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שלברצף .הנעוריםמימילבהאהובאתלחפשיוצאתמיהיבסוףאשה
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אלעימומצטרףחדשמחזאי .גרוסמןשלהבאהמהמםהספרזהו

מתרחשהמחזההישראלית.המחזאותשלהדלילה,הראשונה,השורה
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 .קריאה)סימןספרי(במסגרת
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-חלקיךשמעון
שנרםעולם

חלקיךשמעוןפרופ'שלתלמידתוהייתילא
בהםלמקומותלהזדמןזכיתילא .ז"ל

באי-עלנמניתילאואףדברו.אתהשמעי
בדרך-שירתובאמצעותהכרחיוביתו.

יותרמשורר,לעצמושואל .אולישאותה.
ואנישיריו,ערכובינינוההיכרותאת :מכל

החלכולה.הדרךכלאתעימםעברתי
בשיריוכלה-ו"עזבון"מ"בשורה"
ועד;מ"תרשישה"חשבון"באין"סיכומים

.טליאימ":;נרוז:ותרשישה",בדרךל"פוגה
הבדידות;משירילמי""חוחיםעוד " Tטרסל

ועד-טהורהליריקהשלשיירםוהערגה.
"פיוס""פליאה", :וההשלמהההבנהלשירי

חסרל"קעטועדומ"הזוכרים" .ו"טעויות"
הסירהבשיריםנוספתקיראהכלבפרדיסו".

-ךס?? .חדשותפניםוגליתהנוסף,צעיף
יריעותעלשזורוהכב,דהעשירהמילים
לאיטר,התרומם-וסבוךמפותלתחביר
 :וגדושמלאבמינו,יחידאנשויעולםוגליה

המחשבהותרביוות-העולם,תרבות-ישראל
הכרת ;כולההמאה-העשריםשלוהאמנות
הזו.המאהשלהאנשויוכישלונהעוצמתה

השואהעלמלחמותיה.עלמהפכותיה.על
הדבירםלכלשבועולם.התקומה.ועל

ראשוניתמלאה,משמעותישכאןשנימנו
יחד.גםוהגיוניתרגשיתואמיתית.

שלשירתובמרכזשעמד;ךה nההאדם
כאשריותר,מאוחראלי,.דיברחלקיך
גםפגשתישירתו.עלעבודת-מחקרכתבתי

ותמיהותשאלותליהיו .האישחלקיךאת
שעל-מסכיםלאותםמעבראללפרץוורצון

חלקיך .שירתומעלהתרוממולאאף-הכל
אחדיםמסכיםאך .משאלוהירבותעלענה
אינםכשהיו,נותרווהםלהרים.סרב

הםמעמקיםאילועללשעראלאמאפשרים
 יי:~;ך~~יזvה qכים v; כ;:ק\" :מכסים

מתחתמיםדמופרומים / .המת;המים

 ".~כ~ך~ליםל p ~~~/·~זכה~סיל;נןל~יסו~
בחותם-האמתחתוםבשירתושביטאמה

מיחיי-אדם.מסלולומקיףהליריקה,של
שלחותם-האמתאתלקרואשיודע

 .חלקיךשלשירתוערךאתיועדהליירקה.
"ךק :הנפלאהלשורהנזקקאינוואפליו

מי ."ה~ו:זצ~יי:יהזכ~יי םיז:r??;צ םיך,;:;זז:;

המגששתציפור-הזהבאתזוכר-שיועד

ובוששת-המת;המים""היעך;תאלדרכה
האהבהאת .חלקיך'עם דח~',מגלה .לבוא

ו"האלוהים-הטבעהאדם.אתהמקשרת
אלמגעיוכשהוא .אחתלהוויההמתהווה"

עלתוהההואב";כךךיס;'.'עלום-המוות,
כיאטריסה"של ;~וכה nשכהאחר"הרמז

חלקיך.;,תב,כך ~ nמחיי,··לנצהנעלמת

יניבקלידמאתרישום-הלקיןשמערן

בפרדיסו'.'חסר"קטעשל "'בב"טיוטה
 :ביאטריסהשלהסתלקותהלאחר

!J) ת;~י~ףשוטp ,זידי~יןס:r:Jז~רP,ש 

ל'א-זקל-~ל~ךזקיןה .ה~ךז:;~-ל~~.ךרר
זp;:זך:;כיןה:;נע;ך:דיא,~ף~םוהן;,אן

 הvז:ג:; ?7 ז:;
 ".ה~;עך~דין~ןה

 ,) 23 ..דד sב-<בירושלים.משיחותינובאחת

 :הדבירםרומזיםל~החלקיךליהסביר
ונטהאתמכיראני :ליקרהמשונה"משהו

אבלקרובות.לעתיםאותוקוראהייתייפה.
 .ה"אינפרנר"אתלקרואקלליהיהתמיד

מתקדש.שהואמהכלואחר-כךהגיהינום.
וכיחודב"פורגטוריום".ויותריותרמיטהר,

 .שלוה"פרדיסו"אתלקרואליהיהקשה
מתוךפשוטהאחרונות,האלה.בשנים
-ה"פרדיסו"לתוךפעםהצצההצצה.
-קרובותלעיתיםעושהשאדםכמר .פתחתי

בפרדיסר,שעתהאלהכל !נבהלתיאני
שאתאומרתזאת !השתחררוממהזוכירם

זוכריםהםאבלשוכחים.אינםחיסורים
 "!חדורהמתוךכאילוכבראותם

שהשתנתהקולרעוצמתאתהיטבזוכרתאני
אינםחיסורים"את :הגילויחרדתהבעתעם

 .שוכחים"

היכןעדתדההאניאיננו.שחלקיךועכשיו,
עדייןהואוהאםביאטריסה.אותוהנחתה

זוכרתואניהשתחרר.ממנוהעולםאתזוכר
"יעקבשלבפירשהושמדדבירו,את

אתעימהםהנושאיםביומרת". rרבינוב

כלשהולהמשךהמתים.שלמשאלתם
בחיים:

ט;בכמה .ע,;יאינ;אולי"החי

 ,,,;עך~ןירים i :vTז~ iכ~לןמ;ת,~םל~ת
נשמעיםאכןדבריוכימאמינהואני

החידהיסודי"אלמ;ניםאםגםרכיויישמעו.
 T~חי ,לפענחהישוברערדרבים- "ה~;ב~ז:;

 • .חיה-ושירתו .ברוךזכרויהי

דרורמרים

-בזהרובוט
מיםצבעי

ת"א.הירקון.צרפת,לתרבותהמכון

מתורגמתהים-תיכרכיהאור"עוצמת

צבעשללערכיםכזה)של(כתמונות
גםאשרככתמים,הניירעלהמונח
הםחלקיתזהאתזהמכסיםכהירתם
לעצמו.אחדכלומוגדריםמובחנים

החשופיםלקטעיםוהודרתלכךהודרת
הצבעיםמתחזקיםהלכן'הניירשל

ועושרזוהרלקומפוזיציהומעניקים
כלתי-רגילים.

בלסגילהדר'שלהקדמתה(מתוך
מים"בדה/צבעי"רובוטלספר

וחינוךתרבותמפעליהרצאת
לתרבותהמרכזבשיתוףבע"מ,

 .ולחינוך)

w··· • 

שלוס:רות
 .נירעלעכורות

 .ת"אכן-יהודהאוסמך.טובהגלריה

יונתןנתןקנירקיורם

-חברינואתמברכת " 77"עתרןמערכת
 .תשמ"חביאליק.כפרסזכייתועלשחםתנן

תשמ"ח.כרכר,כפרסזכייתועלקניוקיורם
 .מ"ח ,,Uתיאלתרמן'כפרסזכייתועליותנןותנן

גדולאקספרסיבירישום-
 .משיהדפסירקעעל

 77ןן lענ:וו
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עשהלפי
עליושבים
של,,חבית
נפץחומר

והשעון

מתקתק

אח·מארמחגתוזל"אם
תהגהלאשרב-אלרמירתה

כציד :אתחכמחשכהאאל
עוייזכל ;עלצמיnרההלחיזרה

חלארמיתרשאיפותיהכראאל
תקישבאליהא •יספקוןעל

שלרם'פוררמטרר,שלרם
אלהיא ;מיטףשלורםיפרלסףר
אף-עביהשכרםעחסקר

קראלא-יכורתהיחוינת
ושכחוררה".כאחיהדו

שלהשניהאישאר: .ב.'ג(
 .) 1904בלו,ג'רהן

אירהשלבלינויהיהלשאמקורהאני
המוטואתנלטתיעל-כי tעייר

 ,,<יוםב"דבר" rהמעניממאמרו
דבירםעללהצבעיקשה .) 11.12.87
שאך, .ב.'גלשמאלהיותרמדיירקים

העךכעלשעוברמהאתלאפייןכדי
למועדותוהגעימאזהפלסטיני
היום.ערדהלאומתי

התקופותלאחתעתהעדיםבאר
שליטתהתחליתמאזביותרהקשות

 'הכבשוים.בשטחיםשיראללש
למעשההפכואבניםמלורתהפגנות
אדם.כברמרגששאינויום-יום

מאסירםאדמינסטריטביים,מאסירם

 ,ירמירמיים.אלהגם-הגליותבפעול,
עידםאגראלחבימיםאולםעכת.

איננהשאם-גםלתופעה"בכל-זאת"
שהחמירההירעקרונית,חדשה

מגפיניםשלם mמ-ד mבמי
המטני.תהפגנותפיזורתעבפלסטינים
 ,:;ף;,מוסח","המןרסדר","הפורת

אחחהקרבנות,רכזרה"התפעריורת".

ירייום.וכישםקיטניםלשמבוטללא
 ".מועדהציבור r ~ .הרגשתילפי

הוא rא .יתרעל-כזהמצב.לחומרת
בגדהבאמתש mשמתמהעל mמד~

על·כאמור,רבצרערת·עזה.המערביח
הרגשתי.פי

קלים""חיםילעצמוש"מסדר"מי
 ;חמומי~ל.בקבצוותשמדוברוטעון
אש"ףארגתיעל·ידיהמסותרתמרח

לעניותגסה.עסרתטעוהלמיניהם.
ז;כהכבשוים.ב~טחיםתמנלהעדתי,

 .כמשמעופשוטו-י mאדמדרברזמן
שלעלי.המוסראתראהזר,ובנקודה

 •קרחייהםאתמסכניםאינםאנישם

ארמסיתארמפחידשמישהומשרם

יחמהנטרליםנאישםאותם.משכנע
מגעייםכאשרקרזה,מסוגמסונכת

 rשאלחםנראהכאשרנפש.עדמים
כלעםרםכלוכאשראחרת,דרךכל

 '" . rהקצי

 3מספר
 .זוכראינני ' 4או

 ;.-ליאנלטקטואליםהממשלוהתנכלות,.
מאסרולמשל,עויתונאים.סרפדםי'

כיליאניסאמחישלהאדמיניסטרטיבי
לפיסיקהומרצה .עויתונאיסרפד-

אםבשכם.אל-גב'אחבאתיברסיטת
ויגדרלמשפט,יעומדהאשי,פשעאכן
-ישהיהככלחמור-גזר·דיןגנדזר

חומריד rאאםאךהחרק.במסגרת

זכרתלאישאין .לידןלהעמידוכיד
 .~נהלימאסרלאסרומוסרתי

לאשאםתנכנרפעמים·ספרד rא
עםהידברותשלניסיוןייערך

דברשלבסופרתינתןהפלסטינים, .. ,
למקלע , 16ל~םלגללי,הביטיושורת

לחיסלוד mהמיהצלפיםולדרכה
ההפגנות.ראשי,,

לשצה"ל .צה"לאתמאשיםואינני'
החשובאיראלו.וגיגרףאיננוהיום

מבעציגרףלא.א .מוסיריםכמונחים
באמצעיםהפעולתמכתה .כלכד

שכאשראלאלתקלה.עדטכניים:
-בריםעומירם ,התקלחשת rmומ

-בחינתפעויר-פה.-וחכמיםטובים
אותרהצבאזההאם ?לצבאקהרמה

פעם?הכרנו ~

שלצבאארחוזה rא .לא-רבכן
 . 1967מאזעדרקייםלאההואפעם.
צה"לנלודההתשהכמלחתמכבר

נקידשזה.בנושאיב mנלאאךשרנה.
הקרוב.בגליוןהמרכזימרותואתלו

ולאזה,טרדלכותבמציקהכאמור,
אתלנומספירםשאיןהדגשהלו,רק
חנה .בשטחיםש mהמתעלהאמתכל

הדגישבמאמרוגרירחייםמצטט

דבירואת ) 11.12.87 ,'ו(יוםב"דבד"

קיבץוחברספקטרד,דרדרןשל
מליואיםמשדרתשחזרכיה mמ

המספר.שבגדה,פערהכליאהבמתקן
בניבלידיםגםלשמה,התעללותעל
שלהמכירעשדוכסעל·כך ; 14

קירת-תשוביהםבמתקןהמשרתים
המטוףרהגעזןשלמחסיידוארבע,
מלאתכםאתהעשויםכהנא,

 :ובסיפוקבהנאה·הסידסטית
עללכאןמובאים"העיצירם .

עינייםקשוירהגבלומשמדייד
יושנםבחרםעשרתעוומידם

העשהבשלאשרכאלח
בחץולישןרנאלציםהמאוחדת

עדהאבניםערלהבטוןעל
כלבים".כמרלמחרת.לבוקר
 rאלמהשואלהואכאשד

לפחות.מזתיםלהסמספקים
בלינדרמים"הםכילוערבים
מדרונים".ללאגםעבירת

t (ללאגםבעירתכלים.נדרמי'הם
משהוחםבני-אדם,לאהם " ...מזתים
בהםכברשיםערביםפשוטחםאחד,

יכולבחםשרוצים.מהלעשרתונותר
לבעוט,מקירת-ארבעחלבןהאדון
שהםיוערהואלהתעלל.לירוק,
כואבלאלהםבעירת.בלינדגמים
 ...מוכרזהכמהשוגה.דמםכלרם.

 2,1soכ·המכליים·ישובים 1sהקימה
שוחכםי.

 mמחנמשתערים-שטחשלכמתחםי
אדמהאקירם soo,1כ·עלהפליטים
השקודשואקירם 5,562לערמת

 .הישראליםלישובים
 52.5-צרערת·עזחלשהכלולהתקיצב
זהמסכרםמלייןו 35דולר.מלייןו
כאשרעצמה,בצרעוהנאספו

 17.5אתלכסרתאמורההממשלה
שהעזתיםאלאהנותירם.המלייןו
-3ל r 2במשלמיםבישראלהעובידם

וביטוחים,מיסיםלחדושדלור'מלייון
אינוזהסכרםשלהמירניוחלקו
כתחומימנצולאלאלצרעוהמוחזר
ישראל.
אחמכסהקרלאהכיבוש :מסקנה
מפיקגםאלאכספיח,.מבחינהעצמו

רחווםי.

עובדותנםיש-בלבדלדרגמא : mזכיר
לידואםקרבלידהאשיפחלדמיזכאיות
 .ישארלשטחבתרך

מוגבליםבעזהחקלאים-כמםיישמשו
למטרמ"ק sooל·במיםרש.נשימ

למטרמ''ק-1,000לוכבהד.לאדהמ
 .שנהלמשךחלוית,לאדמה
היישוביםהשתמשו-השוואהלצוךר

עד 14 ,-200ב 1984משךהישראליים
 .למטרמ"ק 24,000

העזתיםלגביחלמקודרתנהוליעפ"י
חשדות,באדרתחפירת .עלאיסור
נחפרוהשיראליםבישיוביםואליו

באדרת r 35-40בהמדוברתבתקופה

חשדות.

המופיעיםירם i::דעיקיר'דקאלהכל
במחקר.

לאלכןנעסנו.לאלעזהכאמוד,
אםבבדרהנרגעםיאתלשאוליכלותי

דברלא.ארהצרעוהפיוחבעדהם
למצבבאחירותשנשואמיכדרר,אחד

עצמהבעל~טעןמכיז .לעליהמתואר
שבגדהזהעםיחדשיתפץצואידהר

כעתשקורהמהשכן,המערבית.

-ארברטרדחאלאאיננושבטחים
מי .לקדרתשעתידלמהפתיחה,
שחראשיעדמוטבבאזור,ישושב

נפץחומדשלחיבתעלישוב
כמהירותמתקתקשלהשהעשון

זועריניפצוהגלייגעיווכשתתפץצו'
אינםהםגם .האץרלמרכזעדחמורת
 • .חירקוהגנרלבקרירמכיירם
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בוגשרוכבגלריה " 77"עתרן
.29ג:כיוםת"א. , 30כוגדשרכדח'  20.30כשעה , 12.87

ובקולנעובתיאטדרןכספרות, 1917אוקטוברמהפכת

;יוקרנומלניןיעקבד"רבלס,גילהד"רסגל,דימיטריפרופ' :משתתפים
משיריקיראה ;אייזנשטייןסוגיישלבבימויו"פוטיומקין"הסרטמןקטעים

בסר.יעקב :ומנחה;עורךתורןאילן-ואחריםמאיאקובסקי

יוהיהיצבור,יכלוזמןכמהרכי
 .חרפהלשאתנויחד,והלשוהמאופק

קרמשל,דךרנחים.הירתסשלאוסןו
 ?פעשמשפחה irמנבישמשיהומשרם
באיפוקשלאתציבורעשיוזמןוכמה

לוא-אדמיניסטירנייםמאסירם
 .;ידכיו,-לוצדיםאדמיניסטריטביים.

 'לשמהדסידסטיתלעתםי-השפלה
פורסמואוףעמלום,בדירםחיווכבד

לואחותההוכחשו.לוא mעכתית

נעסנולאעלהד
ואנשיסופירםקבצותאמוירם,יהניו

 .'וביוםלעהדלנסעואקדמיה
תושבישלהזמנתםעל·פי , 11.12.87
חייהםאחלראותעל-מנתהמקום,
-כהויויתםדבירםולשמעומקחב
הנסעיה,לדגלמפיהם.ישירות

בקשתלפיהאחרוןברגעשהתבטלה
 ". mח"לא·נהמצבגנללהמזמינים,

כאינפרדמציההלקרחהצירידנר
 ) 1986 (,בננבישתימירוןשל.חקדו"ממ

בצרערת·עזח :הדבירםעיקרוהיד

ק"מ 45שלאודךעלהמשתערת
חושבים. 510,000-ק"מ 8שלורוחב
הכיבשומאזפליטים. 354,700מהם

עליומהשטחכשלי~ישראלEזחירמה

 77עתרןהמלצת

ואחריתמרוסיתתרגום ;סיפוריםועררהפרשיםחיל :בא~לאיסאק
 . 1987כתר; /קריאהסימן /הקבה"מ ;מירסקינליידבר:

 ;אודגרבן-צירן :מגרמנית ;שיריםמבחד ;יהיהרבר·מה :צלאןפאול
 . 198 7 ;פעוליםספרית ;ריבנוטוביה :עריכה

 . 198 7 ;פועליםספרית ;אבי-שאולמרדכי :מגרמנית ;דבקות :גיתה ..וי

 /קריאהסימן /המאוחדהקיבץו ;ורמאן ;אווירשורשי :אלמוגרות
 . 1987כתר;

 . 1987פעולים;ספריתרודה;שידתקובנו:אבא

יעקב ;אדרצבי :מפולנית ;סיפורים ;מאפיליםהדים :ישינסקהאניילה
 . 198 7 ;פועליםספרית ;טנאבכימין ;בסר

 . 198 7 ;יחדיר ;וחזירןחזרן :כחלהלל

 . 198 7 ;עובדעם ;ורשימותמאמרים ;הלבנוןממורדות :עוזעמוס

 •כתר ;ששרמיכאלעםשיחות •ומלואועולםעל = rליבובשיעיהו
1987 . 

 . 1987 ;עובדעם ;שירים ;כשמה.כדרתחצבים :שפרהש.

ספרית ;שפיגלכתן :ומבואהעדותתרגום :לפלוטינוסהאסתיטקה
 . 198 7 ;המאוחרהקיבץו /פועלים

 . 1987 ;ירושלים 'אייגכס ;איינססך-הכלכאכן :r:ודףמאיר
יד ;חז"לבספרותומעמרםמלאכתםוארמניםפועלים :איליימאיר

 . 1987 ;לתלמיד

 . 198 7 ;פעוליםספרית ;סיפורים ;באשקלוןשלג :יורםאהוד

 . 198 7 ;כתר ;סיפורים :תמוזבנימין

 ;בקיבצויםמייסריםקבוצותשלגודלן ;ושבררנוחלום .. :כן·חוריןצבי
 • 198 7 ;פועליםספרית ;כהןמשח :ערך

1 

 ;השלושיםהמאהספדי ;שירים ;ילדממךרוצהאניככה :לוטםצפורן
1987 . 

 . 198 7 ;עקד ;שירים ;רםקשר :גיבורבן·יוסףצביה

 . 1987 ;'פועליםספרית ;האבןאמותמשידי :מריםרבקה

וחינוךתרבותמפעלי ;לאמנותקטנהספריה ;מיםצבעי :בזה.רובוט
 . 1987 ;בע"מ
 . 198 7 ;פועליםספרית ;סיפור~ם ;באדוןמסמרים :קנטוראברם

אוניברסיטאייםמפעלים ,; ,,,להשירעללא .דוריפוגל :מזוריאיר
 . 1987 ;לאורלהוצאה

 . 1987 :פעוליםספרית ;סיפורים,;באביבכת-מים ryט :ליוןמנשה

 5 198 7נובמבר-דצמבר



עם-ישראל""ספרות
 ? ,,היהודים"ספרויותאו

וטעההישראלית,הספרותאתלהביןהיהיכול
אלא .קורצוויילאתשהטעוסיבותמאותןבהערכתה

הישראלית.בספרותבכתביועסקשלאכמעטשסדן
עתידהעלמפרוגנוזותלהימנעכןאםמציעמירון
היהודיות,לספרויותבדיקתההישראליתהספרותשל

הספרותייםבהקשריםבהןלהתבונןומציע
 .פועלותהןשבהםהספציפייםוהתרבותיים

תחיהלאאם :מירוןדן
הספרותעלמסות ;ירושלים
תרבותיבהקשרהעברית

הקיבץוהוצאת ;פוליטי
עמ' 256 ; 1987 ;המאוחד

א.

לא .ירושלים"תהיהלא"אם .מירוןדןשלספרואם
שלהופעתובעקבותהצפויההסערהאתעורר

שהמאמריםכיווןרקזההיהזה,מעין!;(וסוס

וכבר .לכןקודםאורראוכברבוהמופיעיםוהמסות
וכעכוידם,עלהמתבקשותהשערוירותאתהקימו

ומתנגדות,מסכימותשונות,מתשובותבתשובות

לנוסחולתככים,לטענותמתייחסותודוחות,מקבלות
והאלימותהתוקפנותהארוגנטיות,למידת .ולטון

טעםאיןלכאורה .כביכול .בהןהאצורותהמילולית
שכברמהולטחוןולשוב .הנאמרעלדבריםלהוסיף
מיוחדתאיכותשישלינראהזאתעם .דקעדנטחן

אמורותהןבכךשכןבספר,מכונסותכשהןלמסות
הזמן,לגורםומעברמעלהעומדכללי,תוקףלקבל
עתבכתביהראשוןפרסומםבעתאקטואלישהיה
 .ואחירםאלה

הראשון .נושאיםבשלושהעוסקבכללותוהספר
הממסדושלסופריםשלמע~רבותםבשאלתעניינו

שלהפוליטיובממסדהפוליטייםבחייםהספרותי
באץר-ישראלהיהודיהישובשלהציונית,התנועה
השני .ישראלמדינתושלהמדינה,הכרזתשלפכי
היהודים","ספרויותשלהימיםעתיקתבשאלהעוסק

יהודיםידיעלשככתבההספרותיתהיצירהלאמור,
ובלשונותאחרותיהודיותבלשונותאלאבעברית,לא

שלמשוליהתופעותכמהמעלההשלישיהעמים.
רשימותיושמר,כעמישלשיריההספרותית,המערכת

בספרותודמותהירושליםשלומקומהעוד,עמוסשל
הישראלית.

נראיםמירון'על-ידימוצגיםשהםכפיאלה,נושאים
התרבותיתבמערכתביותררבהחשיבותכבעלילי

מעניקההעלאתםעצםהיום.שלנווהחברתית
שאנוההערותשלפנינו.זהלספררבהחשיבות
 .בהלמעטכדיבהןאיןבשוליולרשוםמבקשים

שלמהלכהאתלצפותשונותציוניותאידיאולוגיות
בכוליותה.היהודיתלתרבותביחסה ·העבירתהספרות

ההוגים,שלתצפיותיהםהתבדוהמקריםבכל
אולי"יכולמירון'אומר .בטעויותיהם"ו"העיון
מבוכיהכפכיודהירותענווהשלמידהלכולהורות

מורכבתשהיאהיהודית,הספרותיתהסיטואציהשל

והמתוחכמיםהמורכביםשלממחשבתםיותר
שבפרשניה".

ב.

העוסק.השניבחלקולדעתי,הוא,הספרשלעיקרו
מימואוליבואין .היהודיםבספרויותכאמור,

בוהעולהשהבעיהלינראהאבלבוער,אקטואלי
הישראליתהספרותשללהבכתהכמוהמאיןחיונית

הקשוריםמהותייםלנושאיםביחסההעכשווית,
מירוןדוחהבמסותיובימינו.היהודיהקיוםבשאלות

הישראליתוהספרותהעברית,שהספרותההנחהאת
ספרותשליותרגדולהממערכתחלקהיאבכללה,
לאהיהודיות,הספרויותשללכדלותןוטועןיהודית,

דוגםאלאהעמים,בלשונותהכתובותאלהרק
התרבותעלכמובןמדבראינומירון .יידישהכתובה
לשונית,רבהכללדעתשחיתהההיסטורית,היהודית

הנמצאתהחדשה,העבריתהספרותעלאלא
והיפרדותהתרחקותשלבתהליךמירוןשללתפיסתו

ספקללאכיאם .לסוגיהןהיהודיותמהספרויות
מירוןאלה.ספרויותביןשהיאכלזיקהקיימת
העבריתשהספרותטועןואף .דובקביעהלכתמרחיק

מדואחרתתרבותמיצגתהי"טהמאהבמחצית

היידית.הספרותידיעלתפיסתופיעלהמיוצגת
וזיקתןהספרויות,שלהתפתחותןלהמשךאשר

שכןעתידות,לחדותטעםשאיןמירוןטועןההדדית,
לכלבמיוחד"כסרבניתנתגלתההישראליתהספרות

מירון .משמעי"חדמסלוללולהקצותשכיסואלה
הבראשית"מימיהאחתספרותיות,תיאוריותמביא

"מימיושלושהי"ט,המאהבסוףהציונות"של
שליסודןעלשניקשר .ישראל"מדינתשלהבראשית

~--• 
 ,מירוןדן

אחד-שלהספרות""תורתהיאהאחתהתיאוריה
להעמידתוכללאהעבריתשהלשוןשצפההעם,
ולאספרשפתהיותהעקבגדולה,סיפורתאושירה
עלכשענתאחד-העם,לדעתהמסה,דיבור.שפת

תצלחאכןולכךהלשון'שלהדכרטאטיבייםממדיה
לשוןתובעתהיפההספרותאלהספר,לשרן

השפה,שלהקוכוטאטיביתהמערכתעלהמבוססת
אחד-עומדכן .הדיבורבלשוןאלאקיימתאיכהודו

ספרותליצורהיידיתהשפהשליכולתהאיעלהעם
היסטוריתרבותיעומקשלהיעדרועקבגדולה
אלהתצפיותהופרכוכיצדמראהמירון .דוללשון

אתלכצלהשכילההיידיתהספרותבמציאות.
להליצורמכתעלהשפהשלהמיוחדתפתיחותה

המסורתשלשילובהידיעלרב,תרבותיעומק
בתוכה.והטמעתההעבריתהשפהשלהתרבותית
היסודלהעמקתדרכיםמצאההעבריתהספרות

בסגנוןאינטנסיבישימושידיעל ,שלההקוכוטאטיבי
 .ואידכורודיהאלשל

שלאלההןמירוןשמביאהאחרותהתיאוריותשלוש
 .וטוש .סדןודבקורצוויילברוךוטוש'ירכתן

הספרותשלהגמורההיפרדותהאתצפהלשיטתו,
כלשוןהכתובהדוגםהיהודית,מהספרותהעברית
התרבותשלמקורותיהעלהשענותשתוךהעברית,
עתידותלהנכונוהקדם,אץרשלהעתיקההעברית
השכראתכדאגהראהקורצווייל .גדולים

דילדולהאתוצפההיהודית,התרבותשבהמשכיות
מקורותיהשלאבדנםעםהעבריתהספרותשל

אתראהסדןדבלדורותיה.היהודיתכתרבות

לשובהעתידזמני'כמעקףהחדשההספרות
הרוח"כדליות"שלהעיקריהדרםאלולהתחבר
עלהתיאוריות.שלושתכלהיהודית.והספרות

כמהלכהנתבדרחריפותן'אףועלשנשאו,התצפיות
להראותגםמיטיבמירוןהישראלית.הספרותשל

יכולתאתמבעליהןהשונותהתיאוריותשללוכיצד
לספרותשנוגעמהבכלהספרותיתההבחנה

הדברים,אתמירוןמרחיבבמיוחדהישראלית,
יזL.לכהכנתהקורצוויילייcלהחרו·ןכשלובועלבצדק,

השתעבדותוי:נ.-קבבעיקרהישראלית,הספרות
לאסדןםגצדדיתוחדצרהלתיאוריההמוחלטת

ג.

שלאחדותןבדברההנחותאתמירוןדוחהכאמור,
הנחותשלירחוקןאתומראההיהודיות,הספרויות

זאתעםהמציאות.מןסדן,דבשלדובמיוחדאלה,
הקיימותהזיקותשללמהותןהסברמציעמירוןאין

היהודיות.הספרויותביןספקמכללמעלה
לזיקהפשרלהצעתרבהבמידהמירוןמתקרבלדעתי

מתרחקהואמיידאךוהיידית,העבירתהספרויותבין

שלהספרות"ב"תורתלדיונוהיאכוונתיזה.מפשר
הביקורתבתולדותלראשונההמציעהאחד-העם,
הספרותבחולשתההבחנהאתהעבריתהספרותית
ספרותייםמקורותעלכשענתהיותהעקבהעברית

כללמגדיםאינומירוןמדוברת.לשוןעלולא
בערכהמפחיתואיכנודו'תיאוריהשלבחשיבותה

להראותמיטיבמירוןובצדק.בדיעבד,כישלונהעקב
שמכההחולשהעלהיידיתהספרותהתגברהכיצד
ידיעלתרבותי'עומקשלהיעדרואחד-העם,בה

שללראשותההעומדהתרבותיהעומקשלאימוצו
העבריתהספרותשלהתגברותהאתהעברית.הלשון
קוכוטאטיביתמערכתביצירתכאמור,מירון'מסביר

מכלובאידכוריםבאלוזיותרבשימושידיעלעשירה
היהודית.התרבותשלרבדיה
היחלצותהאתלהסבירדוהנחהעשויהדעתילעכירת

רקהלשוניותממיגבלותיההעבריתהספרותשל
לאמעולםהעבריתהספרות .ביותרחלקיתבמידה
המרמזתוהטכניקהתרבותי,עומקמהיעדרסבלה
ספרדלמשוררילפיטכים,כברהיטבידועהחיתה

עללראותשאפשרכפיההשכלה,לסופריואפילו
שכימצד .יל"גשלמשיריובכמהמשל,דרךכקלה,
התשתיתחמריאלהרמיזהעשויהכיצדלראותקשה

עלהנשעןהחי,הדיאלוגאתלהחליףהתרבותיים
כל-כךהחיוניוברחוב,בביתהמדוברתהלשון
 .אותנטיתלפרודה
הפרודהשלהופעתהאתלהסבירשאפשרלינראה

הקודמתהמאהסוףלקראתהאותנטיתהעברית
כשםהיידית.ללשוןהעבריתהספרותשלבדיקתה
שלההתרבותיהע;מקאתהיידיתהספרותששאבה
אתהעבריתהספרותינקההעברית,מהלשון
שמחקרלינראה .היידיתמהלשוןהלשוניתחיוניותה
עלהשענותיראהמו"סמכדלישלבלשונומעמיק

כשםממשהיידיש'שלהמליםאוצררעלהתחביר
ואוצרהצורותעלמכערתבמידהנבניתחד"לשלשון
פתרונותמצאותיכוןשבכיוכשםהארמי,המלים

המליםולאוצרלתבניותעמוקהבדיקהלתרגומיהם
כזיקהרבכבירורלהבחיןכרכל .הערכיתהשפהשל

כתןר'שלתרגומיובלשוןהיידיתלשפהמובהקת
החסידיםסיפוריוביתרנחמן'רכישללסיפוריו
הבעש"ט","שבחילעברית,וכתרגמוביידיששסופרו
כספריגםוכןוכר''חסידים""סיפורי .למשל

כעברית.ונכתבוכיידיששכשאוהחסידיות,הדרשות

לצורותפתוחה .מאדחיוניתהיאזועבריתלשרן
ואיכנהליידיש,כדומהאחרותמלשונותולמלים
אופייניותצורותמחקההיאמ"שיכושים".חוששת

חירותלעצמהונוטלתהמדוברת,היידיתלשפה
במידהוגרמניותרוסיותוגםיידיותמליםלשלב
ניכרתחיוניותה .מתאימהעבריתמלהכמצאהשלא
עליה,להלעיגשכאומשכילידתבפארודיותגםהיטב
מכדלי, .פדלשלצדיק"ו"בוחןטמירין""מגלהכמו

ואתאותוששמשההעבריתהלשוןאחככהחושבני'
לשוןעלכעקבותיושהלכההעבריתהספרות

עגנוןגםהמשכה.לשוןעלרקולאזו,"משובשת"
סימביוזהככךיצרלומר'אפשר .מכדלי .כךנהג

העברית.לספרותהיידיתהספרותכיןכיותרמעניינת
העומקאתמהעבריתשאכהכאמור,שלו,היידיש

מהיידישינקהןזזלוהעבריתואילושלה,התרבותי
 .הרכהגמישותהואתחיוניותהאח

יש .חלקירוןפיחאלאהיהלאזהרוןשפיחספקאין
הואהשירה,שלהלשוןבעיותאחלפתורכדיכר

אךיותר,אופחותאותנטית,פרוזהלהעמידי:נ.-שוי
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תיאטרוכית,וראמהלאפשריכולהואשאיןודאי
תרגםלאאכןמכדלי .אותנטיחי'דיאלוגהמחייבת

עליתרלעברית.שלוהיידיותמהדראמותאחתאף
צדקהיסטוריתבראיה .זמניפיתרוןזההיהכן'

העבריתשלהפיכתהעםרק .כמובןאחד-העם'
יכולהחיתהומדוברתחיהללשוןדברשלבסופו
זה,בשלבמשמעותית.יפהספרותולציורלהוסיף
לזיקההעבריתהספרותכזקקהלאכמובן'

ליאיןזאתעםהיידית,ולספרותללשוןהסמביוטית
חיתהלאמדוברתלשפההעבירתשלשהפיכתהספק

הרחבתהגםהיידית.ללשוןזיקתהללאאפשרית
אוליאפשרבלעדיה.אפשריתחיתהלאוהגמשתה

היוםהקונותהאירופיותשהצורותולומר,להוסיף
אותהוהופכותהמודרנית,העבירתבלשוןשביתה
ביסודותלהיותיכולמקורןאירופיתלשפהבהדרגה
המאהשלבמהלכההעבריתלשפהשכנכסוהיידיים

הקודמת.

שחיתהמניחיםשאנוזוסימביוטיתבזיקהישהאם

אחדותןאתלקבעוכדיוהיידיתהעבריתהספרותבין
מכלשכן'אפשר ?אלובלשונותהספרויותשל

עללדברכרכלשלאודאיזו,הנחהכקבלאםמקום,
מכדלישלשכתביוכךעלכפרדות,תרבויותשתי

ביידיש'כתביושלרגליתרגוםאלאאיכםבעבירת
זיקהמאבדתשכיוםספקאיןזאתעם .מירוןכטענת

היידיתהלשוןשלתרבותהמשמעותה.אתזויחודית
שלאבדנהעםחיוניותם,אתכלילאבדווספרותה
בשביסכדבריהיידיש,זו.בלשוןהמדברתהסביבה

באוניברסיטה. _ונחקרתהנלמדתשפהכיוםהיאזיגגו,
דיבורכשפתבמהירותמתפתחתשני'מצדהעברית,

גםזהבכללחיה,ספרותשלהזנתהכדיבהשיש
עם-"ספרותעלהדיבוריםחיה.תיאטדוכיתוראמה
לעבד,הנוסטלגיהדרךעלכןאםמתייחסיםישראל"

עלאוניברסיטאילמחקרבסיסמהוויםהםזאתעום
במהלכהישראלעםשללשוניתהרבתרבותו

ההיסטורי.

ד.

אקטואליבנושאעוסקהספרשלהראשוןחלקו
הממסדאוהממשלשביןהיחסיםבשאלתלעילא,

הממסדאוהרוחואנשיהסופירםלביןהפוליטי,
אתלתארמיטיבמירון .ישראלבמדינתהספרותי'
בו rהמאהפוליטי,הממסדשלהעכשוויהאינטרס
ולנושאיהם,ואמנותתרבותלערכיזיקהמכללהתכער

ת,·המתכשאהישנה,האליטהעםמזוהיםאלהשכן
שאחריהשכיח","ישראלשנקראמהעלהשנואה

 .הפוליטיהממסדמחזרהאלקטודאליכוחה
שלבמעמדםרבתיהפחתהשלזוסיטואציה
במעדנתהעבירתהתרבותשלנושאיהויתדהסופדים
ידידה,שלאדרךתהליךשלקצוהואהפוליטית
שלאבמצבעצמהמוצאתהעבירת"התברותשבסופו

הציונית.התנעוהשליסודהמאזבושריוהחיתה
הציוניתה'כוח'מערכתעםזההחיתהתחילה
זומערכתעםחילקהכןאחרבקרבה.אותהוהכילה

כמערכתכגנדהגםאולמולהעומדהכוחהאת
ובניסבות •הזמןבמשךעידפה.גםואלוי •שוות·ערן
הספרותקיבלה •באץרהציוניהמפעלשלההתפתחות

למוטותונרתמההשלטוניתהציוניתהמערכתעולאת
אתבעזםמעליההשליחהכןאחרהמפלתגיים.

ובלתיכיווןחסרתעצמאותלהפגתנציואההירתמה
אותהשלשמבחיתנהמגהל.היאעכישופוירה.
אלהדברים .ומזיקה"מיותרתפשוטהסרפותמערתכ

דוחואנשיסופירםאותםאלספק,ללאמכורכים,
ידיעלהפוליטיהמהלךעל"להשפיע"המבקשים
מציעמירון .הפוליטיהממסדראשילפכיהתרפסות
להתפשרשלאהעבריתוהתרבותהספרותלנושאי
להוסיףאלאהמציאות,עםאופורטוניסטיתפשרה
מולאלולהעמידםהחיוביים,ערכיהאתלשאת
 .יחדלו"ואםישמעו"אםהישראלית,החברה

למצבקרבה"שהספרותמירון,אומד"עכשיו",
עוצמהדקהציונות,היותמלפכישלההבדידות
קירם".המשךלהלהבטיחיכולה'אבסורדית'פנימית
בסופה.דקמופיעזרשבמסההאקטואליהמימד
המערכתשלוממצהמקיפהבסקירההואעיקרה

והמשודדיםהסרפדיםביןהיחסיםשלההיסטורית
המדינה.ושלהציונותשלהפוליטייםלממסדים

זאתעם .ביותרחדוניתוחדבידעמראהזרסקיהר

 .הדבירםשלבכיסוחםמדייקאיכנושמירוןלינדאה

כוונתואםמבהירואינו"הספרות",עלמדברהוא
לסופדיםאוהספרותילממסדהספרותית,ליצירה

שבמערכתהשלבים""שבעתבתיאורגםכפרטים.
מירוןמדלגל"פוליטיקה""הספרות"ביןהיחסים
שלזואלהסופירםשלדאותםמנקודתלעתים

אתלטשטשכמובןשעשוימההפוליטיקאים,
התמוכה.

ייחודהצורךדימדגישאיכנושמירוןגםלינראה
הסופריםביןיחסיםשלזהבתחוםהקייםמסויים

העבריתהספרותהעברית.בספרותלפוליטיקה
ספרותבהכרחחיתהבאץר",ל"דררעדהחדשה,

במקוםכךעלעומדמירוןבמהותה.אידיארלוגית
זאתעשהעבירתלכתובשבחרסרפדבספרר.אחר
זה,גודםמפושרת.אידיארלרגיתהחלטהיסודעל

מערכתמכלהחדשההעבריתהספרותאתהמייחד
שלמעורבותםאתכמובןמגביראחרת,תרבותית
שלבמסגרותאםביןהפוליטית,בפעילותהסופרים
בלתיפוליטיותבמערכותאםביןהספרותי'הממסד

אמצעיות.

שהמסורתמירוןשלשקביעתו 'להוסיףכאןראוי
ואישהסופרשלמעורבותואתדוחההאכגלו-סקסית

אפשרמדרייקת,אינההפוליטיתבפעילותהדוח
פרכסיסמור,כחומסדמויותזוהנחהככגדלהזכיר
ג'פרסוןפדאכקלין,צ'רצ'יל,ויזואלי,סויפט,ביקרן,

בחייגםדרכו,פיעלאישמעורבים,שהיוואחירם,
ראוישכימצדבפוליטיקה.רגםוהספרות,התרבות
שרדפההבירת,בארצותמקארתיתקופתאתלהזכיר
הפוליטית.מעורבותםעלואמנותספרותאנשי

ה.

אתהנושאהספד,שלהשלישיהאחרון,חלקו
ביותר,הבעייתיהואהאץר","מזימותהכותרת

ככגדהביקורתעיקראתמשךדומני'זה'חלק .בעיני
ארוגנטיתבתוקפנותמירוןהואשםבגינו .כולוהספד

גםבומצאתילאעצמיאנימילולית.ובאלימות
גמורההתכערותאכן,כאן,ישאלה.מכלשמץ

וניתוחחריפההתבוננותומהמקובלות,מהמוסכמות
אותוקפנותדווקאלאואךקולע,הרובעלחד,

נעוצהלדעתי,זה,חלקשלבעייתירתואלימות.
מידהבאיזולאמור,בו,שפתחתיענייןבאותובעיקר

לאקטואליהמעברכללי'תוקףאלהלמסותיש
 .לעצמוכשהואבהןהכידוןולגורם

שמרכעמיאתלהעמידדחוףצררךשישספקליאין
הנפוחהמהפרזההאוויראתלהוציאמקומה'על

דווקאולארשלנו'התרבותייםבחייםשתפסה
האמנותימהצדבעיקראלאהפוליטית,מהבחינה
במסתומירוןשעשהמהבדיוקזהו .זושבתופעה

לפכיב"אגרא"משנדפסהלהד"ם",מאץר"זמירות
עדהיטיבמירון .כךעלכוחוויישרשכים'כשלוש
אתביותר,ענייניניתוחידיעללחשוף,מארד

שלציירתהשביסודהשמרניהאקלקטי'הקיטש
שלה.המללמצדוגםהמוסיקאלימצידהגםשמר,
כעמישלשמעמדהבטענתוספק,ללאצודק,מירון
מובהקביטויבווישסימפטומאטי'הואבחייכושמר

השבעיםבשנותישראלמדינתשלהתרבותילמצבה
ה, mאראגברקהמסהעוסקתבזהאבלוהשמונים,

שלוקולעדקדקנימפורט,בניתוחהואעניינהעיקר
אתמילאהלדעתי,זו,מסהשמר.כעמייצירת

לינדאה .הראשוןפירסומהעםהחשובהשליחותה
אתלהציגהמתיימרבספר,זרמסהשלשכינוסה

מתןישמקיף'ובמבטהיסטוירבאורהאקטואליה
שמגיעלמהמעברהרבהשמר'לכעמיגדולכבוד
בחשיבותההגזמהגםמכאןומשתמעתלה,

להסתגלמיטיבהששמרככרןיצירתה:שלהספציפית
כיוצרשאישית,ונכוןמהר,המשתכיתהזמןלרוח
כותבילהרבהמעברשרדהזמר,שירישלבודד

אתלשמדכדיבכךאיןלדעתיאחירם.פזמונים
מרביתשאתעצמי'עללהעידיכולאני .שידיה

הייתיהראשוניםשמרמשיירמירוןשמזכירהשירים

אותםמכיירםאיכםוילדילזכור'כדילהתאמץצריך
שהיוהעוקץ",רעלהדבש"עלהשלאגדגםכלל.
במהירותוהולךנשכחדום,בעמידתאצלנושרים
שלוהזמרהעתשירישגםלהעיר,אולירדארירבה.

אלתדמן'זההיהאלמליכלילנשכחיםהיואלתדמן
שכתבעניים"ו"שמחתבחץו""כוכביםמשודר

אותם.

"פהעוזעמוסשלספררעלבמסהגםהדברהוא

חץרביקורתאלאאיכהזומסה .ישראל"באץרושם
עוז.שלספרותיותהלארשימותיועלספרותית
לכך'מעברבחשיבותההמסהחורגתמהבמידת
המגדלמראשמטיףשל'הנבואי'המעמדעקב

אתלמשל,(דאה,לאחרונהלעצמועוזשסיגל
שלוביקורתוהזמן'),'זההטלווייזהבתכניתהופעתו
שלהתובנהכושראתרציניבספקהמעמידהמירון'

ממעמדעצמואתלחלץלולסיעיחיתהעשויהעוז,
כךעלמירוןמרמזלכך'נוסףשתפס.זהמכובדלא

מאפייניםלקריהתרבנהעםרגישותיאורחדהשראיה
חשובהטענהעוז'שלהסיפוירתיצירתומרביתאת

מדגיםואיכנואותהמראהאיכרשמירוןאלאביותר,
דומנילזה,מעברעוז.שלביצירותיוכללאותה

מעלהכברעצמוישראל"באץררשם"פהשהספר
מהדמתיישנותעוזשלוהבחנותיובספריות,אבק
טריביאליותהיוםנראותשכיומצדאחד'מצד

אםבשעתהמקוםהיהמירוןשללמסתוופשטניות.
זהוצריניחשובבספרומיותרתזדההיאכן'

שלפנינו.
ואףהספר,אתהחותמתזה,שבחלקהאחרונהבמסה

ביןרחבבפערמירוןמבחיןשמו,אתלוהעניקה
"שפירשוההאותנטית,האמיתית,הישראליתההוויה

 •לןלאשטחכיבשועלמאבקאו •כיבשוהוא
כאילושלןזכיוותיךמימשוהאחר.שלרגלודחיקת

שלהספרותיביטויהלביןונו',היחידות"הן
שלפניהחייםתרבותבחותם"הטבועההמציאות,

בהווייתהאותנטיביטוימקבלתהמציאות ." 1967
הספרותואילומירון'לטענתירושלים,שלשבממש

שלהווייהמככהשמירוןמהאתאלאמתאדתאיכה
הישן",מ"הישרבמשהועדייןקייםשבהתל-אביב,
הראיהאףעלזר,שמסהלינדאה . 1967שמלפני
בהכללות.לרקהשביסודה,הבהירהוההבחנההחדה
עלמסתרשככתבהבעתלדעתהיהיכוללאמירון

כליל,המשכיםהאחרונה,בשנהארדשדאוהרומנים
אבלהישראלית,הסיפורתשלתמונתהאתלדעתי'

ביטוישנתכוציירותכמהלפניומונחותהיואזכבד

יצחקיידידיה
 + 24בעמ'המשך
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בפנינולנוהצוחק
---, i-
עצמוןעתליהאמישללזכרהזררשימהלהקרישמכקשאני

 ) 1987ירושלים- 1907סנדרמירררלמן,לביתאכרמרכיץ(אטל

הכתיבה'שנסתיימהלאחרספורותשערתמיסודיהשנגאלה

 ;אחרוניםשירים :פגיסדן
 :דבראחריתוהוסיףערך

הקיבוץהוצ' ;זנדבנקשמעון

עמ'. 77 ; 1987 ;המאוחד
ביותרהחיצונילגמרי'חיצוניבמשהודווקאאתחיל

היחס :עמוקהבעיהמייצגתשהיאמפניהעטיפה,-

מוסיקאים)(סופרים,משורריםשלליצירות-עיזבון
שהרי .(במאזין)בקוראשמתעוררתולמבוכה

צלכללהטיללקוראלונוחנעץר'ביוצרכשמדובר
המת.אתולנקותבעורך'החטאהתחושתשל

ואת ).ש(רוחמההעטיפהאתכן,אםהזכרתי,

דןשלשמועלהוטרםזנדבנק),(שמעוןהעורך
שאינה-העטיפהשאתכשם :אופייניוהדברפגיס.

-למותולחייו,לשיריו,פגיס,לדןלדעתי,מתאימה,
היהלאכברשדןלעובדהאלאליחסיכולאינני

בכךחוטאאניאם(אףיכולאינניכךלה'אחראי
אותםהעורךעללהטילשלאלחיים)כבדחטא

הטקסטיםאיןבהםשיהיו,ככלמעטיםמקרים,
כדיהנישאות.הפגיסיות,באמות-המידהעומדים

חשאחרונים"ב"שיריםהקוראכל :ספקלהסיר
זנדבנקאתשהדריכווהאהבההאחריותבמלוא

מלכתחילה,היא,העורךשמלאכתאלאבמלאכתו.
אם .מדובר . rבקורא-מערכשמדוברכפוית-טובה

 .עצמועםהקוראשלבבעיהכן'
פה-אבקשאריותתחילהלנקותנוחשכך'מאחר
 ) 1970(גלגול,האיזמרגדאתלגלותאז-אוושם,

רודףהואאין :השם-וראשית .עצמוהמלוטש

מתגלגלהואאין ,) 1982 (נרדפות"כ"מליםאותך
מכההואאין ,) 1970(גלגול,בךומהפךאליך

תרתיאותך,מעציבאלא ) 1975(מוח,בראשך
שלהאחרוניםשיריואחרונים,שירים :משמע

 .) 52(עמ'קלסיקון
אשריד/"של : ) 10(עמ'ב"ברית" :אלוהערותוכן

כךהפגיסי.המלוטשהאיזמרגדזהאין ,,_דגקורעת
 :רואה"הוא : ) 53עמ'הצמצום",("אמנותלאגם

אתשוללגםכולו,האחואתהכוללהעלהציור
עלוהקטעהצמצום.אמנותזאתאין-כולו"האחו

נוטהאני- ) 56(עמ'"ניצוח"בשירההטנטוט

דןוכיהשיר'~ב~הבעזרתופיגוםזהוכילהאמין
הביתוכן ;הבנייןגימורלפניכלילמסירוהיהפגיס

גםאולי .) 26(עמ'כלום"כמו"י~אבשירהשלישי
איראלהצביעמהםאחדעלאחדים.שלמיםשירים

"ידיעות-אמנות"ספרות,("תרבות,חירשפלד
מצחיקה""שאלה : ) 37עמ' , 17 . 7.87אחרונות",

הכותרתחסרהשיר-אחדאוסיףאניוגם ,) 30(עמ'

 . 24שבעמוד
וכמעטעשריםבנינים, wישיריםמספרנכללובספר

בשעתםשנגנזוסטיריים,שיריםרובםשנה,שלושים
זה,בקובץלהכללתםכייתכןהמשורר.על-ידי

 ) 45-44(עמ'וראיון ) 44-41(עמ'פירסוםבעקבות

לתתהיהכדאיאבלטעם,היה , 19קריאה"ב"סימן
היהכדאיאולי-"קוסמטי"לעניךהדעתאת

שלאמעדיףהייתי-ובכללשונה,:;נא;תלהדפיסם
פגיס.דןשלזהספרויסתייםדווקאבהם

יש .עצמופגיסדןשללספרוהדרךליפנויהעתה
ואםבכלל,כספר-שיריםאםמאפיינים,מספרבספר
אין :בושאיןמה-ראשיתפגיס.דןשלכספר
בושמצוי(אףאלוהים,בספראיןארוטיקה,בספר
 .) 26בעמ'אולי,ךת ?7ה-ומלאך , 9בעמ'השטן,

היאבקובץ'המרכזיתוהדמותאו.רז:ז-קבע,שנית,

בהמשך.ארחיבכך,עלאךךת, ?7ה
שלבלשונואובפרוזה"'"שירים-שלישית
ששורותיהםשיריםלשורה","מחץושיריםהמשורר:

הו?שפטו?בנהעל-פימתמשכותאלאקצוצותאינן
הקודם.בספרכברהופיעוכאלהשיריםוהפיסקה.

יותרנפוציםנעשואך ,) 1982 (נרדפות""מלים
רקבחרכימצייןזנדבנקשמעון .מאזפגיסבשירת

אלאבספרלל fולאאלה,שיריםמביןמעטים
שירים-שלשלמהחטיבהמתוךאחדיםשירים

כימשוכנעאינני .לאבי-המשוררהמוקדשיםבפרוזה

זו,שירצורתכמכתיבהגבוההפילוסופיהלחפשיש
לעצמוה wהרשהואעלהמשורראתלש~חאלא

שירלכל .מבחינתוהתואמת,הצורהאתל:;גרור
הגביללאאפשרויות.לעצמופתחשהואועלושיר'
לעצמוהכתיבולאמקובלים,לדפוסיםעצמו

כובלים.תיאורטייםמניפסטים
מבקריםמתמוגגיםפעמיםהאקטואליה.-ורביעית
לברכתפתאוםהמנתר"מרוחק"ממשורר

גםהם ;סביבותיועלטיפותומתיזהאקטואליה,
עלתמידשהקפידלמשוררשגםלגלותנפעמים
נבג,-המתגלהגוףאדם,:;נל~ליש.(השירי)לבושו

שלשירואתל;וךןניתןלכךשגםנדמהורגשות.ים.
 ,) 72(עמ'"תהפוכות" ) 1963(משנתפגיסדן

צווי-אופנהעל-פידרכיוהמשנהמשוררשעניינו
נוהגפגיסעולמות".ב"גיקללזכותכדיומבקרים,

 ,) 55עמ'ספרותי",("למשאלעצמועדותלפיאחרת.
מעורב,תמידוהיה .ודמעותרגשותתמידביטאהוא

 .דכפיןלכלנראותאינןומעורבותושדמעותיואלא
~~יןשמעלהלדמעותן_כראלאהןאין .נסתרותהן

שיורדות.לאהבצל'שמעלההדמעות-וך;ק .הבצל
יעלהלאעצמומשלא.שהחסראיש :זאתובעיקר

זהשהריבצל, rמדיו-סתרים,כאןשישבדעתוכלל
טהורנראהשובהדף .סימןשוםמותיר"אינו

עבורמ"אקטואליה",טהורמדמעות.טהורכשהיה".
לנייר.לקרבהאשלושאיןמי

(לאמעורב,אקטואלי.שירולהדגיםלנסותכדי
כדוגמא,אבחן.לחלוטין),אחרענייןזה"פוליטי",

 .) 8(עמ'העוקץ""~ךקבספר.הראשוןהשיראת

ק.ץ"סע~ןק
 ?:כ.ךררז;:כ~ם1::ימוז. .~סדיםק;צים.

לכ;בעמתחת .כשמשמש;טטאתה
 .רבות.~ ת;-ב-~ז;r~ל iדק i 97ר.ס~;
 .ר f םס,;~ .:י~ס wה;ךם o ~י~
ר~ע.:;נן ..~זוב ,;i;iiא.ידהא.ל

 .~ליף~ךע;ת~ךע;ת, :.נך~םזום ?7ז

ש, pך~ט;ב~יש .ן~

ר ?f7י 7~ם ?7 ~ .לצ;וחו??זפ;לשtזסה
 . י~~דק~יס 9
- .~זp,קש.ר~עדקIכ?כרס 9ה
ל~ךע;ת, תפ;?=~ ה??לא.א;ר ?f7י 7

 .מ;צ;וף~תך;צ;ת,הןמ;צ;וף~ת

:;גבוזע;ךב;תהן;כןרי.tזrן

;ךר;ת nך:כקך~ל.ר. J ז:;:כגוף~ת
 .ע'ז ?7:כt;כה.ריא.ל

 .~י'עא.יזה :יף Jז,ו~י:ךף~תז,ו~;כירtזסה
f ז ?7סאלpזp,כךב;ךים.לסא.יחקרי .ה:

לעוס. י:?~שרי .ר·פ~דק, ז~-,ל tfזך

 ?זכוו;וןזאתא.ין:כאם .ו:;נ;כן
 ?:כ:י~ךקפו Jא.י;:זעקץ~.ךקאולי
 .סךקזpלק;ת p9די.די.

 :וצ;ךז:זךץtזסה
 "!;:~ק;צים~ת ף.;·,~ל~ריר !"~ךע;ת

 .ה;כיל;ס;~:הס;ףןה
המנהלראשכקלנדיה.הפליטיםמחנהכיטועןאינני

הם-כמפורשבונזכריםאמוניםגושאו .האזרחי

כאש,ככוח,עוסקאכןהשיראכלכשיר.אינם
כפלישההקוצים"),את("לשרוףלשרוףכיכולת
זואין("האםכזכויותלתחומן"),הפולש("את

צהרים,("קוצים.ארץ-ישראלוכנוףכצדק,זכותן?"),
איזה-ואגב .תמוזהאתלהדגישמכקשתמוז"ואני

הואהשיר?עושהמהוככן,מדויק).משפט

מיטיבשאנילקבועמתיימר(ואיננילדעתימשתמש,
לצייןאלאפגיס,דןשלהמודעתלכוונתולקלוע
ככוחהדברות, iכחוסככוח,עוסקשהשיר

כאופןלאאמנם, .יז~מיז~וןשלכסיפורולהשמיד).
-מקראי iסיפו ,אחד-לאחדלאאוטומטי-פרימיטיבי,

-אולי ,נוחרממנויז~ניטלשמשוןזהואקטואליה.
רקלךמיז~תרע ;לכרבע(''מתחתרי 9המוכוחוכעיקר

ון ,!iיז~מי ,כוחו)סודש.יער,לא-מחשכות"צל

 / __ .ע.צ 1-

בןשמשון .("הסתנוורס")נוקרושעיניוהסומא,

הואידואת :ירדכמהעדכצרעות.הפוגשצרעה

לסתםאלאבידיו, Tששיסעהארילת pלמלאמושיט
סתםאלאמדבשן'לאכוללדבוריםלא ;עזוב""סבך

צערות,רקאלאחייואת ן~,;;~ ?7האריולא ;לצרעות
ושועליהפלישתים,-ופולשלו.;נז;תאפילוהן

 :כעיקרזאתאך .הקדומיםד;ת wהמציתיהםשמשון
שמשון",עליך'"פלשתיםמשקלעלעליך""צרעות

 .היוםשלהפלשתיםעליך,פלשתיניםתרצו:אםאו
-לתחומםשפלשופלשתיםשונים,הפלשתיםוגם
החייםפלשתים(לתומך=למותך),בתום-לבולוהם,

("תאימכובדיםממש,כבתיםלאעוני",ב"איזה
כ"סתריהמשמשיםפליטיםככוכיאלאהדבורים")

לעוס"."ניירטיט,אלאאינםשדפנותיהםהמעוז",
ויריות~נהלייםוצוויםהגבולו?שמר :ומודהכ wאני

פגיסדן

אלאהםאיןעצמו,כשירמצוייםאינםכאוויר
מפלישהפחדעלשירזהואכלמהרהךרי-ל:;ני,

הדברותחוסרעלהדדי'אי-אימוןעלוממוות,
כלשלאבסולוטיצדקעלהרות-אסון'שתוצאותיו

כוח .עד-תוםלהשחיתכוחועלמהצדדים,אחד
שלסופו-הפילוסופיה""סוףהואזהמשחית

הראיהשלסופההמוסר,סוףשיקול-הדעת,
פיזיסוףוגםסרק"של"ספקותשלסופםהמורכבת.

הניסוחיםכאחדאגב, .עצמוהפילו-סוףסוף :ממש
גירסארתלצייןהקפידהעורך'זנדכנק'(ושמעון
לשכחו)ישעל-כךוגםכן'שבחרלאלהנוספות
כשמש"ברור"והכל~שורההשירמסתייםשנותרו.
-, nפשוט.פתרוןאחרהחיפוש : ) 76עמ'(הערות,
והרי-כשמשכדורשחור-לכן,סופי,וחלק,

סינוור-שמש.שלכטעותהחלהכולההקטסטרופה

זאתעשיתיוכפרשנות-יתר.כאריכותשחטאתינדמה

כשיר(וגםשירתוממורכבותמעטלהדגיםכדירק

";כרושים"רגםנוספים'דבריםלמצואניתןזה
רוצהאנילכךכהקשר .כמיטבו-פגיסשלנוספים)
פגיסמרכההשוניםכספריו :נוסףעניךלהעלות
 ."מעבדתיים""קרים",מבוקרים,כשיריםלכחור

החושפת,הא.שכאמור,היא,לכךאחתסיכה
נוספת.סיכהלכךישאךהקורא.מןלבואשאמורה
ורכת-פניםומרובדתמורכבתכל-כךעצמההמציאות
למורכבות,מודעהוא(אםשהמשוררעדודרכים.

פןלחשושלהינאש,עלולמודע),משוררהוארפגיס
שלידיולמעשהלאלז,ולל'יתמסמסהשיר

כאמנותאמנם,הבוחר, ) 52(עמ'"קלסיקון"
 .) 53(עמ'הצמצום""אמנותמגובשת,

ככך'להאריךרוצהשאיניומאחראחת,גמאדראולי
מתנצלואניופשטנית,בוטהגסה,כהכרחתהיההיא
אתהאיך :המשוררל ,uיזכך;וכפניהקוראיםכפני
אליך,קרובאדםעםשיריחשבון"''לסגוריכול

ואדם,עצמך-וכשרך'ושהואחייף'עלמרצלשהטיל
האכזר-הנורא,הצלשלהעצוםההרניצבכשמולך
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אפילוקטןואתהההיסטורי'הדורסני'לשמו'
ניסה,בסוףאמנם, ? ?החשבוןאתאיתרמלהתחיל
משיירו,ברביםבוחר,הואאךשבפרוזה,-בשיירם

יותר,מבוןדיותר,פשוטיותר,מרוחק-כמודל
מדעןשעושהכמועצמה.מהמציאותיותרברור

היומיומית,המציאותאתתוקףהואאין :במעבדה

מבודד'מודלבוחןאלאשהיא,כפיהמורכבת,
תצפיתתוך-למשל-אוסגור,בכלובבמבחנה,

שהיאהשתקפות ,) 28(עמ' "ם"ופ::,;ז"נ;: Wבהשתקפות

 :בכללהאדםגורלולשלו'לח~יוt;כ::פוםכעין
~:פו"ם

 .ס~יורדזכן wלב wי;
 ,ן:;נ;..קף !l.:\V ~ף, iiJ;זזת~וים
 .ידשלכראי ;מפ::
מול; r ~'ד~?? ··,:ומ re'ci י~~

 .פ.ו~יזק.ל~פוזכ;נךצץו
 .פ;ך qלז,ו;ךר ?7

מול;ז?גח.ךעור ?j ז:; י~~
 .הראשעלהע;מ,פ.זפר
 . י~~ל"א ';מ'ד~ 7-צ;וןקהוא 'י;~ל~

 'ן:;נ;ק,ף !l.:IV ~~:קין' ijזזת~וים
י W:iJ~לi:זבר;זזה
פיו.והואפיואתפניווהםפניואת

 T Tך"פ qל Tר T~ז,ו;ך

O 

f :• • : • 

;ניו.הואפךו ,וי~~;ךם~~יו;ךם~ד:ן

 .י~~לאה, ryמ;הואלא,
ן~_י;~י

;:ז~ךלג. ה.ל~~ז,וה
רביםבשיריםונשניתהחוזרתתחושה :בסכיןואם

וליצורולפזק,רזזת,לארגןאי-היכולתתחושתהיא
המופעיםבמשורר'המתרוצציםהכוחותבין'חוברות

ידש~יןהקרבותלמשלכך .השוניםכאברי-גופו
הקרבות ,) 12עמ'("פלישה",לשמאלוימינו

"תכסיס"בשירארבמוות,רקלהסתייםשעתידים
שובהן ) ... <ידיביןר wלפמנסה"אני : > 11<עמ'

שביןק pה~-וכןבלעדי",נלחמותשובנשמטות,/
("דיןימיןברגלוקנאתהכולו,לגרףשמאלרגל

 .) 62עמ'מקצעוי",וחשבון

הפנימיתההתרוצצות-ולסיוםבמישרין'ומכאן'
היאגםביותר,והאנרגטיתהמורכבתהסבוכה,

ואוליהמשורר.שלאיבר-מאיבריולמ~יןקשורה
-אושלו,מאיבריואיבראלאהמשורראין-להיפר

הואהמכתהמכת, :חיהואשבח.יקומי-תצרואם

 ) ... <שאיישתהגוף"את :המשייייוי wשברהרסם
זק.יזההל~ןי~ראוכךאחר .גדולתינוקיעשויחתלו,

הבטןאללחזורהמחכיםהתינוקותכלביןאבאאת
הואקברהיאהרחם ; ) 42עמ'("לומיכל",אמא"של

יחיה"לאנולדבטרםחייו,כלמתהמשורררחם,
שלאיזכוירורביםכה .) 52(קלסיקון",לעולם"
גיליוטינה, ; ) 8(עמ'מוערל,מותך,בספר:ה~כת

 ; ) l O(עמ'קורבנות ; ) 9(עמ'ועודנטבחתי ,נערפתי

(עמ'מותה ; ) 15(עמ'מ~בהקבר, ; ) 12(עמ'ה~;ר

 ;) 20(עמ'טובעאנינקבר, ;) 19(עמ'מותם ;) 18
ראשואותו,מירמה"המ~לדת ; ) 21(עמ'טבועים
הפרכה"צליבהה~ירהןהזעירותזרועותיולמטה,/
ועוד.ועוד ) 26כלום",כמו א~י"(
בכעיןאחרונים""שיריםמשייייוי wכאילו~ר~ה

n ,·ביןאמ,ת. ,,במ,,רכי.כגלדיאטורסג,ר.י
כקבר,שכמוהומרתף-תצרואםקיררת,ארבעה

 ת~נ;~וקירקירשמכלאלהה~כת,עםרה_;ש'והוא
בשירהםחדוהקיר(ה~כתאחרת,~כתדמותאליו

היחס .) 49עמ'קדחת",שלקטןב"מחזורהשביעי
בבהילות.משתניםכלפיו,והטקטיקהה~כת,אל

בכבודמהולהשנאהמעורר~כתנשקףאחדמקיר
הבוטחת,דעתוזחיחותבפכיהכל-יכול'נוחרבפני
יכולתמבליגוזר'שהואהמוחלטהחידלוןמפני

ה~כתשלזודמותבפנילעשותשנותרכללהגיב.
ביןהעינייםאתלהחביאלהעלם,נואשכסיוןהוא

 /."נשכחתי :נראהלא-רואהלאבאשלייתהידיים
לחזנו",עלולעו,·הוא /;לשטןפהפותחאני(מה
לאמוחה,הואאני,"לאזהותולהחליףלהתמםאר

אולי .ת~ fלחיות-ואפילו ,) 28עמ'("סכר"ם,אני"
לחזורשצריךהואאתה :יתבלבלעצמוה~ךת

 .) 43עמ'ם. wללא<שירלח~ים"

כמכוחה,ככחמה,דווקאה~כתנראהאחרמקיר

פחדמה~כת,הפחדמעצםוגםכולםמהדברים

ש~שכגן-עדןכמעטאזגוזזהה~כת .כךכלמתיש
הידייםהרגוע,"r:יו~ה,הראש :לבואולהתגעגע
 .הזאתשהשעהשערתילא ·_הפתוחותהרפויות,

כז,ושהו .) 42עמ'("לומינל",כך"כלנדיבהתהיה
דרךלימפלסאני"גם :אליוול;:זדחקלהזדרזשכדאי

ארוניאת rמ nאשלאכדיבאגרופים,במרפקים,
בחצרלונמתין"למה ,) 32עמ'דבררן",("ערבשלי"

("סוףעכשיו"כברמכאןנתגנבבוא /?אחורית

 .) 23חורף",
והואיהשלישיהקיראתהמשורררואהבזמןבואבל

לנסותכדיעצמםמעשיםאותםלעיתים,מנצל,
:;נריון-ה~כתשלאלו-מפניוגםעצמוולהבטיח
עליולהעריםלנסותשניתןר~ה-שכל,קצתמגושם,
שנצחונומאחרכיאותולשכנעלנסותחנופה,במעט
מוטבאוליהיטב,וידועיםמובטחיםממילאוכבודו

אולי ;המצמיתהבכפולתפשנויתאמץשלאלו
באמתכיעצמווישכנעעצלותואתהחנופהתגביר

מודיםאנושהריבמותנו,;ננו,לוצררךמה
י-קרב gטקמעיןאולי .המוחץב~צחונו-מלכתחילה

עורפואתהמנצחבפניחושףהנכנע :בעלי-חייםשל
ואינובנצחונו,הלהמתרצהאזודווקאיהלא-מוגן

-זז?;נ~ה iJגםאוליזוהילהמית.שיניואתנועץ
יהצפוישלזקחזור-לעתידכ~יןילדותית,תמימה,
האבנים"את :כבאנאליאותובהציגולמנערשיכול

עללומראספיקועודהקברלוחעלאניחהקטנות
מוקדםבשירוגם .) 40עמ'("כיבוד",קדיש"שנינו

אתמזמן~אניהריאכפת.לא"לי :זהבספרשכונס
ומזומן~מוכןאניוכברהלוח./מןתלשתימחוגי

עמ'לספרות",("מוסףהבטוח."לקברלפנתיאון,
-אךוכמרפא,כמנוחה~כת~~שתגם-כןאם .) 71

ערמומיכסירןגם-אמצעיםובאותםבזמןבו

 .לכה.רלהשביעולשכנעו'
ה~כתהרביעי'הקירלמרזזההיאהרביעיתהטקטיקה
ואשליותיו,סיכוייושאפסומישלהיאהבטוח,
 ;להפסידמהשאיןבירדערבסוגר,כאריכלחםוהריהו

דןאת .כמובןהכריע,ה~כת .כברדועלנלחםהוא
הצליחהמשורראבלמושלם,בנוק-אארטפגיס

הספר-כמובןצלקת.בוהותירבכברדו,לפגעו
וההרצאות.והביקורותוהסקירות .,ת;מאחרישיצא

מרבניםכהבדבריםיסתפק::פדןמשוררלאאבל
-בציפור-נפשמעט,פגע,הואלא-כי,מאליהם.

המשוג;ת,כלעלבפנינולנוהצוחקזה,ה~כת,
עלמכל'יותר-ואוליהאהבות, .היומרהתרכניות
זההשורף'הנקםרצוןהצורבות-להשחית.ה~~אות

אבל .מהמילוןהעתידמרחק .הצוחקים-אחרוןמלך
עתידבטוח,עתידלעצמויצרהוא-סערוםדן

שכהשבעה,השחזור-לעתיד,בשיטתהמות,שלאחר
המות,בגאליכמההועילה.לאהנצלות,כשיטת
לחלד.טין.כצפרימציגוכשדןוכנפיים,כברדקצץו
לגידולשיתופיתח.ברה"נקים :לחדשמסרגללאדבר

("פגישה",לשבועיים-שלושה"לפחותציפורניים/
למרתף,העשיריתבשנהשנים,שבע"בעוד ,) 12עמ'
הקטנה"המרפסתעלזהמולזהנשב ) ... (אבא
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Quo Vadis 

? Manger 
מבחר :מאנגעראיציק

 ;יונתןנתן :מיידיש ;שירים
 ;ירושלים ;כתרבהוצאת

1986 . 
שעכרה Iיידישוספררתלשרןשלהאקדמיתתחייתה

ודאינלמדת,ללשוןמדוברתמלשרןטרנספורמציה
כאשרהןנוספות,פרשנויותכעקבותיהתוביל

העקרונילתפקידהכאשרהןהאמנותית,לעצמאותה
מעידההיאמקרה,ככלהעברית.הספרותכמסורת

ופוליטיתחברתיתמסטיגמהמסוימתהשתחררותעל
אחדים.דרדרתכמשךוהדחתהלדחייתהשגרמה
הראשונייםהתרגומיםגםידברזרשכרוחנראה

יותרוערד Iיידישסרפידשלליצירותיהםוהמחודשים
כהעדנחשפומהםבודדיםשרקמשורריהמכן

מיידישהתרגוםמלאכת .העבריהקוראלעיני
היאהאחרים,מקורותינופשרנותכמרלעברית,
התרבותשלהמלאלקיומההכרחיתפעילות

שלמחודשתקריאהכדיתוךהצומחתהיהודית,
הקודמים.רבדיה

כאןשיתחבבשרנותמסיכותזכהמאנגעראיציק

שלורכיםושיריםאחרים,יידישממשוררייותר
ייצוגללאאך Iהעבריהקוראאלדרכםמצאראמנם
ידיעלעתהלנרשמרגשכזהמקיףומבחרשיטתי

נפלאיםמשורריםלגאולהמצפיםועדיין .יונתןנתן
 •א Iפריךהללייכמשה Iגלטשטייןיעקבלייכ,כמאני
ששלחומשרםנדחקושאוליוכר',לעיילעם Iגלענץ

בהגיעםלכתובהחלורקובחלקם-שדשיהם
"שיריברוחיצרושלאמשרםואוליהבירת,לארצות
כמחיצתנו.למאנגערמקרםשככשרהמגילה"

להתייחסותקוראאמנםחדשתרגומיםקוץב
לתרגומיםהןלמקררהןהמבקר, 'מצדהשוואתית

והייתיכמקומרכברדוקריאהשלכזהוסרגקודמים.
שכרישיצאחששתיאילולאברלעסוקבוחרת

מגיעיםהיינוניסוחיםהשוואתמתוך :בהפסדי

ניתנתאינהושירהכתרגום,מקררשאיןלמסקנה
אתקוראיםהיינולאושרברכיר"כ,כידועלתרגום
 .מאנגעראיציק

הזהבקובץהטמוןבעושרלעסוקבחרתילכך.אי
רב-קסם,משוררעםובהרחבהבניחותאשיפגשלמי
ה"נכרנהכעבריתשימושהעושהתרגוםערם

מןמאדכרכיםשכן ;שניתןכמהעדלעכשיו"
בגירסתםגםמאנגערשלקסמומהלךהשירים
שררותלמרותהחשוב.מכחנםלדעתיוזהרהעבירת
 .וכהנהכהנהוערדל~תיםחררקניותחבירמאולצות

פיערלחץרכלפי ?מאנגעראיציקשלקסמומהר
נע- Iענימשורר .ראגאכרנדשלזרהיאדמותועדותו.

"הזונהעםגורליקשרהקשורהטרובדורונד.
ונסיךצועניואולי .הצוענינ;~הכמרקצתוהרוח",
הואכךעלובנוסף .כחלילוהמנגןרעוהארכאחד.

דבראתאליכם.כלכתרכתיכוןשאבד"נביאגם
שולייתאיציקהואלכלומעל ,) 29 (אלוהיו"

אתוכרכההשרהמרוד.העני.היהודיהחייטים.

 .גורלו
 .> r (1901בצ'רנרכלידתומאזהיהנע-,נ,ואמנם
עדשהה(שםללונדוןבירחתובאירופה.גלגוליודרך

כ-נפטר(כאןלתל-אביבולבסוףלניר-יורק ,) 1951
כעיקרה.מושאלת,העממיתדמותואולם .) 1969

שחקנים.שלשנים,רבתיהודיתממסורת
ה"פררים-שפיל",ובדרניכליזמריםשפילמאנים.

הבעל-הקארפאטים,הרישלחותמםאתהנשואת
שרבעצמואתמשייךהואאליהם-והטבעשם-טוב

ואמצעיםתחפושותאלאאינםאלה,כלושרב.
אירוניתעיןקריצת Iמודרני.r:יחנרםבהשישלשירה
ולתנעותהעשריםלמאהטיפוסייםרוחומצבי

שלאימץוזחלהמאה.ראשיתשלהרומנטיקה
בהןיוצרת""בגידהשללמטרותקיימותמסוררת
 .כמחקריו)ורסקיםדודעמדכך(רעלעצמן

מסודרכ"חדר"ואפילוהשכלהחסרשהיהמאחר
לשרןדרךתרבותואלמאנגערהתוודעלמד,לא

החשוכיםשמחקריהםמציע.שמערוקחנאהיידיש.

אתלמאנגער"גילו"הםרינרייך'ואריקמאקסשל
אתחשפוהםלשרנו,שלוספרותהשירתהמסורת
לפרסונהכמודלהקדוםהשפילמאןשלדמותו

בוהמי,נרדדשהיההשפילמאן.מאנגער.שמעמיד
התגלגלהעיירות,לכנישיחרהמשמיעשיבר.אוהב

קובעערדהמתוחכם.לטרובדורהמודרניתכצורתו
מןכרך"ה"שמראלשלמסורתושהבנתשמערוק.

מאנגער.שלמסורתולהכנתחיונית-15ההמאה
מוסכיםגרמניותואגדות-עםסיפורים.שם,

האחרונים,ואלההמקרא.גיבורישללדמויותיהם
ימישלומנהגיםמאכליםעמוסילשולחנותמוסבים
ממשיךההואהתמיםכשהאכאכררניזםהביניים,

 .מאנגערכשירתאירוניכאמצעיופועל

מאנגעראיציקעםיונתןנתן

מאנגערהנודד'היהודיהזמרשלהמודרניכיורשו
רוחהעם.אללשרבהבטיחרוחאתגםמבטא

שללשכלתנותכתגובההררמנטיסיזםאתשמאפיינת
העממייםהמקררותאלהשיבהההשכלה.תקופת
שלהמחודשוהעיבודלהשראה,כיסוד

המחליפהספרנטאניתלשירההביאוה"פרלקסגייסט"
כמיתוסהדידקטיתרהאליגרריההרטוריקהאת

כיידיש,והשירההעבריתהשירה .מסוגננתובפשטות

העםשירושלהבלדהשלהז'אנרבתחוםלפחות
כך .זרלרוחאחתוכערנהכעתהגיבוהמתוחכם'

דב(לשרןפולקלוריסטית""קונסטרוקציהנוצרה
ידיעלכמרהחומרשלעיבודידיעללאסדן)'

למרותהמודרנית.ההבעהלמטרותברשימוש
כחדרסרפדיוהמסורת,נגדככיכוליצאשהמודרניזם

 .להחיותמעדיפיםהםהמסודרתמןאיזולמעשה
ביאליקח.כ.וכמרלפניו.פץרי.ל.כמרמאנגער.
יורק,כנירה"ירנגע"משורריארשלו,העםכשירי
נטילתידיעלהעממיתכמסורת"לכגרד"כחדר

משהרשלאמירהלמעןוהז'אנרהרוחהאימפולס,
כעיקרומתבטא,מאנגערשלהמודרניזם .וחדשאחר
ממישורותנועהמעבריםשלכפואטיקהדבר.של

העצובמן :השירשלהרגשיכתחוםלמישור
 .ללירי .גרוטסקיללאירוני'
חומריההםלעיןהגלוייםהמאטפררייםחומריו

הצח,הגדיהזהב,טווס :העםשירתשלהאופייניים
 .ההלךשיריוהאוהבות.האוהביםהתינוק.עריסת

(וראהוהרככתהזמרהתיבתהיין'הכוכבים.הפונדק.

אלתרמןכתןכשירתאלהחומריםערליםכיצד
המסורתייםהםגם-הז'אנרים .יותר)מאוחר

בז~להעםשירהסונטה,הבלדה.-והקונבנציונליים
-והגיכרר:םונו'.החוזרתהשורה .החוזרהפזמון
שמותכעליעממייםגיבורים :בעיקרםסוגיםשלרשה

נויהאחי, ;.:טנ(פרטיכלתיטיפוסי.ואופיפרטיים
גיבורים ;זכארז'ער)וועלורעלמלכהל'ה .הצועני

ונכרייםיהודיים"מיתולוגיים"וגיבורים ;מקראיים

יצחקלויר'הבעל-שם-טוב,מכאן'(אנקריאון
כיצדוראהגיסא.מאידךטוביםכתושרהמברדיצ'ב

למשלאוגרינכרגצביאורישלכשירתםהםערלים
והתייחסותנוצרייםכאיקוניםהשימושגם .זלדה)

כספרותהמודרניתהרומנטיקהאתמאפייניםלישר
אש).שלרם(וראההיהודית

כיותר,המענייניםאולישהםאיציק",מדרש"שירי

המקרא.לסיפורינוסףמדרשיפירושככיכולמציעים
לצוניאםהיידישספררתלעשרתשנהגהכפי

מאנגעראולם .שעשועלצוניארהנשיםהשכלת
ומשתמשהמקררמןמוחלטלניתוקשידיראתמוליך

ממרוםאבותינואתלהעבירכדיכאכאכררכיזם
לחללמנתעלולאהאנושי.אנו.גובהנואלקודשם

אלה,שיריםלקרבם.להיפך.אםכיכברדםאת
אתמציגים , 1935-36בשניםשפורסמו

חולשותבעליחינניים.כאנשיםהפאטריארכים
דה-מיתיזציה.שלתהליךהםעוכריםרכךאנושיות,

שכסופרוהנמכהאליהם.יראתנוחשבוןעלאםגם
ורבקהשרהאברהם.עלינו.אותםמחככתדברשל

ואףעממילהומור .לסאטירהארבייקטיביםנעשים
המשיכה .הרליגיוזילקונטקסטמחוץלסקפטיות
אלולא .הקרבןאלהיאכזאתשירהשלהטבעית
דודהמלךאלולאשאולהמלךאל ;הגיבור

ההשכלה.תקופתאתיותרשמאפייןההירואי,
מעלההרומנטיתוהזיקההראשונית.ההזדהות
לאמאהכותבתואבישג.אביגילהגר.אתומאירה
בית-אמהאללכתוכןאבישג"יושבת :מכתב
אנחתה.נשמעתלצאן,/גםלעמק,שלרם /:מכתב
 /-שלרםלתרזהגםזקנה/לאמאל'השלרם

המלךדוד ...בחלוםאליהבאותןשתיהןשלפעמים
בקבוקהיאלמלךסתם,/כךעצמה,והיאזקן~כבר

 .) 137(עמ'וגר'.במטה",לושיחםחימום/

עממייםמדרשיםשחיברהיחידאינומאכגער

וביחסכהומוריחרדואולםלמקרא.מודרניים
הלפרין,מ.ל.לערמתדבר.שלכסופרהסלחני.
המקראיתהדמותהופכתשלושבבלדותלמשל.

