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 :אגמיאורי
"עמל"ויו"רהמרכזתהוועדהחבר

והשכלהחינוך
הפרטוקידוםהחברהלמען

חוריהלהםמאפשרהיהלאהרריהםשלהכלכלישמצבםרבים,לבני-נוער
היציאה.אפשרותעלמשפיעאינוהמשפחתיהכלכליהמצבזה.מסוג

להשתתפות.המדדהםורמה,רמהבכלהאישיים,ההישגים

בהיקפה-בישראלהמובילותהחינוךרשתותעלנמנית 1989"עמל"
ייחודה.את"עמל"רואהבזאתרקלאאולם,-המגווניםעיסוקהובתחומי
רשתותשלהרחבמהמיכלרלכחלקעצמהאת"עמל"רואהוראשונהבראש
הרשתותכלביןלשיתוף-הפעולהשואפתההסתדרות,שלהחינוך

ההדוקהפעולהשיתוףהקשר.אתלמעשה,הלכהומטפחת,ההסתדרותיות
החינוךחודשייזוםבהסתדרות,המקצועיהחינוךקידום :חדשותיוזמותהניב

שאיןגרףפדגוגי-טכנולוגי,מרכז-המפ"ט-הכותרתוגולתהמקצועי
 .בישראלהחינוךבתחוםכמרתו
בניחינוךשלהשליחותאתעצמהעל"עמל"נטלההסתדרותית,חינוךכרשת

פירושהעבודה.ותנועתההסתדרותערכיברוחדמותםועיצובהבאיםהדורות

החינוךעםמדעית-טכנולוגיתהשכלהשלשילובהחשיבותראייתהדבר'
החברתי-רעיוני.

"עמל"שלמנקורת·חראותהכלליהחינוך
ערכיליישרםבמעלההראשוןהכליאתוהשכלהחינוךבהקנייתרואה"עמל"

על"עמל"שרקדתזהעקרוןבסיסעלהשרות.ההזדמנויותרמתןהשיררירנירת
שעללכך'עריםאנואולם,ולמבוגרים.לנוערטכנולוגית-מדעיתהשכלהמתן

להפניםכדיהילדים,גניעלכברשליחותהאתלהחילמודרניתחינוךמערכת
במגמההדעתאתהמפ"טנותןזהנושאעלהרך.בגילכברוידעערכים
הילדים.בגניהחלייחודיותלימודתרכנירתלפתח

הביניים,חטיבתמשכברתהחלהפורמלי'בחינוך"עמל"מתרכזתכרגעאם
אתפיתחהכךולשםיותרצעיריםלילדיםגםלהגיעצעדיםערשההיא

חוגיםביותר'צעיריםבגילאיםלילדיםחוגיםהמפעילההקהילתית,המערכת
 .העשרה.חרגירכןלנוער

חינוךבמסגרות"עמל"מאמינהחברתית,שליחותבעלתחינוכיתכמערכת
כבית-למקיפים.שלהבתי-הספרלהפיכתחתירתהומכאןאינטגרטיביות

חשיפהלמתןאפשרותוחברתית,פדגוגיתהשפעהל"עמל"ישהמקיףהספר
 .ילדלכלכלליתוהשכלההומניסטיםערכיםהקנייתטכנולוגית-מדעית,

אךילדים,שלשרנותרמותאמנםמרכזתהמקיףבית-הספרשלהמסגרת
ואפשרויותיוצרכיורמתו'על-פיהחינוךאתתלמידלכלמספקת

בבתי-המנחההעקררןזהרדרכו"על-פילנוער"חנוך :האינדיבידואליים
איתםמושכיםהחזקיםכימראה,המציאותהאינטגרטיביים.המקיפיםהספר

וחשובה.חיוביתדינאמיקהוזוהייותרהחלשיםאתמעלה
הנותנותוייחודיות,קטנותלימודיםמסגרותהרשתמפעילהבמקביל'
גםמשתלביםשאינםלבני-נוערוהשכלתיותחברתיותמקצועיות,תשובות
קבוצותתעשייתיים,בתי-ספרלחניכים,(בתי-ספרהאינטגרטיביבחינוך
וכד').עבודה

לכלטכנולוגיתחשיפהבצרלהומניזםחינוך
החינוךמערכתעל .ויותריותרטכנולוגיוהופךהולךחייםאנוברהעולם
בחשיפהדוגלת"עמל" .טכנולוגיבעולםהחייםלקראתהנועראתלהכין

אנשיםשלדורצמיחתמפניחרדההיאבר-בזמןאולם,לכל.טכנולוגית
עלהדגשמתןאתהצמיחהזרדאגה .בלבדוטכנולוגיהלמדע"מתוכנתים"

ל·אמנרירת,הומניים,לערכיםהתלמידחינוך :ההומניסטיתהגישהפיתוח
הגבוהותההשכלהרמותטיפוחבצדכך'שיררירנית.לחברהלדמרקראטיה,

הרבה"עמל"משקיעהוטכנולוגיים,מדעייםומקצועותעיונייםבלימודים
"עמל",תלמידיכלוספורטיביות.תרבותיותובפעילויותהחברתיבחינוך

פעילויותאלואםפעילויות.באותןחלקנוטליםרבית-ספר'רמהבכל
קולנוע,לתיאטררן'חוגים .בית-ספריארמחוזיארצי'בהיקףספורטיביות

בנושאיםהמתמקדיםסמינריםוזמר'מחוללהקותוכד'.פיסולציור'
רעוד.רעודבית-ספריתעיתונותחברתיים,

חינה"עמל"שלבתי-הספרכלנציגיבהשמעורביםנוספתמשותפתפעילות
לחר"ל"עמל"שלבתי-הספדנציגייוצאיםזרבמסגרת .נרעדמשלחותחילופי

הזדמנותנותנותלחר"להמשלחותהנה.שמגיענרעדבבתיהםומארחים

למעשהחלבה,,·קיום
יהודי'ילד :בישראלהעמיםכללבנישררתהזדמנויותבמתןדוגלת"עמל"
טוב.מחינוךשררהבאופןליהנותחייביםובדואידרוזיערבי'

חלקנוטליםותלמידיהםוהבדואיהדרוזיהערביבישובגםבתי-ספרל"עמל"
להידברות,טובבסיסיוצרתהמשותפתהפעילותמשותפת.חברתיתבפעילות

הרחוק.לטרוחהשפעהלהםשישלמפגשיםטבעירקענותנת

הבוגריםההסתדרותלחברי"עמל"חובת
בתחוםהבוגריםההסתדרותלחבריגםתשובותלתתמחובתהרואה"עמל"
המקצועית.וההכשרההחינוך

ברמותוהשכלהמקצועיתהכשרהמקצועית,הסבהשלמסגרותפותחוכך
ממשלה,משרדיעםבשיתוףפועלתמבוגריםלהשכלתהמערכתשרנות.
מקרמיות.ומועצותעיריות

קהילתיתעבורה
רקלאארתהלשרתרעליומהקהילהחלקהיגרבית-הספרכימאמינה,"עמל"
הקהילה,נציגיההררי_ם.רעדיעםהקשריםטופחוזאת,לאורהבוקר.בשערת
הפועליםקהילתייםמרכזיםוהוקמושוניםומוסדרתפועליםמועצותעיריות,
חוגיםגימלאים,מועדונילהררים,חוגים .בבתי-הספרוהערבאחה"צבשערת
 .בית-הספדשלוכוח-האדםהמיכשררמהציוד'כולםהנהניםלנוער'

המשאביםאתמנצלרבית-הספרהפנאיבשערתמפעילותהקהילהנהניתכך
וברנה.אפקטיביתיעילה,בצררהוסדנאות)מעבדות(כוללשבידיו

ו"עמל"ההסתדרותביןהגומליןיחסי
שבהסתדרות,הרלבנטירתהמסגרותעםמלאפעולהשיתוףמקיימת"עמל"

והתפתחות.התקדמותלההמאפשרדבר
היחסעלדגשששםברשת,החברתיהחינוךלמערכתשותפהההסתדרות
בהקצבותל"עמל"מסייעתההסתדרותוסובלנות.האדםכברדלעבודה,
גםמתבטאההסתדרותעםהקשר .בחר"לכספירתמסגרותובטיפוחכספירת
והתרבות.הספורטבתחום

במסגרתלתפקדחייבתהארץ'רחביבכלבתי-ספרהמנהלתמערכתזאת,עם
והעבודההחינוךמשרדיעםמלאובשיתוף-פעולהוסדריההמדינהחרקי

וחקלאיות.התיישבותיותמסגרותעםהמקומיות,הרשויותעםוהרווחה,
הציונית,ההסתדרותהיהודית,הסוכנותעםעבודהקשריגםפיתחה"עמל"
ציבוריים.וגרפיםרבחר"לבאץרשרנותקרנות
במסגרותוהשתלבותהעמקההתרחבות,איפשרזהנרחבפעולהשיתוף

קהילתיות.

-2000חשנותלקראת
להשישקטנה,מדשת-קדימהבפריצההתאפיינוב"עמל" soה-שכרת

ורחבה.חיוביתציבוריתממודעותהנהניתמובילהלדשתכמרכה,תדמית
רמיבניםציודופיתוח,חיזוימערכתהוראה,צררתישלאמינהתשתיתפותחה

ותלמידיםמשמעותיתעלתהוההוראההלימודיםרמתלתפקידם.הראויים
 .בתי-הספרשעדיעללהידפקהחלו

הקיים.אתולהעמיקלהעלותלחזק,הרשתמתכוונת-2000השנותלקראת
אזרחיםשלצעיריםדרדרתחינוךבאמצעותבתשתית,ההשקעותאתלהצדיק
משפחותיהםואתעצמםאתוהמקיימיםולקהילהלמדינההתורמיםנאורים,
ובדווחה.בכברד
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והרקעהרצח
בכביששהתחוללהבזעיר-אנפין,השואה,אתולתארלנסותטעםמה

 ?ת"א-ירושליםהמהיר

יובדןהאעלהתפלץוהלבהמראות,אתוiך~נחיםהקולותאתראההעם
 .והשכולהאלמנ~תהיתמות,

שבוצעהמונירצחהיהזההמלה.שלהרגילבמובןאסוןהיהלאזה
שלקדומיםבתאוותמ~נעשכור-נקמה,סומא-שנאה,פאנאטעל-ידי
לדם.וצימאוןהרגהרס,
אללה,בשםרצח,שלבולמוסכללשמה,אכזריותכלפאנאטיות,כל

מקור.מאותונובעתפעמי-משיח,בשםאווהמולדתהעםבשם
זה.מעיןמעשהלעוללמסוגלתחיית-האדםרק

הנגועהמקוםאתאלאמבטאאינוהמזווע,במעשהויחידאותואבל
שהוכן'לרקעהודותונאגרשנוצרהארספורץממנוהמקוםבחברתו.
הלאומנות-ומצטלביםשוניםממקורותסופקזהורקעמראש.

הפלסטיניבעולםהמתוניםלכוחות(המנוגדתהאיסלאמית-פלסטינית
ומייניסטית, nהדתית-מההקצנההמושפעתבפרט),ובאש"ףבכלל

"יצור"-השניםושתייםעשריםבןהישראליבכיבושוהמצטלבת
מבנהבעליאנשיםהדוחפיםמפלצתיים,מימדיםבעלפעםלאשהוא
המוותשקרהואממנושהמפלטהייאושלזרועותמסוייםנפשי

שלוהדיכויההשפלהתופעותלתמונהשמצטרפותמה-עוד .ההירואי
 .יחדגםוצה"להמתנחליםעל-ידיהמופעלותהישראליתהלאומנות

הרצחלביןיהליכודבמרכזשהוחלטמהביןקשרכלאיןיודע.אני
מסויימיםאנשיםבקרבאם-ואף-על-פי-כןת"א-ירושלים.בכביש

שוניםמעטלחייםכלשהיתקווההתעוררההכבושים,בשטחים
להחזיר,בכוחושהיההבחירותמרעיוןכתוצאהיותר,אנושייםבעתיד,

באההנה ;האבודמכבודומזpהווהמדוכאהמושפללעםיאולי
אתו"שברהאותהו"חישקה"החישוקיםארבעתבתההחלטה
הכלים".

לתהום,ימינה,אותורהיטההאוטובוסהגהאתשתקףשמיחושבאינני
אתחיטהעצמושמיראבל .הליכודבוועידתשמירשללנאומוהאזין
התהום.לכיווןכלומרישרוןשללכיוונויימינההשלוםתהליךהגה

שלנוסףערוץופתיחתההדדיההרגהמשךהכיבוש,המשךשלתהום
ודמעות.דם

האחרוןאולייהסיכוי
העםאללצאת

 ·הליכודייסחבבעל-כורחולממשלה,מחוץתהיההעבודהמפלגתאם
על-מנתאלהבכוחותלויהיהדילאאבל .מימיןהקיצונייםאחרי
כגודםהציבורעל-ידיייתפסשאזמשוםחלופית,ממשלהלהקים
משהוהשלמה.ארץ-ישראללרעיוןקנאותבשללשלוםהמסרבקיצוני
אתממנולגדועכדיבכךיהיהודיולגנרי.לדפוללתחיה,קרוב

ובתמיםבאמתשהאמיןהמתוןהציבורשללמדיהרחביםהשוליים
-יכולאינושהואהיאשהאמתכעתושידאהיכול','הליכודש"דק

 .המערךעםיחדולאבכוחותיולא
גדולמספיקציבוריתנערהעת,שבבואהיחידההתקווהזאת

ואתעתידואתיקבעמהויביןוהאתניותהסוציולוגיותממדידויותיו
אתריתך ;שלוםאומלחמהשלהתפתחותןאתיקבעמהיהמדינהעתיד
השלום.לקראתאותויוליךוביושרשבכנותלמיכוחו

 !ממשיכים
משתתפיואתהקבועיםקוראינואתלי.דעלנכוןמצאתיהקודםבגליון
 .החמורמצבובדבר ,-13ההשנהזואותנוהמלוויםהעיתון

המנויים,הקוראים,לכלולהודיעאיש-בשודה,הפעםלהיותשמחאני
 9להופיעימשיךלהיום,נכון ," 77ש"עיתוןוהידידים,המשתתפים

ומוגדליכפולי-מספריםיהיומגליונותיושלושהכאשדיבשנהפעמים
 .עמודים

סופדים,שלרבותעשרותשללרגישותםהודותהתאפשרזהמצב
כשלנו,כתב-עתשלשנפילתוהבינו,אשרוקוראים,אנשי-ציבור

ישראלולתרבותבפרטהעבריתלספרותחמורהסכנהלהוותעלולה
בכלל.

בית-בדל,ולהנהלתהאוצרלשדהחינוך,לשראלהכלשלפניותיהם
המהירהלהתערבותוהודותהוסרההמיידיתוהסכנהפרייהניבו

לבין " 77"עיתוןביןהשותפותלהחזרתשפעלנבוןהשרשלוהנחושה
בית-בדל.

קיומולהבטחתציבוריוועדשלהתגייסותוגםחיתהומעודדתמרגשת
פדופ'-וחבריופודתמשהעו"ד-שבמרכזו ," 77"עתרןשל

התעשיין-הציידונטרייעקבהאדריכליהושע,א.ב.פלדמן'מיכאל
ואחדים.לויעוזי-"מגדל"מנכ"לזקס,אילההגב'פולק,ישראל

שכלעתהמצפיםאנותנאי"."עלהוסרהעתוןשלקיומועלהאיום
באמצעותולהתפתחותולקיומויעזרויעדךבעלכליבוהדואים
מאסיבית.החתמה

העולםספרותיספרותנוממיטבלקוראינולהביאנמשיךימצידנוואנו
 .שכנינושלוספרותם
 .החברתילמתהווההאמנותיתהיצירהביןהמחברבקונמשיך
כיווניעללהצביעונשתדלוזדון'איוולתעוולה,מעשינגדנתריע

 •והתקווה.האופטימיותמןבהםשישמחשבה

_r_1 ~,;1 

ניכרתכבדהעבודה,מפלגתבלשכתההחלטהאחריימיםשלושה
"בתנאיםהזאתבממשלההישארות-שמשמעותהלאחודתנועה

המוחלטת,וגמיזתהשמידרמאויותשדון'חישוקילמרותמסויימים','
הדבינית-שמידית.הבחירותתוכניתשלכנראה,
עללשמיר'פרסבין"דוטאציוני"פתרוןעללחשושיםשומעיםוכבד
אתב"ש~תף"שינהלואונס,רבין,פרס,שמיד,-"מרובע"צוות

כאמוד.הגמוזה,התוכניתשלמימושהלקראתהמהלכים
דבר.יקדהלאובאמתבאמת.שיקדהמהעללארקהכל,עלחושבים

כךימהליכודחלקיםעל-ידיתטורפדהתוכניתנורא.משהויקרהלכן
אתלהעידיצליחלאוהמעדןייאזלהבחירותשעדהזמןאחרת.או

שלעומתלמרות(וזאת, .בתוכוחורףשנתהישןהרדוםהענקאתיעצמו
אלאלבנוןמלחמתחיתהלאזה,מכלכתוצאהלקרותשעשוימה

תמימה).ילדהבחינת
לאואףעכשווייאלטרנטיביככוחלאיעצמואתיבנהלאהמערך
מחבריאחדהשלום.אתלהוליךהעתבבואשיוכלכזהלכוחכתקווה
משלטשחוץהעבודהבלשכתאמדיומרןחייםזהשהיהדומניהכנסת,
מהמפלגה.דברנותרלאיהירקוןברחוב
בפעםלאאם-גם-עכשיוהתגלגלוגדולוחסדגדולהזכרתיואכן

ליטולהזכרתמשמיים.כמעט-העבודהמפלגתלידי-הראשונה
להוסיףהשלום,יוזמתאתהליכודשלהמזייפות,ישרות,הלאמידיו

דדךולמצואיבאץרהשלום""קואליציותבדוחהדרושהעיבויאתלה
לצאתזהועם ,ף"~אעםבין-כה-רכה,בלתי-נמנעותלשיחות,להוליך

העם.אל

 " 77"עתרןהמלצת

סימןימידסקינילי :מרוסית ;הלבנההגרואדדיה :ברלגאקרבמיכאיל
 .המאוחדהקיבוץקריאה~
 ;אהבהשידי ;הפורטוגזיתמןסרניטות :בארט·ברארניגנאליזבת

 .כרמל ;זיגגומשה :מאנגלית
 .כתר ;התפרצד ;תעתועון :בן·נריצחק

קדים ;עדיידינעים :מערבית ;שירים ;תחיליות :אדרניס
 .המאוחדקריאה/הקיבץוסימן ;בצהרייםלוויה :קררןישעיהו
הרצאת ;ארץ-ישראלבספרותמחקרים ;מסלעדבש :גרבריןנורית
 .הביטחוןמשדד
 ;סגל:ארדהדברואחריתמאנגליתתדגוםהמתים,:מיזבחג'יימסחברי
 .המאוחדקריאה/הקיבץוסימן

 .עובדעם ;גיאכרמית :מאנגליתתידגמה ;אישהילוד :ריץ'אדריאן
 .המאוחדקריאה/הקיבץוסימן ;להתאבדמתכווןמשודד :שביטדן

 .כרמל ;מסע ;היכלותציפור :אסתרחיה
פועלים.ספרית ;הקטביםבין :קדמייחיאל
 .עובדעם ;שירים ;מחסומים :ארפנחיימרירחאי

5 



העץאתמבארהעץרק

 ;אלירזישראל ;קשה""קצח
 1989 ;המאוחרהקיבוץחוצ'
הצפוני"הקצהעלכותבאלירזישראל
שמדוברולמרותאסיה".שלהקשה
ישראלמדינתשלהצפוניבקצהלמעשה
בעיקריחיעם),מנרה,חורפיש,י(פקיעין

מכלמטאפורה.זואיןהרייהעליוןהגליל
מדוברלאהשיריםברובמקום,

במטאפורה.

שמאחוריבפניםמעונייןאינואלירז
שלהם,במשמעויותמעונייןאינוהפנים,

 ,אל":מיסטיותאוהיסטוריותמשמעויות
של /האחר~היעראתמחפש/לאאני

מביטהואובהמשך ; ) 8(עמ'הזה"היער

לאמשמעות,/כפלמכל"נקי~יבאורן
 .) 9(עמ'שום-מקום"אלמוליך

כליכם,הדברים,במהותלגעתהרצון
חזקמניעהואשלהם,התמציתבנקודת

כל)לא(אםהרבהאצלעיקרי)לא(אם
רוצה"אינניבכלל.והאמניםהמשוררים

-לנגוע"בלבםרוצהאליהם.לכתוב
בחוץ".ב"כוכביםאלתרמןנתןכתב
הדברים,בעצמיותלגעתזה,רצוןאולם
אין :אוזלת-הידבידיעתכרון

להינתק-בני-האדם-באפשרותנו
אלירזאן(שבראשנו).משמעותמכפל

מנסההואמקום,מכלמתעקש.
עםהאוזן~עושה"מה :להתעקש
כלבכמובהם/לפגושלאאם /הקולות/
שאיןממקוםמלמטה/תמיד /בכלב/

 .) 10(עמ' "?משקרים

אתמבטלתאינהזוהתעקשותאבל
כיהדברים.בלבלגעתאוזלת-היד

היער/הופך"פתאם :כותבכשהוא

ובהמשך ,).ש.סבמקור(ההדגשההווה"

הרגע/אתמלאה"העין~ :השיראותו
להחזיקבכוחה / /ה${גהזה,הלא-ל.~ה

(עמ'יער"להיותהיעראתוהופכתבו/
חושב)אראומר(אוכותבכשאלירז ; ) 11

-זוחוויהמשחזרכשהואאלה,מלים
כבר-שתהיהככלואותנטיתעמוקה

נצחיהווהאותומתוןאותהמפקיעהוא

שייכת.היאשאליו
המופלאותהמליםי(כןהמליםעם

יהיותרלכליכולים,אנחנווהסוררות)
לאאןמאדילהתקרבאולי ;להתקרב

הירוק,תמציתהיער,בתמציתלגעת
מה,משוםואלירז,הקשה.הקצהתמצית
זאת.יודעאינוכאילוכותב
האבן-כפשוטוהטבעעלזיבה 1בכ

אלירזאצליש-הגלילייםוהאורן
לאהכל-כןהזה,לטבעעצומהאהבה

שלמשיריהםכל-כןהרחוקאורבניי
חדשהלאהזאת.הארץמבנימדירבים

בספריוכבר .אלירזאצלהזוהאהבה
פתוח"ו"הרבית-לחם""דרךהראשונים
מתיאג'ורג'הפסבדוניםתחת(שפורסמו

רקולאהטבענוכחאיברהים)
שם,אבלכתפאורה.רקולאכמטאפררה

:אהבו,אנשיםהיוההר,עלהעצים,בין
 .כאבופחדו,

(אםאנשיםאיןכמעטקשה"ב"קצה

ליוישהמשורר)מנוכחותנתעלם
מקורהעללהצביעלישקשההרגשה,

משוםאוליבאכזבה,שמדוברהמדרייק,
("אםמסביריםיצוריםהםשאנשים

מזה",נצאלאנבאיש. /להסביר/נתחיל
יצוריםהםשאנשיםמשרם;אולי ) 20עמ'

הםשאנשיםמשרםנותני-משמעריות,

יודעלאעדהרכה/("מישהומכיםיצורים
שלא /להכריז/מוכן~שהיהעד /מה/

 .) 21עמ'הוכה",

אלהשיריואלמזמןלאהתייחסמישהו
 ,בעקיפין ,שבמרומזואמררזיאלישל

וסימוכיןהאינתיפאדה.אליהםחדרה
אושהבאתיהאחרוןבציטוטנתןלכן

(עמ'לדבר"צריךהאבןועלזהב"על
שלמאבקםחודרהסתם,מן .) 44

העמוקיםהרבדיםאלהפלסטינים
מדגישה(ואנירביםאנשיםשלביצירתם

מאלהלהבדילהעמוקים,הרבדיםאת
אןהעיתונאיים).האופנתיים,הפלקטיים,

"הראללחזורראוייחד-עם-זאת,
בשירשם,ולמצואלמשל, ,"פתוח

הביטוייםאתכאן",עברו"המלחמות
למצואאפשרלהםדומיםאושבמלואם

כדםשנראה"מה :;כמרקשה"ב"קצהגם

שהריאבן".לעולם/והאבןדםהוא
 ,' 87בדצמברהתחילהלאהדםשפיכת

 .האבןלאגם

(המחולקקשה""קצהשלהשניהחלק *
אלירז, ."יחיעם"הואשערים)לשלושה
סדרתאלאותנומפנהבהערה,

ששמהזריצקייוסףשלאקווארלים
זאתאומריודעאינווהוא .יחיעם""

בשיריםולאבהערהלא-במפורש
יוצריםששיריולינדמהאבל-עצמם
שלציוריועםיפהפיהשירת-קאנוןמעין

 .זריצקי
הןמתייחסיםזהבשעראלירזשלשיריו
המערבי,הגליליחיעם,אזורשללנוף

הראשוןבשערכמוממש Iהבוערלירוק
שלציוריואלגםמתייחסיםוהם ;בספר
אותואלשלוההתייחסותאל Iזריצקי

נוף.

השיריםביןלהקבילאולהשוותצורןאין
פגימה,אפילובכןתהיהאולילציורים.

וגםהציור,אתלאיירבאלאהשירשהרי
המשכיותאלהבשיריםיש .ההיפןלא

לשיריובאמירות)במראותי(בסגנון
פהרקקשה"."קצה-הראשוןהשער

כחומרבצבענגיעהאליהםנוספתושם
מעורר ) ... (המשתנה/"המראה :הציור

או/בכההעליהן~להשיבשיששאלות
או ; ) 44(עמ'בדליל"או/בדחוסבבהיר/

להיות(שעשויהציורנייראלהתייחסות
אסורסנטימטר/"ואפילו :השיר)דףגם

עלהאש/באמצעמתשטח /שיהיה/
שלוכוחם .) 41(עמ'הזה"השמחהנייר
להכירהכרחשאיןבכןהואאלהשירים

לגעתכדיזריצקישל"יחיעם"את
אלירז.של"יחיעם"אתולאהוב

לחיותלאאבללפעמים'/לצעוק"'צריך
משיריבאחדאלירזישראלכותבמזה",

צועק.אינוהואאבל .) 42(עמ'"יחיעם"
בספרלאמקרם,מכל ;לפעמיםלאגם

משירילרביםאהבתיכלעםזה.שירים
אמירהבהםליחסרהקשה","קצה

מהותומעצםהכושלהנסיוןמאז'ורית.
בליהעיקר~מרכזאל"להגיע

העקשניתוההימנעותקומפרומיסים",

אתמשאיריםמשמעות,מלתתמלהסביר,
אמירתבלאקשה"ב"קצההשיריםרב
אותהבהםשמורגשתולמרות .הן

דחוףעניין 1לףהיה"כאילוהתמכרות,
שבאורחהרי ,) 62(עמ'להשתיק"
מינורייםהשיריםר"בנשאריםפרדוקסלי

 •הדברים.שללמהותםביחסמדי

r 

שפרספי

~ 
) 

) 
\ 

שלוצרויה

לצלפיםנוחהמטרה (
שירים

ישראלאלירז

קצה
קשה

שירים

בשדה

ההתנסויות

נוחהמטרה :שלוצרויה
 ;המאוחרהקיבוץ ;לצלפים

עמ'. 48 ; 1989

-שלוצרויהשלביכוריהפסרשם
הר~' , 1988 (לצלפים"נוחה"מטרה
בוהמקוםעלמעידהמאוחד)הקיבוץ
אתומזמןעצמואתהשרה"אני"מעמיד

עמולהיצלףבכך,ירצהאםהקורא,
הספרומעשיר.מורכבבשדה-התנסויות

ובחדותבהידוקבצמצום,מצטיין

אסרצי-עולםבזמן,בוהמכילה,האמירה
ומןהמקררותמןהשאוברב-גוניאטיבי

ייחודי.לביטויבדרךהעבריתהשירה
עוסקיםשבספרהשיריםושבעהעשרים

לשתיאתייחסמתוכםמגוונים.בנושאים
לשיריםאהבהלשירימרכזיותתימרת

גניאולוגיבשיר(במיוחדגניאולרגים
 .) 7;עמ'בצהריים"מטה"בתוך-אחד

הגניאולרגים,כבשיריםהאהבה,בשירי
ודרמטידיכוטומיעולםצרוייהמעמידה
ריבויאתפלאים,מעשההמבטא,בעליל,
האנושיתההתנסותמרחבשלהפנים
שלמותקוטבית.העמדהעללוותרמבלי

רב-גוניותהשוזרתזופרדוכסלית
מעמדהבתשתיתהניזונהבדיכוטומיות,

השרה"אני"שלמהותיתאמביוולנטית
 .שירתומושאי'כלפי

כ"מרלעתיםהזרהאהבהבשיריהאהוב
מיגםהואבו-בזמןאך ,) 5 (ושחור"

לזרועותיהגורםאודותיושהסיפור
מותירולחילופיךכעננים""להתרגש

נוחהמטרה ...יבשותו"זרועותיהאותה

"בארשפיוכמילעתים ;לצלפים"
שמלותיוכמיאחרובמקום ) 9 (מרעלת"
"דגיםהמייחללסלהמפירנושרות
הוא ) 8 (החלוק""רמהבשירמתים".
כחליל",ומחרדת"חלולהארתהמותיר
אחדבשירלוגומלתמצידה,והיא,

בשיראר ; ) 10 (חנק""עדבהאכלתו
דרךעלאותרבשרטטה ) 11 ("אהובי"
ומשמאלי".מימיניחםכ"בשרהחזרה
מנת-שאהובהאמירתהנובעתמכאן

"כפילשמחהיכולאינו-זהחםבשר
הערים"./באחתעצמיאתאניששמחתי

אלהערגהמשמשתהאהבהשיריבכל
השר""הפניקסשאיןבערהחומרהאהוב

שכןממנולהיחלץרוצהאויכול
ואתהאהבהאתמולידהההתכלות

 .מתוכההשירה
המשוררתפורשתהגניארלרגיםבשירים

שמורכבותהבינדוריתיחסיםמערכת

לצומתהקוראאתמכניסהועוצמה
ההעברהצופןמתפענחשבוהצמתים

האהבה,כבשירישלאכאן,הגנטית.
נפלאהניגודיםאחדותשלקשרמתממש
כאבבמחירהנקניתהתממשותונוראה,

נרמזבתשתיתותובנה.הואהאחרשצידו

הןוההארהשהמאדהעריותגילויחטא
והבלתי-אפשרייםההכרחייםמפיררתיר

מדבר""כשאבישבשירבעוד .כאחד

 :מילולילעיבורשלומתייחסת ) 29 (
הרילאט",מתעברתאנימדבר"כשאבי
-בצהריים"מטה"בתוךשבשיר
לפרש-מרחבמותירההנגליתהתמרנה

שונות.בריות

פגישהמקוםלשמשעשוייההסבמיטת
וחכמתו"מלבין"ששערו"גדול",סבבין

נכשלאךלעשות"ש"הגדילסב"עזה",
"שחור"ששערהנכדתולבין"בקטנות",
חכמתו".ש"עזהככל"שבורה"ושמחתה
כלולותמיטתגםלשמשיכולההמיטה
האסורים,שפירותיואהביםלמעשה
לעולם",יצחקושלא /לבניםה"ילדים
יולדת.למיטתבבדבדאותההופכים
אתלקבלכילדהמסרבתצרויהוכאשר

ארימות",לא"וסבי-מותואפשרות
במילההנרמזבמותהמותואתממירה

-שערותי"בתוךריחויהיה"כשאלך
לזמןבאשרמתמיטתאםבהלראותניתן
ההולםכזמןלפרשוניתןהצהריים,-

פומביתהתרסהשתכליתואהביםמעשה
בשירה(כמוהאסורהקשרקיוםשל

גגעלנבעלת ... " ) 8 (החלוק""ומה
גםאפשרהשמש").לאור /הארמון
-השיראתהסוגרותשהמליםלטעון

שלא /לבניםילדיםלייהיו"ומזרעו
שללשירומרמזרתלעולם"יצחקו

רעייתו"לחןהמקנא"הזראלתרמן
המובילהרמיזהעניים")"שמחת(מתוך

האהבהשלאלמותהלמרטיבהקוראאת
רקבכלל,אםלמימוש,להגיעהעשוייה
המתים.בעולם
מהווהבצהריים"מיטה"בתוךהשיר

המאפיינתהדיכוטומיתלהעמדהדרגמא
המעניקהעמדהשלו,שלכתיבתהאת

הסוגמןפשטותשלמימולקוטביות
הממחישה ;למורכבותשמעברזו Iהשני
שלביחסההאמביוולנטיתהתשתיתאת

והמבליטה,שירתה,למושאיהמשוררת
שמטילהמאדהפשראתתימטית,
שהואתוךעצמועלהשרה"אני"

 • .חטאועלמתייסר-מתענג
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אסתטיקה

ומוותארוס

רומן:רוח:שומרלוז:צבי

 1988פועלים.מפריח

בהורימתרכזלוזצבישלהחדשהרומן
שנותשלבירושליםסטודנטיאליחיים

עתהשזהצעירים,סטודנטים .-50ה

מחפשיםהשחרור,מלחמתאתסיימו
המשמעותואחרהקיום,משמעותאחר

שעברבעולםוהאמנותהתרבותשל
העלילהבמרכזותמורות.זעזועים
ממלאתהאחתדמויות:שתימוצבות
אבשלום,בשםמספר","אנישלתפקיד
לאוניברסיטהשהגיע"בן-כפר"סטודנט
בושנוצרדחףבשלבירושליםהעברית
להביןללמוד,-הקרבותבעקבות
אבשלוםבאמצעות .) 9(עמ'ולשנות
-הספרשלהמרכזיתהדמותמוצגת

מרצהאסתטיקן,כבדיקט.ד"רהמכונה

שלבפילוסופיההעוסקלספרות,
האנושי.הקיוםובמשמעותהאמנות,

סוחפת,מגנטית,כדמותמוצגתזודמות

בעודודומיננטית.דרמתיתעשירה

ביןהקשראתמחפשאבשלום,המספר,
ד"רהריהחיים,לביןוהאמנותהספרות
יכולתןאתששוללכמימוצגכבדיקט
לעומתשיים.'הממבחייםדבריםלשנות
האמנותשליכולתהעלמדברהואזאת,

המוותמיראתהאדםאתלהציל
לפי .) 32(עמ'המוות.ומתשוקת
טמונההאנושיתשהגאונותתפיסתו

זולתמותה,תמותהבןשלבמודעותו
 :הרוחשלהמופלאההדיאלקטיקה

המוות".מןוחייםמתוק,יצא"מעז

האדםשליחסו-זהנושא ) 22(עמ'
בספרהשניכחוטעובר-למוות

אתמדמהאבשלום,המספר,כולו.
רקאינהבלילה"שינה :למוותהשינה
הפעולותמלאתהאפילהבתוךמנוחה

עצמי,בתוךקברמעיןאלאהנפש,של
פיזיתתשוקהמתוךיורדאנישלתוכו
באהתודעהמןהשחרורועםממש,

יכולכןאםמההרגיעה".הפורקן'
עלממחשבותולהרחיקלהרגיעלהציל'
אחת ?המוותומתחושתהמוות

אחתבפיבדת.טמונההתשובות

המחברשםהספרשלהמשנהמדמויות
מרביםדתייםאנשיםכיהתפיסהאת

מצוות,מקיימיםכשהםבמוותלהרהר
דר'להציל".באהקדושהמצווה"וכל

הואלדתשיחסוכאדםמוצגכבדיקט
אותומקבליםאםהאל"רעיון :חיובי

ואולילעזור, Tבכ"יכולבאמונה,
מוצאאינועצמוהואאולםלהושיע",

ע"יהרדוףכאדםמוצגהואבדת.מנוח

קיומיות,שאלותהמציגאדםעצמו'

העדרמתוךובתמיםבאמתומתענה

ומספקת.סופיתתשובהלהמציאיכולת
שליסודבושישכאדםמוצגהוא

אישיותיותבעיותאולםגאונות,
וחייחייואתממררותוהתנהגותיות

ע"יעצמולהרגיעמנסההואסביבתו.
משקהוע"יקלסית,למוזיקההאזנה
אך-פעםמדילוגםשהואחריף

בלילה,חרדהממצביסובלהואלשווא.
(עמ'פסיכיאטריתעזרהלקבלומסרב

המתמידהמאבקמענייןבמיוחד ) 112

כבדיקטדר'בדתה.אשתו,לביןבינו
והםמתח,מלאייחסיםאשתועםמנהל

מאד"שאוהביםאנשיםכשנימוצגים

מזה".זהולסבולזה,אתזהלסבול
בכךאשתואתמאשיםהוא .) 49(עמ'

אתעליהומטיללכתוב,ממעטשהוא
מחדרמסתלקשהואלכךהאשמה
שם.ומסתגרעבודתולחדרהשינה
המספרע"ימוצגתבדתה,האשה,

"ייקית"ותרבותית.נאהשקטה,כדמות

בבחינתגםשהיאואינטליגנטית,עדינה
מצביאתהסובלתטובה,ביתעקרת
ואינהבעלה,שלושגעונותיורוחו

להתמודדהיודעתאישה,נואש.אומרת
אלאואגוצנטרי,מריראינטלקטואלעם

הולכתעצמההיאכךכדישתוך
דר'ע"יהארוסתפיסתואכן'ונשחקת.

הנשיותעצםפרובלמטית,היאכבדיקט
ומדפרסת"כ"פרוורטיתידועלנתפסת
המושמעתטענהאףוקיימת ) 112(עמ'

דמות-הסטודנטיותאחתע"י

אהובתו"מודרנית",נערהשלמעניינת
כבדיקטשדר'הטוענת-המספרשל
יתרה .) 106(עמ'נשיםאוהבאינו

עליו'חשודהאהבהמושגכלמזאת,
ישכפשוטה,בריות""אהבתואפילו

חולשה".של"גילויתפיסתולפיבה
משברמצביכמההצגתלאחרלפיכך,

-משיאיהלאחדהעלילהמגיעה-
מותוכבדיקט.דר'שלהתאבדותו
כבדיקטדר'שלוהטרגיהפתאומי

וחללהמומיםסטודנטיםאחריומותיר
לעזובמחליטאבשלום,המספר,ריק.
אחרהחיפושואתהאוניברסיטהאת

בסיועקיומיותלבעיותהתשובות
במודעפונהוהואוהספרות,האמנות

מאומצת.פיזיתלעבודה
שהגיעכמימוצגהמספר,אבשלום,

והואשבעמק""הכפרמןלירושלים
מחשבהשל"תגליותאחרמחפש
כי ,לומסתברמהרהעד ) 9(עמ'ורוח"

אינםבירושליםפוגששהואהאנשים
לכן'קודםשהכירמאילובהרבהשונים

-לאהובתוההופכת(יאירה)והנערה
יותרחכמהיותרנועזתאוליהיא

 tבכפרושידעמהנערותיותרועצמאית

תרםעםמסתייםביניהםהקשראבל

אלשלנרההליכהכל"אולישנה"ל.
האנשיםדרךלהגיעכדיהיאהאנשים,

 .) 11 7(עמ'מהתחלה".עצמנואל

כמגמדהמרותאתרואהאינואבשלום
היאושבגדמתקומםוהואהחיים,את

כבדיקט.דר'מורהו'אתהמאפיין

כמוצדקיםידועלנתפסיםהחיים
 ) 145(עמ'לעצמםומספיקיםלעצמם

שגיילהביותרהחשובהוה'בשורה'
בשורותלונחוצותשלאבירושלים,

אתעוזבהואלפיכך, ) 152 (עוד
העולםעםקשריוומנתקירושלים
לחדור.נסהאליווהתרבותיהחדש
כחלקמוצגתהירושלמית""השנה
צבא""בוגרשלההתבגרותמתהליך
דר'לעומתו .-50השנותבראשית
אישיותמבוגר,כאדםמעוצבכבדיקט

-אינטלקטואליליטושכאריזמטית
גרעיניאתעמוהנושאכאדםאולם

שלו.העצמיההרס
בדיכאון'השוקע tספקןאסתטיקן

ארממרשךלאישפרזלהובילהיכול
בתרךשבויכבדיקטד"רלהתאבדות.
בתרךאףולפיכך,שלו,הקונספציה

אישדרמה-שלוהפרטיהגיהנום

וילדיו'אשתולא :להושיעויכולאינו
הכרוךתלמידולאואףהרופא,לא

להצגתמעבראולם,אחריו.
ומסתברהולךהפרובלמטיקה

כאשרמפתח,רומןלפנינוכילקורא,
כבדיקט'ד"רהמכונההמרכזית,הדמות

פרופ'שלומותוחייומדמותו,יונקת

לספרותהמח'ראשקורצוויל,כרוך
שהתאבדבר-אילן'באוניברסיטת

בקמפוסהמרצים"ב"שיכוןבדירתו

ומעניינת,חזקהדמותהאוניברסיטה.

תלמידיועלהיוםעדהמקרינה

שונאיועלוכןמקורביו'מעריציו'
המוותהאמנותתפיסתומתנגדיו.

התפיסותמעולםלקוחהוהארוס
התיאורוכןקורצוייל'ב.שלוהגישות

שיטותההתנהגות,דרכיהפיזי,

קשהשהשפיעהטרגיוהסיוםההוראה,

הסטודנטים.על

עדותו,להרחיקרצההמחברדומה,
במקום-50השנותשלבירושליםובחר

דמותיצרואףבר-אילן'באוניברסיטת
כי(מסופר,בכדיקט.דר'בשםמברית

בשםחתולהיהלקררצוויל
מוצגתהמכריתהדמות ,) ...בנדיקטוס

דמויותבקרבהפועלתכדמותבספר
נובר' :שניםבאותןידועותירושלמיות

"העשייהעולםאףוכד'.חלקיךברגמן'
כגון :בהדגשהמוצגהספרותית"

שילובמפגשיה.על"לקראת"חבורת
למחברמאפשרומבדהעובדהשלזה

אינטלקטואלסביב'הסובברומןלבנות
משמעותלגביוסביבתועצמוהמענה
שלדמותוהמוות.ותפיסתהקיום

-ומסודהמכוחהמקרינהקורצוויל
כדיזהמעיןב"מפתח"הכרחאיןאולם
אוליממנה.וליהנותהיצירהאתלהבין

 :הספרבשםטמוןהאמיתי"המפתח"
המבוססמיליםמשחקרוח","שומר

 ) 4(יאמקוהלתהידועהפסוקעל

לאבעביםורואהיזרעלארוח"שומר
 •.יקצור"

יערןחנה

ו

דרוישמחמוד

האחרונההסעודהארכה

רו~ה qס~;:זtקעוןה~.רי~ךכורו~ה. qס~;:זtקעוןה~ך~ה

 !~:;גינו .ט~ ?7~ליבו~ה /oוה 9חו !~~נו~זpר~:;גינו

~דנו wwז;נזpהיוסר~ל /W ~ oדףל~טז;נ~גינו.י~ r ~ :;1:;~תה wגכר~ל
כו:ז. ר"צ~~זpלאז;ניל~גידםז;ניםרtין .שי~נj: י~·,גרגכןך~ל

מוtינו~לף tpך~קי~ה /o ז:; .•;:~סופותכלסוף~ד~:;גינו
;:זןה;:זגרץ Rך:;~ג~קוtיינו,;:זןה;:זדל םוק~~:; fR:;כי

כפינו.שהיוהדבריםאתאמרתוהלואאבינו.הד~הרהר.רבו.
JJR ך;~:;-רוק~ ל~.~ז;רף~פראנו~ R .ח..נוi לT ;~ש.ךש~מדl]jZ .נו
 .ת~ז:; הך,t~~ר;ן~ך;:זז"את.;:זtקעוןה~ך~ה ן~~זpךה. r:;מו~א-~ל

.ךיף q ~";:ז~עוךים"~ל:;כילנו.~פרא;:זךןח tזיף.~ך~ךכו
~:;גינו.הד ...;:זזp~ןבז;נן~סד~סד~הד~ים~נו

רגולנטשמואל :מערבית

והצטרףהשבעיםשנותבתחילתישראלאת,עזב 1942אל-כדרהבכפרנולדדררישמחמוד
בדורנוהבולטהפלסטינילמשוררנחשבהואוהסברתית.תרבותיתפעילותשלבתחוםלאש"ף
ךןךיםפחות"הקובץמןלקרחכאןהמרכאהשיר .ספרי-שירהרובםספרים, s 1כ-פרסם

.המרטיבמןלהתעלםקשהלכנרן.מלחמתרקעעלנכתבוהנ"לשבקובץהשיריםורוב ,) 1987 (
תהילים.ספרשלהחזקהההשפעהומןהמובהקהנוצרי
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משורריםשירי

לעבריתמגרמנית

עדממוצרטהגרמניהליד
 ;ברודסקיעדהבעריכת ;מאהלו
מוסיקהספריבסדרתראשון

הקיבוץהוצאת ;לצליליםמלים
עמודים. 320 ; 1989 ,המאוחד

גרמניים,שירים-200כנאספובספר

שהולחנוהרומנטיקה,מתקופתדרכם
מלחיניםשמרנהבידימנגינותלהם

מובאיםהשירים .מאלהרעדממוצרט
מעשההעבריובתרגוםהגרמניבמקרר

עימנראלבררדסקי'עדה-ארבעהידי
פלס.וידידיהכפכפייצחקארלסבנגר,

-הטקסטיםרקבספרהובאוראם-כי
שנקודת-כדרר,הרי-תוריםבר-ואין

השיריםמרוכזיםולכןהלחןהיאהמוצא
יצירהשלגורלהאתאכן' .המלחיןעל-פי

אשרהטקסטויהיהמוסיקלית-ספרותית,
נבחרועל-כןהמנגינה.קובעתיהיה,
אבנרד"רהמוסיקרלוגהסדרהכעורך
בהט.

