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העולם,אלומגיחהרריו,ממנהנלקחו
המת-בסימטארתיהולילהיומםמשרטט
ההאבס-הקיסרותבירתשלפודרות
אדומה-ערגהארתהאת .לשעברבררגית
אךמוצא.הואאיןקשה-רכה,צהובה,

תרעהבעודרהמבולבל'מסערבמהלך
בזקן~תקלהואוהדמיון'המציאותבין

אתלולגלותהמבטיחרסברך-זקן'יהודי
מידינכדתואתיחלץרקאםסודר

צעיר.לאגיטרה-חשמליתנגןמאהבה,
בגרפהאםגםבנערה,מתאהבהאיש

היאחג-המולדובערבחושק,איכר
בצר-המצלצליואל' :שםלומעניקה
שמח.חג-מולדהמליםצירוףכמרפתית
אתלחשוףלבסוףנעתרהמוזרהזקן

תושביאתהרוסיםטבחומאז :עיסוקו

עלהואשרקדבא,ממנההרוסיתהעיירה
ברית-חדשהמעיןלתנ"ן,המשךכתיבת
כתבי-אתשתעדכןיהודית,אחרת,

-המאהשלזרועותיהברוחהקודש
לשחיטהכל-כולהותוקדשהעשרים,

עתהונכדתו.הזקןרקנחלצוממנה
אחתעזהתשוקהביואלמתעוררת

החדשששמרוהיאובלתי-מתפשרת,

לוויבטיחהחדשבתנ"ךהואאףיכתב
מאזממנושניטלקירםאותרזהבאופן
ממנודורשהזקןהתימהוניאך .בגידתו

 •בספררהכללתותמררתמעשהלעשרת
שיואל-בגללדווקאואולי-למרות

לשפוטעליו .דברלעשרתמסרגלאינו
נאצימחנה-השמדהמפקדולהעניש

במועדלוךררדעמחבואומקרםשעל
אתלחרוטאובססיהאחוזיותר.מאוחר
יואלשבהזקן'שלהדמיוניבספררשמר
ומצפההדל'הפאריסאיחדרואל

שליחותו'אתימלאבטרםאבללמכתב.
קלוד,ילדותו,אהובתאתלאתרעליו

בשדרהיוחידהאחתפעםטיילשעימה
שב.הםרחוקיםימיםבאותם •אסרנוערב

חרפיעלמוצאההואפלאבדרך .חיערד
ילדיהעםנופשתהיאשםברטאן'
עימרונושאהשהתפקר,כומרובעלה,
מסתתריםברנידחאיאללבסוף

מפניהקלטיםשלהקדומיםאליליהם
אךהכל-יכול.והנוצריםהיהודיםאלוהי
אתהחוט,קצהאתמצאשבכךלמרות
ואף-חייו,שלוהסיוםההתחלהנקודת
אתמחדשברמעורריםשיחסיהםעל-פי

מוכןהואאיןעז,מיניבפרץתשוקותיו

היאורקהואילמשימתו'עללוותר

אמיןהכלולמרותוכתיבת-יתר,להגזמה
היינוהמלה,שלהאמיתיבמובנה
אתממשהעצםעדלחשוףביכולתו
שלהאיומיםריסררירנפשרנפתולי
הנאצים,מציפורנישחמקשראה""ניצול
לוהותרשלאזקןארית,חזרתבעליהודי

פנימעלשסולקמאמיןלהתבגר'
כמ-ש~צלביהודה-איש-קרירתאלוהיו'

ונכאיםקדרותשלאווירה .אדונוקרם
אנשיםמלאיםודפיוהספר,עלשררה

גוססים,מאוכזבים,מתפוררים,מרכים,

 .הדומםגםכךוגופנית.נפשיתעלובים
פוכר •יואלשלבעולמווהצומח
איזררימרקיב,רביתנידחפאריסאי

רינה,שלהפרסט-אימפריאלייםהדלות
מעליוגדותיולימהשלהערנישכרכרת
יחד-עם-האמזרנאס.נהרשלהצחנה

בעצםאםהומור'נעדרהספראיןזאת

שהואהפאתטייםהמגוחכים,המצבים

המשנהמדמויותבכמהראם •מעמיד

שבראשאלא •ברהמופיעותהדברת
האירוניה.זהברומןשולטתוראשונה

אתהסגירכיתחושתובשלהנרדףיואל'
עשהלאררדפיר,הםלררדפיהם,הרריו
דווקאזההיהכלל-וכלל.בעצםזאת

ושהשכירכילד'עליושהגןהמשרת,
שהודיע •לזקנתועדדירתואתעבורו

בה.המסתתריםהיהודיםעללגרמנים
שלארצוןאותרבשלנרדףשיואלמכאן

שמימשוהאישבידיומוגןמימש,

להיחלץגםיכולהואאיןלכןעבורו.
בררקשהרישהוא,בשרם-אופןממצבר

כרונהעלכעונשלנקרםירכלעצמו
אללהוציאבידרעלהשלאלמעשה
הפועל.

נקודתאללשרבהואיואלשלפתרונו
מעברולחרוגמחד-גיסא,ההתחלה
פרשייתמאידך-גיסא.הקץלנקודת
מאפשרתנעוריוידידתעםשלוהאהבים

על-מנתאךהאחת.מטרתואתלממשלו
להירשםהשנייה,מטרתואתלהשיג
קלוד.אתלנטושעליוהחדש,בתנ"ך
לשפוטיצליחאםבנצחיזכהיואל

הריקיםלחייוהאחראיםאתולהעניש
אתשמילאהבזרועההאשמיםמתוכן'
המאה-העשריםשלהבגרותשכרת
הזמןבפרקגרויות,שלתיליםבתילי
גםאך .רr:זדלרנרילדותושביןהקצר
אתשופטיםהפושעים :נכשלהואבזאת
אתחורץהחדשהכרחושליחעצמם,
בכרכינמשכת,הזרועהואילודינם.

"העולםשלהעדוביערותהמערב
אלה .,;עמרחהאינוואישהחדש",
האפוקליפסה,מןשיניהםבעררשנחלצו

ברירתאותןכמריואלבעינימצטיירים
המוני :המשרתשלמרתפומחלוןשראה
ושמלות,מכנסייםוקצרתנעלייםזוגות

חסרי •ובבוץבאבקוהנההנהמדשדשים

שהביאבכךובכל-זאת,ותכלית.פרצוף
"בורגאחד,פושעשללמותרבעקיפין

ביואלנותרתובהורה,בעברקטן"
הואלטובה.שמרייחרטשאוליהתקררה
שדאגהמארחה,שלהפעורבפיהמביט

אתומפקירנרצחיה,שיניאתברלהתקין
האמזרנאסשלהחרמיםלמימיועצמו

אתלהצילשדאגלפנילאהגואה,
 •.השיטפוןמןהקופה

ברטובעמד

חוסאברהם

הבוגדשלמותו
למפ.א,נכים-כדוחלנגריתנאמניםאחים
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"אלכימיה
פואטית"

 :מוסל·אליעזרוביהודית
 1989 ;פועלים;ספרייתתולדות

מרסל-יהודיתבחרהלחינםלא
בשםהשניספרהאתלהכתיראליעזררב

כדיבמילוןנציץאםדי"תולדות".
זרמלהעשירהכמהעדלהיווכח

הקרנרט-המטעןרברמהבמשמעויות,

מצאצאיםהחל-אליהשמתלווהטיבי
עם,בקורותרכלהומסקנותתוצאותדרך

וביוגרפיה.

אתאופפותהמילוניות"ה"הגדררתכל
תהליכיבברורהעוסקהספרשלליבו

אלוכאשרהמשוררת,שלהביוגרפיה
בתרנו-מעוגניםאלאקונקרטייםאינם
מנסהשארתןשונים,ונופיםמסורותיות

תפיסהזהות,איזושהיאלכדילאחדהיא
התוצאותעלעמידהתוךאחדותית,
 .אלותהליכיםשלוהמעשיותהנפשיות

והשקפתבביוגרפיהלדוןמנתעל
ובארועיםבחומריםלעסוקעלינועולמה
בספרשמשתקפיםכפיאותם,שעיצבו

וטובים.מרכזייםשיריםבמספר

שפותחהים""נחשהשירלדוגמא
רגליגועש /במערב"רגוע :היםבתיאור

המשוררתשלהתייחסותהמאחור",
הים"הגיח jמהתנהגותומושפעתאליו
מעוות /כמהתיאליוובהדר /ביופי
כגורםגםנתפסהיםהבית",וסותר

שהרייופיימלאתכישותגםאךמשחית
הטבע)ידימעשה(גםאומנותיצירתכל

סותרים,רגשותשלבקיומםמותנת
שמופיעוהנחשלרע,הטובשביןבמתח
תעותע ..ויושר.תלבמלבמהומה,ו"וגםרמהים

לתפיסהנדבךעודמוסיףויציב",
המסגרותכפורץבתפקדוזואסתטית

סדריעלובאיימוהקיימים,והמבנים
סבהבאמצעותמגולמיםשכאןהחברה

המסורתאתהמייצגהמשוררתשל
במלואגםאךהדרהבכלהיהודית

גםאךופיוטיתרגישהמסורתעליבותה,
מאיימתאםכיחודומאובנתדוגמטית

"מקיףהסבלכןאחרתתרבותעליה
מפניהמדברעלמגן tיוםיוםחומות

הטומאה".

"ערעורתחושתאתמניבזהמפגש

ביצירהגםמתבטאשכמובןהיסודות",

ללמודשניתןכפיעצמההאמנותית
דפקי"בעכו :זומקומית""אנלוגיהמ

יעירבנרגןלמרצפתבחומות/משיקהים
לרא-לנומתגלהוכאןזרה". tצפונית
המשך-שלהיחודיתהפואטיקהשונה
מתך-וחומריםמיתוסיםהבאתרדת,

ההתרחשותמרכזאלשרנותבריות
לעיתיםמאבקבצורתלעיתיםיהשירי

לדידהפליאה,מעוררתבהומוגניות
הכמיההמשותף,מכנהאותולכולם

אמצעיוהיותםהתחושה,להתעצמות
שונים.ולרגשותלמאודיםביטוי

המתרחשותרלגיוזיותחוויותלמשלכך
מבי-שונותובנסיבותשוניםבמקומות

"עצבים"בשיר jתוצאהלאותהאות
"צלמיםבובמקרםהמשוררתנמצאת

ומתפודיםמתלכדים /קולומבינייםפרה
וכתוצאההפולחן",במקצב /מאליהם

שלה,הזהותתעודתאובדתמכך
ובשירהיכר,לבל;הושחתפניהותצלום

ומשפחתההמשוררתנמצאת"טרגדיה"

הפ-•'בעצם' jואזביתהלידבשדה
 /היוולאבאחתקמלו ... /ריחה

 /וסביוניםאירוסיםהחרף,חבצלות
 /הנוראההפרחיםלטרגדיתוהשתוממנו

האותות".מןחרדיםוהיינו

שחוויותלראותקלבספרלמעיין
מהש,-שלחוקה""לחםהןרלגיוזיות

עברהכנראהשילדותהמשוםרדת,
עלבנויהוחיתהדתייבביתעליה

ל"הת-מהרצוןהניזוןמרכזיקונפליקט
המסורת,עללשמורומהרצוןחלן",
עזיםרגשותשתניבסבירזרמעידילדות
נפשי"למצב"דוקומנטבשי'רלמשל

אביהעםהמשוררתפגישתמתוארת

 /הלבנהממחטתיש'·הוכתמהלאחר
"אינו jהואואילוהדם",כעיןקטןבכתם
מברכני~יכו:היוםולאור /מכידני

היאהופכתמכךכתוצאהלשלום",
מוגלדותרתיי Yאצב"היו ;סטירלמעין

;.ןאוצבעים".ושעיריםשדייכישרריות/

גםאישית,התרסהגםמהורהזותגובה

תרבותיתהתרסהוגםאסתטית,התרסה

מהמסורתלאהלקוחהעצמיבדימוי
מהמיתולוגיה.אלא
להשתמשהמשוררתנוטהכללבדרך

תעדןלאהיאחזקיםובדימוייםבמילים
כשהיאחיים,עובדות"תחליק"או

ערשההיאההזדקנותתהליךאתמתארת
 :קליניהכמעטוהדיוקהיובשבשיאזאת

ריח /מתדלדלהאבר /לבןערווה"שער
אביו".נבלת /הגרףצחנת /הפה
לניסוייםעדיםאנוהשיריםברובאך

לזה,זההזריםבחומריםפואטים
תלוינכשליםארמצליחיםהניסויים
הוא"חלונות"השירובמינונם,בהרכבם

זהסתרוהחומריםשבוניסוישלנציג
רקאלאתירכרבתנוצרהולאזהאת

סדורה,לאהגותושלבלבולשלתחושה
חבלמשלשלתהזונה""רחבכאשר

הפההבלבעלינורמנדילשיכורי
חלונות)רכלי(עםומוגדותיהחמוץ

ועלבריחזירצידעלמשקיפות
מהרגולשיםוסטיריםכחולותאוכמניות

לינוצרתצוללתמסנוניתיותר
מאודגםאךמעניינתמאודתמונה

יומרנית.

לכדיהמשוררתמצטמצמתכאשררק
מעניינת,חוויהנוצרתפשוטותאנלוגיות
המש,-לובשת"קרינות"בשיר
מסרטןשנפטרההאחותבגדיאתרדת

מריאה",כ"שמלתעליהבוערותואלו
מימומעיןמקבלתקונקרטיתחוויהכך

יוצאוהשיריאנפיןבזעיראונברסלי
נשכר.

"תולדות"שבספרלומרניתןולסיכום,
באמצעותהביוגרפיה""ברורמתבצע

וישנםחומרים",שלפואטית"אלכימיה
נותריםשבהםמעטיםשיריםרק

במרביתגלם,חומרבגדרהחומרים
-לזהבהופכיםהחומריםהשירים
כאחת.וריגשיתאינטלקטואליתלחוויה

• 
דרתןאייל

השבראתלאחות
ספרית ;העקרבצל :וינקלרמ.

 1989 ;פועלים

אסיאתיהאפרר tהשבראתעברת"את

שלו".השבראתעובראישכל tשלך
שלהחדשמספררשנלקחואלושוררת

מהרותהעקרב""צליונקלרמ.המשורר
ההסתגלותלתהליךעצמיאיפירןמעין

התרבותאיששלוהמכאיבהאיטי
הלבאנט.תרבותאלהאירופאית

עלזרהתרבותלהפניםוהצורךה"שבר"
להיפגעשלאכדיונופיהלשונה

דרזהרתלפתחשלאכדיימהפיצול
 'אתמפרנסיםשלמהבלתישורשית
ארצה.עלייתומרגעהמשוררשלשירתו
תמונותאותןכלכמובןמתלוויםלהם
למקוםהאופייניםראררעיםסמליםלשרן

ולמקוםא"י, jקריהעכשוויההתרחשות
אירופה.-ההולדת
רינקלרמ.שלשיריואתקוראכשאני

במרחימצטיירתהשברנבעיתהעוסקים

 .ץרשבהאינסופיתהתרחשותמעין
מים"פרשת"קראיזרשהראעלהמשורר
פרטמוגדרתתכליתללאוזאתדמיוניי
אתלהשכיחהואהעיקרעצמה,לריצה
בתפרהרועדאסיאתיהאפורהשבר

המנסיםהעולמותשנישביןהפרום
הזרותתחושתהצלחה.ללאלהתמזג
לדמויותאופייניתכשינחהוהצורך

שהבולטהמשורר,שלבישריוהמככבות
היד,-העיתונים"מוכר jהואביניהם

תהב"כרסמסתכםחייושיפיישלמי",
מציגוהוא ...כהלכה"וממרתקחם

גדרעלתלויות-עררםתמונות
חיסוריםמתיקותאת"שונא ...פלדה"
בכפרושותקותציפוריםכמרבארשלא

"מוכר"לאותולונותררמההפלוני".
בההמצלחומתאל"סתם jמלרדתחרץ

להתנחם".לשכוח,לבחח, tשבעמק
ל"השליך"בוחרשהמשוררלראותקל
רבכןשונים,אובייקטיםעללבטיואת

בשירבאשמה"."הודאהממעיןלהמלט
אתלחרשאפשרה"מסגד"כמרמעניין

יצירעםדווקאהמשוררהזדהות

 /טריזלתקוערוצה"גאוותו :הלבאנט
שאמרומילים ...אחרעלום·לביןביגר
הן".בצורתן /ערדחחררתאנין

ערלהנוספיםמשיריםרגםאלומשוררת
- nלאוטונומיתאינהשהלשוןהטענה

 .גומליןיחסיעימהיוצרתאלאוויה
להחיליותרקלזרטענהשאתמסתבר

עלמאשרהמשוררשלהחדשספרועל
חוריהלמשלניקחאםהקודמים.ספריו

נשאהלעיצובופרובלמטיתטראומתית
בספריועוצבזהנושאכינגלה-

כאילועדינים,מארדבקוריםהקודמים
אךבאצבעותיו,בנושאלגעתהואחשש
מספיקהמשוררחשכנראהזהבספר

בצורהבנושאלגעתביכולתובטוח
בשרועלשחררהכאדםאמצעית,בלתי
לכךמובהקתדרגמאהנורא.המאורעאת
סבאעלחושב"כשאניהיפההשירהוא

אתישירהדיבשפההמתארשלי"
"שידעהסבשלהאחרונותשעותיו
האלוהית,הקומדיהאתבעלפהכמעט

מתוךעיניםמביטותכיצדידעלאאך
רחוקים"./כשהשמיםהאדמה

מש-קבוצהלאותהשהשתייךהסבא
לאבשואהשנכחדהואיכותית,כילה

הדקותרגליוש"הריכמוהםהתנהג
אךרבים",שלזאתלהליכהלצייתסרבו

המתבצעתהשקטההפאסיביותבאיגם

רבדיהשיגלאהואיאושכלאחר
הנא-אותר"לגמור"צריכיםוהציטטה

"שמפשקיהנאציהסמלעל-ידימרת
מבהירההסב"פנימעלהעברתרגליו
ישירההכיפשוטההכיבצורהזאת

שיש.וכואבת

היההשםדבראתשאמר"והאחרון

ציניתבנימהכך-הכפר"שלהמשוגע
בסי-שאפשריתהיחידהאולימרירה
השיר.אתהמשוררמסייםזוטראציה

השירהואהיטבמעוצבנוסףשיר

עלקינהבעצםשהינו ," 1967"מונולוג
רעלהילדותעלותוצאותיה,המלחמה

כואבות.חוויותבצלההתבגרות
קרלאזבךנותרהשירקריאתלאחר

בשררותשנתמךמענייןמארדביוגרפי

"אלוהים jלמשליפהפיותפיגורטיביות
המעורטל','ערריבאגרטללהשתכרנכנס
מעטיםערדשרקזהשירדווקאאך

לפקפקליגורםהעקרב"ב"צלכמוהר
בספר.המשוררשביצעהסינוןבתהליך

עלנשפטאמןשכלהאומרתזיעהישנה
 9-+חמשך

סברדליקעודד
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בשירה.חדשותפכיםאיכריסעורפנחס

הראשוןספר-שיריוהופעתעםערד

נעי- ,) 1972 (היה"בזרועותיך"הלוא
ברכיכרוגררדז'כסקי,שלמהשלדרדר

מיוחדים.סימני-היכר

בספרכידועמקוררסתרים"לחםהצרוף
ארוטיגררןעלמצביעוהואמשלי,
י- nלמד~ייחדרהררקדמרניכרמובהק,
הרחיבבספרנואןננרגןה. [iהאשה

אתגםברוכללהתחומיםאתהמשורר
בספרובורא-העולם.אהבת-הבריאה

 ;רליגיוזייםושיריםשירי-אהבהמצריים
ובאהמרות,הואהדומיננטיהמרטיב

השירים.ברובלכטרי
שהיאישלה.רבותהאשה-פכיםאהבת
"עדית-לוומעניקהחייואתמפרה

שלבדמותהנגליתשהיאויש ,"ה~~ן~
אתלברךממכרהמגק.שתאשת-איוב,
עצמו ..שהאוהביש ;ולמרתהאלוהים
"כמרבגך-המסעמןלהשתחררמשתוקק

אפילואןתר'שהאכילה~ןומן " rl ~~ג
אין"יטל.די-אהבתם"המ:;~סיםהחולות
ביניהם.העמוקהקשראתלהז-ריובכרחם

-,גח(הרומנטיותהננלדרתכבמסורת
האי-בספרותונמשכתההולכתטירת),
המשוררערשהוהאמריקנית,ורפית

התפ-שלהקלאסייםביסודותשימוש
ערלהה~ת :להםהאופייניתאורה

מנוחת-אתלהדריךמבית-העלמין
לאהובה,ה~תשלהקיכאההחיים,

המת-המשורר .רעודהק.רבהה=נררעכרת

בזרועותכשהיאדלת-אהובתו'עלדפק
שלועוז;ויר" p:~זת R ~~ואילואהובה,
החיה.הרעיהשלעילרסיהאתמקעקעת

והאחר--רפאים, nנכררמופיעשהואויש

בסיפורבבלהותיואתלספיגכדרשתבה
בשירגםמופיעהמת-החימרטיבנאה.

הכיגבדבעלהלאוריה,בת-שבעשל
מגל~רודניתלמלכהשחיתהפיעלואף
ספקא:ן .תתהלךונצילכיהמשורר'לכר

הזדהות :דר-משמעיתהיאכאןשהליכה
הלשוןדרךעל .יחדגםרהת=נררררת
גםנמניתאלהשיריםעםהעתיקה.
שלשת-העלמים,עלהמרטיטההבלדה

שלהבי-אהובי-המשורר,
 ק,,·לות, iעדבלננוככעצרריסם.ארן

ההד~ריםאתומיישרמפייסהמרות

לכר .-מגלה:הקודמיםמשיריובאחד
חייואת"ארגוכשיםלרש wשהמשורר

בת-מלןחיתההאחתוערב".שתי
העניקהוהשכיחמורדת,לשפחהשחיתה

 .נאםלווחיתההמפעםגרפrזאתלו
ח~-·ה,אהסתםש~זארתה,שכקפחובלא
לאשהמתוודעיםאנוגדרל,•'חרבלה

נגו /~ס~רלגז~ז-רוש"סל~ההשלישית,

~ g ייס~ך~הןךtהנניטה ...~יר"ם~יכוצר

~לאט . / :שובבותוזל iןךין p:ס~~הננו
השירשפרמה".ג~שו:;ניב Qל~ז~ך~ה
בגן-זלדההמשר.רדתעםטי;ל,עלמרמז
לוהקדישהאףוהיאבירושלים,החיות

נודעכן-האחרון""בגלגולהשיראת
עליודעיםאנואליו.ממכתביהמאחד
ביני-שכרקמהופוריהמופלאהידידות

המן-מפגישרתילינתחוררגםרכןהם,
עמה.עטרת

המוקדשיםשיריםשכימצרייםזהבקובץ

זלדהאתמלווההמשוררלזלדה.
עולמובהר-הזיתים,למנוחת-עולמים

שרקעהואקברהולידעליו'חרב
השניהשיררת"..~ Q ~ ה~~,זק,לננ"ג;והרם

שאליההאחרת",ב"מה,ת·דןהואגם
שלרשעלמרמזוהואזלדה,נתגלגלה
בפשטותןלזלדהקסמושבכ"הדמויות,

מפיננשתהיאהאחת :רבטרהר-לננן
היההמלךשדודבן-יהונתן'ה~כה,
טרפוהאחרותוהשתייםלגורלו,~דיש

 ;וממצוקהמבדידות ן~~;:בנפשותיהן
העזה,אמונתהחרףשזלדה,ללמדן
שהתנכרהננררא,עלתיגראחתלאקראה

לברואיו.
חג-ררים.rן iJכרפי-המדננרעםהפגישה

ותחושהרליגיוזית,תודעהבקרבונניטה
הראשוניםבספירוערדלביטויננאהבר

הבגריתר"ל~רותהאש"לאחר"א;בכים
-,המול .ניצבהמשוררמחדש".
הוארכןטלית-עורר", P: "האלוהים

עלזרכ~ n 'לכאבפומרכ~ w ~" :אומר
יצאהמ;פ~ /rז":ג:נ ijההר ל·~ / ~כי~.ק~
הוא Tפנים,מסתירשהאלוישס~זס",

משמעידר("צלם"מרחוק;ןם p:ניצב
נוהגוהואיחד)גםואופלדמות-

מז-ריו"ננרצותו :בשרירות-לבבעולם
ורק- ."ה~~סך.~ןת-בןךבןים Q / סי~~~
ולעתיםלעינינו.כגלהשכטדףהחרף

האטומיםביצוריו.הננוראמתלהלה
כסירככרנוכחננכרמתעתעיםהחמקמקים

היקום.סודרת=נשרעללעמודהנואש
האלוהים"של"ירושליםהראשוןבשיר
נניסרדהרליגיוזיהאישי'היסודכמזג

מצעדי-עלדם,שלירושלים .הלאומי
שהושלכוהנביאים,שלךבןיןםהלגיונות
שלננב~אתוהיאהיא-וכצלבולבוררת

בחרדת-קדשמתפללוהואהמשורר'
לגילויומצפהמירים" qמשמים"מול

יפהמשתלבהזההפתיחהשירממרום.
שננהכרחלמרכרתיאיזם,ההללבשיר
באץר-בסךבוגי-המדבר,כאן,דרקאנולד

שלממכמני-היופיהרחקתלא~בות,
ומעב-צנועספרופלאיהם.כרפי-אירר=נה

רגיש,משוררשלחשבון-נפש .ין
רביכת-חכמהשלמזיגהבכאב.שכזד~ן

שלכלשוכרהאינטלקט,תפילתלב.
 •.מאלאננלכש

רגרלנטשמואל

לומרבהחלטאפשר
r כתר:כרנהרוב:הופמן:אל
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השניספרר-ברנהרטשלשסיפורו
פרוזה,בחזקתאיכנוהרפמן'יואלשל
שכברכפי-לשירהרבתר Rשאלא
ביקורתובשיחותברשימות~רמז

חליםועיצובםחומריוושעלאחדות,
לכתיבתהמתייחסיםה"כללים"כל

ההדפסהטכניקתשמכאןשירה.

חלקעלצרטור-שלוהחריגה
שזר .בלבדשכיעמודכלשלמגובהו
המליםשלמק;נןןארפגיסיבת

ברצףמתגדריםשאיכםוהמשפטים

ושמשמ-כלשהי,מסודרלשוכי-תככי
שב-רבמטאפרריקהבסמלירתםעדתם
רכירצ"ב.וכר'הם

הרצףשביטולולומרלהוסיףאףניתן
המילוליות-רההיקלע~ירתהאמור

האס,-אין-סוףכפולותאסוציאטיביות
לדמות-לא-דמותהקשורותציאצירת

בבחינתהםבמרכזן'כביכולהניצבת
מגבלתעלהתגברותשלמענייןניסיון

שאיכהמגבלההלשונית.הליכיארירת
באמ-ולו-גם-להתמודדמאפשרת

ביותרהמובהקהסי;ירכישרוןצעדת

בהווייתואחדהרף-קירםעםאף-

האנושי,היצררשלהפסיכרפיזית
המחשבתירתןריג,-שבמערכותיה

שירת/תחרשתירת/זכררכירת/תככרכירת,

מדידותבלתיכמרירתבד-בבדזורמות
מורכביםמעורבבים,ניואנסיםשל
וכר'.וכר'

קרשיבלאבכתובלזהותניתןוכמרבן'
רקולאה!ן-ברדהיזם,שלניחוחואת

המתייחסוהסגנוניהצורניבביטויו .

כלשהיפרשנותשללאי-הרלבכטירת
בראייתגםאלא ;המציאותלתופעות

ופר,-כשררה-ערןמציאותפרודכל
בהשקתוכלומר'לאחרים.פדרציה

הה-אתהיהודיתלתפיסההמעניינת
כאשרבכל'המצרייההאלוהיתרדייה

עיקרי-חשוב,חשוב-לאביןהגבולות
חסרי-ערןהנםדמות-רקע,טפל,

לחלוטין.
גמורזיל-ואידן

גנlfרlזיל-אוידך . : 

lll!III תתחJUינ

לאנטי-להיגררעשרייהשכיהאפשרות
הורה-אומר .לעילהאמורשלתיזה

הלא-ארהמודעת-להסתמכות
היכולתעל-המחברשלמודעת

יכולתשהיא •קוראיושלהפרשנית
חרק-שלהשערותיהםעפ"יייחודית,

כאשרהאנושית.לגנטיקהרבים,ריס
מציאתשלניסיוניתהתכוונותמתון
מברכתומתוןמתאימה,הבעהדרך

-מספקת 1הבלתי-ברררההתוצאה
ארמכורןבאופןהרפמןמשתמש

רהמב-המ~נב~תבחלליבאינטואיטיבי
למילויכקטליזט;,שבכתוב,כה

על-ידילהירקחהאמורהיצירתי
הברורבמסרהמ~זניםקוראיםאותם

הרב-שלפרשנותםאי-חשיבותשל
לכש-התופעותלתפזורתביחסריס

אחרתבכתיבהמענייןתרגיל ...עצמה
מזר-פילוסופיתראייהשבתשתיתה

בתרגוםאירופאילשוניבלבושחית
העבריתלשפהחלקי

 lllיlllnלי 1N!111חת

 .המחברשלמצידולחלוטיןצינית

תיאוריהלכםארמוז-לאמור
עליה.להסתמן

אינטלקטואלי.אתגרבפניכםאציב
מהמק-הספרות,פרשניאתאאתגר

השוררת.ביןלהתפתלשבכם,צדעיים
החדשיםסרסי-האשמחפשיאת

ככלגברהלנסרקשביניכם
שירכלו.

וכשלרותיהפילוסופיבחיוכיואני
אתלעצמישרבאמסורמהצד'ה!~ית,
המותניתמחכמתכםהתרשמותיאמת

והמוגבלת.

m תתN יUJ רכזיכצירתlfנ

Q בתקופההשלישיהנרהרפמןשלפדר
-הסיפוריתש"עילתר"האחרונה

כיש,-שנותלאחדגבריתהתאלמנות
ארוכות.אין

יהושע .א.בשל"מולנו"-הראשון
הדמותעםהמתמודדורמאן-

בדדןהחברתירקעהרעםהמרכזית

רמת-המעמיקספידאלישרטוטשל
מעגלילהיקףמעגלימהיקףרחב

שבתוכו.

עוזעמוסשלאשה""לדעת-השני
סטטי~בנקודהגיבורואתמעמיד

הואומתוכהאין-אוניו'שב:;ני~ת

אבריוטפיחתבעזרתלחלצומנסה
ללא-עבדיוכלאלהטובעים
הצלחה.

בדדנואחדכל-המקדיםבשני
-העלילהעיצוב-ולעצמו

ניתןנהיר'הפנימיתו/ארהחיצונית

בראשוןבעיקררעם-זאת,למעקב,
מדווחיוהותרדימשאידשבהם,

ה"פדשני".לקוראאינטרפרטציה
ארתהחוזרתהרפמןשלבספררגם

האס,-גלירביןעלילתית,"תואנה"
למיניהםהעריכהרטכסיסיציאצירת
משפטעמודים,שלחוזר(ספרור
תלמו-מתרדהבעקבותכביכולחוזר,
כלשלובתהילתהבסופהדית,

גלמ,-מנשביםרעוד),רעודעמודה,

קונוטציותללא(גםוגעגועיודירתו
בדנהרטשלקיומיות-פילוסופיות)

המלווהחייהולמגעהמתהלאשתו
לאיגרתה.מעבראותר
עצםלהיותעשרייהמעניינתשאלה
הסיפורי.ה"אליבי"שלזרחזרתו
שלהימצאותםכמקרירתמרובדהאם

הופךברהחרכמהבגילהכותבים
המרותתודעתעםהמהותיהמפגש

רעודשהיהמהלכללנקודת-מוצא
כותר?

שללמרתההאשהמרת~יתרגםהאם
שירויאתהמערערהגדולה"ה"אם

 ?הקיומיהמשקל
הכרת-שלהפנימיתהתכוונותםהאם
המש-ההבטחה,במרתממרקדתבים

מערת?

אם-בוודאיערדיטופלהנושא
ברמהראםהפסיכר-ספדרתיתבדמה

שברורמההפילוסופית-סוציולוגית.
הספרותיתשמנקודת-הראותהוא,

שקרא,שמיסיבהאיןה"טהררה",

משנינהנהר"אפילר"(בדרכו)הבין
לעכלירכללא ;הראשוניםהספדים

המבק-שביןהמחמיאיםלפיגם-
הבלתי-מחלקיו"רביםלפחותריס,

הספרשלדידים"י nרבלתי-מרבנים
השלישי.
מרבנים,בלתיש"שעשרעים"הייתכן

מחשידים 2ר"מרזררירת""קוריוזים"

 8-חמשך
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הישרדותסיפורי

הדפסה:"המחיר",עקביאמרים

 1988פועלים,ספרית ;שכיח

האחרוןבעשורפרסמהעקביאמדים

בנושאהקשוריםפרוזה,ספדיכמה

הבולטהספדוהשואה.היהודיהגודל
שלי""כדמיהדומןהיהפרסומיהמבין

יהדותאתהמציגדומן-משפזוה, ) 1984 (

המאהל wהראשונהבמחציתפולין
הנא-הפלישהעםוהמסתייםהעשרים,

 . 1939בספטמברלפוליןצית
לעומת-בנוי"המחיר"-החדשספדה
"סיפוריקצרים,סיפוריםמיקבץעלזאת

הופיעאלהמסיפורים(חלקהישרדות".
מצומצמת,במהדורה-1979בלראשונה

מורחבתבמהדורהאודדואיםהםועתה

ושינויים).עיבודיםלאחד

העולםעלהואהדגשתימטיתמבחינה
האימה""זמןכאשדבתר-שואה,של

פינה,מכלסדק,מכלועולהמבצבץ
 .זיכרוןשלקפלמכל
בסיפוריםהדמויותלכלהמשותףהקו

שואה,ניצוליהיותםהואהשונים
דוב .בארץשורשיםלהכותהמנסים

כשהןהעמידה,בגילמוצגותהדמויות
ילדיהם,ונפשית.פיזיתמבחינהעייפות

דחוקיםהניצוליםשלהשניהדודבני
הםשבחלקםעצמםבני-הזוגואףמהם,
מסוגליםאינםשניים,נישואיםשלתולדה
המסגרתעמוקה.להבנהאולאושר

אבללתפקד,להםמאפשרתהמשפחתית
חדשות""התחלותאיןמכך.יותרלא
המועקהמןשחדוראיןממש,של

"מדחפיםדובם .הזיכרוןשלומהסבל
לגשר,מנסיםהעולמות,שניבין

).גם 145(עמ'המשך".קשר,מחפשים

"הוותיקים"לביןהניצוליםביןהיחסים
עולההסיפוריםבדובוקשים.מנוכרים
בתה-שתחילתהאי-הבנות,שלמעדנת

- nובתבקנאהוהמשכההקליטה,ליני
("הפיצוייםיותר.המבוססותבשניםדרת

ואפי-לקנאה,כעילהמוצגיםמגרמניה"
יש-ב"בית-הבדאה"לנופשהזכותלו

למרותלב).תשומתמעודדתראלי
האווירהחלקאצלהחמדיותההטבות
אףומועקה.דכדוךשלהיאהכללית
אינםהמלחמהשלפניהטובים""הימים
מייצגיםהםאושר,שלזיכרוןבגדד

בניעלנוחםכלואיןשנשברה,אידיליה
זכרמכך'יתירה .שאבדוהמשפחה

מעיןלדובמשמשהטובים""הימים
המלחמהימיבעצםגםאימה",של"קוד
שלהחוזרל.המוטיב.למש-לאחריהרגם

המופיעהרוסיות"השמנת"סוכריות

הןהשמנתסוכריותסיפורים.במספר

הילדהלזיהוימסייעתעדותבגדד
מאיתנו"אחדשלב"סיפודושנהרגה

איתותבגדדגםוהן ) 112(עמ'

המשפחהבניארכוןשללטראומה
 .) 126(עמ'השואהשלאחדבעולם

ההישרדות,מאבקבצדכילומד'ניתן
הסיפוריםיוצריםכאחת,והנפשיהפיזי

אם-"החמצה"שלחריפהתחושה
באירופהואםהמלחמה,לאחדבארץ'
תענהאחת"פעםהמלחמה.ערב

-הדלתפעמוןשלמוטעהלצלצול
כותבעולמית",תקנהלדבראיןושוב
הכפרי","הרופאסיפורובסיוםקפקא

ההחמצה-שלפנינובסיפוריםואילו
לפעמוןלהיענותשלאהחלטהפדיהיא

שלהכסף"קופסתבסיפורכךהדלת.

הדלתאתלפתוחלאההחלטהמדגוט"
הופרד-ערב-פתאומיותלנקישות

שלימהמשפחהשלגודלהחורצתטציה
ב"סיפודוכךהריכוז'במחנותלמוות
הגיבורה-בקדקוב"פשוטאהבה

הגדגברעםאהבהשלקשרמחמיצה

החוזרהשדרהשואהלאחדגםבשכנות.

הזדמנויות.החמצתהואהסיפוריםבדוב

הזדמנותאובן-זוג,עםלקשר(הזדמנות

למעשה,העבד).מןתעלומהלהסרת
הספדמשדדבואחדתחוםדקקיים

והוא"החמצה",ולא"הבטחה"גישום
הישר-ה .מדינת-ישראלשלקיומהעצם
המחר-לבנייההודותמתאפשרתדרת
שלבצילההעצמיהביטחוןשלדשת

היש-וההווייההישראלית,האזרחות
היאוהקושיהניכורלמרותאשדראלית,
האלפים",בהדי("פגישהשיי?ות.מקנה

וצבעוניםכחול-לבן"דרכון"מוקלבי",
אדומים").

שללז'אנרהפניהלמרותכילומד,ניתן
"סיפורמעיןלפנינוהקצר'הסיפור

מתוךדמויותיואתהטווהבהמשכים",

והישרדות.ניצוליםבעיותשלפסיפס
באורחנשמדההקצרהסיפורידיעת

מעיןקיימתמבניתמבחינהאולםטכני'
וסיפוריסיפורי-אגבבהונכללוהרחבה,

"חומדיכידומהלעיתיםכיעדלוואי'
חלקבבחינתהםשלפנינוהסיפור"

נכתב.שטרםהישרדות""דומןמאיזה .

עצמו'אתמצדיקשלפנינוהז'נאדואולי'
העכרביןהנכוןהמתחבומצוישכן

הזיכרוןביןוהגלוי,הכיסויביןוההווה,
 •.השיכחהלבין

יעודחנה

לומרבהחלטאפשר

-ד

 ?בגאוניותבהכרח
לעצמהשכליתשגאוניותהאפשר

ספרותיתליצירהבהכרחקודלטיבית
טובה?

שלבמימושהאלאמרובדאיןואולי
מאנשיחלקלגבי '"ג"אפשרות
 3הספרותית.הביקורת

מבחינתושהאקספרימנט,ספקאין

לחלוטין'לגיטימיעצמו,הכותבשל
אם-ההוצאהמבחינת-כיוצ"ב

 .לאוואםבמובהקתמימותכוונותיה
כל-הפוטנציאלילקוראבאשד

ועודכנזכר,לחומד,ההתייחסויות
לפניו,פתוחותבוודאי,אחדותרבות

 .לדחייתןאולכחידתן

עינתעמלה

ולתר-לספרותהמוסףאחרונות,ידיעות .ו

 . 7 . 4.89ו'יוםכרת,

המוסף •הארץ .כנ"ל-אחרונותידיעות . 2
 . 31.3.89ו:יוםלספרות,

גרוסמן"ב"סינדרוםעייןזה,לעניין . 3
הרלרונ-ספרותיתהביקורתהבפרסומי

טייס.

ילדיםזהירות
ןץינוד

הביטוחחברות
נ >rבישר

••• 
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באדםהטבועההקידמה

תקנחחיש :גוטחלףיהודה
עםהוצאת ;ולחברהלאדם
עמ'. 424 ;וחינוך;תרבותעובד

חדשספרגרטהלףהוסיףספריולסירות
העת,-מכניריהמחבר,רכה.שחשיבותו

מקדישכישראל'והפובליציסטיםנאים
ומקורותיוהשתלשלותולחקרספרראת
הגישותשכלהקידמה,רעיוןשל

כרעוסקותההיסטוריהשלהפילוסופיות
תחושתאחרת.ארזרבצררהדעתולפי

האמרנהשלונשנהחוזרכביסוסהצורך
אתמלווהוהחכרה,האדםכתקנת
אחריקל-וחומר ,רכותשניםגרטהלף
כספריוביטוילכךנתןהואהשראה.

אתמרחיבהואזהכספרהקודמים.

שלכמחקריהםהסתייעותתוךהיריעה
מכקשהואשונים.מדעניםמאות

שגברוהפסימיותההשקפותאתלהפריך
שלהאמוןחיזוקולשםלאחרונה,

שהונחההרעיוניתכתפיסההקורא

כניתוחיםמרכההואהספר'שלכיסודו
הביקורתשבטתחתומעכירהיסטוריים,

ירוןלמןשונים,הרגי-דעותשלהגיגיהם
פילוסופים,שלכנתכיהםוכלההעתיקה

הגותואנשיהיסטוריוניםסוציולוגים,
וסדר'אחדותכהםמחפשהוא .זמננוכני

הדדיתהשלמהלידיומכיאם.לטשםמ
האפשרות.כמידת

לאהאחרונותהשניםמאותכשלוש
רעיוןגרטהלף,יהודהלדעתהיה,

רעיוןמאשריותרהאנושותעלשהשפיע
וכחב-כאדםהטבוע(פרוגרס),הקידמה

אנועצמו.הקיוםיצרכמוהאנושיתרה

כחלוץהאדםאתלראותרשאים
האנושיתהקידמההכללית.ההתקדמות

ולאב,-הקוסמיתלהתפתחותהמשךהיא
שלמשלכעלייההביולוגית,לרציה
יותר.גבוהארגוןשללשלבנמוךארגון

לובשתוחזרן'ייעודגםהיאקידמהה
מוסרית,אינטלקטואלית, :שונותצורות

וכר'.חומריתאסטטית,

האנושית,הקידמהכשחרעדייןהננו

לומראיןאךממרשךתהליךשהוא
תרמאסזאתשניסחכפיאו .נואש

האב,-תורתשלנודעחסידהקסלי,
נהפךהדורותכמרוצת"אם :לרציה
לשומרטורפתמחיההזאב,אחי ,הכלב
מהאדם".להתייאשאין •העדרשלנאמן

שרעיוןלמסקנה,גוטהלףמגיעבמחקריו
מתק-היהדות,ממורשתנובעהקידמה

כחזרןנערצהוראשיתההגאולה,רות
הקידמהרעיוןהנביאים.שלהמשיחי

הרעיוניתהשראתואתמהתנ"ךשאב

מקרו .כעתידשלוהאמונהפאתרסואת
כלכד,חילוניאינוהקידמהרעיון

ופילוסופיםהיסטוריוניםשלנסכרתם
שונים.סוציאליים

אתלאנושותהנחילוישראלנביאי
המוסרעיקריאתאחד'כאלהאמרנה

הרעיוןואתכההכרוכיםהאוניברסלי
אתהימיםכרכותשהולידהמשיחי'

לעולםהכיסופיםואתהקידמהרעיון
כלוליםהנביאיםכתורתטוב.יותר
ההכרחייםהיסודותכל ,.ג.ילדעת

הנביאיםהקידמה.רעיוןלהצמחת
הגזעשלעולמיתלתפיסהנתיבותפילסו

ההדדיתהתלותשלותולדותיו'האנושי
הימים"."אחריתחזרןואתהאומרתכין

כוחבני-ישראלשאברהמשיחימהרעיון
העתיםכצוקמעמדלהחזיקועצמה
לרעיוןשנגתלגלוהואלגאולה,ולייחל

גרטהלף.לדעתהקידמה,

כימיהחברתיותהשחרורתנועותכל

לרכותהחדשים,והזמניםהביניים
וכלאכיודעיםצמחו,הסוציאליזם,

ומחזרןהסוציאליתמהביקורתיודעים,
אךישראל.נביאישלהימים""אחרית

האנושותחיתההמשיחיהדחףכלי
מכחינהומפגרתשמריהשלקופאת

 .חברתית-מוסרית

שרויהכההעמוקההאכזבהתחושת

נובעתהעשרים,כמאההאנושיתהחכרה

שסימניורוחני,ממשכרהמחבר,לדעת

ממררתמהתכונה,כריחההעיקריים

רצירנאליים-איכ,-ומפתרונותההכרה
חיים.

נגדגדוללמרדעדיםאנוהעשריםכמאה
חזיתותפניעלשהתפשטהשכל'שלטון
המעריצה "החיים"פילוסופייתרכות.
רצירנאלירסןכלהנעדרהחייתיאת

מלחמתאחריכפורחתעלתהומוסרי,
הפאשיסטיתכגיוסההראשונההעולם

ארפנתאתכחריפותמכקר .ג.יוהנאצית.

וכנרך-כחוקיותהכופרתהאירצירנאלירת,
לאדם.מוגבלכלתיחופשותובעתמרת
היאהשכלפעולתכיקובעהוא

מידרדריםממנושלמטההמינימום,
טרום-אי-רצירנאליים,לתהומות

התך-פעולתנוכלחייתיים.היסטוריים,

הבסיסעםונופלתקמהוהמדעיתכדתית
קצףכשצףהלוחמיםכל jהרצירנאלי
מלחמתםאתעורכיםהשכלכשלטון
 .ההגיונייםוכנימוקיוהשכל'כנשק
שלעזרתועלמוותריםאנושאיןרכשם
הרפואיהכלכלי'מעמדנולשיפורהשכל

כתחוםתר.כרבעלנוותרלמהוכדומה,
עללהעלותאיןכלומרוהמוסר.הרוח
החקרלערכים.מדעכיןהפרדההדעת
 :כגוןכערכיםמתחילתונערץהמדעי
כל-לאחדותכמיההכאמת,דבקות
וכר'.האנושותלטובתהשירותכוללת,

יותרעתהזקוקההאנושותכימדגיש .ג.י

רצונהאמנםאםהתכונה,למרותמתמיד
ולאורוחניתחומריתכקיומהלהמשיך
לרקיע.מתחתלהימחות

הכורות-הואוהתכונההשכלארייכ
פיתוחלקיומהשתנאיכלומרהבערות,
שנישלחייהםערדרכל .התכונה
רחוקיםכדרר-האץרמאוכלוסישלישים
לתרבות,נותראנושיים,קירםמתנאי

אבלמרועתלנ~ח

נסיכהשחיתהיז"לדויטשורהש~יסבז-ואעללכז-וברוצהאני
'לא ·~~ 1~ש ן~~ b ~ n, 'ן;:ז!!ום··~ם~~;פ~ iJT;ל~ם~~ךית 1זקרוה 9;ו

לסם, ר~~rוזי 1~זקל i ינ;:~נות Rלל~בוןתלזאתן;:ןנוג:,:ן~ת
ה WRו

 .ה!~~זקןזכק י~~ W:P;~יו i 1 ~~~רות 1ש~גן 97לי

רר R,זק iJ~ת~סז;זז:וי~~דקרלז;זיותטןצוןל;:ןג$כי W~~ז:וי
ןזיג:ייךלא Iז 1ג$ח 1.5ןזהז~גה iJ~זקנו~תךן~יג:ייזק:ק~ינכ;:ן,

לומר

,וזקזקים.=,ליליםןנכ~רה WR~י;:זזgנועד tא i1לילrכשמה

לז;ריםןט~יזע 1:ק~ביומךם 1כןגרנ 7גi:זגהזק;ךיא~ז~רז:ויךג$ז
מה ,לל<;:~או;ליםלא~ים i ?'לןצון:ק~יאר:;<לים 1ךטךינזפר.ךם,
~:;ני~ים

י 1ןחך~ן R-וקcזזgםזק~יןלל~כל'ך:;וים 9ס7קט~ים Rךלדים~גי
W חR רי~ה

וק:;ני~ים.מהי:;~זק:;נילרךלרים~זז,יזכ·קזהדק.~ים Wלזg.ךח,

זקלח Qפ iJווםהt;כ~וקז:וי'לאם i ~ף ttזקן~~י
 ל~~מון~תןג,rכוקג,הזקן;:ן,ט~~למון~ת
rוזק,ים Wוקג,~ווים iJ ל~~ ,לי W ~~ן~ית
ןה .j2 ~ 1דה .Rולימ:;<ז:וי:;ניםן~ש~בו"ליוסר

1 ~ j2. .ןה

לפעולה.נרחבכרולאנושותלהשכלה
לדמוקרטיהרקלאלשאוףישכךמשום

חברתית,לדמוקרטיהגםאלאפוליטית
כשדהלדמוקרטיהוראשונהוכראש
וההשכלה.החינוך
להערכתמוקדשיםכספרנרחביםפרקים
תוךמדינת-ישראלשלוצביונהדמותה
עורףתפנהמדינת-ישראלשאםאזהרה,

עלולזההקידמה,לרעיונותהיאגם
נוסףכעלההנאציזם,כניצחוןלהתפרש

לאחרההיטלריזםשלהתהילהלזר
היטלר.שלפגירתר
גוטהלףשלהכתיבה :ונאמרנסכם

רב.וידעמעמיקיםניתוחיםעלמושתתת
לשמשראוייםכספררכיםפרקים
הוגי-הדעותהםרכיםלא .לימודכחומר
מטעןעלמכוססיםשמחקריהםכתוכנו

י.ג. .וכלל-אנושייהודיידעשלרבכה
החיים,שלרחבהיריעהלפנינופורש
כפועלהקייםוהלא-מודעהמודעאת

אתמשוא-פניםכלאמגלההואוככוח.
וכנפשבחכרהוהסתירותהניגודים

נוקטגםהואזאתעםיחדאךהאדם.

ולס-לבעירתברורהחד-משמעיתעמדה
מעלה.שהואוגירת

חייםוהשקפתעולםהשקפתשללאורה
הואציונית-סוציאליסטית-דמוקרטית

עלומצביע •לטפלעיקרכיןמבחין
ותקווה.פתח-מוצא

מצורפתפרקלכל .רבלימודיערךלספר
מקורותעשרותשלביבליוגרפיתרשימה
המפר-הביבליוגרפיהוכלועזית.כעברית

כוללתעמודים)(שבעה-עשררטת
שונים,ומחקריםספריםמאותכשלוש
ומועילחשובמכשיר-עזרומהורה
עלשחולקמיגם .המשכיללקורא
זהכפרטהמחברשלומסקנותיודעותיו

כלאתלקבלמרנןשאינומיגםאחר'אר
וחשוברבחומרכספרימצאהסבריו,

 •.ולעירןלמחשכה

מנוראלכסנדר

זעירותדמעות
'T l 1 • 

שחותמותהבותיבה,מכונתשל

יאו~י~,~לות 1יד tWז~ת
;:זנוןא.ב iזגtזד

השבראתלאחות- 6

הגרועותעלולאהטובותיצירותיו
כההןזהשכמקרהחבלכמהאךשכהן'

מרובות.

מאודשמשוררהיאהעיקריתהכעייה

בוחרוינקלרמ.כמווליריאישי
מצועצעות,מאודכמיליםלהשתמש

לעיתיםהיוצרתפיוטיותעמוסתכלשון
האוטמתודביקהמתקתקהמרציפןחומת

לאופשוטכיסנותןאתה-החוויהאת
מדיפחותסוכרמדייותר ;להמשיךיכול

אותילשכנעהמשורריוכלכיצדמלח'
כשררותשפותחשירולקרואלהמשיך

לפרוח /החלהחלונך"מול :האלו
שלאדומהאדר".לשמי/מתחתשקדיה

כעלידורוכניאחריםמשורריםכמו
שהשכילוהכפול'השורשתופעתארתה

וליצורהשפהמחסוםעללהתגבר
וינקלר .מאיןאישיתרשפהאמירה
חבל.רזההשכר",אתל"אחרתמצליח

פורהמשוררשהואהספרכדשקוראאני

שלושהככרכעבריתהוציא ;מארד
ספרישניכארה"כהוציאשירה,קבצי

מרומניתמרפתכתרגומיעוסקגםשירה,

ומתקשהזאתכלקוראאניוגרמנית,
רינקלרכמ.משכילאדםכיצדלהכין
פשטנייםהגרתקטעיכשיריומשבץ

קיומם"עצםאתסותרות"מילים jכגרן
מעשהכלאחרמציירמופשט"צייראר

רעמהשואלואנישאינם",דברים
עלשיריםככתיבתרעמה ?סינרןכמעט
 • ?האלמינציהדרך

דרתןאייל
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תדגוםמולתדגום
מחזות :עליכםשלוםכתבי

אחרו·אירח :מיידשי ;ומערכונים

הוצאת ;פועליםספרית ;ני
הצעיריהשומר ;הארציהקיבוץ

1988 

כתבישלהמחודשתההרצאהבמסגרת
נוסחמכברלאלאוריצאעליכםשלרם
שלומערכוניומחזותיושלחדש,עברי

היקפם,במלואהדגולהיהודיהסופר
ספקבליזראחרוני.אריהשלבתרגומו
המובהקיםלמעריצירובמיוחדחגיגה,
אתהז;-כריםעליכם,שלרםשלוהרבים
העברילקוראשניתןהמצומצםהמבחר

את~יןהשאךמבחרשנים,עשרותלפני
שוררתכותבולקרוא.להוסיףרצונם
רובאתהשישיםבשנותרכשאלה

עליכםשלרםהרצאתשלהספרים
(שלרםכרכיםכשלרשיםבתביידיש
ני,--אריסגאבעפאלקספאנדעליכם
כלאתלהביןלמדאזורק ,) 1920:ארק,
-עומקה :לומרצררךואין-היקפה

זר.יצירהשל
נוספים,ספריםפורסמוהשניםבמהלך
 •ברקרביץ ..דישלבתרגומועדיין

לאור(יצאועשרלחמישההגיעומספרם
משנתהמתוקנתלמהדורה •בהמשך
בצררךהןספקהיהלאאולםתש"ב).
עדעליכםשלרםאתולתרגםלהוסיף

והןעבריללבושיצירותיוכלשz:וךכינה
לשנותשיתאים •ומודרניחדשבתרגום

שפגישתםצעירים,ולדורותהשמרנים
מצומצמתודאיחיתהעליכםשלרםעם

גרמם.שהזמןלשונייםבקשייםל~ךה ?7ר
הקומדיותלתרגומיהמבראבדברי
-השינוייםמהרתאתברקרביץמבהיר

התרגוםבעתשערך-ביותררביםוהם

מחזרתר"עמף".כ"הארצר"מחזרתשל
לתיאטררןתחילהעל-ידועובדואלה

באופןתרגמםאחר-כךורק •היהודי

התרגוםכדיתוךלעברית.חופשי
הדרמטי,במבנהשינוייםנערכווהעיבוד

הנפשותשלובאופייןהעלילהבמהלך
דמויותלמחזההוכנסורכןהפועלות,
שלרםשלאחרותיצירותמתוךשנלקחו
במפורש,מדגישברקרביץעליכם.
כמרוצררה,פעולהשינוישלזה"חופש
 .•העבריהתרגוםבעריכתהגמורהחופש

ימירשבאחריתהמחבר,מאתליניתן
שלהעיבודבמלאכתלשתפניהתחיל
לתיאטררן".והתקנתםומחזותיוסיפוריו

מתייחסהחדשלתרגוםהמבראבדברי
אתרואההוא .זרלסוגיהאחרוני

השארביןהתרגומית-אמנותיתפעילותו
והבאתמיתוסניתוץשלכפעולהגם

עדניזוניםשמהןרבות,לאגדותהקץ
 •לדעתוה~ברית.הספרותקוראיהיום
 •העובדהמןנרבעאלהאגדותשלקיומן
יסודיתהשוואהנערכהלאהיוםשעד
התרגוםלביןהשלרם-עליכמיהמקררבין

איפרא, •מסתבר .ברקרביץשלהעברי
ולהתייחסזרהשוואהלעררךניתןשעתה
מלאכהזרוהרי .תרגומיוולשנילמקרר
המחקרבמסגרתלעשרתההראוישמן

 .האקדמיהספרותי
המחזרתאתכדוגמהמביאאחרוני

ס 2$ר"ד~אלךגר~ב~ר""דיהמקוריים
בך-אצלשבעיבודםגעררינס",גרריסע
אחרוני ." 9ר"ע7,יל"הארצר"הפכוקרביץ

הזהב","חופרי-כלשונםמתרגמם
כיבמפורש,ומוסיףהגדולה",ר"הזכייה

(בעיבודהאלההמחזרתמןאחד"אף
שלרםשלמחזהאיננו ).ע.א •ברקרביץ
אחר,ולאעצמו,שהואלאמור,עליכם,

מסי-לדראמהעיבדארכדראמהכתב
מתפרץאחרוניכינראה,אולםפוריו".
אתמעירשהואשעהפתוחה,לדלת

התרגוםשלהתרחקותועלהערותיו
בשינוייםכגרןהמקרר,מןהברקרביצי

-הגדולה""הזכייהבמחזהשנערכו
שלאמיתיתזכייהעליכםשלרםאצל

אחר-מפסידשארתםרובל,אלףמאתים
לשני •סרררקרשימלההחייט •הגיבורכך

-ב"עמך" •ברקרביץואצלנוכלים,
ישירותהמצטטאחרוני,מדרמה.זכייה

השינוייםאופיעלברקרביץדבריאת
אתעשהברקרביץכילבטח,יודעשערך,
עליכם,שלרםעםבתיאוםהדברים
 .וברשותובידיעתו
לחלוקכדיבאאינואחרונילעילהאמור

רעלהחדשבתרגוםהצורךעצםעל
בתך-כמרהמחזרתשבתרגוםהחשיבות

מכתביכרכיםשישה-עשרערדשלגרמם
להתפאר.ידירמעשיעליכם,שלרם
~:פיםלמעשה,הלכהכן,אםנבחן,
בהשוואההמודרני,התרגוםמןקטנים

 .למקררואףהישןלתרגום
הנפשותמתוארותטוב""מזלבמחזה

 :אלהבמליםהפועלות
שלרשיםבתאלמנהמבשלת.-ביילה

(ברקרביץ)בעלת-בשראשהומעלה.
וכמהשלרשיםבתאלמנהמבשלת.

(אחרוני).גרףבריאתאשהשנים.