מוחלטת.לגרוטסקה
שלהחייאתועםגםמזוהה .הטררבדררמאנגער
שהציגוהמשוררהואשלאלמרות .הבלויהז'אנר

מחקרוזהלעניך(וראההיהודיתכשירהלראשונה
אתשהוליךהואיניב).שלמהשלוהמצויןהחדש
התחכוםעבראלהקלאסיתהצרדהמןהבלדה
ולאנתכווןלאטשרניחובסקיששאולהפנימי,
שהלךירנגע")("דיהצעיריםקבוצת .לברואהשכיל
בז'אנרעסקההיאגםבה.כדרךמאנגערשלהרוח

מקוריותיידירתכלדרתכתיבתעל-ידירקלאהבלדה.
קבוצהומסקוטית.מאנגליתתרגומיםידיעלגםאלא

המאה.כראשיתלארצות-הכריתכיחידיםשהגיעהזר.
ידיעלולשירתהללשוןחדשהתדמיתליצורשאפה
שנעשהוהפוליטיהסוציאליסטיהביטוימןניתוק
והגשמתהקונקרטיתהמציאותמןניתוקידיעלכה,

האמנותעבראלוהלשוןהז'אנרהמטאפררה.
פועליםשרבשבהוהסוגסטיבית.הסימכרליסטית

רוחנשכהלימים. .והאהבההגעגועיםהמרות,הסתר.
 .מאנגערשלליבואתגםושבתהלאירופהחזרהזר

נתכיומבחראתיפהמייצגירכתןנתןשלתרגומו
והתימאתיקהרוחםהלךלסוגיהם.מאנגערשל

הקורצת,העיןעלכמירכיותשומרואףשלהם,
חלק .הקרלרקיאליתוהלשוןהמאנגעריתהסטר;פה

וחלקםכלשוננו.לראשונהזהמופיעמהשיריםגדול
העםמלשרןאידירמטיקהוכולליםמחדשמתורגמים
"מה , 54עמ'מכלום",לדעתרוצים("לאהנוכחית
יונתןנתןתרדםרככך ) 67עמ'ממנו"לנראכפת

להרחבתהתקררהנותרתזאת.עםלדורנו.להנחלתם
אתלהכירכדיולואחריםלמשורריםהתרגומים
ולהמשך .פעלשכרהעשירכקונטקסטמאנגער
רוחהעםותתעדכןשתמשיךכדיעצמההזוהפעולה
 •שבפינו.העבריתשלתמידהמשתנה

גיבורצביה
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הבגירהעל
הגדולה

 ;ורמאן ;פויגלמן :מגדאחרון
עםהוצאת ;לעםספריה
עמ'. 261 ; 1987 ;עובד

בערביםכיבהתלהבות,ליסיפרהאחתידידה
לאונרדמת,"פויגלמן"אתקוראתהיאהאחרונים

אותו.וסוגרתלספרנשיקהנושקתשהיאלפני
הספר.אתקראתי

רקמשמעותלושישם wאיש-ציפור."פויגלמן".
 .ל"יודעי-חן"רקמובןהשםתרגום,ללאביידיש.
הספר.אתקראתי

תהיה.-הסוףהשתאות,-הראשית

באץרלכתובשאפשרוכךעל ?מהעלההשתאות
שואהניצוליידישמשורר .גלמןפריעלגםספר

 .באוניברסיטהפרופסורשללחייוהפולש
-פויגלמן
לבואחוצפה,כמעטזוהיוםשלהעבריתבספרות

אותהלשיםהמנוצחת,הגלותיתהיהדותעםוכך
שייכתהיאגםהיא,הנהעליה,לומרחוצות,בראש
לכאן.

-פויגלמן
-געפלויגןנישטוגעשטויגןנישט-אומריםביידיש

אתלברואהיהצריךנברא.ולאהיהשלאבמשמעות
הספרותאליכךתכנס,שהיידישהזאת,האפשרות
שהספרותהמרכזיות,במסילותשלאהעברית,
לוקאלית,יסגורהספרות .בהןהולכתבימינוהעברית

 .מתחכמתמתייסרת,

-פריגלמן
רשימהכתבמגדאחדות,שניםלפנישזוכרמי

כמהגזרתיאזליידיש.הגעגועיםעלב"מאזנים"
לפןגעגועיםאיפוא,הם,ליידיש"הגעגועים-שררות
למשפחתיות,לאינטימיות,לחום, :העםשלהאחר

 ...הלבלפתיחותלסנטימנטליות,גםאולילעממיות,
רקשלאהעם.המוניעםלסולידאריותוגעגועים

 .קשים"חייםחיוגםאלאמצורתוקיימותרדהלמדר
-פריגלמן

ארחשוב-ספרכלעלמידלומרנהוגבמקומותינו
ערשההזאתהפסקניתהקביעהכאילו .חשובלא

 .חשובהספראםיודעלאהספרותית.ליצירהשירות
נוגענוגע.מגד-לומררוצהחשוב.שהענייןיודע

נגע.הואאיךרעודנגיעה.בינגענגיעה.

-פויגלמן
פריגלמןבאמצעותמגדאומרצבי"צבי"הוי

מקוםאתתפסההעבריתאיךחושבכשאני"לפעמים
לינדמהמאירופה,שיצאהזההעםאצלהיידיש
הטבעכלאתאלאשינתה.היאהדיבוראתרקשלא
אתהלבביות.אתהחום.אתממנוגזלההיא !שלו

היהללשוןמלשרןהזההמעבר !העממיתהפשטות
 " ...המיןלשינויהיוםשעושיםניתוחכמר

-פויגלמן
 ?הלאהרמה

מגד'אהוון-יופי

הסגנון-הלאההגיבורים.-הלאה .הספר-הלאה
הענייןכלאיך-הלאהיחד.המצטרפותוהמלים
כולו.ועומד

 .למעלהממריאהואאיך .איש-ציפור .פויגלמן

הכל .והתפוררותרקבעניינושהספראומר. .כאןכבר
"אינני .ריסהרקניווןשלפוסקובלתימתמידבתהליך

תשעהעברובאוגוסט'אהיה)ןובן .צעיראיש

מאזוחמישהנורה.תי, 1Lאישלמותהמאזחודשים
מכלההצערגלמן'פרישמואלהמשוררשלמותו
לאמתפורר.הכל,ובהמשך .מתחילזהכך " ...אותי
ארבל.צביפרופסורהמספר.שלומשפחתוחייורק

שלוחותיו.עלהיהודיהעם :לומררוצה-הכלאלא
איןוהיום.מרכיביוועלשרידיועל ,נגזרותיועל

לנגדפהמתפרקהכלאלא .המשךואיןתכלית
שלאחרהגדולההתקורההציונית.התקררה .עינינו

 .מוצאללאדרך-הכזיבההיאאףיהנאציהחורבן
ללא .הפנימיהארבדןדרךעלכליהעצמייהרס

מגדאחרון

חוטללאכיוון,ללאלהמשיך,נחללאשורשים,
והאמת .מתוכןומתרוקןמתפוררהכל .המשך

לידיבאהליצלן,רחמנאהזאת,והחבוטההצרופה
 .כביכולאישי .שלפנינוהאישיבסיפורביטוי

-הסיפור
זרגבנישללחייהםפולשקרוא,לאאישוגלמןפרי

פרופסור-בעיסוקואחדכלהעוסקיםמשועממים
העוסקהאקדמיהאישוהיסטוריון-ארבלצבי

מנהלתנורה,ואשתוהיהודי,העםשלבהיסטוריה
 .מחקראשתביולוגית,מעבדה
הבלתילפלשנותוומתמסרנכנעהפרופסור,בהמשך,
להגביראותוומפתהופויגלמןהמשוררשלמתפשרת

בתאשינגסו"מלתעותיו"אתולשלוחאחיזתואת
המשפחתי.

עין,צרותמשרםאוהקנאהמשום~םהאשה,נורה,

מתפרשתשאינהו"עמוקה",פנימיתסיבהמתוךאר

והתנגדותהובעלהפויגלמןשביןלקשרמתנגדתלנו,
שהבעלהואהסוףמעמיק.שהקשרככלועולהעולה
נמלטתהאשהבביתם.לשהותהידידאתמזמין
הגדולה""הבגידה-בבעלהבוגדתהתרסהובמין

היאדברשלבסופראשרעדבמצפונה,מכרסמת
 .חייהאתומכלהנפשהאתטורפת

 .למדימוכר .אנושי .פשוטסיפור .יפה-כאןעד
רקב.עלומלההתפוררותעלמלהקודםאמרתי

"קופסא ?והתפוררותרקבלעסקישאתנגדאנימי
שלמאוחירם"ר"גיררשיםעוזעמוסשלשחורה"

שבתאי.שלדבר"ו"סוףיהושע .א.ב
כלות,ועדמראשיתובאץרפהשאנחנוילינדמה
שאישהזההרקבמןושותיםואוכליםושוחיםצפים
 .סוףלויהיהראםמכווןהואלאןיודעאינו
אםגםלשתות,כמרבןאפשרהזאת,הכוסאתאבל
ושםפהואפילוהדיןקבלתמתוךהריבשמחה.לא

הטעםמןבהישאמנםאםבמידה,עליהלהתענג
ידכלאחרהמסומלהדעת,מיושבהמעודן.הצרוף.

האישיתהחוויהמןאויהושעא.ב.של
 .שבתאייעקבשלההיפריאליסטית

 ?כאןומה

החמצה.שלטעםפויגלמן.
ההסמלהדרךעלומקבלהולךפשוטסיפור

כמעטגרוטסקיים,כמעטעזים.קוויםהגדושה,

פירטיים,כמעטסרריאליסטיים,כמעטאירוניים.
ובכלל .כמעטהואהזההספרלומר,רוצה-כמעט

החמצה.כמעטזה

ממש.שלהחמצהאינושהרי ?כמעט
מתנהלים.מתנהגים.חיים.אנשיםעל .פשוטסיפור

 ?האנשיםמיהדעת.עלמתקבליםמדברים.

-האנשים
-ארבלצבי

הצער ...באוגוסטאהיה 61בןצעיר.איש"אינני

 ...פוסקתבלתיכזאת.איטיתבעירה .אותימכלה
משתיקלאהזמן .בתוכיצועקתנורהשלהתאבדותה

ארתה."

-ארבלצבי
התנועהבחקרהעוסקיהודיתלהיסטוריהמרצה

השבתאית.המשיחית

-ארבלצבי
-האבותתקופתאתשחקרארכיארלרג.שלבנו
-ארבלצבי
יוםמלחמתמפליטי .בצה"לקציןיואב,שלאביר

 .באץרמקומואתמוצאשאיכריהכיפורים
אשתו.-ארבלנורה

אשהאיבסן.הבובות.ביתלשם.לבשימו-(נורה
 .מתאים)ובלתיקשהעולםבתוךמתייסרתנחנקת.
המוןלאושר,הכישרוןהשופעת,החיים"שמחת
לבהיושראותה,שעירעררארתה,שהסעירוהרגשות
פטריהאלאאחירההותירהלאאותה.שאיכל

בלבי".זכרהואתוהתיכוןהיםזבובאתהמדבירה
אניהאם ?התיכוןהיםזבובאתהמדבירה(פטריה

הציוניתהפטריהלאזוהאם ?מגדאהווןטועה
 )?התיכוןהיםזבובאתהמדבירה

-ארבלנרדה
הנאציםעלייתלאחרארצהשהגיעויקיםלהוירםבת

תחילהשהסתיריהודילאארכיטקטאביה-לשלטון
הלאמוצאואתיותרומאוחרהיהודימוצאואת

מקום.בכלתלושיהודי.
-פויגלמן

הטרגדיהעלהכותבמקונןעמודים,חמישהפני"על
שאיבדההשניםאלףבתהלשון .היידיששלהגדולה

ולתוך ...בעלוםכרוח-רפאיםהמהלכתעמה,את
המיררותגםחודרתוהכללשבענייניאלהדברים

לואח-באץרביקרפעמיםשלרש-האישית
בחתונה"."כקבצןבהוהתהלך-ברמלה
-פריגלמן

מקום.בכלפליטשואה,ניצולימתאומים,אחד
לראשםשמעלהגיבוריםשלושת .פויגלמן .נורה .צבי

הגדולה.הבגידהשלצילהמרחף
-הגדולה""הבגידה

שלבגידתהעלארבלצבישכתבמאמרשלשם
בימיהיהודיתהחסותבאוכלוסייתהפולניתהאצולה
ות"ט.ת"חפערות

היהודית,ההיסטוריהבחוקרנרדהשבגדההבגידה

אתלהשהראההטבעשמרדותרשותאישעם
 .הנגבנפלאות
הצבריתהאצולהנציגיארבלצבישבגדהבגידה

בשדותלערותוהלךנעוריובאשתבאץרהמתחדשת
 .פויגלמןהגולההיהודישלהרחוקיםהניכר

הבגידהאוליאובמולדתו,הבןיואב,שבגדהבגידה
יואב.בבנה,הזאתהאץרשבגדה

ביהדותהמתחדשתהציונותשבגדההבגידה

השוקעת.

 ?פהאין-מהמשעשעהזההסמלנישהפזלכמה

נופלוהכלהישראליותתמציתהשואה.היהדות.
הספרעמודי-260בדבר.לשרםאחיזהואיןומתנתק

ב-כךהיהודית.האומהכלשלגורלהמקופלהזה
עמודיםגםוישהכלעלכמעטכתובעמודים 260

היסטוירוסופיות,ומחשבותהגיגים,שלגדושים
פילוסופיות.

 ...שואלאניאז ?נו
חיתהאילו,היטב,לעמודהיהיכולזהכלוהרי

סאטירי,ספרזה'היהאילוצרופה,אירוניהבכתוב
אבסורד.לידיהדבריםאתלהביאשעניינוגרוטסקי

שלבסימןשכולוספרמגדלנומביאזאתתחת
מתפשרתבלתייצירהלכאן,ולאלכאןלאכמעט,

בהשישתהומיתרצינותעצמה,עםשהתפשרה

העולההחיוךאבלוהמתחייךההומוראלגעגועים
לקירצתהופךשהואלפניקופאהשפתייםעללרגע

שרבבה.עין

אתהמושך.תופס.הזההספר-לומרישזאתובכל
אחת.בנשימהאותרקוראקדימה.איתרהולך
 .מגדאחרוןחבל
 .פריגלמןחבל
והעםישראלוכלויואבונורהארבלצביחבל

הזאת.הגלקסיהוכלבכללוהאנשוותהיהודי
ההוצאהוביתוהמוכירםוהקוראיםהכותבוחבל

שלאאנו,כולנו,עלוחבלהדפוס.ועובדיוהכורכים
יותר.קצתצחקנו

החוזריםעלרקשהרישבשמיים,אלוהינווחבל
אדוננווממךרקשאוליהכותב,כתבלאבתשובה

;יזק'. n ,לעשותרצהלאהואממךרקיכול,הכל
אחרתכיבעיניך,לקרץויועדאתהגםשהריוחבל,

שעשיתוהמופלאה,הגדולההפארסהאתנביןאיך
אתנקבלואיך ?הזההדורבשנותהנבחרלעמנו

יכול.הכלאדונינואתהבנר,שבגדתהגדולההבגידה

• 
בן·אלחיוסף
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המחזה
שבמחזה

"כמת"כר-זמניתכנריהעליהככמהצרפההקהלרהתיאטרלית.הריאל~ת :הכמות
פיראנדלר.וכיןכינוקירבהסרבוליצורזהאמנותיכטכסיסלטלריזיה.הסטודיו

 :כתכניתזהחדשמצבגםנסכם

ההצגהזמן

ההצגהמקרם

ריאלימקרם
ריאליזמן

אחתיממה

לטלריזיהסטודיו
חיפהטרדןתיא

 1985כאוקטובר 10

תיאטררניתפעולה

ריאלימצב

מוסקטי-שטיינדלרגבריאלה
סרבולשלהאחרונותויצירותיופיראנדלושלהטרילוגיה

צוינוכהםו'ביקורתמאמריהופיעו"הפלשתינאית"שלהבכורההצגתאחרי
מחבר",מחפשותנפשות"שש-פיראנדלרשלמחזהותכניתשלעקבות

עצמואתהגדיר ' 2 )"המכ"(עמוכראיוןכעצמוסרבלוגם .סרבולשלכעבודתו
התיאטרלית"."השפהמבחינתהאיטלקיהמחזאישלכתלמידו

"הפלשתינאית"שכיןהזיקה,כילהכיןניתןהנזכריםכמאמריםחוזרויפרוףתוך
הבימתיהעיצובעליותרומסתמכתמכוססתמחבר"מחפשותנפשות"ששוכין

שלמשררהניתוחעלמאשר ;ההצגהכתרךההצגהעיקרוןעלדהיינוהזהה,
הסמלית.המשמעותשלארהתוכן
שליצירתועלפיראנדלרשלהמכרעתהשפעתואתלהוכיחאכןאפשרהאם

 ?ביטוילידיזרהשפעהבאהכעיקרכיצדראם-כן'סרבלו'

ראשונהתיאטרליתיצירההואמחבר"מחפשותנפשות"ששכילהדגישיש
 :האחרותהעכורותכשתיגםרכימחזה,כתרךמחזהשנושאהטרילוגיהמתוך
ארתההאיטלקיהמחזאימעלהאימפרוביזציה",ר"הערכדרכו"לפיאחד"כל
עצמו,האמנותיהטכסיס .גיבושוולדרךלתיאטררןכיחסאותרהמטרידהבעיה

כמרהמחזאיםגדוליכיןומקובלנפץרהיהרון'יאטשכתהתיאטררןמשחקכלומר
ולמטרהשרנהבהקשרברהשתמששפיראנדלראלארגרלדרני,מרליארשקספיר,
שלהתגשמותוכדרךפנימית,ראותמנקודתלהתכונן'על-מנת-חדשה

 . 3ארתןלשלולאףוכמידת-מהלכקררוכדיהתיאטררן'

כתיבתשכיןהגומליןיחסאתפיראנדלרמנסחמחבר"מחפשותנפשותכ"שש
ההצגה.ודמויותהבמאיוכיןומימושה,ספרותיתיצירה

מורכבותושאלותבעירתבתחוםסרבולשלהאמנותימפעלואתלזהותניתןהאם
אלה?

האיטלקיהסרפדשלהטרילוגיהאתולהשרותלנתחאנסהזרכריקהכמסגרת
 :כתיבתםסדרלפיטכניקה,כאותהבמפורשהעוסקותסרבולשלעכורותלשלוש
 .) 1985 (ר"הפלשתינאית" ) 1983 ("גטו" ,) 1981 (הפעולים""אחרון
מנקודות-הנובעותדרמותשלהמגמרתואתהחרקיםאתולפרשלמצואעל-מנת
חקרעלוכמידת-מהסינכרוניחקרעלאסתמךלחלוטין'שרנותתרבותיותמוצא

בשלבלרמוזכדימהמחזרת,אחדכלשל"תכניתו"אתתחילהאפרטדיאכרוני.
הןשתיווצרהתמרנהנתחכרר.שכהםוהפוליטיההיסטוריההקשרעלשני

הזיקהלהכנתאולי,תסייע,הסמליתלמשמעותכהתייחסוהןלתוכןכהתייחס
 .וסרבולפיראנדלרכיןהקיימת

המבליטהתכניתדרךלקלוטניתןפיראנדלרשלהתיאטרליתהשפהחידושאת
כרהממשיהמצבאתכלומרהריאלים'המקוםואתהזמןאתהמאפייןהניגודאת

הציבוריושבכרהתיאטררןאולםאת-אחרותכמיליםארהאירעו,מתרחש
עלהמופיעהדמיוניהעולםאתדהיינוהתיאטררנית,הפעולהואתכהצגה,רצופה
קיימת"הנאטרראליסטי"התיאטררןשלככיצועיםכילהדגישחשובהכמה.
העולםרביןהקהל,נמצאכהםהריאלייםוהמקוםהזמןתנאיביןמוחלטתהפרדה

מחבר"מחפשותנפשותכ"ששהתבניתאתנדגיםכפניו.המתגלההדימירני
 . 4ל"הפלשתינאית"שניכשלכארתהלהתאיםוננסה

כמאי I oכ-כרומאכלהכתיאטררןנערכההאיטלקיהמחזהשלהבכורההצגת
שחקניו.עםחזרותערךשהבמאיכשעההכמהעלנציברדמויותשש . 1921

אתננסח .תיאטררןאותרהמקוםמבחינתניצלהכולההתיאטרליתוהפעולה

 :כךהתכנית

ההצגהזמן

מקרם

ריאליזמן

 10.30כשעהכרקד
התיאטררןאולם
 1921כמאי-10כערב

תיאטררניתפעולה

ריאלימצב

 :ל"הפלשתינאית"תכניתארתהנתאים

תיאטררניתפעולה

ריאלימצב

אחתיממהההצגהזמן

לטלריזיהסטודיוההצגהמקרם
 1985כאוקטובר 10ריאליזמן

חיפהתיאטררןריאלימקרם

אסי'הקלהתיאטררןשלתכניתוכעקבותסרבולשליצירתונעהראשוןכמבט
באולםיושביםהצופיםשהרי .הקהלוכיןהכמהביןמוחלטניגודיוצרתכלומר

זהותכלאיןלטלריזיה.בסטודיומתרחשתההצגהכלכאשרבחיפה,התיאטררן
עם-ברומא.פיראנדלושיצרלמהבדרמההדימירניוהעולםהריאליהמקוםכין

המתרחשיםלאלוכמקצתהדומיםתנאיםחיפהבתיאטררן"משקף"סרבולזאת,
עלפועלתהמחזה,שלהמפתחדמותהצעירה,הפלשתינאיתסמירה,ברומא.
כתיבת :ב ;הבמהעלומעלהמחיהשהיאהמציאותמימוש :א :מישוירםשלושה
דמותמעצבתהיאבכך .הבמאיעםהדיאלקטיהמשחק :ג ;הסיפורעלילת

שתיכיןהדדייחסקייםיתר-על-כן' .בפיראנדלואב""השללדמותומקבילה

 .בחציםהמצויינותהבמותשתיביןהדדיתלהתחלפותעדיםאנושהזכרתיכפי
בהבמידהרקומשמעותתוקףבעלתהיאפיראנדלו,שלהעלילהכלברם,

נרעדכולורהטכסיסהיותהבמה,עלוהמציאותהדמיוןביןההשוואהמתגשמת
ובימויביצועוביןמזההסרפדשלדימירנרביןהקייםהמתחרעיוןאתלהביע
עםהדימירניהעולםשלהמפגשנקודתאתמסמלהתיאטררן . sמזהיצירתו
להקתראשעםוהנפגשותלחיותהשואפותהנפשותששכמרהממשיהעולם

אתלשלולפיראנדלרהתכווןבמחזהודרכיו.התיאטררןאתהמייצגהשחקנים
האנושית.לדרמהולהחזירהוחוקותיההבורגניתהדרמה

כיבמפורשמראההישראליהמחזאישלהספרותיתביצירתוזהירהקריאה
מצדוהמחשתוהטכסטביןמתחמתגבשאצלו .לחלוטיןשוניםועניינומטרתו
נכתב,הסיפור .שנימצדהבמהעללחיותהרוצותוהדמויותהסופררביןאחד'

אתהמגישההיאשהיראותר,להשליםסמירה,המחברת,רעלישנו,הטכסט
"זה :אומרנכשעצמה.העלילהאתמאשרתהיאזהומתוךקטעי-הקישור,

רביןהשחקןשביןההתמודדותאת . 6התסריט"אתכתבההיאשלה,הסיפור
אחר.במישורסרבולמפרשהדימירני,העולםאתלממשאי-היכולתאתדמותו,
-ו,אתהפלשתינאיתדמותבאמצעותהיהרדיה,השחקניתדליה,תגלהאצלו

סמירה .הדימירניבהקשרוהןהריאליבהקשרהן-סמירהשלעמדתהמשמעירת
אני ...למהתביניתחשביאםמגדה,אתתשחקשיהודיהרוצה"אני :ארמדת
 . 7ושקר"אמתשלבעייהלךשישחושבת

מהוויםהתיאטרון'אתהמאפייניםוהדרמההפאתרסכיהיאסרבולשלההנחה
בערדהמציאות.תהליכיהבנתאתהמאפשריםרדידאקטייםאידאולוגייםמטענים

מחפשותנפשות"ששאתהמסייםהאחרוןבמשפטומדגישחוזרפיראנדלר
היצירהרהדימירן'המציאותביןמפגשכנקודתהיצירהעיקרוןאתמחבר"

עולמותשניכשלמרתלבטאהנסירןתולדתשהיאהמבוכהאתהמשקפת
 !ארדכולכם.לעזאזללכר !מציאות !דמיון :השחקניםלהקת"ראש :מנוגדים

 . 3 ,, !ארד !ארד

פיראנדלר,שלהספרותיתתפיסתואתברורותמתארתכמילת-מפתחאור,המילה
וכיחודהאסתטיטיבהרעלהיצירהשלמצבהעלושאלותיודעותיואתהמציג

 .החייםעםלהתמודדיכולתהעל
הוא .נירם-יומיבעכשווייונאחזתנובעתוהיאיותר,מוחשיתסרבולשלגישתו
רבותי :"חווקיך :ספציפיאידאולוגידפוסלעבודתוומעניקהקהללתגובתפונה
סיפרנוהכלבסךהעולם.אתהפכנולאברצינותמדייותרעצמכםאתתיקחואל

 _ 9לרעה"לאגםאבללטובה,נשנהלאכברהזההעולםאתאנחנו ...סיפור

כשהצופיםהתיאטררן'במתבמסגרתמתרחשיםר"גטר"דרכו"לפיאחד"כל
מגיביםהקהלבתרךהיושביםהשחקניםאלאאישית,משתתפיםלאהנוכחים
במקומם.

מסמןזהתאריך . 1924במאי-22בהתקיימההאיטלקיהמחזהשלהבכורההצגת
הפעולהשלזמנהאתרגםדרכו"לפיאחד"כלשלהריאליהביצועזמןאתגם

רעלנוtקיוהברוןךנ;_מ;גברתביןריאלית.אהבהעלמספרהמחזההתיאטררנית.
בקהלהשניםנוכחותבגללם.לדעתעצמואתשאיבדלה-רלההסרפדשלמותו
הצגת-בזמןהואהעלילהעתרי-יתר-על-כןעכשווית.מציאותיתתחושהיוצרת

להדגיםניתן .תיאטררןבנויהתיאטררןכמתעל-שונההמקוםאךהבכורה
 :הכאהבתבניתאלהפרטים

ההצגהמקרם

זמן

ריאלימקרם

תיאטרון

(כערב)שעותשלוש
כמילאנותיאטרון

תיאטררניתפעולה
ריאלימצב

חיפהכתיאטרוןיותר.מורכבתתופעההריאליהמצבמבטאסונדלשלב"גטו"
בשנתתל-אביביתבדירהחדרהכמהעלהצופיםציבוררואה 1983שנתשל

מלחמתכשנותוילנהבגטושנכתבולמחזותהמספרדמותחוזרתבו , 1983
ממקורותשאב(פיראנדלואמיתימאורעעלמבוססתהעדותהשנייה.העולם

 .) 10הניצוליםומזכרונותהניספיםמיומני _וסונדלאקטואלים,

"לשיקוף"ככליהמשמשחיפהתיאטרוןבמתעלמוצגיםוהתיאטררןוילנהגטו
ניתן .מזמןוהתגשמהאירעהשכברחרייהמממשהמספרואילואחרת,במה
 :כדלהלןסונדלשלהמחזהאתולהציגלסכם

ההצגהמקום

זמן

ריאלימקום

בתל-אביבדירה

1983 

חיפהתיאטרון

תיאטרוניתפעולה
ריאלימצב

ליחס
גטותיאטרון

המלחמהשנות

האידאולוגיהמטעןמבחינתלחלוטיןכשונהמתגלההמחזאיםשנישלתפיסתם
עללהשפיעשנועדההסמליתהמשמעותמבחינתוכעיקר,::;געבודרתיהם,הניכר
שכיןהגומליןיחסאתחדשהכצורהלכדוקמבקשפיראנדלו .הצופיםציבור

אתהבמהעלמממששהואובערד _ 11והצופיםהבמהרביןוהבמההטקסט

הקהל,ביןבאולם,הנפשותנוכחות 'לדמיוןהתיאטרוןבזכותההופכתהמציאות
ברפיראנדלרשלהמיוחדעולמומתגבשכךעצנזה.בהצגהפעולהומשחפרת
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צרר.ועידיתכליידינהמחבר".מחפושתנפשות"שש

לאבןהופךבתיאטרון'המוצגהממשיהמאוער .ודמיוןמציאותביןלהפרידקשה
הזיקהאתמדגישפיראכדלוהמדמה.הכוחמקורשהםהחיים,שלבוחנת

אתשוללהואובו-זמניתמזה,האמנותיוהטכסיסמזההריאליהביןהקיימת
משלמותה.תאבדשהיצירהמבליהממשיאתלבצעהבמהיכולת
בתהליךלחילופיךהדימיוכיוהעולםהריאליההבמהעלעוליםסרבולשלבמחזה

ביןההפרדהקואךהמחזה,לפעולתותוססתדינמיתמשמעותהמעניקדיאלקטי
פריהגידם,המספרשלסיפורותוך-כדיברורה.להבחנהניתןהעולמותשכי

במקבילוילנה'גיטושלהמציאותייםהחייםמתעצביםסרבול'שליצירתו
שללמימושוהרומזהתיאטרוכיהטכסיסהמתים.הבגדיםשלריקודםלתמוכת
של_פיראכדלו,שלעולמולתפיסתהמנוגדתהליךומפרטשבמחזההמחזה
אף-על-פי:-כן !ריק"קיטל :דמיוןלביןמציאותביןכאמור,הברורה,ההפרדה

מבחינהכעשהזהאיךמאדמעניין .אדירבימתיהישג .כולםעםושררקד
קיומוובזכותבמוסרהקשוריםערכיםעםומתמודדבמחזהדןסרבול _ 12טככית"

כושרועלהתיאטרוןשלמצבועלשאלותמעלהפיראכדלוואילוהאדם,של
תיאורטית.ראותמנקודתקיומו

אתלהחדירששואףערום"גרמני :ב"גטו"הקציןשלדמותוזהבהקשרמעניינת
 14קורט""האלבמחזהמ;ן~:ה~רטו 7אגם _ו 3הגטך"יהודישלבנפשםדעותיו

 :הדיכוטומיהאתגםהכולליותררחבבהיקףוקורבנוהרוצחשביןלזיקהמתיחס
דרכו"לפיאחד"כלאתהמאחדתהחולייהאתמהווהזהמחזהוחיים.ספרות

בסקסכהוזן,ריכוז,במחכהמתרחשתמון~:השלהיצירהעלילת"גטו".ואת.
והמצווההמחכה,כראשהמתפקדאס.אס.קציןקורט,הואהגיבור . 1943בשנת

מחזהואתהגרמניםהקציניםקהלבפכילהציגובן;אםאביהודים,משפחתעל
היהודיםאתלהכריחהיאקורטשלכוונתו .אדיפוס""המלך-סופוקלסשל

עללהעלותרוצההואבלבד.התיאטרוכיבעולםהקייםאירועבממשלבצע
להיותביןבד"כהקיימתההפרדהאתתשקףשלא"יצירה"חיה",דרמההבמה

הוא-מהיהודיםהשתחררנוהגרמנים"אנחנו _ו sומציאות"דימיוןביןולהידמות,
 . 16שלהם"מהמוסרלהשתחררהצלחנולאאבל _אומר

על-אףזהים,טכנייםחומירםלגלותניתןוב"גטו"ב"הפלשתיכאית"כיספקאין
הפועלים""אחרוןמכיללעומת-זאת,עצמה.מהתבניתסטיותשלרבמספר
הבולטתעובדה .פיראכדלושלהתיאטרוכיתלשפתוסרבולשללקירבתודוגמה

שלבטרילוגיההאחרוןהמחזהאימפרוביצזיה",ל"הערבזהמחזהמשוריםאם
פיראכדלו.

 1930בינואר-25בשכערכהאימפרוביזציה""הערבשלהבכורהבהצגת

סיפורהאתאימפרוביזציהתוך-כדיהבמה,עלהיכקפוסד"רמעלהבקוכיגסברג,
הקהלנמצאבוהמקוםדהיינוהריאלי,המצבכאשרובנותיה, ה:~י~?י~גברתשל

ד"רהשחקנים,להקתראש(שהריהתיאטרלית.הפעולהיסודהםהאירעווזמן
התבניתהצופים).ציבורלפכיהבמה,עלהמחזה,אתהמבצעהואהיכקפוס,

 :כדלהלןלכןתהיה

תיאטרוכיתפעולההמחזההתרחשותבזמןערבזמן
יראלימצבהמחזהמתרחשברהתיאטרוןאולםמקום

בית-שלרבפראייההבמהעלהראשונהבפעםהוצגלסרבולהפועלים""אחרון
משךפעמיםמספרהופיעעצמוהמחזאי . 1981בינואר-19בבתל-אביב,לסין

המערכהבסוףכאשרממשית,חיתההקהלוהשתתפותהבמה,עלההצגה
העלילה .י sפכאקבריקודיוצאהואהשכיח,במערכהוגם ,ומשלדדרךהראשונה,

ומפרשמסבירשהמחזאיבעודגורדון' .א.דנדודיאתומדגישהמספרתכולה
משתףכשהציבורהריאליםובמקרםבזמןנערכתהיצירה .רעיונותיואתדרכה

 :אימפרוביזציה""הערבלתבניתלפיכךזהההפועלים""אחרוןתבניתפעולה.

תיאטררניתפעולההמחזההתרחשותבזמןבבית-לסיןערבזמן
ריאלימצבהמחזהמתרחשבובבית-לסיןאולםמקום

והמגמרתהסמליתהמשמעותמסמכותהמחזותשניביןהטכניתהזהותאףעל
שצמחוהיצירותשתיאתהמאפייניםהשוניםהדפוסיםאתשלהםהנפרדות

 .שוניםתרבותייםמהקשירם

קרן.דרור . rריכללאיורהכאשי.יוסף :לשמאלמימין"פלסתינאית",

שלילתאתהמציינתקיצונית,בצררההאימפרוביזציהעםמתמודדפיראנדלר
זכרתאתמאשרהואזאתובדרךמחומריושואבהואעם-זאת,וערכיו.התיאטרון

השחקניםהינקפוס.ד"רהבמאיעל-ידינערךהמחזהשכלאלא . 19קיומך
הפעולהאתמבצעהינקפוסבתפקידיהם.ומתחלפיםמתרביםוהדמויות

מהטכסטרלוונטיליותרהופךשהבימויכךובסמכותיות,ידבחוזקהתיאטראלית
אתומסמןהספרותי,הטכסטאתהאיטלקיהסופרסותרזאתבמסגרתעצמו.
הדמויות.דבריאתומפסיקיםמתערביםפורצים,השחקניםכאשריציבותו,חוסר

 . 20הכתובההיצירהעלאיפוא, ,מתגברהאימפרוביזציהכוח

נוכחותו .האמנותיתהיצירהשלבסמכותהכללמעונייןאינולערמת-זאת,סרבלוי
הקשורופוליטיחברתימצבומבטאתמעמידהלאההצגהשלהתרחשותהבזמן

אינההישראליהסופרשלכוונתוההווה.אתמשקףאךלעבר,הנושאמבחינת
מחברשהואתוךהעלילההגשמתערלהבימוידרכיעללשלוטהיכקפוס,כשל

על-וכליה,התיאטרוניתבשפהנעזרהואאין .המחזהשלתמונותיואתומשלים
שהרי .ארתהולבדוקאליההרילתוךלחדורכדיאלאיהתיאטרוןאתלסתורמנת
לבטלהמחברשלנטייתומתוךאלאיליצןשלבתלבושתוגררדוןמופיעסתםלא
הסופר-ברבהבאמצעותלבטלששאףקריגשללזובדרמה , 2הממשייהעולםאת
 . 22התיאטרוניהעולםשלכוחוואתהשחקןשלתפקידואת

שבתחילתהתיאטררןלחייהאופיינייםהמתחיםבמסגרתיצירתואתמעצבסרבול
המקורית,לאווירתההאימפרוביזציהאתטכניתמבחינהמתאיםהוארכךהמאה,

על-נסמךהואעליהןהתיאטראלית,ולצורהלבימויגדולהחשיבותהענקתתוך
מחשבתו:אתלהביערעל-מנתהמחזה,עלילתאתלבנותמכת

מאולתר,קטעלכםשהציגושלכםלחבריםכפייםתמחאו :"המחזאי
שלהצורהנשברה ?בדיוקפהקרהמה ...המקצועבשפת'אימפרוביצזיה'

פראית,יותרנעשתהשנמשכה,רקלאנמשכה.ההצגהזהולמרותנכון?ההצגה,
 . 23חיה"יותרתוססת,יותר

ומאפשרותהאימפרוביזציהשלבימוייהובאופןבצורתהדנותאלהשררות
 :היצירהשלהסמליתמשמעותהאתדיוקביתרלהעבירלסרבול
הגאולהבצררה.איננההגאולהכי ...הצורהפולחןאתשללבכל-אופן,"גורדון,

האימפרוביזציהושלהטכניתהתחבולהשלהדגשהולהלן . 24עצמו"באדםהיא
נחזורלצורה.מצורההפלגנו"אבל :הצורהבעניךנוסףוהסברהתיאורית,
 _ 25להצגה"

עלפיראנדלו,שלוהטכניקההמחזהבאמצעותמתמודד,אינוסרבולכימתברר
המאבקיםהמחשתעלאלאהספרותית,היצירהשלמהאסתטיקההנובעותבעיות

 .בממשיהקשורים
המחזותשנישלבסיומםמתגלהולסרבול'לפיראנדלוהאופייניתהעולםהשקפת

אתפיראנדלרמראהבראשוןהפועלים".ר"אחררןאימפרוביזציה""הערב-
אנוסרבולשלבמחזהו .ילדותיה"עבורתיאטררןעושה"כשהיאשנפטרתמ;;ךי~ה
ועולהשעולהסלולהלאדרךחינם"החיים :הגיבורעמדתאתשומעים
היצירהובמשמעותהתיאטרוכיתבמחשבהנקודת-יסודמעצבפיראכדלו . 26ועולה"

ובהקשרהאנושי,המצבאתלהביןמבקשלערמת-זה,סרבול,ואילוהאמנותית,
שבירתהםחיונייםחיים"אולי :החייםוביןהצורהביןהיחסאתמכסחהואזה

 _ 27מתמדת"צררה

המשותףהבסיסאתהמהוויםוהמשברהמבוכהאתמסמלסרבולשלזהמשפטר
 .שלהםלחלוטיןהשונהוהתרבותיההיסטוריהרקעעל-אףהמחזאיםשניבין

האירופיתבתרבותגדולמפנהשלבתקופהככתבהפיראכדלושלהטרילוגיה
גםחדשיםודפוסביטוידרכיאחרשביקשהתקופהבעיקר'והאיטלקיתבכלל'

הראשוןהכסיוןואתהתשובהאתמהווהעצמההטרילוגיה .התיאטררןבאמנות
אחרישנוצרההמציאותאתלבטאשיוכלתיאטרוןאחריזהלחיפושוהאורגני
 . 28אותהשאפיינוהמתחיםואת , lה-העולםמלחמת

גישההסביר ,"תי~ 9"פוטוךיבשםהידועההספרותיתהקבוצהנציגרי?~י. ?7

בסוגזהבמניפסטהבחיןהוא .~י 9הפוטוריהתיאטררןעלבמניפסטזרחדשה
כוסחלפיאותו.ול"עורר"הציבורעלישירותלהשפיעהמסוגלתארמכותיתיצירה
מחיאותבמקרם :ההצגהדרכיאתלשנותמבקשהוא . 29בןלהתגרות _דבריו

יחס-מדגיש '~?יר?זהנוכחים,שלורועשתרסספעולהושיתוףשריקותכפיים,
 . 30פוליטיוביצועתיאטרוןאמנות,ביןגומלין
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-, 1923השכיםביןתנעותו,וחביר~י tו?ריעםפעמיםמספרנפגשפיראכלדו

השתמששפיראכדלואלא . 31בטרילוגיהניכרתאלהפגישותוהשפעת , 1925
אתרוקןאבלבדרכםאמכםהלךהואשוכה.בצורההפ:וט:וריסטיםשלבעריןו
הבמה.וביןהצופיםביןמתגרהמתחויצורלפעולתם,האופייניהפוליטיהמטען
תהליךיוצאת-הדופן'הצורהפוליטית.משמעותכלקיימתלאבמחזותיואבל

 .חידושומסמכיםהציבורבקרבויכוחיםשמעורריםהםעצמו,ההצגה
בההחדשההצורהואתהסגנונייםהמוטיביםאתלהתאיםניתןלכךסימטירת
שבה.הפוליטיתולאויורההישראליתלמציאותסרבלו'שלהתיאטרןומתבטא

לביןביכוזיקהעלבמידת-מהמצביעסרבלו'שלבציירותיושערכתיהעיןו
שלהטיפוסיתהתיאטרוכיתבשפתוכעזרסרבלוהמחזה.צורתמבחינתפיראכדלו

לנקודת-המוצאלחזורעל-מכתהפוך'תהליךשללצורךאולםהאיטלקיהסופר
האסתטיותלבעיותמתייחסאינושסרבלואין-ספקהטירלוגיה.התגבשהממכה
לעצמההקוכצפטואליהומציאות.דמיון-ולדיכוטומיההספרותיהטכסטשל

32האתלפתחכמשךהואלדבריו,ממגמותיו.רחוקה ENGAGE LITERATURE . 

 • 33הצופיםציבורעליצירתותוך-כדילהשפיעהפוטוירסטים,כקבוצתושואף

ושקופה,ברורהפוליטיתמשמעותבעלמפעלשהואסרבלו'שלהספרותימפעלו
אלאבלבד,חיצוניחידושאיפוא,איכהמטרתוהקהל.בקרבויכוחיםלעוררנוטה
מדואליסטיתמבחינה , 34התיאטרון"אתשתצדיקתשובהלתת"מכסההוא

ודידקטית.

היצירות.שלהמבכהבדרכילפיראכדלוסרבולביןקירבהקיימתכיספקאין
אנושית,דרמהשלמימושלצורךהבורגניהתיאטרוןאתשוללפיראכדלוכאשר
מוסרייםערכיםבפכיחדשה,מציאותבפכיהקהלאתמעמידסרבלוואילו

 . 35ופולייטים

העבודותאתהמאחדקנה-המידההואאם-כן'והפוליטי'הרוחניהמשבר
לשחזרמכסההמחזאיםמשכיאחדכלכאשרוסרבול'פיראכדלושלהאמנותיות

 .הממשיאתכפיראכדלו,בעקיפיןואםכסרבול'במישריןאם-חדשהבצורה
מלחמותשתיביןדהיינו ,-1930 , 1921השכיםביןככתבהככזכר,הטרילוגיה,

שובועםלתיאטרוןכמשךסרבול .לשיאההאדםאכזריותעלתהבהןהעולם,
 .לישראלומשברמתחימישסימנוהשבעיםשנותבתחילתאצרה'
האיטלקי-המחזאיםשכיביןקשריוצרתרוחניתורגישותאינטלקטואליתקירבה

אתוחשיםקולטיםהםהספציפיות,ולבעיותלשאלותומעברמעל .והישראלי
 • .הדמיוניבעולמםאותוומגשימיםהמשבריהמצב

 . 198 7בפברואר 13 ,פולינא
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 191דאוקטובר 11111
 ?מתמשכתמהפכה

פרופ'יגצלרישראלפרופ' :משתתפים
 :הנחה ;קני·פזברוךד"ריפרנקליונתן
בר·נביאאליפרופ'

בצודההדיוןאתלפתוחליהרשו :בר·נביאאלי
הרוסיתהמהפכה Iשבסך-הכלולומדפרובוקטיבית,

שהיאהרוסית,להיסטוריהמיותרתחיתההגדולה
כבדחיתהשרוסיההמלחמה,שלישירהתופעה
להוהיוהימיםבאותםרציניתתעשייתיתמעצמה

דבר,לכלמערבימדגםמדינהשלהתפתחותנתוני
והפכהההיסטוריהמהלךאתהמלחמהשיבשהלולא
קביעהמקבליםהייתםהאםעל-פיה.הקערהאת

זו?מעין

הרוסיתשהמהפכההאומדמשפט :קני·פזברוך

הרוסית,ההיסטוריהשלדאותמנקודתמיותרתחיתה
מהפכה.חיתה-כלומדהיסטורי.לאמשפטהוא
חושב,כשאני :השאלהאתאחדד :בר·נביאאלי

שהתהווהלומדניתןהצרפתית,המהפכהעללמשל'
המדינתיהמבנהביןבלתי-נסבלפערימיםבאותם

אלאלהיפתרהיהיכולשלאהצרפתית,החברהובין
רוסיההאםהיא,והשאלהאלימה.מהפכהשלבדדך
אתלרגענוציאאםכלומד,מצב,באותונתונהחיתה

חיתהעדייןהאםמהתמונה,-1ההעולםמלחמת
 ?פורצתהרוסיתהמהפכה

אלהועל 191 7אירועיעלשמסתכלמי :קני·פזברוך
היסטורית-סוציולוגית,מנקודת-דאותלהםשקדמו

ביןאדירבפערשמדוברלמסקנהלהגיעבקלותיכול
רוסיהשלמסויימיםבחלקיםשהתחוללהההתפתחות

פברוארעדהרוסיהמשטרשלאי-התפתחותוובין
ספציפיתתנעוהאומפלגהששוםבדודוהדי . 191 7

אנשים . 191 7פברוארמהפכתמאחודיעמדהלא
רקעעלאמנם,ושבתו.לרחובותיצאופשוט

היחודיותהסיבותאחתבוודאישהייתההמלחמה,
הפערמתוךזהאבלהישן'המשטרלהתמוטטות

העובדהוביןהסוציולוגיתההתפתחותשביןהנזכר
שלטונואתלסגלהיהמוכןלאהישןשהמשטר
ברוסיה.התחוללושכבדהחברתיותלתמורות

ההיסטוריוניםביןהנושאעלהוויכוח :פרנקלן Nיו
ה"מ;ןה"האחרונותבשנים .זמןהרבהכבדנמשך

אני' .בלתי-נמנעתחיתהשהמהפכהלומדהיא
המשטרלדעתי, .בזהמשוכנעלגמדילאאישית,
דיעודנתקייםבהבצודהלהתקייםהיהיכולהצארי
וכלכלייםפוליטייםשיניויםתוך Iזמןהרבה

אחוזהיהוקיומוהיותאבל .כמובןמסויימים
גרמניהשל-השכניםהמשטריםשנישלבקיומם

ביניהם,התחרותכשהתחילה-אוסטדו-הונגדיהושל
מושלמתלהתמוטטותכולםדברשלבסופוהגיעו
וחדה.

לתוךלהיגררלעצמםנתנומדועהשאלהעל
שחדרהבאטימותכנראה,נעוצה,התשובהמלחמה,

אשדהבינלאומית,למערכת-19ההמאהבסוף
אם-כי .עמדובפניהןהסכנותאתהבינולאמנהיגיה

 1למלחמהשהתנגדוהרוסיבממשלאנשיםהיו

אנגליהתתחזקנהבה,תובסגרמניהשאםשטענו
גרמניהואם Iהרוסיהמשטרעלאיוםעד-כדיוצדפת
למשטרתקווהכלממילאאיןתובס,ורוסיהתנצח
לעובדהלהתייחסמוכרחיםועם-כל-זאת, .הקיים

והןצבאיתמבחינההןבמלחמה,עמדשהמשטר
שאיןהתמדהכוחהוכיחובכךכלכלית,מבחינה
 .לולהשתוותשיכוליםמשטריםהרבה
שמהפכתפדנקלפדופ'עםמסכיםאני :גצלרישראל
גםהיאאבלנמנעת,בלתיחיתהלא 191 7פברואר

קדמוטבע.אסוןבבחינתהיסטורית,תקלהחיתהלא

הזוהמהמןהארץכדוראתמנקהלניןהחבר

גםוכעקבותיהנכשלהשאמנם l 905מהפכתגםלה
 ) Stolypin (סטוליפיןהממשלהראששלהנועזנסיובו

ידיעלהמלוכהאתלחדשהרוסי")(ה"כיסמרק
ואגדאריותאדמיניסטרטיביותריפורמותביצוע

מהפכהכעיןכהןורואיםשישמדחיקות-לכת,
סטוליפיןשלהחרץודכשלוכשאחריכךמלמעלה.
ץווהתכוהמשטרהידרדר , 191 1כספטמברורציחתו

 "המצורעתהחצר~רילית j2 "כשםשכינולמה
ורספוטיןוהתקיפהההיסטריתהצארינהוכראשה

ולמטה, .כצמרתלמעלהשקרהמהזה .ה"ידיד"
מנוכרתעשייתימעמד-פועליםנמצאבכירה,

יקים'המוזכניהמוניספונתוושלשורותיווממורמר

בה'פרימיטיביים""מרדדים-הכפריםמןשנפלטו
הבולשביקיםוהוליכוהתסיסושארתםדיעה,הי

כך .המשטרהעםמדםעקוביםעימותיםלקראת
 ) Poincere (צדפתכשנשיאהמלחמה,פרוץשערב

גםלונתמזלמפוארממלכתילביקורלרוסיהעיהג
ובריקדותכבידהשמתפשטתענקיתשכיתהלדאות

כרחובותיה.

בעקבותחומר-נפץהצטברהרוסיככפרגם

האיכריםעםשהיטיבוסטוליפין'שלהריפודמות
 .הענייםהאיכריםשלחשבונםעלהאמידים
באספקהוהמחדליםהנוראותהתבוסותהמלחמה,

למהפכה,קטליזטורכעיןשמשו ,הגדולותלערים
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והפועליםבני-הנרעדהנשים,המוניאתוהוציאו

-27בהצטרפואליהם .לרחובותללחםהערבים

שלבמדים"יקים'ה"מרזהחיילים, 1917בפברואר
המשטראתהפילוויחדהפטררגרדי,חיל-המצב

שוטריםשרקעד-כדי-כךוהמבודדהרקובהצארי

להצלתו.נזעקוסרבו)(הקוזקיםרז'נדרמים
עלהרוסיהמשטרעמדהמאהבתחילת :קני-פזברוך .

לאאםמתרחשתחיתהשהמפולתכך .תרנגלותכרעי
לאואני , l 9-19באפילואר l s 19ב-אזי , 7-191ב

היאהבולשביקיתהמהפכהשדווקאבזהאומר
היהכלשהושזעזועאלאבלתי-נמנעת,שהייתה

המלחמהשלמשמעותהובעיית .בלתי-נמנע
שמונתשללתקופהרקמתייחסתזו,בהתפתחות
השאלהלגביהלאוקטובר.פברוארשביןהחודשים

אתמפסיקהיהשק.ךנסקיבמקרההאםהיא

עוליםהבולשביקיםהיואזגםהאם ,המלחמה
היינולאכזהשבמקרהלהיותיכולבהחלט ?לשלטון

יתכן, .הבולשביקיתלמהפכהשנה 70חוגגיםכיום
שלישירהתוצאההיה , 191 7קטוברובאשקרהשמה

אתלסייםהמשטרשלואי-הרצוןאי-היכולת
 .המלחמה

סידרהלמעשההייתההמהפכההרי :בד-נביאאלי
פברוארשלזו-שתייםלפחותמהפכות.של

להצעידיכולהוחיתהשייתכןהסוציאל-דמוקדטית,
 ,והשכיחמערבי-ליברלי,משטרשלןלכיוורוסיהאת

המהפכניתבמיתולוגיההנתפסתאוקטוברמהפכת
זואחרונהמהפכההאם-היאושאלתי .כחמהפכה

שצמחהבהפיכהשמדובראוהיא,מהפכהאכן

 ?הראשונהמלה"עשלהמיוחדיםהתנאיםמתוך

הליברליםביןהרוקחבריתחיתה :פדנקליונתן
שבמועצות-הפועלים,המתוןהגושןילבה"בורגניים"

עצום,היהביניהםהפנימישהמתחלמרות
לרפורמותלפנותאםחיתההמרכזיתכשהשאלה
בדרךלאטלהתקדםארלכתמרחיקותחברתיות

בחידוש .הליברליםשלרצונםעל-פיאבולוציונית
הערתשלהעם,איחודשלמגמהגםחיתההמלחמה

לקראתהחדשהמשטרחיזוקושלפטריוטיגל
היהשיכולמחושברעיוןהיהזהכלומר,הבחירות.
בשדה-ניצחוןלהבטיחרקהיהניתןלו ,להצליח
משוםמוטעה,חישובזההיה ,ועם-זאת ;הקרב

 .עייףהרוסיהצבאהיהכמהעדהבינולאשמתכנניו
המפה.שלנכונהלאקריאהזוהייתהסה"ככלומר,

דחיפהמתןעל-ידילמהפכההמלחמההובילהלכן'
 .הרדיקלילשמאלקדימהגדולה

מנהיגצרטלי'שלהגדרתולפי "המדינה
במהירותשבזבזהרקלאהמתונים)הסוציאליסטים

הפועליםהמונילהשהעניקוהאשראיאתהבזק
ששותקהאלאבסובייטים,המאורגניםוהחיילים

 .מתיישביםבלתימשותפיםמורכבתהיותהמשום
-הבולשביקיםשלשקריאת-המלחמהתימהאיןלכן
ממשלהלכונןוהבטחתםלסובייטים!",השלטון"כל

כברלהםהעניקה ,הסובייטיםעלהמבוססת
באיהמוסקהפטרוגרדי'בסובייטרובבספטמבר

עקשנותם .רוסיהברחביהסובייטיםשלניכרובחלק
צרטלישלבראשותוהמתוניםהסוציאליסטיםשל

שלהכושלתבמדיניותהכולעל-אףלהמשיך
(בבחירותהלא-פופולרייםהקרטיםעםקואליציה
הכלבסךקיבלוהםבנובמברהמכוננתלאסיפה
שלדרכםאתשסללההיאהיאאחחים),חמישה

במהפכתהזמניתהממשלהלהפלתהבולשביקים
ואכן .לסובייטים"השלטון"כל-בסיסמהאוקטובר
והפועליםהמלחיםהחיילים,רוב(כוללההמונים
ממשלהלהקמתצפוהמהפכה)אתשביצעו

בבחירותהצביעוגםהםרחבה.סוציאליסטית
בעדמוחץברובבנובמברהמכוננתלאסיפה

85 (הסוציאליסטיות.המפלגות הקולותכלשל %
 .הבושלביקית)הרשימהבעדשהצביעו 24%כולל
אתלקחו ,עליהםהערימושהבולשביקיםאלא

שלחד-מפלגתיתדיקטטורהוהקימולעצמםהשלטון
מיעוט.

ביוני l sב-שהתחילההאומללהלמתקפהבאשר
שחיתההבלתי-כתובהשביתת-הנשקאתוששברה

אותהשדחפוהםהקרטים , 191 7ממץרהחלבחזית
עד"במלחמהלהמשיךנחושבצרוןכוחםבכל

המהפכה.אתלהקפיאזהובצדהסופי"לנצחון
זובהרפתקהלתמיכהנגררוהמתוניםהסוציאליסטים

על-מנתשנקטוהמדיניותשכןויאוש,חולשהמתוך
שלורוויזיהמשא-ומתןשלבדרךלשלוםלהגיע
כל"בלי-צימררולדנוסחתעל-פיהמלחמהמטרות

בלבדזוולא .נכשלה ,"פיצוייםכלובליסיפוחים
חדלוהגרמניםוגםבנות-הבירתגם :זוגםאלא

כך-כלשהוצבאיהישגורקברוסיה,להתחשב
 .הבינלאומיתלמפהאותהיחזירחשבו,

 ? 191 7באוקטוברלמעשהקרהמה :בד·נביאאלי

תפיסת-שלטוןזוחיתהבהתחלה :קני·פזברוך
הבולשביקיםבראש .אנרכיהשלמצבעלוהשתלטות

שלאוניהוליארגוניכושרבעליאנשיםכמהעמדו
עדהיהלניןשלמעמדו .שלטוניאמצעיבשוםבחלו

קני-פזברוךד"ר ,פרנקליונתן 'פרופגצלר,ישראלפרופ' :לשמאלמימין

הזמנית,הממשלהשבתקופתנדמהיל :גצלדישראל
השלוםבעייתחיתה 191 7אוקטוברעדממץר

 .השלטוןבעית-המרכזיתלבעיהמשניתוהמלחמה
קשרהבולשביקיםשלכוחםעלייתקשורהבעיני
הקואליציוניתהזמניתהממשלהשלבכישלונההדוק
זובממשלההבכירשהשותף .במאי-5בשקמה
והשותףהבורגנית-ליברלית,הקרטיםמפלגתחיתה
(הבלוקהמתוניםהסוציאליסטיםמנהיגות-הזוטר
ששלטומהפכנייםוסוציאליסטיםמנשביקיםשל

לשקףיכולזהמצב ) 191 7לספטמברעדבסובייטים
הלך-ואתהפוליטי-סוציאליהכוחותמאזןאתנאמנה
 .המהפכניתרוסיהשלהרוחות
שלהחיונייםהכוחותכלשל("קואליציהזוממשלה

אםגםהקואתכולםיישרושלפיומיוחדכךכדי
כלפימדיניותנקבעהבנוסף,וויכוחים.מעטלאהיו

עלההשתלטותתהליךוהתחילוהאדמות,האיכרות
החברתית,המהפכהאינועדייןזהכלאבל .המנגנון
 .שתגיעעדזמןעודשיעבור

באוקטוברשהאירועעולהמדבריך :בד-נביאאלי
 ?למהפכההמתפתחתהפיכההוא 191 7

הקלאסיבמובן ,בהפיכהאכןמדובר :קני·פזברוך
מלחמת-ישנהבנוסף,אבל, .תפיסת-השלטוןשל

ואםהמהפכה.היאהיאומלחמת-אזרחיםאזרחים,

נורמותישינו"מהפכה"במושגמביניםאנחנו

לפניהתחלה.פהשישהריבסיסיות,חברתיות
בחס,-שולטשהצארחשבועדיין 1917פברואר

 .לתמידנגמרהרוסיהישןהעולםעכשיו .עליון
רוסיהכניסתאתאוקטוברמבשרזאתמבחינה

לאעדייןזה .המודרניתהפוליטיתההסטריהלמעגל
החברהאופימבחינתיקרהמהכמובןמנבא

עדבעצם,מתברריםשלאנתוניםהרוסית,והכלכלה
שהתפתחהוויכוחשכן' .לשלטוןסטאליןשלעלייתו
שניםכחמשנמשך ,-1924בלניןשלמותואחרי

 :גצלדישראל

 tהאירופיהסוציאליזםחרס

הסוציאליזםשללכלומעל
מהחטאיםאחדהוא tהגרמני

עמיתיהם tטרוצקי tלניןשל
לושאיןחטא .ויורשיהם

מחילה.

מהפכניתתפיסהאיזוהיהברורלאשלאורכן
מתפיסת-בתחילהיצאשסטאליןלזכוריש .תשתלט

שלהמתוןהמחנהשללזוקרובהשחיתהעולם
רדיקלי ,אחרלמחנהעבר l-929בוכשניצחבוכרין

בדמותואח"כגילםאותומחנהובלתי-מתפשר,
אופיהאתדברשלבסופושעיצבוהואובמעשיו,

 .בריה"משל
אני !שלאבוודאי ?נמנעבלתיהיהזהתהליךהאם
להוציא ,כיוםמישהושישחושבלא

וניאו-מרכסיסטים,דוגמתייםסטרוקטורליסטים
ובוודאי .בלתי-נמנעהיהשסטאליןלטעוןשעשוי
שלשלטונומשךשקרהשמההיוםיטעןלאשאיש

הכרוךוכלהחשאיתהמשטרהאחר-כך'סטאלין
להניחסיבהשוםאין .בלתי-נמנעבבחינתהיהבכך'

חיתהאפשריתלנצח.היהצריךזהמחנהשדווקא
שחיתהבוכרין'שלהאלטרנטיבהגםבהחלט

ופיתוחבאיכרות,התחשבותמתינות,שלאלטרנטיבה
 .התיעושמימוןלצורךהחקלאות

העובדהאתגםלהדגישחשוב :פדנקליונתן
שלכינוסהאתמראשלמנעוכדיבאהשהמהפכה
שלהרעיוןמימושואתהמכוננת,האסיפה

 .בולשביקייהיהלאהרובאםהרוב,שלהדמוקרטיה
לאבבחירותנכשלושהבולשביקיםוכשהתברר

אוקטוברמהפכתהמכוננת.האסיפהאתלפזרהיססו
גםאלא ,האופרטיביבמובןרקלאמשום-כךחיתה

תפיסת-לגיטימיותשלהאידיאולוגיהמבחינת
הפרולטירוןאתהמייצגמיעוטעל-ידיהשלטון

מהפכהמתוךבחוליהאם-כן,מדובר, .הבינלאומי
השכבהאתהרוסיהפרולטירוןמייצגבהבינלאומית,

לנין)(לפיהמעוניינת ,כולהבאירופההנמוכה
נראהלאלכן,הקיים.החברתיהסדרכלבהפיכת

גםמחיר,בכלהשלטוןתפיסתלגביהיסוסשום
 .למדיצפויהשחיתהאזרחיםמלחמתשלבמחירה
משרםקלה,מאודחיתהעצמההשלטוןתפיסת

בהתערבותאםמהצדבעמידהאםשהחיילים
יאושםבגללבעיקרבבולשביקים,תמכוממשית,

שאצלםלהביןנתנוהבולשביקים .מהמלחמה
על-כךעמדלניןואכן'תמשך'לאהמלחמה
העובדהלמרותוזה,-המלחמהאתלסייםשחייבים

מלחמת-תתפתחהשלוםחתימתשעל-ידישידע
שהרי ,בבגידההעםשלחשדובגללאזרחים
עלאוקראינה,עלוויתרוהשלוםחוזהעלבחתימה

אוצרותמבחינתבהןהטמוןכלועלהלבנה,רוסיה
וחקלאות.טבע
שלבלהיותחיתהאמורההמהפכה :בד·נביאאלי

אידאולוגיהחיתהלאזועולמית.במהפכהראשון

למהפתכשנח 70במדודפים Mחמש
אוקטובר:

 :ת"אאתיבריסטתהאמנות,לתלודותהחוג .בלסגליהךאר
 ;א"תאתיבריסטתלהיסטוירה,החוג .ברנאיכאילפדרפ·
 ;א"תאוניבריסטתעבירת.לספחתהחוג .רגבירן ת,...נופררפ·
 ;חיפהאתיבריסטתכללית.לספרותהחוגץג,צליהיךאר
האתיברסיהטרויסים.ללימוידםהחוגגצלר,שיראל 'פררפ

אתיכרסיטת . rכ'מכןר .להפ...,זחגתי , H , ;ירלשוים .העבירת
החוג ,לאמניוותהפקלוטהמלבןי,עיקבךאר ;חןזעיקב :א"ת

לספרותהחוג ·,סגליומיט..,:ךארת"אאתיברסיטת .לקלונעו
פתקל. TM 'פחפ' ;ירלשוים ,העבירתהאתיבריסהט ,כללית
 :ירשולים ,עהבירתהאתיברסיהטרויסםי.ללימוידםהחוג
האוניברסיטה ,למעדי-המרנההחוגקינ-פז,בררךךאר

 .ירשולים ,עהבירת
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זהכעקבותקררהמה .כדההאמיןלנין .שקרית
מידנתפסההרוסיתשהמהפכהקרהכיצד ?כמערב

כמעיןהצרפתית.המהפכהשלהלגיטימיתכיורשת
 ?ארניכרסאליתחילוניתגאולהשלטיטאנימעשה

 ?המערביכעולםהמהפכהשלהמורשתמהי

הבולשביקיתהתיארריהשלמרותמעניין :פרנקליותנן
הכאותשהמהפכותשטענהרהסרציאל-דמרקרטית,

מהפכהשרםהתחוללהלא .כאירופהתהיינה
שלשררההתרחשהלערמת-זאת . 191 7מאדכאירופה
הקולוניאלי.כעולםלניניסטירת,כמעטמהפכות
אתשתופסמיעוטשלהמודלכלומר, .-3ההעולם

מודלנשארזהכאירופה.שורשיםחיכהלאהשלטון
 .רוסי

עלאדירההשפעהחיתהלמהפכה :קני·פזכרוך
גםאכלכגרמניה,כיחודהמערבית.האינטליגנציה

המאהשל"מיתוס"נוצרכאמריקה.ואפילוכאנגליה
כקרביותרמהדהדה"מיתרס"שעריוןמעניין .-20ה

שאמוריםהמוניםאותםכקרבמאשרהאינטליגנציה
האינטליגנציהואילוממנו.מושפעיםלהיותהיו

מהפכהכעללאכרוסיהשהיהמהעלהסתכלה
חדשעולםשלתופעהכעלאלאנחשלת,כאץר

אנושיתתרבותשלכדגלנפנוףשלונכנה,שהולך
נחשלות,ארצותלגבירקלאנכרנהשתהיהחדשה,
המערביות.המתקדמותארצותיהםלגביגםאלא

כהרבהשמופיעהחידההואמהמזרח"היצוא"האור

שקעהשהשמשפעםאמרהגלמקומרת.מאד
והנה .כמערבמחדשרעלתהכמזרחמקרםכאיזשהו

הדיאלקטיקהכדרךחודרתככיכולהיאעכשיו
 .הטבעילמקומה
 .ולשאולפרובוקטיבילהיותרוצהאניזרכנקודה

היהכרוסיה,הבולשביקיתהמהפכהללאהאם
כלומר, ?-1933ככגרמניהלשלטוןערלההנאציזם

ה"אירם"לולאלעלותמצליחהיההיטלרהאם
אתהחלישפרדרכסליכאופןאשרשכמזרח,הנוראי

 ?הגרמניתהסרציאל-דמרקרטיה

הבולשביקיתהמהפכהשכיןהקשר :גצלרישראל
נראהעליו,מצביע .קני-פזשידידיהיטלרשלועלייתו

הנניאישית . fan-fetchedקצתלאאםרופףלי
שלהגרמניתהמהפכהכיןקשרלקשורמעדיף
הריפרכליקהאתוהקימהשנכשלה 1918נובמבר

מה .היטלרשלעלייתווכיןהחלשה,הררימארית
אתוהרסושפלגואחריעשר,כןשהבולשביקים

אתשניצלוהואהם.כארצםהסוציאליסטיתהתנועה
כקרבהרוסיתהמהפכהמןוההתלהבותהאהבה

עליו.ולהשתלטלפלגוכדיהאירופי.הסוציאליזם
שללכלומעל .האירופיהסוציאליזםשלזההרס

 .לניןשלמהחטאיםאחדהוא .הגרמניהסוציאליזם
מחילה.לושאיןחטאויורשיהם.עמיתיהםטררצקי,

הסוציאליסטיתהמהפכהשלתכליתהכלהלא
אתלהדליקטענתם,לפיחיתה,המפגרתכרוסיה

והנההמפותחת,כאירופההסוציאליסטיתהמהפכה
התנעוותאתוהרסופילגו tהמץרוכמלואכמר-ידיהם

וכעלותחזקותשהיוהאירופיותהסוציאליסטיות
 .לשלטוןלהגיעטוביםסיכויים

חץוכמדיניותהשתמשסטאלין :פרנקליותנן
מעונייןהיהולכןכעולםמתחרצההואמסוימת.

 :פרנקליותנן

ומלחמת·המהפכהאחרימיד
בני·נוערהתחילוהאזרחים,

 .ארצחלנחורמרוסיהיהודי
אלפישסיפקהח·נ,העליה
לתנעות-הפעולים,אנשים
לקיבוצים,העבודה,לגדוד

תנעות·אתיצרחלמעשה
אלחכל .באץרהפעולים

והביאוהמהפכהעקבהגעיו

רדיקאלייםעריונותאיתם
מהמהפכה.שנולדו

בר-נביאאליפרופ'

כרנכיא:אלי

שליסטודנטיתזוכראני
כרוזיםשחילקה tבמונטריאול

 tאותהשאלתי .אלבניהלמען

והיאאלבניה,נמצאתאיפה
לאלמעשהלהשיב,ידעהלא

 .ועיקרכללחשובזהחיה
עריוןחיתהבשבילהאלבניה

מקום.ולא

הנוחרתעלהסרציאל-דמרקרטים,עלכהתקפה
התפשטותולגביאחד.מספרארייככעל ,המתונים
הקומוניסטיותשהמהפכותרקלאכעולם,המהפכה

שהתברראלא,אגרריותכארצותאיערוהמוצלחות
וכאן .לארמיותמהפכותדברשלכסופראלהשהיו
כשםנערכההרוסיתהמהפכהשכןפארדרקס.ערד

 .הפרולטריוןכשם tהבינלאומיהאינטרנאצירנאליזם
היאדבר,שלכסופרוהנה, .ולארםמולדתכשםולא

 ,כהתחלהרוסית.כמהפכהויותריותרהתפתחה
לאץר"סוציאליזם-סטאליןשלהסיסמהכעקבות
מקומרהדגשתתוךנ, oה-כשנותאחר-כך.אחת",

(לערמתכריה"מכתרךהרוסיהעםשלהמיוחד
 .-2ההעולםמלחמתוכדמןואחרים).אוקראינים

פטריוטיתמגןמלחמתשללביטויהמאבקהופך
כיורשםלהרגישאדמתחילסטאליןהפלישה.כנגד
כסיןגםהתהליךהיהשכדהמעניין .הצאריםשל

המצורףכשםהעםהמוניגיוסכלומר,רכרריאטנם.
עצמואתמוכיחיחדגםוהלאומיותהסוציאליזםשל

ככך .צבאיכמוכןלפחותאפקטיבית,מארדבצררה
מהפכותשלרהפארדרכסלי .האירוני .האמיתיכוחן
עלכהגנהרקואולידווקאעצמןאתשהוכיחואלה.

הלאומיים.האינטרסים
גםכמוכןנכרן .רוסיהלגבישנכוןרמה :כר·נכיאאלי
זאת.כדרךיותרארפחותשהלכוהארצותכללגבי
ואחרות.כקרבהכמר

כנרגעמשהרלהוסיףרוצהאני :גצלרישראל
 :לניןשאחרירוסיהשללהיסטוריהכיחסל"איך",

חררשצ'רכשלהמשטררגםהסטאליניסטיהמשטרגם
שלווריאנטיםהםגררכצ'רכ.שלואפילורכרז'נייכ
 .לניןעל-ידישעוצבהמשטר

הוסיףשסטאליןלומראפשרכ•-אם :כרנכיאאלי
המפלצתיים.הדספרטים.ההיבטיםאתלו
עדהעולמיתהמהפכהעלשנאמרמהנסכםאם

זרועותביצירת :כיווניםכשלרשהמדוברעכשיו.
תנעות-עללהשתלטלושאפשרוהסובייטיהמשטר
המפלגות-דהיינוהבינלאומיתהפועלים

השמאלית-בתסיסה ;הלאומיותהקומוניסטיות
 .-3ההעולם-הלא-מערביבעולםלארמית

האינטלקטואליםשלהנלהבתבהתייחסותם
האירופאיםהמוחותשמיטבספק jאי .שכןלמהפכה,

נשתמשאם-נריה"מעםאחרארזהנרגעשכבו

שיתוף-כרכרברזיאקשלביטויועלבפרפראזה
 . ?זאתלהסבירניתןכיצדהנאצים.עםהפעולה

ברירתחיתה-30רה-20הבשנות :קני·פזכרוך

למחנהשייךהיהשאדםאר :פשוטההבחירה
ייצגהאותרלמחנהשייךשהיהאוהפאשיסטי

השולטהמשטר-הסובייטי :קריהבולשביקיתהתנועה
הברבריותבין-כזאתהיתהוכשהביררהככריה"מ.

רבין ,פונקושלומספרדמאיטליהמגרמניה,העולה
מיוצגרעיוניתמכחינהשלפחותהארניכרסאלידם,

אינטלקטואלכלכמעטככריה"מ,השלטוןעל-ידי
 .השניהמחנהלכירוןהכירעעצמואתשכיכר
היסטוריתמסגרתועלחדשעולםעלהתנבאמארקס
הברבריתהגזענותמולוזה.כולם,עכורחדשה

עלשדברההיטלר,שללחלוטיןהפרטיקולריסטית
כלהותירלאהחזק,האדםהשתלטותעלכוח,

כנוסף .החושבהאדםשלבחירתומבחינתכריהר
אפשריאיךהעולםאתשלימדהאדםלניןהיהלכך

שלכמוכן-הדמוקרטיזציהכעידן ,-20הכמאה
זוכפוליטיקהלהשתמשהמונית,פוליטיקה
כהכתקופהשמדוברלזכוריש .עליהולהשתלט

כמושגיםרקלאאינטלקטואליםמאודהרכהחשבו
גםאלאאוטופיסטיים,ארפילוסופייםתיאורטיים
וכשבא ,למעשהתיאוריהשכיןהקשרשלכמושגים
ראוהם-ממשיתפוליטיתפרוגרמהעםלניןאליהם

הפילוסופיהשכיןהניכורעללהתגברהדרךאתכה
המעשית.הפוליטיקהלכין

האינטלקטואלים-נוסףעניךהיה :גצלרישראל
קללכן ,חייםהםכהאץרככלכדרך-כלל,מנוכרים.

שהםהאמת .אלטרנטיבהכרוסיהלראותלהםהיה
רצולאכעצם .עצמהכרוסיההתעניינוכל-כךלא

היתההנקודהכדיוק.שםקורהמהלדעתאפילו
מצארשכגללוהמערבית.לחברהשלהםניכורם
 .כרלהיתלותחדשגורםכרוסיה

עלהבולשביזםשלההשפעה :פרנקליונתן
מלחמת ,-30המשנותכעיקרבלטההאינטליגנציה

ומאזזה,כתהליךחשובדרךצירןהיוותהספרד
ערצמתר.כמלואהגדולה"קסם"לפעולהתחיל

זוכראני .ז;ויתיכמימו tנמרכן .מדובר :כר·נכיאאלי
למעןנדחיםשחילקהכמרנטריארל,שליסטודנטית
והיאאלבניה,נמצאתאיפהארתה,שאלתיאלבניה.

כללחשובזההיהלאלמעשהלהשיב.ידעהלא
 .מקרםולארעיוןהיתהכשכילהאלבניהועיקר.
שמרתכזכררנילהעלותניסיתיכאןעדהדירןלאורך

 :התקשיתירדייהודיםלאבולשביקיםמנהיגיםשל
הרוסיתשהמהפכהכזההואלכךההסברהאם

כתהליךהאחרוןכשלכהיהודיםכעינינתפסה
רהאמנסיפציההיות tלהיפךואוליהאמנסיפציה.

הראדיקליהרעיוןכתחליףצמחברוסיה,נכשלה
המהפכהשלקיסמהסררהיהמה .יותרוהמהפכני

 ?היהודיהאדםבעיני

היהודישהעםנראהלאכלליכאופן :פרנקלירכתן
תמכוכללית .הבולשביקיתמהמהפכההתלהב
ממהפכתמארדהתלהבוהזמנית,כממשלההיהודים
לעולםסוף-סוףנכנסהשרוסיהעלושמחרפברואר
זכריות-אדם.פרלמנטרי.משטרשלכמוכןהמערבי.

כלי· rהכיכמרלמפלגותירה nרזכרת-כחופש-נתועה,
שלהראשונותרחצישנההשנה,לגבינכרןזה

אינטגרלילחלקהפכוכשהפערותאחר-כך.המהפכה.
האנטי-בולשביקי.ה"לכן",הצדשלכהתנהגותו

הרעהםשהבולשביקיםלמסקנההיהודיםהגיעו
רקוהאדומיםישחטושהלבניםלמסקנהכמיעוטו.
 .לכן .כתי-הכנסתאתויסגרוהרכושאתיחרימו

כ-היהזההבולשביקים.מאחוריהתייצבו
יותרהיוהמפלגתית,לצמרתובאשר . 1919-1920

יהודיתלמפלגהשנחשבההמנשביקים.אצליהודים
כיןהיועם-זאתהבולשביקים.אצלמאשרכמעט.

טררצקי. :כמרמארד,ידועיםיהודיםהבולשביקים
הנשיאיםלמעשהרסכרידלרכ.רזינרבייבקמינכ.

היוהחדשהמשטרתחתרוסיהשלהראשונים
נעשתהשהמהפכהההרגשההתפתחהמכאן .יהודים

והפכהשהשתרשהויעה .יהודיםעל-ידירבהבמידה
השלטוןכמיגורשראה .השניהצדשלמיתוסלהיות

הופךאחר-כך .היהודיםכנגדמלחמהגםהבולשביקי
 .היטלרשלכתורתואינטגרלילחלקזהרעיון

שלכהמשכהזהכמוכןנתפסת-2ההעולםומלחמת
המזימהנגדכמלחמהכלומרהאזרחים.מלחמת

 .היהודית-בולשביקית
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היהודיםמקוםשבהבלטתחושבאני :קני·פזכרוך
היהבאמתשקדהמה .מסוייםעיוותישבמהפכה

שפנוכאלההיוהיהודיםהאינטלקטואליםשמקרב
לעומת-זאתההמוניםלציונות.שפנווהיולקומוניזם

 . ) 1917לפנילצאתשהצליחו(אלהלאמריקהנסעו
יהודיםקטנים,מספריםעלמדבריםאםעם-זאת,

ניכורסיבתמאותהדולהתבלטותוהגיעובלטו,
במיוחד,בלטזהעניך(גצלד).ישראלהזכיראותה

 .טדוצקיאצללמשל'
מהנעודשחלקלכךגםלבלש:םכדאי :גצלרישראל
שלהטראומותאתשעבדהאינטליגנטיהיהודי

יפהלהשתלבהשכילוהפערות,מלחמת-האזרחים
שפתחהבולשביקי'המשטרשלהמתרחבבמנגנון
עליהן'חלמושלאקידום,שלאפשרויותבפניו
 .האדוםבצבאאפילו

ביןעמוקיותרקצתקשרישזאתבכל :כר·נכיאאלי
המהפכה.וביןהיהודיתהאינטיליגנציה

המהפכהאתכדוגמהלוקחיםאם :פרנקליותנן
כלכמעטששםהדי , 1919בראשיתבהונגריה
 .יהודיממוצאמאנשיםמורכבתהיתההממשלה

יותרהרבהסוציולוגית,תופעהממשזאתחיתה
-להדגישרוצהאניכאןואילוברוסיה.מאשד

יהודיתמפלגהחיתהלאהבולשביקיתהמפלגה
תפקידבה"שיחקו"שהיהודיםלמרותמובהקת,

נתנולאנומדוס-קלאזוס.היההצאריבמשטרחשוב.
הלאומיבשידותולהתקדםללמודליהודים

היהודיהנועדלכן,ופוגרומים.פערותהיוובממשלה,
בכךפלאואיןהמשטר,החלפתןעריועםהזדהה
שלבנייתולצורךהמהפכניותהתנעוותלתוךשזדם
לא,--ואומדחתראניואולם,יותר.טובעולם
הבולשביקית.למפלגהבמיוחדדווקא
שלשלטונובתחילתבאיטליה, :קני·פזכרוך

היתהזריהודים.היומהפאשיסטיםחלקמרסרליני,
שלהימצאותםמאשדבולטתפחותהרבהלאתופעה
גםנבעושהדבירםבדוד,השמאל.חוגיבקרביהודים

היהודיהעםבקרבזמןנאותרשהייתהמהתרחשות

בקרבאזשהיההגדולבקרעושאופיינהעצמו,בתרך
הסגור,מהעולםהיציאהקרע-האירופיתהיהדות
התבטאוחלקלאדה"ב,ההגירהגםהואממנושחלק

פנימיתתנעוהחיתהכלומד, .לשמאלבהליכה
ההיסטוריהעםמפגששיצרההיהודיתבהסטרידה

ה"חיצרנית".הרוסית

דיאליסטיתנימהגםלהוסיףאפשר :גצלרישראל
היהודיתמהאינטליגנציהניכרחלקלנהירתיותר

שםהדי-השמאלולמפלגותהמהפכניותלתנועות
לבני-בית.אותםוהפכופתוחותבזרועותאותםקיבלו
הצטייןהצעידהיהודישהאינטליגנטלינדמהבנוסף'

מהפכןשללתפקידמרעילותתכונותשלבמכלול
כושרמהירה,אינטליגנציה :סוציאליסטיופעיל

 .ולהסתכןלהתבלטונכונותאזרחיאומץ-לבדיטודי'
עלעדתכםאתלשמוערוצההייתי :כר·נכיאאלי

הרוסיתהמהפכהביןשחיתההפעילההאינטראקציה
הציונית.התנועהובין

הציוניתהתנעוההוצאו-1920ב :פרנקליותנן
היהודיותהמפלגותשאדכלרכןהכובדהרשמית,
לבתי-אזהוכנסומחבירהןחלקהחרק.ממסגרת

ו/ארהסתתרולפחותארלחר"לברחוחלקסוהר,
המהפכהאחדימידבמקביל'למחתרת.עבדו

מרוסיהיהודיבני-נרעדהתחילוומלחמת-האזרחים,

אנשיםאלפישסיפקה ,-3ההעליהארצה.לנהור
למעשהלקיבוצים,העבודה,לגדודלתנועת-הפועלים,

עקבהגיעואלהכל .באץרתנועת-הפועליםאתיצרה
שנולדודדיקאלייםעריונותאיתםוהביאוהמהפכה

זההואלמשל,גדוד-העבודה,שלהעריוןמהמהפכה.
בכיווןלחשובתנועת-העבודהכלאתלמעשהשדחף
מלחמתיקומוניזםשלקומוניסטי,צבא-עבודהשל
 .מלחמת-האזרחיםבזמןשהתגבשכפי

בנייתעלשם,כמרכאן'חשבובסירןאותרבמהלך
שלבי-הבינייםעלקפיצהתוךסוציאליסטיתחברה

אחתקופהעללמשלדיברוהקפיטליזם.שלביעל
"משק-הפועלים"עריוןעלבאץר'הפועליםלכל

 ,-20השנותבאמצעלדעוךהתחילזהכלרעוד.

הדנהאיטיתלהיותחייבתלוציהושהאבכשהבינו
השפעתעם-זאת,רביידה.לעבודובנוסףיותר,

שלכהקרנתותמידנשארההקומוניסטיהחלום
לקומוניסטים,אצלנוהצטרפולאדחוק.מיתוס
המפלגהנגדחזיתיתבמלחמה-~פתחולהפך

אלאותההוציאולמעשה, .)"פ"קפ"ה(הקומוניסטית
הצטרפובוברגעההסתדרותלמסגרתמחץו

באופןבידה"מעםאבל . 1924בשנתלקומינטדן
ישהמאוחדות.-50הלשנותעדהזדהותקיימתכללי
רדיפתמחד-גיסא :כמובןפדאדוקסכאן

נלהבתאפילוהזדהותומאידך-גיסא,הקומוניסטים,
הרוחנית-ההזדהותאת .הקומוניסטיתהמולדתעם

שלהקומוניסטיתשההנהגהבכךהסבירוהדרנפשית
הציונות,מהותאתבדיוקעדייןתפסהלאבידה"מ,
היהודיהעםאתלבססהרוצהלאומיתתנעוהשהנה

הקומוניסטית,התיארדיהעל-פייהודיתבטריטוריה
שיתפסוברגעטריטוריה.דרושהלאוםלכללפיה
בתנועהיכירו-אמדו-ברוסיההמשטרמנהיגיזאת

 .הציונית

שלהעקרוניתהעויינותעל-אףכלומד, :כר·נכיאאלי
משיכהבציונותחיתההציוני'לרעיוןהקומוניזם

קודם.הזכרנואותוהמיתיה"דן"שללעבדועריונית
שלתפקידהבגללדולמשיכהניתנהנוספתחיות
שובנתבונןאם .-2ההעולםבמלחמתרוסיה

המשקפתדדךולאר-דווקאגלובליתבדאייהבמהפכה
שביןהעולמי'האידאולוגישבעימותנדמההיהודית,
האנטי-קומוניסטי,המחנהרביןהקומוניסטיהמחנה

המוקדמות,-70הלשנותהמאוחדות-60השנותבין
להונגריההפלישההמערכה.אתהקומוניזםהפסיד

עלסולז'ניציןשלגילוייו ,) 68 (לצ'כוסלובקיה ,) 56 (
התעודדהפתאוםלפתע ...אפגניסטןוכיבושהגולאג

האידאולוגיתבשיטהומשהוהמערביתהאינטליגנציה
המערכה,סוףזההאםתחתיו.קרסהרוסית

שלההשלמהנובעתדומעובדההאם ?לדעתכם
נובעתמכאןהאם-קדיהמציאות,עםגרדבצ'וב

סוף-סוףאנועדיםהאם ?שלוהחדשההמדיניות

 :קני·פזכרוך

חיתה-30וח-20חבשנות

או :פשוטההבחירהברירת

למחנהשייךחיהשאדם
שייךשחיהאוחפאשיסטי

התנעוהייצגהאותולמחנה
המשטר· :קירהבולשביקית

בבריח"מ.השולטהסובייטי
בין-כזאתחיתהוכשהביררה

 tמגרמניההעולההברבריות

 tפונקושלומספרדמאיטליה

 tחאוניברסאליזםובין

רעיוניתמבחינהשלפחות
השלטוןעל·ידימיוצג

כלכמעטבבריח"מי
אתשכיבדאינטלקטואל

המחנהלכיווןהכריעעצמו
חשכי.

