 1שליגםהיאהצדמןהעומדחוויות .שירוכותב

אשה.כאינני

הספרנית :בנשיםסמויצופהאתהמישריךבאחדים

חיתוליההפורמת,-30התבבספריה,המתרפטת
הקצוים,בשדההנקדרתהאהשתכירכיה,ומכינה

אתההאם ?בהןמשתקףאתההאם-הטרמפיסיטית

 ?במוקסמותבהןמבתונן

הואתכריכיההמכינההאשהעלשיד .זהוגםזהגם
עלגםשידהואאשהעלשירכלכי .עצמיעלשיד
האנושי.המיןאתבעינימייצגתהאשהגבר.

אונות,אין :האנושיתהמהותבמרוכזבהמתאפיינים

התפוררות.יופיפגיעות .בהןמתנקזהכלחולשה.
זהושלה,החודשיהמחזורעלכותבאניאםוגם
המיןאתבעיניימייצגיםכלביםגם .עליגםשיד

ראיתישכיםלפכי .אנושית Iחשופהפגיעותם .האנויש
אמר,מהםאחדמפגרים.עלתכניתבטלוויזיה
חכם.לאאניאותי,תעזבו :בזכדוכינחרטווהדברים

ואתםיומרהאיזולישישלאבדרישות.תבואואל
זהו .לעצמומודעאוניםאיןאלא .מביכיםאינכם
לחלקבניגודאוליהחיים.כלפימעמדתיחלק

באומכיפוטכטיותלעצמםהמתייחסיםמהמשודדים
הכל.לעשותיכוליםשהםעצומה,

 ...לברוא

 ...ימותושלאמאמיניםויש

אוהפרכה,תחושהמשיירךעולהאין·אוניםלעומת
המשמר'עלונקשהעמידהלשונעבת,עבצם

("קוצים,בשירהנערה :לקטסטרופהציפייהספקנות,
לגברות""הכנהמתוךירח"חושראייה,ירח,קוצר

הספקונתומפני ."נדקרת"תהיההיאלשוא.תחמוק
עלאירוניהרעםמראש,קצרי·טווחיחסיםמתוארים

האינטימיותחשבוןעלבידחהוממשהרומנטיקה.
המבוססבאוטובוס,לידךהיושבתהנעהרעלבשיר
 :הוולךנבנהאינטימיקשרשלאשלייהיצירתעל

לאיזולשניונ/עודנתכנוקרבהלשמחוזות"אלו
שגנעי".אפשרערדאינטימיות

הידיעהזוהתגוננות.היאשליהאירוניההפחד.זה
בעניין .לרצוננוושלאלמפרעטווחקצריהםשהיחסים
לדודותעדלאחרונהכךעלחשבתיהקשרים.ארעיות
בעולם י~~~תפקידשמורלאשהכיאמרואחרונים

לאאךופוליטית.כלכליתחברתית,ככרןהיהזהגברי,
פכיעלמונוגמי.-כשימוסדבעצםהואשהמוסדלבשמו

הנאמנותבאידאלהנשילאינטרסדאגולפחותהשטח
ביןהנתק-המניעהאמצעיהתפתחותעםלמשל.הזוגית

קיבלוהאישה,השתכרותכוחעלייתועםוהולדה,מין
חשףזהביגמי.גברי,כעשההמוסר .כוחיותרהנשים

קשרכלפיחדשהתפיסהלקבלוישלתחלופה.אונתו
ישמקוםשהואבאיזהמודה,אניזאתעם .ארוך-טווח

למשהואוהבים,שמשודריםמלה-געגועציפייה,מין
פרידהחווייתמתאראנישהזכרתכשיד .כללקייםשלא

כהדאדוות"סידה, :אידיליוהציוד .חיתהשלאמאשה
אלבדךפולשותבמים,נוגעותאודלשטיפות ...נינוח

תחווהשלאממומשתהבלתילחווייההגעגועהזקעד".
 .תמידכשאדלעולםאולי

מעדיותאבחונתלישריךחודרותרבותפעמים
לשהיבוכימיהוגרלסערתו'ברגעיהוגףשלקילניות

 ss·s9גל' , 11ערתן 28



חמצוןכפריהאנוישהזיכרוןאשה.שאכלההטוסט
פעםשכאכלהבתרוגנלתשמוצאםפחמכיםכמהשל

פרטייידעתהאםטרייכין).לאברנהמוקדש(בישר
דווקאאומגבלהסוגהיאהרוח.מאחוריהשבר
 ?האדםשלמורחבתראיהייכולת

האמתזובעיניהרבדים,אתדואהאניכך

שאניכךעלבוחושבשאיננייוםאיןבמערומיה.
שהדגישוהאדםמוגזם.הדוחמוסדחומד.בעצם

שאנובכךההכרהצדה.עצמועלוהביאמדייותר
להביאיכולהפיסקליתמבחינהחומדגושיכסה"כ

כולו.הענייןובזהחומדדקאיננואבלתועלת.לנו
כשאניורגשות.נשמהבהםשטבעויםדוחגושיאנו

מןלהתעלםיכולאיניבובותבתיאטדוןיושב
חושבותהבובותהאשליה.אתהמפעיליםהחוטים

ואינןרגשותיהן'מכוחעצמן'מכוחפועלותשהן
אניושמחתן.כעסןבחוטימושךמישהוכייועדות

והמושךשסוברים.אנשיםיששכמואוטונומילא
רוציםהיינובנוי.אניממנוהחומדהואבחוטי

מהורואהאשהעםשוכבכשאתהנשמה.להיות
ממהותהנובעשקורהמהכייודעאתהלה,קורה

חיתהלאשאוליתפקידישחקהכאילוהגופנית.
 .אוטונומייצורהייתהלומשחקת

במצביםהחומריותאתלהבליטמתעקשאתהלמה
 ?דווקאאינטימיים

 'ו

בתוךלאעולמות,ביןתמידלעמודהצורךזהאולי
לאכדייתירהמהשתתפותהבטחהזואוליהעולם

האדם.עלחמלהגםכאןישאךלהיפגע.

לחוויה.האדםביןתנקמבטאאתההשתקניתעלשביר
היאכשאיןזקורות"והפטמות :תפקיידםמשחקעכין

אתהמפעיילםבחוטיםחשאתהכאןגםבכלל".מניקה
 ?משהואותוומגחכיםהאדם

מעטמוגבל.האנושיהמיןשרפרטוארתחושהלייש
במהלךלולסייעשצריכיםאמצעיםמעטתחפושות,

 :לתינוקהקוראתאשהשומעאנילפעמיםהחיים.
ממאגרפריטלוקחיםאנחנוכרירהמחוסר"אבאל.ה"

הריהצחוקהסטרי.צחוקלמשלרגש.לביטויאחר
אותנוזרקוהיסטריה.מאשרמצביםלעודמתפקד
אנחנולעיתיםתחפושות.מדימעטעםהזאת.לבמה

מתאימה.הלאבתחפושתלהשתמשנאלצים

מליםהישרבמלאכתבישריךלעסוקרמבהאתה
לעוגאתהמתאימות.לבתיגסות.עליתיםלךכארות
ולמטאפורה.דלימוי

מלהכלמגבלה.חתושתנכןו,אכללעג,לאלא,
וחוטאת .האמראתמחטיאהעתבאותההיאתכובה

אתלבודדהזרקורים.באורשחקןלהציבכמולה.
זוהלב.תשומתכלאתאליהולמשוךהמלה

כיהמרכיבים.יתראתמקפחהדימויהחטאה.

תמידבנו,שמתרחשמהלכבמדכאות,המציאות,
ומלה.דימוימכליותרמורכב

משמשת )"ףוע"(הרחוב"פיתנהקוטב."חוגבישר

לפגישהכמטאפורההקטובלשהצקרההזירחהלך
אתהבקוטבהשקעיהתאוראחריהחרתהש.לשא
לאשמעודךעלסילחהבבקשתהקרואאלפוהנ
אני :האמןלשאומכיפוטכטיותעכיןשם.היית

קטוב.שיקוטב.לביהמציאותאנישבבילכם.הקטוב

יכולההשירהכז;נלים.לבחאאפשר :בהחלטכן,
המציאות.עשושהממהיותרלעשות

באפשרותרבותפעמיםמחשקאתהשביריך

מפורשובאופן •מחשבותיונלצחנלמת.הש~יאות
לבגרות").(ה"ככהסוליפסזיםישבר

לאאיזיכך'עלבשירזאתלהדגיםיכולואני .כן
בגרמניהנמצאתהיאאםיודעאיני .בההייתי

שאיניכיוןגדולה.אוקטנההמזרחית.אוהמערבית
אצליחשאםתחושהלישיעצמי.מפצהאנינוסע,
לימהבשבילבהם,אהיהלשאמקומותעללכתוב
העולםעללהשתלטרצוןמיןפהיש ?להיות

להשתלטמנסיםהעולםחומרייכז;נלים,באמצעות
מלחמה.משיבאניכךעלי.

מפקעיאתהב"עוף"היפיםמישירךבאחד
ממצבה-הכבישלצדשרועהשראיתטרמפיסטית
 .ומיונךשלהמופשטהמחוזאלהדרךעלהקונקרטי

מאבדתכבר"והיא :שלהמיתיצזיהעוהשאתה
חסר·צררה·דלמיוןהופתכקיץולשענןדמות.
דמיונך.ילצורמציאותנהפתככאןגם ." ...קבעוה

ההתאהבותתבהליךעבצםהתאהבות,מיןזונכןו.
התאהבות.מאפשרהשירלמיתי.מהשוהופכתאת

מפוענחת.בלתיכמעטאךדמיייקתמתוזמרת.ישרתך
 ...איתןהתקשורתעלמקשהאתההלכעיס.

אליושתלכימשוררכל ...זהעללומראפשרמה
יושבכמוורר wהמלעצמו.כובתשהואלךיגיד

יקלוט.-שלולתדרשמכ~וןמירקישדור.באולפן
 :באוטובוסאומריםהיואילושמחשהייתינכון

מקלהיהזהדרך.לופנוחשוב.אדםהנההביטו,
אותימשמחהיהלאעבצם,אבלהחיים.אתעלי

 .אותיקוראיםאישאלפיםעששרתלדעתמאוד
כרתכיםשהםקוראיםעשרים,עשרה,ליחשובים
כותב.אניבשבילםבעצמם.

 •מחשבותיךשלהאחוירבקרע,כמצאתהשואה
ישבירםאוהקולקטייבלעבךרהמוקדישםישברים

לשתיוחציעמודלשמוטותכבת"פוילטיים".
אוסףלבגרות").(ב"הכהנבטרבליכקה.ישרשורות
טרבילכקה.מכגונןעלטכנייםכמעטפרטים

טרבלינקההערךאתיותראופחותהעתקתי
מליםאותןקיצרתיהעבירת.מהאינציקלופדיה

קוראעלהרושםאתלהגבירשנועדו
דו"חיבש.לדו"חזהאתהפכתיהאינציקלופדיה.

הפחדהיאזהאתשכתבתיהסיבותאחת .קליני
וערכיםהזההערךאתלקרוארבותשניםלישהיה
זהמחייגדולחלקככלל' .כשואההקשוריםאחרים
ללכתלמשללעשותם.שעלידבריםמינימכלהפחד

החזקהכחוויהאעמודשלאפוחדאניל"יד·ושם".
הזו.

סערתמעוררששירזהלכתוב.מהלאחריםלהכתיב
ציבוריתבחוויהעוסקהואכיאלפיםאצלרוחות
עוררהואאותילפלאקט.אותוהופךלאעדיין

 .לשיפרטיתאהבהכמואיישת

שפרסמתבישרכבתתהעניין"איונהמוות"השרי

וערוהכאב."אלאהספרות.ממוספיבאחדלאחרונה
 ,, ...מתמדיופחדאונים.איןותלותוערב.מקוו
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אתכוללותב"אהל"המדוברתשנותירזר.דרמטית"
 .לגרלדפדןב"המכשפה"כ"הרצמך"המהוללתפקידו
ב"תיאטדרןנודעשחקןהיהה"אהל"שנותאחדי

אקקילטוב,הזכורא·דין"מ"נאסדהקאמדי",
לדקרן ,ע, .לגרגרלב"האדדת"צב'מצ'קין rאקקייב
ב"הבימה"אףשיחקחלפילי".גץוליב"עץרהסודי

העקרב"והיהכלה","הכנסתעגנוןשלבמחזרת
למישור".

מלאה",ב"מישדהנודעשחקןהיהחלפיאבהרםדק
החבורהשלחיתההתיאטדרןלעולםהשייכו-תאך

דומנימשותף.עיקרוןקרמנחה,מעיןזההיהכלוה.
בזכותכנושאכהעדנדונהלאזראמנותיתשעובדה

בחבורה,הלובטהיהחלפיהזרהזוויתמןעצמו.
והשידההתיאטדרןלתפיסתמבטנומפנהוחרא

תפיסותשהכתיבומשודדים,שלבחבורהכאחדות
רעדהלשושיםשנותמראשית-ישראלבאץרתרבות

הזה ,;,המשודדילשהתרבותתפיסתהמדינה.קרם
את-יצירהוכמעשהעמדהכנקיטת-iרזז;ניהן

השידה.עםהתיאטדרןתחומי

שניהדי"אחל",תולדותשלבהיסטוריהפתחנואם
שלרנסקיאבהרםהיוהתיאטדרןשל"ה"·מתדגמים

אחריהם,תרגומים). 13 (אלתדמןונתןתרגומים) 19 (
לדין,ומנשה ) 9 (המאידיאביגדורמה,במרחק

לאה .) 8 (זרלחבורהחראגםהקרובפדחאיקןר
ארמחזההמתרגמים-מקריים,שאד .) 6 (גרלדבדג
שניים.

קיימתהתיאטררןבעולםשלרנסקישלהאינטנסיביות
שלרשואניח,הדודהשחף,(בתלצ'כרבבתרגומיו

(:כזקל,ט,שקספירולמחזרתהדובדבנים)גןאחיות,
צררךאיןמצרפתיתאלתרמןתרגומיאתליד).המלך
מיידישעיבודואתנשכחלאאםדיולהזכיר.לחזור

מחזותיוואתהסנדלר"ושלמיהמלךל"שלמה
אסתרפרנדק·הדרחרת,כנדת,כנדת :המקוירים

כמהכתבהגרלדברגלאהפיתג;רס.משפטהמלכה,
הבמהעלהרעלהשלההארמון""בעלתמחזרת.

"בעלארוכותשניםהיהזרסמןעזראניכרת.בהצלחה
מעמדו"דבר".עיתוןשלהתיאטררןמבקדטרד",

סרטיםיזםפןאלכסנדר .מרכזיהיהתיאטררןכמבקר
רעדתעםדומני,נמנה,הואבהם.והשתתף

רפאלהמשודר"הבימה".תיאטדרןשלהרפרטואר

"התיאטדרןשלהבית""מתרגםהיהאליעז
שלמחזרתמספרדית.תרגומיוידועיםהקאמדי".

משקספידדה·רגה,ללופוכבשים""מעיןלרוקה,
וערד.בעיניכם","כטובאתלקאמדיתרגם

השייכותאתלהזכירארלפרטלהוסיף'כדאיהאם--
לעולםאלהמשודדיםשלהאינטימית-משפחתית

אתהאישיות.המורכבותהדרמותאת ?התיאטדרן

אתשלרנסקי,לרסיההשחקניתאתוהקשיים.הקשרים
חנההשחקניתאתמרכרס·אלתדמן'רחלהשחקנית

בהירצחאליעזאתשפקדההטרגדיהאתדרבינא,
 ?התיאטררןמתחרםמישהיעל·ידיאשתו

ראינוהמשודדיםב'אנקדרטרת'אינוהעניין

מקדי.איננושידה·תיאטדרןהצירוףבפיקנטדיה.

 'אמנות,תפיסתחיתהוהיצירתיהאינטימילעולם
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והאחרים.-חלפיהזה.הדורמשוריכלאתשאחרה
 .מבצע-כשחקןהיהחלפילשייחודו

מטאפורח.לאשחקן'לאב.
הרוסיתהתרבותברוחהאמנותתפיסתזוחיתה

ראשיתובתוךהמהפכה,לפניהרבהעודהגדולה,
כתלמידעדחלפיהיה(למהפכה .העשריםהמאה
ברוסיה,-מפוליןמלחמהפליטמתבגר,וכנערצעיר

עלליסיפראחריה.וקצתראשונהעולםבמלחמת
 .)-15.10.84בראיוןבמסגרתחלפי,שמשוןאחיו,כך

זההיהרוסיה,בנירובםהמודרנה,דורמשורריאצל
בניחשובים,משורריםשלנודעותלדוגמאותקשר
פסטרנקבוריסהמשוררלבמה.קרוביםשהיוהזמן,
אלכסנדרהמשורריםלרוסית.שקספיראתתרגם
כתבוייסניןוסוגיימאיאקובסקיולאדימירבלוק,
 .פושקיןבזמןעודקיימתחיתהזומסורת .מחזות
שלארוכהמסורתרוסיה.שירתשלהזהב""תור
 .תיאטרוןשירה

תפיסהזוחיתה"מטאפורה".ואין"שחקן"איןכאן

עמדהמתוך .טוטאליםאמנותבחייבחירהשל
ו"כליהכל""חזות :דבריםכפלבאמנותהרואה

התנקזווה"נכון"ה"יפה"כל .יחדגםחברתי"
חיתההתפיסהובשירה.בתיאטרוןובמיוחדבאמנות,

ה"שפל",מתוךאדםלהגביהיכ;ל;תשהאמנויות
"אוטונומיהשלהיוהעמדות .יחדגםולחנכולגייסו

"אמנותאסתטיים,צורנייםלערכיםתרבותית"
ערכיםלהשלטתמאבקעמדותהיועמהאךלשמה"

קשריםהמדגישיםאנושיים,כללהומאניסטיים
נימהבליהמוקדם,חלפי(אצלאנושיים-כלליים

המודרניסטיהמשוררשלה"אני-מאמין"יהודית).
השירהכיאםצרופה",מ"שירהיותרהרבהכלל

חובותעמוסמלא,אסתטיצורניכעולםנתפסה
יותרכמטאפורה",-"שחקןהכותרתתיחכום.

ולייחודלקשרובאהחלפי,אתלבודדבאהמשהיא
כשחקן-מבצעייחודובשירה.דורובניבתוך-

אתדורובניתפיסותרקעעלקייםהיהוכמשורר
הראשונים,בספריובשירתו,כמכלול.האמנותיהקיום

ותכתיבימאילוצינבדלתגבוהה""מחויבותזו
בןבחורבהיותולעלותבחראליההא"י,המציאות

 .-1924בשנים, 18

המציאות.שלהשטח""פניעםקשריםמקשורנמנע
 .שלוהמעשיםעולםביןהפרידהערותוכמהבכמה

שלו.הטקסטיםלביןהבמה,על

חלפינמנע"המודרנה"שלהאפשרויותמרחבבתוך
לפיהמציאות.שלהשטח""פניעלמתגובות

-ביןהמפרידהשחקןזהיהיהשבכותרתהמטאפורה
ביןחוקי-הבמה.לביןחוקי-החייםביןלבין.

לקונצנזוסהשייכותחיתה:כ;ןךבהןהכפילויות
-העבודהתנועתערכישלהסוציאליסטי-הומאניסטי

זה.קונצנזוסשללאתגריםהנעניםמשיריםוהמנערת
במאמריםמירוןכךעלכתבאחרת(בתפיסה
מה .) 24-26.9.1980וב"הארץ"ב"עכשו"מוקדמים

שלהצירוףהואבמיוחדאותיומרשיםשהרשים
תנועתל"מחנהאידאיתושייכות"איכפתיות"

שלונסקי-מפ"ם)חבורת"אחל",(תיאטרוןהעבודה"
-חברתי-מוסריופוזיטיביזםמעורבותשלסוג

בשירתו.הארץ-ישראלייםהנושאיםמתחוםמ~עות {iו
ולתפיסותלמעשהרמ"חבכלשייכות-הזוהכפילות
וגרלואתלשונתהאדםבכוחלהאמיןהמחייבות

הציוני(המעשההחברתיהלאומי,האישי,
הצטרפותועלייתועםהצטרףאליוסוציאליסטי

-המנוגדוהתו .)-1924בהעבודה"ל"גדוד
הסימבוליסטיתהשירהברוחעקרוני,הפסימיסטי

שלוהכרהראייהעולם,סוףשלתחושההרוסית,
אלההראשונים.ריו.בספבשירתוחדש,אין"קוהלת",

ספוגתו ,נשמתו""שורשייחודי,שירילעולםהפכו
אדמות,עליהמ~יאותכלפיביקורת-יסודשלעמדה

"אל"(לעתים"אדם"לעומת"אל"שלבמטאפוריקה
זובשירהאין .)"לא"להמקובליםהאפיוניםלעומת

כמושג-הראשונים""ספריובמושגמשתמשתאני

תוחםואינולהתחלותזו,ברשימההמפנה,ביניים,
מבליטהאנישירתו.באיפיוניוהתמורותהסיומיםאת
-זרית"אל("מזויתהראשוניםקבציושלושתאת

"כאלמוניםתשי"א,-העני"האני"שיריתרצ"ט,
סיבותמשלושתשי"ט,-בגשם"

l . ספריואתכנראה,העריך,לאהמאוחרחלפי
שלושהמתוךבשנייםהנאותה.במידההראשונים
שיריולכלולהמעיטבחייואורשראוהמבחרים

המוקדמים.מק:כציו

אלהקבציםכנראה.אחרת,סברוקוראיו . 2
יד-שנייה.בחנויותנמצאיםואינםבבתים,שמורים

 .החדשלקוראמו;ריםהיולאכך
לאור,עתהיצא"כל-שירי"שלא'כרך . 3

מירוןדןמאתמבואעםהמאוחד,הקבץובהוצאת

הנרחב)למבואעדיין,מתייחסת,אינהזו(מסה
קבציומכלולאתלהחזיריכולהזומחודשתוהוצאה

ההווה.שירתשלהדם"ל"מחזורהמקודמים

ולשונהאביזרי-במהלכלולהמעיטחלפי
משל,דרךשלונסקי,אצלשירתו.שלבמטאפוריקה

את"מוקיון-עמוקיון",אתנמצאיותר.רביםבמצאם

שלהראשונים:;נספריוה"מסך".אתהתרעלה","כוס
לקרקס","א;יאתמסז;ילט,ציטוטבדלנמצאחלפי

 .ושוק-המוקיונים

בכתיבתויסודעמדת .שירתומאיפיוןחלקשזהיתכן
אוישירהמתגובההראשונים,בספריוהנמנעת,

רחלהמשוררתאחיו,בתיום.יוםמאורעילקיחה
לאכנראה(אךבכתבחגיבכימספרתחלפי,

משורר""מוקיון :הכותרתתחתרשימהעלפיוסם)
וכשאניישחקןלאאנימשורר"כשאניזקס).(אריה
הנה, .) 24.10.84עמה,(ראיוןמשורר"לאאנישחקן
שירהביןקשרעלעקרוניתעמדהקביעתבצד

הואעקד")ב"דפידלעיל,הראיון(מתוךלתיאטרון
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היאאין.הטקסט,להארתספרותיים""חץונתונים
ל"תנאיםהתיחסותלאסוציו-פסיכרלוגי,תערך

שלעיצובדרכיאלאשירה,באמצעיחברתיים"
קיומית.מועקה

כ"מטאפורה".לאכ"שחקן",לא
לוקאלי.הוויפרטיאינםוה"אדם"ה"אל"תמוכות

המעידיםקטביםאלהחלפי,בשירתיסודקטביהם
הזה,הקערשלהתמטיקהוהםקרע,לשקיומועל

כוכב"בל~~תבשירהעמוקה".המציאות"פכישהוא
(דרךפנייהישנההראשון,ספרומתוךאחרון"

לשמוותבהברז;ה,פנייהחלפי)לשיריאופיינית
עולמנו,אלוהי/- " :הקיוםאתמעוותאחדאדם
פניעלמימיךלוויההראית /?בראתאלהכלמדוע

משמיךרדנאראית,לאואם /?בסתיואדמתנו
 //-למטה.
"כאלמונים("תמיד",אהבהשירמתוךשורות

בדרכיםאהבה,בשירהן,דווקאמתעדות,בגשם")

הזההמעורבהמשוררהימנעותאתרחוקות,

שלתפיסהלהסטוירה,"פוזיטיבית"מהתיחסות
בעליהיההישריהטקסטלשנותה.חוסר-היכלות
אךלפזמון.אףהקרובוז;נקובצפופה,רשת-צלילים

הרחוקותקלילה,עיןמראיתלששורותבוחביוות
-משעשוע:

tקותיסער~ר~זקרי
ת .vס,;ךי ?7 ת~ב;: w~ת

עובר"תהילים"ספראתהפותחהצדיק""אשרי
י"ב) .'בלהיתול""משגב .בחל .ה("טרנספרזיציה"

מופתדמותהעתיקה,הדמותהשתוי".ל"אשרי
שכלוהדמותהצודק,הקיומיהסדראתבהבכתה
כוסחימינו,בתבהומיאניתלפיגורההוסבה"בסדר",

לאבהתחמקו.המופתהואהשתויוהמודרנה.פןא.
"אשרי"למלהמפוכחת.הכבהלאנאותה,התנהגות

לברוח ...ש""הלוואימישאלה,לשטעםכאןיש
במרוצתהההסטוריהגיהכומית.אימהשלממציאות

בהיפוך-מיתלווגית.קביעותשלפרופילקיבלה
לשוןכאןיוצרהכיסוחהכתנית.למיתולוגיהמלא

עת.לכלאמתהזה.השירכשם"תמיד",פיגתם.
 .היסטוריאנטיהואהאושר

אדםביןהקיטובאהבה.ישרתבוךחבויה,~גמאזו

באריוןליסיפראורפזציחק .הקונקרטיועולמו
) 4.85 . ll ( עמומהלכותחלפישלאלהשורותכי

ישרתכךהתקופה.עלוכמשפטשיריכמשפטשנים
השראהובמקורותבזמןהרחוקההמוקדמת,חלפי

ישסודותישרה,לקורא.קרובהכמצאת-מימינו
נקראתבארשיתה,כלוהכלבהניכריםרוסיהשירת
ישרתו,התקופה.עלכמשפטעכשו,הנקלטכקלו

לאבאורחעכשיולהיקראיכלוההראשונים,מספריו
בדיעבד,נהירתההואמכוחהחלקאנאכרוכיסטי.

