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 50וגעגועיםלחם ;עתיקזמר :פלדעודד ;שירים :בושםאילן

 52סיפור ;ראומה :סגלידידיה

םיספרתביקורטשרניחובסקישאולכתבי

חחודששיחת

 28ייביןאברהםעםמשוחחכסריעקב ;כתביוכל-טשרניחובסקישאול

מונולוג
 30טשרניחובסקיכתכישלהאודיסיאה :וילנסקיאברהם

ומאמריםמסות

 4 !ייראלאמי-שאגהרחוב :אורפזיצחק

השלישיתהעמדה :יחיל-רקסמרים
כלס.שמערןשלהרעיוניהרומןעל
 . 18עמ'

 18כלסשמעוןשלהרעיוניהרומאןעל-השלישיתהעמדה :יחילמרים

 .ייכיןאברהםעםהחודששיחת
 . 28עמ'

 30עמ' .רילנסקיאברהםשלמונולוג

 . 32עמ'שמיר.זירהשלמסתה

 24החילוניותשלהצפויהתבוסתה :יזהראורי

 27הצייו·תזלדה :נרראובן

 32טשרניחובסקישלהיום""כחוםהאידיליה ;תעולתוללאתכליתללא :שמירזיוה

 36הזזחייםעל ;גועשכהר :קרוקודורותיאחגלעדזרבבל

סיפור

 5העורךטור-שעה""לפי

 4 .גרכה-החודשטרדתקריק :סוטרים""קווים

ומאמריםסקירות-ספריםביקורת

 6הופרטלשמואליפיםיהודיםעלגינוסריאירח

 6ואלזרלרובוטעתלכלעחרעלז'קונטאמנון

 7גרוסמןלדודהצהובהזמןעלנירבררב

 8מידןלראובןפעמייםשתקהתוכיעלאלחבןי.
שלאנציקלופדיה :קישורכיל

 . 38המתים.עמ'
 .הכדרסון .גהרולדשלספרוי"עפהייקושירימבחר ;יסן'הפוגפסגתאלעלאלוניםש.

 9כפרייהודית :ועריכהתרגום

 9הנדלליהודיתשקטיםכפריםלידעלעינתעמלה

 11גרוסלנתן ?גרימקאדוןאתהמיעלאלונים .ש

מסה

שלהצפויהתבוסתהעליזהראורי
 . 24עמ'החילוניות.

עלקררקדרררתיאהגלעדיזרובבל
 . 36עמ'הזז.חיים

 11כ"ץליעקבהגזעלשלילתהדתמשכאת-ישראלשנאתעלזילברויעקבפאפורישאחוד

 12אכרמוכיץ' 'לאהנאציזםנגדכריה"מיהודי-המכרעתהמלחמהעלפאפורישאחוד

 12לריטהלדוריתאוריאבינהעללוריאצפורח

 13ולישראלליהודיםויחסםהגרמניםהסוציאל-דמוקרטיםמושטת.ידעלבארלימאיר

 14טללאוריאלכימינויהודיתותכונהמיתוסעלצובישלום

 15וארכנילאהרןירושליםעדעלאלוניםש.

 16דבליןלפרדלאפלאץאלכסנדר ,ברליןעלרפאליצבי

 17יאכוךלגוסטכקפקאעםשיחרתעלבן-דודיערה

 18כלסלשמעוןהיורשעליצחקיידידיה
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-שאגהרחוב
 !ייראלאמי
אך .הרחובאחריהסופרים"פיגרו"ושוב

ברובהרחובהשתרעוכברהתותחים,נדמו

התעלהבמימימשכשכותרגליונחת,
ומחליקמשמן .החרמוןבפיסגתוראשו

משיחיות.מליצותבעזרתהעיכולדרכיאת
החכמהאלתמינtזרבהכמו ,הסופריםאבל

ברדתרקלעוףהינשוףכנפיאתהפורשת
מפלבליםקסם,מוכיחיכו-היום

מהלראותכדיומשתאים,יראיםבעיניהם,
היהזההמעשה.אנשיהאחרים,יאמרו

בקוללדבר,התחילואחר-כך .בהתחלה
אחר-כך .פדראציותעלאמנם,מהוסס
<ראהנבואית-מיסטיתבלשון rלהלהחלו

עדבירושלים)סימפוזיוןראה'מאדנים:
לעזרתםגייסושביניהםהחילונייםשאפילו

באותוגורי .ח(ראהאלוהיםאת
 .ולבסוף ;השם")לייעדור"אם :סימפוזיון

אץרלמען"התנועהנולדהלאל,תודה
ביןהפערנסגרובכךהלשמה"ישראל
 .לרחובהרוחאנשי

השטחיםבאוכלוסיתכמובן,הוא,המכשול
וישערבים,רק ,ערביםהם-הכבשוים

שרשיםעליה,יושביםשהםבאדמהלהם
היו"ביל"ו"אנשישאפילוכךכלאיתנים

לטפלכמובןאפשראך .בהםמתקנאים
לטיפולפתוחותדרכיםשתיזה.במטרד
 :הכבושיםהשטחיםתבושבי"מהוגן"

שלדרכוזאתמחם.להעתלם-אחתדרך
"התנועהמיוזמי .אלתרמןנתןהמשורר

"משליטהבמאמרוהלשמה','א"ילמען
 .) 1.9.67(מעריבלשמה"לנוכחותצבאית

 .עיןלכלגלוייםדוגישהשליתרונותיה
אתלראותשלאכדילהעיצםהמוכנה
 .ומקודשתאפריוריתהיאזכותנוהמטרד.

העקרונית,ל"יהדות"אפילומתאיםזה
-חייבתואף-כזכאיתעצמהאתהרואה
עצמהשהיאבשעההעולםכלאתלשפוט

 .עצמהמתוךאלאלהישפטמוכנהאינה
ואמיצה.גלויהגישהבאמתזאת
ליבנואלאותםלאץמהיאשניהדרך

למיטיביהםלהיותוהרחום.חטוב
 ;טובתםולדורשילמחנכיהםהנצחיים,
כרסנואלדרכםאתלהחליק-בקיצור
זהבעניין .הצביעותשלהמורבשמן
חגור.אוגורי,חייםשלידואמונה

 ,). 1.9.67(למרחבאלבני""גבשררשימתו

 .מאודמתוקהרשימהבאמתהיאלמשל.
היא .אהבהוהמוןמצפרןהמרןבהיש

לפליטיםעחריםאנחנואיךמספרת
אתמשקיםאנחנוואיךהמסכניםהערביים

שלנובמכוניותאותםומסיעיםהצמאים
ואפילויפהאיתםמדבירםנו_אנחואיך

מבלי-אלהוכלמלחמנו,להםפורסים
שממזרח-לירדןוהרשעים ;לכךשנתבקשנו
וגחליםאותםמצמיאיםבהם,מתעללים

מכאן' 'אנחנוואילו ;המעטיםדינירהםאת
אנחנווככללכחיקנוילדיהםאתנושאים
לכתובגורינתכווןאולי---טוביםדודים

רציניתמסקנתו-לאאך ?פרודיה
שלהמזרחיגבולה .אלבניגשר :כהחלט

לחיותנידונים"אנווחלאהישראל"ארץ
וכלוי.עימהם"

יאמרוהכבושיםהשטחיםתושביאםומה

 :ומעוטת-המיליםהמחוספסתבלשונם ,לנו
 !רוצהלא
השגיח,שהדרךלראותקשהלא

שיניאתעוטפתגורי,שלדו ,"המצפונית"
 .בצמר-גפןהדאב

הגישותאללסגודמנוערהוכשרנוכולנו
עלשמענו 5-4בגיל .האלההביראות
שלהגנובההסוסהרעלהגדולהכותל
העלו 7-6כגיל .שפיראאבהרםהשומר
שהערבילנווהסבירומצדהלצוקאותנו
רצחלעלמדנו 9-8בגיל .נחרתיצורהוא

שארובכל ,אלוהינוה'בשםכנעןעמי
את-רא-פקטרלפחות-למדנוהשנים
אםכישלוםאין :כקרובהבאההיקש
אםיככטחוןאין-רככן .ככטחון

אםכישלוםאין-ובכן ;כמלחמה

תחי .העליוןהערךהואצה"לבמלחמה.
יחי !הכיבושיחי !הנצחויןתעשית

הכחל!
נחשביםכמהאלה,כחלצאןנכסיכנגד

אנו ?עידן-החלבפרי-ניםיהקטהיסוסינו
מתישכזהשאיןלמשל,לומר,עלולים

(אידההאנושיתהאחריותעקרוןעםיפה

חרותוכהכרתשמקורר-מיושן!)ביטוי

(לאלהומוכנוהאדם,שלרריברנרתר
רצונםששיעכודלשכוח)לו r1שהמסרפדינו
אלף 800שלוהלאומיי tהאי~החופשי
אתקררם-כלהמשעבדכז.עשההואערכים,
ערדכלמצפוננו.ואתרוחנואתעצמנו,

רמה .כן-חוריןאינניבעולם,אחדעבדיש
נימוקכמוכן,זה,אכל .אדונ:יושאניגם

בטלני.
כדאילאפשוטשדהגם,לומרעלוליםאנו
מהר,המתרביםערכיםוחצימליון .לנו

-מתהווהתרבותכנגד rשרשיותרבות
כמולהיותעלולזהארוךכחשבון

מרחב .הדגעםיונהלש"איחודו"
-ופתוחיםריקיםוהגלילהנגב: ?לערלים

כרכעידןנחשבזהבמהבל;~ .שיבואררק
 !כרחובותינונשמעיםפעמי-משיח

ורקלנונוגעשהוא .אחדטעםישאכל
בעלי-דומתקופהלצאתעלוליםאנו .לנו

אצילית,מידהרקלאהיאענווה .מומיך
מספריםהגבורהסיפוריאת .כוחגםהיא

יצאנואילו .בהשהתנסואלהלאר-דוקא
 'אםספק ,טריטוריותלכבושכדילמלחמה

היושלנוהלוחמיםטובי .מנצחיםהיינו
כוחנומקוד .רןנצחלחגיגותשהנתגדויאלה

ואםיצדקתנוובהכרתזאתבענווההוא

מאדמעטלנרישאד-אלחלנויאבדו
כקלףכגדהמחזיקיםאו:ועליו.לחגן
"נידונים"ולאאנוסיםאנו . tלשלונמ"כמו

יעוד.*שלריחממנושעולהביטוי-
נימוקיםמצריכהאחרת"נוכחות"כל

א"ילמען"התנועההודעת(ראהציניים
("אתחלתאמשיחייםנימוקיםאוהשלמה)
וכוליוכולידיש" :t"קונוגאולה"
 .סופרים)ודברידנים' i \'מ'כחוברות,

שיהיוומכךמודאג,אניד,~תמ"נוכחות"

משומןלהתקלףכדינים,זעלנונחוצות
 .המיסטיות-משיחיותהמליצות

קטן,סיפורמכרסלכנדזמןר'אצליש
כחלומואחדלצדיקלונגלהשאלוהים

שכולועולםכיןהבחירהאתכידיוונותן
הצדיקמשוגעים.שכולועוילםלכיןמתים
הוסיףאךמשוגעים,וזנכולוכעולםבחר
כדיצלול,אחדאדםשישארתנאי,לכך

אתה :לוויזכיר'~אדםמאדםשילך
 !משוגע

לאישיותרנאצלתפקידהייוםמכיראינני
כרחובלאדםמלגשת .צלולשנשאריהרוח,

ישראלאץרלמעןעהיכ"תנוולסופר
 • !שיכוראתה- :לוולהדבירהשלמה"
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הופיעארופד''צחקשלמאמדו
שנה,מעשריםלמעלהלפנילראשונה

הימים,ששתלחמת iכלאחדמיד
מלווה,כהעדה"הארץ".בעתרן

מתוכן"האץר"מעדנתהסתייגה

"חופשכמסגרתאותוותננההמאמר

הביטוי".

כדיהדבירם,את~·מדפיסיםחוזריםאנו

כמוקולות,חיואזשכנ:דלהדגיש
הסכנהעלשהצביעו .אווייפזשלקולו

האופוריהמןלנוהאורכת
 .הכיבשומןוכעיקר ,ת~יהכיטחוניסט

ביותרחיפההמתנה

לחגים
עלחתימה

 77ן lעת
דד""עתרןמספריספר-בשייזכוהחותמים
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בוועידתםהערבייםלסופרים
תבולדות-המדינההראשונההפעםזו

סופריםשלארציתועידהתתכנס

(נצרתבישראלערנייםומשורירם
פריהיאזו,התכנסות .) 14.9.87

גב'שלבראשותהועדהשליחמתה
הסופריםמדורראשפריישטט,נקי

יועצת-ובפועלבמפלגת-הענודה,
 .פרסשמעוןהמפלגה,ליו"ר

מתגשמת,היתהלאהשירזמה ,להניחיש
אךפרס,שמעוןלשבברתכוזתכהלולא
כזכותלפועלתצאשהיאמאליו,מונן

וייצמןעייזרהשרשלהעשירהפעילותו
שנתןזהאףוהוא .ישראלערכיינקרב
להתכנסות.חסותואת
שמפלגת-הענודהאיפוא,להניח,ניתן

w ישראללערכיייחסהאתנתה. 
רקנובעאיננוזהששינויולקוות
מתוךאלאצר,אלקטורלין 1מחי1ד7נ
ישתוףחיי-שהיאהמהותראיית

של-מגורלוהןמכורחהןהנובעים
כמולדתםהפלסטיניוהעםהיהודיהעם

 .ישראל-המשותפת

אלינוחודרתכנראה,לאט,לאט
כעליאנשיםבקבוצתשמדוברההכרה
כנודונעליעמוקהלארמיתמודעות
מופגןשלעתיםכזהאם-גםעצמי,

שמשקלהקבוצה ;יתר-על-המידה
מדינת-ישראל'אוכלוסייתנקרבהיחסי
הפוליטיחותמהגם .וגדלערלה

מאי-יותרכחברתנוניכריםוהתרבותי

התיאטרון,הספרות,כתחוםפעם

התקשורתאמצעיהפלסטית,האמנות
ועוד.

אתמושכתהערכית","ישראל
האינטלקטואליםשלתשומת-ליכם

ישראלואמניהשכנות.כאצרות
קרובות,לעתיםמהורים,הערכים,

האמנותיים.בהשיגיהםלקנאהמקרר
ופובליציסטיםסופריםיחד-עם-זאת,

לפלגיםהשייכיםמעטים,לא
הלאומיתהנתעוהשלהקיצוניים

כני-כעמיתיהם,רואיםהפלסטינית,
בענייןבוגדיםהישראלים,עמם,

מדינת-אתראייתםכשלהפלסטיני
כחיירצונםובשלכמולדתם,ישראל

במולדתהיהודיהעםעםיחד
לא-פעם, .על-כןמצבם.משותפת.

שלחישבותה .לכןמנשוא.קשה
 'וייצמןהשריםשלהחדשההירדמה

-הספרותיתלחשיבותמעברהיא .ונכון
הפנים-הפוליטיתארתרבותית
ישראלית.

מטרת :בהוקץואליה .כרגיל .אבל
-מראשהוגדרהכנצרת,הכנס

העריכיםהוצייהרהיצור"לקידום
 .זרמהגדרהלהסיקניתן .שיכראל"
המארגניםשיצרוהכובדשמרכז

מעמדםסביבנועילדיון'להעניק
במליםוהספרות.הסופרשלהחומרי
ההקצבותכהגדלתיחבראחרות,

תככי-עתמר"לים.לסופרים,הכספיות
פרסיםמענקים,עריבים,ספרותיים

המוענקראש-הממלשהלפרס(בדרמה
אוליעבריים).לסופריםשנהמדי

תרגומיםנכואשדירןגםיתקי;ם
ומעבריתעלבריתמעריבת-הדדדים'

אךאלה.בכללזלזלואיןלערבית.
ככלום,רובםהערביים,הסופרים

לארמיותכבעליעצמםאתרואים
לפיrירוןהפלסטיניוהמאבקפלסטינית,

הערבי-הסכסוךשללדעתם.צודק.

לליכם,קרוברקלאהוא .ישראלי
ממנו.פעילחלקמהרריםהםאלא

הפוליטי,בעיקרהישראלי.המימסד
הביןולאקיבללא .הספרותיגםאבל

שלהלאומיתהשאיפהאתמעולם
עצמאיתלמדינההפלסטיניהעם

כפיתרוןמדינת-ישראל.שללצידה
 .המתמשךהכבדלסכסוךסופי

החומריהקיוםתבנאיהכנסהגתדרות

עלולההעריכים.והצייהרהסופרשל
העיקירהדירןמןכהrםומקרתלהשתמע

 .פוליטיגםכהכרחשחרא

כמדינת-ישראלשיש .שוכחיםרכים

העברית-רשמיותשפרתשתי

מתפתחותאלהשפותבשתיוהערנית.
התרבות-מרכזיותתרבויותשתי

שתיכיןהערכית.והתרבותהעברית

עתיםמתמיד.דיאלוגקייםהתרביוות
 .הכנהמתוךעתיםקשה,

יבןהפעולהשכשיתוףהדיאלוג
הקייםוהערביםהעבריםהסופרים

ץר- nכעיקרו,הואהשנים.כלמשך
נערךבההראשונההפעםזו .מימסדי

חסרתזהלדר-שיחלהעניקכסירן
חשובכאמור.והדבר,מיניסטריאלית.

הישראלי'למימסדיותרמאין-כמוהר'
 .הערכילסופרמאשר
הישראלי-הסכסוךכהכשלנו,כמדינה
פרמננטימשכרכבחינתהואערכי,

התסיסהכמידותועליותמורדותכעל
עצמו,המתסיסבחומרלטפליש ;שלו

כבעייתםגםזהונכלל ,בבעיהכלומר
מאדהקרובההשטחים,סופרישל

הפלסטיניםהסופריםשללליכם
למשל.(ראה,וכצדק.ישראל,תושבי
לכן, .) 13.6.87נררה·צדק,ככנסדברים

על-יידיעולואשרשהבעיותסכור,אני
גםואוליכנצרת.הערכיםהסופרים
העבריםמהסופריםחלקעל-ידי

גם,יהיו ;הדיבוררשותאתשיבקשו

ההמעטה,דרךעללהבתטאאם
יכרעם :למשלהפוילטי,תבחום

המאסריםהוצנזורה, .בישראלואיקרית
סופריםשלהאדמיניסטרטיביים

כמסגרתההתארגנרז-ןחופשומשכילים,
הכבוישם.בשטחים-סופריםאגודות

 ," 77"עתרןהערות:שתיולסיכום,
ככסירנותיווחלוץיוזםהיהמראשיתו,

חברתנושלתשומת-ליבהאתלעורר
הנוצרתהערכיתהספרותיתהיצירהאל

פרסומיםעל-ידיזאתעשינו .באץר
הערכייםוהסיפורתהשירהמןסדירים

הקדשתערל-ידי .לעבריתבתרגום
 .העריבתלספרותמיוחדיםגלירנות

תומכיםשאנומאליומוכןולכן'
כהגשמתו'ורואיםכסירן'העלומכרכים

המתמידמאבקנוגםשהניבפרי

 .האחרוןהעשורמשךוהעיקש

 'עמיתינויעשוטוב .זרוכהזדמנות

את~יגבירואםהערכים.הסופרים

ועמי-הפלסטיניעמםבקרבמאבקם
למעןומדינותיהם,האחריםערב

בחייותפניתכשלום,,-קיוםהידברות,
בחשבןושתביאעמינו,שניביןהיחד

 aרשלהםשלנוהיסודיותהשאיפותאת

~{? ·~,» 

סדנאות

לשירה
בבית·ולפרוזה
אריאלה

למבוגריםשירחא.
 .עצמוןצבי .כסריעקב :המשורריםמנחים

אבנרריבנו,טוביה :אורחיםמשוררים

 .יעוז-קסטאיתמרטריינין'
 .שיהרלכתובלנוטיםאולכותביםמיועד

כימילשבעואחתיתקיימוהסדנהפגישות
 . 19.00כשעהה'

 .-s7.10 .22כראשונהפגישה
 ;ש"ח 280-ת"אלתושבי :המחיר
ש"ח. 350-חוץלתושבי

למבוגריםפרוזהב.
אורפז,יצחקכאר,חיים :הסופריםמנחים

 .כרטובחנוך

פרוזה.לכתובלנוטיםאולכותביםמיועד
יבמי .לשבעואחתיתקיימוהסדנהפגישות

19כשעה ,, .00 . 

 .-s7.10 .21כראשונהפגישה

 ;ש"ח 280-ת"אלתושבי :המחיר
 .ש"ח 350-חוץלתושבי

פרוזה-יוצרתלכתיבהסרנהג.
תיכוןלתלמידיושירח
 .-15 18גבילאיתיכוןלתלמידימיועד
 .סומקרוני :מנחה

שלטקסטיםיוצגוהסדנהכמהלך
ויוצגוחדשיםספריםייסקרו .המשתתפים

בעקבותשיועלועקרוניותספררתשאלות
כיןהקשריודגשכמר-כן .הטקסטים

 .אחרותאמנויותלכיןהספרות
יבמילשבעו,אחתיתקיימוהסדנהפגישות

 . 19.00כשעהה'

 .-s7.10 .29בראשונהפגישה

 ;ש"ח 225-ת"אלתושבי :המחיר
ש"ח. 290-חרץלתושבי
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 . 1987 ;זמררה·כיתן ;לריטישעיהו :מאנגלית ;דאלגרן :ולייניו.סמואל
סימן·המאוחד'הקיבץוהספדיה, ;ורמאן ;באיםמלאכים :בן·נריצחק

 . 1987 ;תכרקריאה,
מאחוריימיםעשרהפעמיים.פוצץהגשר :לטיצ'בסקיושאולסימה
העולםכמלחמתסובייטיםחבלניםכיתתשלסיפורההארייבקרוי

ספריתמורשת, ;לטיצ'בסקיסימה :והשלמותמרוסיתתרגום ;השביח
 . 1987 ;פועלים

 :דבראחרית ;ברקאביבה :מצרפתית ;השאלותספר :ז'אבסאדמרנד
 . 1987 .,שרקן ;סרןמנדלדודפררפ'

 . 1987 ;פועליםספרית ;רומאן ;גדרפורצי :יהועשבן·ציון
 ;זמררה·ביתן ;אמיראהרן :מאנגלית ;ובאיןביש :המיגנוריארנסט

1987 . 

 . 1987 ;כתר ;סיפורים ;צלצפרי :סריבניהדן
בהשתתפותשחם,ערןשלרמותוחייו ;שקטהצעקה :ררזנטלררביק
 . 1987 ;פועליםספרית ;גרלדמן·ררזנטלעדנה
אחרית ;עגנוןש"ישלמעזברנר 11כרן ;הבעש"טסיפורי :עגנוןש"י
 . 1987 ,שרקן ;ירוןויהודהאמונה :דבר

האדםבתפיסתעירן ;במקראראנטי·גיכררגיבור :שפיראאפרים

הקיבץופועלים,ספריםאורנים,אפיק, ;האבותסיפורילאורהמקראית
 . 1987 ;המאוחד

 ..ור :ציודים ;ריבדדורית :עכריכוסח ;רןהיהשלברהעץ :םקיפרמדריך
לילדים. ; 1987 ;המאוחדהקיבץו ;קרלטד
 . 1987 ;עובדעם ;שניההדפסה ;דומן ;החגיםאחרי :קנזיהושע

 ;דרורברגמיכאל :צילומים ;הירקוןפלאעלשררות 7 :סומקרוני
 . 1987 ;ארפטרבסקי

 . 1987 ;המאוחדהקיבץו ;ימהפרא ;קטריכגסלון :קונבואבא.
 . 1987 ;שרקן ;שירים ;ככענילילה :·פלדעדוד

 . 1987 ;המאוחדהקבץו ;שירים ;גבריאלהגבריאל :שלוששמערן

 .המאוחדהקבץו ;בחולהציפורים :חצרואירה
 . 1987 ;המאוחדץרהקב ;חיבשידורמדינה :יורמןפנחס
הקבץר ;הרסגלי :צייר ;הכחולוהפילוןספרורןהגמד :הרשוקבץיטובה

 .(לילדים)המאוחד
 ;קחלורידה :מרוסיתתרגמה ;זכררנרת ;לחםבמקרם :פרוסלינהקלוח
 . 1 987 ;המאוחדהקבץו

 s 1987אוגוסט-ספטמבר



אוכלתארץ
עמיה

 ;הצהובהזמן :גרוסמןרויר
 172 ; 1987 ;המאוחרהקיבוץ

עמ'.

שביטאלמהאנימסכיםבשתיים
 :האץרבעיתונותעוזעמוסבאחרונה

אשמהרגששוםליאיןכמוהו-כמוני
במקרה-הזאתלארץשבאתיעל

וסייעתישנהחמישיםלפניישלי
וקיבץוביתכאןלנולהקיםלאחרים
לעםמדיניתועצמאותותרבותוחברה
בהבעתעמואנימסכיםכןמפוזר.

האטום,האופימןמיאוסוואףצערו,

לעמה-היאאףהמתאכזרהריאקציוני,
חג'מאזהפלשתינית.ההנהגהשל

ועדדישוקיידרךחוסייני'אלאמין
עדואמנם,בימינו.ערפאת,ליאסר

עדששת-הימים,למלחמת
צבאות-ערב,עלהמנצחתלהישרדותנו

 ,מצפונישקטבישלטהחזיתותבכל
מההדעתעללהעלותיכולתיאף-כי
יותרקצתערבית""מדיניותשנקרא

מנהיגיימצדידמיוןובעלתאקטיבית
-מכןלאחראך .ישראלבממשלת

"זו-קיפלינגרודיארכדברי
האחורי","הצדועלאחרת".מעשייה

היסטוריהאותהשלהקדמיואולי
המזעזעבספרוגרוסמןורידלנומספר
שכמעטמזעזעכדי-כךעדהחדש,

"שרידהבשםזהביקורתמאמרכיניתי

 .דוסטוייבסקיבעקבותועונשה"'
במהביקרתילאשעודהיאהאמת
לשאתיכולתילא ."השטחים"שקרוי

ההכנעהאףהשיטנה,מבטיאת

גםכימסתברתושביהם.שללעתים,
אני"גם :כמונירבזמןהגיבגרוסמן

לא ...הדחקהשלאמןלמיןנעשיתי
לאאפילויב"שטחים"לבקרנסעתי
אתשחצהעדהעתיקה".בעיר

בעופרה,בדהיישה,ביקר"הרוביקון",

בגשרהפלשתיניות,באוניברסיטאות
ליתראומביישות,ושיחותיואלבניי
שלעירום-ועדייהחושפותידוק'

הכיבושבעלילתכולם-כולם,
מוסר-הכליות"ניצב"וכאן .המתמשך

צלליאין :מוצקה"קרקע"עלשלי
כיאחרת,לנהוגיכולנוכיספקשל
השחתנו-סיכויהחמצנורקלא

אתהשחתנועצמנו,אתהשחתנואותו,

"אשמנו,התפילה,וכדברישכנינו,
ובאורחאגב,דופי".דיברנובגדנו,

אתאףמשחרראינניפאראדרקסאלי,
אשמה.מכלהפלשתיניהקרבן

אחריאיפואנתחקההמחבר,בעקבות

אלהאחרימקרםמכל-העמיםשני
משמע,אנו,צידנואת"המייצגים"

לצדהצבא,ארהמתנחלים,
מןונתחילעצמם,הפלשתינים
האחרונים.

ברפשהכוססאחדיפלשתיניאומר
הואשאין(ודומההפליטיםמחנה
הוא"ערפאת :בלבד)עצמואתמבטא
אתמרגישלאבמרצדס.נוסעבורגני.

בפת"חהמפקדיםלכלהפליטים.צער
 .המפרץ"ובמדינותבסוריהוילותיש

לצדההתמרדות,איפואהיכן
שלחשבון-הנפשהיכן ?ההסתייגות

לאשבחלקהפלשתיניתתנועה
ובכפרים.בעריםיושבתוהיאהוגלתה
המציצההבולשתוכלשב"כישאפילו

שרוייםפלשתיניםמיליון ?שבעולם
בקבוק-אלאיודעתשאינהבפאסיביות

שםנזרקתואבןפה,מולוטוב

גרוסמןדויד

ארבעיםאפילועשרים,במשךוזאת
ומרימרדלצדהכרעה,כלללאשנה,
לצדאוומנוח,הכ!סקהיידעושלא

הישוב,הציונות,לפיו ,ריאליזם

היסטוריתעובדההןהיהרד·ית,המדינה

בפשרההצורךכדיג:די ,בלתי-חוזרת

עבריבשנימשותפתבמולז·ת .שתיתן
תרבותי,לארמי,-נז.חייה nשטהירדן,

העמיםלשנירנה.באנושיידתי'
בשר-אתאישזה, ת~:זהשאוכלים

 !לאאךתכלית.וללאטזבםללארעהו,

(ועודצווארעדבבוץ :tהשרויינהללו,
חותםשאניגרוסמןתיבעקבויתברר,

היאמצוקתםכיפיו,;כמלהכלעל
מחכיםהללו-מצוקתנו)

בקולותשתבוא,לאפוקליפסה
אלאלשחררם,רקלאובברקים,
 .ויפוחיפהאת-ז;ייכללהםלהחזיר

עםבלבד.ולהםכ:ולה,המולדתאת
רושםוגרוסמןלפנינו(:אןניצבסהרורי
החלוקההצעת"חיתה :תבוגהלפניו
שלהשנייהההצעהדהית;ן , 37של

אני(נזכרהזדמנויותיעודואולי , 4 7
 ,להםהציעהאףהצייוניתשההנהגה

לכל,,-לאומיתמדינה ,הרחוקבעבר
-בעיוורונם-הם .).ד.ב-דבר
כןאם(אלאזאתלומרצריהכל".דחו
 ,הללוכיצכ!וני-נפש),לגלותנדע

ללאגינה,ללא ,:ית 1ללאפליטים
אחדעדייןיים, nדוות- rזללאעבודה,

 :כאומרורבים,רחשיאתמבטאמהם
ערפאתכיערפאת,נגדאנחנו :"תבין

 . "בכוחפתרוןרוצים~נר t .שלרםרוצה
(לאהליכודאנשיאחארגיזכאן

דבריאתואביאאמת)זוכי .ליאיכפת
האצ"לסמלבין"הדנויון :גרוסמן
מאוגרפתידפה-·אש"ףוסמל

אץר-ישראלמפתמעלברובדזשאחזה
מאוגרפותידייםשתיזה,ואצל-

מפהאותהעלרובים,מחזיקות
השלמהאץר-ישראל :הקיצור .עצמה"

אפוקליפסה :שלמה 1-;פלשתיןמול
- 'זאתעם !רעותהמולאחת

מצטייר-לאראושלמזזפלשתין
שאפתנות :הגדולוקסדהפאראאצלם
ה'אדמה,מעל-פניאותנו jלמחוועצומה

רב-כלמושליכלבפני ;כביעךעםיחד
בישראלכימזכירמןגרוסכיעד .סמל

"מדוע :השאלהאתאחתלאשואלים

אתהאיך ?עליהםלשלוטקלכהזה
עלשולטיםשאנוהעובדהאתמסביר
יכוליםואנוערבים,ממיליוןיותר

היהלוהרי ?בכךלחושלאכמעט
חייהם,אתממרריםהיינוהפוךמצב

אחדערביאומר "?ולילהיומם

הדברספקיבלייקל"כמה :משכיל
כדינחוץאינומאמץשוםלישראלים.

המורגלתבחברהלשלוט
איןשכברעד-כדי-כךבפאטרנאליזם

הסמכותמיבידילשאלהחשיבות
ביחסנקודהאשיםכאן .המצווה"

מיטיבגרוסמןשרדידלפלשתינים
בעדינותהלוך-רוחם,אתלנתח

אואדע,אחת .נדירחדירהובכושר

ללאנקלעזחעם" :אחושדיוקיליתר
חלומות-פזביןהקלעבכףהפסק

כולהחמולותשיחדורשלקיצוניים
דיןקבלתלביןחזר''הכושבמירי

פאסיביותבמיןהעבריהשליט
שנקראמהאםזאת,עםפאטאליסטית.

יכזיב,השלום"תהליך"קידוםעתה
הפלשתיני"הארי"אםנשתומםאל

 .היחסיתמתרדמתוויקוםישאגלפתע
איננוהמיתוסשלהישראליהצדגם

מספראחד,מצד .פאראדוקסיםחסר

אשר,צה"לחייליעלהמחבר,לנו
בתי-מסחרעלעוצרהטלתבעת

שנותרוסחורותעלשומריםערביים,
אךמעשי-ביזה.מנועלמען .בחוץ
(אותמונהומצטיירתהולכתשני,מצד

גסות,שלבצעדי-און)מתקדםתהליך
מצדמשפילסאדיזםואףאטימות
להתעלל"שאנס"להםשניתןחיילים

"דו-רגליים"אףאוליחיים,ביצורים
אחדלמשל,שואל, .פלשתיניים
צריכים"למה :הערבייםהתושבים
חמשאותילעצורשלכםהחיילים
קמחשקלקנותהולךכשאניפעמים
צריךלמה ?בחברוןהראשיברחוב

שליהילדיםלידאותילהשפיל
אבאעלצוחקיםהחייליםאיךשרואים
עדותומכאןהערבי,כאן.עד "?שלהם
בית-משפטישיבתבעתעצמו,גרוסמן

היושם"הישראלים :בשטחיםצבאי
היוהםכלומר, .כל-כךואטומיםגסים
וחסריוולגארייםרעשניים,גסים,

עולותמקום".בכלשהםכמותרבות,
העלייהמימיתמונותכזכרוני

כימיאוהחמישית,השלישית,

עינייםעדינים,פרצופים :הפלמ"ח
שכרסנולנוקרהמהחלומיות.הנראות
חגורתנו,על"והשתפכה"תפחה

כהכדיבורמתבטאתו"החברה'מניות"

השיא,אך ?עילגולעתיםמחוספס
הואכאשרלינראהגרוסמןשלכספרו
כאן .אמונים""גושלפרשתמגיע
יחזןיעקבהוותיק,חכרילייסלח
השומר-לחלוציאותםהישדדהשפעם
אנינזכר .שנותיהםבמיטבהצעיר,

ציפייהכעתהצעירים,כ"שומרים"

השפלהכפרדסיהטללהתנדפות
יהיהשאפשרכדיהעצים,מצמרות

הללו,"הפועלים"כל .כקטיףלהתחיל
הספריםעלרכוניםהיו .עבודהבטרם

והללוצרה","לעתעימםשהניאו
וכלוברברואולרפרוידאתקראו

עתה, .לאואואופנתיהוגה-דעות
אנשיעלגרוסמןתיאוראתנאקראו
כמו'אליתה',הם"אין :אמונים""גוש
בשיחותעצמם.אתלראותרוציםשהם
כמהעדלגלותמשתומםאתהאתם

 .פשטנילפעמיםהואאורח-מחשבתם
שלרביםמדורותוניזוןפרובינציאלי

 ...העולםמפניחשדניתהסתגרות
משתמשיםהםובכתביהםבדיבורם

ומלאותנבובותבמליצותרתיעהבלי
חזוןלהםאין ...בסיסחסרתהתנשאות

'אפיל'בעלעמיק'ומכולללאומי
שהיוכאלהרחבהציבוריתותמיכה
חםהשמאלאת ...בשעתהלמפא"י

עצמםחםאולםבגלותיותמאשימים
השפהאפילו ...בני·חאץרממשאינם

קלוקלתמהם,רביםבפיהעברית,
תמצאלאכמעט .ושבלוניתורדודה
ספרי-קודש,להוציאספרים,בבתיהם

בדרךנמוכההתרבותיתומעורבותם

 .).ב.ד-שלי(ההדגשהכלל"
אני.מסתייגגרוסמןשלאחתמהערה
למההשייךכאחדכנראההוא,כותב

הספקני","הדורקראגרמנישסופר

בעתאמונים""גושעםובוויכוח

לטראנס"נכנסיםכדבריו, ,שהללו
כתיישיםמרקדיםניחר,אפוקאליפטי

דבריצורחיםהגבעות,ראשיעל
ומגוחכים,אקסטאטייםנבואה

אינסטאנט-התעל,ת-מיןומבצעים

מבין"אינני :העודי"בסיועהנפש,

אמרגניהיסטוריה.היוזמיםאנשים

ממני,לאממני".נבצרוהיסטוריה
היההיסטוריה,יזםדורי :גרוסמןרדיד

שעשתההיסטוריהאותהשלאמרגן
אך .תרבות"שוחרסופר,אזרח,אותך

תוכןנושםספרוכלזאת,מלבד
 • .וסגנוןצורהועטורמתקדם,

בר·ניררב

 . ...... i-ונוואנ•צn•,ר •תנורוכות •ות r•רא••א•ור
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ר~ז'ינקעס

מאנדלעןמיט
 ;יפיםיהודים :הופרטשמואל

 ;ע' 205פועלים.ספרית ;רומן
1986 ; 

חייםאורחותן~רהמ~להלזJןישנו
רוכנתסבתאלדור.מדורהנמשכים
מיט"ר~ז'ינקעסביידישומפזמת

בעריסה.לההנזאזיןלנכד,מאנדלען"
קשרלזאטוט.זקנהשלישןשיר-ערש

בארצותמאליומובןשאיננודורות,
פער-לא .המשךשלתרבותהגירה.
היטב,המוכריםקיטועולאדורות

הזה.הזמןבספרותמאליהםמובנים
מיט"ר~ז'ינקעסושקדים","צימוקים

בןלשומעבו,מקייםמאנדלען",
גםאלאההמשךזכראתרקלאזמננו,
זכר .שנעלםעולם .החריףהקיטועאת

בספרותהקיימתהיהודיתהעיירה

-העממיובפיזמוןהגדולההעברית
 .המפה""עלעודקיימתואיננה
שמואלשליפים""יהודיםהרומן
-הזוהכפילותאתבומקייםהופרט
קשר-שלכעולםיהודיעולםתארו
המאה(בראשית 'בפוליןדורות

וסביבה,)גליצאיתבעירההעשרים,
בה,מצוישהקיטועחייםומערכת

התודעהברקעהארועים,ברקע

והאפשרותהיסטורית(קטסטרופה

לארץ ר~~~שללמחצההחלומית
הקיטועשלהנאיביחלקו .ישראל)
ההסטוריחלקוהדמות,בתודעת
 .היצירהבתודעת
ומקוםזמןמעלהיפים""יהודיםהספר

הממלכהבשלהיהעיירהזו .רחוקים
 .דורשנותכמהלךהאוסטרו-הונגרית

מלחמת-סוףעדהמאהראשיתמלפני
אתהמשחזררומןזהו .עולם-ראשונה

פעםשלוהדמויותהחייםאורחות
בןישראלישלסמוייהתצפיתמנקודת

הקיוםנורמות .מפוכחחילוני'ימינו'
מזרחשלהמחייהבמרחבוההרס
למרחקישראליחומאז' .ההיאאיופה

 .אירופיהמזרחלמוצא •חחסטורי
"אנשיםלספרלהתייחסאפשראי

אינןספרותשיצירותלדעתבלאיפים"
מעברערטילאי.ספרותבחללמרחפות
מסכתבתוךקיימותחן •הפרטילסיפור

דיאלוג,מקיינזותהן·ספרותית.
ושיחחריפיםספרותייםוויכוחים

שולחן-ספרותלידבצוותא,בישיבה
שונה)בהקשרפ;ךס~ר(כמאמראחד.

 ';לשקדםהדורעםשיחותמקייםך;ך
הן-המידיתתיתהספרסביבתוועם

הןוחלקי-דברים,דבריםבקבלת
 .בדחייתם

לראותבליהספראתלקרואאפשראי
ויכוח .כפולדיאלוגלדעתי'בו,

העבריתהספרותעםסמויספרותי

היהודיתהעיירהאתשתיארההגדולה,

"קטלני"מורכבפ;ךה,ביקורתי,תיאור
היכרותשליבוגרפיבמרחק-

ילדותאישית.~נטישהאינטימית
זהלעולםעורףשפנתהממשית,
מתכוונתאני .התבגרותהבדרכי

אתעבורנושעיצבוהגדולים,ליוצרים
אנובהםהמית;סיםואתהק;ךים

-ההואהעולםפניאתלהכיראמונים
מדוריותר ,כלומרכרכר.ועדממבדלי

גדולהעברית,ספרותשלאחד
במיוחדעמה,תחרותשכלונפלאה,
בלתיתהיהשלה,נושאיהבמערכת
 .מראשאפשרית,

ראייההזההעולםאתלראותהצורך

הופרט .ש

קיומובשילובוהחידושחדש,ממרחק
להבנתכרקעיהודיהלאהעולםשל

קיימים-ההואהקיוםשלהחוקיות
זהו .היוםהנכתבותיצירותבכמה

 .העבריתהספרותבתוךכפולדיאלוג
הגדולההספרותעם-האחד

אירופהבמזרח(שלידתהשהזכרתי,
השניהיום)'וקיימיםעומדיםושיאיה

אמנוןשלכתיבתונוסחספרות-
העולםאתהמעלהלמשל'שמרש
בכתיבה .ערבבארצותבסוריה,היהודי

חייםאורחותלשחזרכסיוןישנוזו
חסרת ,סלחניתאהבהמתוךודמויות
העברנורמות .ממשיביקורתימימו

 .זובספרותוקיימותשרירותכאילו
אורחות-החייםתקפ;ת,-האמונ;ת

ספרותלזהקוראיםמופת.מציעים
אתהמזכהנוסטלגימבטנוסטלגית.

 .ההווהעלביתרוןהעבר
מפהמשרטטתשאנייתכןהאם

קיימיםאינםאלהשקוויםספרותית,
"יהודיםהספרדעתילעניות ?בה

קומעניקמסוגו)יצירות(ומעטיפים"

מבטאיננוזה .זוקיימתבמפהמשלו
חברההמעמידמבטאלאנוסטאלגי,
היצירהאתמלכדזאתעם .הטרוגנית

האומרתראייהסלחני,פיכחוןכולה
האישותיחסיאת .אותם"מבין"אני

ערמומילהיותהיכולתאת ,נקייםהלא
עירובאתהחיים,בשוקוסוחר

העקרוניתקלקטיות 'tהאתהלשונות,
 .שהיוהחייםבאורחות

"יהודיםהספרעלכותבתאניבדיעבד,
כמתארהופרטשמואלשליפים"
"כללשלופרובלמטיקהעולם

טיפוסשלעולמולא .ישראל"
בדיעבד' .חד-פעמיאינדיווידואלי'

פרטיתגמאדוהואהגיבור'ג,דלי
 .אידאיתמערכתהמעבירה

הילדזליג,תולדותאתבהנאהקראתי
למרותחייואתלנווטהמצליחהיתום,
המחציתנסבלות.בלחינסיבות

קונקרטיתמפורטת,עשירה,הראשונה

היאחן.מלאתקולחתהיא .ורהוטה
מילוישלרומןנסה'כרומאגםקולחת

בוברומןמהמקום .לבמשאלות
שללעולםהעיר,אלהגיבורמועבר
חשתיכי ,הנאתיפחחהרחבה,פרישה

אחהמחבריםב"חפרים"מדיחזק

המערכתאתמחדדיםהפרטים,

הדמויותמלאוחחשבוןעלהאידאיח
 .ונו'רדדו'נחהדמויותיחסיואיכותן'

"כללשלוהפרובלמטיקההואיל
כעמדהגםבעיניאפשריתישראל"

מתייחסתאניעכשווית,ספרותית,

שההישגלמרוחבהרחבה,כלפיה
 ,כאמורמצוי,היצירהשלהספרותי

הפנורמה,אחקולטיםשאנולפני

 .האישילסיפורשמעבר

הטקסטאחלקרואלדידי,אפשר,אי
הספרותי'לפולמוסערלהיותבליהזה

מערכתאחלזכורלידי .שהוזכר
הסוחרת~יךלשלהמעוותתהיחסים
 1הענייהקרובתהכלפיפשוט"ב"סיפור

ולהשוותה I:פל~מחוהצעירההיפה
היתוםזליגביןהאינטימ~חלקרבה

שינהוהך;ךהנתן ,;,הלביןהעני

הדודהנזדעקהאתה"שלנו("והרי
עםהמורכביםהיחסים .שינה)

מגדולתם,שירדוהעשירים,הקרובים

לקרוביםיתומיםשבהעברתהפיחרון
והיאחיתה("עקרהחסרי-ילדים,

אלשהוטלוהילדיםעלשמחוובעלה
יחסיםמערכתכאןיוצריםחיקם")

חסרתמנומקת, ,ראציו~ליחאחרת,
בניגוד 1יפים""יהודים .אירוניה

שלמאליהןמובנותכמעטלציפיות
ושםפהאירוני.שםאיננו ,הקורא

טון"לוקאליח",אירוניהביצירהישנה
אךאחרת,אוזובסיטואציההקיים

"הומ;ר"שלפינותעללדבריותרנכון
הנדונותהדמויותאתהמקיףהטוןכי

טוןלאוחיבה,סליחהשלטוןהוא
בעולםהקיימיםהחריגים .אירוניהשל
גםקיימים"רעות",כדמויותזה

גבולכמציינינתפסיםהםאךקיימים,
שולייםמעין ,שהיההעולםחן

החיובי.המרכזאתהמאיריםשליליים
בתבניותעולהההיסטוריתהסיטואציה

ראשיתשלעבריתהמרכיבותלשון
שפהאזהיחההעבריתאילוהמאה,

יהודימיליונרעםבשיחהמדוברת.
ובחורותמ"בחוריםהמיליונרמתפעל
והשליכובכפםנפשםששמומישראל
ניקולאישלמשרחיועלפצצות
אתהמייצגזליג,ואילו ...הרשע"

אופוזיציהלוישהיצירה,שלהנורמות
הזהבעםיששלו.עמוכלפימשלו

גבולקומצייניםהםפסולים.שוליים
בדיעב,דהמואר,שהיה,העולםלחן

משלוחשבון"לזליג :ישראליממבט
קנאותםאחהואמתעבעמו'בניעם

חוקיואחהופכיםהללוהחרדים,של
ומרביםלחרמותהואברוךהקדוששל

אתסובלאינוזליגומחלוקת.שנאה
לפניהתבטלותםואחקומתםכמינוח

 ...קטן"גויכל
יהוידצעירמציגהעלילהפיתוחכיוון
כיווןבכךיש .שוקעבעולםעולה
דמותשלהאישיהשיקום .כפול

חברתירקעעלבעיירה,פוזיטיבית
סוףמעיןולהתפוררות.להרסהנדון

אתהמלכדתהדמותזליג, .,,-כיווני

במקומותבההנעהברומן,ההוריפרטי

עצמו,לשקםמצליחזהזליגשונים,
בתחומיםלהצליחואףלשרוד

שלנו.הק;ךיםבעיניפחותיםהנחשבים
זעירוסוחרנוודשלזהשיקוםלעומת
המסחרי,העולםבמעלותהעולה
יחסהשומרכלבבו,משפחהלוהבונה

ספרישאהבהמת,אביוכלפיחם
כללעומתכאחד,השכלהוספריתורה
הקטסטרופהעלהרקע,מצויאלה

פרץועםזהלקיוםהאורבתהחברתית
אץר-רמזיועםראשונה,עולםמלחמת
מעמידהרומןשם.איהקיימתישראל,

נסיבותבתוךהאישיאבד"ה"הפיאת

מפורשות,היסטוריות,קונקרטיות,

באירופה.זהאכד""הפיהשוללות
למרות :ואומרתמסכמתהייתי

המהנההואזליג,שלהאישישהסיפור
הפרובלמטיקה,דווקאזה,ברומן
מלאעולםאותושלמחדשראייה
נוסףקועלהמצביעההיא Iשהיה
 • .היוםהעברית,הספרותבמפח

גנוסריאירח

חציותחדוות

הספקוטעם
 ;עתלכלעוזר :ואלזררובוט

עם· ;המרמןאילנה :מגרמנית
 . 1987 ;לעםהספידהעוב,ר

מקצוע,וחסרצעיראדםמארטי,יוזף

 .הוןבעלממציאאצללעבודהנשכר
הואברור:לאמעמדומלכתחילה,

וספקמשרתספקכל-בו,פקידספק
 .משפחתוולבנילמעבידובשכר • rידי

 . rבהרי-שויוילהההתרחשות.מקום
והמעורפלהספקניהכתיבהוסגנון
עלמשריםואלזררובוטשלמשהו

העומדתלכאורה,רגיעהאיזוהמעשה
מתחתשרוחשמתמידלתהליךבניגוד
בשקיעתםוקשורהשטחלפני

המעבידשלוהחברתיתהכלכלית
האישיותובהתלבטויותיוומשפחתו

מארטי.של
אתבמעטמזכירהמארטישלדמותו

עלמבוססתהיאשכןאיזופוס,שלזו
חוקיםבמערכתהנתונהגשמיות

חפשיהפנימיותובתוכהמגבילה
כאיזופוס,שלאאלאובוחנת.

הנוגעבכלמארטישלהתבטאויותיו
הןומזההמאבחןשהואלדברים
אםאפילווספקומגומגמותחלקיות

שלמשמעותןלמלואמודעהוא
שחייאף .אותוהסובבותההתרחשויות

מפרקוהולכיםמשתבשיםמעסיקו
יועדשהלהבהנחהמארטידבקלפרק'

כשלרבותיווכשאלהנכונה""הדרךאת
חריקותמתווספותזהשלהמסחריים

נשארותוהבינאישי,המשפחתיבתחום

בתחוםמארטישלתגובותיו
הערות-שלהרהורים,שלהאימפוטנטי

מתפתלותהטפותושלמהוססותאגב
המעבידמשמגיבהתנצלויות.ורצופות

הערותיועלובשחצנותבהתלהמות
בדרךנסוג,הואמארטילשהנבונות

רוויהשתיקהאלומתקפלכלל'
בחרטה.

ללאהענייניםמסתבכיםבהמשך
זוכיםאינםשובחוילהיושבי :תקנה

שלזרמים .ספקיהםמאתלאשראי
פנימעלאלפורציםזעם~ושלכאב

סיפהעלנמצאהחייםומערךהשטח
איןאזגםמוחלטת.התפוררותשל

 :מכלהצפויהדבראתעושהמארטי
האפשרויותשתימבין ,:ומסתלקקם

אסונותשלמהתממשותם,המתבקשות
אוהפגיעהממקוםהתרחקות :צפויים

 ,באחרוןמארטיבוחרהדין'קבלת
שלהטוטאליכשלובו :מזאתיתרה

דרכואתלשנותלוגורםאינומעבידו
המתגוננת-העמדהמןולצאתהאישית

עדחייוכלעמדושבסימנהפאסיבית
אתלבסוףעוזבכשהואוגםכה,

איןהסופית,ההתמוטטותבעתחוילה,
שינויעלשתעידפרטיתמסקנהכללו

כךעלאושלוהעולםבתפיסת
שונה.באופןלהתנהגיבחרשבעתיד
עת"לכלל"עוזרהמקובלתהפרשנות
עלהספרלעלילתשישבזיקהמתרכזת

הזוכהזיקהכותבו,שלהפרטייםחייו
שלעטהפריהדבר,באחריתלפירוט

היהמתברר,ואלזר,גםהמתרגמת.
וחימהנדס-ממציאשלבשרותושכיר

כשםששמהבוילהמשפחתועם
שבוהספקניהיסוד .שברומאןחוילה

שלדמותווהןכתיתבוהןמתאפיינות

ז'קונטאמנון

 + 13בעמ'המשך
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מלחמהאיזו
זאת?

שתקחתוכי :מידןראובן

עמודים ;זב"ם ;פעמיים

 169 ; 1987 ;עבריתלספרות

עמ'

ספריםאחריראשוןרומן .מידןראובן

 .(נובלה)העיר"על"לילה :אחדים
 .(סיפורים)הארץ"בפנים"בהרים

 .(סיפורים)המערביות""הגבעות

 .עופרת""ציפור

שמספררומן .ראשוןרומן .מידןראובן

בביקורתלפעמים .מעניךסיפור
 .גסהמילהכמונשמעמעניךהספרות,

 .שטחי-מעניךחשוב.לא-מעניך
שייךעלילה'-מעניך .מיושן-מעניך

 .רלוונטילא .מתחלסיפורי

עלשמספררומן .פעמייםשתקהתוכי
מלחמה.

 ?זאתמלחמהאיזו
-הספרשלהאחוריתהעטיפהעל

בשנותמתרחשתעצמה"העלילה
 .לבנון"מלחמתברקעשלנו,השמונים

 .שחרלכךאיןבספרבפירוש.כך
 ?זאתמלחמהאיזו

 .תפרוץלאהמלחמה :אמרו"הצעירים
 .מוכןלאהדרומי .עכשיולאלפחות
לצאתחוששהצפוני .מהססהמזרחי

 .מסובךהאדוםהדובממאורתו.לבד
כלאיפואאיןשקט.רוצההגדולהאח
לדאגה"סיבה
 ?זאתמלחמהאיזו
לפניהאחרוןהשבעוזה"היה

היהיכוללאאישזאתאבלהמלחמה'
אכןשהמלחמהשידעוהיולדעת.
אולימארד,מעטיםאחרים, .תפרוץ
מהםאישאבלתתחיל'ומתיאיךידעו
ומתיאיךלדעתהיהיכוללא

 .תסתיים"

הרשימה .הספרכללאורךזהכך
מטעה.העטיפהגבישעלהקצרה
מחפשבהיריםדפים 169לאורך
בינלאומי,שבעווןשלעיתונאי ,נימרוד
במסעותשתבוא,המלחמהאחר

ךסק.הראשיעםבשיחותלאירופה,
בנקאיעםחשאיותבפגישותהמדיני'

באווירההכלדבר,יודעשוייצרי
ברורה.בלתיסתורה,

 ?זאתמלחמהאיזו
אינהמדינהאף .מוזכראינושםאף

אוליסתם.המלחמהבאמת.מדינה
לקרואצריךתהיה.ערדאוליחיתה,
העטיפהשעללהביןכדיהספרכלאת
 ?למה .כמכורןשהיטעהמשהרהיה

שזהכאילו .אקטואליעוגןאיזהליצור
חסר.

הכותלהיה 67שלהמלחמהחזון
היההכפויההמלחמהחזוןהאסיאתי'
 ?לעזאזלזאת,מלחמהאיזואפריקה.

לא .מלחמהכלעלכתבמידןראובן
אתכמונוחיהוא .איזולוחשוב

המלחמה.היאשתמידהאחתהמלחמה
שחיתה,הזאת,למלחמהסוףאין

 .תבואלאשאולישתבוא,

לפניכשברעלדודלהקרהמוזר"משהר

 .המלחמה"שפרצה
 .המלחמהלפנישבועאז,התחילהכל
לפנישברעמתחילתמידהכל

באותם .שםנגמרגםהכל .המלחמה

 .המלחמהלפנישבוע ,ימים

המלחמהחצבהבוגם .מידןראובן
חוטי .לפתוחלפעמיםשצריךפצע

לאהוא .לנגבוצריךזולגיםמוגלה
שהמלחמהכאלהגור'היו .היחיד .

אתאותו,פתחהשלהם,בפצענגעה
כרכיתוךאלאספרפך tiהנ:והדםכל

וכאבדם .במיליםותם;~יצקו ,ספר
אתמנגבת ,מתייסרתחברה .ומברכה

ליוםממתינה ,זיעהכמרהדםאגלי
 .הבא

 .הכאבאתספג .המתיןמידןראובן

באיזורלגעתסהינכב, tהעאתספג
שיא .הערגהאובדתשבוהמפורז

המלחמה .החמלהסףעלואישה
 .רקערק 'רקעתמרנת

לפנישברעלררזלהקרהימוזר"משהר
הזקןהאפריקאיהתוכי .חמה·המלשפרצה

אתשמראבלבכךשהבחיןהראשוןהיה
 . '''בלינוהדבר
 .יםיפעמשתקהתוכי

) 
i( 
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~ 
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מידןראובן

כלובבתוךשהגיעהת.~·צבערנציפור
מוזרה.מתנה .מתנה .מאפריקה

 .פעמייםשתקהתוכי

ימיםוששהעשרים''שבמידןראובן

רומן .ספרוכתבתייכרנימזרחבאי

 ,אותרשיצלמורוצהאינו tטאישחדש.
כתב ,אותרשיראיינווירצהשאינואיש

יושבתחכמהציפור-תוכי'עלספר
היוחדשה,לא:נאה:המ .ומביטה

דמותחכם,שלוז~תוכיאבל ,לפניו
והבשרשהדםבכז.קרם .ודםבשר

בחיוך ,בהדרובנוצותיו,יחתרניהפקר,

מצליחבמחשבותיו,הערב,·אירוני

 .ולגעתלהגיעלפעמים

 :ותוכיאנשיםשלושהעלכותבמידן
 .פתאוםשהופיע·חיילוואישהבעל

החיילוהכל, .פעמייםששתקוהתוכי
ועמקהזרגובני:י 1התרושתיקת

לאשעודהמלחמהלפניהכליזרעאל'
עדיין .הספרבסוףגםכךהתחילה.

עבר,לאהזמןכאילוהמלחמה,לפני
 ,קרבהשהיאככלה .r ,המלחכאילו

ימיםבערדתפרוץקרב, rלהרממשיכה
כערדתמיד .שבועיבעוד ,אחדים

 .תמיד .שבוע

גם ,תהיחאלשכפיילאו ?תהיה ?חיתה
 ?תהיהלא

משחקמידןראובן .והמלחנז.ההזמן
זמן .אשר .ק.אשלציורים·מזכיר .בהם

כאילושנראהומהזמןבתוךמתערבב
ובינתייםמקרםתויאובעומד 'זז

ואתהזמןאתחיות .קרת rומשהדמויות

ן.שלהיתישהאהמלחמה

ירצד .נוףמזיז ,הריםמזיזמידןראובן

עמקשלהנוףשבההזיהשלתחושה
אתמזכיר .נוסףלגיבורהופךיזרעאל
 .עוזעמוס

ההזיהלריחלהתמכרלרגעאפשר
עלישבה"רוזהמילים.מןשבא

שקיעתצלילי ,ההרמולהמרפסת
התעופפוהמטורףהגרמנישלהאלים

הצוקיםאלוהריקהגדולהביתמתוך
נשרים .רבבנחבהםוהתנגשו

הצליליםלקראתההרמראשהתעופפו
 .גברוהצלילים .להםיכלולאאבל

במדרון'להתדרדרהחלוסלעים
הבית."לעברדוהרים

לבדההחיהאישה .ורזשלהזיה
תוכישברבביתיזרעאלבעמק

עימדיחדוממתינהוחכםזקןאפריקאי

לבעלה.
שללצליליוההזיה .רוזשלההזיה
הנוףגייסותכלאתמרעידהורגנו

רוז.שלהזיהמסביב.עליההצרים
 .גדולהמלחמה .גדולההזיה

 ?ורזממתינהמלחמהלאיזה
מסוגמלחמהראשה.איש .ונמרודורז
 .אחר

 ,ואיכשה .מלחמה .ועקרותואישהאיש
נכוניםיפה,מצטרפיםועקרותמלחמה

 .ונמרודורזכמרלזה,זה
וידעהושששלושיםבתחיתה"דוד
התוכיאת .ורגעידלילאושררק

נמרוד .הולדתהליוםבמתנהקיבלה
שיהיה"קחי' :ואמראותולההביא

ארתךשיביןמישהוסוף-סוףלך
באמת".

היא .בשלהאישה ,שניםושששלרשים
נותןוהואילד"רוצה"אני :לוארמדת

במקרםזקןתוכי .אפריקאיתוכילה
החייםבאמצעישראליםלשניילד

 .המלחמהלפנישברע
 .דקדנס .נירון .מוצאאין .סוף-עקרות

פחד.

אפילושברמקום .שממה-עקרות
 .תקורהתמצאלאבמלחמה
 .דודעלהסוגריםההריםכמוהעקרות

הזמןכלשרץ ,העיתונאינמרודכמו
התוכיכמרתגיע,שלאהמלחמהאחרי
אפילואומרראינווחושבמקשיבשרק
שחי .חכםתוכיטעם.שלאחדדבר
חושבורקתוכיכמומדברתוכי'כמר

זקןתוכיחושב,ורק .חכםאישכמר

לעשרתיכולהואכלרב,תוךהיושב
 .עקרות .דברערשהראינומשהר

 .העקרותאתמכירלימבו,הזקן'התוכי
זקן .לבדהואממנה.מתרגשאינו
אינומוצאו,על-פירקאפריקאי .לבד

עםהואמהאדמה,תלושקשור,
כדיחכם .הניידהכלובבתרךחרכמתר
לאאישממילאדבר.לומרשלאלדעת
 .אותרישמע

יכולהלאאניאבלללדתרוצהאני"
עלשכבההיאדוד.ארמדתלהרות"

שלשמרהיה(זהיונתן .ועישנהגבה

נישקו.אתבאיטירתניקההחייל)
אמרה"נבדקנו" "?יודעתאתאיך"

הרופאיםשאמרומה"זהורז,

 ."בעפולה

אלוהים .החיילשלשמוהיהזהיונתן'
 ?הגיעאיךאחרתהחייל,אתנתן

החייל'אתנתןאלוהים ?הגיעולמה
רק .במפורשאלוהיםאומרלאמידן
 .מסגירהחיילשלשמו

"הריונתןאמרילד"לךיעשהאני"
 .להטופניו "ורזורז'

 .פשוטסיפור

פניאחרמשחרעייף'עיתונאינימרוד

ורזאהובה,אחריכמרהמלחמה

שהואהגיחותבאחתלו'ממתינה
מביאהואשבעמק,הביתאלעושה

להמשיך ,לוומסתלקשתקןתוכילה
החיילמגיעואזהמלחמהאחרולדלוק

 .יונתן
 .אהבהסיפור

ההר,ראשעלקטנהבמערהאחד"יום
קודם .לאצבעהכסףטבעתיונתןענד
 .עיניהאתלעצוםממנהביקשלכך
"אתהושאלהעיניהאתפקחההיא

התאימההטבעתאותי?"מקדש

יונתן .סביבהנוצקהכאילולאצבעה
מצחועלנשקהוהיאבמבוכהצחק

וברכות"לאטאהבוהםהיבש.
 .רומנטי .פשוטסיפוראהבה.סיפור

מגיע,חייל'צעיר,גבר .במצוקהזוג
האישה,וביןהחיילביןסועררומן
הגייסות ,ממנהאותוקורעיםכךאחר

ונמרודרוז .המלחמהאלהנעים
 .זומולזהנשארים

לקלוטיכוליםקצריםהכישהגלים"ידעת
אתורז?"שאלהרחוקותהכיהתחנותאת

עללוונשקהאותרחיבקהעתנמרוד,
נרתעשנמרודתשכחלאהיא .שפתיו
אבלטוב?"זהמה"בשבילושאללרגע
לתוכירק .בנשיקהלההודהכךאחר

לימבו,ילדלי"ישרוזסיפרההשותק
 'יונתןהחיילשלהילד ,, ?שומעאתה

 .כמרבן

שהתארךסיפור .פעמייםשתקהתוכי

 .קצריםפרקיםבתוךסגוררומן'לכדי
סיפורמתח.סיפורכמולפעמיםעובד

לפעמיםמשאיר .לקריאהמעניךעלילה
למידה.מעלקצתשהתארךתחושה

המלחמה,אחריהמייגעהמרדףעניך
ךסק.הראשעם .הבנקאיעםהמפגשים

מלחמה,תהיהלאאותהיההמדיני.
 .ספרשלישכמעטתופסהזההענין
אתמביניםעמודיםכמהאחרי

 .הפרינציפ

מעוררסקרנות.מעוררתוכי .שתקןתוכי

 .אירוני ,חוכמהרבזקןדמות .תיאבון

עצוב.מחייך.נוגה.החייםאלמחייך
לעצמו.מחייך.שובהכל.יודע .מחייך
 .לעצמורק .לעצמו
 !יפהרעיון

לתוכי,להתמכרהקורא,שלגטיהיש
כךאחר .הראשוןהמפגשמןהחל

לחרוגהמתקשהתוכי-זה :מסתבר
בתוךסגורהוא .הרעיוןמגדר

התחום,אלפורצותשאינןמחשבותיו,
ומדברתחיההספרותיתהדמותשבו

חייה.מתוך

רעיוןלהפוךחבל .מידןראובןחבל
לשוםימריאלאהתוכי .לגימיקיפה

באץרכלונוכמו(אולימקום,
בביתהשם,ישארהתוכיהמלחמות)

מיליםאחריתוכיכמויחזורורז,של
בליסגורות,מחשבותיחשוב .ששמע
קשר.

להאמיןהיהואפשרכמעטחבל'
כמעט. .לתוכי
קצתאםגםמעניך'סיפורזאתובכל

מידןראובןהבאברומןאוליראשוני,
צריךובינתיים .פעםאפילוישתוקלא

ספרהזה.לספרשברךמילעשות
שאינובלהט ,קולמוסבהנףשנכתב
בלילהשנקראספד .המיליםאתמסרס
 • .מלחמהעלספד .אחד

אלחבןי.
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רסיסי·שיר

מיםאן
מבחר ;הפוג'יסן"פיסתג"אל
פיעלומבואות, ;;:וייק~שירי
הנררסוןג.הדולרשלספרו

 :ועריכהתרגום ;(באגנלית)
איוריםמלווה tכפרייהדוית
 ;פועליםספרית ;יפאניים

עמ'. 90 ; 1987

רוב,-המזרח-הרחוקרעימהיפאן

לא-אץרמרבניםבהרבההםכנולד'
אירופהתרבויותאנשיעבורנודעת

ששירימקרהזהאיןהקרובה.ואסיה

מיפאנית,לעבריתתורגמולאהייקר
גםכימאנגלית,אלאהמקרר,שפת

למתי-מעטידועההיפאניתהלשון
ראוי;:זייקוהמושגאבלבתוכנו.
המושגיםמןמעטאלשיצטרף
הםהייקרבבלתי-נודע.לנרהמוכירם

קצרות,שררותשלרשבנירסיסי-חרוז,
בר ,מחמשירפלגלמעשהשהם

הראשונות.השוררתשלרשרקכתרבות
- nרראליצירת-רוחשלזיקתהלהבנת
עללתהותמעניךנוצרה,שברהעם,

והןהשתייםשביןהעמוקותהסתירות

שיריםלפנינו .ביפאןרקלאקיימות
זהנכתביםוהםרררמזנייםעדינים

שלמה,מסדרתממשבשנים,מאדת
נפשארתההיפאנית,הנפשמתוך

האכזריותגילוייאתגםשיצרהעצמה
שאכזריותועםאצלוחרקיריקמיקזה-

אילוסביבותיו.כלעלנודעהבמלחמה
היפאנייםההייקררסיסיאתרקהכרנו

מןבתכליתשרנהתמרנהלנרחיתה
 .היפאניהעולם
כל-כךעשירכנראההואזהעולםאבל

המערבי,מןכל-כךושרנהבסתירותיו
בלתי-מרבןהואכאמור,כי,עד

רברצדןחשיםאנוערם-זאתמעיקרו,

 .אליונתיבותולמצואלהבינו
צידד'עלבנוייםעצמםרסיסי-השיר
כמראבל-פסיג-רגשפלג-מחשבה,

שלמהרריתרבהייקרישטיפהבאותה
בצימצרםליצורהיכולתהארקינרס.
שגורמתהיאמקיפה,הרריהמקיסמלי
ישבנוסף' .הקריאהלהנאת

עדינות,הרבהכהאלהבתלתשירים
כזריקות-כמעטמגדירםשהייתיעד

המצרייההאלימההוולגריותנגדחיסון
העולםבשירתגדולותכהבמידות

 .המערבי-אסייתי
המתחילהכאמור,ארוכהמסדרת
שיריאתמקיימת ,-15הבמאה

לחברמוסיפיםרביםמחבירםההייקר.
רסיסישלגדולותכמרירתהיוםעד

אחתדוגמהוהנהאלה.רענניםשירה
 : )-17ההמאה(מן

-קבצן
חםוהאץרהשמים

שלו. rחקגבד
אסכולותישזהיצירהבתחוםגם

-19הבמאהמאבקי-דרדרת.ואפילו

קודמותכמסוררתמרדהחללמשל'
שיקי,בשםמשוררעל-ידיההייקרשל

כפיהעבר.מגדוליאחדאתשפסל
 :שבספרההסברבדבירשנאמר
שינהבחייויותרשמאוחר"למדדת

כלומראלו"'דעותרבהבמידהשיקי
שמאבקולצייןישמפסילתו,בוחזר
תרבותביןההתנגשותרקעעלחל

היהשיקיהמערב.לתרבותיפאן

כפיריהודית

עללשמורוביקשיפאניפטריוט
ושרשים.מקוריות

הערהאלאותנומוליכהזודוגמה
מבחראחדבקוץבכשקוראים .נוספת

בידישנכתבואחד'מסוגשירים

חמש-מאותבמשךרביםמשוררים

הסגנונות,קרוביםכמהמתבררשנה,

בזמנם,בוראימשנראויותרהרבה

ומהפכות-הנגדהמהפכותחלוכאשר
 .והמשורריםהדורותבין

-19ההמאהמןדוגמהבעזרתאישור

 : ) 7-1המהמאהלזו(בהשוואה

 :הרוחאתשאלו
עלהאיזה
 ?בתורהבאהוא

נעיםכפרייהודיתשלהעבריהנוסח
ישלמקור,לנאמנותאשרלקריאה.
פרופסור 'הופמןיואלעללסמוך

תוך ,התרגוםעלשעבריפאן'לתרבות
ולתרגוםהיפאנילמקורהשוואתו
 •האנגלי.

אלוניםש.

רשימתבמקום

ביקורת
כפריםליד :הנדליהודית
הקיבץוקריאהסימן ;שקטים

 . 1987עמ'; 102המאוחר;

באופןהתחילהלפוליןשלי"הנסיעה
הנדליהודיתפתחהכך-מקרי"מאד
בקולברדיו.שלההמסעשיחותאת

כמומהוסס-חוזר-אל-עצמו,יומיומי, .
כמודיבור,תוך-כדיונזכרמהרהר

ידידים,מהמאזינים,אחדכל-היינו
להנוחשבמחיצתםלידה,המצויים
 .ברשמיםלהתחלקלהתלבט,

נשמרזה,בלתי-אמצעישיחתיטון
הנדל'שלבכתיבתהגםמהותיבאופן
הרדיושיחותאתהמאגדבספר

האמורות.

אףכךהמשודרים,בדבריםוכמר

ביקוריםמתוךנאצליםבכתובים,
בתפזורתזהלידזהלכאדרההנטרדים

תמונות-מגע ;ואסוציאציותמראותשל

קטעיומביןמבע.עזרתחושיות

הנרפיםושרטוטיהזכרונותהסיפורים,

אנטי-נברךגמגוםבמעיןהמרגשים

מ~בהומתעצבתהדרמה,ערלהדרמטי,
תארוששוםומדרתחייםלהודיית

 .להיכולאינוצעקני-ישיר
מוכרהנדלשלהייחודיהציוריכוחה

כשתארהגםהקודמים.מספריהלנר

הציירבעלה'שלעבודתואת
היהניתןהאחר".ב"כרח . rמאיררב

עלהקולות,אתהשיטין,ביןלראות,
רריטוטיהאדרובוהקהצבע,גווניכל

מכחדלבאותורסניכם.שבהםהצל
גםהשתמשהנרגע-לא-נרגע,מלים
ודרשהברחובותבסיוריהכאן'

שלהמלחבמכרותהשחורים-ריקים,

שופעיהקטניםבכפריםויילצ'קה,
שבדרךהתריסיםולבניהפרחים

-הצבעמשיכותרביןלטרבלינקה.
מזמניםהעוליםהסיפוריםכתמי

הזה,הביקורזמןבעצםשהםאחרים,

ועדמאזבפרליןקפאשהזמןמשרם
הנדל.שלבספרההיום,
ביוםהעליזההמשפחהקרובתסיפור

וסיפורה ,לילהבכלמשנתהשצועקת
לביקורהצטרפהשלאהאשהשל

שלוסיפוריהםבמכרות-המלח,
 .בנגיעותהכל .מיתיים"הא"האנשים

אתהכאב,אתלהקיףיומרהבלי
נשאבמשרם-כך'ודווקא .האסון

מיידיתכמעטוהופךפנימההקורא

למעורב.
שקפאבית-עולםהיאהנדלשלפרלין
היהודיתהחיותנשמדהמאזעומדועל

בפנים,מכהפתאום"זה :ברשחיתה

לרגעמזהלהשתחררראי-אפשר
יהודים,בליהיאשררארשה ...אחד

למעשההיאפרלין ...יהודיםבליפרלין
אץרגדול'אחדיהודיבית-קברות

הרי ...ומוזר ...היהדותשלהמתים
ונהרסההופצצה ,כדלהנהרסהררארשה

הנדליהודית

אחרירחובבית,אחריביתהיסוד,עד

אחד .חרבותלתלחיתה ,רחוב
שלא ,ששרדוהבדודיםהמקומרת

היהודיבית-הקברותהואנהרסו,

במקרםכמרימיםשםשרטטתי ...הישן

 , 33(עמ'היהודים"תולדותשלחי
32 (. 

הואשהמרדתזראבסורדיתתחושה

על-פניהמהלכתהיחידהרוח-החיים

ערלהנדל'המתארתארתההחורףאץר
ענקמצבתמעין .הספרעמודימכל

בליזעיםבחרכיהאלאדוממת,שאינה
הכאב,החרם,החיוניות,זכריהפסקה

-זהוזולתשנדת.אלףשלהעדנה
איןלקרוסנו'לנסועמהאין .מאדמה

לנסועמהאין .לקלושיןלנסועמה
 .ריקות-אלהבכללקראסניסטאר.

הממשיכההאחתהמהותכלום. .חלל
-הקבריםשלזרהיאולחלחללתסוס

הכתובות,נושאי ,הפרטייםהישנים,

 .המלירניםאפרזרועיוהציבוריים,

לכתוב,היהשניתןמניחהואני
העיצובדרךעלייכתבעודרבררדאי

הקצבעל .זהספרשלהספרותית
אתההופךהמליםשלהחוזר-מהדהד

פעריעלשירית.איכרתלבעליהדברים .