אופטימיתדאייהדושמאאוהרוסית,המהפכהלקץ
מדי?

יהיהמהכיוםיודעלאאחדאף :קני·פזכרוך
לעומת-זאת,בבדיה"מ,שקודההתהליךשלהמשכו

מהי-שנהשבעיםאחדילשאולבהחלטלדעתינכון
שתפקידהחושבאני ?הרוסיתהמהפכהשלהמורשת
במליםארמודרניזציה,היההמהפכהשלההיסטורי

היהזהנחשלות.לארצותהתיעושהבאת-אחדות
למודרניזציה.להביאהאוניברסלימהחלוםחלק

לצורךבאמתהאםהיא,כיוםלשאולשניתןוהשאלה
אוליארויותראישמליון 20להרוגהיההכרחיזה

אפילוהדיקרדבנרת.בפחותלהסתפקהיהייתכן
בני-כמלירןמתבטא ,מלירן-20ל 19שביןההבדל

הביאבאמתהאם-היאעקרוניתשניהשאלה ?אדם
שמהלומדניתןהדיכי ?למודרניזציהכולוהמהלך
ה-שנותלאהיודברשלבסופובדיה"מאתששינה

המלחמה ,-2המלה"עבעקבותשקדהמהאלא , 30

 + 24כעמ'המשך

 19 1,987נובמבר-דצמבר



אוקטוברמהפכת
באמנותוחאוואגנרד

בלסגילה

העולםמלחמתערבברוסיהשנצורההאמנות
מהפכתשלאחרהראשונותובשניםהראשונה
ביותר,ומענייניתרב-צדדיתרקלאהיאאוקטובר,

 .ה~להמרבןבמלאואוואכגרדיתחדשניתגםאלא
מעמדההרוסיתהאמנותנסקהכמעטבבת-אחת

במפהמרכזילמקוםפרובינציאליתאמנותשלשולית
העשרים.המאהאמנותשלהאוניברסלית

 rאמקשרברוסיהקשורההמודרניותשלהאידאה
החברתייםלתהליכיםעמוקהמועדותעם

במסהטולסטוילבניבא 1898בשנתוהפוליטיים.עוד
עודתהייהלאהעתידאמנותכימהי?""אמנות
 ;כולוהעםשלאמנותאלאאחד,מעמדשלאמנות

הבדלללאהכישרוןבעליכלמקרביבואוויוצריה
חזוןיתגשםכאשרכיהאמיןטולסטויומעמד.מוצא
האמיתייעודהאתלמלאהאמנותתוכלזה,עתידי

רגשותחדורשיהאאדם,שלחדשטיפוסלעצב-
תוכןשללבעיותלהיכנסמבלילזולת.ואהבהאחווה
קשרוללאטולסטוי'שלמדיונוהעולותוצורה
שלכדגםעיניולכגדשעמדהסגנוןשללאופיו
בכוחלאמונתוכילומראפשרהעתיד,אמנות

להפנותהצורךבדברולדעותיוהאמנותשלההשפעה
 .למשל . rהמל<הואלהפצתההמשאביםמירבאת

במקביליסודייםבבתי-ספרומוסיקהציורללמד
מרחיקתהשפעהחיתהוהקריאה),הכתיבהלהוראת

 .הרוסייםהאמניםשלהצעירהדורעללכת

בעיקרמתגבשות,הראשונההעולם,מלחמתערב
צייריםשלמהפכניותמודרניותקבוצותבמוסקבה,
הפוטוריסטייםהמניפסטיםבהשראתומשורירם.

קרושכיק,עםביחדבורליוק,האחיםמפרסמים
לדעת"סטירהבכתב-העתוחל:;נכיקובמאיאקובסקי

כגדהעבר,אמנותכגדבוטהדעתגילויהקהל",
ש"עלהרוסיתהספרותגדוליכגדהאקדמיה,
 .שחקים"גורדיממרומימשקיפיםהםאפסיותם

לריוכוביוצירםוהפוטוריזםהקוביזםבהשראת
שנותבעצם ' rומאלבטאטליןוגוכצ'ארובה,

הםאותהוחדשה,מקוריתאמנותיתשפההמלחמה
נוצרכךהמהפכה.לשירותמהרהעדמעמידים
האמניםבובמינו,ויחידראשוןהיסטוירמומנט

באמנותכאוואנגרדשאיפותיהםביןזהותחשים

אמנותיתשפהויצירתהאמנותיהמימסדרס.(ה

בחברהחופשילאדםביטוישתתן,שה,·ח
הפוליטיהאוואכגרדשלהמטרותלביןדמוקרטית),

עלמבוססתחברההקמת .הישןהמשטר<סרס
קרובמצבנצורקצרזמןלפרקוצדק).חברתישוויון
יכולהגדולה"אמנותלפיו .סך-סימוןשללחזונו

יחסיתתלויבלתיהואהפרטבהןבתקופותלהיווצר
ענייןבעלותיהיוותעשיהאמנותבהןואשרבמדינה
 .למדינה"ראשוני
ותעשיתיות"פילוסופיותספרותיות,"דעותבספרו

כזומדינהבראשלהעמידסך-סימוןמציע ) 1825 (
אמנים.שלאליטיסטיאדמיניסטרטיבישילוש
הוגשם,לאזהאוטופיחזוןתעשיה.וא~מכימדענים
שלברמהאבל,המדינית.ברמהמעולםכמובן,
בדברהעריוןעצמואתהוכיחהאמנותיתהיציהר

התעשיה),(ארמניופועליםמדעניםאמנים,ביןהקשר
חדשניים.מקוריים,ועריונותהמצאותשלדם j2כמ

אחדמצדעדיםאנולמהפכההראשונותבשנים
בתיככןובייצור,האמניםשלגדולהלמעודנות

בארגוןבתיאטרון,בחיכוך,המוצירם,בעציוב ,הבניה

ומצד ;השונותלצורותיהובתעמולהענקייםמופעים
צורותשלמעבדתיכמעטלפיתוחעדיםאנו .שכי

אלוהמעשיים.לצרכיםוהתאמתןמודרניותאמנות
להןלהיותהיהיכולולאהיה,שלאתופעותהן

הראשונהבפעםשכןהישנים,במשטריםתקדים

לקחתממשיתהזדמנותלהםניתכתכיהאמניםחשים
בעבראם .חדשיםוחברהאדםשלבעיצובםחלק

המדינהשלוהנחהאידאולוגיהאתהאמנותשירתה
תחושתתוךעצמה,אתמעמידההיאעתהוהכנסיה,

זו,לתחושה .העםלשירותאמיתית,שליחות
סך-סימוןנתןהגדולה'הצרפתיתבמהפכהשראשיתה

אומרבולמדען.אמןביןבדיאלוגמאלףביטוי
אתכםשישרתואלהנהיההאמנים"אנו :האמן

והכימידיהכיהואהאמניוותשלהכוח .כאוואנגרד
אנומנצחת.חשמלית,השפעהמפעיליםאנומהיד,
כיוםואםהאנושות.שלוהרגשהדמיוןאלפונים
משוםזההדימשני'לפחותאואפסי'תפקידנונדאה
מניעוהואלהצלחתהחיוכימשהולאמנותשחסר
אין .).ב.גשלי,(ההדגשהכללית"ואידאהמשותף

אוקטוברמהפכתסיפקההראשונותבשנותיהכיספק

תנאיםויצרהכללית"ואידאהמשותף"מניעלאמנים
וכישוריהםכשרונםאתלהפעילהאמניםיכלובהם

ליצור .סך-סימוןשלכדרישתועוזרים,שהםבהרגשה
 .העתידחברתאת

שהשתמשהראשון ,הנראהככלהיה,סך-סימון
עםלצייןמענייןלאמנות.בקשראוואכגרדבמונח

 1מס'צו
האמניוותשלהדמוקרטיצזיהעל

כיכרות.שלצו:ורגדרותשלספרות
במארס 15 ,פוטרךי~טרב"*ב"ג!~הפורסם

1918 

 'הרוסיהפוטוירזםמייסדיאנוואזרחים,חבירם
 :כיבזהמכרייזםהנעור)'שלהמהפכנית(האמנות

הצאירסטי'המשטרביטולעםמהיום.החל . 1
שלובאסמיםכמחסכיםהמצ~יההאמנותמתחסלת
בסאלרכיס,בגלירות,בארמונתו. :האנשויתהגאוניות
 .בתיאטררניסבספירות,

התרבות,בתחוםלכללזקררירןהגדלוהמצעדבשם . 2
בראשהיצורתהאישיותשלהחופשתיהו;כהלתתנוסס
הגגות,הגדרות,עלהבתים,קיררתעלחוצות,

רכגרת,'ממכוניות:גביעל ';וכפירנועירנושלברחובות
 .האזרחיםכלשלהבגידםערלחשמליות

כרחובותהכתים,ביןיתלו(הצבעים)התמונות . 3
יקרות,כאבניםמשרבצתבענןקשתכמרובכיכרות,

העובריםשל<הטעם> rהעאתותעדןתשמחאשר
אתולקחתלמהרנקראיםוהסופירםהציירים .ושבים

רל;כסרתלעטרמנתעלשלהסוהמכחוליםהצבעסירי
הערים,כלשלוהחזההמצחהירכיים,אתברישומים

דם,המצךיהרכנתקרונותשלהלהקותרכלהתחנותכל
מתמדת.בבירחה

גערכלליהנותברחובהעוברהאזרחירכלמהיוםהחל
 •להתבונןהמהוללים,זמנובנישלההגותמעומק
הנפלאההעכשויותהשמחהשלהצבעוניבזוהר

ערשהמולה,מלודיה.-למוסיקהמקרםבכלולהאזין
 .שלכרהמפואירםהמלחיניםשל-

 .לכלאמנותשלחגיגהיהירהרחובות
לרחוב,בצאתואדם,כלהריישמעו,דבירנוואם

שןברח;!'נותולאביופישיתבונןשעהויתעשריתנשא
 'שמתנוססיםטיס).(השלמתכתספיראותם-היום

קנאית'שפלרתקמצנות,קטנוניות.שלסיסמאותעליהם
אתומעליביםהנשמהאתהמטנפים-עכורהוטפשרת

 "!כולועלםכולה,"האמנות .העין

הופטוריסטים.ערתן *

מופיעהואואיןבזמנונקלטלאזהשמונחזאת,
התשע-במאה .העשריםהמאהבתחילתאלאמחדש

"מודרני"המונחאתהאמנותביקורתהעדיפהעשרה

מרביםכיוםגם .חדשניותמגמותשלכאיפיון
תוךתכופותכיאם"מודרניזם",במוכחלהשתמש

נשאלת ."אוואכגרד"המוכחעםמסוייםבלבול
והאם,מקבילים,מונחיםבשנילנועניךהאםהשאלה
מעצםהיאכמודרניתהמוגדרתמגמהכלכך,משום
האוואנגרדהאםומאידך' ?אוואנגרדיתגםמהותה

 ?מודרניסטילהיותחייבמצידו
מגמותשלביטויהואמודרניזםהיסטורית,מבחינה

שלבמסגרתהפועלותחדשניותאסתטיציסטיות
דחייתןשלבמקרהגםאשר,נתון'אמנותימימסד

הניסיון .החברהלביןבינןהמתווךזההואידו'על
מקובללבסוףנעשהזהמסוגמודרניזםכימראה
ותכופותבמקומו,באהאזבמימסד.ונטמעבחברה

כאשרבזמננו,חדשה.מודרניסטיתמגמהלו,כתגובה
 ,מימסדיתלהיותהפכהל"חדש"הדרישהעצם

ידיעלמראשיתהחדשהמגמהכלכמעטנבלעת
הפוטנציאלאתמראשמפסידההיאוכךהמימסד
שבה.המהפכני

מודרניזםהמונחאתהטביעאשרהוא ,בודלרשאדל
שאומר"מי : " 1846שלב"סלוןהצהירכאשר

באהלדעתו .מודרנית"אמנותאומר-רומנטיזם
באיכןי;תלביטויהרומנטיזםשלהמודרניות

 .היצירהשלורגשיות)(רוחניותהסובייקטיביות
שהיולכורמותניגודתכליתמנוגדותאלואיכויות

התכווןלהןזמנו.שלהאמנותיבמימסדמקובלות
השוטףלמינוחכשהכניסגוטייהתיאופילגםבוודאי

לשם"אמנותהמושגאתהאמנותביקורתשל
 .) 1856המודרנית","האמנות(בספרואמנות"

וקרר;ןההחדשההריאליסטיתהמגמהעםבוויכוח
באוטונומיהמאמינים"אנו :גוטייההכריזבראשה,

 .מטרה"אלאאמצעיאינההאמנות .האמנותשל
היצירהכמובןהיאהאמנותשלהבלעדיתהמטרה
לתפישהשבניגודלזכור.חשוב .לעצמההיפה

מודלשל;נךךיגמההיאיפהיצירהלפיההמסורתית,
זוהיאהיפההרומנטיתהיצירהמראש,קבועאידאלי

נשגבתאחדותית(הרמוניההטבעאתהמשקפת

כי 'לפיכךבדור .האמןשלהטמפרמנטדרךונצחית)
מושתתתעליוהקיצוני'האינדיבידואליזם

כפירהמהותומעצםכוללהרומנטית,האסתיטיקה
בחברההמקובלותובדעותהמימסדשלבמוסכמות
~פרהמתחרומנטיתביצירהישכךמשוםהבורגנית.

לעתידשאיפהלביןלהווה,ביקורתיתהתייחסותבין
להרמוניהבמקבילמוסרית(הרמוניהחיובי

המקנההואזהמתחהזמן.עםשיבואשביצירה),

האיכותאתהצורניים,לחידושיםבנוסףלה,
 .שלההמודרנית

המאהשלהשניבעשורלמצואניתןדומהמתח
מודרניצייר .מונדריאןשלהמופשטבציורהעשרים

ומקדיםחדשניהואשלוהטהור"ש"הציורהאמיןזה
הצורנית-אמנותיתמהבחינהרקלאוזאתזמנו,את
ההרמוניתואחדותוהיותחברתית,מבחינהגםאלא

יותרומאושרתצודקת ,רוחניתלחברהסמלמשמשת
אמנותרקכיסברמונדריאןהנוכחית.מזו

לשמשיכולהלעצמה,מטרהשהיאאוטונומית.
בצורהבוולהתבוננותהאוניברסליללימוד"אמצעי

פלסטית".
ההופעהאתוכלמכלשללשמונדיראןלמרות

הטמפרמנט,ואתהאינדיבידואליהרגשאתהטבעית.

לביןשלוהאסתיטיתהתפישהביןעמוקהזיקהיש
בדומה .התשע-עשרההמאהבןהרומנטיזםשלזו

ההיבטאתלכלמעלמונדריאןהחשיבלרומנטיקנים
שלה.האוטונומיהמעמדואתהיצירהשלהרוחני
ביצירתווהציגמקובליםבערכיםכפרהואכמוהן

מסוגאוניברסליתלהרמוניהסגנוניתאלטרנטיבה
נשגבתאמנותיצירתשלהמושגאולםחדש,

המתחייבהאוטונומיוהמעמדהרמונית)(רוחנית,

ומותיריםהמעשייםמהחייםהפרדהגורריםממנו,

האמנותי,המימסדברשתשבוייםהאמניםאתלבסוף
 ,כךמשום .הכאהוטובותהכרהמהםחוסךשאינו

 'למשלמונדריאן'או.ןלקרראכמושאמניםולמרות
הציורשללהתפתחותורבת-חשיבותתרומהתרמו

כאמניםלהגדירםאופןבשוםאי-אפשר ,המודרני

אינו"מודרניזם"-אחדותבמיליםאוואנגרדיים.
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נגרדוראהאאתשכן' .ל"אוואנגרד"מקבילמונח
פסיבימשלבעוברהמודרניזםבומצבאותומאפיין

מסתפקאינוהמודרניזםבורגעאותו ;לאגרסיבי
מסורתייםוסגנונותטכניקותשלופירוקבשבירה
עצמו.האמנותיהמימסדעלבמיתקפהופותח
אתמביעיםהםשאיןהאוואנגרד'לאמניאופייני

עצמםאתמבודדיםשהםכךידיעלביקורתם
משתדליםשהםכךידיעללiךפך,אלאמהחברה,

 ,במאבקולהשתלבבחייםישירותמעורביםלהיות
 .המימסדעםגלויהבהתנגשות
תקדימיםישהחדשהבעתהאמנותשלבהיסטוריה

ג;רם 1793בשנתכאלה.ומאבקיםמעורבותשל
האסיפהשלהיעקוביניבגויזz.חברשהיהרדיד,הצייר

לכלהמקלט("מקוםהאקדמיהלסגירתהמכוננת,
במקומהומקיםבאמנות")הגרועותהדוקטרינות

ביולי-14בוכאשר,אמנויות".שלמהפכנית"אגודה
מכריזהואהאקדמיה,לכניןאמניםפולשים 1894
כשישיםהאמנות".שלהבסטיליהנכבשהסוף"סוף
שלב"מניפסטקורבהמודיעיותר,מאוחרשנה

ומהפכן,כדמוקטכוונתו,על ) 1855 (הריאליזם"
שנתמסד)ולרומנטיזםלניאוקלסיציזם(בניגודליצור
ה~נהגים,אתבנאמנותשתתרגםחיה,אמנות

צייר"רקלא"אני .תקופתושלוההופעותהעריונות
כדילאמצייראניאדם.גםאם"כימכריז,הוא

אתלהשיגכדיאלאאמנות,לשםאמנותלעשות
קורבהדוחה-1869בשלי".האינטלקטואליהחופש

לקבלומסרבאותולקנותהמימסדשלהנסיוןאת
בידיעתו.שלאלושהוצעהכבוד,לגיוןאותאת

מרשות"אינןלמיניסטר'הואכותבכאזרח"'"רעותי
למשטרבמהותוהקשורכבודאותלקבללי

"כשאמות :כךמכתבואתמסייםוהוא .מונרכיסטי"

לשוםשייךמעולםהיהלאהזההאיש :עלייגידו
אקדמיה,לשוםמוסד,לשוםכנסיה,לשוםאסכולה,
שללמשטראםבלתימשטרלשוםובעיקר,

החופש".

האגרסיביוהסגנוןהמימסדשלכזוהחלטיתרחיה

 . 1920 ;השלישילאינטרנציונאלומנטנמו :טאטליןוולד:מיר

המאהשלהאוואנגרדתנועותאתמבשרים 'שלה
-אלהואמיציםחשוביםאמניםשניאולם,העשרים.

צורניתאלטרנטיבהלציורתרמולא-וקורבהרדיד
החברתיתהשקפתםעםאחדבקנההעולהמהפכנית

הראשוןהתנאיבהםנתקייםלאלפיכךהמתקדמת.
לומר,ניתןהמודרניזם.הואהלא-האוואנגרדשל

שאינהמודרניסטיתאמנותלהיותיכולהשאםאיפוא,
אוואנגרדשיהיההדעתעלמתקבללא ,תיארואנגרד

ומחדשבמוסכמותמורדכלומרמודרניסטי'שאינו
 .צורניתמבחינה

תנועותלכנרתאפשרהעשרים,המאהבתחילתרק
הרוסיהקונסטרוקטיביזםהדאדא, ,הפוטוריזםכמו

והמודרניזםמאחראוואנגרדבשםוהסוראיליזם,
הדוגלתעולםהשקפתשליוצאפועלהואשלהם
המודרניזם .היסודמןושינויוהישןהמימסדבהרס

ימינושלזהגםרבה(ובמידההארואנגרדשלפני
שהואמבלילעתיםהמימסד'שלברשתלכודאלה)
מעונייןמתקדםמסווהתחת .לכךמודעעצמו

האמנות.שלהאוטונומיהסטטוסבהנצחתהמימסד
אלהאמנותלהורדתמטיףזאת,לעומתהארואנגרד'

אינדיבידואלי"כמוצר"לאמנותבהם.ומיזוגההחיים
הפוטוריסטית"האסתטיקהב"עקרונותסופיציכותב

שהוא ,שהביטוימפני ,קיוםזכותעודאין " , ) 19 20 (

אלהיחידיותמהיצירותעברהאמנות,שלהבסיס
 .החיים"שלפעולות

לאמניניתנההמהפכהשלאחרברוסיהרק
באורחמעורביםלהיותההזדמנותהאוואנגרד

שאמניבעוד .חדשיםחייםשלבבניהקונסטרוקטיבי
מירצםמירבאתהפנואחרותבארצותהאוואנגרד

הפוטוריסטים,שלהמלחמה(פולחןולהרסלביקורת
הדאדא,אמנישלופליטייםומאבקיםמעורבות

האמניםהסוריאליסטים),ושלבגרמניה,כיחוד
חלקלקחוואופטימיות,התלהבותחדוריהרוסיים,
ה"מניפסטהמהפכה.שלהיצירהבתנופת

 ) 1920באוגוסט 5 (ופבזנרגאבושלהריאליסטי"

"ישלפיוחבריהםשלהכלליהרוחהלוךאתמשקף
האמנותהגיעהשאליוהמוצאחוסראתלשבור

הידעשלהתפתחותוהאחרונות,השניםבעשרים
שאיפה,עםחדשהתרבותשלפירחתה ...האנושי
לשלוטההמונים,שלבהיסטוריהתקדיםלהשאין
במקוםלאכיאם ,ולבסוף ...הטבעאוצרותעל

אותנוהעמידואלאכלוהמהפכה,המלחמהאחרון'
הןוכברנולדושכברחדשות,חייםצורותבפני

בלחץלעמודתוכללאאמנותשיטתשום ...פועלות
חוקיעליושתתושיסודותיהמבליהחדשההתרבות
מופשטות,באמיתותמכיריםאינםהחיים ...החיים

 .ביותר"והוודאיתהעליונההאמתהואהמעשה
הראשונההתנועההיההרוסיהקונסטרוקטיביזם

כאלהאמןאלשהתייחסההאמנותשלבהיסטוריה
לפי .ה~להשלהמודרניתבמשמעותמעצב-יוצר

המדעןבצדהואבחברההאמןשלמקומוזותפיסה
ואחריםרודשנקוטאטלין'כמואמניםוהמהנדס.
בתכנוניםוהןהאמנותיותביצירותיהםהןהשתמשו,

גיאומטריותבצורותשימושיים,ומוצריםמבניםשל
אסתטייםמניעיםבגלללאזאתעשוהם .מופשטות
שצורותשסברומשוםאלאמהמציאות,מנותקים
טובהולמותקישוטיות,לאאלמנטריות,פשוטות,

לפיהחדש.המשטרשלוהאופיהצרכיםאתיותר
הנכונההתשובההןאלוצורותדווקאתפישתם,
אמנותלשםאמנותשלולמגמותהבורגנילריאליזם

בההאמנותשלבהיסטוריהדוגמהעודאין .כאחד
ופסלים,צייריםשלרוחםפרימופשטות,צורות

במפגניםראשיתפקידו"משחקות"לרחוביורדות""
בפטרוגרד)'למהפכההשנהיום(חגיגותענקיים

שלקונסטרוקטיביסטיות(תפאורותבתיאטרון
למשל,ליסיציקי,(אלבספריםפרפרנה),אוסטפנובה

למבניםפרויקטיםובהרבהבכרזותילדים),בספיר
לאהקשההכלכליהמצבשבגללולמונומנטים,

למונומטטאטליןשל(המודלברובםבוצעו
המדינהלחמהבהןבשנים .השלישי)לאינטרנציונל

כיתורשלבתנאיםקיומהעלהצעירההסובייטית
והנלהבתהקדחתניתהפעילותחיתהקשים,ומחסור

שליחותשלברוחחדורההייצור""אמנישל
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שתיקתמול
חצארשלמעלח

אייזנשטייןלסוגייהנורא"*"איבאןחטדאגיתחסאטידח

מלניןיעקב
א.

הפותחים ,הקרדיטסוכותרותקודירםשמייםרקעעל
הכורוס,שלקולונשמעהאיום""איבאןהסרטאת

כתבאותההזאת,בטרילוגיהרבותסצנותהמלווה
הנשמעתאודי(כולללבןבחרוזאייזנשטיין

רמיםשחרוקונחומתעבהשחורה"עננה :והנראה)

נגרבהתקוממותחביואירםןשלחבגירחגוחרן
 .מחסום"כלעתחפורצתחצארןשלמרותו

מספרזה"סרט :הפתיחהטקסטמופיעהמסךעל
אתלראשונהשאיחדאחדאדםשלסיפורואת

שלהארכידו~ס :שנהמאותארבעלפני-ארצנו
תאבות-הנסיכויותאתומיזגשחישלהאישמוסקבה,

רבת-כוחלמדינהוהפכןהמלחמה,ומחרחרותהבצע
רוסיהלחילותשםשהוציאהצבאיהמנהיגאחת,

הדילמותאתשפתרהמלךובמערב,במזרח
שללצארעצמוהכתרתעל-ידיאצרו,שלהאכזריות

 .רוסיות"הכל
המוקדשבטרילוגיה,הראשוןהפרקמתחילכך

קנוניותושלוחתונה,הכתרהטקסישל י~~לתיאור
שלחתירותהחדש'המשטרליצירתהמתלוותחצר

למתמרדיםלסייעהמבקשיםזריםשגרירים
חזקה,בידהמדוכאותמלחמות-אזרחיםולממורמרים,
מארצותהפלישהחששבאמצעותהלהבת-העם

הצארבשםוהכלהאופוזיציה,ראשיעירפתשכנות,
גורלאתהמכירעהנפץ'חומרשאפילועד .החדש

רקשהתחרההגאוני,המצאתולכוחמיוחסהמלחמה,
השתתף.לאבהםבקרבותלגבורתושיצאבשם
שלהאנושהמחלתובעתהמלחמה,לאחרמיד

להבטיחמבקשאיבאןהקנוניות.מתחילות Iאיבאן
שמסרבמיכלאתומקללהשושלתצריפותאת

עלעוגביםמלחמהגיבורילתינוקו.נאמנותלהישבע
להפתעתבסופו-של-דברמחליםוכשהואאשתו,
והרציחותההגליותהמאסרים,מתחדשיםהכל,

(עריגרמניהעםחדשהבירתנכרתתהפוליטיות,
הארצותלכיבושתוכניותנערכותההאבסה),
(אליזבתאנגליהלמל~תהבקשהומוגשתהבלטיות,
אתולרסןליםלהגיעלרוסיהלסייע )הראשונה
הרוסיםשנאתגדלהאלה,לכלבמקבילהגרמנים.

נעשהואיבאןמורעלתאשתולשליטתם.והתנגדותם
רוסיהשללאחדותההמאיימתלסכנהרקלאמודע
בתוךבמבצרו,אזשוקעהואלחייו.:פנה Qלגםאלא

אונהרגים,נאסרים,עמיתיוכשרובאפלה,בדידות
בהבמערכהסרטואתמסייםאייזנשטייןבורחים.

גדושאשכבהבטקסאשתוגוריתעםאיבאןמעומת

פניהשלקלוזאפיםבתוךביזנטינית,אורנמנטיקה
המשטרהראשמאליוטה,נציבכשלידוהקפואים,
אתומעדכןהלוחשהביטחון'ושירותיהחשאית

כגירותעלידיעותשלבלתי-פוסקבזרםמלכו
קולונשמעברקעהשלטת.העיליתשבקרבעוריקות

ומשמיעבתהילים,סט'פרקאתהקוראנזירשל
 :הרדיפהחולהאיבאןשלרגשותיואתבאמצעותו

ביוןטבעתינפשןערמיםבאוכיאלוהים/השויעני
ושכולתמיםבמעמקיבאתימעמדןואיןמצולח.

עצמוחינם/שונאיראשימשערותרבושטפתני/

---גלזתילאאשרשקרןאיובימצמיתי
ביתךקנאתכיעמיולבניונוברילאחיוחייתימוזר

---עלינפלוחורפיךוחרפותאכלתני/
ואנושה,לביאתשבחרחרפה
ברזל'אישלהיותרוסיהשלמשולהנדורעתה

לעצמוולהעניקחדשים,אנשיםבטבעתעצמולהקיף
את"להגשיםלויאפשראשדבלתי-מוגבל""נח

ששלחההנשקארניותואמנם,הגדולה".המשימה
הגרמניםכימעתהמובטחולרוסיהמגיעות,אליבת

לרגליה.יכרעווהלטבים
אתלהגשיםאייזנשטייןמצליחזואחרונהבמערכה

פיתוחתוךשאף'אליהםהאמנותייםהאדיאלים
באמנויות,הרב-מישורי ' Tהמונטאשלהתאוירה

וב,-צירוף .הקולנועילמדיוםהייחודיתוהפוליפוניות
 'שלהםוהאסינכרוניותוהנשמעהנראהשלזמניות
המתחוללתלדרמהלמודעבסרטהצופהאתהופכים
במישורהעלילה.גיבורשלהאישיבמישורלעיניו

במאהוהחברתייםהמדינייםהאירועיםשלההסטורי
המבטאתהדילמהשלהאידאיובמישורהשש-עשרה,

שליטיה.עםחברהכלשלהמתמדתההתנגשותאת
הצילומיםצירופיידיעלהנוצרתהפוליפוניות
בניגודיומזעזעבקצבועריכתם(ה"ש;טים")

ממראותהפתאומייםהמעבריםוהתוכניים,הצורניים

אתהתופשיםמבעי-פניםשללקלוזאפיםהקתדרלה
בלתי-אפשריתשחיתהבדרךשלנו,שדה-הראיהכל

אתמקבליםהקולנעו'לפניכלשהוהצגתילמדיום
ייחודהמעניקיםוהצלהאורממשחקיהדגשיהם

זהכלולאיפור.ללבושהמבנה,שללאובייקטים
השחקניםדבירפרוקפייף,שלצליליובלורית

באמצעותלאחדותהופךהכורוס,ון;נל;תהראשים
הנתפסיםז;ימו~ה 9ו;:נק;ל 9 נ:;(ה"ארפקי"המונטאז'
נקטעיםהשוטים(צילומיה"אנכי"המונטאז'באחת),
והעימוד(הבימויוהמיזנסצנהזה)אחדבזהונראים

ושלהתמרנה,שלחפוייםבתוךהתנועהשל
 .ארתה)והמניעההנודדתהמצלמה

הקולנועיבמדיוםשימוששלנדירהישגזההיה
מורכבת.ספרותיתיצירהועםנושאעםלהתמודדות

-1945בהוצגראשון"חלקהאיום"איבאןהסרט

ראהסטאליןהגרמנים.עלהנצחוןשכורתבמוסקבה
לאייזנשטייןוהעניקלגדולתומחמאהאזבו

כאשראבלסטאלין"."פרסאתביצירתוולשותפים
ברורשנה,כעבורשני"חלקהאירם"איבאןהושלם

לתדמיתוביחסברהטמוןהאיוםלסטאליןהיה
הוצגראייזנשטייןמיידית,אותרגנזהוא .בהיסטוריה

גמורכבורה"פרבדה"שלהקלוןעמודעל
אמיתותיה.וכמסלףבהיסטוריה,

עדגדולכההיההגנוזהסרטשלהצגתומפניהפחד
ואחרי ,-53בסטאליןשלמרתואחירשאפילו
ערדלחכותהיהצריך ,-56בכרושצ'רבשלהוועידה
אייזנשטייןשלמותראחרישניםעשרשנתיים,
קהלבפנילראשונהלהציגוזר ,V:שהעדלב,ממחלת

ובעולם.בבריה"מ
ועם-זאתהקולנוע,אמנותאתסטאליןהעריךמדעו
לאאףלהורגהוציאלאמדוע ?כךכלממנהפחד

להורגלהוציאהיססשלאאףאחד,חשובקולנעון
מנהיגי-מפלגהה;גים,רבמאי-תיאטררן'סופירם

שלהקרוביםושותפיוידידיווביניהם ;וקציני-צבא
 ?באכלואיסאקכמאיירהולד-אייזנשטיין

אלאממרתםרקלאחוששיםשליטיםכינראה
כךמאמינים,האנשיםרובוהנה,מתדמיתם.כעיקר

הגדולההשחיטהכידיקינסרן'תורולדטוען
מדרגותעלכמצולםממשהתרחשהכארדיסה,

לארמוןהפלישהבעתוכיפוטיומקין",הקרב"אונית
השולחןעלהמנהיגקפץ 19 1 7כמהפכתהחורף
אותרבייםכהכדרךהבולשביקים'נצחוןעלוהכריז

כ"ארקטובר".אייזנשטיין

אתדוםמיכאילהסובייטיהבמאיסיפרן-957כ

שני"חלקהאיום"איבאןשלהקרנתוכעתשאירע
בציפיהנתוניםהיוכשהבלהאמנותית,כמועצה
אכזריות,רדיפות,חשד,צרח,אווירתשלובחוויה
השתלטה-ובגידותתחבולותלהורג,הוצאהחדדה,
אישכפאניקה.שגבלהמצוקהתחושתעליהם

מהאתכמליםלהביעכמוכןהעזלאמהנוכחים
שחש.

כאייזנשטיין,פגשרוםכשמיכאילאחד-כך,אכל,
מודעאינוכאילווקל-דעת"עליזהאחרוןנראה

שלהעצובהפניהםארשתלמראה .ידיו"למעשה
אותם.מטרידמהלהכיןיכולשאינואמדידידיו,

החיוךכעינו,הקריצהאייזנשטיין,של"ההתממות
הואמהכדיוקיודעהואכילנוהראו-המתגרה
ראשו".עללהמרהחליטכיעושה,

שנייםשליוצרםוצייתן'נאמןמטעם,כמאיהיהרום
לתדמיתושתדמולניןעלה"היסטוריים"מהסרטים
בוכקדמליןמהםאחדשלהקרנתואחדיהפולחנית.

 • > ! < s 191ב-כברטדוצקישלבגידותיועלמרובד
שגיאותיו.עלוהצביעלסרטשנאתואתדוםהביע
המרכזיהוועדשלרבדופורסםמכןלאחדקצרזמן
-1961ככךעללנומדווח .כנושאהמפלגהשל

 :הסובייטיהקולנועהיסטוריוןיורנייכ,רוסיסלאכ
כללאלהתייחסהמפלגהשלהמרכזיהוועד

אחירותחוסרשהוכיחוכמיהסובייטייםהקולנוענים
הסוציאליסטיהריאליזםכיישומיכלליתוחולשה
כיניהםמספר,יוצריםהותקפוכעיקרכקולנוע.

"בחלק-שני"חלקהאיום"איכאןעלאייזנשטיין'
אתאייזנשטייןסוגייהראההאיוםאיכןשלהשני

הפרוגרסיביהצבאאתמציגהואבהיסטוריה.בורותו

נוסחמכוורנים'אנשיםכאגודתהאיוםבאןאישל
-עצמואיכאןאתואילוהאמריקני,הקוקלוסקלן

כאיש-החזקוהאופיהעצוםהרצוןנחבעלהאיש
הז,נלט".מיןומעורער,חלש
כשנותאייזנשטייןלמדאותםההישרדותכלליעל-פי

ולהצטדקלהתגונןהפעםגםניסההשלושים'
גםנאמןהפעםהשארלצרהשעם-זאתאלאכפומבי'
אתלתקןלוהבטיחסטאליןעםכשיחתו .ליצירתו

אי"קולטודהשפרסםכמכתבאךשגיאותיו,כל
היההאיוםלאיכאןכייודעים"כולנו :טעןז'יז'ן"

מבטליםאלההאםאךחזק,ואופיעצוםנח-רצון
 "?ייחודייםכמקריםהספקותשלהאפשרותאת

ההזדמנותלאייזנשטיין~תנהלאיהיה,שלאאיך
לאוהעבודהנגנזסרטושגיאותיו".את"לתקן
הפכהלאהאיום""איכאןהטרילוגיהעליו.חודשה
דקבידינוקיימתהיא-כשלמותשלם.לסרטלעולם
דקלדאותניתןהשלישיחלקוואת ,תסריטבצורת
דוחנו.בעיני

כתאחדותיתכיצירההאיום""איכאןשלייחודו
אישיתמציאותכהעמדתמתבטאחלקיםשלושה
מציאותגםהמיציגתואוטונומית,נוכחתאמינה

שלהאחרותכיצירותיואידאית.היסטוירת
 , ) 1924 ("השביתה"-לעומת-זאת ,אייזנשטיין

"אוקטובר" ,) 1925 (פוטיומקין"הקרב"אונית

הגיבורההמוןהיה- ) 1929 (וחדש""ישן ,) 1928 (

עלתמידהדבריםנשארומכךכתוצאה .היחידי
מגיבהבומישורהפובליציסטי'ההצהרתי'המישור
מציאותיוצרתאינהאךהמציאותעלהיצירה
 .אוטונומיתאנושית,

אמינ:יהפובליציסטית.יצירהאינוהאיום""איבאן
ההיסטורית.באמיתהמותניתאינההפיוטית

תהליךאחראייזנשטיין Tעקבהסרטשלהשניבחלקו
הצבא-האופירצ'ניקיושלהשליטשלההשחתה

הפוליטיתוהנאמנותכשהפטריוטיזםשלו,הפרטי
למסכהמהדהעדהופכיםהמרכזיולשלטוןלשליט
לפשעהשותפיםכלשלהאגוצנטריותעלהמכסה
מתגלותהסרטאתהמסייםהצבעוניבכשף .השלטון
עצמםאתהמפציםקלגסיםשלהחייתיותפניהם

עיקריתמוטיביציהההופכותפרועות,באורגיות

ושירותם.נאמנותםלהמשך
יחסירקעעלאיבאןשלדמותו"התפתחות"

שלהשניבחלקהמעוצבתעוזריו,שביןהשחיתות
מציאותהיוצריםאודירויזואלייcכבאמצעיםהיצירה

נתוןשהיהמהאתהמגשימהעל-מילולית,פלסטית,
השחור-לבן,לסרטהצבעהכנסתבתסריט.בכוח

שלהקולנועיהסיפורלאופניחדשמימומעניקה
החיהשלפניהאתהחושףמימו Iאייזנשטיין
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והאידאולוגיה.הקשיחותלקליפתשמתחתהאנושית
מגיעההאיום""איבאןשליהשלישחלקולבתסריט

נגדאיבאןשלבהתקוממותלשיאההטרילוגיה
 .החברתיתלבדידותוהמתווספתתיהמטפיזותבדידו
לאחדכדישעשהמהכלעשהכיהמאמין ,דתיאדם
ילרגלמשתטחוכנסייתו,לאלוהיוהקדושהץהאראת

קולנשמעכשברקעיום-הדין,שלהגדולריציור-הק
שלהאינסופיותהרשימותאתללא-הרףהקוראריהנז

אייזנשטייןהצאר.שלבפקודתולהורגםיהמוצא
"שופט :המתוכננותהתמונותאתבתסריטומתאר

בוזקיםניצוצותמעננים/רםכסעליושבהשמיים
התמירבאשנשרפיםחוטאיםהזועמים/מפניו

שלרוחואתוטורפתמענהמכלחןחרטהשלרגליו/
האחירותמשאכמרהנצח/משלחבתנוראההצאר/
זיעההעצומות/מעיניוניגרותומערתעליו/הרובץ
שנח".בעשירםז ?i !חראהרזים/מפניו

האינסופיתהנהרגיםרשימתאתלקרואממשיךהנזיר
ההכרחיותהזוועותאתלאלוהיומסבירואיבאן

כאןאין .רשעכאן"אין :האידאללהגשמתהמתלוות
בגידהעלעונשרקזהאכזריות.אוכעסמתוךרצח

המשימה.הגשמתלמעןהשעהכורחכלומר, .בכלל"
אלבתחינהעיניואתפוקחאייזנשטייןשלאיבאן
משפילותאינןהנצחיעיני"אך ,הנצחישלמבטו
אלמביטותהןהקיר,עלירותימצואליו/מבטן

 ,מהדהדותהנזירמילותרק-ובחללהמרחק~
 ;פרטניוס ;קאליניקוס ;ניקרפורוס ;דרקוצ'יי :צלולות
ניקיטה---"הנסיךאכזירי,הנסיךבוירס,הנסיך

שואלהרחוקות,המליםידיעלהמודגשתבדממה
ומשאינו "?מטהשללצארמשיב"אינך :איבאן
שרביטאתובתסכולביאושמרחץהואנענה,

אתבכוחומוחץהמצויירהקיראלשלוהיהלומים
 .אלוהיותמונתאלהדםזביפניו

שלאבותיהםאבות .להשגתםההכרחיים
 ,הבלטיותבארצותביתםאתובנוחיוםיהמוסקוביט

שובלכבשהשזכרתםאץר-אבותלכןהמהוות
ביןמחסוםכלרוסיה,עלימימצורכל .ולספחה

כלמלגיטימיקאוזוס-~ליהוא-היםןיוברוסיה
ההגדולהרוסיאתלפצלכסיוןכל .נותיהבח

לדכאישי'זהמרכהשלטוןדבראתבכךולהמרות
רוסיהלשושכניההיות .מחירובכלהאמצעיםבכל

הילחםלחייבים-ובטחונהשלמותהתחתחותירם
אלאםאינאםאפילושבתוכםובבוגדיםבמרגלים
םיליהיעהאמצעיםבכלבלבד'חשודיםבבחינת
 .להמציאשניתן

משוםדווקאותילדרמטהופכותהרעיוניותהדילמות
 ,מסתבריםאיבאןשלהרציונליםשהנימוקים
משתלביםהאיום""איבאןשלהדרמטייםוהיסודות

פיתחאותםה~פייםהנאראטיבבאופניהיטב

המדיוםשליהייחודבכוחובהשתמשואייזנשטיין'
 .שבהצגותיווהדרמטיהז5~ילמיזוגהקולנעוי

מתייחסהאיום"ב"איבאןאייזנשטייןשלהישגו
אייםואידים,יקולנוע 'ספרותיים-רביםלהיבטים

עדלהיותממשיכההיא ,הושלמהלאשהיצירהואף
הפוטנציאלשלהחשובותמהמייצגותאחתהיום

הפניםבהפיכת ,הראייהשדהבפיצולהקולנעוי
שלאסינכרוניתבהפגשה ,לבמת-משחקהאנושיים

לצירופיםהפעולהרצףבקיטועוהנשמע,הנראה
אלהבכלובשימושחדשות,משמעויותהמעניקים
אנושיתמציאותשלפיוטיתיצירהלהעמדת

 .תיכלל-אנושעם-זאת,שהיא,אינדיבידואלית

ב

אדנית"שלהבכורההצגתביןשעברוהשניםעשרים
האיום"איבאןשלהבכורהלהצגתפוטיומקין"הקרב

פוטיומקין"." :אייזנשטייןלשסטרומותך

בשדהלא-חיצוניאינואיבאןשלהמצטיירכשלדנו
וצריםהולכיםשיצרהמעגליםבחצר.ולאהקרב
שלגבולהאתלהרחיבממשיךכשהואדווקאעליו

לגדולחייבהרציחותמספראימפריה.לממדירוסיה
מבחינותלהירצח.העומדיםעליויקומופןללא-הרף

שלמזואייזנשטייןשלהפסימיותגדולהאלו
נגדלעמודהמסוגלנחאיןכילוברור .שייקספיר
לאהאםעצמו,אתשואלהוארעם-זאתהעירצות,
למחירביחסביותרהאיומיםהאיבאניםגםמהססים

בלתי-לאיכותהכמותהופכתכקדוהבאיזו ;הדם
 ?עצמהאתשוללתבלתי-כדאית,אפשרית,

מיכלואתאייזכשטייןאתזעזעואלהשאלות
כשהוארקלאבאידאלשלמהאמונהשהאמין
 .השגתולמעןהאמצעיםכלאתכמקדשאלא ,לעצמו

כחיהלאהאיוםאיבאןאתןיאייזכשטיבונהלכן
ולאמצעיםלאידאליםהמודעכשליטאלאדםשואפת

אייזנשטיין'התנסהבהןהשניםהיוראשון"חלק
במציאותבירת-המועצות,שלאזרחיהכלכמו

שאנומהכל .המהפכהבשםעריצותשלהיומיומית
אתאייזנשטייןהרהבהזו'תקופהעליודעים
כשהואחדשהמשמעותמקבלהאיום","איבאן
שחיהאיששלחייופרשתשלהמבטמנקודתנראה
בעררןלהורגוהרצאההגליה ,מאסראיומיתחתושרד

יהודיתלמשפחהבן 'אייזנשטייןמהקו."סטיה"
 ,בפטרוגרדוארכיטקטורההנדסהלמד ,מריגה
ופעל , ) 1918 ( 20בןכשהואהאדוםלצבאהתגייס
תפאורהשלוכמעצבכתועמלןשנתייםבמשך

יזנשטייןיא .טרוצקישלהתעמולהברכבותופלקטים
אשרהמפלגה,למעןהאמנותבגיוסליבובכלהאמין

 .לשורותיההצטרףלאהאחרוןיומועד
פרולטקולטלתיאטרוןהצטרף ,מהצבאכשהשתחרר
תלבושות,וכמעצבכתפאורןתחילהבמוסקבה,

הניסוייהתיאטרוןהצגותשלכבמאיכך-ואחר
שלהתנועהובמסגרתמאיירהולדמורובהשפעת(

ההומניזםנגדשהתקומםהאוואנגרדיסטי),התיאטרון

אותהנגדסטניסלבסקי,שלוהנטורליזםחוב'צשל
האישי.והקונפליקטהסיפורעומדשבמרכזהמחזאות
קהלאתלהפעיללמנסיםהצטרףאלה,במקום
בחלקןהמשוחקות ,המוניותתמונותעל-ידיהצופים

לפעילותישירבהמשךהטבעית".ב"סביבתן
סרט"השביתה",אתאייזנשטייןבייםזו,אמנותית

יצירהשלאפיזודות sמ-אחתלהיותהיהשאמור
ושאמורה , 7-191לשקדמההתקופהעלרבת-פרקים

קרנסקי,(שלהדיקטטורה""לקראתלהיקראחיתה
קולשרבעל-ידישפותחההמונטאז'שיטת .כמובן)

בצורהיתה",ב"השביושמהיאייזנשטייןלמדאצלו
לדינריפרשיםהתקפת :תחכוםוחסרתבוטה

בבית-השחיטהצילוםעל-ידינחתכההשביתה
 ;השובתיםקהלכמובןהיהה"גיבור"מטבחיים.

מלחמת-הדרמה .קהל-הפרשים-האנטגרניסט
ופשטניתזועקתסמליתבוטותאותה .המעמדות
שהוזמןפרטירמקין",הקרבארניית"בגםמופיעה

רקובבשרעלקלוזאפ"השביתה".אחרימידאצלו
הציבארניותהמלחיםשלמזונםאתהמהווה

ישרותחייליםשורותשל~:כסירתסצינות 'הצאריסטי
ילדיםעגלת ;המתקומםההמוןנגדהצועדות
משקפייםהמפורסם,המדרגותבמורדמתדרדרת

(מאוחרויזואליקצב ;אשהשלפניהעלנמחצות
תבניות ;מערישה)קצביתמוסיקהבשילוב-יותר

שלדרמה ;התמונהעלשמשתלטותגיאומטריות

התקוממותשלאכד""חפי ;בהמוןהמוןהתנגשות
התחשבותכלללאאדומים,דגליםהמניףכולוהצי

שנכשלהמהפכהלייצגהיהאמורשהסרטבעובדה
 .שהצליחהמהפכהולא

גחהמפלשלהצמרתאנשיאצלהסרטשלהצלחתו
מזהירהקריירההבטיחוהעולם,ברחביואוהדיה
ערדעל 'נוסףסרטלעררךהוזמןמיד .הצעירלבמאי
-החקלאותשלהקולקטיביזציהעל-אחדנצחון
בתולדותביותרהגדולותהקטסטרופותאחת

הכללי""הקולהיקראהיהאמורהסרט .הרפורמות
הקידמההצלחתלהיותהיהצריךשלווהמסר

נקראזהסרטשלהפקתוכדיתוך .והקולקטיביזציה
 ,אלכסנדרובגרריגריהבמאיחברועםאייזנשטיין'

העשורליום-הולדתהמתייחס-אחרסרטלהכין
הימים"עשרתנקראזהסרטאוקטובר.למהפכת
ספרובהשראתנכתבתסריטוהעולם",אתשזעזעו

אזרחימקרבניצביםאלפיבעזרתונרצעיררג'וןשל
"אוקטובר"הסרטבה.שחנוהצבאואנשילנינגרד

לפיהמהפכהיום- 1927בנובמבר-7במוכןהיה
 , 1928כמןררקהוקרןאךהסובייטי.השנהלוח

מכלטרוצקיהוצאבהמחודשתעריכהאחרי
חיתהשמטרתהה"דוקודרמה"והש;טים.הסצינרת

שלמסולפתתדמיתלתמונתהפכהמציאותשיחזור
 .המהפכה

עייףהקהל .ההקרנהבאולמותנכשלהמסורסהסרט
"הקועללעבודאזחזראייזנשטיין .מפלקטיםהיה

האיכרהשלדמותהאתלהבליטניסההכללי",
עםלהתפשרמכתעלבכפר,הקידמהחסידתמאפרה,

אךיהסוציאליסטיהריאליזםשלהחדשותמגמותיו
התנועותאתבעיקרזוכרהסרטאתשראהמיכל

והשמנתהחלבמפרידשלהדינמיותהסיבוביות
ונסוייםמהפכניתאנרגיה,קרן . rהאקאתשכבש

 .בהםמעונייןהיהלאכברשאישחדשניים,צורניים
לוהציעבהלשיחת-הדרכהלאייזנשטייןקראסטלין
ניסהאייזנשטייןהסרט.שלסרפדלשיניותכנית
במידהחןמצאלאזהביצועשגםאלאלשנות

וקהלוחדש"ל"ישןשונההסרטשםמספקת.
מבתי-הקולנוע.בהיעדרונגדוהצביעהצופים

להכתיבהחלסטאליןשלהסוציאליסטיהריאליזם
המלודרמותדרכם.אתהסובייטיהקולנעוליוצרי

במפלגההתומכיםה"טובים",אתשהפגישו
להם,המתנגדיםה"רעים",עםובקולקטיביזציה,

באלושהיתחרוהמיוזיקלס,בצדהמונילייצורנכנסו
הפטריוטיים-הסרטיםובצדהוליווד,של

סרבאייזנשטיין ."צ'פאייב"כמר"היסטוריים",

במקומועשאםאלכסנדרוב(גריגררימיוזיקלסלעשרת
מוסקבה).מעשירילאחדוהפך
ולאמריקהלאירופהלנסועתקופהבאותהלוחידשו

וחדש"ו"ישן"פוטיומקין"-סרטיועםשםולהופיע
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להפיקונכשלניסההואבמערב.שהתפרסמו
-דרייזרתיאודורשלספרועל-פיתסריטבהוליבוד
הקפיטליסטיהריאליזם .האמריקנית""הטרגדיה

על-פניפון-שטרנברגשלהמלודרמהאתהעדיף
טראגיעימותסרטליצירתהאייזנשטייניתהתכנית

סינקלראפטוןשלאשתו .האמריקניתהחברהעם
אךמקסיקו,עללסרטצילומיםמסעעבורומימנה

החריםקטעי-סרט,שלרגל 230,000לצלםמשסיים
זכהלאואייזנשטייןהחומראתסינקלראפטון
 .לעולםלעורכו
הנהלתנגדלהתגונןעליוהיהלמוסקבהכשחזר
בוריםעמדשבראשההסובייטית,הסרטיםתעשיית

המסרבוסוטה,כפורמליסטהוקיעואשרשומיאטסקי
 .לושהוצעוהמוזיקלייםהפרויקטיםעללעבוד

על-סרטלהכיןהקומסומוללהזמנתנענהאייזנשטיין
שנכתבתסריט ,"לדג"בז'יןרששבסקישלתסריטופי

שעברבכפררששבסקיגרבהםשנתייםבמשך

 .טורגנייבשלסיפורוובהשראתקולקטיביזציה,
עמדשבמרכזומהתסריטהתלהבאייזנשטיין

שתמךלבב;'"קולאק"אבביןקונפליקט-דמים
דרכיבניתוחרבהעבודהוהשקיעבקולקטיביזציה

הקולנוע.ללשוןובתרגומםטורגנייבשלסיפורו
פעם .האמנותיתבדרכוגדולהתפניתזוהיתה

ליצורועמדאישי,סיפורעםהתמודדבהראשונה

מהיצירה,אחוזששיםכשהושלמו .אישיתמציאות
הקולנועיתהתעשיהראשעל-ידיכלילנפסלההיא

הסכיםאייזנשטיין .שומיאטסקיבורים-הרוסית

באבלאיזאקשלעזרתואתביקשהוא .שובלנסות
ב-אךהתסריט,שלחדשהגיוסהעלעבדוויחד
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כלהשתתפובהסינמטוגרפיים""פעוליםאסיפת
התקיפוהו,והכלאייזנשטייןשלותלמידיוידידיו
יותריודעאתה :לושאמרודובצ'נקויודקיבץיכולל
רק .מזמןמתהייתיהרבה,כל-כךאניידעתילו .מדי

עליולהגןהעידהרוסיםבקולנועניםהוותיקקולשוב,
לאאישמיכאילובץי'סוגיי :לדובצ'נקווענה

 .קנאהמרוברקידיעה'מרובעודהתפוצץ
"בז'ין :בפומביאייזנשטייןאתהוקיעשומיאטסקי

החקלאייםבאיזוריםהמעמדותבמאבקהעוסקלדג"
היהחייבהסוציאליסטיתהריאורגניזציהבעת

ולאוהסוציאליזם,כאוייבי-העםאוייבינואתלהראות
מהאידיאותהרחוקותמופשטות,מיתולוגיותכישויות

תשוקת-ההרסבהצגתהתחילאייזנשטיין ...דורנושל
ציירהוא ...הקולקטיבייםהכפריםלייסודכאחראית

חסך-כאישבכפרהפוליטיתהסקציהראשדיוקןאת
 .טיפוסייםתנכייםפניםותוויעצוםזקןבעלהבעה,
מכירשהבמאירושםהיהנדחתה.שהיצירהאחרי

ב-ואכן ,נוספתהזדמנותלונתנולכןבשגיאותיו,
המשיךשאייזנשטייןאלאהתסריט.שונה 1936

 .תשוקת-הרסאותההחדשהבגיוסהגםלהדגיש
הרסשלבאככאנאליההיתההראשונהבגרסה
שצולמהבמתכןשריפה-יהנובש ,הכנסיה

לאשובמתבססתהסרטשלתפישתוכבאככאנאליה.
 ,כוחות-הטבעשלמאבקםעלאלאמעמדימאבקעל

בבימוימערכיךהיהאייזנשטיין .שם.מספק"אין

לואפשרהזושעבודהמשוםרקלדג""בז'ין
יותר-ולבסוףפורמליסטיים.בתרגיליםלהשתעשע

הביקורתבצידקתאייזנשטייןהכיראחתמפעם

כללהדברניכרלאזאתלמרותאבלנגדושהופנתה

בעבודתו".

הספרותיים.חטאיובעווןלהורגהוצאבאבלאיזאק
שומיאטסקיבפניבפומבילהתרפסהרימאייזנשטיין

 8 .מסבינלאומית""ספרותהעתבכתב .ועמיתיו
אתאייזנשטייןפיוסם 7-193בבמוסקבהשהופיע

 .להצלתוכנראהשגרמהשלוהעצמית""הביקורת
שלהגדולהנצחוןאחירשניםשעשרקרה"כיצד
הסרטאתקטסטרופהאופפתפוטיומקיןהקרבאדנית

שלכזאתפרנוסיהלביצועאותיהביאמהשלי?
פוליטיתממשותלחסרהפךשהסרטעדהמציאות,
מודה-השגיאה "?אמנותילבלתימכךוכתוצאה

באשליההיתה-בהמשךאייזנשטיין
אותהאשליה" ...האינדיבידואלית-אינטלקטואלית

יכולשהאדםזוכל,לעיניחשףוסטאליןלניןהוקיע
במנותקעצמאי'באופןמהפכניתיצירהלהשלים

מהקולקטיב".
לכךגרמהזושגיאהכימתבררהדבירםמהמשך
ייצגהכ"פוטיומקין"המרכזיתשהאפיזודהשכעוד

שהאפיזודההרי , 1905שלהמהפכהעיקראת
לא-כנואתהרוצחהאב-לדג"כ"בז'יןהמרכזית
מתאימהוהיאבכפרהאזרחיםמלחמתאתאפיינה

מאשרויצחק,אברהםשלכי"התנלסיפוריותר
לקרבבהקשרקהלנואתלעניין"החייביםלנושאים
במערכתשהתחוללהקונסולידציהשלהאחרון
ומכאן .שלנו"עטורי-הנצחוןהקולקטיבייםהכפרים
"כשתשומת-הלב :החדשהאמנותיהעיקרוןמסקנת
שלתפקידם-בפעולתו ,באופיובאדם,מרוכזתאינה

לכסוף .למוגזם"הופךאמצעי-העזרושארהאביזרים
שבקרוהוהקולקטיביתהביקורתעלאייזנשטייןמודה

שלנוהעובדיםבקולקטיבהביקורת"הערות :ומצהיר
-ביותרמהגרועאותיהצילוכמוסקכה-פילם-סטודיו

משגיאותיכתוצאהאותילתקוףשעמדהמהמרירות
אתמביןשגיאותי,אתמביןאני .לדג"ב"כז'ין

בביקורתה~ורךואת ,משמעותהואתהביקורת

עתההעוכרים-עצמיתובכריקהככריקה, ,עצמית

שלהפלנוםהחלטתעל-פיבמדינתנוואתראתרכל
אני ... 193 7כפברוארהמפלגהשלהועד-המרכזי

-,עשבהשקפתיהשגיאותכתיקוןעמוקצורךמרגיש

להשליט ,חדשהעצמיותבתוכילהשירשעליכה,
סטאליןהחכרדינרעליוהבולשביזםאתבעצמי
 :המעשיתלמסקנהומכאן " ...לעילהנזכרבפלנום
החדשההמציאותאתללמודעליספציפי"כאופן

בעבודתיעצמיאתלהדריךעליהחדש,האדםואת
 .בקפידה"עכורישייבחרתסריטבאמצעות

תעמולה'סרטעודלהפיקאייזנשטייןנקראכעת
נייכסקי""אלכסנדר :ראשוןק;ליסרטוהפעם

הרוסיםשלהמוחץנצחונםסיפורזההיה .) 1938 (
הטבטונייםכשהאבירים- 13ה-במאההגרמניםעל

הגיבורונייבסקינובגורוד'אתוהטרידופלשו
 .הקופאיםכמיםוהטביעםהקרחעלכקרבהכריעם

ולנסותלחקורלאייזנשטייןגדולההזדמנותזוהיתה
האסינכרונייםהעקרונותשלהביצועדרכיאת

ותוךפס-הקול'שלשילונותוךוהקונטראפונקטיים
הגדול.הספקטאקלשלהטכניקותככלשימוש
ההצגה,שלהכלתי-מעורערל"גיבורהפךההמון
אולםדרמטית,להיותממילאחיתהיכולהשלא

מכלנשימה,ועוצרתמהממתלהיותהיתהעשוייה
נחיתותשלברורהבהדגשההאסתטיות,הבחינות
עלהמגיביםהרוסיםלעומתהאגרסיבייםהגרמנים
תמיד.והמנצחיםמולדתם

במסדרזכהאייזנשטיין .עצומההיתההסרטהצלחת
תעמולהנוהלהכרמקוםככלהוקרןהסרט .לנין

חודשיםכעכוראךואנטי-גרמנית,אנטי-נאצית

נחתם 1939כקץי .נגנזוהואהקרנתוהופסקהמעטים

חילקווהיטלרסטאלין .הנאצי-סובייטיהבירתחוזה
לטביה,אסטוניה,פינדלנד, :השללאתכיניהם

ליטאמערב-פולניה,לראשון.וכסרביה-פולניה nמזר
אתביניהםהחליפוחודש(כעבור .לשני-והבלקן
אתלחוזהנספחלפיקיבלסטאלין-השללפיסות
ההסכם .פולניה)"חתיכת"בעודזכהוהיטלרליטא,
להתקיףשלאכשכערהצדדיםשני .שניםלעשרהיה
יצאמהםאחדאםנייטרלייםולהישארזה,אתזה

והיההידידות,חוזהעלשמרסטאלין .למלחמה
היטלרלולאהיוםעדעליולשמורממשיךכנראה

קודם-לסייםוהחליטאנגליהשלכככרשהשניכשל
 .המזרחיהעולםכיבושאתכל

מילויעלכל-כךסטאליןהקפידלביןשביןאלא
עד .הנאצייםידידיומהרגזתחששוכל-כךהחוזה

 .נגנזווהאנטי-נאצייםהאנטי-גרמניםהסרטיםשכל

עללעלותרבותגרמניותיצירותהחלוכמקומן
 .מובטלבשוהיהאייזנשטיין .האקרניםועלהבמות
בפניו.שהוקרנו "מכיקרוירה"קהמגירסאוtומדוכא

(סרט "אנאלקפרחנה"עלעבודתומהפסקתמדוכא
ברית- לL.ו'האסייתייםבמדבריותהתרבותתולדותעל

עלמסתולכתיבת iאמתמסרהוא ) 1939המועצות
חייואתתסכם ~tיליצירהבהכנותומתחילאלגרקו,

ןאיכאל iLיידותחתהמעונהרוסיהשלחייהואת

 .האיום

וארבעיםעיז.L,רבןאייזנשטייהשליםסרטיםשבעהרק

ו.שלכתכי-ההגותוכזכותבזכותםעבודתו.שנות

י:ב.יניכ:דפך-וכמורהככמאיורשימותיומנתכיו

אמנותל .:tיממיבוצכיהלאחרהעולםככלהקולנוענים

התעמולהסרטילאביהפךפרדוקסליתכצורה .זאת
:ב.ההעדזשיםמשתנכהםהטלכיזיוניים,והפרסומת

יצירהרק i !'.אלא .לר .tl'יהאידאי 'המונטאזכטכניקות

-עמידהפיוטיתיצירהלמעלתהגיעהשלואחת
-ספרותיתכיצירהרקהושלםהאחרוןשחלקוהסרט

 .האיום""איבאן

אחתאתמייצגיםאייזנשטייןשלויצירתוחייו
העשריםכמאההאנושותשלהתרבותיותהטרגדיות

מהפכהשל ,שהוחמצהתקווהשלטרגדיה-
בדיעבדוסייעוהחרותאתלהגשיםביקשושמאמיניה

והמעמיקביותרהגדולהדיכוימנגנוןשללעיצובו

 •האנושות.שלבהיסטוריהכיותר

מבטאה"נורא"שהמילהמשמעריותישרגרזני"ל"איבאן *
אלאב"נררא"ישוחרדהאימהרקלאמ"אירם".יורתאותן
ידועשהסרטכיורןאךמורא.המפיליםרערצמהגדולהגם

השגורבשםזהבמאמראשתמשהאירם",כ"איבאןבערבית

בפינו.

היהודים""ספריוותאוישראל"עם"ספרות
 7מעמ'+המשך

שלהןכשה"לוקוס"הישראלית,להווייה"ירושלמי"
שלמחזורואתלמשלראהבתל-אביב,דווקאהוא

את .גרוסמןשלהגדי""חיוךאת"עתליה",ארופד
 .ועודסרבוליהושעושללדיןחנוךשלמחזותיהם

השומרתתיכוניתיםחוףכעירתל-אביבשלתיאורה
מלחמתשמלפניוהתרבותהחכרהערכיעלבינתיים
תל- .כמוכןמטאפורי'הואוהניכושהימיםששת
השכונותואתהערכיתיפואתכוללתשכממשאניב

מחריפיםבירושליםהסמוכה.כני-ברקאתהדרומיות,
 ,יותרהרבההשטחפניאלומתפרציםהניגודים
רקלאירושליםשלכהיותהקשורשהדבראפשר

 • .סמלגםאלא ,עיר

יצחקיידידיה

 1917אוקטובר
 19מעמ'המשך +

תיעוששלתהליכיםלעבורלבריה"משאיפשרה
סך-כלומר, .מזרח-אירופהעללהשתלטואחר-כך

כעיקרעלוב.דירושםה"סיפור"עושההכל,
מעונינתרוסיהשבסופו-של-דברהואהיוםכשהמצב

נחכרה .כלומרהמערבי'וכיבואכיצורפשוט
המסקנה .הלא-קומוניסטילמודליותררכתהמתק

היתהחשוכההמהפכהשמורשתהיאהמתנקשת

ההתחלתיאוליכלבד,מסויםהסטורישלכלגבי
להתפתחותבסיסיתתשתיתככביתעוסקיםכרכיותר,

הפוליטיאופיוהיהיותרמאוחרוכשלכהכלכלית,
כלומר,חלומותיה.וכלהמהפכהכעוכריהמשטרשל

שמרכזכמשטרבריה"מאתיותרלפתחאי-אפשר
שעוצמהמשוםהפוליטית,העוצמהכלאתכתוכו

זומכחינה .הכלכליכפיתוחמחבלתזאתפוליטית
ב"סיפור"מדוברזומכחינה .נגמרהמהפכניהתהליך

 50עודהנוכחיתכצורתוימשךגם-אםעתיד.ללא

עצמהאתלהחזיקיכולההריכוזיתהעוצמה .שנה
לפיתוחדרךלהיותיכולהאיננהאכלכשלטון
 .החברה

עמידותכוחהיההקומוניסטילמשטר :פרנקליונתן
היתהזומבחינהצבאיים-מלחמתיים.במבחנים

מאזאבל .-2הבמלה"עאליןלסטכלשהי"הצדקה"
העולםשלכניסתועםהקרההמלחמהשלתחילתה
המשטרשלתפקידונגמרובאלי'גלשלוםשללמאזן

 .הריכוזיהקומוניסטי
גםשכמונוהיאנחמה-פורתא :גצלרישראל
למהפכתשנהשבעיםשבמלאותלכךמודעוב'גורכצ

מאמין.והוא .סתוםכמבויבריה"מתקועהאוקטובר

יעילהעבודהחדישה,טכנולוגיהשבעזרתכנראה,
זואמונה .משםאותהלהוציאיהיהניתן ,ומדע
במישורהמלוה-השכלובשלטוןבקיומהבמדע,
-גבוהההשכלהאחריברדיפההיום-יומיהמעשי
חשובמרכיבעליה,שעכרמהכלעל-אףנשארה

אכןוהיא .המרכסיסטית-קומוניסטיתכאידאולוגיה
יצליחאם ,לגורבצ'ובלאפשרהעשויההיחידה

אתלהפשירולהגמישו'המנגנןועללהשתלט
להלהתוותאפילוואוליבריה"מנתונהבוהקיפאון

 • .חדשכיוון
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--40חחגיגות :פסהנחום
מערכותלשידורהזדמנות

-68ה(ולשכתלמדינה-40הלשכותככנסיםאנחנו

לציונוכערכתההסתדרותיתהמעדנתוכללהסתדרות),
זה.יוכלשל

שאיכרהצעידהדודמשוםכעיקרלכוחשוכהההערכות
היאשההסתדרותיודעשלאההיסטוריה,אתמכיר

להושיששכדדך,היהודיתהמדינהלמעשהשחיתה
המדינה,לכביתתרומתהמבחינתלהציגמהמעטלא

והחינוכיתהתרבותיתוהמעדנתהכלכלההחכרה,
כישראל.
אתולהדגישלהבליטדקלאכמוכן'היא,המטרה
עלהשפעתנולקראתקדימהמבטלפקוחאלאהעבד'
למקומולהחזירחיוכישכרוהחכרתיהלאומיהעתיד

שלהמשמעותיתפקידוואתהעבודהעדךאתהראשון
-פועליםיהיולאשכניהמדינהשכן,העובדים.ציבור

 .עתידהאתלהבטיחתתקשה
שהנושאהחליט-40היוכללחגיגותהממלכתיהמטה

הזכויות.שיוויוןיהיהכהןהמובלט
להדגישעלינויהיהההסתדרותשלדברהככרשאי
כללגביההזדמנויותשיוויוןאתוכהתאמהכמקביל

רמת-החייםכקידוםמקצוע,ברכישתכחיכוך'-אזרח

וכיוצ"כ.

השיוויוכיתכישראלהחברההייתההמדינהקוםעם
הפערהגיעשכה 40אחדיכיום,כעולם.ביותר

כעולם.הגבוהותמביןשהיאלדמהאצלנוהחברתי
אנו .החברתילחוסננוסככהטמונהבוודאיזהבמצב
עללהטילוהמכסהבחיכוךהמקצצתלגישהעדים

בפכיעומדיםאנוכר.הכרוךהכספיהנטלאתהאזרחים
-לבריאותואשד .בחיכוךהאינטגרציהרעיוןנסיגת
אתשסיפקהמפוארתבריאותמערכתלכוחיתה

כלכיוםואילושיוויוכי'בס.יסעלאזרחלכלשידותיה
אתהמעודדיםקיצוציםבשלבסככהעומדזה

 .השחורה"ה"דפואה
עללמדינה-40הבשנותלדבראפשרכלליבאופן
גמורבניגודהעומדותבתפיסותההסתדרותמאבק

פילוסופיה :ישראלמדינתכבכתהעל-פיהלפילוסופיה
והחכרתי.הלאומיבמישורהכללאחריותהיהשעיקרה
מאחריותהלהתפרקהמדינהמכסהלעומת-זאת,עכשיו'

לגודלו.אזרחכל-בחינתהפרטים,לגבי
ההסתדרותשלתדומהשכלבדודזו,לגישהכניגוד
ציבורשלה"כיחד",שלתוצאה ·חיתההמדינהלכבית

סביבהתרכזותשלמאורגנת,כתנועההמאורגןעובדים
הציונית-הסוציאליסטיות.הלאומיותהמשימות
עצמהההסתדרותכתוךהאחדותהיבטלהדגשת

פעולותסדרתמתככניםאנוכולה'לישראלובהתייחס
הארציים,האירועיםוחיכוכי.הסברתיאופיבעלות

יעדך 1988כמאי-1כ :למשלהםהמתוכנניםהגדולים
כרלמדינת-ישראלההסתדרותשלהצדעהמצעדבת"א

פלטפורמותועשרותהמגזרים,מכלעובדיםישתתפו
מפעליםקיבוצים, :שוניםהסתדרותייםסקטוריםיציגו
מרכזיאירועוכד'.תנועות-הנועדכעמ"ת,קופ"ח,כ~ד.

כגניהמדינההישגיכתערוכתההסתדרותביתן-נוסף

על-פכיישתרעהכיתן . 1988כיוליבת"א,התערוכה
שלהממשיותתרומותיהיוצגובהםמ"ד 3000

שלחשיבותובדברהשקפתהוכןלמדינהההסתדרות
תצוגהעלדקמדוברלאכלומד,בחברה.העובדהאדם
רעיוני.ביטויעלגםאלאפיסית,

פסהנחרם

שידיפסטיבליהיהכאוגוסט,שיעדךאחדאירוע
והואמחו"ללהקותגםישתתפוכרכיב.לאומייםעבודה
בת"אכהיכל-התרבותכירושלים,בבכייני-האומהייעדך
נוספותתוככיות .כאץרהיכלי-תרבותשישהובעוד
בינלאומיכסימפוזיוןמדברותעדייןהושלמושלא

יחסיהלפיתוחההסתדרותשלתרומתהאתשידגיש
 .-3ההעולםעםמדינת-ישראלשלהדיפלומטיים

החולצהתנועותעםכשיתוףג'מבודיעלגםמדובר
הועד-הפועל'בחצרשייערךאמנותיבידידהכחולה'
כללצורך .ועודועודככרמיאלריקודי-עםכפסטיבל

ותאום.פעולהמטותשלדשתיצרכואלה
סיבותהרכהעםזאתלשכהככנסיםאנו-לסכםאם

הקשיים,למרותשהצלחנו'כהדגשה .לשביעות-רצון
יישוכית,להתפתחותלהגיעוהתקלותהחולשות
מלוותועם-זאתכוח-צבאי.לכביתכלכליים,להישגים

העובדהלנוכחוחרדותדאגותמעטלאאותנו
בדיחהשמסתמכתמאתנו,דחוקעודושהשלום

הייחודיותאתומאכדיםהולכיםשאנומעבודת-כפיים,
 .לגביזואץרשלהעיקריכוח-המשיכהאתשהיוותה

השיוויוכיות :כתוכההנמצאיםגביולהעולםיהדות
וכמשק-כמושב,כקיבוץ'שבוטאווהסולידאדיות

בחרתנו""אתהאתפירשתילאאף-פעםאניהעובדים.
אותנושמחייבגודלבזהראיתילהיפר'כגזענות,

ולהמשיךלהתמודדשכרכלעל-מכתמיוחדיםלהיות
קטנהאוכלוסיהשלקטנה,אץרשלכמצבלהתקיים.

המדינהויכולהיכלהקשהגיאו-פוליטיתמציאותושל
כתחוםהןלייחודיותה,אודותדקולהתפתחלקום

החכרתיהמוסריכתחוםוכעיקרהטכנולוגיתהיכולת
והתרבותי.

אתלהזכירכדי 40יוכלשלזוהזדמנותלכצלחשוב
השונהלמתרחשככוכהתגובהדדךלמצואוכדי

 • .האץראתהיוםהכובש
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חמחפכחתיאטרון
טאיירוכ) tוואכטכגוכי(מאיירהולר-20הוכשנותאוקטוברמהפכתאחריהרוסיהתיאטרון

גץציליה

מוקדיםכשלושהבחרתיזהמורכבנושאכהגשת
הכמהאנשישלושתשלהבימתיתכיצירתםעיקירים
שעיצבו,וטאיירוכ,ווכטנגוכמאיירהולד,-הגדולים
הרוסיהתיאטרוןשלהחדשיםפניואת Iלמעשה

שתופעותכשום-פניםאומרזהאיןכתקופתם.

האמנותיהתיאטרוןשלפעילותוכמואחרות,
שלהשתתפותואוסטנאניסלאכסקי,שלכהנהלתו
 1ה-הסטודיהכעכורתצ'כוכ,מיכאילהנודעהשחקן

חשוכיםפחותהיוהאמנותיהתיאטרוןשל
עקבייםשהיוכאלהשהסתפקתיאלאומעניינים,

כאמנותחדשותצורותאחריכחיפושיהםכיותר

ההוא.כעידןהתיאטרון

 ) 1874-1940 (מאיירחולרוסוולור
ככרצבר-20ההמאהשלהשניהעשורכסוף

השתתףהוא .וככמאיכשחקןרבכסיוןמאיירהולד
שיחקכה ) 1898-1902 (האמנותיהתיאטרוןכלהקת

וטוזנכאקכ"כת-השחף"טריפלוכתפקידיאת
ככרהיהניתןכהםתפקידיםאחיות",כ"שלוש
 .מוחשיכימתיולעיצובחדלאיפיוןכנטייתולהבחין

 ) 1902-1905 (החדשה"הדרמהכ"תיאטרון

קבע ,) 1906-1907 (קומיסרז'יכסקאיהשלוכתיאטרון
הקשוריםתיאטרונייםעקרונותמאיירהולד
שלהקדומיםשכמחזותיוולפ;אטיקהלסימבוליזם

הניסיוניתעבודתואתכמיוחדלצייןישמטרלינק.
כשמוהדריךאותהכורודיכסקאיה,שכרחובכסטודיה

התגלתהימיםכאותםדפרטוטו.דוקטור-הכרוי
-, nמהטרגיתכגרוטסקההמיוחדתהתעניינותוככר

גיסא.מאידך-וכז'סטהכתנעוה,וכפנטומימה,גיסא,

עללהתבססהטרגיתהגרוטסקהחיתהחייכתלדעתו,
~תרחכאחת.ודינמיתספקטקולאריתכיכרותאמנות

התנועהמוגבלהשחקןאתלהפ;ךצירךה"תכועה"
מלאלקומדיאנטהוורכאלי,התיאטרוןשלוהגמישות

 .חתוליגזעשלפלסטיותכעלחדוות-חיים
תיאטרוןלארגןמאיירהולדהתחילהמהפכה,אחרי

המהותאתמירכיכאופןלנצלהיהניתןבו
שאףהואהמדיום.שלהתיאטרלית-משחקית

גםאלאהחיים,אתישקףרקלאאשרלתיאטרון
למציאותאותולקרבוהשתדלהצופה,עלישפיע

עצרת-עםשלאופימכותו 1$לולהעניקהמהפכה
ראשוניםכסירנותפלאקטית.כפשטותהמאופיינת

ולאדימירשלכרף""מיסטריהכהצגותערךזהמסוג
הבלגיהמשוררשלו"שחר" ) 1918 (~איאקוכסקי

 .) 1920 (ורהרן

אתמאיירהולדהזמיןברףמיסטירחההצגהלעיצוב
ה"עמלים"אתשהלביש ,' r~לכהנועדהצייר

כגרשלהציגםעל-מנתדהרת,אפורותכתלבושות
שלטהתפאורהכצבעיזכויותיו.עלהנלחםאחיד
עוצבההמובטחת"ר"האץרפלדה,שלקרגררן

מכונת-ענק.שכמרכזהמכנייםמכגנוניםכממלכת
הבניין .עצרת-עםשלכנוסחתוככןלרררהרן"השחר"

לקירקס.ודמהמוזנחהיהההצגהברצעהבר
הכרחיותאתלולהעניקרצהלא Iכמכורןמאיירהרלד,
 .תיאטררניבאולםהמקובלת

ספסלי-רכןהכיסאותהיואלפרסשלעדותולפי
 .השררותסדרובהפרתברישולערוכיםהצופים

מחרוקה.ולעשןאגוזיםלפצחהיהמותרבמסדרונות
דבריהםאתוכשאראיפורללאהופיעוהשחקנים

באולם-הצופיםכרבהלאהאור .ומצרכןצרודבקול
שחקניםעל-ידיהוגברוהאולםהבמהביןוהקשר
למהפעילבאופןושהגיבוהקהלבתוךפזוירםשהיו

 .הבמהעלשהתרחש
למסורתההתנכרותחיתהמאיירהרלדשללדעתו

חדשתיאטררןלהקמתהכרחיתנאיהריאליסטית
הכוללתזר .העממיהתיאטררןלמסורתקרובשיהיה
 ;הספרותיבטקסטבשימושולבמאימלאחופש

 ;המלהעלרהז'סטההתנועהעדיפות ;אילתרר
 ;אוניברסליותלהכללותגטיה ;וחריףעסיסיק;מיזם
המסורתיהשחקןתפקידושילובבמסכותשימוש

 •והזמרהקוסם Iהלוליין Iהמוקיוןבתפקידי
מימושהאתמצאהמאיירהולדשלזאתנעוזתתכנית

הצגותבשררת 20-1הכשנותביותרהמושלם
 ,) 1924 (לאוסטרוכסקי"יער" :הקלאסיתמהמחזאות

 ) 1928 (לגריבויידוכמכאוב"יוסיףדעת"יוסיף

בולטביטויקיבלושלוהבימויחידושי .ואחרים
לדבריהצליח,שבה ,) 1926 (לגוגול"וביזור"בהצגת

ומזעזעתחריפהסאטירהלהעמידמאיאקוכסקי,
שילבמאיירהולד .גרגרלשלכוונתועפ"יביותר,

הוא ,-20הכמאההתיאטררןחדשנישלהראשונה
נוספות,חדשותדרכיםאחריבחיפושיוהמשיך

שליה;נטאצלוהסתמנה-30השנותוכאמצע
סטניסלבסקי'שלהחוויה"ל"אסכולתהתקרבות

עם"הגברתכהצגתביטויהאתשמצאהנטייה

למקררוכברדזהירותכיתרהתייחסבה ,הקמלירת"
להמשיךדנהלאשמאיירהרלדאלאהספרותי.

סוףשלהפוליטיתהמציאותהמתחדשת.ביצירתיותו
התיאטרוןנסגר-1938רכאותר,זקתקה-30השנדת

כעכרדתראמנםאותרשיתףסטניסלבסקי .שלד
הרעיל.ללא-זהגםאך ,שניהלהאופרהכתיאטררן

מכתי-הכלאבאחדוגורעמאיירהרלדנאסר-1939כ
 .הסטליניהטרורשלהרכים

וואכטגנוכ~י:;בגכי

שלהראשוניםמתלמידיואחדהיה;,אכטנגוב
של 1ה-טוריההסהיווסדותעם .סטניסלכסקי

בההשתתף ) 1912 (המרסקבאיהאמנותיהתיאטררן

על("הצרצרטקלטרןאתשיחקוכבמאי.כשחקן
ה-("הלילההליצןואת ,) 1914ייקנס,לפיהתנור"

ובעיצובפסיכולוגיבעומק ,) 1919 ,לשייקספיר " 12
מתאימהקצביותעםבמשולבומבריק,מדויקכימתי

לתפקיד.