שחרחורתמשרתת.נערה-פראדייל
שחך-משרתת.נערה(ברקרביץ).ונאורה

(אחרוני).ונאהחורת

המ-ביילהאומרתהפתיחהובסצינת
דורשיולכללשונאיואברי"ארי :שותת
במיטבביילהעלנגזרהגזירהכי •רעתי
בביתהתנורלידלעמודעלומיהימי

בעלתשלמרותהתחתולהיכנעזרים
היוםכלהיודעתזר,נאהמטררנההבית,

.רא R:ילזאתגם ...ל.ל Kורקו::ול.לרק
ידהאתהקר~זתלב,נדיבת !גבירה
לחםפרוסתנותנתאינה •האביוןמאחיה
יא ryומבשרה,מעצמהמבניהואףלןעב,

מפיהם"ארכלומונעתמקמצתמתעלמת,
שלי'לשונאיםואברי"ארי(ברקרביץ)
משרתת,להיותצריכהבגילה.שביילה,
בלב~סתהמין'הראשעללהושתהיה
לוכ.רץרקהיודעתמאדאם,מיןשכזאת,

לחםחתיכת !יפהגבירה !רף.ל~ורק
שלהלילדיםשאפילו ?תיתןלעני,

(אחרוני).ארכל"מקמצת
 1מחדלעמודניתןזרקצרהמהשוואה

אחרונישלהמשמעותיהישגועלגיסא

באופןאידיטקסטשלנכרנהבהעברה
 .ומאידךימינושללעבריתועניינימדויק
אובייקטיביקוראשכלניסוחים,עלגיסא
 :כגרןברקרביץ'אתבהםיעדיףזאתבכל

ארכל",מקמצתשלהלילדים"שאפילו
"מקמצת-ברקרביץשלנוסחולערמת
ניתןלכךבדרמהמפיהם".ארכלומונעת
ברקרביץשלתרגומואתלקבלבהחלט

"כלנוסחה"במקרםהבית,בעלת-
ישנהזרלמלהכיאם •אחרונישל

נוספת.משמערת

עלללמודניתןאחרתמהשוואה
שלהדמויותבתארו :נוספיםהבדלים
 )"ךמע"(הגדולה""הזכייההמחזה
"שימעלע-עליכםשלרםכותב
אשביידעו.בןשביידעואקער. 2$סז.זר

אמיט •רעןיאהמיטעלעדיאיןמענטש
 :בתארומסתפקברקוביץנגינה.קול
(ולדעתי,ימירבחציאדםחייט.בןחייט

אחרוניואילומוצדק),אינוהצמצום
בגילחייט.בןחייט :במדרייקמתרגם

רצויכיאםנגינה",קולבעלהעמידה,
במקרםיותרברורביטוילמצואהיה

שלתאודו •ולהלןנגינה"."קולהמלים
אשר)(רבסאלאמאנארריטשסקאר 2$

אריסטרקארט,אייןאנגיד.איד א":פיין

ליסינע".אמיטארןבייכעלאמיט
מסתפקבצדק.שלאושרב,-ברקרביץ
(של ";ד;ד •פייןאשר"רב :בתארו
ואילו ,)ע.א.פיין'ומרןסולהצעיר
סול,-"ארסקר :כראוימתרגםאחרוני
 •גביריהודיפיין'אשר) 'ר(מרנרביץ

וקרחת".כרסבעלאריסטוקרט.
שאנוהחיים.ומלאהרענןהטעם

העב-בשפתנוהחדשבתרגוםטועמים

טעםאתמקההאינוהמודרניתרית

אולישהיהברקרביץ'שלהישןהתרגום
בשלהיהדותלמקוררתיותרקרוב

לעצמו.שהתירוהתוספותהשינויים
עללברךאךויש •ותרגומיודורדור •אכן

שבזכותוהזההנאהההישגרעלהמוגמר
מחזרתתרגומיעשרשבעהלנרנוספו

גםהוזכרו,שכבראלהמלבדוביניהם,
"הגט"טוב","מזלהחולב","טוביה
 •.אחריםורבים

עקרוניאביב

סיפורים

רומןלא
 :והזמירהזיקית ;תמוזבנימין
 1989"כתר"

ב.שלזהספרראתלקרואמציעאני
-ותמונותסיפוריםשלכספרתמוז
היומרהטובים.רובםמעניינים,רובם

רתמ,-סיפוריםהקושרחרטי-שנילהציג

עללרומןאחת,ליצירהאלהגרת
גלגולידרךאחתיהודיתמשפחה
פשוטאלאמופרזת,רקלאהיאהדורות

מןניכרחלקשקראתילאחרמופרכת.
כפילגמרי,ליברורהיהוכברהספר

אריהודיקשרהיעדר •להלןשיוסבר
הענייניםשבתוכןזכרתי •משפחתי

המלך"בגדיכותרת.ישהסוףלקראת
שםשאוליבלביחשבתיהישנים".

עלהטריקשכלהמחברלנריפענח
(בהקדמה)לדורותיהאברמסרןמשפחת

המלךחייטישלזהכמרשעשוע.הוא
עלהקטע .אנדרסןאלהנודעבסיפורו

(קראתילעצמוקטערקהואהמלךבגדי
סומךשהמחברלינדמה .) ...הסוףעד
לאמבקריר)(ובעיקרשקוראיוכךעל

ערום,שהמלךבפשטותלטעוןיעזו .
שלסיפורםביןקשרלהיותיכולשלא

כלעםלסה"נ-654בהמתנצרים
ממש(ל~הםוהסיפוריםהקטעים
שלהצורךבספר.המובאיםסיפורים)
זמיררגםזיקיתגםלהיותבגולההיהודי

אינואבל ,מענייןרעיוןהוא ) 26(עמ'
שחלקבספר,שניחרטבשרםכללעובר
 .מיוחדיהודיאופינטרלממנוניכר

השכחה""חסדהקצרהקטעלמשל,
שבספר.מהטוביםשהוא ,) 55(עמ'

שגםמפנירקליהודיםקשור •לטעמי
שיששיטעןמיבני-אדם.הםהיהודים

הקט-הסיפורים,ביןזמירי-זיקיתיקשר

זהשספררהאטירדים,התמונותעים,

גשריםלמתוחיאלץמהם,מורכב
עמוקיםתהומותפניעלמארדרעועים
למדי.
פטוראינווהזמיר""הזיקיתעלהכותב

אחדים,טוביםלאפרטיםעלמלהעיר
"מצנרת"ברפררטז'הבר.שנשתרבבר

שקרו)עובדותעלהבנויה(היחידה
אםשספקדברחיים,אנשיםמוזכרים

שחייבבוודאיכזה.בספרלעשרתומותר
שלמאיזכרררלהימנעהמחברהיה

הר.ישראלהמשורר
עלמסופר , 19עמ'השלישי,בקטע

קרלרידג',טילוסמיואלהאנגליהמשורר
שולחן""שיחתלומייחסשמחברנו
שליחסרמארד.ארסיתאנטישמית
אוהבהיההואידוע.ליהודיםקרלרידג'
לירניטריניזםנטההואמובהק.יהודים

מאנטי-ממנהרחוקהשאיןכתבנצררת,

הדוגמהאתישעיהובנביאראהשמירת.

מעבריתתירגםהואבשירה.לנשגב
הטוב,ידידושלמשיריושנייםלאנגלית

ליקשהיהודי.מלומד •ה;ך;ביץהימן
ידועותאינןאלהשעובדותלהאמין
 .תמוזלבנימין

"בררךואומריהודירבמברך 102בעמ'

ידוע ,,---אלוקינואדוניאתה
מותרתפילהארברכהשתוךיפה

האלשלשמראתלומר ) !חרבה(ואפילו
המקובל.הסירוסבלי

בארץנקלטשלאיהודימספר 109בעמ'
שהוא-1929בלפרוז'נאלשרבורוצה

בתקופהארדיסה. ...ללכרטיסכסףחרסך
דרךמהארץלפררז'נאנסערהאמורה

בריתדרךלאאךטרייסטקרנסטנצה,
בלתי-אפשרי.פשוטהיהזה !המועצות

בהרצאתומישהיהשתתפה 129בעמ'

קשהזה .אזףהפרובוקטורשללהורג
אלא •כלללהורגהוצאלאאף .מארד
מותר.עדבשקטשםרחילגרמניהנמלט

אמנםיהיוהשבחדברי .טענותיכאןעד

שבחרדעתילעניותאבל •יותרקצרים
למתיחתהראויעלערלההספרשל

ורגשמחשבהרסיסיבוישביקורת.

שוםואיןלעצמו,עומדקטעכלנאים,
לזהזההספרחלקיאתלהדביקצררך
וכלל.כלללטובתםשלא

מובהקת.יהודיתהיאתמוזשלגישתו
אתכלילניתקשלאטועןאמנםהוא
כנראה,קשה,וטרש.לתורתיחסר

דבר'אין .קיצוניערכיםבשינוילהודות
היהודילעםעמוקהזיקהבעלחראתמוז
יהודית,הבנהבעלהואמזה,ויותר

לתרבותנדבכיםולהוסיףלחדשהמסוגל
 •למשל •כךשורשרת.יהודיתכולהשהיא

(עמ'גרמניהבהנרבר,מסע"ב"סיפררי

163-161 (. 

דיהספרשלבשבחומשהרלומרכדי
מוצאאתהרמיידולדפדף.אותרלפתוח
לעשרתלאמוטבלשבח.ראוימשהר
 •.עצמוהספראתלקרואאלאזאת

בראלימאיר
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הקדמוןהאבשלהגיהוק

מעריב,מפריחמאיירה;ריבייח:דארםי

טבעוןמריםמופרובוגליתתרגמה . 1988

משתעמםהקדמון,האבשלהגיהוקמאיידה,
לתוךנכנסהוא .אבירשבראהחדגוניבעולם
עדאךדדכם.העולםאתלחרשכדישוניםיצורים
העולםהיהטובכךכלש"לאמגלההואמהדה
אפלולית.דקלילה,ולאיוםהיה.לאהזקןשלהזה
כולםנשים,לאגםגברים,היולאארכל.מעטוהיה
שהיהמבולשולח[הזקן]היהלפעמים ...זהיםהיו

רהקרדרפידאסהחיותוהאנשים,הכלאתמציף
להיהפךלאבשביללהיאבקהיוצריכים

מעשהאתלשפדמחליטמאיידהלצפרדעים".
השמש,בתרךלהיוולדהואהראשוןמעשהואביר.

לשעשועים,חברתארם,אחלעצמוולבחור
בניבקרב"כאנשיםנולדיםשניהםהירח.מיקודה-

אתיוצריםהםוהלילה.היוםמלבדמאיידרן".
רפי-הטבעת,הפהביןואישה.גברביןההבחנה

בתחבולותהיצורים.ושאדהנבחרהעםבניבין
שיש"מאלהומיקודהמאיידהנוטליםנועזות.
האש,את :להם"שאיןלאלהלתתבשביללהם,
אתהטבק,את tאדרם-הארדרקרןאתהדבש,את

הנבחר,העםהםהעיקרייםוהנהניםהכרתנה,

המאיידרנים.

המשופדבעולםהחייםאתאוהביםהמאיידרנים
ולשתות.לאכולאוהביםהםמאיידה.עבורםשיצר

 .ולצודלהיאבקולחגוג.לשוחחולחרבן'להזדיין
בןכלעל"פשוטים".מלהיותדחוקיםחייהםאך

היוולדועקבלושנרעדתפקידלמלאמאיידרן
אתולכבדלהכיראחדכלרעלאחד,ארזהבקלאן
טקסיםהחיים.תחומיבכלוהמותרהאסור

האבלאתמסדיריםוססגונייםמורכביםומנהגים
ושאדהמנהיגהכתרתההתבגרות.והשמחה,

מצפיםמהיודעבן-מאיידרןכלחשובים.אירועים
לומדיצטרךשאישמבלילעשרת.עליורמהממנו

בכפרםאחדמקרםובכלהגבריםבבית :זאתלו
אחד"כלהאיפאדאנאן'חרפישעלדמוי-המעגל

מקומר".הואכייודעשהואבמקרםמתיישב

נינוחיםכהשהםבכךהיאהמאיידרניםשלצדתם
הםשאיןלמרפתהמסודריםמחייהםומרוצים

לא(אולירוציםהםאיןבמאומה.לשנותםרוצים
המתרחשיםלשינויים"להסתגל" )?מסרגלים
שלהבלתי-נמנעתהתקרבותהעקבבסביבתם

בעיקרםהחפץמאיידהאפילוה"צירריליזציה".
ובאההממשמשתההתנגשותאתלמנועיכולאינו
 tרצו tיכלו tידעולפחות"אילו .המדסופהואת

היואחדבהירשירםעדלאט.דרכיהםאתלתקן
-שיתכוונו"ובלישיידעובלילאחדיםנעשים

לא"לא. :נחרצתהיאתשובתואבל .מהדהדהוא
כמר tכךדקעצמםאתרוציםשליהמאיידרניםהם.
יפה.עשוייםהםמחדש.עשוייםעשויים,שהם

מימדיםישהמאידרניםשללטרגדיה . 1יהדסר"ובסוף
-אליהםגםיעלמראיתםשהדיקוסמיים,
 ?עלייידע:"מיהקדמוןואביהםמיקודה.מאיידה,

לא. ?מאיידהיהיהמאיידרנים,יהירכשלא
רוצההייתישלרם.מבקשאינניאבי'מאיידאהר

הבלתי-נמנעהאסוןאתלמנועאיךהסכם.אולי
לארבדננר.לארבדני.גםואולילארבדנם.שיוליך

כינדאה ."?בן-תמותהאל ?אניאלמיןאיזה
האידאולוגיהשולטתבר tהמערבי-מודרניביקרם
לאלקירםזכרתאיןרה"קידמה".ה"פיתרח"של

 ...ברואיועםכךכלהיטיבשמלכתחילה
הואשלוהראשוןהדומןשזהויכיירווארסי

דב-אישפוליטיקאי'סוציולוג.אנתרופולוג.
(במידתולנווטלהביןעניינושעיקרפעלים

התרבותית-חברתית.ההתפתחותאתהאפשר)

בספררהלטינית.ובאמריקהבברזילבעיקר
אתמנתחהוארהצירריליזציה""האינדיאנים

הלבןוהאדםהילידיםביןמגעשלהשוניםהסוגים
לאחדגם :חד-משמעיתהיאמסקנתו .בברזיל
שאיפיינרבכוח.והניצולהשיעברדהניצול,שיירסי

 tהאירופיהכיבוששלהראשוניםהשלביםאת

תרבותית""אינטגרציהשלבאידאולוגיההוחלפו
ומרחבהתרבותשימררשלאפילואר"הטמעה"אר

חורבןאחתהיאהתוצאההילידים,שלהמחייה
לאינדיאניםבל-ישוערוסבלרפיסי,תרבותי

המת,-התופעותשל"טיבעןוכפרטים.כקבוצות
לושמעניקכזההואאומדהואזהבספראדרת
מדעימחקרזהרלהסרות.מנסהשאינני tמדטעם

נאמנותלספרחריף.גינויבד-בבדאךקפדני.
העבודהשללאמרת-המידהנאמנות :כפולה

האינדיאניםעםהעמוקהאנושילקשרהמדעית,
ברזיל".של

מדגשמלא.ביטויויכיירונותןב"מאיידה".
כאבת,,-בסירנוזה.עמוקאנושילקשרומשכנע

גררתעלהחידמיונישבטליצורלומאפשרפרלרג
שבניגודואירועיםדמויותוסידרת tדמיונינהר

אראנשיםלביןבינםהדמיוןהמוסכמת.לאימדה
האווירה .בלבדמקדיאינוממשייםאירועים

סופררעדמתחילתוהספדאתהאופפתהפנטסטית
היאאט-אט .אחרלעולםהקוראאתמעבידה
שרנה.מושגיםלמערכתאשנבעבורופותחת
אדם-ליחסשונים,לערכיםשרנה.חברתילהסדר
זהכלאךשרנות.אנושיותלחוויותשרנה.סביבה

מרכיבהגדולבחלקואלא tבלבדהדמיוןפדיאינו
להתעלםמתעקשהמערבישהאדםהמציאותשל

גדולותביצירותכמר .הסגוליומעדנומקיומו
מתבדרהדרום-אמריקאית.הספרותשלאחדות
אותןהמאפייןהפנטסטי"ה"דיאליזםשלשנוחר

באחדותאותנולהמםביכולתובדיוקהוא
מאיי-ה tלפתחנוהנמצאותוהפנטסטיותהשונות.

זר.נוחיותנועל-ידירהמאריימרתנוחיותנועלמרת
זהרבאנתרופולוגיה.עיוניספדאינו"מאיידה"

ברהעקדירתהדמויותהמילה.מרבןבמלואדומן
שנילקחמאיורןבןהואראלמה.איזאייאסהם

לרומאנשלח tילדבעודרמסירנדיםעל-ידימכפרו
החליטהסמכהקיבלובטרםלכמרדה.להתכונן
צעידההיא.הטבעי".ל"מקרמרלשבטולחזור
שלהגהינרםמדודיכלאתשעבדהמדיר

לסמים.התמכרותמזדמן'גברלכלההתמסדות
להקדישאלהכללאחדושמחליטהמשרגעים,בית
הםלאינדיאנים.לעזור .האמורלמיסיוןחייהאת

המיסיון .לאיפאדאנאןבדדךבמטוסנפגשים

 •.מהמאידרנים

עםיחדלכפרמגיעהוהיאארתה.לקבלמסרב
היורשלהיותשנרעדשהוא.בערדאבלאיזאייאס.

אתמוצאאינושנפטר. )"ףי'צ"ה(הטרשאראהשל
אתלמלאמצליחראינובכפרהטבעי""מקומר
עלשוויתרהלאחדהיא.המיועד.תפקידו

להפליאמשתלבתהדתיים-מיסיונריים,חלומותיה
נהניתהיאבעיקרושמחה.אושרחיישםרחיה

בשבט.הגבריםכלעםיחסי-המיןשלמהחופש
פירושואלמה.שמה.(אגב.הגרףומפורקן
ואילותאומים.לידתבשעתמתהאלמה .)"שפנ"
שללאחיינולבסוףניתנתהטרשאראהמשדת

שלמדהתאולוגיהבהשפעתהלה.איזאייאס.
שלוהמפחידהשנואלמכשףמתקרבברומא
באותוהיחידבן-שיחרלהיותשהופךהשבט.
ולהשתלב.לחזורשאףברעולם
חצויים,שניהם :השניותבולטתהדמויותבשתי
שבאףעולמות.לשניכורחםבעלשייכיםשניהם
ושלו.שלםקירםשלאפשרותלהםאיןמהםאחד
ומחולק,חצריהואשאףהמאידרני.שבכפרבערד

כינדאהזה.אתזההשוניםהפלגיםמשלימים
ראלמהאיזאאייאסשלוחייהםשבנשמתםהשניות
הניגודזהר .פיתדרןלושאיןבקונפליקטיסודה

סיודיפיעלהשבטייםהחייםשביןהמוחלט
לידיהבאניגררה"צירריליזציה".לביןה"טבע"

כלביןהבסיסיהאינטרסיםבקונפליקטביטוי
המיסיון t(הסוחר/המנצלהציררליזציהנציגי
המבקשיםהפרוטסטנטייםהשליחים tתוליהקא

הצבא.קציןהמאידרנית,לשפההתנ"ךאתלתרגם
והאינדיאנים.לאינדיאנים")הלאומיה"מרסדנציג
 .וניגררשניותארמדתהספדבנריבההדרךגם

בכפרלסירוגין,מתרחשים.השוניםהפרקים
הברזילאית.בעיירה tהקאתרליבמיסיון tהאינדיאני

למעשהשהואהנהראתהסודקתהסוחריםבסירת
הקולגםאלה.כלביןהקושרהמרחביהציד

מפרקמשתניםהפרספקטיבה.רעמוהמספר

לבדדהנשלחחמייג'רדשלקולרזהרפעמיםלפרק.
רשימותואוסףאלמהשלמרתהנסיבותאת

ארמהאלאלהפעמים tהרשמילדין-וחשבון
מאיידההאלפעמיםהמתייסרים.איזאייאס
פעמים tמברואיואחדשלקנקנועלהתוהה

ומפרשיםהאירועיםאתהחוריםעצמםהאינדיאנים

הם.בדדכםאותם

דמותמופיעה )" EGOSUM "(הפרקיםבאחדדק

זכדרנרתהמעלהמאוכזבאנתרופולוגמעיןשל
האםהמאידרנים.שלהמתהמנהיגעםמפגישותיו

אתלבטאבאהואהאם ?הסרפדשלקולרזהר
האינדיאנים ,, ?הבלתי-נמנעהסוףנוכחייאושו

לעשרתלאהוב.צדיךעכשיו .מתרהרבהנגמרים.
שנגדלילדים.הרבהשיהירבשבילסרדרדרק.הרבה
שלהזההקלושהסיכויכנגדונתרבה".לאט.לאט

 /לאנתרופולוגשנותרמהכלכינדאההישרדות.
לעשרתבנאמנויותיווהחצויהדיאליסטיהמספר

 :סיפורשלהההישרדותבכוחלהאמיןהוא
אותר'שישכחולא tאותרשיספררנרעד"סיפור
מההרבהישערדעצמילי .ייגמרשלאבשביל
להיגמר.לאבשביללשכוח.לאבשביללספר.
האירוניהלאט".לאט tחיפזוןבליעושיםיפהדבר
שאולההיאאףזריים nחרכמת-שפיסתהיא

וסקלמרסלו
משחקאחלשחזריכוללאהתרגוםאחרים,במקומרתכמרכאן' .ו

יודעשלאמישגםדרמאטי, tהפראטיהכרחמלאהנהדר,המילים
 :ברלחרשיכולפררטרגליח

SO SE QUEREM COMO ESTAO FEITOS, REFEITOS. BEN 

FEITO , SERAO DESFEITOS . החונןבמסירתטעותגםכאןיש: 
" BEM FEITO " הםולאלהם""מגיעשמשמעותרביטויזהר"

להעבירם,מחוגםלכלשקשהכאלה,דבריםלהוציאיפה".עשויים
הצליחהוהמתרגמתוקריא,שוטףהתרגוםמטעות,וטעויות
שהשפהאשמתהזראיןכמרבן'מעטרת.לאבעירתעללהתגבר
לגיורןהקשורבכללמדיענייהלפררטרגליחבהשוואההעברית
החופשיםנושאיםהמינית,ולפעילותהמיןלאיבריהמינוחוריבוי
והממזריהעסיסיהתיאוראחלמשל,כך,בספר.חשובמקרם

" BOLAS DOLORIDAS DE TESAO. PAU PICA CARALHO 

FODEDOR ", הזיןכליהחשק,שלהכאוביםכ"הכדוריםמתורגם
מחלה.שלרפואיכתיאורהנשמעלזיון",הזקור
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שיערכורlלתעינייםדיראם: aמארגרי

םפרתיענברל aאבימצרפתית:שורר:

והצאת /קריאהםימןםפרי /מעריב

עמי 117המואחד,הקיובץ

בג'יה-דין 1914בשנתנולדהדיראסמארגריט
למאתמ-מררהאביה,אתהצרפתית.שבהודו-סין

זוכרת.אינהארבע,בתבהיותהשנפטרטיקה

היאימים.האריכהיסודי,בבית-ספרמררהאימה,

שלהפנימיעולמהאתשעיצבההמרכזיתהדמות
ואפילוזרויותיההעילאית,רגישותהאתדיראס,

כבת-לאברריטנאםגדלהדיראסיצירתה.כירון
כמעטכבת-עניים,אלאאמידהמתיישבים

וקיבלהשפת-המקום,אתדיברההיא ;כילידה
 .המקובלבמרבןהאירופילחינוןזרחינון

במשךחדרןמחלונותנשקףהמשווני"כשהיער
אתקוראאתהעשרים"בגילכתבה,הילדות,"כל

אחרות."בעינייםבודלו
אימהביןוכנערה,כילדהעולמהאת

האח-אחיהלשניסף-השיגעוןעלשהתנודדה
הקררבןוהקטן,האם,שלחביבההזדוני,הגדול,
הררמאןובהםספריםבכמהתיארה-הנצחי

הים",בפני"סכרשלה,הראשוןהחשוב
) LE PACIFIQUE BARRAGE CONTRE ( 

ב"המאהב". ,וכמרבן ,-1959בארדשראה

בחיים'אימהחיתהערד"סכר"אתכשכתבה

לאנשיםסביב"סחרר-סחרר,כתבהוכעדותה,
סיפור-זההקורה".לערבילהיכנסבליולדברים,

כסירנותיהעלאימה,שללכישלוןהמועדיםחייה
עסקים,ולעשרתממצוקתהלהיחלץהכושלים
בני-היוכל-ערדושרב.שרבהנכזבתוהתוחלת
ולהסרותלשקרהיהצריךבחיים,המשפחה
שבאהבת-הבוסרזר-החרפהבשלבספרים,

בגדרשהיהמה("ההתנסות"),סיניגברעםשלה
תקנהללאמושחתתכשלה,במשפחהאפילוקלון

חיי .הרסןאתהתירהב"המאהב",לבנה.אן-
במלואוסרק,כחלללאמתגולליםהמשפחה
בתכלית,נדרשיםחייםופלצותם,מורכבותם

המשפחות,ככלחיתה"משפחתנוכידיראס,ארמדת
אמצעי-זהירותכלנקטנולא .בפומביבגלוי'אבל
רבכןהיינו'פראים .משאנושוניםלהיראותכדי

שליסודטמוןמשפחתיקשרבכל .אצילותנוחיתה
שבהבמשפחהגלוי.היההואאצלנו,שנאה.
ערות."שהטבעהדברפירושלבביים,היחסים

על-ידיהמשפחההוחרמה"ההתנסות"לאחר
אןהרקיערה.לפנימיהוחברותיההלבנה,הקהילה

בתסופרת.שתהיהידעהאזכברהתעלמה.היא
עטרשבההשנהבחייה,גיל-מפתחשמרנה-עשרה,

לבלילצרפתהיגרההסופיים,תוריהןאתפניה
האסיאתי.לצור-מחצבתהכיסופיםוללאשרב,

 :רחבההשכלהרכשהאימה,כמצורתבפאריס,
ובמדעי-המדינה.במשפטיםבמאתמטיקה,תארים

עברהוהכיבושמלחמת-העולםמוראותאת
פראנסראהעמדשבראשהברשת-מחתרתכחברה

מיטראן.

בידינעצרהרשת,חבראנסלם,רובדבעלה
עללידיעותהנוראההציפייהחודשיאתהגרמנים.

שנה 40כעבורארדשראוביומניםתיעדהגורלו
רכישתהתקופתחיתההמלחמה"הכאב".בספר
לאחרקומוניסטית :הפוליטיתהמודעותשל

היארבים,מגרייסיםכאינטלקטואליםהמלחמה
בידידההתמיכהואלהסוציאליזםאלעברה

יחסבלבםעוררההשראהאלההתוודעות .מיטראן
היהודי'העםעלשעברמהאחרי :לישראלמיוחד

מדינת-ישראלשלמעשיהאתלשפוטמסרבתהיא
עםשלההקשרגםרגילות.אמרת-מידהלפי

הפשעאתזוקפתשהיאלמרות :מורכבגרמניה
מנשואקשההואכיכולו'העולםלחרבתהגרמני

מסוגלתהיאואיןמוחלתהיאאיןאחד'לעם
 :אליהלרגלערליםהגרמניםבגרמניה.לשהות
אחרת.ארץמבכליותרבגרמניהנמכר"הכאב"

עלאחרהיבטהגרמנילקוראהיקנההוא
חרדהאשהשלרגישותההיבט :זרועותיהם
מחוננת.סופרתגםשהיאואוהבת,

אתאםתכתבי,למאתמטיקה,ההסמכה"אחרי
להאמרה "'מעניינייהיהלאכברזהאז .בכןרוצה
נטמעכמעטשניםיובלזהעשתה.רכןאימה.

ואחר-כןכסופרת,תחילהביצירתה.סיפור-חייה
אחריובמאית-קולנוע.תסריטאיתכמחזאית,גם

עם ,-1950בכשדרנההבשיל ,ספרי-בוסרכמה
יותרכתבהיצירה,שנות. 3gב-ומאז,"סכר".

שישומחזרת,תסריטיםררמאנים,מארבעים

יצירתה.שלהעיקריהפןשהם-הםהסבורים
יצירהשלממרצעבקצבהחמישים,שנותמתחילת

המעובדמחזהארתסריט'גםשהואספר-בשנה

ביןהבדלי-כתיבהכלאיןלדידה,כילררמאן'
משלה,שפהמשלה,קרלהבנתה-הז'אנרים

כיוהעולמית,הצרפתיתבספרותייחודיתחלקה
לררמאןארתהמשייכיםנוחרת, "מטעמיאם,גם

ביןמשותףמכנהכלכמעטאיןהריהחדש'
סימוןקלודרוב-גדייה,שללכתיבתםכתיבתה
אותרשל"להקתו"עםמהימנותםחרץואחרים,
מיבואי".רהמ"אדיסירןלנדרןז'ררםהמר"ל,

סופרתחיתה"המאהב",עדשדיראס,הגורסיםיש

מצומצםאןנאמןקהלבעלתאיזרטרית,כמעט
התהילהאתלההיקנהש"המאהב"נכרן .מארד

לכרכבתרעשאהכסף,מארדוהרבההעולמית
הקודמיםמספריהרביםאןמבוקשת.תקשורתית

"סגן-כמרביותר'וקשיםחשוביםררמאנים

נמכרושטיין",לולןשל"חטיפתהארהקונסול"
רבות,לשפותותורגמועותקיםאלפיבמאות

צופים.מיליוניצפרובסרטיהובמחזותיה
שלטיבויהיהמהמושגלהאיןכותבת,כשדיראס

והוציאהמחזה,לכתובהתכוונה .המוגמרהמרצד
אלבום-צילומיםלעררןרצתה .ורמאןידהמתחת

"המאהב",את"המאהב".ונתקבלמשפחתי,
אחרמיפעםמיקצב,אחרמיקצב"כתבתיאמרה,

ביןהעמוקהקשראתלבררלנסותבלימיפעם",
בליולהתהוותלהתארגןלקשר"נתתיהקטעים.
מבחןספריה.כללגביתק.ףהדברידיעתי."
הספראלביומויוםמדיהשיבה"היאהכתיבה,

למצבפעםבכלמחדשוהכניסההארכניים,שעל
רקלאהארמרניההנכתב."עםהארמרניהשל

במרבןקומפוזיציה-מרסיקאליתאלאספרותית,
והקצב,ישדיראס,אתכשקוראיםההלחנתי.

קוראכל .מהתוכןיותרמפעימיםהמרסיקאלירת,
האסוציאציותלפירגישותו'טיבלפיהבנתו'לפי

ביןהקשריםואתקטעכלויביןיחוששלו,
שונים,ברבדיםשונים,בהקשריםהקטעים

משמעריות.דיברידברלכלשונים.מהיבטים
חיפוש .נכרןרובדכלתק.פה,משמערתכלכמעט

שנתקבלהעיקרייםהקשייםאחדהואהמשמעויות
אתלעבריתלהריקמצליחוהואישהמתרגם.בהם
מתרגםוהואיששבמקרר'המובניםריבוי

מןהמשמעויותאלומתוודעאסוציאטיבית,
עםמשותפתבעבודהמנסיוביהמתורגם.הנוסח

היאגםאחתשלאאעיד'דיראסמארגריט
התכווןבדיוקלמהלבארמעשה,לאחרמתקשה,

~ 
שחוושיעובחולותעיניים

דיראסמארגריט

מחדשניסחהשברמקרההיהואף ...המשורר

שלאבמיוחדסתרםקטעאחרות,במליםבאריכות,
מופיעההחדשההגירסה ;להסבירידהלאלהיה
 .העבריבתרגוםרק

איןהחיים.אתכראייתההיאדיראסשלכתיבתה
מרכז,"איןארמדת,היאסוף,להואיןהתחלהלה
רחבי-ידיים,מקומרתישציר,איןדדן,אין

ואין".מישהו,בהםשישלחשובאותנושמשלים
איןאירוע,וכשחוריםכרונולוגיה,אינםהחיים

בזיכרוןשורדותהחייםמן .להתרחשותומודעות
שהםבהיריםקטעיםמבודדות,נקודות-ארד

 .לחקורשמנסיםחשובות,תקופותביןכמעברים
שהקשריםהבזקים,כמעיןהיאהכתיבהגםכן

 .בדיעבדכן'ראםמתחוררים'תמידלאביניהם
בתסריטבררמאן'-הואאחדהדיראסיהסגנון

הואאלהלכלהמשותףוהמכנהובמחזה,
רקלאוהרגש,החרשאלוהפנייההמרסיקאלירת

היויצירותיהאתלהביןהקושיבשל .השכלאל
"אינטלקטראליסטית",כסופרתארתהשהגדירו

יופירגשות,ביטויהואבכתיבתההעיקרלא.אך
הגרף,יופילגרף,גרףביןהמגעיופיואהבה,

הגדרתהלפי .האיררטיהמומנטמןההתפעמות
היצירהשלההתרחשות"מקרםיצירתה,אתשלה

הטועניםישהתשוקה."היאשלהוגולת-הכותרת
זעקת-אתהזועקתדווקא,עממיתסופרתשדיראס

דיראסהבמה.עלבזמנה,פיאף,אריתכמרהאהבה
אהבת-בשרים,עלוסרקכחלללאכותבת

הואמבקר,'זאתשכתבכפיכל-כולו,ר"המאהב"
הערלהכולו'הגרףזעקתמתמשכת,"זעקת-תענוג

אלאאלימה,ולאפראיתלאזעקהמקרביו,
עיבררית".גולמית,ראשונית,

האקזוטיות-מבפנים.נתפסהכולדיראס,אצל
הפרטיםהודר-סין'ארהודרעלכתיבהשלכביכול

"לכתוב,החושניות.ממעמקינרבעהכולהקטנים,
 ".בתרכןמצרישכברמהאתבחוץלחפשללכתזה

נקודהביןספורותמליםתמציתית,הכתיבה
עצמןכרפות:הןלמשפטקודמותהמליםלנקודה.

כמיטבבמלים'ונאחזאחר-כןבאוהמשפטעליה,
בכתיבה,פעלוליםבלי :צמצוםמעיןיש .יכולתו

פןרעודבסרטים.המצלמהשלתנועההרבהבלי
היאמספריהשברביםהשמות,צלילי~ת :חשוב

וצרפתית,אנגליתשלשילובקרה,זרה,מנוכרת,
 .בכללשמרתהיעדראריהודייםשמרתגם

 :מורכביםהצרפתיתהשפהעםדיראסשליחסיה
מחשבתה,אתתחושתה,אתבדיוקלהביעכדי
אישי,בתחבירכרתכתהשפה,אתמעוותתהיא

 13-חמשך
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צעירמפרותכאישמופר
ופעלים:מפריחחותם:םפרשחם:נתן

n 21 : 1988ל·אביבto עמי

מוצג ) 1958 (בארץ""דורהייצוגיתבאנתולוגיה
שטיינמןאליעזרהסופרשלכ"בנושחםנתן

בתל-אביבנולדשחם.דודהסופרשלוכאחיו
חניך'הרצליה'.הגימנסיהאתסיים .-1925ב

הצעיר"."השומרואחר-כךה"מחנות-העולים",
בשוליהםבית-אלפא".קיבוץחברותיק.פלמחאי

ושוב""הלוךמאזלפחותספריו'מרביתשל
מציג ,) 1987 (רוזנדורף"ל"רביעייתועד ) 1973 (

שלבניו"צעיר :דומהבנוסחשחםעצמואת
בתרפ"הבתל-אביבנולדשטיינמן'אליעזרהסופר

וחבר"הרצליה"הגמנסיהבוגרהוא .) 1925 (
)".ספרו 1945 (תש"השנתמאזבית-אלפאקיבוץ
ספרהואחתום","ספרשחם,נתןשלהחדש

תחנותעלרבהבהרחבההמספראוטוביוגראפי
לומר,אפשרגם,שהםהסופר,שלבחייואלה

סיפורםזהאין .הסופרשלועולמויצירתומוקדי
עלהנדפסיםבדבריםכמובטחובנו"'אב"של

עלספרזהואיןהספר,שלהאחוריתכריכתו
וטובים.רביםוסברו_שציפו'כפישטיינמןאליעזר

רקהצעיר'שחםנתןעלשחםנתןשכתבספרזהו
עצמואתשלוהראותומנקודתשחם,נתןעל

וכחברלאביוכבןצעירסופרשלדיוקנו"כסופר,
 ,) 233(עמ'עצמואתהספרשמתארכפילחבריו",

תפיסהעצמואתכאןתופסשחםנתןשכן

כלומחשבותיו'מעשיוכלשכמעטמוניסטית,
חתום"ב"ספראין .סופרמהיותונגזריםהווייתו

הרבהכשלעצמוזהאבללזה,מעברדברכמעט
וחשוב,פורהבסופרכשמדוברבמיוחדמאודי

ב"מרכזנכבדמקוםלעצמוכבשאףשלאחרונה
שלנו.הספרותית"המערכת

"צלכבדיצלמטילשטיינמןשאליעזרספקאין
בשוםאבלהספרשלהגדולחלקועל(שם)ענק"
אלאכשלעצמו,בשטיינמןעוסקהספראיןמקום

וכפיבנויידיעלשנתפסכפיבשטיינמןרק
רקלאמורי .יצירתוועלחייועליעליושהשפיע

הענקהצלישטיינמןאליעזרשלהכבדהצל
אליעזרולאשחם,נתןהסופרבנו,עלשהטיל

בחלקו .הספראתמעסיקכשלעצמושטיינמן
שלהתמודדותועלהספרהואחתום""ספרהגדול

עליו,אביושלהכבירההשפעתוכנגדשחםנתן
כאדםהרוחני'ייחודוועלהאישיתעצמאותועל

יוכלהשנייםשלכתביהםאתשמכירמי .וכסופר
להשתחררהמאמץשלגודלואתנכוןאללהעריך
בסיפוריו .הגדולהאבאלהכובלתמהזיקה

זוהתמודדותניכרתשחםנתןשלהראשונים
המוותרתישטיינמןשלהפואטיקההשפעתהיטב.

בהובסיטואציהברזכותרקומתמקדתהעלילה,על

ועופרת","דגןבסיפוריכברניכרתנתונה,היא

לשונוגםשחם.נתןשלהראשוניםסיפוריוספר
מופיעהשטינמןשלהמתייפייפתהמוגבהת,

רבה.במידהממותנתהיאאם-כיספר,באותו

צלעםשחםשלמאבקוניכרתימאטיתמבחינה
שבסי-הדמויותביןהאבותשנדיריםבכךאביו

האבכמוכזו,דמותוכשמופיעההמוקדמים,פוריו

עקשןנוקשה,כאדםמתוארהואעפר",שב"ערש

חלחלה,מעוררתלקיצוניותעדעקרונותואיש
אליעזרשלהריאליתדמותושלמאיימתהקצנה

שיכולעדלעבודצריכותרבותשנים .שטיינמן
ולתאראביועללספרושקול,בוגרשחם,היה
השם,בשינויאם-גםובמודע,במישריןאותו

אלוב"דברעיון"ב"ירחימסיפוריובשניים
ישחתום",ב"ספר .-1975ברקאורשראוהרוח",

האב,עם"חשבונו"אתלחתוםשחםיבקשלהניח,
אוטרונייתשלשמץבלאוביראת-כבוד,באהבה

שטיימןאליעזר

שיצאמירקלעשותשיכולכפיתיסכול'
ייחודוועלעצמאותועלהכבירהמההתמודדות

העליונה.עלכשידואביושלהגדולצילועם
מתוארותשחםנתןשלחייותחנותיתרגם

הואבכולןכסופר.עצמואתמנקודת-ראותו
השי-שביןהחריףהדיאלקטיהניגודאתמבליט
בהכשרהבתנועת-הנוער'לקולקטיב,ינוח

האינדיווידו-עםיבקיבוץגםולבסוףובפלמ"ח,
ניגוד .סופרהיותומעצםהמתחייבהקיצוניאליזם

שהאינדיווי-יאביואלבהתייחסותוגםעולהזה
לגופיםוההשתייכותחיים,תורתלוהיהדואליזם

לנתןחיתההקולקטיביהמימדעלהמקפידים
עלוהצהרההאבבערכילמדדביטוימעיןגםשחם

בניגודעמדשייכותשלזהשמימואלאעצמאותו'
נפתוליועלמספרשחםכסופר.עצמולתפיסת

ואחרות,אלהלתנועותשיוכועקבהאידאולוגיים,
ומשםל"מחנות-העולים"מבית"רנדידתועל

 .ולקיבוץלפלמ"חהגיעממנהל"שומר-הצעיר",
שמרבקיבוצו,גםוכןובמפ"ם,הצעיר"ב"שומר

שנתחייבהאישיתאופוזיציוניתעמדהעלתמיד
פיתדוןמשוםבכךיש .כסופרהמיוחדממעמדו

עליההניגודלבעייתהדעת,אתמניחדיאלקטי'
מההשתייכותהמתחייבתהקולקטיביותביןעמדנו
האינדיווידואליהמימדלביןאלה,לגופים

שלבזכותה .כסופרעצמומתפיסתהמתחייב
שחםנתןניצלזועקרוניתאופוזיציוניתעמדה

בשנותמפלגתושלהאידיאולוגיותמשגיאותיה
שלאישיותםמפולחןהסוערות,החמישים
ימים.באותםבהשדבקמנהיגיה

מעלהוביצירתו'עצמושחםבכתןלעניינומעבר
רבתשלמה,היסטוריתתקופהברקעחתום""ספר

מלחמת-העולםמימיומשברים,תהפוכות
השלושיםשנותדרךברוסיה,והמהפכההראשונה

הקמתהעםהחמישים,לשנותועדבארץ-ישראל,
השנייהמלחמת-העולםלאחרמדינת-ישראלישל

הקוממיות.ומלחמתאירופהביהודיוהטבח
עליותר,המאוחרותבמיוחדאלה,תקופות

ימיםשידעווהתרבותייםהפוליטייםהמאבקים
אתהממצהקלבשרטוטבספרמתוארותאלה'

רב.בכישרוןהדברים

לבנוכיאהוביושר'בכנותמסופרשחםשלסיפורו
ראשו,עלספרותכתרשנושאולמישטיינמן'של
ודבריםהתנאותשלאבקמשמץיותרגםבוישאך

כאדםבהבלטהעצמואתמתארהוא .עצמובשבח
אלימותשלגילוימכלהסולדנעים-הליכות,

וישר-דרך'אמיץזאתועםמילולית,אופיסית
וידעשראהובמחשבותיו,במעשיובכלחפשי

והטעו'טעווטוביםשרביםבעתרבותאמיתות

איני .אותןוהסתירדעותיועלכיסהלאומעולם
אלאאדרבא,כך'הדבריםשאיןחלילהאומד

שאומרשבחבדברילפגםטעםישהטבעשבדדך

טובבטעםנאמריםהםאםגםעצמו'עלאדם
שחם.נתןזאתשעושהכפירבה,ובזהירות

נתןשליצירתו :הספרשללשונועלהערהועוד
למאבקהמרשימיםהביטוייםאחדהיאשחם

בלשוןהעבריתהספרותשמנהלתהגבורה
המוקדמיםבסיפוריושנה.כמאתייםזההעברית,

ביחסהרוב,עלממותנת,לשונואתמוצאיםאנו
עלשומרהוא .דודובנישלהמוגבהתללשונם

גםלוולגריזמים.נגררואינותקנית,נקייה,לשון
לשון-הרחובאתשומעהואיצירתושלבהמשכה
ביצירתוהאמנותילסגנונןדרכיםומחפשוהעיתון

מוזרלשבח.וארייהבהצלחהלעתיםהסיפורית,
נתןשללשונונמשכהחתום"ב"ספרשדווקא
ניתןכברשכיוםבהגבהותמעלה,כלפישחם

שלונסקישלמדרשםמביתכארכאיות,לראותן
הספרשלעיסוקולכךשגרםנראה .דורוובני

כתובהכידועשיצירתושטיינמן'אליעזרבאביו
ניסיונוההם,הימיםבנוסחמאוד,מוגבהתבלשון

אלאותוהביאוהקוראאתאליוולקרבלהתקרב
 .שטיינמןשללשונו
שחםנתןשלדרכועלמספרכאמור,חתום""ספר

הראשונות,החמישיםלשנותעדהעבריתבספרות
בשניםיצירתושלוהתגבשותהדרכו'המשך

לספרמרתקלחמשךנושאלהיותעשוייםהבאות,
 •.זהחשוב

יצחקיידידיה

אפשריבלתיאנושיקשר-
 'פרטיאומקובל'לאבמובןבמליםמשתמשת
לשפהחוסר-נאמנותהבה."בוגדת"בקיצור,
היהאףבתרגוםזהנאמנותחוסרמעביריםוכיצד

-ממתרגמיהשנים-עשרבין-לדיוןנושא
מתרגמיםקהלבפניאדלבעירשהתקיים
כיצדמאיתנואחדכלניתחושבובינלאומי'

ההבנהדרךוהמלכודות.הקשייםעלהתגבר
אסוציא-בלתי-אמצעית,לעיתיםהיאהיחידה
אוספריה,בקריאתמצטברניסיוןטיבית.

נפתוליאחרקלותביתרלעקובמאפשרבתרגומם,
חיכדבריצירהכלכותבתשהיאכשםמחשבתה.
בכלכמעטישמרצונה,במנותקלעיתיםומתפתח,

 .אוטוביוגראפיפןשלהיצירה
-בעבריתאורשראההאחרוןבספרהגםכך

שמתלווהשחור",שיערכחולות"עינייםהרומאן
שממנוהגרעיןהואהקצר,המוות""מחלתאליו
עםתיאטרון'שלפןגםבושישהרומאן'צמח

"פרקעודבחייה,מסוייםבשלבבימתיות.הוראות
הגבראתהמשמשתהבחורהחיתההיאאפל",

עללהתגברמסוגלהואאםלבדוקההומוסקסואל
אישה.שלגוףלתוףולחדורשלו'~~ת-הנשים

תשלום,בעבורזאתשעשתההאישהחיתההיא
אתשחוותההאישההיא .בגברוהתאהבה

שהיאעדמדכא,כהרישוםבהשהותירההחווייה

המוות"."מחלתההומוסקסואליותאתמכנה
אשהשל"שערורייתי"ספרעוד"המאהב",אחרי

ההיבטאםגםאבללחייה.השבעיםבשנות
אתרואהדיראסהריבמכירות,מסייעהשערורייתי

העריכהלאאףהיא :סנסאציהמכלכמעוקרהספר
הנשבההקורא,ואילוכהלכה.יימכרש"המאהב"

"עינייםהספר"עלילת"אתחווההשפה,בקסם
האנושיהקשרשלכטרגדיהשחור"שיערכחולות

קליני,כמעטבניסוימהצדכצופההבלתי-אפשרי.
מהעולםמנותקסגור,בחללהמתרחשמעבדתי,

 •.ותשוקהפיוטיותאירוטיקה,רוויאך-

ענבראביטל
כחולות"עיניים ,"אהבתי"הירושימההכאב"," ,"המאהב"מתרגם

 "מעריבקוראימרעדרן"כהמרות"ר"מחלת "שחררשיער
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והצבעהמילה

ביתו:זומרהנייר:עלעבוחתרייר:אשר

1989 

אמצעלנקודתהמשודדהגיענייד'עלב'עבודות
המחריפההמוותתודעתבהבחייוקריטית

 :שידתוכוחואתקיומותודעתאתמחדדתוהולכת
 /שליהמוותשצבעעד /יותרעזבקולאותי"צייד
תודעת .) 28 (טמידותו"במלוא /הבדמןיזדמר
חוויתאתמעצימההחד-פעמיהפגיע,קיומו

"החיים :היחרדיגודלותודעתואתהחיים
 /הגדולהבחוקיות /לפסועאפלים /בעיצומם

 .) 17 (ואלגוריה"גודלוצבע,מצבשל

בוהמתמידבתפרמצויהחדש,שידיובספרדייך,

שלהמנוגדות-המשלימותההוויותלזוזומשיקות
חיים-מוות,עבד-עתידייאוד-חושךיום-לילה

היעדרות-מודע-לא-מודע,גוף-נפש,מציאות-דמיון,
הדמדומיםאזורהיאהזוההשקהנקודתנוכחות.

עכשיומתבשלבדמדומים"עמוקבספרהשולטים
עושרבווהנוסכים ) 19 (היעד"שלהגדולהלילה /

השתקפויות,-זודמדומיםנחוויתומצוקה.

מעדותישהתעודדתי"עדהתבוננויות:הדהודים,

כותרתיאפשרילבלתימוכן /נודעלאיקשוב
שלהמופלאיםהרגעיםעם /שליחדדבאנטי
 .) 16 (חלון"דמדומי
עצמוואתהעולםאתלפענחכמבקשהמשודד

עצמם"הרבדיםלביןלעיןשנדאהמה"ביןבתפר
חדשה,דאייהבאיזוהלא-נודעאתולפענח ,) 17 (

 :הרגילההדאייהאתהממירהעל","דאית
של /מפוענחיםהבלתיהאיכדאים,"העולמות

משקפיכפלו /עוותכדוחהחוצהפורציםהראי
התנפצותבאוד /להתאחדהזכוכיתתקרתעל

דאית / /מוחיתראיההיאבדהראיה /חד-פעמי

המביטהגדולהראישלמדומיכותעינייםהיאעל
 .) 16 (ממעל"בכו

שלשוטפותכאסוציאציותעולותותמוכותמילים
הקשריםאתהמאפשרההנדהדמדומיזדם

הקסומההמגייהואתתמוכותשלהאידאציוכליים
מפתיע. ' Tכקולאלזוזוהמתקשרותהמיליםשל
געגועיםפחדים,כאבים,חרדות,גםמובעיםכך

התקף-לב.מסדקיהעולהמועצםכרגעוזכדוכות
האינטנסיביותאתמגבירהקוצר-הזמןתחושת

הפאתוסואתהכתובההחווייהשלהשוטפת
פיגר-ובעושרבדימוייםהמתגבששבההדגשי

קליליםלשוןלמשחקינזקקיםשאיכםוטיבי
לשמה.שפהשלולעושר
מאבני-היאהדחוסהשהתמוכהדייךשלשידתו
ובכךמובהקתאימאג'סטיתשידההיאשלההיסוד
'עבודותמשידיחלק .הציודעולםאלקרובההיא
ציודיםאלדובםלציודים.מתייחסיםכייר'על

אדכסט.מקסובראשםהסודיאליסטיתמהאסכולה
שלהקיומיתוויתואתלהפליאתואםהסרדיאליזם

אדכסטמקסעלשככתבורבדיםזה.בספרדייך
) 1975 . Ernst :Pamela Pritzker, N.Y ( כאילו

חיתה"מגמתו :נייד'על'עבודותשידיעלככתבו
הואהחלומות.ואתמודעהלאהעולםאתלתאר
 .חלומותיוהתקיימובוהדמדומיםאזוראתיצר
 :חרדותיומתוךשלוהמיתולוגיהאתיצרהוא

נוצרו-דמויותכלובים,ביצים,צפרדים,
שלהמסתוריןאתולפתורלגלותבמאמציו
 .).כ.ושליחפשי(תדגוםנפשומודעות

אדכסט-דייךשלהסודיאליסטיותהתמוכות
 /היעדאתציידכאשד /מכסמאחודי("עמדתי
תמוכותכ~קבץכבכות ) 19-ומרתי"חלבצבעי

כסתרקשרמתקייםשמאחוריויכביכולשרידותי
הסודיא-התמוכותלוגית.להבכהניתןשאינו

שלאחדכ~ןאלאכסמליםמשמשותאיכןליסטיות
כאןהדגה.עצמותיעד/עלמביט"אני :הממשות

הםאחד-

אבניםבחשאי /ומתים.סועדיםהקרדינלים
 .) 66 (אוד"דקורימתעודדותקדושות
מצדף ) 23-24 (אחד''קטלוג'קטלוג',בשירים

שלציודיםשמרתאלאשאיכןמקבצי-תמוכותדייך
מהאבסורדשידי-ציודיקולג'נוצרכאןאדכסט.
הקוסמוס(הוא)חלק"דף :השרירותישבצרוף
אמנות /(או)המעבדקשייהם)(אלה /האסור
 /סתריגשם(הוא)הפתוחהיםשלהאיש /ההמרה
הנצחיהישן /הצפודשלהראשוניםצעדיו(כמו)
בציודי-שידיהאמן .) 24 (האבוד"הפרש(הוא)

המוזרה,הצפרדלרפלרפעםמזוההדייך-אדכסט
האמן"גם :צפור-עלשהיאהשרית-מגית,

זר ) 64 (על"כצפורלכגדי/מופיעריבוניתבדחיפה
עטורתנאוידדואה ... /מכסשלהשרית"הצפוד
שדממריא,צמרותמעל ... /חדולבליעדצבעים
מיםמחלקיקייותר/מושלםלופלופ,בדוח,ורוקד
זו,צפור ) 42 (הבד"עליצוידולא/שעדייןואויד
היוצרכוחשלהרוחניגילומוהיאילדעתי

 The spirit of the-יוכגקראלוהטדיקסטדי,
unconscious : הצפודחוצהללילה"מבעד/ 

שבאה /הדוחותכלתהלילה,שלכדאיתהבלתי
בתוךהנחבאתהצפרדזוהאם ...הגדולמהיעד
 .) 74 ( "?המלאכיםסתרבתוךהצפודים,כתב

 " Loplop, Superior of the birds "לוקראאדכסט
מזרןמביאה /במיכה,מיוחדתצפור"לופלרפ,

השכורהידו ... /למקסרגםהרחובלפנסילילה
 .) 50 (אש"ונשיכותתמוכותכותבת
עולםהואדייךאדכסטשלהסרדיאליסטיהעולם
הדס,שלעיוות,שלעולםגםאךושופעמקודי

 :חדדהמעודדאמורפיעולםוכארס.התפוררות
פכים ...שלוליותבליגשםזכוכית. /בלי"בבואות

 ...שלהד/סדקיםתודעה.בלימרחהבעה./בלי
שזהכדרר /קוסמיממחשךחלקהכלבסךאנחנו

ערלהוהאפלההמרתהוויותמתוך .) 85 (מכאיב"
גנוזהמהרתאחדרוחניתפרשדייךשלבשיריו

לאכהתגלות.כקרינה,בכאוס,כסדרמלוכדת,
מעולםקבלייםסמליםבהםמופיעיםבמקדה

ויזרח /יתנוססראשיעלאותיות"כתר :הספירות
יםהגלות,"ים :או ) 28 (הדים"בדולחבעינינו
הרוחניותהעצמותאתיקיא /מהםמיהמוות,

 .) 45 ( "?לבאותכהתגלות

ב'עבודרתבארס-פואטיקה,עוסקיםרביםשירים

הציודשכמוהשידהעצמה.השידהשהןנייד'על
האותיותצרופיאתהמאפשרגואלככוחמתגלה

כחלקיקיםמילים"מוקף :נפששבדיצרוף-
 /להתחבריוכלובשיריםדק /לשלםהכמהים

גנוזותשכיםשלדבררן"עם :ואז ) 12 (ולהתמלא"
 .) 43 (מתאחדים"ואניהכפש ...מחכימותואותיות

איךנפשיי"ואת :כפשרהשתקפותהיאהשידה

 ,) 68 (השירים"פיעללאאם /נפשיאתאמדוד
-עצמילגילוייחדחובריםוהציודכשהשידה

/המילהשברקרקעית,התתהיבשתהכפש,"ציוד
מעבדגםהיאהשידהאך .)םש(אחד"הםוהצבע

וזכו /בדוחמלוטשות"מיליםהיאלעצמיי
 .) 89 (החמישית"המהותשללצלילים

דדךאלהבשיריםהקדחתנישהחיפושדרמה
זכדרכרתהאפלה,הכפש,תשתיותהצבעהמילה,
השני,חוטאחדחיפושהואהמוותומוראהעבד

אתשמעתי"שם :הייחודיהגודלחרטאחד
 /ההדאתשםאמצאואוליהנכרכים /הקולות
בדגליםארד /לכראיעדייןהמחכהיליהשייך
 8 .) 80 (גודלי"אל /מכאןאותימוליך

נצרדרת
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שהפםדנומה
ביאליקבשירי

גון.ניחבלי ;שביובעוזי

כץמםןהמואחד.הקיבוץהוצאת

 ·עמי. 233ל·אביב. nאוניברםיובת

אםהשאלהעלשהשיבכמדרמה,מירוןדןזההיה
נקראיםכשהםמפסידיםביאליקשיריאין

הם •כןשאמנםספרדית-ארץ-ישראלית,בהטעמה
לאחרשגםכךכדיבהםשישאלאמפסידים,
מארד.הרבההרבה,בהםנשארערדההפסד

הריתמוסאלחזרהדרךאיןהצער,למרבה
עלכידוע,בעיקרו,הבנויביאליק,שבשירת
בקולקריאהנירם,"אשכנזית"מלעילית,הטעמה

השירים.אתמארדמנכרתזרהטעמהכללילפירם
שלהםהמטריהריתמוסאתאמנםמבליטההיא

עלמכסהאךהחריזה,אתגםלעיתיםר"מתקנת"
גםרביםבמקרים .אותרומעלימהעצמוהשיר
כן,אםלהסתפק,אלאלנראיןמלעיג.אפקטיוצרת

גםאלהבשיריםשנותרבמדרכהבלית-ברירה,
דןשלהנכוחיםכדבריושלהם,המטריקהבלא

 .מירון
שלבפררסרדיהשביטעוזישלהמעמיקמחקרו
אברר.בנושאמחקרלפיכךהואביאליקשירת
נגליתשהיאכפיביאליק,שלהחיהשירתועיקר
פררסרדיים,ערכיםכוללתאינהדורנו,לבני

רזובלב,דבתיאוריהאלאומטריים,ריתמיים
לראותןשאפשרבצוררתהשיריםאתחונטת

עםכברארכאיותהיוולמעשהכארכאיות,
המחקריתהאקדמית,חשיבותהעם-זאת, .כתיבתן

אינהכשלעצמה,ביאליק,בשיריהפררסרדיהשל
שלבהבנתםהעמקהלשםגםבספק,מוטלת
ההיסטוריתהחשיבותעקבגםעצמם,השירים

השירהעלבהשפעתהלה,המיוחדתהרבה
שהנהיגזההיהביאליקשכןשלאחריה,העברית
הטרני-סילאבי,המשקלאתהעבריתבשירה
באותםהאירו.פיחבשירהרווחשהיההמשקל

שללהופעתהעדהעבריתבשירהושלטימים,
החמישים.בשנותהצעירה""השירה

שלפנינובספרשביטעוזישלהמחקריתתפיסתו
ביאליקשלהפררסרדיהבעיקרה.היסטורית,היא

גםאם-כידיאכרונית,בהתפתחותמתוארת

במחקרהוזנחול-אמובהקיםסינכרונייםגורמים
הפררסרדיהשלהתפתחותהעלמצביעהואזה.

ההשכלהתקופתשלזרמאזביאליקשבשירי
ערךזהלצורךיל"ג.בשיריבמיוחדהמאוחרת,

יל"ג,שירישלמשקליהםשלמפורטניתוח
נ"השלהקלאסייםההשכלהלמשקליבהשוואה

מפורטלניתוחנוסף.בפרקומכאן,ואחרים,דיזל
ביאליקשירתשלהטרנית-סילאביתהשקילהשל

הואשביטשלבמחקרוזהפרקבראשיתה.
לפיהטרגיתהפררסרדיהאחריועוקבסינכרוניי

הפררסרדיהמתוארתבהמשךהשונות.צורותיה

עלהמבוססתהמאוחרת,בשירתוביאליקשאימץ
ביאליקלהשקראכפי"מקראי",חופשי,משקל
דיאכרוניתבגישהמתוארתזרודיהפרוס.גםעצמו

ההיסטוריהצדאתמתאראחדפרקוסינכרונית,

ברדקאחרופרקיהחופשילריתמוסשבמעבר
שהואכפיעצמו,החופשיהריתמוסאתרבבעומק

בדיקהביאליק,שלהמאוחרתבשירתומתגלה
מוקדשבר,הקשורכלעםזה,למשקלסינכרונית.