שלוהמניהההתבוננותעל .השתיקות

לפרט.לפרטפרט-הקטניםהפרטים
הקשריםהתפענחרתעל

 .וכר'וכר'האסוציאטיביים
האמירהשלעיקרהבזהלאלטעמי
 .הפעם

נקודת-זהספר-שיחרתהידרהלגגי
בו.המתוארתלהווייהביחסמהפך

שלפניפרליןכידםקיימתבשבילי
ופוליןהנדל'שלשמיעתה-קריאתה

רוחשתהמתהשיהדותהזרשאחריה.

ושעוררההחורפי,בחללההפסקהבלי
עלומהכמו-גנטיתוהשתייכותצורךבי

בו.ממשיחלקכלליהיהשלאלעבר
שם.אתםלהיותחרבת-רצוןמעין

שלפניילדותאיזה"כמרביניהם.
וילדי-ההרריםהרריםילדותהילדות,

ם. wלושאיןומשהווהורי-ההררים,
לדאיןאפילוואולי ,מלהלדאין

חזק,מוחשי,הואאבלמושג,
 .) 51(עמ' .טרטאלי"

הצעהעלכלשהובעתרןקראתי
כתיבהלמטרתיהודיתאתלשלוח
לרוסיה.הפעםשרב.דרמה
לסופרתארתהיהפכושלאתקורהכדלי

 .מסעות

דחלילהחסצרהשעיניולא
במסעותיה.

בחד-פעמירתר.כזהמסרשלנוחר
דרמה.לדשאיןחייםקטעבהעלותו

 .הרגילבמובנהספרותזרשאיןבכך
במובנםביקוררשמיאלהשאין
 .הרגיל
 •תקורה.כדלי

עינתעמלה

לוטןאורח

משוררשלמותו
 תךנ;;:נ;;:לך iJחr:יצ;;,ים ijר ij נ;:

~ךה, iJ~ג;ת ij~ל
 'ך;ב~נ;;::;נ~ר;ךד;ךים,

~ד:ן~דיןזכקלאר~ם
~ך~הז,tל ה~~~ ;ט~~
,ןךםא;ךג;גי p:סא;ך

 ס~~?ז iJ~ך~ר iJ~ל
אחוזחם,שלכערסלים

הזפות.יםשלהזפליחות ·ט~ל~
 '', t;; Tקזpסך~~םע 9ןכמ~ב~ה

 ח~~ iJ~גיז,tתל~גש
~ם rijכה..~ V!iJ~גיא;

 ,םי~ן~נ;:~ד:ן ןיז:rג;:~

 ת;ע~~ז:;~ל די~~~ ת:!~ץ
q ש?דדר~שי~מוסמ;ך~~ q רי

לתמונהסביבההתכנסותכאולם
 T :- • ::;כתליםמצט;פפ-ים

שיריו Tכשו~ל~ • ~יזח:;~
 1f~זכר ~לןמ~ת;:ק~~רים

ij ערליםמו~.ךת,דו~:ה
ת iדכזכד~ה~דו.יד~wיים
 .רון fלך~ןיהלסת

ע 9 ~ז:;~ג;נהרר,.זpשו iJו:זן
~פן;ך, ij~י p:ז,tת iשר~

 ה~~:;נג;ן;כלתלמשסוד
 .לן.דר~דיןה:;נך~ת
אשרהרוחכליודיעמוס

z ת~~•~ל;לןה iJ T ;ןו~ן,'' 

ס~ה~הגי p: ~יי W~ד~ג;ידח.קהוא
 ·ה Wךרו iJ ,יןיו wרדק
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 ·.··הפועליםבבנקשלירווחי"סופרח«§ו"שבחשבון
כלעו'לשנה 7%שליומיתמריביתנהניתאני ::.: ....

ל~מחשקהחל-בחשבוןלישישזכותיתרת . : :! :.
 !ש"ח 5,000שללסכוםועדהראשון :. .

זכותיןזרותליכשיששגםיודעתאניכילי'כדאיזה
סכומיםכשמצטבריםוגםחעו"שבחשבוןקטנות

 .בשביליעובדשליהכסף-גדולים
חבל.לאוזה
גבוהיםבסכומיםיתרממשיכתגםנהניתאני

מלאטור Jפליישחריגה.ריביתלשלםבליבמיוחד,
וחזזשקעחחחסכוןפעולותכלעלניהולמעמלות

מיוחד"ישראכרט"לכרטיסזכאיתגםואנישלי'
הנחה.-50%בשנתייםשללתקופה

עמ,רחמשלמתאניהאלחהיתרונותכלעבור
בלבד.ש"ח 1.75שלחודשית

עבורי tפועליכאבל ...אחרבבנקגםחשבוןלייש

ב 1
ע
מ



מןהצלח
השואה

ארוןאתהמי :גרוסתנן

וספריתמורשת ; ?גרימק

ארגוןעםבשיתוףפועלים
יוסף :עטיפה ;קראקוביוצאי

עמ'. 232 ; 1986 ;באו

"שואה",-והמזעזעהייחודיהמושג

ישירכאופןכדרך-כללמתקשר
שכהן ,הגאזיםולמשרפותלהשמדה

 .פוליןאדמתעליהודיםמליוניםניספר
גילויים,שלאין-סוףישלשואהאכל

אךם,·שכההאיוםחיתהההשמדה

השפלות, ,רדיפותעינויים,היולצידה
~קריםשלסוףאין .ועודועודהרענה
כלועםכשואהנחתכווגורלות
וגם .לרעהודומהמקרהאיןהדמיון'
חלקהןהשואהמןההצלהפרשיות
ממנה.

וכלספרי-העדותכל-כךרכיםלכן
חיפשוהרוצחיםכיושונה,דומהאחד

כקורכנותיהםלהתעללדרכיםסוףכלי
 .ולפרשותלמקריםסוףאיןועל-כן

כאישכעיקראצלנושנודעגרוס,נתן
ומכקר-קולנועסרטיםכמאי-קולנעו,

ועתה, ,איש-העטגםכיסודוהוא-

העלההמלחמה,אחריארוכותשנים
ושלשלוהצלתופרשתאתהכתבעל
רכת-האםוכראשםמשפחתו,כני

והפולנים.הנאציםמצפורניהתושיה,
התאפשרהזוהצלהכימדגישהוא

ידהושיטו"שטובןרצולאנשיתודות
 .הנרדפים"ליהודים

עלכנריעיקרוזההצלהסיפור
 ,האלימותנגדהערומהכנשקהשימוש
והערומה .שמנגדוהערומההאכזריות

משפחתהעמדת-פנים.-זהכמקרה

והםארייםניירותלהרכשהגרוס
אחדותשניםכמשך"שיחקו"

והמסוכךהקשההתפקידאתכמלחמה
כעיקרוזאתומלידה,מבטןפולניםשל

היחידיםנמרכן,היו,לאהם .כווארשה
עלכתגובההערומהכנשקשנקטר
 ,הנאציםשלהשיטתיתהפעולה
לגלות ,להסייעורכיםשפולנים
ששמרגרוס,אכלהיהודים.אתולחסל
הצליחומשפחתורכנילגרימק,נתחלף

 .כמאבקם

האירועים,שלהפרטיםפרטילתיאור
עליהםשעכרו ,ומכריעיםקטנים

מוקדשים ,כורארשהוכעיקרכנדודים,

מכחינה .גרוסנתןשלדפי-הזכרונות
כמעטכדשאיןזה,מעיןספרזר,

הרריוהמתאר ,אכזרייםזוועהתיאורי

לקליטהקליהיה ,שכשולי-ההשמדה
שמתקשיםלצעירים,וכעיקרלאנשים,

הקשות,השואהערתזראתלעכלאולי
עליתר .כלילמהםמתרחקיםכןרעל
מהאתלתארנחרגרוסנתן :כן

נאכמקרהולאקל'כעטעליושעכר
כנוסחתרכנותיאורפרקכלכראש

שישמקרהזהאיןוכןסיפורי-העלילה
הומורסוגזהוכספר.הומורמעטלא

לפיכר,ישעם-זאתאךהגדרום,
העצורהחיוךמןמשהרגםיהרגשתי

כהצלחהלהשתמששהצליחמישל
נשכריצאהקורא .כנשק-הערומה

ככדים,ענייניםעלזוקלהמכתיבה
כרקעשהריומרת,חייםשלעניינים
כללאורךשנראים,מכליקיימים,
תיאורלדוגמה, .מעשי-הזרועההספר
יצורזה"היה :המצילותהנשיםאחת
צווארכעלגברה,מלוכלך'נקבה,ממין

וסגרןנת

פולניתשדיבר ,סרסשלושינייםארוך

 "ררארשהשלהעתיקההעירכעגת
 ,והסכנותהפחדיםכתוך . ) 107 '(עמ

 ,מפרטיםתוליתיהקצתהתרשמות
כלתי-להיותצריכיםהיושכעצם
 .כללנזכריםלאואפילוחשוכים

אנושישייאסיפורמספרגרוסנתן

מצידו ,כאמור ,להתעלםמכליכואב
מסיקגםהואושםפה .המשעשע

אתימצאת" :מהןאחתמסקנות.

שלכלכההאנושיתהנקודה
ממורהוזאתלמדהוא ."המפלצת

טוביצורהואאדם"כל :כקונקרא
הגדולהפושעאצלואפילומיסודו

 "יתשאנונקודהלמצואאפשרכיותר
נוראיטבעיתזרנהקמס .) 126 '(עמ

נתמזל" :עצמועלשמעידאדםלגני
כןלו-ומצאתיהצלחתיותמידמזלי

 ,לרכיםלאכ ."התופתמןחייצאתי
אלוהם ,המזלהאירלאיותררכים
-ואכן ,כמפלצתאנושיתנקודהמצאר
ערד.אינם

לעגםהרכהגרוסמספרכאיש-עט
אימיכלכתרךניירותיושלגורלם

ים-יהדרמטוהמצביםהסכנות

כאריחיגררס-גרימק :שהיוהיסטוריים

הגיעהלפתעוהנהכרוארשה
 ,מתגונניםשהיהודים"השמועה

11 '(עמלוחמים"היהודים כך .) 7
שיכלוהמדומים "ה"אריםקלטו

מרדץפרואתליכםכסתררקלשמוח
תתגלהלאשעל-מנתררארשהגיטן.

זהרתםאתותגלה ,לפולניםשמחתם
איךמתארגרוסגורלם.אתותחרץו

חגאתהפולניםעתכאותהחגגו
מוחשלנאהרבהקהל"רהפסחא
 .זיעלכלונה-פארק "ימימהכמימים
עלוססגוניים-חגיככגדצעירים"זוגות

כערעקוכר-השמימהכנדנדות

 "דםזביולכזאתראועיני .הגיטו

שלמשירקטעמניאגרוס .) 119 '(עמ
המתאר ,מילרשהפולניהמשורר
היחסעלעדותכהשיש ,זרתמונה

ליהודיםהפולניםרובשלהאמיתי
 .ולגורלם
שלסיפורהואגרוסנתןשלסיפורו
לשרודיחולהצכני-המשפחה .הצלחה
 ,וםשלבימי-המלחמהאתולעבור

גיעהול ,היהודיתזהרתםאללחזור

 .לישראללכסוף
 • .לשואהלהפניםאין-סוף ,כאמור

אלוניםש.

קללת
האנטישמיות

-ישראל"שנאת :כ"ץעיקב
 ;הגעז"לשלילתחרתמשנאת

עמ'. 378 ;עוברעם

קיימתאםשמפקפקמיעדייןישנואם

שנאתשלשניםאלפיתבמסורת
-וכמערבבמזרחכאלהויש-יהודים

כאוניברסיטהותיקהיסטוריוןבא

מגוללהיטבמתועדוכמחקרהעברית
 .זרייחודיתתופעהשלתולדותיהאת

כמאותהנעשהמדועמחקרוכמרכז

כגרמניהכצרפת,ן-9ןה I gה-

הארצותוכאוסטריה-הונגריה,

תהליךאתעכרושיהודיהן
הנדונההתקופהכמחצית .הtז~נציפציה

וחמישהכעשריםזהתבחוםהתגוררו

 .כחלקירוכםהעולם,ימיהודאחוזים··
ההאכסכורגיתיסרותלקשסופחופרלין

הנאציםעלייתערב .ולפרוסיה
כגבלוותשינוייםעכקבות 'לשלטון
שלחלקםירד ,הגירהותנועות
עשר-לשלושהזהבמרחבהיהודים
 .עולםהמיהודיאחוזים

-כשמוטמוןזהספרשלעיקרו
שנת(שלהתיאולוגיתוכנההחלפת"

כביכול"רציונלייםכיסודות )ישראל
השאלהעללענותוןיוניס ,) 217 '(עמ
לחזוראנטי-יהודיתהסתהיכלהכיצד

~טלוכאילושנראוםייבידמוולהיאחז
שבהבתקופהמהעולםועכרו

פרופסור .לעובדההפכההאמנציפציה
ישראלשנאתשלהכגלגולדן"ץכ

הלא-כעיניהיהודישלדימויווכגלגול
ההלניסטיתהרימאלכסנדהודיי

אירופהדרך ,מיתוהרוהאימפריה

ולשנאת "החילונית"לאירופההנוצרית
-גזענייםכנימוקיםהמלווהישראל

-התשעהמאהכסוףהאנטישמיות
הגורמיםאתשגימדהוא .עשרה

שהניאווכמקוםכזמןהשונים

"אמנם .לאנטישמיותולשנאת-ישראל
 ,הדעותנשאבויןימנלדעתחשוב
כאידאולוגיותלביטוישבאו

ממקורנתגלגלוצדיכ ,תוהאנטישמי
אולם .'רוכממיהושפעימ ,ררלמק

מהלשאלהישמזרגדולהחשיבות
והמסורותהסוציאלייםהמניעיםהיו

נושאיאתשהמריצוהפוליטיות
 ; 14 '(עמלהם"קקלהיזהרעיונות

חבלרק ).ז.רי .א.פ-שלנרההדגשות
דהיכמהוארלאהזחומרישבסיס

יה.והרא

 .לשנאת-ישראלביאוהשוניםרמיםוג

 .•.....דוועאנ•צזכ•הוכות•ר•תעות rר••א•א•ור
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"אנטישמיות"בערךכתכיהו,כבציון

 :שלושהמונההעברית,באנציקלופדיה
שכאתהחלש,שנאתה. Jהש;שנאת
אך . the dislike of the unlike-הזר

שנאת·ישראלעללהצביעניתן
שלדימויובהםובזמניםכמקומות

היהלאהלא-יהודיכעיניהיהודי

היהודישלדימויו .וכללכללחלש""
דימ;ני·שטני.היההנוצריתבחכרה

שליט-היהרוטשילדשלדימויו
מהםאלהבמיוחדמתבוללים, .העולם

לטמיעהנוסףכצעדשהתנצרו
מוקדהיו"הלא-שונים",מוחלטת,
המסורתמשומרירבהבעוצמתלשנאה
באזורבנימוסים,במקצוע, ,כלכוש
היהדותבמסגרתכללוהנאצים .מגורים

שלושהמזהממנהשפרשואלהאת
 .ולא-זרים""הלא-שוניםדורות,

באזוריםקיימתחיתהשנאת-ישראל
כהם,התגוררולאשיהודיםובמדינות

חלוקתטרםהצאריתרוסיהדוגמת

דת,.~זבז.כרה..,כלפיכנסיההאיבת .פרלין
היהדותשלהנחותמעמדהקביעת
מקורהיושטנייםדימוייםובניית

אלהדימויים .לשנאת-ישראלמרכזי
חיתהבהןמארצות .לדורמדורעכרו
לאבהןלארצותיהודיתנוכחותקיימת
מייחסכ"ץפרופסור .קיימתחיתה

כצינורלכצרותמרכזיתחשיבות
יצירתהפרישנאת-ישראלאתהמעכיר
דימויים .קדומיהיצירתרפדיהעצמית

הנוצריבעולםשמוצאםונימוקים
המושגיםכאוצרחדשביטויקיבלו

אלףבתמסורתלמחותקשה .החילוני
 .שניםמאותושנע

חיתההיהודיתהחברתיתההבתדלות
קדםמימיההיסטוריברצףקבעמעשה

 :כ"ץפרופסורמעידכךעלימינו.ועד
כאחתנראיתחיתהכזאת"תפיסה

-האנטישמיםשלהמרכזיותהטענות
דחייה ...עצמהבפניחברהשהיהודים

טענותכלשלומוחלטתרגשית
אתלעוותעלולההאנטישמים

המשךשהרי ;ההיסטוריתהמציאות

כקבצוההיהודיתהחברהשלקיומה
לאחראףמשלהוחיטובמבכהבעלת

 .) 217(עמ'עובדה"היאהאמנציפציה

חלקימסבירמהורההיאגםזר,עובהד
נכתבאשראתנזכיראםדי .כלבד
חיתהבהןארצותאותןאודותלעיל

פיזיתנוכחותבלאאנטישמיותקיימת
שהשתלבוליהודיםהיחס ;יהודיםשל

מערכהשלוקיומההאירופיתבחברה
יהודיםשלמקבילהחברתית

"משולבים".
היאהכלכלית-חברתיתהיחסיםמערכת
ניגודים ;זהלמנייןהאחרוןהגורם

והלא·היהודיםביןומדומיםאמיתיים
ההסבריםככל .כלכלירקעעליהודים
זההסברגםהאנטישמיותלתופעת

כמייצגהיהודישלדימוי; .בלכדחלקי
-והמסחרהממוןהערלה,הקאפיטליזם
ימי·מורשתהמשךזהסטריאוטיפ

מהדיפרנציאציהמתעלםהביניים
 .כאירופההיהודיםלשהמעמדית
יהודיםהיוויזמיםהרןלבעליבמקביל
פועליםחופשיים,כמקצועותשעסקו
בלטוחרוביםהא .חסרי-כלווסתם
שלמרכזיותם .המושב J.:'בתחו

כ;לב;תביבהקמתבגרמניההיהודים
הקטניםהיהודייםבסוחריםפגעה

לסגורהנסיון .הלא-יהודייםכבסוחרים
הביאעיסוקתחומיהיהודיםבפני

פאפודישאחור

זילבדויעקב

 + 31בעמ' ,חמשו
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יהודיתגבורה

במיגור

הנאציזם
"המלחמה : ' rאברמובאחרון

"מברחיהודי-המכרעת

חוצ' ;הנאציזם"גנדבמערכה

 . 1986 ;מורשתפועלים.ספרית

מלחמתסיוםלאחרהראשונותבשנים
זיכרוןבימינהוגהיההשנייההעולם

יחד,גםוגבורהשואהנסעללהעלות
והמרד.השואה :אזשנאמרכפיאו

-הגבורהאתלהעלותכסיוןזההיה
מןולהתעלםהנאצילצוררההתנגדות

והמוותהחייםשלהפרובלמטיקה
ולוביקורת,להעבירהאחרת,בפלנטה

באופןהשתתפושלאאלהעל Iברמז
י.למשלכתב,כךבהנתגדות.פעיל
 :שדה)(יצחקנודד
לוחמישלרוחםביןיסודיהבדל"יש

רוחםוביןיהודיםופרטיזניםהגיטאות

יצרבהםנעורשלאאלהשל
ההנתגדות.

 ?התוצאות"אבל

אלהשונות.היוהתצואות"גם
שניתןמהאתהצילוגםשנלחמו.

תש"ו).למדורה",("מסביבלהציל".
זיכרוןאתהדגישוהאחרונהבשנה

המרדבזיכרוןוהמעיטוהשואה

משפט 1"שואה"הסרטוההתנגדות.

השואהזיכרוןאתהעלודמאניוק,
בעצרותכמתבטא Iלפורמאלימעבר

הסרט .הזיכרוןביוםובמוספים

להכירהרחבלקהלאיפשר"שואה"
והמוותהחייםאתבמעט,ולו Iולהבין

ובמחנותבכללהשואהבתקופת
 .בפרטההשמדה

השואהוהגבורה,השואהאך

מןנפרד.בלתיצמדהםוההתנגדות,
את Iבמקבילולהעלות,לחזורהדין

למצוא Iהנאציבצוררהמלחמהזיכרון
הספרהופעתהמתאים.האיזוןאת

בעיתו.דברהיאהמכרעת""המלחמה
הפלישהערבברית-המועצותיהדות

כחמישהמנתה 1941ביוניהנאצית

בקיץמהאוכלוסיה. 2 . 7%נפש,מיליון
על-ידינכבשושלאבשטחים 1 1942

מכלל-1.5%כהיהודיםהיווהנאצים,

 1מצייןאמברמוביץ'אחרוןהאוכלוסיה.

במסגרתשירתויהודיםמיליוןחציכי
נפלואלףמאתייםהאדום,הצבא

איפראהיהבצבאמשקלםבמערכה.
בשנההאוכלוסיה.בכללמחלקםגבוה

 :ורט(אלכסנדרלמלחמההראשונה
אותותממקבלי 2.8%במערכה)רוסיה

זהחלקינתרןיהודים.היוההצטיינות
מקבליבקרבהיהודיםשאחוזמצביע
בצבאממשקלםגברההיההאותות

הסובייטי.

בלתי-נפרדכחלקנלחמוהיהודים
ביטויברית-המועצות.עמימשאר

האנטי-היהודיהוועדיו"רנתןליחד
 :מיכואליסופסישלמהפאשיסטי

ארצנואזרחיכלעםאחד"שכם
רחייםדםבתתםבנינונלחמיםהכבירה
הדרור".במלחמת

בדיוויזיותהדברבלטיותרעוד
שלחלקםבהןוהלאטווית,הליטאית
 .נריעמהיההיהודים

זהותםעלהצהירוהיהודיםכללא
כלעלכמובן,מכביד,זההלאומית.

בית-בהקדמתיהודי?מיהותיעוד.

שיטות"עיבדשהמחברמצויןההוצאה

שלזהותםלגלותכדידות nמי;
בספרשאיןחבלהי;ןודים".הלוחמים

אלה.לשיטווזהסבר
בהןהמערכותאתסוקרהמחבר

במלחמתהאדוםהצב:אהשתתף
כלכרונולוגי.סדרלפיהשנייה,העולם

אתהמתארתדמה jהוכוללפרק
המתאריםוקטעיםבכללותה,המערכה

יהודים,בהםיזz.:השתתפוהקרבותאת

לרשותשעמדולמקורותבהתאם
חלקםתיאורמלווהטע .jוכלהמחבר.

בקרבות.כפרטיםיהודייםחייליםשל
הקרבותשסיפורילמנועקשהלפיכך
שאינםמיותרים,·ביםפרטיםיכיל

בספר.המרכזיהנושאאתמשרתים

ממקורותמידעלקט ' r·ב 1אמרמאחרון
 1("אייניקייט"התקופהעיתונ:ונ :רבים

בע"פעדויותהאדן'ם"),"הכוכב

עלמבוססהחומרעיקר·ואחרים.
בית- . 1960לאחרשהופייעוספרים

וונאיזדאטהואהבוילטההוצאה
ל"כןערכות").(המקביל

חלקהאתמדגישים·תוהקרבתיאורי
משמותשלישיםכשניהקצונה.של

הםבספרהמופיעיםודים:הירהלוחמים
וטוראים.בד"איזLלישורקקצינים,

בדרךשעמדומהמכשו·ליםחלק
זה,במקרהבספר.מובאיםהמלקט

שמותשלהפירסום :מדיניוחשינוי
מ-החל :-ההצטיינות.אותוחמקבלי

המרכזייםבעיתוניםפורסמו 1943

מקרבההצטיינותאותותמקבלישמות
בלבד.הבכירההקצונה

בוואין,~אקראיותכפוףהלקט
השתעבדזזמחבר .סלקטיביות
שםכללוודאי,קרובומנה,למקורות
בעקבותבאיםרביםומות vבו.שנתקל
או, ...בקרבהשתתפווכן :כגוןפתיחה

אלהשמותוכדומה. ...בקרנ:הצטיינו
ומקומםנוסףמידעכלמלוויםאינם
לתארשבאבספרולא"יזכור"בספר
ברית-המועצותיהודי ~,שחלקםאת

במקריםרקהשנייה.העוילםבמלחמת
סיפורםאתהמחברמביאבודדים

קורותיהםכמוהו~וחמים,שלהמלא
מבצרמפקד .פומיז ' r~ב 1מוייפיםשל

מפקדקוניקוב. ' rלבובוצזארנוסט.
באזורהנחיתהב:מבצעהגשרראש

 .נובררוסיסק
קשוריםשאינםקצריםקטעיםבספר

אתהמתארקטעכמוהמרכ·וי,לנושא
היחידהקטעחרקוב,יהודיהשמדת

יהודיעלשעברה,:שואהאתהמתאר
בריה"מ.

עלסטאטיסטיניתוחחוסרמורגש
ברה"מיהודישלםיומעמדחלקם
מערכתעלומידעהאדוםבצבא

האחרים.העמיםבניוביןבינםהיחסים

היחידעלרביםים tפר(בספריש
 .הכלל ל.!: 1מאודומעט

שיטתיותעלד:קפידלאהמחבר
ציוןמלווים.פרטיםעלאףרלעיתים
לפעמים .ועיקבימלאאינוהדרגות

עלבדברוכמולאבסורדהמחברמגיע
אין .מאנשטייןפרן"פולקונ:ניק"גנלר
הדרגותסולםאתו:-מפרטנספחבספר
החי"ר,ביחידותהאדום,בצבא

והפוליטרוקים.צועיות jהמוביחידות
פיקודמערכתהיווהקומיסארים

חסר . 1942:~רקטוברעדמקבילה
ההצטיינותאותותמעו·כתעלמידע
 , 42קיץלאחרבמיוחדהאדום,בצבא

לקציניםעיטורים·תושוכשנוספה
קוטוזובסובורוב, tשנעלבלבד,

אתקיבלויהודים(כמו:-ואחרים.
 . )?צקי·חמלניאודרך

מוטלתאינההספרשלחשיבותו

האימרהלויאהזאת,עםבספק.
היער".אתרואיםאיןעצים"מרוב

 • .וקיצוריםעריכהשיעבוררצוי

פאפורישאחור

התבוננותאין

אסטטית
 ;אוריאביבה :לריטהדורית
חוצ' ;המאוחדהקיבץוחוצ'

עורך ; 1986 ;ירושלים ;"תכר"
 .עומרמדרכי :חסידחר

הבנהלהשיגהמקווה :לקבועצר
שליותרמקיפהיותר,בהירה

באמצעותאורי,אביבהשלעבודותיה
אכזבהינחללריטה,דוריתשלהמסה
גמורה.

הכותבתשלהמלומדותהמליםמסכי
עלהעולותהדיסציפלינותבכלנוגעים
פסיכולוגיה,פילוסופיה, :הדעת

ומהעתידנותמיתוס,מוסר,מיסטיקה,

מדהיםבאופןחפיםהםזאת,עם .לא
התבוננות :אחדבסיסיבדברמנגיעה

יוצרתשלבעבודותיהחשופהאסטטית
 1לכלוראשיתוראשונה,בראששהנה,

שואהנביאת Iפילוסוףהיותהלפני-
וכולי'וכולי'מעורבאדםופורענויות,

 .וויזואליתשפהשלאמןפשוט-

לריטהשל"בריחתה"זאת,עםומוות.
באופןנסמכתהיאמארד.שקופה

עלביותרוהאסורהספרותיהגלוי,
ישרדו","והטנקים :התמונותשמות

ומיהמנצחים"מינסתרים","קברים

ה"יש"עלבמקרםוזההמנוצחים",
המליםעםהתפייטותמתוךהבד.שעל

מופרכיםלפילפוליםהכותבתמגיעה
עקיפהכאןאין ... " :מאד.למשל
הערהפרטית,מיתולוגיהבאמצעות

 .דימויאחרהליכהאומועדף~ןשל
בעבודתה.שוליחלקהםהדימויים

כאןמדוברבדימוימאשריותר

האובססיהבפירושלא Iכפייתיבכיתוב
הרישוםבפירושאלאהרישום,פיעל
משפטים .) 8(עמ'האובססיה"פיעל

של"האקספרסיה :להםודומיםאלה
 .דרךאלאמסקנה,אינהאוריאביבה

אלאעולפריקתאינוהקתרסיס
האקספרסיבי",המנגנוןשלאנאליזה

כלחסרי .דעתילעניותהנם, 1 11עמ'
סוגסטיותאיזשהןאולי'להוציא, Iמובן

מילוליות.
חזיתית,להתמודדותבסיוןבמסהחסר

איןהבד.עלשמצוימהעםעניינית,
קומפוזיציה,שללמימדיםהתייחסות
זכראיןחומריות.אוצבעהרמוניה,

התמודדויותגםמתמודדשאמןלכך
(ניסוחרעיוניות.רקלאאסטטיות,

עיקרהןשאלהאומרהיהיותרנועז
בסיוןחסר .התמודדויותיו)עיקרי

אביבהשלהשתייכותהאתלבדוק
המיידייםל"שירבוטיסטים"אורי

/ ' 

\ 
/ 

לריטהדוריתמאתאורי""אביבההספרמתוך

נוספת,הדגמההואלריטהשלהטקסט
האורבהפוטנציאלילכשלרןנדירה,לא
התמודדותלהתמודדהמנסהלכל

בוודאיפלסטי.תוצרעםמילולית
זאת,לעשרתמנסיםכאשר .כךובוודאי
העדר(ותוךברורכליםהעדרמתוך

פלסטיתוצרעםלהעדר)מודעות
למקרא .טהוריםציוריםשערכיו
מולנדהםהקוראעומדהנתוןהטקסט
שפעשלמבוקרהבלתיהביזברז
להימנעלוניתןלאבמקביל,המלים.
חשובהשאמניתעלצערמלהביע
 .לכךהמושאהיאכאורי
דיסציפלינותאל"בורחת"לריטה

לתתומנסהורחוקות,קרובות
לעולמהפרשניתמערכתבאמצעותם

עללדברמרבההיאהאמנות.של
אפרקאליפסותמיתוסים.אובססיות,

יותרהרחוקיםגםאךלביא)(ארוך,
אםסטמצקי)ואפילו Iכ"ץ(מאירוביץ',

נקודתהיאה"שואתית"התחושה

עיוןחסראלה,עבודותלהבנתהמוצא
גרשונישלעבודותיועםמשררה
האחרונות.האקספרסיביותבשנים

רמתאלכן,אםדילגה,לריטהדורית
וחשבוןדיןלתתבלאמופרזת.דרוש

דבריה,החזותי.הפשטעלכלשהו
למתבונןלהקנותאולי,אמורים,שהיו

ביחסמאורגניםראייהאופניאיזשהם

מאדרחוקיםנמצאים .הנדונהליצירה
מלספק.

הטובהאיכותןאתזאת,עם .לצייןיש
את-כלליובאופןהרפרודוקציות,של

נעיםהפררמאט .הספרפררמאט

האחריםהספריםגם(כךבמימדיו

אתבכךועוקףזו),בסיורהשיצאו

 91 92-גל' , 77עתרן 12



אלבומיהדרבאמצעותהחנקסכנת
 .נגישבלתי

-אוריאביבהשלהסיוםרשימת
גנוןהסי .בענייןנקראת-"הקו"

זה,במקרהלגיטימיהמטפורי-האישי
(קומבחינהשהכותבתוההבחנות

פוליטי-קומיוסר-מחרחר,קורגיש,
כלעםמציעים,וכולי')חםקובוטה,

אפשרייםקיטלוגמפתחות ,התפייטותם
 • .המעונייןצופהלקורא,

לוריאצפורח

ספ"דשלירח
מושטת,יד :שפירשלמה

הגרמניםהסוציאל·דמוקרטים
ולישראלליהודיםויחסם

זמורה·כיתן.הוצ' ; 1945-1967

מחקרהואשפירשלמהד"רשלספרו
 .בת-זמננובהסטוריהרב-ערךהסטורי

המוגדר,הנושאמגבולותחורגערכו
מצומצםהואנושאבכלכמואשר
עלהשלכותלוויש ,בהיקפולמדי

החוץמדיניותבתחוםאחריםנושאים

יותרהרחבבנושאוגם ,ישראלשל
המחבר .בכללבין-לאומייםיחסיםשל

מאודקפדניתמחקריתעבודהעשה

בנושאשלםמחקרידיומתחתוהוציא
אליוליאחתמחקריתטענה .שלפניו

ה~ספרפעםלאההערות.בתחוםוהיא
לארשוםהמקורותאלאותךהמפנה
 .אחריוקצתאלאהמדוייק,במקום
הואהספרשלהמשנהבכותרתכאמור
שליחסםבהשתלשלותעוסק

 .לישראלהגרמניםהסוציאל-דמוקרטים
ויצאו , 1945מהגלות,שבומאז

עדומגיעהיטלרשלהריכוזממחנות
7 96 l , אלביחסמפנהשנתשהיא

מעבראלושםפהחורגהספר .ישראל
בפרק(כיחודהאמורהלתקופה
שלפניהעבר,אלוחודרהסיכום)
הוא .הספר){בפתיחתהעולםמלחמת

היחסבהשתלשלותגםבקצרהדן
ואלספ"דאלמפא"י,כיחודבישראל,
שידוןמשליםמחקראולםגרמניה.
מןהתפתחויותובאותןתקופהבאותה

לחוקר-עדייןממתיןהישראליהצד
אתשפירמתארלמשל,כך, .מחבר
לקשריםהגרמניםשלהיחס

רצותחילה-שראליעםדיפלומטיים
הסכימו,ולבסוףחששואחר-כךבהם.
כמעטעקבית.חיתהספ"דואילו

יחסיםבקשירתבתמיכהלגמרי,
חסרהאולםשראלייעםדיפלומטיים

בצדהמקבילהההתפתחותבספר
ליחסיםמהתנגדות-הישראלי

עדלהםלהסכמה ,דיפלומטיים
 .אלהיחסיםשיכונולתביעה
העובדותמהתאמתמאודנזהרהמחבר

בליקוילקהולאשלו,לחידה
דעתואמנםבו.לקורביםשמחקרים

מאשרלישראליותרנוחהשספ"דהיא
הנצורי-דמוקרטייהגרמניהימין

מנסההואאיןאולםוהליברלי
יספ"דבתוךתופעותגםלטשטש

הוא .שלוהתיזהאתתואמותשאינן
התקופהשבראשיתובהדגשה.מספר.

תוך .מישראלהסתייגותחיתההנחקרת
עמוקחיובייחסביןלהבחיןכסיון

מסתייגויחסמזהליהודיםויסודי
הובררמאודמהראולםמזה,לישראל

לנתקושאיןהקשרספ"רראשילכל
ואותםלישראלויחסליהודיםיחסבין

אנטי-בעמדותתמכושבעבראישים

ה"בונד",שלמדרשומביתציוניות
לתמיכהוהצטרפועמדתםאתשינו

נוחהיההמצביםבכללא .בישראל
למשלבישראלילתמוךלספ"דוקל

-לישראלנשקביצואמדוברכשהיה
נשקליצואהתנגדהשספ"דבשעה
נלהבתחיתהלאוכלל .בכללגרמני

בארצה.החימושתעשייתלחידוש
אוהדהלאהיחסאתמדגישהמחבר
משלחתראששגילהלספ"ד

אתשהעדיףשנעריאליעזרהשילומים
ומצייןהימנית,הממשלהעםהקשרים
הראשוןהשגריראתלעומתולשבח
אתוכן("ארתור")בן-נתןאשר

שפעל .לבנהאליהובמינכןהקונסול
הבינושניהם .השילומיםמשלחתלפני
הסוציאל-שליחסםחשיבותאת

יותרהרבהיחס .לישראלדמוקרטים
בזירהיריביהםשלמזהערכי

גםמצייןהמחבר .הגרמניתהציבורית

סגןבהיותופרס.שמעוןשליחסואת
עםקשריואתשהעדיףיבטחוןהשר

פרנץ-יוזףהימניהכורדיהמנהיג

עלההגנה.שראזשהיהשטראוס,
 .הסוציאליסטיתהאופוזיציהעםקשרים
נשקבמכירתהכורדיהמנהיגתמיכת

הרבהמאוחרתהיאלסעודיהגרמני
יותר.

מבחינתמהותיותלאאחדות,בנקודות
המחבר.עםחלוקאנישלו,המחקר
לגמריליברורהתקופהאתמדכדוכי

ימיהבראשיתמפא"ישלשהסתייגותה
מהאינטרנציונלהמדינהשל

אי-מעמדתהושפעהלאהסוציאליסטי
העמדהמול .ישראלשלההזדהות
המפלגותכלשלהמובהקתהמערבית

אי-ההזדהות . ) 61{עמ'באינטרנציונל
אי-אלא .כללזהבענייןהפריעהלא

הדומיננטישהגורםבגוףלהיותהרצון
הבריטית,ה"לייבור"מפלגתחיתהבו

הקמתערבכלפינושהתנהגותה
הקוממיותמלחמתובימיהמדינה
 .לרעה .יפהזכורהחיתה
נימההבדליעלמסופר 130בעמ'
ולויבן-גוריוןדודביןלגרמניהביחס

כאלה.הבדליםהיוהיולא .אשכול
לעמדותיומלאשותףהיהאשכוללוי
ישראל-יחסילגביבן-גוריוןדודשל

פעולהחופשמיותרונהנהגרמניה.
האנטי-שהגורמיםמכיווןזה,בעניין

תומכיוהיוהעבודהבתנועתגרמניים

בשוםלולהפריעניסוולאהנלהבים.
 .קטןאוגדול .צעד
שלנפילתוביןקשרצוין l 72בעמ'
בענייןהתקיפהועמדתובן-גוריוןדוד

קשותהתנגד(הואהגרמניםהמדענים

אתלסכןשלאכדי ,הבעיהלניפוח
עםישראלשלהמתהוויםהקשרים

כזה.קשראיןהפדרלית).הרפובליקה
אתשקבעוגמרילאחריםגורמיםהיו

היחידהקשר .מועדה*ואתהתפטרותו

עלשבתגובתושהאיחוראולי.היה,
 ,באיחורבאבעיניונכונהלאפעילות
בריאותומצבאתהאשיםהואואולי

לאמקוםמכל .מיידיתתגובהשמנע
בן-דודשליחסוביןהבדלכלהיה

לוי .יורשושלויחסולבעיהגוריון
 .אשכול

תיקון-הבהרההמחייבמשהוגםיש

מסופר 67בעמ' .אישית ,אליהנוגע
הצעירה""המשמרתשלמשלחתעל
הנוערלאינטרנציונלמפא"ישל

שלוהנעורשמחנההסוציאליסטי.
 . 50-19בבשוודיההתקיימווהוועידה

כנאמרהמשלחת,ראשהייתי .אכן
שונהחיתההתקריתאולםבספר.
גרמנינער .בספרמהמתוארבמקצת

אתוביקשועטפנקסליהושיט
השיבהואמנייןשאלתיעל .חתימתי

ההוראותבשלרקלא ."דויטשלנד"
לפיגםיבארץשקבלתיהמפורשות

ספונטניתלוהחזרתי-אניהרגשתי
אין "!"לא :ואמרתיוהפנקסהעטאת
עליהשאירהלאשהתקריתנכוןזה

באותוהנכון.הואההיפך .רושםשום

ספונטנית,כאמור,יתגובתיחיתהרגע

עםלפתענפגשכשאניהתדהמה,פרי
שעוללומהאתבעיניהמייצגמישהו

(שהיההגרמניהנער .הגרמניםלנו
נכפףהמלחמה)כשנגמרהילדבוודאי
דמותו .מבוישהצידהוסרקצת

שהגיעוהנעריםאתליהזכירוולבושו
מפוליןהשלושיםבשנותאלינו

היהבמוחישחלףוההרהורומגרמניה.
כאשריהודיםבוודאיהרגישושכך

עלבמאמריאותם.העליבואנטישמיים
ואיננייכךעלכתבתילאמחנהאותו
הרבהכךכלאחרי ,כיוםלזכוריכול

לוודאיקרוב-כתבתילאמדועשנים.
לראויראיתיולאאותיהביךשהעניין
הצעתללאמבוכהבעתרןלהציג
עלרביםלחבריםספרתי .פתרון

 .אחתתגובהליוזכורההתקרית
בכיכרדבורז'צקימארקבידידיפגשתי

 .מסקנדינביהשוביעם .דיזנגוף
ועלהתקריתעללומשסיפרתי

למעלהידיואתהניףהקשההרגשתי
הדברליקורהשהיהואי"הל :ואמר
שהעיוותבליניחשבתי "!הזה

אתבמעשיהםהנאציםשעיוותו

טובאדםשלהאנושיותהרגשותיו
חטאתוספתהואדבורז'צקיכמארק

שאנווהנוראהאיוםהחטאבמסגרת

זמןשואה"."הקצרהבמילהמכנסים
אתלהכירלינזדמןזאתאחריקצר

וראיתיזמרחנהואתשפירשלמה
זכרונותעםלגמריאחרותהתמודדויות

 .שפירשלמה .אלהאיומיםאישיים
רקאינומושטת""ידהספרמחבר

הפליטה,שאריתאיש ,הניצוליםאחד
מחתרתיעבריעתרןשערךהאישהוא

לעתון(המשךניצוץ""בשם ,במחנה
בגיטושהופיעזהבשםמחתרת

מאזעקביילוחםהואזאתועםקובנא)
בעדשחר,חסריחרמותנגדהמלחמה,

שיעזרוגרמניה,עםקשרים

 .ישראלמדינתשללהתפתחותה
{ובנורווגיה)בשוודיהזולשליחותי

ברקת.ראובן-אנשיםשניאותישלחו
שלהמדיניתהמחלקהראשאזשהיה

גםהיההואולמעשהההסתדרות
שלהבין-לאומייםליחסיםהאחראי
מפא"ישלהכלליומזכירה .מפא"י
שלמהמביא 62בעמ' .ארןזיאמה
יארן .זשלמאודתמוההאמירהשפיר
בותמך(שהואויכוחבמסגרתשאמר

הכלשככלות .אנטי-גרמנית)בעמדה
והיאעםהקמתבשביל"לחמהמפא"י
שלמהעלחזקה .מהארץ"עםגרשה
אם ,בכתוביםאלהדבריםשמצאשפיר

דבריםלקחמנייןמצייןהואאיןכי
זוהאם . 1950משנתאלהתמוהים
דומני ?מהקשרהוצאהאולי ?טעות
אתלבדוקארןשלזכרורי_לנ;צשראוי
 .הדבר

מדיניותללמדכדיבספרישכאמור
בחידותבעיקרזאת .בכללבין-לאומית
שבשוליבדבריםגםאבלהעיקריות,

היאאחתדוגמה .העיקריהנושא

שומנוקורטשקבעהפטריוטיהאופי

הימניתבלאומנותבמאבקהלספ"ד
המעניינתוהעובדה ) 70 '(עמבגרמניה

הקדימוהישראליםשהדיפלומטים
שחרם .דאזמפא"יצמרתלפניילהבין

אךאלאבגרמניהיכהלאגרמניהעל
מחוץעצמהאתשתמצא .בישראלורק

עםבהןלהיותתרצהשלאלמסגרות
כרגיל.היה,בן-גוריוןדודגרמניה.

תמיכהזאת.שהבינומהראשונים

קיבלהואמשמעותורבתמאודתקיפה
 .) 62 '(עמנפתלימפרץ

שמהאתנושאשהספרהמושטתהיד

הסוציאליסטיםשלספ"ד,שלזוהיא
אתהמייצגתמפלגהשל ,הגרמנים

 .הגרמניבעםהלוחםהאנטי-נאציזם
חלבהדןשהספרזושלאחרבתקופה

ספ"דמאנשיחלקאצללרעהמפנה
אנושאיןהרגשתנוכיספק,ואין

להישלגרמניםהסברשוםחייבים
לאוהםהסברנולאבמפנה.חלק

נלאיםשאינםהלוחמים,אחד .הבינו
הואלגרמנים.ישראלאתמלהסביר

שלמהד"ר ,מושטת""ידהספרמחבר
 • .שפיר

בראלימאיר

הספקוטעםהציותחדוות
 7 'מעמ+המשך

כמכשיררביםידיעלמתפרש ,מארטי
שלכתוצראוהעולםמפניבולהתגונן
 .דעתילעניותרבה.אישיתרגישות
לאלמנטיחסיתטפלההיאזוקביעה
 :מארטישלבדמותויותרהחשוב
כושרשלאחתבכפיפההקיום

 .התנהגותיואינאוניםחריףהתבוננות
שלמאפיוהזוהבעייתיותשלהעתקה
מובילההעיקרוןרמתאלמארטי
מוסריתכבעיההסיטואציהלראיית

הספקהדחקת :עשיקרהיונסקונוסח

הציות.חדוותמפני

צביוןהספרעלילתלובשתזהרקעעל
הבוחר ,ומארטימאודאקטואלי
שותףולהיותמעבידועםלהזדהות
ומכלליהמציאותמןזהשלבסטייתו
אחר,באורנראההמקובלים,המוסר
דרכועלהתחנות .לזוועהעדמףכר
שלביםמעתההןהנאמןהעוזרשל
לפרטצורךואין"התקרנפות"של

כשמארטימדברהמשלמהכנגד
בעליכלפיבהתנשאותפעולהמשתף
משמקפחיםמתקומםכשאינוהחוב.

עםמזדההכשהואשכרויאת

שהמעסיקהתוחלתחסריהחלומות
בפרוייקטחלקנוטלואףמטפח

כרייתשלכלכליכיסויוחסרראוותני
היאהאלגוריהשלשיאהבחצר.מערה
במחאהמארטישלהסתפקותובעיני

העובדהלנוכחוחיישניתחלושה
מקופחהמעסיקשלמילדיושאחד
 .והמשרתתהוריוע"יונרדף

לגיבורוומעניקלכתמרחיקואלדד
רגעים :הספקהדחקתעלשכרמעט
 ,מלאכותיתזהותושלדעתזחיחותשל

דברביתו.ובניהמעסיקמחייהשאולה

החברתיהתהליךאתמשליםזה
אתומעציםלתארהנראהככלשביקש

 ,זהמינוריבספרשישהנבואיות

ידעבטובתושלאאושבטובתו
תופעהמצומצמיםבאמצעיםלהמחיש
מפלצתיתלהתגלמותשהגיעה

קצתייותרמאוחרשנהכשלושים
שבכפרההיאחוילהמןצפונה

 •השוקט.השוויצי
ז'קונטאמנון
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'מהותו'.דהיינוהוא''מההמושגלאודנעשית
הכליםנשאביםשמתוכוארצדבבחינתהיאוהמהות

 .) 132(עמ'לזהות."ההגדרותאוהמושגים,או

של"במובןהמורשתמכלולאיפוא,היא,המהות
-האדםגדלשבההיסטוריתהתנסותהצטברות

הדימויים,במעדנתהאסוציאציות,באוצריבלשון
 .) 132(עמ'עליו"שמקובלובמיתוסבחלומות,

וניסיונותיוהאדםשלהרוחנישעושרואיפוא,טבעי
המודרנייםהחייםאתהאופףהניכורמןלהתחמק

שדקמכלולאליו,העובדהמורשתבמכלולמותנה
והןכארם,הן-קיומואתלעצביוכלמתוכו
"ככלטל'אוריאלזאתשמסכםוכפי .כיהודי

מנוכרשהאדםאויותר,ריקהיותר,דלהזושמורשת
שאנחנוכפיריק,ככליעומרהואכן-יותרלה

 . ) 132(עמ'היום"עומרים

מסתמכת,היהודית"ה"זהותשלאופיהאתזוקביעה
שלהחופשיתלפרשנותובנוסףטליאוריאלעל-פי

לפיהפשוטהאמפיריתהסתכלותעלהיהודיהפרטביהדותותבונה"מיתוס-וההרצותהמאמריםאסופת
אלאישותו,אתכוללרבד,להגדיריכולארםאיןהשוניםהניסיונותסביבבעיקרסובבתימינו",
ניתוחבאשדלגבולותיו.מעבדהניצבהאחדמתוךלהגדרתכמויהודית,זהותלהגדרתבימינושנעשו
מיסודוהפנומנולוגיתהפילוסופיהפיעלהמציאות,שניסיונותהמפורסמותומןיהודית.לאומיתזהות

אףאלאבלבד,כחוויהלאזואתמראהיהוסדלשלשנייסורעלבימינונערכוהאלהוהעיצובההגדרה
שמתכוונתאינטנציונאלית,"כישותהישותכהסברזובמירההמשותפים,אוניבדסאליים, :רכיביםסוגי
משהועםהתמודדותשהיאלאיזואולתכניםבהיות(וזאתאחדות,ולחברותלדתותאחרת,או

 .) 131(עמ'לארםשמעבדוסביבתיותחברתיותלהשפעותהנתונהדתהיהדות

בתוךהאדםהסתבכותאינהבכללשזאתמכאן,אובלבד,לההאופייניםויהודייםדנות),שונות
יכולהשאינהיהודיתזהות-וחומדקל .עצמולצייןדיזובקטיגודיה .מיוחדיהודיאופישקיבלו
להיותעליה .ה"אני"שלהוואקוםמתוךלהיבנותובייחודוהפדסונאלית,במשיחיותהכרוכיםמושגים
נוכחעמירהעלהסתמכותמתוךדקאיפוא,מוגדרת, .עם-ישראלשלהמיסטי
עלאם-המורשתמולאחדותבמליםאוהמסורת,ייחודיתזהותלעצבהרצוןשביןזהמתחבמסגרת

 .קבלהשלאומדירהשלדדךשייחודהיהודיתזהותולעצבלבנותהרצוןלבין
והמצויהכללי'האנושימהפסיפסחלקמהווה
התופעותאללהתבונןנוכלזה,מהותימתחבדוחלבדוקניתן ;האוניבדסאליאלדנותובזיקותביחסים

כךמאמריו,באסופתטלא.מתבונןבהןהשונותובעיקרימינו,שביהדותהרוחנייםהזרמיםדובאת
"היהדותכמאמדוהקונסרבטיביתתבנועההבתוננותו"מיתוסהאסופהעוסקתבהןזרמיםאותםאת

היסודעלבהישענותהצורךאתמראההמסורתית", .טלאוריאלשלימינו"ביהדותותבונה
בד-שינוי,שאינויסודאותושביהדות,החיוביהלא-היהדותבקרבזהמתחשלמקודו

היהדותאתההופךרבד .ההיסטוריהיסודכשלצירומאזהיהודישלהמיוחדבמצבואודתודוכסית,
יחד.גםודחייהסיגולשלבדדךהנערךמאבקלזירתלקיומוצידוקלמציאתאותושגרדההאמנסיפציה,

שונים,גווניםניכריםזויהדותבתוךגםכאשדזאתובהתגלותבמסורת,שהאמונהבשעה .הבדלני
התבונית,לתפיסההיהדותאתלתאםהשואפיםמהםעלוהןהיהודי,העולםעלהןמקובלתשחיתה
האמדיקאייםומהפרגמטיזםמהאופטימיותהניזונההחלהכאחד,והמוסלמיהנוצריאותה,הסובבהעולם

איפוא,טבעי,ותלמידיו.ג'ימסבויליאםשיסודםהתפשטותעםוהחריףהלךזהמתחלהתערער.
הגיבושלאודהבריקהתיערךואילךשמכאןבהתפתחויותשמקודוהדילאטיביזם,

שלותרומתההיהודיתהאישיותשלהפונקציונאליהתשע-עשרההמאהסוףשלהאינטלקטואליות
החברה.שלהפונקציונאליהמבנהלחיזוקהמסורתטלא.זאתשמגדידכפיהעשרים,המאהוראשית
מהפךלסוציולוגיה.הופכתלפיכך,התיאולוגיה,עללעמודהמנסההיהדות","מהותהמאלףכמאמדו
הרווחותהביהביודיסטיותלתפיסותהמתאיםמשמעותעלובעיקרהיהדותמהותשבהגדרתהצורך
ביהדותמוצאיםאנושעם-זאתאלא .בארצות-הברית :זהבקונטקסט"מהות"המושג

שלהניאו-חסידיתבמסורתהנעוציםזרמיםגםזוובראשיתהי"טהמאהבשלהיההם,"בימים
עלבמתקפההיוצאיםזרמיםכובד,ומדטיןהשלהמחנותשניניצבוהעשרים,המאה

באמצעותאינההיהדותהגדרתלגביהםהתבונה.מכוחםהאכזבהמולבמשותףהליבדאלים
אלאאישית,אוחברתיתיעילותשלקני-מידהגםאוליההשכלה,שלהתבונה,שלהגואל

ומכאןלאלוהיו.האדםביןהבלתי-אמצעיתבפגישה :השאלהאתהעלוושניהם ...האינטלקטשל
 .התודהמצוותבכלדבקותםשלבכוחןיששוב,שמאאועדיין,האם

יסודותעלהיהודיתהזהותעיצובשביןהמתחהרלטיביזםעללהתגברוהנצרותהיהדות
אוניבדסאלייםיסודותעלבנייתהלביןייחודייםהומאניסטייםמוסדייםערכיםעלשהשתלט

הלאומיותבהגדרתהמרכיזביטויואתמוצאמןליאוששהטיפוזרמיםשלבאמצעותם
 .ודרכיהמגמותיההציונות,בתפיסתדהיינוהיהודית,עתידלגביקשהחזותבעליזרמיםהתרבות,
בה,הנדוןכלעלזו,תופעהשלהארתהלצורך .) 155{עמ' " ...האנושיתהתרבות

אתעיקריים,מאמריםבארבעהטל'אוריאלמנתחבפנילעמודאיפוא,הוטל'המודרניהיהודיעל
מדטיןושלאיינשטייןשלהציוניותהשקפותיהםהאוטונומיהעלגיסאמחרנשעןכשהואהמציאות

 .כובדרבותשפעמיםלהדגישעלינו{וכאןהתבונהשל
בשלהןדווקא,אלואישיםבשניבחדטלאוריאלכרוגמתכלל-אנושי,למושגאינהבתבונההכוונה
ובתפיסתבהגדרתמייצגיםשהםהקוטביותהתפיסותהגרמנים,והאידאליסטיםקאנטשבמשנתהבתונה

ההומניזםבשלוהןהמודרנית,היהודיתהלאומיותהיחיד),שלוהפרטיתהמיוחדתלתבונתואלא
אלו,קוטביותתפיסותחדףהשקפותיהם,אתהאופףהיהדות.עםאמצעיתבלתיפגישהעלומאידך-גיסא,

-שכןחווהעצמושהואהיסטורייםטקסטיםעםהן
המיתית,העולםהשקפתאתמייצג"נוברמסורתיים,טקסטיםעםוהןלפרשם,עליוושמוטל
הלאומיתהעולםהשקפתאתואיינשטייןהאוטונומיהעלהסתמכותתוךולפרשםלשובשעליו

אתמכבריםההוגיםשניזאתעם ...תבוניתבלבד.התבונהשל
מפנימזהירכובד :בשיטתםהשב'הצדרבדשלבסופונעשיתהיהדותמהותהגדרתכלומד,
להביאמוכרחהאשדלאומנית,רומנטיקההיהודיםוהמקורותההיסטוריהפרשנותעל-ידי

עוולעשייתליריגםובכךאלימותלידיאיזוהנחתמתוךולאימינו,בןהיהודיבפכיהניצבים
מזהיראיינשטייןואילוארץ-ישראל'לערבייתוקףגיבוי,הנותנתמיתיתאומיסטיתמהותשהיא
והמוסדיתהאסתיטיתהרגישותאברןמפני .כיהודיהיחידשללקיומווצידוק

וצבישלוםהקוסמיתההרמוניהתחושתאברןומפניהיהודית''ה"זהותמושגגםאזמתפרשממילא
---------~ ____________ __,:._ _____ .) VII '(עמהאדם"נתוןכתוכההינד.שהואכמותכלומד.עצמו,אתהאדםכ"הבנת

 91-92גל' , 77עתרן

הואכיוםהלאומימצבנומבחינתהמעניין
רעיוןיהלאומיהרעיוןעםכובדשלהתמודדותו

הנאציתבגרמניהמבעיתותפניםלבשאשר
אוריאלשמצביעכפיואשר,הפאשיסטית,ובאיטליה

בקרבגםומאיימותסובלניותלאפניםמקבלטלי
ובעיקרהלאומית,היהדותשלרחביםזרמים

דתית.הלאומית
כפילאומית.כתנועההציונותשלייחודהעיקר

עיקרי-לארצועם"ביןכובדשלמספרושעולה
שלמדיניביטויהיותההוארעיון",שלתולדותיו

לביןלאומייםערכיםביןמקשרתהציונותמיתוס.
עםוביןלאדמה,עםשביןבזיקות ,הקמאימקודם
והמיתוסהיהדותובד,דבאליבאאולם .לארצו

והפךמסייגיונצרףהאלילי'למיתוסבניגודהיהודי'
(עמ'ובלאוםבחברהביטוילידישבאמוסדי,לקשר

46 (. 

שבניגודלזכורעלינוזו,תפיסהלהביןעל-מנת
אנטי-כדתהיהדותאתהדואותהמסורתיותלתפיסות
ניגודקייםכילטענהשחדשאיןכובדסוברמיתית,

ישהדתתולדותאתמיתוס.לביןמונותיאזיםבין
הטבעיתהרתביןבלתי-פוסקכמאבקלרעתו,לדאות,
וקמאיםאורגנייםשמושגיהוהעממית,המיתית

הדתלביןלישראל'לאץרהקשרכדוגמתביותר,
הרבנים.שלהדציונאליסטית

שיבהבהיותהדבובד,אליבאהציונות,שעלומכאן
שביןוהטבעייםהקמאייםהקשריםואלהמיתוסאל
תודותיועלהמערבמןלהתרחקלארצו,עם

"מגלההמערבהלאומיות.ברבדהדאציונאליות
עלמבוססתוכלכלתוהאליםהכוחשלגסההערצה
מעצורים.חסרתניצולשיטת
עלזאת,הדת-אסוןציוויליזאציהעםלהתקשרבמקום

התלכדותאל ...המוליכהבדדךלצעודהציונות
אלגםזאתובמסגרתהמולדת,אדמתעםבחברותא

 .) 12(עמ'הערבים"עםסוליראדיות

בקרבהמתעודדתהלאומיתהתנועהועלהציונותעל
כובדלדעתצמחההיא(שאףאץר-ישראלערביי
אורגני),באופןבעמיםהטבעוהסוציאליזםמתוך

הסוציאליזםעקרונותעל-פיבמשותףלהתארגן
המדינהשלהמנווןל"עקדוןובניגודהפדרלי'

 .) 13(עמ'המערבית"הצנטראליסטית

כובדמדטיןשלתפיסתועםמשתלביםאלהרבדים
לא .לעםעםוביןליחידיחידשביןהדו-שיחעל

זה,שללקיומוזהמוסיפיםאומשלימיםהםבאשד
אמיתייםשחייםהפשוטה.העובדהבגיןאלא

סובלנות,תוךהאתה,עםפוסקבלתידיאלוגמשמעם
במציאותהנראיםומטרותיעדים-וקבלהפתיחות

היום,הישראליתהחברהנתונהבההפוליטית
 •אי-פעםשהיומכפייותרכזהמדיאלוגכדחוקים
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חוזרואונני

בפעם

הרביעית
 ;ירושליםער :ואונניאחרון
העולםמלחמתמימיורמאן

יגאל :אחרית-רבד ;הראשונה
הקיבץוחוצ' ;שווץר

קריאהסימןספרי tהמאוחר

 ; ,,"חספריחסררתב ;וכתר
עמ'. 424 ; 1987

ספריםשהוצאותכעובדה,המעודדמןהרכהיש

להחזירמנסיםאלה,דורותמכניומכקריםוחוקרים
מןיצירותהמתהווההספרותשלמחזור-הדםלתוך
ל"נשכחות".נחשבותכמדומה,אושכאמתהעכר,

שלהטרילוגיהיירושלים""עדשלמחדשהוצאתה
הראשונההופעתוזה.מכורךלמאמץשייכתוארכני

לגמרסמוךהעשרים,שנותכראשיתהרומאןשל
שלפניואתקיבלברברהראשונה.העולםמלחמת
סמכותשהיהכוודאיוברברפניםכמאורוארכני

 l-954כביומןכהוצאתהופיעאחר-כך .כזמנוגדולה

פרים 9מהאחדהופיעכךאחרירושלים.כפרסוזכה
כניראוזכה-1969כ .עוכר""עםשללעם"כ"ספריה

יכ"ספריה"שובמופיעהואועתה .ביאליקכפרס
יכןאםככללה.המקוריתהספרותשלהשגשוגכעת
כמוכןנשכחכסופראוכספרלנושענייןלומרקשה

הפשוט.

שכשולייםכסופרוארכניאתלהגדיריהיהיותרנכון
השנים 60שלהספרותיתתכמונהנתכונןואם

דומיננטייםשכהכספרות :הסיכהאתנכיןהאחרונות

הבלוטיםמןאחדיםרקלמנותאםויזהר,הזזעגנןו,
והסיכה .כצליישארכנישראומקרהזהאיןיכיותר
כאחרית-דבר .וכישרוןעוצמהכהבדלירקאינה
להסברתאחדיםדפיםשווץריגאלמקדישלספר

ועלוהנוקשהההפכפךאופיועלכהדגשההתופעה,
הצדקמןברואיוישוארכניישלהפוליטיותעמדותיו

כהערכותיו.

כאשר :אחרתנקודהלהדגישמכקשהייתיאך
כמהותםאינםהםהטרילוגיה,סיפורישללתוכנם
הםמסויימתוכמידהתקופתםמסיפוריהרכהשונים

הבודד,הגיבור-למתכונת-ההשכלההמשךעוד
דקדנס,אווירתטרגי,שגורלוהמתלבט,התלוש,
מטעם-הרכהישזאתעםונו'.מנוולת""עניות
ועםהטורקיםשלטוןמימיירושלמיומבטדוק :הזמן
יחסיםאהבה,תמיד:חדשהואה"ישן"העולםזאת

מחסורשלרקעעלדיקנהכמשפחה,מעורערים
דורוסופריורובוארכניכיןההבדל.לדעתי, .ומלחמה

 :מזהיותראךכמדרגת-הכישרון,הבלדכעיקרוהוא
להם,היהאי-אפשרהיצירה.שלהסגנונינארג
לחושכנראה,התקופה,שלדרך-המלךלאנשי

מפניוארכנישלשנארג-הלשוןדשנות nכגרעיני-ה
לשוןארג-הסטיליזציה.שלטהעבריתשכספרות
וכזכות,יהמריאוהגדוליםהדורסופרי :יותרפשוטה

לשוןשלמגובשתמסורתגביעלשיאיהםאל
מוגמריםאמנותייםכליםכידיהםשנתנההמשנה,

הישגי-נרשמושכךאיפוא,מקרה,זהאיןליצירתם.

תקופה.אותהשלהמופת
הלשוןכפריחתההחלהעצמהעתכאותה

כמקבילשצמחההמתחדשת,הארצישראלית
לשוןעםדורותלשוןשלטבעית,היאאףמתערותכ,

כחיתוליהן.היוהןשאףחדשה,והרריהדיבור
כהכרחחיתהזהארג-לשוניככוחשנוצרההספרות
מוגמריםכליםלרשותההיולאכיכזמנה,"שולית"

לשרןצעדהשנה-20 30כעכוררקתחיליים.אלא
המלךדרךעלרעלתהזוארצישראליתעברית

וארכניאהוון

מוסינזון,יגאלשמיר,משהשלהפרוזהכיצירות
כרטוב,חנוךשחם.נתןתמוז.בנימיןמגד,אחרון

הגיעככראצלם .וחבריהםכן-אמוץדןיניצןשלמה
החדשה.העבריתשלראשוןשלכהמלאלבישולו

קיסרייאורי-והפובליציסטיקהוכלשון-העתונות
 .ואחריםאילוןעמוסאכניר.אוריטתב,שכתאי
עמוסשלהפרוזהוהישגיכעיצומונמצאזהתהליך

וחבריהםקניוקכן-נר,כאר,קנז,יהושע,א.כ.עוז,

עוסקים.אנווצומחתחיהשכלשוןמאשריםאך
כאשרהטוב,כמוכןהאבירות.מןהרכהיש .כןאם

מגמותזק~זקשיםלספרותומומחיםחוקרים
ליצירותכיחסשינויי-הערכה-ומיקוםשלמודולריות
חלקים.שלרגישהכמערכתכמוהעכר.מןולסופרים

היואושנדחו,היצירותאתהמרכזאלמכיאיםהם
מסיטיםוממילאאחר,אוזהמטעםכעשתן,כצל
מרכזיים.שנחשבויוצריםאויצירותצדדיםאלקצת
הבידקה-מחדש,מןהריענון.מןזהכמעשהיש

זוויתמכללהתמודדהחייבתלתרבות,חרכהשהיא
העכר.מןהמצטבריםכנכסיםההווהשל

ליחסמנסיםשאנוכפירעה.כוונהכלשכלאדומני,
ומומחיםחוקריםכידיאיןשכעבר,מרעינולחלק

הטבעמחוקיכנראהוזה-להימלטשכהווה
מנתשהיווטעויותהחטאותמאותן-האירוניים

הםומיקמוקבעוכאשרכעבר,חבריהםשלחלקם
ושינוי-כירקהעכשיוהמחייכים ,וכמקוםכ~ורה

ערכים.

וגםהיוםידחקשלאלשעריכןאםאפשר
יוערכועצמם,הםהיום,שלהמעריכים-מחדש

יוסטיודע,מיאולי,היום,מרכזישנראהומהמחדש
אחרכאוריוארהיוםשנדחהומהלצדדיםכמקצת
מחר.

ארצישראליורמאןהיוםקריאכמהעדהשאלה
מסחריתמשמערתלהאין-20הכשנותשנכתב
ורמאןמקריאתיירתעלאטובקוראהריכלכד.

אךולשון.תקופהשלשוניםוסגנונותמרובדים
כשנותשככרוארכני,שלוהישגוייחרדוכאמור,
כמעטכהירגישדורנושכןעברית,כתבהעשרים

בכית.כמו

תהליכיםשניחליםכשלנרותוססתחיהספרותככל
עוניניהשסגנונההמתהווההיצירהלצד :מקבילים
הערכה-מחדששלמאמץנעשהיהזמןעםמשתנים

הקשוריםהתהליכים,כשניהעכר.יצירותשל
וכלתי-רציונלייםיסודותישכזה,זהעמוקות
ירושלים","עדהרומאןשללאורהוצאתו .מודעים

נכסיאתפוקדהואכאשרכיותר,חיוכימעשההוא

 .היסטוריעומקשלכראייההספרות
שלוכיוזמתםתהליךאותושככוחאני,משער
הספרותשלההיסטורישמהלכהומכקרים,חוקרים

רומאניםגםהיום,רחוקולאנראה.-עיניהםלנגד
אזכירמותר.ואםמחדש"נחשפים"ההשכלהמימי
שםוישסמולנסקיןלפץרהחיים"כדרכי"התועהאת
 .עוד

הערכהשללקידומהתתרוםזושגישהלקוותיש
הספרותיצירותשלגםולא-חד-צדדית,סינופטית,
המתהווה.

קלשיותרלנוירומזהזמןשלהאירוניהחיוךאכל
מאשרוהמוגמרהגוכשהעכרלגביצדקלעשות

 •והמתגשם.התוססההווהלגבי

אלוניםש.

לויתןעמוס
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האפלחכרך
במבוך

תקופתנו
יברלין :דבליןאלפרר

תרגום ;פלאץאלכסנדר
ניצח :דברואחריתמגרמנית

 ;המאוחרהקיבץו ;בן·ארי
 . 1987 ;כתר ;קריאהסימן

-שייךאניעםלאיזהישאלוניכאשר ...
ורקאךיהודים'ולאלגרמניםלא :אומר

 .רוחוחולילילדים
אוטוביוגרפיותרשימות-דבלין .א

אקרמןרושםגיחה,עםרבותמינימשיחותיובאחת

משוניםאנשיםהם"גרמנים :אומרםבשםדברים

בכללתורובנטיותיהםהעמוקהמחשבתםבהלך
לבלתיחייהםאתההופךדבראידיאות,אחרמקום

ניסבלים".
שללאורכהעוברתשבאידאות,ניסבלות"ה"בלתי

תדירחיזורנוספואליהלדורותיה,הגרמניתהספרות,

אלהמגיעיםהמות,אלוהכמיהההמיסתוריןאחר
 .פמורשתאומנםשלנו.המאהבראישתשיאם

הופמןא.ת.א.יצירתשלהאפלוהקסםהלדרלין
הבריתרבים,בכתביםעדייןאךמכבר,נשכחו

גםכך .וקיימתשרירה-וארוסטאנטוסביןהמוזרה

תומאסגרמניה,יוצרימביןביותרהרציונאליאצל
גוסטבהמשוררקרגר,כטוניושגיבוריוימאן

ב"הרקאסטורפוהאנסבךנציה"מ"מותאשנבאך

ערטילאיותאידיאותבמבוךשקעוים-הקסמים"
מכלוכל ;היצירהמשמעותיהאמןסביבהסובבות
עלהרומזתמטפורה,אלאאיננובעלילה,המתרחש
 .אירופהשלשקיעתה

רקואולי .עליונותבספירותמרחפותהדמויותרוב
באורחחשיפאוסטוס"מ"דוקטורצייטבלוםסרנוס
ובאים.הקרביםהפאשיזםפעמיאתממשי

שלרוחהאתהעלהאשרלו,שניואיןיחידיוצר
דבליןאלפרדהואתהפוכותיה,כלעלתקופתו

האנטי-הסופרואוליהיהודיהרופא ) 1957-1878 (

בימיו'ביותראסיקל
אלינאציהתוךלסירוגיןוהפיוטיהמחוספסבעטו

"ברלין,והקודרהאימתניהכרךרומןנבראמתמדת,
שלבשר-ודםיביש-המזלונציגהפלאץ"אלכסנדר

זהוביברקופף'פראנץ-הסמרטוטי"ה"פרולטריון
אתקרבואלהבולעהאורבני,המולךשלספררו
גבר'ואליםכלבויהסואןהכרךתבוכנינתיניו
וסלידההתפעלותאליו'האהבהשכאתהכרך'תשקיף
ציורייםב"איזמים"שכיחהלתופעההיוכאחת,ממכר
 .המאהשלהראשוןבעשורכבר

האיטלקישלהלהבותחוצביהפוטוריסטיםהמנשרים
כבשווסכריני'בצו'יוכוהצייריםוגדודיומאריכטי

והזועקים,הלוהטיםבדיהםאירופה.אתבסערה
היואלהכל-החדשהניכווהדמויהכרךסימפוניית

נענהלאהואזאת,עםדבלין'פרדלאלהיטבמוכרים
המיליטאכטי,מאריכטישלובישנותחוזרותלבקשות
 .הפוטוריסטיםקבצותאללהצטרף
בשניםהאקספרסיוניסטיםחוגיניזונואליהם,בדומה

בעיוותיםהאורבני.מהמוכסטרהםאףיותרמאוחרות

המחאהנולדהמכחולם,שלוהתימאטייםהצורניים
נקמן,קידשנו,ציוריוהמחר.היוםנגדהגדולה

קודר,עברזכריכחובםטמנווגרוס,דיקסקוקושקה,

הקטןהאישוחרדתהפרוסיתהשררהוישמי

אלכסנדרין,·ברל· .למיניהןפוליטיותמתמורות
אתשלווכאימאז'יםנונובסגבתכניו,מקפלפלאץ"
עםבמיטבו.והאקספרסיוניסטיהפוטוריסטיהמוצר

קונקרטית, ,הירליתבמציאותהספרמעוגןזאת,

המופשטיםהאימאז'יםאתהחופפתמשחרר,שחורה

פסיכולוגיזםללאמסופראנוש,גורללמיניהם.
 .כלשהוסנטימנטוללאאנליטי
כמוהראשון'מהדרגעצביםרופא ,דבליןאלפרד
מינרליםאוצמחיםכבדקדמויותיו,כליותאתחוקר

הים.בקרקעית

התנהגותואלאמעניינו,היאבלבדרוח-האדםלא
משחקהואעיוור.מקרהעל-ידיהמונעת ,המוטורית
מאריונטההיהכאילו 'פראנץהראשיב"שחקנו"

מלווהדבליןהמציאות.שבירידבתיאטרון-הבונות
ה"אניאתיציירכמופנימיובמונולוגימג:;ורויאותו

יעצמןסביבסחור,סחורתוהותהדמויות :המובלע"
כפת-לחםמובניםורצחזימהומקרייעמיתיהן
בחמאה.

דבליןרדאלפ.

דבליןמתייחסהאוטוביוגרפיותמרשימותיובאחת
 :פלאץ"אלכסנדר"ברלין,לספרו

לחומריםהגעתיכיצדלספר,ארוךספוריהיה"זה
 :לומררוצהאניזאתרק .הספרשלהראשיולמוטיב
העברייניםאלפעםלאהביאניישליהרפואהמקצוע

דבריםכמהלמדתימכאן .בהםלצפותיכולתיוכך
 ...ענייןרבי
זההמזרחיתברליןאתמכיראני :שונהמשהוועוד
גםכאןהספר.לביתוהלכתיגדלתיבהרבות,שנים

יע;נרולשניםבניגוד .שליהרופאבעבודתהתחלתי
האחרוןבעשורהקדשתייהדימיוןבכוחדגלתיבהן
ובנרפיםהקרובהבסביבהלהסתכלותזמניאת

חותמם.אתעלישהטביעו
שלמסוייםסוגעללהתחקותבידיעלהכמו-כן
ויחידהאחתונדרךהמיוחדים,במצביהםאנשים,

בסיבלם.והשתתפותאיתםחייםתוך ,אמיתיתשהיא
 .ומטפיזיפילוסופיבקומאזכדרכיהמשכתי ,עם-זאת
כמתארםמעוגניםהאפיתיצירתיכלשלשורשיה

 ..הרוחני"'
תנועהשלבדיכאמיזםנספרמרוצףהאורבניהמויזz.א
הטורבינות,הבתים,הכרך'אוריתב ,מתמדת

בעירשורצותנמליםי-דמויוהמוני-אדםחשמליות
הוא.מקרי-והמתרחשהסואנת.