מאיירהולד.שלבבימויומאיאקובסקימאחברף""מיסטרהישלהתפאורה

רגםגוגרלשלמטיוטותיושרנותגירסארתבהצגה
מתרת"."נפיזLרתשלדמהררמאןאחדיםקטעים
מרכזית,כעירהעלילהמוק??הנידחתבעיירהכמקרם

זכרמכךוכתוצאהעצמה,כפטרבררג"כמעט"

הפךראש-העיר :חדשולדימוישרנהלמימדהדמויות

 ;עיר-בירהשלבקנה-מידהשוחדהמקבללגנראל
והקציניםוהפקידיםממולח,נרכלהיהחליסטקרב

 .הכירהשלהגבוהההחברהאתייצגו
 :הנזכריםלשינוייםבהתאםעוצבהההפקהגם

מעץפאררהיטי-תפאורהחסריקרשי-כמהבמקרם

אדיר.נפחבעליחדרים ;כבגדיםוברקזהב ;אדום
יחדשנדלןאפיזודות-15לחולקהעצמהההצגה

 .גרגרלייםנושאיםעלררי~ה 9מעיןהיוו
מרסיקליקצבאחרימאיירהרלדשלחיפושיוגם

זאת,בהצגהפתרונםאתמצארהמחזה,לתוךהחודר
ייחודימרסיקלי"ל"ראליזםלהגיעהצליחכה

לקצבמשועבדיםהשחקניםשלוהמליםכשהז'סטות
המקהלה,עקרונותעל-פינבנוסצינרתמספר .הנתרן
ארראש-העירממלאיםהסולןתפקידכשאת

הפקידים.קהל-המקהלהתפקידואתחנ~יסטקוכ
כאשרכסגנוןמיומנותואתגםניצלמאיירהולד

על-ירונדחסהלמשל, ,המכתבקריאתשלהסצינה
בסגנוןספת-פאררקעעלקומפקטית,קבוצהלתוך

 .-19המהמאהרוסיציורהמזכירהבו·וקי'

האדיריםהבימויהישגישלמרותלהוסיףישלסיכום,
כשורהדרכומתחילתאותושהציבו ,מאיירהולדשל

שלהאידאולוגיתמגישתהמוקסםשהיהוואכטנג;כ
הבולטיםמהבמאיםאחדהיה '-1ההסטרדיה
את"פיתחוהמהפכה.שללצידהשעמדוהראשונים
שייכנסוצח,אווירלכאןשייכנסלרווחה,החלונות

לפחודצררך"איןלומר.נוהגהיההחיים"לכאן
עםכשיחותיו .איתם"להתקדםחובתנומהחיים.
כלפיהאמןשלאחריותואתלהדגישנהגהשחקנים

ועזרה-ככורשלידידותיתאוירהבעדנלחםהעם,
שחקניםרקלאלחנךוניסההסטודיה,בתוךהדדית

ואינטליגנטיותיצירתיותאישיויותגםאלאמעולים,
כססגוניותהפרטייםחייהםאתלעצבהמסוגלות

ההתמסרותאת-העיקריצירםאתלאכדמבלי
 .לאמנות

וואכטכגוכנכנעלאספורים,שימיוכשידעגם
האמנותי,כתיאטרוןלעבודהמשיךאלאלמחלתו,

תיאטרוןאותושל-2,ה-1הבסטודיההצגותולביים
החשובותהצגותיו ."הבימה"שלהעבריתוכסטרדיה

 ,) 1918 (לאיכסןרוסמרסהולם"" :היוכיותר

טוניואבשל"הנס ,) 1920 (לצ'כרב"החתונה"
לאכסקי"הדיבוק" ,) 1921 (למטרלינק "הקדוש

לגוציטורנדרט"ר"הנסיכה ,) 1922 (ב"הבימה"

) 1922 (. 
כ"הילולהלרואכטכגוכנראתהצ'כרכשל"החתונה"

בר ,קרתניעולםשלמחרידכריקודמגפה",בעת
שאמררמוצאאחריבחיפושיוגלמודאדםמתרוצץ
מופיעותצ'כוכשלדמויותיו .רכונרככסרןלהימצא

 94-95 'גל 77עתרן 26



ומסכותכפרצופיםארמכניותככרכרתהכמהעל
לאמצעיאצלוהופכתהטרגיתהגרוטסקה .קרנכלירת
הנודדהפרטדרךהמגלהבימתית,הכללהלהשגת

המהותכאשרמופיעההגרוטסקה " .הכללפניאת
 ,-1929כסטניסלכסקיכתב- "מהצורהגדולה

רראכטנגרכ.עםזהנושאעלכשיחותיוכשנזכר
עבודתוהיתה ) 1922 (לג;ציטורנרוט""הנסיכה
אנוש,חולהככרכהיותואכטנגרכ,ושלהאחרונה

 ,חדורת-החייםשלו,האלגנטיותכמירכםהתגלורכה
תכונות-החגיגיתהתיאטרלירתהעליזה,האירוניה
התיאטררןשללתר-היכרהזמןכמשךשהפכו

לעצבישאכזריתנסיכהעלאגדהלא .הוואכטנגרכי
העכשווייחסםאתאלארואכטנגוכ,טען-כהצגה

ואתכלפיהשלוהאירוניהאתאליה,השחקניםשל
שלה"טראגי"לתוכנההמתייחסהנכוןחיוכם
 .האגדה

עלוואכטנגוכשכנההעליזההאימפרוביזציהואכן'
אי- , s 1ה-מהמאההורנציאניהמחזאישלאגדתו

העדינה,המוקיוניותהשמחה,המודגשת,הרצינות

אתעיצבואלהכל ;משחקי-הילדיםשלמימושם
לשמחה"כ"א;דהשכריימהזאת,הצגהשלקיסמה
ימי-אחריכחייםלנשאריםוואכטנגוכהשאיראותה

מקרשי- )!(שנה 65מזהיורדתושאינההמהפכה,

שכמוסקבה.הוואכטנגוכישכתיאטרוןהכמה

 ) 1885-1950 (טאיירובאלכסנדר
הבמאיםמגדוליאחד-טאיירוכאלכסנדרשלשמו

קשור ,-20ההמאהשלהתיאטרוןכאמנותהחדשנים
 .כמוסקבהמריהקאלתיאטרון

כמיוחדבלטהכיניהםשחקנים,קבוצתעםיחד
טאיירוכייסד 'ן.?;א;קאליסהשלהאמנותיתאישיותה

כינהאותו ,מריהקאהתיאטרוןאת 19 14כשנת

היהושאמוראמוציונליות",צורותרווי"תיאטררן
הנאטורליסטיהתיאטרוןנגדמחאהלבטא

 .והסימכוליסטי
-"המהפכה"כהתלהבותהמהפכהאתקיבלטאיירוכ

ואנוהנושנות,החייםצוררתאת"הורסת-אמר

אי-לכךהאמנות,שלהנושנותצורותיהאתהורסים
 .מהפכנים"הרינו

אתמסביר ) 1921 (כמאי"של"רישומיוכספרו
הבימויעכורתאתשהיבחרהאמנותייםהעקרונות

נעוצה-שםאומרהוא-התיאטרוניתהמהות .שלו
שלמיתיהאתוכנואתהמהווההשחקן'שלכאמנותו
לוהדרושהחומררקהיאהספרות,ואילו .התיאטרון

יוצרכמחדה,שימושתוךמסריים.התפתחותיכשלכ
כערךהעומדתחדשהאמנותיתיצירההתיאטרון

עצמו.כפני

"אדריאנהכמוההם,השניםשלהמוצלחותכהצגות
כרמכולה""הנסיכה ,) 1919 (לסקרוכלקוכריר"
"הסערה" ,) 1922 (לראסין"פרדה" ,) 1920 (להופמן

למעשההתגלמהואחרות, ) 1924 (לאוסטרוכסקי

הדמותוהתגבשה ,טאייררכשלהאסתיטיתתכניתו

רגשותנעלתואמיצה,עדהאישיות-עליוהאהובה
 .הדרםנגדלנועהמסוגלת ,וחדקיםעמוקים

הצגותשלהספקטאקולארייופייןאתציינההביקורת
המוסיקליעיצובןאתהססגונית,תפאורתםאת ,אלו

המשחקואתהכלתי-שגרתיתהכמהאתהמותאם,
חיפשטאיירוכ .יוצאת-דופןבפלסטיותהמצטיין

קלות :מיוחדותעיצובצורותהצגהכלעכור
עדינותוד'סטותבתלבושותומשיתחרת ,ואלגנטיות

אנדרטירת ;לקוכריר"כ"אדריאנההשחקניםשל
גלימות 'כרוקיפאר ; "ב"פדרהורוממותארכאית
כרמבילה".ב"נסיכה-ומסתוריותדינמיותומסכות,

"שחקןשלתיאטרוןליצורביקשטאיירוב
דההאמנותיתברמהלשחקהמסוגלאוניברסלי",

שלמרותאלאואופרטה.קומדיהפנטומימה,טרגדיה,
הדומיננטיתתכונתםדוחיתהלאזה,בכיווןמאמציו

השחקנית .מריהקאהתיאטררןשחקנימיטבשל
רנן'קראאליסהחיתהזהבתיאטרוןהראשונה
התיאטרוןשלהטרגיתהמודה "בצדקשכונתה
ואצילותההפנימיכוחהאתציינההביקורתהרוסי".
(אדריאנה,גיבוריהשלהנפשיותהדרמותכהעברת

ומכקרהספרותחוקר .בוכרי)אמהקטרינה,פרדה,

האמנותיתשהבעתהצייןרקוכסקי .fהנודעהתיאטרון

rr 

1 

' } 

 .ובקולהכידיהראשיתהתבטאהקראונןאליסהשל
בינהמרחקוליצירתככיכוללהגנהשימשוידיה
תנועות-הנפשאתהעכירכמוקולה ."אויביה"לכין

עלשעמדההדמותשלהפנימיתהמוסיקהואת
הבלתי-האינטונאציותאהובה.ולהיותלאהובזכותה

כמקורושימשולשם-דברהפכוקואונן'שלשגרתיות
שהיאהסבירברקובסקיאחרות.לשחקניותחיקוי

אלאהמשפט,שלהדקדוקילמכנהלאאותןשעכרה
המשתניםהפנימייםולמצביםהאמוציונליתלאמת
הדמות.של
כתאורטיקןטאיירובשלהבסיסיותההנחותאחת
אמנותיתיצירההיאשההצגההרעיוןכאמור,היה,

אותוהביאהמוקדמיםיצירתוכשלבי ·.עצמהבפני
הטקסטשלמספקתהערכהלחוסרזהעריון

ההצגה.לבנייתכחומר-גלםרקהשתמשבוהדרמטי,
הקיצוניתמעמדתוכשהתרחקיותר,מאוחראבל

סגנונותיהםשלרגישלפרשןהאישהפךהראשונית,
דרכוכלולאורןאז,גםאךשונים.מחזאיםשל

הבמאישלזכותועלבקביעותעמדהיצירתית,
ולפרשנותהדרמטית,היצירהשלמחודשתלתפיסה
מחזותשלוהןעכשוויםמחדותשלהןחדשה

אסיים.קל
אמצעי-כלינוצלובותיאטרוןלסוגבשאיפתו
תשומת-לבטאיירוכהיפנההתיאטרליתההבעה
הבמאיםביןולתפאורה.לתאורהלמוסיקה,מיוחדת
צורתהעלביותרמהמקפידיםאחדהיההרוסיים

הצבעמרכיבועלבכלל'ההצגהשלהוויזואלית
החשיבותנבעהמכאןבפרט.הכמהבעיצוב

בדרך- .התפאורןלעבודתאצלושהוקדשההמיוחדת
 :כמוביותרכישרונייםצייריםזהלתפקידנכחדוכלל

~קס~ר.אלכסנדרהג;נצ'ר;;נה,נטליהקוד?..צוב,פארךל
ועוד.

במאילתארהיהקשהוטאיירובוראכטנגוכאחרי
והגרפיקההפיסולהציור,עלמחונךשאינומודרני

יחד.גם

אתמוחשיתלעובדהטאיירובהפךהכוללתבעבודתו
-מרכיביה"כלעלההצגה"שלמות-המושג
 .-20ההמאהבמא~תשלממטרותיהאחתשהיווה

ביןאורגנילשילובהגיעביותרהמוצלחותכהפקותיו
וצורה.תוכן

שלאחרבתקופההרוסיהתיאטרוןהישגי-לסיכום
אחרבחיפושיםהתמקדו ,-30השנותועד-המהפכה

שלהתבטאותוולמרות.חדשות,ודרכיםצורות
 ...בניסוייהםמשום-מהגאיםבזמננוש"אמניםפיקסו

חשובים ;בתוצאות"רקצריךשלהתגאותנדמהולי
בסטודיותשבוצעוהניסוייםגםלנושאנוביחס

שלבתיאטראותוכןהאמנותיהתיאטרוןשלהשונות
הרבמספרןכמוכןומשמעותיוטאיירוב,מאיירהולד

אמנותאתשהעשירוהערךבעלותהתגליותשל
 8 .-20ההמאהשלהעולמיתהתיאטרון

לגרגרלובזיור""עלכחזרהרגאריןמאיירהרלד

ליםיןבביתהמקוריהמחזהחג

משלנואחד
משח :ותלבושותתפאורה •ויינגרטןאיציק :בימוי •ברכשבני :מאת

 •לירודאלדד :מוסיקח •אורגליחיאל :תאורה •שטרנפלר
ליאוראייליייעקביסרימתיישימקדדליהיאברחמיאורי :משתתפים

 •אריבןשמילנחמחיאליפורת·שובלירוביאלוןי
מגיעבצנחנים,חיילדרכובתחילתשהיהמירפא,בשםמצ"חחוקר

 .בשטחיםבמחנהלחקירה
לנשק,חבריועםהחוקראתוהמעמתתקשייםהרצופההחקירהבמהלך

הנראיתלאמתנאמנותולביןלחבריונאמנותוביןלהכריעמחוייבהוא
מיותרת.לכולם
מולחרותועללעמודהמנסההפרטשלסיפורוהואמשלנו""אחר

עלספורזהוייחודו.עלולוותרבתוכהלהטמעאותוהמחייבתהקבוצה
אחר"בשבילכולם-כולםכשביל"אחר :הסיסמאאתהנושאתחברה
אתלהובילזוסיסמאיכולהאליהןהנוראותהטראגיותהתוצאותועל
פשרות.ללאכההדבקיםאלה

ישמקדדלהיאברהמי,אויר
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 :חזןיעקב
במזרח.חשמששעלתח

בסריעקב

שכצנועות.צנועהכרירה . 88כן ,צעיראיש

שלושההחמישים.שנותנוסחמרוהטת
עםכת"א,נח,שוחחחראכשבועימים

כקיבוץ'חםחשכועימייתר .בוטחרעייתו

יסרו.אותו

מאר'מאורגןוחוט,ריבודחזןליעקב
ונוגח,רךעתיםועיקש.בוטחעתיםשוטף.

חולם.עלםשלוחיוךעינייםכעל

אמרת 1977בבחירותהליכודשלנצחונולאחר
חציונית.למהפכהשכנגד""המהפכהבעצםשזאת

גם ."קרנטר·רבולוציח"הרוסיבמונחאזהשתמשת
אתכמובן'הזכירה,הטרמינולוגיהרגםההתבטאות

חייךהושפעואיךהיאהשאלה .אוקטוברמהפכת
 ?ההיאהמהפכהמאירועיבכלל'והשקפותיך

לשלטוןהליכודעלייתעםשקרהמההרילרעתי.
ושלהאץרשלבניינהדרכיבכלמהפכנילשינויגרם

רקלאאזשהערכתיחושבאניכיום .בכללהציונות
ביטאהלאאפילואלאבהגזמה,לקתהשלא

ממשהיתהזאת .לנושקרהמהאתמספקתבחריפות
מנסהואףמתכוונתשהתכוונה,שכנגר,מהפכה

ולרעתיביותר,מהותישינוילירילהביאבעקביות
ושלהאץרשלבניינהדרכיכלעלומאייםמסוכן
עדייןזומהפכההציונות.שלאסונהזה .כאןחיינו

ה"אחרות"ממשלתשלבאיצטלהגםנימשכת
כךעללהתגברמוערבעורנצליחלאואםהלאומית.

הציוני-חזונהלאורהאץרשללבניינהולחזור
יהיו-העבורהתנועתשלוהחלוציהסוציאליסטי

חמורותעליהןלהתגברעלינויהיהאשרהסכנות
אוקטובר.למהפכתקשרשוםאיןכמובןלזהביותר.

והמבטאעל-פיהשגורבביטויפשוטהשתמשתי
המהפךבעקבותנקלענולתוכוהמצבאתנאמנה

 . 1977שלהפוליטי

אוקטובר?למהפכתבאשררמה
באופן .לרעתי .הזמןלמושגמתייחסיםאנחנו

אמת-מירהבלבד.באמת-מירהמדוברכאילומוטעה.
עשר-עצמםהמאורעותעםקשרשוםלהשאין
זהואיןבמטרים.עסקנוכאילושנה,עשריםשנים.

חלקהואשכןמיוחדת.מהותבעלהואהזמן .כך
 .אתםיחדמשתנהומהותומהמאוערותבלתי-נפרד

החברתייםחייאתהתחלתיבהםוהתקופההזמן
שינוישוניםהיו--13 12בןאזהייתי-והפוליטיים

שטופתתקופההיתהזאתימינו.שלמהזמןמהותי
בהנראההכלבעתיר.אמונהכולהאופטימיות.

וקידמה.שלוםוכולומובטחהיההעתירפשוט.
בטוחיםוהיינוהסתיימההראשונהמלחמת-העולם

מלחמה"יותרלא"לעולםהאחרונה.המלחמהשזאת
לקחלמרהשהאנושותהאמנוכולם.האמינוכך-

כתוצאההקרבנות.מיליון 25שלהנוראהמהטרגדיה
העמיםכלשלשיחרורםבאזאתממלחמה
 .בכךבטוחיםהיינוואנובאירופה.המדוכאים

משיעבורםעכשיוערסבלואשר .אלהשעמים
עלהעצמאייםחייהםבנייןאתיבססוהלאומי
חיים .ושלוםצדק .אנושישוויוןחרות,שליסודות

יעמודכולםובראשוחברתית.לאומיתקידמהשל
כשהואביותר,המרהיהששיעבודוהפולניהעם

לרוסיה-מעצמותלשלושומשועבדמחולק
התבררלאחר-מכןולגרמניה.לאוסטריההצארית.
חלץוחיתהפילסודסקישלבהנהגתושפולין

באירופה.הפאשיזם

שלמהותהכלאתששינהביותרהקובעהמאורע

השמש .אוקטוברמהפכתהיהההיאהתקופה

עוראנירבב.כלללאעדייןחיתהבמזרחשעלתה
המנצחת.המהפכהשלהראשוןהכרוזאתזוכר

 !לכולםלכולם,"לכולם, :קיומהעלעדייןהלוחמת

והאחווההשלוםבשורתאתלכםמביאיםאנחנו
 .בכךלהאמיןשלאסיבהכלחיתהלא .הבינלאומית"

כלשלהמושבעיםהשונאיםרקבכךהאמינולא
היינואנו .העולםפניאתלשנותהבאהמהפכה

אתממש,לעינינועושה,שהאנושותמשוכנעים
החופש.לעולםהשיעבודמעולםהגדולהקפיצתה

שלבניינהלקראתהזהשהמצעדלדעתלמדנוהיום
קפיצהלא .וכבדאיטיהואהסוציאליסטיתהחברה

אבלידועה.לאבדרךבשדה-מוקשים.זחילהאםכי
ואנוהגדול,הדברומתחוללהולךשהנה,האמנואז

מעולםישירותו"נקפוץ"כולוהעולםעםיחדנזכה
שלוחלוקתהארםעל-ידיארםניצול .שיעבודשל

ומנוצלים.מנצליםשללמעמדותכולההחברה
 .חברתיוצדקאנושיתחרות Iשוויוןשכולהלחברה
והתבררכלפור,הצהרתגםניתנהתקופהבאותה
שלום.שלעולםלקראתזורםסביבנושהבלרקשלא
מהזרםחלקהננואנחנושגםאלאוחופש.ויוןש

רקעעלזאת.בזכותנוהעולםהכירסוף·סוףהזה.
-תנועתנווהתגבשההלכהאלהגדולותתקוות
הנעורתנעוותואחריההצעיר"."השומרתנועת

 .האחרותהציוניות·החלוציות

 . 1945הראשונההשומריהאתפותחחזן

שכנגד'מהפכהבאמתהיתהזאת

אתומקיימתמתכוונתשהתכוונה'

גםולרעתיביותרהמהותיהשינוי
בניינהכלעלביותרוהמאייםהמסוכן

הארץ.של

"סומק"בעלתליבראליתתנעוהזוהיתהבתחילה
והפכנוהדתימהיסודהשתחררנוזמןלאחר .דתי

המשכנו .מתקדמת-חילוניתליבראליתלתנועה
אותנושציין .החברתיהרריקאליזםכאשרלהתקדם,
לתפיסהוהתגבשהלך-קיומנומראשית

להשקפת-עולםכגיבושהשהגיעהסוציאליסטית
מראשיתאכלהמרכסיזם.על-ידיבמיוחדשהושפעה

כללפירגארי'הררלמהמרכסיזםסלדנוזהגיבושנו
אובייקטיבייםכוחותשלמערכתאלאאינועולמנו

ניצבגיבושהמראשית .קדימהאותנוהמגלגלים
והלוחם,הפעילהאדםהמרכסיסטיתתפיסתנובמרכז

שלהיוצרת"פעילותווב.למרכסשלתפיסתובעצם
 .האדם"

רקלאאדםאצלמתחולליםאידאייםשינויים
אולי'יותר,אלאתפיסה,אומחשבהמשינויכתוצאה

המפגשחיהמחקונקרטית.מציאותעםמפגשעקב

 ?עליךשהשפיע
כחצרגרתיכילדותי :לאחראחרהדבראתאמנה

 :בפוליןהגדולהיהודיהעתוןשלוהדפוסהמערכת
עודקרובות,לעתיםנוהגהייתיבצהרי·יום, ."הייכט"
חבריחלקםהעובדים.עםלשבת ,צעירנערבהיותי

לשיחותיהםהאזנתי .בונדיסטיםוחלקםפועלי·ציון
 .ולמדתיהאזנתי .המתמידיםהפוליטייםולוויכוחיהם

 :הגדולהפולני-הפועליהרובעעל-ידהיתהדירתנו
שםליהיווחברתי.לאומימתחרווירובע ."ודליה"
גםשםוסוציאליסטים.קומוניסטיםרבים,חברים
שבחייםמהמתחעצמם,מהחיים-הרבהלמדתי
האלההפשוטיםהאנשיםשלמנכונותםהאלה,

שםאבלוהאנושית.הלאומיתחירותםעללהילחם
טובקומוניסט :המרהדבראתלמדתיגם

גםאחתובעונהבעתלהיותיכולהגוןוסוציאליסט
ההכרהבנפשיעמוקנחרתהשםמר.אנטישמי

אתמבטיחאינולכשעצמו,הסוציאליזםשלשנצחונו
חידושואתהלאומיתחרותנואתהלאומי.עתידנו
מלחמהעל-ירירקיובטחואלהכלהחברתיים.חיינו
שלנו.
הגעתי,אליומקוםבכל _,בחייםמיוחדמזלליהיה

הרבה.למדתימהםאניזz,יםטובים,אנשיםפגשתי
מבלההייתישם Iרוסינכפררוסיאיכר-מהםאחר
יהודייישובניק.-דוריאצלבשנה,חדשים 3-2

מהותוכלענק.היהאלכסייהא;כרבכפר.בודד
רווק,רוסיה.שלהאגדתייםהגיבוריםאתהזכירה
משרם-מהנרצחה.הצרעניהשאהובתולאחר

ממשהפךאלי.התקשרהראשונהמהפגישה
עזרתיכשדה,רכיםימיםאתרכליתישלי.ל"אומנת"

אהבתימכלויותרבעבודה,הילדותייםבנוחותילו,
כמורתעזהשנאהרווייםהיוכולם .סיפוריואת

כלשנאהואלכעלי·האחרזות.הצארים.לשלטון
אניהמתקוממים.באיכריםהתגאהואי-צדק.ניצול
כשורותעצמואתמצאהמלחמהשנפרץובטוח
 .האדוםהצבא

המלבבהציוניהשיעוראתקבלתיממנוודווקא
ומקשיב.האדמהעלמשתטחראיתירפעם .ביותר
אני :ליענה ?שומעאתהמהאלכסיי' :שאלתי
אלכסיי,אני.גםניסיתיצומח.הכלאיךשומע

שלאידעתי :ליענהוהואכלום.שומעאינניאמרתי,

ואת .פלשתינההיאשמולדתךליסיפרתהריתשמע.
כשתגיעבמולדת.רקלשמועאפשרשומעשאנימה

 .צדקהוא .אתהגםתשמע-לשם
רזה .עליאביהשפעתהיתהמכלוהמכרעתהחשובה
 .שניםשבערקעמולחיותשזכיתיהעובדהעל-אף

 . 32בגילמתהוא

חייםר'הגאוןשלתלמידועילוי'היהאבי
סמיכותקיבלשם .וולרז'יןבישיבתסולובייציק

להאירהעתירזוהרכרכבבוראהחייםר' .לרבנות
ויצאהכזיבהואואילוהדתיים.החייםבשמי

לאאבלמסורתשומר .לציוניהיה .רעה"ל"תרבות
רכךחכרתי.חרםעליוהטילהגדולהרבמררו .דתי

 .לוורשהולעבורכדיסקאתלעזובמוכרחיםהיינו
השישיבקונגרסעמוויחדהרצל,אתהער"ןאבי
בו,חזרהרצלכאשראבל .אוגנדהתוכניתבערהיה

לתפיסהנאמןזנגוריל'עםיחדאנינייזz,אר
ברורוהנואמיםלגדולנחשבהואהטריטוריאליסטית.

התנועהשללמנהיגההיהקצרזמןולאחר
בעמדותיורריקאלי .בפרליןהטריטוריאליסטית

חזרמשםבוורשה.ן-905בהגדולהכהפגנההיז.~תתף
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חזןיעקב

נראתהבמזרח"שעלתה"השמש
הכרוזאתזוכראנירבב.ללאטחורח
לכולם."לכולם.-שהופיעהראשון
אתלכםמביאיםאנחנו !לכולם
והאחווההשלוםבשורת

סיבהכלחיתהלא . ,,הבינלאומית
 .בכךלהאמיןשלא

אותוזוכראניאותה.שפיזרוהקוזאקיםעל-ידיפצוע
אבוד."הכל :לאמיאומרדירתנובפתחזב-דםעומד

כאןמצפהליהודיםלנו,תקווה.כלכאןלנואין
יצאופוליןשיהודיכדיהכללעשותישמר.עתיד
מועד".בעודמפה

הואלמעשה .ציוניחינוךאותישחינךטריטוריאליסט
להמוניהדאגהלביןלאץר-ישראלהאהבהביןניקער
הכל.עלגברהזאתודאגהעמנו.

"השומר-שלנוהתנועהעל-ידישהושפעתיוכמובן
וחונכתי.חינכתימקימיה.ביןשהייתיהצעיר"

עסקנולאונבניתי.בניתיוהושפעתי,השפעתי
ליצורהתיימרנו .פוליטיותנוסחאותעלבמלחמה

חיינו.כלאתתקיףאשרתרבותית-חברתיתהוויה
גםאבל .פרוידשלמתורתומאדהושפענוובזה

האדםשליכולתוגבולותהםמהלדעתלמדנו
החברהשליכולתהגבולותהןומהלהשתנות
החד-מהתפיסהלצמיתותניפרדנו .על-כךלהשפיע
בעיותיוסבךכלעלהיכרנוהוהאדם.שלמימדית

הלומדיםביןהייתיואניוהיצריות.הנפשיות
חברהשלבניינהדרכילגבימסקנותוהמסיקים

 .הקיבץושל-חדשה

בירת-נגרפוליןבמלחמתפת Mשחששמענו
 ?עליךהדברהשפיעואיךלכךהגעתאיךהמועצות.

חוצותבכלומתקרבת.הולכתשהמלחמהברורהיה
ובהגדולהכרזהההםבימיםחיתהתלוייהפולין
גולגלותשלגלעלערוםהיושבטרוצקי.שלדמותו
"זה :מיליםשתירקומתחתנוטפת-דם,סכיןובידו

דילמהבפניכאןניצבהצעיר""השומר .האויב"
נגדהיינוליבנובכל :ממשטראגיתחמורה,

נוכרחשאוליהמחשבהעצםהזאת.המלחמה
וויכוחאזהחלחלחלה.בנועוררהבהלהשתתף

שגםסודי,וויכוחהיהזהבנושא.עמדתנולגבינוקב
ברורהיהכילמעטים,רקהיהידועפנימהבתנעוה
שלקיומוכליהיההשלטונות,לידייגיעשאם

 .בסכנההצעיר""השומר

שלדעתםמהללמודכדיאזלקןמקןנסעתי
כלעל-שעלינושטענוחבריםהיו .החברים
יכולנו .פוליןאתמועדבעודלעזוב-הבוגרים
ומשםלצ'כיההטאטריםהרידרךלעבורבקלות
טענוזולדעההמתנגדים .לאץר-ישראללהגיעלנסות

בהמוניםאחר-כךבוודאייתנקםכזהשמעשה

ברחובותיהכברהשתוללההאנטישמיותהיהודיים.
בכךיראוונעזוב,כולנוכקוםואם .פוליןשל

כפי ,ויטענוסככה,בעתונטישהבגידההפולנים

זמניםלכצליודעיםשהיהודים-קודםטענושכבר
חבריםעםיחדלחמתיאניצרה.בעתולבגודטובים
שחלקהיהוהסיכוםהכללית.העזיבהנגדאחרים

השניוהחלקלאץר-ישראל.להגיעויכסהיעזובאכן
ביןהייתישאניוכיווןשיגוייס.עדויחכהישאר

עדכישארתיהטוטאלית,העזיבהכגדהלוחמיםראשי
טוטאליתבשלילההתייחסתיאליולצבא,שגוייסתי

 .שהיתהממכה,סלדתיכולישכלמלחמהלצורך
 .מאוסמחמתמוקצהבעיני

 .בחזיתשכהמזהבצבא.הייתימשנתייםלמעלה
שני .גועשתולאחר-מכןשקטהחזיתבהתחלה
עםנפגשתיבחזית .פולנים 400ביןהיינויהודים
מלחמתזוהיתה .בודיוכישלהמהוללהפרשיםצבא

אדםחיי .יןלסרוגוכסוגרנוהתקדמנומתמדת.תנעוה
אתלהצילכדיהכלעשיתיואני .כחשבולא

 .השבויים

שגורההיתההרוסיתהשפה .הניצוליםעםשוחחתי
לא-פעםובלויים.יחפיםאיכריםהיולפכיעל-פי.
גמוריםאנלפבתים .אוכףללאסוסיםעלרוכבים

בכלהמהפכהלהבתאתלהציתשיצליחוומאמינים
פניםבשוםקיבלולא .בראשיתילהטמין .העולם
היההואלדעתם .יהודיהיהשמרכסדבריאתואופן
ביותר,הנחשליםהמחוזותמאחדודווקא .רוסיאיכר
לוקראו .בזקכםלנגועשלאהאיכריםכלנוהגיםשם
התבררלבסוףמדוע.הבינותילאבהתחלה .ה 9מרק

המושגאתאההסיומתמסמנתברוסית .הדברלי
מרכס,אצלכתוב-כמובהתבטאותכלומר .אצל;
חזרתיאניוכאשר .~ההתוספתאתשמוקיבל

מסתפקאינך :הםאמרו"מרכס"פשוטאותווכיניתי

 .שמואתלשכותמכסהגםאתהלאומיותובשינוי
שלהם,הבראשיתיתמההתלהבותמאדהושפעתי
שתשנהמהפכהמתחוללתבימינושאכןמהאמונה

שלהטראומטיתהחוויהכלומרהעולם,כלפכיאת
למהפכה.החיובייחסיאתביהעמיקהעודלחימתי
אנשיעםהלוחמת,ברית-המועצותעםכיפגשתי
לדרגתאותםהעלתהשהמהפכההפשוטההמון

העולם.פכישינויעללוחמים

שהעולםבתוכיינשארחירםעד
לבנותשרוציםלאלח :לשנייםמתחלק
 .נגדושמתקוממיםולאלחחדשיעולם
אמוניאתלתתנוטחאניחירםועד
שפורצת.חדשהמחפכחבכל

 ?ארצחהגעתשנחבאיזו

שעליהתנעוההחליטהמהצבא,חזרתיכאשר
התנועהשלהעליונהההנהגהאתולרכזלהישאר
הגעתיוכךהדיןאתקיבלתי .שנתייםעודלמשך
האחרוןהקרוןעל"קפצתי" . 1923בראשיתארצה
השלישית.העליהשל

אתלהגשיםלהנהגה,וחבריךאתהחשבתםאיךואז'
 ?חתוכניתחיתהמה ?כאןרעיונותיכם

חיחשחישגחהצרפתית.חמחפכח

מאחלמעשה.אוכחהדמוקרטיה.
שחמחפכחלינראהשנח.

ייותרחרבהתימשךהסוציאליסטית
בסופו·לנוויחיהתצליח.חיאאבל

יוצא·מן·חכלל.עולםשל·דבר

אז,החיובי,יחסכוכלשעל-אףלקבעועליראשית
לתוךשום-דברממכההעתקנולאלברית-המועצות,

העתקהשוםבאץרמעשינובכלתמצאלאחייכו.
תנעוהתנעות-t;כפר,היינואידאולוגיתמבחינה .משם
-היהודיהנעורממיטב-רביםהצילהאשר

להאמיןהתפתהאשרנעור-האדומהמההתבוללות
כלאתתפתוראשרהיאהמנצחתשהמהפכה

עצמנואתראינועמנו.שלהטראגיותבעיותיו
תמידזכרנואבלהעולמית,המהפכהלעולםשייכים
פתרונותלעצמותובעבייחודוהיהודישהעם

בדרכים .לכןלצעוד,עלינווששומהייחודיים,
מהפכתנושלכצחוכההבטחתלשםייחודיות
שונותשדרכיםלדעתלמדנווהחברתית.הלאומית
נוצרהוכךודרכו.עםכל .הסוציאליזםאלמובילות

בריתיוגוסלביה.לביןביכינוהמהודקתהבריתגם
קשריהאתניתקהיוגוסלביהכאשרשכפסקה

בפכיעומדיםאנו(לדעתי,ישראלעםהדיפלומטיים
כעת).חידושם

ניתןשלאשמהלדעתלמדנו .באץרלתוככיתנוואשר
לעם-לנודווקאניתןבארצו,לבטחהיושבלעם

מחדשהכלאתלהתחילוחייבלמולדתוהחוזר
הגענ;כךלטפחות.ועדמהמסדחייואתלבנות

אתראינו ...המהפכניהקונסטרוקטיביזםשללתפיסה
לחברהתאי-יסודשלבהקמתםהמרכזיתפקידנו
תפקידנואת .בישראללקוםהעתידההחדשה,
שיהיוהקיבוצים,שלבהקמתםראינובאץרהשורשי

הפועליםמעמדבידימכשירוגםלחבריהםביתגם
הציוני-החזוןשלהגשמתועלבמאבקו

 .הסוציאליסטי

חללוחחברתיות·חאוטונומיותשהיחידותחשבתםאיך
 ?לחשמחץוהחברהפניאת·לשנותתוכלנה

האץרוכליוםשיבואזאת.לאשליהכיתפסנולאלא,
ביןלוחמתשבריתחשבנורקקיבוצית.לאץרתהיה

הציוני-שחזונםפועלי-העירלביןהקיבץו

כצחוככואתתבטיחכחזוננו,הואהסוציאליסטי
אניובכךהאמנו,אבל .האץרשלבבניינההסופי
אחדאתיהוושהקיבוצים .היוםעדמאמין

והתקדמותהקיומהבהבטחתהמרכזייםהמרכיבים

לצידן .באץרשתקוםהחדשההחברהשלהמתמדת
קואופרטיביםמושבים, :אחרותחייםצורותשל

ממשלתייםמשקיםהסתדרותיים,משקיםפועליים,
חייםבהזאת,פלורליסטיתחברהפרטיים.ומשקים

עלהחברתי-השיתופיהמיגזרזהלצדזהומתפתחים
כשלב-מעברראינוהפרטי,והמשקצורותיו,כל

כמהשואלאתההעתיד.לקראתבהתקדמותנוהכרחי
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לא .מאדרבזמןלדעתי ?הזההמצביימשךזמן
המהפכהשלהגדולוחטאה .דרךקפיצתכאןתתואר
הזאתהעדינההריקמהכלאתהורסתשהיאשכנגד

ביחסהביטוילידישבאחטאבארץ'חיינובנייןשל
אניאבל .הקיבוציתולתנועהלתנועת-המושבים

 .על-כךגםשנתגברבטוח

בדברבקיברץ·חארצידיוניםעלמכברלאשמענו
 ?על·כךדעתךמח .עירוניקיבץובכייתשלאפשרות

 .על-ידינורקולאבעבר.גםושנעהלכאותניסיונ
ב'קיבץואז-העמקמרשמץובקי-אנחנולויפא

 .עירוניבץוילקוהפכנוכמעט "ירעהצרשומה"של
אבל ."שמן"חרושתביתאתלידינולקבללנוהוצע
באחדההתיישבותעללוותרמוכניםהיינולא

הדרומי-לעמקהגענווכך .הבלתי-מיושביםהאיזורים
קיבר~יתהתיישבותשלראשיתהאתוקבענומזרחי'
שלנרהנכדהמנסהכעתסכיננו.שקמהגדולה

הפיתוח.מעיירותבאחתזהעריוןלהגשים

לחקמתהתנאיםחאם ?כזאתבאפשרותמאמיןואתח
 ?עירונילקיבץוגםמתאימיםחקלאיקיבץו

לחברינולתתישלדעתי .אמונהשלשאלהזראין
ברורחדשות.בדרכיםולצעודלכסרתהצעירים
מאשרומסרבןקשהיותרהרבהבעירקיבץושלכנות
אנחנוהצלחנושלאכמהאכל .ככפרקיבץולכנרת
הם.יצליחואולי
כראשרדברכיותר,והיסודיהמהותישהדבראלא

שלמעורבותםוהמשךחידושהואעתידנוכלתלוי
המסתגרקיבוץ .והחברההמדינהכחייהקיבוצים

נידוןשכחייו,והשלמותהיופיכלעםעצמו,כתוך
עלעוכרתזאתמכחינה .ולכלירןלהסתאבותלדעתי

כיותר.הקשותהתקופותאחתהקיבוציתהתנועה

להיותכמקום .מתגוננתהיאתוקפתלהיותכמקרם
מכצרים .כתוכהמסתגרתהיאהחוצהולפרץופתוחה

כתנאירקמובטחנצחרנםתמיד.נופליםמסתגרים
אויביהםעםלהתמודדכדיהחוצהפורציםשהם

עליהם.הצירם

לתנעוותבהשוואההאצריהקיבץושלייחודומה
האחרות?

הדבראתלהסבירשניתןמניחאינךוודאיאתה
ומלואו,עולםהואהקיבץו .מרוכזותשוררתבכמה
כרכיםאיךמשלהתפיסהקיבוציתתנעוהולכל

קורקכאןאציין .הקיבוצייםהחייםאתומקיימים

חיינוכבנייןגםהאחרות,רביןכינינוהמבדילאחד,
 :הפוליטית-מפלגתיתכמלחמתנורגםהקיבצויים

היוהם"גדוד-העכורה".שלכניגודוקמנואנחנו
 .ארטונרמיסטיתתנועהאנחנוצנטראליסטית,תנועה
היסודכוועידתשנתקבל"הקיבץו-הארצי"כתקנון
שלבירתהואשהקיבץו-הארצינאמר-1927כשלנו

הנשלטותפלוגות-שם .אוטונומייםקיבוצים
דמרקראטיכאורחהמגבשתתנועהאצלנו,מהמרכז,

כנסותהוהחברתייםהאידיאולרגייםקיומהיסודותאת
שהגשמתה ,משותפתחברתיתעולםלהשקפתלהגיע
וקיבץו'קיבץוכלשלהחופשיתלהכרעתונתונה
האידאולוגייםליסודותנאמןשיהיהכמוכןכתנאי

התנועה.שלהכללייםוהחברתיים
הקיבוציתדרכנוככלאותנוהינחתהזותפיסה

התנועהשלכוללאיחודלא- :והפוליטית
התנועותכלשל"כרית"כי-אםהקיבוצית,
תנועת-שלכוללפוליטיאיחודלאהקיבוציות,

-אחדמעמד-לתפיסהכהתאםכאץרהעכורה
שלכירתכי-אם ;אחתמפלגה-אחתאידאולוגיה

כשכלכאץר'הציוניים-הסוציאליסטייםהכוחותכל
הגענווכךייחודו.עלשומרמהשותפיםאחד

בוהו.פרקמדועוידוע .המערךשללהקמתו
עםומשתנהצומחהואחי'חכרתייצורהואהקיבוץ

אתלהתאיםיכולתואתעד-כההוכיחוהוא .הזמן
כמהותולפגועמכליהחדשיםהחייםלתנאיעצמו

הואהמתמידהחידוששיתופית.כחברההייחודית

מאמין,אניזו,וכדרכומחייו,נפרדכלתיחלק
העומדותוהקשותהסבוכותהבעיותעלגםשכתגבר

ורצינית.המעניינתאכלהקשהזוכתקופתנוכפניו

יחסכםלשיניובקשרעליכםעשברלמשברנחזור
 ?בהכרעתכםאיחרתםכחמדעולבירת·חמועצות.

לכרית-יחסנושלהמיוחדתבמהותוהסיכהמקור
הצליחההיא .מציאותהאתהיכרנולאהמועצות.
ומכלימיתי'האהפנימימצבהאתכלמעינילהסתיר
עולםכהוניבנהשהולךהאמנוזאת,מציאותלהכיר

ובלויים,יחפיםאיכריםלפניראיתי
אוכףללאסוסיםעלרוכבים

לחבתאתלהציתשיצליחוומאמינים
העולם.בכלהמהפכה

בעולםזולאמונהרביםשותפיםלנווהיוחדש.
כרית-המועצותלשולליאזהתחלקהעולםכולו.

עםהיינוואנחנו ,הגדולהכשליחותהולמאמינים
ברית-שלעמדתהאתלכךתוסיףהמאמינים.
הקמתהעלכאומות-המאוחדותכמאבקהמועצות

"הציוניים"נאומיואתלכךתוסיף ,ישראלמדינתשל
כרית-שלעמידתהאתההיא,כישיבהגרומיקושל

אתמלחמת-העצמאות,בזמןלימיננוהמועצות
 6000אתצ'כיה,דרךמשםאלינושזרמההעזרה

אתלשחררמסוגליםהיינולאשבלעדיהםהרובים,
אשרעדאמונתנו,והעמיקההלכהוכך .ירושלים
המשבר.באוכאן .מיתיהאהפניםלעינינוהתגלה

רקנחץולזהלהשתחרר.קלשהכזיבהממציאות
כךלא .מוסריתכנותואינטלקטואליאומץקצת

לשם-כך .קשהזהמחלום.להשתחררישכאשר
חלקלעקור ,נשמתךמתוךדבריםלעקורצריך

לומר,ישמהחברים,וחלקמאד.מכאיבזה .מישותך
גם ,בברית-המועצותהאמונהעםיחדיבו,למעקר

ורעות-הבלשהבלבטענהבסוציאליזם,האמונהאת
ביןלהבדילהשכלנו ,בתוכםואניהרוב,אבל .רוח
מכךלהסיקועלינוהכזיבהכרית-המועצות :אלהשני
 ,אליהביחסרקאבל .אליהביחסהמסקנותכלאת
הסוציאליזם.יחי-שכן
ומורכבתסבוכהכמהעדלמדנו .הרבהלמדנומאז
שיומהלמדנו .העתידלקראתהמובילההדרךהיא

המשטרעלההסתערותוםיהמהפכה,שלהראשון
הקרבבשדהבומוכרעהכל .וסוערמהירהוא 'הישן

לימתחלאחר-מכןאבל .דמוקראטיתכהכרעהאו
אלארוכההדרךוכאן .כניןהיום-השניהיום

קודם-אף-פעםחיתהלאהאנושותהרי .הבלתי-ידוע

עדמהפכהכל .יוןוושוחרותשכולובמשטרלכן
החליפה ,הגדולההצרפתיתגם ,אוקטוברמהפכת
ואילוחדש.מעמדיבמשטראחדמעמדימשטר
החברהביטולהמהפכניתהמגמהחיתההפעם

סולידארית-חברהלקראתגילוייה,כלעלהמעמדית
זוומהפכהוחופשית.דמרקראטיתשוויונית,

שגםלהאמיןהתפתתההקודםהמשטראתמשניצחה
 ,מהרלהקיםאפשרהחדשההחברהשלבניינהאת

העתידלקראתלצעודהאדםאתלהכריחוניסתה
באומשום-כך .לומסוגלהואשאיןמהירכקצב

סובלתאינהשההיסטוריהאלאהאונס.הטירור,
שלהסתאבותההתחילהוכך .למאנסיהסולחתואינה

להסתערותשמסוגליםההמונים .ועודזאת .המהפכה
יכוליםאינם 'הישןהמשטרמבצריעלמהפכנית

שייכיםהםשלמעשהמשוםהחדשהעולםאתלבנות
מתחיליםהםהמהפכניהנצחוןולאחרהישןלעולם

בואבסורדימצבנוצרואז .לעצמםלחזורזומבחינה
שלרובמחרהמחר,אתלכנותחייביםהאתמולאנשי
רוציםםנשאימשום .כללכררוציםהםאין
דבוקיםההיסטוריבתהליךכלומר .בעצמםהשתנותל
החדשההחברהשלויצירתהצמיחתהבזהזה

 .הבנייןמלאכתך-כדיותהחדש,האדםשלוצמיחתו
אותםשהכוחות .בפחדחיהמהפכהכל-ועוד

עליהיקומוהגדולהבהסתערותהלהדבירהצליחה
הכרחיואףשאפשראשלייתהמעמיקהוכך ,שוב

 ,כאמורהוא.והמחיר .לחץעל-ידיתהליכיםלהחיש
לקראת ,העתידלקראתהמצעדשכן .הסתאבות

 .והצדקשהשוויון ,סולידאריתחברהשלבניינה
הכרחי ;בההשולטיםהםההדדיתוהערבותהחרות
עלהצרפתיתהמהפכהגם .ואיטיארוךאיטי,שיהיה

בכיבושהתחילההיא .שנהכמאהארכהנפתוליהכל
הקומונהברצחלמעשהוהסתיימההבסטיליה
שלחלומםאתלאלנובהנחילה ,הפריסאית

הדמוקראטיהשלביסוסהאתכי-אםהיעקובינים,
סטיתיהסוציאלהמהפכהשלתפקידההאזרחית.

בדרךדועיהבלתי-אלדהעצזאת .מסובךיותרהרבה
 .זרועהלא
המהפכהשליהסופבנצחונהבטוחיאנ

ןמזךז~ימילקראתוצעדהימשאלאאליסטית.יהסוצ
 .רב

אימוןתנתםנחהזאתחתקופחעלמתחרטאתחחאם
 ?בברית·חמועצותרבכח

בתולדותפותיההתקופותאחתחיתהזאת .חלילה
עלכמבנוההםשבימיםעל-כךגאהאניתנעותנו.

ושונאישוללימחנהעלאלוהמאמיניםמחנה
מחנהשלחלקמהוויםשאנובכךהאמונה .המהפכה

ועם- .כנפייםלנוגםהצמיחה ,קדימההסוערריאד
תפיסתנושלאחדתגעלגםולווויתרנו,לאזאת
מאדמעטיםכתוכנו,מעטיםנית-הסוציאליסטית.והצי

באופן .למחנהמחץואלהוצאו ,מעדהשרגלם-
האידאית-רוחניתעצמאותנועלשמרנוכללי

 .המוחלטתוהפוליטית
ניסיוןלכלתמידיאשראילתתמוכןאניהיוםגם

למדתיאבלהיוםסוציאלית.אולאומיתמהפכה
לגביבהערכותיאליסטייורזהיריותרהרבהלהיות
 .הסתאבותןאוהתקדמותן ,אלהמהפכותשלמהותן
ברית-עלהעובריםלזעזועיםעדיםאנוכעתהנה

יש .לכערשובהחלוהמהפכהשלגלגליה .המועצות
אניאם-כי ,מוגזםלדעתי .חדשאוקטובר-הטוענים

לעצרם.קשה ,לנועםימתחילכאלהשכשגליםיודע
חדש.טוברקאותזאבכליאול

יםיינושהשלמהותםלהערכתאמת-המידהבשבילי
יחסההיאכעתבברית-המועצותםיללוהמתח

הודיישלזכותםתחודשאם .הודייםיהלאזרחיה
בותייםרהתחייהםאתמחדשלבנותברית-המועצות

פהשלהיותתחדלהעבריתאםשם,םיהלאומי
-אץרלהחופשיתהיציאהתותראםריאקציונית","

מהפכהםוזz.מתחוללתשאכןלהאמיןאתחיל ,אלריש
 .עצומהתהיההעולםעלשהשפעתהחדשה

היהודים,אבי-יעקבאתהולידיצחק
הציונותהערבים.אבי-ישמעאלואת

העםואתמרינת·חיחוריםאתהולידה

לוחםמהשנייםאחרוכליחפלשתינאי
מלחמתו.את

ארוךכחמיצעוכאןלכוגםצפוילעדתךחאם
נחחברהשלכינונהלקראתחזח,העתידלקראת
תיכנוןחרדית,ערבותהאדם,שלערכושוויוןישלטו
-כלומר ,האדםחרותאתלצידוהמקייםכלכלי
 ?סוציאליסטיתחברה

בהםם,יהמיוחדהתנאים .אורללאצלליםאין
הם ,שלנווהחברתיתהלאומיתהמהפכהמתחוללת
צרותינודווקאהתקדמותנו.נתיבאתהיוצרים

עמיםאצלקיימותשאינןאפשרויותמצמיחות
היהודיהכפר .אדמתםעללבטחהיושביםאחרים,
אצלנו .הרגילהאירופימהכפרמוחלטשיניושונה

מעמד .החברתייםהכוחותמיטבבומרוכזים

 .האירופימהכפרבמקורובאלאשלנוהפועלים
היהודיתבזעיר-בורגנותנעוציםחתויצממקורות

מקווהואניוגמיש,ערהואלכן ,היהודיובפרולטריון
להרוסתצליחלאאחדות-לאומית""ממשלתששום
יסודות-וחברתייםכלכלייםיסודותאותם

 .באץרעל-ידווניבנונוצקושכבר-סוציאליסטיים
לקראתיותרמהירבקצבאצלנולהתקדםאיפואניתן

ידמהקהשוחריככלבנו,עדייןתלויהכל .העתיד
 .בארצנו

 ?לדעתךעכשיו'נמצאיםאנחנושלבבאיזה

ביותר.החמוריםהמשבריםאחדכעתעלינועובר
מתמיד .ומדינת-ישראלהיהודיהעםלמשברכוונתי
מוכרחאניכעתאבל ,מפ"םשלחסידההייתי

המפלגהכיוםנשארהשהיא ,אמיתיבצערלקבוע,
יודעאני .בארצנוהיחידההציונית-סוציאליסטית

יכולהשהיאמהעמנו.אתתושיעלאבלבדשמפ"ם
שלוהמעוררהלא-שקטמצפונהלהיותזהיבתיוח

תשתחררלאהעבודהמפלגתאםתנעות-העבודה.
 ,הלאומיתהאחדותממשלתשלהמחניקמחיבוקה

ולדרבןלעודדלעורר,מפ"םעל .ויחמירמצבנוילך
מוכניםשאינםמפלגת-העבודהבתוךהכוחותאת

ובבוא .רביםשהםיודעואניזה.במצבלהמשיך
שלכינונהעללהילחםעליהיהיההמתאיםוםיה

וכן 'באץרהציוניים-הסוציאליסטייםהכוחותברית
 ,המתקדמיםהכוחותשליותררחבהחזיתבנייתעל
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אוקטוברמהפכת :גובריןנורית

 *(תקציר)העבריתהספרותבראי
המהפכהבנושאשעסקוםיבירעהםיבסופרשווהצד

וביקשובחוויההתנסוכולם .הביוגרפיהצדהוא
דוקומנטרימאןרודרךאם 'ספררתיביטוילהלתת
אוטוביוגרפיה, ,קצרסיפור 'הסטוריורמאןדרךואם

הבינוניותביצירותשדווקאמעניין .ב"וכיוצזכרונות

והייחודיהאפיינימתבלטיםלעת-מצואסופריםשל
שבכתביהםהעדותשכן .אנר'כזהמהפכה"ל"ספרות
אוטנטי.כמסמךמזעזעת

-המהפכהלמאוערותהגישההיצירות,ברוב
השקפתלהוותיכולהנקודת-המוצאכאשר ,שלילית

כאבתוךהמהפכהעםהזדהות ;מראשמנוגדתעולם
מהתלהבותהתפכחות ;היהודיתהעיירהשלחורבנה

לאחרהיהדותעלמחודשתוהתרפקותמהפכנית
 .פכההלמשניםהקדשת
מהפכתאתזוספרותמשקפתהאםכמובןהשאלה
שלנאמנהתמונהנותנתהיאוהאםאוקטובר
 ?שבתוכהתהיהוידהמציאות

היידיש'לספרותבניגודהעברית,שהספרותנראה
תוצאותיה,ואתהמציאותאתלתפוסהיטיבה

מקומושאלתשלהבלטהתוךאליהוהתייחסה
במערכיהיהודיהאדםושלהיהודיהעםשלוקיומו

מאמונההמעברהחדש.ובסדר-העולםהמהפכה

היבטיםלארבעההתייחסותתוךמתוארלייאוש
 ;המהפכהשלהחברתייםלעריונותהיחס :עיקריים
והפרעותהאזרחיםלמלחמת ;תוכההיהודיםלעתיד
בשלטוןהראשונותהשניםוכסיוןלהשנלוו

פעילותםמתוארתהראשוןההיבטמן .הקומוניסטי
קידוםלמעןורוסיםיהודיםפועליםשלהמאוחדת
נדונההשני'באספקטהממוקדותביצירות .המהפכה

-בשלישיהיהודית.בנקודהמהמהפכההאכזבה
"ספרותשלהמסורתכמיטבהפערותהצגת

וגסיסהדעיכהסיפורי-וברביעיהיהודית,הדמעות"

החיים ,מאסריםחקירות, :היהודייםהחייםשל
עלבסתרשמירהתוךגירושובמקומותבבתי-כלא

 .ומצוותדת

כללגביוכמעטהמהפכהלגביהשליליתהעמדה
של~חיםעדעד-כדי-כך'במסקנותיהמשותפתפועלה

אחדוסיפורמוכרותדמויותלפניוכילקוראנראה
 .עצמועלהחודר

ולא-יהודים-מוצאןעל-פימחולקותהדמויות
ואפיונם ,ורעיםטובים-תכונותיהם ;יהודים

הזזחיים

הספרותבראיהמהפכה" :גובריןנוריתפרופ'שלמחקרה *
המאוחדהקיבוץ 'הוצב"מפתחות",בשלמותוהופיע "העברית
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כלכאשרוקולקטיביים.אינדיבידואלייםכגיבורים
השלילייםהגיבוירם ;יהודים-המרכזייםהגיבוירם

מועטיםחיוביים(גיבוריםשונאי-ישראלעםמדוהים
-ובנוסףהלא-יהודי),המהפכניהמחנהבתרךמצויים
רביםואנונימייםקולקטיבייםגיבוריםמצריים

ותפקיד.מעמדלפיארומיןגיללפיהמסווגים
היהודיהקיבץושלהופעתושכיחהקולקטיביכגיבור
שותפותשללתחושהסבלועקבוהמגיעהסובל,

בחיים-שלילית-ולהיאחזותמזה,חיוביתגורל
הגיבוריםבין .מזה-מחירבכלהפרטיים

אוקראיניםאיכירם-יהודיםהלאהקולקטיביים,
פוערים.

יהודיחיילרב,שלנאצלתדמות :טיפוסייםגיבוירם
חבירובידיבני-עמולטבחועדהמלחמהמןהחוזר
הואשלעתיםמלשיןפרובוקטור,בוגד,לנשק,

ביתרלבני-עמואריבהואשלעתיםמסורקומוניסט
 .משאינם-יהודיםלהט
הא"בסדרלפילצייןישבנושאשעסקוהסופירםמן
ההגנהמפעיליאשמןאהרן ;אירכאיוסףאת

שחקניתכהן-ברנשטיין'מרים ;באוקראינההעצמית

בצבארפואישירותשירתה-ברוסיהתיאטראות

המהפכה-הזזחיים ;(גרינבלאט)גררןנתן ;האדום
עבד .כתיבתולראשיתהעיקיריםהמניעיםאחדחיתה
אביגדור ;הלליסשלמה ;במוסקבה"העם"בעתרן

ההונגרי ..בצבאכקציןשירת-(פריירשטיין)המאירי
משתתפיביןולסיבירונשלחנשבה .-1הבמלחה"ע

 .(מ.וחיוגמשהולנדוד;ראובן ;ר"התקרפה""העם"
בצבאגבוההעמדהתפס-רון) .ש.שואברמזרן

השתתף .אמנותיוכמבקרכרפררטרעבדהאדום.

מאסרשנות-15לנידון. ·."בראשזy"הקובץבהרצאת
אחרישוחרר .-2המיiחה"עאחיררכושולהחרמת

מאיר ;כהןיעקביעג,;;יהודה ;סטאליןמרת
- .צפוני) .א(צב"~פיריגרזרן ;סיקר) .(מסמילנסקי

שנותלעשרנדרןמררה,כימאי,כנר,ישיבה,תלמיד
חקלאי,מהנדס-צמחשלמה ;פרימןאברהם ;מאסר
אלישע ; rיבינרבישעיה ;"תרבות"בסמינרמררה
בצבאשירתישיבה,תלמיד-שופמןגרשם ;דודיך

-שטיינברגיעקב ;ענפהספרותיתפעילותהרוסי'
-שטיינמןאליעזר ;כלליתוהשכלהמסורתיחינוך
למזגביקששטיבל,בהרצאתעבדלרבנות,מוסמך

-(שכבדג)שנהריצחק ;המהפכהעםהעבירםאת
 • .החלוץבתנועתפעיל

משי;רון

אלהחר;ת
הבכאעמק

השואהשל
יהודים :סולמוןרובוט

 ;טרוצקיערממארכסבמתפכח
 300 ; 1987 ;פועליםספירת
עמ'.

גםולוהתבוננות,מתוךשעולהכפי
שלהתפתחותובתולדותשטחית,

היהודיםנטלוהמודרני'הסוציאליזם
התפתחותיבתלהיךמבוטללאחלק
להזכירודילמספרם.יחסכלללאזה,

-והסלאסאלמאונס,אתזהבעניך
נטרנציונליהאובוניממייסדי

והסוציאל-דמוקרטיההסוציאליסטי'
לוקסמבורגרודהאתהגרמנית,
המפלגהמייסדיעםשנמנתה

רביםועודהגרמנית,הקומוניסטית

ומעצביהרוסיתהמהפכהממנהיגי

זינובייבטרוצקי'כדוגמת ,שםהמשטר

 .ואחרים

המהפכניםשלהאישיתהשפעתם
המודרני,אליזםיהסוצעלהיהודים

ואףהשואה,ועדהעמים'מ'אביב

 .ולעיוןלבידודוניתנתברורה ,אחריה
משמעותוהואעדייןברורשאינומה

שלהיהודיהרקעשלוהשפעתו
וחשיבתםדרכםעלמהפכנים

התנעוההתפתחותעולהמהפכנית
 .בכללהמודרניתהסוציאליסטית

"אלו-כמרבעיותעולותמכאן
בתור ,היהודיםמילאותפקידים
במאותהסוציאליסטיתבתנועהפרטים,

מהםאחדיםהיוומדוע ,-20והן-9ה

התמורהמזרזיבקרבלחשובים
האם ?זהבעידןהסוציאליסטית

בתנעוההפעילהמעורבותם
שלתוצאהחיתההסוציאליסטית

קשרשקייםאובלבד,מקריםצירוף
אולמוצאםזומעורבותביןכלשהו

מהוולבסוף ?היהודיתלמורשתם
העמדותעלדומעורבותהשפעתחיתה
בהתייחסהסוציאליסטיותהתנעוותשל

 .) 27(עמ' "?היהודית'ל'שאלה

במרכזהעומדותהןאלהבעיות
"היהודים-סולמוןרובוטשלמחקרו

שראהטרוצקי",עדממארכסבמהפכה

 .הפועליםבספרייתאור

זילברנרארמונושללגישתובניגוד
בספרוביטויהאתשמצאה

ושאלתהמערבי"הסוציאליזם
בדיקתושעיקרההיהודים",

שלהספציפיותהתייחסויותיהם
היהדותאליהודיםסוציאליסטים

רובוטשלמחקרונשען ;והיהודים
הפוליטיתהקאריירהניתוחעלסולמון

יהודים.סוציאליסטיםמהפכניםשל
אתסולמוןמשקיעזהניתוחותוך-כדי

ההקשירםבמציאתמאמציועיקר

שלוהחברתייםהפסיכולוגיים
אמירותיהם.

האמירהעלמסתמךאינוסולמון
ליהדותהמתייחסתהמבודדת
שלרקעןעללניתוי:יהאלא ,וליהודים
להתפתחותו ,קודמותאמירות

שלוהחברתית-פוליטיתהפסיכולוגית
האישיתולסיטואציההדובר,

בדרך .שאמרמהאמרבהוהחברתית

הרקעאתיותרטובלהביןניתןזו
משמעותואתבכללו,היהודי

והןהבודדהמהפכןעלהןוהשפעתו,
המודרניהסוציאליזםהתפתחותעל

 .בכלל
רקאינההספרשלחשיבותואבל

והתפתחותםמשנותיהםבניתוח

בההתקופהמהפכנים.שלהפוליטית
חשיבותבעלתחינההמחברמתמקד

בעתהיהודיהגורללהבנתכמוהמאין
זויחד.גםהציונותוהמהפכההחדשה,

במערבהיהודיהעםטולטלבהתקופה
חירות,שלמשיכרוןובמרכזהאירופה

במהפכהשמקורןמעוף'רבותקוות.דת

שבעקבותיה,ובאמנציפאציההצרפתית,

הושמדבוהשואה,שלהבכאעמקאל
היהודי'מהעםשליששיטתית

כמעטעושהאינוהאירופאיכשהעולם
לכךנוסיףואם .זהתהליךלעצורדבר
רוסיהיהדותשלהטרגדיהאת

ימינו,שלורוסיההסטליניסטית
בתפיסתאחרת,ארדובמידהשמקורה,

שלמהותהאתהמודרניהסוציאליזם
הרבהחשיבותושתובןהרי ;היהדות

אתלתפוסהרוצהלכלוהספרשל
יהדותנלכדהבתוכוהעריוניהעולם
מהגטושמהיציאהבתקופהאירופה

השואה.עוד

והיסטוירמחקרבתרנומשלבהספר
היהדותשלהןהטרגדיהתיאורעם

היציאהבעקבותמנכסיההמתפרקת

היהודי,המהפכןשלוהןמהגטו,
שנאה-עצמיתקרובותלעתיםהאכול
שבתוכו.זרמתפרקתליהדות
הואבההכפולהמהתלישותכתוצאה

אחד,מצדוהיהודיםמהיהדות-חי

הואשני,מצדהלוקאליתומהלאומיות
חסר-לקוסמופוליטרבותפעמיםהופך

לחבירוגםמובןשאינוומנוחה
בעלציורבוהרואיםהסוציאליסטים

אחיזהוחסרתמופשטתחשיבה

היסודעל-ידידווקאשנשלטבמציאות,
הלאומני.

שלבקורותיהםהיטבמומחשזהגורל
רביםעוודלוקסמבורג,רודהטרוצקי'
לתעודההספראתההופכיםאחרים,
 •רבה.חשיבותבעלתאנושית

וצבישלום
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המוותאתלנצחרצוחם
•• 

הרוסיתוהספרותאוקטוברמהפכתעל

סגלדימיטרי

המהפכניםהתייחסו 19 7-1 19 18שלהגורלייםבימים
 'פנימירוסיאורעכאללאהרוסיתלמהפכההרוסיים

החברתיותהמהפכותבסירותהשלישיתכאלאלא
 7-1הבמאההאנגליתהמהפכהאחרי ,הגדולות

להבחיןהיכולת . s 1ה-במאההצרפתיתוהמהפכה
לכלהמשותפיםובתהליכיםבמניעיםבמוטיבים,

הבנתעללהקלהיתהאמורההמהפכותשלושת
המהפכניםמיוזמותחלקמזאת,יתירההמתרחש.

ביחסהזלזוללמשל'כך' .הידועיםהדגמיםמןנבע
אותוהיחידהחופשיהפרלמנט-המכוננתלאספה
אידאולוגיתממסורתחלקהיהמעודה,רוסיהידעה

אתפיזרולאהאנגליםהאם-יומיןעתיקתמהפכנית
הצרפתיםוהןהאנגליםהןהאם ?הפרלמנט""זנב
אלהוגםאלהגםהאם ?להורגמלכםאתהוציאולא
וכהנה.כהנהועודהכנסיות,אתוהשחיתוביזולא
שלאחרבימיםביותרהפופולארייםהספריםשני

ו"עלייתההצרפתית"המהפכה"תולדותהיוהמהפכה
גםכלומר, .הרומית"האימפריהשלונפילתה
רעיוןאתשהגומאלהרביםהספרותי'במישור
בתהליכיםלראותרצווביצעוהוהמהפכה

מקבילותובאמנותבתרבותבספרות,המתרחשים
המהפכותבימיאלהתחומיםשללגורלםמדףיקות
התותחים"ברעוםשלהגישהכולל ,הגדולות
כלכמעטבקרבמקובלתשחיתההמוזות"שותקות
אףפיינוהאחרותהמהפכותואכן' .הפוליטיםהזרמים
תחוםבמיוחדהיצירתי'המאמץשלמסויימתבדלות

משמעותיתספרותהיתהכברואם .הספרותי

על-שנכתבההריהקודמות,המהפכותשתיבתקופות
האנגליהמשוררמילטון,ג'והן .להןהמתנגדיםידי

מהווה ,הפוריטניתהמהפכהשלמהללההגדול,
יוצא-מן-הכלל.

ולאחרהמהפכהלפניהספרותפרחהבדרך-כלל
שקדמוהשניםהיובאנגליה .דעיכתהאותבוסתה
השירהשלהפריחהשנותהפוריטניתלמהפכה

אףפיינוהמהפכהשלאחרוהשניםהמטפיזית,
הדידקטית.והשירההפרוזהשלבעלייתה

ושלהאינצקלופדיהשלהזרמים-בצרפתגםכך
והריאליזםהרומנטיוהזרםלמהפכה,קדמוההשכלה

 .המהפכהאחריהתפתחובפרוזההפסיכולוגי
מןוהןהשמאלמןהןהספרותיים,המבקריםואמנם,
וברוסטוב,בחארקובובמוסקבה,בפטרבורג ,הימין

 .עצמההמהפכהבימימשמעףתילשום-דברציפולא
חינוךלענייניהקומיסרלונאצ'ארסקי'אנאטולי
המהפכהשלהראשוניםבימיהחזהאף ,והשכלה
רוסיהשמאשפחדעדגדולה,כהתרבותיתמפ;לת
החשוכים""הימיםלתקופתאחורניתשנה 300תיסוג
התפטרותאףהציעכך(משוםהפולני.הכיבוששל

נתקבלה).שלאהצעהמתפקידו,
דימיטריוהפילוסוףהסופרכתבהנגדיבמחנה

הרוסיתהספרותשלהתמוטטתהעלמרז'קובסקי,
המודרניתהרוסיתהשירהשלאי-יכולתהאתוהוקיע
אתהמאבדלעםוהדרושההראףיהלרמהלעלות
הוגי-דעותהיומאידך, .עידודל~לתוהצמאחרותו
בהראואלאהתרבותית,המפולתמןנבהלושלא
 .חדשותותרבותספרותשללהופעתןהכרחיתנאי
אתלעודד ·תצטרךשהמהפכהלהםהיהברור

להתחשבמבלימעמד-הפועלים,שליצירתיותו
לפחות ,לצאתשאמורותהיצירותשלהנמוכהברמתן

 .הפרולטריוןשלמבית-מדרשו ,התהליךבתחילת

כאמנות""המהפכה

שללעובדהמודעיםהיועצמםהרוסיםהמהפכנים
אלאהמהפכה,בעקבותהתרבותיתהרמהרידתי

שלמקומהאתלגופםהאירועיםתפסושלגביהם
הנעלההאמנותבעיניהםהיתההמהפכההתרבות.

לפניהאחרוןלמאמרולניןקראבכדיולאביותר,

שעצםמובןהיה ."כאמנותהמהפכה"-המרדיום

 ,מהספרותיותרגדולפנימיערךנושאהמהפך
 ,היהמאליוומובןוהמדע.האמנות 'התרבות

ערך'בשוםלהתחשבלאבלעדיתזכותשלמהפכה
הישן'לסדרשהשתייכואדםובשוםתופעהבשום

זומהפכניתעמדהלהיעלם.היואמוריםומשום-כך
יותראךובספרים,במאמריםביטוייהאתמצאה

הספרותעלהמיטהשהיאבשואה-במעשיםמכל
סופריםכשעשרות ,ביותרהראשוניבמובןהרוסית

ומקרר'ממגפות ,מרעבמתווחוקרי-ספרות

והסופריםנעלמו,המאורגניםהספרותייםכשהמוסדות
מקבצי-למעיןהפכוהמהפכניתברוסיהשנשארו
שעדייןהמעטיםשלאו ,החדשהמשטרשלנדבות
בהם.לתמוךלעצמםלהרשותיכלו

הספרות,לאנשיהמהפכהשלזהיחסלעומת
ביראת-לאירועיםוהתרבותהספרותאנשיהתייחסו

גרמוכמעט.דתיתבהתלהבותלעיתיםשגבלהכבוד,
הספרותשלבדינמיקההןשמקורןסיבותמספרלכך

המיוחדבאופיהוהןבכלל'אירופהבמערבוהתרבות
 .בפרטהרוסיתהספרותשלבמינו

אחתחינההעשרים,במאההרוסיתהספרות

הנובעתעובדהבאירופה.הצעירותהספרויות

המערביתהציביליזציהשליחסיתהחדשמאופיה
פטרשלעלייתומאזעברושנים 250(רקברוסיה
השינוייםאתשיזםקיסראותולכס-המלוכה.הגדול

הכלכליהשלטוני'החברתי'במבנההגדולים
חצי-מנסיכותאותהושהפךברוסיה,והתרבותי

היהועם-זאת, .גדולה)אירופיתלאימפריהמזרחית
הרוחני'הרעיוני'לבסיסובמהירותזאתספרותהפכה

ושלהרוסיהמשכילשלוהקיומיהאידאולוגי
באימפריהבצוותאשגרוהאחרים,העמיםמשכילי
אפיקיבהיעדר ,הייתהנעוצהלכךהסיבההרוסית.

שיטההנהיגהמשטר .בחברהאחריםותקשורתביטוי

פומבית~להכלגבילודיכויצנזורהשלנוקשה
ונסגרו.צונזרווהבטאוניםהעיתונים .ופרטית

הפכהזהבעקבות .לגלותונשלחונכלאועורכיהם
הפרלמנט,שלממלאת-מקוםלמעיןהיפההספרות

והפובליציסטיקה.החופשיתהעתונותשל
נחלשההחופשיתהתקשורתהיעדרעםבד-בבד
הרוסיתהכנסיה-המסורתיתהאידאולוגיתהמערכת

הרוסיתשבחברה ,לכן ,לומרניתן .האורתודוכסית
הספרותמילאהרוחנית,להנהגההצמאההצעירה,

עלשחונכההמשכיליםשכבתלגביבעקרריק,חלל
השלטון-נוסףדבר .המערביתהתרבותיסודות

היה-19וה I sה-המאותבמרוצתברוסיהשהתגבש

כלכמעט .לכן .ואכזרישרירותי . rעישלטון
נמצאההרוסיתבחברההמשכילההשכבה

עם-זאת .רוחנילביתהספרותהפכהלהבאופוזיציה,
רקמובנתהיותהלעובדתמודעתהספרותהיתה

שרובומשוםרקלאהאוכלוסיה.שלהמזערילחלקה
משוםאלאוכתוב,קרואידעלאהעםשלהמכריע
מובןלהיותהיהיכוללאוהשיריםהספריםשתוכן

לביןבינוששררהמוחלטהניתוקבגלללו
המרדתחושתעםיחדזו,מודעות .האינטליגנציה

האינטליגנציהאצליצרה ,רוחנילחופשוהשאיפה
להשתתףומחוייבותהעםכלפיאשמהתחושת
שהספרותאיפוא,לומר ,אפשר .לשחרורובמאבק
כלבמשךהמהפכניהחינוךלמוקדהפכההרוסית
(לנין .-20ההמאהוהתחלת-19ההמאהמחצית
והפובליציסטהסופרשלספרועלדיברעצמו,

הגורםכעל "?לעשות"מהקי 9צ'רניש:;נניקולאי
עלהאהוביםהסופרים .למהפכן)להפיכתוהמרכזי

הסטיריקןהיוקי) 9מצ'רניש:;נ(חץוהמהפכנים

ול.רמ;נט;ב,קןסוב Jהמשורריםרין''סאליטקוב-זק~ד
לנין ..צ'כובואנטוןגורקימאקסים-החדשיםובין

 'כלליבאופן .טולסטויל.בשליצירתואתגםהעריץ

הרציניתבעיתונותונשפטההרציניתהספרותנמדדה

-הנארודינקיםזרםעלנימנתהככולהשרובה
השחרור"ב"תנועתהשתתפותהשלהמבטמנקודת
שלהמקובליםהערכיםאתלקוראיהלהעניקוכוונתה
הזולת,כלפיאחריות ,לאיכריםובמיוחדלעםאהבה
שלצורהכלנגדוהתקוממותעצמיתלהקרבהנכונות
 .דיכוי
המהפכהבימישיוצג ,זהופובליציסטיספרותיזרם

אמפיטאטרוב,אלכסנדרכמונשכחים,שמותעל-ידי

שהכיןלמרותקורולנקו,וולדימירגורנפלד,אלכסנדר
שלהחברתיותהנורמותאתועיצבהמהפכה,את

דברשלבסופואותהקיבללאלספרות,ההתייחסות
הואנהפוךיצירות.שוםבתקופתהצמחולאומתוכו

הנעדרים,המתים,ברשימותבלטונציגיו-
 .להורגלהוצאהוהמיועדים

ביןביותרהחריפותהמחלוקתמנקודותאחת
האינטליגנציהשלהאידאולוגיםלביןהבולשביקים

המהפכהשליחסהבנושאחיתההישנה,הרוסית
עצםלגביהיהלאהוויכוח .ולאינטליגנציהלתרבות
אלאברוסיה,העממיותהשכבותשלהתרבותיפיגורן
האינטליגנציהשחוגיבעודבבעיה.הטיפוללדרכיביחס

רחבההשכלתיתתשתיתבבנייתהצורךבדברהסכימו
בתי-ספר,שלהרחבתםבאמצעותבבנייתהוהשתתפו
תרבות,חוגי ,למבוגריםכיתותמקצועי,חינוךרשתות

רובמשךהבולשביקיםטענו ,וכד'תיאטרוניםמוסיקה,
שעיקרהמהפכה,לפניעצמאיכפלגקיומםתקופת
 .מבצעיתמהפכניתלפעילותמופנהלהיותחייבהמאמץ
חיתההעםשלוחינוכיתהתרבותיתרמתוהעלאת
כלבה,לטפללדעתם,כדאי,ולאשאי-אפשרמשימה

 .הבורגנותבידיהשלטוןנשארעוד

קיומית.שואהבפניאחרוןמחסום-חתרנות

כלמדהימה,במהירותנהרסו,עצמההמהפכהבשעת
ויחדהתמוטטה,התחבורההציביליזציה.מוסדות

התפשטו .התעשיההחקלאות, ,המסחרמערכתאתה
ומגפות.מרעבמתואנשיםרבבות .שודשלתופעות

הרוסיתבאימפריההאוכלוסיהארכוןהגיעבסך-הכל
האיבהפעולותהראשונה,העולםמלחמתבעקבות
והרעבהמגפות ,הטרורמלחמת-האזרחים,במהפכה,

גדולינרתמוזהבמצב .נפשמיליון-20לכ-
משוםהתרבות,להצלתהמהפכניתהאינטליגנציה

-הרחבבמובנה-היאשרקהתבררמהרהשעד
 .קיומיתשואהבפניאחרוןכמחסוםנשארה

שהוציא 'גורקיאקסיםמהסרפדהיהביניהםהבולט
 הי~~;נ"בשםשמאלני-מהפכניעיתון 19 1ד s 1-ב-

מסותפרסםשבוהחדשים"),("החייםד'יזניי"

גורקיוהמהפכה.התרבותבבעייתשדנוומאמרים

-הבולשביקיתהמפלגהשלעמדותיהבכלתמך
הדרישהלרבותוהפוליטי-מדיני,החברתיבמישור
מתחהואאך ;ממלחמת-העולםרוסיהאתלהוציא
השתמשובהןהשיטותנגדקשהביקורת

 .ולשמרולשילטוןלהגיעעל-מנתהבולשביקים
שלכוונתםנגדגורקיהיהבראש-ובראשונה

והתרבותהאינטליגנציהאתלהרוסהבולשביקים
הרוסיתהאינטליגנציהשמסורתגרסהואהקיימת.

ההרסכוחותנגדהיחידהחברתיהנשקהיא

וחדשהדקהברוסיההמשכילההשכבה .והאבדון
פרספקטיבהשוםתהיהלאובלעדיהטען'יחסית,
סוציאליסטית.חברהלבניית

כמואחרים,ומעשהאנשי-רוחעםיחד

 .לוהכלכלןעורך-הדיןקאופמן, .אהפובליסציסט
וחרות","תרבותבשםחוגגורקיייסדועוד,ברמסון

ברוסיה'המצבשלאמיתיתתמונהלהציגשניסה
ימיםהאריךלאזהשחוגאלא .לשיפורוודרכים
בתולדותיהביותרהקשההשנה , 1919לשנתמעבר
לכללמעשה,הקץ'הגיעבההמהפכנית,רוסיהשל
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וספרותיתתרבותיתפעילותשלהניהולכסירנות
והחוגיםהעיתוניםכל .החדשבשלטוןבלתי-תלויה

קולאףערד;שמעולאאז'נסגרוהלא-קומוניסטיים
למחשבהקץהושםלאבכךאולם, .מחאהשלדק

 ,והספרותיתהתרבותיתלפעילותולאהעצמאית
לאהפעםנבערהתרבותלחידושהמקררותכאשר

אלאהאינטליגנציה,שלתנעות-השחרורממסורת

המודרניסטייםהזרמיםעלשנמנוהיוצריםמבין
מחשבתיתקירבהכלהביעוושלאהרוסיתשבתרבות
במשורריםמדובר .הפרולטריוןלמאבק

ביילי'אגררייבלוק'אלכסנדר-הסימבוליסטיים
רולאדימיר-ובפוטוריסטים ;איבנובויאצ'סלאב
רסייברלרדבכימאי ;חלבניקובוולדימירמאייקרבסקי

אחרים.רביםרביםובעודמיירהולד
אותםמתוךפעלואלהיוצריםכלשלאכמרבן

 .משותףהיהשלהםהכלליהרוחניהרקעאךמניעים,
משמעותיפיצולחל-19ההמאהסוףלקראת
היהשטרודהאינטליגנטי,הזרם .הרוסיתבספרות
דומיננטיהיותולמרותוהעם,החברהבבעירת
אסטטית.אווירהלהקריןפסקאידיאולוגיתמבחינה

"בלתי-"אמיתיות",היותןמשוםהדתיהרגשעל
הפילוסופיהשלהתגליתו"אנושיות".אמצעיות"
שלהיבטמשתלבבהבמיוחד,ההרריתהמזרחית,

הרגי-דחפהעמוקים,ורלגיוזיותמיסטיציזםעםיופי
באמנותלהכרהושלינגשופנהאוארכדוגמתדעות

נפגשבומרקדמעיןהאדם,שלהרוחניכבמרכז
הידועזה,תרבותי(זרםהנפש.עםהמיטפיזי nהכ;

שלההיסטורהעלחותמואתהטביע ,כרומנטיזם
 .שלנר)במאהאףעיקבותיראתוהשאיר-19ההמאה

כ"גיבררהאמןשלדימויוהצטיירהמאהבמרוצת
דיוניסרסשלעתיק-היומיןהמיתוסחזרתרבותי",

האמנותשלובכוחהבמרכזיותההאמרנהראורפיאוס.

שהשפיעוספציפיותולתיאוריותלעמדותהתפתחה
הספרותכלעלודרכוסרלרבירב,ורלדימירעל

 :חשוביםזרמיםבשלושהמדוברהמודרניסטית.
ודאגנוריכארדמוריס,רריליאםהפרה-ראפאליטים

הכמיההאתבדיבריהםשביטאוניטשה,ופירידריך

לחלוםחזרהמעיןעל-כיתתית,נוצירתלתרבות
שלהקומונהשלראשונית,שלמותשלהאוטופי

האמנותית-הפעילותמשתלבתבהימי-הביניים,

 .מאיאקוכסקי :מימיןפסטרנק,כוריס :משמאלהראשון

יכולהאינהוהקיוםהזמןשמהותהסתברפתאום
פוליטיתראציונליסטית,ספרותעל-ידיעודלהיתפס

לנוףהגדול,לעולםחלוןנפתחכאילו .וצרת-אופקים
מלאמהחדריותרהרבהמשמעותיכמשהושהתגלה

האינטליגנציהישבהבוהישניםוהרהיטיםהאבק
סופריהדהימוהפרוזהמבחינתאמנם,הרוסית.

טולסטוי'--19ההמאהשלהשניההמחצית
הקוראאתרקלאואחרים,טורגנייבדוסטוייבסקי,

אבל .המערב-אירופאיהקוראאתגםאלאהרוסי'
הליריההיבטאם-כיאתנחתא,אזביקשוכמובשירה

משורריםעדייןהיו .הספרותיףומהנכלילנעלםלא
שירהשכתבו:כט)אפאנאסישביניהם(הגדולאחדים

עמודימעלזכולהםוההשפלההבוזלמרותלירית.
מעניינותתופעותהתרחשובנוסף. .הפובליציסטיקה

תחום-ברוסיהעד-כהידועהיהשלאבתחום

-19ההמאהשל soוה-ד oה-בשנותהפילוסופיה.

דמותסולוביוב.וולדימירפילוסופיתבפעילותהחל
כלעלבהשפעתהובעיקרכגדלותהדופןיוצאת
ההסטוריהעל-ודרכההרוסיתההסטוריהמהלך

 .האנושית

האירופאימסויים.כמוכןהיה,סולוכיוכוולדימיר

הפרובלמטיקהאתשהביעסיהכרהראשוןהמקורי
רוסיים.וכסמליםכלשוןהאירופיתהתרבותשל

תרבותי""גיבורהאמן

במחשכהמענייןכיווןהסתמןן-9הבמאה

להבחיןהיהניתןהראשוניםוכסימניוההיסטורית.
ירידתעםהרנסנס.שבתקופתההומניסטיבמפנהכבר

 .נורמטיביתאפיסטמולוגיתכמערכתהדתשלקרנה

שלשוניםשתחומיםהדעהוהתגבשההלכה
לאציור.מוסיקה.אגדה,סיפורת.שירה. :התרבות

עמוקותרוחניותחוויותלאדםלספקשמסוגליםרק

עדיפותשהןאלא ;הדתיתהחוויהמאשרפחותלא

הסוציאליזםרעיוןעםהחייםאתהמקדשתמעשית
 .והאיכרהפועלשלוההגמוניה

התרבותנגדהמרדרעיוןאתהגהודאגנו

סינתטיתבאמנותשימושעל-ידיהקאפיטליסטית.
עללאניטשהדיברלעומתו,המוסיקה.שכמרכזה
סיוםשליותרמופשטעריוןעלאלאעצמה,האמנות
הדת,שלסיוםודרכהומיטפיזית.היסטוריתתקופה

האנושותעלית-כךועקבהאלוהים.רעיוןשל
העתידאתרקלאלראותניתןמהןחדשותלפסגות

הקלאסית.לימניטשההתיחיסובמיוחד ,העבראתגםאלא
כמרכזהאמנותרעיוןאתקיבלסולוכיוכוולאדימיר

 .היסטורילמישוראותווהעלההאדםשלהרוחני
שליצירתי ן~;הןסולוביוב.על-פיוהשירה.האמנות

שלכידיהםנמצאכולההאנושותעתידלכןהאלוהות.
שינויהעולםאתלשנותהאמנותשלככוחה .היוצרים
לביטולההאנושותשלכדרכהשלכשהואשינוימוחלט.

עלי-הנוצריישו-האלעםולפגישהההיסטוריהשל
אדמות.