אדםביןקערכעוולימוותכלאופוזיציונית.עמדה
-העומק""פכיבכיקורת.-והימנעותלעולמו,
המציאות.כביקורת

פשוטה""ישחרשלבמסווהג.
הם-רחבקוראיםקהלתבגובותעולהחוזרתעובהד
 .חלפילשהפשוט"ל"שירותהילהשירישרים

השיר.לאנאיבית.הגתובה

האני"ישריזרית",אל"מזויתבקבציםשיריםהרבה
 :פרדונכסעלבנוייםבגשם""כאלמוניםהעני",

ותמטיקהיפה",הוא"תיחכוםשסיסמתהפואטיקה

יפה"הוא"תמיםיפה",הוא"פשוטשסיסמתה

לדורבןחכם,משוררכיצדהתמימים).(אשרי
אשלייהיוצרהואכיצד ?תםפכימעמיד-מתוחכם

 ?יפה"חרא"תמיםלשקו"פשוט",של

הוואריאציותאתחיפשה"המודרנה"שלהפרוזודיה

בוויוצרב"מודל"שולטהמשורראלמנט.בכל
שירית,לשורההשירי,לביתואריאציותואריאציות.

"מודרניסטיות"ואריאציותאדגיםוכר'.לחרזיה,
המשלב,המלים""אוצרבתחוםחלפיבשירת
שםלעז.תרבותעםעתיקהמסורתלשוןיבמופגן

צורות-עבירת,בתעבירתעםלעזנציגיומשפחה
-ליריילדלנחמני/כיד-ייס~יןמותך :ז;נןןןאירת

-1יסגו,ותפילותיך-קוחימודובצל /-המאיריתוגת

-מרכיןשיבהראש tפגניניבצלם-סיניאלוהכפכי
ניקוטין/.ריח

לשהבנאליבמובןלא"פשטות"לחלפילייחסנכןו
 .דורלשמחשבתממלאכתעקורהפשוטה""שירה
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שלכהצלחהאלאופרדוכסים,ממורכבותנמנעת
בתהשירהאפשר~ירתמתוךהאמנותיות.כוונותיו

אלמנטיםכמהשלוסלקציותעיננוייםיוצרהואימיו
אלהעיצובדרכיהאמנותיות.כוונותיואתהמשרתים

שיריעולםהמעמידההמחושבתמהמערכתחלקהם
ואפשרויותיההפואטיקהבתוךיפה".הוא"פשוטבו

אחרתכותרתבכאלי"."שיר :כותרתיבחרהוא
שעבר"בלילה :כךיפתחוהשיר"ננוננרת",תיקרא
זהחלוםייבושלאגבר(איךבובות/עלחלמתי

הכניסהשהמשוררהשנייה,השורה /.)?להשמיע
מהיהיודעחכםקריצתאותהבהישלסוגריים, .

אותהשוברהואכיויודע"הרצוייה",הנורמה

אירונית.בהיתממות

חלפיאברהם

עמםמגיעפשטנישמשוררבנאליים,אביזרים
ן- pהמהלעיצובחלפיאתמשמישםלאזלת-יד,

כוכבים.ירח.גשם.שמש.רחוב.חדר.בית. .יוצרות

שגרתימה-ואלאדםתמות,אגדותחיים.בעלי
הלשוןמטבעבאמצעותנדגים ?שירכחומרימהם

לאשלהבביתה"אך :חלפיבועושהמה"בית"
אלתשובעוד"לאהמלצרית.-כלום"ולאבית

בונים"אתםהשיכור"."שיר-גר"אתהשבוהכית

 .שם)ללאשירובאוויר".תהוםעליבדויים/בתים
חלפישלסמוימענהבמגזיךמסייםזהאחרוןקטע

כלאלמלא"כי :הפשוטהשירתוטובתלדורשי
המשמש "ת:~"המטבע ."?השירהיכןהתהומות,

חלפיע"יהופך-ורגישתרוחניתלזהותקרר
לבדידות.

כמעטמליםבאוצרישתמשחלפישלבית-שיר
יעמידזהביתעולם.להרכיבכדי"מרובע"
דמותיעמידהסתמי,ההווהמרוץלרעשיאופוזיציה

אומראדם"יש :עולמותפיסותאתויציגהוגה,איש
מרובעת,/ודלתכתלים,חלון,ביןבשקטןשירו

במסגרתהדעת.//ומרחב-יהתחומיו/מיצר-דלים
ובדלדמויותלהעמידמרבההואהתקופהאפשרויות

הןהנבחרותהדמויותמןהרבהבשיריו.דמויות

ביתאחותאמנים).דמויות(בצדעם""פשוטי

בעלישכנים,גדר,עלנעריםמלצרית,שיכור,חולים,
תמימים.רחוביצוריהתמים,האגדהמעולםחיים
כימסווה","אנישלדמויותאלהאיןפעמיםהרבה
לסוגיההפנייהבשיר,פנייהליצורמרבהחלפי

מתאפייניםדרכולמחצה,דיאלוגמעיןהיאהמגוונים
אףלעהיםהנוצרת,והדמותבשיר,הדוברהשניים,
לפרשנותהאפשרויותביןהואגםהרמוזהקורא,
מגבעת).בצלמסתתרמשמשאתה(וגםה"אתה"
בשיריםשונהקיוםבעלימשולביםמבעיםנוצרים
"שחקן-כאןקראתיבכתיבתואיפיוניםלכמהשונים.

בתודעת-המקייםהשחקןכמוכיכמטאפורה"

השחקןיחסים,ברטטדמויותשתיהצדפה-בו

"אני .בשירדמויותכפלמעצבחלפיכךוהדמות,
אלשיכורים"ענניםבקולי",הז;ין~ראחדעלשר

-ואני"רוח :ישויותכפללעוף".ממניתרחיקו
חנההפונדקית,-מרוןחנהכמואח".חובקתאחות

כפלהוצמך.-חלפיאברהםלאה'לה,-רובינא
אתלעצבשיסייםאחריהבמה.עלכשחקןדמויות,

ראיתיקפה"בבית :בשדךהדובריסייםהמלצרית,
נבדלת.כפיגורההשיראלנכנסהואעיניה".את

השיריםביןהוא(במסגרת)ייסנין""לזכרהשיר
"מלאכתבמתכונתהואאמנים.עםדיאלוגהמנהלים

במקור,רוסי,טכסטמשבץהמודרנה,שלהמחשבת"
רמזיהשירבמהלךמשלבייסנין,שלישרמתוך
של(וידויוהנמעןשלשונים,שירים,לכמהשירה

בפריזמהאותםומעבירבסר),יעקבבתרגום-חוליגן
כותבייסניןחלפי.שללאמירהחלפי,שלשלו,
המבטיחהפרדה,על ) 1925 (ההתאבדותבשיר
שלולפגישהזאתמעבירחלפיידידים.ביןפגישה

זו,עםזרחורזותוהשוררתהבא,בעולםייסנין,עם
בונהייסניןהשחור"ב"האדםשונות.שפותבשתי

שהםשנייםעלומדברבמראה'הנשקף"אלתר-אגו"
כפילותאתמעצבבשירו'אחרוןבביתחלפי' .אחד

~ר Jלביןבינוכיחסיםבשירתו,החוזרתהדמויות,
אתבמשולב,מעמיד,זהבשירהרוחהלךייסנין.
הדמויות,כפלואתמשיריו,בכמהייסניןאיפיוני
לך,תודהמלבדי,/בחדראיש"איןחלפי,מאפיוני

 • /ידידי/בינינו'משוחחיםשניים/אנחנועודכי

(קעט)אינפינםאישתפילת
•• : T • 

הולך םי;~~י~~שי
כרחובשנורההליכה
 T IT •חלוף,

-~תוכוסלב
.נבתונוז-1פלה
 ' ,;.לס

אינפניםאשישלדייר
 • T :לrככק"~גקךדי

ךr:זבךק:ום~חשות
 :~;ים 7וכו;:;נים bךק:ו

-ךr:זב';ק:ום
-זזןכ~ךסקךק:ום
 " !ף p:ל ,~תלי,אר.סr:זז

 םי,~~י~~שיאוןגר ה;;

נ;ו~לה.

• 
~לי,
 , iז;נש:ו~אוש p:ס:קל:;ניםנו:;נr:זים~ךי

 !ז;נ~.ז;נ~ם~ז fלד i נ;;;~ס~ל.ל~ת ,ןקtכ~,יס
מנ:פא·ליהזהננ:י~ללננ:י~לללאהאם,

:-::·:" . -:••·· t -:• ... -•.· : -•• • 

-ו:;נ~מו~~ודרסרע~ל
t( וי~ןד

ובכללס,'מאדפרדהנבליהזהננלילהמי
 Tב ' TTלשמים,"העור •-.,;יענ :,י•סז:רנל

 ל~ל~- iיכ.טמ, p: .דiיי P r:ךלס ·וi.~·סס·ל~ 6 ;
 ''ןשפתיםינעיולאומלהרימות

: T t T • 0 T , 0נ 
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 ! iז;נש:ו~~א:ושל:;נים p:סנו;נחיס~ךי

 !~ךוכ.הסלבזקלזק;נררנוורנזכ,

שרכס,לא .ז )tמר p: •סרדיר P:~ם:ו~גי
---ה Jס~י 9סזpיוסכךת

W כרות
i? סכךנכה.;גאהואזק:פורות

השז:רנכר,ה:ואמררעעם

 ב~~~זקםלה-~~וללח
פר-קוךר. )tלסז Wר zך

 ,ר.~סחןליקסכךנכה,~אחוא
 .ה~כ;:ס· .rvמו p:ז.ז~יר~זקר

 ...רר~ןסתול ו1-ז~לו
 . ח~~~סז ~חרןצרס:ה

ישר·ז-ןרנגולבכלניםיללת
י .~קךז:;א~ל ל~'עולים

:כול י~~לןארתו;.גrכלרן
שזפנשהפנס

 .~~סלס~רז 1 ,:ח~ל

t( ךיך~i לךארת,ס~~ס~תלי
· J ו;וןו;:זש,ם 9ק.אר ,םן~-ן~ה~

עולות.זז?רפותי wנ~ון r-1 ~אולי
 ?ס~שזפוד iזנח iו~ז:רר;rז

כסועיקב :מרוסית

חלפיאברהםשלהרוסייםשיריו

זוסמן,ועזראפןלאלכסנדרבדומהחלפי.אבהרם
שתימעידותכךעלהרוסית.בלשוןכמשוררהתחיל

 1926-1930השניםביןשנכתבושיריםמחברות

בשלושת .הזההיוםעצםעדאורראוולאברוסית
פרסוםלראותאיפואניתןכאןהמופיעיםהשירים
שמשוןבידימצויותהאלההשיריםמחברותבכורה.
מלאכתאתיזםשאףאברהםשלאחיוחלפי,

 .התרגום
השניםביןשנכתבושיריםכוללתהדקה,המחברת

קשה,בכריכההכרוכההעבה,והמחברת 1921-1930

מןחלק .-1926 1929השניםמןשיריםכוללת
המעידמסודר,ידבכתבוכתוביםממוספריםהשירים

להביאםחלפיאברהםשקלממרייםשבשלבאולי
כטיוטותנראיםהשיריםשלאחרחלק .לדפוס

עלמעידיםוהתיקוניםהמחיקותכשסימנימתקדמות
פלוס.העשריםבןמחברםשלובוגררצינייחס

שיר.כשבעיםהמחברותבשתינמצאיםבסך-הכל
לביןהרוסייםשיריוביןוישירהדוקקשרניכר

הראשוןבספרוחלפישכינסהעברייםהישרים
כעשר(כעבור . 1938 .:בשהופיעזרית",אל"מזוית
הכותרתאתהנושארוסישיראףמצוישנים!)

הנודע.העברילשירזההוראשיתוזרית"אל"מזוית
"אמפירית",משירההריחוקה"קוהלתית",התמטיקה
אלהכל-אדמותעליהמוותשלטוןמיסטיות,

"המודרנה"שירתשלההנתסויותבמרחביקיימים
עולםתפישתעלמעידיםהםחלפיאצלהעברית,אך

 .ואינטימיתאישית
השירהמןהדיםלקלוטניתןהרוסייםבשיריו
ניתןהרוסייםשיריופיעלהתקופה.בתהרוסית
חלפי-העשריםבשנותרוסיהשירתרקעשעללומר

למדיםאנוועודממש.שלמשוררהואהעשריםבן
הרוסיתהשירהמןחלפיעלההשפעהשמקורות

 •ונו'.פןשלונסקי,שללמקורותיהםזהיםאינם

 .ב.י

. . . . . . ·, ~. ~·.. . 
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העבריתהאנצילקופדיה
 "פעוליםבספרית

ההספקה.מחו

במהדורההעבריתהאנציקלופדיה
 34כלובהכפוליםכרכים 1ב-ומהודרת

ומיוח,דמשובחניירעלהספרים,
בעולם,לאנציקלופדיותהמיודע

(המפתח).האינדקסובתוספת

+ 
העברי'הספרשבועלרגלבהנחהלמכירה

 1987יוני

+ 
בתל-אביבהספרבשבועבדוכניםהמכירה

פועלים'ספריתההספקה'ובמח'
ת"א , 73אלנבי

+ 
בית.לכלחיוניתהאנציקלופדיה
תלמיד.לכלשימושית



הלבעל
ששמם

לקראתביאליקבית
ישפוצים

 ,,,-ןביערה

כפסלההמזוזהלבבכםבחורבת
יהימריכרכחהרwיםם wכןעל
ובטלהריקבכיהלצינים,רתכ
w יקימווסעהרהילוליםעושיםם. 

ששמם")לבבכם"על(מתוך

- ?לישטיכאעירידועמי
 !יךר~אנילישטיןעיר

תבים,עבלימכיןבהיש
מרצע'עם~ידםוצרען

העין'שתרםוי,tקילאוחייט
-כיקלואיצבאותפליטת

העירכלובזכותם
 .טלאיגביעלטלאייצואת

לישטיכא")עיריודע"מי(מתוך

בדרךלבית-ביאליקהגעתיחודישםכלשרשהלפכי
בהיותישכיםלפכירבותפעמיםעשיתישארתה

שלטפכיאתקידםהנעוללבגיןבככיסהתלמידה.
לקהלסגוריהיהביאליק"בית :עת"א·יפרלש

צררךאיןושיחזור".ישפוץעבדוותלרגלבתשמ"ר
האחרונהשהארתלהחביןכדיד·עין nלהיות

הריוהיום .)?יתמ(אחתפעםתרקנהכבר(תבשמ"ר)

 • Tבתשמ"עומדיםאגר

המופקדישהודה,פיקוס,ץעגינה.-לבגיןבככיסה
מגינתההביאושכה,כעשריםזהאחזקת·המקרםעל
ג:רקהר-בככיסהבמקרם.ושתלוביאליקמאביהשל

נתכולאהזמןשזקיגיצבעוניות,מרצפותמקומרת,
שולחן-במרכזכשים.עבדותאותותיהם.אתבהן
-מסביבהרבה.תלמיידםששימשגדולץע

פסטרכק,גליקסברג, :תמוכותהרבהתמוכות.
ידימעשהעררבתבליטהמשוררדיוקן .ליטרריכרבסקי

רעליהםמרזאיקהעמודי-משמאל .מירסקיאיזיק
אח-בפינההמזלות.שכים·עשרחרותים

המחפיםישכיםווילאותאייזכברג.משלממרזאיקה
כליםוארוןזקיןהקמורים.גדולים,חלונותעל

ז;ןל?.ת.עשמדע;ן w-הישדהעלעתיק.בסגנון
גררן'חציבצורתבקצהו' .ההארחהחדר-הלאה

עץדלתותעתיקים.מאסיבייםעררכסארתמסודרים
אחזהשהחלדוהמפליז,אוליידיות,גדולות.חרמות,

ללאשמורעץמעקה. .במדרגות-עץערליםבהן.
שלתצלומיםמוצגיםבמוזיאון,למעלה,שריטה.
כתבי·ידתצלומי .ומשפחתובכי·דרררעםביאליק

המשורר.שלהמרותמסכת-החדרבקצהשלו.
הרבהעובש.אכלוותרטובות,תקחתמקרםבכל

לשיפוץהזקוקשכהישישםבןבכיןוסדקים.בקיעים
גדולעבדוהשולחן-העבדוהבחדר .מיידי

עלרכסארתשולחן-הספדיהבחדרומאובק.
עזובהמקרם.בכלספריםמאובק.יפהפה,שטחי

בכל.ושממון
העשריםשכרת-בית-ביאליקשלהזוהרתקופת

קצרזמן ,-1924בהוכחלבכייתוהיסודוהשלוישם.
כחכך 1924במץר 31ב·ארצה.ביאליקעלייתלאחר
דיזכגרף.ובמעמדבמעמדושמר,עלהנקראהרחוב
בסכרםביתראתעליוובכההמגרשאתרכשביאליק

שלו soה·יובלממהדורתאצלוהשצטברככבדכסף
שכשמערלריכוכיםשחרואיןבבלרין'תברפ"גישצאה
מהרהעד .המגרשאתתרמההעיריהכאילוכךאחר
פתחועלהשתדפקולסופרים,יבת·רעדביתרהיה

שביאליקלידי·כך'הדבירםהגעיורהעךב.השכם
לקהלמודיעהואשבהב"האץר",מודעה~וסם

י ___ • 
,. 

ביאליקביתשללעשברומנהלוביאליקשלמזכירוז"ל,אונגרפלרמהש

עניךבכלבלבד.בשבועפעמייםמקבלשהוא
ביאליק.אתע.רבוכאחד,ושוליחשובתרבותי,
לעבורשהחליטמאגרותיובאחתכתבימירבערוב

ההמולהאתלשאתהיהיכוללאכילרמת·גן'
סביבו.

 .סגורהביתהיהפטירתולאחרשכיםלשרשבמשך
מנציגישהורכבבית-ביאליק,אגודתרעדהוקם
הרעדמטרת .פיכמןעמדובראשוהסופריםאגודת

ביאליקמאביהבהסכמת .וזכרוביאליקהנצחת-
בעירתהתעוררואזכברמרכז.ישמששהביתהוחלט

החליטולבסוףהעיריה,עםדירןכערךתקציביות.
לקהלכפתחהביתעצמו.עלהעבידאתלקחתהרעד

 ,כספריהכשנתייםלפכיעדפעלהוא . 3g 19ב·
היההביתשלהראשוןהמנהלוכארכיון.כמוזיאון
משההתפקידאתמילא-1939מהללסשלמה

בית·הפכו-1983בפטירתורעדמאזארכגרפלד.
כטלה-40הבשגרת .נרדףלשםרארכגרפלדביאליק
למימוןודאגההמקוםאחזקתאתעצמהעלהעיריה

בעצםחיתהלביתאךהעובדים,משכורות
יונתןארכגרפלד.עלבכלסמכואוטונומיה.
"כל :ביאליקביתשלהנוכחיהמנהלדרברסרסקי'

לרגלסגורשבית-ביאליקערכהואנימתקשריםהזמן
עוסקיםאגרהשיפוצים,שיחלועדבינתיים,שיפוצים.

שערלספריתוהעברתם )-60,000(כהספריםבמיון
צירן".

אתמסבירהעירוניות,הספריותמכהלשפירא,ישראל
הבטיחלאומי"בנק :השיפץובעבודותהעיכובסיבת

-350,000(כהשיפץובהרצאותלשאתבתשמ"ד
אתניהלוהעירוראשלפיתוחתל·אביבקןרדולר).
התמוכה.אתישכההמניותמשברהבנק.עםדזכ,ר"מ

הפחיתהוזרהבנק,הנהלתעםמחודשמר"מכערך
העיריהכאלצהלאחרונהההשתתפות.סכוםאת

מתוךדולר 100,000שלסכוםמתקציבהלאשר
מלכתחילה".לוהתחייבשהבנקהכלולהסכום
שמעתילפיתוחתל·אביבקןרמככ"ליהודה,בןזגס;ן
הביתלשיקום"הרעיון :הענייניםהשתלשלותעל
ההידרדרותלאורזאתושלי,העירראששלהיה

שדכהלפרוגרמהרעדההקמנוהמקום.לשהפיזית
וחצי.שנתייםלפכיישבההועדההשוכרת.בפונקציות
הספריותמכהל-שפיראישראל :בההשתתפו

גולן'שמאיברטוב,חכוך :רכןואנרכי'העירוניות
דנופרי.מכחםפררפ'ררזכפלד,שלרםגלבלרם,אריה

ביאליק,שלהפרטיכביתרהביתצבירןבשימוראז
כתבי·הידשלהמחקרילצדהגישהבשיפור

האספקטנוסף,לאספקטגםהתייחסנוהמקוריים.
מקוריותעללשמורחשבנוהשארביןהתיירותי.

