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ךותמחלקיםנלvלהתקפותהים
נגיר-החתהי,הזלארמי""מחנה

לשכיבכלופוזtתרותעל-ערדו
עצמו.ארה"מ

גםקייםאלה,לנשימחץואלב
החתזקותלאחר-ונסףמנעי

ליושרותנבתיחתהליכדו
לצברשמירמרנמסחהמקומיות,

מריורת'וובהט : nקציתילשיהט
ארטקרריטללשטןוקורהבההלותכ

לשואתס-החץושרלשלשו,
נפלהטרםליבגר ,,אלויאחר,ערר

פנימי,ז.:אבקלשבההכערה
 .הליכדוצבמרוזהמנתחל
הלשכותזההשתלטותלהתלךי
שהליכדוהאיההרגהשחמרח.ת

ארהתבמערו,לאאףאלוייצרד'
התקופהאתשאיפחנייקהשאיוהר

גנירצריירג.אמלילתחקשרמה
 :ליוםמויםמרתיבםלכךהויסנמים
אלגמרר,ןרלשמתכירתשיופת
צמחמניהלשי:הת 1בלדתהפגעיה

שלמטרותהאם-הושאלהערדו.
אתלהקןיצארה"מלשוהלידוכ
חיזתיתהגנתשותעדדכיהאיווהר

 ? rחמחנררשניןיב

טרטקדבר ,,, :כרזה

יעדויםהקרובה,ופמלייותשמיד
לאפלסניטירגרםששרםחיטב
ששררותפירתןולשרםיסכים

הגדהר-תחהילאהאחרונה
עצמאיתפלסניטיתבמנירהעצמית
 .מנירת·שיארללשלהריצ
תכליתיכמרבןינוגרכזהפרתןו

זאתעםהליכדו.תפיסתאתהניגדוי
לואאהר"בלשאלחבירו,דכרר

איחפהאתרתלאואףבהיר"מ
לשמצבעםשילימולאהמעריבת,

זאת .באזורפלויטיסטאטרס·קרר
לשה mכעללרבדבמלי

עררכלשיכךשלאהאיתניפהר

על-מנתזה. rמעמצביימשך
 rבכלשהילפשהרלפיכ,ךלהגעי,

האדיאית,ההצההר _ rלבהאידלהיי
מסוגיבנייםפרת~הליכדומצעי

אתלהרגעיהאמורהארטתרמהי,
-ראח"כלזמן·מה,ות mהר

 ...גדלואלהוים
סכתנגםאבליאלויגדלואלהוים

באח"כמאדרעדגדלוההמלחמה
עשללוהבמלחמהומדוברכזה.

קדומותהי.מכלנוראהלהיות
גםבודואימרנביםאלהדבירם

השגיונםאלאהלאומי",ל"מחנה
האאדילווגהיעל·ידיהצהדינדחק

השירותבשימורצעדעוד

 .במאפרתךקרהתרופהאתלקלבחייבאינךמהיום
מרקחתביתלחבריהפוחתתהכלליתחוליםקותפ

רב.מלאיובעלממוחשבידיים,רחבחנשדי,
קופי'חחברידןגושתושביאתישרתהמרקחתבית

לקבלהמדעיפיםהאץרמלכוחבריםהכללית
לתל-אביב.בהגיעםתרותפםאת

החשדהמרקחתביתשלהעבודהשעות
והעיקר,הספקללא 22.00ודע-13.00מ
שבת.במואציגם

---------- וו-~
וו

ומהקרתחתיבנתובהו
ו דt --..1.---~~~r.גו
וו
וו
וו

--------------- •-----.........----ייייי-יייייי---ו
ןןש p ב::::cהמהפכה

תולים
~היללכתהבריאה
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המאמינההבסיסיתהררייחתיסטית

-הוהר-אומרהבלח",ש"חרמת
ישקעבהאוידישברהאו , mהכ

המאבק.גולראתדברלשבסופר
ניגררמנוגדתזרשתפיסהוכדרר

הלשום.מחנהלשלתפיסותקוטבי
להותוכחעטם rשאעדמנוגדתכה

חייםהליכדומנהיגי .כללאיחה
mבהירם.כךלשאאלאבאמתתם.

מרחייבלכן .וכאדויכלוםלא
דשופהדגמוגהילגייסשמיר

הצהרותמסוגטעיתיר,ליבסוס
לששלוירתהבדברהשחצנית

אכןאםשכןיעכישולשרםנתעות
המשתפתשלויתנתכעוהמדובר
 rאשמארשהירהאיוב,עםפעלוה

אףתנךועבמדותהי,להתחשב
לגייטמיצה rלחלרטממנהלמנעו

ציבוירת.

הקסמים.מגעלנסגרכך

גנדהאשאתלרמלפיכ.ךחונתבו,
המסראתלחשוף .הליכדוראיש

האדיאלווגהישבבסיסהררייחרניסטי
כדררליהותצךירלשהם.המצוהרת

הדירבותלשיירכללנר rשא
חיההדישהדךרזה.נבשואאתם

זרגבשיהשקרהמאבק.הקער,היא

ציבוראתלקרביאלויינרכל
השלום.לתפיסתשלהםהבוחירם

 ?זאתלעשרתניתןאךי
לשרםלשפעליוותאתלהעתיקשי

אלשיארלמלכימכיכרעכישו
השנותת,אלהפיחות,עיירות

האנישוהמירקםאתיב mלה
העצרותאללהאיבנתכעוה.הותמך
השחטיםמןפלסטיניםנציגים
מןהפחדאתעל-ידיכןלונטלר

הזר.

 .המסראתלהחליקלאילהנתצללא
שאםלוהוחיכגלירותלדרב .להיפר
זלותייילנר rאאנו,חייםחפצי
מידנותשתי rבהמובילההדרך

-ופלסטיןישראל-
בלשום.זרלצדזרהמתקיימות

בזבחנהגה-אלהכלבמקרם
חירגותלמטרותכספים

בגה.להרמתלמצעריהגורמות,
שלביותרהחמורשהמחדלאלא

בהצלחתההיהנעץרהאגדוה,
הנהלתהשלהמסחררת
ממעדוותהעצמיתבהעלמתה

אי-באמצעותחאת .הציבור

שקוהרבמההמוסירתהמעורבות

ערל-דייובחברה,במדינהלנר
 .המימסדאחירעיוורתהיגררות

ינהגוהסופירםאגודתחברי

אתישחררואם tלפיכךבחרכמה,
האגודה,בהנהלתהחבירם
אתבוודאייגשיושחלקם

בבחירותגםמעומדותם

הניהלומתפקיידהקרובות,
קמעאינוחולמעןשלהם,
ירכלוואלויבדרכם,יהרהרו
הגהאלשנים 4- 6בעודלשרב

ערנניםכשהם tהניהול
ומתוחכמים.

במקומםשייבחרוצרויובינתיים,

שעיור-קומהבעלייצורים
כוונותעלמראששציהירו
הפנסיהיהשלמתבתחוםמאבקם

הקןרחידשובנושא ;הסופרשל
למען ;דיורונתאילשיפור
עלהמולי"תהמערכתהפעלת

ניהלוולקראתסדרותיה,כל
עםמתואמתמקצעויתמידניות

ומערכות(המר"ליםהמעבדיים
הספרותיים).המוספים

מסיירמיםחבירם-סופירםבקרב

עצמםעלליטולנכונותקיימת
ישוכהםזאת,קלהלאמטלה

לתמךר.

fl -נ..~?' [ד-: 

 " 77"עיתוןהמלצת

אחרתפרוזה ;עובדעם ;המרמזאילנה :מצרפתית ;ילדות :סארוטנאטאלי
 ;עיון ;אמנותיארגוןאומציאותחיקוי-בסיפורתהעולם :הרציגחנה

הפתוחההאוניברסיטה

 ;פועליםספרית ;בתורררג'ה ;מערבית ;השמשתלאובת :ג'בראא.ג'ברא
שירה

יבתןזמוהר ;ישירם ;לדרבס :סומiותדי
שירה. ;פועליםספרית ;העקובבצל :וינקורמ.

מעדינו ;רומן ;כרמלנעמי ;מאנגלית ;הזקניםהאשמאים :אמיסקינגסלי
 .המאוחדהקיבץוהןקריאסימן

מעריבקוראימועדון ;דומן ;ענבראביטל ;מצרפתית ;לבןכלב :גאדיורמאן
ספרית jענבראביטל :מצרפתית ;ביוגרפיה ;גאדיורמאן :ברנהדרמיניק
מעירב

ביתןזמורה jהומורסקות ;פולניתמיד :פולני) .(יגרבוזיאיר
 ;יצירתועלביקורתמאמרימבחר jפרישמןדוד :עורכת-גלבועמנוחה

 .המאוחדהקיבץו ;עיון
עובדעם j;ביביליוגרפיהאבדךישעיהוגלרון-גולדשלגד:יוסף

המאוחדהקיבץו ;מאמרים jהיהודיתהמוסיקהבמעגלי :סטוצ'בסקייהויכין
שוקן jרומן ;בדקאביבה :מצרפתית ;מברמ~ןמישהו :ז'יונרזאן

כתר ;דומן ;עופרתחיילי :ארדלבאורי
;מכוןביאליקסיפורישלההתהוותדרכי;עלסיפורשל:גלגולושנפלורות
ת"אאוניברסיטת ;העבריתהספרותלחקרנץ

מעריבספרית ;שירים ;טובעטבע :נסוקעירו

פועליםספרית ;לילדים ;לריתניםעלמשהר :קובנואבא
אלקנה ;שירים ;עורשלרצועה':וסקלריקי
עקד ;שירים ;המרוצפתהנדיבהשפתעל :ניניוענת

פעוליםירת_ספ ;שירים ;תולדות :אליעזרובמוסליהודית
 .עובדעם ;טרילוגיה ;מולנושלמה :קבקא.א

לגליון"מחות"המדורנדחהטכניותמסיבותהמערכתהערות
הקרוב.

שהופיעיוגוסלביה""ספרותהמדוראת
ותירגמההכינה , 1os-109-הקודםבגל'

 .בן·ציוןקטןדינהמסרבית-קרואטית

קופלנורטנו

אוםתלנערשי
העביירםהסופירםאגודת

הדו·שנתית,לועוידתהמתקרבת

תשמ"ט.פסח

יתקלבובההועוידהלקראת
הבאותלשנתייםהחלטות
חשובהאגודה,מוסדרתייובחרו

שבמשךיעדוישראלשסופיר
צללההאחרונותהשניםארבע

עדיהשלאלשפלהאגדוה
-60מלמעלהבמשךכדוגמתו

קיומה.שנות

בכלחה tסקנדלדרףמחדל
הכינאשיייםכיחסים :התחומים

 ;האגהדוהנהלתחכרישכין
המקצעויתכאי-הפעילות

כאשרהאגדוה),קיימת(שלשמה

למטרותכספיםהקצאתבמקרם
תנאיוהטבת-ממנההמצופות

הפקת tהסופרשלהמקצעויים
מוסירתמעורבותספירם,סדרות

 ;הופלויטייםהחברתייםבחיינו

החורקתהגררונכח

ת, R;:וחרןמ~ןר~ל~ים i~זק ,ו,ךנ~ iה.כ
f מש~:קמר~ח.דיערלםQ .ים

ו"סראר tזבלש~באדמה,ש~בזרחיתה
- '.יס~;י;ן vל wך;.~ ,"ךיא~:~ן

עליבי ~א~נשכחותש~ררת
i י·~ןדרת~. iJ ~ללך ~~~~סדךו• 

!ה~אןי~אןלסtקr;ר ר;r~ ל;:~
כ~קרםי~:;כזיז~ג;רהr.זי;ןטוב,

o/ ~ i חi ה.וכ .ניד,תi ~~~ זם
.דר iiJעדר f~לזר.ל~ן~ה,ךח~~ים

מש~t;כים.~לסץת Rך.חר

וניבאוזאבדגניאסייגנאורשלמה :תרגום

 'שלהספרותישמרהואקופלנורטנו
כאוניברסיטתחוקר .הולנדיפסיכיאטר
מןחרא ) 1934(ילידקופלנוכרונינגן.
כיום.הולנדבמשורריהבולטים

באסוציאציהיכול,החורקת"הגדר"נוכח
לתמונתשיריתכתפאורהלעמודרחוקה,
ח.נ.(מאתהגדר"ב"מאחרריהסיום

רואההרדיובביתהמתארחנוחביאליק).
שכבוהרירחםמאדינקה,אתלגדרמעבר
בערדלזר,זהלאדמה,לחוציםשסו •..פעם"
הסוסים".בלחץחורקתהגרון
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הסונטאהבת

 ;"בהזהגזית :צורראובן
ואחריתורתגומיהם,סונטים

 ;המאוחרהקיבץוהוצאת ;דבר
עמ'. 96 ; 1988

סונטים 37שלקובץהואהזה"בגזית
במשךצררראובןעל-ידישתורגמו
צררהוסיףלסונטיםשנים.עשרות

ראשוןבפרקעיניים.מאירתאחרית-דבר

 16-17המאותמןסונטיםקובצו

רוסנו,רהפירשלסונטים :(למשל
ספגסר,אדמרגדגריפירס,אגדראס

וערד.)מילטרןג'וןדון,ג'וןשקספיר,
 19-20המאותמןסונטיםהשניובפרק

וילקה,דמנו,ררלן,בודלו,(למשל:
ערוד).יטס,קיטס,

אנתולוגיהלהיותמתיימראינוזהקובץ
שלכדבריואלא,סונטים,שלמקיפה

וסונטיםשאהבתי"סונטים-צרר

שלמסריימתבמידהלתרגמםשהצלחתי
תורגמוהסונטיםרובשביערת-רצון".

מצרפתית,תורגמוואחדיםמאנגלית,
מביאהקוץבוספרדית.גרמניתהונגרית,

זה.בצדזהתרגומיהםואתהסונטיםאת

יכולהמקררבשפתשולטשאינוהקורא
להבנהדרכולהגיעכדיבתרגוםלהיעזר
 •אבל .המקוריהסונטשליותרמלאה

תהליךש mמתלעתיםהצער,למרבית
המסייעהואהמקוריהסונט-הפרך

נוטהאשרהעבריהתרגוםלהבנת
מליצית.שפהולאילוצי •ארכאילסירברל
שםעל-הזה"בגיזתנקראהספר

שיצאחידתית,במיתולוגיהגיזת-הזהב
מסערהרה-סגנרת.במסעלחפשיאסרן
שלארכיטיפיסמלהואיאסרןשל

והדרכיםהנסתרהאוצראחרהחיפוש

המכשוליםעללהגתברהפלאיות
יאסרןמצליחסרהבעזרתרקהקשים.
הבלת-יאפשריתהמשימהאחרלמלא

אפשרגזית-הזהב.אתלהשיג-
האלה,(בעזרתגסבעזרתשרקאיפרא,
אתלתרגםהמתרגםירכלהמחה)חסד

וראובן •האצילייופיואתרלזט~רהסונט
הזה.הגסלהכרחמועדצרר

על-הנגרישררות 14בןשירהואהסונט
ומוגדרותמסריימרתחרזיהסכימותפי

לכן 14ערכוגבימטריהזהב .מארד
מלמדזהניגריזה"ב.שירהסונטנקרא
 .השירשלהאציליתערכיותועל

שלהצורנילעיבודוהנדרשתהקפדנות
עבודתשללקפדנותמדרמההסונט

בדרך-כללבגריהסונטצורף-הזהב.
-ארבע-ארבעבניבתיםמארבעה

שלהחזירהסכימתשררות.שלרש-שלרש
שוגה(ארקטט)השררותשמוגה

האחרונותהשררותשששלמהסכימה
זורםמרצףבגריהסונטלעתים(ססטט).

מרובעיםבתים-3מארשוררתשל
כסיגרושמשמשבדר-טורומסתיים

פואטי.

הז;ןבגיםאתצררמתארדברבאחירת

האיטלקי(הסונטהסונטיםשלהשוגים
שלהם,החרזיהסכימותאתוהאנגלי),

מערכתבתרךהאפשריותהווריאציותאת

המבנהביןהיחסואתהחמורההכללים
העריוניוהמבנהמנגה-הבתים •התחבירי

הסונט.של
אכןמתאימהוהחגיגיתהגבוהההשפה

הקודמות,המאותולשירתקלסיתלשירה
שפהבתרגומיוישרבותפעמיםאבל

בסונטקיימתשאינהוארכאיתמליצית
מלאהנאמנותכאן rשאנמצא .המקויר

לעבירתולאלשפת-המקררלא
תרגומואתלהשרותכדיאיהעכשווית.

עם ) 50(עמ'וילקהשללסרגנזצררשל
לאותוזיגגומ.שלשראה iהדרבתרגומו

רבים'מלאכים,ופשרך('באורסונט
כברנראההשוני .) 103 'מ:vיביתן,זמורה

"טווסו :הסונטנקראויבגר·לפיבכותרת.
משתמשעצמווילקהלר".יאפרשלעתיק

גםכיוםשמקובלת •טווסובמילה
נעדרעליוןגרףפלגלניגר•·בעברית

 :צורשלבתרגוםאילריווראש.גפיים
אתמדגישהגדםקדרם".אפולו"גדם

שהיאהדגשהשבגרף.רהפגך1ז:ההגיזום

עלמדברהשיר .השירתרנןשלהיפוכו
 .הגרףמןהנובעיםוהאורהחיףת

בעדמדברתהשיר tתרגרנהשוואת

פה"אך :מתרגםצררלמשלעצמה.
ברהגדם/יזהרערדת tגברסדום/כמר

ליקוד"מרסיף 1פתילרחומךשרקהמבט
הנברשתדימויעלרתוימזזיגגוואילו
 :הגנוןוהריתמוסההבעהפשטותלמען
ומתוכועכשיו;מאדמ~;ירגופר"אבל
הונמך".אשרהמבט/ברקע

ה-המאהבתחילתהסונטשלראשיתו
הגיעהפריחתהלשיאבאיטליה. 13

עםהמשיכהואחר-כך tברגסגכהצורה

הבארוק.ובתקופתהמטפי~זיתהשירה

כמעטנעלמההגיאזי-קלאסיתבתקופה
הרומנטיקהבתקופתיעה t1הרושרבכליל

גםממשיכהוהיארהפרסט-ררמגכזיקה

-19ההמאהשלהשגיחבמחצית
זרשיריתצררה .-20ההמאד:ותחילת
שניםמאותבמשךפופולריתחיתה
ותפוצתוהארוךחייומשךרבות.

בשירת-העולםהזה;ןסרגשלהעצומה
כושרערלהמיוחדמו lכ Rעלמעידים

הספרותיולטעםלפויאטיקההסגתלותו
 .הזמןעםהמשתנים

הפופולריותסודאתביר tלהכמגסהצור
האגתרהואאחדבר tהכהסונט.של

באופןמביאשהואהשניך,ההסב .הצורני

פועליםכיצדמראה •מארדמפורט
(הגשטלט)התבניתתפיסתחוקיבסונטה
רחוקהטובה''ההמשכהחרקשהם

האלההחרקיםשני .'ה:הטרב'השיבה
הארגוןאתומסביריםבמשרילבפועלים

חרקיםהסתטה.שלבני-r.1הפצרפטראלי
אחידותו •ן~לכידרתרתורמיםאלה

iשלופשטותו l .להוסיףאפשרמבגה
העצימווהחריזה,הריתמישהסדרכאן

שלהמאגיכוחה~גתומתמידמאז
ראשוניצררךלאזיהרגים: 11והםהשירה.
הילדיםאהבתכךעלןתזב.יד .בגרהקיים

רחרי:וה.לירתמוס
בעבריתשנכבתוהסונטיםאתמזכירצרר

בשירהכיידוע .עומיחיגרלדבריגעל-ידי
ראשיתה,עםכברהסונטמרפייv:העבירת

 .-13הבמאההרומיעמנואלשלבשירתו
זהבסוגהכתיבה~דוןדלהלאחר-מכן

העבריתבשפהוהמשיכהנתחדשהושוב

בתקופנתוימינו.ועד-16המהמאה

(כליל-סוניטםומחזוריסונטיםנכתבו
במיוחד)חמורהצורהשהואסונטים

ש.שלרם,ש.טשרניחובסקי,על-ידי
הסונטיםלצירןראויים .רעודחלקיך

זקס.אריהעל-ידישנכתבוהעכשוויים
בשבחיסונטכתבטשרניחובסקי

הסונטה:

'שירת-סרגיטה,יקרת,מהלי,"יקרת
פחז ,רחך nגיב-צעדיםאהבתי ... !זהב'

המרובהברמחזיקמלרטשכזהב/
בארןהמצלצללךבתיךמעט/וגמר

קלוחי ?לךאערוךדמותמה ...ורהב
מוצקים,לדפוס,שננגעוסיגים/בחל

הסונטה'אל i :(מתוךספוגי-צליל".
העברית').

הכלליםוהגתשמותהתרופפותעם
געשהוהחריהזהמבנהשלהקלסיים

אףאלאשכיחפחותרקלאהסונט
אתלגומבעירנירםשנכתבסונטנדיר.

ולהיאחזקדומיםז;ןבגיםז;ור wלהצורך
והמבנההחזירהכלליקלסיות.בתבניות
כסורגיםזמננולבןנראיםההדוקים
למעןמיוחדבצידוקצורךוישמיותרים

הקלסית.בצררהולהשתמשלשוב
מסריימתבנאייבותהאמיןטשרניחובסקי

העולםאתיגאלווהשירההאמנותכי
הסונטותבכלילכותבהואעל-כך-

מעלההואזהסונטיםבמחזור'לשמש'.
עליוןכיסודהקרמפחיציהאתגסעל

הרסתהליכיכנגדלהתמידעמהשכוחה

מסבירהזואמונה .הזמןובצרףביקום

הצרדהסונטים.לכבתבחירתואת
ביטחוןשלכמעגןלגומשמשתהמובנית

וגם .כאוטיוגעשהשהולךבעולמנוגם
לגיטימיותנונתתהמודרניתכשהאמנות

עדהיצורות~ערודחרקיםשבירתלכל
אריהשלהסונטעצמה.שלהבסיסהרס
תרבותלש.--ניחוחותבחוברנושאזקס

שזקסהקודמותמהמאותאירופאית

לשובצרוןישכאילו .בהןמעררה
אידיליהאלגנטיותאזיובעולםוליצור
סדרמעניקצייבקלסיעולםשלוחיונית

אתשלוהסונטמכילבזמןובוויופי.
 .והיומיומיהטריוויאליאת .עוכשיוהכאן
אחרת'מבטמנקודתעניך'באותובסונט

כובתהוא ) 78ע' 1988שוקל.('כהל'
הזהב'כש'חלילהסונט,כתיבתעל

שירהנקראלסונטהנראהכפימתיחס
ומתינותבעדיוןמנגנתהמחהכאןזהב.

"המחהמראשהנתרןהמבנהבתוך

כמעטהרוחהזהב/צולחלילעםשכבה
הנה 1המתון.בצלילעורה,בורד 1נוגע
נתרך~/".כברהכלנשמע.הוא

למצעדיוכבת"הצלילמנגנתוכשהמחה
הקצוב.הירתמיהמצעדזהפשרים",

לקוראשהביאצורראובןעשהיפה
השירהלשהקלסיקהמןמעטהעברי

לשירהחלוןלנרופתחהאירופית
 •ואריסטוקרטית.מסוגננת

נצררות

אריחבןיגאל

חלבנההפרימהערש
דדיהףי~,סן~י~פון;נגה iJ~רי~ה iJש iד
f סר~~ןןwi יםiJ יקול~זק~עק~ד!

~ת reז.נ.רבןךידגל r~W:ריסיז;ול ה~~ר~
גtי~ R9 ~~תזp~יסה iJ~לוחית~רי~ה
ס~ן~הי Rf ת~~~י wסןאכ;נ:;ניש iJךדזכב

זכי iJ:;נ~ךעוסש·~ף ,ה~ד~; rס~י wזvר
דםשותתתצמרתו ,הצדעלמפח

••• T -T -: - -•: •: T 

~r:ריr:ריםה Q~טו ·סןט.ב,ט 7 ~ 9ס~ל i~ת reז.נ.ר
 ח,~י gג~נקםזpצ;ןמוךךים iJ ם~~vז~ר~יש i:;נד

 .ןןהוי~,סןז;ו~י~פון;נגה iJ~רי~ה iJחש

~לב~כליצוראיש
~לבו:;נלנו~יש

ת 99iJז,נ f ~ 1מוזקיט
~הותז;ומוכות

~~לוךיןהר~לב~יש;:כן
פוליןךליד
הדשותעלהומהבלבמודה

."" : •• ."" -T : 

זק.~ז;וגה

ךכ-ות iJך

W ~ R? .סה
 :ךאו~.ךת ה~י~~tג~ה RiJ~ז:רי

יודעתואתיועד"אתה
-- :-:-··-ז

f רינוקי:rR ל~~סוד~זi .ת" 
~תובן~יr:ריךלא י~~~ יר:r~~ס
.ריקים iJ~חצוות

גז iל iז,נדןה
 .םי~~ Rדוזזןת q ל~~
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הקרוב"בעתיד

טרגדיה"תתחולל

יוסף ;קטנה""לביאה
 :מצ'כיתרתגם ;שקבוצרקי

 1988 ;עובדעם ;לחביהודה
אלאפסיכולוגי,ארחברתידומןזה"אין
שקברצרקייוסףכותב " tבלשידומן

קטנה"."לביאהלספררמבראבעריןו
לרבידו,הבלשי,הדומןשלומטרותיו

שלדתעוובידודהרצוח"גילוי :הן
 .הקורא"

כלשהו,סיפור,שלמטרהאםאולם
למשל)הקורא,(בידודלומחץומצרייה

שלמטרותיוביןאיכרהרצוחגילויהיד
שניהםוגיליוו,הרצוח ;הבלשיהסיפור
הגדרתואךהסיפור.בתרךכבדמצריים

רעוד ;שלולסיפורוככרכהשקברצרקישל
 .בהמשךזהלענייןאשוב
שלומספררבורויגהואדן.לקאדל

הנראההנחשב,כל .קטנה" ."לביאה
המסככתדדןהקוראאלמעובדוהמודגש

החברוהדגשותיו.עיניומחשבותיו,של
 ;ספירםבהרצאתעררןהואקאדל

-בהצראההמתרחשיםהאירעוים
ספרותייםואירעויםביכאישייםאירעוים

השנייםמביןאחדכתיבהם-

התאהבותוקטנה".ב"לביאההמרכזיים
סטדיבדכה,בעלמהקאדלהחברשל

ובוגדחברתואתזונחהואשבעטייה

השניהכתיבהיא ,הפרופסורבחברו

בסיפור.

פעםמדימצטלביםהללוהכתיביםשכי
אליהם.המשתייכיםהאנשיםבפגישות

והולכותתרכפרתאלההצטלבויות
נעשיתומשמרעתןהסיפור,סוףלקראת

זראבחנהאולםויותר.יותרהדת-גודל
השפקעתלאחד tבדיעבדדקנעשית
הגתלה.שהרוצחלאחדהותרה,

אתלספררכמרטומביאשקברצרקי
לפחותארהבלשים,גדולשלמילותיו

הואהרלמס.שדלוקבהם,המפורסם
יכולהחרקשאיןפשעים"יש :אומד
במידהמצידקיםהםערל-כןבהםלגעת
 ,,פרטיים.כקםמעשיידעוה
שלבפתיחתומרשםזהמרטואולם
 280כמעטפכיעלהמתמשך ,דומן

סיפוראתקוראיםואנחנו ;עמודים

בידיודחייתוקאדלהחברשלאהבתו
המסתוירתסטדיבדכההעלמה

עלילותאתקוראיםואנחנו ;רהיפהפיה
שלבצ'כוסלובקיההספרותיתהמעדנת

לפכי , soה-שנותסוףשלההפשהרלפכי
מגחכיםאנחנו ;פראגשלהקצרהאביב

 ,,,,שללקורותיהובאירוניהבעליונות
את"שעשהתלדוגמה,אדליכרבה,
'הולנדיתבספרכיבשרלנות,עבודתה
 :הפסוקאתמחקהלאברכבת'למסע
כותרוהעתיקה,הזוגיצררתשלכשדיר
חורגתשנייטתןמליםההולנדיתבשפה

 .ר'עם''צאן''עגל',כגןרהמקובל,מן
הגפום,הפסוקעלהעידהפיקוח
אתהאשיםוהמנהללעם,צאןהמסמיך

ביסודותמדהימהבב~דרתאלדיכרבהד"ד
וכשאומד ) 203 (העירכה."מלאכת
מתקרבים"אנו : ) 229-228 (המספר

הספרותכלליכלערל-פיהעלילה,לסירם
משיהולהיותהפשועחייבהבלשית,

הידההתחלה"מןמכידושאני
מןדבמדחקבתועדנתושהתרחקנו

לאודאי-כביכולפשעאםהמוטו.
לכרמרבןולאכה,עדאיערלא-צרח
סברנוהדי ;המספרמחפשפושעאזיה

שלצפונותיהאתלחשוףמכסהשהוא
אותם.ולכבושסטדיבדכההעלמה
לקורא","אזהרהמופעיה ) 252 (בהמשך

הקרוב"בעתיד :בהככתבהשאררבין

מהתלכאןגםאולם ,,טרגדיה.תתחולל
בכדהדיאנחנושקברצרקי.בכר

(המזהירקאדלהחבראת"מניידם"
סולםאתמנידיםאנחנו :זר)אזהרה
אתהציניות,את tשלוהערכים

 :גבולללאהאנרכיותאתהפחדנות,
בכןתתבטאשהטרגדיהסבוריםואנחנו

אותרלזרוקסוף-סוףתצליחשסטדיבדכה
שכחשבמההדיזה :המדרגותמכל

שלבמחשבותיוהנוראהלטרגדיה
החבר.

משטה tשכתבתיכפי tשקברדצקיאן

ומותרמ.תאכןאדםשהדיבקוראיו.

מכהלשלבאגם tשתריבטביעה
-יותרמאוחדמתבדרההצראה-לארד

זהאבלכצרח.-המשטרהלחוקירלא
הדומןמדברשעליוהפשעאיכנו

הואהמנהלצרחקטנה"."לביאה
שדלוקהזכירשאותרמעשה-הנקם

המנהלשלהואהאמיתיהפשעהרלמס.
מלחמת-בתחילת tכןלפכישכים tעצמו
אתמפחדביטלכאשדהשכייה,העולם
שהביאביטול :יהודיהלכעדהאירוסיו
המרות.במחכהולמרתהלגירשוה
לאחדמידהמספרשאמדכפי tהמנהל
רשעפכיםבשרםהיה"לא tמותר

 .קברברדעדידדפרהרששונאיומרושע,
 ,,אומץ-לב.בעודףהצטייןלאדקהוא

היטבשתימדןאישאלאהיהלאהמנהל
הממוניםלשהמשתכרתדירשותיהםבין

האידאולוגיותשלהשלטונות,של tעליו
המתחלפות.

אומץ-לב,חוסר-המנהלשלפשעו
שישפשעאניו-קונפורמיותפחדנות,

כדבריהחרקים,בספרהכתובעונשעליו
על-פיפושעיםאיכנודרבנוהרלמס.
לאמאינתובכמהואולםהחרק,הגדרת

 ?העלמת-העיןהפחדנות,עררןדבק

שלכם,"מצפונכםאתשתבחנו"מוטב
הבמראבשוררתשקברצרקיכובת

מןאחדותברשתמצאואפשר " tלספרר
לאאםגםהללו,המציאותיותהגישות
למההקשרוכאן ,, .כל-כןחיוליגביליו

ממטרותיואחת :דבריבפתיחתשאמדתי

מטרה-קטנה""לביאההספדשל
הרצוח.גילויהיא-לסיפורשמחץו

-בפוטנציההמצריברצוחמדוברוהיד
עצימת-עינייםמשרםהיסח-הדעת,משרם

 .מאינתואחדבכל-
בהצראתלעודןשהיהלפכי tקאדלהחבר

 ) 32(בןבגברוותשירים.כבתספירם,
מהם,באחדאולםדובם,אתמבטלחרא

(שרבשמרכדד"של"אקרוסטיכון
יפהפיות.שררותכמהישאירוניה),

-שיהירלהןהראוימן tמהןשתיים
לקיראתהמוטו-כזהדברישאם

מעשיעיידרכי ~ל" :שקברצרקישלספדו
 •דופי".בילחפשעוולה/

שפרספי ... . ... ... 

חשובעיוד
• 

לקט :העירבתיחודי·תימןשירת
הוקדיםפירשיליקט ;בנחר)
 271ע'צרחני;יהודהמבוא

שלעבבריתומקיףראשוןכינוסלפנינו
שידהזוהי .ז=i~~ימבתימןיהודישידת

והיארבחחה,בצביונהבמיכהמיוחדת

מבחינההמשתמעכלעלבגולהנוצרה
ומבחינהורדיפות)(גזירותמדינית

וחיסולחחמתירתהעליותעםתרבותית.
כמהעדייןשםשכותרו(הגםגולת-תימן

הזאת.היציהרכחתמהיהודים)אלפי
יהודי-ביצירתמרכזיענףהיאהשידה

חייהם.עלרבהוהשפעתה tת:מן
כ-כמשכהוהיא-12הבמאהראשיתה

מספר .לתקומת-המדניהעדשכה 800
-ושידיהלעשרות,ערלהפיטכיה

לשוכרת,בשלשתרבח'כהיאל~ל~ים.
:rודבית,ארמיתעברית, :ביניהםשןררחר

בדירראכים.עדייןגנוזהדובה

-130כלפכיזרשידהנגתלתהלראשונה
 tספירעיקב ,,החוקרעל-ידישכה

כבחדיםושירים ,-1859בבתימןשסייד

פיד". Q-ן~ז,ז"בספררלראשונהנתפרסמו
שלפנינובאנתולוגיההמופיעיםהמדרדרת
תפילת :השידהלהתפתחותמקבילים

צבירןבנעלישיריםולאחריה tהיחיד
זקז;iז:זת-. tומערדשבתותודח),(דתלארמי

p ,וגאולה.גלות-ולבסוף.ז:יכים. 

זכירה ,, :הםביניהםוהכורעיםהבנרלטים
ב"ספך-במיוחדשנתפרסם tאלצ'אהיד
 ,, tישראלבןיוסף ,, jשלוהמוסד"

~כצ~ןה.יהודהבןסעדיה ,,,שבנזיזvל.ם
שידהבעיקרההיאיהודי-תימןשידרת

הואשבההחילוניוחיסורדתית-לארמית,
הפירטיתההתעודדות .מבוטלמעיוט
גמרדה,ואשד ,-17חבמאהשסלה
בשיראל,::ו~;בלהבהתפתחותכנראה,
במזרחשיארלקהילותכלאתהתסיסה
כג'אדח,חא"יד,אלפירטיהם :ובמערב
והפיחוגבולהכתפשטרולביאאלקץב

עייודאיפאכערדלשירהדוח-ציירה.
היא .זרהרת-מאווערתבתקופהחשוב

באלוהי-שיראל,עזהדבקותטיפחה
השידההשחוחה.העםדוחאתדוממה

העםעםכמכהבחירותגאווהברנטעה

המוסלמיואילוא~כר,זvןהבגןהנכחד,
 .השפחהס~יבגןחרא

עלדנההשפעהנועדהספדרלשידת
משוריד-ספדרסליחות .שירת-תימן

כשבנחרת,צדכחיםאתסיפקוחמידותיהם

שייד-חולובשמחות-מצררה.כמרעדים

יהודיעלנתחבנוספרדשלוקודש
דנים,מעתיקיםלחםמ~ Rרתימן,

ופירטיםשיריםמאותנצילוובזכותם
גדולי-השידהשלךירן~יםואףספרדיים,
ואברהםאבן-עזארמשהיהלירכיהודה

זכירה ,,לשד" 9"ספד-חמ~עזרא.אבן

שלכמתכונתועשוילמשל,אלצ'אהדי,
ברומדורבתלאלחדחי"תחכמרכי"
הזה(הספדמשודדי-ספרדהשפעות

ידיעללארדוהצואמדעיתעירכהכעדך
הספרדיהפירטאףרצחני).יהודהפדרפ'

המחזוראתר~;גשבמרוצת-הזמןז:זף 9

התימני.

:;~י~יהגלרת.זקיס z-שידת-הגרלה
כיסופיםבנפשםהעידווהנגישותהדיכוי

ושידת-הגאולהולמשיחלגאולה
מכורח-המציאות.איפראהתפתחה

וכרקבעמוקבנטרימצטייניםהשירים

חד~דהושירת-הגאולהויגונם,כאבםשל
גםמוצאאתהמשיחיים.להט~ניסרפים

ן;ה, qשייד-רכןומוסר,תר~סהשידי
וכיצוארטרפירתבדיני-אישרתהעוסקים

שייד-אהבהגםמגל.האתהבאלה.
שייד-מעוט.במספראמכםיודידות,

~את, Iנבשיירבמקצתכשתמרראהבה

) I בים~ה,דI ~תהלוכה-בערבית ,)תא
כן .לבית-החתןה~ןהלהובלתחגיגית
שידי-שהןד~ירת", pה"שיידכשתמדר

אתהרכן ).י.ד.חהארמית(עפ"ישמחה

מיוחדסרג-שיריםה"חל.לרת",אתמוצא
חילופי-בדנותוהןבלבדיליהודי-תימן

אבי-י(החתןלבעלי-השמחההקהלבין
שלנטייתהעקבובעל-הבית).הנימול

מיסטיות-דתיותלמגמרתשידת-תימן
אלגוירים,שייד-אהבהבמקבנילכתחבדר
לאלוהיהישראלככסתאהבתשענייכם
בר.רד~קרתה

מאחדכיילצייןראיולמשקליםבאשד
ערבית,ככבתזרמשידהככבגרשחלק
המשקליםאתשידת-תימןלהאימןה

הספרדית.באסכולהשכתקבנל~הערביים,
ה"אזירד"שיידבקרבתםכפצריםניחרד

שלהניק,,למסורתובאשדיח> w ו~<
הירהי-ללשון-חכמיםיהודי-תימן
הבנבליתהמסורתעלכידוע,מבוססת,
שלמהפחפ'שלספדו(דאההקדשוה

יהודי-תימן).הגייתעלמודג
בשלשבקיאיםשהיו tמשודיד-תימן

עורבית)ארמית(ערבית,האחיותהשפות

השפותפיעלחדשותן:ןצ~דרתגםציר~
לים tח-העבירתעפ"ילמשל,אלה.'ה

~ג;,דןרככהד)מיםן W ?/(ח~חיד(עטף),
שגש-הארמיתעפ"י ;(תפילה)
הערביתערפ'" ;(טבל) ש~~(בנלבנל),

-tl?i לדרוש~לרםלשלם(אהב)ק)
באלה.וכיצואבשלום)
ובאהבה,בקפדנותומוגהעררךהספר

ראתההפזvט.דדךעל~הידוהפירוש
מופלא,שבטאותרנוכחמשתאהנציב
ומופשרבנדלשנהכזא.לפייםלושחי

סדבלאירות r-rרמעהגלירות,משאר
אנלותוגיההפוערניוות.כלחדףנחרב]

והיאבשירת-שיראליז.ז~ן-סןהיאזר
יהדוי-תימןחוקירגדולבידימרגשת
 •בדודנו.

רגולנטשמואל
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נפששירת

עמומה
בשביליםשנלךעשה :טראקלגיאורג
גמרמניתרתגם ;ישירםמבחר ;אפלים
הקיבץועקבחיו'ציחקאחירת-דברוהוסיף

עמודים. 80 ; 1988 ;המאוחר

אלאלהבשניםאוספיםשאנומקרהזהאין
משקל'בעליומשורריםסופירםעוודעודהעברית

אומרהתרגומיםריבוי :ידעויםפחותאף

כושרגידולשלנר'המקוירתהתרבותהתרחבות
הבדידותעללגבורהמאמץמןבהםוישקליטתה

וללאבאמתאנחנובספירםהנה,לאמור:שלנו,
גםעכשיולנונוסףוכךהעמים.ביןעםגבולות
השלוחהמןטראקל'גיאורגשירימבחרתרגום

ייחודי-משוררהגרמנית,השירהשלהאוסטרית
 .שירתודרות )jובבביטויו
מוכרלאמדועשמסבירהואהאחרוןה,?שפט

וילקה,-דורומבניאחריםשלכשמםשמו
רקלא .עוודלאסקר-שילראלזההופמאנסתאל'

לאבשורותיו'המהלךריח-המוותהרב,הדכדוך
גרם,שבביטויוהייחודבעיקראלאבלבד'אלה

מומחיםברעוסקיםאף-כימצונע,ש~שארלדעתי'
מבחינתגםמאדמורכבטראקלוחובבי-שירה.

בויש :מכעיראינוזהענייןאף-כיהגדרתו'

צבעדבריורובאבלאקספרסיונזים,שלסממנים
אתחופשיתבידמציירהואחזק.אימז'יניסטי

היסודגםמכאןלכשעצמם.העמומיםרגשותיו,
לאחובהחשאינוטראקל .שבשיריוהסרריאליסטי

בדמיןובהמשתמשולכןללשןו'לאוגםלעריון
הבלטתבושישעולם,להגדירכבסירנותחופשי,
מעטולאהאימנתי'ליבןהפאסטורליביןהניגוד

 .הפתולוגימן
שלאאדםלא-צייבה,אישית :שמעידיםהםחייו
למרות-הכלהצליחלעצמו,אחירותליטוליכול

שירתזהובמקצעוורוקחותלימודילהשלים
במלחמת-האוסטירהצבאשלהרפואיבמערך
עד~ערדועיקרייםזעזעויםשניהראשונה.העולם
תסביך-עריות, :בלאו-הכיהרופפתהנפשאתמורת
במעשה)או(בדמיוןאחותועםמיחסיושנבע

שלמזווית-החוויהשהכריעוהרואימי-המלחמה,
בןומורת.דםמראותראהשבושדה,בית-חולים

בספקטראקלמת , 1914שנתבסוףשובע,עשרים
סופועלרבים(פרטיםהתמוטטותספקהתאבדות,

אהרנשטיין'אלברטהסופרשלבתיאורומציוים
קפקא",עם"שיחותבספרב"הערות",המובא

פעולים")."ספירית
שאפשרקשת-גורל,אךקצרת-חייםביוגרפיהזוהי
למקרא .בשירתוהיטבמצטיירתשהיאלומר
שישהדמיוןעלהקוראיתההבעבריתשיריו

הנכבתיםמהשיריםמעטלא rבבאופן-הביטוי
להבהיר:בניסיוןואסס~ןשיריו. rלבכאן,עכשיו
בשירהשלוחהלאותהמפוצרי-הדרךהיהטראקל

השרוישירשלקיומונתאפשרבההמודרנית
אי-ראייה-(הבנה).עדסמיךלפעמיםבער~ל'
בעלתהיאכטראקליוצראצלזומסוגרתשירה

הפעוליםכוחותבהשיעול-כןגמורהאונתטיות
גםסוגסטיבי,באופןצוירופהין-נגינ~-המליםדרך
מאזנצולההזאתשרות-הערפלמפעונח.לאאם

כיסיו-אונתטיות,להםהיהשלארבים,בידי
רשוםנצורשבעטייםישירם,הרבהלכתיבת

קרקרשקהארסקדמאתרישום ;טדאקלגיארדג

חד-הם.בלתי-מובנתושירהמודרניתששירה
בהםשהיהממקורותכנראה,הושפע,טראקל
 .הביטוילדרכיגםעול-כןהנפשילמצבודמיון

לנובאליס,השאר,ביןזיקתו,אתמצייןעקביהן
שלושתשלגורלםניתוחאכן' .ורימבוהלדרלין

 :בתמציתוכאןיאשר'האלההגדוליםהמשוררים
מרה-מוכההיההרומנטיקה,ממייסדינובאליס,
 ; 29בןומתשחפתחולהוקדרות,שחורה

מחציתחי-ימיםהאירךשאמנם-הלדרלין
האקזוטי'וירמבו' ;בדעתושפוילאחייו

 • 3 7בןקשהמחלהלאחרמת ,נווד ,הומוסקסואל
ממש.שלקרבת-דםכנארהטראקלמצאבשירתם

הכרללרמאירת-עיניים,אחרית-דברהוסיףעקביהן

יטראקלשירתשלוהערכהניתוח ;ביוגראפימידע
בעיותעלופרק ;ממצהמאמר-ביקורתבחינת

עקביהן :אחדותהערותהאחרון'לענייןהתרגום.
אתעשיתיו",כלאחר-יד"לאכיעצמועלמעיד

השיירםאתהיטבהעבירהואואכןהתרגום,

אם .מצייןהואשאותםהקשייםכלעםלעבירת,
דיוהיטבבהשניכרהזו'עבודהעלהערהלייש

בתחוםרקהריהיהמשורר'ועקביהשלהטובה
מחפשהיהמתרגםכל :היינווריח.טעםשל

אבני-נגףלאותןשוניםפתרונותבוודאיומוצא

 :הדגמהלשםורקעקביהו.שמציין
"כספיים"ב"כספי",הרבהמשתמשעקביהן

בשיירכסףשלמארהאוצבעלבטאבצרותו
לכסףאחרתמלה :בעהיאיןגברמניהטראקל.
אותה-בעבירת(צעב).לכסףואחרת(מטבע)

ד.המשוררעל ) 76 'ע(ביקורתמותחוהואמלה.
 'ע(הבציה""לידלשירתרגומועלהמנוח,רוקח

קרפדות :לילית"תופעה :במשפטדןעקביהן .) 22
"במימי :תרגםרוקחהכספיים".המיםמןעולות

אתירהכספיים".המים"מן :עקביהן ;כספית"

מעוררצלילו-"כספית" :שאלותלעצמי
"כספיים" ;שבמדחוםחומראותרעםאסצויאציה

כספיים).מוסדות(כגןרשגורכלכלימונחעם-
בפיתרןרכאןלבחורראיוהיהלאהאםאם-כן'
שאלהזוכאמור,הכסופים"?המים"מןשלישי:

וריח.טעםשל
בתצואה :ידוקםעלדבירםלהביאמשהו'עודר

(שב-לאסקר-שילרלאלזהטראקלביןמההיכרות
הקדישלהולדתה) 120מלאוהשנהבפברואר 11
ולא(אבנדלאגד),"מערב"שירואתטראקללה

לעדתי'המשורר'כשכוותנהמערב","אצרות
לאסקר-שלירא.וכן'למקום-השקעיה.בפירוש
טראקל'עלשנייםשיירם,שלושהלוכבתה

"שייר"והשלשייטראקל""גיאורגהקריוים
טראקל"לגיאורג :כותרת-משנהעםלומוקדש

שנפל".הלוחםיקיר,
 ,תרגוםבמעשהשבשייםבטליםאלהפרטיםאך

תוספתהואזהספר .משוררידימעשהאמנותי'

וגם ;השיהרחובבילשלארון-הספירםחשובה
השיירם,עלנוסףענןיי,ימצאועוורכיםמתרגמים

 • .המאלףבאחירת-דבר

אלוניםש.
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ומצב-רוחשפה

שישה ;מקוםשלהרגשה :קלדרוןנסים
יהמאוחדהקיבוץהוצאת ;מאמרים

עמ'. 127 ; 1988

חשבוןבאיםקלדדוןנסיםשלהמכונסיםמא~דיו
ישראליםאינטלקטואליםבקרבשפשההייאוש,עם

מלחמתלאחדבמיוחדהמתמשך'הכיבושלנוכח
מבססתקלדדון'על·פילייאוש,ההתמכרות .לבנון
הציבוריים,בחייםכקכה·מידהההשחתהאת

מתכוןהואהייאושהספרותיים.ואףטייםיהפול
שלהחזקההנורמליותאתומשדתלסטטיותבטוח

המורעלת.השיגדהאת ,הישראליהאמצע
 .מעניינואיכהוזוסדורה,מישנהמציגאינוקלדדון
הקשריםאתלמעשה,הלכהלהוכיח,בדעתו

לחייםספרותייםחייםביןוהסמוייםהגלויים
הואכךלשםמהם.שמשתמעמהואתפוליטיים,

מסתכןוכךלדיבור,יותרשדומהכתיבה,לסוגפוכה
בלבול :דיבורשלהאפשריותהמכשלותבכלגם

מהקשרם.דבריםהפקעתחזרות,בהירות,אימסוים,

דבד·מה"לומדשמבקשדיבורזהוזאת,עם

שלהבודדלאי :יותרככרןלאומה",
הזרם,כגדדקלאלעיתיםהשוחיםהאינטלקטואלים,

עצמם.כגדגםאלא
מתוךיוצאקלדדון ?בייאושלהילחםניתןהאם

אףלטעמי,(שהגדרתם,השמאלאנשישאםהנחה,
לייאושמודעיםיהיולפחותלוויכוח)נושאהיא

הפתלתלהבדדכו·שלו,תרדםהואכיבעובדהויכירו
שמיתוגםהמכטאלי,לסטאטוס·קו;הוודאית,אך

אפשרותכלהפרקמעלושמוריד ,"יפוליטל"צבע
לפחותויוכלוסוף·סוף'ממכריצאו-שינוישל

ולאענייניביניהם,דיאלוג·של·ויכוחליצור
אגרסיבי.

שלבמוכחיםהכיבושעללכתובלהפסיקהזמןהגיע
עםלצמצמוהיאכשהכוונהקלדדון'אומד-ויכוח
השמאליהמחכהבתוךולהרחיבוהכיבושיתומכ

הכיבושלביסוסהפועליםעםהעימותאתפנימה.
אתמשמיטהכיבושכיקרע,שלבמוכחיםלכהליש

ערכים, :ולוויכוחלהידברותהבסיסייםהתנאים
כאמוד,משותפים.בסיסייםסמליםמשמעויות,

אםאפקטיבי'להיותעשויהשמאליבמחכההוויכוח
עניינילוויכוחמכשולשהיאלאגרסיביות,ייגררלא

ואמיתי.

 .אותרליצורטעםמה-ויברחשאיןבמקרםאבל'
 ;מצב"כמתאדותמסתוותדקהפיךלאהמלים"שתי

בכרלטפלכדיהייאושאתלעובדותצירף"בכבכשתי
מירוןעםבוויכוחקלדדוןאומד- "בש;ק

ישעדייןאלו,הצהרותשתילאחדבכבכשתי.
הכיצד?בכבכשתי.עםחשבון·של·יאושוןדלקלד
בכבכשתיהאםעצמה.התשובהכלמקופלתבהןהרי

"משחקדקשהואאוקלדדון'לדעתמיואש'באמת
יאושלצדףמסוגלבכבכשתיאם ?מיואשאותה"

הייאושאזיבשוק,ועודבכו,לטפלועודלעובדות,
"זעזועליצורשמסוגללמכשירהפךכבדהזה

עצמו.בכבכשתישלכלשוכו-חיובי"
שלשמאמריולזכור,(ישלקלדדוןענהבכבכשתי
דוחבאותהבעיתונות),לכןקודםהופיעוקלדדוך
"האם :לעילשצוטטוההצהרותשתיעלהשורה
אבלכל'בפיהשגורותדילמותלהפוךיבבנסיו

לשאלותיבוא,שלאעתידאלתמידמושלכות
תרמתיועכשיו'כאךמייד'עהרהכהמחייבות

משדתמה ?להיפרשמאאוההידרדרות,להאצת
מעשהלעשותומחייבהסטאטוס·קן;אתיותר

נזמך'קדימהכדחףש'ההווהתפיסהה-בדחיפות

כברהגדולים,בקוויושהעתיד,התחושהשמאאו

ערכיםלהבליעלסופריםמותרמדוע .. ?התרחש
אסורפוליטייםדעותולהוגיבסיפורת,חברתיים
מוחלטיםרומנטייםבמוכחיםמשכתםאתלהביע

 '("הקלע "?חיובי''זעזועלעוררברצונםאם
 .) 46-45עמ'והאלה",

מובילשהייאושכךעל ?קלדרוךקובלמהעל-
כולןהעמדותכלעלויתורכדיתוךבככבשתי,את

כולם,,'בשבילשחושבכ"היחידעצמואתלהכתיר
בשבילוגםהימיך,בשבילהשמאל,בשביל-

תמונתשלהייאושאתמסמךהואכךהפלסטינים.
הפתוחותלאפשרויותומפריעמראשבדודהעתיד
כאך'מסתבךקלדדוךכאמוד' .דיאליעתידשל

אםעליה.ענהכבדעצמושהואבשאלהלדעתי,
כברשלוהייאושאזי-בשוקבכומטפלבנבנשתי
עצמושקלדרוןמאותתת,עשייהלאותהמתועל
הואאולימתועליאושהאינטלקטואלים.מןדורש

נוהגגדולש"ילדיאושהואאבליאוש,פחותלא
בדדךשלבוהואלוהמודעותאתכוללהואבו",

מדומה.לוויכוחדוגמהלטעמי,זוהי,לניתוצו.

כיקלדדוך'שלקביעתוהיאאחרתמוצאנקודת
שלהיומיומיענייכםלאהואהכיבושרבהבמידה

רובםמהם,מעטיםשלאלאהאזרחים,
איכםלבדםוהאינטלקטואליםאינטלקטואלים.

קובעקלדדוךלאותת.רקאלא •למדודיכולים
אם-היאהנשאלתהשאלהעובדה.

שלוהמחייהשמרחבמראש,מניחהאינטלקטואל
והואבהווה,וכךשלו,ל"אי"בעבדמוגבלהיה

אל-שלול"אי"מוגבללהיותבעתידגםיוסיף
מכותiויםהאזרחיםדובאםמאותת.הואבדיוקמי

ושלכלשוכו,המקצועית",מ"ההפדעה
לשמועבשליםיהיוהאם-האינטלקטואלים

ש;כחהדומה,לאיתותים.ולהיענותלהפניםלספוג,
עצמההיאכעובדה·של·כל·הזמכים,המוצגתזו,

נאיבית.תישמעזומשאלהאולייאוש.שלהנחה
האינטלקטואלשלהדאשוךשתפקידויחכךאך

שלהמחייהמרחבאתלהרחיבלכסותהואהישראלי
ולמעשה-קלהלשעהלהיפטר ;שלוהאיתותים

שקלדרון<דומה,ה"רדוקציה"משפת-ה wק
בספר)תדירהחוזרתזו,במלהממשמאוהב
דקיפהששימושםלמוכחיםרדוקציהולעשות

באקדמיה.

אי· :זהספדשלהעיקריותהבעיותאחתעולהכאך
לשון .מדברשהואכפיכותבקלדרוך .קריאותו
כתובה.מלשוךמאורגנתפחותמטיבעה,דיבור,
דיועדרךאינוגםשכנראהשלפנינו'הכתובהדיבור
 'אקדמית.שפהעםפיוטימבטשלעירובכולל
אחדלעקובמתקשההקוראזה,דבריםבמצב

למשל,מדובר.מהעללעיתיםותוהההאמידה
רצףמופיעזךנתךשלאבודה"ל"יבשתבניתוח

 :הבאהמשפטים
למiורםממקרםהאירוניהמבטחלףשבה"המהירות

גםדהית~ •ויחידאחדבמקרםלשהותסירובגםחיתה
הדרוקציהמורכבת,הזרעוהכאשר .להפשטהאהבה

היאמורכבות,רקהשאיהרלאהאירוניהבהעשרכה
בהלהשתמששאפשרמופשטת,נוסחהגםהשאירה
ושונים."רביםבמקומרת

 ).ת.משלי,ההדגשות . 61(עמ'

 :כךלפכיפסקאותשתיעצמו'עמודובאותו
ממנהלהשאירונטההאירונהימורכבת,הזרעוה"כאשר

האירוניבאינסטינקטנלחם(זן)הוא ...בלבדמורכבות
והמפותלהמורכבאתלראותהמשיכהעלאבלשלו,
למחרת.כדילהזקוקהוא :להפך .מוותראינו

 ).מ.תשלי,(ההדגשות

 :למחשבהנקודותכמה
שאינהזוועהישהאם ?מורכבתזוועהמהיא.

מורכבת?

lt f ' 
} 

נוסחה-הגמורוהיפוכהמורכבותהאםב.

 ?דידהבאותהבפשטות,כך'גדות-מופשטת
שלא .ובשיר-כשידיחדדדותהללואפילו

כמעטהואניגודיםשלהסמוךקיומםלו'כבפרשנות
להסבירהטקסטפרשךעלהיה-ואשוךמושכל

זאת.

 ?להפשטהאחכה-האבחנהשלפירושהמהג.
מציאות.מתאדתמורכבת""הזוועההאמידה .ד

אתמתארתזה,בהקשרהאירוניה,זאת,לעומת
עללהגיבבהכשהוא •הסופדשבידיהספרותיהכלי

הזההכליאםהיאהנשאלתהשאלההמציאות.
המעבדזוועה.היאכשהמציאותרלוונטי'עדייך
"בעולם"עובדהמתארוקלדדוךשעושההחד'

הואהסופר,שלוהמעשיתההכרתיתהתגובהלתארו
מוסבר.בלתי
להשאירחנוטה(זוהאירוניהמתוארתקלדרוךאצל
חיית·איזוחיתהכאילובלבד)מורכבותהזוועהמן
הזוועה,שלואפרבעפרהמשחקתגמישה,בד

זאת.בהתגלמותו.האינסטינקטגםהיאלכלובנוסף
ה"דדוקציות"עלה"מדעית"ההתפלפלותבצד

לקלדרוךלהציעמענייניזהאיךעושה.זושאירוניה
ירדים.שלקוצםעללהתמקחלאואףכתיבה.אופני

 :זהבספרהמקופלתלבעיהמובהקתדוגמהזוהיאך
 .הבודדהאיהווייתאתלשמדהשאיפה

מרוחק •קלדרוןשמייצג •הישראליהאינטלקטואל
לא-להבדיל-בבידולאבןשלהרוחממצב
ריחוקזהו :יותראףואוליהמלחמה,מאשרפחות
גבידולאנךרחובהאם .וצרךמתוךבחירה,מתוך
ל"שפתהדדוקציות""שפתביןלקשרמסוגל

 ?קלדדוךזאתעושהשבהמהירות,באותההנטיות"
יותר'עדראבודהאינהזךשלהאבודההיבשתהאם
 ?קלדדוךבהשעדךה"דדוקציות"אחדי

שלהכללישהכיווןמשוםדווקא •כךעלהתעכבתי
בסךקלדדון .ככרןלטעמי'הוא,הדבריםמצבניתוח
דודומבניואחדים"זך :אומרכשהואצודק,הכל

הםשבוהקולאתלשכותגדולמאמץעושים
וצרכיםחדשיםמצביםאלאותוולקרבמדברים
זהבספרכאלההיגדיםגםיש . 53(עמ'חדשים"

טיעוניםמציגגםהואומובן).פשוטדיבור-

מידת-המחאהלנושאבאשרמשכנעים
לעשייהלהתקשרביכולתתלויהשלההאפקטיביות

עםלוויכוחבאשד •למשלגם,כךממשית.פוליטית
במסורתהסופרשלמקומועלוהדיוןעוזעמוס
שלשפה,שלא.היהבעיההעבודה.תנועת

 •קומוניקציה.

