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ארוכים.

בשימושנמצאיםפלסאוןאביזרי

מים,בצנרתבגינוןבחקלאות,

רביםובענפיםבתעשיהעירונית,

אחרים.

ולתמיר.אחתפלסאון,
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החורששיחת

 .גוטליכמארריצירכמקוםניו·יורקייםקוויםשלושה
 23פיינגרשעודדעםמשוחחכסריעקב

חינוךמרור

 24הגבוההחינוךמשבר
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 33גבהוהלהשכלהכמוסדותחדשיש

גתובה

 :למותו 30-קובונאבא
 . 16עמ' .לוטןאורה-שירניתוח .יעודחנה-מאמרופואמה,שירים

 22היטבאותוזוכרתטשרניחובסקי. :לבביתרות

ספריםביקורת

 6לוימרלפריאימתי .עכשולאואםעלטנאישלמה

סקיניחרבעמנואל :מרוסית ;חכלילילבנימיןומיכאלרחלאהתב .ועליךלךעלאלונים .ש
 6 .ח.רנשרשןאכןשלמה

 7פורתלאלישעדבררן .שירעלשתלשמואל

 8שנילרנהלנצחרואיםשקוףכיוםעל ,,,-ןכיערה

 8חלפילרחלאי-הוודאותעקרוןאוזיקיתעלקלינרנרינה

 9רוזנטללרוכיקשקטהצעקהעלעינתעמלה

 9סריכניהלדןהצלצפריעלעינתעמלה

 10אפפללשולמיתחישוקיםעלאיתןמרים

החודששיחת

 10חירשלאלירעש ;שרננרגרלרוניגדרשומרעלאיתןמרים

 11אולמרטליוסףהתיכוןכמזרחמיעוטיםעליהבדן

 • 23עמ'פיינגרש.עוררעםהחורששיחת

 11וילסוןלצמחמהלךצנלעלגנוסריאירה

 13שחםלנתןרוזנדורףרביעיתעלקדמיאילנה

 14אגרותחילופי-אצ"גגענון,קורצוויל.עלודלףתמי

 15סומקלרוניהירקןופלאעלשורות 7עלנן·דודיערה

הקבועיםהמרורים

 5העורךדבר-שעהלפי

 5 " 7 7"עיתוןהמלצת
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ליוסףלספרותנובלפרס
ברורסקי

למשפחהנולדבררדסקייוסף
ב-שבבריה"מבלנינגראדיהודית

24.5.1940 . 

במקצועו.צלםהיהאביו
גרושוליוםועדהיוולדומיום

אתברודסקינטשלאמבריה"מ,
לשנהאלאמשפחתו,אתולאעירו
עונשואתריצהבהבלבד,אחת

שניתןגזר-דיןבעקבותהסגרבמחנה

טפילות"."חייעל ) 1964 (במשפטו
סייםחמש-עשרה,בןבהיותו

לימודשנותשמונהברודסקי

נסתיימהובכךהיסודי,בביה:'ס

השתלםמאז .הרשמיתהשכלתו
רבזמןהקדישהוא .כאוטודידקט

האנגליתהפולנית,השירהלחקר
התמחהכמו-כןוהאמריקאית.

בפילוסופיההקלסית,במיתולוגיה
הדתות.שלובפילוסופיהכללית

 .-1958בכתבהראשוניםשיריואת

אף-היאאחמטובה,אנההמשוררת

כברהבחינהלנינגראד,תושבת
השיריבכוחואלהראשוניםמשיירם
שירתואתוהגדירההייחודי'

ה-שנותבשלהיואכן'כ"מכשפת".
גדולאתבברודסקיהכלראו 60

 .החייםרוסיהמשוררי

הרמוניהברררסקייוצרבשיריו

לכתיבתוקודםשנחשבהלשונית
הרוסית.בשפהכבלתי-אפשריתשלו

הצלילי'מבנה,בשלהרוסית,הלשון
בגללוכןוהתחבירי,הדקדוקי
בהלקות rהמתרהמיליםסיומות

מלרעביןשווהבפרורפורציה
השירשללהיוצרותועוזרת ;ומלעיל
ב-דא-גשנחרדהקלאסיהרוסי

לנגינהבהתאםמשתנהושחרוזו
תכונותוהלא-מוטעמת.המוטעמת
לשורהמסייעותאלולשוניות
חייהאתלחיותהבודדתהשירית
שירמעין .עצמאישיריכגורם

 .עצמובזכותבזעיר-אנפין
פושקיןאצלהןבולטתזותופעה

המשורריםאצלוהןובני-דורו
-ה,-20השנותשלהמודרניסטים

30 . 

זוקונבנציהלשבורהצליחברודסקי
שלהקלאסיתבמסורתלפגועמבלי

לרוב,שומר,הואהרוסית.השירה
המשתנההחריזהועלהמשקלעל

בעיקריוצאים-מן-הכלל'(להוציא
הואבהןהשורותמרובותבפואמות

למשקלומתקרבהחריזהעלמוותר
נוטלשהואאלאהיווני),הקלאסי
חייהאתהבודדתמהשורה

כחלקאותהומזריםהעצמאיים,
 .נדלוהשיראל-אורגני
שירתאתקרבזה,משמעותיחידוש

לשירהבעיקרהמערב,לשירתרוסיה
האנגלית.
פילוסוףמשוררהואברודסקי

יצירתואתהמעמידומיסטיקן'

הרוסילפוטוריזםמוחלטבניגוד
נעוצהשירתו .בכלל)(ולפוטוריזם

שלההאוריינטציהאולםבהווה,
איןלגביוהמשתנה,לזמןמתייחסת

 .ומתעדצופהבבחינתאלאהאדם
התעכבות-להלןהמובאתבפואמה
ספרושםאתהנושאת-במדבר

לידיזההיבטבאביותר,המשמעותי
 .בולטביטוי

אי-(בלעדיההיהודיתהבעייהגם
ממוצאביוצרכשמדובראפשר

שלבשירתומופיעהיהודי),

מדוברולא .וכריש-גליקי'בדורס
שבנושא(נראההיהודיתבדתכאן

שאלתיותראותומעסיקההדת

ו/אולפרבוסלביותהקירבה
היהודי.בגורלאלאלהלניזם),

המרכזיתהפואמההיאלכךדוגמא
"איסאק-שלוהשורותומרובת

ה-שנותבסוףשנכתבהואברהם",

60 . 

שללטעמוביותרהחשובהמשורר
אותו 'דון'רןגהאנגליהואברודסקי

לוהקדישואףלרוסיתלתרגםהרבה
דון".לג'וןהגדולה"האלגיהאת

נובלפרסוועדתשלבחירתה
הפרסלחתןברודסקיביוסףלספרות
חבל .קולעתבחירההיא ,זולשנה

מתלווהבשנהשנהשמדירק
שלטעםוהולךגוברבאופןלבחירה

פרסשלבערכוהפוגםפוליטיזציה,
זה.חשוב

ישראלפרס
ל"רור

החיבור"
השנהזכומרכזייםסופריםשני

גוריחייםהמשורר-ישראלבפרס
ברכתנו .שמירמשהוהפרוזאיקון

 !להםשלוחההחמה

שיריולספרועדאש"מ"פרחיהחל
שלו,הפרוזהבספרי'וכןהאחרון
חייואתגוריחייםמלווה

לומר,אפשרנפשיים,האינטימיים,
ללשוןהמודעהישראליהציבורשל

לאירועיכאשר ;העבריתולתרבות
בחלקביטוינותןהואוהמדינההעם

היוצרת.אישיותושלהפובליציסטי

בשדות"הלךש"הואבאץראישאין
באיצטבהמצויאינושמירשל

הנפשי-מדף-הספריםשלהעליונה
ומתפעםזוכראינוומי .שלוהפרטי

בשרמ"מלךהזההיוםעצםעד
ההסטוריהרומאןאולי,;:זשנו,ודם"

בשפהשנכתבביותרהחשוב

 ?העברית

מתנגדיוהםמאדעדרבים

עודרביםאךשמיר,שלהפוליטיים
 .כסופרמעריכיויותר
החיהשהעבריתוייקבעייחקרעוד

(כאשרהבניםדורעל-ידישנוצרה

ואלתרמןשלונסקיביאליק,
היוםשזורמתזוכאבות),משמשים

ברחובוהןדור-המדינהביצירתהן

ביצירתםראשיתה' ;עבריתהדובר

שעיקרמלחמת-השחרור,סופרישל
 ,-40השנותבראשיתהופעתם

 .הבכיריםנציגיהםהםושמירושגורי~

זו'סופריםחבורתלהגדירנכוןלכן'
דיעדייןבהםעסקהלאשהביקורת

ולאהעונתיתמבחינהלא-הצורך
ביןהחיבורכדורמחקרית,מבחינה

על-ידיבאץרש"הושתלה"העברית
שצמחו,תרבותייםמרכזיםנציגי

ישראל,לגבולותמחוץבתחילתם,

הזאת"הנערהשלהעבריתובין
באחדפגיסדןכדברי ,מחפרפרת"

העברית .האחרוניםמשיריו

בעלת-הביתהמשוחררת,החופשית,

ושלבפרט,הספרותשלהאמיתית
 .בכללהישראליתהתרבות

לתהליךושמירגורישלתרומתםעל
וברכותינו.תודתנוזה,דומיננטי

 ," 77"עתרןשלהקרוביםבגליונות
חתני-יצירותעלמאמריםיופיעו
יצירתםהישגיייפרשובהםהפרס,

ותרומותיהםהשניים,שלהכוללת
הסיגוליות.

שביתת

-התקשורת
 !סכנה

ששביתתנאמר,אםדבר,נחדשלא
פוגעתהאלקטרונית,התקשורת

ולאהדמוקרטיים.בחיינוקשות

שלהמרי-ערביהליטוףהיעדרבשל
באמצעותהמפוטםהישראליכרס

אלא ;תת-רמהשלבידורתוכניות
עלהביקורתשלחסרונהבגלל

בשלבמיוחד .ההחלטותמקבלי
"אחדותממשלתשלקיומה

הכנסתאתהמנטרלתלאומית",
מבקר.כגורם

התקשורתאיןכתיקונם,בימיםגם

עלביקורתהאתלהדקמצליחה
הפוליטיזציהבשלאלה,חוגים
אומרצוןכניעתהובשלשלה,

ולצנזורהפנימית"ל"צנזורהמאונס,
חיצונית.כפייהשמתוך

מסוכןהמצבהשביתה,בעתות ,היום

הוכיחוזאת "מדינה"שועיממש.

אחריותחוסרבעבר,לא-פעם
הםמהיודעומי .ואנושיתלאומית
שוב.לנומכינים

עםלשובתים,אהדתנוכלעםלכן,
תביעותיהם,לצדקתמודעותנוכל
נחרצתככקשהאליהםפוניםאנו

אםלמאבקם.חליפיתדרךלמצוא
הציבור,אלישירהפנייהעל-ידי

הנוגעיםעללחץבאמצעותואם
בדבר.

קבועמרור

מצבלכריקת
באץרהחינוך

את " 77ב"עתוןהדגשנופעםלא
ואתבכלל'באץרהחינוךחשיבות
בפרט.-הגבוההחינוךחשיבות

מחקרייםכוחותלהכיןהאמורחינוך
גםובטחוננוכלכלתנותלוייםשבהם
יחד.

אךבנושא,עסקנוכאמור,בעבר,גם

מדוריופיעהנוכחי'מהגליוןהחל
משתכה,בהיקףלו,המוקדשקבעו
הספציפיהעכיןדרישותעל-פי
כלאתבמדורלהקיףנשתדל .הנדון
ותךהמרכזיים,החיכוךשטחי

 .יחודילענייןחודשיתהתיחסות
ההשכלהעלכדיוןלפתוחבחרנו

-בבעיותיהלגעתולנסותהגבהוה,
השנויותוהןלכלהברורותהן

במחלוקת.
בברכהיקבלושקוראינוסבוריםאנו

לתקן'הבאזה,מעשירחידוש
הלא-ראויהמקוםאתבמידת-מה,

הקובעותבמערכותלכדשאשהוקדש
-ובמקבילבאץר'חיינואת

הציבור.שלבתשומת-ליבו
והחדשיםהוותיקיםאתמזמיניםאנו

הנפתחבוויכוחחלקלקחתשביניכם
זה.בגליון
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 : " 77"עתוןהמצלת
 ;ושיקוליהםפילוסופיםעל ;סוגיותובעליסוגיות :באדוןציבאבהרם
תשמ"ז. ;ירושליםהעברית.האוניברסיטהמאגנס,
 ;צררןגבריאל :מגרמנית ;דיוקנאותהמשיםשמיעה,עד :קנטיאליאס

 . 1987עובד;עם

 . 1987 ;עובדעם ;פריגלמן :מגדאחרן

אחרית-והוסיףמספרדיתתירגם ;וגיבוריםקבריםעל :סנטוארנסטו
 . 1987 ;לעםספריה ;עובדעם ;וינשטייןמריו :והערותדבר

עדי :מגרמניתתרגם ;ידידותשלסיפורה :בנימיןרלטד :שלוםגרשם
 . 1987 ;אופקים ;עובדעם ;ארשפיאברהם :ערך ;נחמני
 . 1987תכר;שידה; ; 65-85 , 20איבדנירםאיברן:דוד

בן-קטןדינה :מסרבית-קרואטית ;באדםהישמוש :טשימחאלכסנדר
 . 1987 ;פועליםספרית ;ציון

 . 1987 ;תרמיל ;סיפוריםרעודשליהקבלייד :מדינייעל

אלון :מאנגליתתרגם ;פואמה ;אסתטיאקסירן :אלייטיסארדיסיאוס
 . 1987 ;פועליםספרית ;מרגלית

 . 1987 ;כתר ;שדשיםהעבריתהתעשיה :בייליןיוסי
 ;טעבוןמדים :מפורטוגזית ;ורמאן ;מתשלזכדונותיו :דיאסיסמדשו

 . 1987 ;הספדיהתכר,קריאה,סימןהמאוחד,הקיבץו

 . 1987 ;כתר ;שירים ;כנענילילה :פלדעודד

תדגום ; 'ט-'זמטאפיסיקה ;הטעבעללמסותהנספחות :אריסטו
 ;פינסשלמהעםבשיתוףפילוסופיתעריכה ;רוזןרחייםחנה :והערות
 . 1987 ;העבריתהאוניברסיטהמאגנס,

 . 1987 ;תכר ;כלהעדמהחל :אורןיצחק

 :עברית ;סופריםעלסיפוריםשניוערדכשטיחהדמות :ג'יימסחברי
 . 1987 ;כתר ;סגלאורה

 . 1987 ;פנאיספדי ;עובדעם ;הסגריראיש :ז'קונטאמנון

 . 1987 ;צ'ריקובד ;מק"העאנטישמיות :לוצאטואדגר

 . 1987 ;כתר ;טבעוןמרים :מצרפתית ;דאקןתרד :זולהאמיל

 5 1987אוקטובר
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דמיוניתעלילה
מציאותעל

אכזרית
עכשיו'לאואם :לויפרימו
רב :מאיטלקית ; ?אימתי
 ;סמנהלחחוצ' ;אנקונח

עמ'. 296 ; 1987

עכשיולא"ואםלויפדימושלהדומן
מלחמתעללספרותשייך "?אימתי
אתמתארהואהשנייה.העולם

יהודים,פרטיזניםחבורתשלעלילותיה
אי-שםהמלחמה,שלהאחרוןבחלקה
רוסיהשבתחומיהרחביםבאזורים

נאבקיםהםהגרמנים.בידיהכבושה

באנטישמיםבגרמנים, :דניםבאוייבים

ובבדידותבכפרדברעב,פולנים,

 .אכן .באימתובתוכםמהלךוהמוות
איטלקיסופרשלמאדיהודיספדזהו

אותומטיליםשהנאציםיהודי,ממוצא
 .עמויסודימסכתאלחדדה
דחוקהיההאיטלקילויפדימו

בהשרבתהמקהילהכחלקמיהדות,
הנוצריתהאנטישמיותאךההתבוללות,
בניגודלאתעליוכפתהוהפשיסטית

אלשברחלאחדולבסוף,שבטו
 .לאושוויץונשלחנתפסהפרטיזנים,

מומחהכימאיהיותובזכותניצלהוא
הכתבעלהעלהשבהלטורינו,וחדד
הקשות.חוויותיואת

נסיובופדיאינושלפנינוהספדאך
עלידידמפיששמעממהאלא .האישי
מלחמהפליטיפרטיזניםחבורת
אין .לאיטליהמדרסיהשהגיעהושואה,

לוישללבואתכבששהסיפורספק
שלולחוויותיוהדיםבומצאבאשד
לושאיפשדמפניובעיקרבשואה
דבאמנם .אופטימיסיפורלספר

אנושינצחוןשלותלאות,יסודים
עליהודי,גםבהדגשה,והפעם,
לעולמוהלךלוי .והאכזריותהשנאה
לאמותווסיבת 1987שנתבראשית
לפיהתאבד,אחתסברהלפיבדודה.
בביתו.בתאונהמת-אחרת

לאוגםבדיוניסיפורזהאיןכאמוד
לכתובהתכוונתי"לאטהור.תיעודי
העלילותאתלשחזראלאאמת,סיפור

מסבירהדמיוניות",כיאםהאפשריות

אכן .הספדשבסוףבהעדהלויפדימו
שלהגישהאתזהבספרמאמץלוי

כלנטילתהיינו .הדיאליזם-הבדיוני
האמיתייםהמציאותיים,הגרעינים

הדמיון-היוצרכידכסיפור,ועיצובם

לוילומשיגכך .המחברעלהטובה
גםאמנותיתאמתעםהיסטוריתאמת

שהנידלהעדתו,לבנשיםואםיחד.
והשפההתקופהאתשטחיבאופןדק

נאלץולכן-היהודיםגיבוריושל
דומןשכותבכמיממשהדנה,ללמוד

מכוחיותרעודנתרשם-היסטורי

 .לוישלהמרתקהעיצוב
לכנותוניתןואףמרתקאכןוהספד

אלוהגדרותכיאםדב-הרפתקאות,
שלחייהםתיאורהולמותאינןאולי

במשךהנאבקיםיהודים,פרטיזנים

המלחמה,סוףעד-1943מ-שנתיים
ונפתחתלאיטליהמגיעיםכשהם

-לאץר-ישראלהדרךלפניהם
בבונקרים,נרדפות,כחיותכחפרפרות,

חבלהפעולותתוךלחם,פתעל
מהידיעהללאמבודדים,מזדמנות,

לויזאתועם' .הקרובההשעהתלד
 ,הקטניםהפרטיםאתמדגיש
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בושיש .הפכפךהווישלהיומיומיים
אהבה,לחימה,אכזרית. cקיונמלחמת
עםאלהוכל-תקווהיאוש,בדידות,
מסע-והדפתקאה,ספרידתימאווימשהו

הפרטיזניםורומנטי.דחוקשעולמם
עמוק .המלחמהבתוךםיחייהיהודים

באיזוכמוזאתועם , 7בתוכדעמוק

בעליאינםשםגם . rאחדרספירה
פליטיעצמםהםתמיד.שרוחזכויות
אמיציםאנשים .מגרושיו~גוסדירצבא

נשיםמגיטאות,בדחו-iL 'נואשיםאר

פניעלהבלתי-נודעאתשבדודואחדות
נקלעיםוהם-ההשפלהארהמוות
 .לחלוטיןכמעטומנותקמסוגדלעולם

אומללהריבונותחופש,ברשישאך
חייםשביןבלבדדקחרט tעוומהלכים

 .ומרות

אנו"סיפורנוכילוימצהירזאתרעם
 ) 75(עמ'זרועה"מעשילתארנרעדלא

ההשמדהלמעשיבעיקרוכוונתו
רקעעלאך .הנאציםשלוהרצח
שמחוץרבאררידתם, iאלדמעשים
 .מנדל :העלילהמתרחשתלסיפור,
ביערותמתגלגל;-דומן rשלגיבורו

ואחרתאחתלחבורהמוזחבדובביצות,
שהואעדנררדים-(~דטיזנים-פליטיםשל

שלהיהודיםהפרטיזניםלחברר·תנקלע
חווייתאתערשההואזאתעםגדלה.

והאהבההחבלה:דיחה, 1ההנדודים,

המלחמה.סוףעד
ראויותההדפתקאהסיפורמתוך

 ,ליהדותהקשר :נקודותשוזילהדגשה
לשעראפשר .לארץ-ישראלוהקשר
-זהבספרלהגשיםביקשלוישפדימר

ערטילאית.ולוהזדהות-יהודיתמעין
ומדבריהתנ"ךמןפסוקיםרצוףהספד

דבראסוציאטיביים,סייפודיםהחכמים.

להבליטלוישלז.אמציר 1עלהמעיד
נאלציםכשהם .היהודיהיסודאת

ערלהממש,עיםצפרלאכול
ומנדלמכרת-מצדיםעםהאסוציאציה

אתלמנותכדיפסחנייגרןאתמפזם
אחדברקד .) 50(עמ'דןיכסדהמכות

אלבמסעהואכאילומנדלחש
(עמ'במדברהנדודיםשנותארבעים

 :העמיםמכלבחרתנוארזה"כי .) 57
 .) 70(עמ'אותנו?"דווקאלמה

"אתם :הרוסיםאחדאומדובשיחה

להעליב,בלימשונים,כולכםהיהודים
ביןוההשוואה .) 89(עמ'כמרבן"

סבירהתקורהלרוסים :ריהרד·יםרוסים
להיוותר,למה "?וליהודיםלהתחדשות

איזובית.איזהבשביל ?להילחםלמה
והשוני ) 111(עמ' ?עתידאיזהמולדת,

"הם :הלוחםהכ~דטיזן.שביהודי
הצמרקרתבפניהםהנידולא(הרוסים)

אתהפרטיזנים)(שלותיההחלטאך
 ...במסורתםהמתוארהז'ידאותר

בדיתבניאלהיהודים :פך iהתדהעולם
 .) 121(עמ' " ...חםבנשקמזדייניםהם,

שהראשמי"להיות :רדי 7הידוהגדרת
אנשיםבתרךאחת,:צרדה 1פועלשלו

אחרת"בצודהפועלהם tש.ושהראש
בעינייםהמיוחד"מה :אר ) 157(עמ'

 .מנוחהחסרות- .מנדלשאל- ?שלנו
די .) 175(עמ'נרדפת"חיהשלכמר

במעטהקוראאתלהטעיםכדיבאלה

היהודי,אלוההתייחסויותההגדרותמן
הדנההנדוניםוסגולותיו,תכונותיועל

זה.בספר

 .לאץר-ישראלהקשרהשנייה,והנקודה
לשעה,משעהחיההפרטיזניםחבורת
אינההיא .מחדיהיהמהיודעתאינה

שונים,טיפוסיםבהישהומוגנית,

מתכונןהדובשונות.דעותבעלי
כשלרםיעבדואםלאץר-ישראל,להגיע

נמסדהספדבאמצעדקהגיהנום.את

גדלההחבורהראשכילראשונהלנר
לארץ-להגיעדברשל"בסופומתכונן
ואילךמכאן . ) 132(עמ'ישראל"
"ואחדלפעםמפעםהרבדיםנאמדים

לכנרתננסהשםלפלשתינה,נלךכך
 ) 178 ( " ..לנרשאבדהביתאתלעצמנו

עםהמלחמהבסוףנפגשיםשהםעד
 .האץרמןהיהודיתהבריגדהאנשי

שתדאגהכתובתאלאותםשמפנים
ישרשםפהאבל .שאיפתםלהגשמת

אחדדב, :זהבעניךאחרתגישהגם

שברוסיהארצואללחזורבוחרמהם,
באחת , 258ובעמוד ) 252(עמ'

 " ...בעולםמקוםלחפש"נלך :השיחות
ישאלהברמזים .האץרהדגשתבלי

הפיצולשללתופעההפתחאתלדאות
אםיודע"מי .ארצואלביחסהיהודי
קייב,ושלחאדקרבשלהציוניםצדקו

באץר-דקטובשליהודיםשטענו

נתהדהרזהמשפט .) 49(עמ'ישראל

ירון-בתרךפרטיזן-יהודי,בראש

כפי , 1943ביוליחסד-התקווההמצולה
יהודי,איטלקיסופדבעטושהעלהו

 .-1982ב'בטורינוהשואה,ניצול

הגההמשיבושינקיאינוהספד

נקראהתרגוםאךוהתקנה-לדפוס,
 •היטב.

טנאישלמה

מאירמירח

בחולותמראה
כחדלותמראהשותל

•• -: T -
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אורעוד

רחלחייעל
 ; ...ועליךלך :חכליליבנימין
 ;מכתבים ;ומיכאלרחלאהבת

 ;שירים ;חכליליב. :מרוסית
 ;ביחובסקיעמנואל :מרוסית
דברי·וב.ח.,אבן·שושןשלמה

חקבוץהוצאת ;הסבר

עמ'. 120 ; 1987 ;המאוחר

היפיםהמיתוסיםאחדהיארחלשידת

שלא .אץר-ישראלשלוהמרגשים
מאז .והאנשיםהזמןידברחיתה

העשרים.מוסיףשנותבמשךהופעתם,

רחלשידישלהנדןלהופיע
מוצאדודאחדשדודסימןבמהדךך;ת,

 .טעמיואתבה

רחל

זוכיםתולדותיה. .רחלחייאולם
פרטיםרגם- ,הבהרהועודלהבהרה

אינםומתגליםשנוספיםביוגרפיים
כי :לשידתהבאשרדברכמעטמשנים

אללדעתמסוייםעניןישאמנםאם
על-אחרארזהאהבהשידכתבהמי

עצמו.השירנוחרבכלפועלהקורא
בהרחבהלנומביאחכליליבנימין
לביןרחלביןהאהבהעלהבהרה
מדמויותאחת .בדנשטייןמיכאל
תרגםהוא .בשידתההנרמזותהגברים

שנמצא ,ברוסיתמכתביםשלצרוד
הסרפדים,אגודתשל"גנזים"במכון

 .רחלאלמיכאלשלמכתביוובו
בנמצא.אינםמיכאלאלשלהמנתכיה

יחסהמעטלאמשתקפיםבמכתביואך
ענייניםואלאליורחלשלוגישתה
שירים 29בקובץמובאיםכןשונים.

בראשיתרוסית,שנכתבורחלשל
ישבלעברית.לראשונהותודגמודרכה,
הידועהלשידתהכמכשדיםענייןבהם
בעברית.לנו

מאיריםחכלילישלההסברדברי
בתולדותמסוימותנקודותומבהירים

למשודדת.ואהבההערצהמתוך .רחל
נכתבוטרםהיום"עדכימצייןהוא

מפורטתבצודהרחלחייתולדות
הרבהונפוצותמתהלכותומדוייקת.
בסיס.חסרותוהשערותסותרותגידסאות

החומדלריכוזמצפיםשידתהאוהבי
 .אכן 11 .מפורטתעבודהולפרסוםהמפוזר
ובידיעתשלפנינובספרקריאהאחדי

ראויכידומניבעבד,שפורסמוהדברים

שלוהחוקריםהסרפדיםמןשמישהו
אנדרטה,יקימווספרותהאץר-ישראל

 .רחלחייעלשלימהמרנגדפיהבדמות
רחלשלאהבתםפרשתעלהמכתבים
מןוהדנההמוקדמיםהשיריםומיכאל,
 .חכלילילפנינושמביאהדברים
רחלחיילהבנתדב-עדךחומדמהווים

ויצירתה.

• 
אלוניםש.
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שלסימביוזה
חוויות

 ;זיכרוןשידי :פודתאלישע
 ;עמוד 62 ;פועליםספרית
1987 

השירביןזיכרון"."שיר, :הספרשם

לאשהקוראכדיפסיק,ישוהזיכרון
שירישלספרלפניוכיויחשוביטעה
 :לספרלקרואאוליהיהנכון .זיכרון

לשיר'קודםהזיכרוןכי "שיר"זיכרון'
ומלחמותלבנון"מלחמתשלזיכרון
הצדעלשכתובכפילה"שקדמו
כתובועודהספר.עטיפתשלהאחורי

לאשנאה,אין"בשירים :העטיפהעל
הרגשתבהםישקללה.ולאזעם

אכן' .חרדה"ותחושתצערמועקה,

רבעצבשל~לגירת,שלספרזהו
ומוות.

השיר' :הספרבעשייתחברושלושה
ביטויהיאהרשימה .והרישוםהרשימה

תפישתשלהמיידיתלחווייה
 ;עתונאיתלרשימהבדומהההתרחשות,

 .משורראותהכתבזהשבמקרהאלא
"הרחובותמשוררבעינירקואכן'

המרכז ...זוהריםהפנסיםהתרחבו,

השיר ) 39 (ומתרומם."הולךהמסחרי
שמוואפילוהרשימה,תמציתהוא
(בדרךשלידוהרשימהכשםהוא

אקוורלציורהיאהרשימה .לנבטיה)
מבעדשולפותידיים"מאותשל

המכוניתשלמנופציםלחלונות
 .) 18 (הנפגעים"גופותאתהמרוסקה,

 :החווייהשלשמןציורהואהשיר
תלולית /משחיריםטאנקים"פגרי
זקשה .) 16 (חגור"חלקיקסדות,עפר,

אתמצאוכפריאיתמרשלרישומים
והםוהרשימות.השיריםביןמקומם

אתלאיירכדילשם"נדחקו"לא
סרואלאבמילים,המתוארותהחוויות

מצבות :בסרטעצמןחוויותאותן

ודמויותלבן'קברותבשדהשחוררת
לבניםפניהםשתריונערותנעריםשל
עצמאיתראייה ;השחורהרקעעל

שהואהראשוןהרישוםרקומקורית.

שלאיורהואהעטיפה,רישוםגם
בו"ארמית", :הספראתהפותחהשיר

 ;ושיא :גליפחעל"שלטיםמופיעים
ועובראניט wכאילוכפריא. ;חצביא
חיה-ארמית"באץרלזמנים,מעבר
הארצותהןוהלבנוןסוריה(אגב,

בכמהשרדהבהןבעולם,היחידות
כשפההארמיתהשפהכפרים,

שמותרקנשארובשיר .מדוברת)

עלקדם.מימיארם,בשפתהכפרים
זהבאיורשולטהאלה,השמות

בדמותלאפורת,אלישעהמשורר,
כבעל-אלאנפש",ר"יפהאינטלקטואל

וסמכותי'מהימן ,ושלםמוצקמידרת,
"מסרק", :כמרמליםגופוכשעל

 .ו"נפגעים""פינוי"
הנעוצותחוויותתאודיברשימות

 .המשוררשלהאישיתבביוגראפיה
תרצ"ח"."ילףדי :הרשימהלמשל,
מרגישזו,בשנהשנולדפורת,אלישע
'רהמייגילבנוןחרותלרחםאלקרבה
הואהטריכרו iושעלחדאד,סעיד
גםוהנההולדתו,תאריךאתקורא
חודש,כאותונולדתאמינו,"לאהוא,

הארורההשנה"כאותה .שנה"כאותה

הצלמת,גםנולדהתרצ"ח",ההיא,
כדרךהדמים,כאוטוב:רסיפת-התואר,

הוא,סיפורואתזוכרהואלתל-אביב.

"מעוטףתינוקיתרצ"חכשנתכשהובא

משורייןאוטובוסריצפתעלכחיתוליו,
בכפר"ביתואלמבית-החולים

אלמכעדםירוהחרכים,לידו"נוטרים
 :הסמוךובשיר .שבחץו"התוקפים
במרחץנחץרהעולם"כשדין

תחר"ץתצר"ח,תרח"ץ' :דםשל
ממשרעותדחוסותמלים
 ) 9 (עתיקה."בקמעכמו

משורר,הואבאשרהמשורר,כנפש

המיליםשלהמגייהכוחכנראהטבעו
זכויות-ילכןלו'ישהאותיות.וצרופי

שנתשלמעין-הרעהמפחדיםעליתר
 .תשמ"ד

המורה, ,פורתאלישע :רשימהועוד
פרץולפניכחודשלכיתה,נכנס

התלמידיםעםלשוחחמלחמת-לכנון,
(כרשימהתשמ"כ,הזיכרוןיוםעל

לפניהםקוראוהואלנבטיה")"כדרך
המשוררשלצובט-הלבשירואת

 :מק-לישארצ'יבלדהאמריקאי
יד~רו,לאשמתו /הצעירים"החיילים

אינווהואקולם",יישמעזאתובכל /
ונמלטהתרגשות,מרובלהמשיךיכול
כפנירואהכשהואהכיתה,מן

הצעירים.החייליםפניאתהתלמידים
מכן,לאחרשנתייםלנבטיה,כדרךגם

השורקתוהיבשה,החמה"ברוח

אחריורודפותיהלבנוןכבקעת
היינוצעיריםכי :מק-ליששלשורותיו

 " ...החייםאתםזכרונו, /-מתנו /
התודעהחודרתכמהעדמוזר,

משוררשללנשמתוהאנגלו-סקסית
"כדרך :עין-החורשקיבץויליד

אבןעמודיכמוהסלעים,לנבטיה,
המשוררתסן-פרנסיסקו"שלכiביפרץ

מעוררתפלאת',סילביההאנגליה,
ש"כתבהעלקנאהפורתכאלישע

ניגרו"חל::פה 1-כיוםשיריםשנים
סמ"ק /כוסו.אחכוס /לגרפהמחץו
כאילו .שהתרוקנה"עד /סמ"קאחר
הםפלאת'סילביהשלומותהחייה
וכאילו ;לכנוןלמלחמתסמל

זכההאמריקאימק-לישארצ'יבלד
ביותרהעמוקההמשמעותאתלהביע

שיר,כזכרוניעולההנופלים.חיישל
"גשם :עמיחייהודהשלריקי'לזכר
החיים,רעיפניעל /רעיפניעליורד
 /בשמיכהראשיהםמכסים /אשר
אינם /אשרהמתים,רעיפניועל

ומזלו.שירשיראך ".עודמכסים
שלבזכרונועלהלאיעמיחישלשירו

 .פורתאלישע
עמוסהואינהקולחתהשיריםשפת

לקרואנעים .כבדיםזכרי-לשון
הנפש"צמיחת"בית :כמוחידושים

מלשון"מ~ריק" ,) 30 ("כירדנים"ומים
קלבניןשהואאףש" J "הארקה,
 .מורעפים"ו"גגות"לו:tר.וש"מהפועל
 ) 55 ("האמולה"אשתוגםמופיעה

יש .ממשא-העברלהתנעריכלהשלא
השיריםשניאתגםזהכהקשרלציין

זכרהמהוויםבספר,האחרונים

היינוכנידחים"הלא :לתפילות
שהוא "תt:ובכוחו"אנא ) 57 (בעיניך"

גדולתככוח"אנאהתפילהתחילת
ימינך".

"צריחות :עופותמאוכלסהספר

שגםהנעריםברוחותוכשיםהקאקים

ברשימהכצמרות".עוליםפניהם
"היכן :א.פ.שואלציפורים""רוצחי
היפהפה,החרטומן "?הפסיוניםלהקות

שחורי-הדרחליםהקיוויות,השלווים,
 ;ציידיםמחרוזתעלמושחליםהראש

אל-חמהכמעינותמתיםהזרזירים
השקנאים"מאתייםתארואפילו .) 56 (

סטלה-שללמיגדלורמעלהמעופפים
ל"מסרקללבנון'קשורמאריס",

ומכקשהגגותאלמנמיך /המתערבל
מישטחשלמרכזואתנואש,תפוז, /

 . ) 14 (הים"על ,כרמכ"םהנחיתה

 !הכולאדוןהמוות

שחורות"רואה :הכולאדוןהמוות,
קורסותגגותקוררת /רעותבאות

מאודדומותגדומות /קרועות

דעתו,שנטרפהאדםראותו " ...לחברים
לדעת,עצמואתלאכדמאייםוהוא

הםרבניומגדלגגעלמתבצרכשהוא
אינו ) 45 (חייו"כלשלהערוכה"ילדי
כולםכימלחמת-לכנרן,שלתוצראלא

 :לאדםהמלחמהשעושהבמהנגרעים
לראשו /מעלעכשיושמביט"ויש

אלפיורואה /המטוהריםבשמים
 /ליבןבבשרצובטות /מקוננות
שיושבמיויש /ליבוכשרגםשהוא

כזוהמתנוגע /הדרךכלונוסע /
ושותק" /עורפו

ומזעזע,טראגיספרכתבפורתאלישע
השירהומחליק.שלוואלגי,בסגנון

 .רכהכפרוזהממוזגתשלוהאכזרית
כשהרמקולעצמו,כשירגםאכל

אתעוצםאניה"יזכור"/אתמרעים

האפורהבזצבעאתורואה" /עיני

"אדמתצבעואתהגירלובןואת
הצבעיםכששלושתשלנו"'החמרה
 ) 37 (המעמיק."האבניםכצל"נבלעים

צבעיםשלסינתיזהזאתאםיודעאיני
 • .חוויותשלסימביוזהאו

שתלשמואל

ווצבישלום

 •נעבורשלאגדרות
 . ~~;ש
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החיים"נימי . . . 
מוארים

 . . .מפנים"
רואיםשקוףביום :שנירינה

ספריתבהוצאתשירים ;לנצח
עמ'. 63 ; 1987 ;פועלים

לנצח",רואיםשקוףכיום "הספרשם
שלכהתכוננותההמיוחדעל~~יד
כתודעהחיהשעדייןשני,רינה

 ;שירתהמוקירישלהספרותית
שורשיםשהעתיקהישראלית,משוררת
אותםוככשההרחוקהמזרחלמסתרי
"לכדי :כלשונהאוכשירתה,

היאכךהמקור".עדהנהרצלחתי/כל
הנגיעהזכותאתלעצמהזוקפת
לעיוורר pQת"איך :הדבריםכמהות
 ,ר?,חומרהשושנה,/שלמותעלפשוט

ת w.רמאחוריונעלםשמתרחקעולם
~לייהמתקרבותצפופות/הוויותשל
ועוד".עוד

ההוצאה,מציינתדברכאחרית

מתוךמבחרהםכאסופהשהשירים

שנתייםכמשךשנכתבושירים

) 972 1970- l ( עכרואך ,פורסמוולא
המשוררתע"יעיבודיותרמאוחר

המהותיהשינויחלשכהכתקופה
שככרשירים,פהמופיעיםכןכחייה.

זועובדהקודמים.כקבציםאורראו

כעובדהכהתחשבמשמעותיתהיא

ולחייםלמציאותכגישתהשהשוני
 :המעובדיםכשירים tכאןככרמורגש

יותר,מזוככתנעשיתהשיריתהאמירה

כדבריהאוהחדשה,לראייהכהתאם
אתלהקרין"להביט, :"אינסייט"כשיר
להקשיבלהתכונן,/פנימה,המבט

מחטלרטטהשואתב,לתנעוה
כהרכבכעתהואהשוניהשינוי".

יותרמפולששנעשהשלה,הפנימחוץ
דווקא.ה~~יםלמסתריויותר

מהקשריםהידועיםוה"~אן",ם" Wה"

פהמופיעיםאחרים,ספרותיים

מושאהפעםהפוכה.כמשמעות

כי ·י~-כ~המוצאאץראינוהגעגועים

היאוהמגמהומאחר .האץראם

והתקרבותמהקונקריטיהתרחקות

מקוםאיזכוריכמעטאין-למופשט
נוףל"תכניתהגעגועיםכשירים.
עלהתרפקותכעצםהםהמולדת"
להתעלםקשההיזq~ה.ההוויה

שהמשוררתשלמרותמהתחושה,
מדי-החדשכעולמהעמוקמשוקעת

כדישקטכאימתוכומגיחההיאפעם

כקול,ל;מךלכתפהמעברמבטלזרוק
אנימשם,אותםרואה"אני :מתחטא

לאאנישם,חייתיאני /משם
אונריחכרתםלאמכאן,נסתעי /מכאן.'

השתכחולאקולירקנכון'כחלופי/,
מצערכשיריםיששלום".אמרתי
עלחלפהדז t-1"ציפור :הצפויהניתוק

כחותם/~ץקי~נישנסגרים/חייםפני

 ."ה:נ;: wמאץרציפורנחתהלכ;~לי
אתחיהככרהיא!$חד;כמקום
שכתוךהיער"כתוך :כחייההמהפך

חיי;אתמקיףשאינוכוכבהעיר/

 /ששכחתי,חייאלאותינ;~ל
שהחייםיתכן,גםיתכןאךששככו".

שמעברהחייםהםפההמדוברים

לזמן.
הדבריםכמהותלמגעהכמיההאך

והמחשבההנפשהיפתחותמצריכה

לשקופים,מפולש"ראש :מזדמןליופי
כדיזאת tהפרח"שככוחותלנעלים

שנירנה

-ויבואשבארגעככל"שהעולם
 .לדרך"מוכניםאצלנו,/אנחנו

להיטמעותוהש:~יפההתחושה
מהרצוןנובעותכהוזייהטוטאלית

להיותופלאיה,רזיהכלאתלספוג
השיריםכאחד .כהוויה""רקומה

 , soה-שנותמוזחילתהמאוחרים.
 /,אותי לנ;:;:~"ים :משדריותהכרתכת
 ."הל~כ;:ןק;rרי 1ושנה .iLה'אתנישקתי
הואהפנתיאיסטיתושה rהתזשלשיאה
 י~~qזם zה; 1 •הייתי"נהר :השירכסוף

רכתהשושנה~ילך".מ~~יועזקה
חשוכיםתמרוריםהם;הציכ!ורהקפלים
 .העשב"כסתרהנפש"חגרך•·כ;ךארת

הואהמשוררתל tZורצונהאמנם
כ;יג~ליא"'ולשהותהגדולכגן"לשכת

לtזלד??זהופךשהזמןהידיעהאך
כאינטנסיביותלחושלהגורמת

ץרלאור/מעצור"אין :הקיומית
שושנה ז:;י~?,זכוכית/ףילטררכמשוגע

 .~ליל"המתכתמןמתיזקפליה/ככל
הטבעקסמיאחר(זזכיההליכהאך

לשעשועיהבטיחאת tלעתינמחזקת
שלקורטובאוליכהםשישלשון'

השפוך'המשימשוים tZ"ו :התיפיפות

 .וכר'ש;זקים" ?7שולחמשמש~שקוף
פריהשירים,כיןהמוכ~יעיםהציורים

שאינםהגם tשנירינהשלמכחולה
הם tכמישריןלשירייםקשורים
הסהרוריתרתםיכאומשקפים

אתוהצבעהקושלהדקיםוכניואנסים
מדוקדקעיבוד :טזכשיריםהרוחהלכי
אתאופפיםליריבידון Jופרטיםשל

 •ההזיה.ציורי
בן·רוריערה

גל tהמער
והקורע

m עקרוןאוזיקית :חלפיל
הקיבוץהוצאת ;אי-הוודאות

תשמ"ו ;המאוחר

מושגכוללתכותרתו IL' 'שיריםספר
ה-המאהשלוהטכניקהב Jהמדמעולם

כאשרציפיותהטבערךכמעורר 20

 .להציגמכקששהואהעוילםלתמונת
חומריםשלילתם tככושישלא

הם :מפליגחידושכ:אלה"חדשניים"
מאזלפחותהשירה rארמאכלסים
ששירהכשםהנוכחית,המאהראשית

דורנוילידתאיננהככ:ללהאורכאנית
כיחשדכיטזמתערררישדווקא.

ככתי-הספרהשירהכלימודמשהו
אחתלאלפגושלינזדמן :פגוםשלנו
הסבוריםשירהוכותבישירהקוראי

פרחים,יערות,מדימוייחריגהשכל
המצאהאוגילויהיאועננייםכוכבים

זהלעולםשנאורנייםיאולטרה-מךד
 ...עתה

החומריםסוגלא tכמוכןהיא,השאלה
מהאלאכהם,משתמששהמשורר

רחלשלכשירתהכהם.עושההוא
המודרני""המרעמושגיאיןחלפי

(להוציאהשיריםלגו;;ניכמעטחודרים
יוזכרמהםשאחדשניים-שלושה,

הספראתממסגריםכמואלאלהלן),
אי-"עיקרון :מדוריושמותעל-ידי

הסינכרוניות","עיקרוןהוודאות",

כהם.וכיוצאהאנטרופיה""עיקרון

קריםמחווניםמעיןהםאלהשמות
שהואיער-עדעלהמוריםואדישים

המנוכרתלדייקנותתכלית-הניגוד
זהוכעצם,לה.מתיימרשה"מדע"

לאי- :עצמיתלסתירהשהגיעמדע
הלא-לניגוד ,לאנטרופיהודאות,
 ;חלקיקים"-אור"גלישלמתגשר

אפשרויותשלהישרים"הפסיםשכר
הנייטריניםמכוח ...התפוגגוהמציאות/

ממשית"היותרהאמתשלהקטנים
הםוהלא/הכן~"שכר/אטומיכחלל
הנצחקוסמיכריקודמרטט/הךהיכר

 .) 62(עמ'שיווא"של;

מבחרביכורים,ספרילהוציא
"כל-שלואוספיםרטרוספקטיביים

שירהספרילקרואנוהגתאניכתכי"
סיפורקוראשארםכדרךמסויםכמוכן

שיריםשלאוסףולאו-דווקא-
עלזההשיריםשלהקרנתםבודדים.

כיןלספר,ייחודיעולםיוצרתזה
ככוונהשלאוכיןתחילהככוונה
ספקאין ,שלפנינולספראשר .תחילה
"מניפתשלכסיפורמלכתחילהשנכנה

-ונסגרתהנפתחתהאפשרויות"
אללצאתהמשוררתשלככסירנה
ונסיגתהה"אוכייקטיכי"העולם

ממנו.הנואשת

 ·.-י~

-~~_,\·'-\·' 

חלפירחל

הואאי-הוודאותעיקרוןארזיקית

חלפי'רחלשלכיותרהאישיספרה
להופיעממעטת"אני"שהמלההגם
דגי-יםשלכשמםדיבורלא .בו

לא-אקזוטיותומכשפותאקזוטיים
שלהקודמיםספריהשני(ראהפחות
ונפילהואחרים,תת·ימייםשירים ,.ר.ח

עלישירהאמירהאלאחופשית),
עלהפתוחהעולםאלהיוצאהאדם

אי-היכולתמברכותיו'מערבולותיו'
שירי(וראהאמתשלקשריםלקשור
עדהסינכרוניות"),"עיקרוןמדור

כתרךהמחודשתולהסתגרותלוויתור
ה"ים-ים-ים"שלה"אוטו-איררטיקה"

 .) 70(עמ'

כוונההמדוריםכשמותאיןזאת,עם

היציאהכסיון ;כלשהיאירונית
יריעלהנשלטהעולםאלוההתנסות

כן'הואהמפריך-את-עצמוהמדעחוקי

נדוןהואזוהגדרתושמעצםאף

רחלנשיריאירוניהישאם .לכשלרן
עצמית,אירוניהכעיקרהריהיחלפי,

 ) 23(עמ'שכשכת-מוח"כ"כלוזכגון·

כת-יענה"כתורלעבודהלכתיו"נלוז

 .) 50(עמ'

שלהשיריבעולמוהבסיסייםהניגודים
הנאמרלכלקשרלהםאיןהספר
השירילעולמההמשךהםאלא 'לעיל
 :הראשוןספרהמאזחלפירחלשל

הקרועה ,-יצריתהפראיתההתפרצות

נטרף" 1"טורףלמשל(ראהוהקורעת
אלהשאיפהוכנגדה ) 10נעמ'

הלא-מושגת,ה"כדורית"השלמות
"אלומתרחקתההולכת

 .) 15(עמ'הגדול" 1החלל 1כדור 1תוך

לעולםניותרההולםשהאיוראפשר
ספרהשלציור-העטיפהדווקאהואזה

נראיםשנוחופשית,נפילההקודם,
עלכדור-ענקלידזעיריםאנשיםשני

כיגוריםנאיםהנוכחינספרשפת-הים.

ניותרהתמציתיבאופןלביטוייםאלה
 ,) 19(עמ'הים"ליד"קולותנשיר

בלתי-מקושרתקולותכשתערובת
פרע"נ"דייסתנעניתהקדמי"נ"רקע

שבמהומההקריעותראשי"."בתוך

גםהמיוצגתוהפנימית,החיצונית

רווחיםיצירתעל-ידיטיפוגרפית
(אמצעיהשורהבתוךמלאכותיים

תמידולאנו,להשתמשמרנה .ח.שר
"הרקעעםמעומתתלטובתה),
שלהמגולגל""השקטשלהאחורי"

לו;יכולהלא "נשירשהדוברת ,הים
 .העגולים"הדברים/לשארכמו

בשורות"המעוגל"אלמשהגיעה
הטיפוגרפיהגםהופכתאלה,אחרונות
 .בשורהחלליםהותרתללארצופה,

עצמובתוךהסגורים,אותוהואוהים

כןועל-חדגוניתעצמועלוחוזר
נזכרשכנרהמסיים,שנשיר-וודאי

לעיל.
ניןהקבלהבהכרחאיןכאמור,אך,

יצירתשלהטיפוגרפיתהתחבולה
מידתלניןהמליםניןמלאכותיריחוק

הנאמר.שלה"עגילות"אוה"קריעות"
נולט-תחליףפשוט,לפעמים,זהו,

המקובליםהפיסוקלסימנייותר-לעין
שהקוראלהפוגת-נשימהסימןאו

השתכנעתיתמידולא ;להמתנקש
שנו.הפנימיבהכרח

שהשירככלמקום,מכל
נרגוברכןיותראינטרוספקטיני

שעהוההתפרצות,ההיקרערתאלמנט

לתארהמבקשיםהשיריםשמבנה
הואחיצונימראה-עינייםרקכביכול

למשלוראה ;יותרורגוערציף
(עמ'הזכרון"של"סופראימפוזיציה

 ) 29(עמ'כפפה""ברבתאר ) 27

אובחושך"הולכת"נמלהלעומת
 .) 41(עמ' 11גדוללצב"שיר

לקיטועמרצףלמעברבולטתדוגמא
"כמרהשירלמשל,היא,וחזרה

 : ) 16(עמ'היפתחות"

ךח pזqלמו~ץ:;נצלוםה@r:יחות:קמ;
א;.קרת~ניק. Jזכמדיי;ז,ןךאtקי.

ש~ור,לל'אנגרכשהרגש
לארדשוף ryמןי·.·ר.ת;~

י p;:זךנ½,'ןףרת.א;ק~נינiקןף,

לאtזז;ון q" 9זלאtזת
\q זז;וןףtך;נר

י p;:זך@דין

~ל;:זל;נןךף.~ז:;~ת;:זזכזירי
ק.זpך n; 7א;לדזpה~אלי ם:ז:;
א;ךזקל~ל

זקהוא

ז:ז~יך

"אניהמליםעםמופיעהקטועהדיבור
הנפשיהלחץהתפרצותעםאומרת",

קלינוברנה + 38בעמ'המשך
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מפוארמאבק
 ;שקטהצעקה :רוזנטלרוביק
 ;שחםערןשלומותוחייו

 126 ; 1987 ;פועליםספרית

עמ.