אחריהשניהשלבא"י.צמחיבהשכטועיםהגינה,

להתבצעצריכיםדבירם~לולקבעוהיההפרוגרמה
גררםולמצואהתרככיתעלותאתלהעריךבשטח,
ארתה".שיממןכספי

 ?לתורמיםלפכותהאפשרותכשקלההאם :שאלה
שוםחיתהלאאךשונים,תורמיםעניינו :תשרנה
 .גדולבסכרםמדוברכישון' tהר}בשלבהיענות
שתורםמהעובדה,גםנבעתורםלהשיגהקושי
אי·והריהמשופץ'המקוםעליונצחששמרמצפה
בקיצור,תורם.שלם wלבית-ביאליקלתתאפשר
הבית,ם wאתלשכותמבליתורםלמצואעלינוהיה

הסתייע.לאוהדבר
אתעצמהעלהעיריהכטלהלאומדוע :שאלה

 ?השיפץומימוןשלהחשובההמשימה
באחדשכים,כשלושלפכיגובשההתרככית :תשרנה

לבסוףהעיריה.שידעהביותרהגדוליםהמשבירם
תקופהחיתהלאזרלבנקגםלבנק-לאומי.הגענו
ההוצאותכלאתלכסותהחליטהואזאתובכלקלה,
ממכרמנעההבנקיםמכירתמפולתאךהשיפוצים,של

מהזמןלאחרהוקפא.רהעכיןבהתחייבותולעמוד
לאשרהחליטההבנקוהנהלתמחדש,העכיןכשקל

כהלוואהדולראלףרמאהכתרומהדולר 250,000
הסכימהדברשלבסופומיוחדים.בתנאיםלעיריה
ולהוסיףהבנקאיתההלוואהעללוותרהעיריה

מניחאני .אלףמאהשלהסכוםאתמתקציבה
מסרייםגרעוןיהיהואםיותר'יעלהשהפרויקט

לבנק.שובכפנה
 ?בשטחכעתקורהמה :שאלה
וכתבי-היד.הספריםכלאתלפכותהתחלנו :תשרנה

הפיזיות.בעבודותיתחילושבעוייםשתוךמקורהאני
 ?העבודההתחלתאתמעכבמה :שאלה
כדימודללהקיםחודשלפכיהחלטנו :תשרנה
עםבקשרהיהשלכרהארכיטקטמטעויות.להימנע
שיתךמודלהברכהרריסהוף,אליעזרהפכים,מעצב

מקרריםהפכים.עיצובבנושאמוגמריםפרתונות

שבעוייםבעודהדגם.אתלעצביגמורשברעשתוך
כשכה.ותימשךהעבודהתתחיל
 ?התרככיתלפיהביתייראהאיך :שאלה
כמרהאותנטיתבצררהתישארהקרקעקרמת :תשרנה

ומחקר.חדרי-עיוןישמש;הצמודיםהחדריםעכשיו.
בית-ביאליקעלולימודהדרכהכמקרםישמשהמרתף

שלחדר-העבודהיישמרוהשכיחבקומהומורשתו.
מקוריים.כתבי·ידשלותצוגההספדיהביאליק,
א. :חטיבותלשלושהביתאתלחלקהיאהתרככית
לחיישקשורמהכליוצגשםביאליק,מוזיאון
בכיושלתצלומים-שלותצוגתתבוספתהיומיום

שלהפרטיתספרייתוב.ואגרות.כתבי·ידרכןדרדר,
הארכיון.ג.ביאליק.
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ארבעיםבמשך :הביתמנהלדובסורסקי,יותנןמוסיף
ציבוריתספריההספדיהחיתההאחרונותהשנים

מאחדגםהקיים.הנושאיםמיגורןכלאתשכללה
משוםוגםהעירוניותהספריותדשתוהתרחבה

אין-ספריםאלפיעשרותמלהכילקטןשהמקום
וכךבבית-ביאליק.הציבוריתבספריהעדוצורך

אנוכעת .המקוםלשהפונקציותאתלהרחיבהוחלט
ואיזהישאדואיזהומחליטיםהספדיםאתממיינים
לביתמתייחסתהעיידה .ציוןעשדלספריתיועבח
אנולכן .אותודואיםאנוגםרכךלאומי'מוסדכאל

שקשורמהבכלוהאחריותהזהירותבכלנוהגים
השיפוצים.לקראתהמקוםולהכנתהספדיםלפינוי
בית- :העירוניותהספריותמנהלשפיאר'שיארל
ובמשךלאחרונה,דקהספריותלמחלקתעבדביאליק
המדעיהחומדעלעבדוהשלהעבייהרבותשנים
בית-אוצרותאתפתחולאמצומצמת.דיחיתה

מגמתנואנשי-מחקר.בפנימקיףבאופןביאליק
יוקרתואתלהחזירהאוספים,אתלארגןהיאעכשיו

תצוגהתהיהשבוולימוד,מחקרכמקוםהמקוםלש
המתענייןהציבוראתולהרחיבדבירםשלנאותה

לאהביתפעלעד-כההעבירת.ובספרותבביאליק
במשךתלמידים.שלסיודכמקרםאלאמחקרכבית

ספריהישהיוםהתושבים.תשתיתהשתנתההשנים

עדוהאחרונות,בשניםשכונה.בכלכמעטציבורית
הנזקקיםמספרדרסטיבאופןידראונגדפלד,בחיי

לשהפונקציותאתלהרחיבהוחלטלכןלספריה.
 .בית-ביאליק

עבדותבהתחלתלעיכובהסיבההאם :שאלה
 ?בלבדכספיתהיאהשיפוץ
אחדהואשיחזורהעללהקפידהצורך :תשובה
ולאכשיחזורהמדובר .הגדוללעיכובהסיבות

שנהרסוהדבירםשלרסטורציה :דרסטייםבשינויים
וצבעהדלתותבידיותרכלהבתריסיםהחלונפגעו,
קבלןלמצואקללא .חדדלכלשהיההמיוחדהסיוד
עללקחלבסוףכזה.לעניךלהיכנסמוכןשיהיה
אתשבנההקבלןלשנברבדמן,המשימהאתעצמו
 .אביולזכרזאתעושההואהבית.
לאגףוהאחראיהעידראשסגןוולוך'לנתןפניתי

ביקוריםהיושניםכארבעלפניעד :בעיידההרתבות
וזהנעולהואעכשיובבית-ביאליק.תלמידיםשל

לךישגתובהאזיושנים.עשרותלשמסורתשובר
 ?שותקאתהמדוע ?כךעל

מעורבותעלהידועהסיפוראתוסיפרחזרוולדך
שבית-ביאליקהדברלרוחי"לא :והוסיףבעניךהנבק
התחנכתיכילמקרםרגישותלייש .משופץלא

הפרויקטלאהואאבלמילדות.עדוזרבספריה
לאהעידיה .ברלטפלנדרשתשהעיריההיחיד

השיפץובעצמה.הישפוציםכלאתלעשרתמסוגלת
לאדםלוקחזמןכמהחישבידולר.נ so,oooכ-עלוה

 ."זאתלהרריח
מלבד .פרטיבאדםכאןמדוברלאהריאבל :שאלה
להוציאיכולהשהיאהוכיחהכברהעיריהזאת,

הביתולשיפץווכיר"ב.מידרחוביםעלראווהתקציבי
 ?כסףדיאיןהלאומיהמשוררלש

ולאחרלכסףהתחייבותבזמנונתןהבנק :תשובה
לאהמניות.מפולתעקבחלקיבאופןבוחזרמכן

סדרמהר .העניןהתמהמהלכןלהם.לוותרצרינו
שכלשאלהבאמתזו ?משאביםבהקצאתהעידפויות

למשל,ישפצנו,שונה.בצורהאותהרואהאחד
גרוע.תחזוקתיבמצבובתי-ספרקהילתייםמרכזים

 ?חשובפחותזהשכונותשלשקםאומררמי
מהבטחתוכלילבויחזורהבנקאםיהיהמה :שאלה

 ?הישפוץבמימוןלהשתתף
ממנהונבקשהעיריה,להנהלתנפנהאזאר :תשובה
לשה.הפיתוחמתקציבסכרםלאשר
 :לבראלעתידתרכניותוולדךלימגלההשיחהבסירם

נכסיהיהזההשיפוציםלאחרבית-ביאליקלכשיפתח
הלאומימשוררנולשלזכרווכבדולת-אביבלעיר
ביאליקרחובכללגביתרכנירתישדור.שנותלמשך
תל-אביב.שלתרבותילמרכזלמידרחרב,להפכו

מוזיאוןלמרסיקה,הספדיהכידעו,שם,ממרקמים
בכייניםלפיכויחשאירמתןמשאעכשיוכערך .ורבין

תרבותפינותשםלהקיםכידבאזיררנוספיםפרטיים
לאחרהציבוריתהאחריותבעלאהיה.אניומוזיאונים.

-השיפץובתוםהתרבותלאגףיחזורשהגבין
ררלרך.אומר

שהרקמההציבוריתהרעדהראשארצי'ציחקאצלגם
שלמבוטלתלאמידהגיליתיהישפץו'בעניך

סדןדב

מביתוהנוערשלהתרבותיל~,סקורגישותאיכפתירת
העיכובסיבתאתתלההואגםהלאומי.המשודרשל

תל-עירית"גםלארמי.בבנק-העבדוותבהתחלת
כשהמצבהיום,אפילוחמור.במשברחיתהאביב

אבללשיפץו".כסףדיאיןהשתפר,בעידיההכספי
יותר"עם :בהדגשהמוסיףהואבימבטבהעיפו

מהתקציבהסכוםאת"להקריץ"יכלויםהיוצרון
הואהישפוץ".אתלזרזכידהעיריהלשהשוטף
בית-לשהמעצבאתהזמינהשהעיריהמגלה

אאודו-ויזואליותמערכותלהכניסכדיהתפוצות
קטןלמחיאוןהמקוםאתלהפוךבביאליק,הקשורות
גםביאליקברחובלמקםצריך"לעדתילספרות.
רבית-קפה.ספריםחכרתוכןלתיאטררןמוזיאון
הביתלפחות.שכיםשלושהפרויקטעלמדבירם

אתלבצעישתחילוהזמןהגיעלכןשנה.סגור
 .התרככיות"

ארכגרפלדלשבימיובבית-ביאליקשביקרמיכל
בצררהמאורגניםהיולאהשספריםבודואי,זוכר

ותמידמשלוסדרהיהלארכגרפלדאבלמקצועית,
הארכיוןגם .המבוקשהספראתלשלוףמאיןידע
הארכיוןהתייתםפטירתומאזאחריותו.בתחוםהיה

שמיריזוהלד"רפניתיאליו.גישהאיןושוב
ייגשולאןלארכיוןארעמה :תל-אביבמאוניברסיטת

 ?ביאליקאתלחקוריד.שמעונימי
עיריתאתלשכנעבעברביקשכ"ץמכןר :תשובה

ישעבורדורשתביאליקארכיוןשטותבתל-אביב,
הואעגנוןשארכיון(כשםשבמכןרביאליקלפרויקט

העיידהאךהעבירת),האוניברסיטהשלבאחריותה
 .הארכיוןעלספרןלהפקידוהחליטההשתכנעהלא

אתבוולקבעובית-ביאליקאתלשפץעומדיםהיום
צורתאתיקבעאדריכל-פכיםשאםלינדמההתצוגה.
לדורות.בכייהזותהיהוהרכבהאופיההתצוגה,

לאאדריכלשרםאךבשיתופו'להעישותצריךהדבר
היהלהערכתי .סדרובאיזהלהיראותראוימה~עדי
מנהליהםשנציגיהועדהלהקיםתל-אביבעיריתעל

נציגיוכןחומר,בצהגתכסיוןלהםשישמחיאוכים,
רעדההעיריה.וניצגיבאוניברסיטהביאליקפרויקט

קטןחלקשרקלזכור'ישהתצוגה.בהרכבתדרןזו
כיבתצוגה,יהיהבבית-ביאליקשמצרימהחומר

אדריכלובכספרת.במעטפותתביקים,ישארהרוב
אתלהציגקירטריוןאיהזלפי~יעדלאגםפכים

כלוהגיחוך'הצערלמרבהלהציג.ישומההחומר
ישטותהיוםקיימותבכספת.היוםסגוריםכבתי-היד

כתבי-וכאןכתבי-יד,לזקימףרל~.זז~לשמודרניות
היוהתערוכהקביעתבצדמתפוררים.שלמיםיד

לשהדעתעלמתקבללישמורלדאוגצריכים
לבית-להתייחסישתבערוכה.יוצגושלאמסמכים
תכפיעלהכללהטילאי-אפשר .מוזיאוןכאלביאליק

כתבי-ידעירוךגםהבית,אתינהלשגםאחדאדם
להקצותצריכההעיריהתבערוכה.כיתותיארחוגם
תקנים.לכך

לאוניברסיטתהארכיוןאתיעבירולאמדוע :אשלה
תל-אביב?

מסגרתהואכאלהלכתבי-ידהטעביהמקום :תשובה
כסףלגייסרגםהיידעאתלתרוםשמסוגלתאקדמית
להכללרוציםהיוהארכיוניםרובהכתבים.לשימור
לאהאוניברסיטאותאךאוניברסיטאית,במסגרת

אךהתקציב.עלמכבידהדברכ~בכך,מעוניינות
נמצאהשיהספק,איןביאליקארכיוןשלבמקהר
אתצירהכשביאליקלקליטתו.המתאיםהתקציב
חשבהואתל-אביב,לעיריתשלוהספרותיהעיזבןו

ימים i:t .עדכוןברלהפקידביותרהראויהמקוםזשה

רשויותהיוולאהמדינהטרום-הקמתימיהיו

מיד .זהאוצרביייהןלהפקידאחרותמתאימות
רצינייםחוקירםהארכיוןעלהפקידופטירתואחדי

מהארכיוןגנוזיםחלקיםפרסמוהם .ן iJי~כלחובר
ואחראית.מדוקדקתובצורהבתשומת-לבזאתועשו

אחדישניםשכמהלצפותהיהיכוללאביאליק
 ;המדינהקוםלאחרשהתרחשוהתהליכיםעקב ,מותו

גרפיםויקומרעירוניותרשויותלשמעמדןדר.~
העירונית.הרשותעלעליונותלהםשישממלכתיים

להעבירוצריכיםהיולארכיון'דואגיםהיואילו
-החזוןוהיעדרהראיהקצורלאוניברסיטה.

האחראיםבבית-ביאליק.העישיהשלמהסממנים
שניירם.הנכסשלהאמיתיהערךאתמביניםאינם
היהלאוניברסיטה'הארכיוןאתמעביריםהיואילו
תל-עידיתשלמשותףפרויקט :אידיאלימצבזה

שביאליקלזכור,ישתל-אביב.ואוניברסיטתאביב
הוא :העירבחיימעודהוהיהתל-אביבימשוררהיה
העיריה.מועצתחברהיההראשון,המקומוןאתיזם

נתןהוא"הבימה"בהקמתועזרהשבתעונגמלבד
"הרצליה".גמנסיהבבגיןאוניברסיטאייםשיעורים

בקבלותחלקונטלמכתביואתלדיזנגוףסיגכןהוא
העידבחייפעילאזרחהיההואנציגים.שלפנים
היהלאזומבחינה .ז wבמגדלהמסגתרמשודדולא

שנטלכהזקרמהבשיעוראיש-רוחעדולתל-אביב
לוחייבתותל-אביבהעירוניים,בחייםפעילחלק
יגלהשמישהולאפשרותבנוגעפסימיתאני .חוב

המשולב.הפרויקטלרעיוןופתיחותשאד-רוח
עחיד"רשלדעתוחורתאתגםלשמועבקשתי
 :ביאליקארכיוןבעניךתל-אביבמאוניברסיטתשביט

לשאקדמיתאחריותכאןלהיותחייבת"לעדתי
שלשארכיוןיתכן'לאתל-אביב.אוניברסיטת

לאאקדמית.אחריותללאישארהלאומיהמשורר
אתלהשאיראפשרנכסים.שלהעברהלהיותצריכה

האקדמיתהאחריותאךבבית-ביאליק,הארכיון
תל-אביב".אוניברסיטתלשלהיותצריכה

ערוךהיהלאביאליקבארכיוןוהחומרמאחר
"דודבשםמחזהאבדמקצועית,בצררהומוחזק

סדןלדבפניתיהמשורר.לשעטופריהמלך",
שנעלםזהמחזהאודותמשהרלוזכוראםושאלזiיו

 :סדןדבשלהתשובהמכתבלהלןמבית-ביאליק.

כיהשמועההגיעתןעהתאןכילשמוע"פנלאתי
השמועהכיהמךל,דודשעניינומחזההניחביאליק

חייובשונתלאחרונהבשבות .נושהנישנההיא
הגעיתוולאמערכותחמשבןמחזהכתב ,ברמדוגן

נעלםאוגננזאסיודעואיןואינונובאדגמרו)(לא
דרבליבהיוועדעצמי,אני .ערכןדבריםהיוורבכ
זיקתנומאפתאןרבניצקי,הזקן,אצלהלכתיזה
ןכרולהזכירלזכורהיהיכוללאעיוורונואו

כזה,מחזההיהכיובאכבבצער~ץlראןהמחזה,

רבניצקי,והוא,ביאליק)(שלפעליואחרוןוהוא
הרהבהעלהאוגנרפדלמשהכיעליודומהקראו
היהולאהמחזהמצא כ1t'הואאבלזהעניופעמים

אחר.במקוםולאבבית-ביאליק
ופסרם )--- (ספרגסהוציאביאליקאגב,

כתבתינעלם.והספרנפטראבלכ,ןעלהועדה
בית-לעניו .להתפרסםהקרובסבפרי~רי~ה
שלדברלומריכול~י(יבאוצרותיווהיטפולביאליק
(שללהודלותשהנ 100מלאתלאחרשכןממש,

חיתהמהיודעו~ינישםהייתילאשובביאליק)
יביץממןלכיובידוביאליקביןהחומרחלוקת

 ".ת"לאביבאבוניברסיטת

 .מנכ'ל'יהודה,בןחנןעםישחתילאחרכחודשיים
בבית-ביאליק-שרבביקרתילפיתוח,תל-אביבקרן

ערוםונבוך,גדולביתמצאתיצילומים.לצורך
מנהלדרבוסרסקי,יונתןמרהיטים.מתמרנות,מספרים,

והתמונותהספריםמארכסניםשכרגעסיפר'הבית,

העוסקיםאלהמהספרים,חלקבבית-אריאלה.
לאחרלבית-ביאליקיוחזרוובבכי-דורובביאליק
הועברהריהוט .רסטורציהיעברווהתמוכותהישפץו,

בגולרהמתעניינתאנילשיחזרר.ומצפההאהשלבית
בכתפיו'מרשךהביתמנהלאבלהשיפץו'עבודתשל

לאכברבאמת"אני :לצדדיםזרועותיופושט
 " ...יועד
מנכ"לעםטלפוניתלהתקשרניסיתיפעמיםמספר
זכיתילשווא.-מחר"לבינתייםשחזרהקרן'

מזכירתושלונשנההחוזרהמענהאתרקלשמוע
אניועדייןשיתפנה.ברגעאלייטלפןשהמנכ"ל

 •מחכה.
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שמאיכירח

על
למחקרהמכון
וחברתיכלכלי

בועח"פ

 :ופעולותיוהמכוןמטרותעל
עוסקוחברתיכלכלילמחקרהמכון

עמדהוניירותתזכיריםשלבהכנתם
בחינתלמשלכמושרכים,בכרשאים
אומדיניותשלהחברתיותההשלכות

מיסוי'שכר,בתחומיאחרתאוזוחקיקה

ציבורעלוסובסידיותאבטלה,תעסוקה,
הכנסהמעוטותאוכלוסיותעלאוהעובדים

 .העבודהלמעגלמחוץ
שלהיגויבוועדותמשתתפיםהמכוןעוביד

המוסדשללסטטיסטיקה,המרכזיתהלשכה
משותפותבוועדותהתפוקה,לחקר

אד-הרקבוועדות(ביןולהסתדרותלממשלה
מדיניותלבחינתזוסמןוועדתכדוגמת
ובוועדותקבועות)בוועדותוביןהשכר

הוועדהכדוגמתלהסתדרותפנימיות
השכרלבדיקתהוועדהאוהפיתוחלעיירות

ישראל.אץרערביישלהתעסוקהותנאי
מידעלהבאתלסייעעצמועלכטלהמכון
בכרשאיבהסתדרותשוניםולגורמיםלגופים
ע"יועיונייםאקטואלייםוחברהכלכלה
כךלשם .עיוןוימיסמינריםהרצאות,ארגון

שלוחיכוךתרבותבמוסדותהמכוןמסתייע
בלדכביתנוספיםבמוסדותוכןההסתדרות

ובמכוניבאוניברסיטאותטבכקין'ויד

 .באץרהשוניםהמחקר
הגומלין'קשריאתוירחיביפחתהמכון
עםהחברתית,והמדיניותהמחקרבתחום

ועםשרכותבמדינותדומיםמחקרמוסדות

בתחומיםהעוסקיםבינלאומייםארגונים
אינפורמציהלהעברתידאגהמכוןקרובים.
בינלאומיים.לשאלוניםותשובות

עםהמחקריהקשראתיהדקהמכון

לבחינתועזרהתמיכהלקבלכדיהאקדמיה
אתלבטאוכדימחד,מדיניותנושאי

המכוןמנהלת-שמאיכיהר

הלימודיםבתוככיותההסתדרותמדיניות
 .מאידךהעבודהוללימודילכלכלהבחוגים
עםהפעולהושיתוףהקשראתיהדקהמכון

שלהכלכליתהמחלקהעםההסתדרות,
העובדיםמשקועםהעובדים,חברת

אחרים.ומוסדות

כלכלימיעדרפיהמכון rיפחודשמדי
אלהמידעדפישלמטרתםשוטף.וחכרתי
מעודכניםכתוכיםההחלטותלמקבלילספק

 :כדוגמתוחברתיים,כלכלייםמשתכיםעל
תשלומיםמאזןמחירים,אבטלה,תעסקה,
בפיתוחהמכוןימשיךכךלשםוכיו"ב.
הלשכהנתוניעלהמבוססכתוכיםמאגר

משרדי .ישראלבנקלסטטיסטיקה,הרמכזית
בנוסף .לאומילביטוחוהמוסדהממשלה

מהמקורותמידעמערךבהדרגהייבנה

 .שלוחותיהעלההסתדרותשלהפנימיים

"רףאתשבועייםמדימפרסםהמכון

שלתרגומיםהכוללהשבעוי",הירעיות
 .חוץמעתוכותמתומצתותוכתבותכתבות
התרחשויותעלתמוכהלהקנותשנועדו

ובעקיפיןבמישריןהנוגעותבינלאומיות,
נתונילפיוכתבות, ;הישראלילמשק
עללסטטיסטיקה,המרכזיתהלשכה

דף .הישראליבמשקשוטפותהתפתחויות
לאלהנוספיםהבטיםוכוללמשליםזה

 .החודשייםהמידעבדפיהמוצגים

להגיעשואףוחברתיכלכלילמחקרהמכון
החוברתשלבמתכונתשכתיחצילפרסום
ממצאיםיכלולאשרועכורה","כלכלח
שלייחודיותעבודותמחקרים,שלופרשנות
וכיו"ב.המשקפעילויותסקירתהמכון'
ביוזמתויבצעוחברתיכלכלילמחקרהמכון

מרכזייםבכרשאיםמיוחדיםמחקרים

ואתבכללהישראליהמשקאתהמעסיקים
גםיתבצעומחקרים .בפרטההסתדרות

אד-הרק.בעיותעםהתמודדותלשם
המכוןחוקריע"יייערכואלהמחקרים
עםבשותפותו/אווחברתיכלכלילמחקר
השנהיושםזובמסגרת .מבחוץחוקרים

בתחוםהמידעתשתיתהרחבתעלדגש
מבוטחיםעלמיוחדמחקרועריכתהשכר

בגוףכלוליתר(פירוטהפנסיה.בקרנות
הסקירה).