משמרתמר
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מסגרתסיפורא.

אתמשמשותלומר'ניתןטונאליות,מגמותארבע
סיפורים~ר Qמשלהראשונה,בספרו:עחעמוס
גבר-יואל-שמוקדהמסגרתעלילתהבונה
בוגרתלבתואבבעלשהואשלוהבינייםבשנות
יחדיו'המגתוררותולחמותם ttלובןיחידה

ארצותאלהחרותבנסיעותכרוךושעיסוקו
לים.שמעבר

לאשתואסוןקורהאלה,מנסיעותיואחתתוך
שנופלגבוהמתחבחוטמגעהבשלהמתחשמלת

בחצרם.ארצה

לעירמחץודירהיואלמחפשלווייתהלאחר
שלובעזרתוירושלים,-הקודמתמגוריהם
דבר,שלבסופומתמקם,הואידידותי,מתווך
אמובתו'עםיחדחדריםרבתשכורהבווילה

ואחותואחשללמגוריהםובשכנותוחמותו'
 .לאהובתוקצרהתקופהתוךההופכת

משפחתלביןבינוגםמתפתחיםרעותיחסי
שכונהבאותההיאאףהמתגוררתהמתווך

עירונית.

משירותויואלמתפטרהבית,לשכירתבמקביל
החדשיםבמגוריולטיפולעיתותיוכלאתומקדיש
העשויהתקופהלאורך-חצרוגינתולטיפוח
ק 9 ~מעין~:;בעית.אבלותכתקופתלהיראות
אלהלמעטופעילויות,התכוונויותתכניות,

ה~מרתשבןלתהיום-יוםבתנועתהקשורות
לבתוביחסחולפיםהרהוירםולהוציאהאמורות,

מחלהכשברקעהגיוסהסףעלהנמצאתנטע-
~ן Qולבה,ידובראם-להפריעהעשויהכרונית

ידיעתה.תוסתראם-

לשעברמנהלויואלאלפונההשבועות,בחלוף
אףאחתופעםלעבודתו'להשיבוחחרתבבקשה
לכפותועל-מנתבעיר,למשרדםעדלגרדומצליח
זאתשכלאלא .במיוחדחשובהלמשימהכמעט

חץומכלמתנתקתבעקשנותתועלת.ללא-
ביתו,בתחוםהמוגבלתלניעתויואלחוזרשהוא,

הנפתחתמשכבהחדרודלתחצרוצמחיית
הנזכרת.מגוריושכנתשללקראתו
לקראנץ'מתרצהשהואאףלוקורהיותרמאוחר
אליוומצטרףידידותי'לשכןשהפךהדירותמתווך
כךסובביםיואלשלחייו .שלובמפרשיתלשייט

עדהמתואר'המונוטוני-מסגתר-אל-עצמוצירםעל
קראנץשלהלא-פוסקובךרבונוכצפוי,שלאט,
מסכיםדברשלובסופוהפנימי'קצבםמגתבר
בבית-הנתדבותיתלעבודהביתואתלצאתהאלמן
בתוליציאתלהסכמתובמקבילסמוך'חולים

 .קראנץאותושלהצעירבנועםנפרדיםלמגורים
שלבקצסיחסיתאופטימיותבעלתחדשההתחלה
 ...זמניתסופרות

בלשי'מתחבזקיעחזורהזו'סיפוריתמסגרתעל
ואםהמרכזיתהדמותמאיפיוןגלויכחלקאם

 :העלילהבמהלךפתוריםבלתיכרמזים
כנראה,המוסד,אישחשאי,סוכןהואיואל

טכני-אדמיניסטרטיבישעניינו.למרותשעיסוקו'
עובדהומחשש.ממיסתוריןחופשיאיננובעיקרו,

למשימהלחזורסירובובעקבותבעיקרהמסתברת
חברושלומותוממנו'המתבקשתהחד-פעמית

תוך-מקומולממלאבלית-ברירהשהפך
זוויתניכרת;~גלוירקשלאאלאביצועה.

-עבירהשלמותההמתח.סופרשלהסתכלותו

 .באהרם :איור
עייש

זוהחיתה-מתפענחלחלוטיןלאהגיבורת 1vא
עםוקשריה ?יזומההתאבדותשמאאותאונהאכן

הווילהובעל ?היולאאוהיו-התמהונישכ:נם
-הרביםהחדריםפניעלפזוריםאישיותושרימזי

לאורךשאלהסממניוכהנהכהנהועוד ?ו iמיז
 .כולוהסיפור

"כל-יועד"שלמבטנקודתב.

טר.ךההמתח,תפאורןלביןהסיפורים~ר r ~ Q·בי
ההתרחשות.שלהעומקמארגאתהסופר · rעו
הוא"כל-יודע"שלהמבטומנקודתשלישיףובג

זוויתדרךלאפייןיואל'שלדמותואתלעגלמנסה
תשקיףולשרטטהשונים,לווייניואלראייתו

התנהגותיותאינטראקציותשלסיייסמוגרפי
האמורותופנימיות,חיצוניות-ודייאלוגיות

ממשתתפיאחדכלשלאמינהמהותלהביע
ההדדיים.יחסיהםמערךושלהעלילתיתהדרמה
בעייתיותועיקרנעץולי'נראהזו'הבעתיתברמה

שלהכוליבמובנואשה""לדעתשכןהספר.שו'
גםאבלראשונה,בקיראהמידמסתברהכ;ושג,
לגבירקלאמדייומרניכ"שילוט"חחרת,בקריאה

הסיפורלדמויותביחסאלאהמדוברת,ישה;ה~
אלאהגיבור-בעלה,שלמבחינתורקולא ;כוי~ן

הדבירם.כותבשלשדה-ראייתו~פתחמב:חינת
בהיותובתחילהביואלפוגשיםאנוכרונולוגית,

ראשונההסעורת-עיוורתהיתקלותוברגעיחיי·ל'
בזהכמוזה,ראשוןבמפגשכברעבירה.עם

השניים,שלנישואיהםלסיפורעודחריו 2ש)
לשתיקותיהשמעברמנוכרת-מלים,דמותתבדת~מס
מועדותשל~גבלהבמפורשמסתמנתיצוניות iהד

מהבוקודהולמהמהמביןאינויואלעצמית.
זוואי-הבנהופנימית.חציונית-ודה jשו

הקוראאתוהןדמותואתהןללוותממשיכה
הסיפור.שללסופועדאליו,המתלווה

לביןבינוהיחסיםמערכתשלטיבההיהמה
ממנההנתתקותופשרמה ?נישואיהםמאזאשתו

-בביתםואםהנסעיותרבבעיסוקואם-
אינהשנפרדותןהנפרדותובמיטותיהםבחדריהם

 ?שביניהםהקשרגוויעתעלכביכול,מעידה,

במעגליחדת nהתמידית-ניעתושלטעמהמה
-להשמעברמשמעותחסרתכפייתית,עשייה

והןאבלו,בימיהןפורמלית,עבדבהבתקופההן
הכמן-התעוררותועם-הסיפורסוףלקראת

אלה,כלשלבכלל,אםקשרם,מה ?מחודשת
המהותיתאשמתומהי ?שברקעהשראהלאזיכודי

 ?ובתואשתוכלפי

הבשר-וןמית,המרכזית,לדמותבהתייחסזאתכל
המלוויםהרביםהשאלהסימנילמרותלומד'יש

אותה.

שרטוטיהןעיניו,דדךהנשקפותלאחדות,באשד
שלעתיםעדשהוא,פנימי~יבויכלמקבליםאינם
הפוךביחסששקיפותםכסמליםנדמיםהם

הלבניםבגבדיהעבירה :מהםהמצופהלמורכבות
בעליית"הזכדפהעלהנפדרבקיטונהובעבודתה

השימושיםכלעלנטעשלהנפילהמחלת ;הגג"
החולה-האםצלליתבה,עשושכבדהספרותיים
שתעיודםהנוספיםהדרמהשותפיגםמאשימה.

מתפשריםאינםסמלית,הפשטהשלבדדךאינו
חנונית,ואחותוהאח-ממששלכאישיויות
ונו'.ונו'הפטרון'המתווך'

ופוגע,בולטזה,מפורשותחוסרשלשעיקרואלא
חייםלומאפשירםשנותניוביואלדווקאכאמוד'

אמתשלתחשוהקודמתשגופניותוספרותיים,
שלשיקופהעל-דיימסבתרתאינהזואבלקיומית.
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כעדהמשודדכקוסם,המשודד
הקיבוץ ;"מילאנו" :גלדמןמרדכי

עמ' 86 ; 1988 ;המאוחד

במובןשוות-ערןחשובים"הדברים"כלהאמירה
שתיהןחשוב".אינודבר"שוםלאמירההפילוסופי
האפשרייםהפרטים(כלהדבריםכלאתמעמידות
איכזשתיהןחשיבות,דרגתבאותהבעולם)והקיימים
אויותרחשובים .יוצאי-דופןפרטיםמתירות

פחות.חשובים

וחד-משמעיותמד~ייקותבאמירותרביופיבעינייש

שביכולוגי),(אוגיאומטדייופיזהואך •אלומעין
כזה,יופיהרבה.איןהאנושי, ,יהחהיופילבין
מרדכישלשיריוברבהמצויהיופיהוא •ומטריגיא

 .גלדמן
בשירגלדמןכותבלאפלה",ביכוזכוכית"ריבוע

אתגםלעתיםמזכירהוא .) l l (מילאנו"מקפה"נוף
הזכוכית,באמת.בהכרגעשאיכרכמעטאןהאפילה,
חדירתאתמאפשרתיחדיגםואטוםצלולכחומר
בלבד.המבט

האחרים,החושיםאיברימכליותרהעיניים,
 ;הדבריםלניתוחהסדר,לעשייתלשכל,מתקשרות

 :שירבאותוגלדמןוממשיך .הרציונאלשליטת
ונוצץ tגוכיומחליףהשמיםריק /-הבתים"ובקצה

אתאפילואןחזק."מגנטבווישכוכב/אוליבו
ממחסההמשוררכותבהללוהיפהפיותהשורות
יתירהבהתקרבותמסתכןאינוהוא ;הזכוכיתריבועי

המגנט.משיכתאל
ואיכרבדברים,חלקממשלוקחשאינוהמשורר
ולאלשמחהלאגם(אןולכאבלסדנהמדימתקרב

האיש",אמרהעד"אני .~דמשוררהואלאהבה),
גלדמןכותבאמנם,האלוהים.שללמשפטוהבא

שלושה"השופטים, ) 41עמ'"העד",(השירבהמשך
בניירותיהם/בהתמדהרשמוקשישים/משוררים

מרדכיהמשודר ;גלויה"באהדהנע;והתברכנו
שופט.אינוגלדמן

תמידלארע,בהכרחאינוכשלעצמואי-השפיטה
אלא ;המשוררשלחוות-דעתווהולמתמתבקשת

לאמקום,(מכלרצויהשאיכההיאהעדשפוזת
לעולםמשמעועדלהיותביותר).השכיחהכפוזה

לעולםמשמעו ;סובייקט(בשירים)להיותלא
לאלעולם ;מהצדמגבוה,ממרחק,לדבריםלהתייחס
מבפכים.

כביכול-עצם"לשירים)(לעצמו,לכו"לזרוקוכדי
התודעה.אתמגייס-מעמדת-~~יםכותבהוא

אולםנוצרובתודעההאיש/אמרה~ד"אני
 .) 110אלחים:"ישבכאשמיוכסאשעלהמראות/

למשהומ~דע~תהיאהשתקפות,היאהתודעהאבל
אדם).אותושלבפנימיותוזהאם(גםלהשמחץו

אמנם ;המראות""אולםוכותבזאתיודעגלדמןגם
ומד~ה),(מד~הפכיםלשתילהשתמעיכול"מראות"

 .שטחכית.בהתייחסותמדוברהמקריםבשניאן
ואולי •כבמאימצטיידהמשוררזוובסיטואציה

להיותעשוישייבנההבניין .בנייןכמהנדסאפילו
ספונטניותכלאבליפהפה,להיותעשוימארד,כוח

המגבלותאתבחשבוןבהכרחתביאאפשרית
 .בכייןשלוהאחדותהפיסיקליות

אןשירים,"מתכנן"שגלדמןלכןמתכוונתאינני
מגבלותהשירעלכרפהשהואהרגשהישלעתים
שיריוקריאתעםרבותפעמים .לוראויותשאינן
עםהשירכתיבתאלבאשגלדמן •ליהיהכדמה

תבניתאללצקתמנסההואראותם •רעיוןמחשבה,
מושלמתהתכהמתקיימתמדימעטותפעמיםהשיר.
 •המסאי •השכלתניהעריון-"החמר"שלוככוכה

שיד.המכונההערטילאיהיצררעם-הפילוסופי
מרדכיאמראחרונות"ב"ידיעותסרנהליגאלבראיון
פתאוםפיזיולוגיה,בשיעור"כשלמדתי :גלדמן
חולההייתי •מבשראנשיםמלאשהעולםהבנתי

אינוארלהתייחס,מסרבהמשוררגלדמןלשבוע."
במרבנוהבשר,שלקיומולבשר.להתייחסיכול

לתמונתמתאיםאינוהמטאפררי,ובמובנוהמילולי
מדרכישלהאיסטניסיתאןאמנםהעצובההעולם
גלדמן.

בחרבות"דקרו :כותבהוא ) 7 ("קוסמים"בשירוכך

נבע".לאודמןנבצעלאגופןאן tגרפןעמקיאל
כשנערה •הללוהקסמיםאתמנידיםואנחנו

לקדמותהשבהכןואחדחלקיםלכמה"נחתכת"
הדקירה :עצמואתגלדמןמסגירכאן •אך ;נזקבלא

אןלעתים,התפעלותמעוררתמאד,אסתטיתבחרב
באמתנרגעתאיכההיא •בבשרנוגעתאיננההיא

החי.בגרף

יפיםשהםשירים,קטעימכןויותרשירים,כמהיש

"אלכסנדר ,) 31 ( •בררדרנהץ"הערבלהפליא.בעיני
הארד"של"ברדהא ) 39 (מדברי""איש ) 35 (הגדול"

מהריחוקנפגמיםשאינםכמעט ) 73 (ר"זהב" ) 43 (

 •מעורב.שאינוהצופהמעמדתמהשכלתנות,
ושרב"שרב :גלדמןכובת"קוסמים"שידרבסוף
ואשליות'/תעתועיםבפניכםמציגים'אנו /:אמרו
פעלו/ממששלכשפיםכילחשד/שלאהאפשראן

 ) 8 (כדדנו."דדכםפעלרכל-הרדסןוהנח-כל-ירצד

בהרבההסתםמןפועליםממש"של"כשפים
שלבקרקעיתםטמוןוהנח ;גלדמןשלמשידיר
המשורר,עליהםשכרפההעקיפיןדרכיאדןרבים.

עליהםמטילשהואאינספורוהמסכיםוהמסכות
 •לטובתם.פועליםאינם

שפרספי ... . ... ... 
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צידהעלסובבתוהיאיכלשהינפשיתמערכת
פנימיתהשתנותאוהתפתחותכלללאהאחד
כולה.העלילהלאודך

ל"מולכו"יואלביןג.
הדמיוןבדברלאחרונהאחניאתשהעידמיהעיד

לביןעחשלזהספדוביןהמפתיעהמסגדתי
אלמן-פהגםשם,גםיהושע.א.ב.של"מולנו"

מאבלולהינתקמסרגלשאיכרהבינייםבגיל
החחדיםפעילותמעגלישםגםפה,גםומאשמתו.

מוצא.ללאעצמם~ל
החיצונייםהנתוניםשלהקבלתםש~קדירתוהאמת
דווקאאבלמעט.לאמפליאההיצירות,שבשתי

כל-קיצוניבאופןהמהותיהשוניבולטרקעהעל
המתהאשתואתחייהושעא.ב.שלמולנו .כך

הרופסת.העצמיתישרתושלרשס"הרמ"חבכל
ארוגהמרתה,ובעיקרמחלתהחייה,דומיננטיות

בשידההמתהאוהבכקללתבריחתומעגליבכל
האלתדמנית.

אחדכל-האחדיםעלילתולשותפיובאשד
המצטלבים.ובקשריובעצמיותודב-ממדימהם

כדומןפדים 9השנינראיםספונטנית,בהשוואה

נרבליסטימטורהלעומתתרתי-משמע,יריעה,רחב
לידיהגיעלאכמותית,שהורחבשלמרותמעניין
מצויר.

אקוורליותתמוונת .ד
נרגעעחבידיהנקוטותההרחבהמטכניקותחלק

תכופותהארוגיםהמשרימיםהמילולייםבכישוריו
תמונותבאמצעותלעתיםהעלילה.ב"חדיצי"
לנרמוכירםקויוהןומגמרתשצבעיהןאקררדלירת
קצויםירח •ברקד"צינת :הקודמותמיצירותיו

המחלדייםהתפוחעליביןקטנהציפורשדופים,
וקדרותמדבריות"דממתאר ..הסתר"מנגיעת

 .) 70(עמ'המצעופים"המזרחייםהרכסים

פילוסופית,התמדודותשלכבסירנות-לפרקים
 :בלבדהמיללויבתחומהלטעמיילפחותהנשארת,

מעבדלהשמעימתשללגיטרהגרדםלמשל,"מה,
 rשבהגבולמה ?צ'לושלנמוכיםצליליםלקיר

חסדזהכלהלא ..ירחי-כרכבי?חולילביןגעגעוים
פעולשתמידההנחהאתנקבלכןאםאלאפשר
לו rשאאנרכייבלתירעועומוק,דייקןרעול·~נ

קיררה,מורתחווייתמלבדתכליתלוואיןמנעי
שלוהשעןובאצבעותהכלומפרקהולךוהוא
קרבנויהיהרמימאינתואחתוהמיתפוררוכבד

שלא •להגתונןדדךשיוהאםלערת.איןהבא
 ) 140(עמ' ." ..ולחסדלרחמיםסיכוייםעללדבר

מדברמילולי-כמר-פילוסופיהקיצוניבעיצובה
עלהחחידםסמלייםצרפיםבשפתעחאלינו
משבירסן"מחזירם, :קלותברראדיאצירתעצמם
והדוחאחורלכשדוהיוהוריתחתוהעיד tהים

 ) 88(עמ'ואיננו"ברנשבה

דוחבידורתאורתובאיןהיסומשבידם,"מחזירם/

שגםאלא ) 143(עמ'אחד"לכשדוהיובורנשבה
יותרדבעומקמקבלהסמליהמימד rאבאלה
מעציובוארהנזכירם,הדמיוותמסמליהערלהמזה
גילוף-מפתחסמללהיותשאמררמהשל

מנקודתהחצוהלפרץוהמנסההחתוליהטורף
 .הסודלוטתערנר fק

מגננןואתלפענחמסרגלאינושביואלהטכנאי
אתהמספרהיעדו-כל .העץחייתשלקבערנה
אתבפנינולפרשומסרגלאינויואל,שלסיפורו
שלומהלכיהמנעייהמהרתמשמערתה,ותכה,
שותפיהדמיוותעללרבד(שלאגיבורודמות

מערוכמהעורהאם-והשאלההספרותיים)
 .מספררשלזרומעדוותוידעיתולחוסרהסופר

(שקבלורביםגגעעויםנותרועל-כל-פנים,בי,
תיאויירםבקטעיםהמפגשתוךעצומת-יתד

זה),בספרגםמעטיםלאמשרימיםרתמרנתיים
האחרונהא~תרןק~תעדהכאבלמוערות
אתואפליוהעדה"העצה"הדאתשאיפיינה
שלי"."מיכאל

שברהילדעםעחשל rראמחשוףמגעאותר
נשכחת·בלתידומיוותמצביםאמינותשהוליד

י

עצמושלהמנוכר,החשוש,בשיקופודומני,חסד,
העידיהנעלותהבוגדת,דמותובאמצעותילעצמו

 • .יואלשלוהמוערות

עיתנעמלה
זעלשפסחעלועדכויתרכמבדרכםף,מאומיפוסרםהאבבכןריל
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ושידהאהבהמוות
 ;המיםלארוךיהמים,לארךו :רבתיכיק.א.

 1988דיבר;
מותךולכדרתישירםמחפדכלולבדתניילשספרר
(צדת"ט-המשודדלשקדומםיישהדספידתעשה

שטרםחישדםישירםנתלררהמבחראלתשמ"ט).
שברת 50לשחייידומעךדרכל-כלוו ,פורסמו
למרותכיגמלה,בספרצרופהקיראהישהד.

הישהד,בלשןושחלוהמנענייים,הנישייום
עללדברניתןהיד-הישידרתוצבוררתבמנבים
מרכז""גיבוירכמהלשומתמשךההלוךקיומם

העומד"לשדמופעיהפתחיהישברבכרישיידם.
זרוגנמניהגידג,לשאהזי""מרתאתוגנמןבפניה"
"גיוברגבדרהאוהמרות •כלווהספראתמלוהו
האובלליהואףיומוימית,האינוכחוותמרכז",
שיאלום, .) 132(עמ'הנישהנדידואתהמלודי

ישכידרהקיימותיסדותפיסותשתיןיב rnלהב
יככלייןוהמרותאתראוה-האחת :ברתינילש

מתחייסתהושנהייחזהר.ממכר rשאסופיכמצב

הנקשרסופימצבנידמית,ותפעהכאלהמרותאל
מהיוותשלהמשכיקריםברשיו ,-סרפי rהאאל

הישידת.הצייהרארהאהבהכדוגמתאנשויות,

מוגמרת,עובהדבמרותהרואההראשונה,הגשיה

יבטהיועלבאה-חזהרממנו rשאכלייןו
שמקורםיבדתינישלסיביר"ב"ישידעביקר

השנהיי.העלוםלמלחתמהקשורותבחויוות
במחנהההילסיביר'הרויסםע"יהרגלה(המשורר

סיביר"ר"ישיד , 1941-6השנים rבסייבירידכח

תשל"ד.)דורכים","מחשכיםבספררארדראו
האנישםגופרת •כקיפאןומצוגהסייבירהמרות

 rביפדירהבלזרורקהנואר,בקורנקשרותשמרת
הוברדזבלשלמשאיתאוח"כשקפאו,הגופות
המתים.תחיית rא ,סימן rא ,המשך rאהפחות.

אתבוידם"אנו :סופימצבלשעדותהקיימת
אחניר/וישברארמיהזהוהדורכלרתםעדקבתןן

 ,, .הבחלמסליתלדילקבנירוסימןפהימצאלא
אף ) 65עמ'המים",לאוךדהימים,("לאורך
-סיבירבי mלמנלקחמנמה(בבםרהיב)העייהר
המקום,שםעםלשטקרנורתואנניה,אבהד
(עמ'העזובבבית-הקברותמצנרתניתיזתותרו

הווא ,הפיךובלתיסופיכמצבמצוגהכלייןו ) 155
וביוגרפיות.היסטוירותבהחרתשיוותמעוגן

ברתיניק.א.שלכישידר rnלהבניתןבמקליבי
דרכוכללאוךדופיוסםזןנכבתבבלדות,ד mרבמי

המרותנשואלשלחלרrטשתהתפיסההישידת,
לחשוב,ניתןשברכמצבנידמית,כותפעהשכתפם
עצמושהגרףלאחדגםלופעלולהרגשילזכור'
לבבדותהמופעיההמתדמות •לתפקדחלדכבר

חראהמרכיזהפעלי mהכפעליים.רת mבכמלוהו
מופעיה ) 28(עמ'עקיתה""לבהדישברהאהבה.
קבראתודנמעבדםהצועבתחשרהד,אלמנה
(עמ'שחיכהת"זרעלב"בלהדאוליוהךד'עבלה

המתעלםמוגצורפהנציתבהמתההאשה ,) 44
היאבנייכם~תשכבלאהיא"לא,בה. mהבמיטה
חשרוןצבמרמורת.ז:וכליאתננוהד,אלתחזור

מצוגיםהמתיםרקלאאלוםןשיי".ןשיירו:זwיךו
להאנהשזוכההמורתאףפעליות,כדמיוות

(עמ'מרועבת""לבהדישברעצמומלשלרמתלררג
יותרוספרותיותיורת~בידרתשהדמיוותככל .) 55
מענייתנילפיכךהולוכת.גלדההידנמיקהכן-
המברםםרתכלדרתבמחזורהמרותתפיסתד mבמי
הופעיוהנגעתירת"("הבלחת .נגעןוסיפוירעל

"מחשכיםהישירםבספרבמדרולראשתה
סיפוירוהופכיםהזבמחזור ). 61-92עמ'דורכים",

מתחייסתאלהיםמיצאותלחומידןונגעלש

il ,סיבהעך.רחברמרכזי,גיבורהואהומרותבלדה
ימיה""בדמימהסיפורהיונקתבבלדהו·מםרבב.

הדוברתהאשה-האם,שלדמותהבמרכזז.צובת 1

מוסיפיםאהבתהחכרהענקצליהבהד. R,ז.:רתך
שהותיהרהחיותהנפשותמנוחתאת•להטדיר

אתשנשאליבה,ואהובבעלהבתה,-אחירה:
שלהמונלווגהואד mבמידרמטילאשה.הבת

אשה,והרוכל"."הארוניתהסיפורלפי"האדרנית",י
בדקירותלהרוגלשוואומנסהבעליה,האוכלת

םרפהלביתה.נשזדמןהיחדריהרוכלאת rסכ
עיניבעדרעצמה,בשראל rהםכאתמפנהשהיאי
החרידםמתוךבהמבתוננותהמתיםהבעלים:
במיטההגדלוההכסתברתךבסכינהשצירהי
המתלררגחראמדגשפחותלא .) 78(עמ'הירקה.:
העקרב"הויההנובלהגיבורמנשה-חייםשלי
ש"ימשלשררותעלהנעשןמונלווגלמשירר",י
כלבעלרהרבניתימרתtילאחר"שבתי :~גנןו'
ל"זקיהד"המוקשדתהבלהדאף ) 80(עמ'לדת".·
הוא :אפשירמרותשלהזירותסיטואציותמעלה,

יחדיהומשקעה./נחשלובאבים.רוחצתרואה
בליבה, rסכרתקערצוח 1-מטיילתהידם rנ

הבלדהאולם, .) 84<עמ'דמע". rאועבינהי
האהובהדמותאתהמציגותבמיליםמסתיימת

bגכzהאהבהשלברחהקיימת"."לעדשהיאכד
הבלדותמןבחלקאמנם,האלימות.עלגובר

האליםהאונסכדוגמתמדוגשתמאדהאלימות
שלהתיאוראר ) 123(עמ'שין"נבוסחב"בלדה
בתרךצרחהבמצעותמבוגדותאחיותשלשר

זשכתההקטנהבאחרתקנאתןבשלהמשפחה
האהבהאלום- ) 140-142(עמ'לואהובלאהבה
גםלזכורממשיךהנאמןהאוהבהמרות.עלגרברת
אףמסרגלחראמזאת,יתרהיהגרףכלותאחיד
אתדקלואהאהובהשלזכדרנרתיהאתלנצרר
שומריההימרןותאחיד"גם :שלוזברתו

אלהעתוריאלגעבמתךתסתכליאתזכדרנרתיךו
שומךר,יהיה"הוא ) 25(עמ'התלי".לקצוימעבד
כוערת".אתמלרךאל/ואת-לידוםירםףהווא
שם).(שם,

היאהגמדלקרמעברהאהובשלהחזרהלעיתים
המת,האשישלהחזהרכדוגמתלמידיאירונית
מיטתךליד"שרעו :דיירבמרחייושנטללאחר
בפרוותחמיםקקאושטיחעלמת.' mינחרא

 .) 101(עמ'שרכבת".דיועלשלוהוואתהכבןש~
תפיסתלהדגשיממישךהאירוניהמבטגםאבל
פעלילהיותממשיךהאהבהלשברחה :יסדו

 .הגרףמרתלאחדאףידונמי

הצייהר.שלברחהחראפחותלאוחזקפעליכוח
אלקלומוסואתעמושלוקחכמימצוגהסרפד
אניוהמלייםצללי ,מזריהרת ) 128/9(עמ'הקבר

נתןשלאתב-קלוהיאהישהד .הגרףלכיליןונכנע
המיליםאתמחסלאיברהיצורמרתלכלותה.
להנתכלהניסיןוואףחייו,ימיכלמתוכושהעלה
משמער.תלו rאהליירת,לשיהדובמיוחדלשיהד,
הליירקה"על("בלהדמחשדומתחיהצומחהשיר
בלקשרקשוהרכשלעצמההציירה .) 51עמ'

שלאחדאימה(היקציות"כל :ל~ימהיינתק
הפתאוםמפניאימה/הקנידםכלהגורף~החלום

(שם,הבלדה"ותבדת"סעיףבשירנכבתהאורב",
לפיבלדה",הוא-פתאום"כל ) 100עמ'

הכליהיאהבלדהדרמה,ברתיני.שלתפיסות
עםלהיאבקכדיהמשודדבחדשברהספרותי
כךבשלדווקאאבל-הטראומטיערםהדרמטי

ב"שיידכילהדגשי,<שיבה.שולטהכיליןו rא
השיהד > !כלדרת rא-ברתינישלסיביר"
ברחוהמרות.אתהמנצחברחמחייה,ככוחנתפסת

שלהעילמולאחררבותשניםלועימודהשירשל
צעיירםעל-ידילהיקראעתיידםוהשיירםיהיצור
עיניך",(ב"כחרלהשיר.כתיבתבעתנולדושטרם
השידהשלכוחהמדר,יתירה .) 159עמ'שם,

המרות.אלהמובילפסק-הrיאתלעצור
נעילתבעתעשןדלנר"פחתבשירמסתייםהספד
נירםנעילהתפילתשלהמפתחשודרתשיד".

שלבפירהצלהכמילותמופעיותהכיפוירם
השער"עלמסגדמול"הבעש"טכשידהבעש"ט

שלהסירםבשירומופעיותחחדרתוהן ) 111(עמ' .

נעילתהליירקה.שללקיסמהומרפתכאותהספר
 • .העשרנעליתאתלעצורבברחהישהישר

עירזחנה
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ונבדלת.אחרתפראית,שידה
אלכסנדר ;כוכביםשלכת :חלפירןחגית

 ;פפירוס , 1940עדוציירתוחייו-פן
 • 1989תל-אביב,

שלאלמנתורחל,שנים.כשש-עשרהלפניהיהזה
שהתאשושולאחדסינילגה,ובתרפןאלכסנדר

ארכיונואתלהפקידהיכןתהוהאבל'מןקמעה
אתי,הסכיםבסדעיוקבלהן,עיצתיהמנוח.של
חיתההלפדיןחגית .כ"ץבמכךרלהפקידושיש

הנתאיםנצורושאזדוומניהמבךרמעובדיעודונה

החשובהמחקרשהואפן'עלספדהלכתיבת
עתה.עדשנדפסהמשודד,עלביותר
עללספרדבר iy ,-1966בהשישים,ירכלומאז

 .שידתוואתאותרחקרושלאכמעטאךאודותיו
הקומוניסטיתלמפלגההצטרףמאז ,שנהכעשירם

מוחרםהיהירכלו,ערד-1947ב(מק"י)הישראלית
המשודידםמשרימתשמרנעדרהיוםעדלמחצה.
הודאתולמרותחאתבגכדות,עליהםשנבחנים
גרשוןפרופסורהשרימה,עררךשלהפומבית

משגה.חיתהבשרימהשאי-הכללתושקד,
מחקרמהיותרלבדהלפידן'חגיתשלt;כפדה

חטאתיקןוהואהעבירת,השידהבתולדות
לעצמההאקדמאיתהביקורתשחטאה

הזה.המיוחדהמשודדמןבהתעלמותה
שלהמעוותותלפרופוצריותתיקוןגםהואספדה

אלהאדוותיו.עלהשידוידםושלפןעלהכתיבה
בבוהמייןהעיסוקבידבירכלל'בדדךחטאו'

כוכיבם""שלכתבמשודד.העיסוקובמיעוט
לעירןדהיינולמשודד'המכעירבדוברמוקדש
ניכרתבבירגדאפיהבעיסוקגםהפירטית.בציירתו

רבות,עדריותאספההמחברתדב.מאמץהשקעת

לעובדות.מיתוס rבלהפרידוניסתהאותןעימתה
ביןמעטיםלאבמקידםמלהכעיר~זהרההיא

לעצמולגבשלקוראסעייהאךמנוגדותגידסארת
שרםחיתהשלאטעוןפןכאשדלמשל,כך,דעה.
היאמוסקבה,ב"מכבי"בפעילותוציוניתכרונה

 .אזכדרכהחיתהזרלנתעוהשהשתייכותמזכירה
בכלהציונותעםהשזדההמיר"דקנפשותבסכנת

לנתעוותאמוניםלשמורזרבתקופההמשיךלבר
ציוניות".

היאלהיפר'הבירגדאפי'במיתוסמזלזלתהיאאין
כפיהבירגדאפיה,להשלכותשלםפרקמקדישה

המיתוסהפירטית.ציירתועלארתה,הציגשפן
שהותירובדשרםחשובמרכיבגםהואהבירגדאפי

ערלדודםנביעלומשודידםפידםרסוכמהכמה
רגםונסקישלגם .יותרהמאוחידםהדודותבני

אולםשלהם,הסרפד""אגדתאתלטפחניסרעגנון
שלאמנדנד'חץר(כמרבןעבידסרפדשאףדומני

זה.בשדהבפןלהתחרותהצליחלאבטובתו)
המשודדשלבבירגדאפיההמרוכזהדירןלערמת

האץר-בבירגדאפיההדיךראצרה,עלייתועד
מקרטע.הואשלוישראלית

אך , 1940עדפןבאלכסנדרדן"לשכת-כוכיבם"
מכעירבירגדאפיבאירעונרגעהואבעקיפין

הצטרפותו :יותרד mמאשניםשבעשהתרחש

הדבר .)י"קמ(השיראליתהקומוניסטיתלמפלגה_
כשידירהשיניויםבדיקתשלבדדךנעשה

למפלגה,שהצטרףלאחדפך,שעדךהמוקדמים
ציירתועלבירגדאפיאירעואותרבהשלכותכלומד

הפירטית.

לשלשופךשיידאתכאךאחלקהספדבעקבות
אהבה,שייד :נשואיהםלפיעיקירות,חטיבות

(הפרקחברתית-פלויטית.שוידהמולדתשייד
יכרואצרנו"ר"נבךיירעוים""נאותפזמונישנשואר

והפרקמלודת,ישידשלכתת-פרקלהיחשב

הואלאקטואליהזיקהבעלותציירותשנושאר
החברתית-פוליטית.)השירהמןחלקבעיקרו
הגברשלשלידמיוחשוףהאהבהכשידיהדירן

חולשהשלשניצדשיבשידתווהאליםהשליט
תפיסהכבעלבספרמצוגפןבאשיה.תלותשול

ומנתגדהפוטוירסטיתלתפיסההמעדורומנטית,
היאבשידתוהרומנטיקהממאפייניאחדלה.

הבלתי-משוגת.לאהובההבלתי-אפשירתהאהבה
עלהמחכימותההעדותבמיוחדאותיהרשימו
השיכור"."ישד-המפורסםה!;(זמרן

לעדתיהמחברת,דואהפןשלהמולדתשיידאת
המשודדחשוףזר"בשידה .ציירתוכמיטבבצדק,

ניגדויםוהמלאהמורכביחסראתרבהבכנרת
שיידשלהמשנתיםבנוסחיםדנההיאלאץר".
כציד-משותףקרעלומצבעיההמולדת
בעמדותיווהשינוייםאצרההעלייהמזמןהמרחק

אלה.בשיירםלשיניויםגדמוהאידאולוגיות
השירכנראהשההיחשדה""מולדתהשירלמשל'
כאןנוסחים.במספרנכבתפן,עלביותרהאהוב
אותרגלגוליאדוותדירבהעלמשהרלהעידצרוני
"כתובים",מנוסחשבהבלדמציינתהיאשיד.

(מתקופותהדרך"ב"לארדךהאחרןובנוסח
מדמות ...המלודתדמות"השנתתההקומוניסטית)

לדמותהופכתהיאהוורגתהשורפתאקטיבית
יכלואנייעונייה".נצרתעזקפחהשלפאסיבית
שיאךזה,לשירבאשדזרקבעיהעללחלוק
ביחסומקיףלשיניודוגמהבכךמלדאותלהזיהר

שלהדרך""לאודךנבוסחהמלודת.אלפןשל
ל"אץרשהפךנכען"("אץראחדמולדתשיד

"לא :אקטיביתלהיותהמלודתמוסיפהזבת")
ת )tגם-ת )tרקשרתןארתךמשפרטארתע

היהשלך-אעדאבלתפליאי,/בישפטייך
 " ... !הואשליהאגרוף-תניידאבלהשוט,/

לאחדפןכשיידשהתחוללוההבדליםצירך
באהלאאםלהטעות,עללולקומונזיםהצטרפותו

הקרמו~זיםהשנתה.לשאמהשלההדגשהבצידו
הלאומיתלתחיהנאמנוותאתסתרלאפןשל

אזקראלאהואאמנם .באץר-שיראלהיהוידת
זהוותעללהכזירהוסיףאך"ציוני",לעצמו

ערלהחלצויהמפעלעםהדזהוותעלהיהידות,
(כלומרזבת"ב"אץרשלו.אהתב-המלודת

לךנשעב"אני :הכזירהקומוניסטית)בתקופתו
לעירקייך".לואאנילךכיראם/אדמה

הנחהרקזר rשאלשערלעצמימשדהאני
לאלקנידרמזגםאלאהאץר'עזיבתנגדכללית

האץרמןשי-חוהעבדוה",מ"גדדרולחבירו
מבירת-עלהשפךלפניקצרזמןלבירת-המעוצות

המלודתכישידעבמדותהחדישו .לאץרהמעוצות
לשלזכיוותהיםרגשיותגיליובעיקרו'היה

וניבם.בינינולואחוהרלשלוםלוחתיהרהערבים
אחידכמסבתרבארבישירםהשינייוםכילזכורשי

הrב-ההכהרשמשמעהבאר"ם,החלוקההחלטת
 .באץר-שיראלהעמיםשנימכיורתלארמית

 rבבספרלהבחנההלבתשומתאתלהפנותצרוני
יrבהותחבטיוותניגידוםהצרופיםהמלודתישיד

אופטימית,השקפהה"מבעייםהמולדת!;(זמרני
הכיסופיםמימשולאץר'שוייכרתתחשות-ביטחןו

אתמשקפיםהמלודת!;(זמרנילחלום.והיכולת
העלום".שלר"המראר"ה"פשרט"צדיו

שישבעדתיעלהשייד-מלודת,עלהפרקלמקרא
לסרפידםגררםמהאחרת)(בהזדמנותלבחךרמקרם

אתפעם,אחרפעםמחשד,לנסחמסייומים
אחידםלוסרפידםפך)(עגןונ'הקדומותציירותיהם
 rשאדברכאלנדפסה,שכברלציירתםלהתייחס

נפצרההעבירתבספרותאגב, .לשנוותשדותלהם
(ברברהצייהרנבוסחשינייוםשלה"רתפעהחיתה
וכלשךר""שכלולשחלקייםניסוחיםפרסם

כידמישהידםכמהשלנוסחיםשינווכהךרפיכמך
עיקבכן rשאמהספ-חי,תלהברהלהתאימם
כמדומני).דבר,ישנהשלאשטיינברג

ככותבחיתה;הפלויטיתהשיהראלפןשלהפנייה
עלשהשפעירחב,היסטוירמתהליך"חלק :בספר

שהתהליךאווסיףכולה"העבירתהספרות
עלייותשנותאלההיוספריוות.בהרבההתרחש

הרמאניסטכלכמעטכאשרלשלטןו'היטלרשל
הבאיםהדורותלונבידרדרלבניאחירותשחש
העשרתהעםלהסכיםמאדרליקשהשמאלה.נטה
עצמאילהיותשכיד"ייתכן'כיהמחברתשל

שבהחדשה,לקבצוהפןעברבחבורהר'מרבלי'
קבצות :היחדי)(וכמעטהבלוטהמשוררהואהיה

כמיציךר".פעולי-המרכסיסטייםהחוגים
מרותערדהחמישיםשנותמסוףפןאתשהכיר

אמבצייותנעדרשלאאףכי'להעדייכולאני
רקנקעבושלוהיצבוירותההכערותכלאשייות,

לאמונותיונאמנותשלשיקלויםמותך
 .לועקרונותיו

עצמואתמצא-1965בבמק"יהפילוגממן
ליובועםלואמיקתיסערםסנהעםאחדבמחנה
ששת-מלחמתעבקבותכאשר' .טובירתרפיק
להשתייךהפסיקסנהעםהסכיםלאהימים,
המקידםבשנילרק"ח.עברלאאךלמק"י'

עליו)שחלקתיוהשני'ארתהשסכמתי(הראשןו
מנאמנוותעבנרשהחלטותיוספקליהיהלא

רואהכאןכדאיות.שלישקלויםכלללאלעצמו'
כלפיגרירחייםשלהרתסותעללהעירצררךאני

 • 244בעמדובספרהמובאת"נגד"
שלמצודקהבלתיהפאציפזיםאתכיטעןגריר

העלוםמלחמתאופי rב rnמבשאינו"נגד",
היטלרגנדהמלחמהשללזההראשונה

(ארלאורלהסבירו"ניתןובאה,הממשמשת
הקרמתיסטירתהמפלגותשלעמדתןלחשרך)

 . rהקרמלבחסרתאשר ,לקרמינטןרהמסונפות
לשבשפצרהזרלנר'לאמלחמהעלדננררהללו
 ." r.היטלד-סטאלהסכם
 15עכמ'המשךגינוסרפנחס
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דוחת iדכללשאסונןהןהוימסיטפקיהיצעהדבות

המודרהאדם •י lקאכ

 ; 1988 ;דבירחצו'בניא. :חראבןשולמית

 .'ע 81

מצורשלמצב
רשומותשלנושאןשהןהתמוהים,"המאוערות

הכוללעדת . 194 ..ב-אוראןבעירהתרחשויאלו
מגדרמעטשחרגומחמתמקומם,שםהכירםלא

היאעירשלטיבהעללעמדונאותהדרך ...הרגיל
אוהביםהםכצידבה,עובידםאנשיםכצידלתהות
ידכלום-הקטנהבעירנובה.מתיםהםוכציד

באותהיחדיגםאלהכלנעשים-היאהאקלים
כלומרהעדת.ופזיורקדחנתותשל rמראית-ע

כ,ךהרגילם".לקונתשווקידםבהמשתעממים
הואערוד ,"ר~ןה"אתקאמיפותחבאירוניה,

המחוסרתציוירות,הנעדרתיזו"קיירה :מוסיף

כונסכתדברשלחבסופרתיראהונשמה,צמח
בה".דר;שםוסופוהאדם,עלמונחה

מגיפת-שללזכרהבוקאצ'רכבתה"דקמרון"את
העירפירנצהאתפקדהאשרהגדולהה.ד~ר

אתמשמשיםהמגיפהאיימי .-1348בהמהלרלה
חברהשלהתפוררותהתהליךלתיאורבוקאצ'ו

רמה ... "אנושצלםכלארכוןעדמשברבעת
שמולאאשרעדהאלההימיםהיונוראים

נשיםלאכאשרימותכילבן-אדםלבהאנשים
בני-אנושלמדווכןשעיר-העזים,במותלבאנחנו
להורותהשכיללאלנברני-לבגםאשרלעדת
להםהביאואשרוהנדיירםהקטניםבכאביםהטבע
 ... ;בהכנעהענותםלשאתישכיוללמדםדרכיו
לחלבישימוולאובתאכיצלהריוםכלציופו
 . ,,עהיליתלווננולא

משתלבתיהראבןשולמיתשלהנובלה-"נביא"
אשריבסיטואציהעירהמתארותאלוציירותבין
מתעוררתעיר :"מצב-של-מצרר"לכנותה,ניתן

למדווכמו"התלוננו,משבר.פרץועםמחרגונה
התמדרו".לאעורב.בוקרהתלוהנ,עםלחיות
גורמים-מפניווהחדרהקרבאריבעלשמערה

 :למצבי-הלחץ .במצורעירשלמצבלהתפתחות
חציוניאיוםארעירישלבקירבההפוצרתמגיפה

בהכרח,השלכה,ישנהוסכנת-שמד,כיבשו-
האנשיםתיפקודערלכחבהרהחברהתיפקדרעל

כפרטים.

הראבןשולמית

א Iבנ

F~ 
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י, ' 

כעמי-פגאניתחברה(כגוןוהלאהממנהחינם-
לחברההצלהתיתכןהאםאו ?והעי)יריחוכנען
שרירותייבאלוהיםבאמונהשבוייםאנשיהאשר
הנביא)(דרךלמוצא-פיובציפיהשרוייםוהם

העיריבגבעון ?לעראולטובעתידםבדבר
וחוסרהתמהמהותשלפנינו,שביצירההנצורה
בשלבילקיפאוןגורמים(הנבואה),'גתובה'
-ואנושיתחברתיתולהתדרדרותיהראשון

בעקבותיו.

-14ההמאהשלבפלורנץההסגרתוצאות

אנרכיה,היא-הנביאיםבתקופתיובגבעון

השלטוןמישרות"וכל :ב'דקמרון'כמתואר
חוקי-מישרותכןחוקי-אנושכמישרותוהחוקים,

וזנוחים".עזוביםנשארוהאלוהים,

חראהעירבותךהמצורכאילו
בהנהגתהעבריהעםעל-ידיכנעןאץרכיבוש
לסיפור-המעשהוהקטלזיטורהרקעהואיהושע,
יושביבתיאורפותחתהציירה .שלפנינובנובלה
 .חדויר-הפחדגבעןרהעיר

אפופי-העביריםהפולשיםאודותעלהשמעוה
עליהםמהלכתהמדבר,מןשעלוהמיסתרירן,

אתגוררתוהיאוגררבת,עולההחרדהאימים.
אךנראה,לאהאיוב .מצרןועצמילמצורהעיר
יושבי-אתמעניםהוודאות,וארכוןהגוברהמתח

השגרתיים.החייםשללשיתוקםומוליכיםהעיר
שלובהנתהגותבאויורהנישכיםהתושבים
עולם"סדירמשתלטיםחרקי-הטבעהישרדות.

אתהשמש".עלותאחרכשעהמתהפכיםהחלו
דום,גבבעןרשמש-י (;t ~למעשהמתקשראשר
ב"נביא"המספרמאתר-איילוןבעמקוירח

שלהםסדיר-עולם ;לבני-האדםטבעיכתהליך
והסדרמערכות-החרק ;וחדרהמאימהנהפכים

והטבעמתמוטטיםערכי-המוסריבשםשנתכנו

קובעתמלחמת-קיום .במערומיונחשףהאנשוי

אלהאנושיתהרגרסיהתהליך :הסדרים:וי;ת
כתהליך-מוגדר-והעירוםהחייתייהפרימיטיבי

tl השנהועונתהטבעבמחזוריותהמעוגןבע

עם ...קןצואלמהרבאהקץי ...עברו'הימים•'
נצפיתבדינמיקה- " ...המריבותבאוסתיו iז

תהום.אלאבניםכהתדרדרותומהירה(ז.:ראש
המגיפה.השפעתבתיאורמסתפק:וקאצ'ו 1

המחלהתופעותשלאלואינםהקשיםמראות iז
לקורא,נכוןהזעזועבחרן~ם.האנשיםןיסיבלות

עםוההשלמההאדישותגילויינוכחז-ווקא •
אנוכיות,שלביטויים .פלורנץיושביבקרבזוועה iז
בחייולאדםכבודוחוסראכזריותנתכרות, iז
מגיפת-הדבר .נפץרמחזהבגדרחינם-במותו·,

העוונות".בעבוראלוהיםכ"ידאוכגורלכז.תקבלת
ער~יםכנטולתמצוגתהימי-ביניימיתחברה iז

המימסדית.הדתשלקיומהעקבאוליארו~מררת,
ב"דקמררן"יראת-חטא.ואיןיראת-אלוהיםזוין

הגורםכנגדלמרדהתלכדותשלגילוייםסלף-·
התפוררות,שלתופעותמגתלעות-מכלה iז
חזונותבנהנתנות.ושקיעהמחשבהמכלימנערת iז

פחדיםבחייםשנשארובאנשיםהולידו ... "ז~לו
האנשיםאתדחפווכולםודמיונות-רוחןזzונים
מפניולברוחלנוסהדרךהיאאחת,אכזריתוירדן

כיאחדכלוקיווה ;להםאשרומכלזדחולים
ואף ...שלומרואתנפשואתיצילכןנ:עשותר
ניסוהבהמות,דרךהםאלה,בדרכיםב:לכתם

עםבמגעמלבואלהימנעיכלואשרככלכ:ולם
מציבנטורליסטי,באופןבוקאצ'ו,חולים"."גנשים
שהואכשםלאדםהטבעיה'מצוי'מולנוראה
עלמעידבלבדהאירוניהטוןלחיה.כזבעי

ב:יקורת.

שללכיורןהעלילהאתמגלגלזאת,לעומתאמי, jן
מזועזעתאוראןאניששלשאננותם'צרוי'. iד
המימשלרשויותשהטילוההסגרמכורח:בלמת 1ו

רעימהמודעותמולידיםוהבידודהניתוק .העירעל
הואד~ר".ה"שלעניינולמרוד.הצורךת;א
העשייהההתלכדות,המודעות,תהליך:ב
כלהתלכדותימבידודוהפרטחריגת :זוצארתיה 1ו
בריאות,דת,(חרק,ומרכיביההחברהרדות tי~

הטיית-שכםתוךהתקוממות ; ) ...עורדקשורת:ח

יולניצחוןלהנתערותלהביאהעשויהלפעולה
מתייחדתבמברא,הנינקטתהאירוניתהנימה

 .בהמשךנעלמתוהיאבלב,דאוראןהעירלתיאור
מטאפורימצברקעעלבודקת,חארבןטזולמית

לוענייןאשרנוסףהיבט-במצור)(עירדומה
אשרלחברהותקומהישעוהתיתכןהאם :בשאלה

להתמודדותומוטיבציהמחשבת-התארגנותכל

ומוראערומה

בהרבהמוקדמתלמציאותאותנומביא"נביא"
אתקיבלוזהאךהעבירםה'דקמרון'.שלמזו

מןוהמעברהמונותאיזם,התהוותתהליךהתורה.
באללאמונההפאנטאיסטית-פאגניתהאמונה

 .דרךובדןובאבמבוכהבאי-וודאות,כרוכיםאחדי
דרךלמדיםאנוהתפיסותביןהפערעל

מנקודת-התצפית ;כנענינביאשלהתחבטויותיו
(גבעון),האחדבמחנהימיוכלהחידתיאדםשל

(העברים).האחרבמחנהשניםמספרושוהה

ביצירהמומחשתהמונותיאיסטיתהמחשבה

'עורמת-הגבעונים'סיפורחריג.אירועבאמצעות

בהקשהמוסריתבעייהולהדגמתלבירורמשמש
צו-מחד :ונשיאי-העדהיהושעהתלבטו

ולהשמידלהרוגהמורה'מלחמת-מצווה' ;עליון
שכרתוהעובדה-ומנגד .האץריושביכלאת

הטעייה).מתוךכי(אףלהחיותםלגבעוניםברית
ומוותחייםשלבשאלהלהכריענאלצוהם

דינועליוהעוברכלאשראלוהייצובין ;המוניים
הוראהובין ;ביריחו)ימשפחותוכל(ענן'סקילה'

עודמהצדק.בהןשניתנהמצפונית-מוסרית

פיאתשאלושלאמפניהתאפשרהשהטעייתם
היההשבועהשמקררואף-על-פיהאלוהים.
עליה,לעבורההנהגההסכימהלאבתחבולה,

כעיניהשםחילולבזהיהיהכימחשבהמתוך
בישראל.אלוהיםיראתשאיןויחשדוע"ז,עובדי

הגבעונים,את'הענישו'התרמית,דברהיוודעעם

בקירכם.ושואבי-מיםחוטבי-עציםאותםושמר

לאאךקשה,בעבדותהבריתאתהמירוכלומר,
אותם.השמידו

תכליתואךהיאזרערכיתבעייההדגמתואולם
המטרההגבעונים.עורמתסיפורשלה~שנית
בחינתוהיאכאמור,לחימה,מכוונתהעיקרית
עםהעיראנשישלהתמודדותםואופןגתובתם
 .שנרצדהמשבר

(העיריאחריםכנעןעמיעלהתעלוהגבערנים
אי-אלואמנםהיובגבעון .ושרדו-יריחו)

אי-הביעהפניםאדוםהלבקן :מרדשלביטויים
יצאוהעירמזקניוחמישההמנהיג,ב~רמרתאמון

הצליחוהםיואכןהדיועה.בתחבולהחייםלבקש
שהםאלאהגבעונים.חייאתוהצילובמזימתם

בחיי-עבדות.בחיים-לא-חיים,ושמדמרותהמירו
חוטבי-עציםלהיותעליהם,שגזרוהגזירה

העםבקרבעבדיםלהיות :דהיינוושואבי-מים,
מודעיםבלתילהיותשל'עונש'הוא-הכובש
והציעוהעבריםאלבארהםהעברית.למהותם
 :ואדוןלשליטכמהיםמראשיכעבדיםעצמם
יבקשולאלעולםאלהאלוהים.אראליליםימלך
החירות.את

בניא

בני-העירשלהתדרדרותםתיאורעםבד-בבד
חיואישלהתייסרותותהליךשזורילרובמקביל

עוברחיואילהנתבא.המתענההגבערניהנביא
מצב-של-מצרר-ביותרמורכבנפשיתהליך
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דבררכנושאאליונשואותשעיני-כלכמי .פרטי
הואלבני-עמו,אלוהיםביןוכמתורךאלוהים,של

הדתית :הרמותבשתי 'רז'עצמומוצא

הוא .מעמוומנודהמאלוהיומנוכר ;והחברתית
העברים,אללהסתפחמנסהעירו'מגבערןיוצא

נידון-השבריםביןברדדנרדדמגורשולבסוף
 .חי-מתשללקירם
הסתר-בעתהיראישחררההאישיוהמשברהזעזוע

חזרהדדךאיןעבורוכילמודעותהביארהרהפנים,
עיר"ולאעינייםאחזיתפתאוםלונראתה"גבערן

כדתמעולם.סיפרלאגבערןעל ... "(במהותה)
מצא.לאואחדיםהיו"כלאהקודמיםחייואת

יסודותלקבלהיכולתממנונמנעתומוגבלותבשל
חדשים.אמרניים

יהושע.בתקופתנביאהיגרהיראיכילהבין'יש
מרשרשתארמובנתאינהעדייןאחדבאלהאמרנה

החברתיהצדקשלעליונותםהדגשת(אחילרד).
טקסי-עללחברו'אדםשביןקירם-המצרותושל

דקבהרבה.מאוחדתבתקופהנעשתה-הפולחן
(ה'אחדרנים'),ה'קלאסיים'הנביאיםשלבזמנם
עיקריהלראשונהנגתבשרלאחד-מכן'שניםמאות
בחינתהישראליתהמרנרתיאיזםאמונתשל

מוסדית-חברתיתוכהשקפת-עולםמקיפההיקטגור
היראיוערד' .המדיניבתחוםובייחודבחיי-המעשה

"נביא"[ביצירהעביד.ולאגבערנינביאהוא
 :ומנתבאיםנבראהשלשרנותדמותמוצגות
דואים,מגידי-עתידות,בדבש),(בגבגמנחשים

מרית:ארמדת(שלגבירבמעי-ילד,שראהכחיראי

נביאדואה").ייקראלכךנביא,ראקיילא"שלכך
במסורת .גבערניונביאויהושע,כמשהעברי

שבארנביאיםשמרנהעלאמנםמסופר('ספדי')
במסורתנאחזההקדומהוהכנסייההזונה,מרחב

(מתיישרשלאבותיולאםרחבאתועשתהזר
היראיביןיחסיםמחברים ,אכןוביצירה, .) 2 , 1

לאהינבארתר,בעתהיראי,זונה].הלבגבגהנביא
שהביע,במהמודעתאישיתהשתתפותהשתתף

 .אליושבאב'ן;נר'תלויוהיה

אינןאשדמיליםלמשל'כךהקורא.אתלהדחיק
באוהלו r"א :השפהעלשאמןולמיאףנהירות
~ה Rה~מןלואהז,ףיתמןלאקש,ערדמחוט
כולה.הנחלהבכלממנוישראיןהז,קחה,מןולא

אתעישוקלאהוא,עוולהאישלאאחילרד'והוא,
גבדיםחליפתגםיוסיף,רגםלוייתןשכדרהיראי,
עבדכיטובות,ונעלייםקשיטרת,עשרגםאחת,
בינועדאיןשנים,שבעזהבאמונההיראיאותם

סדפר ?7אתיצרח"הלאכמרמשפטרכןלבינם",
וחזר,הגיגיתאתסליק"הנעראראחי-אמר?",

שלוקנקןעודשים,~ן:ה~יק.ישלנזידעמומביא
עלמעיקהשהיאאר-פירטיתלשרן-יין".