בביב-הכאוס,באותו .אחרתארכךלהיותיכלו

הסמרטוטי,הפרולטעלילתנרקמתהאנושי,השופכין
יביברקופףנץפראיהובלהפועלהועתלשעבראסיר

הקולקטיבי"ה"אנישלהאב-טיפוס ,והעשוקהעושק
 .התחתוןהעולםשלבמדמנה
ב"אופרהמציגילדבליןבניגוד ,ברכט(נרטולד
המימסדשלכאליגוריההסכינאימקיאתבגרוש"

 .הקאפיטליסטי)
להטמיעוכדיפראנץאתדבליןנוטשרבותפעמים
שלהמלודראמטיה"מילייה"באותועלום,בהמון
כאחר.גדולותוטרגדיותקטניםפכים

סומקרוני

טבעשירברדלס.כמו
לה.ה f ז:rהואברדלס:קמ;
 .דi~קtנ;:ך~r.:רזנתסןח~ל 1זכג'ף :ר~;לך;~ה

ציד:פמלכדתהשחיבננתיהנחפרלילהה;
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 .ת;מ;ז?!~רףי J;לילב;ת q ~רא;ך

מוקדםבושאיןסגי-נהור,בזיגזוג-והמסופר

אסוציאציה,רודפתאסוציאציהכאשרומאוחר,

הצהובההעתונותלשוןבסמלים,שלוביםדימויים
ומחוספסת,שנונהברוטלית,ברלינאית,בעגהמהולה
מגלותסגנוניתואאופמיהטאוטולוגיהסממניכאשר
וטפחיים.ומכסותטפח

אוהמודעות,בלוחצבעוניתכרזהלפנינוכינדמה,
פישעל ' Tקולא ,הזמןברוחאקספרסיבי ' Tקולא

מכונתבין"מפגשהואלאטרומוןשלהגדרתו
הניתוחים"'שולחןעלומטריחהתפירה
גםמזכירהדיי",ה"פאנטההמתמדת,הזרימה

שלמהמונטאז'יםכלקוחהקולנועית,טכניקה
לאנג.אומרובאויאיזנשטייז

הקולאז',שלזוובפרטהמוזכרות,הדיסציפלינות
סימולטנייגנוןסיליצורדבליןבידימסייעות

דבריםבשולימהולהנארטיביהמוקדבופלורליסטי,
 .מצואלעת

קטעימאזנים,יבשים,דו"חותסטאטיסטיקות,

חשיבותםוהרג),מרזח(שירימוריטטיםמאמרים,

שהתוודענואחריכך .נץפראמקורותנופלתאיננה
"אספקה :קוראיםאנוגיבורנו,שלהמשוכיםלמעשיו

 :מיטבחייםלבית
בקר,ראשי 2016חזירים, 11,543

כבשים. 14,450עגלים, 920
 ...נופלים"הםטרח,חבטה,

העלילהרצףשלהמוקדנפסקשובאחרת,פעם
כולןברחוב,נוסעות"החשמליותשלתיאורולפנינו
מי ...לנסוע"לאןיודעלאאנילאנשהו,נוסעות
ולאחר ?הסופראוביברקופף :הדבריםאתאומר
עורקשלטופוגראפיהבכעיןהמספרמטפלמכן

תחבורתי.

ולפתע .וכדומה ...שילדרשטראסה"נורדאנד, 51"קו
המימסדייםהביורוקראטיים,הפרטיםיעלמו

אפוקליפטי,חזוןויחשףהיו,כלאוהסטאטיסטיים
ההיבריס,זכורותהאץר'אלירדושרתמלאכי

מעלמא-שלאוכיסיםאסקטולוגייםפרקיםהעקירה,
כדימהשתרע,המצעקצרבעירבוביה.ישמשוהדין

והאימאז'יםהסוגיותכלעלבפרוטרוטלעמוד
בערוםהניצבתגרמניהזוהיהספר.שלהנוספים

הגדולהוהאינפלציההכלכליהמשברבעידןועריה
לטעמי, .הראשונההעולםבמלחמתמפלתהאחר
אתביותר,הרחבההפלאקטיתביריעתודבליןהעלה
שהואאי-פעם,שנכתבביותרהאפלהאורבניהאפוס

וגדודיו.פאסוסדרסשלהכרךלספוריורעאח
להאיןילעיןהנראיתהספר,עלג'ויסיצירתהשפעת
 .סימוכיןדבליןשללטענתו
המצוטטיםהמסה,בראשיתהמוזכריםלדבריםבניגוד

פרדאלשלהאנושיהביבריגיתה-אקרמןמשיחות
הואגםאךאידאות",אחר"תראינואומנםדבלין

 .בלתי-נסבל

אלכסנדרברלין,תהפךבלבדאחדותשניםלאחר
פראנץ .שרציםלקןכולה,כגרמניהפלאץ'

יהיהוהלאה"מכאןכיפעםשהבטיחיביברקופף
כולם.כמוחומים,במדיםהואאףיצעדהגון",

גלות.יערוךשהתנצר,היהודיהרופאדבלין,ואלפרד
לזמןותלאות,נדודיםשבעייחזורשניםאחררק

ברלין.שבמזרחפלאץלאלכסנדרבלבד,קצר
 •עוד'אליהישובולא

רפאליצבי
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שיחות

מק iע
עםשיחות :יאנוךגוסטב

שלמה :מגרמנית ;קפקא
 ;ריבנוטוביה :ערך ;טנאי

 93 ; 1987 ;פועליםספרית
עמ'.
המעשירהשואבת,לאכןהפכההקפקאיתהתופעה

זה,עליו.והביוגרפיותמהמחקריםרכיםעדיין
שיעורכעליוצרכלשלהשפעתוכוחכמדומה

ידידועל-ידישנרשמו !קפקא"עם"שיחות .קומה
הסופרעלהרבלחומרתורם !יאנוךגוסטכהצעיר

הספר .וכיצירותיוכדמותומסויימיםצדדיםכהדגשת

לכיןהאישכיןרכיםקשריםעללהצביעעשוי
 .עליושנכתבוביוגרפיותמאשריותראףיצירתו

מוחשיתדיכצורהלעינינומעמידותהשיחות
נערכווהןמאחר .והסופרהאדםקפקאאחואותנטית

יצאוהן !ידעוכעלרגיש !ערסופרלכיןכינו
נסכרתהןשעליהםהענייניםומרתקות.מעמיקות
התייחסותכהןישהספרות.מתחוםחורגות

לשאלותלפוליטיקה,למוסיקה,לציור,לתיאטרון,
היהודים,לבעייתהביורוקרטיה,לשלטוןקיומיות,

ראייתומתגלההאלהמהתחומיםאחדככלועוד.
מעריץיאנוךשגוסטכפלאאיןקפקא.שלהייחודית

אתמשפרהואשכעזרתו !הגדולורבומורואת
 .ק.פ"כסופר.אישיותואתומגבשהספרות'יטעמו

חייאלראשבנוברשהתייחסהראשוןהאדםחיה
אתבכךוחיזקבוגרארםכעםעמישוחחהרוחניים,

שלי".העצמיתהתודעה
הואכשיחות,מתגלהשהואככלהאדם,קפקא
גבוללאותועד-הליכותנעים !קומוניקטיבי !אנושי
הואזהכמוכןשכר.הקפקאיהסרקזםשמתיר

ולדמויותיו.היוצרלקפקאמסויימתאנטיתזה
מעודנותדו-משמעיותכאמירותאונחרציםבניסוחים

לגביוהגיגיותחושותיואתמעכירהואוחריפות
כתחומיותהליכיםאירועיםולגבידורובניסופרים

מכריקלהיראותלהתאמץמבליוהאמנות.התיאטרון
שנויותבעיותקצריםבמשפטיםלנסחמצליחהוא

דבריואתלסייםאוהבהואלעתיםבמחלוקת.
אינוכשהספרהגלוי.עלהסתוםבושרבבמשפט
בחםישאלח.שיריםמביןאינני :פוסקהואלטעמו,
כלייפרנץלגבי .מלים"ומחומתרעשחרבהכל·כך

ושנוןחכם"כליי :אירונית-מהתלתעמדהנוקטהוא
השמחה .עמונפגשיםכשאנותמיד .כמוחומאין

פניעלבמצערעוברתבתחתוניםהעולםספרותרבה.
ממהבחרבהוגדולחכםהואכלייפרנץ .שולחנו
ארוכהיותרהעטאלהראשמןחרדך ...כובתשהוא
הלשון".אלמהראשחרדךמןוקשה
שעולמןמיצירות,להתפעליודעגםקפקאאולם
מתקנאהואכאילודומהמעולמו.שינויתכליתשונה

התחבטויות.ללאהחייםשלמיופייםליהנותביכולת
כלהוא :אומרהואז'אםפרנסיםשלשיריוספרעל
הואוחזק.מאושרכהחראריגוש,כריערפשוט,כך

שליכולהחבלירובכףחיטבמוגניםעולמווכל
לווקוראחקב"חעםמשוחחחראילדכמואלוהים.
מזרקן".אינוכןעלמשפחח.כבןהפרטי,בשמו

סופרעלבדברובדימוייםקפקאנעזרלעיתים
מיכנייםזעזועיםדפנות,עבכליהוא"וופל :מסויים

כזהמכליצליליםקלותביתרמפיקיםמכחץושונים
 :אומרהואמוסיקהועל .התוסס"התוכןמאשר

מרובמוקסםנפעם,אניכים.כשבילי"המוסיקה
מפניכךכלנפחדזאתועםנלהבהתפעלות.
 .גרוע"ימאיכאמתאני .האינסוף

אצלההומורנעדרלאהתהומיהפסימיזםחרף
גאון"הוא :אלטנכרגפטרעלאומרהואוכךקפקא.

היופיפניניאתהמוצאנדיר,אידאליסטהזוטות,
 .כתי-קפה"שלבמאפרותסיגריותכדליכמושבעולם
הואספרותית,יצירהעלמשפטוחוץרכשקפקא

אנליטיקןשלמבטבקורמרחוק,בהצופהכאילו

וקדקתדהמהתכוננותואתמזכירהדברפניות,נעדר

אינוייבהסובייקטה"אני"שכה ,כסיפוריובמציאות

 .מעורב

-והווייתכלאלאשבטא,הדבריםתוכןרקלא
בהבעתמשתתפת-קולו ,שתיקותיותנועותיו,
לגבותמתחתלקפקאהיוגדולות"עיניים :רעיונותיו
קפקא .מאודיםיוניעהשחומיםפניו .כהות ,עבותות

ליכוהואשבומקרהבכלו.יפנבאמצעותדיבר
 .כןיעשה-הפניםשרירישלכתנועהמלהלהחליף

 ,הצרהמצחקימוטהעיניים,גבותצמצוםחיוך'

תותנועהןאלה-חידודןאוהשפתייםהבלטת
זוהתרשמות .בדיבור"משפטיםשלבמקומםהבאות'

ןילבכינוהקשראתמחדשמאשרתהאישמן
רואיתעל-ידימושגמאיפיונןשחלקדמויותיו,

 .להןאופייניקוהואהפיסיהישעחוסר .תנועותיהן
המשקפת !הכותלעלההישענותתנוחתלמשל'כך'

בגיבור,חולפותפיזיותעוויתות .נפשיתעייפות
במשך" :"אומללות"בסיפורכך .היסטריתדינמיות

שתוכלכדיפעורלהישאר;גי 7הנחתיקלהשעה
כקרבי,נצטברקלוקלרוקדרכו,לצאתרוחיסערת
האיש ,קפקאשאצלאלא ."העפעפייםריטטובפני

שפתבמעיןמלהאיה"המחווהמחוות,האוהב
בשוםונייהמסירה,שלדרךמשלה,עצמאיתתנועות

יתללתכמרצוןביטויאוסבילרפלקסלאאופן
 .מסויימת"
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לוהמאפשר ,ויהורכביתחדרועלקפקאדברי
אחתאתכאילומסביריםבהרהורים,ושקיעהפרטיות

ריהאסתמונת-ככחיבתוהמרכזיותהתחושות

ניירעשוייםהמעונההאנושותשל"הכבליםהכלוא.
למראהיאנוךלגוסטבקפקאפעםסח-משרדים"

הכוחלמרותכרזות.עםהצועדתפועליםקבוצת
ונשארמתאדה"המהפכההמהפכניההמוןשמפגין

נושאנכחןאם .חדשה"ביורוקרטיהשלהרפשרק
שערוב"לפניב"הטירה"מופיעשהואכפיזה

נוסףימשמעותברובדאולינבחיןלמשל'החוק",
חסרהפרטשלהתמונהשבתשתיתדומה .בושקיים
שותויאתהמחניקוהמימסד'השלטוןמולהאונים

סטי,ליהאכזיסטנציאהמימדדווקאמצויהפרטית,
וכולאותהמצמצמותהמסגרותלכל ר~~~-כלומר

במרכזועצותאובדאותוומותירותכיחידהאדםאת

 ,ביותרהעמוקההבעתוכבולהלבירינת,של
שלהמקוריקולה ,אדםכלשלביותרהאנושית

אישיותושלהעכבישקורירשתשלבכבליהנפשו
אינוםללעוהקיסר"דבר"בסיפורהץר .עצמושלו
שיעורןאילבחללממנוהרחוקהנתיןאללא-מגיע

אין .בזמןהרחוקיםאלינו'ה"אתה"'אללאאף
ותיהאינסופהמחיצותעללהתגברמסוגלהאדם

עליולדעתשניתןכל .קיומוסודאתלזולתולהעביר
החללאלאותוללחושהנואשהנסיוןאלאאינו
 .הריק

כמעטלתיאורהשאיפההואככתיבתוהמתחיםאחד
שלהצורךכנגדהמציאותפרטישלנטורליסטי

יאנוךכשגוסטבזו.מציאותעללהשתלטהדמיון
עונה ,זוועהחלוםהואש"הגלגול"לקפקאאומר
קהזהחהמציאותאתחושףהחלום" :קפקא

המזעזע-שבחייםהאיוםהדברזהו .מדימוייה

רוח"שזהואומרהואדין""גזרעל ."שכאמנות
קיומועובדתאתהבעתי ...אחדלילהשלהרפאים

קפקא .הרפאים"רוחמפניהגנההשגתיכךומתוך

תא:ייןלדמנוטהאךהנוכחית,המציאותאתרואה
 .מפניהנןוגתמהואוככךהמשוערות,תוצאותיה

דעותוהמ-קפקאלשבכתיבתוהאחרהקונפליקט
כלהמתסרצון-הנפלכנגדמראשהקבועלגורל

בעיקרבשיחות,פעםמדיעולהזהנושאלשנותו.
נעשיתהמוותשלשהוודאותככל !הספרסוףלקראת
אינםקפקאשלופסימיותוספקנותו .נמנעתבלתי

לעתיםעליוחסשקפקאהצעיר,ליאנוךתמידנהירים
אולםלו.שאמרכדבריםלחטטלאממנוומבקש
מנעהלאהגדוללסופריאנוךגוסטבשלהערצתו

כיאםשלו'אחרתאוזוהשקפהעללהקשותממנו
קפקא.לטובתהכףמוטיתדברשלכסופו
גםנתונהוהסופרהאדםקפקאשללבותשומת
במקרהנחותכשעיניולמשל,כך,כמציאות.לזוטות

עםמטיילשהואבשעהברחובהפודלכלבעל
"זה :כאובייקטהאובייקטאתרואהאינוהואגוסטב,

שבעינימה ...א;תגםאךכלב,להיותהיהעשוי
אות".הואפלמוניבעיניכלבאואשפהשקיקפלוני

כטרגדיהלהגותמוצאנקודתעבורוהיאהסיטואציה
האלוהית.ובטעותהיהודית
עללעתיםמשתהההואביצירותיוגםלכך'בדומה
במציאותזמנושמשךטריביאלי,דיאחד,מומנט
החשמליתמןהיורדתהנערהעלכמו-אפסיכמעט

ומבוררמוגדלאותוחשיםאנוכיעד-ב"הנוסע"
על-ידימגדלת.זכוכיתתחתראינוהוכאילולפרטיו

בכוחהנבניתהסוריאליסטיתהממשותמתקבלתכך
אובייקט,אומקרהשללגורמיםפורקועצור.פנימי
אלאותומביאהמתבונןשלחושיולמבחןהנתון

מהותו.שורשאלתכליתו,
וההתגברותהמוות,עםמפגשמעיןהיאהמחלה

מעטיםלאבמקומותעליו.ניצחוןכעיןהיאעליה
שממצה"מי :המוותלחידתקפקאמתייחסבספר
פחדהמיתה.מפניפוחדאינוהחייםמובןמלואאת

עלבאושלאחייםשלתוצאהרקהואהמוות
-אחרובמקום .כגידה"שלביטויהוא .הגשמתם
אךקטלני,תמידחירותוחוסרחיים.היא"חירות
טמוןהקושיהנה,כחיים.כמוהםממשיאינוהמוות

איןולמוות".לחיים-לשניהםחשופיםבהיותנו
לקפקאמאפשרותהצעירמעריצועםהשיחותספק'

המוות.ממועקתקלה,לשעהולומפלט,
מנסיםואםקפקא.אומרמחלה"היא"הכתיבה

בכךהיצירה.להטמתקפחהמחלה,חוםאתלרפא
אמנותיתיצירהכלביסודכלומר,מתרפא.האדםאין

קפקאממחישזהמרעיוןמשהוהקיומי.הסבלטמון
האביבבואלפניהדעת".בהסחהחוצהב"הכטה
כצורתהבנויההסימליתתכמונהמשהו.מתרחש
כימבחיניםואנושלמה,אינההתקבולתאנלוגיה,
לאחרהמקבילים.הענייניםשניכיןארעמשהו
המואריםהנערהשלפניהעלחולףהגברשלשצילו
השוקעת,השמשרושםכתודעתנושמורעדיין-שוב

האביב)(כדמותלכסוףהמושגתהשלמותגםולכן
המלה.מוכןבמלואשלמותאינה
הושגוקפקאעםהשיחותשלוערכןשאיכותןדומה
הודותגםאךקפקאשלהסגולילמשקלוהודות

גוסטכשלוהארותיוהערותיוהמנחות,לשאלותיו
להתמקדוידעידידולנפששהכיןהצעיר,יאנוך

 •שכר.והאדםהסופרשלמהותיותבנקודות

כן·רוריערה
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ישיתחשהעמדה
יחיל-וקםמרים

בלסשמעוןשלהרעיוניחדומאןעל

המדורראשעל-ידינתבקשתיאחדות 1982בשנת
באנגליתללמדחימה,באוניברסיטתחר"ללתלמידי

בת-עבירתבספרותקורסאנגלר-סקסים,לסטודנטים
בינתיים)(שהתמסדהראשוןהקורסבסוףזמננו.

מדוע :מעניינתשאלההאורחיםהסטודנטיםהעלו
"החוויהעלרקכרתכיםשלכםהסופרים

תמידגיבוריהםאתממקמיםואפילוהקולקטיבית"
שאפילוזהאיך "?רוחנית"סביבהבאותה

בתחומימתרחשיםבספרותכםוהעימותיםהתיסכרלים

 ?חריגה ?"אחרת"ספררתלכםאין ?קונצנזוס

 ?קוסמופוליטית ?פמיניסטית ?מורדת

הקנוןמתוךמבחרשכללההקורסתכניתאתבדקתי
שהצדקוגיליתילאנגליתבתרגוםוהמצריהמקובל

משהרלפניהםולהביאלהרחיבניסיתיכאשראתם. .
ליהסתבר ,שחררדודבלסשמערןמיכאל,סמימשל
לחסותתרגוםנעשה :(הערהלאנגליתתורגמושלא
לצרפתיתתורגםשחררדודמר"ל'לדנמצאלאאך

הסופריםהתרגום,קריטריוןלפיצרפתית).ביוזמה

הסיבהמןכנראההקנון'בתרךאינםשהזכרתי

כרתכיםשאינםמשרם :האורחיםהסטודנטיםשהעלו

בארץ'היוםהמקובלהספרותיהקונצנזוסבתרך
הרוחנית""הסביבהמןחורגיםשהםמשרם

כפיבישראלכרתכיםשהםמשרםהקולקטיבית,
כאזרחי-העולם.-בפאריסכתבשהמינגרי

יצירתומיבנהאתמקרובלבחרןאותיעוררזהגילוי
בחרתיבלס.שמערןהנ"ל'הסופריםאחדשל

יצירותיוביןהאינטר-טקסטראליםביחסיםלהתרכז
 ) 1979 (התחתיתובעיר ) 1964 (מעבהרהמוקדמות,

קבוצתאתלתפוסלנסותמנתעללמאוחרות,
"מציאותבעלאידיארלרגי"כ"ארבייקטהרומנים

שקריאהובתקרהחברתית"ר"משמערתקונקרטית"

לא-קנוניתספררתשלמקרמהלהבנתתסייעכזאת
ישמדעית)(שאיננההדיאלרגית""הגישהזר.ויהודית

לבחרןהזדמנותלהיותריכולהפרובוקטיביערךלה
 .(בחטיך)מחדשהקנוניתהמוסכמהערכיאת

באץר-ישראלהעבריתהספרותתבולדותהמעיין
חיתההקוראים,אצלגםכמרהכותביםשאצלמוצא
ערכיםבעלתספררתלהעדיףנטיחכללבדרךקיימת

מקרהבכלאר"רלוונטיות",בעלתאר"חיוביים"
הכוללתהעולםהשקפתאתהמבטאתספררת

פניעלארסתםטובהספררתפניעלנדונה,בתקופה
מקבלתמסתבר,העברית,הספרותבספרות.פלורליזם

שאפילוכךכדיעדהתקופהצרריאתכללבדרך
א"יביןהריכרחכמרתקופה,צרלהיותיכולויכוח

בספרותכךכלהפופולרילשלדם,הלשמה
האחרונות.בשניםרבתיאטררן

ברשאשרכמרקולדתנשמעוערדהרחוקהלאבעבר
להסתגרותהבטיחעלשהתריעושטיינמןאליעזראר

הפרובינציאליותסכנתרעלתמטיותאמרתבדל"ת
עללקרנןהספיקערדקררצררילב.ממנה.הנובעת
גםאבלהחיים,שלרהליטרטזציהבכתיבההחיפזון

אתברלמצואביקשהגדול'אפיהלרומןשייחלהוא,
קולותערדאיןהיוםהספציפי".היהודי"הנושא
בתרךמתנהלישנו,כאשרהריכרח,רגםכאלה

הקנונית.המוסכמה

שמערןאומר ) 15 . 6 . 84(העירשמאסנטרןלא.בראיון
מןעוסק,הואשברמהחומרזרותכנראהיששבלס

שאיכירון .בכתיבתונדרשהואשאליהןהבעיות
וזרמיםלהשפעותהקנונים,לאחדלשיינואפשר

נותנתהאקדמיתהביקורתאיןבספרותנו,מרכזיים

יצירותיו.עלדעתה

כהעדבכתיבתוש.ב.אליהןשנדרשהבעיותמהן
ד.ה.אצלכמר ?הקנוניתלמוסכמהזרותהןומדוע
מתוךצומחתבלסשליצירתוהמינגררי,רא.לרוכס
הואכסירנו .במהותהאינטלקטואליתוהיאאישיכסירן

לארץ'שעלהקומוניסט,עירק,ילידיהודישלזה
אתבינתייםשעזבלמרותאךבעברית,ערביתהמיר

האידיאהאתלגמריהמירלאהקומוניסטיתהמיפלגה
הצידנית-לוקלית,באידאההשיררירנית-קרסמרפרליטית

לשלדדומהרקעעםדמויותעלכותבוהוא
היינו'המציאות,עםדומיםבאופניםהמתמודדות

 .הרעידנייחרוךעללוותרמבלי
("הז'אנרכרכרשללהמלצתודווקאנאמןבלס

"החוויהעללכתובלאביזרהר")הארצישראלי
באופןלחקותלנסותולאהיהודיתהפנימית"
אתולהתאיםהחיצונית""החוויהאתמלאכותי
האידיארלרגיתולסביבההתקופהלצדדיהיצירה
 .השלטת

"כסירןמתוךלכתיבהלחזורממליץבלוסולגם
הואהרעיונית,הכתיבהאלגעגועיםבמאמראישי".
מודרני""לאלהיותהמסוגלהסופראלמייחל
עםולהתמודדמודרניזם)'הואניהיליזםר ,tz(באי

מסרגלשיהיהבן-זמננולסופרכחרדיות,רעיונות
סופררקאישי"."כסירןמתוךלדוכסה..דכמרלכתוב

גםהמצבלהצגתלהוסיףעשויבלו,כותבכזה,
לכירדניםאלטרנטיבית",ל"תרברתורמזיםהצערת
 .פגומהכמציאותבספרותהמוצגיםמאלהשדנים

כשנדתלראשונהאליהשהתררדענרבלס,שלכתיבתו
הנפוצההכתיבהמןושרנהרעיוניתאכןהששים,

עלככדלהרובהומבוססתשנה,עשריםזהאצלנו
(כשםהציוניהנסירןמןהקולקטיביתהאכזבה
 .בר)קולקטיביתדבקותעלמבוססתהיתהשבעבר

האקסיסטנציאליסטיםהסופריםלקבוצתשייךבלס
 .המקומיתלספרותמאשריותרהאירופים

יחידשלהתמודדותםהיאבכתיבתוהחוזרתחתימה
מגרףחלקשאינםאינטלקטואלימיעוטשלאר

מעוניינתשאינהמציאותוכתרךמדל 'גדרמרפוליטי
הגרמנישהסופרמהנוקטיםרגיבררירהסופרבהם.

ימיןשאינההשלישית","העמדהכינהדייםפטר

עצמםלהתאיםמסרביםוהםשמאל'ראינה
באותבלסשלדמויותיוכלשהי.לאררתרדרכסיה

פרשואראליוקרובותארהשמאלמןכללבדרך
ככרכרומנים,אותןפוגשיםאנוכאשראךממנו,

ותכופותמצומצםציבורמאותואפילוחלקאינן
בדמויותהמענייןקומוניסטית.מפלגהשלמנדרה
הןהאידיאולוגיותאכזבותיהןשלמרותהואאלה
 .ועמדהאידיאהדעה,בעלותעדיין

סופריםכידיתכופותנקוטההשלישית""העמדה
שגדללמחצה(יהודיוייספטרכמו ."אאוטסיידרים"

פועלבלסשמעוןקומוניסט).ונעשהאירופהברחבי
ואתאותהביצירותיוומנתחהמובניתלחברהמחוץ
ואלאליהביחסכמותוחריגיםושלשלומצבר

להגדירבכסירנותתדירעסוקהחריגהסופרעמדותיה.
"בחוץ"האקסיסטנציאליסטימעמדואתלעצמו
העיקריהמניעהנחהואזהבעייתישמעמדמשרם

גםעמדהמנקיטתנמלטאינוהואליצירה.אותו
אינדיבידואליסטשהואלמרותהחברהבענייני
שאינההשלישית""העמדהזוהיאםוגםמובהק.
מןהאקדמיתהביקורתהתעלמותאותו.מספקת
מצדרחיהשלמחווההיאה"אאוטסיידר"הסופר

חתרניאלמנטעצמוכרהרואההמובניתהחברה
הקנונית.למוסכמהאי-הסתגלותובשלמהותו,מעצם
 .כ"בלתי-מייצגים"גיבוריוואת

בלסשמערןביןקירבהקיימתכךמשוםאולי
בסיפוריולדמויותדייםפטרביןגם(כמולגיבוריו

 .האוטוביוגרפיים)רבמחזרתיר
לאהעולםאזרחיהםכמוהו,בלס,שמעוןגיבורי
הטבעימקומםמהםנגזלו .ברירהבליתאלאמרצון

שהםהעולםידיעלהחמהההתייחסותוקהיליית
אינסטינקטיבי,צורךרדופיםהםמחברםכמו .אזרחיו

בעולםסדרלעשותנשלט,בלתיאינטלקטואלידחף
ערכיהאתלהביןאי-הסדר'בחרדיתהאי-רציונלי'

סעידכךלה.מחוצהפרספקטיבהלאיזוולהגיע
נעול"ב"חדרהאינטלקטואלהערבי-הישראלי

הבינלאומיתוחבורתוסורלאנדרהכך ,) 1980 (
התוהיםהסופריםכך , ) 1984 (אחרון"ב"חורף

יוסףגםההפתעה,למרבהוכך ) 1987 (ב"חיורש"
ארפסיכולוגיגיבורשאיננו ) 1964 (ב"מעברח"שאבי
אקסיסטנציאלי.גיבוראלאאידיאולוגי,אראתני

בלא-בשטח-הפקר,כמוהותלוייםבלסשלגיבוריו

הנדחפיםמולדת,ללאאךאחדותארצותבנימקום,
 :-מצבבדיקתולעשותלחזורמתמידכורחידיעל

אלהלביןביניהיחסמה ?כךתלויאנימדוע
אלהגיבורים ?המו~ניםבעולמותיהםאיתןהעומדים

אנשיםהםהתחתית"וב"בעירב"מעבחר"כבר

מהפכנים,חלקםאינטלקטואלים,לפעמיםחושבים,
ורוציםחברתייםכיצוריםעצמםהרואיםכאלהתמיד

(מעברה)המקדמיתברמההעולםאתלשנותאיכשהו
 .אחרון)(חורףהעולמיתאו

מעשהאינוואידיאהדעהבעלותדמויותהעלאת
ערדמההישראלית.המודרנהבשלהימקובל

מוכרישראליעולםבתרךאותןמעלהבלסששמעון
עולםהתחתית")רב"בעיראחרון"ב"חורף(מלבד
עצמןהדמויותשבווסחוף'מבולבלומפורד'מפוזר

מעוצבותדמויותיו .אידיאהבעלותגםאךנסחפות,
ומצויותהפרובלמטיתהאידיאולוגיתסביבתןידיעל

חיותהן .מתמידקונפליקטשלבזירהבמרכז
ישראללארץלאשקופיםבחוטיםקשורותבאידיאה,

הרעיונותבינלאומיים.פוליטייםלאידיאליםאלא
רעיונותקבועים,דבריםאינםבאמצעותןהמובאים

אלאכסוביקטיבים-אינדיבידואלים-פסיכולרגים,
ו"בין-"בין-אינדיבידואליות"כישויותרעיונות

"העמדה .השתנותשלישויותסובייקטיביות",
 .ארתה"אוהבלא"אניוייס,פטרכותבהשלישית",

כלסשליצירתואתמאחדתהשלישית""העמדה

ספריוביןמעניינתאינטר-טקסטואליותומעצבת

ספריווביןהאירופית,האקסיסטנציאליסטיתלספרות
 .עצמםלביןוהמאוחריםהמוקדמים
מאחזהשלישית""העמדהמשמשתב"מעבחר"

ובזכותההמחברשלהמעמדיתלתפיסהאנליטי
הסוציולוגי.אוהאתנילכירוןמגלישההסיפורנשמר
ללא"נטו",הקוראלפנימרכאחברהשלמצבה
אחרון"ב"חורף .הציוניבהקשרמסקנותאוהנחות

להסיקאחדמצדהמספראתמכוונתזועמדה
ומצדהקומוניסטי,החלוםמןנמנעותבלתימסקנות

לתחוםמחוץאישיות,לטרגדיותאותןלפתחשני
תשתיתאותהרקעעלנכתבוהרומניםשניהרעיוני.
בהםמדכאתהאידיאיתההתמודדותאךרעיונית

כ"אובייקטיםדומיםהםשרנות.בצורות

אחדבכלהקונקרטית""המציאותאך 'אידיאולוגיים"
יהודית.מהם

לא ,אחריו)אחרון""חורף(כמוה"מעבחר"'
נולדאז .השישיםשנותשלבקנוןבטעביותהשתלב

המיתוסיםבניתץובעיקרשעסקהחדש"ה"גל
בלסואילובאקספרימנטליזם,רשםופההציוניים

ותבניתובו.נזכרתאינהשהציונותא"יעלרומןכתב
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כרומןבקנוןלשלבוהמאמצים .נרכטית-פינטרית
כיצד .יפהעלולאוממילאמלאכותיים,היואתני
הרומןבבנייתביטוילידיהשלישית""העמדהבאה

 ?"מעבהד"

הסופרשלאוטוביוגרפיתחוויהעלמבוססהרומן
 .הראשיהתפקידאתממלאתשולייםחברתובו

כמקובלולאדווקא,הפררטגוניסטהיאזרחבהר

הציפיותאת ד~~הרומן .אנושילסיפורהרקע
בגיבוריםשהורגלדאזהקוראשלהקונבנציונליות

עלהנעיםמתוסכלים,גיבוריםלפחותאוחיוביים
התרה-לקראתבעייתיממצבהציוני""ההיבטרקע

ל"כוסטדומו"יותרדומה"מעבהד"אך .הארה-שינוי

עמיר.אלישלכפדות"ל"תדגנולמאשרקונרדשל
חברהאלאאתנית,אפולוגיהאומחאהבואין

גורלה,אתהחורצתבפעולהכאחדותהנתפסת
 .אקסיסטנציאליתבסיטואציה

אלא"שמאל"או"ימין"שלמוגדריםכוחותבהאין
עמדותמתוךמטרהלקראתהפועליםאנשים

מוצגות .ב"מעבהד"הנפשותדינמי.באופןהמתהוות

מכנהשבחטיךמהמודעות,שלסגנוןבאמצעות
החיצוני".ל"דיבורהכנההכזשמשפנימי""דיבור

החיצוניוהדיבורהפנימיהדיבורמצטרפיםיחד

 .אידאולוגילסטטוס
 ,עצמיתהגדרהעלהקרבסביבסובבהרומן

להביאבמאבקנפתחהוא .שלביםלמספרוהמחולק
בהתנגשותומסתייםבמעברהחולהאשהאלרופא

הקונפליקטזירת 'האחדהקרבאךאלימה.
הרחבהלבעיהמטפורהגםהואהאידאולוגי

להשתלבהמנסהיחודיתחברהשלוהאוניברסלית
מנסהראינהבכללההמנוגדתמארחתבחברה
הקוראלומדהקריאהבמשךלסגלה.אלאלהבינה

כמוחותלוייםבלסשלגיבוריו
בניבלא·מקום, tבשטח·חפקר

מולדת,ללאאךאחדותארצות
לחזורמתמידכורחידיעלהנדחפים
תלויאנימדוע :בדיקת·מצבולעשות
אלחלביןביניהיחסמח ?כך

בעולמותיהםאיתןהעומדים
כבראלחגיבורים ?חמו;ננים
חםהתחתית"וב"בעירב"מעברה"

לפעמיםחושבים,אנשים
מהפכנים,חלקםאינטלקטואלים,

כיצוריםעצמםחוואיםכאלחתמיד
אתלשנותאיכשהוורוציםחברתיים
או(מעברה)המקומיתברמההעולם

 .אחרון)(חורףהעולמית

היחידהחיתהכאילו "מעברה"האתולאהובלהכיר
 .אנושיתדמותהחברתית

הפעולהותימצרתהחברהממדישצמצוםמצאבלס
להיהפךמהרומןלמנועכדיהכרחייםהמרכזית
 .מופשטתסוציולוגיתלתמונה

גןכ"ימכרכמרהרעד",הקמת"המרכיזת,הפעולה
רב.המעאורע,ציר,שתיהן :צ'כובאצלהדובדבנים"

הםובאמצעותודרכוואשרהחבהרמרכיביכלאת
כוחםעלונחשפיםאמיתיתבהנתהגותמגתלים

האידאולוגיתהסביבהאתממקדהארוע .וחולשתם
 .לחברההדמותביןדיאלוגומאפשר

בתהליךמכיעיםהןהפועלותהדמויותזהברומן
התפקידיםהיפוךמשוםבכךאין .החברהשעוברת

רקעתהיינהלאלעולםדמויותשכןהמסורתיים
יכולהאינהוחברהלהיות,יכולהשחברהכפיבלבד

סיפורשלבניהכאןישאךאנושית,כדמותלתפקד
 .מנרטיבייםאפיים-אוביקטיבייםיותרשהםבאמצעים

פעולותיהןהדמויותמימדיאתלצמצםמקפידבלס
שללדרמהמעליתבלטושלאהאישיותודיעותיהן
מורכבתדמותמעיצובמנוסלואיןכאשרהחברה.
לצורךבמורכבותהמחברמשתמששאבי'כיוסף
בדרמהדמויות .החברהשלבדרמההפעולהקידום
מייצגותולאטיפוסיותלהיותנוטות-כזאת

מהשפעתןבעיקרנובעתהדינמיות .סטטיתואישיותן

 .החברהגורלאתהחורצתבפעולהוממעורבותן
אתלשמורבלסשמעוןהתקשהלאזותבניתלמרות
בסיפורושאיןוכפיהאקזוטיקה,ממלכודתגיבוריו
 .קזבלןולאשבתיסלאחלאבואיןעדתי""היבט
ההתקבצותבמקומותהקהילהאלמתוודעהקורא
הקהוה)(ביתפומביייםבמקומותכלומר ,שלה

 .ללאמופיעותהדמויות .הפרטבתחומיופחות
כמומינימליתאקספוזיציהעםאואקספוזיציה

פינטר.שלבמחזותיואוג'ויסשלהקצריםבסיפוריו
מלכתחילהההתרחשותמוגדרתאלהבאמצעים

כמתמודדותוהדמויותוכ"אידאולוגית"ציבורית""כ
התמטיקהכפרטים.מאשריותרכ"ציבור"בפעולתן

המציאות

והבריח
 ;היורש :בלסשמעון
 ;תל-אביביביתןזמורה
עמ'. 155 ; 1987

קלהכנגיעהנוגעכלסשמערןשלהחדשהרומאן
הישראליתהחכרהשלמבעיותיהאחתככלכמעט
כשאלותכאןמתמזגהעדתיהנושא .השמוניםכשנות

הציונות.שלולעתידהלעברההיסטוריתאחריותשל
לגביגםוכך ,כתשובהחזרהשלהבעיהנרמזת
לכנוןמלחמת .הכבושיםכשטחיםההנתחלותנושאי

שלשאלות .מהארץוירידהעליהקליטת .וקרבנותיה
 ,הנוערוחינוךהסמיםעבייתואמנות,ספרות

נזכרותהקטלניותהדרכיםתאונותאפילוו .עבריינות
נוגעת-לא-נוגעת. ,קלהכרמיזהרקזאתכל .כאן

שכן .כהםומרחיבההדבירםעלמתעכתבשאיננה
שלכבעיותיהאינו .חושבני .הרומאןלשעניינו

לנושאולוואימוצרירקהםאלההישראלית,החכרה
היחסיםשלהמורכבתהמערכת-הרומאןשלהעיקרי
המציאותלכיןהממשית.המציאותהריאליה,שכין

 .הספרותיתשכיצירההכידיונית

כרמהפכתהספרות .כמוכן .חדשנושאזהאין

שסופרוטבעיצפויזה .היותהמאזשרנותכצורות

המעסיקההבעיהעםהספרותיתכיצירתויתמודד

היצירהעביית-אחרתבעיהמכליותרעצמואותו
הרכותהכידיוניותהדמויותשכיןמאליומוכן .עצמה

דמויותגםתופענההספרותיתהיצירהאתהמאכלסות
יותרלהזדהותהיוצריוכלמיעם .סופריםשל

 ?סופרשלכידיוניתדמותעםזאתלעשותמשיוכל

הואכאמצעותוסופר,אכןהואכלסשלגיבורו
הממשיתהמציאותשכיןהעבייתיתכתקבולתמתכונן

עושההואאחדות.ראיהמזוויותהכידיוניתלמציאות
כמישוריהרומאןעלילתשלפיתוחהידיעלזאת

שהוא .הרומאןשלהמספרהגיבור .רכיםהתרחשות
הוא .סיפוריםכמהכמקבילמספרסופר,כאמור
חייופרשתאתשלו,סיפורואתכלקודםמספר

 .ורמאןככתיבתעסוקהואזהסיפורתכוך .האישיים
שנמצאיםוהולכים.הנכתביםפרקיומתוךומצטט
גיבורוגםלפיכך .האישייםחייולפרטימאודדומים
עצמוהואהראשי.הרומאןשכתוךזה,ורמאןשל

שכתוךהרומאןוגם .ורמאןככתיבתהעסוקסופר

כדיתוךמצוטטהראשיהרומאןשכתוךהרומאן

 .הראשיהרומאןשלגיבורואוסףלכךנוסף .סיפורו
האמור .נוסףלרומאןחומרבו.קוראיםשאנוזה

 .שלושהממכחיילושאירעאירועעלמכוססלהיות
ומדווחקוראיםאנוכרהעיקריכרומאןכלומר

 ,ככיכולהממשיותהדמויותעםפגישותיועלכמפורט
לצונילוהדרושיםהמציאותחמריאתלוהמספקות

שעלילתוכןאםנמצא .לכתובאומרשהואזהורמאן
מציאותשלשוניםכרבדיםמצויההרומאןשל

הסופרשלחייוסיפורהראשי.הסיפור .כידיונית
אומרשהואלרומאןאוסףשהואוהחומרעצמו,
כמישור ,משולבתוכה ,כידה ,כמוכן ,הואגם ,לכתוב
גיבוריידעלהנכתבהרומאןשלהבדיה ,יותרעמוק

ותריעוד .נוסףכמישורוכתוכההראשית,הבדיה

הבדיהגיבורידיעלהמתחברתהבדיה ,קועמ
משלושהפחותלאהכלסך .הראשיתהישככד
גםנוסף.כמישורמצטרפת.שאליהם .כדיהמישורי
הנאספיםהחמריםיסודעללהיכתבהעתידההבדיה
שכמישוריהשוניםהסיפורים .נכתבשטרםלרומאן
ללאכזה,זהמפותכיםכשהםנתוניםהשוניםהבדיה
למציאותאחתכידיוניתממציאותמעבריםשלסימון

כדיכרינלמאמץנתבעאכןהקורא .אחרתכידיונית
אותםולמקם .השוניםהסיפוריםכיןלהבחיןשיוכל

המורכבתהכידיוניתהמציאותשלהשוניםכמישוריה
רכתהספרותיתהמציאותלשהתמונה .הזאת

שלכמחציתואלאלהתבררעשויהאיננההמישורים
מכן.לאחראףאוהרומאן

לכיןהממשיתהמציאותשכיןהבעייתיהעימות
שכיןמההקבלות .כמוכןעולה.דיוניתיהכהמציאות
כידיוניים .מציאותכחמריכרומאןהמוצגיםהגורמים

הכידיוניהספרותיכביטוישמתוארמהלכין .כמוכן

מעמתלזהמעבר .הרומאןשכתוךכרומאן .שלהם
הקוראים ,שאנוזוהממשית.המציאותאתהרומאן

עם ,כממשכהחייםהשמונים.כשנותהישראליים

ותיהיבע ."היורש"שכרומאןכיותרהפנימיהרומאן

שככרכפיכר,המופיעותהישראליתהחכרהשל
מרוכזות ,קלהכנגיעהכיאםרבכשפע ,נאמר

הרומאןגיבורידיעלהנכתבהרומאןשלכסיפורו
הרומאןגם .אגב .""היורשגיבורידיעלהנכבת
 .ש"היור"נקראיהראשהרומאןשלתוכושתכוך

אתהמעמידההפתעה.לנוצפויההרומאןשלכסופו
לזוהממשיתהמציאותשכיןהעימותשלמהותו

שנכנוההקבלותלכלגמורכהיפוךהכידיונית
הסיוםכולו.הרומאןלאורךמרוכהלכתכשומת
ככוחההנקבעתממשיתמציאותעלמרמזהמפתיע

מתגלהלמציאותשנחשבמההספרותית.הבדיהשל
המציאותהיאהספרותיתהבדיהככדיה,כאן

 .שכממש

קריאורמאןהוא"היורש"הרכה,מורכבותואףלע
הכרנההסכימהעלשעומדיםאחרירקאכל .ומושך
הסיפוריםאתהמאחדהמנחההעיקרוןועלאותו

כיןשההבחנהאלא .שלימהאחתליצירההשונים
כלל,קלהאיננהשכרומאןהרכיםההתרחשותמישורי
שכלסנראה .ניכרמאמץמהקוראותובעתכאמור
מעטהגזיםאוליהמרובה,אתלתפוסניסה

עביקרהרכים,כמישוריההעלילהשלכמורכבותה
מהלכועלהמכסההמעממת,לטכניקהשנרגעככל
זההסיפוריםשלעירובםידיעל ,המעשהסיפורשל
כלשהו.הנבוךלקוראהנחיהכלללאכזה

הפנימיכמישורכעיקרלאקטואליה,ההתייחסות
כמחויכותגםלהתפרשעשויה .הרומאןשלכיותר

שלכמישורמשמעותיתפוליטיתכאמירהמגוייסת,
חמורהחריגהניכרתככךאכלהממשית,המציאות
יששיותרלינראה .הרומאןשלהרעיוניתמאחדותו

הפואטי ,הספרותימהגדרחלקזוכהיתיחסותלראות
הממשית.מהמציאותהלקוחיםחמרים .הרומאןשל

הכידיוניתהמציאותעםמעומתים ,ליצירהשמחוץ
"היורש".שלעיכיינועיקרזהוכאמור, .שתכוכה
אלה,אקטואליותהתייחסויותליכראותזוכחזקתן
האקטואליסטיתהמגמהעלכפארודיהרכהכמידה
הגודשעקבעביקרהעכשווית,הישראליתכספרות

כרומאןכעיקרהרכה,וצפיפותםאלהשככרשאים
כאמור,הראשי.הרומאןשלתוכושכתוךהכידיוכי

אותומלווההוא ,הרומאןשלהמרכזינושאוזהאין
 .שכוליואותוומדגיש

כיותר,מענייןניסיוןכ"דיורש"לראותישהכלכסך
שלמידהכאמורכריש .כעריונותיוגם .כצורתוגם

עמדולשאאפשר .הרכהלומוסיפהשאיכנה .גודש
היהוראויורמאן'שללבניינוחמריםדילכלסלו

יותר,דחוסהיותר,שלמהכנוכלה,אותםלערוך
 • .סבוכהפחות

יצחקיידידיה

' l 
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פדרטגרניסטשלבפעולתומובאתאינההמרכזית
המעבדה.תושביכלומפימתוךאלאאחדמרכזי
הדברים"מדועבדרכו,אחדכלשואלים,הללו

בהמלטהדמויותששואלותכפיאצלנו?"משדבשים
בשתי ."?דנמרקבממלכתרקוב"מהושאדלחזור

בסירןארמשלהתשובהגםישדמותלכלהיצירות
הסרפדאיןב"המלט"כמרב"מעבהר"רגםלתשובה,

דיבריאחת.תשובהלמענםובוחרקוראיועלמקל
שלהמיוחדאופיראתשמדגישהואהמבטנקודות
במיבנהרמודולריאינטלקטואלי,כדומןהסיפור,
ה"עמדהמןשנכתבדומןשלד,בתמטיקהוחברתי

המוסכמהבמסגרתלקיטלרגנוחראינוהשלישית"
תקופתו.שלהקנונית
עמדתמבחינת .ל"מעבהר"הרמרלרגיאחרון""חורף
הסיפור.שלהבסיסיהמיבנהמבחינתרגםהמחבר
בקבוצהמעשההינדהמאוחדבדומןגםאשד

דקלאבלסכותבשרב .חברת-שדלייםחברתית.
אישי""ניסיוןמתוךאלאפנימית""חדריהמתוך
השלישית""ה:עמדהביטוילידיבאהשרב .אמיתי
למדדתאךמדמויותיו.חלקואצלהסרפדאצל

שלהסרציר-אקרנרמייםבתנאיםשלידתה
ארתההדפךהדבראיןהוא,באשדה"אארטסיידד"

העמדה :הנכוןהואההיפך .וקבועהלסטטית
זירתהיאאחרון""חורףגיבוריעבודהשלישית
קונפליקטפתרונו,עללבראנוטהשאינוקונפליקט

הסרפדיכולפרטיקולריתבדיוניתבתבניתדקאשד
 .מרדכברתרבמלואלהציגו

פוליטייםגדליםבקבוצתמתבונןבלסשברזה,דומן
בראךמרתק"כ"פסיפסתוארבפאדיס,קומוניסטים

חידתפיענרחשלבמשימהשנכשלכדומןגםבזמן
(עלסרדלאנודההראשיהגיבורשלרמותוחייו

(בשיר.מישנירתדמויותברואשד ,) 31.8.84המשמר

הדמותמןיותרואטרקטיביותמרבנותעמוס)שרגא,

בן-עזראהודשואל "?הספרעוסק"במיהמרכזית.

מבטאותדלעילהנקודותשתי .)' 85אפריל(מאזניים.
 :מסדרתייםקנונייםערכיםשני

להיותצריךברומןפדרטרגרניסטשלמהלכו . 1
 .להתרה-הארהמבעיהלהובילכלומר"פתור"

סביבהמתלכדתאחדרתיתלעלילהנזקקדומן . 2
אחד.מרכזימפררטגרניסטונובעת

כתבבלסשמערןהקוראיםאותםעדרתפישעלאלא
מחרקישדניםודאיהפסיפסרחוקימרתק""פסיפס

 ?אחרון""חורףשלתבניתומהי .המסורתיהדומן
 ?לגביהרלוונטייםהנ"להקריטריוניםהאם

בצידהאשרחבורהשלסיפורההואאחרון""חורף
מוכריםכמותרנסתר","גיבורבלסשמערןהעמיד

סררלאנודההמסורתית.אפילוהספרות.מןלנר
ב"ביתדומנואלפפה(כמרפיזיתנסתראינואמנם

הואמשמע.תרתינסתרהואאךאלבה")בדבררה
הקרובה.סביבתוידיעלמרבןראינוממשנתפסאינו
הסופרע"יארהרחבה,הפוליטיתסביבתוע"י

 ) 3.8.84 ,(הארץהמדמןאילנהדמותו.אתהמעלה

אבדיבן-דמותושלהביוגרפיהאתשקראהלאחר
חידתלפתרוןהרעיללאזהשגםמציינתקרדיאל
נסתר"ש"גיבררההנחהעלמבוססותהטענות .האיש

כי ?מדועגלדי.מגיבוררומןשלכצידפחדתלגיטימי
ארומפעיל,כמניעלתפקדממנומונעשברהנסתר
לאר ?סיפורהשזהרהחבורהבתרךומופעלכמונע
ולאמרתק",כ"פסיפסבאמתנקראהספר .דרקא

מסתוריותדמויותמספרברישגיבור.שלכסיפורו
נקודותלשמשבהןשדיומרבנות,מסררלפחדת
ובעיקרשרגא(עמוס,הזדהותהמחפשלקוראאחיזה
הרוחניהמנועהואהמיסתרדיסרדלאנדדה .בשיר)
 'תודותמעטהלאבמידההחבורה,שלמעצבה

להזדהות,מדשאאינוהוא .שבאישיותולחידתיות
המציאות",שלפרטיקולרי"פןככדה.נכתבלארגם

הצגתועםבקשררקלתפיסה"ניתןבחטיך'כותב
פרטיקולרית."בתבנית
דמות"לפענח"הסופרמןהדורשההיסטוריוןהקורא

האפלטוניתהטעותאתערשהבפסיפסבדיונית
הדרישהגםלא.ותרפשטנימימדיסבבדיוןהדואה

שהידהפוליטיותהפעולותאתבדיוניברומןלהדגיש
מתאימהבמציאותקרריאלאבידבחייחשדנות
ב"תבניתרלוונטיתאיננהאךההיסטורילמחקר

שלפנינו.הפרטיקולרית"הבדיונית
חבורהשלהתמודדותהסיפורהואאחרון""חורף

ועלבאמצעותקומוניסטיתפריזאיתקוסמופוליטית

כלסשמעון

חלדם-אכזבתעםהנסתר","הגיבורסרדלאנודהידי
דהר .רהשיררירןהאחורהחלדםהבינלאומית,המהפכה

במרבןפררטגרניסטלאאךדמות-צירברשישרומן
ותבניתואחדים,פררטגרניסטיםאלאהקלסי'

האידאולוגיה .חתימהאתמבטאתהפדגמנטית
מתהודהאלאסטטיתאינהדרתימה .מעורערת

"חברה","חיים",ביןדינמיתבאינטראקציה

סרדל'אנדרה .הסיפורשלדייםהמסבדמןר"האנשים"
נקודתהוא"נסתר"כאןשהואהאמיתי""האדם

בהרבזהברגעכאשדהאידאולוגיהשלהמוצא
בחייוזהבשלבידהעלנוצרגםוהואה"נסתר"
זרמודדההדדיות .מובנתולאמסתוריתכאישיות
רמיסתררין,רב-משמעירתאחרון"ל"חורףמשררה
 .ומפחידגמורלאמשהרשלתחושה
דרהתמידחיתהלאהרעידני-קבוצתיהרומןתבנית

ונירם ,' soה-בשנותבהדרגהנעלמהאךבספרותנו
כרומןונושארבתבניתונתפסאינואחרון""חורף

ישראלייםגיבוריםשלהימצאותםלמרותישראלי
"היבטבראין 'ישראלעלסיפוראיננוזהבסיפור,
תופסתישראל ."רלוונטי"ישראליהקשרארציוני"

הבינלאומית,במציאותהריאלימקרמהאתבר
מחוץרומןבלסשמערןכתבששוביוצאבשוליים.
מביקורתנמלטאינואםגםהקנונית,למוסכמה
 .קנונייםבמושגים

המתאפקיהתמציתיהכתיבהבסגנון

ביןדמיוןישמאורנמנטציחבמבוכן

שניחםלשון :לחמינגוויבלס
שפחמצטעצעת,בלתייבחירה

 .עצמהאתולאסיפורהמספרת

"חורףביןהפעםנוספת,הרמרלרגיהלצייןמעניין
 . ) 19 79 (התחתית""בעירהסיפוריםרץבלקאחרון"

אלהישראליתהחוויהמתוךהסופר"יוצא"בשניהם

הרוחנית,מולדתואל :לישראלשמחוץעולמות
מחודרתואלאחרון"'ב"חורףהבינלאומיהקומוניזם

 .הסיפוריםרץבבקרקנעינעוריו
הפשוטהמוקדםבקובץשדווקאלגלותמפתיע
 :מורכביםצורנייםלתחומיםמפליגהואתמטית

המאוחרבדומןואילורהסרדיאלידם,האקספרסיוניזם
התבניתאידאולוגי,בינייםסינרםמיןעושההואשבו

גםאך"פסיפס"אמנםהיא .פשוטההסיפורית

חשבוןשלמרדככותראתלאדןכבאהובהירהצלולה
 .שבמרכזההמחירכבדהרעידניהנפש

הטמונותהאפשרויותכלאתמהעלותהיריעהתיקצר
לא-יצירותקבוצתשלאינטר-טקסטואליתבקריאה

בדירןערדאסתפקלכן ,בלסשמעוןל ,.iZ 'כמוקנוניות
הדומן"היורש"'שלהאינטרטקסטואלירתעלקצר

שכהם. "וה"ישראליכלסשלהאחרון

טורגוכניקיונתן :צילום

"חורףאחדי ) 1987 ("היורש"הופיעכרונולוגית
שלד, " Positionality "-המבחינת .) 1974 (אחרון"
בלס.שלביצירתונמצאהואברהמקדםכלומר
היצירותלביןבינודיאלוגמתקייםשברהמקדם

המשמשנעול""חדראחריבא"היורש" ,האחרות
סעיד'ביןדבדמיוןיש .פרולוגכמיןלו

לבין ,נעול"ב"חדרהתלושהערביהאינטלקטואל
הללו .ב"היורש"יםהתלוש;יםהישראלי;יםהסופר;
מפניחרדיםכמתבוננים,החייםבדרכימהלכים
ר;ארמשפחתיתהאישיתבמציאותכלשהיהיאחזות

דיוהרפתקניםמאדסקרניםזאתעםויחדהחברתית,

מזדמנתהיאכאשדהמציאותאל"להתחבר"הצורך
בינוני"כ"ארכיטקטעצמומתארסעיד .בדרכם

ב"היורש"סבירידאבהכתיבה.בתחוםוכלא-מקצוען
פופולרי.גםאםכבינוניעצמומגדירהואגם

"היורש"כתיבתלקראתכתרגילהואנעול""חדר
המנסהמספד-ע.דהואסעיד .הצורניהצדמןגם

בידר.ערלההדברואיןאוטוביוגרפיספרלכתוב
מוזמןהקוראאותר,מספקתאינההתוצאהכאשר

המלאכהב"היורש" .המבולבלבסיפורוסדרלעשרת
גיבוריוהסרפדיםמלכתחילה,הקוראבידיניתנת
 .בכללאםחלקיתכתיבהלכללמגיעיםהרומן
ביןמיפגשכהשישנרטיביתמערכתכאןטרדהבלס
שלדומןזהרלמציאות.ספררתביןלחיים,סופר
סוגיםבכמהנתקליםדשניהםסופרעלהכותבסרפד
 .לכתיבתםמאמציםהםחלקםשאתחמרי-חייםשל

סיפוררבהמעטפהמתגלגלתהראשוןהסופרלידי
בשםאדםנהרגשבהתארנהכדיתוךזאתעלום,
הדידויביןקשרשישמניחהסופר .עדןיורם

משפחתועםיחסיםומפתחשנהרגלאדםבמעטפה

הסופרהחסרים.הפרטיםאתלגלותכדיומקורביו

בשםדמיוניפושעעלכותב 'שמוסביריואבהשני'
אםשלסיפורהובהמעטפהמגיעהלידיווגםדני'

מרכאהסיפורבנה.עלשיכתובהמקורהשכולה
הדמויותבאמצעותרגםהסרפדיםשנימפילסירוגין

כותבים.שהם

וגםדמיון'ישהסרפדיםשלהפרטייםחייהםביןגם
ובתשלובתבמצבי-מציאותמעורביםהםשבהבצורה

שלמקרים"צרופי .ומצבי-ספררתמצבי-מציאותשל
המעטפהעלהראשוןהסופדאומדבלשי"רומן

רומניםכותבהשניואילובדרכו,שנקדרוהתאונה

לפעמים,מתרחשתשבהםהבדיהאשרבלשיים
 .כמציאותבדיעבד,

קושיואיןבקלות,הנקראספרהוא"היורש"
אתגר .בואשרהחופפיםהעלילהבמעגלילהתמצא

הקריאהעצםאתוהופךומסקרןמגרהההתמצאות

הניגודאתמדגישבלסמעניין.אינטלקטואלילתרגיל
בלתי-בדיוני,סיפרד 1בדירניסיפורלא-ספררת, 1ספררת

הבחירהידיעלהברברית.המסדרתמיטבלפי
הכתיבהאתבלסמבקדורב-ובדיתמורכבתבתבנית

הפסב,,-הכתיבהאתרגםהאחדרתיתהספרותית

אתלהציגמצליחותאינןשתיהן :כאומרדוקומנטרית
 .החייםמורכבות

דמויותהםהסופריםששנילקוראברורזאתעםיחד
המעטפותרשתיהסופר,-בלסשמערןואינןבדךי;ת
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בדויים.אובייקטיםבעצמןהן"עובדות"המכילות
נעודהכךאיננהכאילוהבדיוניתהתבניתהצגת

הכוונותאלהקוראלבתשומתאתלמשוך
שלפניולחשובלהטעותולאהמחבר,שלהפורמליות

הסופרים-כמעשילעשותמוזמןהקורא ;עובדות
הסיפורחלקיבחיבורפעילחלקלקחתדמויות,

 .אחתלשלמותהמקבילים
שיטתהיאלקוראיו,בלסבכךאומרהדילוגים,
המוצגתבמציאות"השיטה"שהיאכפיכאןהתכיבה

מחוסרדווקאנובעתהחייםשלאמינותם .ברומן
 ,בלתי-מפורשיםחלקיים,מהיותםשבהם,העקביות
להקיףכסיוןנעשהשבו"היורש"הרומן .מפורקים

הריבויאתלשקףמנסהרבי-הרבדים"החיים"את

מסכתזוהי :הפרטיקולרית"וב"תבניתבטכניקהגם
אליומראות,עולםוכבראות,השתקפויותשל

ישרכקולאנעותהןובוכמקרההדמויותנקלעות
לפיככה,ופעםככהפעםאלא"עלילתי"או

מסקרנת.בבואהבעקבותאו ,הרגעיתהאטרקציה

אתשידריךכל-יודעלמספרקתקנזאינהזותבנית
המספרים-באיםכמקומו .המבוךבשביליהקורא
כלהעסוקיםובכתיבתם,בחייהם(הסופרים)עדים

חלקיבאופןרקומצליחיםבלבד,בעולמואחד
שצריךהואהקוראאחרים.עולמותלבנותאולהבין
 .השלםלסיפורההרפתקהחלקיאתלארוג

ביותרהמורכבספרוהוא"היורש"צורנית,מבחינה

ביותר,הישראליספרוגםוהואכה,עדבלסשל
המת"על"החיכמוכתיבהעלהרומןלמסורתקרוב

הסופרנכנסזהרומןעםהאמנםודומיו.

 .יגידוימים ?המקומיתהנחלהאלה"אאוטסיידר"
בלסנשארכ"היורש"גםהסגנון'מבחינת

 .קוסמופוליטי
כמכוכןהמתאפקהתמציתי'הכתיבהבסגנון

לשון :להמינגוויבלסביןדמיוןישמאורנמנטציה
המספרתשפהמצטעצעת,בלתיבהירה,שניהם
צנועשימושעושיםשניהם .עצמהאתולאסיפור

יותרלכתהרחיקהמינגווי .ובדיאלקטכפיגורטיבי
אותההיאשניהםשלהמוצאנקודתאךמבלס

לשוניתוירטואוזיותאחריההיסחפותלסכנתמודעות
קוגניטיבי'אלאאינטואיטיביאינוסגנונם .לשמה

סגנונומציאות.שלסכימהיוצריםהםוכאמצעותו
ונקודתעולמוהשקפתשלבבואההואבלסשל

מכתיבהבמכווןנמנעהואיצירתו.להכנתמוצא
אתואובייקטיביות.ריחוקעללשמורכדיאמוטיבית
במהותה,כחברתיתתופסהואהאנושיתהמודעות

תוצרשהואפנימי""דיבורהואהספרותיוביטויה

 .אמורפיתת-מודעשלולאתודעהשל
המליםאתלנשק"ב"הקץהמונההמינגוויכמו

שהושחתוכיווןבהםלהשתמששאסורוהנושאים
בלסגםשכנגד,מיושםומציעכחביםבשימושים

סכלנחכבוד'מראההמינגווי .באמירהמאודזהיר
חושכים,גיבוריםמציגבלס .מליםללאבפעולהוכר'

אידאולוגית""התנהגותבאמצעותאינטלקטואלים,
מינימליסטי.רטוריכנוסחמחשבותיהםאתומצטט

והןרעיונייםבענייניםהןבמישריןמועברהמסר

בטבעיותמיתוגםהפנימי"כש"הדיבורבתאורים,

 .חיצוני"ל"דיבור
המוצהרתבאובייקטיביותחסרוןראואחדיםמכקרים

לאעודשהעבריתמשוםאוליבלס,שלבסגנונו
משוםלסרפדינו,ואתגרנפשמשאתלהיותחדלה
כותבבלס .מאליומובןדברנעשתהשטרם

אתבוחןהוא .כישראלידווקאולאוכאינטלקטואל
מתרגםכךאחרורקהרעיונייםבכליוהמציאות

הברירות,העדפתמתוךבדיוני'לעולםאותה
צבעיםפניעלהרעיון'העדפתבלשון'התיקניות
סופריםשלדרכםזו .פסיכולוגיםאולדקלים

שלו,ברומניםסוטרכגוןמעטיםלאאינטלקטואלים
דומההעבריתשהספרותמענייןלסינג.דודיםאו

בדחייתצעירות)ספרויות(שתיהןלאמריקנית
מאדהנפוצהוהאינטלקטואליתהרעיוניתהכתיבה
ובגרמניה.בצרפת

נקודתמשמעות,הואוולטי,אורווהכתבהמקום,
מקוםבאמצעותובספרות.לסופרארכימדיתמוצא
סופרכאשר .ברומןורעיונותנושאיםתופסיםאנו

במקוםמורשתולושנתנההטבעיהמקוםאתממיר
טבעית,התייחסותנקודתעלמוותרהוארעיוני,
התנתקכלסלקוסמופוליטיות.לחרות","נדוןוהוא

לתרבותבאץרשנחשבההערביתהמסורתמןבמודע

בפרספקטיבהחובקכסופר

לחיותבלסנרוןקוסמופוליטית,
לוקליתשהיאספרותנובנוףחריג

 .המרכזייםבזרמיהוקולקטיביסטית
המוסכמהמןמנוסאיןהאמנםאך

 ?בספרותהקנונית

כעשותופניה.עלהעבריתאתואימץנחותה,אויב

וויתרהראשוניתהווייתושרשיאתוהדחיקמחקכן

זאתותחתוהטבעי,הראשוןמקומועלמכורתו,על
כלא-מקום.אובכל-מקוםעצמוהעמיד
קביעותבהעדרמתאפייןהמיוחדהאישיכסירנו

רוחכחיישניומצדאחד,מצדפיזיעוגןובהעדר

כעברית,שבוחרכמיהעולם,איששלאופקיםרחבי
והקומוניזםצרפתמתרבותויונקערביתספרותחוקר

קוסמופוליטיותכיצירתומשלכהואהבינלאומי,
והופך"אאוטסיידר"שלמבטמנקודתוישראליות

לכיןודי nהאישי-יכיןלמיפגשבמינומיוחדלצומת
 .החברתי-ישראלי

עושהלקנוניםעצמהבהגבילההאקדמיתהביקורת
העובהדמןבהתעלמההעתידלקוראיעוול

ש;נותהםספרותשלהעיקרייםשהמאפיינים
קבעוים"ערכיםעלהמבוססמחקר .והשתנות

אובייקטיבית"ו"מדעיותגיסא,מחדומוסכמים"

האפשרותבפניהדלתאתסוגרגיסא,מאידךככיכול
אתלהכיראוההשתנות,שלהדינמיקהאתלכחון

ומתהווה.חיהספרותבתוךהמוצעיםהרביםהגוונים

כשלנו,קזg~ת-מימדיםתרבותשל"זקכטיים"קנונים
עםבו-זמניתלפעמיםבחיפזון'מתהוויםכשהם

המקומיתהיצירהאתלהציגנוטיםהספרות,
אםלבנטיני",צבעבעלתפרובינציהשלכ"ספרות

מתמסדיםהקנונים .ברשאשראתולצטטלשוב
ארועיעלהזעהיבשהכטרםעודלפעמיםאצלנו
זוהיהיצירות.שלהגלםחומראתהמהוויםהחיים

קורצווייל.ן.קונעליההחייםשל"הליטרריזציה

ברגעיםכללבדרךנוצרוהישראליםהקנונים
לאומית.התגבשותשלבתקופותאוהסטוריים

"ל:;ננ;תשלהאידאולוגיהאתביטאההמנדטספרות
 .אתביטאהספרות-הפלמ"ח-תש"ח ,"ת;נ~ {iול

בעקבותהמלחמה,סביבהלאומיתההתלכדות
ספרות-החדש""הגלקםהכיפוריםיוםמלחמת
הוגדרלא-קנוניתספרותשכתבמי .ואכזבהמשבר

בביקורתהקנוניתהשיטהשלהמונופול"טריביאלי".
לגיטימציהלתתהסיכויאתלחלוטיןמונעאובולם

חריגות.ספרותיותותימרתלצורות
עלאותויוצריםאמנים :שלכיםכשלרשהנוצרקנון
בהווהמרכזלנקודתוסגנוניתתכניתהנתקזותידי
השלבזההעבר.מןמסויימיםמודליםחיקויידירעל

הקנוןאתבונההביקורתהשניכשלכ .הראשון
השלישיבשלב .ופרסומיהםהאקדמייםבמוסדות
הספרותיהמחקרעלהממוסדהקנוןמשתלט

הואהקנון.שלדיקטטורהנצורתכלומרוההוראה,
מחקרהאשרהאקדמיהשמתחזקתככלמתבסס
יצירהופרדיגמות.תימרתקבוצות-התייחסות,דורש

להכללהניתנתשאינהקונקרטית,חריגה,יהודית,
ריבוילמחקר.מחוץבהכרחתשארחידה,ארבקבוצה
כדי :קנוניתמוסכמהיוצרהקנוןביצירותהמחקר

מהעלרקלכתובנאלציםהכלבפרסומיםלהיכלל
 .המעגלנסגרוכךשבקנון'
סופרים .דלעילהראשוןהשלבהיאמעניינתתופעה

צררךעלהיטבעוניםהמרכזי"ב"זרםהכותבים
תימטיתמבחינההקוראיםקהילתשלמרכזי

הופכתרגםלקנוןאותםמכניסהזועובדה .וסגנונית
אינםשכרהסופריםאםאפילופוליטית,לישותאותר

דינמיקהלוישקנוןשנוצרמרגעכלומר,פוליטיים.
המרכיביםהסופריםכרצוןתלויהשאינהעצמאית

השואביםבלס,שמעוןכמוסופריםרכך' .אותו
הקוראיםכקהילייתמרכזיותשאינןממסורות
לרוחותקשורהשאינהכתימטיקהומטפלים

אתכבחירתםקובעיםכקהילה,המרכזייםהפוליטיים
 .לקנוןמחוץמקומם

עצמוהגדירזהלעתרןבלסשמעוןשנתןבראיון
ישיהודי-אמריקנישיש"כמו :"יהודי-ערבי"כסופר

הסופרנצרךמדוע ".יהודי-ערכיואנייהודי-ערביגם

 ?כלא-ישראליאותרהמגדירהזרלהשוואה

יהודי-סופרלמעשההואיהדוי-אמריקניסופר
יהודי-ערבי-סופרהואשכלסכשםאירופי-אמריקני,

שלהאירופיתומורשתויהודים,שניהםישראלי.
הערביתלמורשתוהמקבילהלכאורההיאהאמריקני

"אמריקני"מקבילשיטהאותהעל-פי .הישראלישל
ש"אמריקני"בלסשאומרכפיולאל"ישראלי"

האנלוגיהשלמשמערתה !ל"ערבי"אצלומקביל
עםלהזדהותבוחרשכלסהיאערבי-אמריקני

בחרלמשלכלושסולכשםהערביתהתרבות
התבטאבלושלהבחירהשאקטאלאבאמריקנית.

ואילוהאנגלית,בשפהכותבשהואבכךובעיקרגם

שהואבשעהלכתיבההעבירתכשפהבחרבלס
אישנשארבלס .כיהודי-ערביעצמולראותממשיך

 .למישנהואחדמעולםכלילשעברכמיואיננוחצרי
איזההיאאין ?ללב;שקרובהזרערביותמהי

מהפכניאינטלקטואליזםאלאאקזוטיאורינטליזם
עולםוהשקפתצרפתיתהשפעהעםקומוניסטי,

האתניתהערבית(לתרבות .קרסמרפרליטית-שיווירנית
זוהילאץר).עלייתולאחרכחוקרכלסהתוודע
אותהמעניקובלסמאד,מערביתערביתתרבות

נעול'.'כ"חררהישראליהערכיסעידלגיבוריו,
שלוהראשוןוברומןאחרון"ב"חורףסורלחבורת

שאבי.יוסףארתהמבטא"מעבהד",בעברית,

בלסנדרןקוסמופוליטית,בפרספקטיבההדבקכסופר
לוקליתשהיאספרותנוכנוףחריגלהיות

איןהאמנםאךהמרכזיים.בזרמיהרקולקטיכיסטית
 ?בספרותהקנוניתהמוסכמהמןמנוס

הספרותחקרהתרכזהאחרונותהשניםכחמישים

הדומיננטיתהתוצאהכאשרהאינטרפרטציהבתחום

לתחומומחוץההערכההוצאתחיתההמיידית
נערצהלכךהסיכההספרות.חוקרשלהלגיטימי
לחוקרישלהוהפילוסופיההבלשנותבזמינות
בדיסציפלינותלהתמצאהמקבילובקרשיהספרות,

שמבקשלמיהדרושותכלכלה,אוסוציולוגיהכגון
שבומצבנוצרבניתוח.רקולאכהערכהלעסוק
תפקידואתורואהבקנוניםמסתפקהאקדמיהמחקר

כגרןבודדים .לדורמדורובהעברתםבהסברתם
לספרותקנוניםלהשוותהעזורמוקרובסקיבחטיך

אתלפרוץניסרפמיניסטיותחוקרותגםלא-קנונית.
לפתחכדיהספיקולאאלהכלאךהמוסכמה,

והערכתאינטרפרטציהשללא-קנוניתתאוריה
ספרות.