שביט,עוזישלבמחקרוהמרכזיהגדול,חלקו
ריתמוסלפיהכתוביםביאליקשירישכןובצדק,

בליהספרדיתההטעמהעפ"ילהיקראעשוייםזה
מקדישהדבריםשלבסופםמאומה.להפסיד
ביאליקשלוקשייולבטיולסקירתקצרפרקשביט

אלהאחרונים,משידירבכמהלעבור,כבסירנו
הספרדית.הארץ-ישראלית,ההטעמה
הםשביטשלבמחקרוביותרהמרתקיםהחלקים

ביאליקשלהתלבטויותיואתהמתאריםאלה
הראוייםהמשקליםשלובעיצובםבבחירתם
דרכובראשיתבכללה.העבריתולשי-רהלשירתו

שלהמשקליםביןמתלבטביאליקאתמוצאיםאנו
להופיעהחלשכברהטרגי,המשקללביןיל"ג

הספרדית,ההטעמההתגברותעםהעברית.בשירה

ההטעמהאתבהראהשביאליקהארץ-ישראלית,
אליה,לעבודכוחדימצאלאאם-גםהנכונה,

אתניכרתבמידהשיקטינוחדשות,דרכיםחיפש

הריתמוסעלהמלעיליתההטעמהשלהשפעתה
ודיהפרוסשלבאימוצההיאשלוהפיתדרן .השירי
"מקראי"חופשיריתמוסעלהמבוססתאחרת,

המאר-משידירוכמהבכמהובפיתוחה.כביכול,
עלזהמשקלשלהשפעתועלמרמזשביטחדים.
שהואזה,שנושאאלאהצעידה,העבריתהשידה
הטרני-סילאביהמשקלמהשפעתפחותלאחשוב

אקטואליספקוללאהחדשה,העבריתהשידהעל
אתמניחהבמידהנחקרטרםיותר,הרבהוחיוני

הדעת.

מחקריהואכאמור,הספד,שלעניינועיקר
ומיטבמידבשלממצהסיכוםבריש .ואקדמי
רעיוןביאליק.שידתשלבפדרסרדיההמחקר
הבלטתתוךכשלעצמה,זרבפדרסרדיהמעמיק

שידהשלרבת-פניםלהבנההיחסיתחשיבותה
ומענייןדבחומדגםברישאך .זרומורכבתגדולה

מובהקבהקשרביאליק.שידתשלתולדותיהעל
בכל-החדשההעבריתהשידהשללתולדותיה

האקדמיים,החוקריםשמלבדלהניח,ישלדתה.
ביאליק,שידתחובביגםדבענייןזהבספרימצאו
כחומדעליוממליץהייתילא .בכללשידהוחובבי

 •.תיכונייםספדבבתיביאליקשידתללימודעזר

יצחקיידידיה

ט .9יע;ז·.קאיתמר
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שלשוליים

שבעהחברה

ביתו:זמורההוצאתברדלם:םומק:רוני

עמי 48 ; 1989

ולרובלשרוט,מנסהסומקרונישלה"ברדלס"
מתעלםשברגילמפגשמקומותבאותםבהצלחה,

מורכבותהלהם.מודעותולמרותהישראלי,מהם
שכשםבעובדהגילוילידיבאהסומקשירתשל

כךילביןביןהםלנגועמנסההיאבהםשהמקומות
שביןהמפגשרקעעלרקלהבנהניתןאופיים

 .הצינילביןהמרהרומנטי
יהטריוויאליסביבלכאורהסובביםהשירים
חיוניותלולהעניקמנסיםשהםתוךהשחוק
 .לביןשביןהאמורמיקומםהדגשתעל-ידיחדשה

בוהנגיסה","סימן-הפתיחהשירלדוגמהכך
היאהתייחסותנקודותשלהיחידהקביעותך
רועדהנשיםבשפתיואמנם, .שבהךהתמורה

הריבכךדילאואםהנגיסה,סימןובתפוחהתפוח,
גומיכמוהושחלההאהבה ?ש"והאהבה
שלוחץהוא/מהאותהשמחזיקמה / :לתחתונים

חוסר-מנוחהנמצאברירותביתר .] 9נעמ'אותה"

שנושאובשירדווקאלביןשביןזווהתמקדותזה
חתךבבותהעוגה/כמועלמונחים"אנחנו :האושר
באותהלהשאר/ננסההסכיןתבואאםגםכלה./

והרצויההמכאיבההתמורה .] 14[עמ'הפרוסה"

שהתגשמותהעל-כל-פניםאוישתתבדהשברור
'החתךשלבתחומםאינהאי-התגשמותהאו

האושרשלהארעיאופיואוהמעצביםהםוהכלה'
לכאורה.
רקוהביך-לביןהתמורהשעניינהזובמציאות

נקודותאתמהוותוהכלייההבלייהההיעלמות,
שזהמציאותלציירעלמ.:נתהיחידות.הקבע
העירשלבאביזריהמלהשתמשטובאיךבסיסה

אוההמונים,תרבותושלמחד-גיסאהמודרנית
חליפותהמתחדשיםוהסמליםהנוערתרבות
שלבשיריונמצאתכךמאיד-גיסא.לבקרים

גםאךבמקצת,גרוטקסיתתפאורהסומק .ר

כאמורהיחידהיזובתפאורהבמקצת,עצובה

אתוגםוהכלייההבלייהאתגםלבטאהמסוגלת
הקרבהמקורותאתלחפשישהמהירה,התמורה

הפופ.לשירתסומקר.שלשיריושבין
דווקאנמצאהנ"לשלהמכאיבשביטוייךברור
הבורגנית.החברהשלהשולייםאנשיבקרב

אתלעצבסומקרונישלשיריומנסיםמשום-כך
סביבפעםנער-שוליים,סביבפעםהמציאותסמלי
סביבופעםושבעה,דשנהעירבתוכניערביפועל
מתנכרת.ציויליזאציהמולחסר-אוניםאב

שיאיה.אלסומק .רשלשירתומגיעהאלובשירים
לתרבותכךכלהאופייניהחומריםעירוב

בשוליהדווקאביטוילידיוהבאהמודרנית
והשפל,הנשגבביןהאבחנהחוסרכמוהפגועים,

לסמלמעניקיםהמשמעותילביןהטריוויאליבין
מלואאתוכלייהתמורהשעיקרוהמציאות
מנתעללמיתוס-מעט.הפיכתועד-כדימשמעותו
 :כמובשורותלהתבונןדיזהכוחלהמחיש
 /העוני.:מתחתיוולומרקולמתוחאפשר"כאלו
 /שחורנהיה /זוליםאיפורשבצבעיהלחםהנה

 / .השלהןמפתעל /קטנהבצלחתוהזיתים
הפעמוןלצלילי /הצדעהבמטסיוניםעפוינאויר
קלגםוהיההאדומה,/בעגלההנפטמוכרשביד

הייתי /הבוצית.באדמההגומימגפישלהנחיתה
שאמרובשכונה /צריף,לושקראובביתילד,
האופקקוהיהשראיתיהיחידהקו /מעברה.עליה

 .] 17נעמ'נראה/עוני"הכלומתחתיו

מצנח''חופת-האבלזכרהמאופקבשירגםכך
תרבותשלשאולהבתפאורההמשתמש ] 40[עמ'

וכאובה.מוכרתאךמנוכרת,טכנולוגית
לידיבאובמחאהבכאבנגיעהשלזובנקודה
פןאותוסומק.רונישלבשירתוהשניהפךביטוי

למרותמורכבותם.אתלשיריםהמעניקרומנטי
חתירהבסומקישושטחיותתמורהשלזומציאות

הכלולמרותבכל-זאתלהימצאהעשויהיופיאל
במעמקיה.

שבריכולהשכלהנגליםבפניהלחפשאיךזהיופי
ניתןאותוחסרי-עומק.וסמליםעצמיםמראות,
בבושהבכאב,-הבסיסייםברגשותרקלמצוא

למצואיהיהניתןאלושאתוטבעיובגעגועים,
הכמו-מודרניסטיםהסמליםכדוגמתשוב,

אתסומקר.שללשירתוכאמור,המעניקים,
שלקורבנותיהבקרבדווקא ;שבההמעיך-פופיות

בשירכךזאת.ושבעהמודרניתבורגניתחברה

'אזיקים, ] 19[עמ'זכוכית'נערעלשיר ,'יסמיך
שיותר ] 21נעמ''פניו'ובשיר ] 16[עמ'רחוב'שיר

פןלהמחישכדיברישבאסופהאחרשירמכל
 .שבשירתוזהכאוברומנטי
אתלהסיעאותרלימדוחודשיםשלרשה"אחרי
 .לררינשטיןביתחמישית.קרמה /הגלגלים.כיסא

המעלית.לפתח /הטלוויזיהמחדרהאוטוסטרדה
וגרפיתבגיא / .באגרוףהנרעדאלוףהיהכךלפני /

באצבעותסלעים /הריס,שרשרתראוהגרף
יונישבאמצעעדיהעיןבאישון /ולבההתכווצות

/בינתיים,חיפה.כבישעל/אוטובוסאותומרח
 /להתפעליכולכברוהואלצמוחראשושערהחל

/שוםחלקות,/פניוקנה.שאביוהגילוחממכונת
 ,, .שערמסמרלאכברדבר
התרבותשלסמליהורקגלוייהצעקהבשיראין

אותוההופכיםהםהמנוכרמליחואוצרהמודרנית
למע~ה.המצפהלזעקה

שבשיריםוהטריוואליהמנופחהקיטש,גםכך
נוקטסומקועומק.רגישותשלמימומקבל
אולםפוליטיותולאתרבותיותלא _..:--עמדות
חברהשלמציאותהאורבאנית,המציאותתיאור

הםבשוליהנגיעהשלבדרךשבעה,בורגנית
תהייהספקמחאה,לספקשירתואתההופכים
הלאהבסיסיים,ברגשותיופישלמקומותוחיפוש

שלבשוליההנמצאיםאלהאצל"מלומדים"
 •.מעצמהמרוצהחברה

וצבישלום

גנוסדשחד
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הניכורשלהפואטיקה
אלחרמן*נתןשלהזרייייהשיר

 ..שמירזיוה

בחוץ','כרכביםמשירירביםכמרהזר","השיר

שכלארקסימרררניים,מצביםשלמסדרהמורכב
מכילהואכאילוראשוןממבטנראהמהםאחד

המציאותפרטיליישוב.ניתנתשאינהסתירה
סרריא-כביצירהיכאןמתערבליםהלשוןוחומרי

סדריהמקובלמןשרנהבסדרומתארגניםליסטית,
"הזר",לכינויטעםזהרואףהפרך","עולםשל

 .השאר,ביןהזר"."השירגיבורלשירכאןהמוענק
לארזנוזרשהואמשרם"הזר",בכינויהשירמכרנה
אחר,מסוגבשיריםהמורגלתהקורא,של

והמבכרתייותרראינטראיבייםפחותמיכאניסטיים

המציביםוהמובנים,המימטייםהשיריםאת

ומוכרת.אורגניתתמרנת-מציאות

למכביריכאמורייכאןישרפראדרקסיםסתירות
עריסההנףגהלאםמניעהשיר :הטקסטאורךלכל
היאהאםולאסיפוריבאוזניהוקוראריקה

ארבזמרערב,לעתילדהערשאתשמניעה
לצדבדדשנותרהגוסס,השיר .כמקובלבסיפורי
ומלטפת,סועדתלידבעצמווהזקוקכבויה,מנורה
חסדלעשרתבבתי-החוליםנרועםשעוברהוא

ארהרופאולאהאנףשים,החוליםעםאחרון
םר" mה".הישרכןעלשרתשתמפקםדינמהיי, mההאחרת

גרףעינוייבצינוקכאןהמעונההוארה"ישר"

וקר-הרוח,הנוקשההעברייןכמצרפה,ולא,ונפש,

הקשהבניסיוןלעמודבדרך-כללשיודעכמי
השיר,פיר.אתשיפצהבלאובאיפוק,בגבורה
בחוזקניחןגםוהרחמנות,היושרתכונותשבצד

ברךכאןכורעיישוערבלובכוח-סבלרבפיזי
ושפלות-רוח,כניעותמתוךשיענרהר,ומתחנן
הרביםצמתר 7¼רעםנוחרעםמתיישבותשאינן

עצב,לכל/כרעסנה,עדהגיעורב-כוחרחףם("כי
שבמצוקתהוא,ואופייניטבעי .)" ! ה~ז:;-ביקש

אינסטינקטיביתוישמיעהמעונהיצעקעינוייו

ה"מערנה",השירשותקכאןואילו"אמא",קריאת
וכשהואיתגובותיואתומכלכלכאבראתמסתיר
מעלההואאיןכורח,מתוךפיר,אתפרצהלבסוף

 .כמקובלשפתירידלעלאמרשםאת
הפרא-בסימןלכאורהאפואעומדכולוהשיר
שכרגילאלאוהאל-טבעייהיוצא-דופןסליידוק

למופלאלמצואעל-פי-רובניתןאלתרמןבשירת
הסברארמובחנתריאליסטיתהנמקהולחידתי
המשוקעותהסתירות,יוכאןפשוט.רציונלי
"השירכיממשישלסתירותאינןבטקסטיכביכול
האמנותשלקדוכה aסיהשאר,בין(שהוא,הזר"

אלתרמןשלויצירתובכללה,המודרניסטית
להיותיכאחדולגלותלכסרתיכולאכןבפרט)
אישיונטרל-רגש,מרטיט-לבר"נרקשה","רך"

וסדור,סטיכיוקר-רוח,מלא-חמלהראימפרסרנלי,
ומכאןאחת,ובערנהבעתירמיכאניאינטואיטיבי

אישיים,עניינים .והמעורפלהפראדרקסליאפיונו
בתהליךשעברושיעורילאיןוגועשיםכאובים
וקיבלורטרנספיגררציה,טרנספורמציההיצירה

בשירברמסוגריםוחסרת-רגש,מלוטשתחזרת

(ישרתהניגון"חרזו"ערדשמיריזרהד"רשלספרהמחרךקטע •
הבצראתנקורבארולראותעשתידהמודרנזים),כראיאלתרמן

 .פפיררס""

עלוטוריו.סורגיושררותביןובריח,סוגרמאחורי
המורחביםהדימוייםהזר"ל"שירלויאיםכן

לצדוזההטקסט,לאורךהמתפתחיםהמקבילים,
המגלהערש-דורייעלחולהשלדימויוזה,של

דימויו ;סבלולמרותמפירהגהמוציאראינואיפוק
סודותיואתלהסגירהמסרביבכלאועצירשל

מכוללוהקרוביםרעלעצמועלולספרהכמוסים
אר ; )"--מאומהסיפרלא /ה~םיעליך("אך

בכלא-האויבשהרשםפוליטייעצירשלדימויו
סודרתאתלגלותמרנןראינומלחמה,בעת

למעניו.המרלדת-ה~ם
סתירותמגלותהקטנותהטקסטיחידותרקלא

גםליישוב.בדיעבדהניתנותילכאורהוסתירות
עללעמודניסיוןמתוךיבמלואונתפסכשהשיר
אופיכבעלמתגלההואהטוטלית,משמערתו
בשניבמקביללהבינושניתןכשירדואליסטיי

בסימןלכאורההםגםהעומדיםשונים,אופנים
מןולהעלותלבודדכאמורייניתן .והניגודהסתירה
עלהניצבאדם,שלמקבילותתמונותשתיהטקסט
שלרה"מפףיסת"ה"רכה"התמרנה :מותרמפתן

בייאושקרוביואתהמותירלמרת,הנוטההחולה
ובמקבילמאופקת,אךנוראה,וברזיגנציהשקט
נדוןשבמרכזהוהאכזרית,הקרההתמונה-לה

הרצאתוערביבתאוואנהאנההמהלךלמוות
רועאתלהמתיקהתקררתכלואפסומש~לףלהורג,
הגזרה.

ילדתמרנתהדעתעלהמעלההראשונה,התמרנה
מתוךנוצרתחוליו,במיטתאנושחולהארקודח,
לאורךהמפוזריםרבים,"אינפורמציה"רסיסי

בידיחליפותוהנבההדלוקההמנורה :הטקסט
השוממה,העריסההדארגים,בני-המשפחה

סורגיבאפס-מעשה,הנואשתהאםיושבתשל~דה
המוארהעצבהכלוב,כסורגיהנראיםהמיטה
בוקרילפנותהחוליםבבתיהעוברהנריבחלון
והנשיקהבת-השחוקרחמנות,מתוךהחולהליטוף

עלהנשיאהאחרונה,כמתת-חסדאליוהשלוחים
הרריםנשאר(כךגודל"ואלבינה"אלכפיים

מתוךתורה,למקרםילדםאתבגולהיהודיים
סמיכההשכלה,-מזהירעתידלושייעדר
ארחביב,בן-טיפוחיםאותרכאןואילו-רגדףלה

תקרותובעתידובושתלומילדי-הרוח,ילד
"לחייוהמופקרכזר .והואלמות,נוטהגדולות,
המעלההמקבילה,השנייה,התמרנהרמותו").
היאאףעולהבתאר,הכלואאריבארעבריין

מהלךשבויהלוחץהכלוב :מפורריםמחומרים
הרגשותכבישתכותליאלמכותלהכלוא

ריקהמיטהלידבמרחקיםשנותרההאםועצירתם,
שבהםהחוקרים,שלהתופתעינוייושוממה,

ובלאבכיללאיובגאוןבקשיחותהמעונהעומד
מסגיראינו"אמא",זועקאינו(הואסודותהסגרת

מסגיראינוילמבקשי-נפשומכוללוהקרוביםאת
גם,נזכרתלאויביו).המרלדת-ה~םסודרתאת
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ראימפ,-קרהאיגרתיהפיגורטיביבמישוראמנם

איגרת-יהסרבלמבנההאםאלהשלוחהסרנלית,
מתבונניםאםאךהרגשות,אתמסגירהשאינהשיר

של-דר-ערכיחיוךמחייכותאותיותיההיטבבה

 .גזר-הדיןעםוהשלמהסבלשלארואהדהאהבה
ה"רכה"האפשרותבין-האפשרויותשתיבין

האפשרותרביןהחיים","מןהלקוחהוהאנושית,
הפשעמעולםהלקוחהוהאל-אנושית,ה"קשה"
מש-בשיר"מהבהבות"-החיים"רמ"שרלי

לעתיםהמשיקותנוספות,מעריות-ביניים

מערפולווהנובעותאחרארזהבאספקטלזרזר
פניםלזרףתשברהזר","השירהצירוףשלהמכףרן
 :מדרכיםומשמעי-לרואימשמעיםרבות,

וניכור.קררעניינההזרףתשלאחתמשמערת •
קרה,-"זרה"שהמתכתכשם ,"רז"הואהשיר

ביןכאן'רומזתרמןאלואל-אנושית.דוממת
ה"קר"לקצבשירתו,שללמיכאנירתהשאר,

האימפ,-ולחזרתהגבישיתלחזירהשלה,המתכתי
ואתהספרנטייםהרגשותאתהמסתירהסרנלית,
(תריסי)ריסימאחוריהאינסטינקטיביותהתגרנות

 /תנגנה"ככתבןששררותיוזה,שירואולם,מתכת.
בנקללגלותגםניתןהגא",בקצבהמתכת,בזרות

המסכה,מאחוריהמסתתרהאנושי,צרראת

להסתירוכדיהכאב,עלכמתנורןהעטהשהשיר
להשהלבשתי--אהבהעלבון("עלהעיןמן

אינןרהמיכאנירתהזרףתוצלצול").משחקכתונת
הכאובות.העינייםאתהמסתירהמסכה,אלא

בריש :"אכזר"שלבמרבןגםזרהואהשיר •
התע-ואפילואנושייםמרגשותהתעלמות-מדעת

בטיבהסאדר-מזרכיסטיתרמכףרנת,קרהללדת
רגש,נטולותנכריות","מליםלאמושולח(הוא
ארזועקהואואיןישיענרהרממעניומבקשהוא

היפוכהגםכמרבן,בר,ישזאתרעםסודרת).מסגיר

 .רגשןואפילורגשמלארגיש,הוא :אכזריותשל
כעצירארכברזל,וגאאכזרקשוח,היותרבצד

כרש,-בעלרטוב-לב,כנועשירגםהואקשוח,
רחמיםוחסדיושרשלמידרתובעלגברהסבילות
לעוררקל"מהוחזק","ישרכוח",ורב("רחום

לבר").את
ההתנכרות.היאהזרותשלאחרתמשמערת •

מכול,לולקרוביםאפילוזרעצמומשיםהשיר
תכרנהכאןהיאההתנכרות .אמר·ירלדתרלרבות
הואוהאיפוקאחת,רבעונהבעתושליליתחיובית

שאיןלהומניותעדרתרגםלדיהרמניזציה,עדרתגם
עללשבחראויהשיראחד'מצד :ממנהלמעלה
וידוייםשנעקרובעתאמרסרראתהסגירשלא

עללגינויראויגםהואשני,מצדאךמשפתיר,
האל-אנושיהאיפוקעל-עצמוענייןאותר

תרמןאל .לאמושהתנכרבעתשגילה,והעל-אנושי
המףדעתהתנזרותהעלהשאר'ביןכאן'רומז

הישירה,האוטוביוגרפיהמןיצירתושלרהמכףרנת
הילדות,ובתקופתאבא-אמאבביתהמתמקדת

קוראיעלומקובלאהובכהשהיהספררתיז'אנר
היההספרותישטעמםאלהעלבוודאיהדור'
גםאךוממשיכיו'ביאליקשללשירתםנתרןעדיין
לשירתוקשבתארזןהיטרשכבראלה,על

ל"אבא-אמנםנודעשבהשלרנסקי,שלהמודרנית
ביוגרפירקולאסמלי,ארכיטיפיתפקידאמא"

סממניםבהניכרוזאתבכלאךקונקרטי,
שאינםלמכביר'כמר-ביוגרפייםארביוגרפיים

כילהיווכח,מעניין .סנטימנטלייסודנעדרים
עדייןמרוביםגנזם,שאלתרמןפריז",ב"שירי

(המחברתהגלויים-לעיןהאישייםהסממנים
לבניסנטימנטליסטייםהקדשהשיריבשניפותחת

 :במליםפותחשבהםהראשוןהקרובים.המשפחה
לאבא /בפריזלבהקורעהראשוןהשיר"את

 :בלבדהאםאלפונהוהשניאכתוב",ולאמא
הספהעל /לצידךואשב /יוםיבואשלי,"אמא

ערב :אזואמרתי /הוורודהקירשאצל /המרופדת

כליתי iך Wהסבחדרייחידינהירתי iיריז pבאחד
המנומריםהללו'השיריםרקעעלמארד")אליך

לקם rוהמהוויםקונקרטייםבפרטי-מציאות

התנזרותהבולטתמפורטת,משפחתית""תמרנה

'כרכביםלמןה"קאנרנית",השירהשלמדעת
ואישיים,אוטוביוגרפייםמ~נייניםואילך'נחרץ'
(האבסטרקציה),ההפשטהמתהליךכחלקוזאת

 .תרמןאלשירתשלוהמודרניזציה
הוא :ומוזר""זרשלבמרבןגם"זר"הואהשיר •

ואיןבנקלולפענחולפצחו'שאיןבלתי-מרבןשיר
עלדעתואתהכמוסים.סודותיועלבנקללעמוד

הצעיראלתרמןהביעבשירההבלתי-מרבן
בר'ב'טררים'שנתפרסםזר,כותרתהנושאבמאמר,

לסדרתבתגרנה ,) 24.11.1933 (תרצ"דבכסלו
-'מחניים'-(אש"ל)שלרנסקישלמאמריו

כמר ,תרמןאל . 1933בקיץב'טררים'שהתפרסמה
רהפרסט-הסימברליסטיםהמודרנה,ממשוררירבים

"קשה",שירהבזכותדיברסימברליסטים,
הקוראומןהצפנהמאמציהמשוררמןהתובעת

אר"שקופה"שאינהשירהנזכרתפענוח,מאמצי

עלזכרתלימדהצעיראלתרמןמאליה.מובנת
 ,) 1933 (עצמהשנהבאותההמעורפלתהשירה
המודרניתהשירהעלאליוטת"ססנגר.שבה

בדבררעיונות .) difficult poetry (לקליטההקשה
והמוזרה,הזרההחידתית,השירהשלעליונותה
בהגרתרווחוההבנה,ואתהקליטהאתהמעכבת

העולם.מלחמרתשתישביןהספרותית
משקףהואשבהבדרךומוזר""זרגםהואהשיר •

שתמרנת-מימטי'שירלפנינואיןהמציאות.את
לשקףוהמנסהוברורה,הרמוניתשלוהמציאות

שיראםכיהטבעיים,וכממדירבצבעיוהעולםאת
רפנטס-סרריאליסטיתיצירהרבהבמידהשהוא

וריס-מפוררתשלהשתמרנת-המציאותמגדרית,
וממדיהאל-טבעייםשצבעיהלמראה,הרמונית
ה"~ךןה",בעקרוןהאמיןאלתרמןמוגזמים.
כדיושלפיוהרוסיים,הפורמליסטיםשקבעו

אתלשבשישאבנירתה",אתלאבן"להחזיר
יהפכורהבנאלישהשגורבאופןהקליטהמנגנוני
קטעי-המציאותמכאןומעוכבי-קליטה.מוזרים

הנך-לעיל,שתוארורהפראדרקסליים,המפוררים
ולפרודותיה,לחלקיהשנתפצלהכתמונהאים

כלשבהבדרךרב"רשלנרת",במהירותוהורכבה
במקומםמשובציםהםאיןאךמצריים,החלקים
רה"טבעי".ה"נכרן"

כלשרןועוין"."אריבבמרבן"זר"הואהשיר •
רבותפעמיםזרבהוראה ,"רז"המלהבאההמקרא
כמהפכת("ושממהשלה,הרביםנצררתבמיוחד
מביאהנניבית-ה'",מקדשיעלזרים"בארזרים",
המשורריחסיכאן' .וערדגוייםעריציזריםאליך
אויביםביןואימהאיוםרביכיחסיםהםושירו

את"מענה"המשוררלמעונה.מענהביןבנפש,
ממרשטררתשררותשלבסדאותרשם :שידר

אתלומעניקהדוקים,כלרבכסורגיולרחצות,
הממדאתממנומנטרלוקרירותה,המתכתצליל

כיהמשורר,את"מענה"השירהאמרטיבי.האישי

אל-בדידותהמשוררעלכרפההכתיבהמלאכת
בלתיפנימימאבקשנה,נדודיכתלים,ביןאנושית
להסתירהרצוןלביןלגלותהרצוןביןפוסק

ולהכחיד.
על(רקלמולדתשייךאינושכן"זר"הואהשיר •

'כרכביםחיבורבעתדבר).סיפרלאהואהאם
ענייניםאלעיניהאתאלתרמןשירתנשאהנחרץ',
ורצי,-אינטלקטואלייםואוניברסליים,כלליים
אישיים-מענייניםבמודעוהתנזרהבבסיסם,כליים

שלהפטריוטיהפאתרסמןמיוחד(ובאופןרגשיים
ערלהאינוגםשירוהשגורים).המולדת""שירי
 :במולדתהמקובלתהפואטיקהעםאחדבקנה
בגלוינענההואאיןובוכרי.מנוכרקר,הוא

שרנהכההואכןרעלהציוני,החזרןשללפאתרס
בארץ-ומתרקמתההולכתהעברית,השירהמן

ישראל.
רקלאונוצרי"."נכרישלבמרבן"זר"הואהשיר •

קשתגםאלאומנוכרים,קריםוצליליומקצביו
האסוציאציותואוצרנכרית,שלוהדימויים

ונוצרינכריאופיבעליהםשלהוהקונוטציות
מןהרחמנייההאחרתדמותלמכים,הלחי(הגשת
שלהמדכאיםשבבתי-החוליםהאדום""הצלב
שלהעינוייםהראשונה,העולםמלחמתשלהי

מלחמרתשביןבאירופההטוטליטרייםהמשטרים
ושלבתי-המשוגעיםשלהכפייהכתונתהעולם,
מןמברדדלאחיו,וזרנכריהשירלמרות).הנדונים
המשוררהלאומית.ה"מקהלה"מןהסואן'ההמון
הגרלהמןהניכר'מןאיגרתשכותבכמיכמוהו

מבית-מבית-החולים,מבית-הכלא,הרחוקה,
מאונס.גלותושלבידודשלממקומרתהמשוגעים,

• 
ה"tזךסמתחומירבותאמירותכאןנאמרות

 :להכילאחדשירשלניתוחומשיכולפואטיקה"
שיריבנוייםשעליוה"קררספרנדנצירת"עקרוןלפי

במיקרוקוסמוסשמתרחשמהנחרץ','כרכבים

הנדודיםנתיב :במקררקרסמרסשמתרחשמההוא

משוללחלוןהשולחןשביןרהמכףרץהמצומצם
לנתיבמשולהרזולעיר'שמחוץהרחבהלדרך

המרטיר.המשורר,הנווד,שלהנצחיהייסורים
הואאךמברדאר'ואמיץחזקואףריפהחכםהשיר

"כתונתוהרשהלבישרפה-שכל'אידיוטמיןגם
המשוגעעלהמולבשת(ככתונתוצלצול"משחק

גםכאןמשולהואפראדרקסליובאופןהכלוא).
לנחתהמייחליםהרריושלבנםהיהודי,לגאון

כשאומרגדולה.שלחלוםוחולמיםמפרי-בטנם
ואלכשאתירבינהאלהשיר'"זהשידרעלהמשורר
 :במקבילדבריםכמהעליואומרהריהוגודל",

משורריומרותיומרותיו'עלמתוודההוא
גדוליםדבריםכשידירלומרקוסמופוליטי'

עדייןנאמרולאשכמוהםואינטלקטואליים,
פרא-באופןה"פררבינציאלית".העבריתבשירה

יהודיאבכמעיןעצמומציגאףהואסלי'דוק
אתשנשאהקטנה,העיירהמןופרובינציאליגלותי
רחלםה"חדר",אלכפייםעלבן-טיפוחיו,ילדו,
בכיסווכתב-הסמיכההישיבהמןשרבויוםעל

לויעדכברבערש,בעודרגודל").ואלבינה("אל
גאוןשלבתרדה,גדולשלעולמיושםרבנותכס

הפראדוקסבסימןעומדכולושהשירכשם .כדררו
הואהשיר .השירשלזרותוגםכךוהאוקסימורון'

גםהלב,אלוקרוביהודירגםונכרי'"נוצרי"גם
החרדיהודי,רגם"מתבולל",קוסמופוליטי

וגםומנוכראסיקלהוא .והלאומיהדתילבידולו
כאחד.ומגלהמסתירפאתרס,ודוריסנטימנטליסטי

מקצביוכיאלתרמןכאןמתוודההשארבין
שלו,והרטוריקההצבעונייםדימוייוהרהוטים,

והשוצפתוהגועשתלפרקיםוהמלוטשתהקרה
כמוהררכיוהסתרה,הגנהמנגנוןמיןהםלפרקים,
יתגלולבלפיראתוחושקשינייםהחורקכעציר

שלמוחצנתטרנספורמציההןהמלים .סודותיו
סוגרהואשארתםהאמיתיים,הפנימייםהרגשות

האכזריתהמציאותחומריובריח.מנעולמאחורי
שרנהלכרשמקבליםבנשמה,שנאגרווהקודרת,

ההסוואהפעולת .וצלצולמשחקכתונת-
הולבשהטראגי :מושלמתהיאוהטרנספיגררציה

הייתההאלימותלהנאה,היההסבלעליזה,חזרת
הדראמהומכללאובייקטיביהיההאינטימילרכףת,
עניין-חיוךאלאנותרלאהזרוהאכזריתהעזה
כללמשקףשאינוממש,של~צמהוחסרקלוש
שלגורלהבעצםגםזהר .בעלילשהתרחשאת

אתשהציתההלהבה :דברשלבסופרהאמנות
החיוךונותרנשכחיםהרגשותשוככת,היצירה

אם .שנתחוללהתוגהלמחזהאחרון~יהחתום
החזרתאתרואיםאיןאזיבשיר'להתבונןמיטיבים

הצדאתברמגליםאלאשלו'והמנוכרתהזרה
 •.שהולידוהאנושי
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העולםכראיהמטורפיםדיוקן
דפאליצבי
המטורפים""סינאטבשולי
קורצ'אקליאנוש
לחולי-נפשיחוליםבביתמטורפיםחבורת

משלסינאטלייסדנדיהימים,באחדמתכנסת
"מהתלההעולם.סדריאתלטעמםולקבועעצמם

שהועלתהיצירתו,אתקורצ'אקנינהכךקודרת",
בביקורתוזנתה 1931בשנתבוורשההבמהעל

חיוביתלאגםאךאמנם,שליליתלאפושרת,
"קורצ'אק"הלאבמחזה,שנעסוקלפניאךביותר.
לעמודרצויבכליוה"אנטי"דופןהיוצאיביותר
ליצורהמחבראתשהניעוהמניעיםעלמקרוב
למחברה,אופייניתבלתיכהכאמורשהיאיצירה
בראשחיתהלאהדראמטיתשהמדיהעודמה

"קוצים"סאטיריבעיתון 1901בשנתנבר .מעיניו

אומרסריקי","ברקיבספרו-1905בולאחר-מכן
מהו"ני :הבאהמונולוגאתהגיבוריםאחד

1 1מה ,התיאטרון . RW ,לקהללהחניףשבאגס
נפש,מרמין,סוטהנאורסטני,אחד,אדוןהתמים.

מקרהלעצמובוחרהבמה,קרשימעלהמטיףאו
מסובבוכךאחדותנפשותביןמפרררומסוים,

אכןנייבעליליוכיחאשרעדושוב,הנהיאותן
מדבריםהשחקניםלעצמו.שדמייןנפיזה,זהו
מהםאחרונאשר ;שידברומעונייןשהואנפי

ישחלילהנדילויילחשואחריםאזמשהויישכח
יימינובן(קורא ,, ...לבומהרהורימשהויאמרלא

יוז'יןיצירתמשלמוכריםהדיםבמונולוגיבחין
עשרותומחברלתיאטרוןכביכולהמתנגדייונסקו
כךאם .) !שניםבעשרותהקדימוקורצ'אקמחזות.

ילתיאטרוןלנאורההמתנגדקורצ'אקגםיכךואם
ימיו.בשחרנברמחזהבנתיבת"חוטא"

אתושולחספרותיבמכרזמשתתף , 1989בשנת
השיפוט.לוועדת "?הניוון"איפהשלוהמחזה
לומדיםאנותכניואתאבדיהמחזהשלהטקסט
הועלהלאמעולםניאףהביקורות,מאחת

ובמרכזהמשפחתיתטרגדיהלפנינו .בתיאטרון
 .ועריץנאורסטנייבנפשומעורעריהמשפחהאב

לנישואיו,מחוץאחדבניו,הםנוספיםגיבורים
ישרסופרהשניהבןבסיביריהכלואורשענוכל
אךנבונהאמנםוהבתשחפתחולהאךידרך

האבבשיגעוןמסתייםהמחזה .ביותרמרובעת

אוגוסטהשפעתהמשפחה.שלטוטאליובמשבר
האובססיבית,והתשתיתבכלניכרתסטרינדברג
היאהשיפוט.וועדתאתביותרהרשימההחולנית,

והאמצעיםהתעוזהאתהשארביןציינה

החריפות,הרפליקותאתידופןיוצאיהדראמטיים
ביותרהאינטימיותהסוגיותאלההתייחסותאת

בושת,מביתצעירה,פרוצהנאשרלבינה,שבינו
וולגרית,בלשוןהעגוםומצבההשפלתהעלסחה

קורצ'אק,ליאנושלו,מנייןושגויה.חריפה
הפרגמטיהאופטימי,המחנךהנאור,ההומניסט

תמאטיקהלבוא,לעתידדרכיובכלוהרציונאלי
הידועיהסלחן?הרופאוכואבתאכזריתבוטה,כה

נבראאשרלכלקץלאיןואהבההליכותיומנועם
שאינםנוראיםמסיוטיםצעירותומאזסובלבצלם,
גרלדשמידיוסףיבאביומעשה .ממנומרפים
אזהילד,יאנרשרוח.במחלתהימיםבאחדשלקה

שאףביראו ,חייוימיכלהדבראתיזכור , 11בן
פוסקים,אינםסיוטיוהחולי.אתיירשהוא

"פחדתיביומנורושםמותרלפניאחדיםשבוערת
בנואניכןעל ...רוחלחוליחוליםמביתמוותפחד
עליתראוהב"הננימוסיף:והוא " ...מטורףשל

מהרעיון,להיבהלשלאנדיטירופי,אתהמידה

' 
אותי".לרפאינסהיהסכמתיללאישמישהו
בן"בהיותי :קוראיםאנוביומנואחריםבקטעים

"ההתאבדות".רומןלכתובהתחלתישבע-עשרה
שיגעון".פחדנתקףניבחייו,מואסהגיבור

המועקהאשריהמחברשלאגוהאלטרלפנינו
ילך.באשראותוומלווהעליורובצתהתורשתית

"סינטשלהאנליטיתהגנזהאלהדרךימכאן
רחוקה.איננההמטורפים"

העברי(התרגוםהמטורפים""סינאטשלרוחה
איפואנבראהבקרוב)להופיעעומדאורלבשל

ואובססיביככפרימותנה,בלתיטראומטיכתהליך
עורכיםסגורבמוסד .המחברשלמזכרומששאינו

דבריביןומלואו.העולםעםנפשחשבוןהחולים
הדיםנשמעיםמטורף'ומללסרקפטפוטילהג,

תוךחברתיים,עיוותיםעלהמצביעיםשפיות,של
הפולניהסופר .ביותרהמעמיקהפילוסופיתהגרת
התיאטרליתבביקורתומצייןאיז'יקרבסקיקרול
"הגריפירנדלרשלהמחזהשביןהדיכוטומיהאת

בניגודלדעתו,המטורפים""סינאטלביןהרביעי"
אתגיבורהאומרבהיפירנדלרשלראמהלד

מטורפיימטורףשלבמסכההמוסרותאמיתותיו
אלפניםישירות,דברםאתאומריםקורצ'אק

עילה,בחזקתאיננוכאןהנאמרנאשרפנים,
ברם,לאמיתה.אמתאלאמטפורה,ארהתחזות
בחלקה.רקנכונההיאאיז'יקובסקישלהתיזה
אומרהיהודי,הסוחרהמחזה,שלהנפשותאחת
פלונימתחזה.אלאאינומטורף"כל :השארבין
בדומהמשרגע,פניומעמידבחייוהצליחלא

דמויהטירוףרגל".פשיטתעלהמכריזלסוחר
לפשוטפעםמדישניתןלבגדיהשארביןכאן

אםאותו,ללבושהיכן"אךהחולה,כרצוןאותו
אחרתודמותהדמךי;תאחתטוענת-כאן"לא

אתאארוזעליייימאסזה"נאשר :אומרתבמחזה
ביןכאןמסתמןהטירוףמכאן".ואסתלקחפצי
הע;~ן.מהעולםנוחהכהימלטותכאסקפיזם,היתר

בנמצאשאיננהאישית,לחרותבדוקתרשים
שנים,לאחריימלטו(בדומה,השפוי.בעולם
פריזריךשלהפיזיקאיםאחרת,בסיטואציהאמנם
נדיסגורילמוסדכביכולהשפוימהעולםמטדירג

האטומיתהפצצההמצאתם,סודאתלגלותלא
הנאמר,בכלהעולם.)אתלהחריבהעלולה
המקובלותהנורמותאתהסינאטמטורפימייצגים
מעטותלאברפליקות .כביכולהשפויבעולם
אתהמטרידותתורשתיות,מחלותעלדגשמרש"ם

כנפילוהגיבורים,אחדהרף.ללאקררצ'אק
נטבעאבגניקהללא :קובע"אני :מכריזהמוסווה

אחדכל .לתמידאחתמצילואיןבביצהנולנו
הרוצחצפרירצחמעשהבגין .כרצונומיילד
רמיהרוצחמיבדבר'חשיבותואין"כבדלעונש
המולידיםלאלה,כלשהיענישהואין ;הנרצח

הרשותלמילשאול,וישומטורפים.מפלצות
ביתדינו-רשותללאמשיולידכל .להוליד
שלסודוואישעוזרונבדלי,איגוד " ...הסוהר

אתהחי""הקשרבספרומרחיבקררצ'אק

שלמהגרוטאה :גיסים"אין ...עמיתושלהנחיותיו
יעצבלאמחנךשרםתורשתיתבמחלההנגרע
ילדיםלייצרלנראליאי-לכך ;מתוקנתתבנית
ללאמעמסהטיליםהזפפסינרפטיים,חולי'נגועי
רבתיהסעדמוסדרתהפדגוגיה,הרפואה,עלנשוא

כאןהמטורפים"."סינאטאלנשובאךמשפט".
היכןהדמויותוכלטרטאליתדיקטטורהשולטת

עלהחולםמיליטנטי,אחדבפוטנציה.דיקטטורים
ולרצוחלשדודהמבקשואחדהאנושות,חורבן
היום(בבואשנאהתכליתיהודיםהשונאואחר
הזקןהדוקטוראתלבראלעתידגדודיויובילו
המט,-"סינאטטרבלינקה).כבשניאלוילדיו
לו.הראויהלבלתשומתזנהלאכאמור,רפים",
תסמונתהצורנית,התעוזההאוונגרדי,האתגר

האימיםתיאטררןאתהמזכיריםהפסינולוגיזם,
שבמחזרתהדראמטיתהאובססיביותאתאוטו'של

האב-תיאטררןואתריטקייביץאיגנציסטניסלב
לאוזןזכרלאהשישים,שנותשלהבוטהסורר
הביקורתאצלז'ילנסקי)ברילמבקר(פרטקשבת

המחזהאתשניתבקוראנונירם,השמרנית.

לסגנונושברהצורניתהאסימטריותאףעלמחדש,
ענייןבןלמצואניתןאחיד'הבלתיהפלורליסטי'

רב.

הנמשלאכזרי,בפאנדמרניוםהמטורפים,בדיוקן
שונהכהאחר,קררצ'אקיאנרשמשתקףלעולם,

ומאהבתוהסובלניות,ההרמאניות,מהנחיותיו
התיאטרוןקרשיעללעלותראויהמחזה .לכל

אחדים,קיצוריםתוךמסוים,בשכתוב .העברי

גםהנכונהבחדשנותהצופיםאתלרתקהואעשוי
 •הכלח.עליהאבדשלאלעכשיו,

 " 7 7'עתרן rהמלצני,
i 

אדי :מרוסית ;בדומןהדיבר ::נאחטיןמיכאיל
פועלים.ספרית jסגלדימיטירפדרפ' :מברא ;אבנר

 .המאוחדהקיבץו
 .ביתןזמורה ;וההרהקירז ...יהרשע .א.ב~

פפיררסכמעגלותיו;._עגנון :הלרי-גרריקדrזייית
עם jכולרהבימיאהבה :מרקסגדסייהגבריאל

רבד.~-

שרקן ;ולקחהה;נגידiך :שטרןיי?הי
שרקן ;עמדהעריאל ..שבחי :מרקדגבריאל
עובדעם ;הכתיבהשולחן :מגדאהדן

דימיטדישלנרתיר"זכדר ;עד~ת :רולקרבסרלרמרן'
ם·פעזליספרית ;שוסטקוץיב'
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הנכרים
לבשביס·זינגרוהנחלה""האחוזה

זעיראאשר

מבוא

שינוייםחלו-19ההמאהשלהשנייהבמחצית
השניאלכסנדרבימי .הרוסיתבכלכלהרציניים

אתלפתחהשלטונותביקשוהשלישיואלכסנדר
שלהתיעושתוכניתאתלהרחיבוגםברוסיההתעשייה

האינטרסיםאתלקשורחיתההכוונה .פוליןמלכות
רוסיה,עםבפוליןהעשירההשיכבהשלהכלכליים

יבטיחלרוסיההודותאשדאמיד,חדשמעמדוליצור
הלאומיותהשאיפותאתלהחלישכדיעמדתואת

הפולניהציבוראתשאפףהיאושבתוךוהמהפכניות.
לחפשהרצוןבו,התעודד-1863בהמדדכישלוןלאחד

הפוליטייםהתנאיםעלאותויפצואשדדווחהחיי
שעל-ידיסברושוניםמחוגיםפולניםהדנההגדועים.

לפוליןכוחלהוסיףיהיהאפשרכלכליפיתוח
המלכותבין ) 18 51 (המכסגבולביטולהמשועבדת.

לשיפודדניםסיכוייםהבטיחהואגםהקיסרות,ובין
 .הכלכליהמצב

הגישהאתהשולליםהדיאליסטים,שלהביקורת
חדדהההתקוממות,כסירנותואתהדומאנטית-מיסטית

לאנשיזכויות,לבעלי :הציבורשכבותלכללאט-לאט
העם.ולהמונילבורגנותהעובדת,לאינטליגנציהמדע,

חניכיחדש,דודלידיהמנהיגותעובדתבוואדשה
יהיהשלהםהעיקריהפעולהשדההגבוה.בית-הספד

נסיגהדואיםהםהחברתיים.והיחסיםהתרבותבתחום

הםוהחברתי.הכלכליבשטחובמיוחדהתחומים,בכל
ולעתיםקדומות,דעותנגדלוחמיםבקיומה,דוגלים
והדתיתהפוליטיתמהמסורתעצמםאתלנתקמוכנים
דוגליםהםהקודמים.לדודותאופייניתשחיתה

הםעוצמה".זה"המדעלסיסמאבהתאםבהשכלה
"עבודהשלמדינית)(תוכניתהפדוגדאמהאתמעלים

בנייה-מחדשושלהיסודות"מןו"עבודהאודגאנית"
הבעיותעלהדגשאתשמיםהםהחברה.של

בתחוםהתקדמותועלהארץתיעושעלהכלכליות,
הכלכלייםהענייניםהעדפתעל-ידיוהטכניקה.המסחר
עלזכותלמעשהלימדוהםהלאומיים,אלהעל-פני
ובמסחר.בתעשייהשעסקוחברתיותשכבותאותן

בפניפתוחהיההמזרחיהשוקכיהעובדהעצם

כלכלי.שיגשוגעלהשפיעההמלכותשלהתוצרת
טיפלהלאפוזיטיביסטית,שנקראההזאת,התנועה
חיתההיאהפוזיטיביזם.שלהפילוסופיבצדבמיוחד
כמו-דגלהאשדהחברתית,התנועהשלחסידה
התחומים.בכלהמדעיםבפיתוח-אירופהבמערב

הכפריות,בקהילותלפעולהקראוהפוזיטיביסטים
הפרטבחייולחיסכוןולמחסרלתעשייהלעבודדרשו

והציבור.

כיבקלות,להתגשםיכלולאהאלההרעיונותאבל
שקשהמכשוליםנערמוהפועלאללהוצאתםבדדך
לצפותהיהאי-אפשרבפוליןעליהם.להתגברהיה

ההוןכיהמקומית,הבורגנותשליצירתיתלתנופה
פוליןשללשטחהשהתייחסוזרות,ניריםהיההגדול
האצולה,מןאילי-ההוןבידישהיהאומושבה,כאל

השיב-באחוזותיהם.החקלאיתהשיטהאת.שהחליפו
עדייןלעלות,התחילהשחשיבותההזעיר-בורגנית,בה
הכריזושעליהלקיומה,משענתאותהלהיותיכלהלא

הפוזיטיביסטים.

במטרההצארממשלתעל-ידיהוגשםהאיכריםשחדור
שהתרוששממנה,חלקהשלאכטה.שלבקיומהלפגוע
מוכרחוהיהלעדיםנדדהאיכרים,שיחדורבגלל

להיותהפךוכךהחדשים,לתנאיםעצמואתלהתאים
הפולנית.העירוניתבחברההמעדנותשידודחלוץ

שלהכלכלייםבחייםלכתמדחיקישינוייםחלוואמנם
 :כותבהוא .בשביס-זינגדגםמצייןשאותם •פולין
בתי-ופעילות.חייםמלאתפוליןחיתההמדד"אחדי

ומסילות-ברזלנכדתו.יערותניכרומנדות •צצומלאכה
מבדשות,עוד,מרצדיבדים,~ולביתתוצרתהונחו.

בשוקיהופיעהוכלי-זכוכיתפרוות-כבשיםמסננות,

להתגודדהיהודיםהורשושבוהרגעלמןהעולם.
לשגשג".הארץהחלההגבלה,ללאבעדים

ביותרהחשובותהיוהפדגמאטיותהבעיותהנראה,כפי

אלכסנדרשלבכתביוביטוילידיבאוהן .זמןבאותו
התנועהשלהאידיאולוג ,) 1938-1849 (שוינטוחובסקי

הדאציונא-ההומאניות,כלוחםהופיעהואהחדשה.
ובמיוחדכסופד,גםשהצטייןהאנטיקלדיקאליזםליזם,

מלוטשתבשפהקולעביטוילתתשידעכפובליציסט
לעמודימעללוחםהוא-1870מובדייקנות.בבהירות,
שהוציאבביטאון-1881ומטיגודניובי","פשגלונד

"פדאבדה".היהושמולאוד

ימפולסקיולאדיסלאבהגראף
מסיביר,הביתהושבחנינהשקיבלימפולסקי,הגדאף
תוכניתשוםלואיןוהפכפכה.בלתי-יציבהדמותמייצג
-,,פלפעילותולהתמסדהמדולדלתאחוזתואתלשקם

מהחייםליהנותמבקשהואכלשהו.מסוגדוקטיבית
כלום.ולאלואמדלאשלמעשההעבדאתולשכוח

למלבושיהלועגבגסות,פליציהבתועםמדברהוא
רגשניים"."פטפוטיםקוראתשהיאלשיריםוקורא
מציעהואונביא,חשובהואשהמשודדעונהכשהיא

ולהתחתןלהשיזדמןהראשוןהשוטהאתלתפוסלה
שלהדגישהנפשהאתלהביןמסוגלאינוהואעימו.
חלבאודםבעורקיךלךיש"מהאותהושואלבתר

החנינהאתמייחסתכשהיאלהצוחקהוא "?חמוץ
לושהעניקהואהצארלדעתוכילאלוהים,שקיבל
יהודיהיהישווכיאלוהיםאיןכיטועןהואחנינה.
דוגלהואעסק.-הדתמןעשווהשליחיםמזוהם,
מהקוף.האדםשלמוצאוכיוקובעדאדוויןבתודת
הפיץאותםהמדעייםלזרמיםביטויכאןנותןהמחבר

חסידיםלהםמצאוואשדבאירופה,הדאציונאליזם
הפולניים.הפוזיטיביסטיםבקרב
אתלפשוטלהומציעפליציהבבתומזלזלהגדאף

ימי-הבינייםכבדחלפולדעתו,השחורות.שמלותיה
פיוטמדיוליותרלאידאליםעכשיומקוםואין

 •בפוליןארובותצריכים"אנובפרוטה.ולאומנות
שלהדים-לשדותודשןעשןהפולטותענקארובות

בתועםכששוחחאחרתבהזדמנותמלאכותי".זבל
הדיבוראתהרחיבפליציה,ועםמדים-ליבהעםהלנה,

מבחיל.דברכלועלסמרטוטיםעלהפשפשים,על
 •כמובןחיתה,האלההדבריםמתוכןביותרהנפגעת
שלמדבריומיואשתהביתמןשהסתלקהפליציה,
אביה.

בחייםטעםכלשאיבדאדםלפנינומציגהמחבר
מןליהנותהרצוןדקעומדעיניושנגדהפרודוקטיביים,

מכלהריקיםחייואתרגע.בכללושמזדמניםהחיים
סיסמאותשלתאנהבעלימכסההואממשיתוכן

בתואתלנגחכדימשתמשהואשבהןמתקדמות,
ולאחדאשתומותלאחדחייה.אתלהולמדדפליציה
נעשיתהסיבירית,הפילגשיבדוטיה,שלהיעלמה
לארמוןמכניסהואיותר.מוחשיתהגדאףשלידידתו

פליציהאישות.חייעימהוחיאנטוסיה,המשרתתאת
שחיתהמפנילארמוןהמשרתתלהכנסתשהתנגדה

אביהעללהשפיעבכוחההיהלאלשימצה,ידועה
זרדםחמוץשחלבזקנהבתולהלהוקראאותהשהעליב
דובולהסתלק.חפציהאתלארוזלהוהציעבעורקיה

בשתייהזמנואתובילהשבארמוןבחדדוהסתגרהזמן
פעם,מדיודקדבר,בשוםעסקלאהואובקריאה.
לישובאנטוסיהאתשולחהיה •לכסףזקוקכשהיה
מןהתבודדהואשונים.חפציםלמשכןכדי •ימפול

שבארמוןחדדואתעוזבהיהבלילותודקהסביבה,
לאגםהואבאנשים.לפגושלאכדיבסביבהומטייל

ניקדלא •מלונדוןלושכתביוסף •בנומכתביעלענה
וולטיד,אתקראהואנוצרי.חגשוםחגגולאבכנסייה
שלהיסטוריהסאנו,וג'ודג'היינהביידון,רידדו,

הואהצרפתית.המהפכהעלוספריםפשיים nהבונים-ה
מילדיווהתעלםבאפיפיורוזילזלבאלוהיםכפר

לוהקיםהואאי-פעםשהנידהאנשיםומכלומקרוביו
סביבתואנשימכלשונההיהשבומשלו,עולם

והדחוקה.הקרובה

שהיוהשקפותבקבלתהתבטאשלוהאינדיבידואליזם
אודח-ובזניחתהקודמים,ולחייו-למעמדומנוגדות
שקעהואלסיביר.גירושועדחישבוהאציליהחיים
השקפות-עולםלעצמוואימץכפירהשלבעולם

אותןלהוציאחשבלאפעםשאףדאציונאליסטיות
בנישלבחייהםלאוגםבזולת,פגעלאהוא .לפועל

ממגעסלדוכמעטשלובעולמוהסתגרהואמשפחתו.
ונמנעבבדידותחיהואאחדים.אנשיםעםכלשהו

היההואקרוביו.עםאפילורעיונותיועלמלשוחח
שלהחשוביםהיסודותהןהשקפותיוכימשוכנע
לרציאןמבנרלגמדישונההיההואהאנושית.המחשבה
כלעלומוותעוולושזרעלאנשים,בשנאהשהתייחס

שעל.
אותושהנידבשביס-זינגד,שללספרוהרקעגםזה

אחדיםומספרים"איזדאילטה"השבועוןמגליונות
 .בפוליןהזהבזמןשהופיעו

!l ליציה

טובת-אשהחיתהימפולסקי,הגדאףשלבתופליציה,
ימיהשדוברגישה,נפשובעלתלמשפחתה,מסודהלב,

מעייניהושכלתפילה,ופרקישיריםבקריאתבילתה
לאלנצרכים.סיועולהושטתלזולתלעזרהנתוניםהיד
עללההציקודב,סבלבני-משפחתהלהגדמופעם
פרישותהועלאדיקותהעלצחקוזקנה,רווקהשהיא
אתוקיבלההתלוננהלאהיאאךהזה.העולםמחיי

לה.המדשכההגודלעםהשלמהמתוךיסודיה
לכתובהחליטהאביהשקיבלהחנינהעללהכשנודע
המחברללונדון.שברחיוסףולאחיההלנה,לאחותה
עללהשנודעברגעעצבונהאתוגםשמחתהאתמבטא

התמונות,לידנדותהדנההדליקההיאאביה.שלשובו
חדלהולאלקופסאות-הצדקהמטבעותשילשלה
שמחתהחיתהלאעם-זאתאביה.לשלוםלהתפלל
כלשאחדחששהיפה,בהנהגלאואביההיותשלמה.

יותר.עודכלפיהקשוחיהיהבסיבירעליושעבדמה
בהדרגההאצולהחזרה , 1863שלהמדדכשלרןלאחד
שפליציהוקבלות-פנים,נשפים :הרגילהחייםלאורח

ממנההתרחקווקרוביהחברותיהאליהם.הוזמנהלא
בבדידותשקעההיאוכךבכלל.אליההתייחסוולא

בדיחתואביה,שלגלותוהווייתה.כלעלשהשפיעה
הוסיפואלהכל •לוציאןעלהמוותגזר-דין •יוסףשל
עלקיננהאבל,בגדילבשההיאלחייה.טדאגיגוון

האבודה.המולדתועלאביהעל •לוציאן
 •נחרץלאעדייןגודלהכיפעםמדיחלמההכללמרות
-גילהעל-אףאותהשתפקודלאהבהושאפה

דומאנטיקומשוךהיהחלומהעלשלרשים-ושלוש.
אתשיעדיךליבהבחיראתלעצמהתיארההיאבדוד.

תלדושהיאכמוהשידה rשיעדוצניעותה,עדינותה,
לוציאןאחיהעל-שם-לוציאן-יוליוששייקראבןלו

סלובאצקי.יוליושעליההאהובהמשודדועל-שם
אתלפניהשטחבהאביה,עםהראשונההפגישהלאחד

יכלהלאהאדם,שלמוצאוועלישועלהשקפת-עולמו
להביןלההיהקשה .בתושהיאהעובדהעםלהשלים

המעודדיםמבחיליםדבריםעלבגלויהמדבראביהאת
אותוהדביקוגלותובשנותכיסברה,היאסלידה.בה

הגדועוהדבר ;ובכפירהניהיליסטיותבדעותהרוסים
הביאאותהפרוצהעםחישהואזההיהבעיניהמכל

היאמשפחתה.עלחדפהלדעתה,המיט,כךמדרסיה.
דדךכלדאתהולאמהתנהגותומאודמאוכזבתחיתה

נטייתהולולא .אודח-חייואתלשנותעליולהשפיע
לאמהאהבתהולולאוהשפלה,סבלכלבאהבהלקבל

מתאבדת.אומהביתבורחתחיתההחולה,
מאדיאןהד"דפליציה.שלבחייהשינויחלוהנה,

מאחיהעגומהדרישת-שלוםלאשהביא •זאוואצקי
והיהבפאדיס,מדים-ליבהאשתועםשההאשרלוציאן

 .נישואיןלההציע ;כספיתלעזרהדחוףבאופןזקוק
מתים,ניתוחיעלסיפוריואתלסבוליכלהלאפליציה

המחשבהעםלהשליםלההיהקשהובמיוחד
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אלהית.היאהאדםכשמתכימאמיןאיכרשזארראצקי
תפישת-עולמהמכלרחוקותהיוהמוזרותהשקפותיו
למרותלחיים.המוסריתומגישתההאדוקההקאתרלית

בהחליטהלחתוכה,והתכוננההצעתואתקיבלההכל
היאשלה.הצלבהנישואיןיהירסבל'להכרעדאםכי

מרירותואתלרכךלבעלה,כאמנהלהיותכשבעה
מסירות-נפששלדוגמהמשפחתוולבכילוולהראות
בינםכילדעתנוכחהבעליה,הרריאצלבבקרהנוצרית.

ובמנהגים.בהשקפת-העולםגדולהבדלקייםבכםלבין
אתשהרוויחוהפשוט,העםכאנשיעצמםהציגוהם

שבכםשמחרהםכפיהם.בעמלהסכדלריהואתהבית
'הביעוהגראפיכיתיפליציהעםלהתחתןעומדהרופא

להםתהיהכיוהבטיחולנישואיןהמלאההסכמתםאת
כבת.

פליציהחיתהשוער-הבית,אתלרציאןשרצחלאחר
היהכדמה .שיעורללאהיהבשל-כךשסבלההיחידה

נהניםהכלכיחשבהוהיא .לקיצוהגיעשהעולםלה
המשרתות.ואפילוהתובעהשופט,המשטרה,מעינוייה

מתביישיםילדיהכיכתבהמזאמרשץ',אחותההלכה,
בכתהפליציה .רוצחשדודםמשרםגימנסיה'לללכת

לא .לאכולחדלההיאבקיטונה.והסתגרההימיםכל
מיניכללהכתןמאריאןבעלהבלילות.לישרןיכלה

מאדלההיהצרליום.מיוםהורעמצבהאולםתרופות,
לעורכי-דין'ניכריםסכומיםלשלםשכאלץבעלהעל

וביתומיה.באלמנהולתמרךהנרצחקבורתאתלממן
כידלדלר.רחסכרכרתירכצטמצמרמאריאןשלהכנסותיו
מאריאןאתישחררמרתהכילהכרההגיעהפליציה

הגראףמשפחתבת )ו

ארתהשיקחלאלוהיםוהתפללהעליו'שרבץמהנטל
וראתהכים-לא-כים,במיטתהשכבההיאמהר.