חוץגורמישללביצועםיימסרומחקרים
 :גמאלדוהמכון'עובדישלמקצועיבלווי
 .הקהלדעתסקרי

ממומחיםדעתוחוותעמדהניירותיוזמנו

 .הצורךעל-פימחקרוממכוני
כלכלילמחקרהמכוןשלהנוכחיבמבכה
מדוריםשלושההגתבשווחברתי

המתרכזהמקרר-כלכליהמדור :מקצועיים
בקשרי .כולוהמשקשלהפעילותבבחינת
חוץ'משקילביןוביכובתוכוהגומלין
ההכנסות,ולהתחלקותמיסוילשכר,המדור
מחד-והמתמחההמתרכזהחברתיוהמדור

מדגמיים,חברתייםמחקריםבעריכתגיסא

ומאידך-שונות,חברתיותסוגיותהבוחנים

תחומיעל .שוטףמידעבריכוזגיסא
 •במשק.והשביתותהאבטלההתעסוקה,
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בהוצאתחדשמה

המאוחדהקיבוץ

 .ביקורתשירהספרי

גלבועאמירשירי
השיריםכלבמרוכז,לראשונה

שלהיסודמספרי ,כרכיםבשני
המודרנית.העבריתהשירה

דן- .אחרוניםשירים
פגיס

 ,פגיסדןשל ·האחרוןשירוספר
בשבועותשקדעריכתושעל

זכהולאלחייו,האחרונים
שלשירתומפסגות .להשלימו

פגיס.

זנדבנק,שמעוןעל-ידינערךהספר
דבר.אחריתלוהוסיףשאף

בז'רנומאיה-קול
אחתשלחדששיריםספר

העבריתבשירההבולטותהיוצרות
כוחרבחדש,גיבושהעכשווית.

המסמןהשירית,בהתפתחותה

 .בשירתהמפנה

סביבה-במגדלהבית
מסג

שספרההמשוררתשלהשניספרה
זכההמשך""קולותהראשון
 .יצירתהלביכוריכיומןלפרס
אקטואליתארצישראלית,שירה
 .ייחודיטוןבעלת

הביקורתבתחום
הספרתוית

מירוןדן-ירושליםתהיהלאאם
חברתי-בהקשרספרותיותמסות

אורראהשחלק ,אקטואליפוליטי
פולמוסועוררנות·האחרובשנים
 ,שלוהיסודשהנחתספר-וויכוח

הספרותבתחוםלפחותכי
לקונסנזוסמקוםאיווהתרבות

לאומי.

עוזי-ואידאלווגיהשירה
שביט

העבריתבשירהעוסקהספר

הדןספר .-19וה 1sה-במאה

תרבותיות-הסטוריותבשאלות
 .כיוםגםמשמעותלהןשיש

ומטאפורותסמלים
-גבסיושלביצירתו
בר·יוסףחמולט

אתלבררכסיוןהואהספר
הסמאנטיולמבנהלצורההמיוחד

בפרוזהפיגורטיביותתופעותשל
בלותמקורקעעל ,גבסיושל

בזמנו.הכתיבה
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שיריםשניעל
טנאישלמהשל
השואהבהורית-השיריםשנימקור

למציאותשמעברמשהו"וב"עור
הרגעית-הביוגרפית.

 .ארם·אמןשלנפשושבחירתהמשהו

י t2$;:~ם~~יזpה i.:1לקראת
ךס:;זי~ל~ת~זקליך
רהבימכלאתנצל

סבישל "פג~}אתלבש.רא
v; םא• 2$~ב:קiT יז;:~ל. T • 

י, 12$;:~ם~~זpיה i.:1לקראת
~ w רור.יז:~וק.י~לל~~

r:דןיג:רי~ך~לי~:;נז:זיר
ילדותי-פניאתשובראלבכש

v; י~~ ל·~רבא 2$ ן,?'ק. -: . 

 ,יז;: 2$~םה wס~~ילקראת
 ,יר:ג~~rוכ~תל"~ט
~ד~ג:רי.:ד~ה w~קרה~ל

-נשמתירסיסי-גאלה
י. 12$;:ל i ~~קזר~· 'א;;~,קז

המות,על .הסבלכלעללפצותונעזב,להפקירולא
 ...הנצרחהעםעםלהתמזגעמו,להתמזג
בהתמזגותביעקביצחקכפגושבאיברפוגשהמשורר

בריאהבכסיון ...האמתעינילתוךבהבתוככרתדורית,
שירהוא"כדמעה" .שחרבעולםשלמחודשת
מטיל,ושאיכרההיסטוריתהאמתשללנבכיההחודר
עמיםעלעמנולגורלאשמהכללאחרים,בחמה
 .אחרים

שנספהלאביוהמשוררשלאמוניםשבערתהנוהשיר
מותואחרילפגושמשתוקקהואאותו ,בשואה
למעןלחיותהבטחהזו ...כדמעהטהורבהיותו
אטול ... " :התמסרולועצמובתוךגילהאותו ,ייעוד
 ." ...אדמתישידעהמקרהכל ... " " ...~מתיהרית
מעמיקה,לבתשומתשבליראשונהבקריאהכבר

השלווהממכר,הזורםהיופיתחושותהציפוני
תוך-כידובהמשך ..שהחליטאדםלשהסטואית
עצמוגוףעלהמעבירמשוררכגלההתעמקות,

רזהשארית-הפליטהכלשלבאנטומיית-הכאבשיעור
שכמורביםמספריםהמאפייןסדיזםשלשמץבלי

 " ...אביאלאבארשכאב ... " ...בשואההתאהבו
ושאיפההשתוקקות ," ...אביאלאבואשכבן ... "

 ,הנצרחיםלכלסמלהשואהנצרח,איבואתלהקים

מלכותית-בטוכציהכתוב"כדמעה"השיראם
מהווהאהובה""כיד-השניהישרהרי ,הרואית

נושא.לאותוליריתווריאציה
פגישתעצמו.וההתאחדותההתמזגותאקטבשיר

המזוכך'הצער .הבןגעגועיכלאביו.עםהבן
אביואלהיוצאתכשמתולגורלו,הפחד,הדאגה,

גברשחשלדרבדומההתשוקהבעודמועברים
אביולשהסוףרגעיאתלדעת,שואףהואלאשה.
מתפלל .עבורוקללמוותבדיעבדמתפללבשואה.
חייםשוב"שנהיההפגישהלמעןלעצמולמות

קיימתהמתיםבתחייתהאמונהחיתהלולא ...בחיים"
עודלהיפגשכידרקולואותהממציאהמשוררהיה
מירקוהרי ...אביועםהמותאחריואפילופעם,

האבידה.מימדיאתולהעריךלאהובכךיכולשאיבד
כרחם-אם.הקוראנשמתעוטףאהובה""כידהישר

הדאגהתמצית .לאביובןלאהתבהישריםישרזהו
 ...שנספריקיריםשלבלתי-כורעלגורל

אהובהכיד

 ,בי~~~זpלא
2$W 1ב;אZf ,הו~ה~

ריחניתכנשימה

~~ T ~ i י~ר;ג~~ע ~ j?¼7 ה, 
חרס,מלי;תאלחששלא

2$tp מו~ ...לא,ז:זד;~~זכה·רבאj? ,ה
;וךש.יר wfב;א 2$זק,

 ,אשאלשלא
 ;להישבישאל~ ··~עיני,

•,• •• T T • T : • 

ק;צ;ר~~י?ט~יםזpך~יו

if א·,ר~זw םf ךקי~ים.ס;ף

w ,שוב ק~;ןf ;מ? W יi? ,ה

w ,~~ וךיםשוב:rf .ז:זךים

ה. ?j~מו~ה wfםא 2$זק,

עתובאותהברוחניותםיצואי-דופןהשיריםשכי

בממש,מעוגנים

תשוקתו .האמןדמותמצטיירתלמיליםמבעד
והחיים.האדםאהתב .הידיעהאורהגברית.

ישריםחילול.משוםבזהיש .שיריםלהסבירכואב
שםישנהשאםהאדםבלבישכםהםלדעת.יש

 .אהבה

באכטולוגיההישריםנשכיבהיתקלימידכתבתי
כיעלפליאתי,והבעתיתשל"ה,לשכתלסיפורת
הנארה,כפימוכריםלאטנאישלמהמרשלהישרים
להםהראוייהצבוריתלתשומת-לבזכולאעל-כי

 .כלל-לאומיתהוויהכמשקפים
שחים-מאדעברו . 1975בשנתאורראוהישרים

בכים"כשכיאלמונייםשניהםועדייןשכהעשרה
אםלעצמי,אומרתאניאדירים,אלוהיםלמרת"
משרדאד ...הבטלהלטיפוחמוסד .עבודהמשרד
שכיאלמוניות .אדישותלטיפוחהמוסד-החינוך
הדיסרככסאתמכלממחישהטנאישלמהשלהישרים

 •חיים.אנובוהצורם, ,החד

כקליניקאלכסנדרה

בבוראפסטהעולמיהיהודיהקוגנרס
בינלאומייהודיאירגוןקיים.שובחחראבפעם

שהדברברור .מזרח-אירופיתבמדינהניכוסואת

בירה"מ.עםשבשתיקההסכמהתוךכעשה-

שהנכסלפכישכערייםבמקרה,לשאארבמקרה
מדינאיבהונגריהיבקרלהיפתח,היהאמור

לגורבאצ'וב,ביותרהמקורביםמןבכיד,סובייטי
לבלימתצעדיםעלהמדינהשליטיעםשדן

חיתההביקורמתוצאותאחתהכלכלי.המשבר
לביצועהמדינותשתיביןהסכםעלחתימה

ולברית-להונגריהמשותפיםכלכלייםפדוייקטים
שלישיצדלהצטרףיחמןשאליהןהמועצות,
על-הציע,כאשר .חבהראומדינה-במערב

אחדהואשכשיאוהעולמיהיהודיהקונגרסכן'
המפגשאתלקייםבעולםהעשיריםמהאנישם

לשיטייכלולאבבדואפסט,שלוהשנתי
להצעה.לסרברצוולאהונגירה,

דיגנו,ישראליספרכךעוד,חיתהלא ,ואכן
אחת,מערביתמדינהבאף ,הקונגרסמככ"ל
מצדפעולהשיתוףשלרבהכהמידה

בהונגריה.כמו ,לכנסבהנכותהלשטונות
האירוחבדרכיכמעטמגדרםיצאוההונגרים

ללא .ממשממלכתיתחיתההפכיםקבלת .שלהם
בין(מראש)פגישותכקבעומיוחדיםקשיים

 .ממשלתראשלביןבחנפמןאוגרהקונגרסכשיא
כשיא .בכיריםמפלגהואישיהחוץשדהונגריה,
היחסיםנושאאתשיחותיובכלהעלההקונגרס

המדינהמשליטיותבע 'לישראלהונגריהבין
 .ישראלעםדיפלומטזים,יחסיםלכיכרןלפעול

שמערןמשר-החוץבעל-פהמסרעמונשאהוא
 .ההונגריתהממשלהראשאלפרס
 1ישראלעםהיחסיםכינוןבנושאכילבררכפמןכרמז

וחייבתהסובייטיתלמדיניותהונגריהכבלוה
לשינוילצפותאיןכךמשוםבמוסקבה.להתחשב

והידוקביחסים,הדרגתישיפורצפויאךמיידי,

 .בשלביםיבואהקשרים

היחוותעםלמפגשיםבאשר
המקומית:

בקבלותבמופעים,בקונגרס,השתתפונציגיה
בשבת-מכתהשאגבהשבת,תבפילתהפכים,

 100לעומתמתפללים-1000כהקונגרס

אלהשכללעשרוישרגילות.בשבתותמתפללים
 ,זויהדותשלקומתהלזקיפותמעטלאהוסיפו
הונגריהיהודילשהתכליתיתשזיקתםלמרות

טובדובםשלהכלכלימצבר .לישראל-מוגבלת
שם(אין .ארצהלעלותמעונייניםאיכםורובם
היהודיהחיכוךגם ).עלייהמסוריבשלתופעה

משום-כךואולי ,עם-זאתיחסית.רחבאיכר
באנמעותאתםשכצרדהמגעהיהחשובדווקא,

זהקשרלששאותותיושבדודמה-עוד ;הקונגרס
 •בדית-המועצות.ליהודיגםהועבדו
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הונגריהספרות

MAGYAR IRODALOM 
1945-1987 

 • 1945-1987חשבי~יבןהופעתםשעיקרהסופריםמופעייםזחבמדור

יעוז·קסט.איתמר :הישרהאתורתגםהמדורבהכנתסייע

 Kabdebo Lorantךב; fקל;ןא?ט

כללייםבקוויםלגלות,ניתן-20ההמאהבישדת
לסירוגין,המתחלפותאופייניות,נטיותשתיביותר,

חדשות,צורותהיוצראווכגרדיזם, :לזוזווהמנוגדות
מסורתיותצורותעבקבותההולךוכיאו-קלסצייזם,

מתייחסיםאנועודכלאך .אותןומחדששוכרת
בישרהלהתמצאנוכללאבלבד,אלהייחודלסימני

נוכללשאכשם ,-20ההמאהלשההונגרית
שתיכילהדגיש(יש .בכללימינובשירתלהתמצא,
כשהןההונגריתבשירהמופיעותהנזכרותהנטיות

אתאחתכללמבטלותואיכןברז,זרמשתלבות
השכיח).

להתפתחהצליחלאמדוע-השאלהכשאלת
אל ?הפנימיתשלמרתובמלואבהונגריההאוונגדר

שלשררהכלולתזרמאהלשההיסטוריהיכנשכח,
וכלולאומיים.חברתייםואסונותעולםמלחמרת

מרהבקנה-מהאץרלהגירתםגרםזהמסוגשינוי
הישרהגםעמדה-1919לעד .רוחאנשישל ,גדול

עםבקשרהאחריםהתרבותענפיכמרההונגרית

ובמרכזבמערבהתרבותיותההתפתחויות

כאלצו , 1919-20בהמהפכותכישלוןאירופה.לאחר
מהונגריה,להגרהעקבייםהאוונגרדייםהמשוררים

ההונגרית,האינטליגנציהמןככבדחלקעםיחד
האוונגדרהיהכברהחדשים,המשורריםועבור

התפתחהכךרבות.מכיאחת-מורשתצררהבחינת

כל-כךהאופייניתמגמרת,לשתערותב-20הבנשות
מסוררתבהשתלבותהמאופיינתההונגריתלשיהר
שרכות.

לשושהדרכםאתלעשרתהחלוזרתבקופה
בסינתזההשלמותאתחפשואשרמשוררים,
יוך_'ף.tוילה )tוי~ש ):2ג'~לאננו. p rrלר :המתפתחת

השכירורחבה,השכלהבעלימשודריםאלההיו
יישומה,דרכיואתהאוונגרדיתהתיאוריהאתהיטב

לשבלעדיותולחיסולדרגמאכתנוועם-זאת
אםהרוחניותדגלאתנשאננו pל.ריכץהאוונגרד.

שלבצררהראםיווניים,מקהלהישרילשבסגנון
שלהסגוריםהמונולוגיםבנוסחמשחקי-תפקיידם

באירוניה.ישמושתוך'לעיתיםשקספיר,
שלמקצביהבאמצעותעצמואתריסןאיאש,ג'רלא

עלפריזאתעשזבלאחרגםשמדהלטינית,הישדה
לגיטימציהוהעניקהאוונגרד,ראשיעםידידותקשיר

שלהרומכטית-ריאליסטיתהלאומיתהישהרלהמשך
האוונגרדבמגמרתמזיגתהותךהקדומת,המאה

~סרישדתובתוךהשתלבכךהקלאסית.והליירקה
ובדדךהלאומית,השירהיסודותעםיחדעולמי,כלל

האינטרס"את :האירוניתהערתואתלהיבןניתןזו
סרריאליסטי".כמשורדמייצגאניהלא8י!י
אשרירך.'ף'אטילההואאלהשנייםלשהצעירחברם
מהפכןהיההואהמושפלת.הנפשכאבאתשר

 .האיישעולמולשמרתעלוויתרלאאשרחברתי'

המשורריםשלחייהםלשמפעליכאןלהזכיריש
דרכהשכןהתרגומית,פעילותםגםישיכתההונגיירם

אתומתמיד,מאזההוגנרית,הספרותוכשח

העולם.בספרותמעורבותה
באופןהומוגנייםאחדיםממש~רריםחץרערוד,

היאהאקלקטיות-למשל)פיליכסקי,(כמוקיצוני
שלבמלים ;ההונגרייםהמשורריםאתהמאפיינת

 . coincidentia oppositonunהרנסנס,אישהחכם,קחנרס
הניגודים".שלהמפגש"נקדות

השלושים,בשנותכברהשיהרמצבהיהכזה
ההונגרית,השירהשלמכקודרת-השיאאחתהמהווה

בהורה.ההונגריתהשירהאתשמאפייןמהגםרזה

 > 1911נ. <רר.שכדורא w :כיוםהספרותגדולי
בדרכואחדכל ·;,צי ,) 1910 .נ(ראשישזקכאן ):2ר

ההווה,לביןהעברביןוגשרעתיקה","מודרניות
השירהשללמצב-היסודדוגמהשמהרריםוהם

העשרים.במאהההונגרית

שלבהשפעתוכאש,ישזקכאן ):2האוונגרדתלמיד
לאומיאופיבעליוצרלהיותשאףי~ש. ):2המשורר
צורות-הביטויאתבחרועל-כןיחד,גםוקלאסי

הצורהעיקשת.מרידהמתוךשלוהקלאסירת
החיהאדםאתהיטבמשמשתהרופפתהקלסיציסטית

באמצעות .ההיסטוריהשלהקשות'חוויותיהאת
ביותרהטובההדוגמהאתיוצרהואזוצורה

לבדוקמכסההואבלתי-תלויה.אנושיתלהתנהגות

ומרקברפסותוחקר ,.ס; 36 .נ( פp;,1ךאדfנ,ס
בוירתהרענכםיוןמ1יחםיעוןמחפס,ת

למדבשהריה.וחתבםקיעברקסועiםורגנהי.
דמרוידומחתפלעמזכריותמרנוגיפרותזןpכ

רפסים,לששורהגםפיםסוהחוירגנ,תmושב
חפסכתהמרתשחרחאעוקבהואשiסם

שלחקענירתויעבתלרםתיימיטשלההוגנירת
ציהירה.

m ורפסהתיותחומכתחבלשקעובשמתתףונ
יבימוזיאוןלעופבכמלזטמששמרושחוםת
 .שנדדגסשפאפסחחיתי

סקרןהואבעצם- ;שידה-הישרהכשארתמתיעד

הואבשירתואדם.-האדםכשארמתיעד :לדעת
מאודהמוגבלהאדםמוסרעלאחתלאתוהה

עלהכותבמשורדהיכרלכאורההחברתית.בסביבתו
משוררהואוחוויותיו.חייומהלךעלבלבד,עצמו

גםעתובאותהליריים,וסיפוריםהירהוריםהכותב
סביבתומתוךלאידיארתמבעמתןעצמועלנוטל

ההתפתחותעםשוטףקשרעלשומרהואהחברתית.
פרטיעםעקיבקשרעלשמירהכידותךההיסטורית,
הגיהינוםמסלולאתבעברו :היום-יומיתהמציאות

ההשמדהנוראותאתבחרותותקופתנו,של
אחרמחפשהואעליהן,המתמדתוההתגברות
האנושי.הכבודעלהשמיהראפשרויות

w שגדללילד-פלא,דרכו,בראשיתכחשבררשא~דור
הואמשכילה.ובצל-אםשירי-עםרקעעלכפר~.בבית
והפךהיא,באשרהישרהיצרהאשרכלאתלתוכוספג

אשדלכלולהגיעהכל'להכירשרצההמילים,לאשף
חיפוש :חיתהמטרתוהשירה.בעזרתאליולהגיעניתן
תככיםלביטויניתניםבשירתוהמשתנה.אחרפוסקבלתי
לאמירה.ובלתי-ניתכיםבלתי-מושגיםבואועדשהיו

אתהמפלגיםהניגודיםסיכתיזהלידיבהבאיםכמן-כן
העולם.

לצמיחתםהרקעלתיאורמכווןכאןעדשנאמדכל
שכותרואסונות,שחוריוצרים,דורנו.משוררישל

כבדושלויחסבעלי-תקווהזאתובכלפגועים
התופעהיותר:הצעיריםלמשורריםובאשרלזולת.

מלחמת-העולםשלאחרהשירהשליוצאת-הדופן
-י(;!ו eאיוצר ,) 192s .נ(י~סאס f ?ר~ :חיכההשכייה

והאכזבותחזירן-המלחמה,הענקיים.ההזיות
לעבדדחפרהרעבקבותיה,שבארההיסטוריות

הראשונה,אשתוושלאביושלהטרגימותםהייאוש.
מחאהברעוררומחברי~;כמהשלללא-עתמרתם
ה"פצצה"אימתמולגםלכןהמרות.כגדעזה

תחיית-האדםשלהאפשרותלגבירקיימתהמפחידה,
"סופיים",מצביםנושאיו:עצמו.אתהמצילהאדם
בהםסביבתהאתהאנושיתהעמידהמצילהבהם

העולם.אתהאהבהמחדשת
הסגוריםבשיריה ,) 1922 .כ(נמרטאנג'אגבש

היא •האנושיהגורלאדועיאתמחפשת T;המהודקים,
מתבוננתהיאמתוכההפיסית,סביבתהאתמתארת

הפנימיהכוחאתמחפשתההישרדותבעובדות

אותנומקיפיםבשירתה .יחדהעצמיםאתהקושר

סימני-קריאה,הםאלהבדייקנות.המוגדריםעצמים
עריכהלערוךאותנוהמאלציםאמצעי-עינוי,כלומר,
הואבהישרדותהעזהצורךהשוואות.לשמתמדת
לתוקפנות.תכשובה-האנושותלקירםהיחידהסיכוי

הקיוםדגלאתנושא ) 1927 .נ(אטוש ?jלאאישtקכאן
הקלאסיה~ט,~םבעזרתחירות,מתוךהאנויש

כלככגדבסערת-רגשותהלוחםמשוררהואהמדרייק.
תפישת-עולםמתוךסביבתהאתובוחןהגבלה,

הואהאדם.עומדהישריעולמובמרכזרצירנאלית.
גורל-אנוש.בייסוריההתנסותלשהגאהההוגה
בעירתבמצור,החיהאדםשלחוסר-הישעונשאיו

ומצבי-חיי-תלאותהחישלחוסר-האוניםהתשוקה,
 ....שהואכך,עלמרדהישרתושלהקדהמגעשוליים.
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בתוךואולםחיצוני,ומנגנוןמבנהלכלעקבימנתגד
עבורוהיא:ךחירותחופש-המשחק.גםקייםזה

 .השירההגתשמות

אלטראגיצלילנילווה ,) 1933 .(נ-ע..אגי~גש ttאצל
עלשרהכשהיא ,מתעצםכוחה .בה.הכת;'המילה

כלנטענתאו-אזכצחוכותיה.ועלהתחבטויותיה
עצמהעלמדברתכשהיא .אישיסבלבישרתהמילה

ואין .לגורלביטויגםלהיותהשירזוכה ,"בלבד"
ובמצביםבתופעותכי-אםבווידויכאןמדובר

בת-משוררתזו .בן-ימינוהאדםחייאתהקובעים

נאלצת-הנוחהאישיבמצבהגםאשרתקופתה
חוסר-הוודאותתחושתמפלצות.במיליונילהיאבק
לחווייהלגביההופכתהכפילה .בחייהטבעוה
אצל .הוודאייםהעצמיםשלחוסר-הוודאות .מוגדרת
והשיר ,להתפרקותהשראההזיכרוןמעניקגרגאי,
 .לרעהואיששביןהקשראתהבונההוא

 .בישראלמוכרמשוררהינד ,) 19 30 .(כמזאיאנדרש
עקד.בהוצאתשכים,כמהלפניהופיע .,.שידיספר

בעלתהיאהמסורתיהשירילמבכההיצמדותו
יחדקושרתשהצורהכפי :בסיסיתתכניתחשיבות

יחדלהתיךהמשוררגםעשויכךהישר,חלקיאת
 .-20ההמאהשלהמסוכנותההתפלגותנטיותאת
 .חלקומנתלהיותנעודהפחדסכנות.צופההוא
בטוב-הלב,אמונתועקב .פחדיודעאינוזאתובכל

עלכימשוכנעהוא .המזללשובכוחובחיבה,
מתוךמבטאהואאלהתקוותיוואתלהישדד,העולם
קוראיואתגםהסוחפתכזופנימית,אמונה

שלאלא ,בריחהשללא ;כבושהחגיגיתלהתלהבות
הזולת.כלפיסוגסטיבימאמץ

רבת-ציבוריתאישיותהיכר ,) 1930 .(כאw~דרךצ'ורי

ייעודהאתלשירהלהחזירשואףהואצדדים.
המבטאזההעממי,השיראלפנייהתוךהמקורי,
חיי :בעיניוהשיריסודרגש-האדם.שלהמסורתי

 .ל~~ ,ומוותחיים ,אהבה ,נוףטבע, :נושאיו .ההווה
שלהרחבהלה ?jמהס .וצלאורריטוטיבשיריו

הנוסטלגיתהציפייהאלהדרךמובילההצללים,
למשחקעד ,היוםשלשלמותוואלהקיץאל ,לאור

הנוףחוויית .שינחה-עצמיתתוךוחופשימאושר

נוףאותואלמוביליםהפיסיתהסביבהותיאור
מצבי-חיים.שלשלמהדרמהמתחוללתשבו ,פנימי .