ניסיתיבחטיךשלהדיאלוגית""הגישהאימץוידיעל
בקריאההטמונותהאפשרויותמןמעטלהראות

אלהכמולא-קנוניותיצירותשלאינטר-טקסטואלית
ואינה"תיאוריה"אינהזוגישהבלס.שמעוןשל

לא-קנונית,בספרותלעיוןמוצאנקודתאלא"שיטה"
היא .קנונייםוקריטריוניםלערכיםהיזקקותללא

רב-ביצירה,אינטגרליתתהליכירתלהעריךמאפשרת
ארנורמטיבייםממדיםללאקריאהזוהי .שרניגוניות,

ולעמודמעשה-ספררתלהבהירמטרתה"מדעיות".
בספרותערךשלכוללתלתפיסהביחסערכועל

"הגישההקריאה.מתבצעתשברלזמןיחסיובאופן
לאהמוגשת""היצירהאתתופסתהדיאלרגית"
שלרגעכמיןאלא"מושלמת",ארכ"מוגמרת"
בהתהוותה,מעורביםשהיוהכוחותביןשביתת-נשק

הקוראגםשהיא.סיבהמכלהסופרהגיעאליורגע
אותן"לחוות"אלאהיצירותאת"למצות"נקראאינו

הלאה.וללכתשלוהאידאולוגיתבסביבה
זמןשלמושלמת"יחידהלהיותסופרצריךהאמנם
 ?לאארלדין),(מאירליצורכדיומקרם"

שפה,אפילו .הנכוןהואשההיפךטועןבלוסול
רוסיתכתב ל~~בחירה.אלאגזירהאיננהבלו,אומר

ולאאנגליתכתבקרנרדיידיש'היטבשידעלמרות
מבחירה.עבריתכותבכלסמאהבה,פולנית
זמןשלמושלמתיחידהלהיותצריךאינוסופר

הואערבי"היהודי"הסופרבלס,שמערן .ומקרם
חלקהואאין .מאדומענייןמאדפורהמקרה

יפיקתמיד .בקנוןישתבץלאולעולםמאסכולה
עצמו,שלוהקיוםתנאיאתויצורסיפור,רעודסיפור
להגדרהנוחאיננוכזהסופר .יכולתוכמיטב

טמוןבזהאבלספרותיים,לסיכומיםאותאורטית,
 • .כוחו
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חיאטרון-·לםיו nבי

 :בן-נחוםערה
כמווז;נמ;סד ;אחדמצד-בלתי-נמנעותמחוייבויותבמערכתהקשורהרפריטוארימהתיאטרוןברורהבהבחנה
שאינומקוםהשניים.ביןבינייםמקוםלבית-לסין ;שנימצד-הפקהולאהפצהושעיקמתקדמת"לתרבות"צוותא
המביאותחברתיות-היסטוריות,סיבותשלתולדותשהםמתבקש,"קו"שלאוקבועליהוקשלבמגבלותממולכד
היצירתיות.שלסטגנציהלידיקרובותלעתים

עליהההסתדרותיתהמסגרתוזאת.למרותיחד.גםויצירותיוצריםלגבימכסימלית rבפתיחוו"מףתר;ת"שלנוהיחמות
כלשהו,פוליטי"קו"למימושתביעהכלזו,מערכתשלמצדהתהיהולאוזיתהלאאין,החומרי.קיומנומבוסס

בנו.הכלכליתמתמיכתהכתוצאה
מד:הכלאוהפילוסופיה,הספרות,לשרותכלישאיננוכפיפוליטי,כליאיננולטעמי,לפחותבכלל,התיאטרון

אחרת.

למלחמות.אמצעיבמיטבו,איננו,מראשאבלחברתיים,ומסריםמצבים ,אמנותכלכמומבטא,הואשבדיעבד,נכון'
לפגועכדיבהםאיןלשחקנים,ביחסוהןלחומרביחסהןשלנו,הבחירהשחופשדעתי,לפי 'ברור-נוספתנקודה

אנילהיפר' .באןרהאחריםהתיאטרונייםוהמוסדותהתיאטראותכלשלקהלםבצפיפותאופעילותם,בחשיבות
האמנות.שטחיבכלהאפשרככלרחבובפלורליזםסופרים"ב"קנאתגדולהמאמינה

להפעלותביחסוכןהעליון'במרתףהמתרחשותאלהכמואצלנו,iזקיימותנוספותלפעילויותבקשרגםכך
מופ"רנ.רשתבמסגרתכלל-ארציות

למרותשכן' .האןדרחביבכלאמנותשוחרקהלשלגרעיניםלגבשרצוןמתוךזי 1ההסתדרועל-ידיהוקמהזו,רשת
התיאטרוןשלפעולותיהםבבסיסגםעמדהזוגישה .הקהלמרכזאינההיא 'האמנוחניתהעשייהמרכזהיאשת"א
 ·לעם"."אמנותל 1vואחר-כךבזמנו,ולנוערלילדים
רקלהסתפקיכוליםאינםבמסגרתו,המאוגדיםהמועדוניםלכןמפיק,גוףמאשרירחמפץיגוףהואשמופ"תברור

לצרכיםו/אובידוריותלהופעותכמואחר,תיאטרוןלכלסייג,כלללאפתוחים,הםלסין.ביתשלבהפקות
ומדוברתיאטרונית.מגמהבכ"זנשארתמבחינתנו,העיקריתהמגמהאבל,המקומית.ההסתדרותשלספציפיים
התל-במרכזהתיאטרוניותהתוכניותבנויותעליהםקריטריוניםאותםומתוךמדיהבאותהלפחותטוב,בתיאטרון

אביבי.

-אקטואליותתכניותולגבי
אלטונה"ו"נדוניברכשדנישלמשלנו""אחד :הםבבית-לסין'הקרובההעונה~ת tשיפתחוהראשוניםהמחזותשני
סארטר.של

כביכולהשייכתהתנהגותיתמוסרית-מערכת :בצבאהקיימותמוסריותברכות Jמבשתיעוסקברכששלהמחזה
(איציקוהבמאיהמחברבידיעיבוד,שלבתהליךעדייןנמצאכולוהטקסט . tלשטחיכהשייכתוהמערכתלאןר'

במחציתתתחילרבים),טקסטקיצורי(תוךאלטונה""נדוניעלהעבודהובר. tבאוק,יתחילוהחזרותויינגרטיין).
דצמבר.

בסאטירה.בקומדיה.-מעורב"ב"משקכמרבן'חייבים,נהיה .התלבטויותיקיימותעדייןהעבודה,שנתהמשךלגבי
שלנו.חידושבבחינתאיננווהרצויהמצויפערהריהאישי.טעמימתחוםהחורגיםדבריםגםבוודאיהכרחייםיהיו

ובמאיםשחקניםוהןמחזאיםהןפחרת-א,-יותר,-קבעבדרךאלינוייאספוהזמןךישכמשמקווה,אניעקרוני,באופן
אצלנו.להופיעאוהביםבדרך-כלללכך.טובסיכויישושייכרת.שיתוףזיקתלכיניבביניהםשתיווצרמוכשרים,

בעולםאפילורחוקות,לעיתיםקורהרזהשלנר.באולםוהבמההקהלביןמיוחדתאינטימיותאיזושקיימתטוענים
בנידון.עדרתםעללסמוךלכן,אפשר,חרשים.אנשילהיותשאמוריםתיאכזררן,אנשיהםשטועןרמיהגדול.

• 
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הצפויהתבוסתה

החילוניותשל
יזהראורי

הזהרתבאמצעותלפרטהקולקטיבמעניק
השתייכותשלהכרחיתתחושהגםהקולקטיבית,

כךלשםמספיקההמוקדמתהילדותבגיל .וביטחון
קבוצתבעיקרחשובהההתבגרותבגילהמשפחה.

הקבוצההקהילה,גםמופיעיםבנגררתהגיל.בני
אפילווהלאום.המעמדהמאמינים,עדתהמקצועית,

הליברליזםשלהמופתדמות 'קררזרררבינזרן
הבדידות.מןשיחלצוכדילששתהיהזקוק ,המוקדם
גםזקוקובזמן' ·במרחבמוגבלשקידמוכמיהפרט'

החומרייםצרכיוממילויהחורגתקירםלמשמעות
 ;ובזמןהאנושיבמרחבלמיקום ;והפסיכולוגיים

הקולקטיביתהזהרתבר.קירםולטעםבעולםלמיקום
במלים .הקיוםמשמערתביצירתהכרחיגררםהיא

זהשכאמצעמהשלנו,והעתידשלנו"העכר

טקטיקה"רק

צעיריםקבוצתעםכשיחהפורוש,מנחםח"כ

 .-1986כהקיבוציתמהתנועה

ביןבישראלהיוםהמתחוללתהתרבותבמלחמת
לביןוהלא-ממוסדיםהממוסדיםבגילוייההדת

שלותבוסההראשונהשלנצחרנהצפוייםהחילוניות,
הן .נמשךהדתשלכיבושיהמסעהאחרונה.
~תקפתהציבורית.בתודעהוהןהפוליטיתבמערכת

כיבושיאךמסריימים,להישגיםזוכההחילוניתהנגד
אתיותרמבטיחיםגםולכןיותר'מהדתייםהדת

 .הסופיהניצחון
היוםנפתחיםעסקרבתימסעדותקולנעו,בתי

הנהנתנותשלניצחוןזהואךהאץר'בעריכשבתרת
מאשריותרהחילונית,הבצעורדיפתהחילונית

בפרשתהניצחוןגםכהשקפה.החילוניותניצחון
לטובתהכףאתמטהאיננועדייןהקיץשערן

הולכתהדתיתהסמליםמערכתהעקרונית.החילוניות
התקשורתדרך-הציבורשכברתלכלוחודרת
מנהיגותשלשלטונהתחתהחינוךומערכת

והופכת-אידאולוגישדרהעמודנטרלתביצרעיסטית
היהודיהקיוםאתהמייצגתהסמליםלמערכת

למעטחילוני,סמלכלמאשריותרבימינו,והישראלי
כשומרימופיעיםקודשרכלירבניםוהדולר.הטנק

אישיותכלמאשריותרהיהודיתהזהרתומייצגי
ערלהשאינומלרבביץהרביובעבר.בהדרהחילונית
שלהם,הנלעגיםהמצדדת""טנקיעםוחסידיולאץר'

הישראליבגלגולההיהודיתהזהרתאתהיוםמייצגים
רריצמןומכרןוהקיבץוהעברשלוכרכרמ~ךליותר
מימדיהלמרותבתשובה,החזרההה;,ה.של

לכת.מרחיקתסמליתמשמערתמקבלתהמצומצמים
הדתיותהמפלגותאחרימחזריםבכיריםפוליטיקאים
המקבליםורבניםאדמרריםשללפתחיהםומשחרים
אנושייםעלמימדיםההמוניתהתקשורתבאמצעי
הןכאילולפרסוםזוכותתפלותאמונותכמעט.
הופכותהבינייםימיבנוסחותביעותמדעיותעובדות

 .לגיטימייםפוליטייםלנושאים
אררק'יהירלאהדתשלהצפוירנהונצחהתעצמותה

קרמהנמוכיפוליטיקאיםשלכניעתםפריבעיקר,אף
תהיה)(כאשרתהיהזרדתיות.מפלגותשלללחצים
ותרבותיים,מבנייםחברתיים,תהליכיםשלתוצאה
משניהמיליטנטיםביןהמאבקומעמיקים.מקיפים
הדומם,הרוב :שביניהםמיידיעליוכרעהצדדים
בעיקרהתרבותיעולמואתהמעצבמשהר,האמורפי

המסריםדלפיהחברתיבמבנהומעמדומקומרלפי
אידאולוגית.עצמהבעלימגורמיםאליוהמשוגרים

הדתכיגזורה),(לאצפריההחילוניותתבוסת
הלאומנות.עםיחדהיום,וממלאתהולכתבישראל

היעלמותהעקבשנוצרהאידאולוגיהריקהחללאת
הסוציאליסטיתהציונותשלכמעטהגמורה

כךעללהצטעראפשרומנחה.מסבירהכאידאולוגיה
עתהמצליחותוהלאומנותהדתאבלשרוצים,כמה

כאןבישראלהיהודיהקיוםאתולהצדיקלהסביר
(ארהליברליתהחילוניותמאשריותרועכשיו,

בחופשהדוגלתהיינו-הך)שהםהחילוני,הליברליזם
פוליטית.ובדמוקרטיההפרט

שלוהתורפהונקודותהליברליזם
הליברליזםאלאהחילוניותאינוהבעיהמקרר

אתרואההליברליזםחיים,ואורחכאידאולוגיה
מןבנפרדעצמו,ועבודעצמובפניכריבוניהפרט

הערךהואהפרטחופשלה.במנוגדאףאוהחבהר
אינוערדכלכרצונולעשרתמותראחדלכל .העליון

האחרים.שלהטובושמםרכושםבגופם,פוגע

היאוהחברההאחריםמןמברדדאטדםהואהפרט

הפרטיםביןהיחסים .כאלהאטומיםשלמצבור
רחוקמזה,תרעלותשלחליפיןידיעלמווסתים
החברהמזה.המשחק,כלליעלהשומרפררמאלי,

מעברכלשהדקירםשקיימתכיישרהכקולקטיב,
ידיעלמוכרתאינהארתה,המרכיביםלפרטים

יותרבריששקידמהארקיימתשאינהארהליברליזם.
לפרט,חיצונימשהרהיאהחברהטוב.מאשררע

יגונה,לאהכרחהיא .חירותואתומגבילעליוכפרי
כמהלהלהיותיכולות .לאותרהכרחי,רעאר

מסים,תשלוםכמרהפרטמןמוצדקותתביעות
מוצדקותהןאךהחרק,לפיוהתנהגותצבאישירות

אםמהן,אףלהיפטרהואהאידאל .לשעהכצורךרק
בצמצוםדוגלהליברליזם .אפשריהדבריהיהוכאשר
ומוסדותיההחברהשלומעורבותםכרחםשלמירכי
על-ידיהמאוחדתהקבוצההקולקטיב, .הפרטבחיי
אלבתיעותזר,זהרתבשםלה,ושישמשותפתזהרת

ובלימהריסוןהמחייבתמסוכנתמפלצתהואהפרט,
מגביליםרחוקיםנורמותבאמצעותאםמתמידים,

תופעתעצםשלולגיטימציהבאמצעותראם
לפיקולקטיביות,כל .ממנהוהמשתמעהקולקטיב
תמידשכןלטרטאליטארירת,פתחהיאהליברליזם,

שבאמצעותהמצומצמתקבצוהלהימצאיכולה
נזהרתראידארלרגירתרגשיותמניפולציות
ותצמצםהקולקטיבעלתשתלטוסמליההקולקטיבית

כולושהקולקטיבארהפרט,חופשאתתחסלאר
והמיוחדהשרנההפרטאתהמדכאלעריץיהפוך
 .משמימהבינוניותהכלעלוכרפה

והתרבותייםהמכנייםהשינוייםללא
החללאתויצרולפניהשהתרחשו

הלאומנותחיולאיהאידאולוגיהריק
לאידאולוגיותחופנותוחדת

כיום.דומיננטיות

הכרעהמכריעשחראסכורהפרט

מנותבחראכיצדחשואינואמיתית

סדרשישרתוהכרעותשללסוג
שליטותוקבוצותמסויםחכרתי

מסוימות.

 :קארדינלירתתורפהנקודותשתיישזרלתפיסה
וישראלית.עקרונית-כללית

קירםיתוארשלאלומר,ישהעקרוניתהבחינהמן
הקיוםצרכישלד.הקולקטיביהמימדללאאנושי
היוצרותעבודה,וחלוקתהתארגנותמחייביםהפיזי

רחבהחברתיתמערכתבמסגרתחברתיותקבוצות

ארמתוכנןבאופןנוצרותאלהקבוצותיותר.
 .להןשקדמומקבוצותמתפתחותשהןארספרנטאני.

זהרתגםמתפתחתהקבוצהשלתיפקרדהבסיסעל
סמליםנורמות,בערכים,המתבטאתקולקטיבית

הםהערכיםלעתים .להייחודייםשהםומוסדרת
הםולעתיםהקבוצהחבריביןהסכמהשלתוצר

מצדמניפולציהו/ארכוחהפעלתשלתוצאה
ללאאנושיקירםאיןכך'אוכךשליטרת.קבוצות

זהותללאקולקטיביקירםואיןקולקטיביקירם
פעולתו .ממנהוהמשתמעבההכרוךרכלמשותפת

עםכלשהיבמידהמתואמתלהיותחייבחהפרטשל
במידההקולקטיב.נצרכיתקופהבכלשנתפסמה

מתפוררקיים,אינוהזההמינימליוהתיאום
ערכיוזהותו,מבנהו,אתמשנהשהואארהקולקטיב

 .וסמליו
-חומרייםצרכיםסיפוק-המכשירידררלתיפקבנוסף

ארשמעלמהרתאולישרתזקוקהפרט :אחרות
אלאהפרטשלבקיומומותניתשאינהלעצמו,מעבר
המרכזייםוהסמליםהערכיםמערכתזה.קירםמתנה
והדרכה.משמערתלפרטהנותנתהיאחברהכלשל

ומשמערת.זהרתשהעניקוהדתותאלההידבעבר
הנסיון .הלאומיתהזהרתזהתפקידממלאתבימינו

הלאומיהקולקטיבאתלהחליףהסוציאליסטי
זהרתשלוכיוצרפעולהכמסגרתהמעמדיבקולקטיב
לבטלהנסירןגםהצליח.לאדומיננטית,קולקטיבית

כמעניקתהקולקטיביתהזהרתשלתפקידהאת
השואלהפרטשלהאידאלבשםוהדרכהמשמערת

מחפשתמידהפרטיצליח.ולאהצליחלאתמיד,
בתפקידהמכירהואאםבין .אותןומוצאתשובות

 .לאראםרביןזהבענייןהקולקטיביתהזהותשל
ללאשאלותשלבסיסעלוחברתיאנושיאתוסבניית

של(הגנדרנית)עמדתםלהיותיכולהתשובות
להםגםדברשלשבסרפדבודדים,אינטלקטואלים

זהרת,להםהמעניקבארוןקולקטיבישדאיזשהויש
 .להסתירוטורחיםשהםאלאוהדרכה,משמערת

גםהיאהלאומי,הקיוםשלכמימךהלאומית,הזהרת
הכרעהשלסמכותדבר,שלבסרפדהמעניק,הגורם

הקיוםשלהעיקריתהמסגרתשהיאלמדינה,
המדינהאתלנתקהנסירןבתקופתנו.הקולקטיבי
למסגרתולהפכההלאומיתהזהרתמןהמודרנית

רבותזכריותבעלייחידיםעבורארגונית-סידורית
זהותבהעדרשכןיצלח,לאמועטיםוחרבות

כלפיסמכותכללמסגרתתהיהלאקולקטיבית
ואיןיתכן .תתפוררוהיאארתההמרכיביםהפרטים

מסגרתהמדינהבמקרםתצמחאזאבלרע,כלבכך
והכלמחייבתוקףעםקלוקטיביתזהרתבעלתאחרת
שהיה.כפילהיותישוב

יסכימוודאיכאידאולוגיהבליברליזםהדוגליםרוב
לתרגמםיסרבואךהתיאררטי,במישורהללולדברים
בזכותולהכיריסרבוהםהתנהגות.שללנורמות

יותרהפרטמןלתבעוהקולקטיבשלהעקרונית
לגישתו .החרקעלשמירהשעיקרומסרים,ממינימום

שלד.המעמדיתלסיטואציהקשרישהליברלשלזר
להיענות,חייבתהיאשלהםהכרחיםישחברהלכל

להיענותדרכיםשתיישוהתפתחות.קירםהכרחי
כאשרמודעת,משותפת,בפעילותהיאהאחת, :להם
שמורהכפירדידן'שישלמצבשוררהפרטיםכלבין

מודעת,לאהיאהשנייה .הקיבץושלהאידאל
מטרותיולמעןפועלאחדכלכאשר ,סטיכית

ראינהמתוכננתאינההכוללתוהתוצאההפרטיות
הליברליהאידאלשמורהכפימראש'ידועה

חברהשלדרכההיאהשנייההדרךבטהרתו.
שאמצעיומשוםיותרשחופשימייששבהמעמדית,

משרםפחותשחופשירמייותרמרוביםכישוריוו/או

בחברההמציאותמועטים.כישוריוו/אושאמצעיו

המדינההדרכים.שתישלתערובתהיאימינושל
ויוצרתובחברהבכלכלההכלל'כנציגתמעורבת,
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צרכיםלספקהמיועדאדירביורוקרטימבנה
רשאיםהפרטיםשני,מצד .ופרטייםקולקטיביים

פינהלעצמםלמצואלהתחרות,עצמם,למעןלהפעיל
בדרךהם,בכךשמצליחמי .וכדרמהבה,ולהתגדר

קלגםלהם .והגברההבינוניהמעמדאנשיכלל,
לצרכיםדואגתהמדינהליברלים.להיות

וערבים(מזרחייםהנמוכיםוהמעמדותהקולקטיביים
כלאתברירה,מחוסרעבורם,עדשיםאצלנו)

משתלמותהלאהמשעממות,הקשות,המלאכות
הכלכליההכרחמפעולותנהנהבעודר .וההכרחיות

הליברלדוגלהנמוך'המעמדעבוראילוץהמהווה
 .בידרושרץטובל .הפרטבחופשהמצרי
הקולקטיביתהזהרתבהפיכתסכנהגםיששני,מצד

באמצעותורגשית.ערכיתהזדהותשללמושא
היחרדירתמןלהתעלמותלהביאניתןכזרהזדהות
אם-טרטאליטארירתשלולהשתלטותפרטשבכל

ראםהלאומי,הקולקטיבבשםפאשיסטית-לארמנית
זרסכנהאבלהמעמדי.הקולקטיבבשםקומוניסטית

השלילהשלהקוטבאלאותנושתרחיקאסדר
הקולקטיבי,הקיוםשלהמובלעתארהמודעת
החילוניהליברליזם .ממנווהמתחייבממנוהמשתמע

ההשתייכותרגשבעצמתלירידהמביאאכן
פתחפותחאךלמיניהם,לקולקטיבים

 .חדשמסוגלטרטאליטארירת
שהליברליזםהמודרנית,החברהשלהארטרמיזציה

הפרטיםאתהופכתומצדיקיה,מחולליהביןהוא
כלפיהםהמשגריםרבי-עצמהלגורמיםלחשופים

לתגרנותוזוכיםמניפולטיביאופיבעליגירויים
משגרישלהאינטרסיםאתהמשרתותתואמות

ההמוניםתרבותשלהטרטאליהמיסחררהגירויים.
הכוכביםעבודת .כזאתטרטאליטארירתהואבמערב
המסחריתהפרסומתוכדרמה),קולנוע,זמר,(ספורט,

שלהמכריעהרובאתהופכותהפוליטיתוהפרסומת
על-ידיהנשלטיםלעדריםוהמצביעיםהצרכנים
שלהבחירהמרחב .להםמוכריםשאינםגורמים
והןבפניוהמוצגותלאלטרנטיבותמצטמצםהציבור
ותואמותמסריםעולם-תוכןבתרךכולןמצרירת

מכריעשהואסבורהפרטמסוימים.לאינטרסים
שללסוגמנותבהואכיצדחשנויראאמיתיתהכרעה
רקברצרתמסריםחברתיסדרשישרתוהכרעות

מסוימות.שליטרת
כאידאלהריבוניהיחידאתנסעלמעלההליברליזם

ההמוניםבתרבותהומניזםשרםאיןאבלאנושי,
תרבותזוהיבימינו.להמתמכרשהמערב

והולכיםמתעצמיםלגירוייםהנדרשתאסקיפיסטית
המוצגתהאלימותקהלה.אתאליהלמשדךעל-מנת
קצביותר,בוטהנעשיתהמיןהצגתמחריפה,

אדםבני .גרברתהררקאליתועצמתםמרחשהגירויים
הערכיהריקבחללחשיםמשמערתהמחפשים

להםומבקשיםההמוניםתרבותשיוצרתוהרגשי
וכמרה .תחליףהםוסמיםלכתרתהתמכרות .תחליף

נוסחוהלאומניהשמרניהארראנגליה"רנסנס"גם
חזרהזוהי .באדה"בכידםהמתחוללהמוסרי","הרוב

כלכלייםאינטרסיםהמשרתמערות,קולקטיביזםאל
כידםהשולטתהשמרניתהעיליתשלופוליטיים
התופעותמדלהאינטלקטואליםעמידתבארה"ב.

דמוקרטיקולקטיביזםשלחיובבהאיןאםהאלה,
מביאעצמם,עליהםגםחלותשהגבלותיורשיררירני,

שוללתניהיליסטיתעמדהלנקיטתבהכרחאותם
בהשלטתשרוצהמיכלידיאתהמחזקתהכל,

בת-ימינו.החברהעלדמוקרטילאקולקטיביזם
האינטליגנציהבקרבפרחווהאמנותהתרבות
שייכרתחיפשוההמוניםהרראימרית,בגרמניה

 .ידועותהתוצאות .וביטחון

הקיוםשלהקולקטיביהמימדשלעקרונותשלילת
כרעממנוהמתחייבוראייתראייתואףארהאנושי'

 .בתוצאותיהוהרסניתבמהותהשקריתהיאהכרחי,

קולקטיביקירםשלאתוסנחרץהמודרניתלחברה
מפניעליהשישמרוטיביתקקולזהרתונחרצה

 .מזהרטרטאליטארירתמזהוהתפוררותאטרמיזציה
 .זהבתחוםלהציעמהאיןהחילונילליברליזם

אםהיאגדולהשאלה .ישהדמוקרטילסוציאליזם
 .בכךשירצהמייהיההישראליתבמציאות

וכפגעיויוצריו-הישראליהריקהחלל
הסבר-משמערתמחפשהישראליהיהודיגם

הלאומיתבמסגרתועכשיוכאןלקיומו-"והצדקה
קירםעלהמאבק .וישראלהיהודיהעםשלוהמדינית

האישיותהסכנותכלעלובטחונה,המדינה
ישראלשלהיותהועצםבר,הכרוכותרהקרלקטיבירת

ולאיהודיםבעינימאליהמרננתולאחדשהתופעה
לחיפושהישראליםאתמדביליםכאחד'יהודים
קולקטיביתתפיסהמודע)לאכללבדרך(שהוא
היהודיהקיוםשלומנחהמצדיקהכמפרשת,כלשהי

 ,וביחדלחרד ,והחילוניותהליברליזםוהישראלי.
כדי .זאתלעשרתוהלאומנותהדתמןפחדתמצליחים

לחזוריש ,הנוכחילמצבהגענווכיצדמדועלהבין
שהתרחשוותרבותייםדיברדייםתהליכיםאל ,לאחוד
השישים.שנדתוראשיתהחמישיםכשנדת

הידשברדכם ,רבניהםהוותיקיםהסתערואלהבשנים
וההשכלתיותהתעסוקתיותהאפשרויותעלאשכנזים,
התרבותייםביתרונותיהםהשתמשובפניהם,שנפתחו

אתולהגדילהחברתיבסולםלטפסכדיוהרוחניים
 ,המזרחייםאתהשאירוזאתבעשרתםהכנסותיהם.

הסולם.בתחתית ,לתחרותכמרתםמצרידיםהידשלא
ושינההפעראתהאשכנזי'יהבינוניהמעמדיצרכך

מחברה :הישראליתהחברהשלאופיהאתבזאת
לתהליךבמקביל .מעמדיתלחברהיחסיתשיררירנית

מתרבות :יסודיתרבותישינויגםחלריבודיה
 'החברתיהשמאלשלהגמוניהבסימןשעמדה
בעבר-הימיןשלההגמוניהבסימןהעומדתלתרבות

 .והדתהלאומנותלעבריותרנוטהוכידםליברלית,
הפרטבמחרייברתדגלההחברתיהשמאלתרבות
העתיד .העתידכלפיההדרהרבמחרייברתהכללכלפי
כל .בהדרהמרוסנתהתנהגותהמחייבכמימוהופיע
לחידתשפירושו ,""הגשמהבמושגהסתכמואלה

לבעקולקטיבשלונורמותערכיםלפיביומיום
העיליתהסתערוהזאתהתרבותעלמשימות.
הפראגמטיזםבשםי'"מפאשלהפוליטית

בהגמוניהשמרדדאינטלקטואליםוהממלכתיות,
והמוני ,הפלמ"חדרדרהעבודהתנועתשלהתרבותית

אתמעליהםלפרוקסוף-סוףשרצוזעיר-בורגנים
ןלמעולעשרתוהחברתיותהלאומיותהמשימות

בררשוע"הגשמה"העדןעלעטראלהכל .עצמם
לנחלתםשהפךעד ,יסודיתולגיטימציהשלמעשה

נשארושלמיהמיוחסנלעג,משהר"ירחמיאלים",של
על 'כביכול 'שניצבלמימתאיםראינומאחור
דעתר"בקינןעמוס .התרבותשלהקדמייםמתרסיה

 ,ם)יהחמישכשנדתב"האץר"(שפורסםעוזי"של
בן-גוריוןעםאחד.מצד ,ודומיהם ,"לקראת"חבורת
ילומבשנפגשומבלי ,שנימצדהמיובאוהכסף

"תרבותאתעשורתוךחיסלוביניהם,שתיאמר
והפוליטייםהחברתייםהכוחות .המנחההאנחנו"
ומפלגותהנוערנתועות .הקיבץו-ארתהשנשאר
השמאלשלהתרבותבמקרם .מארדנחלשו-השמאל
ליברליתאינדיבידראליסטיתתרבותצמחההחברתי
מחריבותלכלמתנכרתהמערב,אלעיניההנושאת

הכאןאתנסעלומעלהוהעתידהקולקטיבכלפי
 .והעכשיו

בזהזהתמכוהתרבותיוהשינויהריברדיהתהליך
חסרתפערבחברתהישראליתהחברהאתוגיבשו
הקולקטיבבשדלינשארוהמזדהיםרוביעדים.

לכרןפרשתעםחגגהוהאינטליגנציההישראלי
שלטרנדוהחלשתהמעמדיתהתעצמותהאתוספיחיה

האידאולוגיהריקוהחללהפער .מפא"ימנגנוןשל
שלוהמבוכההמצוקהבימיגםארתה,הטרידולא

ההלםהימים.ששתמלחמתערב ,המיתון

כלל,בררךחם,בכךשמצליחמי
לחם .וחגבוחהבינוניהמעמדאנשי
נחחמרי .ליברליםלחיותקלגם

הקולקטיבייםלצרכיםדואגת
(מזרחייםהנמוכיםוהמעמדות

עבורם,עושיםאצלנו)וערבים
המלאכותכלאתברירה,מחוסר

חלאהמשעממות,הקשות,
וההכרחיות.משתלמות

השטחיםוכיבוש-1967בהניצחוןשלהפסיכולוגי
הליברליזםאתמצאההיסטוריתהמשמעותבעלי

שמתאימיםאידאולוגייםכליםנטרלכשהואהחילוני
הלאומנותעםרלהתמרדדרתהחדשההמציאותלהבנת
גםמשעןונקודתמנוףלעצמןעתהשמצארוהדת
הרעהראשיתהיתהלאהימיםששתמלחמת .יחד
המבנייםהשינוייםללא .בדרךתחנהאלא

הריקהחללאתויצרולפניהשהתרחשווהתרבותיים
הופכותוהדתהלאומנותהידלאהאידאולוגי,

 .כידםדומיננטיותלאידאולוגיות

מןארהעובדיםממעמדהמצרי'הישראלירואהכידם
נמנעראינושבתשומראינואםגםהבינוניהמעמד

היהודיתבדת-אסורותהנאותושארטרפהממאכלי
זהותושלהיחיד,לאאם ,העיקרהמגדיראת

הקולקטיבגבולותאתקובעתהדתהלאומית.
את .הלאומיתהסיטואציהמהרתאתומגדירה
שמירתעלשמופקדכמיתופסהואהדתיהמימסד
מוענקתבכך .הזהרתסמלישלטיפוחםרעלהגבולות
עצמהבעלתתרבותיתמונופוליןעמדתזהלמימסד
בתינפתחיםבהןבתקופותגם ,ניכרתפוליטית
הפסדיםסובלותהדתיותוהמפלגותכשבתרתקולנעו

אלקטרראליים.

שלהמקופחותכשכברתבררכםמצרייםהמזרחיים
שלכלשהיבגיוסהומחזיקיםהישראלית,החברה
הוכחהעבורםמהדרההדת .מסדרתיותארדתיות

התרבות .בישראלהיהודיטיבדלקלקכותםיישל
ידיעלוהנישאתבאופייההמערבית ,הדומיננטית

עלמארדשהקשתהאראותםדחתהאשכנזים
המתינות .זכויותשוויכחבריםלקולקטיבכניסתם
הנראה,ככל ,מהםתמנעהמזרחייםשלהדתית
לכפותהמנסיםהאשכנזיםהחרדיםלשותפילהיות
הםשני,מצדאבלהציבור.כללעלדתיחייםאורח

מאבקיהםעםושותפותלהזדהותמועמדיםלאגם
שללהשפעותיהםחשופיםמהםרביםהחילוניים.של

גיוסהבפניהםהמציגיםכאריזמטייםמטיפים

הנמוכיםבדרגיםמיקומם .יהדותשלפרימיטיבית
המזרחייםרובאתערשההחברתיהמבנהשל

מתחתםהמצרייםוהמזרחייםהערביםללאומנים.

תרבותיתמבחינה .כהזישארשהמצבשואפים

בלאומנותוהמסדרתהדתתומכותיחדגםופוליטית
מזרחייםאצלוהמסורתהדתאתמזינהוהלאומנות
יחד.גםואשכנזיים

ולקולקטיבליחידלהציעהחילונילליברליזםישמה
והפוליטיותהתרבותיותהמגמותלנוכחבישראל

מעט ?והלאומנותהדתאלהמובילותהעצמהרבות
 .מאד

אםגםמהותו,מעצםtזציוניהואהעקביהליברליזם
אתבהפכו .כציוניםעצמםמגדיריםנושאיו

הוא-לפרטחיצוניתשהיאלמהותהקולקטיב
 .הלאומיהקולקטיבעםהיחידשלקשריואתמרופף
לשייכותבסתירהנzומדעליוןכערךהפרטחופש

העובדתיתהשייכותכלפיו.רלמחוייברתלקולקטיב
שני'מצדמירכיפרטלחופשוהרצוןאחד'מצד

הליברלייםהחילונייםמןחלקלפחותמביאים
הישראליהקיוםכלפיאמביוולנטיותלעמדות

אףמהםכמהמגיעיםרשםפה .ממנווהמתחייב

 .לירידהמפורשתלגיטימציהלמתן

היאהחילוניהליברליזםשלהעיקריהחברתיהנושא
 ,הוגיםמבקרים,אמנים, :ההומניסטיתהאינטליגנציה
מקצועותאנשיתקשורת,אנשיפובליציסטים,

 .וכד'מדעניםבאוניברסיטאות,מרציםחופשיים,

היחיד .עליוןכערךהפרטבחופשדוגלתזרשכבה
שלבאווירהגדליםילדיה .העולםמרכזהוא

-הניידותלקולקטיב.מחויבותוחוסרמתירנות
יחד-והרוחניתהתעסוקתיתהפסיכולוגית,הפיזית,

 .ומומלציםלגיטימייםחייםאורחותהםההדוניזםעם
מןוערשהכאן'גדליהודייםתלושיםשלחדשדור

עיסוקיהבצדהאינטליגנציה,ומרפת.סמלהתלישות
רווידמיוני,עולםלעצמהבוראת ,המקצועיים

וקרבותההווהעלקינותאבדו,זהבתרדאלכיסופים
החברתיתההוויהמןשמנותקיםמילוליים

ביטויואתהמוצאזה,דמיוניעולם .הישראלית
בכתבי-עת"העיר",כמרבמקומוניםרבהבמידה

עתונישלהספרותובמוספיוספרותייםפוליטיים
 ,האמיתי"כ"הדברלאינטליגנציהנראה .השבת
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מוצגתלמשל'כך' .גורלקובעותתבופעותכעיסוק
בסוףבטלביזיהשהוצגה-"לול"כמובידורתכנית
-ובדרניםזמריםכמהשלבכיכובםהשישיםשנות

שלנוהסיכוישלוכסמלתרבותמכונןכאירוע
הופכיםושניהםכרכרלידמוצבלדיןחנוך .שהוחמץ
בימבחינהשאינהאינטליגנציהשלתרבותלגיבורי
אמורפיתוצראותולת-אביב,לחד-ממדיות.עומק
לסמלהופכת ,לג'וניהיהופץישביןההכלאהשל

 .ודימונהעין-חרודבמקוםהישראלי,הקיום
מימךלהיותמפסיקהוההיסטוריהחוגגהעכשוויזם

הלאומניםשללידיהםמשחקזהכל .בושחיים
והישראלי,היהודיהקולקטיבבשםבדברם .והדתיים

התלושים,דורותאתולהוקיעלגנותלהםקל
בשכבותכאןהגדליםוהניהיליסטיםהנהנתנים
הלאומניםזוכיםכןבעשותם .מסויימותחברתיות
העממיותהשכבותמקרברביםבאהדתוהדתיים

הראשיהמרכיבהואהיהודילקולקטיבשהשייכות
הקיפוחרגשיעלכפיצוילהםומשמשתזהותםשל

המעמדי.מיקומםעקבחשיםשהםוהניכור

מימולהיותמפסיקהוההיסטוריהחוגגהעכשוויזם
 ,הלאומניםשללידיהםמשחקזהכלבו.שחיים

והישראלי'היהודיהקולקטיבבשםבדברםוהדתיים.
התלושים,דורותאתולהוקיעלגנותלהםקל

בשכבותכאןהגדליםוהניהיליסטיםהנהנתנים
הלאומניםזוכיםכןבעשותם .מסויימותחברתיות
העממיותהשכבותמקרברביםבאהדתוהדתיים

הראשיהמרכיבהיאהיהודילקולקטיבשהשייכות
הקיפוחרגשיעלכפיצוילהםומשמשתזהותםשל

המעמדי.מיקומםעקבחשיםשהםוהניכור

 ,הולמתתשובהמציבהאינההליברליתהחילוניות
כיודוכסיהדתי-אורתלטעיוןהלאומי'במישור

שתיביןבינייםשלבהיאהיהודיתהחילוניות
ניתןלכךדוגמה .אורתודוכסיתהגמוניהשלתקופות
וחילונייםדתייםיחסיעלברב-שיחלראות

בוואשר ) 20.6.86 (אחרונות"ב"ידיעותשהתפרסם

הדרךכייעקב,-בןיוחנן ,עקיבאבנימזכ"לאומר
עצמהאתהוכיחההיהודיהעםקיוםשלהדתית
היאהלאומית-חילוניתהדרךואילו ,דורות 80במשך
אחדאף .ימיםלאורךמעמדתחזיקאםוספקחדשה

כ"חוביניהםשיח,רבבאותוהחילונייםהדובריםמן
עלהאורתודוכסיםאתהעמידלאבר-און'מרדכי

המודרניזציהמאזכיההיסטורית,העובדה

בגירסתההדתחדלהבאירופהוהאמנסיפציה
היהודיהעםאתהמקייםגורםלהיותהאורתודוכסית

הפיתרון(גם)היאהציונותוכימאוחדתכיחידה

התהליכיםעקבשנוצרההיהודיתהזהותלבעיית
 .ן-9ההמאהשלבאירופהוהפוליטייםהחברתיים

ומוס::ימתאחתיהודיתזהותכיוםשאיןהעובדה,

יהודיעםשלההיסטוריתהמציאותמןנובעת
היוצריםושותפות-קיוםאחדות-גורלחסרמפוצל'

הדרךמןלשובמציעיםהאורתודוכסים .אחידהזהות
שלהבטוחחיקהאלללכתהציונותהחלהשבה
תשובהלתתיכולהאינההליברליתהחילוניות .הדת

מפניהדתיתלתביעההלאומיבמישוראידאולוגית
מאחריומתבצרתקולקטיביזםכלשוללתשהיא
במישורחילוניתאידאולוגיתתשובההפרט.חופש

הפרטיחסישלמחודשתהגדרהמחייתבהלאומי
הליברליתשהאינטליגנציהנושאהלאומי,והקולקטיב

והאנטרסיםהמעמדיתתרבותהעקבממנונמנעת

אותםמשרתהפרטשחופששלה,המעמדיים
 .כאידאולוגיה

האינטליגנציהשלוהאידאולוגיתהחברתיתהתלישות

בתשובהלחזרההראשייםהגורמיםמןאחדהיא
ההורים .האחרונותבשניםבולטתלתופעהשהפכה

והאופקיםהגבוההההשכלהבעליהליברלים,
אושבנםקרהאיךבדרך-כלל'מביניםאינםהרחבים,

סבלנותחופש,שלבאדירהגדלואשרבתם,
להםומתנכריםבתשובהחזרואותם,עזבוופתיחות,
זוכריםאםזאתלהביןניתןולערכיהם.(להורים)

ערכיםשלבעולםהפרטאתמעגןאינושהליברליזם
שהםוסיפוקמשמעותהמעניקיםחברתייםויחסים

מנוכריםאנשים .גרידאהאישילסיפוקמעבר
כשלעיתיםניכורם,אתשיבטלכלשהוגורםמחפשים

רוב .לאולעתיםאישיתפרובלמטיותלכךנלווית
הםבתשובה.חוזריםאינםהאינטליגנציהשלבניה

אר;רהמקצועיתהקריירהלמסלולבמהירותנכנסים
שוחיפוהקולקטיבעםהקשראת .הכסףעשיית

הנפששלנידחיםלמחוזותדוחקיםהםהמשמעות
חברתיתומחוייבותסיכוןחסריאירועיםלאזוריאו

הליברליזם .הפגנותאובציבורשירהערביכמו

להתנהגות.מדריךאותיאוריהרקלאהואעבורם
הפרטחופשהעמדת .מעמדיתלגיטימציהגםהוא

הפעריםמןלהתעלםלהםמאפשרתעליוןכערך
המעמדייםיתרונותיהםאתלנצלבישראל'החברתיים

החלשיםהשארתתוךבסולם,ולטפסוהתרבותיים
המבנהאתלשנותמסוגלתשאינההמדינה,לטיפול
מסוייםחלק .הפעראתולצמצםהמעמדיהחברתי

אורח-מנהלוהאינטליגנציההבינוניהמעמדבנישל
וחוזרשניםמספרבמשךונהנתניאסקייפיסטיחיים

קטןמיעוטהזעיר-בורגני.הנתיבאלמכןלאחר
 .הדתאוהכתאתומוצאמשמעותלחפשממשיך
הנוטשיםלעומתבתשובההחוזריםשלהקטןמספרם

בתשובההחזרה .אותנולנחםצריךאינוהדתאת
עזיבתבעודסמלית,משמעותבעלכתהליךנתפסת
גרידא.נוחותמטעמיכנובעתמוצגתהדת

חאינטליגנציחבידי-המפתח
לה,מבטיחאיננועדייןהדתשלהאידאולוגיהנצחון
הרבהפוליטי-מעשי.ניצחוןגם ,אוטומטיבאופן
החילוניתהתגובהשלועוצמתהבאופיהתלוי

בינונימעמדשיתפתחו.האובייקטיבייםובמצבים

ימינההתרבותיהסחףלנוכחגםאשרואינטליגנציה,
ימשיכולדמוקרטיה,הפנימיותהסכנותוהגתברות
ויתרכזוהישראליתלחברהבפועלמאחריותלהתרחק

למעשהיסייעועצמם,שלהםהצריםבאינטרסים
שלוהפוליטיהאידאולוגיהכיבושיםמסעלהמשך

 .והדתהלאומנות
שלהנוכחיותוהתגובותהתרבותייםהנכסים

לשינוימספיקיםמלהיותרחוקיםהאינטליגנציה
שלתוצאהשהיא ,זומגמהמול .ימינההסחףמגמת

זהותתספיקלאיסודיים,ותרבותייםמבנייםתהליכים
זמרתהאץר'ידיעתעלהבנויהיהודית-ישראלית

 .ומילואיםממלחמותוזכרונותעוזעמוסספרי 'הארץ
שלהרדודהביצועיזםשלאודאי ,לאאלהואם

דורשלהמזדקןהצבריזם ,העבודהמפלגתהנהגת
 ,אלונישולמיתשלהרםקולה ,וממשיכיוח"הפלמ

התל-האמנותדיזנגוף,אוגדותשלהקלההתחמושת
בעלישלהנרגזיםאוהבכיינייםההגיגים ,אביבית

המקומוניםשלהמסוגננתהשחיתותלמיניהם,טורים
שלהעכשוויתהתרבותשלסממניהשארוכל

ההוויהקישורללאוהאינטליגנציה.הבינוניהמעמד
ילידישאינםשאיפהאועיקרוןאלהישראלית

הקושריםוהלאומנותהדתיגברו ,עכשיו""והכאן""ה
אפילו .כנצחיותהנחשבותמהויותאלהישראליאת

יצליחלאהדמוקרטיהולמעןהגזענותנגדהמאבק
בהםגםכי .הימיןלעברהתרבותיהסחףאתלבלום

אנוומהאנחנו"מישלהיסודלבעיותתשובהאין
למבנההתייחסותבהםואין ,"כאןלעשותמבקשים
המתחיגברהכלכליים,התנאיםיורעואם .החברה

ואי-אי-יעילותתפגיןהפוליטיתוהמערכת ,הביטחוני

מוצדקותלאידאולוגיותהנטיותגתברנה ,יציבות
מצוייםאלה .כאריזמטייםמנהיגיםולעברו"בטוחות"

 .כשמאלאובמרכזולאוהדתיהלאומיכימיןנירם

מעמיקהתרבותיתתמררהנחוצה .נחוץאחרמשהו

כרשישחדשקולקטיביאתוסיצירתשלבכיוון
עיגונו ,יחוררשמירתכדיתוךהפרטאלתביעה
עללוותרמבליכוללתויהודיתאנושיתבמסכת
רקלהיווצריכולכזהאתוס .כחד-פעמיתפיסתו

הסוציאליזםשלוהרעיונותהמושגיםעולםבמסגרת
באמצעותמלמטהבנייתועלהמרשתת ,הדמוקרטי

ערכיםשללעצמוהמודעהמימוששהואההגשמה,

של ,ביקורתיתואפילו .שמאלניתרטוריקה .חברתיים
ושוכניבתי-קפהיושבי . ""סלון-סוציאליסטים

הארץתוצרתכאשכנזים.מזרחיים .אקדמיות

בניסוח .השוםכקליפתזהלענייןשווהכמיובאים.
החותרת .מחודשתסוציאליסטיתציונותרק :שונה
בכוחהומתקיימתושיתוףשוויוןשלחברהלכינון

יכולה ,חברתועלפרטכלשנוטלאחריותשל
החזרתרק .המסוכניםהתהליכיםעםלהתמודד

לציונותמחדשהפיכתהלציונות.החברתיהמימד
אתלהתיתן .ימינושלובמושגיםבכליםחברתית

המגמרתעםנוספתפעםבהצלחהלהתמודדהכוח
לפחות .האינטליגנציההתגייסות .ותיהריאקצירנר
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זלדח
הציירת·

נרראובן

לנוכחזכרונחלזלדחמוקדש

כאשר , 53בתבהיותההקוראיםלקהלנתגלתהזלדה
ועל-אף .) 1967 (פנאיהראשון,ספרהלאוריצא

כברשוניםבכתבי-עתורשימותשיריםשפרסמה

אוררואההיהספרהאםספק Iלפני-כןשניםעשרות
צבי,עזהובראשםידידים,הניעוהלולאאי-פעם

בדפיםהרשומותהרבותהשורותאתולעבדלקבץ
תמונותתערוכתגםמכריה.ואצלבביתהפזורים
ב"בית-האמנים"במאיהתקיימהאשרזלדה,משל

ביוזמתה.לעולםלפועליוצאתחיתהלאבירושלים,
אוציוריהאתלמסגרמימיהטרחהלאאףזלדה

האחדצידוועלנאות,ניירעלולציירלהקפיד
 ...בלבד
ולאכציירתמילדותזלדהאתזוכריםמשפחהקרובי

ועדימיהמשחרוציירהכתבהלמעשהכמשוררת.
אתיותרהחושפיםהשירים,שאתאלא ;אחריתם
לאחרוגםולהצניע,להצפיןנטתההאישי,עולמה
כפולהבתחושהלחיותהמשיכהברביםנודעושכבר
 .הכלללרשותמסירתםלגביפתורהולא

הציורים-נודעוהשירים Iנתהפךהגלגלמכל-מקום,
אתכינתהשזלדה(כפיב"תהום"נעלמואונתפזרו
השנהיוםלרגלשלה).הגגועלייתמגדותיהארונה,

בתערוכתלהציגידידיההחליטולמותההשלישי
מהןכמהשלותצלומןמתמונותיהכשלושיםזיכרון

זה.בגליוןמובאות
 :גלויזלדהשלהציורלעולםהשירעולםביןהדמיון

ובהםבצבעים,משופעיםהציוריםוהןהשיריםהן

החלק-הציוריםמןחלקעליה.האהובהזהב
מיעוטםלדיוקנאות,מוקדש-בעיניביותרהמעמיק

אוותיקיםוידידיםקרוביםשלורובם Iעצמהשל
משורטטיםדיוקנאות,הםגםמשיריהרביםמזדמנים.

שיריבספר 116עמ'הקלפן,(משפחתמהירהביד
לזקנהשהגיעהאשה ;ספריהששתאתהכולל Iזלדח

העשבים(בחיקבסערהחרותיםאר ,) 115מופלתג,
הקסומותמכלהעזובה ; 39הרעה,השכנה ; 83בכה,

מוקדשותרבותתמונות ; ) 157הצמאות,החוזרת

גלייםבקוויםאותםצשיירההגועשתוהידלפרחים,
המוקדשיםשיריםשרשמההידהיאופראיים

כגל"ורוגשת/ומתולתלתכמות/לבנהל"כריזנטמה
 ) 60(יידדות,כתומים"להשעליםל"שושנה ,) 57 (

ושירשציורגםקורה .הלבןוליסמיןלחבצלת
החולההאגסעץ :עצמוהנושאבאותועוסקים
בגירצויראברהםבכרםזלדהשלהישןביתהמחצר

"אינני :כתבהשאודותיוהעץוהואשחור,נירעל
עםמיודדתנפשי /-שורההעצים/כלאתאוהתב

הכההשדיוקנההקבצנית, .) 136 (חולה."אגס/עץ
בהנזכרתשזלדההדמותכנראההיא Iכאןמובא
האלחבצלהשיראתכותבתכשהיאימיהבערוב

) 210 (. 

ברישומיהנרמזיםאגדהשלסיפורייםעולמות
ב-כאשרציירת.היאזלדהבשירתהואילו ;המהירים

חווייהבמדוייקמתארתהיא ) 118 (שושניםציירנו

לנבעויכולשאינותיאורהנכון,הקואחרמצודשל
"ציורי-ציוריםנזכריםאחריםבשירים .מניסיוןאלא

ההכרהאשנביאתשכיסונחלייםציוריםהטל",
השירהמצויירת".האש"ציפור ,) 146השינה,(בנהר

"הסייד :בשררותפותח ) 10 (הואראמישלחדרה
זלדהאגב,שבדק".דקורדהלח;בסידמזגהחיוור
עסקהימיםכחודש-צבעיתשלמניסיוןמדברת
 ...גבריםביןיחידהבחורהזה,במקצוע
זלדהשלשירתה-ביותרהגלוילמישורומעבר
אורשל Iוצלאורשלדקיםמשחקיםגוונים,רצופה
שלהסתכלותהיאהסתכלותההירח.ואורהשמש

דלוח

לבוש,במדוייקתזכוררבותשניםלאחרוגםצייר
באור.תמורותהבעת-פנים,שיער,אועינייםצבע

שלמיםעולמות .רביםשיריםשלבדמםהםהצבעים
הגעש,(צבעבאדוםבשחור,בירוק,תלויים

בכסףאדום"),"אבקאדום","נחשול-התשוקות
צבעהפאר,צבעהזהב,הואביותרוהעתירובלבן.
אשרהשמש,מתנותצבעהעבר,וכתריהרימוןכתרי

זהב"-של"טס :אורכהלכלכמעטשירתהעליצוק
העגולההזהב"חומתרוגש","זהבהזהב","ענבל

בעיניהזהב"נקודותזהב",של"רמזיםהרימון",של
פז",של"חצוצרהזהב",שופע"פנאיהעדר",
ולאתפוחי-זהבימיהכלאמרה(זלדההזהב""פירות

זהב".מסומנים"בתיםזהב",של"גפןתפוזים),
בצעירותהלציור,להתמסרזלדהחלמהמילדותה

אחוזהעם(יחדבת"אגליקסברגהצייראצללמדה
והתכוונהבקרמיקהמעטעסקה ,) 1932וייס,

להשתלםואףב"בצלאל"הציורבלימודילהמשיך
ועםאחרת.ציווהקשותחייהנסיבותאךבאיטליה.

ההתמסרותעלשבוויתורוהגעגועיםהצערכל
לצדחד-משמעית,תמיד,הכריעהזלדה-לאמנות

הממשיות.והשמחותהמצוקותלצדהיומיום,חיי
מצמצםלקיומה,חיונישהואככלבאמנות,העיסוק
נוצרתואםבעזרה,צורךבשעתמרצונועצמו

שלעליונותם-האמנותלביןהחייםביןהתנגשות
דומההדבריםלמקרא .עורריןללאהיאהחיים
שלאמתוךבלתי-ברירה,למשוררתהפכהשזלדה

יכלהשיריהאתואלולציורהדרושהפנאילההיה
בטרםרבזמןלעתיםבע"פ,נהגה)שאכן(כפילעבד

שההתמקדותיתכןאךהכתב.עלאותםהעלתה
התמעטותעםבבדבדבשירה,וגוברתההולכת
פנימיתהליךעלמעידהבציור,המאומצתהעבודה
חיים.לנסיבותמעברהכרחי,
ציוריהוהולכיםמתמעטיםהאחרונות,חייהבשנות

ברישומימרבהוזלדהוה"מקצועיים",ה"רציניים"
כלשונהאומהירים,שירבוטיםמאות ."לורדים"

כינורות,דמיוניים,ארמונותשל"קשקושים",
בסערה,עציםדגים,מחוללות,נשיםחתולים,
מנוחה,אושיחת-טלפוןאגבמשיםמבלישנרשמו

מפית,מעטפה,-לידהשנפלהניירפיסתכלעל-גבי
משולחיהססגוניים,בשירבוטיםהישקניות.רשימת
ללאהעליז','הדמיוןכידהפראיתבתנופתםהרסן'
נגדמשקלאוהפוגהמשוםאחריות,ללאתכנון'

שחומרתםנמוגים,כברהכהיםשצבעיהםלשיריה,
זלדה,לדברישכתיבתם,מתגברות,ותמציתיותם

גילוףשליגיעהמתוךניתוח",לעבור"כמוחיתה
בצלילותלבטאבניסיוןגיוסה,אחרגיוסהאיטי,
 ?הכרתהאתשכבשותחושהאורעיוןהאפשרככל

 :זלדהאומרת ) 172 (החיות"גןעלישןב"שיר
סודבושאיןהזהוב/זההעיגולתבוךלשבת"רציתי

עגולעולםבאותוחייםאכןמציוריהחלק ;ההפכים"
שלעולםלגזרים,נקרעשלאעולםובלתי-מורכב,

תמידהןצפוריוכןעל .פסהלאשתמימותועדן'
מהןשונהמהבצמרות.קסםאחוזותצפוריםאותן

-צורהגלגוליעוברתאשרשבשירתה,הציפור
מצויירתאשלציפורמתהלציפורבכלובמציפור

דלוח

אתשתלשמוזרלעוףשחורמקורבעלילזמרים
 .זקןלעוףאוקסםאחוזתלציפורדםעדנוצותיו

חגיגי,עתיק,כבד,זהבבתמונותיה,הזהבשונהומה

שהולידהוהשמשהואאשרשבשיריה,הזהבמן
כמכזיביםהתהוםבשעתלהתגלותעלוליםאותו

תקיףבאוראצלי~עומדת"השמש :ומתעתעים
איךרואה/אניזהרה/מסכתמבעדאךנשמתי/

מסתכמבעדכהפך,/ולביפצעיו/אתהרופאחובש
בדם"מוכתמיםהשבתתכמיאתרואה/אניהזהב/

שלהמעומעםקולה .) 95אצלי,עומדת(השמש
(אזהכסף""מראותאתלרסיסיםמנפץהגוססת
רביםשבראילדותיצדאותו Iאכן . ) 64 1נשמתיתצעק

בהםשאיןפשוטים,שיריםגםהולידהציורים,מן
ואולםנפתלת.חכמהעקיפין,דרכיהתחכמות,כל

במבכההברורה,באמירההיאהשיריםשלפשטותם
בלשונםבגרות.אומורכבותבחוסרולא Iהשקול

בתוךפכיםרובד,בתוךרובדבנוייםהםובתוכנם

הדברים,וביסודהציורים.מןכרביםשלאפכים,
שמליםבמקוםעומדאינועצמוהמראותעולם

הכףהטייתשלסודהזהואוליאליו.להגיעיכולות
אותההכתיבוזלדהשלחייהאשרהשירה,עבראל

 .החיצוניבמובן
הפניםריביוביטוילידיבאב"פכאי"כברוהנה

פרחשלברב"חאשי .החזותיהעולםאלביחסה
כי ... " :במליםהגלמודאתמכחמתהיא ) 35 (מתוק"
אתהכפשובאלמוותלב/אללאמץעילגתבדידות
 Jיהשלפנאיפנאי~ישלאלהיםרקללטף~ערביה

עירית,-שךכוכהפנאיזהב/שופעפנאי /,ורךפורח

היא ) 38 ( "'בהקיטעב"חקבצןואלואיריס."כלנית,
על/להשעןיוסיףלא / ...הקיטע"הקבצן-אומרת

גםהואהזהב,·האביב."צרץוקנהעלה,/שליפיו
המסורתמןישירותיונקתחלדהחיצון","זהב

במובןגםונזהרת,אבותיהשלוהקבליתהחסידית
נצנוציאחרשביוללכתעיניהאחרמלתורהנת"כי,

עדיונוגהזהבוכליכסף~כליביקשה"נפשם :היופי
הואהחיצוני/זיווהואשהשוהםידע/הצדיקאך /

 / ...הקטן~החייל"גם ...הטל."שקטשלהקליפה/
הכתם/וכיפתהכסף~וצמרותההריםשפארידע/

דוד."ודמעתשלמההמכוןשלהחיצון~הזהבהם
) 82 (. 

לאפיוטי,מוותבצעירותהשהואהמוות,בשעת
מראהשלהמופלאהעולםלתוהוצונח Iארצי

יםאלמושלך~העדין~הראייה"חוש :העיניים
משחקתם / ...טובע/הפלאי/עושרווכלהקרח/
 :או .) 65המוות,מר(סר ...והזמן"האור/האש/

והימהחוט-חוט,/רקמתי/אלחיםיפרום"כשאמות/
יהפכםואולישבתהום./מחסניואלצבעי/ישליך
כהה-כהה-לילי-רך'לפרפר/יהפכםואולילפרח

הראייהגםאך .) 10הואר,אמישל(חדרהלילי-חי."
בהתפעמותאלהבשיריםכקשריםאובדנהוגם

 ) 61 (הישןעיווריםחינוךביכתבשירואילוחושית.

-ש,החושךלנוכחהזהב:בחומתפץרכברנבעה
והפקוחה,הפיכחתהכפשפתאוםמואסתהעיוורת

הצבעוכיןבמותרותוצורות",צבעיםה"לוכדת

- .. 31בעמ'המשך
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 :ייביןאברהם
-טשרניחובסקישאול

כתביוכל
טשרניחובסקי.כתכיכלשללדפוסוכהכאהכהכנהייכיןאברהםעוסקיפה,ספרותעלהממונהכעורךעבודתוכמסגרת

כאשרחיוך.תוךמשוחחהפורמלי.לעיסוקומחוץעצמועללא:טוח. 1הואכהםדבריםעלרקלדברמוכןזהיר.צנוע.

פניו.עלעוכרתדרוכהזהירווזומעיןהחיוךנעלםאותו,מפתיעההשאלה

שלמותושנת ,-1943שמלומרמדוייקהאם
ישוקןבהוצאתשיריוכלהופיעובהיטשרניחובסקי

 ?מסודרתבצורהכתביוכלעודנערכולאיימינוועד

מהדורתהופיעהואח"כ"שוקן"שלהמהדורהחיתה
כרכיםכשני-צורותכשתי"דביר"שלהשירים
שלהם)הקלאסיקוניםמהדורת(כדוגמתאחדוככרך
-חתנו-וילנסקיאברהםהגיעאלינוכלום.לאומאז
בכתביו.עוסקיםאנחנוומאזשנים,כשמונהלפני

"דביר",שלזואחריהראשונההמהדורהכלומר,
שלנו.תהיה

שלמותואחרישנים 44היום,שעדהעובדההאם

שלמלאהמהדורהעדייןיצאהלאיטשרניחובסקי
 ?זהמשוררהזנחתעלמצביעהיכתביו

אקדמיפטרוןהיהלאשלטשרניחובסקיהיאהערכתי
היואוליהאפרתייוסיפרופ'נפללולאלו.שדאג

בולעסוקהתחילהואאחרת.קצתעים Jמוהגלגלים
משוגעים-שנים-שלושהתמידדרושיםהרי .ברצינות

המפעל.קםואזלדבר,

האקדמיה.שלתפקידהבדיוקזהו
גםלהםיששיכלו.מהכלאספות"אבאוניברסיטת
כהחלטוהם .מקיפהאבלשלמה,לאביבליוגרפיה.

הנהאצלם.החומרכלשלבהסדרתומעונייניםהיו
ופה.מדעית,אקדמיתמהדורהעורכיםכברלביאליק

 .הזההעצוםהשפעכלאתאספולאעודאפילו

כתבי·על·פישלכםהמהדורהאתמכיניםאתםהאם
 ?"דביר"שלהקודמתהמהדורהעל·פיאוהיד

עובדיםשאנוכךאינם,הגדול'בחלקםכתבי-היד,
בידישישמהעלמסתמכיםבעיקרשיש.מהעל-פי

ועלהחומר,אתהשניםבמשךשריכז-וילנסקי
כחבי-עפ"יהכתוביםאתתיקןבהםשלוהספרים

טשרניחובסקישלהמשאלותעל-סמךאפילואוהיד,
האמת.אבלכחכי-היד.מעטגםבידוישעצמו.

לנוסחאולמלהז;ך nלטעםכל-כךאיןשעכשיו
הנוסחיםכברהתקבלוהזמןשבמשךמפניהמקורי,
 .פתאוםלשכוחמצחיקויהיההקיימים,
כתבי-הידאחגם .אחרדברזהאקדמית,במהדורה

זה .למקוראף-אחדחישורהלאשקספירשל
כחב-אגלהאםגםטשרניחובסקי.וזה .וזהושקספיר

כל.קודםעכשיו,רוצהשאנימהאחרת.שכתוביד

כלעםמודפסים,כתביוכלבידינושיהיוזה
שבהם.החסרונות

יהיהיבתרגומווה"אודיסיאה"ח"איליאדה"לאחר
 ?השיריםספריאם·כןהבא,הספר

הפואמותוכרךהשיריםכרך :ספריםשני

ושניהםבדפוס.מסודריםכברשניהםוהאידיליות.
חודשים.כמהתוךיצאו

שיראולי ?אלחבכרכיםהפתעהאיזוצפונההאם
 ?עדייןפורסםשלא

בכתב-שנמצאאחדנוסףביתשםישאבללא,שיר
ישתנהאףהשיריםמןוכמהנשמט.ומשום-מההיד,

נחברר ,tlיהמדויקכתיבתםמועדעל-פימקומם,
 .בינתיים
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עת ,1\כיהניירלעמעלהון.:היהטשרניחובסקישלמרישומיו
הסופריםאגורתשלהמרכזיהרעדישיבות

 ?השיריםכרכיואחרי

תרגומיכלבכינוסנתחילהשיריםאחרי
וה"אודיסיאה"ה"איליאדה"(מלבדטשרניחובסקי

הלאומיהפיניהא.פרסמכבר).לאזהשהופיעו
הסרבי""הא.פרס ,האיסלנדית""הא.דה"קאלרואלה",

 .ים,ככחכהחמישיהכרךיהיו "איגודמלחמתו"משא
שירי ,"הכבליםמשירח" ,גילגמש""עלילותאחר-כך
אחנכנסנוסףככרך .רעודהררצירסמשירי .אנקריאון

היז~נים-עשר"הלילה"ו ""מקנח :שתרגםהמחזות

(מהבעיניו""החולה ,"המלך"אדיפוסשקספיר.של
מדלייו,שלהמדומה")"החולהעכשיושקוראים
שלמפרי-עטולמעטיםידועמחזהגםנוסיףרעליהם

כרךשלכמרכזו ."כר-כרככא"עצמוטשרניחובסקי

 "שועלריינקה" ; "ראתההיא"שירתיעמדואחר

חמישהאוארבעהכסך-הכל .מרפתיצירותרעוד
 .גדוליםכרכים

סיפוריו,אתנכנסכרכיםכשלושהאובשנים
עדבספרכרכסולאשבחלקםוזכרונותיו.רשימותיו

ספרותבעניינימאמריואחהזכרנולאןועדיי .כה
ועודטיריות gהרשימותיואתאחרים,ובעניינים

ועוד.

ו-5ללהגיעהעשויעצוםבאוצרכאמור,מרובד,

לשבתהיהיכולשלארגע,נחשלאיוצרשלכרכים.
ככלחרגםאושכתבבטלים,בדבריםולעסוק"סתם"
עכרהרילפרנסתוכי-לושמצאפנויהשעה

כרופא.

 ?אישיתבופגשתהאם

"פנים-אל-איתרלהיפגשהזכותליחיתהגם .כן
בו,שלמדתיבית-הספרשלהרופאהיההוא :פנים"

בפעםהתלמידים.אתבודקהיהחודשיםכמהומדי

בירושלים,כשגרנוקודם.עודאוחוראיתיהראשונה

פרחיםזרלושהיגישרהתלמידיםבקבוצתהייתיואני
ובפעם .שםבחי-הספרתלמידיעםלפגישהכשבא

חדלההיהכשככר ,חייובאחריתממש-האחרונה

הרחקלא .רוטשילדבשדרותספסלעלוישב .מארד
המשחקיםכילדיםבנווהביטישבמגדריו.ממקרם

 ...מארדעדילדיםשאהבבוניכר .אלינווחייךסביבו
מעטיםלאוסיפוריםשיריםגםשכתבלימזכירוזה

לפניולהביאלשובנצטרךאותםרגםלילדים
הקוראים.

שבכתב·ידו,אוטוביוגרפיה"ח"מ~יןלגביומה
 ?וילנסקיבידיהשמורה

סופיתעכשיומפענחרילנסקיעליה.נוותרשלאברור
איךנקבעואחר-כךמדויק,נוסחומכיןכתב-הידאת

כאחד ;מוטבואולי.לעצמו.כספר-אותהלפרסם
 .קררםשהזכרתיהפרוזה,מכרכי

שלאדבריםגיליתחרב,בחומרקריאהתוך·כדיהאם

שליצירתואוחייואישיותו'עלידעת
 ?טשרניחובסקי

שלהרבהגיווןעלהתדהמהכיהתגברהכעיקר

אף-פעםהתעניינותו.תחומישלהשכלתו,שלהאיש.
לישנזדמןכמר .בכרליותםהדבריםאחראיתילא

-בכלשהתענייןבאדםמדוברעכשיו.לראותם
ביסודיות.והכללדבורים.ועדמהקלאסיקרנים

למשל.רדהבא",ב"עמאלא-נלאית.שלמרתברדיפת
היההואלזמנו.מעודכנתממשהיאהאינפורמציה

התעניינותשטחיכיןכאילוהתפזראחרשמצדאדם
 .לשורשועדמהםאחדכלחקרשניומצדרכים.

ועניין .שנימצד-רהךכ;ךים .אחדמצרהומרוס

שניצלהניצולהואדיעליוככחבלאשערדלעצמו
שאיןשלוואוצר-המליםלרבדיההעבריתהלשוןאח

שלקונק;ךךנציהיכינווודאיאחדידםלעושר.כמוהר
 .כללעיןיתגלהוהדברביאליק)של(כמרכחכיו
 •.עצמםהנתכיםאתולכנסלמהרישקררם-כלאכל

בסריעקב :שוחח
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 :וילנסקיאברהם
שלחאוריסיאח

שאולכתבי
טשרניחובסקי

טשרניחובסקישאולשלחתנו-וילנסקי
 .כונועזעלוהממונה

ייפגעלא"שאיש .זהיר .איטידיבור . 87כן
נעלבים".רגישים.אנשיםץיכארוחלילה.חס

משךוהולכותרכותזקכחותעלמתנצל
האחרונות.השנתיים

שלוהשתיקהכמרווחילחלוטיןבהיר
מקריים.מלהיותהרחוקים

 ?לידומחייזוכראנימה

שגדלמפניאולי .אחדמצדמאוידפתוחאישהיה
היהשני,מצד .אוקראינהשלהפתוחיםכשטחים

סגור .האישייםלחייושנגעמהככללגמריסגור
 .לגמרי
עםשלוהקשרכדרךלכוגלויכותיויכהלפשוטהיה

דיברלאאף-פעםיב.וחב .השולחןעלהכלאנשים.
אישהיהיכוללאהסופריםמןגם .כמישהוסרה
-כתימיושביהיהלאלכדרך-כל .כטענותאליולבוא

וגםלי),ראהארצישהפא"ןשל(כנציגוכעולםהרכים
מכליישיר,כאופןפעםליאמרזאת .עצמולגבי
 .דברלהוסיףאולפרט

הפלא,רבהלמעליו,ספרותיותלהשפעותכאשר
קטעתרגם .הרוסייםמהסופריםמאודמעטהושפע

להדפיסטרחשלאפושקין,שלכלכדאחדשיר
 .אפילו

גיחההתנ"ך'היועליוהעיקרייםהמשפיעים
גרמנית,רוסית, :רכותכשפותשלטהוא .ספירושק

ועבריתאיטלקיתלטינית, ,יווניתית,אנגלצרפתית,
 .כמוכן

שלוהכתובהוהעבריתאף-פעם.כתבלארוסית
ושלהיצירהעולםכילוהתאיםזה .תנ"כיתהיתה
הקרקע.עלכשפתוזחללאהואמאוד.נשגבהיה

עדהתנ"כית.כשפהלתיאוריוהשתמשעד-כדי-כך
על-מנתמתוכהוביטוייםמליםממשאנסשלפעמים
יומיום.שללדיבורלהכניסם

עליו,ספרותיותומהשפעותאמוידעתימטבחוץ
כמוכחייו,נוספיםשוניםמאירועיםכתיבתוהושפעה

כנעוריובכית-הסוהרהימיםכתמישיבתולמשל

) 1907 (. 

אחר-כךהולידהמהכלא,הכלתי-אמצעיתהתרשמותו

 ."השכורההכף" :האידיליהאת
כגישהולאכלכדתתיחווייכהתרשמותומדובר
חוץהתערב,ולאהתענייןלאהככלליתפוליטית
שלה"חלוקה"תכניתנגדהאחתהמובעתמעמדתו

 .י"א

הייתיזהעניךועל ,ולומדעובדאישהיהכעיקר

ן

 .וככדררילכסקיבארהם-וחתכ ,כת;כחברתטשרניחובסקישאול

אפילו .וןכצחצוחי-לשזמנםתאשמכליםהקפה
כינואלארםכקולהתלבטלאשלו,לשיריםכיחס
הרכה.שתיקןיאחרמוכן,דברלמסוראהב .לבינו

כולםחשכוכך .ציירשיהיהככללחשבכהתחלה
שראהמהכלכעיניוספגמילדותו .כמשפחתו

לפעמיםלוקחהיה ,כאספותזקנתו,לעתגם .מסביבו
 .וחפציםכעלי-חיים ,ומשרטטניר

 ,פורסמהלאשעדייןשלו,אבטרביאוגרפיח"כ"מעין
גינותמוקף ,הכפרכקצהשעמד:נית;אתמתארהוא

הכפריםמןנוסעיםהמלאההדרךואתובית-עלמין'
 .להתכונןהיהנוהגכהםהסמוכים,

כני-עלזו,באכטוכיאוגרפיהמספר,חראבעיקר

לטעמו,הוא,הבולט.יופ:םעלהרחבה.משפחתו
רבהכה ,דעתולפי ,דמהשביניהם.המכוערהיה

היהיהספרותוהכישרוןהיופימקורואילולאביו,
 .פיההיפהבאמו
התפתחותעליתהמרכזשההשפעה ,האמיןבכלל

 .האםבדמותכדרך-כללנעוצהסופר,שלאישיותו
מסעותיומשךבענייןוחקרשהכירהיוצריםלגביגם

כלאותישהעסיקיצירתונושאעל-לספררוצה
עלישהטילהתפקיד ,כתביוכלהוצאתעלהשנים.

כמלואולמלאהצלחתילאושלדאבוניכמפורש,
 .עדיין

הוצאהאותהעםמתמשכתפרשההיתהכהתחלה

ציאלהותההיההבטחהכחייו.עודקשורהיהאליה
היהכפועלשקרהמהשנים.שבעמשךהכתביםאת

דברשלכסופושנים.שבענמשכהכעצמהשהסחבת
בהפרשואחר-כך'שלו,השיריםמבחראתהוציאו

אתגםלהוציאחשבו soה-שנותלתיכתחשנים.של
לצידנושיהיהעל-כךעמדתי .והאודיסיאההאיליאדה

 ,םיאי-דיוקשישחששתי .כיווניתהבקיאישהומ

כתקופהזהבתרגוםהתחילשטשרניחובסקימשום
זו . 7-191כהבולשביקיתהמהפכהכזמןמאוד,קשה
נאיםבתעבדוהואשטיבלהוצאתשלהזמנההיתה
אור.כליובלילות,כערכיםים,נוחלאמאוד
היות iחייכשורות, 15,691שכתוךליהיהוברור

 .ליווניתמומחהביקשתיולכןשגיאות.ליפול
כמעטלתתשרצההולמישכאמתפנתהוההוצאה

 .כזהטעםכלראיתילאאניאבלמקביליתרגום
בשנימדוברושנית ,שניםשובלוקחהיהזהראשית

ערבובהדעתעללהעלותהיהניתןשלאעולמות
כיניהם.