היאהמנוחים.הרריהאתהמבועתיםבחלומותיה

בבית-הקברות,מקרםלהשיקנהמבעלהביקשה
הודיעהואאבלמצבה.להושיבחרארון-מתיםשיזמין

מהאיןולכןליום,מיוםמשתפרתבריאותהכילה,
האדםזקוקלחיותשכדיאלאקרוב.מורתעללדבר
אםלהיותייעודפליציהמצאהוהכהמטרה,לאיזו
להמשנתגלתההשוער'שלוליתומיולרציאןלילדי
ימיכלעל-כךחשבהלאכיצדהביכהלאזרמטרה

מחלתה.
משפחתאצלביקורהיהאזשעשתההראשוןהדבר

מתכותיה.אתלקבלרצתהולאארתהשדחתההשוער,
בהולראותעימהלהשליםהאםהתחילהלאט-לאט

אתבמקצתולשפרלהםלעזורפניהשמשאתידידה
אותםשלחהלילדים,בגדיםכתנההיאהכלכלי.מצבם

מקצוע,ילמדוהגדוליםשהבניםודאגהלבתי-ספר
הגונים.בבתיםעבודהמצאההמבוגרותולבכות

הואוצבועה.טיפשהלהקראלה.צחקמריאןבעלה
הממשלהחיתהחייבתלדעתוחסדים.בגמילותבחל

ליתומיםחיונייםשירותיםניתכיםבהםמוסדרתלהקים
לפעולתהיחסרהשתנההזמןבמרוצתאולםולכצרכים.

עזרתו.אתלההציעהוארגםאשתושל
בציבוריותרחבלהדזכתהפליציהשלפעילותה
למוכיהלבבייחסהאתכסעלהעלובההפולנית,

שעתהלרציאן'שלמצברעלגםהשפיעהדבר .הגורל
כשפליציהנשוא.ללאיסרריראתהסרבלאומללברראו

העיתונאיםארתהכיכראחיה'שלבמשפטוהופיעה
פרטיות,בהזדמנויותגילההשופטואפילוקדושה.

השפעהלהםחיתהובכייההתנהגותהשדיבוריה,
 .לרציאןשלדינרחריצתעלגדולה
שאיכהרחמנייהכאשהפליציהאתמתארהמחבר
בחייהמטרתה:כללהיפךלאיש.נזקלהביאמסוגלת

אנשיםשלמדרכםאבני-כגףולהסירלזולת,לעזורהיא
תכונותלהמייחסהואדורשת.היאטובתםשאת

עדכזאתבמידהאחריםעלהשפיעהבעזרתןמיוחדות,
לפושעחשברהרשבתחילהאדםעלדעתםאתששינו

על-אנושיים.ייסוריםהסרבלכמסכןוארחוואחר-כך

lלציאן

אתהמסתירהמוזרהכדמותלראשונהמופיעלרציאן
עובדפראץ',ראצקלעצמוקוראהואשמה.ואתזהותה

שלידבכפרמוצאוכיוטוען'לרהיטיםבבית-חרושת
וחרש-לסיפוריומאמיניםאיכםהפועליםורלרצלאבק.

למוצאוהמתכחשהאציליםלמעמדבןהואכיוים
ולאחריו.המרדבימיעליושעבראתמלגלותוהנמנע

המתייחסחידה,אישאניגמטי,כאדםמופיעהוא

שקט,איכרהואבמגע.באהואשעימםלאנשיםבזילזרל
להשתלטיכולשאיכרורגשותמחשבותעל-ידימוטרד
בחיים.כלשהידרךלעצמולאמץיכולהוא;איןעליהם
ההיגיוןרעירפרלחוסר-יציבותבולטיםהתנהגותובכל

הםהיצריםבחייו.כלשהותפקידממלאשאיכר
בה.הולךשהואהדרךאתשמתוריםהםבר,ששולטים

אלאלסטברבה,הביתהחוזרלרציאןאיןהעבודהלאחר
גורלועלתוההותרן-כךלשרכרה,שרתהלפונדק,כככס

ארייתלההאםבלתי-טבעי'ארטבעימרות"הימרת-
צדעלכופלתבהמשחקשהואוכשהמטבע "?יירה

שיתלו"טוב,ואומרהגורלעםמשליםהואה"ייתלה",
כך'עלחולםאנילילה"כל-לעצמווממלמלאותי",

בעלאדם "?מתיחשובזהמהלקרות,חייבזה
שרםלבצעכאמורמסרגלאיכרזה,מסוגמחשבות
המקנניםהשפליםמיצריואותרשישחררחיובימעשה
לגמרי.עליווהמשתלטיםבתרנו

נוסעהואכילה,מגלההואקסיההילדהעםבשיחתו

יישאהזמןבברארכיארתהאוהבהואכילחוץ-לארץ'
ניצץוחושףהואשלוהפרידהברגעלאשה.ארתה
 :ותאמרלמענוגםשתתפללממכהבבקשואנושי
כשמתררעללרציאןבכךעלחרסבשמיים"אבינו
 .התרעה"

הלכהאחותועםובפגישתולארמון'הביתהבשוברגם
מסרגלהואאיןיעקרבי'בתמרים-ליבהידידתהרעם

רמהפסי-כפשראתהממלאתהמועקהמןלהשתחרר
מרים-ליבה,עםבשיחתובחייו.כאות-קיןשהיאמידת
הריאלייםהחייםחולם".שאנילי"כדמה :אומרהוא
להשתלבצריךשהואמציאותולאחלום,עבורוהם
אלאבגרףלאמתהיית"למעשהמצייןהואבה.

ושואלהשמשתזרחלאבשבילוכיחשהואברוח".
האושר".יברא"מאין

לחיותירכלשלאחשהואלאושר.מצפהאיכרלרציאן
הרוחנייםשחייוכמוהרשאדםכררמאליים,חיים

הרעומהרהטובמהרלשקולמסרגלאיכרנסתמר'
הואמוסרי.באופןולהעריכםהאנושית,מהבחינה
והרחוקהקרובהאדםחייויותר.יותרמתדרדר

יעמדואםלקפחםמרנןוהואבעיניוערךכלמאבדים
השפלים.מעשיראתלבצעכשירצהבדרכו
שבר'האנושיהיסודמגתלהבהםרגעיםגםישכם
הלכה,עםקפואההבאהלמרים-ליבהביחסולמשל
להמציעלה,לעזוראזמבקשהואהארמון.לתוך
שרדייה.היאברהקוראתלהפיגכדידובדבנים,משקה
שלההתקרבותתמרנתאתמתארשהמחברמעניין

סופתמשתוללתשבחוץשעהלמרים-ליבהלרציאן
לארמוןהשביליםרגםבסביבההדרכיםושכלשלג

וכפורשלגשלזהברקעגבוהה.שלגבשכבתמכרסים
רביןלרציאןביןהיחסיםעתידלגביברוררמזישנו

לטעוםבהמפצירכל-כךשהואהמשקהמרים-ליבה.
כדיתשתמשברהיחיד'מפלטהבעתידיהיהממכר

העלובים.מחייהלברוח
אתלהבהירלרציאןמשתדלמרים-ליבהעםבשיחתו

כלכיטועןהואהמעורער.הנפשילמצברהגורמים,
מוצאיםאיכםהאיומיםהקרבותאתשעברואלה
ואחריםהמרהלטיפהכתפסואחדיםבחיים.מקומםאת

להצדיקכדיהאלההטענותבכלאיןאבללמיסטיקה.
הד"רגםאנושי.זיקכלהמשולליםהעתידים,חייואת

בצבעיםאותרתיארבפאריס,אותרשפגשזארראצקי'

וילדםשאשתווחולה-רוח-בטלןשיכור, :קודרים
ברעב.גרועים
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משיגאמר.תכשיטיעבודשקיבלהכסףאתמבזבד
מעמדשםמחזיקלאאבללרהיטים,במפעלעבודה

בלילותהאחדים.מקומרת-העבודהבכלכמרדב,דמן
אחדיםלימיםנעלםלפעמיםשיכור.הביתהחודדהוא
מקללקרובות,לעתיםאשתועםדבומזוהם.קרועושב

ארתה.

משקדהוא .לדימירןמציאותביןמבחיןאינולרציאן
עשה.שלאבמעשיםומתפארמפטפט .בכללאשתו
הואאיתר,מגעכלניתקובפאדיסשהפולני~למרות
ועלפוליטייםמנהיגיםעםפגישותעללספרממשיך
ופוליןשלדיהבאוסטריה,גוליםאציליםעםקשרים

מפורסמיםמנהיגיםשלשמותגםממציאהואהרוסית.
וואלבסקהגדאפינהאוייסקי'אודיניץ'המשודד :כמר

בשמותיהםומשתמש-מדמןמתושלמעשהועוד'
מנוכרהואוכימציאותייסודאיןלחייוכילהוכיחכדי

עצמואתסותרהואלכךנוסףהנרדמאליים.לחיים
באמידהלמשלהפוליטיים.בענייניםבמיוחדתמיד,

מצדובא,קרברשהשיחדודאחדמצדאבודהשפולין
מצדפוליןשלביותרהגדולהאוייבהיאשרוסיהשני
העמיםכלשלאיחרדמציעהואשני .ומצדאחד

ביחסאירופה.ממערבהבאהנירוןנגדהסלאביים
החוצההממדראתלזרוקלאשתופעםהציע-לילדו

 .לתמידממנוולהיפטר

רשה Nם / rN:נצי

הואומידרדר.הכלכלימצברהולךלוואדשה,בחדדו
התודהכלאתספגבודול,במטבחלסעודנאלץ

 )-19ההמאה(סוףאדנפוצהשחיתההאנטישמית

 .הפולניהציבורשלרחביםבחוגים
ד'ולקרבסקי,היהזהבמקוםישראלשנאתממפיציאחד
הואהתחומים.בכלמהיהודיםנאצהדבריחסךשלא

ומכאןלבונים-החופשיים,בהשתייכותאותםהאשים
תחתהחותריםהם .פרליןעלשבאוהצדותבכל-

ביןלהבחיןקשהולמעשההקאתרלית,האמרנה
הואוביניהם.הפדוטסטאנטיםהבונים-החופשיים,

בשנילהנידשנאלצהפולין'שלידידתהאתמציין
החשוביםכבמר"ליםוארדגלבדנד)(לורנטליהודים
מןהדמויותאתגםמוקיעהואבמדינה.ביותר

אתעשובמדמהוכולןשקדניותלדעתוהמקדא,שהיו
"מלווהלדעתו,-פחדןהואהיהודימעשיהם.
עקשןמתנשא,מלוכלך,הזהב,לעגלסוגדבריבית,

תוכניתעללד'ולקובסקיסיפרכשלוציאןוחסד-כבוד.
כיוטועןלהןמתנגדהואראלנבדג,לגבישלוהשוד
צדיךאינופולניאצילרכייהודיות,דרכיםהןאלה

מפלגהלהקיםללוציאןמציעד'רלקרבסקיכך.להתנהג
יוכיחואשדוכתבי-עתספריםולפרסםאנטישמית,

מספרהוא .אותומדמיםהיהודיםכיצדהפולנילציבור
בהונגריה,בפרוסיה,הקיימותאנטישמיותתנועותעל

מאמריואתלקרואלפניווממליץוברוסיה,ברומניה
מאמרעללומספרהואלוטוסלבסקי.הכומרשל

כד'אדגוןהיידישאתהמשמיץפולסקד,בגדטהשהופיע
היהודיםאתהמלמדהתלמודעםאמיץקשרהקשור
הואלחם-הקודש.אתולחללהנוצריםאתלדמותכיצד
האדוק,מאחיוגדועהמתבוללהיהודיכיוטועןמוסיף
אלנדחקשהראשוןבעודבגיטונשארשהאחרוןמפני
בפעולתושםוממשיךהפולניתהחברהשכברתכל

ההרסנית.

בקונטרסים,נפוצהשחיתהישמית tהא~רהתודהדוהי

ד'רלקובסקיהיהבהםלמיניהםבכתבי-עתבספרים,
רבדיו.אתבצמאששתהלרציאןבפניחדדרעליהםבקי
בכך .לעילשנכתבוהרבדיםאתלהכחישבכוונתיאין

עשרשכבדחברהוחוקריהיפטרדירנים-:1שעניינם
מציאותייסודלהםאיןכי.שהוכיחו ,-:, .,';רזהבתחום

היושצריכיםוהסתההשמצהכדברידקשימשוהםרכי

היהודיםנגדלמעשיםהנבערים:יםהמם:אתלעודד
בשכנותם.שהתגודדו

נדאהדר'לשעהלוציאןשלחייופרשתאתנסכםאם
אחותואצלנמצאיםילדיו :המדרגהבשפלאותו

שהיאבובדרבסקההתופרתחשבוןעלחיוהואפליציה
ורצחאהבהעללהזיותונתוןעלוב,שחקןשלאלמנתו

להתמודדמסוגלשאינועדעולמו'כלאתהממלאות
הקיומיות.הבעיותעם

אחותואלומדים-ליבהלוציאןהרדמנולחג-המולד
מהרבהשרנהשהיהדארראצקיבעלהואלפליציה,
והתרבותיות.החברתיותבהשקפותיומשכיליםפולנים

סועדות,לשיחותלדמעות,לרגשות,בד"הרופא
 .המחברעליוכותבשתתייבש"עדלמשפחהוהמתין
בחגיםדבקיםאנשיםמדועלהבין'לוהיהקשה

בדילדולמתייחסהואבהם.הקשוריםובמיתוסים
קדושיםמיםהמתיזיםהבודים,לכמדיםובלעג

שלהעניים,שלהאחרונותפרוטותיהםאתוחומסים
המופרדתזלילתושבעקבותוהסובאהזוללהאספסוף

שליצרניכךבמרות.המסתיימותמחלותעליהםבאות
שיגשרג.שלעונהתהיהארונות-המתים

אחותואצלחג-המולדערבסעודתאתעזבלוציאן
שעהללכת,שעליובהודעהשנסתיימהלפניפליציה
לאשחג-המולדלכךהוכחותהביאדאוראצקי'שגיסו'

בתאריךוהצוםהחגיגותלדעתו' .נוצריחגמעולםהיה
פחדהעתעובדי-האלילים,מימישרידיםהםזה

דקזההיההחורף.עונתשלדעותמדוחותהאוכלוסייה
להןקראהושאשתופעםמדישהשמיעמהדעותחלק
ניאוץ.רבדי

בירדעושוד'שלבכוונהחודדונסקילביתהגיעלוציאן
הדידה,בכלחיפשהואבכיתר.אינושהאישקסיהמפי

פגשלדרת,באחדומצא.לאהכסףאתאבלברהיטים,
לוהניחולאאותוהנידלאשכנראההשועראתבשער
כאשד .אותווהדגהרבהחשבלאלרציאןלצאת.

בעיקרזאת,לעשרתלוהיהשאסורטענהברדרבסקה
לחיישכןאותה,לחנוקלוציאןחשבקדוש,בלילה
לתוךגופתהאתולהשליך-בעיניועדךהיהלאאדם
נקיפותאףלושאיןנוכחיותרמאוחדהמחסנים.אחד

כילמסקנהוהגיעלפחדחדלהואמעשהובשלמצפון
 .פחדיומכלהשתחררעתה

:,:,ית•הוtנהרן rN:נצי

אתשחשלומדאפשרמודד.לוציאןהיהבילדותוכבד
ניתןהכל .מאודמפונקהיההוא .ילדבעודוהגודלעקת
זאת,כללמרותאבל .העדיצוהרהכל .בארמוןלו

ילדהיההואבעצמו.לידותוחשבאומללהדגיש
ומשערוריות,מידבקותממחלותשפחדמברעת

שלכלשהומקדהתזכירשאמרהיהדימשפחתיות.
הולךהואכיבטוחהיהוכבדבמשפחה,מחלת-נפש
בפתח.לוהאורבאסוןמתחרשתסבלתמידומשתגע.

תשובהלוציאןחיפשבבית-הסוהרשבתוימיכלמשך
שלמדיגההיוחייוהתלבט.בהחייםחידתלאותה

והיעדררופפיםעצביםמשובשות,נסיבותחוסר-מדל'
ששלחההתנ"ךבספרענייןמוצאאינוהוא .כוח-רצון

המבטיחההברית-החדשה,גםפליציה.אחותולו
מיכיליבו,אלמדברתאינהמלכות-שמים,חסדי
גםהדי ?כזאתמלכותשקיימתלערובמסוגל

הרוסים,:גםמדםעקובותלמלחמותיצאוהאפיפיורים
נוצריות,אומרתשלוששהםוהאוסטרים,הפרוסים

לאוכלוסייהוהתאכזרוובנשיםבגבריםפשעיםביצעו
האמינובאמתהאםנוצרים.היוהםוהדיהפולנית,
 ?ישוובתודתבאלוהים

פסק-דיןלקבלמוכןוהיהבחייםטעםכלאיבדכך
דקבסיביר.להירקבארלגרדוםלעלות-מורת

והשומריםהאסירים .שינויחלהמשפטסוףלקראת
חוברותלפרסםהתחיליהודיומו"לידואתלחצו

לבקרובאהפליציהאחותו,גםחייו.עלשברעיות
פתקיםלושלחהבובדובסקהקדובות,וגםלעתים
קסיה.ואצלאצלההמתרחשעללונודעשמהם

מבית-הכלא,מאיחודשבאמצעלוציאןכששוחרר
אליהאותרולקחהבעלהבמרכבתפליציהלוחיכתה
חמה,ואמבטיהחדשיםבגדיםלוהכינושםהביתה.
אתהנידלאהמראה,מולאחד-כךבעומרולרציאן'
 'חדש.אדםהיהכמרעצמו

אתאימצהכילווסיפרההעידהפליציהיותרמאוחד
מוכשרת,ילדהושהיאידו'עלשנרצחהשוערשלבתר

מעשהועללושסלחהטהורהנוצריתנשמהבעלת
לבית-הסוהר.חבילותלוהביאהואפילו
התבונןילדיו'אתלוציאןדאהכאשדהארוחהבדמן

איחה.לשכבוהחליטהשוערבתביאנינקה
להסתלקהחליטכילאחותוהודיעאחדאחדי-צהריים

לשם-אותו.להרוסהכלמבקשיםבההארורה,מפולין
לזמניםניכר(סכוםרובליםלחמש-מאותזקוקהואכך

יותרשווהשעדכםפניניה,אתלונותנתפליציהההם).
היאשביניהםבשיחהאלה.רובלים sooמ-עשריםמפי

יכולאלחיםודקבאפלהשקועהפוליןכילוארמדת
בצודהלרציאןמגיבאלהדבריהעללה.לעדור

 .והבלתי-מרוסןהמעורערהנפשימצבראתהמבליטה
לעדוריכוליםהיוהפולניםוכיאלחים,איןכיטועןהוא

פישפשיםעכברים,שלארמההיולולאלעצמם
לנסועומחליטפולנימלהיותסולדהואומקקים.
יה M1מלדעתו,המצחינה,האץראתולשכוחלאמריקה

למעשהרדהיהודי,נגדשלממדדהיהוישונואפתחיתה
האמיתי.הסיפור

מכנסיולכיסידואתלרציאןתוחבהשיחהבשעת
עלמסתכלהואשם.שנמצאבאקדחלשחקומתחיל
ממנוומבקשתפחדתחושתשרםמראהשלאאחותו
בה.לידותחושבהואואילומהכיס,ידואתשיוציא
למעמקךשהגיעאדםשלמטורףבמבטעליהמביט

עםלשוחחוהולכתאחותואותרעוזבתבסוףהתהום.

בלוציאןמתעודדחייושלהאחרונותבדקותבעלה.
כלפיחשהואלגמדי.כבהלאשעדייןהאנושיהזיק

עדנהוברשה,סבלהרבההסבלהפליציה,אחותו
כלעללחשובהתחילמותולפניאחדותשעותעמוקה.

ולאהתנסה,בהןהתהפוכותכלועלבחייושעבדמה
כפהשדאידההאםזה,כלקדהכיצדלהביןהיהמסוגל
הילדהביאנינה,נדנדהואשנהג.כפילנהוגעליו

וששאלאחד-כך'אנסושארתהעל-ידונרצחשאביה
לועגהוא ?להשעוללמהכלעללוסלחהאםעצמואת

ארלאמריקה,להפליגשביןהתוכניותכלעללעצמו
דארראצקי'הד"דגיסולושהציעכפירוקח'להיות

לבני-אדם,אותרהקושרתדאגהשרםלואיןכיומדגיש
לישון' :עדךחסדיהחייםכלמושחתים.החייםכי

 :הבליםהםאלה-לרופאללכתלאכול,להתעודד,
היהיכוללא .לכיליוןמרעדבתוכומשהוכיהדגישהוא

וטעם.צבעכלבעיניואיבדוהעבדהעתיד'אתלדמיין
סטאדרבה,מדישה, ...:...במחיצתןשחיהנשיםכל

פניהן'אתלדמותהיהיכוללא-רברבדרבסקהקאסיה
איבדהואונמוג.הלךרדכדרנרממנוחמקושמותיהןגם
לחשובמסרגלהיהלאהעתידרעלהעבד'אלקשרכל

אכןרכךלהתאבד,היהלושנשארהיחידהמוצאבכלל.
ההדק.עלולחץלדקתוהאקדחאתכשהצמידקדה
שלוהרצחהשחיתותהשקדים,מלאיחייונסתיימוכך

אותם,לתכנןאתם,להתמודדהיהמסרגלשלאלרציאן
ארבמלואהלהגשימהולשאוףמטרהלעצמולהציב

תוצאותאתלדאותמבליהרגעאתחיהואבחלקה.
לאמדים-ליבהמאשתוילדיובשניהנפשעים.מעשיר

שהםמכךמרוצההיהלהם.דאגולאהתעניין
מסרגלחיתהלאדרדמותאחותו.שלבביתהמתחנכים

חברהבשרםהשתלבלאלכןחיובי'מעשהלשרם
אנושית.

לרציאןשלהשליליתדמותוהצגתעל-ידיכייתכן
עלהשטןמשתלטלפעמיםכילהוכיחהמחברביקש
לשרםמסרגלהאחרוןשאיןעדכזאתבמידההאדם
לושאיןעדדחיאלמרחיהולךוהואחיובימעשה
מהעולם.להסתלקאלאאחדמוצא

צ;:ני NI/Nזן Nרי NYJד"ר

דעותכבעלכליבדאל'היהידועדארראצקימאדיאן ,,,,
פעםמדיפיוסםהואהחיים.תחומיבכלמתקדמות
התפתחויותאלהצביעובהםנפוץ'בכתב-עתמאמרים
להשתחררלרוסיהקראוהרפואה.המעשהבתחומי

ולהקדישימי-הבינייםשלהתפלותמהאמונות
מאמריוהילודה.עללפיקוחרציניתתשומת-לב

דקלאקאתרליכתב-עתשללהתקפותיועילהשימשו
הסוציאליסטים,הליבדאלים,כלאתאלאאותר

בהכנסתהאשמיםהיהודיםאתרגםהאתיאיסטים

 .פרליןלתוךהאירופיהנירון

 ,:;י Dציםל

שלבביתהלרציאןפוגשברזוטרבמאיהואציברלסקי
-לשעשעהתיאטדרןמטרתשלדעתוברבדרבסקה,

הואהחדש,בזמננואחת.רבעונהבעתהקהלאתולחנך
לשנות(הכוונהמתוכן'ריקהפוזיטיביזםדמןטוען'

התיאטדרןאתלהפוךרוציםהקודמת)המאהשל-60ה
ודידאקטיקהמנופחתחשיבותבעלתלאוניברסיטה

וללאאוניברסיטהשלהחסרונותכלעםמדרייפת,
ואמרותריקותמחוותאלאאינוזהכליתרונותיה.

נעוריו.ימישלהאתיאידםעלמצטערהואנכרכות.
הגיעהשלדעתולרציאן'שלאחותואתמארדמעדיך

לדולת.עזרתהיכולתעלבהומקנאמוסדיים,לשיאים
הלא-יהודיותהדמויותעלהמחברשלדעתובעדךדוהי

העלילה.בהתפתחותחיוניתפקידשמילאובדרמאן'
החברתיהמצברקעעלפועלותהדמויותכילצייןראוי

הרוסי.הכיבוששלטוןתחתבפרליןדמןבאותוששדד
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מופשםחמםמליות
םמלנילריאליזם

 lיהןשעביאברהםביצירתתשחיתחמרי

יצחקיידידיה

יהושעב.אברהםיצירתשלהיתרההזדקקותה
בתשתיתהושרכיםרביםממקוררתספרותייםלטקסטים

הראשונים,סיפוריושלפירסרמםעםכברהובחנה
ר"חיקריים"כ"השפערת"שרכות,בדרכיםוהוסברה

שכי.מצדהמספר"עצמיותעלר"התמרדדרתאחד,מצד
בהתפתחותפחתלאתשתיתחמרייבהרבהשימוש
אתגםמסריימתובמידהצורותיואתשיכהאךייצירתו

חמרישלשיטתיתשחשיפהמניחיםאנו .מקורותיו
אלהבין-טקסטואליותזיקותהיוצריםהתשתית

היצירותלהבכתיעילכלילהיותעשויהומקורותיהם,
יצירתובמכלולגםיכשלעצמןגםיעליהןהמושתתות

רחבותותרבותיותספרותיותבמערכותרגםיהושעשל

יותר.

בין-טקסטואליותזיקותמצייניםאנו"תשתית"במוכח
ומשתתפותהספרותיתהיצירהשלבעומקההמצוירת
חלקהספרותשלבהיותהשלה.המשמרעבתהליך
הדעתעללהעלותאיןכוללת,תרבותיתממערכת

יצירהבכלאחרים.לטקסטיםזיקותללאספררתיצירת
מיצירותחמריםבהכרחאם-כןלכרימצאוספרותית
מבין . 2תשתיתחמרישלה,התשתיתאתהכרכיםאחרות
עםלקייםעשרייהספרותיתשיצירההשוכרתהזיקות
מתודיות,זיקותביןמבחיניםאנואחרות,יצירות

ההבעה,דרכישלולטכניקההצורנילצדהמתייחסות
אתהמשמעות.לדבריהמכוונותתשתית,זיקותלבין

לפיממייניםאנוהמשמעותנושאותהתשתיתזיקות
שביצירה,המשמעותכרשאיהעיקרייםהגורמים

אמצעיורעיוניות.עלילתיותארכיטיפירת,לזיקות
שרכיםהםהתשתיתחמרישלמקורותיהםאלהרמיזה
מפורשותופדנטיותבהפניותהחלמארד'ומגוונים
דמיוןדרךבכותרת,ארבמרטוהיצירה,בגרףהמובאות

טקסטואליות.אלרזירתלאומדים,עדרעיוני,ארעלילתי
התשתיתאתהמהווההספרותיתהמערכתשלהיקפה

טקסטיםוכוללתמאד'רחבההיאיהושעשלביצירתו
ממיתוסיםומדרשיהם,חז"למאגדותהקודש,מכתבי
שרכים,עתיקיםממיתוסיםחסידים,ומעשירתקבליים

גםרכןילדים,מסיפוריעממיות,ומעשירתמאגדות
העולםומספררתהחדשההעבריתמהספרותמיצירות

זמננו.בת
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על-ידיהמסתמןהתרבותיהמתחםשלהרחבההיקף
ב.אברהםביצירתוגיורכםהתשתיתחומרישפע

בבחירתשיטהישאםהשאלהאתמעלהיהושע,
בהםלהראותאפשראםומקורותיהם,אלהחמרים
אםיהושע,שליצירתוכדליותבמסגרתמאחדגררם
הזיקותבבחירתהתפתחותיקרעללהצביעאפשר

בכללותה,יצירתולאורךהמופעלותהטקסטואליות
האיכדיררידראלירתהיצירותשללהזדקקותןמעבר

אחדלכלהמיוחדיםצרכיהןעל-פיהשוניםלמקררות
מעיןברורקרמאחדת,שיטהלסמןהניסיון .בכפרדמהן
- yביזיקותביןהבחנהכלקררםמצריךאלה

אחתבכלאגביות,לזיקותאדכרתירתטקסטואליות
 .יצירתוובמכלולבכפדריהושעשלמיצירותיו

וחומריהבין-טקסטואליותשהזיקותירכןמאליו
במידהמופעליםלהיותעשוייםאיכםהשוניםהתשתית

מנהיריםמסריימיםמקררותועומק.רוחבשלשררה
מלאה,בהארהעליהםהמושתתתכלשהייצירה

לרעיוןארהיקפהבמלואהעיקריתלעלילהבהתייחסות
ארזהפרטמסביריםאחריםמקררותואילו ;המרכזי
בשוליהמופיעכלשהורעיוןמבליטיםאראחר,

ביצירהרקלהופיעעשויהזרתשתיתוערד,היצירה.

באחדותתחזורואחרתיוצר'שלמיצירותיואחת
אםגםזר'מעיןחוזרתתשתית .בכולןאףארמיצירותיו

תהיהעליההבנויותהיצירותבשולירקתיגע
הכרוכהאיןחוזרת".ב"תשתיתכמרבןמאדמשמעותית

גםלהתייחסעשרייההיאמסריימת,ליצירהבהכרח
מסוגליצירותאראחדייוצרשלשרכותליצירות
תרבותיתממערכתמסריימת,מתקופהליצירותיכלשהו

מובהקמשותףגררםלהשיהיהובלבדאחרת,ארזר
אחדותםאתלהניחכרכלעליותופעותיה,בכלביותר
התשתית).חומרישל
תשתיתחומרישלהרבהעושרשכתרךספקאין

מקיימתשהיאהרבותובזיקותיהושעביצירתהמצריים

וכמהכמהתמצאנהביותר,ושרכיםרביםטקסטיםעם

מיצירותיו,באחתאלאמופיעותשאיכןאגביות,זיקות
אפשרלכךנוסףכלשהו.צדדילנושאמתייחסותאר

התשתיתמחומרימבוטליםלאשחלקיםלהניח
למערכתלמעשהשייכיםיהושעשלשביצירתו

וממילאהקוראשלאופקיושבמסגרתהאסוציאטיבית
כוללתאחדרתיתלמערכתשיצטרפומהםלצפותאין
במכלולהתשתיתבחומריבשימושהתפתחותילקראר

בחומריהאפשריהחסראתגםכצייןובמוסגרי 3היצירה

בהםהיבחנוולאביצירות,להימצאשעשוייםהתשתית
ניתןזאתעםהקורא.שלהמוגבליםאופקיומחמת

בכלמובהקותאדכרתירתזיקותרבבבירורלהראות
עללהצביעשאפשרונראהיהושע,שלמיצירותיואחת

מהלכהאתרבהבמידההתךאםברוריהתפתחותקר
בהתפתחותה.יצירתושלוהצורניהתימאטי

אחתבכלהמצרייםהתשתיתחומרישפעבתרך
זיקהלפחותבבירורלצייןאפשריהושעשלמיצירותיו

ליצירהרעיוניתארעלילתיתמבחינההמתייחסתאחת
כזר.אחתמזיקהביותרגםהמקריםוברובבכרלירתה,

הסיפורשמקייםהמורכבתהזיקהמסבירהלמשלכך
יעגנוןשלהמעשים""ספרלסיפוריהזקן""מרת

רגםהעלילתיהצדאתגם"המכתב",לסיפורובמיוחד
אתמבהירהשהיאמהמלבדשבר,הרעיוניהצדאת

זה,בסיפורויהושענוקטבהההיגד,הצפנתמתודת

"שתיקההנובלהכךהזקן"."מרתהקובץסיפוריוביתר
היטבלהסתברעשרייהמשורר"שלוכמשנתהולכת

שלהאוטוביוגרפיתליצירתוזיקתהעלמשעומדים
ובהיגדבמשמעותהגםל"ספיח",במיוחדביאליק,
הרומן . 4בעלילתהרביםבפרטיםרגםשלה,הכולל

עלילתיתמתודית,מבחינהיותרירכן"המאהב".
שלווהמורכבותהעשירותבזיקותמשנבחיןורעיונית,

ל"תמרלובמיוחדכאברקרב,של"לוליטה"הרומןאל
 . sעגכרןשליצירתושלשרם",

שלמסריימיםסוגיםשלשיטתיתחזרהקיימתעם-זאת
יהושע.יצירתשלשרכיםבחלקיםתשתיתחומרי
ארכיטיפירתזיקותמקיימיםהזקן""מרתסיפורי

שרכיםומיתולוגייםמדרשייםמקראיים,למקררות
החדשה.מהספרותליצירותאדכרתירתזיקותמלבד
לצידןבבירור,מצרייםהיערות"שב"מרלהכובלותבכל
מרטיביםהחדשה,מהספרותליצירותזיקותשל

המאוחרותבכובלותילדים.ומסיפוריממעשירת-עם
הזיקהחוזרתטילים",ר"בסיסקיץ""בתחילת-

בנוסחרמדרשיים,מקראייםארכיטיפיים,לכרשאים
זיקהגםמסתמכתאךהזקן",ב"מרתשראינולזהדרמה

זיקהמופיעהוברומניםבמחזרתדרמאטירת.ליצירות
שליצירתירבכלכמעט .זמננובתלדרמהאדכרתית
עגנון'מיצירותלכמהשוכרתזיקותגםמצרירתיהושע
יהושעיצירתשלזיקתההמאוחרת.מתקופתובמיוחד
רבתאוגדתיתה jiזיספקללאהיאעגנוןשלליצירתו

מראשיתה.ארתההמלווהמשמערת,
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ר"מרלהזקן""מרתבקבציםהאדכרתירתהזיקות
"מרתבסיפוריבכללותן.ארכיטיפירתהןהיערות"

מדרשייםארמקראייםלטקסטיםהןהזיקותהזקן"
בשםהןמרמזהזקן""מרתהסיפורשרכים.ולמיתוסים
למיתוסהעלילהבפרטיוהן"עשתרר"-הגיבורה

משרבץיתיר"שלהערב"מסע . 6הקדמרןתמוזה
התגלותשלשרכותלפרשיותהמרמזרתרבותבאלרזירת
שבירתשלהקבליהמיתוסעלכנראהוכשעןאלוהית,
אודותהיררכילמיתוסקשורהיום""תרדמתהכלים.י
שלרב"חתרכתהשלו,העלילהבפרטיבעיקרסיזיפוס,

האפלטוניהמיתוסכמעטבמפורשכזכרגליה"
האלים,בידיהאדםחצייתאודותמ"המשתה",

"הסירם" . 8הקדמרכיהניסורבאגדתהקבליגולורגיל
ומרמזפררמתיארס,שללמיתוסבעקיפיןמתייחס
טקסטואליותוזירתובאלשלויבמרטוופדנטיתברמיזה
"המפקדגםכךלפרדס.שככנסרהארבעהלאגדת

לפרשתאלרזירתשלצפופהבמסכתכסמךהאחרון"
מתילאגדתמאדרביםעלילהובפרטי ' 9הבריאה
הקדמוניםהמיתוסיםעלמרשתתהים""גאות . 10מדבך
העולם,בבוראהיםשלמרידתוהאלים,מלחמרתשל
 • 11המבולסיפוררעל

לכרשאיםמסביבבכריותהיערות"שב"מרלהכובלות
לעתיםובאגדות-עם,במעשירתשמקורםארכיטיפיים

הנושאמצריהיערות"ב"מרלילדים.בסיפוריגם
המאכלסנושאהבודד'היערשומרשלהעלילתי
גםרכןומעשירת,אגדותוכמהכמהשרכותבצוררת

אתהסמינראלהכרשאיםמובהק."ררביכזרכי"מרטיב
הילדיםספררתשלהמופתמיצירותלאחתהנובלה
שמאלי,אליעזרשלבראשית""אנשי-העברית
עלהשוואתיתבדרךלעמודלכרשמאפשרתעובדה
שלהכאיביהרומןשללזההמהופךהנובלה,שלהיגדה

הבןמרטיבמופיעוכמשנת"הולכתב"שתיקהשמאלי.
שלהעלילתיוהנושאהילדים,בספרות'הרווחהאמיץ

אגדותהרבהשלבמרכזןהמצריוהשוטההקטןהבן
העממיהנושאהואהרעהאפוטרופוס • 12עםומעשירת

הואהאובדרהבןארוך",שרב"יוםשלשבתשתיתו
ימים"שלרשההנובלהעלילתאתהמפעילהנושא
המאפייןהמראכשרת,החיותשלהמרטיבמלבדוילד",
הערלהילדים,וסיפוריעםאגדותמשלים,הרבה

הנובלה.גיבורישלמשמותיהם
הואהקצביםשכיביןהארכיטיפירתשבזיקותהשוני

הבדיוניתהמציאותשלשבעיצובההשוניכמידת
כמצי-מתרחשיםהזקן""מרתסיפוריובהשתמעותה.

מעברהיאשעלילתםבבדירכירתה,המפליגהאות
ישהממשית.במציאותהסבירארהאפשרילתחומי

להיפתרהעשוייםרמיסתרריןחידתיותשלמשקעבהם
הבדיוניתהמציאותתפיסתעםהמשמעות,במישוררק

בעיקרהואאלהסיפוריםשלענייכםבסמלירתה.שבהם
בהתמודדותהאדם,שלהארכיברסאלירתהקיוםבבעירת

אלוהיות,ארקוסמיותסופיות,איןהרריותעם
מיטא-לספירות-עלבסמרךלפיכךהיאוהתרחשותם

פניהמחייבותאלהמעיןמרוממותהרריותפיזיות.
גםתשתית.כחומרימרוממיםארמקודשיםלטקסטים
סיפוריםשלהמשמעותיחרובך.אתהיוצריםהסמלים

טקסטים,מאותםמשמערתםאתשואביםאלה
כלומרמיתולוגיים,אררמדרשייםאגדתייםמקראיים,

המערכתשלהגדולהארכיטיפיהסמליםמאוצר
בסיפוריםהמצרייםמוחשיים.גורמיםשלכרהתרבותית

המשתמשיםלסמליםהופכיםמציאות,כחומריאלה
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מיתולוגית,טרנספורמציהעובריםשהםעל-ידי-כך
המקרדש;םלטקסטיםארכיטיפיתזיקהשלבכוחה

הערבשב"מסעהרכבתנעשיתלמשלכךוהמרוממים.
מעברהמצרייהאין-סופית,מהרתשללסמליתיר"של

מטא-לספירות-עלבסמרךיהאנושיהקיוםלתחומי
ההתגלותלפרשתהטקסטואליתהזיקה ,,,-לעפיזיות,
סיזיפוסשללמיתוסהזיקהלג).(שמרתהצורבכקרת
שללסמלהיום"ב"תרדמתהבכייןעבודתאתערשה
ביתרוכיוצא-באלהמשמערתי,קירםעלמאבק

הסיפורים.

כשלעצמו,לסמלאלאולסיפורו,המקראילטקסט
למטבעוהיהשלוהמקראיהמקררממסגרתחרגשכבר

הירמ-הלשוןבשימושיכשלעצמהוידועהמקובלת
בבריתלאברהםלהבטחהזיקהגםמרומזתיומיים.

איכנהוהיאמובהקת,זיקהאיכהזראךבין-הכתרים,

האחריםבמחזרתגםכךהמחזה.שלבמרכזוממוקמת
המעטרתהארכיטיפירתהזיקותיהושע,שלוברומנים

ביצירותיוהופעתןומיעוטצררה,בשרםאדכרתירתאיכן

חומרישללדיכוייםמהמגמהמסתברתהאחרונות
המציאותשלבעיצובהלריאליהולהתקרבותמציאות
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איכההיערות"שב"מרלבכובלותהבדיוניתהמציאות
הםוהיגדיהמידה,באותהמהריאליהמתרחקת
ארהיסטורי-חברתיכמימויהאנושיהקיוםבתחומי

בהםמועטיםלפיכךוקולקטיבייאישי-פסיכולוגי
לאגדותארפיכייםכרשאים .רהמיסתרריןהחידתיות
ארכיטיפאלימימךבהםשישאף-על-פיולמעשירת,

שמעברבמעשיםהואקרובותלעתיםוענייכםמובהק,
יותרהרבהאנושיתלהווייהקרוביםאנושיות,למהויות
המעטרתזיקותיהןגםהןכאלהמיתולוגיים.מנושאים

יוסףלסיפורילמשלמקראיים,לכרשאיםהנובלותשל
אראגדהשללנוסחהקרוביםוילד",ימיםב"שלרשה

גםהמיתולוגי.מהנוסחבהםמשישיותרמעשיה
משמערתםאתשואביםאלהשבסיפוריםהסמלים
ולארשבממש,במציאותשלהםהממשיתמהמהות

"מרתבסיפוריכמרארכיטיפייםממשקעיםדרקא

שבכובלותהארכיטיפייםהנושאיםירעודהזקן".
עממיותבאגדותשמקורםאלהגםהיערות",שב"מרל

מקראיים,לטקסטיםשזיקותיהםאלהרגםובמעשירת,
ארהנובלותשלעלילותיהןאתדברשלבעיקרוברכים

דמויותכרשאים,מרטיבים,עלילתיים,גורמיםלפחות
אם-כןמתפקדותהארכיטיפירתהזיקות .בהןהמופיעים

שיוצאיתכןדבר.לכלעלילתיותכזיקותבכובלות
נושאכמרבןשהואיהא'דיפאליהנושא"הואזהמכלל

"יוםהנובלהשלבמרכזההמצרימובהק,ארכיטיפי
בצורתובכרבלהמופיעאינוזהנושאאבלארוך",שרב

ומשולביהפסיכולוגיגולובגילאםכיהמיתולוגית,
הרע"."האפוטרופוסבנושאהיטב

ומוצאיםחוזריםאנויהושעשלהאחרונותבנובלות
בסיפורישהכרנו-זהבנוסחהארכיטיפיתהסמליותאת

במציאותמעוגנותאלהשכובלותאלאהזקן","מרת
היגדיהןגםברור,מימטייסודלפיכךבהןוישמוגדרת
בספירת-עלולאוהחברתיההיסטוריבתחוםבעיקרם

ומקודשיםמרוממיםלטקסטיםהזיקהמיטאפיזית.
ההיסטוריתההררייהאתלעמתניסיוןהיאבנובלות

המצרייהארכיטיפית,לארמיתחררייהעםהאקטואלית
 · " 1970קיץב"תחילתהעקרה-המיתוסשלבתחומו

השימוששלבמתודה ." 612טיליםב"בסיסתורהרמתן
התשתיתזיקותשלובהפעלתןתשתיתבחומרי

שלבעקבותיהםהכובלותהולכותהארכיטיפירת
בכרשאיםמדוברכאןגםכאילוהזקן""מרתסיפורי

אירוניתבהפחתהאבלמיטאפזיית,בהווייההקשורים
ממהלכהחורגותהכובלותאיןבזהלכת.מרחיקת
ומההוויההשגב,מן-יהושעיצירתשלהמגמתי

רם.-4הירםשלהחוליןאלהמרוממת
זיקותאיןשלווברומניםיהושעשלבמחזותיו

הסמלאמכםמופיעבמאי"ב"לילהרבות.ארכיטיפירת
ארכיטיפיתזיקהללאאךיקיןאותשלהארכיטיפי

ריאלייה,דמרייתמציאותאלה.שביצירותהבדיונית
מצריכותועכשיוכאןשללבעירתכרשאיתוהתייחסות

המצוירתאחרמסוגבין-טקסטואליותזיקותכמרבן
והעולמית.העבירת-החדשהבספרות

uת:ז n:ז nלםפחזיוקת

"מרתבסיפוריהאדכרתירתהארכיטיפירתהזיקותמלבד
אדכרתירתזיקותגםמהםאחדבכלמצרירתהזקן",
העברית.לספרותהמכריעברובןהחדשה,לספרות

"הארוניתעגנוןשלסיפוריועלמרשתתהזקן""מרת
כרמזראלאזיקות"המכתב".ובמיוחדן 3רהררכל"

אכןוהיוצריםרבים,עלילתייםפרטיםשלבאמצעותם
יתיר"שלהערב"מסעזה.לספררעלילתיתתשתית
על-פישדרת","תחנתאלתרמןשלשירועלמרשתת
שלהמוטוהסיפור.שלבמרטוופדנטיתרמיזה

עמיחייהודהשללשירוזיקהלומייחסהיום""תרדמת
זיקהברישעלילתיתומבחינהואני",שאול"המלך-

זיקהאנו"."עייפים-פוגלדודשללשירוברורה
פרטיםאלהאיעלהמבוססתאדכרתית,רעיונית

עםגליה"של"חתונתההסיפורמקייםעלילתיים
בסיפורבעקיפיןנרמזתזר.זיקהלעגנוןאחרות""פכים
גםהמשמשוגרושתו",מ"הררפאהמוטועל-ידי
עלרבבבירורמרשתת"הסירם"גםעלילתית.תשתית

התשתיתהאחרון"ב"המפקד .עגנוןשלעולם""עד
ואילומדבר","מתיביאליקשלמהפואמההיא

אחדיםלסיפוריםעלילתיותזיקותישנןהים"ב"גארת
פרןשלבצ'ילי"אדמה"רעידתהעולם,מספררת
עונשין""מושבתובמיוחדקאמישל"הזר"קלייסט,

הןהחדשהמהספרותאלהזיקות .י 4קפקאשל
רעיוניתלתשתיתגםמרמזרתאןיבעיקרןעלילתיות
הסיפורים.בכלמובהקת
מהספרותאלהיצירותאיןמדבר","מתיאתלהוציא
הזקן"ו'מרתסיפוריבתשתיתהמצריותהחדשה

הארכיטיפיתהתשתיתשללטקסטיםבמישריןקשורות
חושפותבמצורףאבלאלה,בסיפוריםלהםהמקבילה

העומקמבניאתהסיפוריםבכלאלהתשתיתזיקות
בם.שבצפנווההיגדיםהמשמעויותואתשלהם,

היטבכמרבןקשורהביאליקשלמדבר""מתיהפואמה
שתישלבתשתיתןהמצריהמדבר,מתישללמיתוס
ליצירההזיקהמובהקת.ארכיטיפיתכתשתיתהיצירות

האחרון"ב"המפקדאם~כןמופעלתהחדשהמהספרות
ממכה,כחלקאףאוליהארכיטיפית,הזיקהעםביחד
מקבילותכמהגםביאליקשלבפואמהישאם-כי

האחרון".ל"המפקדעלילתיות
הזיקותקשורותהיערות"שב"מרלבנובלותגם

הארכי-בזיקותהחדשהמהספרותליצירותהאדכרתירת

שראינוכפיואגדות,מעשירתלכרשאיטיפירת
ליצירההאוגדתיתהזיקההאחרון".ב"המפקד
שללסיפורוהיאהיערות"ב"מרלהחדשהמהספרות

רומןשלבמרכזוגםבראשית"."אנשישמאליאליעזר
המבוססיהיערשומרשלהארכיטיפיהנושאמצריזה
הרפתקאותסיפוריהמאפייןהררבינזרניהנושאעל

יצירתוב"ספיח",ולבכי-כוער.לילדיםהמיועדיםרבים
תשתיתהמשמשתביאליקשלהארטרבירגראפית

שלהנושאמצריונמשכת",הולכתל"שתיקהמובהקת
אלרזירתידיעלהמקשרהגורםוהואהשוטה,הבן

ליצירתויהושעשלסיפורואתמובהקותמטרנימירת
עלבבירורמרשתתארוך"שרב"יוםביאליק.של

האדיפאליהגורםפריש,מאנסשלפאבר""הומר
שלבמרכזןמצריהרעהאפוטרופוסנושאאתהמאפיין

האדיפאליהנושאפאבר"ב"הרמר .י sהיציררתשתי

והפסיכולוגיות,המיתיותבמשמעויותיויכשלעצמו
ישאוליארוך",שרבב"ירםמשהואיותרהרבהמרכזי

רלצימצרמההרומןשליריעתולרוחבזאתלקשור
שלמהאגדותהארכיטיפיהכןשאהנובלה.שלהיחסי
האופייניואנשיםחייםבעלישלוהמרטיבהאובד,הבן

קושראגדות,שלאחדיםולסוגיםרביםילדיםלסיפורי
שלהנודעיםהילדיםלסיפוריוילד"ימים"שלרשהאת

שלהארכיטיפיתהנוכחותהיער".ב"ספרקיפלינג
רעיוניתזיקהעלמצביעהוילד"ימיםב"שלרשההנחש

פריש.מאנסשלהרומןפאבר",ל"הרמראדכרתית
 rק"בתחילת-יהושעשלהמאוחרותבכובלות

לדרמהזיקותמצרירת " 612טיליםר"בסיס " 1970
"הכסארת"ולמערכוןפאנירל,שלהתהילה""סוחרי

גםאלהנושאיםקשוריםבעקיפים .י 6ירכסקרשל
המשברהנזכרות.שבנובלותהארכיטיפיתלתשתית

התהילה","סוחרישלשבמרכזורבניםאברתביחסי
רחוקהרמיזהלרמזעשויקיץ",ב"תחילתגםהמצרי
להביאהזקניםשמבקשיםהבשורההעקדה.לפרשת
ברוראןתורה,ממתןמשהרבהישב"הכסארת"לעולם

אכןהנובלותצרכם.כלמובהקיםאיכםאלהשקשרים
בתהעולמיתמהדרמהלנושאיםבעלילתןפונות
שאוביםשבהןהארכיטיפייםשהגורמיםבערדיזמננו

הישראלית.האמרנהשלממקורותיה
לדרמהזיקותישהיערות"שב"מרלבנובלותגם

ארון"שרב"יוםהמודרנית.לאכיאםהאירופית,
מדלייו,שלהמדומה""החולהעלרבהבמידהמרשתת
עלילתומפרטיבכמהמרמזוילד"ימים"שלרשה
שללפנייתואוליקשרלכךישנינגר.שלל"רריצק"

למחזרתיצירתו.שלזרבתקופההדרמהאליהושע
אדנרתירתתשתיותישמקרם,מכלשלוולרומנים
במאי"ל"לילהזמננו.בתהמודרניתבדרמהשמקורן

האנא-לדרמהמתודיתזיקהאחרונים"רל"טיפרלים
מהדרמהפסיכולוגיותולדרמותצ'כרב,בנוסחליטית

לתוךארוך"מסעלמשלייזמננובתהאמריקאית
זיקותגםמקייםאחרונים""טיפולים .ארגיללהלילה"

רגםו'אלביישלעדין"ל"איזרןורעיוניותעלילתיות
הרומן .י sהארמרן""בעלתגרלדברגלאהשללמחזה

מאדברורהעלילתיתתשתיתעלבכרי"המאהב"
נפשות"שש-פיראנדלרשלממחזהוהלקוחה
 _מאוחרים""גירושיםוהרומן , 19מחבר"מחפשות

לרהט",פחגגעל"חתולהריליאמסטנסישלמחזהועל
שלדגיה""ל"הדרדמפורשתזיקהגםלוישכאשר
שללתהליךקשוריםאלהתשתיתחומריצ'כרב.
הבודדהיחידימהגיבור-הדמויותמערךהרחבת

וספיחיההמשפחהאלובנובלה,הקצרשבסיפור
המצריותהדרמותמרביתשכןוברומנים,במחזרת

מערך-במשפחהעניינןוהרומנים,המחזרתבתשתית

יצירותשלעניינןגםאכןוזהרמתפוררת,בסביבהערת

מהןשאחדותאלה,לדרמותהזיקותהאחרונות.יהושע
בכרשאיםשעניינןכנאטררליסטירת,לתארניתן

מצביעותהאדם,שלהיומיומיהקיוםברובדהמצריים
מציאותחומריריבוישלמגמהעלהנראהככל

ריאליסטילנוסחהתקרבותתוךיהושעשלביצירתו
"חפצים".האחרוןבמחזהולמיצויהשהגיעהמגמה

אלרהסמלניהפנטאסטימהנוסחיהושעשלהתרחקותן
מהלךאתהמאפיינתהריאליהדמרייתהבדיוניותעבר

בבחירתגםאם-כןמתבטאתאורכה,לכליצירתן
השוכרת.בתקופותיהארתההמשמשיםהתשתיתחומרי

הטרי-הפשוט,אלוהמרומםמהנשגבהיאצעידתו
 .והיומיומיביאלי

שברומניםמהמלבדמוגבלת.זרמגמהשלתקפותה
המופלגת,הבדיוניותמתחומיגורמיםמצרייםעצמם
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אדםמדובבמהםאחדשבכלהמונולוגיםשאחדכגון
וברומניםבמחזותמצוייםשלו'המוותלסףמעבר
ל"טיפ,-זו.מגמההסותריםאדנותייםתשתיתחומרי

מאן'תומסלהקסמים"ל"הרזיקהאחרונים"לים
ומתודיתרעיוניתעלילתית,תשתיתב"המאהב"

סמלני,מימובושיש"לדליתה"נאבוקובשלמהרומן
שניב"המאהב".גםהיטבהניכראליגורי,אףאולי

מקיימיםמאוחרים"ו"גירושים"המאהב"הרומנים,

בעיקר'מתודיותפרקנו'שלליצירתומורכבותזיקות
שלהמרנרלרגיתהמתודה .ורעיוניותמרטיבירתגםאבל

רחוקהשלוברומניםיהושעאתהמשמשתפרקנו,
סובייקטיביגררםשכןריאליסטית,מאובייקטיביות

הקרובב"חפצים",גםבמונולוגים.אלינוהדוברהוא
אףארלריאליזםיהושעשלמיצירותיוביותר

ליצירותזיקותשללצידןמצוירתלנאטורליזם,
דרוך'"עפראפדייקג'וןשללסיפורוכמרריאליסטירת

אדנרתיתזיקהגםישנה",ומכוניתגרועתחתולה

במסה"הגלגול".קפקאשלהסמלנילסיפורומפורשת
עליהושעאמנםעומד ) 1984(יהושעזהסיפורעל

העומסאתמפחיתאינוזהפשראךהפסיכולוגי'צידו
מיצירותיושבכמהלכךגםלבלשיםיש .שבוסמלניה

ליצירותמובהקותזיקותמצויותיהושעשלהאחרונות
עשוייםאלהכל .שבהןמלביותלסודוקאעגנון'של

אתשאפיינההסמלניתהמתודההמשךעללהצביע
הבדיוניתשהמציאותאף-על-פיהראשוניםסיפוריו

הסיפור,ברובדריאליהדמוייתהיאשבאחרונים
הפנימי.ברובדמצוייההמסומלתכשההשתמעות

שלביצירותיוהמצויותהעולם,מספרותחרז.רותזיקות
המופיעותקאמי'שלליצירתוהזיקותהןיהושע

שלול"המיתוסל"הדבר"זיקהלושישב"הסיום",
ואולי"הזר",בעקבותההולךהים"ב"גאותסיזיפוס",

עלילתיתזיקהבושישהיערות"וב"מרל"המומר",גם
ל"הומוהזיקותרכןבעבודתו",האמןאול"י'ונאס
ב"שלושהארוך"שרבשב"יוםפריששלפאבר"
הזיקהגםהיאאדנרתיתוב"המאהב".וילד"ימים

שהיאהזקן","מרתבסיפוריבעיקרקפקא,ליצירת
הבדיוניותאתהמאמצתבעיקרה,מתודיתזיקה

היום"ב"תרדמתהבעה.כדרךרהסמלניתהמופלגת
הים"ר"גארתרל"הגלגרל",ל"המשפט"זיקותמצוירת
מלבדב"חפצים",עונשין"."מושבתעלמרשתתכזכור
גםנזכרל"הגלגרל",המפורשתהאדנרתיתהזיקה
 • 21כפרי"ל"ררפאזיקהונרמזתדין","גזרהסיפור

למצואנרכלקפקאשלליצירתוביותרמעניינתזיקה
זהברומן"מולנו".יהושע,שלהאחרוןברומן

מרסיקלירתליצירותזיקותופדנטיתברמיזהמרומזרת
ר"אררפיארסג'ירבני""דוןלאופרותבמיוחדשרנות,

ברורה.עלילתיתבזיקההרומןקשוראליהןבשאול",
אךטולסטוי'שלקרנינה"ל"אנהזיקהנרמזתכן

רכןבמובהק,קפקאיתהיאהרומןשלהכלליתתבניתו
וכמהבכמהברהמופיעיםעלילתייםפרטיםכמהגם

במבנהוכלקררםניכרתהקפקאיתהתבניתמקומרת.
סיבובית,רבה,תנועהעלהמבוססהרומן,שלהכללי

מוליכהאיננהאבלרבות,פעמיםעצמהעלהחוזרת
אופיינימבכהתוצאות,שרםמניבהראינהמקרם,לשרם

מרבהקרתקפקאיותסיטואציותקפקא.שללרומנים
בברלין'במלוןהקבלהדלפקשלבתיאורוגםנמצא

הברלינאי,המרקחתביתשלז;המשתנובתיאוריו
שברומן'צדדיותדמויותאצלהמיניםשלבהשתנותם

"מוסבר",שברומןהקפקאיהפכטאסטי'המימד .וערד

אתשמטשטשמהמציאות,דמויהסברכביכול'
אינוקפקאשכןארתה,ומסתירהקפקאיתהתשתית

 .שבכתביובבדיונההמפליגההמציאותאתמסביר
דמויברקעהפנטאסטיהיסודמיזוגשלזר,מגמה

כפייהושע,שלהמאוחרתיצירתואתמאפייןמציאות,
הדברים.בהמשךשנראה

מכלביותרוהעמוקההמקיפהביותר'האדנרתית
רבתהמורכבת,הזיקההיאיהושעשביצירתהזיקות

 .עגנוןשלליצירתווהצרדותהפנים

 11111,יוח n:ביצירן D«ג nקם 11,

יהושעיצירתשמקיימתוהמגוונותהדברתהזיקות

מיוחד.למחקרנושאספקללאהןעגנוןשללסיפוריו
יצירתוזיקתשלהיקפהאתלסכםדקנרכלזרבמסגרת

משמערתה.אתלהביןולכסרתלעגנון'יהושעשל
אחדותפעמיםזהלנושאהתייחסעצמויהושע

מודעוהיה , 2רבהדצארתיבמאמריםבמסות,בראיונות,

ישראלי,סרפד"אין :יצירתועלעגנוןלהשפעתהיטב

דרך .עגנוןשלמהשפעתושהתחמקבמיוחד'גילימבני
(בצלאלמשלו"כביקבהלעבורסופרכלחייבהזהההר

יהושעיצאאמנםאםהיאהשאלה .) 15 3 , 1968
 .וכיצדשלו,מהניקבה
עגנוןליצירתביותרוהמקיפותהעמוקותהזיקות
כלקודםהןאלהזיקותהזקן"."מרתבסיפוריניכרות
המטאריאליסטיהפנטאסטיהנוסחמתודיות.זיקות

השראתואתספקללאשואבאלהסיפוריםהמאפיין
קרוביםאחדיםומסיפוריםהמעשים""ספדמסיפורי

והחוקרים.המבקריםמרביתכבדשציינוכפילו,
שלסימליתלהאנשהיהושעאתהמשמשתהמתודה
קנאות,האדוןאלוהיות,למהויותהסמוכותדמויות
היאגםהאחרון"ב"המפקדהפלוגהמפקדיארלמשל,

אחריםובסיפוריםשלמה"ב"פתומצריהעגנרנית,
גורמיםשלהאליגרריתבהאנשהגםהמעשים".מ"ספר

הולךהזקן",ב"מרתלמשלכמרותרבותיים,היסטוריים
ועינם","עירואמונים","שברעתבעקבותיהושע

מתןשלשהמתודהאפשר .עגנוןמשלאחריםוסיפורים
וילד"ימיםב"שלרשהרכןהאחרון",ב"המפקדשמרת
אלהמכליותרועינם".ב"עידרעגנוןשללזרקרובה
שעליהםלמקוררתהרמיזהבדרכילעגנוןיהושעקרוב

לשבץיהושעמרבהכעגנון' .סיפוריומושתתים
בצפי-לעתיםוקבליות,מדדשירתמקראיות,אלרזירת

לרוב,מטרנימית,ברמיזההמרמזרתרבה,פרת
מרך-מקראיים,למקררותהסיפוריםשללזיקותיהם

גםיהושענוקטדרמהבטכניקהוקבליים.שיים
מהספרותולאלהמיתולוגייםלמקררותברמיזות
"מותבסיפוריבעיקרמשמשתזרמתרדההחדשה.