אתשמנתיכהקר-הגמרחרדת

בחכרהלפחותחיינו,קטעסיגרלירת
קצור-ההשגהועם-זאת,המערבית,

רכהכמ:דהעל-כךהידיעהאתשהופך
כמצבאיזונםאתמשנים ;לתיאררטית

 .קונקרטיאיוםשל
ררכי-ערצמהמסרבניםאזעקהמנגנוני

רכיםכמקרים 'נתרכבאזמתעוררים

האיףןשלוהכחשהטשטושלצורך
עוררותלצורךכאחרים,שכפתח'
חבריים.כוחותכנרהמגייסתלוחמת

ככלכעקשנותשנאחזיםלא-מודעים
 .אפשריחיותזיק

קיומיכמאבקמדברשקטה""צעקה

ערןשלחייואתשליווהזהמסוג
 . 24כגילמרתוועדלידתומאזשחם

ומגילמתקדם,שריריםכניווןחלהערן
פעילותוככלכמעטהוגבלמארדצעיר

חריפים,מכאביםסכלכנוסף,הגופנית.
העינוייםספיחיומכלנשימהממצוקות
למצבהמתלוויםוהנפשייםהפיזיים

זה,רכלמוחלטת.תפקודיתתלותשל
ושלמצבושלמלאהוכהכנהכידיעה
 .הצפויחייוטרוח
ככלחיים,חייוהיו ,אלהכלועם

פנימית,ליצירתיותהשייכיםהמוכנים
כמצבכמעטאבסורדיכאופןוכעיקר,

 :וקבלהנתינהשלכמוכןזה,מעין
אותואהבוונשיםאותר,אהבו"אנשים

היולאהם ...שהיההאישכגלל
(עמ' ...טובה"לולעשותכדיכקרבתו

70 (. 

תכוךהמגע.ויכולתהחיוךגבורת
חיכרהמתמשכיםהייסוריםגיהנום

הוכחהלמעיןדמותואתהופכיםערן'
כאיכותשליטנתולאפשרותועדות
 :שהואנתוןמצבככלחיינו
חייךכוח.עודליישכוח,לי"יש

אסתרעםלילהזיכרוןבועלה .לעצמו
שדיהאתוראהגופהכחוםחשוהוא

ריגשהוהתמלאעליוהמונחיםהכבדים
ונגעהדסהאלבאואחר-כךמתוקה,

כפניו'נמזגוהצחיםופניהידוככףכה

גבריםקריצתאורישללעברווהעיף
אכלסודואתלאראלהלכשרורצה

ליישחשב,והואכעדועצרדבר-מה
 .לאטלאטזהאתיגלוהםכוח,

וצלליאורותעלוהמחלקהכתקרת
עדארוכהשעהערשככוהואאדם

ודקרהמדמולקחתאחותשבאה
ועלככאבהתכווצוועיניוכוורידיו
 .) 80(עמ'חיוך"עלהשפתיו

שלומאבקודמותושייחודיותנראה
אופיואתגםשטבעההיאערן'

הכוונהשכן' .סיפורושלהמיוחד
אלא .זיכרוןלספרהיתההראשונית

עםוהמפגשהחומראיסוףשתוך

הכותבנכבשהזכרונות,נושאיהאנשים

היבשותלעובדותמעבראלו"נגרר"
חרדתתוךאלהמדוייקות,ולעדויות
החוזרות,והבקיעותהשקיעותהמוות,

כערוציחזותההיאוממנו'אליו
שלמצביםבתוךלעולםהקומוניקציה

לכאבהמודעתההיענותהכרה.ערפול
שלו,כיותרהריאליסטייםכניואנסים

החייםכחוטוהדבקותהחידלוןפחד
האהבהוהאהבה. ;שנותרכיותרהדק

רחמנותשלמשמץהנקייההאמיתית,
יצרואלהכלהסוככים.שלזולה
 .מרתקיםקריאהקטעי

שחםערן

שלעדויותיהםעל-פי .מחולקהספר
הורים,-השוניםהדרמהשותפי

(כיניהםחברים ,חברותמטפלים,
שגם .האםשלדמותהכיותרמרשימה

לשניבינתיים)לעולמההלכההיא
-ומקביליםמנוגדיםזרימהערוצי
מתחילתןהעובדותרצףשלהאחד

של-והשני(תרתי-משמע)'סופןועד
ערןשלאחת(זמנית)חזרהסיפור
מוות.שעל-סףקריטיממצבלחיים,
מערכות-מסרשתישכיןהחיכוךמתח

קיומיות,המשךשלהרגשהיוצראלה.
-ערןשלמותושעובדתלמרות

 .לחלוטיןברורהוכספר'כריאליה
העובדתי'הרקעדווקאועם-זאת,

עיקר,להיותכאמור,מתחילתו,שנועד
הפריצהכקטעי .שכן .בעייתילינראה

להפוךרוזנטלהצליח 'שלוהספרותית
כתיאורואילו ;ר pלמהתיעודיותאת

צוואהלהיותהיהשאמורהעובדתי'
אותנו,מובילהוא ,פרטיתומצבה
ממשיותלשאלותטבעיכאופן

-להןהיחידההמציאותיתשהתשובה
היא .משפחתולכניוהןלחולההן

לכן.מבכרת,הייתיהכלה.וחוסרמוות
רוחב--הכאהכמהדורההיה,ניתןלף

ה"אמיתי", .הפנימיהסיפורשליריעה

שללזכרוכמלואוכמוכןשיוקדש
 • .ז"לשחםערן-הראשונייוצרו

עינתעמלה

מינימתח

עמ~ס
 ;הצל'ציפורי :סרינניחדן

 263 ; 1987 ;כתרסיפורים,

עמ'.

מעלהספר,שלה"רשמית"הצגתוהן
התגובותשלתמציתןוהןעטיפתו,גב

העדתיכעריוןאחוזותלגביו,התכובות

כהבעתושחלהככיכולוכמטמורפוזה
מהקליפה-סרישלזהכספרו

והמחאהמה"על"התיאורית-חיצונית,
יוצריםאצלממנהשעלתההחברתית
אלהפנימית,המהותאלאחרים,

 .הספרותית" t-~ה"
ההנחהעצםעללהתווכחכמוכן'ניתן'

שלהחווייתיה"~נים"לפיההכוללת
ומשמעותיעדיףהאמנותית,ההבעה

האידאולוגית-מההתמודדותתמיד
על .וכן ;ממנההעולהאינטלקטואלית

העדתיכגורןהעיקשתההיאחזות

כהתייחסותוניקחכנקודת-מוצא

מסריימים.סופריםשלליצירותיהם
נידונהמרק.סשליצירתוחיתהלףכמו

גיבוריה,שלה~-זתנימוצאםעל-פי
לאפיינםהמספרשליכולתורעל-פי
שפהזכתרריומחשכההנתהגותכקורי

נראה,אלא .זהלמוצאהמותאמים
ישראלים,כקוראיםאנושמרפעלרתנר

להיפעלותנרכמקביל 'עדייןמותנית
הלאומי,כ"מצפרננר" ,הספרותית

טובותהצהרתיותככוונותהאפוף

לנושאכיחסכרגשי-אשםומרצף
גודלנו.עליוהגלריות""היתוך
הואטבעיאךעל-כל-פנים,כעיני,

-סרישלהספרותיותשדמויותיו
-הספרשכסיפוריכבלוטיםלפחות

כמוכנהבית-גידולןכשפתמדברות
סגנוניים,~כניםעגה, :קרי .הרחב

מראה-וכעיקרעממית,פגתמיות

הכוללתהחייםוקונספצייתהעולם
יותריפיםימיםהיו"לא :שלהן

אותהשבישרוימיםמאותםלפלורה

עלושלרםחסשכאוותהלאבנפתלי.
מגונותמחשכותאותןואףבחורים,

לאאחרותנשיםשללכןהממלאות
יומה,מסדרזהכהואאותההפריעו

ארוג'אסשלמפיולהשבאכשעהאך
כ"דתככמרתה,נאהשאישההשדכן

מןלהאי-אפשרהבריאה,למכיןשנים
התמלאהמידפנויה,שתהאהתורה
גמרואמ:דעםויחדגראלה,עלשמחה
שיענועניךאותרשצריךצלולהכדעה
נפתלישלנשותיו("אלף .אמן"אחריו

 .) 9עמ' ;סימן-טוב"

אתהפותחזהראשוןמקטעככר

מודעיםאנושכקוץב'הראשוןהסיפור

שאנוכשםהדמויות,שללמוצאן

ל"כללי"שפתן'לתחבירמתוודעים
המתווהול"אסוד"ל"מותד"הנתהגותן'

למנהגי-וכהמשךחייהן,נוהליאת
ועוד.ועודשלהן,וחתונהשידוכיך

רקאלה,כלשלשחשיבותםאלא
לסיפורמתואמיםחוטי-מארגכהיותם
כפנינו,המועלההיצריהמתח

כהתקרבותםהמרתקת,שתחילתו
נפתלישלהראשוניםוכהיחשפותם

 ;כלולותיהםלאחדלזו,זהופלודה,
נפתלישלהמיניכעיוותו-המשכו

שלכמעטחסרת-הבקרהוכבגידתה
עדהנבגדכנקמת-וסופופלודה,

מוות:

 .וקראשכפלודה,-
 .חדישיכקוללאטהכן'-
 .עדודהשם,עושהאתמה-

מתרחצת.-

 ?גמדתלאועדיין-

 .גמדתי-
 ?וככן-

מתלבשת.-
 .) 24(עמ'נכלם"-מהכשביל-

שלכדובםכמוכאן,התיאוריהרצף
 ,הכין-אישיותההתרחשויותקטעישאר

-ועיקרוכלשהיעדתיתמעגהנקי
רגשית,תשתיתחווייתשלהעלאתה

המערבכניאתהתואמתעצורה,יצרית

גםכהמשך' 'כך .יחדגםוהמזרח

לסיוםועדוהחשדהפיתויכתיאורי
את-בלשית-הפותרהטראגי
הקודמותהנשיםשלמותןתעלומת
שכרקע.

שכספרהשניהסיפורשלכפתיחתוגם
-מכסודה"דג'ינהשלומותה"חייה-

ממנו~ןדקהמזרחיתהאד;מהמהווה

הסוריאליזםלכיווןהמחברנוסק
 :המרקסיהמיסטי

דג'ינהחדלהלאמותהאחדי"גם
אצלהשהביאוואפילולצמוח,מכסודה

עלככפיתוהקישהאשכנזיהרופאאת
אצבעאותההוסיפהעדיין~צחה,

 .) 79(עמ'לזףע."

חיכוטי-הסיפורשלהמיידיכהמשכו

-לונה-דג'ינהשלכתהשלחתונתה
תיירות"ל"אתדהכיתשלוהפיכתו
ההתפתחותקועודמתעבהרפואית,

והלאה'מכאןואולם' .ככיכולהמובטח
עצמה.תוךומסתכנתהעלילההולכת

איטיים-מעגליםשלכפקעתכמו
המפורטים,התיאוריםומגמתחוזרים.

"אלףשלהפנימיהמתחשופעיאך
הופכתסימן-טוב",נפתלישלנשותיו

אי-ההתרחשותכעומסלמעייפתפה

כשטףממנה,העולההארכני
אינטגדאלישאינושלההסטקאטו

הגבוההוכשפהלהתרחשויות
כסיפורהמשתבצתהפתאומית

אתשמציפהמירכיתכצפיפות

-כמותיתוהן~בניתהן-האירועים
 .כמעטחנקעד-כדי

יותרעודבלוטתזוכתיבהדדך
"אמא-שכקוץבהשלישיכסיפור
כמקבילמלפפונים"'כובשת

העיוותשלולהגתברותולהתבלטותו
חייהןוכמערכותהנפשייםכמכניהן

כאשרהמתוארות,הדמויותשל
הגברית,הדמותשלהמיניתסטייתה

שכספר,הראשוןמהסיפורהמסתמנת

גילוישלכדודיםלרמזיםתופחת
ומשתלטתהשני,כסיפורעריות

הסיפורשלעלילתועללחלוטין
טבק""דדךמעיןהמעלההשלישי'

איכרותרקעעל :ישראליתסטיינכקית
זקןשכיןמיןקשריפרימיטיבית.

האנוסותובנותיו_דמוניאבלכלתו'
רקעעלכשדהאונס .,,,..:לעמפותות

כאמוד,זה,וכל ;כהמותמשגלשל
אמוריםכאילוגדושים,כמכני-לשון

יותרטובמבעלתתהמליםאוצרסככי
כאמצעותם.הנמסריםהחייםלסבכי
והעומסהפוכה,כמוכןשהתוצאהאלא
שלזרימתםאתכמעטלאחוסם

הספרותית.כאמינותםופוגםהאירעוים

שבו"היום-שכקוץבהאחרוןהסיפור

היהאמוד-סטודיו"קולנועאתסגדו
לדמהאותנולהעכירנתוניועל-פי

דמויותיושכןאחרת,ומנטליתלשונית
שגם(למרותשונהאתנימרקעגזורות

 ;קיצוני)פדכדטיכסכךמדוברכאן
אםגםהמתבקשים,שההבדליםאלא

המילוליתכזרימהמיטשטשיםישנם,
כשםזה,סיפורגםהמאפיינתהכבדה

העולההמסקרנתהאבסורדשתחושת
כשל-מהדהעדהופכתמתחילתו,
לסרבול-המוגזמתהבעתהקטיעות
 .מוכןכלהמפריך

שלהמלח"עוגיות-הראשוןכספרו
דמותאתסדישזד-סולטנה"סתבא
צידכללאודךשלוהגדולההאשה

החווייתית-אינטלקטואליתההרתשמות
עשירהעדתי~לבושההקורא,של

היונגיאני'העומקטיפארכיועדהצבע

וקולחת.(מתואמת)דיבוריתכשפה
גםעובדכזוהתרשמותיתכדמה

וכןהחדש,שכקוץבהראשוןהסיפור

אלאאחריו.הבאיםמאלהקטעים
השטףעזתהפריצהשדווקאנדאה,

כללגביסדילעצמוהתיראותה
איפוקם,כעוכריו.שחיתההיאהשאר,

החומדיםשלוצילולם"הנמכתם"
לטעמי,עשויים,כעתיד,הספרותיים

על-כל-לכתיבתו.רכהכרכהלהביא
לחלוטיןאותהלשחררפנים

שלהעדתיתההתייחסותממחוייכות
 •וקוראיה.הספרותייםמכקריה

עינתעמלה
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אירוטיקסם
 ;"חישוקים" :אפפלשולמית
 . 1987 ;פועליםספרית

 :נאמר"חישוקים"הקוץבשלבמוטו
שאבילחשוב,/התחלתילפתע"ואז
כך /,מעיניצעיףהסירוהמתיםואמי

בבהירות/העולםאתלראותשאוכל
 .רו)קי-קיקסוס(נאטסומה .שהוא"כפי

אתלראותכסיוןבקוץבישואמנם
אירוני,פיכחוןומתוךבבהירותהעולם

הסובלהאדםאתלהביןרצוןגםויש
 .סיכלופשראתיודעואינובו

הרמוניהבהיעדרחשההמשוררת

בפרט,ובעולמהבכללבעולם
הכאוטיבמבנהזההיעדרומדגישה

מכלליהתעלמותתוךהשירים,של
בדרךובתיםשורותבקטעיתהתחביר,

מפתיעיםלשוןצרופי'תוךבלתי-צפויה
לראותאפשרפעםמדי .ובלתי-מובנים

עםהחיים,עםהקשראתלחדשניסיון
בכלאךנשמתה,מקורותעםעצמה,
אתושוברהפיכחוןמופיעפעם

כמו,הראשוניהרגששלהאוטנטיות
גשם/"טיפת : "ם;ח"בשירלמשל,

בכלד/ Q!אואגסדמוייתשקופה/
רכנתיהישוב/מןאדםשלהאחריות

בפי./"אליה
דמוייתגשםטיפתעלהרכינהציור
הנפש,מקורעםמזדההשדאואגס

אךולאהבה,ליופיהכמיההעם
באמצעותהרגשאתפוסלתהמשוררת

מןאדםשלהאחריות"בכל-השורה
עלהעולהחתולמזכירזה .הישוב"

 .בץומכוסותרגליוכשכפותיפהציור
תקנה,חסרתרומנטיקניתשאניאפשר

תיחכוםמדייותרישלטעמיאך
לאי-בהירותהגורמיםוהתחכמות

אדגים .אפפלשולמיתשלבשיריה
שעל"חישוקים"השירבאמצעותזאת
 :~ולוהקוץבנקראשמו

חישוקים

זז?¼'ריםה f ~ 1$ן 9מות;ן 7צ;;כ;ית;ןד;ת
.רת wר w~לט;.רמפ;ע.ל fנרנ;?נ;ת ?1

א;!גג:ים

;סד ןיז:r~~כ~~י
ל J~ך fע.ץנרמ~י ?1~יןע;ך
 f ~ fל J;בך
;געיםחכורךי_;ז~

~יןרע;,ה 1$~יt;כי~גי

ה 1$~יt;כי~גי

היאמיאומה 'כןר-זגםאפורה,מט

אחיזהנקודתאיןכשיר ?לסמלבאה
המסמלכיןקשרעלשתצביע
 .למסומל

"כרכםבשורההפותחהשלישיהכית
"כרכום"כתובהיהלו :··רגלינוומתח
למצואאוליהיהאפשרמלאככתיב
הכיתלביןהזוהשורהכיןקשר

כלשוןפורשוכרכוםכי ,הקודם
שמקיםוביצוריםסוללההמשנה
ומכךנצורהלעירבימסבהאוייכ
וברזל"עץ"חיבורויהכיןהיהאפשר

השירלכותרתגםשמתקשר
בשירהמלהשכתוכהכפי"חישוקים".

 ,כרכםבפרחמדוברחסר)(ככתיב

ממנוומכיניםכסתיוהגדילכרצמח
ומתח"כרכםהצרוףמזרחי.יתבלין

ריחות/תחוםומהמותרמהרגלינו/
מיניותשלתחושהיוצר " ...אלהכל

בכיתהביאהוןסימניהמתקשרת
הקודם.

f יח .?7ום"ךכtד~לינו
;ת nריתחוםומהמתרמה

סרים.ל~לר f ~זק.לול::זיט~ת ה·.ל~~ל

הכניעהואטוית

המלכההלנינמ;ךך'מים n-כצהרים
 T :מ~~ן •; ;r:• i:יזvוףמו~ן•ל'א ~~-~·~~

ל~ז ףי:rכ;~~¼'ז;יק.י~לר;ג~

שלהמאפיינים(אחדכשירהדובר

מופיעמשיריהשברכיםהואהמשוררת

ילד;תרואהזכר),ממיןדובר
שרשרתהמתקןכפועלמכתוננות
לאו!גן'לעבורהקוראציפייתאופניים.

וגם(חישוקים)השירשםכגללגם
אנו-היאולא ;האופןחשיבותמשום

איך"עודלחלוטיןסתוםלביתעוכרים
הריואין " ...כברזלעץמתחבר

מעץעשויאחדחלקאפילוכאופניים
מתערפלתהראשוןמהביתוהתמרנה

דרורלתתצריךוהקוראהיאגם
הכיתסוףכשלכעיקרהפרוע,לדמיונו
והשאלה .כיאה""סימניעלהמדבר
הואהעץהאםהיאהנשאלת

 ) 1987 (לאפפשולמית

מצטרףאיךהשאלהנשאי~ת;עדיין
לשארהרים",לצל~כרל tט"ולהיטות

לצלהלהוטהאברמיהו-הכיתחלקי
הפועלאוהדוברזההאם ?הרים

 ?יחדגםשניהםאוהראשוןמהבית

המוסךמןאותנומעכירו·ון nהאהכית

המלכה""הלנישערים"למורד"כמאה
מרגישכשירכשהדוברחמיםכצהריים

יודעיםאיןושובכניעהשלתחושה
העובדההאם ?זוחושה:לחגרםמה

ב"מאההמציצניתצפיתו rראתשעזב

אותועלשהגןשםהיהכז.ה ?שערים"
בלתיעץאותוזההיההאב~ ?דובר

להתפרקותשגרםשםהיהמזז ?מוסבר
עמקועלעכשיורוגע"שהז-וכרהמתח

 ?ונסחף"

הסבלני,הקוראאלמעבירהזההשיר
מתחשלמסוימתאוירהלומר,צריך
אךהמיני'המתחמןוהתפו·קותמיני

להבהירמאמץעושהאינההמשוררת
נשארוהקורא~ציה tהסיטואת

כמכוכה.

המשוררת,עםכןדיאלוג vשמכקנמי
מוצאאתהושובשובלשווא.יחפש
הספרנקראמדוע :שואלעצמך

אי-בהירותוכשלהאם"חישוקים",
שפתיההמשוררתחשקהכאילומשל
בדיחהאיזומשוםאולדבררצתהולא

אוליאו"חשק"מלשוןחישוקים-
מתחברותמקרהככל ?יחדגםשניהם
והשירהלברזלעץו_כמלזוזוהמלים

המחוברהברזלחישוקמר.כהרמטית
 .לחבית

עלארוטיקסםנסוך~ת tזעםיחד
לאהואשאףקסם ,כולוהקונ:ץשירי
שאותולהיותכולי 'הגיונילהסנ:רניתן
שאינםקוראיםעםייטיב:קסם

שלדעתולסוףלרדתמתעקשים
מזכיריםמקרהככללי .משורר
וכשמגיעגברהמפתהאשההשירים

ממלאתאיננההיאמימושלידיהקשר
נפלאותהתחלות .כהסכםחלקהאת

כשבהמשךשיריםשלומבטיחות
אתהחותםכשירכמו ,מוחלטערפול
"איך :שפותח"אתונות",הקוץב'

עלמגונןונמצאתיכשיריצאתי
לחפשיצאכידוע,(שאול,האתונות"

אתהלשווא .מלוכה)ומצאאתונות
השירכתיבתביןהקשראתמחפש

עלהמגונןהדוברלכין(מלכות)
צריךאתהכשכהמשךהאתונות

אוטו-עםאתונותלקשרלכאורה
היטב/נאהבהודי("הייתיארוטיקה

השירזאתעםיחד .גבירת;")כגוף

כמופלאחוקרשאינולמייפהנשמע
 .כנסתרותעסקלוואין
ה:;לתי-מוכן"עלכמאמרואלתרמןנתן

מוכןאיןשכספרותאומרכשירה"

וחוסראמנותרקישוכלתי-מובן,
הואאמיתי,ספרותדברכלאמנות.
זהוגםמובןהנראהזהגםאומר,

הרגשהמורגשמעורפל'הנראה
ורקבודדיםעל-ידירקאמיתית
עכשיו,וגם"תמידבודדות.כשעות

סגרירביוםלרחובאדםאיזהיוצא
הערפלאטוםכמה :להגידוכמקום

רךזהערפלכמה :אומרהוא !הזה
הזההעשן :להגידוכמקום !ועמוק
מכעד :אומרהוא ...העינייםאתצורב

 .השמש"אלישרמביטיםהזהלעשן
שולמיתשלכלשונהלהשתמשואם

מןאדםשלהאחריותבכל-אפפל
השמשאתלראותהצלחתילאהישוב
 •לעשן.מבעד

איתןמרים

אפשרות

חדשהשירית
 ;גררשומר :גרשוננורובי

 1986 ;"עכשיו"הוצאת
הוצאת ;ערש :חירשאלי

 1986 ;"עכשיו"

כהוצאתהביכוריםשיריקובצישני

אלימאת"רעש"-האחד"עכשיו",
רוכימאתגדר""שומרוהשניחירש

מציעיםשהםככךמאופייניםשונברגר

מבחינתחדשהשיריתאפשרות

מבחינתכמו-גםהשירייםהאמצעים

 .הנושאים

הפואטיקהלסדיותרככוליםאינםהם
הנושאיםכל .-50השנותשל

הסגנונות,כלגםכמולשירה"כשרים"
פיגורטיבית,לשוןלצדדיבוריתלשון

לצדככלל)(אםפרועהפרוזודיה
הסונטות(קבוצתמסורתיתפרוזודיה

לשוןשכקובץ),חירשאלישל
תיקניתלשוןחז"ל'לשוןמקראית,

רומנטייםנושאים .ממששלסלנגלצד
הכאןמןנושאיםלצדמובהקים
דורצומחכאמתאוליוהעכשיו.

הישראליתכשירהפוסט-מודרניסטי
 ?-80השנותשל

היאזהכתחוםשהמובילהלצייןיש
הראשוןכספרהשככרהסאמירה

לשוןשלהמופלאכשילובהתייחדה
כבוא"כייוםיוםלשוןעםהמקרא
אלאררטגובהכל /הקטביםשעת
 /יחפור"/אימיכוס
משנילהתעלםשאי-אפשרספקאין

מספרוריקכעהללו,הביכוריםספרי
אנרגיהבושיש"רעש",חירשאלישל

ויזלטיראתהמזכירהאדירהשירית
איןויזלטיראצלאם-כיכמיטבו,
רבדישלהססגוניתהקשתכנמצא

 .חירשאליאצלהנמצאתשוניםלשון
(מעריבכאומרואלטרסאלוןצדק

15 אתלהשוותשאפשר ) 6.87.
ג'וןשללזוחירשאלישלהאנרגיה
הוא ,כמיטבו ,ושלפעמיםכארימן,
 .ביאליקשללאנרגיהאפילומתחבר
 ,גבוהמסגנוןחירשעוכררכהכקלות
יום-יוםשפתאל ,נמלץ-מהאפילו
בקצרראיתיכם"כשירביאליקכמו,

קללותרשימתמטיחהואבוידכם"
אם- .הציוניהקונגרסכאנשימנוכרת

מקראיתכלשוןזאתעושהביאליקכי
יחידהאפשרותשהיו 'חז"לוכלשון
אובאידישקללותמלכדשנים,כאותן

זאתעושהחירש .אואילובערנית.
שנימתוךאדגים ."מעוכרתת"בערבית

 : "חדשה"שירההמחזורמתוךשירים
דיןעל-פיומתקיןכתכונה"ז;יחשב
הפזוריםמעשים / 'ךכ;נואשרמעשינו

נחלל /העולם,בחלללבואכעתיד
 "/ ...כמידהומהרקהבמידההרועש
 :הנאבעמודמידשירלידוזאת

שליוהילדים /תופרת"אשתי
אכל .בית!' !כגד !'לחם :צועקים
הגבעלשוכב /חרא,כמואני,נאמת
 "/ ...לישועהומצפה
שיריםכשניפותחחירשאלישלספרו
הר"צלנוהפותחיםשנפטר,לאחיו

המתחילהנושא"המשוררית".ליכולתו
לאטלאטעולהוהוא~?נ;רי-אישיהוא
הקובץשלכיותרהחזקלחלקעד

בו"מזמורים",הנקראהשערשהוא

האנרגיהעצמתהככלביטוילידיבאה
ךס-פואטיקה 1$התרצוואםהשירית,

אני /מתפרקאני /נפרד"אני :שלו
 /נשרףאני /אותיתצילו / /נפסד
 /ארוראני /בדימוימשתמשאני

-לצדוזאת . ,, /כבקשה/ליתאמינו
אנשיםאנא,אמא,מפחד,"אני

אתם /שליאהובהחברהקרובים,
אני /במקוםרחוקיםאוישניםכולם
 /אלה/אםיודעלאאניקולות,שומע
המוחמןקולותאוכאמתקולות
 "// ...שלי

ה-שנותשלתפילהמודרנית,תפילה
מוכןבמלוא-20ההמאהסוףשל , 80

 .המילה
במילים,להניענאמתאפשרואיך

כלאתוכמטפורותבדימויים
עולםבנושמעוררהרגשיהספקטרום

עלהיוםנמצאיםאנושכרהבלהות
הניכורהזיהום,האלימות,הפצצה,
אתמלתארהיריעהקצרה ?והאיידס

להתייחסותהראוי ,חירששלספרו
הנושאיםקשתגםשכןיותרנרחבת

ריבויגםכמועוסקהואשכה

יהוומשתמשהואשכהןהלשונות
חדש.מסוגלפואטיקהבסיסבוראי
מןנחלקעוסקהואגםשונכרגררוכי

 'צבא-חירשעוסקבהםהנושאים

וכדומה,יחסיםפרנסה,מינית,זהות

חבקיההשירית,ההבעהמבחינתאך

אצלומופיעלאלכשעצמה,וגבישית
רבדיהלכלכלשרןגמישכהשימוש

נותנתעם-זאת .חירשאצלשנמצאכפי
שלתחושהשונכרגררוכישלשירתו

 .ואירוניצעירמתכונןשלרעננות,
אתהפותח"מקל",השיריםמחזור
סטיבנסורלאסאתמעטמזכיר 'ספרו

איתןמרים

 + 38כעמ'המשך
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רוב·יחסי

בחברהמיעוט

משתכח
מיעוטים :אולמרטיוסף

 ;תל-אביב ;במזרח-התיכון
לאוריהביטחון-ההוצאהמשרד
"אוניברסיטהספריית

עמ' T ; 123תשמ" ;משודרת"

ביבליוגרפיה.כולל

בבחרהלאורההוצאך;עשתהטוב
מדבריםורביםהרבהשכה .זהנושא

דרוזים.מרונים,(שיעים,אודותיו

מרידות,בהקשרלרוב ) ...כורדים
מקומיותומלחמותפוליטייםמאבקים
 .) ...ועודאיראןעיראק,סוריה,(לבנון,
ספרי-יסוד,מספרזהלספרקדמו
נדרשוהםךא '"נס-ליחס"שלא

כמותייםבנתוניםועדכוןלחידוש
המיעוטיםמצבשלעכשוויובתיאור
 :הםכאלובארצותיהם,למיניהם

ברגבריאלשלעדביי·המזה"ת,
ערבמרינותתשל"ג),(הקיבה"מ,

(עם-עובד'שמעונייעקבשלבימינו,
עבתבמזה"תהערביםותלדות ,) 1965

(רשפים,שמירשמעוןשלהחרשה,
הערביםבתולדותופרקים ) 1965

לצרוס-יפהחוהבעריכתוהאיסלאם.
שלמאמרובעיקר ) 1967(רשפים,
השיעה.עלציוןלבנחמיה

בכל .והעלוייםהדרוזיםהאיסמעיליה,
במיעוטיםחיתהההתמקדותאלו

הנוכחישבספרבעודבעיקר,מוסלמים
המיעוטיםעלגםהיאההדגשה
 .השונותלהתפלגויותיהםהנוצריים

כאמורהמוקדשיםפרקים,י"גבספר

ביותרמהבולטיםמיעוטיםשללמדגם
מוסברדיכוייםהאזור'שלבהיסטוריה

הדתותערשהמזה"ת :מישוריםבכמה

התרבותערשוכןבהןוהפילוגים
הפרתהנילוס,(תרבותהמונותואיסטית

מעברכאזורהמזה"תוהחידקל),
אנושיים"משקעים"בתוכוהמטמיע

הטופוגרפי-המבנהומגוונים,רבים

להשתמרותסייעהמגווןמורפולוגי
ההריםכאזוריבעיקררבות,עדות

מורשתוכן ) ...כורדים ,דרוזים(מרונים,

כדתהנצרותאתשקיבלההאיסלאם
ולכיתותלדתותהעניקהוכךייחודית
(עמ'חלקיתאומלאהחסותהשונות

12 1-l (. 

המיעוטיםסוגיאתמציגאולמרט
(יהודים'דתייםכמיעוטיםומסווגם

פגנייםשיעים,נוצרים,

לאומייםמיעוטיםוהתפלגויותיהם),
וכןויהודים)ארמנים(כורדים,

ששפתם(אשוריםלשונייםמיעוטים
קדומה).סורית

מוקדשיםוהשלישיהשניהפרקים
הבוכה"),("המיעוטהשיעילמיעוט

(הכתהשונותוהתפלגויותיו
 ,) ...בצפון-תימןהזיידיתהאיסמעילית,

תימן'באיראן'בעיקרהמרוכזים

המפץרונסיכיוותלבנון,עיראק.
בכ-מספרםאתהמעריכיםישהפרסי,

מתושבי 50%עדכשעיקרם,מליון 45
באהחדשהבעתהרבפרסומם .איראן

ומהפיכתםחומייכיממהפיכתלהם,
לגודםלבנוןבדרוםשוליממיעוט
וגלישההלבנוניתבפוליטיקהדומיננטי
וקיצוניותאלימותשללקוטב

ובמלחמותלבנוןבמלחמתשהכרכרה

 .) 45(עמ'דושסועהבאץרהאחים
מקדישיותרהמוכריםלדרוזים
 :הבאיםהפרקיםשניאתאולמרט
שלטונית"מסורתבעל"מיעוט

גםהמודרני",בעידןו"הדרוזים

לכנרןסדריה, :כיותררבהתפוצתם

אלפיםעשרותכמהרכןוישראל'
גאה,כעדההדרוזיםאמריקה.ביבשת

 3% (בארצותיהםמזהירמיעוטהידר
אמונתםוכןסוריה)מאוכלוסיית
לארצותיהםונאמנותם"המסתורית"
זהרתם,עלשמרו .שבהןולממשלים

 .המרכזיהשלטוןאתמהםמכעראך
המיעוטאתמהרריםהכורדיםלערמתם
תפרוסתושגםבמזה"תביותרהגדול

לוטהמספרםכיאםרבה,המרחבית
-איראן Iמלירן g-4-תורכיה :בסוד""

מלירן.-2.5כ-עיראקמליון. 2-4
 0 . 3-0.4רעודמלירן-1.0כ-סדריה

בכריה"מ.מלירן
החברתי-במבנהמצטייניםהכורדים

כפרית-חקלאית,כאוכלוסיהשבטי,
חזקהשאיפהבעליעזיםכלרחמים
עדמרמשהשלאאוטונומיהליצירת
לכורדיםהשונותהמדינותיחסהיום.
על-מוחלטתמהתעלמותביותר,מגוון

כ"תורכיםאותםהמכניםהתורכים,ידי

למיעוטהתענוהסוריםגםהרריים",
באזורלרובהמצוישלהםהכורדי
העניקוהאיראניםובדמשק,ה;'דיךה

עדתרבותיתאוטונומיהלכורדים
- l 945בשניםעצמאיתמדינהלהקמת

1946 . 

אתרדפההחומייניסטיתאיראן

ההררילאזוראותםודחקההכורדים
שרקנראה ) 73(עמ'המדינהבצ"מע

הכורדילמיעוטמתייחסתעיראק
בחוקתלהתייחסותעדהבכה,ביותר

מוכרת.לארמיתכיישרתהמדינה,

הם,הנסקריםנוספיםמיעוטים

השולטהיחידיכמיעוטהעלאויים
המרוכזיםהמאררכיםבסוריה,-בארצו

-22%כומהרריםבהד-הלבנוןבעיקרם

כוחמהרריםהמדינה,אוכלוסייתמכלל
המדינה),(נשיאדב-משמערתשלטוני

 ,המוסלמיםלטובתהרובאתאיבדואך
-הארמניםוהסרנים.השיעים

היהודים,לתולדותדומיםשקדרותיהם
שלהשיטתיתבמדיניותבעיקר

כפי ,) 99(עמ'כלפיהםייד Qג'נ;

"אני :~~רריל rישראלשהתבטא
שלזראצילהדרגהלפנימשתחווה

מראשוהקוציםזראתלוקחאניעצב.
לראשואותרומעבירישראלעםשל
 .הארמני"העםשל

והקופטיםתורכיה)(במזרחהtזשוךים

מהמיעוטיםהםעלית),(במצרים
המועטמספרםבשלידועים,הפחדת

במרחבהשולימיקומםובשליחסי
המרכזית.ובהנהגה

בתולדותהמים""פרשתשקרנראה
מלחה"עלאחרמידהיההמיעוטים
ונוצרוגבולותנחתמועתהראשונה,

מוגדרותומדיניותפוליטיותיישרירת
אתניותיישרירתחצרשלעיתיםבמזה"ת
נדחקוהמיעוטיםרוב .דתיותוכתרת

וכךהררייםולחבלי-אץרלפריפריה
 .הפוליטיותההכרעותממרקדיניתקו
המזה"תהגיעלאהיום.שעדנראה

ומיעוטרובויחסימדיניתליציבות
(מרדנים,לפעםמפעםאותומזעזעים
 .) ...דנו'שיעיםכורדים,דרוזים.
ומזרחן'היסטוריוןשהואהמחבר

והרריותעובדותשלבחשיבותןהמעיט
קבוצותשלדמותןבעיצובגיאוגרפיות
תהליכיובעיקרהגירות :המיעוטים

כלכלהנושאיומודרניזציה,עיור

במרחב.ומיקומוישובצוררת ,שדנים

אוכלוסייתשלדמוגרפימבנה
ההיסטוריהעלוהשפעתםהמיעוטים
אידכרריםלהוציאוהפוליטית.המדינית
לביירותוהגירתםהשיעיםשלמעטים

המשיבגידולשהצטיינווהמרדנים
 .בהר

העתעלדגשלתתההבטחהלמרות
נרחביםפרקיםהוקדשו ,החדשה

וקבצוותהדתותוהתפתחותלהיווצרות
הראשונות,מהמאותהחלהמיעוטים

השוניםבספריםכברהמועליםנושאים
שמירשמערני,(בר.כברשהוזכרו

 .רלצררס-יפה)
המיעוטיםתפררסתמפותחסרהספר

הפיסירקעןעלבארצותיהםהשונים
מקרםעלרביםמילולייםתיאוריםרכך

מומחשים.איכםבמרחבהימצאותם

לאוכלוסיהיחסותיבהתחוסרמדרגש
קיבעוםמיקומם.עלבמזה"ת,הכדורית
(בירדןהשלטוניתבהירארכיהומקומם
בסירוגםהקדשילמרותבעיקר),
ולשונילארמיאר ,(סרנים)דתיכמיעוט

 • .ייחודיות)(עגות

יהברן

שליחביתליד
 ;לן r::זקל i ; :וילסוןצמח

 ; 1986 ;"תכר"הוצ' ;שירים

עמ'. 83

 .רעכןשיריםספרהואמהלך"";נצל
 ,"אקלקטית"ישראליתעבריתלשרן

חיה. ,נושמתעבריתשפהכלומר,
גלריה,בגנדרנותכמעטלה,הנוטלת
יוםרבדי .מגדרןבמינון .שוניםרבדים

זהכל"(-פונקציונלייםרחרביים,ידם
שמחה")להיותצריכה"אתנכרן",
כדורסלכשחקניריםיתמידם-ידםורבדי

("משתדלת-כסטודנטיםוידענים
אביךשלתגובתם"בהבנה"'לקבל
ערב"עת ,המודאגת"ואמךהקפדן

מן"שימושיים"ורבדיםיורד")

המסורתומ~~יהקלאסיתהספרות
 ,כשרה"("בת-ישראל-העתיקה

שובךרבשלום" ,"מאשרתהרבנות"
אלה,לכלבשכנות .נחמדת")צפורה
-מדרגשהלועזישטעמןמלים .כמרבן
סלרמון",סמ;קךאיזהלועס("לא

לארב'ג" '."וולסארף"פרינס
 . ).כררמאלי"

שאיכנההמדוברת,הרעננה,הלשון
מזהבהשיש"תקנית",ואיכנה"סלנג"
גםבהשישאלה,לשניומעברומזה
 .הכותבשללשרןומשחקילשוןצרופי
 .זהקוץבשלהמרכזיחיברהיא

יותרכולל "מהלך;נצל"הספר

קרובהזיקהבעלישירים,משישים
ונדמהנכרנה,זוכרתאניאם .לפזמון

רשםפהשמעתיטועה.שאיננילי
שלמפיהרילסרןצמחשלפזמונים
 .ליזכורלאששמהצעירים,להקת

 ,חרדנרתלא .פזמוןרוחנושבתבשירים
אלאלמבוגרים,ילדיםגןשירילא

חרץ'בנושאיעיסוקשלונימהקלילות
שכברתלאקונקרטיים,סביבהנושאי
ומעמתברחן"אני"שלעומק

אתלקבל;נשור;ת, 'הרצוןעימותים.
בפשרנותטובה.ברוחה"עולם"
 :חינניהומורשלנימהמקנהמוצהרת.

עלרגםירדנהעלגםשרדף"אני
מהרעלהריבלמהמביןלאעפרה;

שופעההומור .) 83(עמ'המהומה"

"לאביאליקשלפזמונועלבפאררדיה
ידיעלשהוסבבלילה",ולאביום
פזמון .שיכורלשיררןוילסצמח

רח'ואתהארז"ה"רייטאתהמכיל
לב(שימראחתבשררה"השופטים"

ותיקרחובהמחברהשמותלצמד
 ,בעירחדשהמסעדהעםבתל-אביב
 :שלטונייםמימסדים""שניוהמחבר
התכ"ך'בימי"השופטים"שלטון
בוושינגטון).הלבן""הביתומוסד
כלאתכמעטמונההזההשיכורפזמון

בעירהצעיריםוהמועדוניםהפאבים

חלקית"רשימההשםחתתתל-אביב,
להומור,ומעבר .) 51(עמ'מלאה"ולא

הנוצרתהלשונית, ,זרכגוןהפאדודיה.
מןלחם"המוציאעלהוראריאציהמן

דתית,מסדרת-ברכהכיבהאץר",

"המוציאפארודיתלכותרתשהוסב
טראנספררמציההמת".מןכסף

עלסאטירישירהמכתירהלשונית,
תחנות.שורפיחמדנים,חרדים,

שדנים.חיוךסרגימהלך"";נצלבקוץב
טוריםעםחם,לבבי'הומורכוללהוא
 .קלילוסאטיריפאדודייסודבעלי

הלאהסלחני,החיוךההומור,לטעמי.
מצבים,אוטיפוסיםהמציג .תכליתי

בסאטירה .יותריפיםלהשגיםמגיע
ישנהבהומור .עומקמימךאין

כמרשוררת .לדהנדרשתהחמימות
כפיים/מוחאיםכולםרוקד"כשסימון

-~יי" w ~יותרשהואחדלםסימוןאז
קטן,דיוקןלהצגתפתיחההן

 .כישרוןבררךואנושי'מינימליסטי
 .) 35(עמ'

באוניברסיטה :אחתהערהעודאוסיף

עבריתשידהפעם,למדתי,ישראלית
ביניהםשרכים,דבריםלמדתי .מודרנית

זוכרתאניאבלודעת.חכמהדברי
שליהפאודליותהנאמנויותשנפגעתי'

שקבעהמרצה,מהערתעמוקות,נפגעו

קייםלא"ביאליקנחץרדיןפסק
איןהעכשווית"בשידהיותר".

"איןנוכחות","איןשלד",השפעות
בביתטמון"ביאליק .בו"היזכרות
רבהשמחהשמחתיהישן".הקברות

שלשידיואתהשניםבמהלךלגלות
אתבשידתוהמחייהאלמוג,אהוון

תימני),היהלא(ביאליקביאליק
אתלגלותרבהשמחהושמחתי

בקוץבביאליקפזמוניעלהפארודיה
כמשל"."ביאליקהשירואתזה,

העכשוויים,האלה,הפזמוניםהשירים,
מאזהמרחקאתגםבבהירותמסמכים

מהעומקהמרחקאתגםביאליק,דור
הנצחאתרגםהביאליקיים,ומהגובה

אפשרשאיהנוכחות,את"הקלאסי",
ציפוהר Iשובךרב"שלרם .בלעדיה
 •נחמדת".

גנוסריאירח
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 , nומיו 1eח
דיסקוכטבנקש.להחדשהש"העותוככית
ומגוונות:חדשותהטבות.לךמעניקה

 .בחשבונךיומיתיתרהכ.לע.ל ,ית Jשכוריבית 1% •
זכותיתרתכ.לע.לתינתךהיומית.הריבית
-האחרווועדהראשוומהשק.ל-בחשבונך

 .כ.לשהיסכוםהגבלת.ללא
כ.לע.לניהו.למדמינפטורש Hעוושבו.ח

דוכות pפבהשקעות:הקשורותהפעולות
 ,גבו.לקופות 1וחסכותוככיות 1שקליים
 .ח"מטופקדוכוJtרערךניירותכאמנות,קרנות

בכ.להראשונותהפעולות-15וסף.•ובכ
.לח.לוטי(פטורות-נש Hעוובחשבו (רבעו
 .ניהו.למדמ•:

1tii לכלאחד
לעסקיםוגםיים Lלפרו

יכו.ליםהחדשנית Jש Hעז.לתור.כית
כ.לא.לאגם-פרטייםרקלארף.להצו~.:

חשוב,יתרווזהו .העסקייםהלקוחות
 .דיסקוכטבבנקרקצא.שתט

1 tii מידמרוויחים
המיוחדיםמהתנאים.ליהנותכדי

דיסקוכט pבכש.להקרוב.לסניףהכנס
 .נש H.לעו.להצטרףובקש

 1חשבונךיחוייבה.ל.לוההטבותכ.לתמורת

חודשית.להבעמ'ו.לרבעואחת
 .ב.לבדח"ש 3בסך

 wבכלעו• 1eח
מוגד.לים,אשראימקוויגםתהנה-כןעתה

(במקוםח"ש 5,000,עדמועדפיםבתנאים
ב.לי pמש.לבחשבונות,כה)עדח"ש 2,000עד

עצמאיים'ש.לפרטייםובחשבונותמשכורת
 .עסקיםובעליחופשייםמקצועותבעלי

בבנק.כמקוב.לבטחונות,ככגדיכתוהאשראי

ד•םקונםבנק
(נr,ינסון}כהןםמ•ך



לחשה
שלהנסתר

המוסיקה
 ;רוזנרורףרביעית :שחםנתן

עםהוצאתלעם,ספריה
עמ'. 303 ;תשמ"ז ;עובר

החווהשכלהואבספרותהידועיםהכלליםאחד
מזהיותרמשכנעתבצורהאותםלתאריכולדברים
לספרמיטיבשחםנתן .מלבאותםהבודה

ברורשביצירתו.המיטבמןהיארוזנדורף"ו"רביעיית

מןבמיוחדנהנההמוסיקהעולםאצלשקרובשמי
אולם ,לפניוהמתגליםהעמוקהוההבנהההזדהות

אלאבלבדהבנהלפינמדדותאינןשאיכויותדומני
 .הרגשלפיובעיקרגם

הואתמידאולםבספרותחידושאינו"ושומרן"נוסח
 .שוניםמכיווניםאנשיםשללתיאוריםפתחיםפותח

והרבדיםמבפניםמתגלותהפועלותהדמויות
כך- .השלמותאתיוצריםזהמעלזהשמצטברים

 .בחסרהשלמותלוקהאחתלא-למעשהלהלכה,

מספריםחבריהםעצמם,עלמספריםהגיבורים
משהוישזאתובכלשונותהראותנקודות ,עליהם
מעלתושבכךוייתכןולחפשלשאולעדייןשאפשר

אתזהלהכירמצליחיםאנושאיןכשם .הספרשל
 .הכללדעתיכולאינוהמחברגםכךתוםעדזה

החמישית,הדמותשהואהסופר Iלוונטלאגרןאפילו
הואשסיפורונראהאףלרגעים .חלליםמשאיר
מנסהשהואמשוםדווקאמכולם,אישיהפחות
הרביעייהאתלראותננסהאם .אובייקטיבילהיות
יותרקללנויהיהההופעותבימתעליושבתכשהיא
אחדמסךמסירסיפורכלמסכים.שלתמונהליצור
מכוסההתמונהנשארתהאחרוןהמסךמשעולהאבל

שאלות.להרבהתשובותאיןעודיין-כלשהו
בעליפהאיש ?הראשוןהכנר Iרוזנדורףומיהומהו
למשפחתואמוניםהשומרושקופהעדינהאריתחזות

באץר-חדשהמציאותליצורומשתדלבגרמניה
לו.להאמיןמנסיםואנועצמועלמספרהואישראל.

לאזאתעםויחדבדבריומיותרותהשתפכויותאין
 ?אשתועםמיתייםהאיחסיוהיומה .לנונהירהכל

מרומזיםהדברים ?גרמניהאתעזבבאמתמדוע

קרהמהיודעאינועצמושהאישהדעתעלומתקבל
הואהאץרמןמימיו.היהלאציונישהלאלו,

-הבתואלאליהולהתגעגעלאשתולכתובממשיך
המדבר"באמצעאותו"לשתולהיהשחבלהפרח

שהואבגידההןהמתעוררותאהבותיואולם ,) 11 (
בהתייחסותו .יכולואינוממנהלהימנעמנסהעצמו

אתלראותאפשרהקטינהלתלמידתוהמיוחדת
יששלולויולניתובאהבתולבתו,געגועיוהתגלמות

אולםלמוסיקה,אהבתואתהמגלםסמלימשהואולי
"אני .סיפורונפסקגשמימימוזואהבהמשלובשת

אתמסייםהואכך ,) 79 (הרביעיה"שללגורלהחרד
לברליןמכתבואתשימלאוהשקרים .שלוהפרק

מעורבותבהשישוהרביעיהחרדהאותוממלאים
אותהבהאיןושובצביונהאתמשנהרומנטית

לשלמותיותרהקרוברוזנדורףשואףשאליההטהרה
 .בספרהמתואריםהגיבוריםמשאר
 •רוזנדורףמקורטשונה Iהשניהכינור Iפרידמןקונרד
אותומוצאיםאנוהחסרונות.כלעםשלםאדםהוא

יותרחושפנימדיוםבהכרחהואויומן Iיומןכותב

ולא,-חד-צדדיתהיאהחושפנותאבל .סיפורמסתם
מודעשחםנתןהאובייקטיבית.האמתדווקא

הואכךומשדםהאישיים,שבסיפוריםלחסרונות
ולאגדןחבריועללדבראחדלכלהזכותאתשומר

הפילוסוףהואפרידמןכולם.עללדברלוונטל
אתמכולםיותרמייצגהוא-שבחבורההמתלבט

מאץר-יותרטובמקוםלעמושאיןבבירורהיודע
 .בגרמניהשנשארלאביוזאתלהבהירומנסהישראל

מחזרכשהואבארץעגינתואתלחזקגםמנסההוא
ואתתוארואתמאחריוומשליךבבן-שמןדורהאחרי

באץרממששלשורשלהכותכדיהמלומדעיסוקו
בפיתוייורוזנדורףוחלוציות.אדמהעבודתעל-ידי

אותומוציאיםממנובהתרחקותהודורההמקצועיים

מביןהואתוכובתוךאךההגשמהמןזמניבאופן

אמיתיתבהתקשרותהצורךאתהאחריםמןיותר

חבריואתמושךשהואלכךהסיבהגםזוהי .לאץר
בחזקתהןכשהדרכיםובמושביםבקיבוציםלהופעות

 .סכנה

דמותהיאפאטאל'הפאם-שטאובנפלדארה
אך ,חידתיתתדמיתעלבקנאותהשומרתמרתקת

חבריהבעזרתדףאחרידףלפנינונפרשתפנימיותה
ואביהודיהלאםבתהיא .שלהסיפורהובעזרת
נוסףתוקףמקבלזהשם .נכבדשםנושאתגרמני,
שהקיאהמכובדתמשפחהאותהלבןנישואיםבגלל
ולוותהאותהשילדההפרובלמטיקה, .מתוכהאותה
על ,חייהתסבוכתנפתרת.אינהחייה,כלאותה

לדמותאותההופכת ,מביש-מזלהנובעתעקרותה,
גבריםמושכתהיאיפהבהיותה .ומיוחדתמרתקת

דמותלהכניסלסופרמאפשרוהדברבההנתקלים
שהואשעהבסיפורתפקידואתהמסייםהמאהב

היהודיבעולםלמדיידועהתופעה-לספרדנוסע
אווהשעורכתהפסיכואנליזההשלושים.שנותשל

לחפשמנסההקוראלמחצה.רקמשכנעתלעצמה
וסימוכיםנאמרשלאמהאתהדבריםמאחורי

וברגשותיהםבסיפוריהםושםפהיימצאולניחושיו
יותראווה,שלבסיפורההאחרים.הגיבוריםשל

נאמרים ,עליההמדבריםהגבריםבסיפורימאשר

בוטהבצורהלבינהשבינוליחסיםהנוגעיםהדברים
 .בספרחשובאנושילמימדהופכתזוועובדהוגלויה
-הצ'לןשלדמותוהיאהיטבומעובדתארציתדמות
שישבדברראומרסיפורובתחילת .ליטובסקיבדברר
איןלעולםשכן Iברמזאותםלכתובשצריךדברים
חשובה ) 191 (זואמירההניירות.יפלומילידילדעת
-ראשוןבגוףכולושכתובהספרלהבנתמאד

לפרטמוכניםאךברמזים,עצמםעלמדבריםאנשים
מקבליםאנווכךחבריהם,עלמדבריםכהשםיותר

אךאובייקטיביים,תמידלאנוספים,מימדים
מקוםתופסתמרתהואשתונשויבדבררמעניינים.