אחדבהירוביום-שנהועודשנהעברהושוב,

 .הראשוןהשירשלההגחהעלהאתאלישלחו
ליהציעזהאחרי .הכרכיםשנייצאודברשלבסופו

עד 5שלמסויימתקומבינציההוצאהאותהבא-כוח
שעדחששתיואני .לעםמהדורהמעין ,כרכים 6

 .שניםשובתעבורנההדברים,אתשיזיזו

ככי-רעהיהמצבהאבלאחרתלהוצאהפניתיואז
עםלכןאותיקישרשרתמשהכספית.מכחינה
עלתעבודנהשהשתייםוהציענוספתהוצאה

בעבודההתחילהדברשלבסופו .ביחדהפרוייקט
כארבעה-אחריואמנםכעצמה,השנייהההוצאה

-שובזה,ואחריהשירים.ספריצאחודשיםחמישה
שםגםאבל .אחרלמוסדופניתי .נעצרההמכונה
 .פורמליתהיגררותהיתה

זה.אתגםהפסקתי

שנתייםלפנישהלךיגורפונקמראליבאואז
 .לעבודוהתחלנובא,אליושפניתימבלי .לעולמו

משךלערךלשבועייםאחתשלבקצבהיוהמפגשים
האיליאדהיצאואכןוהנהשנים.כארבע

שצריכיםהשיריםעלעובדיםעכשיורהארדיסיאה.
 .ספרמחכהאחר-כך .חודשיםמספרתוךלצאת

ספראולי,זה,אחריהתרגומים.וספרהזזפ;ז;,ים
 .המחזותוספרהסיפורים

 .ילךזהשמעכשיורהומקרקאני
"מעיןקראשהואמהגםכידינמצא

שישראשונהטיוטהזר .ככתב-ידואבטרביארגרפיח"

כלולזהכלבזה.נגעתילאעודלהכין.ך.לערו
 .כלפי,שלי rבהתחייבי

שלובדירה-כינינוהאחרונההפגישהאתזוכראני
 .האחרונותכשנותירהתגוררשם ,ושליםרביבקטמרן'

כוללהחצרשכליוונית.כנסייההיתהכיתדליד
 .ככעלותההיתה ,הואהגתוררכדהבניין
 .מצבראתהיטבוידעמארדרעהרגישככרהוא

אותוראתההאחרוניםשכלילותיולי fסיפראשתי
בכלפעמיםמספר-הדופקאתצמרלוברדקקם

לילה.
הוא .כדרכושלא ,כרשהיה~י-השקטאתהרגשתי

ירחוקים"שמים"גרמי-האחרוןשידראתלינתן
 .ככרלקרואשאגמורחיכהמלהףאלומרומבלי

 .במחיצתושליהאחרונההפעםהיתהזר
 .מתימיםנה~רשבעה-שאחרי
אתאליוהבהילו .מצבוהורע f> 1 43סרכותכערב
נאותרהרעיל.ללאאך _תרופה,לו ~ 4הזךוהוארופאו
 .נשמתואתנפחלילה

1 
ממש,אותושהכירורכיםאנשיםכבראיןכתל-אביב

 ?מה

 .עליובריםערדלכםשיספרר
 .לספררוצהלא /אישייםדבריםאני,
 .מארדוסגור .מאודפתרtדאישהיההוא

 ?מה-מתכבראותוןשהכירמיכלבתל-אביב

זהו.אכיב.~כתלמתרככרכולם
/ 
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הקיבוץהוצאת
המאוחד

טןשנה
,כה~ס

 oזורשר~פרי

שירה
(פואמה)ק~טרינג""סלון-קובנואבא
 .ובישירותיע rהמפוומרגש'חדששיריםספר

בבית-החוליםבעיקרם,שנכתבו,מחזורי-שירים
חתןהמשורר,נבר Jבובניו-יורק,קטרינג""סלון

עזביטויבהםוישקשה,ניתוחישראל,פרס
לגלותאדםשעשויהעמידהולכוחהרוחלעוצמת
 .משברבעיתות

כלואה""ציפו,·-הורוביץיאיר
הנועזיםמןשירים,ימחזורישניכתבהורוביץיאיר

התמודדות-ברקע .בכתיבתוביותרוהקונקרטיים

לסמלההופכים ,ואישפוזלבפגמיעםחווייתית
וציירהמשוררעםפעו'להשיתףקופרמןמשה .קיומי

שאינםבצבע,מהםשישהציורים, 12לספרבמיוחד

לעולמושלועולמוביודיאלוגאלאאילוסטרציות
 .הורוביץיאירשל

לאחרלאוריצא-קריאה")"סימןסיפרי{במסגרת
החגים.

האש"צורת J'I •גנוסר•ארסטורדה
גנוסר-ורדהדתחמשושלהשלישישיריהספר

אוסט.

מראותיועל ,חוץשלעולכןמפגישהרגישההתבוננות
 .ומגיבקולטער,פנימיעולםעםוהתרחשויותיו

ובמצלול,בתמונותם•רעשירשירים-המפגשתולדות
כמושירים ,ביפו rמילדוומופנמותלחוויותביטוי

"חומותהצרפתי",החוליכז"ביתהגדול",{"השטח
 ,("פתן"בשלהגרת,,בולנשיותועדהימית")יהודה
 ."מטבח")בדתיי'מד .ראשון"גוף

אהבה"ק'ר"אהבה-דיצנירמי
לפרסזכההראשוןשספרולמחברשניספר

בראוניברסיטתמטעםליצירת-ביכוריםוורטהיים

תשמ"ו.אילן
לבנוןמלחמתלתיבתחילראשונהשהופעושיריו,
רב.ציבוריהדעוררו

שליטה .ותוכןצ:ורהשלבשלמותמצטיינתשירתו
שאינההספרותיותובצורותיהבשפהדופןיוצאת

הרגשותועו~צמתהחוויהכנותאתמטשטשת

המפתיעה.

 .כאחד~עת uומשעסוחפתאירוטית,שירה

פרוזה
הפרשים""חיל-באבלאיסאק
ואחרים

לפיסגתעוררין,ללאנחשבת,באבלשלהפרוזה
דחוסהבלשוןבמאה-העשרים.הרוסיתהסיפורת
עולםבאבלמעצבויופיאכזריותרוויותובתמונות
 ,הישןהיהודיסדר-החייםשלחורבנו-במשבר

ביומכרכרותיהודיעולם-תחתוןשלשכנופיות
ברוסיה.מלחמת-האזרחיםתהפוכותאוהריסותיו,
עלתיגרקוראמירסקינילישלהעזתרגומה
 .נסקישלושלהישןהתרגום
"הספדיה").{במסגרת

שלעצמיניתוח ":צ"-קמרוןאסתר
גולם''
ראההראשוןשיריהשספרהמחברתשלהשניספרה
המאוחד.הקיבוץבהוצאת-1983באור

ומשמעות,אהבהאחרחיפושיםסיפורהיכרהספר

משורר ,צלאןפולצשלכשדמותוועקרונות,אמונה
בשירההמשורריםמגדולישואה,ניצוליהודי

 .החיפושיםלכלהמצפןהיאימינושלהגרמנית
 ,בדקלישלהתוססתאוירההרקעעלנערךהחיפוש

גםממשיךוהואהשישים,שנותשלקליפורניה
 ,גיורהכעקבותשנים,כעבורמגיעהשהגבורהלאחר
ואורחמסורתמולבירושלים.תשובהלבעלותלישוב
יח,דגםוריחוקקירבהרוחשתהיאשאליהםחיים

אתלגבשכדיחייהקורותעלהמספרתכותבת
עצמה.להישארהיא,עמדותיה

המחזורית""הטבלה-לויפרימו
האיטלקיים"הסופריםמחשובי"אחד-לויפרימו

חשוביםהיותרהסופריםמן"אחדאקו),(אומברטו

 .קאלווינו){איטאלוזמננו"שלמחונניםוהיותר
עםבאיחור,הישראלילקוראהגיעשימעו

הואהמחזורית""הטבלה .מכברלאהתאבדותו
שלתערובתשבספריו.והמוכרהמפורסם

שלו,בטכניקהנועזבדיונית,וכתיבהאוטוביוגרפיה
איטליהרקעעלוהזעזוע.הכאבבתו.ךמשעשע

אחדאתלויכותבככימאיוצמיחתוהאפשיסטית
האדם.שאיפותשלביותרהאינטליגנטייםהספרים
היסודותשלהמחזורית""הטבלהלפיבנויהספר

כוחלבעליהשוניםהיסודותאתהופךמנדלייבשל
היוכאלהאם .מלאכותיותשוםבליעז,מטאפורי

ורמאןשלמתוחכםמירקםבהםיש-לוישלחייו
לתלפיות.בנוי

החגים.אחרילאוריצא ."הספדיה")(במסגרת

הפקיד""יומן-גבעדדוו
התקשרותובמסגרתגבעדודושלהראשוןספרוזהו
המאוחד'הקיבוץקריאה/הוצאתסימןספריעם

קומיקססיפורישורת .בעקבותיומתוכנניםשאחרים

אומניגדולשלואחריםפקידיםעלמפולפלים
בלעדיתבמהדורהמודפסהספרבישראל.הקומיקס

השנהלקראת{שיהספדיהמנויי· 7,000עבור
בחנויות.יימכרלאשעהולפיהחדשה)
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הציידתזלרה
 27מעמ'המשך +

שלבשמץאזכור"מדוע :קרקעיתהעלשנערמו
 /.במוחיהססגונייםהמראותאת /-בבחילהתערב,/
כצעצועיפתאום/לינראיםלהפליא/יפיםנופים
הבחילה ".המוחלטהטהור,הריקלעומתופז/פטרה
שלבאדם,בגידהשלתחושהמוסרית,בחילההיא

כמותרות,כפינוק'המתגלה 'יהיופבתוךשכחה
שציירה,בדיוקנאות .דמעהלידומתותיקרותכאבנים
עומק,באותומתבטאתזלדהבהם,רקולדעתי
(וזלדהאדםפנישלציורכבשיריה.אחריותבאותה
שלדיוקנאותתמידכמעטכבשיר,בתמונהציירה
רצינות,מחויבות,לגביהבויששהכירה)אנשים

ענייןשלבסופוהואהיתרכלשלעומתהאמיתות
לזלדההיהשרמבראנדטפלאואין .רציני""לא

מבטאותהאנושיותתמונותיושבציירים,האהוב

 ,מצוקהרחמים,חום,סבל,שלאנושייםרגשות
פנימי,יופיןועל-כןדבר,ליפותמבלי ,דקהשמחה

בלתי-חולף.
המתאר ,) 75 (חרשפריהילדותבתוךהארוךהשיר
טעמים,ריחות,צבעים,שכולושיר ,עשרמגילחוויה
ואתההריםאתהבולעהחושךתביאורפותח

החדרבאפלתבהמשך' .הקנייןתאוותואתהשיחים
הלבאתומצילהלקירמעברמילהבאההדומם
הטהור"והאורהמלכויות,מתחלפותאזהנבעת.

וצורות."להעירצבעיםהאבל/החבראלנכנס
 ' rnללאלאחדמסוגלתהילדהשלתודעתה
שמו,ואתצבעואתעצמו,הלילהאתהשיר,בהמשך
לילותהכחולים,הלילות"ושם... :פסוקאלאשאינו

יעשהמהאיראלאבטחתי'נאלחים-הכוכביםאור
אתבטבעיותיוצרתילדהשלתודעהרק .",'ילבשר

בעורת"כלניתאותנ"ך",מלמד"הירחהמלים
המליםנותקוטרם .) 45תנ"ך,מלמר(חידתכפסוק"

הממשותמןהמראותעצמם,הדבריםמן

המלים.מןהצבעיםשמאחוריהן,
דקהואחרש"פריהילדותב"תבורהגווניםתיאור

בדבשדמיוני/טבלהילדותתבור"כי :הדקמן
האצילוהנחושתשהרריזההתמר,/פרישלהכהה
 .לקליפתו"מזיוום

שלהאהובבריתהבןהמראות,עולםשלכפילותו
כנגדוומתריסיוצרואתהמפארומעולם,מאזדלוח

אתמלווהאחת,ובעונהעבתהמוסדיתבאדישותו
הסבלבשעתכמסכההמגתלההזהבוכנגדשירתה.
תביםהאין,מןשחזרועליםצמחים,עשוייםהנורא,

שדבקתכוםפרפראופתאומיתציפורזהב,מסומכים

שלבורותמאפלתהכפשאתלחלץבן-דמותובפרח
השיריםבאחדהעולם.מןריחוקשלשממון,

תענוג"האם-זלדהתוההיחסיתהמוקדמים
שבי?"התמותהמיסודהואהאדומה/השקיעה

בחוליה,ימיה,בערוב ; ) 73האי·נראח,(הכרמל
עודמעלההיאאיןמכל'לההיקריםכברבאבדו
הריק'כפלאותעלעודשרהאיכהכאלה.תמיהות

המוסריהמאוסעלאףאוומצבע,מצודההנקי
השוניאתיקח"המות .חיצוניליופישבהתמסרות

לתהום"וישליכהולמים/אששביןהמרהיב/
 ,וכהיםהולכיםהצבעים . ) 199 ,כבהר(שתיקח
לרשותכבדהעובריםביותר,התמציתייםובשירים
כגוןשיריםמרוכז,כבד,אחד,סגולימשקל

 ;טועהאתה ;בשוקסוסיימכרכי , ) 1 9 5 (בפרוזדור
פנאיעודאין ,) 229-227 (החרכיםמןהציצהנפיש

לצבעים.
רצץו'"קנההןגםהלא ?למליםבאשרומה

כבדה"שתיקהלבסוףתרץבעליהןגם .הדיבור"
"וקשההמוות,בבאלוותרתצטרךעליהןגם .כפר"
מןכמודברים/שלמשמותהפרידה/עליתהיה

הנואשת,במוגבלותןהמלים,ואולםעצמם".הדברים
ביותרהעמוקהביטויהןהמורכבים,הפכיהןבסוד

לאאמיתו,והןהחידתיים.הרועדים,האדםלחיי
האניאתשהמסריקשלמצב",אפסשל"הקסמים

ואףליקום,אדםוביןלאדםאדםשביןהגבולואת
קסמובכלשבטבע,והצבעיםהצורותעולםלא

החתומותהתנ"ךמלותשהןוהמלים,ורעננותו.
עולםנבראבטרםקיימותובעולמה,בשידתה
קיום/לי"אין :אומרתהיאומתוכןואחריו,המראות

 •בסיני".ששמעתיוהקולות/הברקיםבלי

האנטישמיותקללת
 11 'מעמהמשך +

בווינהבילרוטפרופסורדוגמת ,אנטישמייםלנימוקים
במטרה ,כרופאיםמלשמשהיהודיםאתשפסל
 .הלא-יהודיתהבורגנותלנציגיהעיסוקאתלשמור

ולהסחתלהסתתמדיניכשוטשימשההאנטישמיות
הכלכליהמשברבעקבותהיהכך .הקהל-דעת

הבנקשלנפילתובעקבותאו 73-18בבגרמניה
המקיפה ,הבלוטתהדוגמהצברפת.ז'נדאל""ל'אוניון
לפוגרומיםוההסתההשחורההמאה-והידועה
תעמולהכלישימשההאנטישמיותהצארית.ברוסיה

הליברליםנגדבמאבקםוהקתוליםהשמרניםבידי
והבונאפארטיסטיםהמלוכניםשלבמאבקם ;בגרמניה

הנאציזםהגיעלשיא .הלשישיתהרפובליקהנגד
בניהולראשי"אידאולוגי"כאמצעיבהשהשתמש
 .העולםעללהשתלטותמלחמתו

לשנאת-ישראל.חלקםאתרתמושנימנו,הגורמיםכל
מהםאחדאףבזה.זהותלוייםבזהזהשלוביםהם

וגםאפשר .לאנטישמיותומספיקבלבדימסביראינו
הסברנותןאינויחדגםהמסביריםכלשלשילוב
 .האנטישימיותלתופעתמלא
חזוכאשרהמארקסיסטיםבידיטעותבוודאיחיתה

ביטולעםהאנטישמיותשלמיידיתהיעלמות
 ;והקאפיטליסטיתהפיאודליתהישנות,החברות

מחודשתלבדיקהלהגיעתצטרךיסודית"גלאסנ;סט"
גםהמסקנה,מהסקתמנוסאיןאולםזה.בענייןגם

עלהנצחוןאחראנטישמיותגילוייהמשךלנוכח
במשטראי~?.נטייםשורשיםישנםכיהנאציזם,

בזירותאף-יהודיםשנאתהמצמיחיםהקאפיטליסטי
 .דרום-אמריקהכגוןחדשות

שביקשההציונותעלכמובן' .מצביעץ"כפרופסור
הוא,גםאבלהיהודים.במדינתומוצאפיתרוןלתת

שעםבעובדהמכירבימינו,רביםציונייםדעותכהוגי

הצליחהלאהציונותהמדינה,שבכינוןההישגכל
והדברישראל'הלהתקץבהיהודיםרובאתלהניע

גם .המדינהשלהתפתחותהאתמסכןאף
ישראלשלהקמתהעם-נעלמהלאהאנטישמיות

שלחדשההאשמההתפוצותיהודינגדמועלית
 ...כפולה""נאמנות

נזהר ,ותיקכמדעןכ"ץ'פרופ' ?בעתידצפוימה

ייחודשלהגילוייםהיישמרוובצדק. ,צפונותמחיזוי
ותגברתערובתנשואיירבושמאאובגלויותיהודי

כילכיןשלשנבואתונדמהכמעט ?ההתבוללות
המתהווה,המודרניתבאומהיתמזגואמריקהיהודי

כךכדיעד-רבבאיחורכיאםזאת,בכלמתאמתת
שלוהסובייטיתהמדינהיהודישלניכרחלקשאפילו
 ...הזהההיתוך"ל"כורלהיכנסכמהים

עלמה ,רצינייםהרהוריםלעוררדיאלהבכל
בעייתעםלהתמודדכדילעשותהישראליתהחברה
 •הזאת.המאהבשלהיםיהיהוד

פאפורישאחור

זילברויעקב

הפעולהשיתוףהידוקאתבברכהמציינתהוועידה
החינוךוהספרות,הרוחאנשיביןוהמעורבות

 .העובדיםוציבורההסתדרותלביןוהאמנות
במאבקיהמובהקביטוישקיבלה ,זומעורבות

בבריתנוסףנדבךמהווהההסתדרות,שלהאחרונים
 .לעובדהרוחאישביולהסתדרותהייחודית

 .זובריתלהידוקלפעולתוסיףההסתדרות
 c1sה-הוועידה<מהחלטות

ז
בארץ-ישראלהעובדיםשלהכלליתההסתדרות

ולחינוךלתרבותהמרכז
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תועלתוללאתבליח~ללא
שמירזיוה

ביאליקעלוזזשפעתחטשרניחובסקישלחירם""כחוםהאידיליה

א.

כתבשלוהאידיליותחטיבתשלמניינהעיקראת
המאהשלהראשוןבעשורטשרניחובסקישאול

שירכלוליצירתוביכוריביןכבראמנם .העשרים

בתת-הכותרתשהוכתריריעה,וקצרשורותקצרלירי,
(חזיונותשבת""מוצאיהשירהוא"אידיליה",

אולם ; ) 60-57עמ'תרנ"ט,ורשה ,א'כרךומנגינות,

תרחבהמשוכללת,בהגתלמותוהאידיאליהז'אנר
ימיפריובעיקרהוא ,הפרטיםורתבהטורים

בלוזאן.המקצועיתוההכשרהבהיידלברגהלימודים
ואוקראינה.קריםגבולשעלהמולדתמכפרהרחק

אותותיהםנתנוהמנטליוהריחוקהגיאוגרפיהמרחק
לתקןכדינכתבושלאטשרניחובסקי,שלבאידיליות

כדיבעיקראםכיהלכה,ולהורותלהטיף .ולחנך
בהםעוליםוהרחוקהישן .ולתארבזיכרוןלהעלות

מישלמפוכחראשמנודעםורחמים,אהבהמתוך

שנטש.העולםשלבצלליווגםבאורותיוגםשמבחין
אתשעזב .בןשללהתבוננותוזוהתבוננותדומה
שחיוכםהוריו,בתמונתלמרחקים,והפליגביתו
ייםבינתשכמשו ,הפניםקמטימביןאליוניבטהטוב

גםעמהשישהאהבה,תחושתאתמזוקן.ולוב
גםעמהשישהחמלה,תחושתאת ;דחייהמטעם

אתמבטלתשאינההגעגועים,תחושתאת ;ביקורת

לטעתטשרניחובסקיהצליחהריאליסטי,הפיכחון
יצירתומפסגתרביםלדעתהןששלו,באידיליות

 .השירית

הואהעשרים,המאהשלהראשוןהעשורבתחילת
אידיליותוכמהכמהפרסםליצירתו,השניהעשור
 ; ) 1901 (תרס"בבתשריפרסם"הקפות"את ·במקובץ

את ;בתרס"בופרסם-1901בכתב "מילהברית"את
"כחוםאת ;בתרס"גופרסםן-902בכתב"לביבות"

ברל'ה(אתהבתרס"פרסםון-904בכתבהיום"

בחוזרווסיה,ברכתבהשבורה"הכף"ואתחולה"
עוזנוערבכתבאלקה"של"חתונתהאת ;מלימודיו

ההמלחמלאחרארוסהאתהאחרונהבפעם

 .בברליןכתב "דווקאלאושמחה"ואתוהמהפכה
בשנים .שלו) "האידיליות"ספרנדפסשכברלאחר
ביאליקגםכתב- "המאה"מפנהשנות-אלה

שרובןשלו,הנודעותהפואמותאתבמקובץ
שלהאידיליותעיקר * .ב"השילוח"נתפרסמו

נכתבוקביאלישלהפואמותומכלולטשרניחובסקי
 .למדיקצרזמןפרקבתוךבמקבילאפוא

ב.

נתאפשרה"השילוח"למערכתקלוזנרשלכניסתועם
המרכזיתהמבביטשרניחובסקשלהשתתפותוגם

פרסםהיום"כחום"ואת"לביבות"ואתוהנכבדת,
נשלחההיום"כחום"(האידיליהב"השילוח"כבר
המדורלעורךנתמנה 1904שבשנת ,לביאליקכבר

צעירהיותולמרות"השילוח").שלהבלטריסטי

בקיאפחותאליטשרניחובסקהיהמביאליק.בשנים
כםדרהחלויםהשניב"קרית-ספר".ממנוורגיל

שלזהבשלביאךהתשעים.שנותבראשית
כברזקףטשרניחובסקי ,היצירתיתהתפתחותם

פרסםאךזהקביאליואילושירה,קבצישנילזכותו

 .ספריובכוראת

חששואתביאליקהביע ,הימיםמאותםבאיגרותיו
שעתידהצעיר,רעהושלהמדהימההתפתחותומפני
תיאר,יאליקב .השירהכתראתמאחריםליטולאולי

ותההומוריסטיהז'סטותמאחוריאך .בחיוך(אמנם

יתרכלכיצדאמיתיים)חששותגםמסתתרים
לפניראשינופו ,עצמוהואלרבותהמשוררים,

 "!המלך"יחי :לעומתוויקראוטשרניחובסקי

שלגילוייהשניבשנייםלראותמיהרוהדורמבקרי

עדייןשרגליומשורר,ביאליק :התחייהספרות

הקדרות,משוררוהוא .הישןבבית-המדרשנטועות

משוררטשרניחובסקיואילו ;הגלותוצערהעוני
מעלהמורשה~טלאתשפרקוהאהבה,האורהחיים.
היופי-תההלניוערכיהםוערכיוהחסונות,כתפיו

הדיכוטומיהגםהכללות,שלכדרכן .והגבורה

רבהבמידההיתההשניים,ביןכביכולששררה
מדומה.דיכוטומיה

מעיןהכללותעודדיצירתםשלהגלויצדהאמנם,
הגלוילצדנתפסוםשהמבקריהואטבעיואךאלה,

מאותםליצירתםאזנושיכרהמיאך ;ביותרוהבולט
צדדיםשלריבויגםהצעירבביאליקיגלה;ךימים.

הצעיריבטשרניחובסקואילוניטשיאניים, "ניים"הל
עלהיהדותעולםאתדינקותא,הגירסאצדיאתגם

אףכןיתיומידותיו.ערכיועל ,וחומרותיוהליכותיו
הימיםבאותםטשרניחובסקישלההתרחקותשדווקא

הערכים.םאותאלאותוקירבהוממנהגיוהביתמן

בעיןאוליאותםרואההיהמהםהתרחקשאלמלא
יהודיאותוהכשר",ה"היהודידמות .יותרביקורתית

שלוכאידיליותמצרייךהשנה,ימותכלשלפשוט
שיודעמישלעינושופטת,ולאסלחניתבעין

הישניםושהערכיםהישןאתלרשתעומדתשהחדש
היו.כלאייעלמומעטעוד

כמסכתהמאה""מפנהכשנותנתרןהיההואאף

אתלתאראמנם)כושליםניסיונות(ברובםניסיונות

שייכיםונסתתמו.נידלדלושצינורותיוהחרב,העולם
תרנ"ט,משנתגנוזיםשיריםt;כדרתזולמסכ.ת

הישן,בבית-המרזחהמוזגהיהודיאתהמתארים

שלסבךוכןשנה",ארבעיםאו"שלושיםשמלפני
מןטיפוסיותדמויותשבמרכזםגנוזים,סיפורים

 .הפוכר

"כחוםהאידיליהאתלידיוהעורךביאליקכשקיבל
אחתרקלאשלפניוכוודאילואמרוחושיו .היום"

גםאלאבעברית,אזעדשנכתבוהמופתמיצירות

אמנם,בעברית.נכתבהטרםשכמוהיצירה

ספקצניעותמתוךספק ,מעורכוביקשטשרניחובסקי

 ,שוררתכמהבשירשישלים ,הצטנעותמתוך
חלקהשלים(וביאליקבידוערלהאינושחיבורן
אולהעלותכדיבכךאיןאךת-האסורים),יבמתיאור

ב"כחוםשנתחדשהמופלגלחידושבאשרלהוריד
 .היום"

תכלית.כלללאסיפורשלבעיצובוהיההחידוש

ולתארסיפורלספראלאנתכווןלאטשרניחובסקי
אומוסריתאולאומיתכבעיהלהתחבטולא ,תיאור

שירתלרבות ,התקופהשלהשירה .היסטוריוסופית

 .כן-עמי ,ציוןכןש.ביאליק, .נ.ח .טשרניחובסקישאולשניאור,זלמן

ג.

שלתונתהח"(שלו,המאוחרותהאידיליותבאחת
הסכרמילותכמההמשוררהקדים ,) 1921אלקה",

משכברהרריכתיאוראותרשהדריכההמגמה,על
 :הימים

מימיזכרונותמהכוכמהיסודעלכתבתיזואידיליה
ממנהגיבהלתארנסיתייאנמשפחה.וזכרונותילדותי
שנים.עשרותאיזהונלשקדםבדורבt,כבריהאבותינו

באותםדווקאלהשתמשנזהרתיהשמותכהנחת ) ... (
גםאפשרואםזמןכאותוכאמתנהו.גיסשהיוהשמות

ונכדיהםסקוט,וולטראניהייתיאילוהכפרים.כאותם
שהיווודאיעליהם,חביבשייחוסםאצילים-אלהשל

 ...שיריפסוקיאתגםמחככים

ההולכתזועממיותשלוהשימורהתיעודמגמת

האידיליותמןהמכמגםמבצבצתהעולםמןונעלמת
מןזמןשלמרחקתמרוחקואינןשאמנםהראשונות.

מרוחקכותבןהיהומנטליתפיזיתאךהמסופר,הזמן
ביאליק .רודושנות-אורמרחקשכהןההורימן

ובביתוהעבריתרבותהתממרכזירחקנתלאלעומתו,
ערכיהישנים,הערכיםמרביתעלמור 1Lליהמשיך
מרלששעליוחשהואגםאך ,"סבא"ישראל

 .וכטלהההולכתנה. ~tהייהעולםתמרנתאתצירתוכי

"ורמאןמשקל(עלח.ידה",של"שירההיתה .ביאליק
ללאסיפורהואהיום""כחוםואילוחידה").של

שלשחייוכשם .למראהלפחותתכלית,וללאחידה
וכשםמשמעות.וחסרישרירותייםהיורמותוורלרולה

יפיםדגןפרחיאחריפות,שקיעותאחרשרדיפתו

כך"תכלית",חסרתהיתההסוגיםמכליוניםואחר
ולאעצמולשםאלאבאאינוהאמנותישחזורםגם

 .כלשהיתכליתלשם

 .ן·במקובלו ..u •הפואמותלכאחכחבשביאליק ,העובדהעל *
 .ביט iL 'עוזיר"דהעמידני ,קצרזמןפרקתוך

ד.

מןוזאתלעין,בולטתאינההיצירהשלמהפכנותה
חומרים,שלבלילהםחומריה :הפשוטהטעם

המעשייהמןהןהתקופה,כןלקוראהמוכרים
השחוקהקונבנציותמאוצרוהןהיהודיתהעממית

שנואשולאחרלהוריושנולדילד :העולםספרותשל
שהמעשיותהחלומות""אישהואהילד ;בטןמפרי
דמותשלטרנספורמציהמעיןוהלאה,ממנו

שאינואציל","פראטבע,ילדהואהילד ;המשורר

חטופה.מיתהמתהילד ;ולמוסרותלערלכתףנוטה
וכמו ,~זורותלנשמותמקוםהמסואבכעולםאיןשכן
אדוניס, .(תמוזהמיתולוגיהמןנערים-עלמיםאותם
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 .עתבטרםהדההעולםמןנלקחהואוערד)'יקינתון
איןכייגלה,היום"נ"כחרםברחןשעירןאלא

שהיצירהלמרותעל-פיה.כאןנהפכהשלאקונבנציה
יצירהלאכאילועילאית,שלדרהבמיןמסופרת
כברשכמוהרעם,סיפורמיןאםכילפנינו,מהפכנית

יצירהלפנינו.מסךרה.אלאהשלווהאין·אוזנינו,שמער
ורקממרחק,הנשמעתמרסיקליתיצירהכמרשהיא,

מטפורהלברוראם-אר-האוזןאלמגיעקולההד
וצבעיוהשנידר 1לשהפכרהראריגכמר-אחרת

הבסיסיהדגםעלבמעומעםאךמעידיםהחירורים

הקוראבעינימרכזישהואמהכלה"נכון".הצדשל
בצורהבהביטוילידיבאהיצירהשלהפונטציאלי

דחסך-טפלשהואמהכלולהפך' ;וחיוורתשולית
הדגשהביצירהבהמקבלהקורא,בעינימשמעות

שהםועסקניה,הציונותענייניכללמשל'כך' .יהרה
היהודיושל"השילוח"קוראשלעולמובמרכז

מועטמקוםכאןתופסיםבן-הדור,האינטלקטואלי
שכחןהמשולח,שלדמותו(בציורהסיפורבשדלי
רבלא-ירדעיןבשוגגשגרםמרגליות",מפיקב"פה
התריסיםצביעתזאת,לערמת .ררלררלה)שללמרתו

בית-בפתחהעכבריםצידאובבית-האסורים

בקצרה,ומפורט.שהוילתיאורכאןדרכיםהפקידות
ולהפך'~רי~רליים,כאןהופכיםוהחשובהמרכזי

כבריח,היצירהאתהמבריחאחדפרדוקסרקודהו

שערכיוהפוך""עולםעולהמישוריהמכלכי
ונתפוררו.נשתבשו

 .היום""כחוםשלהמוטיביםמןשכמהאף :והראיה
הספרותמןמוכרים,כמוטיביםלהיראותעשויים
טשרניחובסקיהעולם,ומספרותהעממיתהיהודית

הותירלאעד-כיוחדש,שונהשימושבהםעשה
מאן-והואיוכיחאםגם .ה:זqןמןדברכמעטבהם

אף- ,חדשאחדמוטיבגםולובאידיליהבהשאין
עלווריאציהלפנינולכאורה,חידוש.כולהעל-פי-כן

בכפר,הפשוטהאדםשלחייורעלהטבע""ילדנושא
הקונבנציהואולם, .קץלאיןבהםדשהשהספרות
הטבע,בחיקהחייםאתנסעלמעלההרומנטית
מלאהכפרכאן,ומאושרים.הרמונייםאנשיםמתארת
"הצלוי",להן(וראשומושחתותמעוותותדמויות
והושחת).ניזוקגופואךאש, 1-;מןאמנםשניצל

מרובהנאיביותכיבסמויהמחברלנררומזכביכול'
שלושלמותומוסריותובדברהרומנטיברעיוןגלומה
הטבע.בחיקמאושריםחייםהחיהפשוט,האדם

הטובמןגםישהיום"שב"כחרםהאוקראיניבכפר

ויפי-נפש,פראיםטבעילדיגםבויש :הרעמןוגם

גםברוישהשדה,כחידתמרובהבטבעיותהצומחים

בין(ההבדלמכורחושלאמכורחומרמה,רשע
שלהחנווניםאחיושלוהקטנוניתהקטנהתרמיתם
לבין ,הקשיםתנאי-החייםבשלהנעשיתוולוולה,

שוםרואהשאינוהמיתמם,רסקהשלהסוסיםגבינת
אךותמימות,פשטותבכפרבוישבמעשיו).פסול
ספררו .ומאושריםהרמונייםלחייםערובהאינןאלה
סתמיותבנסיבותזקוניובןאתשזq~ל ,שמחהשל

שמראית-העיןלכךהדגמההואושרירותיות,
 .מראית-עיןאךהיאהאידיליה
 :נסעלהתוםאתמעלההרומנטיתהקונבנציה
יתרון'היאהפשוטהאדםושלהילדשלתמימותו
 .התרבותלחרקיכניעתועםהאדםמאבדשאותו
היארולררלהשלתמימותושלפנינו,בסיפורברם,

עמידתוהאש.כמפנימפניובורחתשהסביבהמטרד,

רכןהלקוח.ולצדוהיושרהצדקלצדכמקרמה~אינה
(פרחיםותרעלתחסרי-תכליתדבריםאחררדיפתו

אותרמרחיקותפגועים)ובעלי-חייםקצרי-חיים

הטבעתיאורהמציאות.מןמסביבתו,מאחיד,

ידאידושלקידמהעלכאילומרמזהשירשבראשית
אתומניעההאנרגיהלשימורהדואגתבטבע,מכוונת
ררלררלהואולם. .לשנהמשנהלעונה,מעונההבריאה

והואהטבעיים,ההישרדותלחוקיכאילונענהאינו
ובצפורניםבמלתעותחוננהשלאקטנה,כחייה

המציאות.מחוייבהואס;~הועל-כןלמלחמת-החיים
הרועשל"היחסיותבמאמרה ,בר-יוסףחמוטל
למחקר(דפיםהיום'"'כחוםהבאידיליהחברתי
 ,) 96-89 'עמתשמ"ר,חיפה,אוניברסיטתבספרות,

ביצירתהמוסריהרלטיביזםאתהדגישה

אחת,ישרתהםוה~סתטיה~תישבהטשרניחובסקי,

שלבמותום" W1$ה"מיהובבירורלדעתאיןשבה·,
את .באידיליההטראגיתהדמותומיהיודלדולה,
 :כלהלןסיכמהדבריה

כולתוהילררלררלה,שנעשתההעוולשלהרלטיכיזציה
עלהצעראתמבטלותאינן ,כפרספקטיבהאותרלראות
כנוסטלגיהכאןמרתפקשטרניחובסקיאך ) ... (אבדנו

הישןמהדוריהודיםשלהנפשיתיכולתםעלוכעיקרגם
 ) ... (הטובהעלשמכרכיםכשםהרעהעללכרך

אפשרותהאידילילז'אנרפותחהואזרכהזדמנות
אחתמכחינהכריאליהמהתלותאותרהמשחררת
רת. iאדמכחינההריאליהאלאותרומחברת
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היום".כחום"מותך '"ככתקטע

בך-חמוטלשלהנכוחיםדבריהאתלהרחיבוניתן

לשחרורפתחגםכאןשנפתחולטעון'יוסף
 ,האלוהית"ב"תרכניתהתלותמןהיהודיתהמציאות

אחרת,לתוכניתולחיבורההעליונה,בהשגחהאו
אילוהיהטבעיאךהרי .הטבעחרקיאתהמכוונת

מאשימהזעקהגוררהיהרולוולהשלהסתמימותר
שאינההאלוהיתההשגחהכלפיהטחהמעלה,כלפי

לגורלםאותםומפקירההקטניםברואיהעלמשגיחה
אחרסופרנוהגהיה ,לשערמותר ,(כךהשרירותי

והנה, .דומה)סיפורסיפראילוההואהדורמבני
שלגלהציףלוהיהטבעישברביותר,המרגשברגע

היצירהנגמרתהפועלות,הנפשותכלעיניאתדמעות
קומיתהרפייהבושיששרירותי'בסוף ,בבת-אחת

לבית-להיכנסכברסקהמאיץהשומריונים :וריחוק
יאהלא"ולביקורת,הלבלריבואמעטעודכיהכלא,
 ."בחוץיושבלהיותלאסיר

בעצםנרמזתביאליק,ועדמיל"ג ,העבריתבפואמה
גםאלאבאלהכפירהרקלאשמייםכלפיההטחה
מורדים.איןקיימת,שאינהביישרהכיבר,האמונה

היצירהאוליהיאטשרניחובסקישליצירתו
להתרסהמקוםאיןשבההעברית.בספרותהראשונה

אמונהבהאיןכיהעוול,עלשמייםכלפי
מאמונה,שנתרוקןעולםלפנינואין .מלכתחילה

זpחרקיםעולםאםכי ,ביאליקאריל"גכביצירת
עליונה","ההשגחהולאאותרמכווניםדררויניים

חלקאינוהעוול .הערדלעללזעקהמקרםאיןרעל-כן
מןחלקאםכיועונש,שכרשלאלוהיתמתרכנית
על- .ישרדו""המחונניםרקלפיהשבטבע,החוקיות

מןחלקהםוהמרדתה?ליהגםאלה,חרקיםפי
שלסרפדרעל-כןהטבע,שלהכוללתהתרכנית

טבעיסוףרגםושרירותיסתמיסוףגםהואררלררלה
הכתיבוכאילוהנצחייםשחרקי-הטבעמאליו.ומרבן
מראש.אותר

כמלחמתלשרודשהצליחו .בדמויותמלאההיצירה
ורסקהמשריפה,ניצלה"צלרי"משה-אחרון :החיים
למדורולררלהשלאחיוהתלייה,מחבלניצלה"גרי"

קטנים.במעשי-מרמההךשרתשלבגדירותילהילחם

חשףלאהדין",מעלמאש"אינהנשמהודלדולה.רק
מלחמת-כלליאתלמדולאוציפורנייםטלפיים
רמדדאבים.מסתאביםהכולשבההחיים.

ה.

ל ושפרדוקסיםשליצירהאפואהיא "היום"כחרם
מרכזי.והטפלבהטפלהואהמרכזי : "הפוך"עולם

אחתגםאך ,"טבע"ילדעלרומנטיתיצירההיא
הספרותשידעהביותר.האנטי-רומנטיותהיצירות

עלהרומנטיקהמעלהשאותההתמימות. :העברית

ואילוהקץאתהיום"ב"כחרםמחישהנס.
ררלררלה,שלסרפדלהישרדות.מסייעתההסתאבות

גםאךושרירותי'סתמיסוףהואהאידיליה,גיבור
המובלעהמחברהנצחיים.הטבעלחוקישנענהסוף
עמדהנוקטאינובהם,כופרארבחרקיםמצדדאינו

אנחהמתוךסיפורםאתמספראםכיהדמויות,כלפי
ואמפתיה.

היצירהשלבתשתיתההטבועההפרדוקסליות
"עולםלפנינו :הקטנותיחידותיהאלגםמחלחלת
נותניאתלשחדצריךשכיר-היוםשבוהפוך",
פחותלאלמלאכתובעצםהזקוקיםשלו,העבודה
יושבהגנבשבועולם,לפנינולהם.זקוקמשהוא
לשמורלומניחושומרולבית-הכלא,מחוץחופשי

המוצלחיםהבניםשבועולם,לפנינו .עצמועל
יודעשאינומוצלח,הלאהבןואת ,בחנוונותעושים
שלאכדיותלמודו'ספריואלשולחיםאלף'צררת
עולם,לפנינוהמוגזם.ביושרוהמסחראתיכשיל
כאשבוערהשניואילוה,_השריפמןניצלהאחדשבו
והנעים,המוצלהמקוםשברעולם ;השלגמן

בית- ...הואהחום,מפורענותמפלטהמשמש
האסורים.

 :על-פיהןכאןנהפכותהספרותיותהקונבנציותגם
שנולדוילדים,עלבמעשיותמלאההעממיתהספרות
גם .מבניםשנואשולאחרזקנה,לעתלהוריהם
שלייאוש"לאחרשבאזקונים,בןהואודלדולה
אםכיחשוכי-בנים,להרריםנולדהואאיןאךבנים",
בן-הזקוניםואילומוצלחים,בבניםשנתברכולהורים

קשה-תפיסהעודף'סרח"ספיח",כמיןלהםהוא
עלבסיפוריםמרבההעממיתהספרות .ומיותר
הקטןהילדכאןואילונס,בדרכישנרפאומחלות
מתרחש.אינונסשוםאךכתנור,ימיםשלושהבוער

עלבסיפוריםמרבהאףהחסידיתהעממיתהספרות
שגמרלמיהקוריםשדנים~סיםעלהדרך","קפיצת

הכלמתרקםכאןואילולארץ-ישראל'לעלותאומר
לפינס,שללהתרחשותוהמתאיםהרקעעל

 .קורהאינוהנסאךהעממית,הסיפורתשלתבניותיה
היצירהלכאדרההיאהיום""כחרםהאידיליה
 .טשרניחובסקישלהאידיליותמביןאידיליההפחות

סיפוריתלפואמההמתאיםמלא,חייםסיפורבהיש
חלקיה .לאידיליהמתאיםמשהואיותרטראגית
וקונטרסטאנלוגיהבקשרילזהזהמתקשריםהשונים

כוללת,משמעותלהלמצואאפילוניתןמורכבים.
 :האחרותבאידיליותלמוצאהקשהשבדרך-כלל

שלהנצחיתהטבעחוקיותעלמרמזתהשירפתיחת
ושעתידהחרוכההקיץבאדמתהנחבאהגרעין

המתגלמתחוקיותהערנות,בחלוףללבלב
אדוניםבסיפורוהמזרחיתהיווניתבמיתולוגיה

ערךהשגורהארכיטיפליבסיפורגם ,ואולםוהתמרד.
אותמוזלאלפנינו :מענייןשינויטשרניחובסקי

מת,נעראםכיקיברר,גלעלליבלברח pשאדונים,
ויניחהגוייםכמנהגשינהגלוראויאםמהססשאביו
דבריםושארפרחים(שאהבבנוקברעלפרחים
שלסיפורלאלפנינו .ו"תועלת")"תכלית"חסרי
סיפוראםכיהקדום,כבמיתוסותחייה,מדרת

שרירותימוותעלכאחד,ועתיקמודרניריאליסטי
אותוכמוממנו,הציללאנסששוםכאחד,וטבעי
טשרניחובסקישלבשירונס"בלאהשרוי"עולם
 .התמרד""מות

 .ו
למצואניתןהיום""כחרםהאידיליהשלרישומהאת
בסיפורו .בסיפוריואםכיביאליקבשירילא

כלשברהפרך","עולםגם-כןעיצבהגדר"חורי"מא
בפוכרהיהודיםילדי .מהופכיםהסטריארטיפים

דבר,לכלכ"גויים"מתואריםש"נתייהד"העצים
בגויה,מתעלליםהם .החיצוניתובצורתםבמנהגיהם

לעצמה,שבנתה"גטו"במיןופחדמצורחייהחיה
רחבפרצוףבעלי"שקצים"כצורתצורתםרגם

עלשהשפיעהודלדולהשלדמותוסוסיות.ושיניים
דמויותלשתיהסיפוריתביצירתוכהפלגהביאליק
מיןשהואהגדר",מ"מאחורינחשללדמותו :לפחות

הגדייםילדיעםהמתרועעופראי.חייתיטבע"ד"יל
שמואליקשלולדמותווהצומח,החיאלונמשך

שאינו ,חלומותובעלזקוניםבןשהואמ"ספיח",
ובבעלי-השקיעהבעננישמתבונן 'אלףצררתיודע
באירועיםהחרמשמןפרשיותושמערבבהכנף

 .הכפריתבסביבתודיומאמענייני
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טבע","ילדכמיןמתוארהגדר","מאחוריגיבור ,נח
כללנבראולאכאילו .בלבדלחוקי-הטבעהנענה
נתגבהולאמעולםכאילו .החברתיהמוסרחוקי

אףהוא .האדםבניביןגזעושלדתשלמחיצות
שאינוכמיהגזעים.כלאבישלשמואתנושא

עםומתרועעבצלםהנבראיםכלביןמבדיל
 .הערליםה"שקצים"ועםה"גויה"האסופית

ביתאבאלפאגם"כינאמרהכפריהבורודלדולהעל
 .נחרעל ,"כלונסאותגביעלכהולךונכשל.הלך ) ... (

"מהלמדטרםכינאמרב"חדר",בלימודיוהמתקשה
עלאמנםמבוססתנחעלזואמירה ."לאלףצלבבין

קייןפארצלםקייןוריסן("ניטנודעתיידיתמימרה
 .אלףלביןצלבביןמהלדעתלא :כלומראלף",
אך .) 334סימןהייידש.לשוןאוצרסטוצ'קרב. :ראה

מעובהמשמערתמקבלהואביאליקשלבסיפורו
עלמרמזתהיא .להפניםכמהולפחותיותר,

הילדשלהירודהוהמוטוריתהשכליתהתפחותו
כהלכהאלףצורתלשרטטיכולשאינו Iהמגודל
מרמזתאףהיא .מסורסצלבמיןידירמתחתומוציא

הואשאףהגויים.ילדיאלנוחשלהתקרבותועל
מןהרחוק .וטבעייפה-תואר"שקץ"מןכמוהם

התמרנהמתרחבתב"ספיח" .ומערכיההיהדות

אלףבאותהרואההחלומות.בעלהילדשללסיפורו
הנושאת .הגויההמיםשואבתשלדיוקנהדמותאת
דליים.ושניאסל

ניט"(השגורהייריהניבשלובהמחזתובמימושו

משוםקרןיא )"אלףקייןפארצלםקייןוריסן

כיאות,צררתידעשלאורלורלה,עלהנאמרשכלול

ב~:ין-סגנוןומענייןמורכבשימושמשוםגםאם

גם :טשרניחובסקישלדיליותילאאופייני
אירייםניביםשל "המחזתם"בהירכהטשרניחובסקי

החד-פעמיתהמציאותמןאינטגרלילחלקוהפיכתם
הקולקטיבימצדםכביכולהתעלמותמתוך .בשיר

עורךהוא .למשל .כך .אלהניביםשלוהסטריאוטיפי
 .אויןקעןרב ~ביישיקסעא"העממיבניבשימוש

היאאףיכולהרבאצלגויה( "~שאלה.פסקענען
האומנתיכדרכה . "חולהכרלה"כהלכה)לפסוק
עלבווגוערתכדלה,עםכהלכהמתנצחתהגויה
המספרמגלהמוסגר(וכמאמרלשמדג.דלשהוא

יהודים/בכתישימשהשנה"שמרנה-עשרה :לקוראיו
'יהודית'").לדברוהטיבהודיןדיןכלעלועמדה

ביאליקשלנחגם .טשרניחובסקישלודלדולהכמר
 .אביושלליבולמגינת .הטבעאליתרהקרבהמגלה
לכניהאופייניתזו,ידענותלבנובאהמניןהת~ה
כבואהמיןבחצרו,ערוגהמגדלהוא .הגויים

העולםאתהמסמלהגדר'שמאחוריהגןשלמוקטנת
אךהחנון'היהודיהעולםמןיותר(האכזריהגויי

 .היהודיהעולםמןיותראסתטיגםזאתלערמת
קטן,כלבלבמגדלהוא .רעירבוביה)כיעורשכולו

הגדולהכלבלשקוריפין'טבת.מרקכבואהמין
קובע'(הסטריארטיפה"גויה"שלשבחצהוהמאיים

כלבים).מגדליםואינםמכלביםפוחדיםיהודיםכי
יונים.כחצרוומגדלפשעעלחטאמוסיףאףהוא

כמר .יוניםהפרחתוהרי . "חדר"כללמודכמקום
מישראלאדםעלאסורה .למשלכקוכיאחקשמ

אתלשכוחואין .ג),ג .(סנהדריןלעדותאותופוסלתו
נחשללדמותוהמודל-וולרולהשלהיתרהבתויח
ולומדה"שקצים"עםמתרועעודלדולהגם .ליונים-

מעיררעליוהיונים.סוגיכלכיןלהבדילמהם
מפריחייהודיםראיתם"שמא :כאירוניההמספר

 "?מימיכםיונים

שלכחברההיהודיתהחכרהמתוארת "היוםב"כחרם
שנפשויפה-נפש.טבע"כ"ילדנחוקשי-יום.חנוונים
שילובםאל ,ושנהשלמדבלאגם ,מעצמהכמהה
ובלאכוונהבלאשחרג ,הוא .והאסתטיהאתישל

זרחריגהעלשילםהחברה,שלממוסכמותיהיודעין
יתרותלנשמרתמקרםאיןהחייםכמלחמתכיבחייו,
מתוארתהיהודיתהחברה "הגדרמאחררי"ב .כאלה

יפהכאביר-ה"וב ,קשי-יוםעגלוניםשלנחכרה
שלא-נח .אולם .החכרהממוסכמותשחרגתואר,

כלליוהשחתה.ריסוןשלתהליךעוכר-כורלרולה
מתחלפיםבילדותו,כרהשולטיםהטבעי",ה"מרסר

נכבלהואשאליהם ,"החברתי"המוסרשליולככל
הופךהוא ,טבע"רמ"ילדאצילפראמסרס .בהבתגרו

רתמהגברשעל .ומאולףכנועיצור .השורהמןיהודי
 .ומוסרות

שללכלליהקררכןנופלטשרניחובסקישלררלררלה
המסולפותהנורמותאת 'מקבלראינוהחיים.-מלחמת

עצמועלמקבל ,זאתלערמת ,נח .החנווניםאחיושל
והופךהעציםפוכרשלהמסולפותהנורמותאת

 .החברתיותהמוסכמותלעגלתרתוםלסוס-עכורה,
הואאף : "יפתשלמ"יפיפותויש "ה"גריכנוח
עלנמשךואינוהטבעיואלהאסתטיאלנמשך
מתברר ,התבגרועםאך .עמוכנישלה"ספר"עולם

 ,לונרעדלאהגוייםשלזהומרשךיפהשעולםלו.
לרתמהצווארוומגישמרצוןראשמרכיןוהוא

 .ולערל
טבע"ילד" .כפרישוטהמיןתיארטשרניחובסקי

החנווניםאחיושלהתכליתילעולמםמסגתלשאינו
תרעלת.וללאתכליתללאחלומות.כעלמין(

 .הסוחרים)אחיוכידישלאהגםהבור,אלשהרשלן
מוכןשאינוטבעילדכעקבותיותיארביאליק
נכנעדברשלכסופואךהרריו,שללעולמםלהסתגל

 :תרתי-משמע"תכלית",המחפשתלחוקי-החכרה
לחייונרתםאבותיובדרךממשיךהואראשית.
ואנדרלמוסיה,מהומהחיי ,וחסדחןנטוליפרנסה

חנינא-ליפא,כאבירממשומרירות-לב.דאגת-יום
אףהוא ;ומטפוריתממשיתזיעההימיםכלהנוטף
הרריו.וכערךכערכוכשרהיהודייהלאשהנושא
החזיריםרועתעםוכורחלככרצואחרהולךראינו

 .בהתגלמותוהטבעשהיא ,שיקצה""ה
גלוייםקשרשחוטיהיצירות.שתיקריאתאגב

 ,מחשכהכדעתיעלתה Iביניהןקושריםוסמויים
אך Iיוצריהןבדעתעלתהלאשאפילושייתכן
שהיא Iהגורלשלוסמליותמטעםכהישבדיעבד

מקרהאךהאם .מתוכנן"ספררתי"סמלמכלסמלית.
ר"מאחוריהיום""כחרם ,אלהיצירותששתיהוא

המשלדרךועלכמעומםולו-מדגימותהגדר",
"המדינית"הציונותשלגורלהאת-הרחוק

האם ?לאלתרב"שינרי-ערכין"שןגלה .ההרצלאית
"כחרם(האידיליהתרס"דשכתמוזהואמקרהאך

נכתבההחמיםתמוזימיאתהמתארת ,"היום

אתהזקןהעםקברכתרס"ה)ונתפרסמהבתרס"ד

אפותה","כדרךנשכרשלבוזאב,בנימיןכניר,צעיר
שארתואץר-ישראל.חלוםוהחלום.הדרךבאמצע

שגיבורוהוא,מקרהאךהאם ?לאלתרלהגשיםאמר
החלומותאתלנטושעליונגזרביאליקשל

האדמהאהבת .פיזיתגבורהיופי. .(טבעה"נרכריים"

היהודיתהחכרהלחרקיראשולהרכיןרהג;יה)
לאאחד-העםשלתלמידובתורתביאליק ?הגלותית
אבולוציונייםכשינוייםאםכיכמהפכות.האמין

מהירנעוריםמרדאחד-העם.תורתולפיאיטיים.
כדיכי .להיכשלמראשעליונגזר n ·נכשלונמהר

שחורהכבלוריתדיאין .טוטלישינוילהשתנות
יסודיתהכשרהמתבקשתאםכימהיר,וכסוס

מתגלהאחתלא .כין-לילהמושגתשאינהומהותית,
"תכלית"חסרותכביכולשהןיצירות,שדווקאלנר

אינושמחברןמקוםומכל .מיסודןהשכל"ר"מוסר
מהןעולהקוראיו.על"זויזה"איזוולכפותלחנךבא

עזהשהיא .וכוללתרחבהסמליתמשמעותבדיעבד
ברובוכרלכלושתוכננו .וסמלרעיוןמכלומשמעותית

 • .עמל
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העבריתהאנצילקופדיה
 "פעוליםבספרית

ההספקה.מח'

במהדורההעבריתהאנציקלופדיה
 34כלובהכפוליםכרכים 1ב-ומהודרת

ומיוח,דמשובחניירעלהספרים,
 ,בעולםלאנציקלופדיותהמיודע

(המפתח).האינדקסובתוספת

+ 

+ 
המכירה

פועלים'ספריתההספקה'במח'
ת"א , 73אלנבי

+ 
בית.לכלחיוניתהאנציקלופדיה .

 .תלמידלכל.שימושית

 35 1987אוגוסט-ספטמבר



גועשנחר
הזז*חייםעל

גלעדזרבבל
קרףקודורותיאה

מקרובשחיברתי ,העבריםוהמשורריםהסופריםבין

היה ,בינינונקשרואמיציםידידותוקשריאישית

העבריםפרים pהמאחדהיה,סגולהאיש .הזזחיים
העבירתהספרותשלובוניהמיוצריההגדולים,
 ,נעוריימימעצםיצירותיואתאהתבי .החדשה

וזכיתימאודאותוהוקרתיאישית,ומשחיבותיו

בעין-הראשונהפגישתנומאזהרבה,שניםולידידות

בירושליםמותויוםועדתרצ"אבשנתחרוד
 .בתשל"ג

בשדה-;תוולהשניתן .אדיריצירהבכוחחןינהוא
נתדימוארץ-ישראלשלהגדוליםלבוניההספרות
צחקיוגוריוןבן-דוד 'כצנלסוןכבדל-ישראל
 .טבנקין
יםשמחמילמעלהיצירותיוואתהאישאתאהבתי
 .שנה

בהיקףכלקדוםהואפר pכמהזזלשחשיבותו
בעושרכתיבתו,נושאישלרגיליםהבלתיוב~גוון

הרומנים .שלהםיובש;נהלשונייםמקורותיו
המכריעותהזגסותאתמקיפיםשלווהסיפורים
 :בתקופתוהיהודיהעםשלהלכתומרחיקות
בדרך-לא-דרךהחותריםהחלוצים ;הרוסיתהמהפכה

הכמיהה ;גרמניהיהדותשלחורבנה ;לארץ-ישראל

בכלהעזהערגתםתימן'יהדותשלהמשיחית
התנ"כית,המולדתארץאלולשיבהלגאולהרותוהד

 "הקסמים"מרבדבמבצעהמלאהוהגשמתה
לארץ- ,ככולםרובםאתלבסוףשהביא ,המפורסם

שלוהקמתההשואהניצולישלעלייתם ;ישראל
ביצירותנמצאאלהכלשלרישומם-ישראלמדינת

בעיצובדרמטית,בעצימותכתרבותאלהיצירות .הזז
מאותשלומורכבססגוניאוריובת ,מרחשי ,פלסטי
בכתיבתוחיתהאכן, .סיפוריוגיבורייהודים,טיפוסי

העולםעםהדמיוןשלמוחלטתהזדהותהזזשל
 .שעיצבוהאנשים

מעמיקה,פנימית,בראיהלזכותקשותעמלהוא
בת ;יצירתאתלכתובכדילמשל, .גיבוריובנפש

לחיותהלךתימן,יהודיעל ""יעישהכרכיםשלושה
לומדכשהואשנים,שבעבמשךהתימניםבקרב
לצורךלדעתלונדרשאשרכלאתמקרובוסופג
לכתוברצהכאשר ,עשהוכן .הזאתההגדהכתיבת

 .אחרותעדותרבניהמרוקניםהכורדים,אודותעל
קע wרמלשונםאתומדלכשהואבקרבם,חיהוא

מחשבתם,באורח ,חייהםבדרך ,במנהגיהםעצמו

באמינותביצירתואלהכלומגלםבגישותיהם,
היהעצמודהסרפכילהאמין'יקשהכיעד ,מדהימה

אוכורדי,ארתימניולא ,מרוסיהאשכנזייהודי

 .ומלידהמבטןמרוקאי

ביצירתהנפלאמכשרוכונבעההמצודדתהאמינות
הקבצוותמןאחתלכלמיוחדתעבריתשפה

לא ,אלהיהודיםשלמרביתם .עליהןשכתבהאתניות
 ;ערבית-תימניתדבררתימןיהודי :כללעבריתדברו

-רוסיהיהודי ;ארמית-הכורדיםהיהודים
 .הלאהוכןגרמנית,-גרמניהיהודי ;ורוסיתיידיש

חיה,דיברדרךמהםאחדלכללמצואהצליחהזז
שלהמסורתייםבמקורותעמוקמושרשתשחיתה
במחקריושלו.אמצאהזוחיתהאךהעברית,השפה

לי'נדמה 'השפהאוצרותשלהיצירתייםובשימושיו
החדשה.בעתהעבריםהסופריםביןלושווהאין

 ,העשריםשנותבראשיתסיפוריםלפרסםהחלהוא

 .בפריזשחיבעת

זזהיםיח

 :הערות

ידיכהעשניתלמאנגושתרגומ ,"ןגדעומעין"הספרמן *
רואאותרלרמעוהעד,לגזרככלידיעלונערךרגולנטאלושמ

 .המאוחרהקיבוץבהוצאת

אתלראשונהכשקראתי ,ארבע-עשרהבןיהיית
ובכוחהיישראלידיברוהם .שלומהפכה"קי"פר

הסופראתשמצאתי ,עליהיהודומהוחד,יומבר
מיצירותיו,יצירהכלקוראיהייתמכןלאחר ."ישל"

בשנתבארץשהשתקעבעתיוכךבדפוס,השנתפרסמ

עדשנתפרסמורותיו,ייצאתיפההכרתיכבר , 1931

בדלהביאו 'ארצהעלותולאחרקצרזמן .אז
אלפניםהכרחיוואז 'בעין-חרודלביקורנלסוןכצ
 .םיפנ

כשהואאירועהיהבעין-חרודהראשוןקורובי

הערבארוחתלאחרהתכנסוהחבריםכלמו.לעצ
מפרימחזההכתבמןלקריאתווהאזינוכלוהאבחדר
מתארעיםבוהזמן .שפיוסםהיחידהמחזה-עטו

תקופההשבע-עשרה,המאה-המחזהיאירוע

בקהילותשהופיעושקר,-משיחימתוכהשהצמיחה
אחרים.ובמקומותבאיטליהכיה,רבתויהודיות

בדרמטיותהמתארהמחזהשםהואמים"יקץ-הב"

בעירשהתחוללהוהריאלית,הרוחניתרההסעאת
כי ,קהילתהבניאלהשמועהבהגיעיה,מנבגראחת

נושא .הימים"קץ"אתולבשרלהגיעמדועחמשיה
ביןבהתנגשותהמרכזיתהבעיהאוההזבמחזה

שביקשוהעיר,שלהיהודיםוערנהבניןיב :הדורות
לארץ-ישראל'בהמוניהםולעלותהמשיr:זחראללכת

שלהמהפכניהשינויאתהתלהבותבלהגשים
לביןלגלות-עולם,קץשתביאהמובטחת,ההגאול
רחובאלהמשיךהמבקשהאורתךדרכסי.דסהמימ
חיסוריםחרףהקהילה.בנישלרגיליםהיםהחי
לגאולה,שלהםהמתמידיםוהזעקההתפילה ,ותנעוה

המשיח,לפעמילהיענותהמימסדאנשימסרבים
באהטרם"כיבאמרם. ,משיח-שקרבורואיםםהש

ימיטאחריו.העםילךאמנם. ,אםרכילגאולה",עתה
 .כולםלעשראה

הותירהעין-חרוד,שלהאוכלבחדרהזזשלקריאתו
את ,קולואת ,מראהואתינאזוכר .עזרושםבנו

בעתבמקצתושפוףצנוםלינראההואבשורתו.
היהודומהבקריאתו,החלוויגלרעלועמדשקם

הלך ,קריאהכדיתוךאך .מעשנולאכמעטשקולר
נזדהרועיניווגבהה,דקפההזקומתו ,וגברקולו
התנופף,וזקנו ,משקפיועדשותלדמבעפלדהבברק
בעתלשיאהעהיהגהבותולתהברוח.שאינכאילו
 :הצעירגיבורושלהטותהלוהמליםאתשקרא

הדלתותכלעלנקיש !כצהריםםהעולכל"גרתיח
הגיבורשקוראובעת "!אחרוןוםליוקומ :והחלונות

עצמם,עליקבלופורענותכל" :םעבזבמחזההצעיר
הדבריםהשפעתחיתה " ...הגואלאיבושלאלבדבו

היהיכוללאאיש .מחשמלתםנייהמאזקהלעל
באורח ,נכוניםהדבריםהיומהכעדלהודותשלא
נרדפים :הימיםבאותםאירופהדייהולגביגםטרגי,

זאתובכל-האיומהותיאנטישמהידיעלונדכאים
אתהזזכשסיים !ץ-ישראלרלאיםלועוקמיםאינם

דקותבמשךבאולםקשההשתיקנפלהקריאתו,
סוערות.בתשואותהלהקפרץואחרארוכות,

וחמששלושיםאחדבכרךחזהמהאתזזהכללכאשר
שנפלזוזיק, ,יחידובנולזכרזהרךכשדיקהשנים,

מותולאחרכיאומר,היההזזור.חרהשבמלחמת
שכן'כולו.בעולםשאר-בשרכלללאנותרבנו,של
לאחרבאוקראינה,בפוגרומיםופסכימשפחתובניכל

נה.שואהרהעולםמלחמת

ומריקרובות,םילעתהזזאתיתגשפהשניםבמרוצת
ומצאתי'המורכבבאופיוחדש~ןהמגלהייתיפעם

ולאמרגשים ,מ~נייניםמיוחדהוגומזתשוקותיוכי

חייובאורחצנועהיהכיאף .מאודיםנמהאףםעפ
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מארח,להיותמסוגלהיהקמעה,כעצמוומכונס

הואאך .להתרועער~ים.ואישנדיב,אורחיםמכניס
עליומרהיהולכועמוק,כעצבלפרקיםשוקעהיה
הכללשלעוולומעשיכעולםהשוררהצדקאיעל

 .עצימףתשלמידהכאותהעליוהשפיעווהפרט
והןכאר'ןהןהיהודים,מצבכגללכרוחונפלכאשר

שפיעמוכגאולה,והאמונההתקווההיוכתפוצות,

כיאושומתחלפותכעדכוניהמשמשותכקרנו,
 .היהודיםאחיושלידם~דלתעלוכחרון-אין-אונים

כעתחיים.ושמחתחדווהנמלאהיהלעתיםאך
היינוהעוכר",כ"נוערכשליחותיכתל-אניבשהייתי
היםשפתעלהצהרייםאחרכשכתותלטיילנוהגים

והילדהחמש,כןכנו,זףזיקנחכרתלרובכתל-אניב,
אכיר.שלדמיונותיואחרקסםכחבלינמשךהיה

היה ,, !החוףעלהמתרוצצותשחפירתהעל"הבט
ככלההיאזאת"הנה,כהתעוררות,הילדאלקורא

הצורחתעז-מצח'יצורוזו' ;מחופתההיוצאת

כאיזותראה,מכשפה,-וזאת ;כשוקכתגרנית

 ,, !אחותהשלממקורההדגאתמושכתהיארישעות

התייגעשהילדעדתיאוריו,אתוטווהמוסיףהיהוכך

והתעופפושנתכהלוהשחפיותאלואץהדיבוריםמן
כמנוסה.

הזזהסבאחתחוליתכשוליכשעכרנואניב,כיום
סרטן .סרטניםשנישללהתנהגותםלכיתשומתאת

ככלשזחלה-דילג-הוסרטניתאחדככיוףןשקרטע
לאחרנעצרו'פתאום .הפוךככיווןרגליהזוגותחמש

כגפיהםונאחזולאחורחזרוזה,פניעלזהשחלפו
 ,, !כעוזוהיצרקול"זה .אחדלכשרוהיוכזהזה

כמקרהנזכרצוחקוכעודנוכצחוק.ופרץהזז,קרא

אנשיםשניכיןה-עדינה ?7ערףתשוקהשלדומה
מדבררנו'סיפרכפריז",כק.טרוקרה"זה .צעירים

לפניהמדרגהעלהנע.המעלותכסולם"כשעליתי
שמתילאשתחילהשיער,מקורזלצעירכחורעמד
היורד,כסולםפנינו,עלכשחלפהאולםאליו.לכי

מבהיקות,שלההזהבשמחלפותכלונדית,כחורה
כדהשגחתיואז-הצעירהאלראשוהבחורהיפנה

הבחורמיהרומידעינייםכרנתנההיא,אףוהיא,-

ושניהםהבחורהאתחיבקהיורד,הסולםאלוקפץ
 " ... ?כעלמהגברדרךידע"מי :שנאמרזהוצוהלים.

האנושי,הקיוםשלהחושניכפןרבעניןגילההזז
כדימסיפוריוכרכיםאירוטייםתיאוריםוהעלה

וכיןשכיניהםוהקשרהמינייםהדחפיםעללהתחקות
מאלפתדוגמאכיותר.הנעלותהרוחניותהשאיפות

מיצירותאחתשהוא"חתן-דמים",סיפורוהוא

סיפורזהו ; 1928כשנתכפריזשנכתבשלו,המפתח
רקעעלפיוטית,כפרוזהכתובtיצמה,ורבמוזר

והמעשהמשה,אשתכציפורה,מתרכזוהואהמדבר,

הקטן,כנהאתכמףל:דעששתה,המשמעותרב
 .כ"ד-כ"הפסוקים ,'דפרקשמותכספרכמסופר

משה,אלכתשוקהיוצאולכהאהבהחולתציפורה
נתוןשהואמשוםכנראה,ממנה,מתרחקהואאך

הטרופה,כקינאתהאלוהים.עםכשיחכל-כולו
למצריםחוזרהואכיכלכה,מדמהוהיאהואיל
אלוהיםאלזועקתהיאאחרת","ציפורהלולמצוא

והיא-אישה"כעיניוחסדחןתשא"כיומכקשת

 :לתשוקתהנענהעצמואלוהיםכיכהקיץ'חולמת
כצהרים,ונאווהלמדברכרהלשמש,"כרודה
מרופהזגפרחת,ושככהעיניהציפורהפקחה

 .להמתעצליםואבריהערכים,מעינוגי-שינה
תכשיטיהדלקומצחה,מעלראש-הקרןנתלה
ניצוצות-ניצוצות.וניצנצוכחמה

שראתה.מחלומהלהצח
חלום.חלמהשנית

אם .מסיניהופיעאלוהיםוהנהכחלומה
זינק,מסוכנוכאריהאםירד,כעוף-השמים

כעצמותיהתרגישהרגשעודעליה.וננכש
כיימינוסערתרגשתעצם,כימשאונוכר

עלצורכתכאשתרגישהרגשעדונעמה.
 ".ותמוגגנהכנפשהנישקהאששפתיה,

חפזוןהכימרמז'שהואככךהיאהזזשלמקוריותו
אינםכנה,אתשמלהכעתציפורה,שלוקוצר-הדוח

כפיאדיקות,ומתוךשכרוחמניעיםכגללדווקא
משהאתלהצילשרצתהמפניאלאכמקרא,שנאמד
"כיןכריתואתשהפרעלאלחיםשלזעמומחמת
כריתהאתלכרותגםהיההמניעוזרעו".אדוני

מכריזהשהיאאלחים,עםכרית-הדמים,המינית,

 ,, !דמים"חתן :נצחוןכתרועתקוראתכשהיאעליה,

וכרכיהלהביםפניהכבלהות,"איומה
פערההראשון'כלילהכאשהכדם'מגואלות

כי !חת:-דמים- :גדולהזעקהוזעקהפיה
 ,, ... !ליאתהחתן-דמים

שללסקרנותאופייניהיההאירוטיכפןהעניין
האנושיתההתנהגותאופניככלשנו,המ!;(פר

לאמנותגםרכהלהתלהבותנתפסהזזאך .ומניעיהם
היצירהשלהאמנותיותלבעיותיה :עצמההכתיבה

מןולדרישותיהיצירהחיישללתנאיםהבדיונית,
שובחזרשעליהםהנושאיםהיואלה .העבריהסופר
זאתעשהשלאכפיאותם,והאירכשיחותינוושוב

 .שהכרתיזולתואדםכל

נהגנוואנוכירושלים,כארץימיורובחיהוא

החניכיםהקפהמכתיכאחדכלל'כדרךלהיפגש'
כרחובותארוכיםלטיוליםיוצאיםשהיינואועליו,
 .כמיוחדאהב

לעתיםאצלוכקרתילחייוהאחרונותהשניםכעשר
חוככי-כרחובוהמרווחתהשקטהכדירתוקרונות

כעלותגינותשלאדנובטלניה,קטןרחובציון,
ושיחיםע~.פים,גבוהים,עציםוכהןנמוכות,גדרות

 .הקירותעלמטפסיםצפופיםירוקים
היאטיוטאכלאחרונה.כטיוטאכזהדבר"אין

כיוהוסיף,פעם,הזזליאמרראשונה",טיוטא
פוחדהואעטו,מפריחדשספרלאוריוצאכאשר
אותולכתובשירצה ,הואיודעכיאותו,לפתוח
אשראתאישרזהדבר .הראשוןהעמודמןמחדש

יותרשלימותשוחרהיההאישכי :רבזמןזהחשתי

לכויהיהלאלעולםוכישהכרתי'זולתיסופרמכל
w עליינואחרתפעם .שכבת,כרעםלגמרילם

 .יצורי-דמיונוכיצירתהמספרשלהעיקריתהבעיה
עלאיתןשתעמודההכרחמן.-כסיפורדמות
הפנימיכהגיוןמותניתהתפתחותהאמר. ,רגליהשתי

היאשכהםמהתנאיםשלה,המיוחדמהאופיהנובע
אלהדרישותאחרממלאההדמותאיןאם .פועלת

מאחוריהמופעלתכףכה,סתםאלאהיאאין
שממנהנוספת,בעיההעבריולמספר .הקלעים
 :אחריםעמיםכניסופריםהמזל,למרבהפטורים,

היסטוריתמציאותידיעלשנוצרגיבור,לעצבעליו
אתזהמיוחדדפוסלתוךלצקתכזמןוכדמיוחדת,
אחרות,כמליםחולמים.אנושעליו ,עתידשלדמותו

עםכלשהיכדרךשיתמזגההכרחמן-האקטואלי
ועיקר.כללפשוטאינואמר, ,זהדבר .האידיאלי

זיסמןיוסף
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כתיאור :להפליאהזזכידיהדברעלהלדעתי'
כ"דלתותלביטוישכאוכפיכמהפכה,היהודים

הכרכיםשלושתכןכרומןהגיבורכתיאור ;נחושת"
כמחזהוהצעירהגיבורוכתיאור"יעיש"התימניםעל

והאידיאליהאקטואלישלזומזיגה"כקץ-הימים".
כנושאעיסוקועםהדוקקשרקשורהשחיתהדומה

כלוםמרוכזיםשחייוהזז,שלגיבורוהגאולה.
הואכולו'כעולםהיהודיםוכגאולתלמשיחכציפית
היסטורייםוכמקוםכזמןהמעוגןיצודתמיד

אתמגלםהואאחתוכעונהוכעת ;מסויימים
משיחית.לגאולההרוחניהביקוש :הנעלההאידיאל

הנעלההשאיפההתגלמותהזז,לדעתהוא,זהביטוי
אתהפוקדהמרכזי,הנושאזהוהאדם.שלכיותר
עללדברהכריותאתומניעהאנויש,המצבעלחזונו

שיצירתוכשםמשיחית",כ"קומדיהיצירתומכלול
לשויצירתוהאלהית","הקומדיההיאונטהשל

 .האנושית""הקומדיההיאכלדק

חייועלהיה :ומדברחוזרהזזהיהשעליונושאעוד
עליך .מאודוכלאתממנוהתובעכייעוד,הסופרשל

אינךאם .אומרהיהלנתיכה,חייךכלאתלהקדיש
הנךאםאוככך'לעמודיכולאינךאוכן'עושה
 ;כללכזהלעסוקצריךאינך-ולככלבזאתעושה
תפוחי-תגדל-זאתכמקוםמעשיכמשהועסוק

בתים.תכנהאולחם,תאפהפרות,תחלובאדמה,
תשקיעכןאםאלאאמר,לכתיבה,הצדקהכלאין
הריכן'עושהאתהאםאכל ;מאודךכלאתככך
הגדולותהיצירתיותהפעולותאחתאתמגשיםאתה

שאיןאנושי,שירותהואשירותך ;האדםשלכיותר
(לעולםעמוכניאתזוכרכשהואאחר-כך,לו.ערוך
כילומד,נוהגהיהדב),לזמןאותםשוכחהיהלא

כלעדיה ;חיינותמציתשחיתההיאהעבריתהספרות
היהודים,מדינתקמהחיתהלאהציונות,חיתהלא

להמשךאולעתידנו,היקרמכלמאום-מאומה
שבדבירו,העזהלהטכמעטההתלהבות,קיומנו.
אותי,הרשימהזוהתלהבותבאזני.מהדהדעודנו
שלמופתבולראותוהאחרונה,הראשונהכפעםולא
 .כאחדחזוןמפועםויהודילייעודוהנאמןאמן

אדםכלעלמאשרשיריםיותרהזזחייםעלכתבתי
כתבתיחייוכימי .המנוחהרעייתישושנהמלבדאחר
 .בחייופרסמתילושהקדשתי"הזית"הישראת

של"ירולשיםבשםארוךשירתכבתימותוולאחד
זהב",של"ירושליםהידועהפסוקמשקלעלהזז",
לשוהגיבורותהגיבוריםאתמעלהאנישכהם

הרעלהרענןקברואלבסךצועדיםכשהםסיפוריו
עליוצרםשםאתונושאיםאותוומקיפיםהזיתים

שפתיהם.