שרותלתתברצוןהקובץשלחשיבותו
המליםבידיהםשאיןמוסיקהלחובבי

כיאםבמפורש'שנאמרמבלילמנגינות.
שימוש",כספרהספרשל"מייעודונרמז

אתלהחיותהכוונהמהקובץנלמדת
מוסיקליתיצירהשהואהליד'שלהביצוע

ולאהקונצרטנטילתחוםהשייךאמנותית
כוונהקיימתאמנםאם .הפופולרילתחום

מאמץאוזו,קובץאםבלביספקכזו,
אתבן-לילהלהחדיראמנםיכולאחר,

לורבה'חשיבותלושחיתהדברליד'ה
המוסיקלי-המשקלגביהןהצליח,
עלהשפעתולגביוהןשלנותרבותי
מןנרבעשליהספק .הקלהעבריהפזמון

ובמכשירי-כבירברעש-ההשחתה,

שישובקולות-אדם,רבי-עוצמה,קצב
"איש-מאדוהרבהקולמאדמעטבהם
שנים.במשךטעמנושהושחת-יות"

שללאאולישהאוזן'דומני'זאתעם
לקלוטכשרהעודמאד,הרחבהציבור

לאירועיוהנהירההאמנותיהלחןאת
כדיבהישזה,באביבהווקליתהמוסיקה

לעודד.
דרושיםהאמנותיהלידלביצוע :ועוד

ניכרבחלקגבוהה.אמנותיתברמהקולות
הבחנה,ללאהפורציםהפזמוניםמן

מתחזיםגםללחושאולצרוחיכולים
או :כזאתאפשרותאיןכלידומתיימרים.

ממששלזמרים-אמניםהלידאתשיבצעו
זומבחינהדרמההוא .כלליהיהשלאאו

יכולהמאזיןאיןלגביהבכינורלנגינה
ראי-מקצועיות.צרימותלסבול

שירי-שתנועתשכפיייתכן' .אך

גםאםמשהויהשיגהשלנוהמשוררים
הקרויהפזמוןרמתהעלאתבתחוםמעט,
הלידלהחדרתהמאמץיביאקל'

המוסיקליתבאוזןלשיפור-מה
לטובה.יהיהזהרגםהישראלית.

המוסיקהחובב :ולתרגוםלמבחרואשר
אךוהיינה,גיחהמשירירביםכאןימצא

-כגרןמפורסמיםפחותשמותגם
w ,יי~~דוךף,א~יסר~R. ק.רי.רל.~או,ך~רR ,ה
בידישהולחנוואחרים,ראוהל~ך.ךט Rרי.

סרן'מנדלשוברט'מרצארט'בטהובן'
ומאהלו,ודלףהרגוברהמס,שומן,
גםאלאהמחבריםרקשלאיסיקומכאן

מעורבותיצירותגרמנים.הםהמלחינים
לדוגמה .המלחיןאחרילפיכך"יילכד"

היינהשללשירצ'ייקרבסקישל.לחן-

-~·-·--~-

היינההיינריך

רקולכןרוסיאלאגרמני'לידיהיהלא
 .זהבקובץיימצאלאאךיוזכר'
אשרהעורכת,מסבירה-דבריה nבפת

כוללשהמבחרהשירים,רובאתתירגמה
וגרועים".בינונייםמעולים,"פיוטים

מלחיניםנזקקוההםבימיםכבריואכן
 :כןעל;יתרגרועיםלטקסטיםגםגדולים

זקוקשמלחיןבדיחה,בחציאומרים,יש
מוצלח.לחןלכתובכדיגרועלטקסט

בהכרחקשורהאינההשיררמתאבל
ללחניםטקסטיםבתרגום .הלשוןברמת

משפהתרגוםעלהעוליםקשייםיש
שלחובותיושארלכלבנוסףכילשפה
גםגמורההתאמהלהיותחייבתתרגום

מעירהוכאןלצלילים.המיליםבין
"מקיי-שהתרגומיםהמתרגמת-עורכת,

חשבוןעלאףוהמשקלהחריזהאתמים
לגביהיאהשאלההמילולי".הדיוק

המיליםושלרמת-הלשוןשלבחירתה
הללו.הקלסייםלטקסטיםהבודדות
אלהבימינואםספקליישזהובתחום
הז;ןחו"-";:זלכו-כמוחרוזיםייקלטו

"ויעלות-חןאו ) 226ע'הגרנדירים,(שני

כנף(על "וי~ך;~~ק.ךזכקך~י-~~סיו
ק W"גככבדרתצורותאו > 166 ,עמ ,השיר

ליד'(גרטכןלנשיקה)(הכוונה~יו"
 " JJלי"ברוכותאו ) 126ע' ,הכישור
 ) 166ע'(סוליקה,ללחות)(הכוונה

מעטות.לאוהדוגמאות
יופיעושבסדרהנמסרלספרבפתח-דבר

לגרמניהמחוץאמנותשיריעוד
סימפוניות,יצירותשלותמלילים
אם-כךראויואורטוריות,ליטורגיות

קובץגםלפרסםהזמןהגיעלאאםלבדוק
הופיעעתהזההעברי.שיר-האמנותשל

"המכוןשלישראליותיצירותקטלוג
 , 1989-1961לשניםישראלית,למוסיקה

היצירותמספררבמהמתבררבוומעיון

מןלטקסטיםרובןהשנים,במשךשנוצרו
שלמקו;נץופרסוםהעברית,השירה

ליתרלתרוםאוליעשויאלה,טקסטים
 .הישראלילידהשלביצועוליתרהכרה
אזכיר,וההיקףהרמהעלמושגלקבלכדי

אלכסנדר,כחייםיוצריםהקטלוג,על-פי
בדאון''יחזקאלאבניצבירם,אבירמנחם
סרג'יוחרלפ,אחרוןיגלברוןארתור
יוסףישריףנועםאודגר'בן-ציוןנטרא,

מעטולאזורמן'משהווידברג,רוןטל'
כולם.אתלמנותקצרהוהיריעהאחרים,
ולאמנותלתרבותהציבוריתהמועצה

מוסיקה"ל"ספריהאפוטרופוסהיא
מוטלתאינההמקוריתליצירהוחובתה
 •בספק.

חודהעל
נקודהשל

אפשרכבר :קאופמןעזריאל
 80 ; 1989 ;פועלים;ספריתלזוז
עמ'.

השי-אתרואהקאופמןשעזריאלדומה
אותםמקרבהואמגדלת.בעיןשלווים

אותםשנראהכך'אלינוומעבידםאליו
ומכיווןלהם.מלביששהואב"שלמה"
איןככאלה,עצמםאתמראיםשהשירים
הארס-לחקררבותנזקקהמשורר
זאתעושהוכשהואעצמו'שלפואטיקה
-ןש"(בקצרהנאמריםהדבריםבמפורש,

 .)-22בנוגע"ו"השיר-15ברות"

קאופמןשלהשיריתתפיסתוכיספקאין
הפלסטית.באמנותעיסוקומתוךניזונה
הדבריםאתלהראותשלוהצורך

שתיבשירתולאבחןמאפשרויזואלית,
שנינבדליםהראשונהכשברמהרמות,
-אחדמצד :שירשליסודטיפוסי
אףובחלקםאימפרסיוניסטייםשירים

מעולמותמונותובהםאימאז'יסטיים
מראות,נופים,-המשוררשלהממשי

עריםשלרחבהולוקאציהבעלי-כנף
השירים .בארץ-ישראלואתריםרחובות

היההדוברוכאילבדרך-כלל'ימובאים
"עכומקרוב.זההמתוארבמקוםנוכח

ורקהשחפיםאתמנסיקצי-תרנים-

-או .) 32 (בראי"קבועה/כפילותלהם
עלנשען /הגשםעכשיועובר"בשדות
 .) 52קבועה,תנועה(מתוך " ...רכהאדמה

הרמהשלהשניהטיפוסמןבשירים
והעברתהנוכחותמודגשותהראשונה,

זההיהאםגםהסיטואציה.שלחיזמן
למראה,מאודבסמוךנכתבולאמזמן

שלבעיניושהיהכפיתמידיהיההרישום

 .נוכחבחזקתשהוא /המשורר /הדובר
 /השקדפורחעכשיושלי"במערה
פיתוחי-ציצים /הארץאותיתושא

-במ(" ...קופסה-בתוך-קופסה-בתוך-קופסה

שלנכדו"אני :וגם ,) 14 ,שלימערה
קוללא /בהםשאיןנחליםשומע /;נל Qה

בהםרחץשסבי /יהודיילדשל /גוףלא
בחבלי-עורקיו i:קי-הקמח i ~ wגובהעד

סוסוכקולעמוקולוהולך /המתנפחים
(אניכאניצי-הכפור" /פרסותיובלחץ
 .) 24נכדו,

עזריאלשירתשלהראשונהלרמהמעל
שנייהרמהנבניתסוגיה,שני'עלקאופמן

הראשוניםהטיפוסיםשנימצטרפיםובה

כאן .יותרומורכביותרגבוהטיפוסלכדי
המשוררשלהאנינהההתבוננותיכולת

במשיכותונעשיתיותרראותמרחיקת

"אני .לסירוגיןוהחוצהפנימהעיניים
אל /מלחמותשלקרעיםלקשורמנסה
ממני,טובזאתעושה/אבאחיים.מחזור

:איןבלבנהמביטגבעה,/עלעומדהוא
הנוסף /זהאומר,הואסתם,טבעזה

עובירקמלאכים,שלריחוף /המואר,
הדוםלבין /בינינועכשיומפרידהאישון
וגם: ) 46בלבנה,מביט(אבארגליו."
מציע /לדרךנגיעהלושישכל /"בבוקר
גרוני/שלדגכההחתול /:תפלהאמונה
/אחר-כך-אנטנהכקצההמום/עורב

 .) 71(בכרקד,לזוז"אפשרככר

ראיתם-השיריםהשנייה,ברמהכאן'

יותררבנשימהאורךמקבלים-הקורא
האישיתידומשיכתיותרכהםניכרתואף

התחושהאתלקוראאיןכאן .קאופמןשל
כרמהאחרים).(אצלראינו""ככרשל
לשי-בהשוואההתפתחותגםני~רתזאת
עוף("סונטתהקודמיםספריושכשניוים

),הולך 1985מזה",ו"מעט 1983נודד",
ליציקתגדולשיריקיבולכליונוצר

האטי-הפרשנותומתרחבתמשמעויות

קאופמןשלרכת-הפניםמולוגית
כממשותהנקודהנתפסתעבורולנקודה.

מרוחקת,נקודהזוהיכאשרויזואלית.

נתפסתוהיאדברכללהיותיכולההיא
"עורב :מופיעההיאשבולרקעבהקשר
- /החריששלהשחורכתלםשחור

א-נקודה(מתוךנקודה"- .טוצ'קה

 .) 67 / 8פינטעלא,

כתםאו ; ) 29 (ביםנקודהגםהיאונקודה

"בועתשגםואפשר .העיןאישוןאו ;אור

וכשם .) 63 (אימי"שחיתההטיח

שממקדתזוהיאבהמתמקדותשהעיניים

ואםטקסטבקריאתאם-הזמןאתלנו
 /בנשמהקשהאגוז /דיבור"בקצה
תחילתאלהעומדמןאיטיתהזזהמשענת

א-ב"נקודה .) 67(שםהתנועה"

לזוזוהנקודותחוכרותפינטעלא"
שלמה.חייםתמונתשנותןבמארג

קאופמןעזדיאל

שידיס

 :למכירה
כרכים

של
 " 77"עתרן

 , 1986 , 1985לשנים
1987 , 1988 

פועליונספרית

רישומיואתמציירתקאופמןשלשפתו
ועם-חדשיםמליםבצירופישימושללא
קולחתבלשון-על-פי-רוב-זאת

כפריזמהלתיפקודהכיאהומצטנעת,
המראות.לביןהקוראשביןשקופה
אךושם,פהצציםשגוריםצירופים

"קורטוב :(למשלבלבדדקיקבטפטוף
חכלילייים")."מראות ;שכחה"של
השי-סדרהואכקוראבהנאתישפגםמה

ב"שע-כינוסם(על-אףהספרשלוים

מדי'וקופצנירופףביניהםהקשרוים").

הקוראשלריכוזועלהמכבידהעובדה
זה,בספר .אי-מיצוישלתחושהויוצרת

היהצריךכתערוכה,תמונותבתלייתכמו

צורךללאיכבידשלאכךלהיקבעהסדר
 •אחריו.העוקבעל

כיסיםקוביאלוניםש.
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הטיפותביןללכת

טיפג<לשןמזיגלאק-אףההטיפותביןללכת
 ;זמןשלטיפות :בן·אריחיגאל

"הקיבוץהוצאתשירים'

עמודים. 47 ; 1988 ;המאוחד"

בן-ליגאלזמן"של"טיפותהקובץשם
הניסיוןעל ;שבוהעיקרעלרומזאריה

המודרניבזמןחולפיםרגעיםלתפוס
 ;חסר-גבולותולאקצובשהואהדוהר,
התחושותעושראתלהכילהניסיון

המצטרפתהבודדתהזמןשבטיפת

שלמה.חייםלמסכתנוספות,לטיפות
 •ואינןשהיוהטיפותיחד-עם-זאת,

שלברורהתחושהגתאלינומעבירות

r,3·.~ן~'.J., 1 ~---- ,~ 

החמצה.

כבשניאלה,בשיריםבולטמאפיין
שיריםהיותםהואהקודמים,הקבצים

כשהיסודבפרוזאיות,הכתוביםסיפוריים

מבוטלבלתיחלקמהווההאוטוביוגרפי
שלנוקבנפשחשבוןשיריאלהבהם.

ביחסעצמוועם •עצמועםהמשורר

בתוכחהלעתיםמתבטאהדבר .לזולתו
 :אירוניתבהחצנהמהולהעצמית
אתהאםיגאל,לךשאומרמה"תשמע

לשנותעליך •תומתך /עללשמוררוצה
מתנהלרבותפעמיםאליה".יחסךאת

ברקע,דמותאיזועםסמוידיאלוגמעין
קיומו.גבולותמוגדריםובזכותה
כשה-מופשטת.אינה •אם-כןהמועקה,

לדבריםמויחדמשקלניתןנפרדת,אשה
דבר-לזוזהאומריםובעלהשהיא

שביניהם.והניכורהריחוקאתשממחיש

בן-אריהמעצבמרומזת""הכרותבשיר

 :מעיקרהמנוכרתדרמטיתסיטואציה
לבית /רבות,שניםבמשךנכנס,"אדם
לידיושבכרגילאומרהוא •כרגיל /קפה

 ...המטבחאלפניוהקיראל/גבושולחנו
 /שתקניתהיכרותמתפתחתזמןמקץ

שלקלושסימןראשבתנועתמנידים
שינחהשל"אבקזמןכעבורהיכרות".

 /נדחקובההמבוכה •החיוךאתיכסה
כוסעלמרומזת,בהיכרותהשניים,
ובשיריםפהמיתוגםהניכורכאבקפה".

(בייחודסרקסטייםלניסוחיםאחרים
ולנושאהאישהלדמותבהתייחסות
המציאותביןבפערשמקורםהאהבה),

המציאותלביןוהרצוייההמיוחלת
המצוי,עםההש~מההמצוייה.הפרוזאית

משתמעתמהבינוניותהמנוסחוסרעם

בשוויוןהמנוסחהאירוניהביטוימעצם

 •אליונמשכת"אינני :מעושהנפש
 / .אליךמשתוקקתמשאנייותר / •אלופי
 /יומייםשארכהבינוניתאהבהאחרי
דקותיים".שמישנהאלוהיתאהבהיקדה
המציאות,אתליפותמנסההכותבאין

באומץמבטאליהיישירמהוא .להיפר
לצבורשואףשהואתוךאשליותוללא

 :פרדוכסליותשונות,חייםהתנסויות
ירחבלמעןעצמועםהאדםהיות"טוב
למעןרעועםהאדםהיותטוב /לבו

מצהירפתיחותמתוךבאהבתו".יתעטף

בשירעודטוטאליתחשיפהעלהכותב
בביתי /מודהאניחטא"על :הראשון
שולחני",שאיננובשולחני /שלישאינו
שלטעמהמתגלההשירבסוףוכר'.

כל"על :כהודאהכהשלמה,זוחשיפה
ריחן /חייםלינתןלאשרמודהאניחטאי

מותי".אתהסתםמןלי
הוא,בן-אריהיגאלשלהשיריהביטוי
תהייהבויש .קיומיגווןבעל •אם-כן
חלקהזולתמהווהשבוהקיום,עצםלגבי

כמוהדובר,ה"אני"בחיינוכחותוחשוב.

מעיקה,נוכחותהיאהסארטרית,בתפיסה

נמנעת.בלתיהיאאך-כגיהנוםכמוה
כןמפניהמנוסשאיןהזולתכנוכחות

הכתיבה,שבעצםהפנימיהכורח

הבעייתיותאתהמשוררבפניהמעמיד

"על :לצעוקמהואתלהשתיקמהשל
לאהעיקר /לספרלאלכתוב,לאהעלבון
ועליה / .ועליךעליהלהגןבכדילספר

 /ועלבונךהתרגשותנפשהבתקוף-
 /באכזבהנפשךבהתעטף-עליך
מרוחקות//אדישות,עיניךתראהכאשר

הואהזולת /לרשוםניתןכותבבעט
גיהנום".

בצורהבשיריםמומחשותהחייםתלאות
שגורות,אפיזודותעל-ידיפלסטית

שתוצ-גנבים,פריצת :כגוןאפרוריות,

 :חומרימנזקבהרבהחורגותאוחיה
ליסיפרולעולמהשהלכה"לאחר
אבדהלביתהשפרצומיום / :ידידיה
שלהםכבתוךבועשו /רוחהשלוות
לבעיותההיצמדותוגועה".הלכהוהיא

גםמשתקפתהיומיומיות-הפרוזאיות

"מחירי :אמיתית""ידיעהבשיר

שלורוחו /עלוהמסובסדיםהמצרכים
תאונתמהווהאחרבמקוםנפלה".אבי

יחסיםעללהשלכהמוצאנקודתדרכים
לשפשוףקרבהמכונית"עוד :בינאישיים

רגישותעלמתלוננת /אשהעודמכאיב
 •להעדר /מחליטגברעודגבוהה

בחייםלהתחיללהיעלם,להתחפש,
המהירבכבישישןמוותלמות /חדשים
 .לתל-אביב"המוביל
מראותמקליטתבעיקרהניזונהזושירה

למימדברי-השלכהחיצונייםומצבים
לראייתבהתאםהאישי-חווייתי.

הלשוןגםושרקכחלללאהמציאות
הפרוז-אולםעניינית.יומיומית,נעשית
מעורעשויהאינהבן-אריהשלאיות
בנוייםהפרוזאייםוהמשפטיםיש .אחד

שבמשחק("הסכנותלוגיותכמשוואות
לסכנותשוות /שבאי-משחקוהסכנות
לאאישוהיותךישראיששבהיותך

בסלנגמתחככיםוהםישישר").
אינוהמשוררבבנק".זוטר("מרובע

מתורגמות"קללותמשילובגםנרתע
הולךשהואתוךומייאוש"מיידיש

ביובשנותלחושניתןתכופותומפרטן).
אולדברנותגולשת(שאינהמכוונת

מהתפייטותהמתנזרתלפטפוט)
מצוקות.שלרגשימביטויאוחמקמקה

אויותר,עלינואמיןכזהפרוזאיביטוי
הרה,-"הניסוחים :בן-אריהשלכלשונו

למצוקה /דקהכסותמשמשים /טים
כאןאיןלהכחישה".ניתןשלא /אמיתית

אסתטיתשלמותשלעולםלעצבניסיון
ואכזבה.יאושעלהכותבאתשיפצה
קובץהואזמן"של"טיפותלסיום,
ראיית·מבחינתהןמאודעכשווי

והןבוהמועלותוהבעיותהמציאות
המתירהפרוזאית,בשפהעיצובןמבחינת

 .אמצעיבלתיביטויחירותלעצמה
לישירותהודותמושגתבשיריםהאמינות

שלהשיריתבבגרותושמקורןולפתיחות,
 •הכותב.

בן·דודיערה

-ולבסוף
הנדירה

ועודפתוחמחזור :בחרעוזי

הקיבוץקריאהסימן ;שירים

עמ' 48 ; 1989 ;המאוחד

נוסףעינייםזוגשמחייבת"הארץ

שורתהזה"ליומיוםמעברשיראו
החדששיריומספרלקוחהזומפתח
ועודפתוח"מחזורבהרעוזישל

ש"הצהרתלומרוניתןשירים",
ושירשירכלמלווהזוישירהכוונות"
בקובץ.

מושתתעליהםהיסודותשלושת
הביתחייתל-אביב,העיר :הםהספר

אתהמבריחוה"זמן"והמשפחה,

אחתמסגרתלכדישלושתם
משמעות.בעלתקוהרנטית

הקשראתהמאפייןבשירפותחהספר

לעירוהמשוררביןהנוצריםוהיחס
לא •"להתהלךמנסההואבעוד-

בתל-אביבלרעשיםלהקשיב/
במפגיעהעירתובעתהזוויתית",

טיולכאשרפעם"ורק :התייחסות

פתאוםגלים;שוברבקצהיסתיים
ואז ...בעיניים/ישרהעירבךתביט

בתיםשלהזההגיבובאתתראה
שלענקכהיטלהים/מצדומרפסות

מחלחלתבהמשך .] 9 [בה"החיים
מיטונימיתוהופכתבמשוררבעיר

מכליותרכאשרהפנימיתלהרגשתו
הרעש,כל-הבדידותאתסופגהוא

"הבלילהחנויות,הבתים,ההמונים,

אותומכריחכאילוהזה"הדומם
אתלתארבחרבכדיולאלהתרחק,
כךרקהגלים.שוברמקצהתל-אביב

אתבמעטלנטרלאפשראולי
מנקודתלתארניתןבנוסף .השפעתה
אותהגםאחתובעונהבעתזותצפית

שירתונוטהככלל,היטלה.אתוגם
מראותלתעדסיטואציות,"לצלם"

שלחטופיםהבזקיםמעין
הדברהשר.ל"אני"מסביבהמתרחש

כאשרהנוצרהעומקלאפקטמשול
בצילוםאובתמונהמתבונניםאנו
אךדו-מימדייםהינםשאמנםטוב

הפרספקטיבהבחוקיהיעזרות

הפרטיםשלקפדניתובחירה
לתחושתתורמתזהלצדזהומיקומם

מחייבתזו"שיטה"הרב-מימדיות.

מדוייקואומדןרבהזהירותכמובן

שירית","רפרודוקציהנקבלאחרת
בהרשלבמילותיולהשתמשאםאו
 .עצמההחוויהאתולאצלהיטל,-

 ] 4 7 [בקריםבשיראףמעידהמשורר

עלחולףאורחכ"עוברהואשלעתים
לוואיןבנימין~בנחלתהחנויותפני

פוגששהואפניו/מלבדאחרתזהות
מכאןאךהראווה",בחלונותלרגעים

מתחהרבהללאמפורטתיאורועד
המשורריושבכרהשירשלכהמשכו
ו"עסוקקפהביתשלאחוריבשולחן

קלכזיהויהיושבים;שלגבםלמעבר
קניות/למסעשיצאונשיםשל

שפורקת/מעזהמשאיתלידחולפות
מרחקיש-המדרכה"עלבדגלילי
מאפשרזהכגוןאסתטיריחוקרב.

יצירתואףושלמהמקיפההתכוננות
אךיותר,ומכוססתכלליתאמירה
כהרעוסקכאשררקיפהעולההדבר

"צריך :אמותיוכד'הנמצאיםבדברים

לראותכדינאמנויותשלעולםלברוא
אכל ] 21 [בית"מציעמהבמוחש

אנורוח"הלךכ"סתםמדוברכאשר
חזקות.פחותהרבהבשורותנתקלים
ומתפתהכמעטבשיריםהקורא

בשגרהנוחשלמשוררלחשוב
שורותגםשישנןאלאהמאופקת

"רציפות :קובלנהעולהמהןרבות
אפילורואההואשנים/מדייותרשל

מסתברומאלההכיסא".מןבקימה
בלבדאחתשלוחהמהווהשהשגרה

שרקמהותיתיותרהרכהבעיהשל
רגעבתארושישנם"ל"שניםבשיר
נמנהשעימהבחבורההיזכרותשל

בשמההמשוררלהקוראבעבר
ספגכתמידחרש"הזמן :המפורש

שבכוחו ,הזמן .] 38 [אותם"גםאליו
חוויות,ולשחוקזכרונותלטשטש
אתלאדםלהקנות-מכלוהנורא
 :קאמיאמרעליההאבסורדתחושת

בפניורחובקרןבכללהכות"שיכולה
בערומהשהיאכפיאדםכלשל

 ; ] 20סיזיפוס/של[המיתוסהמייאש"

כצירשמתפקדהואהחולףהזמן
הואמשמשוככזה •כולולספרתימטי
בבנייתבעיצובדומיננטימרכיב

הוארחוקותלעתיםורקהשרה"אני"
 :האהבהבחייבעיקר •מאחיזתומרפה
לטובה/אותנוהפלהשכמו"זמן

אפשרותכלבליפרק,לנוכשקצב
 .] 32 [דרך"לקפיצת
תישארלאש"לכסוףיודעהמשורר

עיןפקוחותטרדותביןהנדידהאלא
משום ,] 14 [בשנתן"מהלכותאו

ישרתאיכנובהרד'ערזיאליבאשהזמן
הנשפךצבעאלאכייטרליתפיזיקלית
השייכיםהאובייקטיםעלבאכזריות

 .וביתרתל-אביב, :קרי •לקיומו
הכורכותלהצהרתכחזוראם

בוחרהמשוררכיניווכחהראשיתית,

ולהיבטיוליומיוםלהתכחששלא
אחרות,בעינייםלראותופשוטאלא
הצטרףלהביסםיכולאיכןאם :משל

ישירותמתבטאוהדבראליהם
מהגבהההנמנעתשלובפואטיקה
באמצעותהחוויהשלמסורתית
הלשוןבפיגורטיביות.שימוש
קישוטיםללאוישירהרזההשירית

מסביבתונאספיםהחומריםומליצות,
הסיטואציותגםוכןהקרובה

עמדהמתוךזאת-וכלהשיריות,
לאכמעטמתבוננת,פאסיבית
השר.ה"אכי"שלמעורבת

אתליישםבהרמצליחהאםאך
עם:מהשוואההזוהשירהפארדיגמת

כיערלה"פרטים",הקודםספרו
מסביבתוהשרה"אכי"שלריחוקו
הניכורתחושתאךכשהיה,כשאר

ה"בהרית"האדישותאפילואולי
טמירפחדואותריותר,אמינה

אובייקטיםעםטוטאליתמהזדהות
זהבספרמעוצבממששלומקרבה

בתחושתלאזאתלמרותאך .אמןביד
האדםביןחיץב"אותו •האבסורד

 "שלולתפאורההשחקןביןחייולבין
 •מהשירים.לעבורהאמורה

דרתןאייל
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התאףנה

 ;חזיתיתהתנגשות :הראלכירח
עמ' 133 ; 1989 ;עובדעם

עצמהאתמצדיקהנדירותלעתים
לילדיםטובשספרהקובעתהאמירה

לקוראגםטובספרבבחינתהוא
 .המבוגר

לילדיםבספריםפורצתנדירותלעתים
למסרמעברהספרותיתהאמירה

 .הפסיכו-דידקטי
לספרביחסנכוניםהאיפיוניםשני

-הראלנירהשלהחדשהנעורים
חזיתית".התנקשות"

-המתוארתבעלילההמתבוננותהעיניים
לסייםהעומדת ,לערך 15בתנערהעיני
בחטיבת-האחרונהלימודיהשנתאת

האם-העלילהמרכזהביניים.
ומוקדקשה,תאונת-דרכיםהעוברת

העובריםההשתנותתהליכי-הסיפור
המשפחהועלבמשפחהפרטכלעל

ושיקומהאישפוזהתקופתתוךכיחידה

הפצועה.של

tזםטוב"."ביתשלהיאהרקעתמונת
בהליכותיהמאדעצמאיתעיתונאית,
בניכלעלומחומהמכוחההמקרינה

חזק-הדדי-קשרוהקשורההבית,

דרכהאשרבתאותהעםבמיוחד

ההתרחשויותעוברותובאמצעותה

 ,באוניברסיטהמרצההאב, .המסופרות

אתמקבלתרתי-משמע,חסר-זמן
אתהממסגרטריוויאליכנתוןמשפחתו

נפשיתקעה ~tהידורששאינונתון .חייו

הקצריםהמפגשלנוהלימעבר
מואץבתהליךהבכירההבתהקבועים.

ונפשית,פיזית-הביתעזיבתשל

שהיאהדקהאינפורמציותוחוט

המימסדכלפיעדייןמזרימה
-מצידהגם-מופנההמשפחתי'

זמניהבקצבותהמצליחההאםאל
החוטיםאתל~ך:קזלבין'שביןהקצרות

שלתחושהולהעניקהמשפחתיים
המערכת,משותפיאחדלכל:;נטחה

"הרשמית"לגיבורהכאמור'ובעיקר'
ענת.-הסיפורשל

התקופהמשךהעוברתענתאותה

הקשורלמשברבנוסףהמסופרת,
חוויותמכלולאמה,שלבפציעתה
מסיבת-השפעהעזותהתבגרות

 ""תפקידשלבהפסדהחטיבהסיום
הראשונה,הווסתקבלתכהצגה,

וכעיקר,ראשונה,ונשיקההתאהבות

רבתאךמאוחרתהתקרבותשלתהליך
נוספותדמויותואלהאבאלניואנסים

 .המורחבתבמשפחה

בני-לשבסיפור-עלילההיה'צפוי
לטתוב 'השקתאונהשמרכזונעורים
החרדות ,הבהלה-הטראומהכמיוחד

נוגעתהראלנירההיא.ולאוכיוצ"כ,
ענתשלבציפייתה-אלהככלאמנם

בערבהביתההוריהשללשוכם
בדירההגובריםבחששותיההאירוע,

פניעםשלההראשוןכמפגשהריקה,
במחשבותלהבהיל'ששונוהאם

בפגישההאפשרי,מותהעלהמפחידות
אחרים.מאושפזיםשלומוותחוליעם

ותיהאינטנסיבלמרותאלה,שכלאלא
יהיחלעעצמםאתכופיםהםבה

יםלמבטאינםהנערה,שלורגשותיה
ואתשלה,האחריםהיומיוםאירועיאת

נהפוךהאחרות.התבגרותהחוויות

הםכמעטאבסורדיתבדרךהוא,

אתומתגבריםתחושותיהאתמחדדים

 'ןשכאותה.הסובבהעולםעםמגעיה
העלילהכמימוהואהספרשלעיקרו

הלבתחיכד,המחלחלתהפנימית
התקדמותםועםמחתרתיתבאיטיות

בזרימה-החיצונייםהאירועיםשל

-זושלועיקרה .וגוברתהולכת
פחתייםשהמבמגעיםהחליםהשינויים

 .הטראומטיהאירועועקבתוךכולם,
ברעשמהאבייפנאתמגלהענת

דייהתמצונייהחהעיסוקלקליפת

ששימשהאב,מגלה(במקביל .שלהם
המסופרתהתאונהמןזכהמכוניתכנהג

ביתרפניאתבה,קלותהואאףושנפצע
היא .)אתררגשיקשראחריהנוהה

הבוגרת,אחותהעםיחסיהאתמחזקת

-ללפרובראשוניתתוך-כךומודעת
היאאתהויחד ;והריוןמיןשלמטיקה

ולתמוךהביתהווייתאתלץrזpרמנסה
יםיהפיזובחולשתוכשברונו
האב.שלוהנפשיים

כשיבתהעוסקהספרשלמרתקחלק
בחששהמשתקמת,האםשלהביתה
עמוקה,כשמחההמעורבהעתיד,מפני

דרכישלבלתי-פוסקתבבדיקה
ההולכתבידיעההנכונה,התמיכה

בתובנתענת,שלבליבהומתגבשת
לומר,ניתןבה,המתעצבתהבגרות
הספר .הייהעודלא-שהיהשמה

ובתורלבני-הנעורים,כאמור,מכוון'
ובעיקר'לשון'ברהטכתובהואשכזה

מועקה

הנסיבות

מפרקיבהימנעותכנזכר,

ועםלמרותמוגזמים,
החמורות.העלילתיות

פוסיאב-טהיאדיותה, iייחבצדענת,

 ,ובמקומותינובימינו 1 5בתנערהשל
סיפורהשלומבואומוצאושנקודת
בתאונת-הדרכיםממוקדתזהבמקרה

-חייהעלילותשארואילואמה,של
-פעותשמומתפתחות,השזורות,
עמוקההזדהותתחושתליצורעשויות

המקבילההגילשכבתבניכלאצל
ומשיקיה.

עולהאלה,כלשלהשיטיןשמביןאלא
עדשלאלמבוגריםסיפורנוסף.סיפור
הדמותשלסיפורה .סופרסןפ;

מבעאתאשררינה,האם,-הממקדת

המספרתהגבילההעמוקותחוויותיה
ענת,שלהסתכלותהיכולתלמרווח

ביכולת;:זסוותהעוצמתןואת
 .הנפשילגילההמותאמתהתבטאותה

מחכה'השיטיןביןשלזהסיפור
הרומאניססיתגאולתוללהרגשתי'
להיותחייבהמכווןשיעדההמלאה
 •הבוגר.הקורא-הפעם

עינתעמלה

משמר:תמר

הברותשלהפנימיהחיתוך
והמחשבההרגש

 ?ספרעםלהופעיצעירמשוררמחליטמתי

היאוהטכניות.המעשיותהפעולותנקיטתלפנירבזמןכנראה,נעשית,ההחלטה
שהואשברורהראשון'השירחתימתעם-אחרתאוזומודעותברמת-נעשית

שמתבררשירים,שלקטןקובץמצטבראחר-כךשלם;עצמו,בפניעומדשיר,
הבעהאופןתכנים,'צורות,:סגנוןמשותףמשהויששלהםבסיסיתהמאודשברמה
הקודם.השירלעומתכתפניתמצטיירשירכלאםאפילומסויימת,לתקופהמיוחד
ככלנוספים.קטניםקבציםמצטבריםואזרב,זמןמושהיתהמעשיתההחלטהלעתים
קובץעםלצאתרוציםאםכמרבן,יותר,קשההברירהתהליךכךמושהה,שהדבר
כלכמוהיאמעשהלעשותההחלטהיותר.אופחותברורפנימימבנהלושיששירים
-בעיקרהפנימית,-לגיטימציהבמתןהכרוכהבחיים,אחרתרציניתהחלטה
עדהבשלה,שלארוכהלתקופהזקוקהההחלטהלעתיםמחייבת.היאכךומשום
ולאמסויים,למשוררכשייךעליולהצביעשניתןמשהוהואהדיבורשחיתוךשברור
 .לאחר

 ...נימהפואטיקה,סגנון'-לומרבאדיבור""חיתוך
הדיבורלשון .בשפהמודגשעיסוקעלובראשונה'בראשמרמז'דיבור"חיתוך"

-ביניהןלגשרהואהנסיוןשונות.שפותשתיבמהותן'הרי'הןהכתובהוהמלה
 :משותףתת-קרקעימבנהאותובאמצעות-רבהחירותלהששמורההשיר,בדרך
במליםהיחיד.יריעלנתפסתשהיאכפיהמטא-שפה,השפה,שמאחוריהשפה
לביןהדיבורלשוןשלהיחסיהחופשביןהקירבה)אוהריחוק(רמתהפער :אחרות
יצירתמאפשראותותופסשהמשוררכפי-הכתובההשפהשלהנוקשיםכלליה

זהו .~:;נירשאינומסויים,לאדםייחודי~בטאמיוחד'מבעמותרת,אישיתשפה
הוא,בשפהזהעיסוקוהמחשבה.הרגשהברותשלהפנימיהחיתוךהדיבור,חיתוך

פואטי.כיווןלמעשה,

 ?תמרשלהדיבורחיתוךהואשירייךשלהדיבורחיתוךהאם

זהבשירדיבור"."חיתוך-הספרכשםששמוהנושא,בשירמצויהלכךהתשובה
ישלמשל,מעמד,איזההשירה.משפתמהשפה,נותרמהלבחוןבסיוןאיזהישנו
שהשירהמילון' ;הרומנטילמילוןמאודהשייכיםולכוכבים,לירחבשירהכיום

הרומנטיקה,שלהערכיםאךהשתנה.שהעולםמשוםובצדק,עליו,ויתרההמודרנית
חיתוךאנטגוניסטית.בצורההרגשית,ברמהעמוק,בנוטבועים ,-19ההמאהברוח

והואלמחשבהרגשביןוהמכאיבהמרתקהמפגשאתלעצמומנסחתמרשלהדיבור
מפותליםךיס.ן qואפילולבטן'רואותהעינייםהזה.הספרשלותגתובכלמצוי

ראשון.במבטלעתים,משונים,וזיזיםכוכיםומלאים

 ?שיר~אידאללךישהאם

לעולםמסויים,למשוררמיוחדיחסליישאםקשה.עליהשהתשובהשאלה,זוהי
עבורימהוויםשיריוהאם-בן-יצחקאברהם;נניח,פגיסדןנניח,-שלוהשירי
לכן'שונה.שליהדיבורשחיתוךמשום?לא,כמוהולכתוברוצהאני?האםאידיאל

הייתי.עקרונית,עולמוכתחומיהיחיד'המשוררשלבתחומונשארהשיריהאידיאל
הדיבורלחיתוךבצמוד-למחשבהרגשכיןמפגשאותוולשכלללהמשיךרוצה
צרופים.שיריםויתקבלוביניהםהמעבריםיורגשושלאבאופן-שלי

 ?לספרךהרגישימהקוראמצפהאתגתובהלאיזו

לחיתוךשיתחבר ;לעתיםוהמהודקת,הטעונההשפהמןייבהלשלאמקווהאני
העבריתבשירהכיוםהשלטתהמגמהמןושונהקשהאמנםשהואשלי,הדיבור

ישתקפושעינירוצההייתי .דיבור"ב"חיתוךופחותב"דיכור"מינימליסטיעיסוק-
לשעהולו-הקוראאתלזעזעלבו'בסתרמתכוון'משוררשכלמניחה'אני .בעיניו
עצמוסתר-לבבאותואבל'היצירה.במעשהעצמואתמזעזעשהואכפי-קלה

בושישאחדשירזה,בספרלמשל,יש,הזו.הציפייהשללמגבלותיהמודעהמשורר
ההגשהאופןעםלהתמודדיוכלהרגיששהקוראמצפהאני .מאודחזקפוליטימימו
היסטורית-אגדיתמסיטואציהיוצאאלאהצהרתי,ואינוישירמחאתישאינושלו,

 •קוריולאנוס.שלסיפורו :האנושיתבתרבותבסיסית

כוזביעדין :השאלותאתהציג
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נענתהשלאהחידה

זמורה ;המוחגן ;זרחינודית

לשידה'עמודיםסדרת ;ביתן
התשמ"ט

לאורהוציאהזרחינוריתהמשוררת
שיריםשלנפלאספרשירה,ספרישלרשה
ספריאם-כןזהר,מסרת.וספרלילדים
הראשוןהמפגש .במספרהרביעישיריה

שהיהיצירתהעםאלהשררותכותבשל
מרכבות,"אלף"-לילדיםבספר
אורוראהצרפתירותשלבציוריהשלווה

 , 1979בשנתפועליםספריתבהרצאת

נוריתשלבשיריהעמוק.רושםברהותיר
התבוננותרקלאניכרולילדיםזרחי

הילדנפששלוהבנהבעולםייחודית
הלשוןמסורתשלידיעהגםאלאוהאדם,
למשל,הנה,בורייה.עלהעבריתוהשירה

נותנתאני" :שאהבתישיריםמאותםאחד

 /דלתלופותחתאני /לבראללילה
"מה /כסאלומציעהאני ,,שב,"

השולחןעל / /שואלתאני "?תשתה
אני /קולבעל/המעיללילהמלאההכרס .

-,,רשלתוךנכנסת /הלילהאתשרתה
עםהתמודדותברשיששיר'זהר ,, .ליו

בנריהשירהזר.אלוהתשוקההפחד
שלוההקטנהההאנשה :מתוחכםבאורח
ומתירותהאירם,אתממנומסירותהלילה

לבינוהדוברתביןהיחסיםשינויאת
בזהישוודאיי .ומרכלמכילשלבהיפוך

הופךרכךאיררטיים,יחסיםמשרםגם

 .יחדגםולגדוליםלקטניםליצירההשיר
נוריתשלבשיריהדווקאלפתוחבחרתי
מידתעלדרכםלהצביעכדילילדים,זרחי

הניגלרתתופעות,כמהשלהחומרה
כאן,למבוגרים.החדששיריהבספר
הקפידהבהםהילדים,לשיריבניגוד

אנוקוהרנטי,עולםלעצבהמשוררת
נהיר,לאאגואיסטישיריעולםמקבלים
כלשרןחסומים,מבעיםשלברשתסתרם,

אלהמרכן'היותטרםאלעצמהמנסיגהה
היותטרםאלהתחביר,היותטרם

 :למשלמילים.ביןהחוצציםהגבולות
כך ;ערבזרםעלריקנדלקחמימי"פני
רחללישב ;באזןמתניךתמידצליליבלע
מרתזרעיהשקטהר ;נצחבביתקטנה

 ;לחימדרגהלעלותלבהמאורעל ;יחמם
געגועים"שאוביפניהםחלוליםכך

("חבצלות"):
"רחלהרמיזהמתוךלשחזראפשר

אבשלי,החםזהש"חמימי"קטנה",
בחםאולי,הוא,שהמדוברומכאן,בעלי,

"זרעיהעקרהשהיאבכלתו,המתבונן
ש"רחלילהביןגםאפשריחמם".מרת

גםהיא"רחל"כיצימודיהואקטנה"
חסרםהשירלזה,מעבראבל "."כבשה
 .לגמרי
כאןישראשית,סיברת.מכמהחסרםהוא

בשררה :אובייקטיםשליחסיםהיפוך

 "'בארזןמתניךתמידצלילייבלע"כך
אתשבוראלמההצלילאתההופכת

שקט"הרבשררהגםיכך .תנוך-האוזן

בצורתוהנעזרתיחמם,"מרותזרעיה

לשבורכדיהייחודמשפטשלהדקדוקית
והמרות.הזרעיםההר,ביןהיחסיםאת

מעתיק "'"מתניךהלשוני'החידוששנית,
שדה-אלשמרת-העצםמשדההמרכןאת

 .כללנהיראינוהפועלאבלהפועל'
מורפולוגייםשיבושיםכאןיששלישית,
זהאיןאבל"יחמם"אוליזה("יחמם"

הרחקהכאןישרביעית,כלל).וודאי
שב"פניהם") 'םה'(הגוףכינויביןעצומה

עליהםמוסבהגוףשכינוימילבין
 .ו"רחל")"חמימי"אלה(כנראה

בשיריםונשנותחוזרותדרמותתופעות

תופעותמתווספותעליהן .בספרנוספים
מילותשלעיבויארהחסרהכמר

 ,"הבנתיסוףכשבאתי"(ואותיות-יחס

במשפט-שימוש ;"ממקודם")לערמת

העברההקוראאתלהעבירכדיייחרד
גררםמרחש,מאובייקטמיטרנימית

פרייהשהואמופשט,לאובייקטהפעולה,
 ;עף")רגעעודרעדו-("הציפור

 :שוניםרבדי-לשוןשלשילוב
קטן),(שה "קטן"טליהכמרארכאיזמים

שלצירופיםממקצה"),"(סלנגהגאי
עדעירמה("אעמדמדוברתלשרן

מיליםשלגזירותהרבהוהרבהלעצם")
הסקסיסטיהיסודביטולאגבחדשות,
זברות,במקום("זכרים"בלשון

 ""ירחיותהמנגינה,במקום"המנגין"

ביטולאווערד),ועודירחיםבמקרם
הדינג"(מיליםביןהצלילייםהגבולות
גדונג")

בעייתיים.הםהאלההמאפייניםכללא
אינושתחבירהבשורהבאיםהםכאשר

מהודק,סמנטיבהקשרארבהגזמה,מופר

יכךחושניות.יפהפיות,שררותיוצריםהם

 ,"מרקלפרנץ"מכתבבשירלמשל,
חבוק-נרחיקהשרוףצבייך"עלבשורה
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השיריםבשניהמובאתפואטית,
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כלהמבטל tעזרגשיממצבאולינובעת
אללשרבבכקשרמקודם,שהיהמה

כאשראולם,אהבה.מתחילהבוהמקום
פשראתהתקשורת,אתלהמיתמבקשים
מגיעיםרגשות,שלמובנםאתהמעשים,

חשיבתה.ואלהאלםואלהמוותאל
שלזר,נואלתבחירהכיחשש,בייש

זרחי,נוריתעלי,אהובהכהמשוררת
תרבותיבהקשרמעוגנתהזה,במקום
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מעובדמבעבעלותובהירות,נהירות
ימיהמאזקוהרנטי.שידיועולם

 tדולךיונהשלמוצלחיםוהלאהאחרונים

בספדהכמוהראשונים,כימיההיושלא
קיטובבשירתנונוצרגנים",שכי"בין

משורדיםהמזכהימסוכןשוביניסטי

המארגנת,התבונהשלבחסדהבלבד
על-גבילשוטלמשודרותומניח
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אדריכלות :קרויאנקרדור
בתקופתהבנייה ;בירושלים

 ; 1989 ;כתר ;הבריטיהמנדט

עמ'. 487

דודשלספריובסירותלדוןקשה
הירושלמיתהאדריכלותעלקדריאנקד
הצליחהמחבר .הצרהמקצועיבמישור
שולינושאשהפכהפלאיםנוסחתלמצוא
רחבה.ציבוריתהתעניינותשללמרקד
היוצאותמטייליםשלמאורגנותקבוצות

בעיר'השכונותביןלסיוריםשבתמדי
הןהשימורלנושאהגוברתוהמודעות
לאבמידהאותןלזקוףשניתןתופעות
הפרפרלארית.הסידרהשללזכותהמעטה

גםחייםרוחלהפיחיודעקדוינקד
המבנהתיאורמרשימים.בלתיבבניינים
עלאישייםבסיפוריםתמידכמעטמתובל

נמנעהוא .אותרשבנהרמיברשחימי

טכנייםומתיאוריםמיותרמפירוט

שלולוחותקולחתהשפהמייגעים.
עללהקלכדיכרךלכלמוצמדיםהסברים
האיוריםבנושא.גםמיומןהבלתיהקורא
רביםלכברתלכבושדדךהמחברמצא
היההפיטורסקיהסגנון .האפשרככל
לפופולריזציהיעילאמצעיומתמידמאז
אלהשאיודיםערדמהנושא.כלשל

צילומיםשלמקומםאתהממלאים
הבנייהפרטיאתלהדגישמאפשרים
הושחתוקרובותלעתיםאשדהמקוריים

איפרא,פלאאיןהשנים.עםהתבלואו
בראשאיננהשהאדריכלותמישגם

מלאהשירושליםלפתעיגלהמעייניו'
מענייניםבנייהובפרטייפיםבבתים

מתעוררעליהםולשמורלהגןוהרצון
כמאליו.