בנוכחותהישאךפסיבי,לפעמיםמקומהבספר,
לכמהמאפשרתשהיאמשוםרבהחשיבות

שלבנוכחותה .בנוחולהרגישלהיחשףמהגיבורים
הגבריםשללהתנהגותםמסויםאיזוןישאווה

מאהבהסיפוראתשחושףזההואבדברר .שבסיפור

עליודעיםשאנוהמועטותהעובדות .אווהשל
דמותזוהילסטריאוטיפ.אותוהופכותהזההמאהב
כןלאשאם-הסיפורלצורךלהמציאצריךשהיה
 .סמוינשאראווהשלבאישיותהמסויםפןהיה

יכולתוהואליטובסקישלבדמותוהפרדוכס
 .הבשר-ודמיתארציותועםיחדהעליונההמוסיקלית

מסתבךהואהיומיוםבחיימעורבספורטאיבהיותו

שללחברודעתמבליוהופךפוליטיתבפרשיהגם
הואשממנההתסבוכת .הפורשיםמןמחתרתאיש

 ,לוונטלשלחברתו ,הילדהבעזרתלצאתמנסה
שהואוהלקחפחתפילעבריכמעטאותומביאה

מקוםאיןהקרב"בשדה-וחשובעקרונימסיק

זוהי .) 229 (בגבו"יפגעתועהכדורחפשי,לטייל
עדלדעתיכולהכל,היודעהמספר,שרקמסקנה,

נכונה.היאכמה

חותםהרביעיהחברישלהסיפוריםארבעתאת
אתלכנותהמעדיףלוונטלאגרןשלסיפורו

כלגולהנשארהאיש .גולה"של"יומןרשימותיו
ישראליתהאץרבתרבותנקלטאינוהוא-ימיו

כפילו,משמשתשהיאמשוםברביעיהענייןומחפש
תמצית"מיקרוקוסמוס, :עצמועלמעידשהוא

את .) 245 (כולה"האנושיתהחברהשלהווייתה
ועלהטקסטבגוףמצייןהואלרומןהמסגרת
הפרקכל .בפירושמצהירהואוגיבוריוכוונותיו
לאששלקוראהמאפשרסיכוםהואידועלהכתוב

כדיתוךהסיקשכברמסקנותכמהלתקןולעיתים
שרוזנדורףלוונטלשלדמותו .עצמובטקסטקריאה
חבריושנימאהבבוגילתהאווהאליל'בוראה

מתבהרת ,ומבקרשומעבומצאוהאחריםהרביעיה

במקצת,מאכזבתגםהיאהספר.שלהחמישיבפרק
כשהאחריםוגםמולדת,לומצאלאהאיששכן

הספרשלהאחרוןבקטע .מבחוץנשארהואנקלטו
הסופר . 19 5 5לשנת 19 39משנתקפיצהמוצאיםאנו

כךואחרלאמריקהנסעהמלחמהשבתוםלנומספר
ורקעצמואתלהצדיקמנסהאינוהואלגרמניה.חזר

חיעמההאשהשלבעדכונהלטפלשחזרמציין
בעיזבון .מותהעדברווקותהנשארהואשרבאץר

הואאותןובערכוהרביעיהעלהרשימותאתמצא
בשניםחבריהשלקורותיהםעללספרלנכוןמוצא

 .קרואכןהצפוייםהדבריםמןחלקהאחרונות.
התחתןפרידמןתלמידתו,אתלאשהנשארוזנדורף

נישאהאווההעצמאות,במלחמתונהרגדורהעם
וכאןוליטובסקי,מאזידידהשהיההבריטילקצין

רוזנדורףרביעיתלאמריקה.התגלגלמסוימת,הפתעה
שובשהיהומהשונהבהרכבבאץרמחדשמוקמת

 .יחזורלא
שהואשישי'סיפורקייםהסיפוריםחמשתמלבד
סיפורהזהו-בספרביותרוהמרתקהחשובלדעתי

דבריםכאןמוצאיםאנותמידלאהמוסיקה.של
אומספריםהםשאוביםאםגםאולםמקוריים
כלחשהקוראאמת.בהםישידועות,מאמירות

היאקאמרית"מוסיקה· .מופלאהרקעבמוסיקתהזמן
שאנומהכלואכן ,) 8 (שחםאומרחיים",אורח

ביןהנוצרהעמוקהקשרהואהשורותביןמוצאים

-מכלויותרעליה,ומדבריםמוסיקההחייםאנשים
הרפרטוארבה.עוסקיםהםכשאיןגםעליהחושבים

מוסיקהששומעמילכלמוכרהנזכרותהיצירותשל
לאלושמוטבהמצהירלוונטל)(כאןוהמחבר
דבראומריםשאינםמוסיקלייםבערכיםלהשתמש

זאתעושה ,) 296 (מוסיקליתהכשרההחסרלקורא
מצביםמזכירמושגים,מכניסהוא .בהצלחה

ביצועלאנשייותרהמובניםוקונפליקטיםמוסיקליים
 .והמובןהסבירמגבולותחורגאינואךמוסיקלי'
הופךהקאמריתהמוסיקהשל ) 255 (הנסתר""לחשה

 • .ברומןמרכזיתל"דמות"

קרמיאילנה

יעקביגד

עורבתישרי

חשיכחחנועם
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שלושה
תלמידי
חיוחכמים

בעירנו
-אצ"ג tעגנון tקורצוייל
חחדירח, ;אגרותחילופי
 :והערותחקדמחבצירוף
מפירסומי tגוריובי·ליליאן
חוצ' ;קורצוויילמכון

 ; 1987 ;בר·אילןאוניברסיטת
עמ'. 168

הכותבשלדמותואתלשרטטמליםשלובכוחןיש
ביןמוחלטתזהותשקיימתנדמהכיעד 'אותן

אישיותווטיבתכונותיולביןהכתיבהודרךהסגנון
שליסודותכי ,הואהמתקבלהרושםהכוצו.של

במבנהלבטחמקורםבמלים,החרוטיםועזותעוצמה
שמבקרמכאן' .אותןשכתבהאדםשלאישיותו
 ,מלרחיואתובעוצמהבביטחוןהשולחספרותי
הבוטחאדםבוודאיהינדמושחזים,חיציםכראשי

מבלידרכואתהואמנווטלבטח .עטוובכוחבכוחו
הואואיןסביבו,נשמעיםאשרלקולותלהתייחס
 .מיוחדתלבשימתלהםמקדיש
במבקריוהבולטיםמהבכירים 'קורצוויילברוך

 .זהממיןכמבקרספקללאנתפסהעבריתהספרות
האמתאץלשקףתמידשאפושכתב,הביקורתמסות

עליוהיהכךלצורךאםגם ,שחשהפנימית
הקורא .בוטהובסגנוןחריפותבמליםלהשתמש

נחרץהאישכי ,להתרשםשלאיכולאיננובדבריו
ביחסהנמתחיםהביקורתלדברישתואיננובדעותיו
 .שלולכתיבתו
-ג"אצעגנון"קורצווייל-שלפנינוהספרואולם,
אחרים .צדדיםבפנינוחושףאגרות"חילופי

אפילואוליאשרצדדים .קורצוויילשלבאישיותו
אישיותו.שחרטההכלליהרושםאתסותרים
המימדמתגלהאצ"גואלעגנוןאלשתכבבאגרות
רישומןמטעהכמהעדומסתבר ,שבאישיותוהטראגי

בההקשההבדידותעולההדבריםמבין .המליםשל
ג,"לאצבדומהכאדם.והןכמבקרהן ,שרויהיה
מולבבלבדיותוהניצביחידימשוררעצמוחשאשר

עצמורואהקורצוויילגםכןאחרים,משוררים 99
דרךלהבקיעביקשאשרואחר,שונהספרותיכמבקר
כןמשוםדווקאואולם-הספרות.בביקורתחדשה

 :הספרותיתהקהיליהאנשיעלמקובלהואאין
חדשה,גישהניגשתיעצמאית.משלי,דדך"יצרתי

הספרותלענייניוכמיוחדהספרותעלניינימהפכנית
לכירות,נוחשאינולאישהפכתיכךמשוםהעברית.

לבינוניות :אחדלדברדקשואפתנשמתןשכל
 ...לי"שחסרותתכונותלחנופה,אוהמזהירה,

 .) 31עמ'לעגנון(איגרת

 'קורצוויילנקטבההמחקריתבגישההבדידות
קירבתםממנווהרחיקהחברתיתבדידותעליוהביאה

איןלחשוב,היהשניתןכפישלא .ידידיםשל
פוגעתהיאאדרבא, .זרלהתנכרותאדישקררצווייל

שלביטויהאתלמצואניתןמארד.לוומציקהבו
לאצ"גוהןלעגנוןהןשכתברבותבאגרותזרפגיעה
והנדידות"יש :מהןאחדותדוגמאותרקנביאולהלן

וכלחמידה,עליותרמעיקהחיאנינחהנפשית
(אגרתלנוחותי"מעלהיאשמסביבוהגסותחטפשות

כשכלכי ,עצמועלמעידקורצרוייל .) 33 'עמלעגנון
(כהגדרתו),המשמר"ו"על ""דברשלהכנופיות
דיפרסיהאותרתקפהשיטתי'באופןעליוהנתפלו

ילווורצקכרוךיפופר

(אגרתככלבברדדועזובעצמוחשוהוא ,קשה
 .) 117 'עמ ,לאצ"ג

כמעטבאופןקררצוריילנאחזזהמתנכרעולםבתוך
ומדגישחוזרוהואג,"ראצעגנוןשלבידידותםנואש
 :באגרותיולבינםבינוהקייםהקשרמשמערתאת
שהראיתהאישיתהידידותאתלהעריךאנייודע •
כשניםראם ...אותךמכידאנימאזחשביםכמשךלי

כתהליךפתאוםלפתעלהדגישהתחלתיהאחרונות
שחיווערכים,אנשיםיכלפהתפכחותשלזרות,של

שהמשודדלצייןעלי .כעיניחשוכיםמאודמקודם
ערכיםולקיוראיהעדותכשניליחםעגנוןוהאדם
החיים,שלקשות mכשעואפילולנושמעניקיםחיים,
 .) 24 '(עמהנפש".מנוחתומעטנחמה

"דגשי :לעגנוןקררצוריילכותבאחרתבאגרת •
מפעלךשנים, 24זהלךרוחשחנניוהערצהידידות
לנכסליוחיואותימלוויםהאישיתוידידותךהגדול
עומדמצידועגנוןכייצרייך- ) 83 '(עמ ...יקד"

הקייםהקשרשלהמיוחדטיבועלתשובהבאיגרת
שדאיתיך)מיום(לא,שחיבותיך"מיום :ביניהם
ששוםירידיחראוזההאישחראזהכל;יאמדתי

 .) 86(עמ'כינינו".יפרידלאכעולםרבד

תיורגשאישיתהינהג"לאצקורצרריילשלכתיבתו
הואהשארןירב 'לעגנוןכותבשהואמזריותראף

חשאנימיוחד"יחס :מעגנוןאכזבתועלמתלונן
האנשיםחםמאודמעטיםהמשודד,אדוניכלפיך,

לפני ...ידידותךכמולייקדחכההיאשידידותם

מאוד .עגנוןש"יאצליכיקרמספרשבעוות
אתלוואמדתיעשה,שהואדבריםמכמהנתאכזכתי

האישעלכגדולתועולהעגנוןהאמןכמפורש.חבל
חננושנחושתייםעשריםזה .ליכואבהדבר .עגנון

 .) 141(עמ' ...מיודדים"

ניסוריםהמלווה 'קררצרריילשחשהמועקותאחת
בהשפהבגרמנית,מכתיבהבמעברטמונה ,ממש

תיבעברלכתיבהומושלמת,רטואוזיתיוךבדרשלט
דילא :כפולהמסיבהנבעשהרגישכאבה .בלבד

לקיתונותש"זכה"הריהסגנוני'אונומקררעלחוישר
מאתקריבעהמסורבל'העבריסגנונולעביקורתשל
יבפ(המכונהכנענישלביקורתו .יכנענדוד
עדברפגעההזה")יהכנענהעבד"-צרריילרקר

ןולעגנהןכןעלכותבשהואכןכדיעד .מארד
בריודשדבעו . )-114 113(עמ'ג·לאצ'והן ) 42 'עמ(

אלגרתישבאהרימרוסנים,זהבענייןעגנוןשל
 ,לדבריו .עליוהמעיקלכלפורקןנותןהואג"אצ

שבמשךמקשרחלקרקהינהכנענישלביקורתו
חבלשעשוכלכדזו"לא :כנגדועושיםרבותניםש

לגזור .אותיולבודד .חייועלעליככידלחכדי
יאהשלאלשוקןהסבירוגםחם .ספדיעלשתיקה
רודפים ...ממשהם ...כמונימאישספדלהוציא
 .) 114 '(עמ ...אותי"

מעברהספר,שלהעיקריתתרומתויכלי,נראה
מימובחשיפתהיאמעורר,שהואהטבעיתלסקרנות

התורןמעמודישלרשהשלכחייהםיותר,אישי ,נוסף

העברית,בספרותוהביקורתהפרוזההשירה,של
זהנאחזראףואולילזהזהנמשכוטבעיבאופןאשר
 .בזה

אשרמפרשות,הערותליחסרומחקריתמבחינה
נאמראשראתפירוטביתרולהבהירלהאירתפקידן
הסברהערותיכלי,נראה ,תיכרתבראשיארבמרומז
להעמיקכדיבהןהיה ,האגרותשלבצידןשכאלה

קריאתעםבקוראשנחרטיםוהרושםהתמונהאת

 • .הספר
ודלףתמי

חוסאברהם

 ?:;,~ר:פירםלל'איי wבז~בזלינו:ה~ה~החפיתרון

 .ת~~ ?91~ןה f~~הן;:דיורי: ri~לה
קררפיס

:כג:ייר~ר if;:פף 9 ~ו;rהשףבככק.רל??r:ןןת
לצדמ~דגלגףליםל~זכר .ה~ wא'ללל~להל~זכר
~תףוק~ס.:קמרזp~קצף;:זט;ךן~~ים:::זהךהףךים:;נ~לל
 ? ן;רו;r~;ך:;ביאףרל'אכך;נדים iJ;נאףלא~זם fל~ה

 ,ה?? W ~נ;ספ;זק,אם w ~~אןזp~צףיק p9שףם~ין

ס, t$iננ~תלזקנ~זק~ת~לל.~לר ?7יס r~9כדזj~pןט
~אד,~זו~~לת ,ן;רי:r~לל'אכ;r;וןהשףבסג:ייר W~ר

 . ·לרגע.ףמרגעלשעה~שעהג;כרר:::זז:ו~נףל
• • T T T T : •• ••• -: •.• -

;:r נאף;נ~ס;

לw'א~שףםם, ?j קt~~ת~נכםכ;~~ים:קזp;ךם::ז~~רים
אשרחמת-הננרננריםאת~ל;ת iJלשש o ם~,; r:;:כ~ה
 ''.-:_;מצפים'את-כזי;ף"רהה, l! .הצפל~ררתננאף,לא

 .;ךלזךף::זסמותחד:ם iזנ-~;ע~~ ..רל~ז;ןר;ןלכך~רים
f דליףגי-:כג:יירrףקלל;ת.גדף~ים~יגיסםל::זw ,r:ףמ~~י 

 . .;~ךצףףלrך~זגת-~~ר;ףר~r;רגף~ה .ם:ד~ךr:י~ר;ת
rכלסב Wהרס~ד;ן .ן;י~~ 7קק.הזpל ;ד~~tקךr:זה
~;נר~ןק.ר '::זל::זטף~ת;ךךם. .P:ק?.גדלם .Pזpללקןב

w הבחינהא·לשףברב.ר:::זזדכ;נז:וים.:כ~שדזכה
~ ; r ~ ., ~ w .זהi?. ננלב;ננ;דדים~לד.אוזT 

;נז:ויםק;ם T ~~ף ,לח;ןב;ת~חןףtזללה~לטה~ליחף
;:זףי;ת nק~;ב;ת nף~ך~זקכ;ת.ךב;ת q,~כף

;בyיר.כ;r;וןהלאזכ:ה ש~.?ר .,;פ r-9לtז~יב,;ת

כך;נריס. r:::ל~אןהגיעף ן?; $t~ר 9 ~:~יםל~זכר
~r;כ:;ניב;סם. ףכ?;נו;tםיך;,ה;ע~;:~~ף:;נקצ;תג;נה.;::זךימף 

/'$tראמרף:ז;נ~ט.גםכף .ט~~~םקף~חידרם. ףמק. 
" f 9 ~אן rל~לכף,.כ;ןכך·רלאז:זזקלא~הה ?7 ~כ~ 

אחרת".עירלכףרלתףר:::זןה~גיא-;:ונןפףשלסףך
• , T T • -:• :• 
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דיבור

שליפהשהוא
חצרמן

פלאעלשררות 7 :סומקרוני
צילומים ;שירים ;הירקון

רוכברגרמיכאל :-מתל·אביב
עמ'. 105 ; 1987 ;אופטובסקי

אתגםמעטהלאבמידהמתכיבהעירפנישינוי
תל-אביבי,משוררשלבראייתוהפוקוסשינוי

"עירעלעודלהתרפקממנונבצרהדבריםשמטבע
העירתוגתשלבמקומהצרצרים".בבכיטבולה

אקדחכמותל-אביבהעירנשלפתהמצועצעת
 .היריות"אחרישלבשקטידברוכבר"וברחובות

גםבעינםנשאריםהמכוניותופנסיהרמזוריםאור

אופיה .נובריגנוזבאורלשעהמתחלפיםכשהם
הולםמענהפהמוצאיםהעירשלחייהוקצב

יומיומייםחומריםהכובשתשיריתבפרוזה

לשונייםמפתיעיםצירופיםעל-ידיטריביאליים
 .וחזותיים

שיריםמתוךמבחרהואהירקון"פלאעלשורות 7 "
בצילומיםמלוויםוהםקודמים,בקבציםאורשראו
 .העירמחיי

נעדרתלאסומקכרוניעירונימשורראצלגםאבל
פרדסגם 84(בינוארשחלףה ?7להןנוסטלגיתנימה
ה 7?7והןקלשון")אוןממטרה.גםאטרקציה/הוא
שאיןחבלהזאת,/בעירקרקסשאין"חבל :ש~ין
שאין;נילים,שאיןקוסם,שאין ,חרבותבולע

עשויהרמזוריםשלהאדוםהחיצוניהזוהרדרקון".
והזמיריםהנייד~פנסיל"אודקסםכבמטהלהפך
שלהקסםאך .המחר"לאגדותסיןמאגדותיעופו
מהמשודדמונעאינוברחוברחובהמסחררתהעיד

"ודק :המובהקסימנהשהואובניכור,כבכלהלהבחין
בכתםלהתאהב/שיכולזה(של 1;:זלבסל~יבין

הבחורה/לאצבעותהציפורןלת p ~שבין /המדיחה/
שלהוורוד-קפואהלילהיצמחמכיד)/בקושישהוא
 .אויד"הנרקיסי

החיההאלימההעידנבכימתוך .אף-על-פי-כן
הגםהלב,המייתפעםמדינשמעתבזמןונשחקת
שלמהותהפרוזאיים.בניסוחיםמתוחמתשהיא

עכשווייםלמינוחיםקשורהסומקבשיריהאהבה
אביזרים,חדשנית.מערביתתרבותשלקונקרטיים

ברישולשמוטיםהצעיד,הדודשלחוקולחםשהם
בייחודמצודדת,קלילותלשיריםומשוויםאלגנטי

"תנועת :סיטואציהשלדקויותבתפיסתכשהמדובר
הואהדיבורבית,/כהיתלהתדפקצריכההחיזור
 ".מהצדשליפה
העיד.פניבצילוםמסתפקאינוסומקדוניאבל

שלמחוזותגםבהמגלההואבהמה~ךכשהוא
אתהתופסתהנטורליסטיתלראיהז,?ענו .ד.ח~זמן

המעשירה .שבדמיוןהמציאותקיימתהחיצוניהרובד

דרקוניאתשוטףלילי''גשם :נוסףברובדההווהאת
ובארבעבשלוליות/מתוארתהמיםשאריתהאספלט/

בשפתנוגעתהמיתולוגיה/שפתבוקרלפנות
המדרכות".

בצדזההעמדתםאבלאוד,דאוכאןהשיריםמרבית
 ,המרכזינושאםאתמבליטההנוכחיבקוץבזה

ובביטחהבטבעיות .המיוחדצביונםאתלהםהמקנה
 :באלואלווהתמונותהמליםאתסומקממזג

ישאירודדה,/.חששל;:ז~זקי~האבדיכמר"והעצים,
לסנטרה./צואדהשביןרבדה.בלילהשלדוגמאות
פולשלתבקליטכמוהנתגן.יכולהנשירהרשרוש
ודקכלא/כסורגיתמי.דיתישדו,הענפים /,סימון
השניםכלאחרימטורףןעדייבעינייםהמבט

נדידה,שלאוירהמצטיידתכולומהמיכלולהאלה".
והקשרהריתמוסחמקניים.רוחמצביל·שזרימה,של

המקוטביםהמחייהתחומיאתמאחדיםהתחבירי

הגיוןבלוטזאתתחתעריונית.מגמהכאןאיןבשיר.

דיצנירמי

סומקדוני

לאמיתה.האמתהתכלית,עצמושהואאימננטיפנימי
אחתלמיקשההופכיםהמציאותשלהקטעיםקטעי

ה. ?7 ~~ז:;שלתהליךעל-ידי
שצברו ,הדינמיתהתאוצהאתממחישיםסומקשירי

התרסהשלטוניםנעדריםהםהמודרניים.החיים
שלהמטבחיים"ביתכמוביטוי .מתפרץכאבושל
ליצירתמכרוןאינושנשאר"מהשלשהייתימה
היאהיאכבדקהחדההמהממתהנתעוה .כאב

בדינמיותכלילנטמעותאלוכגוןשורות .התכלית
אינושכעתיהחיצוניהנוףשלהקלילההצבעונית

עובדתהעצים"בצמרות :המשודדשלתוכראלא
 .יחידים"בהגתנבותדוח

דקמהוויםאינםדוכבדגדמיכאלשלהצילומים
עצמאיתאיכותבעליהם .לשיריםאילוסטרציה

אתמבטאיםלבןבשחורהצילומים .משלהם
התכיבהבדדךמהמגמהחלקוהםהיומיוםאפרוריות

זאת-בטריביאליהחד-פעמיאתלמצואובתימטיקה
מנותקיםקטניםמציאותקטעישלהבחירהעל-ידי

שגורהבלתיצילוםמזויתותפיסתםהכללימהקשרם
אדםובנירחובמדאות .ארד-~למשחקיבשילוב
נושא .צפויבלתיברגעהמצלמהבעיןנתפסים

אישבתחנה,;:זז;נג:י~ה :דומיננטילמשליהאוטובוס,
אנשיםדגליאוטובוס:שלהריקבחללמפהק

על-ידי :קשורכלברובץקרקעיתושעלבאוטובוס,
נהר,גדתשלאשליהפהנוצרתאור-צלמשחקי
אחריםצילוםבקטעידגל.כףמונחתשעליה

 ד~!שלסילואטהבגדים,חנותבפתחמוכרמופיעים
חדות.בצורותאותוהמפסלת
עינילנגדמעמידיםיחדגםוהצילומיםהשירים
מיוחדת,בזויתותפיסתהאורבנית,מציאותהקורא

 • .האמנותיעדכםאתלהםמקנהנועזת,

בן·דודיערה

אהבהשבר

;:זלוןהוא
ל;~זvכר
זקאד:פו~ב

חנתהולאנגאהלא
 Tלבחרננ'ה Tרהב~

:פב;ך'לוישכל·~
עלי~ם iחבל

:-T 0
." T - T 

שפ;תגתאחת
 •י,;ל ·א~~ם

 !סבול

:ב;אלאי;,סך

אליה
אליהאליהאילהאלי;

•• :• T •: •• T 0." "" T •/ •• T 

ו:זי~ף·חירףגףוירח
;ןח nזv~זכה wלדןר~ז,קשחי

לדן Wזvחורםז:וי W .:י~נ;ל
לדןק .wס.r:זירשלז:וי' wננז-וי

W זק.לזקקוילr;, שוj? .הW שו:פוףק;תלj? ק;ת
ן:פ;תגםש;ת ?jגםזvחורמ~זי·~זקי~~מרת

מדחיררת~חה~ש mור nפנינים·שעניי

q זדלמוק~ם.i? ץיםiזקשוז:וםי:מ:;נרקיםל
?.?זvקיםזגז·מוזvק wת i:;נד

 ז~~לז:;:;נ:;גשרכות wגושכ;ת·גוששישפים
• -• -• ; • • T • • 

;ז .Pזקדןד~זvר
Qf זק~חננרןi? ד-םלח
וז:ז ,1ןגי·~;ז:ז n~י

לחי;ן re ~.ירז:ז
~ re יr זקל:;כלדן~כ;ןלא

זקס~ס·~כזט iזקס pרו~זvר
ע,סר-ל~ןודךןד

f ~ז:;ני;ןט
נכנע

~דון.זvח;ךזע iל

נץתמי

להתפכחותראשוןיום
זגzכהה~ $l :לף Wזער.
מז~יוכהזקלי~וף
ע,קור;ת. ם:~

 .י~~~שפמס;תשאףרת

b ,· ק.דח.i 1וו~w ז:זw א;ת;זזה~ה~ש
לננ;תשם :מנבפניםגם

קשוך;ת,~לךם 1f .~ןקדות
רףפ;ת ?V~י Qרמ;ת,.~ ור~~:;ךן

 'קפוא;ת.rן~י

:קרוr::ז ,;קחז;:ת;:;כי fננר~ט

 .~ן~יםקוןrבת

 י,;:;ת fWדwףז~דים
 .-.ים~ל~~

• 
ה ?ijל i ה~~ iJזvקו~ח

~ t? חי~:p ;דזקמi ה

 .הvז~;

ריקךר
רטלחיכולהשאגין.ןרכי

-:-ז : •-: ... •

:;נשךר~ינגו
:p ;מ

רוה.ז.ז~ז
י..זמסר i:Pקלו;ת~~ים

~ףנ~ים.

• 
ס:זם, ?jר wא~ז~שת iל(לאל wז.:זוהמחלטותכבחסר
;:זס,מ~מקות,;ר~יףןתודן י?.vז iר ן~~~-ונס.ליק

 .ה~~ PiJ:ף fלא ל;~שכעיו.~כגווף
w חאי~ f;);or .תי
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קובנואבא

ופואמה jשיירם
העיזבוןמן

כחולעברפל
שרמסליליבכבשיל hננערפל

~ Tr ;:;ז~ים ת~נ;:~ל~~זכיזכ~ים: ~~נ:rחוד~
ררב ?jוז;נ rז;נ:ז;נפולrכתל~זכע

יתנאסנכיהגע~,

 ·:-:----- ... ;להמליט~נכררעת Tאחתשל

אפטרל"אלשעולםחוששני
להער~--ל~~רצ~ימהרגל
 . :- : .סקולל~ל~לי

מר p::;נףמ~ה

~~ןב iJז;נן

לשון r ~ג;:ולשוןו:;נ~ל
~ל!!רת י.ל~~נ;:ססז,~ליםל fלוד.ףר

~ r סמונכוf 0ס~דז;נןס~ה 

ה R~ך;ו

שס~כערפלפתא"ם
• : -:-T •: T -

 םיכ;iJ ~}tאורותז;נ~~ת

wלונ~הf -לf ל~דורוiZ י
ז;נtקםסו i2ז~~תזק.~ם

W לס~ז;נםיס~יםזקעו
ידמםלעבודתעשכר

~ i סר,על-T 

חנםהנח

~!;כים ij~גרתה~םחגה
ןחקר.~ניןכz:ריי

סבק.רמת iJf ~ fלס,זרח .wזק
 .לבצירשחשז-ויכימיםנכמר

: 1 • T • : - ••• T -• 

 ?ז;נ~:ן ' 12$7 :שו~לר י~~זק.כס,לרםסהוא

ר~ה.. p: ז::ז;נןוןדור.דתערל.ה
מ~ש.~ידתר ?zj:רי w נ;:הואד tt י<;:יוזז. י~~

סס,לרם.~ת~ם~רא י~~!!רם jJ~ו

תבוכ~י

 י~;:בf':ק:rכש~י:
 .:קתר~?,ם~tקב
pוז.rכשז:ו:;נייךr: 
 ~ךi~למr;זסרםזזריםןק

מנכם.נכאחד

צרולי ~ 0- ו~:ל~
מלבלשוחח

כסעזפת~ח eלבאל
:• •• T -T • :• 

 ם~ר:tt zחזפרצארתאתזכרז-וינכמעט
-:כ~לו~~םקו~וזכי' ·-~ל~ ·;ס~~לו
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השיריםמןעוליםהפיזי'הקולאדכדךעלהידיעה
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נסגר,לשאחשבוןעלמאסר,עלפחדים,"על

שמחה,קצתלהישהיההנכרים.עללפעמים
 ."ר;;פב

הספרלאורךמופיעות"משם"ודמויותסיטואציות

בלבקטנותשיריותכיחידותמשובצותכשהןכולו
אףולעתיםעכשוויות,חוויותשעניינםשירים

ברהמנזרמןבשלגההליכהכך-עצמאייםכשירים
השיררכך ,) 68 ·עמ'(שם, 1941כחורףהסתתר

איציקרילנא,כגיטרהמחתרתלמפקדכולוהמוקדש
אתלהצילכדי , 1943כיוניעצמושמסרריטנברג,

 .) 77-79עמ'(שם,קיבצויתעונשיןמפעולתהגיטר
הוארהפיענרחגלריות,הןבהופיעןהצופןמלות
"סגירתעלסמךלאקרבנואבאיתר-על-כן,מיידי.

שולייםלהסבריודאגהקורא,שלהטבעיתהפערים"
איננהבהשההצפנההתייחסותכללגביממצים
"כסנרפרןהשירלכךטובהדרגמא .דיהוברורהגלריה
אלזורםכולוהשיר .היהודיים"הפרטיזניםבקרב
בליזרחובמיטהואלם"להעתורר :השיאנקודת
השירבתיאולם ,) 85עמ'(שם,העיר"אימת

השלכהעםפרטיזניהרריתיאורימשלביםהראשונים
שלרשה .כורששלימיר-קדרםהיסטוריקרבלשדה

 :בזהזהמשולביםהיסטוריתתודעהשלמישורים
שלההיסטוריההעתיקיהעולםשלההיסטוריה

הפרטית,רהבמלחמההשכיח,העולםמלחמת
 .הסרטןמחלתככגדהשרהאנישלהעכשווית
יוצרתהאחרונהמלחמתוואלכורשאלההתייחסות
החייליםתיאוראולםמעניינתהיסטוריתפרספקטיבה

שלאלאומדי,פרסחיילישלאיכרבקרבהכופלים
רכתרסקרמוקשעלשעלופרטיזנים,כעריםשכי

ואתראשואתכרתוואזקונקסה.בקרבנפל"וכורש

קובנואבא

עםתלוייםהיואזק~השלוראשוןוירוימינו.יד
מקועריםהחשמלוחוטיהחשמלבחוטיוקרביו

שלהראשוןהביתאולם, .) 84עמ'(שם,מהפיצוץ".
להרריכולומוקדשאלאיככורשעוסקאינוהשיר

אתפלוהם"אז :-40השנותשלכיערהפרטיזני
הערבלמאכלהתפוריםואתוהאששבוליכיניהם

התהאתחולטיםוהיווהזאתהמדורהעלקלו
במחזה".צופותוהקרפדותעיןוירוקתיבצהממימי

כלשוןפרוזאיות,סיטואציותמעלהכשירזהקטע
ללאהשלכה,ללאיחסית,ארוכותוכשררותמדוברת
ואפילוריאליסטיתהיאהגישה .הצפנהוללאהעברה

עםהשיראתלהשרותביותרמענייןכאטררליסטית.
"עד-קרבנואבאשלהגדולההפרטיזניתהפואמה

ראשונהכקריאהככר .-11947כשפורסמהאור"לא
רכןבמקצב,כמבנה,המלים,באוצרההבדלבולט

העביםזביםעוראך :כשירהסיטואציהכהעמדת

 /-הרםמאירועורצמרות.דולפותשקיעה/בארש
וכסהר ;לפקוחעינם/אחרוןחוףעליקומו'צופים
ארבע·ארעבעין·התל.,מלילהתחלואזמולט
 ,-רדודהפוארהפני /הגבעבפאתיתכלותועיניים

שתי T /.:ה;ךלז;rר2Jכהעבות;ומסתרככוף•כל•גזע,/
אףמאפיינתזומעיןנתיכהדרך .הקנה"בעיןעיניים

הגיטרשעניינה , 2צלל""המפתחהפואמהאת
"אחי- ) 1965האהבות",("מכלליערוהמעבר
החטאת./אתםלאהנורא./נופיחללבמפולת.
נוחמתםכי /לסליחה.ראשונים :למרראחרונים

לאיומכםאתאתם,המוער/צלצלולפתחכםב~יר.
לאומאוםבכלום/בחרתםלאאתםכיישריתם./
אנוכאשר .) 177עמ'האהבות",("מכל .עיריתם"
בולטקרבנואבאשל-80השנותלשיריחוזרים
הסיטואציהוכעיצוביכטוןהמלים,כאוצרהחברל.

המקצבלגבימענייניםהדיםקיימיםכי(אם
השירי)הפסוקשלהפנימיתרהמרסיקלירתיהפראמתי

עושים/הלילהואתיושב.נשקועל"ואיש-
נשיםחיטבומוסוותהכרויות.האדמהבמחילות

עושיםרקאונס,כאןואיןיחדירוצעיריםוגברים

 .מאר"קשהוהחורףבליטאהאדמהקרהכיאהנהן
 .) 84(עמ'

קטרינג","סלוןשלכשיריםמרשליםהזכררנרתואכן
ממנושירפוומכקשהמתיםאלפונההמשוררכיעד

עולםבייסוריעלילבואכהזולבלכםיש"איך-
המותואתבכואביםעוראינכםאתםהרי /!עשבר

 .) 71עמ'(שם,השכינה".שלהפניםהסתראתוולא

 rברקובאליעזרהרבכתבפניו"הסתיר"האל
 ) 94-113(עמ' 3השראה"אחר"אמונהבספרר

 :כ"ה)פסוקמ"ד,(פרקמתחיליםפסוקעלבהסתמכו
זהוביטוי .ולחצנו";וכיינרתשכחתסתירפניך"למה
אלהדתיהעולםשלבהתייחסותמקובללמושגהפך

פונהאינוקרבנואבאאולם,שראה". r"דתשאלות
כלאיןהיהודית.הדתאלימי;,בערובבשיריו
קיימת .דתי-מסורתיקשראומשמעותאחרחיפוש

לדמויותלמושגים,התייחסותשלתשתית
עולםעםלקשרכמיההאיןאכל-ולסיטואציות

"האושפיזין" .דתיטאקעםהזדהותאר_עליון

האחיותאלאאינם-כשיריםהמופיעים
 . ) 90-91עמ' ,(שםבית-החוליםשלהפררטוריקניות

המתההאםדמותאתמייצגים ,השבת""נרות

כאשרכשיר,הדוברשלעולמואתולאועולמה,
הנרותלפניה /:לנרה"ואמוכחוליוהמבוגרהאיש

כברכשיריוהאחרוןשישיביוםקרהזהלשתבו
רקדברולשוםצלחוולאלצינורות/מקושרות

 .) 100עמ' ,(שם .הפנים"אתלהליט

מעליםהשיריםקרובותלעתיםמזאת,יתרה
היה"ולאהשירכדוגמת-גרוטסקיותסיטואציות

מסתמךהשיר .) 115/6(עמ'כתפילתו"מכשולשרם
כמחזורציבור,לשליחהתפילהמתוךפסוקעל

כנויכולוגמור,חוליןכולוהשיר .הנוראיםלימים
המחייבוהמעמדהתפילהשלהקדושהכנגד

"המכשולים"כנגדהנוראים.הימיםשלוהמיוחד
קובנואבאמציב-המצוטטתכשררההמופיעים

המשאבההחרום,פעמון-החולהכחדר"מכשולים"
 .מובהקנאטורליסטיכבסירןזאתוכלהשתןובקבוק

"העני :סרקסטיתברוחכתובהמסייםהכיתאף

אזישמרווהתמימים/והחסידים/והצדיקים/ממשו

שפתרתם/קצותאתרקוארולאשמעוןלאמרחקו
 ) ...ביהיהלאמכשול(שוםלמרשפמם,ניערק

 .תפילתם"
מציבהואהשכינהשלהפנים""הסת:רככגדדרמה
לדתההתייחסות ."הדתיים"שלהפכיםהסתרתאת

אמנםקיימת ."אפיקורסית"כעיקרההיאולמסורת
רטוריתכשאלהמודגשתהיאאולםהתפילה,שאלת
כשירהתשובותואחתכמוהר"למתפללתפילה"היש
החוזרלקולמתייחסת ) 21(עמ'תפילותיו""כן

למתפללתפילה"היש .ריקחללמתוךומהדהד
הברורחרוהאאתאהבלפנים .מעבבעכמוהרו
להמתיןורוחושקצרההיוםאתוזוכרהוא .ברקיעיו

 ?מתי ";הריקמחללוחוזרוהמשווע/קולולהר

 ?שניםקררםארעכשיו

כנגדקרבנואבאשלכשיריומפלטאיננההיהדות
חוזריםאינםונופיהארץ-ישראלאףוהמוות.המחלה

אץר-"שיריםאין-וכנחמהכמחוז-חפץומופיעים

כחלקמופיעההאץרהזה.כספרישראליים"
אבותומאץרהגדולותהאבנים"זיזי :מהמשפחה

עולארם,בניללאאבותואץראיןכינכון'אלויער
נחבלאבנים/ראשועלירריוברגליוץר,היהכן

עורואתכיותענוגומכאבוצועק,גופוחלקיבכל
כני-באדיר".וצעקמלוחים/יםגלילפפו/המצולק

האשה,-הכרחומקררהמפלטהםקרובי-אהבהאדם
שלידהרקהמתה.האםודמותהנכדיםהילדים,
תמרנהלהעלותמסוגלתהקודחהמצחעלהאהובה
לילכיובאורנזרקפו"איילותראידיליתשלווה

עכשיולשמשוהפוךמכיווןבאותהקמהומאחורי
ז;נשייובאוראצבעותיו/נוגעותמקרובקוונותו

זותמוכה .) 49(עמ'הבגעות"עלבעקבותיהןמדלג
כרפיםהדעתעלהמעלהכספרהבדודותאחתהיא

כאץרהקשוריםמראותמייצתגאףואוליאידיליים,
ורחוקים,נידריםהאידילייםהנרפיםאולם, .ישראל
המחלה,אימינגדההישרדותמאבקעלהואהדגש

המעגלהאורב.והמרותהקולארכוןהניתוח,
יותרפשוטנעשההכל .מתמקדתוהתמרנהמצטמצם
דרכוודרמה .לאימהעדואישיפרטיייותרואינטימי
ה-שנותועד-40המשנותקרבנואבאשלהשירית

זהבולטהתפתחותקרעלמצביעההמאוחרות, 80
הפרטית,האישית,הליריקהלכיורןהליכה-שלפנינו
עלזהקומצטעצעת.הבלתימצועפת,הכלתי

החשובים,שיריוספרידרךעוכרהמרובות,תחנותיו

אור"לא"עדביןשחלפוהשנהכארבעיםאורשראו
וכריקה.מחקרמחייבוהואקטרינג""סלוןלכין

התמורותלכלמעברקיימת,אחתוודאותאולם,
יהאמיתיקולרהםקרבנואבאשלשיריו-והשינויים

ולאבניתוח,קולרמיתריממכרבהילקחנדםלאאשר
נקלטיםוהםאלינו,מדבריםשיריו .כמותראףנדם

 •הפנימית.כארזנולהםהמאזיןהקורא,על-ידי

יעוזחנה

הערות:

 . 1947פועלים,ספריתארד",לא"עדקרבנו, .א . 1

 . 1965פועלים,ספריתהאהבות","מכלקרבנו, .א . 2

3 . " E. Berkovits, " Faith after the Holocaust 
. 1973 . Kton Pub. House, N.Y 
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אני !ילדי

ם tt :ה ~יק, ::נ

בזרועותיך"
חיות~אותנושהעירמינמצאבדיוק~ 04.2sב· ... "

שתראההקולותלקראת tלקוםהנקובההשעהשזו

המלווההעיןכי .חייךמקצח tבערורוןגםאותם

במסעות".מחםלהימלטתבקשלשוואאותם/
החרמון:במורדותסלעעלתצפית'קובנר,אבא

 . 38עמ'תצפיות,

ימיםמצפה/אניאפואשתובחלאיזו ... ''
חיטב,יודעאניזאתאףאחדןיום ... "?עקובים

ואחדל".התשובה/אתארען

 . 162עמ'תצפ·ות,התשובה','קובנר,אבא

 •-1977בשהופיעישריםקוץבהוא'תצפיות'

פואימההחול','אדמתהופעתאחרירבותשנים
אתנמצאהספריםבשני . 1961ב·אורשראתה

תשובה.וחיפושקולות''לקראתהמוטיבים
אבאשליצירתובכלמרכזייםשהםמוטיבים

ומןהמציאותמןקולותהחול'ב'~דמתקובנו.
הקולותועםוממקומות,מזמניםקולותהחלום.
בעולם.כאדםה'אני'מצבעלרבותשאלות
אלוהים,ללאבעולםמשמעותמחפשהאדם
דוברתאחדולכלמאיתנו,אחדכלהוא

אישייםבזכרונותעמוסיםבקולותהפואמה
 .ואוניברסאליים

'דרךהיאהאמנותהאםויכוחלהיותיכלו
שלשדרך·המלךלאחרעליונהבמציאותלהאחז

אופןעצמהשהיאאו 1 !נחסמה,עבודת-אלוהים
ישהפואמה,אתקריאתיעל·פיאמונה.להביע

הטראנסצנדנטי :לשאלת-המשמעותתשובהבה
 ,שבהקיץבתחושת-החייםהאדם,בנפשקיים

להיות.וממשיכיםשהיו.החייםאתהכוללים
דרךוהחלום,הזכרונותדרךאלינובזרימםת
האםשלהמנחםקלוהאותם.המביעההשירה
 !ילדיטוב,'בוקר :בזרועות-הבןלחיותממשיך

הבעת·הפואמהשלזהבסיום .בזרועותיך'אני
המוות.שללפירודמעברבחייםאמונה
הפואמה,שלהשלישיבשערהסיוםשיר(להלן
אתהחותםשירהמרחב',מן'חזרההנקרא

מקבלתהמשוררשלמותואחריכולה.הפואמה
נוספת.)משמעותבוהקריאה

ויחידאחדסביב.סביבחזפב;א;ח
 • TIזרT • t •ז 1-

tןיף; י~!ו~

נכז?יד~ר,וו P:~טיז?ים.זנלים 'i~ין

 ;ז~יףז?ע;י;ןלים
ת iא iר ת~ת;, 1תבל.ינוח,;לה 1
1 T •-•• -1 T y 

 ;~ד.יונ~זא;ח~ידן

הייופיםמליחיםמדמעותלאאפשר
 •-- • T I T 1 • 1ד

נכבכיונ.לעצמז-ז.ם iתהרק
 " 1 • 1ז 1- 1 1 •

~יף. i~ןרוע י~~ 1:ןדיט;ב,כ~ר

 ,היקיצההשיר.בכותרתרב-משמעותשלמתח

מרחבהמרחב,מןשבחזרהיקיצהזוראשית

רקעהמהווהבבראזיל,המסעשלריאלי
שחדרהדמיוןממסעיקיצהשנית. .לפואמה
יקיצהמזה,יותר ;בוכרייםאנשיםלמעגלי
בתוכה.חבוייםשהיומעגליםאלהנפשממסע

יקיצה ;העבריםמכלבעולמותהנוגעיםמעגלים
מתהליךיקיצהאולי Iהשירהשיצרההעולםמן

יקיצהוגם .בחלוםניכללאשרומכלהיצירה
 .וילדואםבוקרשלעולםאלאל.

החייםבוראתהיא , 2ארכיטיפיכסמלהאם,
עקרונותאתמאגדתהיא .האמונהובוראת

 .והשלוםהאחדותהאהבה.
זיכרון·גםלעצמה.מעברלקיוםדואגתהאם

האחווה'רעיוןבדמותה.קשורהמתים

בעקרוןטבעוהאדםשלהאוניברסאלית
הנשי·היסודרווחקובנובשירתהאמהות'.

נראה ?היקיצהבשירכאן.האםמהי .אמהי

(בטורלבוקרילדהאתהמעירההדוברת,שהיא
הבןלא :היפוךשמתחוללאלאהאחרון).
ההיפוך ;בזרועותיוהיאאםכיאמובזרועות

אחד.שהםשנייםביןהמופלאהמיזוגאתמביע
בטורדוברתשהיאאפשר .והניבראהבריאה

 .הבןהואהדובר'כבינינו'עדאלהאחרון
לכתליםמעברמעברמחפש ,השערשבחיפוש
'לילהיד.כשהמת.לביןהחיביןהמפרידים

'העוצם :כתוב ) 95עמ'האהבות"-("מכלטוב'
נפתחיםרחוקיםשעריםלפניו;ואמועיניואת
השערויחיד'אחדבשירכאן ;פתאום'לו

אלהשערעליונים.כוחותאלהשעראלי.'ך
מחפשדרכההיצירה,אלהשערנפש·האדם.

אפשררחוקים-קרובים.עולמותעםמגעהאדם
בהשישהתבל.ממשי.עולםאליזz,,ערשזהוגם

על·פיעצובעולםאומנם ;ועריםויםשמיים
תמיד'בארגון :מעוצבהואבהןאפורותהמט

לעומתמתגולליםשמיםשמיך',מתגוללים
מלוחים,עצובים.הימיםאף ;נישאותערים

והדמעותהימים'מלוחיםמדמעותשלא'אפשר
ורבעמוקאםגם .כבנינו'לעצמה.תהום '

לחזור'.קוראת'והאדמהניחומיםישהצער.
מהחלום,ניתוקאינםמהמרחב'ו'חזרהיקיצה''

הרציפותנשמרתשהיו,חייםאלהקשרנשמר
ולזמןלמקוםמעברשהםוזמןמרחבי-מקוםאל

המסע.

בזכרוןשזורהאם·כל·חי.האוניברסאלית.ה~ם
'בוקרהקוראתהאישיתהאםשלהאינטימי

 '!ילדיטוב.

פניםכולהשליצירהכפירבותפניםהזהלשיר
המתחיםמןצומחהרב-משמעיהעושר .רבות

והרמוני.פרדוקסאליולירי,אפיוהם,אניבין
ומת.חיואנושי.טראנסצנדנטיוממשות,חלום
 .וחוץפניםוטור,תחבירונירמז,גלוי

אתהשבובמתח,איפוא,הוא,"המשמעותי,

מןאוהחוצה,מבפניםהדבריםאתמארגן

השיריהמשפטאין ... " .פנימה"-החוץ

פותחהואאלאמתפרששהואכפימתפרש
ישכישונים,לכיווניםאפשרויותבנוומעורר

משאנייותררביםלוויהובניהדיםבו-זמניתבו
 .) 771 , 171עמ'הצר.הגשר(עלרוצה."עצמי

שלוהפואמהאתלסייםבחרקובנואבא
 .המשךשללרציפותבפתיחהאובאנטי-סיום

גבולעלשהיאאם·בן,האנושיתבפגישה
חדשמסעמתחילהריאלי·טראנסצנדנטי.