פגישהשלמצביםחווההואביותרהטוביםבשיריו
חיבתו .כעסו ,הפנימיתהתפעלותו :עצמועם

האישיהפתרוןכזה,באופן .לשירהופכיםוקשריו,
שכן ·ביותר.החבריתהמחווהגםלהיותעשויביותר
 .לעולםבדודאינוהשרהאדם
מדוייקות.כאבנים ,) 19 36 .(כ~י j?Q,כ;הדשלשיריה
דוברתהיאסצינות,תופעותאובייקטים,בחינת

ראויאשרכלאתעצמהעלנוטלת .גלויהבצורה
בוגדני .בר-חלוףאשרלכלומתכחשתלכטילה
אסונותשורתלאחרכאיובחיההיא .ומשתכה

היאלחוסר-אוניה,מ:ןדעותמתוךעליה,שכתרגשה
גזר-בבחינתהשירה,חומרתעל-ידיעצמהעלמגינה

 .דין

עליוהיהטור~י.~יש~כאןהכוזושבקבוצההצעיר
 :במציאות .המקובלהשירהמדגםמרוחקלהיות
ההונגריתהשירהשלייחודיותהאתמחדשתשירתו

ההיסטוריהגםואולם, .-20ההמאהשלהמסורתית
 .מרוציםאינםהיוםשלהצעירים .עצמהעלחוזרת
-קודמיהםבכואשר :סביבםרואיםשהםממה

עובדת-הואהמשכישכשארמהסביבם.מתפורר

 .הבינאישייםוהיחסיםהמתחדשותהבעיות ,החיים

שגת;דלשםהצעירהמשוררעכשיויפנהלאן
עלייספרוכיצד ?בן-הזוגאלהאהבה,אל ?בטחון

המסורתייםבמבכיםלאאםתקוותיו,ועלהזדעזעותו
התפרקותםעלמדברשהואאלא ?ביותרהסגורים

כאש.~ישטכאןזאתעששהכפי-קשרי-אנוששל
שביןהמת~חותאתשיפיגהמפלטאתמחפשהוא

מחדש.מתחילהכל :כדמה .המייאשיםהניגודים
האם-כיוםלשאולניתן ,הסטורי""מרחקומתוך

 • ?עצמהתקופהבאותהעדייןאנחנוחייםאכן

ווסטיהוידת :המוירגנת

הודפסוטרצריאישטראןשלשיריםלשרהש
כליורי t9s6ב· s2·s3מס'גבליון " 77ב"ערתן

עתיירםאנו .כתיבתודרךעלהמושררעםראיון
הקרוב.עכתירגםמישריוולפרסםלחזור

 Illyes Gyula~י~שג'וךא

• 
ח~יבוז.זז~עוסידק

 .דז. wל iזגלוכ~,
:p .כ"ל:;נטנפות-~זr

 .גגול~י fירות-תוןח Q ~ולגלות

זגע.צורליליזז.יםןעוסןדק
ס.זpדוסי,יר Qכא,גא,כ.ז:וייר Qא,:ק;;זיו.ז:וי

f דיw כדש~,יון~תורrכד-~נז~יrכ,· 
 .כתאומים-העולםא;ראתונראהשובנולד

" ""T •: : •: "." T 'T • : • 

מליםדיענו
 • • ; 'ד-

ונשימות-רוחהמנגטיםוירעוב

ע..ז:וייך,~ת Tל T ~;ר,עת' iלו ~~י;הןזזןד

 .סלבזזת ,סחוךחז,זת ,~
ו:;נ~הור. rזגע.זזןח-ס.לי~ fסז.זז;עות.דקס~~יקו

נגי;תר.חפאמנותנגרנת-נגידתי-אצנגרעתי
:• : ; -: :• • -:•:• T ; •• 

 .~נךך~לו:פוךנו iהנ;רוסד

אנריםיבזעסק .) 1902-1983 ( ש~,~ג'אלו
-פרוזהכתיבתלרבותשונים,ספרותיים
כעיןשהוא ,"הערבות"עםספרוביותרמפורסם

-סח,ירההוגנהאיכרשלעולמועלתיעודי-:-רומן
כן ;מנצלחצרפיאודאליבץ.נטשרהחי ,האמצעים

 ,כלכליותומסרתספרותיותמרסתמחזות,כתב
 .העולםמספר~תלתרגםוהר;וה
 .-1956באירועי-המרדעלרבהשהפעהלוהיתה
 .,בכנסים. ,ותברעפמיםה,י'הוגנראתייצגהוא

חיובייסחמגלהכשהואבינלאומים,ספרותיים
 .ישראלולמדינתיהודיהלעםמיוחד

 Csoori Sandorצ'וךיץעא~דור

ירית·נחושתארמה,שמיים,

n משנתינחרדאני .משגעלילה .תול;מ. 
 • T :~לי~ 5 •י.ל~~ר~~ל~נות ::דך; 1Jש;ל

לסזtח.זיזק~שם-זגךם.רדתרו~לל Pל~ה~לגל w י~כ;:
כא,~לים.~~ים~ים .v~:;נ~ןזגי-:קק,~ף-ס~לים

w ית-~א,ך~ה. ,זג:םzןn 'ר~ליח~זקקרםזקזגך~ל י,~-זזןת;r-לות~
 .~ל~ד י~!:' iל

 : ז~!:'~סןקליםזג~חרךיזtןקי~תסע ,pלררזזהכ~,י
הזפט:פחידלתשלשת"ידית-הפחאתכעתמסובתבהיאחפה
 J T : •- •: ,~וס•~ץ-ס~רחף iT ם:~ v •~:;נתון ••ןלי-מךם• ה~~

~מת.~ך~תללא ,:;נרירים wססזזגךם;כל .ז~,
זtז:ןה~סדס~ף~תע;;~ךתו~יןחןב;ןה

f -חול~תJ זקקו~ה-זקקו~ה.סב

 rלסא.~אוכלה J~י~ד :~ליםרי-ארר,;זגח,דrךל;מ;ת ,;ה
ח~עירחאזפימולנעתגםהפ~בהואאנילאכי
 T • :- • • ? ~;ט;המרצפתעל.:~:פישם

T - f •• -••• •: : -T ; • -

עירז·קסטאיתמר :מהוגנרית

נמנה .) 19 30 .(נצ'ורישוןeנדרו
ומןהניאו-עממיחזרםעם

והאישיים-לירייםהמרכזיים
נופרנפשיזה.זרםיוצרי·ש.ביו
שלהבאודהכפריהעולםטפי
היום-הוייתוכן Iולודיג;,בית
שילובםאתמוצאיםיום
תוך ,שלובליריקהפאוריהטמ

שלצלילוןתעלשמירה
 .התמונות
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קשהאחכה
 Vas Istvanכאשאישטכאן

כאשדאליולבשמתימעולם.פגשתיולאאמנםמכד,גיליתיזאתבכללמחרת ...
 ,כמוניהוא,שאףקודם,כבדדאיתיכלומד, .בטנועלשרועבקריאה,עסוקהיה

אי-שלתערובתניבהטתמידהקדורותמפניודחוקות.לעיתיםשיחהקושר
לדעתגםנוכחתיכאשדאך .משלייותראףחושב,אניוסלידה,רצוןשביעות
ממניצעירהיהשהדיאליו,ופניתילהתאפקיכולתילאשידה,ספדקוראשהוא

 2פ-ס; 9בקראתיכבדשידיושאת~נ:א~יןילאסל;שמוכיהסתברבבידוד.

פוליטיותמליצותלהפוךביכולתוהיהשכןלעוצמתם,לבושמתי , 3אווה pפ_ונ~
הוא ?קוראהואמישלשידיואתאותושאלתי .לפיוטעת,באותההמקובלות

עליוכתבתיאףזה,סופדמאדהערכתיאני .פ;ך;דיח'ףשלשידיואתעמוהביא
שאנועדכל-כך,נועזיםמאמריםימיםבאותםכתבהואלכך,נוסף , 4בני~~אט

האבןרצפתעלהשתרעבההצורה .כבוד-גיבוריםכמעטלוחלקנוב"שמאל"
לאוהדחוסותהכבדותישדיושמילותמשוםדקאותיהפליאהבאולם-ההתעמלות

קריאתם.עלהקלו
-מכולםהדגולההונגריהמשודדהיההוא 5יוז'ףאטילהלשמותולאחד-

~ניאמין.הסביר

שאלתי- ?בחייםהיהעדיין r,6 ~:;:אנ;~י::זאיכאשדשנים.ארבעבמשך-
 .קלהבהתנגדות

אשדאלהביןהיהבניאמיןזועפת.בעיקשותענה-תקופהאותהבמשךגם-
היינושנינוזה.מקרהלהוציאאולםשמאלנית.בביקורת ' rלנאנהתייחסו

לשוחח,הרבינוואילךזמןמאותופוליטיקה.לגביוגםספרותלגביתמימי-רעים
אשדוחדש,מוכשראישעםלהתיידדהצלחתישאכןנעימה,תחושהליוחיתה
עםשט. .Pבא~יכלשהובמפעלנכון,זוכראניאםמחסנאי,היההאזרחייםבחייו
הבחוריםשכןיתרון.גםבכךראיתיכאשרבייחודלקדרותו,הסגתלתיהזמן

צבאישידזההיהלרובבצוותא.ולשירלהתקבץהמעש,חוסרמחמתהתרגלו
כשהפזמון-לשער",מחוץלמחנה,"מחוץ :הןשלוהפתיחהשמילותפופולארי,

לינודעמכןלאחררבזמןדק .שלי"מריקה .אותךאוהב"אניהיהלשוהחוזר
באנגלית,ויטרידמולןאותושרהלראשונה,השיר.מאחוריהעומדהסיפורמהו

 ..הנאציתבגרמניהגםנפוץלגרמניתתרגומועםצבאי,לשירהפךובמהרה
השירהתקבלנכשלו,כאשראבלהשמעתו,אתלאסוראמנםניסובתחילה
מהגרמנים,אותולקחנוכמובן,אנולצליליו.תכופותצעדוהגרמניםוהחיילים
אם-גםשאגרההונגריים,עשובדי-הכפייהמתאים,זהשאיןחשנוואניובניאמין

אוזנינו.לתוךההונגרי,בנוסחשלי""מריקהאת-מלאברגשאךלגלגני,בטון
שלי""מריקהקצביכאשרבשניים,שיחהכדיתוךהדלתאלנצמדנואחתפעם

 :המקהלהלעבדמלאבקוללפתעשאגבניאמיןעבוצמת-יתר.אוזנינואתתוקפים
השתתקו,הם !שליהמגפייםאתיחטוףהזה,השיראתנוספתפעםשישירמי

ביתרבניאמיןאלמעכשיושהתייחסולאמהפרק.שלי""מריקהירדהובזה
 .כבדוביתרבהחלטאבלחביבות,
לצדי,במקרהשנזדמןמבניאמין,צעירחדש,חברלשבדמותוניחומיםמצאתי

i !~ f;,,~~ 

\i. - / " / ' ~-
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אורדרכתיבותאתמאצרביםחיופשי-דרךאלחר .) 1910 .נ(אוש~זיאוטו
הוגבלתפרוזאית,נעימהבלעואראבנסיטי-אינלטוטקאיל,-כשמוררהייחדוי
שלמאדאישיתרבואריאצהילחש~שמרהבכהשואהדירבר'סבגונן

למעהש,שהונים.בלובליהעלשהירית mחוצאממניהואזתא,עםמהקמאה..
נטרךדאםשלבדדיוותתאהמטבאיםיקהJ ,1חשירי-שלושילכריתקהמטיב
 ,ומטש..ךשמטרבלכ-אילשות
אתמלובלהואבה-קתשיי"אההבשבםרבדרהיקףאוטוביוגריפהםסרפ
נתספשארהתצנר),עצמו(חואיהןוי:יי~ורגניתלשמmפכןנענוירורקחת

ז.ייק,לרשלמשורראוותששקרוקשרי-הוענתלרבותולוקמוניזם,וסלצאיליזם
יט. iןדאנ
ונדעההוגנרית,שחיהךי:ושלביותרוחמנעייוגתהמכרזיותהדמויותןמ-כיוס

שירח.במרתגםגסביורת

 " 77"עתרןעבורבו.כיוחדנכתבקשה""אהבההספרמותךזהפרק
בהוגנירת.אףאורראהוטרם

מקדום,עודעיןשמתיעליוגםבארוחת-הצהריים.האוכללחלוקתכשצעדנו
צעדאלאהרוב,עששוכפיהיום,כלהתבטלולאישבשלאבגללראשית
קלהחוצפהשלהבעהפניוועלונאה,תמיראדום-שיער,ושוב,הלוךתכופות
שלווהשקטההבטוחההמוסיקליתלשריקהבעיקר,לבשמתיאני .רשלניוהידור

מבדיקה.אמנותיתנטיחשגילתה
ודואהאחדיעוקבשהואוהעידאליפנהלארוחת-הצהריים,תבורעבומרנועתה,
הבחורבאוזנילהתלונןהבתיישתישאל.-הדבר?"סיבת"מה .קודרתמידשאני
עליז.אניגםהייתיכמוהו,לשרוקידעתישאילועניתיולכןהזד,

כך,בשקט,לשרוקהתחילוכברשאל,-בסדר?מבואס,לךאשרוקאז-
היצירהאולםמוצרט,זשהוסברתיתחילהישמעוהו.לאהמשגיחיםשהחיילים

שמושאתבוכאריני,שלמבואסזשההסתבר,פיציקאטו.ברובההיתולית,חיתה
הקשתרבעייתביןהמבואסאתמצאתיארוכהתקופה(לאחראזעדהכרתילא

אועצוב,שנעשיתיפעםבכלומאז, .) dur-Eב-הדביעיהשלהשלישיהפרקשלו:
מצבאתוישפראותולישדקהואבאולם,התפשטהשמועת-בהלהאיזוכאשר
רוחי.

בעלהיהכשזה,ובתורדפוס,עובדהיה-שמוהיהזה-רוטמןאנדור
המוסיקליתהשכלתואבלשמי.אתגםוהכיר-בספרותמסויימתהתמצאות

היהניתןאם-כימוסיקה,עלרבותשוחחנוהספרותית.מהשכלתוגדולהחיתה
כמעטשמאלני,חיהכמובןשוחחנו.פוליטיקהעלגם .דברכלעלאיתרלדבר

לאבעצם .בניאמיןכמוכזוברצינותלפוליטיקההתייחסלאאךקומוניסט,
קלות-דעת,זולתכונהלקרואהיהאפשרמוחלטת.ברצינותלשום-דברהתייחס .

גםזותכונהלטעתניסההואעל.;.כל-פניםחכמת-חיים.להלקרואהיהואפשר
אתלאמץהשתדלתימצידיאני .יעדאנגליתגם ,לומדנהג- e it easy ~ Ta .בי

מאזורבורחהואיוםשמדילכך,אותנוהרגילבמהרה .שיכולתיככלעצתו,
החייליםיכלושםלמסבאה,להיכנסהצליחאיךמושגלנוהיהלאההסגר.
בגללשלאאלאיי"ש.כוסיתבמקוםלשתותנהגהוא ,עתבכלבולהבחיןכמובן
לשתותנוטה-ליאמרבביתנהג.חובהשממלאכמיעצמו.אתסיכןהיי"ש
העצמי.לכבדווזאתחייבשהואחשוכאןמעט,
במצביםדנותפעמיםבונזכרתייותרומאוחד 'מאודבעיניחןנשארוטמןאנדור

במפלגהרציניבתפקידכברעבדכאשראחתפעםרקשפגשתיולמרותקשים,
הקומוניסטית.

שלנוהחץובחייהבלעדיהגיווןהיוהקטןלמגרשוהיציאההאוכלחלוקת
דיברךהואלהיפך,מצב-רוחי,אתשיפרלאהאוכלהשלג.מחמתהמוגבלים

שמחתי .חופשיאווירוהיעדרהמועטתהנתועהאפשרותאתיהרעויותר.אותי

אפילואזשמחנובארוחת-הצהריים.נפגשתיאיתםלקבצוה,חבריאתלד~ותרק
כשחייליבזה.זהכדודי-'שלגהעיפולהשתטות,שנטוואלההלשג,/למראה
וותרני.בחיוךבהםצופיםהמשמר

לאזורלצאתהעזנויתרון.בכךדאינותחילהיומיים.לאחדפסקהשלג
תוךחזק.כפורגלאלינוהגיעשמידאלאלחצר.יצאנו :אחרלשוןה"חופיש",

שדובהעובדה,הגבירהמצוקתנואתלקרח.-מגפינותחתהלשגהפךיוםחצי
כךבשלג,להשתיןוהעדיפוהדוחיםבשרותיםמשימושנמנעוהפלוגהאנשי

לשבורהצהריים,בעשתעודכיסיתיאניבו.לרחץואפשריבלתיהיהשלמחרת
שאפשר,כמהבהםלהתרחץולנסותשבחצרמהעציםנטיפי-הקרחאתולהסיר

לאהפלוגהההנתקות.כסיון-עלוויתרתיובמהרה-פניעל'קפאוהמיםאך
 .הלכלוךתחושתעקבשחשתיהרבהסבללמרותלא,אניגםהתרחצה,

לנוהודיעוגםהםרבה.במהירותהמשמרחייליאותנוריכזואחדיםימיםלאחר
חדשות-אתסופיתשאימתההודעהטיפוס,נגדלחיסון :מועדותפנינולאן

 ,.,דגלאולםיותרמדוחקלאזוראותנוהצעידולרוסיה.אותנויקחוהם :הזוועה
לשצידוראיתיהתקרבתיכאשדומחניק.באולםחםהיהבאנשים.ומלאמימדים

נמוך-קומהקציןיושבהשולחן,לידעוליה,במהמתרוממתבאמצע,הקיר,של
אבזרה,בילא-רופא-הגדודשזהוהשמועהעברהתברדשפם-היטלר.עבלוצנום,
את. ....לנחשהיהקל~שט.ממחחלשמצההנודע~~דךהלאסל;שלהצעידאחיו
עבדות-במחנהששדדההבלתי-נעימההאווירהלבין~נדךהלשטוןשביןהקשר

רופאי-אדבעה ryשלושהתרוצצוהבמה,עללקצין,מסביבשבגודולו.הכפייה
בדאוןדוקטוראתביניהםהכרתי .זריקות-החיסוןבמתןשסייעושדות-הכפייה,

הפשלנו :כזההיהההזרקהתהליך .מעליכיתותשתי'ני.~תבתיכןושלמד
חיטויעםשהפכהצמד-גפןפיסתנטלהווריד,אתחיפשהרופאיםאחדשרוול,
אתשכחתי,דרגתושאתהרפואה,קציןבכוהחדיראחד-כךשחוד.לגושהמקום

צמד-הגפןגושעבזרתלנקותעלינוהיהשביצבצה,הדםטיפתאתזריקת-החיסון.
שהגיעלפניעדוהדימום.להפסקתעדנקדוה,באותהלהחזיקוולהמשיךהשחור,

אשר~כדךה,~ילאאלבדאוןשללפנייתוגודהייתיהבמה,לידעבומדיתורי,
לגעתמסוכןואףהיגייניזהאיןלדעתוכילחשכי,ובקולבהכנעה","הודיע
בתקיפותוהפתיעאשדבקלו'ענהיבלא .מלוכלךגפןצמר-אותובאמצעותבפצע
 :לקומתוביחס
 "?מתרחציםאיןמדוע !בצמר-גפןלחסוך-"יש

היההמים.אתשסגרומשוםזשהאמרולא .על-כךענהלאכברבדאוןדוקטור
להביאחיתהשעלולההשאלהאתלשאולכדיגםמבוטל'לאעח-דוחדרוש

שלהמנואטאתאוזנילתוךושדקלצידיעמדדוטמן .הרות-אסוןלתוצאות
 •אותו.שמעלאמלבדיאישבוכאריני.
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פסילם
 .מר

י p;לגיתס:םס~חמר
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 !הכריתאתליתכי-

כבדשאזלמרותגבה.שעלבכריתלהכרתכשהתחילולאגםענתה.לאהיא-
סביב.סיבבארתהוסובבוארתההקיפוהםכילהעיצר,כאלצה

 ?שמיכהאיתןלוקחתלאאת-

 ! ?מיטהאיתןלוקחתלאאת-

המשענת,עללמטההחליקאדרושמבניאחדבהשתוללות.סיבבהקיפצוהם
ארתהולחץכתפיהבשתיאחזהילדה,שלצווארהאלוקפץזרועותיו,אתפחת
עומדתשהכריתהדגישההיאכפיים:מחרהז;נדדגרתעלהאחדיםהקיר.אל

הזה.הלשגתברךקיפצואדרושנביכשלג.העתופפוהנרצותלהתפקע.
היאמישהו.להםקארכאילונעלמו,אדרושבניסביבה.שקטהכלהיהלפתע
למעלה.בדרכההמשיכהואחד-כךהכריתאתיישרההקיר.לידזמן-מהעמדה

עלתהאחד-כךאישברעבדלאמעלוםכאילווריקשקטהיהחדד-המדרגות
המדרגותמסיבוביבאחדאינטימית.ובכל-זאתחגיגיתמהמעמקים,מרסיקה
כלללאדב,זמןלהחיכהכאליולילדה.ידווהושיטקטן-קרמה,זקןאדוןהופיע

קצור-דוח.

למעלה.עבלותםפיראתפתחלאכשהזקןהופתעה,לאגםהתפעלה.לאהילדה
בבית.אותרדאתהלאמעולםשכן ','מחוץ-לאץר"האדון . :בליבהלוקראהמיד
הביאאותרדב,ממוןישנכארהמחוץ-לאץרלאדון .ורדרדחלקהיהפניוערד

ג'רלה.דדכר,-אישהלשהיבשקלוהכשמעזמןלאחדממרחקים.
 .ארגז-עץבמדומיישבבדישץ'בלינטכעלם.הזקןוהאדוןהצידה,הביטההלידה
כעליו.קצרתאתובחןאפר,אלאצעבואתדחף

לפניו.כעצרההילדה- : rבדש-
בדלי-ערימתחיתהלפניובאצבעו.פניואתמרחחראאליה.שם-לבלאהליד

מביןוהשמיטואותרהכיף .חבלוהדיםהתכופףחרא .למיניהןוקופסאותסיגריות
אצבעותיו.

לאאךלהעילם.להעדיףשהיההדגישה-בדישץ:לאיבודהלתכהדיאתה-

 54עבמ'המךשו

 ss-s9גל' ,דדערתן 46



הרוח
השחורה

 Bor6tEndreנואטאנודה

-m& טאוןחt1907 נ.(א (, 
שזחנמפסרופופיראל,יהדוי.