הספרשלהצלחתודווקאיחד-עם-זאת
קדרינקד,עקרוניות.בעירתמספרמעלה

דימוייוצרלכךמתנורןאיננואםגם
הפיטררסקיהסגנון .העירשלמאדמוגדר
מאחדיםהנוסטלגיתוהנימההאיודיםשל
למיקשההעירשלהשונותהשכונותאת

זה,בסגנוןנבנושכונותכמהאםגםאחת.

נוגדיםהעידשלוייחודההחזרתיכוחה
מןהערלההמתקתקהדימויאתלחלוטין
בעיקרבולטתזאתעובדההספרים.
הערביתרית tהכהבנייהשלבנושא

בשנותשהחלההמודרניתוהבנייה
השלושים.

בכדךתוקףביתרהמתבלטתנוספתבעיה
בירושליםבאדריכלותהעוסקהנוכחי
הניתוחברמתקשורההמנדט,בתקופת

ספקאיןהבכיינים.שלרהתיארדטיהפיזי
אתקרריאנקרמוציאשבהשהמהירות

גםאצלוקשורהשנתיים),כל(כרךספריו
הבכייהשלההריסההמשךמפכיבחשש
דעתוהזעקתהתיעודמלאכתהישנה.
שליחותשללתחושהעבורוהפכוהקהל

שבמשךלצפותקשהאולםאמיתית.
מד,-נתוניםלאסוףיהיהניתןשנתיים
שלעתיםכל-כךרביםבנייניםעלייקים

ושיפוצים.שינוייםעברוקרובות

אסכולותשלהתיארדטיהניתוחגם
מחייבהתקופהשלהשונותהבכייה
פורשקרריאנקריותר.מעמיקמחקר

תיאוריואךרחבה,פנורמהאמכם
אחתאתומחמיציםלמדישטחיים
שהתרחשוהמעניינותהתופעות

הפכהכידוע,המנדט.בימיבירושלים
רעיו-ליישרםלמעבדהשניםבאותןת"א

הבארהרזושללה-קררברזיהשלכרחיהם
הלבנההעירקטלוג(ראה-1923מהחל
בדיוקשניםבאותןלדין).מיכאלמאת

 )-1927 1930 (הסקוטיתהככסהי

מתאימהקרקעירושליםסיפקה
והפחותהאחריםהזרמיםשללפריחתם
המודרנית.התנועהשלמוכרים

מושפעותהיואנגליהרגםגרמניהגם
רומנטיות.מתנועותהמאהבתחילת
כמרבאדריכלות,התפתחבגרמניה
הסגנוןאחרים,אמנותבתחומי

חיתהאנגליהואילוהאקספרסיוניסטי'
הארטס-תנועתלהשפעתעדייןנתרנה

שפעלוהאדריכליםאנד-קרפטס.
האנגליםהןהמנדט,בתקופתבירושלים

בגרמניההתחנכו(שרובםהיהודיםוהן

לארץעמםהביאוהמאה),בראשית
זובמידהמושפעתשחיתהעולםתפיסת

הטבעהרומנטית.מהגישהאחרתאר

התייחסווהםהשראהכמקררלהםשימש
המקומי.ולקונטקסטלעברבכברד
לבםאתכבשההאורגניתהערביתהבנייה

כצומחיםהנראיםבתיםלבנותידעווהם
אתגםתאמהזאתגישההקרקע.מן

תחיהשלכסמלירושליםשלמעמדה
לבנותיותרהרבההיהקשהכאןלארמית.
מןלהתנתקהמבקשיםקליםבניינים
האדמה.ומןהעבר

חשוביםמאספקטיםמתעלםקרריאנקר
לסגנוןהאמיתיהבסיסאתשהיוואלה

עוסקהנוכחיהכרך .הירושלמיהבנייה
מקודמותיהיותרהרבהמורכבתבתקופה

הפוליטיהחברתי'הרקעמבחינת
חשובהתשתיתמניחהמחבר .והתרבותי

יהיהבעתידאךראשוני'חומראיסוףשל
מחקרזהמרתקלנושאלהקדישצררך

 • .יותררציניאקדמי

שטרנחלזיוה

ישעל-כן .) 9עמ'(שם,כתיבתו"דרךשל
ליצירתוייצוגמשוםהסיפוריםבמבחר

מאזהנפרשתיצירהבכללה,מגדשל
רעדהבריטיהמנדטשלהארבעיםשנות
הישראליות.השמוניםשנות

מגלההסיפוריםבמבחרמחודשתקריאה
הנעוץסיפורלספרמגדשלכושרואת

הואזאתרעםאותה,וחושףבמציאות

ואףמורכבמסדבעלורהוט,קריא
אלהלסיפורים:ךרעלאהזמן .ביקורתי

-שניםמזהלקוראמוכריםשחלקם-
מלווההייצוגי,במבחרהחדש,והקשרם
ב"רעננות"כוונתירעננות.שלבהדגשה
 :הדבריםהגשתלדרךהסיפור,לנימת
בחיישנושכברוהוויותנושאיםאפילו

מושכיםעדייןהישראלית,בספרותנו
החיוניותבזכותמחודשתלקריאה

שבהגשתם.

אחדיםמקבציםנבחרושהסיפוריםכיורן

שלתהליךמגליםהםשרנות,ומתקופות
אתהמחדדמספר,שלביצירתושכלול
שלשיחזורהוא"שבת"הראשוןכליו.
בשנותבמושבהילדשלממציאותוקטע

שלסיפור-"ברקה"שני,השלושים.
בתקופתהיםחוףשעלדייגיםחבורת

בלתי"מעשהשלישי .המדינה-בדרך
המדינהראשיתמימיסיפור-רגיל"

ההווייהאלבגעגועיםהשטוף
-רביעיטרם-מדינה.שלהפלמ"חית

זכראתהארץממציאותבודקרשם""יד

-רבנו""מרשירף-חמישיהשראה.
המבליטהמדינה,בתקופתהקיבוץמהררי
ערכייישובשביןהמושגיםפעראת

שוב,-"בכי"שישי .מתברגןליישוב
 .השוויוניהקיבוץרקעעלהחריגהאיש
הרפד",הילדההגברת"ביקור-שביעי
עלוהגרמניהיהודיאתהמעמתסיפור
בשורות.נושאימודרנייםתמהרניםרקע

דיוקנושרטוטיהודי""איש-ושמיני

רוחואתהמגלםכאב-טיפוס,האבשל
 .דודשלומפעלו
שלהתפתחותהאחרעוקבתהעורכת
-ההזדהותבסיפוריהחלמגד,יצירת
דורשל"השיירה"ארה"יחד"סיפורי

מרדדניסטייםעיצוביםעד-הפלמ"ח
שלאינדיבידראליסטיים,מאפייניםשל

בתקופתמודגשותאישיותתפיסות

אלהפנייההןבהןשהעיקריותהמדינה,
ההווה,מןאכזבההמביעההסאטידה,

התרפקותשלאלגירתנימותוהתגברות
מעמידההיאבכך .) l l(עמ'העבדעל

לסיפוריודקלאמגד'ליצירתכוללמברא
שלו.לרומאניםגםאלאהקצרים

התענייןדור-הפלמ"ח,בנימחבריויותר
עדייןאךהשיירה,מןביוצאי-הדופןמגד

שדרכההשיירה,אתסיפוריומניחים

אמביוואלנטירת,נוצרתכךמוצדקת.
הפיגזהמתחלה.ומחוץכשיידה

עניין

הדופןביוצאי

סיפורים","מבחר :מגראחרון

יפהמבואוהוסיפהבחרה

הסופריםאגורתיברלוביץ
 . 1989וזמורח·ביתן,העברים

שמרכהשלקובץערכהברלרביץיפה
אתלייצגכדיבהםשישקצרים,סיפורים
השוכרת.בתקופותיהמגדשליצירתו
הואמגדשלהמרכזיהז'אנראמנם,

ביתר"מבליטהקצרהסיפוראך tהררמאן
והצורנייםהתימאטייםסימניהאתחדרת

ד- nאתהראשוניםמסיפוריובמידת-מה

להםאיפשרולא"המגוייסת",משמעותם
(עמ'ערכיתמבחינהברוררעיוניסיכום

3 14- l (. שבסופיהעגמומיתההתלבטות

לדעתמשקפת,המוקדמיםסיפוריו
שלהחברתיותתפיסותיואתהעורכת,

המבוכהבזכותשדיבריכצנלסוןבדל
הרב-הפתוחה,העמדההטיח.ובגנות

הערכיםמןמתעלמתאינהמשמעית,
משקפתאלאהמקובלים,האידאיים
כךעל-ידיסותרות.ואףנוספותאופציות
עולם-הערכיםמגדבסיפורימתקיים
באופןאותוהמאירהביקורתיוהאור

בד-בבדי.

מגדבסיפוריבתגברוהמדינהבתקופת

מזה.אלגיהושלמזהסאטידהשלנימות
יזואתזוהמוציאותנימותאלוילכאורה

מתברריםיצירותבאותןיחדיומקיומןאך

והאנתרופולוגייםהתרבותייםהשינויים
"חשיפת :המדינהאוכלוסייתשל

מ- nוההתהבינוניותבתהליכיהישראלי
הלשוןגם .) 16עמ'(שם,שלו"רנות

להומסגלתזובתקופהומתנמכתהולכת
כתחנת- .יותרהביקורתיתהזמן'רוחאת

במחוזותמגדשההזמניתדרך

משנת"הבריחה"(בקובץהפנטאסיה

האחיזהאללשובמיהראך ,) 1962
הארץ'בהווייתהאיתנההדיאליסטית

יבסיפוריוהןהמובהקת,אחיזתושהיא

שהייהאותהאכן' .שלובדומאניםהן
הנפשית"המבוכהאתגילתהבפנטאסיה

(עמ'החדשה"הישראליתהמציאותפרי
בסיפוריושתשתקףמבוכה ,) 1 7

והשבעים.השישיםמשנותהישראליים

הזהות.שאלתהואהמבוכהמוקד
השמונים,משנותמאוחרים,בסיפורים

לאותםנוספת"אינטרפרטציהמורגשת
בהםוהפךבהםהפךשמגדחומרי-יסוד

 .) l 7(עמ'שלו"בדומאנים

יפהמעמידההכתיבהמודוסמבחינת

המעשהעלמגדשליצירתואתברלרביץ
הישראליתהחברהכאשררגם ;החברתי
האינדיבידואציה,תהליכיאתעברה
בחברה.עניינואתלמקדמגדמוסיף
-יחיד-חברהמתח-הנוצרהמתח
עלעצמומגדשהביאבמשלמתגלם
מגלםיונההנביא.יונהמסיפורעצמו

השליחותנושאהוא, :ארכיטיפ
עולמואלממנהלברוחמנסההחברתית,

לשליחותו.ויוצאוחוזרהאינדיבידואלי
יפהטוענתמגד'שלהאופייניגיבורו

אלטר-משתיבאחתמצוייברלוביץ
אוהחברהמןבורחהוא :אלובטינות
אך .) 21(עמ'כבעל-תפקידבהמעורב

אינוכבדמגדשלזהמודרנישיונהכיוון
מתפוגגתמטאפיזית,וודאותתחתחוסה

האלטרנטיבותשתיאתלממשהאפשרות
הנביאשמימשכפיאחת,בדמותיחדגם

שליותרהפתוחאופייםמכאן .המקראי
שתיאתהמשאיריםמגדיסיפורי

פוסחיםולעתיםיבבידודןהאלטרנטיבות
הסעיפים.שניעל
יפהמוצאתזרמתיחותשלעקבותיהאת

 .מגדסיפורישלהמבנהבעצםברלרביץ
בסיפוריומעצבאיכרהואימכורןכבכוונת

הכריעלאכאילוומשלים,סגודסוף
העקרוניות.האלטרנטיבותביןהסיפור

תלוייםהדבריםהעלילותבסופיגםלכן
אמבירראלנטירת.אפשרויותביןועומדים
שלהלימודיםתרכניתלפינערךזהמבחר

להעי,דכדיבווישתיכוניים,בתי-ספר
תקופתםאתבזמנםשייצגושסיפורים

מעבדועומדיםמתקיימיםנאמן'באופן

 •לתקופתם.
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הרושה

הראשונה

בראששמכה

 ;ידכותבתיד :בלוםקרטוןרות
 144 ; 1989 ;המאוחדהקיבוץ

עמ'

בגללמיוחדמעמדישהשירהללשון
לצונישימושיתלשון-תפקידיהכפל

שמעברטרנסנדנטאליתולשרןתיקשורת
אלאאמצעיבבחינתרקשאינהיללשון

בעלתאוטונומיתעצמאיתישותגם

הדברשהיאלשרןאסטתיים,סדרים
עצמו.

בצררהזוקביעההמממשיםשירים

ללשוןהמציאותאתבהפכםמובהקת
כאבת,-נמצאיםלמציאותהלשוןואת

יד"כותבת"יד-החדשהלדגיה
בלום.קרטוןרותפרופ'שלבעריכתה
אוויר"צילוםבחינתהינהזואנתולוגיה

ארבעיםמשךעצמהבראיהשירהשל
עלהואהפעםכשהדגשמדינהשנות

שירהעלובעצםבת-ימינו".שירה

שהאנתולוגיהבערדעצמה,עלהמוסבת
עסקהעצמה"בראי"שירההקודמת

רש,-מגווניםארס-פואטייםבנושאים

נים.

ינעוץאינוהאנתולוגיותשתיביןההבדל
בנושאגםאלאהזמן,כמימורקכאמור,
שירביןההבדלבעצםמהואךהמלכד.

 ?עצמועלהמוסבלשירארס-פואטי
אךקלהשההבחנהטוענתהעורכת
הואפואטיארס"שיר :קשהההוכחה

בדיוקשירההואהשירישנושאוכזה

ואילו ...באהבהעוסקאהבהששירכפי
בכךמתאפייןעצמועלהמוסבשיר

שלההרייהלעצםמתייחסהואשלעולם
בשירהעוסקהארס-פואטיהשירעצמו.

הואאינושלוהישירהמסומןישמכחוץ
-לעצמוהמתכווןהשירואילועצמו,
(עמ'עצמו".שלהמסומןעצמוהוא

15 (. 

קיימותשירשבכלהיאנוספתהבחנה
הלשון . 2המציאות .ו ;רמותשלרש

המוסבתלשרן . 3המציאותאלהמופנית
(מטא-לשרן).עצמה,על
ההוכחהקלה,ההבחנה-מרדהאני

הלכהלהוכיחניתןבאמתהאםקשה.
הרמהעצמועלהמוסבבשירכילמעשה

כךובשלהדומיננטיתהיאהשלישית
אךהשירשלרצררניותותרכנומוכתבים

 ?המטא-לשרןפונקציהעל-ידיורק
המובאיםשיריםשבמספרמסתבר

תבניתמתקיימתזאתבאנתולוגיה

השיריםשבשארבעודהעצמית,ההסבה

עם"נאבקת"אלאבלעדיתהיאאין
 .בהמשךאצייןאותןאחרותתבניות
בשירפותחלאנתולוגיההמבוא
גלבוע,לאמירהראשונה""השורה
מייצגבבחינתהיכרזהששירומאחר

עצמועלהמוסבשירשלוטהורנאמן
 .בשלמותוכאןואביא

 /בראששמכההראשונההשררה
/מהממתבכוחלכתובאפשרומהממת

פרוערסןשלוח /ולרוץעודלזכורלא
ביןהשררותכלפני /עלולכרששיער

 /אישנדהםבךהצופרתהשררות /כל
 /איכשהוולהגיעהאנשיםמןשלא
מהמורות /פניעלומפרקתרגלשובר
למניחותנשברים /שלמיםחייםמראות

/רכלבראשיתיונוהר/תוהושלסףאל

קרטון-בלוםרות

ידכותבתיד

 .) 43(עמ'השיטיןביןאמרראמורשלא

עלהעורכתמצביעההסברהבדברי
שניסביבנע"השיר-מרכזייםהיבטים

השירלשרןהואאחדמרקדמרקדים
 .המשוררדברהואאחרומוקדומכנהר
בשתיהשירסובבאלומרקדיםשניסביב

הןהשוררתפעם ...עצמיותהתייחסויות

ופעםהדבריםנסוביםעליוהנושא
השיר".אתהמניעהנחגםהןהשוררת

 .) 12(עמ'

בנושאאופןבאותוהמטפלנוסףשיר
יונהשלשירההואהעצמיתההתכוונות

לעשרתלמילים"תן :למילים""תןדולך
ערשות /כרצונןבךתעשינהאלובך

בדברתעשינה /בדברמחדשצוררת

מתע,-אלושררותלמקרא ) 49 (שלך".
שאליוה"דבר"מהרהשאלהכמרבןדרת

החררייהטיבמהרהשיר,מתיחס

מילולית,בהווייהמדוברהאםהניזכרת,

החיצוניתהמציאותמהי-ובנוסף

לשיר?
לשירחיצוניתאיננהילדעתיזרימציאות

הינההיותרלכלאולויאנדרגניתאלא
שלשירוראה .לחלוטיןאבסורדית

שלמטושטשרנטגן"תצלוםאבירן
בשיריםמדוברטיוטתי" /המימצא

לשוניתיחוסמערכתמעיןהמהווים
אנוסבהםהקוראלעצמה.אוטונומית

ראנרציהחוקיותבעללעולםלהיכנס
המתרחשותהתופעות .משלולשונית
גרידא,מילוליותהיכןזהסגורבעולם
מאשראחרלאהואאותןהבוראוהכוח
חיצוניים,מסומניםללאעצמההלשון
העורכת.כדבריעצמו"אתהרגה"השיר

בצררניותםבתוכנם,מגלמיםאלושירים
הע,-מאפיינתאותרהלרלאתיובמבנה

ואחריתראשיתלו"שאיןככזהרכת
ברגרסיהומונעמניעומושאנושא

(חמיי-הניצחיתהשאלהאתאינסופית",

תוכןביןהקשרבדברלעיתים)געת
למהקדםמהמי,אתמשרתמילצורה,

הואש"השיררואלריטעןוכבר-וכר'
למשמעות".הצלילביןההיסוס
לשאלההנזכריםהשיריםשלתשובתם

השנייםביןהבדלכלשאיןהיאזר
מעמדנאותרנימצאיםוהצורההתוכן

ואףהחוצהפונההיגדכלואםהיררכי,

המוסבשבשירהריפנימהכניסהמבקש

ולכןהם,חדוהחוץהפניםעצמועל
אימננטיתלדהרתהופכיםוהתוכןהצורה
כלביםשניכמולולאתי,למבנהאואחת

וסרבניםזהשלבזנבוזההאוחזים

במעגל.

שלמלאהל"בלילהמובהקתדוגמה
החומרישלההבעה,אמצעיעםהמרבע

אבנרשלבשירונמצאתהאישי"עם
 :הנייר"עלמילים"כמהטריינין
 /העציםעלבעצםיהניירעלמיליםכמה
 /הכריתהעלכלומרבם,שנעשהומה
עלמיליםוכמההעיסה,עלהגריסהעל

מלובנתמופרדתהיאכיצד /התאית

 /מיליםאלווהרילניירנעשית /נכבשת
מילים /שכרתכתהידעלארהניירעל
הנייר.על

השאר,ביןנאמרלשירההסברבדברי

שלהמפורסםשציורולשער"ישכי
יוצאתיד-למשוררמודלשימש~ז.ק.ר
בתודעתכאשרידומציירתניירמתוך

נראיתהלאהידגםמצטיירתהקורא

להעירחרבתיפהשתיהן".אתהמציירת

סוליוואלסקזמשלהציוריםיגבלבחיוב
המשולביםואחריםמגריטסטיינברג,

אנתולוגיהשלכדהמבנההשירים.בין
העוסקיםושיריםציוריםמשולביםבו

עצמית""התכוונותשלנושאנאותר
שלומעמיקהרחבהזווית-ראייהמעניק

כוללני.אסתיטיקשר
שבצדשיריםגםמקובציםבאנתולוגיה
קשריםגםבהםישהעצמיתהתכוונותם

אמנותייםמדיומיםשביןוהתכוונויות

"מרסיקה"גולמן-שלשירו:כמרשונים
שלמדויק"תיאור-זךשלשירואר

שיריםבתנך"שאולששמעהמוסיקה
פחות,רמייותרמימנסים,אלה

א.היצירתיהתהליךאחרלהתחקות
כנקודתב.אחתתרכניתצורניתכמהות

מקוררתעלהפילוסופילדירןטובהזינוק
הע,-אומרתכךעלההשראה.ומהות

התפישהממיןדרבראיה"יש ;רכת

נטיחעםונפשגרףשלהאחדותיה
לנושאיםמהלכאורהפיסי".למרנידם

 ?עצמית"רל"התכררנרתאלהפילוסופים
הפילוסופיותהאיצוהעורכתלדעת
אתהמודרני)במדעההתפתחויות(בצד

ספקאיןבעצמהלהתבונןהשירהצררך
ההתענ-עצםלשירה,מחלחלשהמדע

שכברתבקרבוהולכתהגוברתיינות
המדע,בבעיותבאוכלוסיהמגוונות
ביחסליוםמיוםומעובדשנאגרוהמידע
האנושית,והמחשבההמוחלתהליכי

גבולותעלהניצחיתלשאלהבנוסף
בעצמםלהתבונןשיריםמאיציםהידע,

לתהליכיםלשוניפואטישיקוףמעין-
 .פואטייםחוץ

הדומינ-לשוןהמטאפונקציהלמשל
לעצ-המתכווניםבשיריםכל-כךנטית

אופיבגלללגיטמציהמקבלתמם,
נירםשהריוההתבוננות.ההתכוונות

רככך.ניסוי,מכלחלקהמדעןמהורה
-,בויוצרתוצאותיו,עלמשפיעהוא

והרימפורסמת.וודאות""איאותהבבד

הפואטיבניסוימתערבהמשוררגם

אינטג-חלקבמבנהמהורהוהואשערך

הפרדוקסיםשלסיבתם.זאתמהשירדלי
"היעדר :לפרקיםשנוצריםהלשוניים
אובמיליםהואאףהמבוטאהמילים
 .) 14(עמ'השתיקה"עלשיריותאמירות

וביןמדעביןלפיכךקיימתממשיתזיקה
יכולהלמדעבניגודששירהאלאשירה,
בתוכה.להתקייםלפארדוקסיםלאפשר

מבט-הםוניסוחםאמירתםבעצםשכן

אבסורדיםקיומית.אנושיתהוייהאים

אבסורדיםאל"מתכוונים"לשוניים
בסיס-השירהמשמשתובכךקיומיים,

שלשירו(ראהמעט,נאורוטימוגרף,

 .החיצונילעולם )""בתים-פגיס
ילערוךקושישאיןלמרותועם-כל-זאת

הפאר-המוצאנקודתמהילבדוקיש
ולשםהחוקר.יוצאממנהדיגמטית

הפוכותטענותשתילטעוןאנסההדגמה
 :כאןעדשנאמרלמה

וחוקיותסדרלהשליטמנסההשירהא.
ואנט-וודאויות"חסרבעולםמסויימת

אתלהציעאפשרלכךכראייהרופי".
מסגרת-לבנייתכטכניקההפיגורטיביות

"סדר".להשלטתעל
במעשהנתבונןאםלחילופיךארב.

כ"גש-בפרטובשירהבכללהאמנות
הריחלקיו,מסךהשלםגדולברטאלט"

ממ-רדוקציהלבצעיהיהשאי-אפשר
רככךיסודיותלתבניותשירשלשיח

-אחרותבמיליםארלחלוטין'למצותו
מוחלטתחוקיותבעלתכישרתלאפיינו
יסודבהישארתמידלגילוי.הניתנת
השיררקלמעשהכלשהו.ונעלםטמיר
בכליועצמואתלמדודמסרגלעצמו
הוא.

קביעתולאהספקהבעתמוכללובאופן
השירה.שלמעניינההואמרחלטריות
במוחלט,ולאבספקשרכנתהטוטליות

שאתלומרניתןזה,בקרלהמשיךראם
יותרהתהליכיםמענייניםהמשורר

שלבשירהלמשלכךמתוצאותיהם.
לאברהאחרון","הקורביקרביץדליה

המטרה".ל"קרלהגיעהמשוררמצליח
חסרנעשההוא /בשבילומכה"זאת
בעצמודופימטילהוא /ובצדק /שקט

נחרצה"בהירותלכלללבואיכולאינו /
דופי""מטילבסריעקב .) 85(עמ'

בשירקונקרטייותרהרבהבאופן

מאחוריתסתתרלא"הפעם :"הפעם"
מנענעתהרוח ...בשקרשקר /קושר

 /הלבחדרישלעכבישקררי /משק
אשיבאני ... /ביאושכמעטהמכה

ידיעליךאניח /הדההשקרמןארתך
החייםאניתפקפק,אל /שליהשלד
 .) 127(עמ'המוות:' /גםאבל /שלך

שלמובהקתניגדרתהיאה"אני"בעיית
ניתןבעצםעצמה.עלמרסנתשירה

מטבעםשהםאלושיריםלראות,
לכלכמעטנביעהכמקורהגותיים
שכןכלהקיימות,הפילוסופיותהבעיות
עוסקתבעצםזהבנושאה"אני".לבעיית

השיטתייםהסבריהלנוכחהאנתולוגיה.
השיריםקריאתבצדהעורכתשל

ו- nהתמתעוררתבעצמם",ה"מתבוננים

והחוקרהמשוררהקשוב,שהקוראשה

השיריםאתועוצריםאחתידמושיטים

אטאטאותםמחזיריםנפילתם,באמצע
להםומניחיםהצוקלראשבחזרה
 •.הנמהרבמעשםשניתלהרהר

דרתןאייל
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אושוויץשלהמצווההכוח .. 
• 

זמננו:ביהדותממותוהיםובוריה:אמונה

הציונית:הםפרייהפאקנהיים:אמיל

עמי 244תשמייוב:

בפילוסופיההעוסקיםהמרוביםכתביומתוך
הפילוס-ימי-הביניים,שלוהאיסלאמיתהיהודית

הפילוסופיתוההגותהחדשה,בעתהגרמניתופיה
אמונהעל"הספר .היהדותמהותעלתיאולוגית
ספרוהוא "זמננוביהדותמסות-והיסטוריה

האסופה .בעבריתהמופיעפאקנהייםשלהראשון
בשנותשנכתבומאמריםמבחרבתוכהכוללת

אלוהים"נוכחותספרולצדוהשבעיםהשישים
בהיסטוריה".

ההגותבבעיותפקנהייםשלשעיסוקוהואטבעירק
היהדותשלמהותהעלהפילוסופית·תיאולוגית

הפילוסופיהבתחומימעיוניולמסקנותיונזקק
לראשונהעיצבהזושכןימי-הביניים,שלהיהודית

ומושגיםבמסגרותהיהודיתהאמונהעולםאת

חטיבתנזקקהבעיקראבל .כלליםפילוסופיים
החדשההגרמניתבפילוסופיהלעיסוקוזוהגות
חשיבתומהווהשכזובתור .גדלברכיהשעל

שלהאינטגרטיביהחלקאתהתיאלוגית-היסטורית
 ,היסטוריתוחשיבהפילוסופיההכוללתהגותו,

רקעעלתיאולוגיותלבעיותהתייחסותתוך
הן ,ומהותההיהדותואמנםקונקרטי.היסטורי

השישיםמשנותלפחות-במרכזאצלוהעומדות
היהדותשלמשמעותהשאלתובעיקר-ואילך

 .ישראלמדינתוהקמתהשואהרקעעל
לגביבמיוחדחריפההמשמעותששאלתברור

 ,הגדולותהמונותיאיסטיותמהדתותבאחתמאמין
לדותבתוואמנםהיסטוריות.דתותהיותןמשום
עמדותשתיקיימותמראשיתה,היהודית,ההגות

-ההיסטוריהשללמשמעותהביחסקוטביות
הרמעמדאתהמדגישחלדייהודהרבישלעמדתו

יתבריואלוהיוישראלעםביןוהבריתסיני
מתוכהשנבנתההדתלכןהיסטורית.שמסגרתה

הכרהעלאלאמיטאפיזיתהכרהעלמתבססתאינה
שלידהלצבהיסטוריה.כפועלאלוהיםשלקיומית
ההיסטוריהרקעאתהרואההגישהמצויהזועמדה

החוויהשלמאופיהדווקאלאוכנובעהיהדותשל
הדתניתנהשלוהטוענתגישההדתית,וההכרה

במעשהפותחתחיתהלאבלבדילמשכילים
עלאמיתותבהניתנותהיושלאוודאיבראשית,

לכלניתנהשהתורהמשוםאלא,היסטורי.רקע
ההיסטוריהרקעאתבהלפרטהוצרכוישראל

אברהםירבשקובעכפיאותה,שיביןיהקונקרטי

חכם.שאינומיאףעזרא,בין

במסגרתהלפחותכולה,היהדותיתר-על-כן
היסטוריותתבניותשלבמסגרתמעוצבתהשגורה,

מטווההגאולה,-שלהמושג-היסודקונקרטיות.
כהיסטוריההיהודיתההיסטוריהשלדרכהאת

גלותיחורבןשלבסדרומקום,בזמןריאלית
פירושהאםבין .בזמןנקודההיאשאףוגאולה,
הקייםהמשךפירושהאםרביןחדש,סדרהתחלת
שאיןהרמב"םכאמונתבלבד,ותרנןצררהבשינוי

ות.גלרישיעבודאלאימינולביןאחרית-הימיםבין
יאולניתןשורשיהשאתזאתהגותיתבמסגרת
שלבכסירנותיהןשניביתבשלהיערדלמצוא
םיזהפארטיקרלאראתלהפקיעהשונותהכתות
קונקרטיתמזיקהלהתנערארהיהדות,שלהלאומי
אתשמגבשכמיפאקנהייםניצביההיסטורילמעש
 ,דיתייחוהיסטוריתכדתהיהדותסביבהגרתו

במסגרתהפועלכאלאלוהיהאתורואה
שמעידכפיזרתפיסההאנושית.ההיסטוריה

פאקנהייםאמיל

בעקבותאצלוונתגבשההלכהעצמופאקנהיים
ומלחמתישראלמדינתוהקמתמחד-גיסאהשואה
והקמתהשואהשכןמאידך-גיסא.-הימיםששת

שינובהכרחאשרמאורעותשניהנםלמדינת-ישרא
שתתבררככלעודילשנותעתידיםואשר

משמערתהאת .זמןשל·בפרספקטיבותמשמעותם
יהודיתהגותשכללכןטבעיהיהודית.ונההאמשל

אלוהיםנוכחות-פנקהייםעפ"ישפירושה
מאורעותמשנילהתעלםלהאסור •וריהסטיבה

 .אלומרכזיים
"נוכחותבספרופאקנהייםמאששזוקביעתואת

בשלמותו.באסופההנמצאבהיסטוריה"אלוהים
חוויותמצויותזה,ספרעפ"יהיהדות,שלבמרכזה
כחוויות .חוויות-יסודלצדתקופות""יוצרות

שהעלואלהאתפקנהייםרואהתקופותיוצרות
"יחדאךהיהודית,האמונהכלפיחדשותתביעות

לידיאלאחדשה,אמונהלידיהביאולאזאתעם
לאורהאמונהאתבמבחןשהעמידעימות

ניתןכאלהחוויות .] 8[עמ'החדשות"ההתנסויות
וכדומה.ספרד.בגירושבית-ראשוןבחורבןלראות

היהדות.כלפיחדשהתביעההעלהכזהמאורעכל
חוויות-יסודמצויותזהמסוגחוויותשללצידן
שלועולמההיהודיתהאמונהמושתתיםעליהן

שלמחודשתהגדרההמחייבותאותןהיהדות.
העולם.נוכחחדשהוהתייצבותהיהדות

חשיבהעלהאימוןיהמודרניבעולםהתבוננותתוך
אלוהים"של"מותותודעתעלאורדוקציונית

עד"למצעריפאקנהייםקובעממנהוהנובע
העימותיםלכלחיתההמודרניהעולםשלצמיחתו
יסודעלהבנויההאמונהלביןההווה(שביןהאלה,
העימותשמתחף:אמשותפתתכונההעבר)חוויות

ביטלהלאמעולםהקרע,סףעללעתיםהגיע
שחיתהככלהעבראמונתאתההווהחוויית

קופה. rומחוללת-,צפוייהבלתי ,חדשניתהחוויה
נותרוההווהכלפיהעבראמונתשלתביעותיה

מכרעת,חשיבותנודעתזהלדברואולם, .בעינן
עצמההיאאלאימאיןשיהופיעהלאהעבראמונת
מאורעותלכן .היסטורייםממאורעותצמחה

אלאתקופה,מחוללירקהיולאאלההיסטוריים
חוויותכאלאליהןלהתייחסישהיהדותבמסגרת
 ] 8[עמ'יסוד."

בבחינתשאינןאלוחוויות-יסודשלאופייןאת
תוךפאקנהייםקובע ,גרידאהיסטורימאורע

היםעלשפחהאתה"רשהמספרבמדרשהתבוננות
הנביאים".שארוכלויחזקאלישעיהראושלאמה
קריעתכדוגמתוהיסטורייםפומבייםאירועיםרק

יסודחוויותלהורתעשויים ,תורהרמתןסוףים
היהודית.באמונה

פקנהייםמשתמשזהמעתקלבצעעל-מנת

אלאי,המסורתבמובןשלאהנסשלבקטיגוריה
ברוחאותוומסביר ,חדשהמשמעותלומעניקהוא

אינוהנס ... "כישקובעכובדמרטיןשלתפיסתו
התרחשותאלאהיסטוריועלטבעיעלדבר

וביןהטבעשביןבמפגשהיטבהקבועה

מכל .והאובייקטיביותהמדעודהשיסההיסטוריה,
שהיאבה,שמתנסהלמיהחיוניתמשמעותהמקום,

ומנפצתידיעתושלמותבעצםאמונתואתמזעזעת
הקרוייםהתנסותתחומיאותםשליציבותםאת

שבעיצומומשמעו,הנס ....והיסטוריהטבעבשם

המערכתנעשיתלמתרחשההשתאותרגששל
ואפשריכביכולשקופהומסובבסיבהשלהשגורה
לאיחידכוחבהשערשההספירהאותהאללהציץ

מוגבל".
ממיןיסודחווייתבשואהרואהפאקנהייםאמיל

האםהשאלההתעוררההשואהבעקבותזה.
אמונהההיסטוריה,באלוהיהיהודיתהאמונה
ישראליבחגיביותרהחזקביטוייהאתהמוצאת
עדותבבחינתשהואאירועאחריעודאפשרית

האלוהיםשלנוכחותונגדביותראכזרית
שלחריפותהאתמחדדפאקנהיים .בהיסטוריה

שבגידולהאבסורדאתמדגיששהואתוךהשאלה
שלהישרדותומכךוכתוצאההשואהאחריילדים
"באמצעשהרישכאלה,בתורוהיהדותהיהודי
אירופההודיישמרוכאשרהתשע-עשרההמאה

ידעולאהםיהודים,ילדיםוגידלוליהדותאמונים
צאצאיהםעלשלהםזהמעשההשפעתתהאמה

בדעתנומעליםיודעים.כבראנוואילו ...הרחוקים
 ".שנייהאושוויץשלאפשרות
זאת,לבעייהתיאולוגימענהמוצאאינופקנהיים

המבוססותתגובותאותןכלנפשבשאטדוחהוהוא
דתיות-תורותאופנים""הסתרכמומושגיםעל

במקוםועונש.שכרמושגישבתשתיתןחרדיות

היהודיתהמציאותאלמבטואתמפנההואזאת
מתוךגםולו •שניתןוקובעהשואהשלאחר

ש"התיארלוגיהלראותבלבד,אמפיריתהתבוננות
עללהגיבכיצדיודעתאינהעדייןהיהודית
כעניים,עשירים-עצמםהיהודים .אושוויץ

-כחילונייםמאמיניםכחסרי-השכלה,מלומדים
 ] 78[עמ'אחרת"אוזובמידהעליההגיבוכבר

עמדתנואתלהמשיךהנכרכותאלאאינהזוותגובה
הרווי,שמדגישוכפיההיסטוריה.לאלוהיכעדים

אחרות.תשובותמכירפאקנהייםאין

פאקנהייםמוצאאלולשאלותתשובותבמקום
רואההוא ,כלומרמצווה,כוחאה""השובתעלומת

מחד-גיסאאמוטאטיביכוחהיהודיתבהיסטוריה

תשובתואוליוזומאידך-גיסא,מצווהוכוח
והאמונהיהההיסטורלמשמעותבאשרהאחרונה
-שלהעדותעומדתשבמיקודוהיהודית

על-אף-הכל.

שלהגותומוקדאתלחפשלדעתי'יש'זובנקודה
שאינויהמאמיןהיהודי"בשבילשכןפקנהיים,

אושוויץשלקולההמורשית,המסגרתמןחורג
למעטהכלינשללממנהאלוהיתנוכחותמשקף
ישזהמצווהכוחמנוס"."איןממנוהמצווההכוח

שניביתחורבןשאחריהמדרשים,במסגרתלהבין
אוהגרלה,השכינהאתהמתאריםבר-כוכבא,ומרד

ישראל.שלשברונוכחהאלוהותשלאין-אוניהאת
גםאושוויץשלמצווהקולאותרמצורהבמקביל

יהודיכללואסור"שכןהחילונייםהיהודיםעל
העברמןשלוהחילוניההווהאתלנתקהחילוני]

עברעללשמורמצווהאושוויץשלקולה-הדתי
לביןשבינוהתהוםאתלהרחיבלואסורוכןזה,

אחדותעלמצווהאושוויץשל.קולההדתיהיהודי
שם]נשם,יהודית"

לעיל'כאמורפקנהיים,אמילמצביעבהזובנקודה
ההיסטוריהשלוהמצווההאמוטיביכוחהעל

ובמובלעבמרומזשבהואהחדשהבעתהיהודית
לצוראחרוןכנימוקוקובעהבוברייניהנסמושגאל

דתייםשיהודיםיפנ"מדווקאאושוויץשלהאחדות
אושוויץלקרבנותבקרבתםמאוחדיםוחילוניים
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תעלומהמולהםעומדיםלתליינים,ובתנגדותם
ודאות ...פשוטהוודאותלהםומוצאיםפניםרבת
לואסור :אושוויץשלאחרליהודילובלבדאחת
עלחובהמלאכתם.אתולהשליםלמרצחיםידליתן

להוסיףסינישלהקולאתששמעהדתיהיהודי
שלהמצווהקולהאתשומעשהואבשעהולהאזין
סיניאתמשכברשאיבדהחילוני.והיהודיאושוויץ

שישתמשאסוריאושוויץשלקולהאתשומעועתה
עדותשלשניםאלפיםארבעתלהרוסכדילרעה

 .] 87-88עמ'נשםמאמינה"יהודית

זותיאולוגיתלבעייהמענהנותןאינופקנהיים
בדברבהקדמתו,הרווישמציבזוכדוגמתאחרת,

תשובהבמקוםהיהודית.האמונהשלאפשרותה
היהדות, :היסטוריתעובדהעלמצביעהוא

כדוגמתהעבר,שליסודחוויותעלהמבוססת
כדידייהחזקהחיתהיומתן-תורהים-סוףקריעת

הפשוטהמהסיבההשואהנוכחאפילולהישדד
שללכוחהדווקאהוכחהאינהשהיהדות
 :אומרהווי .בלבדלנוכחותהאלאהאלוהות,

אלאאינוהיהודיתהאמונהשלהעיקריביטויה
לחיותהשואהשלאחרהמחודשתהמחוייבות

באשרהאלוהים.לנוכחותכעדיםולשמשכיהודים
פקנהייםאיןזו,אלוהיתנוכחותשללמשמעותה

וההיסטוריוגרפיותהתיאולוגיותבמסגרותמגדירה

בעצםספקמטילהוא-הואנהפוךהקיימות.
שלחסרונהמחמתרקולוהגדרתהשלהאפשרות

מתאימה.פרספקטיבה

שבמשמעותההצהרתיותעלשלוזושקביעהברור
שלאחרכישראליובמיוחדכיהודייהיהודיהקיום

בדברהאחרותקביעותיוכדוגמתהשואה,

היכןובדומה,ששת-הימיםמלחמתמשמעות
זאבשמעירכפיכמיוחדיזאת .מעיקרןבעייתיות

כעובדהשאיןמשוםלאסופה,כמבואוהרווי
לקבועהיהודים,התקיימותשלהאמפירית

דווקאחינההחילוניהיהודישלשהמחוייכות
כאלוהיםהמסורתיתהיהודיתהאמונהשלשריד

אלובעייתיותקביעותדווקאמקוםמכל .ההיסטורי
הדגשתתוךהיסטוריתבהתכוננותשיסודן

כעתהיהודיתההיסטוריהשלהאמוטיכיות
כמו-גםאושוויץ'שלהמצווהוכוחההחדשה,
אלאתיאולוגיה,לאו-דווקאאולילעצב,כניסיון

שלהקונקרטיהקיוםשכיסודהתבוננותדרכי
מיטאפיזיותהנחותסמךעלשלאזמננו,כןהיהודי
עוצמתהאתלאסופההמעניקיםהםיכלשהן
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ומפרשיוהמשורר
גלדמןמרדכי

כומרן'כהנאלעמליהלהודותמבקשאניראשית
דבריהםעלוייכפלוולרדידבלוםקרטוןלרות

כילכםלומדאולי'ועליי' ;והמענייניםהמעמיקים
שלבעורקשידייעלדבריהםנגעוהתרשמותילפי

שקראתיאחדיםדבריםלכמהבניגודוזאתאמת,
מכוונותיידחוקיםלישנראוהאחרוןספדיעל

למרותכילהודותעלייאבל .וכלמכלומופרכים
מסוייםרוגזבימעודדותכשידייגדועותשקריאות

קריאותשלהכדחיותןאתמביןאניזאתלמרות-
נוטהאפילואנילהודותעלייולרגעיםגדועות.
אישבלוםהאדולדשלתפיסתואתלקבל

קריאותאלאאינןהקריאותשכלהדקונסטרוקציה,
שהמושגלמרותשגויות,או ) misreading (גדועות

נכונות,קריאותשלקיומןאתמניחקריאות-שגויות
readings -שהmisreading שלהןפרטימקדההוא. 
דבלאזמןלפני :אמוריםדבריםבמהואסביר
בחומדעיוןלשם " 77"עתרןבמערכתישבתי
הסכסוךעלהשניםבמשךזהבירחוןשנדפס

משודדלחדדנכנסולפתעהישדאלי-פלשתינאי'
עליישכתבלי,וסיפרבשמו,אנקובשלאצעיר,
ושאםנאמנהאותימתארהשירושלדעתושיד'

אתהכיהביטחוןלךומנייןאותו.לייקדישאסכים
:איןהשיבוהואאותו.שאלתיכהלכה,אותימתאר

טוב,להפליא.מדוייקהשירתדאה,ספק,לי
ציודילמשל,קח,לדייק.קשהאבלנראה,אמדתי,
על-פידיוקנואתיציידציידכל-פלונישלדיוקן
הפורטרטשדווקאהרושםלנוישולפעמים .דרכו

הפורטרטפשוט,חיקוייבאופןנאמןהפחות

ואילוביותרהנאמןדווקאהוא"צילומי"הפחות
ביחסהנמצאמשהואלאאינוצילומיפורטרט
לציודחיוורתרפרודוקציהשביןכיחסלמצרייך
תצלומים,שאפילולוואמדתיוהוספתי .מקודי

מזה.זהמאודשוניםלהיותעשויים;,נים,תצלומי
השוניוכפיהמצלמותביןהשוניכפישונים

בזוויותהשוניכפיוכמובןההדפסהבתהליכי

יודעיםדובםוצלמים,הצלמים.על-ידישנבחרו
תצלומיםשלהפיתוחבתהליכיכמהעדהיטב

כתוצאההמצולםשלשונותאיכויותמושגות
שפנילומדאיפוא,אפשר,הפיתוח.מתהליכי
התל~יהפרשניתלמערכתתמידנתונותהמצולם

אתהצלם.ובגישתהצילוםשלבטכנולוגיה
להשוותנוכלהצלםשלוהכזכנולוגיההמיכשוד
שלהפרשניתול"טכנולוגיה"המושגיתלמערכת

נוכלהצילוםזוויתאתואילוהספרות,פרשן
שלשונותסובייקטיביותלהכרעותלהשוות
הפרשן.