 :בהמופיעיםכלוםוהםארוכה,תהלוכהזוהי
הכורדיםהתימנים,היהודיםהרוסיים,החלוצים

זקנ;ואותהוכיניהם-השואהופליטיוהמרוקאים,
חייהכמשימתעצמהעלשנטלהוטובה,מסורה
לשעבד,והפרטיזנית ;ובנזקקיםכחוליםלטפל

לארצות-הכירת.אתו·ויורדתעשירלאמריקניהנישאת
ומתףארתכשמהנקראתבשירהמיוצגתדמותכל

לאנישם,קרובנעשהכנראה,זהשידימלים.ככמה
אמדושאחדיםכפי-הזזשליצירותיואתשהכירו

כרדאווהם-פירסומולאחראלי'נתכוואףלי
פדי-העולם,שלהעצוםלז;נגווןנאותההוקרהמעין

 .הדגולהסופרשלהיוצרדמיונו

עשרששהשלמחזורכללתי"הנאד','שיריכספר
ישרכלכראשהזז"."כעקבילהםשקראתישירים,
נכתבז.קהשירהזז,מסיפורימאחדמףכאההבאתי

עלבמקצתשלגלגוקוראיםכמהנמצאובהשראות.
סופדיםאין"האםהזז.אלשליהעמוקהקשר

עליהםשיכתבוהראוייםאחרים,עבריםומשוררים
באשרומה ?עגנוןכרכר"מה .שאלוני ,, ?שירים

גולדבדגלאהלשוכסקי,אלiרדמן,-למשוררים
סופדיםאותםכלכימודה,תמידאני "?ועוד

אךשירים.עליהםשיכתבוראוייםאכןומשודרים
דחףכישחשתי,מפכיהללו,הישריםאתכתבתיאני

שלהיוצרתדוחומכוחליבאשפיעמכי,הזההיצירה
ארוכתוידידותנוהעשירהאישיותומכוחהזז,

רל:;ני.
 • .השכים
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המתים .שלאנציקלופדיה
ומלואם)(חיים

קישוכילו
כן·ציוןקטןרינה :מסדכית·קדואטית

לחקרהמכוןמטעםנה 1הזנפיעל ,בשודדיהביקרתי 'לךכידועשעברה,בשנה
 .ומדריכהכמדרת-דרךליישמשהידהאנסדן'קירסטינהידהאנסדן'מרת .התיאטרדן

שלמחזהוהצלחתאתלצייןבמיוחדמענייןשביניהןהצגות,חמש-ששראיתי
בשוכיימים,עשרהכעבוראסירים.קהלבפניכהופעה ,לגורומחכיםבקט

 .כבחלוםזה,רחוקבעולםלחיותהוספתיהביתה,
בשוודיהשהותיימי 1עשררבמשךיוהאנסוןמרתביקשההרבהבשאפתנותה

לאאישה".בתור"אותילענייןושעשוישםלראותשניתןמהכללילהראות
מןנמשתהשניםאות lנשלאחרואסה,הנודעתהמפרשיתאתאפילוהחמצנו

הציפיהכתוםהערבים,באחד .הפרעוניםמימימצריחנוטכמיןונשתמרההבץו

המארחתאותיהוליכה .~·הלאומהתיאטרוןבימתעלשהעלתה ,הרוחותבסונטת
דלפק.איזהלידכירך'לחטוףהספקתיבקושיהספדיה.אלשלי

הציגהיוהאנסוןמרת~ך t .סגורהחיתהוהספדיהאחת-עשרהכברחיתההשעה

אחזבידופנימה.אותנוהכניסלעצמו,רוטןוהלה,מסוייםאישורהשוערבפני
בית-הסוהראלאותנו:ניס 1האתמולשביוםהשומרוכמ ,מפתחותשלגדולצרור

הזההזעףהשוערבידיאורניהניחהשליהמארחת .גודרבהצגתלצפותהמרכזי'
הואלפנישנותרמהוכי .מבית-המלוןאותילאסוףבבוקרשתבואבאומרה
לא ...לרשותיעומדהאדוןמונית,'לייזמיןכברהאדוןהספדיה,אתכנחתלסקור
לדלתייםעדאותיליווההשוערהאדיבה.להזמנהלהיענותאלאבררהליחיתה

מאחורי .לבדותירני iוזכחושאורהעלהאחר-כך ,הכירחאתופיתחענקיות
תאכבתוךהספדיהבתוךנמצאתיכך ;בית-הכירחבתוךמסתובבהמפתחנשמע

שלכקעריםבהועעו:התגשוקורי-עכבירוח-פרצים,נשבהאי-משם .משוריין
יינותשלמרתףבתוךזה 1-;היכאילוהספרים,ממדפייםהמשתלשלמזוהמתגאזה

קשרצרופרוזדורלזהזהזהיםהיוהאולמותכל .ומשומריםתעיקיםמובחרים,
 .ומקרםמקרםלכלחודרתחיתן; 'ממנינעלםשמוצאהפרצים'רוחואותה 'ביניהם

שהגעתי(ואפשרעצמם iהספריכאתכהלכהשראיתילפניעדרבעדתי,עלהואז
שבאולםהכרכיםאחדעל "ג"באותשהבחנתילאחררקהזההגילוילידי

המדורזה .פדיהד;אנציקלומאותיותאחתמכילהאולמותמןאחדכל :השלישי)
האותרישוםאתנ:לוםהספריםכלנשאוהרביעיבמדור 'כןואמנם .השלישי

קול .לרוץהתחלתי ,מעוו·פלתנבואת-לבשלבכוחהנדחפתלפתע-פתאום, ." 1 "
 .םהחשוכיבמרחקיםם tטאי-לעובהיעד-צלילי,רבבסולםבאוזניהידחוצעיד

בתכלית,ברורהכוונהוך!מחכברועתה ,"מ"לאותעדהגעתי ,ומתנשמתנסערת
עלקראתיכברמקום 1-;שבאיזנזכרתיודאיהבינותי, .הכרכיםאחדאתפתחתי

שלאנציקלופדיהם tzבונודעתאשרזועםפניםאלפניםעומדתאניכי 'כך
 .הכללינתחוורהענק,הכרךאתשפתחתילפניעדר ,עיןכהרף .התמים
הכתבבתוךמוטבעתידה, rויראחת .תמונתוחיתהעינינתקלושבדהראשוןהדבר
שולחןעלשראיתהתצלוםזה .העמודבאמצעכמעט ,עמודותבשתיהערוך

מאריבור,בעיר ,:מבר 1נובשרבשנים-ע , 1936בשנתצולםהוא .שליהתכיבה
 :השניםמופיעותונ:סוגרייםשמו,רשוםלתצלוםמתחת .הצבאמןשוחררכאשר

1979-1910 . 
קשורההייתיידותילמשחרעודוכימכברלאמתהטובשאבילךידועודאי
פחותשנפטרהוא,לענייננושחשובמה .הענייןבזהלאאךעמוקות.אליו

רבהבמידהלדרךלצאתבזמנוהחלטתילשוודיה.שליהטילולפנימחודשיים
לאדםשקורהוכדרךמכבן."לאזהאותישפקדהאסוןאתמלבילהשכיחכדי

מכאובי,אתלהפיגלי·רויעזמקוםשחילוףרוחיבמראניגםחשבתיבמצוקתו,
 .תוכנובתוךאסוננואתנושאיםאנואיןכאילו
 ,חייותולדותאתקראתי ,·בחיק•כשהספרהרעעוים,מדפי-העץאלבכתפישעונה
היו ,מימי-הביניים rבספריוודכמ ,הספרים .כלילממנימשתכחהזמןכאשר

רקזאתהבנתי .המדףגביעלהקבעוהבחלטבעתאלעבהבשרשרתקשורים
מקדראלהאפשרככלע•·מולהתקרביכדהכבדהכרךאתלשלוףביקשתיכאשר
האור.

מרוכיהמידהעליתרשנתעכבתילינדמהכי ,בצמרמורתנתקפתילפתע
לקרוא.שאפסיקלבקשייעשועצמי)לביןביניהשועראתשכיניתי(כפי ס;ר~:;:ר~

הספראתובוששוב rמסובבווהייתיסעיפים,עלמדלגתהתחלתי ,שכך ן;,~;
חופשליהתירהשהשרשו·תככל ,הקלושהמנורהאורכלפיכחיקיהפעור
קורי-עכביששלכז.יטלטלותורצועותבקצותיהםשנערםהרבהאבקמעהט .תנועה
סומרוהספריםם. r.1ממקואלהכרכיםמסיטאיששאיןבעלילהעידוכהים

 .מנעולהיהלאולשרשרתלאזיקיהםכאסירי-פרךלמקומם
ברוחי !המתיםשלאנציקלופדיה 'הנודעתדדלפני'הנה-היא 'בלביאמרתיובכן'

הספרמעיןמשהו ,הנעץר""הספר ,העתיקיםהגוויליםמןלאחדאותהדימיתי
היצירותלאחתכלומרקדושים,חייאוקבלהספראוהמתיםשלהטיבטני

 ,מספרמתירקלהנאתםלהתענייןמסוגליםשבהן ,האנושיתהרוחשלהאזוטריות
עתידההזאתשהקיראההבנתיכאשרמסויים,ברגע .ונזיריםרבנים ,מתבודדים

ולמעןלמעני ,גשמישרידכלבידיישארלאזהושמכל ,השחרהנץעדלהימשך
סיכוםכעיןלערוך ,החשובותהעובדותמןכמהלהעתיקאומרגמרתיאמי,

 .אבאשלחייולתולדות

משמעותחסרישגרתיים,אנציקלופדייםפרטיםאלה 'במחברתיכאן'שרשוםמה
כידישעלהמהכלזהתאריכים.מקומות,שמות, :ומאמיממניחץולאיש

ליחידהזאתאנציקלופדיהשעושהמהאך .השחרעלותלפניבחפזה,לרשום,
שבההדרךזו-ויחידיאחדבעותקהימצאותהעלנוסף-בעולםבמינה

פרטיםשלשיפעהאותה ;הנופיםהפגישות,האנשים,שביןהיחסיםמתוארים
שלםהולדתו,במקוםהקשורהפרט(למשל)הנהאדם.חיימורכביםשמהם

גםשמלווהכאנייה")מחוזסיסאק,חבלגלינה,קהילת("קראלייכצ'אני,ומדוייק
שבההחיותרבהוכה .הכלנרשם.הכלשםכי .והיסטורייםגאוגרפייםבנתונים
שורותעלביעףחולפתכעודניהקיראה,שכשעתעדהולדתו,מחודמתואר

רוכסיעלשלג :זהחבל-אץרלשליבובלב ,אנישםכאילוחשתיופסקאות,
ברוייגל'שלכנופיםכמופניו,שעלקפואנהרחשופים,עציםגזעירחוקים,הרים

אףשלי,באבאבו,גםכברורהבחנתיוכיניהםבמזחלותיהם,ילדיםחולפים
אבי.והיהאבי,להיותשעתידמירקאלאשלי,אבאהיהטרםימיםשבאותם

וורוד,לבןבגונינתלבלבוהעצים ,כולומחוז-הנוףכללפתעהוריקכךאחר
ביעףחולפתנראתההשמש ,תפרחתםהדרבכלונפקחולעיניהנצוהעוזררשיחי
מןהכפר,ברחביהמצלצליםהכנסיהפעמונילקלוקראלייבצ'אנילכפרממעל

שמששלהאדמדםאורהניגרהתכיםחלונותועלהפרותגעייתנקעההרפתות
 .המרזבשבפיהקרחגלידיאתשממיסהראשונה,בוקר
לוויהשיירתראיתילעיני,ממשמתרחשיםהאלההדבריםכלכאילושעה,אותה
מעץ-ארוןמכחפיםראשחשופיגבירםארבעה .הכפריהקברותביתלעברנעה
רשוםגםוכךלי,הידועהגברפוסעבידו,מגבעתואוחזהשיירה,ובראשאורן

שמלוויםהמנוחהשלוכעלהאבי-אבאשלי'כסבא-מארקו ,כאנציקלופדיה
והמוות,המחלהסיכתכלום,הפרטיםכלכאןמצוייםעליהגםהאחרונה.בדרכה
מיאותה,רחץמינקבהר,מלבושיםבאילוכתוב .המחלהמהלךהלידה,שנת
 .העץנכרתהיכןהארון'אתהתקיןמיסנטרה,אתקשרמיעיניה,עלמעותהניח
המידעכמותעלבקירוב,רקאםגםמושג-מה,לתתעשוייםאלהשכללינדמה

וראויקשהתפקידעצמםעלשקיבלומיבידיהמתיםשלכאנציקלופדיההנרשם
הדבריםמירבאת-מפניותונקיאובייקטיביכאופןלבטח-לרשוםלהוקרה,
למחוזמועדותופניהםהגשמיקיומםשתםלאלהבהתייחסלרישוםהניתנים
באמצעותהמקראי,המושגכרוחתחיית-המתיםכנסהםשמאמינים(וכיווןהנצח

ואישאישכליוכלכךהזאת.השעהלקראתמתכונניםהםזאתכרטסת-ענקים
 .הנשכחהאישיעברואתוכראשונהבראשאלאלו,הקרוביםאתרקלאלמצוא
הוכחהולשמשזיכרוןשלכבירלמאגרלהעשרתהאמורהפנקסעתידזאתלעת

שוםאיןשמבחינתםהיטבניכרכחיים,כשמדובר .המתים)לתחייתבמינהיחידה
שלי)הרב-סבא(שהיההכפריהכומרלכיןואשתו,מכאנייהסוחראיזהביןהנדל

מדברת.אנישעליובספרמופיעשמושגםצ'וק,בשםברנשהכפר,פעמונואו
עודביעלתהכךעלשהמחשבהנראהכימיד,הבינותיזאת-היחידיהתנאי
שםכיהוא,המתיםשלבאנציקלופדיהלהיכלל-זאתלאמתשהצלחתילפני
עיניאתשמשךמהאחרת.אנציקלופדיהבכלרשוםיהיהלאבההנשרםהאיש
הכרכיםמאלפיאחד- "מ"האותככרךדיפדפתיכאשרהראשון'במבטכבר
כאשרעין'כהרףוידאתי(זאת .מוניטיןבעליאנשיםהעדרהוא-זובאות

שלבאנציקלופידה .אבי)שםאחריבחיפושבדפים,קופאותבאצבעותעלעלתי
מאלמכרג,ולאמאיירהולדלאמאז'ורנץי',לאנפרדערךבתורנכלללאהמתים

משטרוביץ:לאגםשלי,אנאלמדשלוהדקדוקשמקקומארטץי:לאאף
סבאשלממודעיוחרטמקסימוביץ:דרגוסלבולאכרחוב,כלכתובופגששפעם
פעםאבאניהלעשימדקאדצקי,שלמתרגמומילוייביץ:טאסהלאואףשלי,
שלמפעלההואהמתיםשלאנציקלופדיההרוסי"."הצארהקפהבביתשיחה
עולםשלשוויוניתבתפיסהמצטייןהדמוקרטישמצעודתי'ארגוןאוכת,איזו

לתיקוןלהביאבכוונתה ;המקראיותההנחותמןאחתבהשראתנכוןאל-המתים
ייבדלולאהנצחבממלכתכיבצלםהנבראיםלכלולהבטיחהאדםעוולות
חשכתאלמגעתה-אניצקלופדיהשאיןגםהכנתימהרהעדוכמעמדם.כערכם

כת- . 1789כסביבותאי-שםתחילתהוכיהזמן,ראשיתואלהקחמהההיסטוריה
במודעות-אבלשנובירםנאמניםהעלוםברחביודאילהישזאתתמהונית-חכמים
מתוךמלאכתםעושיםאל-נכוןואשראדםבנישלחייהםובתולדותלמיניהן
מעבידםהםהאיתורמלאכתוככלותהנאותה,וכחשאיותבמשימהעיקשתדבקות

כלכיעלתהעיןלהרףבשטוקהולם.למרכזאותםוממציאיםהפרטיםאת
לאוכלום ?הנסתריםמנאמניהאחתאלאאיננהיוהאנסוןמרתגםשמאהשאלה,
אתשאגלהכיד-כיגוניאותהששיתפתילאחר-הזאתהספדיהאלאותיהביאה

שאוכלמהכלזה ?נחמהשלקורטובלייימצאוכההמתיםשלאנציקלופדיה
החשאיתלפעילותםהמניעיםשאתסבורהאנילעבודתם.ביחסלשער,אולדעת,

שני,ומצדהכנסיה,רדיפותשלארוכת-שניםכמסורתאחדמצדלחפשניתן
מוכנת-מידהתובעתאשרזה,מסוגאנציקלופדיהעלעכדרהשלטבעהכעצם
הטבעוההיוהרהמידתלהפעילשעשויהלחציםלעקוףכדיסודיות,שלמאליה
 .שחיתותלידילהביאשעלולותנפסדותמיוזמותולהימנעכאדם

המייחדהסגנוןמפליאעצמה,המלאכהאתהמאפיינתהחשאיותמןפחותלא
 .המקראיתלרהיטותאנציקלופדיליטושכיןטמירהמזיגהאותהכה,העושיםאת
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שםמסתכםאותר,שרשמתיכדדךבמחברתי,לישנמצאזהעלובפרטהנה,
אץרכבדתהקוראשלבחחרלקסוםהעשויבאופןמתומצתפיסקארת,בכמה
נישאשלרשבןילדהנה .רצףכתמונותביעףחולפיםומדאותארד-שמש,מופזת
במדודוברקע,אבי-אמרסברביתלעבדהדים,בשביליהיוקדתהשמשבלהט
בחילות-צבא,להבחיןניתןזאת,לבטאבדיוקאיךידועתאיניוהשלישי,השני

נביחתעםלאוזןמגיעוקלוםתותחיםמרעימיםומדחוקנבוטירם,בשומרי-שדות,
רכבותהראשונה,העלוםמלחמתשלתמציתהעצםכאןניתנתנצרדת.כלבים

בפי-מימיות,מתבקבקיםמיםנשיפה,כלישלמוסיקההעיירה,בקרתבשעוטות
אלהכל ...אל-עלמתנופפותמטפחות-ראשמתפצפצת,זכוכיתקולאי-שם

לאשידי,דימויבכעיןלמיצויזוכהועידןעידןכלנפרדות,בפיסקאותמופיעים
שכן .ועתידהווהעבד,שלמשונהמזיגהבאיזואלאמנים,זהסדרפיעלתמיד
שמתייחסתעגומההעדהאותהזו,מדאות"ב"חובדתזה,בכתבלהסבירהיאך
שבכפד-קרמוגרבינה,דודואצלעליועבדואשדלחייו,הראשונותהשניםלחמש
היפותהשניםלהיותתעירות"אלהכיזכדוני,מיטבלפיהאומדת,העדה

סימניםבכעיןמתומצתותהילדות,מימיתמונותנקבצותשובעתה ?שבחייו"
בחילופיהילדלשביותר"היפותחייו"שנותחבירם,מודים,שמות :אידאוגדפיים

בנהר,רחצהעליהם,הניתךבגשםמשמחההקורניםהפרחים ;השנהעונות
ואולי-לאחריוומידהאלתיתצידאפופת-שלג,גבעהבמודדכמחלקייםגלישה

שבכףהמימיהאירופה,שלהקרבמשדותהחייליםישבת-אפשראםבו-זמנית,
קודרתוהשמות, .החפירהתעלתלידהמנותצת,בזגוגיתהמסכת-גדהילד,שלידו

קומוגובינה,ילידתדבדאץ',סופיהלעתידאשתועםמאדקהאלמןפגישתהחיים.
וסרטיםדגליםוהתבדרותבכפרהסוסיםמרוציהציווחה,קלוותהחתונה,מסיבת

הכנסיהשבפתחוהשידהדיקדו-ה'קלוו'מעגלהטעבות,חילופיטקסמתנופפים,
 .כותנתובדשרוזמריןשלוזלזללבנהבכותונתחג,בחליפתוהילד,

זוכהבאניצקלופדיהאבל"קראלייבצ'אני",רקרשוםשלי,במחברתי Iכאן
מתוארת ,ותאריכיםשמותכלולפיסקאות,בכמהתמציתילעיבדוהזאתהתקופה

משנתונעורוהילדההשכמהאתמבשרתהאורלוגיןקוקייתכאשרהיקיצה,עשת
אותםשליווהשכניםשמותעם .כאןנמצאיםהעגלוניםשמותגםהטרופה.
לאמושאמדומהפניוקלסתרהאדון-~מורה,לשדיוקנותמונת .לדרךבצאתם

אחריהםהנותריםידיעלשנאמרוורבידםהכומרמפיעצות ;הילדשלהחדשה
 .בדנת-שלוםושובשובלעומתםלנופףשהוסיפובכפר,

גםהשמיים,צבעיולאהדרךפנימראהלא ;נגרעלאכלום ,רבדכאןחסדלא
לאנשכח,לאכלוםהפרטים.לפרטיעדעדכניתמאדקו,האבשלהטוביןרשימת
טובות-בעצותהגדושותוהמיקראותהישניםהלימודספדישלמחבירהםשמות
כלתנ"כיים.במשליםהמשופעים Iהשכלמוסדדוריימעשיותבסיפוריכוונה,
שהעלהדגכל Iכאןרשומיםחוויהוכלמאורעכלהחיים,מתקופותתקופה
 .הילדשקטףהצמחיםמןאחדכלשםשניקרא,עמודכלבחכה,
עםבכידכדה,הראשונההנסעיההראשונה,המגבעתהנהנעוריו,בימיאבאוהנה

לשוןגםוכאןההיא,בעתששדוהשיריםושםהנערותשמותגםהנהשחד.

בפיסקהמתמציםעלומיו,ימיכל-בנעוריולקרואשנהגוהעתוןמכתב-האהבה,
ויחידה.אחת

עדדוגמא,לכםהאגבימנסיום.אבילמדשםבדו~ה,כבדנימצאיםאנועתה
 .פעםאומדיםשהיוכמוכל-יודעת,באמתהיאהמתיםשלאנציקלופדיהכמה

שכזאת,חובקת-כליעדנותבפנימפינונעתקתהנשימהכיאףברור,העיקרון

חיימורכביםשמהםקטניםפכיםאותםכלויושם,יצרייךשהכולצורךאותובפני
האקלימי,התרשיםרומה,העירשלתולדותיהתמצית Iכןאםמצויה,כאןאדם.
ההיא,בעתבושנדפסמהוכלהדפוסביתשם ;הרכבתמסילותתצלותבתארו
עובירקרקסיםגםהנודדות,התיאטרוןלהקותמופעי ;ספריםואילועיתוניםאילו
עומדשםמקום ...הלבניםמשרפתתארו ;משיכהכמוקדיבהששימשו ,אודח
גסותמליםוקצתאהבה,רבידהנערהאוזןעלולוחשהישטהגזעאלשעוןנער

המעמדהדפוס,ביתהרכבת,מסילת-יחדגםאלהוכלבמלואו).ניתן(הטקסט
לשאבאץהמוליכההרכבתמסילתפיל-הקידקסיםהאציל,שבהאיריוטהאחרון

יומןמתוךהקטעגםוכך .מרובדשבההדמותבהקשרכאןמובאיםאלהכל-
השביעיתלכתהעדהכלו .הכלו-החבירםשמותהציודים,הציונים,התלמיד,

מרצה ,.ד.להפרופסורעםהתנגשותלידיהנעריגיעשבהשכיח), ' T(כתה
ולגיאוגדפיה.להיסטוריה

כומתתעשרים-ושמונה,בשנתהחדשה,העידשלבלב-לבהנמצאיםאנולפתע
עתידזה(שפמפםשפמפם.מגדלהוא , V \ 11סימוןנושאתהנערראשעלהתלמיד
המשיךכןועלגזיזהבשעתבמקצתהגזים Iמזמןלאפעם,ימיו.כלאותוללוות
 .אחדאישדאועיני :בבכיפרצתיהשפם,בליאותובאדותי .כלילאותווגילח
נראההואשובעתהבמותו).לי,יחסרכמהעדבמעורפלנתוודעתיכאילובבכיי
פסנתרצליליבוקעיםמשםבקולנעו,ואחר-כך"המרכז",בית-קפהשלבפתחו

אותומוצאיםאנוהאלההדבירםאחדהירח.אלהמסעסיפורנפרשהאקרןועל
הודבקו,עתהשזההמודעותאתסוקר ,ילאצ'ץי'שבכיכרהמודעותלוחלידניצב

מצדדודתושםגםוכך *.ה' Jקךל.מפיהרצאהעלמודיעהלמלש,מהן,שאחת
בבואלהתגוררעתידהואשבזאגדביודישץי'וב mבשבביתה ,ה~~ך~אנההאם.
וכןהעלית,בעירפגששאותוקדיז'איי,האופרהזמרשלשמולצדהמופיעהעת,
דוזקין,~ה t ז:'lבשםוברנשנעליו,אתמתקןשהיהסנלדרלאבוס,איבאןשלשמו

 ...לחמניותקונההיהשלושבמאפייה

עלהנטויהגשרפניעללבלגראדהדרךמוליכההדחוקה, 1929שנתבאותה
הפגישהלקראתשמחהתבחושתמלווההיאאנו,בימינוכמווודאינהר-סאבה,

הירוק-זרמםפסי-המסילה,שללשדת-הבחלעלהרכבתגלגלישקשוקהצפויה.
מהלכו,אתבהאיטוהקטרשמשמיעה~ז;יייללהצופרקלוהסאבה,מישלדלוח
הדחוקיםנופיהאלצופיםשלי,אבאפנימופיעיםהשגיחהמחלקהבחלוןכאשד
ומארובתלאופקממעללאיטרמתרומםהערפלמסךצח,הנוקדהזרה.העידשל

קלהעשהשכעבודוהספינה,שחור,עשןאל-עלמסתלסל"סמדרב'ו'האוניה
עמומה.צפיהדמשמיעהנובי-סאד,לעבדלהפליגעתידה

קצרותהפסקותעםבלגראד,בעירשליאבאעלעברוחייםשנותכחמישים
ימיםאלףעשרכשמונהשלמצבוראותומהלך-חיים,שלזהכלולוסךביניהן,
באניצקלופידה Iכאןמשתרעשעות)אלפיושמונתשלוישםמאות(ארבעולילות

סדרעלגםשמירהתוך nדאוכל !עמודיםכחמישה-יששהפניעלהמתים,של
זמן'שלנהרכמוהימים,כיכלליים,בקוויםלפחותהמועדים,ולוחהמאורעות

המוות.עבראלשפכם,פיאלניגירם
הספרלביתשליאבאנשרםעשרים-ותשעשנתאותהשלספטמברבחודש

בית-הספרשלהקמתותולדותאתמוסרתוהאנציקלופדיהלמרדדי-קרקע,
סטוייקובץי'המנהלמפיהייסודהרצאתכלולשבבלגראד,קרקעלמדידות
כיוהמולדת,המלךאתנאמנהלשרתלבראשלעתידלמודדי-הקרקע(המאחל
עלמולדתנושלהחדשיםגבלוותיהבירשוםהכרוךהקשההתפקידמוטלעליהם

המהוללותהתבוסותעםלתהילהנודעיםקרבותמתערבביםתעה .המפות)גבי
קולובארה,צר,מ;ייק;;~ץ'קיי~קז'אלאן, :הראשונההעולםבמלחמתפחות,לא

במקצעוציוניהם Iחללבםשנפלווהתלמידיםהמוריםשמותכלול-דדינה
מופיעכאןוכתיבה-תמה.דתכמומקצועותלימודההיסטוריה,הציוד,השרטוט,

בלשון'פלירט', .ג.מניהלשעימהפרחיםמוכרתררקסנהד,ורזה,שלשמהגם
ומילנקובית-קפה,בעלאילץי',בורה-בוריביוהשלשמווכןההם,הימים
שלבנתחלהתכבדבקורמדיסריחיהשאליוסטאבחסקי,וקוסטהחייט,אזניח,

במשחקי-קלפים.אותרמסדרשהיהקרנטץי',בשםברנשוכןמהביל,"בו.רק"
לאבאלההטיוליםמועדיוהתחרויות,שראה,הסרטיםרשימתמפורטתכךאחר

שבהםהרחובותרשמותהשתתף,שבהןוהלוויותהנישואיןטקסיולקוסמאי,
רחובפרינציפ,גבירלררחובמיליצה,הקיסריתרחובצטינייה,רחוב :התגורר
רחובקמניצה,רחובפוז'גה,רחובמילרש,הנסיךרחובהראשון,פטרהמלך

בגיארמטריהבגאוגרפיה,הלימודספרימחברישמותוגם ;נקובאררחובקוסמאי,
הרים,קיסר :ימיםבאותםעליוהאהוביםהספריםכותרותאףהמישור,ובהנדסת
שקיימהתהלוכותקרקס,מופעיתפילה,טקסי ;האיכירםמררההייררק,סטאנקר
אחדזכה(שבהןציוריםעתרוכותהספר,ביתמסיבות'סוקלו',הנוערתנועת
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שבוהידסגםכאןרשום .השופטים)צוותלשבחיאבישלהאקוורליםמציורי

לאחרהספר'בית iשוחדרי-השירותיםבתוךהראשונה,הסיגריהאתיצית
שעתידרוסי'מהגרר 1שבנו ,גרסימובאיבאןבשםברנשבידילכךשנתפתה
אותםשלבבלגראדעיםיהנודהקפהמבתיאחדאלימיםשבעוכעכורלהוליכו

דמעותמזיליםרוסיםוקציניםשועיםמיניוכלצועניםתזמורתמנגנתשם ,ימים
האנדרטהחנוכתוטקס :וםלככאןחסרלא ...והבללאיקההגיטארהלקול

מקדונסקה,רחובבפינתשנקבתן;כמנת-גלידהההרעלה Iהקלמגדאןעלשהוצבה
הגמר.במבחןהצלחר;עלאביולוגמלשכרככסףשקנהונעלי-לאנה

בחודש , 1933היאוהישנהגה,'פוזלאוז'יצ'קהיציאתועלמדוברהבאהבפיסקה
 .גרסימובביש-גדאאותוגםנוסע ,שברכבתהשנייהבמחלקה ,עימדיחד .מאי

דמותיהאבמדידת:וסקים vהם :הראשוןהעבודהמקוםזהיהאיחדגםלשניהם

זוהי .קשכובעיחבושיםהמד-זווית,עםהסולםאתיןלסרוגנושאיםסרביה,של

אלזהצועקיםההרים.ב:לימטפסיםהםראשיהם.עלקופחתהשמש . rהקעונת
המשקחיותמלעלעים,החזירים ,הסתיוגשמילרדתמתחיליםלימים ,שואגים ,זה

 .הברקאתאליו · 1ימשולבל ,מד-הזוויתעללוותרנאלציםוהםרוגשות,
צלי-הבשרלידליבוביץ' .u ,שותיםהםמילנקוביץ'הכפריהמורהכביתובערכים,
ולי"שלסורגיך'וברוסיתבסרביתמקללגראסימובהשיפוד,גביעלשמסתובב

שנהאותהנובמברבחודוזzריאותמדלקתמתהעלובגראסימוב .חריףטעם
הבוקעיםהטרופיםלהגייםןמאזישלו,הדוריערשלידלעמודעתידוג'.מ.עצמה
אדםימיבקצורהוגה ,ביז·ומגבעתושפל-ראש,קברו,לידשיעמודכשםמפיו.

 .אץרעלי
והבהולותהחפוזותנז.ותיברשתרוונ ,שםישקראתממהכזכרוניששרדמהזה

הםאלואך .בעצםבוקר,אותו-לילהאותובמהלךופאותהקאצבעותישהעלו
לפי-לנובמברמאיביןכאשר ,למראית-עיןחד-גונישמהלכןתמימות,שנתיים

ואתכן-ההצבהאת·ם·ועמקגבעותפניעלמ..'גגורר-הליסטיםמועדילוח
ומתפרציםגדותיהםעלעוליםהנהרותמתחלפות,השנהעונותהמד-זווית,
מוריקיםהעלים ,נ:אגנםםיומתכנסשביםהםמהזמןומקץגואים,בשטפרנרת

במלואהעומדהשזיףבצליושבשליאבאלהצהיב,מתחיליםהעתובבראתחילה
אתמאיריםהברקים ,כות.הגלאחדמתחתמסתורלוצאמוזמןוכעבורפריחתו,

בעמקים.מידרדרהרעםולוקהדימדרמים,נופי
בשםברנשאליוחוברעתה(שלנרוהמודדים ,צורבתהשמשהקיץ'עונתזוהי

הבית),ומספרהרחוברןי(ציהתביםאחדאלהצהרייםבשעותסריםדראגוביץ')
ומגישהנערההביתמןיוצאת ,בשיר-עםוכמומים.ומבקשיםהדלתעלנוקשים

 .שליאמאלהיותעתידה-ניחשתםככרודאי-זאתנערהצוננים.מיםכדםלה
הדבריםרשומיםשבוהאופןאתבזכררניששרדממהעכשיולשחזראתקשה
הנישואיןטקסהדברים,ומהלךידהאתביקששברהיום-תאררםאתשם,האלה

מרכיבשהואססגונירופולקלאותרכלהמלך'כידהכלעברו'ימיםכמינהג
ולוקהקטועלינראהזהכל ,המקוראלבהתייחסכי-האלההחייםממרכיבי

גםהקרואים,וכלנדקים tהורשימתמאיזכורלהימנעארכללאזאת,ככל .בחסר
רשימת 'קיהןיומענז 1המתנו ,והשיריםהברכות ,להישאםשעתידהכומרשם

חמישהשלאתנחתאתהארי,וגלכרונוסדרלפי 'ובהמשך .והמשקאותהמאכלים
בבלגראד.להגתורריר: vהצהזוגעוברשבמהלכהלמאי,נובמברכיןחודשים.

םקטניפרטיםאותם:ל,, 'והארוןהמיטה Iהתנורמחירוריהוטם,החדריםסדר
זהו .במינםויחידיםזzוניםוכהותמידאלה,בנסיבותכךכלהדומיםואינטימיים,

שבהיסטוריהלאמורהאנציקלופדיה'מחברישלהבסיסיהמסרגםעתילד
כוכבהואאדםכל ;דומהבקושיהואלמראית-עיןזההשנדמהמהכל ,האנושית

ונשניםחוזריםוכולם .ואף-פעםעתבכלמתרחשיםהדבריםכלישכון,לבדד
המתים,שלאנציקלופדיהמחברימתעקשיםכך(משום .ואינסופיחד-פעמיבאופן

הנבראולכל ';-ייחודי:ךהבלעדיאתלהדגישש;ניות,שלזועילאיתאנדרטה
 .קודש)ביראתהםיםמתייחסאנושבצלם

שלהבלתי-נשניתתוופעמי··ד nלביחסהמחבריםשלהזהיתיהכפיהרעיוןאלמלא
טעםמה ,הואבאשראורע:כלשללבלעדיותווביחס 'אנושבצלםשנבראמיכל

אתואףהמחותנים,בגדיתארווהכומר'הרשםשמותאתכאןלכלולהיומוצאים
אדםיחדיוהכורכיםהפ,·טיםפרטיכלעםלקראלייבו.הסמוך ' rגלדהכפרשם

בכפריםשהותוועלח" tהש,"אלאבאשלבואועלנמסרזוכרוח ?נוףומחוז
שבבית ,'ראדויקוביץבאןייושלשמו .לנובמברמאישביןהעליזיםבחרותובימי

להםלמזוגמוכניםשבו(מקום ,בערביםצונן,ייןהמודדיםלוגמיםשלוהמרזח
לולשמשעתידשאבי ,סבטוזארהילד,שםלצדכאן,רשוםבהקפה),משקה
שםמופיעגםוכך ;שמואתיאנייץ'סטבאןאותושללבנוולהעניקסנדק

דלקתנגדס(ז:י-מרפאלאבילרשוםשעתיד ,סלובניגולהלבסטיק,הרופא,
החצירמצעעלישכבשעמהמאר:;נר:;נה'רדמילה-ראדההבחורהאוהקינה,

שבצריף.

שבהםהדרכיםהמתים 'שלבאנציקלופדיהנרשמו ,בצבאאבאשלשרותועקב
שמות ;במארינבורהמוצבתחיל-הרגלים,שלהחמישיתהפלוגהבסךצעדה

 ,לחדרהחבריםשמותגםוכךדרגותיהם,כלפירוטתוך ,וסגני-המשנההקצינים
עלעונשלילה,א"ששלבמהלכובברךהפגיעההצבאי,בשק"םהמזוןטיב

 .רבץ'אזלפוההעברהת i \'חגגכאשרהתהוללשבובית-קפהשםכפפה,ארכון
 r ·ארב'פוזשאותואלא.יהעבורככלשרות,ככל .ראשוןבמבטדומים.אלהכל

מנקודתבמינהיחידההיא ,במחנהשליאבאשלהחודשיםשכעתבתושהותו

עורישבלא·עד',לעולםלעולם,שכן ;האנציקלופדיהמחברשלראותו
במקצועו,מודר ,.מ.ג'בשנ~ברנשהתנורליד 1935שנתשלהשביחבמחציתה

באחראיךומהרהרתכניותמשרטטכשהואץ'ארב'פוזשלהצבאיבמחנה
אשרהים .היםעיניו·לנתגלהלושה,כחודשיים-שלפניא"ש-לילה,מתרגילי

 , 1935שנת~פריל tבונהבעשרים-ושמהר-וולביטממורדותלעיניונתגלה

ןכמי .התגלותןכמעי·נו 1בזכראצורישאר ,וחמשעשריםבגיל ,בחייולראשונה
כסודליחה,נסשלאבעוצמהשנהכארבעיםבקרבולשאתעתידשהואחלום
כךכלרבותשנים:ור:כע .לדיבוריםמושאמשמששאינופלאיכחזיון ,טמיר

שהיואוהרחבהיםפניאתשעהאותהראהבאמתאםכללבטוחהואאיןשוב

שעלהאקוומריןצבעיהיהלגביוממשישיישארהיחידוהיםהאופק,פניאלה
והמקומותכההכחולבצבעמסומניםהמעמקיםשבהןהגאוגרפיות,המפות

 .יותרבהירבגרוןהרדודים
 'קיץלחופשתלצאתהשניםכללאורךהממושךסירובוסיבתחיתהזוכידומני
שפתעלחופשותיהםאתלבלותהרגלמכברזהלהםעשואחריםשאנשיםבזמן
המקצועייםהאיגודיםבאמצעותשנעשובהסדריםכךלשםבהסתייעםהים,

שגילהבהתנגדותחביוהחיתהמוזרהאימהכמעין .התיירותחברותאושלהם
עשויההיםעםקרובהפגישהכאילואכזבה,לנחולהיהחוששכאילוזה,בעניין
בעשרים-ושמונהקלטהשעינוזוהרשלרחוקהמראית-עיןאותהבקרבולהרוס

עלותלעתבחייו,לראשונהכאשראלף-תשע-מאות-שלושים-וחמש,באפריל
 .האדריאטיהיםשלהכחוליםבמימיומרחוקחזההשחר,

היוהיםעםפגישתואתולדחותלהוסיףכדיאותרששימשוהתירוציםוכל
התייריםכלכמוקיץלחופשתלצאתרוצהלאהוא :משכנעיםבלתיאיכשהו

סובללאהואהאמת),מןרחוקהיהשלא(מהכסףמספיקלואיןההמוניים,
טובלנפשו,אותושנניחהקופחת),בשמשעשהימיוכלשאת(אףחזקהשמש

שבאנציקלופדיהזהבפרקלמטה.עדהמשולשליםהתריסיםבצלבבלגראד,לו
החלהים,עםלושחיתההזאתההרפתקהעלפרטיםבפרטימסופרהמתיםשל

 1וחמששלושיםמאותתשעאלףבשנתהראשונית,הליריתהתוודעותומשעת

בעיןעיןניצבכאשרשנה,ארבעיםכעבורביניהם,שחיתההממשיתלפגישהועד

 .היםעם

וחמש'שבעיםמאותתשעאלףבשנתהים,עםהזאתהממשיתהפגישה
 ,'לרובינאמיעםלנסועלבסוףוהסכיםכולנולהפצרותנעתרכאשרהתרחשה

 .הקיץעונתלמשךמיושביושנתפנהידידים,בביתחופשהלבלותכדי
לאהאורח,מתנאימרוצהלא ,האקליםמןמרוצהלאהמועד,תוםלפנישבהוא

 ,המזוהםהיםבגללהאנשים,המוניבגללמרוצהלאהטלביזיה,מתוכניותמרוצה
עצמו,ליםאשר .הכלליוה"שוד"המחיהיוקרבגללהמדוזות,הופעתבגלל

והמדוזותלתיירים")ציבורי("בית-שימושהליכלוךענייןאתזהמכלללהוציא
מלהלאאףכלום,אמרלא:;כנים")כמואדםבנישללסירחוןנמשכות("הן
 :התנהגותולמשמעותמודעתאניעכשיורק .ושובשובבהינף-יד,רקהגיבאחת,
המרהיבהההתגלותבעקבותשנים,במשךבלבושטיפחהאדריאטי;ל n:pהחלום
עזהיהבנפשושחותמהובעוצמהבתום,ביפעה,ניחןהרחוקים,נעוריומימי

ונשיםעבי-בשרגבריםקומץהשתכשכושבםהדלוחיםהמיםמןשיעורלאין
 .פחם"כמושחוררת"בשמן-שיזוף,משוחות

יודעת,אניעכשיו .היםחוףעלקיץלחופשתשיצאהאחרונההפעםחיתהזאת
אשליהאכן(אםרחוקהאשליההתפוגגהרחוק,חלוםבלבוגוועההיאבעתכי

 .בלינונצרשנהשכארבעיםחיתה),
ראותומנקודתבחייו,שנהכארבעיםפניעלביעףחלפתיזמןקפיצתתוךהנה,

לשתיאבכברהוא .מ.ג'כאשרשלושים-ושבע,בשנתרקמצוייםאנוכרונולוגית
שלנדחים;רים nבאי-שםנתעברהש~מןאחריהן),להיוולדעתיד(הבןבנות

סטפוייבאץ' ,'דספוטו:;נאץאונהר-מלאכהשעלפטררביץ'כמוסרביותעיירות
אוקניאז'באץולאסינה,~'צ'ינה, .ה~י~י:,מאק~לאשי~ה.צ'רפרייה, Iכ;ק;:;נאץ
מןאחתכלהגדילוהזה,האזו'ימפתתרשיםאתירוחכםבע~נינאהעלו .פ;ך~יס
עדאותןהגדילו ,) 1 : 50,000 (הצבאיהמגזראוהמפהגבישעלהנקודות

כךאחרהיכנסוהתגורר,שבהםוהתביםהרחובותאחסמנו ,במציאותלמימדיהן
הריהוטמלאיאתרשמוהחדרים,סדראתלפניכםערכוהבית,אל ,החצראל
הבית,שבירכתיבגינההצומחיםהפרחיםשמותאתתשכחוואל ;הפריעציואת
שםבוקר'מדיבוקוראהואשכמנהגוהיומי'שבעתרןהחדשותאתלאאף

מחירעלהמלוכנית,הממשלהבריחתעלריבנטרופ-מולוטוב,הסכםעלמדובר
מלאכתםנעשיתהדרךבזו .כןכיהנה ... ' rאלכסשלהאווירתמרוניעלהפחם.

האנציקלופדיה.מומחישל
אולי,שציינתיכפיהאישי,גורלובהקשרמופיעומאורעמאורעכלכןעלאשר
מזרחה,הגרמניותהיחידותשבהתקדמותפסעוכלבלגראדשלהפצצהכל

מקוםבאיזהכאן .חייועםובבריתשלוהאישיתלעדשהמבעדניתניםונסיגתן,
ועלעליולמסורשחשובמהכלכולל ,' rפאלמוטשברחובהבתיםאחדמסומן

בהפצצהלהנתסותעימנו,יחדשלי,אבאעתידבנייןאוחובמרחפיכיתושביו,

סדרהבעלים,(שם 1בסטפוייבאץהבתיםאחדגםשמתוארכדרך ;בלגראדעל
מופיעיםאךהמלחמה,בימימחבואמקוםעבורנואבאימצאשבו ,)'וכרהחדרים

המתיםשלבאנציקלופדיההיי"ש.העופות,השומן, ',הבשרהלחם,מחיריגם
עלהמסמךאתבקנייאז'באץ'המשטרהתחנתמפקדעםשיחתואחגםתמצאו
לב,בתשומתתקראוואםושתיים,ארבעיםמאותתשעבאלףהשרותמןפטוריו
ברחובאוהבוטניבגןעליםמלקטהואכךאחרקצתאיךגםלדעתתיווכחו

אוסףבתוךומדביקמייבשואחר-כךאותםמחליקהואכיצדפאלמוטץי',
 tzaraxacum (הארי""שןתמהובכתיבהידובכתבברשמובתו,שלהעשבים

offic inale ( תרזה"או") Tilia (, היםהמפותגביעלרושםשהיהכפי"

 ."ולאסינה"אוהאדריאטי"

גםמסתעפות ,משפחתירומןמאותוחייו,תולדותשלהזההכבירהנהרמן
 , 1944-1943בשניםלסוכר,החרושתבביתלעבודתובמקבילוכךשלוחות,

כרכים :ילדיוושלנו,שליאמאשלגורלהגםנרשםהחולדות,סיכוםבכעין
שעתתתקשרכך .צלולות-אומרספורות,בפיסקאותמתומצתיםשלמים

כדיהביתמן(היוצאתאמישלהשכמתהשעתעםשלוהמוקדמתההשכמה
תרנגולתחמורתמנדונייתה,חלקהעתיק,הקירשעוןאחהכפריםבאחדלהחליף

שעתשלקבועהלוך-דבריםאותו .לבית-הספרצאתנושעתועםחזיר),קותלאו
עילהכאןמשמשמולן')'לילימנגינתהשכונהבחללנשמעת(ברקעהיקיצה

(ארוחתהכיבושבשנותמובטלמודדשלבביתוהמשפחתיתהאווירהאחלזמן
בשנות"האופנה"לסיקורואףוצנימים)מציקוריההמורכבתדלהבוקר
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 .גנהר :וראי

ותפרוכסכי-אוזנייםהשתמשו .עץכקפקפיהתהלכוכשהכריות 1 1944-1933
 .צבאיותמשמיכותמעיליםלעצמם

ויבשהאיזוהכיתהכהניאוממשיכאופןפעםמדימסתכןהיהשאנאלעובדה.
מנקודתנודעת .יומיכפועלההיאכעתהעסקשכר ,""מיליץשהחרושתמנית
כמרפאת-העינייםלשימושזההמשמערתהמתיםשלאניצקלופדיהשלראותה

 ה:~~דודישלהנועזיםלמעלליואופעולת-הסחה,לצורךהסמוכה
i? דאi? אש:;נr ', שם .דפרנצוסקהשכרחובהגרמניהקציניםממועדוןסוחבשהיה

 .ספק""שלכתפקידהעסק
זכינוזהקראקאשכיץ'צביהשכזכותהעובדהכלומרפלא-פלאים,אותואפילו

כתוךלהםשטוהלילה(שכמשךמפוטמיםקרפיוןדגילאכולהניכושכתקופת
 ,צרפrייתכשמפניהולהשקותםשלנו)האמבטיהשכחדרולדהגאמכט-האמאייל

 ,נעלמהלא- " Drei Husaren "הנזכרהקציניםממועדוןהיאגםשהונאה
הספרהגיוןפיעל Iאופןכאותוהאניצקלופדיה.עורךשללכומשימת .כמוכן
חסר-דברקייםלאאנושכחייכי ,האומרתלתפיסהכוונתי-ומתכונתוחזה

הילדותמחלותכלאתכררשמו-מאורעותשלסדר-חשיבותאומשמעות
המצוקה.ואתהכניםהופעתאתגםאך .גרדתעשלת.אנגינה. ,חזרתשעכרנו,

נפחת. : 'ורוכיץ'גדוקטורשלאבחנתואתחופפת(האבחנה .אנאשלהנשימתית
לידהמודעותמלוחהמודעהאתגםכאןתמצאואכל .יתר)מעישוןכתוצאה

מחבריוכמהוכהם ,ניריהשנרצחוהערוכהכנירשימתעםכאיילונוכ,כיכר

החשמלעמודיעלמתנודדותשגרויותיהםהפטריוטיםשמות ;מכריואוהקרובים
שכתחנהכמעסדה " ausvajs "ממנוהדורשהגרמניהקציןדברי ;ככיכר-טראזייה

הרוניםוקול .כולאסטיאונציהצ'טניקיםעשרכוהנישואיןטקסתארו ;כיששל
 .הלילהשעותכלכמשךהיורים
 ,שלוראותומנקודותמתוארים 1 1944אוקטוברכחודשכבלגראד.הרחובקרנות
 .רגליתשריוןיחידת,רכהאתערשהשכר .' rפאלמוטכרחובהשוכןכאתר
מהסההטנקיםזחלישלאוזנייםמחריששאון .פגר-סוסמוטלהרחובוכקרן
הרמאן.פראניוכשםהפרלקסדרייטשרים,אחדשלשוועותיוקולאתקלהלשעה
דיןמפיקשהחרמשטרתשלחוקרקציןשם .הסמוךהבנייןקירותכעדשכרקע

הסמוךתיהככחצרהיריהשקולכשםממש .העםרחשיאתההולמתונקמהצדק
יטי,יהסובהטנקכחלוףשכשתדרההפתאומיתכדממהנרקבכצליללהדהדעתיד
רמאןהוגוריתהשימוש'ביתמחלוןאנילעינישייצטייר .הקירעלהדםוכתם

העדמטעםכהערהמלווים .המתיםכספרהםגםירשמו ,תכנוחת-עוברהעלוב.
 .הסמוי

כנישלגורלותיהםכללמשמעההמתים.שלאנציקלופדיהמבחינת ,ההיסטורה
מעשהכלכהנרשםכןעלהקיקיוניים.האררעיםכלשלהכוללהסךהאדם.

שכפנקסנודדתמכסהכל .שוחרת-טובנשימהכלמחשכה,כלומעשה,
 .מתל-החורכותל:;ננהשגורפתתנועהכל .רפשהמעלההינף-~תכלהחשבונות.

 .הממשלתירישום-הקרקעותכמשרדיהמלחמה,לאחראנאהועסקשכההמשרה
כנהוג ,כספרי-הרישוםרישומיםכוללמחודשות,קרקעמדידותעלהמופקדים

הסוגמןלפרקשנדרשמהכלעםהיא.גםמופיעההיסטורית.תפניתכללאחר
ושמותיהםהגרמנייםלכפריםחדשכינויבטאנו.הרישום .הקרקעטיב :הזה

החימראדמת :דברכאןחסרלאכאמור,המתיישנים.ישובישלהחדשים
לשכעטיו ,הקשיםהשלשולים ;שיכורחיילמידישניקבוהגומילמגפיהנדבקת
 ;ייה'שבאיחנדזהעלובותהמסעדותכאחתממולא.כרובשלמקלוקלתכשיל

רפקכמופגיעההאופנייםמןהחלקה ;כת-כרסנהמלצריתעםהרפתקהובסומכור,

אווזים ;כוטיצהו-סהנטסךדרכ-כהמרתוןרכקיתילהלנסיעהה ;נטכיר'צתרבקכ
 ;החדשההשנהפרוסאתחגוגלדיכהכיתהאניולהלקנותידתעשהואמפוטמים

ליד ,בשדהטוחנת.שןעקירת ;יצ'אנוכיככהרוסיםהמהנדסיםעםהשתיהמסיכת
סטנדהמרדדמות ;עצמותיוללשדעדרטביישברכנס ;המכסומיממחסאחד

שפתעל .מוקשעלותולכערגונהבילייארדעמוקשיחאתמולשאך ,כרגדאנרב
כשמי .אוויריתקהיבטאקרוכףואל .' rאלכסשלהמחודשתוהופעת :רהיע
 ;מראקודולכשםכמקוםקשהאלכוהולעלתהר ;ןאדלמגקלשממעלעיקהר

מזרניאניןהמוליכההמרופשתרךהדפניעלשהקפותיצפאינתככמשאיתהנסיע
 : ' rטרמליאשהקרוב .טרשרפשםכברנש .שדחהסרהכעםתונגשתההלמיר:אל

משעה ,הדונאככתחנת 'רכתוהתנוההמי"'אנרכיצכ"פחמישלהטונתרכיש
עםשולחןקניית ;מעלותעשרהחמש-סמינושלכטמפרטורה ,רוקננותפלארבע
אמריקאית"ואכקת"מגבינהכנתהמורנוקרארוחת ;הפשפשיםקרשכשישלוח-
הקברותכביתהניקור ;תוומראכירמחלת ; ""כרסנההפועליםעדתכמס .חלב

 ,' rדראגוכסאנהו ' rנקרכאיפטרוםכשברנשיםעםערוהסהריב :הציכזאדרשנ
שמתנהלוהדו-שיחהסטליניסטיהקרצדקתאתהגורסתהיסתפגיםייצשמ

 ,אבאשלהצרודכקולוםימייסתמש( ,נגדכשוהצדהאחדדצהיניעוט ;כיניהם
 )" !סטאליןעםלכםדקפ ....םתא"שוןכל

לארועים ,ההםהימיםרתיולאוהידציקלופאנהואותנהניסכמהזכאופן
 .ליגםהזכור .ומעיקככדאלם ,לםוהא ,אנאעלשתלטישחדפה .ליטייםהפו
קרוב- ,' rיאנקוכפטרכיליעודנםמיהיכאחד :מדבקפחדרכאהורספרשה
בשעהככדקרונוקרימדכקרלהגנהעכורה,וםקבמתיוימעמואחדתופחשמ
 ' rדראגוכשלהלשנהסודילע(החשישםלהחשאיתהמשטרהןייכבנשש
שינהמחוסרםיהתפוחופניכאשר ,לעבודהכאיחורמגיעהיהירכ. )ל"הנ

כלי Iכבוקרונוקרמדיוכך ;הסטירותוהבעיטותשהותירויםמניסמםימשחיר
ערדשלכשמותיהםלכסוףשנזכרעדחודשים.כשישהכמשך .ללכהןמיוצא
לרדיווהאזינולרוסיםחסיכהמוטעיתלדעתושותפיםושהישיםנאכמה

 .המוסקב

-המרחץכביתהביקורת,רסרייתפההת,נו-המריהקטניםהפכיםעלתמדלגיאנ
החפציםמלאילעגםגתמדלאני .אנפיןכעזירחתיתפהמשריהיסטוההלכ

ובשום-לכפידהקכלופדיהיקאנצהבדפיוהרשומיםיתהכהיאנמאשאנ .
אתאווירן","מתוצרתיוהרדמקלטאתרקערדאזכיראמתי.תיב-עלכמיםלשהו
הצנצנתואתיתקענץבת-עיכתעוהנטההרדוףשיחאת ,קיררגמקסיםתכביכל

אותןשאףהזוטותמהמוןתרויותייםעמשמשאלהלינדמהכיכרוב.ישתלכנ
אריג-עםהכדפיסתאתאפילוטלהשמימכלילמ..נות,היציקלופדאנההדיעת

מארטל""מסוגוניאקקהקבוקבואתהראשונהממשכורתילושקניתי ,בטנה
 .ידיחויאחדערבמשךכקןולרעתידאושה
שלספרזהאין .יםיהחומרםיכנכסרקעוסקתלאהמתיםשליהלופדיקאנצאך

שלספרלאאף ,המלאיספרייןמעמשהוארכפוליםכטוריםותבונשחלניהו
עלמדוברכאן ;זאתגםנויהשאף ,תבראשיאוםילכמספרוגמתכד .תשמו

קיומוכרכרספקותעל .אלוהיםעל .םלועהשקפתעל .םדאכנישלשנפצבימ
דרךאותההואמכלהמדהיםאך .תוהמוסריהמידהאמותעל ,אנהםעולהלש
תוך .הגשמיותלעוכרותנאמנותתהרא .םינלפץחוהשכיןונימכיחידורבחישל
מותיריםהעורכיםכיואף .םהאדנפששמכונהמהעםוניתיהגריתככאתןכה

כתנוריהחשמלצנרתהנהגתכמר-הערהשרםכליםיספורםייטינארנייקיםנתונ
משקהכנתה ,אנאשלהפתאומיתזללנותווארחתהקעתפהו ,-1969כיםנהלב
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התעסקותושאת:-רי rפוליטיקה,בעתרןמרשםפיעלהסמבוקמצמחימרענן
תנועהחוסרעלכפיצוימסביריםהםבלוים,שלבאיסוףזקנהלעתהפתאומית,

מבטאלזכוכית-המגדלתמבעדבבוליםהמדוקדקהעיוןכילהםברי .ממושך
ויציבים,שלווים-זגנשיםשלבלבםמסתתרשתכופות .הדמיוןמחנקאתחלקית
בן-עיר,שלחשאית rרומנטיורוחאותה ;ולהרפתקאותלנסיעותנוטיםשאינם
במסערחוקיםונופיםדת.מסעהמיר(באשרהיםאלאבאשליחסוביסודשחיתה

בולישלהפרפריבעוילמםהבכורנכדושגילהוהעניין .הדמיוןכנפישעלהנוח
עצמו).ובעיניהבירותבעיניכמגוחךלהופיעשלאאמתלאאךלושימשהדואר
לשפךהמתקרב .נפשינוףשלמחוזבאותוכברמצויהואכיהרואות,עיניכם
-אדםשכלעדכזאת,תבכיפותנערכותוקרוביםחבריםשללוויותכאשרהנהר,

 .פילוסוףנעשה-שליאנ:אאצלמאשראצלוטבעיתפחותלהגותהבטיחאםגם
 .האנושיהקיוםמשמעותעלמחשבההיאשפילוסופיהככל
בכלום,למיתוןניתנתשאינהישישיה,ורוח-נכאיםאכלו-ימיםמחייו,מרוצהלא
יחסית,שלוויםיומיוםבחיילאאףמוצלחים,בנכדיםלא ·מסורים.בילדיםלא

זעםלהתקפיטרףהיהזהבמצבלהשתכר.גםקרובותולעיתיםלרטון,התחיל
הליכותיו.אתמצייניםרןיוחיוךנפשששלוותאדםלגביצפוייםלאפתאומיים,

האמריקאיםהרוסים,את .האץרואתהשמיםאתאלחים,אתהיהמקלל
כלעלשכזאתעלובהגמלאותלקצבתהאחראיםואתהממשלהאתוהגרמנים,

שלוהערבשעותשממתאתממלאהשחיתההטלביזיה,אתובעיקרעמלו,שנות
 . r-:כבירחייםאשליתביתואלמכניסהעולבתובהתעלמות

אתלהאכילכבושהחרטהשלרוחבמעיןמתחילהיהמשנתעשת,היום,למחרת
מעלגבוההכלובאתבאחזולה,לשרוקעימה,לפטפטבמרפסת,החוחית
אתלבסוףפושטשר:יהאוהאנושית.המצוקהבמאפלייתפנסכאחוזלראשו

המרכזיהדוארביתאלא:ויו~מגבעתואתחובשגניחה,בקולומתלבשהפיז'אמה
בקצהנכדולצדישובהצהרים,אחרבלוים.לקנותכדיטאקובסקה,שברחוב
בעזרתהאלבוםבתוךעורכםהיהשלפניו,מכוס-הקפהמצמצניתולוגםהכורסה

זעירים.מצבטיים

מנעאיך :זקניםכדרךמייללשחלפו,חייואתמבכההיהיאוש,ברגעילפעמים,
 .ועם-האץרבורהזה tהעולנמןלהסתלקהואעתידואיךהשכלהממנוהיםאל

לראותמבלינושבות,םיעדיולאיםלאכהלכהלראותמבליבטוב,לראותמבלי
אמצעיםובעלמיז~:כילאדםשלעיניואתלשובבשעשוימהמכלכלוםעוד

מפוארת,לאבצורההואגםנסתייםלטריאסטהמסעוכי-טובכלהמלאבעולם
לרוביני.'הטיולכמו

ואף .הגבולאתעברשבההראשונההפעם-וששהששיםבשנתו-זוחיתה
התגונןאזגםלמכב:יר.עליושהופעלושכנועמאמציכעבורנתרצהלזאת

שאינואץראללדרךיוצ:~-נבוןאדםשאין :לדחותםניתןבנקלשלאביטעונים
הקיאנטיוייןהנוקרוניםוכיבהברחותלעסוקבכוונתושאיןשפתה,אתמכיר

אויין-מוסטאראתבב:יתלשתותמעדיףהואכלום,לואומריםלאבטריאסטה
 .פרוקופאץשלהפשוט,הלבן,היין
 .דרכןולהוציאלהניעובידינועלהכןפיעלאף

 ;אמיעם,·מסוכסךעצמותיולשדעדרטובנפש,ומרזועםשבזהממסעו
אינח'ייה,בקרבת(:ברוהמשטרה,לו,ולחצומיםהחדירולושקנתההנעליים
 .המזוודותכלאתלהםוהפכהבכליהםחיפושערכה
אדדיאטיקו,המלון:חזית 1הסוחףוהמטרלטריאסטההמסעכישאומרצורךהיש

חוצותככלבוספוג-מיםעשתונותאובדמטריח,בלילסככה,מתחתעמדכאשר
אלה,שכלהנעל)בבטנתוממשמשתפונטה-רוסועלניצבתשליאמא(בעודזקן,
הדבר ?שכזאתו~חוויההראוילמקוםהמתיםשלבאנציקלופדיהזוכים .כןאם

הפרחיםזרעוניהיהלטריאסטהזהאומללבטיולפורתאנחמהמצאשבוהיחידי
המזל(למרבההחנויותאחתברחבתלראווהמוצגיםבםשהבחיןלאחרשקנה,
נאלץשלאכך .חיר:המסימוןואתהפרחיםתמונותאתהזרעיםשקיקינשאו

נוי",פרחיב"טפוח:ר 1מכזה .ג.'מעוסקההיאבעתגםהזבנית).עםלהתמקח
שבעציציםהפרחיםרשימתגםמופיעה(בהמשךבאניצקלופדיהשנכתבכפי

 .ר:רחוב)שמצדוזוהחצרשמצדזוהמרפסות,שבשתיובסירים
למלאמתחילהואפרחוני,דיבוקמיןבונכנסכאילוממש .הזמןבאותובערך
התפוצצותאותהבבית.מקוםבכלמפורחיםמוטיביםבציירוהפנויותעשותיואת

כפי-מרוצהלאבהיותו .במפתיערחשהכתשלוהציורכשרוןשלפתאומית
קצין-בביתנוהאמבטיהחדראתצבעשבוהאופןמן-מהבלמרוצהלאשהיה

בשירתעבדותואוזללוות(שנהגהצבעותלמלאכתעצמושהיסבבידמוס
משטחיםבהותירולזרועו),מעוףהעניקהנראהשככלמה"קחארצ'אכקה",

משלאשרווליו.להפשילאבאהתעקשבלתי-אחיד,באופןמרוחצבעשלרחבים
בצבעלכסותםבעדתוגמרהכתלים,מעםהכהיםהכתמיםאתלסלקבידועלה
באזהבאופןזזלחות.סימנישהותירוהמיתארקוויפיעלמתנהלוהיהשמן.

חבצלת,ושמאענק.פעמוכוןמיןוגםהאמבטיהשבחדרהראשוןהפרחלעולם
מה.יודעהשד

גםביצירותיו.עיןלהןניףנכנסוהשכניםאפילו .כלונושיבחנוידיומעשהאת
חלוןשלתורוהגיער··כך nאהכל.התחילכךכנה.התפעלותהביעהאהובנכדו
 .הדרדרכעיןכחולבצבעקטנטנים.פרחי-ברציירשעליוהאמבטיה,חדר

היישרשצויירהמפורחהמוטיבשבובאופן .במלוכסןגמורים,לאאותםבהותירו
פרוש.וילוןשלאשלייהיצרהזגוגיתעל

אתלהשמיטמבליליאות,בליהיום,שעותכלבמשךמציירהיהואילךמעתה
;ךואכמפוח).ריאותיושורקותכיצדלשמועהיהניתן(בדממהמפיו.הסיגריה

שחוקותעץתיבותעלציי,·מציאותיים,לפרחיםכיומובקושישאךפרחיםצייר
הפשוטים,הזכוכיתאגרטליעלהקוניאק,בקבוקיהחרסינה.עלאהיליעלנושנות,

עלהסיגריות.ארזו:נשבהןהעץקופסאותעלנמס,קפהצנצנותזכוכיתעל
בתישלשמותיהםא,זבסיסיים,אקוומריןבגוונירשם.הגדולבקבוק-הסיפון

מפותגביעלאייםשמותלרישוםהמשמשותבאותיותבלגראד,שלהקפה
 :גרפיותגיאו

עשד·ריריך,עשרדביח, 9בית-קפחחז.;זחד,המלח,החשף,ח, ?jוב~יי~י.איי
שלושתלתידזח,מתחתהצבאים,שכיהמגבעות,שלוש~ןך;יח, ?jסאיסטנבול,
מולדת,קרלאךץ';ןאן, ?7קאלחךדי;ח,מצעדהימים,שבעתש~ןקאטר;ץ'חעינבים,
סימןציידים,קרןסמורנו'חנחד'שפךעיד·דושאן'ארפל;ץ'ררנ;אץ'.אר:;בהפועל'
האחרונה.ההזדמנותשאלח,

נכדושלהשנים-עשרההולדתביוםבדיוקמותו,שלהמיוחדותהנסיבותגם
כשמטהשלאכשם .האנציקלופדיהמחברישללבםמשימתחמקולאהבכור,
היינוסבורים .סבושםעלנכדיולצעירלקרואאבאשגילחההתנגדותגםמעינם

תשומתשלכאותזאתלקבלעשויהואוכיליהירותומחניפיםאנוזהבצעדכי
הזוועהמבעברמזיאזהבחנתיובעיניו ,משהורטןרקחראאך .מיוחדויחסלב

 .הקץודאותלולכשתתחוור ,שכהכעבור ,וימשקפלזגוגיתמתחתלהבזיקשעתיד
אותהדורות,חילופישלהמקובלהמיתוסוהמתים,החייםעקבותשלשובלאותו
המוות,עלהמחשבהאתקלותביתרלעכלכדיהאדםבידישהומצאהשוואנחמת
שלהמאגיהזההמעשהבעצםכאילו ;כעלבוןההיאבשעהשליאבאחווה

אליהואנדחףמבשרו,בשרפעמיםמאהגםולוהנולד,לרךשלושמוהענקת
החשודההתפיחהאתכברמישששהואידעתיטרםשעהשאותהאלאקבר.

מחביוןכצמחשבקרביו,בוודאות,ידעשכברואפשרחשד,וכיבמפשעתו

רעיל.לא-נודע,צמחשלכותרתועלינפרשיםהפקעת,
את ,הקבורהטקסשלמהלכואתגםהאנציקלופדיהמביאההסיוםמפרקיבאחד
רשימתאת .הזריםמראהאתהאשכבה,טקסאתשניהלהכומרשלשמו

שהודלקוהכרותמספראתהקפלה,מןבצאתוהארוןאחרההולכיםהמלווים
פוליטיקה.בעתרןהאבלמודעתנוסחאתנשמתו,לעילוי
המחלקהבהנהלתמשכיםחברובשביץ:כיקולהלארונומעלשנשאהנאום

לפנימולדתואתובנאמנותבכבדושירתג'ודו("החברקרקעות,לרישום
שלהמחודשתובנייתהקוממיותהבעידןולאחריו,הכיבושבעתהמלחמה,

והכללותהגזמותלמרותכיבשלמותו,העתק-והמוכה")ההרוסהמולדנו
בשביץ'שלנאומוכןפיעלאףהכילהרטוריות,פליטות-הפהולמרותמסויימות,

המסרמןמשהוספקללאהמתבן-ארצוחברוהוכחשעליההאשכבהבימתמעל
 .עדלעולמייברך("זכרוהמתים.שלהגדולההאנציקלופדיהשמייצגתוהעיקרון

 )" !לזכרוותהילהלותודה

אתכאןאפרטלא .ושימרתימסתיימותכאן .הסיוםלחולהיהיכולהנהכאן
(אורומשקפיים. ,תעודותדרכון'כותנות, :עוגמתםבכלשהותיר,החפציםרשימת

הנרתיק).מןבהישלפןהזגוגיות,בשממתמדאיבבאופןלהרף-עיןהנציץיוםשל
נרשםהכולשכן .מותויוםלמחרתהחולים,בביתאמילידישנמסרמהכל

הסיגריותקופסתולאממחטהלא ,נשמטלאדבר ,באנציקלופדיהבשום-לב
חלקידובכתבפתורותשבופוליטיקה,שלהמוסףולא"מררנה"מתוצרת
 .התשץבממילות
והשעההניתוחיוםהמבקרים,האחיות,הרופאים,שמותמובאיםבהמשך

כילדעתבהיווכחווסגר,וחזראותופתחפטרוביץ'דוקטור(כאשרהמדוייקת
אפילוביאיןהחיוניים).באיבריםפשטכברהממאירהגידול :לשוואהניתוח
כיוםבית-החולים,מדרגותעלממנינפרדשבוהמבטאתבפניכםלתארהכוח

שבידיעתהזוועהומלואבומתמציםומלואםחיים :הניתוחלפנייומייםאו
חמרות.עללדעתמסוגלחישאדםכלהמוות.

שמתייחסיםהדפיםכלעללעבורהצלחתידמעות,ושטופתקופאת .כןכיהנה
כברשוההאניהזאתהספדיהבכפורהאם .לזמןביחסמושגליהיהלאאליו.
והמקוםהזמן .שאמרתיכפי ?השחרעולהכברבחוץשמאאותמימהשעה

עלהאפשרככלרביםפרטיםלרשוםלהספיקכדימיהרתיכליל.ממניכשתנחו
וכי .חייוהיושוואלאכיכלשהיהוכחהליתימצאהיאוששבשעותכדיאבי'
אדםכללחייערךומאציליםהדבירםאתהרושמיםאנשיםבעולםקיימיםעדיין
(נחמהאנושיקיוםשלאותכלבחלקו,שנפלוומצוקהסבלכלמתעדיםואדם,

תהיה).אשרותהיהפורתא,

פרחויחידי,אחדבפרחהבחנתיאליו,המתייחסיםהעמודיםבאחרונילפתע,
אותקשיטכמעיןבדףהפרחהוטבעכאילולינדמהעיןולמראיתמשונה,
אך .ואיננהשגוועהמצמחייהבודדדגםכמעיןהמתים,מעולםצמחשלתרשים
השליטהמפורחהמוטיבשלהבסיסיתהבתניתזוכיקראתיהנילווהבהסבר
נדמהבעיקרוזה.משונהפרחמעתיקההתחלתירועדתבידאבא.שלבציוריו
כנימי-דקיקיםאדומיםקוויםבפצלימשורבטומבוקע,מקולףענקתפוזלכעין

אבאשציירהתמונותכלאתהיטבהכרתימאוכזבת.חשתילהרף-עין .זעיריםדם
אבלקופסאות,בקבוקים,עלהעץ'לוחותעלהכתלים,עלשלוהפנאיבשעות

מסוגליםחםאפילובלבי,אמרתיכן, .לזהדומההיהאלהמכלאחדלאאף
הפיסקהאתקראתיוהמקולף,הענקהתפוזאתשהעתקתילאחרואז,לטעות.

זכורשהיהמהכלרשמתי .זיעהפלגיתבוךקיצרתיה .מפיפרצהוזעקההאחרונה
רשוםהיהמההתדעו ...זהמכלשנותרמהלפניכםוהנההזה.החלוםמןלי

בגופוהופיעשבהבשעהלציירהתחיל .מ'.גכי ?ההיאהאחרונהבפסקה
בדרכומציירשהיההמפורחיםהמוטיביםכךמשוםוכיהסרטן.תסמיןלראשונה
המחלה.התפתחותאתחפפוהכפיונית

כיתדהמה,בלילאבפני,אישרפטרוביץ:לדוקטורהציוראתהראיתיכאשר
הפריחה,התפתחותוכי .כךבדיוקניראהאבאשלשבקירנוהממאירהגידולאכן

 • , .שניםכמהלבטחנמשכהבלע,זאפלודציח

כפרסכצאותהספרזכהכיוגוסלביהשם.כאוותהנקראקישוכילושלמספרולקוחהסיפור
כ"ניו·יורקר"-1982כפורסםהסיפור .) GALLIMARD(הוצ'לצרפתיתוותרגם 1984לשתנאנרירץ'
המחבר.באירכותכאןמובאוהואאלקלעיעמיאלבתרגום

 .ברורנוהקרואטיםהסופריםשביןלחשובנחשב , 1893-1981 .קרלז·המירוסלב *
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יוםק.רב
ברטובעמד

המנסיםיש .הישגעוןסףאלשלמהחברהמובילהפרטשלטירופו
אחרים ;פעולהבשיתוףהבוחריםשי ;הפרטיעולמםאללסגת

ונפרדותהנפגשותדמויותשלשורה .גרפיגיאוניתוקמעדיפים
באץרוטירורפוליטימשברמלחמה,רקעעלסבוכהבמערכת·יחסים

אידאולוגיים,במנעייםמדוברהאם ?הרוצחהואמחןמיובאירופה.
 ?נגועיםכולנושבחלמחלהבסימפטוםאו tיחידבפסיכופאט

טמיר,נוליחברתוסגרה,סיניהעיתונאיעצמםמ~איםאלחבקטעים
השחור.כיערגרמניטירורתאשלבכינוסחיבבי,ואל,,·והפלסטיני

דייריוהאמריקנישלברישתופים Mחמשכלנפלוידעיתם,ללא
אנדרחיל.