משדהשהיאאר ;ארתהדוחהשהואעדהקורא

הקוראלבאתושרבהוהמקום,הזמןאווירת
 :ממשהאירעויםאתחררהוהואבחיוניותה

לשקעו,נוטהוהשמשצאתו'אחיררחצי"כיום
כמקךםנראולא .הדךרבצדהבתיםאתדאה

גדול'ןסטאלקשורותעמדופדותכמהיישוב.
בקולגעורתהרטובה,באדמהכוססותפרסותיהן

כאן'היוטוביםפירעציהמים.מולאלנמרך
אשכולות.מסוננלתגפן'וסרכתורימוןתאנה
ודאההגדולה,המלונהמתוךבארבקדשלקולות
הדלתאתפתחונעריםכמהבית-מדננעת.שלפניו
כפות,שחרד,גדול,פרהחוצהרמשנוהרחבה,

ראשותרקעכגשר'גברשדידימכר.ןדוהוא

שמרטזדהיהלצווארולצא.תרצוהראינובאדמה,
למשוךלהםעוזרקרבתיראי .עדעלישלונבול
ים. Rמזחקלוהודרכסח.אוחזהחוצה,הפראת

דבולאהאץר'בשפתאמדרהרביע,פדותשמרנה
לאאותר,קנוהצפוןמןזה,הואהפריםפרלו,

 •גבאווה."מעט,ברבעטרממקומותינו.

בר·לבמרגלית

גבעוניבניא

משלחתעםהעבדיםלמחנהמגיעאם-כן'היראי'
בגבערניםענייןלואיןלמעשה,הגבערנית.ההצלה

אתדיבוקכאחחמחפשוהואבעבדים,אלא
העבריםביןכעבדיושבהואהגדולים.'ה'אלרהים

ראינומעמדועלמרחההואאין .שניםשבע
(כמטאפרדה).ב'גבערנרת'שבריהואצדק.מחפש

אולאדםעבדלהיות ז:;ו;ז~הוא .מרדדהואאין
וחשיבהלרמת-תפיסהמסרגלוראינלאלוהים,
היאשלונקודת-המוצאהעבדים.אתהמנחים

האלרהיtפאתמחפשוהואפגאנית-פאנתאיסטית,

f ~ 9 אתזניחתו(אף-כי:;,ג;ןרפים.אר:;,צלמים ,ל
שלמזרגבוההרמת-מדועותעלמעידהגבערן

אינוהואמוגבלותו'בשלהכנענים).בני-עמו'
לחרקנאמנותםואתאורח-חייהםאתמבין

עלומתבססנרבעשכולואתוסבמסגרתולמשפט
שלשלמה(כקבלהלעולם"-תצרחה"לא

חיצוניתסמכותמדיימוסריתמערכת-ערכים

~ריתדבריאת ' r'מבאינוגםלכןלאדם).
החרקאתהמביאכבן-עמדםהוא"נביאהעברית

חוקתיראינתןלאואםבמדבר,העםאתוהמוליך
אםכיהוא,נביאבןולאנביאלאבעמוומשפט
אלוהיםמידיחרק''המביאעלהואוהדגשדואה".

 .לחלוטיןאצריתמלרכהמקיםולא
בהשאין~מו~יתכאופצייתגבערן''מצוייהמנגד'

 .שיגרהמעשההםוצרח(גילוי-עדירתיראת-חטא
 ;בני-נח')מצרות'שבעעלעובדיםאנשיהכלומד'
מונותאזיםשלכאפשרותלנצררת'קרציה'וקיימת
שלהקרבתוענייןוהדחקתתיראי(ייסודישלילי
שמרשעלהאחג;שע-(ישעו),-החמשבןאחיו
נכדתהלשרנואשדהמיוסד,הפליטהילדנקרא

במלחמה).

הואצרונוכנגדממחנה-העבידם.נפלטהיראי
לאאלוהיהםאתעל-כיומדרמה~גבדחשמגודש.

ופנהלאחוד'הביטלאעזב,כאשד .והרראה
מזרח.-העבריםליעדמנוגדכיורנומערבה.
בוגדנביא, ... "אלאאינוהואהלאומיבזיכרון

- ,, ...הדגראשדהמלךלעשותהיטיב .. ,גדול
הואגבערני"לאבחרשךהמהלךכמת-חימתקיים

שבדיםשלבעולםמתקייםהואעבדי".ולא
במשרוקית.דבריואתהשורקאילםילדבחברת
~רמזת .אופטימיתנימה~שזרתנראה,כךבסיום,

המושתתיםחייםאחרת.בדמהקירםשלאפשרות
בזיקהאולילא-מילולית,תקשורתרעלהבנהעל

אשרמפוייסחקןאילםצעירביןיחסיםלהומנזים.
י~~ינרתבכך",לוהיהרטובהיהשכוח-אל
בחורף"אולי :אחרתמנגינהתישמעערדלהריסות

ייקחהזאת,לשנהאוליגרשע,לילדאמדהבא,
וינגנוחלילים"לשניהםויעשההטוביםהקניםאת

 .יחדירשניהם

האירועיםאתחווהשחראעד

הדאבןשולמיתשלהקצרהתיארלרגיהאפוס
צמיחתורקעעלחברותשלתיפקרדןמתאר

השוואהלשםעימודהמרנרתיאיזם.שלוהתהוותו
עםמתאפשרעבדים),(גבערנים,החברהדגמיבין

הנוטשגבערני'נביאשלהפיקטיביתדמותויצירת
ובחידתבריאתהעבדים.למחנהוחוברעמואת

מפתיעהספרותית,כתחבולהנביא,דמות
ביותר'משכנעתהיאיתד-על-כן'מארדומרשימה

ניתןהמתלבטהנביאלתודעתשמבעדמשרם
המודעותודמותתפיסות-העולםאודותעלללמוד

השונות.

במחנה-אודח-החייםתיאורבהיעדרובולט
הואב"נביא",המתואר(המחנה,המרכזי,העבדים

בהנהגתאשדהמחנה),לפניההולךקטןמחנה
ביטויכבדניתןזהלדגםעל-כןכייהושע,
שולמיתשלקודמתנובלה-הנסים"ב"שרנא

נושאותדמויותפועלותשבמרכזהנובלה .דאבןה
היווצרותתהליך~בחןבאמצעותןואשראידאה,

מגתבשת.בחברהוקבלתוהמרנרתיאזים
משדת-גבערןעורמת-התנ"כיהאירועגם

האלמנטיםמןרביםברמתנקזיםהתיזה.אתהיטב
 :לנושאבהקשרוהתייחסותלבדיקההראויים

תהליכיםשלדינמיקה ;במשברעםשלסיטואציה
בחברותלמנהיגותזיקה ;במצבי-לחץבחברה
ערכיםבחינת ;שרנותאמרנירתתפיסותבעלות

 ;המשנתיםבנתאיםועמידותןנרדמותומעדנות
החבדרת,_מאחתבכלהנביאשלומעמדומקומר
 ...וערד

אינןבכללן'והיראיביצירה,הפועלותהנפשות
הסופדתאותןעיצבה~דין'עגולות.דמויות

רמת-עלאותן'תפיסתנואדכיטיפלירת.כדמויות
מןנובעתשלהן'המוטיבציהרעלמודעותן

הבלתי-מועדת,ההשלמה,ואתהמיקראי,קשד vה
מתוךעושיםאנווהתקופההדמויותלהבנת

אולי,טמונה,לכךבזיקהבנר.המוטמעתהמסורת
וליטול'לחזורהמחברתשללמניעיהההבנה
בכךנת"כיים.מאירעויםחומדיםהפיקצייה,לצורך
בt;כגנןרלשימושהפנימיתההנמקהגםמצרייה
(הקרובהמדוממתבשפהולנקיטהפירטיהבעה
(על-פיהולםכזהכתיבהאופןהמיקראית).ללשון

תורםהתקופה,ולדוחהקדוםלזמןהסתברות)
במחנה.היומדנים"הרבה :האווירהלהחייאת

עםהאדמה,אתלעבדהיאדעות-דוחאךכיאמדר
ממקרםלהםינדדורעוים,ויישארוהם,רעויםשל

זהמהעלרעתהז,:;כלים.ואיןהמקגהעםלמקרם
אתזירעו ;פרייםיאכלואחדעצים,יטעוולמה

ויישארוהםרעויםיחמוס.והיבוסיהחלקה,
רועים".

כמרהמדוממת,בשפהמהגזמהלהזיהרשישאלא
עלולותזראףשזררדודה,מלשרןלחשוששיש

 13מעמ'חמשןפראיתשירה

היה"גנד"שלהפאציפזיםכיגרדיעםאנימסכים
יותרלאודואיאךיבשעותאנאכדרניסטי
שולאלתדמןשלדרכים"להםמ"אלאנאכדרניסטי

אלהשנילשרנסקי.שלתצרח""לאהקוץב
ארבע ,-1935בהופעיר"נגד"-1934בהופעיו

כלרכליריבנטררפ-מרלרטרבהסכםלפנישנים
אזהקרמינטןרשליותרמאוחרותלעמדותקשר

למפלגהשמאל.ציןרלפעוליפןהשתייך
נראהכאשר 7-194ברקפןהגעיהקומוניסטית

נאמנותעםמתישיבתאליהשהשתייכותולוהיה
אתכבתגםאז .באץר-שיראליהודיתלעצמאות

עםהזדהותהמבטאדמי"על"לעומדשירו
ה"הגנה".ערםההעפלה
הלפירןחגית-זרבמסגרתאחרונהוהערה
הנביא"אליהועם"שיחההשירמתוךמביאה
אלתרמןונסקי'שללחבורתפןשחשלקשרכעדות
שידשבאוותלהוסיףרצוהאניגרלדברג.ולאה

משורירםעלמלזולכובתהוא )-1950ב(שנכבת
שלרםש.לנדר,ערגן,זר:לחבורההשתייכושלא

ערםשלרנסקיעםיחסירשרכשואחר-כךרברריידס,
 rבשהתפתחהלמתיחותבמקביל-חבריו
מק"י.רביןמפ"ם

היריעהשמאמחששבארהאחרונותהעוותי

שלא"אלהאתתטעהכוכביםשלכתשלהחלקית
הואהלפריןחגיתשלספרהאלכסנדר".אתידעו
ושירתוהמשוררבהצגתחשובדרךתמרורבעיני

אתמקייםהספרהמקובלים.לסטדיארטיפיםמעבר
עדושירתופן ..ג..דהיינוהכותרת,שמבטיחהמה

אנידמותולהשלמתאולם ,עליוגב.רן . 1940
שלאחרבשניםישטפלונוספיםלמחקריםמצפה
 • .שידתושלנוספיםובהיבטים 1940

גיונסרפנחס
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ההיסטוירהשלחילת-הזהב
הדמדומיםשלוחילת-הזהב

ביתןזמוהר ;הנהראתעובירם :דורמהש

 .'ע 12S . 1989 ;לישהרעמוידם ;ת"א

 •ברשישהגדולותהקלעיותאחתהואהספרשם
גוררהנהר"את"עובירם .שבהןהגדולהלאאם

בני-ישראלמאזהמטעןכלאתבהצלחהאחירו
דרךהמובטחת,האץראלהנהראתעברו

אתהעוברוהלאהשנהמאתייםמלפניהמשכלי
"מעברדרך •כיהדויחדשהחייםדרךאלהנהר
אלטראגימעברהעוברבצידר'בסקישללנהר"
קשהשלבחירהברורהקהש.התלשיותשלהגולר
המובטחת,האץרבאץר-שיראל'התלבטותולאחר
השירגם ;ורבאשונהבראשדורכאןהתכוןו

 •ברהמרכזייםהשיירםאחדגם •בקוץבהאחרןו
גםבמלאךעיקבנלחםבר ,) 92-91 (קשים""מים
בקוץבאחירםרביםשיירםגם •הזרהאץרעל

מגורןכלזאת,עםלקורא.זאתמבהיירם
הואגםקייםהנהר"את"לעבורשלהמשמעיוות

שהמשורר •הל.יסינהרמנהר-השכחה,במרומז'
בעזרתאותרלעבורלפניורביםכמשורירםמקורה
מל.יסי'~מר ,~~גז'אתהשאר,בין(וראה,השירה

שלהפגתמיתהמשמעותערדלבסקי)חייםשל
אתעובירםשינוי:לשנותמעשה,לעשרתהביטיו:

הנהראתעוברים ;בחייםתקופהכשיניוהנהר

 ;היעדכהגשמתהנהראתעובירם ;עידכשיניו
שלישיגברףהנהראתעובירםכשמר,זה,ובספר
יחידשלאפשריוותבמרומזבותכוהכלולרבים,
ורבים.

השיארליתלישהרשטר-החתייבות
המעטיםהשיראלייםהמשורירםאחדהואדור

השיראלית,לספרותשטר-התחייבותשננתו
השירהובהצהרותיה.כתיותבבנשואי

מחבירוחלקלשושלוה"אצרשיראלית",
דךרלכבשוניסיןועבצםהיאוהלאה,מ'לקראת'

צובריותכנעניותנפגישםברהצומתמןחהשד

הפיגוראטיביות •אחדמצדפלמ"חניקית
המתקדמת""התרבות(גביביוהצרפתית-רוסית

המיני-שלה"ארנתטי"והגמגום •שנימצדדאז)
הואהרבעייהצד .שלשיימצדאקזיסטנציאלזים

אצרשיראליות,אותה :זהמצומתדורשלדרכו
בתוספתלצומת,המובילותהדרכיםמכלבהשיש

מאמציםלמרותנשכחושלאהייידום,בתלינים
מחייובותואתלהשכיחם.המשוררעששה

זוכרתמאשרפחותלאזוכרהואלאצרשיראליות
 •בשיירובהמדרה ;השיארליתהספרותאותה
על-עצמואתבהםומדדרבשיירו'אותהמדדר
ותהיהחיתהזומחייובותדברשלבסופופהי.

 .הייחידוקיומו

גכיבורהזמן ;כשונאהזמן

הבתססה •חבירוכאצלדוראצלהאצרשיראליות,
ערלבשיירםהדוברשלאשייוותעליורת

האץר-שיראליתהקרובה,בסביותבהבתוננוות
העמדותכלישירה.אדיאלווגהיעלמאשר

התלייוהחירפה,רגישתצבוהרמצוגותהעריוניות
להיותהזמןהפךכךה"אני".שלבמצב-רוחו

אוטוביוגרפיכאוגדהזמן :בישירוהעיקירהנשוא

לכמהמאדרהמעדו •דור .היסטוירכאוגדהוזמן
אתהשניםעםומדגשיהלוךשביירומרכיבים

אתקובעהזמןבה •לוהמיוחדתהישירתהדרך

שרבעומדתשלוהפירטיתהזהרתתעודת :המסר
 .הזמןלמבחןןןזzרב

 ' Tקולא
ויותרליותרהמתאיםהמושגזהר-קרלאז'
מתאיםוהואמודרנית,בשירהמבניותתופעות

ואירוניה,פאתרסשלקרלאז' .כאןגםבמיוחד
בתיאורוירידותעליותואינטימיות,הכללה
"עצי :ה"ילידית"לזהותוכסמלהקרובהסביבתו
מרשרשים,יהודים/לרוח,מתמכרים/הפיקוס

עיניהלדיה, :מחצלת-הקניםעלמנתעועים./
v לעכורי-בפימהואניחומרת.,ובעררת-אמרנים

צבאובשמייםלילה/ריחהיקוםמלוא /?אץר
לדעתצריךאתה ) 38("פיקוסים",כוכבים."

v היאולדיהדורשלביתרלידהםועצי-הפיקרס
"צבא-כמרצשירופיםלדעתיכולאתה .לבתויכ

גדוליםצירופיםהםהיקום"ר"מלראכוכבים"
כאןהושארווהם •הזרהאץראתלתארהבאים
חררהאתה •אצלךזהמיעדראםבכרונה.פתוחים

לביןוהביתיהסגור •האינטימישביןהמתחאת
אתההאירוניהאתגם .שנחץרוהפתוחהגדול
לאןלקבועדילאבכךגםאבלזה,במתחחררה
 ?עצמיתלהתבטלותארלפאתרס-נוטההוא

ומרשרשיםהמנתעועיםעצי-הפיקוסחבשיית

הזוהיהדות-אירוניהשוב ?טיבהמהליהודים
הם-היסטורית""מדועותשמאאו ?המנתדנדת

והשיר ?כאןהםעודייןהאלההיהודיםכאןהיו
למרירהאירוניביןלפאתטי.האינטימיביןמנתדנד
 .הזוהישראליותהווכחהעיוןעודצריכה :כאומר
דור .בשיריובעיההיאהסוףעדאי-ההליכהאולי

ביןהמתחהבודדבשירמופגןכךלקולאז'.וק ,jזי
בזמןשקיומוהנוף •המטונימיהנוףשלהמרכיבים

מדגישאז'הקולעצמובספר .גורללהיותהופך
המתייחס •עצמוהמשורראצלמבוכהשלמתח

עובדות.ולאותןפרטיםלאותםשונותבצורות
"השמיים :כיכורחהיאהעצמיתהמודעותפעם

העזות/הקרהרוחותבהכרתבחל/לכיפתהיו
היפה,מאירופהשלוחים/ציריםלמזרח,ממערב

ולמהרהעינייםאתלאמץמחייביםהםהמצרחת."
לקראתכהגנה,ההיסטוריהעצמיבזיהוילעסוק

באדמה iלחפשנבר"אחר-כך :השירסוף
 " ...מאששי-תולדותחרסיםלנולבקשהקשה,/

הפוכהכמעטעמדהאחרבשיר .) 35("חפירות",

ואנו ... " :מקוםראותונוףאותוהדגשתמתוך

שקמהותחתאתנהתחת/יושביםבשפלה,
שמחיםומורשות.,מהירםהרחקים rממולמל
 .) 39("אבנים",נחלום."בחלקנו

ספרמבנהשלהמרכיביםשניהםוהזמןהקלואז'
שהמתחאלא .לגופואחדכל •שיירושול iזז
v 'מחייבשבזמןהומתחסינכרוניהואובקרלאז

יצורהזמןהנהר".את"חצרהשהואעדלהתקדם
אתבמישירןמבטאתזרשוירהההכערה.את

אתקובעהזמןהפתיחהבשיירכברההכערה.

תהיהלאהיא :האץר-ישראליותשלאופיה
תהיהולאצבירת-חלצויתתהיהולאנענית,כ
כיונוסטלגית,מאודאישיתתהיההיא ;דרית iיז

להגתונןהדובראתהמחייב •קשהמימךהזמן
זרהתרגשותאותו.לקבלאובולהילחםאומפניו
בבית •למשל •כך .לזמןהיחסאתלתארהמילה
"אתה :"היסטוירה"ששבירהשנייםמביןהראשןו

המלכיםברות R /:היסטוירהעלאתימדבר
האץר~ובשרדמדומיםשלזהבאדרות 1ובשים 1ל

·. ,\ 

פיינגרשעודד :איור

הסלעעצמותמעלהימהנגרףהקשה
ההיסטוריהשלהילת-הזהב .) 10 (המתערטלות."

ועצמותהדמדומים,שלהילת-הזהבמפנינעלמת
לחיים,ערדמערילותאינןהמתערטלותההיסטוריה

לשכוחשאיןומרפתסמללהםמשמשותשהןאף
ארצישראליות.שמסגרתהבשירהאותו

להרחיבולאלצמצם
הואבהםשיריםבהרבהלהאריךנוטהדור

בספרויש .כמשוררמאשרכמספריותרמתבטא

שאינםושיריםבהם,ליהפרעיהשההארכהשירים
מארדישרכובתהואדור .שברלמכלולמוסיפים

עמדותיואתלהסבירונוטההקורא,רעםעצמועם
ובבהירותפירוט-יתר'חראשלעתיםבפירוט
זרנטייהדידאקטית.לאלגוירותלפעמיםהגולשת

הפיכת-ישראליתבארפנת-כתיבהמחחקתשלו
לשבורהבאההצראת-דבירםשהיאלסיפור,השיר
כך'מנאמניה.יבסודוהואשדורהפיגררה,את

להשיג.משהתכוונהההיפךאתהאריכותמשיגה
ממהאותרומרחיקההקוראאתמייגעתהיא

מפרטת.שהיא

שלהסיגרליתבאיכרתההפוגעתהיתר,אריכות
 •הפיגרראטיביהצירוףולשבשירהבודדתהמילה
בשייררגםההיסטויריםבשיריםגםרשםפהניכרת

מהלשם •למשללוט","אשתעלבשיר .הנוף
שלמצבהעלהמשוררבדירןהרחבת-היתר

האם/ ?הסתכלהלמה ... "כשוררת ?הגיבורה
-ל:;נבשו~נתת/:;נלתיההתאבדותתשוקתמפני
 " ...עדנתיותכנרתושחןיתקנהללאזקכררבעל

 .מדיהרבהבספר.רובתפעמיםהלאהרכן ) 93 (
מספרשלסטירתמדיירתר-רשמרת-עצם.תארים

הואדור :מרבןשמקורןליונדמה .דורשלבקולר
השישירםהמשורירםמןתקחנ.ללאמשורר
הדבקותתכילת.ב·חיים, mממולדת.לחםיצוירם

אולם,הרחבתם.היאבשיירםשלוהנואשת
המרווחים.ציירת'סרראתגםלזכורעליוכמשורר
אתלא •בתמונותיומרווחיםמשאירכשאינו

הקורארואהבשירהמשוררשלהנואשתדבקותו
עולמואת •ממנוהמשוררשלשונותואתאלא

יקבלולאשלעולםהמשורר'של~דיהמלא
במלואו.

הספר~בנח

-שניומצדאחד,מצדלהרחבה,הנטייהלמרות
 ;לורוךלחרםכאןשישכמעטהמביכההבקשה
הספרזהרהשיירם,שלהאשייאופייםלמרות
הגליוהספרהואכי •דורשכבתביותרהחשוב
שהואחשבןו-הנפשמבחינתביותרהברור •ביותר
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תמדישלאהשירהצרכיערםצרכיועםברעשרה
המובנההספרגםהוא .אחדבקנהיחדעלרים
אינוהארוךהשיירםוצרף~נבהשיבספר :ביותר

"לייידים"מקרמייםנרפיםסתמי:ארמקיר
צפונייםזירם,נברפיםבהדרגהבהםמתחלפים

מאדראיררטיתאההבצומחתמתוכם ;יותר

בשיירותקידםללאונואשחירףכאןשביטייוה
סמלימולאהבהאותהעומדתאזאו ;הקדומים

ארבעפותח.הספרשבהםהאץר-שיראליהנוף
מזה.זהלגמירמופדריםאינםששיירהןחטיבות

 .ממנולהתעלםשאיןסיפורמספרותהןיחד
הפרקאלהשיראליהפרקמןינבוףהמעתק
ובעזרתהרונמטיקהבעזרתנעשההאחרי

יהןשיהרומנטיהסיפורזהו .יחדגםההיסטוירה

למקומותהעופותשלנדידוםציראותםכמר
ביטיולונתן ' rאברמובש"יכבראשרחמים,

בתיאורהשלשיי'נבימיןב'מסערתקרמי-טדאגי
ביאליק,כבדשלוי rנבימאצלערף-הנדדותכונת
להגתעגעהחמה"דמדומי"עםהחלוןמולעמד
לגהינום".חיינואתש"עשרההןהאצרותאל

בכמההרומנטיהדחףאתמדגשידורזהבספר

 .הנוףלשיניוההכנהאתהמבטאיםמעבר""שייר
"העיר :מהםאחדשלוסופותחילותלמשלהנה
ולמה / / ...ישובאנישבההעירהיא/נולדתישבה

תמלאניכזאתערגה ... /--- / ...איפוא
אשבלאובהןנלודתילאשבהןעירםאל/

הרהוירםהיאההיסטוירה .) 27 ,"ריע"( "?לעולם
זווהתייחסותמקום.בכלאחדחשראיהזמןעל
נוףעלרקלאדומהכתיבההמאפשרתיהנוףאל

 .מעשורלמעלהלפנידורשידתצירהשיראליי
בעירומוש~שארלפרטהנוףאומרמקוםבכל

מןדורישלבשיירוהנופים .סיכיואיןלך :הפרטי
בהמסתו'עפיפוניםשבספרוהאנגלייםהנרפים
מלמדיםשאת,ביתרעדרוכאןהנה,ערדהית',
שלהקשההבשורהאת-חחראחדדבר

 rלבבינוהשיירםבאחדמשווההדובר :החלוף
טומןזשהכשם :מנכהר)הואקטן"("אחסנאי

אתהדוברטמןכןיהצפוניהאלןובחודיבלוטיו
אחירם""עציםב"חויר"לשמרלשוואשניסהמה
לשמרהניסיןו .שלוהמולדתנוףבתמונת-

מקום.בכללכלזהיםומפח-הנפש

יוורתכנפך"תחת"הכניסיני

הנוףמפתאלהאההב.הואהשלשייהפרק
הזמןאשרגלי-העמידהבןנמלטשלההאינטימי
הליידינבוףהמוחלטתתלוותאתאוותשמלמד

כיגםאוותמלמדלשויהאצרשיראלינבוףשלוי
דורשירתעשרהוכך .הזמןבעדהעצורנוף rא

'בראשהקודם,שספרושלה,הבאהמהלךאת
הזמן,תוגתברורה.בצורהמבשרכברהשונית',

הלאומית,העדותהכימראהיהגליותגת
משמשתאינהנבוף,עביקראצלושהתממשה

ה nבהצורןשיהאישית.החדרהמפנימעצור

בשניםעשוברתהדרךמדווחתייותרחזקה

נוףאתלהמיראי-אפשר .דורשירתהאחרונות
גםמדווחת-מספיקאינוהואאבלהמולדת,

יוכך .וחבל .בדורנושיארליתשירהככלדורשירת
הגוף.נבוףהמולדתנוףמתחלףכמשמעו,פשוטו
ומפושרתברוהרבצורהכותבזהמהלךגםשורב,

בעצמות,חקוקה/המלודת"מפת :בשיירו
ומההעור.גבויוליהשמש,בכתמtיבאשיונים,

הרכות,הגעבות/ ?האחרתכתיתב-האץרעל/

העמקיםסעריבהלום/מתקשרתשפסגותיהן
המפה /?האפליםהוחישןםהרויום,/המותקים,

בהמתעטפיםאנחנומשורטטת./איננההזאת

דהוותבאצבעות/מחליקיםנפחידם,ילידםכשנןי
לבטאלומידםכויוובפהופילותיהןקמטיהעל

 .) 74("מפות",החייובם."אהירתגחליכלאת/

 ;חשדהאץרלהיותהופכיםהגוףממידיכך
דברהמציאלאדורחשד.מקום-חסותכלומר
לואהמשלרנסקיוהלוכתשמשוכתשירות,חשד.

חיסעלחחרתהקבצוה,מנביואחירםגלרדברג
אופיו.על-פימשוררמשוררצירו,כברשהםלגוף
ובסיבבהנבוףישמשושלהמשלובהמדולילוכן
רומנטיתיאורלצוןררגםזהרתתיאורלצורךגם

זאת,למרות •שלוחשודיאיננואירוסייואפליו
כחלללאבנכרת, mלדוכמשוררשלוהצורך
עדארתהלומפותתחשוהלחשוףשורק,

שלוהאלההישירםאתהופךעצמית,התאכזרות
כאלההלשונית.והבבירותםבקציוניותםלחישדם

ממחשיהגמאדרלהיבאשיו .אצלנומעטיםשי
כורתתהיאכורתותשגם"ממידם",השיר-

~טת 'V1/מארחילישננתו"בחדר :ממחשיה
עלבטןבשום-שכליונצטמצם/נצמדאםיחדיי
אלרtיחיז,עליידשךירכיים,עלירכיים/בטן,
 .) 90 (ישר"נההיאלרtיחשד,גדולנהיה

הנואשיםהאהבהישיראתלכרוךשלאיכלואינך
בהשנתותישיר-לתע-ערב,ישייר-זמןהאלה,
נועבותשושרמאוותכילוומר.דורבשירתהנופים
האהבהנבוףמקלטשמחפשמי :הותפעותשתי
הותפעה .האץרנבוףמקלטמצאשלאמיהוא
כברקיימתלנוףבמקליבהאהבההעמדתשל

יבבטחןובאהואששםאלאהראשונים.בשיירו
הואוכאן •חידגםהאההבואלהנוףאלצעיר

נדמהנבוףמצאשלארמהבשנהים,מקלטמחפש
באהבה.שמצאלו

דברזהחליוף-חיפשומאחוירמסרתתואולי
הם.דורשלהאהבהשיירגםהחילוניות. :נוסף

גוףזהואם ;שישמההואהגרףחילוניים.
באחדכובתשהואכשםדי-שנהיי,גוףמשרמש,

לעשותמהאבלבכך.להסתפקשיהירהשיירם,
הכוח ?הגוףמממידגדלויםהופחדשהותגה
שבהם,בפאותסבלשונם,לישירםמגתבנהאחר
מגעיכאןעד .במשיןירםלהדוותמסרבדוראבל
לתקופנתו,שייךהואבזהשלו.ההדואה""כוח
לוהסיקלהמשיךלומספקייםלאשכוחותיווחבל
המסקנות.את

אץר-ברףאוותמלולשההזההנוףשולהאהבה
לכובתמנוס rיאיאכחדואישיהיסטוירשיראלי

בכובת.בחרמזמןבכדהואכיברילבחוראלא
קישם""מיםהאוהקוץבבישירהיפיםאחד

"שלנו",הקשותהונישםהקשההנוףrבשמשרהר
הרכותהונישםהןדהונףלrבהשיארליים,

הנאבקעיקבלשהסמליהרקעעל"לשכם",
כמעטהוא .•. " :ישברמסתייםהזכך ;במלאך

מנתשםקטעו,בקלו /יהמלאךאתברנצרח
מרדדותואתןהרכיםרחלידשאת /מעייפות,
שהניח/האנביםהתקצבואזבטנה./שלהדבש

האויכנעןשבטרם/הההנכבלליותלמראשותיו
יהאחרןולמאץממתקשה/גופרכצידחש

לאמלאכים/ידיבנקערהכף-יןדששרם/המכעיר,
 91- (הקשה."ה~טחת,לאץר~בהגעיותסכלו

לאודךכאמוד,שאפשר,הנהר,אתהמעבד .) 92
סירם,לקארתמוסברשתרת,בדרכיםלהבניוהספד
 :הזאתבאץרכהאשירותובאחירם,זהישבר

אבלזאת,עהשודודישדתוהזבותה.ברגשותהי
'ל'הורתידךרלפרץוישומרותהיישהר .אישיבטןו

לעשרתמא-יפעםיורתהיוםצירכהאלטתטיבה",
הזשספדליבדוד .יורתהרבהמאז'וירבטןוזאת

במשךבהןהתחבטחשדהעביותכלאתממקד
הומישרםהיפההוואכתיבה,שלרבותשנים

ראיוניסיןוכאןשישספקלי rא •בספירו
כללמרותהשיראלית,בישהדזדםלציורלהערכה
הוישירםיגדמןשזהמןוהנפשהגרףחלושות
אכזירותעשדפיוטיאבומץעלהיןמדווחים
חחדדשודהליידיות,זאת,עםדב.וביופיעצמית,
רביםפקפקויםלאחדזהבספרבהובוחר

החוהיותיאורלהיותיכלוהאניהריבם,והיסוסים
ההיטמנרתערדאחדם mמהפריטתהצייאהשמן

 .עפרהאץרשלבדדוותאמרתבארעבהפרטית
הכללדיתחשדה,כלליתלהדילהיותחייבתהיא

 • .הח-שדןשיהאץרנבוףמחשד

האחרוהנהתחהנ

שלחתרתהעמדההיאבספרהאחרונההתחנה

כרנתאאוצריון

שפרספי

הלירתןאת
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התחדשותה ,תמונתב

זזהסתדרותשל .
 .ההםתדחתשלההםברהמחלקתמנהל-שחםיצחקעםה· nי-י•

עליהןחדשותל~דיותלדחוררצוןמתךוולחיךונ,לתרובתבמרססההברהעמכרתאתקהימההללכיתהדתסהחת
 .קוד~-לכן~מונההינ:והלא

לעהאחראי-יסאהליאן ;בכבתהסהברהלעהאחראי-?לונמגלשמה :אתכוללשונהאלעשהודקפצהוות
ומיפק.באמי- mפ ~1עביפהסההרבלע-,רוטנקנדעהותעבונת;,.הוסדפם

וודעתבעוהייפ.שהוניםהגאיפםראשי-שבחריהמןח,ןרשלארבשותולעיהנוהיגויותדעו-זה ·צלוותמלע
 .אחרכןצהוותמבצעאותםהשונאיםאתקועביםהנזכרוצהותעםידחיההגוי ..

ומןתהמשאאתליווהזה,עבניושלונהסההרבמעסהממשלה.גזחתדגנוווקבאמהיוקרתתפסוש,ונא rt,hודלגמ
 .אותולסהביריותראמוחרוקרלדסהרלהגעי ·ראשיתשאופלןכ,קשדוםעבדורתהשחותו,זבןמ
צעמו.מהמויימקלח mקתבשושהימשומהווההש1!'יה,גשיתונפעיייכיום,

שלתבלהךיהנמאציםשונאיםמרפסהדגאמסהבתדרותיי,שדחיימךלההנקארוקהאתגםגישבונזרדבךר
לכיאבמצעותאותםומנעיו ;ותבסעוקהבמוצעו-תלעופהיםקבופייח,רבחבת-ועהידבם,הופררמה-כמוופרמרות,
כולו:התסהדחתחירבצליוברדוכרםיליעפלםארשית-לשונסהההרב
במסרכמוןב,לגפוע,מלביהחשדות,הדעיואוכלויסותהשדחיםהצרכיםעפיייאלח jלכיםשלונתמיסנםארנ'קערונית

המכרזי.ההסדתחתי

שסבגונונלאחרוהנלונהבתרררובת,שניםמךשבידיונמצליחמלדויחבבתנשהואאריוונתרעבכמו.מאצעילמלש~
הונשאיםאתמציגיםאונובובערם,מיודחחפיקיטויפחתוני?fלונתוהונטלחלןכ .רבחיונצלעיריאתמיםאיונקהעוב

עביותעובצוכךקהלה.-לעידיהמלעוותשלאלותגתותביתאימרפוביזציהלשדבךרשנקחיםצוותי'"לעידיהלרררניטם

 .-,יד~,,.והדתסהחת ·•ו .. ~אrויג~·יוm" , 9ןע;:ו~ rpבm ~~,,'-כמו : .
 .רביםובישיוביםעבריםהיוםהופרחים 9מiקמונו ryהואמרנ,את"חלאתים,ילדfןשמםאונ~יי·.סוגף·בבשיח·לכי·'
אולםאלה,תעלוניםאיופנרמציותתרבעהלצוךרהמקומיותבמצעוותמיוידחםאנישםהלשכירניסיונהליחתב'

עורכיםשהוונת,האינופרמציותאתלידיונמקלביםאונכיוםהגשיה.אתשיניונ ,וצרוננשלעמותלעפואלשכירבדהם
מוכונת.ובתכתלמקומוניםומבעיירםואןת
אחדלכלשלאויפווסגונניתעיצוביתהבאתמההמוגשוטנמי,ייןתהואהרבחקללה uדירבתאהבעמיר.חארעמדו

לtמ.א mובמותעהניז;נ

שלדבךרקצריםסהבריםבמקוןמלהקיפומשלדתיםחובחתקפהבתכיוםמטעמיםאונאfול, mשקתוכרי: r:ועלמת
הבכיירםהצוותיםאתהכללוותונלשהדעילאולכויסותששקוירםקוקניטריםשונלאיםהמתיייסחםחנזים

אתוכמוןבהעפלייםדהורבים,אתשהונים,המלעפיםלשהמלהנייםצהוותיםתאילעופהם,מוצעותאתהמילהנם
תדשיירעץורהואבללכבידמהנביותרועיהליהלחג-מוםלשונאחרעקיירסההרבץורעםלוכ.ההסדתחתירבח

יפסונם.סההרבסיטרדצבבשייחת,ידיונ, ~מויקפםהלאגםשהחת.
שהונים.הסהתדחתשרותיאתלצהיג mהאמושדחהידשתירם mדסלש,קפתםםיקסועםאונממשהכא f .יבמים

אונואליולבדב,מקצועיאיגדולש~זה ...מקליבעשכיו,דעןי!יי,.ידשונ~ים·בוננןצעגקוסעיזיוyנא:ווןג.יwתחד:ו
 v ' .במעוצה.המוטלפיםאשרנהום"גמווןאתצהליגועמניניים

הנשקחשלכרוזושרותשונתתנגליובילעיוהנשחיובתשי ,ונתעדלהןכרצ.הלגתנהשרותהיהיקוסענובףסונאשונ
mולדגת.ךלתזהגוףבגלהציוברשמועדותועמנינייםוונא •ועהדבלשךלר

w גםקישלב,סדתחת 1 , 1פעילותשלאחרm שרויותמרפסלונכטהוגי.החיךוניהיהשרותידשתברביוטיותאא
י'עמילי.שרתיהאשהבןהלחגתהחמתהת.ובהמעוצקירnתבסתחאלכ-אשונבאונלצ nוקסרע

מיודח.ידשתבררטוניידילובתארוהג.ותריטב,רחתיעבתונם

השונאיםמלכלואתביותרהאיטקפביתדבךר.ליגצימאוירםשחינרג,ושחניססהההרביקיפאשולמר,יסלםtנ,ניןת
הופררמהיילכניתיי,יימותפיי,ליעפותהליבחה,וקסעתחירלאי,רכשה,סדנךחת: s1ו;:ןידיבהמוטםילפושכעהוים
הרבח.-יסקנפהתפלחוצבמעהקןסעתחוועהדחבחבידבם,יפרקבחי

 •הייטבה.מלכלולעהדתסחחתלששדחתהותהתמותנתאלרבחינעזסררקמייםונאהלאלכ mזעב



לביןבין
 ;לחרותעשבדוןיב :שקלרבסקירחל
 ;גולןירוןהצראת :פילוסופיותמסרתקוץב
 1989 ;עמ' 201

מאמיראוסףשהואאף •ובסקישקלרחלשלספדה
הספרותייםבמוספיםשרביםממניםשפידסמהביקורת

שמרעליועייד .לכןמעבדהרבהמכוןרעבתרנרת,
המשנהכורתתעליוותעדילחידות">עשבדו r ב"<
ארמדתלכןנבוסףפילוסופוית").מסרת("קוץבשלו

המטהרעינילגנד"עמדה :דברבפתחעצמההמחברת
רכןעולמיוהשקפתערותיאתשיבטאהגרתספדלציור
בהשקפתשלי.הכתיבהואידאלהחייםאידאלאת

מבטיחהזרדדןדק ...וצריונליסטיתספקניתאניעולמי
אדיאלאלמתמדתתיהד mואוטונומייםבתונייםחיים

החרכמה."

אוסףולאשלםמכללוהאוהספדזרמבחינהובאמת
עלהביקורתמאמיר rבהעובדמקשרחרטשי .מקיר
עלהביקורת rלבבינםונסףמקשרוחרטספררתבשראי
למשלכןהיטב.אדרגעורבשתי rבמע •עיןרבשראי

ספררתעלבמאמירםהברקה.פטרעלהשרימה
 ..דדעלהשרימהעםדיהעלמקשורתמתורגמת,

הנידןוהמשותףהנשוא .עיןרדבירעלבמאמירםלאינג,
לאינגהומשוגע".הרא"השפיוהללוהשרימותבשתי
 rבהתאמהשלכמבחןהשפיותקירטירןועלמעערר

פיעל"הנורמלי",דווקאכיוקובעאדם.בנישני
ממהרתהמנוכרהואהמדורנית.בחברהההסכמה

ארמדת •בלוןיחףהברקה,שלגיבורועלהאדם.
מקודר •נתרןהואברהפסיכוטיהמשברכי •ובסקישקל

הזקגדה,אתלושאתלהמשיךובאי-יכולותבאי-נכונותו
עניינועיקר .רגילאדםהיורתואתהחייםעליבותאת
כי-אםהחציונית,לעלליהנתןראיננוהמספרשל

בינווהמחרהמיוחדלקשר •בלוןשלהפנימילעלומו
שלו"המשוגעתהמציאות"לותפיסתסביבותלבין
לשאלותבכתיבתהבמיוחדעהדובסקישקל .) 13(עמ'

הואמכלוהמזיקהחמוד"השעיבדר :זה rממקיומיות
האדם,מחזיקשבהכלשהי.להשקפת-עולםהשעיבדר

הואמכלוהחשובהממשיוהשחרורבלתי-מועדבאופן
זהרמוטעית.עלוםהשקפתשלמכבליההשחרור
לו"המחכההשחרורחהבלוןשלהמרכזיהשעיבדר

כותרתאתאחת,בפיסקהמשלב,תזרקבעיה .) 14(עמ'
שלמדיייהבהקשרהספרותית.הביקורתאתהספד'
בפתחהמחברתשלמאמין"ה"אניואתהברקה,ציירת
דבר.

בשראילגבישקלרבסקי.שלהרגשיותארהסקרנות,
אשייהואסוקרת,השיאבציירותהמיצוגיםהחיים

מבקשתהיאכיתחשוהלקוראיששלעיתיםעד •ביותר
"תשובה" rמעאר"גאלוה"שלסרגבהםלמצוא

 rיאעצמה.שלהוהכלליותהפרטיותהחייםלשאלות
שלספררעל-הואנהפוך •כללזאתמסתירההיא

ריודיירתנבימהכובתתהיא("ההפוגה")ליופירמר
להפתעיהמצליחותהאשוניותהותפעות"אחת :כזאת
אראישדואהשאניפעםבכלמחשד'שורבשרבאותי

הנתהגותםהיאזרעום,עלמקעוקעשמספראשיה,
 .) 24(עמ'הנורמלית"התקינה

הנשואגםהואיותר,ואקדמימדוחקכיאםכזה,ידןר

 •לפייטרהמאדאםשלספירהםעלבשרימותהמרכזי
כאןשמפתחתהנשוא .המסךווקברטמשילבלוןז'אן

הצגתכאןגםוהסבל"."הועגנשאלתהואשקלרבסקי.
אתלחלקנוטהעצמי"אני :אשייתהיאהנשוא

אלה-בסיסיםאנשוייםטיפוסיםלשניהאנשוות
 ;הכאבבמחירגםלוועוגנ,מכליורתלהשיגהשואפים

לוומכאב,להתחמקוראשונהבראשהשואפיםואלה
ניגדויםזרג ) 30(עמ'העוגנ"עלהיויגתדבמחירגם

דקהוא •אנטינרמיאףלכנורתשאפשרזה,פדדרכסלי
הדגשחייגכןרדומים.זוגותשלשרהדמותןאחד

והחברההאינטלקטואלהוגבירהנשיהעלום •והשכל
בשרימותהמחברתדנהבהםוהמציאות,האמנותואף

אלה.

לחירותשעבודבין

פילרסרפירחמסרתקובץ

לביתשומתאתמשכרשקלרבסקי.שלבספהדכקורא
דווקאאלא •עצמןביצירותהשייירםהעיוניםדקלא

אתמבהיהרדקלאהיאשלה.נבפשההשתקפיוותיהם
ותהההיאכאילועמם,מתלבטתגםאלאהסיפוירם,

בשניעצמה.לגבימהםלהפיקעליהמסקנהאזיו
הסיפוירםבארבעתהמיצוגיםהקשת,שלהקטבים

מאדאםשלקלידרההנסיכהמחד-גיסא,נציביםהללו
':פאן"בסיפורגלןשלדמותוומאידן-גיסאלפייט.רה
האדםטיפוסאתמצייגתהראשונההדמות .המסוךשל

שבהתייחסוותהסבל'מןהבירחהעיקרןועל-יידהמונע
לחמוקהיאשאיפתושוכלהשלילה","שלטתלחיים
חששעל-דייהמוכבתתהנתהגותזר .צועדמכאב
בקוטבהעדת"."שייובהואהעליןו.הצרכאשדופחד,
בכל •השואףהטיפוסאתגלןשלדמותומגלמתהשני
הסכנה,גבולעלאינטנסיבייםלחייםלעונג,מחיר.
העדת"ישיובעלבעיניועידפההאפלההציירותכאשד

אתשקלרבסקימסכמתבנשואהידןרבסוףהתרבותי".
העולםהשקפתעםמסכימה"אינני :האשייתמסקנתה
דואההיאשגבללהלפייט,רהמאדאםשלהפסימית

האדשיותאתומשבחתובמנוחה,בשלווההאשוראת
לינדמהאלוםהעולם.בעניניהצריירהכדיספחצייה

עשמדהבתונה,לארדהחייםאידאלאתלהעידףשראיו
היצידלארדהחייםאדיאלפניעל •זרגיבוהרעינילנגד
להגעיבליהבתונהאתלהעידףאפשררכי •מסרןהשל

לפייט"רהמאדאםשלהקציוניותהפסימיותלמסקנות
עלדבירנובסיכוםאלהלדבירםנשובערוד .) 51(עמ'

הספד.

מיטיבהניחנה,ברהאנאליטי-צרירנליסטיהכשוראת
בחלקועיןרדבירעלבמאמירםגםלהפעילשקלרבסקי

בארעבתהדברבלוטבמיוחד .הספדשלהשני
שיעיהושלהיהדותבתפיסתהעוסקיםהמאמירם
(ואנינבשואשקראתימהמכלכשד).(ואסאלייברבץי'

המאמירםומןלייברבץי'לשמחיבוירוגדולחלקמכיד
יותרהצליחה,שקלרבסקיכיבעינידרמהעליו)

אתכלומדהותרפה.נקדותאתלחשוףמאחירם.
יקצרהלייברבצייאנית.בשיטההפנימית.הסתירה
ידהזה.הויוכוחכלאתבאירכותכאןמלפרטהמצע

כצידלמיד,כדררבאופןמראה,שקלרבסקיכינצןייאם
אמוני-רתנןמכלהדתאתלייברבץי'מדוקןאחדמצד

מכלגםארתהמדוקןהוא •שנימצד •וכצידתיאלרגי
גבדד"המוגדרתלדתהפיכתהע"ידתית.משמערת
ע"יזאתעשרהשקלרבסקי .) 94(עמ'האנושי"המוסד
בשיטתהיסדו,משוגשלחד,באזימלניתוח,

זהד".עבודהבכל"המלחמהשלהמשוגלייברבץי',
כפיההלכה,שלהפנימיתהמטרהכימראהשקלרבסקי

זהד",עבדוהבכל"המלחמהדהיינולייברבץי',שקובע
מלחמההיאאברהם,לאמונתנביגדובעצם,משמערתה

להגדהרהנינתתתכליתכאמוד,שהיא,החידות,למען
יסכיםלאשלייברבץי'ספק rאהאנשוי.המוסדגבדיר

ירכלאםבעיניהואספקאבל •דבירושלכזהלפירשו
לדבירהמתקבלתהתצואה •כןארכן .ממנולהימלט

שלכלאיםציוד rמעהוא .,ב,שלבסופרשקלרבסקי.
היאומכאןדתי"."צרוינלזיםארצרירנלייסטית","דת

שהצרירנאלזים"בעדר :הבאבאופןידנהאתגחדת
בסתירהמסבתכיםהלייברבציאיניתהיהדותותפיסת
לעבדושלאדושרותהתפיסותשתישכןדרמה,עצמית
ולכן ).ל.ע-עצמןאותן(כוללבעולםדברשרם

שהצרירנאליסטבעשההיד •דחייתןאתמחייבתקבלתן
הגבלתע"יהבלתי-נמנעתהשעיבדר~ייתעםמתמדדו

לייברבץי',מקבלי. mההכלמינימוםעישבדרררתנן
אףלכןהיהידות.למסורתהשעיבדראתגםלב,בחפץ

כעישבדולהליחםעשייוםהויהדותשהצרירנאלזים
עלהצריתאלזיםעידף- .הצלחהשלמדיהבאותה
כוונהת .) 102(עמ'החחת"אדיאלמבחינתההידות

לפחותמשתעבדהצרוינאלזיםכיהיאשקלרבסקישל
בלבד)הצרירנאליסטיתהחשיהבלמדרת(אלוידבירם
לייברבץי')גםשואף(אלהישברהחדרתמדיתלוכן

ההגדהרכללהואכאןדיביההנקוטהכלל .יותרגדולה
להכרחמעבדבנתאיםלהדברתלהאסוראשדהמעדית

זרעידפההגדרותשתימביןהדרשו.(המינימאלי)
ליותרהנזקקתזולתהעלפחו,תעל-יידיותרהמגדיהר

צורנית.פורמלית •כמרבןאיננה,השאלהאולםגזירם.
זה,בספרהמחברתשלהמהותיתעמדתהאלא

 .עליודבנירולסכםנרכלובאמצעותה
נרכלברהמופעייםהמאמירםלכללהתייחסמבליגם

 •מלומדספדהואובסקישקלשלספהדכילומד
למצואשניתןאףייתכןומהנה.משכיל •אינטליגנטי

מסרת"קוץבשלוהמשנהלכותרתהצדקה
ואחתרבות,הגדרותלפילוסופיהשכןפילוסופיות",

כקורא,זאתעםהגרת.לשזהלסוגדואיאים Mמהן
נקדותמלהיב.אר •סוחףספדזשהרלומדיכולאיני

כנקודתהמחברתשמציינתזרדווקאהיאשלוהתורפה
דבר,בפתחהבסיסיתעמדתהדהיינושלה,המצוא
שלאההתחייבות ...וצריונליסיטת"ספקניתכלומד

דברכללשקולאונתוהמלמדתזרעמדהלהתחייב".
מהלכתדאות,בקדורתשיורתמכמה •ביקורתיבאופן

היא·היחדיהההכערההכערה.יכולתללאהדבירם,בין
שלההביקורתשגםהיאהצותאהאבל •הביקורתילצד

היאהשוניםידבונהיכצידדאינו .מדימבוקרת

חשובות,קיומיותשאלותלבחינתפעםמדימתקרבת
אבלעצמה,למחברתאישיתמבחינהאפילוחשובות

מעבדלהתחייב(לאההגדהרשלהצורניהכלל
הביקורתיהצרשלהתרכביוהכללההכרחי)למינימום
בסופרארתהמותיהרהבתרגה),לארדהחיים(אידאל

ליציאמעורב.ובלתימדוחק,כמבתרגןדבר'של
"שפינחהירכלירמהיולשספרראתבמקביללקרוא

פליוסוףעל-ידישנכבתספדאחידם",וכרפידם
כמעטם'"המשוקעהלהטכןפיעלואףמקצעוי'

 rלאדבמסיירמת.לחדיההמחיירברתאומדהייתי
 .ובסקישקלשלבספהדליחסדהזההלהט .שעיוד

אם •ידאיןהישיהככלחשוביהיההביקורתי'בעיקרןו
החששחיוב.חשראבאזיהגםמלדרהחרא rא

הטעותמןהמחברתאתמליצמסיירמתלדדןלהתחייב
שבפתחאנרתופלווגי"ביטיובאוותכמרלהומאפשר

מצעיההיא rאאבל •כלוןהדרכיםאתלשקולדבר>
 • .כלשהידדןדבר'שלבסרפדלנר'

לויתןעמוס
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• 
אתקרובותלעתיםאנישואלתלגרד?אבחרהיכן
 ?בתל-אביבארבירשולים .עצמי

ובערבבתל-אביב.בצהיירםבירשולים."בבוקר
האלוהים".עיראלהביתהשרבלחזור
כיםכי ;למשחקיםהיחדיחבירהואהיםזאת.ערם
אניהלאדומים.להיראותצירכיםחבירםלבי.הוא

סעודהוא ! ם:ב;:.לנכראהלהששיבעלוםהיחדיה
אבלהמתעייפים.הגליםעםנחהואהסערות.עם

הזירמה.שלזקגדת-ההתמדהנגדבמאבקנןרת

• 
בצרןואלא-הבעידםבצרןו~בידהאינניאני
ואתהאהבהאתבתרנהכלולתזרהכרהאך !האל

לעמי .לעמך-עעדרד rלאשבמסירותהנאמנות
ונשמה.בלבלושייתכשאניבעמים.הקטן

• 
מכתב

מארקפרנץאל
אמי.עלגםלךלספרעליהכחול-זהוב.הפשר
הראיואדםהיהלא ;דידרתמדיעטופהחיתההיא

אשדעדעליהאספרלךאךלומעלתה.ליופהיי
כאשדפורח.מתחלילביזכורנה.אללביציימד

היאמפניה.סדושרםלי rא .אמיעלחשובתאני
פהבלבינשאהרהיאהבתל.מן~מהאותינטלה
מצב-דוחימתחלףעל-כן ;וקברחייםאני ;בעולם
העצוב-מכלמןצפירבלתיבאופןקרובותלעתים

לצהלת-שמחה.עד

שלךהנרדוירסרף

 ) 1916- 1880 (מאדקפדנץ :המרתגםהערת
מלחמת-העולםלפניהגרמניםהציידיםמחשובי

האקספרסיוניסטיתהקבצוהממייסדיהראשונה.