פרשןשלהעיקריתהסובייקטיביתההכרעה
המצולם,בפנימסויימיםצדדיםמעדיפההספרות

כצורהבטקסטמסויימיםאספקטיםדואהד.כלומ

שידלמשל,מעדיפה,-כרקעאחדיםואספקטים
אועיקרי,אועקרוניכשיראחדשידעלמסויים
אחדותשורותעל-פנימסויימותשורותמעדיפה
מדגישהאוהמהותי'החשוב,המש~עכנושאות

מרכיביה.אתהקובעתסטרוקטורה

עלפרטשבהעדפתהשרירותיותשלזהבעניין
רקע,פניעלכצורהטפל,פניעלכעיקרמשנהו
עיניימולשקודהממהחדהדוגמהלכםאביא
זאת.להרצאהממחשבותייכמהדושםשאניבשעה

לוקסמבורג.גנילידבקפהאלהדבריםכותבאני

לרגלהעבריתבאוניברסיטהבערבהושמעוהדברים
"מילאנו"של·המחברספרויציאת
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נשקפתבית-הקפהשלהרחבההזכוכיתחזית
מוטותהעשויהלגדרומעברעצמםהיפיםלגנים

זהב,נצבעושלהביהםשחוריםכרמחיםהנראים
והםערמוןעציאביביבלבלובמלבלבים-

סאטירשלפסלגבוהכןעלניצבבהערוגהמקיפים
 .בפיורועיםכשחלילהאווירלתוךהרוקדמתכת,

אחה"צבשעותימיםכמהכברזהבקפהיושבאני

האביביתהעלווהואלהסאטידעבדאלומציץ
קרובותלעתיםעליהםביטחשגשםהמלבלבת
כימבחיןאנילפתע,היום,אבלאפורים.בחוטים
ממשאחד.מרכזקיבלהמוליהנשקפתהתמונה
כחולאמיילשלטקבועהסאטירלידהגןבשער

שםלבנותבאותיותכתובעליוירוקהבמסגרת
rue de medic-הרחוב is פתאוםהפךזהושלט

הכחלחליםוהפרחיםהתמונהשללמרכזהגבייל
האביביתיוקרתםוכןהסאטירשלרגליוהצהובים

כולםלפתענעשוהסאטירזהבוכןהערמוןעצישל
כאמור,כתוב,עליוהרחובלשלטרקע

r·ue de med icis 

להעדפההסיבהמהיבפירוטכעתלנתחרוצהאינני
האם-כמרכזהשלטאתהתודעהשלהפתאומית

אוהערבבצבעישינויבאיזההןלכךהסיבות
סמל,עלסמלשהעדיפהפסיכולוגיתבהתרחשות

צודהבהעדפתמקום,מכל ;סאטירעלתמדוד
גםלקבועעשוייםצורות-רקעפניעלכעיקר
ארעיפסיכולוגיענייניםממצבהנובעיםגודמים
הקורא,שלוהמשתנההקבועהרוחניומצבומאוד.
בטקסט.עיקרמהובקריאתוהקובעהוא

קריאותאלאאינןהקריאותשכלאיפוא,ייתכן'

בתודעותמהרהריםשטקסטיםגרועות

התודעהשלטיבהלפינקלעיםהםלתוכןהקוראים
בוודאיהתנסוובזהככותב,ראותימנקודתאבל-
בטקסטיםשנעשומסויימותקריאותהכותבים,כל

אכןשלנוהטקסטיםכיהרגשהלנונותנותשכתבנו
במירהכיווןאכןשהקוראמפנילעתים .נקראו
התכוונואותהפנימיתלרקמהאחרותאוכזאת

-,,סכעליהלשמורהיהבכוונתנוואשדלהשמיע
בכתיבהסמוילהיוהשטבעוכדברנתון-לפיענוח,

לכוחאולאינטואיציהמתגלה-בקריאהומתגלה
מאורעדמרוציםאנולעתיםאבל .הכרתימנתח

גםכהלכהשלנובטקסטקראשהאחרומרגישים
בהרבהחורגתהטקסטאתראייתואופירושואם

שלאפניםבטקסטגילהוהואאליו'שהתכוונוממה
כלפיהם.מודעותלנוהיתהושלאבהםהיבחנו
כאבבכותביםהמעוררותקריאותמצויותמאידך

כאבאלאפרטיאונרקיסיסטידווקאשאיננועז

-הקריאה""קללתשכינולמההנוגעכללי
שגיאותסביבויוצרמטבעושהטקסטלהרגשה
מסמניםמערךסתומות,מחוותאלאואינוהכרחיות

 .אליושכיוונומהמכלדברכהלכהסימןשלאנזיל
זאתתמידכמעטהיאהטובההקריאהבעיניי

הטקסטשלהמקוריתכוונתואתלשחזרהמנסה
אבלהכותב,שללפסיכולוגיההתייחסותמתוך
קרקעעלצועדיםאיננוכאןגםכילד;ודרתעליי

פעמיםהרבהלהניחנוטיםהפרשניםשהריבטרחה,
והטקסטהכותבשלוקוהרנטיותאחרותאיזו

אדםככלהכותבשהריועיקר.כללמוצדקתשאינה
"אני"בעלמדרכה-פנים,אניבעללהיותעשוי

"אני"בעלודיאלקטי'קרנפליקטראלימפוצל'
טקסטיםהיוצר"אני"ורב-מגמרת,תהליכי
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לוגוצנטדיארגוןהמניחהבתבניתשאידגונם
אתלמשלקחו .וכלמכלאותםמחטיאהוקוהרנטי
-ציידיםכמההיהכאילוציידהוא .פיקאסו

 .ועודרומנטיאקספרסיוניסטיייקוביסטייאסיקל
אתה"אני",שלהפניםריבויאתמדגימיםוציודיו

שלתמידהמשתנההייצוגבאופןגם"נזילותו",
מתפיסותיוהנובעיםייצוגים-ופניוגוף-האדם

ואתעצמואתהמציידה"אני"שלהמשתנות
מסתלקיםאנושאםלומדאיפוא,אפשר,האחדים.
והנדקיסיטיתהאידאליתה"אני"מתפיסת
כביכולהואלמבנה-"אני"נורמליותהמייחסת
םחדשיםלקשייעדיםאנואזכיולוגיקוהרנטי

אוליראויוכאןהפרשנות.מלאכתעלהמכבידים
קרובותלעתיםהיאיוצריםשלה"אני"כילהדגיש

במיוחדונזילבמיוחדקונפליקטואליבמיוחדירחב
גםאלאממנונובעתדקלאשהיצירה"אני"-

אותו.יוצרת

שפרשניםקודהכיצדהשאלה,כמובןנשאלתכאן
שרידותי,באורחטקסטיםמפרשיםכל-כךרבים
דבריםלקרואאפשר-בכךחשיםואינםלמדיי
הדצנזיה,בתחוםבמיוחדשבוע,מדיכאלה

חופשית.קשקשנותהמאפשרת

היאהפרשניתשהכתיבההיאלכךשהסיבהייתכן
ולעילאלעילאנרקיסיסטיתמאודקרובותלעתים

מאשדיותרהמפרשה"אני"לצוניומתייחסת
הטקסט,מפניבחרדתומטפלהפרשן-לטקסט

מורכבותוהטקסט,עמימותמפניבחרדתולעתים
אתהמרדדתתבניתיצירתידיעל-עמקותואו

עלעליונותשלעמדהלמבקרילויומקנההטקסט
זהצררך .יחדגםכרתכורעלהמפורשהטקסט
ממקררותאחדהואומגוננתמארגנתבתבנית

שאנוההבליםדובשהדיהאנושית,השגיאה
שלתבניתלנרלתתנועדובנוקשותבהםאוחזים

מגוננת-התבנית-כשלעצמהשהיאמשמערת
 .והסתמיהכאוסמפניעלינו

לקיומןבאשדספקותיילמרותיאמדתישכבדכפי
המיידירתבחוויותייבטקסטים,נכונותקריאותשל
מסריימרתלקריאותחזקיםאישוריםמזההאני

שליחסראבלאחדות.לקריאותבדודיםוגינויים
אחדמצד :יותרערדמורכביצירתולמפרשיהכותב
עדלוחשובזהורבדדבר-מהלומדרוצההכותב
נכרנה,יקדארהרכירוצהוהואישמערהרכימאוד

נידחמאיבבקבוקפתקששולחשמיכפיממש
שדובכפיממשארידבריואתשיבינומבקש

מצדאבלדבריהם.אתשיבינומצפיםהמדברים
יצירהלהשמיעכאמן,מבקש,גםהכותב-שני

שאינוטקסטואלייצודכלומד-מוסיקהשהיא
-, nשכלירתמשמערתבקטגוריותבנקלנתפס

ישאדשהטקסטמבקשהואכלומדמשמעיות
עלהחרשים,עלפועלרוטט,פנים,מדובה

כמעטהקסמה,כמעשההדגשועלהאינטואיציה
אתלדעתכדי :רראלדידבריאתדיברוכתעתוע.

מנותחפרפרצעדיה.בספירתטעםאיןהאלילה
 .מעופףפרפראינו

אתיחסלושמאדקלאממפרשיופוחדהכותבאבל
מהשלגילויועל-ידישלוהמרסיקאליהמיקסם
שצדיךמהשלגילויוידיעליסמרילהישארשצדיך

הכותבאחודי-הקלעים.אחודי-התפאורה,להישאר
אתלהגדירשעשוייםכמיגםמפרשיואתירא

מבקששהואבערדימדייסופיבאורחשלוה"אני"
מתהווהזרדם,אינסופי,עשיר,"אני"להיותלעתים
שהסדרמהתבניותשחמק"אני"-סררילעדי

משהר .בהןאותולקבעביקשהחברתי
בסיפורויכמדומניישיהזאתמהקרגפליקטראלירת

מסיפורומצטיידאחדמצד"הכפיל".כברקובשל
כותבהואאותרבסיפורלהשתקףמבקשהסרפדכי

הסופדבו-בזמןאבל .כפילעםידידותשלכמעשה
שיקוףעצמו,שלזהכפיללהרוג-להרוסמבקשגם
אתיזההלאשאישמצפהאףוהואיקיומושלזה

אינואישגאברקובשלבסיפור .לכפילוביגרהדמיון
הגיבורמלבדלכפילוהגיבורביןהדמיוןאתמזהה
דומןבמיןכפילועםמתיורוהגיבור .עצמו

 .קדבדםאותורוצחלבסוףאךהרמרסכסראלי
כעלשיריםעללחשובמעדיףאניכשלעצמי

אותםמשגההמפרששלתודעתושמגעגבישים
 :אחדבניסוחארהגבישים.אתמשגהשהארדכשם

שהשיריםכשםהשיריםאתיוצריםהפרושים

 •פירושיהם.אתיוצרים
 " lחקל'"כףכספרמדור-המה""ככהיכהמהוןסיוןאריה

המאוחד.הקיכו·ןכהוצאהאורלרארהה:.:ומד

ררכןח

%~ 
mfihס 

 «י•וזאנ,ס

 "JJז l)fזל.ינ~פרשויסזpרנכ;:זגה
זקלוז,ון~·, 1\סז-יtW ':Ji'P tזו 1 ,

יז1וםי~בתי j:1Qi ~זלוג~יזכה
!p ן~ךיםt-יז/ו~ f רw נע,וו,. 

~י . ,זt:;~יתל fס,מ~כות iז:קr-וות )!;. #' , ..........•.· ,, 

' 4 ~ i לוז,ו~גן.• ,לiז~דזם ,,,ו,זזt.,, 
f הבוא ,,ןס~ ,הזין ,,זא

 ,,~~ל;נוח,· 1 .;:זז;ר~זpחזה: tזימ 1ז
P ן ת~~ורח:jזvוז 5חד 1 ,,,,ח ' · ~,~;:זזגכהי. f חתV, ינ•ח
'if "lיf ... t t -די•

a. הvב~ל~עזןז· ttw ז ,יt סז. 
';$:->~:' .,>-t.A · .o,_. · · · · r:.c,·-·-· 

~~יש.ם iJנז~~, ~ה
 ' , r::~זגכ i2ןiוע;וו.רד;:זיבוז~מבוךים

tוl ואו~,j:ז;כייבו ,ןtףיi ן1לם' t ס'רם., . 
!גבו~זןj:ן.,ז:ידvף

, -:ij A''\·:,. lw ~ 

 17 1989יולי



עולמותשברי

עמודיםזביימ.חורו:פולחןצלקה:דן

עמי 130 , 1989עבריתלמפחת

חייבהואמישהו,אוהבאתהשאםהאמנתלולא ...היה"מוטב

אהבה."לךלהשיב

* 
לילה,עובר,ידםלאביב.מקרריםעציםעצים,אהבתיתמיד"בחורף

קטןדבוריםקןעלררה.בליעץעלסנאיםקןבר,אורזישמש,שלג,
לפיענרח.וקשיםמגדליםענפיםנמוכים,שמייםהסנאי,מקןיותר
אתהעצים,אתלהביןיותרקליהיהעליםבלי:הריבלבדאומראדם

אתמארדמבלבליםהחשופיםהענפיםכך.לאלא,אבלהחורש.
אתישיבהלבלובנסרקביותר.המאומנתהעיןאתמבלבליםהדעת,
 ).א.אשלהמאהיובלאר(המבטהברורה."הצורה

* 
קורסותעיר,שלחורבותכמרמתפרקהכללאחור,מסתכלת"כשאני
נופליםלאעצמם.תוךאלפנימה,מתמוטטיםהבתים ...ונופלות

חורף)(פולחןעצים."כמרישר,

משהומשקףצלקהדןשלהחדשספרושם
מורכבותשכיכות,עמקות, :הפנימיתמתכונתו

שקשההפנימיים,מסריהוהתכסחותהמחשבה

פשטותהעל-אףמשותף,מככהלכלללהביאם
בכפרד,הסיפוריםמןאחדכלעלילתשללכאורה

ועושרעצמה,עםשלההדיוקותכונתלשובםיפי
גבעלהמופיעיםהמשפטיםוהרבדים.הנושאים
מתרחשאשראתבנאמנותמתאריםאנךהכריכה

אתלתאריותרקשהואולםהבמה","בקדמת
כתמונת-זהקובץשמעמידהפנימייםהקשרים

המיוחדבסגנונוואמנותית.מושגיתמבחינהעולם
"חזייהכעיןשלצלול-דעתסגנון-צלקהשל

אחרספרעלהמבקריםאחדשל(ביטויפרטית"
שלכפסיפסהמצטיירתעולםתמונתזוהימשלו)
ימינובןאדםעלהנסביםנפשייםומעמדיםנופים

הרכבמבחינתשברי-עולמות.שלכיורשם
ורב-השראהמקורילשימושהקוראערהחומרים,
משנה,עלילותעםבשילובמרכזיתבעלילה

שירהמיתוס,אגדה,שלאלמנטיםאנקדוטות,
המשופעתבלשוןמודרנית,ודרמהדרמטית
וכמהכמהאלמשתרגמהםאחדשכלברמזים
עולמות.
שוניםעולמותכחמישההםהקובץסיפוריחמשת

מסגרתההיסטורי'הזמןהנושא,מבחינת

לאו-דווקאאף-כיהאידאי'והצירההתייחסות
וסגנוןהפנימיהמושגיםעולםמבחינתשונים

וצביונוחותמואתלקובץמקנהאשרהכתיבה,
הסיפוריםמןאחדכלכאשרגםהמובהק,העצמי
שונה.בז'אנרנכתבבנפרד

"שלושה-בלשונוצלקה,מזמןהראשוןבסיפור
שלפני[פושקין]המשוררעליותרשידעואנשים
שאול :הצחור"השלגאתדמוצבעשנהמאה

ביותרהזעיריםבפרטים"שהתענייןטשרניחובסקי'

עםשניםבמשךשעבדדימה,ידידוחיינו",של
את"שעברהוקירה'הגדול'הפושקיניסטגרשנזון'

יחדיולחגוגכדיבדקלום"האזרחיםמלחמתימי
שנותשלבתל-אביבדימהשלביתוחנוכתאת

עולים,פושקיןעלהדיבורבאמצעותהשלושים.
ברמזישזוריםשונים,נושאיםברמיזה,אובגלוי
טשרניחובסקישלהתרגוםאמנותעלדברים

היחסעלבספרות,ו"קטן""גדול"עלופרישמן'
אלהסופריםגדולישלספרותישבטקסטהסמוי

אמןשביןהניגודייםהקשריםעל ,) 1 7 'ע(היהודים
ומחוייבותהתקדשותשלאופניםכשנילנזיר'

בתודעההיחסימקומםעלוכןוגורלית, ·עילאית
עלוגםהדת,ואישאיש-הרוחשלהציבורית

הנזירית.הקדושה .לעומתוהחברותאהחולין
מתוחכםבאופןהסיפורערוךמבניתמבחינה

אחדכשכלסיפור'עלהנסבסיפורבתוךכסיפור
עלוהסיפורממשנהו'אלמנטיםמשקףמהם

ועולמםשרפיםהנזיראהובתו'נרהזולפושקין'
טשרניחובסקיעללסיפוראספקלריהכמעיןמשמש

צלקהדן

בזמןבהם,המדבריםולקירהלרימה(ופרישמן),
עומקלמסופרמעניקזהובמובןאחר,ובמקום

פילוסופי.
המוצאתאשהעלמספרחורףפולחןהמחזה
ואינואחרתעםחישבעלההמחנותמןבשובה
היאבעיניובאשרעוד'אותהלאהובמסוגל

דמויות .המפלצתיהגורלשלהחיההתגלמותו
במעיןכאןמתפקדותסימבוליות,לאאםייצוגיות,

כמו-ריאליסטייםרכיביםשבומודרני'מיתוס
ובמקום)בזמןהמזוהותהתרחשויותשל(במובן

"טרגדיהכעיןשלבסגנוןבערבוביהמשמשים
המסיכהתפקידישלטרגדיהדהיינודל-אוטה",
המבקשתופליטהשרידהביןהעימותהמייצגת.

לשובמכמירי-לב,ובחסדבסליחהבהבנה,ברכות,
(אמן-הממאןהאישלביןאשה,אהבתחיקאל

קיומה,עצםידיעלמארייםעצמואתהמוצאפסל),
 1היסטורי Iנשי-גברי :רביםבמישוריםעימותהוא

סטיכייםכוחותשביןכעימותומטפיזי'פילוסופי
וגורליים,עזיםותודעהנפשכוחותכמעט,

ההיסטורית,להתנייהמעברכמעטהעומדים
מתוודעהצדדיםמןאחדכללככרוזה.לקינה,
היוונית,וכבטרגדיהמצבו'שלהאמתאלבכפרד
ובלתי-נחרץסופימכת-גורלשלבהתגלותמדובר
בדידותהבמוטיבהואשבסיפורהעמוקהפן .הפיך

ופסיכולוגיתהיסטוריתכבדידותהמפלצתשל
לבדידותההופכתקמאייםיסודותבעלתמיסודה,

ומאויימת,המפוחדתהתודעהשלזואונתולוגית,
קללהשללהפנמהבהמיתרגמותאסונהשנסיבות
אחרתלגמרישתהיי"פחדתי :מיתולוגיתכמעט

אבל Iעיןלמראיתשהייתכמושתהייופחדתי
מתחת Iהעורמתוך Iעינייךמתוךיביטשמשהו

זאת.היאגדולהמחלה ... ;יצורהגוף,למסכת
הנכספת,חווהאתבקרבונושאאחדשכלהייתכן

 ... ) 77 'ע( "?הזאתהמפלצתאת-אניורק

לחיותרוצהאיניממשוגעים.יותרבודדותמפלצות
 ,,הקרבנות.בחוגלחיותרוצהואיניהצללים,אתכם,

בני-אדם,סוגישנישישנכון"אולי :וגם ; ) 75 'ע(
להיותשנולדוואלהלאושר'רקשנולדואלה

 .) 49 'ע(בכל"מקוללים

שבמסותונמשכת"מנחהאחתהרגשה"עלבפרק
ומה .אנו"מאין :אפלפלדאחרוןכותבראשוןכגוף
 ,,חדש.גלגולכעיןנראהזה.פעמיםכאןעושיםאנו

אפלפלדמעלההפרטית""מושבת-העונשיןבמסה
היחיד,חורבןשלוהקשותהשונותהפניםאת

חורף"ב"פולחןצלקההעקירה.ובדחףכשינחה
משתקפיםשהםכפי"הגלגול"שלפניואתבוחן
בחברהובהרחבההקרוב,הזולתבראי

שעימדהקרוב,באדםכזכור,(המדובר,וביצירתה

במחזה).אמן-פסלגםשהואאדםומהחיים,חיים
העולמותבשבריצלקהכורךהגלגולאסוןאת

והואהטראגית,לדרכוזה"גלגול"יצאשמהם
ותמיס,(אפרודיטייווןאליאתהבמהעלמעלה
נפלאים,שירהבפסוקיהצדק),ואלתהאהבהאלת

העתיקה,הדרמטיתהשירהשלובמשקלבמקצב
שעליההמרה,להכרהגיבורתולאהתגיעבטרם
היאאבודהוכיהלילה",משחורלשאוב"עוז

נפששאניחושבת"אני :לשובזכתהשאליובעולם
מתפורר,כשהבלהיקר,כלנעלם,כשהבל ...אבודה
הרצוןמתעוררורקבכישלוןספקאיןכשכבר

 ) 82 'ע(לשכוח."להדגיש,לאלנשום,לאלהיעלם,

מישראל,אדםבכלה"גלגול"מוטבעשלנובמאה
יהדותמשואתחייומושפעיםכלשהישבדרך
שלבפניוהמפלצתשטבעהה"גלגול"פןאירופה.

המקנןבפחדזהבמחזהביטוילידיבאדורנובן
בתודעתמרכזילמרכיבההופךאינטימייםמקשרים
 .האבדוןובאימת Iהכישלון
עלילהנטול Iקצרסיפורהואלאתונה""ברכבת
ברכבתבתועםנוסעישראליאדריכל :כמעט

ביניהם Iילדיועםיווניאביושבמולםלאתונה.
סיפורבאמצעות .והשתקןהמסוגרבנוסופוקלס

ואביההילדהמחשבותמשקפותבוכביכול'פשוט
דורות,ופערנכזבותתקוותלב,והרהוריציפיות
תרבויותמפגש'שלמרומז Iמקבילסיפורגםכמסר
כלואוצרותבזרותןעומדותוהןמזו,זוינקושפעם
הנערשלהתגובההיעדרעומק.שכבותאחת

למרותמפתיעהלאהתאבדותווניסיוןסופוקלס
כמעטכתמוכהמופיעשבוהמזוהההמניעחוסר

ואעפ"כבדרכים)לנוסעיםיקרה(כאשרמקרית
האלםהשבר'אתאנפיןבזעירהמסמלכמעמד
לעצמו,אחדכלהמתקיימיםהעולמותשביןוהנתק

ואשרברכסיהם,ונפרדיםביסודותיהםהחוברים

הבין-תרבותיתהרחבה,הכוללת,אי-ההבנהבתוך
כמיההואי-השלמה,זעקהצופניםהםוהבין-דורית

לתיקון.לקשר,להבכה,
לפיאחדכלבי'נקלטוהאחרוניםהסיפוריםשני

ספקתמונהלכאורה.פשוטהכעלילהדרכו,
מפגששלהאחדבמקרהסימבוליתספקריאלית

ביןוגםכפשוטו(גםהערלאדםישןאדםבין
וכד')ליוצרהמתקייםביןלזוכר,כשינחההבוחר
השגרירותשלמודרניתאגדהמעין-ובשני

אינםנופיוברור.לכאורההסיפור,המופלאה.
אף-על-מעורפלים,אינםוציוריוסוריאליסטיים

לטעמי'ובזאת,ממשיתמהגדרהחומקהואפי-כן
ככלות-נשארתהמופלאההשגרירותויופיו.כוחו
רוחשלואגדית,עלומהקסומה,שגרירותהכול

האדם.

לעתיםמאתגרת,הווייההיאבספרהקריאהכללית,
בתודעהמתקשריםרביםקצוותבמקצת.מוזרה

ואיזכוריםאנקדוטותהשזורבטקסטהקריאהבשעת

ומיתולוגייםהיסטורייםתרבותיים,ספרותיים,
ובמידהמסריםשלכראשי-חץבוהמשמשים
שלבשיחותיהןקואורדינטותמפתכמעיןמסויימת
אתאוצריםכשהרמזיםהפועלות,הנפשות

פניעלאשרהדבריםשלהעומקמשמעויות
פןגםזאתכתיבהבדרךישעם-זאת,השטח.

טבעיתקליטהעלמסויימתבמידההמכבידמייגע,
עםלהתחיותכדיהנחוציםספונטני,והיגב

על-ידירבה,במידהמתאזןזהקושיהמסופר.

דעת,כבקירןבחיות,המצטיינתהטבעית,הלשון
הסגנוניבחותם Iוביופיבדיוקפואטית,בשקיפות

כלשלהסיגוליבמשקלוכולו,הספרשלהמובהק
בכישרוןהנעשההז'אנריובגיווןהסיפוריםמןאחד

לבאתהכובשטבעי,סיפרכישרוןומתוךרב,
 •הקורא.

כן-ציוןקטןדינה

18 u .114תוןוו 



אוראמיר

חז-רחמחול  >"יד.~ל.רב re:כ ל;"(~ז-ריד ..- :
 .~ל:ךלזקז-רקדקלי;באו W~ד
 .ה.הפעששלהגב;הה;מה nהאלנש:ברהפאמרכל

T T •:: •: -T : • •: -T : -T :• --:-:• 

סע;ךם.~םןגזtgק~ץ;ות~ז;וא;:;גךים, ר:~~

 1~יגינש" 1 ר~ו:;ל 9ס~ן~ת

 .;ר p:זג~זקסהרי. w ג;:~ל.יל.ך;,סם r; nוזי;תדקזק~יך;ת

t זל;,יךהt.ךלליתסריקrזג~דס;:וR לתa ~ח. 
 רז::;;ןר 1~דדק

i? ךח;ק;ת.~יןאל;ת 9 ~~~ךגל

 .ע;ךב 1ןכשלאא 7J ~ ..ד.ררגי 1 ,:~~ין
ןם. iJז-ן;ך~לה, 9 י~~:ב;ק.ה

 .ךים 1ס~ב;לרים iJרז.tזץ;ולת 1א 9 ;~סי;ם

ךןr:רי. W ה.ל~~ fי trRע;~ר~ין-~ן-חים-פ·ה,~ין-~ן-חים-פ·ה,

R זק:ב;_ךדר;ןR ךןיו ~~ךr~, l ~~ךךת;ת,זג~יף ,ה 9 י~~זקך~ק י
 .ר;ן qttר 1~דט;~ן

מסז-רעריםמילליםאינדיאנים
• : : T • : -: • • : -:-• 

l ~~זסדא;סם,מ;ח.ק יtזכדי~

f ~~ן 9 ~ דt;> ר~ג 1פ~ t ין~. 

 .ט~;מ~~ iJי iJ ~ Wזגןכ;~לד;ן reס
ת 1~זקהירזק~ךל י~~

~ןארי'~.די p:ך;זp~יםדיזגיםג 1ז

סזpךם.ש;ש~י י.ל;עג;:~~יןת 1~זהיר ~ .9פ;

 ;~רי w ~כ;ת fגכ ?tזג ת;~ ttרךדק:ת , ד~~~ע;רי
ןה. 1;:וחל~אתt;ו;בהם 1שלי~ין

i? ~~ל~ן;בה דi? ~~ f כים;:
ה. Qד~ iJ~סץ;ול~ז;ויקים~רילים

 :ס1::יה;ל nזק
ט ttןלים Rזק~ס~קידים

ךים. 1סריכ;ךאל f~ת

זגק:;גןrז.ע;ךהה J? ד.~זק"ךה Wf~ןןה
 , י~~ p:~תל;ק.ןתלrז W 'פ;ה-הך;ה,~

 .שליססג;ככ;תמרפרפ;תכ;ת iמאפרפרנכפי
-: •• -: T : T : : - : t t -: • :• • 

י י~~Jז~לק 1סחש~ת~~:;גיןההיא
ל;ךה. iJז-ן;ך~לארr:ריג;.ך.ךת

~ t ס;דיח.י~ל~יצ;ךחים;גים 1שtp .יןה
 :ךת.ק~ ?i~~יתיזקגח.ך 1זגיץ;וה

" Q רי. 1קץ;ולב 1 ב:~ע. 1:ד~כ;ן~ f ים 1ךז;,כ:;גיש~tp ".ררןג~ים
לד:ברידעלאערדש:בהםמכמיםפלאסטכיםפחדיםאבל

:-T • T : T : • • : • T • t T •: :• -בז-•• 

~יוךך:זרת~תק;ך~ים

 .ם:ד~ש p:;זליוקר.רס י~;פ~ ij~:;גןר iJך

הפאציהאילאתהעזיםצפידנגחנברךכ:זאל:בספד
; •• :• ••• T T : -די; • • • T "." • - T T -• 

 :ה 7Jקליtק e t1יiJ jך~;רן~ת,לי ?fiסדו$ה, רז::;;דא 1ךח

ךאש;ן~ץ;ום~םזג~ע;ךךים~ך~י~לסךז;כ;ת
חמפסעה,אלמעלה,.מעלהלים nוז;

: :-• -: T T : -•: T T t • -

 .ן 1 נJן~~ך:;ג~קיםרים, Rךלחים

לה 1:בת:פמ:זלשית 1נז;נח
T • T - : J : T t 

~ךל:;גלי~~יי~ם תז::re rזג~~
פשר:פליפים 1נכשעל י ... .. . : . .-

;~רוזכ, רד.~~ ?iזק~זם~~יף
 ;קס tלtק;גיס 1ז5ךיפמ; p:לrז,יכ Wזגא 1ןה
 .~י~יו~לךח.קt~~ין

ן 1זפ PiJ?ןגזg~ם;דיע;ת~גכבאר.רבא ;t~זקזק

נבמלים.לאנבמטנבערתמדנבריםהםאכל
:-T •• •: - : : : - : t : • • 

~ים. W'לש Wל~גי~ךןאם, <;t~זק p: ,ה· 9ןח R!ה

~ז;ויקז;כי~י~דיר

 ;ח 9 ~ךrח R ג;:~ןזג~::ו;_ךר
לד~ת.ןJה~ין wד~.יר 1מ;ח fזגי

~בגר p:~ז ?1iח Rל W~~יז t1 ~~ס
i? tקJה:,;~~זג~ז ק?;כ 

:באגם.חנ;כביםבבבואתאל
••• T --• T T :--

אותיו 1כבאתמבלנבלותהמיםאדוות
-: --• :-:: :• : T 

 +א;סןןלזעקןה~rכ~ןדל.ס~יכוא 1ח~זן

ן~ים. iJת Rזגtקr:רי דז::rוו::א 1ה

עיני.עלזהאחר:פזחמת::ווצצים:בלוכים - ..-י ·:-- •:זי . : : . .-
סךאור~לס 1~~יר iJך~ת ד~· n ו:;~תליך W ~ י~~ . . . . . . . . 

חמים.עלמעצמrזלכז-רבממשיכהואצ:בעי
•-:T :• T •:- •ז:•:: • ---• 

יסזדרן ת~;~~~תה ;tעות 1~ס rwכז;י

פף. ;tןחולל~ת Q::וו~~סיילךחץ~ת Qפ;
tt ך.ריסrןמותר 1ט~iJ ,קןש~

 ,םי~~ןג~וות~לןף 1בות-ג r1ךט
 .ר wכחן wל:ידן w-א,ת wכו

iJ ל~יךיםf ל.יסם~תז?~ילים;~::ווסיסן~
י~ס~ףן 1;:וזgמ-רי w:ק~ל
~זכד iJ~;זגים יו;:~ן~ל
~ w ק·,~ב. 

תשפסות-לא-נוגעת nכרגעת-שנבידrזנבמשח
-- :•::--- זז:·:•:--

~~ LI ז;ז~יןלוםW נמו.זכי;
- !שמינאלישב 1יהר-ואני  • : T •-י •-:-

חלוםאלל;ם nממתעורר . : .. .. :-... :-

חזוננים.אברימעלנכבליםמפז-רחז-ומירעלם
:• :• • T • T : - •• - : T •• -T -: -1 • 

 •ךדועוסי~תשד wf ז::w rמו ,ר 19 ~~יגיר~.קו
:P ולזי~לבכ;_ןךא 1חזקקופ;תז5ז~עותrךקבו~זודi ז;:זב: 

 ;~~יכדדוש Rן.דש R , ד~! iJ~ל ,ס:::זי~לשליט י~~
:p סי;מוtt ךדוןrזכיןיום~לרז-~~יסץ;ול~. 

ס~מ~ךיםו <;t;tז5תקוד~תr::זןח~;כיןח

 .ח~~לקוךז;כיםןסם
 ;.:;ניןים qא;ל;ן p:חים tt~ך;ב;זה
ךחיןח iJ~י~י~ישון p:~ןת t ~ס~ז.רקמזכט

 •האילנבצמדנאחזמעדתיימ::ויכסס 1אואודיס
: • :• T • • TT : • •.,•י.ז• T ".' •: 1 T -• 

ךס. 1ל-ק ttןrךזןח

 • R ~ Tי:ןבגבוק~ל~~זק~ים ?iח."ןיוך+.יי~ך;ב;זח
זק;זךים.ח 2jןג p:~בוןחןעות ijם .9זק~ךטוךק.ך~אןה

נבית-הכנסת,אללהנננסמכסח
 ••• ·.·:- •. •: ••ז . : •:-:

:פגשם,ך;עךעצמיאתמ;צאאבל
:-T •• :• -: • •• -•-.. ••• 

tז~יד.ם.ןעוךיס 1ןכל·אן ;R ~ tדק

:;ניב-2$ לי::1:;~זזגיזוrזדים;ךים nזקר;;נ:;גיםדק
 , ,r:זיד:ח.ןג~ל f 1;ת t3ק~יק iJל iזג
;זקאבות. i ז:;~ןץ;ולס~tןדירזג~ל 1
1 ~ R קז-ררסיסםtחי;ךיםסםgשו~•ותמ~סנותן~ז~; 

;וליסםז;וח;םמל~רן~יז
 .ז t:;~ןשון~פ;ןיוזוהיא ,~;~זוזס~ירם w~י

 19 1989יולי



המהפכהצייו-דוידלואיז'אק
בלסגילה

שהובילוהסועריםהימים,בעצם 1792ביולי-14ב
פולשת ,) 1792(ספטמברהרפובליקהלהכרזת
האקדמיהלמשכןאמניםשלגדולהחבורה

"סוף-סוף :ומכריזההלוכדבארמוןלאמנויות
 ,, !האמנותשלטיליההבסנכבשה

המאבקאתוהנהיגהקבוצהבראששעמדמי

האסיפהחברהנודע,הציירהיההאמנותיבמימסד

).למרות 1825-1748 (רדידלראיז'אק-המכוננת
-1783בעודלאקדמיההתקבלעצמושהוא

רדידהיהבית-המלוכה,על-ידינרכשוותמונותיו
הקרקעאתשהכינוהנאוריםהמשכיליםלחוגשייך

בגוש-שעסקוהמוקדמים,מציוריוכמהלמהפכה.

אוהה;ךאצים""שבועתכגוןהיסטורייםאים

בניעל-ידיהובנו ,"הרעלמכוסשותה"סוקרטס
בעלאקטואלי.פוליטימסרכבעליהמשכיליםדורו

(גובהוהמימדיםגדלהציורהיהמיוחדתמשמעות
בסלוןשהוצג"ברוטוס", )'מ 4.25ורוחבומ' 3.25

המהפכה,שנתשליוקרתית)שנתית(תערוכה
"ברוטוס,שלהטרגדיהמוצגתזהבציור . 1789

בניושניאתשדןלאחרברומא,ראשוןקונסול
נגדוחתרוהיgרקיניםעםשהתחברובגלללמוות
מאחורימשמאל, .בורו~:םהרומאי".החופש
עתיק,רומאיפסללפיש~ויירה·ברוטוס,שלדמותו

עלבאלונקותנשואות:הבניםשלגופותיהםאת
וכלותיההאםאת ~.ומימיןהליקטוריםכתפי

ממחזהוגםהשראהששאבהנושא, .מוכות-היגון

זובתקופהקיבל ,) 1730 (,;ליgרשלהידוע
שבתחזקהמשמעותמוב,הקת,פוליטיתמשמעות

עלמחדשהמחזההועלהכאשריותרמאוחרשנה
והתלבושותהתפאורהאתיצררדידהבימה.קרשי

הסתיימהוההצגהכמובן)עתיק,קלסיבסגנון(
מהומההתחוללהבאולם .ציורולפיחיהבתמונה

ורויאליס-רפובליקניםביןמהלומותעדריבעקב
יכךהחוצה.ונזרקונוצחוהאחרוניםואלהטים,

וקיבלהתמונהשלהפוליטיהמסרנתחדדאם-כן'
הסגנוןגםאנטי-רויאליסטית.משמעותבמפורש

חדשתקופהבאותהנחשבהתמונהשלהניאוקלסי
הרעיונישמייסדוזהילסגנוןנתןרדיד .ומהפכני
חדשנית,אישית,גיוסהברומא,חיוינקלמן

הציגהואובכנות.בהגיוןבפשטות,שהצטיינה

חולנייפרי-הרוקוקולסגנוןכתחליףאותו
.לפיהמנווןהמלוכניהמשטרשלוחושנימלאכותי
משוםגםמהפכניהחדשהסגנוןהיהתפיסתו

והיפההטובהאמת,אתהמשלבתתפיסהשביטא
לדעתגםלהיווצר,היכולהאחדותיתלשלמות
מוחלט.חופששלבתנאיםרקוינקלמן,

ה!נכה YJהבשידות

אם-חיתה,המהפכהלשורותרדידשלהצטרפותו
במשךהאמנותית.מחשבתושליוצאפועלגםיכן

חיתה,לאהמהפכניתפעילותושנותכחמש
והאמ-הפוליטייםמעשיוביןהפרדהכללמעשה,

מראשיתההמכוננתבאסיפהחבר .גותיים

חודשיםמספרשימשהוא(בוובקונבנסיון

תקופה(ובמשךהיעקוביניםעםנמנה ;כנשיא)

אישיידיד ;היעקוביני)ובהקלנשיא-מסויימת
חבר 1792מספטבמר .ורובספיירמאדהשל

לאמנויותהוועדהוראשהציבורלחינוךבוועדה
שלהציבורייםבחייםפעילחלקרדידלוקחיפות,
יחד- .-1794ל 1789שביןהירואיתתקופהאותה

היאגםקשורההפוליטיתפעילותועם-זאת,
הואבאסיפהבנאומיואמנות.בענייניבעיקרה

מעצרובתקופת 794-1בצרייר ;עצמידיוקן ,רדיד .ל . 'ז

כמחנכתהאמנותשלוהחשיבותהתפקידעלמדבר
מונומנטים,להקמתהצעותמביאלהמונים,
פעילותומופניתבפועלונידב'.באמניםלתמיכה

מאבק :ראשייםאפיקיםלשניהפוליטית-אמנותית
המוניותחגיגות-עםוארגוןהאקדמיהמימסדנגד

המהפכה.למען

יה n,ד 7'האנגד

במעמדלאכיאםבאקדמיה,חברשהיהלמרות
אשרהזההמוסדאתותעברדידשנאביותר,הרם

ארבעלולהעניקכשסירבקשותבופגעבצעירותו
לדרכיוהמאפשר "רומא"פרסאתרצופותפעמים
ולאחרהחמישיתבפעםרקברומא.ולחיותללמוד
והגיעבפרסרדידזכההתאבדות,הרהוריבושעלו

שחיתהדברימים,אותםשלהאמנותשלל"~כה"
האמנותית.התפתחותולגבימכרעתחשיבותלו

כלשלהמקלטמקום"לדעתו,חיתה,האקדמיה
התנגדהוא ."באמנותהגרועותהדוקטרינות

להירארכיהבה,מקובלותשהיוההוראהלשיטות
לחברהאמנים,שלבמעמדםהאריסטוקרטית

האמניםשלגורלםנפלאוקםשעל-פיוהשופטים
באוגוסט.רקבסלוןיצירותיהםאתלהציגשביקשו

הקונבנסיוןהחלטתעל-פיהאקדמיהנסגרה 1793
שלמהפכנית"אגודהוהוקמהרדידשלנאוםלאחר

נפילתלאחרימיםהאריכהשלאהאמנויות",

ביוזמתהוקם(ויחידה)ראשונהפעם .רובספייר

בנוסףשכללביותררחבשופטיםחבררדיד
סופריםמלומדים,גםואדריכליםפסליםלציירים,
ובעלי-מלאכהפוליטיקאיםואפילוושחקנים

ביקשוכאשריותר,מאוחרהעם.פשוטימקרב

סירב , 1796שלהסלוןשלהשופטיםלחברלצרפו
 "!אבסולוטיבחופשדגלתי"תמידבגאווהוהכריז

ה!נכה YJהשל ' D'"ה!ננינג

הפוליטית-אמנותיתפעילותושלאחרחשובתחום
עממיותחגיגותארגוןכאמור,היה,רדידשל

"הפנינגס"מעיןזמננו,שלבמושגיםשהיו,גדולות
 .פעילחלקבהםלקחופויסמבנירביםשאלפים

עלשהשאירואחרות,מרבותשתייםכאןנזכיר
"חג-האחת .במיוחדגדולרושםבני-הזמן
באוגוסט-10בחל-הרפובליקנית"האחדות

וקבלתההחוקהניסוחסיוםאתלצייןוגוער 1893
שחלקססגונית,תהלוכהזוחיתההעם.על-ידי

העתיקה,רומינוסחבלבושצעדוממשתתפיה
(אזהקוגקורדאלהבסטיליהמכיכרהתנהלהואשר
הגיליוטינה)ניצבהבההמהפכה","כיכר

הבסטיליהבכיכרכשאן-רה-מארס.והסתיימה
אשדיושבתאשהשלענקפסלורידבהנחייתהוקם

בשםנקראהפסלמים.קילוחימזנקיםמשדיה
קומיסריםושישהושמוכיםההתחדשות""מזרקת
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ושתוזהאחדבזהאליוניגשוהשוניםהמחוזותשל
התנהלהלאחד-מכןעצמו.גביעמאותוממימיו

שעדיבהםשהוקמוהראשייםברחובותהתהלוכה
נעצרהבהןהכיכרותמחמשאחתובכלניצחון'
ומגוונים.שוניםאירועיםנחוגו

פקודתלפינערךהעליון"האלשל"החג
להורגהוצאתולפניבלבדאחדחודשדובספייד

בנאוםהמילה.מובןבמלואהמוני"הפנינג"והיה
רצונואתהביעהואבקונבנסיון'דובספיידשנשא

בהתאםשבו,מחזהלמעיןהחגיגהאתלהפוך
ואכןהשחקנים.גםהצופיםיהיוד~סו,שללדוחו

התארגנוהאירועלפניאחדיםימיםהיה.ך'כ
מוסיקאיםידיעלשהונחורבותעממיותמקהלות
"הגן(אזטילדיבגןהחלההחגיגההאירוע.לקראת

דובספייד,צעדהמקהלותשירתלקולהלאומי").
שעלהעםנבחרישלתהלוכהבראשונרגשחיוור
ובידיהםתלת-צבעוניתטוטפתהתנוססהחזיתם

מוסתרלמונומנטניגשעצמוהואכלניות.זרי
אתשייצגוצבועות,ניירבובותעל-ידי

והציתוה"פירוד",ה"אמביציה"ה"אתיאיזם",

שלפסלכללעינינגלהאז .בידושנשאבלפידאותן
כימסופרה"תבונה".אתלגלםהיהשאמוראשה
הצעירים,בניושניבידימחזיקבקהל,התהלךרדיד

האירוע.מהלךעלמנוסהבמהכמנהלופיקח

המכה nהצייר

זמןלרדידהותירולאהרביםהפוליטייםעיסוקיו
נקטהוא 1sה-המאהבןכאמןבציוד.לעסוקרב

שלושים-כאשדעמדהמובהקת,מודרניתבעמדה
אתיסך-סימוןעבורההטביעיותרמאוחרשנה

המכסיקניהציידואשד"אוואנגדד",המונח

שישש"אמנותעליהאמדסיקיידוסהמהפכן
ידיעלדקלהיווצריכולההעם,אתלהנהיגבכוחה
מאבקואתומנהיגיםפעיליםעצמםשהםאמנים

שללתקופהגודםהדבראםאפילו ...היומיומי
חש,-ציודיםכמהרדידביצעזאתבכלאי-יצירה".

לאידיאותבמישריןקשוריםוכולםזובתקופהבים
ציודלבצעהזמנהקיבל-1790ב .שלוהפוליטיות

בז'ה-דה-פ;םהשבועהאתשינציחמימדיםגדל

טניס)משחקמעיןבכדור,למשחקמלכותי(אולם
שלושתנציגי 1789ביוני-20בהתכנסובו

תינתןאשדעדלהתפזרלאונשבעוהמעמדות
כנסייהלוניתנההעבודהלצורךחוקה.לצרפת
למימונה.לקרןתרומותונאספוהטילדילידקטנה
הושלם.לאדמויות,מאותשכללהענק,הציוד

וחלקלבוגדיםממשתתפיורביםנחשבו-1791ב
כהכנהרדידצייר(אותםמראשיהםנפרדומהם

נותרההגיליוטינה.בעזרתבתמונה)לשיבוצם
להפצהלפיהשנעשוותחריטיםמפורטתסקיצה

בציבור.