בתיםשלסדורותשורותשתיביןבורגררוההאלונוליסינישנכנסועד
אלותימרנובמרכזה,התנשאהדקת-צריחשכנסיהבכיכרשמאלהפנוצבעוניים,

מבקבוקוןניכרחלקאנדרהילרוקןכברהדואר,ביתשלהחניהמגרשתוך
יצאוושניהםהמנועאתסיניכשכיבהסיגריות.חפיסתכמחציתועישןהוויסקי

מימיברחשנמהליםבמדרונותהרועותהפרותפעמוניאתשמעוהמכונית,מן
'ממשואמרה,ריאותיהמלואאוירשאפהגיורה,אתמתחהנולי .הסמוךהפלג
להמתיןלנולינאמרשבההמסעדהאתמצאומשםהרחקלאבאגדות.'כמו

נכתבוחירש'צום'גאסטהוףשה~ליםידייםרחבץעבית-הקשרלאיש
מזהממששלארוחהאכלוולאהואילחזיתו.עלמפותלותגותיותבאותיות
עודבבוקראתמולשרקיודעת"אתבפתיעה,אמר(וסיניומחצהמיממהלמעלה
הזמינובקפוצ'ינו),הסתפקהשנולישכחהסתםמן-באורכינו?"קוונטיאכלנו

אומצתולחם,ירקותמרקזה,מסוגבפנסיוניםכמקובל Iשכללהיום""תפריטאת
ענקית,אחבערהאולם-האכילהבפינתוקפה.פירותסלטותפוחי-אדמה,חזיר
תשומתאתלהסבמנסהנוליעודיצוק.ברזלנברשותהשתלשלוהתיקרהומן

בידיהסמוךהשולחןלתושבילראוהשהוצגההעוגותמעגלתסינישלליבו
אתמסנניםהתחרהוילונותכיצדלוולהראותוורודת-לחיים,עגלגלהמלצרית

צבאיבמעילצעירגברלעברההתכופףלהפליא,דקיקיםבקוריםקרני-השמש
מןלצאתנחפזוושניהםהחשבןואתשילםסיניבאוזנה.דבר-מהולחש

הובילאליומשהתקרבופנס-רחוב.עלשעון Iבחוץהמתיןהצעירהמסעדה.
היער.תוךאלשהוליךצרבשבילומשםהשדות,לאורךלעיירה,מחוץאלאותם

מספרהצבאיבמעילהמדריךזו,לצדזהונוליסיניביער,התקדמוכשעהבמשך
קולאתיותרעודמגבירהסביבם,השתררהוצוננתלחהדומיהלפניהם.פסיעות
עדהשלג,התרבהכןבמדרון'לטפסשהמשיכוככל .בשבילרגליהםוישורש
יערלקרחתהגיעולבסוףהלבן.המעטהתחתלחלוטיןהקרקעפנישנעלמו
בלבדספורותשדקרתאלאלו.להמתיןבידרלהםהורהוהמדריךלמדי,גדולה
דמויותלצץוהחלובמרכז,בולי-עץערימתעלרווחהבאנחתשהתיישבולאחר

מוקפיםעצמםאתמצארוכברלעצים,כינרתכבדיםבמעיליםמכורבלות
הבעירוהחבורהמןשניים .פיראתפצהלאאישצעירים.ונשיםגבריםבכעשרים

השארהתעלמורגליהם,עלונוליסיניקמרשבינתייםלמרותאךמדורה,לצידם
ערימתעלוטיפסהמעגלאתחצהוממרצע-קרמהצנוםגברמנוכחותם.לחלוטין

נמשךלצידם.ונעמדואליוכעקבותיוהופיעוסינינולישללתדהמתם .בולי-העץ
העכיראחר .כחולות-אפורותעינייםזרגהערימהעלהאישנהםנעץארוכהדקה
כקולוהסבירמצחועלוצנחהמידששבההשחורהכבלוריתואצבעותיואת

שלכאפשרותלדוןמנתעללמפגשנקראוהתאחכריכיקמעהוהססנינמרך
מעטשידעו .ונוליסיני .הפלסטיניתהשיחרררתנועתעםהפעולהשיתוףחידוש

יתכןאך ,נרעללאלצידםעמדואליודבריו.אתיותרארפחותהכינוגרמנית,
לשאולהחלכשסיניממש .אמוריםדבריםבמהכאנגליתלכןקודםלושהוסבר

לפקדיכולעממיבנית-ספרכינונימררהכמרכךכלהנראהאדםכיצדעצמואת
 :הקבוצהחכריאלוקראקולראתהמנהיגהריםטיררריסטי,תאעל

הלאומיתהתנועההאםלשאולעלינוראשיתכיהחושכיםאלהניניכםיש"אולי
אוליארכמאנקה,להלסייעשישמהפכניתתנועהגםאמנםהיאהפלסטינית

אך ?אחרותרנותלארמיותכתנועותאימפריאליסטייםאינטרסיםהיאאףמשרתת
לדברלהמשיךמטרתנוהאמנם ?במהפכהעקרדירןלשםכאןהתכנסנוהאם

ונופףכשומעיוהטיח .לא"הפעםושרבלאלא, ?דברלעשותמכליולהתווכח
אתממכרלהסיטמיהרוסינידבריו,חשיבותאתלהדגישמנתעלבזרועותיו

עצמו,עלשקיבללשליחותחייואתלהקדישנשבעמאיתנואחד"כלעיניו.
אםרק !לעשרתשהתחייבלמעשה .מאודובכללחתורעליושלקראתהלמטרה

עצמה,המהפכהתתחוללאזרקבתחומו,אחדכלהמהפכה,לפקודותבצייור
נכךנרצהאםפיהם,עלעולםסדרישתהפוךעדוערצמתה,עוזהככלתפרץו

 !ניצ'איינשלימדנומהפכןשלהקטיכיזםהואשלנומאמיןהאנילאו.ואם

האמצעים !באקרניךתבורתששנינוהחופשייםהפרטיםחברתהיאמטרתנו

והקשרלרעיון.נתרנהנאמנותנו !והטירורהאלימותאלאאינםלרשותנוהעומדים
אתנקשיחאםרק !והאשמההפשעהדם,קשרהואלזהזהכולנואתהמאחד

רצונותינוצוקאתוניצוקהפרטיתזהותנואתנתיךאםרקכנזלת,לכנר
אתולאבדולהחריבלככושנרכלאזרקערצמה,.אדיראחדלמנכשהמשותפים

הבלתי-נמנעת,החיונית,למהפכה,מקוםולפנותכולה,המנוונתהאירופיתהחברה
 "!היקוםתחלואילכלוהסופיהארניברסאליהצודק,היחיד,הפיתררן

מעלכעררעיניו .לאחורוסילקההשחורהבלוריתואלידואתהנואםשלחשרב
מאזיניוקהל .מהתרגשותארמקררהכחילו,הדקותושפתירהחיוורות,ללחייו

קרני .בריכחברנערציםמבטיהם ,כשלגשקועותנעליהםנרע,ללאסכינוניצב
היער.בקרחתוהולכתמצטמצמתנפינהאדמדםנוגההטילוהשוקעתהשמש
 :והמשיךעמוקותנשםהנואם

בעיניולהרקיעהחברהשלצניעותהאתלחשוףבפנינופתוחהאחתדרךרק
המדינהאתלאלץעלינוחרבה :המשטרשלמיתיהאאופיראתאזרחיההמרן

אתהיאמסווהשבאמצעותוהמזוייףוהמוסרההגינותממעטהעצמהאתלערטל
רק !והטירררהאלימותדרךמלנדזאתלעשותאחרתדרךואין .המפלצתיגופה
ושביעותהעצמיביטחונהאתונערערכולההבורגניתהמערכתאתנזעזעאם

פחדבהניטעהפרזיטי,קיומהעלישירותנאייםעםרקהעונג,מדושנתרצונה
אתולמצוץלהמשיךלההמניחיםהמוסדרתאותםכלהתמוטטותמפניואימה
והכפיההדיכוימנגנוניכלבעזרתנגדנולקוםתאץלאזרק ,נתיניהלשד

עורכי-בתי-הספר,החשאיים,השירותיםהצבא,המשטרה,-לרשותההעומדים
היינווהפרופסורים,הכמריםואמצעי-התקשורת,הפוליטיקאיםוהשופטים,הדין
הקפיטליסטית-לתשתיתמעלפראשצמחומסועף,מסורבלמבנה-עלאותרכל

זר !לחרודלנראל ,להרתעלנראלאך .המשטרש~מחייתושעליהפשיסטית
 " !ביותרהיפהשעתנותהיה

הנואםשלצעקותיו .ביערחלפהקרהורוחהצמרות,מאחורינעלמההשמש
מופרדיםעמדורראלידנולי,סיני,המדורה.כלהברתמואריםפניוברחנה,הידהדר

חשבזאת,למרותלנוכחותם.כללהמנהיגהתייחסלאזהלרגעעדהיתר.מן
שאלוהיםרקאלינו,קשורמשהרראותולמשהו,הדרהחכורהאתמכיןהואסיני,
 .בנואםמהופנטותעינייםנעצרבמעגלהצעיריםלעשרת.כוונתומהיודע

 .הקורנשלרקלא ,סינישלבגיורחלפהצמרמורת
"כיצדקצרה,אתנחתהלאחרהנואםהמשיךלהשמידנו",הםירכלוכיצד"רכי
האמתמןימלטוכיצד ! ?המושחתעולמםסדראתכנרעללהשיביוכלו

המרקיבעולמםאושירתתחתלחתורמשנתחילאבריהםאתשתקפיאהמשתקת
תחנותאתנפוצץארמונותיהם,עלהמגיביםהמשורייניםאתנבעירוהמתפורר,
הממיתותהכרחתחנותאתנהרוס ,מצביעיהםמוחותאתהמרעילותהטלנידיה

ונוכיחמתפטמים,הםעשליוהמלאכותימפעלי-המזרןאתונשמידיערותינואת
בורהאוכלוסיהלתעתעזכוכיתיהלומיאלאאינםאלהכלכירעידהעםקבל

שלהאמיתייםנציגיואנוכיבדינרי,להמשיךלהםניתןערדלא ?ומשועממת
האחרוןלכשיפרלרקלכלוםיהיהאפשרהסתערותנותנופתואת 'הכללרצון

בעלי-ברית,ארייבים,חררמה,עדהכול'אתלהשמידהםיאלצורעימנרמלרחמינו,
צביעותולתמידאחתשתחשףמכליזאתיעשווכיצדיחדיר.ושונאיםאוהבים
אתהכופפתמוסוויתדיקטטורהאותהנדו-דמוקרטי,פסליברלי'נדו-הפסמשטרם

הפנימיותהסתירותיתרנוכךלדכאנו,שיתאמצוככלשהרי ?לרצונהכולנו
חוקיהם,שקרהתחסדויותיהם,צביעותלאוריוצאורכךמימסדם,מושתתשעליהן
באותה :נזכורוזאתוהערב.השכםלנרהםמטיפיםשבשמוהמוסרעוולת

בניסיונםעצמםעלשיניאונטולת-רסןיצריםהתפרצותנאותהאנדרלמוסיה,
אתמדעיתבדייקנותלעצמםשהגדירואלהרקולדכאנו,להמשיךהנואש

שהכינואןהרקוסייגים,מעצוריםכלללאלהשגתןלחתורומרנניםמטרותיהם
וההנהגההנשקהתורה,שבידםמועד,מכעודההכרעהלשלבעצמםאת

חסרת-מהפכניתבדוקטרינהחמושיםהסערה,פירותאתצרויקאלהרקהנחושה,
ותימרותללהבותומנעד !חתללאעשוייםלוחמיםקאדרוכראשםפשרות,
המהפכניםיגיחוושנוא,מתייסרגוסס,עולםשללעיי-ההריסרתמתחת Iהעשן

שנותבמהלךששנינוהאידאליםיסודעלחייםלנושיבטיחחדשעתידויעצנו
נכבוש,כךרקנשמיד,כךרק !ואמונההקרבה ,מציפיהועיצבנו ,המרמאבקנו

 '! ! !ננצחכךרק

סבהיער,עלשצנחההאפלהאלמוטחותרןולותיוכאווירמונףאגרופוערד
ומןמתחתיו,נועללאשניצנהבשלישיהבעורותעינייםונעץמקומועלהנואם

 :ומאייםנמוךקולולדבר,המשיךעתה .ארוכהאצבעהשתלחההקפוץהאגרוף
לשמורנוכלכיצד ,ליםשמעבראורחינוואת .למאבקרעי .אתכםאשאל"רעתה

לחלוטיןונאמניםכדעתנונחרשיםיחדיו,נעמודכיצדהתא-המהפכני,אחדותעל
ערהואלהאחדשיאמצנרהדבקהואמה ?אויביםשלשלםעולםלנגדלזה,זה

 ?המוחלטתצידקתנר !כן ?היוקדתאמונתנו ?להתרופףהחניתלחרדיניחולא
עלתשמורמכליותראך !כן ?אחינולמעןעצמנואתלהקריבנכונותנו !כן

הגזעאתהרודפותוהרוחהבשרכחולשתנלחםכליםבאיזה .האימהאחדותנו
כלהמאכלות .רצוןכלהמרפות 'אידיאלכלהמעקמות ,נהיפאשרככלהאנושי
אףהמעוותתוהגבידה,האנוכיותוהבצע,השחיתותכתולעתנלחםנמה ?מהפכה

וברע,בטובלזה,זהאותנויכפותאחדקשררק ?שבאמונותהטהורהאת
 !הדם"קשראגרופו.אתוהניףקולואתהנואםהריםשרב "!ובניצחוןכתבוסה

בגבורהיחדיו,שנקיזהדם Iמכלויותראריינינר,שלודמםאנודמנו ,הדםרק
זאת !ממנוחזקשאיןבקשראותנושיאחדהואוהפשע,הצדקדםוכאימה,

וכל ;עבורנווחטאפשעאלאאינוזה,בעולמנוומוסרילצודקהנחשבכל :נזכור
השולטתהשטןכממלכתוחטאכפשעמוגדרומוסרי.לצודקבעינינוהנחשב
והמשפטהמוסראושירתמכלגמורהוהנחקרתמוחלטמרדקרכןעל !כחיינו

רקהשיקויים,ערכיהכלנגדחסרת-פשרותהתקוממותרקבחברתנו,המקובלות
שאיןניפוץלידתנו,מיוםאותנוהמחניקיםהמצפוןחבליכלשלאכזריניתוק
לוחמיםשלוקטלני,נחרשאחד,לגוףאותנושיגבשוהםחזרה,דרךכלאחריו

 .תבא-המהפכניחברותנואתשיצדיקווהםלמטרה,ומאודםנפשםככלהנאמנים
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 1והניצחוןהתבוסהוהבניה-מחדש,ההרסכמסלולהאנושותאתכרכילכךרק

חייבים ,לעזרתנוים jהנזקוכלכקרננו,לבואהרוציםוכלוהישועה.השואה
אחדכצעדרקולואותנו,שיקדםפשעמשותף,כפשעלנונאמנותםאתלהוכיח
כקשרהתחתוןוהעולםשנכנההעתידעולםכיןויקשורמטרתנו,אלה.שנכ?.כלכד,

רעיוןשלקשרכר:השוררהמושחתוהמוסרהזההעולםחוקינגדינתקכל
 !משותפיםורצחמטרה

עינייםמשולהבים,פניםשלרכות,זרועות :סכינםוהתהדקהלךהאנושיהמעגל
כאילוכדמהולסיניהמדורה,ככ;גההאדיםמסביבהעציםענפיעלהשלג .נוצצות
מוכפלויחידאחדפרצוףכאילוחשעיןולהרףהצעיריםביןמפזזחשמליניצוץ
לחייומרטטים,כחיו'יופעור,פיו-מבטואתהפכהאשרלכלושובשוב

מידאך Iלעברומעטרככהכוליהמחשבה.בוחלפה Iבזיוןכמוכמעט :לוהטות
אתעוצרתהיאכיצדשמעסיני ;כאומואתהמנהיגמשחידשוהזדקפהשבה

 :הראשונותו~לדתילאחרכשימתה
עללפצחשמחובתנוהמשולש"הכהלעברם.הנואםהצביע "!לפניכםהם"הכה
מסמליםהאמנם ?אותםככב:-זכיצדקודקודיו.אתהקושרהצופןאתלפענחמכת
שמאאו ?מתוק-הרעלהאהכ:הופריהחיים,מעייןהמוות,מלאךאתעבורנוהם
הבגידה,אתאו ?משתוקקיםכלונולקראתווהעתידהמהפכה,הריאקציה,את

והמיןאלוהים,השטן,אתאו ?בעקבותיהשתבואהמוחלטתוהנאמנותהנקמה,
 1התלייןאתאו ?ביניהםהנצחיתהמלחמהמתחוללתשעליוהקרבשדה Iהאנושי

הנרצח,הרוצח,אתאו ?החבלעברימשניהםמצפיםלהוהתמורה,הקורבן,
המעשה,הםהרי ?וארויצואתלולהגישולנרצחלהרוגלרוצחהגורםוהמניע,
הםהנה :בדמותוומעצבובשניהראשוןגללמתגשבזברתווהרעיון Iהתוצאה
אתבחובוכדשאמיו'צריכו,ומילצידנומימי,הואמינחליטזהוכיצד !לפניכם
אשרבכללנוהאורבהמוותביןולתווךהישועהאללהוליכנונעודומי Iחורבננו

מסורתיכובעזרתלאאםזהותם,אתכחשוףכיצדמחדש?לידתנווביןנפכה
החכרהבנוהשחיתהנ:טרםבאבות-אבותינושמשלוהצדקחוקיביותר,הקדומות
מבחן Iגוטסאורטיילקורא,אניהאליםלמשפט ?טובהחלקהכלהבורגנית
מהם,שנייםלפחותאו ,הםיוכלואםשיקבעלתנועתנו,והיחידהאמיתיהכניסה
אלההשתייכותפריהמוחלטת,המחוייבותאתולקבלהניצחיהשכרמןלהנדת

כךרק .הגיהינוםתהומותמעמקיאללעולמי-עדיצנחושמאאו-המהפכה
 '! ! !כעשהכך ! !כעשהכך !נעשהכך !נעשהכך !כידע

ומיד Iקולועוצמתבמלואהלילהתוךאלנזעקוהמנהיגשלהאחרונות~לרחיו
כך ! !נעשהכך !נעשה"כךושוב,שובהקבצוה,חברישאראחריווקראוחזרו

הלוהטתבנשימתםחשסיני .השלושהסביבוהתהדקהלךהמעגל "! ! !כעשה
לעצמואמרבינתייםבב. rבקהרוקעותרגליהםתחתחרקהשלגובעורפו.בפניו

סידרהשמעלאשמעולםהעצים,אחדמאחוריבמחזהשצפה Iאנדרהילדייוויד
תהומיתברצינותב-זגמרותשכאלהרחמיםמעוררותשטויותשלכךכלארוכה
תההבמעשים,כאומיםמתהפכיםמהרכמהעדהיטבוידעהואילאך .שכזו
היהלאלבדושהרייהם, rלעמדווהגרמניםאנשי-הביטחוןעדייןהגיעולאמדוע
לשאת.עליונאסרנשקואףדבר,לעשותבכוחו

בתנועתכעריםשלבורה r ~כמונראיםסתםהםשבעצםברוגזהחשבסיניואילו
פתאוםמהוהתפלא Iאזלז:-זקראושלאמהאולדגלהשבעהטכסבאיזה Iכוער
שמיהרכפיסימפטיות,ו~אכל-כךבנסיבותועודשכזו,השוואהעדתועלעלתה
בטכסיםהשתתפתישליהחייב~מןניכרחלקשבמשךבגללאולי :לעצמולציין

 1לבןשרוךעםשומריתבחולצהאוהצופיםשלחאקיבבגדיכאלה,מטופשים

שאתליכדמההעובד.בר Jלכוגםשובוכשבעתיאדוםלשרוךהחלפתיגםואולי
בסופוביניהם,ההבדל !אחהבנתילאפעםשאףבגללאוליניסיתי,כברכולם
אותהתמיד ,הטכסיםם:אוחיותראופחותתמידנשארוהטכסיםהרידברשל

הלילה,לתוךסיסמאותצורחייםהערצה-עצמית,מלאיונערות,נעריםשלקבצוה
ברגעשהנהבטוחיםכך,כלבעצמםבטוחיםביער,ועכשיוהים,לחוףבמדבר,

הבלתי-אכדהכזהורים,אנו-כולההצרופההאמתלהםהתגלתהממשזה
תחלואילכלהמפתחאתהדקותבידינוהאוחזיםאנוהגיבורים,אנומנוצחים,
- nטראלנו,שייךהעתידהך-הן·,בפטיש,הךוהנה,לפעוללנוהניחררקהעולם,
למולמזעםבשלגבעצמולרקועשהחלוכמעטבלהבות,עולההעברטראח,

שקראמשפטבראשוכן.החבמהומשוםמולו,שצווחוהמשולהביםהפרצופים
"ההיסטוריהבאיזה,·כר rלהיהצליחלאואופןפניםשבשוםאףכלשהו,בספר
הרגעבאותו ;סיוטבעצםואוליממנו",להתעוררמצליחשאינניחלוםהיא

שלושבמהלךמאשריותרהרבהמתמיד,קרובלפתע,שהשגיחכפינמצא,
פעילמשתתףעודוא 1-;איןשבולמצב Iהתהליךחלשבהןהאחרונותהשנים

להבהירעזבצורךחשולפתעצופה,בחזקתאיננוגםשניומצדבאירועים,
בפולחןגםאלאכללי,באופןרקולאבעצם,למלאעליותפקידאיזהלעצמו

 ;נדרכתםלזאתהכה I,~קורכןתחליףחשב, Iלעזאזלשעיר :נקלעשלתוכוהמטורף
 ,סכינוהמחולליםנזצעידיםשלאימהעדהרצינייםפרצופיהםמולוריצדוולולא
משגה :עצמואתמצא:ה 1שגחנתהמוהסיטואציהמןהיסטריבצחוקפוץרהיה

אפשריים,בכללכאלהםישדבדילרגעמאמינהחיתהלאהילהשכזה,מאקאבדי
יצאופשוטהאלההצעידינ~ ,ספקכלאיןכאןאבל Iכמוכן Iלימאשדחץו

הגרמניםשכזו,כרצינותהכללקחתמוכרחיםהםהדוחותלכללמהמדעתם,
בציד;ןשניצבואליד,·ש,משוםבידו,נגעהנולישלזרועה ?האלההארורים

עלמזעםורותחחש,יהמתרמןלגמדימבולבל ,אליההואגםהתקרבהשני,
שוםיהיושלאהבטיחהדי :שכזוכציניותשוללאותרשהוליךהמנהיג,טרוסט,
מסביבמקפציםהםוהנההתא,חברישלהסכמתםאתלקבלפשוטושישבעיות

 ,התכעס ,האלהג:לרבים'המשהר,ארשלהםאו"יבאניכאילובעינייםרצחעם
מבתיהםיצאוהבוקרדק ,להבעירמסוגליםלאהםלשמהראויהמדודהאפילו

 ,לאומהוטלכיזיותיאויסטירומכשירימרכזיתבהסקהודאיהמצוידיםהנוחים

ftf-(!/? 
 .גרנה :רויא

מה,נגדמהפכניםמהפכנים,כלהיותביעד,פראיםבלהקתמשחקיםהםועכשיו
 1לעזאזל Iמדייותרלהםכוחסתםעצמם,נגדלאאםבכללנלחמיםהםמינגד

אלא ;ומשעבדכרכשאותם,רודף ,אותםמדכאשמישהולחשובאפשרמשעמם,
כמיההבוועודרבנחיריווהלילהוהעציםהמדודהחירעלהאחתובערכהשבעת
מהומשרםבכפר,ביקרלאזמןכמהעצמואתשאלוהוא ,דבזמןמזהחששלא

משוםוכלל,כללמשחקאיכרסביבוהמתרחשכילוהבהירהזרמחשבהדווקא
ורקיעותהידייםולתנועותולמליםלסיסמאותמעבראדירה,עוצמהכרשאצורה
כפיבדיוק :ומהפנטתמכשפתמהותברישהמגוחכות,וההעוויותהרגליים

הרעיוןכוחהתא,חברישלהמאוחדיםרצונותיהםכוחזהרחשב, ,סעידשאמר
אתלתקןמיהר Iאחדאדםמכליותר Iהיחיד tסעידלינתןזאתולמרות •המשותף

לקרואוהתאמץהמוחלטתבבדידותוחששובערד.איננוהואגםוהנהעצמו,
תורתםאתכשתלמדגםאחי,תשכח,אל :אומראותרלשמועלצידו,לסעיד
לעולםבבניהם,ותלחםנכותיהםעםותשכבבבתיהםכשתגורגםבדרכיהם,ותלך
ואתאביךשלהזיתיםמטעאתזכור ;הולךאתהולאןבאאתהמנייןתשכחאל
ראתה Iעבורךשאדלהחייביםאלה-הסלעכנקיקיהשבילואתהשייךסבךקבר

ממנו,נותרלאדבר ,מתהואעכשיואבל .ואליושתלך,מקוםבכלעבורם,
תקרותשפתי,עלהנרדףעמיותחינתאליהםשבאתיאניאני,גםאמותוכמהדה
מרות.יראתמלאואניהקרדבןואניהנוקםאניבליני,הנקםותשוקתהצדק
למרתמוטלמהםהאחדעשלויעדטדרסטשלכוונתואתהביןשלפתע ,ואליו
ארוך-ציידיםסכיןתוקעהמנהיגאתכשראהחלחלהכאחזהאחרים,שניבידי
חמתו,אתשעודדשלומותרמפכיהפחדדקזההיהולא ;כ;לישלבידהלהב
ואיךמאבק,ללאלמרתיסכיםשכיצדמשרםהיא,תפגעשמאהחרדהגםאלא
הצרכןבניצבלפתעשחשה Iנוליואילו ?בהלפגועמבליעצמואתלהצילירכל

כוחהכלאתאימצההמדודה,בלהבתלעיניההבהיקהארוךוהלהבדהיב
עצמיותו,אתמהםאחדמכללדלותכיניהם,להפרידסביבה,כפרצופיםלהתרכז
מותעלשהכריזקידילרב,בתודעתה,רעלהצףהעתכללהשהציקרחשם ,ייחרדו

תאבידישכצרחוסופובהתאבדות,החדשהחירותואתלהוכיחוביקשהאלוהים
גזלוכך ;מניעכלוחסרמשותףבפשעמאחדכדבקדמואתשהקיזנארכיסטיא
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 :ידירבמרחייואתליטולהספיקבטרםאותרגםבהודבקירילשלחירותואת
והתבוננהשבהנולילמרת.רוציםלאאנחנומתאבדים,לאאנחנוהריאבל

 ,הפעוריםכפירתבשלג,ליאותללאהרוקעותברגלייםסביבה,המתהדקבמעגל
למהכשהויאקשורהריאורי ,חשבהזה,עלליסיפראוריאולי :בידההסכין
 ?בספרזהאתקראהאולי .הקשרמההזכרלערדיכלהלאנוליאך .פהשקורה

שלעלובחיקויסתם ?הזההמגוחךהטכסמהלשם ?בסכיןלעשרתעליהמה
הרעיונותכלודאיברשגםמסרטאולי ,ברלהדנוכרגעיכולהשאיננהמשהר

ובלא,-ראנדרפרגלילדותה,מאזשהדחיקההמליםתבודעתהצצופתאוםגנובים.
וגעגועיםבלילותומדרדרתביערותומסערתומוכריםזריםםישירוצלילירייס

ומורתומחנותוחייליםומדיםאחרת,מולדתושיריהבלתי-מושגאלחסרי-פשר
דרבימידיהם,ארתהלהציליבראהואשדווקאהשתוקקהושרב ,דרבימדועודרבי,
לאשרבאבל ,למתרחשכלשהובאופןקשורהואגםהריוהחולני,החירוראחיה

הכלשהסתייםלאחראךידעהעיןלהרףואוליכיצד,לעצמהלהבהירהצליחה
 .ונשכחוהדבריםהיטשטשושרב

ידיראתהניף ,התאחבריאלהאחרונהבפעםעתהפנה ,המנהיגטררסט,אלברט
נפעלכעת" :מלהכלהיטבמדגיש 'צלולבקולדיבר .כולםהשתתקוומידמעלה

אתנחסל ,השקראתנגלה ,האמתאתנחשוף-המהפכניהצדקחרקיפיעל
אמוזישאם .השפוךהדםבקשררעהואלאישעצמנואתונקשורהבוגדים,

 ,ראםהפלסטיניים,החירותלרחמישליחאמנםוהואחביבייואליוהערביכדברי
להוציאעליהםחרכהאזי ,עמולשחרורבידרטמירנוליהיהרדיהמסייעתכדבריו,
 ,האמריקניוהאימפריאליזםהציונותנציגסגרה,סיניהמתכנההאישאתלהורג

אתונשליךכדמוידינואתנטבולכולנוואנושורותינו,אללהצטרףמנתעל
מגובשיםיחד'ונצעדהחדרןכשדרריחאתלריאותינוונשאףללהבותגווייתו

 ".העתידאלומחוזקים,
הלהבותרק ;המושלגתהיערכקרחתנשמעלאהגהואףממקומר'זעלאאיש
לככתשומתכחנהנוליכלחישה.מעלהוהתרוממוגדולככול-עץלפתעאחזר
אריי;ניהםוהריואליו,חשב 'כךכלליזריםהםמדוע .כידההסכיןלהבאת

עתהאליוקרוביםכההיוהתאחכרישלפניהם ?כעלי-כריתיזהוכתוקףאריי~י
לנהלעלינוהחירותעלכמאבק .כהםולנגרעידלשלוחכמעטהיהשיכולעד

הםהאמצעים ;המטרהעללחשובלאהמניע,עללחשובלא-הרדמהמלחמת
כןעל ;דיהעתאתהאמצעיםיעצבודברשלוכסופרהמטרה,הואוהמניע ,המניע

מןשהרי 'אלינוולקרבולהתאמץאלאהעתידתיכנוןעלהזמןאתלהשחיתאין
יום-יוםעצמו.אתואליושאל ?כפניהםפניו.יהירמהלדעתואיןיצמחהמהפכה

דרך ,מבית-הספרחזרהכדרכםכאוזניוהפלסטיניתהמהפכהתורתאתסעידשינן
ההרושביליהסלעונקיק ,הזיתיםומטעמת.סעידאכלאביו.שלהזיתיםמטע
שאףהרחוקכקברךאחי,ראתה ?לראותםאשובמתיעליהם,יהיהמהסכי,וקבר
תזכורלאככרעצמךאתהוהנה .תשכחאל :אמרתאתה ,יודעאינימיקומואת

זוכרואניאהרוגכיצד .כזיכרונירגעיהבזקאלאאינוומךימקשנותררכלדבר,
שכידהוכסכיןכנוליהביטואליו ?ומתרחקמתערבלוהכלאזכורכיצד ?הכל
היא,ואילו ,אותםהמקיפההמטורפיםמעדתרלהמלטלמהרשעליהםוידע

הארוךהסכיןכלהבמהםאחדכלעלהצביעה 'לפרצוףמפרצוףתעהשמבטה
כאילוכלשהו,נשכחמעבראותםהכירהכאילואליהם,משרנהקירבהרחשה
אגרופיםמאחוריהמסתתריםרחוקיםידידיםאחרת,מתקופהכזכררנהנשמרו

השבעהטכסכיןכמחשכותיוריחףשעדייןסינייאך ;קרועותועינייםקפוצים

והואחיממרהרלאהלהבותישניו,שחרקועדלסתותיואתהידקלמישנהר,אחד
שלי,האבאאידיוטחשב,והואכעיניוהבהיקשהסכיןאלאיכנלולהביטהעזלא

מהשקטה,עירדווקאכאורכינו,רע_היהככרמה ,משםיצאככללמהכשביל
למה 'מחורכןגרמנייערכאיזהיגמורשכסוףילדשםוהולידארצהעלהפתאום

ביתלאיזהערדכטוחהיהלאשעתהאלא ?הרוחותלכלכביתנשארתילא
ולמרותהילה,עםכיתרארהיםידעלנוליעםדירתואראורכינו,התכוון'
המטורפיםהפרצופיםילעצמושיקרהזה,הארורהקור :שיניונקשרמאמציו
אתמהםאחדמכללדלותמחיר,ככלכיניהםלהפרידהחליטהנוליאכל .האלה
הספריםשמרתכלחמקומה(משרםכלשהוכספרשקראהמשרםיחרדו,

שככלומראות),משפטיםמלאותמחשכותיההיוזאתוככלמזכררנה,והסרטים
קשרשנוצרכרגעהחוקר,שלהאנונימיותאתלשכורזהשחיונימהחקירה
הצדשגםלזכורחרכהכןעולערד,להרעיכולהואאיןהנחקרוכיןכינואנושי
ואניכתיכוןלמדתיזהאתהנה, :וחוקרוראסקרלניקרכלמשלכמראנושי,השני

מבטהאתלהישירהצליחהרעתה ;כמרבן ,ועונשוהחטא ,כסיפוקחשכהזוכרת,
אכלכולםעםצעקההיאממני'מטרשניכקרשי :מולהשניצבההנערהאל

יודעתאניכי ,יותראוליכמרני,כדיוקפוחדתשהיאלראותיכולהאניעכשיו
ככרשהבלמתפללתשהיאלראותאפשרישכןפוחדתוהיאזהאתאעשהשלא
רגם ;עצבניטיקמיןלהישהפהוכזרויתהכיתה,לחזורתוכלוסוף-סוףיגמר

לאגםזהלגמרי,כחולותשלוהשפתייםמקרר,קפואפשוטןמימיהקטןהכלרנדי
ההואידו,עלהזהמהגדולפוחדהואאכללובש,שהואהדקהמעילעםמפתיע
 ;כזהאליםישליהטיפוסלאכהחלטאכלחתיךדידווקאימסרכןכאמתנראה
לכעררהחלוהסכיןסיניאתשתהרוגדרששהנואםקלטההרגעכאותווממש
רקהריהשמשנעלמהלאןעצמהאתשאלהוהיאעיניהאתסינוורולהבוכידה
חרשאתאיבדתיכנראה :המדורהרקזוחיתהשאוליאוכאןחיתהרגעלפני
כסכיןהאוחזתידהאתהרימהוהיאלצלליםהפכוסביבההדמויותכל ;הזמן
וידעכטרוסטעיניואתנעץמימינהואליו .יציבנותרוהלהבלראשהמעלגבוה
אפילואכלהאלה,המסוכניםהמשחקיםחשב,הזו,ההבעה :לומוכרהואמניין
השכ"כחוקריכלסעיד,שלאחהריהואככה,הולךלאזהואליועםאמרו,הם

שלהמוכרריחה ;הגבולומשמרוהשוטריםהצבאייםוהמושליםהמודיעיןוקציני
תנועותיהםוכלוקר,יבשוהאווירוזריםגבהויםהיווהעציםהתנדףהמדורה

כעתוכהכסרט,כמוכמתרחשצפההואריק.כחללתלויותההקשר,מןנתקו
משתעשעיםארוריםעשיריםכניאותם,שהקיפההנעריםחכורתעלזעמוגבר

לוחמישלמסכותהלובשיםככדרתוארוחותמדרשני-עונגפרצופיםכמהפכה,
למשחקיכאמתהסרבליםאלהאתמנצלים ,היותרלכלכחודשפעמייםחירות

שנתןלפניוערדהזר,השלגעלהדםאתיקיזשלאידערראלידשלהם,הילדות
כעברית,וצעקנולישלמידההסכיןאתחטףמעשיר,עלוחשבוןדיןלעצמו
נולילפניו,שלוחההסכיןמולו,שניצבההנערהלעברושעט '!אחרי !'אחרי
השארשהספיקוולפני ,הצידהונסהבבהלהצרחהוהנערהבעקבותיו,וסיני

קולנשמעספוריםרגעיםוערדביער,השלושהנעלמוכברהמתרחשעללעמוד
מתדהמתו,טרוסטהתעורראזרקהוא.אףשנדםעדרגליהםתחתשלגחריקת
היאהמעגל,אתשברה"היאוצרח,המדורהמןכוערענףחטףזעםוכחמת
ומידשבידר'כענףהמבהולתבנערהלהכרתהחלוככר "!המעגלאתשכרה

 .ובעוטיםמכיםגופותשלערימהתחתכלילשנעלמהעדהאחריםאליוהצטרפו
המוכתםהשלגעלחייםרוחללאשרועהגופתהנותרהממנהוהתרחקומששבו

שנחתםהמהפכניהקשרעללהכריזטררסטהספיקשבטרםאלאואפר.בדם
חמושים.שוטריםמוקפתהיערקרחתכיהתגלה ,ברצחהכללמרות

בר,רוחועודכללרץווהמשיךהעציםביןהחמושותכדמויותהבחיןואליוגם
 'מפגשאותוכידעתועלעלהעתהרק .מאחוריוהרחקונוליסיניאתשהותירעד

מנתעלהביטחוןכוחותעםפעולהנולישיתפהאוליוכימלכודתלמעשהשימש
שאזאלאחשב,כה,לחשודמקוםהיהבארצוכברכעצם :לידםאותולהסגיר
כשלגשקעורגליוהדבר.אותרהתרחששובוהנה ;ממרחוזואפשרותהדחיק
נולייכלהאיך .דבראכלולאישןלאיומייםמזה .ואזלהלךוכוחוהעמוק
הצליחהזאתככלוהנהכהם,לכטוחלאסעידלואמרתמיד ?כךבולכגור

לנשימותיומעבר .לעמונאמןאחדכלנשארדברשלכסופר :שולללהוליכו
אי-מכאןאותי,יתפסותיכף :כלביםונביחותמשרוקיותתקשרישמעהכבדות
לישראליםאותייסגירו ;נמצאאניהיכןמושגאפילוליאיןלהימלט,אפשר
עיתונאיכאיזהסכיןלתקועהעזתישלאעלחיילכלמסריחבתאאותיוינעלו

ביירולאוכטח ,מראשהכינוהריהמלכודתאתעוזר,היהשזהלא .מחורכן
כיאושחשבלבד,לגמרינותרתיעכשיו .בישראליםלפגועשפחדומשוםרקמייד

הםמה .ורעבמעייפותסחרחרראשוכושלים,כצעדיםבשלגלהתקדםוהמשיך
קודםישחיוונרגז,שבהאלה,הארוריםהגרמניםמהפכה,זומהיודעיםכבר

כיצדואליונזכרכאןאמורים.דבריםבמהלהביןיתחילוואזפליטיםבמחנה
היהשרצהוכלעמוכניחייםכיצדלווהראהוליריחולרפיחסעידאותרלקח

אלולחזוראותושהקיפההנוראההמסכנ~תמןהאפשרככלמהרלהימלט
נקימקוםרציתי'לאוניברסיטהישר ,חשב 'ברחתיהכפרמןאפילו :הכפר

לעג ,טובמביתיהודיהאיזועםלשכבהיהלישחסרמהכלותרבותי,ומסודר
ידיוככפותמחליקעץ'-גזעעלעשון ,מתשישותכמקומושתולונשארלעצמו

מתחוללמההכנתילפחותל~ :דםזובעדכעצמושורטהמחוספסת,הקליפהעל
זהאיךלראותכדירקאיתישככהאולי .אצלהמסתדריםהדבריםאיך ,כראשה

 ,מחשכהאותהממנוהירפתהלאשמההתחלהוידעעצמואתשאלערכי'עם
אולירעוד,עודעימהלשכברצהשבגללוכישלוןאותרהראשונה,הפעםמאז
שליאבאערכי,מאהבלהשיששלהלחברותר pQלרצתהבטח :עליולכפרכדי
שנותרמהכלאכללה,היהאםשלה,אבאוגםגיחך,ידע,לואותיהורגהיה
בכללהיאמהאזאותה,מזייןוגםשלהאבאגםהזה,העיתונאיזהבחייםלה

כברהכיווןחושאתהעצים,כיןלתעותשובואליוהחלםיבינתיערכי.צריכה
ידעתיככפררק :לעברםמתקדםארהשוטריםמןמתרחקהואאםידעולאאיבד
פעםואףהגבעותאללצאתיכולתיכיותרהאפלבלילהאפילואני,היכןתמיד
מאודקרובהכלביםנביחותנשמעוולפתעחשב, ,אבודאניכאןאבל ,טעיתילא

אט-בשלגרגליהאתששרכהנולי,ואוליהכבדה,נשימתםאתשמעוכבראליו,
מין ,בידרמבהיקהסכיןלפנים,ואליוזינקכיצדלחשובלהפסיקיכלהלאאט,

אחריו'צרנופשוטאנחנו :אותולעצורמסוגלהיהלאאיש 'שכזדפראידילוג
אותוליטפהוהיאיכולהיהלאכשואלידראשון'לילהבאותונזכרההיאואף

אולי :כלרםקרהלאשםורק rכקפמתרחהיהגופוכלנורא,לאזה .ואמרה
שכזה'פחדמיןאמר'הואשלו'הראשונהיהודיהההייתיאניינבהלאועייףהיה
הואבמקומה,ועצרהחשבהמהם,פוחדיםשאנוכשםבדיוקמאיתנופוחדיםהם

ולאחרהראשון'היהחראליגםהזמן'כלערביםעםשרכבתשאניחשבכטח
היהאחרתלילה,אותרבאשסינילפניממששגמרמזלכשגמר,צועקהיהמכן

הואבהתחלהאבלהאלה,הגבריםדברלשוםלבשמיםלאהםאיך ,אותרשומע
אותר,לתפוסלהםאסוראותו,יתפסולאהםפעםאףכזה,פרועילד,כמרהיה
לשאמשוםהלשגעלהתיישבהנולי .ככלובטרףציפורכמוככלאימותהוא
והנביחותהשריקותאתקלטלאכברומרחה ,רגליהעללעמודעודכוחלההיה

נולי,קרמי"נלויוצעק,לעברההסתובבשסיניעדסביבההאפלהאתשמילאו
מסנוורבאורהיערהרצףולפתעכוחובכלאליהחזרהלרוץוהחל "!כלבים
ליי:קן, f לי~~,,ברמקול,קראומישהוהזרקורים,מןסומאכמקומר,קפאוסיני
 .לנשרםשרבנלויהחלהאזורק ," ! !כרג~~ג .f~יי~ה

ענףעלמכורבלוישבהעציםאחדעלכוחותיובשאריתבינתייםטיפסואליו
הזרקורוקרןאדומות,עינייםחשופות,שינייםלעברו'מזנקתכלביםלהקתבערד

לצודכמר :אחריוהבאאלוממשיכהעץכלעללרגעמתעכבתסביבו,שרטטה
ואמרבידיופניואתוהסתירבאלומהנלכדלבסוףחשב.כשמיים,אווירון
תמיד'עושיםשהםמהזהירביצו'בטחכלקודםאותי'תפסוהםעכשיולעצמו'

ואולישיניים,כמהלךששובריםבזהמתחיליםהםתמידהדבר,אותומקוםבכל
רקהלאזהמדברים,כהכיןבסוףלשתוק'עוזרככללזהומה ,האצבעותאתגם

כךעלהחייםלכלאותךמעוותיםכברהפחאתפותחשאתהעודיזמןשלעניין
בסוףהרישלךמהכבדונשארכברמהשנשכרת,עדיומייםאושעתייםששתקת
הםהרילהסתיר,מההרבהכךכליששליולאיהיה,שלאמההכלמגלים
לדבר,מסרבשאתהזהעלאותךלענותאפשראזכישותקשאתהמזהנהנים

 + 50 'בעמהמשך
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חמדנוספרעל
חיחולאנכתבלאאשר
נבראולא
הימןשושנה

ב'חלק

הםיצרכעשייתלאחרגדפםרןילכקהבדואיםעדשיםמהפסחאתפעםשאלתי
במדברדאשיאפסרי:בדהתינוקותשלגדפםכקירןעלשומריםאיך .במדבר
הלוהט.
ציץילאזר .תשררשבהייילחדהםאשרלאלהרקהנגליםכמוסיםסודרתישנם
 .סגולהידיליחניתן ,שאלהסימנילשיםשאלות,לשאולהכושר .ידעולא

ציץלמלןתגניןלא ,העדה lלשהךןחניהמנהיגהכןמך,השמן,ביךיהםהתשןבןת

 .לדבריםמעבררואההואכילדנדמהכאשרגם
לד,שדתרהצםע ,םיחנ.דתנלכ ,לעבודאוהבשפשוט ,לספררציתיסלאחעל

 'סקרן ,סלאחהכלרעלהיייששמחת-עקדרןמהםאחדשכל-שתקניםאנשים
כוחיםיווןאי ,~חדים:עולמותעלפוריםיסלשמועאוהב ,בעבדדתדמאוהב
 .ביניהם

באתי .ןמלדבביתבלהקידקפאחד .לקריסטדבנסןשפגשתימקסיקניםשנירעל
אדלדפה,דגבוברחבחנותיפגשתאשר ,סtכייסיכי ,פרדהסינידראתלחפשלשם
 ,ספרדיתדיברה ,טמלה~מגד~תועבדודגםהאינדיאניםאריגיאתמוכריםששם
הדדייעםהרדיב .אתהז rויהמיסתדרמהאץרכסףחרוזיושרשרתחולצהקנתה

לשראימ .אלהש- ?חאיןאמ .להאמרתי ,יפהזה .מהוססתחיתהאנגלית.
 .עבבריתהמשכנו-אמרתי

 .נהשהשארונבלדריסטק-ן:לכהגתלגלהדמתישהדעזבה ,שניםשלשבארץחיתה
כהירצאת .שוחחנווקי,·טלא·האצלהשכיחבקדמה ,קפהשתינולבקר.באהכעת

וןללמהלכתילמחרת .ספרלכתובהנהשבאיהודי .מגואטמלהןךה pאתלהכיר
 .ההקבלפקידעםפרדית tבכמעורתכיתקאיטלדיברתי .פרדהסינידראתלחפש
-לביתהשנייהקדמהלע,~יתיתלמחר .ורגסמכתבהשארתיבסוף .היהלאפרדה
אשרהלהקבדקיפשםשביומקדמיים.םיזר ,החריגיםכליושביםששםקטןקפה
 'אמרתי ,לא .שאל- ?ין;קאיטלאת .אמרלקליפדרניה,נסעפרדה .אותיזיהה
 ?הערביםאתומגרשיםמדת·מלחהזמןכלשםעדשיםאתםלמהאז .מישראלאני
ןימים ,היגעתיהעולםקצה lשולינךמההיה ,המומההייתילרגע .קבעשאל,-

אחר.לכרכביהגעת-זמןק tפכלשליהיהנדמה .מהאץרמאדמהשמעתילארבים
רזהארץ-כברתרםקבמ ,בות-דרכיםלהצטקיבלנולו,עניתי ,שלנוהמרהגורלזה

םעצת-פהוקממצומקתשהיא ,הברכייםעלילדעםחברו,אתהציגמר.גורל
חייםלי,טובר ,בשדרת .יםקוהמליובשחי ,אמר ,חקלאיאני .הברכייםעלתינוק

 ,לא .טובעלינויתסתכל .שאל- ?שדניםלךנראיםלאאנחנוהאם .פשוטים
נולדונוירוה .הקבלהדיפקמרא ,ערביםאנחנו .הבדלשדםרואהלאאני 'אמרתי
עלשמעת .םאימקסיקאנחנוכעתאבל .מוסלמיםאנחנו .למקסיקווהיגררבתימן
הוא ,כאן .ןבוכמ-י r ,ואמרהשחרורמלחמתעלחשבתי .שאל- ?ההגנה

בקצההמסעדהבעל 'ורג'לגגתשי ,קריסטובלנסן .ההגנהאנשינמצאיםאמר,
ום,קבמםיהתיירתריכימד ,מרצדסליספרה 'לפני-כןיום .יהודיהואהרחוב,
אתאתהחהקל .ארתהן;יכהכילוברחההמסעדהבעלשלהמקסיקניתשאישתד

םיצאמהנםיהגרמנל: J!מידעמוסרהואהפקיד,אמריודע,הוא .ילדיהשני
אלחייכהלא .וםקבמהגקפ~הגרמניהידידתו .שיאפסשלבחוףהקפהבמטעי
רביםםימימסעמקום,מכלרחוקמקדם 'בסן-קריסטובלכאן, .כלדםאמרה

יירהע :כתובריםיתיהרדיךז.בכ .עצמהיבפנפלנטה ,באוטובוסמפותליםבכבישים
אלראש ,יםטוהלםיצבע t:lערחובותאבן'מרוצפיםתלולים,רחובותעםחביבה
באלפיהםבאיםהם .נים.באינדיאלצפותנפלאמקוםהיאאבלכלדם,בהקדרה

חייהםאתםייוחהעתיקה tמסורתכעלשומרים .המרכזיהשוקאלהאיזדרמכפרי
ידקפלאש- ?פרדהיניודיסמיהו .קדומיםימיםדוגמתמקורית,הכיבצורה

 .-שאכירילרומא--אמרתי ,מכירהלא ?אותומכירהאתמאיןהקבלה,
ניוריסאתאכיראל ·ןכבאך 'בלשיבסיפורמעדרהעצמיאתראיתיפתאום
ןהקטהתעופהבשדה::וטק 1הזחוסהאתפגשתילמחרת .מכאןאסעומחר ,פרדה

תחלקעל-מנת ,ו-סיטיקי tכקלמבמטוסמקוםהשיגדברשלבסופו .בטוקסטלה
 .ונגל'הגאל ,תיהשוייצרמאשתוהקטן,בנואת

ודועץבחוריםדקתמםימשה .הקבדדאהמצאתיאשרלספר,רציתיגן-העדן,על
עלילורסיפ .תופעזיל 1כשגהצהריים-אחרלוהט,קיץבבוקר .מבולירדמעט

 .יחלומית-הארחהב .ח·ווועימעטכהן,מוסרמיססשלבהנהלתהבית-הארחה
חומותרקםיבתללארחוב .טעיתייכבתישח ,הכתובתאתחיפשתיכאשר

 .שדמםרחוב .אטוםהכל .הנכוןהמספראתנשאהחריףירוקבצבעצבועהחרמה
פטיד .גן-העדןאלישרנפתחה .הדלתעלרבבהיסוסדפקתי .~יןדניתחומות

צפדרים, ,כחדליםקיררתשטופת-שמש,מטופחת,פראית.צמחייהמלא ,ענק
שמוניםבת 'מוסרןמיסבשבילהחשבונותואתהביתאתשמנהל ,נסיוואינוס
לעשותאשבכאן .חלמתישעליוהמקוםזה-אמרתי .עיוורתוכמעטוארבע
לבדיפןהכל'אחרי .כדור-האץרמעלהדילוגיםלאחרשבתוכי'גןבבלסדרקצת

ונרפיםמקדשים,בני-אדם,בפניפעורת-חדשיםעמדתייום-יום .חושיאתהנילבל
הצבעים, .שליהקליטהכושרשנסתםליהיהנדמה .ורוחותזמניםשלוזרימות
חיתהאתםלהתמודדשליהיחידההדרך ,והעציםהאבניםהמקצבים ,הקולות

יוכללאשלעולםחיתהההרגשהנקלט.-שנקלטומהלעבורזרימהללתת
ברגעי ,מספרהיהפסח .הזההמהמםהעולםשרשיאלבאמתלחדורדראדם
 .מתנגדיםשלבישיבהמתבגרכנערבילהבהםאשררחוקיםמיםיעל ,חסד

עלהדבריםכאשררביםימיםולאחרלסיפורים,מקשיבההייתיפעורהבנשימה
שוכחתאניתמיד .לשאולששכחתיניזכרתילמודעותי'עלואחריםעולמות
 ...המתבקשתהשאלהאתהנכוןברגעשאלתישלולי,נידמהלפעמים .לשאול
לאשזר ,מקודשכשטחהזולתשלעולמואתלקבלשצריךלינדמהלעולם
קבוצהמאנשיהמההפטירמוסרן.למיסאמרתי-להתארחאבואאליו.יחדור

בתלינים,פרחים,עםמקסיקניתצהרייםארוחת .מריתבהבהדרכתמתארחת
ולשבחלבראתרכליאחדיםימיםבערדדו,קבוצהתעזובכאשרוטורטיות.פירות

השמשמלהטהמצליםלעמודיםמתחתישבתי .ולוהזרקאלחזרתי .כאןאיתנו
ומעלאבטיחמלון'בננות,אננס, ,פפיהיענקהיהשתמידרותפיסלטוהזמנתי

וחלמתימתוק'יותרעודעסיסי,יותרעודהכל .כאןענקהכל .לימוןפלחיכלל
 .הירוקותהחומדתשמאחוריהפטיראללחזורשארכלהיוםעלרוחבקוצר
ייחלתירביםימיםאשרעמוקהכמיההחיתהזולמעמקיו.ולצלולפנימהלהיסגר

 .לה

ממנהחוץמאדם,ריקהיההפטיר .מוסרןמיסאלחדרתימספרימיםכעבור
מיטהעם 'קטןחדרבחרתיבמקום.אישהיהלאומהטבחיתנסיומאינוס ,עצמה

התחלתיהראשוןבערב .טובכמה-לעצמיואמרתיתיקיאתהנחתי .ושולחן
אפשרותללאהעיירהבירכתינמצאאשרהביתהענקית,החצר .מועקהלהרגיש
הבאיםכלשלהמיפגשמקוםהעיירה,שלליבה 'ולוהדוקאלבלילהלצאת
כלבקיצורהזוקולו,שלהתזמורת ,דרומהבדרכםהחברההאינדיאנים, ,אליה
שקשהבעדצמהמסורסת,מבודדת,הרגשתי .חמיםערבי-קיץשלהסואניםהחיים
מדוכא,חולה, ,המקוםידידאמריקני,תייר ,אחדמבקרע~הופלמחרת .לתארה
בערב .וגברהלךהמועקהמעגל .בניו-יורקשיושבנכההואשכן-זוגוהומר
הביתהנסירלאינוסבבהלהצילצלתי .מדסוןמיסשלהמטפלתעםתייביל

חפציאתארזתיהופיעכאשרבבוקר .לזוקולואחזורשלמחרתלווהודעתי
ונשמתיההתרחשויותללבחדרתי .שבדוקולוהמלוןמתביבאחדחדרולקחתי

 .כמואת :ואמרצחקהואהחשבוןאתלאינוסנסידשלמתיכאשר .רווחהל
איננושגן-העדןכנראה .צדקכמהידעולאהנדוד,היהודי ,"ארנטההחודיאו"

ללכתצריךפעם-לעצמיאמרתישוורים.מלחמתלאגם .בולחיותמקום
הדבר.אתלחוותפעםכדאישבכל-זאתחשבתיאךהעונהלאזו .זהמהלראות

העגולהבדירה .מבלויורדאחר-הצהרייםידםכל .הגשמיםעונתסיקו-סיטימקכ
עודשופכיםרטוב,בדירההחול .בגגמכוסיםסביבהמושביםורקהפניםוףשח

ההתחלה ,סבלנותמחוסרהקהלגשם.יורדושובשובאךליי:נש,בתקווהלוח
 .צעירטוריאדדראחרידאחד.מסכןשורמכניסיםרבבאיחורכסוף, .מתמהמהת

הבצוי,הרטוב,בחדלפתאוםמתחלקשהטדריאדורעד .כלהרגיזלשחקםימתחיל
יוצאיםמידלרציני.פתאוםהפךהמשחק .בקהלזעקה .אותומועךכמעטוהשור

מחברםרחוקאחר,לכיווןהשורתשומת-לבאתשמסיטיםטוראדוריםעוד

מסכנהשהחיהאף .בעורףהראש,עלהעינים,ביןאותודוקריםבסוף .שמעד
היאדברשלבסופוכאשר .להתקיףלהגתונן,מנסההיא ,צעירהכהעודאיננהו

ישןפולקסווגן .הצדארגידיאתבמכת-חסד,להחותכיםכוחות,באפיסתנכנעת
 .נוספיםשורריםשלשהלדירהמוכנסיםדדבדרך .לדירהמחוץאלגופתהאתגורר

ולאצעיריםהםגםוהטוריאדוריםחזקות,יותר ,צעירותיותרהחיותרוהתפיל
הסבת ,ההתחלקותשלהתמונהעצמהעלחודרתושובשובמנוסים.-כךלכ
הטעםמהלידישישבהמבוגרתאשהשאלתי .בוופגיעההשורומת-לכשת
היא .אמרההיא-והמתחההתרגשות .זהמבישכמחזהצאתמוהיאש

והטוריאדוריםהעדנהזושאיןהגם .זהמסוגקרבעלתוותרולאסורנדמהו
 .מאדיריםצע
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מעיןתלוליםאבןקיררתביןישנםרבירקטןבפלנקההמאיהפירמידותבחצרות
קהלהיהאדגםבוראי .ראשואתערפולמנצח .עתיקיםכדררתלמשחקיסלים
המקדשים .מדירת-הקרבעלווהאימהההתרגשותוזעקותוהתרגשויות,מתחצמא

שבלעעצרםלרעמעין .הסלעיםביןעמוקשקרעיםאדיריםמעינותלידעומדים
מרביתחברייםכעתוהראשים.והתכשיטיםוהזהב,האלים,קררבנרתכלאת

המקדשיםאתלהצילבנוחרת-עלמנסיםכ~שרגם .הג'ונגלעציביןהאתרים
מופנם,הכלביפן .הדהבקרבושרבשרבהעדיערותמנצחים 'הג'ונגלמזרועות

אין-קץעדההתמסרותהתחרותית,המערכתהפנימי,הארגוןהצורה,הטקסיות,

האדירההצפיפותגבללאולי .טרטאליתלהתמסרהכושר .עשייהשלסרגלכל
מזהיותרטובתמידלהיותלהתבלט,חייבאתה 'בכללהצפיפותאיים,בכמה
 .הפנימייםהמרחביםנפתחיםחיצוניים,מרחביםכשאין .שלידך
שללקרוןארבדואי,לאוהלשלוהשיכוןדירתאתפסחהפךאיךלספררציתי
חפציו,כלאתערםרכשני ,גרהואמהםשבאחדגדוליםלאחדריםשני .צועני

מצאלידיו,שהגיעחדשדברכל .דכררנרתירואת-הגיעותמידוכאלה-מתנותיו
הפיזייםהצרכים .הימיםסוףעדנקבררשםלמחסן'ההוא,החדראלדרכואת
ששת-הימים,מלחמתומאד .בחפירותבשדרת,בילהימיררובאת .כזיתהיושלו

בליירדמזדמןאורחכלעםמדבר-יהודה.שלובוואדיותובמערותבכרכים
פרוסת ,מימיהעם .מלךהיהשם .במדבראשרארמונותיואלושרבשרבליאות,
:.,זגבניהגםישנהאםאמר,הוא-שצריךמהכלזה .ובצללבנהגבינהיבש,לחם

שחרר.קפהוכמובן

לזהדמהבעיניוהנוצץהאור .מלךהיהשלו,במקדשבקובהרה,בקנמה,הוגן,
הנדיררריארקו, .יהודהמדברבשביליאורחיואתהובילכאשרפסחשל

 ,ימיוסוףעדישההושם ,מספרשניםלפנילקרבהרהשבאהצעיר,הבדוהיסטי
כאבהקטנה,העדהכראש ,בעקבותיוללכת ,הוגןשלכיורשועצמו,אתמכין

 .ימיוסוףעדיותריזוזלא ,עולםשלמטבורו ,זהשממקוםיודעהואהרוחני.
אתי'לדברלארח'אותי'לראות .בילנגעאחדאחדבאוקיוקושלחבריהכל

שבי,הדרות .יפןשלמיסתוריותהכלאת ,לילהעבירלהראות,הידידותבשפת
 .סוףבליאותםסיקרן ,המערביהלא-מוכר

פעמיםפעם, ,כמעטטקסיתהנאמנות .ימיוכללארןוידידותידדייםלפסחהיו
דו-ולהמשיךללכתכמולבקר.לא ...אתולראותללכתצריךאניאמר,-בשנה
בכלכאשרלשייך-אברייק,עלה ,השומרביוםשנה,כלנקטע.עתהשדהשיח
עולהלאכברפסחגםעכשיו .ופחותפחותישנםאמרחדרכאשרופעםפעם
והיולמדברעיניוברקאחרהלכואשרצעיריםנפשידידיהרבהלוהיולשם.

מבצע.לכללצאתבעיקבותיומוכנים
עםץעממסגרותבנוייםאובלייםמבניםלספר.רוצהאניביוקטן,הכפריםעל

זה-לאיוררורפתחיםושניארוכיםטרופייםעלים-גותגוה .אדמהשלמילוי
בעברבאדמה,ארכיטקטורהסיטי,במקסיקומרתקת,גדולה,ותערוכהזה.מול

 .באדמהמסריימיםבאידוריםלבנותוכדאיצורךיהיהששובהודעותעםובעתיד.
כתבאשרהמצרי,פתחיחסןאותםתכנןאשרחדשיםמבניםקהירלידראיתי

באידורבאדמה,בנויהכלוהדולות.הפשטותבדנותבינלאומי,לפרסוםשדכהספר
כיהרגשתיפתאוםתבי-קברות.היובירקטןשראיתיצבעוניהכיהמקום .צחיח

רע.כל-כךלאמאורעהיאיותר,טובשאולילעולםהעולם-הבא,אלהיציאה
עליזוהכלוחיותופרחיםהמצבותעלכחולהרבה .צבעוניומאדשםעליז

ושמח.

אפלוליתביןהוגן,שלמקדשולידהתלול,ההרפסגתעלהעולההיערובירכתי
ואדומיםוסגוליםזהביםניצוצות,בעקבותהלכתיהעתיקות,והמצבותהעצים

המשכיותאידו .האליםאתלרצותכדיהכלועוגיות'רפידות 'סאקישלוקערות
מכיןאנשויצורוכלמפחיד,לאטבעי'כה .והעולם-הבאמחרהיום,אתמול,
כברירארקוחייו,שלהחמישיםבשנותרקשהוגןלמרות .העיודהלשעהעצמו
קצרתלכלקופץהואבינתיםהמתנה.במצבשקט,והוגןהדרךלהמשךדרוך
הדן-בודהיזם.תורתאתלהפץיתבל'
הטטמי.אמת-המידה,לספר.רוצהאניהמסורתיהיפניהביתשלהאיזוןועל

מאדמעטעםצפופיםאייםקטנים,החללים .שניםעלאחדמטרשלמחצלת
ארבע,שלפנימיחללכלהשני.עלאחדועוליםכמעטצפופיםהתביםאדמה,
 .להשתוללותמקרםואיןעביות.המרןלךפותרזה .טטמימחצלותשמונהארשש

שהבלהיאההרגשהשםגם .במדבר-יהודההאיסייםמבנהשלהקומפקטיות
r קירבהפסחחשאליומקוםזהמרכזיים.חללים .בזבחאיןאדם.מידתלפישב

 .עצומהנפשית
 .שישבמהולהתאזןלקבללךעודרתהיפניהמבנהשלהשלווההריכחיות

בתוךנעלמיםהחפציםכל .ריקיםהפנימייםהחללים .קסומותתמידהפרופורציות
ביןהמרחקכאשרטוקיושלהצפופותהשכונות .מטרשלבעומקארונות-קיר

לא ,רדיולאקלוות.שומעואינךכמעטאתהמטר,עלעולהאינולביתבית
אחת-עשרההשעהלאחראבלפנימה.הכל .קולניותמריבותלא ,צועקיםילדים

 .המפגשמקומרתושארהבאריםמאותוכןמלאותהמסעדותכלבטוקיו,בלילה,
חם,סקהכוסיתאחרכוסיתאט-אטושותיםאוכליםנשים,ללאחבורותחבורות
ללא-הכרהופךמטמורפוזה,ועוברמעניבתואדמשתחררהיפנילעורקים,מחלחל
כהרת.בחליפותסגוריםמכופתרים,כולםשרבבבוקרעליז.צוהל'כמעט.

והמוניות.האוטובוסיםנהגיגםכךלכנרת.ובכפפותנקייםבסרבליםהפועלים
אשרהבמבוקלחורשתמעברשמעתיבבוקר,דקותחמשפחותשמונהבשעה
שמעברהגדולהאלקטרוניבמפעלהמדריךשלקולואת ,קיוקושלבחצרה
גםחנוקיםוהתלמידיםהמפעל.עובדיכלאתדקותחמשבמשךעימלהואלגדר,
כההכחולבצבעצבאלמדיבדומהאחידה,בתלבושתהחמיםהקיץבימי

הערתיכאשר .תואמיםוכובעיםוכבדיםכהיםמדיםהגןלילדיגםומכופתר.
היום,שעותכלבמשךאלהבמדיםלהסתובבהקושיעלהיפניםמידידילאחד
להםניתןלאאלהבמדיםכיחיוביים,צדדיםגםלכךשישואמרצחקק

משם.אותםמגרישםפשוטהמפוקפקים,באזוריםלהסתובב
על-כךמוריםאשרבכתוביםסימניםשמצאאמר,מקובהטומאשמיסטרכמר

ששפתבסן-קריסטובל'שמעתיכךהאבדוים,בשבטי-ישראלהיפניםששורשי

הימןרששנה :איור

המקסיקניוה"מנומר"העקירהמתוך
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אבלזאת,לילאשרכלרישיואנשי-מדעפגשתילאהנת"ך'לשפתדרמההמאיה,
 .לעבריתדרמהשהצלילאמררמשרנה.הרגשהביעוררההקביעהעצם

אשררקירקריפני.ביתנ:כלמצאתיאשרהקטניםהשינטומקדשיעללספררציתי
ומחאהוהפרחים~ררתיהפאתהחליפההיום,לעבדוותשנגשהלפניבוקר,כל

עליהאשרהמקודשתירת tהפרכרעלהחדר.בירכתיהקטןה~ןייןלפניכףפעמים
בעבודת .למעטהמחוץאליצאלאשדבר ,בבת-עינםעלכמרהיפניםשומרים
 .הצלחתיתמידלאאבללדעת,שרציתידבריםאטאטגיליתינמלים
האםהבדואים,שבטיביןהארוכותשנותירשלרשתעלפסחאתשאלתיכאשר
נתןאומרובלאחייך .השבטמנשותאשהלביןבינועמוקיםיותרקשריםנקשרו
קשרי ,המרובותהמזנרכרתעלרמזרחוקותלעתיםהיו.אכןכיברמיזהלהבין
כלעםרגעכל .הארוכהבדרכושפגשהמרובותהנשיםעםהעמוקים,הנפש
 .רגעלאותונכוןהלב,תוםמלואמקודשרגעהיהמהןאחת
אמררבאזורהמאיהוזz.בטיעםהקשריםמערכתעלבסן-קריסטובלשאלתיכאשר

מסחר.קשרימאשרדזרץהלדינרס.לביןאינדיאניםביןקשריורצולאלעולם-
 ,מפוארים ,יריםרחבי tבתיניהודיות,משפחותשלתביםראיתיבמקסיקו-סיטי

קצרזמןשכעבורבעלת-הביוז,כדבריתמימות,כפריות,משרתותמספרעם
 .בבית-המשפחהמועדפים iזהנתאיםלמרותתעשיתיים,במפעליםלעבודמעדיפות
העניותהשכבותשלהעצוםההמוןכל ,וכאשראםהאימה,קולותאתושמעתי

אשראליזבט,הרריל .uובית-החמודותאתברוהאקהראיתי ...מושליועליקום
גבוהותחומרתמוקףוהביתענק,מגן-דודעםכבדהזהבשרשרתעונדאביה

 ,היהודיותהאלמנותוטזתיהחצרות.עלשומריםוענקייםאימנתייםכלביםושני
בארה"ב,עתקהון nלעשוהשניםבמרוצתהצליחואשרטוביםיהודיםנשות
לרחובלצאתמעידהובקושיבסנטרל-פארק-רוסטזהב,בכלוביושבתהאחת

לאלעולםאניאך 'באץר :לחיוחרצהבעלי .זוהרתבבדידותיפהפהבביתוהשכיח
 .אמרה-הסכמתי

שבוהעלובהצריףואתזzרומקדאתראיתיהוגן'שללביתובהגיעיהראשוןוביום
רב,זמןבמחיצתושהרואשר .הזןבתורתבהדרכתוהתעמקואשרשנייםהתגוררו

מלואאתחשתישערתוארבעעשריםכעבור .צעירשרויצריוהשניישראליהאחד
הבודהיסטיהנזירןן·יארקרמשפחתוובניהוגןהמקום,אנשישלוהקרינההקסם

שלהפיזיתהשלווה .חיצוניתהתרחשותמכלהטרטאליהגתקאחדמצד .הצעיר.
אשר ,לרגעימעבר~~שרבעולמותלהתעמקכנראהמאפשריםכפר,קטן,מקום
עפרםאשראנונימייםההאנשיםומצבות .המקדשדייריעל-ידימועברקסמם
עגולה.תמידהעליונההשנייה,על-גביאחתסימון'אבנילמספרמתחתקבור
 .ההרלמרומיאטאטמטפסיםאלהסימוניםומצבותנזיראולכומרסימן
שזההעתיקבית-ד;קברותאלצרפה .הדרךמאבניאחתעלישבאשרופסח
הוא .הראשמקוםאתמסבז.כתמזרחמצדעגולהאחתואבן .לפניוהגתלהמקרוב
הרזה ,הקרקעוכפליוהסורעיםהאבניםלמקצבקשובכולוכללזמניםמעברישב
 ,לעשייהלחיים,כסימןלפניוהגתלועצמותיהםאשראלהנעושבהםהזמניםאת

בימיםפעילותמלאאדורכעלים-המוותאזורעלמוריםהסימניםכל .לפריחה
מכלהתפעמות .קורבנותוהקרבוזשמניםועשייתובושםצימחיהעלוגם ,קדומים

ומתחתאל-עלושולחםהמשושיםאתמזיןהדמיון,אתמדליקאשרחדשסימן
לאחדמתחתהצלממחבואהמימיהאתמוציאהואהיוםבחוםהאדמה.לפני

כותנתו, ,חולצתוזיץוהכלובמשך .הנשמהאתמחיההצונןוהנוזלהסלעים
ומדברהעברלמרחבימפליגופסחוהלוהט,היבשמהחוםכמפלטלומשמשת
מחוםכמכסהמשמששלההעיזיםצמראשרהבדואית,הע~יהשלכשינחה

הואהיוםובהאירכתו lחולאתשוטףהואעברב .המדבריהלילהומקורהיום
אשרעדשבעואחרושבועיוםאחריוםכךהיום.לדילוגיאיחהיוצאשוב

באי-אילומצאאשרה iימיכמימיםבדפיסותכאותןלהתפוררעומדתהחולצה
חדשהחולצהמשםדולההפלאולמרבההשני'החדראלניגשהואאזמערות.
שלמתמורתהשבנהבחופיתוהבית .קיימתשהיאזכרלארגעלאותועדאשר

בירושלים, ,לקנותאותרהכריח ,הימיםמשכברטוב,שחבראדמהניכרת
המדברבמרחביכאשר ,ויבעיניהברקאתלראות .זמןלאורךמזערייםבתשלומים

שנתלווהמיכל .קדוםמבנהאיזשהוחושיו,עירנותבכלפתאום,גילה ,הסלעי
עברההמבנה,נחוזz.ףאטאטכאשררקמתרגש,הואממההביןלאאליו

עלכתב,לאואשרכתב ·~אש-רשימותיוכלואיך .הנלוויםאלגםההתרגשות
אשובמחר-אמרתמיד .איתריחדכנראהנעלמוים-המלח,לאורךתגליותיו
יותר.דחוףהיוםהיהתמידעליו.ןלגלרובוהמחרואסכם,
החפירותתגליותעל ,מוואהקהמדסון'הגברתשלרשימותיהאתקראתיכאשר

בכלנזכרתיהמאיה,חורבותתבוךיומיןעתיקקברנחשףכאשראלבן'במובטח
רק .יהודהבמדבר 'המטנז.וןמערתגתליתעלפסחשסיפרוהאגדותהסיפורים
עונתלאחראה,יהב ,דברשלבסופועצמו,לואףהבלתי-מובנת,עקשנותו
נחושתכליושלושהיםיעשומאותארבעשלהמרעישהלתגליתיבשה,חפירות

לאהערכהרקישנההזההיוםשעדומיסתוריים,ביופיים,חריגיםמופלאים,
ולמקורם.לשימושםבאשרבטרחה
תלויה,נשארהמשמר,לנחלמעלמטריםעשרותהמתנשאצוקבראשהמערה,

קץאיןעקשנותחבלים,סולמותגישה.שבילללאהטורף'הנשרשלכקינו
אלדברשלבסופוהוב:ילולרגע,מרגעהמגתברתבהתלהבותבמטרה,ודבקות
 .הנזופלאיםהכליםצרורנמצאבתחתיתואשרהנקיקואלהפתח
בוקרושוב,ושוב ,ממנוהרפתהלאהרוחאוחירפה,לאתזזית,רוחכמוופסח
נקיק,אלמנקיקיות, tהאין-סונהגיחותאליצא ,שבעואחרשבועבוקר,אחר

עקבותעלהימיםבאחדשובשיעלהתקווהזיקבעקבותמערהאלממערה
עלישדרואשר .זנברומימיםאחר.יי wאוקלףפיסת .אחריםזמניםמקצבי
קיומםקסםאתאשרנשמות,מבשריעטורי-רוח,מופלאיםאנשיםשלקיומם
אותם .נצחמשמרןבלעומדהמדברויובשעלי-צוקים,לסלעיםמתחתאטמו
אשרהנחושתכלילושה tו~עשריםמאותמארבעהקורןהקסםורוח.חרבפליטי
עד ,והעכשוויהמדהיםכיופיהרעננהלזמנים,מעלמרחפתבהםהטמונההרוח

התמצותבכושרושחונןבינינושחיאמןידיעלעוצבועתהזהשאךלנושנדמה

הרוחאחרידלקימצא,לאימצא-בשלופסחבחימר.הרוחטמינתוכסוד
 ...הדרך-העיקרהשכר.הםהחיפוש,הבעירה,ועצםהקוראת
קנה-נקישתמקצב .אין-סופימתמשךסמל .הזורמיםהמים .הזמןמקצביטפטופי
שלהאין-סופיתזרימתוהיפני'בגןהזורםהצלולהנחלכתחתיתבאכןהבמבוק
כקריאתוממרחקיםנשמעיםהבמבוקנקישות ,כג'ונגלם 9מ 9התופיכמוהיקום.