הסוסt;ודדת-הנעדויםמציודיוהכחול"."הפשר
הכחול.

rי ·"\ 

"r 
i 

~~~~~ 

לסקר·שילראלזח
יהיידוה .) 1945-1869 (לסקר-שלידאלזה

במאההגרמניתהישדהגדלויעםנמניתגרמנייה.
אקספרסיונזיםשלתרכובת-בציירתההזאת.

מופלגתבעלת-דמיונותחיתהאינטימית.וליירקה
העישריהדמיוניעולמהבתרךיום-יוםוחייתה
היהידוהעלוםמןערטילאיותדמיוותברשירחפו
עלבחתימהירסרף.(למשל.הקדוםוהמזרחי
לאי-גםגדמועששעוי-דמיונהלמאדק).המכבת
חיתההלודתה.שלהנכןולתאירךבאשדוודאות
חלקנטלהלוכשרה.בהליכותהיאקסרטיתדמות

מלחמת-העלוםלשפני rבבדלבסערת-התרבות
ספירה.אתפידסמהשםואחירה.הראשונה

היההאהבהעלום .-1902ב"סטיקס".הראשןו
דווגמהחהיי.מלואאתחייתהרבועולמה,

הרבהללכתנהגהבירשולים :האחרונותמשנרתיח
אהובת"אני :לידידההסבירההויאלקלונעו
פעם".אחבראיךדואהאניבהםכיסרטים.לדאות

מכבתים.מסרת.מחזרת.שיהד,ספיד :בציירתה

שהפךדומן'בערבית.)(מל.ך"מאליק" :מספירה
רבו ) 1913 (עבירות""כלדרת ;הצראת-ספריםלשם

"אץר ; 1932"קונצרט". ;הנת"ךמןדמיוות

האחרןושיידהוספד ) 1937(ציידך,העבידם"

בירשוליםשהופעילשי"הכחול"הפסנתרהנדוע.
הופעיוציירותיהמרתה.לפנישנתיים •-1943ב

קלייסטבפרס-1932בזכתהמקובצים.בכבתים
נאלצההנאצים,עלייתעםאחד-כך'קצרתמן

-1943ןבלשרrיאבהתחילהמגרמניה.לברוח
עלתה-1939בודקעזהבאךלאץר-שיראל.-

-1945בנפטהרשבהבירלשוים.מקרמהוקבעה
בהד-הזיתים.ונקברה

בעליהםצויוהידלציידנהגהלסקר-שילדאלזה
מובהק.אמנותיקרר

הכחול"הפסנתרמתוךהםבזההמובאיםהשיירם
העבידם""אץרמתךוקטעי-הפרחה ;שלי"

 •והמכבתים.

המרתגם

יעקוביצביקה

דפנהזיר

ה. R ~ 2jסל JiJ~רותל iז~גה
~~rז~ Wז~ןה"לא~פלוןול;r

טן~שי ·ל~ל iה 9 ז;r~ת iJן~ה tiז
הנזוJו3הה\ובמהמיתחהשש
זז- ··--:•:··ז:ז

הוחלופת.
: -.... ~· 

לנחשעדיהבנונה
 ••- :דייrו ... :

;:זיך!םגזח~ת

i גוקזז:זים.~זסיל

ן;וז;ויךיתת 9 ~ן:מ-ת~דreזtן~וrgז.ס
 ,,.ז:ז "יi!':גjiוןת

-גןקיךםירם Rיס fל 9~ל
ים. Qש~ ~Rךפתו P-7וירס~ה

12.88 

תפילהמעין
ע.יק.הןלו r ~הי:ידון;~די
 •:פחייירלפחותאחת

-די 1זוי--

ע.ק.יהןן; trף
ז'סקותמותיהרשאניrז זז • • , .....

ז~ןב t~ :pזד:;ני v· nז
יורתאופחותזה

למאמנייו-~,ה"wשח~ה
די •-,-ז •די- .,. ·-·-

 ••.ן~:בסהויQףגטןןד:;ןי

צ:יוהןל:pות Rיוז~לדיותס~קות W:יו~
ספ:ןדנלוד

יזקד rה~מ:נZtדותרכ-הש~:גנניות
1 ••• --• a 1 1 • 

נחמהנהמהמלחמה די T \"דיז Iדי '1'ז •

~קות:;נפ~יםןנכ:ןתאזיונמסכת
• 1 ........ 1 

ןדרזדז1ות 9 ~סזפ~קות
~שי~לוד~ר.~ה n ,.רreו
~לע iJלובבאתממשה

 • • \"די • 1

סלעסלעסלע
;~, uiזr מטiמ'לןא?י~~ 
~כלו NR דז;r~חר. tWמה
מזזן~פדוזקן Rחר. tWמה

זקקותן:א Tiרןג-

~ים iJנככויש:גחנחמהמעונית  1'ו ... .,.... . .-

~ת 99 ~זםת i~זיו ~~דן
~ת Wוןוקה'ןו;תע.ק.יהןtףזיו

גדלואלהוםיגדלואלהוים
 ..~שד .."ליוא ;פ:נ,-ם;

--·ו ••- •••

בס iטגןןדי:;נ

ךם tכןסו~ק.יםזים Qןנ~סר~~~זים

~זהלו rז~הי:ידול; ~
i טעןותנכול

ךם t ~~סת ה~~

31.12.88 

 21 1989מרץ



החזרות .החומרגבולות
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מליםאל~והידלנידנעשית
-1-•• • t TI -ז-• •• • • 
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 ,ם~זגע.זהמהל iן~~ים,ן.זק,ןן,

f ש~בלומדi ד:~סל, i זק,נכו;ז;ןתס~יל
זר.tזךם, ת~~;וtקר, i~אן, ,ד: ,ד:~
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שלשיירםשקראתיאלא .שידותאתהמשודד'
 ,אם-כןפותח,הוא rא-זהלשירקררם rטידינ
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חדדבתרךב~נים,כותרהריגושכללומד,

סתירה,-אבלהנפש.ובגבולותהמעבדה,
 .השיר ;פוצרותובקעות,מליםכמה- !סתירה

 .הנהדר-ליגםההתפצרותwדה mראם
והכולסטרולהסיןדשלהמוח,חלברגישלהכימיה

שלמהכימיהבמהותהשרנהאינהשבח~בר'
מכוסתכטבלההקירעלהתליושבנ:דהתאית

דקאבלהדפוס.אותיותשלומהכימיהנוסחאות,
הגרף,לעיגימבעדמבתוננים,שבמוחהאטומים
-, nהיאהד~ייההדוממת.שבטבלהבאטומים

Q נפש :יותרפנימיתרדאךיהכדומם.החי :טידת

שהיאדאייה:פיעידה.כחומד,כעולם,המשודד
חחד,הכלשהידמל.אה,פנימיתהחזרהבבחינת

רגם .בכפשר-שלויבעצמומבתונןשהמשודדעד
 .גרפוהשיירבתהליך-זירמהפסל-

הטבע,מהרתשהיאלזvכי~תמ~עדאכן rטידיכ
אךדבבק-קסם-המלים.המצילהאנשויוהטבע

ל"מציארתנוסף,למשהוגםמ~עדהוא
כולםשלאלעובדה-מסיירמתסצוילווגית"

תחשותאתמ~~תלשכזאתדרגהבתרךחיים
כשםאוליהסותירם-משלימים.העלומותשכי

הארתופסהקלופס~שני~תחשיםלאשאנישם
טכנית,טעותבינהים,נצרדאם-כןאלאיהזירראלי

יעדויעצמואתלמקםיעדו rטיידנא-יתארם.אזיה
עלהשני~ת,לקירםהירתד-מ~יםעל~מגהשהוא
לקרואניתןכהצעה,שאלוי,אנשים,קבתתארתה
לארנדרר"."קבצותלה

רnעייפאיבקיל,פסרחןת-היעשוא.כ.לשרחריצילעמהס *
קהכח.ןרילגכ
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 ) 26 'עמ(ארקלדירס

לבחינההנינתיםותהליכיםעצמיםרקלאאך
אתמעסיקותכלולותמהףי;תגם-מדעית

חסרות-פשרמהיוותאובססיבי.באופןהמשורר

שלשרדה-מתרידקהאזיושאיןזהבמרבן
מלבדיבהןלעסוקאפשרת-שמ-ניסויפעולות

מהיוותמקרית".ע.ירמהכמרדימויים,שלקץ"אין
 :ורגש "י~ח""אני",כמר

~הות~ןי;ר [l ~;ל:ג:יי fiJחפףש" iJ~ם

ק.ץ Wא; ב~~~ף~ה Q~חיןה,:פ;ןלת,
י Wמ~rנר'.רי~ים mמ~;י;לעףת ?i~זק

י 1J ~הוא~ף-ןי 97ף;ית;~י Wךגכ:;כלית
iJ מזאתחיןה 7 ~~תו~יםiJ ~?.~ה ' IJ ~י', 

ים Qס 7 ~לים, ?iר';י~ר'סא;ת, ·ש~ 1Jג;ו 1PW ,'י~~,
ףז;ת iJ~י'כףם~זpןזז;ים'זקגי~ין
W 1.ז;רז;יידהוא so וךלאrז;יזקא;וi? ורשrמ
W לv; ס~:קיו:;געףג:יים,;וך~ה ,~מ;ןre י

ך~יב,בע-ו Rק.ךסבiז~ה Wז;(בוףת, iJ~ללזקמר
נףת R7;יד~;ריןה iJ~יירםל W~ע,ך~ת~ם
 .תי(;;ס~י~סנףת Rס.יר;ית;ן~ק;ז;ןי~ת

ססףם,טףם, R~זpןשא;~רjןר!הך:ך~הךלו
w7 י.ן.רולא~םזריתד;iJ דק-~רW אף~ל

סחרור.א;ת;ולאאחזיה,אזיולילמצ"א
• : • •• ;-• T : • : 

ירת Rז;יה ?iע.רמר fיףזפףךים,ל Wק.ץ~יד
 םיג;:~~~~רים~ריס,ל Wסלת .Pו~

ךרףל, w;יתןוךרול wמזpכ;~ה,;יתף
~!?דריםiךםף;ו;נרזקזק"לה,ןתרןז;ן;נ~ס

 ,ר~~ W.ך~של Wןחוקרזפףי
~ 1J9 ,זג~.ר~ת~זקלףט

.ירק~לסר:;בברת jJז;ןלים
 ) 18 'עמ ;(אקרלדירם

באזיומסתייםהוא rא .השירזירמת-כאןגם

בהסכמה-לאגםבסימן-קיראה.החלטה,
רומנטיות.נקודותשכלשרלואבנקדוה.שבפשרה,

כביסה,מכונתשלספקסיחרררבנתעוותכך,אלא
שלספקהחיים,ישלספקורגש,יחסיםשלספק

מחר".ש ?i"משיעצמה.הכתיבה

פלומה.-נקדוהבסופר rשאשר~ה,נוסף,ישיר

פלומה
ננזפצררחיתה:פשבורw-ולים

-זז:ז •ז- :•::

עצםז-רדגנלת,לאזפיחיתה
T; T : • 

0 
-: : :• ••• :• 

תרת.נצרותעצם,עדר ...... -

~גזגרתר i~סירס.וr~ י~~
לננrזעלידילפעמים

• ; T • •די-די•

חי~יןה. ?iל~לוז;ן~~י

ןןח~ו~לה. ?iל~לות 1Jז;ןס ם~{!
ס:ה.צרר ?iסח. 7ס

 .ט~~ס:ה

~"Eךךם iJת [lל~רף ס~~;ו
 ) 13עמ'שכחה(לקט

עצמו,אלחחחרהרגשלזרום,הממשיךהשיר
ל;גנים",רז;ןספר"שוחהבתךרמנוחלומצאשטרם
כמהר;:זתרצףת.שינחהבקברן 9מדואינושעדיין

 ?שינחהכמה ?אנשיםכמה ?מאזכברמלחמרת

 .חייוכלמלווההיאאבל- ?תרנגולותכמה
~ל.אהגםאך Tדה: Qחונשמותבזvיי•כברבזvרח
כפופההנפשאין :סתירהאיןרבכן .ב~שהר

ז;ןסתיררת.~מודהראינהשימרר'שללחרקים

הבית"את/מפסיק-הפסיקעל"גחו
עלמליםכמהבכל-זאתשלא,מאמ~ילמרות
ה-לפלומה".מתחתפעםערת"איך-השוררת

לא,שבז;ןלער.הידקדרקי'זהרקאינושכאןפעם
שבשררהזהכמרישבמל~ילפעםקצתגםהוא

השוררתאתלהעמידטיריניןשל:קשררנר .האחרונה
אלאבדיוק;.מפליאמדהים,קרובות,לעתיםהוא,
עלמליםכמהלומרבסך-הכלכאןמבקששאני

שמכף~חמהעלשבמנותק,דבירםעללאהשירים,
וההנמקות-מקרםמכלוכולי."טכניקות"

רב-אמןהואטריניין-ורבותהןגלירות
השררות.במלאכת

בצריונתכךכללא
גאמרוטרםנזכרוכברוקיטועי-שררותטכניקות

שלה,ההיסטוריהירשולים,ירושלים.עלדבר
האנטי-תפארתהסרבנה,הדמוגרפיההנפתלת,
רבים,כהרבים,מזינותאלוכל-פאתרס
ידמיוןתוךרבהובמידה-פחותלא .משיירו

שלהסתירותמן-אנרגיהשלל~לגרל-מהפרט
לטורף'חייםהזv"םהנטרףממרתונפש'גרף

עילהאזש"בנרפלםבאשדהמיםמפרדוקס
ציפור.מצמיתובאחתהמאירהחשמלמןהמתח",

עלהדלות,על :ההרירםעלדברעדראמרתיולא
רחבתלותההזבתותהמכלה,העבודההברשה,

מישקעתוךאלהזכרןרוהנתדפותרהזיקנח,הגרף,
חשתקפרת-של-חr;זזרהעלשינחה",כ"לקטמחר
חייםהמוכ~ההחומרשביןהגבולמשיורמתוך
לעצים.חדשןמתפורירם,גושיםאותםרבין

אחר'גבולמישורעלדבריערדגאמרטרםאבל
ורעו-חירך-ל~ייבתרךונמוגהמתפוררשביןזה

השובב,החיוךהחי'ההומורלביןחוסר-לב,
 :ניתןעדרכלהקוץר'

והזמןהמקום

2 • 

ע;לז;ןיםזקגת , T"W ר;t.~זקגת
~ה i;U:I;צףןה~הי~ישןלא~ם
ל;וז:ויןכ;~בזאת, iJ.ח 2$ל

יל~ןסן ,ה{!~לל~בףל;ת,~rורו'
לי,ס:ה wד~לדל;ו~ו,לזק~ה,
עדר ה~ך:~~םיrז~ד;לל~חרג
 .רי~י~לי~ינ; wד~י

 ) 58עמ' ;שכחה(לקט

הצרדהאומנם,בעצם.תמידקרובים,כבראנחנו

רגםבדיוק-בדיוק.לאנר,-הזאתהאץרשל
זאתגםבינתיים,אבלדרכה.לקצההגעיההולכת
-בחגיגהוכמרהפתעות,שישיירם,שילטובח,

לצטט'מקרםגםשיאוליאז !פרסיםאפילויש
ימים"חנה :הנחמהנביאיאתאבנר'בעקבותיך

 •לסי.כהבאים".
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לרטןיעל

: Salman Rushdie 
; The Satanic Verses 

1988 , Viking, London 
"אני"בשרה",בספרררידשרסלמןכובתלי,""אשר

לכפרתןומנסהדמיוניותאצרותברנהאניפנטאיזסט.
העביותעםמתמדדואניבמציאות.הקיימותאלהעל

לשמורכצידלהשליך'מהלשמר'מה :ההיסטוהירשל
 ,, ...בשיניולטפלכצידלזנוח,מתעקששהזיכרןומהעל

עמדמעלוםקייםהיהשלא"עם :חצות"רב"לייד
למרותאשרעלוםלתוךאוגתרלהטליבחרות,לזכות

אתשהמציאלמרותהיסטוהיר,שנותחמשת-אלפי
אף-מצירם,שלהתיכונההממלכהעםוסחרהשחמט
אץרותךאל ;לחלוןיטדמיוניההיעל-פי-כן

שלמכרחםאלאלהתקייםיכלהשלאמילותוגית,
שכולנובחלוםבמינו'יחדיקלוקטיביצרןומאמצי
 " ...המוניתפנטאיזהלחלום,הסכמנו
לעם-בן-לא-בןלהיותהתפקדיאתעליוקיבלרשריד

לספרינק.שומותמתהנלודלאשבהבאץרלא-עם,
החלוםדרךולהגעיהיסטוירות-שאינן-היסטוירות

בליעימןמתמדדותשהמיצאותלאמיותתהרפנטאיזה
הרף.

שפעעלההינדראיםהאפוסיםמשתלביםבציירות
צאן-נכסיעםהקוראן'לשהמדבירעלומועם~ל.חיס
פילוסופהי,לטינית,-המערברתבותשלבחל
הי Mרהטלרהרחוברתבותעם-ליארגדררספיר'שק
הומורעזום,אירוניהלונדןו'הגדלוההמהגירםעירשל

 .עיקביהוומנזיםמתפץר
המחיר'אתלשלםעליוהיהבמאוחרארבמוקדם
שהעלוםוכשרוניצעירכסופרלאאחדבוקרלהתעורר
התפעלותותךראשו'עלאורתמלטףהמערבי
הצליחלעשברה"נייטיב"כיעללמחצהמנתשאת

 ;מגברהעליושהעריפולרתםתיפהרתומהלרתום
מסומןקררכןבא,ממגרהעלוםשלמצוהרכאיירבאלא
סהרוירתביידקנותתארארהתהקנאיתחמת-העזםשל

כבתיו.בכל

על ,סלמןמחליה, r"א =מראשהכלצפהוכאליו
 rאבחשלאעדתךעלהעליתהאם .שלךחילול-הקשדו

וכבר "?האלדברמלודירבךאתלהציב- ?בכך
הבטחותיורקמורת.גזרןידעליולחדןרמבקשהבניא

שלהימצאםמקרםאתלשליח-האללגלותהנצרעות
הנאמןהתלמדישלותחינותיוהאמיתייםאיירביר
דתשלהנידבות"אה,ממרר.תאורתמצליות:;נילאל

"שיבההפרקמןלקרחזהקטע ,, ... !ההכנעה
בהםהפרקיםמןאחדהשטניים",ב"פסרקים "Zזiילז::'~ל
לצרןוהכנעיהדתהאיסלם,לדיתכיבכלו,מותארת,

גםשרנותבצוררתשחזהכפישבמציאות,אלא .האל
אחת .לומנאץלכופרמחליה rאהאחרות,ציבירותיו

ומרות.ציירותיושיופת-ידנר

הדורזכתהבהבשנהרבבמייבשנלודרידשר'סלמן
שותתי-דם),לגזירםעצמהאתקערה(ומדיעבצמאות

החבהרשלעביםהרמוסלמיתלמשפחהןב
קצרחמןנהדורלידוותמריבתאתבליהההינדראית,
בבית-הספרבאגנליה,ליבהנעוירואתאךבפקיסטן'

המאהתבחליתאתלודד"רצירםארננגי'הדיעו
שלההיכרלסימןהשהיהאותסאתהקדומת

וספורט,קלאסייםלימידום :האגנליסקלו"ה"פאננליק
פרוטסטניטת,מוסירותםעהיתויהאאידיללשלישוב

אחירותרבגשמשלותבמעמידתעליתרתוחתשות

עיישאברהם :איור

השניצידהאתרשרדיגילהבדאגניממנה.המתחייב
מפונקבןהיהלאשם-החברתיתהמטבע,זן;ל

הרחוקה,באסייהשהיהכפיוחשובה,אמדיה'~משפחה
מןבני-טוביםשללחסדיהםהנתןרצעיר"ודג"אם:י 1

il לעשברהשליטגעז. 
הואאם-כיבבירטניה,ונשארבקיימבירדג'למדויישויד

r1 הנתתקלאומעולםבפעםפעםמידילמלודתוחר
r.1 ,גיבורועששהכפימנהQ ב"פסרקיםן'אזקן'אלאח

הואהמוסלמימצואושלמרותברניכרהשטניים".
r.1 עלההינדראיםאתמעידףפקיסטן'עלהדוראתעדיף
i l .להרבהמקרסישהדורשלהאליליבבזארמרסלמים

שלהקנאיתבחבהרמאשרסובלנותיוותרדמיןו•ןתר 1
נהרו'משפחתעלשכבתהדבירםעם-זאת, .!:קיסטן 1
היוחצות","ילידבספררגאנדי,אינדיהרעל·כיחדו~
כאשר .נהדורלהפצהנאסרהספרעד-כינוראים:ה 1
נהדורביקרהתאצ'רמרגרטבירטניהאש-ממשלתרו
נוראהטעותעשתההיאגאנידהגברתעםנפגשהו

אשת-שלהקפואיםפניהבפגיה.הספראתש-יבחהו
המזגניםמכליורתהאויוהראתציננוההידותהבחל:

 .המפוארבאלום
היויכולים-תוהההוא-אץרבאיזואנגליה.

קארלהואשבהםשהידועומשונים,שוניםגולים
ב"פסרקיםזר.כבאץרבשלווהלחיותמארקס,

 :כדלקמןהבריטייםהאייםאתמתארהואהשטניים"
 vי~יהשנה,ימותרובמיםתחתהנמצאת"אץר
הלילה,מןחםאינוהיוםכאשר ...לילהבצבע

שהבריותפלאאיןהים,מןיבשהאינההאדמה
אינוהוא ,, •..הבחנותלהבחיןהיכולתאתאיבדו

המשטרשלטיבועלאשליותלאאיןאנגלרפיל'
המשטרהשלוהאלימותהגזענותהיום,שלהקיים

אסיאניתאשהלחקורהמסוגליםההגירה,ושלטונות
שהיאלוודאכדיבעלה,שלהאינטימייםאבריועל
 .אליולהצטרףוזכאיתאשתואכן

ספררוכותב.חיהואעל-כל-פנים,כאנגליה,
"ילדיהופעתעםורקנכשל,"~ןיימ~ס",הראשון,
יצאוהמנקדים .הספרותיכרכבודדך-1981בחצות"

המבדחוהמטורף,הענקהאפוסאתלשבחמגיורם
ה"גרנקרד"- ,~~כבבפרסזכהוהואוהנרגע-ללב,

-"ברשה"אתפיוסםמכןלאחדשנתיים .הבירטי

וממושמע.היטבבנרימרוכז'קצר'יותרהרבהספר

עלילתואילובהודוברובוממרקםהיהחצות""ילדי
המיוחדסגנונו .בפקיסטןבעיקרמתרחשת"ברשה"

שלהשילובהשבורים,המשפטים-אותרעזבלא
לקורא,המספרשלישירהפנייהעםסיפוריתכתיבה

המתנגנתללשוןתיקניתמאנגליתמסחרריםמעבדים
המבנהאבלדוביר-אנגלית.הרדיםבפיהמדוברת

שילבכאןגםרקלאסי.קשוחיותרהדנההיה
ואירוניהמכוונתבכרונהדיאליזם,עםפנטאזיה
 .••פקיסטןעלדיאליסטידומןזההיה("אילוחריפה.
והוא ,, !כאןלהכניסיכולשהייתימהבנפשכםשערר
השלטוןבתולדותמכערדותפרשותמיניכלמפרט

הדומןאתשהעדיפומבקריםהיובאיסלמבאד.)
צריכיםהםכעת .מתגנדשררךשיוקבעוהחדש
לצורתחזרהוא"התבגד",-לאדרשדי :בהםלחזור

השטניים""הפסוקיםחצות"."ילדישלהכתיבה
 .ל"ברשה"מאשדחצות"ל"ילדי 1יותרהדנהדומה
מכילעמודים,מאותלששקררם~יעלמשתרעה~א

למקרםממקרםהרףבליעוברת,,שרנומרידתמאות
הרבהיש(ב"בושה"להפליאמצחיקלזמן'ומזמן
הכמעט-לתבניתוחוזרזוועה),והדנההומורפחות

עלרעולהגדושענק,אוריינטליבזארשלאמורפית
רעדמעתיקותיהלומים,רעדמנעליםגדותיו,
 .ווידאוקאסטרת

אתלסכםקשה- "?השטנייםב"פסרקיםקודהמה
על-ידינחטףהודימטוסננסה.אבלהעלילה,

הואימיםממאהיותרואחידסיקיםטרוריסטים

לביןבינםנלחמיםהחוטפיםכאשדבאוויר'מתרסק
שניהםבחיים.נותירםבלבדנוסעיםשניעצמם.

צונחיםהםשחקנים.שניהםהרדים-מוסלמים.
חרפהעלונוחתיםמצנחים,להםהיוכאילולאיטם,
מטורפתברדדה,ישישהאנגליה.שלהדרומי
עלנתפסהשנילביתה.מהםאחדאוספתלמחצה,

עלהילהמצמיחהראשוןההגירה.שלטונותידי
תייש.שלורגלייםקרנייםמגדלהשני ;ראשו

ישלםערדזהפשעערל-לשנימתכחשהראשון
עםמחידםאירעויםבששררתמסבתכיםושניהם-

ידל fג'ינקראהראשןוומשונים.שוניםאנשים
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ההררי.בקולנועפופולרישחקןוהואא. 9~אךיזק
 .ההיכדראיהמיתוסמןרביםוגיבורים~ליםשגילם
-אנגלישחקן·קרלצ'אמצ'א.סלאדיןנקראהשני

שרכותדמויותהמגלםהקולות".אלףבעל"האיש
דגקפואה.("אפרנהדמיונייםריצודיםדדיובתסכיתי

וסרטיםבפרסומותהחיצון")החללמןיצודטונה.
מצריידים.

בהומסתבכותהעליהלאתיוצרותאלודמויותשתי
שהואמשתכנעג'יבדיל.הראשון.בחרסד·ארכים.

מדמייןהואהמטורפותובהזיותיוגבריאלהמלאך
מתואריםבהםהפרקיםשכיהאיסלם.לידתאת

על"ג'היליה".כאןהמכונה-ה i ~בעירהאירועים
-לאיסלםשקדמההאליליתהחושך""תקופתשם

אבלאליהם.כשרבוערדכפל-משמעריות.מלאי
מוסלמיכפר :אחדמקרס/זמןעלגםחולםג'יבדיל

כ~:אןעץתחתכולוהחי~יזקליפ~ד.בשםבהודוקטן
בדגלתושביוכלאתמוליכהתמהרכיתשכעדה tאחד

פתחפותחכפל·המשמערירתכאןגםלמכה.
ומנוגדים.שרכיםלפירושים

מכסהוטלפיים.קרנייםשצימחצ'אמצ'א.סלאדין
בריטיכאזרחהקודמיםלחייולשרבכוחובכל

ככלמכרתקטוב.מביתאנגליהלאשהכשרי tמהרגן
הגזעירת·פרליטירת·התסבוכותומכלמהודריכולתו

בביתומסתתרהואהעולם.אתהמסעירותתרבותיות
עדלטינית.ספררתחובב tאחדמוסלמיהררישל
הקודמת.צורתואליוחוזרתדדמאטיבתהליךאשד

 :ומטורפיםסועדיםואירועיםאנשיםרוחשיםמסביב
("אדיהא~ה~ד~ Ni1י?ק Qך"ןבשםשחרדדדיקאל
בשכונותהאווירהאתמחמםבסרראהילית)סד~ת"

פולחניותרציחותבסדרתכחשודונאסרהמהגרים
ופרסומתיחסי-ציבוראישזקנות.כשיםשלכביכול
אתלהדביקמחירבכלמכסהראלאכסהאלבשם
בבריטניההתקשורתיתהארפכהשלהתזזיתעולם

העולם").של("הקרקה·קרלרכיזציהואמריקה
נקרעתקון ה:~ל.ל~בשםקרירהלבנהמטפסת-הדים

כדוגמניתפרנסתהלביןלאוורסטלשרברצונהבין
מדשתחלקגםשהואמרעדרן·לילה.מבוקשת.

על·ידימכוהלחמה"."שעררהבשםחכרירת·מרסיקה.
פונדמנטליסטימטיףמסלאמא.ג'וןבשרםייצרד

בנוסחדרשות rזנ~~רדיי. 9fדאמבשםאמריקאי
מסתבכיםוכולםוערד.וערדוערדסרראגאדט.ג'ימי

בסחרחרתזה.אחדזהרודפיםוהאירועיםבזהזה

אחריה.לעקרבשקשהמטורפת
תפיסת·מסתתרתמאחוריהסחרחרת.דקזראיןאבל

הכל.אתהמנחהבדתית nפילרסרפית·אמידהעולם.
מגלהאתההחלקיםאתלאסוףמתחילוכשאתה

אחתדקהיאהחמה""השעורה .בשיגעוןשיטהשיש

כאןמדובר :הרעיוןאתשרת pהמשהמטאפרדרתמן

זהויותצררה.זz.9יכרייבגלגולים.במטמרדפחרת~
ומטעות.מורכבות

 :הראשייםהגיבוריםשכיעםנתחילהזהויות.עניין
נקראהראשוןצ'אמצ'א.רסלאדיןפאדישטאג'יבדיל

כפישמראתששינהלפכי'מ~ךין tגאאיסמעיל
ללאא·דיןסלאח tכמרבןהיה.סלאדיןואילוששינה.
קרןאללריההגברתצ'אזק;'אןראלה.אםכיצ'אמצ'א

אוחוור.סימבא ,,,,ואילוכהן.כמרבן.חיתה.
דרבדטס.סילררסטדבמקררהיה tהשחורהדדיקאל
אנשיםשניהםשחקנים.שניהםכאמוד.הגיבורים.

מן-ומשרכיםשרכיםתפקידיםהממלאים
שמשחקההיכדראיםהאליםשלהארראטאדים

החללמןוהציוריםהקפואותהאפוניםרעדג'יבדיל
עשרותישקרןאללריהשלבביתה .סלאדיןשמשחק
קדח.עשויאחדכוללהאוורסט.בצורתפסלים
הואהסרפד,אומדוקדח.במקפיא,מחזיקהשהיא

אללריה,שלאימהליבשה".ליהפךהמבקשים"מים
ברובדהעוסקאמירקני,לגכטיקןנישאתשכתאלמכה,

עליהחייםשלוהתכונותהצרדהשלביותרהבסיסי
המסעדןיס~~:אןשרכות.הכלאותובציירתאדמות

עמודןיבביתוסלאדיןאתהמסתירההרדי·מרסלמי
הספקןל~קדטירסשלמעלותיהםעלבכרבד·דאש

 ...ה"מטמרדפחרת"מחבראר:;נידי~ס.מול
~יזvה, iבשםכשיםשלרשבספריש-יתד·על·כן

המחבר'עם(ויחדן~ן Qשכי:;נילאל'שכיrכאל,ד'שכי
iוי~יבשםשתיים~יזvאל'בשםכשיםשתישלרשה),
מאיילכקןהוריגםשםישחאדי;'ה.בשםושתיים

צודהפושטיםדקלאהאנשים !המערביתהורו
סלאדין-שוכרתזהויותמכסיםצררה,ולובשים
המנודיםמכתוכעדאמריקניג'אזזמרימתאכגל
שלאשתושמותיהם,אתומשכיםמתאסלמיםשניהם
הגבוהההחברהמןלמוצאהמתכחשתסלאדין

שלבנותיודדיקאלית,פדרלטדיתלהיותומשתדלת
נעדרתלהיותמשתדלותבאנגליהשנולדוסרפיאן

שהםאלא-וכהנהכהנהרעודדבר'לכלאנגליות
בבית·הזרכרתהזוכרתתריסרטיבם.אתמשכיםבאמת

אתשעשועלשםלעצמןמאמצותב"ג'היליה"
מסגלותהםהזמןרעםהנביא,כשרתשלשמותיהן

אתמימשובהן"השכים .תכונותיהןאתגםלערזמן
אתגםשהשחיתוסופןהגבריםשלהפכטאזירת
ביקשובאמתליבןבסתראשדעדחלומותיהן'

דקולא ".מכלהעתיקההגבירתלפכטאזיהליהפך
שהםלתפקידלהיכנסמסרגליםהגבריםגםהנשים,
אמתביןלהבחיןידועיםאיכםששרבעדממלאים
המלאךשהואמאמיןבאמתג'יבדיל .לדמיון

שהיאוישבעלילמתקיימתשהחזייהוישגבריאל'
מיניוערדבכבישלהידרסלווגודמתברמתעתעת
אסונות.

ותראינטלקטואלישעשועלהיותהיהיכולזהכל
מאותשבהההיכדראית,התדםתשלתרצד·לרראי :לא

ארראטאדיםופושטיםלובשיםשרכותבדרגותאלים
אלישגםלהזכירטורחדרשדיאם·כי-

שישאלא-צוררתולבשרפשטוהיררכיהאולימפוס
שאלותכאןישמשעשוע.יותרהרבהכאן

מעבדהרבההחורגותומוסדיותמטאפיזירת

אביהכהן),(לשעבדקרןאוטושבעלילה.לתעתועים
היסטוריוןשהואמתאכגליהרדי·פרלכיאללריה,של
לךלומדיכסהמישהו"אם :לבתראומדאמנות,של

מכולם,והרעהיפההזה,שכרכב·הלכתאי·פעם
מחלקיםהומוגניים,ממרכיביםאיכשהומורכב

מיידצלצליאחיד.לסיכוםניתןשהבלתואמים,
בקנהערלהאיכרהעולם ...לכרתכרת·כפייהלחייט
בעת·רבערכהקיימיםכולםקדושים,כאצים, ...אחד
הרחובובמרדדעילאי'אושראחדבמקרםאחת.

גיהכרם."

תייששלצררהשלבשצ'אמצ'א,סלאדיןדווקא
אףמסרגלמושלםלא-הטובהבחורהואשטניי
 .ביסודוהגרןואדםמצפרןבעלאבללזדון'חרא

ראשו,סביבהילהשצימחגבריאל,ג'יבדילוואילו
זההואאלאלחלוטין'מטורףשהואבלבדזרלא

שרכים,אנשיםשלולמרתםדניםלאסונותשגודם
ובאנגליה.בהודו

שאלתהואאחדפןהדבירם.שלאחדפןזהר
שליכולתושכןלראשון,ישירותהקשורהאמרנה,
יכולתוגםהיאשרנותזהויותלעצמולאמץהאדם
עמדכבדכךעל .דמיונובכוחהעולםאתלשכות
יכולההצרופההאמרנההקרומים.בספירודרשדי
 ?באמתהצרופההאמרנההיאאזיואבלהדים.להזיז
כאן' ?אופנהארהיסטירה,לביןביכהנבחיןכיצד
הבירתמןהפסוקאתבעיקרוןמקבלשדרשדיידומני

כלומד, ,) 7 : 20(מתי,אותם"תכירו"ב~ך:םהחדשה,
שתימציגהואושרבשרבהכונתות.הןהתוצאות

עריןו-אתהעריוןמן"איזה-האחת :שאלות
שסופרמתכופףשאינועריןוארהדוחעםהמתכופף

לאחדתעשהמה-והשכיח ?לנצחארלהישבראר
שנתצח?"

בספירוגםשרנותבצוררתערלותאלהשאלות
"חיוךבספררגםאםכיברומניםדקולאהאחידם,
לניקרגואהמסעבתיאורהעוסקהיגואר"'

ההקדמהגכןרשוגרת,נמסרתרכןהסנדיכיסטית,

כתיבה"עלבארם,ניבטושללספררשכבת
 .ופוליטיקה"

המשתוללתהדת,שללפוליטיקהמגיעיםאנוומכאן
שכואבאתאיסטחראררשדיהזה.הספדסביבכעת

 ·ב"ארבזררררשפיוסםבמאמראתאיסט.להיותלו
מטעםחחהעליוהצואבטרם ,בינואר-22ב

עזיזאדם ,,,,,, :כבתחרמייכי'האייטרללה

אמונתואתמאבדחצות','ילדיבספדיהפטירארך
חיוניבמקרםריקחללבתוכו'"חרדעםרכותו

מכירון .דמרי·אלחרדבקרבינושאאניגםבקרבו".
הדת,שלהנחצרותהקביעותאתלקבלמסרגלשאיני
לייקדההדומןאמנותבספורת.זהחרדלמלאכיסיתי

ספידלשורפייקדההקנאיתהאיסלםשגידסתכפי
הנעלהאתלגלותלספרותהולךאניןאןפוךד. fב

האדם,ובדוחהאנושיתבחברהביותרהשפלואת
אתאםכימוחלטתאמתלאלמצואמקורהאנירבה
 " ...והלבהדמיוןהסיפור'אמת
לעצמוחידשהשדרשדיהראשונההפעםזרחיתהלא

מסמלתחצות"ב"ילדי :הקנאיהאיסלםעלללגלג
"קרפיק(לשעבדהזמרתג'אמילההמספר'שלאחותו

הדיאקציהשלהמובהקהקרדבןאתהנחרשת"),
מאחוידהכלואההאישה-החשוכההמוסלמית

יהעריוןאתלפתחממשיךהואב"ברשה"הערלה.
המושלמת,המוסלמיתהאשהזכובגיה,ס~פיהכאשד

הנאותהדגששהיאהברשה,על:ידי ...כרלההמ~נעת
שלבסופר.הופכתהמוסלמי'האתוספיעללמיכה
התיארקדטית·החברהותיאורטורפת,למפלצתדבר

מעודדזהבספרפקיסטןשלגזעכית·מיליטדיסטית
אםרגםדם;שרםקהדלאעןיידאלבחלחלה.
לאאישההררית,·היבשת Mבהספדיםשניהוחרמו

הספקהיהשלוהמוטוהמחבר.שלראשואתתבע
העשירם"'במאההאדםשלהעיקרי"מצבר-

וכפי .היצורהדמיוןההישלווהנשק-כדבריו
עצמו),עלגםהסתם(ומןבואסגיכטדעלשכתב
יעידהשבידיהםהטעוניםאלהבכלחושד"הוא

בכלמושלם,הסברבכלספקמטילהואמוחלטת,
בארחושלמה."להיותהמתיימרתשיטת-מחשבה

אוליאנחנומתים.לאעדר"אנחנו :כותבהואמקרם
שישבמקרםמחוסלים.לאערדאבלגדולה,בצדה
דיןר,שיכנת,מאבק,ניותח,גםלהיותחייביםחיים

הגדולותהמליםשאדרכלמחודשת,חשיבהויברח,
תקורה."-קטנהאחתבמילהשסיכומן
שלהפנטאםטי,היצור,הדמיוןה"ג'היליה"בפרקי

מכפירתויותרהאמרנהאתמסכןל' iכהמשודד
ברחהנביא,שלתלמידושהיהסלמן'שלהבוטה
יותרקרובשאתה"ככל :באמדובתורתוובעטממנו

סלמן,התעלול."אתלתפוסלךקליותרלקרסם,
מןלחכיכהחרכהבתשובהרחחדכשבדיהכופר
 rבשהסתתרהפחדן ,ל iכהמשודדואילוהנביא,
בפרקים .עצמןהזונותגםכמרלמרת,חייבהזונות,
יחזרןכאישמורכב,כבן·אדםהנביאמצטיידהאלה
נקראהואמשלמרת.דחוקגםאךספק,ללא

הנצוירםעל·יידלמוחמדשניתןכיכיר- ,,,~~האמ"
כלחמררהאיסלםהנצררתבהבתקופהבימי·הביכיים,

 :מסבירהוסרפדהתיכןו'ובמזרחבאירופהבזרזר
טורים,ין~ים,ברח,למקררעלבוןלהפוך"כדי

הכינייוםאתנבאורהלשאתניקשרכולםשחרדים,
מטפס-ההידם,גיבורנוגםכמהום ;בנחלהםשנינתו

על ,, .מאהובו ...יהיהיהמבתודדכשרא·הנבראה
ההגירהלפני :בקוראןנרמזהשטניים"ה"פסרקים
נותניםותלמידיוהנביאהיוזגדיכה,היאליאטידבג,

עמדותאתמוחמדירכךלו,בצדואז,במכה,במצרר
מכןלאחרהקדומים.האליםאתלחלוטיןששללה
לונינתוהללושהפסוקיםגביראלהמלאךלוהבהיר
גםקדההזהשכדבראותרוניחםהשטן'מידי

ומןהזההסותםהקטעמן .לושקדמולנביאים
לפרקיהעריוןאתרשרידשאבהכתובההמסורת

השחקןשלהיזותיוכאמור,שהם,ה"ג'היליה"
לחלרrטמטרוףשחראבתקופהפאשידטאג'יבליד
אזיכררלאשכנראהאלא .פסיכיאטירלטיפלוונזקק

שלחמתםאתשהעלההואהשטניים"ה"פסוקים
המתחפשותהזונותתיארוהאדוקים.המוסלמים

י"חיג'אבג"הנקאר-בבית·הזתרתמוחמדלנשות
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מוסלמיתאשהשלפניהעלהמחפההרעלהכשם
היהשמוחמדהרעיוןובעיקרדמם,אתהרתיח-

לגבורכדישוניםולפעלוליםחולשהלרגעימסרגל
מרדההואחייושלהאחרוןושברגעאויביועל

נטויה,בזרועהדבירבההאמרנהשאתלאט,לאלה
 .חששהואההקלהעל

מצטייד-מאידךתמידישי.דרשדואצל-מאידך
בנילמשלהםכאלהבחיוב.תמידהאמיתיהמאמין
עץתחתבתיהםאתהעוזביםטיטליפרד,הכפר

למכה,בדגלללכתלדדךויוצאיםהגדולהבניאן
שלמע~הלבושהתמהרניתנערהשלבהנהגתה
הצעידהאשתוכשםעיישה,כמרבן,ששמה,פרפרים

שלרש-מאותללכתעליהםהנביא.שלוהאהובה
הםאותרההודי,לארקיאנרסלהגיעכדידקקילומטר
שהםעזהכהאמונתםבחן:;ה.לחצותמתכוונים
ההינדראיצעצועים-סוחר-האתגםאיתםסוחפים

שמעולםהעליוןהמעמדמןנשיםרשתיןי~יןראס 9
חוניםהםבדדכםשכאלה".ב"שטרירתהאמינולא

המקומיהאימאםשבה.במסגדולניםאחתבעיר
הנהגתושתחתהחדש-ישןהסוגמןקנאיהוא

לנישואים.מחוץשנולדרךתינוקבני-העידסוקלים
משתתפיםשאינםבלבדזרלאמטיטליפרדהכפריים
ומביעיםממנומזועזעיםשהםאלאהנתעבבמעשהה
לצעודממשיכיםהםעם-זאתלגביר.שאט-נפש

בטוח,לגמדילאזהמסתבר,כךרשם,היםלעבד
עללצעודמתחיליםהםבטוח,אינודברשרםאבל

 ...ערבלחצי-האיבדדךהארקיאנרסקרקעית
"כמחבר :דרשדיכתבהפומביתבהתנצלותו
רביםשמוסלמיםבכךמכידאניהשטניים''הפסוקים

לבמקרבליצד .ספדימפרסוםבאמתנפגעובעולם
באיסלם.כניםלמאמיניםשנגרמההנפשערגמתעל
והניסיוןרבות,אמונותקיימותברבעולםחייםאנו
לרגישויותיהםעדיםלהיותשעלינולנרמזכירהזה

כנועהחיתהזרשהתנצלותשחשבמישלאחדים."
מאניפסטהםאלהדבריםארתה.קראלאונרצעת

שהואוהצעדהאחדים,מדבריופחותלאהומניסטי
-באמונתםהכניםהמאמיניםאלמכרוןמביע

סוקליםשאינםמטיטליפוד'הכפרייםמסוגלאנשים
הישועה.אתמבקשיםאלאפוגעיםואינם

בצורתולנרמוכרבפנינומציבשדרשדיהפדאדרקס
האינקריזיטרד-קדמאזוב""האחיםמןהנוצרית

שהמסקנהאלאהטובות,הטענותבכלמחזיקהגדול
המוקד,עלישר'אתלהעלותשישהיאמהןהערלה

 .לחיועלאותרלנשקהואלהשיבלישרשישמהרכל
כלעלשופכתאלירשהשלהתמימהאמונתו

האםאבלבפניו,לעמודשקשהנוגהסביבותיה
 ?יותרלנרקרובאינו Iבאלהמודד Iהספקןאירראן

שיכול-ן~א~יב j ~~לאט;ןהאם :טולסטויואצל
~~ידאר-בטיטליפרדהבניאןעץתחתלגדולהיה

 . .פרסט- Iלעולמנויותרקרובוהמתלבטהספקן
וכול' ' Tפרסט-ח~ד-ד~פרסט-הידרשימה, ,אושוויץ

 . . ?וכולי

לסלאדיןדושדימשאידהאחרונההמלהאת
א-דיןסלאחלהיותחזרלהודו,שחזרצ'אמצ'א,

גםהשליםהגוסס,אבירעםהשליםצ'אמצ'ארראלה,
ילדותושלברמביישלההדרגתיתהיעלמותהעם

להיוולד"),יוכללאהחדשלגורע,יסרבהישן("אם
הפעילהיל' >jןאזי~ההצעידהלרופאהאהבתועם

הכיתתיותעללגבורהמבקשההודיהשמאלבחרגי
לא-סוףנכרןהמסכןלג'יבדילהבין-דתית.והאיבה

שלכמלאכולאבעולם,מקוםלואין-טוב
הינדואים.אליםכמגלםולאמוחמד

בהםשה"דדכרנים"כתבהמהגרים,משודדדושדי,

סוגיישלספדוהשאר'ביןהיו'בדרכוהשתמש
של"העורב"שידיהקולנועי","החושאייזנשטיין

שאגדי""טדיסטדאםברדחס,של"בדיונות"י~ז,טד
 196 7ובקיץירנסקר,של"קרנפים" ,סטרןלרוכסשל

מעניינת,שנהגדאס.גינטדשלהפח""תוף-
1967 • 

מןיותרהרבההרבה,ימצאשיחפשמיאבל
כסלאדיןקאפקאאתגםכאןימצאהללו.הדרכונים
"מתפלשפרסה,ומפריסמקורנןהמסכן'צ'אמצ'א
העומדיםבבני-האדםומביטהרצפה"עלכרמש
את ;לג'~ק)שהפךסמסאכגדיגודממשעליו,

של"ח;לית"את ;במוסקבההשטןשלהפעלולים
אפוליאוסשלהזהב""חמודאת ;הדבדטפדאנק
מכללוקחדושדישלהמתפץרההומור ...ועודועוד
דמיונושלבפריזמההכלאתומעבידלידהבא

מתחלפיםבעצמםהשטניים""הפסוקיםגםהיוצר.
אותהזו(באנגליתשטניים"ב"חדוזיםמסויםבמקום
דרךבג'יבדילמתעללצ'אמצ'אכאשדמלה),

(הדיומשוניםשוניםבקולותלו,ומשמיעהטלפון
פופולאדייםשיריםמיניכלקול)שחקןהוא

שהדוברלרמוזשכוונתםקל'בעיבודוג'ינגלים
יהיהליהודים .ג'יברילשלאהובתועםמתעסק
הוראות--המוסלמיערוך"ה"שולחןשלהתיאור
תנועותאילולישון,איךלאכול,ומהאיךהקבע

להתגרדאסורואיפהמותראיפהבמישגל,מותרות
הבית.מןומוכרחביב-הישבןאתלכגבידובאיזו
בדיחה.כמוכשמעזההמערבילקורא
 "!הספרעליהבכםוהשליכוהספריםאת"שירפו

שלבשרותושהתאסלם,הג'אזזמרבילאל,משדד
לשמועאפשרשוכרתעבריותבקסטותהאייטוללה.

ובוודאילזמננוגדולסופררושדי,דומים.דברים
היטב.עולמנואתמכירהעשרים-ואחת,למאה

יארד.הסקוטלנדעליוישמוראלוהים,בהיעדר
 •איכשאללה.

תצפיתנקודת

אוראמיר

~ q ת~~~מוגתזןיו 
~rס~ל~ן~תא;ךסוןה ה~זij ,ים

~סד; P:עךן;ם~דוסזכה 3ןח
הבניטהנגשמש
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בוערתאורסולה
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מגניבןהלידגדר

מעלוםאןהחשוניותאתוניבתוהגבילוהקלותים
 ;הגדלוההפידןולאםהפכהמידהארתה.עיקרולא

החשוניותכאדרניס.ישמשתפקיידו,שאד rבשיר,

הקלותית,באמנותספוגהנוהרתהטרום-נצוירת
ובכנסיות.הדת,בטקסיבמיסטיקה,בלבשו,
לשחרורשההתעודדותמפליאלאדווקא,כךמשרם
-הפרוטסטנטיותבאצרותהתחילהמיני

הפוירטניות ;ובאהד"בבסקנדינביה,גברמנהי,

חיתההאנטי-גופנית,האנטי-חשונית,הסגפנית,

הידאקציה.אתללדתדבר,שלבסופרחייבת,
להיווכחכיד .תיקןואיננהעrייידאקצהיאבל
אמירקאיםארשבידםשברבאופןלהבתונןידיבכך

לשפתאורתלוהשרותגרפם,אתומנעייםמחזיקים
הראשספידרם.אראיטלקיםשלהקלוחתהגרף
כידדיישרודרדרת .לאיטרמתעודדהגרף ;מר.דר

מיניותם.אתהללו ' rהמל'משרחדידלהשיב

אתלכבולתמדיטרחבמערבהדתיהאילוף
שהדתמפליאלא .בכידולאהאנשוית,המיניות
שללהאףוהנצוירתרכבלה,הגבילההיהידות
הגשירםהיא rשבמהחדוהר ;המשגלאתוהרקעיה,

להיותהאפשרותלהעניק,עשיושהואהגמור
לכאוהד,האינסטינקט.החשרים,הגרף, rלחלרט
 ;האנשויתהמיניותונכבלהנאסהרזרגשמיותגבלל

 .רוחניכאנטינתפסהגשירם
במחשבהאלא rבמאיננה'גשמיות'ארתהואלום
כנפדרל'דרח',כחציונינצפה'הגרף'כאשדעליו,

-דברשלובסופרלה,כמנוגדממנה,ומדוחק
המהוהוזההואהפנימיהפציוללמעשה, .כמכשלו

 ; rהמאמעלהדתלשהאמיתיכוחהמקרראת
המוטלעצמו'עםהמסוכסךהאדם .ומשלוהפדר

סירוס rלבעצמיתוהרקעהאשמה rשבל~לכדר
 .דתי'מעישר'לכלקלטרףהוא Iטבעו

אי-פצילו,אי-ניגרר,פירשוו-טרטאלי rמ
כאשרדקייתכןטרטאלי rמונפש.גוףשלאחדות
אתהכאשדהצדיה.מונחהצנזור,הזה,הראש

מתרחש rהמכאשדואנרגיה,חישהכולךנעשה
לפתעמצואאתהכלוך,בכלאלאבראש,לא

רוטטת,לעצרמההופךהוא ;'הגרף'איננושהגרף
ירקות.הגדרותהןר'נפש''גוף'שלגביהאחת,

 .שנברהילדביותר'הצעידהמוקדם,החלקהואמין
מיניותלא.-עליוהמחשבה ;תמיםהוא rמ

טעונהמיניותהיאמחשבות,עמוסתשנעשית

שלולות,אמונותעצמית,הוכחהשלבהנתיות
מןזהויאשם.ורגשותפחידםנח'השגיות,

מתווכחיםאנחנו-עצמיסירוסשלפורנוגרפיה
גנדנלחמיםמנבתים,מגבילים,והגוף,החשריםעם

עצמנו.

מכחשתאהבהמליסיאס
 ...~קלו~~זיך rtQגו~ד
 .התלימלאח~יםנגוני

~ת .?i .~ ~~-~,קץ~'~ךגןrז,נזק,י;ל
~ R זים~ים:i~זrזכוכתל~ f ס'· 
~ Y,':;lV/ ~ם, :p גיt{?lJiJ ,ק

 :אפדידויטהעטוהרנגאזפכם
 ..הסודרתאתבנאששלח~

 ••• ·:- ... ••ז 1-

הנעידוחיאתארוס

~ iti> .ס~יכתסהדiii ס~יזיי. 
ז:ו~ק::;כי~ד

 !נג~.ךת י~~
(חפבירס)(סאפפר)
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לתלמתחת
•• 

מדקישדוד

בסרעיקב :מרוסית

פחות,שנהיותר,שנהשכחתי.כמעטכמה.בןשכחתיבעצמיזקן.יהודיאני

קצבהפערות- ?ואצלנוטבעות.ישלגזעי-עצים ?משנהכבדזהמה
ללב.הדםבזירמת

ארבשנה,מבוגדהבדל.שרםאיןיזz,מרנה,בןארשמרניםמבןיותראתהאם
מתרגלאתהרכשנילעין,נדאהאינועדייןהמרותהאחד,במקדהבשנה.צעיר
נאמד. .,,,-ןבלכמראליו,

עבדתישניםכמהבמדרייקיועדאבלאני'כמהבןבדיוקזוכרלאאנירבכן'
ארבעהשנים,שבע-עשרה-"ישבתי"בהןשניםאותןכלקבןר,בתרד

 .צלצולעדמצלצול-יוםושנים-עשרחודשים
סטירתעלטדצוקזים,עלציונות,על-עליו"ישתבי"שלאדברכמעטאין
משרםהקומונזים.בעד"ישבתי"-אחתבמלהבונדזים.עלהקו,מן

קברתישניםאותןכלמשך-ושניתטוב,יהיהשעדומאמיןאניכלשקודם
הבחלמסילתסולליואפילוכוריםהעירות,חוטבי-הקומונזיםברניאת
שום-דבר.לבנותאי-אפשרבני-אדםלקבורבליהדי-שמה. nימנוידלסקאל

קומונזים.לאאפילו
-עכשיואלהכלעבודהצטיינותאותלילהעניקגודבאצ'וביצרהאם

שאקח.וודאי

במיוחדמענייןהיהששמושלנוהמחנהמפקדוודקוטה,אחידבצפון'אצלנו
מוכרקטרנהגשלמשפחהקרובשוהיה-לוקראו~.ך:;נינרס*-

 :המסדריםפזיורלפנילנוולומדלחזוראהבידו,אתלחץבעצמושסטאלין
מתחתלמקוםזכותישאסיר,לאאואסירסובייטי,אדםלכלהכול,ככלות
לה.ל.

"מקום-לשמש"מתחת"מקוםבמקום .שלוההבתדחותדדךחיתהזו
חיהתלאבכללהדישמשהמחנה.שלבבית-הקברותכלומדלתל".מתחת

אזיהאזבקולימה.כמובעדך . rק-היתדרכלחורףחודשיםעשרהלנר.
 ?להיותיכולכבדלשמשמתחתמקרם
אימותאתבוודאימכידאתהעבודה.הרבהליחיתהקברן,בתורואני,

אישאותי.האכילוולכןעבדתיאניאוכל".אינועובדשאינו"מיהמחנות:
אתלתל.מתחתנכונהלמנוחההבאתיכולםאתקבור.בלתיאצלינשארלא

 ..יצוא-מן-הכלל.בליכולם.
אמיתית.רוסיתיפהפיהואדיה.אחת.יפהפיהנעהרקברתיחמישיםבשנת

עשריםבתחיתהלא .יעדעקירתבעתאותהמעךעץגזעזהוב.משישעד
עד-כדי-כךאותה.לקבורחשקליהיהלאהזה.והשערילדה.ממשאפילו.

קטןשלט-קדשרחצו.ולאטיהרולאשםשאצלנומביןוודאיאתהיפה.
כאילונקיה,כל-כךחיתההיאאבלוגמדנו.הדגלאלהצמידווממוספד
בהבנקודהבחזה,קטןונקבהעץפגעבובמקוםגבבה,מערכהדקמשיש.

עלסליחהישו,אצלכמוממשלבדוק.כדיבכידוונ,השומראותהדקר
הביטוי.

שגד-מייסינקרב-מפורסםגנדאלשל ;תנ;:חיתההזאתהרראידה
סיפרהד rמבאתהבידחה.עלשניםעשרבסך-הכלקיבלההיאבמוסקווה.

יצואתשחיתהלהיותיכולשנים.עשרוקיבלההסובייטיהשלטןועלבדיחה
 ...ואוליאילועלעכשיולדברטעםמהאבלהזה,העץלולאמזה

יועדאיניבעצמיאותו.לסמןקבורתה.מקרםאתלזכורליהתחשקמשום-מה
חי.משםאצאשפעםהאמנתילאהידלמה.
שם,הה.ל.שלהמדרוןמתחליברבמקוםבית-הקברות.בקצהארתהקברתי
עלסימנולא ?קברנואיךכי .האץרעלהרובצתלפרההדומהלאבןמתחת

אחידםבמחנות-ידכחהתקנון.עפ"יאסורהיהזחמי.הואמי-הקבירם

כמוקטןשלטאותוהאישי.המספרעוליושלטעםיתדלפעמיםתוקעיםהיו
המ.תשללדגלוהנקשרזה

על-כך.~;סדפדבינוס,-שלנוהמחנהמפקדאבל
בסופן-הידשלנו'היהודיתהתפילהאתואמדתיקברתיואידהאתאניובכן'

הקברואת ?לאאלוהים,אותואחדולכלשויוםנבי-האדםכלשל-דבר
למה.יודעאלוהיםזכרתי.ומשום-מהסימנתי,

אותיטיהרונחץר.הייתיכבד-1956ובדגליו,אתהמשופםפשט-1953ב
לשם-מה.יעדתילמרסקרוה.אזנסעתיהבונדזים.מסעיףאפילוהסעיפים,מכל

גנדאלשלטלפןומייסניקוב.גנדאלשלהטלפוןאתחיפשתישבעוייםבמשך
-כמוניבאחדכשמדוברוחומדקלבמוסקורה,למצאוקללאפעילבשדות
ולישהיו'הזמניםאינםאלהזמניםאבל .ממחנה-ידכחהגעיעתהזשהקבןר

רשםההגנה,למשדדהלכתיבטעות.ש"ישבתי"נאמדברבידיאישורהיה
מי .מדגלשאניחשבואוליתרנגולת.הייתיכאילולמקום,ממקרםאותיהריצו
יודע?

מייסניקוב.גנדאלעלושאלתישליהאישוראתכללעיניהצגתיואני
הויסיפרתי'לומילה.לאאף- ?לךנחץרהואמהלשם-השאלהעול

בעלאישיבעניין-אמדתילכןבעצמו.הגנדאלאתוגםשוב,אותיסוגדים
שלי.האישוראתמציגוהייתיעליונה,חשיבות

-ואמדתיאליוצלצלתיואנישלו'הטלפוןאתליננתובסופו-של-דבר
לאאמד:.ואחד-כךרגעשתקהואבתך.אתשקברזההואאניגנדאל,אזרח
להיות.יכול
 ?כל-כךבלתי-אפשרימשהובכךישלמה ?להיותיכוללאלמהוכי
מאמיןיהודיאניאמדתי:ולגנדאלעצמי,אתאלאכמובן,שאלתי,אותולא

 .אליואותיויסעיאלישיבואליאמדאזלהיות.יכולחהבמקצועי'וקברן
טוב?זהמהבשביללו.ישדידהאזיולךלתאראתחיללא
לוסיפרתיואני .הכלאתספד :עליצויווההשלוחןלידאותיהושיבהוא
יכולאתהשאל:הואבו.אגתליטפתיואניבכה,הואתאמין,לאהכל.

ולקבורהעצמותאתלהעבידאישוראקבלאני ?הקברמקוםאתלילהראות
צפוניתמדוברעצמותבאילואמד,עצמותבמוסקווה.בבית-קברותאותן

לאהתולעיםאפילו .עץשביביכמובאדמהשםנחיםאנשים ?לוודקוטה
שוכבים.מאובנותממותותכמוההוא.בקודלחיותיכולות

אתקברתיאני :ואמדתיהסכמתי .אותוחיפשתילשם-כךהדי .הסכמתיאני
שוכבלה.ל,מתחתשם,גנדאל,אזרחאבל,אותה.שאצויאהואואניבתך
בשבילובשבילו,"צידק".בשםמכניםשאנחנוקדושאדםאחד,זקןיהודי
מבקשאנינורא.אסוןזהגויים,ביןהביטיו,עלסליחהשם,לשכבכזה,צדיק