גיבורישלתמונותשלושרדידצייר-1793ב
וזוהושלמהלאאחרתאבדה,אחתהמהפכה.
תהילת-עד.לוהקנתהמאדה","מותשנותרה,
להורגהוצאתושסביבבאירועיםקשורההראשונה

הצביע 1793בינואר-17ב .-16הלראיהמלךשל
-20ב .המלךמותבעדאחדיםרביםעםרדיד

הרויאליס-רצחולהורג,ההוצאהלפני'יוםבינואר
-ט,ל~.להאסיפהחבראתואזהרהנקמהכאותטיס

ואגדוםמכיכרההלוויהתהלוכתפדג'ו.סך~יהרה
ידיעלהיאגםואורגנהשתוכננהיהפנתיאוןאל

בנאוםדב-דושם.פוליטיציבוריאירועחיתהרדיד,
שינציחדיוקןלציירכוונתועלרדידהכריזבאסיפה

כמובציוד' .הישןהמשטרשלכקורכןלפלטייהאת
עירוםמותו,ערשעלהאישנדאההקבורה,בטקס

(בטקסלמרגלותיוהמונחתהחרבועללמחצה
מוצמדמעליו)תלויהחיתההיאההכנהוברישום

המלך".מותבעדמצביע"אנירשוםועליופתק
מוכרתוהיאהרסטורציהבתקופתאבדהזותמונה

לפנישהיה,ותחריטרישוםעל-פיהיוםלנו
שלהעיקריההפצהאמצעיהמצלמה,המצאת
אמנות.יצירות

שאבדלציורהכנהרישום ; 1793 ;פרג'רסןרהלפלטייה ,רדידז:ל.

 1793 ;הנרצחמאדה ;רדידז:ל.

מראשימאדה,נרצחשנהבאותהביוני-13ב

רדידלבקשתקודדה.שדלוטבידיהיעקובינים,
ביצעהואועל-פיהמוותמסיכתלמתנעשתה
ורוחבהמ' 1.65(גובההתמונהוגםותחריטרישום

שלהממלכתיבמוזיאוןכיוםהנמצאת )'מ 1.28
ובדיאליזםבפשטותההמצטיינתהתמונה,בריסל.

שלתחושהיחד-עם-זאת,וה~שדה,שלהה~ן

הסמליםלאחדהפכהרוחנית,ועוצמתגדולה
הצרפתית.המהפכהשלביותרהידועים

נערמראההושלמה,שלאזוהשלישית,התמונה
.בתמונהגחונועלשרועכשהואגוועעירום,ענוג,

מסירות-הנפשאתסמליבאורחלהביערדידרצהזו
הנערשלדמותובאמצעותלמהפכהוההקרבה

חיילישלבגדודמתופףהיההמסופר'לפיאשר'
נפלוכאשדהשואגיםידיעלשהוקףהמהפכה
"תחיהאחרוניםבכוחותיוצעקבדמומתבוסס

שאיפייןההידואי-'לריאליזםבניגודהרפובליקה".
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עגנוןשלשירה

ברתיניק.א.

 :מסובךאינוהריסתם,סיפור-המעשהאללגשתרצונך
העבריתבאוניברסיטהמרצההראשי,הגיבור

לאשהבעל ,שלוהארבעיםבשנותגברבירושלים,
הראשונהשתויופג ,רפואיתבאחותמתאהבולבנות,

לבית-אשתואתמביאשהואביוםבומתרחשתעמה
שהיהפג .בתבשלישית,ללדתעומדתהיאשםהיולדות,

 ,הפרטישלה,בחדרהודווקאערב,באותוהאחותעם
מסוגלהואןיאזומא-אותהשוכבהוא ;סוערתהיא

עםכמקודםיחהואאחריו.הרודףהטעםמןלהשתחרר

 'בןהפעםנוספת,פעםכךאחרמולידאףהוא ;אשתו
נאבקהוא .ממנומרפהאינההאחותאלשהתשוקהאלא
אבלהאחות,עםמפגישותלהימנערוצההואעצמו,עם

 'מספרפגישותעמהנפגשהואפוסקים.אינםהכיסופים·

ןהיכיודעאינואישו'אישהנעלמתהיאמכןולאחר
אלא ,החדשהדירתהכתובתאתמצאהואאכן'היא.
שם.אינהעצמהשהיא

צללית-עגנוןי"ש

המחברהרנסט.~נפרדר"דשלזוהיאהראשיתהדמות
הקוראשואלשלפרקיםכךוהמסור,הנאמןמלן;הוא
 'למשל ,הנה ?הםחדוגיבורוהמחבראולי :עצמואת

המחברשלבהתמזגותו,ואפילובהזדהותו,חשאתה
 .רהישהאחותנכנסה' :הבאבמשפטגיבורועם

הםמי .) 50 '(עמ 'אותההכרנולאכמעטוכשנכנסה
המקרהזהואיןוגיבורו.הסופראומר,הווי ?אנחנו

אתחשאתההרומאןכללאורךעל-כל-פנים, .היחידי
מחשבותיו,אתקוראהואלגיבורו,ממשהחרדהמספר

לועוזרהוא ;הזיותיואתזכרונותיו,אתרגשותיו,את

מזדהההואלספקותיו'שותףהואניתוחיו'אתלבצע
עגנוןמתייחסכיצדנראהלהלןהיסוסיו.ועםלבטיועם
שלאנשי-המדעאלביטול'שלואפילוביקורת,שליחס

על-ידימוצגהרבסטד"רשדווקאאלאהאוניברסיטה,
אתלהעריךניתןכיצדלראותכדיאמיתי.כחוקריוצרו

ודווקאלתאר,לעצמועגנוןמרשהגיבורועבודת
וחציעמודיםשלושהגביעלהרומאן'שלבסיומו

נסתפקהרבסט.שלעבודתואופןאת ) 535- 532 (
 :הבאהבמובאה

המחברהנחרת

זמןאורראתהים,רויצבקכאןתהמובאזו'מסה

כש"שירה"עתהו .אןהדומתעפוהאחרלקצר
להערכותכהזואףהמביהלעוהוצגזהומח
הסטייהעלירהעלצורךתיאמצ ,לחהצולה

נובעתטעותוהמקור.ןזכזיממחהלשהעיקרית
פירסוםאחריאודשראובפרקיםשהשתמשמכך

שוויתרהמחבר,שלטיוטותהםטעיםקה .הרומאן
הרומןרוחף,אתאמושלאמשום-עליהם
שלהאחרונהשפגישתו ,דהיינואמנותית,מכחינה

שלההאמסונילקוכניגודהיאשירהעםהרכסט
כיצירותגםאצלונקוטאגב,(שהוא,המחבר

שהואהרומאן'שלהראשונהכמהדורהאחרות).
עודנפגשהרבסטאיןהמחבר,שלהסופיהטקסט

הואאיןאכלקיימת,שהיאיודעהואשירה.עם
אליה.מגיע

:מעשההרבסטר"לדמספרתהיאיהלשעחרת,איהחוו
שכשירההמיניותכיהנראה,ככלשתפס,אחד,הנדסמב

יתשוקתהלשיאאותהשהביאוהוא 'מיוחדגירויטעונה
ידיהגביעלבשוטשהצליףבכך ,סיפוקהלשאףליואו

גברמבקשתרהיששלמסוגהשאחתנמצאיה.לגרו
כדבשן'רב,ובכוחמלאבפהתובע 'נועזק,חזשיהיה
לעצמוביחסגמורהשינחהכדיעדלחשקומתמסר
כדבריםלהסתפקמוכנהאינהשירה .לביתווביחס

היאאיןמהם,להימלטשואףשהרבסטשבאקראי,
שהרבסטמעודנים,וכרמזיםבשיחותלהסתפקמסוגלת

בתגוכות-דיכורה,ממנוחריפהאפילואיהעמה.מנהל

בההמיניות.תיוותביעכסירנותכלאתדוחההיאלפיכך
להיותעשויההיאכמיניותה,ותוססתעזהשהיאבמידה

הואהאינטימית'שבאווירההעדיןהגבראלחסהיבגאה
אכלמא;פקו'נעלמתהיא .כאחדומסכן-ענוגנראה

היאו'אישהקיימתשהיאחשיםסטהרבעםיחדהקורא

 .התשוקהקיימתעודכל-תהיהאיהי,להיותמוכרחת
פוניםאנו ?הרבסטבשבילשירהשלגירויההיהומה
שלאשתואלהמשולש,שלהשלישיה~למנטאל

זודמותאחרהעוקבשכלנראה .הנריאטההרבסט,
גישהמתוךאותהעיצבשעגנוןמהר'שיחישתכנע

לבעלה.לדאגהלמסירות,דוגמההיאאטהיהנרחיובית.
חקירתולעבודתלהתמסרשיוכלעליושומרתהיא

אותושולחתוהיאגילואתשוכחתאיהןיא ;בלבד
ומחנכתהביתמשקאתמנהלתהיאהצח,באווירלטייל

הגינהאתעצמהבכוחותהמטפחתהיא ;םיהילדאת

כבעלהרכסטשליחסואתמעריכהאיה ;הביתדליש
היא .ביותרתשושההיאמיניתנהישמבחאלא .וכ~:נ
וכשהוא ,הלבעבפניכךעלבגלויתכופותמדברתאף

 ,כלפיההמיניותנטיותיואתלהפגיןלפעמיםמנסה
ולאגמורה,בפשטותחיוךכדיתוךולאומרתהריהי
 :זהיבשעץמבולמבקשאתהמה' :אחתפעם
'בהמהבאיזוכאןשהמדוברהדעתעלאנומעליםשמא
אנוכששומעיםלפעם,.מפעםכךזהאיןהרי- 'כשרה

שהיאלשערלנוניתןהנריאטה,שלהקצרותהערותיה
מחפשתאףהיאבעלה.עםשמתרחשמהויפהתופסת
לעתיםהרבסט.שלמצבואתלהקלכיצדדרכים

לערוךשעליובעלהאתמשדלתשהיאשעה ,קרובות
מעיןשומעיםאנוונפשו,גופובריאותלמעןטיולים
אלההיא,אלהרבסט,אתאותו,המשלחתת-קול
מסוגלתאינהאשתו,גופה,שהיאמהאלהאחרת,
ברורה,כשתחושתהמקרים,אפילוישעוד.לולהעניק
קוראיםאנוהנה .בקולעליהמשמיעהוהיאודאית,
 :המשולששלהתהוותובראשיתכמעט

חוזריםאינםבושדבראמרושאםמפורסמיםמלומדיםיש

 .פניהםעלוטופחיםבאיםשכעולםידכתכיכלואפילוכהם
עומדיםאכלמודים,אינםשטעוכעצמםיודעיםואפילו

אתהראותלכדיכהםשישחבריהםדעתומבטליםכטעותם
בויששידכתבכלשורפיםהיוכידםניתןואילוטעותם,

מרגלאמהם.אינושהרכסטלספרמיותרלהכחישם.כדי
ירותי,קכחיהעליתשכךכשבילכךדעתיהיוםהרכסט,כפי
אותהלעשכניניבנייניכלאסתורשטעיתימחראראהואם

הואמדעשלועיקרוהמדעהואהמדעןמןגדולהטעות.
עולמיתכטלהשאינהישאחתאמתכרם---הדיוק.

תהאכוונתנושכללכנואתלכווןכלומר,האמת,כקשתזר
 '(עמחכרתי;תאופוליטי;תפניותכלאהאמתחקירתלשם
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כהתאםלהיות,שעליההאחות,שלשמהזה-שירה
את .הרומאןשלהשנייה-במעלההדמותלתפקידה,
ד"רעםיחדהקורא,עושהעמההראשונהההיכרות

אחות'באה :הרומאןשלהראשוןבעמודכברהרכסט,
שנזדקרומשקפים,בעלתגברית,גבוהית,החולים,בית

שבלחייההנמשיםאתוהזריחובחוצפהמעיניה
דומה .'ישןשבקירמסמריםכראשיהאפורות

וגירויקסםמשוםעדייןבהאיןזוכגוןשחיצוניות

הגבריותשדווקאלנו,נודעיותרשמאוחראלאנשיים.
גירוישלמיוחדטעםהרבסטלגבילהיששכשירה
 :סטהרבעלזהגירויפועלכיצדקוראיםאנווכך~רוטי'

ממטחה'עמדהשירה,שלבחדרהנמצאכברהוא
הדלתמאחורישםועמדההארוןופתחהוהלכה

כמכנסיםועמדהדכאהששהתהכמהושהתההפתוחה

והיההרבסטעליההביטדקה.ובחולצהכהיםכחולים
גבריותהכלנסתלקהגברכגרישמשלכשהמשתומם,

שביןהכסאעלישבוהואמטחהעלישבהושוב .ממנה

באותותפוסהמחשבתוהחיתייןדעו .החולמטהשולחן
אתשירהשמשהסירה ,וףילהחאלפהיינוהפלא

 '(עמהימנה'גבריותהלככהלהאשהתלשמשמלתה
מנוסחתהרבסטשלעתודםצאימואנואחר-כך.) 26-25

עשויהשבהןגברותשללקסימןםשינ' :אחרתקצת
היתהנדמיתשירה,הריאבלדעתנו.עלאותנולהעכיר

שאיןיודעאתהמקרובאותהשהכרתוןיכגבר,כחצי
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עצמהש'ירהשאתאףבחדות,לףוגשירהשלדיוקנה
להתגברמסוגלאינובסטרהר"דמעט.תיחסירואיםאנו

לאשתותירוציםהואאימצמלפיכךתשוקתו,על
יכדבסימטאותותועהובוסיםטבאונוסעוהואולעצמו
אלא .שירהשלדלתהלאדברלשבסופולהגיע

אתאנורואיםבעצם ;רמהניתקוביניהםשהיחסים

הספרחצילנונותרדוכשעהאחרונה,כפעםשירה

כשהפגישותלכן'קודםאפילו :מזהלמעלהלקריאה.
נןיאשובמתרחשות,יןיעדרהישןיבלהרבסטכין

שוםעל ?מהשוםועל-ימינעגמכדימגיעות
שירה.שלהרומאן'בוריג'נויאשהרבסט

גופהשהיאמהנשמעהכה ?ירהשהימ ?רהשיהיאמי

לגבר )פולין-רוסיה(בנישאההיא :להרבסטתמספר
 .אחתפעםלויאפמיןיחסיאיחהלקייםבידועלהשלא
םיכשנממנהבוגרמהיה:הואהדברנתרחשכיצדוהנה

 ;מיניתמבחינהכגיבורהסביבהככלהיהוידועה,הרב
תיהדוכסלביןבינוםדברישהיואחריוהיוםננירמ

וכסירנ .כנאמןמשמשהיהרותיהעיכש 'רפשבכ

את ,כנראהמשך'שאהולעתיד-בעלהשלהקיוטב~ר
 ,הכלולותשכלילאלאלו.להינשאיא;תהנשרהשי
ברחהאיוה ,גועלתהאותקףשירה,ינלפטלרענתשכ

יותרמאוחר .אביהתיבאלכךואחר-חורפי,הלגשהאל
שוב.האנישולאגטשהואךיאשיגהה

חזרהםיאחרכלאכעלהעםשהיאהנריאטהראתהשכ
עליךמטריחהשאניעליתתרעםאלואמרה,ידואתונטלה

כמהודעיאתהאי .ארכללביתשירההאחותאתיךללהו
ואפילולייכשבטורחתהיאטרחותכמה ,זואשהשררה

שושניםלישהביאהנעלמתיד .לתפקידהץשמחוכדברים
חציפרעתלאעדייןלמסעדהעמההולךאתהואם .היאידה

אתהאי ?הכריותכפניעמהמתביישאתהשמא .טובתה

ולובשתשירותכגדיפושטתכשהיאעמה.להתביישצריך
שמאאתהחושש .החכורהמןכאשההיאהריעצמהיכגד

אשה .לחשושצריךאתהאישכיח,פעםעמהללכתתצטרך
אלא .הלשנותניםממהיותרמכקשתאינהזוגרןכש

קלהשיחה ,בייחבתתייראאלהשעמום,מןאתהראימתי
מנהגהנריאטה,אמרהמנפרד.אמר ,טובטובלשינה.יפה
טובטובאומראתהודברדברכלעל ,נוהגאתהחדש

אמרהלי.טובלי,טובמנפרד,אמר---
טוב ,להואמרמנפרדענהלי.טובלךטובהנריאטה,אם

 .טובטובאומראתהשובואמרה,הנריאטהשחקהטוב.

 .)-50 49 'עמ(שחקהלאוכלכהשחקהכפיה

והרבסט, .רמזזהיאכש;גגלפעמיםפולטתאטהיהנר
דוגמה,דרך?הנה,הקוראשתופסוכפיתופסוהואהאם

יש'שירה'(וכרומאןהמידהעליתרמעשןכשהרכסט
הימיםכאחדמגיעהוא~רוטית),משמערתלציגרטהלה

בכת-סיגריותשתילהציתומנסהמתבלבלשהואלכך'
שתילעשןניתן'וכי :הנריאטהלואומרתואזאחת,

היטביודעתהנריאטה '?אחתובעונהכעתציגרטות

אצלם,נפסקולכינהשבינוהיחסיםלכעלה.שחסרמהו
שנילאחרונהאמנם,לו,ילדההיאמכבר.הנראה,ככל

הראשון'הוולד ?הדברנתרחשכיצדאבלילדים.
 :משפחתימחגכתוצאהלעולםבאשרה,בשםתינוקת

לילהואותוהרכסט,שליום-הולדתוכמקרהזההיה
גבריאל,כן-הזקונים,אשתו.מצדמיוחדשילוהרג~
לאחרירחיםתשעהבדיוקהעולםלאווירהגיח

זהרהכתםאצלספוריםימיםהשתהווכעלהשהנריאטה
לאהשכיבוההוריםאת .שכקבוצהמגוריהבמקום
לידכמיטהמיוחד,כחדראלאנפרדים,חדריםכשני
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לכךגררםהנריאטהשלהביולוגימצבה :וערדמיטה.
התינוקות.למעןבמינקתמשתמשתשהיא

מחייבנפרדהצד','מןמחפששהרבסטהיא,והאמת

באיזולהיאחזמנסהאףהואאחר.תרנןאיזההמשפחה,
שזראלאהצעירה,נייליסבטשלכזרעדינהנפש

בשעהבהנשית,רוחניותשלסמלבשבילומשמשת
עםשלםהואשאיןודאיגופניות.אלמשתוקקשהוא
 :ולילהיומםמתייסרהוא •עצמו

שנתייראמחשכותאותןכארהמנורהאתהרכסטוכשכיכה

אתשהכירמיוםשניםמשתייותרשיצאופיעלואףמהן
היושרנותעליה.מחשכותיופסקולאעדייןשירה

ושנאה,אחכההיו.ניגודיםשלערבובעליה,מחשכותיו
פוסקשאינועצמועלתמיההוכיותר .וכיסופיךחרטה
פיעלאףשכה,המשיכהנחעלותמיההאחריהמלחזר
 .) 279(עמ'משכלתואינהנאהשאינה

עםלעשרתמהיודעאינוגרפושהמחברדרמה ?והסוף
שנדערוצההואאיןאבלהוא,יודעושמאגיבורו,
מכסהשהואלנרמה.נדלפעמיםיודע.הואמהאנחנו

מגלהשהוא :להיפרולפעמיםטפח,ומגלהטפחיים
 jבקוראנוהגהואחרמקנרתטפח.ומכסהטפחיים

 :הבאהבפיסקההררמאןאתהואמסייםיאוליילפיכך
פעמיםאלףנפשרשתצאלאמנוןנותניםהרומנים'בעלי

בענייןענייןלשלשלצריכיםכלומרתמראתשנושאעד
ואנימרובה,זמןלזהצריכיםכלומרדבר,אחרודבר
הרבסטמנפרדשלבעניינואחרבענייןאנישעסוקמתוך

חוזרואניתמרהואתטגליכטאתאניחשירהוהאחות
מנפרדאתשירה.האחרתואצלהרבסטמנפרדאצל

שעקבותיהלךאראהלאשירהאתילךאראההרבסט
סירם .) 537(עמ'היא'היכןיודעיםואיןנודעולא

 jמסוניתההאהאווירהאתבמקצתמזכירזהסוגסטיבי

ממרקםאינוהכמיההנושאכיאםפוסקת,אינההכמיהה

כמעט.

 .) 527(עמ'הזההסיפורשיצא

ב

'ורמאן-מעין'שירה'איןכלרםעצמם,אתהשואליםיש
שלבספרשס~פרממההרבהשאפילוברור,מפתח'.
הריהמחבר,שלהאינטך;ספקציהלתחוםשייךהרבסט
כןרעלשבר,הארטרבירגראףעלגוברשבעגנוןהאמן
המדומייןאלהבדיוני,התחוםאלממילאחרגהוא

השונות.ובהתרחשויותבסיטואציותהקשוריםיוההזוי

הסופרמתבדלשבהפיסקה,מוצאיםאנולמשל,הנה,
נערץבעצםמהלהביןרוצהעצמווהואמגיבורו,
 :ולהעריכהלעצבהעליוכיצדיבשירה

כהןוהטילורכותנפשותכשיריהםבראוהדורותמשוררי
כרוחשנבראווהנשיםהאנשיםאותםעמדוונשמה.רוח

אלאכלכדכספרותלאוכנות.כניםוילדוהשירהשלפיה
מכירשהואעליוודומהכאשהפוגעאדםשהריכחיים,אף

פייטןשלמספרואלאמעולם,כמותהראהלאוהריאותה,
כספרמתוארתאשהאשהאותהמצאהאותה.מכירהוא

כלומר,כמתכונתה,עצמהאתועשתהנאהאותהומצאה
מהיכןושירהכמותה.להיותונתכוונהמצאהדרגמא
נבראהעצמה·מעצמיותההיאחדשהכריאה?שירהנבראה

 .) 252(עמ'שירה

שניים-שלרשהסופרלכללוישבעצם :אמררבאמת
שונים.ברראריאנטיםחוזרהואשאליהם'נושאים',
יתעוררולאאשרקוראלךשאיןדרמהעגנוןשלבמקרהו

משלאסוציאציות'שירה',קריאתכדיתוךבר,
ביצירותיומרכזימקרםהתופסיםאחרים,'משולשים'
רמרש.א-כמיהתרמינהואשתוהירשללמשליהגדולות.
שפרהואשתוקומריצחק jפשוט')(שב'סיפררבלומה
כאןואףשלשרם').(שב'תמרלסרניה-שכלברוהפצע

רמ~ש·א-תשרקתרהנריאטהואשתוהרבסטמנפרד :כך

הללוהמקריםבכל :משותףקרערדובולטשירה.-
 :מזהלמעלההבית.גוברהגובר,הואהמשפחתיהצד

הדמויותעל'הטובים',עלהמתונים,עלשררההראצי;
ביתןהואשעולמןהנריאטה),שפרה,(מינה,'החיוביות'

אלא .ביותרהמצומצםבמרבןהמשפחה •בלבד
ההרמוניה,אתהמערעריםאחרים,יסודותשקיימים

בחייסטייהאיזושמתרחשתילכךמביאיםאףוהם
הביתחייאללשובמסוגליםאינםשרבוהללוהבעלים,
 :שרניאיזהישלהרבסטביחסאולםשלימה.בתשובה
שלסטייתםנושאתשלשרם'וב'תמולפשוט'ב'סיפור
בוודאיהעשוייםמעודנים,כיסופיםשלאופיהבעלים
לאהסיטואציותאבלגמורה,מיניתהנאהאללהוליך
שלערבאותרב'שירה.'כןשאיןמה .כךלידיהביאו
במגעמסתייםשירהלביןהרבסטביןראשונהפגישה

עםשירהשלזכרההרבסטאצלמתלווהומאזמיניי

עגנון

במהרהלאכבשרך'בשר :מנוחלונותןשאינוחרוז
יישכח'.

ש.שלסרניטרתכלילמתוךקל,בשינוילקרח,(החרוז
היסודגם jלדם')'מעברהכלילשלי"ג(סרניטהשלרם

יששלרם,ש.שלהכליליםכשלרשתהמרומזהעלילתי
ברזלהללשלמאמרווראהל'שירה.'המשותףמןבר

 , 18.5 . 72המשמר',('עלל'שירה'פירטית'תשתית
שלרםש.שלזכררנרתירדברירכן ) 9.6 • 72 , 26.5 . 72

להםרקדם .) 14.7.72 ,'אשמ'(ר'סניטרת''שירה'עצמו:
לאחרקצרזמן ,) 19.3.1971('הארץ',קררצרריילבררך

לכלילי'שירה'ביןהקשראתרגילה'שירה',הופעת
שלרם).ש.שלהסוניטרת

ג

מהר ?אמנותיתמבחינה'שירה'מהר :השאלהנשאלת
 ?עגנוןשלהקודמותליצירותיובהשוואההררמאן

 •עגנוןשלהקודמותמיצירותיויפהלנרהמ~כראחדיקר
היינושקודםאלארבסאטירה.באירוניההשימושהוא

היינורחוקותלעתיםורקקורטוב,קורטובשםטועמים
עלינובאכאןואילואירוניה,שלכוסיתלאיזומגיעים

גםלעג.שלבקיתוןואףזראחרבזרבכוסיותעגנון
מרפהעגנוןאיןיצרכוכלממנונתבסםשהקוראלאחר
הנשכניתלאירוניהעיקריתמטרהוערד.ערדלוומגיש
מעמידלכתחילההאוניברסיטה.חרגימשמשיםשלו
הוקרהשליחסמתוךבהםמדברהואכאילופניםהוא

דברשללאמיתראבלהמדעיות,עבודותיהםעלרצינית
בקטנרני;תחיטוטיהםמכלרטלרלאחוכאערשההוא

ההיסטוריהבתחום •מה-בכךשלובדברים
כלעלכיסבוריםהמדענים,שהם,תוךרהארכיארלרגיה,

ביניהםהיחסים :לכךובנוסףהעולם.עומדאלה
בביטולמתייחסיםהם jשנאהרעלקנאהעלמבוססים

כלפיכיאםזה,עלזהומלעיזיםרכילהולכיםזה,אלזה
שלשמותיהםאפילוגינונים.שופעיהםהיחסיםחרץ

להתעסקותרמז-נכלם :בעדםמדבריםהפרופסורים
ארנסט jהשימושאותיותניקודכגרןבזעררךי;ת

העולם,מןמסביבתו,שתלושמידהיינו-ררלטפרמד
-ררכסלר jביותרהרציניהואבכךכימדמההואאבל
וכדרמה.חלפן

בכרחםאיןהפגמיםהוא,עגנוןלעולםעגנון •ברור
שהואיש •אכןהעגנרנית.האמנותייחרדאתלהחליש

חולשה,רגעיהםאלהאמנות,ערלעצמומעלפורק
מארד-מארדישכןרעל .מהרעליהםמתגברשעגנון
כישתדמהייתכןוקטע.קטעכלהערכתלגבילהיזהר

וקראשרב jסתםסיפור-מעשהאיזהלךמספרהוא
העגנרניהטעםונשארמתפוגגת,הסתמיותכיותיווכח,

לפעמיםמפרשעצמועגנוןהמהנה.המשמעותבעל
נמשלו.עםיחדהבאלמשלבדרמהסיפור-מעשהאיזה
 :הבאהקטעאתמוצאאתההספרשלבסיומוכמעט

כפיכקירובאותוואספרהסיפורלעצםבאאניעתה
כמלה,מלהולאכקירובלודמילה.האחותשסיפרה

הראוידברכאןשישדעתיעלעלתהלאשכראשונה
לנרסיפרהגדולשדברוראיתי:נרנזכרתיכפתאוםלהישמע.
ולאלפרטיואותרלזכורמשתדלהתחלתילרדמילה.האחרת
עללהתייגעמחרייכאנימה •לעצמיאמרתי .כידיעלתה
שאדםהשמועותהןמועטותרכיפלונית,שסיפרהסיפור
וויתרתימספיקים.אנואיןהכללכתובבאנוואילושומע,

אתהיהמזכיר .עליוויתרלאהסיפוראבל •הסיפורעל
שכיר~אמעשיםידיעלופעמיםעצמוידיעלפעמים •עצמו

המעשיםכאראםידעתיולאמשתומםשעמדתיעדכר.
לראותללמדניהסיפורבאאםארהסיפוראתלהזכירני
ממנו.המלטהליחיתהלאכןוכיןכןכיןכמעשים.ולהכין
 .ממניחזקהיההואאכל .ממנועצמיממלטהייתיועדיין

כשפיםאומרהייתיכשפיםבמעשהמאמיןשאיניראילמלא
ונזכרתימעשהבאיום,בכלממשרירם,יוםבכלבי.עשה

עדלפניאותרוהעברתיחזרתיחראשכןכשראיתיבסיפור.

ד

בנוסח'שירה'הררמאןאתלכאורה;כותב,עגנון
שילובכאןמוצאאתהאף-על-פי-כן jגמורריאליסטי

קררםהוזכרכברמשמעריות-לרואי.רמזים,סמלים,של
שירהולגביהרבסטלגבימשמשרתהציגרטרתכי

מכשירסתםאינוהטלפוןגםל~ררטיקה.סמלים
רוחניתקרמרניקאציהשמשמערכליאלאלשיחות,
-עוניםשאיןארמקולקל,תפוס,הטלפוןמתעמקת:

יותר,עמוקמשמעם jבאקראישלאדבריםאלוהרי
:כברכדלקמןמקרהמוצאאתהחילכןלפרקים.גורלי

היאהרבסטשבשבילניי,ליבסטהעלמהאתהזכרנו
עמה,להיפגשמתנורןהוא~ורטיות.שלסרבנלימאציה

 :להשהבטיחכפיאליה,לטלפןעליו

ארנסטהפרופסוראתשכשהעלואתםשזכוריםאפשר
קרובתובאהלברכוהרבסטובאגמורלפרופסורררלטפרמד

אחכהמעיןרבינההרבסטביןונתגלגלהנייאלפרדשל
עליוהיהדרמההרכסטאותהשראהאימתוכלרת, rמס.ו

כשביקשהדברנתגלגללבסוףטהרהרוחחראשואבכאילו
זה,מקרהמפרנסיםאגרכיצדשירה.לוגזומנהלהלטלפן
 .) 45 '(עמ ?היפוכהלידימביאההלבשטהרת

רבך-'וגלוחי : ).ג"נסרכה(במסכתבגמראשמצינומה
יחיה'מדבליןתמןומתנעילאתרליה,ערביךאיברןאגש
הרבסטמנפרדאחריעוקביםכשאנויפה,לנרמת ttמת

אלבכירוןהולךהוא :שירהמפנילברוחהמתאמץ
שרנות,בסימטארת •בדרךעוצרשהואאלאינייליסבט
בעינייםוהלךהכאבמחמתבתוקףעינואת'עצם

שלביתהאל ?מגיעהואולאןרגליו,'אחרעצומות
 .) 238(עמ'שירה'

באלולהתחילעלינוהרימשמעריות,למנותנבראאם
שליצירותיולשארבדרמהיכאןהפרטיים.השמותשל

כבר .לאופירמזואפילומשמערתשםלכליש •עגנון
הפררפיסרריםשלשמותיהםנבחרוכיצדקודםהוזכר

הרבסטהשםכימתברר,קריאהשעםאלאהירושלמיים,
דבראינושירההשםואף •כללמקריאינועצמו

משמערתעלבשתיקהעוברעצמועגנוןאםשבמקרה.
חורף,ולאקיץלאהואשאיןהראשי,גיבורושלשמר
הואשירהבשםהריהמזג,ולפיהגיללפיסתיואלא

כאילופניםעגנוןמעמידכדרכואחת.פעםולאמתעסק,
בדיה,הקודםהשםבמקרםמשרם-מהשבאסתם,שםזה

האס;ציאטיביהקשרעלרמזיםבספרמוצאאתהאבל
שעגנוןכירוןהפ;אזיה.השירה,לביןשירההאשהשבין
כשתלטנית-גברית,שירההאחרתשלדמותהאתמעצב
יותרוערדלסאדיזםהנוטהאפילו,ואכזריתמוצקה

אתגמורבאופןלצוד-ל~:פסקלרזיבירתלמאזרכיזם,
לומר,שרריהרי-ממנובחלקלהסתפקולאהגבר

הרבסט,שללמאבקוגםלפשט,מ~בריהתכווןשעגנון
עםהשירה,עםטראגדיה,כתיבתעלהחולםהמדעאיש

אחדשמצדילהביןעלינוזרשמבחינהייתכןהאמנות.
ספררת,שלמהותהעלמשלומחשבותלהרבסטלויש

על'ספרים •כנזכרהאומרת,היאשירהשנייומצד
עצמהבזכותהאמנות,השירה, :לאמור '?למהספרים

'איני :להרבסטביחסכךעגנוןאומרוהנהקיימת.היא
v,.ייריםמחבביםאדםבנירובשירים.לגביאתםמהיודע

נפשותמפעיליפטטייםארמוסרייםארלארמיים
בהםאיןאפילושיריםאוהבהרבסטלכברת.ומעוררי
 .) 314(עמ'הסגולות'מאותן

שלרשמהשירהשהשםחש,הקוראאין:כלרםזראףזר
שםואפילולהרבסט,עתהזהלהשנולדההתינוקת
את ?הדדיתזLLייכרתאיזולהםיששדינייהמינקת

בוודאימוצאאתהשירהבנידוןהעגנרניתהדר-משמערת

יושבהרבסט .הררמאןשלהראשוניםבפרקיםכבר
'אמנו :בנותיומשתיאחתאלמכתבוכותבבבית-קפה

המשורריםשלבטובתםורוצהשירהאוהבתהטובה
מצעשהציע;בקובץנסתכלשכתבלאחר---

ישב---בשירשפגעעד---למכתביו
 .) 47(עמ'וכר"יישכחבמהרהלאכבשרך'בשרוקרא,

גנוזהבכך .הזמןכלאחריורודףזהחרוזהיה •כאמור
אליחסראתמפגיןמןשברואשהמספרהמשמעות,אולי
אופייניתאחת,פיסקהלהביאדימקומרת.בהרבהשירה

שירה,אצלאחזורשירהאתוהזכרתי'הואיל :כךכל
לסיפור'טפללשירההטפלרכלשירהספרעיקרשהיא
 .) 295(עמ'
הקודמותביצירותיומאשריותרגדולהשבמידהדרמה

דוגמה,דרךמוצא,אתההציור.בכוחעגנוןכאןמפליא
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מאיאקובםקישלהאחרונהאהבתו
גולןשמאי

סמיוןשלהמופלאספרולידינזדמןאלהבימים
האמנותשלוחוקרסופרמבריה"מ,עולה- 1צ'רטוק
בספרמאיאקובסקי".שלהאחרונהאהבתו"-הרוסית
שלחייועלומפורטארוךמבואא. :חלקיםשלושה

שללחייוהאחרונהבשנתובעיקרמאיאקובסקי'
שלזכרונותיהב.מותו-התאבדותו.רגעיעדהמשורר,
 170ג.המשורר.שלאהובתופולונסקאיהורוניקה

שלבחייוהמתענייןלכלמפורטיידעהמוסיפותהערות
בלשוןלאוריצאהספרהרוסית.המהפכהמשורר
הרוסית.

 , 1930באפריל-14בלחייוקץמאיאקובסקיtקםכידוע,

כמשוררתהילתוובשיאבלבד, 36בןוהואבמוסקבה
מתאריםפולונסקאיהורוניקהשלזכרונותיההמהפכה.

מנקודתבחייוביותרוהטראגיתהאחרונההשנהאת

אלהשזכרונותתימה,איןוחדשה.אינטימיתתצפית
שמתמק-למרותבבריה"מ,להתפרסםזכולאבמלואם

זוחיתההמשורר.לביןהכותבתביןהאהבהבקשרידים
פרחהבהבלבד,אחתשנהבתיחסית,קצרה,היכרות
שהזכרונותלצייןהראוימןהטראגי.לקיצהעדאהבתם
שםשהמשורראחרישנים,שמונה 1938בשנתנכתבו

 , 1957בשנתהספרצ'רטוקשללידיוהגיעולחייו,קץ

אחרייותר'מאוחרשנהוחמשכעשריםרקוהתפרסמו

מסרההזכרונותשלנוסףעותקבריה"מ.אתשעזב
הואאךבמוסקבה,מאיאקובסקילמוזיאוןהמחברת
פירסמולאבריה"משלטונותאור.ראהלאמעולם

הקורברוחנכתבושלאמאיאקובסקיעלזכרונות
המהגריםשלזכרונותיהםפורסמולאכןעל .החיובי""

בוריסצבטאיבה, .מנרנין,אי.כגון:האחרים,ושל
שלהאישינהגושוסטאקוביץ'המלחיןפאסטרנק,
התאבדותוכיאחרים.רביםושלגאמאזין, .והמשורר

להציגהשלטונותלדעתחיתה,עשויהמאיאקובסקישל
והאהוב.הגאוניהמשוררשלבמותוכאשםהמשטראת

הירכהמותולפניהאחרונותבשניםכיידוע,והרי
בשניבגןיקרברוסיה,המשטראתלבקרמאיאקובסקי

והביקורתהמרחץ".ו"בית"הפשפט" :מחזותיו

הטילהואףאותולתקוףהירבתה"מלמעלה"המוכתבת
צעדיו,אתהצרוהשלטונותהספרותיים.בכישוריוספק
ידו'תחתשהוציאניירבדלכלקראואחריו'עקבו

לארצותלנסוערשותלונתנולאאף 1929ומשנת
 .המערב

המרחץ""ביתהמחזהנשלח 1929בנובמבר-22ב

וכשהגיעהוחצי'חודשייםשםועוכבהצנזור'למשרד
תיקוניםלהכניסהמחברנדרש 1930בראשיתהתשובה

מאיאקובסקיהותקףהמחזההעלאתלאחר"חיוביים",
שלמשפילבתיאורהואשםהואהביקורת.על-ידי

העםכלפימלגלגביחסבשוביניזם,מעמד-הפועלים,
הקומסומול'שלכוזביםבתיאוריםולשונו'האוקראיני

הריאקציוני.הימיןלאישהשמאלמאיששהפךובכך
התוליםישזהמטעם .האמנותיכושרואתגםאזביקרו
המהפכני,המשטרמןבאכזבתוהתאבדותומעשהאת

ואכן' .האמנותיהביטויבחירותהקשהובפגיעה

 :כלפיו"חבריו"שליחסםעלאמר 1930בראשית
אתממניקורעיםלחתיכות,אותיגוזריםאותי'"קורעים

,חמישה 1930באפריל-9בבשרי".חלקיעםיחדידידי
שיריאתתקראומותי"אחרי :אמרמותו'לפניימים

עלימדבריםאני'חיעודכלעכשיו'אבלצער'בדמעות
אמר:כןלפניוכחודשאותי".מקלליםשטויות,הרבה
מת".נפלאמשורראיזה :תאמרומותיאחרי"רק

שלמותושעםבזכרונותיו'כותבארנבורגאיליה
כתב-מעתהנפלאה,תקופההסתיימהמאיאקובסקי

ולשתוק.לסבוליהיהצריך-
ישזה.לכיווןדברמאיאקובסקירמזלאבצוואתואולם,

ובמשפחתו.באהבותיוהפרטי,בעולםהתכנסותבה
אחריו'המשוררשהותירהצוואהמןחלקלהלן

ביוםשלו,הכתיבהשולחןשעלבתיבהושנמצאה
 : 19 30באפריל-14ה-התאבדותו

כולם.דיעתי"ל
מאודבבקשה,רכיל,תלכוואלבמותי,אישתאשימואל
המנוח.זאתאהב_לא

(לאחריםהדרךזולא ,ליסילחווידידי,אחיותיאמא,
 .אחרתברירהאיןלימציע),איני
 .אותיאהבילילה
אמי':;נריק,לילההםמשפחתיבני 'שלטון ... ,~'חבר

 .פולונסקאיהויטולדובהךרוניקה.~אחיותי
תודה".-הוגניםחייםלהםתסדראם

ושתיהןהמשורר,שלאהובותיושתיהןנשים,שתי
האםלצדבצוואהנזכרותאחרים,גבריםשלנשותיהם
שלהקרובהידידתוחיתהבריקלילהוהאחיות.
מאיאקובסקי .מותויוםעד-שנה 15במשךהמשורר

יורבנהלילה :בריקהזוגבנישלבדירתםהתגורר
לילה,כותבתבזכרונותיהבריק.מאקסימוביץואוסיפ
שהיאמאקסימוביץאוסיפלבעלהסיפרהשכאשר

יחדשלושתםהחליטובזו'זההתאהבוומאיאקובסקי
ובעלהשמאיאקובסקימשוםגםלעולם,להיפרדלא
וספרותית.אידאיתמבחינהבזהזהקשוריםהיוכבר

הןבמשותף,חיינואת"חיינולילה,כותבתיצא","וכך
 15במשךטריטוריאלית"מבחינהוהןרוחניתמבחינה

בפטרוגראדעודיחדהתגוררושלושתםואמנם,שנים.
עברוהםזובשנה . 1919שנתועד 1915משנת-

עמם,יחדלהתגוררהמשיךומאיאקובסקילמוסקבה
 14ב-מותויוםעד 5דירה , 15גנדריקובבסימטת

ראשונהמזכירהואאותהבריק,ללילה . 1930באפריל
רביםמאיאקובסקיהקדישאשתו,חיתהכאילובצוואתו
ושלום""מלחמהבמכנסים","ענןביניהםמשיריו,

כתביו,כלשלהראשוןהכרךאתוכןו"בן-אדם",
 . 1928בשנתלהופיעשהתחילו

מחזאיסופר'היהבריקאוסיפ-לילהשלבעלה
 'מאיאקובסקישלנפשידידהיהבריק .אמנותיומבקר
 .המשוררשלהספרותיבכשדונושהכירהראשוןוהיה
במכנסים""ענןהפואמהאתלראשונהפיוסםאףהוא

עותקים. l-050ב-בריקבהוצאת , 1915בשנת

ויטולדובהוורוניקההשנייההאשהואילו
שחקנית , 22כבתצעירהחיתה-פולונסקאיה
השחקןשלואשתובמוסקבה .האמנותיהתיאטרון

נרשמההיאאף .יאנשיןמ. .מההםבימיםהנודע

המשפחה,מבני.כאחתמאיאקובסקישלבצוואה
למעשהימיה.סוףעדלהידאגושהשלטונותבתקווה
בהנגעולאגםאךימיה,כלהשלטונותממנההתעלמו
לרעה.

מאוד,צעירהאזשחיתההמחברת,מאירהבזכרונותיה

נעפרדוקסאלי,סוער,אינטימי,המשורר,שלחדשפון
אםספקזאת,עםמרגוע.ללאוהניגודיםהקצוותבין
הזאת,והכאובההסבוכההנפשאללחדורבידיהעלה

 .בחידתיות,נותרהמשוררמותודומה,

קטעאתפולונסאיהשלמזכרונותיהלתרגםבחרתי
עםהיכרותהראשיתאתמתארתהיאבוהפתיחה

הימיםתיאורובוהמסיים,הקטעואתמאיאקובסקי'

אהובתועםויחסיוהמשוררשלבחייוהאחרונים
מבליטההזאתשהחידתיותדומההאחרונות.בשעותיו

לפנישעותוארבעעשריםמאיאקובסקי,שלקריאתואת
המהפכן-האתיאיסט,הוא, "!אלוהים"הר,-מותו

ורוניקה,שללתדהמתהזוקריאהמשמיעבולשביק,
גםאפשרההתאבדות.כוונתעלאזיודעתשאינה

אהבותעללוותרהכורחעלנקלעשמאיאקובסקי
לאעדייןהחדשההגדולהשהאהבהשעהקודמות,
וכךצמצום.ידעושלאתביעותיועל-פילו'נרכשה
עלהחידתיותגוברתכאןואף .במוותהאהבהנכרכה

התאבדותואתמאיאקובסקיתיכנןאםשהריההסבר.

הנואשתבקשתומשמעותמהירבים,ימיםמזה

בקשתמעיןאולי ?מותולפניראשואתללטףמורוניקה
זושאיןפרדוקסאליתכהבטחהואפשרוחיזוק,נחמה,
האחר.בעולםלהתאחדותעדזמנית,פרידהאלא

אחריחשהמהביומנהלנומספרתאינהעצמהורוניקה
לרגעיוהאחרונההעדההיאבעודאהובה,שלמותו

שתיקתאלאאינהשתיקתהאולימותו.לפניהאחרונים
אותוהאשימהאףאוליאהובה,מעשהכנגדמחאה

בשתיקתההתמידהואולימיותרת,בבריחהבמוגות-לב,
וילדיה.בעלהכבודמשום

השתדלתימסמך'כאלהזכרונותאלהתייחסותמתוך
ברוחוהןבסגנון'הןבלשון'הןלדייקבתרגומי
הדברים.

שלספרושלהשלישיהחלקמןלוקטוההערותרוב
 •צ'רטוק.סמיון

ת nהע

(בצירוףמאיאקרבסקישלהאחרונהאהבתו :צ:רטרקסמירן .ו
פרלרנסקאיה)רררניקהשלדכררנרתיה

באותההיהפילניאקסופרים,-פילניאקארלשה,קטאייב, . 2
 .הכל-רוסיתהסופריםאגודתיר"רעת

רררניקה.שלבעלהבמברא,כאמור-י~נשין . 3
 .מאיאקרבסקי-רלדימיררביץולזימיו . 4
המסוך.קברטמאתמחדההחיים""בציפורני . 5

בדימיינסקי. .אמאתקומדיה- ""היריה . 6

מאיאקרבסקי.מאתמחזרת-המרחץ""בית ,"הפשפש" . 7

שלהתאבדותולפנייומיים- 1930באפריל 12 • 8
 .מאיאקרבסקי

 .מבראראה . 9

רררניקה.גםשיחקהברבתיאטררןשחקן-ליבאנרב .כב. . 10
עיתונאי.-רגיניןא. .ו . 11

J 
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יייאותאהבוהואמאיאקובםקיאתוייאהבת
פולונסקאיהורוניקה

גולןשמאי :מרוסית

אותוליהכיריג.~ב~במוסקבה, 1929במאי-13במאיאקובסקיאתהיכרתי
שהשתתפתיימפנכרתייה 'מקסימוביץאוסיפאת .:;נךיקמאקסימוביץ'א;סיפ

:;נךיק.ר:;נ~ה.יולילהשלבבימויה.הזכוכית""עיןבסרט
ילבןגשםבמעילוגמלונימגו;למאיאקובסקינראההראשונהבפגישה
נבהלתיתחילהבזריזות.מוליכושהיהבמקלוימצחועלעמוקשישבבכובע

לאיבודהלכתיאיכשהו .לוהאופיינייםהדיבוריםמןהרעשנית,מהתנהגותו
קטאייב,אלינוהתקרבואחר-כךהזה.הענקעםלהתנהגאיךידעתיולא

אליסערשבערבנדברוכולם . 3יאנשיןהתיאטרוןושחקן 2פילניאקאולשה,
כדילתיאטרוןבמכוניתואלילבואהציע 4ולדימירוביץ,ולדימיר ..קטאייב
לשם.להביאני
רבזמןולדימירוביץ'.ולדימיראתמצאתילאהתיאטרוןמןכשיצאתיבערב,

לידלכלי-רכבבמעבר .וחיכיתיהטלגרףבנייןמולגורקיברחובהסתובבתי
פתאוםאליפנההזאתהמכוניתנהגואפורה.קטנהמכוניתעמדההתיאטררן

המשורר"של :השיבוהואהמכונית,מישלשאלתי,אתר.לטיילליוהציע
והתחנןהנהגנבהלמחכה,אנישלמאיאקרבסקיאמרתיכאשרמאיאקרבסקי".