הואהילד :שונהנפשית-קיומיתבסיטואציה
למסע 3אמואתבזרועותיוישאאשרהאדם
נפתחהמשוררשלמותועםויצירתו.חייו

הקורא .צוואהשלכמו Iנוסףרובדאלהמסע
 • .שערלמצואוינסהירש

לוטןאורח
העדות:

 .ב 'עמבשירה,ופולחןמציאותשביר, .א . 1
השפהפרום, .אראהכארכיטיפהאםסמלעל . 2

 . 216-161עמ'שנישכחה,
לחייסמעבר 'וקרבת-נפשסף-הקיוםשלהמתחחרתם . 3

השיריםלמשלראה .האםעלקרבנומשיריברבים
 ) 66-65 , 95עמ'האהבות.(מכל'אטפרך'טוב:'לילה

 , 93-90רבעמ' 41עמ'מהדרום:'פרידהובפואמה
האמאיהיסודמשתלבפעמיםהקטנה.'ב'אחרתי

בתכדמותארהאהובה-הרעייהכדמות ,הנשיביסוד
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הפלאמגידולילכסקי'חיים
גנוסריאירה

חייםהעבריהמשוררכלפיחטאההמועצותבירת
מתרחשלכסקיכלפיבחטאיםהממשיאךלכסקי,
תרמויבחלקןאליטיסטיותמחלוקות, .בישראלהיום
ועלהאינדיווידואליזםקריעל-ששירתולכך

איננה-מ"אליטיזם"הרחוקה ,שבההטיפוסי-עממי
ילעצמןשםעשוהמחלוקותלקוראים.להגיעזוכה
---- ~ .השוקמןנעלמוהשיריםאך
 .לכסקיחייםהיההעבריתהשירהשלאלהפדוליימג

הספרותחלוקותאתשהכחיש ,ענף-פראמעין
זהצהוביםשהיוול"אסכולות",ל"דורות"תיהעבר
ילוייחודייםיבשירהצירופיםצירףהוא .לזה

מתוךלאאלהוצירופיםהרמוניות,רצימקטבים
בתבשירהשליטהמתוךאלא ,לעולםבאותמימות

המעצרבמחנותמידידיו(אחדורוסיתעבריתזמנו,

אתקבלהכשמחנההרוסיתהאינטליגנציהכימספר
ובורוסיה,לשירתהמומחיםכגדולהיהודילכסקי
אחרוןפוסקבוראו .גויים""ההמשכיליםנועצו

 ,אחרעלזהסופרשלובהשפעתושירשלבמקורו
 .וכר')

אתאהדהוא .באץרמעודוהיהלאיכידועילכסקי
ארץהמועצות,לבריתלעבורובחרהבולשביזםרעיונות
המתחילהמשורר .פולין)(אזליטאממולדתו ,המהפכה

לבריתהמעבר .בווילנההעבריהמדרשביתתלמידהיה
עםשעברעבריימשוררהיותואתעמעםלאהמועצות

ישבעבריכמשוררהמהפכה.לאץר ,-1924בלנין,מות
ונשלחנעצר,ושוביצאבלנינגראד,הסוהר,בביתשם

נראהלאחרונהכיעדויותישנןבסיביר.כפייהלמחנה
ביום"האחרונהיצירתואתשלחמשם . 1941ב-בסיביר
ישנן . 1941פברואר-אפרילבחודשיםשנכתבההשלג"
 .נעלםמאז . 1942ביולינראהכיעדויות

מסמניםידו,בכתב ,שיריומחברותשלהתאריכים
משיריוכמה . 1941-1925 .יצירהשנותשבע-עשרה

 .חייובימיעודבכתבי-עתוהתפרסמולאץרהועברו
 ,-1939בבאץראורראההראשוןשיריוקובץגם

שירתושלהכוללהספראך .חייובימיכלומר
על ,-1960בבתל-אביבאורראה "חליתינהרמעבר"

בסוףלאץרשהגיעואוטנטיםידכתבישלושהסמך
 .אליאב)לירכהעםראיון(ראה 1958שנת
ומפתיעמרניןבספרהקריאהשמחתאתזוכרתאני

אתהאגם",עלהיום"מעריבהשיריםאתזה.
"מסביבהבלדהואתלילך""לילותארוך","מכתב

מהסטודנטיםכמהשלפתאומיתכחגיגה-לריחיים"
 .השישיםשנותבראשיתלספרות
נכתב .בינתייםאור,ראושיריושלהוצאותחמש
מקיפהמהדורהאורראתהשטרםכךעלרבות

שיבושיםמחמתמאי,אלא .כתביושלומתוקנת
 .אשמתםברגשוהעורכיםבעזמםהמבקריםסילקוה

יהספריםמחנויותנעלמו .כולםהשיריםסולקווכך
האחרונה,יצירתוגםהקוראיםמעיןסולקהועימם

 'למהדריןאידיליה .השלג""ביוםהאידיליההגדולה,
ו."פואמה"להקראשהוא

הנדיריםהצירופיםשידת

ברצףידעתישלאצירופיםישנםלכסקיבשירי
הדינאמיקה,הזו.המאהשלהעבריתהשירה

זוזו,אחרזואותןוהעמידהאסכולותביןשהפרידה
גומליןיחסיבשירתוישנםאצלו.מחוברתזו,נגד

כשלושהשונים.דורותשלהאלמנטיםביןהדוקים
התחיה"'מ"דוראלמנטיםיחדיויושביםאמתידידי

ואלמנטים,זמנו,בןהמודרנה""דורשלפניו,
 .אחריויכמרבןשבא,המדינה"מ"דרריבדיעבד
 ,לאירוניהמודעיםלהיותיכלנוכברהשישיםבשנות

-שבשירההביוגרפיתלנימההעצמית,לאירוניה
שנות-זמנםעשיקר ,לכסקיבשיריאותםולגלות

 .המאהשלהשלושים
 :הז'אנריםפיתוחאתמשלידרךבשירתו,נמצא

טשרניחובסקיששאולאידיליה,בלדה,סונטה,

אצלונמצא . "תחיההב"דורבגבורתםגםוהציהביאם
מןרקולאהטיפוסימןבהןשישדמויותעיצוב

 .טשרניחובסקיאצלהעיצובכדרךהאינדוידואלי'
נולהמוכרתהעממית,השירהמןאלמנטיםבונמצא

לכסקיאצלגם .ביאליקבשירתעצמאיכז'אנר
אכן, .ביאליקכאצלבארובה,הדלות""שורקת
משהו"יש ... :כךלווכתבשירתואתאהדביאליק
אמונהונוטע ,מידהמכריע ,בשיריךואמיתיפשוט

 ... "חרוזיךלכלאמתשלוקסםחןיש .ברגעכר ,בך.
המהניאךזה,נכוןמשבחיותרכהםשילכסקישירי
מליזםיהמינלמרות ,כאןגםקיימתהדדי""ככדדשל

 .האלהשכשבחים
והתמסרותצליליתחושניותישנםלכסקיכשיר~

תאה,רבמקלאלי,המזכיריםהמלה,שללמוסיקה
 .ברוסיהללנסקיכמקבילבארץשפרח 'ונסקישלדור

המלרעיתהצליליות .לנסקי-שלונסקימעין
מילעליותבשפעמתנגנת ,שלוהספרדית""

 :כמוכשורות ,הצעירשלונסקיאצלכמו"אשכנזית",
 ... 1אשוז::זכסכךמשתלבים /נ;גהןא;דםצל"א;פל

 ... n 1בכ;נתקלצלמיכר /צףק.ךחהנחלעל

לכסקישלבחריזהכגוןושם,פהחוגגה"אסוננס"
 .עומק-גומא""

יסכיןסוגייהרוסיהמשוררהזמן,כתרוסיהשירת

 ,·לכסקיה"מודרנה"לדורמודעתהשראההם ,במיוחד
הםאחדדור .חלפיאברהם ,פןאלכסנדר ,שלונסקי
לילדות,בכמיהה ,בצליליהה"ייסנינירת" .כשירה

 .כמיוחדלכסקיאצלבולטתלכפר,
שדיברו ,אלמנטיםלכסקיבשיריישנםלאלה,ומעבר

המוכריםחדשים,כאלמנטיםהשישיםכשנותאלי
שירתו'כיןהזיקה .ואילךהמדינה""דורשירתמתוך

נוצרהקריאתה,זמןלבין-1960בונדפסהשחזרה
השופעת,העצמיתלאירוניהמתכוונתאני .בדיעבד

כביוגרפיהוהחשוףהיפהלשימושואףהמודגשת,
נתןארוך"מכתב"בשיר .גלוישיריכחומרפרטית
 .למכבירואירוניההומור 'חריףביוגרפייסודלגלות
בוכאופןהדבריםניכריםלילך""לילותבשיר

חוגגתהאירוניההרחוק.כעברוכשירהדוברמתכונן

האמתאתמביעיםאביזרי-הנוףכהןכשורותכסיום,

 :אהבהלעשות""במקוםשאלותהשואלה~לםעל
טיפש !טיפשן w~ק / ן~~:;ע;ףכל ץ~~ יל;;-"
 /ן~ wי?ק

גידולאותועלנוספתהערהלשבץהמקוםכאןאולי
שירתוביןחיבורישנולכסקיאצל :פרא-פלא
המוכרותהסיטואציותלביןהאינדבידואלית,הלירית,

בשירגםלא-אישיות. ,"טיפוסיות"כ"עממיות"
המאהבכיצדלגלותניתן ,לילך""לילותהאהבה

 .הטיפוסימןבוישה"שלימזל"
הבלעדיבאופןגםניכרלכסקישלהייחודיידוכתב
 .ורוסיליטאיבכרףיהדותומשבץמעבירהואברלו,

בכרףיהדותשיבוץזה'בענייןלכסקיאצלהמיוחד
שהנוףתחושהלקוראלהעבירביכולתוהואאירופי,

יהיהשרנה .לזהזהשייכיםהיהודי-העממיוהפולחן
 ת,כ;ך~"ביאליקשלבצירוףמשל,דרךהאפקט,
 ,הקדושהתחושתאתיעכירבשירתו,ביאליק,עלים".
הנוףלכסקיאצל .הסובבשבטבע(הרומנטי)הזpגב
שלמסורתאלאש.גב,לא .גמוריהודיפרצוףמקבל

 .חייםאורחות ,אנושיקולקטיבמנהגיאדם,בני
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 .לכסקישירתלייחודייםלצירופיםבדל-דוגמאהנה
תבלבהעממיתלהעמדההצלילית,לחושניות
-למזמחלקי ,נגינהתיבתעםכתוכינראיםומלואה

שעה ,לכסקילמחולמההנה .)!ודירפא(לאטוב
העבריששמובחודששחר,כשעתתבלמתארשהוא
 :ליטאיכרףעםמתנגן

ה. 1מךגי~ה ,כקרםר..?זת;ך

ה. 1ה.כת·~גי-~.רזזן:;;לל"א

w כרניr9 דi? קי ,~כד.~, 
 .יכ;:~ f{$להים ע~~~ל iע 1

הזהב",("תורירכה /זמן :דו-קירםיש "תור"כמלה
דו-קיוםיש ""מרנינהבמלהגם .)"התורקול"

שתי ."מרסיקלית /"עליזה :לטקסטפונקציונלי
תיהצלילהזרימה .הביתלאורךזורמותהאפשרויות

וצאתי .ובקצותיהןהשורותשכתרךבחרוזיםמתנגנת

לתוכיתהפוךירכה-תורכליזמרית.חייםשמחת

קשרשמירתתוךהציפור,אביזר,נאותר(מהפך

יהפך(שובמוסיקליתלתיבהתהפוךתבל .צליל)
 ."תיבה")- ""תבלותמונהצלילקשריתוךהחומר

דתי.צבירןבעלתאיננההשיר)(בהמשךהגורלמנת
הטוב,להמזתחושתאתציירה "אלוהים"אצבע
 .העממיביהנכלשרן

בשירתהאפלהזמןמןהמנצנץהאופטימיזםאבל
ימחדלמחמתלא .הקוראאלמגיעננויאכסקיל

החטאיםמחמתשהזכרתי,כפי ,אלאהמשורר.
כלפיושחוללההחטאיםעלהנוספיםםלייהישרא
במקוםרעשבלקמהעבריהקורא .המועצותכרית
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פגמיהאפשרויותכלעם , 1960מהדורת .טקסט
וליבם,קוראיםעיניהאירה ,והשלמהתיקוןהטעונים

פגמיהכלעם ) 1986 (האחרונההמהדורה .אזלהאך
זוהמדפים.מןסולקה-והשלמהתיקוןהטעונים
שלמדעיתלמהדורהלכסקיראויאכן,עובדה.
 .ונו'ונספחיההערותיה 'גירסאותיהמגווןעלשירתו'

בערבותפעם .פעמייםנעלםלכסקי-בינתייםאך
 .בישראלופעםסיביר

ההיסטורי""האדםשירת

הואאךפוליטית,שירהאיננהלכסקישלשירתו
נוכחותאתהשוניםהז'אנריםאללהכניסמצליח

שלהישגזהווכרקע.כגבורהזמן,בתההיסטוריה
הזמן,תחושתאתלעצבמוכשרהוא !חשובמשורר
הכרעותשלהצומתאתלהעמידעל'להגיב

בשירומגוונות.שירהבדרכיהיהודיתההיסטוריה

חיוךחיוך'מתוךע;לההעת "ארו"מכתבהלירי
נמסרתלריחיים","מסביבהיפהפיהבבלדה .אינטימי
באידיליההזורמת.ההיסטוריהשלהטראגיתהמהות
היהודיהעולםכיוונישלהצומתעולההשלג""ביום
חייםטיפוסיםעיצובכדיתוך ,ההיסטוריהבתוך

שלהשיאיםכאחדומסוגננים,נושמיםלהפליא,
הארבעים.שנותבראשיתזו,בנזאההעבריתהשירה

לשירהההיסטוריהאתהזמן,אתלהכניסהיכולת
לכסקיאצל .מה-בכךשלהישגאינהביסודה,לירית
שלאו ,בשיריםהדוברשללמבטצמודההיא

"ראשאיננושלושה"אני"-מובלע""מחבר
"הגורלאתלעצבהקוטביותהאפשרויותקטן".

 ,פלקטיתתודעהאיננהאני","הכחלקהיהודי"
היושהפסיכולוגיםמהאלאהחוצה,המופנית
שאיננההפנמהזובד"כלכן ."הפנמה"לוקוראים
לניגודים,מודעתהיאפאתטי.שירפנילובשת

המובלע","המחבראוה"אני",אך .'וכרלכשלרכות
 .הגדולההשירהמןלנוהמוכר"התלוש"מסוגאיננו
 .זמנודעתאתזזימעורב","אניזהו

נגיעהנוגעלכסקיהשלג""ביוםבאידיליה
שהוגלהחציונישוחם,שמעוןבדמויו·ת.פאמיליארית

שלפורטרטאוטולידו .בסיבירכפייהלמחנה
מגוחכתכדמותהמופיעלכסקי,חייםשלמשורר,

הממושקףכשפרצופוד, nבהעלם-אופאתטית

משורטטיםגאנדי,מהאטמהנוסחלראשו,והעטיפה
הבולשביקז"ל,זליג,עצמית.באירוניהואףבהומור
הכבדההאחריותבמעלותשעלהצעיריהודיהצעיר'
והוצאטרוצקיזם,עלנידוןהקומוניסטית,בתנועה
ושופעחכםעממיטיפוסהזקן'ואביו-להורג

ועוד.ב)באותובדגש(במלעילקופל·קברןציטוטיך,
אחת.בכפיפהוגויים,יהודים

ממוקמתהשלג""ביוםקלאסית,אידיליהשלכדרכה
מעשיהםאתעושיםבההאדםבנימצומצם.במקום

בעשייתם,ענייןמתוךהמינימליסטיים,המפורטים,
 .התודעהלביןהמעשהביןטראגיקרעללאכאילו

כמעטהממוקמת,אידיליהזו-אחדבהעלם-אך
בעתקברות,ביתשלבצמצומומאקאברית,כבדיחה
בסיביר,כפייהמחנהבלבמצמיתה,שלגסערת

הקברות,בביתבורהיאהשלגסופתמפניכשההגנה
כסוגהאידיליה,אםהסופה.מחמתמחסההמשמש
השייכיםאנשיםשלחייםרקמתמראהספרותי'
אחרותאפשרויותיודעתשאיננהשייכות,למקומם

שלבאידיליותשמחה,ר'הזקנה,(גיטל
גבוריהכלהשלג""ביוםביצירההריטשרניחובסקי),

 .אביהםמביתממולדתם,מארצם,גולים-החיים
האידיליה,מסורתאתסותרותשכולםדמויותאלה
מקומםביןלקרעמודעיםהכללנסחה.שנהוגכפי

 2הכפוי.מקומםלבין"הטבעי"

ולעצבאפשריהבלתיאתלעשותמצליחלכסקי
 ,האידיליהחומריבתוךאלה"קרועות"דמויות
מתוךמצ:;נם,אתמקבליםשהאנשיםמשוםדווקא

האב .הדעתחפותולאמלאפכחון .גבוההמורעות
 .בנושלהבולשביזםבגללהוגלהכייודעהזקן

המובסבנוואהבתהעממית,הבסיסית,שמרנותו

לומאפשרתהתודעה"להתאקלם".לומאפשרים
לעילא,המעוצבזליג,שנהרג,הבן'כהלכה.לתפקד
הפךשמרדור, pכמורד-מ;,ךגורלוגזרתאתקיבל

אתלשנותיותרמסוגלשאיננוהכרהמתוךלתבוסה,
הוא .הבולשביזםמשכרוןשהתפכחלמרותהמצב,
שלולרייזלהלוולוולהרבה,במידהמקביל'

הוא-לעומתםשבע-דעת.הואאךטשרניחובסקי,
הטראגיגורלו .כסיוןוההמודעותשלאחרבשלב
שאיננולמרותומכאיבה,מרנינהבחיותלעינינונפרש
כגיבורנחשףהואהאידיליה.שלב"הווה"נוכח

לבהירותהביאוהווהתודעההנסיוןבובשלבטראגי
שמעוןהצעירהציוני .הטראגיגורלושלמלאה

מתוךהמקפיאה,סביבתולזוטותלהסתגלנכוןשוהם
מסוגליהיההואכילו,האומררוחניכוחצבירת
הציוניתתודעתובזכותזו'לבנהתופתבתוךלשרוד

הכפיה.במחנהלשרודהכוחמרד,כוחלוהמעניקה
חייםקייםביצירהכדמותשבחבורה.-והאמן

הוא .בדבררןאלאבהווה'נוכחאינוהואגם .לכסקי
משוררשלדיוקן-עצמיפורטרט,אוטולנומגיש
עמידהלכוחכבטריפושקין'שלתרגוםהקורא
 3יצירה.ולכוח

אליאכלרכה

ישראלפרסחתןאליאב,(אריה)לובה
העברתעללימספרחיים,מפעלעלהשנה
 :לישראללבסקיחייםכתבי

חייםשלירותכבמחברותאליךהגיעואיך
לבסקי?
ישראלבשגרירותראשוןמזכיראזהייתי

אנשים,מספרשלחבורההיינו .במוסקוה
התגייסנו .אביגורשאולשלבשליחותושפעלה
במיוחד .וציונייהודיעבריידכתבכללהשיג

רון, .ש.שדודיך,אלישעביניהםסופרים,של
חייםהמשוררשלידכתביכמובן'וכמרכזם'

 .לכסקי

לענייןלזכור,תוכלהשגרירותמאנשימיאת
זה?

אברהםאתכמיוחדזוכראניכרגעכמה,היו

אלוף-השגריראתגורב'גרשוןאתאגמון'
ימימההסופרתאשתו,ואתאבירו,יוסף

ועשתההענייןבסודשהיתהטשרנוביץ-אבידר,

לספר.מהלהישרבות.בו

רקהגיעומרוע . 1940-41ב·נכתבוהמחברות

 ?-1958ב

ששיתקסטאלין","פחדהיהסטאליןתקופתכל
בבריתיהודיםמצדיוזמהאפשרותכל

שגרירותקיימתשהיתהלמרותהמועצות,

שלההפשרה""מזמןבמוסקוה.ישראל
הנוערפסטיבלמאזובמיוחדכרושצ'וב,
לאתרהזדמנויותנוצרו ,-1957ב ,במוסקוה
אוצרותבגנזיהםושמרוקשר,שחפשויהודים,

בקשרשהתחלנוהראשוניםהיינואנותרבות.
אחרינו.גםבכךהמשיכואךזה,

 •אחרארםיריעלהובאולבסקימחברותהאם
אחר?בזמן

שלושה ."מבצעים"בכמהנאספוהחמרים .לא
אחת.בחבילהלשגרירותהגיעולאהידכתבי

אתהנפלאההתוספתאתלהסבירעשויזה
בשניםשהגיעההשלג""ביוםהיצירה

האחרונות.

על .יותרמאוחרהועברהזושיצירהנראה .אכן
חייםשלדבריםששמרואחרים,אנשיםידי

 • .,כזמנילא .לכסקי

שירחראביצירה,במלואוהמשובץהפושקיניהשיר
הדקבריסטים""מרדמנהיגלצ'אדייב,המוקדשנודע,
 .-19ההמאהשלהשלושיםכשנות ,הרוסיבצאר

כךפוליטי.כמורדלסיביר,בזמנוהוגלהצ'אדייב
דמותגאנדי,כמהאטמהדמויותבאידיליהמשתלבים
דוגמארקזופוליטי.מורדדמותוצ'אדייב,פוליטית,
פושקין, .זומופלאהאידיליהשלהמחשבתלמלאכת

טשרניחובסקי,שלמכושלות"ב"לביבות ו:__המרדנ
כאלמנטיםהננשתבצתלכלת-לרגום-יצירה,כאן-פוr:יח

האידיליה.שלהמפורטים
מאדםהאידיליהגיבורלכסקיחייםאצלמתהפךכך

מורדשהואאושנוי,אפשרויותמכירשאינותמים,

הכרהכעללאדם-כסיוןחסרתמים,אךבנח
 ,הזמניתהסיטואציהאתהמקבלמלאה,היסטורית

אידיליהזוקוויםבכמה .כעיניוהיאוזמניתהואיל
היא ?"אידיליה-שחורה"אולי ,קומית-טראגית

ופילוסופיהעממיתפילוסופיהתוכהאלמכניסה
שלהמכלולעלבעקשנותחולף'רגעוחיי .אידאית

המשתמשתמטאפוריקההיסטורי,ונוףמדויקנוף

נשכחות.בלתיודמויות,בשניהם,
האוט,-מתוךבלבד,קטעקטע,הןהבאותהשורות
האידיליהבתוךכדמות-זכרוןלכסקי,שלפורטרט

 :השלג""ביום

 .יקכ;c~.לrכיים::זגז::;גרי:כזנ.ש;ךר-רrכייםומי;נאשהוא

-גןם Qךנמרקבליולאמי;נאש:;כ~הו"ג~די"

~ים, Rז;כ~ו~ןלנים 9דל ,וי~י:l? zג,דרי:ישוףע;רשזוף

וכךבוש·זrכר:;כע.יזךראש;:ככרו~ה ת•~~,ל~~;

:;גזגר~הו.:כזנ.ש;ךרןו?הם 9:כזק~רל::זדי~~זב.ת

-סרסיריי wמחירני~מר .:כ;~חור ה;ז::~ה w ??י

::ז~יךהק p9~גזםגtכה~ן ,בל~~לא

-חזנ.רוזרקבכשר;נ;זגגזדר'ל.~חזבי~ךתו
ל.נז;כקי~תה;קירש:כם,הוא,~ר .לע;ךםיסלחלאליףז.ה

- ףר.ו.ב~::ת wקנות; wגזקשיריי·ע.ררמשוםלא
מע;דךת,ז;כבי;~הר qח~ףגןל::זגז:;נרית~ךש;ן;זר ה~;

-רר. Qע.זגל ת;ל~;::ס~ל~ףגןל~ים, Q ~ה:ב, ,עני~ףגןל

 :אזכ.ןהנ;של;ת םי~ך~;::דיאת. pלמר::זרו;רהךאו;ה

 ,הל~~ם 1 ~~גיגינואם:כנללאזז~ד,עןין:כנללא

-c;כקי 1לה;~יגזש:כםל Wיו 1ע.יך;;רrכיו:;כמ;

ז;כ~ק,~ים,ו~ןלנים 9ןליר, 1 י:z ?1גןדג,וו:דשוףע;ר,~זוף

וכרבוש·זrכר':;כע.יזלראש;:כ:;כרו~ה;~~לונ~ית

א;חזת,קלף!ר.גושמאל;:כזכנזדר~תגןלרז;כינ;

• 

הערות:

 ,אפריל ,הארץ""כמאמריםשלרשהכךעלכתבמירוןדן . 1
1987 . 

אךהעתיק,הז'אנרממצרותחורגטשרניחובסקיככרכידוע. . 2

עםכהארמרניהחיתמימות,כעלאדםדמותאצלונשמרת
מאמרים(ראהויחסיותהשכירתהכצד ,הקיומיתסביבתו

דפים"ביוסףכרחמוטלהיום"כחרם"עלאחרוניםמענינים·
שמיר,וזירה .חיפהאוניברסיטת , 3מס' ,"כספרותלמחקר
 .) 91-2גליון , 77בעתרן

ועולםשזמן-כתיבהכיצירה,החיההיסטורישהתוקףיתכן . 3
אתמפעימהותודעת-הזמן ,מזהזהרחוקיםאינםגכרריה

 ,"פואמה"השםאתלאידיליהשהקנתההיא-דמויותיה
דרכישלמדוקדקאנר'זכתרך .פואמה-היסטוריתמעין

ה"אידיליה".
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חיטבאותוזוכרתאנייטשרניחובסקי
 .לבביתרות
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טשרניחובסקי,שלחתנווילנסקי,אברהםעםבשיחה
אתמביעהוא , 77עתרןשלהקודםבגליוןשהובאה
אשדדניםאנשיםבתל-אביבעודשאיןהסברה
אינני .לזוכדוומיטיביםטשרניחובסקיאתהכירו

היטב.אותוזוכרתלמשל,אני,נכון.שזהחושבת
שאולע"ש-הסופדלביתמזדמנתאניפעםמדי

אושיריםספדעללדיוןומקשיבה-טשרניחובסקי
ישודאיחושבת,אניולפעמים .לאודשיצאסיפורים
אילואךמעטים.לאואוליהזה,בקהלמשודדים

להצביעיכולהיהלאהשודדתביןזדאישעבד
נבדלהמשודדאיןהחיצוניתבצודהכיעליהם,
באותןיושבטשרניחובסקיאילואבל' .משכנו
הנהו' :היסוסבליומצביענעצרהזדהיהשודרת,

המשודד.

תחילהתלתלים,שיפעתלטשרניחובסקילו,חיתה
כעיןאפודבצבעאחד-כךהערמון'כעיןחוםבצבע

אלמטה,כלפיאותםסודקהיהלאהואהברזל.
הסתדרווהםמעלהכלפימסדקםהיההוא .עודפו
שופע,שפםלוהיהלראשו.כעטרהבטבעיות,שם

גםהואמשודד.היהדקלאהואבעיניים.ובדק
 .כמשודדנדאה

שבוהאופןעלמשלודעהלוחיתהטשרניחובסקי,
ביתלכיתתנזדמןפעםשידה.ולקרואללמודיש

אתלתמיריםלהקנותמתלבטתמודהאיךודאהספד,
מידהנטלרשותה,אתביקשהואהשידית.החוויה

שלוחהאחתדגלהכיתה,בפינתוהתייצבהספדאת
עזבקול .זק~ףהראשלאחוד,הכתפייםלפנים,מעט

 :לקרואהתחילהפתוסובמלוא
ושלחקשתכליהלילוכחשכת ...
 ...המלךשאולנחעין·דררחקלסרסעל

כמהבערביםמתקבצותהיואימישלשולחנהאל
קשות-נשיםביניהן,רוסיתמרבדותקשישות,נשים

אםטשרניחובסקי,עברית.ידעולאשכמעטיום
משידיו.שידבפניהןגםלקרואבחללאעמן,נזדמן

ולפעמיםתודה.אסירותהיוהןאבל-הבינולאהן
היהאפשר .ברחובלעצמו,שידואתקוראהיה

רוטשילדנשדדותנמרציםבצעדיםירדדלראותו
עצמואלמרבדוהואאלבני'בכיווןשינקיןמרח'
יד,ותנועותראשבתנעוותהריבודאתמלווהבקול,

 .עיקרכללוהפריעולאוהשביםוהעובדים

כלעליומעידיםכךרעים,אישהיהטשרניחובסקי
לרעיוביחסו"צמחוני"כההיהלאהואאבליודעיו.

לידעמועבדהאחותי,ספדהפעם,בעט.המושכים
היושהסופדיםמקוםלים,קרוב"אררט",קפה

למקרםקוראיםלמהאת"יועדתבו.לשבתמדנים
שם"כי :השיבובעצמושאל' "?אררטשכםזה

נאמדוהרבדיםאבל " ...הנחמותכלאתנחהוריד
בחומדת-לב.ולאהדעתבבדיחות

מןבאהואהעיירה.מןבאלאטשרניחובסקי
-פטדבודגומעדפיליאוקראינהמערבותהמדחנים,

וברליןפאדיסאתהכירהואלנינגדאד.היום
אניחושבתעליו.קטניםהיינוואנורהיידלבדג.

ששלפהשמד,לנעמילהשמרדהמיוחדתשזכות
 !"הריבמיליםהפותחזהאתהדניםשידיומתוך

לווהלחינה ," ...קדחטרשים-/הדמולדתי !ארצי
הזמרים.בפיומושרבדדיונשמעהוארעתהמנגינה

אץר-אץר tהרי / t"חרי :בעוניינואותנוראההוא

אותנואימץחראאכל " ...הישתהשמיר.חמדת-לכו
העברית.השפהאIילכןקודםשאימץכמוכשלמרת

ליידיש,שלושידתדגוםקראפעםכיאבי!~ר Qמ
לתרגםמיטיבהיהעצמושהואאמרוטשרניחובסקי

לכתובלאלעצמוסייגשםהואאבלהשיר,את
כתבשביאליקלפניו,אביטעןבעברית.אלאשידה

 :השיבכךועלבתרגום,דקמרובדופהיידיש,גם
העבירתעבדאני .לעצמוחרקיםלוישמשורר"כל

 .עברי"ומשורר
אחד-העםברחובלביתנו'מזדמןהיהטשרניחובסקי

ילדיםכשהיינובברלין'לכןקודםרעודבתל-אביב,
 :לפעולהמידנכנסתאמיחיתהבואולקראתצעירים.

' ;·,\ 

שטתיחובסקישאול

אזרחכילארוחה,דואגתחמה,אמבטיהמכינה
כילי,ידועזה"גם .ביתבליובןהיה,העולם
שעשהמהכלאךכתב. 2 " •••אכנחלאביתלעולם

אניזוכרת .בתנופהבחשק,עשהטשרניחובסקי

סמורתפוחי-זהב,שלארגזלביתנוהביאושפעם
לפתוחניסינו .עץשלבחישוקומוקףבמסמרים

דאהשם.ומסמרפהמסמרלשלוףאותו,

הצדחלקואתהשחילפטיש'נטלטשרניחובסקי'
עציםחוטבשלרחבהידובתנועתלחישוק,מתחת
כולו.החישוקאתתלש
התנהגותםעלבהנאהמספרוהיהכלבים,אהבהוא

ידעהואבכלל'פטריות.עלהדנהידעהוא .הפקחית
רבדים.הדנהעלהדנה

בתל-אביב.בבתי-ספדרופאכידוע,שימש,זמן-מה

פעםכיקווקאזית,למשפחהבןמבוגד,אישליסיפר
לואמדבדיקה.לשםלרופאנכנסתלמידבעודו

לאאםלהחליטלי"קשה :בהלצהטשרניחובסקי'
ואני "?שכזהשחרחרכאמתשאתהארהתרחצת,

בתי-מתלמידיהיחידהואשאיןלהאמיןמעיזה
אחדשהיההמשופם,הרופאאתזכראשדהספד,

שישמאמינהגםאנישלנר.המשודדיםמגדולי
הרצאתשלהכרכיםמןכמההמחזיקיםבאץראנשים
ערדשיצאהטשרניחובסקיכתבישלחגיגיתירכל

קשה,בכריכהכדרכיםכבדים,כרכיםאלה .בחייו
צהבהבים,עבים,הדפים .כההכחולבדמצרפה
נצרדהספריםמדפיסיםלאכבדהיום .מדווחוהדפוס
כזאת.

החלהלאטשרניחובסקיוביןאביביןההכרות
ברוסיה .כןלפנידבזמןהתחילההיא .בגרמניה
עבדי.עתרןעודךשהיהאבי,אל .המהפכהשלפני

חיתהנפשרשמשאתשטיבל.בשםצעיראישפנה
יצירותאתלעבריתולתרגםספריםהוצאתלייסד
לפנותאביהציע .העמיםספרותשלהמופת

 .אליוונסעקםשטיבלבקשתולפילטשרניחובסקי.
 :כזכררנרתיריכובתחרא
אודותיהעלחלםלאשאישהמהפכה.לפניאחדיום

נסעתי , ) 1917בפברואר ,קדנסקיבמהפכת(מרובד

בנוגעטשרניחובסקיעםברבדיםלבראלפטדרגדאד
הומרוסשלוה"אודיסאה"ה"איליאדה"לתרגום
עלאףטשרניחובסקי.אתהכרתילאעדיין .לעברית

 .הדנהעליוושמעתייצירותיואתשקראתיפי
 .השלטוןנתחלףכאשדבנוקד,לפטדבודגבאתי ...

למצואקשההיההראשוניםהימיםשלושתבמשך
בוגדשהיהלמקוםשייסעעגלוןבפטדבודג

ידעלהעיד,ממרכזדחוקהבשכונהטשרניחובסקי.
ומצאחיואליובאתיסוףסוףאולם .שלוהמרפאה
לתורם,עודחיכודנים .חוליםבריפויעסוקכשהוא

לחדדכשנכנס .המחכיםאלהצטרפתיאניואף
אלי.וניגשלהתרפאכאחישלאכיהכירההמתנה

וביקשלביתואותיהכניסוהואאני'מילואמדתי
אזשנמשכההחולים,קבלתגמדעדלושאחכה

משעתיים.יותר

יתרותשהיותבלילוסיפרתיויגע.עייףכשנתפנה,
עלעלהלאמאוד.הופתעהואאליו.בואימטרתעל

הזמנים.מןבזמןכזאתהצעהשתבואמעולםדעתו
מעניינתהצעה"זוהי :ליענההרבהלחשובמבלי·

עבודתיאתאעזובלאשיהיה,מהיהיהאבלמאוד,
משדותמשתילהסתלקניאותהואאולם .כרופא"

קמעהולהתמסדביום,שעותכמהאותוהמעסיקות
שלוששתייםבמשך .ה"איליאדה"לתרגוםקמעה
לגשתואחרי-כןהזאתהעבודהאתלגמורשנים

ה"אודיסאה".לתרגום
אותםמביאהאניאךלי,חדשיםאינםאלה,דברים
ברונובסקינירדםאשדספרות,אוהביאותםלמען
והאודיסיאה,האיליאדההופעתאתבשמחהקידמו

שמתיברבדים,כשעיינתיאולם,החדשה.במהדורה
הסתכלתי .לפני-כןעליוחשבתישלאאחדלפרטלב

שלהתאריךולפי , 19 16סוףילידתאני .בתאריכים
בתתינוקתאזשהייתימסתברפברואר'מהפכת

לומלאוזהעתהממני,הגדולואחי,חודשיים,
ילדיםעםאמאאתהשאירשאבימתבררשנתיים.

שלובשנה ,רוסיחורףשלבעיצומוקטנים,כה
לשמשעל-מנתארץ'לירכתילנסועכדימלחמה,
זה .תדגוםשלבעניךמשודד,וכיןמו"לביןמתווך
המסירותעלהשליחות,הדגשתעלמשהואומר

תחייתהלעניךההואהדודכניהתייחסושכההשלמה
העברית.והספרותהשפהשל

כלכלי,ומשכרמהפכהשלשניםכאואחר-כך
שטיבלהוצאת .כעולםנפוצוהיהודיםוהסופרים

רצתה,גםלויכלה,ולאכספייםלקשייםנקלעה
כברלין'אזהיתהמשפחתנו .כהתחייבויותיהלעמוד
כזמנושניתנההבטחהלממשעצמועלקיבלואבי

עשרתלאסוף-טשרניחובסקישליובלכחגיגת
כעשרהספריואתלהוציאכדידולריםאלפים
 :כותבהואכרכים.
כברליןאספנופינסוד"רקלצקיןד"רעם"כיחד
אתומסרתיטשרניחובסקי'כתבילהוצאתסכום

שלהדפוסהוא-כווילנה,"ראם"לדפוסההדפסה
 .כברליןהודפסאחדכרך .ראם"והאחים"האלמנה

אותההציוני.הקונגרסכציריךנתכנס 1929כשנת

 " ...לאץר-ישראלמשפחתיעםלעלותהחלטתישנה
 .)םש(

שאףכווילנא,"ראם"הדפוסבעליהודיעולימים
אתקיבלולאעדייןתשלוםלהםשהובטחעל-פי
"להזכיראבי.כותבלאץר",לחץו"יצאתיכספם.
להמשיךכדי ...הבטחותיהםאתההבטחותלכעלי

לאמעולם .הפתחיםעללחזרעליהיהבהדפסה
 .)םש( " ...כרירהליחיתהלאאכלבכך,הורגלתי

שללמסעלצאתאבינדרשפעמיםוכמהכמהעוד
אלהפטוריםפנים,כלעלזה,ומרבד-כספיםגיוס

והכאההכנהשלהמבורכתכמלאכהכיוםהעוסקים
היאאכלהמשורר.שלנתכיוכלשללדפוס

 :כותבואביהושלמה,
נחוגהטשרניחובסקיתככישלהמהדורה"הרצאת
ארסישקיןיבאליק,עמדושכראשהגדולהכמסיכה
כישהכריזביאליקנשאהראשיהנאוםאת .רקלרזנר

ארסישקיז .טשרניחובסקישלסגנונואת rמערחרא
שלהספריםכלאתלטשרניחובסקיאגיששאניהציע

משאהיהזה .השולחןעלמונחיםשהיוהמהדורה
 .בצרון"זאתעשיתיזאתוככל .ככד

עודאינםאירוע,כאותוחלקשנטלוהאנשיםכל
חוסלראם"והאחים"האלמנהדפוסכחיים.

אינוכברליןהעבריהדפוסוגםהותכו.ואותיותיו
כתכישלחדשהמהדורהאך .עודקיים

ומושריםמולחניםשיריונדפסת.הנהטשרניחובסקי
שא~לה,כשםאחותיקראההבכורהלכתההעם.כפי

 •אילאיל.ושמהנכדהיששליולחברה

הערות:

 .נץבן-ציוןולעורךלעיתונאיהכוונה .ו
 'כלום"איןמשלילי-"אני :השירמתוך . 2
 : 1983צ'ריקובר, 'הוצ ,"ואנשיםעיתונים"על :כץכן·ציון . 3

 .-99 100 'עמ
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 :פיינגרשעודד
יודקייםניו·קוויםשלושה
גוטליבמאודיציובמקום

 :כדבריו ;משורר ;צייר ;פייגנרשעודד
ארכיאולוג ;טיוליםספרימחבר ;"מתוסכל"

"אנשיםחדשהתערוכהמציג ;חובב

ושםפהמשתתףממורמר'קצתקטנים".

מבוכהעלמכסה ;נבוךולפתעבשיחה,
 .כמו-בוטהבאמירהבלחייוסומקהמעלה

בקוויםבצורות,חושב-לכלמעלאבל
ובצבע.

-79ב ,זוכרשאני ,שלךחראשונחחעתרוכח
מעוותים,קטנים,אנשיםשלחיתחב"מבט",

 .קו·אופקעלמרקדיםכמו
חסרמעוות,שלךבציוריםחארםחיום,עורמאז

 .נכח-רוחיובחייובגופושליטהיכולת
תפיסתיחתרכןאבליחתמז.ןןחצבעחשתנח,חקו

שחיו.כפיאצלךנשארוחארם,
אנשיםשלמסותגושים,ציירתיעבודתיבהחתלת
שלגדולה,עירשלובלחציםבמתחיםשחיים

 .שליהציוריהנושאהיההאנושיההמון .זק~אלופוליס
הפרטיבגיהנוםעוסקאניכיוםשונה.הנושאכיום

 .הבודדשללחצים ,רצונות ,פחדים :הדמותשל
בונוסף.שלבהיהשלי,בציוראלהשלביםשניבין

בספרות-ההמוניתהתרבותבמאפיינילעסוקניסיתי
בקומיקס,בטלויזיה, ,הצהובהבעתונותמצויירת,
היום,ואילוהמערבית.התרבותשלבוכריםבג'יימס

שלהפרטיהגיהנוםבתוךאניכבר,שאמרתיכפי

 .אמורפיהציוריםתוכןהיההקודםבשלב .האדם
עשרות,אינדיבידואלית.אישיותחסרותהיוהדמויות

המצויירתהדמותהיוםצורה.חסריהיואנשיםמאות

מהגב,מצויירתהיאבדרך-כללריאליסטית.מאדהיא
שהדמותטועניםישהריכיפניה,אתיזהושלאכדי
אףהריאני-אנילאשזהשאוכיחאניומיאני,היא

בזמןעושהשאניבמה-100%בבטוחלאפעם
עלהביקורותאתקוראכשאניאחר-כךהעשייה.
 .עשיתימהסוף-סוףיודעאניעבודתי

בציורהאופיינייםלזרמיםשלךחיחסמח
הישראיל?

נוראיתפרובינציאליות .מטורףמשהוישבישראל
למשל,ב"חוץ".שקורהמהבפנירוחניתוהתבטלות
שלהתמונהאתתל-אביבממוזיאוןבזמנוכשהוציאו
הפארמיצירותאחתנדרי","כל-גוטליבמאוריציו

בשניים-אותהוהחליפווהעולמיהיהודיהציורשל
דוגמהזו ;אוונגרדיניר-יורקיאמןשלקוויםשלושה

פרובינציאליות.זר .וחלהיותכדי .רוחניתלהתבטלות
האמנים .רבכן- ?לזרמיםשייךזהמה-שואלאתה

הנהניםשלושת"בצלאל",שמתקופתהישראלים,
עבדורשטרייכמן.זריצקייסטימצקי-הגדולים
ויציאהחיתוךשל Iהרגעיהאורתפיסתשלבסגנון
שלהכבדהלתרבותלדעתםהיהששייךמהמכל

ומשך .הלירילמופשטלכןעברוהםהזקנה.אירופה
הזה.המופשטבקובאץרתלמידיהםהמשיכושנים

ואילו .מוחלטלטאבוהפכההפיגוראטיביות
נגמרהאבסטרקטוהאמריקנית,האירופאיתבמציאות

הפיגרראטיות Iבציורפעלוחדשיםזרמים .מזמן
דילגוכאילוואצלנומארד,חזקהבצורהשובחזרה
בקרוהמשיכושלמהתקופהעלדילגוזה,על

מכניסיםלכןהקדושה.השלישיהעל-ידישנקבע
במקוםניו-יורקיים"קווים"שלושהת"אלמוזיאון
מבחינההיום,שייכיםלאאנחנוולכן .גוטליב

בתחוםשלנוהחשיבות .בעולםמקרםלאףאמנותית,
כשהציוריםרקאלינולבושמים ,פלאיםירדההציור

-פוליטייםבנושאיםעוסקיםמציגיםשאנחנו

מתחתעארה""וואדיכותביםאוערב,·םכשמציירים

זה .שלנולסרטיםשקורהכמובדיוקלתמונה.
צריכהשאמנותלאוזההיום.האמנותיפרצופנו
טבעהמעצםהיאהרימפוליטיקהרחוקהלהיות

היחידקנה-המידהלהיותצריךזהלאאבלמעורבת,
אמנותית.להתבטאותבעל-הערך

הזרמיםבמערךציורךאתממקםאתחאיפח

חזח?

אתמתמידאהבתיאנילשייך.קשהאותי
עברו ,בהעסקוכשכברפה,ואילו .הפיגוראטיביות

בתקופתאולפסוידו-סוריאליזם,אולסוריאליזם
המושג .פיגוראטיבילקיטשהכלכליהשפע

הזכרתי,שכברכפי Iהפךלעומקו"פיגוראטיבי"
והמעניינתהרציניתהאסכולהזוהיולטעמי,לטאבו,
ליקשהכזרם,עצמיאתבציור.הקיימתביותר

אישיכתב-ידפשוטלישישחושבאני .להגדיר
דרום-אמריקני.התבטאותסגנוןלי,נדמהשמזכיר,

רבדיםמעין .בדידות"שנות 100 "בנוסחשהואציור

עד .כךבשניאחדשמעורבביםודמיוןמציאותשל
שואלאני .דמיוןומהמציאותמהלהבדילשקשה
ואיןהמודרניים,בחייםהאדםשלמצבועלשאלות

 .שאלותשלציורמין .לתתתשובותלי

שליהיצירתישהמץרמשוםאבללכתוב.אוהב
ככותב-שירהבאמתמרגישאניאחר,לאפיקהופנה

חברתי""מץרמספיקהקדשתילאגם .מתוסכל
 ,, qביוקפהלשתותהביתהאליהזמנתילאלנושא.
הנכונים.הקשריםאתליצורכדיבערב,
הבין-אישייםהמתחיםהפלסטית,האמנותבעולם
הכספית.הכלכלית,מהתחרותגםלפחותנובעים

המוזות,אנשיהתכובה,המלהאנשיאצלואילו_
זו .השבעוסוףבמוספיאינצ'יםעלהיאהמלחמה
הראשוןהמפגשאתזוכראנימאד.אכזריתמלחמה

בקפההספרותיתהקליקהשלפניהמר{$העםשלי
כנראהלי,עזרחהאחר-כך.בהלםהייתישטרן.

לכתיבה.השייכתמהרומנטיקהבמהירותלהתרפא
מפורסםאהיהאםאולי .בינתייםלעצמיכובתאני
שנייםאואחדאינץ'גםיקציבוצייר,בתורפעם

 .המוספיםבאחדשלילשיר

עלחושבאתחמחאגם,עםבקשראתח
עבודותיו?

ליונראהשנים,כמהכבראגםעםעובדאני

אולאהוביכולאתהחולנית.היאכאן,בושהקנאה
משנהלאזהאבלעושה,שהואמהאתלאהובלא
בכלכבדושלמקוםלוושיששמגיעהעובדהאת

הזלזול .בעולםבזרמיםהקשורהאמנותיתהתייחסות
שלושהאסכולהנכון .לדעתיהוגןאינואצלנובו

המשיךשאגאלגםאבלחנירם,במרכזאיננהכבר
שאר-וכךלו,אופייניסגנוןבאותולציירחייוכל

 .הגדולים
הוא .שאגאלשלהמסחריהיורשהואכיום,אגם,
כולו.בעולםביותרהמפורסםהיהודיהאמן
שלהמתימטיההגיוני,הסגנון-כאןלגבינו

 .הישראליתה"ברדקיות"אתהולםלאעבודותיו,
בכיכרשלוהפסלבגישתנו.ים-תיכונייםאנחנו

 .צבעונייםבאלמנטיםמלא Iלמשל .דיזנגוף
חופשיותמריחותהיואםמתימטיים.דקורטיביים,

יצירהזאתלטעמיאותו.מקבליםהיוזה,במקום
אורשלאלמנטיםשילובבהשישמשרםמאודיפה

פיינגרשעודד

ולמרותשנים, 23במשךבאץרמצייראתח
לומרקשחנחשבות,בהחלטשעבודותיך
 ?מרועמחקים.תלמידיםשלדורשהעמדת

 .לאץראופיינילאבאמת .שליהציוריםשסרגמשרם
לאבאץרבבתי-הספרהרישום.בנושאלמשל,
הרבה .צדדיענףמעיןזה .רישוםכמעטמלמדים

לאאבל ."מושגיות"שנקראמהעלעובדיםיותר
בחו"לאמנותתלמידיבן-אדם.לצייריודעים

 .תמונות"להעתיק"ראשיתלומדיםלעומת-זאת,
על-ידיוקולטיםבמוזיאוןתמונהמוליושבים

לא.-אצלנובאמנות. ,בציורבסיסיידעהעתקתה
הרבהישובאפקטיםלאפקטים,פוניםאצלנו

אופייני,לאוזהטוב.רישוםשל rמעראני"כלוף".
 .באץרהקיימתלגישהלצערי,

פרוזה.וקטעיישריםכותבגםאתחלציורבנוסף
ושלושהיעכשיוערשירחספרישניהוצאת
ולכןמתוסכלסופראתחחאםטיולים.ספרי
בציור?עוסק

שפרופ'משום Iללשוןמורהלהיותהיהשליהחלום
אהבהבינטעוהואשלי,מורההיהאורנןעוזי

אני .חושנימאודשהו_~עבורישהיאהתכובהלמלה

ת"א.שללדינמיותשמתאימיםוצבעיםותנועה
מתאים.מרחבעבורהשאיןשלה,היחידההבעיה

וצפופה.קטנהבכיכרדחוסההיא

ההיגיוןאתאוהביםשאיןמידהבאותהאגב,

קרוון,דניאתגםאוהביםלאאגם,שלהאמנותי
בסיסאצלוגםהאדירה.הבינלאומיתהצלחתולמרות

 .ההיגיוןהואהעבודה

שנפתחהשלךחחרשחחעתרוכחאתגתדיראיך
 2Sגוררוןברחוב"תירוש"גבלירה-22.10ב

תב"א?

נודעולהפתעתיקטנים","אנשיםלתערוכהקוראאני
תוכניתםגםביידיש,נקראתשכךמעשה,לאחרלי,
השמואליקים.שלושתשל

תפאורתבתוךאנשיםשלאלמנטיםבתערוכה,
כל .אמבטיותכורסאות,-זעיר-בורגנייםאביזרים

ביטחוןאווירתעלינושמשריםאביזריםמיני
וחלקיהדמויותביןהפרופורציותלכן .מזוייפת
שאנולישנדאהמשוםשהן,כפיהן ,הריהוט
מאשרלחפציםיותרגדולהחשיבותמייחסים
 •ביניהם.הסובביםלאנשים

בסריעקב :שוחח
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הגבוההחינוךמשבר
לם.צבייער,אפריםחן,מיכאלכהשתתפות:שיחרב

 .כהןאדיר :הנחה

להגדירבנסי.וןהדיוןאתנפתח :(מנחה)כהןאדיר
 .היוםתפקידהואתהאוניברסיטהשלדמותהאת

האוניברסיטה"של"שימושיהבספרוקרקלארק
ענקיכסופרמרקטהאוניברסיטהאתמתאר

שלגידולהלדבריו,צרכניו.הםשהסטודנטים
כוחותעל-ידייותררבהבמידהנקבעהאוניברסיטה

על-ידימאשרהמוסדלכתלימחוץחברתיים
היאקרלשגישתו .פנימיתפילוסופיה

הגבהרהחינוךאתבוחנתוהיאפראגמאטיסטית

ממלא,שהואהחברתיתהפונקציהמבחינתבעיקר
תפקידוולאהשיררתיתפקידומבחינתכאןואף

הביקורתי.