שלנו.זהקדושיהודיגםלחשוףליהדשהגנדאל,אזרחממך,

ואמדתיאומץקיבלתיואזמשדה.אני :ואמדבתשומת-לבליהקשיבהגנדאל
בואלבקש.טעם rאיהודי.משםלהצויאירשולאלךאפילואבל-

שלהאדןובתוךנניחעצמותיוואתבשקטאותואחשוףשאניבינינוונסכים
ביןהיהודי,בבית-הקברותאותואקבורובמוסקווה,עצמותיה,עםיחדבת.ך

גנדאל.אזרחמצדך,זההייהגדולחסדמעשהאנשיו.
אחד-אבלהשמיים,מןשירעליושנפלמטורףהייתיכאילוביהבתונןהוא
מסכים.אני .בסדר :ואמדבעדתו'חכךכך

אלה rמבהגדולגדול.מתיםאדוןקניתישבעו.כעבודלטוסאמוריםהיינו
נחץרוליאסיירם,ארבעהאפילולהניחהיהניתןכזהבאדוןלמנידה.שהיו
 • l 948ביוניידיבמוקברתיאוותהאחדהצדיקדקהיה

מתאיםאדוןשקניתילוואמדתימייסניקובלגנדאלצלצלתיהנסעיהעל-סף
משםלהביאלוודקוטה,ולטוסלהיפגשהיינואמוריםלמחרתבסדר.שוהבל

שלנו.הצדיקואתבתואת
בדירתו.לבמהתקףמייסניקובהגנדאלמתלילהבאותו
האיעלובכיתיקברותוךאלאדמהחופןהשלכתילבית-הקברות,הלכתי
 •שבחיים.צדק

להפסקילקטעו,ריבם,להרוגלשסע,להמי.ת-הירת rבשמשמעותה,פריבט-הרוסיתמהמלהגזורהשם •
וכד:
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והמדינהטרור
ברטובעמד

שרבכדרמהבמחחרתרניהמחרתשתהזרעוהאל
הדצקותלשריבםקוםירסיבבהטווניר .הרתגלנו

ירבהר: rה'אבמערכותארהתלישונבהוצטדקיוות,
 •לרנהמוכרותגנ'ונדכלוו'רלרעהםלעשרת'אפשרה'מה

'ערלויפנים'לשלעיכלו mנמליםאצורלההאתמנו
קיבלונוסגירם:עצוירם'מהרמות:'ידנירר'מתפערים:

שתים- pעשריבהורג,באויור'ש'יירהאבסודראת

במערתכהמסתעייחמשוחלייואליו'נער'הואעשהר
'אחדאלאאכירלווגיסקיטהכלימשחיתלשאידהר

לשובסופרעצמית,הנגהלשםוקראךהיוהרמליידנו
אחרבסימטארתמדרףשגםההשקפהאתאימצונדבר

לוגבגלותארשובירםגבפייםהמסתייםזאטויטם
המנידה:יבטחןועל'שמיהרמשרםמהוהרונמתצות,

כחץייסיבנבולהקיםרנ mשטהחישדםהמשוגיםתננגמ
מכדר-ירהרגמייורתרבהגמשיותגליתההזרעוהמפני

רונבושחבמה-עדר,חלייוני.לשהקטלנייםהופלסטיק
בהשפתעבמהיחתהרתמקוניםכיסניואצליורתקרויבם
סצואיל-קאפיטליסיטאצורשרשלהמהפנכיותיחמרתיר
האופק,לקררמרבעממשהמחרתישםלאירעויםמאשר
כמעט.המפהעלנהדוקמכלנסעיהקדרתעשירם

המליאויםאונישהסידירם rאהמלז,למרבהוביתניים,
 .החשוךלהרירמרבעשם:'חויוותהיםעללדברמריבם

למדונגאירפסיכלורגייםהדחקהרתגלייבאמעצות
טליזיבתיתכבתהמלוירכךללעוסהזרעוה,לצדלחיות

תקוניעדר ,)?מי(בידי'הרוג'לידעדרעלאקארית
השופלעוברעדר ,)?מי(הששלךיגזמירמןושנחנק
רבגעודרמחבטותכחלורגפהשכלאשיהעדר ,)?(כציד
ידיבלא(אבללמרותכמשעמופשוטוהשרכהחלוה

כמהעדראחירם),ידיבאלאבכךשנאשמיםהחלייים
רב mלשהלשוכומשפחותעודרשפצצוותביםעשרות
ללאעצוירםאלפיכמהעדר ,) pכמרחרקי,(באופן
ירכללאגב"ץ(ששרםבהמםייירכחבמחונתמשפט
גבןרר,לרנתנקעלאהאוכלללעוס,ממשכיםאונולהם),
אתיבגמירםאנומדילרגעצמרמורתרנבעורבתארם

 •החשמלחרבת •הקרהחוףרעלומתלנתיםהחימום
 .ידברותוניהלקיוהודיבדו
שרםלמצנבו,אתמימהאניההשואוהשרםלדידנו,
מצבאצלונ .דברמסיבהראניההיסטוירתהקלבה

גםדרב,אחירםלשנמסיתםללמדו rראזכשה,ד mמי
מהעבצם rאכ.ךארם .עצונמלשנרהעברמכסיןרלא

באירעויאלוילדןויום,עדרלעוברמאשרחץרלומר,
לפחותאר •סל mעילםהזכלשמחרלוקורתהאתמלו
ארכמם,המחרתש.עלים mידרעםלרנלהציקישפסיקו
יודרותהפנימיים,לעמידוםהעידיותקרת mנבהדרגה
כברמהישיש.יוםמחישותנעלמות'מבט:מכורתות
זיומה:'פעלוהעדר'הרוג:לידעדר ?כאןלחשדאפשר

שירבכלמי ?שפץצויבתעדר •עקורעצייזתמעטעדר
ו mכ

במצבחיידרכל rאהאמ.תעללהדוותשאםאלא
בהיסטוהירמחרתשדברכלכיאמרמאקרס .הנוכחי
השכחיבפעםטרגהיד,האוהארשתהבפעם :פעמיים

 •כאןבמתחלולניקותמבעטהמתנתןכלפארסה.האו
יזכןורלשקורטובעםהחםישדליבטייוםהמאrזכל

'ח'הלשעהזמתחהשולהנתעריכלואכיר •היסטויר
השפעםאלארבעב.שועמתיאריתיבכרהזאת .. ~~,

אוםת,שמrיצבנאכתרזיםפאתייטםכמעטהדירבם

מהבדרבחלקנוטליםהםכאליופים, Mהמשותחשות
וקראךאלאלהסרבניתןשארכימהדברד, mרמיחשד
 ,ערל-כןמים. mמועררתכמעטהאו,הקשרוךרתב

במקומם,שאניםמים mעלזמוננאתלהשחיתבמקרם
אתמעטלוהפעלילאשוח,המצבאתלבחןראלויכדאי
טנעויםשבקרונבהמינידותשמעציבהשירהשכל
תעבהבומגפנייםעליולמרתפלוכל-כךרבהנתחקה

 .מתתכייבוכמעטלט mמניקותכל-כךרהבועבקיבות
חישחרמלחמתאלאארבי • pכמר •כאןשמחרתשמה

עלאחדהיסטוהירסרפשקארהידוטכל .לארמי
הנשיםבמאתייםהלש'ישי'רהעלוםאיחפהלותדות

לאהפלסניטיםלואאונלשאלגלותיופתעהאחרתרת
אונ •וכרגליהמקוירו.תחתבשותלאגם .דרבחשדיונ

אמעציםאוםתאתהפלסניטיםגנדמפעלייםהשיארלים
גכתוהירביטםאתיששמשומשוגיםאבוםתקרתיטם

הפכופעםלשהחיחתמי mלשנה.ארעביםלפני
השקלותאיליסיטם(כמרהיוםלשהטחרלמחסלי
לשהלאומיהחישחרלרחמניהפכופעםלשהירביטם

ומורתהשמשתחתחשד rאנאמר,.הז,נעבןייהיום).

כל-כפייתיבאופןלחזורלשאמתנעלהבערמןללמדו
 .שגאיותיוכלעלכך

מלחסתזא.תבכלבצמבדופןיצואמהדרבקיים
האניטומלחמתנשה,ארעביםלפנילשרנהחישררר
ללאנחכרתשתהיןנרים,הפלסניטםיגנדלשרנחישחר
למהמרבעהרהברתארחירג •אחראיעחעםהפדר

כלהשופלויקיטאיארפליוסוףתאילורג, •השיסטוירןו
אייורניבכלעבניוניתנפישםהשארהמאז .להוניבמסרגל

הפרספקיטבהנ,ךאיצם.לשהישיירםכממישכהים
מחלבתלשנר,הארהיזרויותכלאת Mמעררהנאצית

כללשהופרטיתלהאומיתהנורמלהיצזיכסיותתבכל
ההיגיןולאישררתמחתתחורתת •מאיונתאחד

היהיככהז)עצמו(הראוההיידוכללשהרארציתלירת
גכשתומיכלשיארל.במתנידוובדואיהישהי,היכן
לש mבכומחלולהיקוונמעצםעלאירס mבהכהאו
לייוגםעצונמאתהלשורתהסירובקרלאשארה.עדר

הלאומילמאבקהיברםתבקידמים rnלהבעלונימקשה
לומרבההשארה. •מכלהגלודההזעורהגםאלא •הונכחי

ליצירתאונתומוליבההשארהאימתדווקאהאיתרהי,
 .ונסףלארמילאסןרהנתאים

לעצונמלהיצגנמסיםאונשעבדרהאוהפדרקוס
נעךרחייידו,מהכדרבכאןהמחרתשאתלואחירם

 rהימאתגםהחובק •קיהףרבכסןריממשאלהיבמים
היהתלאהשארהיכלהארות •הגרנמיהשמאלאתרגם

לששברהרנעיצרםשוהישררכי •עויקרכללחייידות
אניאידניםלשג'נרדייסכסונריתהיסטויירם,תקידמים
מעישהמלחמה,לאחרגם,כמרקר~אקים,אורנמים

פרטפלולשמשטחשעציבלאלהדברמההמתייםצרח
אבמעצותעצונמעלמקליםאנחנובקאמפצוהי'.

 rשאהפלסניטיםיrבניבוניהלאומי<המאבקהחייידו
קדוםחייבידוובעונרהנעץרמהרת)'חיידרכלרב

לרתובתאלאלרנקרלאבאמ,תהחייידות(השארה
אשילנךוטנעויםלוכה),האישונתאףאולויהמעריבת

ניתןלאלשרנ,הההרועלדרבהרבעמןלגזורניתןלא
ארבכלום,להאישונמניתןלאמאומה,מאינתולדרשו
הםאוליו iמוסרלנרלהיטףהזכרתלאשי rא •בקציור
לשחייוידוהתעלעיערררבאמעצותעצמםעלמקלים
ורוב,תאחחתזלערוותהשואוות(באמעצותהשארה
איששהארההיותאתלונשתהבן rא •אימתןלשמחת

לשדווגמהתקידםחסרתעיישתיהברגהאישיםכל
שארכאלשהררלחיסאזבתוטנעויםנביאדם),
זלרכמקקהלאומיתהזוונתעשציובככלהאומר.ת
החתמשדתלהאוימתהזהרתמחייתבכןהשארה,
לרנמל •קיר mלההקחב,הרבעאתלהשחיכגברנמהי

ארוח.

המאקבאתלהיצגננסונתיפחותלאחשובמרכיב
עלהעתקושונתהאוחייידוכאיעחהנוכחיהלאומי
אריוארביההגדהרשקותמףכטחירסט,היירבהגדרת

טוחפלועותהעצבמיםאלהעיונמ.חישוישגלכל
(לש'שהמהד'(מחלבים),ל'חיסלו•אלאארייוםאנים

נביאםגיאלה 1טח)ר.קניי(לש'היטוראייוב),חלויית

גםהשאו.אמעציבכללרעבםשיששיצרםאלאאדם,
ועמדהניבלאומיהחקרחדישו.כל pכמר rאכאן

שפעלואלהאתמונידתהגידרוומלועםמאז .לונדיצ
פריטםח'הבנ,האגאונמתפיעלכטחירסיטם.גנןד

חלייילשלחיסארייוםאניםלארמיצאבגנדהפעולים
לאירןרגמשתייכיםאניםמםיד,לוישבםאניםאםאייוב

ההופיכםאנתים •גבליונשיקםאתאשרכםיאוניםגג,
ללבתיאפשיר.תיממחרתת mללשפלועםתאת pכרמ

להורגהשאיצווההרררמאכטקניצילדוגמה,על-כן,
הכשחימלחמת-העלוםלשבהיאיטלקיםפרנזיטיםאלפי
הזמסוגנעהשיפעלוות :במשפהיטםזכאיםציאו

מנידה,ידיבמופעלהשפרטברגעאך .לחלרrטחקויות
מעצבהאואםגםכטרוירסט,להגידחיבורתקהש
באמעציםישמשוךותיורתר-יבהקיףפעשמעיש

הויעל-כן .לשרוותלעהמדימסוגלתהשמנידההאידירם
החקרמבחתנייבורתמפקופקיםנירבתגמשפיט

הנמצחים.ידיבצקדיישעתלמעהשהוווי •הניבלאומי
ממנידהכחלקפעלונבירבתגשכשפטרהפעשוים
ניתןלאערל-כןמנהיגהים,הוארותאתומליאומסדורת

ירבהרהיהתלשאמכאןכטרוירסיטם.להגידרםההי
לשלעליאומעורפלתחהשדהגדהרעללהחליטאלא

חארהאםהאשונות,גנדופעשהאשונות:גנד'פעשים

הברגקריבטיולידיאבארחמישים,לשהברגמתמצה
היירב,אתגםכלולתהאשונותהאם ?ליידםמלייןולש
פעשהאוגזאבמעצותהרגהאם ?ךי mאזאתקראר

לדרגהאריואונניעrייבכדוירםהורגהאשונות,גנד
 ?פללייותלשכל-כך'הובגה'

כאדםהמנידהידיבמוגדרשטרוירסטאם-כןלזכוראריו
קרתטהקייםהסדרלשהלגייטמיותעלהמעערר
כללטחירסטחאר rאעבנייוגנהד.אלימיםבאמעצים

לשאוטומיטתחלקוהכל rאגםהזבמצבעוקיר.
פלליוית,פעלוותתעצבמהשמנידהאפשר :מוסוירת

גבללהבנלחםאורת,גמידהרהשאיכפיהשר'טחירסט:
הוחסים,האילטקיםהפרזיטנםי .הקירמניליאופהיי

אירנרגיהוהנגה,ארצ"ללח"'הצרפתית,היזרסטאנס
הפל"נהמאלייזם,הקניייטם,ההיררם,החישחר
 pכמרכלולדוגמאות,אניפסררהלאהרכן •האלג•ארי

בהםשכלחמרהמונידתידיבהוגדרו •אש"ף
הכושב,אתלסלקדיבםעשהלהרגעמןכטחירסיטם.

במךשנאבקהצרפתיצהאבדרב.לכללגייטמייםהפכו
משא-כלעימדלנהלעקישיסחבךותבפל"ננשים
עםונרמלייםחיסיםצרפתמקיימתה.rועאוליו •רמתן

מעישנחשובהמלחמה,נמשכהכל-דועראךאלגי'ר.
אלגי'אריס)כמלייןולשלמרםת(השוליבוהצרפתים

לשלמרםת(השאיבוהפל"נמעישאוליוללגייטמיים,
דבךר-כלל,השירטחו.למעישצרפתים)-20,000כ

המנידההשמהד,יולוכתעצומהלחיסיהרנגעבכל
המפיציצםהדיב :הטרוירסטמןיורתהרהבחקזה

האירןרגהניבלאומיים,הוקשירםהכסףהוותתחים,
לפעוגיכלוההאימלמעלה,טוח,בהפעליה .הוניסיןו
יורתרהבולבגייטמויתנביאדםלשוירתברבמספר
מרעוותגםלצהדיעודמהחקרלקדיצהת.לעטןו
לואלמונידתניתןהשחקרמשרם •יבורתהקשות
לפריטם.

לכאוהרהאושאש"ףךכעללדרבמריבםאצלונגם
לאאירגןרהביסטוהיר:ויברתהונארהטחר'אירןרג

 r<נבימ rיבמכשמרעתאלהונעטתויברת.סימפ1יט
כללהן rשא pכמרחע).<עמוסבר•שמאל•נתנהיר>
כסיןרעלארמאדיגה,חרבתעלארמעודיתהון •חשר

ן mכאתיעדויםשמצהיהירןהצהרותמאחוירלהסרתת
היהסטוהיר .באינכרתתןמיכירםהשםתעבהבהרטויר

וטחומוניד,תידיבהשופעלטחולשדוגמאותצרופה
-עיש,, rלאהרבגההיבקררנברתשמחיח •גנןדהשופעל

נעבןייגםמהם.אוונהפלסניטםי,מאיונתשרבגמהז
לשמעהשאלא .וכלללכלמחויידםלאאונהמספירם

אנמםהאוהפלסניטיהט'ח'ררנדרבעהכתרה.אזלתלא
עלעירעררמשרםרבשישמשםרחאתמכל,הארונ

להגנתדאחתנבישמהאדםילוכלכןלשרנ.הלגייטמוית
הטרחאירנרגיאתסונבלטגהיזלורוכמאדוובלכלטחר
עקתריתאניהההגנתחתנשה.ארעביםלנפיהשייובלש

אהר"ב,גנךד.שפעולהזגנדוקראךאלאכלל-עוקיר,
כהשישהרגה •הניבלאומיבטוחהמאקבדבגלהשונאת

פחותלפניאימנתויתטחוהבפצצותייוטאנמיםמליןוי
האוזהולותהמנידה,אהתדרעלכנשה.מעשירם
 .~הייתאשכהתאךלטרח.גנתמדאהתהשובכ,
היטירבםצברפ,ת(דרג.םינמהמנידההיהזהולות

עבדאהתאחח,תבמילםארבסרח.תמתכבפשלניתה).
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אירו:

עיישאבהרם

מההקועבהאוארהת :צדוקעריןולמעןדםהקזת
(לעדתך),המוסרעלהמרתפלושךדיבמשרםגםצדוק,

קועבאתה(אורתהחרקעלהמתרפלושךדיבמשרםרגם
הלישטןו).היותךקותבף

אלהמציבםשלם mבכשיזמןלאוךרכילצןייאריו
כלשלהמוסירותהמהדיאמרתאתקשרתלעערר
מארס:'אייובכעלאש"ףעלמדרבזועכעשמוסחהרב.

הפלסניטיותהג'נרסדיי'ל'רתנכירת pכמרומתחייס
 mלשכונטההאו ,גמןחסירים mאזגנדטרודלומעיש
גםאפלותפישרותלשקןטלאמספרהmנרתלמרבה
המרתס.לשההזדיצבו

שניםבמשךאלפים,מאותגישרונהקוממיותבמלחמת
ארגשניםאוחתעשירםפלייטם,מחונתהפצצונ
(לשאחיצשלהגדהרחתתהשרבכאוכלוסהיימחקיזים

קרטליםארגהאחדתהושבנהנביאדם,תת)לומר
כפרתעללישםאם .חסךללאחקנהיםנהישםליבהידם,
השםהוליידםלהם,הרונגשארגהליידםאתהמאנזיים

המשודדשאמדכפיליידם,הודגחיייבם.נצאלרניהדרג
גםיכךכלהיטבמכיירםשהפלסניטיםלשרנהלאומי
לינידואבל .השפךודמוניקמתאת::דמאיצלאהשןט
מחבליםהבתקפתהנפגעיםליונידלליהידם.שוירםאנים
מפעש.חפיםקרדרנבתהםהצפןולובגבקיטשוותאר

ידיביבבתארmברבשונדרפלסטנייםלשליהידם
עשרבכללהם'מהןרגכתמהיו,תקדמועדירםלי''וניד

מסיתמיעלהים,משגחייםאניםהרהירםמדעושם,
עריבהשאוגבללפחותנחשבפלסניטיליד '?אוםת
נחשיבםליוניד •לארמיבמאבקמוערבהשאווגבלל
במאבקאוםתלערב rשא,גבללליונידהשםגבלליורת

להחגירכלואוזדרכהלבקיוולצאבלישכועדהלאומי
יצ mמלייןוגםלניבם,ניבוניובמאןזלההירג.לוא

ומלו-נשקליםהניצאםשטחבוההיידוםהליידם
 ?מתפעריםעלוליםשערותכמהדרעמהםכהז,מספר

הצאבפלועותאלה,במציבםכרגליהחקר,מבחתני
לשהוארותויכל :שפוהטלכךהיסהבחקויות.תמדי

 pערל-שבטחים,חקריףקותעבלותהןשרהיבטחןו
פעולהאואלה,הוארותעל-פיהצאבפעולדרעכל

אתשירסקוחלייים mחםגםלןכהחקר.במסרגת
פעלוהם :החקרמבסרגתונירתםעדינלשעצמותוי

לשלמורתהבכאותצשפהחליילוכןההוארו.תעל-פי
לאאדמהי mתפלשמשערםמקליוףךות-כידעדינ
סימןלשם,עהריבאתהאיבואם :להתערבלנכןוארה

הומשקי"םהואפסאנםיהקניציםכלאם ;מהשרעשהש
איגפתלמימהז,ץר mלו;השגעיסימןהרציבו,

גםחקרייגםהז ?עריבאהזיעלמסתלביטם'ש'החהדב
 •לאף-אחדמנשהלאעבצם,רגם,מוסירי
מחתלקתאחח,תאניספורדבוגמאותכמרהאתמ,למען
המעדנהנהילועל :ללשהשוההיידוהרבעביזההד

יהדמטכ'ויהיבחטןושדדוגתמהטקרנכדיטם,מופקידם
הןיוירתמעטקדפחוהתובמהדיהפקידויאלופי

אופםייחבמתניהוןהאיםיעורעללשיטםתמחבתני
ארו-ששרהאצודישכרהחץראנישםיהטקרנכיטר

לואאדילווגהילופיויטתלועדת rאכאןהממלשה.
כמעט.חישםתכלמהנמ)ונשרתמה(ארמפלתגית

"נעהשחבבתניעמהש,לעשרתהאוהחשובהדרב
חתליה".במחשהבמהשע"ארישתבמקרםתשמע"
דבעבנשלהייבטחןורששםהפאתיטהמצבמכאן

עםלכהותנושאב 7רמטכ'כרמטכל",לצומחתמלחמה
אולוףצהאב,לשמחשדאדיןרגעלחנשדייםערירתת
אחרמדרפיםנבהילועסקויםירהרנמ'י'שמאלנ'יפקידו

מלמעלהטחומעישהוצקדתבקאסהבזאטויטם
יצרת-הביסטוהירהיכשםצאבותכללשנבימקוהים
וכרחיים,סתנכירבהר,חוסרהמאיצו,ת mרכלהוארו,ת

 rמימהאאדילורגים,אתמצואםיארגנשית .,רכוכר
הותמכיםאולהבטתספרהותמיכםאלהומשמאלי

בכוחפעשוערביבכלהראויםאלהחדצידדת,נבסיגה
ואלהבמנידה,םגדלפשהרהמרכןאדםרכבל

אולקלגסיםצבאכאללצה"ללהתחייסהמתחליים
אגרשלישיתטרוירסטים.שלככרפהיכאלהמנתחלים

צמםהחשריבםעלכאוהד,השפייוםאתמצואים
שלאלאעצמםשללאהמוסר,דגלכשראילאדיצתלים,

 , MAKE PEACE& NOT LOVE :למשלהמנידה.
נביגדוהאו,השנהכמpרוכותותיעחעמוסקועב

השהיהוא,יהפאנאטי rילמונביגדויהמג;ו~~ייףלשמאל
קצתרגםלשרם-עכישוקצתגםלהיותדבעבמסרגל

החידיה,הבכרנההדךראתלנרציעיהואגשר-אמתים,
 ?אהבהלואלשרםעהשזאת-ארמדתרמההמפוכחת.

 .אמצויתלימהדברהאיאהבהיצדיתליאקטהואשלרם
אותם.לאלאהוב,צירכיםעצמונאתאומר,האואנחנו,

בשםודקלאהבה.ארייוםאנחנואוליושפלים,הם
לנריראיולנריכדאיהזההבוהטהשרבנייבטיהנקריסזים

איכרהואהמפוכח,הפלויטקיאיהאושלרם.לעשרת
קידמה.הפנים~םהואודגש,מוסדנעבייניעוסק

הציבוירמעמדואתשדבשלסרפדמעטמשתהפתקצהי
לאאםמהעליכתיותבמכרתאלאמעישרמכרתלא
מוסד.רגשות,אהבה,על

גתרםתירעידיושלנרהארהייזריותהתעקמהכמהעד
אומד,הואאגר,הצנחנים.לטנעותארש-הממלשהלש

אתלהרוגלנרגודמיםשהםעלהפלסטנייםאתנשנא
דבירשלמסלוףציטוטיכמרבןקלשיאה,ליהידם.
העירות.תחליתעלהעדיוהםשבכדמאידיגלוהד
לליידנוגודמיםהשםעללערביםסלחנולאאצלה,
עלאלאעריבם,עלדרעהמדובר rאאצלו,להרוג.

זאת,וערמתהוהרג, ;לחליייםהפכולינידו ;פלסטניים
אנחנואצלו ;סלחונלאאצלה,ליידם.לשלהרגהפך
שניכאןמחתלוליםשלמעשהאלאשתאים.רבכ

משרםהיירב,אתשתאיםאגרגיסא,מחד :התליכים
מעישאםגםמזאת,חילדאםרגםטרוירסט,השאו
אזגםזאטוט,ידיב pאבהטלתמסתמכיםשלוהטרוד

משרם •טרוירסטשיישארלנרחיתיממשחייב,האו
זרה mנמהגדהרלהתחמקלולליה m ,מורתהכלשאז
 .שלוהקיוםנימוקיאישיוותמעישריכלאתנדננושבה

שלמשמערתהמהארגגםסוף-סוףלמדנוגיסא,מאךדי
לאחירם.עתהעדחיישסנוהעשרלשבאנלירתארהת
הפקדוות.הקטוגירות,המספירם,גמשי,נההיהכל

כרתהרגםלחהיים,סהנככשנשקפתיוירםחלייניו
בטרוירסיטם,יוירםחלייוניסנכה.היאמחסוםלהקים

טרור,האוטחושחים-עשהר.נביליידםכשאלהגם
הואאםיrב(לשרנ),םי mאזלשטבחהאואםrב

גםלידהאוהיידוליד(גנ)רגר.כרשכגנדהתקוממות
איכרעריבלידבמידם.רבככהשאולאאםיגיוסוערב
עדרמרד mוכותב.קראולמדלאעrייאםגםליד
ההוארות.אלהכיישועםשארגאתישועםארגיוירת

השחלונתהשחליייםעהובהדמןמרצוהארש-הממלשה
הוארותאחרלמלאהונייי'לתפקדבכל-זאתהמישכו
דרעזקוקארכייכןאםהעשר,למצפתם.נביגדועשמדו
שתתירלהוארהקדאלאהקטוגירות,להגמשתאפליו
 •נחלדאםשגםמכאן .הפעולאללהאיצוולמעצב
 •המפקדלשלבדבימלעמלההוארהגבללזאתנעשה
ימעליועהומידםלאהלשארהמנידי:'הדרגלש

היולשלואכשםממשרהרב"מ.אהד"ביתןבמקהר
באמעציםקוניטםהשנידראפשראףאפשרנבמצא,אלה

הקהלעדתמאיונתמתעתשתניבייםיורתעדרחמוירם
 •המזללמרבהציבעום,אתהעלומית
עדרללשםנמךישהמחירשאתאלויהאויבורתהעצוב

שסובבמיכלנחלד.אםיrבנמךישאםrבדב,זמן
עםבגמעשאבמיכלבישיבכם,העירם,בחצוות
יבבת-תלמידיםעםעיהייר,פקידיעםיהלישטןושריוות

םנוהרתעrיי(אם rnיבלייים, mשוטירםעםספד,
אלהחיסלשמאיסיבתבהתעערחתכלהשי)רגשיות
 mהאזכידםלשבסיסיות,הנתהוגתונרמותלשזהלות,
שניסהמיכלעצומה.מחיסיהחורגיםערכיםשול

וכמעטתקוני,געלתעםחהייצבמרבעשיבכלחצות
תקוניישובכמכתיהתשגםעציהדאהשיידיבנשדירס

עריבםליבידםקדאכןהמדורב rשאיrב<לשה>,
 mבהכהונתעבבטותביילשוךלשביאלאהיוידום,
שחשובמי .רבעמכלהמתעבעבאבלימותימתעדך
קהשבסיטאוהיציכיתרלאשמקומרמתחהאושמוסר

הסיטאוצהיכימrברכיאעצמונאתמצאונשהבמר

מערכיהמרסרגדלוחלקשאירנדבמשרםידבקוקהש
 .ערםהזלותעםכןההונתגחשוהרבלנמעיהת,החיתיים

 32בעמ'המשך
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 :סטריקובסקייוליאן
פולניסופראני

-~~~~מולדתיהיאחשפה
 t,ז.גרופינסקה*אנה

< 

פיינגרשעודד :איור

מתקייםהפולנית.בספרותיצואת-דופןרמותאהת
כבלתי·אפשירלכאוחר.שארנה.מהבך

אובייקטייבתצבוחרהיוידם.עלבפולניתכובזראהת
הפנימיתהפרספקטיבהמותךעום-זאת. •כיבכול
כלשחיבררךקשורההידותאלשובךהאםשלחם.

 ?הספרותיתבהשקפתך
עם .הזיכרוןעםתמידמצטמחתהספרות .כן

ילדות.לושתהיהחייבסופרהאדם.שלשורשיו
אתקראתהאם .לעקוףשאי-אפשרמרכיבזה

בדיוקילדותימתוארתשם ?העלטה"מן"קולות
הוריהםאלהאבלהויר.שמותאתשיניתירב.

בעלאדםהיהלאהאמת.למעןאבי.האמיתיים.
 ה~~;:;טךבנ.כמוחזקכהכוח-צרון

הייתיהחלטי.היהאבל ;בעלטה""קולותגיבור
שלו.הרצוןובכוחבהחלטיותואכזיראפילואומר.
כולם.מולבודדלעמודבכוחוהיה

 ?ובמשפחהבביתעסקה •בסיפורכמוח~ם •והאם

אמת-שםהכתובכלבמסחר.גםאבלכן.
הנוראה.הצפיפותהעוני.הדלות.וצייב.

בההסביבהזאתאמת.לצעיר.הכל.הפאנאטיות.
אותה.תעתביקטןוכנערהתחנכתי.

ואיך .יישידחיהתלשךהראשוהנשפת-הידבור
בכתיבה?

אםיידיש.קראתילאאפילויידיש.כתבתילאלא.
אתכתבתיכאשר 12בןהייתיעברית.-כבר

"דודאים".היהשמובעברית.הראשוןשירי

 .זושפחידברולאחוירךחיר ?פולניתלמרתואיך
יפהשחיתהמאריה.אחותי.אותילימדהפולנית
ומהממנהשקיבלתיומה .מאדוחכמהלהפליא

ביותרהגדולהדבראוליהואלהחייבשאני
 .בחייא-יפעםממישהולקבלשזכיתי

סיברחהי-1חהעולםמלחמתלפני •החןשבנים
גצילהי.שותבעבור •רתיםתימישכהשמקודלהנחי
אהתבחרתמרעוורג.מני.תחרתנותגםחתהי

 ?בויוהנולאכלבוב

זאתמווינה.יותרהיהודיהנערדעלהשפעיהלכרב
מרכזאירופיתעירעלזיה.נפלאה.עירחיתה

אמיתית.

 ?אי-פעםלשםחזרתהאם

לרגללבירה"מ.סופירםמשלחתעםנסעתי-1955ב

 .פרנקיאיורןהאוקאריניהמשוררשללו·יוב
מעטשיתעכבוביקשתילכרב.דרך •כשחזרנו

פרטי".ם w "בסיפוריעל-כךכתבתי .רי tבס,

כבראין"שם :ואומרהגיבורחחרהזחבסי'פור

 .מתים"ולאחייםלאדבר·
על .הנהרעלכתבתי .עין-הקבראתבופתייחש
 .,קומונזיס-השתמעמזה .הנהראתשגמעזן,הזנ

 .על-כךעמדושהבלבטוחלאאניאביר

 ?אוותמצאתהאם •ויבךת ...עצוביבקורחהיזה

מלוכלכת.מכווצת.קטנה.איוםנראתההעייר
אישהעמדהבדלת. •הסףעל .הישןלביתתי t:1נכנ

 .ענקיתרוודוקצרפהרוסיה
שאלה.- ?מחפשאדונימה-
הולכתי.עניתי-כלוםכבר-

תוךובעל-המקצוע.החקלאיהיהודישלהעתיקה
לאדםורוכלמסוחראותולהפוךשאיפה

צעיריםאנשיםחיככהזאתתנועה .פרודוקטיבי

בכלרצינוושכמותיאניוהרילא"י.הגירהלקראת
רצינוהעיירה.מןהגלות.מןלהיעקרמחיר

עד-נ·ה.שהיוכפיהיהודייםמהחייםלהנתתק
אתלהמיר .משלכרבאץרהגלותאתלהחליף
בשנותההם.בנתאיםכמרבן.אבלבעברית.היידיש
הציונותשלבכוחההיהלאוהשלושים.העשרים
ארתההמירוולכןשלה.האידאליםאתלהגשים
נכונהכדרךלהםשנראהבקומונזיםרביםיהודים

רוב .היהודיהגורלבעייתלפיתררןיותר
אניבקומוניזם.אזתמכההיהודיתהאינטליגנציה

 .יהודיבמפורשוחשתיעבריתלמדתי

 ?ביבטחוןהמקוםאתיזהית :tחאו

זר.מקרםהיהזהלא,

 ?מאושרתילדותלךשיחהתהיוםאומרחיית :tחאו

נהגאבימשם.עצמיאתלעקוררציתילכןלא.
 .אחרהייתיאמיברחםשכברך;לרפ

בעיתונותבעיקרפת Mהמשפולנייהעתרנאית .גררפינסקהאנה *
אלהבימיםוהשוההסרילדאיררת,שלמיסודההחרץ·מימסרית

בכבת·לכןבסמרןופורסמה 1987במץרנערכההשיחהבאץר.
"סרלירארירתבהרצ'התרבות""זמןבשםחרץ·מימסריעת

 .בפרזכןלוחמת"
לרתגםלנברןמצאנובאץר'סטירקרבסקישלביקורולקראת
 .העברילקוראמסריימים,קיצוירםותךולהביאה,זאתשיחה

בזמןלקרמליןמקורבתשחיתה("הקשת")פולנייהסופרת *
סטאלין.שלמבני-טיפוחיוהמלחמה.

עצובהחיהתגדיולושסיבבתילדעבור :tחאנ
שומחתהרוגעהכגתלמותהחסיידםארנוומכ:עורת.
חחייים?

דברהביכוולאמשלהםסגורבעולםחיוהםלא.
דקדנטיים.חסידיםהצגתיבספריסביבם.מחיקורה

רעם-זאתהשמחיםהבעש"ט.שלאלהאתלא
מתארשאותםהצדיקים.השליחות.חדוריכארויייים.

 .ברברין :tמרכ
הופעיהכשהיאאדירהמשמערתחיתהידרת tלחכ

אמתיתעממיתלדתהפכההיא . g 1ה-במ~~ה
מכאן .התלמודשללסמכותוהנתגדושמאמיניה

אמורההבלעדיתהאמונהאלאהמדעלאוהלאה
זוהשקפהאבלהאדם.ערךבדברלהכירעה,היח
עברהצדיקשלתפקידושכן .הזמןבמשךרוכה,הנת

תהליךכידעו.חה.מלכים.בשושלותכמובירו·שה.
דקדנטיתתקופהתארחיאנילהכתוונות.המריביל

 .,זאח

האם ?לכךאותךדחףהמ .ציוניחיית •צעירכאדים
 ?הפולניותלןיבצהיוונתןיבלבחורצוךרהרגשת

לפולניות.נביגודאף-פעםאצליעמדהלאהציונות
פולנית.וכבתודיברוהציוניםהיר

לחזורחיהתחציוניבעצמהבסיסיתהדהשיריאבל
העבירת.לשכ~ח

חברהייתיעירבת.לכתובהתחלתי 1 :~בן
יהודיצ;פיארגוןבעינישהיההצעיר"ב"השומר

המסורתאלבחתירההעם.ברוחהנערדאתשחיינך

 ?אומרתזאתמה

מודעותבעדאניקוסמופוליטיות.בעדלאאני
אבלקוסמופוליטיות.כגדשרם-דברליאיןלארמית.

ללאומיותם.המועדיםבאלהרקנרגעתהיא
 .מדירבזמןהלאומיותחסרהליהודים

 ?בקומונזיםהצויונתאתשחמרתקחראיך

הסטודנטיםבמעונותגרתיסביבתית.שאלהזאת
מצאתיציונים.מעטלאשםשהיוולמרותבלברב.

הקומונזים.אתשאהדהבני-נערדבקבוצתעצמיאת

שהואמשרםבקומונזיםבחרתידברשלבעיקרו
לצוני.ענה

??? 
ללמדורציתישליהפולניתלימודיאתסיימתי

שםלקבלתקווהשרםליחיתהלאאבלבגימנסיה.
אנטישמיותשוםאזחיתהלאבבריה"ממשרה.
א"ינושאמזה.חץוהשתלולה.היאבפרליןגלרייה.
כךבהמוניהם.ממנהירדויהודיםבכי-ער.נראה

מקבלהייתיפשוט .בפלויןקומונזיםבעדשהייתי
נאמר .אחריםיהודיםגםאני.רקולאעבודה.אז
יהודים.גנראליםאפילוישנםשבבריה"מלי.

-לדרגמא .ביותרגבהוותמשרותתופסי •ובכלל
מדינהקיימתשאם •חשבתי . rקגנובלאזאר

עמדותלתפוסיהודיםמסרגליםבהקומוניסטית
קומוניסט.להיותצריךכאלה.

 ?בלבדכדאיותבאמתהאם

לאאבלהאמנתי.בהאידאולוגיהגםכמרבן.חיתה.
ענייןהיהזההיום.מאחוירהלהסתתררצוההייתי
ובכל- ...מתוודיםלאכזהנושאעל .אצליעמוק
 ...עבודהליהוידםוננתיםאםכי !כדאיות-זאת

לחיותחדל •לקומוניסטחשופךחישוירפעםאמרת
 ?התכוותנלמה .היידו

לשפתו.ליהדותו.מתכחששהואלכךהתכוונתיאז
לאמונה.לאץר-ישראל.
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"קולות-חיכידוםעהוסקהארשןוספךראת
 , 40בןלשבכאדםבמרסקרהוכבתת-עבלטה"

לשהטארגירתחתשותאשתאלאוכקומוניסט.
מיומונתמותךהעילת .ברהמותארתהזמרת

צירכותלשכאוהרתאיתורגשיותאינטלקטאוילת
לשהקומוניסיטתהאידלקקיטהבפינעילךלדג.ןהיו
 ?הדבירםהתשייבואךי .אז

נפיש.דאוזילםלשסרגסזיכרפתהי.אזת
ציירתם.עללקומונזיםסופירםהגתייסובדרך-כלל

סצויאליסטיים.רומניםהרבהכל-כךלכושילכן
טרגיגיבורעללכתובמסוגליםהיולאפשוטהס

כזהעלבלתי-פתוירם.קונפליקטיםבעלבדוד
בורגניותחויוותעבורםהיואלה .הכלגכדעשומד

 .לעברהשייכות
 rאככנע.אניזה.לנשואלהתייחסאיךיעדואינני

אתכנראה.כס,היהזהזו.לפרובלמהתשובהלי
ככה.לכתובלישציאכסהיהזה ?בכיסיםמאמינה

יהידוככעראלאכקומוניסט,חשבתילאכשכבתתי.
הייתימהכתיבה,וחץובדבירם.ןשמבתונקטן

 .כןקומוניסט

משךעבלטה""קולותנחיעדות,אשניכמהעד
 ...צהזנוראציטתבעלרבותשנים
-1943בהספראתלכתובהתחלתישכה. 12בידוק

לאחרשנתיים ,-1955בהופעיוהואבמוסקווה,
מעודיההפשהר. rבפלוהתחילהאז . rסטאלמות
בשניםבבירה"מהשתרחשמהכלעםהשלמתילא

יהיהזה rבפולרוסיה.זאת-חשבתיאבלההן.
הפולנים.הקומוניסטיםכלחשבוכךאחרת.

 ?עצמיתאשהיילזשאתחששתולא
-אחרתבתקופהפעלההעצמיתהאשלייהלא.
בוכןיר.של ) 1937 (המוסקוואיםהמשפטיםממן

לעובדותאיפשרתילאאזואחירם.זיכובייבקמכייב.
הפכההאידאולוגיהלמועדותי.לחדורמסייומות

ב"ורדכבתתיזהעלעבויר.לבלתי-חידרותאותן
השחור".

בעיני.רב

האוטואיבורגפיהחמןהגדלוה",ה"אימהאת
בהצואתלהאיצוובמשחהב-1980בכתבתשלך.
 .בפוןילאופיציזוונית,בלתי-שרמית.ספירם
עינךי?נפקחועבצם,מתי.

רקאבלחרשוצ'וב.שלכאומולאחרהאמת,למען
טיפשאזיהלספראידרצורךחשתי soה-כשכרת
הייתי.

 ?הקומוינסיטחנןויסעובךרחהימה
הייתילאלעלום .בחישבוותבלתי-רגלימשהו
עברתיאניהקומונזים.ללואשהננילמההופך
חוהציונותשלזו-גדלוותלהבותלשתימבעד
כידמהציונות,להיטהרחייבהייתיהקומונזים.של

כידהקומונזיםמןלוהיטהר •לקומוניסטלהפוך
חשוב.אדםלוהיותלחזורוכידליהידולהפוך

 ?הזכפולניסיןולשהסופיתהצותאהומהי
סקפטיות.

בדדותדמות .עךילאשחובגיוברלשסוגשי
לממעצושמעברפכישותרגשייוותעבלתרטארגית

הוגבלתינפמיתעביהרעבלת •דבךר-כלל
.רבכחםכאלח .לטהורמסםייוובפייותבפאאניטות

 .עוזאירל.אילטו~.
כמורבות,פאאניטותאשמוונתלאחרויכם,האם

וטהורבלתי-מובגלחופש •החופש"למען"טחו
החייםשמדולחשובעןיידאהת •הדבתו •מוחלט

 ?חשוב •נבוךירבאמעצותהמצוגהנפיישם

שייארהקומונזים,דרךעשברשאדםסבור,אני

יכלוהמוגזמתשסקפטיותבדור .סקפטילעלום
להפוךהעדתבהיסחיכלוההכפש,אתלהערלי
המצליחאדםשקהר,מהכללמרותלכן,לציניות.

עדךבעלהואכבסיבות,עצמובכוחותלהתמדדו

הדמיוותאידבלוגים.חייוםלשךהרומנים
עםמפטפטות"מוחיכות",הרף.ללאמותוכחות
לפרתןואעצמיהאוהאידלוגאלהוים.

ובמקוםפעלוהבמקוםהאבהאוהקונפקיליטם.
השפעתאתאזבתלארותשיהאםהדמות.איפיןו
 ?היהידותהופליוסופהיהדת

בבחינתהיארבה.צועמהבעלתשיותהיאהמילה
משהואפליובותכהמחזיקהלנפש.שחדור

-השלמותאתלמצואאדםעשיובה .מהאלוהי
איננילכן .יחדגםוהאינטלקטואליתהאמצויוכאלית

להציגמעידףואניבפסיכלווגצזייותבכתיבתיעוסק
ישחותהים.באמצעותגיבויראת

יורתהאינס.האי"המליה :אומרשלךעובהיד
האישונת".המליהעלנעשןהאלהוים ...מקרבן

 .בכךמאמיןאני .כן

עומקאלהאדוםהצבאעםזבמונהתפ~ינכאיךספר
רוהיס.

שםלק~ב.ראשיתבשלבים.הצבאעםברחתי
דמותאזשחיתהוואסילבסקה*ברובדהפגשתי
חיתההיא .סטאליןאחירבחשיבותהשתייםמספר
בהיר"מ.שלהעליןובסובייטחברה
מה-אותהשאלתימלבוב.עדוהיכרכואנחנו

לקייב.מתקרבהגרמניהצבאלעשות,
ענתה.-לקולנעוהולכיםואנחנו

ואח"כלחדקובמקייבלברוח.המשכתיאז
 •בסטליגכדאדהקרבותכשהתחילו .לסטליכגדאד

לינעדושםלקייובשב.הולוגהדרךבספינהברחתי
הפלוניםאתשחדרוהרוסים .פולניצבאהקמתעל
התחייובבהשיקורסקיעםבידתוכרתוהמחכותמן

נסעתיואני , 1941שכתזוחיתה .בארגןולולעזור
זה.לצבאלהצטרףבמגמהלבחלווק

-פולני rקצאותיאשל- ?לךשידרסידרכןו
 .להחזירובבקשה

 .עניתי-אחזירלאהפלוניהדרכןואת
ללאנוראים,בנתאים .החורףןב j ~ •אותיקיבלולא
שם .לאחבקיסטאןהגעתיפתוח,בקרןוחם,גבד

כלק"ג 100כרכתה.גליליהעמסתי .כסבלעבדתי
~תםעשבדתיאסיירםזאת.לשאתיכולתילא .אחד
היוהעבדוה.לגדדואותיגייסואחר-כךלי.עזרו
לבית-אותישלחוכפייה.לעבדוותגדידוםאלה

תליוותהקירותעלמוסקווה.בפרווירלכשקחרשות
 "?החזיתלמעןהויםעשית"מה :נחותהיו

יוצואראשןומגעיהייתי .אזמחרטהעלעבדתי
עולה-כדובמים-לארוחת-הצהיירםאחרןו

ככלהרבהלעשותכידחחרהייתיאחר-כךבתוכם.
הסיכום,רגעכשהגעיאבלהחזית"."למעןהאפשר
ב.פעולמהנורמה, 150%בציעא.שפעולהסבתר

 • 30%-אניזהוסטדק. , 120%-

 ?פוימח-מחזהומסקונת
שלהעמסהלעבדותלסיביראותישלחוטובות.לא

באאניונורא.איוםחורףהיהזה .גולמיבחל
 ?שלךהדרןוכאיפה-והםלשם

לכם.אותוכתתיהיראומר:אני
וואסילבסקהכילכ.ק.וו.ד.הגעישדרכוניהבתרר
ידבה"מ.רח~יבכלאותיחיפשה
שלעובדתאומירם.הם-למוסקווהנוסעאתה

למוסקוהו.אותיהעבידההכ.ק.וו.ד.
במערכתלעבדוהתחלתילוואסילבסקה,הדוות •כך

הפטירוטיםבירתביטאןו-החופשית" r"פול
שלשובמשךשםעבדתימגiן.בותרהפולנים,

 •-1946ב rלפלוחזרתיעדשכים,

 ?חגמפלכחרבעךילאזחעדחיחהתמח
טובה.לא

למה?
משוםאלויהופעה.בעלהייתישלאמשוםאלוי

שאניאמכםהאמינוהם .מידמי wמראהלישהיה
 .כלפיכלליתדחהיי rמעחיתהאבל •כןקומוניסט

 r"פלוההצטיינותאותאתלמשלחילקוכאשד
 ...ואניזהבאותותקיבלוהכלהחופשית",

כסף?

ברונזה.לא.

 ?מחזמארנגפעתחאם
ממלא-מקוםהייתיכברואזדחיו,הדגשתיבהחלט.

שאכטורמאןשל-הראשיהעודךשל
חגיגהזוכראנייוירס).-היהשלו(שהפסבדונים

וואסילבסקהשלבוליוההאירעולכבדושהתארגנה
מוסקווה.ליד

חןאיך ?בקרמןילסטאןיללשבקבלות-פניםונכחת
 ?ו~

גבוהף <;tזהההי .הייתילא rבקדמלפכיםבקבלות
אתדאיתי •בחייאחתפעםאבל .רגליעבורמדי

כבתתיבלתי·רגלי.איעחהיהזהממש. rסטאל
מהמערכתציאתימקסים.יוםזההיה .על-כך
זהירקה.חיתההויאהאדומה,לכיכרהגעתילטליי.
העלויםאנשיםקבצותראיתילפתע .אותיהפתעי

להשרותהיהיכלומי . rלכשלהמחוליאוםגגעל
זהההיובאמת, ? rסטאלמלבדלעצמוזאת

אחיראחדהפלויטביורוכל •בטור •ואחירו • rסטאל
מטרשלבמרחקמלווטוב :ההיררכייהעפ"יהשני
לרץוהתחלתי .היתרוכלביירהואחירו •ממכר

 .עבוירזההיהאשוראזיההמחלויאום.לכיוןו
צרתי.ואניממש.חי rסטאלאתלראותכקומוניסט

מרובגברונינשנקקלוי •מאשורכחנקכמעט
אתאפליומותכולהצויאיכלותילאשמחה.
ונפנפתיכערשפתירק ,, ! rסטאל"יחיהצעקה

ביירהכעמדרגעובאוות •מבטועליכפלוהכה .בידי
 .בפכי- ?מיובפכי .גבופועליווהגןלפניו

אנשים,עדוהאדמהמותךכמוהופעיוומסביב

מחזיקהייתיל~ •ידיבשתינפנפתישללואוברור
החיים. rבכיוםהייתילא •בכיסימהןאחת

 ?אזבוררחשתלאחאם

עכשיו .בודדחשתיחייכלבעצםאבל •כן
מרבהאניאם-כיידידים.ליישעכשיופחות.
בסביבתימסויימיםאנשיםעלבבית.לשבת
 .אזגםלסמוךיכולתי

עותונתבתכייחתבקץל.הפוורגםזבמן ,-1946ב
אתח •אזהאשמתמיאת ?הגבתאיך .בפולין

 ?חחברחאתאוהשלטון
שהבללינודעיותרמאוחררקהחברה.את

הוראהעפ"ישרותי-הביטחוןעל-ידיאורגן
שבההטרום-מלחמתיתבפוליןהתחככתירוסית.
אתעודזוכראניהאנטישמיות.פרחה

האנטישמיותובמינסק.בפשיטיקההשתוללויות
שכשיגרה.ענייןבשבילי •לכןחיתה,הפולנית

 .בקלץהפוגרוםאותיהפתעילאזהבמרבן

 ?הפולנימהעםלך"ש"גנמראזחשבתלא
אחרים..פולניםעםגםקשרליהיה

אנטישמיותבביטוייאישיבאופןנתקלתחאם
 ?חמלחמחשלאחרבפולין

טלפוניים,ובאיומיםבעלבונותבקללות, •כן
בחכות,ברחוב,וגם .-60הכשכרתבמיוחד

במיוחדובבדיחות.בחידודי-לשוןכתקלתי
דור·הביכיים.בכישלמצידם

 ? 1968שנתבשבילךחיתהמח

החברפנקסאתקומוניסט.הייתילאכבראז
זה ,אמרתישכברכמואבל .-1966בהחזרתי

במשפטשהתחיל •אצליארוךתהליךהיה
-1968בהיהודים.הרופאיםובמשפטיסלכסקי

 31 1989מרץ



לשלטוןהעםאהבתאתלהגבירגומולקהרצה
ביותרהאפליםהאלמנטיםאתולרכוש

הכלכליהמצבאתגםלהוסיףישלזה .שבציבור
יותר.לאמסכה,חיתההאנטישמיותהקשה.

האינטליגנציההמוניאתרוחלכלאז~זרו
מהאוניברסיטאות.זואתבמיוחדהיהודית,

חשובותעמדותשתפסויהודיםפיטרו

הרבהגםהעיפו ..הממלכתיתבאדמיניסטרציה
ומשרותיהממלכתייםהמשרדיםמןדיפלומטים

אלהכלחס.אינניהאחרוניםעל .הביטחון
להםוהיהמפרעות,פחדוהם .האץרמןהיגרו
גדולה.חיתהכלפיהםהשנאהכי .לפחדממה
עלבמיוחדהמכההונחתה-1968באבל

שביןהצרוףהפולנית.והתרבותהאינטליגנציה
עבורמאדמסוכןהיהלצ'כוסלובקיהפולין

לובבסיסו.רעדהסובייטיהבלוקכלהרוסים.
חוזריםהיוולאחכמים,יותרקצתהצ'כיםהיו

האדום,הצבאנגדיילחמולאשהםומשננים
 .לחלוטיןשונההמצבהיהאולי
חרושצ'ובחשש-1956שבהיאהמפורסמותמן

בהנהגתםהפולניהצבאמהתנגדותמכליותר
שריפה.לפרץוחיתהעלולהוהוכבד.קומאדשל
לגושקשהמכהחיתהששת-הימיםמלחמתגם

כןידעושיהודיםבדעתםהעלולאהם .המזרחי
באהדהזאתמלחמהקיבלוהפולניםלהילחם.

אתמכיםהפולניםשהיהודיםאמרורבה.
הרוסים.שלהערבים

 ?חגירהעלאזחשבתהאם
 .בפוליןרקלכתובשיכולפולניסופראנילא.

 .כבביתיבפוליןחשאנייהודיישאנילמרות
תקתקתיבאמריקה,חודשיםתשעהכששהיתי

הדפים.אותםאתיום-יוםמכונת-הכתיבהעל
אחת.בשורהאףלהתקדםמסוגלהייתילא

 ?נחלחיותרוצחחייתהאםוישראלי
מסעכלאחרי .יכוללאאניאבלרוצההייתי
לאמישראלבשוביורקספדיכתבתיבעבדישלי

ניגודיםהרבהכל-כןדבר.לכתובמסוגלהייתי
בישראלאותיששאלולמרותכאוב.והכלשם,
המולדתהיכן-שאלו .נשארלאאנימדוע
 ?בישראלאובפוליןישלן

נאלצתיכךכובת.אנישנחחשפההיאהמולדת
להשיב.

שלבדמותו-נוציריםמרכיניםחרבהבספריך
 ;נטוחלמוותהכומרעםיחדשיוצאחזקןגzכ

ויכוחיםהיהודיםמנחילםמברכונה"ב"שליח
כךהמוסלמים.ועםהנוצירםעםנלתי·פוסקים

חמלךוב"דודהמכני"ב"יהודהנ"חתשונח,גם
הדיאלוגעלנעצם,חושב,אתהמהחי".

 ?חיחודי·נוצרי

שלביסודו .אומדהייתיבסיסי .מאדחשובהוא
דיאלוגלהתקייםיכולכזהבסיסעלדקרבדי

ניתןהאנטישמיותלבעיית .פולני-יהודי
יהאנושייהמוסריה~ןדדןילדעתילהתקרב,

הידברותאותהל~הלאומית.הזוויתדדןולא
היינוילכןקודםממומשתחיתהיהודית-נוצרית

היאביהדותשההתנקשותסוף-סוףמבינים

 .כולוהאנושיבמיןהתנקשות

הטרום·האנטישמיותניןילדעתךיההבדלמה
 ?היוםשלזולניןמלחמתית

הרשמיבמצעמרכיבחיתההטרום-מלחמתית
להוכחהניתןזהדברהשליט.הכוחשל

מכווניםהיוםשלהאנטישמיותאתבתעודות.
הז'ידו-שליון-הרעוהמפלגה.המימסדבסתר

וברורהפולניתבציבוריותמאדמושרשקומונה
מןמושפעהוא .לחלוטיןמופרךאיננושהוא

שרותישלהמפקדיםכלשכמעטהעובדה
אתשעצרוהםיהודים.היולמשלייהביטחון

הפולניתהימניתהמחתרת(תנועת A.K .ה-אבישי
בלונדון),הגולההממשלהעל-ידיהכ;ונחגת

שעזרואלהאתבמיוחדהפרדוכסרבה:למ
ודים. iליז

היאהיהודית,חדתאלשישבתךמינהנאניי
אמונה.אלולארתבותאלישבח

אולידתי.איננישחושבים,למהבניגודאני, "כן
מאמין .דתילאבהחלטאבלימאמיןאדם·יאנ
ציפור"סתם"מולהגדול.הסודמולומדי.נע

בדיוקזהלעשות.עליהמהשיודעתרגי~לה
עליום-יום.קוריםוגיסים .בשביליהנסאהימר
איזההאדמהעל-פנילהיותחייבלכן .צעדכל
 ...הכלשמכווןוחיוביאינטיליגנטית 1כו

 ...אכזירחראתים.לע
מהחטאנובעתאכזריותואבלאכזרייגם

 ...המילהשלהרחבבמרבןה~גנרשי.

חסרחראחיחרזי·אמירקאיהצינורח~גם

על·ידיומונעאוטנטירתחסריבעיניךרישם·שר
בצינורמדוברשלכאורחלמרותביררה,חוסר

חופשי?

וכשאנייביותרשליליהאמריקאיתליהדותיחסי
זהנפשית,מבחינהכשרופהבספריארתהמ~:יג

עשרייההמסורתזניחתכיצדלהראות-מנת iעל
זרביהדותקיימתהאדם.שלנפשירתראתררס:לה

ורע.טובביןהבחנהיכולתחוסרהרנגמדרת.
מתאראניאותםהגליצאייםמהיהודיםלהבדיל

החסידיםאפילובדחייה.לאאבלב~גיררניה,
רסימפטיה.הנבהמתוןאצלימרגרארים

 ?יהודילחיותחירםעבורךזהמד:
שישמידולהרשותלאזהעבורייהודילד:ירת
אתלמצוא .אותישיעקרולהרשותלא .אותי

אליחדאיחהולהיצמדשליהנאמנותחת tנרכ
 .היהודילעםנאמןלהיותוהתרבות.חבו.סררת

הדת,אלשחוזריםאלהאתומכבדמעריךאני
חיתהאכזרית,אפילומחמירה,דתאותהכי

אלפייםבמשךעמנועלששמרהיחידהנשק
מבררןמבטלןשיהיהחייבוערד,שו:ה.

הירידהתופעתמאדלימכאיבהלכן .שראל·לי
 .האץרילידישלניחרדמןזzם.

 ?בישראלחדתיהקונפליקטלךנראהאיך
בישראלרואיםשאינםהאלההחרדיםנורא.זה

שדורשיםהמשיח.הגעישטרםמשרםמז~ינה

החסידותעלאדירההשפעהלהםשישברת. tהכ
ובזכותה.~מריקאית tה

הדמדומים,על-סףבערב,שישינירםפןנם,
נעריםושניבירושלים,במכוניתחברעםנסעתי
 ...מארדצעיריםאבנים.עלינוזרקו

 ?לסרלידארירתיחסךמזז
השתתפתי . 1980בספטמברבגדאנסק.הייתי

 .פולני .מההמוןאחדהרגשתיפגנה. iבד
דתיילאיהודייאניגםתפילה,נשאכןזנהציבור
כולם.עםיחדבההןזzתתפתי
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ארהתעםלהתמדדו mהכהבהיהילאעצמה,
אדםשמכיםלויאגפתלשאמיעצמה.סיטאוצהי

עליוהמופקידםשאם mרבטענייו'לגנדלמרות(עריב)
לוהיהילאלמעהישם,וטבהסיהבלהםשיזאתעישום
עדותהיםאםד mבמיעמו,לנביגםכךעישואםאיגפת
ארבחרבהמדורבאםגם •לאראםגםאך •מלשושרתת
בסופרלו.שגמעיסימןמהשיו,מכיםשאםמשרםהוהר.
ןב-אשונ,כאללאשימתחייסאניוכהזאדםדרב,לש

מניימוםללא .אנישולהיותחלדעצמוהואשגםומכאן
אשונ.צלםכלעבצמםמאידבםאנישם •הידדדרבכלש

השטחים, , mהילשהאפללצדיושלנרהיהרתהקירבה
ןיבמסיירםשתיאופןכבלשישלכךהסיבהקראניה