לידלולהמתיןעליוציורההנהג,ליהסבירימאיאקרבסקי .עליולהלשיןלא
במלוןהביליארדבמשחקעצמואתשכחכנראהבעצמואבליהתיאטרון

" R.9 ט.ל". 
שמאיאקרבסקייסיפרקטאייב .יאנשיןעםלקטאייבונסעתילתיאטררןחזרתי
 .בעצמוהגיעאחר-כךכבר.הגעתיאםושאלפעמיםמספרטילפן

 :רציניבקולהשיבאותי,לקחתבאלאמדועשאלתי,על
להפחידצריכהאינךלכןלהם.להתנגדשאי-אפשרמצביםקוריםאדם"בח~י
 ." ...אותי
רלדימירשמחה.הרגשתביוהיתהזריבעיניזהחןמארדמצאנושנינו

 :ליאמררלדימיררביץ'
כל-כךועכשיומכוערת,הייתבב~יג,בבוקר, ?כל-כךמשתנהאת"מדוע

 " ...יפה
השאירהזאתבפעםברחובות.טיילנוהיום.בשערתלמחרתלהיפגשהסכמנו

שללמאיאקרבסקידמהלאוכללכללילחלוטיןשרנהדושםמאיאקרבסקיעלי
שהרגישכירוןעכשיו,מנוח.חסררועש,חריף,הסרפדים.בחברתאתמול,

 .ביותרושכיחיםפשוטיםדבריםעלדיבריעדיןמארד,לרךהפךבמבוכתי,
עלסיפרושבים,העובריםאללביתשומתאתהסביתיאטררןעלאותישאל

ברחיתהלא .אישאלידיברלאשמעולםכפיאתידיברהמערב.עלחרץ-לארץ
 .הנוחיותבפניהחומרנות,התרבות,בפנירוחנמיכותארתה

כברובלביכזאת,אישיותעםמטיילתאניעל-כיעצומהבשמחהנתמלאתי
לחיי.ייכנסירצה,רקזהאיששאםהבנתי,
דירתואתהכרתיאני .אליולהיכנסליהציעבעיריטיולנובתרךיזמןאחרי

בחוץשהייתובזמןךבנה.יולילהאצלמבקרתהייתיכיגנדריקרב,בסימטת
בלרביאנקה.עבודהחדרלושישליכשנודעמאודהתפלאתיעל-כןילארץ

העולם.לשונותלכלכמעטשירתובתרגומימלאארוןזהמחדרזוכרתאני
"מארשאתשקרא.זוכרתשיריואתבפניוקוראאלהספריםלימראההיההוא

מוקדמות.ליריותיצירותיפאריזשירי"טוב",הפראימהמןחלקיםהשמאל",
שיריואתקראתיכאשריקררם-לכןראםנפלא,קראולדימיררביץ'ולדימיר
קריאתושעםהריהשבורות,השררותשלפירושןאתהבנתיתמידלאבעצמי
ומחושבתנחוצהמלהכלכמההיהברוררגםמידיהתבררוהדבריםבאוזני

לקצב.ומותאמת
גםשבר,המצוייןהמשוררמלבדרלדימיררביץ'בררלדימירשישהרגשתי
אשרייצירתושלהביצועמדדךמארדנרגשתהייתי .גדולשחקןשלכישרון

 .נשמתיעמקיעדאותיזיעזעהוכעתבשטחיות,הכרתיעתהעד
אתולהביןלאהובהתחלתיוהעיקר,שירה,להביןאותילימדהואהזמןבמשך
 .שלויצירתו

 .ולקסמולכישרונולחלוטיןנכבשתי .עבודתודרךעלהרבהליסיפרהוא
פליאתי.מדובאתפנימראהלפיכנראההביןהראשונה,בפעם

הואמארד.נעיםהזהשהמעמדנראהעצמו,ולולדבר,יכולתילאהתרגשות

חןמוצאיםשלי"השירים :ושאלבמראההביטבחדד,רצוןשבעהתהלך
פתאוםהתחילחיוביתתשובהוכשקיבל "? ה~~;, 7ריט;ה Rךר;~י.בעיניך,
 :ואמרקודרינעשההתרגזיילדיכמרנעלביכשהתנגדתיבתקיפות.אותילחבק

הגברת-אל-תגעי-בי."זאתאעשהלאיותרנתפייס,בראי"בסדר,

מנסיהיכגמידלתיקוכסקאימא

1903 

טדנטוכסקיכסקואימא

1911 

כריכליתואהווליםיהערבבאחדיום.כלללרביאנקהאליובראלהתחלתי
קהרמאזרקודרלילהתחםיושבהעובריםשללתדהמתםופתאום, ,לרביאנקה

 .המצחיקרךדבעתרבה-ברבהבקלילותרקדגמלוני,כזה,גדוליחידי,בכיכר,
השהיאושקט,ע,רגואותוזוכרתאינניקיצוניות.תופעותאצלוהיובכלל

לששונותותרשולערזחולהתמיה,עדשרבה-לב ,עליזרועש, ,אש-להבה
 ,רעב-רוחבמצהיהשראחיבר,שבעצמומנגינותלפיאותןמרזמשירים,

השלקפךוהיותר.בותלקסיברתבגללמתרגזשערת,במשךשותק .ר.קוד
ולכועס.

 :יתדהמנוונביניתמכהמוסהשעהמןמוקדםללרביאנקההגעתיאחתפעם
תמברשבעזרתהחדרתאניקההוא .במשק-ביתעסק 'רלדימיררביץרירלדימ

םוהילדים,אהבאהוהשכנים.ילדישלרשההיובחדראבק.לניגובומטלית
הואגםהיהלמסרגכמרתםאותר.שכינוכפי ,"ק~י~מ"הדודאללבראאהבו

תוויותבהסרתהתעסקאיךליזכורלדרגמא, .מפתיעותמשטריותלהתפעל
מצאכך-.אחרמתרגזהיההתוויות,אתלהסירהיהקשה.כאשרייןמבקבוקי

 .קטןילדכמראזשמחאהוסימנים.ללאבקלות,ירדווהןבמיםבןילהרטדרך
דרךפתחדלתהידיתאת .במעקהנגעלאמעולםאיסטניס.מארדהיה

שתותלמיוחדתדרךמצא.הואומכגבןארוכהשעהברדקהיהכרסותממחטה.
בדרךשרתהנויאשישאהאמין .הספלבידיתשמאלבידאחיזהידי:עלבירה

היהלניוחששןחשפתיים.להמרגשזהבמקוםאיששפתינגעולאולכןזו
שכבמיידילהרגמןבמקצתגברהחוםלוכשהיהשונות.מהצטננויותופחד

במיטה.

ההצגהיכימראושהיהליזכור .התיאטררןאתילדעתיאהב,לאהוא
ותריש ,בלעגףיהוסדמייךביותרחזקרושםעליועשתה "החיים"בציפורני

גםתהיהאחדשיוםחלםכריות.עםענקיתספההצגהמאותהזוכרהואמכל
 .כזרספהעםדירהלו

ובמיוחדשחקניםאהבלאבכלל,הפטיח.אף-כיבהצגהראהלאמעולםאותי
שאי-אפשרומשוםמעוותתאינניכיאוהבהואשארתיאומרוהיה ,שחקניות

שחקנית.שאניעלילומר
אתאינור .מייארהולדבתיאטררןפעמיםושלרשבקרקספעמייםהיינויחד

 .הבכורהבהצגות"יהמרחץ"ביתואת"הפשפש"את , 6"הירייה"

ליקוראיםפסקההב .ןהתיאטררשליומיתבהצגההשתתפתי 8באפריל-12ב
בדירתיושבאושה.מודיעמארדנרגשרלדימיררביץ'.רלדימיר.מדברלטלפון
לורעללובכיולרעהזברגעואפילו ...מארדלוורעיבלרביאנקהשלוהעבודה
יולחןשהלידושביהואהנהאומד.הואלו,לעזורארכלאניודק ...בחיים
אםרקאבל .ב"רכיוספריםעפרונות,המנורה,הדיר,קסת-החפציםסביבו

שאניוכיורן ...בעפרונותבמנורה,יהדיובקסתצורךלויששםנמצאתאני
תרעלת.חסרנעשההכל,נעלםאינני

 ,לראותושעלי ,ויבלעדלחיותיכולהאינניאנישגםאמרתיאותר,הרגעתי
 .ההצגהאחדיויאלשאברא
במכתבשמךאתהזכרתיאני ,נורהי"כן :אמרולדימיררביץ'רלדימיר

 ,, ... ?תתנגדילאאת .זzפחהיה.נמןאחתבךרואהאניכילשלטונות,
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ולזימיו"אלוהים, :עניתישאלתררעליהתכווןלמההבכתילארגעאותר
במקרםאותיתזכיר !מדבראתהמהעלמביכהאינניירלדימיררביץ

 " ... !שתרצה

הכיןאפילו .עמילשיחהכנראההתכונןהוא .אצלונפגשנוההצגהאחדי
 .זרלשיחהתכנית

ידאגשלאממנוביקשתי .מארדחביבהיההוא .שנינוהתרככנואחד-כך
צריכה,אניאבלסופית.כךהחלטתישעהארתהאשתו.שאהיהאמדתיכגללי.
ממנוביקשתי .מבעלילהיפרדביותרהטובההדרךמהילחשוביאמדתי

בלתי-אחראיונדאהטובלאשהרגישמשרםרופא,אצלשיבקרלילהבטיח
אנילבית-הבראה.כלשהו,למקרםליומייםלפחותשיסעביקשתילמעשיר.

באפריל.-14ךה-13השלו.הרשימותבפנקסאלהיומייםשסימנתיזוכרת
כדיהגיעהמכונית .עליזאפילו .עדיןמארדהיההסכים.ולאהסכיםהוא

אותי.הסיעהואלאכול.הביתהנסעתיאני 9לגנדדיקרב.ולהיבאואותולקחת
ז T ~ Rמבאדםשישגיחהראשוןעל :לימונישהואאנגלימשחקשיחקנובדרך
בשערהנכנס~די~קר~גאלקסנדדרביץ'לבשלגבראתראיתי ·" ! TR !"לצעוק
 .עמילהתווכחהתחילרלדימיררביץ'ולזימיוןב."הולך"הנהיואמדתי tכיתר

 ".-14ךכ-13כממניגםלנוחמתחייבאתהל.כ,אינוזהאם ,"בסדר-אמרתי

שאכןהסתברלכ.אחדימשרגעיםכמרורצנוהמכוניתאתעצרנוהסכים.הוא
התרגשותנו.אתהביןלאאלקסנדררכיץלבהוא.זההיה

שאנוחדיברתיאתלךאתןכסדרי :רלדימידרכיץ'ולזימיואמרביתיכפתח
 ?מותראליךלטלפןאבליומיים.ארתךאדאהושלא

 " ...שלא"מוטבעניתי,כרצונך",_"
אמדהוא tמארדרטונהאדונהשיחהשוחחנו .פןטיל.הואבביתיהייתיבערב
לארביםשבדבריםעתהמכיןשהואטוב,מצב-דוחלושישכותב,שהוא
 ...יומייםמזרזהשננוחבאמתשעדיף,ואפילוצדק,

לבייג.שניסעוהציעהצהרייםבשעתטילפןהואהתראינו.לאבאפריל-13ב
נדברנושכבדמפנייטרב~י 25 ח??הזרגרעםיאנשיןעםלבייגשאסעאמדתי
הואלברא.ולאאותילדאותלאלמוסכם,בהתאםמבקשת,אניוממנולנסוע,
לאאךקטאייב,אללבראאותישהזמינולואמדתיבערב.אעשהמהשאל
אעשה.מהיודעתלאושעדייןאל,ך

כבררלדימידרביץ'ולזימיולקטאייב.יאנשיןעםיחדבערבנסעתיבכל-זאת
כאן".שתהייבטוח"הייתיאמד,אותימשראהושינוד.מארדחירורשם.היה

לזר,זהקרוביםהשולחןלידישבנותחילהאחרי.לעקרבבאכיעליוסחי.נע
ההסבריםכיטיפשייהיההמצב .לשניאחדדבריםלהסביריסיגו-בהעתרכל

אתזוכרתאנילמדי.דבקהלוהיההנוכחים,ביןרבהסקרנותעוררושלנר
 .י oליבאנרבאתארלש,ירדהאתאשתו,אתקטאייב,
רלדימידרביץ'.ולזימיושלהרשימותבפנקס tלרבדבמקרםלכתוב,התחלנו
מרגיזים,טיפשיים,עלבונותזר,אתזהמארדהעלבנורשמנו,רביםעלבונות

צררך.וללא
הלכתישמפניה.לשתותוהמשיךלשולחןישבאחד,לחדרלוהלךאחד-כך
אמדהמטונפות",דגלייךאת"סלקי tאמדהוא .לידוכיסאעלישבתייאחדיר

מארד,גסהיהבינינו.היחסיםעלליאנשיןיספרכולםבנוכחותמייד,שעכשיו
מושפלתעצמיאתהרגשתילאפתאוםשרנות.בדרכיםאותילהעליבכיסה
חולה,אומלל,אדםלפכישנמצאהבכתימעלבונותיו.ולאמגסותולאערד,

מיותרת,לשעררדיהלגדרםשעלולנוראות,שטריותבלצעהרגעבזהשעלול
לכאןשהזדמנוהאנשיםבעינילצחוקליהפךבלתי-וארייה,בדרךלהתנהג
היחסיםעלשאייםכפייודיעשמאעצמי.לגביגםשפחדתיכמרבןבמקרה.
ביכינו.

השתדלתיבגסות,כלפירהתנהגתייעליוכעסתיהערבבראשיתאםואולם
הבלתי-העלבונותאזרביוהטיחשהמשיךככל-שעכשיוהריילהעליבו
הרבהכל-כךכלפירפתאוםהדגשתי .יותריקדליכעשהכן-ביותרנסבלים
כלפיר,דנההייתישיירגע,בפניוהתחננתילבר,אללדברניסיתיואהבה.עדנה

להשתוללות,אותרוהביאהאותרהרגיזהדקשליהחביבותאךחביבה.
לטירוף-דעת.

כירוןהואאותי.שיהרוגהזהירבעצמו,יידהשמיידהודיעאקדח,שלףהוא
להישאררציתילאיותר.אותרמעצבנתרקשנוכחותיהבנתיהקנה.אתאלי
 .אליהצטרפורבים .ונפרדתיעדר

 :וביקשפתאוםביהתבונןבפרחדרר
מארד".מארדטובת-לבהדיז;ו ttראשי.עללטפיבי"נורצר'קה,

"הרי-לפתעפלטיביכינוויכוחהבעתיהשולחןלידישבנוכשערד '
 "!אלוהים '

קוראמאיאקרבסקי !התהפךהעולם-אמרתי-אפשרי"בלתי
לאלוהים!!"

אמרלאיים,והתחילקודדהיהשרבאותנו.ליורההואדגל. i:הלכנוהביתה
רלדימידרביץ'.~ךלדימיראנישנינופסענויספר.מיידליאנשין,הכלשיספר
לפניהם.רצנואראחריהםפיגרנולרגעים .ורגיניןיעםילדעתיהל,ךיאנשין
 :יאכשיןאלפעמיםכמהפנהמאיאקרבסקי .היס~ריבמצבכמעטהייתי

 "."אחר-כך :משיבהיה "?"מההשאלהעלאך ," !מיכאילרביץ'"מיכאיל
נמידרביץ-דאנצ'נקר.שלבמחזהלהופיעהייתיצריכה-10.30בלמחרת

והואבכרקד. sב-אותילקחתיברארלדימיררביץ'שרלדימידבינינוהיסכמנו
כבדהיהזה ~נפרדנוכך .מחרעמולשוחחשעליוליאנשיןבכל-זאתאמד

באפריל.-14ב

דענדאההואחופשי.יוםהיהשלולנהגכיבמוכית, ,-8.30באליהגיעבכרקד
מארד.

שמש.איזו"תדאהאמרתי,"נחמד",אביב.כולונהדר.בהירשמשיוםזההיה
כלאתונזרוקברא ?אתמולכמרטיפשיותמחשבותאותןבךישהיוםגםהאם
 "?מבטיח ...נשכחזה,

הטיפשויותואתאליה.סבלנותליאיןלשמש,לבשםלא"אני :השיבוהוא
~סקאחדלאףאיןויותראמא.בגללזאתלעשרתארכלשלאהבנתי .עזבתי
 " ...בביתהכלעלנשוחחבעצם,אתי.

לאחריכולהואיננילהצגהמארדחשובהחזרהלייש-10.30שבאמרתי,
רגע.אפילו
שרבשאנימארדלוהפריע .להמתיןלמוניתציורהוהואללרביא:קההגענו

השליכייאותרשונאאני !הזההתיאטררן"שרב :ואמרהתרגזהואממהרת.
לאוככלל,לחזרה,ללכתלךאתןלאככה,יותריכוללאאני !לעזאזלאותר
 "!זהמחדרלצאתלךאתן

 15מס.ביתבחצרנקר'רדרצשקלובסקימאיאקרבסקי,

 1926מאיאקרבסקי,סימטתעכשיוגנדדיקרב,בסימטת

שםשלאעדכל-כךנרגשהיהלכיסו.המפתחאתוהכניסהדלתאתסגרהוא
 .כרבעוואתמעילואתהסירשלאלב

המעילאתממנוהסרתיובכה.לידיהרצפהעלישבוהואהספה,עלישבתי
 .להרגיעושרנותבדרכיםהשתדלתייראשועלאותרליטפתיוהכובע,
 .לניןכתביכלאתלושהביאהספדיםמר:;?רזההיההדלת.עלדפיקהנשמעה
וברח.כלשהולמקרםהספדיםאתדחףהגיע,רגעבאיזהכשדאה
דרש .רץכמעטמהירים.בצעדיםבחדרהתהלךרלדימיררביץ'ולזימיו
היאשטותנשין. 25י 7הסבריםשרםמתןללאבחדד,כאןעמואשארזהשמרגע
היוםללכתצריכהאינימייד.התיאטררןאתלהשליךעליאמר.לדירה,לחכות
לא.התיאטדרןערדאבראלאשאניויאמרלתיאטדרןייכנסבעצמוהואלחזרה.

הנהעמו.להתראותערדירשהלאוליבעצמויסבירהואנשין 25י 7בלעדי.ימות
כלאתיקנהאחר-כךילתיאטררןיסעובעצמוזהבחדדאותייסגורעכשיו
לפחדצריכהאינניבבית.לישהיהמהכללייהיה .כאןלחיותכדיהנחרץ

הגרבבקיפולרכלהשלהםהרצינייםבצדדיםהחליחייכל .התיאטררןמעזיבת
 .הגילמהפרשיאבהלשלאפוסקת.בלתילתשומת-לבאובייקטבשבילויהיר
גועל-נפש.היהאתמולשקרה:מהמבין.הואעליזצעיר,להיותיכולהריהוא
בצררהטעם,בחוסרבטיפשות,נהגנושניכראתמוליחזור.לאלעולםזהאך
הקפיאכאילושרנה,יהיההיוםאךגועל,מעוררגס,היהאתמולוארייה.לא
השמידכברהואקרה.לאדברכאילואתמול.יוםאתערדנזכירלאעצמו.את
שנתנכרהדדיים,עלבונותהמלאיםשלו,הרשימותפנקסשלהדפיםאת

אתמול.

להישארעכשיויכולהשאינניאבליעמושאהיהיאותראוהבתשאניעניתי
ומכבדתאוהבתאנימלה.לולומרמבלייאכשיןאתלעזוביכולהאינני .אתר
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לאהתיאטדרןואת .כךאליולהתנהגיכולהואיניאנושיתמבחינהבעליאת
שאםמביןבעצמורלדימידרביץ'ולזימיךהאיןלעזוב.ארכללאלעולםאעזוב,
שבלתי-כזרריקנותבחייתיווצרהעבודה,מןואתפטרהתיאטדרןאתאעזוב

לדבראש-ובראשונהמדובים,קשייםשייצרדדבר ?למלאהיהיהאפשרי
אישיותהואאפילובלבד,לאשת-אישליהפךארכללאהדיעצמו.

אלךאחד-כךלחזרה.ואלךלחזרה,ללכתאניחייבתאלכןכמאיאקרבסקי.
לתמיד.אליואעבודובערבליאנשין,אספרהביתה,
מיידיתבצעשהבללהתעקשהמשיךהואהסכים.לארלדימידרביץ'ולזימיו

 :שאלוהוא Iכךיכולהשאיננישרבעניתי .שרם-דברצדיךשלאאר
 "?לחזרהשתלכיארמדת,"זאת

 "!אלך"כן,

 "?תתראייאנשין"רעם

 ".ןכ"

 ff •••זהברגע Iמיידלכי-לך Iלכי-לך Iכןאם !כך"את,

דקרת.עשריםבערדשאלךלחזרה,להגיעמדקרםשעדייןאמדתי
עכשיו."לכילא,"לא,

 "?היוםארתך"אדאה :שאלתי

יודע.""לא
 "?בחמשהיוםאליתטלפן"לפחות

כן". Iכן"כן'

לאאךניידות,רחששמעתילשולחן-הכתיבה.התקרבבחדד,התרוצץהוא
קורעשהואליהיהנדמהעכשיו .השולחןאתהסתירבגרפוכידבר'דאיתי
 .-14ן 13התאריךאתהיומןמתוך

בחדד.להתרוצץהתחילושרבבדפיקהארתהוסגדתיבהפתחאחד-כך
 "?אפילואותיתלווה"לא :אמדתי

 :מלטףמארד'רגועבקולואמדאותינישקאלי'התקרבהוא
 " ...ליתדאגיאל ...לבדךלכיילדה,"לא,
 :והוסיףחייך

 "?למדניתכסףלךיש ."אטלפן

לי.""אין
רובל.עשריםלינתןהוא
 "?תטלפן"אז

 .כן""כן'

דגלייירייה.נשמעההקדמית.הדלתלכירדןצעדיםמספרועבדתייצאתי
עצמיאתלהכריחיכולתילא .בפדרזדרדורצתיצעקהפלטתי .התמוטטו
 .העשןענןעמדעדייןבחדד :לרגענכנסתיכנראהאךלהיכנס.
היהחזהועללצדדים.פשוטותבידייםהשטיחעלשכברלדימידרביץולזימיו

 .קטנטןדםכתם
 :הדףללאואמדתיוחזרתיאליושרצתיזוכרתאני
 "?עשיתמה ?עשית"מה

ראשו.אתלהדיםהעתכלוהשתדלאליישרהביטהואפקוחות,הידעיניו

 1925 ;מאיאקרבסקי

הידצווארו,פניו,חידת.הידלאכבדעיניואךמשהר,לומדשרצההיהנדמה
להחווירהתחילוהואראשונפלאחד-כךהרגיל.מןיותראדומיםאדומים,
בהדרגה.

 :ליאמדמישהופן'טילמישהואנשים.הגיעו
האמבולנס."אתלפגוש"רוצי

האמבולנסשלהכבשעלקפצתילחצר'רצתידבר'שרםעלחשבתילא
 :מישהואמרהמדרגותעלבמדרגות.עליתישרבשהגיע.

 •מת.""מאוחד.

לחינןוחשדכתב-עתח"ץ,שלהראשוןהגלירןלאורלצאתעומדהקרובבחודש
חברה,חינו,ךלאנשימיודעזהעתכתברבעון.שלבמתכונתיופיעח"ץולהגרת.
 .הרחבלציבורגםוכמרןבוהמקומיתהלאומיתברמההחלטותלקובעיתרבות,

שעלרותתופסתכתב-עת,עדולהיותאבאיננוח"ץובהגדרה,מלכתחילה
 .באץרהמופיעיםכתבי-עת

ואמונתספררתיצירותהגות,ופרקימחקריםורשימות,מאמריםיואבובחייץ

ובמות-וויכוח,שיחקעטיותחקירים,ראיונותוסימפוזיונים,ספררתדברי

עםלשוהאונשיותהלאומיותוהחברתיות,הרוחניותלשאלותכולםהפתוחים
מחנכיםאליולהזעיקמבשק"ח"ץ :כיאומרכהןאדירפרופיהעורךישראל.
חוקריםמעשה,ואנשיתרבותעפיליואמנים,סופריםויוצרים,הוגיםומורים,
שאינםבביתם,ומסתופפיםציבוראנשיומנהיגים,פוליטיקאיםמעד,ואנשי

המתלבטיםדךר,המחשפיםהמעשה,ואספהחזרןארבדןעםמשלימים
המדומה."משלוותונולהוציאנוכולנואתלטללטהמתבקשיםומתמודדים,

-------------------------------------------------
לכבוד

ח"ץלחינךר·םערכתהמלחקה

לוחינךולתותמהמרזכ

 93ארלוזורוכרחי
תל-אביב

כהןדאירפרופ' :עורן

ברבע.ואהרןיפשבייויעל Iכוהןרןדרייבלומרעיקבדף :המערכת
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פםיכולוגייםעינויים
שטייזיהויקים

לצוניפסיכולוגייםבעינוייםעוסקתזוהרצאה
כמההכללפני •אךותוצאותיה.דרכיהחקירה,
 .כאחדונפשייםגופניים-בכללעינוייםעלמלים
משטריםהמבדיליםהבדוקיםהקריטריוניםאחד

בשאלתקשורדמוקרטייםממשטריםרודניים
לצורךהודאות,הוצאתלצורךבעינוייםהשימוש

 .אחדענייןלכלאושטיפת-מוח
שהמציאמתועביםהיותרהפשעיםאחדהואעינוי

בושעסקגוףמשוםמעולםמנעלאזהדברהאדם.
מקודש.לעתיםואפילוכלגיטימיאותולראות

דוגמאכמדומניהיאהנוצריתהאינקוויזיציה

מאלפת.
על-ידיהעינוייםבוטלוהמדינהבידיכמכשיר
עונשיןדינילחוק 303סעיףהצרפתית.המהפכה
בעינויים.העוסקלכלמוותעונשחייבהצרפתי

בעינוייםלעסוקלצרפתיםאמנםהפריעלאזהדבר
שכלאלאהאלג'ירית,ההתקוממותבתקופת
והיואחדכאישעל-כךהתקומםהצרפתיהשמאל

השלכות.לכך
רביםשאנשיםמעריךאנישונה.המצבאצלנו
בפרקטיקה ...אבלחמורדברהואשעינוייסכימו
מידיעותמתעלמתהאוכלוסיהדובשונים.הדברים

פעםמידיהמופיעותזהבכיווןהמרמזות

סבוראולדעתרוצהאינוהמכריעהרובבעיתונות.
נזקלמנועכדילענותוצדיךברירהאיןשלפעמים
מפשע.חפיםמאנשים

בגדדהםשעינוייםלעובדהשבנוסףלמרותזאת
הניסיוןמלמדהאדם,זכויותשלוהפרהחמודפשע

להיותעלולהממעףניםהמתקבלתשהאינפורמציה
-חשובפחותולאשקרית.אותועלתחסרת
מפשע.חפיםאנשיםמעניםלעתים

פוליטיים,מאבקיםשלבקונטקסטעינויים,
.קמיהשניהצדלזרועותאנשיםויותריותרדוחפים
פראית"מלחמה :הודןשלמספרובמובאה
אחדיםהצילושהעינויים"יתכן :אומרלשלום",
בהאךמתועבות,פצצותבחשיפתהכבודבמחיר

שפעלואחריםטרוריסטיםחמישיםהקימובעת
חפיםשללמוותוגרמואחרובמקוםאחרתבדדך
יותר".עודרביםמפשע

איךהשב"כ,"אנשישכותרתוב"האדץ",במאמר

נגדבאואריהודהפרופ'מוחהבלילה",ישניםאתם
תשובהבמאמרהשב"כ.שלהעינוייםשיטות
עםצה"לדוברלשעברלהב,פנחסתא"למתווכח

השנאהרוויידבריומתוך .ואדבא 'פדופ

לאבענייניםאפםאתהתוחביםלאינטלקטואלים
באואר"פרופ' :הבאהמשפטאתעיניצדהלהם,
עלמתבססהחקירותעיקרכילשמועבוודאיישמח

לנחקרים.חוקריםביןאינטלקטואליתהתמודדות
אינטלקט,השב"כלאנשיגםכיהיאעובדה .כן

 ".בומשתמשיםוהםהמוסריותהנודמותעלנוסף
די )pj:מכמוטולשמשיכולהזהשהמשפטלינדמה

זו.להרצאה
רואיםשאינםהנפשבריאותאנשיעדייןהםרבים

לוחברתית.למעורבותפסיכולוגיהביןישירקשר
הייתי •אחדבמשפטולשכנעםלנסותעליהיה

הםגופנייםכמופסיכולוגייםעינויים-אומד
הםבזכויות-האדם.ביותרהחמורותמהפגיעות

החברהואתהמענהאת;ייימעונה,אתהורסים

לדעהשימושעושיםוהם , :t {משבשמה
עליהם.אמוניםשאנותו.::: ,צבמק

מזריקרופאבומקרהכאנלוגיהמביאהייתי
מפקדפקודתעפ"ילעצירפרמקולוגייםחומדים

המוותלאחדנתיחהתעודתעלחותםאוכלא,
היולאהאם •עצירשלוהרצחחשדאתהמטשטשת

נגדראשוניםלצאתשאמוריםאלההרופאיםאז
 ?אלהמעשים

עםובשותפותפסיכולוגיתאדםמעניםבובמצב
הודאה,ממנולהוציאעל-מנתפסיכולוגים,
ראשוניםלהיותשחייביםאלההםהפסיכולוגים

לגבולביחסהקהלדעתאתולהדריךזהנגדלמחות
הפיוטיתבלשונואינטלקטואליתהתמודדותשבין
אלההם .נפשיאונסלביןלהב,תת-אלוףשל

שלהםהמקצועיתהאתיקהבתוקףהמחוייבים
כנגדלהתקומםבין-לאומיותאמנותובתוקף
לדעתיזולמענה.הדרכיםבכלולנסותהתופעה

חובה.אלאזכותאינה

רופאבומקרהכאנאלוגיהמביא Iהיית

עפייילעצירפרמקולוגייםחומריםמזריק

תעודתעלחותםאוכלא,מפקדפקודת

אתהמטשטשתהמוותלאחרנתיחה

אזהיולאהאםעציר'שלהרצחוחשד

נגדראשוניםלצאתאמוריםהרופאים

אלהזמעשים

.לאבלתי-פופולרינושאחינםפסיכולוגייםעינויים
מצד •בארץלאלפחותהתלהבות,סימנינראים

זהו •בנוסף .בולעסוקהאדםלזכויותהלוחמים
שגופיםמשוםראשית,רבה.במידהחסוינושא

נוטיםאינםפסיכולוגייםבעינוייםהעוסקים
להזמיןנוהגיםואינםקולות,בקוליעל-כךלהכריז
אנשיהחופשית.הקהלדעתלשדותמחקרים
הםכאלהגופיםשלבשדרתםהעובדיםמקצוע
עלזה.מסוגמעשיםשיחשפוהאחרוניםכמובן

שצצועדדברידועהיהלאלמשלהשב"כפעילות
ודדךבפסו , 300אוטובוס-הידועותהפרשיות

מתוךיותרמעטידועהמשטרהלגבי .הניצוץ
המשפט.בביתהודאותקבילףתעלערעורים

הפסיכולוגייםהעינוייםחקרבתחוםאחרקושי
משמשיםהםקרובותשלעתיםבעובדהקשור

אתלהעריךקשהואזפיזייםעינוייםעםבערבוביה
 .וארוךקצרלטווחשלהםהאפקט

לעינוייםונפרדתמיוחדתהגדרהקיימתלא
הגדרהקיימתבין-לאומיותבאמנותפסיכולוגיים,

עינוייםגםנכלליםבהלעינוייםכללית
"גרימההואעינויטוקיואמנתעפ"יפסיכולוגיים.

מנת-עלנפשיאוגופניסבלשלושיטתיתמכףונת
וידוילצורךאינפורמציה,גילוילידיאדםלהביא

עינוייםשלהספציפיתהמטרהאחד".ענייןלכלאו
פקפוקלידיאדםשלהבאתוהיאפסיכולוגיים

שליטתואתולערער .ובשיפוטובערכיו •בעצמו
הואבולמצבמובלהנחקרהנפשיות.בפונקציות

אף(לעתיםלשקדאמתביןלהבדלאדישנעשה
וכןלשקד),אמתביןלהבדיליותריכולאינו

 .הודאתולתוצאות
באופןפסיכולוגייםבעינףייםלדוןחשובמדוע
לכךהאקטואליתהסיבה ?פיזייםמעינוייםנפרד
זווועדה .לבראוועדתבתוצאותקשורהאצלנו

לחץבעזרתלחקורלשב"כלגיטימציהכזכורנתנה
מניחיםהמשטרהוגםהביטחוןשרותי .מתוןפיזי

אשרשופטיםהכוללת •הקהלשבדעתהנראהככל
נחשביםנפשייםשעינוייםיושבים,הםעמםבתוך

שהםלהוכיחקלותביתדושניתןברוטלייםלפחות
לגיטימית.חקירהפרוצדורתבמסגרתנעשים
עינוייםשללמשמעותםמודעותפחותקיימת

לאלבראווועדת-והדאייהפסיכולוגיים,
שהיותסבורוהשב"ככלל.אליהםהתייחסה
שהםהריאלה,עינוייםאיזכדהלאוהוועדה
דרךמשפטמתוךניתנתלכךההוכחהמותרים.
במסגרתנעשהשהכללעציריםנאמר .הניצוץ
וועדתקטנה".באצבעבהםנוגעים"לאהחוק.
באשרמסוכנתמפנהנקודתאיפואהיוותהלבראו

נפשיים.לעינויים

חקירתהמתוךקצרקטעבפניכםאביאזובנקודה

"דרךבמשפטהעינוייםבנושאההגנהשלהנגדית
והדיאלוגבכיד,משטרהאישהואהמשיבהניצוץ"
כאלה,עינוייםשלקיומםלטשטושבסירנותמדגים
 :לבראווועדתאתומאזכר

כולו,אטוםשהואבפ"תכזהתאמכיראתהש.
תא .חסוןמרלפיצינוקלולקרואשאסורמקום
בית-אתבאמתמבקש(אני •חלוןללאאטום

רקאיוורורבושישהזה)התאאתלראותהמשפט
כזהתאמכיראתהגדול.מקררמיןמזגן.באמצעות
בפ"ת?

שיש.להיותיכולאותו,שראיתיליזכורלאת.
 ?הזהבתארביםימיםהיה Xשמריורעואתה .ש

להיות.יכולת.
יורע.לאאתהש.
לא.ת.
להכניסהשב"כשלחקירהשיטותאלוהאםש.

מכלמנותק •מקררדמוישהואכזהלמקוםארם
 ?מעורכי-דיןגם •העולם

יודע.לאת.
 ?לבראווערתעלשמעת .ש

כן.ת.

להםמותרמההשב"כאנשילךתיארואיך .ש
נמצא xש·ידעתהאם ?מסקנותאותןלפילעשות
 ?עליוללחוץכריהזהבמתקן

כדינקודה.הזה.במתקןנמצא xש-ידעתית.

לא.בבירור,עליוללחוץ

באשדבמעטדקלנועוזרתהמקצועיתהספרות
לצוניפסיכולוגייםעינוייםשלהאפקטלהבנת
כליאהלתקופותקשורהחומררובחקירה.

ובמאסרבמחנות-ריכוזבמחנות-עבודה,ממושכות

הקצר.לטווחהאפקטיותרחשוב.לענייננוממושך
שלוהשיטההאמצעיםהמטרות, Wolfעפ"י

יותראופחותבבסיסןזהותפסיכולוגיותחקירות
הםבחלקםבהם.משתמשיםבובעולםמקוםבכל

אתקיבלוהזאתבמאהואולםבשניםמאותידועים
 .המדעיוהסברםבסיסם
נקודת-שבירהאדםשלכלהמדעיבעולםמקובל
ומשךעוצמהצורה,שלפונקציהשהיא .שלו

האדםשלהנפשיומצבואישיותושלוכןהעינויים
לענייןמייעצתועדה .) J. M iller (בתחילתם
מקוריאההחוזריםהאמריקניםהשבויים

זאתקיבלהורופאים)פסיכולוגים(פסיכיאטרים,
שעברושבוייםלדיןהובאולאקביעתםסמךועל
מסירתבענייןבעיקרזקבייםבימיהצבאתקנותעל

נפשית.אופיזיתעונוכיהוכחכאשראינפורמציה

השבירהתהליךבנוישעליההבסיסיתהתשתית
דהיינו ,-000כבספרותמוכרתהפסיכולוגית

Debility, Dependency , Dread . 

Debility -עייפותלמחצה,הרעבהעלמבוסס
מנתעל-מקצתםאוכולםמחלה,קיצונית,
ההתנגדות.רמתאתלהוריד

בהקשריםעוסק .פסיכואנליטיקאי-שטייןיהויקיםד"ר
מצביםלביןהפסיכואנליטיתהתיאוריהשבין

 .חברתיים-פוליטיים
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Dependency -ידגישבהםואווירהמצביצירת

 .וצורךענייןלכלבחוקרולחלוטיןתלדיהנחקר
והאיבההשנאהשלמדדתמראההניסיון

מתפתחתשרביד,כלפיהנחקרמצדהמתפתחים
לזכותמנתעלדרישותיהםאתלספקנטייה

עםלהתמודדעל-מנתבחיבהולעתיםבתשומת-לב
לדבר.להתחילהנטייהגםמכאןוהפחד.הבדידות

Dread -עונש.עינויים,מחלות,ממוות,הפחד
מבדידות.פחדהביתה,לחזורלאהחשש

בחלקארבנולדנעשה-000בהשימוש
משתמשיםבההבסיסיתהטכניקהממרכיביו.

רדדםבדיה"מ,(סין'בעולםשרכיםבמקומרת
חרשיחסךשלהצירוףעלמבוססתוערד)אפריקה

) Sensory Deprivation ( שינהוחסך) Deprivation 
Sleep (. בכפשרירצדזהשצירוףהאפקטבסיסעל
עליהןשרנות,נוספותטכניקותברכיםיהנחקרשל

 .בהמשךנעמוד
גירוייםמאדםנמנעיםברמצבהואחרשיחסך

מוכנסאדםכאשדהואהקלאסיהמצבחיצוניים.
בד"כמבודדכשהואוחשדך)קטן(בד"כלחדד

כלשהםקשריםממכרונמנעיםשבחוץ'מהקולות
כמר-כןלחוקריו.פרטהחיצוניהעולםעם

(עלהשעוןכדללהאישייםחפציוכלממכרנלקחים
כמרבןקיימותבזמן).אוריינטציהלמנועמנת

בתנועההגבלהזה.כדשאעלשרנותווריאציות
) Motor Deprivation ( שלהתגובהאתמחזקת

השניםבמשךאקרמרלציה).(פעולותהדגשיהחסך
אתלברדקמנתעלמבוקריםכסירנותנעשו

חרשי.לחסךוהפיזיותהרגשיותהתגובות
לתוךעדרםאדם:מכניסים Lillyשלכסירנולדרגמא,

ואוזניוועיניותנועהחוסרשלבמצבכשהואמיכל
ליליהלרצינצירת.מופיעותשערתתוךאטומות.

מחששהנקובלזמןמעבדבניסוימלהמשיךנמנע
שלניסיונוארבלתי-הפיכות.תופעותלהתפתחות

. Bexton et. al מאוניברסיטתMac Gill הכניס:אשד

לקולדת.אטדםלחדדשערת 18למשךסטודנטים
בתחושההפרעותשלסימפטומיםאצלםהתפתחו

) Perception (, ,בריכוזהפרעותהלוצינצירת, 
בחלל'באוריינטציהשינוייםי:;ולברלתחושת
 .לקברצת-ביקרדתבהשוואהאמוציונלית.לכילידת

תעמולה.להשפעתזהבשלביותרכתרניםהידהם
גודמיםמוטרדיחסךשלבתוספתזהמסוגניסוי

ניסוייםהלרצינצירת.שליותרגבוההלתדירות
שלהופעתןתדירותאתהראואחדיםרבים

ושינוייםהזמןבתחושתהפרעותהלוצינציות,
חשיפהלאחדשרכיםמרטורייםפדספטואליים

מרכזיתהיאבזמןאוריינטציהמניעת .חושילחסך
אוחרשיחסךבמצב.השליטהשלמהידבאיבוד
להפרעהגודמיםמונוטונייםחושייםגירויים
זקוקותהאגדפונקציותוהלמידה.הוזשיבהביכולת
ללא .תיפקודןעללשמורעל-מנתחוזרלהיזון
ולוילאזןעל-מנת ..מתנוונותהןמבחוץגירויים
"מייצר"חיצוניים,בגירוייםהחסךאתבמעט,

ההסברזהמבפנים.חלופייםגירוייםהאדם
אלה,ממקדיםבחלקההלוצינציותלתופעת

ביןלהבחיןהיכולתחוסרעלמצביעותהלרצינצירת
בזמןבאוריינטציהההפרעהלמציאות.דמיון
ביןההבחנהשלמשמעותילשיבושהיאגםתרדמת
המציאותבבדיקתהקדשיבגלללמציאות.דמיון
פחדיםבקלותנוצריםחוזר,בהיזוןחוסרשלבמצב

חברתיתאיזולציהמונוטונית,סביבהפרנואידיים.
השימושיכולתאתמרדידיםמרטוריידחסך

יותרלמי-וגודמיםלוגייםחשיבהבתהליכי
חשיבהתהליכיאללנסיגה-פחדתולמי

בהם.בלעדיכמעטשימושעד-כדיראשוניים
אנשיםעלהקליניהידעוכןחרשיבחסךהניסיונות

מצביעיםמעינויים,כחלקזהמסוגחסךשעבדו
דומיםעקב-כךהנוצריםשהסימפטומיםעל-כך
לפסיכוזה.האופיינייםלסימפטומיםרבהבמידה
אמתביןלהבחיןיכולאדםאיןזהבמצבכיכדרר

לשקד.
בזכדונרבהגירנו'להיעזרמתקשהאדםכאשד

להשפעותיותרנתוןהואשלד'המצטברובניסיון
לאוחיקויאוטומטיותתגובותעד-כדימבחוץ
לשליטה.ניתןשאיכרמברקד
חסךשלבטכניקהבשימושדי :בינייםמסקנות
אדם,להביאעל-מנתתוספות,שרםללאאףחרשי,
מסוגלהואאיןברלמצבשברעות,ארימיםתוך

להחלטותיו.אחריותלקבל
בניסיונות .) Sensory Deprivation (שינהחסך

נתגלושעות 200לאודךשינהחסךשלמבוקרים
הלמידה,ביכולתחמודההפרעהשלתופעות
יתד,לחשדנטייהוהאבחנה,הזכירההריכוז,

המקדיםבמרביתומחשבות-שווא.אימפולסיביות
לטשטושנורמלייםאנשיםאצלשינהחסךגרדם
ברמתלידידהמכךוכתוצאהההכרהבמצב

תגובה,מהירותכגוןהקוגנטיבייםהביצועים

באיזוהשוניםהחוקריםביןויכוחישנווכד'.זיכרון

אנשיםאצלשתתפתחוסביראפשרימידה
אלאבשינה.חסךבעקבותפסיכוזהנורמליים
עודלתמונהמתווספיםשלנר .בכדשאכשמדובר

לצפדתישכלומדהחרדה.תחושתכמרגודמים
אנשיםאצלגםקשרתלהפרעותשלנרבמקדים
שאינןהפיכותבהפרעותשמדובראףנורמליים
דחוק.לטווחסימניםמשאירות

חרשיובחסךשינהבחסךמשתמשיםכללבדדך
תשתיתעלמצטבראפקטהיוצרתבקומבינציה

החוקריםבוניםכבד,שנאמדכפיהזה,הצירוף

ואתאישיותואתלשבורשמטרתןחקירהטכניקות
הנחקר.שלשיפוטויכולת
על-ידיבאקראילינמסרהזהבנושאמעניינתעדות

תושבתכיוםשהיאלשעבר,דרום-אפריקהאזרחית
מדוברבריטי.פליטיםפספורטובעלתהארץ
בדרום-פוליטיתפעילהחיתהאשר 62בתבאשה

על-פילמעצרהוכנסהשניםמספרלפניאפריקה.
שחוריםשניבהסתרתשנחשדהלאחרהחדרםחרקי
חשוךבתאנכלאההיאהמשטרה.חיפשהאותם
.נלקחוומזדוןבאפורצבועיםקירותקטן'צ"הרבעל

לאוהיאשעוןכוללהאישייםחפציהכלממנה
עתכלללילה.יוםביןלהבחיןחיתהיכולה

עם.למגעהפרטמוחלטבבידודחיתההחקירה
לאלמדי,אדיבותהידהחקירותהחוקרים.
אוגופניותבפגיעותבעלבונות,נגדההשתמשו
שהיאענייניתבצורהלהנאמדכלשהם.באיומים

להחזיקשאפשרלהביןכדידיהאינטיליגנטית
החוקריםימים.לאודךזהמסוגבמעצרארתה

והזמןהסבלנותכלאתלהםשישלההבהירו
היאבכתב.להודאתהלחכותעל-מנתשבעולם
שינהבחוסרוחיתהוהלילההיוםבשעותנחקרה
למעצרההראשוןהשבועתוםלפניערד .מתמיד

לאחריומייםראייה.מהלוצינצירתלסבולהתחילה
בלחץ-דמה.עליהבגלללביה"חהוחשהמכן

וחשבהבוהתבוננהוהיאראיהיההשירותיםבחדר

עצמהאתהנידהלאהיאנוספת.אשהבחדדשיש
הדגישה .למעצרהוחזרהמידםפחדת 'לאחד .בראי
הרבהאיבדהבמהירות,נוחרתמאבדתשהיא

שפירתאתלחלוטיןלאבדוחששהממשקלה
כל-ערדההודאהעללחתוםהחליטההיאדעתה.
לכךמודעתחיתה .כלשהיעצמית,בשליטהתהיה
חותמת.היאמהעלערדתדעלאקצרזמןשתוך

בעלתחזקה,אישיותבעלתבאישהכאןומדובר
שבירתהאתמנעלאזהכלעצמית.והכרהרצון
אי-הכרתהפסיכוזה.סוףעדמשבועייםפחותתוך

השינוייםשלבלעדיתתוצאהחיתהלאבראיעצמה
אלאקצר'זמןתוךבהשחלוהדרסטייםהגופניים
שלההפנימילקשרהקשורהפרספטיביתהפרעה

עצמה.אל
אדםלהביאניתןמהירותבאיזומדגיםזהמקרה
שבירהלכקדרתומר~י''בציה 'רצוןהכרה,'בעלמאוזן
מתוחכמיםובלתיפשוטיםבאמצעיםשימושתוך

שינה.וחסךחושיכחסך

על-פישעברובאנשים'מדוברכאןשלנר,ובמקרים
לאין-ערוךחמוריםפסיכולוגייםעינוייםעדותם
החסךלהלן'שנדאהכפישכן'זה,במקרהמאשר
שעליוהיסודאלאהיולאהשינהוחסךהחושי
אלמנטיםמאדהרבהששילבהחקירהתהליךנבנה

 :מרפהולארבהבאינטנסיביותנוספים
ההשפלה .העצמיהערךהורדתלשםהשפלה •

נפשית.אוגופניתמינית,להיותיכולה
קוגניטיביכלבדליצירתלשםדיסאינפורמציה •

ואפקטיבי.