אתלהזכירכדאילהמוחלטובניגודזאתגישהמול
שלתפקידהכישהדגישמקפירסרן, .ס.בשלגישתו

לסייעהחברה,שלמצפונהלהיותהאוניברסיטה
הרע.שללעקירתוולפעולשבההטובבשמירת
היאאךבדוחההנראיתבנימהמצייןמקפירסון

תחליףלשמשצריכההאוניברסיטהכימפוכחת,
לורקאשרוהרנסאנס,ימי-הבינייםשלללץמודרני
לתקוףלבקר, ,השליטלפניהאמתאתלומרהותר
מוסכמות.ולנפץ
אתלהעלותרוצהאניאלה,גישרתשתיביןבתורך'
פארלשללאלהרביםבהיבטיםהקרובהשליגישתי
לגביהעיקריתהשאלה .בראזוןרז'אקגרדמאן

מבתי-ספראותםלהפוךכיצדהיאהאוניברסיטאות
בתי-הספרשלהמאובןהמשכםשהםגבוהים

דעת",ב"העברתהעוסקיםוהתיכונייםהיסודיים

בכל"האמת"חיפושהדעת,גילוישללבתי-ספר
שלדו-שיח,שלתבי-ספרזאתרעםהתחומים,

האוניברסיטההאם .משותףחקרשלמפגש,
קהלעםומשווקיהדעתיצרנישלכמפגשמצטיירת

אודעת,אותהשלורוכשיהצרכניההסטודנטים,

גודמאן,פאולשלכניסוחומלומדים","קהילתשהיא
המחקריהיושרהםאותהוהמאפייןהמחייבאשר

והדו-שיח"האמת"לחיפושהמתמידוהמאבק
המגעבדעת,העיסוקהמחקר,תחומיבכלהמתבטא
אףההעזההמשותפת,הלמידהיהלומדעםהאינטימי

החברתיתהמחאההחברה,אתולחקורלבדוק
המדעתחומיעםרפלקטיבימפגשתוךוהחיים
 .השוניםוהרוח

אס-כן' 'אינןהאוניברסיטהלגביהראשונותהשאלות
מולצרההתפתחותיתתכניתשלהמקובלותהאשלות

מולאינטלקטואליותשלהומאניסטית,תכנית
מולמחקרשלמידע,מולרוחשלפראקטיות,

המדעיםבתחוםהןתכנית,בכלוכיו"ב.הוראה,

ההגות,בתחומיוהןומדעי-הטבעהמדרייקים

רוח,למצואניתן ,והחברההמוסר ,הספרות
נצורוהללוהתחומיםכל .והומאניזםאינטלקטואליות

נערךכיצדהיאהשאלההאנושית.הרוחעל-ידי
סופרמרקטהיאהאוניברסיטההאםעמהם,המפגש

 ?לומדים"של"קהילהאודעתשל

שאומרמהכלקודםהיאהאוניברסיטה :חןמיכה
להוראהמוסדכלומר,ארניברסאלי.מוסד :שמה

(ארניברס)עולםמכלומומחיםשחוקריםולמחקר,
בית-ספרזהו .בומלמדיםוהמקצועות,הנושאים

כרשאיםבמבחרלבחורהתלמידיכולשברגברה
בוולקבלללמדוכדירוצה,הואשברייחודי

 .לעבודוזכותותארהכשרה,
נושאיםשלהזההמגווןה"אוניברס"כלמררי

ביניהםהקייםהעצוםהשונילמרותומקצועות,
האמתתבפיסתהחקירה,בשיטותהחשיבה,בדרכי

ובדעותיהםהחברתיותבהשקפותיהםוהצדק,

של("פאקולטי")הסגלאתיחדמהוויםהקדומות,
הפדגוגיתהמועצה-ה"סינט"ואתהתמחותםתחום

האמתחקרעלמופקדיםהםבכךהאוניברסיטה.של
 .הדעתשלוהתחומיםהנושאיםבכל
הזההעצוםהאינטלקטואליוהשוניהגיווןכלבתוך
רעיוןעל-פיקיים,האנושית,הדעתשל

אחדות ,שהואאחד,מכנה-משותףהאוניברסיטה,

עםהתמודדותמתוךהאמת,אחריבביקושהשאיפה

עלהמקשרתמגבלות .והרגשיותהשכליותמגבלותינו
האמת.שלוהבנתהחקירתה
הואהאקדמיתהפעילותשלהאמיתיהמוקדכלומר,
שלותקופה,תקופהבכל ,יומיומימחדש,ניסוח

 .המדעיתהחשיבהעלהמעיקותהמרכזיותהבעיות
שלהמתמשך'המחקרגילויילאורמחודשת,הסברה

האדם.ונפשהחברה ,הטבעחוקי

האוניברסיטהעובדיכלשלהעבודהתכלית
-הסוקרטיהציוריהגשמתאיפוא,היא,ותלמידיה

לשיטהבהתאםעולמך),(ואתעצמך"את"דע
 .לוגית-מדעית

יוקרתימקיף'חברתילארגוןהופךכהזמוסדכאשר
ביןכולו,הציבורשלמהקצבההמתפרנסמאד,ויקר
וביןהאוניברסיטאיתהעבודהמתוצרינהנההואאם

חבר-מורישכן,חברתית.בעיהנוצרתלא,אם
ותלמידיםמוריםוקולטבוחרהאוניברסיטה

לפי ,אחריםותלמידיםמררהודוחהמסויימים,
מעמידהואלפעם.מפעםהמתחלפיםעקרונות
לאיש-בעיניושנחשבלמיסטנדרטיםוקובעבחינות

 .בעיניולכזהנחשבשאינומיאתודוחהיומדערוח

מעמדיריבודשלכאלוקביעותלקבועהיכולת
רבכוחהאוניברסיטאילגוףמקנהחברתית,ויוקרה
דתיותכלכליות, ,פוליטיותמשמעויותבעל ,ביותר

 .ואחרות

שנה,כאלףכברהאוניברסיטאותבידיהנתון ,זהכוח
המתרחשתהגדולההחינוךמהפכתלאורמאדגבר

מהפכת .השכיחהעולםמלחמתמאזכולובעולם
-העולםמדינותברובחדשמצביצרהיזוחינוך

יבכולן .מפותחותולאמפותחותועכירת,עשירות
החינוךאתמסיימיםהצעיר,הדורבניכלכמעט
ורביםיהתיכוןלחינוךמגיעיםמאדרבים .היסודי
אקדמי.בתוארוזוכיםלאוניברסיטהמגיעים
אתמאדהעלההחינוך'מערכתשלזההישג

טכנולוגיככוחיתרבותירוחני,כגורםהמדעחשיבות
ראשונה.ממדרגהכלכליוכגורםוצבאי,

הרוחנייםהחייםשלצומתנירםמהווההאוניברסיטה
מדינותבכלמכאן,והתעסוקתיים-כלכלייםמכאן,
וסימן-עדותהיוםמשמשותהאוניברסיטאות .העולם
כרמת .מדינהכלשלרלעוצמתהלעושרההיכר

 .החברהשלרמתהכן ,הגבוההחינוך
אחזקתועלותהפכה ,-60השנותסוףמאזעם-זאת,

המתבצעהמדעיהמחקרושלהגברההחינוךשל
לציבורשקשהעדיקרה,לכל-כך ,באמצעותו
שביןבפערירככך .זאתבהשקעהלעמודבכללותו
רואהאניהיקר,מחירורביןהגברההחינוךחיוניות

החברההתדלדלותעםלפיכך' .הבעיהעיקראת
דרכיםבחיפושומיידידחוףהכרחישהישראלית,

דרכיםלמצואישהאוניברסיטאות.לאחזקתחדשות
בהשכלהלזכותורוצהשיכולמילכלשתאפשרנה

המחקרעללוותרמבליזאתלעשרתוישגבוהה,
לבעליוהממושכתהיסודיתההכשרהרעלהיקר,

משפטועדוהוראה,מרפואה-אקדמייםמקצועות

להמשךדרכיםשלמתמידחיפושלקייםיש .והנדסה
והחינוךהאוניברסיטאותשלהעיקריתפקידםמילוי

סטטוס,שלסרקבסימנילהסתבךמבליהגבהר,
ילעניךשלאפוליטיותלהשפעותלהזדקקמבלי
אמתביןמשמעותחסרבוויכוחלשקעוומבלי

יחסית.אמתלביןמוחלטת

לעלותהעשויההמרכזיתשהשאלהנראה :כהןאדיר
האוניברסיטהבהיותהאם-היאמיכהדברילאור

היאאיןהציבור,על-ידיככולהרובהממומנת
עלהציבורשללשליחואחרתאוזובצורההופכת,
 ?האמתחיפושחשבון

לאהמודרניתבחברהכיבכךמכיריםאיננוהאם
עללשמורהאוניברסיטאותמרביתבידיעלה
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צריכהשהיתההעצמאותעל .שלהןהאוטונומיה
משקללשמשהצליחולאוכךלהן'שמורהלהיות

הפוליטי-צבאי-תעשייתי-כלכלי,לקומפלקסנגד

כוחו.אתוהגדילולמימסדהצטרפוזאתובמקום
מדעני-כישהדגישגודמאןפאולצדקלאהאם

אחראייםכמבקריםלפעולהיוחייביםאשרהחברה,
זאתבמקוםהפכוהמימסד,מדיניותשלועצמאיים
 .לשליחיו

הביקורתימתפקידןונסיגתן .עצמאותןעלויתורןעם
האוניברסיטאותמתכחשותהאמת,אלוהחותרהנועז

 .בעצמןובוגדותלייחודן
באוניברסיטאותלראותנוחלמימסדכינכוןזההאין

בעלי-מקצועלהכשרתגבוהיםמקצועייםבתי-ספר
אתויספקוהחברתיתבמערכתשישתלבוטובים

להסכיםמוכןאינוזהמימסד .לחברהשירותיהם
כתרבותשהעיסוקלומדיםקהילתשללהתקיימותה

חקרהדעת,כקשתהםושמענייניהעניינהעיקרהוא

הדרישותלנומוכרותלאוכילשמה.ותורהטהור
 .לימודחוגישלומםילקכמודדהחכרהצרכישל

וכיו"כ?משאביםהקצאת-

מטרותתפישתאתכאןלהעמידרוצהתייהי
רביםובעיניבעינישנראיתיכפהאוניברסיטה

שלהקיימתהחברתיתהתפישהשלממבקריה
 .תיהחברתית-מימסדהתפישהמולהאוניברסיטה

 :הןלינראותשהןכפיהאוניברסיטה,שלמטרותיה
לגילויבלתי-פוסקתוחתירהכמחקרעיסוק )ו

 ) 2 ;הדבריםשללשורשיהםרידהיול ""האמת
הרוח,מקצועות ,המדעיםשלוקידומםהוראתם
השיטתילמחקרנאמנותתוךוהאמנויותהחברה
ככלהחקירהמתודותשלהקנייתןותוךוהיסודי

הפילוסופיות,ההשתמעויותלימוד ) 3 ;התחומים
מתוךהשוניםהמקצועותשלוהחברתיותהאנושיות
-ו, ,נון-קונפורמיזם ,ספקהטלתהגותית,התמודדות

העולםעםמגעהמלומדים,קהילתחכריעםשיח
לפילאהחברתיים,לצרכיםהיענות ) 4 ;יהרוחנ

אוצרותפתיחתמתוךאלאיהחבהרשלתכתיביה
 ;חברההשללשימושיהוהחידושיםהגילוייםהדעת,

תוךאותנטייםאוניברסיטאייםחייםשלקיומם ) 5
 .מירכיתועצמאותהמלומדיםכקהילתעצמימימשל

המטרותאתדילהעמתןינאלהמטרותמול

אביטבולמיכאל
השכרמלוא

חריאלי
 ,מרכזייםתפקידיםשניישלדעתי,

ידעשלוהפצתויצירתו .ו :לאוניברסיטאות
כעולםידעלמקורותקשרצינוריצירת . 2 .מדעי

שלוהבעיותהמטרותאר 11.1כלהחיצון.
שתישלנגררותהןכאץר'האוניברסיטאות

התנאיםשאלת-לדוגמאהנזכרות.הפונקציות
ועדחומרייםמתנאיםהחל ,באץרידעליצירת
להשכלהכחברהשלנוביחסהקשורייםלאלה

באיזוהשאלה .היעדהפצתכנושאאו,גבוהה,
באיזהכזה,ידעבספיגתהחברהמעדנייתמרה

 ?תחומיםבאילו ,מעדנייתהיאידעשלסוג
בזהותוגםכמובןקשורההפצהכושר

אנשימפניםאליוהראשוניהקהלשלההומוגנית
הםהסטודנטיםאם .דבריהםאתהאוניברסיטה

ההשכלהתהיהאחיד,חברתישיוךבעלי
 .מאידךמצומצם.כסקטורמעוגנתהאקדמית

האוניברסיטאותאתמאכלסיםבובמצב
התמונההאכולוסיה,שכבותמכלסטודנטים
 .משתנה

ברורמאולצת,הומוגניותשלכזהולנושא
נובעתלאוניברסיטהמועמדשלהכלליתשהרמה

שכמפורשוהעל-יסודיתהיסודיתמהשכלתו
האוניברסיטאותנזקקותלכן .כחסראצלנולוקה

לחסרכמוכןכנוסףזה .הפסיכומטרילמכשיר
 .לסלקציהאף-הואהגורםלימודיםבמקומות

-האוניברסיטהלשהשנילתפקידהכאשר
היחסעפ"ינכנההואגםחו"ל'עםהקשר
שלהיאכשהגישה .חו"ללנושאשלנוהכולל

 .לבידודשניכנססכנהישישכון.לבדדעם
שלהשבתוניםאתכעתונותמכקריםכאשר

כשפתזרהכשפההישמושואתהפרופסורים

 .וכיו"בועודועודהגבוהה,ההשכלה
מאגרכיוםהאוניברסיטהתכוכהמאגדתכללית,

מחקרכתנאישעובדיםנזעוליםחוקריםשל
היא ,משום-כךלנוהאורתכוהסכנהגרועים.
שונותלאוניברסיטאותשלהםהירידהסכנת

 .כעולם
מדעי-שלמצבםגםמאדחמורזהבעניין

שתהיינהמההנחהיצאנומככר,לאעד .היהדות
האץר ,הגבוההכהשכלההתנודותתהיינהאשר

כיותרהחשובהמרכזלפחותתמידתישאר
משתנה.זותמונהגםוהנה,היהדות.למדעי

והופכותהולכותכארה"כיליאוהרורארד
כתחום.חשוכיםלמרכזים
הכלכלית,הסיכהבהחלטכינהןרכות,מסיכות
במשךשלנוהאוניברסיטהממררירכיםיושבים

( 

אכיטכוללמיכא 'פרופ

םגקשותשמשפיעהעובהד .בחו"לחצאי-שנים
במצבמחקריםלפתחהמתקשיםהתלמידיםעל
 .זה

כאוניברסיטאותהמצבאם-המכללותכנושא
אלממיתהפוכנהנמצא,הואכהבמגמהיימשך

 .למכללותכולן
 .ימהותבאופןאכלמכללות.לנוישפקטר,-רה

שמזלזללזלזולביטויהםהקמתםעלהדיבורים
8 .ה-כרמתכהוראהמהמוריםחלק .A . 

להיותחייבזהלימודיםשלכדווקאלדעתי,
ישאותו .האוניברסיטאותשלהתייחסותןכמוקד
תירביעשנהלולהוסיףואפילכדאיאולי .לחזק

רמתורדתישכאשרמשום .כמכינה- 0שנתאו

 . M.A .ה-רמתגםיורדת B.A .ה-

לכין B.A .התלמידיביןההפרדהלסיכום,
שלבדרךיותר,הגבוהיםהתאריםתלמידי
שלא .יעילהולאמלאכותיתלינראיתמכללות,

 ,לעוררעלולהשהיאאחרותשאלותעללדבר
 .באוניברסיטאותומיכמכללותילמדמי-כמו

כלהאםלכדוקמקוםבפרושישעם-זאת,
האוניברסיטה,אתכיוםהמרכיבותהיחידות

 .למשל ,מידהבאיזו .כמסגרתהלהישארחייבות
 ,מוריםלהכשרתהיחידותשלהנכוןמקומןזה
שלאוסוציאלית,לעבדוהס"ביהשלאו

עלולכן ,המדינהלצונישהוקמו ,המכינות
 .עלותןאתלממןידעתילעניות ,המדינה
 .תקציביתהיא ,כיוםשלינקודת-המוצאככלל,
מצדהאוניברסיטאותאתלחייב .לטעמי .אסור
והמדינההחכרהשלשוניםצרכיםלקייםאחד

לאשניומצד ;לגרעונותמשום-כךולהיכנס
עלותמלואאתמהסטודנטיםלדרושלהןלהתיר

לימודיהם.
ןכיישירלהיותצריךוההנחותהתמיכותקשר

כשהאוניברסיטההמדינה,לכיןהסטודנטים
 • .הריאליהשכרואלמאתמהסטודנטמקבלת

התאמתם )ו :גודמאןפאולשמנסחןכפיהחברתיות
החברתייםהחייםלקומפלקסהצעיריםשל

שלהקנייתםתוךמועיליםלחייםוהכנתםוהכלכליים
 ) 2 ;מועילותמיומנויותשלופיתוחןמקובליםנוהגים

מקצועותיהאיושתוךהחבהר mתרבשלהמשכתה
 ) 3 ;והכלכלההדתהמימשל,כתחומיהעיקריים

לשרתשיוכלוכדיהמקצועיוטיפוחםהצעיריםאימון
כחברותלתפקדבמלחמה,לנצחכהווה,החברהאת

 ) 4 ;והפוליטייםהחברתייםכמימסדיםאוהגדולות

המכשירים,הכלים,ההמצאות, ,הגתליותסיפוק
אישור ) 5 ;ולקידומההחכרהלהעשרתהמידע
שלהמלומדתהאוניברסיטאיתהסמכותכתוקף

המקובלות.והפוליטיותהחברתיותהאידיאולוגיות
 ?צביאלהסבוכותכסוגיותעומדאתההיכן

מהותלשאלתראשיתאתייחס :לםצבי
תשובותשלושלכךישלמעשה,האוניברסיטה.

שלזה-התייחסותכיוונימשלושהשונות,
וזהמייצגיה,כפיהאוניברסיטה,שלזההסטודנט,

אלה :תלמידיםשלסוגיםשלושהישהחכרה.של
ואלהמקצועלרכושהבאיםאלהללמוד,הבאים
הקבצוותמשלושאחתכל .תעודהלרכושהבאים
שבחרואלה :תת-קבצוותלשתימתחלקתהאלה
שכאואלהיכלומר .נכוןלאשבחרוואלה .נכון

בנפשםשדימוואלהללמוד,מסוגליםואכןללמוד
כשתיגםוכךלכךמסוגליםאינםאךללמודשבאו

האחרות.הקבוצות

ארוךשהיהכתהליך ?זאתדיפרנציאציהנוצרהאיך
אחדים,דורותכמשךהאוניברסיטה,השתנתהלמדי

למוסדמובהק,מעמדיאופיכעלשהיהממוסד
אתהמשרתלמוסדעילית,והמכשירלעיליתהשייך
עודכל .המונילמוסדלומרשנהוגכפיאום,יהרב
להיכנסיוכלואליטרייםמוסדותהאוניברסיטאותהיו

כישוריםכעליהיותםעלכנוסףשהיומירקילתוכן
עלכעתידלהימנותסיכוייםכעליגםמתאימים,

מורכבתחיתהלאזאתעיליתהחכרה.שלהעילית
משציפויותרמכני-תרבות.אלאממומחיםדווקא
מדעשלמוגדרתכחוםשיפעלאוניברסיטהמבוגר
ומוסריותאינטלקטואליותנורמותשייצגממנוציפו

גםהחכרה.שלהעיליתעלומקובלותמוסכמות
דעתתכחומימומחים,הכינהכשהאוניברסיטה

שהרופאכךעלעמלההיאלמשלירופאיםשרכים,
כמוכנהכתרבותכן-ביתאלאמומחהרקיהיהלא

שביקשמיכלהיהחייבמאזעכררבזמןלאהרחב.
כתרבותכקילהיותלרפואה,לפקולטהלהתקבל
מהלטינית.מעטלאולדעתורומיירוןשלהקלאסית

ליותרלהיזדקקהחלהשהחכרההואבינתיים,שקרה
ויותריותרהפכהוהאוניברסיטהמרמחים,ויותר

אותם.המספקלמוסד
זרלהיותועם-זאתמעולהמומחהלהיותיכולאדם

לתרבותרכותלתרוםיכולהוא .התרבותשללערכיה
למושגפעםישוחסמוכןכאותותרבותי'להיותולא
נעשההחכרותשלקיומןשמלחמתככלאך .הזה
הסוגמןכמומחיםתלויויותריותר

עודלהןניתןלא-אותרהכשירושהאוניברסיטאות
לעצמןסיגלוהןהישנות.הסלקציהכדרכילנהוג

לכחידתחדשותאמות-מידההזמןכמרוצת
יהירשבוגריהןהמבטיחותאמות-מידה ;תלמידיהן
ערכי-אתירכשותוך-כדי-כךאםכיןלמומחים,
הפכוהדרךכזו .לאואםוכיןהתרבות

כרמהמקצועייםכתי-ספרלמעיןהאוניברסיטאות
אחרוהתריםמומחיםהמכשיריםכתי-ספרגבוהה,

כאחדמומחיםהיוםכבואלהיותהעשוייםמועמדים
בטחוןאיןאםגםהטכנולוגיה,ארהמדעמתחומי
האינטלקטואלייםמנהיגיהלהיותראוייםשיהיו

שללהפתחותןגרםזה .חכרתםשלוהרוחניים
שערישכעברככי-מעמדותכפכיהאוניברסיטאות

כפניהם.כעוליםהיוהאוניברסיטאות
מכריעלגורםהיואוניברסיטהלימודי .ועודזאת

זהדברחברתיים.כתפקידיםככי-אדםשלכהצתבם
תעודהכעלשלסיכוייומומחים.עלרקלאחל

מרשימיםהיולאשהישגיוכזהגםאקדמית,
תעודהכידיושאיןמישלמאלהטוביםכמיוחד'

שלכמלחמתםלמסלולהיוהאוניברסיטאותכזאת.
אתשיכוואלההחכרתי,כמעמדםלעליההרכים

כאוכלוסייתהזאתהתמורה .אוכלוסייתןשלהרכבה_
מוסדותשלחדשסוגהולידההאוניברסיטאות

כאץרוויצמןמכוןכמואקדמיים-על-אוניברסיטאיים,
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., 
חןמיכה

לצמצוםחגבוחהחינוךשלתרומתו
בחינוך'-החברתייםהפערים

ובשארכלכלחבבמשפט'בבריאות,
שליליתיותרנראיתהחיים'תחומי
שחחשקעחיתכןחיובית.מאשר

יתכן .פעריםמגבירהחגבוח'בחינוך

מעשיריםהאמתחקרשבשם

 .ענייםומרוששיםעשירים

סלקטיבייםשהםמוסדרתאלהכארה"כ.פרינסטרןאר
 .הרגילותהאוניברסיטאותמןיותר
יסודי,כי"ס-השלישיהדרגאחרי ,שכעתידדרמה
השכלהשלרביעידרגיתמסדואוניברסיטה,תיכון,
חלקהיוםככראךמתקדם.למחקרמכונים :גבוהה

שכאראלההאוניברסיטאות,תלמידישלמבוטללא
תכעודה,לזכותארמקצועלרכושכדיאליהן

והנעימההנוחהכדרךלמטרותיהםלהגיעמעוניינים
דווקאולארטוביםכמרדיםמעונייניםהם ;היותר

הגיעמסרייםשמרדההעובדהמערלים.כחוקרים
פחותכעיניהםחשוכהכמחקר,גדוליםלהישגים

 .כמרדהכישוריוכעיניהםמשחשוכים
שתפקידומוסדהיאמהותהמעצםהאוניברסיטה,אך

איןהזההתפקידואתוהרחתבה'העדתישמורהוא

כמרדהרוצההסטודנטמחקר.ללאלמלאיכולההיא
מצטיינים.חוקריםללאקירםאיןלאוניברסיטה .טוב
אחד,כאדםאלהשנייםמתקיימיםרכיםכמקריםלא

חלההאינטרסיםשלהזאתהשניותמןתכוצאה
מוסדרתהופיעו .אקדמייםמוסדרתשלהתפצלות
הכשרההואכהןהמושקעהעיקרישהמאמץ

הזאתלמטרההמכוונתהוראהכאמצעותמקצועית
אוניברסיטאותהמשיכואלהשלוכצידם(הקולג'ים)

 .הזההמחקרעלההוראהוכביסוסמחקרכטיפוח
לא-הזאתלבעיהמזהטובפתרוןיימצאכעתידאם

 .על-כךלהשיבשעהלפיניתן

שגםההומור,דרךעללומר,אפשריער:אפרים
הסוציאליסטיתמהמסורתלקחנוזהכהקשר

התכונותכצרוףכחרכושלאאלאוהקפיטליסטית,
הקפיטליזםשלהיעילותאתלקבלהיהאפשר .הנכון
כחדנואנחנוואילוהסוציאליזם,שלהצדקואת

 .הצירוףשלכהיפוך

החכרהציפיותשלזההואהשלישיהפן :לסציב
שרויהכימינוהישראליתהחברה .האוניברסיטהמן

ככלמחנות.לשניארתההמפצלאידיאולוגי,כקיטוב
כשניבימינוהישראליתהחברהמדברתשאלה
אחתלפילאוניברסיטה.ביחסהגםכךקלוות.

נתפסותהאוניברסיטאותהרווחותהאידיאולוגיות
לטפחםהחברהעלששומהערכיםכמייצגות
הישראליתלחברהשהורישו .העמדהזאת .ולשמרם

שלנכבדשחלקהסוציאליסטיותהאידיארלרגיות

שלהאווירהאתלהזכירדי .כהןדגלומייסדיה
כאירופההיהודיותהסוציאליסטיותהתנועותמועדוני

החברהשלמכונניהכארשמשם ,המזרחית
 .עממיותאוניברסיטאותמעיןהיואלההישראלית.

לימודיהםעלשקדופורמליתהשכלהללאבני-אדם
שכספרים.ידעעלעולמםהשקפתאתלבססוביקשו

שכיןהכריתעלכרכרמרטיןדיבררבותשניםלפני
הרכמוכןהיהההרכאשר-ר"העמק""ההר"

עמקהיהוהעמקהאוניברסיטה,שכנהשכרהצופים

יסודותשהניחהחלוצי'המחנהאתשסימליזרעאל
שלחלקחיתהלאהאוניברסיטה .המתחדשתלחברה
מהכדיוקחיתהלאוהיאהחלוציהמאמץ

מןתבעההפררדרקטיכיזציהשלשהאידיארלרגיה
זכתההיאאף-על-פי-כןהעת.כאותההיהודים
כזכותהחלוצי-סוציאליסטיהמחנהשללאישורו
 .שכרהאינטלקטואליותשלהחיוב

אתמקדימההימיןשלזר ,חשביההאידיארלרגיה
הרכהחסידיהכקרביש .לאינטלקטהאמוציות
כלפיגםכמרהאינטלקטואליותכלפיחשדנות

כ"ראשיזלזולהרכהישכקרבה .האינטלקטואלים
כפניהם.אחריה,הנוהיםאתמזהירהוהיאביצה"

כגרמניההימיןעלמקובלתשחיתההאימרה
עלהקץוהקיץ-פרופסורים"אלף-והאומרת
שליחסראתהמציינתהעויינרתמןנולדה 'המולדת"

עיסוקיהם.ואלהאינטלקטואליםאלהימין
במערבולתשרויותכימינוכאץרהאוניברסיטאות

 .אליההאלההיחססוגימשנישנוצרה
שהאוניברסיטאות,העובדהאתלהוסיףישזהעל
הישראלית,בחכרהאחריםאחדיםסקטוריםכמר

לקופת-המדינה,תקציביתהנשמהכצינורותמחוכרים
 .שבתוכהפוליטייםכוחותכמשחקיתלויותכלומר
כימינוהישראליתבחכרההאוניברסיטהשלמעמדה

ותפקידה.מהותההגדרתמעצםבעייתיפחותאינו

הנושאיםכאחדלהתמקדשכדאילינראה :כחןאדיר
עדשהוצגהרחבהנושאיםמגרוןכלתכרךהמתבלט
כה.לדבוקוההעזההאמתחיפושוהואעכשיו
על-מופרעאינוזהחיפושהאםהיאהקשההשאלה

פוליטיים-לחציםסביבתיים,יחסיםמערכתידי
וכיו"כ.כלכליתתלותחברתיים,

האוניברסיטאות,שלהעצוםגידולןכיהטועניםיש
כתרכןהביורוקרטיתהערצמהגידול 'שלהןהמבנה

כתיפקרדןפוגםתפקידן'שלהחברתיותוהתפיסות
האובייקטיבי,כחקרהאמת,כחיפושהעיקרי,

כיטועןזיןבראאק'ז ...וכדרמההדעתכהעשרת

קהילתכהרסכדרךהאוניברסיטאותכישלון
קהילותשלההרמאניזםמןכמעברהמלומדים,
ראםהרוחכתחומיאםהעצמאיות,המלומדים

אנושיתהנדסהשלהשיטהאלהמדע,כתחומי
 .והפוליטיקההלאומיתהכלכלה-מוצאהשנקודת

כאווירהחרות,כתרךחייתההאוניברסיטאיתהרוח

נחנקתוהיאמירכית,כפתיחות ,בינלאומיותשל
ופיקוחמגבילותתכניותתכתיבים,שלכמסגרת
חיצוני.חכרתי

החברתיותהדרישותכימדגישגרדמאןפארל

האוניברסיטאותאתהפכוהשוקשלוהמודלים
תחרותשלאידיארלרגירתלצמיחתפרדיהלקרקע

שקרעיםוהפקולטותהפרופסוריםרכיוהישגיות,
מוצרכיםהסטודנטיםכערדוכמדידות,כמאניפרלצירת

 .לדולריםכאקררירראלנטייםהציוניםאתלהחשיב
ככרשארתההמרכזית,השאלהוערלהשכהכאן
האישיות,היאמה :כשעתרויראירהן'גניסח

לאדםמתווסףרמהקררהמה ?יוצרתשהאוניברסיטה
מסרייםמטעןמלנדהאוניברסיטה,כתלימכיןהיוצא
כתחוםספציאליסטירתוידיעותנטרל-חיים,ידעשל

 ?מסריים

אתליצורמכקשייל,מאוניברסיטתבורקס,פיטר
לציידעלינו"לדבריו ."הביקורתית"האוניברסיטה

המעונייניםהפאקרלטרתמרריואתהסטודנטיםאת
עלכפראפראזהלהשתמשאםליצור,כאמצעיםככך,

וייטנאמיםהרכהשלרש, ,שתיים-ה-גררארה'צ
 .התוצאות"מןנלמדרהבהאינטלקטואלים

המנקריםשללתפיסהמקרםעדייןישהאם
כיהדגישואשרהאוניברסיטאותשלהראדיקאליים

מןנפרדתלהיותצריכההאותנטיתהמלומדיםקהילת
כלתי-היאזרחציצהשונה.ארגוןיששלההחכרה
מןדים,המלרינקהילתשרנהשכאופייהמשרםנמנעת
 ,בינלאומיתשתרבותהקהילהזאת .הסוככתהחכרה

1· ~ 

לםצבי

מעולהמומחהלחיותיכולארם
שללערכיהזרלחיותועם·זאת
רבותלתרוםיכולחראחתרנות.
באותותרבותי'לחיותולאלתרבות

אךחזח.למושגפעםשיוחסמובן
החברותשלקיומןשמלחמתככל
מןבמומחיםתלויויותריותרנעשה

הכשירושהאוניברסיטאותהסוג

לנחוגעורלחןניתןלא-אותו
סיגלוחןהישנות.חסלקציחבדרכי
אמות·מירחהזמןבמרוצתלעצמן
אמות· ;תלמידיהןלבחירתחדשות
יחיושבוגריהןהמבטיחותמירח

תוך·כרי·כךאםביןלמומחים,
אםוביןערכי-חתרנותאתירכשו

לאו.

ולעתיםמגווניםמלומדיהועתיד,הורהעכר,חובקת
המשפטיםעלים jאמןהםאיןשרנות,מארצותבאים

לשונםואפילוהמקומיתהחכרהשלהקדומים
לאמתולאהמדעיתלאמתאחרים,לחוקיםמצייתת

 .הפראגמאטיתלאמתולאהמוסריתלאמתהפוליטית,
עםבקונפליקטהמלומדיםקהילתנמצאתלרוב

אםשספקתגלההיסטוריתכחינההסוככת.החכרה
רביןהאוניברסיטאותכיןהשלמהשלתקופותהיו

שהוחרמו'מלומדיםעללנרידועלהיפך' .החכרה
על-אךשנשרפו,ספריםוגורשו,שנענשוסטודנטים

 .שרדוהמלומדיםקהילותזאת,אף
 ?זהכענייןאפי'דעתך'מה

היוםהאוניברסיטאותהאםהיאהשאלה :יעראפרים

כדגם .פעםפעלוכהצררהבאותהלפעוליכולות
לדעתי'אמרת.כד'הסגתרותשלהיכלי-שן' :של

יותרהרכהמוגבלתכזאתכצורהכעתלפעוליכולתן
גםהפכו,שהןהסיכהמןולוכעבר,מאשר

הנוספותהפונקציותמבחינתרגםהכמותיתמהבחינה

זהמסוגשגישהעדגדולותלכל-כךעליהן'שהוטלו
האוניברסיטאות,הקדומותכמאות .יותרתיתכןלא

ואנשיהסטודנטים-פשוטהמספריתמכחינהאפילו
יחסיתמשמעותחסרחלקהיו-ביחדהמחקר
כסקטורמדוברכיוםהכוללת.החברתיתכמערכת
 .המקצועית-התעסוקתיתמהמערכתנכבדנתחשכולל

מכחינההןהסטודנטים,מספרימבחינותהן

כיןקשרי-גומליןנצורו-נוסףדבר .וכר'תקציבית
כךהאוניברסיטה,בתוךעצמןלכיןשונותפונקציות
פונקציותכללכיןלשמההאמתחקרכיןשההפרדה

השירותיםכתחוםמהאוניברסיטההמצופותאחרות
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לאומדוברכמעט.בלתי-אפשריתנעשתהלחברה,
גםאלאפררפשירנאליתובהכשרהבהוראהרק

מארדמהרנוכחיםזהוכנושא .שימושיבמחקר

מחקרלהגדיראפשר"אד-הרק"~םשגםלדעת
שמהרהרייותר,תיאררטיבסיסיאופיכבעלמסריים
טובהגמאדרואין .להתהפךמשמערתויכולהמארד
לדעתי,כלומר,האטום.חקרהתפתחותמאשריותר

היוםהאוניברסיטאותהאם-לשאלההתשובה
היאהעבר,של"היכלי-שן"באותםלהסתגריכולות

לפיכך,והאוניברסיטאות .לא-חד-משמעית
לנסותכדינואשיםקרבותילהערכתימנהלות,
הפונקציותתברך ,"ה w י~"ארתהעלולשמור

כמטרהבמ.חקרלעסוקירכלובמסגרתההכלליות,
רעיוןגםנרבעזרמבעיהלשמה.אינטלקטואלית

כשבקולג'יםואוניברסיטאות.קולג'יםביןההבחנה
המעונייניםמההמוניםהמצופההוראהארתהתינתן

מדובראםביןאוניברסיטאית,השכלהלקבל
תעודהלקבלברצוןמדובראםוכיןלשמה,בהשכלה

המחקר.יערךבאוניברסיטאותואילו ;מקצועאר
ביןגומליןיחסישלמערךייבנהדברשלבסופר

אתשיעצבויחסיםעצמם,לביןהשוניםהנוחרת
רזהאחר,ארזהבכיורןהאוניברסיטאותשלדמותן
לאמצושניתןחד-משמעימודללדעתי'שאין'משום
קודםנערכהביותר.הטובהמודלשהואעליוולומר
של-התייחסותמסגרותשלרשביןהבחנה

לנרשאסוראלא,וחברה.אוניברסיטהסטודנטים,
עמדהאיןעצמההאוניברסיטהבתרךשגםלשכוח
גםרכךמזר.זררחוקותהשונותוהדעותאחידה,

התייחסויותישהכלליתהחברתיתהמסגרתבתרך
אחרותוציפיותתביעות-מהןאחתלכלשונות

לאיזשהולהגיעשהאפשרותכךמהאוניברסיטה.
שלהמרכזיתהפונקציהמבחינתקונצנזוס

היאבתרנההמשאביםחלוקתומבחינתהאוניברסיטה
עלכך'משרםמסתכליאנימציאותית.בלתיכמרבן

מהןעצמיאתשואלואנייותר,דינמיבאופןהדברים

~ 
יעראפרים

תחליטלאהישראליתהחברהאם
לאוניברסיטאותגבוההעריפותלתת

בראשילתפקדלחןולאפשר
מדעיתיצירהשלכמרכזיםוראשונה

נפסידאנוביקורתית,וחשיבה

שלקיומהעלהמתנחלתבמערכה
ודמותהבכללהישראליתהחברה

 .בפרטמתקדמתכחברה

היינוהיכןכלומר'ילאורך-הזמןהפועלותהמגמרת
עומדיםאנחנואיפהשנה,עשרים-שלרשיםלפני
ברבמצבלהימצאותנושהביאוהגורמיםומהםנירם,
הןולהדגיש,לחזוריש(והקונוטציות,נמצאיםאנחנו

שינוייםהיוהשינוייםכללא 'שליליותבהכרחלא
פנינולאןלבדוקהללו,הדבריםולאורלרעה).

האוניברסיטאיותמהפונקציותאיזוולגבימרעדות,
הסכמה.שלמינימליתמידהלפחותלהיותעשויה
 .חברתיתתמיכהשלבמרבןל"הסכמה"היאהכוונה

סדריואתהפונקציותאתנקבעשלאשאיךכיורן
שלמימונותמידיהיההמימון Iשלהןהעדיפויות

שלקיומןדברשלבסופרכיהציבור.
שלזהכמרכל-כך'גדולבקנה-מידההאוניברסיטאות

שלהרחבבמרבןהחברהבתמיכתמותנההיום,
מגמרתאתהיוםרואהאניאיךלסינרם, .המלה

שייךאני .בדאגה- ?האוניברסיטאיותההתפתחות

שלוהמרכזיתהעיקריתשמטרתההחושביםלאלה
המדעיבמרבן .במחקרלעסוקהיאהאוניברסיטה

תסיסהמקררלהיות .זהמושגשלהרחב
לעצמה,כמטרההאמתאתלחקוראינטלקטואלי.

זראמתשלהמסראתשאפשר,כמהעד-להעביר
עלמסתכלאניאםמזאת,יתרה .מסביבלחברה
אנישלי,מהישראליותכאזרח,שלימהעמדההנושא
מתיימרתהישראליתשהחברהבמידהשבהחושב
המושג,שלהמערביבמרבןמתקדמתחברהלהיות

חייבתהיאהנאורות,האומרתלמשפחתלהשתייך
פונקציהשלמילויהלצורךמשאביםלהשקיע

עדיםנהיהיכךננהגלאאם .זראוניברסיטאית
האינטלקטואליהאדםכוחהדלדלרתשללתהליך

אדםכוחלזהותמבליגםחהשתבוכנו.
קיימת(ובכל-זאתמדעיכוח-אדםעםאינטלקטואלי

שאנחנו,ומכיווןהשניים).ביןמספקתחפיפה

הישראליתבחברהיוצריםהיסטוריות,מסיבות

שלבכירוןדווקאמארד'גבוההציפיותמערכת
המסורתבהשפעתגםאוליגבוהה.השכלהרכישת

 :קינדצבי
רוצחהסטודנט

ללמוד
וטועןהאוניברסיטהנציגנירםבאכאשר

שהרמהכספי,משברשקייםבצרות,שהמחקר

שכללהניחישדיה,גבוההלאהאקדמית
הסיבותמהלבדוקשחשובאלא ,תקפיםטעיוניו

שעשתההצעדיםמהםלמשל,למצב.הבסיסיות
הרי .גבוההאקדמיתרמהליצירתהאוניברסיטה

במרציםארטובות,במעבדותרקכאןמדוברלא

עםודומיהםאלהשלבשילובאלאטובים,
זמןלהםשישללמידה,הנתוניםסטודנטים

אתלהשקיעלעצמםלהרשותשיכוליםללמוד,
שלהםהאישייםוהמשאביםהמאמציםמירב

בראש-הישראלי'הסטודנטאבלבלימודים.
רזה .לומד-הפנויובזמנועובד,ובראשונה

שראשיאלא .לחלוטיןאבסורדימצבכמובן
רקרואיםהםזאת,רואיםאינםהאוניברסיטאות

משום-וכיו"ב.מספקתאינההמחקריתשהרמה

להובילעלוליםעל-ידםהנמצאיםהפתרונותיכך
מעבדותפנטסטיים,מחקרנתאייהיובולמצב

סטודנטיםיהיולאאבלובדומה,משוכללות,
להקיםחייביםלדעתי'לכן'ללמוד.שיבואר
אחדפןשהואשכר-הלימודלעניךרקלאוועדה
נושאכללבדיקתאלאהעביה.שלבלבד

גרערנרתקיימיםמדועלבדוקהגבוהה.ההשכלה
סיבהכלשאיןבגוףדולריםמליוניעשרותשל

מאוזנתחיפהאוניברסיטתיוצאתמדוע .שיפסיד .

הגרעוןמסתכםוירושליםת"אובאוניברסיטת
 ?דולרמליון-100מבלמעלה

קורה,מהלבדוקחייבםאקדמיתמבחינהגם
עלהצביעעצמההאוניברסיטהמבקרדו"חוהרי

קינדצבי

ושינוי.התייחסותהדורשיםמקריםמעטלא

הקבלהתנאישלהניתוחנושאלמשל'
 ,אלהתנאיםמשנההאוניברסיטהללימודים.

 ,ב'לשנהא'משנההמעברתנאיאתכמר-גם
 .ליוםומיוםעיניהכראות
בביהמ"שמתדייניםאנחנואלהבימיםממש

משךהקייםבנוהלשקבעופתאומילשינויביחס
מהסמינריםשבארסטודנטיםלגבישנה, 13

להתערבאסורבאמתלכאורה,אזלמורים.
יתכןלאהריאבלהאקדמיה.בנושא

שרירותיבאופןותשנהתקבעשהאוניברסיטה

בדיקהלהיערךחייבתאנשים.שלסדרי-חיים
שרבשתביאהחלטהלאהנושא.בכלמקפת
הרמהלירידתוכמרבןהסטודנטיםמספרלירידת

המגמותשתיואתהלומדים.שלהאקדמית
 .נירונןאתלשנותלדעתי'לעצוריחייביםהאלה

הסטודנטים,מספרלהגדלתלשאוףכלומר,
הכרחי,לשם-כךהאקדמית.רמתםולהעלאת
שלהחשיבותדרגתאתלהעלותראשית,

 .הלאומיתהתפיסהמבחינת·הגבוההההשכלה

היולומשאבים.ויותריותרעבורהלהקצות
החברההיתהאקדמאים,כמהפיבאץר

אחרת.קצתבוודאינראיתבכללותה
הטיעוניםאחד-נושאבאותואחרדבר

ארשהיאהואהאוניברסיטה,שלהכספיים
למדעי-סטודנטלסבסדחייביםלאהמדינה
כןממומניםבמקביליכאשר .הרוחארהחברה

ואנשי-הוראהפרופסוריםשלמחקריהם
להנהלתהצעתיבזמנו,אלה.בתחומים

אתלהגדילכדייחד,להיאבקת"אאוניברסיטת
שלהחשיבותדרגתאתלהריםכדיההקצבות,
לאהםאבל .הלאומיבתכנוןהגבוההההשכלה

מוזר,בהחלטהיהזהוליזה.עללשמוערצו
לאשלהםבאינטרסשמדוברחשתבילתרמי,
מתייחסיםכאשרשלנר,באינטרסמאשרפחות

והרי .הלאומיהעדיפויותסדרולשינוילקידום
ה"לביא"עלבהחלטהאחדשבעושלקידום
שלבעיהופותרש"ח,מלירןשישהחרסךהיה

השתבשפשוטהעדיפויותסדר .שלמהמערכת
רקמופניתאינהכמרבןהטענה .כאן

ההחלטותלמקבליגםאלאלאוניברסיטה,
הגבוההשההשכלהלהביןחייביםהםבממשלה.

עלוויכוחיםשרםיהיולאהריעתידנו.היא
מייהיהשלאמשוםשנהעשריםבעודה"לביא"
מספראתלדרגמא,להשרות,ראויבר.ש;עסרק

כמהלראותכדיובירדןבמצריםהסטודנטים
אותואדירפוטנציאללנוישוהרי .מצבנועגום
לממש.אפשר
לכלובמהירות,ללמוד,לאפשרלדעתיצריך
רקלאזהללמודולאפשר .בכךשרוצהאחד
כלאתלתלמידלתתאלאלאוניברסיטה,לקבל

שלוש-ארבעבמשךסביריםללימודיםהאמצעים
 .הראשונותהשנים

באוניברסיטתהסטודנטים,אגודתיו"רקינרציב

לתוארלומדבמדעי-המדינה. B.A . ; 27בן ;ת"א
 .לניהולבפקולטהאירגוניתלהנתהגותבחוגשני
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ירכלולאוצעידותצעיריםאותםאםוהדי .היהודית
להשכלההמוסדרתכמסגרתשאיפותיהםאתלממש
כאמוד'ואנו' .החוצהיצאוהםכישראל'גבוהה
לאשכתבתיכפימהאץר'הידידהומגמת .נידלדל
לדעתינורמלית.לתופעהויותריותרתהפךמזמן'
מכינינוכיותרהטוביםזאת,לומדמתביישלאואני

להםשמציעיםשהאופציותמשרםלרדת,עלולים
 .פהלהםשמציעיםמהעלהרכהערלותבחוץ
עדיפותלתתתחליטלאהישראליתהחכרהאםלכן'

כראשלתפקד,להןולאפשרלאוניברסיטאותגבוהה
וחשיבהמדעיתיצירהשלכמרכזיםוראשונה

קיומהעלהמתנהלתכמערכהנפסידאנוביקורתית,
כחברהודמותהככללהישראליתהחכרהשל

עללוותרשישכמרבן'אומד'לאזה .כפרטמתקדמת
והשירותיםהשימושיהמחקרכמראחדותפונקציות

טכנולוגיותכהמצאותמדובראםכין .החברתיים
מדובראםרביןשימושי'מחקרעלהמבוססות
רופאים,-כוח-אדםשלפדופשירנאליתכהכשרה

וכיר"כ.חינוךאנשיכלכלניםמנהלנים,משפטנים,
על-ידיגדולהטעותשנעשתהחושבאניוכאן

כיןההבחנהחוסרכשלכאץר'האוניברסיטה
בראש-וכראשונהלעסוקהמיועדותהדיסציפלינרת

כהכשרהלעסוקהמיועדותאלהלכיןכמחקר,
לאחתכהכרחלתתמציעשאניולאפדופשיונאלית.

מחייכותשמטיבןטועןדקאניחשביה,עלעדיפות
וכתוצאהפעילויותשלאחדיםסוגיםאלהמגמות
משאביםשלשונותוכמרירתשוניםסוגים-מכך
שלנר.כאוניברסיטאותביטוילידיבאלאזהודבר

כשהיהלרביןהמיוחסתכטענהנזכראניזהכהקשר
שמונהדקמלמדיםהפרופסוריםלפיהראש-ממשלה,

כמוכןמשקפותזהמסוגאמידותשכרעיות.שעות

אינםפרופסוריםשכןמוחלטת,רעשותאובודרת
אלאעודולאשכעריות,שערתשמונהדקמלמדים

והכתיבה,המחקרהיאשלהםהעיקריתשהפעילות
עם-וכר:כספריה,כמעבדה,כעבודהכדרכיםואלו
האוניברסיטהסגלכלשלאלכךמסכיםאניזאת
חייכתאינהזוכשבעו,שעותשמונהללמדחייב

עלכלומד, .ארניכדסאליתנרדמהלהיות
החופשכמסגרתלהפעיללדעתי'האוניברסיטאות,

על-מנתדיפרנציאלית,יותרמדיניותלרשותן'העומד
הזמןחלקיביןיותרוצודקתיעילהלחלוקהלהגיע

המיועדיםהחלקיםלכיןלשמר,למחקרהמוקדשים
עליואחדדבראחרת.ו/ארפדופשיונאליתלהכשרה

הל~נטירתהפונקציותנושאהואהדעתאתלתתיש
ולהעריךלשפוטישלאודןגםהאוניברסיטה.של

ההשכלהמהפכתקודםכאןנזכרהלמשל, .אותן
כיותרהחשוכותהמהפכותאחתשהיאהגבוהה,

הןחשביה,העולםמלחמתאחדיבעולםשקדו
הסטודנטיםכמספרישחלהעצוםהגידולמבחינת

והנושאיםההשקפותמבחינתוהןבאוניברסיטאות,

לשאלתמעבדוכאן' .דיברנועליהםהאחדים
בכך'הכרוךוכלה"עממירת"לעומתה"אליתיזם"

לגבימאודהמשמעותיתנוספתפונקציהערלה
שלהאנושיההרכבבדיקתהישראלית.החברה

מעלההעדתי,המוצאמבחינתכיום,האוניברסיטאות
ממוצאהואהסטודנטיםמציבור-22%-20%כשדק

עדתיתקבצוהארתהשלמשקלהכאשדמזרחי'
היאהמתאיםהגילוכקטגורייתהכלליתבאוכלוסיה

60%מלמעלה נקודתאתשמעליםפעםובכל .-
וערדערדערלהואחדות,תקציבבעיותבגללהחתך

לתארים,הלימודיםבבדיקתבנושא.אי-השוויון
התארים,בסולםשעוליםשככללדאותניתןלמשל'
חמודה.ויותרליותרהנזכרתהדיספרופורציההופכת
האידיארלוגיהאספקטאתלחלוטיןנניחאםאפילו

שהאוניברסיטאותהיאטענתיזה,מצבשלוהמוסדי
לטווחנזקהישראליתולחברהלעצמןגודמות
זאתזה.מצבלהנצחתמובילותשהןככלהארוך,
הציבורשלמרכזיחלקשלייצוגושאםמשום

ואםקטן'כל-כךהואבאוניברסיטאותהישראלי
לדאוגעליהןכחברה,בקיומןתלויותהאוניברסיטאות

המסקנה .לגיטימציהלהןתיתןשהחברהלכך
צריכותשהאוניברסיטאותכמובןאיננהמזההנובעת

שהוכיחההשיטהלפילכולםדלתותיהןאתלפתוח
 Universityב-שהופעלהזוכדוגמתכישלונהאתכבד

City עםולהתמודדלנסותשעליהןאלא ,ניר-יורקשל
-,עשנהגומכפייותרוגלויהשיטתיתבצורההבעיה

- .ועודזאתכה.

כהןאדיר

גבילהעיקריתהשאלה
לחפוןכיצדהיאהאוניברסיטאות

שחםגבוהיםמבתי-ספראותם

בתי·חספרשלהמאובןחמשכם
העוסקיםוהתיכונייםהיסודיים

שללבתי-ספרדעת"יב"חעברת
בכל"האמת"חיפושהרעתיגילוי

שלבתי·ספרזאתועםחתחומיםי
חקרשלמפגשישלדו-שיחי

משותף.