קלותאילירתמעצמותלשמעהישןובזשםהמחרתש
אניוהששתי(אףלימיםמערבאצרותעלששלטר

העמוקה,להשחתההגרוםגםהאילטובה). mבהכ
החבהרשללתקיןרהבלתי-ניתנתואלויהמידיית

 •לכאןחחירםשםלשנרהחליייםאלפיהשיארלית.
כמהמידיצואיםאכזלשרנהבגירםאלפירמאות

עלעבלהיןגםהםשם.מליאויםלסבבחישדום
-בקציור .ליידנולשומחנכהיםאםתהים •נשותניו

חלקמשמישםנבהישרמיבתחבהרואנחנו' .אנחנוהם
בקימטילהכירמסריבםבחטליים,ככוישבםמזמנם

החנהואיבה,האלימותהסובלונת,רסר mהנישאה
לזאתפצרופניו.אתהמעוותים mהכהועצרתלזלות
יבבםת,הוישוביםהמייסםמשלמיאחראים,כלונו

ישנאתרגםהומגנתידם.המכיםהוותמכים,המפגניים

ראםבמארה,להביטנאץלכאןערתלי.לאהגייום
לדבירםאוףבעטנות.לאםנרכלעצמנואלקר •ניבהל
 •היסטוירו.תדוגמאותידשיאלה

שותפותנחייךהראשונהנפעםאזהרגשת~ם tח

 ?אנשיםעםכזאת
ככה.הרגשתיסטאליןבתקופתגםלא.בערי lל

פעמיםהשנתושלךוהציירההחייםתכ!יסרת
אנטי·קרמרנזיםקומונזים,ציונות, :אוזרות

אתכיוםמגדירחייתאיך .נפשיקרמאנזים:רא

עכז.דרתיך?

חייבאנילהשתנות.אספיקלאכבר . 82בןי:אנ
שלגדולחסיד .שאניכפיכזה .אניישאר iלד
n ויחד-עם-זאתחם,פולניפטריוטהעם.ו·פש
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 ,,אשמים''נולדו
טבוריג'ורג'

שלספרועפ"יקטעיםשלושה
זרכובסקיפטר

:עיישאברהם :איור

בניםשפי
•• • 

שיחת-טלפון

 ?אתילדברמרנןאתהאםשבת rזכבר :אני
לאערדלא, :הרברט

לא?למהאני:
לעדתרצוהאתהמהיודע,לאאני :הרברט

 .הרירךושלשלךהחייםאותימעניינים :אני

למה?הרברט:
טובהשאלה :אני

זהעללספרמההרבהאין :הרברט
שישבקצתנתחילאז :אני

 ?לשמעiרוצהאתהמה :הרברט

האמתואתהכלאת :אני
 ?להתחילאיפה :הרברט

יכלושאתהאיפה :אני
יכוללאבכללשאגיחשובאני :הרברט

 ?מהיכוללא :אני
אביעללדבר :הרברט

לא?למהאני:
שהואלשמוערצוהרקכנראהאתהכי :הרברט

פושעהיה

 ?היההוא :אני
שכןקובעהייתאתה :הרברט

 ?הואמהקובעהייתאתהאיך :אני
שליאבא :הרברט

 ?מזהרחץו :אני
 ?מזהחץרארמדתזאתמה :הרברט

אבאגעשהשהואלפגיהיההואמה :אני
שלך?

 ?לעדתצדיךאניאיך :הרברט
אותרתשאל :אני

 ?מהבשביל :הרברט
פושעבתרדשלךאבאגעשההואאולי :אני

 ?אותרלהעליברוצהאתה :הרברט
אוליאני:

היההואמהמשוגאיןהרילך :הרברט
נכרן :אני

אחירםאלפיםהרבהכמרחיילהיההוא :הרברט
 ?בטרבליגקהחייל :אני

בזרגדקרמגדר :הרברט

 ?מיןאזיה :אני
במשרדהיההכלבסךהוא :חרברט

 ?זהאתלךסיפרהוא :אני
כןהרברט:

מתי?אני:

עשההואמהאותרכששאלתי .מזמן :הרברט
המלחמהבזמן

 ?אזהייתאתהכמהבן :אני
שחמש-עשרהליגדמה :חרברט

 ?אורתשאלתמדעו :אני
השלישיהרייךעלדיברנובבית-הספר :חרברט

 ?סיפרהואערדמה :אני
שבוייםעלשמרגםהואשלפעמים :חרברט

 ?שביויםמיןאזיה :אני
לשםשהביאואלהעל :חרברט

היו?הםמי :אני

כאלהטפשירתשאלותתשאלאל :הרברט
 ?המלהאתלבטאיכוללאאתה :אני

 ?אזיו :חרברט
 ?היואלהשבוייםמיןאזיה :אני

 !יהדוים-מהטוב, :הרברט

 ?פתאוםצעוקאתהלמה :אני
אותימעצבןאתה :הרברט

 ?ערדרמה :אני
השיחהאתעכשיומסייםאני :הרברט

תסייםטוב, :אני

טוביכן :חרברט

 ?ליהודיםשםעשההואמה :אני
מתנורןאתהלזהאםאותם,צרחלא :חרברט

מה?אלאאני:
עליהםשמד :הרברט

 ?זהאתעשההואאיך :אני
בידוקסיפרלאהוא :חרברטי

 ?סיפרכןהואמה :אני
הגאזיםתאילידהיהלאהוא :חרברט

 ?היההואאיפה :אני

במשרד :הרברט
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 ?היהודיםעלשמרהואומשם :אני
תוקפניכל-כךתהיהאל :חרברט

 ?אותךמפתיעזה :אני
 ?לענייןושלישלךהקשרמה :חרברט

שלךאבאשאולימזהחץרהרבה,לא :אני
שליסבתאאתרצח

מגוחךזה :חרברט

לצחוקקשהלי :אני
דברשוםלעשותיכולהיהלאבכללהוא :חרברט

 ?דבראיזה :אני
לסרבחרברט:

לא?למהאני:
אותוהורגיםהיוהםכי :חרברט

הם?מיאני:

כמובןהאס.אס.נו, :חרברט

באס.אס.היהבעצמוהואהרי :אני

החופשימרצונולאאבל :חרברט
 ?סיפרהואככה :אני

כןחרברט:

 ?אותוהכריחמי :אני
בדיוקיודעלאאני :חרברט

 ?אותושאלתלאאתה :אני
 ?ממנירוצהאתהמהיאותיעזוב :חרברט

אותושואלהייתאםכלום, :אני
כלוםמזהחץרבחיים,להישאררצההוא :חרברט

 ?אחריםשהרגזהעל-ידי :אני
 !אחדאףהדגלאהוא :חרברט

הואבזה,מאמיןלאבעצמךהריאתה :אני
 !במחנהשניםשלושהיה

בהנהלההיההואחרברט:
הכתיבהמשולחןהרגיכלומר :אני

אותומתארשאתהאיךנורא,זה :חרברט

 ?אותומתאראניאיך :אני
פושעסתםכמו :חרברט

 ?מהאז :אני

שליאבאהואאבל :חרברט
מה?אזאני:

בהנהלהשםעבדומאות :חרברט
רוצחיםמאותשםהיואז :אני

 ?ממורמראתה :חרברט
בהחלטיכן :אני

 ?ולזהלימה :חרברט
כלוםאני:

 ?ככהעלימנתפלאתהלמהאז :חרברט
שלךאבאעלמגןאתהכי :אני

דאותו rשאשמרוצהאתה :חרברט

ליאיכפתלא :אני
 ?לעשותמהאז :חרברט

לא?אתהאני:
אותושונאלאאני :חרבר·ט

 !רוצחהוא :אני

שובמתחילאתה :חרבר·ט
אפסיקלאאף-פעם :אני

 ?לשכוחיכוללאאתה :חרבר·ט
שלאדבריםיש :אני

לאהואגם :חרבר·ט
מסכן :אני

מספיקסבלהוא :חרברייט
 ?למשלמה :אני

אחריאותווהאשימואותורדפו :חרבו·ט

המלחמה
אותוזיכוואחר-כך :אני

בצדק :חרבו·ט

 ?יודעאתהאיך :אני
לומאמיןאני :חרבו·ט

 ?כלוםעשהלאשהואלמה, :אני
כןחרבו·ט:

בשקריםעצמךאתמשלהאתה :אני
אףמחזירלאשלךהשנאהעםואתה :חרבו·ט

לחייםאחד
 .אותישמענייןשלךאבאלאזהבעצם :אני

 .אותימענייןאתה
 ?אנילמה :חרבו"ט

 ?זהעםחיאתהאיך :אני
איתרחילאכבראני :חרבו"ט

 ?אבאבתוראותואוהבאתה :אני
לא :חרבו"ט

 ?לאממתי :אני
כיבדתירקיאותואהבתילאפעםאף :חרבוייט

 ?וכיום :אני
עליוליחבלסתם :חרבו"ט

למה?אני:
לבדיללכתיכוללארועדייזקןהוא :חרבו"ט

לאכוללאאפילו
 ?אותואהבתלאמדוע :אני

אותושנאתי :חרבו"ט

 ?כלפיואדישאתהכעת :אני
לאזהלא, :חרבו"ט

 ?ממנושונהאתה :אני
ולאכן :חרבו"ט

 ?זהאיךאני:
אנישבהםדבריםמדייותרממנולייש :חרבוייט

ולהיפררוצה,לא
עוד?מהאני:

כלום :חרבו"ט
שלךאבאועלעליךמשהועודגתיד :אני

אותיעזובדיי :חרבו"טהאמתאתחפש :אני
 ?לךנעימהלאהזאתהשיחה :אני ?מהאזאותה,וכשאדע :חרברט

לאמאוד :חרבו"טלומגיעאםאותותעליבאז :אני
 ?מדוע :אני ?שליאבאאת :חרברט

לשאולנעימהלאדרךלךיש :חרבוייטעליךליחבל :אני
 ?חושבאתה :אני ?זאת-אומרתמה :חרברט

שלולצדאותידוחקאתה :חרבו·טמסכןממשאתה :אני
התכוונתילא :אני ?למה :חרברט

עושהשאתהמהזהאבל :חרבוייטכזהאבאעם :אני
צדדיםשנילאזהואניאתה :אניאותומעליבאתהשוב :חרברט

 ?שליאבאגביול :חרבו·טסימפטילאהואבעיני :אני
כןשם :אניאותומכירלאבכללאתההרי :חרברט

אותידוחקאתהלשםרואה,אתה :חרבו"טעליויודעשאנימהלימספיק :אני
שצריתימהלאזה :אנילגמריאחריםצדדיםגםלויש :חרברט

אשמהרגשותאצלימפעילאתה :חרבוייט ?אזיה :אני
 ?כלומר :אניוגםידידותינעים,נחמדילהיותיכולהוא .:חרברט

אשםאניגםיאותושונאלאאניאם :חרבו"ט .עליז
לאלא, :אני ?לענייןשייךזהמה :אני

מאודפשוטזהאתעושהאתהיכןדווקא :חרבו"ט ?ענייןאיזה :חרברט

הכוונהחיתהזולא :אני ?אזעשהשהואלמה :אני
כןדווקא :חרבו"טשלךהשנאהעםלהסתדרצריךאתה :חרברט

 ?עושהשאניבמהבסדרלאמה :אנילעזאזלבעצמך

נגידמשחקאתה :חרברט

מרחיק-לכתאתהעכשיו :אני
שלךבשנאהמרחיק-לכתאתה :חרברט

הבנתילא :אני
שלךהשנאהאתלהקטיןיכוללאאני :חרברט

יודעאניזהאת :אני

לבדאיהחתישארולכן :חרברט
 ?מדוע :אני

בזהלךאעזורלאאניכי :חרברט
אותךצריךלאאני :אני

ספקמטילאניבכך :חרברט
למה?אני:

לאאתהלשכוח.יכולאני :חרברט
אמרתכברזהאת :אני

עליךליחבלעכשיו :חרברט
תודהיופיי :אני

המושפלהכלבאתה :חרברט
 !שמעאני:

מקשיבלאאף-אחדכימיואש,כלב :חרברט
שלךלנביחות

 !בתחתשק :אני

לךיעזורלאאחדאף :חרברט
יופייופי :אני

אחיהואניאותךתאכלהשנאה :חרברט
לךבהצלחה :אני

מנתהגשאתהאיךמגוחךממש :חרברט

תלייןשלבנובתרדלךישאומץאזיה :אני
אותילהעליבמסוגללאאתה :חרברט

לזהלבשמתי :אני
טעם.איןזה.עםנפסיקבוא :חרברט

כוסלהביאשתוכלכדינפסיק,בואיכן :אני
שלךהזקןלהרייךחםתה

מדעתךלגמרייצאת :חרברט
נפסיקבואינכוןיכן :אני

לשניאחדלומרמהלנואין :חרברט
חבל.כןאני:

ראיוןשוםלךאתןלאאני :חרברט
כבררוצהלאגםאני :אני

 rמשמרק .שואללאאתה :חרברט
שלךבמקרהלפחותינכון :אני

הזדמנותהפסדנואוליחבלי :חרברט
אוליאני:

 ?אויביםאנחנועוכשיו :חרברט
שלאודאילא, :אני

 ?מהאלא :חרברט
יודעלאאני:

מאודעצובזהכל :חרברט
כן :אני

 ?רוצחשלישאבאחושבבאמתאתה :חרברט
יודעלאכבר :אני

זהאתלתאריכוללאיאופןבכליאני :חרברט
לעצמי

לאאניגם :אני
 ?כזהדברלעצמולתאריכולבכללמי :חרברט

צודקאתהבזה :אני

טובנוי :חרברט

כן :אני

הראיוןאתאתןלאשאניחושבאני :חרברט
רצוהשאתהאיך :אני

 ?מצטעראתה :,זרברט
לאאני:

לאאניגם :חרברט
לעצמימתאראני :אני

בהצלחהאזטוב, :חרברט
לךגםאני:

במקרהלגמריפעם,נתראהאולי :חרברט
נדאהאתהאיךיעדולאאפילואני :אני

אמת.אמת, :חרברט

טובכלאז :אני
 •לךגםחרברט:
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מאבאמכתב
שלי,היקרהררירג

קליםלאימיםעבורךאזיתחילולפרנקפורט.שרב~יכהחחרתששיי,ביי:ךם
בךמפציראני .שליגםהןשלךשהעביותלעדתארתךירגעיאלוי .עויקרכלל
בצירוףבלתי-מתחייבבאופןאךבחביבותלעת-עתה ;שתיפדרותקףבכל
מותךלךנותןאניזרעצהיותקיים.ימשיךבמכיבתםה Dהשקשרהרמז

שלדיבוירםשרםבינינו rאלגבירעצמו,לענrיערתהטקטיים.שיקלוים
סחרר-סחרר.

נינתותבאינההמציורתמגערותוכמהשכמהבטנעהאחתבעדהואניאמא

בעייתנוספהמאדרקצרזמןשמזהאלאלואזיןו.לגשיורהזמן,עםאלוי,
 rלחלרטהיאכמרבןהצער,למרביתממש.ש;אתיתלמעוקההופכהמצואה
מותך .בינתייםזר,מבעייהלגביהלהתעלםלכן,מוטבבכך.אשמהאיננה

לעתארתה,לוקבלבדידיותבאינהלנהרגהסכמתיאישיתוהשתתפותה Dה
עתה.

פניכם.אתלקבלכדיאצלכם,אהיהבקרובהמקצעוייםמעיסוקיאתפנהכאשר
 ,לפיכךנשארת,שלךהחלטתךלתחנת-הרכבת.אישיבאופןארתהאסעיואז
מיום :כדלקמןוהיאשליהחלטתיגםכר . rלחלרטחופשיתעתה,כןכאז

זריבשההעדוה .סופיבאופןעבוהרסגורהלדתיתההיאינה.שלנסעיתה
עלמבוססתהראשונההנמקות.שתילהשיאבלימאדרקשוחהאמנםנשמעת
ההנמקה .נתאיבשרםשליהעלוםהשקפתאתאשנהלאשאניהעובדה
מעמסהזמןלאורךלשאתבנירשאינךלידיעו :ממךנובעתהשנייה

 .ממךומסתייגתלךנוטרתסביבתךכלכאשרבלתי-נמנעת,פסיכלווגית
חד-לךולהבהירלבךתשומתאתלהסב ,כאביךהבלתי-מונתית,חרבתיזר

אם-לעולםממנילצפותשלאאר-ממנילצפותעשיואתהלמהוחלק
יהדוי.לנצרבתלמשפחנתו,למשפחתי,בתיא

קררםלעצמךגםכזהשתשאירלשןרבכללךומעייץזמןלךמשאיראני
אפשרותשקיימתלכךעכשיוכברתשומת-לבךאתלהסבבצרונישתחליט.
להיחשףלאממךמבקשאנילפיכךמשפטית.מבחינההענrיאתלהרחיב

הואילהראשונים,המכבתיםבמעודם,ייכבתו,כאשרואופן.צרהרבשרםעתה
עלמספיקחסר-יעדארעדתשקלובלתימשהרשתעלהקררם ,לילהעידו

 .מאדרלךלהזיקעשללודבר .הנייר
זהירותעלשמוראבלמשמח.איננושלהמצבהגםאינה.כלפינחמדiך~ה
עלולאתהצרהבעשתשפתיך.עלחותנההמליהאתתעלהאלעביקררבה.

באופןלרגליהתיפלוהפרטיות,השקפותיךעםשאתה,בעצומהלהיתקל
 .וסופימוחלט
חמרתשלרםדירשותהרבה .לבנואבדאגתזהוי .דאגתיאת rלהבהשתדל

ונשיקות.

 •אבא.של,ך

הסובלסטפן
סתבאאמא,אבא,שלי.במשפחההיהידוהייתיאניכמרך.סיהרבאותהאני
לא,המטהר.הייתיואניבמשפחה,האימהאתלהניצחקשרקשרוכלום-
 ;סלבלילגרוםצרורקהםמיד.קלהיהזה-אותילהרוגהתכוונולאהם
מנסהניסוירם,מתפתלהואאיךלוראותהנכפייםאתלזבובלתלשוכמר

לברוח.
אתלעשרתבי,לגעתזהלכללתתלאמעלי,ישחליקכתפיים,למשוךניסיתי
הייתילאאותילהטדירמאייםההיכשמשהו .אותימטדירלאזהשכלעצמי
הירחורקהםהזה. rלענשישחשרפיתחוהרירעלי.להשתלטלרגשרתימניח

פצעכלמרחרחיםהיוהםמסתעירם.היורמדיירגשיעצבבאזיהשגנער
להשידדהיחדיהשהדרךחשתביקטןכשהייתיותרפה.נקדותכלעלצוהולים

 .לידתכרמלחלושפוךפצעלראותההיעשרשהםמהכלכימהםלהתחבאהיא
אתלכלכתיכילימרבצייםהיוהםשרוטותבברכייםהיבתהכשבאתי

הייתיראם .גברכמרהנתהגתילאכיאותימכיםהיווכשבכיתיהמכנסיים.
עלצרעות-הערראתדקעדשחקרהם .לילגעויםהויהםעזהר,להישגמנסה
שלי.הגב
לאלהאבלהמלחמה.קרונבתותברהיהידום,עליכם,האלההידבוירםכליכן

הואהנאצים,ילידלנר,אבלהיטלר.שלמורתעםנפסקהסבלשנשדדומכם
השלשייהיירךגיבויר ;ררברת mלאפרהתמוטטלשהםכשהעלוםנפסק.לא

המשפחה.-חשדהדש-קרבחשפו

 .שיעורובלשממידרנחיותתתסבירפיתחתי-להעישור rשא-עבזרתם
בבית-ספר .בדרכיבעשרמהמכלמפחדילט mמאידיוטהייתילידותבר

 .כךעןיידחה .להגתונןלישמותרעדתיעלעלהלואליבציוהראחירםילידם
 .וחסר-ביטחןומתרחנעשהאניבסמכות,~תקלכשאני

מטומטםמספיקהייתיעrייפצוצה,התשליהארשונהכשפשרת-האהבה ,טוב
שההימהכלאבלערדנה.ה Dהממנהלקבלבתקוהרבאמי,אמןרלתתכיד

שביכלותםמהכלעשרתמדיהםשלי.אשמתיזרשכנראההיהלהגדילאמא
אותם.שאלתימהמשנהלאאותי, rלוהקטלהשפילכיד

עלאמיאותיקהזיהחשאי-פעםזוכרלאאנימצא. Dחיתהלאעידנות
-וכמרבן .חיבהסימניאזישהםגילהשאביאראותישחיבקהארהברכיים

 .בכלליקות,נששרם
שנירקהתקיימובדמיוני .נשיםעלמבולבלתהשקפהפיתחתייותרמאוחר
הנידרותוהאלילותזונותהיואחחיםותשעהתשעיםחונות.אלילות :סוגים

מהכללהןאתןשאםחשבתימקרם.בשרםואלמצהיהאי-אפשראותן-
פינקתי .שיכולתימהכללהןנתתיובאמתאותי.תאהבנההן-חפץשלבן
ירמוהןאבלמשאלותיהןכלאתמראשניחשתימנתות,עליהןרפתיהעיאותן
החבהר-שליהחברהאתלקחתצריתישמרנה-עשרהבןכשהייתיאותי.

שנה.חציבמשךהזאתהנסעיהבשבילוחסכתילאיטלהי-שליהראשונה
רקחיתהחדפניה.מיולראותזכיתילאשורבלנסעיההכסףאתלהנתתי

לבאות.סימןההתחלה,
לכנסייההולךמאדר,דתינהייתיארבע-עשרהגכילהדת.עםהזההעסקרגם

אתזנחתימהרדיאבל .מתפללהזמןרכלששיייבוםבשרארכללא ,בקבעיות
דתמןבבודהזים, rלהתעניהתחלתיואזעחר.לאזהכלשגםכשהרגשתיזה

מתאראנימאדר.לינראהזהובאהבה.במגעיםמלאהכלכזאת,מעדונת
הצרןו.כוחאתממנישדדוהרירפחדתי.אבלדתי,אתממירתיהיישלעצמי
עלעלהלאומעולםהלעיטושהםמהכלבתיאבןואכלתיאני .טאברהיההכל
שלי.עלתקיפהעמידהעללדברשלא ;אותם-לשאולספק,להטילעדתי

והתחלתיבסדר,לאבעצם,שהבללהרגשיהתחלתיעשירםבןבערךכשהייתי
 rבמאביעםדיברתיפעםגדולה.לנסיגההפכוחייכל .משקלהרבהלאבד
רכלנשיםעםטובכל-כךמסתדרלאשאנילוואמרתיאינטימייםגבירםשיחת
הסיעוסרגההיזהבבית-זונות.ביקורלנסותהיהלהצעילושהיהמה

בקטנותי.חיתהחזקהייתיבההיחדיהשהתקופהחשובאניממנו.שקיבלתי
ומסרגליםעצמאייםבהדרגהנעשיםאחירםאנישם .נחלשתי ,שגדלתיככל

ונעשית"ביטחןואיבדתיאניאבל ;ומבשיליםמגבתירםשהםככללהתמדוד
מציראניכיום ?עכשיועלייגןרמי .ובטחןוהגנהעודרערדחיפשתיאני .פחדן

הסיבהגםחדוביניכם.ביניהמשותףזהרהיהידום.כמרהכחדה,בסכנת

שבימיםבטוחאניצבער.משתתפיםכאלה.אהוידםלינראיםאתםשגכללה
חץריותר.נורתולאהמלחמהאחיראבלביהידוםהתעללשליאבאההם
ממני.

אומרשההיכמרלהם","הראהשהואבאיךעששה.במהמארדהגאהיההוא
ממן.לעבורעדרהספיקאבלב-אס.א.היהבהתחלהממנו.ערדוהםתמיד.
רכך--קומוניסטיםהרמראים,צעונים,יהידום,--כולםאתתעבהוא
בקלוהדבירםאתלומרבשבליפחןדמידיותרהרבההואשהיוםרקהיום,עד
הקירותארבעתשלהיחסיבביטחןוומוגפות,נעולותדלתותמאחויררקרם.
 pהקראניהייתיהמלחמהאחיר .הגדלוהגיבוראתלשחקמעזהואבירתשל

עםקשרשרםלי rיאאזנלודתיאניאבי.למעשיאחראילאאנישלו.הנבחר
כמרשמליםחשובואניזה.עלאחירותשוםמרגשילאואניעשה,שהואמה

אני .במקומןאינןהנמשך" ל~~"הארמשותפת"ר"אחיררתלעבר""שותפות
שליהקשראני.לאזה,אתעשהחראעשה.שאבימהעללהנתצליכוללא
 , rלחלרטאחראדםאניאירת.שליהקשרכמרבידוקרפיועשהשהואמהעם

כמיאחר'במחנהכנמצאעצמיעלחשובאני .ממנוהגמורההיפךאפילואולי
היום .השלשייהיירךתקופתבמשךשסבלוהאחירםכמרעלוותחתשסרבל

ממשיךשהואאלהכלעללאעיל'מאיימותשלווהותקפנותהבהמיות
זועותיליחסממנוזכיתיאניואילוידבוירם,רקאלהלגביהםעלהים,לקשקש
כלפימיוחידםרחמיםאזישהםעכשיולהרגשיאמרראנימדעוחיי.כלבמשך
שנשארוואלהגנמרהכללגביהם ?הנאצירנאל-סצויאליסטיהמשטרקרנבות
לוקחלאאחדאףהנאצים,צאצאיאונתו,אבלסיעו.המןרקיבלובחיים

 .שלנרההרירםכמרבידוקשאנחנואפילושטעוניםאנישםשי !להיפרבצרינות.
מתקוטטאותישראהילישהיהאחדלמורהלהקשיבצירךהייתיפעמיםכמה

שלי.לאבאהאלההרמזיםתמדיממני.ציפההואלזהשבידוקלי .ואומר
כאןהוסצויאליסטיםה-אס.אס.שלמקרמימפקדהיההואזמן-מהבמשך
לאמהיהידוםאף-אחדלכלא.מהםמעטיםלאשלחהואממש.אורתשנאו
יעדו.לאאניבחיים.נשארלאמהםשאשיייתכןהמלחמה.אחירחזר
ההיא.בתקופהחיהייתיאילואס..ל-אסמצטרףהייתילאשאניבטוחאני

האקטיביסטיהטיפוסלאאניהראשונים.אסירםהנאחדשהייתילודואיקרוב
לשותתמסוגליםהםאבא.שלוהגסיםהקשוחיםמהחבירםכמהכמולא-

הםשתיים,אוכרסאחירבחילהחוטףאנילהשתכר.יבלביהרשלגלרנים
הםלא.אואותהאוהביםהםאםאשה,כלעםלשכבכנראה,יכלוים,

בדר,ךלהםשנתקעמירכלחייהםכלומזייניםזלוליםעצמם,אתמלעיטים
זבוב.כמואורתומעוכיםאורתדווחפיםמזזיים

אחדבכלאורתמחליףהייתי .מנוס rא .להיכשלדינינחץרהשכזאבאעם
כמובן,הפסיק.שהואבמקוםהמשיכההיאיותר.טובהלאשליראמאאחר.
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חיהתתמדיהאיאבל .יורתגדלוותהיוהחיבהמבחתניכלפהילשיהעיבתות
לשכמריידיםוגדלוה,שנמהזקופות-הקרמה,הגרמניותהנישםמאותןאחת

השיבכאתתחבויםכונייהשידיאתלקוחתחיהתהאיקןטכשהייתיקציב.ת
מדם.סחוטהלנבה,לשיהדיחיהתממני,מרפהוכחשיהת

חשובאניאהיב.ושיבמלוכתבעהדלשהאמאבלתיחקוית.ליהדחיהתאמי
זקנהחהי,ע'יזלשיסאתבלשה.אבאההימיעדיהלאפעםאףשאמי
 .לצנעויכמרזקןלהשית, mמצרבתמדיימנת,
שלטונושחתתהיאעלהיהחיבבההשפראימותלהוטה.נאציתעזףוסאתב

לאהאבזזהילטרעשהרב.בפעםכמריסתיימולאהדירבםהבאההיטלרלש
מנסהוכשאניחשד.היטלרישקרםה mרבטסמרנההיאאורת.ישפליויתן

משוגלי rשאייעלת mצוהאיהנאציםזועוותעללדבראואיהתלהותוכח
הוקומתיסיטםההיידוכוכללשלתעמלוהקרמקישבשאניקהר,באמתמה

פעשויםידיבמעתהההיידום,כמרשאנילהאמרתיפעםהיום.ששלויטם
האילשלכת(ז.:שרםנעל-יבת,עליזקרההיא .לשנובחבהרשנמצאיםשכמוהת

 .צשירךכמויכלוהלאבכר
יבב.תנשאהרוסmב;נבאי.פעול,ההיסביבחיים.עדוםאיבלשהרירוגם

אחדסולביםלאוסיבאיבבמלחמה.נהרגונשהיםאלבאחיםשניהיולאבי
לפחות,לשויוחים tה .צאבימישרותהתחמקשאיבאומרתמדיסיב .השניאת

 .גמןחסיראנישם irגננלחם ,אומרהאואבא,אלבאמיתיים.חליייםגנדנלחמו
מהזחץרבהכהר,-נאיצההיסבאגםכהלכה,לשאאותי rבתאלאבל
המלחמה.הבפסדאונתומאישםהאוה-אס.אס.אתלסלוביכלוההילאשהוא
מתההירוסי iזאיוארןבחיזת,נלחמיםהיוהםעבורףלהשיארבמקוםאם

וכמוןבמירקנים 2הזאתגםאלבהרוסים,אתשתאהואאומר.האוכךהיום,
ברגלעשהוזציבקישרקחב,גירםאיבלשההוירםהוכישום.ההיידוםאת

מפה.

נעןייקרלאוהז .גלדתיאנישבההסיבבהזו .זרבושנאהצשפרקצפוכלום
חבקהלשהםההתחייסותדות. mמיעבירתעלהשקפותלשארפלויטיקהלש

נצחיותיצןרדוות jנוהיווגעזמנייותימזןרהחיים.לשההיביטםכלאתכמעט
רכלהוסרסוירםים.השמנהעישירםשכלמאמנייםהםלשהם.בקטלוגיהשנאה

השושר.מןלעקורצךיראלהכלאת-גרמנילשאמה
אחרילאדםאהכ:הפירהשו rאהאם ?מזהיותרלאהיאמיניותהאםאבל
כמואנישם ?ע~:מואתאדםלשאוהבהלטעבהאההבוכמוןביעצמוהרגש
לאכנראההם .םד;~שרוםדברשוםלאהוביכלויםלאלשיוסאתבוסבאהויר

אדם.אשזיהולאהובהדרבפירשומהיעדוים
 .יכלוגםאני'שיזtנר.חשובהכיהדברהאישאהבהחשובאנילגמיר.שונהאני
יבורתהחשובו.ההחבהזשוחשובאני .לישמאדםלאהובאופליו mלסל
הקרויבםלהשחתרר.להרגשותלותתלהרגשילשיהיכלות-הוירוrבניבי
רגשיות.המליהפירשראתיעדויםאניםלשי
עדשנים,עשר,~פניעדיבבתגרתי .עצמיעללספרמההרבהלי rאמהזחץר

יבבת-לאוניירבסיטה.לפתקפררט,רבעתיאזהתיכןו.יבת-הספראתשסיימתי
 .לשיעללעבו.דריכלותילאאוף-פעםמהקטנים,אחדתמדיהייתיהספר

גבללגםאלום j ;זדהייתיתמדיאונילימריציבםתמדיהיוהאחירםהחבהר
כמונאריתיומת tבלשיהחשורהעישרעםאתליט.לואהזכרכרוכישהייתי
חישקובסרת,ונ tעסהםאותי.הגעליהנביםלשהמאצ'ארזיםוכלקןט.היידו

לאאף-פעםאלב:לגמשראיםתיצואהייתיאניבחורות.אחירודרפוכדורגל
אשחיזרכיד-הושברמאחוירלשתבלינונתיםהיוהםלמשחקים.הצטרפתי
ננכסונביםכמהשחים-עשרה,אואחת-עשהרןבאזהייתיאחת,פעםכדוירם.

אתלההיר·מרהתחתתים,אתלההודירוהחישים,rבאלתבאזיועם
שההיכןזzגהרדר mלרבויצרתילדיםעמדתיאני .הסתכלווכלוםהחצאית
האחירםאבל mו'רבניסיתיבפנים.שםאצעבלתקעוליאומרליקארהמנהיג,
צחקה.ורקוהונלת.בחיהתלאבכללהיאהליהד.אלאותיוסחבואותיהחיזקו

עלעצמיאתי:הלשחכאניאלהי.אותיחדופואליעצקוכלוםתכניס,ארב,
אחירכןזמןמןר iועדואלביעזובהם .אותיעישזובהותחתנניצועקתיהאץר
הנבות.גם-געחיורתעודו .הנעןייגבללצחקומנמיעישוםהיוהנבים
חדרליההיי, iא'נלשדהדואצלגרתיאבתירבסיטה.גםלדב.הייתיתמדי
כמרידבקוחיהתהאייבבת.מאשריורתטובההילאשםהמצבאבלמלשיי
הויר.

קצתהאי .חיבדנור.להוחתלנולשיהנוכחיתהחבהראתפגשתיהרבעששבנה
לאהאיאותי,מקלברנהאיאלבליידם.שניעםגרהשומנמי,מובגרתיורת

כל-כךלאאניאינ.להיותיכלושאנימרגשיאניהארשתהובפעםקותפנית
זקגרתי.ולבימדוונישבןנכארה,מעתנייים,הפחפסוירםכללבימידום.מצלחי
אוות-מקרםבנוןמשתליטם.החזקיםכאןגםדושר. rאלידןרארלהנבה
ההיהאושתה.לאהאוגםאלבהיידו,האודךר-אבג,הפרופסוירם,אחדדבר.

הואאבל .סיזגrביאירתלדרבשאוכלנבאדםהנהיחשתביהגדלוה.אכזתבי
כלוrבגיברלהוירבישאיאפשדעדאיסמליצהי, rמערבכל-כךהסגתל
כל-כךלשאלולהס~בירניסיתילשיהבחניותבאחתמהם.אחדממש .השאר

יל?אמרהאוכוחעדויאהתאוטומט.כמולולמדולשתבלידת,כמולי,קל
נבבק.לדובעואלך vאזלמנעיימידגדלומאץמאיההחישהבשאםאמרהוא
כלווכמעט:שמד nמהאניצםידרפותסבללשועהשםנבאדםהנה ?האיפה,
 .איבכ,ז.וסמוכתיתנמלטיותאוהתומדגיםדרבמהזלמדלאהואו

דרבשרםבחשדו.פעםהיורתלכלקורת, mתעליםמשפחתיאצלמבקראני
שנה.אחרשנהדרבאורתגהשי,אוהתנאומים,אוםתתמדישם,השנתהלא

שאולאונימהםאחדאוףהיקרניתהאהשאתאמא, ;הרוסיםאת rמשמאבא
מההרגליהחסרת-המשמעותמהשאלהיאלוייחץרלעלוםשרם-דרבאותי

כרבהםלהישבמספיקשאנילפניעודואבתירבסיטה.ליהלוךאוךילשומי
אחר.משהועלמדירבם

לשוהובסנבהיי.בחרבתקניותכסרנןבעדהמלחמהאחירגבימלאו.תאאב
עולהמלחמהעלקרידרבוהםנגפשוכששנהיםכמהור.נאציסוגאורתההי

היוםעודלשהםידברותאנישםאוסירםהויוב-אס.אס.היושנהיםמאסירם.
הוחתועבכומובגירםירבגםאךיכשסיפרוקים mצהיוהםמה.גאיםהם

לשהם.בפעשיםכל-כךגאיםהיותמדיחפיצם.כמהאיםתלקחתלהםיששרו
סורתגלה,ישרתבהיהתהיאאמא.אתהרגזיולאאפליוהאלההוסיפוירם
אבבא,שאסתכלאחירקוארתהיהתהחדר,אתזועובקםהייתיראםומחייכת.

 .כמתיאומללסמרטוטלאהאו,גיובראזיה
מישרותלהחתמק , mלרבצרושהםאמרהואאנישם.בכמהיהרגםאבא
המלחמהסרנביאתשתאהואהיוםזאת.עשהאךיבפרטים,יתיארהאו .צבאי

משתמיטםבסך-הכלהםהארשתיםהקצניים.אתגםאבלמצפתיותמסיובת
להליחם.לאחירםתובתיםבמעודןוישויבםסתם-הואחירם

קרוובתלתעים .ןבגם-כןשיבמלחמה,חידאירתיששרתיאיבלשלובס
קרנבותבחיים.עשזףהנאצים,קרנבותאנחנומצנבו.עלאירתידברתי

שלוהתלניייםרובאלבמ,תאלויהיטלרזה.אתמrבלאאחדאףהנשידדם.
לצנעוים,נמשךעכישומרגשיאניטיירם.קרנבותמחפישםהוםבחייםנורתו

משניחץרמהם.אחדכמומרגשיממשאנילוהיידום.להומוסקסאולים
מתחייסאבג,ואיב,חיהב.שוםליגליהלאיבבתאחדאףלשנר,החלותים

אניואחדאףמבג.אוםתלתפוסומנסהבהםעובטהאולחלותים.גםנואר
 .לשומהבהמיותמחרסן

קילבולאהםמההיידום.גםמאוכזבאניעבליירב.תשוםלמצאויכלולאאני
שוםרצויםלאהשםהרגהשלישיושלהםהסטדונטיםקבצותאלאותי

לאכברהםמדעו.מrבאנימידתנ-שיארלעלחשובכשאניטוב, .אתינענייים
ההיידוםהסטדוניטםהקותפנים.לשורותהצטרפוההיידוםעכישוהקרנבות.

עבניהים,משמעותשרם rאלסלודיירות .ייאמןלאבאופןשחצניםהםכאן
ואתעצמםאתרקלארותיכלויםהםהאחירם.לשהסבלאתראויםלאהום

גנומהר.תמההשארהאבלהשראה.
אוםת,מפנקיםלכלום.מאשריורתטובלהיידוםעכישואחירם.סובליםהיום
עלניו.ופוסחיםמתעלמיםמאינתוהנאצים,ליידאנחונ,רקהכישום.אתכמו

יrבהשטןrביזהווגפירהנאצית,האדיאלווגהילשהאמיתייםהיוישרםאנחנו
כל .כלהשוילמהשיומים mחשלאכרבאניהפאזישם.לשהמעתיםהציוירם
הידותצ'ליה,דרום-אפירקה,למעןבאתיברסיטהשקמוהאלההקצובות
כמהקוים mקרנבותלעצמםחובירםהם .לעזאלזלישכוהסוייביטת.הדממה
עציםכמהלמעןמגפנייםהםבגמע.איםתלארבציטרכולשאכידשאפשר
-זהכל .ימוותעצמםשהםמפחידםהשםגבללקרהטלייםגנודעיורות
לאאחדאףאבלחשויבם.להרגשילהםשוגרמיםמזיירפיםמים mאואנוכיות

 •בבית~ממשישכאןהמקופחיםהאמיתיים,הקרנבותאתרואה
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השראהבדרמתהגלגולחרדת
פוקסשרית

הושמרניםהשעביםשנותמחזאיעמדוכאשר

הרתה,-מלודרדרתשנימרחקיהשיראליבתיאטרןר
הערכים,הבטחרנרת,זקברןרמלוהשראה,שלובהוו

בצררךחשויהאנשויגבלוותפצירתמולהאמונות,
לצור .האנישוהביטיובתחומיהשראהאתלמפרת
שירותמשרואותלציור .האבסולוטילרעוצררה

דר-קיומםאתלהגידר .וקורכןרצוח rבומתהפכות
השעביםבשנותעלום.באוותוהטובהערשל

ותפעותמלוהשיראליהמחזאינציבוהשמרנים
הרעועומדהיכן :בהלותאתחוקריהשיראליהרעו
הצורךנלודכך ?אבסלווטירעולאוותביחסשלנר
אתלבדוקילנכןרמלחמתאחירוהחירףשהלך
ביחסהמבתטאתהשיראלית,התוקפנות rבהקשר

שללוחסדולמחרתהנתןרהערבילמעיוט
שהופעלההמחדירההותקפנות rלבהשיראלי,

כשראה.עמוכלפי
מנסהבימתיתצררההלובשדרמטיידאלוגכל

מנמולציורשניתןמהכי :בטחונותמחשדלציור
שלגשרהואמשרואה,נבתית,מראות,מלים,הן

מאפשרותהחדרהעל-פנימדרמה)גם(ולובטחןו
אמנםאם .מאנשויוותאשונשלהנוספתהתפרקותו

בלשניתאסכולהכהשקפתהכהרמחוללתחביר
כוחהתחלולות.טחהיאהצגהכלמסיירמת,

המרות.גנדנשירףחיים,כוחציירה,

השבעיםשנותשלהשיראליהמחזאיחשרכך
הותקפן- rבהקשראתלבדוקךצררוהשמרנים

 .השיראליהותקפן rלב ,הנאציהחד-פעמיהרצוח
זרבתקופהעוסקיםשיראליםמחזרתשלשרהר
ורג.נמיתהנשמהןיכהמיסיטהנפישבקשר

אלהאניצהנחרהחבידרת , rלחליופאוהוהיידות,
עיבור.אוגללוג rבכמהשיאריל,ותך
בדרמה"גלגלו"קשירשלשרהלמנותניתן

הואהראשןוהקשרכשראה.סקתוהעהשיראלית
המהות rבהנשמרתסימביחתהמיסטי,הקשר

והגרמנית.היהידות

עםלהתמדודהמנסההמרכזיהשיראליהיצור
יהעשוהואהמהיוותשתי rבהמיסטיהקשר

פורת.יורם :בלוטפחותמחזאיגםלוצדוסרבלוי
נוספתשראהמפניהפחדמגננןוהואהשניהקשר

הנאצידמות .השיראליהחיילאתהמפעיל
עדרתרתמסךעלמרקתתהיהידואתהמשמדי
"צ'לריבלתי-מנצרח.להיותעשליולכךכתזכורת
הבמהעלשהדגיםהוא rהררובדנישלקצ'לרי"

הואהשלשייהקשר .המגננןואתהשיראלית
הנאצידמות :החשדבהיידוהנאציהגתלגלות

ומעניקההפלשתינאילדמותמבעדנשקפת
"העלמהנאצי.לדמותלהגתלגלהיתרלשיראלי
הדר,של"ביברף"מיטלפרנקט,שלוהמרות"
 " 85"טרומפלדורלארד,שללצבא"חחר"אפירם

הגלגלומבטאיהםילrישל"הפטירוט"צימר'של
 .שלאחרמלחמת-לנבןרהמחזרתבחטיתב

המיסטיהקשר . 1

"הלילהאריהודי""נפשסרבוליהשועשלמחזהו
עציובהוא ) 1982 (יירניגנר"אוטושלהאחרון
לכנרתסרבולעתידאורתהמגעשלראשןו

הנפש rבהאינטימי"המגעבשםב"גיטר"

גיבוריירניגנר,אוטוהיהדוית".לנשמההגרמנית
את , 1903ב,בירנהפרסםיהדוי""נפשמחזהו

עלקטרוגכבתכזכורזהרואופי". r"מספרר

מגנהיירניגנר .עביניוזהרתשהיוהונישותההידות

יכלותהעידר :היהידות-הנשיתהנכרתאתבר
אלמוגברתיחקהלטרנסצנדנטליות,לרוחניות,
ובשירתמיניתההידות .והמטיראליסטיהפרגמטי

יכלותחסרתהיאהמשגלים),תאבתהאשיה(כמר
ליהדותיירניגנרשלידמיוולהשתשר.ערגן'להטיל

שטחעל-פניהמשתערתדביקהפלסמההוא
שהובילהיירניגנרלשהעצמיתשנאתרנרחב.

הארוסכנזילתבמחזהמעצובת tלהתאבדותו
מארוסמרוקן .עליוהמרותוהשתלטותמתוכו
 :האשהשלממנייותההסולדיריניגנראומר

לירקנותהמתאימההחציוניתהצורההוא"המרות
שבתוכי".

יהדותשלהחלויניבאהואסרבולשלירינינגר
לבסוףהמתחברתומרות.עצמיהרסרוויית

סרגסרבלובעיניהאנצית.הגרמניותאלבשרשה
יירניגנרכמאמרהציתותאתהערילזהיהדות
 :יהודי"ב"נפש

ארתהשלסופההיהדות".בתהוםתשקע"הציונות
 rלבוהמרותהעצמיההרסיהדות rבמרטאציה
ירינינגרלאוטודמיוניכפליבדמותהואהציונות
אמרגןמיןיהידו-איר'האוהכפילבמחזההמופעי
שיראתהשריירניגנרלשספרראתלשרוקהמנסה

כמר .עצמיאתאוהב"אני :ברביר"אריייה"יהדרי

לאכלרם !מהיעדולאברביר'אירייהודי' .שאני
איךערדו !חיואני !עצמיאתאוהבאני :לךעיזור

 " ...רוקדשר.שרגל.זלול.עובד.לרחם. !חי
יצר :יהודי"ב"נפשהיהדותגםכךהיהדויכנפש

היאהיהדות :האירחהנפשבעמקיהמרות

אוטוובלשןו .האירשלההפתוררותאפשרות
היהדותממן"ובו : rטהנצוירלמוהדרהפרנה

שבךהאצליהאיראתמביאהשליהמתפערת
רמהאתהמילךומזכיהרשלו,המהותלהשגת
אבלעליילירוקצרןובךמעורראני :לערמתיאתה
להחזיקחייבשבךהאירכךערלמתאפק,אתה
מהבפנייעדואתהליהדורת .שביליהודיטובה
ההתפוררותכאפשרותהיהדותבפני :להזיהרעליך

רחיים".מורתכמרקשוירםאנו !נתרכך

רצוהאיונהשאירמהאתאיפראמסמנתהיהדות

לצרףהמאיימיםוההרסהמרותנוחרתאתלהיות,
כאשר .היהודיעללשייכםלאאםנשמותמעומק
 .שברהעראתשימדיהואהיהידואתישמיד
ד"ר-המחזהמגיבויראחדכדבירישואףהנאצי

ציראתלעהחתיהידום,ללאליהדותמומחהפול'
באותההיהידות".הנפשאלנפשנו"מתוךהמוות

לריריסקרפ,ב"גיטר"הנאצי rהקצ ,קיטלאומררוח
 :הנאציםעםהפעולהומשתףהשןרדהיהודידמות
רקריירסקרפ.פרדווקטיבי'ארתךעשיתיאני"לא

הטובכלאתהופירחושגליוהנתאיםאתיצרתי
עדראניההתחלה.רקחאת .בךגלוםשהיהוהיפה
האינטימיהמגעלהגעי.יכלואתהלאןלךאראה
 tכךכלהמפהראבלהכואתב,המזיגהבינינו'הזה

תחלולעדרההיידותלנשמההגרמניתהנפש rב
שברהרעואתאיפראמפעליהאירגדולות".
ההיידו.שגיררובאמצעות

גביטרהיהידוהתיאטרןוחייסיפורשהואב"גיטו",

בעלייהידוםנמהיגיםשניסרבלומעמתיולנה,
מתעקשהגיטו'ראשגנץ' :מנוגדותהשקפות

כידבבית-המרות,חייםלהפיחכידתיאטרןולציור
חןלמצואכידרכןמושרתם,אתליהידוםלהזכיר
סבןו'אוכל'קירם,(ישרונותלושרדוהנאציםבעיני
קרוק,הברנידסטהסופרנציבמלווקטן).תקציב

ידיראת"מזהם"נגץהמחרתת.אשיהאנטי-ציוני

מהםרביםומציללנאיצם,עמונבי rבבתיורך
יידרזוהמתאתתזטרההיסטוירהכיביעדור

ראי-כברדו:

הומניסטיאינוגנץשלמחירבכלהחייםחיוב
כפוףהשקפתועל-פי .לארמני-פאשיסטיאלא

היחידגורלההיסטוריהולדיןלחברההיחיד
את"להצילהעם.הגזע, :הרביםלעתידמשעובד
תורתו.זרהחלשים"אתלהקירב ...החזקים

גנץ'שלתפיסתועל-פיילשרודהנבחרהעםעל
על .עררךשהואבסלקציותהיטנפרתבמחירגם

היהודיםהשוטריםאתנסעללהעלותהנבחרהעם
 .גנץכלשרןר' uהגישלהמכיבםאלאשאינםגביטר
קריאהומשמעיהברנדיסטקררקנציבמולו

גנץלאומנות",מעוררת"לאומנות :מזעוזעת
מושפעשאני :בזהלרמחמנסהאתה"מה :שואל

המונולוגבזכרןוערלהרגעבאותו ,, ! ?מהגרמנים
הגנהנאוםבאותושטייבוג'ררג'היטלרבפיששם
כירסטרבאל"לסאןא.ה.שללדיןב"הבאתרדמיוני

 tנבחרלהיותחייבשעםאותילימדוהם"אבל-

היאאמיתיתשארמה .גולרואתלממשכדיעליון'
אלוהיםעל-ידיהנבחרייחודיגרףמסתוירן'

מסתורין ...הטהורדמובעירתעל-ידיוהיסטוירה,
הנבחרות".מסתוריןהצרון'

ב"גיטר"ערלההיהודית-גרמניתהסימביחהעריןו
הנאציהקציןקיטלביןהמשורהירמחמתוךגם

אתקיטלמזכירכאשר .החדשהציונילבין
בכפיפתושרבשרבשלווהסקסופוןהשמייסר

"יששמייסר'"יש :כגרןיחד'גםניגודים

ספראשלטורדניתאסצויאציהערלהסקסופןו",
רסייפא.

באחתקיטלמופעיסרבול,יהושעשלב"גיטר"
בדמותבתחתוניו'המחזהשלהפתיחהמתמרנות

העירמהמןגבדיםלעצמובוררהוא .יהודי
התיאטררןאתאחר-כךתשמשאשרשם,המונחת

עריןונאצית.תלבשותלווהרי-והולךהמרקם
שלהאחרונה"הגולםב"הצגתגםמגתלהדרמה
ואחר-כךקיראהבתיאטדןו(שהערלתהפרדתיורם

קבצותמלאה).להפקהזכתהשםלגרמניה,הגעיה
הואשנשואההצגהמעלהירכחבמחנהשחקנים
עלהמציאותמשתלטתמהדהעדמפראג.הגולם

מחנהשללרבהמהר"להופךולפתעההצגה,
גולםלהםישקיםלהמוניםהמבטיחירכח

מחנהשללרבהמהר"להופךולפתעלהצילם,
גולםלהםישקיםלהמוניםהמבטיחירכח

הצגההתיאטררןמעלההתמונותבאחתלהצילם.
מפקדדמותאתיהדוישחקןמגלםבמהלכה
המחנהמפקדאשתדושרתכאשרוהנה,המחנה.

שיוירדלבעלה,להפליאהדרמההיהודיהשחקןמן
הפלצותלמרבהמסבתר-מפניוהמסכהאת
 .פניוהםאלהמסכה,זר rשא

היהודיהשחקןדמותבאמצעותהמובלעהעריון
(היהדותההידותכיהואנאצית,בתחפושת

מסוגילםהואנצזיםוהבלדנית)הגעזניתהתוקפנית,
הואהתפקידמגלםהשחקןלהז.הזלהחתפש
אומריםבאגנליתהגלגול.לתהליךמטאפררה

ROLE הפעול .בתיאטררןלתפקדיומתכוונים
TO ROLL המשותףהשושרלהגתלגל.משמער

שמשמער ROTULAהוא TO ROLLרל- ROLEל-
גלגול.הואתיאטלריתפקדיקטן.גלגלבלטינית
שדיםפורת,שלהאחרונה"הגולםב"הצגת
שלנרזרלידין~גררת"שתי :היהודייםהאסיירם

שלמחזהואתהמארגןהעריןו ." !כןגםזאת
הדואלי'בעולמנונייידםוהערהטובכיהוא,פרדת
גנוסטי(עריוןלערמסוגלתהאלוהותגםשבר

הסתרעלמתלונןאכןהגלום,במעורבב).ורומנטי
דרכי"נסתרות :הרבלומשיבכךערלהאל'פני

מלט"משהרבאסיראלאשאינוהגולםהאל".
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מחפשעצמה,אתהוכיחהלאהעמוקהשחקירבח
בותך-הקירבחהיפוךבותךעקבותהיאתסרבול
יצרהתממשותהואהיהודי .היונרוטיהקשר

לעזאזלשעירהואהיהודי ,בגרמניהמקנןהמוות
לפעמים,אך ,הגרמניהסדר-מזוכיסטיהיצרשל
ביןהדמיםעירובפועלזאת,ניבאהיינהוגם

משלחשר 2Qמסוכנת.כאלכימיהוהגרמניהיהודי
כשלחההיוידאלשבותוכהמוותאתהגרמני
 ,היהוידהחרסציראתהרגמהואלעזאזלעשיר
עלולהיהוידהלתחלף.עשייוםשהתפקיידםעד

 :היינהשלבשירוגלוםהרעיון .למענהולהידמות
ההפ-פוגרוםבעקבותשנרצד ) 1824 (אדום""אל
 .-1919בהפ

אלפייםשונתכבדכאחים
 ;סרבלאשונ.הזאתהז
אהת.הןסרבלאנשוםכי

 .תשותללכי-ואני

 •דב·חשוךבדודקד.לפעמים
 :בךמחהדדוחבאה

כפותיךבאהתב-אל
אח.טבלת.דבמיטבול

דידיוונתעכתאך

 ;האיעצומה-דתב
לתי Mהעזוםגםאניכי

 !אחיכמעטוכמרתך

כרוך) .י.ל(תרגום:

חיפה.תיאטדוןירושלים","סינדרוםמתוך

חייםלהפיחהצליחשלאאחדיהמוות,מרכבת
הוא .בעצמונאציונעשההולך ,שלובגולם-העפר

הסמכותערבישההמוניםהכוחמןמתחזק

לקאפו,מתמנההואעליו.מאציליםוההצלה
ארתךלימדתי"לא :זועקוכשהרב .ילדורוצח

להישמעאותי"לימדת :הגולםמשיבלהרוג",
 :אומדכשהרבהשעיור".אתלמדתילפקודות.
משיבלרע",טובביןלהבדילאותך"לימדתי
הגולם,ביניהם".להבדילקשה ..."קשה :הגולם
"חראאדם.יצירחראדמוני,אינופרדת,על-פי
 :והנמשלהרב.כלשרןממגר"שנעשהמהדקיהיה

אתמכילהואוככזהאדםילידהואהנאצזים
המחזהלאנושיות.גםאךלרעו,הפוטנציאל

ונכנסלאנושיותומותודעשהגולםבכךמסתיים
 .לבואהובתאתלהצלילקרמטוירוםבעצמו
הנאציהמיתוסלפירוקפרדתשלחתירתו

אמנותיתדילמהמעלהירחד-פעמירתרמלברירתו
בכלרעולההצפההיסטורית,מאשדפחותלא

העשוריםבשניהישראלייםהשראהמחזרת
כלפירקלאמחייוביםאונאיןהאםהאחרונים.

כלפיגםאלאהשאוה,החרתהששברהעבר
-, nהבתחומיהשראהאתנמקםאם ?העתדי
איננוהאם-הומפלצתיהדעתמןהנשגבפעמיי
לאשובבהמסוכנת,לתדרמההכרנתואתדנים
שאיננו ,המפלצתילששובולסכנתעריםנהיה

השואהאתלהחזירמחיריביםאנוהאין ?אדםאילא
 ?אחרינוהבאיםהדודותלמעןהאנושילכז.דרר
הגרמניתהנפשביןבסימביוזההעיסוקשורשי

מוליכיםהנדוניםהשראהבמחזותיהודית iור
-20ההמאהושליש-19ההמאהסוףאלככז.דומה

וגרמניםיהודיםרוחאנשיהאמינובהעתאויתה

היינה,היינדיךהמומר,הרומנטישהמשודדבכז.ה

שתיביןהשודדתהעמוקה"הקרבהבשםכינה

שיחדוהגרמנים,היהודיםאלו,מוסדיותאוימות
אץר--בגרמניהחשדהירושליםלברואנו'ב:דו

הפילוסופיה,כמולדתשתקרםחדשהיטזדאל
הצרופה".הרוחניותומצודתהנבואהזצבת 1מ

יהדותהיאהשואהערבשלגרמניהיהדות
בוללת. rמו
וסומןיעקבהסופדכתביהודי",ואניגרמניני l"ז

ממשנהו".אחדלהפריד"ואין
במיתוסהטבועכפולהנשמהשלהגרמניהז~ימוי

בפיהיהודי-גרמניהקשרלתיאורחדדפאוסט,שיל
ה-המאהבסוףיוודקינדפרנץהאוסטריהכז.חזאי

בלבנשמרתשתיהםוהלא-יהודי"היהודי : ·~ 9
איןולעולםמתנצחותהןשתמידהאנושיהכז.ין
חברתה".בלייכולהאוזח

ברומנטיקהכמדומה,שבויהי,הסוברליתפיסה rהו
מהברדקסרבולדו-הנשמרת.ובמיתוסהיינהש,ל
וכיורןהאחיות,הנפשותשתיבגודלעוזה

שלהפחדמונגנןכמפעילהנאצי . 2
הישראלי

דנישלמחזהוהעלאתעםהשבעים,בשנות
שלבנפתח ,> 1977 (קצ'דלי""צ'דלי rהודרב
ביןלקשיורבאץרהשראהדרמתאתהמכיןמעבד
 .הנאצילאימתהערביאימת
הפחדמנגנוןאתהדגים rהרדובדנישלמחזהו
 :הישראליהחיילאתהמפעילהשואהמפני

כדברילמטה",המכנסייםעםיתפסולא"אותגר
דמותהמחזה.גיבורקצ'דליצ'דליהצברדמות
חטוטרתאתלעקודשניסהזהיהישראליהצבר

שורשיותבבריאות,ולהגתנדרהחלושההגלותיות
גילוםכלגילומים.לכמהבמחזהפורקהו"הי-הו"
חגיגיתמסכתבתרךאחדישחקןבידימופקד

הפלמחניק, :השונותהצברדמויותביןטיפוסית.
והשורשיות),הבריאות(מסמלהירקותסלטהסייד,
והסטודנטה"יצ;ים"שלהחלשלושיותשונא

כוחושמקרראלאהשישים.שנותשלההדוניסט
באוהתאלאאיונהרברבןה~ראליהצברשל

 ,קסקטכובעחובשידלרנאהבהדיעוהתמרנה
כשהוא .לעברוהיוהרנאציחיילמוליידרמירם
דמותועםמתאחדהואההדקעללוחץ

בת-עמוקולכילונדמה .הילדשלהאדכיטיפית
אחדיכתף.אין-הקת"אחדימאחוריו:עומד

כלרעל .בת-עמי .בת-עמיעומדתהדובהקת
ואניהקת,אחדיבת-עמילהעומדתשחוטיה
תינוקותגםמחיר?איןיש,מהרחמים.בליאסחט
גז".ופתחוסגודלמקוםהכניסו
ה"צוחקקצ'דליצ'דלישלהכוחניההווהדימויי
מצליחיםאינםלעזאזל"הכולחורקפרועצחוק

אתצ'דלישדכךהקרמטוירום.מאימתלהיפרד
והיאערלה"והיאהכחולה,החולצהעלהשיר

שלהר-הר"אני :מטורףלכיווןהמתעוותעולה",
 ...עולה/חולצהשלהר-הראניפתוחה/חולצה