 " 1970קיץ"בתחילתהאחרונותובנובלותהזקן"
היאהיערות"שב"מרלבנובלות ." 612טיליםר"בסיס

הםשבהןהרמיזהאמצעישלועיקרםמצומצמת
ברמיזהמופעלתכזרעגנרניתמתרדהאם-כיעלילתיים,

נמשכת".הולכתב"שתיקהביאליקליצירת
הזקן""מרתסיפוריעשיריםהמתודיות,הזיקותמלבד

"מרת .עגנוןשללסיפוריוורעיוניותעלילתיותבזיקות
"המכתב",רעלוהרוכל""הארוניתעלמרשתתהזקן"

ב"מסעהרופא".רל"אלל"שידה"גםרמזיםברויש
עגנון'ליצירתהזיקותמאדממותנותיתיר"שלהערב
היום",ב"תרדמתגםהדברהואמתרדי,הואועיקרן

מפורשמרטומוצאיםאנוגליה"שלב"חתרנתהאבל
שלו'האהבהסיפוריאלזיקהעלהמרמזעגנוןמכתבי
המוטו,לקרחממנווגרושתו","הרופאבמיוחד
מושתתת"הסירם"שלעלילתואחרות".רל"פנים
"שירה".עלגםרבהובמידהעולם","עדעלבברור

הזיקותגםמתמעטותהיערות"שב"מרלבנובלות
הןאיןאךעגנון'שליצירתואלוהרעיוניותהעלילתיות

תשתיתזיקתישנההיערות"ב"מרלכליל.נעדרות
זיקהארוך"שרברב"ירםל"המלביש",עלילתית
גרברתהמאוחרותבנובלותלמישור".העקרבל"רהיה
טילים"רל"בסיסעגנון'שלליצירתוהמתודיתהזיקה
והרומניםהמחזרתל"שירה".עלילתיתזיקהקיימת
במאי"ל"לילהורעיוניות.עלילתיותבזיקותמרבים
רל"טיפרליםועינם",מ"עידרמובהקתעלילתיתתשתית

ל"המאהב"ל"שירה".משמעותיותזיקותאחרונים"
גםרכןרמ"שירה",שלשרם"מ"תמרלרחבהתשתית

מאוחרים".ל"גיררשים

בסיפוריהיטבהניכרתעגנון'ליצירתהעמוקההזיקה
חוזרתאךבנובלות,אם-כןמתמתנתהראשונים,יהושע
אתמסביריהושעוברומנים.במחזרתרחבבהיקף

בנוסחומזמן'ממקרםהמנותקתהכתיבהאלפנייתו
סרפדילו'שקדמומהסרפדיםשרכהלהיותברצוןעגנון'

להיאבקבצררך ,) 153 , 1968(בצלאלהפלמ"חדור
היצמדותשחייבמהזהותו'אתלמצואכדיבהם

 1984(בדמהעגנון ,גנסין ,בדדיצ'בסקי-ל"סבים"

עבדאלהמופלגתמהבדיוניותההתרחקות .) 36
מציאתאתאם-כןמציינתהריאלייהדמויתהבדיוניות

העצמאי'הנוסחשלגיבושוואתהסרפד'שלעצמו
אבל .הדיאליסטיהביטויאלחתירהכאמודהמבטא

ביצירתעגנוןמיצירתתשתיתחומרישלמציאותם
סמלניאופיבעלותמיצירותודווקאהמאוחדת,יהושע
המשךעלכאמודמעידהועינם",כ"עידרמובהק

אף-על-פיאלה,ביצירותגםהסמלניתהמתודה
עגנון,גםריאליה.דימוימימטי,הואשלהםשהרקע
המשמשיםר"שידה"שלשרם""תמולשלוברומנים
האח,,-ליצירותיוורעיוניתעלילתיתתשתיתליהושע

במציאותכבדהרסמלנרתמופלגתבדיוניותמשלבגרת,
דיאלייה.דמרייתבדיונית

אלשימת-הלבאתלמשוךניסהשיהושעלהעיר'ראוי
שלבמסהעגנוןשלשביצירתוהפסיכולוגיהצד

מכןלאחרשעשהכפי ,) 1981(יהושעפשוט""סיפור
אתלמתןכדיהנראהככלקפקא,שלל"הגלגרל"גם

ומיוחסעגנון'מיצירתהמשתמעהרבהסמלניהעומס
הפסיכולוגיהפשראיןכאןגםעצמו.לוגםלפיכך
המאוחריםשבסיפוריוהמופלגתהסמלנרתאתמוציא

פסיכולוגיהואפשוט"ש"סיפררכיוןעגנון'של
מלכתחילה.ברמצומצםהסמלניוהמימןבמצער,
אלהמאוחרותיהושעיצירותשלהמובהקתזיקתן
עולם",ו"עדועינם""עירו"שירה",שלשרם","תמול

 _ההנחהאתמאששתאדנותי'הואסמלניההיסודבהן
רובדגםישיהושעשלריאליסטיותהנמרשליצירותיו

בבעירתהיסטוריוסופיות,בשאלותשעניינוסמלני'
אלהבסיפוריםכמוהאחרונים,בדורותהיהודיהקיום

 • .שבתשתיתןעגנוןשל

ת nה«
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צמאים"אנו ,)ב 1 963 (לדורנו"ומשמעהיצירתו ,עגנון" . 21
 :הצעירהוהספרות"עגנון ,)ב 1968 (הראשונים"כבימיםלעגנון
לפירושכמפתחבעלילהההתרה"נקודת ,)'ב 1980 (אישית"עדות

 .) 198 1 (היצירה

גראפיה r:בי:בל

(משא)למרחב "יהושעב"אבסיפורימיתוס", 1965גיטה,אבינור
הספרותית",והרמיזההטקסט,"הקורא, 1978 ,זיוה.בן-פורת.ו 1

 . 26-1(אפריל) 26הספרות

 , 34 ( 2א ,חדשהסדרה-הספרותטקסטואליות",,"בין 1985-

ו. 78-17oקיץ>

א"בעםראיון ,"כולםועםלבד"להיות , 1968יצחק,בצלאל
 :(תל-אביבהיוםבישראלסופדיםעםבספר,כתובהכליהושע,
 .ו-58ו 52המאוחד)הקיבוץ

ומבואותעריכהסיפורים,ט"דמספריםששה , 1972 ,הללברזל
יחדיו) :(תל-אביב

מסדה) :(רמת-גןמטאריאליסטיתעבריתסיפורת , 1974-
עקד) :(תל-אביבופתיחותסגירות-החדשהשיר , 1976-
 .יחדיו) :(תל-אביבבייחודםמספרים , 198 1-

נפשותרחציוחמשמאהבים"מונולוגים, , 1978ישראל,ברמה
 . 372-368(אביב-קיץ> , 3s-37עכשיומחבר",מחפשותעדיין

עכשיוברמה,וישראליהושעא"בביןבאוגוסט","שיחה 1984-
 . 46-42תשמ"ד)(אביב 49

-יוצריםאצלעצמיוהרסשתיקה" , 1978 ,.באברהםיהושע,
 . 7-21(אוקטובר) 6עלי-שיח ,ספררת"ביצירות

(ניסן 8-7נ"חמאזניים ,"השץראתלתאר"ניסיון , 1984-
 . s8-74תשמ"א)

 5ט"דבשער ,"מזהמעבראלהערב"מסע , 197 3ידידיה,יצחקי
 . 74-72(ספטמבר-אוקטובר)

 5-4עלי-שיח ',"האחרוןב'המפקדומציאות"בדיה , 1977-
 . 70-58(דצמבר)

ועירןמסהשירה,וברכלה,סיפור ,"גליהשל"חתונתה , 1987-
צדקהרינהערכהחורב) :(תל-אביב

הלל ','יהושעא"בשללסיפורמביאליק"תשתית 1989-
ריסהללבעריכתביאליק,ח"נביצירתומחקריםעיונים ,לביאליק
 . 365 ; 359בר-אילן)אוניברסיטת :(רמת-גןיצחקיוידידיה

ריקרבר)'צ :(תל-אביבהישראליתהדרמה , 1975גדעוןעפרת
 :תל-אביב(אוניברסיטתהאחרתהמשמעות , 1982 ,אורישוהם
נץ)מכרן

ספרית :(תל-אביבהעבריתבסיפורתחדשגל , 1970 ,גרשוןשקד
פועלים).
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 ·חדשהעבודהתנועתלבנות

בסדיעקב

 tי nיחשלאתההאם
מלידה.ירושלמילהיותרוצההייתילא.לצערי.

כסטודנטלירושליםהגעתיבחיפה.נולדתיאבל
ושלשבתוניםשלבהפסקותפה.אניומאז

בעולם.אחריםבמקומותושליחויותהשתלמויות
סיימתיוהתיכוןהעממיאתמאוזרח.ירושלמיאני

למדתיבאוניברסיטההריאלי.בביה"סבחיפה.
ישאבלמוזר.זיווגלכאורה.ופילוסופיה.כלכלה

יותראחתדיסציפלינהרציתיזאת.שעשוכמהעוד
יותריששלכלכלהוחשבתיקונקרטית.מדעית,

הממשיים.החייםעםמגע

אתבשאלהמעמידשאלות.שואלהפילוסוף
מהסוגגםאחרות.שאלותומציבהמוסכמות

אםוגםנצחיות"."שאלותהקרויונשאלהחוזר
שעצםאלאתשובות.כמהניתנוכברלחלקן

מחדש,השאלהאחלהציבהצורך

םםזהואיחה,ולהתמודד .אישיבאופן
הדבריםהתמיהה.הפילוםוו.שלהחיים
לנועוזרתהפילוסופיהמאליהם.כמובניםהנראים
שואלים.יצוריםבתורעצמנואתלגלות

זה D!ני UJ "!נרך Dל JJלדברהרבולוtחחנה

 nלעםחגע u:נה n .אחרים"ווכמרים
 tשלך nח nא

כתבתיבקאנט.ארוכותשניםעסקתישפינוזהלפני
וחידוש"קאנט :משלימיםספריםשניעליו

ההיס-שלוהפילוסופיהו"קאנטהמטפיסיקה"
שלמחודשפירושלהציעניסיתיבשניהםטוריה".

קאנטעקרוניתשמבחינהחשבותמיד .שיטתוכל
ואילוההיסטורית.הגישהעםביחד"הולך"לא
שניםשלמחקרפדישהוא •השניבספרי •אני

התפיסהאתלהביןשאפשרלהראותניסיתירבות.
קאנט.שלהשיטהעקרונותמתוךההיסטורית

שינויאתהכוללתהמוסדיתההיסטוריהלמעשה.
שהיארקלאוהחברה.היחידשלהמוסרערכי

התכליתהיאאלאשיטתו.מיסודותנובעת
אצלוהופךהעליון"."הטוב :אותםהמגדירה
זאתתיזההכל.מתארגןסביבוהמפתח.למושג
בכךראשית.מובנים.בשניחידושהיוותהשלי.
אידיאתסביבמתארגנתקאנטשלשיטתושכל

שאפשרושנית.ההיסטורית-מוסרית.הקידמה

הפילוסופיהמיסודותהיסטוריתתורהלהפיק
הזאתהתיזהדרך-נוסףדברהטרנסינדנטאלית.

אצלשנוצרבשבר .ללהגקאנטביןגשרנפרש
שהובילוהצרכיםנוצרודבר.שלבסופוקאנט.

ומרכס.הגלשללתשובותיהם
-15בליעלתהקאנטעלהספריםשנישלכתיבתם

שחזרתיעדהעיקרימחקריתחוםהיהזהשנה.

הקרוביםהנושאיםאחדהיהשפינוזהלשפינוזה.

מצוייםבהפילוסופיהזאתכסטודנט.כברללבי.

חלקכוללהמודרניזם.יסודותכללמעשה
איפשרשפינוזהשלהאישיוהמקרה .מטעויותיו

היסטורי.באופןגםלפילוסופיהלגשתלי

ווכן nn,אתהרי aהיםמן w:נר nwכשאתה

 tלוtיחעים t/1לתהליכים
המימדשלקיומולעצםלתהליכים.מתכווןאני

בניגודוזה •היחידמהגדרתכחלקההיסטורי

11 • 

( 
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/ 

הפילוסופיהשלאודקארטשללתפיסתו
בטרמי-שולטתועדייןשלטהאשרהאנליטית

אתהרואהזמננו.שלהאנגלו-אמריקאיתנולוגיה
התבונהוביןהיחידביןטהורכדיאלוגהאדם

לאהשלמהרקע.כרעשההיסטוריהואתהאלזמנית.
פילוסופית.מבחינהחשובהלארלוונטית.

זהמכללהשתחררצריכהלדעתם.הפילוסופיה.
לטעמי.גםנכון.הטהורים.בדבריםרקולעיין

מושגילהיותחייב •ביסודוהפילוסופישהוויכוח
קיימיםשמושגיםמקבללאשאניאלאמובהק.
חייםודמיםבשראנשים .נפרדלוגיבחלל

וההיסטוריהבהיסטוריה.שזורותבסיטואציות

עצמךאתלהביןרוצהאתהאם •לכןדינאמית.היא
אתגםלהביןחייבאתה •הרוחניעולמךואת

ההיסטוריים.קשריובתוךהסובייקטאת •היחיד

בה.שזוראבלההיסטוריהשלכמוצרלא
אנימשמעחושבאני-לעצמואמרדקארט
בקיוםהעולם.בקיוםספקשהטילאחריקיים.

ורקשלו.גופובקיוםהזולת,בקיוםהאלוהים,
קשרים.שובלחפשהתחילזו.אמירהאחרי

שלכאגוהזולתואתאלוהים,אתבחזרה"הביא"
יכולשאצלוהואהעיקראבל .אחרמישהו
נקודתאחרת.גישתי"עולם".ללא"אני"להיות
ללא"אני"להיותיכולשלאהיאשלההמפתח
ללא"עולם"להיותיכוללאיתר-על-כן"עולם".
בתוך •קשריובתוךמובןה"אני"חברתי"."עולם
ניתןבלתיבקשרהקשוריםהתרבותתולדות
עצםבחיים.כלומר.המעשה.בתולדותלהתרה
אנשיםכלפימתנהגיםאנושבוהאופןהחיים.
לעצמנונותניםשאנחנופירושהואוחפצים
אנודווקא.מודעותמתוךנעשהלאוזהולעולם.
אחריםדבריםאליחסינומתוךרקלעצמנונודעים

"אני".-לומרניתןבעצםאזרקופירושיהם.
מושגלדעתי.ראשוני.נשמעה"אני"דקארטאצל
שזהעדהמון.קורהמאוחריותרהרבהמתעצבזה

החפציםביןבעולםשזוריםוהיותנוקורה.
זה.מ"קורה"חלקהואוהאנשים.
אלימאשרלדקארטקרוביותרהיהשפינוזה
דאיתיההיסטורית.בגישתיאני.אבלזה.בנושא
מסוגלאיננישבלעדיההתרבות.בתוךכנוכחאותו

ראיתיקאנטעלכתבתיבהבתקופה .חייאתלהבין
ההיסטוריהדרךבעיקרההיסטוריהחשיבותאת

שלהפילוסופיהדרךאועצמה,הפילוסופיהשל
רק .עסקתילאאמפיריתבהיסטוריהההיסטוריה.
נוסףצעדעשיתישפינוזה.שללחקירתוכשעברתי

לקראתו.הבשלתיאזרקשכנראהזה,

w להיםעכשוינעוברליa הקח:נהריה

 .JJתכחיים D/t:נה •ויתר

החייםאתשהופכיםהדבריםשאחדחושבאני

אתכאןחייםשאנוהואכל-כךלמרתקיםבארץ
טעוניםאנו .מאודאינטנסיביבאופןההיסטוריה

התקופהשל:בייחודהמובניםבשניבהיסטוריה.
כבסיון •כלומרהיהודית.להיסטוריהבהתייחסותה

לפולי-בחזרהיהודית.מדינהיצירתשלהאדיר
ונו'.לאלימותלכוח.לשלטון.זאתועםטיקה.
מרתק,אקספרימנטהיאישראלמדינת •בעיני
אתועדינהקשהמאודבצודהבתוכושמאזן

ואתאחדמצדהכוחאלהשיבהשלהמרכיבים
היהודייםהחייםאתשליווהכוחוחסרוןההשפלה

 .שנימצד-לשואהעדהקודמים.הדורותבדוב
 •שיקוםשלאפשרותכאןיש .פתוחניסויוזה

כוח •שכןלניווןלהתדרדרבקלותשעשויה
מרפא.אלמנטבבחינתאינועצמיריסוןללא

ופחדכוחנותשלמסוכןמאודצירוףישנו •להיפר
פסיכולוגית.סכנהטמונהבכך .ביחדהמתערבבים

מסוגלת.לאישראלמדינת :פיסיתסכנהגםישאך
אוטופיזםלאוזהכוח.סמךעלרקמעמדלהחזיק

זאתריאליסטית.פילוסופיהזאתאיש-דוח.של
הערביתשהחברהחשבופעםמפוכחת.הערכה

ביניהןושהפערהמערביתהחברהאחרימפגרת

קשהחברתיתשמבחינהאמנם. •יתכןויתרחב.ילך
המודרניזציה.אתמהותיתלעכלערבלמדינות

שלמודרניזציההערביתבחברהכיוםכברישאבל
דווקאנובעיםוהסיכוניםמסוכנים."צעצועים"

לאאלה.בארצותהכלליהרוחנישהעולםמכך
והשימוש •בהןהקיימתלטכנולוגיהמותאם

מהורהקונפליקטבתנאיהנזכריםבצעצועים
ישראלמדינת •לכן .לקיומנופיסיסיכוןבמפורש

וגםלהצליחגםשיכולהיסטוריניסויהיא
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גםלהיעשותיכולההצלחתואם-כי .להיכשל
להתקיים,המדינהתמשיךעל-פיהשלישיתבדרך
המוסריהשדרהמעמודחלקתאבדשהיאאלא
אזרחיה,שלמהאילתהגדולחלקבעינישלה
מדינהלהיותתהפוךהקיום,טעםאתתאבדשהיא
אתתאבדבההקיוםשחווייתאינרטית,קטנה

ערכה.

J!J תנ:: , 7ועתל~דת,חn D ריnחח::נNכ/ 

 JJ:"1 tםדחתנnt1U11םnרגיקר JJ נ:: , tDיכ
פרסמתילשלטון,רביןכשעלה , 1974בשנת

"מפלגת-בשםמאמריםסדרתב"הארץ"
שהמימסדאזטענתי "?-הדרךסוף-העבודה

שהואעצמו,שלהאנרציהעל-פיפועלהמפלגתי
ירכללאולכןלשמרשלטוןשללדיאלקטיקהנכנס

תוךאבלמשרגע,שאניטענואז .מעמדלהחזיק
עלהוהליכוד , 77שלהמהפךהיהשניםשלרש

מפלגת-שיקרםעלדיברוכולםזה.אחרילשלטון
לעועתהיהשצריךמהכאשרהעבודה,

לאחדשה.·עובדה nמפלגלבטחזה
המרראלאתלהריםניסיוןהיהזהבמקרםלשקם.

סדקלמצואולנסותהקודמים,הפעיליםשל
הממשלהאתלהפילאראלקטורליתלהצלחה

שלאחר-מכןהבחירותבכנסת.בתרגילים
מסריימתבמידהמפלגת-העבודהאתהחזירו
בציבור,שהייתההחרדהתחושתבגלללמפה,
אלאהיהלאבהשקרהמהכלהיוםרעדומאז

מלאכותית.הנשמהבבחינת
ראשית, :מענייניםתהליכיםשניחלובינתיים,

אחיזהלושנותנתעובדהלמרכזי"זז"הליכוד
שזרלמרותהישראלית,בחברהרחוקלטורח
רגםהגבוהההבורגנותאתגםשמייצגתמפלגה

שבניגודמה-ערדהפופוליסטיות.השכבותאת
בהחלטהפכההיאושרוןארידררבגיןלתקופת
ולכןמבעבר,פרועהפחותיותר.ת,אחראילמפלגה
האלקטורליתהמפהעליציבותשלסינריבעלת
ביןמדיניריאליזםשלתהליךחלבמקביל .בעתיד

באותםמדובר .הליכודממצביעימעטיםלא
הואולהסתדרותהעבודהלמפלגתשיחסםאנשים
ליכרדניקיםביניהםמיאוס.מחמתמוקצהכאל

ילכןשלרם.עלמדבריםהםרעם-זאת"גזעיים",
המערךלגבישיקרםשלענייןיותרפהאיןלדעתי'
ישמלאכותית.הנשמהשלענייןשלאובוודאי
לוותרכמרבןשאומרמהחדשה,מפלגהלהקים

למנטאלירתמותאםשאינודברהקיים,מןהרבהעל
ימיטראןשלבצרפת,מחבריה.אחדאףשל

לאכמרבןאנחנושקרה.מהבדיוקזהלדוגמה,
מודלצריך .הצרפתיהמודלאתלקנותיכולים

עלמאבקעכשיולהיותעומדלדרגמא,ישראלי.
ניתןם rכההםתדחתעלוהנהההסתדרות

האימפריהעלשאמחמהולמר
שזה , 19ה•המאהבוםwיןהשותמנית

היש·החברהשלהוחלההאיש
ה·שבשםתמרכיביםואלםראלית.

30 , ltO האינםאידאלים,היוr אלאם
שלהגדולההשיווקרשתמואבםת.מצובת

לכלקפיטליסטיתרשתהיאלדרגמא,ההסתדרות,
לטובתצרכניתקואופרציהלהקיםצריך .דבר

עובדתשהיאאשתי'ליאומרת-הנזקקים
לצחוק.ארלבכותאםיודעלאואניקהילתית,
שנחשבבמהב"כרר",בקרפ"חלהחזיקהמאבק
עלמאבק,למעשההואבחברה,שליטהכמרקדי

שליטהגודמירעלציבורי'קפיטליזםשלסרג
יצירההםלערמת-זאת,הקיבוציםבאוכלוסיה.

זר .כמרבןתיקונים,עםלשמור,יששעליהיקרה
ובעלתמעניינתייחודיתסוציאליסטיתמערכת

בהסתדרות,יוצרתחברת-העובדים,אבל'עדך'
המעבידייצוגשלהידועהקונפליקטאתראשית,
אלפילמאותהגודמתוהיא,גם-יחדיוהעובד
כגרדםההסתדרותאתלדאותבאץרעובדים

קפיטליסטי.
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זר,בדדךבמהותםהדבריםאתלתקןניתןהיהאם
בתחוםשנעשובסירנותאבל .בעדמארדהייתי

ההסתדרותהצליחו.לאלמשל,ביוגוסלביה,
תעבודשהיאארלדעתי,רפורמה,לעבורחייבת
כרגעהמדובריםבסירנותהכלותתמוטט'משבד

ישלםומישהוהרפורמה.שלעיכובלמעשה,הם
תנועת-העבודה,בעצם,המחיר.אתעל-כך
נוחרתבהשאיןזהעלהמחיראתכבדמשלמת
הציבור.אתומפסידההולכתהיארפורמה.לעדרך
מפעליםשלדשתלהקיםההסתדרותעללדעתי'

כדיוסוציאלי'תרבותיעדךבעליקהילתיים
שלסמלואתלהרותיפסיקההסתדרותישהמרכז

במקבילכלכליכוחמרקדיושלשלטרגימנגנון
תמיכהלמנגנוןויהפוךגדוע,הכילקפיטליסט

פילנטררפית,בדרךרקלאבתשלום,גםקהילתי.
אסורעל-פיהןהצבועות,העמדותאתשיפסיקו
מפניבקרפ"חש"ח 5שלתשלוםמאנשיםלדרוש
מצד .הסוציאליסטיהשיקולבטהרתפוגעשזה
שניומצדמדכאהסתדרותיקפיטליזםברגיםאחד

תנועת-ש"ח. 5לשלםשלאחס-וחלילה-
אללפגרתחייבת-21ההמאהשלהעבודה
אותםבמשאביםלהשתמשאחרת,בדדךהקהילה

ליצירתהכלכליים,המפעליםממכירתתגייס
קרפ"חעםתתעסקשהמדינהחדש.מנגנון

הקהי-במערכתבני-אדם,תעסוקושההסתדרות

לאמדרייקת.רפורמהכאןמציעלאאנילתית.
עלמדבררקאנימקצועי.לאזהלזה.נכנסתי
אניבמודע.ארטרפיסטיתבדרךזהעלרגםהנירון'

שעםשברורמהלקרות,עומדשזהמאמיןלא
למאהנכרןלהיכנסנרכללאשבידינו'הזההפגע

 •-21ה
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השטחים.רקעעלחברתי.רקעעללאאבלכן,

הםהאישיותלאמביציותבנוסףהשטחיםבעיית
יישאראזלפיצול.לגרוםשעלוליםהגורמים

תחילתלהיותיכולהוזרמרכז,מפלגתכמיןהימין
רואההייתילאמפלגת-העבודה.שלההתמוטטות

למפלגהגרעיןשלהקמתוכזה,במקרהרעהבעין
בחברה.השמאלמרכיבעלהמבוססתחדשה
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אגרהאדם.לחופשהרגישותמבחינתראשית,
ומאזהצרפתית,למהפכהשנה 200נירםחוגגים

יותרשרגישכמיהשמאלהוגדרהמהפכה
נירםואחורה.שוויוןחופששלהכוללותלשאלות

בעייהבהחלטהםהאזרחוזכריותהיחידחופש
קוראתאיתםשההתמודדותמשרםהשמאלשל

שקודהדבררכלהמקובלים,הנוחרתעלתיגר
-שמאלטבעיבאופןהואאלה,נוחרתעלתיגר

נדאהלכך'בניגודוכר'.לחילונייםלנשים,זכריות
קרוביותרהרבהההסתדרותשלהקפיטליזםלי

בגריהש"ץר"אומדיםמשתגרת.ההגדרות .לימין
סוציאליסטיםרעללפרטרגישותבעליבורגניםעל

טובה.קואליציהזאת .... ?מהאזבמעורבב,
בחייניסיוןמספיקבהשאיןהיא"ץר"שלהבעיה

במפלגהכרכבים,דקעסקנים,בהאיןהמציאות.
החברה,בתרךהפועליםבעסקניםצררךישמעשית
איתםיחדהמושקעחברתימעמדבעלישהם

פחותמפלגהעלחולםהייתיאניבמפלגה.
בהשיהיהלרחמנית.פחותנימהבעלתראדיקלית,

רטוריקהבליברור'מסרעםיחדיותר'טובארגון
מבליחזק,שמאליאגףבהשיהיהחריפה,

על-מנתחריף,אופיבעלתתהיהעצמהשהמפלגה
דבררעוד .שיותרכמהעדרחבהלהיותשתרכל
הליכודאתשתקבלמפלגהלהיותצריכהזאת
שלההיסטוריהלתחרות.לגיטימיכפרטנר

שלדה-היסטוריהמתמידהייתהמפלגת-העבודה
צריכהזרדאייההליכוד.מפלגתשללגיטימציה

שורשיתמפלגההיאנירםהליכודלהיפסק.
ולגיטימית.
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 tDרי::נDויז'D'7J18111 1יפכ
הזרועות .נכרןלאבוודאיזהאמפיריתמבחינה

מהאינקרי- :למיניהםהדתותשחוללוהמוסריות
בוודאיומייני'ולחלמלחמות-הדתרעדזיציה
- yכההיהמלחמהבכלכמעטזאת.מוכיחותשלא
ישאםוהכיבוש.הרצחלמוסדיותשטעןדת

 .הרים. rכישראלבמדינתומםריוקל
החיח·מהוחגיםחקאובקעשוהא

כולםכמעטנמצאיםנירםהדתיים,ניים.
נעלמוממגרהשוביניסטי'הקרעםבהתיישרות

זה .המקובלהחברתיהמוסדיסודותכלמזמן
החילונייםגםעקרונית,מבחינההאמפירית.ברמה
להתאכזרהאדםשלכושרואבללזרועותגדמו

כך .חילוניארדתיהיותרבעובדתתלויאינולזולתו
הלכותלפילחיותעצמו'אתלרסןכושרוגם

קייםזהכושר .ויושרמוסדשלמסריימיםונורמות
החילוניים.ובחוגיםהדתייםבחוגיםשררהבאופן
ערשהשהואטועןשהדתיבזהדקהואההבדל

טועןוהחילוניהאל'רצוןאתבאמצעותו
שלפדרייקציהאלאאיננהלסוגיהשהאלוהות

פדרייקציההכללי'האנושיוהמוסרהשכלציורי
החברה.שלהתבגרותהלפניהכרחיתשהייתה

ישלחילונים·שגלפעמים,הדתיטועןלערמת-זאת
כלומר' .על-כךיודעשהואמבליבלבבו'אלוהים

ה"צדאצלעקרונותיובזיהוימכידמאיתנואחדכל
לשיתוףבסיסלהרותעשויבהחלטרזההשני".
צדכלהכרתשלבדוראחדבתנאיפעולה,
קטנהסיפוריתגמאדראביא .משנהרשלבמעמדו
לערבאותיהזמינוזמןלפני :הנושאלסינרם
על-ידיושאורגןקרק,הרבשללכברדושנערך
דתיתסובלנותעלבהקשרדיברתי .חסידיו

-האחתסובלנות.מינישניביןוהבחנתי
זרהיאהפטרוניתעקרונית.-והשגיחפטרונית,

אלאבחסדה.זוכהכאללזולתההמתייחסת
העומדהאמיתיהפילוסופיהעקדרןאיננושהחסד
בזברתוהכרההואהעקררןהמושג.מאחודי

לךהמנוגדהגודםשלהסיגרליהרוחניובמשקלו
בדתייםכךלהכירבעיהאיןלחילונים .בעמדותיו

דואיםהדתייםכמעט.ראיתילאההיפךאתאבל
והנה ..וכר'וכר'שנשבהתינוקשחטא,יהודיבי

שלהראשירבהדבריעלהשיבערב,באותו
אניסובלנות.'זאתמהיודעאינני-ואמדחיפה
אחכהובאהבהבסבלנותהסבלנות.אתדקמכיר
 .אליש:iתי~יעדהחוטאיםליהודיםלכם,

שחלקסיפרתיספרנטאנית.הייתהלדבריותגובתי
בזמןהדתאתדאההמערביהעולםמהוגיגדול

כתופעה , s 1ה-המאהשבסוףההשכלהתקופת
אלההוגיםהאמינוזאתעםופרימיטיבית.נחרתה
ניצץוקייםהדת,בחשכתהחייםאנשיבארחםשגם

עדשיתגברסינריישזהוניצץוהתברגה.ארדשל
מדתיותו'אותרוישחררהאדם,עלשישתלט
ויקרבותפלותאמונותשלאוסףאלאשאיננה

לחכותאלאעלינושאיןיכךהתברגה.לארד
אתידאהשהדתיעדובאהבה""בסבלנות,

מרוכבשהיהקהללדברייהקהלתגובת ...האור
במחיאות-כפייםהייתהכיפרת,מחובשיכולו

האנאלרגיה.אתתפסוהםסועדות.
- ?הוגנתלכםשנראיתחשיבהדדךזרהאם

 ?אליכךמתייחסיםאתםמדועלא,אםיהמשכתי

הסובלנותשחוסרבעובדהכמרבןנערצההבעיה
בהיותההיא,איןיולכןדת.כלהדת.משורשיהיא
הרוחניבמעמדולהכירמסוגלתשהיא,מה

מבלייהחילוניהאדםשלוהאותנטיהמובהק
לחילונייםהדתייםביןזהמצבכחוטא.לראותו

חייביםזרסימטריהחוסררעלבלתי-סימטרייהוא
 •.להידברותלהגיעעל-מנתילוותרהדתיים
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השלוםםראומת

מרטוןרוחמה

החברהשלנפשייםבתהליכיםעוסקזהמאמר
להתמקדבחרתיהאחרונות.השנים-25בבישראל
הגרן-הקבוצהשהיאהישראלית-ציונית.בחברה

להתמקדותנוסףטעם .בישראלוהדומיננטיתלה
עצמהרואהזושקבוצההוא.החברהשלזהבחלק
 .בהמשךיורחבזהוענייןהישראליתהחברהככלל

"קבוצה-גדולה"חינההישראלית-ציוניתהחברה
התחלי-להבנתהמתודולוגיהמיקצועי).(כמינוח

מתאפשרתקבוצה-גדולהשלהנפשייםכים
הגדולההקבוצה :הבאבאופןתיאורטיתמבחינה
אותההמרכיביםהפרטיםעלחותמהאתמטביעה
נפשייםבתהליכים :כאחדוסמויותגלויותברמות

האנישלציווייםקונפליקטים.חרדות.-כגון
באיפיוןהמתבטאיםתקשורתבדרכי ;העליון
תרבותייםבהיבטיםוכן ;החייםבקצבהשפה.

הגוף.דימוישלופסיכולוגיים
אתאיתםמביאיםהגדולההקבוצהשלהפרטים.
הקטנה""הקבוצהאלהאלהההשפעותמכלול

משתקפיםכךמשתתפים). g-14בת(הטיפולית.
מאפייניםאשרנפשייםתהליכיםהקטנהבקבוצה

הגדולה.הקבוצהאת
בגדולה)גםמסויימת(ובמידהקטנהבקבוצה

להתייחסהמאפשריםנפשייםתהליכיםמתרחשים
שלמהפסיכולוגיתיישרתכאלהקטנההקבוצהאל

נפשימבנהבעלתחינהזויישרתעצמה.בפני
בדומהעליון"ו"אני"אני"מ"סתמי"יהמורכב
 .הפרטישלהנפשילמבנה

סך-כלאוקיבולכליהיאהקבוצתיתהמנטליות
מתוארתזומנטליותהקבוצה.חבריתרומות

חשוב .בהןמחזיקהשהקבוצה 2כ"הנחות-יסו,,,

מודעות.בלתיהיכןאלההנחות-יסודכילציין
קרובותולעתיםהאי-ראציונלילתחוםשייכות
הקבוצהחברישלהראציונאליותלדעותמנוגדות

:לוחמת.כגוןשונות.הנחות-יסודישנן(כפרטים)
קבוצהשלהנחות-היסודפענוחואחרות.תלותית

שלההנפשייםהתהליכיםאתולהביןלנתחיעזור
גדולה.אוקטנההיאאם-

יאפשר.הקטנה.הקבוצההתנהגותשלמחקר
(קוכפל-הנפשייםהתהליכיםאתלשקףאיפוא.
אתהמאפייניםהגנה)ומכגנוניחרדותיקטים.

הםבהםהחשוביםאשרהגדולה.הקבוצה
והדפרסיבי.הסכיזופאראנואידליהמנגנון
-25בטיפוליותבקבוצותהמתרחשמניתוח
מהותייםשינוייםחלוכיעולה 3האחרוכןתהשכים

אלהשינוייםהישראלית-ציונית.הגדולהבקבוצה
כגוןגבוהיםהגנהממנגנוניבמעברמתבטאים

אלואינטלקטואליזציהראציונאליזציההדחקה.
התפוררותפיצולי-מהםנמוכיםהגנהמנגנוני

והשלכה.
קבוצהשלמהנחות-יסודהמעברהואנוסףשינוי

(פרוטתלותית.קבוצהשללהנחות-יסודלוחמת.
בהמשך).

 :קבועותתופעות
משתנותשאיכןתופעותגםקיימתזמןפרקבאותו

דלות :והןהישראלית-ציוניתהגדולהבקבוצה
במטאפורותבשימושודלותריגשייםבביטויים

אתהמשמשתהשפהנפשיות.חוויותביטוילשם
ישירההיאוהגדולה)(הקטנההקבוצהחברי

לשונייםוקישוטיםעידוניםחסרתבד"כובוטה.

מיותרות.כמליםנתפסותאלהנימוס.ומילות
ומגוחכות.יעילותבלתי
הואהשפהשלזולתופעהאפשריהסבר

והמציאותיהרעיוניבבסיסהקבועההפראגמטיות

והדתית.החילוניתבציונותהמרכזיהזרםשל
כלפוסלתמחיר""בכלאקטיביתעולםתפיסת

כך .ביותרוהיעילהביותרהקצרהשאיכהדרך
המתובלמשא-ומתןולגלוגבוזשלליחסזוכה

אפילוהמערב.אוהמזרחכוסחמעשיותבסיפורי
תופעהולעניין"."ישרכעשה.החיזורתהליך
מוות.כמולנושאיםהתייחסותחיכהנוספתקבועה
ת"כןאחריהחיפושבולט ;ולידהשכולפרידה.

אחרהחיפושבתמוכתהעצמית.הזהותומשמעות

בולטהקולקטיביתהעצמיתהזהותמשמעות
לקיומו- 4הכחשהעד-ההתייחסותהיעדר

 .הפלסטיניהעםשל
המתרחשוניתוחעיבודשלמהנתוניםחלק

פרופ'שלמאמרמתוךלקוחטיפוליותבקבוצות
משוםבמיוחדכאןמעניינתעבודתהאברהם.עדה

מקוראחדמצד :בהעושהשאניהכפולהשימוש
שני.ומצדהישראלית-ציוניתהקבוצהעללנתונים

קבוצהשלקאכוכיתלתופעהכדוגמאמשמשתהיא
הפלסטיני.העםשלקיומוהכחשתוהיאזו

המאה,בתחילתכברנעוציםזוהכחשהשורשי
שלהמפורסמתבאימותוביטוילידישבאוכפי

ארץ".ללאלעםעם,ללא"ארץ-זנגביל
שלהחברתי-נפשיהראייהבשדהזה"כתם-עיוור"

שוניםניסוחיםמקבלהציוניתהקבוצה-הגדולה
גולדהקבעה-70השנותבתחילתשונים.בזמנים
פלסטיני".עם"אין :דאזממשלהראשמאיר,
הקבוצהעיניאתלפקוחשניסושוניםקולות

להקשבהזכולאלראותשסרכהאתלהולהראות
ממש.של
הפלסטיניתהגדולההקבוצהכאשרהיום,גם

עדיםאנוואבןאשבדם,מקומהאתמסמנת

הקבוצהוחברימנהיגישלחוזריםלכסירנות
זו.להכחשהלהיצמדציוניתהישראליתהגדולה

ביןן:ןי-ה YJלח YJבוהוצרךהשולםת YJ/Nו:Jר

הו;:נל;נו:ויביתבזוהתגרמיהרשל

ביןתקשורתשלגלוייםבביטוייםדןהקודםהפרק
בתופעותבעיקר,יעסוק,זהפרקהקבוצה.חברי

ותרבותדומיננטייםהגנהמכגנוני :סמויותכפשיות

אתוקובעיםהקבוצהרוחאתהמאפיינים

התנהגותה.

סימניםבמערכתעלייהמגמת,מסתמכת 1967מאז
חלה :הקיבוציה"אני"שלהחלשתועלהמורה
חלהמציאות,שיפוטכפגםברציוכאליות,ירידה
המוסרי.השיקולשלבערכופיחות

העבודהמניתוחישעולההקבוצתיבאניהרגרסיה
בקבוצההנעשהאתומשקפתקטנהבקבוצה

במעברבפתיחה,שהוזכרכפימתבטאת,הגדולה
בהנחות-ובשינוילנמוכיםגבוהיםהגנהממנגנוני

1 . FOULKES 

2 . BION 

 1988 . 3חוברת , 2כרך"שיחרת"אברהם.עדהפררפ' . 3

אתלראות-המקוריבמובנה- DISA VOWAL :הכחשה . 4
מנגנוןזהרהקיים.אתלראותלא-ובהיפוכושאיננומה

וגורםהחיצוניתהמציאותאלהמכווןהאגו'שלפסיכוטיהגנה
המציאות.שיפרטלעיוות

קבוצהשלמהנחות-יסודהקבוצתיותהיסוד

תלותית.קבוצהשליסודלהנחותלוחמת
הקבוצתיותהנחות-היסודשלמההגדרותאצא
פסינו-פוליטילניתוחלהגיעכדי , BIONעפ"י

על-פיהמטפלשלממעמדולהקישלישיאפשר
הפוליטיהמנהיגשלמעמדואלזותיאוריה
הישראליתהגדולההקבוצהשלניתוחולבנות
ציונית.

על-ידימעוצבותהקבוצהשלהנחות-היסוד
מבטאותהן(בלתי-מודעות).ראשוניותאמוציות

מטרותהשגתאופןלגבימשותפתפאנטאצזיה
הגישה,אתקובעותהןצרכיה.וסיפוקהקבוצה

כלפינוקטתשהקבוצהוהמנגנוניםההתארגנות
במציאות.ומשימותיההמציאות

הרלוונטיותהיסודהנחותבאותןאיפוא,אעסוק.
שלמהניתוחשעלהכפיהישראליתלקבוצה
הטיפוליות.הקבוצות

תולתית,םצה 71ת YJ/לח,םצה 7

להילחםהחייבתקבוצההיאלוחמת,קבוצה
מאופיינתזוקבוצהממנו.לברוחאובמישהו
כיווןבפעילות,ניכרובצורךחזקרגשיבמטען
המצב.אתלהצילכדידברים""לעשותשצריך
ליצורהיאהקבוצהשלהעיקריותהמטרותאחת
קבוצתיתתקשורתהמאפשרחזקקבוצתי"אני"

תיצורזוקבוצהבזולת.העצמישלוהשתקפות
אתולקדםלברואכדיקולקטיבייםמיתוסים
חשבוןעלתיעשהזולכידותהקבוצה.לכידות

שהמטרהכיווןהפרטים,שלהאינדיבידואליות
הקבוצה.ורוחהקבוצההיאהעיקרית

ת nnnהבך,םצהגנהי nהת:ניםת

לזהותהיכולחזקכאישנתפסהמטפלאוהמנהיג
לעתיםיהיהזהמנהיגבהם.ולהילחםאוייבים

באיתורויעזורבאישיותופרנואידייםקוויםבעל
הקבוצהמפנהלעתיםוהסכנות.האוייבים
ותוקפנותהמנהיגנגדתוקפנותהאתהלוחמת
הקבוצהחבריאתללכדעוזרתזוקבוצתית
זהדומיםקוויםבעלילנשק"ל"אחיםולהפכם

לזה.

תית n;נםצהת

עלהישענותשלקולקטיביתבפכטאזיהמאופיינת
צרכיהאתלספקכדיבוותלותהמנהיג

התק-הפיזיים.צרכיהאתכמו-גםהמכטאליים
בסיסעלחינההתלותיתהקבוצהחבריביןשורת
שלשוויוניתחלוקההדורשיםלצרה,אחיםשל

אוראליים-תלותיים.צרכיםסיפוק
היאהתלותיתהקבוצהרוחשלהעיקריתמשימתה

ודיפרסיה.חרדהמפניעצמהעללהגן

התולתיתב;נםצהגנהי nהת:ניםת

בלתייכולתבעלכיצורנתפסהמטפלאוהמנהיג
והואהקבוצהאתלהושיעלורבכוחומוגבלת.
עםלהזדהותנוטההקבוצההמעלות.בכלמושלם
עללשמורלעצמהעוזרתוכךהמושלם.המנהיג
נגדכהגנהמודע,בלתיגרנדיוזי,עצמידימוי

וחסרת-כנחותהמודעת,הבלתיתפיסת-עצמה,

והואלמנהיגכנועהתהאתלותיתקבוצהאונים.
 .וכוחניסמכותייהיה
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הלוחמתהקבוצהאתביוןשללהגדרתובהתאם
הגדולההקבוצהבהתהוותיישומהאתלבחרןניתן

המאהבתחילתהחלהזרתקופה .בישראלהציונית
בארץ-ישראל,החלוציתההתיישבותעםבערך,
שנתרעדוקטנותגדולותמלחמרתדרךעברה
הפסיכר-פרליטיים(התהליכיםאחריהומעט 1967
הפוליטייםמהמאורעותאיטייםבדרך-כללחינם

כירוןהיסטורית,צירןכנקודתלהםהמשמשים
האישיתהפסיכולוגיתלהתפתחותזמןשדרוש

מצבשלולעיבודלהבנהלעיכול'והקולקטיבית
חדש).

נמצאת ,ואילך 196 7 ,בערךתקופהמאותה
שלמנטאליבמצבהציוניתהגדולההקבוצה
ב-המלחמה .ביוןהגדרתעל-פיתלותיתקבוצה

כשלעצמההיאאךזה,בתהליךמשתלבת 1973
קבוצהלקירםהתנאינקודת-מפנה.מהורהאינה

חלבההכרסוםמלחמה.שלמצבהואלוחמת
מחק-מטבעו,הקרקע,אתהשומטהשלום,בגלל
בקבוצהשחללכרסוםנוסףגררםהלוחמת.ברצה

שהחלכיבוששלהמתמשךהמצבהיההלוחמת
שלהפנימיתההגדרהאתשינהואשר 1967בשנת

בעלתלנרכשתומגינהמלוחמתהגדולההקבוצה
ובעיקרריאליתמבחינהמוגדריםבלתיגבולות
פסיכולוגית.מבחינה

במלחמהצררךאררצוןקירםעללדברכילי'ברי
כחילולנשמעהישראלית-ציוניתהגדולהבקבוצה
זרכשלרם.רצוננועזכילהאמיןחונכנוקודש.
אותנוהמלווהוקבוצתיאישיחלוםנפש,משאת

מצבהפסקתעקבשהתעוררההדיכאוניתהחרדה

האי-רציונלימהתחוםהבאהזר,חרדההמלחמה.
כביכול-צררהרציונלית,צררהלבשההנפש,של
מופרזתדאגהכלוכמר .בעתידהצפוימןדאגהשל

שמפניוהדברלמימושמשאלהבחרבההצופנת
הבאה""המלחמהמןהדאגהגםכךחוששים,

יחזיקלאשהשלוםהמשאלהאתבתרנהמכילה
הצדגםירכןמכאןמלחמה.תהיהושרבמעמד
כשלרםהישראליהצורךהמטבע,שלהשני

שריהמצרים.עםושיתוףאהבהמלאטרטאלי'
לאחברתיותבשיחותאנשיםהתקשורת,ממשלה,

השלום.שלהגרועהאיכרתועלמלהתלונןפסקו
האהבה,אותם.מספקאינודיר,טובאינוהוא

הישראליותאזירתהפנט .ברשררהאינהכביכול'
בפרט,מצריםעםהשלוםרעלבכללשלרםעל

מקומםאשראידאלייםליחסיםכערגהנשמעות
לאאךכנפייםצחורימלאכיםביןאולי,יכירם,
באידי-הצורך .הים-התיכוןשלהארצייםלחופיו

ישירהמשךהיכרטובשכולובעולםאליזציה,
אשרהטובה""האםדמותשלהאינפנטילילדימוי

מגרעת.כלבהאין
דיכאונית,חרדהעוררמצריםעםהשלום

אהבה-יחסישלאמבירראלנציהעלהמושתתת
 • sקליין)(מלניהטובה-רעההאםלדמותשנאה

שללמצבלהובילעשויהחיתהזראמבירראלנציה
Reparation ההתפתחותלשלביבהתאםתיקון

בגרותמתוךיחסיםשללאפשרותוממנוהרצויים
מציאותראייתנמצאתבכללהאשרנפשית,

,l8י
t& 

בכלמנהיגכלמפיונשמעהדרךכללאורך
ותת-הזרמיםהעובדות,בדיקתאךהתקופות.

בעקבותהופיעואשרהפסיכולוגייםהזרמים
לנרלהראותיכולה , 1979-80מצריםעםהשלום
בהםלהאמיןשהורגלנומאלושוניםדברים

Roheim Geza לשמרניתןשלאמה :אמר
 ..בפנטאזיהמשמריםאנובמציאות,

ולפסיכולוגיהלמציאותמתאימהזראמירה
ואמנםמצרים.עםהשלוםעשייתבזמןהישראלית

מצריםעםהשלוםחרזהמעלהדיריבשהטרם
עסוקבישראלהקיבוציהדמיוןהיהוכבר

כלומר,החדש.בן-הבריתכנגדהצפויהבמלחמה
כדידירחשובהיהבישראלהמלחמהמצב

שלבדבריהםביטוילידיובאבדמיוןשיישמר
מש-ברחוב.ובשיחותעיתונאיםפוליטיקאים,

ארמאתמול"הארייבעללסמוך"איןכמרפטים
מידיפתחוהואבמצריםחדשנשיאיקרם"מחר

כדירקשלרםעלחותמים"המצריםרכןבמלחמה"
טובים",בתנאיםהבאהלמלחמהלהתכונןשירכלו

הלאה.רכן
הבאה","המלחמהעלהפרנראידליתהפנטאזיה

כבלםשימשהמפחידה,עצמהשהיאלמרות
אתיותר'קשהחרדהוניטולשריכךזעזועים

דרכיםבפרשתשקרהמהזהלאאךמפוכחת.
בגללראםהמנהיגיםבגללאם .זרקריטיתנפשית

אחרותבמליםאר-הציוניתהגדולההקבוצה
גרועיםמנהיגים /"מטפלים"שלהדינמיקה

קשרתחרדותאחוזתקבוצהושלארטרריטטיביים
בוגרת,בלתיאחרת,צררהלהתפתחותהובילה-

בחרו,והקבוצההמנהיגיםרגרסיבית.ולמעשה
 ) Split (הפיצולאללחזורמודעת,לאבצררה
וההתייחסותמזהזהנפרדיםורעטובשלהמרגיע
בהתאם.הרגשית

שלרם,חרזהעלשחתמהמצרים,נראתהרכך
הרעה),(האםפוטנציאליכמחריברע,כארייב
 ) Fusion (טרטאלילמיזוגכיסופיםועוררה ,מחד

הטובה),(האםמאידךגבולותללאטובשל
פסינו-פוליטיתמסיבהגברההדיכאוניתהחרדה
אי-שלהסכםהיההצפוניבגבולגם :נוספת
-4הרעד 1981מיולי .אש"ףעםארייב,עםלרחמה

ובלתיחתומהאשהפסקתחיתה 1982ביולי
המוחלטהרעהארייב,תמימה.שנהבמשךמופרת
הדרמההשקטמצבבשלנתפסהרעה),(האם

יחדגםורעכטובהקולקטיבי,בלא-מודעלשלום,
המצי-שמוקדיההדיכאוניתהחרדהאתועורר

 .בצפרןראש"ףכדררםמצריםעתההיוארתיים

בעיקר(הנובעהלוחמתהקבוצהשלהמלכדהכרח
כירסרםעברחיצוני)ארייבשלדמיוןארממציאות

תפסההפרזירנאליתהלכידותמקרםואתניכר'
קולקטיבית.דיכאוניתבחרדהמלווההתפוררות

n ןקan וn פו,ידlll a לn גינחיa בקובצה

n111בעוnn בר

אבלשלרכןכלכליארחברתימשברשלמצבים
מחדשלהפעלהגורמיםקרלבטיבי).אר(אישי

) Reactivation ( והקונפליקטיםהחרדותשל
המציאותאל ;הינקותבתקופתעברשהאדם
בעולםשמקוררהלא-מודעהחלקמצטרףהקשה

עלולואזלעיל,שתוארכפיהינקרתי,הפנטאזירת
לביןהריאליהקושיביןנפשיבילברללהיווצר
השי-מודעות,הבלתיוהחרדותהעברמאורעות

אדם.כלשלהאישיהחוויותלעולםינוח
כאלהיהירזרמעיןקשהבתקופהשיעלוהמנהיגים

הדפרסיביתלחרדות,תשובהיששבאישיותם
המתאימהבשפהידבררהםרהסכיזר-פרנראידלית.

ראייתפשטנית,מחשבה :החרדותשללרמה
אנימוחלט,ורעמוחלטטובבשחרר-לבן,העולם
ומעולםמאזרע.(הארייבים)הזולתטוב,(אנחנו)
דעותמאשריותררחבהדמוצאותפשטניותדעות

אחתעלומברכהמשברבעיתרתואתיות,מורכבות

מאפשרותהחרדותקסמיםמעגלנוצרוכמה.כמה
עולמםבתפיסתוהםלעלותכאלהלמנהיגים
כאלהמנהיגיםהחרדות.אתמגביריםהפשטנית

הנפשי'בולוהבילהמבוכהאתלהגדיליטרחוגם
פנטאזירתלביןמציאותעובדותביןהערבובאת

אותםולכורןבאנשיםלשלוטיותרקלפסיכוטיות.
ולרקהחרדהמרצףהפנימישעולמםבשעה

בבילברל.
ברותפסולשלטוןשעלוהפוליטייםהאישים

עםהשלוםחרזהחתימתאחריאקטיבימקרם

להגברתאישיותו'לפיאחדכלתרמו'מצרים
במישורגםומברכהבילברלוליצירתהחרדות
שלהשנייההממשלה .הנפשיבמישוררגםהריאלי
אריאלבסימןחיתה ,-1981בשקמה,זרבגיןמנחם

איתןרפאל .איתןרפאלבסימןהיהוהצבאשררן
פשטנית,חשיבהמוגבל'הפשטהכושרבעלאדם

הטוב ,פשרות.ללאורע""טובשלתפיסת-עולם
ואינםרציונלייםולאאמוציונלייםחינםשלוךה"רע

שלתקיןשיפרטריאלית,בחינהמאפשרים
מציאותיתהבלתיהמוחלטת,ההפרדההמציאות.

הראשוניים,הנפשלדברישייכתלרע,טובבין
הואוהזולתוכר',הצודקהטוב,הוא"אני"כאשר
ללאלהשמידוישכןרעלהרצחניהמרושע,הרע,
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במצבהנדרךוהפסיכולוגיהמציאותיהגבולות
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 •.שלנרהמאהשלטוריה

Melanie Klein ןיילק ינלמ .5 
Franco Fornary .6 

Paranoic Theory of War ,money-kyrle . 7 

 112-111 , 7 7עתרן 32



הואאחהאני

אםהשאלהעלעדייןמתווכחיםמלומדים
ארמאוחרזקכתרבהיאתרמא'פיעל'הבשורה

 tכךארכךלאררכגלירכםנ.אףשקדםדיפוןאפרק

לאלהיעלם.רגםלספרהכנסייההניחהמדועברור
הלרכטיםבחולותבמקרהכשנתגלהבמיוחדחגגה
 .מאדי nכאג-של

 .ןז;ניז:ויה 97ליךס~יזוו~~י w :לrכלז;ניןיו i~שון•א~ר
l קז;כעון~~גהוtל.אמו:ק,י~א: f ךיקף 2$7מ~R1 ן:י~ז::יוש ; 

 ;1;יה 15ת iדו~בוןס~ם~יש f :~ליווsמרומז:יי
ןז;ניtי•ה 97למל.ל~ייו~ללא :~ליווsמרא 9ךתו
 'י~~~יי~יי:ןלא : i~שוא~ר'ן•
~ Ti :;~יו:ז~-יtמזוז:וי~זקרס~ע:יזז;נןןז:יזק~ר יWf לי~• 

ך~ךים.זקלו~ה~ליו;ד~ר l~לן lןך~זך~ו
 ? i~שוןי:ן::ז~ייה 9 :שובו fר~יו.ן•זק~ל~הו

~לי'ך~ר~זקר~סיל~ם::ז~ךז:יילו :ם ry~ל.יא 9ז-ווא~ר-ן•
 1 .ם~י;זל~~ l םי~~~ו:;ז;נן~א (:Jך~ש ;:;בי T9ןך~ םי~~~ךימוסם qן

 ) 13(לוג•ון

מגלהשלוהגררפיסעלישרשמנחיתהפתעבברחן
 .עצמואתאלא tישראתלאמהםאחדכללכר

 ;ורעטובשלמשקפייםדרךבעולםמביטשמערן
ברגעאף .דגליוהדרtנוהצדקאלוהיוהואהמוסר

שחיפש.הגוררהואמכצרתשהתמהרכיתפסבר

עלשלווהטומאההאשםתחושותאתמשליךהוא
'מלאך-כלומר tעצמוהופךבבחינת tישר

 :(שמערן)ויאמרישועברכיאל"וייפול :קדוש'
לגביראנרכי".חוטאאישכימעלי.נאצאאדוני,

אבל tשחיפשהמוסריתהשלמותבישרמגולמת
לשרםעבדאיכנוהוא ;הפתירןאתבולעאיכנוישר
אתזקנהאףיעבירלאוהואאפריורי,מוסריקרר

טובה ;בצופיםאותרלימדושככהמפכירקהכביש
רוגמישלמצ'ולנטכקיבמצפוןשרימפסארוחת
שבת.

אחדיישראלהצטרףתלמיד-חכם.שהיהמתי
והערצהפליאהמתוךספיהכרתןאותרששמע

 "?למדולאספדזהידע"במה :אינטלקטואליות

הואישרלגבירולתיאוריות.לעובדותסוגדמתי
קומפלימנטבפיראין .בכירמרצהוראשונהבראש
להיות-שלומאווייופסגתמאשרלישרככבד
עלגםמרחלישריכמרבןדעת'.וכברןחכם'איש

שולחי".שלכיהוא.שלילא"לקחיהזה.הכבוד
אנציקלופדיהאיכנוישר .למתימסבירהוא

ידיעהאלא tשאולמידעאיכנושלוהידע ;מהלכת
חדהבערכותשמקורהאינטואיטיבית.ישירה.

ס"משלאכליטיקן'איכנוהוא .ולזולתולעצמו
אלאחשבונאי.ארעובדות.לקטןמרובע.

גאון-נפש.