הרחתנרחבתופתלצה
עהוקסיםקהצרים,יסלופריו

חmתרכןיום-יום,לשחנווי
יקלחערנפישסהעסמלשרמי
חןמ-כבתויביו .רבםיבתל

A יסאירשללועמםאתאתמר, 
- oידר nחיחמדנ-תחיפכיח

שחראח.בתקותפוהגנריים

כמזחאי.גםמוניטיןלו~י

היאלאדם.מנוחנותנתאיננהמתעוררת,היאכאשרואפלה.היאחונקתהתשוקה
התשוקה,היאכרוחעיניו.אתומעוורתאותורודפתשלוות-נפשו,אתמערערת

אותוומסבכתמדרכואותומסיטהמביתו,אותוקורעתהיאהשחורה.כרוח

בצרות.

בני.וגםליציפתהאשתימוקדמת,אחר-צהרייםבשעתהביתה,אזלהגיעיכלותי
 ...מישהיעודחיתהאך

ועכשיו,בדודה.אישהקטנה.בעיירהחיההיאאחדים.חודשיםלפנינפגשנו
כדילבדופשטהמוליךמהכבישירדתיהכפרית,הסביבהבתוךחזרהבדרכי
הביתה.מיהרתילאגבללהאליה.לנסוע
אתה.אותיוסחפהמהדרךאותיהסיטההשחורההרוח

 .חושיאתבלבלהוהמחשבהעליהחשבתי .לדרכיישצאתילפניהפציעהבקור
בעצמי.)נהגתיהפרטית.במכוניתיבתפקיד.(נסיעההצרה.ארעהכךמשום

הנאהלמעןכאדיהאםבי.כירסמהעודהפנימיתההתנגדותהתלבטית.עדיין
 ...האישהאתאהבתילאשהרי ?חולפתרגעית

 ...עוקפתובדרךהביתה.מדרכיאסטהכיהחלטיתאזכברובכל-זאת,
זמן.דורשתהדרךרקלאאבלנוספת.עשת-נסיעהשלבמרחקנמצאתזועיירה
כזאתבשעהאליהלהגיעיכולאיננישכן .ולהמתיןמקוםבאיזהלעצורגםצריך
בערב.בשמונהרקהביתהומגיעהבקונדיטוריה,עובדתהריהיא

הערב.לבואהמתנתי .מיהרתילאאניאולםמוקדמת,בשעהנגמרההישיבה
לבדופשט.המובילמהכבישירדתיחושך.היהכברלדרך,בשבעכשיצאתי
אניכיחשתילאעודאזואזל.הלךהדלקכיפעם,מדינעצרתיהצומתבקרתב
ארגזשבתוךחדשבמיכלנוספיםליטרעשרההבאתיחרבי.דלקליישבצרה.
הדלקואתמפלסטיק,צהוביםאחדיםמיכליםקניתי ...המכוניתלשהמטען
 ...וההגה,לידהתיישבתילדרכי.לצאתאוכלעכתמהם.לאחדשפכתיהרזרבי

ובכל-זאתבעיה.אין-ההדלקהכשורה,המצתיםבדקתי,זזה.לאהמכונית
 !מדועידעתיוכברנוסעת.אינה

בצילהאותיוכיסתהנשימתיאתחנקהאותי,הרעידההיאאותי.כבשההאימה
אתלעזובהחלטתיכאשרבחזי,וטופחתהולכתאותהחשתיומאדיר,ההולך

הכפר.לעברולרוץהמכונית
- !מידלטלפןעלימשנה,לאבו.ביקרתילאמעולםבלתי-מוכר,כפרזההיה
הביתה.הלכוכנראה ...כברעכשיואולםבפינה.שם-אמרר-משרד-דואריש

זאתלדעתעליהיהנעולה.חיתההיאהועיל,ללאבחוזקה.הדלתעלהתדפקתי
מאוחרת.חיתההעשהצלב.נצררתבחלשלרצועהעליהחיתהשהרימראש,
ולאהדוארלשהעץדלתעלהתדפקתיטעםכלחסרתבאוויליות, .חשוךהכפר

 .כךלהתדפקטרוףזההרי ?צרונימהבפנים,אישכבראיןאבל .הרפיתי
 !מידלהתקשרעלי ?לעשותיכלותימה

אני ...טלפוןמואר,חלוןמחפשבהיסוס,האפלים,התביםשורתבקצההתהלכתי
חייבאנימנורות-רחוב.לשהדלאורןראיש,רחוב !למשפחתילהתקשרמוכרח
והסברתי.אותועצרתי ...זקןאדם,-לבסוףהזה.הנטושברחובמישהולשאול

- !טלפון-אוזנו.אלידואתהריםשמע.לאנבהל.אפילוואוליהבין.לא
ועזב.בראשוהנידרקהואאךאליו,בהתקרביואמרתיחזרתי
כאלהתביםתבוךמולי.עיווריםאילמיםחלפוהקטניםהאיכריםבתישוב.רצתי

לוישאולישם,שגרמיחלונות.בן-ארבעהביתממול.שםאולי ...איןבוודאי
אתנערתיעליו.התדפקתינעול.השעראפלים.רכל-כךחלונותארבעהטלפון.
רעשגבי,מאחורי-שמעתיכאשרהתדפקתי,עודאילם.שקטבפניםהיידת.
לעברי.וצעדידרמישהואופנוע.ומשתתק.הולךמנוע
קולו.

 ?עביהלךישלקולנוע.נכנסים.אותםראיתי ?הדוקטורמשפחת-
 !מיידלטלפןחייבאני !גדולהבעיה .כן-

בטעבתהוארוהאדישיםופניוסיגר,עישןהואנמוך-קומה,היהאלישפנההגבר
גחלים.שלזעירה

לטלפן?-
 !לבירה ...הביתהכןיכן-
אלמדברהיהכמומחנך,משהוהיהבקלוובראשו.הניד ...בלתי-אפשריזה-

 ?ליאיכפתמה ?משנהזהמה ?מורההואאוליילד.
מיכזאת.בשעהבדואראישאיןכיבשלווה,המשיךאדוני,לדעתעליךהיה-

 ?לישוןהלכוכולםכאשראותךיקשר
נכלם.עמדתיחשבתי,לאזהעל

 ! ?איתםיהיהמהאז-עצותאובדגמגמתי- ...אז- '
מי?עם-

משפחתי.עם-

שאף .הכלכברשמביןכאחד .צייןרק .שאללאהוא .עד-כדי-כךחשובזה
אותו.ענינהלאכברבעייתיכאילויותר,שאלולאמהסיגרעמוקהשאיפה

אופנועועלאותיייקחכי·הציע,לפתעקרה.כךלאאךלנפשי.שיעזבניחשבתי
הקרובה.העיירהאל

החדהוהרוחהרעיש,המנעולגמרי.להביןהיהיכוללאהואלו.סיפרתיברדך
הברותהכל.לבטאיכולתילאפי.אתואטמהמילדתיאתקטעה-הרעישה

משפטבחצאידיברתיאניאבל .אל-עלהתעופפואותבוכינתקעווקטעי-מלים
הכנסתי ...שהסולר ...לינעצרהשהמכוניתלספרעזצורךליהיה :ובשברי-מלים

 ...רהמיכלים ...חמוםנתור ...הביתהלקחתי ...במקרה ...דלקבמקום ...למיכסולר
 ...מטר ...קיל ....ועשמאהלאחרואני ..פלסטיקפלסטיק, ...הפח ...דומים

 ...נעצרההמכונית ...בביתהדלק,ומיכל ...סולהיהזהכנראהלמכונית. ...הכנסתי
וכךתקין.כןגם ...הקרברר ...היהלאלכלוךאפילונקיים, ..הוצאתי ....המצת
 ...כאןאני ...ואשתבני ...אשתי , ...אווה ...בביתסולר ...מיכל-הדלקלתוךהבנתי
 ...רחוק ...זה ...הטלפוןאם ...נגעולאעדייןאולי ...איתםמהיודעמיובבית
כההוא ...להכין ...מתיישב ...יאנצ'יקה ...ויאנצ'יקה ...ויתכן ...אזעד ... ?רחוק
האדיםכבר,שלוהאדים ...:כרהדלק ...אלמתכופף'הוא ...גדולותעיניו ...חרוץ

 ...אניכיאשם,אנירק ...אשם,אני ...דקותבערדאולי ...מהרבבקשה ...מתפוצ
 ...התשוקה ...ואני ...חיכתההזאת.שהמישהימשום
 !הנוראהוהרוחהאימההחרדה,מולנסענוארוךזמן !אינסופיתחיתההדרך
מילהחציאחת,מילהלאאףאפילו.שומעלאאוליעונה.לאשלפגיוהאדם

שומע.אינו

כברזהואולי ...יקירישנישלחיים !ומוותחייםשלענייןזה !בן-אדםמהר
איזה !למהרעלינובבקשה, ...לכיבויניתנתאינהוהאש ..היקרותפניהם ?קרה

האיש ... ! ?הדוארפקידאתבכפרשםהערנולאמדוע ?לנסועצריךעודמרחק
הדרךבנסיעה.ממישכיםואנחנונוהג.הוא .כללמדבראינועונה,אינושלפני

 ...הרוחנרגעת ...ולפתעוצובטת.צולפתהרוחמטורפת,מערבולתמסחררת,
מנורותשלשורהבית-דואר.אור.נעצרים.אנחנואותה.מבריחותקרני-אור

עוכשיוקרח,כגושנרדמהרגלייורד.אניאנשים.קולותמוארים.חלונותרחוב.
עחרמלוויסחרחורת.תחושתתוךקם .ברכיעלנופלאני .מתחתי·מחליקההיא
 ...בבקשה ...הביתהלהתקשרעלי ...טלפוןפנימה.ומובילנילהתיישרלי

בבקשה,רציניות.עינייםבהירת-עשר. ...בחורהקטןחלוןליד ...בינעירוני
זהגברתכן,דחוף.דירתי.שלהמספרזה , 422-423 :פשוטמספר ?המספר
ידיוהכסף?כשיצלצל.לשםאגשמבין,אניהימני.התא . 422-423מארד!דחוף

לכיסי.העודףאתדוחףהכסף,אתאוסףלי.עוזרהמורה ...המאהשטררועדות.
עשותנכרן.לא ...דקותחמש-עשרהשרקאומריםשובשעות ....עשות ...אחר-כך

וטוחניםעצביאתמרסקיםיבלבןלוהטיםהזמןשלגלגלי-השיניים ...סבלשל
מוחי.את

הצלצוליםתא-הטלפון.לעברדוהראניסוף-סוף,סוף-סוף, ...הצלצולולפתע
רועדתידמושיטאניהלהבה.אתומכבהוניצמאאתשמרווה ...מיםסילוןכמו

איןעדייןדממה.דממה, ? 422-4 ... 423 !הלו ...חלושצלצולהשפופרת.לעבר
 ...כבראולי ...ושתייםארבע-עשרים ...ליאוי ...ארבע-עש ..הלותשובה.כל

 ...שחור?עבשןהחדרהתמלא
גלגלי ...מענה ....קשה ...כמוותאינסופיזמן ...כבדההשפופרת ...נחלשאני

 ?עביה ...שום-דבראין !בני !יאנצ'יקה !;קירי ...קול-אדם ...הלוהטיםהישניים
 ! ?באמת !טוב?מרגישיםאתםאביך.אניאני,שזהכמובן ?אומראתהמה

 ?למה ?במחסן ?מהאת . ·:מביןלאאני ?אומראתהמה ?היאאיפה ?ואמל'ה
להגתיד !להניח !להניח ! ?שומעאתה ?להניחלהגתיד ?המיכל ...מביהיא

לתנור.אותותשפוךלשאלחדר.אותותכניסשלאבחזרה.אותונתיחשמיד
 ...יקירתי ?זאתהיאאת ! ?אווהאתזאתאחי !ענה !יאנצ'י ?עונהלאאלהמריע

זה !דלקהחלפתי. ...אניהמיכליםאת !היזהרי ...הסולר ! ...שמעי ...שהעיקר
אניאומרת?אתמה !חמדחי ...השמרי ...השמרי ...עשדייןמזל ...אם~תפוץצ,
למצואקשההיהבעיה.שוםאיןכן, ...כברעכשובסדר.כברעכשוטוב.מרגיש
לשוםעביה.שוםאיןעכשו .סיימנויכן ?בבקשה ?מרכזיהיהלו ?בבקשה .טלפון
סיימנו ...עכשיולישוןלכואין-דבר,קר,יהיהאםגם !במיכלגתעואל ...יקירי

אתהחזרתיהיה.כךשהיה.מהזה ...גמורבסדר ...בסדרכןדקות?חמש ...כן

לי.עשזרלכאן.אותישהביאהמורהאתוחיפשתילמקומה.השפופרת
עמדתיאותי?לקחתלאןהמנעו.אתהדליקבכרנחץר,ליחיכההוא ...להתקשר

כידהקרירה,ככף-ידזיעהמכרסיםשהיופניאתליטףהאורמסוחרר.בראששם
הרגשהכברזאת ...עמוקהנשימה ...זרהאישהשלידהאישה,שלהנעימה
דברעוודשמחה. ...נוספתעמוקהנשימהחונקת.לאכברהחרדה, ...טובה

זולי,מצפההיאלי.מחכים ... !שםהמקום,זהוכן, !העיירהשזוהיההכרה
שקט, ...חדרההביתה.הלכהכברהיאתשע.העשה ...בעדהגבללה, ...אשר

עדייןאחדותדקותלפני ...ואנימחכה.כברוהחזקהחםגופה ...ואפלולי.
המוותלשצילוזוועה.עדייןחיתהאחדותדקותלפניהמתוק,קולם ...היבת
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החינוןוהספרות,הרוחאנשי .התחומיםבכלהיוצריםלכוחותביתהקמתהמראשיתשימשהההסתדרות
שערכיוהיוצרים,העובדיםשלהוולונטריתבתנועהוהשדההסדנאלאנשיחברווהיצירההמדעוהאמנות,

הפרד.ללאבהמשולביםולאוםאנושחברה,
מלואהטלתתוךובחובות,בזכויותשותפיםלהיותהתחומיםבכלבישראלליוצריםקוראתהוועידה
מתקדמתכמדינהישראלשלדמותהעיצובלמןעעובד,עםיצירתלמעןההסתדרותשללמפעלהמשקלם,
לקיומןואנמןומולדתחברהבונהאדםלעיצוב

ההסתדרות)של-14ההוועידה(מהחלטות

רחלירנךלחוכרתהמרכזהפעולהועודבארץ·ישרלאהעובדיםשלהכלליתההסדתרות

ברכותושאולילגבי
חכןלחולדת

ברכותולתמילצבי
חבתלחולדת
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הדגול'הציונילמנהיג
 7-8הליום-הולדתו ,חזןלעיקב

בהערצה

שגהים yארבדחארים yהרמפגש

 /ים yר nהמשושדותר' yדימק, yהאד /ים yהרומפגשנבואנבוא,אנו

ן .כפורחתודה yהמק yהומשמר Iהשחתיחוחדב , ..o ~ rהפרדריחאד

יגינו yבוגאהירה yצודגה y / T "שjl? Dתשייזךביהזמךשיניבהנגסודא

ברה yראכאידו /דה oמיוה;fניושישיםחדפוראוכאידו / .אזכמו

בחרושתקשהמדה yאינהוכאילז /בודדהמאזומדמחותדמיםןת yמאוך

 /.וחמהתאווודבאשבררהושבור /ובשומהבשדה

גומותשתשי /ואשהילדהשרמחייכותבפניםאלינומביטהוהיא

 /פרחים nרוגו yוחמדהכשירחירק.מדשאותוטה y /וראשהה yקרווהמצבדחייה

ןמים yונפמתשאיםבהמביטיםואגו /היפים.ופניהד yמבמחייכותיניים y nnשוד

 /כחולמים.נודנוהיינודומיה yורמראה

 77ן 1Aע
- rrהע  ,,טו

O -י'i ;f\\'i' 
 \J \ 1'-י

 /וגרפתבחצרבדוד,היpרגגך /מפרכת,בודה yבוריגו yגאחחולמים

 / • rmהפודוהמחרשההבצירשירתא /הקודחתה yוהזיהאדמהם yטחאחולמים

באקדחיקה tהמחדח yהרוכייריותא /בחמשךר yהיבה yנמה yהשבואחונריםז

 /התוחתמי yךותאהירינפץתא /בחשייחהמריםהקרבותתאונריםז /ובתגך

וואב /ופויסוהנוחמיםהדשדיהספגאחזכור/ב Iוהצוריםהאורותךבים yrונ yוגמ

 / Oיוכפויכפררוחבננסיוובהואגחנה /וםאפי nyבזרהובחגמשאנוותרשוים yןדי

נמונהבו I •החומרד yהרוחןלנצחוסמלה nהיהיא /אדגורובלידבריםהרבהובוו

 / oyור.הארץהאבתאח /לזרוחוהכבודגודה yהרך yחא /מתחמבוהיקראחקבונו

שנטעההיא /הנאיםהדורותן yודמלקצרוםא /האדםוגאולתמבנויםהאנושותשוורדו

החיים. oyטתאבנו

 )"ןד"(שמשגבדוש
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מבול-הזמן
יבשת*פניעל
רשףחיים

שרבצוהמרחבים,בתוךואבדוהכבדההדממהלתוךבעייפ~תנשרוהמלים
מסביב.קדרותוהיטילועצמם,בתוךמכונסיםהקציר,אחריאפורים-צהבהבים

מקרובמעליהם.עברוהמליםומומים.רכוני-ראש,צפופים,עמדוהאנשים
שתחמוהברושים,מהמייסדים.הוותיקים,לאחדאחרוןכבדולחלוקבאוומרחוק

 .הדרךסוףזה :הירוקיםבראשיהםהנהנוכמ;ואדישים.זקופיםבית-הקברות,את
באורבים,והםומכריך,מוקיריך ...משפחתךהקיבץו' :הכתבמןקראאחד

רב :מישהוקראשובהמלים.אתסכסכהרוחהתלעלע.הקול ...ממךלהיפרד
 ...חלוץ ...היסודמאבני :אמרהואחת ...ורעחבר ...הנפילים-אחד ...פעלים
 .העץבארוןעפררגביחבטו-נפלופתאום,כאילוהמתוחה,הציפיהבתוך

הזמן ... " :שקטקול-כךאחרבקרבה.היבבהאתחנקהומיידהתייפחהמישהי
 " ...פניםבאין-הזמן ...יבשתפניעלמבול-

למעלהשמלפנישלה,חוייתהאתשובחייתהשהנקרה.הדמעותאתבלעהורזה
עלנשענתעיניה,עצמהערדה, ...והולכתגדלההאלמנותחבורתמשנתיים.
עיניההישיטהרגליה.בהונותעלהזדקפהכבדה.דממההייתהמסביבמישהו.
האלמנה,והולך.פרחיםהמתכסההקבר,לידהעומדיםבפניאותןתלתהמסביב,
שבאוובנה,בתהבזרועותתלויהכאילועיניים,עצומתבתווך'עמדהברוריה,

עלנופלותהבלונדיניותושערותיההשוודית,אשתועמדההבןלידממרחקים.
האפירולילהבןדומה,רעדו.פניהשפתיה.נשכההאלמנהשותקים.עמדופניה.

לראשים.מעלמצועפותבעינייםהסתכלהבןשערותיה.
כתפועלידהאליו,נצמדהאשתוהאפיר.חה,-ורזההרהרה-שלנונמרוד
עד ?שלנונמרודבהמצאמה ?חושבתהיאמה- .העפרבתלשקועותועיניה

עמדוממנה.נשבהזרותפניםאטומתהסתרבלה,זו,ברברההשתנתהמה
שהלכהמרדה,אותהחרש,התייפחההבתרקעצמם.בתוךשקועיםומומים,

עמדהכעתהרחוקה.לניו-זילאנדעדאדי,ואוליסטיב,אחדליבה,בחיראחרי
עייפות,נפולות,פניהאלגאנטית,לגופה,צמודהכחולה-בהירהחליפהלבושה
מרדהחושבתמחשבותמה- .הרועדלפיהמסביבמשתרגיםדקיםוקמטים
עכשיו?

שם,ויוסףפהיוסףאמנם,בחייו.גםחיתהבדודהברוריה.אלחייכולאהחיים
הקיבץובשיחתמנסרקולווהמביא.המוציאהוא .ענייןלסדראיןיוסקהובלי
בוועדותוחברולכינוסיםלוועידותהצירהואלפניו.הולךשמומוצאי-שבת.בכל

מסתופףעיניים.בשבעעליוושומראותומתווההקור,אתהיודעהואובוועדים.
מנסיעותיו,מהדרך,ישחזורלו,ומחכהבביתיושבתברוריההמנהיגים.שלבצלם

אנו ...חדשדוראנו :נמרוד-ולבנוימרדהקראלבתו .מפגישותיומישיבותיו'
 ...המולדתבאדמתמשרשחדש,אדם ...חדשהבראשית ...הרקובבעברמורדים

בהתלהבות.מפיוניתזיםוהריישים ...פרוגרס ...קרקע ...מענטשן''לופטעודלא
בערביםידם.עלהזאתהשוודיתוכלתהובנה,~תהבזרועותחבוקהברוריהכעת

דברייפטרובלחשיתנשקו.כתפיה,יחבקואבלים.לנחםלדירתםחבריםייכנסו
ידפדףקמוט-מצחמהורהר,המשפחה.אלבוםאתיוציאנמרודניחומים.

תפלוטברוריהזכרונות.יספרוהנפטר,לשבשבחוידברוהנאספיםבתצלומים.
רפהבשפהיספרנמרודכתפיה.אתתלטףמישהימייד.אותהותבלוםאנחה
עבודתו.עולהאנשיםעלהאקלים,עלשוודיה,עלמשהו

מדינעליה.בחודיתקועותועיניהחתומותפניהזקופה,תשבאשתו,ברברה,
אותהותחזירנמרודזרועאלמשםחמותה,שלכתפיהעלידהאתתעבירפעם

פניאתסוקרותהירוקותעיניההארוכות,רגליהעלתקוםכךאחרלחיקה.
כמהרהרתתעמודרגעחולצתה.אתעצמהעלתמתחבלחש,המדבריםהמסרבים

אחתמאפהעוגיות,ועליוהשולחן'עלהמוכןחטוב,מגש-עץתייקהכךואחר
לספלים,תמזוגבבקשה. ?קפה ?תהלהתכבד.נא :האנשיםביןבזןבורהשכנות,

למקומה.ותחזורליושביםתגיש
נבוכים,המבקריםיקומוכבדה,תנחתוהשתיקהפתאום,ייקטעווכשהדיבורים

עלנשיקהימרחושגםישהאלמנה,עםיתחבקובעצמם.לעשותמהדעתבלי
הםאלה ...לךייקל ...שתבכיטוב ...ברוריהחזקי' :יפטירורפהובשפהלחייה
שמרו :כתפיהםעליטפחונמרוד,ושלמרדהלשידיהםאתוילחצויחזרוהחיים.