חברתיתלמוביליותהמרכזיהצינורהמודרניתבחברה
זאת,מכחינההפרדמאלית.ההשכלהצינורהוא

מוצאותלא,אררוצותהןאםביןהאוניברסיטאות
בחכהרמרכזייםלתהליכיםשותפותעצמםאת

איןלכן .להתנעריכולותאינןמהםהישראלית
שזאתלמרותמדעי,כמחקרדקשתתגדרנהאפשרות
שלהן.המרכזיתהפונקציה ,כאמורלהיות,צריכה
אתתשמיט 'אדרךלטורחכזאתבלעדיתגישה

חברתייםמנושאיםהתעלמותכמר-גםמתחתהקרקע
וערד.מעורבותדמוקרטיזציה, :כמואחדים

להניחמוכניםאנחנואםהיאהשאלה :כחןאדיר
עליהםכתפקידיםלשמשתמשיךשהאוניברסיטה

 ,וכדרמהחידושהדעת,גילויהאמת,חקר-דיברנו
מעבידי-דעתכבחינתדקהםמאנשיהשחלקכשעדר

 .כלבדכהודאהועוסקיםמוגמרת
ההודאהלשאלתהדעתאתלתתכדאיבהחלט

ובשרם-שרנהמנקודת-מוצאאךהאוניברסיטאית,

והמרדיםמזההחוקריםכיןהפרדהמדדךלאאופן
 .מזה

שיצאכדאזיןז'אקשלביקורתומארדעלימקובלת
 ,האוניברסיטאותשלהצרההפדרפשיונאליותכנגד
תסביךכנגדוכעיקרהמדעיהמחקרפולחןכנגד

מדעי-בפנימדעי-הרוחשלהמחקריתהנחיתות

"החוקרשלהאלילאתלנפץמכקשהואהטבע.
העוסקהפרופסורשלהאידיאלאתהפרודוקטיבי",

לאוצרכביכולהתורמיםחיבוריםכפידסוםהזמןכל
 ,פרודוקטיביותשלזהאידיאל .האנושיתהדעת
מתחוםולאפוררשלהמכוניותממפעליהלקוח
שלהמבולאתמולידהרוח,כעולםכלשהו

אר-ספריםימקקעבודתפריסטרילייםפירסרמים
 .מדעית-מחקריתיומרהבעלתעקדהסכרלאסטיקה

לונתנווהטכנולוגיהשהמדעג!ניךהואהמחקר
כשטחיםשמלומדיםעדגדוליםכהויוקרהמעמד
מבליעיוור,חיקוימתוךאותומאמציםאחרים
המדעיהמחקרשלהמודלאםולתהותלנסות

והלמידההגידולךילתהלמתאיםכמדעי-הטבע
לנתחהאוניברסיטאותשעלמכאן .שלהםכשטחים

מודליםליצורהאלה,המדעייםהמודליםאת
תשומת-אתולהחזירשוניםלתחומיםדיפרנציאליים

 .החינוךלתהליךהלב
 ,השוניםהמחקרייםהמודליםשלניתוחםאולם

לדיסציפלינותשוניםמחקרדפוסישלהתאמה
והחינוךההודאהניתוקפירושןאיןשונות,

בדרכיםהחיפוש,ומןהמחקרמןהאוניברסיטאי

שמיההצעהכלללינראיתלאהאמת.אחרשונות,
החקרעםהמתמדתבהתמרדותישירותעוסקשאינו

ומחנךמורהלשמשיכוללגווניה,הדעתעםוהגילוי'
 .אמיתיאוניברסיטאי

יוסף 'פדופאתכאןלהזכירמבקשאני :חןמיכה
שעסק ,הישראליתהסוציולוגיהממייסדי .,,,-ןב

 :עיקרייםנושאיםבשניהגבוההחינוךעלבמחקריו
שלהסוציולוגי-ארגוניהרקעהיהמהםהאחד

ומחקר,הודאהכארגוניהאוניברסיטאותהתפתחות

לכיןלשמה,האמתחקרשכיןהמתחהיהוהשני
אנשישכיןהמתחכלומר,והפצתה.באמתהשימוש
 .הפדופסירנאליתההכשרהאנשילביןהמדעיהמחקר

בחשיפתהיהכן-דוד,יוסףשלמחידושיואחד
האוניברסיטאותכיןוהיריבותהתחרותשלחשיבותה

אוניברסיטהכלוכתוךוהשפעה,תקציבשם,על-
המחקרהתפתחותועלומעמדתחוםתפקיד,על

כהלדדךמייחסהואעצומהחשיבותהמדעי.והידע
הגורמיםביןהזוהתחרותאתשונותתרבויותמיסדו

גדולהחשיבותכעלנוסףדבר .השוניםהאקדמיים
והיוקרההתקציביםשלהמתאימההחלוקהעניךהוא
וההכשרה.ההודאהרביןהצרוףהמדעיהמחקרבין

החזקותהאוניברסיטאותשלהתפתחותןכתארו
שלהרבהלתרומתןברורביטוינותןהואוהיעילות,
זמןבמשךמעמדשהחזיקו ,הפלורליסטיותהעמדות

כלומר, .היסודיהתחרותיהמצבלמיסודהודותדב
הרבהכיןמתמדתתחרותשלבמוכןהאמתחקר

שונות,כאוניברסיטאותכאשראפשריות,אמונות

שונותקבוצותעושותאוניברסיטה,אותהובתוך

עשויהאשדשלהן,האמתכביקושיכולתןכמיטב
זוכשעהשרווחתאחרתאמתלתפיסתכניגודלעמוד
שהגיעוחברותמאפיינתזוגישה .אחדכמקוםעצמה

הגבוה.כחינוךעצומיםלהישגים
ומתקבלתהולכת .,,,-ןכשלזושתפיסהמעניין

באילוהיאהשאלהכאשדכעולם,שוניםכמקומות
ביןהאמתעלהתחרותאתלמסדישוצורותדרכים

שונות.מחקרוכקבוצותשוניםארגונים

לקראתהםההתפתחותכיווניהצעד,למרבהאצלנו,
אווירהלקראתולאוהחלטיות,אחידות

האמתבהגדרתגםנראההדברפלודאליסטית.
והפיתוחהעבודהסדריבהגדרתוגםהמדעית

הצרופה'לאמתכאילושוליבנושאלמשל' .הארגוני
אחידותקיימותהאקדמי,העוכרשכדשל

העובדיםכל .מוכניםכלתיוסטנדרטיזציה
מתנהליםוההוראה,המחקרנושאיככל ,האקדמיים

תרומתםיהיואשדיהיוושכד,קידוםסולםאותולפי
 .ועבודתםמחקרםוחשיבותותפוקתם
יחידהשהיאגבוההלהשכלהאחתמועצהלישראל
לכלואחידיםדומיםעבודהסדריבהגדרתהכעולם
להשכלההמוסדותככלהמדעאנשימכלאחד

קיצוני,לצנטדליזםביטויכמוכן,כזה,יש .גבוהה
וכך .,,,-ןכיוסףשללתפיסתולחלוטיןהמנוגד
החינוךשבתחוםאחדיםרכיםכתחומיםגםהדבר

הפסיכומטריותכבחינותהאחידהשימושכמוהגבוה

האוניברסיטאות.ככלהבגרותובבחינותהמשותפות
עיקריקנה-מידההמהוויםאלה,מיוןככלישימוש
שלמוגזמתחברתיתהומוגניזציהגורר ,לקבלה
החינוךמערכתשלזאת,וכעקבות ,התלמידיםציבור
חברתית,מבחינהמיהם,בדיוקידוע .כולה-הגבוה

המתקבליםמיהםהרפואה,ללימודיהמתקבלים
זאת-אומרת,ונו'.למוסיקהלחינוך'למשפטים,

אחידותאתקובעיםוהקבלה,המיוןסדריאחידות
זהותיוצרתוהמודים,התלמידיםשלהחברתיהאופי
אתמאודומבליטההאקדמי,הציבורשכתוךכשוני

חששקיים .הציבורחלקישאדלביןכינוהמבדיל
בד-בבדהעוכרותשהאוניברסיטאות,לפיכך'סביר,

"חיצונית",והתבדלות"פנימית"האחדהתהליכי
הישראלית.בחכרהכמינוומיוחדזדלנטעתהפוכנה
-תוכלנהשהאוניברסיטאותהאמנושניםעשרות
שלהדוחרוממותומכוחהאמת,ביקושמכוח

כבודיוקרה,שכר,אחדיפחותהרודפיםעובדיהן,
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ותרומהחברתיצדקאחריויותר ,פוליטיוכוח
חלשותלקבוצותשברשותןמהשפעקילהענ ,לזולת

ותהליך ,התממשהלאזרתקורהאבל .שבאוכלוסיה
לארגםבארה"ב,ולאבאירופהלא .קרהלאזה

 ,הרוחלחייהגברההחינוךשלתרומתו .באץר
להתפתחות ,הצבאיתלהתעצמות ,היומיוםלשמחת
לאווירהכלכליים,לתהליכים ,למשק-המים ,הכלכלית
מכפיקטנהיותר ,אחריםרביםולתחומיםמשפטית
רביםגורמיםלגביוערר,זאת .ומצפהציפהשהציבור
 ,לחברההגברההחינוךשתורםהתרומהאיןבציבור,

ואפילוהמתנשא,הגנדרני,האופיאתמצדיקה
בנילשארביחסהגברההחינוךיאנששלהמאיים
 .זהלתוארזכרשלאהחברה
לצמצוםהגברההחינוךשלתרומתו-מכלוהחשוב
 ,במשפטבבריאות,בחינוך'-החברתייםהפערים

שליליתיותרנראית ,החייםתחומיובשארבכלכלה
הגברה,בחינוךשההשקעהיתכן .חיוביתמאשר

מעשיריםהאמתחקרשבשםיתכן .םיפערמגבירה

 .ענייםומרוששיםעשירים

ק-לכתימרחלשינויממשיתשהילדרמגיעא-נימכאן

לחשובצריכהשהאוניברסיטההרפלקטיביתבחשיבה
 .עצמהעל

לחרוגלרעתי,צריכותבישראל,האוניברסיטאות

כשם ,ואחידפשטניארגוןשלהנוקשהמהמסגרת
פשטניותאמיתותשלמהמסגרתלחרוגכותיצרשהן

ואחידות.

בדרכישרנהלהיותצריכהלמשל'א"תברסיטתיאונ
המדעיותבתפיסותיהמחקרה,יבנושא ,ארגונה

 .אחרתאוניברסיטהמכלותלמידיה,הרימוובאופי
ציבורלדוגמה,ומתפתחלומר ,א"תבארניברסית

 ,וקנטרנייםחילוניים ,צבריםישראליםשלאופייני
חיפהשלהתלמידיםמציבורשינויתכליתהשונים

מציבוריכמרבן ,והשוניםהמיוחד,הצפוניאופייהעל
האוניברסיטהשהיאהעברית,האוניברסיטהתלמידי

 .הר-הצופיםפסגתעלהנמצאת ,היהודיהעםשל
עללחשובצריכהלטעמי,לכן' ,אוניברסיטהכל

 .משרתתהיאאותרהייחודיהציבור

-כזאתאחתדוגמהבישראלכברקיימת
לשארמציעואני .בר-אילןבאוניברסיטת

אני .זרמאוניברסיטהמשהרללמודהאוניברסיטאות

גם ,גישהארתהעל-פי ,לנרשאיןעל-כךמצטער
המשרתיםאקדמייםמוסדרתאוצבאית,אוניברסיטה

 .הקיבוציתהתנועהשלאוניברסיטהארמזרחי,ציבור
מכרןכוללהקיימות,האוניברסיטאותכלבינתיים,
 .אחתהומוגנית~קשהמהרות ,רריצמן

חד-משמעיתבצררהלהביערוצהאני :יעראפרים
 .מיכהשלבדבריוהאחרוןלחלקאי-הסכמתיאת

שבההצורהאבללכךהתכווןהואאםיודעאינני
כך .ומוזריםזריםלפירושיםניתנתהדבריםהוצגו
 .מהניסוחלפחות ,חד-משמעיתבצורהמסתייגשאני

לאאניתל-אביביתאמתעלמדברכשאני :חןמיכה
 .שלההאלמנטריותברמותלאמת ,כמרבן ,מתכוון

המוסכםעללהסכיםקלהאקסיומטית,ברמהשם,
מתכווןאני .והמבדילהשרנהאתבקלותולהגדיר

צריכיםארגון,לכלכמר ,אוניברסיטהשלכללכך
ייחודייםבולטים,וסימני-היכרקרוי-אופילהיות

ביותר.ופרטיקולריים
בת"אתהיחלולמשל,שמח,הייתירעוד,זאת

עםכלשהובוויכוחשנמצאתפסיכולוגיתאסכולה
הייתי .בניר-יורקארבהרררארדמתנגדתאסכולה

 :ברמןדודי
אנשים-המנהלים
מעםמ~רמים

ומנותקים

לנושאמחוץהישראלי'הסטודנטאתמענייןמה
 ?שכר-הלימוד

אולי .בכללאותרמענייןלאשכר-הלימודבעצם
-מגדרויצאהואמתי 'לבשימר .שוליבאופן

שכר-לימורעלהחליטהכשהממשלה
עלסטודנטים 2,000נאספואז .דיפרנציאלי

ראיתישלאדברת"א,באוניברסיטתהדשא
בכלעצומותעלחתמואחריםואלפיםמעררי'

והטכניוןבר-אילןכוללהאוניברסיטאות,
 .יםילימנשנחשבו

אתמרגיזיםבטחרנייםשנושאיםמאמיןאני

מנושאיםיותרהרבההישראליהסטודנט
אם--לשאוליכולים 'כמרבןאתם .כלכליים

שנושאיםמשרם ?אתכםשומעיםלאלמהכך'
פוליטיים.נושאיםכדרך-כללהםעקרוניים
מפלגתייםנושאיםהםפוליטייםונושאים

ואנחנו, .מפלגתייםקוריםעל-פיש•rיתכים
 ,תיממלכתבצררהלפעוליכוליםלא ,חדותתא;כ,

להרוסעלולהפוליטיקה .פוליטייםבמישורים
לאשאנחנומשרםשלנו,המערכתכלאת

שוניםאנחנוזרמבחינה .הומוגניתמערתכ

בצרפת,בעולם.הסטודנטיאלייםמהאיגודים
השמאל'שלסטודנטיםאיגודישנולמשל'
שלכשהארגוןואז, .הימיןשלסטודנטיםוארגון
לצאתמחליטסטודנטים 25,000שמרנההשמאל
אצלנו .ערךלזהישימין'ממשלתנגדלהפגנה
פעולותבשתירקלהיזכריכולאני .אחרהמצב

שלכוונתונגדפעם :הפוליטיבמישורשפעלנו
כאשרשכיח,ופעםלאוניברסיטה,להגיעכהנא

נקטרהערבי,הסטודנטיםרועדעםיחדהאגודה

החלטתנגרברורהחד-משמעיתעמדה
מלנקוטרתיעהישבררך-כללאבל .הממשלה
 .פוליטיותעמדות
 .שליהראותמנקודתבאוניברסיטהלמצבנעבור
שלהמנהלהרועדחברישארוכלמני 'פרופ

 :בעצםהאומרתלהחלטהשותפיםהאוניברסיטה
הממשלהכהחלטתמתחשביםלאשהםראשית

לאשהם ,שנית .שכר-הלימודגונהלגני
שהםשלישית, .הסטודנטיםבצינורמתחשבים

תכהליךהיושנהשכמשךזהאתמקבליםלא
בהחלטתשהסתייםתהליךאתנו.בוררותשל

חןמצאהלאוההחלטההיותאכל .הממשלה

l -"· 
כרמןידוד

במקומהוקבעוארתהקיבלולאהם ,בעיניהם
מערכתעללהצביעקשהמשלהם.שכר-לימוד

שפועלתיבמרינת-ישראלנוספתאחתחבריתת
 'כךנקבעלאבמדינהשרם-דבר ,בעצם .כך

מיקוחשלהליךישתמירחד-צדדי.כאופן
בסופו-מגיעיםאםבין .הגורמיםביןוהכרעה

נחתךהנושאאםרביןלהסכמה,של-דבר
הנהלתאתלהוציאם,רמקבכלכהכרעה.

אותםעלקוראכשאנילכן'האוניברסיטה.
למדינת-חרקהבארגוןהתומכיםפרופסורים

רבדיםבשניפועליםשהםליברורישראל,
-והשניחרקה,של ,התיאררטי ,האחד :נפרדים

מתייחסתשלא ,כשטחבפועלהתנהגותשל
שכר-מהולדעתהסטודנטשללזכותואפילו

לבן-הופךהואזהבמקרםעליו.המוטלהלימוד
נגדבמאבקההאוניברסיטהביריערובה

החברעלהמדבריםהאנשים ,כלומר .הממשלה
זכריותאתמכבדיםאינםבבסיס,יותרטובה

קיימותכאילו ,מופקדיםהםשעליהםהפיט
האינטרסנטיתזו-מחשבהמערכותשתיאצלם
ערכיםלשמערכת-והאחרתמותר'הכלשכה

החברהעלככיכול' ,מקריניםאנשיםשארתם
הישראלית.

קלאסיתדרגמאהיאשכר-הלימודפרשתוהנה,
האוניברסיטההנהלתשלהמוחלטלניתוקה
היושביםמיהם ,וכאמת .הישראליתמההוויה

אם ?למשלת"א,אוניברסיטתשלהמנהלכרועד
 ,מעםהמורמיםבאנשיםשמדוברתמצאו ,תבדקו

 'לדעתיהמרכזיתהבעיהזאתמעם.והמנותקים
כהםהמשכריםאתמהבליותרהמסבירה
האוניברסיטאות.נמצאות

זה,ניתוקעלהמצניעלהזכירשכדאינוסףדבר
למאדיהמיוחסתהידועהלאימרהכמקבילממש

 "ה"נסהוא ,והעוגותהלחםכרכראנטראנט
אוניברסיטהא."תבאוניברסיטתשקרההאחרון

 ,תחוםכשרםעניניהאתלנהלמצליחהשלא
למרפתכניןחודשיםחמישהתוך"הרימה"
כסףאין ,לספריםכסףאין ."הגלריה"שנקרא

בוניםאכלבסיסיים,לדבריםכסףאיןלמחקרים,
כיתהכחדראנשים 150יושביםאם !גלריה
לגלריהילכוזהאחרישלפחותאז ,אחדצפוף
 ,מליוניםשעולהאדירמנגנוןציורים.קצתויראו
למערכותנכנסהזה,למספראחראיואני

אלהראםת"א,אוניברסיטתשלההרתמה
משרועחסר(עםספריותשתי :שלוהתוצאות

חכריצריכיםילדעתיאזוגלריה,ספרים)של
התפטרותלהתפטרהאוניברסיטההנהלת

מסרגליםשאינםגלויכאופןלהודות ,קולקטיבית
 .הגבוההההשכלהלמערכתאחראיםלהיות
האוניברסיטהכעיתוןמפרסמיםהםזהכמקרם

לפתרוןלפעולרחבותסמכויותלהםשהוענקו
 ,מעורפליםמשפטיםכמהואחר 'הכספיהמשכר
שכר-הלימוד-כתובהתחתונותבשררותלמטה

כמיליםש"ח. 1,680יהיהת"אכאוניברסיטת
הואשביצעוהיחידהדראסטיהצעדאחרות,

אנישכלפילאהסטודנטים.כלפיהמכווןהצעד
 .המנהלהכלפילאההנהלות,כלפילאהסגל,

גבלל .כנגיעההמותריםהםוהמנקותהסטודנטים
פתרוןשרםרואהלאאניזר'כלליתגישה

טרישלזה,רגמת rאממעשהשרםכאופק.
ישיתבאתוניהלהפגנת-יחיד,שערךקרלק,

ראש-כנינימולשלוהעיריהשלההנהלה
היהיכולמניפרופ'גםלכאורה, .הממשלה

וחבריוהואאכל ,זהמסוגמחאהלעררך
חושכיםשהםמשרםזאתעושיםאינםלהנהלה
מהסטודנטים,יבראהכסףלנעירתשהפתרון

שללמצבלהגיעכאמתצריכהושהאוניברסיטה
זרגישהנראיתליכממשלה.חוסר-תלות

להיכנסששווהחושבואניכמקצת,מדרייפת
מבנהשל-כלווהנושאשלמעמיקלניתוח
הענודהצורתושלכאוניברסיטאותההכלות
כשרם-מדוברשלאהעובדהלגנילמשל ,שלהן
אתתפתחואם .דמוקרטיבמוסדפנים

שנערכוהדיוניםשנים-עשרשלהפרוטוקולים
משנייותרתמצאולא ,האחרונהכשנהבהנהלה
זהוהריהיו"ר.שלדעתועלשחלקוחוקרים

חולקלאכהנהלהאחדאף .נורמאלילאמצב
ראשיעללאוכעיקראחדיאףעל

קבצוהשםשיושנתמשוםוזה .האוניברסיטה

כנירקע,מאותואנשים :קונפורמיסטיתמאוד

וכר',סוציו-אקונומיתככה wמאותהגיל,אותו

לו ." r"מאותותכוך"שוחה"מהםאחדוכל
אחרת.נראההכלהיהשכונותכנישנישםישנו

 ; 28כן ;הסטודנטיםהתאחדותיו"רברמןדורו

 ;כהצטיינותהמדינהכמדעיראשוןתוארסיים
 •.לכתואבנשוי ;שנילתוארעסקיםמנהללומד
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וותיקמררהלזהותהיהאפשראםיותר,ערדשמח
כךמלמד"אתה :לומר .לימודיומקרםלפיבעבודתו

לובת"א.לחינוךבביה"סלהוראההוכשרתכירכך
אחרת".זאתערשההייתבחיפה,להוראההוכשרת

הספציפיתלנקדוהלהתייחסרוצההייתי :לםציב
הפלורליזם,עלהדוגמאותאתהביאכשמיכההזאת.

הואבן-דוד,יוסישלמחקריובעקבותהתחרותעל
צפרן-אמריקהעלדיבר ,,,-ןבשאחד,דבררקשכח
מרכזמסוררתלערמתאנגלו-סכסיותמסוררתועל

עללחשובמסוגלזהבהקשרומזרח-אירופאיות.
עצמןעללשאתיכולותאותוביותר,רחבפלורליזם

מדינת-עלמדבריםכשאנחנואבל .כאלהחברות
 Stateל-אוכלוסייתהגודלמבחינתשדומהישראל

עללדברשמצחיקחושבאניארה"ב,שלקטן
פלורליזם.

שהחברהבחשבוןלקחתצריךזהעםיחד :חןמיכה
ציבוריםלששלוחותכקבצותמתפקדתהישראלית

באופןבעולם.אחריםותרבותייםמדעיםומרכזים
~פרופסורים,כמהאוניברסיטהבכלישנםמוזר

בעולםאחרבמקרםאוניברסיטהלאיזושהיהקשורים
מהרריםאנחנו .בארץלמקצועלחבריהםמאשריותר

וזרועותשלוחותבעלבין-לאומי,גוףזאתמבחינה
בצומתנמצאיםאנחנויתר-על-כן'ורבות.ארוכות
 :בינלאומיתוחינוכיתמדעיתתנועהשלמרכזי

דרכנוועובריםוחוזריםנוסעיםומרציםחוקרים

רוחניותמדעיות,התקשרויותוישנןלמקרם,ממקום
 1כמרבן Iאניביותר'ומגווניםרביםמסוגיםותרבותיות

כלבין-למשלמקצועיים,קשריםשיהירמארדרוצה
רוצהגםאניאבל Iבאץרלסוציולוגיההמחלקות
ובגללמרעותה,אחתהיטבתיבדלנהאלהשמחלקות

שלעבודתהלחידושכעתקוראאניכאלה,צרכים
כדי .איל"ה :החינוךלמחקרהישראליתהאגודה
 1בחינוךוההכשרההמחקראנשיכלביןקשרליצור

בצדהשונות.באוניברסיטאותדרכםלפיהפועלים
עלמחדשלחשובעלינושמוטללי,נראהזה,

רביןהאוניברסיטאותכלשביןהסטנדרטיםהושואת
סטנדרטיזציה .עצמןלביןבינןוהמחלקותהפקולטות

שמרכיביםחוששושאני Iמדייקרהלישנראית
יוצאיםהישראליתהחברהשלוגדוליםמרכזיים
בגללה.מקופחים

בדחייתלהגזיםניתןלא :מיכהשללדבריו :לםציב
שלקיומההנחתעלהמבוסספלורליזםעלהרעיון
זאתלאירושלמית.אמתכנגדתל-אכיכ;תאמת
מזרהשוגהתל-אביביתאמתכנמצא rאשבלבד

מזרחשוכהשיראליתאמתלאאףאלאחירושלוכית,
היאהאקרtניתהקהיליההצרפתית.ארהאמריקאית

בדברעוסקתהיאמקוםובכלבין-לאומיתקהליה
החושךגבלואתלהזיזמתמירכבסיךר-אחד

היהשקודםמציאותשלקטעאותועלאורולשפוך
רבות,שיטותמולידהזההנסיון .באפלהשרוי

שמהםוכר',שרנותיתאוריותשוברת,אסכולות
דרושותהאלההמחלוקותמחלוקות.מתלקחות
העדת.שללקידומה

פעלהארוכהתקופהשבמשךהואבאץרשקרהמה
ירושליםשלהאוניברסיטהאחת.אוניברסיטהרקבה

השוניםהדעתתבחומיקטנה.ארניכרסיטהה'שהית

שלהאוניברסיטהמןאחת.אסכלוהרקבההתבססה
האוניברסיטאותיתרלכליתלמידיהנפרצוירושלים

האסכלוהשלהישטותאתאליהןוהעבירובאץר
כלדומותמזהתכוצאהאליה.הזיקהואתהמסריימת

דומהשמוטיתפרחשכלכמובאץרהאוניברסיטאות
למשנהו.
ביןמפגששלרבייהחיתהלאהאקדמיתהרבייה

מעץשנלקחו"עינייםאשלהרכבהאלאשוניםגנים
עץגנטיתמבחינההםשכולםאחדים,בשתיליםאחד
אךחוקרים","קנאתדרושהמדעיתלהתפתחותאחד.
מחקר,שלתצואותעלמבוססתלהיותחייבתזאת
א-החלטהעלולאבאמתחדשותדרכיםפריצתעל

אמיתותאיןמאחרים.שוניםלהיותפריורית
המוסדאתמנתקתקיומןהנחתעצם"מקרמיות".

אלפישעלהאקדמיתהקהלייהמןאותןהמאמץ
אחד.עולםהיאבעולם,הפזוריםמוסדותיה,

אפילמצוינות.שוויוןביןהיחסלעניךהערהועוד
בקבלתהחתךנקודתשהעלאתכשאמרבטענתוצדק

 .בתוכןאי-שוויוןמגדילהלאוניברסיטאותהתלמידים
דומיננטיערךלאואףיחידערךאינוהשוויוןאך

ביותרהמעוליםאתלטפחעליהמוטלבאוניברסיטה.

למעןגםאלאעצמהלמעןרקולאלמענםרקלא
כולה.החברה

אתשמפעילמקרםלהיותאמורההאוניברסיטה
עלשכנוסףהמדע,כשררתכיותרהטוביםהמוחות
כעולם,האדםשלדרכואתלהאירהעיקרי:תפקידו
אךהחברה.שלהכוללתהקיוםמלחמתאתמשרת

שוויוןליתרחתירהשכיןדילמהנוצרתעל-ידי-כך
שהםככלגדולים,מדעייםלהישגיםחתירהוכין

להיות.יכולים
 .שהואכפיכעולמנופתרוןאיןהזאתלדילמהרגם

ביןכוויכוחעולותנרקבותשאלותשתי :כחןאדיר
 .כ ;המקומיותהאסכולותשאלתא. :צבירביןמיכה
החברתית.במוביליותומקומןהאוניברסיטאותשאלת
קיומםבנקלדוחההייתילאהראשונה,השאלהלגבי
חידושמהםאחדשלכלהשונים,כתי-המדרששל

כברכהרואההייתיכהחלטמזאת,יתרה .משלו
עליהןהנושאותשרנותמלומדיםקהילותשלקיומן

תוךהרוחניייחודןעלונאבקותייחרדשלתר
ניתןאףאוליאמיתית.אינטלקטואליתהתמודדות

קהילתשלהרעיוןעצםכיולומרלכתלהרחיק
כיההכרהעלכנריגרדמאן,פארלשטיפחמלומדים,
הןאיטית,התייחסותעלמכוססיםוהלמידהההוראה

ההוראהאופירקלא .הלומדמצדוהןהמורהמצד
הואהמורההמורה.שלאופיראףאלאקובע

אי-הידיעהעלמעמידהספק,אתהמעוררהמיטב,
הגלומותהתשובותאתהפועלאלהכרחמןומוציא

לאסכולה,כאלהמחנכיםשלהתלכדותםכתלמיד.
לעבודהעצומהחיוניותותרמתלבית-מדרש,

 .האינדיבידואלית
בשום-פנים-ואופןנרכללא-השכיחלסוגיהואשר
ישלאוניברסיטההאםהשאלהאתלשאולשלא

פסוליהאם ?לאארהחברתיתבמוביליותתפקיד

 ?להרחקהנידוניםפסולי-חיתון'ארחיתוך,

היכולותעלהדגשלמצוינות,החתירהכיאין-ספק
ואיןפשרותנעדרותהאקדמיתוהעשייההמחקריות

ציבוריםכהכאתתפקידנומהאךלגביהם,לוותר
כתרכםהכבולהפוטנציאללמימוש"חבולים"
"חיתוך"האם ?האקדמיתבעבודהולשילובם
תפקידלאוניברסיטאותהאין ?לכתליםמחץוישאירם
האיכותעלויתורללאציבוריםשלבקידומם

חינוךהכשרההכנה,שלתהליךמתוךאךהאקדמית,
 ?השוניםבתלמידיםהגלוםהפרטאנציאלוגילוי

אוניברסיטההאםהיאהשאלותשאלת :חןמיכה
עדתית,מבחינהאחדמעררהעשויהמצטיינת,

והוגןהולםשררתלתתיכולהוחברתית,מעמדית
השונותלקבוצותובמיוחדהארכלרסיה,קבוצותלכל

 .כךהדברשאיןחוששניהאקדמי'מהציבורכאופיין
הסוציאליים,העובדיםארהמחנכים,שאיןחוששאני
שלהמבוססותמהשכבותשבארהרגי-הדעותאר

אקדמילחינוךושזכוהישראליתהחברה
לתתיכוליםכיותר,ועדכנימערלהרפררפסירנאלי

מהםהשונותאוכלוסיהלקבוצותהולםשרות
המעמדיכמצבכתפיסת-העולם,באורח-החיים,

והדתית.התרבותיתובמסורת

איןובוודאילסכםניתןלאכזהדיון :כחןאידר
כידומני,אחידים.ולדבריםאחידהלעמדהלהגיע
המורהכיוהואמסכימים,כולנואחדכעניךלפחות

בחינתתלמידיולגבילהיותחייבהאוניברסיטאי
מישלאישיתדוגמההמחנה,לפניהעוברחלץו

עוזבעלשהואהעולם,שלהלמידהבדרךשהתנסה
אמיתימחקרשלעקרונותעללהיאבקונכוןמוסרי

 • .וחופשי

ע.ע. :לדפוסהיבאה

 :ירוןאוהד
איננוהסטודנט

אלקטורליכוח
לקבלכדילאוניברסיטהמגיעיםהסטודנטיםרוב

עבודהבמקומרתדרגהאומעמדתואר,

מסריימים.

המרכזי,הואהמחקריהצדהאוניברסיטה,לגבי
משנית.ההוראהומערכת

מרצהשלמעמדולקביעתהיחידהקריטריון
והמאמריםהמחקריםמספרהואאצלנו

גםמקרים,הרבהוישבשמר,המתפרסמים

אחרות,באוניברסיטאותוגםחיפהבאוניברסיטת

הסטודנטיםעלואהוביםמבריקיםשמרצים
ניסינו .מחקריםמספיקפרסמושלאמשוםנזרקו

והריבקיר.להילחםכמוזהאבלנגד,להיאבק
בהכרחלארציני,חוקרהואשאדםשזהברור
והסטודנט, .טובלמורהארלמרצהאותרהופך

לממןכדילאוניברסיטהמשלםלאלערמת-זאת,
וכאן .ללמודכדיבאהוא .למרציםמחקרים

 .שכר-הלימודשללנקודהמגיעיםאנחנו
מסתברהאוניברסיטה,תקציבאתכשבדוקים

שארמתוךביותרהנמוכההיאהסטודנטשעלות
שונותהטבותשבתרנים,מחקרים,-העלויות

הראשון,לתוארהישראלישהסטודנטיוצארעוד.
האוניברסיטהמחקריאתבכספרבעצםמממן

הוא,והטיעוןכולה.החברהאתלשרתהבאים
טיעוןבזה.לעמודיכולהואדברשלשבסופר

אםאפילואבל .רלוונטילאוכמרבןצודקלא
לבניקררהמהבדבר,שעומדחלקשישנניח

 ?הנמוכותהשכבות

ישהגבהוה,ההשכלהמנושאחץרוהרי
ה"לביא"עלכמעט.דברלכלרבכסףלממשלה
שהיהסכום ,דולרמיליון 14בשבעוייםהוציאו
לאוניברסיטאותהלימודשכרלהשלמתמספיק
שעלתההשמיטהשנתאושתניים.למךש
 .דולרמיליון soכ-למדינה

היא,הגבוההשההשכלהאצלנותופסיםלא

הסטודנטיםמספרהריעתידנו.דבר,שלבסופר
יחסיתגבוה,יותרהרבהכיום,הפלשתינים
הישראליםהסטודנטיםממספרלאוכלוסיה,

 .באץר

ממשלתשלזהמזלזלהבנהוחוסראטימות
מהעובדהנובעיםהגבוהה,בהשכלהישראל

בישראלהפוליטיתהמנהיגותשלהיחידשעניינה
ואלקטורלי.פוליטירווחהמביאיםבנושאיםהוא
שכדאיאצלנוהטועניםשישלכן,פלא,לא
לתוךעדהלימודשכרעלהוויכוחאתר,ר-לג

אתמניחפתרוןאולייהיהואזחיררת,·הבתקופת
לנושא.הדעת
מטרותכמרמשכ"ל'חוץאחריםנושאיםלגבי

המקוםהםהאוניברסיטאות-למשלחברתיות
עקביבאופןוערביםיהודיםנפגשיםברהיחיד

ולפחותפעולה.ומשתפיםלומדיםשנים,במשך
הסטודנטיםציבורבקרבחיפה,באוניברסיטת

פוליטיזציה.שלברורתהליךישהערבים,
מאדבצורהפועלותהערביותהמפלגות
בכללהערביםהסטודנטים .בקמפוסיםאקטיבית

והפעילותהיהודים,מהסטודנטיםפעיליםיותר
שיתוףעלמקשהבדרך-כלל,שלהם,הפוליטית
שליחיפעילות .הציבוריםשניביןהפעולה

אתומרחיקהבוטה,המקרים,ברובהמפלגות,
להידברות.להגיעהאפשרות

לשאלהבעיקרהקודמות,לשאלותנחזוראם
כלפימופנותשליהבסיסיותהטענותהכספית,
נראה-שובלהדגישרוצהאני .ישראלממשלת

דתיים,למוסדותהגבלהללאכסףשיש
שקשורמהלכלבעצםלהסתדרות.להתנחלויות,
שרקאותילשכנעאפשראיךאזבפוליטיקה.

 ?איןהאוניברסיטאותעבור

מהוותלאשהאחרונותמשרםרקבאמתזההאם
לסטודנטשאיןמשוםפוליטיות,לחץקבצוות
הסטודנטיםוקבוצותהיותאלקטורליתהשפעה

באמתהאם .טבעיבאופןהפסקה,בלימתחלפות
לקרותניתןמהםלמקומותרקמוזרםהכסף
 ?לרווח

הסטודנטים,אגורתיו"ר •ירוןאוחר

לימודיבכלכלה. B.A . ;חיפהאוניברסיטת
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הגבוההההשכלהמשבר
הראלאהרן

אוליבמשבר.נתונהבישראל'הגבוההההשכלה
בציבורמעמדה .המרינהז;-קמתמאזביותרהעמוק

המחקרימהאץריורדיםצעיריםמדעניםנפגם,

שעריעלמתרפקיםסטודנטיםצומצם,הבסיסי

וסך-להתקבלמצליחיםאינםורביםהאוניברסיטאות
משנהיורדובהשכלהבחינוךהלאומיתההשקעהכל

היחידההבעיהכיהחושבים,לכןטועיםלשנה.
בעייתהיאהגבוההההשכלהכיוםעומדתבפניה

שלבאי-נכונותהובראשונהאשבנעץוזההתקציב.

ושלימחר-והנהגתההישראליתהחברה
בכלהבעיהעםלהתמודדמאידך'-האוניברסיטאות

חומרתה.ובכלהיקפה
הבסיסהונחכאשרהשתנתה.הישראליתהחכרה
קמהבטרםעורזההיההגבהוה,ההשכלהלמערכת
הרבהחיתהאזשהחברההעובדהולמרותהמדינה,

לאנשיבכירמעמדניתןהיום,מאשרשוויוניתיותר

האוניברסיטהאתהקימורכיםוכמאמציםהאקדמיה,

וויצמןומכוןכחיפההטכניוןכירושלים,העברית
העליהלאחרהחמישים,משנותכרחובות.למדע

התחילוהמדינה,שלהתבססותהוהתחלת-ההמונית
רבה,תמיכהולקבללהתרחבאלהמוסדרת

בר-אילן,תל-אביב,אוניברסיטתקמווכעקבותיהם

חיתהזותקופהכנגב.כן-גוריוןואוניברסיטתחיפה,

מיגבלות.ללאכמעטוהתרחבותגידולשלתקופה
לעברכרונומחו"לתרומותלבניה,הוזרמותקציבים
הלךהסטודנטיםומספרגבוההלהשכלההמוסדרת

 .וגדל
פריחהתקופתשהביאלמרות ,זהתהליך

 :שליליותתופעותגםבחוברנשאלאוניברסיטאות,
המוסדרתשלכללילארמיתכנוןכלהיהלא

היצעשלתוצאההיהשהושגרמהגבוההלהשכלה
 .כלברוביקוש
לאחררקחיתהזה,כתחוםהלאומיהתכנוןהתחלת
 ,השתנההכלכליהמצבכאשריום-הכיפורים,מלחמת
להשכלההמוסדרתכגידולניכרתהאטהוהחלה
קררם-מספרשניםשהוכנהשהתשתיתאלא .גבוהה

כךסטודנטים,אלפיעודלקלוטערוכהחיתהלכן'
 .אזהתרחשלאשהמשבר

גיארגרפיואיזוןהמערכתתכנוןלהבטיחכרי
יגאלדאז,והתרבותהחינוךשרהחליטומקצועי,

(ות"ת)ולתקצובלתכנוןהרעדהאתלכרנןז"לאלון
הבעיותעםלהתמודדהיההעיקרישתפקידה

 .גבוההלהשכלההמוסדרתכפנישניצבוהתקציביות
המשברלדחייתספקללאסייעההוערההקמת
נכוןויסותעל-ידי ,כיוםהגבוההההשכלהאתשפקד
ראמיתיים.מבוקריםתקציביםוקביעתמשאביםשל

גבוההלהשכלההמועצהעל-ידישפורסמהבחוברת
נקבעו ,-1983בערדולתקצוב)לתכנון(הרעדה
ההשכלהמערכתשללהתפתחותההעיקרייםהקורים
כברסומנוהשארובין , 1988עדבישראלהגבוהה

במציאותשהתממשומדאיגותעוברותכמהאז'

 :יותרגדולהבערצמה
l . גדל 1973-83שביןבעשורכיהעובהדלמרות

תקופהכאותהקטנו ,-30%כהסטודנטיםמספר

היחסיוחלקה-3%כהאקדמיהסגלשלהתקנים
(ללאהמדינהבתקציבהגבוההההשכלהשל

חלמה(שיפור .-44%בקטןחוברת)החזר
האחרונות).בשנתיים

שהניחוהתלמידים,המרדיםמספרישביןהיחס . 2

יהגבוההההשכלהשלהתנופהבשנותהדעתאת
לממדיםוהגיעהאחרונות,בשניםמאדהודע

ההוראה.ברמתהפוגעיםביותרמדאיגים

 ,מדעיציודלרכישתהתקציבבמיוחדנפגע . 3
מחקר.ותקציביספריותהרחבת

במהירותייהפך ,-1983ככעתידישתוארזהמצב

למציאותעכשיומובילוהואעמוק,למשכרשיא
חלקהחליטומשאביםחוסרכגלל :נוספת

הגידולאתלהפסיקגבוההלהשכלהמהמוסדרת

םיתלמידיותרקצתעםהשנהאתשהתחלנולינדמה

הסטודנטיםמספראתולהקטיןוההתרחבות
לעיל'שהוזכרות"תדו"חגם .שנהכלהמתקבלים

קליטהכמקומותמחסוריהיהלא , 1988שעדציין
יודגשואילן 1988משנתאולםחדשים,לסטודנטים

כשנותשיתגברכאוניברסיטאותבמקומרתחוסר

המערכתאתלתכנןצררךיהיהכאשרהתשעים,
בתחוםעתהערדברנעשהלאהרב,לצערי .מחדש
 .הארוךלטרוחהתכנון
שנוצרהבמציאותראומהאוניברסיטאותחלק

הדרישותרמתאתלהעלותמפתהאפשרות
רקלאגברואלהדרישות .החרשיםמהסטודנטים

אלאמשפטים,ארלרפואהנרשמיםסטודנטיםלגבי
שלממרצעצירןכעלתלמיד .המקצועותלכלכמעט

::נצבא,שניםשלרשששרתהבגרות,בבחינות 80
איננוהאזרחי,עתידואתלכנרתומנסהושמשתחרר

מהמקצועותניכרלחלקללימודיםלהתקבליכול
ל"מצויינרת"הרצוןהופךרכך .האוניברסיטאיים

לבניובעיקרהאוכלוסיהשלגדוללחלקל:;נלם
שההשקעההפיתוחאזוריולתושביערות-המזרח

עתה.נראיםרפידותיהבעברפגומהחיתהבחינוכם

לערמתהסטודנטיםמספרגדולבאץרכיהסברה
הרמהבהעלאתפגםכלאיןרכיאחרותארצות

להתבסס.מהעללהאיןהלומדיםמספרוכהקטנת
כ-הואגבוההלהשכלהבמוסדרתהסטודנטיםמספר

מספרמגיעבאירופה .מהארכלרסיה-1.5%כאלף, 60
 .-2.5%לרבארה"ב ,מהארכלרסיה-2%להסטודנטים

האוניברסיטאותפועלותבאירופה-לתקציבבאשר
-רבארה"כ ,כישראלמאשר-3 5פיהגדולבתקציב

 . 18פי
גםבמשבר,נמצאותהאוניברסיטאותרקלאאולם

נמצאתבמרינת-ישראלהמדעיהמחקרמערכת
המשאביםמהקטנתתכוצאהעמוקיכמשבר

למrדקרוהממשלההאוניברסיטאותשמעמידות
שאיגדלארמיותבמשימותפוגעזהתהליך .הבסיסי
המחקרבתחוםתשתיתע::נרדרתללאלהתבצעיכולות
רהט:;נכרלוגיההמדעבתחוםלנסיגהעדיםאנו .המדעי
שלצעירדורומאבדן:;כמשאניסממחסורהנובעת
אתוממשיכיםבמוסדותנקלטיםשאינםחוקרים
מספרקרר-עתהככר .בחר"להמחקרעבודות
מדעניסשלמחקרשעבודותמדאיגיםמקרים

בינלאומיתלהכרהזכרלאכישראל'מפורסמים
משוכלליםפחותכמכשיריםשנערכומזהכתוצאה
 .המתקדםהמדעיבעולםכיוםהמופעליםמאלה

כמהלהשיגחייבזה,למצבלחפששישהפתרון
 :אחתוכערנהבעתמטרות
המוסדרתשלהכספיהמשבראתלפתוריש-ראשית

והגדלתרב-שנתיתתכניתעל-ידיגבוההלהשכלה
בשום-פניםאיןאלה.למוסדותהמוזרמיםהמשאבים

כאשרלאחרונה,שנעשתההטעותעללחזורואופן
שכר-הגרלתעל-יריהכספיהחסראתלמלארצו

היאאםישראל'ראויההסטודנטים.שלהלימוד
כהששכר-הלימוד ,הלאומייםיעדיהאתלמלארוצה
עלנסבלבלתילעומסיהפוךולאכלבר,סמלייהיה
 .ודעתהשכלהלרכוששרוצהמיכל

להשכלהבמוסדותרפורמהלעררךיש-שנית
 .סטודנטיםאלפיעררקליטתלאפשרכדי ,גבוהה

המכללותהפיכתעללהתבססחייכתהרפורמה
יוכלוכהםקולג'ים,למעיןכאץרהקיימותהאזוריות

המכללותהכשרתראשון.לתוארסטודנטיםללמוד
ההשכלהשמערכתלכךלהביאיכולהזרלמטרה
אלפיםכעשרתערדהקרובותבשניםתקלוטהגבוהה
חייבותלערמת-זאתהאוניברסיטאותויותר.תלמידים
והשלישיהשניהתוארכלימודיכעיקרלהתרכז
וכמחקר.

רעיוןהואזרגישהכמרכזמהותיתשעומרמה

לצוניהנכונהוהתשובההאמיתיתהשוויוניות
 .המרינה

אתלהשליםירכלוראשון'כתוארהמצטיינים
 .כאוניברסיטאותלימרדיהס

כלימודיההשקעהאתכהרבהתוזילגםזר,תכנית
 .הראשוןהתואר

ההשקעהאתניכרתבצררהלהגדיליש-שלישית
האוניברסיטאות,תקציבמתוךהןהבסיסי,במחקר

חייבתהמחקרמערכתהמדינה.תקציבמתוךוהן

וחייבתכעולם,אחרותלמערכותכמקביל 'להשתכלל
צעיריםמדעניםשלהמשךדורלתוכהלקלוט
בעתיד.המחקרערלאתשכמםעללשאתשיוכלו

עללהישעןחייבתישראל'מדינתכילזכוריש
עלמאשדפחותלאוהתרבותית,הרוחניתערצמתה
תיפחתהצבאיתהערצמהגסאולםהצבאית.ערצמתה

רביםמחקרים .והטכנולוגיהמדעיהמחקרייפגעאם
אםמידינו,להישמטעלוליםיחסי,יתרוןלנרשנתנו

 .לרשותםהמתאימיםהתקציבייםהאמצעיםיעמדולא
ממקבליהרבההיהודי.העםשלבסיסוהיאישראל

הםאין .ישראליםלאיהודיםהםלמדעיםנרכלפרס
ולאץר'לעםמנוכריםהירתםמפנילאהנה,::נאים
דואהשאינומשרםכאןאיכרהגדולחלקםאלא

תחזיראם .המחקרלהמשךמתאיםבסיסאצלנו
המחקרהגבוהה,ההשכלההמדע,אתישראלמדינת

הנהיבראושלה,העדיפויותסולםלראשוהחינוך
לאזהכלאםימאידךהעולם.קצרתמכלמדענים
 •ומעיקה.קשההחזרתייעשה,

 31 1987אוקטובר



ביתייברל"
לכלאוניברסיטה

שלאפשרויותעםכשרוןמכללה-בית-כדל
כפריאיזורשלליבוכלבזאתוכלאוניברסיטה,

פורמאלית.וכלתיחמימהואווירהפרדסיםעטור
שלאיוכללאהאחרונות,כשניםכאןכיקרשלאמי

המוסד.עלשעכרוהמפליגיםמהשינוייםלהתרשם
עכרכמכללההלומדיםמספרכיונראה, rנצאםיי
פיתשמ"ז),(שנה"ל 1987כשנת s,oooה-את

גםולולקלוטעל-מנת ,-1984כמאשריותרחמישה
רקלאאכלכמקום.המתרחשתמהמהפיכהשמץ

כוך-משמשהיום,שלבית-כדלעסקינן.כמספרים

אפשר .כישראלאוכלוסיההקשתכלשלהיתוך
יוצאילצדפיתוחועיירותכני-שכונותכאןלמצוא
כנילצדומושכים,קיבצויםכניתל-אביב.צפון

אחוזהאחרותשכאוניברסיטאותכעודהערכי.המגזר

שכמכללתהרי ,-20%הסביבנעהמזרחעדותיוצאי
שלנו","התפקיד .-60%למתקרבהואבית-כדל

הזדמנותלתת"הוא .המוסדמנכ"ל .הראלאומר
הצליחולאשונותשמסיכותאלה,לאותםשכיח

 .לאוניברסיטה"להתקבל
על-מוכרתאזורית,מכללההיאבית-כדלכיוםואכן,

להשכלהוהמועצהוהתרבותהחינוךמשרדידי
להתשלמויותאפשרויותשלרבמגווןגבוהה.

על-תיכונימוסדמכליותרוהתמחויות,מקצועיות
תהליךשלכעיצומונמצאתהיאכעת .כאץראחר

אפשרותעםאקדמאים,תאריםהענקת :אקדמיזציה

תל-אביב.אוניברסיטתשלשלוחהלהיותעתידה
"איננוהראל,אהווןח"כמדגישבית-כדל','"אכל

גםזוהי .דכפיןלכלהשכלההנותןמוסדרק
שהיאאווירהלמצואאפשרכהמחנכת,אוניברסיטה
המקום,שלהמיוחדמיקומושלפועל-יוצא
המוריםכיןאמצעייםהכלתיוהיחסיםמטרותיו,

הראלמדגישאותואחרחשוב .פרטוהתלמידים".
לתנועת-הקמתומאזקשורשבית-כדללמרות :הוא

 .פוליטיתולאממלכתית,מכללהשזוהריהעכורה,
הקשתגוונימכלמוריםכאןלמצוא"אפשר

ככלהמקובלתלזומותאמתוהתכניתהפוליטית,
 .גבוהה"להשכלההמוסדות

הם .בית-כדלשלוהמרציםהמוריםמסגלניכרחלק
שמרביתםהראשונה,מהשורהאקדמיהאנשי

הוותיקותכאוניברסיטאותגםכר-זמניתמלמדים
יותר.

 1946כשנתנוסדהמקום :צנועהחיתהההתחלה

ההוגיםמגדוליכצנלסון,כדלשלשמועלונקרא
המייסדיםהאבות .תנעות-העכורהשלהמעשואנשי
 .לחינוךלמרכזמלכתחילההמכללהאתייעדו

כשנותיותנועת-העכורה.שלומחקרהשכלה
להכשרתכ"מדרשהכעיקרהמקוםתוכנןהראשונות

לצוניוהתגייסותוהדינאמי,אופיואךנוער",מדריכי
הביאוהצעירה,כמדינההמתפתחיםהחינוך

כתחומימרכיללמוסדולהפיכתולהתרחבותו,
מירכיאקדמיחופשמתן-ריגלועלשחקק Iהחינוך
כרוח .לכלכה wהזדמנותמתןוכן . ,,מהליכנושאי

נתועת-העכורה.ערכי

התמחויותהמוסדכותליכיןאללבאיםמוצעותכיום
(כוללמוריםהכשרתועכורה,חכרהלימודישונות:
ללימודיהצעותשלרבומכחדכחינוך),ראשוןתואר

השתלמויותמכחדבית-כדלמציעכמו-כןתעודה.
שלהחינוכיתכמסגרתהמופעליםפעילות,ומרכזי

חברתיתפעילותוכןוההסתדרות,תנועת-העכורה
 .ענפהוספורטיבית

 .האץרכמרכזממוקםבית-כדל :נוסףחשובפרט
וכעשריםמכפר-סבא",נסיעהדקות"חמשמרחק

ופעילויותשירותיםגםוכולל ;דןגושמאיזורדקות
תרבות,מרכז Iחדרי-אוכלעשירה,ספריה :משלימות

גםהמכללהאתלהפוךהיא,המטרהוספורט.כירוד
הראשוןהקולג'"זהו .השרוןלתושביתרבותילמרכז
 1הראלאומרוהמרכז",תל-אביבכאיזורשמוקם

צרכישלמירכיתיעולכרליצורהיא,"ומטרתנו
אנואותהעובדה .כישראלחכרההלצוני-היחיד

גםהסדירה,האקדמיתהפעילותעםמשלכים
לחקלאות,למוריםהמסלולכמויחודיים,כמסלולים

כמוסדותאותםלמצואניתןשלאמקצועותועוד
מקבילים".