מכירבאוזלת-שכלו.מכירבפשטותו,תרמא,
ומכלוהבדלהאבחנהמכלהמתחייבבעיוורון

שהדבריודעהוא .מהןהנשאבותיאורמידע'

הישמןהנפרדותרכייחלקיומערימתשרכההשלם
אתמפוררותשהמליםיודעהוא .הכרתואתמונעת

איכראךקטנים.לשקריםהממשותשלכרלירתה
האמירה.מלבדאחרתדרךיודע
בין-רמתישמערןביןכופלותהדתותרוב

גםהמיסיונריתהטקטיקהרתיארלרגיה.מוסרנות
מתחילהראשוןהמהלך :בהתאםפועלתהיא

וטיפוסיםמזוכיסטיםשרקומצרותחרקיםבהטלת
מצדבהם.לעמודמסרגליםלמהדריןאכאליים

וזפתגיהינוםאשעםהדיןיוםאתמגייסיםאחד

שכיומצדהעלובים.החוטאיםאתלהפחידרותחת
יפה.יתנהגואםבגן-העדןפנסיהלהםמבטיחים
מצפרןחסרילטיפוסיםמיועדהשניהמהלך

חשאי-שתמידהאינטלקטואליתולאריסטוקרטיה
פרזההדתתופסתכאןלבורגנות.המוסדאתרה

מהורהרמבטנועצתחרכמה.עמוסכרבד-ראששל
דברליודעיבסודומודיעהבחלליכעלמתבכקודה
היאאבלבכיס','"אצלהמזמן·כמצאתשהאמת
שתיים.ארהצצהלאחדיםגםלהרשותמרככה
לאהואאבודה.נפשכמרבןהוא-לתרמאאשד

קדושיםמיםבקבוקולאאיכדרלגכציהאףירכוש
כמהיתענייןלאגםהוא ;סאליבאבאהשל

מהןארסיכה.ראשעללעמודיכוליםמלאכים
 .השעטנזשלהשליליותהרריבדאצירת

הוא ;והפיצולהש~י~תממעייןשתהאומכםהוא
ישראלריאכג,יין tוחולקודשביןמבדילעדיין

לאב.הבןביןתחומיםתרחםהואוכר.'והאנושות
עדייןהוא ;לעולמועצמוביןלאלוהים.אדםבין

כפולהאחדאתדואההתופעות,מדיברישיכור
יודעהוא :תקורהלוישאךמרובע.פול.חבואת

יודע.שאיכנו

בבואתוהדרגשבמעייןכעלמתהמחשבותבסערת
בעצירתרק ;ברהצופהמעיניהיששלהצלולה

האדםיכולוהסודרהמנתחהמכטאליהארטרמאט
"מי :שהיאכפיהממשות.שלבכרלירתהלהתבונן

יצטללובכ~חר ?עכוריםבמיםלשקוטירכל
צ'יכג).טח(טאולאיטם"

ביותרהקרובשהואתרמא,אתאליולוקחישר
"מישהריקדומות.מסקנותונטרלכןלחיפוש

 .להביןסיכוייש;לוויעדיף"לויינתןכתרןלושיש
 ?מליםאילואבלמלים,שלרשלואומרהוא

החידהשפיתררןאפשראךמגלה,איכרהכתוב
העובדה :ממכרמתפרשיםכתרניםשכי .ברמוחבא

קודשכחילוללהתקבלצפריותהיואלאשמילים
לתרמאישרשכרתןהשיעורונושאלסקילה.הראוי

הנפרדות.איבודשלהרעיון-

:שוב.ך~לי;בא,ז;נו?~יךסנולסנדל' י~~
 •ךז:וז;כזאו~י- ז~~ ~ i':ג ; י~~ך~ם-~ץ~ןפו

 ) 77גירן(לו 2

 tכלומר-הוא'אתה'אני :לואמרמליםשלרש

זההזרזהרתרעםתרמא.אתה.אלאאיני tישר tאני

ראתהבךאניבי",ואביבאבי"אני ;האלהוא.גם
 .אנחנואחדב.ךוהואבראתה tבי

אלאהמליםאתלהביןיכוליםאיכםרמתישמערן
לואמרשישרטועןשתרמא tכלומרהגס.במרבכן
 :הקודשחילולזהרעבורם .לווזההשררהשהוא

ישר.שלבקדושתודופיהטלתהיאזרלשמעון
הםאלהלמתי ;בעיניוקדושאיכנותרמאשהרי

שדוברכמיישראתהמציגיםמחוצפיםשקרים

מי"דקמפורש.איוםזהשניהםלגביהבל.דבר
תרמא.אליהםשותקלכן ;יקבל"לקבלשיכול

 ;שמיים'שםש'חירףעללבסוףכצלבעצמוישר
ובבגדדבאלים.שזלזלעללהורגהוצאסרקראטס

שהתהלךלאחרמנצרראלאג' nאל-שלדמוהותר
('אניאק' nאל-'אנאוקראהטיגריסגררתעל

לשכוחהצליחלאהוא ;כסחףלאתרמאהאמת').
כדרשהדבריםאתלהביןכדי .לדברמיעםשאין

-וממתיהעולם.אתלשפוטלהפסיקמשמערן
עללוותרצריכיםהםוהמשגרת.מניתוחיםלחדול
היחיד.~טחרכםעללוותראישיותם.גדרות

איכהאבןהיאאבן :כילדים"ולהיותר"לשרב
אר ' stone ''אבן:המיליםאיכהרעה.ראינהטובה

' pierre ' . ואטומיםמולקולות •צררן ,סידןראינה; 
להשליךאבלשהוא.כפיהישהיאיאבןהיאהאבן
האמת,אתממךלהשליךהואבאמתהאבןאת

אל tהישמןופחדניכוראלעצמךאתלהשליך
 .יותרעמוקהכפרדות

 ?~ןכות iJ~ל~בואךלדיםrן:;גiךירtינו :לון•'אז;כרו

l ~ Ti שו~i ל.ין•-א~ר~ry י~שו~~זקר :םtת~iJ ץגךםtסי~?, 
~~זקרל iז;נ~~זקרך~ת ,םי~~~סחץוך~ת~חוץ~~ים iJך~ת

 ;ז;נtיסת

ל~סי'~ק~ה iJך~ת י~! iJ~תtי~שוך~~זק,
--ז:יi;ז;ה~ק~הלא~ק~ה iJך 'י~!ךiך;הל'אךסז~ר

 3ל~ןכות.1;יבואווsז-

 ) 22(לוגיון

המחבנר.תרגומיהן 1- 3הערות

ברתנאאורציון

לדרךשנפליגאחירלעולם,וישאר
 ?ס~'ןהסחו~ים"לא~םה 9

 ?ול n:גר:גיר-האינספורלאאםמה
T • •• : : -: :•• -

f מוiJ .ל~לים~~r:נזקקרמר:קך=י~ק די;:. 

שב•רחהח~רתבב~אתררל"אארד-השמשל"א
-• :•-T •••••••--rדי : ••••:-

חדש.דברבהםמגלים
: -• "." T T T דיT 

משנים.והשפלה:גא~תר"לא
 •רל nת-ה eמאלא-~~~יא לו·~~-תפ;שה,~
ל;ירת. ~;יר;;, ה;·חי~ורגע ;ג-, ל;~-~

 • T 1 • 1 ...- •- •.• 1- ...די :

האלההחופיםלאאם~מה
T • -• ז•• :• 

 ?tזגr5ז~ההיא

 . n9;iן הז:;!.ז;ר~יד .תז:r~.ז;ר~יד
ןסrךזרות.סס~לגות~ל:קתודן~זנל-סכךת

R ש~~~ס-ר , w נוןןעולםה~א~· 
הלילה,לישהראיתהזההשירבכמו

; -. -.. . ... ... : .. . --: ,. 
שבאג~מלפניפ"השה~א  ,די ... •• : • • •:

לד.ךדן.נ~ליג r~wו.ריועולם,וךז~י

משולי·הדרךהדמות
כגמדיםואיפ"ההעשביםמתחילים"איפה

•• -:•• T :-יד:• ••ו •יד• 

 "?העננים
iJ ~ T! ןiJ r:ילא ~ל~~אי 1 זtק?R ים~• T :-ז • 

 .מתבוננים.לאאפל~
 •ז : • •-:

והענניםהעשביםבספרז-ודשםשאלתם
 .;~לי-סן.ךדן Q .'סר~~תל Wסךז:ז~ד~-· ~~בךזi~-ח~

 :ם wו~ד.ף Qךז w.רי f ~~~ליומ~~ז ה:~:;~ ~ל~~ 1
ל.ם. iזפ~ן~ים דז:r,~שו~ןת"iריא
זל.ם. ,דק~ש Wת iל;:זיות-לד~כולה~י~ה

w דק~שw .ל.ם,, , 

l ~~ק'ד' :לא ~ל", 
 :אן'~

 ."ם.לז"

 33 1989אפריל-מאי



חדשהההוויי
בדודמאקס

בזכררןהמעלהפרק,שלבתחילתומשמחתמלה
ומרגיעים.כאוביםבלתי-שמחים,דבריםהרבהגם

קיימתילארץלבואיזזראשרכיםבחודשיםכבר
אתלמדתיתחילההעברית.בשפההרצאות
אתרשמתיביטחוןלשםבעל-פה.הדברים
מןוקראתילאטיכירתבאותיותהעבריהטקסט
למיםזרקפיצהשלהמיוחדיםהקשייםעלהכתוב.
 .להלןאדברערדלשחות")ולמדפוץק"(הקרים
ליהכחילהתפעלות,להרבהזכהיהלךזהאבל

העיתונאיליאמרחודשיםכמהמקץחמה.אהדה
שלךהעברית .ארתךמברך"אני :ןמלנידבהשנון

 ,, !שגיאותערשהכבראתהבה.בהרהשתפרה

שהעזתיהתהוםאתלישימחישדברהיהלא
מידתעלברכהמאותהיותרלתוכהלצלול

השפהבתחוםבהמתנועעשאניהיחסיתרותיחה

רקאליהנצמדתישעהשלפיוהקשה,היפהר,הז
פידאכטית.באי-חירותמיכאכית,צמדותהי

יביותרהטוביםחבריהן ?זהלכלהגעתיאיך
לעלותשלאאותיהזהירוישראליבארץשישבר
בפרטאינטלקטואליימקצועבעליאנשים .לארץ
עלייתי)בזמןהייתי 5 5 'ן·ב(מסרייםגילעברואם
הואשדרושמהדווקא.כאןמבוקשיםנםיא

מעשה,אנשיחלוצים,וצעירים,חסוניםאנשים
חוטביעופרת,מגדליסטים,קטורירטמהנדסים,

הצעהדחיתיאף-על-פי-כן .רועי-צאןעצים,
בארצות-באוניברסיטהפרופסורלשמשיתאריקמא

הבלתי-ידוע.אלוהלכתיהמזלעלסמכתיהברית,
הכרעההכרעתילאמעולםהתחרטתי,אלעולםמ

זוכה".שמעז,"מיטובה.הרגשהמתוךריותנכרנה

זהודבר-הברוכהלארץבבראיכיאנמציואכן
אותיקידמו-קטנהסנסציהברוךכהיהעצמו

מפתותעבודההצערתשתיאאלאחת,לא
שלקטנות-הרוחצנוע.ולויפהםקירשהבטיחו

כאןהיה :לסנסציהאשרהפעם.גםעתהטהידים
שהשתייכושליהקבוצהיציאתם.ירמקירוףצ

כמהגםררלטש,פליקסידידיעלנוסףאליה,
בעתחלה ,העםשלחשוביםנייםרוחמנהיגים
הופיעולפראג.היטלרפלישתעםאחתרבעונה

בגבולנתפסנושלפיהןמוטעותותידיעבעיתונות
לוותהכחשוהושהידיעותשעהמולהורג,והוצאנו
מלאעיתונאיבסיקורתחנה,למתחנהדרכנו,
בנמלהחגיגיתקבלת-הפניםבאהכךר-חאאהדה.

הקהילהבנישלללבגעתרהנשמחההתל-אביב.
הפגישהיגרלדשטייןאנג'לרד"רשםארובשלנר
 ,קלינגררותהשחקניתכמרים,ראחיםאפראגעם

בשםעתרןעררךערד(אזשזרשלפומביתההברכה
בעיתונותשהופיעוהרביםהמאמריםגםררבשרב).

הייתיהתרוננות.שלאווירההישדדפרייסרעלעלי
שהשירותבדעתיהעליתילאלםועמהמרם.
בליטהור,בלבשכים,במשךעמיתאששרתי
זאתובכלכביר,במאמץולעתיםגמוללשאיפה

הכיבזהששירות-י~לירבינצפרבקנה-מידהרק
אהבה.שלאוצרממשתשומת-לב,הרבהכהלי
עבודתיבעתתמיד,כיפי-כמה,עמופתייתהי

(מתוךקאפקהשאמרדבריםלפניריחפוציונית,ה
שתלטןהמרן"העם, :לאמוררת")זמהירזפינה"

איןלכאורהאף-כיימסרגליעצמובתרךנסוהמכ
אותן".לקבללאאךמתכותלהעניקיכךנראההז

אמיתית,הכרת-תרדהשלזהגל-שיוועכ
 !אלךבאשרפניאתשקידםספרנטאנית,

יבש-במינוימיוחדבהומורהמחוננתיאשתי

אירועיאתסיכמהמרושע,לאלעולםאךאירוני,
דיזה"בעצם :המפוכחבמשפטהאלההשבועות

הנוסחקצת".מיוחסיםפעםלהיותנחמד
 ) ein bissel prominent (ברשהשתמשההמשעשע

קרמייםמאורעותלצירןשלנרבחוגהרבהאזצוטט
מלאי-סתירות.רגם

לשמאלמימיןשפת
לותוארלארכה,כריכהקטן'גרמניספרלידינזדמן
- 19 3 3 ,בגולההגרמנית"הספרות :שמר .הדרולא

ספר 1רדרקרמנטים""טקסטים :משנה".וכותרת 1945

 .ברטמוניםגורלותשהרבהקטן'
ב"הדרךהחלפרקים,לפיומאורגןלקטהואהספר

בסימן-?"שמסתייםלנצח"גלותבפרקוגמורלגולה",
זרבלקט.המופיעיםהשמותאתאמנהלאשאלה.
בנרמעוררכמעטשםרכלוארוכה,מרשימהרשימה

אתשליווהגרמניםהסופריםאלההלאאסוציאציות.
וברטולדצווייגוסטיפאןמאןתומאס-שלנוהדור
עםואוסטריהגרמניהאתשיצאועוד'וכמוהםנובט

היוהכרה'ומתוךמרצוןשעזבוהיו .היטלרעלות
וקצתםמערבה,נדדוהרובבנס.שניצלווהיושגורשו,

מביניהםהיולמזרח.-למשלפליורייהתיאודור-
שלוהמחסורשהקושיכאלההיובנפשם.ידששלחו

סיגלקטןמיעוטרקאותם.והכריעשחקגולהחיי
אף-על-פי-כןהמארחת.הארץבלשוןלכתיבהעצמו

ממנהאשרלארץהמלחמה,אחריחזרו'מעטיםרק
גורשו.

צררייג,ארנרלד :אלינושהגיעובאוסףהיושלרשה
הרגישצררייגארנרלד .ברורומאקסלסקר-שילדאלזה

לסקר-אלזה .שחזרוהראשוניםמןוהיהבתוכנו,זר
מרגועמצאהלאהשירה,בשדהעדיןפרחשילד,
 ,-1945ב, ,בארץנפטרההיאתכונתה.מעצםלנפשה

-השלושהביןהדופןיוצאבירושלים.ונטמנה
הואברור.מאקסהוא-כולוהקובץבכלובעצם
לדידוחיתהלאגדלשבההארץמןשהעקירההאחד
קלה.ולאמורכבתגםולומרוממת,הווייהאלאאסרן

הסובבתהמציאותעלליבנומרכהכאשראלה,ובימים
כדבר-של-ערךצח,רוחכמשבדבריולינראואותנו,

בשעהולהביאםלתרגמםצורךוהרגשתיאבד'אשר
 •.הזהלמקרםהזר

לבביתרות
שטרטגארט"רקלאם",הרצאתרינקלר,מיכאלע"ילדפוס.הובאו

עבודההצערתשתיכאמורייהיוהתשבחותשיא

פראקטירת.

ובראשםהבימה,תיאטררןשלנכבדיםשחקנים
יפרידלכדצביברעיונותהעשירוהשחקןהבמאי
מושבימקרםהמלך","שלמהבמלוןהופיעו
מסודרחדר-ישיבותלוישזהמלרן .בארץהראשון

שבאומשלחותאליובזרמנויום-יוםוכמעטיבחן
זאת,אומראניעצמיאתלפארכדילא .לברכני

שלהטובהוהכרתהנאמנותאתלהדגישכדיאלא
מתילהרגישלוישדקיםשחרשיםיהיהודיהעם

אהבהמתוךלמענוערשהבנותיוארמבניומישהו
-חומרירווחלשםארכברדמרדיפתולאטהורה
עורףפרכהבתארבןכאשררגישהואכךוממש

והואלהתבוללות,המצערתהשאיפהמתוךלעמו
(ראהלהדאיגעדקרובותלעתיםשמתרחשדבר

השםשמעידכפיארפסטרכאק,ראהירררפל
 .);ב~וסאיטאלריהשאול

"האוהל".המתחרה,התיאטררןבאמכןלאחריום
גונבהנראהכפייפהפיה.שחקניתחיתההדוברת

הגברתהנשי.לחןשליהחולשהמןשמץאליהם
בטובעניינהאתהציגההיאלידי,הספה,עלישבה
שערד"הבימה",לטובתהחליטכברלביאךטעם.
אתבפראגראיתיפעמייםלה.נכבשתישכיםלפכי

אחרות.הצגותרכן"הדיבוק",

ליהיהשקשהבמבוכהחייתידברשלבסיכומו
לעומקואומלללעומקמאושרהייתילפענחה.

יראיתיהענניםקרעיביןאחת.בעת-ובערכה

נרפיםופעםצורבכאבפעםשרכות,ראייהמזרויות

שלודרושה,הגיוניתפורייה,עבודהשלשלווים
באותהעודלעמודיכולתיכשלאהתקדמות.

כפוליםבמאמציםעצמימשקיעהייתיסתירה
זהלאפשרי.הבלתי-אפשריאתלעשרתומכופלים.

 .היחידהמוצאהיה
הבלתי-אל"הדלתבארם,ארסקארשלהיפהספרר

שלאימותוכןכמרעיני-רוחי,לפכיעמדאפשרי",
"חייב :ברגמןהרגומפיששמעתיהגרמניפילוסוף

גםהיוובינתיים,הצימאון".מןמשקהלה-כיןאדם
מתקשהאנישהיוםחימה,שלהתפרצויות

שפעםהיהודיתהסוככותשלגברהפקיד .להסבירן
אחישלולעלייתולהגנתולעשרתממכרדרשתי

לתתאדיבותברובביקשכיבנוחר),היהשלא(מה
שלעיתיםזעם,שלבהתפרצותצעקתיהרצאה.

אחי".שישוחררעד"לא :לצעריביגואההוא
זהמבטותחתבתדהמה.ביהביטהפקיד

האנושיהגבולקצהעלמעמדזההיה .התעלפתי
ובלתיבהחלטבלתי-הגירנישבריהקיצוניוהמתח
צודק.

בידידי,הטובהיההואמאח.יותרליהיהאחי
ובספרות.במרסיקהלכטירתישותף
ראי-חסד.חסדשלרגעיםביןהייתימיטלטלוכך

שלבפרשנותארבדפןקדימה,ישרללכתהחלטתי
זמןאותוכלחשתיבמעורפלשבי.סערות-הכפש

עומדאניבהחיישלהיחידהבתקופהאנישנתרן
והכהבהישג-ידי,הואוהנעלהוהטובהפיסגהעל

וביערתילישמחוצהגורלותזרבתקופהדווקא
הדאגותיהיר :מוצאמצאתי .בעוכריהםההורה

יכךיעמדוולעולםמרחוק,הניצביםכצללים
עללשמאלי,הם,כאןהמאמציםואילוכצללים.
תרגילים.מחברות,יהעבריהדקדוק :שולחני
(צלליםסותריםיסודותשלזרמוזרהתערובת
התכונההיאבהישג-יד),מאמציםרחוקים,

 .בארץ-ישראלהראשוןזמנישלהייחודית
שאנילמרותזרותלשפותכישרוןשרםליאין

להגיעהצלחתילאאהבת-נפש.מהןכמהאוהב
מדינהעובדהייתיאף-כיהצ'כית,בשפהלבקיאות
הצרפתיתעםהדיןהוא .מארדלזהונזקקתי

ארוכותתקופותששקעתיאף-על-פיוהאנגלית,
לשאולאךואנגליות.צרפתיותיצירותבקריאת

רקהשכלתי.לאהשעה""מהשיחה,כדיתוך
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הבורגניהקסם

יחסרולאהקרובבפסטיבל-ישראלהשם.בעזרת
מסרי-שדיםמגרשיומיתוס.פולחןשמיים.יראת

טקסיםיפאניים. iבוטורקדני iנשחקנילאנקה.
דתייםושירהמחולמקוריאה. .שאמאניסטיים

-הבינייםמימיסוררתנזיריתושירהמהודו
שלכדברהאומנותשהריליושנה.עטרהישיבו
פולחןבראשיתימיומששתהוא.חידושחולין
לעולם.ירדוותרנגולתכביצהובידור

בסרי-לאנקה .ובוהומתוהוהתחילהכולכידוע.
הסדרמלחמתשלהמערכהשדההואהאדם

היסודאתמסמליםימ"שהשדים :והתוהו
הבורגני.הקסםסודאת-האליםואילוהכאוטי.
הנוטר,רקדניוקומה.אייקראצלזאת.לעומת
'זרע'במופעםמפתח.תפקידשמורדווקאלכאוס

הואשינויכלשורש ;המעורר •הדינאמיהיסודזהו
הלאאלמובילשינויוכלהקודםהסדרפריעת
דתירוחהלךהסכנה.אל •צפויהלאאלידוע.
נטולתכהרפתקנותגםלהיתפסכןאםעשוי

להתאבד •פחדללא •לחלוטיןלהתמכר :מעצורים
 •זהו .אנושבצעדי •בחיוךזהוכלהחייםאל

לה'להשלהאחריותנטולהמוטורחמנא-ליצלן
חדשים'שדיםבמופעם ,' STEPS HUMANלה

והחיה'.היפה

שלפולחניאקטה'נו'מסורתמביאה •אחרמכיוון
בהנגדההעולם.חוקעםהרמוניתוהשלמהקבלה

מופעלאותוצץה'נו',שלהעולםלתפיסת
בגירסאהשלישי''ריצ'רדגםוחרב')('מניפה
שלומאבק.נפרדותשלמשליםכקוטביפאנית.
המועלהזה.מחזההעולם.מפניה"אני"ביצור
שלהלאומיהתיאטרוןעל-ידישונהבגישה
מיזוגשלהדתיתלנטייהאנטיתזהמהוהגרוזיה.

האינפרנאליתהמציאותהיאזו :והתמסרות
והתנאיהרקע •להיגאלהאדםמנסהשממנה
אותהשלתיקונהשמטרתםולדת.לפולחן
פגומה.מציאות

הקרמ,-הדתלבניכיאותהגרוזינית,בגירסא
בדומההחברתי-מוסרי'המסרמודגשניסטית.

איןאולם ;והנצרותהיהדותכמואחיותלאמונות
ברוב :הכללעלללמדהבאהכללמןיוצאאלאזה

ישמאגיה,ישהאלההפולחניותהתפיסות
דווקא.מוסרניתבשורהשוםאיןאבלמיסטיקה,
אנולמדיםפאניגדאהיסנג'וקטהשלמריקודיה
איננהבאלהדבקות :מהיהודובנוסחחסידות
כמוהגוף'(שהריבלבדמטאפוריבמובןאידוטית

בזה.דילאאםמשל).איננולהיווכח,קשהשלא
בשיריקולוהנושאבעלהגםמגיעאיחההרי

משהועשהלאשמעודוקרישנה,לאלתהילה
הצהוביםהרכילותלטורימיידלהיכנסיוכלשלא

ומיןדת :יתדהפליאהבכךשאיןהאמת. .ביותר
נאלצתששםאלאבמערב.גםמעולםנפרדולא

שהגוףלגלותכדיהכומרלגלימתמתחתלהציץ
זה,בענייןהנפש.מןעדייןנפרדלאזאתבכל
אתלנוישירו ' NEW LONDON CONSORTה-

(כמושמימיתנזידיםשידתבודאנה',ה'כדמינה

/לךשלימתוק:"נער DULCISSIMEה-למשל,

המנזר'מןרחוקלאכולי").כלאתאתן
שלהטרובאדרריםחגיגתה'אקסטראוואגאנצה',

שללאבעליזותהיאגםמשוחזרתהביניים,ימי

דווקאשנחוגהמכךהשראתהאתשאבהספק

אתהמקדימה LENTה-תעניתשלבעיצומה
הפסחא.

 • ?יידישקייטקצתעםרמה
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אניזהודבר :יחסיתהרבה.התקדמתיבעברית

ברצוניאין .חיישלהמופלאותהעובדותביןמונה
ולאזהכךאבלנחפזות.מיסטיותמסקנותלהסיק
הזוהלשוןבניבייפהלהתבטאמצליחאניאחרת.
המבטאמאירופד.מדוחקשלההמבנהשעצם
מלחמהמשיבאניבוויכוחלהערכה.זוכהשלי

אומופשטיםבדבריםכשמדוברבפרטשעדה.

מתקשהאניהירקותבקנייתאומנות.שלבעניינים
ביום.שעותעשרעדהייתילומדלפעמים .יותר

ולדק,-לשפהמוקדשיםמאמציכלהיושנתיים
השפהלימודביןההבדלמהנשאלתיאםירתיח.
 :עונההייתיבארץ-ישראל'ולימודהבגולה

פעםכלעבריתללמודהתחלתיישר-דרך"כציוני
ותמידההתחלה.מןתמידשנה.אחרשנהמחדש,
צורההוא(ההפעילהגעתי.~עיל j'Jעדרקנתקעתי,
בארץ-בדיבור).מאודשכיחהאךקשה,דקדוקית

משתמשאני .ההפעילמחסוםאתעברתיישראל
ההבדל".זה .בכךלהרגישבליבר

לא .גבולהוצבאלהנלהביםלמאמציםגםאפס
"מלכתלמשלכאלה,היואךבכ.ךהשגיחוהכול
הופענופעםדובינא.חנה-העברית"הבמה

והיאיהטכניוןשלהגדולבאולםיבחיפהביחד
ומעומקצווייג,סטיפאןשלנובלהקראה

כל .בכיופרצהרגשותיהעםנסחפהההזדהות
עלהרצאהלכךהקדמתיאניעמה.התייפחהקהל

בכתב-הידלדבוקלאוהשתדלתיצווייג,סטיפאן
לבסוףלאטיניות.באותיותכדרכייירשמתישאותו
"ההרצאה :עצמנולביןבינינורובינא,ליאמדה
דבררקיפה.שלךהעבריתמצויינת.חיתהשלך
נודדותשלךשהעינייםרואים :מפריעאחד

מימיןכותביםבעבריתוהרילימין".משמאל
נחרטבאבןנפסלותהאותיותכביכוללשמאלי
יכולתילאאכןזהמראה .מעשה-דמיוןארכאיי
בעינייםלהסתפקעליהםהיה .לשומעילהגיש

 •.הפוךבכיווןהנודדות
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קיררדורית :העורכת •לאמנותמוריםלהכשרתהמדרשה •לאמנותמרור

המוזה
השובבה

קאופמןעזדיאל

רמת·גןבמוזאוןתערוכתולביא,רפישליצירתווסביבעם

ישראליתלאמנותבמוזאוןהמוצגתזוגםלביא,רפישלתערוכותיועם
שללידתויצירתו.וסביבעליסודשאלותמחדשפעםבכלעולותברמת-גן,

החברתיתולסביבתולובאההמודרניתהישראליתהאמנותתוךאללביארפי
תגובותעדייןשומעאניכיוםאפילוקשיים.במעטלאהאמנותי)(המילייה

"קשקושים", :ברמת-גןבתערוכתושבקרהילדים"שניפלוס"משפחהשל
אמנותצרכניצופים,שלכזהסוגממנו".טובזאתעושהא'בכיתהשלנרהבן"

מה jהרנסנסמתקופתיצירהמולכשיעמודדומהדברבוראילויקרהותרבות,
אחרתחוםבכלכמוכאן'המהות.מכוחלהביןיתקשההעיןמכוחשםשיבין
הכרחלביןלקוראארלצרפההפניהשביןהבררניהדואליזםמגתלחאמנות,של

עולםולעצבשלובאמתבנאמנותלדבוקשלוחלבלחישתהאמן'שלהפנימי
 .הקהלטעםעםפשרותללארוחני

מדוברהטכניקות.פניעלהמסרבהעדפתמתייחדדרכו,מראשיתלביא,רפי
הקיומיות.מערכותיוכלעלזמננו,בןלאדםהרלוונטייםהעקרונייםבמסרים

הבינוניותעלאמונההלא"עבודתו"שיטתשדווקאלהדגישישלכן
הדרךהרוחני,עולמולביטוישלוביותרהארמננטיהכליהיאההססנית,
תכרנה .ביצירתועמוקהמעוגניםהמסריםלעיצובביותרהמתאימההמעשית

על-ידימעוותתאףולעתיםעצמו,לואףלגמרימודעתתמידלאזו
לשורשיה.רואיםואינםביצירתוהמיידיאתהרואיםחוקריו-מבקריו
האין-צבע,שלהלבניםהשטחיםדלות-החומר,למיניהם,"הקשקושים"

מחוברותדפיםמשרמשים,פלקטיםשילובכתב-ילדים,דמוייעיפרוןרישומי
וכיוצא"עבודות"בשםהציוריםכינויהעבודה,לגרףמליםהחדרתאמנות,
שלהמובהקהאישיהכליהשונים,צירופיהםעלבהם,שישכלעםהם,באלה
הסתום,הכבד,הקשה,למתהווהביטוינותןהואבאלהלביא.רפיהיוצר

חיינו.במציאותוהנשחקהמתנפץהברטא,הספקני,

אצל ,והתרבותי-חברתיהאמנותי :כפולבמרבןשוברי-מיתוסכליםהםכליו
אךחדש'מודרנימיתוסכבונהלביארפינתפסותלמידיוממבקריומעטיםלא
 .האינטלקטואליובאינוסהיצירתוכלפירגישותבחוסרהגובלתטעותזו

כיהושרע,ומספריםדולךדור'אבירן'זך'שלשירתםלתבנימשיקיםציוריו
אכזיסטנציאליסטיתלתגובת-נגדמצטרפיםהםובכךואחריםאורפזעוז'

האינטרסאתהעדיפויותסולםבראשהעמידהאשרהישראליתלאידאולוגיה
היאלביאשליצירתוהללובהקשריםהמדינה.-מכךויותרהכלל,של

זה,מהיבטהישראליים.וכטעמיהכגבולותיהאכזיסטנציאליסטיתיצירה
לאנתפתהלהםלגימיקיםמעברהסיגוליומשקלהחשיבותהחורגיםבמיוחד
לאחורבמבטשלה.החיוביבפןתמידולא +10לקבוצתאותרשקשרואחת,
והשפעהכוחעלאחרת,דרךשלהקיוםזכרתעלמהמאבקחלקאוליזה,היה

אמנםכאןהעיקר,אתהיווהמהותיולאהחברתיכשהפןשערופריצת

דברשרםנעשהלאכמרומני,חירם,שעדהסטיגמותאתשבררהמריבות
עיקרכיןלהבחיןכרימכקרירעל-יריולאעצמוהאומןעל-ירילארציני'
ושטיפת-המוחתרפי-המגןללאלעצמה,שהיאכמרתוכיצירתו,כדרכולטפל

אליה.המתלווים
יצירתו,במכלולכזהאינוכ"איזם",בעצמולפעמיםשהצטיירלביא,רפי

כריככךויששנים,משךלעצמונאמןנשארחראשלחהאיכותיכסך-חבל
ומתחדשיםשוניםשזרמיםנכרן .כדרכומאורועקיביסודימשחרעללהצביע
אותםעיכלהואאךביצירתו'ועקבותסימניםהטביעוהעכשווית,באמנות
אלה,שכלמפניאוליהקונצפטראליזם),לגביגםאמרר(רזההיטב

ומשרםלכןקררםערדמיצירתוממילאנעדרולאבמיוחד,והקונצפטראליזם
בדרכה.ולהמשיךחידושיםלעכליכולתכדיויסודיתרחבהמספיקחיתהשזר

נחשישנררכחאלחלימיםערהתחלותיהלאורלביאשליצירתואתנכחןאם
גרעיןהנושאכאמנותחרשמחלךחצבתשמשמערחראשרן"יח"חלםממחרת
שרוררוחני"יש"ככךוהמייצגולזמנולמקומר'מובהקביטוירנותןמודרני
ארוך'אריהאצלכברמצרייהאמנםהזאתהפירצהולרע.לטובכרנלכטשלם

בתורהלאהיטב,בהועמדיוצרתובתעוזהבגלויבההתייצברפיאבל
בנימצוינים_אמניםעלבצדק,שלאשהעיבו,כאלהבגימיקיםולאשבעל-פה

המהותחשבוןעליצירהתהליכיקיצורבוסר,עודדוקודם,דור
עלהלארפישלהתיאררטיקניםבידיאמנות.בהערכתרדיסאררינטאציה

העקרונותאתהמזכיריםביצירתוותחומיםמבעיםרוחניות,הקבלותלזהות
ואתאין-המוצאאת jהיחסיותתחושתאתבספרות,התודעה""זרםשל

לאהםהמדינה"."דורומשורריסופרישלהאינטימיתזרפנימה,ההתכווצות
האנושיהמימןרפישלביצירתונחשףהגדולותהמיתולוגיותכנגדאיךראו

הנופל'הטיחעםהקירהמקומית,השובבההמרזהילדותי'הכמעטהילידי'
קנה-המידהבקיצור,הבית,שלהאחורייםובקירותבמדרכותהילדיםשרבוטי
שביןפולחניכמעמדולאמיתיתהאבקומתםלבני-אדםוהארץהעירהאנושי'
כחומריםאפוא,מדובר,חופשיים.וילדיםוצחוקבכיבהשישארץהכתרים,

הציוראלהובאוואלחממשרת,כעליקרובי-מציאות,אלאחיים,מסמלילא
עד(האמור .האמןשלרחאינטראצירתהשיקוליםלפיכרמקומםואלהממשי

דבלתי-נשלטבלתי-מבוקרפחותשלםשדהשלקיומולבטלמנסהאינוכאן
שרנות).ולהבנותלפרושיםהפתחשבר(ותודעתו)האמןעל-ידי
זר,בתערוכהעבודותיותאריכילפיאפילויצירתו,עלרטרוספקטיבימבט
רעדההתחלהלמןדרכועללשמורהמשיךהוא-ברוראחדדברמראה
בימיםגםלועומדתמעשי-יצירתו,בכלמודעהיהלההראשוניותהיום.
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כשארהואאך tכאמורבהםהוטמעוהשכיםעםשבאוחדשנייםזרמים .הללו
"יפול"לאכיצדהיאעתההעולההשאלהזאתעםשלו.המגרשעללרוב

כוואריאציהלפעמיםיצירתוכדאיתמסוייםשמהיבטמשוםעצמילמאכיריזם
חברתיים-ארועיםנוכחכאמןהעתידה.עמידתולגביהדיןהואאחד.ציורעל

שרפייתכןזה,מהיבטובסביבותיה.בארץלעינינוהמתחולליםהסטרריים
 .מדיוסלולמוכרוקצתמדיעדיןקצת tמדי"יפה"קצתכבר
 tומרילחץלקבוצת"כראש"לפעולתובניגודכילצייןהנכוןהמקוםכאן

מוזיאונים.אוצרישללבבות""הממיסיריבים,-המשתיקהגדול""הפה
שפתשלמכובדהמשךגםהןעבודותיו-חסדוזקוקיעלתפיסתו"הכופה"

המקצועייםמההיבטיםמוכחהדברההיסטורית.בהתפתחותוכציורהציור

מתלבטיםבצבעוהטיפולברישוםהנגיעותבהםמקומותבאותם tשבהן
מכוסיהעירבתישגםכצחי.ילדשלפנימיכרףמתוכןהחושףגבוההברגישות

זהילדהמרחב.כשמתאתממנומסתיריםאיכםהזנוחותוהחצרותהאבק
חסרי-ערךכדאיםוהצחיחה.המורגלתשלעיןבדברים.מתיקותלמצואמבקש

לתשומת-לב.ובלתי-ראויים

נערצהרבבךהמוגדרחקרנצפטלא"הראש".אמןלאוהעין.חלבאמןהוארפי
עקרבמאניאריזםונכשלוכמוחולציירשקלשחשבוחקיינירשלטעותם

 tחקיינירואצל tבאשמתואוליהדברקורחתלמידיואצלחונפת.ובהשתייכות

גרידא.טכניבחיקויוהחלפתויצירתושלהפנימיהחוקבקריאתטעותבשל
יכול".אניגםכילד"לקשקש :האומר

מסריובמערכתאיפואמתייחדהמודרניהישראליבציורלביארפישלמיקומו
דרךרקזוהי .ועכשיוכאןשלהמקומיהמידהבקנהאותוולהעריךלמדודויש

באותםהישראליתבאמנותשעוצבושונותדרכיםמתוךמאודראויהאחת.
בולטמכליותרתרבותיים.היסטוריםאירועיםאותםרקעועלזמןפרקי

אמנותיתוצרלא :כאנטי-עיצובהפועלהפרדוכסלביארפישלבעבודותיו
המבטאתהליךסימוןאלאלמונומנט.סגור.למצבהמוליךוסופימוגדר
ניתןמודעות.לכללהובאושטרםשרכיםזרמי-תודעהביןפנימייםקשרים
"זרםלביןלביאשלציוריוביןמקבילהעלציינתישכברכפילהצביע

יזהר,שלצקלג""ימיעםגםכמווקפקאפררסטג'ריס.-בספרותהתודעה"
רבותרוחניותמבחינותשיצירתםהמדינה""דורוסופרימשורריעם tכלומר

אלה.לכלרבהבקרבההיאגםעומדת

מפת·לביארפישליצירתומחררהשבחהמסרובמחרתעיצובהבדרכי
גבולותקובעתשהיאבליוגתרנה)(חתברננרתרוחנילמהלךאפשרויות

זהרולמחשבת-האמנות.לתרבותממכההכובעהעיקריהרווחבזהוגדרות.
לאפשרויות"פה"הפותחהמהלך tהחיוביבמובןשלההלא-דידקטיההיבט
שלערעורתוךשפותבחיפוש-רפישלדרכובמוסכמות.להתכסחומסרב
מזריםהואמוחלטתחילופיתשפהלהציגבמקוםאךהקודמת.הציורשפת

ציוריואתהמחזיקהכוחזהמתחדשת.ציורלשפתפוטנציאליותאנרגיות
שהואלכאוסמעלבלבדאחתדרגהכאילוהאמירה.תחילתשלמצבבמעין
שלוהציורולרע.לטוב-האפשרויותלכלכנראה.הבלתי-כדלה.המקור

מסעמעיןעצמוהעולםלהבנתמתמידבסיוןבחינתאיפואבעיקרוחרא
בידמטביעהואשלוהאלוההתנסויותואתלבנות.כדישבירחחשיפה.

מעטלאישהארעיות.תחושתוגםהפורקןתחושתגםמכאן .תדיררוטטת
מחוברותגזורותתמונותהמפגישהרבותמיניאחתבעבודהועצבותאירוניה

בניגודובצבעבשרבוטלהיטמעעל-מכתוזאתהציורבתוךישןפלקטעם
לאאצרר.'זמןלאמוגדר.מקוםלאהמעשה.יציבותלאהראשוני:ליעדם
אכןלוישהעכשוויתהאמנותבדרכימושכלארמורגלשלאמי .שמרדזיכרון

שכברבכי-דורואחריםאמניםשלציוריםאוזהמסוגציוריםעם"בעירת"
להמונים.לשדרפסקומזמן

ומחייביםאליטיסטיםציוריםאכןהםלביארפיציוריאחרת.אוזרבצררה
הגורמיםאחדכמרבןוזה .הבכתןלשםהולמיםוכליםאינטלקטואלימאמץ
הלקסיקהלפעמיםמגוחכתעם-זאתיכול".אחדכלש"כךהשגורהלטעות

ומהשחשובמהביןאבחנהללאלביא.שלביצירתוהעוסקתהפסבדו-מדעית
היסודוהחטאתאסתטימילוןשלטכניתהעמדהתוךביצירתוחשובשלא

משכה-תוקףמקבלזהעניין .חברתי-תרבותיכאקטוערכהשבההרוחני
בשפעאותנוהמציפיםפכדאמכטליסטייםוהלכי-רוחאירועיםלאורלאחרונה

עיוורת.וקנאותבורותשלרב
יצירתושלהחברתי-תרבותיהערךמןהתעלמולביאשלמבקריר-תומכיוגם

אנטי-מיתוס ;שלםדורשלהקיוםבתפיסתמהותימשינויחלקוחינהשחיתה
לחשובחזנותעלביומיום.הקיוםטעםעלקדושת·חחיים.עלהנאבקכאמור
החייםעובדותלבין"מוצהרים"ערכיםשביןהפעראתולחשוףאחרת

לאמנותהרוחניתהשתייכותומעובדתזהבענייןלהתעלםאיןוהמציאות.
השלבללאשצמח,כפילצמוח.היהיכוללאהוא :לוקדמהאשרהמקומית

בלבדזרלאאחרותאמנותיותוהתבטאויותחדשים""אופקיםשלהמשמעותי
האמנותלשחרורפרץברלמרד.הבסיסמצויבהםהרוחני.ממשיכםשהוא

שלהאוניברסליהבסיס tמזריתרהמחייבים.אידיאולוגייםמכליםהמקומית
שלהאוניברסליהיסודזה.מרדשלהצלחתומקורהואחדשים""אופקים
מקרמיתשפה"המתמרדים"שלהופעתםעםולבשהלךחדשים""אופקים
מודגשים.עירונייםאפיוניםהשפהקבלהלביאאצלילידית.ישראלית

"קטן :הלוחשיםממבקריוחלקאצלוהשגורההמטעההתחרשהמכאןאולי
משנישיזהרצריךכזה.אמןזאתעםלמקומי".למדיראוילאוניברסלי,מדי

מריר'אתימתיקובכךמדייותראותריאמץלאשחמימסד :במיוחדדברים
אתזכורכנפיים.לחמיסזהדברעלול.שכןלמימסדעצמוהואיהפוךושלא
 ... !דדלוס

הברטיצ'ליםועםלוונוסהמגבותעם +10שלהגימיקיםאתכאמוראהבתילא
ההצגהשכרתשכים,באותןגררדרןגלריהשלהפרסומיתוהצעקותהחלולים

המלומדותחאופנתירתהאידאולוגיותעלימקובלותמכךפחותעודאךוהמרי'
ושרהפישריונחשלאלוכגוןמעודכנת.מדעיותשלמסברתהלובשות
בדרכם.כממשיךנראהרמת·גןמוזיאוןשאחרונסון.ליוחבלברייטברג.
הללוהכיסוחיםשביןהפערחטאעלהיוםלסדרלעבוראי-אפשרזהבהקשר

המכבידמילון-סדרםאלהיצירהאינוס ;לניסוחניתןשלאמהלביןיצירתועל
 .תיווךוללאישירותבציוריוהמסתכלעל
האמןעלהמושרשהמסורתיהדימויאתאחראמןמכליותרשובררפי

ווירטואוזיותשליטה.אמןכס,אמנותשליחות.אמנות :לשוןוהאמנות.
עיפרוןלכדיאותןמנמיךהנבובות.המדבקותכלאתקורעהואבאלה.,וכיוצא
"הסררבאת-תפיסתומעיקריאחדאתבמופגןומדגיםואפורפשוט

הנכון".בתלם"למשוךצבע","לדחוףלצייר':
"דורשנותספררתלביןלביאשליצירתושביןהרוחנייםבקשריםנגעתי

במרבןבכלל,אםזה.בתחוםכעשהמארדשמעטמשרםראשיתהמדינה",
תכונות-יסודכמהשלבהרחבהאסתפקכאןהדירןלצורך .ההשוואתי
המשותפים,הפרוזאייםהיסודותבולטיםראשוןממבטכבר :משותפות

לשירתבמקבילוהסמלי,הסקראליהמטאפורי,מןהריחוקהלא-דימויים,
כתבימקררותמפסוקי-תפילות,בחומריםהחילוניהשימושגוברבה tעמיחי
לט~פרלרבאופייה,קרובההציורלשפתהאמןשליחסובאלה.וכיוצאהקודש

דורזך,כדוגמתאישיהלירי,כמימולתפניתהשירה,בלשוןאבירןשל
לחיפושרביקרביץ'דליהשלבולטיםבשיריםהבדידותלתחושתברכשטיין'

הדחוסהאורבניולקיוםררלך'יוכהשלבשירתהנפשטלטוליתוךהעצמי
רובםאלהיוצריםואחרים.ריזלטירמאירשלהעירוניתבשירתםלוומעבר
הרגזתתוךומוסכמותכליםבשבירתעוסקיםלביאשלדרדרבכיככולם.
יהרשרע, tעוזגםוראהבחילה,עדשגוררתמיתולוגיותשלארוכהשרשרת
מרקד.גבריאלשלהקיומיותהואריאצירתחטיבתגםכמווקכיוק.אררפז

ביקורתואישיחשוביםביטאוניםהיולההמודרניתלספרותבניגודאך
"למושג"פרטרמה.בעלותבמרתמארדלמעטהחדשניהציורזכהתומכים.
עלהמהותייםבמאבקיוצלקה)בעריכתופיסול(ציורברוךאדםבעריכת
אתבחלקו,לפחותבכ.ךגםלתלותישאוליהחדשים.ומהלכיויצירתו

גםהדברהואהמודרנית.האמנותלהבכתהרחבהציבורבקרבבכליםהמחסור
כדבעיפיתחושלאגבוההלהשכלהבמוסדותהרוחלמדעיהפקולטותלגבי
החדישה.האמנותלימודיאת

ביןשנולדפנימידיאלקטימכורחחלקהיאבכללותהלביארפישליצירתו
אתוהולידגברהשכייהמלחמת-העולםתוםשעםעולם,מלחמותשתי

שלהאמיתיתהקירבהכאןהאנטי-מיתוס.ואתהספקנותהאכזיסטכציאליזם.
יותרחזקהזרקירבה .דרדרובכילביאאלהופשטטרושללהופשטטרקירקגור

מזההופשטטראצלהפיגורטיביהמימדכמרביניהם,המפרידיםמהיסודות
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~ערןם.יסם /g,oז;נ הך~~,זק,~ט, r::;גי- fךדן.ז. ה!~

והיחסהרוחניבמסרהעיסוקמזה.לביאביצירתהמופשטיםוהיסודות
אלאשניהם,נחלתהיאכאבכדיעדהערומההאנטי-מיתיתלאמירה

ליסודותבשיבהמיתולוגיים.בכליםהמיתולוגיותאת~ין ttז,נשהרפשטטר
האקראי,חסר-הערך,הפעוט,שילובעל-ידיזאתערשה.ולביאראשונים
הרישוםריבויגםמכאןמבראשית.המתחילהגמגמני,בשוליים,הנאסף

 ,ובעיקרהאלגנטיים,והמדלליםהמכחולעלוהוויתור ,המהססהמרוסק.
האמירה.וכנרתישירותלטובתהציורשל"איכרתו"שגרתעלוויתור

יוצריםהגיעומתי-הזמןלשאלתמכדעתחשיבותישהיסטוריתמבחינה
התרבותיות-הנורמותמערכתעלהשפעתםפעלהוכיצדהסגנונילגיבושם
דורם.ארזמנםשלהאמנותממחשבתנפרדבלתילחלקשהפכהאמנותיות

זמנה,בתמהאמנותאינטגרלילחלקהפכהשיצירתולומדניתןלביארפילגבי
בבדובדללגיטימיתשהפכהאותההמאפיינתהחדשנותשלהנורמהבגין

לאישלדרכו .ההיסטוריהציודשלהמוכרלז'אנרהאמןאתלקשורהמשיכה
בונההואאךהאמנות,בתולדותרביםאברתאלא tארוךאדיה-אחדאברק

האימפרסיוניזם,יורשכנגד :ונועזתאישיתשפהובעזרתםמתוכם

אני-הווה tהווה-אנישלמוגברתיעודבעבודתוישוהמופשטאכספרסירניזם
פנימה.לעצמוהנאמנותעלהואוהדגש

קלישאותמדביקאסתטי""מילוןשלבמושגיםרפישליצירתועלהמדבר
לסימניםמתייחסתמציירשרפיל"ראשים"ההיתפסותזאת.סובלשלאלדבר

העיקריהמסרלגביאימננטימשהרלהבהירכדיבהואיןבלבדחיצוניים
ישאךחורף,אוסתיושלבסלוןהביקורתלאופנתאולייפיםאלהשביצירתו.

ישראללמוזיאון(פרטהגדוליםהמוזיאוניםלמחדלימובהקסימפטוםבכך

המתרחששלמאוזנתלהצגהכליםפיתוחבתחוםפישר)יונהעידןשלאחר
בעינישנים,במשךכרפיאמןנראהאלו,דרכיםבגללכארץ.וחירםכאמנות
כךאונס.שלנפילהאפילוואוליפתאוםעליהםשנפלכמימסויימיםצופים

שלדרדרתשניעלואפילודורעלכארץהגדוליםהמוזיאוניםאוצריפסחוגם
תזמור'צבי tויתקיןשלמה :כמרוחשוכיםמוכשריםישראלייםאמנים

מותרלאחררקשזכהמאיררכיץצביגת,אליהויאכרמוכיץיערקשיאבשלום
ערדוהרשימהמרקדיפררפס,וכסלו,אייזנשר,תל·אכיכ,כמוזיאוןלתערוכה
טובליחסזכרלאעצמורפישלדורומכניומוכשריםטוביםאמניםארוכה,

יותר.

המוזיאונים.בהרחבתרביםאמצעיםהצבורמשקיעהמדינהקוםמאז

שאלהשבלאהאוצרים,לתיפקודהזמןגבולותלגביתקנותבהתקנת
שקמובמוזיאוניםמסתמנתחדשהתקווה .מחרידואיןבטחלשבתממשיכים

בזכותמעטלאוהדחוקההקרובהבפריפריההאחרונותבשניםהתאוששואו
- nפתהרצליה.מוזיאון :רונןודןשלואבנרשלהנאורההתרבותמדיניות
נראהברכה.שבמעשיהםואחדיםורטהיימרביוזמתתפןיעין-חרודתקרה,

פלורליסטיבסיסעלהאוצרותכתחוםאחרכסגנוןחדשהמנהיגותשלפנינו
והמקדישהוכאוספיםכמרתפיםוחברייםשכוחיםיוצריםלחשיפתהפועלת

צעירים.ליוצריםואחראיתכנהתשומת-לכ
ה"קרלרתחדשים","אופקיםשל"הסקנדלים"נדמווראה,צאבינתיים,

רפיגעגועישמיושרים.קוויםשקט,בינתיים . +10קבוצתשלהגבוהים"
 •.הדרךפריצתשללשובבותההןהצעקהלשנות
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השניהצדאת Iראית

דגןנחמיר,

~ · 

(~ \ 

שב mהשחתבו,צההנחשעצישדרת

מדינהחיתהולאילדכשהייתי
ברוש.עצישדרתשלנוהמושבשדותבקצההייתה

השדרהאתלעבורהיהאסור
 .מסוכן-אמרוכך-זה

השדרהאתלעבורהעזנולאפעםשאףכיוון
 .השניצידהאתידענולא

ישראלבארץהשניהצדעללחשובהיהאסור
הארבעים.שנותשל

שלנו,השדותבקצההעולםנגמרהארבעים,שנותילדיבשבילנו,
 .הברושעציבשדרת

- .r 

... . . . . , 

גועשהשדרהמאחורכיחשבתיהסמבטיון'עלכשלמדנואחר-כך'
הסמבטיון.

הצדאת-וראיתיהברושגזעיביןראשיאתודחקתיהעזתיאחדיום

השני.

• 
בשארםעמדנוהיציאה.לפניובאג-חמדילקינהטסנוההתשהב~לחמת
 .המסלולעלאל-שיך

שנגעויצוק,טנ"טשלענקכדורימחובריםגחונ.םאלמסוקים.שני
 .במסלולכמעט

כךכלמאיימיםהמסוקים,מאיימיםנראוהם
והביטושנשארושלנוהחבריםשבעיני
פרידה.שלמבטראיתי
 .הסמבטיוןאלבדרכנוהיינו
שללצדועמדתיהארבעים,שנותשלקטןילדאני

הברוש.עצישדרתעלוחשבתישליהמסוק

נהרככלנהרהיהוהואהנילוסמעלריחפנואח"כ
אחרגשרכלכמונראההגשר

בדיוקהיובתמחרןבנושהביטוהאנשיםואפילו
האנשים.אותם

!JUJYJ 11החילחתN יר

ב"בור".שישבהלהילהמהטייסתוצלצלמשהושקרהשמעניר
 .לנירוענתהביררההילה
נמצא.אניהיכןשושאתשאלהאח"כ

 .בצפוןהייתיאני

לשםשיתקשרבצפון'שאבאלוואמרהלנירצלצלההילה
ויודיע.מטבליבקו
נהרג.שציוןליואמרלצפוןהתקשרניר

שליחילהיהציון
 .חניךשםהיהכשנירלטיסההספרבביתמדריךהיהציון
 .בשיכוןכילדהזוכרתהילהציוןאת

שכיםשיכוןבאותוגרנוכיצירןאתמכירהשוש

 .נורעדיחדהיוושניהם

~lווlilirוlוi· 1-
. : I , 

,ו:וות 711J"וחםת Nניה YJבגרהרכבות

דגןנחמיה

פיינגרשעודדצייר

הרבהמהשואהרחוקיםהיינובמשקהשראה.עללדברמיעטועדיין-1963ב
הליקופטריםעללטוסללמודיצאתיושלושעשריםבגיל ,-1963ב .יותר

בגרמניה.

וספרים.מסרטיםשאבתיעליהידיעתימרביתשאתגרמניה
עלועלינוחורףשלנפריסכחתכומטוס,עלעלינוישראליקיץסוףשמיתחת
גרמניה.לצפוןרכבת

ושקטות.ארוכותבגרמניההרכבות

בשערתוזורחתהמוקדמותאחר-הצהרייםבשעותהשמששרקעתבדצמבר

המאוחרות.הבוקר

מישראלשערת 24במשךעובריםישראליםצעיריםשישהעצמנואתמצאנו
תאריך.ללאלגרמניה 1963
וקולכבדערפללילתוךאלהרציףבקצהממכהירדנוהרכבתכעצרהכאשר
מתוךומאיים.רחוקמשהרלכוהזכיר ," ...אכטוכג"אכטרכגשאמרמתכתי
אותםבילדותנו,שראינוהמלחמהסרטימתוךכמרשמאודו,סגןיצאהערפל
יד.עלמכהבכפפה,מחזיקהידשלתנועהראותהכפפותאותןוכרבע,מדים
נאותראךלב,טובעליז'קציןהיה-אחר-כךלנרהתבררכך-אודרשמ

בה.להיאחזנקודהוללאזמןללאאחרת,·גרמניהאלאותנוהטילהואלילה
 .נרגן-כלזןמעלהטיסהשטחהיירה'גרינבורבלגרינגשלבסיסופסברג,
 .היהודיהגורלעלמשהראותילימדובגרמניההחודשיםשבעת

עצובהאירוניההרבהחיתהמרגיזים,ומפגשיםקשיםמפגשיםשםהיו

השואהאחרישנהעשרהשמונהרקבאיםיהודים,שישהשאנחנו,בעובדה

מלחמה.מהםללמוד
שכמותםיהודים,עםמפגששלהראשוניההלםעלשהתגברולאחרהגרמנים,

אוליאו'מזרחהברכבותהארבעים,שנותבתעמולתהאחרונהבפעםראו
ובהזדמנויותענייןלכלחבריםבנוראו-יותרגרועיםבמצביםאפילו'
נצחרנותיהםאתלנומראיםהקרבי'מעברםתמונותפנקסימוציאיםהיושונות

השנייה,העולםמלחמתשלהבכירהפיקודבדיונותאתבזעםומנתחים
תקופה.אותהבבדיחותאותנומשתפיםשהיווישהפסדנו".ש"בגללם

שהיוגרמניםמדריכיםעל-ידימודרכים 1963שלבגרמניהיהודיםטייסים
 .נרגן-כלזןמעלבטיסותהשביחהעולםבמלחמתלוחמים

 ?מזופרדוכסאליתיותרסיטואציהישהאם

אידיאליסט.להיותהכרחאתליישמהיכןאותישואליםאחר-כך

דכאו-עשריםמחות 63

 . 1963מינכןשלידבבסיס 40ובניויפיםגבוהיםשניים,בארהם

בניסטאז'עשו , 40בני.רופאים,חשבוןעשינולחיצהכדיתוךידיים.לחצנו
עשרים.

 • 1943שורה 20פחות 1963

 .באיזורכאןענו .שאלנו ?למדתםהיכן
1 + 1 + 1 = 3 

 • .דכאו =עשריםפחות 63ועודבאיזורכאן
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םתיואותות
בלסשמעון

1 • 
לחבוטשירכלבליהכדוראתהעיפהוהרוחהרדומהידואתלעסותניסההוא
מרטיבשהואחשולפתעבתמיההברהתבונןהיםשפתעלהסקרניםקהל .בר

ואיזהרגליולונשמעולאהיםאלעצמואתלמלטכשביקשאךיבמכנסיו
היקיצהסףעלהיהכברהנשימה.אתעליווהקשהחזהועלרבץכבדמשא

היהשרריעדייןאבלבמיטה.שהואלוהיהנהירהמעורפלתובתודעתו
הסדיןואתמפשעתואזוראתממששהחלרוטטותרבאמצבערתבמצוקה

פנסיםשנילראותנחרדעיניואתוובפוקחפג.לאחזהועלהלחץ .מתחתיו
הכרתוקרריאתלאסוףכדילונדרשואחדותשניותערד .ברנערציםירוקים
להסירהבחתולהואחזחרבבקולחרחרי"אותי"הבהלת .מצבראתולהבין
אתוהדליקהתרומםוהואומוזריחריףריחלנשימתוחדרעתארתה .מעליו

 .למראשותיוהמנורה
במהרהאךשריפה.שפרצהלוהיהונדמההחדרבחללהיהתלויסמיךערפל
הואבראשו.הדכדוךהבזיקחדהסכיןוכמראדים.אלאעשןזהשאיןגילה

בליאךרקדירטובשהיההשטיחאלרגליוושלשלהשמיכהאתמעליוהשליך
שערןנשארהחמיםהמיםברזאתוכשסגרהאמבטיה.אלזינקלהתמהמה

כסאעלהיומונחיםהארוןמןשהוציאהנקייםהלבניםסחרחורת.אחוזעליו
מההמזוודות.אריזתאתשסייםאחרילהתרחץהתכווןהואכילאמבט.סמרך

 ?למיטהונכנסהפתוחהברזאתשכחואיך ?דעתואתלשנותאותרהביא
פשטוהמים .מביךבניכורנכחוובהההחמההשלוליתבתרךיחףעמדעתה

לינרליארם.המכוסהבפרוזדורהלאהוהחליקוהשינהלחדרהאמבטיהמן
ועמדבדירההאורותכלאתהדליקלבדוק.יצאהוא ?לסלוןגםחדרוהאם
 !חורבןאיזההצנום.גרפואתמטלטלעצבניוצחוקסביבומתבונןרגע

אתעצרויהסלוןבפתחהרצפהעלהמונחיםיהטלפוןספרשלהעביםהכרכים
להםמאיןהתבצרושםהמטבח.אלהלאהוהמשיכואותםשעקפוהמים
ועמדההקירלידממקומההוסטההחתולהשלהאוכלפינכת .אחרמוצא

חזרהוא .שרטוןעלשעלתהכסירהיוהכיורהשולחןביןהשלולית.באמצע

והריחשחררעתהנראההבהירהחרםהצבעבעלהשטיחהשינה.לחדר
ספוגיםודאיהעץלוחותגם ?שטיחמיבשיםאיך .בגררןצובטממנוהערלה
 ?השכניםתקרתאתלהרטיבועלוליםהחריציםביןהמיםחלחלוושמאמים.
והיאקרא"טיטי'.'ומנמנמת.השמיכהעלהמקופלתבחתולההביטהוא

נשקפהתמיההאיזו "?עכשיולך"טוב .בריכוזברוהביטהראשהזקפה
והיאעליהן.וסככועפעפיהברעדומהרהעדאךלרווחה.הקרועותבעיניה
באדישות.לנמנםחזרה

לעצמו.אמרכשעתיים.ישנתי . 2.45הראהלמראשותיוהמונחהשעון

שולטשלאאדם ?ההבדלמהובעצם.לזה.אגיעערדהזה.המוזרוהחלום

לתבוסה.מוליךהשליטהאיבודבצרכיו.שולטשלאכאדםכמוהרבזכררנר
?צריךבסימפטומיםראשיקלכמרניאדםוכלרםהיה.כברראשוןסימפטום

חכךהואלהשלים?כלומרלהסתגל.הנרייט.ארמדתהחדש.למצבלהסתגל
כזה.דברלקרותהיהצריךהיוםדווקאחוסר-אונים.במיןבראשוונדבפדחתו

שמחהכל-כך ?תסתדראיך !בצהריםלהגיעעומדתומדביקמרנןכשהבל

לרילרןסמרךכורסהעלחיתהשזרוקהירוקהאפודהאלנצמדמבטו !להצעה
את .בראשואט-אטלהיטוותהחלוהדכדוךחרטי .החלוןעלהמחפההעבה

הסתםמןהחליטכךובתוךיבגדיואתכשפשטלהחליףחשבהזאתהאפודה
אתלבשלסגור.שכחבאמבטיההברזאתאבללבוקר.הרחצהאתלדחות

האוזניים.יותרפגומותפגרם.הדכדוךרקלאהכל.זהלמיטה.ונכנסהפיג'אמה
חירשלאמבטיה.חזרהפנהוהואהצמרקים.פניועלנסתמנהגיחוךעורית

והיהמהקהקבצחוקפרץושרבהגדולה.במראהלבבואתואמרישכמרתך
עצמו.עלבלגלגונחמהכמבקש

כנואםאגרופיווהניףצרידותנגרעקולמידהפיק- !להיכנעלאלהיכנע.לא

סופגוהחללכיורמתחתדליהוציאלמטבח.חזרזרנלהבתובהחלטהבכיכר.
שהמיםגילההואומתמלא.הולךהדליערד .לתוכווסוחטבסחבההמיםאת

הפרוזדורלאורךמהאמבטיהלזחולממשיכיםהםכימתמעטים.אינם

 !המקרראתלהתקיףדבר.בכלכך !במקררלהתחילצריךבמטבח.ומתבצרים

עיישאברהםצייר

אלעטגילואתהולמתשאינהובתנופהלוהטים.גליםברהזרימהזרמחשבה

מגברת. :מדפיואתשממלאממהלידוהבאכלמתוכווהוציאהבגדיםארון

הרצפהעלאותםמפזרוהחלישנים.מכנסייםזוגותציפות.גרפיות.חולצות.