לרגע .בראשהתניעממקומה,תקוםהיאברברה.שלידהאתילחצו ...אמאעל
אתיסגרווחרש ...טובהאת ...ברברהלךתודה :ויפטירובעיניהעיניהםיתקעו
עצמם.לביןבינםיישארווהםאחריהם.הדלת
זאת.כלרואהוהיאזה,קרהוחצישנתייםלפניהיטב.זאתיודעתורזה,היא,
הקבר.לידבעומדיםמצועפותעינייםתולההיאנפתחת.אינההדלת-ומאז

מתוךמסתמררת.ורזההברושים.בצמרותחרשמאוושתהרוחעיניה.אתעוצמת

מצפים .דומיה .הארוןעלבהישפכםההםהרגביםחבטותאתשומעתהיאהרחש
מגבעתמחיפה,אומתל-אביבמשפחה,קרובמאוד,מבוגראחד,למהשו.
 ...ויתקדשיתגדל :רםבקולפותחקדיש,יאמרשהבןלשוואמצשיפהלראשו,
להביאיש ?קדיש ?אצלנו ! ?מה :פניואתומעררהבכתפיומושךמהקהלמישהו

לונותנתאינהשמסביבהדומיהאבל !הבינייםימיחשכת !לשיחהזהדבר
 .מזעםסמוקיםופניושותקהוא .מפיוהגהלהוציא

מחכים.האבלים.לראשימעלתקועותעיניהםמקומם,עלעומדיםהנאספים

להםפותחיםידרךלהםהמפניםהאנשיםביןועובריםראשוניםפוניםהאבלים
ראשיהםלאט,הולכיםהםידיהם.אתולוחץניגשמישהוכברד.שדרתכעין

בולעתחזה,עלתלויראשהברוריה,השבילים.אתסוקרותועיניהםמורכנים
ברברה .המשפחהאחריהםמרדה.ושלנמרודשלבזרועותיהםנגררתדמעותיה,

אתמבדרתהרוחרחוקה.נקודהבאיזועיניהתולהמתוחה,קומה,זקופתצועדת
קולות.עוליםכעתמתפזר.הקהלפניה.עלנופלבלונידניתלתלשערותיה.
ערדואולישבוע,יעבור-יודעתורזה-כךאחרלביתו.אישממהריםמשוחחים.

אצלשנשארהקטן,לג'ובילשוודיה,יחזרווברברהנמרודשבועיים,אושבער
לני,-תחזורהיאאףכךואחרנוסף'שבערתישאראולימרדההשוודית.הסבתא
הנוודים,מןברב,אוסטיב,אחדלהשמחכהבמקוםלאוסטראליה,אוזילאנד,

לבדה.תישארברוריה,היא,אחריו.שביהלכהשמרדהבקיבצוים,המתנדבים
דלתותמתרוצצים,ילדיםובכי,צחוקכשמסביבהערביים,וביןימים,יבואו

אינההדלת-אצלהמשוחחים,מהלכים,אנשיםקולות,ונסגרות,נפתחות
 ...כהארוכיםהלילות,כך'ואחרנפתחת.

סמדראמנםלהתלונן.לךאיןורזה,זאת,ובכלזאת.יודעתורזה,היא,מהעד
אתסיימהלצבא,הלכהסמדרוהלכה.הדלתאתטרקההלכה.פה.אינה

הייתהשלאמספרשבוערתאחרי .שבצפוןהמחנותלאחדונשלחההטירונות,
למושב.הולכתאני :השחורותעשרותיהמטלטלתפנים,סמוקתפרצהבבית,
בנינוהקשיבי.סמורי, :שקטבקולואומרשבידוהספרמןעיניואתמריםהאב

שגםייתכן ...מעטלאהצלחנודעתיולעניותחדש,משהורצינו ...אחרה ...משהר
 :רגוזהבחדרמתהלכתדבריו,אתקוטעתסמדר ...תמהריאלחכי, ...שגינו
אחדכל-כךואחר ...הסיריםעלמשותפתישיבהארתה ...בית-הילדיםליהספיק
 !חדשהחברה ...הללוהאיזמיםהמוחות,ופיטום ...חברולצלחתאפואתתוחב
אמא,עצמך,אתוהריילדיי.אתפהאגדללא !חינםושנאתוקנאהרוע-לבכמה

איזועמדהובדלתהילדים,לביתשלך,בתךאלאלי,להיכנסרציתכיצדמספרת
וכששכבתי !הזמןלאעכשיו-זועפותעינייםבךונתנהבשמלהסרג'נט-מייג'ר

 ?הייתכן :הקיבץוישחתכךואחרהרשתה.לאהמטפלתלחדר,נכנסתלאחולה
ופרוידשלנר?בחברהבחינוך?מתערביםהררים !'?מהוהמטפלות: ...מדבראבא

קראמחלקה,אוועדה,באיזומישהוואוראלי.ואנאליוקומפלקסיםויונגואולר
מפעל ...חדשאדם ...חדשהחברה :מהמזרחאורעלינונגהכךואחרגרמנית.
 ...אמרויראי :האמריקניתהאופנהועכשיופדגוגית.פואמה ...אדירים
ואחרהילדים,לביתלשה,התינוקתהדסי,אתלמסורסמדרהסכימהלאתחילה

בחברתהדסיאתמשראתההזמן,במשךאמנם,המטפלות.עםהסתכסכהכך
בעלהאמנוןבאזני .עיןלמראיתרקאבלנרגעה.ושמחה,מרוצהוהיאהילדים

ביתאלהצהרייםאחרללכתשבמקוםוכשקרה,להטרידו.לרטון,הפסיקהלא
הייתהבמחבואים,לשחקלפעוטוןחברותיהעםהדסיהלכהכנהוג,ההררים,
ואמנון .בתנואתמאתנולוקחהילדיםבית ?ביתלהאיןרכי :מזדעפתסמדר
פתוחות.בזרועותונריקבללמושב.לחזורנרכל :בראשומנענע

זה :רטנולבינםבינם .הקיבץושנתןמטלטליהם,מעטאתוארזוקמודברסוף
סגרואמנוןעמוסה,כברעמדהוכשהמשאית ?עבודהשנותארבעאחרי ?הכול
ובקולהקטנה,אתונשקהחתנהרעםבתהעםורזההתנשקההאחורית,הדלתאת

בחשאיומחתהשתהיו'מקוםבכלטובלכםשיהיה-אמרהמשהרמגמגם
התעגiבר.'ר·ועיניכיומה,הוסיף- ...ביתכםתמיד ...פתוחתמידהבית-דמעה.
אבא-אמאביתעזבנואנחנואףעולם.שלדרכוזרואולישגינו?במהמדוע?

ורזה,עלנעשןראש,רכוןכתפיים,שחוחנדם.המכוניתרעש ...להםוהכאבנו
קשה.עובדיםבמושב ...קשהעובדתהיאאמנםכבדים.בצעדיםהביתהחזר

היאוהעיקרתמיד.מחוייכתמרוצה.סמדראבלהילדים.וגידולהביתמשקניהול
אלבאיםהםרחצי,חודשבחודש,פעםאוחג,בכלכמעטלימים.מעברלאפה,

שהוא,איךמסתדריםנורא.לאאבלוחצי,בחדרמאודצפוףאמנםדחה.סבתא
הםהאחרוןבזמןאמנםבורקות.והעינייםוצחוקים,קולותמתמלאהקטןוהבית

הגילרגםובית,משקוישוטיפולים,ומחלותגדלה,המשפחה :לבואממעטים
וליבהוחוזרתמספרימיםשוההאליהם,ונוסעתכוחאוזרתורזהשלו.אתערשה

לימים.מע~ךלאהםחרש.בהמתרונן
שבשוודיה.לביתםיחזרווברברהנמרודגםלמרחקים.לשם,תחזורומרדה

סוףזהאבלאיננו,כיומהאמנםלרודה.לה,טוביאכןלמכתבים.תחכהוברוריה
אצלם.מלבקרנמנעתורזהאמנםפה.ביתואתבנהפה.יובלגם .אדםכל

אוכשברע,פעםלראותם.אפשרזאתבכלאבלפנים.מסבירהאינהסיגלית
אצלה.מבקריםומשפחתויובלפעמיים,

בנה.כתפיאתמרחוקרואהורזהבקהל.אותומחפשתראשה.אתזוקפתהיא
היאערב,לפנותיום,כלזכה.לאכיומה :נאנחתחם.מבטאחריושולחתהיא

כשעדרתמבחינההיאמרחוקלקבר.שמסביבהעציציםאתמשקהלבקרו.הולכת
והרי ?פהעושההיאמה ?אוריתירקרקת.חולצהשלגבהעלחומותצהבהבות

ולה ...ועדייןרבות,כהשניםתמוה,יובל.אתמחפשתהיאבחיפה.גרההיא
 ...לא :השיבהעצמהאלכמדברתחרשארתה.שאלהפעםילדים.בעל, .משפחה

 ...זיכרוןאזיהמבינה,איננייודעת,איננייש,אבלמצריכים.ניננוהיחסים ...לא
יובלבנה.אתגםשאלהפעםלראותו.ולבראלחזורעלייכרפהמישהוכאילוואז
עםיחסיוכלרם.ולאבינינואיןלביקור.באההיאתמהות:עינייםבהתקע

 ...כלתהאוריתחיתהאילוהיהמה !האלוהארוכותהלשונותגמור.בסדרסיגלית
ממנהיגיאחדשלילדיורודדה,נמרודמסובך.כההכלמהרמה.ורזהשלבראשה
הסמליםהם :ירסקהשלקולראתשומעתהיאראשונים.ועזבוקמרהעדה
הקיבץו,בשיחתלידההיושבכיומהאתרואהורזה ...חדשהבראשיתאנו ...שלנר
כולם,אתאותם,ראימלים.פיטומי :לבינובינוונוהםבביטולידואתמניף

איןברוחשורשיםאיןאםחיים.אלוהיםדבריהמלים.אתובולעיםיושבים
 ...בקרקעשורשים

ערפלורזה,והולכות.מיטשטשותהדמויותלדמעות.עדחמהגברה,האפלולית
 •הצללים.בתרןמצטנפתבעיניה,

סיפור.מותךקטעים ;ועפר"כרכבים"מול ;חל~•אברהם :מותך"'הכותרת
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האםהנכדה,הסבתא,החתולה,
כיוסריאד

דהרי·דוידוביץ'עדנה :מערבית

באבאעלימערת . 1
דמותהאליהוחזרהשבהקמטים.נחרשהצרמצחהעמוקה.בשינהשקעההיא
כידמבית-הספר,שובהלפכיעשתייםתמיד,הביתאתלעזובשכאלצהאמהשל

לעבודתה.ללכת
 !ימהיאותיתעזביאל

שלי.אהובמלאךצרכיך,כלאתלךלספקרוצהאני-
אמילמערתו.להיכנסלימרשהבאבאעלילעבור.ליכתומכם,מבקשתאני-

ככנסהתמירהבקומההצידה.סורולימודי.אתלסייםרוצהאנימאד.עייפה
הבעתםבמהירות.פרכסופניהשלהמאומציםהשריריםבאבא.עלילמערת
העולםכבו.פניהחיטוביעלהמרחפיםהמרגועכוכבימוות.לחלקתהפכה

 :בעוזצעקההיאמכעס.התלקח
 .אותיהצילו-

הפךהואאךאמה,חזהלעברלרוץרצתההיאבגרונה.כבושכשארהקלואולם
שלהזאבאתשםלמצאפחדההססה.באבא.עלימערתלכיווןרצהלישימון.

זאבלמצואבמקוםהאפשרית.במהירותלמערהלהגיעהחליטהאדומה.כפה
להמחכיםכשהםלמערה,להככסלכןקדוםלההרשואשרהגבריםאותםמצאה
חבלשלהקשראתביסודיותוהתקינוהגדולותסכיניהםאתהשחיזוהםבכעס.
בה.תפשוהצמאותהידייםאולםלאחור,לפנותרצתההיאהתליה.

בפיתהפלאפל . 2
ולמחותכשמתהאתלהסדירמכסהכשהיאהפלאפלבדוכןעמדההצעירההנערה

שלבפניהםמהיריםמבטיםהגניבההיאמצחה.עלשהצטברוהזיעהטיפותאת
ביניהםהגתנבההמוכר.לביןבינםהמפרידההעץמחיצתלידבתורהעומדים

אתשכיסתההמבוכהאתלהסתירמתאמצתהראשונהבשורהוכעמדהבסתר
 .כסףסכוםשספרהסבתהלעברהתקדמה .פניה

האיששלי.לככדהנעלייםלקנותיספיקבקשריזהככרן,שקל.מאותחמש-
שמלתהשובלאתהמזיזבדבר-מההרגישההיאמהסבתא.לחפורכידכעמד

הפלאפלאתהנושאתנכדתהלמראהוהופתעה.לאחורנפנתהוהארוכה.השחורה
מצחוק.מתפוצצתכמעטבפיתה

שאלהזרועותיה.ביןככדתהאתאוחזתכשהיאצחוקקולהשמיעההסבתא
אותה:

 ?שכמרתךערמומיתלחתולה,הפכת ?בךשארגישבלילהכנסהצלחתאיך-

העץמושבעלישבההסבתאחירור.בחיוךממכהנפרדכשהואפניוהפךהאיש
 :אמרההשופעת.השחורהשמלתהבכיסהכסףאתתחבההמעשנת.בעל

 .לךדאגתיכבראחרת.מדועליספרי
 ?סבתאהזה,האישמי-

שלנו.האדמהאת"חוכר"הואהנושא.אתמשכהתמידאת-
אמרולאהןאולםבמוחה,מקוםלהןלחפורהחלו"חוכר"המילהאותיותארבע

אמרהספקניים.במבטיםסבתהאתובחכהראשהאתהרימההיאדבר.לה
 :רוטנתהסבתא

היאמסריים.כסףסכוםתמורתאדמנתואתזוערשהואאומרתזאת"חוכר"-

סבתה.בחיקבעליזותהתנועעה
לפכיאשיראיךהשנה.סוףלמסיבתונעלייםשמלהלהשיגאוכלאניאז-

 .האחרוןבזמןמבקשתשאנימהלימביאהלאאמי ! ?הישנהבשימלתיאנשים
מהדבראחרימחפשתכשהיאבההתרתההסבתא .אותישכחהבטחהיא

לרווחה.פעורותבעינים
 .בשבילךהאלה,הלילותכלהאריגיםבמפעלעובדתהיא !מצידךיפהלא- .

 ?תמידלךקונההיאשמלותכמהמזה,חץו ?עייפהמספיקלאהיא

ככפח.עבודתובימיבכההשתמשבהםהבחלערמותמביןהתנעועההחתולה
היאהחתולה.להופעתהראשוןברגעפניהעלהסתמכורצוןשביעותסימני

לזכרוכה.בכהתמוכתותשובשתעלהכדיהברזלערימתאלמבטההעבירה
הקטנה".,ובבתיבאישתיטפלימשהולייקרהאםימה.מותש,מרגיש"אני-

רגליהבכפותפרוותהמחככתכשהיאהמהורהרתלסבתאהתקרבההחתולה
כשהיאברוךהחתולהעלהסתכלהאלאזאת,מנעהלאהסבתאהמחורצות.

יצאהוכהכהבין .שהחלידוהגזירהובכליהברזלבערימתמבטיהנועצת
שזללההפלאפלבפתחאילמתבבקשהלהסתכלכדילרגליהמתחתהחתולה
הנכדה.

היהאוירההחיוורות.קרניהשאריתאתזרעההשוקעתהשמש .החשיךכמעט
רגליה.ובכפותבברכיהמתפשטתבקהותחשההסבתאערפילית.בחשיבהרווי
נעראשהמחטים.כדקירותרטטבהןהעבירהשהקהותאלאלהניען,כסתההיא

ובהתרפות,עינייםעבצימתמספרלשכיותלכוחצרתהלאה.בתנעוהכחפהלעבר
כדורהשליכההנכדהבשינה.שקעהכמעטבוברגעהעירוההחתולהיללותאבל

לחתולה.פלאפל
מכסהעיניהאתעצמההיאאיטית.בתנעוהלכתפההסבתאראשהתקרבשוב

כתפהראשה.אתלהריםהצליחהלאהמכבידה.העיפותהרגשתאתלהרחיק
 'יד~ולסבהז,זהוניתוריםכשזירםהחלוהראשוןהחלוםקורילמגע.כוחהחיתה
 :אותהטלטלהככדתה

 ?שאשןלפכיסיפורלילספררוצהלאאת ?ישנת-

 1אתופגשהככדתהלעברלהסתכלכידראשהאתהסבתאהרימהבכימכוםכלחמת

 .הסבתאאותהכשקהמשתוללת.בתנומההןגםכלחמותקטנות,ככדתהעיני
אתללבשולהסייעהמיטתה.לעבראותההוליכהמאהבה.בעורותבשפתיים

 :להאמרהבאיטיות.אותההשכיבההישנה.בגדי
לישון.עכשיו,
סיפור.ליספריבחייך,

 !סיפורכספרלילהכל

סיפור. _ליסיפרתלאמזמן
עייפה.אני

 .ארוךלאסיפור
סבתךסיפוראתאואדומה,כפהאובאבא,עליסיפוראתלךאפסר
הצטדקה.הסבתאבעיניה.מחאההביעההקטנההמסכנה.

שוב.אותםלשמועלךיזיקלא-
עוגולים.קטניםכחוליםחרוזיםכשכיהצטמצמוהנכדהעיני
 ...בפעםהיה-

 .בנתומהשקעההנכדה
לעברבזריזותהגתנבהוהחתולהלשההצמרלמצעגופהבכלהתמסרההסבתא
החלודים.הנפחותוכליהבחלערימת

 54בעמ'המשך
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שניםעשר

 " 77ל"עותן
הולצמןאבנר

"עתרןהדו-ירחוןלשהראשוןהגליוןהופעיכאשר
בסר,עיקבבראשוהציב , 1977בפברואר " 77

תבהצהרת-כורכותעתה,ועדמאזועורכומייסח

ועניינית.קצרהבלשוןשכוסחהסעיפים,לשושה
היצירהמיטבלהבאתיחתורהעיתוןכיבה,נאמר

וכיהקוראים,בפכיוהעולמית,העבריתהספרותית,
מצד :ספציפייםכיווניםבשנימיוחדדגשבויושם

יצירותכלומרהיהודית","הספרותשקרויבמהאחד,
יהודייםכרשאיםועליהודיםעל-ידיהנכתבותספרות
השניהצדמןשוכרת.ובארצותשרכותבשפות

הספרותעםמגעליצורישאףהעיתוןיכהובטח,
לתרגםהערבי,ובעולםבאץרהנכתבתהערבית
לשתודעתואלארתהולקרבעליהלכתובממכה,
הסעיףמחדשכוסחכשכהעכבור .העבריהקרוא

שלזיקותיהאתלהבליטהרצוןבווהודגש .הארשון
הישראליתהחברתיתההרוייהאלהעבריתהספרות

החץו-ספרותית.

המשולשתהכורכותלהצהרתהנמשכתהמחוייבות
בדבר-המערכת,רבותפעמיםוהובעהחזרההזאת,

(בגלירכותהראשונהבשנהעביקרהבאים,גבלירכרת
שוכרתכבקדורת-ציוןלה,מעברגםאבל ,) 6-5 , 4מס'
(גליוןשנתייםלומלאותלרגלגכון .העיתוןבחיי

 49-(גליוןשכיםושבע ,) 18(גליוןשכיםולשרש ,) 13

(גליוןהשביעיתבשנתולירחוןהפיכתולקראת ,) 50
לפכיהפנימימבנהולשמחדשהארגוןרעם ,) 36

לשתולדותיואתואכן. .) 65-64(גליוןכשנתיים
אחת,מזרויתלפחותלתאר,אפשר " 77"עתרן

ההצהרהאתבתוכןלמלאהמאמץתכולדות
העיתוןכאשרשכים.עשראחריהיום.הפותחת.

השצהרהלומר,בהחלטניתן , 86מס'בגלירןעומד
המבטיחיםהספרותייםהמאכיפסטיםמסוגהיאזו

מקיימים.וגם

ל"עתוןמפרי-עטםשתרמוהמשתתפיםמאותבין,
בביקורת,ובסיפורת,בשיהרהשכים,במךש " 77

היוצריםמטובימצרייםובתרגום,במחקרבמסה,

לאחרונההובלטוהדבראלה,תבחומםוהכותיבם
 .להכחישאין .אם-כי ;המורחבהחגיגיהעשורבגליון
מעטלאהטעבבדרךקיימתהעידיתשלצביהד
רחבהתמוכהלשקףהשאיפהזיבורית.ואףבינונית

במיגורןביטויהאתמצאהבספרותהמתהווהשל
ובתשומת-הלב .גליוןבכלשהובאוהיצירות

האחרונות.בשניםעביקרהרצכזיה,למדורהשוקדשה,
כתבי-כדרךפעם.מדיהעיתןוזיםזרממגמהכחלק
-מורחביםספרותייםפרוייקטיםאחריםעת

אוסופרים,לשיובלותיהםלרגלמיוחדיםמדורים
גליוכותוכןחשובים,ספרותייםפרס;םחלוקתלכבדו

לאומיותספרויותלשמרוכזתלהצגהשהוקדשו
תרגומים.מבחרבאמצעותמסריימרת,

מומשההיהודית,הספרותכלפיהשכיח,ההתחייבות
תרגוםשלענפהפעילותעל-יידהשכיםבמשך

ובראשונהבראשיהודים,סופריםלשמיצירתם
עלובמסותמיידישופרוזהישרהתרגומיבעשרות

שכתבויצירותבתרגומיגםאבליידיש,סופרי
צרפתיתאנגלית,גרמנית,פולנית,ברוסית,יהודים

סרבית-קרואטית_.ואפילוהונגריתרומנית,צ'כית,רגם
תורגםמסוייםסופראםלדעתקשהאמכם,לעתים,
העולם,בפסרותמקומרמפכיאריהדותו,משרם
לא " 77"עתרןשעורכיום ,Wמהיהודי,להקשרמחץו

אתמאפייניםהםכיצדמעולם.עבצם.הגדירו,
של"יהודיותן"ניכרתובמההיהודית,הספרות

לעתים),(המקרית,לעובהדמעברציירות-ספררת
קנה-אתלמשל,ככקרט,,אםיהוידם.על-יידשכתכבו
 :לשוהמבאו"ב"מסתסדןדבלשהמשולשהמידה
כגלה-הקוראיםוקהלהכתיבהענייןהכובת,כוונת

בספרויותכטועותאלומיצירותחלקלשפחות
יהודיבהקשרמאשריותרנוצרו,שבהןוזלארמירת
על-לארמי.

הערבית,הספרותכלפיהשלישית,ההתחייבות
שלקיומושכרתבכלעקביבאופןהיאאףמומשה
בלסשמעוןשלפעולתםבזכותעביקר ," 77"תערן
המצומצמתהמערכתחברישניהםיסומךששוןושל

גלירןבכלכמעטדרכו.מראישתהעיתוןאתהמלווה
פרוזהתברגומיזו,למגמהכלשהוביטוינמצא
מןויצירותיוצריםעלבמסותאריבת, w-זגוישרה

אלבהתיחסותאותב-זמננו,הערביתהספרות
-להיפראוערבית,כותביישראליםיהודיםסופרים
עברית.כותביישראליםערביםסופריםשלביצירות

המצריתלספרותבמלואוהוקדש ) 7(מס'אחדגלירן
 ) 14(מס'אחרבגליוןמיוחדמדורוהפלסטינית,

ועוד .בישראלהערביתהספרותמןאנתלווגיההיבא
עכשיו.ערבית_הלספרותהוקדש ) 57(מס'גליון
הבלתי-השילובאתשהולידההתפיסהכיספקאין

מיוחדדגשעםהיהודית,האוריינטציהביןשיגרתי

התרבותיהמרחבכלפיהזיקהלביןיידיש,בספרות
לשייחודומגורמיאחתהיאהתיכון'המזרחלש

המופעיםהספרותייםכתבי-העתבקרב " 77"עתרן

קוויםלשרטטהכסיוןזאת,עםיחד .יבשראלכיום
שלהנוסחהעל-פירקזהתכב-עתלשלאפיונו

ישויישומו'מאכיפסטאווהגשמתה,הצהרת-כורכות

התמרנה,מןחלקרקתופסהואמטעה.משהובו
לשפנינומפכיהעיקר,אתמחמיץאפילוואולי
יותר.ומורכבתרחבהתופעה

הסוגיםחקרהואזהככסלשהכלליעניינו
הראייהשזרויתאמכם,לי,ונראה-הספרותיים
הנקראתהתופעהאתלהביןכדיביותרהמתאימה

הישראליתהתרבותבכרףמקרמהואת " 77"עתרן
ולהעיר,להקדיםישהז'אכירת.הזוויתהיאהיום,

כידוע,גילו,העבריתבספרותהמרכזייםשכתבי-העת
זיקהשלגבהוהדרגהומעולםמאזהגדולברובם

הדגםרכיאידיאולרגית,פוליטית,חברתית,ומעורבות
עצמואתהמנתקהטהור,הספרותיכתב-העתשל

תמידהיהאקטואליות,חוץ-ספרותיותמהרריות
המנוגד,הדגםלערמתמבוטל,במיעוטאוליבמיעוט,

עלאפילואבלהברור.החברתיבכיורנוהמתאפיין
אחריםעתכתבילערמת " 77"עתרןבלוטזהרקע
שמעברבמהשלוהמעורבותבעוצמתזמנובני

כיווניהובריבויצורותיהבמיגורןהספרות,לתחומי
אולי,אותו,הופךיחדצשירופםעדזו,מעורבותלש

 :לומראפשרכמעטביותר,מובהקתלהתגלמות
כתב-העתשלהז'אנראוהדגםלשפרדיגמאטית,

לכקרטמציאות,לשקףהמבקשהמעורב,הספרותי
עליה.להשפיעגםואוליכלפיה,עמדה
התכונותעיקריאתלמכותמבקשאניזהלאור

הדגםליצירתוהמצטרפות " 77ב"עתרןהמתגלות
בסעיפים.ערוכיםהדבריםהקיצור,לשםשתיארתי.