בקרקעעמוקיםשורשיםהיכהסולוכיובשלחזונו

 'ן-9ההמאהמסוףוככררוסיה.שלהרוחנית
אירופה.שלבתולדותיהיחסיתרגועהכתקופה
וואלריהמשורריםוכעיקררוסיים'יוצריםהשכילו

בנופהלראות:ניילי'ואגררייבלוקאלכסנדרוסוב,כרי
סוף-העולםשלסממניםארצםשלהפרובינציאלי

שלציפיותיחדיוחוברוזולראיה .ובאהקרב
ולסכנותלקשייםמודעותחברתית.התחדשות
חברתייםכפעריםוהכרוכיםאליהכדרךהעומדים

שלמדרכהרצוןאי-שביעותשלותחושהותרבותיים.
האידאולוגיתמהבחינהגם ,הרוסיתהאינטליגנציה

 .היצירתיתמהבחינהוגם

האידאלכמקוםהעמידהסולוכיוביאניהחזון
אמורותלפיהםאחרים.אידאליםהעממיהחכרתי
ככוחותבעולםתהפוכותלחוללוהספרותהאמנות
אדםולהולידדרכוואתצורתואתלשנותעצמן'

במסגרתכנזכר,להתרחש,היהאמורזהכל .חדש
למעיןהאמןהופךבהלמחצה'פולחניתמיסטית

 .כהן

הכרחישלבה"צעירים"הסימבוליסטיםראובמהפכה
הסולוביוביאני.האפוקליפטיהתהליךבהתגשמות

"השניים-השירהיתההתקופהשלהגדולההיצירה
הגורלייםבימיםשנכתבכלרק'אלכסנדרשלעשר"
אופיבעלתהיתהעדייןהמהפכהכאשר , 1918של

גםמוחלטתבהפתעההתקבלהשירעממי.ספונטאני,
האנטי-מחנהעל-ידירגםהמהפכניםעל-ידי

בלתי-צפויבחינתהיהלאהואאך ,בולשביקים
 l 191 , 1908בשניםכבר .כלרקשלהיצירתיתבדרכו

אתהביעבהםשיריםזהמשוררפיוסם 19 13ו-

ברבדיםשימושתוךהעממית,לרוסיהכמיהתו

הצגתותוךהמדוברת,לשפההקרוביםלשוניים
העל-זמנית.ההיסטוריתרוסיהשלמדהימיםדימויים

כלרקחדשה.לרמהזריכולתמגיעהב"שניים-עשר"
סינטטישירבמסגרתאפייבמודוסכאןמופיעהלירי

-רוחניתשירהעממי'תיאטררןשליסודותהמשלב
גסים.וארוטייםבלדיסטייםויסודותתפילה,מעין

קטעיגםלשירבלוקהכניסמונטאז'שלבשיטה
 .פוליטיופולמוסעיתונות

"שירואופןפניםבשרםאיננוהשירועם-זאת,

מבחינההבלתי-מזדהיםהטקסטיםאחדאלאמגו:ס"'
לכלרשות-דיבורברלתתהצליחכלרק .פוליטית
ההיבטשלבהבלטההדעות,לכלהשכבות,

כאקטמוצגתהמהפכהכאשרהסרלרביוביאני,
הנרקמתבדרמההמשתתפיםהקוסמית.במיסטריה

מחבריאחדשלטראגיאהבה(סיפורבשיר
וגס-רוח,אכזרבחורהמהפכניים,המשמרות

 .מיסטיבפולחןנהניםלמעשה'הינםלפרוצה)
שלנרפה .ישושלתלמידיו-12כ- 12-מספרם

רעם-זאתריאליסטי'נוףהיכרהמהפכניתפטרבררג
חם_בית-לשלהמסורתיתהאיקונוגרפיהאתמזכיר

בכברדוהנוצרייש'ומופיעהשירבסוף .-המולדוחג
למישורהמתרחשאתומעבירובעצמו,

 .האפרקאליפטי
נפוצההייתהנוצריתבאספקלריההמהפכהראיית
היצירהלסימבוליסטים.המקורביםהחוגיםבקרב

אתשניצלוהשיריםשללביןביותרהידועה
מרתחג-המולד,בית-לחם,שלהטיפוסייםהמוטיבים

שלשירוהיתה-לתחיהותקומתוהצלבעלישר
בהשפעהשנכתבהלתחיה"קם"ישובייליאגררי
ה"שניים-עשר".שלישירה
מהמימדיםשהוקסמוהראשוניםהיוובייליבלוק

גםהיוהםאולםהמהפכה.אירועישלהדרמטיים
ואתאכזריותהאתבשרםעלשחשוהראשוניםבין

הפכההיאוכאשרשבה.הרוחניהמימדחוסר

איבדויופי'משמערתהיגיון'חסרתשיגרהללגביהם
מקררמערב,ונפטרהיצירתית,יכולתואתבלוק

 . 1921בסתיוקשהוממחלה

לפילוסופיה"החופשית"האגורה

מעורבהיההואשרנה.היהבייליאגררישלסיפורו
שלוהמעשיתהאירגרניתבהתגבשותהאישית

ידידיועםונמנה Iבאירופההאנתררפוסרפיתהתנעוה

 .האנתררפוסרפיהעריוןהוגהשטייבו'שלהקרובים
החדש,הסדרעםפעולהלשתףרקלאניסהכיילי

אלאהקוסמית,המהפכהשלראשיתהאתראהבר
עםיחדהרעיונית.התפתחותומהלךעללהשפיעאף

לפנישהשתייכואחרים,ופובליציסטיםפילוסופים
האינטליגנציהשלהסולובירביאנייםלחוגיםהמהפכה

ה"אגרדהאתבייליייסדהנוצרית,הראדיקלית
במהלהיותהיתהשמטרתהלפילוסופיה",החופשית
"הבעיותסביבבלתי-דוגמטילוויכוחחופשית

התקופה.שלהבוערות"
-כגרןסרלרבירב,שלבמונחיםנוסחוהבעיותרוב

"קרויהרוסית",המהפכהשלהדתית"המשמעות
המהפכה"'בזמןהאפוקליפטיהעריוןשלההתפתחות

תשומת-לבונו'. "?לאמנותמוסריתאחריות"היש
והאמנות.הספרותבבעירתלעירןהופנתהמיוחדת

מקוםתפס ,המהפכהממבשריכאחדדרסטוייבסקי'

ניהלופיוסם,הרצהבייליאלה.בדיוניםמרכזי
ידידושלמרתועדזהכל .וויכוחיםוהינחהקורסים
השפעהעליושהשפיעכלרק,אלכסנדרויריבו,
שלוהבשורותשהציפיותאזחשהוא .עצומה

החשדניתושהאווירהלשקרים,הפכוהמהפכה
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החדש,השלטוןפקידישהפיצורהבירררקראטית
השאירהארתההיצירתיתהרוחלמהותמנוגדת

מאנשיתבעבייליהסימברליסטים.בקרבהמהפכה
למיניהםומהפקידיםמהקומיסריםהתרבותי'המנגנון
והספרות.האמנותשלהייחודיתכמהרתלהכיר

לויתנושפקידיםואסורפקידאיננו"המשורר
אולם,הדברת.מהישיבותבאחתטען-הוראות"
היגרלאחר-מכןאטומות.אזנייםעלנפלהזרקריאה

לרוסיהשרבחזרשאחריהמסריימתלתקופהלגרמניה
 .הסובייטית

חיתה,לפילוסופיה"החופשית"האגודהפעילות
התרבותילביטויביותרהחשובהאפיקיאולי

 .ומלחמת-האזרחיםהמהפכהבימיוהספרותי
פילוסופים,מאותאףואוליעשרותבההשתתפו

תיאטררןאנשיכלכלנים,משוררים,פובליציסטים,
 .רסלרסקי,ב.-הפילוסופיםביניהם .וציירים

 ;קארייב .רבסכיןקרא .ל-ההיסטוריונים ;אסקרלדרבי
 ;בררצקרסרא.מאסלרבפ.-הכלכלנים

הסרפדים ;ודאברא .ויקארפמן .א-הפובליציסטים
 .רעודביילינסרן .אזאמיאטין, .י-והמשורירם

גדולההשפעהחיתההסרלרבירביאנייםלחוגיםאבל
ידועיםמהפחותאחד .אחריםתרבותבתחומיגם

 .בפטררגרדהנודדהתיאטררןשלזההואשבהם
המאהבראשיתערדפעילותואתשהתחילתיאטררן

האמנותיהתיאטררןפעלבהבתקופהבערך ,-20ה
האסטיתיתהגישהיסודותאךבמוסקבה,המפורסם

האמנותישהתיאטררןבערדבתכלית.שוניםהיושלו
התבססהאינטליגנטי-עממי,לזרםביטוינתן

האסטתיקהעקרונותעלהנודדהתיאטררן
גיידברררבפ.-האמנותייםמנהליוהסרלרבירביאנית.

עריוןהתגשמותאתבפעילותםראוסקארסקייה, .רב
מהגישההושפעוההופעותהמיסטריאלית.הסינתיזה
מעיןבתיאטררןבעבודתםראווהשחקניםהפולחנית
 .קודשעבודתארמיסטיתשליחות
לפיהםרדיקליים,עריונותבעבודתםהשתלבובנוסף

הורהמעשי'באופןצופיואתלחנךהתיאטררןעל
רמתםלהעלאתלדאוגוכתוב,קרואללמדם-אומר

קיומיתפוליטית,מודעותבהםולעוררהאסתטית
לפניערדברעסקולכן' .גם-יחדופילוסופית
בקרבראירגרניתהסברתיתבפעילותגםהמהפכה
הפךהמהפכהלאחרפטרבררג.בעירהפועלים
בלתי-שגרתייםחיפושיםשללמרקדהנודדהתיאטררן
הפילוסופיהאידאולוגי'במישורנועזיםאףרלעיתים

 .וביובסולשללעריונותיוברורהבזיקהוהאסתטי'
קטעישולבובהןהופעותלארגןהדברזהבתיאטררן

חוברותחולקוובמרוצתןומחול'מרסיקהקריאה'
הפרובלמטיקההודגשהבהןוהרצאותהסברה

גםאלאבפטרבררג,רקלאזהרכלהסרלרבירביאנית.
בפרובינציה,התיאטררןערךאותםהרביםבביקורים

אי-הרצוןמלחמת-האזרחים.שלהקשיםבתנאים
הנסירןהגבוהה,האסטתיתהרמהעללהתפשר

היסודותהבנתאתלהעמיקהבלתי-פוסק
הרגישותטיפוחהאירועים'שלהפילוסופיים

הבלתי-התמיכהעםבשילובוהחברתית,הרוחנית
התיאטררןאתהפךזהכל ;החדרתברעיוןגתמסריי
 .ביותרחשובהורוחניתתרבותיתלתופעההנודד
החופשיתה"אגרדהשללגישתהבניגודמזאת,יתירה

שלשמץהתיאטררןבפעילותהיהלאלפילוסופיה"
הבלושביקית.המהפכהשלהלגיטימיותלגבישלילה

אףהחדשיםהקומיסריםמןשאחדיםעד-כדי-כך'

הצליחשהתיאטררןלמרותועידוד.תמיכהלונתנו
על )-1924ל(עדארוכהדיתקופהמשךלשמור

(מבלישלו,והאידאולוגיתהאירגוניתהעצמאות
הרוזנתשלהתיאטדוןהיותועובדתאתלטשטש
שלביותרהעקרונייםממתנגדיהםשחיתהפאנינה,

לאשהבולשביקיםמפנינסגרהואהבולשביקים),

ול,-רוחניתעמצאותשלשמץלסבולהיומסוגלים
 .מיידידהםגם

הנוציר-שהזרםמוכיחכאןשעדהעובדותסיכום

בעיצובהחשוביםמהגודמיםאחדהיהרדיקלי
זדםפסקלאבעצםהמהפכה.שלהרוחניתהתמונה

 ,המהפכהלאחדגםרוסיהשלבעורקיהלפעוםזה
החדשההתרבותיתהמתכונתהתגבשותעםאולם

העריון .וכיווניומימדיוביטויו,השתנו

המשטרממתנגדילרביםאיפשדהסולוביוביאני
ובאופןיהחדשההמציאותאתלקבלהקומוניסטי
לגיבושוגםסולוביובשלהאידאליםתדמופדדוכסלי

העולםמתפיסתרחוקיםהיותרהעריונותאחדשל
בגולההאידואסיאניתלתנעוהוהכוונההמערבית,
הרוסית.

הקרעלאיחויהתייחססרלרבירבשלהחזונותאחד
הקתולית-היריבותהכנסיותשתישבין

ההיסטוריתהנצררתביןרכןרהאררתרדרכסית,

לפילרוסיה,הקלאסית.ההלנית,ותפיסת-העולם
זה'בתהליךמרכזיתפקידלהיותהיהאמודתפיסתו,

ההיסטורייםוהפיגוריםהפגמיםעלתתגבראם
חוסך-יוהשרירותיהאכזריהשלטוןכמרשכחייה,
סולוכיוככעיניהיואלהכל .וכד'לאדם,הכבוד
שלטוןתקופתהאסיאתית,התקופהשלשדיריה

חשדנייהמזרחלארצותיחסוהיהי(לכןהמונגולים
"הסכנהעריוןאתשהגהזההוא .טגוניסטיואב

 .מגן)לשמשרוסיהחיתהאמורהנגדההצהובה",
שטחיותדישהיולמרותשלויאלהמחשכות
תרבותייםלחיפושיםאידאיבסיסשימשולעיתים,

חיתהיכולהשלאהאינטליגנציהעכורופוליטיים
אךישירה,כצורההבולשביקיםשלטוןאתלקבל
פירוקאחדירוסיהשלהמדינימצבה,לעיצובחתרה

מהפכתפרץועםשהחלהצאריתהאימפריה
אתהיסוסללאקיבלואלההרגי-דעות .אוקטובר

רוסיהשלהיותהכדברסרלרבירכשלהיסודהנחרת
שלהעתידיתכהיסטוריההמאחדהמרכזיהגודם

יתדהביקורתיותללאהתייחסוגםהםהאנושות.
הוסיפולזאתאולםהדתיים-סינתטיים,לרעיונותיו

דקלאכמתורךרוסיהשלמקרמה :מרכזיחידוש
דתיים-אפוקליפטיים,כמונחיםבמיוחד)לא(ואולי
הנמצאתרוסיה, .וגפרי-תרבותיהגיאכמוכןאלא

הלאטינ,-(העמיםוהמערב(סין)המזרחכיןכתורך
תרבותית.עשייהשלנפרדסוגמייצגתגרמניים),

כדוגמתטכנולוגית-מדעיתבפעילותלאכוחה,
הודר,כדוגמתהמיטפיזית,כמחשכהולאהמערב,

המרחב,באידגוןהגיאר-פרליטית,כעשייהאלא
שלה.האימפריהכבנייתהמדינית,כעשיהכלומד

המציאותלשינויאמצעי-האמנות

בא(השלישי)הקומוניסטיהאינטדנאציונלרעיון
הקומוניזם,אתלקבלהרוסיםלאירראסיאניםלעזור
רוסיהשלתפקידהאתומצדיקמבססשהואמשום

האימפריהשלוכהרחבהכחיזוקהסובייטית
העריוןקיבלכךהמסורתית.האידואסיתית

מובהק.וחילוניפוליטיאופיהסרלרביירביאני
הסרלרבירביאניתהגישהשליותרערדמוזרגלגול
התיארריהשלמסריימיםבהיבטיםלדאותניתן

ה"ריאליזםשלוהאמנותיתהספרותיתרהפדאקטיקה
השילובעלהמכריזכנוסחלפחותהסוציאליסטי",

בזדם .המהפכניהררמנטיזםוכיןהדיאליזםשבין
המנסהה"יצידתי",הדחףביטויואתמצאזהרומנטי

שלדאדיקלילשינוילאמצעיהאמנותאתלהפוך
מצאהזרפדרז;וה.איתרומנטיקהאם-כיהמציאות.

האמנותייםבזרמיםיותרמרעיליםאפיקים
-רהאכאנגאדדהמודרניזםעםהמזוהיםוהספרותיים

בלתי-מסרייגובאופןמיידיתשתמכווהחוגיםהזרמים
שלאחדהראשוניםבימיםכברבבולשביקים

המהפכה.

שלהאידאולרגיםוהןהרוסייםהסימברליסטיםהן
במספרהמודרניסטיםמןנבדלוהסרלרביירביאניהזרם

לדורהשתייכוככולםדרכםראשית,חשובים.עניינים
עלנמנוהם .האבאנגארדמאנשייותרמבוגד

שלכצדקתהוהאמינווהאמנותיהספרותיהמימסד
תמיכתםלמרותזה,כל .למחצהדתיתאידאולוגיה
הבולשביקים,כעיניאותםהעמידכמהפכה,
שלכיותרהחשוכיםלהיבטיםכפוטנציהכמתנגדים
שלה.לאתאיזםוכמיוחדהקומוניסטית,התיארדיה
כלתי-צעירים,האבאנגאדדאנשיהיולערמתם

חיתהבכללאםשלהם,שהאידאולוגיהמבוססים,
עיסוקמכלודחוקהבלבד,אסטתיתחיתה ,כזאת

זיקתםאתהפגינוהסימברליסטיםאםבפוליטיקה.
דיאכרונית,היסטורית,מבחינההמערביתלמסורת

עם(וגםהמערבעםמגעחיפשושהמודרניסטיםהדי

 .המרחביהסינכרוני'במישורהמזרח)
מפגשנקודותהיולפוטוריסטיםהסימבוליסטיםבין

במיוחדביותר,מהותייםהבדליםגםהיואךדנות,
התייחסותכללהמשותףוהאסתטי.האידאיבמישור
אתלשנותהמסוגלעליוןעדךכאלולספרותלאמנות
כ"גיבודכ"אל",האמןראייתוכןהחיים,מהות

היוהזההמשותףלמכנהמעבראךתרבותי".
דאושהסימבוליסטיםבעוד :בולטיםהבדלים

והמטפיזיתהדתיתבמסורתחשובהחוליהבאמנותם
נגדהאבאנגארדאנשימדדובנצררת,שעיקרה

שלהםהאלטרנטיבותלה.ולעגוהנוצרית,המסורת
הסלאכיתמהפגאנירתהחלומשונות,שונותהיו

רכלהחלבניקוב),וולימידשלשידתו(כדוגמת
האלוהות,רעיוןעצםאתהשוללותבאידאולוגיות.

(כדוגמתכל-יכולקוסמי'כיצורהאדםאתומעמידות
מאייקובסקי).ולדימידשלשידתו

לפחות .אידאלבימי-הבינייםדאוהסימבוליסטים
במהפכהמצאומהםכמהואםהאסתטית,מהבחינה

שהיוהדיחיוביות,נקודותאי-אילוהבולשביקית
תרבותית,כנסיגהנראושלכאודההיבטיםאותםאלה

בידדייאב,ניקולאיהסימכולסיטיהפילוסוףכדוגמת
בנסיגההימי-כיניימיתהתרבותבהבזקישהבחין

באירועישבלטהוהחדותזכויות-האדםמרעיון
בידדייאב,לפיהמהפכה,נצחוןאוקטובר.מהפכת
מאזהמערביתהתרבותשלדרכהכשלרןאתהוכיח

אתלבלוםשניסתההכנסיהשלצדקתהואתהרנסנס,
הפנולעומת-זאת, ,האכאנגאדדאנשי .החילוןתהליכי

ניצני-אתודאולעתיד,ובעיקרלהווהפניהםאת
שנשללוהמודרניתהמציאותבהיבטידווקאהתקווה
התעשייההטכנולוגיה,דאייתהסימכוליסטים.על-ידי
אופייניתחיתהעליוניםרוחנייםערכיםבתרדוהמדע
שלהאידאולוגיהלהםהתאימהזוובנקודהלהם,

נגדחריפהביקורתמתחוהזרמיםשני .המדאכסיזם

אולם, .המערביתהבורגנותנגדובמיוחדהבורגנות,
מנקודתכוונההסימכוליסטיתשהביקורתבעוד
ביקורתלבשההימי-ביניימית,התרבותשלמבטה

התקוממותמעיןחברתי,מדדשלאופיהמודרניסטים
ב-באירופההסטודנטיםלמהפכתבדומהצעיריםשל

1968 ! 

היהשקועהסימבוליסטיםשלהשיירה"אני"
ה"אני"ואילוהעתיקה,אירופהשלבאוצרותיה

 .צעידהבדמותקשורהמודרניסטיםשלהלירי
מניצולהסובלתבכזואווחזקה,צעקניתבריאה,
קפיטאליסטית.בעיר

התרבותיבנוףלפעולהחלוהבולטיםהמודרניסטים
אנשיםאלההיוהעשרה.שנותבתחילתהרוסי

לעומתלקרייהאושלמהלאהשכלהבעליצעירים,
שעסקואוניברסיטאות,מסיימישהיוהסימכוליסטים

בייליבלוק, .אחרתאקדמיתובפעילותכמחקרים
מחקריםגםאלאשירים,דקלאכתבווברירסוב

 .פילוסופיהלספריביקורתמאמרימסות,תיאודטיים,
המודרניסטיםוקאמנסקי,מאייקובסקיחלבניקוב,

אחרתלסביבההשתייכוהראשונים,הרוסיים
שביןוהמלומדהמשכילהיהבניקובחל .לחלוטין

מצאבאוניברסיטהשרכשהרחבהידעאם-כיכולם,
ביןלמד,הוא .למדיפאדאדוקסאלישימושאצלו
בהיסטוריהוהתענייןמתימטיקהגםהמקצועות,שאד

גלםחומדדקעבורוהיהזהכלאךובבלשנות,
היסודותעלבמינהמיוחדתתיאוריהלהוכחת

זו,תיאוריהלפי .ההיסטוריהתהליךשלהמתימטיים
היסטורייםלאירועיםגודםאשדמתימטימנגנוןקיים
זמןפרקיכעבודלהתרחשזההמשמעותכעלי

אתלגלותלפיכך,היא,העיקריתהמטרהקצובים.
אחר,אוזהריתמוסעלהאחראיהמתימטיהחוק
 .לעיתיםסמוייםוחיצונייםפנימייםסימניםלפי

אחדימחיפושארוכהדדךעבדהאידאולוגחלבניקוב
ההר,,-בעתיקותהקדומההסאלביתהתרבותשורשי

התיאודיהאתלהעמידלניסיוןועדואחדות,אירופיות
הוא .הבולשביקיתלמהפכהכבסיסשלוהמתימטית

כמוסיםסודותלגלותעשויהשאמנותובכנותהאמין
ודאה,מהלכה,כלאתבכךולשנותההיסטוריהשל
אתומינהוכגודלי'כדםהאישיתפקידואת .לכן

משודדגםהיהזה,בצד !כדוד-האץרליו"דעצמו
כלשלהפואטייםלשיאיםשייכתשידתו .גאוני

ביןהיההוא .הרוסיתדקולאהרוסית,השידה
היופיאתגילואשדהאירופיתבשידההראשונים

נסיוניים,שיריםכתבעצמו.הלשונישבחומדוהקסם
צורותוהמציאהלשונית,המערכתאתשינהבהם

היהחלבניקרב .המורפולוגיברובדבמיוחדחדשות,
והוא , 1917מהפכתבזמןומעוצבידועמשודדכבד

 :הואנהפוךבלוק.כמואחריה,לכתובחדללא
אחתחיתהומלחמת-האזרחיםהמהפכהתקופת

אזכתבהואבחייו.ביותרהפוריותהתקופות
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כלרק.א.

גםהשארביןולמלחמה,למרדמוקדשותפואמות
כלרק.שלל"שניים-עשר"תגובה

אירועיאתמציגותוכלרקביילישליצירותיהםאם
הניתוחשאצלוהריחיצונית,מבטמנקודתהמהפכה

חלבניקרבשגםאלאעיקר.הואהמעמיקהפסיכולוגי
התאכזבהואהחדשה.למציאותלעבורהצליחלא

עםבעצמהבגדהשהמהפכהוטעןמהביורוקראטיה

אותוהביאהלאזראכזבה .החדשההמדיניותהנהגת
אי-הוא,נהפוךההיסטרריוסרפיים.רעיונותיולנטישת

למלכותקפיצהכקרשלשמשהמציאותשליכולתה
יותראינטנסיביחיפושאצלויצרה Iהכל-יכולהאדם
ההיסטורית.החוקיותאחרי

וגםכדור-הארץ""יו"רשגםנראהבסיכום,

לביצועכליבמהפכהראוהסימבוליסטים
אתמגשימהאיננהששזרומשהתברררעיונותיהם,

אכזבהבאווהמטפיסיים,השירייםחלומותיהם

והתפכחות.

הפרומתיאיתהאידאולוגיה

בבדידותנידח,בכפר r 1922בקמתחלבניקוב
לעומתו,לאגדה.הפךמותולאחרומידמוחלטת,

ריאליסטימעשהאישמאייאקובסקיולאדימירהיה
שלהפרובלמטיקהאתגילםאשר Iלמדימאטיופרג

והטראגיתהמושלמתבצורההמהפכהושלהספרות
כלאתניסחשמאייאקובסקילומרניתןביותר.
האמןלביןהמהפכהשביןהמפגשמןשעלוהבעיות
ההדוקובקשרבחריפותם,אלה,וניסוחיוהיוצר,
לאעמוקההשפעההשפיעו Iהאישיגורלועםשלהם

לגורלהאלאהרוסית,התרבותתולדותעלרק
וכמדינה.כחברה

תפיסת-ואתיצירתואתשהזיןהמרכזיהקונפליקט
שביןהקונפליקטהיהמאייאקובסקישלעולמו

הפראקטיקהלביןהפרטשלוהשאיפותהאידאלים
מלכתחילה,מהפכנית).חברהשל(גםהחברהשל

בודד,צעיר,אדםשביןהעימותסביבשירתוסבבה

והמזלזל.הגסהאלים,העולםוביןורגיש,עזוב
אופימאייאקובסקיאצלקיבלזהידוערומנטיעימות
סמכות Iשלטוןכלנגדבלתי-מתפשרמרדשל

והכעסהנקמההזעם,רגשותאתוביטאומסורת,

 .ברוסיההעירוניהצעיריםלדורטיפוסייםשהיו
חלומותלהורג,הוצאות Iהמונירצחשלסצינות
מופעייםאלהכל-הבודד"הלירי"האנישלנקמה
לפרושמאייאקובסקיידעעם-זאת,בשיריו.בשפע
עדינה.ואהבהטהוררגששלמבעגםקוראיובפני
שלכמסרמשירתוהעולהאתלסכםאוליניתן

למעןעצמואתלהקריבהמרכןצעיר,אידאליסט
 ;למענםולרצוחלשחוטגםאךשלו,האידאלים
שלדמותמעין .יחדגםולשנואלאהובהמסוגל

לקבלהיהעשויכזהמסר .עכשווי Iעירוניטרוריסט
משכנעת,אידאולוגיהעםבשילוברקחברתיהד

המתבקשתהאידאולוגיהאתאכןמצארמאייאקרבסקי
הרוסיהבולשביזםביןשעשהבמינוהמיוחדבשילוב

הפררמתיאית"."האידאולוגיהלכנותשניתןמהלבין
אחדבפררמתיארסלראותנטיחחיתהבמארקסיזם

ולאאנגלסלאמארקס,לאאךהרוחניים,מאבותיו
עצמםאתראולאהאחרים,מהקומוניסטיםאחדאף

ראהמאייאקובסקיואילו ;מודרניכפרומתיאוס
הגיבורשלהחדשההתגלמותואתבעצמו

האשאתלהביארצהכמוהר,הוא,גםהמיתולוגי.
הסמלית,במשמעותההן-האשלבני-האדם.
"חרות",-הורה-אומר ,-20הלמאההמתייחסת
שליותרהישירהבמשמעותהוהן"נצחרן""שחרור",

אחרים,כיוצריםשלא"חשמל"."כוח","אנרגיה",-
התלהבמודרניסטים,ואףסימבוליסטיםעממיים,

הגובלתהתלהבותמהטכנולוגיהמאייאקובסקי
המשוררתופסבהשהמהפכהוהאמיןבפולחן'

של"אש"אכןתביאמרכזי'מקוםהפוטוריסטי
הספרותאנשיבעודלרוסיה.ומודרניזציהתיעוש

אמנםניסוהסימברליסטיהזרםשמןוהתרבות
נתקבלולאלעולםלמעשהאךלמהפכה,להתקרב

והפוטוריסטיםשמאייאקרבסקיהרילשורותיה,
ציירים,אנשי-תיאטררןמשוררים,-שסביבו

הכריזואףאלאשהצטרפו,רקלאופובליציסטים,
הזרםחינםשהםמטרותיהם,למעשה,הן,שמטרותיה
בחיימהפכהליצורהמסוגלהיחידהאמנותי
למהפכההיהלא , s-20 191בשנים .ואכןהתרבות.

כהבאופןבהשתמךאחר,מאורגןתרבותיכוח

ארסיפמאייאקרבסקי,כמותם.רבלתי-מסרייגנלהב
-קאמנסקיראסיליהספרותי,המבקר-בריק

אלטמן,ונתןשטרנברגדודהצייריםהמשורר,
 1שאגאלמארק Iפ~ניןניקרלאיהאמנותיהמבקר

שלמקצתםרקהיובויטבסק rמאלייב,קאז'מיר
במטרותיההנלהבתתמיכתםעלשהכריזוהיוצרים

ושהשתתפוהבולשביקית,המהפכהשלובשיטותיה
העם.בקרבהמפלגהדברבהפצתפעילההשתתפות

 :אפשריהסברתינושאכלעלאזכתבמאייאקרבסקי
מגנרליםהחלהמהפכה,שלאויביהאתהרקיעהוא

כתב ;וכד'כנסיהאנשיבכמרים,וכלההלבנים
מגיפותשהפיצוהכיניםנגדהמלחמהדרךעלשיירם

הצייריםהצעיר.האדוםלצבאהללושיריומחלות,
פטרבררגרחובותאתקישטורפרניןאננקרב, Iטמןאל

חומרהפוטוריסטיםסיפקוכןהמהפכה.חגיגותלרגל
 .טררצקישלהמפורסמתלרכבתוהסברתיתעמולתי
הכרחכעלעצמםעלהפוטוריסטיםהכירזו Iבהמשך
לשלטונותוקראוהאמיתי,היחידהמהפכניהתרבותי
והזרמיםהפלגיםבכלחורמהמלחמתלהכריז

האחרים.התרבותיים

שלהעליוןכבמפקדברשיכירורצהמאייאקרבסקי
פקודת-הוציאואףהצעירה,ברפובליקההאמנותנוחרת

שהיוככלהבולשביקים,אולםהאמנות"."בחזיתיום
רצולאהפוטוריסטים,שלתמיכתםאתלקבלמוכנים
היהזאתהכרהשלפירושהשכןיחיד,ככוחבהםלהכיר

והשנויותהמיוחדותהתכונותכללגביהתחייבותרקלא
מעמדהענקתאלאהאסתטית,שבגישתםבמחלוקת

והאמנות.התרבותבמישורהמפלגה,שללזהשווה
הקרעאךלהסכים.הבולשביקיםיכלולא Iכמובן Iולכך

מלחמת-שנותואילוהשלושים,בשנותרקקרההממשי
הפוטוריזםבפעילותהפוריותהשניםהיוהאזרחים

לסימןהיחסאת-הייחודיחידושםאתקבעואז .הרוסי
הסיסמהוהסימיוטית.התרבותיתבמערכתולמשמעות

שנוסחהלכשעצמה","המלהשלגילוייהבדבר
מלחמת-לפניעודהראשוניםהפוטוריסטיםבמניפסטים

-הלשוןשלהרבדיםלכלהתייחסההראשונה,העולם
וכר'.עגת-הרחובהתחבירי,הצלילי,הפונולוגי,

ואילומפתיעים,לשונייםחידושיםחידשמאייאקרבסקי
חדשיםסמנטיםתפקידיםגילוהפוטוריסטיםהציירים
וייסדווהבסיסיותהפשוטותהפלסטיותבצורות

ובאדריכלות.בפיסולחדשותאסכולות
בכלהפוטוריסטית,האמנותשלהראשוניםהישגיה

ממוסכמות,שחרורבהרגשתאופיינוהתחומים,

רכן'בלתי-ידועים,חדשיםלאופקיםבפריצה
היסטורית.אופטימיותובהרגשתעוצמהבתחושת

התנגדותולמרות Iהרוסיהפוטוריזם :רעודזאת
כדוגמתמטפיזיתתכניתלכלהעקרונית

בשאיפתורוסיזאת,בכלנשאר,הסולרביוביאנית,

שלבתיאוריהמדוברגדול.פילוסופיחלוםלהגשמת
שלבתקופתםשחיפירדרררבניקולאיהפילוסוף

על-ידיונעץררסולרבירבטולסטוידרסטרייבסקי,
 .ראמיתימקרריוהרגה-דעותכנביאשלרשתם
השקפותיועל-פירחוקהיהפירדרררבניקולאי

בחברהמרכזימקרםשתפסהמתנועת-השחרור

מותר,לאחרשפורסמובכתביו,בימיו.הרוסית
האינטליגנציה,אנשינגדחריפיםביטוייםנמצאים

אולםונו'.תנועת-השחרוראנשיהמהפכנים,
למחצה,ומדעיתדתיתהפנטסטית,שלו,הדוקטרינה

הפוטוריסטים,בחוגידווקאמעירציםמצאה

המרכזיתהבעיה .ביותרהראדיקלייםהשמאלנים
בן-האדםשלהיותוחיתהפיודורבבפנישעמדה
מדעיתבשיטהדיברשהציעוהפתרוןתמותה,

עיקרהמוות.עלנצחוןלאנושותשתביאוטכנולוגית
חיים,מאנשיםהמרותבמניעתלאהיהשלוהפרויקט

נתקבלהלאתכניתו .למתיםהחייםבהחזרתאלא
העתקהבהראואשרהשמרניים,בחוגיםיפהבעין

הרוחניתההנהגהבתחומימערבייםרעיונותשל
הפראבוסלאביתהמחשבהנחלתלהיותהיושאמורים

הכריזשפיודרררבהעובדהלמרות Iלכןהמסורתית.
היחידה,האמיתיתהדתכעלהפראבוסלאביותעל
שלזרגישתםלערמתבעיקר.לכופרנחשבהוא

האינטליגנציההתלהבההשמרניים,החוגים
מטרהלהםשסיפקהפירדוררבי,מהרעיוןהמהפכנית

שקיבלוהראשוניםאחדיחד.גםרמטאפיזיתמדעית
ניקרלאיהמהפכןהיהגמורהברצינותהתכניתאת

הצארשלהרצחבכסיוןשהשתתףקרבאלצ'יץ
הרצאתולפנילמרות.כךבשלונידון Iהשניאלכסנדר

קובאלצ'יץהקדישפטרבורג,בכלאבהיותולהורג,
והגעיהפירדרררביבפרוייקטלעיוןזמנוכלאת

המתים,תחייתשלהמוצלחמימושהשעםלמסקנה
האבותדורותכלאתלהכילכדור-האץריוכללא

ח,לשלוהציעמשום-כך .פניועלויצטופפושיקומר
לכוכבי-לכתשיתחיוהמתיםכלאתהעתבבוא

לאחרשפותחהתרכנית,המציאזהלצורךאחרים.
ציאולקרבסקיקונסטאנטיןידעלמפורטתבצורהמכן

לפניהנושאעלשעבד-פיודוררבשלמחסידיו-
השלטונותמצדלתמיכהוזכהאחריהוהןהמהפכה

שלהצבאיתמשמערתהאתשהבינוהסובייטים
עבודתו.

מימושעלבצרינותחשבווחלבניקובמאייאקובסקי
רעיוןקיבלחלבניקובאצלפירדוררב.שלהפררייקט

לגלגולכמיההשלמטאפיזיאופיהמתיםתחיית
אתולחורתלחושביכולתוהאמיןהואנשמרת.
מתו,שכברוהתרבותההיסטוריהגדולישלהחוויות
הארניברסאליהאופיבגלללדעתו,הקיימת,אפשרות
 1מאייאקובסקיגםהאנושית.השפהשלוהסמלי

המטפיזיותהאפשרויותעלחשבדרכו,בתחילת
אחדפירדורוב.שלברעיונותיוהקשורותוהאסתטיות

פעילותואתהקדיש Iצ'אקריגיןראסילימחבירו,
המתים.תחייתלפרוייקטכצייר

הרעיןואתצ'אקירגיןהגהזומודעות rלהפעל-מנת
ואלהעםכלאלהפונהגדולהסינתטיתאמנותשל
להיותהאמורהאמנות .בנפרדאדםכל

מחול,מוסיקה,מילה,בתוכהולשלבאוניברסליסטית
עלקיבלמאייאקובסקיואדריכלות.פיסולציור,
מיסטריהמעיןשלטקסטעללעבודעצמו

פוסקותשלתכניתהכיןצ'אקירגיןואילופירדורובית
פלאסטית.בצורההמתיםתחייתרעיוןאתשיציגו

מציוריו"חץר"דבר,יצאלאעצמהמהתכנית
וגבריםנשיםשלבלתי-גמורותיצירותהמרהיבים,
שלשחרר-לבןמחולבמעיןונפרדיםהמתאחדים

 .-1922במת rצ'אקריגוחיים.מורתותקורה,ייאוש

אתלאחר-מכןגםנטשלאמאייאקרבסקיאבל
למעיןאצלוהפכווהםהמשותפים,חלומותיהם

תקווהשלשמץכלאחריפאראנואידימירדף
הפךהואאל-מוות.ו/אואריכות-חייםלהשגת
ממחלותהמתמדתבחרדתההידועהלדמות

מיםשתהלאלאדם,ידמלהושיטנרתעומזיהומים,
בהקפאתגםהאמיןהואבנוסףוערד.ציבורי,במקרם

 .בעתידהחייאתםשלבמטרהמתיםשלגופותיהם
"הפשפש".מחזהואתהקדישזהלנושא
מהרעיונותאחדרקהיההגדולהפירדרררביהחלום

אנשיאתברצינותשהעסיקוהפנטסטיים

זופעילותעיקרכאשרהמהפכניתהאינטליגנציה
הפוטוריסטים.סביבהתרכז
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באמנות"השמאל"חזית

שלהכמעט-בלעדישלטונםנגמר-1922ב
מספרלכךהיו .הספרותייםבמוסדרתהפוטוריסטים

עצמולניןשלהסתייגותו :ביניהןהעיקריותסיברת.
שלהופעתהשלהם,והיומרותהמעשיםמהתיאוריות,

שהתנגדוקומוניסטיםאינטיליגטיםשלחדשהשכבה
זרמיםבערד .השלטוןוצורךלפוטוריזם,בתוקף

 .פעולהאתםשישתפרתרבותיים
הם .לניןשללפסיקתוהתנגדווחבריומאייאקרבסקי

במהפכההמוקדמתהשתתפותםאתלזכותםזקפו
הבנייהשלהחדשבעידןשגםוהכריזו

נכרנהתשובהלתתהםרקיכוליםהסוציאליסטית
"חזיתשנקראמהאתהקימוכעת, .השעהלבעירת
אתולארגןלרכזאמררשהיהזרםבאמנות".השמאל

לעסוקמרנניםשהיווהאמנותהספרותאנשיכל
חדשים,דגמיםליצור :חדשהבאמנות

חלקלקחוהשמאלחזיתואנשיקרנסטררקטיביסטים
חפציםלכנרתובאדריכלות,התעשייתיבעיצובפעיל

בחיבורלעסוקמודרניים,צריכהומוצריחדשים
שעמדהחזרן .ובפרסומותתעמולתייםטקסטים
ראצירנאליזציהשלחזרןהיהזאתפעילותמאחורי
והאינטלקטואלית,היצרניתהפעילותכלשלוייעול
לעולםהתרבותיתמהשיגרההפועלהרצאתשל

החשמלשלהגדוללמטרופוליןהחדש,התעשיה
התנועההביגוד'רהמיחשרב,ינשורמה.'והקיטור

שלמבתי-המלאכהלצאתהיהצריךזהכלוהמחול.
-20השנותבסוףנקטעשהחזרןאלאהפוטוריסטים.

 .-:30השנותובתחילת

משיאהדרך'אורךכלאתשעברמאייאקרבסקי
רעדהאזרחיםמלחמתבימיהפוטוריזםשלהשפעתו
לציוריהנאמנותלשלבניסה ,-1930בהסופילחיסולו

עצמאותשלמבוטלתלאמידהעםהמהפכהשל
באירועיםהשתתףהואראירגרנית.מחשבתית

מרתולרגלההסברהבמסע-ש;ר fהשלהגדולים
במאבקיםהאנאלפבתירת,לחיסולבפעילותלנין'של
למהפכהעשורלצירןובחגיגותהמעמד","אויבינגד
שלהצעירההמשמרתאנשיבקרבהשפעתו .-1927ב

היההואעצומה.חיתהלהמחוץואףהמפלגה
המערבייםהספרותאנשיבקרבגםמאדפופולרי
עמדלאזהכלאךוהקומוניזם.המהפכהתומכי
יצר,ארתההארגוניתהמסגרתפורקהכאשרלימינו

זעיר-בורגניים.כעריונותהוכרזוועריונותיה

אלאבדרך'מתלווהסתםלאשהיהמאייאקרבסקי
אתלהכריחהיהיכוללאאדם,בדמות"המהפכה"

הפקיידםאותםכלעםאחתבמקהלהלשירעצמו
שלבעיצומו , 1930באפרילאותר.שרדפו"מטעם"
אישית,ונגדרשלוהמצענגדהמכווןהקולניהמסע

העידן'קץאתסימןמאייאקרבסקישלמרתוהתאבד.
אתלראותוהספרותהתרבותאנשיערדיכלובר

ולאהמפלגה,כדוגמתרכוניםכיוצריםעצמם
עלהמופקדהקטןהפקידשלפקודותיוכממלאי
שלזרחיתהשלאחר-מכןהתקופהמטעמה.האמנות
סיפורים,שירים,שלכמעט,התעשייתיתהיצירה
בהםהיהלאאשרוכר',וכר'מחזרתאפוסים,רומנים,

שלבקרבושבערההחופשיתהרוחמןכלרםולא
 .מאייאקרבסקי

גחהמפלמטרות

לתרבותביחסהמפלגהשלמטרותיהחיומה
ולספרות?

משימותהקומוניסטיתלמפלגההיו 1921-22עד
כללהגיעלאובספרותבתרבותוהטיפולאחרות,

אבלשנאות,ארהעדפותכמובן,היו,למודעותה.
כאלולאמנותלספרותהתייחסוהרשמיבמישור
הצנזורה.האמןכלליעליוחלושלאאוטונומיתחום

ממלחמת-שנבעולסכנותאמנםחשופיםהיווהסופר
נתוןהיהוהיצירההכתיבהטיבאךהאזרחים,

לאזאתאוטונומיהשלפירושהאבלדעתם.לשיקול
דעתהאתנתנהלאהבולשביקיתשהמפלגההיה

 .החדשהבחברהולתפקידןוהספרותהתרבותלבעיות
פוקרובסקימיכאל-כמוהמפלגהמצמרתאנשים

 ;והסופרהפילוסוףבוגדאנוב,אלכסנדר ;ההיסטוריון
ואלריאן ;המפלגתיהפובליציסט .ב~~' Jק.ךפאבל

להשפיעכיסוהמקצועיים,האיגודיםאישפלטכיוב,
והספרותהאמנותגורלעלחותמםאתולהטביע
הסובייטית.בחברה

אחמטרבהאנה

עםתיאורטייםבוויכוחיםאףהשתתפומהםאחדים

הפעילותשלוהטקטיקההאסטרטגיהעלעצמולכין
להכלילהמפלגהעלהאם-כמוהמעשית,
אתובמיוחדאחרות,שכבותגםבפעילותה
התארגנה-1909 10בשניםהכפרית.האוכלוסיה

גורקי,מקסיםסביב"קדימה"בשםאנשי-רוחקבוצת

בניסיוןעסקהזוקבוצה .בקאפריאזשהתגורר

מעמד-שלהמיוחדהאידאולוגימצבואתלהגדיר
שהמערכותחיתהומסקנתהברוסיה.הפועלים

האידאולוגיותכוללהקיימות,האידאולוגיות
ייחודואתבחשבוןלקחולאלמיניהן'המהפכניות

הקבוצה,בראששעמדבוגדאכוב, .זהמעמדשל
דוגמתבלבד,מנוצלהמוןבפרולטריוןלראותסירב

הפועליםמצבבדבראכגלספ.שלהמפורסםתיאורו
המקצועיותזכויותיועלהלוחםמעמדאובאנגליה,

הנחתובגרמניה.הפועליםכדוגמתוהפארלמכטריות,
המאהשלהגדולההטכנולוגיתשההתפתחותחיתה

מערכותעללשליטהפרולטריוןאתתהפוך-20ה
הןשתדרוששליטהבחברה,ומרכזיותמורכבות
בכלמהותישינוימהפרולטריון'והןכולה,מהחברה

משום- .וחיכוךפעולהשיתוףאירגון'לניהול'הנוגע
תרבות-פרולטריוןביצירתדחוףצורךקייםכך

היצירהעקרוןעלמבוססתשתהיהחדשה,
זהעיקרוןיתבטא Iהתרבותיבתחוםהקולקטיבית.

הקירטריוניםכלובנטישתעצמם,הפועליםבפעילות
ורקהיותהקלאסית,האסתטיקהשלהמסורתיים

יוכללאבולמצבלהביאתוכלהקולקטיביתהיצירה
 .אחראדםלנצלאחדאדם
עםשלובוויכוחיםעודאלולעקרונותהתנגדלכין
ככזכר, .טעןהוא . o 1909-1ב-"קדימה"קבוצתאנשי

שלהתיאורטיותלבעיותמדיגדולהשתשומת-לב
המהפכנייםהפועליםשלדעתםאתמסיחההתרבות
הפגנות,שביתות,שלבדרךהמעשימהמאבק
וכר'.מחתרתית,פעילות

למנהיגיםולאלו,לאהיה,לא-191s-19ב ,ואכן
רגנואי .לכן .התרבותבבעיותלעייןפנאיהאחרים

מסגרותהפרולטריון""תרבותשלהתיאורטיקכים
יעדיהןבהגשמתהצליחושלאעצמם,משלטיפוח
פעילותאפיק .אירגוכיכושרשלמוחלטהיעדרבשל
בשורותבולטיםכשרוכותלחיפושהוקדשאחר

תרבותיתלפעילותגיוסםלצורך Iהפרולטריון
כסירנותגםמלחמת-האזרחים.שלהקשותבכסיבות

גמרעםשמידמה-גם Iבכישלוןנסתיימואלה
וחבריולכיןבסופו-של-דברהתפנומלחמת-האזרחים,

בפרופילהבחינוומידוהספרות,התרבותלנושא
לאזועובדההפרולטקולט.אנשישליחסיתהגבוה
במחלוקתהשנויעברםבגלללמפלגהכוחהחיתה
המרכזיכבגורםבההכירולאבו,האנשיםרובשל

הפעילותאתהעמידואלאהחברה,בחיי
במרכזפועליםקבוצותשלהקולקטיבית-ספוכטאכית

התרבותית.העשי~הי

והמשורריםהסופריםשליצירותיהםהצטיינו .בנוסף
 .למדיחובבניתברמהל"פרולטקרלט"שהשתייכו

המפלגהעלתהכאשרלחלוטיןהשתנההמצב
ב- .והספרותיהתרבותיהוויכוחלבמתהקומוניסטית

הוועדשלרשמייםבטאוכיםשכינוסדו 1922

"קראסנאיה :ולספרותלתרבותשהוקדשוהמרכזי,
אי-ו";;גיצ'אטהחדש"),האדום("העידןנ;ב"

נתפסובתחילה .והמהפכה")("העיתונותךב;לוציה".
עלהמפלגהשלהשתלטותכניסיוןאלהיוזמות

שכתבי-העתהתבררמהרהעדאולםהתרבות,
במיעוטו.הרעבגדרהיוהנזכרים

על Iלניןבהמלצתהמפלגה,הכריזהו-921ב
תוצאתשהיהצעדהחדשה.הכלכליתהמדיניות
כישלוןאתכללעיניושגילה ,במלחמההניצחון

גמרעםמידהמפלגה.שלהכלכליתהמדיניות
רוסיה,שלגדוליםאזוריםמחרידרעבפקדהמלחמה

שכדיהיהוברורבני-אדם,מליוניניספרשבורעב
הגדוללצבאכל(קודםאחריםומצרכיםמזוןלספק

מדיניותאתלשנותיש )!המלחמהלאחרשכשאר
היהאי-אפשר .האיכריםעםהכלכלייםהקשרים
למדינה.יבוליהםאתלמסורהאיכריםאתלהכריח

כלכלהשלמסויימתמידהלהנהיגלכיןהחליט .לכן
ברורברוסיהשנשארוהאינטליגנציהלאנשיחופשית.

להיותצריכההכלכליבמישורהחופששמידתהיה
הספרותיהתרבותי,במישורחופשבמידתגםמלווה

המדיניותשלהראשוניםהצעדים Iואכןוהאידאולוגי.
שלאדירהבהתפוצצותלוווהחדשההכלכלית
בטאוניםנפתחוויצירתית.אינטלקטואליתפעילות

וסיפורים.שיריםקבצילאוריצאועצמאיים,
לאבאואז,ביותרהגדוליםהספרותייםההישגים

ולאבמהפכהכתומכתעצמהאתשראתהמהאסכולה
האקמאיסטית,מהאסכולהאלאבה,שנאבקהמזו

שלפכיוהמתורבתתהשלווהבתקופהשראשיתה
אנההמשורריםהשתייכוושאליההעולם,מלחמת

מנדלשטם.ואוסיפגומיליובניקולאיאחמאטובה,
רקעעלבלטההאקמאיסטיםשלהמופלאההיצירה
כלכלית,בשואהשאופיינושכים . 1921-22השנים
ובכפור.בערב

אופיהאתסימל , 1921קיץבסוףבלוקשלמותו
הרצאתוואילוהתקופה,שלהקשההאובייקטיבי

האופיאתסימלהגומיליובניקולאישללהורג
 .השלטוןשלוהאכזריהשרירותי
סימניםבגדרנשארולאאלהסימלייםאירועים

הצנזורהשיטתשלסימניההיואלאמבודדים,
פעילותשלביטויכלעלהאוניברסאלייםוהפיקוח
למעשיתועדמהמופשטת-ואינטלקטואליתרוחנית
ועדמספררתלטכנולוגיה,ועדמפילוסופיהביותר,

שהיההצנזורהחוקנתקבל 1921בסוף .לחשבונאות
התקנותאתביטל Iכביכולליבראליתבצורהמנוסח

מלחמת-מזמןהצבאיתהצנזורהשלהדראקוכיות
צנזורהזמניבאופןהנהיגובמקומןהאזרחים,

והמדוברתהמודפסתמלהכלעלממלכתית
והתרבותייםהספרותייםהבטאוכיםכל .בפרהסיה

"מפקחת".מגדלת,זכוכיתתחתעצמםאתמצאו
מלחמתהמפלגההכירזההצנזורההפעלתעםיחד

צורותכלנגדואירגוניתאידאולוגיתחורמה
לכיןהכריז-1922בהלא-קומוניסטיות.המחשבה

באמצעותוהןהמרכזי,לרועדבמכתבהןאישית,
וציבוריתתרבותיתפעילותשכלבעיתונות,פירסומים

הפילוספיהבעקרונותתמיכהמשרםבהשיש
זמן .מעתהחוקיתאיננההאידאליסטיתהריאקציוכית

שלקבוצהלמערב.וגורשהכעצרהזהאחריקצר
עםהזדהואשרבולטיםוספרותתרבותאנשיעשרות
ולמשךמאזמיטפיזיוהפילוסופיהעממיהזרם

הכפויהההגירההפכהשניםכשלרששלתקופה
אתלדכאעל-מכתהשלטונות,בידינהרגהלשיטה

ערכון-922ב .הלא-קומוניסטיתהתרבותיתהפעילות
הראשוניםהראווהמשפטיאתמוסקבהשלטונות
הסובייטית.רוסיהבתולדות
בתחוםהקומוניסטיםהביטאוניםשלהופעתם
 .הדיכויבמסכתנוסףלצעדכחשבההספרות

מתכוונתאיכהשהמפלגההתברר-1922-23בכבר
לשלטונםוהתרבותהספרותשטחאתלהשאיר
 1כנראה Iלכךהיווהסופרים'האמניםשלהעצמאי

המפלגהשללכוונותיהקשורההאחת :סיברתשתי
-והשכיחהחיים,תחומיבכלבלעדיבאופןלשלוט
המנהיגיםשלהיצירתיותבאמביציותשנגעה

לכךגרמויחדהסיבותשתיעצמם.הקומוניסטים
העימותלמרכזהפכובמיוחדוהספרותשהתרבות

בינהוהןעצמההמפלגהבתרךהןשונים,נוחרתבין
ספרותייםויכוחיםלה.מחוצהשוניםכוחותלבין

 + 59 'בעמהמשך
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הוהמפכההאמנות
לונצ'ארסקיאנטולי

 :הערותמספרלמאמרילהקדיםיכהכרחרואהאני
המדינהשהתערבותלטעוןמוסיףואניטענתיתמיד

שבמדינההואמאליוומובן .נזקגורמתבאמנות,
לחלוטין'בת-חוריןהאמנותתהיההסוציאליסטית,

בכיווניםרביםחוטיםבאמצעותהשתלבותהלמרות
לחץללאזה,כלאךשונים.וארגונייםחברתיים
השלטונות.מצדכלשהו,
נזקקתאינהסופיתהמעוצבתסוציאליסטיתחברה
חרותרעיוןכזאת,חברהועבורלמדינה,כלל

בההמעבר,בתקופתאולם .לחלוטיןברורהאמנות
לאמנותלהתייחסיכולההמדינהאיןחיים,אנו

עליה,ולהשפיעלנסותחייבתהיאאלאבשריון-נפש,
שכןהחיוב.בדרךולעתיםהשלילה,בדרךלעתים

תעמולתינשקהאמנותמשמשתאידאולוגית,מבחינה
עללהגןאלאברירהאיןולמהפכהרב-עוצמה,

 .זהנשקשלמהלומותיובפניעצמה
לאליברליים)בעלי-מליצה(לאאמיתייםמהפכנים
אתמאויביהםלשלולכוונתםאתמעולםהסתירו
כברמידיהם.השלטוןכיבושלאחרהפעולהחופש

רחמיםחסרינהיהעצמנו"אנו :כתבהצעירמארקס

אחרינעבורכאשררחמים.מבקשיםאיננומכםוגם

נטשטשלאטרוריסטיות,לשיטותהשלטוןכיבוש
 :כלאבקיעל-ידינאמרזההדבר .בצביעות"אותן

הפרולטריון'שלמפיוהמחסוםאתנוציא"כאשר
 .הקפיטליסטים"שלפיותיהםבתוךמידאותונתקע

מותירותאינןאלה,אמירותובהירותהחלטהנחישות
שלמלאלחופשהשואפיםסוציאליסטים :ספקשום

דורותעםלהתמודדחייביםבזמןבואבלהאמנות,
למצואמשתדלים ;עויינתתעמולההמהוותאמנותיות

בפרחיםהמקצצתצנזורהביןהזהבשבילאת
הפוגעתכזולביןהעויינת,התעמולהשלהרעילים
בדרךלטפלעליהםזה,בצד .נייטרליותביצירות
שעבורםהאסתטיקניםשלהנפשבשיוויוןגםברורה

הוא,קדושאמנות,חותםעצמועלשנושאמהכל
(סחורהקונטרבנדהמבריחיםדגלותחתאםאפילו
 .השחורה"*"המאהשלגנובה)
בנושאלנקוטיכולהאינההפרולטריתהמדינה
חייבתשהיאמשוםכרצונך","עשהבעמדתהאמנות

 .למהפכהלהזיקהעלולותתופעותבפניסכרלהקים
חששמאחוריכליללהסתתריכולההיאאיןעם-זאת

בתקופתהאמנות,עשוייהאזשכןכזה'נזקשל
למצוא ,אחריהכאה ~tיוההתפרקותעצמההמהפכה

רכתוא::לייהסכנהכאשרתהוםעל-פיעצמהאת

 . 1918מוסקבה .מאיאקוכסקי :מימין ;ארסקי'לונצ:משמאל

 1875-1933לונצ'ארסקיאנטולי
כרית-שלוחחינוך)חראשוןחתרנותחקומיסר(שר

המפלגהממנהיגיאחד ) 1917-1929 (המועצות.
אמנותמכקר ;פילוסוף-אסתטיקאן ;הבולשביקית

ומחזאי

שעלולהכלייה .עמהה~בוריםהתרבותלאוצרות
 .התרבותיברצףל~.תקלגרום

עלהן ,אחריותעצמהעללקבללכן,המד~נה,על
עללצידן'-והןבה,המצויותהעתיקותשמירת
הישנהבאמנותהקשוריםהיצירתייםהכוחותהגנת

 .להתקייםעדייןוהמוסיפים
בדאגההאמנותלמורשתמתייחסהפרולטריון

צומחזה,שבתחוםהבנה,מתוךוברצינות,

למרותהעבר,מןאורגאניבאופןהסוציאליזם
החדשלמשטרהמעברמתבצעפוליטיתשמבחינה

 .קטסטרופאליתסוערת,כדרך

תרבות.שלשקיעהסכנתתמידעמהמביאהמהפכה,
בלתי-עובדהכעלעל-כךדיברומסוימיםמהפכנים
עלדיברוהרצן'כמואחרים, .חולפתאם-גםנמנעת,

עללעלותנכנעתנכונותשלבנימהאוכחששזאת
לברבריםהישנההתרבותאתולהקריבהמזבח

 .בריוסובשלמשיריוהעולהזוכמוהחדשים.

חמאייר·עירית

האמורה,התרבותיתההידרדרותואם-כך,אם-כך

כמומוסדודווקאומינימליסטית,קצרהלהיותחייבת
לקבלשצריךהואהחינוך'שלהעממיהקומיסירון

 .בזאתדילאאךממדיח.צמצוםלגביאחריות
תעמולתינשקלהיותעשוייהשאמנותכברהזכרתי

הכללעשותוהמפלגההמדינהועלרב-עוצמה,
למטרותלנצלהכדיהחינוכייםמוסדותיהןבאמצעות

בשימושיםרקמדוברולאוהסברה.חינוך
בתמיכהאלאהמלה),שלהרחבפלקטיים(במובן

והזרמיםהמגמותעלהנמניםאמניםבאותם
המהפכה.למגמותמקביליםאוהתואמים
-היום-יוםשלבתחומיםמתבטאתהאמנותלבסוף,

ניסהלכןובמלאכה.בתעשייהבאדריכלות,
גםקשריםלקשורהחינוךשלהעממיהקומיסריון

לגביהמשקיים,הקומיסריוניםעםזהבתחום
מדובראם-האמנותיתההשכלהשבתחוםמשימות
שלנכונהלקליטההצעירהדורשלרחבהבהכשרה

בענפימומחיםשלבהכשרתםואםאמנות,יצירות
השונים.האמנות

שללחובותיהכמובןשייכותהאלה'המשימותכל
בענייניהמעורבמארקסיסטחייבבנוסף,המדינה.

אחרותסוגיותשלבשורהגםלטפל ,אמנות
שלאובייקטיביעיוניבחקררקלאלגעתהאמורות
התהליכיםעלהמצביעיםהמעשייםהאירעוים

המחייבתמעורבת,בביקורתגםאלא ;האמנותיים
ומשתדלתבאחרות,ולוחמתמסויימותתופעות
זרםאויצירההשפעתלשתקאולצמצםלעתים
 .מסוייםאמנותי

מבקר;ניןלהפרידתמידהשתדלתיאישית,אני
אין .הפרולטריתבמדינהמדינאילביןמארקסיסט

מגמותעל-ידיהמונעתמהנחייהיותרהמזיקדבר
כהחרותהדורשת"תופעה"לגבימפלגתיות,
של;:~נעל.הלעניךכמובן'(פרט,כאמנותמוחלטת
 .הלא-מהפכני)היסודנגדהמהפכניהיסודהעמדת
התפתחותעלהמדינהשהשפעתלהדגישישעם-זאת
עמדולואפילו .מעשיתמבחינהמוגבלתהאמנות
יכוליםבאמצעותםיותר,גדוליםאמצעיםלרשותנו

מדרך-שהיהלנושאתשומת-לב~תרלהעניקהיינו
שלהחמות,הראשונות,בשנים~זקניהטבע

היולאמדינייםוצוויםצעדיםשום .אזגם ;המהפכה
המירבדמותו.אתמהותיתבצורהלשנותמסוגלים

שללכיעורהגורםהיהלהיעשות,היהשניתן
 .מלאכותיתבמסכההחייםפניהלכיסויאוהאמנות
עלהמדינהמשפיעהבהןדרכיםשקיימותכמובן

וחינוךעידודשכנוע,-כמוהאמנותיתההתפתחות

ואמצעים .החדשיםהיוצריםהכוחותשלמתאים
להעניקעל-מנתמיושמיםלהיותצריכיםכולם,אלה
 •מהפכנית.השראהלה

בקרירון :מרוסית

נודעהצארית.ברוסיהריאקציונריארגון-השחורה""המאה *
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-אחר''ושמו
אוקטוברלמהפכת~ןאלכסנדרשליחסו

אוקטובר''

הלפריןחגית
ממהפכתעמוקותהושפעפןאלכסנדרהמשורר

במק"יחברותושכרתכלבמשךאוקטובר.
המגוייס,המשוררדגלאתברמהנשא ) 1948-196 7 (

הואהמהפכה".בצבאכ"חיילעצמואתוראה
בשירותאקטיביל"מאבקיצירתואתהקדיש

כשירהארתהותיארוהשלום"הסוציאליזם
שלהכלל-אנשוייםיסודותיועל"המושתתת

חבריו-המבקריםגםיהפררליטרי".האינטרנצירנליזם
בה"אהמשורראתבפןראו-ומתנגדיולדעה

חיתהוצמיחתהשירתושלגידולהשקרקעהיידעה
תדמיתואולםהם.חד-והיאוהואאוקטוברמהפכת

תדמיתחיתהדרכומראשיתהמהפכהכאוהדפןשל
רבה)במידההצליח(ואףעמלשפןיחסיתמאוחרת

 .בציבורלהשרישה
למהפכהפןשליחסרעברדבר,שללאמיתר
המהפכהכשפרצההיהעשרכבןאחדים.גילגלרים
קודשבחרדתוהתייחסבאווירתהנסחףובכערריו

מנהיגיה.ואלערכיהאלאליה,
-לנין-מנהיגההרוסית,המהפכהכילומר,ניתן

עדוכשאדרהיובכערריו,אותםשחררהכפיוסמליה,
לנין,עלממאמריובאחדלהערצה.כשראיםימירסוף

כתב:

באולםארונוידעלעברומליוניםמת,כשהוא
אתהזה,הצעראתמוסקבה.שלהעמודים
עברתיכיראיתי'עיניבמואניהאלחהדמעות

בקורמדורותלאורךבתווךפעמיםוכמהכמה
פניעלפניו'עלעוברתיאז'ששררהאיום

 2לנין". ' rאילולאדימיר

החשובהיסודאתבהמצאהוא ?במהפכהפןמצאמה

טעםלדעתו,הכרתן'היסודאתהחיוניות,את :בשבליו
לאדםכרתןמתסיס,מעורר,המפעיל'יסודאותרלחיים.

 .ונעליםצודקיםרדדךכיורן

להילחםאידאללוהעניקהפן'תחושתלפיהמהפכה,
מהפכתעלממאמריובאחדמשמערת.לחייוונתנהעליו

חייםשמעניקהכמיהמהפכהאתמתארהואאוקטובר

לעקורומוסיפה"עשקרהבכךוחשיבותהחדשים
שדבקוהפראעשביכלאתהאנשויתהתרבותמתחומי

 3חדשים".חיותיסודותלהומרכיבהבה

כשהתבססהגדולות,התקררתימילאחראולם,
דרדר,מבניכרביםפן'התאכזב .הסובייטיהמשטר

שניםכארבעשנמשך .פןבחייזהפרקמהמהפכה.

בשנתהסובייטיםהשלטונותע"ימאסרו(מתקופת
אצרה).עלייתולאחרכשנתיים- 1929עוד 1926
כפייותר,שמאוחרהיאלכךהסיבהעלום.פרקהוא

ואףזרבתקופהלדעותיופןהתכחשבהמשך'שנראה
אכןשפןלכך,עדויותישנןאולםלטשטשן.ניסה
מצאוהואחוללו,וערכיההסתאבהשהמהפכהחש

ארצהבעליהוהמהפכניהמרדנילאופיופורקן
לקולקטיבשספגהערכיםאתלהעבירובכסיןר
 .באץרהחלוצי
אתפןבייםעלייתולאחרבלבדספוריםחודשים
שהוקםהראשוןלקולנועבסטודיו"החלץו"הסרט
אתבסרטשיחקאףהואאקסלררד.ע"יבאץר

שכאילוטענות,הופנוזהסרטנגד .הראשיהתפקיד
 .האץרעלדיבהוהרצאתאנטי-ציוניתתעמולהבריש
למערכת""מכתביםלמדורמכתבשלחשכפגערפן
שנלחם,ציוניכחלץועצמואתתיארובר'דבר'של
ס.ס.ס.ר""גלותכינהרוסיהאתארצה.להגיעכדי
 :מדבירוקטעלהלןכגיהינום.תיארבההחייםואת

ציוניותלמפלגותוחבירםחלצויםכולנוהננו
א"י.עלנלחמנוחודשים 7-10לפכירקבא"י.

כלאתעברנוהיבסקציה'בידיתכוכיםבהיותנו
בגלותוהתענינוהסובייטי'מדויר·חגחכום

להאשיםבאיםואותנוהנידחותבפינותס.ס.ס.ר
 4א"ית.אנטיתבעמולה

לחבורתלשלרנסקיפןהתקרבשבהבתקופה

שנתעדהיחידמאמרו(שהואמאמרכתב"כתרנים"

מיחסוטפחגילחשבו"מחדש",בשם ) 1943
משטרככפיתחתשכרצוחולספרותהסובייטילמשטר

כד~י~;~קיהמשורירםעלהערותיובאמצעותזח.
זזz,לחצרלמשרד,·נחשבואלהמשורריםוכייד;י.
שלהנתגדרתםאתועוררוהסובייטיהמשטר
 *.יסכיןסוגייכמרחשוביםמשוררים

השירהעלהואאףמלגלג .יסכיןבעקבות .פן
הואלפירטים".חרושת"ביתאותהומכנההסובייטית

 :אמתמשירתהרחוקהמטעם""שירהבהרואה
ואחדהמרבהאחדחבאי'דברימדברפילוסוףכל

לחקורמסוגלהבאיבןכללאאולםהממעיט,
ברוסיהשמעתיזומימרהפילוסופיות.חקירות

עדתואתלמצותשביקשבשעהקרובידידמפי
החרושתב'ביתהתרפסביזמיכסקישלשירתועל

הראשוניםהמקומותאחדלפיוטים'הסובייטי
לחלום,אישיעזלאהראשוןהמקום(עלבמעלה

 sביידני)".לדמיאןלצמיתותניתןהואכי

פןאלכסנדר

מובעתהרוסיתהמהפכהשלמגילויהפןשלאכזבתו
לתיאטררןשכתבהמן",בני"עשרתבפזמוןגם

בעשרהמגולמיםהבניםעשרת .-1931ב"המטאטא"
היבסקציה.מופיעהוביניהםמפורסמיםיהודיםצוררי

הואובכךהאינטרנצירנלמילותאתפןשםבפיה
היבסקציההמהפכה.ערכיעלעיוותםאתמדגיש
אתמשסה .וכברדוהאדםחירותעללשמורבמקרם
 :ביהודיםפלשתינהערביי

חלבהעםהתנערהקרם
הריםראשבפלשתינה

ולכהבידפגיוןתיקח
היהודיםכלאתלשחוט

בפץרעמודנבוטתיקח

שטותזוהיכיתיכנע,על
האץרבכלהיהודיםהן

 .הציונותמחלתנושאים
גםבמרומזמופיעהרוסילמשטרהשליליהיחס

אשה",אל"מכתבכמובשיריםהלירית.בשירה
וגמלת".רב"גמלבהמשך.שיידון
השיירהשלמסעהמתוארוגמלת"ב"גמל
אולם .מפושראיכרהמקוםשם"משם".המגיעה

אתה"מסגירים"ומקרםזמןסימניבשיריש

זהותו:

מתגעשתזעהפעםל"אאימשם
רכו~זק.ת,.נו~ה~ן-~ךת ~רגע.ל
~ w .ק::זל~ים~zדבלת ת;~~רכ~~
 . . "ל.ת"~פ 6 י~~~.רזt~דוקו 9_ר

לאור.לצאתהעומדספרמחרך *

~ w ךל;מ;ת י~~~ל~יםrf. ז-~דם
 :רr:ירסה;ל n~ףה~י~ה

 .....:·-להדם!-
מקרםלוומחפששהכזיבומהעולם'צועדהדובר
אתלזהותניתן .המרדמרוחבריששעדייןחדש,

התחיה"שירתרבופניומרעדותשאליוהמקום
 :א"יעםמתעוררת"
ז:ו~ו$ל~י- ?ו$ז 7-
~דךן~יןם wל

::זן:ךםי;קד;ת ת,?pזלר;r~ ש~~
ל~.רד-ש .P .~ז::הקי~ה~ים. wל

מתעוררת.~ה nהז-רשירתאילשם.
אשה"אל ..."מכתבמה'הפוא-של"סיוםגנוזבכ"י

הואב"כתרבים"),-1930בנדפסבראשון(שחלקו
כשהואמאהובתונפרדשהגיבורבמפורשכותב

 :ארצהולעלותציוניותואתלהגשיםמבקש
שחוריםבינינומפריד

רועדת. ירנ;::~:ן~~דת

אתהחזירלמהפכהפןשלביחסו.השלישיהגלגול
ולכריתהרוסיתלמהפכהשלוההערצהיחס

חלזהשינויערכיה.אתשמגשימהכמדינההמועצות

לביטויוהגיעהשלושיםשנותמראשיתבהדרגה
בסוףהמרכסיסטייםלחוגיםפןכשהצטרףחיצוני
המרדצררךעלענהזהאידאולוגימהפך . 1934שנת
לחפשעליוכי Iפןחש-30השנותבראשית .פןשל

מיעלהמתנהלתבהרריהלמאבקוחדשותדרכים
ההתערותוקשייארצה,שבעליההחידושמנוחות.

נושאיםערדלשמשיכלולאושובפגר,-בה
ברוחהפוליטיתלשירהפנהכןעל .לשירתו

 6הסרציאליסטיים.העקרונות

אתהמסביריםבדבירולמצואניתןזרלהשערהחיזוק
 :מאיאקרבסקינוסחהפוליטיתלשירהפנייתו

תקופחלי.חיתהלמאיאקובסקיגדולחובחבאני
בחרתידברשלבסופוללכת,לאןידעתישלא
מאיאקובסקי".דבחרשבחבדרך

שלדרכומתוארתאוקטובר"נחשוליב"שירגם
האידאהאלוהמנוונתהעלובההבדידותמןהשיר

הצטרפותולפניאוקטובר.מהפכתשלהלוחמת
מחטטוהיהשבילללאהשירתעה-למהפכה
ואתהכללאתלשרתהחלכאשרורקפנימה,בנפשו

 :והתחזקהשירנגאלאוקטוברשלהאידאות
 לינ;::~ללא::זזקירה Jע;ת ,;r נ;::ו

הוא

לד.רן
 .ה;::;נילא;ת; ..

כ~ךא~ין-לב;ח ?jכ~;כ
 .מ;~א~ליל

~ P. :;י~~ז:: י~נ . 
-בדקא;ך; םר.~נ;::קי
::זזקירןה

~ל-:;נךידות .
ה"דג.

~דט וי~~?-,~~~~ל
ר[;בר

 ק~~נ;
הפרט.

;:זןםגז;ושול;:;נקצףדק
יר W ז::ןה

~~לה .
~דם.