הואזרועו.עלשנשאמהוכשנגמרובמטבח.הפרוזדורלאורךבאמבטיה.
בפרוזדורהטלפוןלמדףהסמוכההשידהשעלהעתרניםערימתאלמיהר

והעליצותוהסתכלעמדוהואבמהרה.נספגוהמיםהפינות.בכלאותםוהטיל

אויבו.אתשהכריעכלרחםנפשר.מלוא
לסחוטהואלעשרתעליוהיהאשררכלקלה.חיתההמלאכהוהלאהמכאן

ונמצאבעצמותיופיזזהנעוריםרוחבית-השמרש.לאסלתולשפוךהדלילתוך

ישדברלכלהנדל.של"המשיח"מתוך"הללויה"רעולההולךבקולמפזם
יסבירהתרטבה.השכניםתקרתראם .פתרוןיימצאהרטובלשטיח.גםפתרון

כאלהדבריםסוף-סוףבזה.תטפלהנרייט .צררךיהיהאםאותםיפצהלהם.

מזמינים ?כזהבמקרהעושיםמה ?קררהלאזה .מתפוצץצינורקורים.

רקישמים.כבראיןאבלהמים.אתלשאובצריךיפרןשטכשיש ?מכבי-אש

מאבקיםרצופיםרחייךאתה.לרחםאישעדנאן.רוחך.תפרללארטוב.שטיח
דעתולתתבליבקולרהרעים "!"הללויה !תשליםואלמותניךשנסומריבות.
בבהלה.יתעוררופןלשכנים

שספרישניםכמהזהבמהירות.מתנשףבגברואחזקומתוהישירכשעהמקץ

אתלהשליךשיטרחבלייהסלוןבפתחבערמותרובציםהמתרביםהטלפון
שהפךמניירסכריהשטפרןכנגדסכרלהיותשעתםבאהוהנההמיושנים.

לא ?הנסיעהאתלדחותואוליזה.בכללטפלתצטרךהנרייטדביקה.עיסה

תרכלאמנםתתאכזב.מדביקולנסוע.כזהבמצבהדירהאתלהשאירהרגן

זהאבל •תקיןלמצבהשינהחדראתלהחזיריהיהשאפשר'עדבסלוןלישרן

ימים.בכמהלדחותאפשרהטיסהואתברעדלאדברשרם.ובעצם.זמןלוקח.

מחמתאחזתןוצמרמורתהשינהלחדרחזרהואנובמבר.סוףעדאפילו.שברע

אתמילאהלנמנם.ממשיכההחתולהחריף.אבקריחוהספוגהלחהאוויר
בצינורנגעהואבנחת.לנמנםיכולהועכשיוביותרהטובהצדעלתפקידה
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צריךיתבייש.לאוהשטיחיחלוףהחורףההסקה,עללסמוךאםהרדיאטרר.
עליזבצבעאוליחדש.שטיחולהתקיןהעץלוחותאתליבשאותר,להסיר
תרצהאוליטעמה.לפיתבחרשלה.השינהחדריהיהזהתבחר.מרניקיותר.

להיהיהדהר.וצבעיוהתיישןכברהקירות.עלהפרחוניהנייראתגםלהחליף
תקרםצררה,תפשוטכולההדירההזיקנה.אתתדבירחדש.שינהחדר

אורח ,הקיץבחודשיאבראואניבריאותה.כערריםונשימתמתרדמתה

ועיניושפתירעלעלהחיוךלפעמים.ומצחיקמשעמםדודנסבלת,שטרחתו
כךבתרך .הזקןלדרדרהצוחקהואהיהכאילושרבב,ברקהפיקוהשחורות

שרוולאתוכשהפשילחמים,עדייןהיוהמיםאותר.רוקןשטרםבאמבטנזכר

מרעננת,לאמבטיההטובההשעהשזרהחליטהשסתום,אתלהסירהפיג'אמה
פריכותלושנראוהדאגותאתמעליווהשליךעליצותאותרתקפהושרב

ודלות-ערך.

2 . 

בהטעמה.הנרייטאמרההיום,"קרהשזהמודאגתפחותאני"להיפך,
השיב.אחר,"ביוםקרהזהאילוארתךמטריחהייתי"לא
הסמוכההכורסהעלממולוחיתהישובהונרקב.ארוךמבטברנתנההיא

"כךקצר.חרםושערעגוליםפניםבעלתומלאה,קרמהקטנתאשהלפסנתר,
ביובש.אמרההדברים,"אתלהציגלךנוח

לא"כמרבן,מהערתה.מתעלםבחיוךהשיבאתך,"מתייעץזאתבכל"הייתי
תוךהבעיהאתולפתורכזרבמהירותפועליםלגייסלבדימצליחהייתי

מבודחת.חנופהבמיןהוסיף ,,שעתיים,

רםבקול .שדיברהומחמתבתקיפות,הגיבה ,,להצטדק,צריךלא"אתה
התכוונהשלאנזיפהשלנימהבקולהנצטלצלההלקויה,בשמיעתובהתחשב

לה.
 ,,בחיים.יותרמצליחהייתיאולישלךהמרץליהיהאילועובדה.קובע"אני

 ,,העצמית.למודעותיעזורלא"המרץ
 ,, .לזיקנתימודע"אני

שרםליאין ,אותיתביןרוצה"אנילפנים,קומתהבהטותהקראה ,,"עדנאן'
 ,, .בטחוןוחוסרפחדיםבךלעוררכרונה
המעטאתממנילשלולרוצהאת"אבלרגליו,אתבשכלו,,,השיב'נכרן"נכרן
לי."שנותר

בהפתעה.ככגדרמיחתה "?אני ?ממך"לשלול
שלבקרבתה"להיותמושפלות,בעינייםהמשיך ,,,לי'שנותרמהכל"זה

ארדט."

מרובההצלחהבליבקולהרכותלתתניסתה ,, ,לבדתהיהשלארוצהרק"אני
המאולצת.ההגבההמחמת
 .הפסנתרשעלהתמרנהאלעיניונשא ,, ,אתינמצאת"היא
בעגמימרת.לאטהמבינה,"שאניכמההרימבינה,"אני
עינייםבעלותאחיותשתימשמערתם.אתתפסאךדבריה,אתשמעלאהוא

העיניים,בזרויותהקמטיםואלמלאבה,פגעלאהזמןשרנה.מזגאבלכחולות,
לא"אנחנונשארה.רכךחיתהכךונמרצת,עגולהגילה.אתלנחשהיהקשה

פסק.דעה,"באותה

אתר.הסכימהדעה,"באותהשלא"ודאי
כלפיבידרהחררה ,,באריזה,עסוקהייתיהערב"כלקלט.לאזרתשובהגם

גדולמלבנישולחןבקצהוהאחרתהספהעלאחתכערלות,בלתימזוודותשתי
"אנציקלופדיהשלהחדשיםהכרכיםהיומונחיםשעליולדלת,סמרך

אחרים.רביםוספריםארניברסאליס"
רוצה"אניקולה,הגבההתמחמתתקיפותבאותהשרבקראה ,, ,"עדנאן
 ,, !ריטריאתבבקשהשתזכור

זקוקהוארכיבדאגתה.אותרמביכההיאמקרהאותרמאזלזה.ציפה
כמהוקצרה,סלולההדרךהפתעות.איןושששמרניםבגיל ?להסברים
זרמחשבה ?החלוםאתלהלספרעצמית.גרירהקימרת,כמהמעידות,
מחר."כברלהיכנסיכולה"מרניקאמר:לבסוףקט.לרגעאותרשעשעה

 ,, .בוערלא"זה
 "!גדולאלוהיםהקיץ"רעדזרועותיו,הניףלרשותה,""הדירה

מאיבראשיתמהתחמקותו.מאוכזבתשהיאידעהואאךענתה,לאהנרייט
שרבוהדירהבמילגה,תזכהאםלארצות-הבריתלהלפרוחמרניקעתידה
שהדירההואשבטוחמהשיקרה.מהשזהבטחוןשרםאיןאבלריקה.תעמוד

שחררהמה.זהלטמיוןשירדוההכנסותאתלחשבתמשיךרהנרייטתושכרלא
רמרניקההצעהאתזרקתיואניריקה,הדירהחודשיםשמרנהעסקים.אשתלה.

פיננסיים.חישוביםמשולבתדאגתהדר~גת,היאלירקלאמשמחה.קפצה
 ,,מרניק,עםמאושרתתהיה"טיטיעצמה.אתהמלקקתבחתולההסתכלהוא

אמר.

 ,,אתה.מאושרתתהיהמדביק"גםהנרייט.שלפניהעלנסתמןומרירדקחיוך
 ,,ספק.ליאין"בזה
 ,,סליחה.מבקשת"אניקמה.היא
 "?הביתהחוזרת"את

 ,, .כאןאניכבראםבחנות,!קודם"אעבור
בקומו.אמר ,,הנסיעה,לפנישרבארתךלראותזכיתי"כך
 ,,אני."גם

 ,, .בירכי"ניפגש
 .אליונישאוועיניהקצרצחוקהפיקה ,, .שנהבכלכמו ."כן
הרגלייםעלעומדאניערד"כללחייה.עללהונשקבחרםארתהחיבקהוא

אברא."

סומק.מתכסיםופניההשיבה ,,תברא,ודאי"תברא,

חושב"כשאני :אמרשכמה,אתלרפתותוזרועותיולדלתארתהבלוותו
 ,, ...התחתנושכמעט

תגזים.""אל
 ,,ברצינות.זהעל"חשבתי
 ,, .שלךהאהבהחיתה"ארדט

"בזכותך."

וקלת-דעת."מוגבלתאשההכלבסךאודט.כמרלאאנילכולנו.טובהיה"רזה
המעלית.אתלהזמיןלמישורהאתהויצאהדלתאתפתחהוא

נ~גה,תהייהבמיןאליובוההכשהיאבאנחהאמרה ,,אישיות,חיתה"אודט
ריקה,שחיתההמעלית,בהגיעושתקה.ממנופניההסבהמכןלאחררתיכף
להיכנס.ואצהחטופהלנשיקהאליוגופהאתמתחההיא

חזראחר-כךהדלת.שנסגרהעדאליהחייךידובהנפתקלהראשבהטיית
שולחןעמדשםלרחוב,המשקיפהבסלון'המזוגגתהגזוזטרהאלופנהלדירה

עדהזריזההליכתהאחריועקבלמדרכהיוצאתאותהראההוא .שלוהכתיבה
רחבתאלימינהתפנההיאבכיכרקונטרסקארפ.כיכרבמפנהשנעלמה

שלה.הגלנטריהחנותאלזקול,.ןהפינתז'אקסןרחובאלמשםהפנתיארן,
הןהבוקרששערתהשותפהאתתפתיעבחנות,תעבורכאןהיאכבראם

זאתמהירת-החלטה.לא, ?קלת-דעתהיאהאםקלת-דעת.שלה.השערת
חיתהנישואים,להמציעהייתיבאמתאילוונמרצת.פיקחיתהנכונה.ההגדרה

אדעלאכנראה?זאתמסכימהחיתההאםבמקום.כתה· 1תשנותנתספקבלי
פרפרכמרה.מדביק .אחותיאתשתכיררוצהאני .אחותיאתתכירלעולם.
גרפה.במבנהולדודתהבאופיהלאמהדרמהמעופף.

בכתב-ידניירגלירנותשניהעמוס.השולחןעלבידיוונשעןלאחורנפנההוא
היומונחיםהשורות,ביןצלובותומליםמחיקותכמהעםומסולסל'גדול

כברהשעהאבלהבוקר'המאמראתלחלשיםהתכוון .השולחןבאמצע
מהקוראוהחלהמרופדבכיסאהתיישבזאתבכלעליו.פזורהודעתומאוחרת
שלדירהשלה.תהיההדירהסביב.עיניוונשאהניירותאתהניחמידשכתב.
ברוחנעוריהןאתמחדשותאדם,מבניהדירותמ;תרזהנערית.דירהנערה.

זאתבכלמשהרהעולם.מןחלפושכברהאתמולדייריאתושוכחותשאננה
עםאחרים,ספריםישארמדפיואולי.הספריםארוןודאי.הפסנתרישאר.
לנגןשאהבדודליהיהכמזכרת.אולייישמרהכינורגםצבעוניות.כריכות

לי,מספרהיהסיפוריםהרבהצעירה.כשהייתיגמלעלאותימרכיבוהיה
הקיץובחודשיבנסיעות,ומרבההיהספריםכותבאכזוטיים.עמיםשלאגדות

ערבית.כתבהואקראתי.לאספריואתלא,בפאריס.מתיישב
קפצההיאמתפנקת.יללהוהשמיעהלרגליושהתישבהלחתולהאמר"בראי,"

למקוםאותךיעבירולא"השנהמעונג.מרעידגרפהוכלמגרגרתברכיו'על
צעירהארוניתלך"תהיהאליו.ראשהאתמרשךכשהואלהאמראחר,"
הצחורהפרוותהאתליטףהוא "?נכוןתשכחי'לאאותיאבלארתך'שתפנק
ולצידהאז,חיתהשנהבתשמנגד,בקירתלויהתמונתהאליה.לדברוהמשיך
רכךבפאריס,כךאודט.שלחתוליהלעולמם.שהלכוחתוליםתמונותשלוש

אחרים.רביםדבריםממנהשלמדכפיממנה,למדחתוליםאהבתבקאהיר.
זכרה.עםחישניםשלרשבלעדיה,שניםשלרש

וכדרכההתנגדותלגלותהחלהלליטופיו,בהנאהשהתמסרההחתולה
עליהןסגרהואףבטלפיהאצבעותיואתותפסהגבהעלהתהפכהבמישחק,

תשוקהבמיןהיופקוחותהירוקותעיניהורטובה.קלהסגירהמלתעותיהאת
מעליו,וניערהזמן-מהלאחראמר ",יד"צוחקת.כאילוהיהרדומהוהתגרות,

אתלהשליםקםהואגפיים.בפישוקוהתמתחההשטיחאלקפצהוהיא
הדלתאתבפותחןסגורה.חיתהשדלתוחדר-השינהאלופנהתלבושתו

חיתהחשופההעץרצפתהפתוח.מהחלוןשחדרהצוננתרוחפניועלחיכתה
ביןלחדורהספיקולאהמיםאבלעקורים,לוחותושנירטיבות,וספוגה

שטיחלהתקיןיהיהואפשרהלוחותיתייבשושבוע-שבועייםבערדהחריצים.
מהידעהחרשיה.רבתארדט.כמרלא'היאכןשעתיים.תוךהושלםהכלחדש.
אפשרעליהבמהירות.העבודהאתלבצעוכיצדלהזמיןמיאתלעשרת,צריך

מהרזההיאשתלטניתאכן,לשלוט.רמה.בידדבריםלנהליודעתלסמוך.
לצאתכדירקלארצות-הבריתוהנסיעההמילגהענייןכללמדביק.שמציק
קפצהמרניקאבללרוחה,היהלאזהבדירה.תגורמדביקאמרתיואנימהבית.
עצמה.ברשותתחייההמעיקה,מהחסותתימלטשלה,תהיההדירהמשמחה.

מהחדרובצאתוצווארו'עלסודרוכרךשחררמעילהבגדיםמארוןהוציאהוא
שהחנותמה-גםלה,תניחלאהנרייטלגמרי.לאבעצם,אחריו.הדלתאתסגר

בהלנזוףהמקרר,אתלהלמלאמבט,להעיףלעלותעשויהובדרכהקרובה
תטלפןיוםומדי .בכיורהכליםאתשטפהלאאוהמיטה,אתסידרהשלא

 /בפיקוחה.להיותצריכההילדהאליה.
ברטהכיסיםמאחדוהוציאבפרוזדורהמראהמולכשעמדבמעילהיהלבוש
פינכתואםסגורהגזברזאםלוודאלמטבחנכנסאחר-כך .לראשושחבש
המגבותרבובפינההיהשערןגדולניילוןשקריקה.אינההחתולהשלהאוכל

נקייםיוחזרומחרהמים.בספיגתאותוששמשובגדיםושארוהסדינים

 41 1989אפריל-מאי



והזאטוטיםעאלעםשעהארתהאשבאני .באדוןבמקומםויקופלוומגוהצים
הדלת.אתלפתוחוניגשדברשכחלאאםבכיסיובדקהואשלה.

3 • 
כבדדרבמטהלחץשעת .הרגילמגדריוצאדבר-מהבנסיעהבההיהלא

הפרעהבליולקרואבנחתלשבתהיהיכולוהואמלאהיהלאהקרון tחלפה
זהובבסרטוקשורהפרחוניניידעטופהשוקולדתיבת .עמושנשאהעיתוןאת

בתרםלתחנה,הרכבתוכשנכנסהבחיקו,היתהמונחתקצורתמסולסל
נזקקלאלרציף,בצאתוהמעיל.לכיסוהכניסוהעיתוןאתקיפלהוא tהנסיעה
היציאהפרוזדוראלהישרפניושםאלאדדנו,אתלמצואבשלטיםלהתבונן

הגרמיברצועתאוחזתרירהתיבהאתנושאתיד tהנערתבמדרגותרעלה

השחורה.

הגדולהבכיכרשחלפואחדותומכוניותהיתהמאוחדתבין-ערבייםשעת
המרוחקהחציה,מעבדלכיורן-פנההוא .אודותיהןאתלהדליקהקדימו

לפתע .ברמזורהאודותלחילוףוחיכהדר'המטתחנתממוצאמטריםכמאתיים
הסביבהאתסקרמשתוממותבעיניים ?באאנילאן :מביכהשאלהעליונחתה
חנותממנה,המסתעפתהשדרההזאת,.הכיכרבדדךטעהלאאםשברדקכמי

זהכלבחוץ'לאורכההערוכיםוחפירותהירקותדוכניממול'הסופרמרקט
מהלוהיהנהירלאזאתובכלבעבד'זאתלעיירההזדמןשכבדלפילומוכר
מתגודדממכריומי ?מישהולבקרהתכווןהאםעכשיו.אליהאותרהביא
בחוסר-ישע.ננחרבוההבמקומר,נשארהואאךברמזור,התחלף?הארדכאן

באחתלבראתלסעודאר"דרסטאן"בקפהלשבתונהגהואזרבשעה
רעלהמנהגואתשינהאם .לכיתרהקרובהקרנטדסקדפבכיכרהמסעדות
וככלבעיניו,היההדבר?תמרהמטרהאיזומטרה.לוהיתההסתםמןלמטרד,

הארדבהתחלף .אותרשלכדההמצוקהאתמחמירנמצאלהיזכרשהתאמץ
משולהדוכנים,לעבדהכיכראתרחצהערדהתמהמהלאהואברמזור,שנית
העשויבמשהושיתקלבתקרהונאחזהאוריינטציהעליושהשתבשהלמי

מצבר.אתלולהבהיר
שדפדףעלישובה!"אשהגזר"בקשר tהדרכניםבעלי!"קראותפוחים"בקשר
הקניותשעת .ומפצירתוההמבטברשלחהפרחיםאגדימלאיםדלייםולפניה
מעיפהקרירהודוחהביתה,וממהריםמעבודהשביםבני-אדםחשיבה.בטרם

נושאותנשיםהשדרה,לאודךהמדרכה.עלאריזהניידותגורדתמעילים,כנפי
שחרדים .סביבןמקפציםזאטוטיםתינוקות.עגלותהודפותמצרכים,סלי

ודאימידידיומישהומוכר.נוףפויס.בעיבודיעיירהשלגזעיםתערובתרבים.
הדוחלשדרה.פנה?הואאחדלמקרםעקדכבד?ושמאמי'אבלכאןמתגודד
הענניםומחמתמוקדמתסתוויתדוח .עיניואתהדמיעהמנגררשנשבה

פניוהלאה,ללכתהמשיךדלקו.טרםהפנסיםאבלדמדומים,כבדבשמיים
 ?חולםאניהאם .עצרלבסוף .זוכרראינולהיזכרמשתדלבקרקע,כברשים

הארוזהבתיבההסתכלבכיסו'המקופלבעיתוןבמעילו'נגעבעצמו'הביט
מי.זוכרולאמישהולכקדבאאניבגדרנו.חרחרצחוקוכמרמתנהאריזת

לעבדזמן-מהובההלאחודנפנה ?הזיכרוןאתאיבדתיהאם ?דעתיהנטדפה
הדרך'אתהיטבזוכראני .אניאיפהיודעאני .המטרדתנ;רתשלהמוארהשלט
כךובתוךלחזורהתחילהוא .מתקשר'לאבלתי-סבירמשהר ?באתילמהאבל
הסתםומןלו,מוכרזהבית-קפהגםבכיכר.היחידבבית-הקפהלשבתחשב
חדדה.אחוזהיהכבדמציאותי.לאמעורפל,הכלמישהו.עםברנפגשהיה
ריכולמלאהבהכרהעדייןאניהביתה.אחזור .כאןלעשרתמהליאיןלא,

נפשר.עלכנמלטשניתהכיכראתחצהחפוזיםובצעדיםלחזור.
במדרגות,ירדהוא .הרגילמגדריוצאדבר-מהבההיהלאחזרההנסיעהגם

חלפההמחסום.אתועבדהמכונהלחריץ "' Tארדאנ"קאדטכרטיסאתהכניס
בכיורןהגבעםלשבתמקרםומצאעלהוהואלתחנה,נכנסהוהרכבתדקה

פלסטיק,העשויההקוריםמפתלדידו.ביומויוםדברבמטרדנסיעההנסיעה.
תחנותואתהמסלולאתולקבועבהלעייןנהגוהואבכיסו'תמידשמרדה

התלויותבמפרתונועץחוזרשהיהוישהבית,מןצאתובטרםה~חלפה
שהיאהיום,שלהנסיעהכמרלמפה,נזקקנסיעהלכללאאבלברציפים.-

כמרמוזר.מקדהבעבד.רבותפעמיםארתהעשהוכבדהחלפותוללאישירה
?אבלהנדההסתרושמאהכרה..תעתועיהדרךבאמצעחרמהלפתעבחלום.

מביכה.תקלהסתםלי.קרתהתקלהלמצבי.היטבמודעאני
מיחושיאתשהחמידהליאותעתהברנתנהכןלפניאותרשתקפההחרדה

אךדגליו,אתלפשוטהשתוקקהאחרונים.בימיםלוהמציקיםהברכיים
רגלייםלוהיוצפונית,מארץתיירשנדאה tמנגררוהיושבצדהיההמקום

אתשףהואהתכוונות,בליוכמרבחשאי .בדגליוטלטלהלכלשנגערארוכות
רוצהכאילוונדאהברשהביטהאיש,שללברתשומתמלעודדנזהרבדכייי
היהלארצוןגם tזדיםעםשיחהלנהללברעםהיהלאדבר-מה.אותרלשאול

מיחושיאבלמעיקה,עיררעיםדוחבאיזועדייןהיהשדרי .בעתרןלקרואלו
מחשבתונתדכזהואט-אטנקלעשאליוהמצבמןדעתולהסיחהחלוהברכיים
והלחותצונןהאווירוכבדחלףלאעדייןספטמברבגרפו.הסתירתבאותו
הואאבלישתנה.לאמזג-האדיראםחורףיהיהנובמברעדלעצמות.חודדת

תקופה,ופותחתקופהנועלנובמברלהשלים.עבודהלושישמה-גם ,· rיזרלא
לחורף.רקאהידהקיץלימיפאדיסשנה,מדימתחדשתחלוקהכיוני.כמוהר
מתקרביםומסעותיהשהזדקנהציפור tנרדדתציפורהערנות.נדידת

לקיצם.

ליציאה,דדנועשהוצולעותקטנותובפסיעותממקומרניתק'רסייה Tבתחנת
תנועותיו'אתהמריצההביתההשיבה .לביתוהרחובבמעלההמשיךרכך

עייףלשחייןבדרמהבמהירות,דגליוגדרהואהברכייםכאביולמרות
החמשיתלקרמהאותרנשאההמעליתמח~דש.כוחברנותנתלחרףשהקרבה
השמוריםבמפתחותהדלתאתפתחהואהדידה.דלתמולנפתחוודלתותיה
אתפשטאחד-כךכאבים.לשיכוךכדררליטוללמטבחישרונכנסבמכנסיו

לשפותלמטבחשרבחזרהבגדים.באדוןלתלותוהשינהחדדאלופנהמעילו
 :חמימהביטחוןתחושתאותרהציפהבסלוןארדוכשהעלההכירהעלמים
הנוףתמונותביןירמו'שערתבכלאותרהמלווההתפאורהבתרךהואהנה

ביןשנים,מעשרלמעלהלפניהדידהאתכשקנותלתההמנוחהשאשתו
בעלהפסנתרהשחור'הקמטדמול ;והיציבותהעמוקותרהכרדסרתהספות
המזוגגתבגזוזטרההכתיבהושולחןהספדיםאדוןעליו'המונחוהכינורהכנף

לו'שאירעממהנטרדלאושרבשלועולמובתרךהיהכבד .החדרשבירכתי
בדבריםמהדהדמידנמצאהואחולף,כלהרתחזירןמעליוהשליךוכאילו
 .בעבודתואותרהמעסיקיםאחדים

מכדניאחדונטללדלתהסמוךהגדולהמלבניהשולחןאלנפנההוא
להםמקרםמאיןזהגבעלזההיושמונחיםארניבדסאליס",ה"אינצקלרפידיה

מחשבההרמטית".ר"כתיבה"הומס"בערכיםמעייןוהחלהספדים,באדון
הדנסאנסעלבספראלהלמונחיםיותרמפורטהסברלהוסיףבדעתועלתה

הערכיםאתובדפדוףבעמידהקראוהואכתיבתו'אתהשליםשכמעט
למטבחוחזרשלוהכתיבהשולחןאלהכרךאתנשאואחד-כךהארוכים,

אתבהקפדהוקראהשולחןאלישבהתהבכרסבשרבותה.כרסלעצמולמזוג
קרובותלעתיםלושקודהוכפינייד,גלירןעלאחדיםפסוקיםהעתיקהערכים,
לאהכניסה,מפרוזדורהמרוחקתהמזוגגת,בגזוזטרהבעבודהשקרעכשהוא
כשסייםעליושדתהטובההדגשהדב.זמןשנמשךהטלפוןצלצולאתשמע
העסיקההדנסאנסתקופת .למקומרהכרךאתלהחזיררקםהדבריםניסוחאת

בפאדיס,הקיץחודשיאתלההקדישאשדהספד,וכתיבתכשנתייםזהאותר
היתהההיסטוריהואהבתלו'היורבותאהבותוהתפעמות.הנאהלוהסבה
תרם.עדמאהבותיואחתאףמיצהשלאכפיארתה,מיצהלא .מהןאחת

מנוחהבחוסרביכרתןנעוהואמהן'לאחתלהתמסדלוהניחהלאסקרנותו
העולם,כמרחביכמוהםלהם,תחוםאיןהתרבותמרחבימתחדשת.ובתשוקה

וספריובלתי-נלאהנוסעחייו.שנותבמרוצתמסעותיועדךבאלהגםובאלה
חצובתמולבעומרובפדחתוחכךהוא .סינדבאד .נדדרדירמסכתאתמספרים
תמרנתאל?"דיברזוכרת"אתמיצה.שלאאהבהערדהפסנתר.שלידהתורים
 "!כמלאךשניגןבחרדואותר"פידנצה.הפסנתר.שעלאשתו

המתעצמיםהחרשיםמקול
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ארתההפקעתיואנילהניבאופסנתרניתשלעתידורעננה.צעירהשנים.יובל
ערגהשלמבטשלחנצחי.מתלמדמתלמד.כינור.בקשתמשכתימעולמה.

נרגש .אליוידולהושיטהיססאךהפסנתר'כנףעלבתיבתוהנתרןהכינוראל
והתאמןבכתיבהעסוקהיהשהקיץמה-גםבנגינה,להתרכזשירכלמכדיהיה

ושמאעצמו,אתלפצותוכמררגע,אותרבראשורחשורבותנגינותמעט.
התשיעיתאת'בחרהפטפוןאלמיהרהואפתאומית,נפשהתרוממותבדחף

והתיישבלארזנוהצמוד'השמיעהמכשירעלארזנירתהרכיבלכטהרכן'
הפתיחה,פרקאתמנגנתהתזמורתערדרגליים.בפישוטהרחבהבכדחסה
עצומותעיניובשלישית.צלצלמכןלאחרדקרתוכעשרהטלפון'שרבצלצל

במזמורנפשרנימיאתשירעידלקולבציפייהבאווירתלויהימינורירהיו
לאחדרתיכףמתמשכת,יאושזעקתהדלתפעמוןזעקכאשדהחיים,חדורת

 .החדרבפתחהנדייטניצבהמכן
 '1בלתי-מוסתר.בכעסקראה ,, !ארתךמחפשיםואנחנובבית"אתה

כהופעתהאותרשהפתיעהפניה,עלהחרדהאתדאהאךדבר,שמעלאהוא
 "?קדה"מה :ונהםהארזנירתאתהסידוהבלתי-רגילה.הפתאומית

 "?בביתהזמןכל"היית .הפטפוןאתרכיבתההארזנירתאתממנונטלההנדייט
 .עליוגוחנתכשהיאשאלה
בהשתוממות.השיב "?אהיה"ואיפה

 "?הטלפוןאתשמעת"ולא
משהר?""קרה

 "?טובמדגישאתהשואלת."אני
 "?טובמדגישאניאםאותילשאול"באת
 "?לנרגדמתדאגותאיזהיודע"אתהנרקב.מבטברנתנההיא
 "?הטלפוןאתשמעתישלא ?"אני
 ,, !כדיסטיןאלללכת"שכחתבקרבתו.וישבהכיסאמשכההיא

אטומה.בארשתשאל "?"כדטיסטין
 .לרריטדיארתךלקחתכדילךחיכתהרחצישעהבבית-הקפה.לךחיכתה"היא
 "?לאאתה,קבעתהדי

 "?"בבית-הקפה
 "?לארוחת-ערבארתךשהזמינושכחתפעם.בכל"כמר
השיב.ולאמצחועלידונתןהוא

בידר.אחזה ,,אותי,מדאיג"אתה

יםפני
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יודעלא"אניבכבררת,דיבר ,,מוזר'"משהר .פניועלריחףמברכהשלחיוך
 ,, .להסביראיך

התהכרסעלנפלומבטהקומתהזקפההיא "?קפהאולי ?משהרלך"להכין
לשולחן,משניגשהאךהתה."אתלך"אביאהכתיבה.שולחןעלשעמדה
 :אמדהתשובה,קיבלהוכשלא "!שתיתולאתהעשיתקד."זה :קראה

בידה.השוקולדותיבתשבהשמידאלאלמטבח,ופנתהחדש"לך"אעשה
זה?""מה

היסוס.בלאהשיב ,,טין'כריס"בשביל
 "?נסעתולא"קנית
מנגנוןכמרהתקשרו'החוטים .אחדבמחילוהתבהרהכללצחוק.החלהוא

לךאספר"תיכףצחוקו,תוךאמדנסעתי,""נסעתי,לפעולה.ושבשהשתבש
קדה."מה

4 • 

זעיר,צלבשבראשוהשישלוחאלצמודומנטרהמעילבכיסיתחובותידיר
בדיחות-הדעת.שלקורטובנעדרהשלאובנעימהשפתייםבמלמולדיברהוא
שלבשבחההפליג ;הנדייטשלותשייתהרעלסיפראמשלילאירועיעל

תארחומרניקמעקירהתסכוללאשהשנהרצונושביערתאתוהביעהחתולה
הזנחתי.ולאתלוידברהשארתי"לאאמד.למרניק,"תהיה"הדידהלחברה.לה

בביתלגרדתמשיךווגאלנוטריון.אצלוחתוםרשוםרצונך,על-פיהכלדבר.
והמוניתלידואגומחמודמנרמסיםוילדיהונאמנהטובהבחודההיא .בקאהיד

שירצהמימרתיאחדייודע.אלוהיםאחד-כךיהיהמה .לרשותיתמידשלו
לא~ןאלאבל .ליאיגפתלאגם .בדרכויעמודלאאישחשבוןעמילברא
יעלהמהליהיאאחתאם-כיבניידות,לנגרעמפוקפקיםלסקרניםתרשה

יקרצווהםלייקדיםשלנוהמכתביםתיקידקבהם.איןדבעדךשהדיבגודלם,
אותנולציידוינסרבהםעניךשימצאוזריזיםבעטומושכילחטטניםספקבלי
לנראבלהפתוח,כספרהזולתחייהעולם.דדךכזועליהם.הטובההדמיוןכיד
 ,,יפקיע.לאאישחיינואתאיגפת.לאכבד

מצותתשמישהותחושהחדורהיהעתארתהרכלהקבראללדברהמשיךהוא
משחקשהואבנפשוהיהשמדמהוישאשתו'קבראתשפוקדפעםבכלכך .לו

טפלותמאמונותמשוחרראדםהנה .לולועגבתרנוהשוכןהאפיקורוסבערד
אבל ?נדאהזהכךלארכי !דעתועליושנטרפהכמיהאבןאלומדברעומד
אתלהסבירואיךלכאן'בדדךאותרהפוקדתההתרגשותאתלהסביראיך

עלזדמניחהואחודשמדי ?הזאתמהעמידהמפיקשהואוהרוגעהשלווה
אותרמביאאתהבשיחההצורךהאםאדונה.שעהומדברועומדהקבר

המעסיקנושאובכלירמושערתנבלאתהמשוחחהואוהדי ?זהלמעשה
התכונה,ההתכוונות,לעצמו.אומדהיהזה,בכלמהגירןחזקמשהרישאותר?

טקס.המתחדשת.הפגישהקסםמדחוק.המגיחהוהמצבההמיוחדתהנסיעה

 !משליטקסמקייםמטקסיותוהסולדהאמרנהחסדואני

בבדידותהבלטההשחוריםעטופתודמותובסביבההיהלאמלבדראיש
לאעמיר.אלייאסףרכזההיהכזהזד.הצלבים.ביןמוסלמיהמצבות.במדחני

עולמות,שניביןהמפרידהתחוםעלדק,קרעלהליכהשחייואדם .שייך
שיבהואיןמעגל,מרשךומעגלמעגלבתוךמעגלבמעגלים,המתמשךמסלול
בהאיןכלאייםזהרתהתחום.עלמפוקפק.קירםספירלה.המוצא.לנקודת
שייכרתלעצמויעניקבאדמה,אחיזהיתפרסלמקורר,ישובהגרףדקשלמרת.
שחברוזדיםשניהמסע.סוף .ותיירסופר-מבסודעדנאן .עליותעידומצבה
שברקבגדרןהגהארדט,""שלרםלאדמתם.ששברגרפיםשניונפרדו.יחדיר
פרידהיפה.יוםושקופים.צחוריםענניםהנתרמיםהשמייםאלעיניוונשא
ממקומר.יעקודבטרםבהדגשההוסיףביוני,""אשוביפה.כיוס

אל-חרסייךמשכונתהרומנטיקןעלוחושבבית-הקברותבשביליהיהפוסע
מרשךלרפואה,הפקולטהתלמידהמערבית.המרסיקהשלבקסמהשנלכד
לאחיקוי,ערדלאבמוסכמות.שמדדהצעיריםמחבורתאחדסרפדים,בעט
התרבותלמקררותזיקהמתחדשת.מצדיתישרתאותנטיות.בתלם.הליכהערד

סברןברעתצנועה.רהבשמהגדולותשאיפרת .לעתידהפניםעםהעתיקים
רופאטבילה.כטקסלדידוחיתהזרוחציההיםאתחצהוהואשהתנפצה.

כאשדבפאדיס,שנתייםומקץחדשה,אהבהכלברכשניטעהאזהיהעיניים
חזרלאהואלמדעים,החדשההפקולטהבהקמתחלקליטולכדילחזורנקרא

קצרות,גיחותהסתעפויות.כארקיאנוגדף.אלאעיניים,מיתרחיכמומחי
משחדומשתאההאדםעומדשבפניההגדולההחידההים.גילויים.מסערת

להשביעאיךהטבע.תופעותמולהראשוןכאדםהיהוהואההיסטוריה,
כאשדלמעמקיו'ולצלולאחדלענייןלהתמסדאדםמביאמה ?סקרנות
לכלנמשךיחייוכלהיהכזה ?לומניחיםולאאותרמושכיםאחדיםפיתויים
לאגם-לומדנוהגהיה-אנימדעאישלאחריג.לכלנצנוץ'לכלפיתוי'
צחוקמיןצוחקהיהוהוא .שכחתיהרפואהואתמרסיקרלרג,ולאסרפד

אומדיםהיושיחרבניוכאשד .עצמילעגשלספקהשלמהשלספקמהקהק,
ידעעצמועדךאתכיבביטוליידומניףהיהייותררגםביחדאלהכלשהואלו

 ?העדותהםספריוכאשדמדמים,מיאתרכילו.נעמולאמעולםחנופהודברי
אליה,יגיעלאשלעולםנקודהדמיוני,לצידמסביבבמעגליםהמהלךאדם

פרשתעלאדם :ייכתבאםזכדרנרתירספדייקראכךיאכןדרכים.פרשתצרמת,
ביןנעוהואהצומת,חיתהפאדיסמזר.יותרממצההגדרהאיןדרכים.
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מנגנתלפילוסופיה,סטודנטיתהערפל,מתוךהגיr.והרארדטההסתעפויות
וכברז'רמןנסןל:ב;אתשצדההעגלגלההנערההנרייט,שלאחותהבפסנתר,

אתשתכיררוצה"אנילשובבותה.להסתגלומתאמץאחריהלהוטהיה
אמרה.מהוידעהלואמרהאחותי,"

כלהייתיכךלארכיבה.להתחפרעמדהנטרלאדםהואדרכיםפרשתעלאדם
לעימותיםלא-לאשתואומרהיה-נועדתילפולמוסיםלא ?חיי

הלימודיםספסלעלאז,ערדכורחי.בעללכךנגררתיאבלולמאבקים,
בכביקוריםבבתי-הקפה,הקונסרבטוריון'אולמיבחמימותב"סררברן",

במעורפל,אם-כיתפסתי,האינסופיים,הוויכוחיםבקדחתב"לרבר",התכופים
הרנסאנסנתקשרלה,אמרימים,אותםלדידי.הרנסאנסמשמערתאת

המורדהמלךהראשון'המרנרתראיסטשחוללהגדולהבמהפכהבתודעתי
אח'נתרןהמחשבה.בחופשודגלתיביואליליאמרןעבודתאתביטלאשר

להדבירהזוהרותקרניוהשולחהדעת,גלגלהואהשמש,גלגלעובדהגדול,
הראשוןהרנסאנסאתחוללחולמניותועינייםצנוםגרףבעלמלךהאפלה.את

ההימנוןאתשררוהכוהניםהתרבותפרחהשלטונורתחתהעמיםבתולדות
הוסיףקצרות,היובהיסטוריההאורתקופותאבל !השמשלכברדהנשגב
תקופתהרנסאנס,כןלאבאיסלאם.כךבירון,כךבמצרים,כךלה,ואמר

ערד,להאמרימים,מאותםמחדש.הלידהההתעוררות,הנפלאה,הפתיחות
יודעתאתוהריהרנסאנס,משכילישלהגדולבמפעלםמלהתבשםחדלתילא

אותישהעסיקמהרכלתבל'פניעלוהמסעותהימית,הציביליזציהשחקר
הרנסאנסשללאורומתמשךחיפושאלאהיהלאהשניםמשךאותיוהלהיב
למלאניגשאנינוחותי'בהידלדלותימי'בערובעכשיו'רקאבל .ללבישחדר

ספרלאשהואהזה,החיבוראתלכתובעצמי,עלשנטלתיהשליחותאת
תיירכיתייר,שלנלהב,משקיףשלספראלאהיסטוריה,ספרולאמחקר
 !חייכלהייתי

לצידהשרועותלצינורותהמחוברותריריהלפניהצמררהחמצןמסיכת
עמומתמרוחקת,הבנהבמיןבריכוז'ברהביטוהכחולותעיניהרק .רןנקפא
תרגםאףבתנופה,כדרכודיברוהואהחלקים,בפניהזעלאשרירשרםסבר.
 .ביחדחייםשנותמחמשיםאירועיםלהוהזכירעמושנשאכתב-הידמתוךלה

דיבורו,שטףאת~רעצרהבשכמונגעהוכשידהדממה,עולםסףעלחיתהכבד
מהפרוזדורמאוחרתבשעהנקראלילהאותר .מהחדרויצאממקומרקםהוא

השלובותידיראלעיניואתהלההשפילהרופאלשכתאלובהיכנסוהאפלולי,
והתיישב.אמדלי,"להגידהולךשאתהמהיודע"אניהשולחן.על
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הואאבלערטילאי.?מושגהואמהרמרתחם,גדודשאינונפח,לושאיןדבר
באשליה,להיאחזארתךמביאלבך,הלמותאתמחישנתרכך,הואקיים,

קיומםשכלחומדיםועצמות,ודםבשרעשויאדםדגש.בנס.טפלה,באמונה
במדע,המאמיןאישתשרנה.עליהשאיןהקיוםחידתמהר?ורגשלדגש,כפוף

שוטףדיווחומקבלהמחלההתפשטותאחדיהעוקבהגרף,מסתריאתהמכיר
ואחדותאלו?שאלותבאשליותשישגהלוראויכזהאישמהרופאים,ומפורט

ומשתדלבמחלתה,המתייסרתבאשתומביטכשהואבראשומנקרותהיו
המחלהרעלבלבואצררגשותיואת .מהרגיליותראפילובטבעיות,להתנהג
שלשקוףמסךביניהם,נשמדהשתיקהוקשרדיבר'לאההחלמהוסינריי
היהזהבמישחקחלקואפילו.ילדותימרפדך,מישחקמודעת,הדחקהחדדה.

היההתנהגותו,עלעצמואתומוכיחבכךמהדהדוכשהיהשלה,מחלקהרב
לוכשאמרהאבלרצונה.אתכביכוללכבדברצונוצידוקלבקשממהר

שהאמיןמפנילאבהקלה,זאתקיבלהואלפאריס,לנסועמציעיםשהרופאים
תזוזהמשרםשינוי,משרםבכךהיהאבלהאמינה,לאהיאשגםכפינס,שיקרה
הבנהשלקשרזהוהיהביניהם,לשדודהמשיךהשתיקהוקשרפארן'מחק

אחד-כך'להנרייטאמר ,,כוונתה,את"ידעתי .לדיבורזקוקהשאינה
מתקדםבפאדיסשהטיפולשאמרראףעלתקורת,לעוררניסרלא"הרופאים

נאחזתיאנילעצור.היהאי-אפשרכברהמחלהאתאבלספק,איןבזהיותר.
מהגילתהלאהיאאבללחיות.שניםכמהערדלהלתתיצליחושאוליבתקרה

להיותהביתה,לחזוררצתההשלימה.שכברהרושםליוהיהשחושבת
 ,, .כאןלמרתרצתהבקרבתך'

ארתהאילצוהתכופותהחולוסופרתלההציקהחרםלאקלים.הסתגלהלא
בהנהלתבאוניברסיטה,בעבודתוהיהטרודתמידוהואבבית.להסתגר

בריצהברדיו,שיחרתבשידורילעיתונות,בכתיבהלמרסיקה,הקונסרבטוריון
והיאשלה,ההסתגלותלמאמצידעתולתתפנאילוהיהלאלישיבה.מישיבה

בכלארתהשיתףהדי ?ארתההזניחכלרםחלפו.והשניםהתלוננהלא
לשרםילךשלא.הקפידבנסיעותיו,אליולהילוותבההפצירהתלבטויותיו,

לאוהואהזניחאכןאחדדבר !עמושתהיהבליחברתיתפגישהלשרםאירוע,
היהמיותר .סדירבאופןהשפהאתללמודארתהעודדלא :כךעלמצטער
מתלמידיהשלמדהמהכילכך,נטיחגילתהלאהיארגםבעיניו,הדבר

בערדנשרק,התגריםרעםהעוזרתעםלהסתדרלההספיקהצרפתיתבגימנסיה
עםלערבית.הזדקקהלאכללאצלם,התארחהארבביתשאירחהידידים,שעם
לאשאניאותי"מצער :בניירותיובהתבוננהלואומרתלפעמיםחיתהזאת,
צריכה"אני :בטרוניהאליופונהשחיתהויש ,,שכתבת.מהררא.לקיכולה
ערךבהםשיש"דברים :ואומרמגחךהיהוהוא "?מאחריםכתבתמהלדעת

 "?אחר-כךאותםלקרואמהלשםעליהם,אתךמשוחחאני

רצה ;בחד-זהותהבחד-לשרנירתה,בזרותה,ארתהלשמררצהלברבסתר
והמאומצת.השאולההאחרת,לאישיותולוויהכבתבמחיצתותמידשתהיה
היומיומי,המשיכהכוחהכפולה,להרריההחיההעדותחיתההיאלדידו,
שלאעמה,לשיחותייחדרבהחשיבות .האיזוןאתויוצרהגלישהאתהעוצר

שמעסיקבנושאהמדברלאדםשקורהכפימחשבותיו'אתלוהבהירורק
ומנסחחוזרכשהיהשיחה,כדיתוךודיוק.עומקבהןנתנוהןאלאאותר'

ביןההבדלרבמהלגלותלפעמיםמופתעהיהבראשו,שצץרעיוןבצרפתית
רעיונואתמעבירכאילועליוהיהרדומההתרגום,ונוסחתהמקררנוסחת

חשהיההואלהעיר,מהלההיהכשלארגםחיתה,נאמנהמקשיבהבמסננת.
אתלהעמידהמבחן'היהזהאכן' .במבחןשעמדכמיבר'שמקרינהבביטחון

מןבהןלהתבונןמייצגת,שהיאבאספקלריהשלה,באספקלריהמחשבותיו
בחירה.מתוךשלו,זאתרעםשיהיהככלחיצוניהאחר,הצד
להצלחותשאפהולאלהשישבמההסתפקהארדטנכרן'ארדט".כמרלא"אני

רחוקותלעתיםורקחברה,ולמפגשילנשפיםלצאתאהבהלאגםגדולות.
הגדולהההנאהחיתהבספריםהקריאה .חרץלארצותאליולהילוותנעתרה
האפלותהפינותאללחדורולהבין'להכירסקרנותהאתסיפקוהםשלה,
והפסנתר.הספררבה.תבלפניעלהפרטימסעהאתלעררךהאדם,בנפש

רזיםאפוףעדין'עצבמפניה,סרלאהעצברקניגנה,ולעצמהקראהלעצמה
הראשונות,בשניםלהלומרנהגבלעדיהם,ארילדיםעםליהיאאחתוקסם.
ארשתיקהעלשמרההיאאבלדעתה,אתיפיסזאתשבאמירההיהוסבור
הואלמצבה,הבנהמשמגלהשיותראזתפסלאקוצר-רוח.שלמבטברנתנה
היאילד,נאמץאוליאחתפעםלהוכשאמרלה.שהכאיבהאדישותמפגין
דבר.אותרלאנכרן,דבר.אותרלאזהבחריפות.אווירושאפהבכתפהמשכה
חסותה.תחתנואלאתונטלהבילדיההעוזרתטיפולעלהשגיחההיאאבל
--כבת.להשחיתהירוקותעינייםעםיפהילדה
ולגםמערשןדגבהנאהאכלהואהצהריים,באורהטובלתהכיכראלפניו

גםחרבותיו,אתשמילאמישלהרגשהלו,חיתהטובההדגשהלבן.ייןמגביע
בגןיפה.סתיונירםהעירבמראהלהתענגריכולעתה,זהנפרדטוביםמידידים

וצנחוקלרוחמשבלכלהשלכתעליהתעופפולכיכרשמעברלרכסמבררג
וצל'אורביןחדהחלוקההלחים.השביליםפניעלמרהיבריקודבמין

סואןהרחוברקודוממים.איתניםבסרגל,משורטטיםכמרעומדיםוהבתים
מצלמה .נרצץלוטוסלפרחמתחפשיםהמזרקהרמיצבעים,בשללושרקק
שתשוגרנהצבעוניותבגלריות-דוארהזאתהשקיקהאתלהקפיאעשויה
צהבהבים-חרמיםעלים-בהןייכתב-נהדרמזג-אויר :עולםלקצרת
ב"נרטרעוגבקונצרט"איפל",ממגדלהעירעלמבטהמדרכות,אתמרפדים
מראהיוקפאבזכררנרגםמזכרות.מזכרות,בסיבה.מוש"ב";גט;שיטראם",

אתיאכלזר,בשעהמחרמולדתו.עירלמראותנפשררישאלמטוסכשיעלהזה
השולחןבראשיישב,לבדרמהגזוזטרה.הנשקףהנילוסאלופניוארוחתו
בעלהעםהיא :הביתמנהגיאתלשמרעאלמקפידהכךהקבוע.מקומריישב,

לבדרהאוכל.חדרבמרכזהניצבהגדולהשולחןאלוהואבמטבח,והילדים
הנהרהאבודים,תפארתוימיהואאףהזוכרהנהרמולארדט,שלזכרהעם

מאזאותרוביזראותרהביסוכן' .אותרהביסו .השפלתועלוהצדהאהבהשכה
מיםלתעלתאותררבייתונשמתואתהפקיעו .סואןבאהגברההסכרהוקם

ולאלמרמסוגאוותולאנקהחיתההדורותמשחרהמהדהדתשאגתורדומים.
ערדיקרםלאארזיריסנכלמת.זיקנהשלמחרחרתנשימהאלאברנותרה

ביןנשמתואתכלאר .לכברדותחולללאראיזיסהשועטיםגליומתוךלתחייה
היהיר.נצחרנראתהחוגגהאגםבמצולותארתהקברוהסכר,דפנות
מתרפקיםערדושכמרתיאנידק .נפשותינואתפרנסושאגדותהזמניםחלפו
שהזינוזהותו,אתממנוששללודורלעולם,באחדשדורשנגוזו.חלומותעל

מספרארצושםלמחיקתלהריעלרחובותאותרוהורידובאשליותאותר
כבשים.כעדרבהתלהבותגעהוהעםקמה,והמהומההרהבממלכתהאומרת.
שלכתפיועלרוכבלשרן'לנרחרץהשטן .הגורלצחוק .אמררהדרומי'המחוז
דרכוןלשאתאסכיםלאבזה,אכירלא !אנילאגדלות.וחולהקל-דעתשליט
הרקטורבלשכתעמיתיועליורדתחיתהדממה !הדרומיהמחוזכאזרח

בחייוהיחידההפעםלהגר,חשבימיםאותםמפלט.מחפשותוהעיניים
אומרהיה-להאניאתנכרלאלשמה,מתנכרתמצריםאםלהגר.שחשב
 !בנכרכמצדיואמרתהאחרוןהמצריאהיה .לאשתו

והנילוסעומדת.לעולםוהארץהולכיםושליטיםבאיםשליטיםסערות.
כל.בולעההיסטוריהיםיתמלא.לאוהיםליםיישפכווהנהרותלזרום,ימשיך

לספרשחוריםדפיםמוסיףאבותיו,שגיאותעלחוזרלומד,לאהאדםרק
ההומניותממקררותלפנות.לאןידעוהרנסאנסמשכילירהבזירנרת.החטאים
דרכםשנחסמהעדהאיסלאםהרגילפניהםעשרכךדעת.לקנותניקשר

הוסיפהדירגינרסומנורתנעצרהלאהרנסאנסתנועתהעולם.עלירדהוחשיבה
תולדותמלימודהלקחזההעריצות.למרותאירופהעמיאתלהנחות.

שבההדרךאתלהמשיךהתרבות,מקררותאלהזיקהאתלחדשהרנסאנס.
הנעוריםשלהיפיםבימיםאזחתרנולמהרכישנים.אלףלפניאבותינוהלכו

תרבותאלגשרלמתוחהקונכית,מןלצאתפתיחות.פתיחות, ?וההתעוררות
זאתכקדם.ימינולחדשאירופה,תרבותאלירון'תרבותאלהעתיקה,ארצנו

עיונים .אחרישאשאירהצוואהזאתבספרי'שררהמכלהערלההקריאה
הזרםאותנויגרוףבטרםלקחים,אלאהיסטוריהלאהרנסאנס,בתקופת
שללזכרהאותר"אקדיש .האחרוןספרייהיהגםזההתהום.אלהעכור
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עוקבתבי,מתבוננתלידי,הזמךכלארתהמרגיש"אנילהנרייט.אמרארדט,"
 ?זכררנרת ,, .בספרעמודכלעלמרחפתארדטשלרוחה .אותימעודדתאחרי'
אותירואהכברהנרייטכך'הזיקנה.בירוןאשקעולאהכרחבייעמודאםאולי'
המאיים.הנירוןאלבדרך

6 . 

ארוחת-ערב.לוחייביםיהירתמידשהםלהכשאמרשצחקהכריסטיךכךלא
כשסיפריותרערדצחקההיא,,השיבה.ביקור,לנרחייבתמידתהיהאתה"גם
מקבלתהנרייט.כמרמרדגאתנראתהלאוכללבאמבטיההשיטפוןעל

עמהדרכומיטיבהיהמישלרכיעצמה.להשנרגעבמהגםקלה,ברוחהדברים
 !טפשהנערהבגללכריסטיךאתלנטושרתחה.הנרייט ?אחרתהגיבהאילו

 :במורת-רוחבהדיברהרארדטמישל,בפנילהטיחקשרתבמליםחסכהולא
נגררתיאניגםקשוח.יחסמזמינהובהתנהגותהתלותיתמדי,פסיביתהיא

לצדלעמודמראשנוטהאניזרגבניביןבמחלוקות .למישלמוסרלהטיף
בנירגשי-אשםידידי,בעיהלך"יש :מושחזבלעגוהואלו,אמרתיהאשה,
ולאפקחיתתשובה ,, !לאשהשעוללתםמהעלנושאאתהבשניםמאות
לאלא,אמרה.יעבור,זהלו,הניחרצדקה.היאורקטעינוכולנואמת.נעדרת

אגרואילוהשלמה.ולאבשתיקתהחיתהגארהעצמה.ערךיודעתפסיבית.
לקלקל.רקהיינועלולים

חשלאכללהואאךרבותבשניםממנוצעיריםבמחיצתם.להימצאנעים
המחליפותכריסטיך'שלהשקדיותהעינייםלבינם.בינושמפרידבמחסום

לאמישלשלההומוררחושקץ'איךשלווהעליומשררתהנפלא,לחיוכהצבע
אנרכיסט .שמאלךשאננה.לעליצותאותרוגוררבכרבד-ראשלדברלומניח

חיציוכשיגרדציניתבנימהתמידאבלפוליטיקה,בליעמושיחהואיךאפיליי
דעתושנסתתרההאישעללהםלספרנזכר.משרם-מהומלואועולםכלפילעג

הפניםאתלשכוחיכוללאאניבמלחמה.ידר nבנר-יאתשאיבדלאחר
לכנרומחכההשערלידהספסלעליושבכשהוא-סיפר-שלוהמיוסרים

החיים.ביןערדשאינולהאמיןמסרבוהואבסיניעקבותיואבדריברא.שלא
בחיוךאומראותרשמעתיבצבאי"ככהאימונים.חופשה.להםנותנים"לא
ומחכהיושביביומויוםמדיככה .לחדר-להחזירובזרועואחזכשהאחנכלם
לבקרשהוזמנוסרפדיםשלבקבוצההייתי .לחדראותרשמחזיריםעד

ילעיתוןהתרשמותיעללכתובוכשנתבקשתי-להםאמר-בבית-החולים
באוניברסיטההלימודיםימימאז .סיפורלכתוברדוםרצוןביהתעוררפתאום

שלוהתוהותהעינייםהזהיהאומללהאבאבלסיפרריםילכתיבתחזרתילא
משהרלכתובנתבעשאניהרגשתיקצריבמאמרלהסתפקליהניחרלאפשוט
לכתיבהכשניגשתיהראיוהמענייןעמיד.ערךאיזהברשישמשהראחר,

 .המשכתיולאאותיהבהילרזהירומךאלאקצרסיפורכותבלאעצמימצאתי
רומןערדהערביתלספרות"חסכתלהעיר'מישלמיהרהמשכתי"שלא"טוב

מתגרה.בצחוקופרץ ,, !למרשתות

לגימלארת.יצאמקרובשזהאיששלגחמהצדק.בזהגם ?לומראפשרמה
אהבותעללהתרפקפנאידיוישלמשרדבוקרמדילרוץחרבהאיךשרב

התחלהאיךחזרהיאיךאשליות.מחדש.להתחילשאפשרונדמהראשונות
 ?נחרץזהלמילאחור?מבטחד-סיטרי.במסלולקדימההליכהרקישמחדשי

לאאני .מאזחלפושנהעשריםכמעט .ומתפוררפריךבישימון'מלחנציב
הימים.באחדהניירותאתיגלהמישהו .שכתבתימהתחבתיאיפהאפילוזוכר
זכהשלאכישרוןבי.להיזכרסיבה !מבסורעדנאךשלבלתי-גמוררומך

הדעת.עלמתקבליותרזהאותר.שגנזעשהרטובעלובבסירןלא.למימוש.
התורפהנקודתאתיחולשתיאתידעתיאזערדרגשנית.כתיבה .רומנטיקן
מישלהרגש.מרוזנותמפלטביקושאלאחיתהלאלמדעוהפנייהבכתיבתיי

 .לילועגאוליעצמולביןבינו .בספריאחתשררהולולקרואבליזאתתפס
נשובאםיודעמינפגם,זכררנרחביב,?זקןבהגיגיוכרטסיךאתמשתףושמא

אתמעוררתפגישהכל .כךאומריםודאירביםהוא,רקלא .אותרלראות
ומקרהשמיעהכבדושש,שמרנים ?שרבאותרנפגושהאם :השאלה

פועלהגירךה ?לעצמיזאתמזכירלאאניוכלרם .לוקרהכבראחדסימפטומטי
מצטלבותודרכיהםביניהםתיאוםאיךמשלו.בדרךהואאףפועלוהרגשבדרכו

אתהחביבי'עדנאך ?הרגשאומררמה .האחרעלגבורלרוצהכשאחדרק
אבליהגירךהאומרנכרן'רבב.איךברוחךאבלנרקבהגרףיברוחךצעירעדייך
הזאתהדממהומחמירה.ההולכתומהחרשותהשניםמעומסלהתעלםאסור
זמזוםאפופיםעמומיםקולותלימעבירהשמיעהכשמכשירחי'אנישבה

לשקיעה.אותישתגרורוהיאהסביבהמןאותימנתקתהזרהחרשות .מתמשך
 ?עינייםבליערשההייתימה ?העולםאתלראותלא ?עירורלהיותעדיףהאם
עינייםדווקא ?עירורסינדבאד ?עינייםבליתייר .כתיבתיביסודהראייההרי

גםכדררי.שלעינייםלמרחקים.ורואהמשקפייםבליקורא !ליישבריאות
זהאבל .לימציקהשיגרוןרקבבית-חולים.שכבתילאומערריליאיךמחלות

יכולארדטשלחסרונהואלמלאלהתלונןסיבהכלאיך .מה-בכךשלדבר
כלמדבראניוהנהזקוקאנימישהועםלדבר .מאושראדםשאנילומרהייתי
 .עצמיאלהזמן
יוםאדרך.יוםלפניו.שערתארבעערדקפה.וביקשארוחתואתסייםהוא

התנערותואחר-כךקלהלשעהאבלחרדה.מבוהלת.קימהריפה.אדרךפרידה
המטהרתוהרחצה !הקלהאיזוהמעיים.פעולתאתשזירזגופניומאמץ

מוקדמתעדייךחיתההשעהאבלהרחצהיאחרילנגןלוהיהרצוןומרעננת.
אשההנרייט .עליוקפצהוהחתולהבסלוןבכורסהוישבקפהכרסחלט .מדי

מהארתה.אוהבתלא~ןאלתכליתית.הנכרכנה.ההגדרהזאתתכליתית.
בודקת !כאןכברוהיאמהלוויהשחזרתאחרישכרעייםרק ?לבראהזדרזה
לדעתירוצההכלאת !אחותהשלובתכשיטיםבחפציםומפשפשתוחוקרת

 .מגעילזה !בבנקכסףוכמהבאלכסנדריההביתמישםרעלהביתמישםעל
היורשת.היאתכליתית.הנרייט.ככהכן, !התחשבותשרםבליברשה,ממש
מקופחת.תהיהלאחלקה.אתתקבלעאלאבל
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בעמודומתבונןבמדרכההעומדצעיראלנמשךשמבטוזמן-מהזה
מבטיםללכסןהיהמרבהכימסריימתמודעהשמחפשנראהלאהמודעות.
קשירתלהזדמנותמצפהארכאן'פגישהקבעאולי .ממקומרלזרזבלילצדדים
מודאג.קצתכלשהו.ברישולאךיפהילכרשלידו.שתיעצרצעירהעםשיחה
 ·?יישבהערבעדעצמועםיעשהמהלבד.להיותעצובכזהיפהביוםמתרח.