היפההספרותהיפה.הספרותשלמרכיזותה . 1
הםארתההסובביםוההגותהמחקרהביקורת,ודברי

לשחלקיושארכלמאורגניםשסביבווהלוזהבסיס
ביןמרכיבולאיקיומווסיבתעיקרוהם .העיתון

איכפררמאטיביים.ארפובליציסטייםאחרים,מרכיבים
החץו-האמירותשלוהמוסריהאינטלקטואליתוקפן

ההקשראלמזיקתןכרבעשבעיתוןספרותיות
שלהבכורהמעמדמשולבות.הןשברהספרותי
לערמתאותרמייחד " 77ב'ע'תרןהיפההספרות
הרעיונית,במגמתםלוהקרוביםאחריםכתבי-עת

("מבפכים",הקיבצויתהתנעוהשלאלהכגרן
לעיקר.כלרואיהספרותפרקיבאיםשבהם"דשמות")

בלוטתמראשיתוהחברתיים.כהקשירההספרות . 2
אלבזיקותיההספרותאתלהציגהמגמהבעיתון
מתבטאהדברופוליטיים.חינוכייםחברתיים,ערכים

שנדפסוהרביםרבמישאליםבסימפוזיוניםבהרחבה
ותנועתהפוליטיקההספרות, :כגוןבכרשאיםבעיתון

~ 

(גליוןותעשייניםסופריםשיח ; ) 10(גליוןהעבדוה
 22-(גליוןהחברהותיאורפסיכולוגיהספרות, ; ) 21

זיקתווגוברתהולכת .) 56(גליוןהכנעניהרעיון ; ) 23
העבודה,תנועתערכיאלהעיתוןשלהמוצהרת
על :כגרןזה,בנושאדיוניםבוומשולבים

(גליוןהקיבץועל ,) 63(גליוןבימינוהסוציאליזם
 .) 69(גליוןהכלכליתהמדיניותרעל ) 65-64

ממאיהחלבדלביתעםהעיתוןלשהתקשרותו
כלכליים,בעיקרהנראה,ככלשמניעיה,אף , 1986

 .זובמגמההיטבמשתלבת
העיתוןשלמאמונתוכחלקסרפדים.עצומות . 3

לכקרטובחובתוהרוחאיששלהמוסריבמשקלו
שלהפגנותואףעצומותפעםלאאירגןעמדה,
שונים,בתחומיםוסכנותעוולותכנגדסופרים

מלחמהכגדהקריאהכגוןותרבותיים,פוליטיים
השערעלשנדפסה , 1983בירכיסוריה,עםיזומה
עלבתל-אביברחובלקרואוהתביעה ,) 42(גלירן
 ,) 76(גליון 1986במאיהיינה,הייכירךשלשמו

לששמוזמניתהוסבשבוסמליאקטאליהשנתלווה
זה,מסוגבפעולותהיינה.לרחובהרחובותאחד

מיצההמעשה,עולםאלהכתיבהמתחוםהחורגות
שלבמעורבותםההכרחבדברתפיסתואתהעיתון
במציאות.סופרים

משולבותאלוישירות.פובליציסטיותגתרנות . 4
אופייןאבלהספרות,דבריביןהעיתוןבגליוכות

שמקנההואההקשרורקדבר,לכלפוליטי-אקטואלי
הישירותהפוליטיותהתגובות .תוקףיתר •אוליילהן

והןיהעיתוןבעשרהעורךבדבריהןמופיעות

אנשידווקאשאיכםאחרים,כותביםלשבמדוריהם
ושלום,מלחמה :מגווניםהגתובותכרשאיספררת.
הןזאת,עםוכדרמה.ומדינהדתוחברה,כלכלה
כנספחאוכמבואיהגלידןבשוליכללבדרךכשארות
והתרבות.הספרותבתחוםשהואלעיקרו

בולטתזרמגמההיפה.כספרותחברתייםתכנים . 5
הטבעבדרךהכתרנההמתורגמת,בספרותבעיקר

המקורית.הספרותמאשריותרהעורךשללשליטות
 ,) 34(מגליוןהמשכיםבעשרהנדפסה ,למלש ,כך

-היזע"מסדנת"ישריםהסידרהמיידיש,בתרגום,
ששררומחאהעבודהישרישלמקיפהאנתולוגיה

אבלובארצות-הברית.במזרח-אירופהיהודיםפועלים
אמרת-פיעלמוכתבתהתרגוםמדיניותכללבדרך

בענייןיהעיתוןלשהכורכותבהצהרתצשרייכוהמידה
על-פימאשריותרוהערבית,היהודיתלספרותהזיקה

החברתיות.מגמותיו
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 ," 77"עתרןאחרות.לאמוניותכצומתהספרות . 6
"כתב-עתחיתהבראישתושלושכותרת-המשנה

לספרות,"הירחוןנירםנקראולתרבות",לספרות
גלירן(לפיביקורת"אמנות,תיאטררן,חינוך,חברה,

אתמבטאתבכותרת-המשנהההתרחבותהעשור).

נוספותאמנויותאלהעיתוןלשהיפתחותו
מבלי Iהתיאטררןבתחוםיכחוד Iבהןומעורבותו
ומתוך Iברהספרותשלמרכזיותהאתלטשטש
 .האחרותלאמנויותהספרותביןליזקותישמת-לב

המחזתעלדיונים Iלמשלהובאו'התיאטררןבתחום
 1רתיאטררןספררתביןהקשרעלספררת,יצירות

בצירוףכלשמרתםמחזרתשלטקסטיםנדפסו
עםמשותפיםפרוייקטיםונערכואליהם,התייחסויות

התקיימושרנותתבקופותבאץר.התיאטרארתרוב

המרסיקההקולנוע,בתחומיגםביקורתמדוריבעיתון
 .מגמהמאותהכחלקהפלאסטית,והאמנות

אלההיפתחותבאמוניות.לאווגנאדראההד . 7
לטפחבמגמהבמיוחדניכרתהאחרותהאמנויות

הדבירםושובנסירנירת. ,חדשניותמגמרתולקדם
לקשרומבררניםהתיאטררן'בתחוםבעיקראמורים
לבין " 77"עתרןביןהשניםבמשךשנרצדהמיוחד
מראישתוהפסטיבלאתליורההעיתוןעכר.פסטיבל

ובהדפסתביקורתבדבירכתובות,בהרתשמויות

האחרונה,בשנהלשיאםהדבירםוהגעיוטקסטים,
להדפסת ) 81-80(מס'מיוחדגלירןהוקדשכאשר
דרמהיחס .בפסטיבלחלקשנטלומחזרתשבעה
באמנותכסירכיותהתרחשויותכלפימגתלה

שהוקדשוובשערהאוהדתבסקירהכגרןהפלאסטית,
הראליבער r 1982בקשהתקייםהאמנותילארעו
לשההעזהשמידתזאת,לארדכדמה,אם .) 34(גלירן
זאתעלערלההאחרותהאמנויותלכפי " 77"עתרן
רעלמקרה,זהאיןהריהספרות,בתחוםמפגיןשהוא

הבא.בסעיףכך

לכתבי-בניגודהטוירם.ספרותייםמאבקיםמעיוט . 8
אתלקבעובמוצהרהשואפיםאחרים,מרכיזיםעת

תשומתאתלמקדהעכשווית,העבריתהספרותמפת
עלולהיאבקמובילים,צעיירםביוצריםהלב

הרי ,ספרותייםוטעמיםקבצוותדרדרת,לשהיררכיות
ביטוי.כלכמעטזהלרובדאין " 77ב"עתון

מןמופניםמכהלשהואוהפולמוסיםהמאבקים
הספרותבתחוםממוקדיםשהםארוהחוצה,הספרות

למשחקהתייחסויותכמעטברואיןהמתורגמת,
למרותלכן'אולי .באץרהפכים-ספררתיהנוחרת
קשהומתחילים,צעיריםליוצריםה i1הדפתיחותו

ארדפיועל "ש"התגלרבלוטותדמויותעללהצביע
המחירזהואולי ,הראשוניםצעדיהןאתרבעשר

האנרגיהאתהמן~ז Iספררתיתכב-עתלשלםצשריך
האקטואליהאלהספרותשלביזקותיהשלו

 .החברתית

נח-דרכואתהחל " 77"עתרןעכרך.חתייידררת . 9
וכעת Iלירחוןנהפךהופעהשנותששתברם .ירחון

השאיפהלדו-שבעוון.אותולהפוךעורכיושואפים
ונתפסתהעיתון'לשממגמתוכגזרת.גבהוהלתדירות
לשם ,מעורבספררתילכתב-עתהכרחיתתנברכה

ומחוץבספרותהמתהווהכלפיהמיידיתזיקתוקירם
חדשים,ספריםלשהופעתםעללדווחהיכלות .לה
לאחרקצרזמןעליהםולהגיבאררעי-ספררת,על

"עתרן",המלהאתתבר;ןממלאתהתרחשותם
אתומצדיקהלשוהאפקטיביותאתמגבירה

שלו.ה"עיתרכי"הפררמאט
במבנהושחלוהשינוייםעםהרצנזהי.הדגתש . 10

הרצכזיה,מדורברהורחבהעיתון,שלהפנימי
 ,חדשיםספריםעלהקצרההביקורתיתהגתובה
העשרלאחרמיידחזיתו,אלהגלידןמירכתיוהועבר

אתלהדגישמגמהבכךכינרת .המערכתודבר
המתחדשעלותגרנהדיווחככליהעיתוןלשתפקידו
אתמשקפתהמבוקירםהספריםבחירתבספרות.

הספרותבצד :העיתוןלשהחוץ-ספרותיתהמעורבות
בדהגשהותיעדו,מחקרעירן,ספריברכדרכיםהיפה

רישמתהבאתחברתית.הגרתספרילשמיוחדת
גם 'גלירןכלבראשהעיתוןעל-יידמומלציםספרים

ואפילוהמדריךהאידיאי'המימדמןחלקהיא
 .לעצמולשררתמבקששהואהמחכך

"עתרןשלהמערכתדברהקוראים.עםקשר . 11
קהלאלכפנייהקרובותלעיתיםמעוצב " 77

שבאמצעותותקשורת,כצינורומשמשהקוראים,

העיתוןועמדתעמדתואתמביערקלאהעורך
מצברעללקוראיםמדווחאלאהשעה,בשאלות
 'תרככירתיראתבפניהםפורשהעיתןו'שלהכלכלי
פרכהרגםקשייו,אתחושףבהישגיו,משתבח

עלמוקדמתחתימהלשבדרךסיעובבקשתלקוראים
שותפיםבקוראיםלראותהמגמהבלוטת .העיתןו
קיומועלהעיתוןלשלמאבקיוהדרך'ללבטיכאמנים

קוראים,ביןהזיקהאתלטפחהרצון .נירונורעל
בערביגםביטויואתמוצאעוורכיםמשתתפים

תבולדותיושרכותצירןכקדורתלרגלשכערכוהספרות
 .שכיםועשרשבעחמש,לומלאותעםהעיתון,לש
"עתרןעשרךהספרותערביהרציפות.עלמאבק . 12

קוראיובידמיפגשלאפשרכדירקלאבאר " 77
ההישגאתלחגוגכידבעיקראלאומשתתפיו,

הסדירההופעתוהמתמשך'קיומועובדתשבעצם

בפכיהפורשהמערכת,דבר .הגוברתותדירותו

מציג 'העיתוןלשקיומוקישיאתקבעדרךהקוראים
הרצופהבהוצאתוהנדרךהמאמץאתכללבדרך

חיצוניותכבסיבותגלירן'כלהרואי-כמעט :כמאבק
סככהכשקפהשבהםהבדודיםהמקרים .קשרת

זריציהרעלרוגזבגללהעיתוןשלהמימוןלמקוררת
הישרפרשתזכורה(בעיקרברשפורסמהאחרתאר

דווחו. ,) 33-32בגלירןדולךירכהלש"תפילין"
אתהךבפניהםלהמחישכידלקוראים,בהבלטה
והןלהתמודד'כאלץהעיתוןשבהןהערייכרתהנסיבות

כחלק .הביטויחופשמשמרעלהתקיפהעמידתואת
 " 77ל"עתרןחשובמעורב,ככתב-עתמאופיר
האכטי-מימסדי ,המצפוניהלוחם,היסודאתלהדגיש

החברתית.ובלשיחותובעקררכרתירהדבקותאתלשו'
ככגדהופעתורציפותעלהמתמידהמאבקהבלטת

הוכחהוהמהווהזה,לידמויתרדמתהמכשוליםכל
החברתי-בכרףקיומונבחיצותעורכיולשם nלאמרכ
 .תרבותי

התברכותמשתים-עשרהאחתכלבכפרדלהזותניתן
כימהעכיכיוחלקןשכמהרתענייניםחלקןשמניתי'
ובהורה,בעברנוספיםעביריםבכתבי-עתוסגנון,

חד-תרכובתירצד " 77ב"עתרןיחדצירופןאבל
אותר'והופךהעברית,בספרותלפחות ,פעמית
מעלותיועלביותר,המובהקלדגםכאמור,

כתב- .המעורבהספרותיכתב-העתלשוחסרונותיו,
במשךכזרבתידרותהמופיעעצמאי,ספררתיעת

כדירהתופעהבהחלטהואצרופות,שכיםעשר
המאמץלששביסודונראההעברית.בספרות
-אופטימיתעולםתפיסתמוכחתהזההממושך

האמרנהוהיא-תמימהארתהישככהמי ,אולייש,
במשקלם Iהמחכךבברחההספרות,שלבמרכזיותה

לשוביכולתובחברה,ואני-רוחסרפדיםלשהמוסרי
גביבשוקוראיועללהשפיעמגמהעבלספררתעיתון

אוליהמאמץ,כל-כןלאשאםעולמם.השקפת
 •כדאי.איכר

לחקרהריבעיהיבן·אוניברסיטאיבכנסהצראה
 • 31.3.1987חיפה,אוניברסיטתהעברתיהספרות

-ביותרהיפההמתנה
 77ן 1Aעעלחתימה

----------------------- ' X 77עתרועלחותם 
א 11ת , 16452ד 11תלכבי
 . 1987לשנת 1177עתון 11עלמנוילהיותמקבשהנני

ומשפחהשם

כתותב

----------------------טלפון

גליונות 10עבורח 11ש 35סךעלק 1צבזהמצורף
בנקעלהמשוךמשלוח,כולל

-----------תאריך----------חתימה
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גוגולניקולאי

שידוכים

בסריעקב :מרוסית

 .חריפהחברתיתסטירה

גדולההנחהזומודעהשולחלכל
ש"ח. 12במקוםש"ח 8

השחורההחח :נאוטאבזרה

 47מעמ'המשך

מתקרבת ...שוכהמסוגהתרגשות ...כברכעתהחרדה.ומעלימעליהם.ריחף
המורה ...המנועכן.הקריאה.אתשומעאניבקושיכלוי.אתומציפה ...אלי

תודה-באמתכולי.אסיר-תודהמאד.לומודהאניהביתה.אותיישחקלי.קורא
 ...לשלוםכפרדוהאיש ...אשארכאןללילה.כאןאשאר ...אשארעכשיורבה,
 ...מוזרמשהוהאדישותפניוועלטוב"."לילהבשקטאומררקיד,מושיטאיכר
טרטורכ--לדרכו.פונההוא ?נחמבטאיודע-כליעצוב,השחיוךייתכן ?חיוך

עד ;מתעממותכפעימות-לבפועםארוכותדקותרב,זמןביחיהמנועשל
לאןיודעכברמכיראניהעיירה,אתאזלדרךיוצאאניבלילה.ונבלעשנעלם

הבעורות.פכימועדות,פכי

ליממתינהבולמקוםאליה,גוברתבמהירותבצעדילתחייהשקמההיאתשוקה
גםמתקיפה.לקראתי.שבאההרוחאתמעורריםהמהיריםצעדיהזרה.האישה

 .ערפלבתוךהגיוניאתחונקת .אותימציפה- .שחורהרוחכזאת.היא
 •ממני.כלימתיאתמשיבהרצוני.אתמטשטשת

ווסטיהודית :גרםרת

האםהסבתא,הנכרה,החתוהל, :יכוסריאר
 . 51מעמ'המשך

האדומההנקודה . 3
הסיגריהבלדאתכיבתההיאוקפואות.קרותהיופניה .לילהלעתשבההאם

נשארהולוחשת.רכהנשיקהבתהאתנשקה .הבטוןריצפתעלשלההאחרונה
 :מצחהמעלכפופהרגעיםמספר
 "?הפסידהאשרכלעלאותהאפצה"האם

החייםעלרביםדבריםלהללחושצרתההיאמרקד.לכתםהפכונעכרו.עיניה
בשקט.הזדקפהעצמותיו.לשדעדהמותשהגרףאתכירסמראשרהללוהסואנים

חמרתהחזרהארתההתהלילה*עלחוזרתכשהיאלחדדהעקבותיהעלחזרה
שפתיהמביןשטפוהמיליםבחיתולים.תינוקתכשחיתהלילדתהוהשמיעה
שבילתההשנתייםבמהלךבעלהדמותאתבזיכרונהמעלהכשהיאהרוטטות,

עימר:

הימיםמןביום .ירכתיהרייערפי

הימיםמןביוםכנפךליונתי
באווירשאעוףכדי

הימים.מןביוםאהר:;ניאודותואשאל

שלרותאתשקערחדשיעולהשתעלה .נמרךבקולעליהלחזורהמשיכההיא
בהדרגה.מתבהרהחלאשדהעדפיליבשחדהבתוננההספה.עלישבההלילה.
מהדהשעדאדומהנקדוההסתמכהשבאופקבערדוצרוףחדנעשהשיעולה
 ...לגדולולהתפשט,לגדולולהתפשט,לגדולהחלה
 •השמים.כנפותלארבעתדםמגידיבידמדרמיםאבדהעולם

 1983במאי 28

עהרות:

ערש.ישר •

 ) s 198 ( .לכי" 9 נ1ן'~"הקובץמתון

 .' rדהיר-דוידובעדנה =תרגמה

המדרגות :מנריאיוואן
 46מעמ'המשך

 .הארגזעלעכישוושיושבשאבד,בבדשץי'להיבטהמישכהאלאלזרז,יכלה
הציעו.פרסאפילו !אחריךשחיפשוכמה-
 .נצנץומבטובדץיש'שאל ?כמה-
יודעת.לאאניזה-
דבר.הדיםלאאבללבלדי-הסיגריות,מעלשרבהתכופף-הרבהלאבטח-

גריםאיכםהרריךלמעלה,בהמשיכהלמדרגותהילדהאמדהדירה.עברוהם
בקיר.חצובחלוןחג-המולד.לפכישעבהדבשנהמכאןעברוהםהזה,בבית
הסיבוביםבאחדכפתחה.לאהיידתבידית.נגעההיאוקרוע.צהובעצמוהקיר

אתמשכהאבק.מלא-כף-יהדאתעליוהעבירהועגול.קטןבשולחןכתקלה
הניחהפניהמחציתאתבתשומת-לב.האבקאתלכגבוהחלהידהמעלמעילה

 .עדרמכאןלזרזרוצהשאיכרכמיהשולחןעל
 .חלוןפתחוכאליופנימהחדרחדאוויר
הדלתמעליה.מדרגותשתיהאפורה,בלדתהביטההיאזקופה.עמדההלידה
ונסגרה.כפתחה

הכירת.גבהרעלישרהבמותןעמדההיאעיניה.אתעצמההלידה
האפודההדלתלמעלה.המריאהעצומותעבינייםגתיע.והיאמדרגותשתיעוד

שמצפהבמהלהבחיןכדיעיניהאתלפקוחדקעליההיהעתהחריקה.השמיעה
לה.

אנביםעודראבניםאבנים,המדפסתעללגג.מעלשחרדגשרשלהדקהצלליתו
זכוכיתושביראבנים,לאופק.עדמסביבחדיםזכוכיתרסיסיומושחזות,חדות
אחד.שרם-דברלאבלבד,

התחילהומנתדנדים.מהססיםבצעדיםואזרגעחיכתהמהקוד.התכווצההיא .
 .הגשרעללפסוע
ופתחהבמדרגותבדיצהעלתהאישהלה.ענהלאאישאלבשם,צעקהמישהי

מרפסת-הגג.דלתאת
 !קטי !קטי-

 • .הזכוכיתורסיסילאבניםמעלוריקשחודגשר
ו~;כט.,יהוידת :רתגום
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פיליפסשלהחדשההכביסהמכונת
 :השיווקולרשתותלחנויותאותךמזמינה

ו
1 

1 

בישראל.הפופולאריותהכביסהממכונות 5לפניך
אתעבורןתכבסנהוכולן ,יותראופחות ,זההמחירן
תגליתכונותיהןתשוויאםואולם,קילוגרם. 5אותם

 .יותרהרבהלןמציעהמהןאחתכיבמהירות
 .ותווכתיהשווימהן?איזו

:··· ······ .··· ···:~:·--··:·:·· .·.-· 

 099פיליפס
קריסטלתדיראן

לורדסופרלאקטרהגלקסיפורקונסטרוקטהתכונות

והמיכלהמנועלע ~אחריותשנות 1ם

- "הסחיטהבמהירותשליטה
מהירותמהיורתמהירותמהירותד 11סל-120מ

קעובהקעובהקמעהקמעהסל"ד ssoדעהבכיסהלסוגהסחיטהעצמתהתאמת

גומיצנרתגומיצנרתגומיצנרתגומיצנרתהלבנהוחומריכבלורעמידה 'vקשיחמפלסטיקצנרת

אמיילמיכלאמיילמיכלאמיילמיכלאמיילמיכל /.משורייןמפלסטיקמיכל
ונזילותחוריםלחודה'איו

- ,,.מ"ס 40קומפקטירוחב
ס"מ 49ס"מ 45מרצפו)ת 2 (

 :לדוגמה .ארוכהעודפיליפסשלהיתרונותרשימת
בולמי-זעזועיםמערכתכביסה,ל½חסכוניתתכנית

אמצעי- 11במיוחד,ויציבהשקטהלפעולהייחודית
מפני.והמשתמשהמכונהעלהמגיביםבטיחות
אתהיוםלןמציעהפיליפסותקלות.שגוישימוש
המכונהאתבזמןובוהמתקדמתהכביסהמכונת-

 ,רצינימקצועאישכליעידכןעללתפעול.ביותרהנוחה
החשמלבחנויותבעצמןלהתרשםתוכליומכן

-הפתעהלןמצפהכאןלמחיר.וביחסוברשתות.
מכונותשללמחירןזההכמעטפיליפסשלמחירה
 .פחותהרבהלןהמציעותאחרות,
צריכה?אתכביסהמכונתאיזוועכשיו
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