שיצוא.מיוכלבהלליה./חצותעלהר-הרכולי
מעלה,מעלההעדיים/כלעלערלה/הר-ה,אני
קרמטריראנטיהמכבסה.ארובתמעלחלבעשן
צ'דליכאשדגם ." ...רטובהר-הרמזעיהר-הראנ!י

"בין :תמיםילדיםשידשדלצבאההולךקצ'דלי
להמזדקרתהרכבת",טסהסלעיםוביןהידם

 :בירושהאליושעבדההזיכרות
 !עבוד-עובדאניכאן-

טסהסלעים,וביןהדיםביןמעמדתחזיקאז-
 ?נכרןהרכבת,

רכבת?אזיה-

אזאר-קי ?משהולךאומדרכבותשקשוק-
לביתמתחתכי .חביביתמירא .המותןמןיתלחץ
מכווניםתינוק,עםאחתאמאאותךמירמההשחי

אלבומים.תזכור.דובה.אליהם
מנגנוןאתלתועדההעלה rהודובשלמחזהו
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אני :הערבימולהישראליהחיילשלהידתגתובת
מרק,-עםאותרמזההאנישכןהערבי'מןפוחד

גורםאי·צריונאלימכנזים .הנאצי-קודםפחד
הפחדמן-שלילחהדרהחפוןבכיווןלפעוללי
כוחניותאלמהחולהשהמשולם,היבטחוןאל

בעורףהנאצינציבעדרבעצרמתיגםאךמופחת.

כדיחקהנחפעולאניוכאשר .ביוירדהזכררכי
שאניחשאניהנאצי,שלקורבנולהיותשלא
 .כאציבעצמיכעשה

אלהיהוידמןהקורבןתפקידהעתקת . 3
ביהודיהנאציגלותלהגת .הערבי

האשמהרגשביןקטבים,שכישביןמסלולעלרכך
שלאחרדרמת-שראהנולדתממשית,לאשמה
ההתרחשותקרובהוהפעם, .לככרןמלחמת
מחזרתהממשית.האשמהטבוקאלהנפשית
אחרישככבתוהאחרונותהשכיםשלהשראה
"ביברף",הומרות",("העלמהלככרןמלחמת
שראהמאזכרימחזרתארנתאי")על"תזמורת
דוריים"טרומפלדור"),לצבא",חחר("אפרים

אניכאשר .עצמישכאתגםעמהאשמהידיעת

זוכראנילשליטתי'הנרתןלמעיוטעוולהמעולל
להיותבחרתיכאשראותישהפעילהדימויאת

הואהנאצי,-ברחתישממכרזהרע.להיותחזק,
 .הנאציכמרערשאניפוחדאני .בישנכנסזה

בעלבתרךרועשללהצפהדימויישבקבלה
עבירהשעבראדםער".ב"עיבררמדובר :האשמה

מהרשע.נשמתברככנסת :הרועאלנפתחחמורה
דיבוק.בשםעממיתכלשרןשמכרנה
חנוךשלב"הפטרירט"הנפתחתהמחזרתבחטיבת

הקטלזיטורהואלעריבהיחס ,) 1982 (לוויך
מגישיםולהבמחמודחיחוידת·נאצית.למשוואה

עצמיתבהתלהטותבועטלהבב"פטרירט".דואט
אתשראךהדרכה,אתאליומכרוןמחמוד,בפני
מפורסמתתמרנהבאותההקסקט,עםהילדשיר

קצ'רלי.בצ'רליהחכרהשכבר
הטבוחה,משפחנתוכלודםדמך"ינקרם :להב
מוללבדרעמדילד,הקטן,כשאחיךאמא,אז,כמר

מולדרכהכיורןוהגרמניבשדה,בערב,הגרמני,
נפתח(כאןאמרמפחדרועדהקטןואחיךפניו,

 :סימולטנית)המרגשומחמודלהבשלדואט
תיהראללהב:

אמאשיי
 ...יכבתרמחכההאי

(והכמךש)

אותי.התחגאל
ליד.אני
 .כמרךארםאני
עישתי?מה

אתארו(מברןר
החכה)

תיהראל :מחמרו

אמאשיי
 ...יכבתרמחכהאיה

(ר:יםמךש)

אותי.התחגאל
דלי.איב
 .כמרךארםאיב
עישתי?מה

כר)יוהר(דלכ.

הניצוחאתדורךלהבכאשרמסתיים(הדואט
הואלהב,שללזהזההשירשבפירומחמוד'
רמת).שכופל

במציאותחילהבוחשופה.בוטההאנלוגיה
בעלכילדהקודםגלגולואתהחדשההחיילית
שפעילותואלאנאצי.על-ידיהנורהקסקט

רצוח,שלפעילותהיאהבמהבהוראותהגופנית
תפיסתביןקרמי·גררטסקיפערנרצד .קרבןשללא

הדרמטית.הפעלנתותלביןהפנימיהפחד
הואהקסקטבעלהיהודי :היאהנוצרתהמשוואה
היהודי.החיילהואהנאצימחמוד.
והמרות""העלמהמיטלפרנקטהללשלמחזהו

זמניםזהויות,עירוב .נקרופיליקרנבלהוא ) 1984 (
ארמרותבסימוכילזהזההמקושריםומקומרת

מרקיב,בשרמחוררים,קטעוים,אברים :מיתה

עמוסהמחזה,הלאה.רכןמוערליםעכברים
החשופים,הנפשייםוהמנעייםהסמליםהדימויים,

לארגון'עצמוכופףשאינוכפייתיפץרכמיןהוא
בסלוןמסתובביםהבתחתונתערב .עוידוןברירה
בפיג'מתרפאיםרוחותשררגאיאלישבעשלביתם
שהיוקטנהתזמורתגכנישלרשתהםאלה :פסים

אותםנטשזיגמרנד,הכלה,שסבאחרילאפר
פצעות-נגניתתמרה,פילגשוגםנפשר.ומילט
שלהראשוןבעלהגםרכןביניהםמרחפתצוואר'

הבשרמפעלאתשהקיםמיהכלה,אםאלישבע,
שלהשניבעלהשלפיקודוגםוהיההמשפחתי

גאי'שרהנוכחי'לבעל .חרדפעורבראשו .אשתו
למורתריטקהראשוןהבעלאתששלחהמפקד

ישישראל'ממלחמותבאחתשלםגדודעםיחד
שהיהסגל'החתן'אביעללדברשלא .מעץרגל

מןהערלהפחמןמהערלתרמתעכברושיםמשמיד
זאב,החתןרעוד'זאתהחיים.אתלהטרידהביוב
משתלטבשטחים,גשריםעלמפקדחיילשהוא

מיתרם .המתפוררהמשפחתיהבשרמפעלעל
 Tמשמידאבשלבנר tעצמיחסר•ביטחרן

מארבן-רגשלנצלןבהדרגהנהפךהואעכברושים,
זהוהאשמיםהמתיםחילהכלה.אביאתהעושק
(מוסיקח)היוידתרוחניותלבטאעונדזהכלפי

המשפחתי).הבשר(מפעלבנשרוכתשחומהר
אתהגשרים,פקחזאב,מגייסהמחזהשלבשיאו
לכרשיהתזמורתאנשישלהרפאיםרוחות

המפעלבשירותבשרלטחוןפיג'מות-פסים
שהואמתולעבשרזהבראשיתו' .המשפחתי

זאב,מביאולבסוףזקן'ערבימסוחרמחרים
הערביגרפתאתס.ס.בגדילבשכברשבינתיים

השראהמןהדרךטחינה.לקראתכנראההזקן'
הסמליעיצובהעל-פיערבים,לטחינתמובילה

"מטנףזאבהירדר·נאציהחיילוהמרות".ב"העלמה
תפקידובמסגרתערבים"שלגופרתעלהידייםאת

צריונליזציהבפירשםהמחזאיגשרים.כפקח
זאבמקריאארתהעליו,העוברהנאצזיציהלתהליך
המאבקבשלבתמיד'כמעט ... " :מחברתומתוך

למדכאיםלהפוךעצמםהמדוכאיםנוטיםהראשון'
לשחרור.שישאפותחתלמחצה,למדכאיםאר

הותנההמדוכאיםשלמחשבתםמבנהעצם
אותם.שעיצבהקיומיבמצבהטמונותבסתירות

'גבר'אולםגבריים,להיותהואשלהםהאידאל
המדכא".שלבדמותובעיניהםמצטייר
המפעילההחוויהשלהאינטלקטראלזיציהלערמת

הדריוסיהמחזאיבוחרוהמרות","העלמהאת
 ) 1986 ("ביברף"במחזהודעת)בבליאר(בדעת
נאצישהואמדמהישראלינערוהגתרות.גביריו
איציק,הישראליהנערחולי-נפש.לביתמגיעוהוא

קוראביברףהואששמרנאציקציןבגדיהלבוש
אגבשהואהמחזאי' .היטלרחייל :בהתרגשות
שלמעמיקבחישוףמתקשהבמקצעוו'פסיכיאטר

להרריםבןזה,איציקשלהזדהותותהליךשורשי
התוקפן.עםשראה,ניצולי
מדעו :בלשיתלחידהכפתרוןמשמשתהשראה
אתשונאהרריו'אתשונאיהודים,שונאאיציק

לסיפורהאופייניבמכנזיםייחשףההסבר ?עצמו
פיסהלערדתתחברחיצונימידעפיסת :בלשי

בתרךמפתיעיםדרקרמנטיםגםיימצאוולבסוף
לתהליכיםדרמטיעציובבהעידרחתומה.תיבה

אינפורמציהדרךהפנימיהעולםנחשףנפשיים,
אבירעלכעוסאצייק :לבסוףהמסבתרתחיצונית

להעילםממנה,ובתרהראשונה,לאשתושנתןעל
אחריהןלחפשהירכהולאמחנה-ריכח'בתרך

הראשונהאשתומשנקלעהמכך'יותר .אחר-כך
מיליםכמההאבהחליףבישראל'בדרכואחדיום

אצייק.אלעבצםחודרנאציידבוקוברח.עימה
יחוירוותקףעםלזהדהותאנציילחיותרצוחהוא
אוםת.להענשיכיד
הפרובוקציה :בפרובוקציותלהשתמשמרבההדר

ולצידןנאצי'במדייהוידשלזרהיאהראשית
קוראבמחזההפסיכיאטר :מילוליותפרובוקציות

חושב"אתה :שלוהפציינטאצייק·ביברףעלתיגר
מצידישטריות, ?ביברףליקוראשהואלישאיכפת

אחרבמקרםבן-גוריון".לילקרואיכולהוא
"אתה :המופערבילדבהלםטיפולהמחזאימדגים
היטלר.חיילאומרשאתהלישאיכפתחושב

מידהבאותה ...כלרםליאומרלאזהשטריות.

לשיטתו'בסינית".מילהאזיולהגידיכולאתה
לומרמנשיקר,הילדאתלפרקהפסיכולוגמתכוון

אלאאותי'מהדיםאינךאתה :כביכוללו
גיליובליהפסיכיאטרעל-יידהנאמירםשהדבירם

יצוירםכך'אותםלומרשלוהרפואיתהמוטיבציה
השראה.העלבתגיחוך'גימו,ד
אצייק"ביברף".אלגםחודרתהערביםשנאת
גנאיבכינייואותםמכניםהרירורגםערבים,שונא

סתםלאשירפו'שהערביםפוחדאיציק .באידיש
כךומשרםונאצי,ערבימערבבהואלים.זירקו
קדום,שהחברהתהליךעל·פימגתלגלהואאולי

נאצילהיותהקם .נאצילהיותהגתובה","תצורת
 .אותרהקדםעליך'

מנגנוןביןמשכנעבאופןלקשרשהצליחמי
דינרילביןהשראהשלהכפייתיתההזיכרות

לאוראצייקהמחזאיהואבשטחים,הפלשתינאים
על-ידינפסללצבא",חחר"אפריםשמחזהו
צבאימשרלהואהמחזה,גיבוראפרים,הצנזורה.

ערבינערעצורשהואשעהשראהבפליטיהנזכר
תכשיטיםשםלמצואכדייבתרמילוומחטטנמלט

הקולקטיביהזיכרוןמןתמונותבכורחיכביכול
שלבנפשוהנעשהעםמתמודדלאור .היהודי
הנהפךמפוררשמאלימהפכן-צבאימרשל
צרחעלברכה .סדרבהשלטתמצטייןלמרשל
לשלוחומתכנןמפיקודיואחדבידיערבימפגין
כלרם.לעשרתמעזאינואךלעזאזלהיורהאת

הואלפעמיםהרובה.אתמצחצחהואבלילות
לאור .ידירביןמתעלפתהמפרפרתחיילתמשפיל
יהמרשלשלהפנימיהמרותמנגנוןאתחושף
האחר,עלשברהמרותאתלהטיללוהגורם
שמעברהפלשתינאישלהאוטונומיהאתלשלול
המנסהסכזיראידיערפד·חייםהואהמרשל .לחלונו
חיותן·מציצתעל·ידיויקרבתרךחייםלעורר
באשתושלוהקנאהמונולוג .האחרשלחרותו

געגעויואתמבטאללדת,חיים,ליצורהמסוגלת
הגרףלישיוציאללדת.יכולתי"אילו :לחיים

הכייפתיתהזיכרוותחי".משהרהכואב,הסחוט,

שלמשוואהאיהנהיוידבפליטהמושלשל
אלאנאצייהואהשמשולללמדהבאההמחזאי
הותעדהבותךפת mחמפנימיתמשוואהצילום

 .חשביחדורבןלוחםשלהשיראלית
ומחנכיוהרריוברשנטעותמונותהעמוסזכררנר

הפליטתמרנתאתהערביהפליטעלמקרין
רקאלאכנאציאותרלאפייןכדיבכךאין .היהודי

מןדרמה,תהליךלנאצי.להפוךשפוחדכמי
שלבספרהמתעודיהתיאטררןמןולאהמציאות

ירושלים".חרףעלבידל"חייליליבליךעמליה
בןמילואים,חיילנזכרהשראה""השפעותבפרק

אקציהעלשחלםבחלוםהשמדה,מחנהלניצולי
חייליביןמסרייםברגעניצבהואבמהלכה
אלהמכווןנשקודיבוהמדיםנצרציהגסטפר

בקבצוההחלוםתכניעיבודבזמןההיוידם.
מגנתדכולוכלבחלומוכייואב,מספרהטיפולית,

עםלהזדהותיכוללא"אני :גסטפרחייללהיות
הערבי".בכפרעשרכנובחיפושיםכזכראניזה.

כוח .שבידיוהכרחמןסליהדבחלומומבטאיואב
מפישמעאודותיוהנאציהכרחעםמידהמזרחה

אתלשכתבלתקן'יואבמתפתהבחלומו .הרריו
בצדהואהנה .הרריושלההשפלההיסטוריית

מוסריקונפליקטאבל .הקרבןבצדלאהחזק,
לביןיקרבןערדלהיותלאהצרוןביןיבתרנופעול
שללאופייםתהפוךהרריוחולשתשתיקוןהפחד

רוצחיו.

 ," 85"טרומפלדור-צימרשמערןשלמחזהו
עםהמתמודדבאץרהראשוןהשואהמחזהחרא

כפייתישינוןמתוךהנלודתשנאההשואה.שנאת
מלווהשאיונהשואהישונןכימסבתרזיכרה.של

לעוררסופוממהנ,הונעבתבחדרהבטיפול
בחיילמעשה .במחזהוארהתמבטאצימרארגסהי.

בפקדותאחדלילהבמשךלתחיההמרקםהרוג
למלחמה.שובלצאתשיאותבנתאייהביטחוןשר
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תברריייי:ייז
יהודי".ב"נפש

חיפהתיאטדרן

מסכימים.-הלאומיהרגשחדוריההרוגהררי
ולחיותבנםאתלחנךנוספתהזדמנותלהםנינתת

המפגשאתמחמצייםשהםאלא .במחציתו
עד-כדיסמכותיים-הגנתייםהםשרב :המחודש

-והכללקטסטרופהתידרמצפיםחשדניםיחנקי
שהםכירוןלהתחדש.העלולההשראהאימתבצל

הקודםחייובמחזורשנעשוהטעויותעלתחרים
רצייתןרופסתצורשרבבוראיםהם-בנםשל

בןשלההיסטוריבתפקידלמרודמעזשבקרשי
עםהבןמתאחדלבסוףהנצחיים.הקררבנרתלעם

המייצגיטרומפלדורשלהארכיטיפיתדמותו
המחזה .מצרוןהקררבןאתהישראליבאתוס
עלעצמווההרוגההרוגהרריבזמרתמסתיים
כברחיילים"בשדה :הבאההמלחמהשלתחילתה
בהתכוננותהנמקחיידקי ...למלחמהמוכנים
תתחילשחיטהיתתחילמעטערד ...גדולה

החיילכיהיאצימרשלהיסודיתטענתושחיטה".
בפרפטום·מחשרחיווגישתחחייהנצחיהחיריד

כל-חמורתאדיאלצזיייתשלצותרחראמויבלה
הואהקררבןההידות.בותלדות-שבואהחמורת
גיבור.נעלהיקדשוי

היפהלבורגנותלעגניבחמנרןנפתחהמחזה
שעהבטלרריזיהירצופהמהודרבסלוןהספונה

הרעהמצפוןתולעתמכרסמתשברהיטים
דיר-אתואפילוג'ניןאתהכיברשיאתהמזכירה

 :מזמרתבטלוויזיההצופההמשפחה .יאסין
הקסמיםמעגלונצרחים".רוצחיםאותנו"ראינו

שרשלבדבריומתחזקוקרבןרוצחשל
עםיהודיםחיילים ...ימיםהיו"פעם :הביטחון

אחריות,עםאיכפתירת,עםחזק,לארמירגש
אתמקריביםלכיבשני-האש,ישרמזנקיםהיו

ההרוגהררימשמיעים-ובהמשךעצמם".

בשואה.כפירהשלאירונייםמונולוגיםשני
אתשהחזירהאלאתהאםמשבחתמהםבאחד
ומיוחדנפלאאלוהים"איזה :אחדללילהבנה
 ...המושלגתאירופהממזרחאותיוהוציאשבא

לטובת ....לישחיכווענייםבינונייםמחיים
עלחרוייהשלאורשהטילהנאצלתשראה

 :האםאומרתירעוד ." ...לדורי-דורותמשפחתנו
הואאלוהים,אותרבכךהסתפקשלא"וכאילו

אלוהיםאיזהיבןליוהחזירבןלילקחגם
איכפתי".

 :אותנטיכעסמבטאאךמשהרעילגהדיאלוג
"אתהשללאמונההחינוךעלכועסהמחבר

העברחולשתאתזיכרוןבאותוהכורךבחרתנו"
אצלנו,נבחרהכלאםההורה.כוחניותואת

נאצלתשואתנוגםהאםבאיררניהיצימרשואל
 ?איפרא

שלבמחזהומשרקעיםשנאהשלקיתונות
,רד·ההררים.דורכלפיהשניהדורשנאת :צימר
יקיומוכלאתמגמדתהשראהכיחשהבנים
מסרבצימרמפניה.בחרדותאותוחונקתהיא

על-פילרוצחלחפוןשסופוכקרבןעליהלהגיב

t יהיצגנרשכברתגובת-יתרשלמנגנוןורתר
לתגובת-יתרמוביללקרבןלהפוךהפחדכ:אשר
משמערקרבןשרבלהיותלא .ההפוךנ:כיררן
מספיקביטחוןבטרוחלעמודרוצח.,~היות

לכןהקודם.התפקידעלהחזרה(ז.אפשררת
אתמחללהואאין-אונים.זעםזרעם.~נימו

מנסההואתחילה.בכרונהמטנפה,השראה,
פולחןכבמיןהנוראהשדאתבמילים,~הרוג
על-ידי.קירםהשמדתשלפרימיטיביאר,ילדותי
מורכבותחסר " 85ש"טררמפלדררכירון,~ללה.

כביזרייכפשוטןאמירותיוהובנו~ו-יררנית,

il .אחדשלהדרמטיעיבודוהוחמץבכךשראה
הישראלית,בדרמההלא-מטופליםהרגשות

השראה.יזz;נאת

 ?תיאטרליתשראהתשי 1

היהיאחיר-מלחמת-לנבןושלהשראהמחזרתז.:בין 1
פאניהשללספהרהספירשמואלשלעיבודוה:ו
בעייתאתשחשףנתאי"על"תזמורת!:אנלןר 1

מציגהמחזהבשואה.התיאטרתיבטיפולה~קיטש
 .באשררץיו-בירקנארהנישםתזמורתבקורות!:רקים 1
באותםהמחזאיאתהמפעליההיאהגלגלוחדרת:
מופעייםשאינםלספריבעיבדווששתלמשפטים~
מתחילנתאי"עלב"תזמררתהקיטש .כמקרר:
 rלביהידותלאומנות rבאנלוגיהכשתילת.

הפוליטיקהמתחרםמשוגמעבירהספירהנאצזים.
באחדהמרות.ביתמציאותותךאלהעכשויות,

להציגשדאגהפאניה,מתקיפההמחזהמקטעי
אחיותהיאתהיחדיה,הנאורהכדמותבספרעצמה

שלהדתיתהפאסיבירתעלכעוסתהיאהגנניות.
כחפתהיא .הנבחרעבםאמונןערלמהןאחדות

לפיגעזניימפתחעל-פיעשרותשהןבהכללות
שםואז ..ס.סהםהגרמניםכלכייבטענתןעדתה,
 r"א =האירוניותהמלייםאתפאנהיבפיהספיר
כל·כךאתןפשלתיהנ. .רשימירהנ.אלהוים.םפק.
לשכןחדתעםלאווינמתכל·כךאופק.צחת
שהאנלוגיהלוא . "?ההלדבמהאז .לשכןהוגעז
אמנותבציירתשמדובראלאמעיקרה,פסלוה

לכירןוהמחזאיסרטהלופתעבתהליךהעוסקת
שלבאציטלהעריןומוסרהוא .התהליךתצואות
ומסקנהראיהזריותהדמותעלכרפההואחרייוה.
הדתיתשרת mההתבלבלה.אינטגלריםשאינם

שלאינטלקטראלצזייההספידשותלהיראליסטית
הביטיומןמקורותהיאתהיונקתנשיםדביר

עללוכאןאחידם.ומקרםממןשנצור"ידותאצי"
ההיההיידוהגעזנילפירסלירףיבעצםלהיוצור

 .אשווץיוכבשנימלוכברקיים
ארקיטשלציירתהשראהעלדרמההופכתמתי

עליתהחישבותהיצורמחייסכאשר ?פרתרגרפהי
כשהוא .המיריילגיריוהיבמתית,לאסתטיקה

 .האתיאללואהאסתטיאל :הצותאהאלמכוןר
 .באתיאוחרבןבאסתטיקדוםמעונןייכשהוא
אלמגעיאניוהשואבדןר-כללהיאהצותאה

כלליתאמתאמירתלשאתמסרגלהוא rא .האתי
בעיניוהואהשראהעםהמפגשהאדם.טבעעל

להנתהגותאבן-ברחןלואלקסוםשנעודהאנדרטה
בררךחרמןהיהידוהסופרזההיהאנשוית.

האומונת.חקייוכמערתכהקיטשאתשהגידר

עבדויפהדובעלדושרתהקישטמערכת
 .אתיקדו-םכלחארהיצויואמונתיתשבמערכת

הקיטשאתהגדירבררך .אמיתי .נכןרעיבדו

האמתעלכרפההנירררטיקןנירררטית.כהפערה
אתמלבשיהואנשגבים.מרוממים,ידמייום
 .האצריעלהשמימי

על"תזמורתהספירשמאולשללהצגתוקהרכך
עםיחדלמצוא-חןלקסום,ניסההואנתאי".

פאנלןר,שלספרהעל-פיהרכיבהספירהשראה.
שלשררהיעצמומצדסנסציותחובבספר

במפגשיםמותבלותכביכלו,תעידורתאפזידוות
הבלחיםעםומשופלימשפילשלמצמרירם
משיכהמעט .בלתי-צפירנאציטוב-לבשלמחירם

מעטצרפת,שללזמרתס.ס.קצינתשלאיררטית
מתכופפתהס.ס.מפקדת-עצמיתהשפלה
זונותנשףרגםצרפות.כיבדולהדגיםלצרפה
הופעתחולות-רוח,בפניקסומההופעהלסבירת,
 mבקרר-דסלקציותעירכתמנגלה,בפניהתזמורת

פצו'ינישלבטרפליי""מאדאםואפילוימחייוך
לגחךכדיהרמקלויםמןמשולםבבציעובוקעת

 .אשווץיותזמורתשלהקאקפרניהבציעואת
אתזקחזרהוא :דוקונמטירלהיותניסההספיר

הירבהי~כצבתכלי-האוכל,הגבדים,הדרגשים,
צלבי-הרבהוהרבהפסיםיפיג'מתכלי-הגנינה,

אשייותןעלאבלותנשיםשלתמרנהואפילוקרס,
 .מהןאחתכלשלמדמםצמר-גפןסביבהנמוגה
שואה.תצותג

יראליסטית-להעמדהניסיןוכלשראהיזקחזררכל
עיבתתןיבחירפהקוטיבותיצורתדוקומנטירת,

ההותולןיבחורמונהי,בירהרילארוגןהאמונת
כפייתהשואה.איעורשלחירס·חרמונחיובחור,
הנאהלגרוםעללוההשראהעלהרמונימבנה

לעסוקהמנסהאמןכלפורנוגרפית.נקרופילית,
שלאזרעוותאסתטיקתלמצואחייבבשואה
דדךעלארתה,תצייגאלאהשראהיאתתקשט
למשלבבובות,שימשוהעיקוף.התחליף,הירמח,

ארתרר"),"הדורהרררבץישלבמחזהו(כמר
אלהקונקרטיתהיומרהמןהשראהאתמעביר

השראהאתממקמתהאחרונהחדההפשטה,

כי .האוניברסליהאנשויוהגולרהאופיבמרחב
זהרעצומים.והסיכןוהבעייתיותבתיאטררןיאכן

הנציתתהעצומהקהילתי."אמיתי",חי,אירעו
 •חיאינסופייהורהשלהיאהתחשרהמיידית.היא

תם.לאעשדרהשארהלהוהרישירבהמשך
בעלום,צריניתשארהדרמתשקיימתבעשה

והנמנעתידכח,למחנהארלגיטרהנכנסת
נאציםהתעללותשלסיטואציותלבמהמלהעלות

מןבכללכמעטהס.ס. .אתמעלימהבקררבנרתיהם.
"גיטר","קסטנר"י :לשיראליהמפגשקרסםהבמה,
בידיגאיררומןשלרומן(עיבדוכהן""גיגנס
"עקומים"שלבציעורכן"ביברף",נחבא)מיכאל
סיטואציהזוהי .ערדוערדו ,שדמן rמרטמאת

ישחזורמן .לשיראליד mמיגיריוכנראההטומנת
מתרבהשפע .העברהשפלתחוייותשלכפייתי
הבמהעלבסךעורבצלבי-קרסשלהולוך

 =נאצי rקצעםסטידארטיפימפגשהשיראלית.

התפצריוותשטנית,סעהראוגרהמותחגופר

שבעירתשלקטןחיוךופתאוםקצרותסאידסטירת
באיםכדוגמתוהרבההמתח.מסרטיהנבל .צרןו

עלהצלביםהכברתאנתי".עלב"תזמררתיוצואים
נהפכתהשראההתקהרת.צמצום.יצורתהבמות

שונהיםומשופלימשפליrבסימלוצהימשחק
אליוסטצריהנעישתהשראהסטירארטיפים.

הממוספרותטרלבינקהמפרתכמרחרמקנית,
ליסמינם.קודרהיצדמיאנירק,במשפט

כזאתהשראה,ליבטיואחרתאסתטיקהשי
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יאשררrינציולתרגשית.היסחפותהמונעת
אסירותעלדרמהציהרלמשליולברשלררט

אתשייא"מישבםירנתבמחכהפלויטיות
עללוותרדושרתהיאהבימיובהוראותהמילים".
אחרד :משטחיםבשניהבמהאתלסמןתפאוהר,

איכםהפצרופיםדשרה.היא-איפורלאופכים.
קולפיג'מות.לאמזה.הזמובדליםלהיותצירכים
הךצורנית.מאופיינותבלתיהנשים .ואחדיכמרך
בהוראות .מהךעששרמהכמראנונימית,מסה

על-פכיעוברמתי rלהבניתזכיכתוב,הבימיו
המשנתה.פניהןהבעתעל-פיס.ס.אשיהנשים
שמעךרמאת " 76"ביתך-אחרבמחזה

אשימעלים rאלחו',גביטרהמתרחשירכצלברג,
לעבירתהמרדהכלקחבהבתמרנהלבמה.ס.ס.

קולימבחץועצקותכשמערתיהנאציעל-ייד
אתמכשקוהיהדויכפתחתהלדתאגרופים,הלמות
על-פי .מבחץוגבסותוכחטףהדמיונית,המזתה
שומעיםואחר-כךגכרר,הואהנשמעיםהקולות
שלהקש""כתרבמחזהוכאב.כעסשלשאגה
גביטרהואאףהמתרחשליברמך'ואירתהרולד
הזדהותשוברותבתחבלוותשימשוישלחו',

 .לקהלפכירתשקפים, :מככרותרגשית,
לביטיוביותרהמשכנעותהדרמטיותהדרכיםאחת
שחרריהומרדאורת :הגרוטסקההיאהשראהאימת

הגרוטסקהמסבתרא.האיפכאצחוקיידסהרמרכי

צררה.זוהיבמעורבב.חייםוחיובפלצותמעוררת
לקונפליקטפתרןובה rאלעלוםכיידסהרמרכית

צחוקתהייה,אחירהמותיהרהיאבמחזה.המצוג

אתהיטבלהלוםעשיירההיאככךרבשימשוקפוא.
דיסהרמרכיאמצעיהשראה,שלובוהוהתוהוביטיו

יהודיתאגוידיג'ררג'המחזאידמונית.ירסהלחוירה
במחזהובכךכפלאעישורלכרכרתךבהונגירה,החי

פלצותמסעזהרתאגויד".אמאשל"המסע
רמילמשחקבדרכהאשראשהשלמצחיק
היאראשיערדרגלמכףהדורהוהיאשבעריי
שוטיר-חשרשכי .אשררrילקראתלגירשוכשלפת

פדוגרה,וחולהאסטמהחולה-מגוחכים
שלאהזמך.כלבהםלתמרךערליהארתה,מלויום
לבורגניתשעשרהמאחורהאהבהמעשהעללדבר

עולמההמרות.ברכבתמישהוההמומה,הקטנה
על-פיכמאורגןמגתלהתאגוידאמאשל

הטובשלהבכאלירתרסטירארטיפיס,קלשיאות
הבכאלירתאלנעימהלאקירבהכקרובהמגתלה

שחשיבתםטובים,כבאליים.אנשיםהער.של
מוכשירםטרטאליים,דפוסיםלקלוטפתוחה
ומשרם-ארתה.לציוררגםנאציתתעמלוהלקלוט

באיובהיומפלצתיותעליבותיגיחוךמשמשיםכך
שררת-פאסיבירתארתה .תאגוידאמאשלהנאצים

אותם-סרפית, rהאהשיגהרעבדותארתהנפשי

משותפיםחופש,שכאתארתהאנונימיים,חיי-סתם

הרצוח,תאגויד,שלגברוטסקהרלקררבכר.לרצוח
מרטאציהאלאאיכרלצרוח,הכרחבעלאר

אתמפכיםאישיותםמכבה •הקררבךשלמבהילה
מצפרכםהיוכאליוהקתפררמייםהחבהרערכי

אכירלמשל'לסרבלונביגדותאגוידי .האישי
אלאבקררכבררצוחגבללוגמדובר rאמיסטיקן.
המגתליםדמיןוקרירשלראצירכליבחשיוף
שבינהים.במפגש

 :גברוטסקהנוחראת-1987בכיסהמוכיריוסףגם
חגיגה-פתקפררט"שלהעלזיים"הלליות
בפרנקפורט.סאדר-מזרכיסטיבמעודןושטנית

היהידו.מןהנאציהידבוקאתלגשרמכסההמחזה
יהידו rבהאנלוגיהפשטנותאתמרקעימוכיר
וקצת mקשחליי-השיראליהנחרד .וכאצי
מאצ'רמןהואגברמנהי,כסףלעשרתהמגעיכברב,

ימחרכךשהואאלאאנטי-גלותי.חיכוךפירגרלמכי,
מוסיירםגבבלוותהמרכיזת,המחזהכשרדתתר

הואמשרם-כך .הטעביהמוסדבעלישלברוירם
יהיהידוהמעודןובעלעליושמטליבתפקדימרדד

אחת,גרמניהולענותמכגלהלד"דלהתחפש
כידלמעודןושבאה ,.ס.ס rקצבתשהיא

אשמתהמדגשילוהשחתררליהידוהלהתחפש
מהחיילדושרהמעודןובעלאביה.מעשיעקב

יהודיה :קיראותותךבהלהצליףהשיראלי
"אני :ומרדדמתעשתהאושלפתעאלאי !ארורה

חושבאתהמההזה.במשחקיותרף Mמשלא
אתרצוהאיני ?רגשותלי rשא ?חיהשאנילך

ובאומרושלך".הואשלי.לאהואהזה.הגיהכרם
שהואהמעודןובעל-לירלימתנוךרהואישלך
בשלכפגמהלאמרבידשלהגרוטסקה .יהדוי

ההומוראתאינבהאשדשלוהגליירההדידקטיות
 .השטניעוקצואתוכטלה

השראהעציובעםהשיראליתההתמדודות
אתחשופתהושמרניםהשבעיםכשכרתבתיאטדךר

שטבעמי .תאיטילדת""שארהשלהפרובלמטיקה
דניעםיחדשחיברידגךגביראלהואהביטיואת

דגןהמחזאי ·> 19s 1 < ,,,,חרא ,,,ה"את rהרררב

הוארבהבמחזהו'אוטוביוגרפיתאנקדוטהישץב

מחזהערמויאשררrינצילוהוא,הלךכיצדמספר
שייאותתיאטרךרלחפשהשראה,עלעטרמפיר

אחדותפעמיםנדיחההוא .ציירתואתלהפיק
ארבעבןשהיהעצירבמאיאלהגעיולבסוף
הצעידעיקםהשראה.אלכדבירו'דגך'כככסכאשד
מדי".תיאטדלימחזה"זה :וטעןפצרופואת

מאדרהיהאבמת"זה :המחזאילוהשיב
שכיומצדבך-אדםכככסאחדשמצדיתיאטלרי

דניבעזרתלבסוףככבתאוחרד""הדודעשך".ציא
בהומורברברת.בליויומונולוגוהואי rהרדרב
שלשרהמתעלליםכצידמתוארמאופקגדרומי
כפפה)(ברבתאורחדבדדואשררrינציולי

כללצמצםניתךלסברתובניגדוכילוומוכיחים
אורחד,הדדושלידידולטבח.מרכללממדיאדם
איך :השואלהדודאתלקחללמדמחליטיפיטר

אותר rמזמהוא ?לגאזכךללכתיכלואנשים
אחדנוספים.ידידיםעםיחדבמלוךמפוארלחדד
היתדכל .ומפחידמשפיללס.ס.מתחפשמהם

נשמעיםזרעוהקלוותבמשחק.פעולהמשתפים
 rקצצעוקאצלי",כלרם"אתההשרם-קול.מד

קצרבתהליךאוחרד.הדדועלהמדומההס.ס.
מהירתלשכיח.אחתחייםמהויויתהדודעובד

באזיולמדאוחרדהדדו .חסד-כללהיותבעל-כל
 .ונותירומבטחמזהותואדםלכשלניתךקלות

הצופים.מןכפירהצחוקילהפיקהצליחהההצגה
הקטסטרופהמולהאנשויהדמיןוקרסלאהאמנם

לכבראהאונתטימיכןוהשי ?השראהשל
ניכלששאיכרסיגכרךהשי ?השראהשלתיאטדלית

בדמיונות, ?כשראהמדורבכאשדיסגנוןבעדוף

דגשקהותשלחrיהיצוירםסמלים,דימויים,
לצילוםתיאטדךרמתיימרראם ?הצופהמול

 ?השראהגבימדויחטאלאאיךידייקךדוקומנטיר

דווקומנטציה,תיאטלרזיציהבידהקטבים,שכי rב
התיאטדרכיהכזבאתכשראההעוסקמחזאימחפש

שעהתהיה.אשדהכחידהתהיהאך"האמיתי".

מסדממכהעלוהלבמההשראהשערלה
בכי-אדם.הסהתיאטדךרכליכצחי.אוניברסלי,

אתהמגלםוהואהנאצי'אתהמגלםהואאדם
חיתהלאהשראהאלה.בצלםאלהקורבנו.
מןמכאך'חיתההיאדמוניים.ציוריםשלהבלחה
 •האנשו.

לחינוךחדשכתב-עת Iחייץשלהראשוןהגליוןלאורלצאתעומדהקרובבחודש
 1חברה Iחינוךלאנשימיועדזהעתכתב ·רבעוןשלבמתכונתיופיעחייץולהגות.

הרחב.לציבורגםוכמובןוהמקומיתהלאומיתברמההחלטותלקובעיתרבות,
לעשרותתוספתכתב-עת,עדולהיותבאאיננוחייץובהגדרה,מלכתחילה
בארץ.המופיעיםכתבי-עת

ואמנותספרותיצירותהגות,ופרקימחקריםורשימות,מאמריםיובאובחייץ
ובמות-וויכוח,שיחקטעיותחקירים,ראיונותוסימפוזיונים,ספרותדברי

עםשלוהאנושיותהלאומיותוהחברתיות,הרוחניותלשאלותכולםהפתוחים
מחנכיםאליולהזעיקמבקש"ח"ץ :כיאומרכהןאדירפרופיהעורךישראל.
חוקריםמעשה,ואנשיתרבותפעיליואמנים,סופריםויוצרים,הוגיםומורים,
שאינםבביתם,ומסתופפיםציבוראנשיומנהיגים,פוליטיקאיםמדע,ואנשי

המתלבטיםדר,ךהמחפשיםהמעשה,ואפסהחזוןאובדןעםמשלימים
 11 •המדומהמשלוותנוולהוציאנוכולנואתלטלטלהמתבקשים Iומתמודדים

לכברד

ח"ץלחינךו-מערכתהמחלקה

לוחינךולתרבותהמרכז

 93ארלרזוררברחי
תל-אביב

כהןדאירפרופ' :עורך

ברבע.ואהרןפישבייויעלכוהן,רןדריבלומר,יעקבדרי :המערכת

n ונתצעקהוו

 .ולחינוךלהגותרנעון
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הכציד?--ופיוטשואה
שנינעמי

חמות"/עם"תיקוביצירותמשווהעיון

אויתההירושימה"/ו"פרחימואסציחק

מוירס

זאתובכל ?מזהגדולפדדוכסהישופרח.שואה
בשתימדהים,באופןזה,צירוףמוצאיםאנו

האכזריותהשואותשתיאתהמעלותיצירות,
 :בן-זמניתכמעטהעשרים,במאהשאירעוביותר

בימיבהירושימההאטומיתההפצצהשואת

היהודיםהשמדתושואתהשנייה,מלחמת-העולם
דואיםאנוראשיתהשאתעצמה,מלחמהבאותה
באירופה.היהודיםהגיטובחיי

 lהמןןת"עם"תיקןמךאסשלביצירתןהקריאה

לנגדישהעלתהמרטיטה,חווייהעבוריחיתה
-20כלפנישקראתיאחרת,יצירהכבמטה-קסם

שהדיבדבריפלאואין ; 2הידושימה""פרחי :שנה
המחרידיםהמאורעותאתמעלותאלויצירותשתי

 .ביותרפיוטיתבדדךהאנושותבתולדותביותר
 :(כגוןהטכניותעיצובןבדרכיהרבהשונילמרות
דמויותהעלאתדדך ;ותפקידההמספרדמות

מימו ;המבנה ;והדרמטיה~פיהעיצוב ;המשנה

היאהנפשעלהשפעתןכל-זאתלמרות-הזמן)
אלומתעלהמתרומםמה :היאוהשאלהאחת.
אותההקוראנפשעלופועלההבדליםלכלמעבד
עצמה?פעולה
היצירותשתיביןמכנה-משותףאיפואישנו

עולהיהנ"להצורנייםלשינוייםמעבדהעומד
אלהמוליךוהואיובחשיבותובעוצמתועליהם

זהמשותףמכנה .הקוראבנפשהסופיתהתולדה
שלמיוחדתבתפיסהגםהכרוךהפיוט,דדךהוא

המציאות.

שלבדדךשואהלעצב :ויטעןשיבואמייבוא
הנושאחומדת ?הכיצד-פיוטיתסיפורת

תיעודית,אףאודיאליסטיתהתייחסותמחייבת
 ...יותרמתאיםלנושאלשמורמוטבהפיוטואת

דדךהואהפיוטדווקא :הדברנהפוךלדעתי
עליה,להשפיעהנפש,אללחדורהעשויהכתיבה

יותרהרבהלעתיםהושאה,עלמושגלקורא Mול
וספרות-לחודהיסטוריהומידע.תעודהמספרי
מתפקידוזה"שאיןשאמדאריסטוזההיה .לחוד
מהאלאבמציאות,שהיהמהלספרהפייטןשל

היהשאפשרמהכלומדלהיות,היהשעלול
 • 3הכדח"מתוךאוהסתברותמתוךשיתרחש

הפייסנותהיאפילוסופיתכך"ומשום :ומסקנתו
 . 4 ,,ההיסטוריה.מןונעלה

נאמנההיותרהדרךהואהפיוטהספרותדרכימכל
האדם.עבודאירועיםשלמשמעותםאתלהביע
אריסטושכלללמההןכוונתי"פיוט"במלה
ליסןךןתןהן- Sמעשיםשלשיךה-ןהבמןשג

הגדרתו,מכללאריסטוהוציאאותםלידיים,
מעשים.חסדיבהיותם

פיוטית,פרחהשליצירותשתיכןאםלפנינו
פרחה :לומדאףניתןמואסשלספדוולגבי

אגדית.פיוטית

שבדיוננוהיוצריםשנימשיגיםהפיוטיהאפקטאת

דרכים:בכמה

התמציתייהמיוחדהחד-פעמייהרגעבידוד . 1

והמרוכז.

מרטיבירת.ארמילוליותחזרות . 2
והשאלות.דימוייםריבוי . 3
פרחים :כפולבלייטמוטיבמשולבשימוש . 4

ואהבה.

המציאות.שבהצגתהכפולהרובד . 5

ניתןאםגםהשידה,שלמסגולותיההןאלווניםיד
חיתהנוספים.בז'נריםאחדאוזהבצירוףמוצאןיו
שנכתבולפנידבזמן-שטענהודלףוידג'יניהזו
הדומןיהיההעתידשלשהדומן-אלוצידרת·י

t מןרבותאנומוצאיםרתהיציבדה.יהשל 7:
בולטובאופןמתרכזת,היאגם :ותרהנזכסגולות;ן
דימוייםרווייהיצירתה ;הבודדעגברייותרדו: 17

המארג ;המציאותלעיצובדיישמויכמהשאלותו
העובדותמוטיביות,חזרותשזרדשלהטקסטראלי iד

אישית-דאייהוהצגתהפנמהשלךיונהל
מייצגתכתיבתהאמנםהמתואר.שלביתיבייקטוס
~ i נערוךלאולפיכךבספרות,התודעהדםזת
חשיבהשתהליכיהגםמלאה,שוואה iד
tביצירותפעםמדיועוליםצפיםסוציאטיביים;בי
העקדוןאתעיוננובמרכזדינעמאנו I ;לפנינו tס

השידה.שלהדומןשל;ןמנחה

שיירותכתיבהדרכיביטוילידיבאותכ:יצד
t הירושימה"ב"פרחי~לו? 

לידיבאהבסיטואציה,הבודהברגעההרתכזות . ]
היצירה.כללאודךהירושימה"ב"פדחינ:יטוי
עיניהירקה.הגיבורהדמותהיאהמספרתזימרת

המגתלהלכלעדינהתשומת-לבנז.קדישות
הבעת-כל ;משמעותנושאתתנועהכל :וןפניהן
היאאנושיתסיטואציהוכל ;מלאעולם-iוביניים

אחותהפגישת :כגוןרגע.באותולעיניהiדקיימת
להתבונןבצאתהשלה,הסודי"ה"אניעםז~והטסו

שללידתו"פלא-הלוטוסניצניב:התפדשרת
("פרחילגמדי"חדשאביבביוםלגמדיחדשכ!דח

הפגישהאו ; )-139 141עמ'ידושימה", iד

שלהאטומיתמוכת-הקרינהאשתועםiד"מדתקת"
או ; ) 154- 156עמ'(שם,מיידה-סאןאמן iד

יעבודתובמקוםבעלהאתירקהב:יקוד
הנפשימצבואתלחשוףעלולהכ:שהתנהגותו

(שם,שנה 14מלפניהנוראהההפצצהקודבן:כ
המבוהלתדיצתה-יותרומאוחד ,) 38-40מ': 17

נואשתדיצהבזכדונההמעלהלביה"ח,~;ליו
התלכדותתוךההפצצה,שעתשלהדיצה~;חדת,

עםומוראותיוהעבדמדאותשלמלאהמנים,ן

תופעה- ) 195-196עמ'(שם,ההווהמורא

הלא-צרוניהדכדךופעולתידיעלהמתרחשת
זמןויצורתודלף)ווידגי'ניהפדוסטמדסל(נוסח
העלילה.שבצרףהידאלילזמןמעבדשהואפיוטי

אתמדגישותהמוטייבותאוהמילוליותהחזרות . 2
פרחיםזדאותו :כגוןארהת.ומייחדותהסיטואציה

והןהציירהבראשיתהןבומבחיןהזדשהאורח

(שם,משמערתולומגתליתכשאזסופה,לקראת
שלהסודיעולמהאו ;) 171-172 , 51-52עמ'
הנפתחיםהלוטוסבפרחיהמתבוננתיטסוארה

גםומופעיהשבעולם ,) 1סעיףלעיל(דאה
 ) 139-141 ; 150עמ'(שם,פרקאותושלבסיומו

עורד.

 195-196עמ'הירישומה",י mמ"פהרגמרלהלן, Iכסעיףראה

 . 1983רתמלי,הצראתהמרת",עםתיקו"מואס/ציחק .. 1

השומרהאצרי,הקיבץוהצראת ,הירישומה"י m"פ 1מרירסאיותה .. 2

כהי. mמהצעיר,

 49עמ' , 1972לספרות,מחברותהצראת ,""הפואטיקהאירסט/ו .. 3

 . soעמ'שם, .. 4
כ"ר.עמ'מברא,שם, . 5

מעניקוהשאלותבידמייוםהישמושירביו . 3
שידית.נתופהמלכחתילההירושימה"ל"פדחי
רפאיםלדוח ?דרמהאתלמהאת"היודעת :למשל
בידייך"הללווהפרחיםהזה,הלבןבקימונוזעירה,
כהשאתזאתדק"הר,ובהמשך: ) 22עמ'(שם,

(שם,כדוח"כלשהו,שמיימית-וחיוורתדקה
לא,אךמאוהבתכנערהנראית"היאאו ; ) 23עמ'
לתתמשתוקקתהיאלא.ותולאהבהנכונההיא

להיקטףמשתוקקשהשזיףכמוממשעצמה
וכן, .) 24עמ'(שם,ספטמבר"יוםשלבבוקרו
האמנוןבפרחהאורחלמגעאוהטסושלגתובתה

כאליומזעוזתע"כההיא :אמהלזדהמיעודותמר
נעל.השייגעבמקרםשלההאדוםליבהאתמולל

ערו.ד ) 24עמ'(שם,ותמר"האמנוןשלהכותרת
ואהבה.פרחיםלשבלייטמוטיבהישמוש . 4

בשםהפרחיםמוטיבמופעיהירושימה"ב"פדחי

יכאוקסימורוןמלכתחילהנשמעתהכותרתהיצירה.
השמדה-עבורנופירושו"הירושימה"באשד

-ופרחיםהשמדה :שואליםואנואטומית.
כדב-הכותרתמגתליתקריאהתוך ?הכיצד

מצדכלייטמוטיב.הציירהלאודךושזורהמשמעית
זדיובסופההיצירהבראשיתלפנינומופיעיםאחד

שקפצוהחיים,הלפידיםנשמותלזכרהפרחים
בהם,שאחזההאטוםמאשלהינצלעל-מנתלנהר

"פרחיהצירוףשניומצד ;מותםאתבוומצאו

לגביהשאלהשלכביטיומתקבלהירושימה"
שלאחדבהירשוימההגדליםוהילדותהילדים

אוהטסוכמו-להםפרחיםשמראהההפצצה,
אתנושאיםהםשבחובםיתכןאך-היפה

ומעוותימפלצתייםציוירםשלהמוטאציותגעריני
הדגכמוהבא,בדודמהםלהיוולדהעתידיםצררה

עמ'הירושימה,("פרחיהראשיםשניבעלהמוקדן
169 (. 
למרטיבבציירההפרחיםמרטיבהופךמקרהבכל

משתייךהואאליוהסמנטיהשדהבשלהןפיוטיי
ההתחלהלמן .שבוהנסתרהרובדבשלוהן

"הדםהידעוהפסוקכיהתחושה,אתאנומקבלים
 :חדשבפסוקזובציירהמגתלגלהנפש"הוא

שארהטסולכךהסיבהזוהנפש".הוא"הפרח
כאשדבבכייופוצרתבורחתכנכווית,מנתרת

בזדלשבצושעמדהפרחממנהמבקשהזדהאורח
בסירותשהשייטיםאו ; ) 24עמ'(שם,אמהלזכר
במיםהצףבזדלגעתשלאנזהירםהנהרפניעל

שבנגעיההקדשוהמןכאןיש .) 52עמ'(שם,

ומתפענחהולךהפרחיםזדשלזהטיבובנשמה.
שלמשמערתההתפנעחרתעםיחדהציירהעם

 .הזדהאורחלעיניהירשוימה
 .זובציירהלייטמוטיבמשמשתהיאגםהאהבה
יתאהבשהאורחבאפשרותאנופוגשיםתחילה

אוהטסו rשבהאהבהמעוליתאחד-כך ;באוהטסו
לאמנותהמורהלש rהמצטיתלמידויוהידר

הגוססבעלהשלצוואתובאהולבסוףימיידה-סאן
לאשתו:המצווהפומיו,הקירנהקרבןירקה,של

ואני-כלוהאהבתךכלכאןתהיהעדו"עוכשיו
נתי-הואלךלומדרצוהשאנימהאהיה.לא
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כפיממשלכךזקוקיםהכלרחבה.בידאותה
באותו ;) 198עמ'(שם, " ...להזקוקהייתישאני
-היצירהבמהלך-עצמהירקההקשר

שהקדישהעליסודי-מצפוןפעםלאמתמלאת
אהבה :כלומרלחברה.ולאלמשפחתהאהבתה
פגועהאדםבובדורלמותרותהופכתפרטית
גברביןהאהבהוחמימות.לעידודחקוקאנוש;ת
משמעותומקבלתגבולותיהאתפורצתלאישה

ונענה.הסובלזהבפרטהאנשוי,למיןאהבהשל
ליצירהפיוטיהלך-רוחמעניקהזואדםאהבת
כולה.

שלותפקירוהמציאות,שבהצתגהכפולהרובד . 5
שלהצגהישנההירושימה"ב"פרחיהמיותס.
-הזרהאורחלעיניהגנליתזר :כפולהמציאות
זרמולהחץו","מןכמשקיף-עמווהקורא

 tוהזרהקוראלעיניבהדרגההנחשפתחסמיירח,

הפרחיםמ"בפנים".למבתונניםוהופכיםההולכים
כמציאותבתחילההמופיעיםהחינניותוהנערות
עודשאינןאנושנפשותאלאאינםהגלוייה,

(הנערות),פגועותאנשונפשותאו(הפרחים),

חייםבתחושתהאטוםשואתלאחרשנותרו
לרגליהם.תמידיתפעורהשתהום

מיתוסמתווסףהמציאותשלזוכפולההצגהעל
ידששלחההאגדית,אוהטסועלהיפניהאהבה
זהנערצתהיאועל-כןהאהבה,למעןבנפשה
נקראהשביצירה,הגיבורהאוהטסו,שנים.מאות

 :גמורההזדהותעמהמזדההאףוהיאשמה,על
זונכונותהאהבה.עלנפשהלתתמוכנההיאגם

כאשר tיותרמאוחרבשלבביטוילידיתבוא
עקבות,להשאירבליהגדולהלטוקיותצאאוהטסו
אחרתאשהלשאתאהובהלהידדלאפשרעל-מנת
עמ'(שם,פגועי-קרינהשאינםבצאצאיםולזכות

191-192 , 116 , 23 (. 
עםיחדהמציאותשבהעלאתהכפולהרובד

שיריתהגבההיוצריםהאחורישברקעהמיתוס

שלהנזכרהלייטמוטיבאלומתקשריםביצירה
שאראלמתחבריםאלהכלואהבה.פרחים

 .אותןומעצימיםהציירהשלהפיוטיותהסגולות

בעיקרוןכינגלה,חמרת"עם"תיקובצייהר
האפקטלהשגתעצמןהדרכיםאותןמשמשות

 :שאתוביתר tהפיוטי
נוכלבסיטואצהי. ,חחר·פעמיברגעהרתכזות . 1

האינטימייםהמפגשיםאתכדוגמהכאןליטול
עם("תיקואסתרונערותיצחקהגיבורשבין

אלהמפגשיםועוד). 8-10 , 11-12עמ'המוות",
מעניקמהםאחדשלכלרגעים,שלמאוסףבנויים
השיחהגםכך .ייחודומלואאתהמובלעהמחבר

ומפוררתוליות nחלויות-בברייהוציחקיאבקבין
ליבנותשומתאתהמפניםמשנהסעיפיעל-ידי

גםבברייהוכך ) 26-34עמ'(שם,שבהשלבלכל
 ) 45-54עמ'(שם,לגיטוהפרחיםהגנבתפרשת
סוגיבשניהיצירהפרקיכלבנוייםלמעשה .עווד

מבנים:

קשורוהוא tהאחדהואהנ"להמפוררהמבהנ
מראשיתההיצירהכללאורךיצחקשלבקורותיו

ואתהרגעאתמדגשיזהמבנהסופה.ועד

יוצריחדהרגעיםכלאיסוףאמנםהסיטואציה.
תיאורבזמןאךהעלילה,שלליניאריתהתקדמות

מעוצמתכךעול-ידיהקיים,הוארק-רגעכל
קורותאתמעצבשנימבחנבו.המתוארתהחווייה

מרוכזיםכשהםיצחק,שלואחיותיואחיוכל
בסיטואציהאובמעשהחייהם,שלהקירטיבשלב

שלגורלונחץרבוהפרקגםלמוות.דינםשחצרה
פרקים .) 133-142עמ'(שם,זהבאופןבנוייצחק

שלהתודעהזירמתעלקרובותלעתיםבנוייםאלה
בעליוחזרותדימוייםהרווייהזרימהדמות,כל

שלהסופיפסק-דינהאלומוליכה tפיוטיאופי
לאפנימיתבדרך-כללהיאכאןהעלילהחרמות.
אתמקבלהחציוניוהמעשהחציוניתמאשרפחות

יחפנימית.ההתרחשותמתוקףדווקאמשמעותו

ממלאותחמרטיבירתארהמילוליותהחזרות . 2
ב"פרחימאשריותראףמודגשתפקידזוביצירה

החרותואסתריצחקשלבמפגשיםהירושימה".
אסתרהסיטואציות.אותןואףהמיליםאותן

אותןשואליצחקצררה,באותהתמידיושבת
באשרמעגלית,היאזוביצירההחזרהשאלות.

היצירהאתאףאוקטעאותווסוגרתפותחתהיא

 ?האביבשמשתאיראיךאתם"היודעים :השלמה

אם tתדעומאין ...אתיראיךיודעיםאינכםוודאי

האביבשמשכרסיה.שלחיוכהאתראיתםלא
כשמשבהירוחיוכהכרסיה,שלכחיוכהמאירה

באותוהקטע,ובסיום .) 6עמ'(שם,האביב".

האביב.שמשמאירהאיךיודעאני"עכשיו :עמוד

כרסיהשלוחיוכהכרסיה.שלכחיוכהקורנתהיא
בחתימתושרב .)םש(האביב"שמשהוא-

שמשמאירהכיצדאתם,"היודעים :כולההיצירה
לאמאירה.היאאיךיודעים,אינכםוודאי ?האביב
מאירההאביבשמשאסתר.מחייכתאיךראיתם

האביב"כשמשבהירוחיוכהאסתרשלכחיוכה
מעניקותאלומעגליותחזרות .) 150עמ'(שם,
אףאלאמסריימים,לפרקיםרקלאפיוטיאופי

 .כולהליצירה
המות"עםב"תיקרוהשאלות.ידמוייםירבוי . 3

בשניובהשאלותבדימוייםהשימושריבוימופיע
 :מרכזייםאפיונים

הילד-הנערשלהמחשבהתמימותלהארתא.
יצחק.

אובמעישהןהדמויותשארלאיפיוןב.
 .במחשבותיהן

שיריממדמעניקיםכאחדאלהאיפיוניםשני
 :ליצירה

היהלו :הגיבורשלהמחשהבתמימותהארתא.
מןפרחיםלהביאלאנשיםמרשההיהגדוליצחק

פרחיםיצאוכאילונראההיה"זה-השדות
"העלים :וכן .) 46עמ'המוות",עם(תיקולטייל"

גוברתבאיטירתאותםתולשתוהיאמעטים,כבר
כלהפרחים,כלאתלקחתיכולההיא ...והולכת

 tכןמילה.ארתהלהיאמרווכולם tהתורלפיפרח

אחרת.לומריכוליםאינםהפרחים .כן tכן tכן
 .) 54עמ'(שם,יודעים".הפרחים

חייט tליפמן"אברהם :הדמיוותשאראיפיוןב.
ככוכביםרבותדקירות-מחטשבאצבעותיו ...עני

(שם, " ...שבתמדילבית-הכנסתהצועדשבשמיים,
נשימתומדגדגתרבבור"כפלומת :רכן .) 86עמ'

רחל"שלשדהאתמשה'להשלהמהירה
לעצמה.רחללוחשת"ואחר-כך :ובהמשך
 .המוסליןוילוןאתהמניעהרוחכמשבחרישית
 , 43עמ'(שם,הרבבור".כפלומתרכה,כפלומה

נשימתלתיאורקודםששימשהדימוי- .) 42
אלרחללחישתלתיאורבהמשךמשמשהתינוק,
הניסויתינוקחניקתבעקבות tערדשאיננובעלה
(ראהפעמים 3דימיואוותשלהחזרהידיה.במר
 ,משמעותרהעתקתעםיחדשם) , 40עמ'גם

קשהמעיקרהשהיאלתמונה,פיוטיעיצובמהורים
ואכזרית.

שנילחיים.משמערת :פירושהואהבההאהבה
לנערהנונתיםהם-ואהבהפרחים-אלה
הגיטוחייאימתאתלבעורהנפישהכוחאתיצחק
גםשהםפלאאיןולכןהנאצית,המפלצתבצל

היצירה.אתהמסיימים

שלותפקריוהמציאותשבהצתגהכפולהרובד . 5