פיתררןכלכאשדקונפליקטיםלידי _אדםהבאת •
בלתיוחרדהרגשות-אשםשליצירתםאתמחזק

נסבלת.
עלהחיצוניהעולםמצדכבגרותתחושתיצירת •

ההתנגדות.ולהחלשתתקווהלחוסרלגדרםמנת
הצורךאתהיוצרתבחוקריםרגשיתתלות •

האיבהביןהקונפליקטדעתם.אתלהפיס
שלבמצבאנושייבקשרהצורךלביןלחוקר'
האשמהדגשי,כלבדליוצרתטוטאליבידוד
 .העצמיבעדךוידידהעצמית

פיזיתפגיעהשלפסיכולוגייםאיומיםהפעלת •
תוךקרוביםאנשיםשלמאסרארנפשיתאר

 .הנחקרעלהאחריותהטלת
בפיתויים.שימוש •

עלמדרמהאואמיתיאינטימיבמידעשימוש •

יצירתולשםסחיטה'כאמצעילהשפיל'מנת
 .החוקרשלמוחלטתשליטהשלתחושה

גרועלעתיםשהואפיזיבכוחבשימושאיום •
 .לכשעצמופיזיבכוחמשימוש

 :העצירותאחתשלמתיאורהחלקלהלן
ישערןכוללאישיים,חפציםלקיחת :מעצרתנאי
מים,בלי"אורווה",חדדאחת.שמיכהעםלינה

ימיםהיובהפסקות.חשמליום.אורללאכמעט
גםחשמלהיהובאחריםכללחשמלהיהשלא

בלתי-אכיל.אוכלבגללהזמןכלהרעבהבלילה.
בידודימים. 8במשךק"ג 8שלבמשקלירידה
ההוראותולילה.יומםחקירההסביבה.מןמרח~

 .ברקדלפנותניגבו
חיתהלישספרהמהעל-פיהחקירהשיטת
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התאבדותעלאתהדיברוורב-כיווניתמאסיבית
שחבריהלהסיפרובצבא.שנהרגהחברועלבעלה

שיעצרואיימוקשה.יפיזבמצבנמצאיםהעצורים

תודהלאשאםאיימוילדיה.עלששמרהחברה
ידאגוחבלה.במעשישלההחבראתיאשימו

עליהאיימובוגדת.שאימםיחשבושבנותיה
שילכוילדיה.עלאינטימייםדבריםשיפרסמו
הבנות.עםלדברלביה"ס

בחייהצדשאיןהרגשהאצלהיצרומההתחלה
מןמוחלטבאופןמבודדתשהיאלהם,מוכרשאינו
שלהבמקרהרלוונטיאינוהמשפטושביתהעולם
 .להלעזוריכולואינו
של"זונה-כמומינייםבעלבונותגביהלנקטו

החוקרכמובחנופההשתמשולעתים ."ערבים
להושאמר .מהנח"לכביכולאותהשהכיר"מייק"

מגעילהאת"-ח"כ/אוקצתנחמדהכל-כךשהיא'
אח"כומיידהקיראלאותהללחוץאייםאותי".

משפטיות""עצותמתן .הקיראתמלכלכתאת-
בהשחזרהאחרי .לךלהזיקעלולהשתיקה :כמו

בעלהכמולהתאבדלההציעוהראשונהמהודאתה
שהחזיקוכיווןבכלאשהתאבדערביחברוכמו
שנה. 20בבידודשתישארלהאמרו .בבידודאותו

 .שלהםסינרי""להיותכדידולר 3,000לההציעו
ערביחברלהוהראודלתפתחומסוייםבשלב
 .עונהשהואלהברורהיה .לראשושקעםבחצר
 15.00(שעהבפ"תהמעצרשבביתכ"השבבדו"ח

 :כדלהלןכתובשריף)אבומאתבלתי-ידוע,תאריך
מרחוקמספרהאישאתשמעההחקירהבמהלך"

זוהערהשדווקאלינרמהבחקירה".הוכהשלא
כןלאשאםכחקירה'שהוכהעל-כךיותרמצביעה

הרבהעלעברתיקרה,לאמהלצייןמהלשם
פרטמקוםובשוםזהבתיקהשב"כשלדו"חות
זה.מסוגהערהמצאתילאזהלמקרה

סיפרהשבירתהשלפניהאחרונותהשעותעל
ישגעותורהלאשאםהרגשהלהשחיתההאישה
היאיותר.משםתצאלאפעםאףשהיאאותה,
ילדיה.עלאפוטרופסותתביעתשתוגשפחדה

אחריםנחקריםלגביהשתמשובהםהשיטותבין
על-ידיפסיכיאטריבאישפוזהאיוםאתלצייןיש

 ;כפסיכולוגעצמואתשהציגמהמעניםאחד
כמוערבייםחבריםשלגופנייםבעינוייםאיומים
בחורההמסכנה.נ. :אמרהחוקרבומקרהבאותו

ניתנהאותה.לענותצריךשבגללכםחבלרגישה.
אתלהעבירשאפשרמשפטית""אינפורמציה

ההוריםשניכאשראומנותלמשפחותהילדים
אחדבמקרהבהם.שיטפלמיישאםגםעצורים,
מאדירודבמצבחיתהשכברעצירההכריחו

אתהכירהלאהיאכורחה.בעלבראילהסתכל
החיילתאתתראי-ואמרובפניהצחקו .עצמה
היובלה.אשהואתבחדר,כאןוהמטופחתהיפה

חבלהחומריבהחזקתיואשמושהעציריםאיומים
מיניותהשפלותהיובאשמה.יודולאאם

-מנתלעואהבהידידותמכתביזוייפומילוליות.
 .עמדותלשנותשוניםצדדיםלשכנע
הדבריםשכללימניין-לשאולכמובןאפשר

לאימותליסיבותכמה .נכוניםהםכאןשאמרתי
 :הדברים

היכרותרויהכ "הניצוץ"דרךשלהנאשמיםכל . 1
אולםם,יערבשלגופנייםעינוייםפרשיותקרובה

כאשר .םיפסיכולוגיבעינוייםקודםנתקלולא
בפני,הןוהצהרותיהםמזהזהבמבודדשהונכלאו

העיתונותבפניאחדובמקרהעו"דבפניהן

לאהם .פסיכולוגייםעינוייםשללתמונהתואמות
פיזית.שעונוטענו

בדבריהם,להגזיםהזדמנויותכמהלהםהיו . 2
זאת.מלעשותנמנעווהםדברים,להוסיף

מן"משהולהרוויחמנסיםהםשאיןהשתכנעתי

הצד".

בביתמשטרהקצינישנישלהעדויותמתוך . 3
העובדהלטשטושהניסיוןבבירורעולההמשפט
 .ציטטתימתוכו Xשלבמקרהכמושמענים

אפשרלביהמ"ששהוצגוהשב"כמדו"חות . 4
שעותבכלחוקריםלתקנות,שבניגודא)-ללמוד
הרבהולאורךבדעתםשעולהככלוהלילההיום
לפנותקיבלוההודאותשאתב)ברציפות.שעות
 •בוקר.
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פםיכולוגין iיוורע
כהןסטן

הישראליתהחברהאתומחוץמביתהבוחנים

הניכרתגובתםחוסרלנוכחתוהיםהאחרונה,בשנה
עלייההאינתיפאדה.תוצאותעלישראליהודישל

-האדםזכויותוהפרותדיכויהאלימות,ברמות
קולקטיבית,ענישהילדים,הרגהכאות,יריות,
 ;ונו'עוצרבתים,הריסתבתי-ספר,סגירתגירוש,
רמההולידלא 1989באפרילבנחליךהטבחאפילו
התנגדות.אואי-הסכמהמחאה,זעם,שלהולמת
שלשאלהודאי,היא,ה"הולמת"הרמהקביעת
אובייקטיביותמידהאמותלנואין ;פוליטישיפוט

זאת,עםההולמת".המוסרית"הרמהלקביעת
ש"מחסוםכךעלכלשהיהסכמהודאיתהיה

אחדיתהיותמעוררמחסוםלשלום",פסיכולוגי
מיגזריםאותםשלהיחסייםוהפסיביותהשקטהוא

להבחיןצריכים"ש"היוהישראליתבאוכלוסיה
הבעייהשבהתרחשויות.המדאיגבגורם

הישראליהציבורשלרובואינהשלנוההסברתית
שאינוו/אובממשלההסקרים)כל(לפישתומך
רוצההיהאפילו,או,הנעשים,בדבריםפסולמוצא

הפלשתינים.נגדיותרעודחריפיםצעדיםשיינקטו
"ליברליים"מגזריםאותםהםכאןדיוננומושא
הנחשביםאלההישראלית,בחברהנאורים,יותר,

אלהודו-קיום,שלוםשללמסריםיותרפתוחים
אי- :מאחדלבדוהיבטהיבטבכל"כמונו"שהם

 .הפוליטיבמצבפעילחלקליטולשלהםהנכ;נות
הנוראהמצבעלו:ק:;גלואצבעותיהם ור~~:הללו

מזה.יותרלאאך-

אתתפישתנואתהמשקףהדימוייםעולם

הריםתם,גזעניאינואםבים,הער

מאופייןשהואעליולומרשאפשר

אתלקבלעמוקםירובשלבהתנייה

יניח.שתהפלהלאומיותעובדת

אתלבדוקהיאהזוהסדנהההרצאה/מטרת
רקלא-הזההאקטיביתהתגובהלחוסרהסיבות
תוכלאיךלהביןכדיאלאאינטלקטואלייכתרגיל
לגיוסאלהמחסומיםעללגבורהשלוםתנועת
להבחיןנוכלהדיוןלצורךפוטנצי~לית.תמיכה

אוניברסאלי- :ניתוחשל.מישוריםבשלושה
היסטורי-פוליטי. :חברתי-מצבי :פסיכולוגי

הפסיכולוגיבמישור :אוניברסאלי-פסיכולוגי. ) 1 (
"הכחשה"במונחיםשיגרהדרךמשתמשים

שבעזרתםההגנהמנגנוניאתלתארו"הדחקה"
שפתומדאיג.מטרידמידעחדירתאנשיםמונעים

האלההמנגנוניםאתתופסתהפסיכואנליזה
והדחקה.התנגדותהגנה.שלכמנגנונים

לסכימותאלהנחשביםקוגניטיביתבפסיכולוגיה
-והחוסמותכמסננים,הפועלותתפיסתיות
יכולזהמידע"מתאים".שאינומידע-מילולית

להיותהרגישות,~t,כרולשלתהליךבעזרתגם,
כשכברוגם .והנורמליהשגרתיתחוםאלמועבר
חסרי-אוניםלחושאנשיםעלוליםבמידע,מכירים
שלהם.המעשלחוסרראציונאליזציותולחפש

בחוגלקרימינולוגיהמרצה-כהןסנטליפררפ'
העבריתבאוניברסיטהלמשפטיםובחוגלקרימינולוגיה

בירושלים.

כאלהפסיכולוגיותתיאוריות :חברתי-מצבי ) 2 (
כמוומגון~יםשוניםבהבנת-מצביםשימשו

שלההכחשהההמונים,שלפוליטיתאפאתיה
נעימהלאפאתולוגיהשלוהדחקהאישיתסכנה

כביכולאוניברסאלייםלמנגנונים י~~~במשפחה.
הספציפיהחברתיההקשראתחפש.לעלינוכאלה,

גורמימ;::זםאותה.לדכאוהניסיוןהאינתיפאדהשל
להתעלם,לאנשיםהמאפשריםהמיידייםהמצב

המוסריותהתביעותאתולדחותלהכחיש
(אומונעמה ?כיוםמהםהנתבעותוהפוליטיות

מה ?כקורבנותהפלשתיניםזיהויאתמאפשר)
כלשהינטילת-אחריותמאפשר)(אומונע

 ?ישראלשללמדיניות

הואזהשלישימישור :היסטורי-פוליטי ) 3 (
האחרים.את.חגה i'dהואכיביותרהחשובהמישור

המיידיההקשר.אלרקלאאחורניתלהביטעלינו
הכיבוש,שנותושתייםעשריםכלעלאלאכיום,
הקונפליקטשלההיסטוריהאל-אחורהועוד

עצמה.הציונותמהותואלהישראלי-פלשתיני
אפילואלהפוליטייםגורמיםמונעיםכיצד

(ולהגיבמלהכירהליברליםהישראלייםמהיהודים
ניתן ?עוצמתוכלעלהזההקוגניטיבי ע.ד,?~בפועל)
שוניםהיסטוריים-פוליטייםגורמיםבכמהלהבחין
כאלה.

יהודי~ןם iJי;ת ryשלההיסטוריהניסיון ) 1 (
דימויהולידוציונותשלההיסטורייםוהמיתוסים

דימוימאשריותרנצחיקורכןשלדפנסיביעצמי
גיוסה .שלנוהאופי"ךי;ן w "זהו .ז:r;כג;:ת;ק~ןשל

היאנבחרעםשלהדתיתהאידאולוגיהשלחילונית
עליונותמגלמתהיהודיתשהמדינההתפיסה

נתפסתהמדינה .דi~נ;קשהגורלמוסרית
ומחו~י~תשלוםשוחרתליברלית,כדמוקרטית,

הםהליברל~הבינוניהמעמדבניהחוק.לשלטון
מיתוסעצמו,אתהמשרתהזההמיתוסשלנושאיו

מבחינהלהצדקהניתןשאינומהכיהמכחיש
אסורשקיומם(דבריםמתרחשאכןמוסרית

הזדהותלהתרחש).יכוליםלאמוסרית,מבחינה
מעורבותהאוזקה,בנייתשללה tg?dהעםזוקבוצה

לבחוןואי-יכולתההצבאיתבמערכתהאישית
מונעיםאלהכלחיה,היאשבההחברהאתמבחוץ
בשטחיםלשרתסירוב(כגוןופעולותביטויים

בנאמנות",כ"פוגעותלפרשןשאפשרהכבושים)
ציוניות".כ"אנטיאופטריוטיות"כ"לא

אתתפישתנואתהמשקףהדימוייםעולם ) 11 (
לומרשאפשרהריסתם,גזעניאינואםהערבים,

עמוקסירובשלבהתנייהמאופייןשהואעליו
הפלשתינית.הלאומיותעובדתאתלקבל

ישראלערבייעםהקשרשלהנפרדותההיסטוריות
הכבושיםהשטחיםמןהפלשתיניםעםואחר-כך
אפילוה~יכרקדומותויערתשלמשקעהותירו
ביותר.ה"ליברלי"הישראלי~יהודי

טרודיםהחברותבמרביתבני-האדםמרבית ) 111 (

חיים""עשייתמכנהפלקסשריצ'ארדבמה
ב.חז;זזוקביומויוםמדיהמושקעהמאמץ(השיגרה,

פעיל(חיפושהיסטוריה"ל"עשייתבמנוגדעצמי)
ייתכןהעולם).אתלשנותפוליטיתהזדמנותאחר

ספציפייםגורמיםבישראלבחייםישלכךבנוסףכי
היאאםבמיוחדאקטיביסטיתגישהכלהמונעים
אחרים.למעןאלטרואיסטיכמאמץמתפרשת

) IV ( ופאטליזם,אוניםחוסרשלתחושה
מתעוררת,הפרטיים,החייםאלנסיגהובעקבותיה,

שלוהפסיכולוגיתהאירגוניתחולשתהבשלאולי,
התנועהעכשיו.שלוםשלובעיקרהשלום,תנועת
סמליתמבחינהמשמעותיתמסגרתמציעהאיננה

למחאה.אולהתנגדותרגשיתמבחינהאו
מציעאינועכשיושלוםאתהמאפייןהאליטיזם

לעודדשעשוית .P.ס W ~דמוקרטיהשלסוגאותו
 • . .היסטוריה';."לעשותאנשים

הקשישיםהאינדיאנים

יוזז?:;גיםזןואר,ןק.~יםמךק.~ים,ים wסא.~

9f י~ללבן:ז:יסם,מו:ן~~ q מוסיסםiJ .ק.טוחfז
מ~סי~י~ל:;גים wיומךק.~יםים wסא.~

ננאטב~ות..ז:ןמידשזפתנהל
:• • : -•• T • : • • 

ל~.ךה,יסם rttttדזזתמו~י~יםמךק.~יםים wסא.~
 .ךr:זירי iJ~וקלם!ה
 ,הז:Wf ~rמ'יום~תעוךנךיםמיום,~זז/ו fאוסםו;דךרים wזןו:רם

- 1914(ניקדאגראהפאסרסרחראקיןלעולםמתיםאינםקשישיםאינדיאנים

הזקנים,האינדיאניםהם,ראשם.לכתרצבעונירiרנוצרתקולע ) 1947
המשורר.שלמצברעלמטאפררהאוליוזוהילשדה",חטאיהםאת"מוציאים

"בונים :כתב"מבראשית"בשירווהואםבודליק,עודדעל-ידיתורגםהשיר
שמימיןהצופן-רעבבקרבנו/צימאוןכיבראוהביםהביתה/לשרבכדיבית
אראינדיאניתהיאהאדמהאםמשנהזהאיןובעצם,משתוקקת".אדמהעל

 .שמימיערבהואהנצחיהצופןאםישראלית,

rןלי~תו'~תע;~ךס~וירל~גיסם
~סם,ה ttווינ:;ביחול~תסרוח
~רינות~סםנוג:עת

:P ס~~רלךנבות~תלסם.רק 97ל.א.די

ננפלצורללכדםיוצאיםובערב
•:•: T • : T: T : T : • 

:P ו~יזקה.ם 9בזלישן.דיr~

 31 1989יולי



הפלםםיניהאבל
מצלחהשאפיק

הא~לקולונבו .השניהאבלותשלב

מאופיין .עודישובלאאבלותושמושא

הופעתחריפים.וותקפנותכעםברגשות

מםמלת,הפלםוניניתחרור w·ה nתנוע

בוזהופםונ·הכחשתימצב . 1גשתלהר

אין·מתחושותהפלםוניניםהתעוררו

ערב.בארצותותלותםשלהםהאונים

אנשיםעלהעוברפסיכולוגיתהליךהואtז~ל
 .ארכוןשלבהווייההתנסותםתוךנורמליים
שלרשהעלמצביעיםזהבתהליךהעוסקיםמחקרים
לאחרומחאה.כעסהכחשה, :במהלכושלבים
בדרך-כללהאבלמגיעאלהתגובהשלבישלרשה
 .החדשמצברעםולהשלמהלקבלה

באסרןלהאמיןהאדםמסרבההכחשהבשלב
ב"לאמאופיינתלידיעההתייחסותולו.שקרה
וכד'.אמת"לאב"זאתקרה",שזהייתכן

תגובותיהםאתגםאיפיינרזהמסוגודחייההכחשה

על-חוזקהזרתגובה . 1948אחריהפלסטיניםשל
לחזורירכלושבמהירותואמונתםתקורתםידי

כךימים.שלענייןשזהולבתיהם.לכפריהם
רזהארוכות,שניםבמשךמהםרביםהאמינו

אצלהמקבילהאבלותלשלבגמורהבהתאמה
במפתיע.האסוןקררהבהםבמקריםבעיקרהפרט,

העולםכלחיזקזראמונת-תקורהשאתמה-ערד
במצבנמצאיםחברהארוכשאדם .בתמיכתוהערבי

בחיזוקיםעמוקהתלףתלפתחנוטיםהםהלם,של
זה.מסוג

 ,בההערבייםהצבאותותבוסת 196 7מלחמת
סירם.לידיהכחשהשלזהשלבלדעתי,הביאה,
שמושאהא~לקולטבריהשניהאבלותשלב

כעסברגשותמאופייןערד,ישובלא ·אבלותו
תנועת-השחרורהופעתחריפים.ותוקפנות

פרסט-מצבילהרגשתימסמלת,הפלסטינית
מתחרשותהפלסטיניםהתעוררוברזההכחשתי

ערב.בארצותותלותםשלהםאין-האונים
השחרורתנועתעל-ידישבוטאווהמחאההכעס
העולםכלפיאלאהישראליםלכיורןרקלאהופנו
כמרתוקפניותפעולותבאמצעותרקולאכולו,

בדרכיםגםאלאופיצוצם,מטוסיםחטיפת
ולכלילמלחמהברכהשירישליותרמעודנות
נשקה.

במציאותבהכרהמאופייןהסופיהאבלותשלב
זהשלבמתגדרהקודםלכעסבניגודהחדשה.
כלאתבחשבוןהלוקחתרצירנאליתבחשיבה
פסינו-דינמייםבמונחים .זרמציאותשלהיבטיה

על-ידיכמונחיתהכעסתקופתאתלתארניתן
על-ידיכנשלטיהאחרוןהשלבואתה"איד"
לדעתי,הגיעה,הפלסטיניתהתנועהה"tזגר".
והיא-70השנותבסוףאבלותשלזהאחרוןלשלב

האלה.הימיםעצםעדםלהתקדםממשיכה
בנקודהאתייסכימושלאאנשיםשיהירמניחאני
הפלסטיניםנמצאיםשליראייתיעפ"יאולםזר,

עםהדר-קירםרעיוןשלוקבלהקליטהבמצבהיום
היוםשלה~סר .כמרבןמסריימיםבתנאיםישראלי

ההסדרלקידוםאמצעיהנהשהאינתיפדההוא
באמצעותבסופר-של-דבריייגיעואליוהסופי

שרנהערכיתגישהבהחלטרזו .משא-רמתן
מלחמתשלפניהשניםאתאיפיינהאשרמקודמתה

1967 . 
חווייתשלאחרהחדשהבמציאותשהכרהאלא

מהרתעלחלומותבהכרחמונעתאינהיארכון
אנוהנפשבריאותכעובדיהטראומה.שלפניהחיים

על-ידינומודרכיםקרובותעתיםישלכךמודעים
ויעגוןלקראתאבלות,במצביםיהנמצאמטופלים

ארבדנם.למושאהנרגעיםזכררנרתיהםשלמחודש
פעםלאאותרמתדרכיםאנובפרט.כשמדובר

עיק-עפ"יהנפטר.שלתמונתואתולשמורלמסגר
לחלוטיןשימחקומהפלסטינים rלצפרואיןזהרון

שיפסיקוארהקודמים,חייהםזכראתממודעותם

פרקסטען-האבדן"כאבלגביהם.געגועלחרש
יואכןהאהבה".שמחתכמרמהחיים,חלקהוא-

האבללשלבוהמעברהמרותשלהעובדהקבלת
התשוקהכאשרפשרה,עלמבוססיםיהאחרון

בצדבנרנשארתהמתאתלהחיותהבלתי-ריאלית
בכיורןהמשתנההחדשהראייתנו

 .רצירנאלי-ריאליסטי
הפלסטיניםרגםהיהודיםשגםברורהתשוקה,לגבי

הארץעל-פנילעצמםיחידיםלהיותהיומעוניינים
יהיהמשעמם·כמהבחשבוןלקחת(מבליהזאת.
חייביםששניהםאלאהשני),ללאהאחדקיומם
מציאותימצבלביןערטילאירצוןביןלהבחיןכיום
שלקשייהעלפעםלאמתפלאאישית,י(אני

שלקולםאתבתוכהלבטלהפלסטיניתהתנועה
עלבעלותמחדשלרכושעדייןהמשתוקקיםאלה
-,,בכקרשיזאתלפרששניתןייתכןכולה.הארץ

אכיףשלמה

שבכללמרותהמת,החייאתבדברהחלוםעליתור
התאמהשלתהליךישנוהאבלותהיבטישאר

לזכורעלינורעם-זאתכאמור),החדשה,למציאות
נשארבהםאבלות,שלפתולוגייםתהליכיםשישנם
ראינוהכעס,ארההכחשהבשלב"תקרע"האדם
 .הסופיהרצירנאלילשלבלהגיעמסרגל

זקוקיםדרמה,במצב"להיתקע"שלאעל-מנת
רגםמישראלגםלעידוד,לדעתי,הפלסטינים,

הבינלאומית.הלאומיםמקהילת
שלאדומניהאבלות,תקופתשללאורכהבאשר

לטיבבהתייחסייותרלקצרהלצפותהיהניתן
 .הצערולעומקרבדןהא

שלצידיומשניהפלסטיניםהגיעואיך-שלא-יהיה
שלהם,האבלותבתהליךהאחרוןלשלבהירוקהקר
 .למשא-רמתןיהבנתיעפ"יכעת,מוכניםוהם

וויתורשלזהחדשומצבהמציאות.לקבלתמוכנים
מצדהשקריותוההבטחותהאשליותעולםעל

ריאלירתמטרותסביבעצמיתבנייהושלאחדי
שלהווייהלהרגשתי,ליצור,עשוי ;שנימצד-

לאורךנררמאטיבייםחייםושלנפשיתבריאות
 • .המשותףבעתידנוהצפריותרבותשנים

:p ננז;כ.דיit ר

iJ ן~ר 7.+7גךסקi זr~ז
~ת iJכז}!טח

ר J !כ;7ער.ר:ןזןז:זת
זזייםפר~עתנדמית

 • •- : •••ו

מצטמצמתלא
• : -t ..... , 

~;זרירי~חוןוגן
נפש;י:ןצפורבנוסס .. . -: ,. 

 "להאחז~משr-והה
 ...די •• : ...- : •

צלז-ז ·ננעגמ~מית  ... • •נ- :

פתונrזעלהזפאפיר --:-. -. -: .... 

ז;כזפןחזקפ~ף

חי~כ;י:ןחרש
• •:•o • T 

לrזכזר
לז~ר,~יםז;ר.ךיןר

~יףל fסזפ~ף
:p ס~ד~פו!(~י~יס

יו~;י:ןקזכתסד

לrז~נוגפרוק~ט
ר~זכrזז;כךזפ~~י '"

בכעצבשע~רו
• T :• •~• 

ז iס~ג;יכןי' bכי-יף .Pסהר
 n:ער:~פ~ףיף 7.+ךדו

זvךא~יות R;:זזקzפ

בשרותיעובדקליני.פסיכולוג-מצ'לחחשאפיקד"ר
בירושלים.העבריתבאוניברסיטההייעוץ

ערב·חננואעד
-T .ז•:• 

פ riחדהזפראהי'אבד
---: :• T TT 

32 
 114י 77.עתון



אסוד.זר,

... ,,:::\Ijj\\\\\\jjjjj;;;;;;;;;;(,'·"'··: ... :::;;;;;;;'''''':'.:;;;,,,,j,,,;,;;,, .. 

 •מקוםמכל .ברינקסאייו
זמןובכל .מקוםלכל

שרותהואברינקס""אייר
שלהבינלאומיהבלדרות

זהשרות .ישראלברינקס""
במסירתעוסקלדלתמדלת

בעולםמקוםבכלמשלוחים
 .ובביטחוןבאמינותבמהירות,
ברינקס""איירלבקשתך

 .לוח vJלשתרצהמהבכליטפל
חלקידיסקטים' 'מסמכים :כגון

 .ועודייצורדוגמאותחילוף'

 . nנו~נננ , O'lfן D ... nזי l'nנן
/J ןNn שD 

אמינות .המשחקשם

ידהולכיםואמינות"ברינקס"
הרשתשלהמוניטין .ביד

 ""ברינקסשלהבינלאומית
אמוןההטיפולעלמבוסס

 .וסודייםרגישיםבחפצים
באמצעותיצאשלךכשהמשלוח

יודעאתהברינקס""אייר
שקט'להיותיכולשאתה

היעילהבצורהתתבצעהמסירה
 .ביותרוהבטוחה

.במהירותלעולםמסביב

בשיתוףפועלברינקס""אייר
 'אקספרס""פדרלעםפעולה

 .הבינלאומיהבלדרותענק

המקצועיתהבלדרותבשפת
יעדים"להיעדיםאתמחלקים

 . "מישנייםיעדים"ו "יםזראש
מחויבים- "משנייםיעדיםיי

 .מחירבתוספת
ברינקס""איירביןהשילוב
לךנותןאקספרס"ו"פדרל

הראשייםהיעדיםמספראת

 .בעולםביותרהגדול

באחריותלמסירה . 1מספר

המשלוחממסירתשעות 48תוך
עםאליךנתקשרבחו"ל,ליעדו

עבורחתם(מיהמסירהור l'אנ

ובאיזותאריךבאיזההמשלוח,
תוספתללאכמובןזהכל .שעה)

"איירשובובכן' .תשלום
עצמואתמוכיחברינקס"

 . 1 'מסכשרות

171 /J/fl ו 1וג 111נJi , 
ש l) O'fl"יוזJו
 (1JOJlנ

 :ראשימשרד-ברינקס
ת"א. , 47גלויותקיבוץרח'
 03-827S12,03-812226טל.

 . 03-810137פקס:
 . 04-727393:טל.חיפהסניף
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-תהילהמעלה,ידעאחרתאוזאת
ומארם,רוחרעותהכל'הבל
רהתשרקההידידותהקנין'הם

כלרם.לאחראהכלהדיוק,לשם

 1624- 1693פליסרןפולקירקגורסרן

(םלה) DIAPSALMATA-1פרקמתוך

 AD IPSUM-לעצמו

איתןמרים :מדנית

וגlלמב.יעקבדיירשלהמדעיתבעריכתומאגנם.בהוצאתלהופיעעתיד

כךבנויותשפתיראךייסורים,כלברהמצפיןאומללאדם ?משוררהואמה
כגורלהואגורלוערבה.כמרסיקהנשמעיםידרכןהעובריםוהאנחותשהבכי
אשעלןצלה(מבךןנזה)שןךלתוךהעריץ Iןריס Qשהכניסאומלליםאןתם
הכניסולאולכןהעריץלאוזניהקרבנותזעקותהגיעולאבתחילה .קטנה
ערבה.כמרסיקהכשמערלאוזניו,לבסוףהגיעוכאשרבלינו.אימה

שנית".עבורנו"שיר :ברומפציריםהמשוררסביבאנשיםמתקבציםוהכה

ייסוריםנשמתךאתויתקפוהלוואי :לואמררכאילו- ?דרמההדברלמה
בכריעוררושהזעקותמפניישהן ת;מ,;:להישארלשפתיךתןאךחדשים,
 .נפלאהממשהמרסיקההמרסיקה,אבלאימה,

על-פיישצריךכפיבדיוק-נכרןעשוי"זה :ואומריםמתקרביםוהמבקרים
האסתטיקה".כלליכל

חסריםלמבקראך ;לךע~.זכהשערהכמרלמשוררדרמהשהמבקרמסתבר
 .שפתירעלרהמרסיקהכלבכרהייסורים

חזירים,על-ידיומרבן 2אמגך י~~חזיריםרועהלהיותמעדיףאנילכןראה,
אנשים.על-ידימרבןבלתיממשוררמאשר

אתהמה :היאחינוכובראשיתהתינוקשנשאלוהתמציתיתהראשונההשאלה
רה".-"רהתהיהוהתשובה ?ילדרוצה,

אתהשולליםכאלה,ישכםיועדייןהחיים,מתחיליםאלהמעיןהרהוריםעם
 .הקדמוןהחטא

מעדיףאני ?להוריולאאםהראשונות,המכותעללהודותהילדצריךולמי
 ;רציונלייםליצוריםשיהפכותקורהעדייןיששאצלםמשרםילדיםעםלשוחח

אלוהים.ישמור-לכאלהשהפכואותםאך

העומדותבחדויותמשתמשיםהםאיןלעולם :אי-רציונלייםכההםבכי-אדם
חדרתלהםישלהם.שאיןחדויותאותןאתדורשיםהםולעולם ;לרשותם
 .הביטויחדרתאתךןרשים,והםמחשבה

אינני .מדיאליםהואשהתירגרלמשרםלרכברוצהאינני .בדברחפץאינני
מכיורןלשכברוצהאינני .מדימאמצתשההליכהמשרםלטיילרוצה

לקרםשאצטרךארחשק,ליאיןולזהלשכבלהמשיךאצטרךזאתשבעשרתי
 .בדברחפץאינני :בסינרםחשק.ליאיןלזהרגםשנית

העונגרגע ;השמחהבמלוארזהההפרייהברגעהמתיםידועיםחרקיםישכם
המרות.עםמזווגהעליון

לוו:נ:נרים:נחקהעצה

בדיקתבעת .לדפוסאותםולהביאברשלנותההרהוריםאתלרשוםאפשר
שלאאתםאומץ~זרולכאןיפים.רעיונותבהדרגהיעלוהשונותההגהות
שהופךוסרפדלברזיצררךאיןדפוסלשגיאותאפילו ;כהעדלפרסםהעזתם
בדרךלמבריקשהפךמשרםברלהכירישדפוס,שגיאותבאמצעותלמבריק
 .לחלוטיןחוקית

שמושאאומרהורהשאנושיימהכלשלהעליוןהשלמותחוסרבכללזהר
 .היפוכודרךובראשונהבראשמושגהתשוקה

לפסיכולוגיםתעסוקהלספקצריךשכןהמזגסרגידיבריעלאדברלא
האידילילעתיםהואהמתפרץביותר,הגדולהקרמיהחרשמצרי(במלנכוליה

ברצוניביותר),הדתי-והמפקפקביותרהמוסרילעתיםהמושחתיביותר
התרגום[עפ"יהחטא.באמצעותלראשונהנראיתשהישועהזאתרקלהזכיר
לראשונהמתוארהנצחישהאושרהעובדהאתלהזכיררקרוצהאני :האנגלי

החטא].באמצעות

 .ביותרהאינטימיתסרריאשתעדייןאהיהיהמלנכולהרחב,מכרילחוגבנוסף
אףהצידה,ליקוראתלי,קורצתהיאכרדה-העבאמצעותהשמחה,רקעבתרך
 .ממקומיזזאיננישלמעשהפדעל

הפלא,מה .מימישהכרתיביותרהנאמנההמאהבתהיאשליהמלנכוליה
אהבה.להמחזירשאניאיפרא,

אשר , RAISONNENENTS PASSION-רכילותיהסבראיזהקיים
שלהאינסופיותשהשושלותכפילתוצאההיחסאותרברמתקייםבאינסופיותו

מלכרתם.'שלההיסטורילערךמתייחסותמצריםמלכי

 ;סריפטמיונתןללמודאפשרזאת :הכעוריםחלומותאתמממשתהזיקנה
בעצמו.שםשכןרבזיקנתרלחולי-נפש,מקלטבכההואבנעוריו

מןאנגליםגילוהיפוכונדריתיסודיותבאיזורואיםכאשרחרדה,מעוררזה
אתעשהלמשל,הרטלי,ד"רשב~חרק.האמביוולנטיותאתהקודםהדור

זרהריהתינוק,אצלבצחוקלראשונהמבחינים"כאשר :הבאההאבחנה
החוזרתמודחקת,כאבתחושתעל-ידיארכאב,על-ידיהמגורהבכי,התחלת

קצרות".בהפסקותעצמהעל
) 50 . CFR. FLOGEL GESCHICHTE DER COMISCHEN LITTERATUR IB. PAG ( מה

בעצםהואהצחוקאםמה ?אי-הבנהבעצםהואבעולםהמצריכלאםיקרה
בכי?

בצררהארחםהניחחראברונזה.שלפרבתרךאנשיםשצלהאגריגנטרם,שלירןהספלריס,לענאמר .ו
בקשהשרד '~ R ~אתהעריץסתםהאנגלי,בתרגוםההערה(על-פי .מרסיקהכ-: ;שמנתםקשזעעדכזר

 . I ,11פלריס ,לרציאן :מחרךכמוסיקה).םיהאנשתזעקהענשמולכן
התעופהשדהזהבאימצרייםהיוםבגשרים.העיראלומחרבוקופנהאגןדליאצמנגראמהאי . 2

 .כפריאזורהיהזהקרקגררשלבזמנוגן.הופנקתואוניברסיט

אדםרואיםכאשראינסופיצערשלתחושהלחרשאפשרבהןהזדמנויותיש
לכנסייהלבדההולכתכערהימיםכמהלפכיראיתיכךבעולם.לבדרהעומד
שלה.בת-המצווהלטקס

פרשיםכוחעםביחדבמבצרשככלאצבאימפקדעלמספרנפרסקררכלירס
מרוביפגעושהסוסיםמחששביומויוםמדיבסוסיםלהצליףציורההוא .כיכר

מרובאפגעשלאכדיאך ;כמנרצחימיאתמבלהאניכךבמקרם.עמידה
מתעייף.שאניעדברכהאניבמקרם,ישיבה

רביםיש .מבצריהואצערי .ביתרעלמדברשהאנגליכמרצעריעלמדבראני
החיים.ממותרותחלקבצערהרואים

 .לזרזירכללאהזההכלי :אומרהיריבכאשרשחמטכליכמרמרגישאני

שלוילדותיתגאוניתהעזהמבטאשהואמפנימחזקכהמחזההוא 3"אלאדין"
 .דופןיוצאותתשוקות

לטבעלפנותמעזארבאמת,להשתוקקבאמת,לקורתמעזנירםמאיתנו,מיאך
שלבכעסלהיפ,רארבבקשהבבקשה,כגרןמנרמסתילדותיתמבקשהביותר
בצלםכבראשהאדםבתחושההחייםימאיתנוכמהמדובר ?אבודהכשמה

 ?אמיתיציוריקולבעליאכןהםיבימינומדוברכהדבריאלוהים
מפחדומתגרדיםמשתחרריםי 4ןיכרראדכמרכולנושםעומדיםאנואיןהאם

 ?מדיפחותארמדייותרלבקש

יהאגושלמחליאהלכבראהאטאטמצטמצםוגדולנפלאאתגרכלאיןהאם
היטב.ומארמניםמיומניםאנושברדברהעצמיים,הרחמיםאלמהתביעה
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אותכמרקלידגלכמרובלתי-נשמעחלשיהעבריהשוואכמרמצומקאני
שלרשהבעלפחהכמרלשליטהבלתי-ניתןזאתעםויחדכשדוהיהפרכה
כינויכמרמופנםאני-;כלליתלשטרותיוהבנקכמרלעצמיקנאיסרסיזנבות

עללומרהיהאפשררקלו .) PRONOMEN REYLEXIVUM ( 5רפלקסיבי
נלקחהשהתמורההטוביםהמעשיםבעליעלשאומריםמהאתוצעראסונות
ואגרתיאתלוקח:אניבאדםהמאושרהייתילצעריבאשרתפסזהלומהם.

מאחור.נשארותכולןיואף-על-פי-כןכמקומחי

 ;בכוחלפתחןיהיהשאפשרכךפניםיכלפינפתחותאינןהאושרחרתדליאכן
לעשרת.מהאיןולכןיחרץכלפינפתחותהן

להילחםהאומץלישישחושבאני ;בכללפקפקהאומץלישישלינדמה
רוב ;דברעלבעלותלרכושהאומץליאין ;דברלדעתהאומץליאיןאך ;בכל

בררמניםיכמרלאהםהחייםפררזאייםיכההםשהחייםמתלונניםבני-האדם
טובות.בהתמידהןשההזדמנויותבמקרםוזאת

צריךקשי-לביהרריםישברומןילרומןדומיםאינםשהחייםמתלונןאני
מכושפות.נסיכותלשחררצררךוישרבמכשפיםיבשדיםלהילחם

הלילירתיהדמויותלערמתייחדירמחובריםהאלהדייניםהאכלהםמי
חייםנותןאנישלהןכלחסיאנישאתןוהעיקשותהדםחסרותהחיוורות
וממשרת?

חושניותהרףללאטעונותזאתובכליומהשברתינשמתיהןפוריותלאכמה
אאלץתמידהאם ?כבולת-לשרןלהישאררוחינידונההאמנםוצירי-לידה.

 ?לגמגם
הענקיםיכשלהמפחידהלאנחהלינקארסישלעיניוכמרחודרלקולזקוקאני

לרשעותכפורימשבשלכמרחדירהלכוחהטבעיקולותשלכמרלהתמדה
אלביותרהעמוקהבסמןהסולםלכלזקוקאני .ההדשלחסרי-הלבתעתועיו

שלהדתיתהרכותמןבגררניהםכולםמותאמיםיביותרהנכוןופראנוהס
כדילנשרםיכדיזקוקאניאלהלכלהזעםישלהסוחפתהאנרגיהאלהלחש
צרודקוליאך .וכעסיחמלתימעיאתלהפעילכדייברוחישישמהאתלבטא
 •.האילמיםשפתיעלברכהכמרנמוגשהואארהשחףיצריחתכמר

הדניםהרומנטיקניםגדולדני.ומשוררמחזאיארלנשלגר,אדםמאתמחזה-"אלאדין" 3
) 1779-1850 (. 