 :כדלביתמכללתשמציעהההתמחויותפירוטלהלן
וכלה Iהרךמהגילהחלמוריםלהכשרתמסלול
המכללהאתכוללזהמסלולהעל-יסודי.כחינוך
לאחרונהשעכרהלהוראה,אקדמאיםלהסבת

מוריםלהכשרתמכון .לבית-כדלמגבעתיים
 .כלליולטכנולוגיהלאמנויות

 .הערכיכמגזרוגננותמוריםלהכשרתמכון
הנחייהריכוז, :כוללוקהילתי.חכרתילחינוךמסלול
מסלולוכןוכפנימיות.כמתנ"סים,ככתי-נוער,וניהול
טיפולייםחינוכייםעוכריםהמכשירנוער,לקידום
כמצוקה.לנוער
תל-אוניברסיטתעםכשיתוףהחכהרלמדעימסלול
סוציולוגיה,כלכלה,לימודיהכלולאביב.

הסוציולוגיהכמסלול .ומדע-המדינהאנתרופולוגיה
כשירותילאחיותמיוחדתתכניתגםמשולבת
לתלמידלאפשרכמטרההוקםזהמסלולהבריאות.
כמדעי-כ.א.תוארלקראתלימודיואתלהתחיל
כאוניברסיטתמכןלאחרולסיימם Iכבית-כדלהחכרה

 .תל-אביב

עכורהללימודיהמרכז-תעודהולימודיקורסים
כלתיולחינוךמקצועיתלהכשרההמרכזוניהול,

מכינה .גיוסםטרםחייליםלהכשרתהמכוןפורמאלי,
המטפלתמשוחררים,לחייליםקדם-אקדמית

מדרשת-ערבגבוהים.לימודיםלהמשךכהכוונתם
דרום-המקומיתוהמועצהההסתדרותעםכשיתוף

למבוגריםוהשתלמויותקורסיםהמקיימת .השרון
לפעיליקורסלאנגלית,חונכיםקורסהערב,כשעות
וכריאותהציבורכריאותלאחיות,קורסשכונות,
ידעכהקנייתהעוסקתליהדות,המדרשההנפש,
דתיים.לחוגיםוחינוך
אזוריתיכוןבית-ספרכבית-כדלנמצאיםכמן-כן
מדעשוחרלנוערוחוגיםאסף'.'"עמישםעלמקיף

ואמנות.

סמינריםמורים,השתלמויות-והשתלמויותעיוןימי
בית-יהודים-ערכים.מפגשיםורעיוניים,הסתדרותיים

למדריכיקורסים ."כור"חכרתשללמנהליםהספר
קלמניהכמדרשת'ציונותכנושאיוסמינריםנוער

 .מחו"ללקבוצותסמינריוניםהסמוכה,
חינוךשירותי- .ש.ח.מ-משלימותנוספותפעילויות

המרכזהלשון,מיומנותלטיפוחמרכזממוחשכים.

המרכזוהדרכה,לאיכחוןהמרכז .החשבוןלהוראת
אכידר-טשרנוכיץ'ימימהמרכז .ישראלמועדילחקר
לחינוךהמכוןוהוראתה,ילדיםספרותלחקר

המכוןלטבע,המכוןלאנגלית,מרכזיהלדמוקרטיה,
המרכזפדגוגית,מעבדהחינוכית,לטכנולוגיה

תוארהענקתמשלכזהמרכז ;ארץ-ישראלללימודי
 .מוסמךתיירותמדריךתעודתעםכחינוךכ.א.
כריכהאולימפית,כריכהכולל-ותרבותנופשמרכז

כדור-יד,כדורסל,טניס,מגרשיומחוממת,מקורה
חוגימחול,ואמנות,ספורטחוגיהתעמלות,אולם
ומשופץחדישהקרנותאולם-ה"תרכוטון" .זמר

כוללאינטנסיבית,תרבותיתפעילותכרשמתנהלת
הרצאותראיונות,ערכיהצגות,איכות,סרטיהקרנת

נוספות.ופעילויות
רעיוניעזרוחומרספרותמוציאה-לאורההוצאה

"עמדה','כשםספריםסדרת :השארכיןואקטואלי.
כנושאיםהדנהשרת','"מכוןעםכשיתוף

ביטויכליהמשמשחדש','"דף .שוניםאקטואליים
וכתנועת-העכורה.כהסתדרות,כבית-כדל,לנעשה

כספרותומחקרעיוןפרקיההוצאהמוציאהכמו-כן

-10ל 9כין- " 77"עתרןעםוכשיתוףילדים.

כעריכתהספרותי-חכרתיהירחוןשלשנתיותחוכרות
כסר.יעקב

המרכזהעבודהגתמפלארכיוןאתהכוללת-ספריה
לחוקריוהןהאקדמיה,מתחוםלחוקריםהןהמסייע

 .תנועת-העכורה
מרכזייםאישיםנמצאיםבית-כדל,בוגריכין

התרבותיתהפיננסית,הציבורית,הפוליטית,כמערכת
יותרכיום,כיספקואין .כמדינת-ישראלוהאקדמית

כמעטאפשרויותזהדינאמימוסדמציעמתמיד,

הלא-וכעתידכשעריו,הבאיםכפניכלתי-מוגבלות
"ביתדוגמתנוספיםמרכזיםכאןלראותנוכלרחוק

 ,העובדיםחכרתשלהמרכזיתהמדרשה-לוינסון"
מתחלפות.ותערוכותואמנים,לסופריםמרכז

הואבית-כדלשליעדוכיאומרהראלח"כ ?והיעד
ללמודיהיהניתןשכהאקדמית,מכללהלהיות
יוכלווהמסיימיםמקצוע,ככלהראשוןלתואר

באוניברסיטאותושלישישניתוארללימודילהמשיך
ה"ממוסדות".

כדרך.לא·ממוסדתאוניברסיטה-קולג'-מיכללה
חמימותהרכהכפרי,נוףהרכהעםבית-בדל.זהו

לכלפתוחהאפשרויות.הרכהפורמאלי.כלתיויחס
 .השרוןשלהאוניברסיטה .דיכפין

• 



חדשיש
' -.,. 

הקיבוציםסמינר-לחינוךמכללה •
 .העשרהפעולותבמוסדהחלוהשנה

 :צוררתבשתימתנהלותאלהפעולות
יוםבאמצעשעתייםשלכמסגרת- "ירןדצהרי" .א

 ,בהמשך .תלמידיםשלשוניםלמקבציםם,יהלימוד
מקרבמנחיםבהדרכת .נושאכאותוסדנאותמתקיימות

מוזמנים.מרמחיםארהסגל.אנשי
 .כולוהתלמידיםלציבורארלקבצוותמלאיםעירןימי .ב

 :הבאיםהעירןימימתוכנניםח"לתשמ
הספרות.בראימדינת-ישראל
הישראליתבאמנות(זרמים .האמנותבראימדינת-ישראל

 .בעולם)הזרמיםעל-יסוד
 .המרסיקהבראימדינת-ישראל
המחול.בראימדינת~ישראל

הצברשלושקיעתועלייתו :מתוכנניםנוספיםנושאים
 ;העקדהבמושגשינוי ;הישראליתהאישה ;המיתולוגי

 .עכשיוהמדע

ביה"ס ;אורנים ;חיפהאוניברסיטת •

הקיבוציתהתנועהשללחינוך
הדומי,חייםפררפ'שללמרתוהשנהיום-23.11.87ב

בבית-החטיבהייערך ; 1982-1986בשנים ""אורניםמנהל

עלבית-החטיבהקיראתטקסב"אררנים",האוניברסיטאית
 .וטכנולוגיהמדע ,חינוךבנושאירירם-עירןשמר,

(האוניברסיטהררטנשטרייךנתןפררפ' :העירןיוםמשתתפי

מדעעל-למדעים)הישראליתהאקדמיההעבירת,
המרכזיר"רת"א,(אוניברסיטתחןדוד 'פררפ ;וחינוך

במדעאנושמשאביפיתוחעל-המדעים)להוראת
שללחינוךס"ביה(הנהלתנשרפולה 'פררפ ;ובטכנולוגיה
 ;למדעיםהנוערבחינוךסוגיותעל-חיפה)אוניברסיטת

ב"אררנים"האוניברסיטאית(החטיבהשדמייהודהפררפ'

 'רפררפ ;והאפשריהמצריעל-המדעים)להוראתוהמרכז
ב"אררנים")האוניברסיטאיתוהחטיבה(הטכניוןפזעזריה

 .חינוכייםהיבטים-המלאכותית"בינה"העל-

לוינסקיע"שלחינוךהמכללה •
 ,בארץלמוריםהראשונהלמכללה-75השנתהשנה,
 :מרכזייםרועיםיאבשניתצרייז

נר,יתולדות-הסמאתשתסקורגראגרשוןשלבתערוכהא.
 .כארץהעבריתוההוראההחינוךתולדותאתובאמצעותם

יוסרלערך,זה,בתאריך .ש"זארביבהתערוכהפתיחת
שלהראשוןלמשכנושיוצמדמלוח-ההנצחההלוט

 .נרה-צדקבשכונתהסמינר
פדגוגיכנסבמכללהייערךמשוער)(תאריךבמאי .ב

מרמחיםישתתפובר ,"מוריםוהכשרתחינוך"בנושא

 .רמחר"לאןרמה

 :זרבשנהבמכללההוראהחידושי
הביניים.לחטיבתלערביתמוריםלהכשרתחרגנפתח .א
עברית.לשוןלמיוחדחרגנפתח .ב
 ,הבינייםבחטיבתלהוראהשל"חמדריכילהסבתמגמה .ג

 .משרד-החינוךשלהנוערגףאעםבשיתוףנפתחה
הצלחתולאורנערך. ,המכללהשכתרךגן-הילדים .ד

נוספות.כיתרתשתילפתיחת ,בקהילההגדולה
ובדרמה)תבי-ספר(עתרניתערני-ילדיםבנושאעירןיוםה.

 60לצירןלספרות-ילדים.קיפניסלדיןמרכזבשיתוףייערך

 .אק'קררציאנרקשלעתרנולהופעתשנה

ששרןואלי 'פררפ :הטבעמדעילכפקולטה :מכוניםיראש
-כהןאריאל 'פררפ ;תשישימולכימיהקזאלימכרןראש-

ראש-לגאברהם 'פררפ ;הארץכדררלמדעיהמכוןראש
ןוהמכשרא-מגידורמנחם 'פררפ ;לפיסיקהרקחמכרן

 :הרוחלמדעיבפקולטה .המחשבולמדעילמתימטיקה
אסיהללימודיהמכוןראש-קרלברגאיתןפררפ'

המכוןכארשעימוד-שילובייבן-עמ 'פררפ ;ואפריקה
 'פררפרםקבמהשלוםקידוםלמעןטררמןע"שלמחקר

 .שיפריךצבי

לימודיםובתכניותבהוראהחידושים

ולמדעילמתימטיקהבפקולטהבוגרלתוארמצטייניםתכנית
הטבע.

יפתחיחקלאיתוכלכלהחקלאותלימודיהמשלבמסלול
 .לחקלאותבפקוטלה

כפקולטה ,מוסמךלתואר-בפיתוח-חדשותתכניות
מיחשרכתלמיד.לכלאישיתתכניתעלדגש .הרוחלמדעי

הנקראהבנתתבחוםתובנותפיתוח .הלשוןמעבדות
 .ובצרפתיתבאנגלית
ילימודבמסגרתפליליבמשפטהתמחותשלמגמה

 .למשפטיםבפקולטההמוסמך
רקלמחשייןאלןשרהע"שהמרכזפעילותהתחלת

ותילפעהתחלתכמר-כן .החבהרובמדעיבסוציולוגיה
מחקריםמיקדו .סמארטמשפ'ש"עלקומוניקציהבמכרן
 .התקשורתתבחום

וגיהלבמיקרוביוהלימודיםבתכניתישולבהאיידסנושא
 .לרפואהבביה"סקלינית
השניםכשלרשגםבכית-חוליםקליניתהנתסותהכללת

 .הפרה-קליניות
 .רפואיתבכלכלהחדשקורס
- "בוריהצאותיכברהחברה"מדעי-חדשהמגמה

שלקהילתיתורפואההציבורלבריאותבביה"ס
 .והדסההעבריתהאוניברסיטה

לתעודתהזכאיםתלמידיםלהכשרתטבע"קדם"תכנית
האוניברסיטהשלהניסוייותבפקולטותללימודיםבגרות

יוסףש"עקדם-אקדמייםללימודיםכמרכז-העבירת
 .שאלתיאל

לחינוךבמרכזייפתחוספורטפעיללנופשמרנטרר""מרכז
בנוסףקרסל.אריתומריהואדרש"עופנאינופשגופני.
 .לבלחולישיקרםשלפררייקטיופעל

לחינוךס"רביההטבעלמדעילפקולטהמשותףפררייקט
תמיכהרה,שהע-ירושליםעיריתשלהחינוךולמחלקת
 .העירכרחבישוניםלכתי-ספרוהדרכה

חיפהאוניברסיטת •

רדיקנאטהיהודי-ערביהמרכזלידיהודי-ערביפורוםהוקם
ביןהיחסיםמערכתוהידוקישפור-המטרה .הסטודנטים

 .באוניברסיטההלומדיםוהערביםהיהודיםהסטודנטים
ילמדולפירלארמילביטחוןהמכללהעםהסכםנחתם

--שב~תואריחהפ~ראת ·המנללוזYה"נרבסרוטתתלמידי
ואחרים.המדינהלמדעיבחוג
ומטהלפיקודביה"סעםהאקדמיהקשרוהורחבאושר
לצונימהלימודיםבחלקהכרהתהיהעל-פירצה"ל,של

 .באוניברסיטהלימודיםהמשך
עםשללהיסטוירהבחוגיםשלישילתוארלימודיםייפתחו
 .וכלכלהישראל
לשימי""פיקודהקורסבמסגרתחדשהאקדמיתתכנית
המסיימים .באוניברסיטהאדרךלימודיםכיוםהיםחיל

זכרת.נקודותיקבלו
ורידיאר.באמצעותבארכיארלרגיהיסודקורס
 .הסטרדנטיסבמעונותאישייםמחשביםחדר

על-ידימופעלתהלמידהיכולתלהגברתהיכ"לתיתכנ
האקדמי-הייעץומרכזבמסגרתהסטודנטיםדיקנאט

 .לימודי
 .הסטודנטיםתלונותלנציבמרנהארצירפאל 'פררפ
 .הערכהיחידתלראשמרנהנברבררך
בהשתתפותהאוניברסיטה,שלן-5ההנאמניםחברמושב
ומחו"ל'מישראלדיפלומטיסגלואנשיהמדינהנשיא
 . Tש"לאוקטובר-25-26הביןייערך

כגנבבן-גוריוןאוניברסיטת •

-נשיאהביפן. _הרקמהבן-גוריוןאוניברסיטתידידיאגודת
להקוהמ?יזונשיאמהגדסאיטרקורה,היראו 'פררפ

בטוקיו.מערכות

-~ ·מ:;ככסחרגוכן-גוריוןמאוניברסיטתמשלחתחביר
ןנרQש~ערךהמרב:י,חקרבנושאבינלאומי

גה. V!'ה'דו- wארעם-ישראל nפש ,rבמשניתוארלימודי
 .מקרבתושבים Qרבעוהרהס:ןיבהבאר-שנעתושבי 50

 '-אקדמיתליזנוידסשנתמ:;כברלאסיימואתיופיהערלי
מהםריבם .לימודשנות Iזלשידעהשלימובמסגרתה

גכרות.בחינותלמספרניגשו
ו~ז" wניהעו;ניהסוס M"עמרשלהשמיניתבתצוגה
זכ:ו~ז~תשיזגרס pהזגה;כד-לכ,חייםהשרבראשות
יןקר~לאלוף- :rן;נר~רגררירן--ן;:באוניברסיטתקשראן
 . .הבוגר

, :;i ן:.. . 
,\.,. 

,. 

ת"אאוניברסיטת •

אוניברסיטתשללכלכלהמהחוגפישלזוןגדעוןפררפ'
האוניברסיטה,שלהסטודנטיםלדיקאןנבחרתל-אביב.

 .לשבתוןשיצאאבירםאוריפררפ'כמקרם
שלהידידיםאגודתלמנהלתמונתהכהן-מינץדפנה

 .פררמןאלישבעשלכמקרמהת"א,אוניברסיטת

בירושליםהעבריתהאוניברסיטה •
חדשיםמינויים

הפקלוטהדיקן-גרלדשטייןסטיכןפררפ' :דיקנים
 .אנגלוזיצחקפרופ'במקרםלמשפטים

למדעכיה"סמנהל-מרוםגדפרופ' :תבי-ספרמנהלי
ולמדעי-למתמטיקהכפקלוטהולטכנולוגיהשימושי
התזונהלמדעיביה"סמנהל-מדרזכריה 'דר ;הטבע
העבריתהאוניברסיטהשללחקלאותשבפקולטהוהבית

ברחובות.
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כ~שרון,
מתחתלא~פנח
-ז

פורתאלישע
שבכתוכיךמסיפורפרק

לתקרית-אש-ההתשה r1מלחמבעתנקלע ,ואחתשלושיםכבןרווק .י~;ר~דג;א.ל
הזכירו~:עיתוניםשורותשלוששתייםחייו.עלרבההשפעהלה .שהיתה

מתאחרת,אחר-צהרייםבשעת ,ההואביוםכימתקריות,העייפיםלקוראים,

משובשתעפרבדרךיטו,לי-tשנעצה"ל'שלממונעסיורעלמהמארבאשנפתחה
כמהאו~~ה.הסורילכפרדןמתחתאלהסיורכשהגיע .הגבולדרךגםשהיא

עשרים-בתותחיהסוריםירויטןה,.קו~החרבהלעיירהמצפון-מזרחקילומטרים
השרירניותבשתיופגעו .שלהםהחבויותהבטוןמצדיותמתוךשלהם,המילימטר

אחריםוארבעהו,גנהרהסיורמאנשישניים .המבוצרלמוצבמתחתשזחלו
כמהגמרוהשרירניותמקו~עיוכל ,הירימקורותאלאשהשיבהסיוראבלנפצעו.

המורגליםשהקוראיםדברוהעיקר,וכוח-חילוץ'עזרההזעיקגםהסיורשרשרות.
מתו.יבמשבנחישותהמשיךהסיור :לכךדעתםנתנולאאולי
בעתאבלדייקו,לאכרגילבעיתוניםהפצועים.ביןהואגםהיהזכרוניגואל
כמהאבלחמישה,היההפצועיםמספרשערודיה.משוםבכךהיתהלאההיא
הפצועים.לרשימתלצרפםהיהנכוןאםשספקקל'כל-כךבאורחנפצעומהם

החלוםבשעותאליווב tzלושהרבווקולותתמונותבזכרונונחרתוהפינויבמהלך
ובהפתעהצפויותא:ללגמריבשעותגםאותופקדוהמראות .בוקרשלפנות
הוא .התקריתלאחרשניםכמהלראש-פינה,נסיעהבאותהלמשלכמו .גמורה
להרצאה,לקחתושבאועדקלהשעהלהמתיןהיהצריךושםלראש-פינההגיע
תחנתממולשפת-הכנ:יש,עלבעמדוולפתע, .ההררייםהקיבצויםבאחד

הבזלתמשדותההםהמראותאליושבוהענקיים,האקליפטוסיםביןהמשטרה,
קטןולרגעהקרקפ;ת.יליכחו;:זקפ;ך~יםמכוסיהסלעיםממדרגותההם,השרופים

גדולות,בטיפותתלהיקוהזיעההחלהבצוארוהחוויר,הואחולשה.נאחז
עמודיאללהישען rמוכרדהיהוהואראייתואתטישטשהמשונהסחרחורת

מוכרחוהיה;ישען rליכוללאגםואחר-כך .האוטובוסיםתחנתשלהברזל
ראשואתלתת ,איימות iהכלמכוניותמתחתממש'הראשיהכבישעללהתיישב

הץגחליאהההמיהאתזניוואמתוךולגרשבחזקהעיניואתלעצום ,ידיוכפותבין
השורקתהרוחבהמיית 1מעורברשחיתהעשרים-המילימטרתותחיהמייתההיא,
בשרירנית.הנפגעיםשלהנואשתההמיהובאותהברמת-הגולן'מעצורשוםללא

נפגעוגלגליהשהתהפכה,השרירניתבתוךהלכודיםקריאותלוהציקווכיחוד
 .התעלהאלוהתהפכההגשרוןבמעקהנתקלההיא ,הסוריםמאש

חיוורשהואזכרוניכגואלהרגיש ,המכונית~לוהובילומהקיבוץהאישוכשהגיע
כדאילאהאםמשהו'תותזלערוצההואהאםחולה,הואהאםאותוושאלונרגש
 ?ראש-פינהשלובוסים tהארומתחנתהרחיקושלאזמןכלההרצאהאתלדחות
רעיםזכרונותרקהםאלהבסדר.הכלתודהלוואמרהתעשתגואלאכל

 .השמאליתבכתפוהישניםהפצעיםכמולוומציקיםשכיםהם .ממלחמת-ההתשה
והראהחולצתואת~ומית tפתמחוות-קרבהבאיזוגואלחשףיירגעשהאישוכדי

מכיראני ,צריךלאעזובאמרהמופתעוהנהגהמצולקת.הכתףאתמקרובלו
 ,אתההייתהיכןאגב,ככדו·ךאותו,לשאולהשתוקקוגואלהאלה.הדבריםאת

הייתהיכן ?ע-מאות··ששים-ותשע wבאלף-תהקיץ'סוףשלארוריםימיםכאותם

בדיוקבפתאום,;:זת~בחו tהסוריככשתותחיהנמהרה,אחר-הצהרייםשעתכאותה

אתההייתהיכןהנוזעב.?הגשרוןאותומעלכדיוק 'המחורבןהעיקולכאותו
ואי-אפשרההפוכהלשרירניתמתחתנלכדומיחידת-הסיורהטוביםכשהחברים

- nכושיגיעעדלהרגיעם,ולנסותאליהםלצעוקרקאלאמאומהלעשותהיה
 ?החילץו
והם .מרפיםואינםדזוזריםההררית,כדרךהנהגלואמרחוזרים,האלההדברים

זה .מאוחרהלם-קרבעלשמעתי .זהאתמכיראני .צפויותלאבדרכיםשכים
להםנדרשושניםשעשראנשיםויש .הקשותמהתמונותלהשתחררשניםלוקח
 .ככלללשכוחיכוליםשאינםויששישכחו.כדי

גואלשלהטובחברו ' i 'ץגךג;לי~קי Iיקיגםאזנהרגההפוכהלשרירניתמתחת
אתזכרגואל ?חתונתו :tמיווחלפוחודשיםכמהטרי.נשויאזהיהיקי .דבררני

והבידוחהחידודדבריואתהמנסהאתזכרהחוגגים,קהלאתזכרהחופה,
לחתום~יילהואתגוליןרמיעקבאתהמנחההזמיןאיךזכרוגםשלו.התפלים

 ,לחתימההמיוחדן;עטנמצאלאאזובדיוק .וגדולהצהובהקלףמגילתעל
 ?עטכאןישלמי ,חבריםולחשהבימהמאחוריאלגרתדאופניםנשאוהמנחה

כאןשישוחשבהכלז 1אהקהלשמעהמשוכלליםהמיקרופוניםשבגללאלא
 .החתונהרחבתעלאדירצחוקשלפתאומיתהתפוצצותוחיתהמצוינת,בדיחה

ששמותיהם ,ענקכסףגביעמתוךוזולאדוםייןהצעידהזרגשתהואחד-כך
 .נצחלמזכרתשיישארומסולסל'צורפיםככתבעליונחרתו

גבלושהיהלמרותיחידה;לשהתנדבהחדשהצעירהבחוראזנהרגיקיעםיחד
ונלכדוהםמחובתו.כללזההיהשלאולמרות ,מוצלחתלאצניחהמאיזופגוע

והסורים .להרימההיהז~רושאי-אפההפרכההשרירניתשלהפלדהלדופןמתחת
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עד .הצלהפעולתשרםאיפשרולאוכמטורפים,העתכלוירוהוסיפוגם

ארוךמטווחהסוריםאלוירוהטנקיםהגיעו ?בדיוקזמןכמהאחרי Iשלכסוף
השרירנית,אתלהריםהיהואפשרהשתתקהוהאשהבטון'מצדיותאתוריסקו
 .הנפגעיםאתסוף-כל-סוףולאסוףלגשרוןשמעלהדרךאלחזרהלגורה
הכלותבריקודהבימהעלמרקדת ,הצעירההכלהאיילה.אתזכרזכרוניגואל
שלה,הריקודכגדאתזכרהוא .ה ryחו;(טקסלכבודאותוחיברהעצמהשהיא

שערהאת .הצבעונייםהבדיםמביןהמציצותרגליהאתכנפיים.להשהצמיח
קטןחיוךשאפילוהמתוחותפניהואת ,עורפהמאחוריאלבהירבסרטהאסוף

אותושלכסופולהמצפהמההמורמתהבימהמעלחזתהכאילובהן.עלהלא
ידעהכאילו .יארכולאמרגוליןליקינישואיהשימיוידעהראתהכאילו .הקיץ
והרעההעצבימיהמואר.הקהלאתהמקיפההחשיכהמאחורימסתתרמה

חברו ,הרווקזכרוניגואלעםשלהההסתבכותוכל ,הקשההדיכאוןשיבואו,
 .לאופנהמתחתבגשרון'יקילידשהיההטוב,

המיםמעבירלידשם,שככובאמתזמןכמהעצמו,אתגואלשואלהיהלפעמים
התחלתמאזחלפובאמתשעותכמה ?ההרוסהמקונייטרההרחקלאהצר,

 ?כל-כךמשתהההפינויהיהלאאילולהצילםהיהאפשרבאמתהאם ?היריות
לונמצאושלאכל-כך,מפורטותשאלותאיילה,שלשאלותיהאתזכרהוא

ולמה ?התקשרומיאל ?הקשרכמכשירהתקשרמי .עליהןמדרייקותתשובות
 ?התורןהקצין 'לעזאזל ,שםהיהמי ?ממפקדת-הגדודהתורןהסמלהשיבלא

הוא ?הנפגעיםאתלהצילהיהאפשרכשעודמיד,החילוץכוחיצאלאולמה
שבועייםבמשךיוםכל .פתאוםבאבאמתזה ,תעזביאיילהלהואמרמולהישב

הפתעותלנחשאי-אפשר .אחתידיהאפילועלינונורתהולאההיאכדרךעברנו
לפניהצועדתרגליתכיתהעםגםולפעמיםאיטית.בנסיעהיום,יום .כאלה

 .אחרתלעשותהיהאי-אפשר .עצמךאתתעניאל 'תעזביאיילה .השרירנית
שלארצועהבאיזוממשמשת ,בשערהמשחקתידה .משתתקתהיתהאיילה
היהלפעמים .להרגיעהלהשסההדבריםמעלמושבו,מקוםמעלובוהה ,היתה
 .דמותואתרגעבומחיהשהיה .יקישלמהתנהגותונשכחפרטאיזהלהמזכיר

כאילוהתריס,מאחוריאלהחלון,אלאוהדלתאלמבטםנושאיםהיוושניהם
מקישקטן,רגעמשתההשלו,הכדורסלנעליאתמחליף ,כחוץלרגעהתעכביקי
שהיוכמוממש .אליהםויצטרףיכנסומידישן'בכיסאחובט ,המרפסתעל

יוםואת ,החופהאתותכננושלושתם,כיחד,שהיוהטוביםבימיםעושים
 .המשותפיםהטיוליםואתהנישואים,

ולנסועלהיחבשצריךהוא .התקריתלאחרמיוחדתחופשהקיבלדבררניגואל
וכך .דוריםיסכמהלעודלדאוגואחר-כך .הכלולספרהלאייאתלפגוש .לקיבץו
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והכתףלוקשותהיועודהנסיעות .ימיםעשרהלאחררקהמחנהאלשחזריצא
הוציאולאשהחבריםמידראההביתןאלכשנכנס .הרףללאהכאיבההחבושה

יצארקכאילומיטתולידניצבהיקישלהצבאיתהמיטה .ההרוגיםמיטותאת
בציודאבל .לאיילהונשלחונאספוהאישייםהחפציםכל .ישובומידלסיור
שירותבתוםהיחידהלאפסנאותהכליחזורממילא .ענגלאאישהצבאי

 .תמידאותומגוללהיהשיקיהנוסחבאותומגוללהיהשק-השינה .המילואים
מונחהיההכל ,והמגבתוהמעילוהשמיכות .הראשלהגבהתכריתביוםשיהיה
 .מתמשכתמחופשהלחזורצריךיקיכאילו
התאספו ,מהפצועיםשלוםומסרונמוךבקולושוחחוהחבריםכשהתאספוובערב
לאאםגואלאתשאלומישהו .מרגוליןיקישלהריקהלמיטהמסביבבמעגל
איזהידעוהיחידהאנשיכלשהרייקי.שלהריקהלמיטהסמוךלישוןלואכפת
הנישואיןשאפילוטוביםכל-כךוחבריםמילדותמכריםהיו.טוביםידידים
 .כאןאשןאני ,דבראיןלא,ואמרקצתחשבוגואל .הםיבינהפרידולאלאיילה

השיבווהחברים .מהביתןיקישלהמיטהאתלסלקהעזלאאחדשאףמביןואני
אינומהםשאישאותם.שיחליפולאלהמשאיריםהםהזההקשההדברשאת
אתלסלקאכפתיהיהלאולהם .אתושנהרגהצעירנערהואתיקיאתמכיר

 .חדשמיטותסדרלעצמםולערוךההרוגיםמיטות
הארורהקיץבשלהיההרוסה,קונייטרהשבשוליהצבאיבמחנה ,ההואובלילה
אפילולהירדםהצליחולאעיןדבררניגואלעצםלאמלחמת-ההתשה,שלההוא
שנה,ואחתשלושיםלושמלאועדהנה,עדשחיחייוכל .אחתקצרהלשכיח
מראותעלוקיומםאתשיערשלאדבררןומתהומותבחשיבה.עיניולפניעברו

היהבפעםופעםהכרתו.סףאלפעםעודשיעלואפילוחלםלאשהואוקולות
אותהואוסףושביקי,שלהריקהמיטתועבראלהביתןבחשכתידומושיט

 .שמירהלסיבובהיוצאיםמהחבריםאחדבחולשתואותויראהשלאבמהירות
וגםהיאגםכאילואיילה.ועםיקיעםארוכהשיחהחסויבקולניהלתוכוובתוך
ומריחותצעיריםגבריםשלנרגזותמנחרותהמלאהביתןבתוךלידונמצאיםהוא
 .בשנתהדזייליםמחלקתשלרעים
ברצונושלאאליהשנקלעשתקרית-האשלגמרי.מעכשיוישתנושחייוידעוהוא
אבלבחייוישתנהבדיוקמהידעלאהוא .החדשיםחייך·שלהתחלהנקודתהיא
ואחתמשלושיםלגמרישוניםיהיוממחרשיחיהשהחייםעמוםבאופןחש

אתיטרידוחדשותמחשבות .בדרכולוייקרוחדשיםים 1lאנ( .שחלפוהשנים
יקישלמותועד .לבואתימלאוהנהעדאותםידעשלאחדשיםורגשותראשו

הארת-ומין .להיפתחשעתםהגיעהואחריםבחייופרקיםכמהכברנסתיימו
הוא :קונייטרהשלהחרבותתליביןלשק-השינה,מתחתאותופקדהפתאום
שיבואו.בשניםילדיםכמהיולידהוא ?איילהזותהיההאםבקרוב.אשהיישא
עדעליושעברוחייואתלחלוטיןישנההוא ?איילהשלילדיהאלהיהיוהאם
ילךהוא .משמעותלהםיתןוהואטעמםאתיחפשהוא .משמעותללאהיום
מותו .לעשותםכל-כךשרצההדבריםאתלעשותלעצמוויו·השלבונטיותאחרי
ראשונה.יקרבאיזהאלידעלאוהואורבותחדשותאפשרויותברשחרריקישל

ואתבאפו.שנשמהעתכליזכורמותויוםואת .חייוימיכליקיאתיזכורוהוא
חייוהחלוההואהיוםמןכיישכח.לאהואמותו,שעתההיא,הארורההעשה

ואיזה .להיסדקהחלובקליפתוכגולםבהםמכותרשהיההמשיקורי .להשתנות
חשבלכןשקודםוחייו .הקוריםמחשךמתוךלבקועהחלונהדרצבעוניפרפר

הבטחה.ומלאזוהרמעטהפתאוםלבשו~~רוךה,סתמיותן·במיויחלפושיעברו
 ,נשבעהוא .מחדשיתחילאבלישכחלאהוא .אחרתיחיהאבלהכליזכורהוא
ידואתפשטיקי,שלהריקהמיטתולעברפנהוהואנשבע.הואנשבע,הוא
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כאילוהתכיםבהםכפריםישאורז.אוספיםארזורעיםקטנטנים,בטרקטורים

אתלתוכולאסוף rמנועלמגודרהרצלערכלהאורז,שדרתבאמצעעומדים
להשקייתם.המים

תירסמגדליםגישה,ישנהאליהאדמהחלקתכלעלהתירס.זהבמקסיקו
עשויות'~"הי-ס.רמרני",המיוחדותהעוגיותהמנזקיס,ביפן,גםשחררה.ושעועית

מיוחדכנ~ירעטרכ!רתהןמתיקות.מארדהרבהעםשחררהמשעועיתלרוב
באכילתנעזריםבהקנה-במברקפיסתעםמיוחדת,קטנה,צלחתעלומונחות
הערגיה.

"הי-פגשתיים. nד;אמנותלארנק.ומכניסארתהעוטףאתהגומר,וכשאינך
לתלמידתהן;מקנהשלה,השמרניםשנותמחציתאתשעברהאשה~סטר",

רענניםתורי-פניםלההיושנה.שלרשיםכברה"תי-סרמרני"סודרתאתהמועדפת
ובכלחפץבכלנמצאתביפן'האלוהיתהנשמהצעירה.לנערהכמריוקדותועינים
ביקרם.אשרדבר

שהואנמרשלבגרפובמיוחדבןבמלכת-המאיהחיהשלגרףעוטההזאתהנ~מה
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לימיםהפריחה.-מכ:ןולאחרירוקהכפלומה·-להנתסותזוהר;םל?זנ~יל1יtכ" .... . • :- •

פעם .בשלגבחורףהמתכסיםוההריםו1נב+וישת. 'סמיקה +?1כערה~מר ._מ:ספר· . . . ...
הצחהלובןאתנז.גלהאתההמלחיםן'מכיורלירושליםבעלוח.ךשנים,בובםפר· .

אשרכלאתםר;ךסרחפיםההריםמעלהיורדיםהאדיירםיוכס'הו.ומפלרזנזי\פfר~ע.'--.
 . .ס r:לדרניקלע .

אתריממנו.לגרשושמנסיםאיזורכלעלושרבשובהמשתלטהאימתניוהג'ונגל
בכוחחנקחיבוקאותםיחבוקשהג'ונגלבסכנהושרבשרבשנמצאיםהפירמידות

להגיעאי-אפשר ך~~חורבות,הריאליךמציציםהעברתההצמחיהמבין .עז
החברייםהאוצרותשלם rרעננרואתמשמריהודהמדברשלשהיובשכמואליהם.

חוסרביןהמאיה.שרידיאתהלחהטרופיהאקליםמפוררכךנקיקיה,בין
המשוועוהערניהאדמה,רעידותהמפואר,עברםשרידילשימורהתקציבים

 ' .המפוארהעברעקבותאטאטנעלמים
רדומותעיירות-אברת.:לביחמקסיקואתהאמריקאיםהופכיםבההמוזרההדרך

הדבש,אלהדבוריםככז.רואז,אותן'ומגליםבאיםפתאוםעצמןבתוךמעוגנות
בצדהםהמקום.אלהשני,אחראחדפנסיונרים,בעיקרהאמריקאים,נמשכים
 .נחץרנשאריםאך"עליהם"מדבריםהשני.בצדוהמקסיקאיםהמיתוסשלהאתר

מקרם.לשוםשייכיםשלאנדמהטרטאליבאופןנחרץהיהודים
 :הלטיניותמהארצותבתייריםרשםפהנתקלאתהכאשרלגמרישרנההאווירה
ללאהמקומיתבקיצבירתמשתלביםכולםקרבה.ברזיל,הונדורס,פרו,ספרד,
עליונות.הרגשתאוניכור

שנותלאין-סוףסימןמעלות,בתשעיםממשמכופףגבןאשרהזקנות,הנשים
הכנסותבעלהואהיפניהאיכרלמיכון'הודרת .האורזבשדרתועבודהכניעה

מפתחהםהנשמה,כלשלוהמסירותהחריצותאחר,שטחבכלכמראך .סבירות
הגלידהאתאצלנוהמוכרותבמכוניותכמרנוגהמנגינהשומעאתה .לקיומירתן

מעוטריוהקולניים,הצבעונייםהטקסיםרכל .זבלמכוניתלהפתעתךומגלה
 .האחריםהקיצבייםהכליםומיניוהתופיםהסגרנירתוהתלבושותהסרטים

המתמדתהדרישההזאת.בפולחניותפגני,ראשוני,מארדמשהרישהפולחניות.
השיא.אלבשאיפההאין-סופיתהתחרותביותר.למעולה

ראוילהזמינו,טרחואםטקס.לכלאליו.שהוזמןמופעלכלללכתאהבפסח
 .בנוכחותושיכנוס

עשירה,אמריקאיתשלמיסודהלאמנותבמכרןבסן-מיגראל-דה-אינדה,כאן,גם
יוםהחמה,לשקיעתרעדבבוקרמהשכםפסליועלשעובדאחד,יפניל 1;9ישנו
 .היפניתנפשראתהמקרינותעבודותאין-סוףהחצראתמלארכךיום,אחר

נכרןאוליאוהיפנית,המסורתכלאתלפסליושהכניסמטוקיו,הפסלואידה,
שרכשמהבסיסעלרכל-זאתהיפנית.כמסורתלינראהאשראתלומר,יותר

מתכתאובדילמבנההאחרונות,בעבודותיובאירופה.עבודהשנותעשרבמשך

כצבעוניותצבעונייםכילדן'ארממשיעביםחבליםתכוספתאחרת,אטומה
שאינניסמליםקרבהרה.אתעזבתיכאשרמריארקרשקיבלתיהבדוהיסטישבקשר
משדרתבגינםשנוצרתהאסוציאטיביתהמערכתאךמשמעותם,אתבדיוקמבינה

 ·: ·:חמשתבעזרתהמחוברמבדילקרביהארגזמעיןשלהצירוףבעיקריפניות.
מאל-חלד.העשויאחרלמבנהנכוןיותראר,ארגזאלהחבלים

בעבודותביפןהימיםעתיקתהמסורתקרטה.טרחשרופה,אדמה-האדמהועניך

 .הזההיוםעצםעדביותרהמקורייםהביטוייםאחדהיאבחומר,אדמה,
בחומר.הידמגעשבעקבותוהסמליותהמשמעות

לכללחיצה,לכלאבחנהוכושרקשבישנושםה"תי-סרמרני".אתהמשמשבכלי
בעזרתהכליאלהמועבריםהפנימיים,רהריכחירתהקצבלמשמעותמכחול,מגע
מסורתהיוצר.שלהפנימיתלקיצבירתמגע,שלסרגלכלהאדירההערנותהיד.
העשרים,המאהמושגיאלגםלחדורהצליחושבעזרתהעדחזקה,כההיאזאת
נפלאות.המודרניהיפניהפיסוליצירותהמודרנית.העכשווית,היצירהאל

למיקצביםורגישותפתיחותבצדדורות,כדרריהמעוגנתהמסורתבהןמורגשת
עכשוויים.

מצאממצאיו,לפשרשחיפשמהמפתחותחלקיום,יוםהתנ"ךשפתאתחיפסח
הישובים,לשמותהמפתחלסמליותמופשטת,לחשיבההכושרהספרים.בספר

התבררהמרות.יםבשפתלוהגתלואשרהישניםהתעשיהושרידיהמצודות
כלרעםועשייה.חייםשרקקהיהזה,"מת"אזורכלההם,הרחוקיםשבימים

העבראלדמיונוהפליגפעמיםאין-ספררבשטחבשרטטולושהתגלהחדשאתר
כמוחרשיו,כלקסמים.במטהכמרלחייםקמוונקיקיוהמדברסלעירכלהרחוק.

אבןוכלנקבכלכאשרוהגבעות,ההריםעלבדלגוהתחדדו,לטרף,הערהחיה
אופקביןהמרחףדמיונואתוכבשהליבותשומתאתמשכהבשטחהבולטת
 .לאופק

ימיעלמספרוהיההרחוקהעבראלמפליגהיהחסד,שלברגעלפעמים,
רעלהנאמן.ומשרתוידידוסוסו,אלהעמוקהקשררעלהדהירהעל-ה"שרמר"
גבולות,ידעהשלאבנפש,ידידשלהנאמנותעללספר.מרבההיההידידות

במרחביאחרארכזהלסיורלהצטרףלוהציעמידידיומיכאשרומרחקים.זמנים
והעומקהמרחבהואביותרוהמרגשהגדולהשמרחבבאומרוסרבהעולם,

המיםופלגיהוואדיותאפיקילאורךמחדשיוםכלהמתגלההבלתי-מוגבל,
הצחיח.במדברהגשמיםבעונתמתפרציםפתאומישבאופןהאדירים,

"כאן"שלהעמוקהוהחוויההנפשמרחבילתוךנדדואשרוריאוקרוהוגן
שאולימשהררריאוקרהרגןאצלחשתיאךהןן,בתורתבקיאהאינניו"עכשיר".

גםאךהמדבר.במרחביה Jרסבשבילים,דילגכאשרפסחשלבעיניוראיתיפעם
נפשותלהדריךרחוקותארצותאללהפליגצררךוהרגישפתאוםקםהוגן

הגליםשלכרחםאתחשתי .בתוכךאשרהעוגןאלה~נים,אלבדרךמשוטטות
 .החוץאלמהפניםהזורמים
שנראהמהאחד,בבוקרפסחזיההלמדי,תלולמדרוןעלשלם,למצפהמתחת

מרחקהחצובמהמרובעהמובילהתעלהומעיןבסלעחציבהפולחני.כאתרלו
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&, t.,t ל ..... ,..., ,נחl המקסיקניוה"נמומר"העקירה :מוחךהימןשושנה :איור. 

שבריגילהבשטח,לחפורהחלכאשרהמדרון.לכיווןבסלעשקעאלרב,לא
ושפהמעודניםקויםעםושלםביותרקטןאחר,כרואףמזערייםכליםשלחרס
עתיקיםחרסיםשבריבחרסים.אשרהקסםיפהפה.קטנטונת.יריתומיןקטנה

אתלשמרהחומרשלוכושרוהזמניםתבהפוכותעמדואשרשלמיםוכלים
אתליצורלבני-האדםאיפשרהאשרהשמנה,האדמההיווצרו.ביוםכמואיכותו
הידשמשאירההסימניםבחומר.ארםידמגעוהפולחניים.היומיומייםכליהם
אנושיותמערכותעלהמעירביותרוהעתיקהישירהאיתותהחומר.עםבמגעה

ורגישויותיהם.

שלהם,המגוריםחללכרצפתשמשמשתהאדמה,עלהיושבותבאמנטננגו,הנשים
קצבשלבחוששורהאחרשורה .בעבודת-ידכרי-חרסספוראיןיום-יוםהבונות
משךבשמשמייבשיםהכריםאת .דקיםדפנותעםלשניזההאחרכר-פנימי
השבילבאמצעערימותערימותהכלים,אתמרימיםמכןולאחרמספרשעות
ומבעיריםיבשיםתילסוקלחיעציםחומתסביבםמערימיםבקתתם.לידהעובר
והילדות .זובמלאכהעוסקותנשיםרקימים.עתיקתמסורתזאתכשעתיים.-אש

מקסימותחיותממנווצרותהחימראתלשותאימהותיהןשבעקבותהעשר,בנות
אתקובעהחומרקצבאיךחשאתהבשווקים.אימהותיהןעםיחדתמכורנהאשר

 .ביתןמפתחיוצאותבקושיוהןוהחיים.היוםמקצב
מקצבאתומשמרתכולוהעולםאתוהסובבתלדורמרורהמועברתזו,מסורת

וראריאציותובאין-סוףקליםבשינוייםעצמן,עלהחוזרותהצורותהזמנים,
מקצביו.עלהחוזרהזמןכמועצמןעלהחוזרות

יום-יוםמחרשומשחזרתהנתועותאותןעליוםיוםהחוזרתהאמונההידוכמו
עלטיפסאולוואדיותיום-יוםירדהשניםבמשךפסח,כךהימים,קצבאת

אליולהגיעהיהשאפשרכוךוכלגידרהכלוסקר-לא-ררך·בררךשמסביב,ההרים
מהאץרחרשיםמתנדביםאליוהצטרפופעםבכלאליו.להגיעהיהושאי-אפשר

ליבוכאשרהמדבר,סיפוריאתמפירושמעבמגעאתושבאמיוכלמחו"לאו
והאיש.המקוםקסםאחרשביהלךעליו,טובהיה

ובצעדיםוסחורתןמצרכיהןאתאוספותהשמולהנשיאתערבלפנותלראות
כפרם.לכיווןלחזורממהרותעמוסי-משאקלילים
השעותאתלנצלעל-מנתמגתרניו,אתמעירפסחהיהבבוקררחציארבעבשעה

אוהוואדיותלמעמקילרדתכדיהחמה,עלותשלפנילפנות-בוקר,שלהקרירות
הרכסים.אללעלות

הצחיחבמדבראי-שםאשרזוגותשללחתונותהזמנות .מתקבלותהיופעםמרי
הזההמופלאוהאישהמדבררוחכאשרליבותיהם,דבקוים-המרות,ליד

ספרהספר,נכתבואילוהדבש.אחרהדבוריםכמראחדירנהרוכדבק.משמשים
היוםבאאךנגרז.ואולינחשףהיההקסםסורהחלום.סוףזההיהאוליהמדבר,

נדםדברשלשבסופוהלבבתרךנחתםוהסודפעולהלשתףהמוחפסקבר
לאמיתההאמתזאתואולי'באמת,היהאשראתנרעלאלעולםוכך'ונסתם

צורהלפשוטצורה,ללבושלהגתלגל,תמשיךרמותוסביבנרקמהאשרוהאגרה
המדבר.מסלעילאחדתהפוךהזמןובמשך

מצ,-אלהגיעומאשראחדיוםהגיעואשרהמאיהאנשישלהאגרהנודרתכך
יוםשהופיעווכמואדירים.יצירי-רוחהמופלאים,הישוביםאתוהקימואמריקה

האנשים,דמיוןאתהמדליקהבמיסתרריותמלהיות,ופסקונעלמוכךאחד'
אתלהקיםוהחרשהכושרלהםבאמאיןנדעלאלעולם .בשרידיהםשנתקלים
רקניתןשהיוםשלמותוהיוצריםובפרופורציהבקצבהמעוגניםהאדיריםהמבנים
מניעיה.אתולנחשלתהות

הפירמידהבפסגתלעמודשקיעתה,עםאוהחמהזריחתעםבפלנקהלהסתובב
אללחדורארורומם,עבותג'ונגלמסביבכאשרהמרחבאללצפותהגדולה,
מתחילהעולםשםהעבות,יערמעמקיתבוךהמיסתורי,הג'גוארמקרשהחורבה,

 .נסגרהמעגל .נגמרהוארשם
אבני-החולאתהאוכלתהארוזיההאלה.השריריםכלייעלמוהימיםברבות

ניתןמעטיםפרטיםרקוהלחות.הלוהטהחוםגשמי-זעף'בשעתאותםוהמפוררת
מקומם,שאיננובמקרםחשופיםילידיםכמרעומדיםהםרשםלמוזיאוניםלהעביר

עורר.אתממנושפשטונמרכמר

עצמם,החייםההרים,נחליהזורמים,והמיםביפןוהקטניםהגדוליםהמקדשים
אינואשרעצמו,הנצחיהזמןהואבמקדשים,בגנים,המיםטפטרטישלהקצב
האוספיםן. Jרההסורכמריהמציאואשרהמתקניםואין-סוףמלזרום.עומר

אין-סופיים.מקצביםויוצריםבמברקמתקנימיניבכלהזרימהאתומעבירים
הזמןקצבהחיים.קצבמלפערם.עומדשאיננוהלבכמרהאין-סופי,הטיפטרף

בחבלומשיכההרוחותאתלהעירהכפייםמחיאת .הפעמוןקרושתהיקום.קצב
השנטר.כמקרשיהפעמון

היאאליהםשהגישההיער,בחשכתנסתריםבפסגות-ההרים,החברייםהמקדשים
החרסיםהברדההצלמיואתהנצחייםהאבןפנסיאתבעוברךשערי-השרים.דרך

עלי-הלוטוסברקגרר,מאחורימחיצה,מאחורי .המקדשבירתכיבחשכה
תמיר .מעלהמרחפותהרוחותהמיסתררי'לאלהסגירהכלי-הפולחן' .המוזהבים

 ...והדממההפרחיםהפירות,ההשבעות, .מעלמרחפותהן
מקררותאין-סוףלצליליתלוליםבשביליםזקופים,עציםביןההרים,בפסגות
היקום.מסתוריאלנוספתמדרגה.כלעםמתעלהרוחךהמים,

לגמריאטוםשהואאועצומים.הםהיפנישלההפנמהונחהריכוזיותכוח
פוגשאתהאחדשמצדכךבחזרה.וקולטםזרמיםמעבירשהואאואותרלמסובב

במפגשיםואינטנסיבייםמוזריםרבדיםקוריםשניומצרטוטאליתהתעלמות
לא ""ביוניהגשמיםערכתמתחילהביפןגם-אחדגשרםשכירםקרהכךמקריים.