ו::;נ?חז;ית-~ללכ~זקלא
ר;ן-ך?י:ןו~יר qו5~ד

ל:פלל.
חדשים, lשיריסהצמ~חפןשלבחייוזהשלב

לוגרםרכןבמצרר","תבלהואביניהםשהבולט
הקודמים.משידירחלקלשנות

האידאולוגיהב:רחביותרהבולטיםהשינויים
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זופואמה .אשה"אל"מכתבכפואמהנעשוהחדשה
כשלושה , 1927כשנתכרוסיתלראשונהנכתבה

וכתבהחזרכך!'חדארצה.פןשעלהלאחרחודשים
כ"כתוכים".ממנהקטעפרסם-1929וככעברית

ספררהרצאתלקראתועיבדהחזרהחמשיםכשנות
כשניכניואשה"אל"מכתב .) 1956 (הדרך""לאורך

נמצאשכרההרה,מישור :התרחשותשלשוריםימ
 .כאץרהחלוציםשלהאוהליםכמחנההגיבור
חכורתכקרבכרוסיהחייואתהמתארהעכרומישור

המישוריםשניכיןלשחקנית.אהבתוואתהאמנים
שנותרהמהאהובההמכתבקבלתשלהאירועמקשר
שלהתשובהלמעשההיאכולההפואמה .כרוסיה
השיר.מרביתאתתופסוהעבר ,לאשההדובר
האמניםחבורתאתפןתיארהראשוןכנוסח

מפורסמים.אנשיםשלכחבורהעימהנפגששהגיבור
כדמותםמעוצבתזוחבורהאונם.במלואעדייןשהם
 ,הסימבוליסטים-הדקאדכטיםהמשורריםשל

סוגדיםכדקרלטה"),("החזיותלכשרםעלהמקפידים
מלבבאהאינהושירתםהחייםממנעמינהנים .ליופי
אלהמשוררים .המעודןהיופישירתזוהיאלאכואב,

אופיהאתוקובעיםשלהםהנרדמותאתמשליטים
ממרחקשנכתבהמאוחר,בנוסח .הדורשירתשל

רבות,שכיםמזהניצחהככרהמהפכהכאשרהשנים,

אתפןהחליש .גוועוהשוניםהספרותייםוהזרמים
אכאכררכיסטיכשרידמתואריםהם .האמניםחבורת

משהםויותרהמהפכהעםשגוועהישןהעולםשל
עלוביםהם-המהפכןלגיבורהמתנכליםשליטים
 :לרחמיםכעצמםוזקוקים
תדהמת-אפכאכיכברה-עכשיו""