יכנסואולי ?פניועלהחולפיםחבוקיםזוגותאלבקנאהויסתכלבבית-קפה
עליולרחםרקאפשר ?תיסכרלראתגוררהביתהאחר-כךוישובסרטלראות

ולחכותלפגישהלהקדיםבלתי-נסבל.מצבבאה.לאוהיאפגישהקבעאם
ממצב .למישהולהרביץלזעוק,הבגדים,אתלקרוערצוןישתברא.לאוהיא
משורריםשלהנכזבותהפגישותאתמתעדיםהיואילוהשירה.בזרנהכזה
בדמערתיטובלתספריהשלמה.ספריהלמלאהיהאפשרהדורות, .משך

משקריםמשורריםאבל .רבתימסידפ.מתמשכות.אנחותשלסימפוניה
והקוראיםבמליםלשחקיודעיםלשקר.כשרונםשכלכאלהוישלפעמיםי
הנאהנהנים.גםעצמיים.רחמיםשלדמעהומזיליםנפשםאלנעצבים
זהוהעזובה.הבדידותחווייתאתחוריםבשיר'עצמםאתמוצאיםשבעצב.

 .המשוררשלזרמאשריותרהקוראשלזרהיאשברהאמת .שירשלקסמו
וצרתזהאתמנחםזהבאומללות.משחקרזהבמליםמשחקזה .כפולמשחק
אתמפרהכמרסיקה.כמרההצליל,לאמנותשייכתשירהנחמה.חצירבים

ביניהםהתחרוהתלמידים .מערריכתבתילאושירנועדתילאלזה .הדמיון
מהמליםנהניתיאנימשובח.הריהובאנחותהמרבהרכלשירהבכתיבת
ברישמישחקרכלבמישחק,הואהיופיכיחשוב,פחותהתוכן .וממקצבן

נהנההאדםעצמית.אשליהאשליה.גםהעמדת-פנים.אלאזיוףלאזיוף.
כךההוויה.אתלהעשיראחר,מימולמציאותלהעניקעצמו,אתלהשלות

צמררכמרניאדםהאשליה.עוצמתממנה.שנותרמהרזהאמנות,מעשהבכל
איןחוויות.מתעד .עיניולמראהנאמןלהיותשמשתדלרשםלעובדות.
בהםימצאומהקצרים.חייהםספןיאמנות.איןגםלכןזיוף.ואיןאשליה
אבלשחלפה.מתקופהנתעוררתאותםישמשוהטובבמקרה ?הבאיםהדורות
נחרץגורלםכאלהספרים .אותןמלאהספריםושרקתחסרנהלאתעודות
לשכוחמתחיליםכברשכוח.סופראני.זהשיישכחו.וסופםקריאתםיאחרי
כוחזכררנרת .העתידאתחרזההואזכררנרת.לכותבבימאיץרחמר"לאותי

חרץבאמתחתינותרמהרכיהעולם.דרךכזר .יותררבשלהםההישרדות
ומתערפלים.הולכיםהזכררנרתגםאבל ?מהזכררנרת
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אתנטששלבדרנראהאךעזב,מתילבשםלאנעלם.שהצעירגילהכךבתרך
לאשאםלצידו'נעצרהלאונערהכזר'חיתהאכןאםבאהלאהאהובה .מקומר

מתגלגלהמזלאחר.למקרםינדודלו.והלךהתיאשבכך.משגיחהיהכן
-אניגםללכתעתיחמוק.שלאלולארובלדעתרקצריךכלשהו.במקרם
מעטולנוחההכנותאתלסייםזמןמספיקיש .בשערןבהביטולעצמואמר
הביתהשבהגיעוהחליטלצאתוכשקםלשלם,למלצרקראהואהטיסה.לפני

הפגישהרעלבבית-הקברותהביקורעללה·לספרכדילהנרייטיתקשר
 .רמישלכריסטיןעםהנעימה
להתבונןלהיטיבנעצרהיהפעםומדיסופלוברחובעלהמדודיםבצעדים
 .כלברהיהלאצעראךאהוב,מנוףפרידהבאינטימיות.אליודיברהכלסביב.

דברילוומשמיעיםלפניוערוכיםיקיריושכלכמילו'חיתהפיוסשלהרגשה
קוראיםמהםממול'הפנתיארןמדרגותעלהיוישוביםצעיריםכמהנרעם.
מתגפף.אחדזרגהשמש.אלופניהםלאחורשעוניםמהםבעתרן,ארבספר

עלבמהירותופושטממנונפלטתייריםונחילבסמרךנעצראוטובוס
נדיריםשמשימי .רבתיחגיגההנאהבים.זרגאתמצלםאחדאישהמדרגות.
אתלפשוטנחפזותהנשים ?כזהביוםבכיתריושבמי .הסתירבחודשי

החזאילעיניים.תאורהזרועות.לחשוףקלות,שמלותללבושהמעילים,
השערים,עלמידפקתוהקורהגשמיםעונתמתקרבת.סופהעלהודיע

לרכסמבררגרגןהפנתיארןמדרגותעלערדיישבלאאיששלג.יירוובדצמבר
בודדיםארזוגות-זוגותהלחים,בשביליויתהלכומעטיםרקכשממונו.יעמוד

ענפיםהפורשיםעציםשוררתביןשלווהשיחפשובמעיליםמכורבלים
החדשות,ההצגותהמלאים,הקונצרטיםאולמיעונתזרלשמיים.ערומים

באדיבחללןנמזגהסיגריותשעשןהמסעדותהמרסקים,בתי-הקפה
ווילונותמוגפיםתריסיםמאחוריבביתההסתגרותעונתגםזרהתבשילים.

אירופהשליתרונהבזההמחשבה.ושחרורהחוץמןההינתקותעונתכבדים,
לאיששמסייעכפיהמחשבה,לאישמסייעהאקליםלומר.נהג-המזרחעל

מפלטלהמבקשתוהמחשבהולוחץ'ברפרוץהכלהמזרחבערדהאמנות,
ערבסקרת,בפיתוליהצטנפותוהספרות.האמנותגםכךעקלקלות.בדרכים

צומחתהמחשבהמקאמה.שלנעולהבתבניתמוצקה,בחריזההתבצרות
לכלכאלו.השוואותאהבהלאארדטאבלצעיר.ערדכשהיהפעםכתבבצל,

היהשקשההיאדרקאמסתגל.והאדםשלו,והרעיםהטוביםהצדדיםאקלים
מחשבהקרטיזיאנית. .שליליגררםברלראותסירבהלאקלים,להסתגללה

דיקארטוהלואאנליטי.והיגיוןרומנטיתנפשצרפת.בתחיתה.כזרלוגית.
גםארוכה.הרשימה !צרפתירובאןצרפתיסימוןרסןצרפתי,רררלטרצרפתי,
התקופהפילוסוףהוא .מביןכךכללאאניסארטראתאבל .סארטר

גם .זהר .סימוןסךהתשע-עשרה.במאהתקרענשארתיואניהמודרנית,

התקופה.רוח ?מהלשםהאלה,העיוותיםכללטעמי.לאמודרניתמרסיקה
לפגועהסדר,אתלשבשריפה.טובשזהאומרים?רעודהתקופהרוחזרהאם
נכנס ?הדדאיזםהרעילמהאופנה.אומרים.היטהרות .האסתטיבחרש

המאההעשרים.המאהשלההיסטוריהלהיסטוריה.יכנסזהכללהיסטוריה.
לה.זרונשארתיאתהשנולדתישלי,
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עלארתהונשאהתכופףוהוארגליו'ביןהחתולהנדחקההדלתאתכשפתח
והיאפניהאלופניולהאמר "'היוםהפרידהיוםחביבתי'"טיטי .זרועו

בפנכהארכללהישאםבמטבחבדקהואומתפנקת.חרישיתיללההשמיעה
הסודראתוהסירהמעילאתשפשטואחריבכורסה.ארתהלהניחלסלוןונכנס

רגעעמדולבסוףבחדרראנהאנהמהלךהחלמראשו'הברטואתמצווארו
אמר "?משהר"ננגןבתיבתו.עליוהמונחבכינורוהביטהפסנתרלידארוך

המחייכת.אשתולתמונת

אתמלברוהשכיחההתרגשותברעוררהפתאוםעליושירדהזרמחשבה
שלהמנענעיםמכסתאתהריםחפוזותבתנועותלהנרייט.להתקשרכוונתו

כשהואאמרשוברט,""אתמהתיבה.הכינוראתלהוציאידווהושיטהפסנתר
לכינורמז'ררבלה"סונטהבחוברת.ומעלעלהתוריםחצובתאתרב. )°iמ

ידעתיפהכמהפריטתך.אתשומעכבר"אניהדף.בראשהיהכתובופסנתר"

 .בימינווהקשתסנטרותחתכברהיהאחוזהכינור "!בתוריםלהביטבלילנגן
בכלחשוהואקמעההיהצרודקולר "!בנגינהנסייםאז'כמר .אחרון"יום

לי'תסלחי"את .ועצרבקשתארוכהמשיכהמשך .לברהלמותאתאבריו
עמוקהנשימהנשם ".אשתדלאבלורועדת.כבדהוהידהתאמנתילאהשנה

הצלילוכשהחלהפסנתר'לפריטתכמקשיבעצומות,בעינייםרגעוהשתהה
ביןמבטומעבירהיההואונאנח,מאטורך'עליזהדירה,בדממתמהדס

הפסנתרלנגינתנפשרנימיבכלומקשיבעוצרפעםומדיוהתמרנההתורים
והצלילהמיתריםעלמתגפפתוהקשתלכינור'צמררהארזנו .בראשוהערלה
היהיכוללאאחרצלילבגרפו.גליםומשגרכוחוצוברהולךומתעודד,הולך

אתלהשביתהיהועלולהמבואהמצדשפרץומתמשך'עצבניצליללשמוע,
בריאות.אוזנייםלוהיואילועליוהשררההעונג
בידייםעמדהוא .מהמאמץמארכנותואצבעותיוכשסייםלחהיהמצחו

תמרנתאלובההבקשת,והאחרתבכינוראוחזתאחתלצדדים,פשוטות
לחץרחשהיהעייףמתנצלת.בנימהאמרבקאהיר,"להתאמן"אשתדלאשתו.

לתיבההכינוראתהחזירהשרותים,אליפנהבטרםאךהשתן'בשלפוחית
שמעוהואהטלפוןשרבנזדעק.אר-אזהפסנתרשלהמנענעיםמכסתאתוסגר
הנרייטשלהמרוחקקולהחדר "?בביתהיית"לא .בקרבתוהיהכימיד'אותר
מונית.להזמיןצריךלא .ארתךלקחתתברא"מדביקהשמיעה.מכשירלתוך
מחראתקשר .כרגילביונינתראה .לכלנדאגאנחנותדאג.אל ?בסדרהכל

עלולאארדטשללקברההעלייהעללהסיפר"לאהטיסה.עברהאיךלשמוע
תמידנחפזתהנרייט .שניגןלהאמרלאגםרמישל'טיןכריסעםהפגישה

לאמדביקחמש.כברבשערן.הביטהואבעצמותיה.ברעדהזמןבדיבורה,
לברא.תאחר

ותיקנעולותהמזוודותשתילנסיעה,ומרנןעררךהיההכלמכןלאחרזמן-מה
מפושקתוהשאירההכניסהדלתאתפתחוהואבפרוזדור,לצידןמונחהיד

וכשעמדבדירה,אחרוןלסיורהתפנהעתה .הפעמוןאתישמעשלאמחשש
כי-אזעץ'רצפתמעדיפההיאאםמדביקאתלשאולחשבהשינהחדרבפתח
שאלהעדלחכותולאומבריקיםמשומניםחדשיםלוחותכברלהתקיןאפשר

להיכנס·עדתרכללאוהיאהחדראתלפנותיהיהצריךכךרביןכךבין .יתייבשו
גםלסלון'בינתייםלהעביראפשרהטלוויזיהמקלטאת .מסודריהיהשהבל
הבגדים.ארוןלידדחוקרעתהממקומרשהוזזךרר, gמתוצרתהמצריירהכד
שםלסלון'ופנהידירבשתיאותרנשאלהתמהמהרכל~ .כאןלהשאירוסכנה
הגדולהקמטרעליהיהשמקומרהחליטולבסוףלהניחו'היכןוחשבעמד
הכתיבהלשולחןסמרךשעמדמרוקר'תוצרתהמזרחייםהפיתוחיםבעל

דפיעלמבטונפלהשולחן'אצלעתהשנמצאוכיורןהמזוגגת.בגזרסטרה
תוךלעצמואמרמחר,אותראשליםמלבר.כלילשנשתכחגמורהלאהמאמר
ופתחבכיסאישבאחר-כךמקטורנו.לכיסומכגיסםהדפיםאתמקפלשהוא

והעמוקה.העליונההמגירהאתבכיסוהמפתחותבצרורהמצריבמפתח
עםהתכתבויותמהםאישיים,מכתביםהכילומהםשם.היורביםתיקים

בהם.לעייןחזרלאשנשתמרושמאזעיתוניםקטעימהםרשמיים,מוסדרת
לשםדוקטורטתעודתרבוחרםבצבעעררגלילהיהמונחאלהתיקיםבצד
ברגעבראךלהוציאו,כמבקשבגלילאחזהואבהודו.מאוניברסיטהכברד

השנים.משךקיבלכאלותעודותארבעארשלרשאםשאלהבלנונתעוררה
מהגליל.ידורמשךלהחלטההגיעמשלאלעצמואמרבקאהיר,לבדוקצריך

בפנינעולהשתשארהיחידההמגירהזאתארתה.ונעלהמגירהאתסגרלבסוף
לרשותה.הכללשימושה,השארכלמדביק.
אתגודשיםארדטשלספריה .החדרפניעלעיניוהשיטאר'בכסשערן

"לההרצאתשלומפוארתקשהבכריכהישרותשררות-שוררתהמדפים,
מונחיםומעליהםז'יד.זרלא,דירמא,הוגר,פררסט,בלזאק,רומן,ז'ילפליאד".

המובחר,עולמההמדפים.עלמקרםלהםנמצאשלאאחריםספריםזהעלזה
ארבספריותלשאולהעדיפהבקאהיריצאה.לאוממנוגדלהשברהעולם
והיאכאןביתהבשבילה.קאהירחיתהשניביתלאזולות.בהרצאותלקנות
ודאיהנרייטאבלאין,שלהלספריםמקרםבעיה,תהיהלמדביקאליו.שבה
מדביקאתלהזהירצריךלא.זהמדפים.לפנותתחליטשלארקפיתררן.תמצא
רשםלרצונו,תוקףלתתובהחלטהממקומם.הספריםאתלהעבירבסירןמכל
ולאדודתךשלהספריםעלשתשמרימבקשאנייקירתי'"מדביק :ניירגלירןעל

ערדלהוסיףהראוישמןחשבזה,משפטשכתבואחריממקומם".אותםתזיזי
שלההאוכלפנכתאתלשטוףלחתולה,המיםאתידםמדילהחליף :הוראות
תמונותאתלהורידלא ;כשברעאחתפעםלפחותהצרכיםתיבתאתולרוקן

;לאהמאוחרותהערבבשערתבפסנתרלנגן;לאמהקירדודתךשלהחתולים
הרדארדבריאתלשמור ;החשמלוכיכריהגזברזסגירתלפנימהביתלצאת

בצפיפותכתבהאחרונותהשוררתואתהתארכההרשימה .שמיעלהמגיעים

הדף.בתחתית

צררךיהיהחוזר,הרהורלאחרלעצמואמרזאת,בכלבכיסא.ונשעןשב
לקבלתבעברששימשהזה,הגדולהמלבניהשולחן .בסלוןסדרבעשיית
כרכיספרים,שלערמותארדטשלמרתהמאזעליוהצטברולסעודה,אורחים

מדביקתסתדראיךישנים.עתרניםקטלוגים,תרדים,חוברותהאינצקלרפדיה,
לכחררהמתאיםזהסלוןובכלל,שלמה.ערבוביהלהמשאיר?אניזהכלעם

השולחןהתיישן'שריפודןהעמוקותוהנדרסותהגדולותהספדתשתי ?צעירה
בתרךתחייהאיך !זקניםשלמערןהקירות.עלהמצהיבותהנוףתמונותהכבד'

 ?דודיםשלעברםבתרךנערהל:פלרא ?חבריהיגידורמה ?הזאתהתפאורה
אותרקרעאחר-כךההוראות.דףאתדמעךעצמועלכעסנמלאאחדבמחי

דירהתהיהזרממקומר.רקםאמרכרצונה,תעשהלסל.רהטילםקטניםלגזרים
לשמרתדעהיאעליה.תשגיחהנרייטהתנהגות.כלליעםקסרקטיןולאשלה
אהיהאניוכלרם ?ממקומםדבריםיזיזואםבכךרמהאחותה.זכראת

במקדמי?

קרירה,שמשבגגות.תלויהעדייןהשמשאבלכבד,ענןהתכסוהשמיים
הסופהוכנראהעומדתהרוח .ישרבקרהארובותמןמיתמרועשןחוורוורה,

 ?הזכררנרתהםוהיכןזכררנרת.אחריהתראורחזכררנות.מתקרבת.אכן
העירפניעלבגנים,מטרד,כתחנותבבתי-קפה,רחובות,בקרניפזורים
ונרפיםרגליים,קלאורחאחרות.רבותעריםפניועלהזאת,והאהובההגדולה
זהוהלאבר,גלדםסיפורנוףוכלברכה,לומשגרנוףרכלעיניו,לנגדחולפים

הצוננת.הזגוגיתאלמצחווהשעיןמצועפותבעינייםאמרפרידה,חייו.סיפור _.,_

 •.בהשתוממותברוהביטההחדרבפתחהופיעהשערזהובתבחררה
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מוסרלפעמיםסוף,גםהתחלה,לוישמשעמם.לרובהואשהיהמיקרה
ערגתלידבדימירנם,השכנים,שלבבתיהםלאיד.שימחהלפעמיםהשכל,
בנשקיה,הצ'כיםאתמשמןמרקוענק.לממדיתופחהואברראקס,ארגבינה

הצבאי,בשירותהמררהרותי,וקנים,ביצורתלהברקתשינייםבחירוקמתמסר
קרים,בלילותמפללתהאלמנה,יוטה,רקלכר,מתחתבלילהעוזימחביאה
חםמשהרגפליטה.מעטאיטרירת,מרקתגישוהיאלה,יקרהזהשאולי
חורף.בלילותביתשלריחקמעה,חריףומתוק,

היההוארמהכולם,אמררוזעף,סרהסתובבארטוניאתחיכהכשמרקו
זהשעכשיו,חיתההמהלכתוהבדיחהצמחה,טונישלרכשביטנה ! ?מעדיף
שלחשהלאחרת,רגםלבעלהמזלקרצהלילה,כמרשחררבן,יהיהכבר

 .בזמןלהיריוןלהיכנסאפשראי"הרילשמוע,מרנןהיהשרקלמיבמרפאה
המיקוח".אחריחיתההנוכחיתההפריההנקה,

להגישכינרתאתושלחוויךפסקהזה",הסיפורבכלהגירנילאמשהרכאןיש
עוגיותביןוהיא,שברע.כבכל •בכיתרשהתאספוהרועדלנציגיכיבוד

קררה,היהלאזהשליכולן,כמרהניחה,המקורר,לסיפרלרקסהקרראקר
ישלטרליקכיזכוכית,ארפלסטיקכליעדיף,מהעלבמחשבותמידרשקעtjז
שלמתמדתנוכחותלדרושב"צריך •רבינרביץפרץואזשמאליות,ידיים

וממרקומאריהניפטראוליהזדמנותובאותההגבול,משמרארחיילים,
יכוללאהואאשתועל"שאפילו •וויךהסכיםזה",שומרמיןאיזה"כיביחד",

ממאמץהבטן,לכינרתכאבהעדייןוסיימו,לצחוק,החלווכשכולםלשמור",
פראזיה.מהיפואטיצדקייקראלאלזהראםהשרירים.

ברכיו,אתפוצעבאבנים,נתקלהרים.ביןברשהלךהלילהעלחשבתיואני
צריחרתמקללואדם.אורמפחדלאדמהנצמדאיךידיר.אצבעותשוקיו,
זחלאיךמחוספס.מגרמישחורים.מגפיו.עלמחליקארשרוכיםסוגרציפור,

ההרים,בעקומתכנחשהתפתלוכיצדהאופק.לקרכשהגיעארבערתירעל
כצידהבחגורתורימוניםשיח.אולישמיר.אוליצהובה.אבןגרשימאחורי
רכות.ועיניולדרך
אלמיםהמעלההמשאבהלהלמותמקשיבבפרדס,שהעבירהיוםשערת
דורובניזקנים,כבדים,עציםהסובבות •הבוץתעלותאלומהןהאבןתעלות

מנסהלגזע,נצמדאשכוליות.עץשללעלררתרמתחתהסתתראיךאביר.של
יקרה,אדומה,אדמהבגרשיופניוחזראתמסורההפריחה,ריחאתלספוגשלא

כתםובזרתבקצותיהןשחוררתרחבות,ציפורנייםמצחינה.חולצהאדישה.
 .פנימידםשטףשלכחול-סגול

על .לגרונובטנוביןקירקררצלילישהחליףהרעבעלחשבתיאדם.כמר
הסמיךהסילסרל .זרועותיושמדיפותהסירחוןעל ..ויורדתשערלההפיקה
שחיו.בבית

שערת.עלשערתשעה.אחרשעהדקה.אחרדקהלהמתין
להתחפר.

לשמוע .בשמןרביצהאשעלפיתהשלבריחמוכרת,בשפהקולותלשמוע
לצידימהםהנשפכתברטיבותלהרגישוכמעטירוקיםפילפליםשלגריסה
לשנים,ובצועוספוגישחררמשהרתן.משהר,דחילק,לצעוק,וכמעטהפה,
העציםגזעיסביבמצטמצםכשהצלובצהריים,בבצל.עטורמרגרינה,רווי

המיםאללמהרבזהיררה,להזדחלמשלהם,בסייסטהמשתקעיםלדםוהאחים
יאהוד •המיקצרעיהמדריךשלמיקרייםמצעדיםלהיבהלואוליהקרים
במיםלהתמלא •הבוץתעלתלידופזהנחולהשתקעלהסוואה,שפםשמגדל

ישןמהכך,ביןכילפני,קררם,אותישיתפסוכדאיאוליולחשוב,ובקרירות
 .לחזורלי

ויותראדםפחותהרבהואוליבאחרות.לאגם.ואוליאלובמליםשלאויתכן
דיקנס.שלבלונדוןביובכעכברושמאייםמבעית.עקלתוני.בעיניים.משטמה

לדם.רעבמושחזים.וניביםחדרתבעינייםרעבונואותרמכווןאשראלמגיח
לכיבוש.ניתןשאינוחיהדחףנולדו.שרקתינוקותשלרכיםלאפיםלבשר.
יבוא.קיצרגםבסבלנות.ממתינהואני .יהודילבשררעב

אשהקטנה,סככהמוזנחת,חצרלבר.תשומתאתמשךבשררההשלישיהבית
קל.למאבקעמומהתיקווהואיזולילהשלאלובשערתונכנסתשיוצאת

לזעם.~קולברהולםוהרעבענקבצעדימתגנבטונישלנאסר
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 .גדנהציוד

השפתיים,שלהמעוגלהקרלהאמין.להקשההתינוק.בבתהמתבוננתטוני
עלמחליקהקול,בליאומרתהיאשלי,נשמהשתבקשי,מהכלפחוס.אף

כשערלההימני.שדהשלידמעבירהוהיאכפרה,שלי,נשמהתשניהכילה.
ריגשרתשרידיצהובים,כתמיםלהיטפטף.ומבקשהחלבמצטברריגשהבה

פיררתרסקשכתמיהחלוקבקידמתהפוכיםאגסיםיצרוכברקודמות,
אותר.ממלאיםצהרייםוארוחות

לאמעטעודמחודשיים.יותריקחלאשזההבטיחההאחרתחצות.אחרשחים
אתלארגןותרכלימהבקבוקחלבתוסיפינביטה.גברתבלילה,לקרםתצטרכי
לגביהחליטה.לאעדייןאחרי,שנהחציטוני,אבלנוחותך.לפיהזמנים
ערלההיוםשלהבהירהבשמשואילווקולותמיוחדריחישללילההנוחרת.
גםהוזנחו.השדותביום.לישרןומרבהבלילותשומרמרקוכפורחת.היכליה
תשני,וברשה.רעבמונעתכשומר-מחליף,המשתנה,משכורתורקהחי.משק

האחורית,החצראלהתריסאתפותחת •סגורבפהטונימפזמתשלי'נשמה.
והרים.מאחוריה.פרדסעצישלכבדיםגושים
הגדולההכרתנה,חזייתמיפשעתה.עללוחצתבההורגלהשלאבטןחגורת
השמשותמאחורילשדיה.נדבקתרטובה,הרגיל,ממיספרהמיספריםבשני

יוצריםקצוביםבמרחקיםהפזוריםהביטחוןואורותידלמגעהלילהממתין
ארליביהבזגוגית.אפההחלון'לידטוניאומרתטוב,יהיהצהובה.הילה
טוב.יהיה .תעזורתגדל'
שלבגבהחלחלהמעבירהלילה,שלזרבשעהמוזרהעז,שלמצוקהפעיית
למנועקשהוחלתה.שננשכהנרראירבשלהעזעלמרקוסיפראתמולרקטוני.
חרישיותכפרתמרעידה.שרב.טונירעל'להפריש.לנשרךלפרוץמשרגע~תן
טוניאבלמרקואמרצררת,יהירלאארתה.מקיפותכלבתמרכיתניםשל

בריאות",לי"תהיינהכשהלך,חייךחלב",מריחה"כולךויהיר.שישמרגישה
רע.יהיהטובלהיותכשמתחילשדווקאיודעתוטוני

העזשלהחלב .הגרמיבמגפירגליהאתטונימחדירההמעילאחרמגששת
לולהניחכרונהשוםלהואיןאחדיםשבוערתבערדמארדנחרץיהיה

להתקלקל.
עשבים,מאירההז,נטילותסככתלידנורההפנים.אתהקורנוקבבחוץ

מונחתהחלודההברזלידיתנרגעת.טונימגובבים.השקאהוצינורותאזדרכת
תפוחים,עטיניהויורדת,ערלהבטנהקשה,מצעעלרדומהוהעזכנהעלהיטב

טונינושמתהאלה,הפחדיםהכניסה.מדלתשחודרהצרהאורבפסבוהקים
הבאבמרקושגםחזקכךכלישנהחיתההלידהלפנילבית.וממהרתלרווחה
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הפיצוץאתשמעהלאאפילוחודשיםשבעהלפניהדגישה.לאלצידהונשכב
ימחוהלכו,רימוניםזרקו"באר,השכן.במושבמישפחהשללמרתהשהביא
שלםיום"ישברהגברים.אתלתדרךשבארהגבולמשמדחייליאמדרשימם",
היו"אצלנונבלות".בהם.הדגישלאאחדאףללילה.וחיכובפרדס

דד. uמראדיהאבלגיהוק.'עוצרבעץהקישולביאוראדיה,אמדמדגישים",
חמהמיטהלעזובשמסרביםהעשיריםבמקרםששומרמרקויודעת.טוני

מהאתלפרשיודעתוטוניאדיה,אתהיטבמכידהשמידה,לתורנותולצאת
יחליףילדיםכשישעכשיו,אולייודע,מיארמדת.היאמילא,מדגיש.שמרקו

ביום.יעבודבחקלאות.יתרכזהעבודה.את
צמא.תחושתבהעודדובכיודהכוסותבמיטבה.עצמהמצאהשיגרהמתוך

לתתעליהכןולפנילאכולאוליביהתרצהשובבששושלושים.שתיים
הפינג'אןעייפה.טוניהאספסת.לחלקתהעזאתולהוציאלעופותתערובת

להכיןתחתית,ועבה'שחודמסבתואותוהביאמרקובידיה.כבדהידיתארוך
שלהםביתשלטעםלהם"שיהיהלבקר'כשיבואואמיתיקפהלהודים

כשמזגהרקסוכר.הרבההל,גרגיריגדושה,כףאמד.שלי",לביתכשיבואו
חלב.מעדיפהשחיתההדגישההבושה,חסדבריחו'אפופההסמיךהקפהאת

אבני-ענקסוחבתועדייןהלידהלאחדחדשיםשישה .זוהיהעייפותזוהי
עלובועותמים.ולגמההכירייםעלהפינג'אןאתהניחה.טונילהרימןשקשה

כיבתהדווחהבאנחתהציפורניים.קצותעדלרסיסיםמתפזרותמתנפצות,בה,
הכיור,אתהשולחן,אתהכניסה,דלתאתאחדבהינףמעלימההאוד,את

שמיכותאלהרחבה,הזוגמיטתאלהישרחדדה,אלבעיוורוןמגששת
אלהקפואותדגליהכפותאתמקפלת .להתקדרהספיקושכבדצמד-הגפן

שלי.נשמהתתעודדיאלאולי,אתשיפייסהעייפיםאלוהיאתהשביעהירכיה
שלהקטנותבשעותאנשיםישניםהעולםבכל .לישוןלאמאותניישמוראבא

הלילה.
באלאמעולם ?מרקוטוני'אתהקפיצההכניסהדלתשלפתאומיתסגידה
הופרהשלאלדממהבמתיחותהקשיבהזקופההעבודה.באמצעקפהלכוס
-חלוםחזקה,דוחעכבר,אחדברדיפתוהדלתאלשקיפץחתולאולישנית.

כשחריקתולשכבלחזורחשבהכבד"מרקו",וקוראתהשמיכהאתמכרוצת
יהיהשזהעשההים,,אלושרידים.ברעדהחלוקאלאותההקפיצהסוליות
טובתמידלמיטה,מתחתלהיכנסביקשהוכבדמרקו.לאזהאםגםמרקו
מדרדרתהבית,בנעלינתקלתלעבדה,ורצהבתינוקתכשנזכרהמלמות,לחיות
הדכמוגדולכשמשהוהעריסהאלבגבהונעמדתאי-יי-י-יצועקתאותן'
בידו"אוסקוט",להאומדומלוכלךאדרךלשפםומבעדמולהעומדושחוד

תת-מיקלע.
וההואליבשה,שהוצאדגשלבשפתייםנחמהטונימחפשתממה","ממה,
סמויהאוגלויהנוכחותמחפשלחדד,מחדדאותהדוחףפיה,עלידולידה,
תחושותבגבהבמאמץ'אמדהאיש",איןאיש."איןנוספים.אדםבנישל
נענותקצף,עלמהלכותהרצפה,אתמחטיאותדגליה .קיומןעלידעהשלא

איש,"איןדלת.כלבפתיחתכמחסה,לפניו,היישראותהומובילותלדחיפות
לחדדלאמבטיה,להמשיךמבקשתהתינוקת,חדדלידשובניסתהאיש"אין

התינוקתאתומעודדתהעץבמעקהנתקלתכושלת,פנימה,נהדפתאךהשינה,
האישאךידיים,שולחתעימה,בכתהשלי""נשמהליבב.והחלהשנבעתה
ומתבונןלראשומעלגבוהאחת,בידהקטןהגוףאתלהדיםממהרהדפה,
מהלכיו.אתארוך,זמןשוקל,באם,
האינטימיבמעגלבבהירותמוארתמעוותים,פניהפשוטות,ידיהקפואה.טוני

נעות-הכדוריםמוביילצלליותהתינוקת.מיטתשלידהקטנהמהנורההזוהר
שלצילהדקקיר'בתמונתרוחצותילדיהןעםאמהותהקידות,עלבשלווה
בפינות.נשברהקידות,עלענקלממדיגדלהאחת,בידאחוזהארליביה,

פרץהחוצה",אותהזורקואניתצעקיאתכלום.עושהלאואניתשתקי"את
הגבוהות,השטוחות,ליבבותמדומהשפיותמחדירמדוברת,בערביתקולר
ממלאתהתנשפה,שוקדא","ק~אייס,מפיה.יוצאותשהןהבחינהעכשיושדק

מראש.אבררבמישחקתפקיד

 "?בעל ?איש"אין
המרותעםבפניםכאןואניבחוץשומראתהמרקו'מתבלבלת.היא.יש""אין

בר.משתמשיםשלאנשקעםשםואתהשלו,בידייםשלךהילדיםבעיניים.
התינוקתאתמרדידשהואדואהוטוני "?"טריפולישואל'הוא ,"?"חאלב
בסימנימבחינהדקמבינה,ואינהשומעתואינהגופו,לצדאותהומצמיד
היא ,"?לי"תןהרטובים.הקטנים,ובפניםהטריקוסרבלעלוהפיחהבוץ

מעצמן'נולדותוהמליםשקטה",תהיההיא"אצליערבית,דוברתמבקשת,
וסחרטבקולעסנרגילהשעישןמאבדחוקים,אבןבבתימדובבתמילדות
מלים.שלבכוחןמאמינהניגשת,והיאישמעו".לאטוב,"יהיהבבדים.

המתרחק,גבואחדלרדוףבמהירות,וקמהגדולה,בהטחהלאחוד,ומושלכת
הכניסה,דלתאתפעמייםנועלהחדרים,ביןבמהירותהמתרוצץורחב,שחוד
הבשרסכיןאתומגלההמיטבחבמגידותמפשפשהחלונות,כלאתסוגד

אלהסכיןלהבאתמכווןמאחוריו,מידבה,נתקללאחוד,נסובואזהארוכה
והיאתצעקיבסדר.יהיהתשתקי,"אםבאיטיות:ואומדהתינוקתשלבטנה
בשקט".מכדוד,לאככה,תמות,

מתקעדתוהסכיןמעבדיהקידותללאחדדהדיצפה,עלמתיישבתטוני
גברבמלואו.אותודואההיאמלמטהליבה.הלמותעםבתיאוםומתקמרת

הקדמיות.שיניוביןעצוםדווחבסקרנות,בהמתבונןאיברים,רחבגדול,

לקרועצווארהאלרועדותאצבעותשולחתטוני,מנסה "?תכשיטים"כסף,
ממהרתביניהם.כבדהשחמסהתפוחים,שדיםכךאגבחושפתשרשרת,

לאוזן'מצווארמדלגתטבעת,למשוךידיה,'לאצבעותעגיללהורידלאוזניה,
פגוע.פרפרשלעיוועיםבמחולליד'
שמקבלותעדדדךכיבדתערשותוהמלים,"ארכל".אומד,הואכסף""לא

אומדתהמרן",ארכל'"הרבהחדשה.יציבותלרגלייםישנחנמיטממשות.
 .ה~~לעגבניות,מעמיסהלשולחן,מהכירייםלכיוד,מהמקררממהרתטוני,

מהמיטב,בוחרתשוטפת,שומטת,מוציאה,פילפלים.דיבה,ביצים,חלבה,
בידוהאחוזהאוליביה,שלבעיניהמבחינהמצוחצחת.כוסיפה,צלחתמניחה

לרווחה,ונרשמתלהיעצם,מתחילותשהןלשולחן'מהודקתהשמאלית,
 .עבדכבדמכלהנורא
בחבטהאותהוסוגדהזדקופץסכו"ם,'להוציאהאדוןלמגידתניגשתכשהיא

אצבעותשוטפתוטוני,אקח",אניבסכינים,נוגעתלא"אתאצבעותיה,על
והמלוכלךהגדולשהאישלראשונה,מדגישה,הכאב,את ד:;(ללברז'מתחת
ממנה.פוחדהזה

באולי,מביטהמשודדת,היאתאכל",נותנת,דקנרגעת,לאחביבי,"בסדר
בדומאניםאודותיהתקראאולישפעםלאשההופכתעיניים,מנגבת

עבי-כריכה.

השולחן'שעווניתעלאדמהגושימותיראחת,בידנעזרבמהירות.אכלהזד
עוגיותסביבו.מדפדפתטוניהבצל.שלהחלק-לבןקצהועלהלחם,על

שעבדה,מהשבתסולטנה,מדודהששדדהבקלאווההקופסה,מןשומשום
ואפילולבנבןואוזוחריףעדאקעצמית,רצוןשביעותמלווהפתאומיובהבזק

היאשמך","מהפדי.מהדיוטיהביאשאול,אחיה,שבןבלק-לבל,ויסקי
בזמןקרובכהשהוכןבפינג'אן,הקפהאתמחדשמחממתאליו,בגבהמנסה,

דחוק.וכה

שיעלה,לקצףומחכהלטוב,מרמזתצפויה,לאהתשובה,נשמעה"נאסר",
 "?"מדחוקשוב,מנסההיאהביתי'מהדיחליהנותלעצמהמדשה
קחי"."הנה,

מדשהלאלעבדה,שהושלכההתינוקתאתוקולטתבחטףמסתובבתטוני
מאמצתבהתאם.והגיבהבכוונתוחשהלולאקררההיהמהלתהותלעצמה

אתמטביעהמולו,כיסא,עלעימההתיישבהלפניה,לחזה,הקטןהגרףאת
פיצפצההתינוקתאושר.מוצפתלהודות,מבקשתמצחה,עיניה,אפה,

להם,רגילהשהיאוברכותבחוםמדגישהמתחככת,מבטשת,בשפתיה,
עיניים.בעצימתוסיכמההתעטשהטוני,שלפניהאלסהרוריותכפות _שלחה

מדוקרטובהבאצבעלהטביעה.מאייםכמותוחרותהשלאאושראבודה.טוני
דקיקים.עשבבעלימבחינההלחי,עלמחליקההבוץ,סימניאתמנקההיא

בסיפורינזכרתוהיאמנוגדיםלכאביםבהמתנקזיםזרמיםכואבים,שדיה
באחדדבבאשתמעשהואסונות.מפחדיםיבששחלבןמיניקותנשיםעלאמא

אליההציץמקריןואישהבכורבנהשלמיטתולידשעמדההאטלסמכפרי
במקוםלילית,אושטןמעשהוהיא, .אליושתיגשבידיומסמןלחלון'מבעד
נכונים,במעשיםרעיםהידהודיםלהבריחלכסותו,להאכילו,בנה,אללגשת
ופניוקרנונעלמהבהתקרבהאךהאיש,אתולגרשלסוגרולחלון,מיהרה
בנהחדדשחלוןנזכרתוהיאידבר'מהנסיךשלדמותובןהפךוהואהתעגלו

על-טבעיים,כוחותיוכןאםאלאלידויעמודלא'ואישהדשלצוקואלפונה
וגםזזותאינןדגליהאבלהשד,אתלגרשהתפילות,מחזוראתלחפשומיהרה

סוסאיזהואומדת,הזד'באישמתבוננתוהיאמזכדונה'פרחהקדושבעלהשם
גוף'וחלקשחודהואמאין'ישלפתעשהגיחוהסוס,דגליך'ביןלךישיפה
צוחקות,עיניוהעברת,לשפמומתחתמחייךגבושעלוהנסיךמרטטואפו
לקללומבקשתוהיאסוסי,עלובואימהחלוןצאייפתי,הראומד,והוא

ודקסוסואיןאישאיןופתאום-נעצמותועיניהבווילוןותופסתולגרשו
רגע.ביןיבשוחלבהוצעקותכאבמדובומכחילורעבבוכהתינוקה
להגישהממהרתטוניאתמקפיץהכיריים,עלשגלשהקפהשלהתאדותורעש

חוזרת.?"היא"מדחוקפרחים.'מעוטרקטןחרסינהבספלוןהנותראתלנאסר
מהשולחן'לפתעמזנקהואהאדומות,בעיניומפלנלאוכל'גדושפיר

לחלון''וממהרבשולחןנטרקתהמיקלעקתמשתקשקים,בחגורתוהרימונים
 ?פרדסוגושיאטומהמסככהחוץשםיבחיןמהמאזין'בלילה'מבטנועץ

בידיהכבדהארליביהבה.בוגדותדגליהאךעכשיו.טוני.חושבתעכשיו.
מפתחמהדממה,שבע-רצוןמהחלון'חוזרהואוכבדכסאה.עלכבדהוטוני
ותוךהקפה,בספלאוחזיושב,אומדן,שלמבטבטונימעיףחגורתו,את

תשובהקורס,אלג'בלהשכןהכפרלעברבראשומפגהממנו'גומעשהוא
גםשלי,הכלכאומד,שמיים,דוחותלארבעמניעוואחדלשאלתה,אילמת
הזה.המושב

מתחילשיעדשההיכןאולי'שלמיצחהאתאצבעותיהבקצותמלטפתטרגי
ברטיבותהבחינהלסרבלמבעדאצבעה.אתהרטיבהקלהזיעהלצמוח.
מבחינהמבוהלת,בנוקשות,נעצרתאמדה,ארתה"להחליף"צדיךהפושה.
פיפי,"עשתהעברית.דיברהשכנראהומבחינה,לפתעאליהשכורנהבסכין
המיוחדהגרוניהצלילעלמקפידהבאיטיות,מסבירההיאלנקות",צדיך
באיטיות,פוסעתהחלהגבומפגההשנים.עםשנשכחצלילולסבתה,לאמה

להתקדר"יכולה"היאהילדים.חדדלכיווןחזה,אלמהודקתאוליביה
שמאחוריה.המזוינתהידאללהסבירהמשיכה

אחדבמבטועוקבעמוס.שעודנוושולחןריקספלמותירבעיקבותיה.נאסר
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דגליהאתפותחתבאיטיות.טוניעובדתניקויבתחליבגפןצמדמספיגהידיה.
ההפרשותסדקיאתפוערתשומן,קפליאתמנקהאותן,מרימהאוליביה,של

ירצחלאהואנוכחותו.אתשכחהלרגעהדרוש.מןיותרטלקאבקתומפזרת
זאתלעשותהיהיכולמטרתוחיתהזולואמשוכנעת.חיתהכבדבכך tאותן
שנותששבמשךקורס.אלמג'בלשבאלומאמינההיא~יןגםדב.זמןלפני

העובדיםאוהאוטובוסנוסעיביןבפניומבחינהחיתההמשותפיםחייהם

קשוראימו.בזרועותתינוקושמונה.בארבעיםוברחכאןנולדאוליבשדות.
כשישאלו.כך.אחדאודותיו.עלמוטעהמידעשתמסוררצוילאשמלתה.אל
אתליפפהוהיאבחזהגדולהשידהפיעמהאותילרצוחבאלאפנים,כלעל

כפיביטחון,סיכותללאבקצותיו,אותומהדקתאולי,שלדגליהביןהחיתול
דודתה.אותהשלימדה

שיתקדר".לפניתשתה,"תיקח,לאחוד,זרקהקפה",עוד"יש
עטפה tלקירמוטהראשהבטנה,עלהתינוקתאתהשכיבהשלירותבתנועות

לצאת.ופנתההידקהבשמיכה,אותה
 .להיעצרלהואותתהפניהבגובהחיתההסכין
השינה.לחדדשתיהןאתמוליך"בידיים".אמד,אותה","קחי
סידןכקליפתנבקעהאחרוניםהרגעיםאיפוקבכתה,כלום",אעשהלא"אבל
 "?רוצהאתהעודמהבגדים,כסף,אוכל,שתרצה,"מהדקה,

 ?והאהבההשינאהלצדבולחמווהשובעהרעבאםלדעתיכולהאנימה

קטעבוכה.ותינוקתוערבייהודיההמקיףלילהשלושחודיםגדוליםשמיים
שהכניסהקפהזהאולילאום.שלוחמימותמישפחהשלאושרבושיש

חלב,מלאיםששדיההשמנה,טוניזוואולילמוחווליאותלאבריועידנות
לו.יהיושלאהנשיםאחיותיו,אמו,ומאחוריהא;ליאתלהיניקמבקשת

דקבעולם,מלחמותאיןכאילואדומות,ועיניולילהשלחדישיחושךבחוץ
אתלהורידלההודהטעוןבתת-מקלעדם.זרימתבשד,שלעייףגושאדם,

עלוהודהנסובבאיטיותצרחה.טוניכבעלה.ולקבלולהשתרעהתינוקת,
 ."?מעדיפהאת"מההתינוקת

זרועבמרחקהבשרסכיןפתוחות.בעינייםלצידהובתהטוניאתבועלנאסר
ופותשדייםרגליים,ידיים,צמדעםהזוגבמיטתמוטלימעוךמשותק,וגופה

פדותוזבלצואהזיעה,סירחוןנושף,נושם,נאסרעולם.שלחללושממלאת
במלבניםנבלעמעיניה,בוקעלמוחה,מבעבעלדמה,טוני.שללנרתיקהחודד

הלילותככללילה .לחצרנמלטיהנגדיהקירעלהחלוןשיככתשמשרטטת
לשחד.ממתיןהבית,עלפרוש

שדיהאתהניפהמאימהמאובנתיבש.שחלבהאלאלהניקלההת•דכשסיים

רעבה,תהיילאשלי,נפדהחלב,ארתיח"אנישקטות.יללותויללההסחוטים
למיטבח,הלכהבו,חשאישואיןירכיהעלמנטףוכשהזרעשלי",נשמה
 ."אוכלואומדמאחודנשקואתבהנועץשובהואשאזאלאחלב,לשפות
אוכל.מביטאוכל.טורףוהואמגישה.כולוהמקרראתמגישה.והיאאוכל".
ניתנותשבע,וכשהואהקדמיות,שבשיניוהרווחמןמבצבץחיוך .אוכלנושם
 .לשללנפשותיהןלהן

תקעלאהכחולים,הוורידיםמשורטטיהלבנים,המלאים,שדיהכשנחשפו
המיטה,דופןעלהמייללתאוליביהראשאתניפץלאגםבפיטמותיה.סכין

השכנים,בתילידממולכדיםרימוניםמטמיןבורח,ומוח.דםשיככתלהזיל
דמו.למבקשימסלולבעיקבותיוהניחדינמיט,מאצבעותנפטר
הרגליים,עקבותפיעל .מבחיןאינושומע.אינומהשומריםאיש .רץנאסר
מטרמעלשגובהוהגששיםקבעוהחמדה,באדמתשהותירווהשקעקוטרן
שתיהןאתמצאשחד,עםשהגיעמרקו,תשעים.מעלומישקלותשעים

הגבול.משמדאתוהזעיקוחדפה,מאימהוהשביחמרעבאחתמעולפות,
עליה".ריחםבשפתו,איתרדיברה"טונילהם,אמדהלך",אכל,"בא

יושבבבית-הכנסת.יכךאחדימיםזכריה,דקעימדהסכיםהשם","ירוחם

דיוטובהמאשהשאוכלזכריהמניחהדליל,סנטרוזקןאתמגלגלמרקו,לידו
הואחורבה",טוב,אוכלונותןשב;אמיהורגלא"אתהאדם.כללהרגיע
מודביץ".לא"גםלמרקו,מסייע

אדם".בןהואגםיש,מההבוכה."והתינוקתמרקו,אומדשלה""ההתעלפות
קטן.מקוםמהנהן.ומרקוהשם"."ישמורזכריה,מחייךניסלו","ניסלו,
בהם.להיאחזישקטנים.אנשים
שלהאפרוחיםלולדלתדקעזובות.כיוניםבבוקרנאסףאחריושהותירהנשק
צחקוהזיק.לאואיךהיההואדכאגבראאיזהניזוקה.מרקו,שלשכנומאיד,
בוזגלוצבטוהזה,עוףהרבעמרקו,לעומתהואמהנהנתה.ודאיכולם,

הוואדיותבאחדמיקלטמצאכבדכברקדכשחיפשרהרנשותיהם.אתרנרדאירב
גאלתי.עשיתי,רצחתי,מתפארהגבול,אתחצהכבדואוליתנים.במאודתאר

העלולאלביתמביתובדיקההסביבהבכפריהצבאיהמימשלשהטילעוצר
 .ממתיןהסמוכים.בכפריםמצרישהואידענושדרת,תושבייאנחנואבלדברי

תורפה.נקודותמחפש

רחייחייהאתקנתההיא .מסתנןידיעלנאנסהטוני :כולובמושביצאהקול
ערביגברבכלעינייםנועציםוהיינו .אותווהאכילהאיתרששכבהבכךבתה

מימחוכמיםדיוניםמנהלים tבנרידודויאחיוזהאולימקומריעלהמצטמק
לאמיתה.האמתהיאהגידסארתמשתיומיסדר,ובאיזהלמימההציעבאמת

• 
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ולחינוךלהוגתרכ.עוןצעו,הוו nוnכ.

 :ח"ץעורךכהן'אדירפרופ'
ואנשיחוקריםמעשה,ואנשיתרבותפעיליואמנים,סופריםויוצרים,הוגיםומורים,מחנכיםאליולהזעיקמבקש"ח"ץ
ומתמודדים,המתלבטיםדר,ךהמחפשיםהמעשה,ואפסהחזוןאוגדןעםמשלימיםשאינםומנהיגים,פוליטיקאיםמדע,

 .המדומה"משלוותנוכולנואתלטלטלהמבקשים
נונע,אחרוןברזל,אלכספרופיאיל,אבישיאורפז,א.יצחקאווירן,דןך 11:דא"ב)סדר(לפי 1מסיבחוברתהמשתתפים

אוקילס,צביפרופיכוחן,רןך 11דכהן,אדירפרופיהר-אבן,אלוףדיצני,רמידור,משהגוברין,נוריתפרופיברקן,יואל
תורן.אילןשנהר,עליזהפרופידייר,אשרפישביין,יעלפונקשטיין,עמוספרופיעילם,יגאלד"רנצר,אילןך 11דמרושק,
 .מנויינוביןאותןלכלולנשמח .לח"ץהמנוייםהרשמתהחלה

ושלחגזורושלחגזור

,-
1 
ו

ו
ו
ו
ו

ח"ץמערכת-ל"חינוךהמחלקהלכבדו

ו לוחינוךלתרבותהרכז
תל-אביב. , 93ארלוזורוב 1רח
 :הבאיםהפרטיםלפיאלישלחואנא . 1989לשנתץ 11חהרבעוןעללחתוםמעוניואני
 ·······················································································משפחהשם

~~ i ;,לפ;~ד; ;,,; ~ 0 ~.:עתצ,;~ j ,~; ו .מיקוד :;~~~~י~יי ~(~ ~ו: :,~~,~~ ~ו~~~ל
-' ~חתימה

בהסתדרותוחינוןלתרבותהמרכזבהוצאתולהגותלחינוןחדשעתכתב-צעקהחובת-ח"ץשל 1מסיגליוןלאוריצא
הכללית.

ושלחגזור
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אוברוקוביץיורם
 :החשמלחברתעובדיארגוןיו"ר

-

רמזרהיםמזוהיםאנחנר

ההםתוררתיתהחררהעם
 :עובדיםארגוןכלשלבטיפולולדעתי,חייבים,עיקרייםנושאיםשני

העובד,שלבעיה 100%היאאישיתבעיהאישיות.בעירתשלפתרונןשנית,הקיום.שהואהשכרהשכר.הסכמיראשית,
ממועקות.להשתחררלולעזורחייביםהמוסדיות,במשימותיולהתרכזשירכלוכדי

 :העובדיםתודעתבתחוםשהואנוסףחשובנושאבחברתנולטפחלשמחתי,הצלחנו,אלה,שטחיםבשנילטיפולנובנוסף
תאכאןהקמנוזהפעילותתחוםשלדרבונולשםלקהילה.בתרומתםהצורךאתעובדינושלבתודעתםלהטמיעהצלחנו
העבודה.מפלגתשלמרכזיפוליטי
הליכוד.שלטוןתחתגםמפאי"ניקים.ובמוצהרבגלוינשארנוהחשמל,בחברתהעובדיםארגוןבראשהעומדיםאנחנו,

 /כלומרמאות.ושריעשרותשריקבענוסמכויות.וריכוזביזורשל-רבנומשהשלבדרכו ) ... (המשכנוארגוניתמבחינה
תאיםשלמועצותלעזרהמצטרפותואליההעובדים,כללעל-ידיהנבחרתממונהמערכתישהפוליטיתהמסגרתבתרך
 .הארץבכלתתי-תאיםושל
לפחות,עכשיו,עדאבלהעבודה.מקומרתדרךהפוליטיתלתודעהלהגיע-המפעליםבכלזרגישהליישםהצעתיאגב,
 .גישתיאתמשרם-מהקיבלולא
הקמת-שלההכותרתגולתמימושבפניכיוםעומדיםאנו /החשמלחברתלפועליהפיזיתלדאגתנונחזוראם

בנוסףשרנותוקרנותביטוחיםדרךלעובדינו,רפואיתעזרהלמתןבהמשךרזה"משען".עםבשיתוףלעובדיםבית-אברת
כבד.ניתוחישלמקריםבשנילמשלמשלהם.וחופשהעבודהימיגםהעובדיםתרמוחמוריםבמצביםקרפ"ח.לביטוחי

שלסמליבמחירטיפולמשפחותיהםרבניחברינומקבלים'בהןשהקמנוהשינייםמרפאותהןהבריאותבתחוםאחרדבר
 .לחודשש"ח 35

למעלהבחברה.העובדיםמכללבלתי-נפרדחלקהפנסיונריםמהרריםברלי,שידועכמהעדהיחיד,הגרףגםאנחנו
עיתונותסופי-שברע,טיולים,הצגות,-בפועללעובדיםהניתניםהשרותיםכלאתמקבליםשלנרפנסיונרים-3000מ

פעםבשכרם.שחיקהאיןתקציבית,שלנרוהפנסיהוהיותעליהם,גםחלשלנרשכרהסכםכלוערד.רעודמסובסדת
בחברה.הנעשהעלשוטפתאינפורמציהומקבליםבחדר-האוכל /כאןמתאספיםהםקבוע,באופןבשבוע,

ההסתדררתעםקשרים

שלקיומובהכרחלבנובכלמאמינים:אנחנוהאידיארלרגיתמהסיבהראשיתמארד.הרמונייםההסתדרותעםקשרינו
התורהעםומזוהיםמזדהיםאנחנולצידו.הימצאותובעצםהעובדעלביטחוןהמשרהההסתדרות,בנוסחעובדיםארגון

החלקאבלהעבודה,יחסילנוהלאמנםמתייחסתשבחלקההשתלמותעוברשלנר,חדשמועצהחברכלההסתדרותית.
ההסתדרותית.העולםבתפיסתעוסקשבההארי

בהנהלהערבדיםשיחרף
בשיקולילהתנגש,חייביםמתנגשים,הנכוניםההנהלתייםהדעתשיקוליפעםשלאמשרםזר,בגישהמהתומכיםלאאני

נגדםלהיאבקמסרגלאינוהואההנהלה,לשיקולילשותףהופךוכשעובד .העובדיםארגוןשלמבחינתוהנכוניםהדעת
 .העובדיםשלהראייהמזרית

אבלענייניים,ויכוחיםכמרבןישבהנהלה.שותפותנוללאבמובהק,טובהאצלנואלוגרפיםשניביןהיחסיםמערכת
מהזדהותוכמרבןהגרפים,בשניהמתפקדותהאישיויותמרמתלדעתי,בעיקר,שנובעתעובדה .טובה.ההידברותסה"כ
 .ורווחיבריאמפעלעלשמירה-המרכזיתהמטרהעםכולנו
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הבתיךהראשי

ליבשרףלא
אצליהתקיןשלישהחשמלאיטוב

 .ראשיאוטומטימפסק
כאשראוטומטית,"קופץ"המפסק

החשמלחברתשלהראשיהנתיך
וגם-מדירבעומסתחתנמצא

 .קצרשלבמקרה
למנועהאוטומטיהמפסקיכולכך
ולחסוךהראשיהנתיךשריפתאת
לתיקון.ההמתנהזמןאתממך

הזרם.אתחידשתיאחת.באצבעאזטזמטימפסק

E.i ~ f::i 1] .מיד 
ברתקהזרם

יתרעומסבגלל

וברחפשוטכךכל

-הגבוהההספק

מחובריםהדירתיהחשמלבלוח
מכשיריאתהמזיניםמעגלים
מחניםהמעגליםכלבבית.החשמל
-החשמלחברתשלמהחיבור

הנתיךבעזרתמוגןזהוחיבור

להישרףעלולהראשי.הנתיךהראשי
מכשיריבבת-אחתמופעליםכאשר
לחימום(דודגבוהשהספקםחשמל
תנורי-מזגן,כביסה,מכונתמים,

כלים,מדיחאפיה,תנורחימום,
מנותקכזהבמקרהכביסה).מייבש

אתלהזמיןוישמהדיהרהחשמלזרם
שיבואוהחשמלחברתאנשי

 .הנתיךאתלהחליף

ליהתקיןהחשמלאי
אוטומטימפסק

בלוחהיוםמצויידיםרביםבתים
,בדרךהכוללאוטומטיים,מפסקים

מפסקגםלבדוק!)(צריךכלל
נגדמגןמפסקוגםראשיאוטומטי

במקוםבאלא(האחדהתחשמלות
 .)!השני

לרחחשמלעם
ארטרמטיים,מפסקים

ראשיארטרמטימפסק

רמפסקמגן

 .התחשמלותנגד

 •ט;;~~; j :~ ~חשמלעם mל ~
ראשיאוטומטי-מפסקלהתקיןניתן
חדש-חשמללוחכלועלביתבכל
כלנפש.לכלהשווהבמחירישן,או

מתאיםרשיון(בעלמורשהחשמלאי
ההתקנה.אתלבצערשאיובר-תוקף)
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