שניגם-כןזשוריםהמרות"עםב"תיקוהמיותס.

באופןכיאם-המציאותאלהתייחסותמישורי
-היראלי :הירושימה"ב"פרחימאשרשרנה
האי-ריאלי,עםבבדבדשזור-גביטרהחיים
בסירםמודגשביטויליידבאהאי-ריאלי .האגדי
שהיר ;הנסמיסודהמכילהיצירה,שלהאגדי
המפגשמןחילצאתהיהיכוללאליפמןיצחק
 •האופטימיוהסיום tהגרמניהקציןרביןבינו

ביטוילתתעל-נמתאלאבאלא tהאגדי
רלנצחרנוהמובלעהמחברשללמשאלות-הנפש

 .הגרמנישלשפלותועל-פניהגיבורשלהרוחני
ישכולמהאתכאןהספרותלנרמתארתלפיכך

על-ידימוקף tהגרמניהמפקד tשוגר :להיותהיה
אתמצואחיה,כחרמהלעברוהנעיהודיקהל

היראליהשכלבר,האהבהנציל.-הגיבורמרתו.
אתלחיותכוחלוהנותנתהיא tשלוהפנימית
המסיימתזראףוהיאהנוראההחיצוניתהריאליה

 .שבוכלליהאנשויהמסרבבחינתהסיפוראת
עםב"תיקוגםכךהירושימה"ב"פרחיכמר

 :למתוארעומקומעניקהמיתוסמתווסףהמרות"
ברקעהמסתתרהאוהמקראיהעקדהסיפור

אבהרםבןציחקשלהשחמטמשחקשלהאחורי
חייהצלתלשםקרבןלשמשנעודושחייו tליפמן
מיתוסמתווסףזהלמיתוס .הגיטרילדישאר

כאןהעובר •המקראיהשירים"שב"שירהאהבה

ב"שיראשרהאהבהסיפורדרךמודרניגלגול
אהבתםלסיפורעודעליכםשלרםשלהשירים"

משניהשראתויונקהאחרוןזה .ואסתריצחקשל
 .הנ"להמקורות

עםב"תיקרכןהירשוימה"ב"פרחיכמר :כלומר
עםיחדהמציאות,שבהצגתהכפולהממדהמרות"

יצירה,לכלהאופיינייםהלאומייםהמיתוסים
שירה.שללמעמדמהןאחתכלמעלים

בעלתפרחההןשלפנינוהיצירותשתי :לסינרם
תכונותפיוטית.פרחה-שירהשלאיפיונים
אתלתפוסלקוראמאפשרותשלהןהשירה

ולאבהןהמתוארותהנוראותהשואותמשמערת
בפרחיםעטופותשהיצירותמאחר-להיכוות
בלבויישאןהואזאתעםיחדאך-ואהבה
אלביותרחודרתהשירהשדרךמאחרלעולם,
המשותפתהתשובההםוהאהבההפרחיםהנפש.

הסגלוהוהםוהאימה,השואהכנגדהיצירותבשתי
מצוגאנושחייערךלה.ומעברבהלהתקיים
קוראשכלהקדשו,ביותר,היקרכנכסבשתיהן

לתפקידשותףשהואהקיראה,תרםעםחש,
 • .רלנרצרולשומרו

ים mפ :הכפולבלטיימוטיבהמשולבהישמשו . 4
והאהבההפרחיםהמוות"עםב"תיקוואהבה.

וגבליו.בסמויהציירה,מתחילתשניהםמשולבים
לפחותקשורים,לאסתרוהאהבההאיבבשמש

הפרק ;פריחהשלבאסצויאציההקורא,בתודעת
לאסתרלהביאעל-נמתחייומסכןציחקבו

מוטיביםשניהואגםמקשרלגיטופרחיםאהובתו
עמ'(שם,כאחדוהגיבורהקוראבתודעתאלה,

האדםשלהנפישהצורךכאןבולט .) 45-55
אםבאהבה.שלוהנפישהצורךכמובפרח,

הנפש"הוא"הפרחכיראינוהירשוימה"ב"פרחי

הואהפרח :מקבילהואיראציהבאהכאןהרי

r1 ~ו.;, ~')\~-(\ ,'?~ 
לכהפותחשוגר,עםהחשמטמחשקןיב-ונספתבבמיתחלקוהשיגה ) 1

 .להלזנעסקולאהבאך ;פקראוותשכמרםהדמותגולרוןיבפקר,

 43 1989מרץ



לדאגהמקוםאין
ודוןמידי

האוטובוסוזיררשלים.במאסףואנרכימירהנסענוהשבעה-עשרהולדתיביום
לצומת,הסמוךבעייקרלהסבךמתוךשפוצרתזררהשקדיה,הרטוב,דרךנסע

ולבנה.ורדרדהפירחהשפעתכולהמרוססתחיתה
ירוקיםלהסביברהזrירםעורומהבתוליתימיםאותםחיתהלירשוליםהכניסה
אכלנוואנחנונבחיףיים,צוובטצחחורפישמשיוםהיהמבניינים.ונקיים

רם.בקולצוחקנוסנדוציו'ים
כלהיוחיינושלרהצבערנ:יהסואןרבאמפיתיאטרןושבע-עשרה,בנותהיינו

תפוסים.המקומרת

 .לדאגהמקרםהיהלא

המנורהבררואלהי:ו~נההכנסתאלהצופהאחי,דירתאלבמדרגותכשעלינו
הערמוני,ששערההבחנתי,באפלוליתדינה.לקראנתוירדהלצידה,הפעור
פנהי,עלשפשטהבלבולאתותליתיחברה,מדובללבצמה,תמידהמתוח

חטופה.צהרייםמשנתמכברלאשנתעוררהבכך
 ...אנישכחתי,לגמיראני-אמרה.איר,-

מטלטלתבהתלהבותארתהוחיבקתיהמדרגותעלהניילןושקיתאתהנחתי
 !לבית-הספרחררת rולאאנחנומחררגםנת"ךמשעתייםאונתושיחרדו-

 ?דרדיקואיך ! tהירנממש !שבע-עשרהבתבדיוקאניהיוםצהלתי.-
והקטנה?

בשפהאליהדיברתי ·כאיל,כעס,ובליוקשהפרושהבכף-ידאותידחתההיא
נתעקם.פיהפניה.אתמרקדוקולישכוחה

תיכנסו.תיכנסו,חלב.להביאיורדתאניהשכנים.-אמרה.ש.ש.ש.-

הואויחיד.אחדשפיר·רשראינציגער,אייןהיההגענו,ידרתושאלאחי,דדריק
הכלמעלאך .נ:חלראששפירושוקאפ,א-אזייערנערלווהיהמלומדהיה
באמא.לטפלשיעדהיחידיהיההוא-

ישרניירבשקירגארחשיפוןלחםלהמביאהיהמירשוליםנבואר
ארתהמוציאיה iובכלל",אותרצריךש"מיהולדתיוםובכלמהמאפייה,

סמרךכשריקה:ומסלסלכמנתיהמחזיק ,במסדרןוקראקרבייאקלסיבוב
מחזיקאחר-הצהריים,שישיביוםהביתהנכנסכשהיההמנגינה.אתלאחניה

העמוק,המדרבש,קולרהיההשבעוית,בכביסתועמוסבית-ספר,שלעררתיק
הקטנה.דירנתושלה"הרל"אתממלא

לו.מצפהאינומלבדהאשיכאילוקוראהיהאמא,-
להתקלח.הולךאני !הגעתיאמא,-

היומתקלףזן.שכצבעהצבעוהמטבחשלהצהובבאוראמישלפניה
לובשותוהיווהרקיחההקיפולהניגוב,הצחצוח,מןאחדעיןבהרףנחלצות
שלהזכוכיתמדלת . iהמראזלפניהמתמתחתדרוכהעלמהשלחגיגיתאשרת
ופוצרתהשישאלסינריהאתמשליכה ,בחיוךברמביטהחיתההאוכלפינת

שתיבןס;פרני,חטרףו,היהצחוקהדואה.כציפורזרעוותפרשותלקראתו
לשאת.תי 1שיכרללמהמעברתמידנתמשךוחיבוקם ,בלבדהברות

ארחשלצלחתלערכ;תרמסעיהחיתהוהיא ,לשולחןישוביםהיינואחר-כך
בהיסח-הדעת,עמו rרלערסופניועלדרוךבריכחמביטהזשיפים,עםמבשול
במקומרמשהקת,כסוודאיחיתהלה,מניחהיהאםפיר.נתעוותאתכמחקה

החם.חזהעלגרפומלואכשרץבפעם,כמר
זרה.לאשההרא,ישכמראותר,תמסוראחדשירםעדתה,עלכללעלהלא

גבה-קרמהזזיההואמעלות.כלילאמנםהיהאחישדרדיקלהודות,יש
פקוחותעויניופררן,יבעיכמשורטטותמונחה,בקרחסומותשפתירומתולתל,
הואהפסים.מןשיכ!רלמהכללתקןארוכותשניםלונעודוכאילוונינוחות

כיפלומה,רךבז'ובצעיףכחלחלטוירובז'אקטהחורףבימותלבשוהיה
אחרת.אץרהיאשירשוליםטען

חירשיים,צוחוקיםברמזיםאותרהקורותאתלאמישסיפראחירמשם,בבראו
סוף-מתיישבהיהארוחת-הערב,שלהכליםאתוניגבלצידהשעמדאחיר
 ,רכך ,עליהןקו·סרליאתומניחרגליומפסקהמרפסת,צירפתעלמוליסוף

ליהניחתחילה .··אבנים'ב"חמשמתחירםהיינושבינינוהמהדוק rבמעיר
אחת,בכףהאב:ניםאתתופסהיהואחדזזירותי,אתמקלסוהיהלנצחו
באווירומהפכןלררכ:דןררתפסןבאחת,כולןאתומגביהבאצבעותיוומלהט
 .נשימתישנעתקהעדבמהירותכל~ירמגישן

בירהלכרסותפרחים r1הערגותביןעשן,המעלההקלפיםשולחןלידבערבים,
זרן"מיין :ואומרתשמלתהמפתחאלידהאתמקרתבאמיחיתה"מאלט",

וממתינים.לעיסתם tעצוירנהיוהכל ...אמרשליהבןשפירשווגט", 25גזהאט

ביוםעומדתשחיתהפלאמהשמגיע.מהמגיעאמי,סיכמהשכזה,לילד
על-פיקצציותומטגנתהשנהערנותובכלמזג-אווירבכלשלשר,בשעהשישי

שדרדיקכדימכונת-תפירה,שלבחוטממולאיםקישואיםותופרתמידת-פיר
פתאום.לויתפרקמשהראםיתרגזלא

בקולאמיחשבהטוב,זה-יתומה.שהיאהבתררכלה,סוף-סוףכשמצא
אמרהער,זה-אונתו.תאהבהיאהררים,מחפשתהיא-כדרכה.

לתת.מסרגללאאהבה,מקבלשלאמי- .בקולהיאגםשנייה,במחשבה
 .מדייותרכשמחכיםשקורהמהזה

המטבחרציפתאתמהידיים.להנפלהכולאבלעודינה,יפהחיתהדינה
על-ומצאהאמיבדקהזאתאורחים,שהופיעולפניקצרזמןבבהילותניגבה

אחרינרדדהיהאחישלמבטוהדלת.מאחוריהמוטלתהלחההמטליתפי
עררה.היהתינוקלחיכמרוורידים.מנמשיםהנקייםהבהיירם,שוקיהקימויר
לבקרםלבראאהבתיעצמו.בכוחותעליהנרשםגרפה,עלומתחדשעידני

הנדל,נחמהשלתקליטיםושניגאררדפטיפרןלהםשהיהמשרםבירושלים,
לבניםגביעלמונחיםלרצפה,סמרךשרועיםהיושלהםומדפי-הספרים

פרטרס.בעליומעוטריםאדומות
הספהבקצהצמודיםיושביםהיואחה"צ,שישיביוםלביקורבאיםכשהיו
כולם.לעיניהרחבה,ידואמתעלאצבעותיהכריותאתמחליקהחיתהוהיא
לבןדגלהמניףרכבתשומרכמרבשפתםלהרומז Iבמבטולהאותתהוא

בבשרישעקצורמצרייציםקטניםכינוייםבפיהםהיו .לשטוףלשמחהומניח
חנוקה.כהשתוקקות

נשארנווכולנולירושלים,במאסףעימהמפליגדרדיקהיהבמוצאי-שבת
 .הרציףעלעזובים

שבשדההפרועיםהחצביםהיוואכזבותחלומותשביןבמטוטלתבינתיים,
 .צחוקיאתומצמיחיםגעגועי'אתמזי~יםלביתיהסמוךהבור

לחדרנכנסתיואניבמיטה,עצמהאלקישקשהאביגילבמדרגות.עלינו
שכרבהואמת-ידוהזוגיתהמיטהעלרץבדרדיק .בזרעררתיארתהולקחתי
ערשההואמה .ליזכורהחיתהשלאבתנוחהעיניוערלמצחו.עלבמהופך

רבידההגיעהדינה ?הרטובההתינוקתאתמריםאינוומדעוכזר'בשעהבבית

ומירהאביגיל,אתלהנתתישתקה.היאלמטבח.ארתהליוויתיחלב.בקבוק
אלבגביסמוכהישבתי .לראותיבאלאדרדיק .הקטןבחדרהסגתרנוואני

פרעהמידה .צלערתיאתחרצוהמתכתופסימופעלהיהלאהוא .הדדיאטרר
היאמושלכים.בגדיםעורימתביה"סתיקבין-בתורךוישבהצמותיהאת

-המשותפיםאהובינואתוממיינתמרנה ,הזמןאותרכלהגתמלחיתה
הכיתהשלהכדוערףואלופיאחתברשימהואבדאייןשלספריהגיבורי

החלוןבזגוגיתעצמהאלומציצהתלתליהעורמתכשהיאבאחרת.השמינית
עלנשכבתיואנילשימוש,אותרופסלהאישכלשלמגערותיואתציינה

עתהזהשנקנההשטיח,הדהוי.התדיסרלעלמצטברבץרוראיתיהמיטה
פיסותזרוק.מוץצמשתן.מסריחבפינה,מקופלהיהאביגיל,הולדתלכברד
למיטה.הארוןביןמרשלנותשחררלחםקדומי
 .מחדשהטיולאתלהתחילצריתי
אחרת.מדלתלהיכנסאולי

שלבכיבכי.שמעתימשנתי.התעודדתיקודם,קצתזההיהאוליארבחצות,
שמעתיאחר-כךכלוא.גרריללתכמרומתאפקמאומץהיההקול .מבוגראדם

בערש.אפראתגורףמישהו

חסרנשמעהואדרדיק.שלהעמוםהריק,קולראמרמספיק,מספיק,-
 .עוייףסבלנות

כלאחדבחטףאווירשואפתדינה,ייבבהנ-ע-שה,מהנ-ע-שה.מה-
עלמתרפקת ,לעיניארתהשיוויתי .בזרעררתיעברקררמרכה.ילדכמרהברה
בכייה.אתמחניקהבצווארו,פניהאתמשקעיהכתפר,

דממה.כשתדרהלבסוף
המסודר.הזד,קולראמרלי,להבטיחצירכהאת
מה

שיגמור.משהר,ליתנתינסבלים,בלתיעינוייםיגיעושאם
אל .בחשבוןבאלא-כצרריחה.כמעטגברהדק,בקולענתה ?אני
בתירא.אתהזה.עלתדבר
ובחזרה.לארון.העריסהביןבחדד,טיילהוא

התעקש.לי,להבטיחחייבתאת
מה-

 .דירבנומהעליודעתאת-
אני-כזה.קוללהלהיותשיכולידעתילאצעקה.הפעם !ולאולאלא
לדברממניבתקשאל !צר-דקלאזהצודק.לאזה .לבדפעםנשארתיכבר
זה.על
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ג.רנהאיור:

אכתןלדאותארכללאאני !ארבדאנימיעםאזאמד.ארבד,אנימיעם-
לדאותארכללאאני .לעזאזאלמיותריזהמבינה.אתמיותריזה .איתיסובלות

זה.את

ייבבה.משרגע,אתהמשרגע,אתה-

בתחינה.בלחש,חזרלילהבטיחחייבתאת-
ענתה.יהגירנילאזה-
אלוי .משהרעלובמהירותבאגרופווחבטפאתוםהזעדק ! !הגירניכןמה

התינוקת.לשכבסיםעירמתארכירת,
יתעודדו.הלידותאמהר.ש.ש.ש.-
בדגליוהמרקעלידכמרשורבשרבחבטבחזקהלדבירה.עשהלאהוא

-ואמדבאפרמשךפעםמדידידרק.אחיי~כי,,מדדהואלהיכנע.ומסרב
 , .~י .לעזאזאלי~י

שם.קרהרמה-ואמהרהתעודהדמיהר

עשה.כבדצועוקיםברכיםהם .עניתייעדות,לא-
דנים.פשוטהםבלליה.זוגותזהככהאמהר.לך,נדמהזה-

~צמצריםוסלסלואיחההתעסקושוניהםהתינוקתהתעודדהאחד-כך
בקבוק.לחמםציאומישהובלשונם,

וחזר.

דממה.עשרת.עבדו

ארדאבלחלמתי,עדשחלוםבמחשבה,נפשיאתשעיעשתיאחדלרגע
אתופתחתיקמתיואנייהתידסרלמןחדדומטונףחורפיברקדשלמרופט

חופפות.

רבבדלמראה.עוגוםדביקמאבקבצריהיהשיהנההכנסתשלהאפודהקיר
עןשמותירותבכבשי,עבדוומכתירתזנוחיםפראעשיבצמחוהמנוהרשל

קידם.מנעויםלשומסירחסמיך
יבת-הספדסמלעםהת;נלויםהתיכןוגבבידהמיהטעלמלוישיבהמידה

בבית-הנדס.לטלייקצתנלךאמהר.בראי,נעלי-ההתעמלות.אתשודנה
במטפחתראשינכדךכאילואתניאתאטמההדאגה .החרדמןלצאתפחדתי
גמרבהשנהדדמהובלתירקנותבערתרתבניחיתהכניים.ניקיואחידהנפט
הגבידם.מעירמתלשקחתיאפהדובאיטירתלבשתי .הבטןישפלויאלהגרןו

המיטה.לדגליהמגתלולת
רבדיוהפינהמאחוידליהאורביהזמןאתאעצוראלויאנתעועלאאם

נתעוות.אעשהלא .אזחלאהמוערלת.העידיה
צעבוניסודורלבשווחירור,גמלוחבפתח,עמדאחידרידרקנפתחה,הדלת

 .עשבדבחורףאמאלושקנתהבחזית,ומכופרת
ל"ימקא".עכישוללכתרתכלומאדר.טוביפהפיות?קמתן,מוקדםכל-כך-

מחוממת.בידנהשםשי .לכןכדאי

כשכדב-הימים.כמררחמהכבדהעזיידיו .בעשיראחזהוא

לא?שצרית,מהזההעשרות.לךצמחו-אמר.הנה,-
אתהמשתדלקלורמותךוגמעתילמשקוףוגפר rשבבחללi:זבטתיואני

הלילה.שיייר

בכלמבתדחהויהשנהכעבודהביראאךהנוראה,במחלהחלהאמנםאחי
ברתדי'מ'ש.המרותמלאך rלבבינושנחתםהמיוחדחה nה,בדעלהזדמנות
תיבותבראשיכנדשרהחחהבשוליאורתהחתים •סיפרכךימשפטן

עלביניהםהסכימווהמיטיבהמוטב-שניהםירמ"ש.ימ"ש :המתאימים
שעה.לפירחיה

ומוסיפהגבערהאורתמהסהאמיחיתהזה,עםתפסיקתפסיק,-

עמוסמגשאליודוחפתבעדוהבשלה,וממשיכהקיינעינהעד,קיינעינהעד,
 !אכל"תעוכשיו-חם.בשטרדול

עדהידבאשמתה.הכלזההיד-בקולטעונתחיתה , rהאזלאכשאשי
בצלחת.לוששמתימהכלגומדהיהשרד.כמרביראהיהאיחהשהתחתן

ממנו .לועשתהשהיאמהכלזה .לישימיהנשמה.אתלהצויאיכולהאשה
כךואמנםידחס.שהשםארמדת.אנישוהשם-ידחס,ציא.לאכבדמשהר
יותר.מאוחדדקקהר.

אמא .ללי-הסדראתחגרנולאהשבעה-עשרהלודתייוםשלאחדאביבאורת
לואמהרלחגהביתהשתחזוראחיממנהוכשביקשב"הדסה"במסדרןושינה

עלשתקרםעדהאץרעלכאןאשכבואניאותי,לגשרכוחלך rא-
לוקנותבתינוקתלטפלשלחהמהדיייםלהנופלשהבלדינה,אתהרגליים.
במרקקנדיילאךברקדמידאחיאתהאכילהעצמהוהיאבקיוסק,עיתתים

בן-אדם.ממנועששהמההידחהערף.

שהנידבהלינדמהגשם.ידרהביתה.במאסףנסענוהולדתייוםלמחרת
 .נכנסנואוליארסגוהר.חיתהב"ימקא"המחוממת

אתלהםלתתששכחנואמדה,מזל,-בפהי.רובידםארכלטחנהמיהר
הצליחהלאהזאתהיתרמהאחתארוחהאפילו .אימןששלחההעוגיות
לארגן.
עלכבץרמציירידםאבקעורקיפילסוהגשםסגודהיההאוטובוסחלןו

הזכוכית.

אתדאיתיהגברות,לבחינותואנרכימידההתכוננוכאשד-שנה,ארתהברתם
דאה,לאכשאשיאיבגלי.עלומשגיחהבמדפסתנוחכיסאעלישובתידנה
שלויאתמותחתבפראות,שומאלהימינהראשהאתמטלטלתחיתה

 •קלו.ובלידמעותלביברכהלצדידם,שפתותיה
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זטךוא~רןף
פודתאלישע

ג:ילית iחוףל iא.
לפנישערכתי'חרףבסיורהמים.פנימעלניצבאותרראיתילראשונה
המפצררןאלשקרבתילפניערדמרחוק,עתלית.לחרףסמרךהגעתיהחגים,
משרנהחיתהידתר 1עכלים.מעלסלעעלעומדאדםבדמותהבחנתיהקטן
הטלת-חכהשלמחוהיבנתעוהקפאשכמרהדייגעלגיחכתיולרגעמעט,

ט 1חרשוםהיםמולאי~פרושותנשארוידירזז,לאהואאבלגבוהה.קשתית
הגלים.מתוךנמשךנראהלא

אלוהלכתיהר,ךרל iבחישקעשלאקשה,קרקעפיסתעלהרכבאתהחניתי
הקטן.הסלע
כמהשלנר.הנופשיםחבורתבשבילושקטנחמדמפצרןרלמצואהייתיצירך

-תדב~;:עלאוהליהןאתונוטרתהחגיםבתקופתיחדירשחוברותמשפחות
היההואבהירות.ביחדבאישהבחנתיעכשיולעתלית.קיסריהשביןהחרף

גברה.נראהומשרם-כךמארדדק

עדשהגיעור,ז.:תרחיםהדוקיםשחרדיםמכנסייםלבשוהואשחרםהיהעררו
אבלהים,אלמופנותשהיוכירוןלראותיכולתילאעיניואתלקרסוליו.מעל
רטובות.כהרתשהןלחרשיכולתימאחורגם

והואהשחומותניר.פעלהופעיחיוךלאיטר.אליופנהצעדיאתשמעהוא
כאןמחפשאני--לואמרתי-לעצמךתפעיראללשלום.אותיבירך

בימי-החג.שליחבררת-הנרפוזzיםאתברלהחנותשארכלונוח,קטןמפצררן
נפלאמקרםהוא rעתליומפץר .תהיובדרכיםלי'אמר-הבאיםבדרכים
 .הקץיסוףשלהחגימיאתברלעשרת

אמרתי.-כן

לנרמוצאיםקיכוריה.עדודרומההזההחרףלאורךחוניםאנחנושנהכל
האחרים.הנופשיםלהמוניהגתלהלאשערדושקטזנוחמפצרןר

זמירותמיניכללשמחנאפשרלי'אמר-ובסביתבועתליתבחרףכאן
אתה-ליואמרהמיםאלמבטוהחזירוהואהדממה.בשערתמופלאות

נעוהואהמופלאים.המזמרויקולותאתלשמועאפשרעכשיואפילו ?שומע
ליורהוהואנןעצמר'כאילולרקודהחלגופרעליו'שנציבהסלעעללפתע
 ?שומעאתהבמלרוזיה. rnלהביכולתישלאחשיריתבשירהנתעותואת

המפץרכלשר,החרןtיכלשומע?אתההאםגרב,מאחוריאלאותישאל
 .אינתושרהיםכלשר'
החבורהילדיאתלשעשןנירכללעצמי,חשבתיהסלע,עלכאןיישאר ,אם

כמהוודאילנריראההמזללנריתמזלראםעליהם.תימאסשהשחייהשלנר'
חרפניאתהילדים,וזzלהלעגאתשחרקלעצמילתארכבריכולתימנפלאותיו.

דייגשאתהחשבתישלהב!.האכזבהקיראותאתלעברו'מטיליםשהםהחול
המים.אלחכהזרדי~אתהכאילולינראהומרחוקרם,בקולאמרתי-

 .זג~ירשמיאלי'אמר-זג~יר
מאהל-אלארתךנזמיןהחגלימיהחרףעלכאןתישאראם .מארדנעים

שלנר.הנופש
 rעדיישנםכלומרטובים.אנשיםשאתםרואהאנימאיר.אמר-בצרןו
בעינייםמופלאחיוךאלירחייךאליפניוהסבוהוא .באץרטוביםאנשים

אליקוראיםוהםטובים.אנשיםהרבהישנםנמצאאנישברבמקרםעצומות.
רצוהכל-כךואניעיכז.נר.לשירבראלזמיררנתר.הצטרףאלינו,בראהרף.בלי

ידי.כנפיאתאליהםפושרהסלעעלכולימתמחתאניעימהם.לשבת
מימיאלמכאןראערפןיקטןנסלייקרהאולי .גרפיבכלאליהםמחולל
המבצר.חרמותבצלהמכחיליםהמפץר

מקוהראניסבלניים.כךכללאוהםלו,אמרתישלנר,בחבורהילידםגםיש
 .בימינוהילידםעללהשתלטקשה .לךצייקולאשהם
מהקיבץו?טובים?אנשיםאתם, rמניואגבמאיר,אמר-תחששואל

ערם ?היםאל :tימיולכמהיוצואיםהתרנגולותואתהפרותאתנוטשים
אתלפקוחצירךם·ללידיגםלדאוג.מהלך rרא ,להתהלךיעדואניילידם

שלהם.~יגי-סטרב
להאזיןלךיכ~עיררלאממחנה-הנופשיםשתעלהוההמלוההרכב,וערש

 ?היםמןהבאיםלקלוות

הואעתליתמפץרישלירקלאהיםשלי'רקלאהחרףאמר' ?לעשרתמה
לחבוקצרהכאילולגרפ!רמעלהדקותכנפי-ידיראתפשרהוואשלי.רקלא
 .המפץרשלשייייית 1החלהמהייימעלבהןלעופףצרהכאילוהים.אתבהן

הצבאאבללכם. lרמסתלקיבימיםכמהכאןנופישםרק ,בסדרעדרואתם
ובלליה.ביוםאימוניםכאןעררך

הזימרהקולותאתלשמעויכולואינני .האוויראתמחרידיםהיריוקולות
וחולפיםומפרייה.מזוהםהחרףנותרמסתלקיםוכשהחייליםהמתוקים.
לקולותולהקשיבהקטןהסלעעללהתייצבשרביכולשאניעדשבעורת
 .אליהקוראים
 ?הפגזיםומנפץהמקלעיםמאשנבהליםהםכלומר'ילדבריומעטצחקתי

ישרתתיאניגםצבא.בעסקימביןשאינניתחשובואלמאיר'אמרתצחקאל
שנהלפניקרההחברייםהמפרצרניםשבאחדנזכרתיולפתעבחיל-הים.

מתוקהנתומתבאוהלילינמנמתיאני .באסרןנסתייםשכמעטטביעהמקרה
מהרי .משנתיאותיוטרדובבהלההילדיםפלשוופתאוםאחר-צהריים.של

לאהםטובעים.אנשיםשניבמפרצרןלמטהשםמהר,קצרי-נשימה,קראו
צוללים.כברהםמהר,לשחות.יודעים
במדרגותהילדיםאחרירידדתימהשינהרמיחעכבדימהאוהללצאתמיהרתי
ונסחפתחמפצררןבלבתקועהצעירהאשהראיתימלמעלהכברהכורכר.

אליהוקראצעיראישהתפתלשממולההחולעלהפתוח.היםאללאט
שלנר,מאהל-הנופשאללמעלה,הילדיםאתשלחתינרגשות.קריאות
זינקתיואזואבובים.הצלהחבלגםאיתםויביאוהחבריםשאראתשזיעיקו

נורא.היהלאאבלמעטסחףהים .ובחיפזוןבכוחאליהחתרתיהמים.אל
ארתהודחפתילזרעוותיהמתחתארתהאחזתיהצעירההאשהאלשחיתי
 .החרףכנגדלאט

לדחיפותינענתהאשההאבל .בקול 1ךחיש iJהומיםמערבולותרחשומסביב
עליה,הנתפלהצעירוהאישהחולאלוכשהגענוהצלתה.אתעליוהקלה
הזההחבריבמפצררןכאןשגםכולימנתשףלוואמרתילידיוארתהמסרתי

ממנולהזיהרצוריךחץיר'לכלחודרהיםשלהערנוחרהסכנה.מסתתרת
קצתהיאלמעלה.הילדיםאתוהעזתיתודותיואתדחיתימקרם.בכל

תרגע.מעטוערדלהםאמרתימבוהלת
ומלמעלההסלע.מדרגותדרךמנטףאחריהםעוליתי .למאהלנחזורבואר

והרוחטובה.אבןכמרבארדבהקהוא .הקטןהמפצררןאלמבטשרבהעפתי
הכורכר.סדקיביןונעלמוזהאחרזהשרדפוכהיםתלמיםפניועלסיחררה

אניזהרמההשולמה.לאערדומשימתיהתאחרכברבשעוני.עינינתתי
 .המפצררןאתלאתרצריך ?המשוניםהטביעהבמקרימאירעםומספרעומד

כמהערדולבררבחול,ישקעולאשהמכוניותונוחה,קצרהדרךלמצוא
צריךאניבריא.ותהיהלךשלרם-אמרתי-מאירטובנחרצים.פרטים
לרץו.כבר
להיפרדצירךאניגם .לעצמךתפרעיאל .רץורץומאיראמר-כןכן

חגהאחת,רגלועלהסתחררוהוא .אליקוראיםשרבהיםקולותכייממך
מסתובב.במוטמונעהיהכאילוהסלעעל

תחתיהם.הבהיקווקרסוליוהתמתחוהשחוריםמכנסיוידיר,אתפרשן~ג::וע 1
ערודמראש.קבעופעולותבסדר~רו$ה. [iלעצמו r ~;:גזהואכאילונדמהולי
עתלית.מפץרשמישלהבהירההתכלתבתרךמעיניויעילםימריארגע

~ין·הודהכפרי;~יכוב.

 .עין-הודהאמניםכפרשלהקטנהבכיכרמאיראתראיתיהשנייהבפעם
מחץו-לאץר.אורחיםגםובהםידידיםחבורתעםלשםהגתלגלתיבקץי

והצצנוהתאניםשלהסמיכההעלררהאתחצינוהאבן'גדרותביןשרטטנו
מעבדוותיהםמכדרהאמנים,ישברהגינותוצבללגדרותמחץולגלירות.
העץשולחנותאלישבנומעטכשעייפנוהמבקירם.עםבשיחהוהאריכו
המחפירםהערישובסמרך .הכפרשבכיכרבית-הקפהמרפסתשעלהקטנים

החדש.המיחאןושלבאתר-הבנייההערימוגדוליםוטרקטוירם
שואליםמחץו-לאץרהאורחיםובעדרהשולחנות,אלחבורנתומסבהבערד

מאדרקרובלבית-הקפה.בסמרךמעטלשרטטידרתיסביבם,עלוחוקירם
שינה.מעדוהשדירידבוקיםערליוחדר.שלקירראיתימעטנסתראבל
וחסרה,פגומהחיהתשהמעדוהוכירןולקחא.עצרתיסקרנותמתוך

שניםלפניכברשנסגהרישנהתערוכההמחוק.אתלהשליםהתעוררתי
פירטיםרגםבתערוכהיצוגושלוהעץעבדוותז"ל.מאירהאמןשללזכרו
לבקרשיצרורמיהמטשושטת.במעדוהלזהותםאפשרהיהשלאנוספים

דיעוה,לאמניתכאןלפנותמבתקשיםפתוחהשאינהבשערתבתערוכה
חשוביםשאינםפרטיםערדו .החדראתלהםתפתחוהיאהכפריממייסדות

מהרמתואלחוברנתואללשרבלאחוירפניתישכמעטעדשם.נזכרו
אבתר-הנבייה.המערשייםהטרקטוירם
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שלפסליםצילומיראיתינייר,קערגביעלממשהמודעה,בתחתיתאבל
בחוףהסלעעלשניצבהאיששלפניומראהבזכרוניעלהולפתעז"למאיד

אותם .לצדדיךכנפי-הידייםפרישתאותההכהות,העינייםאותןעתלית.
ההקשחהאתוראיתישבתיכאילוממשוהמתוחים.הדקיםהאיברים
וחשבתיבוטעיתישבגללהנתעוהאותה .לארשומעלידיושלהגבוהה

זכרוןשתחתיו.המיםאלראשומעלחכתואתהמטילחובב.לדייגאותו
המיוחדתהשיחהבלווייתבי,עלההחוףשעלההיאהקסומההשעה

בימתעלשלוותנועות-הריקודשהעלה.הנגינהנעימתשאלותיו,שניהלנו.
הקטנה.הסלע
חדשענייןכאןלנושישלעצמיואמרתימעטנסעדחבורתיאלשבתי
שגםהאמנית,שלביתהאלולהיכנסלקרםבהםמשכתי .ברלענותומרתק
לחזרתנוכללידדיים,אמרתיובהזדמנותהישנה.במודעהנזכרשמה

לקנותיוכלוגםמחו"לשלנווהאורחיםבביתה.בעבודהתאמניםבמשפחת
בעיניהם.חןשימצאמהאצלה

השקטו.תהסימטאותלאחתופנינויהמחיאוןאתרשלהחפירותאתהיקפנו
בושלההסטודיווהיכןביתההיכןלנולהסבירהנתדבוהכפרבמזכירות

כדיאליהלטלפןהואילוואפילוצעירים.אמנותשוחרימלמדתהיא
כזוקוניםחבורתמזדמנתיוםבכללאשהדימביתה.תצאולאלנושתמתין
להחמיצה.שאסור
וכשהתפזרה .ביקורנועלושמחההחצרבפתחלנרהמתינהבאמתהאמנית
שהיושלה,המתכתעובודותכני-התמונותביןשלנוהקטנההחבורה
יהקטןשבגןהחץצשבילילאורךואפילוובביתשבחצרמקרםבכלמוצבות
והיא .עליהןלהשיבתוכלאםואשמחשאלותכמהלישישלהאמרתי
עללשאלהרון.מחבשאניבדעתההעלתהלאכיבבקשה,בבקשהאמדה
מעשה-ידיה.היפהי;כס gשרלחן-ה~אלוישבנוהחצראליצאנוז"ל.מאיד
כמהלפנילעולמושהלךז"למאירהצעירהפסלהואמיארתהשאלתירשם

 .בית-הרועדלקירהדבוקההישנההמודעהמשידדיהמתפענחעפ"ישנים,
הכובתמבקד-אמנותארעיתונאיאניאםושאלהמעטהופתעההיא

השתוממהומאד ?ביוגרפיהלכתובהמתכווןסרפדאוליאר ?בעיתונות
מילדעתהואז"לבמאירעניינירכלאלה,מכלאחדאףשאיננילתשובתי

עלמחרותכל-כךנבסיבותאותרשפגשתיכיוון .בגודלועלההרמאישהיה
 .הראשונהפגישנתורקזשוליאמדבתוכיומשהרעתלית.נחרףשלוהסלע

 .ניפגשעודשאנחנו
עללכתובשינסוצרינייאמנותולמבקרהגוןלעיתונאיראויבאמתהאיש
למאירשיקדישממשסופדמצאהאילוהיהרטובייצירתועולחייופרשת
להיפך,שלמים.היולאחייוכיאףשלמה.ביוגרפיהעליוויכתובמזמנו
טובאיןהידבידיזמניואםעת.בטרםשנסתיימוושבוידםקטעויםחיים

שנותרמהאליותרנכןו .לחדר-הזכדןוולהיכנסבית-הרעודאלמלגשת
באירכותליתספרבמקוםושםהמתעובת.ההתפצרותאחידןומחדר-הזיכר

המופלא.האישעלהמלאהסיפוראתובמתינות

חייבאניאבלהמפתעיות.לשאלרתיהעינותהעולפניהסברעלשמחתי
בסדנאותלסיידצרינורעודדחוק.שזמננוכירוןברדתי nבבני-להתיעיץ

גםואגבהדרז-וירת.באורגות-השטיחיםלצפות .הכפרשבקצההמפורסמות
שבןליית-~ל-הססגוניהדרז-ויהשוקאלשנעלהמחר"ללאורחיםהבטחנו
שלאפניוישתהיהביוםשניפגשמוטב-כךשאםסברהוהיא .~ד~ל
האשיעללשוחחשנוכלכזה,יוםלמצואהסכמתיואני .לחץותהיה

מאד.עסוקהאשההיאגםכיבואילפנילהשאודעיורקובהרחבה.בהשקט
ואניהסביבה.ובקיבצויבתל-אביבבחיפה,וסדנאות-אמניםחוגיםלהויש

ולפני .לישננתהטלפןוומספירשמותכמהלעצמיורשמתיהסכמתי
אפשפשאםלראותושאוכלנוסףחומריששואמרהנזכרהשנפרדנו
שזהאחדספרותילעיתוןכוונתהובעצםימים.מאותםהעיתוניםבארכיוני

השותממהשובוהיא .מאזעברוכבררבותשניםיכןכןמהופעי.חדלשנים
חייוסיפוראתלהכיראותישעוררומהו .ז"למאירשלשמואלהגעתיאיך
מסקןרזהשמאירבפשטותלהלומריכולתילאהרייואני .עבודותיוואת
ביונעיורשבהחוףעלהפגישהוכשך;ורוןלמה.יועדאינניוגם .מאדאותי
שפתרונהמתוכייודעואניחידה.ליחדההחסרהדמותוכאילוחשאני

 .במציאתוחייבואני .ולחייליחשוב
היוםידעוהיהעמנוחיהיהשאילוואמרהנאנחהוהיאלשלוםנפדרנו
שנפשועדמובהקכל-כךהיהכשרונוכי .שבאץרהפסליםמגדוליכאחד

ידעווודאימהפשרהשמץשקרה.מהאוליקרהכךמשוםלהכילו.יכלהלא
חזרה.ממנהשאיןוסחיפהפתאומיתמערבולתיהבוגדניהמפרצון :ליגם

ולהודעיבטלפןולהקדיםאשכחושלאכשניפגש.נרחיבאלהכלעלאבל
כילצלמם.אפילוצורך rואמדי,מעוטיםמסמכים,מעטגםוישבואי.על

והעתקת-ידמחברת.שלאחדדףאפילוממלאיםואינםבידכתוביםדרכם
ובחרך-במזכירותונתבורתשובהיאפגישנתולפניובכלל,לגמרי.תספיק
אתסיימנוובכךנוספות.עדויותלהצילרתכלאםלראות .הישןהועוד

 .חבורתיבניאלאותיליוותהוהיאשיחנתו

השיןשבבית·חועודבחדר·חזכרוןג.

צילומיםובהמעטפהמידליוהושיטההכפר.במזכירותליהמתינההאמנית
צשידךרק .עדוששיבטוחהואניאמרהשמצאתימהזהעיתונות.וקטעי

השיןלבית-הועודאחירההלכתישחייתי.כמוחזקהלאכברואנילחפש
וממכונותמפעוליםהמההמחיאןושלהבנייהאתר .שבתוכוולחדר-הזיכרון

 .לאוריציאהאמנותוכבדוצדק.כאןנעשהשסוף-כל-סוףאמרהוהאמנית
זכו.שלאאלחאתנשכחושלא

להעבירםכוונהשיכאילונראוהקירותואפילומרוקןעמדבית-הועוד
ילשומוהמחיאןוהשלמתעםהאמנית,ליאמרהיעכשיובנתעוההכל .מכאן

משרםמצחיק.שםהואהישןרבית-הועודהחדשים.הכפרמוסדותגם

הראשונים.הכפרלימיזכרעודואיןועודכבדאיןשמזמן
ואלבומיםכיסאותוכמהישןשולחןובומעטצרחיהחדר-הזיכרון

 .הכפראמנישלתערוכותכאןלערוךנהגנויליאמרהשנים,לפנימאובקים.
לחייתוססתגל.ידחישמשהזהוהחדר .האץרקצויומכלבאיםחיוואנשים
ראוהואתהלמבנהדואגאינושאיששניםכבראבלהמקום.שלהיצירה
לגמיד.החנחכציד
שננתההמעטפהמןשלפתיואניבאלבוםדפדפההיא .השולחןלידישבנו

להופעיחדלהדבירםנדפסושבוהספרותיהעיתןוהמצולמים.הדפיםאתלי
שלהמוקדמותעבדוותיועלנלהבמאמר-הערכהשכבתהאמןשנים.מזה

גדולותבאותיותשנדפסומאירשלשיידו .מזמןלעולמוהלךכברמאירי
המספירםמחריםשיירםרחוקה.כל-כךבלשןוכתוביםהיוביד,מנוקדות

~ר~היד.שי .מסרתתבאלאוישאבדאהובבאדםמסתוירתדבקותבאזיו
צשיירידוקנאותכמהגםשםוחיוכמוחם.היוםכובתאינושאישמישונים

מאירשלצילוםניתןהעמדוובשולי .שלוגילופ-יהעץשלצילומיםוכמה
לצדיו.הרחקכנפי-ידיואתהפושררקדןשלכההבתלבשותעצמו.ז"ל
עתלית.בחוףשראיתיוכפיממש

שלעטהפידשיירםשלושהנדפסולזכרושהוקדשגביליןוהשניובעמוד
אבלכמחדיוותיה.גדולשםלחשעשתהמשוררתאותהצעירה.משוררת
באדרתםשביויהמתחילי-משורידם n~ןעדייןחיהתרחוקיםימיםבאותם

שלה.המפתעיההופעת-היחידאתהמכינהתלמידהכמרהדוד.גדולישל
וחמשעשירםלאחדהיום,גםמהםליהנותשאפשרבהחלט,נחמדיםשיירם
כדיהכלבושחיהאחדזנח.שלא~חדעלחישירותתפילותמעיןשנים.

זינחאםבעצמולהחליטהאחרת.זכותו .עלגםויורתלאהואאבלשזיכה.
כלאתשהותירהוממאירה.קשההחלטההחליט.והואזינח.לאואם

 .חסרונועםלהשליםסירבההצעירההמשוררת .ובאבלבאלםמוקיידו
 .בוששקעהעמוקחול-השכחהמותךולהגתלותלשובבשיירהלווקראה
פסליוני-חעץנשוירםכשמחיקושלויהמרחפותהמחולבנתעוותלשוב

העדינים.ודפי-שירומיו

משפחח,לאזיונלוד,מתיהקצירם.לחייויבשיםציוניםהיוהדףובתחתית
שרימהבאחואחר-כך .רךלידעדווחוראאביועליוכשנפטרלועלהומה

מןומעטלחלי-הים.שגייוסעדבחםשהגתלגלמוסדות-חינךושלמקצורת
ערלמשמרחחופים.בספינתישרוותבשנותהעלומיםמעשיועלהמעט
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הילולים.פדילהניבשעמדוחביבותוושנותשלוהאמנותלימודי
שהדבירםדואהשהיאואמדההכתובעלכשעבדת~-ביהביטההאמנית
ערדכאןישאבלהביוזה.אליךהניידותאתלקחתיכולאתהאותי.מדגשים
והעתקידר"חרתיזz;לצרודלפניפתחהוהיאמשמחת.שאינהאחתמחברת

ערל .ירחדד-הזיכדרןאלימהפצירהעלעצובסיפורסרפדשבהםס~ז:זירם,
ושומרי-לכ~נרת-ברקדהתרחשההפריצה .ז"למאידשלעבודותיוהשחתת
בכלום.חשולא tרהכנדאהלאארדשרםבכתב-ידם.כךעלהעידוהכפר
שעודדרמהלהתחמם.כידושתרהתנורלידישברוהםגשרםליל-חורףהיה
נדהמוהם .הישןמבית-הרחנושעלומפתיעותעזייםפעירתהיוחשדםאת

שהיהמהכלעזיים ilרמסוואיך ,לחדד-הזיכדרןשנעשהמהרדארכשהגיעו
תיאורממשהיהיי~שגלליםהמלאהצירפההעלהתיאור .החדרצרפתעל

במלה.מלהאותרוהעתקתישהבאתיהמחברתאתהרצאתיואניספררתי.
כידסמרהאם ?למר:נעלהיכןכןלאשאם ?רישומיואתהעזייםאכלוהאם

לאשאם ?הכהיםהצלרנ:יםדיוקנאותואת ?שלופסילי-העץאתהרעבנתיות
נמצאולאהכבדות ,·עבודות,שלאבןשבדימלבד ?כולםנעלמולהיכןכך'

אלמוני rמעדהאמו:יםבכפרשהיהאפשרהאם .שאב,,היצירותשדידי
 ?שכזהנוראחרדכןשבחדד-הזיכדרןלתצוגהשעוללמטורףקנאילאמנותו'

חיפה.משטרתבחקיו·תדברהגתלהשלאואמדהלמחשברתידאתההיא
חביראלהחקירותמחלקתשהצויאההמכבתיםהעתקיוהנההדר"חרתהנה

רעוה-שלמקריתה:פידנlאומלל.מקדיםצירוףהכפר.שלהנבחירםהוערד
חוללהעזייםשעדר rמגרחכואפשרותשםהערלתהואפילומהסביבה.עזיים
בליל-החורףהעדחנרתהדלתותאתפרצורעוהללא .לבדראלהכלאת

וכשמצאר .זדןות.כררכשרםללאשמרת,ברעושרבביתוהשתוללוההוא,
נזעקוואזהג:הלה.מחמת~ןהערת 1להחלוהביתבתרךכלראותעצמן
 .ז"ללמ~:ידהזיכרןומתערוכתשנותרמהומצארהכפרשומרי
כך .בעיניחןמצאהש'ממשלהםוהרשמיתהקצרהוהלשוןבמסמכיםעיינתי
ידיהדדךעבדודבירהםרכלשנחקרו'ורעוי-צאןרעדיםשוטריםכתבו

נמצאולאמטה,רמיםנהחחאנו,באנוולעדותהמשטרה.קצרניתשלהזריזות
מעצריםברצעואיללבתיהם,שוחררוהחשודיםמפליליםמימצאיםשרם

לעצמיוחשבתילמחב:דתיהכתובאתהעתקתיהמשטרה.לשרן-רכיר"ב
אליהם.אשובואנידחוקיוםיבראשאולי

שלבפיהןנאכלוהעזיבוןכללאכלומד .אבדהכלשלאליאמדההיא
נוהגהיהבחייוזנרדלמקורביו.מנתותשהעניקמזלוישהדקות.הבהמות

היהכךלחכ:ידם.אותןמעניקשהיהעל-ידיביצירתותקופותלחסל
פעםובכללפידס.ה:האחדרננסיעתולפנינהגרכךמחיל-הים,כשהשתחרר

תתחילוממחר . i1עשלאכאילוהיוםעדעששהמהשכללידידיםאמד
היחידממחולות "ארתהשאלתי-ומריקודיוהאמיתית.יצירתותקופת
למצואאיןכאןאבלאמדה,צילומיםודואישינם ?משהרנותרשעציב

שרם-דבר.

וכמה .יותרלילוזתיכולהשאינההנתצלהוהיאתיקילתוךהכלאספתי
ענייןמוצאאינוהצעיירםוממבקרי-האמנותהעיתונאיםמןשאישחבל

מיטיב-כתובאישהתשייבאילוהיהחשובכמה .ז"למאידשלבדמותו
עזרהכל.לוהומגישהייתי .בספרשלוהקצרההביוגרפיהאתומעלה

לאגםכמדרמהרממשכ~חתר .אותרזוכירםעדייןמעטיםכהשהדיאפשירת.
עיניהסבתיאניאו:לתחינה.מלאבמבטבעיניהביטהוהיארבים.נותרו
שבבית-הרעודחדד-הזי~כדןופעםשהיהממהאחירהויצאתירקמתיממנה

היא .המחיארןשלבאתר-הבכייההשקדניתמהפעילותג~~מכוושרב .הישן
גםיימצאשאולי tבשקווהעידההכפר'למזכירותהמפתחותאתהחזירה
החדש.במחיארןקטןחדרוןז"ללמאיר
בכבישלאיטיידדוזירמשם .הכפרכיכראלציאתיואנילשלוםנפרדנו

בארדזוהרעתליתמפץראתדאיתיומדחוק .הסברךהחודשבתרךהמתפתל
סלעיערלהמים.לתוךעמוקצילהאתמטילההכהההמבצררחומתהכחול.
מעלחכתםאתילים t1המחובביםדייגיםשלצלליותנראוהפזוירםהכורכר
עומרם,עלקופאיםהםאחתקצרהולשנייהגבוהה.הטלהבנתעותלראשם
מגולפים.צלוביםשלדיוקנאותהיוכאילו

ב~יילת~י1;ירחחןגיםשולחן . ,
שבמסעדת-הדגיםשולחןשלידמכסאימאידאתדאיתיהאחרונהבפעם
אחדענייןבשללעירבאתי ?בטבירהשבטיילתלמסעדההגעתיאיך .החרף
נושןמכדעםiזחדשבמרכזפגישהקבעתי .ותמרעדלבדרושאמדתיישן

דבריעלשמחליבעוזרהוארבות.שכיםלפניההיאלפשרהשותפישהיה
הפגישה .הכלה~שתבשאחד-כךאבל .ההדשבמעלהלביתואותיהזמיןואף
המסחריבמרכזאותרחיפשתימילה.מסדלארגםהגעילאהואכעדנה.לא

ביקשתישכניםאלתי:שהבית.שלידהמכולתבחכותואפילוכביתרהחדש,
הפגישה,ב:תאידךטעיתישלאלוודאבשעונישרבהצצתיאשתו,אחד

אנימיאתאותישאלהישעברהצעירהאשהארבד-עצרת.ביתרלפניועמדתי
עזוב-בקצרהליאמרההנושןמכרישלשמראתלהוכשאמרתימבקש.
ערלהאישעלשמערותמיניכלישנן .אתרלהתעסקלךכדאילא .אותר

האם ?בדבירהתכררנה iדבדיוקלמה .לךשטמןבמלכדותתיפולואל .מעשיר
היד ?פליליםשלבמעשיםכחשדהאם ?טבירהבמשטרתלחקירההובהל

שכים.לפנירטובתמיםנערהיה

עלהתשלאהפגישהמילאהכינרת.שלחרףהעירוניתהטיילתאלירדתירכך
לשאובשחשבתיפרטיםבפרטילמלאוארכלשלאהישןהסיפורמילאיפה.

וסופיות.אחרונותתשובותללאשיישארוהשאלותמילאהוותיק.מידידי
יוםאור.ומלאמש~רשמשייוםבטבריה.נהדרחורףיוםלישנזדמןהעיקר

שלזוהרהגנליםהמראותכלעלדה rQיהגרףאתמרדימהשחמימ,ת,
חלום.
 '"ל~ךחממול .שבחרףהמסעדהשולחןאלוישבתיירדתיטיוליבדדך

הי~ה.שלהמזרחילחרףהתייירםספינותמפליגותשממכרהחדשהנוסעים
 .וסביבוהמזחעלשרחשהבפעילותמוקסםוהשקפתיהכיסאעלישבתי
הבהיקהומאחוריהם .ערלוידרותייירםשלקבצוות .ציואוהגעיוספינות
שלומשפחותהדחקלאשייטועופרת-מיםהחורפית.השמשבארדהכנרת
המנעויםאתג:וךךקוארגזיםעמסרהדייג.לל.ילסירותיהםאתעדנודייגים
השרותת.אתוגוללו
הכיפוירם.יוםשלהקשההמלחמהלאחדשראיתיהכינרתבמראהנזכרתי
לרחץוהמותשדו.דנר 1אתהזמינהחמי-טבירהשלהמרחצאותהנהלת
במיםוהטבילהכהרגן'מזוהמיםהגענוהמלחמה.מתלאותמעטולפרש

שמחרהמרחצאותעובדיאחדים.ימיםשלטעמםלנרהשיבההחמימים
ישנות.מגברתלנרננתומהברכותוכשציאנו~ינוקים.עלינורסעתידרעלינו

כלאתהמרפאההשמשאליצאנו .שבחץוהקודמפניגרפנועלש~:;~דוך
שלהעבותיםהגזעיםלמרגלותלמרחצאות,ממולהחרף,עלישבנוהפצעים.

מןהמיתמרהעשןאלהמזרחי.שבחרףההדיםאלז:זשקפנרהאקליפטרסים.
ובכל:;ניש p:בכלמצוב,בכללהבחיןהיהאפשר .שגבולןהגבוהיםהג:וילים
במלחמהוהדהדנוהמיםאליבשיםזרדיםהשלנכוהרמה.שעלישיוב
בעקבותיה.שיבראובמהשנסתיימה,הקשה

שחומרת.שפניווגברהדקאישלדאותדימיתי .מחדחזירןאותיפקדולפתע
ץרוהוא .לקרסוליועדמותחיםשחרדיםמכנסי-ריקוד .לצדדיךפרושותידיר

והואמזוגןגתצידתושיר.קררעלשרדמאינוהואחמים.פכימעלומדחף
ץרהואהנההמואירם.המיםמשטחיביןקלתו~י iמסע-ךילו~יםמעיןעררך
וסבחדהתפניתמבצעהואואזדרום.פאתכלפיומתרחקושבמזרחכלפי
לרגע,ביאחזהקלהסחרחורת .בצללוטיםלצד'מוטיםופניואלי'ופונה

מתחתבמגבותמכורבליםהיושביםהחבירםאלראשילהפנותונאלצתי
לאהםלא, ?המים.פניעלהמדחףדמות-אדםשםדואיםאתםהאםלעצים.

גילויפעםכללוהמצואשלי,המתמשךמסל,ם-הקרבלהםונמאסראו.
שפתאלהיבשיםהזרידםובהטלתהשקטהבשיחתםהמשיכוהםחדש.
הקיר.אללהעמידישמיואתבמלחמה,אשםמיכרגיל:שיחתםהמים.
חיינו.אתנונתיםאנחנוולמיהזר.המו~הבאץרמעכשיוישנתהרמה

~[~ 
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רקשייטוהמיםחלקתעול .נגחהמחרהמראה .הכלחלףרגעלאחר
מהירה.סירההימהאתה Wזכךומרחוק .צרחוושלדגיםכהיםבדוחים
מזכרונותימעטמרוגשהשקפתישבטיילתהדגיםשולחןאל:פ~תבשבתי

שקיבלהאישאתמכיראניהאםצוהלים.תייריםשטענההטיוליםספינתאל
איננוהאם ?הימיםמשכברלימוכרותפניוהאין ?הגשרעלפניהםאת

כמהפקודתותחתשהיתיהריואני ?חיל-היםשלנת-המשמריספג~ד ,די~~
בשנילהיראותאדםיכולהאםשנים.המוןלפניוחרדהמתחמלאילילות

מאיר ?בבת-אחתזמניםבשנילהופעימאיריכולהאם ?אחתבעתעולמות
גםכך ?ל~ין-הודשבאהאמןלמאירשחרורואחריהפךלאכלוםמהספינה

הכתוביםאתראיתיהיכןשנסתלק.לאחרעליושכבתוהחבריםמדבריעלה
או ?זכרושומרתהאמניתלישנתנההספרותיהעיתוןבהעתקי ?הללו

אבלבדיוק.זוכראיננוכבר ?חיל-היםשהצויאהזכרוןבחוברתקראתים
הדגיםמשולחןשקמתיעדאותיהדהיםכל-כךהפניםבמראההדמיון
אותההעיניים,אותןאותי.סינוורפניו~אורהספינה.בגשרתלעלווקרבתי
הידיים.פרקישלהדקיקההשבירותאותההנעלם.החיוךאותוהעור,כהות
סלחלרגע,קצרהונשימתילפניוהתרגשתילי'סלח ?מאירבאמת ?מאיר

 ?מאירלאשמךלי'
אולי ?מאירפתאוםמהלא,ואמרוחייךעיניוביונתןמתייריוהתפנההאיש

לשםגשהמזח.אלתעגוןהיאדקותכמה?עודהשכיחבספינהכזהיש
אחדמאירכאןהיהלאאםושאלתיבעיניועינינתתיאניאבל .ותשאל
דבר.איןהת~לכלס.וודאיהאיש.אמרלימוכרלא ?בחיל-היםששירת

בחיפושים.כעתלךלעזורזמןליאיןאבל
שולחןשאצלכסאיאללאיטיושבת-יעצמיאתתפסתי ?פתאוםליהיהמה

שנים.לפניבישאחזישןדיבוקבגללאנשיםמטרידאנימה .המסעדה
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המצערהפרקשעלמלכתחילהכינינוהוסכםכאילו .שאלתילאגםואני
כאזיהבדיוקידעהפשרהעלשמעשרקמיכלוהרי .משיחיךאיןהזה
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(ממפלגותפועליםמנהיגישכי .כפולכיההתרחשהרומהתופעה . 46
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כ"ומיוםכרדיצ'כסקיעלכצכלסוןכדלשלהספדולמשל,דאה, . 69

מ.י.כן-גריון, . 70 / . 310-306 ,) 1 (ככתיםכ.כצכלסון,תרפ"כ.חשוון,
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כדלשלהרוחניעולמובעציובהיהודיתהמורשהא.צביון, . 73

 . 66תשמ"כ,כצנלסון.

איכיןלהבחיןיש 226תש"ז,שנה.ארבעים(עודך),י.לופכן, . 74
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 . 100 . 60תשי"כ, .והעבורההאומהא.ר.גורדון, . 99 / . 96העדהראה
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 . 47-46 , 1967ג.קרסל, . 143
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 ,.ח.יכרכר . 155 /שם.שם, . 154 / . 1648 ,) 4 (תשמ"ה ,.ח.יברבר, . 153

כרש, . 1s1 . 295-294 ,>ו< 1911י. , rרכיכוכ . 156 1 • 135 ,) 3 (תשמ"ה,
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 . 32שם, . 164 / . 26שם, . 163 / . 19-17שם, . 162
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 . 636 ,) 3 (תשמ"ח ,.ח.יכרכר, . 166
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