אשרהבמבוקבמוזיאוןלבקרוהחלטיתן Jהמגניבאחדבשוטטותטעםהיה
שלו.והמשוכיםהשוניםהשימושיםוכלהבמבוקאותי~יקרןקירטר.העירבשולי

"מוזיאון-האומרולשלטגדולהלכניסההר,לרגליחיפושלאחרהגעתיוכך

 37 1987אוקטובר



כמברקסוגימא_השלבמוזיאוןשמדוברהתבררהגדולהלאכזתביהבמבוק".
 .עשויהסוכהכתוךישנתיגשום,היהבחוץהבמבוק.מיניכלובוגדולגןשונים.
שלהאפשרויותוף tכאיןאתתביאחבאכזתבי'והרהרתיהגןבמרכזבמבוק
זמןכעבורדה.ועמירמג:רהמחומרשוניםומבניםכליםועשייתהבמבוקקשירת
אטאטאשרהגשםבגלל-הנטושיםהרחובותאלויצאתיהמקוםאתעזבתי

אחרבחפשילאיבודלאטיהלכתיהסגורים.התביםעלועדנהבזהירותירד,
צועדתאשהמרחוקראיתיוהנההמלכותיים.הארמונותלכיווןאוטובוסיםתחנת

מהוססתבאנגליתאותהשאלתיאליבהתקרבה .השומםברחוביחידהלקראתי.
הארמונותלכיווןהקרובההאוטובוסיםתחנתאלאותילכווןתוכלבאם

לךאראה .כירוןלאותונוסעתוגםאמרהכיוון'באותוהולכתאניהמלכותיים.
שהיאחתבררמאוחרר rיוו .באנגליתהתנהלההשיחהלרדת.עליךאיפהבדיוק
אולי :;אמר:ראליפנתהבאוטובוס,ישבנוכאשר .בארה"בשהתמחהרופאאשת
שמעתיאבללי,מוכרתשאיננז;ייאשה,לבקרנוסעתאניאלי.להתלוותרוצהאת

זמןלפנישנפטרידידהידיעלנעשואשרמיוחדיםקרמיקהכלימוכרתשהיא
אניובמהאנימימווזtגלההיהשלאכךבפניה,עצמיאתהיצגתילאמה.

אותיהובילהוכך .ליפןבאוזישבגללםהנושאיםאחדזהאמרתי,ברצון,עוסקת.
חדרמדלתהנשקףגןעםישן'מסורתייפניביתשיניוה.קזוקושלביתהאל

ויוצרויפהחגיגיכזה.מגןהנדרשיםוהאביזריםהטיפוחכלועםהאורחים
ארוך."טי-שיוט"עםבהופעתה,מרושלתקזוקו,הבית.עםמדהימהשלמות
עבודותידידה,שלהקרמיקהעבודותאתלנוהראתהוחזקה,חכמהגוצהאשה
התכדרעצמה.שלה .העבודוחאתלהראותמקזוקוהאשהביקשהואז .יפות
מדורימסורתיתטכ:ניקהלפיומודרנייםמסורתייםקימונובדימעצבתשהיא
קזוקו .הטוביםהקימונוכלעשוייםשממנונקי,משימבד-העיצוביםכלדודות.
זהממכרוהוציאה~~-דונהאתלפנינופתחהחדרהשלההזזהדלתותאתהסבה
ובצורותיהם.כגווניהםמרהיביםהיוהעיצוביםבדים.יריעותסוףאיןזהאחר

נדמההראשוןשברגעערמודרניים,עיצוביםובחלקםמסורתייםעיצוביםבחלקם
מתחבאהכל .לתארםשקשהויופיעדינות .קלייפולשלתמונותיושלפניליהיה

ליגרםאחדכל .בריםריועועודמשםדולהוהיאהעמוקיםארונות-הקירבתוך
 .קימונולכליריעותששמגולגלים,הבדיםכלמקודמו.יותרגדולהלהתרגשות

הבר.אתהצורךבשעתפנימהמקפליםהאשהגובהולפיזהות,המידותכל
הבדיםביןמדהימהשלמותשיצרפנימי.יופימעיןלהקריןקזוקוהחלהפתאום

למראהאטאטחמםלההחלה .בדרךאותישאספההאשהקימי,דמותה.לכין
עדבד,אחדבדעליה•ך,להעבקזוקוהחלהבצחוקוכאילוהיפים.הקימונואים

בוגרבטי

האפרסקבצבעבזהקודם ,בקימונוקימיעצמהאתדימתהמסוייםברגעאשר

המודרנייםהעיצוביםאלעברהקזוקו .הלאהוכןדובדבןבצבעבזהמכןולאחר
היא .האפרסקשבצבע "זהעל"נדלקהשקימיהיההסוףהמסורתיים.אלוחזרה
מאותוחמשאלףהיההמחיר .אותואקנה-אמרהובסוףאותוומדדהמדדה
אותוהקרמיקה,מכדיאחדלעלותהיהאמורזההסכום .ההנחהלאחרדולר,
לחתונתאותוואשמוראמרה .לבעליזהאתאספרלא .לקנותבנפשהקימיגמרה
קסומהבאווירה .קזוקושלבביתההיוםעברבינתייםהארבע-עשרה.בתבתי

והשעה,החלומי.וביתהקזוקושלעיצוביהביןמבחינתי,מציאותיתלאכמעט
השולחןאתקזוקושלהזקנהסוכנת-הביתערכההיוםולסיוםבין-ערבייםשעת
מעטאחר,מטעםצלחתכלועלצלחות.צלחות ,החדרשבאמצעהנמוךהיפני

רגליעםואניהיפניםכדרךברכינו,עלכרענו .ולהנאהלטעימהומגרהמקושט
נסתרתדלתעודקזוקופתחההארוחהלאחר .לשולחןמתחתפשוטותהדפוקות
דאיתילאכמותםאשרדמיוןמלאותמודרניותשמלותעיצוביממנהוהוציאה

 .שמימיוכדמיוןרוחכאצילות .נקיממשיומעוצבבידמצוירהכל .מימי
משקהשבהןידיים.רחבותתהבקערותקזוקואותנוכיבדההביתאלבבואנו

מעליםהעשוימרירתהזהו .הקערהתחתיתאתרקמילאאשרסמיך-ירקרק
עוגיותמתלוותהמשקהאל .מיםמעטמוסיפיםלהלאבקהתכושיםירוקים,
ומתוקה.שחורהשעועיתמדייסתמנשי

צלחותמיניכאמור,היפה.השולחןעלהקסום.הגןעלשוקעתהחלההשמש
מוזריםמטעמיםבעליומשונה,מוזראחר,מאכלמהןאחתכלשעלוצלוחיות
אווירהובכללבניםגדוליםפרחיםעםאגרטלבפינה .העיןואחהלבאתהשובים

לביתה.אחתכל-אותנוהובילהקזוקו .לתארשקשהוחגיגיותהתעלותשל
בית- .המטבחאתקימימנהלתבופרטיבית-חוליםשלבעלהקימי,אתקודם

לנולהראותפנימה,רבהבגאווהאותנוהזמינהוקימיעתהזהדקנפתחהחולים
בה.ששררההטעמיםערבובאתלתארשקשהמודרניתדירהזוהיתה .הביתאת

כלכאילו .אדםבניבשפתקיטשהמסורתי.היפניהיופיערכיכלטשטוש
כמחי-נמחקהוטעםיופימושגיבדברדורי-דורותבתהאציליתהיפניתהמסורת

 .אחתיד

מוזרהשנראיתתופעה,היאהצעירהיפנישלהטעםעלהמערביתההשפעה
מאסנו :אמרוצעיריםיפניםעםעל-כךלדברניסיתיכאשר .בלתי-מובנת .מהחוץ
-מערבייםעכשוויים,להיותרוציםאנחנו .נוחיםוהבלתיהלחיםהישנים,נכתים

אמריקה.קוסמתלנו
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החברים.כל *
האירית.הספרותתולדות **

והקורעהמעוגל
 8מעמ'+המשך

אלהשיבהעםרגועלרצףשבהפנימי,
המרכזיהדימויכמסתבר,שהוא,הים,

אחר,באופן ,מחדשונקטע-בשירתה

כששובהקצרצרות,השורותידיעל
האישיים."חייך"עלמדובר
שלהשירימכוחהמבוטללאחלק
שלה.המיוחדבמצלולהואד.ח.

ובאליטרציההאיטרציהבשפעת
השבעהשלאפקטלעתיםהיוצרות
עושההיאזהשבספרהגם-מאגית

מאשדשימושפחותאלהבאמצעים
הפותח,השירחקלדמים.בספריה

כלעלמשופע,הדמדומים""מחוז
צליליותחזרותשלבאלמנטיםפנים,

מבניםמלים,צרופימלים.של-
קרובים,הגייםאותחביריים

זהומהדהדיםבזהזההמשתלבים

 :זה iבתו
הדמדומים"מחוזהדמדומים."מחוז

מלאח)(חזרה
(חזרהןהות"_ז:;רויות Jה~ץ qעל"ךרוי;ת

קרובים)צליליםעל
צלילים"כהןשאיןאורבהן"שאין

 .תחבירית)(הקבלה
 ;נופלים"נוזלים ..."רצונותוכן

 .מונעים"אינםנעיםאינם"מניעים
נטדף" 1"טורףגםוראהועוד.ועוד

 ,) 40(עמ'קטן"לצב"שיר ,) 10(עמ'

ירח"בלוז .) 48(עמ'בזבוז""חיית
 .ואחרים ) 54(עמ'בינו"אל

עזביטוינחבושישספרלפנינו
רכותמשכבותחומדיםהכוללויחודי'
שיקצר .האנושיהנסיוןשלושונות
ששירתהחבל .כאןמלהדגימםהמצע
לעתים ;יותררביםלהדיםזוכהאינה
והפופולריותשכוחההרושם.לייש

ברדיוובראיוןבציבורבקריאהשלה
ואין-השירייםהישגיהעלמאפילים

 • .שהואצידוקכללכך

קלינוברנה

חרשהישירתאפשרות
 10 'מעמהמשך +

בוומתבונןמסוייםאובייקטשלוקח
שלוהחדהבאירוניהשונות.מזוויות
ואתשלנופגיסאתשונכרגדמזכיר
הפותחהבית .הגרמניפריזאוין

מקללי"הקצעתי :כךמתחילכמחזור
לבןבשרו /ונשאר /שקלפתימענף /

אותנומעבירהואאח"כ "/להתייבש/
 :במקלהטמונותהשונותלאפשרויות

ניתןלהתפאר?/בכליבצעמה ... "
אולי ...במחידקיםענפיםלקצץ

ויש ... /זין~כמופעילוכלי /שרביט.
ונו.'ולהפריד/"להכות :חינוךגם

כוח"יציר :במיליםמסתייםהמחזור
אותך /נראהאזגבר.גבר, /גופנו

 /מגבר,מקלליהקצעתי /!גברכאן
 //.לבןבשרי .גופיתשליל
גדר""שומרהאחרוןהשיריםמחזור

ועוסקרכהתיאוריתכיכולתמצטיין
השמידה.בעבודתהמשוררבכסירנות

כלנקראשמושעלזה,במחזוראין
בהתכוננותוכוחוסגנוניייחודהקוץב'
הרגשעםללכתוביכולת

בלירבהבחפשיותוהאסוציאציות
 .ולקיטועיתרלסגנןוכסיון
ימים"שבעהבקונץ'האחרוןהשיר

שלככסיוןכנראה,עוסק,נפעל",
בזבוזעלביקורתתוךמילואיםשרות
מאודמעטישוהמשאבים.הזמן

החידושמןבוואיןהזהכשירליריות
 :(ראהאחריםצבאלשיריבהשוואה

 .טירונות)-אסתרסערת-מגדאיל
דוקאקבעמדועפתרוניםלעורךרק

עםחסדעושהשאינוזה.שיר

 .הספרשללחתימתו .המשורר
רוחואתיפההמאיירהעטיפהציור

 • .גרבוזיאירשלהמחבר,של

איתןמרים
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העיןמןהסמויותהתמונות
בלומנטלעוזיאלדינה

ונימלטוהעבות,הגשםטיפותביןצעקויו"נק ?,t "אחריהם.ניטרקההמוניתדלת
פנימה.עליזהבהמולהיוניכנסרהגשם,אתמעליהםניערו .התיאטרוןאלצוחקים

 .הכרטיסיםביקורתאתותלשפניהםאתקידםאדומים,במדיםמאד,גבוהסדרן
הובילםאשרהמלצר .ושתוקטניםלשולחנותמסביבאנשיםישבוהאולםבתוך

גולגלתו.אתכיסתהולבנהגדולהוכיפהלבנהבגלימהלבושהיהלמקומותיהם
אתמסווההאולם,במרחבישוטטה !מקוםאיזהוזהב.בשחורצבעוותהיועיניו

 .זקנהלטאהכעיניובות 1-;וצמקומטותהקירות,אתקישטוענקיותעינייםחרדתה.
שניעללבסוףשנחעדלשוטטלמבטההניחה .באישוניהןדלקהחזקהנורה

ארוךמעילאדישהבקפדנותמונחכתפיוועלושמןמבוגרהיהמהםאחדגברים.
והלה,עייפות.נ:לודוגעיניבונועץראש,בכובדזוגובןאלדיברהואוכבד.
בעוזכמוניראהיהראבפרופיל .ודרוכותקשובותעינייםבותקענער,כמעט
מוליושבבעוז .ומה jווקטןרחבוהואש~נייםתלתליםישלבעוזגםחשבה,

חרש.צחקה !כזהאיש

ידידהשואל "?צוחקתאת"מה
אחי"על"חשבתי
אישהנדהם "?"אחיך

הגברים.זני vשלשולחנםלכיווןראשהשולחתלו"דומהזה,"כן,
פתאום""מה

עלככהמסתכללאפעםאףשבעוז"רקשכיחואחריתינוקתכמומתעקשת"כן"
אנשים".

הזמיןהואהתכנית.ת iפתירעלוהודיעהבמהעלעלההעינייםמאופרהמלצר
עיניווגםטבח,שלמגבעתחבושהופיעאשרהתזמורת,מנצחאתרבהבהמולה
בשריקותהמשוניםהמלצריםכלפרצולהודיעגמרכאשרוזהב.בשחורצבעוות

עםוצהלוכפייםמחאוידידייה .האורחיםקהלאתעימםוסחפוכפיים,ובמחיאות
חרשים,עלשרותשדיר·תראיתי"פעם .כללידעולאוהםבהםהסתכלהכולם.
אלקרבהואזרעש.המוןוהיהנשיפהכליותזמורתהומה,רחובשםהיה

הואכלום,שמעלאהוא .שקופהאווירבעותוסביבוצעיראישדמותהמצלמה
היה."לאוגםשם,היה
אזנה.ידעלבזוזומכותידיווכפותאיש;:ןצעק ?"מה
 .סיגריהלעצמהוהציתהחייכהכלום""לא
 .השולחןעלהמונחתידהאתידהבכףוסוגרתחברתהרוכנת "?עליךעובר"מה
תל-אביב"עלחושבתאניכלום,"לא
איש;:ןשוזול "?בלונדוןכשאתתל-אביבאתלשכוחמוכנה"את

מחייכת.היאיכולה"לאאך"מוכנה
לבילוייםהמדריך .הנ:מהאלנישפךוצלילצורהצבעשלובלילניפתחהמסך
כאמןהוגדראשראיטלקיכוכבנוקטי,ארטורועםקברטהצגתלהםהבטיח
 .שניםמזהלונדוןבמותעלביותרהמבריק

ללונדון'ולאלברליןדווקאלנסוערציתי"אניחברתה,אלרכנהיודעת""את
היהזהנפילתה,אתלשחזרחציותה,אתלחושהזאת,העיראתלראותרציתי
 .חשוב"ליניראה
אדניה.עלמצביעהחברתה,צעקהשומעת"לא"אני
היועיניהם .הגבריםשנישלשולחנםאלהביטה .ידהבכףסימנהדבר""אין

מקברטגריייואלכמושניראהנוקטיארטורו .מדהימהברצינותבבמהנעוצות
יצאוהקהלמדהימהבמהירורזדמויותהחליףמשונים,קסמיםלעשותהפליא
קולבלינאנחה !ה~:בלובתחנותביותרקפדניתביקורת !לאאניורק .מכליו
עיניהםבאולם.היושביםביןושוטטההצעקנית,הבמהמןכיפורהצער.וללא
ידידיהוצחקה.ליבהאלנעצבההנכונים.במקומותכפייםמחאוהםרתוקות.היו

נהנית.שהיאחשבו-בצחוקלההשיבו
 .והצלילהצורההצבעבלילאתתוכואלובלעהאחרונה,בפעםניסגרהמסך

מקפציםהפינות,מןהגיחוהמשוניםהמלצרים .במקומותיהםזזיםהחלוהאנשים
פניהםעלוהצבעיםמחייכים,תזזית.רוחבהםאחזה~אילוהשולחנותבין

מהםמישהו .ביאושקצתחשבהלהיות,יכוללאזהצורה.ומשכיםמתקמטים
זהקשה.יוםהיהמהםילמישהרמוות.עדעייףאומאוכזב,עצוב,להיותחייב
סביבה.במתרחשיןיעניכלאיבדהפתאוםמהחיים.לאזהלהיות,יכלולא

גדולהקריצהלהקריצהוזוהאיומות,העינייםאחתעבראללמעלההביטה
גדולהאווירבועתממנהנולדהשוב,העייןניפקחהוכאשרהסתכלה,ומכעורת.
עדאותהולירחהרתוקותעינייםבהנעצההיאאליה.וקרבההלכהאשרושקופה
סביבהההתרחשויותבתרנה.חיתהוהיאאותהכיסתהכךואחראליה,שהגיעה

חיתהכמוכלוםשמעהלאוהיאפניהםוהעווזזוהאנשים .מגוחך.מימוקבלו
הבועה .עיניהאתעצמה . 1מריונטורכמוזזיםאנשיםראתהאחרת.ממשותבאיזו

החלהחדשבמקוםכמו .לבןוהכלתבוכה,עומדתוהיאוהלכה,התרחבה
כאילופוסעתוהיאהחלקים,הלבניםבקירותנוגעותידיהבזהירות,מתהלכת

ארוכהלצמהאותוקי~עמישהושערה,עלמחליקותהיוידיהרוקדת.חיתה
נישענהעצרה.בלבן'אותההלבישניסתרמישהואחרים.כברהיובגדיהוכהה.

לאאניבטוח, .וצ'לוכינורלפסנתר,שלישיהמנדלסון,והקשיבה.הקיראל
טועה.

היא .הפטיפוןמןאליהמסתובבשובבה,בקנתרנותבעוזאומרטועה""את
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 .מזההתמידלאשהיאמפנימנגנים,מהאותהשואלכשהואשונאת
 "?ברהמסרומנטי?משהו"זה
מודרני"יותר"הרבהבועזצוחקקר""קר,

רפה.בלשוןמנסה"רוול?"
 .רוגזתכברוהיאבעוזלהמריעמתקדמת"את"יופי,
אמר,בקרה"ניפגע"המטע .העציםביןוטיילוהאבוקדו,למטעהלכוכךאחר
 .קשה"הפסד"זההעליםאתמלטף
 .צחק .בחדותאליההסתובבנפש.פזורתקצתאמרהלעצים"כאבבטח"וזה
גזעשבתוךבשקערבבעסקוהתיישבשובבות,גבותזקף "!חושבתאתמה"על
 .היההואאבלממנו,מבוגרתחיתההיאושתקה.משתוממתבוהסתכלה .העץ

סביבה.ניסגרשהבלשהרגישהפעםבכללקיבץואליונסעהוהיאוחזקסמכותי
תמידאותך?"אוכל"מה .התקיימהלאפעםשאףהשיחהסףאלהגיעותמיד
 .אותהאוכלמהשאל
 "?האבוקדובמטעפרייהיהלאהקיץ'אחרייהיה"מה

פרי".פחותוגםטובהפחותבאיכותאבליהיה"אולי
הציפהוהשמשהמטע,מתחוםיצאואחריה.והואפוסעתוהחלהאמרה"אה"
בתוכונולדתהבעוהאתוראתה ,המסנוורהאוראללמעלההביטהחמה.אותם
לצידההלךבעוזאותה.ועטפהקרבהשהבעוהעדוחיכתהעמדהאליה.וקרבה
והבועהעיניהנעצמוז.ואראתה.רק .כלוםשמעהלאהיא .וראשוידיווהניע

ארוכהבצמהעשויושערהלובןבתוךלובןבתוכה.כברוהיאוגדלה,התרחבה
אבלמאד,רחוקאותו.ראתהואז .סביבהמנגנתמנדלסוןשלהשלישיהוכהה.
ראשו .גבוהמאד .גבוההואאליה.קרבוהואנעות.אינןשפתיהאתהמי .איחה
ידהעלכברוהואבתוכה,השאלהנישאלתהואמי .וטוביםילדותייםפניוקטן,

נוהריםפניו .יחדפוסעיםוהםבהןאוחזתוהיאשתיהן'אתיידיואתלהמושיט
מחבקותבירכיהבזרועותיואותהמריםוהוא .החמוריםהרציניים,פניהלעומת

והלובןהבעוהבתוךמחולליםוהם .גבוהכךכלוהואכתפיואתוידיהירכיואת
והיאמתנגנתמנדלסוןשלוהשלישיהאליהוהואאליווהיאהבהוקאלמתחבר
נשואותועיניובה.עוברתהמוסיקהרקאשרהדקההדממהבתוךרבעונגיודעת

עלהשפוךוהמרוכזהרךהעונגבתוךנתוןכולווכלבמחולהמרוכזתאליה,
קשררבה,אהבהמרגישההיאדרכובתחושותיה.נתונהאךבומחוברתפניה,

עיניה.אתפקחמישהו !יגמרלאשרק !יגמרשלאעמוק.
 ?זוכרתיותר,טובתרגישיהקיץכשיגמרהשנה.ראשמעטעוד .יגמר"הוא
הולדת,יוםלךישואז ?זוכרתנחליאלים,לספורמתחילהאתהשנהבראש
 .שדיהוביןשחיהבביתניגרתהזיעה .כתפיהאתמחבקבעוז "?זוכרת

נורא"לי"חם
קודקדה.וביןהשמשביןדמיוניקובועזמסמןלשמש"מתחתבדיוקאת"בטח
אלחוזרתוגבוהה,קטנההבועהאתורואההדמיוניהקואחרעוקבתהיא

השמש.

בהמעיףבעוז .חזרה"לנסועלהתחילצריכה"אניבכעס,אומרתנלך""בוא
רשע.משועשע,גםאךחרד.משהוחדמבט

קרבהוא .אליושעהלאאיש .האולםאלצדדיתדלתמתוךיצאטיברקארטורו
לוופינואליוחייכוהםבעוז.מולהבולדוג,עיניבעלהאישישבבוהשולחןאל

בגללאוליעגול.ומאדקטןראשלוהיה .האיפוראתהסירלאהואמקום.
מצוירותהיואוזניולאורךגולגלת,.אלמאדוהדוקלאחור,משוךהיהששערו
 .פניושעלהלבןהצבעעםניפגשוישרהבקפדנותושחורות.חדותלחייםפאות

משוחותהיושפתיוונוצצות.מאדכהותבהגזמה,מאופרותעינייםשתיובתוכן

אףצמחמעלה,כלפיאותןמושךמעליהן, .נשיותמתוקות,וכיראואדוםבצבע
אתלפניוערךמלצר .לבנהמוותמסכתבתוךילדותייםאבריםסולד.קטן,

אוכל.החלרבהובעניניותקצרבמבטהודההוא .אוכללווהגישהשולחן
אתמיקדה .קודםהזההמעמדאתראתהכברכאילובסקרנותבהםהסתכלה
בשחורצבועותעינייםעםלבנהלמיפלצתשהתחפשקטןילדבהתרגשות.מבטה
וזהב.

לו"ישמשוניםפנים"איזה

לבעוז?"שדומה"לזהידידה,שואל"למי?"
 .חברתהבעיניפגשהעיןלהרףבמבוכה.צחקהנוקטי",לארטורו"לא,

 .וניפרדותמתחברות

 .חברתהשואלת ,, ?אותומציירת"היית
 .לחשה"כן"
המחברת".אתתוציאי"אז

מחץולבועזששלחההמתכביםתוךאללתחובנוהגתחיתהפעםחייכה.היא
לאיש::ז.מסבירהצוחקת,חיתהגלויות,במקום .מצחיקיםציוריםלאץר
המשפחהלי"ניגמרהסופיתאיןבנקודהתקועמבטהלשלוח"למילי"אין

 .בקיבץו"

שלך"לילדיםתישלחי"אז
 .ממנוחתןעיניהעוקרת "?"מה

אותם"יצחיקזה-ולאיתן"לנועה
אותם"יצחיקבטוח"זהענתה"כן"
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ג.נהיר :איור

התקליט"עלקראת ,חכמהלא"זאת
שבההיאוריקות.קרותנותרוועיניהעורית,כמרסתמי,חיוךחייכהאשתו

 .החדר .תוךאלכישפנוהפתיחהצלילי .קרוב .אישהידעלוהתיישבה
 .בעולם"הטובים"הם .לאישההסבירהמווינה"הילדיםמקהלת"זאת

אחר .שתקאחותי" ,כלומרבידידינו,הטוביםאתםכיהנהלבראמכם"ביקשנו
להיפרד"החלטנוואניאשתיכלומר"אנחנו'אמרכך
נשעניםראשיהםהספה,עלישוביםהיובההדרךאתרקמאומה.ערדזכרהולא
נאויר,עומדתגדולהשתיקהשלווים.כמרנינוחים,כמרמאחוריהם.הקיראל

מרגשנות.ונקישקט,בועזשלוקולר
כבדה.לפניהםהתנועההחשוכה.במכוניתישוביםהםהביתהבדרכםכךאחר
האחורי.במושבישניםילדיהאין-סוף.פנסיבשניהמוארבנשחנערצותעיניה
גררןלקולהלשררתמנסהכשהיאאמרהבשלווה"החוטתראתמקבלת"היא
 .ענייני
ואחרשתק.הדדית"החלטהשזאתחושבאניהחלטתו?שזאתיודעתאת"איך
הפתעות.שאוהבכמיחייך .מפתיעה"כי"אם :כך

בועז"עםקשרערדלי"אין .שתקריודעת"לאאני ,"אוליאמרה"כן"
לך"אין-רוצהשהייתכמר-"כזה
 .ברשהללאבכנרת,מרדה"נכרן"שלה.הזההאישאתלרמותיכולהלאהיא

אישהוא .קטניםכשהייתםשהיהמהלא.שהואמהבררואהשאתהיא"הבעיה
הוא !לאוהוא-שלךלמורכבויותודרוךקשובעדייןאותררוצהאתאבלפשוט
 .בחייו"אחרותילדותישלא.כבר

 ..."אישהדעת,בבדיחותהכלמסורה ,לגמורבקדחתנותמבקשת"בקיצור"
 .וחלקחדשניהםאומריםחיובי"

ארתהוקושראליההיפיםפניומפנהחיובי"איש"בדיוקנמרצותצוחק"בדיוק"
 .רבהבאהבהאליו
 .כשהיהישארהכלזאתובכל
שניםשלרשלו.קררהמהידעלאאישבתל-אביב.לגררבעוזעברהגררשיןאחרי

אלףעלדיברמוזרה.פרטיותעלשמרמגחכתבעקשרת .וחתומותסתומות
הפליגבנותיו.עללדברהירכה .בחייוהקשורענייןמכלוהתחמקדברים

 .כשיבחן

שמשמפנימוגפיםהתריסיםבמטבח,עמהיושבבעוז "?רוצהאת"מה

והריקניות,לעררך ,בעצמילכבסצריךצועני.כמרקצתאחרת,חי"אני .הצהריים
יודעת"אתעובדאני

לךהצעתיהרימזהחרץהעיר.אלעברתלמהיודעתלאאני !יודעתלא"אני
 )בשבילך'אבשלשאני .שלךהמלוכלכתהכביסהאתלישתיתןפעמיםאלף
גיחךיפה"לאבשבילי,תכבסהכרסשל"אשתובכעסארתהפטרצריך""לא

רעים.ראש;ניר

עבד".אתהכאילומתנהגראתהאצלולעבודביקשת"אתהצעקה"בעוז"
היחסמעצםנהנתהעליוצעקהכאשרגם .עליוחסותהאתלפרושנהניתהיתה
ארוחתלוהגישהשניהם.ביןהמבוגרתהיתהסוף-סוף .ביניהםשנוצרהחדש

צהריים.

איזה ?צהרייםארוחתכזאתמכינהאתיום"כלמלאופירמילמלבר"מקנא"אני
ששברילדיהאתחיבקכךאחר .לחשובמהידעהולאצחקההיא "!מזלבר

שלרש .מתוחההדלת,אתאחריוסגרה .הלךוהואאותרחיבקווהם ,הספרמבית
כאילונדמהילדיהאתחיבקכאשרורק .סתמייםחטופים,ביקוריםשלשנים
היוהשידהמגירות .חדרהאלפנתה .המגחכיםהרעים,אישוניואתעוטףברק

 .השטיחעלמפוזרותכנן ,פרוצות
 .נברך .קטן .איתן .מועקתהאתצעקה "?זהאתעשהמי .ילדיםפהקרה"מה

לציור"דפיםחיפשתי"אני .בפניההתיצב
 "!מידהכלסדר ?לבקשיכוללא"אתה .לצרוחהמשיכהעשית"מה"תראה

לי"."תעזריאומללמלמלהרבה"זה"אבל
אעשהאני"לך .ברכיהעלוכרעהעצורבכעסמלמלהלפזר"לךעזרתילא"אני
הדלתאתוסגרנפשרעלנמלטהילד .תבקש"פשוטהבאהבפעםזהאת

אתאוספתרוגזה,עללגבורמנסהעמוקות,ונשמההקיראלנשענהמאחוריו.
 .חרםבחוטקשורישניםמכתביםצרורעלנחהידההמגירה,תוךאלהניירות
אתלפגושנהניתאחדאחדאותםוקראההחוטאתקרעה .אותםסידראישה
עברה.

הדבריםכאילו"נראהבמכתב.כתובהיהטרג"יותרהרבהמרגישה"היא
בתרךנתרנהופחותאגוצנטרית,פחותארתההופכיםבאץרעכשיושמתרחשים

ראתהבמלחמהמדוברכאשרמוזרנישמעזה .מבוהלתפחותמוזרבאופןעצמה.
מתרשם".אניכךאבלבחזית,
המכתביםאתצררהכךאחר .המעטפהתוךאלאותרוהכניסההמכתבאתקיפלה
 .החוטאתוקשרה

והאץרבצבאהיהאישה .עימהלהיותכדימיוחדבאופןלתל-אביבבאבעוז
ולקחלתל-אביבבאהוא .שנתייםבתרקונערהבהריוןהיתההיאבמלחמה.

 .למסעדהאותן
 .תהתהלאוהיאבמלחמה)היוכולם(הרימאנשיםהמתההמסעדהצהרי-היום,
 ,עכשיו .אליהםניגשמישהורגע.מכלונהנתהלטיפולו,לחלוטיןהתמסרה
המכתביםצרורהקיראלנישעןרגבהמיטתהידעלהשטיחעלישובהכשהיא
הואבר.להביטטרחהבקושיאזאשראישאותרבפנימבוכתואתזכרהלידה,
בקשריוחושדשהלהלוברורהיהכאילומדוקדקבאופןבפניוארתההציג
זאת ...לתל-אביבבמיוחדבאתיואני ..בצבאוהוא ...שלאשתו .."אחותיעימה.
בבטנהאשרהילדרעלעצמהרעלאישהעלדיברוכךאחר " ...אחייניתי ...בתם
 .עליודיברולאהקשיב.והואחרדותיה.רעלנועהרעל

בירכיהאתוקרבהשבההשטיח.עלרגליהאתופשטהחרשצחקה !אגוצנטרית
פינקדאג, .ממנהעצמוניתקכמראז,שגםחשבה .אותןוחיבקהחיקהאל

('!) ') 
,[ 

שלביתואלהשבילבמורדרצוראיתןנרעההצהריים.לפנילקיבץוהגיעוהם
הדשא.עלישברהצהרייםאחרי .בתוכורניבלערילדיו,בשמותקוראיםבעוז,
מבקשותסביבהמתעופפותהן .מנוחבהמוצאותאינןוהמליםמלהגהאשתו
יכולהכלהחכם,בעוזהזה.הקשרמהותאתהבינהלאהיא .והלאהממנהללכת

ילדותיוהמקסימות.היפות,הילדותכךאחרושיגרתית.הידה~ ! ?הזאתוהאשה
מוקסםהיהבעוז .קטנותהיוכאשרלפחות .שתיהןאתאהבהוהיא .בעוזשל
 .קנאהוהיאמהן

וביניהןצמודים. ,מורכניםראשיהןטובות.חברותנועה.עםמשחקתהקטנה

 .ביניהןמתחלפותמסדרות,הןבהתלהבותמצ~ירים.צבעוניים,ניירותשלערמות
עומדבועז .וצווחניותנירגשותחוויותומחליפותמתמקחותמתווכחות,
 .בהםמתבוננתהיאממרחקכמושורת.-שתיהןבכתפינוגעותידיו .מאחוריהן

אליומרימות .בעוזאתלאהובשלאאפשראיאותו.אוהבותשתיהןשוות.
מתגלגלוצחוקםהאוהביםהמגחכים,באישוניולהןמשיבוהואצוחקותעיניים
אליה.

להתבדחמתכוונתאשתואומרתמסחר"בהלכותפרקאותןמלמד"הקיבוצניק
נעים.אינםפניהשרירימגושמת,ויוצאת

 ?בשתיהןשקנאהיתכן ?היתכן .צחוקמןשלקטןבפץראותהפוטרתהיא"כן"
בעתבהתלהבותהגדילהאתולגלותלגדול,לאבמקומן?להיותרוצהשהיתה
נערהוהיאלעצמהלפתעמ~דעתנעשתהונבוכהמבלובלת ?היתכן ?אחתובעונה
 !לצייררוצה"אנימעיניהזולגותודמעותומציירתהשולחןידעליושבתצעירה,

 "!לצייררקרוצה !עכשיו !שאגדלעדלחכותרוצהלא !ציירתלהיותרוצה

אליוהתייחסבעוזשרקהרגיזלאאתבעוזאתשרקעיקש.טיפש,בכימיןברכה
אתלשכנעהצליחבעוזומקיימות. .מבטיחותכתפיהעלידיוכפותברצינות.
כאילוהכלנתןוהוא .להמגיעכמוהכלקבלההתעניינה.לאבכללהיאהרריהם.

יתכן ?היתכן .רצינותשלויחסמגחכיםאישונים .וצחקנתןלהיות.היהצריךכך
 ?ובחינםהכלמןלזכותכדיתינוקתלהיותשהמשכתי

ביותרהטובהטוב.ידידולהיותהופךאישה.אתאוהבובעוזנישאהכךאחר
ערדולאשיוויוןדורשהואאבלבועזשלמקומואתתופסאישהשמחה.והיא

 .יותרנכרןצומחתשהיאמרגישההיאבזה.להוטובות.זקפריעודלאתינוקת,
לאהילדות.כךואחר ,הזאתהאשה .ומתרחקבעוזהולךזהבגללאוליאבל
 .אותןלאהובלאסיבהשוםלההיתה

הכליםאתאוספתבעוזשלאשתו '.מתרככים ,מתחלפיםהדשאעלהצבעים
שלהבכורה ;תנ;: .הקטןרכנהאישהישובומעטעוד .הביתאלאותםומכניסה

אצלכםביקור Iאובססיביהזה("הילדהפרות.בחליבתלצפותאותםלקחהבעוז
 .פרות")חליבתעםאוטומטיתאצלומתחבר
בלתיהיווהלחותהחוםהזעיר.בחדרארבעתםישבו ,ישנוכשהילדיםבערב,

קנטטההפטיפוןעלוהניחהקמההיאנבוכים.שתוקים,היוארבעתםניסבלים.
 .באךשל

בעוז.אלפנתה " 140מספר"
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אזאמרנו .מפחידהבזקבהעבר !אחרמישהוכמר .עימההיהלאכמרוהקשיב
 .בזעףחשבהמרגיש.לארגיש,לאשהואידענוולארגשן.לאשהואבהתפעלות

בפניהדלתאתפתחהבניירותבעוטתרגליהעלקמהלב.שמתילאואני
 .בסבלנותומחכההירוקותעיניהאתבהנועצת .המפתןעלשישבההחתולה
ממנוושלפהד:אררןאתפתחהאחריה.יצאהוהיאהחוצהמיהרההחתולה
פסקהוזאתחתולה iזפינכתתוךאלתכנהאתשפכהלחתוליםאוכלקופסת

 .פינכתהאלומיהרהבהמלהתחכך
העיתוןאתהרימה .תודהאסירשיהיהרציתילתת.רציתיאבלהרגשתיכןדווקא

בידה.העיתוןהכורסא,אלוצנחההרצפהמן
 .הטלפוןשלהחדצלצולואתשמעההמנעולבחורהמפתחאתכעצהכאשר
 .בסדרלא"בעוז .אשתו .הטלפוןאלמתנשמתוהגיעההדלתאתופתחהמיהרה
נסעמתימהר.שבה rד .הלב"זשהחשבוהחוליםלביתאותוהבהילואתמול
אמרלאאיתהדיברכאןהיהאחדיםימיםלפכירק ?אמרלאלמה ?לקיבץו

במקומה.קפאהאותה.כיסתהקרהזיעה !ז,נלה
בשקטלאמוהצליחהאיתר?""מה
בריא"שהלבטועניםכלום,מצאולאהרופאיםבבית,"הוא

 .בקולהוחרדהרווחה"אלוהים"
והואלוכואב"הכלבקולה.קטנהויבבהאשתומלמלהבסדר"לאהוא"אבל
האפרכסתקפואה,והיאומפרטתמייבבתאשתושמעה.לאיותרהזמן"כלישן

ראתהאזמיחלות.מתרוננותהצר,החלוןמיסגרתבתוךעיניהאזכה,אלצמודה
ובאהקרבהוהיא .חלון iזשלהצרההארכנית,למסגרתמחוץנולדתהכערהאת

ארוכהלצמהשערה)ותקלעניסתרמישהובתוכה.והיאלבנה.אותה,ועטפה
ובתוכוסופיאיןשלגלשדההופך .הלובןשתבוךוהלובן .בלבןאותהוהלביש
שחורצעיףאישi=ז,ידיעלכיתמכתוהיאוכ~גות,שחוחותדמ~יותבדומיהצועדים
שלהילדותללחייה.ונושקיםידהאתלוחציםחרשי~םאנשיםעיניה,אתמכסה
בעוז .מכוסואיןאותהעוטףהלובןמבוהלות.עיניהןמתניה.אתמחבקותבעוז
ומומה.בחגיגיותבאדמהנטמן

חוזר "?לעשותמהפעולה,לשתףמסרבמפכי,ניסגרכאילוהואפוחדת,"אני
הצרהחלוןאלכידחקתבמהירות,כסוגהוהבעוהאשתו,שלקולהאליה

היא .פניהעלשפוך .ךיכבדמוזר,וחיוךחשופהאותהמותירהמעלהוממריאה
שהיד:.כמווסתמיחלולאיכראשתושלשקולהחושבת

 .אבוא""אניקולהאיכרוהקולאומרתלהירגע""כסי
אישi=ז.אתשלחההיאאליו,נסעהלאהיאאבל
 .אחד"אףלראותרוצהלא"הוא .תמהאישi=זשלקולואותי"לראותסירב"הוא
הומהרחובשםהיהחרשים."עללבועזתכבהשרות"תשדירראיתי"פעם

צעיראישדמותהמצלמהאלקרבהואז .רעשהמוןוהיהכשיפהכליותזמורת
היה.לאוגםשםהיההואכלום.שמעלאוהואשקופה,אווירבערתוסביבו
"בגללעימהלגרר·ר rnשוסיפרהטילפכהאשתוענה.לאהואיקירי".בעוז

לכיתהללכתלהןכרתןילאאפילוהואאיתר,להיותמרשההואלהןרקהילדות.
 .מה"מפכייודעולאפוחדהוא .שלהן

ספלבידווכתנהאישi=זאלקרבהבידיה,קפהספלישכיהמיופסתאליצאההיא
שתקר.הםידו.עלהתיישבהאחד.

לייגידושרק .ליאמרפעם"מישהואישi=זשלקולרנישמעבדעתי""ערלה
אסתדר".כבראניהכפשעםבריא,שהגוף

 "?זהאתלךאמר"מימופתעתגיחכה
 .מופתע .כברךחיוךאליההפכהזוכר""לא

בנפשו?"חולהשבעוזחושב"אתה
לפחות ,מקווהאני"אוליושרבקולר.גרועיודע"לאבאמתאנייודע,לא"אני
אתוקרבה ?מזהמתים א~,בליבה,חשבה ?לא .קולוגרועשובמתים"לאמזה
אמרהלישרן":-רלכת r"אניהכליםאתאספהכךאחרפיה.אלהקפהספל

לרפתותידירוכפותהמדכ~סתמעקהעלכישעןאשדאישi=זשלבגבומתבוננת
 .הביתאלכככסהוהיאענהלאהוא .אותהחונקותהעגולה,המסגרתאתבחזקה

שהיהבעיתוןואחזהיטה 1הכאלכככסהבגדיהאתפשטהעצמה,אתיודעתלא
המלים.פכיעלמדלגיםאישוניהלמרגלותיה,מפוזר
אישוניהמכגדעיתון iזאתהסירההשקט.אתאישi=זהפרבסדר"לא"בעוז

כברלויש .אליהגברהמיטה,קצהעלהתיישבכךאחר .שתקהוא .בווהביטה
ברח"הואלאטואמררחזבסדר"לא"הוא .כפוףקצתחשבה,איש,שלגב

ממכריוצאותוהמלים .בו·ח"הוא .הזאתהמוזרההמחלהואלהקיבץואלחזרה
והשאיר"ברחגבר.אתלהוהפכהושבמבטבההעיף .בקיומןמאמינותלאכמר
שהואהעובדהאתניצלהואאצלי"כשעבדמחכה.שתקה,היאמאחוריו".הכל

"הוא .בפניוגםמשהרהכפוףגבראתראתהוהיאלאטאליההסתובבאחיך"
 .כועסנהדם "?צוחקתאת"מה .בצחוקפרצהוהיאבכסף". .דימה

ילדים"שללשוןזאת .בכסףדימה"הוא
 .האמבטיהחדראליצארימה"הואזאת"ובכל

אתה"למה .הדלתמכ!תןאלכשענתמאחוריו,וניצבההמיטהמןקמההיא
פיראתגביכיהוא .כתה rזהיא .שינייםמשחתמלאפירשתק.והואמתכוון?"

 .לאטאחריוהלכהא:היהשינהחדרלכיורןהאמבטיהמחדדויצאבמגבת
לא .חדשיםכמהזהאתיודע"אניכשמעלאכמעטקולרלי?"מאמינה"את

"זה .שתקו .כסף"הרבהכךכלעםעשההואמהיודעלאאנילךלהגידהעזתי
 ,, !אחרמישהוכמו"הואהמשיךלי"גםקשה
לחשהאחר"מישהו"הוא
מבטואליהסובב "?"מה
שתקרשובכלום""לא
 ,, ?חושבתאתמה"על
מיטתהידשעלהקריאהבמכורתכעוצרתעיניהחרשים"עלשירותתשדיר"על

ביאוש.

עצמואתכיסה .לעצמי"מאמין ~בקרשאני" .לחיואתליטפהלי?"מאמינהאת"
מיטתהידשעלהקריאהבמנורתהאוראתכיבתהכךאחר .ונאנחצווארעד

בשקעראשהאתהניחה .אורכולכלבגרפונוגעגרפה .בחושךאליווקרבה
באחת.עלאלראשההרימהניסע""בראבשרו.בתרךכבושותעיניה ,צווארו
לחרשרוצהאניניסע,בראהזאת.העיראתלראותרוצהאנילברלין.ניסע"בוא
שתקהוא "לשבועיים-ניסעברא .הזאתהגדולההעירשלהשבורהלבאת

ניסע .תיאטרוןניראה ,מרסיקהנשמע .ללונדוןניסע"אוליאמרכךאחר .ארוכות
שתירצי"מיעם ,חבריםעם

איךלךאספראני ,מחר .צווארובשקע ,פקוחות ,עיניהאתשובכבשה"טוב"
מפסיקההייתיכךורקאמישלצווארהבשקעפקוחותעינייםכובשתהייתי
עליוהניחרכמובפראותהלםלבה .בחלומילישכיראומפחידיםמראותלראות

מקורה ,חשבהיעבור,והכלשינהגלולתאקחלהדרםאצליחלאאםכבדה.אבן
 .ליבהאתשומעאיכרשהוא

"אפשר .כעליהאתוחלצה ,אהבהכךכלשהיאחיוךחברתהחייכה "?"לונדון
 .במטבחתהחלטהוהיאבטלוויזיהצפרהילדיםבהחלט"

 "?בעוזבגלל"זה
ענתהלאהיא

פעם"זהעםלהתמודד"תצטרכי
שתקההיא

 "משהו?ממנו"שמעת

מתחככות.פניה .השולחןאלהקומקוםאתהביאה
 .לשתיהןתהמוזגתחברתה,אמרהפעם"זהעםלהתמודדתצטרכוזאת"בכל
ספליאלמושפלותעיניהענתה, .לאחברתה .ניצחתשאלהמת?"היההוא"ואם
התה.

כהוכחה.ארתהמציגבידו,ריקהפיככה .הקטןבכה .בייגלה""עוד
מושיטההפנכה,אתוממלאהקמהכברוהיא ,חברתהאותרמתקנת"בבקשה"

וכעלם.התיקוןאתמאשר"תרדה"לידיוארתה
לילהחזירבאההיא .קפהבביתכיפגשכרבתל-אביב,כלומרכאן,-חיתה"אשתו

וכדי"רגעבכתההתפרק""בעוז .התהמןלגמהלו."שכתבתיהמכתבאת
לאמעורת,דבריצאמהירותמרובשבריראתלאסוףמיהרולהתקייםלהמשיך
מסגרתורקמפורקתמידשהיהלהיותיכול"חברתהאלמבטהישירהטבעי"
- ?להביןאפשראיך ?להסביראפשראיך ?החלקיםעלשמרהעינייםמאחזת
בריאשליבוהחליטושהרופאיםבלילהקרהמהליספרה"אשתוסיגריה.הציתה
 .האורחיםבחדרישנהוהיאשלהלחדרחזרהואהביתה.אותוושלחווחזק

אותומצאההיאהמיטה.מןלרדתומיהרהביתם,בשםקוראאותרשמעהבלילה
אמרכךואחרלוקרשנוראאמרהוא .כיראהבלתיכמעטבשמיכה,מכורבל
ניסתההיא .אמראושאלאםידעהלאוהיאבשמךקראתימבוהלותבעיניים
 .נבוכהכמקרמה,תקועהכשארהוהיאשלא,בידולהסימןהואאבלאליולקרב
כמרמבטההשפילהכךואחר .שתקהושוב .פחדהגםשהיאאמרהכךואחר

 .מתמידיותרעודריקותהיוועיניהפחדה,לאשאוליואמרהעצמהאתהסגירה
מתחתנראהבלתיכמעטהיההוא .לעשותמהידעהלאשהיאאמרה,אבל,

 .פוחדשהואאמרהואואזקרות.מאדהיוהיחפותורגליההגדולה,לשמיכה
שעליההבינהנבהלה,כךכלוהיאקיים.לאשהואלמות,הולךשהואפוחדהוא

שהואצעקובעוזהאחותאתלהזעיקבכדילצאתמהדהכןועל .עזרהלהזעיק
אמרורקשחהואמהידעלאכברואחר-כךילדותיו.ואיפהאותהרוצהלא

חבר,ערדובעזרתובעזרתולכהרג,שיכולמישהולהעירצרההאחותפוחד.שהוא
עשראחריעדהחוליםבביתחיכתההיא .המכוניתאלהחוצהבועזאתנשאו
לועושיםמהידעהלאבכללהיא .להיכנסלהנתכולאכי .במסדרון .בבוקר
ספלמתוךתהלשתותלהונתכההמשק.מןהאחותשובבאהאחר-כךשם.
אתחיבקהאוליאליהקרובהמאדחיתהשהאחותזכרההיא .מפלסטיקכתום

שהתחנן.שביקש.להואמרשקטהיההוא .הביתהאותרהחזירובערב .כתפיה
רוצהלאהוא .לישרןהלךואחר-כך .סירבהפסיכיאטוראבל .שםאותושישאירו
אתליהושיטהכךאחרבר.בגדושכולםאומרהוא ,אמרההיאאחד,אףלראות
ואניזה.אתלקרוארוצהלאשהואומלמלהסגור,לבוע,זשכתבתיהמכתב
אר .שחהואמהידעלאהוא :כמרשמשפטיםחשבתיורקהמתכבאתלקחתי

יאיםאינםזה,אתלקרוארוצהלאהואאולמותהולךשהואפוחדהוא
כבהלתי,לאכעסתי.לאבדעתי.שעלהמהכלזהלזולת.כבדוחוסרומבטאים

 .שתקה ."מת!בעצםובעוזנהדרויהיהללונדוןניסעעכשיו .זהר .שנאתיולא
אפילו ,אותריחזירלאבעולםדבר"ושרםאמרהכךואחר .שתקרשתיהן .רבזמן
 .עצמו"הואלא

אתהאפשריים.המשפטיםכלאת"שתקת .עורפהעלאישi=זשלידוכף ""בואי
שלהמוזרדיוקנושכןעודתברכןאשרעיניהאתאליוהרימהעייפה"בטח

שלהטוביםחיוכיהםידוערלהסולח, ,הטובבחיוכוופגשהנוקטי.ארטורו
 .מערתכמהבידרוכרתכיםהמלצרעםמתלוצציםמאחור,כותרוהגבריםידידיה.
 .מתניהאתמחבקתנענית,והיאבזרועותיהתכפיהאתמקיפהידידתה,

 ,, ?נורא"סבלת
 "?לאמשוכים.אנשיםאיזה" .קרובותחרשצחקומזה".מתיםלאלא,"

באץר-ישראל"גםכאלה"יש
ראשההצמידהרם,בצחוקפרצהאחר-כך .דרוקאיילדה.קולוקולה "!ככרן"לא
הגברים .מעיליהןאתלאסוףהמלתחהאלפכרהאהובה,חברתהראשאל

הפתח,אלפעמיהםושמוהכבדיםהמעיליםאתלבשוהםאליהן.הצטרפו
 • .בחוץלהםהמצפההקורלקראתמראשגופםמצמררים
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הפעולהשיתוףהידוקאתבברכהמציינתהוועידה
החינוךוהספרות,הרוחאנשיביןוהמעורבות

 .העובדיםוציבורההסתדרותלביןוהאמנות
במאבקיהמובהקביטוישקיבלהזו'מעורבות

בבריתנוסףנדבךמהווהההסתדרות,שלהאחרונים
 .לעובדהרוחאישביןלהסתדרותהייחודית

 .זובריתלהידוקלפעולתוסיףההסתדרות
 c1 sה-הוועידהומהחלטות

בארץ-ישראלהעובדיםשלהכלליתההסתדרותז
ולחינוךלתרבותהמרכז

החנוכהלחגביותרחיפההמתנה
עלחתימה

77 IA!J 
דד""עתרןמספריספר-בשייזכוהחותמים
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