 ...אחריהנמשךשאתהציפור,של
מספרשלחתיבנגאוקה,בבית-הדוארהייתיאלקטרונית,מכחינההמתקדמתכיפן

מתקןאתלקחהחשמלי,המחשבכעזרתהחישובגמרלאחרהפקידחבילות.
להשתמשמעדיפיםחניוותשלגדולכחלק .החשבוןאתוכדקהסינייםהחרוזים
 .העץכחרוזי

רציףעלהמסומןהמילימטר,עלניצתבהיפנית,הסופר-מהירההרככתן, 9נ ?jהזקנ
לתוךאחדאחדונכנסיםכתורכשקטעומדיםקרוןשלדלתכלולידהתחנה,
-וכפניםבונבוניירהכמוכלנראהמכחוץ .האוכלקופסאותעםכולם .הקרון

מגרההקשת,צבעיככלמקושט,הכלודגים.ירקותאורז,כדורי .ארוחת-צהרים
הילדים .טריותתמיד .כיפןביוםנמכרותכאלהאוכלחבילות 350,000וטעים.

והכלוירקות.אורזכדוריעםקופסאותאלאסנדויצ'ים,הספרלביתלוקחיםאינם
מוצגותכפנים,המוגשותהמנותכלהמסעדותשלהראווהכחלונות .טריתמיד

המציאות.שלמושלםחיקויצבעוניים,פלסטיקכהעתקיכחלון
העלוהסביבה,כפריכלשלהשנתיהריקודיםפסטיבלכוואהקה,ה;ל;צה,כזמן
וחציארבעכמשךוהמתנתיזקנותכמהעםיחדישבתי .העיירהשלמסתכמעין
להתקייםהיהאמורבוהמקוםהכנסיה,שלידהאמפיתיאטרוןמדרגותעלשעות

עשיתיעודכהתחלהאנשים.בהמוניאטאטהתמלאההכנסיהרחבתהאירוע.
נתיבתיכננתיכדמיונימהומה.שלכמקרהמהמקוםלהימלטאוכלאיךחישובים

ההצגה,התחלתלפנירבזמןשעתיים,כעכור .צפוףלישיהיהבמקרהיציאה
ועודעוד .והתהדקההחגורההלכהאטאט .אנשיםאלפימוקפתהייתיככר

שלשכמקרהברורהיהאךכשטח,נראושוטריםמספרהרחבה.אלזרמואנשים
 .פנימהנדחקואנשיםועודעודמלהושיע.קצרהתהיהידםאי-סדר,איזשהו
עמדופשוט .סבלנותואתמהםמיאיכרלרגעלאואףומרתקצבעוניהיההקהל

מהםומיכמקרהתפרוץאשרהאדירההפאניקהאתראיתירוחיכעיניוהמתינו.

אין-ובסבלנותעמדופשוטהאלההאלפיםכלקרה.לאמאומה .להידחקיתחיל
 .והתוססהצבעוניהמופעהחלדברשלכסופואשרעדהמתינו,קץ

המרכזיתהכיכראלשהגיעשלםכפרשללהפגנהעדההייתיכן'לפניימיםכמה
אתשלהםהדליםהשדותעלשהעלהעשירכעל-אחוזהכנגדלמחותמנתעל

כאו,כולםוזקניהם,ילדיםהוריםיבולם.כלאתכילוואלהשלו,הצאןעדרי
הכיכרסביבהיוםשעותכלכמשךסככומועקהשלוכאלםנחותנשאו

 .התערבלאאישאותם.גרשלאאישהעיריה.כחזיתחרישיתונעמדוהמרכזית
נעלמואחדיוםהכיכר.אתושובשובסככומספרימיםכמשךיוםאחריום

ומועקה.חידלוןתחושתעטוףנשטאוהזוקולושהופיעוכפיחרישית
הססגוניותהלוהטים.הזוהריםהצבעים .וכיפןבמקסיקו ...והריחותהצבעים
הלב,האדום,בקיוטו.השינטווכמקדשיכדרוםהאינדיאניםשבכפריבכנסיות
חנוטהכמופנימה,הנשמהוכלהחוצה,הצבעהתפרצות .הדםהפריחה,הלהט,
ומשחרריםקה 9האוהסקילהבאהשםוגםכאןגםהלוהט.הצבעתכריכיכתוך
טוטלית.התפרקותאדיר.ככוחהחוצהמתפץרהכלואזהחנוטההנשמהאת

סימליצעדכל-כיפן .כיותרוהישירההחמההשפהבמקסיקו,הריקודים
 .רימוניהאובססיהשללקיצכיותנכנסאטאטאשרמחושב,

אךמוזריםלפעמיםמפתיעים,הטעמיםתמיד .שכיפןהדגיםלמיניסוףואין
 .פיאלבאכדיוקמהידעתיתמידלאחיים.סוגים.סוףאיןטעמתימגרים.תמיד

 .מזערייםדגים,מיניעםניילוןשקיותסוכריות.כמומיובשים.דגיםאין-סוף
לאאותםמיובשים,שלמיםמובחר.למטעםנחשביםאשרהחרגוליםובמקסיקו,

כמוחתרךמקלעלמנגו .ענקפירותסלטהעסיסיים,חפירותשםאכל .טעמתי
פרח.

קורותהמלוכה.וכארמונותהיפניכביתלכ,ושובהצלולגיאומטרי,מהמם,הסדר
קסומיםחללים .חצץמשטחי-וסביבבוהקות,לכנותמחיצותולידםכהים,עץ

מחיצותעל-ידיהגן'החוץ'אלנפתחהכל .בגן-עדןכמרהנשמהמטיילתבהם
 .כאןעדמוגדר.הכלתמידאכלהקולות.בפניחוצציםאינםלעולםנערת.

כמדבר-יהודה.האדם,דמותתוחמתאותםאשרפתוחים,המאופקים,והמרחבים

המחיצות,מעל,מרחףהואכמדבר,כמרלעיתים,המופשטכתחום,אשרהקסם
אשרהפתוחוהמרחבסייגים.לעצמהקובעתהרוחרק .נראיםאינםהגבולות

הגדרותיה.אתומוצאתהנולדאתהרזההרוחבהםאשרהמתחמיםמעל
רגעשלקסםשכרירי,ורוד,מעטהמכרסההכלכיפן.הדובדבן,פריחתקורה, 9ה

ופרישקופהורודה,פריחתםגדולים,עצים .אותרמרחקהראשוןשהטפטוף
קיים.ראינושכמעטמדולדל

האיטרירת,מציצתשלקולותנשמעיםואזבפנים,רקכיפן.כרחובארכלאינך
אכילה.שלגדולהוחגיגה

קדום .בלתי-אפשרימקוםוככלאפשרימקרםבכלאוכלים .בחוץהכלכמקסיקו
נעצרותוכרחובבכיכרמקרםככלהגשם,לאחרפטריותכמרשולחנותצציםכל

מיניאין-סוףעםצנצנותמוציאיםשולחנות,מעמידיםובהרף-עיןמכוניות
וככרלמכירהמוצעהכלוככרגזאופתיליהמעמידיםהצבעים,בכלכברשים

ושרתים.חוגגיםכולם .תפוסיםהשולחנות
כמדבר.סלע,שללצילרמתחתהיוםכצהריוהבצלוהזיתהפיתהכטעםאין

לאאף-אחדמתנדבים,קבוצתעםואדיותכמהלתורפסחיצאכאשריוםכאותו
ירדנו .למיםיים ?iל ?iימימיותשלמספקתכמותאתםלקחושלאלכךלבשם

ישנוהוואדישכמעמקיהבטיחופסחהראש,אתטשטשוהצמאהנחליםלאחד
אלהגענוכוחותכאפיסתכאשרמימיו.אתלשתותניתןאשרומבעבעצונןמעין
אי-אפשרהרגלייםאתאפילוומעופשים,עומדיםושמימייהתבררמעיין'אותר

אין-סוףשלזמןהיהונדמההגלות.כאורךחיתהחזרההדרךבהם.לטבול
 • .המדברשבאמצעהמאהלאלנחזורלאושלעולם
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פשוטאחכהסיפור
עקביאמרים

נובלה)(מתוך

פלקהאמועמה.לשחקאווה,לחברתואדםהלךהצהריםאחררביעיביום
 .ענישייראהאסורכראוי.בגדיואתעליווהתקינהשערואתסירקה
עלשוכבליאוןבעלהבעוד ,מצעיםשגיהצהבזמןלפנות-ערב,ששבשעה
מרעמדבפתחלפתוח.מיהרהפלקהבדלת.צילצולנשמעועיתוןוקוראמיטתו

לבושהאווה,לידםבזרועותיו.הקטןאדםאתנושאובעצמו,בכבודורוזנפלד
סינר ,נפוחיםקצריםשרווליםבעלתלבנהחולצהפרחוני,מבד"דירנדל"שימלת

פרפר.בצורתסרטולראשהלבנים,וגרבייםאדומותלאקהנעליקטן,
ומאווהרוזנפלדממרביקשהלאאפילוהיאפלקה.שלמפיהנעתקוהמלים
שיכנסו.

 ,אצלנוטובהרגישלא"יל.דך .בחביבותרוזנפלדמראמרגברתי",תיבהלי,"אל
 ".חוםלושישחוששני,

שותקתעמדהפלקה .אמואלמידנצמדוזההרצפהעלאדםאתהעמידהוא
 .להרגיעהכרוצהאליהחייךרוזנפלדמרבנה.שלהכחושגופואתמלטפתוידה

ביישנותשלקליפותממנהנושרותכיצדמוזר,באורחחשהמבטובהשפעת
 ...ומצפהועליזהשובבהכנערהלפניועומדתוהיאועייפות,מרירותונ~קשות,

בעיניו.לבביתובת-צחוקרוזנפלדמרעמדלסףומעבריותר,אליהנצמדאדם
אדם,"לאמך,צרותתעשה"אל .אביהשלבכפוהקטנהכפהאתכרכהאווה
ליטףנדברו .אתה"לשחקאווהאלשובבתוא"וכשתתחזק, .לילדהאישאמר

ורוזנפלדאדון"להתראות .אמוידאתלשלוםולחץהילדשלראשואתרוזנפלד
פלקה.אמרה "אווה,להתראות,

אתלפתוחוניגשהאביולידהילדאתהשכיבהלחדר,נכנסההיאהלכו.הם
לילה.לשנתעבורוהמתקפלתהמיטה

קודרבאוזניהנשמעוהגווןהצלילחסרוקולווליאוןשאל "?זההיה"מי
ספורות,דקותלפנימפתיעהבקלותממנהשנשרוהרבות,הקליפות .במיוחד

שוב.בהדבקו

ישבהפלקה .מעבודתופוטרליאון .בגן-הילדיםבקביעותכברוביקרהבריאאדם *
והיאהמטבח,שולחןעלוהמונחותהגזורותהעורכפותערימתמולבלילות,
מהזהאךזולה,עבודתה .הגזורהעורחלקישניאתקטניםבתפריםביד,תופרת
 .שיש

למעלה,הקרקע,שבקומתחדרהחלוןדרךמבטהחולףבבית,לבדהכשהיא
לעיתיםשםמבקראדםרוזנפלד.משפחתשלהפארשבדירתהאחורייםלחלונות
עלבזהירותפלקהאותושואלתבבית,איננווליאוןחוזר,וכשהואקרובות,
 .הילדמפילהצילאי-אפשרשהרבהאלא .האמידיםהשכניםשלבביתםהנעשה

הדירהשכר.עבודה,ללאליאוןהעיר.אתעוטףסמיךשלג .בעיצומוכברהחורף *
פלקההורידהמעילובשרווליעליו.קטנותאדםשלהישנותהנעליים .שולםלא
בדירה .להגדילבכוחההיהלאהנעלייםאת .האחרוןלמילימטרעדהמכפלתאת
קר.

המונימחייכיםהראווהמחלונותובא.הקרבחג-המולדלקראתמתקשטתהעיר
צבעוותביציםססגוניים,בלונים .שוקולדאולבןסוכרמצופיםקלאוסיםסנטה

השכניםשלחלונותיהםלשימשותמבעד .פינהבכלמתעופפיםאחריםוקישוטים
עמוסילדירותיהםחוזריםהשכנים .בחגיגיותמקושטיםאשוחעצינראים

 .לחגמתנותחבילות,
פניאתלקבלתושביהמתכונניםוכברהעיר,אתאופפתחג-המולדאווירתעוד

לשנהטובה,לשנה :ברכותנשמעות .עליזיםסילבסטרבנשפיהחדשההשנה
הפנסים,אורותשלהמהבהביםלעיגוליםמעבראנשיםכושליםבחוצות !טובה

הם .ועצמותשריריםחסרותכמורגליהםשיכורים,מתנדנדיםחשוכותבפינות
עזים.באורותמוארתהעירשלהמרכזיתהכיכרוצוחקים.בוכיםמועדים,
בוקעיםושירהוצחוקהבוקרשלהקטנותהשעותעדפתוחותהפארמסעדות
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עםלדברשרצויחשבה,פלקה .מנשואלקשההפךוליאוןפלקהשלמצבם *
"הוא .לבעלהאמרהאליו?"לאאםנפנה,מי"אל .עצהממנולבקשרוזנפלד,

חמישיביוםrולך.שהיאהחליטהואזהיסס,ליאוןאךיעזור."אוליכמונו,יהודי
החצראתעברהבשימלותיה,הטובהאתולבשההסתרקההצהריםאחרי

ובכלשישכאןהיוהקירותהבית.חזיתשלהמדרגותלחדרונכנסההפנימית
כהבמראהעצמהאתלראותהיתהרגילהשלאפלקה, .גדולהמראהקומה

"אנימולה.הנשקפתוהמבוהלתהנרגשתהאישהמבבואתלרגענתבלבלהגדולה,
והבלימהקדימההדחףבה,התחוללהמלחמהנאנחה.-ומגונחת"עלובהנראית

ומהו ?קינאה ?בושההיוהרה.מללכת,אותישעוצרזהמהדגליה.אתהקושרת
עלתה,לאטנפשה.אתידעהלאהיאזו?פגישהלקראתכל-כךאותישדוחף
עליזיםקולותנשמעולפתע .הדלתלפניהכשתפתחתגידמההיטבשוקלת
עזבא"מץ-לבה .במדרגותלעלותוהתחילהביתלשערנכנסאלמוניזוגמלמטה.
 .שבאהכלעומתושבהלאחורפנתהבמהירותאותה,

הדוזנפלדים,שלהכניסהדלתלפניממשכשעמדהלעלות.שובניסתהלמחרת
שלבביתהנרותמדליקיםאדם'להסיפרששי'ביום .היוםששישיוםנזכרה
נסערתעיקבותיה,עלחזרהושובטריות.וחלותדגיםאוכלים ,ייןשותיםאווה,

ועצובה.

 "?דיברת ?היית ,"נו :אותהלחקורניסהליאון
 .אמרה ,אותי""עזוב

אי-אתממנהחוסךאינולמהבעצמו,יילךשלאלמה .אותולסבוליכלהלא
פעםיהיהבביתםשגםדואגאינוומדוע ?כבודהעלעליה,מגןלאהנעימות,

חג?

 .הירפהלאהואאבלהמיכניים,מחיבוקיולהתחמקניסתה ,ממנוסלדהבלילה
הייתיאדם,לולא .חשבהממנו,לברוחויכולתיהלוואי .המדרגהבשפלהרגישה
בלי ...גברעםלשכבלהיות.יכוללאכברגרועיותר .ליוהולכתקמהפשוט
 ...אהבה
פתחההחדרניתהרוזנפלדים.שלדירתםבדלתסוף-סוףפלקהצילצלהשניביום
פסנתר.עלפריטהצליליבקעוהדירהמתוך .לה

נפתחה,הסלוןדלת .ישנה"הגברתאבל"לא,שאלה. "?בביתהאדון"האם
ושברירי.עדיןמיוחד,יופימאוד,היתהיפהלקראתה.יצאהרוזנפלדוגברת

והעלתהפלקהחשבההיא,כזאתמאוד.צוננתגםאךמרשימה,היתההופעתה
 .בעלהשלוהקורנתהלבביתדמותואת

עצמה.אתהציגה ,, ,אדםשלאמא"אני
אצלנו."איננו"אדם .השנייהאמרה ,מאוד"לי"נעים
רוצה"הייתימהד:ואמרהעמוקותנשמהפלקה ",אדםאתלחפשבאתי"לא

 ".בעלךעםלדבר
 ".איננוהואגם" .דוזנפלדגברתהשתוממהכעלי?""עם

אבוא"אם-כך,לחדר.להיכנסהוזמנהלאופלקההכניסה,כחדרהתנהלההשיחה
 "אחרת.כפעם

כמטרתענייןשמץמגלהולאומסוייגתקרירה ,רוזנפלדגברתענתה"בבקשה",
שעשתהמהרושםלהשתחרריכלהלאהיאיצאה.פלקה .שכנתהשלהביקור
מצוקתםעלליאון,ועלעצמהעללחשובשכמקוםעדרוזנפלד,הגברתעליה

דוזנפלד.הזוגשלנישואיהםמחיימשוערותתמונותבדמיונהעלו ,וצרותיהם
כתובתאתהטלפוניםבספרבקדחתנותוחיפשהכבית-מרקחתעמדהלמחרת
בפגישהלהתנסותמוכנהחיתהלאהיא .רוזנפלדפליקסעורך-הדיןשלמשרדו
 .אישתועםנוספת

שמצחהכרונטית,פקידהלפנילהתייצבעליההיההנקובה,לכתובתכשהגיע
להסבירניסתהנבוכה,לעיניה.עדישרבקוהמגיעושחורסמיךכ"פ;ני"מכוסה

הבוס.שלהעמוסיומוסדרעלמשהואמרהוהפקידהולכאןבואהסיבתאת
המשפט.כאמצענאומהאתהפסיקההמזכירה .הופיעוהואהדלתנפתחהואז

קימעה,מוטרדיםהיוהםאףפניומכוכה.מלאותעיניםברוזנפלדתלתהפלקה
מעשיהמהכללשאללאהואהעננים.אתופיזרהמיוחדחיוכוהאירמידאך
 .למישורוסדהשהיא ,הואמאליובןומדברכאילויכאן

לה.שהציעהכיסאעלהתיישבהומידגופהבכלרעדה ,לחדרוכשהזמינה
 .האיששאל "?אדםהקטןידידישלום"מה
ישרלגשתהחליטה " ...עבודהבליליאוןבעליאבל ...בריא ...בסדר ..."אדם
 .לעניין

אוכלאניאולי"חשכתי .מאודרציניוממושךבמבטהליעהסתכלרוזנפלד
ודקאותה,שטףחוםגלוהלבינו,האדימופניה .חרשאמרה " ...משהולעשות
לומד,רצתהמדרגות",לשטוף ...אוכל"אני .בגרונההצרהמעברדרךירדכקושי

 .אמרהלאאך
לשיחותכשענה .טלפוןשיחותשתיאליוהועברוכךאחר .ארוכותשתקהוא
 .ומוטרדיםעצוביםפניונראואלו'

ישלךגםבוראי ,, .בטלפוןלדברכשסייםאמרה ,,לבוא,צריכההייתילא"
 " ...שאמרתימה ,שכח ...רוזנפלדאדוןצרות,
 .אשכח"לאלשכוחאך .ליישאמנם"צרותבעצב.אליהוחייךקםהוא
עלועדינותקלותלהונשקלפתעהתכופףהדלתליד .תודהלואמרהבעיניהרק

היא .עיניושלהעצובבחיוךעיניהנפגשוושובהמומהעליוהביטהמצחה.
עדהמזכירהשלחדרהדרךאותהליווהוהואמהחדר'ויצאהעמוקותנשמה
 .היציאהלפתח
מהכללעצמהולשחזרלחזורשלאיכלהלא .ההליכהיהעלקשתהברחוב
מןדרכהאתהאריכההיאוהכאב.השמחהאתלהכילנתקשהליבה .שקרה
לואגיד ?לליאוןאגידמהעצמה.עםלהיותכדיזמןלהרוויחמנסההנחץו'
עללואספר .ממנומשהומסתירהשאניירגישהוא ...שדיברתישהייתי'
יחשוביאמין,לאיכין,לאליאוןדבר.שום ,תמימהכהחיתההנשיקה ?הנשיקה

כלום.אספרשלמוטב .מפניומסתירהאנימהיודעשבזי

הרכיםוכפארקיםכגניםהמטבחחלוןאתלרווחהפלקהפתחההאביבבואעם *
וחברתואדםהגיעה.הדובדבניםועונת ,אביבניצניללבלבהתחילושכעיר
אהבו .פלקהשלמטבחהחלוןפנהאליה ,האחוריתבחצרשיחקואווההקטנה
דובדבנים.מזוגותעשוייםב"עגילים"אוזניהםאתלקשט

 49 1987אוגוסט-ספטמבר



 .לאכולמהוהיהשולמוחרבותיהם .עבודהקיבלאוןלי
לכפר.לנורה-קיץנסערהמט,!:לתרעםאימהעםאורהחכרה.ללאאדםנותר rכק
כעיר.נשאראביהרק

 .ממנהיצאררזנפלדרפליקסלידה,מכוניתעצרהמקניות,פלקהכשחזרהפעם,
לדירהכחדרים.היהךו vחרדירתו.חלונותכלפיעיניההרימהאינסטינקטיבית

הצביעהוהיאלשלום,זה 1ארכירךהואכראשה.מחשכהחלפהחוזר,הואריקה
יהודים !החוצה t"יהרדינ :ביתםמולהחרמהשעלהמכישההכתובתעל

חיתהלוכשבילנו.מאדגררובהתחזית"זר :רציניואמרנאנחפליקס "!לפלסטינה
מיד."מכאןמסתלקהייתיהבריאות,כקראשתי
עליזהכנימהשאל "?לנופשנוסעים"לאהכית.שערלכירוןלצעודהתחילוהם

יותר.

כדרךברחה-פרחה:ראשו 1שהתרוצצוהמחשבותאלףמכיןפלקה.אמרה ,"אל"
שעלהמכישהזרכת 1הכרעלמשפחתהשלהירודמצבהעלהמחשבהפלא

כעיירה",לאחיויוימייםליוםאדםעםיסעליארן"אוליביתם.שמולהחרמה
שניהםכביתם.כזאת Jתוכניחלדירןאפילועלתהלאמעולםוהסמיקה.אמרה
חיתהלמשפחתי,"לכפר,'אסעלסופשבוערק"ואנילדבר-מה.כממתיניםעמדו

תשובתו.

והוא, .בטןככאביסירוכ:האתתירצהליארןכפנישנתה.נדדהלילהכאותו *
אותו,לפייסיכולתכלייאומללה,שככהונעלב.נפגעכשקר,הרגישכאילו

היוםאירועיאתלשחזרניסתדזפקוחותכעינייםהקלה.הרגישהלכסוףכשנרדם
בטןוכאבמוזרהחולשהכתחושתלפליקסושובשובחזרומחשכותיה .שחלף
אםחשכה,יקרה,מה ...הריקהכדירתולכדרהיושבהאישאליה,קרובכהעמרם.
 ...הקדמיותכמדרגותואעו~ההחשוכההחצראתאעכורממיטתי,עכשיואקום
 :לאמורפירעלמצווהב Jאצבראשיםכזרועותיואפולהדלת,אתלייפתחראם
חיכיתי :יאמרורקלש:אולירצהלאככללאוליהוא ...תגרשואל Iתשאלאל
 ...לך

למחצה,רדוםהואאךמליארן.האפשרככללהתרחקמנסההתהפכה,פלקה
 .תוםעדלוהתמסרההמתיזזz.הפנימימהמאבקעייפהככוח.אליוארתהמשך
כשינה.שובשקעלנפשה,ואדישמגופהשבעוהוא,
לואנקות,תפלוטלכלפייה,עלכריתשמההיאוזעם.מדמעות-כאבצרכועיניה
 ...כגדתיעכשיוגב!הריאכל .בוגדניתאשההייתיחשכה,אליו,הלכתי
שלאאדם,עםז.:לים 1כמהאפילווהחליףטוברוחכמצבליאוןקםכבוקר
עיניהנתקלוכחנותוחלב.לחםלקנותמנתעלהמכולתאלחמקהפלקהכדרכו.
 .שתייםקנתהפעמיים,לחשובכליוריחניות.שחומותטריות,לחמניותכשפע
"זה .עבודהיוםלקראוזכחליפתוככרלכושהדלת,אתלהפתחפליקס

הסולחגדול'אבאכמרהי~אלחייך .הלחמניותאתלווהושיטהאמרהכשבילך",
ידיהאתנטל .מדףעלותן;~רשםחבילותיהאתלקחשרבנותה.אתקטנהלילדה
 .דבריההמשךאתלשמועמוכןמולהועמד
 "."ימוומהקירעלהזאתהכתובת ...ישנתילאהלילה"כל
אמר.הכתובת,"רקלא"זו

הסמיקה.

 "?להיכנס"רוצהו:ידיה.אוחזעדייןכשהואאמראמש,"כךהרהרתיאני"גם

 .חלרשווזאמרהבוקר,"לארוחתלמטה,לי,מחכים"הם
עצמך."עלתכבידי"~וללקולו.עליזותמעטלשררתניסהאליהם,"רוצי"אז
 " ...ממהרתיאניעכשיו ...כמומתנהגת"אניאמרהמצטערת,""אני
על"ותרדהכיתה.לכנישקנוזהוהחלבהלחםאתלהונתןהדלתאתלפניהפתח

 .קשים""החייםוהוסיףכחיוךאמרהלחמניות."

הימים .לבראאיחר:לאכיותרהגרוערגםיותר,עודלקשיםהפכווהחיים *
כצמרת .כמדינהלטת 1מודאנדרלמוסיהימיהיואוגוסטחודששלהאחרונים
צצואישיםקמה,רממש,רהנפלהממשלהאישים,התחלפוהפולניהשלטון
כחוצותהגרמניהצבאככרצעדכמדינה,כלליגיוסעלשהוכרזועדונעלמו
 .לגבולהסמוכותהערים
התחילזמןלבזבזומכליהנופשממקרםמשפחתואתפליקסאסףכקושי

 .אשתושלהירודבריאותך;למצבלבלשיםבליהפעםלבריחה,להתכונן
חזרואךליארן,שלאחיואללעיירה,לנסועהםאףהתכוננוואדםפלקהליארן,
אין-ככעסשקעליארןהערים.לכירוןרבקהלזורםשמהעיירותכשמעם,כהם

 .וכייאושאונים
חזיתשלהאחוריותכמדריגרתחרישתכתנועהפלקההבחינההחשיכהרדתעד

 .אלהכמדרגותרעלודריחפציםועמוסותכחרשךמזוהרתכלתידמויותהכית.
היהחרשךליבה.קולאחריללכתלרגליהנתנהנפעמת,מהדירה.חמקהפלקה
ערדהתעכבפליקסכרחוב.הממתינהלמכוניתאימהאתהובילהאורהכחצר.

נפלהוהיאכדמותהכחין 1-:הוא .המדרגותכפינתלוציפתההיאכדידה.למעלה,
כשפתיים,נקשרושכ!תיים .הגההוציאלאמשניהםאישהפתוחות.לזרועותיו

למיליםזולצליליר:יהפןלדבר,פחדההשפתיים.כתפנולכסוףנמס.גופה
אימה.היוגדושיםוהזמןהמקוםפיה.אלהנדחקות
לך".נחכהאיתנו."כראיכלחש,אמר"פלקה",

ניסהלך"'אזדקק"אנילה.ישליתנועותעשתהכראשהעיניה.אתכיסהסמיךדוק
לכרעהמשיךראשה " ...אמהועםאורהעםלהסתדרלייהיה"קשהלשכנעה.

מעיניה.זלגוודמעותשלילה,לאות
כיחד."ננדודלכם."אחכההמשיךאדם,"את"קחי
שלאוכחרדה,לעולםאותותשכחלאשהיאבידיעה,לחשה "1ד7כח, ...יקירי ..."לא
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גבר,לאשאתהזהעללךלהרביץאפשראזכימדברשאתהמזהנהניםגםוהם

שמותראחדופשוטומחבלערכישאתהכגללסתםלךלהרביץאפשרמזהוחרץ
אכל .ולכנרתלצרוחלךלגרוםרצויומארדחרקיאפילורזהברלהתעלל

חמושיםלעברו,המתקדמיםכשוטריםנתלהשעליוהענףמןואליוכשהסתכל
ידברולאמיידישברלאזאתשככלידעואלות,ואקדחיםורוביםכתת-מקלעים

ומבוהלתלכודהחיהכמרשישבמשוםוגםסעירכגללרקולואותרשיכולפני
וירקלישראלים,אותרשיסגירולפנידברלויעשולאשאוליקיווהורקהעץ'על

אחדחירותלוחםעללוסיפרשסעיךונזכרמטורפי-העינייםהדוכרמאניםלעבר
אחת,פעםרקהמולדתלמעןלמרתשאפשרכךעלמצטערהואכמהעדשאמר
ויספיקומעצרועלכאץרהתאחכרישישמעוערלפחותלשתוקהחליטולכן

כקני-נשקםלוואותתוהכלביםאתסילקושהשוטריםלפניממש 'ל!::חע . :tלהיכ;ל
רקלחשוביהיהכ~ותרשהטובדעתועלרעלהנוליאתראההעץ'מןלרדת
הסכיןאתתקעוהואלחיות,עזרצוןברהתעוררכבת-אחת .אותרכשיענועליה
פניםאלפניםעצמומצאהשלגעלככרכשניצבורקלקראתם,וירד·ן 1ה·כגזע
 • .כדיזנגוףלכןקורםשכרעייםשפגשהאמריקניעם
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 10"מועדון-לעםספריה
הנבחרים"

שחורהקופסה Oעוזעמוס •

שלהשביעיהיום Oקנוומוך •

החיים

בואדיחצוצרה Oמיכאלסמי •
רוזכדורףרביעית Oשחםכתן •

פויגלמן Oמגדאהוון •

קבריםעל Oסנטוארכסטו •

וגבורים

קרכובסקיבית Oזיכגר .י.י •

מהמוןהרחק Oהארדיתומאס •

מתהולל
הרווקים Oמוכטרלאןרהאברי •

הזמירעת Oבארחיים •

F 
~ ...... 

אפקים

 0בראנוויטרידקרל •

חלקים)(שכיהגרמניתהדיקטטורה
 :בכימיןולטר Oשלוםגרשם •

ידידותשלספורה

זכור Oשלמיייחייםיוסף •
במועדםדדיםוב Oמירוןדן •

ולאימיןלא Oשטרכהלזאב •
שמאל

טבעה Oשרפשטייועמיבן •

האומנותשלהאוניברסלי
חולישלאנטומיה Oשפיראראובן •

ניהולי

הטכניתהמחלקה
הצעירהשומרקיבצוישל

ברכתהאתשלוחת
העבדוהלתנעות

לקוחתויהלוכל

 .ושגשוגשלוםשנת

-מתח 1בדיונימדע
משבעה""חמישה

סלדקיוןג Oטוקטיק •
הרברטפונק Oחוליתכופרי •

זילאזכי Oלאמברנסיכיםתשעה •
פטרישיה Oמהדהחידותבעל •

מקיקיליפ

סמיתקורדווייכר Oכורסטריליה •

לאיולגייוין Oכרכוםרשימת •
זיקוכטאמנון Oהסגריראיש •

-השנהראשמנויימחיר
ש"ח 96-לעםהספרי
·עםמידיינתנוהראשוניםהספריםארבעת

החתימה

ש"ח 120-אפקים
החתימהעםיינתנוהרשאוניןהספריםשלושת

ש"ח 60-מתח 1בדיונימדע
 .לבחירתך "משבעה"חמישה

המחאותשתיבצרוףהספחאתהחזירונא

עם"לפקודתאוקטובר ,ספטמבר-שוותחודשיות
 291526א"ת , 22מזאייהייעובד
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ראומה
סגלידידיה

הדהלעסקכיככסכובויוםבאותוהתחילהראומהלביןביניהאורגניתהכימיה
להסתכלשרציתימפכיעלישפכהמהבהתחלהלבשמתישלאכמעט .הזבלשל

חיוךבחדרהלחייךורציתיהיום,כמעטרואיםלאשכברכדהחיוךלההיהעליה.
לכאןבאיםולאדזקולקטיבהעיקראצלנוכילבתשיםשהקבצוהבליחיזורשל

ת- nמיששלריקהפרתושפשליהפהעלכפלהאדאבל ,כאלהדבריםבשביל
יכולתילאגםולכןהעינייםעלתפודשלשכלדליתקליפהאחריהומידשיניים
דנותלישישאפילויתכןובעצםהנערדיםביןהייתיאני .שראיתיממהלהיכרת
אתהביאשהואאמרמתל-אבייבאחדבחור .הזבלשלהזההענייןעליוצרים
בקבוצהבירושליםכאןדווקאהתחילשהסיפורבטוחאניאבלמארה"ב,הרעיון

להיותמוכרחהיהז.ישהו 1 .סתרםבמבויכיתקעהשלכרשהחבורהכשראיתישלי
 .אניהייתיזהוהפעםהמשותפיםעניינינואתלקדםכדימהאחריםנועד

לבשמתיאניאבלביז·יים,הראשאתמכסים 'הבטןעלשכברכולםבהתחלה
מןחלקוגםלזה,רכז.צפיםהגבעלכששוכביםדווקאטוביותרעובדשהעניין
תחתוניםהיולראומה .הצצהלחטוףאפשרהיה;ככהחצאיותעםבארהנשים
חשבתיתמיד .היוםאותםקנתהשהיאבטוחשאניכל-כךבהוקים ,לבנים

 .יותרלאשמה,מצרייךקטןפרחעםמאקסימוםלבנים,להיותצריכיםשתחתונים
החברהכלאתרואהכיז.z;אכיגועל-נפשליבאבמילואים .גבריםאצלשלאבטח

עםכאלהשמכיםוורודים.ואפילוצהוביםאדומים,כחולים,תחתוניםעםכמעט
למרות .מתדרדרשהצבאפלא .צבעונייםבתחתוניםמיצטעצעיםשעירהכרס
העינייםעלהתפוזשלהקליכ!הלישכפלהעדלהסתכלדמןהרבהליהיהשלא
ביצבצהלאשערהושרםלגמרילבניםשלהשהתחתוניםלהישבעמוכןהייתי
 .האחריםשלמהזבליווזרוכקייותראלגנטישלהשהזבלגםלבשמתי .מהם

גדוששלוהזבלככהיותרכקישלוושהביתיותרכקישהבן-אדםשכמהאומרים
מיןהואהנקירןנכון.א l .וזהאבלהזמן,כלמעצמודרדקשהואבטינופתיותר
בר.נוגעשהואמהובכלנמצאשהואמקרםבכלהנקילאדםשנילווהכזהדבר
הדרהקליפה .מסודר Iארוז.רהייתיואפילוכקיממשהיהראומהשלהזבלרגם
אחרישראיתיזגלעיכים 1רבדייקנותחתוכהחיתההעינייםעללישכפלהשלה

גם .פרישלכישובים iשרידיכשוםעליהםהיוולאיבשיםממשהיושקמתי
עליהמוברגהיהרז;יימיכסהיפהמגולגלתחיתההשינייםמישחתשלהשפופרת
המקום.עלבההתאהתביבקפידה.
כלאתבביתלהוציאששכחהאשתיעםקטנהבושהאיזוליהייתהאחר-כך
הראשעלשלנוהזבלאת:שקיבלהזהוהקירחהפחמןהשימוריםשלהפחיות
ושהבטחנולהתעווריכ:רלשהיהוצעקקםוהואדםקצתלוזב .בארזןנישרט
להאיןובכלל'מיהרנושאנחנוואמרההבתלבלהאשתי .חדיםדבריםלהוציא

אחדובחורשטותככווכןחיתהזר ?היוםכלהזבלאתלסדררקלעשותמה
שימוריםפחיותממחזרשהייהשלוחברעללספרכשהתחילהמצבאתהציל
וכמעטחצאיתעםבאהזדיאגםדרך-אגב .אשתיאתשנחררככההוןמזהרעשה

בראשליהולךמה:יכה 1מחיתההיאאדאבלמכנסייםעםלבואלהשאמרתי
 .החשדותמןלהיטהר,:דיהזאת,לחבורהבאנוזהבשבילוהריעיןעלירשמה
הםאבללבנים,תחתוניםרקלבשהאשתיגםלראות.יכולהואכברמהמילא,

עללשמורשיודעתיאת rכמסודרתחיתההיא .ישכיםוגםשמרנייםכאלההיו
אותם.לראותנהניתי~ד tמשאדמהחתוכהעודוחזירתתחתוניםלהוישרכוש
ובגללולמששלחצאיתמתחתהידאתלהכניסרק .ליהירשתהלאהיאכןלפכי
להםהיהשלאאחריםרומא:סיותרבהתחלהמאדיפיםהיושלנרהנישואיןזה
כמובמיטהראשונהפעםארתהכשראיתיאד,ואניהכלולות,במיטתלחדשמה

חמש-עשרהאחריעוברדברכלאבלתמידארתהלאהובכשבעתיבאמתשהיא
שנה.

מהאמרהואשתי ' Tנ:בגאשכחתיהפחאתהביתה.כשבאנוישנוכברהילדים
 1עודלמטהלרדתמוכרחוהייתיפחשאיןויראובכרקדיקומרכשהילדיםיהיה

שהיאהלוואי .ראומהעללחשובויכולתילבדהייתיכיטובהיהדווקארזהפעם
והלוואיפעםעודוזבלילשפוךלהשיצאוהלוואיהבאה,לפגישהגםתברא

האלההתחתוניםעםבאההיאשכמיקרהולאלבניםתחתוניםרקלהיששבאמת
הביתההמלאהזבלעםערלהשאנילבשמתילאצבעים.שללמתוךשבחרה
אםאעשהמה ,שלכרתיהדיררגרששלהמצוחצחבמיתקןאותרלרוקןבמקרם
 ?מלאפחעםערלהאותייראההשכניםאחד

כיניילוןשקיתאותרמילבתרךהפחיםאתעוטפיםבאמתהיינובהתחלה
הולכיםאנחנואםוגםבזהירותהזההענייןאתלבדוקשצריךלנראמרהמדריך
שמחתי.מאדואניהעולם.אתלהפוךאמר,הואבדיוק(ככההעולםאתלהפוך

אידוקצת.אבללגמרי.לאהעולם,אתלהפוךרציתיותמידשליהיההעריוןכי
אתלהפזךהולכיםאנחנואםגםאז ,)?לאלמהשמי,עלשתיקראקטנהמהפכה
כישמשתגעים:אלה 1סתםלאאנחנוזהירים.להיותצריכיםאנחנוהעולם
היהלכולםאבלאמרלא ~ tהוזה(את !חדשנייםמהפכניםאנחנולחם.משעמם

טובעולםלמעןעצמנואתמקריביםואנחנואחריות,לכוישזה)כנחכיברור
עלדיברנולאולכן .שה·עלאאחדשאףבצורהחדשיםדבריםובודקיםיותר

 1מןאחדאףובאמתאחדל:1ייףסיפרנוולאשבערותכמהבמשךבחץוהזחהעניין

אותוקיבלנוושישבקהקירחהקצבלאאפילו .הדליףולאדיברלאהחבורה
 .אותושכאושכולםלפילוסופיההדההדוקטורלאוגם .שלנוהאקדמאיתלקבוצה

ו

אותהחוויםתמידשלאאחורהןבמישנילאחדאותנוקירבההזאתהסודיות

 .העיתונאישבאעדנימשךזהוככהשלכרבעולם
האלההתחתוניםעללהרחיבשלאיכוללאאנייהעיתונאעלשאספרלפכיאבל
להפסיקיכוללאשאניראומהשלהתחתוניםלביןבינםההשוואהועלאשתישל

יכוללאואניהבטחהטמונהרואהשאתהתחתוניםבכלכיעליהםלחשוב
אתלספורוגמרנוהחתוכהאחריבמלוןהמיטהעלאשתיעםישבתיאיךלשכוח
אניאמרהוהיאבעינייםכזהמבטמיןלהנהיהואזל"י) 5000(בערךהצ'קים
הכלהשלהשימלהאתלההורדתיבדהירות .שהתאפקנוטובוכמהעכשיושלך
שבעיתוניםהתמוכותאבלשבעיתוניםלתמוכותבדיוקדומההיהלאשראיתיומה
עכשיו,שליהםהאלווהחזייהםיהתחתונבתוךעכשיושנימצארמהשליהיולא

ענייןואתשבתוכהומההחדיהעםדקרתחמשבערךלקחזהאמרה.היאככה
התחתוניםרקכישאררועכשיולחרפה,ומתחתבדרךבמוכיתכברגמרנוהנשיקות

עלישבהוהיאבמלוןשםהשטיחעלישבתיואנישלה.אומרת,זאתשלי,
עםלקנותהלכהשהיאהחדשיםהלבניםהתחתוניםעלהסתכלתיואניהמיטה
היהזהלהם.מתחתשםלימחכהמהוחשבתיהחתוכה.לפכישבערשלהאמא

לאהיאגםואולימשהולראותרוצההיאגםשאוליאפילוששכחתישיגעון
הכלעלושולטתהכלשיודעתמלכהכמרחיתההיאלה.מחכהמהבדיוקיודעת
 ,כיראהשלההישבןאיךוחשבתיוהסתכלתיוהסתכלתי .להיכנסעכשיוליומרשה
אצלכמרקצתמחוספסאוליארתובתמוכשרואיםכמרחלקהואהאם

 .ההרצאותמןתקציריםומעתיקותהתחתעלהיוםכלשיושבותהסטודנטיות
חשבתישעליוההואהדברגםיראהואיךבשכיבהואיךבעמידהיראהזהואיך
ממנובאיםשכולםהמקוםעלפילוסופיהלהרהרהתחלתיואפילוהכלמןיותר
 .גם-כןכורחםבעלאליוהולכיםוכולםכורחםבעל
הברכייםעלהיושליוהידייםמילהאמרהלאוהיאעשהחציבערךהיהזה

כמרבדיוקהכלהיהלימחכהמהלדמייןשגמרתיואחריוביניהםשלה
אכזבהקצתזההפתעה.שוםליחיתהולאמראשצפיתיהכלאת .שדמיינתי

אדעליהסתכלההיאמזהוחוץלקלקללאכדיכלוםלומרהעדתילאאבל
בעסקיותרמגרהמהיודעלאכברואניגדולחידושבאמתשהיהכזהבמבט
שלבעינייםהעמוקהמבטשמאאולמטההאלההדבריםהאם .המיןשלהזה

ליאיןלעשות.כבראי-אפשרמזהשיותרמהאתלהעושהשאתההאישה
חיתהלאוגםגדול'לחכםעצמיאתחושבשאנילמרותהזאתלשאלהתשובה

לההיהלאשובאדלהשהיהכזהמבטכיהבעיהאתשניתלבדוקאפשרותלי
מולראומהשלהתחתוניםועכשיו .יהיהלראומהאוליאבללעולמיםיותר

רוצההייתיחדשיםתחתוניםיוםכלקונהבאמתהיאואםהזמןכלשליהעיניים
עודאראהואנישלישייוםיהיהכברומתילבחורלהולעדורלחכותאיחהללכת
 .ראומהאתפעם
שלההסבריםבאמצערקהגיעההיא .העיתונאיבאכאשרעדייןחיתהלאהיא

שלוהקבעוהטורמןאותומכיראניאדיר.רושםהעיתונאיעלשעשרהמדריך
קצתסיפרהמדריך .כותבשהואמאיךרצינייותרהרבהכיראהוהואשישיבימי

סיפרלאהואהזבל.שלהדהלענייןהגיעואח"כשלנוהחוגשלההיסטוריהעל
 . .ככההחוגהתפתחותאתתארהואאבלשמיאתהזכירולאהרעיוןעלהאיך

מתוךתקפהכמסקנההעולהטיעון(כמושלוטבעיכהמשךכיראההזבלשעניין
ושייתכןצודקהואשאוליאדבטוחהייתיואניאמר)הואככההקדמותיה,

מתוךאליושכיסחפתיאלאשליחדשנירעיוןבדיוקהיהלאהזבלשעניין
 .המדריךשלשרביטותחתשלנוהקבצותיתההרמוניה
הראשעלפח-אשפהלמישהולרוקןמתהיהשתמידכבדיחהאמרהעיתונאי

לאגםאבלאמכםצחקנולאאנחנו .לצערו .כאןנימצאלאהדההמישהואבל
אותו),כשקוראים(ושום-דברבאכשהואהכלסולחיםלעיתונאיכיכלוםהערנו

בחרהזההאידיוטואדמישהו.מבינינולולבחוריכולשהואאמרוהמדריך
לאישהלחשתיאניאבלמזהגדולענייןעשתהלאהיא .ראומהאתדווקא
שמחתיוכמההלבמכלזהאתלעשותהעיתונאיעלזבללשפוךצריכהשחיתה
במרכזישרושכחתואהבולאשלהשהילדיםסולתדייסתשלשרידיםשםשהיו
עליוששפכההאישהלפכיברכיועלאזכרעהוא .הדההנפוחהבלוןשלפניו

בשבילבשמו.ופריטפריטכלמוכהשהואתוךשםשהיהמהכללפחוהחדיר
 .וטישויעהלוכתנוהדייסה
מהפכני-רוחמצבככיראהלוהיה .לעגשוםבלי .כהדרתדווקאחיתההכתבה
את .משהובדהיששבאמתאואותולשכנעהצליחשלנושהמדריךאוחברתי
הבינונית-החברהכאנשיכולנוואתומסורהדוהרתכיפהפיהתארהואראומה
סוככת-ומצליח,צעירדיןעררך Iחשבוןרואהרופא.לפילוסופיה.מרצה .גבוהה
כחוויהתיארהאשפהעליוניזוקהבוהמעמדאת .(אני)בכירוכלכלןמכירות
חיתההכתבההטבעי.לגודלולחזורכדיבחייופעםלעבורחייבבן-אנוששכל

שלבסטודיוהקירותלאורךיושביםכולנואתראו .תמוכותהרבהעםצבעונית
ואשתיהרופאשכבהמידבח,על ,ובאמצעלידו,שלווהפחאחדכלהמדריך.

לגיזרההחמיאהשלאבזוויתהצדמןאותהראושלנו.הפחאתעליורוקנה
שתיעםעמדההיאבאמת.שהןממהיותרשמכותכיראושלהוהרגלייםשלה,

 .לושיבושם .לה rמצשהואלגמריברורוהיההרופאשלצידיומשכיהרגליים
עלשחיתההבעלתניתידובתוךשביויהבעלה,לידבפינהיושבתכיראתהראומה
הואבירושה.פנינהפתאוםשקיבלחזירעלשיגאהשירלכתובליבא .כתפיה

אותומביארכושנותשלבהמיאינסטינקטאידהאבלאיחהלעשותמהיודעלא
כאןמחפשהואמהיודעלאאנישלו.לפנינהמתקרביםכאשרולצרוחלנהום
בתמוכה .שלוהרכישהעם rלהשוורקבאהואאוליהדה.הטיכופתיהשחצן
וכירותבלדי-סיגריות Iאפרמלאשלוכשהראשמהמזבחקםאותוראואחרת

סל-בתוךשלוהמשרדמןהביאשהעורך-דיןקפהבשרידימוכתמיםמקומטים
 .כהדרתתמוכהניירות.

עלפח-אשפהלרוקןהואחיי("חלוםשלוהבדיחהעלכמצופהחדרהעיתונאי
 ."זבל"תמידאמרנושכולנולמרות"אשפה"לכתובהתעקשוגם )" ...שלראשו
חזון.כבעליתוארכוואנחנולרעיוןאוהדתבאמתהכתבהחיתהלזה,פרטאכל
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זהבירקפת :צילמה

כתבותשתיגםהיו .בן-דורנוהחדשהאדםשלמהותולהבנתפורצי-דרך
אותושהחזירנהג-המוניתעםשיחהעלהעיתונאיסיפרמהןבאחתמיסגרת.

הדוקטורשלהמלומדתגירסתוהיתהוהשנייההפגישה,אחרילתל-אביב
מנייןבדיוקלוסיפרשהעיתונאיאחריהנהג, .הזבלשלהענייןעללפילוסופיה

תגובהכיכתבוהעיתונאימקובלותקללותשלפופולריבאוסףהגיבבא,הוא
 .בן-תרבותכלשלדעתועללהתקבלצריךהזבלשרעיוןדווקאמוכיחהכזר

תמידשמענושאנחנולמהבדיוקהתאימהלאהדוקטורשלדבריועםהמיסגרת
מהכלאתשיביןסתםמעיתונאילצפותבאמתאי-אפשר .הדוקטורמן

את .לאהואגםשאוליליונידמהמביניםתמידלאאנחנוגםאומר.שהדוקטור
רב,בכבודהדוקטורבונהגמהומשוםהטריד,לאזהמכל-מקום,שלנו,המדריך

לאאני .אותושנאנווכולנובהנתשאותדיברהואכולנואללמה.מביןאינני
מןסימפטיהקצתביקשהואאולי .בכללאלינובאהזההשחצןלמהיודע

 .שלנוהמדריך
לחזוררוצהאניאבלאותהלנתחוישבנוהכתבהעםהבאהלפגישהבאוכולם

הזבלשלהענייןואילואהבהסיפורזהוכיראומהשלהתחתוניםשלהזהלעניין
אפריםמתוךשעולהאהבהיש .ראומהושלשליהנהדרתלאהבההרקערקהוא

מןהעולהאהבהוישהרחצהמןשעולהאהבהיש .פגיהןחונטותותאניםירוקים
וזהו.בעיני,חןמוצאלאזהאםגםקרה,זהככההזבל.

השתמשנו ,מיטהבאותהישנואחד'בביתואניאשתיכמובן'גרנו,החתונהאחרי

הייתיבביתהיתהלאכשאשתי .ארוןבאותובגדינווהנחנוהשרותיםבאותם
שזההאמנתילא .בתחתוניםומביטשלההמגירהאתמושךהארון,אתפותח
 .שלהאינטימייםהכיהחפציםעםישירמגעליושישאשהלישיש .ליקורה
הערצתיתמיד .לגמריבפניחסומיםהיוהאלההדבריםכלאזעזחדש.עולם
לישיתנוהאמנתילאפעםואףהנשיהסודעללהןשישהבעלותבגללנשים
ואניכאלהבציחקוקיםומכוסהכמוס .חסויאצלןהיההכלהזה.לסודלגשת
היו .להיכנסלוירשואםיודעולאהעירחומותלפכישעומדנוודכמוהייתי

הסרטיםגםוהיו .מחץו-לאץרהאלהם-שבג'ורנאליהעירוםדוגמניותכמובן
כמוסטיות,סתםהיואלואבלהביאו,המילואיםמןשהחברההכחולים
בליבסודאותישתשתףהיישובמןלאישהכמהתיואניוהרוצחים,הפושעים

לאואניסיפוריםעליהןשסיפרוחיילותמיניכלהיובצבאיידע.אחדשאף
ומידלבקשצריךשרקעליהאמרההפלוגהשכלעליזהאתזוכראני .האמנתי

הקמב"ציהשלבמרכיזהלבדעליזהעםהייתי .הכלונותנתמתפשטתהיא
לטלפוניםוענתהישבההיא .עידודשוםממנהקיבלתיולאבבוקרבשתיים
שקרהםעליההסיפוריםשכלהחלטיתמסטיק.ולעסהטפשירומןקראהולקשר,
הכירווכלוםמצטיידסטודנטהייתיבאוניברסיטה.פגשתיאשתיאתמוחלט.

ואכלהבמנדהלבדישבההיאלמצטיינים.מילגותחילקושבהםהטקסיםמןאותי
ניגשהקמה,היאלשבתמקוםוחיפשתיהמגשעםוכשהסתובבתירה.פיעםעוף
כזהקשרחיפשתיתמידלסרב?יכלותי .לידהלשבתמוכןאניאםושאלהאלי,
הסטודנטיותשכלליסיפרההיאבא.זהוהנהבאוניברסיטההסטודנטיותעם

מתשעיםפחותאחדציוןלושאיןלכלכלההמחלקהמןהזההבחורעלמדברות
שאניהבנתי .אותרלפגוששמחהושהיא(אני)הצטיינותמילגתתמידושמקבל

 7.00-בשעהלמעונותבערבלבואליאמרהוהיאלמשהואותהלהזמיןצריך

שאנימשהרעלודיברנו"זימל"בקפהישבנוהסרטאחרילסרט.אותהולקחת
היאשכיפורנוולפניהסטודנטיותשללמעונותאותהליוויתי .עכשיוזוכרלא

להיפגשוקבענואיתןלצאתלהמשיךרוצהאניחמודבחוראתהליאמרה
עלאחריה,הסתכלתיואניהלכההיאבערב.ארבעבשעהכמכזהלמחרת

לי.לקרותמתחילשזהוהבנתישלההג'ינסבתוךהמיתנרעעיםשלההעכוזיים
עושיםהדיככה .נכוןזהאתעושהשאניקיוויתי .והתנשקנווניפגשנוניפגשנו

דווקאזהאבלבדיוקיודעתלאהיאשגםאמדהוהיאאותהשאלתיכסרטים,
ואניאליגדולהאהבהעלהזמןכלהצהירההיא .פעםעודאותיונישקהטוב

שניכנסהלאישהאסיר-תרדהשהייתילומרנכוןיותראולי .באמתאותהאהבתי
--ביטחוןיותרקיבלתיליוםמיוםאף-פעם.לייקדהלאשאולישחשבתיכפילחיי
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יכפתוראתלהתירהתחלתישלה,בחדרהסרטאחריהתשיעית,ובפגישה
לדברצריכיםאנחנודונה,לא,לא,אמרההיא .השניאחריאחדשלההחולצה

עדארוכהנשיקהנ:ם 1הפהאתלהסתמתיאניאבלככה,אי-אפשרזה,על
חדיהעםצעירהנערהבידייםליחיתה .יותרעליההיתהלאכברשהחולצה

אבלנכרןכל-כךלאזהכילומריכולתילאיפהנהדרת.היאכמהלהואמרתי
מאחורייםיידשלחתי .וחלקעדיןשלהוהעורנעימותבהחלטהיושלההפנים
באמתזהשאולישהבנתיכזהבעוזמחתההיאאבלהחזיהאתגםלהורידגבה

העולםמןשלאמשהו r1באמהיווהשדייםנשרההחזיהגםבסוףאבל .הגבול
כלזהעםהולכותן;נשיםאיך .וריחנייםיפיםכאלהוחלקים,רכיםכאלההזה.
יותרעל .הללוהנשים·חד 1מימשהובאמתהן ?מאליומובןדברזהכאילוהיום
אחרירקוהלאהמכאןזהו'לי'אמרההיאוגםלחשובאפילוהעזתילאמזה

זכתהוהיאבסודסוףסוףזכיתיואזלהתחתןהחלטנושבועאחריהחתונה.
כזאתאווירהמיוחד,הר tzlמבאמתהיההחתונהשאחריהראשוןהשבועבבעל.

המגירהאתמושךהייתיבביתחיתהלאוכשהיאמרוממת,אינטימיותשל
ואין·סרדאיןמישחק,;-יה:שהבלגיליתיאחר-כךאבל ,שלהבתחתוניםומתבונן

רגםבנוכחותיעצמהאתומקנחתהמישגלאחריעל-ידישוכבתחיתההיא .בטיח
לשתפהשהואילושלההחברותשלהמיטותמחדרסודרתגסבגיחוךלימספרת

 ,םיהגבר ,שלנרבראשורק ,בנשיםסררשוםאיןהיום.עדחייםאנחנורככהבהן
ידע"והאדםבתורהכ:תובכבר .יודעיםשאנחנועדמהיודעמיחושביםאנחנו

דעילאהוא .הכלידעכ:ברהואאזאשתונהייתהשהיאאחרי ."אשתוחררהאת
עם .אוהבאניראומהאתסוד.שרםשםהיהלאפעםשאףידעהואהסוד,את

ללגבאלאאישה,יא 1-;שבגלללאסררישבראומהלחיות,רוצהאניראומה
ךיא .פעםדרעראומהשלהתחתוניםאתלראותחולםאניעכשיו .ראומהשהיא

אסדראניאיך ?הזבלאתעלילשפוךשלההתורפעםערדשיצאאסדראני
שהיא ?שלהלתחתוניםראיהדוריתלתפוסשאספיקעדמהזמןתשתההשהיא
להתרכז ?היטבלהתבונןשאוכלכדישליהראשמעלקרובמספיקתעמוד
עוניבלהעולהוהעדיןהצחהערראתלראותוהטהורה,הלבנההבדברצועת
 ...שמתחתלמהלהיכסףבתוכה,

חוגיםהרבה .שלנרנ:חרגרחבההתעניינותוהתחילהגדולרעשעשתההכתבה.
םיליתרמבתוךהזבלטזלהפחיםאתלכסותהפסקנווככהבאץרהוקמוכאלה

ההיתוהחגיגהביד:ל 1פחי-דעםברחובותבערבהלכואנשים .ניילוןושקיות

רךצוןואיברחובכברזבלולקבללרוקןבעצםשאפשרהציעמישהושלמה.
המדריך.שללסטודיוזהבשבילללכת

 .ראומהואתהילפיי';רסופהדוקטוראת ,שלנוהמדריךאתראיינההטלביזיה
ריךדהמ .הרעיוןשלהראוזzוןכהוגהשליהשםאתראומההזכירההזהבראיון
רהיהאוומתוךיוצאפועלהואהזבלשלהענייןכאילולהגידניסהשלנו

לההשאילגבאליהשהגענוהעמוקההראייהומתוךבחוגשחיתההמיוחדת
הלאששאלהטלביזיה tשובתרכניתהמנחה .האדםשלמהותועלהפילוסופית

קנחלולאזהעל ,התפתחותשלכחוליהניתפסבציביליזציהחידושכל :כזאת
 ,הבנלחולצהלבשההיא;~ראומהאמרהואז ?הרעיוןעלהבדיוקאיךאבל 'כאן

גההןוהרעיאתכילבנים)תחתוניםישמתחתיהכיידעתיואנישחררה,חצאית
אהיואדע)גמשת:י 1אק,ימבר(בחורבחוגאיתנושישנואחדמבריקבחור

 !ראטהלפאיה .בירה · 1רשתינשלנובסלוןישבנוואניאשתי .שמיאתהזכירה

שניגייתהיתהיהלאאשתייואםלבשמתילאאניאבל !תגידשליאמאמה
לא .הראומאתומנשק"מירקע")הזאתהמדרייפתהמילהאתשונא(אנילמסך
אתעמושלאבלהרעיון'אתהגהמייידעואםליאיכפתלאבאמתלי'אכפת
 .אמיתישיגעוןהיהזהראומהשלשפתיהמביןיוצאשמי

יההללכבדרך .ראומה tענלדברראשונהפעםלייצאהראיוןשלאחרבפגישה
ערבבאותואבל .אליהלגשוזהיהראי-אפשרעל-ידהיושבשלההמזדייןהבעל

תןאוףולשטכדיריקותכוסותעםמגשלקחההיא .לבדנובמיטבהשנינועמדנו
אתהזכירהשכשטותה rועששאוליליאמרההיאבמיטבהאחריה.הלכתיואני
ךיוחחייכההיא .לה;ה~בענייניםמעורבשאנישיידעורציתילאואולישמי
תיחלקהכרז,אתסגרתי.ילדבריכולתילאואניהיוםרואיםלאשכברכזהמתוק
ע.אצבאחראצבעאותןלנשקוהתחלתיבמגבתאותןניגבתי ,שלההידייםאת
יאנוקטנה,מיטבחמירכ!סתשםהיתהראשי.אתוליטפהאחתידחילצההיא
 ,ותהאיחיבקתרפסתי·במשם .השניאתאליההובילשנינומביןמיזוכרלא

משהרהיהזה ,ראומהשלהמותנייםאתלחבקמלה.דיברנוולאהתנשקנו
הרכהשםלהישארליםייכושאיננוהבנואבליקרהמהחשובלאכברשאחריו

ניואהפחאתעליחשפרךשראומהיצאערבובאותויחשדושהאחריםבלידמן
השהפכעדדמןכמהה rוחיכוממששליהראשמעלעמדהוהיאלמטהשכבתי

תרויו ,הלשהתחתוניםל ;u •הלכןהפסאתראיתיתוכנו.אתעליושפכההפחאת
 .םעולכאחרדברמכלר 1יורראומהאתאוהבאניכלום.ליאיכפתהיהלאמזה

התיח ,ינושעשתמידכמרבקול,פריטפריטומניתילפחהזבלאתכשהחזרתי
לאא ,נבלושהפרחיםארוריהאגרטלמןשזורקיםכדאתילא ,נהדרתשרשנהשם

ארתההלשתמהושראבע iלהטמוכןואניטלאגליעליהשהיוטריהאחתשושנה
המצחאתקימט ,ראומהשלבעלההדה,המיתנשאהחזיר .בשבילירקבפח

 .חלפהשנהשראת,;חדרתיולאהעדתיאניאבלהשושנהאתראהכאשרבחשד
תאתישמ .כל-כךאהובהמאשהשקיבלתישושנההזבללפחלזרוקיכוללאאני

כביתוהולךמהלהכין-;~התחילאשתיאבלצחקוכולםהחולצה.בדשהשושנה
יתכבאיחהרבראומהשלבעלהשגםמקווהאני .קטנהלאמריבהלנוחיתה
כוליםיאלאנחנו .ככהךילהמשייכוללאראומהלביןביניהזההענייןכישלהם

בהיטכמהחטופותוכהתייחדויותהמדריךשלבסטודיוהאלהבפגישותלהסתפק
הרקומקראני .לעזוריכולהכזאתומריבהתנופהלקבלצריכההפרשה .שלו

 .םשלהיםשלנםי';פעמ,ציםימרבאקדמאיםגם ?יודעמי .להירביץלאשהוא
 .אותראהרוגאני

כמרוגחההיהז .כני-אדםשלברגשותכסיוןמעיןהיהשלנובחוגשעשינומה
 .עליהםם:כדכריאללל·בדרך-כ ,tzידבריםעלמדבריםשבהם .האלחהחוגיםכל

הכינאיםשואנחנוימאתרספלםצריכיהיינו .קבוצתיתדינמיקהאזלזהקראו
הדוקטוראתשאלהמדריך .וסופיהילפלהזההדוקטורעלהצביעווכולםולםמכ
אותונאושיכולםאזיענההואאםכירמאדוקטורה .תוואשונאיםכולםועדמ

מכיןשהואלסבוליכוליםלאםלכושבהשיהוא .קרהבאמתכהוכריותעוד
בהבנתמיקומהלומעניקההיוסופהפילכיטעןהוא .לךוההמםהמתריו
שטריותשמדבריםלסבוליכולואיננאהו .הלשוןובניתוחאנושייםיםכליתה

שונאיםולכןצודקשהואמתבררדתמי .שלהןהחשיפהמןענלהימלויכננואיו
לתקןהדחףעללהתגברמצליחננויאלבאאותושיאהבוהצרודמאאהו .ואות
שטויותאיזהלהםוהזכירבחוגםיחברהמןואחדאחדכלאלנהפאהו .ותיטעו
ממשפטוהתגברשהלךבעונגזהתאהעשהוא .צודקשהואלהםיחוכוהוראמ
 .צדקואהבזהגםיותר.עודאותושנאולםווכטשפלמ
פגעלפילוסופיהשהדוקטורהסביריךרדהמאמיתית.בעיהןאכשישובנהלנוכו
למוטטצריכיםאנחנוהאנושותאתתמבאלאהובוציםרנונחאואם ,ושלנאגוב

הזכירהוא .שלנוהמנופחהאגוסביבבוניםונשאנחהזאתפשיתהטהמהחואת
ניסינו ,שלנוביותרהאפליםוייםומאהואתונעצמאתופנחששרכאםגשלנו
אינטליגנציהלנושישלפחותחיכוהלדיכחכמתותמהצורבזהאתתושלע

לאכישאמרוכמהוהיודיוןחהתפתלוותר.כניםומהיינולאזהעל .גבוהה
משהותמידישאבלשנכוןאמרךירהמדאז .אותםמעניינתםשלההצינליגינטאה

כתדמיתלפתחחייבהואותושאמשהוישאחדלכל .לוותרכניםומלאיושעל
אניסיפרתיואז ?האגואתםיכמרכאיךנפש.בחירוףיילחםהואליהעשוושל
והואבאוניהמספרדברחשםהכיביימימיאחדחסידעלסיפורקראתיםעפיכ
הביניים,בימי ,אזשנחשבההוונהעמידתעלעבדחייוימיכל .לודגויעניהה
ליהודיניגשמהםואחד ,רוחיסגגוייםמלחיםרקהיובאוניהחשוב.דתירךעל
שימחהוהרגישלווהשכותפחראתנשאהיהודיהראש.עללווהשתיןעניה
מציעאינניכיהוסיףלתימיהרביותר.גדולהענווהרגתדלמהגיעיכהולגד
ליבאופתאום ...למשל 'ללמשםאלבאהשניעלאחדלהשתיןשיוכעתחילנש
שלהזהןבכיוופעולללכונהשניעלאחדזבלניזררקשלמלםא ...וןעיהר
שריכךסימןזבלמלאפחאשורעלופכשיכילסבולכןושממיו.גהאםוצצמ
כיסוכםרשבסופגדולחוכויוזהעלהיהלאהבה.מוכןוהואולשואגהתא

הבחנתיערבובאותוהפחיםםעכולנונואבהבאהלפגישהניסוי.והושוןיהרע
שלה.הטהוריםהלבניםתוניםחובתמהוראב
כשאניבלילה, .הערבעדרוקבמהבראשיהיאראומה.בלייכוללארבכינא

שלהזההריחאבלשם,האומרשבלחשומנסהאנישתי,אשלליהגרביןתקוע
 .מנוחהדעוינינואיראומהשלולאאשתישלהריחהואהצוואר
אנשים .יבוארלםושכדעהיזהטלביאתפותחיםאנחנוהפגישהינפלתמיד
מישהוליחששערבאותו .ךנמסזותלחםיויושבבצדהפחאתםיחינמ ,םמגיעי
אשתיאתלקחתרציתיי.נרבקשקעולינילחו"לנסעוונעלהמהוראוכאיל
שיששאמרתיכמעטהזה.לנזבענייןםשרליאיןומהארבלייד.ממשםתוללכ

מחייכת ,כולהזוהרתעהימופומהראהנוהלעזוברוצהיאנושםכאב-שיניילי
ר.חזיהםגמרבןכיכנסנאיחהיחד .יאליוחדמוכלכולם
היא .ראומהעלהזבלאתפוךלשיךרצשהיהזההואשאנייצאערבבאותו
פרושותיוההיוידכיהרכמעלהתרוממהשלהצאיתחהח'זבימהעלשכבה
אליחייכההמשקפיים,תאההסירהיאמוחלטת.יעהנכשלררהחכמיםדלצד

הפחןמעליהשייערםלמההחכמת,רסתממיכךכהכושתהדרוהנכעיניה
מצפים ,המיזנחעלכננושרשכאתונשומהערויותעשינוחוגבלנווכשבידי.

בלתיחלקהואשהצחוקרמאוהמדריךצחקוכולם .מצחיקממשההיהז .לבלז
 .מעליהעמדתיאניכאשרוויהעהםרשעשתהלאראומהאבלבל.זמהנפרד
לאוהרגליים,הידייםאתליתחתכואםגםואני,שלנו,מהילדםטיטולייוהחכפ
בפגישותזבלעליהשפוךלליצאיאלמעולם .אופןנשוםמהוארתאהםזא

היה .חשבוןלכלמחוץזה .ישר-אפכלתיזה .הזהכדבראעשהלאולעולםרנשל
למיתקןקראנו(ככההמיזבחעלםשחוריכגליםגולש ,לראומהנהדרשיערלה
שרקכזההיהשלההנהדרחיוךהוך)לכלהתלמהשטיחלמנועמיועדשהיההזה

 .תינוקשלבקקימלאיםםטולייטעליולהשליךיכולוגס-רוחשוטהבן-כליעל
 .עכשיובייעצורלאדברוםש .םמשאיחהולברוחראומהאתלקחתהחלטתי

אתהושטתי .שלםבסיבובוכחיםהנכלעלהזבלאתוהשלכתיהפחאתיהנפת
לפנימוחלטושקטיוודבסטםהלממשהיהבה.ואחזהקמהוראומהידי

עצמנואתהוצאנו .ללכתלאןלנואיןםשכעצהבנתיפתאום .ההמולהשהתחילה
וזינקתינוסףנועזצעדעשיתיאז .תכמווסמהבכלבגדנואנושי.המיןממיסגרת

 .ידצלהאהובהשראומהכהשמימהמעלהיפלכ
יושביםלצידיו .דוילהדין-ומאזנימיםמרובהיושבלנומחכהלמעלהששםיתכן
כייודעיםהםאךוכנוערךםהפנירסבפתאום,צנועיםוהםחרדייםיםרכאב

דרךכינרתולראומהליישיםינתביאמת.שלדיןכאןיעשהשלהםוסכה
שלאכדיחזקכיהחזיקהאהי .כדנולניאוראומהבהנימצאיםיםיינתבולעבור,
למטהמאיתנונשרוהבגדים .לפואלאשאניכדיחזקכההחזקתייואנתיפול

מבעד .מצנחכמומטהורדיםיהמוראל .uיהתחתוניםהיוובסוףשנרגישכלי
והםמעלהשלוחותהיוהםייד .טהלמושלנהקבוצהאתראינוענניםכלקרע
הדוקטורשלוהגסהרםולוקרבברונישמעכולםכתרך .ז.~נרדילנרצעקו

הבעלותאתבעוזתבעוהדוקטורםטיאללצנוחהמשיכוהתחתר~יםלוסופיה.ילפ
ישרהקבוצה,מןהרחקנפלוםיתחתונוהבסוף .אשתוהיאראומהכיעליהם
 .הזבללתוך

זהכה,שמצאתירמה ,כראומהבהייתשרארמהשהננוכפינותרנויואנראומה

אתיתחוכלאאחדואףעכשיוישלרקהיאראומה .אחדאףשלהעסקלא
אנחנוהיוםרעדשמימיהיהרזהצחנלשליראומהעםהתאחדתי .כינינוחוטמו
 • ...ככהםימרחפ
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 , nימיו 1eז1
וכט pדיסבנקשלהחדשהש"העותוככית
וכזגווכות:חדשותהטבותלךכזעכיקה

• 7"o שכוריביתJ ,בחשבונךיומיתיתרהכלעלית. 
זכותיתרתכלעלתינתךהיומיתהריבית.

-האחרוךועדהראשוךל pכזהש-בחשבונך
 .כלשהיסכוםהגבלתללא
כלעלניהולי 1מדכנפטורש Nעושבון.ח

דוכות pפ :בהשקעותהקשורותהפעולות
 ,גכזל,קופותחסכוךתוככיות,ייםלשק

 .ח"ט lכופקדוכותערךניירותכות, 1כאכקרנות

בכלהראשונותהפעולות-15•ובנוסף
פטורותלחלוטיו-נש Nעובחשבו(רבעון

ניהול.דמי 1כ

1eii יכלאn , 
לעסקיםוגםלפרטיים
יכוליםהחדשניתנש Nעולתוככית
כלגםאלא-פרטייםרקלאלהצטרף

 ,חשוביתרוךזהוהעסקיים.הלקוחות
 .וכט pדיסבבנקרקשתכזצא

1eii מי,מייייחים
המיוחדיםמהתנאיםליהנותכדי

וכט pדיסבנקשלהקרובלסניףהכנס
נ.ש Nלעולהצטרףובקש

 1חשבונךיחוייבהללוההטבותכלתמורת

חודשיתבעמלה 1לרבעו(אחת
 .בלבדח"ש 3בסך

t1ז e בכלW"IU 
מוגדלים,אשראימקוויגםתהנה-מעתה

ום pבמ jח"ש 5,000עד Iמועדפיםבתנאים
מקבלישלבחשבונותכה),עדח"ש 2,000עד

עצמאיים,שלפרטייםובחשבונותמשכורת
 .עסקיםובעליחופשייםמקצועותבעלי

בבנק.כמקובלבטחונות,ככגדיכתךהאשראי

{עיך,נסון)כהןטמ•ך
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כליםלהדחת
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z ( קצתמלוכלכיםכליםשלדהחה

פחות.

שיםרהדו_כליםשלדהחה ) 3
 .שטיפה

דהורשיםכליםשלדהחה ) 4
 .קלהשטיפה

מעטים.כליםשלקצרהשטיפה ) 5

מפסק-ל"פוני"בידעל
שטיפת-מאפשרקרהשלטיפה

 .קריםבמיםוירקותפירות

עצירהכפתור-ל"פוני"בלידע
המדיחדלתפתיחתמאפשר
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התאמה-ל"פוני"בידעל
-למשטח·העבדוהמיודחת
מאפשריםאחודיותמךרגליות
 .צדשישעלגםהמדיחהעמדת

אלגנטימראה-ל"פוני"בידעל
ומישרם.
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