 T : •;ל.לת,' ?n7 "ל~י:כ: ii:זז;ימוהן T~ת 1/

המהפכה,אחרשכים-חמש ,עכשיו
~~~ T ק • ,;עם.r;ה.ל~~ר,-ם 9 ז ?'~ : •• T 

 :רכן
 !מדברע;לםשכדיחרסיםתשבות

 T • ::•?ו~ג:ןהם:ן•ל~ ";! },ך w .._ד i~י

 ... ?ר f~ךקי oק.ךו niה.~tזיז

 ... ?~יכךםלד~כ;ןה;היןם~י

היתההגיבורשללהופעתותגובתםהראשוןכנוסח
גסותעלותגובהלכושרגסותעלתגובה :כפולה
שלהיאתגובתםהמאוחדכנוסחואילושירתו

פריכשירתוהדואיםהמהפכה,שונאי .אקציוכריםיר

 ,הקידמהכשונאימוצגיםהם .המהפכהשלבאושים
 :המעודנתשירתםאתלכתובהממשיכים

 :ראשוןנוסח
"i:ת;ך~??~כה~לים(~ז;וקעו ... "~ס ן~תז( 

 " ...רזץ.ת. f ~לי fו~;ד ...ל; oןג-~לולא
 :אחרוןנוסח

ij ס~ן""ת~... 
 .. ,;נז:זכוד;ת ':כ'tזין

 ,, ...רכ;לו~:ה-~זקא.רולךן q~די
P. רז;ו~הr. יןה:rר
חפדפך;תנאת"ש

 .~רי~ה:ים iהול-:~ל~ירי
האמניםחבורתלכיןהגיבורכיןהריבשלארפ~,גם

 .רומנטירקעעלהואהריבהראשוןכנוסח :משתכה
לדברהעזשהלהמשרםהאמנים.אחדאתמכההוא
כנוסחואילו .מבישכאופןהנעוצההאשהעל

כיכרוהריבהרומנטיהנושאנעלםכמעטהמאוחר
אחד .ספררתי-פוליטיריבבעיקרוהואהאמניםלכין

ליחפן'נמשכתשהיאהשחקנית,אתמאשיםהפיטנים
 .הפיטןעלמאייםאלא .מכההדובראיןעדייןאך
משורריכאבירסרהמדברפיטןאותרכאשרורק

הדוברלונותן-מאיאקרכסקיכרלאדימיד-המהפכה
מאיאקרכסקיכלפיהנאצהדבריומפילו.אגרוףמכת

 :אלימהתגובהלדעתו,מצדיקים.
;וגי~ליi:ז~~ליף~כלi:זג~ןץ

w .-ר~תQ ךז;~יםw דזכלם~~ n ןה;. 
 .הפיט-מאככיחמתכרירטמא
 ".ה,א,;ך n_ש:פערלמםם'ר,ז nש
כמילאהמאוחרככוסח Tמתוארצמו:ע•הגיבור
כמיאלא ,רהדמכ"םהתלמודכרכיעלשנתחנך
 :ושיריההרוסיתהמהפכהתרבותעלשנתחכך
הרררשוויכקהומרש "כקרסרכחרתישלמרדם"עצבןו

 .המהפכהלפכיברוסיהשהושרמהפכניזמראותו-
וכמיהגיבורשלהחייםכסםמתוארתהמהפכה
 :ממותכפשרואתאותושהצילה

 ;.המליםתחיינההשירדי.נטואם

 !אוקטובר-אחדושמוהכסהיהאחד

הכניסומדעוהחדשיםכשיריופןהסתפקלאמדעו
י~ירותוגנזהעשריםשכרתכשיריקיצונייםשיניוים

כאותה ?העשירםשנותבסוףשנכתבויצירותוחלקי
 1920-1927השניםשל"המריםהזכרונרתתקופה

-ולאנטישמיותביהודיםלפרעותעדפןהיהשכהן
רוסיהעלהכעוריםחלומותחזרווכמקומםהיטשטשו

 ,הגדולותהתקוותאץר .העולמיהצדקכמקור
ביקשפן .הגדולהוהספרותהנעלותהאידיאות
שנותבראשיתמהמהפכהאכזבתואתלטשטש
כערכישדגלכמיתדמיתואתולעצבבאץרישיבתו

כןועלדרכו,מראשיתמהפכניתוכשירההמהפכה
השנהכנתכההשיריםבשוליהמוקדם.אתהצניע
כי .פןטעוןלשיריוובהערותלראשונהכתחכרושבה

כעודכלכד,קליםשיניויםהיושהכניסהשינויים
שיניוים ,שראינוכפיאלה,היודברשלשלאמיתו

עמדתוהשירים.אופיאתששינומשקל,כבדי
הועברה 50-המשנותפןשלהאידיאולרגדת
 .המוקדמיםלשיריורטרואקטיבית

המפלגהלמזכירותפןשלמכתבכטיוטתלדוגמא,
"אהלבררמבקשהואתאריך)(ללאהקומוניסטית

כמסגרתהמשורר-מהפכןשלוערכותפקידובעיית
הישראליתהקומוניסטיתהמפלגהשלהאירגוכית

החברתיתהמציאותלביןביכרויחסי-הגומליןמחד,
מאידך".כישראלוהספרותי

 .באץריצירתושכרתואתכמשוררדרכואתסוקרפן
 :וכותב

יתרשלמדרכםשובחהעבריתבשירהדרכי
בנדלההראשוןמהשירכברבאשרהמשורירם'

באשראחרים,משורירםמשירישליהתמטיקה"
העכורכלונגדהזרםגנדלשחותהוכרחתי

וזעיר·ציונינושלוטעמםבהשקפת-עולמים
שליהראשוןבשירכבר .פעולינורובשלבררגנינו
בין , 19נ oב·ב'כתובים'שנדפסחדשה","מולדת

 :אלהשורותהיוהיתר
 •נד~ל~ןא wרנ ,~~ל )t~אגרילא

-ח w ~י~~יכת·~~יםףינריד ן~~,
 •::זןק.לרום~יד .v~לז;וtי~רליזק~ oר.

 .חרישה"''מרלדתהזפכפהאת
זעומתתגובה-השירים:על ...ביאליקבז.הגיפן.לדברי
כ"אהלשנשאהצעירההשירהעלבהרצאתוואמר
בכישרוןלהודותכאלץשלאכמה"עדכי .שם"

האמצעיםככלולאתרלדחותנצטרךכמשורר,מהותו
 s .ההרסני"שירתותרנןאתשברשותנוהחינוכיים

אחדהוא "חדשה"מולדתמתוךפןשציטטהבית
הדרך","לאורךכנוסחשנוספוהכתיםמשלרשת
לאחדשה""מולדתעלהתגובותכימוכן.וממילא

לאפשוטזהנוסחשכןאלה,שוררתעללהינתןיכלו
מאוחרנכתבאלא ) 19 30 (זרבתקופהקייםהיה
 9 .ירתר

עד .רומנטייחסונשארהיהלמהפכהפןשליחסו
כעלהכאידיאההמהפכהאתפןתפסמותויום

רכלערכיו,עלולהיאבקלצאתהאדםאתהמעוררת
שלמשקפיהדרךהמעוצותבירתאתראהחייו

ההתפתחויותללאארתהושימרוערכיההמהפכה
 :שעכרההנלוזות

 .המהפכהלירחאתעיניבמוראיתיאני
 .בידיממש,ארתהעברתיאניהארקטובראית,

מהפכתבשבילי--- .ובחייברגלי
כלאתבשבילהשמסרתיאידאולוגיהזראוקטובר

 10חיי.

לואעולמוכמרכזעמדהמאבקשעצםלינדמה
כמפלגהגם .האידיאהשלוהשלטתהנצחרנה

שעדייןמפלגה_לראותביקשכאץרהקומוניסטית
כיןהשוואהוכשערך .והמהפכניהלוחםכשלכנתרנה

שככרית-המועצותזרלכיןכאץרהמהפכניתהספרות
 :כךזאתתיאר

הבונהבאץרהנוצרתהספרותביןשרנייש

בקולוניאליזםהלוחמתהספרותלביןקומוניזם
בירת·המערצותסופיר--ובקאפיטליזפ

בידיהםכף·סיידיםעםהקומוניזםבכניןעומדים

הדינאמיט,פתילאתלמתוחחייביםאנחנוואילו
 11 •הקאפיטליסטיהמשטרקירותאתלקרקרכדי

שלהשלבכייודע,פןשלעולמואתשמכירמיוכל
היהעדיףוהמסעירהמתסיסהדיכאמיט""פתיל
הקיוםשגרתאתהמסמלת ,הסיידים""כףעלבעיניו

 • .האנושי

הערות:

רחיים.זנרע 'הרצהדרך",ל"לארדךפןשלהקדמתו ,, . 1
 . 6ע' , 1956

11 :הרוך'זרלנין,שללהולדותשהנמאה . 2 .4 .70 . 
.7 :העםקול' ,האונשיתוהתרבותאוקטוברמהפכת . 3 11 .52 . 
.8 :רבד'כת"א,הרצלכרחובלצילום . 4 11 .27 . 
 . 7 . 1 1 . 29 :כותבים' ,מחדןק . 5
שמאלהפןשלר nלפנינוספותסיברת .כמרבןהיו, . 6

 .המדכסיו;כטייםהחוגיםלמפלגתולהצטרפותו
 . 7 . 8 . 68 :הדרךזר' ,המהפכהמשודד-מאיאקרכסקי . 7
ת"א.אוניברסיטת-נץכמכרןפןכארכיוןשמרדהמכתב . 8

פןעלביאליקשלההערכהרבדיכלנדפסולאבדיקיתלפי . 9
 ,כעל-פהארככתבנוספת.עדרתמצאתיולא 'כ'מאזנים

פן.שציטטביאליקלדברי
 . 18 . 5 . 7 2'האץר:העולם,עםחשבון . 10
ראינטדנאצירנלזיםישראליפאטדירטזיםשלתרבותלמען . 11

--ה-נוכרעדיהתרבותבעירתעל(נאוםפדרלטדי
17העם:'קול .)- . 12 .63 .. 

כגללבעיקרנבעהניידניין zרלךזקל~זאימנסקי~יהתגנדרת
רגםייסניןאצלגםמצריהלכךעדרת ."מה"הולאאיך""ה

המעדנת .כע"פפןאצלרכןמאיאקרבסקי,אצל
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טרוצקישלמלאכו
~כשוילפריד

נחמניערי :מגרמנית

בדידותעל .טרוצקיושמואדוקפןבוסלביסוהרבאוןסהגרהמאהבתחילת
זמן 1 191 7בשנתנאסרזהאישבשפע.דתספרילהםבהמציאוהקלהאסירים

חמורהבבגידההואשםהואהלילה.באמצעאוקטובר,מהפכתלפכימועט
מוכחותמפטרוגרד,במיוחדשהגיעהצארשלגבוהפקידהשופט,לפכיבמולדת.

קראוהחוברותהמרשיע.המוצג-חוברותחמשלעששית-הנפטמתחתהיו

וחד-משמעימפתיענראההפשע"טרוצקי".בשםהיוחתומותהצאר,להפלת
להניחהשופטכאלץאחדים,במחוזותפתאוםצצווהפרסומיםהואילאך .כאחד

ממכרלהשיגוכדימסועפת,ברשתחברבשרשרת,חוליהאלאאיכנושטרוצקי
כתב-קריאתבעתבחוברותרפרףטרוצקילהצטדק.הזכותאתלכאשםכתןמידע

אחר-כך ."-"ברוכשטייןאמר:רשות-הדיבור,אתהשופטלוומשכתןהאישום,
אמר,צרופה",השכלה"ספרותלעששית.מתחתמקומםאלהכתביםאתהחזיר
השםאתקטנהפיסת-כיירעלהשופטשירבטבינתיים,הבין."לא"דבר

להרוויחברצותו-והשופטהא~לם'אתעזבזה .לקציןאותהומסר"ברוכשטיין"
 1טרוצקיהודיעאכזבהשלבמחווהבהירות.ביתרלהתבטאמהנאשםביקש-זמן

גדלאשרמדעת,כבערצעיר ,פוליטיאסירשכים 15לפכיהיהברוכשטייןכי
רעיונותבבורותווהשמיעהנוצריתהככסיהברכתבליהיהודיאביובגלל

זהלברוכשטייןהמציאטרוצקי,עצמו,והואבשנים.מאותלפכיכברשהופרכו
ונינגרוול~ירקכט,אודותעלחוברותשלוש-עשרה :המפריכותההוכחותכלאת

אלאשקרית,שהיאבלבדזולאהמערב-אירופיתההשכלההגותכיהמבהירות
בחוראבלריקא,-שברוכשטייןוקיווה,אזסברהואאנטי-נוצרית.אפילושהיא

דווקאהיטבלמדשהאסירלדעתנוכחעתהאולםהככסיה.אמתאתיתפוש-~ר
שהביןמבליבמחברותיו,בז,ןלהז,ןלהעליהםחוזראףההשכלה,רעיונותאת

עלוברונשטייןעללהשפיעטרוצקי)(שלהואמאמציו .שמץול~הדתמאמיתות
מניעהשופטהיהאף-כיאנטי-נוצריים.וממשכמגוחכיםהוצגובתוהו,אפוא

עד-כדי-טרוצקיהרצאתאותובילבלה"אכטי-:;כריסט",שהוזכרכל-אימתבראשו

לאולםשובוככנסשבאשרהקצין'לקראת 'חפצהבנפשוהכהןלושרווחכך'
דוידוביץ'לבבשםאסירכשרםשאכןנסתברמתוכומכרטסת,דףובימינו

אחריובהשאירושנתייםכעבורמשםוברח '-1900בלסיבירשהוגלה Iברוכשטיין
נספה,הנראהכפיעקבות,ללאבמנוסתונעלםהואכהסוואה.במיטתובובת-קש
הלהאין-הפרוטוקוללמעןהשופטמיידהכתיב-לפיכךככעדר.נחשברשמית

סוהר Iהאמיתיטרוצקינידוןועל-כן ;טרוצקיחוברותכמחברבחשבוןבא
 .חמורהבגידהבאשמתעבודת-פרךשכרתלעשרים Iכביכולמאמיןונוצריךסה.באו

בובקרון-משאהנידוןאתכלאוסירב.השופט .כומרעםלשוחחדרשטרוצקי
הרכבת.נעצרהכסיעהשלשעותכשלושאחרי .בקרלהובלתקודם-לכןהשתמשו

טרוצקי?""חברלחש:בידו,פנס-מסנוורוחייל,בכוח,כפתחההגררדלת
אותומשךהפנסאוחזתעודתו.אתשלףלנעו,הרכבתכשהחלהשנדרםטרוצקי,

רכבתעמדהבהמסילהלעברקרונות-משאשכיביןזחלהחוצה,הקרוןמן
דחףחשוך,תאלתוךטרוצקיאתדחףהואבראשה.מהבילוקטרכגדיבכיוון
 .בפנסופעמיםשלושואותתהדלתאתבדפיקהסגרופתק,כרטיס-כסיעהבידו

אתשוב,נרדםבטרםהתחנה,מכורתלאורלקרואהספיקוטרוצקיזזה,הרכבת
מהרכבתהו~ארדוםרג;רי".."ג :הפתקועלהכרטיס,על"פטרוגרד"המלה

מעטותדקותכעבורכעצרהאשרכרכרה,לתוךוכדחףבערבלמחרתבפטרוגדר
ובמיםבבץומותזיםעוברי-אורחשמספררבה,כהבפתאומיותלבניםבכייןלפכי

בפרוותמזוהותלאדמויותשתיהפה.מלואמקלליםהמדרכהלעברנסו-קפצו
וודקה"לא .פרוזדורמחשכיאלאטאטהמתעוררטרוצקיאתהובילואפורות
והעמידההמיחםאתלמעלהסחבהשאישהבעודגבר.קולקראלב",לחבר
הראשונה.שבקומהאחוריבחדרלספהסמוךקטןשולחןעלאותו

ביןאפלשהצטיירהחלוןצלביאלעיניולטש-בידותהספל-טרוצקי
האפורות.השמשות

בקרקסשעה"בעודבספלו.התהההבילעתהאישה,לחשהסבא",לך,"לגימוכת
בדילבקבוק "!פה 7טיפ-טרקיעזרכו,האל !סבאכוח,לךשיהיהצריך'מו.ךרן',
בעוד"איפה :שאללשוכו,עלהוודקהטרוצקי,בסודרה.שובוכעלםהבהיק
"לשם :הנסגרתהדלתמבעדבצאתההקוראתהאישהקולאתושמע "?שעה
הוודקהעםגופותוךאלזרםזר'מפישמו'צליל ,, !טרוצקיאבאהולכים,כולם
לעצמו,דימוםיראת-האל,מלבדפחד,בלינושאיןבחושועונג.אותוומילא

אתובסגרובמדרגותבאפלהמגששידרהחדר,אתעזבשעהשעברהומשסבר
ככגד Tאבלהרוח,מןלהתחמקכאילועצמו,סביבלפתעהסתובבהביתדלת
תקועאחורהנישאעד-כילוחצות-דוחקותבדמויותהצפוףהרחובגםנעהרוח
עבר.מכלשמואתשמעהתנועהאתהמכוונתקצביתבפעימהוכמואדם.י wבגו
אותוחלפוממנו,מבקשיםהםמהלשאולכדיהדובריםבפכימשהביטאבל

אךהדובר.במעיללאחוזכדיקדימהכדחקהוא ;עצמךלידעמדכאילומבטיהם
-לומ~ברכמואחורניתהקוראותצוחקותפכיםלונתגלושטלטללשרוולמעל

מלאכברשהיהךרן',.'מוקרקספתחאלהגיעורוגזבושהביןככוך ,, !"טרוצקי
עלובעמדובפתח-הכניסה,ועברכדחקטרוצקימואר.בקושירקאם-כיוגדוש,
במהעלנואםברכששהאירהגזמכורתמולבעיניומיצמץאצבעותיוקצות
הבהיקוהלבניםצווארונוקצותכפרקליט.נראההברנשלמבוא.הגיעלאשקולו
ימינואתהריםהאישהבמה.מולואכהאכהשנעוהאפוריםלמעיליםמעל

 "!"ברוכשטיין :בקריאהפץרוטרוצקיובאצבעו,באגודלוטבעתמעיןבהתוותו
בעלדברלהשמיעעומדשהואלהסיקניתןממכהבדרךשפתיואתהניעהנואם

ברוכשטיין"רקדבר.קלטלאמהבמה,שעמדבמרחקטרוצקי,אבלחשיבות,
להידחקרצהוכברמאסירו.שזכרהידתנועתאתוחיקהלחשכך",מדבר

ורועםמתגלגלוהכההמוטעים,כתביועלדין-וחשבוןממכרלדרושכדיקדימה,
ראשוכינסנבהל,טרוצקישמו.כלומר-כלשבפיהאחדהצלילהצדדיםמכל
עכשיו .הקרקסחומתעלכעתהעינייםעצוםברונשטייןשהטילבצלעיניוונעץ
ענן-גזכאילוהרגישמעצמו,הנפרדשמובעקבות :מאדמוזרמשהולוקרה
עדאושרזורםובגופובקרבו,מתקיימתהאסיפהכאילוהקרקס,פנימעלפרוש
נדחקועצמוזהברגע .בתוכוהנאספיםקהלכלשלהתמזגותכעיןלשונולקצה

עברילכלאותםפיזרהוהרוחהיציאה,לעברהחלטהמתוךכאילוההמונים
גומעבגבו,כשהרוחחזרבלשונו,אושרטעםאותועדייןטרוצקי,פטרוגדר.

ושקע,האחורילחדרוטיפסגרגורי,ביתאלחינם,בחוצותשחולקהוודקה,
הביתאתמצאכשהתעוררחלומות.חסרתבתרדמהואלכוהולאושרמרובמעולף

ושמעבמסבאהתהכוסשתההוא .קט wהאווירבער.ראשו .מאדםריק

נתמכהטרוצקי,ושהוא,להיירות,עומדשהצארכפלה,הזמניתשהממשלה
שביתת-הנשק.עלגרמניהצבאעםולתתלשאתכדי Iלענייני-חץולקומיסר
שמי?"לברוכשטיין"מכייןאגודלו,עלאצבעוושםטרוצקיחשב"טעות",
ואמרכככסוהואבכין-הממשלההיכןלוונאמרשאלאסירו.אתלהוכיחהחליט
טרוצקילחבר"יש .ברוכשטייןעםלשוחחברצונוכידרכואתשחסםלחייל

להמתין"תוכל :החדריםאחדלתוךאותווהכניסהחיילהשיבסבא",התייעצות,
זהשנפטרידידשלכמולומוכרקולטרוצקישמעהסגורהלדלתמבעדכאן".
אלבארוסה,שנים,חמש-עשרהשלפכילמציאותמוחזרעצמואתוראהמכבר,
ששמעומה .סגורהדלתמאחוריקרוביהםעםלשוחחהאסיריםהורשובוהחדר

הואברוכשטיין' יג;:~שלהנוזף Iהמתחנן Iהמתרהקולוהיה-אזכמוהיום-
הזקןברונשטייןביקוריבשעתתמידשנהגכפיהדלת,אלאוזנואתהסמיך
חסר-אמונה,כךעלונוסףיהודי,כלומרעכו"ם,היותושלמרותזקןאותובכלא,
היאואחת-בכואתלשחררכדי Iטרוצקישלהמסיוןעםחשאיתבריתכרת

 :הזקןכדבריהעסקים,למהלךוהמזיקיםהמהפכנייםמרעיונותיואמצעים,באילו
 "?באמךמתחשבאינךכלום ?זאתעשית"למהאז,כמוהיוםהאב,אמר ,"בל"
לך."כידועשמי,אתהחלפתי"הריברוכשטיין,השיבבסכנה",איכנה"אמא

וזהפושע,כמוחיאתהבדויבשם"אבלהאב,מלמלטוב",זהשם,"החלפת
 .לב"טוב,לא

צדקתי?"לאהאםאבא,בטחוני,ולמעןבטחונךלמעןזאת"עשיתי
אישטרוצקישלשמודווקאמדוערע.הוא"שקרהאב,אמרטוב",זה"בטחון

ארוסה?"

הדלת.אלאוזנולחץטרוצקי
עלועלהבמהירות,לחתוםנאלצתי Iמזוייףדרכוןוקיבלתיבורחאסיר"הייתי
טרוצקי."דעתי

 "?בדעתך"עלה
השם."אתכתבתידעתמבליזמן,ליהיה"לא

 "?דעת"מבלי
ושמעתיהאפורהנייראתלפני"ראיתי .מעטנרגז Iברוכשטייןאמר "!"היינו-הך

 ".טרוצקיהשםאת
טרוצקי"הריהדלת,אתועזבנבהלשטרוצקיעדככההאבצעקאותו?""שמעת

 "!?השתגעתנוצרי,הואארוסהאיש
אבא."שאלתך,אתמביןלא"אניאמר:קלהשעהכעבורשתק.ברונשטיין

 "?מלאכואתיהודימוצאאיךיודעאינך"האםהאב,צעק "!שאלהלא"זאת
אמרת."-לעסקמזיקההאמונהאבא.אותי,לימדתלאזה"את

הדלת.לוחעלשובאוזנו-וטרוצקיהאבאמר-סבך"לפילבהוא"שמך
אבל .הראשוןאדםשלחלציויוצאיאבותיךבעקבותוברונשטייןכשמי,"ורדיד
 "!שומעהואואותוהקודש,מרוחלוהכיתןסודישםואישאישלכללאלהנוסף
הסודי?"שמי"ומהוברוכשטיין,אמרמעולם",ליסיפרתלאזה"את

מפיבעצמךלשמועצריךאתהזה"שםכעס.מלאהאב,צעק"טיפש",
המלאך!"

 .ברונשטייןשאל ,"?מלאך"איזה
 .טרוצקישל"מלאכו-לגמגםהאבהתחילנוצרי"מלאךישולך-"שלך

המלאך"אתגזלתארוסהאישמטרוצקי

ואתכפתחתהדלתאתשמעבמדרגותברדתוועזב.טרוצקיהחווירכאן
אתהורסתשהאמונהלאמונה,בזשאתהטענת"תמיד :לאביואומרברוכשטיין

כהנהמאמיןעודאתהכי :רעבכיעסקיךשמצב Iברוכשטייןרדידכנראה, .העסק

וכהנה."

לאורךהלךהואהאב.תשובתאתלקלוטהספיקלאליציאהכברשהגיעטרוצקי
כומרשלביתודלתעלודפקצדדית,סימטהלתוךהצידהנטה Iהראשיהרחוב

הרחוקה.לארוסהעדוהגיעההםבימיםהתפשטקדושתוהדאשרפטרוגרדי,
חלונותכלפרוציםכאילוטרוצקי'פניעלהלםומשב-רוחבתנופה,כפתחההדלת
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טרוצקי
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שאלהדוב .הכומרעםלשוחחדרשטרוצקיאדם.בבגדידובעמדבפתח .הבית

חזהעלבאגרופוהלםצוחקובעודושמו'אתכששמערםבצחוקופץרהואמי
שהוציאהעגלוןקראאותו",להרוג"צריךהכביש.עלאחורהוהפילוטרוצקי

פרסותיהםאתהרימו(הסוסיםהמדרכהעלוהציבוסוסיולפרסותמתחתאותו
אחא,עשית,טובהכומר,את"הרגזתפרש).שלבאנדרטהכמואל-עלהקדמיות

עובריםדוכנו.עלשובישובכשהואהעגלוןאמרהבוגד",אתלהרוגצריך
מסביב.רגשואנשים .קרובספסלאלוכשאוחוממעילוהרפשאתמחוושבים

ושובשובוהתעוררלדקותנרדםטרוצקימקום.אפסעדגדושיםהיובתי-המרזח
שנוגעתבכוסחשהמסבאה.שולחנותעלהדופקיםמידישעלההרעשבגלל

כשןץ'פיכחהיהאף-על-פי-כן .מחדשנדרםומידתוכנה,אתוגמעבשפתותיו
וסגר-הפעםלדפוקמבליהדלתאתפתחבית-הכומר'אלהדמדומים,לפניעוד
שנבעהדהה,אדמומיתנראתהמרחוקרקחשוך.היהנמצאבוהאולםמיד.

 .איקוניןשלהתחתונהמחציתועלאדומה,תולעתשהאירהממנורת-שמן
 "!הנהו ?הכומראתמבקש"אתה

מוכר.לושנשמעהקול,מקוראתלזהותהיהיכוללאאבלהסתובב,טרוצקי
הדמדומיםמתוךמנצנצתמושטתאצבעראהבמנורה,מבטואתשובכשלטש
הדוב,בגזרתוהבחיןקדימהדרכואתגיששטרוצקיזהב.איצטלתעלומצביעה
 .לראשומחודדוכובעהנבכסות-כהוהמכוסה

התולעתקצהכיטרוצקיהבחיןמקרובוהתקפל.הדובשאלמבוקשך?""מה
פיושכתוךדרקון-האיקונין'פניעלמקודםראהלאאותודרקון'בראשנמצא
משחרזודמותהכירטרוצקי,כידונו.אתהקדושגיאורגנועץלרווחההפעור
מלאכוגזלתעלומרוגזמבוישבאוזניווהתוודההכומרלפניכרעהוא .ילדותו
 .ממנו

מלאכואובדאיך"האחת,-הכומראמר-שאלות"שתיביןבדבריךמבחין"אני
לשםשמךאתשהפך 'לברונשטייןשלךהמלאךעברלמה ,והשכיח ?אדםשל

 "?בנישאלותיך'אלההאם ?הבולשביקיםשלהלאומיהקומיסר
אצלהאנטי-כריסטוס,אצלשרוישלי"המלאךטרוצקי,אישראלה","אכן

לבסוףצחק.כךאחרשתק.הכומרהכומר?"אביתגיד,מה !אחראסיטרא
ולמה ?נוצרישהמלאךלךומניין ?מלאךלךיששאכןבכלללך"מנין :שאל

שהצאר'הגרמנים'עםשלוםכורתברונשטייןאצלעכשיושנמצאזהמלאכך
דמו?"אתלהקיזלעמונתןולמהלכרות,סירבנוצרי-הנוצרים

עלופעמייםהקדוש,גיאורגפניעלפעמיים-רטטההדקהמנורת-השמןשלהבת
 .הדרקוןשלפרצופו

שהפסיקמבליהתרומםטרוצקי "!"קוםהחשכה,בתוךהכומרנהם ," !"טרוצקי
אחרא?וסטראבולשביקיםלךמה !טרוצקיטועה,"אתה .שאגתואתהכומר
 "!ענן-עפר !האופקפניעלענן-עפר !העולםקורות

 .טרוצקילחש " ...המלאך"אבל
ואתה !מלאכים- ?אותםמחוללמי !עולם"קורותהכומר'נהם "!"ענן-עפר

בכלמלאכיםמלאכים'רק ?בכי-האדםאם-כן'הםאיפה ?אדםבכיסברת,
 "!מקום

שאלאחרי-כן .החושךאתלהניסעליוהוטלכאילובזרועותיו,בעצמוחיכה
טרוצקי?"עיניך,רואות"מה :האיקוניןעלבהצביעו

הדרקון".עםהקדושגיאורג"את

 "?רואהאתה"מה :הכומר~בחשנית
תולעתוגילההתחתונההאיקוניןמחציתאתשובהאירהדועכתהשלהבתנוגה

התמונה.מסגרתמתוךכביכולהזוחלת
 .טרוצקיאמר"תולעת",
גופואתלראותמבליבאפלה.אליווהתקרבבלחישההכומרחזר"תולעת",

 .מתוינשאתטרוצקיהריח
הכוונה,למי !באופקענני-אבק-לחש-הבריאהבשעתהתכווןלמלאכים"לא

טרוצקי?"

ואצבעוהאפלה,מתוךהכומרידנורתהכמולפתעטרוצקי.שאל "?אבא"למי,
ארצה.הופלשכמעטעדטרוצקי,שלחזהולוחעלהלמההמושטת

 "?אפואלמי ?הכוונה"למי
 "?הכוונהלמי"אבלטרוצקי,אמראבא", ,עלימצביע"אתה

נסוגהואלמרגלותיו,שמתייפחקולשמעטרוצקיהדוב,גזרתנעלמהלפתע
 "?עושהאתהמהאבא,"קום, :וצעקבתדהמה

מרווההואכאילופיו,כנשיקותמגפיואתוכיסהכעקבותיוזחלהכומראבל
כדוריותעכשיוהיופניושעלבכומר,טרוצקיכעטונעלבנדהםרב-שנים.צמאון
בזקנו.ונעלמותלחייואלמעיניוהמתגלגלותנוצצות
 "?כלבכמואתמולמכאןאותיגישרת"מדוע

האדםאתפולטבני'והארון'היא.קבורה"ארוןביובש'הכומרהשיבכנסיה"'"ה
אחזכפותיוובשתישלצידםהדלתאתפתחהכומרבימינו,לתחיה"שקם

כמוהדלתאלנדחףשהואהרגישטרוצקיכבמלחציים.טרוצקישלבקרסולו
לעצור,כדירגליועלקפץשיווי-משקלו,אתואיבדבסףכשנתקלורקרהיט
משם,החוצהכמלטהלאאורקרןאףהנעולה.הדלתלפניברחובנמצאוכבד
בבית.כללגריםאיןכאילו

עםפגישהודרשהממשללבנייןאיש-ארוסההסוהרשובהלךהגגותבדמדומי
 .טרוצקיהחבר

להמתיןתוכלעליך.שאל"החבר-הקומיסארהחייל.שאלמה?"ברחת,"אתמול
אחא".פה,

הכתיבהשולחןמאחורידל-הריהוטבחדרהיחידהכיסאעלהתיישבטרוצקי
ומתחתיו ,"וי~ח"נשרםהעליוןדפהשעלניירותערימתחיתהמונחתעליו

לקחטדוצקימ;_ךרן"."קרקסהכותרתועליוופתקהאחרונים,מהימיםרשימות
שלטעםאותובו.לקרואלהיטיבכדילחלוןעדאיתרוניגשלידיוהפתקאת

לעצמולחש"מלאכי," :ברונשטייןשלהאחרוןתיאורולמקראאליוחזראושר
אזעולותמליםהטיוטה.אתנואםשוכחבהםרגעים"קיימים-קריאהתוך

ובלילתכנן'היהיכולאשרמכלטובותמעודו,מיללולאפיללשלאמקרבו
ההשראה."זאתהאילמים.ההמוניםאתבמבעואזמניעהואלוקורהמהלדעת
"מהפכה-ומתחתןבמלהמלהשניתוכתובותהיו,מחוקותאלהתיבותשתי
הדףאתטרוצקיהחזירמאוכזב ".העולםקורותשלהדוהרתהשראתןהיא

רוצהאתה"שוב :וקראברובהודרכואתשחסםלחיילהחדר.אתועזבלמקומו
אי-אימון'במבטיאחריועקבוכשההואבעניינים","טרוצקי-אמר "?לברוח
אבל-יותרדעאלאיותר,טובלא-ממניטוביודעבדיוק,יועד"הוא :הוסיף
לשכת-אצלכםבעצם'איפה' .עיניבמוזאתראיתיממני'זאתלהגיד~טיב

שלסלילהלעבודתהתנדבוטרוצקיהדרך,אתלוהסבירהחיילהעבודה?"
הפועלאצלהתפקדהואבדחיפות.עבודהכוחותחיפשולהבחלמסילות
 :ושאללשונוברוקאותוהרטיבעפרונואתהריםזה"תולע".בשםהראשי
פועליt;נשלבטורונבלעואתפטישחטףטרוצקי,אמר"תולעת",- "?"תולע
הקרוב.הבנייהאתרלקראתשצעד

סיפרכך-פעמיםמספרברונשטייןאתטרוצקיפגשהבאותהשניםבמרוצת

ברכבתעברברונשטייןשכן-השנייה,מלחמת-העולםלקץקרובלסבי
הפועלים.עםלשוחחכדיאתר-בנייה,בכלועצרהמלחמהדרךשלוהמשוריינת

-זה"בדונשטייןהוא"מלאךפעם.בכלוהתחבאהתביישטרוצקי,הוא,אולם
היהברונשטייןשלבהטענהאתסביומשדחה .סבאסיפרכך-טרוצקי,דברי

 .זכרוניעפ"יאנימוסראותומתחילתו,הסיפורכלאתטרוצקילוסיפרמלאך,
לסיפור,היסטוריתעיודמצאתיראשית,אבללסבי,קבועבאופןשהאמנתיולא

מכירשאניכפי-טועןהיהבדיה,סביהמציאאילופואנטה.לסיפוראיןשנית
ג'קסוןבידיטרוצקיהמכונהברונשטייןלבכשנרצח , 1940בשנתכי-אותו

טרוצקי,המכונהתולעהמסילהפועלאלהמלאךחזרבמקסיקו,ךר.[?רקהמכונה
ולאמניהלאאךאמונתו.גםחזרההמלאךועם-ארוסה,בכלאסוהרלפנים

שיוגשדרשאשרגוסס,סובייטיחיילמיטתאל 1945בשנתהובאסבי !מקצתיה
הגוסס,טרוצקישלוידויואתששמעואחריהאחרונה,הסעודהלחם-קודש,לו

אמרלצלבמעלהלחםאתובקדשוהגר,אצלכסף,עשוייםגבעייםשניהעמיד
"מלאכי-שרת".הביטויכלולבהםהמקובלים,הפסוקיםאת
למלאכיםלא"הכוונההכר,מתוךהחבושראשואתבהרימוטרוצקיקרא "!"לא
אצבעאתהגוססנעץ-הכוונהאם-כןלמיהמופתע,סבישאלוכאשר "!הללו
 .זאת"מבין"אינני :ואמרליסיפרכךנעץ.בחזקהסבי,בחזהפצועההלאימינו

 , XXVIIשנה , 167כברליןהיצוארבעון , NEUE DEUTSCHE HEFTE(מתוך: •
 ). 1980/3חוכרת

המתרגם mעח

אינניואף-על-פי-כן,למיניהן,ה~ןה-פסיכלרוגיותבתורותאנישכופרעצמיעלאנימעיד
 .זהתרגומישלהמוזרותהנסיבותאתמלספרנמנע

ישכיםספריםביןמפשפשוהייתיידעולאכטיקווירוןבת"אכזדמנתיתשמ"זבאביב
עלהגדולספרואתתרגמתימכברשלאשלום,גרשוםמחיבוריבאחדנתקלתיבגרמנית.

אליוסמוךחיבור,אותוועל-ידעם-עובד),בהוצ'בינתיים(הופעיידידובנימיןוולטר
רפרפתי .) 1980(משנתעד-כההכרתישלאספרותירבעוןשלמקריתחוברת-בערמה

-רתו mוכ ;בחינותמהרבהומשובחומענייןבעינימבריקסיפור,גיליתי .ורכשתיובו
שאףומלאכו"בכימין"וולטרלמסהדומיןוזכרמידביעוררהטרוצקי",של"מלאכו

עם-עובר).בהוצ'אורתראה(ואף-היאלעבירתאשתקדתרגמתיאותה

 .ערבעתרןגםקניתי , mהחובאתכשקניתיממש,יוםכאותו :נוסףקוריחהפלא.למרבה
ליאוןשללנינו ,, :לישנאבהאיהחרשותסוכנותשלטירהיעירה .הראשוןבעמודווהנה.

שעלהאקסלרדו'דדוהמחשביםמהנדסשלבנוהואהיילדו .בחברוןבןנולד .טרוצקי
אבינו''אברהםבית-הכנסתלידצנעוהבדיהרהמתגורריםענת,ואשתומבירה"מ,בשעתו

בחברון".

המשעשע.לקוריוזנניחאך
אפילוחיבראוליהיטב.ומלאכו"בנימין"וולטראתהכירשהסופרספקכמעטליאין

המלאכיםאלוזיקתוהגנובאוהסמויהשםמוטיב .המצוייןסיפורואתבהשראתו
בכתביגםונרוןותורת-הסודהקבלהבמסורתמקורומלאכי-חבלה),או(מלאכי-השרת

 .בגרמניתשלוםגשרום
אמות-אותימשכואם-גםוהערכה,לעירןיבשוילפרידשליצירתוראויהזהמטעםאף

 .העבירלקוראולהגישהלתרגמהספרותיות-אמנותיותמרה
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חינם-גבוחחחשכלח
לנזקקיםקיוםומילגות·

נבוןיצחקוחתרנות,החינוךשרעםשיחה

נברןציחק

ענייןרקאיננומדינהשלכלכלישמצבטועןאני
ולפיהצרכיםלפיאותול~~תאפשר .אובייקטיבי

וכבר .במעלהראשוניםהנראיםהלאומייםהיעדים
בן-גוריון'לדודהשנהביוםבשדה-בוקר,אמרתי

 .להיפרולאלחזוןמשועבדתלחיותצריכהשהכלכלה
 1 :עדייןלנוקרובהדיזהבנושאהחותכתוהדוגמה

לתוכהנכנסו-ישראל'מדינתשלקומהעםמיד
 .עולים 700,00oמ-למעלהשניםארבעבמשך
לאואיש , 120%שלהיהבאוכלוסיההגידולכלומר,
היינו.בוהעגוםהמצבלמרותמשאבים,עלאזשאל
סלקטיבית,לעליהביחסגמגומיםקצתהיואםוגם
הוקמושניםארבעאותןובמשךמהר.נפסקוהם

השנים 70במשךמאשרוקיבוציםמושביםיותר

קו-המיםתוכנןהכבישים,רשתהוכפלההקודמות.
הקימוהמעברות,בחיסולטיפלוואח"כירקון-נגב.

חינוךחוקעלהוחלט-1949ךבגרעיניים,כוריםשני
פדגוגיתמזכירותלאמורים,אזהיולאחובה.

כלבידינושיהיועדנמתיןשאםהובןאבלוכיו"ב,
נפגע ,המתאימיםוהארגונייםהכלכלייםהמכשירים

חמורה.פגיעהבעצמנו

 ?אלהלכלהכסףבאמניין

אםמוצדק,לושנראהחדרןלעםניתןשאםמסתבר
עצומה,ארוךלטווחשחשיבותןבמטרותמדובר
ואתדמותנואתלקבועאמורותבסופו-של-דברשהן'

 ;הגונהבצורהנעשיתהנטלחלוקתואםכאן'גולרנו
שאכןשמהוברור' .בעוללשאתהדההעםמוכן

איכותנו,תהיהוכמדינה,כחברהגורלנואתייגזרו
לשעבדחייבזואיכותלהעלותשעשוימהוכל

וזאת .החינוך ,ראשיתוזה,היתר.כלאתלעצמו
 .שר-החינוךשהייתילפניהרבהאגב,טענתי'

היאלדעתיהאידאליתהגישההגבוה,לחינוךבאשר
מתנגדיםהסטודנטיםאבלמודרג,לימודשכרשלזו
הכלכלימצבםביןקשרכלשאיןטועניםהם .לה

עצמאייםכצעיריםהםיכולתםלביןהוריהםשל .
אינהנוחההלוואותמערכתגם .לשלם-ובוגרים
להםנראהמתמשךחובשלמצב .עבורםמעשית
נטליםלהםשמחכיםמה-עודמאד,מאייםכנטל

אוההורים,במשפחתתמיכהכמונוספים,כספיים

המדינהאםכלומר,חדשה.משפחהלהקמתתכניות
להחליטעליההעם,איכותבהעלאתבאמתמעוניינת

קיום.מילגותעל-לזהומעברחינם,גבוהחינוךעל
תלמידיםלגבימצב,להתהוותשעלולמשום

עדייןלימודמשכרשחרורבורבים,פוטנציאליים
בעייתבגלללימודים,אפשרותעבורםיצורלא

חשוב .שכמםעלהמוטלתהמשפחתיתהתמיכה
-50%כסטטיסטייםניתוחיםשלפיזהבעניךלזכור

-20%כשלבחיקםגדלוישראלילדישל
וחינכוגידלומהמשפחות 20%כלומרמהמשפחות.

משתייכיםאלה 20%שלורובםמילדינו,מחצית
הבעייהמרכזנעץובזהלטעמי .-המזרחלעדות

שוב,חוזריםאנווכאן .שלנווההשכלתיתהחברתית
התקציבשבחלוקתהקדימויותלסדרכמובן'

הממשלתי.
למשל .הענייןלקידוםדבריםנעשושלאלומראין

בשנה .צה"ללמשוחררילבגרותהמכינותפתיחת
-השנהמשוחררים, 3000דובמסגרתלמדושעברה

הקרובהעתידלגביהמספריתוההערכה , 5000
הםהתלמידיםשלהגדולחלקם . 7000עלמדברת
התיכוןשנותאתשונותמסיבותהשלימושלאכאלה
מהאולם ?מדוע-השאלהכמובןונשאלתשלהם,
עבודתםשתוצאותברורלכך'הסיבהתהיהשלא

 .מאדמעודד;תבמכינות

וגםעצמן'האוניברסיטאותשלמכינותגםקיימות
"טעוני-המכוניםאלהלגבימצויינותהתוצאותשם

גםלימודיהםאתלממןהיהניתןלוכלומר .טיפוח"
היוקיום,מילגותלהםלהעניק ,וכתוספתהלאה,

לגבימאדמשמעותיותלהיותיכולותהתוצאות
 .כישראלהחכרה

-כעתלהעכירסיכוישוםלצערי'רואה,שאינניאלא
חינם.גבוהחינוךעלהחלטה-בממשלהאוככנסת,
זאתהיום,שלבמצבכנושאהצעת-חוקלהגיש
כשישכגנים,חינםחינוךכשדוחים-דמגוגיהתהיה

הכיתותכשתיחינםלימודעלכלתי-פוסקויכוח
 20%מקבלתכשחטיבת-הביניים ,כתיכוןהעליונות

 ...לימודכשעותפחות
משלכימנותקתאיננההגבוההההשכלהוהרי

ככלללהגיענוכלכלעדיהםאיך .הקודמיםהחינוך
יותרמאוחרלהישעןצריכהעליההבסיסיתלרמה
 ?האוניברסיטאיתהרמה

קריטריונים-שנייהקדרינאליתלבעייהכאשר
לאחרונההקמנו :לאוניברסיטאותמועמדיםלקבלת
לאעבודתההפסיכומטריות.הבחינותלבדיקתוועדה
במבחן,מסוייםקטעשלגבינראהאבלעדיין,סוכמה

מעיןאשכנזים.לגבריםביחסמראשהעדפהאכןיש
השייךידעשלחשיבותולגבימוקדמתהנחה

לאנוגעתזוהעדפהבלבד.מסויימתלתרבות-בית
לתוצאותגםאלאהפסיכומטריותלבחינותרק

מצביעהנתוניםשנישלהממוצעבחינות-הבגרות.

אם ...אשכניזיםגבריםשללטובתםמוחלטבאופן
נכונות,הוועדהשלאלהשמסקנותסופיתיתברר
במבחניםשינוייםעלהדעתאתלתתיהיהצריך
בכלל.לאוניברסיטאותלקבלהובקריטריוניםבפרט

אוחברתישיקולכלבחשבוןיילקחשלאיתכןלא
קטן,נקודותפערשבגללייתכןלא .נוסףלאומי
אוכלוסיהקבוצותלגביקלאוזוס""נומרוסייווצר

נוספיםבנתוניםהתחשבותלהיותחייבת .מסויימות
עוולהנצורתאחרתהבחינות,תוצאותשלאלהעל

נתוןגםלבדוקכמובןישמשוועת.וחברתיתאישית
המחבביםשלהתאמתםמידתאת-אחר

שלהספציפיותלדרישותהאחידיםהפסיכומטריים
מהפקולטות.אחתכל

עדות-המזרחבניהסטודנטיםלמספרבאשר
מחקירםשניבידינומצוייםכיום.באוניברסיטאות

זילברברגהגב'שלהאחד-בנושאעדכניים
 20שלפניכךעלהמצביעהעבירת,באוניברסיטה

לפני ; 13-באוניברסיטאותעדותבניאחוזהיהשנה
 . 30%-וכיום 19%-שנים 10

דר'שלנוסףמחקרישנואלה,נתוניםשבצדאלא
אינהמכךהמסתברתהמצבשתמונתהטעוןנהרן'

מהפךבאץרחלאלהשניםשמשךמשוםמדיויקת,
עדות-המזרחבנימספרהיה-1970ב .דמוגרפי

-האשכנזיםומספר 28,000- 20-29בגילאים
עדות-בנישלמספרםעלה-1985בואילו ; 98,000
האשכנזיםומספר 23 7 ,ס ooל-גילאיםבאותםהמזרח

 .-109,000ליחסיבאופןירד

שלצלללאמוכיחות,טהרןדר'שלמחקרומסקנות
הבניםדורשלהכלליתההשכלהברמתעלייהספק,
הנשירהמאחוזיגםהמסתבר(דבראבותיהםדורעל

 5 .-7%לבתשל"א-20%משקטנהבתיכונים,
לגבימשמעותישינויחללאעדיןעם-זאת .בצשמ"ו)

השונות.העדותביןהאקדמיהפער

שלבכאלזאתלעובדהלטעמי'להתייחס,יש
בנושאשחלהשיניוברורשכיוםכשם .בתהליך
גםבעתידשינוייםלשערישכךהעל-יסודי'בחינוך
חשיבותומשוםראשית-זאת .האוניברסיטאיבחיכוך

הציבורבעיניוגדלהההולכתהגבוה'החינוךשל
עדות-המזרחשלהחייםשדפוסימתוךושנית,כולו,

הילדיםשמספרכךולרע,לטוב"משתככזים"
לממןהחומירתוהאפשרותמצטמצם,במשפחה
גדלה.-אוניברסיטאייםלימודים

נושא-לאחרונהשעלתההמכללותלשאלתבאשר
 .גבוההלהשכלהבמעוצהאלהבימיםממשנדוןזה
ברורלאראשית, .ולכאןלכאןפניםבדבריםיש

מספרבעצםישכןההצעה,מהיעדייןבמדרייק

המציעיםיש .למדישוניםגווניםבעלותהצעות,
במכללות,יילמדובלבדמסויימיםשמקצועות

באוניברסיטאות.יוקנו-הראשוןלתוארגםואחירם,
חלקלהיותחייבותשהמכללותהטועניםיש

כאלהיהיובהןהמוריםורקמהאוניברסיטאות,
ולאהוראהעלמשולמתהאוניברסיטאיתשמשכורתם

אפשרויותוכהנהכהנהעווד .מחקרעבודותעל
ושיטות.

החששמתייחסעצמה,ההצעהלעיצובמעבר
היתרון .הלימודיםרמתהורדתלסככתהעיקיר
"כרטיסמתןכמובןהואהמכללותברעיוןהמרכזי
ככלרביםלתלמידיםאקדמייםללימודיםכניסה"
ירידהבפנילצעיריםסייגהצבתזו'ובדרךהאפשר'
שאלתכשאלתזושבנקודהאלא .מהאץר

 ?יתקבלשירצה,מיכלהאם .לקבלההקריטריונים

מימוןעללהשתלטנוכלאיךיתקבלו,כולםואם
שדווקאיתקעלידינומיאחד,כללאואם ?הנושא
 ?שייכנסוהםדואגים'אנולהםאלה

במועצההחבירםשרובבינתייםמתרשםאני

 .המכללותשלזולתכניתמתנגדיםגבוהה,להשכלה
אמנםמוכיחהקולג'ים,קיימיםשבעולםהעובדה
שעלינואלאריאלי'צררךעלעונהזרמעיןשמערכת

מסוגמסגרתבידישישהמענהאתהיטבלבדוקכאן
שלנו.לצרכינוזה
בןללימודיםהמועמדשדווקאנראה,למשל,לי,

לגבוהההנחשבתברמהמעונייןעדות-המזרח,
פתוחעירןיוםמכינים,אנוגבוה.אקדמיובמוסד

המעוצהמחבירחץוישתתפו,ברבנושא,לדירן
ואנשיסטודנטיםמרדים,גםגבוהה,להשכלה
קצת"לאוורר"כדימוירם,להכשרתקיימותמכללות

ארלכאן-אותרלסכםמגמהומתוךהוויכוחאת
 •תשמ"ח.שכתסוףעד-לכאן
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מצבהנוער-בדיקתתנועות

בישראלהנוערתנועות
ביגור*כסוכנויות

איכילובאורית
מכניותתכונות

המבנהשלהשתקפותומהרותבישראלהנעורתנועות
ומבחינתהמרכזייםערכיהןמבחינתהמפלגתי-פוליטי

 .שרניםימפלגתייםלגופיםוהחינוכיתהארגוניתזיקתן
מןהרבהיש .הפוליטיבגררןההבדליםלמרותאולם

ובדרכיהארגוןבדפוסיבמטרותיהן,המשותף

 .השונותתהתבועשלהפעולה
לתנועותישבלתי-פורמלייםחינוכייםכארגונים

כסוכנויותלפעוללהןהמאפשרותתכונות,הנעור
המשפחהומןגיסא,מחדמבית-הספרהשוכרתניגרר,

והשתתפותלתנעוהההצטרפותראשית,גיסא.מאידך
לבית-הספר,בניגדוכן,כמר,;לרכטרית.היאבה

אינטלקטואליים,לימודייםהישגיםסביבהממוקד
כמכורכימנהיגותעמדותברישלמבוגריםואשר

במסגרתקיימיםהתגמולים,וכמחלקיהפעילות
שלונוכחותםמג~וכיםפעילותסרגיהתנועה

עלמאורגנתכבית-הספרהתנעוהסמויה.המבוגירם
הקבוצהחבריביןהיחסיםאך .גילקבצוותשלבסיס
שרכיםהמבוגריםלביןובינםעצמםלביןבינם

ידיעלמנוהלתהגילקבצותשבבית-הספר.מהיחסים
המבוגריםוהשפעתלחניכים,בגילוהקרובמדריך

בכי-הנעורבידי .המדריךידיעלרבהבמידהמת~רכת
סדריקביעתהפעולות,ארגוןלמעשהמופקדים
עלוהפיקוחההתנהגותתקנותקביעתהפעולה,
רבשימושישהתנעוהבתחומיהחבירם.התנהגות

 .ומפקחמכרוןכמגנוןעצמההגילקבוצתבמסגרת
להתכסותהזדמנותליחידניתכתזאתעםאולם

קשתמסירתתלות.במצבירקולאמנהיגותבמצבי
הנוערבכילידיפעולהותחומיהחלטותשלרחבה
לבכימאפשרתוהיאבבגרותו,אמרןכהבעתכמרה

קבלתתוךעצמאיתבפעילותהתכסויותהנעורים .
 .לתוצאותיההאחריותמלוא

בצורתאףהנעורתנעוותביןרבדמיוןקייםכללית,
ליחמהרבמקרםומשאירליסטידצכטשהואארגונן.
רשויותמפלגות,מצדהתמיכהאףעלמקרמית

התנועות .והממשלההיהודיתהסוככותמקומיות,
המחולק .תנעותיסניף) .(צריףמקןבכריותהשוכרת
ועריוניים.משימתייםהדגשיםבעלותגיליותלשכבות

איכהזרארגוןצררת .הגילקבוצתליכולתהמותאמים
הדרגתיתהשפעהלהפעילמכוונתאלאמקרית,

ניתןתיאררטייםבמוכחיםהחניכים.עלומצטברת
 out (מגעיצירתשלכשלבהראשוןהשלבאתלתאר

reaching (, זהבשלבלתנועה.חניכיםלמשוךהמכוון
בשלבתנועתית.אינדוקטרינציהעלההדגשהמעטה
קבוצתעםבסיסיתסולידריותלגבשכסירןישהשני
ליצורבאהשלישיהשלב .התנועתיהקןרעםהגיל

-האחרוןובשלבערכית-אידאולוגית,התחייבות
למשל.כך,בפועל.להג~מההתחייבותיצירת
העובדהנוערהסתדרותשלהתנועהקןמחולק
לגילאיהמכינה""השכבה :שכברתלארבעוהלומד

 , 15-13לגילאיהחינוכית""השכבה , 12-10

ר"הגרעין" 1 7- 16גילאילהמדריכה""השכבה
 . 18-1 7לגילאי

בשכבותהמרכזיהעיסוקאתמהווהלהדרכההחיכוך
שלעתודהליצורמכסרתהנוערתנועותהבוגרות.
אישימרפתישמשואשרהתנועה,מתוךמדריכים

גולתאת .יותרהצעיריםלחניכיםהזדהותומוקד
מהורההחינוכית-התנועתיתהפעילותשלהכותרת
הקדשהטקסבהלראותניתןאשר .הגרעיןהכרזת

) initiation rite (, להגשמה.התחייבותליצורשכוונתו

אםדומות,חינוכיותמטרותמציבותהנעורתנעוות

לגרוןבהתאםשרכיםהקונקרטיוהתוכןההדגשיםכי
לכערדלהקנותשואפותכולן .התנועהשלהפוליטי
פסיכולוגיים-ומשאביםחברתיים-תרבותייםמשאבים

הצורךמודגש 2התכועתיתבספרות .כאחדאישיים
הציונות,ערכיעםלהזדהותבכי-הנועראתלחנך
שלהפוליטיתלאידאולוגיהזיקהאצלםליצור

התנועות .כפרלחיישאיפהבהםולפתחהתנועה
לנערדמפגשמקרםלהרותאףשואפותהשונות

שרכותאתניותומקבוצותשוניםחברתייםממעמדות

מבחינת .חברתיתלאינטגרציהבכךולתרום
שאיפהקיימתהמודגשים,הפסיכולוגייםהמשאבים

במידההמהווהה"צבר",יבן-האץרלעיצובלתרום
הצברדימוי .הגלותיהיהודילדמותאכטי-תיזהרבה

 1946במאיאחד

וכנרתגילוי-לבזקיפות-קרמה,שלתכונותכולל
שואפות,הנערדתנעוותולחדש.לתקןושאיפה
רסטאטרסעצמיתזהותבגיבושליחידלעזוראיפרא,
תפקידיםלקראתהמתבגראתלהכשיר .חברתי
צורכי .עצמאיתכוערתרבותולטפחובחברהבמשק

בקנהתמידערליםאיכםהחברהוצורכיהמתבגר
מינימליים.הםהמתחיםכידומהבישראלאךאחד,

זיקתןמבחינתרבה,במידהמבוססות,הנערדתנועות

עלולאהנערדשלשותפותעלהרחבה,לחברה
כלומרממנה.נסיגהעלאוהמבוגריםבחברתמרידה

במסגרותגילקבוצותשלשילובןעלמבוססותהן
בוגרת.אליטהעל-ידיהמבוגריםשיצרו
התנועותשלהפעולותבתכנירבדמיוןאףקיים

 .העריוניבמישורשוניםהדגשיםלמרותהשונות
חינוךהתנועה,ברוחרעיוניחינוךמקיפיםהתככים

והאמורצרפייםומשחקיםמחנאותהכוללצרפי
פעולהשיתוףאחריות,עצמאות,בחניכיםלפתח
שכברכפימהווה,להדרכההחינוךלטבע.רקדנה
בכלהבוגרותכשכברתמרכזיעיסוקהזכרנו,

התנועות.

המדינהוכתקופתהיישובכתקופת

בחברה,~אליתפקידהנוערלתנעוותישלכאורה
מדפוסיאחדמשמשרתהןלמתבגרים :הישראלית .

מהן;תהןהחברהולגביהכעוריםתרבותשלהביטוי
מבכיים,אפיוניםבעלותוסוציאליזציהניגררסוכנויות

···~ 
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דירןאולםאחדות.ביגודמסוכנויותאותןהמייחדים
זמןרצףלאודךהתנעוותשלהחברתיבמיקומן

עלרבהבמידהששמרוזהלמרותכיידאה,
החינוכיבתפקידןשינויחלהמבניות,תכונותיהן

המדינה.לתקופתהיישובמתקופתבמעבד
נטועיםהישראליותהנערדתנעוותשלשורשיהןדוב

לפעילותהמשךמהורהופעילותןאירופה,בארצות
כבעלות-בידתהתנעוותפעלושםבגולה.התנועתית

באורח-החייםמדדוביטאוהציוניתהתחיהלתנעות
העם.בחיימהפכנילשיניוושאיפההגלותי

ההתיישבותראשיתעםהמתחילההישוב,בתקופת'
קרםעםומסתיימת-19ההמאהבסוףבאץרהציונית

היישובמדינה.ללאחברהבאץרהתקיימההמדינה,
מארצותבעיקרהגידהמגליונבנההלךהיהודי

הנחתחיתההערליםשלרהארדייטנציהאירופה,
התקיימו .שבדדךלמדינהמסגרותויצירתיסודות
ובטחון :השוניםבתחומיםחברתיותפעולותלמעשה
המסגרתללאאךפוליטית,ופעילותחינוךכלכלה,

החלוציםהיוהפעילותנשואימדינה.שלהכפייתית
נתפסוזרבתקופה . 3דביםטריים,;לרבוארגונים
הנרעדלחינוךהמרכזיותכמסגרותהנערדתנעוות
מקרבמיעוטדקשהקיפוהעובדהעל-אףלערכים
שלמרכזיותהכינדאה . 4בכללרתןהמתבגרהנערד

שמילאהמכךנבעההיישובבתקופתהתנועה
אתשקירבהבכךהצבתית-אליטיסטיתפונקציה
והיוקרתייםהמרכזייםולתפקידיםלערכיםחבריה
חניכיהלהשתלבותדדךסללההתנעוהבחברה.
היישרביתהחברהשלהמרכזיתהתפקידיםבמערכת
חקלאיים,בתפקידיםבפועלחבירהאתבהעסיקה
תפקידים-התרבותיתוביצירהבחינוךבטחרניים,

מרכזית.חשיבותלהםנודעההיישובשבתקופת
מערכתבמסגרתהנרעדתנעוותפעלוהיישובתבקופת
מסונפיםשהיולזרמים,מפוצלתשחיתההחינוך,
גיוסעלהקלהזרעובדה . 5שרניםמפלגתייםלגרפים
זר.בתקופההתנעוהשללמרכזיותהותדמהחברים

במרכזיותהשינוייםחלוהמדינהבתקופת
חינוכיכמכשירהנערדתנועתשלובחשיבותה

התנועהחבירשלהגדולמספרםלמרות .והצבתי
מבני-הנערדמעטיםדקו 6קרדמןתלתקופותיחסית
מרכזית,חרבהמשרםלתנועהבהשתייכותדואים

בילריית-כמסגרתחניכיהעל-ידנתפסתוהתנועה
רעיוניתמשימתית,כמסגרתפחותהובמידהבידורית,

המוליךוכמסלולערדנתפסתהתנועהאיןוחינוכית.
בחברההמרכזייםרהתפקידםהערכיםלקראתומכשיר

שינויים .מרכזימסלולהיאשאיןבוראי ;הישראלית
הישראליתבחברההנערדתנעוותשלבמיקומןאלה

ווערכייםמבנייםבשיניוםרבהבמידהקשורים

בתהליכיםדקולאהישדאליתי,בחברהשהתחוללו
 .עצמןבתנעוותפנימיים

ממלכתיות-ריכוזיות,מסגרותהוקמוהמדינהקרםעם
שבתקופהופעולות,תפקידיםלידיהןנטלואשד

,;לרנטדייםארגוניםעל-יידבצרעוהטרום-מדינית
שלאידאולוגיתגישהגםנתגבשה .לסוגיהם

המדינהשלהרבהבמרכזיותשתמכה"ממלכתיות",
מסגרותמתוכןךןקנהזןךיכחירת . Bןמןסךןתיה

 .לחלוטיןאותןביטלהארשרנותן;לרנטדירת
עבדהממלכתיות-ריכוזיותמסגרותיצירתבמהלך
והפכהרה-פוליטיזציה,שלתהליךהחינוךמערכת

פולייטותלתנעוותהמסונפתדצנטדליסטיתממערכת
 .נמצא;והממלכתית,למערכתוערכיהןלארדומחנכת
המדינה.בבעלות

ביןהתבטאה,החינוךמערכתשלהדה-פולייטזציה
 mבמסגהנעורתנעוותשלפעילותןבאיסורהיתד,

אך •יותרמאוחר.שובהותרהפעליותן .תבי·הספר
העצמאיהמעמדהחזרתתוךולאופיקוחסייגיםתוך

 • 9היישובבתקופתבית·הספר mבמסגלתנעוהשהיה

החינוכיתהפעילותתיאוםמנעהתנעוהשלניתוקה
 ·אל,מסגרותשתיביןוהיחסיםבית-הספד. rלבניכח
עלהתחרוובית-הספדהתנעוהלאנטגוניסטיים.חפנו
נתפסה,בתנעוהוהפעילותהתלמיד,שלהפניוזמנו

בהישגיםכפוגעתמחנכיםעל-ידילעיתים,
 1המשליםהחינוךמסגרותויתד-על-כן .הלימודיים

מתחרותמסגרותחיוולבתי-הספד,במסונףשהוקמו
פעילותשסיפקובכךהתנועתיתהפעילותלמסגרות
עםוהזרחותנאמנותלתבעומבליולימודית,בידורית
אידאולוגית-ערכית.מסגרת
החלץודמותשללאורחחינכההנועדתנועת

שמירמשההסופר-מימין 1946כמאיאחד

במועט,להסתפקותנכונותששילבהדמותהקלאסית,
ושדדה,עושריוקרה,שלמידייםתגמוליםדחיית
מעלהכללטובתוהעמדתכפייםעבודתעלדגש

דימויאולם .אישיותסיטובות-הנאהלהשגתומעבד
מצומצמתבמידהדקריכולואקלקטידיפחיהיכרזה

תעשייתית-בחברהותפקידיערכימודללהו;ת
מטרותלהצבתהביאההמדינההקמת .מודרנית
השאיפהחדשים.תפקידיםוליצירתחדשות

התמקצעותעלהדגשאתהגבירהכלכליתלעצמאות
צבאיים,תפקידיםשלחשיבותםעלתהוההתמחות.

ומלאכתחקלאותלעומתואחדיםכלכלייםמדעיים,
הישגיםשלחשיבותםהעלואלהשינוייםכפיים.
לערמתאינדיבידראליסטייםערכיםושלאישיים
גםהישראלית.החברהבקרבקולקטיביסטייםערכים

המדינהבתקופתרמת-החייםלהעלאתהשאיפה
פשטות,חיישללאידאלרבהבסתירהעומדת

אףחלההמדינהבתקופתהתנועה.לעצמהשהציבה
התמעטהמכךוכתוצאה .ייהקיבץובסטאטרסידידה

הכשרההואהמרכזישחזונןהתנועות,שלחשיבותן
 .הקיבץולחיי
דמרגדאפייםשינוייםאףחלוהמדינהקוםלאחד
ועד 8.11.1948למןרחבה.חברתיתמשמעותבעלי

מ-בישראלהיהודיתאוכלוסיההגדלה 3 1 . 12 . 72
הגידולכששיעורנפש, 2,723 ,-100לנפש 716,00
המזרחעדותיוצאישלמשקלם . 6%חיההשנתי

משנותבהדרגהעלהבישראלהיהודיתבאוכלוסיה
ההמוניתהעלייהבעקבותגםהראשונותהחמישים
משוםוגםאפריקהוצפוןהתיכוןהמזרחמארצות

עדותיוצאי .זובקבוצהיותרהגדולהטבעיהדיכוי
רבה,במידהמהווים,המערבעדותויוצאיהמזרח

במעמדןמזוזושונותחברתיותחטיבותשתי

חלקםלמרותהתרבותית.ובמסורתןהחברתי-כלכלי
איןעדייןוישראלבאוכלסייתהמזרחבנישלהגדול

ברמת-הלאומית,בהכנסההולםמחלקנהניםהם
תיכונייםחינוכייםבמוסדותהלמידהבשיעוריהחיים,

הנועדתנועות .י 2וחבדתיפוליטיובמעמדוגבוהים
רקעבעליבני-נערדלאוכלוסייתעצמןלסגלנדרשו
עםהראשוניתהזדהותהאתלעצבשונה,תרבותי
תנעוותבתוכה.לקליטתםולסייעהישראליתהחברה
שולים.ולנועדערלהלנערדלהגיעכדינערכוהנערד

ההמוניתהעלייהשלבראשיתהכבדלדוגמא,
בתפקידיהעובדהנערדשלבוגדותשכבותהופעלו
סניפילידיום""מועדוניוהוקמובמעבדותחדדנה

התנועהחבירשלגרעיניםגםנשלחוהתנועה.
שנדאהכפיאולם,עדים.ולפוכריספדליישובי
למכשירליהפךהתנעוההצליחהלא Iבהמשך

קבוצותאותןעבודמשמעותבעלחינוכי-חברתי
חברתיות.

בתקופתגםהמשיכוהנערדתנעוותכינדאהכללית,
חלוציותשלהפופוליסטיהמיתוסאתלטפחהיישוב
רבה,במידהעומדת,זותפיסה .חיישוביתבגידסתו

כלכליתועצמאותמודרניזציהשללערכיםבסתירה
כתוצאההמדינה.בתקופתרבהמרכזיותנודעתשלחן
בישראל'הנועדתנעוותשלבמעמדןשינויחלמכך
בצודהלתפקדיכולתןעלרבותשהשפיעשיניו

והחברתיות.החינוכיותמטרותיהןלהשגתאפקטיבית

הנעודתנעוותשלהחינוכיתהשפעתןהערכת
התנועתיהחינוךתוצאותלגביהשונותההערכות
ראשית,מרכזיים.קריטריוניםמספרעלמבוססות
למשוךהנועדתנעותהצליחהשבההמידה

 .בחברההנועדבניכללמקרבניכרחלקלשורותיה
מכשירהתנועההיוותהשבההמידהשנית,

מרקעאוכלוסיהקבוצותשלחברתיתלאינטגרציה
המידהשלישית, .שונהוחברתי-כלכליתרבותיעדתי,
בוגדיהאתלהפנותהתנעוההצליחהשבה

השפעתהמידתרביעית,בפועל.חקלאיתלהתיישבות
שלא ,חניכיםעלהתנועהשלהאידאולוגית-ערכית

שבההמידהחמישית, .חקלאיתלהתיישבותפנו
אף .בחברההמתבגריםלצורכימענההתנועהסיפקה

תוצאותאתלהעריךכדיאלהבכחניםנשתמשאנו
 .התנעותיהחינוךהשפעת

תנועתיות,במסגרותשהתחנכובני-הנערדמספרלגבי
תנעוותהקיפו ,י 3אדלדעל-פיהערכות.כמהיש

ומרכזיותןחשיבותןלמרות-היישובבתקופתהנערד
מכלל-20%(כהמתבגריםמכללקטןחלקדק-

מספרעלהפאדאדוקסליבאורח .)-18 12גילאי
הידידהלמרותהמדינהבתקופתבתנועההמשתתפים
שלהצטרפותעלמדווחים 14וחןאיטוןבמרכזיותה.

טוענים 15ושפידאאולרלתנעוה.מבני-הנועד 70%
80%כי בתנועהחבריםהישראלימהנועד 70%-

קטןחלקדקאולם .מחייהםכלשהובשלב
 16וחןאיטון .בהמתמידיםלתנועהמהמצטרפים

75כשלנשירהעלמדווחים כששיעור , 16בגיל-%
 17בן-דוד . 19גילאיבקרב-90%לעולההנושרים

עריוניתלהתחייבותהלחץשגוברככלכימצא,
ויתד-על-כן .הנשירהגוברתהתנעוה,יעדיולהגשמת

בהשקפהמתנגשותהיחידשלהעתידשתכניותככל
יורדתהתנועה,שלהרשמיתהקולקטיביסטית

החניך.לגביהתייחסותכקבוצתחשיבותה
בנילשורותיהןלמשוךהצליחולאהנערדתנועות
עיקרהישראלית.האוכלוסיהמקרבשונותקבצוות

השכבותבנימקרבוהנהחיתההחניכיםאוכלוסיית
כלכלית,מבחינההמבוססותובאץרהדחיקות

דק _ 18יוקדתייםעיסוקיםובעלותהמשכילות
המזרח,עדותמקרבהםהתנועהמחברי-16.3%כ

מגיעהעל-יסודייםבבתי-הספדששיעורםאףעל
העלייהמקרבבני-נעודשלציוגםאףקטן .-26.6%לכ

ההרכבבשלהשונות.בתנועותשולייםונעודהחדשה
ניתנתרבה,במידהההומוגניחחבדתי-תדבותי

משמעותילמפגשהתנעוהבמסגרתמועטתהזדמנות
 .שונותאולוסייהמשכברתבני-נעודשלרב.רמק
היאהתנועתיהחינוךתוצאותלגביאבן-הכרחןאם

מבני-20%כדקכימתבדר,התיישבותית,הגשמה

פנובני-הנועד,מכלל-4%כהמהוויםהתנועה,

מספרלגבימהימניםנתוניםחסדיםלהתיישבות.
להניחסביראך Iהקיבוציהחייםבאורחהמתמידים

 .יותרעודקטןמספרםכי
גםלהימדדחייבתהתנועההצלחתכיהטוענים,יש

להתיישבותפנושלאהצעיריםעלהשפעתהבמידת
אלפיבמדינהחייםכי ,הנחהקיימתולהתנחלות.

לבעיותשלהםוהאוריינטציותערכיהםאשדאזרחים
החברותאגבוגובשועוצבווחברתיותלאומיות
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מידהכאיזולכדוקניסתהתל-אביב,כאוניברסיטת

שהתנעוההסוג~ןלערכיםזיקהתנועהבוגרימגלים
כמחקרתנעוה.בוגרישאינםמצעירים,יותרמטפחת,

חכירכקרביותרחזקהלאץרהזיקהכינמצא,
תנועה,חכריהיושלאאלהכקרבמאשרהתנועה

כתנועהשהשהותככלמתחזקתלאץרהזיקהוכי
עלהמחקראוכלוסייתהפרדתאולם .יותרממושכת

תנועהשבוגריכעודכימראה,מוצאאץרבסיס

יותרחזקהזיקהמגליםהמערבארצותיוצאימקרב
קטנהזונטייהתנועה,בוגרישאינםמאלהלאץר
רקישכתנועהלחברותהמזרח.עדותיוצאיכקרב

עדותכנישלזיקתםחיזוקעלמצומצמתהשפעה
 .לאץרהמזרח
שאיפותכגוןהפרט,לתחוםהקשורכמישור

נמצאולאמקצוע,ובחירתחכרתי-כלכלילסטאטוס
לכני-נוערתנעוהבוגריכיןמשמעותייםהבדלים

נמצאהעדות.שתיכנימקרבתנעוה,חכריהיושלא
הדמיוןאתמגבירכתנעוההשהותמשךכיגם,

לאאךהשונות,העדותכנישלהסטאטוסכשאיפות
שלככיווןאלאהתנועה,על-ידיהמומלץככיוון

אישית.למוביליותהתורמותתעסוקתיותשאיפות
לכיןהכיתהשפעותכיןלהפירדגםקשהזהכהקשר
הוריהםכימצאו, 20ושפיראאולרהתנועה.השפעות

קיימתוכיתנעוה,חכריהםאףהיותנועהחכרישל
שאליההתנועהכהעדפתכין-דוירתהמשכיות
לאותןלהצטרףנוטיםכנים :כלומרמצטרפים.

מכך,להסיקניתןחברים.ריחםההיוכהןתנעוות,
ערכיםלשינוימשפעלהיותרהתנעוהכי

כחברהעדייןמעוריםשאינםאלהאצלואוריינטציות
שספגואלהאצלקיימותנטיותחיזקההישראלית,
משפחותיהם.כקרבתנעותיותאוריינטציות

וכקרבהרחיקהיישובכןנוערכקרבשנערךמחקר,

למצואכני-הנוערמצפיםמהכדקעולה,נעור
מענהכתנעוההחכרותמספקתמידהוכאיזוכתנעוה

הרחיקהיישובכני _ 21כחכרההמתבגריםלצורכי
מצפיםהםשכהכמסגרת,כעיקרהתנעוהאתרואים

 .וכילויבידורשלואפשרויותחכרה Iחבריםלמצוא
כיהמראים'וחן'טוןאיעל-ידחיזוקמקבלזהממצא
כמוטיבציהמרכזיגורםהואוחכרהבידורחיפוש

ציינונמוכהכעדיפותלתנעוה.להצטרפותהראשונית
עבורםהתנעוהחשיבותאתהוותיקהיישובכני

כלל-וערכיםתנועתייםערכיםהמקנהכמסגרת,
חברתית-ציבוריתלפעילותהמכווןוכארגוןחברתיים,

החניכיםשלציפיותיהםכיכך,אםנראה,;ל;נטרית.
ולאאישיתאוריינטציהעל-ידימונחותהתנעוהמן

צורכיאתמדגישיםהחניכיםקולקטיכיסטית-ערכית.
כראש-וכראשונהכתנעוהורואיםההתבגרותגיל

הנעורים.תרבותלביטוימסגרת
מתרבותמעברשלכתהליךהנמצאעולה,נוער

פתרוןמחפשמודרנית,מערכיתלתרבותמסורתית
והתרבותיתהחברתיתהיקלטותולבעיותוסיעו

כיןהקשרמתרופףרכיםכמקריםהתנועה.כמסגרת

ככקשתלהוריופונההחניךואיןומשפחתוהחניך
כתנעוההמדריךמןמצפהעולהנעור .והדרכהעצה

כימתברר,אולם .ולסיועלהדרכהלהכוונה,
רקהתנועה.כמסגרתמתמלאותאינןציפיותיהם

כמדריךנועציםהםכידיווחו,מהחניכים 11 %

כללים,כנושאיםבונועצים 13%אישיים,כעניינים
הקשוריםכענייניםרקבונעוצים 41 %ואילו

 . 22כללבונעוציםשאינםאוולתנועה,למועדון

מובחנתאינההנוערתנעוותשלתת-התרבותכיום,
ואיןתביעותכהאין .ככללכני-הנוערמתרבות
יכולאינולפיכך,אתגרים,שמחפשנוער .אתגרים
מחפשים,שלאאלהואילוכתנועה.אותםלמצוא
אחרות.חברתיותכמסגרותלהשתלבכהחלטיכולים

 1צעירמגילמחניכיםמתרוקניםוה"קן"ה"צריף"לכן

פעםשהיוו Iהתיכוןשלהבוגרותהקבצוותיחסית.
פורשות,התנועתיתהפעילותשלהכותרתגולתאת

כך .שכיריםמדריכיםכתפיעלנותרהנטלועיקר
האישית.והדוגמאהמופתעניךגםלאיבודהלך
חץוהמסורתיותהנוערתנעוותכללגבינכוןזהמצב

הפכוששת-הימיםמלחמתשמאזמ"כני-עקיכא"
טרנספורמציהועכרואמונים","גוששללתנועה

לאומיגווןבעלתלתנעוהכיפהעםמסוציאליסטים
 .ושומרוןיהודהליישובשלההנועראתשמכוונתחזק .

עדיםאנוהמסורתיות,התנועותחולשתרקעעל
מפ"ם,נוער. :כמוחדשים,נוערארגונישללצמיחתם

כסיוןלראותישכהםועוד'התחייהנוער 'ר"ץנוער .
כהדגשיםהמאופייניםגופיםליצירתמחודש

עללהשפיעהאמורהעשייהכיווניכעליאידאולוגיים
עודישנהאלה,לצד .הישראליתכחברההמתרחש

לנוער","נעורשלחדשה,מסגרתיתתופעה
 .פוליטיגווןללאוולנטריתלפעילותהמגוייסת

אנוהללו,החדשות-האחרונותהתופעותכלעל
שהרקעלהסיקרקניתןמתוכו .בינתייםמעטיודעים

ככנימדוברכדרך-כללבכית.נערץלהיווצרותן
כידינואיןזר,בולטתמעובדהחץופעילים.

התמדתה,הפעילות,היקףעלמספיקהאינפורמציה
קצרות-למשימותספרןדי"גיוס"כבחינתהיותה
המשק.שלמגמותכהשישארטורח,
הנוערתנעוותשלשחולשתןלומר,ניתןמוכלל,כאופן
הפוליטיהמרכזשלחולשתואתמשקפתכהורה,

שכשניהאידאולוגיהמרכיבשלטשטושוואתכישראל,
 .שכרהגדוליםהגושים
שכקיבוצילמשל,נמצא,לאחרונהשנעשהכמחקר
25עדתמכוהשרה"צ כעריוןהנחקריםמכני-הנוער %

 .אינדיכידואליסטייםשיקוליםמתוךמהאץרירידהשל
הקרלקטיכיסטייםכערכיםסחףקייםכאןאפילוכלומר,
להניח,ישהאינדיכידואליסטיים.הערכיםשלוהאדרה
שלאחרותכשכברתקייםיותרעודקיצונישמצבלפיכך'
 .כישראלהחכרה

הנעורתנעוותהחייאתשלהמחשבהזה,רקעעל
נראיתאידאולוגי,כמכשירלתיפקודוהחזרתן
מלווהתהיהלאאםכלתי-מציאותית,כמשימה
הפוליטית.המערכתשלחדשיםכמסרים

 ,ל~משול:ןנוננה n:ר
ונכשר,ומיויי' nע

 ~-תנרצ•םיוזומח
 . ,,......דוראלסדזר
 ./ר, r,דמיו ר;• nע Vע

וונ;נ•םו,ררוויי
וצמרתדרריה uסההס

חי;רלתוךמזז;ררת
ה.עח•ד

-.. -
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משתניםבתנאים

כלכדמצרמצתהשפעהחיתההנעורלתנועתלסיכום,
כתקופתוהןהיישובכתקופתהןערכישינויכיצירת

קיימות,לנטיותכעיקרחיזוקנתנההיא .המדינה
מכניכעיקרהמורכבתחיתהאוכלוסייתהכאשר
וכעלותיחסיתגבוהותחברתיות-כלכליותשנכרת

ולאהתנועה,לערכימלכתחילהחיוביתזיקה
להיותצריכיםשהיו Iלכני-הנעורלהגיעהצליחה

שוליים,נעור-חכרתישינוישלהעיקרייםהמושאים
כמידהכיראינוהמזרח.עדרתיוצאונוערערלהנעור

חיתההתנועה,לשררותהצטרףשולישנעור
ערכיהקניתככיורןהןמצומצמתעליוהשפעתה
חברתית-פוליטיתאוריינטנציהכהקנייתוהןהתנועה
 .תפקידי-תעסוקתידימויוכהצבת
מבחינתהןאליטיסטיתמסגרתהיוותההתנועה
הרקעמבחינתוהןחלוצית,עיליתהכשרת-יעדיה

כאופןנערכהלאהיאחניכיה.שלהחכרתי
לאלא-מכוססות.משכברתנעורלקליטתדיפרנציאלי

רצףיצירת :כלומראנכית,דיפרנציאציהכהנוצרה
אליטיסטיהדגשכעלותממסגרות-מסגרותשל

לאאףהיא .אליטיסטיפחותהדגשכעלותלמסגרות
גיווןיצירת :כלומראופקית,דיפרנציאציהיצרה
שיתאימוכאופןהפעולותובסרגיהפעולותבתכני

 .הישראליתכחברהכני-נעורשלהמגווניםלצרכים

והנציחהגבירהתנעוהשלהמכניתההסתגלותחוסר
לכךוגרםכני-הנוערשלהשוליותתחושתאת

להשתלבותרלכאנטיתככלתינתפסהשהתנעוה
 .כתרנהולהקלטותכחברה,
כיגורכסוכנותלשמשהתנועהשלמגבלותיהמאידך'

והןאימננטיות,ממגבלותורקאךנובעותאינן
הסטרוקטורליכמיקומהכשיניוהדוקקשרקשורות

היישובכתקופתהמדינה.כתקופתהתנעוהשל
לתפקידיםחניכיהאתהנוערתנעותהכשיהר
ריכוזדיפוזית-ך;ל;נטריסטית.כחברהדיפחיים

המרכזיהשלטוןכידיהשונותהחברתיותהפונקציות
לכךתרמוהגוברת,רהספציאליזציההמדינה,קוםעם

מדגישהשהתנועהוהתפקידייםהערכייםשהדימויים

הדבקותמרכזית.רלכאנטיותכעליעודאינם
ותפקידיות,ערכיותכמסגרותהתנועהשלהריטואלית
מסגרותרוקנהטרום-מדינית,כמציאותהקשורות

ערלהשלהןהאוריינטציהשאיןמשוםמתרק.ןאלה
האיזוןהחדשים.החברתייםהצרכיםעםאחדכקנה

המדינהכתקופתהופרהתנועהשלהדואליכתפקיד
לתרבותביטוימתןשלהמורטוירהיסודכהוגבר
והצטרפותשיתוףשלהיסודהיחלשותתוךנוער'

הישוב.כתקופתמרכיזשהיהחברתית

כיגורלסוכנותשובלהפוךכדיכיכאמור,נראה,
כני-נעורשלרבמגווןעכורמשמעותובעלתמרכזית
ולהיערךמטרותיהאתמחדשלהגדירהתנעוהחייכת
 •הפעולה.ותכניהפעולהדרכימבחינתמחדש

מאמרמתוךקטעיםעלמתבססתהרשימה *
ועל , 76פברוארכחינוך",כ"עיוניםשנתפרסם

 .אלהלימיםעדכניתתוספת
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מהפכותשתי
הנוערותנועות

פעילמאיר

מדינתלכניוןשנה 40חוגגיםאנו ... 1987סתיו
המהפכהלפרץושנה 70מציינתביףה"מישראל,

שהתחוללוענייןרבותמהפכותשתי .הבלושביקית
מהפכתוהבלושביזם,הציונות :העשריםבמאה
שתיחברתי'שחדורשלומהפכהלאומישחרוך

שתירבה,במידהלזוזו"צהובות"היואלומהפכות
כהשהצליחו,לאחדמארשמרניותשנעשומהפכות
ויעגןושלמואץבתהליךחייבותשהןעדשמת~רת

התנוונות.למנעוכדי
במיקום :מזוזולחלוטיןשרכותהיוi'זמהפכות 'שתי

הפלויטית-צבאית-כלכלית-בעצרמההגיאוגדפי'
המשתתפיםבציבורהעריונית,במהותחברתית,

להתחדשותמתכוונתזו-ההיסטוירתובחשיבות
אולימתכוונת,וזוויחיודיקטןעםשללאומית

ההגשמה,תהליכיגםהעולם.פנילשיניומתיימרת,
-בזהזהנגעוגםאםשונים,היווהקיפאוןההצלחה
המשמעותיתהסוביייטת(התמיכהשיתוףתוךלעתםי
ולעתיםהעצמאות)וכמלחמתישראלמדינתבהקמת

בעריוןאי-הכרהציון'(אסיירוזרותאיבהתוך

הציוני).

לקחואשדהחבדתי;םהדבירםשלהתיפקדומבחינת
ביןרביםשיניויםכמובןהיוהמהפכני'בתהליךחלק
הבלדכידומהאולםהמהפכניות.התנעוותשתי

הנועדתנעוותשללתיפקדוןנגעמאדובלוטחשרב
אתהמהפכה.שלובהגשמתהבבציועהבייזמתה,
עשו , 1921-1917השניםכיןהבלושביקית,המהפכה
ומשבליים,פעוליםחיליים,איכירם, :בוגירםא~שים
וחייהם,דמםאתאף ·הרבה, 'להקירבמוכניםשהיו

 .חדש" ''עולם/ולבנות.המשטראח "לשבותכדי"
מלחמתלארחלשדוד,וזנתההמהפכהמשהצליחה

 , mהדכושניהמעצמותזtל iחחערברת'רה ·rדיסיהאזר
העיורהתיעוש,הכא"פ,בעקכוrךלהתבססואח"כ

הקומוניסטיתהמפלגהטיפחה ,והקולקטיביצזיה
(פיוכירם,לגיליהןהנעודתנעוותאתהשלטת

אינדוקטירנציה,על-ידיגםאםלחנך,כדיקומסומול) ..
בדודותהמהפכההישגיעלולשמורהעתידרוואח

 .הנאים.
לציירתאלאמשטרלשיניושאפחלאהציוניתהמח~כה

היה,והאתגר ;אל iץר~יש Kבחדשהודית i1י~וונ~
ויצירהבנייןשלת_חלצויהגשמהנת'מהפ .יי~לכיtכרדו'
חיתההמהפכניתהiרמ;דהמעוד;קצרדמיםמבוירןמאשר

אץר-ישראלאלעליהשלממוש;תבהליךכד~כח •
 .דגמים-כיותרוהחלתיהקדמיובקצהובה.והתיישבות

קיבצוים :שיתופייםיצנריים bחברתייתא;סשלחד~ים
 . .משוביםגםמסירי'מתונמיי~iר

הציוניהמהפכניהמעשהשלהעיקףתהמלאכהאת
השמאלשלהחלצויותהנערדתנעוות~שרהות
"השומ~'!החלץו",(דוגמתבחץו-לאץרוני~הצ

"הנעור(דוגמת,~אץר-ישראל"גורדוניח")הצעיד",
העלוים","מחנותהצעיד","השומרהעובד",

יוחדבעקבותיהןהמאוחרת")."התנרעה"וגדרוביה",
שלהמגשימותלוציות riההנערדתכעורתפעלועמהן

בהשפעתבכי·עקיבא"' i ,(חע,כ;תה;iריתהציונות
הליברלייםהציתי1םוגים n 'חשולהמזרחי">"הפועל

("הנעוד-הצירניתהעבודהמתכעוחכרותזיושפער iש
על-פיזאת,הצעיד").'יהמכבי"הצופים",הציוינ",
במערכתשדדאשרהפוליטיהפלוראלידם hמתכונ
 .וצ.יוניעל bהמשל ' iכיחנה z'המר

ההגשמהבתהליךחנעווiו.:הנעודשל "חלקן .
החברתית-מעמדיתהיחידהרהפיכתהfזחיישכריתת

הנורמליצזיהאלהגלתויותמןהיהודיב.ום.השל
העשרים,כשנותמ~ירעהיהבאץר-ישראל,העבירת

תדמוהחלוציותהנועדתנעוותוהארנע~ם.שרים 1v'ה
הישוביםשרתהקמתלתהליךוקובעתחיוניתתדומה

שכיבמשךהאץרברחביוהמושבייםהקיבצויים

בסיסיםבציירת ;המירנהלהקמתשקדמוהדודות
ובהקמתואסטרטגית,מדיניתחשיבותבעליכלכליים

חברתייםדגמיםלששיתופיים-שוויונייםתאים
 .העתידחברתעבודמופתלשמשהיכוליםחדשים
הפלמ"חבכינוןמכעדתאףחיתההחלוציתתרומתן

שלוהמקוריהעצמאיהעבירהצבאיהמגוייסככוח
קשהשבלעדיוכוחבאץר-ישראל,המאורגןהיישוב
 ) 1947-1945(ביןהבירטיםנגדהמאבקאתלתאר
במלחמתוהעמידההצבאייםההישגיםואת

-1949 947(ביןהעצמאות l (.היסטוריוניםאףישנם

שהיוותה"ההכשדה-המגוייסת",כיהגורסים

שלהק;בוציהחלצויההגשמהגרעיןביןסימביחה
בפלמ"ח'שהתבטאהצבאיהצורךוביןהנעודתנעות
 .הציוניהמפעלשלהאחרונההמקוריתהתנעוהחיתה
במלחמתהצבאייםהנציחונותשלאחדאלא,

שנותאתלממשישראלמרינתמשהחלההעצמאות,
הציונית-ההנהגההחלההראשונות,עצמאותה
הנעודתנועות"ייבוש"שלשיטתיבתהליךישראלית
ההגשמהשלהמהפכניהלהטמןעויקורןהחלצויות
החברתיים.והשינוייםהחלצוית

המהלך .גדולהאחתד~ס 9מ~תולאתהליךזההיה
הנתוןבנח"לוהמרתוהפלמ"חפירוקהיההראשון
 .מפא"ישלהממלכתי.הדרגלושליטתלבקרה
שהיהבחינוךהעובידםזדםחיסלוהיההשניהמהלך
המהלך .סוציאליסטיחלצוינעודשלשופעמעיין

תנועתקדכיהנחרצתההחלטהחיתההשלישי
מדינה_הע"ילהיתמךואיריההלא-פוליטיתהצופים
 .וממוסדמסודרבאורח
ברגעיםאז,מציפיותינו.הפוךממשהתחוללהכל

רביםזוכראניהעצמאות,מלחמתשלהקשים
ובבאר-המנותקבנגבהפנאיברגעייושבים,מאיתנו

מדינתנועלומפנטזיםעתה,זהשכבשכרהשבע
השמאלשלהנעורתנעוותוסנ~פיקיניעלבעתי;,.,

לשכונתמסביבופורחיםהמשגשגיםהחלוציהציוני
מתמדתתרבותבמלחמתובני-בקד,מאח-שערים

זאת,הציונית.המהפכהשלנמץרהמשךלמען
שלהערנןהממלכתיהמימסדשלמאסיביתבתמ;כה
והנועדהחינוךשדבהנהגתהמתחרשתישראלמרינת

 .משרדוומערכות
b בן-בהנהגת ,הישראליהממלכתיהמימסדטרחדעו

הגעורתנעוותאתלוהצמיתלגמדבריר, mגוירןו
המדינהעוצתמאתנציללאמדעו ?החלוציתו
דוrרהנעורכתנעוותלהפיחכדיהחדהשהעבירת

הספדבתיהעומדולאמדעו ?שבע-שבעתיים
הנעודתנעוותלשדותהאץררחביבכלהממלכת~ים

מדעו ?והערבאחה"צכשעותהחלוציוrר)(לפחות
החלוציתהפעילותשלהדינמיהקצבתוגברלא

ההגשמהמעשהושלהכוללתהשיתופית
לקידוםהמדינהנרתמהלאמדעו ?הסוציאליסטית

 ?זרמיהןכלעלהחלוציותהנעודתנעוותשלמאסיבי

iשלקבעובמצבולהימצאלהישחקלהןנתנומדע
 ?הקיום~צםעליום-יומיתהאבקות

המדינה,בהנהגתאחירווהנגרריםבן-גוירןוכידומה

יסודהנחותלשתיו bכתפוההסתדדות'ית,הציונית
הנעוירםחלצויות .א :כמוtכעותהתבדדו'שחדשות

בעידןמיות;תלהםנראתההנעודתנעוותשל
ואילךמעתהכיבהאמינםהממלכתית,המדינה
ע"ימלמעלהדגימנטליבאורחוהעםהאץריתפתחו
ביצעויסטית ·ואורגניצזיההנחיותהוראות,פקדוות,

בחבלירעיונית,לכךהוכשרושלאאנשיםיישובשל
פרוזדורעוולם,לכישףחבלהנגב, :השוניםהאץר

המערביהגלילשאן'ביתעמקתענכים,ירושלים,
התיישבותסגנון ...וערדועודוהמרכזיי m;דמז

המתבקשתשהתצורהלא-אידילווגיפדאגמטי
המושבהיותרלכלאוהפיתוחעיירותהיולהגשמתו

והששים.החמישיםשכרתשל
ישראליתהכללהממלכתיותכעריוןדבקוהם .ב

דגשישלוגוברהולךפיתוחתוךהלא-מעמדית,
חכרתי-רעיוןכלכלפיברדואפילוניכור ,רחמים
זאת .שיתופיתשוויוניותשלריחממכרשכדףכלכלי
האץראלהמתקבץהיהודישהעםההערכהמתוך
האידיאולוגיהאתדוחההעצמאותמלחמתלאחד

וחומדקללהבין'מסוגלולאהסוציאליסטית
לעבודההסיכויהשיתופית.ההתיישבותאתלהגשים,
אתעניינהלאכת-טווח iואדמעמיקהחינוכית
השטחפכיעלחפוזים"הישגים"בהעדיפהההנהגה,

הכלל-ישראליותולמען .בפעולהמצוייםהאנשיםעם
אתביודעיןמדלדליםעצמםמצאוהזוהפדאגמטית

מלחמתעדשעמדהסוציאליסטיהמהפכניהאלמנט
 .הציוניהמפעלשלהחלוציתבחזיתהעצמאות

המדיניתההנהגהשלהחיוורתהצופיתהממלכתיות
איפוא,זלזלה,ההיסטוירת,מפא"ישלהישראלית,
תנעוותשלהמתמשכתהציוניתהמהפכהבחשיבות

חיוכיחייםאפיקניוונהובכךהחלוציות,הנעוד
תהליךזההיהכן,המגשים.הציוניהתהליךלהמשך

פוליטייםלחוגיםכיוםהמאפשרתהליך ,כריתהולא
סדרעללהעלותהטפיליהציוניהימיןשלשמדנים

היהלאעצמושהואהכח"ל,פירוקאתאףהיום
בצדמתענייניםלאהםהפלמ"ח.שלצלאלא

ע"יהנשלחיםהחלוצייםהגרעיניםאידגןושלהצבאי
לבטלונאבקיםשואפיםהם .צה"לאלהנעודתנעוות

הגרעיניםשלוהיצירהההקמהעצםאתלחלוטין
אתינצלשצה"לכדילוחמיםהם .עצמםהחלוציים

החלוציים,הגעריניםאתוישבורהחובהשדותחוק
התנועהוביןהנעודתנעוותביןהקשראתיגדע

שיתופיתלהגשמהכצדכלויכרותהקיבצוית
 .בארצנוושוויונית
קברניטישלהאידיאולוגיתהמחוייבותדלותאתביודענו
המופלגתדבקותםואתהנוכחייםהעבודהתנעות

קיימתכילהעריךניתן 'הפוליטי-ארגוניבפרגמטיזם
במשךהחלוציותהנעודתנעוותאבדןשלממשיתסכנה
 • . ..אםאלאהבא,הדוד

באמנותוחאוואנגרדאוקטוברמהפכת

 21מעזב'+חמשך

כדבירםביטוילהנתןשמאיאקוכסקיוהידואיות,
שבואמנותשלמתלמאוזולאום"במקום :הבאים

לביתזקוקיםאנומתות,אמנותיצירותמעריצים
בבתיבחשמליות,האנשוית,הדוחשלחיחרושת

שלי'(הדגשההפועלים"ובבתיבסדנאותהחרושת,
 .).ב.ג-

מאלבץי',כליסיצקי,אמניםעסקוהייצוראמנותכצד
מעבדה",של"אמנותשכונהכמהגםואחידםגאבו

האמנותיהאוכייקטיבוטהורצורניבמחקרכלומד
המודרניותלמגמותככיגוראולם,לעצמו.תכליתהוא

זה,עיסוקכרעדנות, iהאנשלבאוטונומיההדוגלות
לעשייהלספקהגזדען,לעבודתכמהותוהמקביל
למרותכדי-תוקף.צורנייםמודליםעצמםכחיים

האלוהעיקריותהמגמותשתיביןשניטשהוויכוח,

עלאחתכלשתיהן,תדמוהרוסי,בקונסטרוקטיביזם

האוואנגדדיתהאסתטיתהתפישהלגיבושדרכה,פי
ספקללאהיושתיהן .כחייםולהגשמתהשלו

ופבזנדגאכואתשהניעדוחהלוךלאותושותפות
 :הבאיםכמשפטיםשלהםהמניפסטאתלסיים
המעשההוא"היום

 .מחדהדיןאתעליוניתןאנו
מתה.כגופהמאחודמותיריםאנוהעבדאת

 .העתידותמגידיבידימפקידיםאנוהעתידאת

הווה."אתלעצמנולוקחיםאנוואילו
צורותהמצאות,עריונות,שלהעצוםהעושר

שלמאדהקצרהבתקופהשנצורוחדשים,ומושגים

שחיתההעצומהוההשפעההרוסיהאוואנגדדפעילות
כמהעדמעידיםכלוה,המערביתהאמנותעללו

אוואנגרדלביןבאמנותאוואנגדדביןחיוביקשר
שללהתפתחותהמדדכןגודםלהיותעשויפוליטי

גםלהפריךאולסתוריכוללאזועובדההאמנות.
היה,שלאכישלון .הרוסיהאוואנגדדשלהכישלון
ההיסטורילכישלוןראשוןביטויאלא ,הצעדלמרבית

 • .האוקטובדיתהמהפכהשלהגדוליםהרעיונותשל
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ביקורכרטיס

הצעירהשומר

 .ובקיבצויםרותיבעי ,בעריםקינים 70

שפעל"השומר",שלכמיזוג-1913בהרקמההתנועה

שהיתהצירן"יר"צעירוצופיותספורטכאגודתבגליציה
עלה 19-19ב .תרבותיתנטלקטואליתיאתנעוהבעיקר
 .לאץרהתנעוהבוגריראשון

ולאחרות-עמים.לסוציאליזםלציונות, :הסיסמה
עולםהשקפתפיעלאישיתלהגשמהמחנכתהתנעוה

שלהמוצהרההגשמהיעדכאשרציונית-סוציאליסטית
ניצבהעולםהשקפתבמרכז .הקיבץו-היכרבאץרבוגירה

הקיבץועםהדוקקשרלתנעוה .לחייוהריבוןהאדם
במסגרתצבאילשירותיוצאיםבוגירה .רמפ"מהארצי
 .הנח"ל
מעורבותמגליםוחניכיה rקמפעלימקיימתהתנועה
רעםערבינעורעםמפגשיםסמינירם,הפגנות,-פוליטית

 .דתינוער
 .העולםבי mבפזורההעולמיהשרה"צ-תנועת-האחרת

העוליםהמחנות

במבחן"." :עתכתבסניפים, 24

 .הרצליהמגימנסיהתלמידיםע"י-1927בהרקמההתנועה
המאוחדלקיבץוהצטרפה-1931רבשוניםגלגוליםעברה
חלה-1950ב .הערלים""המחנות-שמהנקבעשם

האיחודהיהן-955בהצעיר.דרור-החלץועםהתלכדות
רשמיתהתנעוהמופיעה ss 19ב- .החלצוייםהצופיםעם

הקמתעם ,-1981ב .הערלים""דרור-המחנותכתנעות
"המחנות-המקורילשמההתנועהחזרההתק"מ,

הערלים".

נעלה""עלה :הסיסמה
הקיבץועריוןעללהתמודדותהחניךאתלהביא :המטרה
ואחריותעזרההעבודה,ערךושותפות,שיררירן-וערכיו

חינוך .ועצמאידמוקרטיחייםאורחניהולתוךהדדית
עצמית.תרבותולפיתוחהמולדתלאהבת
בעיקרכשנה,גערינים-5-6כבממוצעמוציאההתנועה

עד .המידנהגבולותולאורךומבודדיםמרוחקיםבמקומרת
-20כהתנעוהבוגירעל-ידיהושלמוו/ארהוקמוהיום

ישובים.

המיוחדנוסףהגשמהמסלולהואהמקובצת"הכיתה"
למשקויוצאתבשישיתמתארגנתהכיתההתנעוה.לחניכי
חבירהיוצאיםאח"כ .ועבודהלימודיםלשנתייםהיעד
 .משקיםכבנילצבא

בישראלהעברייםהצופיםהסתדרות

תנעותלקוית-שמרנה.אילתכיןהפזוירםסניפים-112כ
 .כאץר-ישראלשקמההראשונההעבריתהנוער_

שלהבינלאומייםלארגוניםהמסונפתעל-מפלגתיתתנועה
והצופותהצופיםהתאחדותדרךוהצופותהצופים

הדתייםהצופיםצופי-ים,שלסניפיםגםכלולת .בישראל
 .מתקדמת)ליהדות(התנעוהתל"םוצופי

נכוןהיה :הסיסמה

עם-ישראל,שללערכי-הרוחהעבירהנעורחינוך :המטרה
חלצוית.ציוניתלהגשמהלאומית,לאחדות

מעגן-הקמתעלהראשוןהגעריןקבצוותהכריזון-941ב
רביםקיבוציםוהושלמוקיבצוים 20הוקמומאז .מיכאל
 .הדתיהקיבץושולהתק"משלנוספים
ובשנתפיתוחבעירותבהתישבות,מגשימיםהתנועהבוגיר

(געריניהצבאיהשירותלפניקהילתית_בעבודהשירות
רעים).

פסחטיולי . rקמחנותחנוכה.טיולי =עיקיריםמפעלים
התנדבות.ומפעלי

והלומרהעוברהנעורשלהכלליתההסתדרות

מושכיםכניעוובידם,לומדיםנעירם-התנעוהחניכי
-130מכלמעלהפעילההתנעוהעורכים.דוחיםוקיבצוים,

האיגודסניפיבארבעים .העירוניהחינוכיבמגזרקיכים

 .הערכיכמגזרקיניםוכשלשריםהמקצועי
 1959כשכת .-1924כנוסדההתנעוה ."כמעלה" :עתכתב

אתשוינתההנעור-העובדעםהתנעוה-המאוחדתהתמזגה

 .והלומד"העובדהנעורשלהכלליתל"הסתדרותשמה
והיאהעבדוה,תנעותעםאידאולוגישושריקשרלתנעוה
התק"מ,כניחטיבתהמשובים,בנילחטיבתמחולקת
 .רהדרחיהערכיוהמגדירםהעירוניתהחטיבה
והגשם".עלה-ולשלוםלהגנה"לעבודה :הסיסמה
בקרבההסתדרותבשורתכנשואתעצמהוראההתנועה

הנתעותי.במסללונמצאיםנח"לגעריני-120כ .בני-הנעור
תורמיםבמסגרתהאשרשירותשנת :נוספיםהגשמהיעדי

תבנעוה,בהדרכהלפעילותנוספתשנההתנעוהבוגרי
האזרחותעריוןמיושםבוהפיתוחכעיירותוגרעין

 .ביישובהכלכליתוהעצמאותהפעליה

(בנק"י)הישראליהקומוניסטיהנעורבירת

 . 14-22בגליאיםעורבייהוידנעורעבור-1924בנוסדה

ישראלי-פלסטינישלוםלמעןמאבק-הפולייטתהדרך
באץר-המצואנקודתוצודק.כלולישראלי-ערבי,ושלום

העכרי-העםשלזכותולאומיות.זכירותבעליעמיםשני
מידנת-שללצידההעצמאיתמידנתואתלהקיםהפלסטיני

בסיסעלעורביםיהוידםחידמתחנכיםתבנעוה .ישראל
 .המרכסיסטיתהתיאוירה

בני-השכונותהעובד,הנעורבמאבקיעקביתהשתתפות

למימשוהנאבקהעובידםציבוררכלעויירות-הערני
זכויותיו.

הדמוקרטיהנעורשלהעלומיתבפדצריהחברהכנק"י
 .עבלוםאירגתי-נעורשלבינלאומיותבפעלייוותומשתתפת

החורששיחת
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מיסודולשנותכדיהעצמאיים,רהליבראליםר"ץכמר
אליוהמושךלמקרםשרבולהפכה .באץרהמצבאת
הציונית.המהפכהשלבפיתוחהוהממשיךהגרלהאת
לתפיסתהכלומרעצמה,אלמפא"יתחזורכאשררק

נרכלבעבר,כאמנהחיתהלהתיהציונית-הסוציאליסט
באץרהעוכריםמעמדאתאתהיחדשרבלהפוך
רמתהבטחתעלהצודקתלמלחמתושכנוסףלכוח
המלחמהכנושאגםעצמואתיראההאנושית,חייו

העםשלעתידועלהציונות,שלעתידהעלהעיקרי
 .היהודי

לציונות-השורשיתנאמנותהעםלמפ"ם
הקיבוציתלמפ"םהסוציאליסטית-החלוצית,

-מאמיןאניכך-כאןשמרדגם-יחד,והעירונית
ואניזה.תהליךיזרזחיזוקהממש.היסטוריתפקיד
 .ביתכזלאשהיאמקורה

ביתנייםאכל tחיוכיהואלכעשצמושלךהאופטימיזם
ואףקיימתהמתמדתהמלחמהוסכתנרחוקהשלום

לפיתרוןברורהתשובהתתנלאמזהוחץרמחמירה,
 .הפלשתיניהעםעםשלנוהסיכסוך

לערתנו.פועלשהזמןהטועניםאלהעםנימנהאיני
להגיעענייןכלהיהלאלערבים .כךהיהזהאילו
רקמצידנוזהמסוגההכרזותרכללשלום,אתנו

שלוםללאשהזמןהיאהאמתמאתנו.אותרמרחיקות
ולערתלרעתנו-כולואזורנושללערתופעול

כולנו,חייאתמעורתהוא .יחדגםהערכיותהמדינות
והכלכליתהחברתיתההתפתחותאתומעורתמשבש

מלחמהשלבאיוםושלהם.שלכר-כולנושל
מהרסשבעתייםוחמורמריהיהשלהשההרס

בטוחאניכזהבמקרהגם .הקודמותהמלחמות
ממלחמההמאייםשההרסספקליואיןבנצחרכנר.

שבעתייםחמודיהיהסביבנו,ערבמדינותעלכזאת
ככךמפקפקאיכןוודאיאתהאבל .בנרשיפגעמזה
למלחמהההכנותוכלל.כללאותימנחםזהשאין

דרושהשלוםרעליהם.עלינוויותריותרמכבידות
-בנרכאןתלויוהרכה .לכרמאשרפחותלאלהם

לקראתו.והבלתי-נלאיתהעקשניתכחתירתנו
צודקת,ברורה,שלרםלתרכניתשכצמרתיזמןהיה

חלקלישהיהתרכניתעליה,לחמהשמפלגתי
-צודקשלרם-שלוםלכלכןומאניהיום .בגיבושה

 :עליהםלעבורעלינושאסוראדומיםקוריםשניבין
יהודהשלסיפוחםלאבשרם-פכים-ואופן :א'

ישראלמדינתשלסופהיהיהזה .לישראלושומרון
 .בכלליהודיתוכמדינהדמרקראטיתיהודיתכמדינה

הקמתזההריהשניהקורהציונות.שלסופהכלומר,
זאת .ושומרוןביהודהנוספתערכית-פלסטיניתמדינה
הבלתי-המהירהשהתפוצצותה .פצצת-זמןתהיה
הקרוב.המזרחכלאתתהרוסכמנעת

בזמן-בעברמאשריותרערדהיוםשוללאני
מדיניותואתהלאומית,האחדותממשלתשלהקמתה

אבללהקמתה.הראשיהאחראי-פרסשמערןשל
העקשניתהעקבית,למחלמתרהערכהמלאאני

בכללתמרךמרנןואניהשלום.למעןוהבלתי-נלאית
תוךאלאיקרםלאהשלוםוהרי .אלהמאמציו
היוםלתמרךמוכןאני .הצדדיםשנישלהסכמתם

שמובטחשלרםהשלום.העיקר .כזאתתרכניתבכל
ישראל.שלכטחונהכר

שלומםאתלהבטיחעלינותנאיבכלרעוד,זאת
יחליטו,אשריהודייםישוביםאותםשלרבטחרכם

לגבולמעברלהישארהחופשית,הכערתםמתוך
הערביתוהמדינהמדינת-ישראלשכין .החדש

החזרהאתהדעתעלמעלהאיניהירדכית-פלסתיכית.
הרסשלוהאני-ציוניתהאנטי-אנושיתהברבירותעל

ימית.

לכיןישראלכיןהקשירםעתידלגבייחסךמה
 ?כעולםהיהודים

שהתפתחותההאמנוהציוניתהמהפכהשלבראשיתה
הרי .היהודיתהגרלהשלהמהירלחיסולהתביא

היהודיהבית-הלאומישלכיכרנועללחמנולשם-כך
ריאליסטייםיותרהיינואנחנוכאץר-ישראל.

בן-דודלביןבינינוסוערוויכוחזוכראנימאחרים.
לעליהכזכההמדינהקרםשלאחרטעןהוא .גוריןו
חיינולבנייןושותפיידידי .לשכהיהודיםמיליוןשל

אולישנזכהלטעוןהעז .ז"ליערימאיר .באץר
לכתהרחקתיאנילשכה.יהודים 400,000שללעליה

האשיםכן-גוריון . 200,000עלורכותייותרערד
גס .ידועהוההתפתחות .ציוניכמינימאליזסאותנו
 .צירכיס-מכסימאליסטיסהיינומתכדר,אנחנו,
בחיזוקההיוםמעונייניםהציונים,אנחנו,דווקאוהנה

אנואין .~זכהסיאמייםלתאומיםהפכנוהגרלה.של
הגרלהואיןהגרלה,בליעדייןלהתקייםמסרגלים
ללאהיהודיתמהותהעלולשמורלהמשיךמסוגלת

היוםהואשניכרביןהשיתוף .למדינת-ישראלקשר
שללריכוזוהציונות,שלהסופילכצחרנההערובה

בקפיצת-נגיעלאלכך .בישראלעמנושלרוב-רובו
תהליךשלובסופר .ממרשךהיסטוריתהליךזה .דרך
כללגביוהקובעתהמרכיזתהחוליהכאןתתגבשזה

יתרכזובהחוליההיהודי,העםשלהמחודשתמהותו

עםבשילובהיהודיתבמסורתוהמתקדםהחיוביכל
האכשררחשלוהחברתייםהתרבותייםהישגיהכל

 .בימינו

יהשוע,א.ב.שלגישתואתאם·כך.שוללאתה
ישיאררצוהשאינומיאךיעלה,שרצוהשמיהטוען

אומהתקוםשוכאןבעניינינו,יתערבולאבמקומו
 ?חשדהישראלית

וכהנהכסופריהושעא.כ.אתמאדמעריךאני

להרבהמסכיםתמידלאאם-כיהעריוניתמהגרתו
שכרבע .זרתפיסתואתאבל .ומסקנותיומניתוחיו

 .שלליהתכליתשוללאניככעניות,שלירחממכה
עללרחמיםשלולאמיואשיםשלהמצאההיאזאת

ארמהאיזופהנקיםמהבכוחעמנו.שלעתידו
מאין ?יניקתהמקורותיהירמה ?חדשהישראלית

ולשם ?והתפתחותהקיומהעללהילחםכוחהיברא
 ?בכללהזאתהמלחמהכלתהיהמה

מתקומםאני .חילוניכיהודידווקא .חילוניכיהודיי
בוניםולאיוצריםלאעמיםהזאת.התפיסהכלכגד

מובטחלא-עברלהםאיןאם .מלאכותיכאופן
היהודיםאת-עצמנואתרואהאני .עתידגסלהם

היפההטוב,כלשלהאמיתייםכיושריםהחילוניים
אלפיכמשךעמנושלהאדירהשכיצירתווהמתקדם

קיומו.שנות

ישראלית,ארמהאיזותקרםשכאןהעדתעלהמעלים
הדתיהמימסדנגדמלחמתנואתגסמחלישים
-אנחנורק .כאץרחיינוכלעללהשתלטשכוונתו
מןהשראתםאתהיונקים-החופשייםהיהודים

למעןולחדשולפרשותוך-כדי-כךוהחופשייםהעבר
דמותועלהזאתבמערכהכנצח .העתידשלבניינו

 .בעתידעמנושלומהותו
אתלרגעגםולושוכחאינישיחתנובכל .ולבסוף

אותר .הפלסתיניהעםשלובעיותיוקיומודבר
ההיסטוירהחזרהכאילוכאןאנחנו.למעשההולדנו

-יעקבאתהולידאבינויצחקעצמה.עלהיהודית
הציונותהערבים.אבי-ישמעאלואתהיהודיםאבי

 .הפלסתיניהעםואתמדינת-היהודיםאתהולידה
שלדרומיתכשלוחהרקזהלפניכאןקייםשהיה
חייםשלמבכייכםמכוסאיןכעת .סוירהערביי

משותפיםחייםשלשבכיינםלזכורעלינומשותפים.
השלוםעלממלחמתנוחלקחראישראלבמדינתאלו

תוךנגיעדבר,שלשבסופרנטרחואני .היחרדי-ערבי
העם-העמיסשניביןהאץרשלהסופיתחלוקתה
הכרנההפלסתיני-ידדניוהעםלמולדתוהחוזרהיהודי

 •ושלרם.שיתוףלחיי-כאןחייואת
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-מימיןשלישי .קרווןדני-מימיןשני :עומדים
עמיקם-משמאלשני .רםאלימלך-משמאלראשון .אגמוןעיקב
 . rגורב

אבל ,הלימודיםחשבוןעלבהחלטבאההתנועה
הקמנוספרותיים,משפטיםערכנולמדנו.בהבעצם

 .באמנותזרמיםעל ,צייריםעלהתווכחנומקהלה,
כל .עיתוניםהרצאתשלמאביהממשלנרהיתה

עיתוני-קירדרךנערכושבינינווהמלחמותהוויכוחים

 .רעודרעוד " T"השב"נגדדבר-הכנופיה""-
מפאייניקים,שהיובהרריםגםהתנעוהעלנלחמנו

 .בבית-הספררגםההסתדרותית,השלייכטהאנשי

שלנרוהמחנך ,לילדי-עובדיםבבית-החינוךלמדנו
ב"שרמר-שאנחנולוכשנודע .המשורר ,זאבהיה

בגררדרניה),שהיתהשקרלניקדבררה(להוציאהצעיר"
ליבנועללדבררכיסהלשיחת-נפש,לכיתהקראהוא

זה ""השומר-הצעיר ."נעור-העובד"לשנעבור

כאלהומלחמותזאתשיחהאבל .אמר-קומוניזם
תרגלנובנר.שהיתההתנועתיתהקנאותאתחיזקורק

בכלערכנו .שביתרת ,מריהתקרממירת,בבית-הספר
כדיהאדוםהדגלעםבדידנגרףהקפת-שירהשבת

 .נוכחותלהפגין
 • .אחרתהיסטוריהכמרהיוםנראהזהכל

קרווןרני

ותרבותפרחחות

 .שלוהמיוחדתבאווירההיהבקן-צפרןהייחוד
-בתויברתהרבובעניךאחדמצדהנעירתבפרחחות

 .שנימצד

 'מאייקרבסקישירתעלהתווכחנו .מרנטה-ררדישמענו
אתהפצנו .גרלדברגולאהאלתרמןשלרנסקי,כלרק,

שלרנסקיאתהזמנו"אורלוגין".אתראח"כ"עתים"
על"יגן"שבאמצעותהמודרניתשירהעללשיחה
רצינימאבקאדלנרהיה .בכללהמודרניתהאמנות

 .עדייןאותרקבלולאהחניכיםשרבאסרפיקעל
למרסיקהלחוגבקשרלהתייעצותפלגלפרנקפניתי

בכירוןשהשקענוהרבללהטשבנוסףכךשהקמנו.
כמרכרשאיםעלובוויכוחיםבדיונים 'הפוליטי-חברתי

שלהילדותיותהתרכנירתובצד ;דר-לארמיתמדינה
הפעולהאחרי"רצים"היינווכר',"לסדר""לפלח"
תהליךאתוליווינובמוזיאוןמרסיקהלשמועלהספיק
מדברואני .הפלמ"חדורספררתשללידתה

גדוד-חניךהייתיברהגדודעלגםאלהבהקשרים
השתתפתיברשדהגדודעלרגםצפרן'אילרן

 • .כמדריך

-הנוערתנועות
 ?צעירהבורגנותזעיר·

 1979פברואר ;בכנסתידוןמתוך

 :הדפוסמכונתליד .הראשונההשומריהערתןלשהמערכתאחל
 . rגורבעמיקם

גורביץ'עמיקם

הכלחזות-התנועה
השרה"צשלבקן·צפון"אילון"גרורממקימי

נכנסנו :נשאראחדדבר .מזמןנשחקוהפרטים

כלובמשך ,שנים l lכ-בהבילינו . 9בגיללתנועה
התנעוה .הכלחזרת .לכלמעלהיתההיאהזההזמן
בכל .דתיתלכתרקזאתלהשרותאפשר .הביתחיתה
כשייכרתבקןהיינוהתמכרנו.ושס"הרמ"ח

 .מלאובערבוןאבסולוטית
לנוהיה-לפתרוןלווידוי'לעצה'זקוקיםכשהיינו
ומעלה.משכמםהיושלנוהמדריכיםכל .המדריך

ההרגשהחיתהאחרותבתנועותשגםלהיותיכול
אישימזללישהיההיוםעדבטוחאני,אבלדומה,
אזלנונתנושם .בשומר-הצעירדווקאלהיות

עניך .ברורהמטרהברור.כיוון .הכלעלתשובות
כזו,בעוצמהספקלכלמעלהיההעצמיתההגשמה

גם .הזמןמבחינתאחורהגםעצמואתשהקירןעד

שייכיםעצמנואתראינו ,צעיריםעירוביםבתור

באופןרקכביכולהיינובעיר .לקיבץו-אחרלמקום
חדש.בקיבץוכמובן,ודובר,זמנית.בכתובתזמני,

 .טראגדיהבבחינתהיהלהשלמהלצאת

למרודצריךנוער :אלונישולמיתח"כ

נציגישהגישווהמלוקקהיפהמהניירמתפעלתאינני
"אחדותהמליםעליו.חתומיםיחדשכולםהנעורתנועות
אחדות,עלמרבדיםהזאת.באןרקסםלמלותהפכוהעם"

סוציאליסטי'לקונפורמיזםחיכוךזהו .קוכסכסוסויתורים'
ובשידותבצבאבשידותרקישאחדות .בורגנותלזעיר
להמשיךשכרכלכדיוהרכושהחייםעלהגנהלמעןלאומי'

חיבוקאותםלחבקעשוייםאנושאלות.ולשאוללהתווכח
 .ייעלמוהםכךואחדרב

זו .לנקדצדיךנועדלשאול,צדיךנעודלמדוד,צידךכרעד
לא .משרתתכעיליתקטנהתנעוהלהיותבושהחיתהלא

כבודשלתקציביםעםמאודגדולדווקאלהיותצדיך
לחציםבגללכספיםשכרתכותעיריותשלאוהמדהשד
שואלשאיכנו 'מודדשאיכנוכערדזהו .כאלהאוכאלה

היוםלוחמותהנערדתנעוותאתדאינוהאם .לוחםושאיכנו
בתי-הספדשלהיוקרהלהעלאת ,עבודהמוסדלמען

זאתיפים,להיותנחמדים,להיותוהמקצועיים.התיכוניים
פיקוחיהיהשם ,תקציביםיתנוושם .במתכ"סיםגםאפשר

 .כשכדאנשיםיעבדושםוהתרבות,החיכוךמשדדשל
האםהקונפורמיזם,ערםהאחדותעםשלכםהקואליציה

בית"ד'ואנשיהצעיר'השומר'אנשי ,אתם ?פעםהיהכך

תקציביםבגללמעשיכםאתותכנןיחדלשבתיכולים
בחזיתותאתם ?והתרבותהחיכוךממשדדמקבליםשאתם
שוכה.הואשלכםמאמין"ה"אכישוכרת,

בגילאבל ,זעיד-בודגכיםוכעשיםגדליםשכולנויודעתאני
הכרסשלושיםבגיל .מדדןתהיהצעירבגיללפחות ?צעיר
אתסופדיםהיום .הכסףאתלספודותתחילתגדל

שיהיולפחותאךאחד,מטבעיהיהמחד ,"ה"הצרלים
שפעםדבררןלהםשיהיהלפחות ,שלושיםגילעדמדרכים

הםוכאשרחשוב.ענייןבגללבאדיקאדותעלעלוהם
 .משהולהםיגידזהזולהאמילעלכמוסרטיראו

כאשדהשלטוןכגדתצאו 'האןדעלתגנו ,תחשבותמדדו,
ושלהמנוגידםשלשרתיםתהיואל ;בכךצורךיש

הצליחוהםשמרכים,הםלגדולים,תקשיבואלהשלטון'
 • ..וכתקעו.

פוליטיותתנועות·נוער-האתגר :פעילמאירח"כ

תנעוותלהיותצדיךהיוםהקיימתבמציאותשלנוהאתגר
הפלוראליסםמגווןעל-פי ,אידיאולוגיותפוליטיות,כעור

ועודהימין'זהובית"ר-"דמביתהחלבישראל'הקיים
אפשרבשמאל.רוציםשאתםבמיוכלה-ימיןאיזה

שלהנערדאוח"רקשלהנעור :שמאלייותרמילהתווכח
מפ"ם,שלהנעודאו-שיהיההלוואי-שלימחכה

 .ם"מפזהמהשנראהוהלוואי
חברהייתילאאניאגב, .יודעלאאניהיום ,ידעתיפעם

אניולכןהעובד""הנעודחברהייתיאניהצעיר","השומר
לטובהעובד""הנעודחכיךאני .היוםעדסוציאליסט

חיתהפעםכיהשמאלעלמרבדבכרוכהאניאבל .ולער
מתחירםהיום .שמאלייותרלהיותרצהאחדוכלתחרות

בתלםללכתכדיפרבדטיפחותמיבמרכז,יותרמי

 .התווךאלחותרותהנוערתנועותוכלבסדר"'היותל"ו
באןרהמקובלותאלה :זההואשהאתגרחושבאני

נעורתנעוותלקייםחייבותלגיטימיותכמפלגות
עםקשריםקיוםתוךחכמות,בליבושה,בלילגיטימיות,

וחידושפוליטיים,בוויכוחיםעיסוקעם ,פוליטיותתנועות

דתביןלסוציאליזם,דביזיוכיסםביןהישןהוויכוח
לחילוניות.

דעתיזו .ממלכתיתהשקעהעםכעורתנעוותבעדאני
יכולשהרחובמאמיןלאאניסוציאליסט.שאנימפני
בתנוכהכיאםהבוגרהדודצידךללמד .אנשיםללמד
לחשיבהלחכךגםאיכדוקטריכאציה,לעשותגם :ובשכל

לעסוקרקהאם .בינייםדרכילמצואוגםעצמאית
בכישלמיעוטדקמקיפיםהצופיםגםובעצם- ?בצופיות

בעדאיפואאני .שערוידהדוממחדל'יותרזה-הנועד
תעסוקשהמדינהזהבעד ,איכדוקטריכאציה

הנועדושתנועותפלודאליסטיתבאיכדרקטדיכאציה
החזוןעל-פיצריניתפוליטיתבאיכדוקטדיכאציהתעסוקנה

 •שלהן.

שלועגוםמגוחךחיקוי :ביטוןצ'רליח"כ
הבוגרת.החברה

ישסבידרדשלאדוןטועןאניפשוטה.היאשליהטענה
לתמיכההראויההנעורתנעותעלבדודהקוכצפציה
נעודתנועתחבריוובשבילשבשבילוטועןאני .ולעידוד

דיוקליתדאוחמוד,איזהמחבראתהרכבת.בעצםהיא

הנחמדהנעודבניוכל 'בראשומבטיח'צעיריק'עסקנצ
צפירההחמודיתןפעםמדיאחדיר.בשורהירוצווהמנומס

יחי ;מדינהשליופי '"יופי :במקהלהידקלמוהילדיםוכל
יחייצעקנעוזילדוןאיזהושםפהואםהממשלה".ראש
כיבהבכהזאתיקבלושכולםמשוכנעאניסבידוראדון
 .גדולופאטריוטכאמןציוניהריהוא
להיותצירכהרמהאיךאתכם,וללמדלבוארוצהלאאני

איךלכםולהזכירלהתאמץצריךלאגםאני .כרעדתנועת
הרשואך .היוםהנעורתנעוותכראותואיךבעברהיהזה

במאמרקכיוקיורםהסופדשכתבמספרשודרתלצטטלי
היו"אילו :מצטטואניהנעוד,תנעוותחודכןעלהמרבד

משהו,להםשאיגפתמאותאועשרותרקהנעורבתנעוות
הידרבידם,להםשיעשוולאלתקציביםיחכושלאכאלה
זוכיאותימעניינתוהאומהמתמוטטת,הזאתהאומה

אחדרבדמכליותרבנקיםשישזה .שליהמשפחה
עוסקותהנעורשתנעוותמפכיזה .מקרילאזהברחובות

'מכבילעצמכםקראו ...רוחניבאוככיזםשכה 20כבד
ולכוהתעמלותעשוחאקי,לבשו'הצופים',אוהצעיד'

שאתםמהבעצםזה .הממשלה''יחילקרואברחובות
החברהשלעגוםרגםמגוחךחיקויאתם .עושים

שום .אצלםגםישפופקצת .חדשנירבדשום .המבוגרת
 .שלהגרעיןהיוהתנעוותפעם .עצמכםמשללאדבר

אלההיוהםמזה,יותר ...הזאתהאןדאתשהחיוהרבידם
בהתרפסותשלחמוהעבירתוהשידההספרותאתשהחזיקו

לאלהדומיםבדבריםהשחור,בשוק ,הבירטיםלפני
על-ידיוממומנתממוכהתנעוהאתם ...היוםשקודים
 " ...מבוגרים
שמציידהעגומההתמוכהשגםהכנסת,חבירהיא,הצרה

 .יותרערדואיומיםחמוריםרבידםעלמחפהקכיוקיורם
נעודתנעוותהזאתבאןרישהכנסת,חבירזאת,בכלכי

"בכייש .הקיצוניבימיןנמצאותכולןאךלוחמות
ובכלועוד.ועודבית"ריש ,אמונים""גושישעקיבא",
צעיריםאלפישלוהלבהמוחאתשוטפיםהללוהתנועות

להשתמשכצידאותםמלמדיםבכולן .וגעזנילאומניבארס
לנישולבקושאןכמורבתנ"ךפוליטיסחיטהכאמצעיבדת

 • .הפלשתיכאיהערביהעםולדיכוי
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בסדיעקב :מפולנית

המקובליםמןפולני-יהודיסופר :חןיחף
מחזאיפררזאיקרן' .נירםבפרליןביותר
פעםמדימבקר .בררארשהחי .ומסאי

בעברהופעישלואחרסיפור .בישראל
יראהעטרמפרינוסףסיפור ." 77ב"עתרן

 .בקרובאור

הןירזף

אזניות,בעלפרווהכובעחבושצעירחיילאמר-בחיראניאבלתאמין'לא
מקאלישהזוחלבקרון-משא,בדוחקעמדנוראשו.עלמחוצףבמלוכסן"היושב"
אין :אמרוהואסליחהביקשתייבלת,עללושדרכתיליהיהנדמהלפחנאן',

- .חייך- ?מהמאמין'לאאתה .בחיראנילי'להזיקיכוללאכברכלום Iדבר
שאניחשתיבובחיים,רגעבאמתליהיהבהן-צדק,אבלבדיחה,כמונשמעזה

לזעזעאי-אפשרבחיים,אחתפעםכזאתתחושהשחשומישהוויחיד,אחד
 .להגי,אפשר;נן wממני.רחוקלאזהאחה.איפה?מה?לחמת.משה,.בסתם

ממנו.להיפטריכוללא .הזמןכלהזההסיפוראתחולםאני .סיפורתשמעאז
מתאים.זהלך;נן. wאתהאבלמספר,הייתיאחדלכללא

שכברחשבתי,לי,נראתהההתחלההחייל,התחיל-העונשיםבמחלקתלחמתי
נוראפושעאיזהיודעמישהייתיתחשוב,אלמבטיח.משהוישהמצבבהעמדת

זריזלאשקט,בחורדווקאהייתיהוא,נהפוך .מועדעוביריןפוץרואיום,
פתאוםמהאזתכלת.שכולהטליתבדיוקלאטוב,ביישן,קצתאפילובמיוחד,
שלטעותדין'גזרמעליתלויהיה :חבראי-הבנה, .תשאל- ?העונשיםמחלקת
אמרוסיכוי.היההעונשיםלמחלקתבהצבה .קורהזה-יש?מההצדק,טחנות

עלהדגלאתתניףאם Iתצטייןאם :דומיםבמקריםבדרך-כללשאומריםמהלי
אלא .תסלחהמולדת .אותךונחוןאותךנטהרתהרגו,אפילואוליאוהאויב,יעד
הזדמנותחיתהלא .סיוםלקראת"הלכה"המלחמהמאוחר.כברנעשה-מה?

אנחנו .בכללליבאלא Iליסלח-כךסתםולהרגהאויב,ביעדהדגלאתלהניף
 1ברחלאאםוהאויב,האוייב.אתרדפתיבידתת-מקלעעםהמנצחים.היינו

הזאת,במחלקהחשתילאולעניין,ישרנדבראםבעצם,ונכנע.ידיואתהרים
הגרועותמןחבורההיוודאי,לעצמךמתארשאתהכפילנשק,חבריבבית.שאני
מציתים,אנסים,סוטים,גנבים, .מזריעאוסף :הדעתעללהעלותניתןשרקביותר

תאי-מתוךאותםהוציאוההולם.העונשמהםנמנעלמלחמהשהודותרוצחים,
וגם.להםיורים,כיתותשלקניםמאחוריישראוגדרות-החייל,מאחוריאוהכלא,
אני,רקלכם.נסלחאז-המולדתלמעןלמותהצ'אנסלכםישאזרחים, :נאמר
אישאנסתילאלי.נדמההיהעל-כל-פניםכךמפשע,חףהייתיוהיחידהאחד

תאמיןלאאחר.לסעיףשייךהייתיאניבאש.העלתילאביתושוםאישהולא
סעיףנותןבפניםשניםכמהידעו ;החוקבסעיפיבקיאיםהיוהאלההחברהאיך

שהיהמהאתאבלפה,בעלהעונשיםחוקכלאתידעולאאולי .אחר,וכמהזה
רקאלאבשמותהשתמשולאאפילוביניהם .ועוד-איךידעו Iשידעונחוץ

"שבעיםאו, "?וודקהתשתהושחים,חמישיםמאה"אתה,הסעיפים.במספרי

גדוללכבודזכהיותרהחמורהסעיףבעלבתורנות."היוםאותיתחליףוארבע,
לבשלאיך :רבותמיומניוות Iהזמןבמשךהאלההאדוניםרכשומזה,חץו .יותר

מעלותלארבעיםלגרוםאיךכינים,להשמידאיךמקלות,שלושהעלגריסים
לא.-אבלגנבים,שלמקצועיםטריקיםמיניכלמהםשאלמדחשבתיחום.

חובבים,אלההיו .ראיתילאמקצעונותשום :גמורהאכזבהחיתהזאת .טעיתי
התחשקות,מתוךפעלוקרובותלעתיםהפשע.אמנותשלוולגרייםחקיינים
היוהםאחרת,אוכךיאוש.לידיאותםהביאשמישהומשוםלפעמים, .הרגשות
הערביותר,הגרעוהייתי .אנילאהזה,השוניאתשהדגישווהםממנישונים
התכוונוהם .נכוןלאשזהשידעולמרותירושלים",טוב"ילדליקראו ,מכולם
לעגוהביזה,חלוקתבשעתבושהבליאותירימומקרהובכלהאומלל,לאופיי

למלחמהמתאיםשאינורכרוכיחסר-אופי,ממרחבעיניהםהייתי .ואיוםנוראלי.
לאאישנעלמת,לאןידעלאואישתיעלם,לי,אמרותמות,-בכללולחיים
באמתשאנילהאמיןהתחלתיבעצמישאנילידי-כך'אותיהביאו .אחירךיבכה
 .כזה

שיושבתעיירהוייסבורג,אתכבשנו .מספראניעליויוםאותובאשסוף-סוףעד

נחליףקצת,בהשננוחחשבנועתיקה.חומהשאריות-להמסביבגבעה.על
נאלצנו .העיירהלתוךלהיכנסאסרוהעונשים,מחלקתעלעלינו, .לאאבל .לבנים
לכךהודותאבללעצמך.לתאריכולאתהמכעס,מטורפיםהיינואותה.לאגף

לבשומכברשלאגבוהות,צפצפותמאחוריחביוותבלבן'חומרת .במנזרנתקלנו

-~ 
? f (Y 

הכלאלהשלכר.החבורהמעינילאאבלאדם,מעיןנחבאכמוהמנזרירוק.
תוךאלפרצנו ?מביןאתהכזירות,קולו.אחדהרעים- !כזירות !מכזריידחו.
כזירות,כשים,ערבימחורמכים,בפרוזדורים,סערהכמוקדימה.וקדימה,השער

אותם,הבנתידימזה,וחץומהם,שוכהלהיותיכולתילא .הכלעםיחדאני
קודםכבדכוליאתטרףהואכי Iהזההחייתיהגעגעואתבתוכיהיטבחשתי

רקהיהלאהוא .הזההארוךהמסעובמשךואחר-כך'פסק-הדין'לאחד Iלכן
להתאהב,מוכןהייתיאומרת,זאתמסויימים,רומנטיםיסודותגםבוהיו Iחייתי
אותימחבקתברגישות,לימתמסדתחיתהלואסיר-תודה,להיותלזכור,

נשמתםלתוךעצמי.עלמדבראנימבין?אתהחביבי?מבין,אתהבזרעוותיה.
נכנס.אנישלהם
כמלטולפנינו,הכבדות.נעלינולסוליותמתחתהדהדהוהרצפהבפרוזדורים,רצנו

סטירת-לחיצעקה,נשמעההתאים,דלתותנטרקוושםפהבבהלה.הניזרות
-משלהןאנקותמשלכר,אנקותמאומצת,נשימהאנקה,גםשמעווכברמהדהדת,

כיזרותכמהרצוהפרוזדורבקצהמחפשת.שעודשרצה,בקבצוהעדייןואני

הןאיכשהו .בערפןנשופיםמתנשמים,ואנו,כחולות-כהות.ארוכותבשמלות
בצללבדהעומדהשנותרהמהןאחתראינולפתע,כשיג.נורא,לאלצד,נמלטו
קצותאתגוררתכמעטלאט,הולכתלקראתנו,באההיאהפרוזדור.בקצההקיר,

-שמוכהאושבעההיינו-ואנחנומורם.וראשהזקופההאבן'צרפתעלהשמלה
זו .עינינולמראהמאמיניםלאוחיכינו,עמדנו .למקוםאותנוסימרמשהו .נעצרנו
למרותמכגד.עמידה-בריחהבמקום ;כזהדברלנושקורהראשונהפעם

נדיר.יופיבעלתשחיתההתקרבותה,עםלהבחין,היהניתןשבפרוזדור,החשכה
מצחה.משיפוליאותנואומדותלהפליאהיפותעיניהעומדה.כעצרהסוף-סוף

מעלה,כלפיאצבעהרימההיא .ומחכיםעומדיםואנחנו .מאדחזקמבטזההיה
 !אייכםכ;ר- :דםבקולואמרהלהעיד,עצמוהאלאתהזמינהכאילו

דממה.נפלה "!אחד"רקאחד:כלהביןוהמצביעההמורמתלאצבעההודות
בכוהתברכנה :בחרההיא .להשייכתחיתההתנעוהממקומו.זעלאמאיתנואיש

אףעתיםראש,עדמרגלבנוהסתכלהלאיש,מאישמבטהאתהעבירהבקפידה,
חיתההאדם.שלטיבועללהעידיכלוהןגםכאילוהנעליים,עלמזה,למטה

האלה,העינייםאבלמלאות,אם-כיחיוורות,היושפתיהגםזוכר,אניחיוורת,
היה :קלהלאמשימהבפניהעמדה .כזוהחלטיותכוח'כזהובתוכןכהות,עיניים
ביותר,בטובלבחורהקטנה,החבורהמןבאחדלבחוראותנו,לפענחעליה

לרגעמודעיםהיינואנחנוגםאבללה,באשרזהלהיבחר.הראויבמישהו
הניזרהיותר.טובבאמתכאןמילהתבררעומדכעתהנה .המבחןלשעתהחשוב,
אתלהגשיםאמורהשחיתההיאלאל,המאורסתהיפהפיה,האשההזאת,

בחירתגםמסויימת,במידהלהיות,אמורהחיתהשבחירתהכךהבחירה'
לפנים.קמעהנעתיאלחים.אצבעהיאמעלהכלפיהמורמתהאצבעההשגחה.

עלהימרתימאחירם,יותרמושךלאאנימיוחד,דברשוםעלהימרתילא
להיותאמורהייתי 'בדרך-כללביותרהגרעואנימפשע.חףשאניהעובדה
 .פניעלכתובלהיותהיהצריךזה .אחרמסעיףבאשאנימשוםיותר,טובהפעם
ועוד .לנחשככך,לחושצירכהאהובת-האל,היא,לפחותזה,אתרואיםלאואם

 .שהתגלחתיכולםמכיןהיחידשאני ,במרחימחשבהחלפה
כי.התבוננהובחזרה,לראשעדהרגלייםמכפות .עלידברשלבסופונחמבטה
כאנחתימייד.שככהקל,חיוךחם,משהוהבהיקעיניהשבקצרתליהיהנדמה
כף-אתהושיטההפריעוה,הכבדותהנשימותשרקדממה,כדיתוךואז,כקול.
 .דו- :לפכיםידה
צרתילאואף-על-פי-כןהבחיר.הייתיאני :ספקהיהלא .עליהצביעההיד

דחףמישהו .איתימתרחשכעצםמהמביןכלאבמקומי,עמדתיעדייןלקראתה,
צעדיםשכיתפחד".אלצדקן,"לך :מאחוירלחששמעתימאחור,קלותאותי

ניע,ללאעמדומחלקתיככילשוא,אכל :בחששלאחורפניתיומייןלפנים.
ליקץר ,"ךל"לישלחשמיכנראהאחד,רקמאובנות.כמעטרציניות,פניהם
מישהושאם Iסימןהיהזההרצעוה,שעלהנשקבכיווןתנועת-ידעשיתי .כעינו

 .שליהאשהעלאגןאניעליה,אגןאנייעזרק
מיהרתילעצמה.זאתבדרךאותיכלרקתהכידי,נגעהלצידה,כשעמדתי
ככישלהנשימותונמוגוהלכומאחורי . rאמכצעדללכתוהשתדלתיבעקבותיה.
 •מחלקתי.
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עשרחלשתים·ברבעפגישה
הנצחית")"הכלה(מתוך

ארופדאוורבוךיצחק

 .הצפוניהחדרשלדובוואתהרחבההגזוזטרהאתהאידהמלאההלבנהאוד
הפנימייםבאולמותהחוגגיםומהומתהמקוללהאגףאתבודדורביםקידות
הצמיתיםהעם,מפשוטיהחוגגיםמדודותמשי.שללמסננותכמבעדלכאןהגיעה

לנהרועדקדאפיםהכומרשלהבוסתןלמןהעמקכלפניעלפזוירםוהייכסים,
גועות.יללהקטועים,צחוקיםבערפל.כהבהוביםהזההגובהמןנראוהאיטי,

וחוטמיהםהארוכיםצוואריהםיהאגףבפתחיבעצבנותנהמורי~ךיס 1$רה 1$ב;

זימההיאהקולות,מןחזקהחיתההשתיקהאךחי.רה.אלהשתלחוהמחודדים
מאחוריו.הנחבאהנהרשלנפסקהלאהמלמולומןהגדולהיעדמן

בהיסג·ההדלתועמד.מאחוריו,הדלתאתסגדהואנכנס.והבדרןנפתחההדלת
-הנידןנשמע.לאהצעדעצר.ושובצעד,עשההואכבקטיפה.קולבלישקעה
פנמהבכובעהנתוןהקטןשראשושעהנשמעה,לאנשימתווגםמושלם.היה
לאיטר.סובבצילינדרכמוגבוה

רכותהיותלוייםעדין'רם.קבגוניהכלהכובע,כמוהנעליים,העניבה,החליפה,
המעודןהקפליםוצווארוןהענקיהכובעביןשנותרוהפניםומעט .הקטןהגוףעל

בידו.החזיקהזהובהכנתרשאתהנד,באודחולניסומקבמעיןהאפירו
לבנה.סבתאלחשה-הנד"את"נכה
אתהאידהלבנהשאודבאופןלגזוזטרה,הפונההמשקוףעלשעונהעמדההיא

בצל.נשארווגופהפניהשאדפניה.מחצית
בדון?"כן,לאהלבנה.באודלנו"די

אתוהעמידהנדאתכיבההוא .נושםשהואנשמעסוףסוףהאיש.מילמל"כן"
מאד.זקןהיהקולוהצל."מן"צאיהאיפור.שידתעלהנדכנת
אמדהאני""זובתצוגה.כמואיטיסיבובעושתההאוד,מעגללתוךיצאההיא

חצאיותשלוש .כמשיוחלקותצחותאךליצןכפנילבנותהיופניהבפשטות.
הרצפהשטיחעלזרמההרכים,בקפליההחיצונית,בחן.התנדנדוהמלמלה
חיתההפידואט,תנעותאתכשעשתהשחרדות.שדתבכפפותידיהשקט.בשחור

בדגלהתיתפשנהשלאהקדינולינהחצאיותבשלושענוגותאוחזתהימניתידה
הצעידות.מפניהקרןקפואזרךושלווה.רכהחיתהתנעותההקצרה.
מבוכתו.אתמעטלהפיגכדיהוסיפה,אליך""באתי

 ,,-רוזנולבנה"העלמה
קלות.ציחקקהלי"קראוכךהמשוגעת,"הלבנה
חלונך,לפניעובד"אניהז;נלים.אתכט;עםבלחישה,דיברהואבעיר.""היפה
 "-נותןהייתילאמהבי.מביטהלאאפילוואת,

אחד."אדם"אהבתי

אפילואניות.קניתיבו.קינאתיאיךזאת.ידעובעירכולםאותו."המצאת
אנייהלהשיטשאוכלכדילעמקאותוולהזריםמאפיקוהברגאתלהטותתיכננתי

 " ...חלונךאלישר
אמדה.רעוד""אתה .כתפועלידהאתוהניחהלחשה ,,-כאןאני"עכשיו

"עודבעדינות.אותןהסירהוהיאלהתחזקכמנסהכתפיהעלידיואתהניחהוא
קודם."נתוחלא.
מבושמתממחטההוציאהואהזיע.הוא .הספהעללהתיישבלועזרההיא

הוןדןדהאיפוראתבהןהיקוושמנותזיעהטיפותפניו.עלבהוטפחמחיקו
ידשלחהואחולני.צהבצהב·אפודגווןעוטותפניוהיונחשפושםובמקום
אותו.להסירכדיאוליהכובע,אלקטנה
לכובע,מתחתלךישמהיודעתאניזה.אתליתעשה"אללבנה.אמדה"לא"
אותך."הולםהכובעלא.חומה.פאה
 " ...שאתחשבתימבין.אינניאותך.אדאהשעודהאמנתי"לא

מסוים."במובןדקמסוים.במובן"מתה.

 ,, ...נרגשאני ."תסלחי
 ,,-בנסיבותבהתחשבהגיוניבלתילא"זה

 .מטפחתואתקיפלההיאבכידה.אחותשלבחומרהדיברהלבנה
ללאתמידהיהסאנטוס. rקדבידוןפרן~ד;ןשלך.הטעםמשובח."בושם
דופי."

 .הבדרןשלמקטורנולכיסהמקופלתהז;נטפחתאתהחזירהבעדינות
יפהלפני,עומדתאתפתאוםחולם.הייתיכשעודפעם,חלום.ליהיה"תודה.
לבנותשלךוהזרועותאיש,עםהייתשלאבחלוםיודעואניהלבנה,כמווטהורה

 " ...חלוםזהאולילפני.~תוהנהחבצלות.כמו
אתשלפההיאחלום".לאבכללחלום.לא'"זהצונן.בקוללבנהאמדה"לא"

שלזרועובבשרבוהקהכחלחלחודואתוהגיעהשלה,השיעדמצגפתהניפון
הבדרן.

 .צעקההבליע-"כואב"
כאן"אני .למקומוהניפוןאתהחזירההיאחלום".לא"זהאמדה.דואה""אתה
 'הסוף."עדאתך.
-לכתפומעבדאליגעהתנעוהעשהבידו-מאז"עבדושניםכמה !יאומן"לא
 ,,-השתניתלא"ואת
-בראשהנדה-אתה""אבלקלות.ציחקקה ,,_עלישמדווהאדמה"האש
בשניםצברתכיעודכמהאדירים'אלוהים ...וגם .כךכלזקןאותךלדאות"עצוב

 "-נכוןאותךנושיבהיקר' י~;ך~בואי .שלךהארוכות

והכחושותהקטנותידיולה.נכנעוהואהלבנה,אודמולאלאותוסובבההיא
 .אדםאודוחהיאאםלבדוקכמבקשותלבנהשלמותניהאלדדכןאתגיששו
בך,ישעודומכערדקטןשאתהזהלפי ,שנימצדמת.אתההפניםמראה"לפי
באופןמעט,ובהתרחקהבדון".אותך,להעידבאתיחיים.רסיסלזה,נקראאיך

במקוםצדסדקמדוח,קטןאףפניו:מראהאתבחנהממותניה,נשדרשידיו

שמשתקףמהשלתמידהואשלהןשהצבעשהדליחו,מיםכמועינייםשפתיים,
שאיןמהפיעליקד, ן;ך~"חולצתה.שלהשקוףהסאטיןלמשלזהברגעבהן,
נצחי".כמעטאתהפניםלך

כלאותישהחזיק"ומהנאנח.הבדרןקשה."זהבשבילשעבדתייודע"אלוהים
הנצח,חוקילפימהברד.אליתעליאחדשיוםהאמונה-אחדדברהיההשנים

שלי."את
החלוזיקיתלכרעישדמוהצנומותוידיוהרצפהעלאחתבדךהרדידהוא

 ,,-בחייאחרתאשהחיתהלאהאלההשנים"וכלקרסוליה.אללהזדחל
פסיעה,חצינסוגהוהיאהחלושותמידיונחלצודגליה ".טרייהבתולהשנה"וכל
אתהמגששותלידיולהשיבכדיהשכיחבברכוגםלכרועהבדרןאתשחייבמה

 .לבנהשלקרסוליהאתגםוכמעטשמלותיהוקצותנעליה
שהיוםהאמת,אתיודעאניודקממני'צוחקיםפהכולםהלא ...ליתזכירי"אל
שנהכללעצמימוכיחאניבוהיוםשלך.היוםהואהשנתי,הבתולהיוםהזה,

התורנית"והכלה-צחקוקכעיןפלטהבדרן " ...בחייקיימתאתשדקמחדש
 ".בתולהויוצאתבתולהנכנסת
 "?אשהעםשכבתלאפעםשאףמכךלהביןיש"האם
קצהשלהעדיניםפיתוליואתמסיידותהבדרןשלאצבעותיוהיוכבדזהבשלב
אתובהעיפהבעדינות,אותוניערההיאלבנה.שלהקצרההימניתדגלהקרסול
"מזלחשבה. ,, !בזיון<"איזהמנוסהנית rקודטישלבטבעיותמדגליהנעליה
הנמוכים.האבריםמןישרכיוצאגדריבקולבונזפהאותי"),דואהלאש~~ה
זההאם .בפהלישיבשמבולבלתכהאנימדגש.לילהמבטיחזהתענה."אל
 .האדוןלעבדהצביע "?גביעיםשניעםבקבוקשדאיתינכון

היגעהעצמותצרודאתשהידםעדאבל .בעצמוכךעלחשבשלאהתנצלהבדרן
הגביעיםעםהבקבוקאתוהוציאההאדוןאתלבנהפתחהכבדהכודסא,מןשלו

ואמדהבשפתיהומיצמצהוהדיחהבגביעיםומזגההשולחן'עלאותםוהעמידה
אוזנהאתדורכתולמעשההיין,קציפתאיוושתאלקשובהשומע?""אתה
אותלהןששימשופפהשלהתעטשויותאוקרביםצעדיםשלמאייםקוללשמוע
 .לסכנהמוסכם
אלהגביעיםאתובהחזירה"רגע"פלטהלבנהכאשדהגביעים,הקישוכמעט

בגביעוהקוצףהייןאתבחשהבוהקהכחלחלובחודוהניפוןאתשלפההשולחן
אךבתמיהה,המימיותעיניואתהגביההבדרןשלה.בגביעבחשהולאהבדרןשל
שטיפטפתי"נניח :השיבהשאלתו,אתשמעהכאילוולבנה, .לשאולהעזלא

אתי?"תשתהלאהאםערל,טיפתשלךבגביע
היופניה .לשונהבקצהלבנהנגעהשלהבגביע .שניוביקשהגביעאתדוקןהוא
מיצמצו.לאעיניהולבנות.קדות
השולחן.מןהבקבוקאתסילקההחלטיתאךאיטיתבתנועהאמדה.-לא""עוד

שאלות."שלוששתייםעלתענה"קודם
יהיהשניתןמוצקמשהומשענת,כמחפשולהיטלטללצוףהחלהבדרןשלראשו
 .מראשוהכובעצנחכךאגב .לבנהשלבפניהנכוןמשםלהביט

 "?בסדר .משיבואתהשואלת"אני
למההכפפות,אתמרדידהלאאת ...או ...היין"אוהבדרןמילמל ,,_שלך"הקול

 " ...אולי ...שלךהקוללאזה ...אולי-הכפפותאתמרדידהלאאת
נסערת.ודוחהבחדדופסעהקמהלבנהלהשתעשע.""די

 :מעצמןכאילומילמלושפתיולזוז.פחדהוא .קפאהבדרן
-גברקולר-רוצה."אתמהאת.מי .ללבנהשהתחפשהמישהיאת .מתה"לבנה
סמוי,מתגאללשולחןמתחתידואתשלחהוארוצה."אתכמהזהב,"אולי
אתוסובבההדלתאלניגשהד·כך nאבמשיכה.החוטאתקערהלבנהאבל

בארנקה.טמנההמפתחואתפעמייםהמפתח

עלי.""תביט
 .לצדדיםתפזלוהעיניו

אתה"עכשיוהתייצבו.שעיניועדלחי,אחדלחיפניו,עלטפחה- ,, !עלי"תביט
יכולתישחשבתי.ממהזועותיפחותבעצם,ואתה,המשוגעתלבנהאנידואה.
אםעכשיו,רחמים.שלצודהכלעלחמודאיסודחלבמקצעויאבלעליך,לרחם
המוותמלאךשאפילוהפלאמהנדבק.שלךהבשררקוב.אתהמצבך:אתלסכם
 ".בךלגעתמואס

 " ...שליהראשאותי."הרעלת
והדלוחהזגימיכלכאילויעצמןשלתוקףאיזהקיבלופתאוםגדולות,נהיועיניו

הצהיבו.והםבאישוניםהתקבצו

מימאהבה,אולימערל.לאאבלהלילה,תמותאמנם .הבדרןידידילא,"עוד
אתליישרמתחילשאתהליכדמה .דברתסתירלאאם .להתנהגתדעאם-יודע

שלאשלךהמפוארהכובעאתותחזיק-ככה-בעיניישרוהעיניים !יופיהראש.
 ,,_ישראותךמחזיקזהכייפול,
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 .גרינה :אויר

עבדתי .מוותמוותוצועקתהפניםאתשורטתאז,כמובדיוקנראיתאת"עכשיו

אמות.שאנייודעאניעכשיו .שתבואיידעתיהזמןוכלאלוהיםאתכמואותך
 ,,_אדברלאאבל
 .סרבןילדכמואמרהאחרונותהמליםאת

בתחבולות,מתחמקפוחד,אותךרוצהלאאניכמעט.אתה.להיותמתחיל"אתה
בהיר."אותךרוצהאנילמת.מתחפש
אחר ...כךאחר !שליהייתאחדרגע"לוא :מילמלאחר .עינייאתעצםהברון

 ,, !ייחרבשהעולםכך

שוקעאתה"שוב-פניועלקלותסטרה- ,, !ברוןהתעורר ...נחרבכבר"הוא
למות :בידךהברירה"עכשיו-קמטיםכיסיבתוךנבקעועיניו-חלום"בתוך
 ,, !כנבלאוכשץר

תנאים."מציגאניעכשיואבלאדם.ולאשד"את
 rקרבידוןפרןשהברוןרואה"אנישפתיו.עלאצבעהניחה ".מאדטוב"טוב.

אם .שלךהתנאיאתקיבלתייפה.לתחיה.קםהממולחהמוותסוחרסאנטוס
 ,,שתמות.לפניהמשוגעתהלבנהאתתחבק :חייךחלוםיתגשםאמת,תדבר

החיבוק."קודם"אבל-הברוןאמר-"חותם"
 ".מותךטיבאתמראשלדעתעליךהוגן,יהיהשהחוזהכדיאבל"מוסכם.
יהיהשהואעליךסומךאניהחוזה.שלהזההחלקעללוותרמוכןהייתי"אישית

שלו."המלכהבוודאיאתלמעלהשםגהינוםישאםרחמים.חסר
 ,, .אתיובואקום .ברוןהתחמק~י;ת,"שרם
התחילכבררגליועלשעמדלפניועודשמרט,כובעוחפץ'בליקם,הברון

ואתלראשוהכובעאתומחזירהבוומחזיקהבמותניותופסתולבנהלהתקפל'
רוצהאני .ברוןליפול'שלךהמפוארלכובעתיתןאלפעם"עוד .לכובעידו

שלך."הכובעעוםהנעליםעםברון,שלם,אותך
שקטותמדורותאלףבמעקה.המגודרהחלקאלהגזוזטרה,אלאותוהוליכההיא
העמק.מכל ·לחשואבוקותכמו

רותח."מבורעולהכתוםאדלמטה,תביטעכשיו .ברוןעמוק,"תנשום
שלהבנייהאתלחדששאישרתיזוכרלא"אני .הברוןאמרכבוי"סיד"בור
הזה."המקלולהאגף
מסוימתהשפעהליישמקצעויבתוקף .שאישרתיהיאאני .ברוןבאפך'נא"אל
יתרונוהמוות.אמצעיעלבקיצור,לצרוף.אולשרוף,כדישבעור,מהכלעל

שמלתכמולבן.אותךושומרלאטאותךממיסשהוארותח,בורשלהסגלוי
סוף .האושרשיאאתותדעחלומךאתשתגשיםאחירברון'תמות,כאן .חופה
ברון?"חותם, .חתונתךלילזהסוף

 .חותםשפירושו:בכובע,החזיקאבלרטט.גופוכלשתק.הברון

כזוגנראווהםבידו,ידהשילבה-אגב" .ברוןלשיחתנו,צייאהכנקודתטוב"זה
 .לחדראותוהוליכההיאהמרפסת.עלשלווהקיציתבשיחהותיקיםידידים
מןעולהומרעננתקלהרוחהיער,עציהמייתהזה,בגובהנקי,קיציאויור"איהז
 ,,_וילדיםנשיםאלףלאגםדבר,ששוםלטוב,הזכורהב~גהטוב,הנהר
כובעו.עלאחתידדומם,ישבהוא .הברוןאמר ,,_ואחתשמוניםמאות"תשע
בטראנס.כמושטוחבקולדיברהוא

לא rטש;רטוובדרךוהוטבעושנשחטווילדיםנשיםואחתשמוניםמאות"תשע
בורהקדושים.בכתבינושכתובכמולאחור,שיסובהשלוהב~גלנהרלוגרמו
לך."אומרזהמההכנסיהבחצררותחסיד

הלכת .המשוגעתהרחנריתאת,הייתהאחתשמונים.מאותתשעדיוק"ליתר
האמינולאלמוות.אתכםמוציאיםלמוותאתכםמוציאיםוצעקתלשכיחמאחת

יכולתילאאותך.אהבתינשבר.שליהלבדם.עדשלךהפניםאתשרטתואתלך
 .שתשתקילפנייךהתחננתי .אהבתישכההעדינותלפניםעושהאתמהלראות

ת ttאבלהקאצאפים,מידיחייךאתלקנותשאוכלוידעתיזהבשיניאלףליהיו
לקנותלינתתלאלהשתעשע.והתחילוהקאצאפיםאותךשתפסועדהמשכת,

יכולתילאטהורה.שתמותיצריתיזהב.שיניבאלףמותךאתקניתיאזחייך,את
רציתי .בךיגעהזההגסבעולםאחראדםשאיזהשמישהו,המחשבהאתלשאת

שאקדישידעתיאזכברשותפים.בליאותךלאהובשאוכלכדי .טהורהשתמותי
חיי."אתלך

בחיים."בעודההסידבוראלאותה"והשליכו
 ,,_אחרבכיווןהסתכלתילראות.יכלותי"לא

 ,, .כזהעדיןהיית"תמיד
ממניארתךלקחתיוכללאאישידעתי,מעכשיו, :משמחהילד.כמוובכיתי _,,

 ,,_לעולם
לתוךנשאבהנבולאפוהיהשאף,וכאשרהןגימיות.מעיניוהתגלגלודמעותשתי
חייםאתללבנההזכירוזהקטנים.חוריםכשנינחיריואלאנראולאכיעדפניו
כאילותנועותיואחרעקבההיאאטקה.שלקבורתהביוםסרחוטםהמכונהגרגר
השחורה,משמלתהענקיתשחורהמטפחתשלפההיאבזכרונה.אותןלרשוםכדי

מעורקצתעםגםהדמעותאתומחתההברוןשלכורסתואלכיסאהאתקירבה
כמעט"אתה :מוקסמתבוהביטההיאמתים.קשקשיםכמומתקלףשהיהפניו

 ' ,,-מכועראתהכמה !אנשוי
הזמןכלאנינקניקים.שלבעוראותיהדביקוהצלבמןאותישקערו"אחרי

בי,נוגעתכשאתשלךהזוועתיותהכפפותאתתורידיעלי,רחמימתקלף.
 ,,המוות.כמלאךאלישחזרתלרגעשאשכח
 ,,_החוזהאתזכור .ברוןמהנושא,סוטה"אתה
שתיכמוהשולחןעלזוגביעלזורבצוהןהסיהר.זאתבכלהכפפותאת

קטולות.עורכות
הצבועותגבותיורטטו.פרקיולחש. " ...בחלוםשראיתיהאצבעותכמו"בדיוק
לרטט.חדלוהואמצחועלאצבעהניחההיאלנזול.החלו
 ,, .הסוףעדהצלבעלנשאהרהיא .שלךאמא"אבל
ככפור.קרהיהמצחו

~םזאתבכללמעני.עצמהאתהקריבההיאהמצב.היהזההיא,או"אני
יהודיה."

המעומלן,צווארונואתשיחורהלבנהנחנק.וכמעטנבול,צחוקמיןצחקהוא
מאד.והתקצרשקעצווארו

שובנשמתה."אתהצילוכךקדושיםמיםעליההיזהבעצמו!',?ואפיםהאב"אבל
סוף"סוףיותר.איתןעתההיההמקצורצווארועלראשושבק.אוצחקוק,אותו

שלוהאבגמור,אחאביומצדאומרתזאתשלי,חצי-אחהואסראפיםהכומר
Q חיתהומבטיח,צעירכומראזהבן,סראפיםאמיתי.שובבהיההראשוןראפים

אתבסכנההמעמידטבול'ולאממזרחציאחממני'להיפטרמאדטובהסיבהלו
אתלקבליותרעודטובהסיבהלוחיתהאבלשלו.הכנסייתיתהקריירהכל

זאתאביוולמעללילמוצאיחיהעדותלמחוקוכךנשמתיאתבמקוםשליהזהב
 .שליאמאשלרעיוןהיהשזההכומרמפישמעתיאחר-כך .הקדושאבינואומרת
לראותואיוםנורא"היהיבש.צחוקכמונשמעוזהנאנח,הוא-קדושה."נשמה
יגמרלאשזהחשבתיוכבר .שאולביסודיהצלבעלמפרפרתיולדתיאמיאת

שאינהושמעתיבטנהעלאוזניאתכשהינחתילאל.תודהנגמרזהלעולם.
חם.לילהאיזהאוף, ..לנשוםלהתחילאניגםסוףסוףיכולתיעוד,נושמת

 ,,_סאנטרסוקיבלתי
 "?המ"

כדרכילוגמלתי .בשביליבמיוחדהכומראחישהמציאכנסייתיתואר ."סאנטוס
בישוף."התואראתטובבזהבעבורווקניתירחבהביד

שילדתיהיוםארור ?כינה ?פרעוש :האחרוניםברגעיהאימןלךאמרה"מה
 ,,_אותך

היוםארורלעצמי:זהאתשאמרתיהואאנילדייק,אםאולי,האחרון,"הדבר
'שמורשאמרהחושבאניהיקרה,לאמיובאשרבו.יולדתיהיום_ארורבו,יולדתי

אוזני,אתאטמתילמעני.עצמהאתהקריבההיאאמרתי,כבר '!ילדיעצמך,על
אתקיימתיאופןבכלמתים,כשהםצועקיםתמידאנשיםלמהנורא,היהזה

זהעזרנואח,תמידלאחאחשאומריםוכמויכולתי.במיטבהאחרונהבקשתה
הכומראחייגידמהמענייןהגדולה.האשאתבשלוםלעבורואניהבישוףלזה

 ,, !ומס~ידמתמחראותיכשיראה

 ,, .שלךבקולמדבראתהסוף"סוף
מומיהכפנינראיםהברוןשלהשעווהפניהיוהלבנהבאור-לסאיג'רקים""אשר

עלאלהחשוב,לאהסדרוהבאבלוקים,הקאימאקיםהחאידוקים,"הסאיג'וקים,-
מצנפת,כובעיעםואלהחלקיםכובעיםעםאלהלסוסים,מתחתואלההסוסים

צריכיםמהאבליורים,ואחר-כךשואליםואלהשואליםואחר-כךיוריםאלה
הזהב,שינייוםזהב,אוצריאתלמלאהתחבולותוכל .אניזהוזהב .זהב :כולם
אלףיוםהנקיים,הצואריםיוםהפיקניק,מסעיוםוהטבעות,הצמידיםיום
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לבכות,אותןאוהבאניאגב-הלבנותהעצמותויוםוהפיוס,החכיכהיוםהחופות,
הכלבסךלעיכים.תאווההאדמהמןאותןעוקררעשאושטפוןאיזהלפעמים

צועקדברשוםבושאיןעולםשקט,שלעולםשליהחלוםשקט.אוהבאדםאני
 ,,_עכשיוכמוכמעטשלי,החלומיתהלבנהורקתנעוותעושהנושם
בצורהאותךלהרוגכדיכאןהייתילאאם .ברוןיפה'להיותמתחיל"אתה

שביכינו,החוזהבמסגרתכמובןהמוגבלים,נוחותילישמתיריםביותרהאכזרית
 ".הדרךלהמשךאליאותךמצרפתהייתי
לאהםשלךהפהלידזהברגעשהתבזקווהחמודיםהקטניםהחריציםשכי"אם
האלוהית,הלבנההה,היתכן,כרגש.ואניחיוך,הםאזערל,שלחדשסוגאיזה
למעריצךקטנהחכיכהאיזוהמשוגעבלבךמגלגלתאףאולי-אלימחייכתשאת

 ,הרותחלסידמחץואובתוך .חבוקים-כן-יחדלמות ...אולי ...למשלהנצחי?
 ,,-הרךהשטיחעלגםאפשר
 ,,_בךשנגעתילפכיעודשץרכמולתוכיזוחל"אתה
הצעירה.הפאהאתואחריומראשוהרםהכובעאתהעיפההיא

 ,,_ברכיעלוהמכעורתהשטוחההקרחתאת"שים
מלכותר,סמליאתירובאוחיפשויידרכילד.קולרמירר ,,_אותימשפילה"את

כרבעאםכירגיל,פנמהכרבעזההיהלאהקיסרית.והפאההמפוארכרבעו
והולךכשטחהיהזהשראשככל ;הברוןשללראשובמיוחדתפורפנמה

 :האחרוןעיצובואתשקיבלעדכך 'והולךמתגבההכובעהיההדורות,במרוצת
ונערצהסביבאותרמקיףוסגלורחבמשיסרטגליים,שולייםעםכצילינדררם

הוארמפיאתו,מכרבעומעורטלפסיון.שלעיןדמ~יתקטנהכרצההסרטבתרך
הכובעאחרבחיפושבאווירחתרוידירלראווה.מוצגכיעורווכלעירום,חש

המתיקותמאימתהתכוץולככה,שלבברכיהנגעשראשועכשיוהאבוד.
חצאיותיה.שלושקפליבתוךכבלויידולכשרם.הפסיקוכמעטהאינסופית
בערךלככהשלירכיהאתלרחצותעצמןמצארויידרכשימתו,אליווכששבה

בעיקשות,ביאוש,ברכיהלתוךלחתורהצהובהראשהחלהביירות.בגובה
 ,,_עכשיו"למות-לחש-"למרת" .לאבדוןדרכואתלקצרכדיכאילובתחנונים.

מעלשהסירהעכבישבקרריקפואההביטההיאלבנה.אמרהבררן"לא."עוד
סטרה-בררן"לי.תירדםואללעיקר.הגענוזהאך"הלאהעתיקה.גולגלתן

תרכגלותכרגליהקטנותהגרומותוידירראשו,אתוהגביההלחייועלקלות
עללספר Iבררןשלך'הקושיאתיפהמביכה"אניכסומרת.האוויראתמיששו
שללראשווחבשהאמרה-ערום"המכעורכשראשךאטקה,שלבמרתהחלקך
כברדו.אתלווהחזירהכרבעואתהבררן
המרות."ורגעמלאך.את"רגע

קרח.כפעמוניצלולאךחרישיבקוללבנהאמרהבמארס"ושתיים"עשרים
ובצדקרייםשלהפונדקאחדבצדהחדש.השוקשמאחוריהפונדק"סימטת

ובתוך tוצריףקטנהחצר tאכרךשלהמטבחייםביתליד tממולובדיוקהשני
כתןחתכהאלגעגעויםשירישרהוהיאחרפה.בשמלתהיפהאטקההצריף

חברתהעםיחדלפעמיםלבד,לפעמיםרחמה,בתרךנשאהילדושאתאפרסמון.
כליחדומחכותיחדובוכותיחדשרותוהןשלה,לסלרמרןהיאגםהמחכהלככה
 ,,_ומחכותשרותוהן .יבואשבראספקבלבןואין .יבראכילחתכהאחת
 .חדלעכשיוללחישה.הפךקולה

העיניים.עדבשחררלבושהתמידהייתשאתלמרות .לבכותשדרת 'לכן"קראו
 ,,_לבןלבשהאטקהורק

 ,,_לוחיכתהוהיאיום.כללבראעמדחתכהשלי.החופהשמלתאתלבשה"היא
שאוליאמרואטקה.שלהבטןבתרךשריםששדיםהאמינומלא.היה"הפונדק

 ,, .חדשמרשיעאיזהבבטנהצומח
אטקהכמצאהבוקרועםשבר.זעקת-בלילהבמארס.ושניים"ובעשרים
 ,ומחוללתמגואלתעליהשליהכלולותשמלתרה,'ערברבדםבדמהמתבוססת

 tקרבייץשם,הייתאתהצבועים.ארתהאכלוכאילוושסועהקרועהראטקה

 "!דברומבטיח.צעירדאכטיסט

לצאת.ארתהיפתה"מי-הבררןשלקולוזיזמם-התערבות"כמיןהתחיל הז'~
האחריםכלביכינו.תעמודשלאאטקהאתלסלקואיךעלךךחשבתיכמרבן.אני
רופאשלדיפלומהאניכיאני.'הראשון :צעקפררזדרררבדוקטוראטקה.אתרצו
בופאלומקללת.היאמיאתתראהשלאהעינייםעלאטקההתור:כקבעיש'.לי

הבלטות.עדשתוייםהיוכולםחזיר.כמרנחרהואברגליה.יואחזקטןהמנתח
והאבבגללה.'ליאיןשקטרגע .זהעםתגמרוכר,'כר, :לחשההפרכדקיתאפילו

ממרתףישרלומביאשהדיאקרןהקודשמייןרשותההפנימיבחדרישובקראפים
קדוש'אבהתחככו,וילדיםכשיםבככסיה.המיסותחדלוההםבימיםהככסיה.

דוקטור '.ליעזורקדושאבבעלי,אתלילקחה'השדהאבי',אתליהחזר
ראשואתמניעורק~להאומראיכנואחים"קראפיוהכומרעלי.הצביעפרחדרררב
 .ביניכןלהפרידמצ~יןסיכויסוףסוףעלי,יוטלשזהידעתיכמרבןאניבהסכמה.

שמייםאהבתיאותי.מחליאיםגסיםמעשיםאני.לא !לא-עצמובמעשהאבל
קראפיםהקדושמאביבירושהקיבלתיךאכטיסט.תואר .פרחירוק.דשאכקיים.

מןחולהשןכמרהכשרמןחוטאתמחשכהחולץשהואעלירשאמדרהראשון
יעדתייודעים,שהבלכפיכי,אףתי, lהיילטמעולםבאמת.ןאכטיסטאבל .הפה
אוליכן.אםוכמה.זהבשיניישובותמישל·בפהמסודרתכרטסתבעזרתתמיד
נעים."לאמאדנעים.לאהיה ...כסוף
הראשוןמיהארת.היהמהלצאת.אטקהאתפיתיתאיךמסביב.הולך"אתה
 ,,_בעיניישרהבט-בדגליההחזיקרמיגרפהאלשקער
לכקרת. ...רציתיהכלבסך"מהריקיםלסדקיםהפכועיניו ,,_יותריכול"לא

 ,,_וביניבינךחוץצדבריהיהשלאלכקרת.
קטןצעדעשתה 'לככה .כסהרוריכשדךידואחרוגופראליה,גיששהכעיוורתידו

 ;גברעל ·אותרהפכהרגלהבקצההשטיח.עלכצרודהתקמטוהואלאחור,
ערדאתה wןל"כדמהבחוטמו.נגעההכיפרןבחודהיקר."~דרכיגמדנו.לא"ערד

בו'והתברכנהחוטמומקצהכמרשפירודהכיפרןשל _בחודרהעלתה-כרשם"
 ".בדוןמתפורר,"אתה .כאנחהכךאחדמהורהרת,

~ 
@., 

 נ:. •
 .גרינה :איור

פיאכטלךקראשחורה"עורבה-דיברהשטיחעלהצרור-שחורה""עורבה
לכרעהחל-כזאת"אותךרציתיואניהנבואה.ברוחניחןממשידע,איךהמוכס.

-אותיאוסףלאטנוחתהשמשעיןאתמכההענק.עוף"חלמתי-אדבערתיראל
והנהמקיץואנישחררהעורבהשחררהעורבהצורחההואהנבזהאתשומעואני

 ,, ...ה nחה-חי-חי-כאןאת
 ,ברכיועללנעוהחלוהואהזההמצומקהגוףאתפתאוםמילאומשרכיםחיים

לרגליה.השתטחהוא .צעירכמעטוצחוקוהנימפה,אחריסאטירכמרבקיפוצים.
בלי"בררן-לנחיריומסביבהבצקותפניואתמישש-כזאת""הכשמעהוקם.
"עד .המשחקמןכנהנהנראההואוקם.לרגליהנפלשרב ".ה nחה-חי-חי .חרטם

 ,, !ארלה-השעשועיםעכשיומדינה,בענייניעסקנוכה

הוציאהפה rוחר .ומתנשםתשרשכבראבלישר.דווקאהכיסא.עלכפלוהוא
תנועה.בליישבעכשיו .אבובשריקתכמרקולמן

עשיתלאשלךהעלובהקיוםכלבמשך .ברון tמותךלפנילמותלךאניח"לא
חלקיזה .ברוןלמותך'טעםלתתבאתי .למותךטעםשיתךאחדמעשהולו

 "!דבר .חלקךאתעשהועכשיו .שבינינובחחה

באור-טסעלכמרהמכררכבצווארועלמונח ,הראשאמראכזרית"דקלא"את
נראהוהוא Iלארזןמארזןהראשאתקמטחצהומתרחקמחווירשהחלהלבנה

 ,ראשית .הוגנתבלתיגם"את-בררןשלבבגדשמימיתמרטאציהמיןכמר
לךהעליתי-שחרטזהבכולואגב-קטןמז~חעל .השניםכלאליךהתפללתי
קחישתציפהמיאבל .אליאותךלהחזירמדיכבזיהיהלאמעשהשוםקטורת.

שוכחראינולוקורהשזהאדםליתראישנית, .אליתצאיופשוטברצינותזהאת
לכראתשבמעטמעטולויפנהאםיזכור,אםשלישית, .שידעמהכלמיד

אפילושלו,הכשגבהלאורחתצורבעלבוןבכךיהיהלאאיךהעבר,מןלפרטים
 "!רותחבסידמותראתלהלביןבאהוהיאשחררהעורבההיא

 ,,_זכרונךאתיערנןזהאולי-ביהבט .ברון ,לצדיאטקה _אבלל~דך,"ההיגיון

האשהאתשראהוברגע ,המכרחלותעיניועלהמודבקיםהריסיםאתהזיעהברון
עלעצמואתהפילהוא ,,_לא-לא-"לאוצעקעיניואתכיסה ,לפניוהניצבת
 .למתעצמווהשיםהרצפה
בלילשלבשההלבנההשמלהאטקה,שלבשמלתהלפניושםעמדהלבנה

והיאואדםחיותורידוהפרשותדםבכתמירגעולהקמרטהוהשמלההאונס.
כחולענקושדהמפשעהעדופנימההשחורההביריתעדהירךבאיזוןקרועה
 .מתלאערדאתה" :קפואהבשלווהאומרתולנכההקערים.ביןונעתלויפיטמה

בדרן?"לראות,מתחילאתה .מתיאגידאני .ל~ערד
וקצתעיניוואתמצחואתבהומחתהשלההשחורההמטפחתאתהרטיבההיא

כולו,ורועד ,קלויחציצהובחצי ,רכךהמטפחת.אחרנמשךהבלהפניומעור
עלומתנדנדכפוף .רקםאבריואתאסףבפניו,נרגעתלאנרגעתכחולהכשפטמה

הפה rר nנערוחובליצבעבלי .קוסמיםשלחפץכמיןוישבהרועדות,רגליו
כחוליםבשדיםכולהלבנהוסבתאקרועה.פרמפיהכמרחדקוהקולכחירירז,ןוכער
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שלפניועלכחולהפיטמהמנידהכרשהוכלימעליורוכנתקדח,כמוקפואים
 .לעודדוהברון

נמשכתי.-צעקותכלשמועטובהייתילאפע~אף ...היהזה ...ההיא"הצעקה
 ,,_כהלטבוערציתישלך,השמלהשזוידעתי
מדויקתכאצבעלכנה.שלירכיהכיןלהיקברכמבקשראשואתדחקהברון
ביטחוןכאיזהעכשיושוב,ניסהמידאךחדל,לרגעלמקומו.אותוהשיבה

נסתר.חייםמקודהבקיעהמתותהעצמותפקעתמתוךכאילומתחדש.
העולםכלום,דאיתיולאכדגליההחזקתי .ב~שהנגעתילאאזעדפחדתי."אכל
אתלפקוחפחדתימזה.חלקהייתיכאילוואנקות,בגניחותעליוהתנדנדערד

היהזה !אלוהיםעוצם.ומידעיןרבעפוקחקצתלפעםמפעםדק ...ודקהעינים.
עליהמפותליםכאלהגדוליםשניהםכופאלוומשהפדוזדודוכדוקטור !מבהיל

דקאנילמעלה.מילמטהמילומדאפשראיענקייםנחשיםכמוומתחתיה
מהשמלהאריגחתיכתשזהדאיתימהפהזהאתכשהוצאתיכךאחדנשכתי.

יאזוסשלקדוששרידכמועמישמורזהזהבח.יבתכתוךומאזשלך
 " ...קדיסטוס
 ,,_בדגליהמחזיקאתה .אחווה"נחזור
כיחדיצאוזהסתמושכרהשקמןחזקהחיתהאבלמיד,סתמושלההפה"את
הסתובבוששדיםלהאמיןהתחלתיכמעט ...וודםכץרשלמכוערסילוןעם

 ,,_בטנהבתוך
אליך?"יצאהאיךאחודה.נחזור .להאמדת"מה
ביקשתת ttשלהאמדתי .מכחוץלה,קראתי .פשוט .שחשכתיממהקלהיה"הה,
אותהשאלווהלהאמדתיטוב.לאמדגישהאתכי .אליךשתבואלהלומדממני

ידעתיהרצפה.עלשיכוריםשרועיםככדכולםבפונדקכיסכנה,שוםאיןוכי
עמדככדאביב .בחוץיפההיהוגםלכנהכחליפהלכושהייתיכי .תאמיןשהיא

כזרועיזרועהאתושילבהיצאההיאוהבטחה.תקווהכמוהיהוהכלבאוויר
הגנהלהשישאמדההיא~תי.כשהיאכהלגעתיעזלאאיששכטחואמדה
מהושאלהנאנחההיא .יבואכטחהזהוכאביבאפרסמון'נתןחתנהשלקבועה
חצראלאותהגדרו .ממניאותהוקרעועליהשקפצוהרגעוזה-לךקדה

נבהלתיכלום,דאיתילאכהתחלההשחת.עלאותהוהטילוהסוסיםכיןהפונדק
אתקיבלתיותר.אותיתעניואלסיפרתיכבדהשאר ...הגדרמאחודיוהתחבאתי

 ,,_שלךהחלק-ועכשיו .נתתישליהחלקאתשרצית.הזוועהכל
הכלימןכחוששתצוננת.כזהירותולכנה,תינוק.כמווינקלפיטמהנצמדהוא

ממנו.עצמהניתקהשיתפרק,הזההשכיר

העיד."ככלאשםנמצאלא"והמשפט?
הזהב.אתנתתידקאניהשמיים.מלכותאתההססןלשופטהבטיחהכומר"אחי
מתחילאניהזאתהקסומההשמלהאתדואהכשאנימודה,אני ?משהועור

 ".דוחקצרלהיות
הלילהאתלשחזרביחדואניאתהשנוכלכדיאותה,לבשתיכךלשם ."טוב
אחדי?"מידעשיתמה :קטנהשאלהעודדקאכל-ההוא
 "?מה"אחדי
האונס?""אחדי

 ".כמוכן .הכיתה"הלכתי
להיזכר."נסהשהסתלקת,לפנירגע ?זה"לפני
הנעליים."אתוניגבתירכהמטליתהוצאתי .חשובלא"הה,

החדשיםהלבניםמכנסיךשלהאחוריהכיסמןהוצאתזהאחדימיד ?"באמת
אתוכיסודיותבזהירותבהוניגבתלארבעמקופלתדבקיהרכהפלאנלמטלית

 "?שלךהמפוארותהל:;כהנעלי
לאמחזיקאנילנעלייםהמיועדתהפלאנלמטליתאת :אחדמפרטחץו ."כדיוק
 ".מכנסישלהימניככיסאםכיהאחוריככיס
נעליו.עלאותההעכירהזדמנותוכאותההימני,מכנסיומכיסמטליתשלףהברון
באמתשהואאלאאחדהסכרלזההיהשלאמושלםכהכהדרזאתעשההוא

נעליו.אתאוהב
פתחההחיוורות,שפתיהכיןקודםככדלנבוטהחלצחוקשלשראשיתוולבנה,
~להכמווקיפצופידכסואבריה ;גופהכלאתשטילטלמתגלגל,בצחוקעכשיו
ידיוהחלואימה,וגםוהערצה,תמיההאחוזיצרים.שלכטירוףמדעתהשיצאה

הגעיהכבדואםמותרואםתחילהלתפוסבמהיודעותואינןתועותהברוןשל
-השעה

קול"ששש-ש".ואמדהשפתיועלאצבעהניחההיאבפתע.צחוקהנחתךואז
סימן-התעטשויותושתיאוזניה.אלהגיעפ~השלהמהירותיה.דגלטיפוף
וקרבה.ההולכתחזירפניבדיגיטהכצורתלסכנהמוסכם
וכלחישה .לראשוחבשההמפוארהכובעואתומו/מקאלהברוןאתהוליכהלכנה
 :אמדההלכנהמסלולאלחוצהמופנותכשפניהקדה

תריסרחציאיזהושלכדיגיטהשלצעדיהאתעכשיושומעים"שנינו
מלה :כרוןשלך'הסיכויזה .הדלתעלתדפוקכדיוקדקותשתיכעודממשרתיה.

שניים.אואחדנצחאיזהעודהריקיםחייךאתממשיךואתהכידיהם.ואניאחת,

אניזהכנגד .סופיתת·רקכ ,,uיעדיוםאחריוםוכך .מחדיזz.יוםכלמעצמךנבחל
המראה,שלרגעיהיהלפניורגעאכלהזה,הלילהעודאכזרימוותלךמציעה

מפתחאתלבנההוציאה-הנה" .כחיקי-חייךחלוםהתגשמותשלשיא,של
 ,, !כידך"הברירה-לברוןוהושיטהמארנקההדלת

 ""!חלקךאתשתקיימיליערב"מי

 ,, !כרוןשלך'"הסיכון

הלבנה,כפניהיופניה .הדלתלפניועצרו _הצעדיםכשקרבוכרהביטהלאהיא
 .ומיסתוריתנעוהחסרעליוןשקטכמעיןאפופיםענוגים,שקופים,חיוורים
 ,, !"הברון

 .כדלתקלהנקישהמלווהוהיהמבחץובאהקול
 .הברוןאמד ,, !"דברי

 ".כרוןקיים,שאינךשמועה"פשטה

עוד.""מה

משתוללת."והחוצפההלוליםמןפורצים"הייכסים
עוד.""מה

 ".בדוןהטריח,אשתךעםמשתעשעהאישי;'משדתך
הכל?""זה
באגףהואבונמצאשאתהשהחדרלךלהזכירעליהאם ?דילא ?די"לא

שמתחזהרמאיתמרגלת,אושדהיא .כדון .איתןשנמצאהאשהשה ?האסור

מלהתגיד .בדוןאלי,אותההוצא ?שולחניעלחינםארוחתשאכלהלעיתונאית
 ,, !בכיתןסדרואעשה

עמדהלכנהאבל .הגזוזטרהאלסיבוברבעכמעיןעשההדםכובעושתק.הברון
ומנותקת.קפואהשקופה,שם

 "?כדוןלעשות,"מה
 .צלולבקולהברוןאמד- ,, !לעשות"לא

 ,,_"אבל
אחדשכלהבית.יושבילכלהכיתאתלחלקומחדשאלות.בלי .אבל"בלי
צברהצמוקהישיששלקולו-מחד."שאלותשלו.הלבינהאתלעזאזליעקוד
לאזה"ואם-המצבמןשנהנהכמישחוק.כמעיןלונתלווהגםעכשיוכוח,
 !ששש-ש .שלךהשווייננבודגייםלכלביםבונוסעצמךאתתני .בעינייךחןמוצא

ואלמהד,והסתלקישלךהפילדגליאתקחיועכשיו !זהו !לברוןלענותלא-
- ,, !אותימעצבןזהכיצעדים"אחרייך-צעירכמעטבקולקרא-תשאירי"

הנמלטת.יטהבדיגשלקולהנשמע- ,, !מדעתויצא"הברון

מעגללתוךונכנסההצלמתוךהתקלפההיא .צונןבקוללבנהאמדה-"בדאבו"
לבירית.עדחשופהבדךהציגההיא .בדאיעצמהאתבדקההיא .הלבנהאוד

סבתאנראיתאיךלדאותעצמהאתכבודקתמופגנת.בגנדרנותהברךאתוהנידה
שהיאלההיהנדמהכילאחוד,פנתהופתאוםמקצועית.כקודטיזאניתלכנה
חותרשפתיוובקעעליהתלויהברוןוככרנכדתה,פפהבעיניעצמהאתדואה
שלה.הפיטמהשורשאל

רגע."כללמצותעלינוכרון,אלי,בוא"כן.
סמרטוט.כמואותוניערהלכנהלהתפרק.ודימהושיקשקחדקגופו

 "-במארסושנייםעשרים .לךאעזוראני .בדון .מוכןלאעוד"אתה
טרםשלקלילהדוחהירח.אלכשגבהועמדהמדגליההנעלייםאתהעיפההיא

היא-המכסיפיםהברגמיואתהמערהכדיאתהעתיקהיעדאתליטפהבוקר
לחבקדשאי"אתהדגליה.כיןברכיועלאותווהעמידהצרודכמואותוהרימה

אלהכובעעלאבלבך.יששעודהחיותמעטהחוצה,זהאתתוציאדגלי.את
עשרים .יפול"שלא-המתקלפותהקטנותאחכירעלהכובעאתמשכה-תוותר"
עלמוטלתהסוסים,ביןהפונדקבחצראניאביב.כבדבאווירבמארס.ושניים

אלשנצמדהקטןהבדרןאתמגלגלתהשטיחעלהשתרעה-בטני"ועלגבי
 .מהנאהויותרמכאב,וחורקגונחוהואאחרוניםכוחותכאיזההדשותדגליה
הביירות.עדאלאהגיעלאעדיין
שלבדגליהמחזיקאתהכבד .חייךשלהגדולההשעהזו .כדוןתוותר,"אל

כיעדחזיריםשלתאווהבנחרותבשדהאתאוכליםככדשלךהחבריםאטקה,
תגיד .שלךבאצבעותהקטןעדזהאתחשואתהלדגליךמתחתרועדתהאדמה

 ,,-ברוןטוב,טוב
אלעדולמטההביריותבאיזודשםמאיהעצמותצרודהמה- ,,_טוב-"טוב

והדשות.הרותעותדגליהכפות
מכאבים,ושדנחנקאטקהשלהרפאיםקולעלה- ,,_אתכםויענישיבוא"חתני

 .ויופיתוגהמלאגםאך
מפחד.כובעואתואיבדאימהקריאתפלטהברון
לראשוהכובעאתהחזירההיא ".נעליךעלושמרד .בדון ;כובעבלילך"אסור

 ".הזמןלפניליתמות"שלא .רגליועלאותווהעמידה
תינוק.כמוידיוהושיט ,,_אלייך"רוצה

מזנקאתהעכשיו .גמדילחיליתהיהעוד .חיכמעט .כדון .ודודאתה"עכשיו
 "!אדלהפתע,כהסתערותכריצה,נמר,כמרדעלי

היתהשלאכתנועהירכיה,אגןאתהברוןשלהגחותעיניולפנימקפיצהוהיא
כבדלבנהכיכקיר,ונחבטאליה,ץרוהבדרן .מקצועיתפלמנקורקדניתמביישת
אני !מהד .בדון .אלי"בואוקוראתדוחבקוצרכרגלהרוקעת .אחרבמקום
עולהרגליהטפיפתוכבדוקם.ומתמוטט,קופץוהוא "!ברוןמתשוקה,נשרפת

מסחררתאבירהותפארת- !אדלה :המתגרההרקיעהעםאחרממקרםומהדהדת
 .וץרקופץ,ושובוקם,נופל,קופץ,והוא ,הברוןשלראשואת

 ,, !"אדלההרקעיהושוב-בדון" .בישוקעואתהרגעעודכדון'מתחזק"אתה

נופלהגדולהראימתועדות,הצלוחיותהאיפור,שידתעלככרלכנהוסבתא
הברוןשלהל.כהלנעלימתחתחורקתזהבומכיתתזהבירחילאלףומתנפץ

אתכרומחזקתשבהדקנפילהכלצעיר,פרוכמושהתעורר,הזקן-צעיר,
נוטףהחלדםגם-כן-ודםהנמקים,הגידיםהמתקלף,העורהפגולים,האברים

מןתחילה .ענברכבטיפותנדאההמחווירהירחכאור .המקפץהשעורהמגוף

האצבעותראשיגםעכשיוהבצקית,הצווארטבעתקמטימכיןכךאחרהאוזניים,

ה~שהעלאופקיתכקפיצההשתלחהכורסהמןכאשדדם-זיעה,נטפוהצהובות
אלףמנוףמהגובלןניבטתהקירעלהיאוכברוערווה,רגליםפסוקתהשרועה
הנחשקתהאלהרגלימביןלאטהזורםהברגונהרהרועיםוחליליהעצים

סביב,אותועוטףהפסטורליהקירכיעדנחבטוהואהקיר,כלעלהפרושה
הנעלים,נשרו-היחפותדגליו,עלהואשוברועמתכספ~תעשויוכיצור

סוףסוףהגא,ראשועלמשוךהצילינדרעודורקוהכותונת,העניבה ,המכנסים
דרדס,עוףשלטפריםכמודםהפיקומנמקשחורותדגליואצנב.ןדתכיעדהגא.
מוכפלבעיד,פראישעירכמוערוםצהוב,צעיר,זקןמראיםהראירסיסיואלף
הנצחיתהנחשקתשלשלההקולועד~יןוצהובים,קטניםשעיריםכאלף

- ,,-עם-פ-ה-עוד- !טוב- !ככה- !"כןממרחקים
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נכתבשלאחמדנוספרעל
נבראולאחיחלא
הימןשושנה

אחרון- ,,חלק

תחוםאלכפריצהלונראהזה .טלפוןלקבלימיו,סוףעדכמעטסירבפסח
ספרים.עמוסהיהחדרוטלויזיה.לקבלהיהמוכןמאד,מאוחרבשלבהפרט.
שלוגאוותו .הרבאביוירושתמשנה,ספריעל-ידיתפוסהיהביותרמכובדמדף
 .בכךחיתהפסח

עבודותמסורתהאדמה.עלחייםמקסיקו,בדרוםהגבהויםשבהריםהאינדיאנים,
מדהיםלכןעשיר.ידיהםמעשיקרמיקה,עבדוותאריגה,ויפה.עשירההיד

הפרימיטיביותמידת .חייםהםאנוישיםלאכמעטתנאיםבאיזהלראותכפליים
עלדפוקה,אדמהעלישניםחסר-כל.לגמרי.חשוףהביתפניםמדהימה.
ושארתירסגרעינישלשקיםקני-סוכר,מערימיםהמבנהבקצהכאשרמחצלות,
בולטזהרקעעלהיד.לעבדוותגמורהבסתירהעומדתאדיהרלדותעניינים.
באיזוריםגםהספרדיםהכנסיהאנשישהקימוהעצומות,הכנסיותנושאביותר

קערו,הרסו,המאיה.שרידיכלאתטוטאליתלמחוקמנתעלכל vעשוהםאלה.
הזההפולשכאילועדייןחייםשיאפסואנשילידיהם.הגיעאשרכלאתהשמידו

המרכזי,השלטוןמולהכפרייםשלחוסר-האוניםהם.קיומםעלומאייםוקייםחי
עללשמורדרכיםמצאושהםאלאמלכת.הזמןעמדכאילונתפס.בלתיהוא

החייםעץאתהצלבמסמללגביהםהכנסייה.לתכתיבילהיכנעמבלימסורתם
באזלת-ידה.מכירהוהכנסייההשמשאלעםמזוההוישו
כמו-גםבכלובי-זהבבמקסיקו,עקורים.לינראוהםיהודיםפגשתיברמקרםבכל

אשרלמתת-חסד,ומצפיםסםהדודשלבארצוהיושביםאלה,יוהודיםבניר-יורק.
אין-סוףלהםויששלה,העביותעלהאץר'עלמדבריםלהם,ניתנתאינהלרוב

מלחמהבעיותעלמדבריםהםלהם.איןאחרתאחיזהרוחם.מקורזה .הצעות
בריאים.ליישהיועליהם.הטובההדמיוןכרוחופתרונותהצעותלהםוישרילuום

אותם.שצריךבמקוםהעביותעםשיתמודדו

אשרהאחדהקרוןלרכבתוחיכיתישבמשימההצדדית,הקטנה,בתחנהישבתי
על-הלוך-ושובלשהרתוצצותלאחרבקרבהרה.הוגןשללמקושראותיתיקח
אלוראשיספסלעלבעייפותיישתבייהקרוןשלהחנייהמקוםאתלמצואמנת

רקשנועליםכאלהתכניות,סנדליםתבוךיחפותרגלייםראיתיפתאום .הקרקע
ראישאתהרמתיהסנדלים).תבוךגםגרביים,גורביםתמיד(היפנים .באץר

קשוריפניותינוקספרדיאוליאיטלקי,אוליגבהו,בבחורנתקלוועינילמעלה
סנלדיםרקלהיותיכולותאלה :ואמרתיעצמיאלכאילודיברתיגבו.אל

בעברית.-ככרן-ואמראליהסתכלהבחורבעברית.תכניות".
אשהעםהתחתןמספר.שכיםכברהוגןשלבכפרוומגתוררמרמת-גןהבחור
בעינילפחותיפנים,כדאיתתמידיפנים,עםתערובתמנישואיהילדיםיפנית.

היפניםשבעיניטעונתילדים,שכיולהליפניהנשואהחרית .המערביהמסתכל
מערביים.מידכדאיתהם

התהפכואוטובוסיםששני ,מקרמיבעיתוןדאייכרה,מיגואלנסןכאןקראתיהיום
עלהלשיטהאתהנהגאיבדוכשכי'כראויפעלושלאהמעצוירםבגללאחד

תחבורהלכליהפךהמטוסיום.יוםכאןקודהלאשזהנסהרוגים.הרבהההגה.
ביופייםמטרפיםהריםעםידייםרחתבגדולה,אץרלשלם.הסרגליםלאלהחליפי

וכפיכאן'המפתחמלתזאת-סבלנותהרבהכיגורים.שלאץרומרחבים.
העם,אללהגיעבמקוםוהכספיםהגבוהיםבחוגיםשחיתותאין-סוףשאומדים
ולילה.יומםהלוחשהזההחברתיהגעשהרלהתפרצותמצפיםלחו"ל.מגיעים
מלחמת-העולםלאחדהכההרריההגיעורבים,כמואשדיהודיה,גברתוארתה

הצפוןבארצותנוודעםחיהאחת .תבלפכיעלמפוזריםילדיהושכיהראשונה
התאלמנההיא .בקירתבןלחיותתרכלשאי-פעםסיכיואיןבצדפת.והשכיח
נישואיעלכואבבלבומדבריםלהיפרד.להוקשהגדולבביתבדדכאןויושבת

בושלבאותויבואששובעדהרבדים,מטעבהנבים,לדובשצפוימההתערותב
 .זרכגרףארחםיוקיעו
התאלמנהישראלי.במוסדטובהבמשרהכביר-יורק,שפגשתיישראלית,וארתה
על-מכתהשנייה,מלחמת-העולםלאחדלאמריקה,הגיעהאיתראשדמבעלה
והיאתבאונת-דרכים.כהרגבניהמשכיאחד ..יותרשברלאולאץרשם.ללמוד
 .באץרילדיהאתגידלהשלאעללעצמהתסלחלאלשעולםכחנק,בקולאמרה

מה-זהבכדשאפסחעםבשיחות .ךן 1$ופתרונותיושביםאנחנוצרמת-דרכיםעל
עלכחיהלעולםשיהיה.זהשהיה,מה-המצבלאודבמבוכה.שאלתי- ?יהיה

ישקר.לאישראלשכצחכמעט,המישחיתוהאמונהאיזוןדקפתרון,איןחרבנו,
היהשלאבוודאישככיכראתוכיבדהכירהאץר'אתחיאשדאיש,היההוא

בדוחו,נוודשינארלעולםאשדאיש ..בנפשםהמאוזניםהאנשיםאחדאלאפנטי,
כאמנותברוחחיאלאלאשה,ולאלמקוםלאלבית,לאלהתקשררצהלאאשר
סודאתבתוכוכצדהאחרוןיומרעצםושעדחדשהלנפשכקשרהשיום-יוםהכפש
האיזוןמבפכים.כחתםברשלטולאכבדוהמודעותהמוחכאשדוגםכוחו.
וחיהחיצוןלעולםאותםונעלשעדיואתסגדהמדברמלך .כאןגםשלטהנצחי

 .שלוהפכיםמרחביאתדק

"ץר"אשרהכבישאלמדבר-יהודה,אלים-המלח,אלהיוםיורדאתהכאשד
יהודיםעל-ידישנחזוהאגרסיביים,בתי-המלוןאתורואההיםשפתלאורך

היסטוריהבתוכוהנוצרהוד-המדבראלחושוחסדי-כלורווחיםחרוצי-כיס
ששורשיהםבבכי-האדם,החושיםבהתכהותחשאתה ;גבורהואגדותומעשי

שלחדשותאגדותכהיווצרותהעם,נפיזz..בהתכהותהזאת.באץרמעוגנים
תוההואתהחומרידברבכלבציפורנייםאחיזהשלס;בלכות.וחוסראגרסיביות

שוואחזוןלידה,שלהאין-סופיהתהליךזהואולי ?פוניםאנחנואנא-אז
קשה.המחשבהחדש?לחזוןחייםהנותניםוקמילה,

למקסיקומארצםשבורחיםסופרים,יוצרים,אמנים,פנסיונירם,-האמריקאים
רגיששאיננוזר,גוףשםנשאריםהםאךזולים,יותרהרבהשםשהחייםמשום
ומאין-אוניומסובלנותוליהנותומנסיםבמקוםהקיימותהלחציםמערכותלכל

 .האמריקאיאתכאןאוהבאינואישלהשתלט.מנסים .המקסיקאישלוחידלונו
משתלטלארה"כ.המקסיקאיותעבודות-הידאתמייצאעסקים.עושהוהאמריקאי

דאיינדה,בסן-מיגואלכאן .משונהמאודאווירהזוהכפריות.התעשיותעל
שטיחיםלעשותהאורגיםאתללמדמנסיםטובים.והעסקיםמאודנוחהאקלים

בסן-קריסטובלפיקסו.מאוד,פופולרי~זק.ר,מידו,שלשטיחיםשםישמודרניים.
אתלהילחםמנסיםהמכוןאנשינא-בולום.בשםאנתרופולוגילחקרמרכזישנו

מנסיםגואטמלה.עםהגבלושעלבג'ונגלהמתגוררהקלנדונסשבטשלמלחמתו
הג'ונגלעללשמורומנסים .חוקריםמלאוהאיזורהמקוריתבצורתםאותםלש~ר
ישרכםלמעןאדמהשטחילכבושעל-מנתהמקום,עציאתלכרותהבאיםבפני
אתאוהביםאינםסן-קריסטובלאנשיהגדולות.בעריםמרעבהגוועיםאנשיםשל

יוםאשרעדוחידלון'רכי-דוחהמקסיקאיםתרבות.להםלהטיףהבאיםהגדינגוס
---נפש.עדמיםיגיעואחד
תרבותחיקוייאחרינוהריםהםהדוח.כוחאדיר.נפשיחוסןחשאתהביפן

התיישבועליהאחרתתרבותחיתהתמידבעבר.כמולהם,הקוסמתמערכית,
הדבריםנקלטיםהראשונית.השינטורוחתמידמתחת,אבלאימצו.ואותה

היפנית.בציפור-הנפשפוגעיםאלהאיןשלעולםהיא,שההדגשהאלאהחיצוניים,
וגםלבודההגםאחרים,לאלוהיםגםלסגודהמוכניםפגנים,נשאריםהםבתוכם
יפנית,נשארתהמהות,החשיבה,הראש,לעולםרבנו.למשהגםואולילישו

אחרת.

הואכישפה,שלבעיהחיתהלאהפסל.ידידייושי,עםניהלתישיחותהרבה
נקודהלאותהתמידהגענוהעומק,כשיחותאךאירופיות.שפותמספרידע

על-ידואחרתנתפסהאשרהמהותאלאהשפה,חיתהלאהבעיהבהןסתומה,
החשיבה.הראש,על-ידי.ואחרת

המקומי,משרד-התיירותעובדתמסן-קריסטובל,מרצדסשלפניהאתזוכרתאני
הנשיםמשתיאחתכאשרהבעת-פניה,אנגלית.עצמהבכוחותלמדהאשר

האשהמצבחקרעלועובדותיחדומטיילותכדוגביחדחיותאשרהאמריקאיות,
בכפריביחדהחיותנשיםשלמקריםישנםהאםמרצדסאתשאלהבמקסיקו,
בעלהכעלםוחצישנהוכעבורבןילדהנשואה,שחיתהסיפרהמצרדס-הסביבה

מסתכליםהעיירהאנשיאמה.בעזרתבנהאתמגדלתהיאעקבות.להשאירמבלי
תיירים,גברים,קבצוותעםלבדהיוצאתשהיאמשוםמשונות,.כעינייםעליה

ההרים.שביליביןאתםומטיילתהסביבהכפריאלאותםמובילה
אתעדנהכאשרואמיהד,עשירהממשפחהבאהאשרירקו,שלהקשהמצבה
שקבלהמכספים,כרובושנבנהביתה,אתונטשהתבההולדתלאחרבעלה

המיטהוכךביתהואתבעלהאתעזבהשהיאהעובדה,עצםמהוריה.כנדוניה
הבעלגםרכוש.מכלטוטאליתאותהנישלולה.נסלחהלאהמשפחה,עלבושה
הכלהרב.רכושהמכלמאומהלהמעבירהלאמשפחתהוגםבהתומךאיננו
שנית,נשואההיאכיום .מאביוהכומרתפקידאתשירשהצעירלאחיהיעבור
אשההיאאכלשירטון.עלעלואלהנישואיןשגםוכנראהבתנאי-לא-תנאיםחיה

הואעבורההיחידהתקווהזיקלאנגלית.כמורהילדותיהאתהמפרנסתאמיצה,
המעגליםהםמודריםחדשים.חייםלבנותאולי'תוכל'בהלאמריקההגירה

והקשראוטונומיבאופןמתנהליםהמעגליםשניהגברים.ועלהנשיםעלהנסגרים
 .ביותררופףביניהם
תמידכמקסיקוהאבות,אחרהצועדיםהבניםבמקסיקו.ביפן,מעגליםמעגלים

אתנושאות .יחפותאמהותיהן,בעקבותוהילדות ;מטייריםגסיםסנלדיםעם
האשה.ומאחוריובראשהאישתמידהכפופים.גביהןעלהמשאות

כמעטחייםהאוהל'בתוךהבדואיותהנשיםשלשחייהןמספר,היהפסח
רופףהגבריהעולםאלהקשרפנימה.האוהלתבוךשהןזמןכלאוטונומיים,

 .שווה-מעמד.איננוולעולם
רע.כהלהןנראהאיננושאוליהנשי,בחלקןשמחותכיפן'הנשים
לשבמסורתבעשייה,-עצמועלהחוזרבחיים,מסוימתקצביותבעלידגםישנו

ומקצביו.אחדכלנשיםגבריםהיום-יום.חיישלבהסדרוגםבעלי-המלאכה
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משפחה.נוצרתמצטלביםהמקצביםכאשר
הדבריםשני-בולהילחםאולעיקרוןלהיכנעעקר.לינראההעיקרוןנושא
להוביללעתיםהעשוייםלצרכים,מודעותלעומת ,אנוסיםלינראיםכאחד

צפויות.ולאאישיותבדרכים
חיוניכושר ,ועם-זאתמסויםלמצבכניעהמעיןראיתיהיפניותהנשיםאצל

ירקו-קשהשהדרךהגם .האישייםלצריכהןהמקסימוםאתזהממצבלהפיק
חופשתחושתורקמבודדיםחייםחיהמשפחתה,וחבריהרובעל-ידימנודה

הנפשית.ההישרדותכוחאתלהנתתהנוהיאהבחירה
הפנימיהזוהרכל .בניר-יורקהתחתיתברכבתמוליהיושביםהיפניםעלהסתכלתי

חסרי ,אטומיםהפניםותרי .נעלמהביפן'כההחזקההמיוחדתהקרינהאר
 .העצוםההמוןבתרךדהויים ,ייחודיות

עשריםלפני .מקירטרהברזלחרשערשה-הכלים, 'מיאמקיעללספררוצהאניערד
בידעשוייםמיוחדים,כלים .לעץמפסלותשתייפניידידלישלחשנה,ושתיים
יוצרכלרעם-זאתנצחיותהכדיםשצוררתכשםנצחיים.חכמים,כלים ,אמונה
הןמיאמקישלהמעוגלותהזוויותשלו.המיוחדותהזרויותאתבהןמוצא

המונחתידיתעםגדולים .כאלהכליםראיתילאמימי ,ליהיולאמימי .נפלאות
אותרשאלתיבקירטרטרגשיאתפגשתיכאשרבתרנה.נולדהכאילובכף-היד,

נסענוקירקרעםויחדתכובתואתלימסרהואחי.עדייןהכליםערשהבאםמיד
לפניעבדברמקרםבאותו ,ושקטהקטנהבסימטהאותרמצאנואותר.לחפש
בפינהלויושב .נפלאיםכליםאותםערשהעדייןוהואשנהושתייםעשרים
לומד .בנרולידובעינייםוניצוץזוהריםפניםעם .ברזלגרוטאותמלאת .קטנה
ושלרות-הנפשהארד .הפיסולכליועשייתהברזלחרישתתורתאתמאביר

חייםקצבבהםהיה .בעץהחיותיוצר ,בארסרלהחימנסשללזרדמושבעיניו
כהשהםלךנדמהמחדש.יוםכלושרקעתהעולההשמשארהיםלקצבהדרמה

 .שלהםשורי-המשקלאתיערערלאשמאומהעדרותםלשבתרךמעוגנים
הכיכרלידאשרלקשתותמתחת .מולי .דאיינדהגואלנסן-מי 'איוםהיום

צנצנותהעמידוונשיםוספסליםכסארת .שולחנותהציבוהזרקרלר,המרכזית,
כהרף-בצקיםערשותהן .אדומיםנתרמים.צהובים,חמוצים,מיניובהןותיענק

ובבשריםבירקותאותםשממלאיםטררטירמיניאופרת ,לגחליםומעלעין
משקאותומגישיםוחריפיםמתוקיםתבליניםלהםומוסיפיםשוניםבצבעים

השולחנותלידיושביםהאנשים .מפריעלאזהלאישאך .מעלחוגגיםוהזבובים
 .וצליליםואדיםניחוחותמעלהההמולהרכלושמחהצהלהבקולותולועסים
 .הצלילים .מכלוחזקים

איזושררההכלועלואנשיםוילדיםזקניםההרמההכיכרכלעל-פנימפוזרים
 .אוליעומדשהזמןהיאההרגשה .מקרםלשרםממהראיננואיש .שלווה

 "עצי"נושאיםנערים .לעניךלאהואאחרדבררכלוכאןכרגעהיאההתרחשות
 ,שטיחים ,אריגהודברימאולתריםוצעצועיםצבעי-הקשתבכלענקייםבלונים

 .מהלךהרכמרנראהוהכלמרהיבותדוגמאותעם ,ענקיים .קשודבריפונשרס
מוקדםמלכת,עמדהזמן .ידידיםחבורתבראשבמדברךלשהפסח,כמרזה

 .לנצחהשורההרגע-המשמעות .חד-הםומאוחר
ופעור-עינייםמשתאה ,בעקבותיוחרישיתוהלךמניר-יורקבאאשר ,ק'זרכך

 .הנהדרהמטמוןספרלאורהוצאבעזרתו .והמקוםהאישקסםתאוקולטוחרשים
בבית-חפירותיולסיכוםשניםלפניפסחהכיןאשרכתב-הידשלכגורלושלא
הרגעבעצםאשר ,עצמובפסחהיתהנעוצההאמיתיתהסיבהאוליאם-כי .ירח

אצהכברורוחויותראותועניךלאכברהדברסיכם,אשראתלסכםגמרבר
כידכן .ידועוהשארחלףוהיום ...היוםיבראכאשר-אמרוכדרכו .הלאהרצה
 .נחתםולאגמרולאעשהשלאמהרעלשעשהמהועלפסחעללאגדהנוסף
האדםידמגערעלוהעציםהאבניםעל .לספררציתיהמסעשלהנושאעיקררעל
אותםהופכתאשר .באבןרוחישבחומר,רוחיש .בהםהפיחהאשרוהרוחבהם

הרוח.לצלם ,למשמעות .לסמל
בבית-ספר-שדהמבסיסוהלוהטים.הקיץבימיזריחת-החמה,עםיוצאהיהפסח

קפללכלוקשובברדקהיה .ממצפה-שלםארבקליה,ל"הנחמבסיסארבעין-גדי,
אדםבידיבהשהוטמןהשדראתקולטהיהממנה ,בולטתאבןולכלאדמה

 ,לישרתכרמזבהוכנהארתהשהעלהארבה,שחרטאוארתה,שהזיזקדרם
צורתאתפסחהזהכאשרלעינינו,קמרוהדמויותוהרוחות .במקרםשהיתה
היםלאורךקצוביםבמרחביםהאחריםהמבניםאלוהקשרוותפקידוהמבנה
סימניםומוצאמחפשבר,מעלעלהנת"ך,אתולוקחחוזרהיהההר.ובמעלה
 .שמצאיחושב :ואומרבכרקדרקםבלילהחולםוהיהושמרת

חייםשרקקמקרם ,בשטחוהסימניםהאותותעל-פיהיההזה.השומםהמדבררכל
החייםהמלח.יםהים,אוצרותעלושמירהומצודות-מעברומלחמהועשייה
והמוות.

ואשרבכלמנשמתוהפיחאשרהבורא,הערצתעלכנריה .הן.ן-בדוהיזםתורתכל
הםשאותההמשמעות,להםאשרוהסלעים .אותומכילוצומחדומםחידברכל

 .היקוםמקצביאין-סוףאתמסמלים ,המסתכלעלמשרים
אלוהייצורפיתוליה,עושרגבללהדמיוןאתהמלהיבהצורה,בעלשורשכלכך
היוצר,שללרבגוניותולסמלוהופךהדמיוןאתמעוררבואשרוהמופלאהוא
מלואאתיום-יוםלוהמסמלתהוד-היצירה.בפניבכניעהוהיפני, .רוח-העלשל

ומשמעותתוכןכךמקבלסלעכללערמת-זאת.דלחרתכרואתהוד-הקיומיות
 .ולהערצהלסמלוהופך

מקור-החייםהמים,שלהאין-סופיתהזרימההיקום,שלוהסמליםהסמלעניך
ופנסי-והירידותהעליותביןאשרוהקצבהאדמה.האלמנטים.ביןהמגשרבגשר
סמלמהם,מורכביפניגןכלאשריסודותהם-החושךאתהמאיריםהאבן
אתלהזיזכשאפשר .הגןאלנפתחכלווכלאשר ,היפניהבית .והשלמותהיקום

 .המסתכלשלבחירתולפימהגןקטעכלוהממסגרותוכיירץעהעשויותהדלתות
ואין-ששומרים.מפחידים.שדיםושניבדוההלויושבבראשרהקטןוהמזבח

הזורמים.המיםטיפטופיסוף

טפטוףאתשומעאתההעברתה,הצמחיהלמעטהמתחתהג'ונגל,ובמעבה
במעמקיהנבלעהמעיןלועאללזרוםמפסיקלאאשר 'הזועףהגשםטיפות

האדמה.

רועשיםפתאום,מתמלאיםהנחליםכאשר .במדבר-יהודההאדירההזרימה
 .ים-המוותתוךאלנדחפיםהםואימה'ומלאי-הודוגועשים
האלמנטיםכאחדעצמועלוהחוזרהיקוםאתהמכסה ,השמיםשלהכחול

אתמשותףכמכנההעוטףבצבעאשרהמאגיהכרח .ביותרהחזקיםהצבעוניים

המספריםונחההרמוניהבסודרתששלטוהקדומיםהעמיםשלארצותיהםכל
 .ואמונהשלמרתהמשרה ,בהםהטמוןוהקצב
 .היקוםסמלהכחול
והדם.הפריחהסמלהבעירה,סמלוהאדום
 .הפולחןשלחלקשהםהקולהובקבוקי ,הרעההנפשטמונהבהאשררביצה
מעלהחמהזריחתבזמןהשמיםכחולהואמימישראיתיביותרהחזקהכחול

טוקיוברחובותהשונהוהקצבניר-יורקשברחובותהזמןוקצב .לים-המלח

העכשווי?הקצבמהר-במקסיקוהזמניםוקצב .קהירברחובותלחלוטיןוהשונה
 ... ?מיתיהאהקצבמהר
סמיךמסךשםמקסיקו-סיטי,מעלמאשרחוץ ,לבןנראההכללענניםמעל

אותהלחנוקהימיםברבותומאייםאטאטהעירעלהיורד ,שחררכמעטאפור,
 .לנשרםבכללמסוגלמשהרזאתלשכבהשמתחתלהאמיןקשה .טוטאלית

והרמזיםהקולותבעקבותהזה.המופלאבמסעחודשיםחמישהזורמתכברואני
הדבריםמשתלביםמסריםבשלבאשרעדוהרגע.המקוםאתמחדשיוםכלרחיה
כאילואנייוםיוםובעצםאותרולזהותהמקשרהחוטאתלמצואמנסהואני

אלמתקשרוהכלאחרתמציאותיוצרחדשמקרםרכלמחדשלחשובמתחילה
קרקעלכואיןשבלעדיהוהמבולגנתהמופלאההקטנהבאץררחוקשםהטבור,
מקרם.בשרםמתעגנתהרוחאיןשבלעדיהלרוחמתחת
אמריקאיתמשוררתנמצאתכה-בלוםבמרכזכיבסן-קריסטרבל'ליסיפרוכאשר
שלשאלותיהמשום ,אותהלפגושרציתילאמשיריה,הקוראתיפלסטינממוצא

שהדרךמשוכנעתשאניהגםלהנתצל.מהעלליואיןותשובה.מעכהליאין
משותפיםחייםקירםשתאפשרופשרההשלמהשלדרךהיאקיומנושלהיחידה

פשרהבליוהריזכרת-קיוםארתהאחדלכלהרי .שלנרהסואנתצרמת-הדרכיםעל
ולכותזעקהאדמהיזרום,והדםדבר.תפתורלאשלעולםלמלחמהסוףיהיהלא
הטשטשההבשורה .התייבשונפשותינו .התייבשנו .בכךלעמודכוחיותראין

בנדודיהםטעםאיןחדשה.רוחשלניצוץכלהגודעתהחרבבכוחתכליתואין
יבשהכיאחרים.אופקיםולחפשלהתרחקעל-מנתרחוקותבאצרותבנינושל

מדבר-יהודה.במערותהמצבות.באבניבאנבי-הגבול.שלנרהמשמעותהאמרנה.
בתפילהעדי-עדושרקעתהשמשערלהשבהםהפתוחיםובשמיםהנגבבמרחבי
עלוכשימהקיוםזכרתישנהאנושיצורשלכלובהכרהבחזרן .םיממעמקתיחריש

ארלגרשמבלילהתקייםאפשרבהםמרחביםישנםשעדייןובידיעה .אדמתו
אחרים.שללנשמתםלפלושומבלילנשל
הקרקעשלהרגע,שלמשמערתוהחיים,שלמשמערתםאתמחדשולגלותלנסות
שלבפרספקטיבהאלאיותר,חזקהדורךשאניבפרספקטיבהלא .מתחתינואשר

האדמה,אלהמהות,אלהחומר,אלדרכהאתשרבשמוצאתוהידתבונת-הרוח
הפתוחים.והשמיםוהגפןהזיתאל

המדבר.ספרנחתםולאהושלםלא .ככתבלאכך
לאהדבריםולעולםמשנהראתרודףיוםוכל ,חדשנאואחדיר ,חולףהרגע

שוב.ללאחלףידך,עלחלףכאשרהנצחתלאאותרהרגע .נעצרים
ברגעאשרשכייהכלחיהרגעים,על-פכיחלףלסלע,מסלעפסחדילגכך

 .אחריההבאהבאהחלה,וכאשר
איכםוהימיםעליה.מדלגתארתגלית,רודפתותגלית ,חוריהרודפתחוריה .כך

כצח-ושלמהתמהבאמונה 'האמיןשפסחוכמרלזרוםממשיךוהזמןנעצרים
הישועה,תבואמאיןברורתמידולאסתוםנראההחזרןואםישקרלאישראל

 .ך: 1$אחריםופתרונות ,לברוח ·דרךאיןכי ,ותימצאאיך-שלא-יהיהתבראברא
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ומפלמערה
ורוןמירי

א

ולבנותחומותגירורצועותמנומנמיםרבצולסדוםבדרךהאדומיםההרים
חדש'עקולבופוצעההר,דופןאלנצמדהכבישלמקומם.אותםהדקולסורגיך

ומאובקת.גמלוניתכלהסביבאיטיחתןכמוסביבוחג
אצבעותהדוקתכיה,יביןלכודהידהוכףחולצתולשרוולצמודהישבהורד

דאגה.כדיעדודקה

העליון'במדףונדחסוהמעבראתשמילאווחפצים,ילדיםעמוסהיההאוטובוס
צחוקיםהיוהמסוותג.התקרהאתלדחוקכמאימיםוצפופיםלחוצים

שנטופעםבכלשהתלהטוחמצמצות,ולעיסותקולניותלגימותוהתלחשויות,
התהום.אלוהתקרבוהגדולההמהירותבשלצידםאללרגע
בתארכה.הדרך

אתלכדעינומזריהממנוחתה.ורדאתלהפריעבליתנוחהלשנותניסההוא
לרסיסיםומתפורריםהמצחאלהפולשיםנמיש;:ואתרקתה,שעלהעורשקיפות

ובלתיאליםהיהבמעצוריםהשימושומהירה,קשהחיתההנסעיההגבות.מעל
למנועכדילה~ט.וביקשחייועלהתפלללעיקול,שהתקרבופעםבכלמתוכנן.

הזגרהראשוכאבודוהרמתאכזר-בשל;האוטובוסאךוהבחילה,הt;ולטףלאת
ואחרורקותיו. ; nמצאלמשונניםברקיםלשלוחוהחלהימניתעינ;מצדעלה

במעגלים.הסחרחורתבוחרשה

ב

לעין-גדי.שבתטיולזהו
- .לשעברשדהבית-ספרמדריכתורד,לואמרהלמפל,ירדתלאמעולםהרי-

אמרה.איתי,בוא

מבושמת.לאבחלומותיו,כמורעננהלאלשרוולו,צמודהזך;עהחיתהכעת
נדמה .ושלמותמכומשותופניההרוח,בכיווןמונחותזרועה,עלבהירותשערות

נש~ההיאלראשונה.אותךרואותהןואילופעם,אותןראיתשכברלך'
נקבוביותדרךנשמהשהיאלומר,יותרנכוןמורגשת.נשימהלפניו,בסמיכות

בירכהרעדהיהלהיספג.מאימתבשרו,עלזורמתנשמה,שטחיתנשימה ,עךך;
מחכהידושםרבצהוגדולהאילמתערפה.מאחוריוהניחהזרועואתפשטוהוא
מרפרפת,נגיעהאצבעותיו,בקצהבכתפהנגעוהואבנחיריובאעורהריח .לא;ת

ביוםכיסאעלאותךלהריםיכולתיחשב.ורד,לי,להיוולדיכולג;וס;פית.ל'א
 .באךשלשtויםמספרהסוויטהאתהזקנהלפנילךלשר;קיכולתיב~ןההולדת
שם.הייתלאבמקרה
העולהמשחקים,במשטחמגנטיתמכוניתכמופתאםלונראההמשותףהספסל

 .ברמקולהמנגינהשתגכעעדלעצרה,סיכויואיןבאחרת,להיחבטרגעבכל
בעדסוכריותשלועטיפותתפוזיםקליפותהשליכולעסו,בקול,צחקוהילדים

חדרוומחוספסיםצפופים.חולוגרגיריבהםחבטהויבשהחמהרוחהחלונות.
וקרבהבידואחזההאבק'אתלהסירכשניסה .קרקעיתןאתוגירועיניולתוך
ומתהדקות,נפסקותבה,שקעוושפתיהידוכףאלרכנההיאפניה.אלאותה

שפתיהידו.ףכבכריתקלותנגיעותשתימנההואולהימלט.לטעוםכמהרות
בגללזה-עיניו.אתבמתכווןשלאהציפוומקרי;ת,ךכ;תפנימה,הנספגות

המאובקים.ריסיואתשובלנקותידואתומשךאמר.החול,גרגירי
 .נוראיאבק- .אמרהכן'-

הורידוהם .בקולומתייעציםמצחקקיםזה,אתזהדוחקיםבמעבר,נדדוהילדים
שקיותלהוציאכדיבהםונברועקשנייםרוכסניםמרטומהמדפים,תרמילים
כמוגלגליםוחרי~תופרימהחריקהקולותהתמלאהאוטובוסמצולפות.חטיפים
מרעידהלרגלים,מתחתבמהירותשחולפתתחתית,רכבתמתוךהעוליםקולות

כאבאיתותב;שילחראשוהאיוורור.מ;כתחיסמיךעשןומעלההמדרכהאת
 .ודאגה

נפלהכאילופניםהעמידההיא .נפשקףושפתותיההחלוןעלראשההעשינהורד
לשואומבקשתמתחתןמתרוצצתשהיאגילו,שמורותיהאבלתרדמה,עליה
 . n ;נ~

לכודמאוחרת,שחרורחופשתסףעלאלף'בזג.דיכאן'עושההואמה-והוא
עין-גדי.ולזג~לילומהלשעבר.שדהמבית-ספרטיוליםמדריכתעםאחדבכיסא

אצבעותיו.בראשירצדונמליםוצקצוקיהתאבנהערפהמאחוריהשרועהידו
השקטובתוךלחלונותמעבדאלמיםבהוהצעקות,מןוניחריםנואשיםהילדים,
ידע,הוא .הדרךאםעללהיעצרלהיעלם,מדעתו,לקפץופתאםביקששהשתרר

רובציםלראשוומעללעין-גדי,בדרךשיבהואיןחרטהאיןכילרדת,יוכלשלא
סנדביצ'יםשלריחמפיציואטומים,כבדיםחפצים,עמוסיהאוטובוססורגי

חדותלבנ;ת-קולומתנפץרבבנחבראשומכההדרךשלפרכוסכלע~ישים.
בידובהםלהילחםניסהוהואעיניומולשטועדייןאבקקרעי .המאומץבערפו

 .השמאלית
המהירות.בגללגובה,אבדןבגללבאזניים,לחץזהוחשב.תעזור,לאסוכריה-

ולחכות.אווירלנשוםצריך
הערוציםאחרמגששותוהיוחולצתה,מפתחאלעיניופלשוהדמדומיםבחסות

בדמיונו.מלציירםואסוריםקריריםבאפלה,הממתיניםהנסתרים

ג

מאחוריה,פסעהואבוס.והאוטמןהילדיםשירדועדהמתינולעין-גדיכשהגיעו

מיכהאיור:

מרחוק,השכיל,עלהממושכת.הישיבהבשלהתשושותרגליואתלייצבמנסה
שניםלפניבקיבץוותפריםשהיוכזותכומה,שקבשמלתליאורהאתראה

 .הדרךשוליעלהילדיםתרמיליאתומארגנתאליוכשגבהעומדתלעבודה,
מצחואתוהניחהשבילעלאליהשטוהואותכליתיותנעימותהיותנועותיה

הראשכאביועלהנסעיהעלזגשהושאלההיאהמתקערת.תכפהגומתאצל
דבר.שאלהלאואולישלו.

-ימימה.כמימיםהמיוסרגוועלאצבעותיהאתוהחליקהאמרהגובה,~יבדת-
תשכחואלהמערה,פתחוהנה-עוד.אמרההמעד,לאמעמד,תחזיקאתה
אתה- .הכפתוראתורכסהשלוהצבאיתהחולצהכיסאת:ישרההיאמים.לקחת

אמרה.בך'לגעתלהנתתלא
ענה.שלא,ודאי-
אםהנסיעה,מןעייףכל-כךאתהאיךאמרה.-בירור,דורשזאתבכלאחדדבר-

 .בךלגעתלהנתתלא
על"שמות"משחקכמוביניהםול nת- Qפיוניקהאמר,זה,אתלךאכתובאני-

חוף-הים.

 .החולעלבאצבעוחרט-בהנגעשלאמשוםמאדעדהתעייףהוא-
אמרהתדאג,אלפה,נשארזה-התכוב.אתומחקהאמרהלנחש,עליהיה-

 .בתפילהכעומדתחזהעלכפותיהשתיאתוהניחהפניולמראה

ד

הילדים .מתניהאלצמודהקלהמימיהרקבראש,הלכהורד .המערהאלירדואז
הקירדך"לאהתפתלהשבילחליפות.ומתגליםנעלמיםבמהירות,בניקבותהתפזרו
ל~ףפנוימקוםהניחוולאקרקעיתועלרבצושמנונייםושרכיםמאזובהרטוב
להביטליאסורהזה.הצרהשביללגילילא-לעצמו.אמרלגילי,לא-הרגל.

במהלושאיןלתדהמתו,גילהוהואלאזובנצמדהידוכףהתהום.אלשמאלה
ודדמאימה.משותקצעדאחרצעדוהלךבדפןאצבעותנעץכוחובכללהיאחז.
צידהאלהמערהשלאחדמצדמזנקתלשביל,מותאמותדגליהלפניו,דילגה
אחתרגל :לרוחקקפיצהתבחרותאיטיכבצילוםבאווירלרגעמנתרתהשני,

עלומתייצבתמזנקתהיאהנהמבהיקה.ככנףכפופהוהאחרתלפניםשלוחה
-דילוגושוב .הירךגזעועדמקרסולבמהירותנודדעליה,מפרכסשריר .הדפן
כמוניכחהשטהופעםהמעדהלרוחבנטויהפעםלפנים,ופעםלאחורפעם

פתאומיתנפרמותושערותיהנאוירקשתותמציירותידיה .שאגאלשלבציור
 .עצמןמשלחייםחיוכאילו
מגוניםמותבץקלזהזהקראולפניו'רצוהםהילדים.קולותאתעדייןשמעהוא

מהםשמישהולמחשבה,נחרדהואחדשים.נתיביםלגלותעצמםאתוהסיתו
האז;ב,בקנוקנותאחוזחשבארור,מקום-ישמע.לאצעקתוקולואפילויחליק
 ...שאנירואהלאאתורד,לי,חכי-קוראנפשו,עלמבקש
וקדחלקונעשההלךהקירהרטוב.האזובלתוךהברותאליםהתרסקקולואבל

פרושותוידיוהתהוםאלגבובקושי,התקדםהוא .והעתמעםהלךבמערהוהאור
וביקשחשבליאורה,ללכת,לילהניחצריכההייתלא- .~דפןד~קותלצדדים,

התהוםאבלאגמי;:ו,בקרקעיתראשואתלהניחבתוכה,להתקמרנפשואת
מערה-בערפו.נושמתמאחור,עליועמדהוורדומוחלטיםקרוביםהיווהמפל
אדםאיךלטבוע.-לאולהיזהר,מפלואחר-כךמערהקודםבלינו.אמרומפל,
להגיד\וביקשבעצמונזףבעין-גדי,למערהנכנסגבהיםפחדלושישמבוגר,
קולו,אבלהמסע.כלבשבילולאהריזההשביל.עלאותוותניחשתעצורלורד

הרטוב.האזובלתוךהברותאילםהתרסקכאמור,
מעלהתפקקוולבנותחומותגירורצועותהתהוםאלהדפןמןהדרדורסלעים
בהןלהיאחזניתןולאופצועותלחותהיוידיו .המפלתוךאלוהתפוררוראשו
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אתומאבדהולךאניהנה-בנחיריו.ושקעעיניואתסימאהאבניםאבקיותר.
ובדייקנותבמהירותרדד.שלידיהברנגעררעאותראבלבלינו,אמרההכרה,
עלהשערותיהוריחלרגעאותרהחזיקההיארכה.וחמלהשקטברהשליטו
במקומרתלאטאותרהוליכהידירבשתיומחזיקהאליה,אותרמשכהאזבאפר.

צריךאניהסוף.הכיבלאוואז .זהאתאעבוראני .ומפלמערההיטב.שהכירה
מסוימתנקודהעללהצביעכעומדתזרועהאתוהושיטהעצרההיאח."כלאסוף

המטיילים.לקהלזגהשרולהסביר
המערהבגגארדנבקעאמנםלהפתעתואבללעצמו,גיחךדום"בגבערן"שמש-

כמרשםנפרשומטופחרוק 9ובהוק,ירוקמשטח .פניהםאתשטפהושמש

התהלכוברבוריםושקוף.מתרחבדייקנותברחרוטואגםענק,שטיחשמגלגלים
נדהםפסעהוא .המיםמןומנתעריםלכנפםמתחתבמהירותמנקריםהדאש,על
הקרקע.מעלכזרתמרחףהמשיכה,מנחמשוחררגרפושהואט,בסרטכמר
שמשכסארתעליוהסמיכה .מתקפל rקשולחןפתחהשם,לוחיכתהייי

 .מחזורלתמונתמסורקסטודנטשמושיביםכמרלפניהאותרוהושיבהמפוספסים
אליוקרובהבמעגלים,שרטטההיאמרפא.צמחילאסוףוהלכהממנונפנתהאחר
כפרית,תחרהבחצאיתהפלאלמרביתלכרשהעצמה,מידהבאותההזמןכל

אחיד'צערזההיה .אותרצשיערבחןקרסוליהסביברמתערסלתמרושלת
 .אחדתרבעלמתמשך'
עליהםויצקההרענניםהמרפאצמחיאתוהקפיצההטפיחהגדולהסלטבצלחת
 .;גר;ךויושבשקטהיהרוטב.

מןרגםבעין-גדיהייתילאחייבימיערדאני-בלינו.אמררדד.שם,השארי-
יודעאינניאבל-במפלאותילטבולרוצהאת .לאכולאוכללאהזרהקערה
וקרסוליךפנימהמקריתהמקופליםחצאיתךר:;(יסישלך'הידכףוהנה .לשחות

כאילוועמוקהשקטההרת wבבאריכות.ברמביטהניבחר,ישבההיאהרעננים.
לתוךשנספגזגשהר,אמרהאולירגע.בכלעליהםלהיסגרהמערהגגעומדלא

 .דבראמרהלאאולי .הרטובהירק
אבל .אחתפעםאוליהמים.שלהנפילהאתמרגישהייתיחשב, ,בחייםפעם-

 'אותישישארהמיםעלסומךאינייבשהחיותשלוכדרכןלשחותיודעלאאני
הפעםוהנה ?הצרהידך ?ורדהפתוחה'ידך ?אותייוציאמיפנימה'אחלחלראם

פע~ים.לעין-גדיבאיםלא .פהנמצאשאניהאחרונה
מעוגלותהיוכתפיההקמרטה.התחרהחצאיתאתונערהממקומהקמהרדד

היהיכולהוא .פזוריםבנמישםמנוקדותהזה,בעולםוחדשותחלקותומתוחות,
יוםיבראשערדימימה,כמימיםעצמואתמרמהדחה,אבלקרתבן'אתלהריח

בעקבותי;ך.והלךרגליועלקםהואתהומותיו.אחרוןעדהזההריחברויברא

ה

נשאבוהאגםחצרימשחקיםלוחכמרהתקפלהדשאהמערה.אלירדושרב
מתכתברברתכמרוביראוהנתעוהבאמצעקפאוהברבוריםהעיר.תוךאלפנימה,
 'עלהגשרקטעיכמרבאיטירתזהמולזהנערהמערהגגשלהשסעיםשניוטיח.
 ' .סופיתשנרכסועדזרנהר
אלניצמדרפניו .להפך .יותרקלנעשהלאזה .מאדלהיזהרשעליוהרגיש'הוא
התהום.אל rלהצתבכליתלוהיהאסורלכת.למיטיביבקורסשלמדכמרהקיר

אתשמעהואשלמד.כמרשידע,כמר .החלקלקבאזובמחדשננעצוצפרניר
כאןבאך?חשב.יתכן,לאבאך.שלשתייםמספרבסוויטההחלילנגיגת

 .המפלשלקולרודאיזהר ?במערה
לרגליוהתפשטוהמיםזרוע,.בחסרתבגבינה. .למטהפנימה, rלהצה~זאז

היולסורגיךמתחמקות.לשונותכמרבהםריצדווסגוליםכחוליםירוקים,וכתמים
המפלרנןגסים.-באזובנאחזיםעבר,לכלניתזיםהדפן'מתוךזרנוקיםפורצים

 .ונעלמוכמרהמים,רצועותביןשהציצופתאומיות,גחליליותבצידיוזרועהיה
זהרניתלרצבעוניךסיוטילטרבידית,נפשמפעיליםכזרישנה,קסמיםמכונתמתוך
מנטהסוכריותשלנהרותנשפכואחריהםלרנה-פארק.שלגדרעלכמרזהאחר

 .המפלבמימיוהתערבבווצבעוניותמצופרת
 .בעומקשקעההחלילנגינת
אתראהפליאתולמרבהבר.פשטעילפוןכעיןאךעמוק,לנשרםביקשהוא

ידירפושטהחוצה,בקלותפסעהוא .קריםרמיםלמגענעיםארדברהיה .הפתח
הסלע.ופגעיהאזובכתמינמחקונושנים,אגדותבסיפוריכמר :בהןומביטלפנים

ושפתותיהםהתרמיליםעלראשיהםרגעוות,בפניםהלידיםישנוהרחבהעל
חלונותיוושקט,רחוץדלתות,פעורעמד,האוטובוסחרישית.בנשימהפשרקרת
 .ואחרוןעייףעשןסלסלוערדהלילהמדורתרימ~יהמדבר.בשמשמבריקים
 .המערהבקצהלוחיכתהליאורה

בערץורגליהכפרתאתורחצהארוכהשקשמלתלבושהמרחוק,עמדההיא
 .חיקואלארתהואסףמאחוריהבאהואהנחל.

בירור.הדורשדבררזהאמרה. ,בכללנרטבתלא-
אתהעכשיוואמרהראשהאתהרכינההיא .המערהבקצהלוחיכתהליאורה

 .בירורדורשזהדבררגם .ומפלמערה .יודע
 •בירור.דורשזהרגם .המערהבקצהלוחיכתהליאורה

 ?יורע.מיספררת

 ?הבאיםהמשפטיםלקוחיםמניין

השניים.ביןלהבדילהחכמהאתלנרותן .... 1
חייכלגדול,שחמטמשחקאלאאינוהכלכן, . 2

עלניצבשאניעכשיו,אבלהמרותמפניפחדתי
 .לפחדהפסקתיהקרבהמפתן

 . 42היאלשאלההתשובה . 3
כדוריםשהשאירואותרתעמוקות,צלקות . 4

אחתשריטהלאאף ...גרפוכלאתניסרוחרבות,
הגב.על

בקוללדברמאד,ממהריםאםטובעריוןגםזה . 5
ולאתהצירכיםלאבכללאיךמארדרם

כדילקומקוםמתקרביםתה.לשתותמתכוונים
 ...במקרהכאילולשמעוירכלשהוא

וידעובזהירותלאיטםהעשןאתונשפרנשמרהם . 6
הטבקמקטרתזוהימהםאחדלגבישלפחות
 .בחייםהאחרונה

אזמהלכיםהיובעירנוחדשיםמוסרבעליהרבה . 7
להיכנע.ישרכיכמארםמרעילאיןכיואומירם
כך'ארכךלענותיכלווידידיהםרידיהרטארר
ישכישידעוזותמידחיתההמסקנהואולם
 .להיכנעולאאחרארזהבאורחלהאבק

לדעתבליאדםמעשישלגדולחוקגילההוא . 8
חמדהבילדארבאישלעוררשכדילאמורזאת

 ...להשגהקשההדברשיהיהרקצריךדברלאיזה
לעשרתאנוסשאתהמהכלפרושהעבודה
לעשרתו.אנוסשאינךמהכל-ומשחק

מכירהלא ...שחררותרנגולחתול ...אחהאחה' . 9

החתולאיןרכי ...אלהגיהנוםשוככדאותם.אני
שאתחתול ...הקטריםעלהאהובבעל-חיים

התגלמותאתברבראותםלנשקהםמצרירםעכוזו
 ...פרלרצידמות

המכתבהגיעההלוויהלאחרימים.שלושה 10
 ...המכתבאתקבלהורזה ...אלחנדררשלהאחרון
תפסהדמעות,שנתמלאועיניהאתנשאהוכאשד

להודיעכיצדמחשבתהיאקריאהשתוך-כדי
אמא.שלמרתהעללאלחנדרר

בשעהלשמוחאתחילבארבעיבראכיאדע.ואם 11
 .שלרש

שמוהמרכיבותאותיות-12להגדרותלפניך
 .מלים) 2 (ידועסופדשל

 .היוחסיןאילנותשלהפרופסור . 1
 .ברובעהאחרונותהאותיותשתי 3-2

הקבעו.המירבץמקרםשלבשמוהראשונההארת . 4
(ראשהגסטפרמפקדשלבשמרהראשונההארת . 5

המסרייד.מרריסעלבספררמים)מלא
השישי.האוסףבשםהאחרונההארת . 6

לשוטר.בכינויהאחרונההארת . 7
שלהמשפחהבשםוהאחרונההראשונההארת . 8

עלשהלשיןלאחרחשמלבכיסאלהורגהמוצא
 .השותף

 .העירבשםהראשונותהאותיות .-9 10-11

 .לפהבכינויהאחרונה.הארת 12

זההתהיההאחרוןהספרשלהאחרונהשהארתכך
מספרעלהגבלהאין .הראשוןהספרשללראשונה
בכולם.להשתמשחובהואיןסופרכלשלהספירם

 ;שחרדוד ;עגנוןש"י ;מרסינזרןיגאל ;עוזעמוס
 .כרמיאליעזר ;קנירקיורם ;גוטמןנחום ;בארחיים

העולמיתמהספרותדומינואבני

זרים.הסרפידםאךהקדומת,בחידהכמר

ברריס ;גריךגרהם ;ריקק.פלייפ ;פלרברמכס
יז'י ;בכרקוברלדימיר ;ררלטר ;מאיקול ;פסטרנק

 .דניקןפרןאדיך ;בלוסול ;קרשינסקי

ומהימהסופדיםאחרכלאץרמאיזו
 ?לכולםהמשותף

גבריאל . r ; 3סנקבהבירק . 2 ;סינקלרלראיס . 1
פרידריק . 5 ;האמסרןקברט . 4מאונס;גרסיה

 . 8 ;ולדהגרציה . 7 ;גלסרררטיג'ון . 6 ;מיסטראל

אלכסנדר . 10ספירס;ג'יררגרס . 9 ;ג'רנסרןאידינו
 • .ריסנטה

בן-שלוםאמיר

דומינואבני

להרכיבעליךעבריים.סופריםשלשרימהלפניך
כךעל-ידם,נכתבואשרספריםשמרתשלשרשרת
הארתתהיהספרכלשםשלהאחרונהשהאות

על .דומינו)באבני(כמרשאחידרזהשלהראשונה
החידוןפתרון •להיסגרערליהלפחותספריםעשרהלכלולהשרשרת

הקרובבגליון
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עשחרלשת.,,םברעבפגיהש
 53מעמ'+המשך

נכתבשלאהמרבדספד
 55מעמ'+המשך

ראשהזהב,כוכבינקודתאדגמןגלימתעוטההלילהכלעלפרושה-עכשיו
אליו:קוראתהיאהגזוזטרה,עלנחותודגליהקפואהכהילהירחעטור
 "! !לכצחשליואתהבדון'אחת,קפיצהעוד"דק

תוךאלהסתערצעיר,כמדכמוכאשד,הברוןשלקולועלה- "- n-n-n"לכצ
הקטןהגוףאתוחיתלהקולוהתמשך-הידחו ,,_ח-ח-ח-"לכצחהלילה.
אלוהדסההלילהאתשקערהזוועהובצעקתלמטהקומותארבעשצנחוהצהוב

הרותח.הסידבורלתוךצנחלבית,מפכיםהחוגגיםקהלבין
כאנחה.לבנה

בלאט.לחשהבדון""נגאלת,

חולצתאתולבשהאטקהשלהדמיםכותונתאתופשטהלחדדחזרההיא
הכותונתואתכעליה,אתוכעלההמלמלהחצאיותשלושעםהידוקההסאטין
הכסוףשעדהאתפיזרהכךאחדשלה.הכתףבארנקוטמנהבזהירותקיפלה
אתקשרההמנופץ'הראישלהנוצצותהמניחותמגלשהעלתהדאישבדולמלו
חבשההדובדבניםכובעואתהכיפוכיתהסיכהאתבהוכעצהלצנפהשעדה

זקנתי"איך :וכאנחהלפניהששבוהקמטיםוחריציהקמטיםאתוסקרהלראשה,
פניה.עלהשרתרדידאתוהורידה-אחד"בלילה
ששימשוקטניםמספרייםמארנקהוהוציאההבדרןשלכובעואתהרימהכךאחד

חודבווקדחההבדרןשלמכובעוהפסיוןעיןנצותאתוניתקהצפודגייםלגיזרת
תחילתדק"וזוכאנחהושובשלצואדה.המחרוזתעלאותהוהשחילהקטן

הנעולות.שפתיהעלריחפהעגומהשחוקבתהדרך."
הגיעההביתבתוךההמולהכאשדהערומות, mבמדדגידדהחיפזוןובלילאט
בהולהלהתרוצצותהפכהושםהחצראלההמולהעבדההביתמןאוזניה.אל

פרועות.בצהלותגםאךתרעוה'שבדבקיראותבפעםכפעםשכחתכהעוסקנית,
הכפפותואתמדגליהכעליהאתלבנהחלצהגמורהלאהאגףשלהיציאהבפתח
המוותאתלפגושאוהביםלאהשוויככבודגייםהדםכלבישאפילוביודעהמידיה,

אתזנחובושהבלי ;לעבדההביטולאגםעכשיוההפתעהלמרבה .בעיןעין
עירםבתשלאבריהבקירעתושיטתיתביראהבתאווהעוסקיםוהיומשמדתם
העצבניים,החנקושיעוליהטוחנותחריקתפיעלהבית.מנהלתבירגיטהפדויליין
 .חזירכעודקשההיהבדיגיטהשלבשדה
סמוךעדהגעושההמוןבתוךדדךלהוכבשההלכהמלכותי,בביטחון \כך.אחד
ידבדשתהבורמעומקשוליםבסרבליםאנשיםכמהעדייןהיושםהסיד,לברד
בתוךלמקומו,אבדאבדיחד,אותםומחבריםמסויידיםגוףחלקידייגיםשל

האדוןמכסהאבלזהב.הכלוכוכביםצלביםפרחיםבפיתוחימקשוטעץ ·אדון
עלארוךאחדתפרפרמהבשקט,בשקטלככה,וסבתאבצד,היהמוכחעדיין
והיאהשתחררה.השחורה,הקפליםחצאיתהעליונה,שהחצאיתעדסביב,מרתכה
הקטןהגוףעלאותהפרשהככוהנת,טקסי'ובהדרגופה,מעלאותההסירה
תאריוכלעלארגמןבצבעהרקוםששמובאופןהברון'שלמאדוהמתוהלבן
סאנטוס.קרץייבדוןפרןברון :כללעיניבלט

 ,,_להתתנואל-המשוגעתסבתא-מטשורטךוץיהעיתונאית-המכשפהזו _,,
 .זזלאאישאבלהססניים,קולותכשמעו-

לבןצעיפימתוךהמזרחי,האופקקועלבבורקוב.יפהזריחהחיתהבוקראותו
אטקהיפה,שאת"כמהבחופתה.כלהכמויפהועלתהחמהיצאהזוהר,

הגעיה.שהמרכבהלההודעיהסוסיםפעמוניצלצולקול .לבנהלחשהאחותי."
עכשיו-הקצרהרגלהמעלשמלותיהאתחןשלבתנעוההרימהלבנהסבתא

מורםראשההקהלאתחצתהכךבהןובהחזיקה-בחץוחיתההאדומההחצאית
 •במרכבה.שכבלעהעדבעוברה.לפניהכבקעוהקהלחתומות,ופניה

המשכיותבתוקףהזמן'ובמרוצת .האיזוןנמצאבהםחסדשלרגעיםישכם
מחדשועולהשוקעהואנוסף,רגעכלועםהפתרוןהבזקמטשטשהזרימה,

באתרבים-המלח,הנשמהאתהנושאהנוףהימים.סוףעדחלילהוחוזר
עםהזדההליבובכלפסח .החזוןהתפילה,ההתעמקות,ההתעלות,האיסיים,

ההתמסרותואתבמועטההסתפקותאתהסיגוף,אתאהבהואהאיסיים.נושא

בכלאותוחיהואמדבר-יהודה.היהשלוהטבעיהנוףכאילונראהתמידלרוח.
בתוךממוקםהיהמסויימתתקופהההווה.אתוגםהעבראתגםכשמתו.כימי

תחושהלווחיתההצעיריםשלחברתםאתאהבהואמצפה-שלם.הכח"למחכה
החשיפהאתאהבלאהואאחריו.כמשכיםושהםעליהםלהשפיעמסוגלשהוא

המצודותכלעלהים.שפתלאורךממצאיועלמספרהיהלהםאךהאישית,
תעשיותעללהםסיפרקטן.כמלמזחבמעיןהיםאלכפתחושבחלקםוה~צפים

האתרים.באחדגילהשרידיהםאתאשרהאפרסימוןבושם

שכסללההדרךלאורךמפוזריםמצאאותםהנהדריםהסלעיםאחדשביהלךפסח
שובהבמערךגל-ע,כאבניבקרבתוהעמידםעתיק,הקברותביתמצאוכאשר

ולב.עין

אתהמסמליםלוהט,באדוםהזוהריםבמקדשיםבקיוטו,ן. Jהבגניאשרוהסלעים
אתהציבוהיפנייםהדתכוהניממכה.ההתפעלותואתהבריאהגודלואתהישות
כושראתלהגבילאומשמעותםאתבמיליםלפרשמבליכסמליםהסלעים
אלבמסעההכפשמזדקקתבעקבותםהנוכחות,הודבעקבותהרוחניהדמיון

 .מרחבי-הרוח
אלההתייחסותכדאיתביפן,הזןבמקדשיגםבפלכקה,גםיהודה,במדברגם

נוצרתכךהפנימי.האין-סוףאלהכפשבמסעהתעלות?ולושכלהמקום,בחירת
הראייהההזיה,תבכ"ך,כך .חזוןהמאפשריםהבידוד,הנתק,שלהסיטואציה

הישא.ההתעלות,-למרחקיםהצלולההרוחנית
ליצירתהמדבר,ההר,המקדש,-מהרגילשוכהבאווירהמבודד,במקוםהצורך
עירשלהדחיסותשדווקאלינראהלפעמים .האלעםלהייחדותעדיפיםתנאים

צלולה,לחשיבההכושראתהפוכה,בדרךאולייוצרת,כיו-יורק,כמומודרנית,
שמחייבהחיצוניהלחץאלא .אותךהנושאהואהמרחבלאכאן .לריכוזיות

האדירה.המערבלותבתוךלהיבלעשלאעל-מכתלדייק,
ובמגזרים,בככסיותהמאיה,באתרייפן'בגבעותההרים,בראשיהמקדשיםרוב

מעל.המרחפתברוחחשאתהשם,בעומרךבקומראן,

היוכפשרכימישכללמרות .עצמובפכינושאהיהפסח,אצלהמערותנושא
קשובשהיהלמרות .שבמדבר-יהודההמערותפתחיואלהכוכיםאלמחודדים

העלהלארבדשלבסופו ;המטמוןמערתתגליתשלאחרהשכיםכלאיתותלכל
ללא-שם,למימצאהערגה,הכמיהה,אבלחריגה.משמערתבעלממצאשוםעוד

הוזהעצמו,בתוךכולומכרכסימיו,בסוףאולי,ישב,כךהסוף.עדברהתקיימה
האחרונה.בדרכו~תולקחאותוניסתרמטמוןבתוכו
שקט.בחוץחם. .והסובלנותחסר-הסבלנותהמזיע,הרועש,לביתילאץר,חזרתי

אני .עדייןחזרתילאכאילוואניפגימה,מסתכןוזוהררךאורמוגפים,התריסים
שהתגלוהמופלאיםהעולמותאתמעטעודתבוכילהחזיקכמולפסק-זמןזקוקה
 .לפכי

לכבס.וגםלשכות.לצבוע,לחדשו,איךלחשובאצטרךדהרי,לינראההבית
כללאורךאותישליווהשארעולהמסע,בראשיתשכתביהדפיםעלעברתי
שלאנכתב,שלאשלוהמדברובספרבפסח,וכגמרבפסחמתחילהכל .הדרך
 •כברא.ולאהיה

הפעולהשיתוףהידוקאתבברכהמציינתהוועידה
החינוךוהספרות,הרוחאנשיביןוהמעורבות

 .העובדיםוציבורההסתדרותלביןוהאמנות
במאבקיהמובהקביטוישקיבלה ,זומעורבות

בבריתנוסףנדבךמהווהההסתדרות,שלהאחרונים
 .לעובדהרוחאישביןלהסתדרותהייחודית

זו.בריתלהידוקלפעולתוסיףההסתדרות
 , s 1ה-הוועידהומהחלטות

בארץ-ישראלהעובדיםשלהכלליתההסתדרותז
ולחינוךלתרבותהמרכז
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המוותאתלנצחצרוחם
 36מעמ·המשך +

הפרולטאריתהשירהאנשיהםטוביםיותרקצת
מעטהמביעיםהקומוניסטיהנוערמאנשיוכמה

ניתוחואתחתםטרוצקי .כשירתםאופטימיתתקווה

הפורמאליסטית,האסכולהלגבימוחצתכמכהזה
אתמיסודההשוללתכגישההאשיםאותה

כוונותאחדלאףכמעטייחסלאהוא .המארקסיזם
לפורמאליסטיםמאשר(חוץממשזדוניות

כתוצאהכעיניונראוהליקוייםוכל ,ולאמ.יגרנטים)
ושלהבולשביקיהשלטוןשלהזמנימאופיוטבעית

שלהמלאניצחונו .הפרולטריוןשלהדיקטטורה
 .אחרתוספרותחדשהתרבותאיתריביאהקומוניזם

מגבלותעל-ידימוגבליםהיוצריםיישארואזעד

שקרהמהכלוכעצם, .טרוצקיכאןעד .התקופה
מאז,הרוסיתוהתרכ;תהספרותשלהייסוריםכדרך
לכללדוגמאשהיה .זהניתוחשלהמשכומעיןהוא

המחלקהאנשי ,המפלגהמטעםהקומיסארים

-המפלגהומנהיגיהקומוניסטיםהסופריםלתרבות,
אכלעצמם,טרוצקידבריאתהכירושלאאלהגם

מנהיגשלהטבעיתזכותואתללא-כל-ספק,קיבלו
לסגנון'כיחסנחרצתעמדהלקבועפוליטי

להחלטהנתוןשיריםחיבורכלומר, :ונולאסתטיקה
גישה .כתי-חרושתשלמיקומםכמוכדיוקמפלגתית

ורקשנה,-60מיותרכמשךהשתנתהלאזו
 .לגביהכלשהןכתמורותלהבחיןניתןלאחרונה
אתו 9א 7שלההתעניינותכמרכזשהעמידו ,תמורות

היוצריםכידיו 922-23כשניםשחוברוהיצירות

אפשרשעליהן ,האקמאיסטיתהאסכולהשלהמעטים
שלוהקבועיםהאמיתייםההישגיםכעללדבר

אוסיפשלכיצירותיהםמדובר .המהפכה

גומיליוכניקולאיאחמאטוכה,אנה ,מאנדלשטארם
לזרמיםאמנםשהשתייכופאסטרנאק.וכוריס

התייחסוכולםאכלשונים,ופוליטייםאסתטיים

 .ככירהחשיבותכעלהיסטורי'מאורעכאללמהפכה

 ,פוליטייםפילוסופיים,לדיוניםתחליףשובהפכו
 .ואידאולוגים

מומחהלהיותמעולםהתיימרלאעצמולנין
התייחסכלכדאחתפעםהספרות.כענייניואוטוריטה

סטיריתביקורתשהכילמאייאקוכסקימשירילאחד
על-כרהשתמשכאשרהמפלגתית,הביורוקרטיהנגד
לאמזה rחו' .הקומוניסטייםהפקידיםאתלכקרמנת

הדברהיהלא-כן .הספרותייםכפולמוסיםהשתתף
פיוסםמלחמת-העולםלפנישעודטרוצקילכלגבי

כנושאוכרוניקותביקורתמאמריאירופהכעיתוני

טובששולטכמיעצמואתראההוא .ותרבותספרות

שלמעצב-הטעםמעיןהמערבית,כתרבותמאחרים
שלהרשמילקולה-1923כהפךכאשרהמהפכה.
שגורלכדבריוהדגישתרבות,כענייניהמפלגה
כמאמציםאחרדברמככליותרתלויהמהפכה
שלהתרבותיתרמתוכשיפורהמפלגהשתשקיע

שלתודעהכהחדרתכשיכרות,כמלחמה :העם
 .וקריאהבידורתרבותלקראתוכחינוך ,מוסר-עבודה

פנההיומיומית,התרבותכבעיותלהתעניינותוכנוסף
 .כרוסיההספרותכחייהכרוכותלשאלותגםטררצקי

ומשורריםסופריםמספרשליצירותיהםאתסקרהוא

היהמאייאקוכסקי :למדיפסימיתלמסקנהוהגיע
לאולגמריכלתי-מאורגן ,בוהמימדייותר

 .המהפכהכספרותלהשתלברצונולמרותפרולטארי'
התקופהפשראתהכיןלאוהמכובדהוותיקגורקי
הרוסית.האינטליגציהשלהאבודגורלהעלוככה

ניסופלניאקכ.אואיכאנוכ .יכמראחריםסופרים

כתופעותעסקושהםאלאהמהפכה,אתלתאראמנם
אצללראותניתןכישרוןיותרמעט .כלכדשוליות

ייסנין'סרגיכדוגמתהכפרייםוהסופריםהמשוררים

קעומככללמהפכהמודעותאיןאצלםגםאך
המהפכנייםליוצריםכאשרולכסוף, .משמעותה

 .חלשיםשכיניהםהפרולטקולטאנשי ,המפלגתיים

הנצחיהמוסרילפיקוחההנתוןככזהולמרות-זאת,
ית. .uאנויתופעההיאהמהפכהכן, .uי .האמנותשל

העוליםהקבועיםהערכיםואילוכיסודה,משנית
האהבה,-המהפכניהמאמ·ךעלגםכחשיבותם
כלשלכסיסהלעולםיישארווהיושר,הנאמנות

 .אנושיתחוויה

כוריסשלכזוכמוהאקמאיזם,שלכאסתטיקה
הבסיסיותהעמדותשלשלילהקימתפסטרנאק.

והןהפופוליזם,שלהן .הסימבוליזםשלהן-כיותר
שהאמינו,הגדוליםהזרמיםשלושת-הפוטוריזםשל
האמנות,שלהמילה,שלככ;חה ,כדרכואחדכל

כמוקדםתביא,שהמהפכהושקיווהעולם,אתלשנות
 .זהמיוחללשינוי ,כמאוחראו

ברורההפרדהלהפריד .ראשיתניסו,האקמאיסטים

לכיןאסתטיתכמערכתהספרותשלתפקידיהכין
זהותאינןהמגמותשתיהחכרה.שלשאיפותיה

שרידות nכ;שלמלהלהםהיהברור .לדעתם
כדרך-אנשים. .לחברה .מאשריותרגדוליםונאמנות

עכרהאתולאעכרםפרטיאתלאזוכריםאינםכלל,
הכתובהכמילהואילוהאנושות,שלהקולקטיבי

כדרךזה,קולטיכיזיכרוןמונצחכשירה,וכעיקר

ולפירושיםלשינוייםמקוםמותירהשאינה
האדם .האקמאיסטיםשלכשירתם .לכן .שרירותיים

המהפכה :הואנהפוך ,למהפכהדברחייבאינו
האדם .אותומאכזבתהיאתמידוכמעטלו,חייכת
 .הערכיםולעולםורקאךנאמנותשלחובחייב

התלהבותל tטקולותלשמועהיהניתןשכהכתקופה
שלאומופשטלרעיוןהתמסרוגרשלכלכד,נאצהאו

שירהניצבה .ןזרכותיתאולאומית ,מעמדיתשנאה
והמשכילהרגישהאדםשלליכולתוכמצבהזאת

דברשלכסופראשררוחניוככוח ,כאישיותלהישדד
ניסיונותמכליותרככר-קירםעצמואתמוכיח
 .כלשהוחדש""עולםשלהבנייה

• 
סגלדימטרי

חכן

כלכלית
בעיימ

אתמברכת

בשיראלהספרותקוראיצינור

 .שמחאוירםחגנכרכת

 • ::f/1ז~

חדשיםספרים

 .עבז' 560 .רביעיתהדפסה .אלקושי .ג ;לאטיכייסוכיביםפתגמיםאוצר
35  .ח"ש 19.

י.העברילתרגוםוהשלכו,תפתח-דבר .נבון .יתרגם .קמפבל .ק ;ונפשגוף
13 .עמי 104 .לייבוביץ  .ח"ש 23.

 .ח"ש 22 89 .עמי 342ון jראי ;ביידיש)(המקורהרחוב-גאסדי

35שלישית.הדפסהכבו .ר ;שקספירשלהטראגדיות  .ש"ח 19.

ערך .חככי .שתרגםוורכוקג•פרייג ;זמננובתהמוסריתהפילוסופיה
 .חייש 13.23 .יעמ 128 .הד . 1מבואוהוסיף

 .העבר·יתהסיפורתבהתפתחותסוגיות .הזזערממכולי-ורסס .ש

י.עמ 384

לוין .אמדניתתרגם.קירקגורסרן ;דיאלקטית)(ליריקהורעדהחיל
 .שייח 17.60י.עמ 180מב)פילוסופייםמופת(ספריגולומביוערךהקדים

תרגמו .וייכרייךא. ;ולתרבותהיידישללשוןכזבואלאוניברסיטה,יידיש

מהדורה .כיו-יורק)ייווא,עם(בשיתוףגאלדוואסער .ומבהט .שלעברית
 .שייח 35.19עמי 374 .רביעית

 .שייח 15.87 .עמי 328(יידיש)מאכגעראיציק ;איציקמדרש

42יעמ 404 .כהןדליה ;בכווסיקהומערבמזרח  .ש"ח 67.

 .ורסס .ש .העבריתהסיפורתבהתפתחותסוגיות-הזזעדממכולי
 .ש"ח 38.76 .יעמ 384

 67 3 .כרכים)(שכיהשעהוענייניהיהדותענייני ;ויעודתעודה-נוברמרטין
 .ח"ש 18.52 .עמ·

 ;ותולדותיה)סוגיה-במקראהנבואית(הסיפורתהנביאיםסיפורי

 .ש"ח 29.10עמי 200 .ומעונדתכת jמתוכשכייהמהדורה .רופאא

 308 .פגיס . 1 ;ובהולנדבאיטליההעבריתהחידהלתולדות-חתוםסודעל
31 .'עכו  .ח·•ש 97.

 .מאויראלבומיפורמט .פוקס .מ ;העתיקה Oממצר'דודיםשירי

 .שייח 18.52י.עמ 140

 ;הלו•·יהודהרישלשיהקןדשירתלאור-הספרדיבפיוטהשירתורת

35 .עמי 350 .חזןא  . ח",'\ 1 19.

העבריתהאוניברסיטהמאגנס,הצואת

 02-660341 , 02-635291טל' , 91076ירושלים 7695ת"ד

 59 198 7נובמבר-דצמבר
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העבריתהאנצילקופדיה
 "פעוליםבספרית

ההספקה.מחו

במהדורההעבריתהאנציקלופדיה
 34כלובהכפוליםכרכים 1ב-ומהודרת

ומיוח,דמשובחניירעלהספרים,
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