 .אולנשלגרשלממחזהונוספתדמות-נרראדין 4
בלטינית.-במקרר 5

 ) 1855 1813- (קירקגורסרן
הדתי.האקזיסטנציאליזםלאביכחשבהמערבי.בעולםהגדוליםמהפילוסופיםאחד

לפרשןכחשבשכזהובתורמאמיןאישהיהוחוכמה.פירטשלתערובתהםכתביו
ממנומנעשלאארגוסטין.דברסט.מאזהדתיהאדםפסיכולוגיתשלביותרהמעמיק
"חיל :החשוביםכתביוביןהדתי.למימסדהחריפיםמהמתנגדיםאחדלהיות

 :כהעדתורגמולעבריתו"יומכים".החיים"בדרכישלבים jאחרת"או"זאת jורעדה"
שוניםקטעיםאסופתתורגמהכמו-כןאחרת"או"זאתמתוךקטןחלק jורעדה""חיל

"דביר".בהרצאתמכתביו
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קירקגרר-רישום :טרנדמרסרוילהלם

בעוצמתהיתרביןמתבטאהעממיתהספרותשלרגילהבלתיהפואטיכוחה
להשתוקק.היכולת

שאנומשרםוחוטאתחוררתדורנושלהתשוקהעוצמתהרילזר,בהשוואה
 .לשכנינושישמהאתחומדים
שאליוהאובייקטאתחסרהשכןשגםלכךמודעותהעממיתבספרותהדמויות

היאהריהחטאיתשוקתעםכברמתמודדתזרספררתכאשרמשתוקקים.הם

בדרךבוחרתאינהזרמעיןתשוקהורעדה.חילשלתחושהעד-כדינוראהכה
ומפוכח.קראפשרויותחישובשלהזולה

מעזאחדלאאףמאהבות.ושלרשאלףעםהבמהעלשועטעדייןראן nדרן-
זאתילעשרתמנסההיהבן-ימינומשוררלוהמקודשת.המסורתלנוכחלחייך
הבימה.מןמסולקשהיהלוודאיקרוב

לכרשברחוביעצמואתגוררמסכןאדםכשראיתימוזרההרגשהליחיתה
שריגשמהאךעבררריהצטערתילצהוב.נוטהירקרקבצבעמשופשףמקטורן

הראשונההילדותיצירתאתבבירורלישהזכירמעילוצבעהיהבאמתאותי
מצבעיאחדבדיוקהיההזההצבע .הציורשלהאציליתהאמנותבתחוםשלי
חושבאניעליהםאשרהאלהיהצבעשגורנילחשוביעצובזהאיןהאם ...חיי

שצבעיםחושבהעולםכל ;חיישלמקרםבשרםמצרייםאינםרביכהבעונג
פוגשיםוכאשרנירנברג.לציורירקומתאימיםמוזריםצעקנייםיהםאלומעין
זה.כעיןאומללבמפגשתמידקשורזההריהזהיבצבעכבר
מתנכרשהעולםאדםהחייםימןמנוכרמזליחסרחלשיאדםנפגושתמיד
והבלתיהירקרקבצבעגיבוריישלמקטורניהםאתצבעתישתמידראנייאליו.
גווניםלחייםהיופעם ?הילדותצבעיתערובותכלעםכךזההאיןנשכח.
המתקהרת.לעינינומדימסנווריםמדי'לחזקיםהפכוהזמןבמשךאשר

דוידלואיזיאק- 21
~ 

כיאות~ארחיהנערמצרייךהקרדמרתיהתמונותגיבורישלהעיצובאת
כלללאעיררםיגםולכןסמליתאוניברסליתכדמותסכיניישנוצרלמיתוס
אישיים.זהרתסימני

N הכיDYJN התm דרנית

אמוניםשנשבעוהיעקרביניםה"הר"יושביעםרדידנמנה 1794ביולי-27ב
והובלונעצרווחבריוררבספיירכאשרלמחרת,מיעוט.היוהםלררבספייר.
ככללכההודרתהאסיפה.ממושבמחלהמחמתרדידנעדרלגילירטינהי

בארמוןבכלאוישבנעצרבאוגוסט-15באבליחייו.ניצלוהנראהי
סינרםמעיןשהואעצמיידיוקןציירשםחודשים.חמישהבמשךלרכסמבררג

היחידהנוףאתבדעלהעלהגםרשםהסוערותהמהפכהשנותלקחשלאישי
 .כילארלחלוןמבעדשנשקףהגןנוףימימיושצייר
הושפעאם-כיהפרליטייםיבחייםבפועלמעורבמלהיותנמנעשחרורולאחר
נפילתלאחר .ביותרהנודעציירוונעשהברנפרטשלאישיותומקסםלבסוף

לחיותבחרהוא .-1825בנפטררשםלבריסללגלותרדידנאלץנפרליארן
שלבכוחההאמרנהרעלבהםלדגולשהמשיךהעקרונותעללוותרולאבגלות

נאומואתשהנחתההיאזראמונה .דרךולהתרותלחנךיללמדהאמנות
בלבדבטבעאלאנועצתאינה"הדמוקרטיהכיהכריזברבאסיפההאחרון

טוביםאותםיעשההטבעלימודהרף.ללאהאנשיםאתפנרת iJלצריךואליו
והשוויון".הצדקאתלאהובלהםויגרוםיותר
שהתמסדלפנייבראשיתו(שהיההניארקלסיציזםאתלצרפתשהביארדידי

הריאליזםשלהמבשרהמהפכהיבהשראתגסיהיהנרעז)יחדשניזרםיוהתנוון
והיריבהגדולהררמנטיקרןולקרואיעליואמרבמקרהלאהצרפתית.באמנות
האמנות"אביהיהשהואיהממוסדהאקדמיהניארקלסיציזםשלהנחרץ

הראשוןהאמן-מהפכןגםהיהרדידכיולומרלהוסיףאפשרהמודרנית".
לכןופוליטיקה.חייםאמנותיביןהפרידשלאאמן ;האמנותשלבהיסטוריה

חייואתסייםכמוהרהואשגםיהמהפכןהריאליסטק~רבהישלדבריולויאים
גםאניצייררקלא"אני :הכריזאשרהפריסאיתיהקומונהנפילתלאחרבגולה
ככסייחילשרםשייךמעולםהיהלאהזההאיש :עלייגידוכשאמרת ...אדם
שללמשטראםבלתימשטרילשרםובעיקראקדמיהלשרםמוסדילשרם

 •החופש".

במאי 1sב-ת"אאוניברסיטתעםבשיתוףאריאלה"ב"ביתשניתנההרצאהבעקבותנכתבהמאמר *
1989 • 
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פולניתמםה
רפאליצבי

מקרםכשרםארכפרלין
אוכרמלך-ארי' Tאלפרר

N . וכריגראז"נהo ן:ןינה

עלעמדהתגוררתיבובית .האתמולסביבתהיתיזכרונותשלצרבמשעול
גםעמדשניםעשרותלפניהרעועההמרפסתעלשעמדכפילפחם,ארגזתילו.
מצאקירקה,וממזמוטיממסעוששבאודיסאוסאפרפר.בצבענצבערקעתה.

בכבשני-אש.נשרפהשליפנלופהשעזבה.כפיפנלופהאת
ועורכתציירתבאקראי.אותןפגשתיבעצב.חייכווגראז'ינהכריסטינה

יותר,נאההשנייה,למחצה,יהודיההראשונה,ממלכתי.בתיאטרוןספרותית
חוסר-ייסורים,מדוחים,-כריסטינהציוריבעורקיה.צוענידם ,אקזוטית

בתווךמאופקת,צבעוניותדקיקים,בפסיםמנומריםכהיםמשטחיםאונים.

אתמוליםכזכרכואב,מעיק,משהואמורפיים.אפרפרים,גושיםמעין-
כפירמידה,לעצמה,בינהגראז'ינהזרקה-בציוריךהזמןכובד .נוגים

קלטת.גראז'ינההשמיעהקלה,שעהכעבור .והארץהשמיםביןהתלויה
התוגהחגיגי.אחר,מעטהלפתעלבשהמכוערהשיכוןוויולדי.שלמוסיקה

גראז'ינהדמתהלצוואר,עדהרכוסההשחורה,בשמלתהעוד.חיתהכלא
הבוהקות.בעיניהמעטמוזרהמנוכרת,רחוקה,מונק.מציורילאחד

 .אניזההייתיאולי .שולץברונוהשםאתסתםכךמאתנומישהוזרקלפתע,
בדיוק.זוכראינני

כבועות-סבון ...מגילתוקטעילפנינוקראואבישקיעהזהובותרוחות"נשבו
בטוהרו".כאציליבעינינונראהויוםיוםכל ;ואתרייםיותריפיםהימיםהיו

צורהלבשהאמורפייותר.ומובניםברוריםעינינגדקמוכריסטינהציורי
שנותרועשניםאודיםאדם.מראותלפתעצצוהמשורבטיםמהגושים .ותוך

 ...וויולדיכריסטינה,גרז'ינה, Iאנילביץווארשה.בגיטואזלפליטה
יבואו.לימיםאינטרמצורבות.מיניאחדבווארשה.אחדערב

ו,י oפיצוב .,, •.ג

כאישמפחד.עדייןפיצובסקייז'ישמו.שללוחיתאיןדירתודלתעל
הפשרתעםעתה,גםהמימסד.על-ידישניםבמשךנרדף "סולידריות"ה

תנועה,מהירבו.ניכרותהפחדאותותעדייןהפולני,האביבבעידןגים,להש

שעשהשולץ'ברונושליצירתוסודאתשחשףמי .קנקנועלתוההזריז'גיבח'
מזעם.רותחקאפקה,לפראנץבדודמאקסעשהאשרלמענו,
שולץ'יצירתשכלשמים,ללבהזועקתבחוצפהקובעמצרפת,לויאדוןאחד,
איזהבפולין.האנטישמיותנגדסג'-נהור,הכתובפלסתר,כתבאלאאיננה

כאשרסתם.כךזרקתי-גיאו-אידיוטזעק.-אידיוטיותאיזוהבלים,

הולךפיצובסקייז'ישלכעסוסנדאור'ארתורשלמסותיועלמוסבתהשיחה
ברונוצפונותאתלושניואיןיחידכחושףעצמוהרואה !מגלומניה .וגובר
כקליפת-שום.בעיניושווהשלובר-פלוגתה .שולץ

הנפלאההפואמה-השולחןעל .שולץברונווציוריגרפיקותהקירותעל
שאגל".למארק"אגרתפיצובסקי.של
 !גולושושנהאתמכיראינושאדוניחבל'"מה

 .זהבשושניביןביותרהעצובה

המלחמה.תמהעתחיתה,בת-שבע
ראיתיה.לאמעולם

הסירה.לאעיניהממניאך
עליהם.הפשירושלגיםפעמים
חיים.שבקופעםאלפים

גולו".שושנהשלהששבתעיני
 .הספראתהעוטריםשאגאל'מארקשלבאיוריוגאהפיצובסקייז'י

עתהשיצאושולץ'ברונושלואיוריםבגרפיקותספוראדיעיוןולאחר-מכן'
שלטוןהאלילים".עובדי"מגילתפיצובסקי,שלהמקיףמבואועםלאור

ביצריהכובשתהאימתנית,אוברולההפאם-פטאל'שלמצריםללאאירוטי
השמיםביןהמרחפתאוברולהרפאים.כרוחהלילהתוךאלהפוסעתגווה,

לילהכפרפריאונדולותלהקות .בדחילולההסוגדהנפחד'ברונו .והארץ
הזדוניתהמפתה,המיתולוגית,קירקה,מאדם-לכולןומעלמכושפת.בעיר

מ"לוס-קאפריצ'וס"הגיחושכמוגיבחיםוסריסיםסוסיםהפתעות,בקרקס
 .קרביךפרדאלמציוריואוליגויא.של

כזונות-החוצותואפרודיטותהעתיקהביווןקיטרההיא ,העירודרובוביץ

אהבהצמארגליהן'לכפותגוחןשולץוברונוכאלינכחטקסעורכות
 :פיצובסקירושםהאלילים",עובדיל"מגילתלי,בהקדשתוובשר-נשים.

 ,, .שנינועלהנערץשולץ'ברונושלהחדשההמגילהאת ...לאדון"מקדיש
נוסףאינטרמצ;רבים.מיניאחדמעט.ומסוגרסגורבווארשה.אחדערב

 .יבואולימים

פרלין ;ררארשה ;גיטרלרחמילזכרכמצבה

ניצו,י nלותדאושג.

 .בפרליןהתיאטרוןשחקניגדולאוליוכמה.שישיםבןשרירי.אנרגטי,גוף,
כמעט ,המחזהאוסטרבה.ויוליושיאוץ'סטפןשלהזהבשרשרתממשיכיבין

מטורףבשחקןמעשהדורסט.טאנקרדהגרמנישלפוירבק";"אני,מונודרמה
שלוירטואוז'משחקהבמאי.עוזרבפנילבומריאתהשופךלמחצה,
מגילגודמשהו .היוםרואיםאיןאשרישנה,מיומנת,באסכולהלומניצקי
טוב.פחותלאלבטחאבלכאחד.ואוליביה

כמוהוא ,ידידיזוגעםשלולחדר-האיפורההצגהלאחרנכנסתיכאשר

 :אחרתבנימהאךהמונולוג,אתממשיך
 .אותילראותמישראלבמיוחדבאתםטוב,כאן,שאתםטובשבו,ילדים"שבו

קפה.לאדונים,קפהאוליאורשולה,גברתטוב.כמהאתכם,ליטובכמההר,
 ?אורשולהגברתתה,איןאורשולה.גברתתה,כוסאוליחבל.?מהקפהאין
 ?נהניתםיפה.?כמהאותילראותמישראלבמיוחדבאתםשבוילדים,שבו
שלי.לאורחיםסוכריהאוליאורשולה,גברתשמח.כמהשמח,אניכמההר,
כמהתודה,ילדים,"תודהמשלי.)בסוכריהאותומכבד'אני?"(כאןאיןמה,

עםלכקט.קרפ"שלהאחרון"הסרטעםבישראל.אצלכםלבקררוצההייתי
רביםשלו.הנפלא,הפולניהתרגוםגם .באהייתיליברהאנטוניהכימאי
תרצו,אתמחר,לבוא.שמחהייתיכמהמאד.רביםבישראל,אותיזוכרים
מיםאוליאורשולה,גברת ...ביץ'רוזתדאוששלב"כרטסת"אותיתראו
אתלראותהלכנולמחרתאורשולינקה".תודההיקרה,ילדתיתודה, ?קרים

אדם.חיישלרשומהכרטסתכמותו.שאיןנפלאמשחקושובה"כרטסת".
כישלון .שלובחינת-הבגרותשבע.ובןארבעיםבןחוליובמיטתלומניצקי

והזמןלושרכבהואמשהר,"עשהשלנר:לגיבורשרההזקניםמקהלתחרוץ.
מדבר'מישהובקטאצלאפילולקרות,חייבמשהולשחק,ישבתיאטרוןאץ'

התיאטרוןאחרתכבר'זוזנופ.ל'גוסס,בוכה,מישהוחולם.סובל'ממתין'
הפולני.התיאטרוןשלמוכתרהבלתיהמלךלומניצקי,תדאושאבוד"שלך
רבים.מיניאחדבווארשה.אחדערב

האנדרן:ןה .ד

משרידיאולמןמארק .ווארשהגיטולוחמילזכררפפורטשלהאנדרטה
האנדרטה.אתאךהבאינוהגיטושלהלוחמים

פצועים ,מאובקיםחרוכים,שרופים,היינו .טען- ?נראוהםכך"וכי

דיםילפאלאמברונזה,גיבוריםלאכחיות-בר.במאורותזוחליםוגוססים,
בעיניטוביםהמקום,בקרבתאחדיםחרוכים,פסלים ...הגיהנוםבאשבוערים

האזכרהיוםהיום,באותוהבוער.הגיטוהיא-שרופהאבןכמה.פי

אבןבין ,לפסלפסלביןצעיריםפולניםיהודיםהלוך-ושובהתהלכולנופלים,
תהיליםפרקיקראהחבורהצעירהנופלים.אנדרטתלביןלשנייהאחתזיכרון

מילושצ'סלאבשלהנהדרהפולניהתרגוםמרשימה.במלודרמטיותבפולנית
 .והגיחוצצומניין ?הללוהצעיריםהםמי .לכיכרמכיכרכפרקי-בכותהדהד
 .הפסקללאוהלכו'קראווקראו?הלכומוצליםאבותאודישלמוצליםאודים
רציניים,צעירים, .האתריםקדושתאתכמותה,ואיןתאמההמילושיתהשפה
בפולנית.בכוסברחמורי
 .כלוםלאאין-אחריו .קודראפילוגרבים.מיניאחדבווארשה.אחדערב
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עינתעמלה
אםכיפוריסלאזהמעטות.שניםלפנינפטראבי

ארצההגיעשבע-עשרהבןמוגמרת.חייםעובדת

קרוףצלבחינתאלאהיהלאכשהיטלרמפולין'
כמו-אפידורלי.

וכמתועדכמסופרומשפחתו,ביתואתעזבהוא

ההיסטוריים,המסמכיםבכלזותקופהבנילגבי
השדוןבפרדסיההשקייהחלוץלהיותהנהובא

אמו .מיםיאותםשלהערביםהפועליםמאויימי
ונקברהבילדותועודנפטרהיכלומרסבתיישל;

הקטןהקברותבביתצנועמשפחתיאבלשטופת
 .בר pת-ה )jמחושבעיירתם

אליוטובהחיתהסיפר,כמעט,המיידיתח;רגתו,

ורקאמר,לאשמהאתאבללידה,שנותיוכלמשך
ילדוהישלקץאיןבהזדמנויותיולדתושםעלחזר
והקשההארוכהמחלתולאורךובבגרותו,אתו,
הכאבזוגגות ?7לעיניושמעברהתרפקות-טוןתוך

והתרופות.

שרקלחלוטין,מיושןשםנקראתי.שמהעלואני,
רומזתעולה,עודאםשבו,הראשוניתהקונוטאציה

 .כלשהולהדר
זכרונותאביהעלהלאעיירתוושםאמומשםחוץ

לאריחות,לאההיא.שבארץמימיוכלשהם
סיוןיהנכלחסריבחושיהאמי,אבלצבעים.
מסתבר,לפרושאףבלתי-ניתניםולפיכךבתחום,
לאהיאהאהובים.מאכליואתבמלואםניחשה
כלואתלה,קראהכך-"פולניה"אתאהבה
אניןהילידיטעמיהסייסמוגראףאלממנהשנדף

אליווהזיתיםהתפוזיםוסלטהצחההעברית
הראשונהמלחמת-העולםשלהרעבבימיהורגלה
בדבשהמגורר-מורתחוהצנוןהזאת,החמהבארץ

עבה.פרוסהלחםעםהמת;קוהאבטיחחרובים
ומעייםחמיצות-סלקהכירהולאאהבהלאהיא

מטוגןבכבדמגוללותבצקוכריביותממולאים
בחושאבל ;שמןנוטפימלוחיםדגיםופלחיבבצל'
שלוהפעורותהפרדסבנעלימבצבץואבי,קלטה,

שבמטבחם,המחוספסתהבטוןרצפתאתערבמדי

המעשנות.לפתיליותשמעלהסיריםאדיאלגוהר
המתמקחתלמ;רת-רוחה-ליקראאמושלשמהעל

חומה-היתהתלויהשתמונתה-אמישל
זכרונוושכלשבחדרםהזוגלמיטתמעלצהבהבה

בקרטוןהמשוקעותינקותומדמעותעלהאותה
הבל,ה.

- ?ההיאהטפשיתבעיירהלראותלךישמה

הנהשהגיעהימ~דוהאחתדודתיאחותו'הזדעקה

לשאלת-שפרץהגיהנוםפרוץבטרםעודאחריו,
נסיעתילפניבמהוססששאלתיההתמצאות

הזההמקוםאתלראותבכללצריךמיהגדולה.

 ?כעתהכל'אחרי

אלשהיגעתילפנישעהכחציהכרתואתאיבדאבי
מותו.מיטת

 .אמילחשה-הזמןכלעליךשאלהוא
סוף- .הזמןלפנימהמשרדהיוםלצאתיכולתילא
 ?ככהלאורך-זמןאפשרכמהסוף

רטינת-האחרונההשעהכללחששמךאתרק

הלא-נפסקת.אמי

נהגהזדקף-המקוםאתמכירשאניבוודאי

העיירהשםעלשאלתיאותוהוורשאיהמונית
אנישהרייתכנוןכלחסראחדברגעבישעלה
ממנהינסיעתישלעיקרהאתהפעםכיוונתילרוסיה

האריסטוקראטי-רחבי-הדיבוראמיהוריהגיעו

ביתםמתכונתאתלבנותהיושאמוריםמתנגן
הזאת.בארץהסלום
רותחז;נרק-איטריותלוגםהיה,פועליםנערואבי,

יהד-"בתיהצרה.ה,ר·ךעל-סףנטועבבית-קרשים
שהסכיםהגברעגתאתהנהגלימתרגם- "וים

הכבישבקצההסימטאותבמעלהדרכנואתלתדרך
סטייתללאכאןעדאותנושהובילהישף-פתוח

שלט-עד-הכבדיםנהגיבפניאחתהיסוס
ייתכןלא .ממשיתלאות.אותהמ;רההדרכים
גיבוב:,ביןגדרות-עץכזה.מקוםקייםשבאמת

הילריות-חמותאביעיניקריצותהסימטאות.
אלנמחותהעשבוניים,הבתיםמפתחיחומקות

צוויהןrךלפיאתהגוזרותהאידאותפנימולעצמן
אמי.הורימשפתיהחמורים

המצו-הקירותלצדייהמשופץהכנסייהלגגמתחת
התורמשתרךוואלנסה,לךשלבתמונותיופים

הפניםריבועיארוכות.שורותבשתילווידוי
לשאלהמיידיתמהקהיםדההבבהירותהמטוייחים

 .הישןהיהודיבית-הקברותבדבר
האלההאנטישמיםביןשםלחפשלךישמה

לשםדודתי.נזעקה- ?ההיאהעלובהבעיירה
 !מה?

הגדולה,ליבשתנסיעתיבשוליהרי,אגברק ,ואני
הענוג-התהספלעלבעצם.לספררציתיעליה
אחרים,לימיםזכרעלי-הזהב,מעו~רשקוף

האצילי.הבולשויבתיאטרוןבהפסקהלישהגישו
 ;בחייולועלהכמעטהקלידירעדכיעדענוגכה

שאףעדככהגסהבסכיןחתוךכריך-ולצידו
 .לויוכללאהדעתעלמתקבלשפתייםקוטר
רסקולניקובושלהקפיטן""בתשלרוסיהעל

וארמוןורימסקי-קורסקובוצ'ייקובסקיופבלוב
לאלקרבתםאשרוסבתיסביבישהטמיעוהחורף
צלליאתאליהעבירואמיסיפוריורקיזכיתי

שלהם,ארבאטילדיוכעת,האציליים.נערציהם
נ- pבוקופייקותבקופייקות,סיגריותמחליפים

בר.מעלניןשלהחנוטהגופתומשכןמולטימים
אלהחרדיםהקוניםמורעבותהספריםלחנויות
המיואשים.מדפיהןריקות

אבישלדי-המעדר.שביפוליןריחותאליאמיאבל
 .חזניהקולוסלסוליאלדעת.בבלינהתה

ותוךהכנסייהבאימביןאלינו.נפנהאחדאיש
סיפרהמבוקש,הקבריםמקוםאלשהובילנו

לפניורקייותרהרבההיהגדולשבית-הקברות
ביובשלז;נתקניםאצלםכשהתקינורבות,לאשנים

וגםהמצבות,מרביתנעלמוהחפירות,תוךמודרניי
איכשהו.התערבבושנחשפו,הרביםהשלדים

לטרפתולגבעההריקההביובלבקעתמעבראבל
שברי-אבןשלספורותשאריותשמעליה,הדשא

מוצליםהגבוה,בעשבשקועיםעבריתחרותים
ועלהקלילות.השמשבהרותנושאיהעציםבטרפי
שמהאותיותכלהמסותתיםמהשבריםאחד

 .סבתישלהראשון
לאט,מסבירהאני-כעתלעשותשעלימהכל

הואהחרדה,~וודותל;ננים-עיניעצמית,בתבונה
החריתהשלהמשכהאתמצוי "בוץבמעטלהרטיב

התאריך.המשפחה,שםאתלזהותהשחוקה.
דוק 9כמעטקולו- ?אתךמצלמהלךאין

מצלמהאתךלקחתלאאיך-נהגישלה~רגשות
 ?כזהלמקום

המונשמת,בית-החוליםבמיטתעינימולנפטראבי
אליו.שהגעתילפניזמן-מהאיבדהכרתואתאבל
 .שמךעלשחזרכמה .עליךשאלכמה

 ?כזהלמקוםמצלמהמביאהלאמשפחהבתאיך

הפעם.התכוונתילרוסיהרקהריואני
כלאתלזכור.תצטרכיהראשבתוךהכלאתעכשיו

תמיד.הפרטים.

מעטרקהטבועה.באבןשמי-שמהאותיותכל
המשךאתגםהיהניתןובקלותלו,רטובבוץ

 •לפענח.המחוקותהחריתות

מיכאל :רישום
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 tגנובלאפשרמהאז
סלעואיריתאוראמיר

אלאסתם,משדתותלאאךג'אגאנאת',האלמשדתות
כמשרתותמי. /oלאקהאלהזוגו,בתשלהתגלמויותיה

שידיואתשדות ,האללפנימחוללותהיוופולחות
גילמו ,האלהשל;כהתגלמויותיהסיפוריואתומספרות

גופןאהבתהענקתעל-ידי ,מסמלתשהיאהשפעאת
לאמעולםובנפש.בגוףהאלאתעבדוהן .למאמיניו

וידחהימהןחלקדקבאהבהיקבלשהאלבדעתןעלה
שלבדדךהייתההאלעבודתעבורן,האחד.החלקאת

 .כאחדורוחניתחושניתבהתמסדותגמורה,דבקות

חפלאו~מארץסנג'~קטח
,iןיר_הרחרקההודרשבארץארריסהבחבלימזמןמזמן
האללעבודתעצמןמקדישותגושחומרתנעדרת

רחייך.הביטוהאללפניו,מחוללותהיוהןג'אגאנאת'.
עדייןמחרןלדת~יליהןבאדאtןי~.האל,משרתות
נראותהןאיןוזרתינר'במחאךהזמן,ממחוזרתבמחוז

נעלם,הארריסיהריקודהאץר.עלבאררעיםימיםערד.
הקודשמחוללותקפאושבמקדשיםהאבןבפסליורק

הגוררקיבלאחדישירםעד .מחולןבתנוחותלנצח
בתקטנה&ילדהלהשגחתומהאפאטראק.לרצ'אראן

אלאשאינהמיידבהראהחגורושמה.נג'~קטח Qארבע,
היאהראשוןבzr,יברעללמדה.החלהואןבאראסי..

קירעלנעלמתבנקודהוהתבוננהרגליםמשוכלתישבח
בארובותיהן.עיניהאתגלגלההשניבשבועהאשראם.
תנועותעשריםהגוף,תנוחותמאתייםבאראחר·כך

הפניםהראש,הצוואר,תנעוות-ואחריהןכף·היד,

 ...והזרועות
הרקדנים,יהגרףמדובריאברחהארריסיהריקודשפת

התבונןהגוררובפסלים.בתמונותחקוקהנותרהאך

אחרהברההילדהאתולימדיוהאבןבצלמי·הבר
אלפיחמשתכלאת-תנועהאחרתנועההברה,

צחקשר,דיבר,לתחייה,קםהאוריסיהמחולהסימנים.
בארץלדעת,עליכםכיהילדה.שלבגרפהשרברככה
שכלתנועות,שללשרןהוא.שפהאכןהמחולחודו

סיפוריה.אתיביןארתההיוד~

במילואו,כסהרשפניהלאישהוהייתהגדלההילדה
 .הלוטוסכפרחיועיניההטווס,כנוצותשופעשערה
הארריסיהמחולאתלימדההיא ;לז,ורחרקיצאשמה
סיפוריואתהארץבנילפניודקרהחרדומרינותבכל

ואיש·צב,דג,בדמותהופיעאיך .האלשלהרבים
אהובתוסיטאאתלהציליצארא~חבדמותאיך ;אריה

קרישנהבדמותאיך .ראררנאהשדיםמלךבידישנחטפה
שלליבהאתבחלילוושבההבקר,רועותעםהתעלס
שלריקודואתסנג'רקטהרקדה ...היפהבנשיםןךהא,

ץקירןה,לאלרקדה .רעמכלהמגןגא~זvה,האל·חפיל
נארגשבריקודומופלארקדן-היהרקדןהואשאף

 ...העולם
שובחייכואגאנאתי.'גהאלשרבחייךשיורה,חייך

כולו.·לם,העחייךהדבאדאסיא.

 ;~ה /oקרים,.::ז~ךגזכת o/7Pי?קריךה~די~ל:ךף

:p זמוץק.ק.ן:;Po/ ~~ל~ל.הצוןת~אי~R ~ R זגין::~! 

 !~ה /oקרי~ךז:זים,ים"זק ,םיג;:ז:;~tקתוד קך;;ב:ז:; יך~71זנ;::

;נה. p ~ה.ןל-:ב;ךק;תןס t2נ;צ;ת::דגף

 םיג;:ז:;~י Wלכr;וק·~מ~י ?t- םיכ;!~ז:;rךל~י

 !~ה /oקרי~ך:ים,ם ?;t ~יחן~:;נגי~לף ?7~:;נגט p:ם 9 ~

בביצוע:;גה~אנה-tמחול . 24גיטא-ג;בי~דאם :אןווה~א'~(

 ).ראמאקארירא~העםשירייוובליאהי,גריפאנהקטו'סאנג

אידאמיר :תרגם

 ;חכמהבאמנויותומיתוספולחן
 89ישראלפסטיבל

במה"-"העולםלמימרההיוצריםשזכויותלמרות
הטרגדיההיעלםשמאזהדי ,לדמוקדיטרסשייכרת

המוטוהאמיתיים.בעליההםהמזרחבנית,ינוהיו
שלנובתפיסהעולם".-"הבמהלהיותהפךהמערבי

מכרוןשהפולחןבעודוסגוד,שלםעולםאיהבמהה
נותרותשבהיעדרומשהרלבמה,שמעבדלמשהו

חוקיותונעדרותריקותמחוותהפולחניופעבמ
המוגדרמופעמערביתבקונוטציה .תידדמאט

נצרדה •המקררשלכחקיינותמיידחשודחני"ולפ"כ
 .ןוכתלתנטו
אקטהיאהאמנותיתהעשייהעצםבמזרח,ת,אזומת-לע
למהיצירתואתומקדישעצמואתמכווןהאמן .לחניפו

בהתאם.משתניםהםאףהתכניםכמתבקש,לו.שמעבד
במזרחוהניתוק,הניכוראתמביעהמערבישהאמןבעוד

המערביהאמןהחיבור.אתהרףללאהאמןמחפש
היחיד.שלהסגורההווייתודרךהמציאותאתדימא

הפרטיאתולהביעלגלםמנסהאיננובמזרחהאמן
והנצחי.האוניברסליאתאלארהחד·פעמי,

להיותלאמןלאפשרמיועדתהחניכההמזרחבאמנות
השב-הלמידהבתהליךהטראנצנדנטית.לנוכחותלכלי
עיקרוולפיכךלכוונה,מכשירהיכרהטכנילול

פנימית,בהתבוננותעולם,להשקפתבהתוודעות
לשח·דרךהיאהאמנותלו.ובהתמסדותהייעודכרתהב

להתבטאעשוייהלשחרורשהדרךמידהבאותה .דור
אונדקרת,מושרת,להיותעשויהגםהיארישותפבחיי
ת.יירמצו

האמןתום,עדמשוכללהאמנותיהכליכאשרכמובן,
בטכניקההשימושמחשבה.לולהקדישעודנדרשאינו
הרגשיבתרכןהואוהמוקדוזורם,ספונטאניהוא

משתמשאינוהאמןבמזרחבה.הנוצקוהרוחני

ציניות,שלשמץבלאעצמו,אתנותןאלאבאמנותו,
האמרנה,אלא-אינההאמנותבמהותההאמנות.שלככלי

מראש.הנתונההתבניתאתהמחייההיאוהאמונה

ואולםיהאמןאישיותשלכמחיקההדברנשמעלכאורה
 .כךהדבראיןבפועל
ההודיתהרקדניתשלהופעתהחיתהלכךחיהדוגמא

איש·עוברתשבוהכוחמדהיםפאני~ראהי.t;_כנג'וק~ה

הסגנוןשלהנוקשהלחוקיותמבעדהייחודיתירתה
איננובפירושההודישהמחולעל·אףזאתהמובנה.
תנועהתורתהיאזרמסויים.יחידשלחווייתוהבעת

בספרמקודשתכתורהוכונסהדורות,משךשנאגרה

-בעושרומדהיםהתוצרשאסטרה".ה"נאטיה
צירו·באינספורהמסופרסיפוראחד,אדםשלתיאטררן

הידייםכפותלמשל,כך,אנינה.סימניםשפתשלפיס

הגוףתנועותעםתרוומעבי ,אובייקטיםלציוןמשמשות
שלהפניםהבעותמבטאות ,בבדבדהעלילה.סיפוראת

קבועיםסימניםשאלפיבעודה~לווה.הרגשאתהרקדן
מביערתהפניםיארייניהלהסיפורלפיתוחמשמשים
תשעבבחינת ,בלבד ) Rasas (יסודייםרגשותתשעה
Shrinaga (אהבה :הנצחשלמבטנקודות r (, צחוק

) H asya (, חמלה) Karu na (, יראה) R aud ra (, גבורה
) Veera (, פחד) Bhayana k (, סלידה) Vibhatsa (, תדהמה
) Abhuta (, ושלווה) S ha nti (. נתפסיםאחריםתורגש

אינםולרוביבהןככלוליםאוהראסות,מןכמורכבים
שלתהיתכלמלכתחילהשהרייהאמןאתמשמשים

הטבעייהאנושישלתמציתםאתלבטאהייתהזואמנות
 :מכךליותרמכוונתהאסתטיתהחווייהאולםוהאלוהי.

כללחוותמובלילעצמומעבראלהצופהמועלהדרכה
מתשוקהכךשלו.והסופיהנפרדל"אני"מעבררגש
ומכלליראהמכעס ,המללחמצעדלאהבה,מגיעהוא

הסיפורייםבריקודיםהשלווה.אל-יחדהרגשות
-באינטרפרטציהמתבטאהרקדןשלה~לתורחופש

 .תוהבודדהתנועותמסמלייוצרשהואבמשפטים
טהורים.אקספרסיבייםריקודיםגםישנםמלבדם

המחווהעצםמלבדתוכןנטולישהםאלה,בריקודים
הואהרקדןשלה~לתורחופשיהאלוהיאלהאדםשל

ימאמץללא .תנועותיושלסינטקטיתממשמעותחופש
אחרנמשךהגוףיבוהמוטבעתהמיומנותכלעםאך

 ,שקוףנעשההגוףלגמרי.ספונטניבאופןהנפשהלך
שלבמחולההבסיסיתהגישה .המחוללתלרוחחלון

המקבלתרכהריקות ,אי-התנגדותהיאסנג'וקטה
רגשכללגלםמסוגלתהיאכךמתוך ;מבעכללתוכה
חדים,שהםבמעבריםלרגשמרגשולעבורמלאותובכל
סנג'וקטהאתרואיםכאשר .וזורמיםעגוליםבזמןובו

קודם·כלמלמדשהגוררקביעתהאתלהביןקלרוקדת,
הגדילהאלאעיקר,הטכניקהלא .ודרך·חייםהתייחסות
 .וריקודריקודכלדרךולגרבה,לעומקהרוחנית

מעך-האדםשלנפרדותואם ?קודש""אמנותהיאמה
בפולחן"הקודש".הואהחיבורהרי"החולין",היאלמר

לאוהאליהפולהירהטרנסנדנטיהאנושימשתתפים
התחומים.מיטשטשיםשבובמפגשאלאבקיטוב
עלהקוסמיתהדראמהאתומגלםהמיתוסאתחיהפולה

בריקוד .כאחדוהאלוהיהאנושיהואמשתתפיה.כל
הנותןהואהפ;ךחלאל,כמנחההמרגשהקודש,
 .יחדגםארתהוהמקבל
לחוויההרדייה,לתפילתביותרקרובהא;ריסיהמחול

שמעבדקיוםשללתחושההמתלווהקיוםשמחתשל
והינתכותדבקותשלהווייהבעיקרהזוהילפרטי.
 ,קהלבפנילבדר.האללפניחוללוןבאדאtקיא.השלמה.
נשים.בלבושנעריםרקרקדולמקדש,מחוץ

היולפנה"ס,-3הבמאהשראשיתןהדבאדאסיא,

איסורשלצילועדייןעליה "שפרושהמערב,בתרבות
בסופומתבטאהעולאתלפרוקהאמנותיהרצוןדתיי
האמנותתבניותשלונשניתחוזרתבשבירהדברשל

יצורי·הנפשלכלהשעראתלפתוחעצוםובדחף ,עצמה
שלהאסתטיקה .רוחנולמרתפידורותמשךשהודחקו
ושלמרישלכמכשירבעיקרבמערבשימשההכיעור

נותרהוהמרד,ההטחהמשמוצואךרגשי,קתארסיס

מגמהמt;.כפק.פוזיטיביתוכןללאהמערביתהאמנות
 ,-2המלה"עשלאחרביפאןביטוילידישבאהדומה

תוךאךיוהגרוטסקיהאפלהיצרי' ·אתהיאגםביטאה
ליצוקהצלחהותוךהשינטו,דתממסורתרבהשאיבה

סגנוןנוצרזוממגמהחדשה.בצורהחדשחיוביתוכן

שלהסגנוניותהמחלצותאתמעליושפשט ,';טוב:'ה
החזקה.האומנותיתהמשמעתאתשמראךהקא:בוקי,

יכולבארץג'וק;,~קאי Q 'חברישלבמופעיהםשחזהמי
המטרהב'בוטו'.הנבנהבאפקטבעליללחושהיה

אתהמנתביםפנימי,ושקטריכוזאלאפריקה,איננה
התודעה.שללטרנספורמציההשחקןעםהצופה

יוצרתהאמנותיתהתבניתמתוךהנדרשתהמשמעת

מחדש,מת;עלתהאנרגיהאנרגטית.אצירהשלתהליך
מובילההיארגשיבקתרסיסתסתייםשאצירתהותחת

 .ה"אני"לגבולותמעבראלהצופהלהעלאת
אינםבפסטיבלי 'ה'בוטואתשייצגו ,'ה ?7ךק;'tזייק;

לאחרבךהנותרוחדמוזררושםאותובצופהמותירים

וגבהיםתהומותאנקתאותה-וקי''גב'סנקאיצפייה

היאלכךשהסיבהאפשר .לעצמךמעבדאותךהמותחת
ב·ה'בוטו'אתכאןשמהלוהיתרההמהילהדווקא

" NeueTanz " אמריקאיאקספרסיוניסטיובמחולגרמני. 
כאןמשרההאמנותככליהרקדןגוףשלמחדשהבחינה
ההתייחסותיצירה.שמחתונעדרתמנוכרתתחושה

הפרטיבעולמוסגורהכולהוהחווייהוקמצנית,מטיפה
אתבהמשתףאורגשיתאותהמבטא'שאינוהרקדןשל

אלאבביצועמתמציםאינםוהניתוקהסגירותהצופה.

רמתלמרותדברשלובסופולכוריאוגרפיה,גםפולשים
והקן·זרות,עדפרטיתנעשיתהתבניתהגבוהההביצוע

הןעם·זאת,נפגמת.כולוהמופעשלמוניקטיביות
עיקריכבסיסנותריםה'ברטו'שלהגישהוהןהחומרים

היסודותהן ;וקומה''אייקרשלריקודםבסגנון
המופנמתהאנרגטיתההסלמהוהןהטקסיים-פולחניים

המערבי.האבנגארדמסגנוןעדייןאותםמייחדים

 ,;נ'הבתיאטרוןכבדמצוירתה'ברטו'שלאלהאיכויות
שלהריטואליתהאווירהגםנשאבהשממנויהיפאני

המרשימההופעתושימשהלכךחיהדוגמא .ה'בוטו'
האחרוןהקטע-:באס;" ?7ב"סאנ;מורהטאקאשישל

המופעבמסגרתשהוצגא;קינה"," 'וה'נמחזהמתוך

המצרייראורןמעץלבדתפאורה,ללא :וחרב"מניפה"
רוקעכשהואאף ;איטיותבתנועותהשחקןנעכרקע,

והקצבהמשךהחוזק,-רבבכוחהבמהעלברגליו
הנבניתהאינטנסיביות .לחלוטיןמבוקריםרקיעתושל
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שפה,נטרלתרגע,בכלהמתהווההממשותאתהחושפת

בלתיהואעצמם.החייםהואהפולחןהסכר.לכלמעבר
זהאיןוהחלום.המרותההזדווגות,האכילה,מןנפרד
הטבעמאליו,כמרבןנתפסאינושלפתעהטבע,אלא

להיערכותמעברהמהממת,בככותרכאןומרבעהנחווה

ל"חרץמעברוכערר","יפהארורע""טובשלוהפרדות
בריאהכלוקודש"."חולארונפש","גרףופנים",

כלחדשה.התהוותגוררמורתכלמסריים.מרותדורשת
וכיליוןיצירהשלהנצחיתלשרשרתמתחברזרע

הםחייםכלהטבע.חיישלהבלתי-פוסקתבדינאמיקה
כולו.היששלהאחתהן;וקשהמןאחרים,מחייםחלק
ומלאחד-פעמיקדוש,מופלא,הואהחייםשלגילויכל

העולםעםדיאלוגהיאהפולחניתהחררייהכשלעצמו.
עלעמידהולאדיאלוגמוקדמים.ותנאיםהנחרתללא

שלהבוטהשסגנונואפשראונס.ארהתמודדות,המקח,

מנתעלהנחרציםהתרבותייםהכליםעלמצביעה'ברטר'
דילאהמודרני.הניכורקטאראקטאתמעינינולהסיר
שבק-הזרועהבהבעתדילאאיסורים,ובהסרתבפורקן

נראהאבלהמערבי,המודרניהאדםשלהמנותקיומר
הסרתבליוהבדידות,האימהשלקתרסיסשבלי

לספוגעלינו;קשההעולם,לביןבינינושבנינוהחרמות
אתלחרותסנג'רקטה,שלהאהבהמחולאתפנימה

החיבור.

סיכםלמערב,להגיעהחלההמזרחשאמנותלאחר
אז"טוב,במליםשראההראשוןהמופעאתאייזנשטיין

איןאבלהחליל,אתגנבנו?"בינתייםלגנובאפשרמה
 • . ..ברלנגןמהלנר

ממשיכהאלאנפרקתאיננהובקולרבפניו ,בגופו
 ,כשהשחקןהסצינה,אורךלכלולהיבנותלהיבנות
מקבילאנרגטיאפקטיוצרבה,ומשתמשאותההמווסת

ה'נו'שלוהחסכניתהנקייההאסתטיותהצופה.אצל
אלמעבירהפשוטאלארגשיתהזדהותמעוררתאיננה
בתנועותיה.הגלומההמנטאליתההרמוניהאתהצופה

כולו.הטקסשלהפולחניתמטרתוהיאזוהרמוניה
אינובמיקרוקוסמוסוהתקיןהסדורהענייניםמהלך
בני-האדםזה,באופןהמאקרוקוסמוס.שלמזהנפרד
אלה.עלאלההדדיתמשפיעיםמזההעולםוכוחותמזה

ההודית.העמדהמןבהרבהלנוזרהכזודתיתעמדה
בעמדהמעוגנתהאללעבודתההינדיתההתמסרות
היהודית,החסידותרקעעללהבינהלנושקלרליגיוזית
המאמיןהנוצרי. \/ mo,· Clר ristiוה-המוסלמיתהסופיות
מוסרהכל-יכולה,באלוהותהמידבקהאל,אתהאוהב

איןהמאגיות,בדתותלעומת-זאת,בידיה.כולוכלאת
יכולשהאלכפי .אלוהיובפניאוניםחסרניצבהמאמין
האדםאףכךמסויימת,פעולהלדרךהאדםאתלכפות
לצרכיו.האלאתלהפעילמסוגל
אלאהיא,אףלנומוכרת-ותן""קחשלדתיתגישה

הדדיותעלמבוססתהיאאיןלעולםהמערבשבדתות
פאסיביבריצוימסתכמתהמאמיןשלועמדתושווה,
הכוחותמשוואתהמאגיות.בדתותכןלאהאל.של

הואכך ,האלאתעובדהאדם ,tzיוכפיחד-צדדית,אינה

אותו."מעביד"גם

היפניה'נו'תיאטרוןממלאיםזהמסוגפולחניתפקיד
אלהבטקסיםמסרי-לאנקה.ה'קא~קאריה'וטקסי
השפעההטבע,כוחותשלמניפולציההיאהמטרה
האדם.לטובתבעולםמהלך-הענייניםעלישירה

ברוחותמתבטאיםה'נו'שלהשמאניסטייםשורשיו
ובדמויות ,סיפורןאתלספרתדירשםהמבקרותהמתים
לכלמאגיכטקסשהמחזה, ,) kami (ודאימוניםאלים
 .לאדםושפעשלוםולהביאעליהםלהשפיעאמורדבר,

דומההמאגיתהמטרההציילונייםה'קאנקאריה'בטקסי
מאגיתטכניקהאלאאינולאליםהפולחןה'נו.'שללזו

טובותושארשופעיבוללהבטיחשנועדהבדוקה
תפקידלמאגיהישה'ט;ביל'בטקסיבהשלמה,וברכות.
מהחברה.אומהאדםהרעסילוק-מונעתרפויטי
החולהביןהמתווכים"מכשפים"ע"ימתבצעהפולחן

סגנוןשעברה'נו'כמושלאבו.שפגעוהשדיםלבין
 ,הפולחנימהקשרורבהבמידהותקוהמתמשךאמנותי

 :עצמו""הדברהםוה'טוביל'ה'קאנקאריה'טקסיהרי
עדלהופיעכללהסכימהלאהמרקדתהמכשפיםחבורת

פסקללאמצוייםהמערביהקהלבקרבכיששוכנעה
מודעיםשיהיובלאאףדחוףלריפויהנזקקיםאנשים

 ,הפולחןשלהאותנטיותבגללדווקאזה,.במופעלכך
הריעהקהל .התרבותיההקשרשלזרותולעיןהזדקרה

וזכהמאולפים,לקופיםכמוהציילונייםלמכשפים
זוהציצוהתרבויותשתי .נבוךבוזשללמבטיםמצידם

ועליונות.הנאהשלבתערובתבזו

 ,) Yakadura (הראשיהמכשףמפייסה'טוביל'בטקס

הרעיםוהשדיםהרוחותאתומתופפיםרקדניםבעזרת

מאבחןהטקסבמסגרתאקסטטי.דרמטימחולעל-ידי
מזוןשלמנחההקרבתלאחר ;הנגעאתהיאקאדורה

השדיםדמויותאתמגלמיםהמשתתפיםטמא,
וסצינותפסיכודראמטייםמחולותובסדרתהאחראיים,

ולהניחלסגתלשדיםגורמיםהומוריסטיות-גרוטסקיות
לחולה.

מעין- 'ן;;י R 'מחזותלהציגהיהנהוגה'נו'הצגותבין
מיתוסבהומורששילבהיפאניתקומדיה-דל-אוטה

מרפאכיסודההומורתפישתחברתית.וביקורת

שלבמיתוסכברוראשיתההיפאנית,במסורתמושרשת
זימהבמחולותהמצליחהאמה-נ;-אוזוז,וה,האלה

המערהמןלהגיחהשמשאלת.אתלסקרןוגרוטסקה
העולם.עלאורהאתשובולהפיץהתחבאה,שבה

היתולישדמרפאמסרי-לנקה,ה'טרביל'בטקסבדומה,
תוךסלפסטיק,וקטעיהעוויותבאמצעותהחולהאת

 .ראשומעלפאטיניהאלהשלבצעיפהנפנוף
אתולפטורזו,פרימיטיבית""מאגיהמעללהתנשאקל

לביןהדתיתמורשתנוביןהניגודאולם ,בזלזולתכניה
מחמיאאינווהיפאנית,ההודיתהדתיותוכן ,זודתיות

הןהעלתההמערבשלהחמורההדתיות .במיוחדלנו
כקורכןוהיצריהחושניאתוהןוהקלות,ההומוראת

וסודוהמיניותשלהמחדשכוחהלרוחני.
מכברלנואבדוההומורשלהפסיכוסומאטי-תרפויטי

שלהקדושהאכולותבפניהםשנחרשוהקמטיםבין
ורבנים.כמרים

לעתיםסימירטרח.בnרערתעושיםרגאנדירות"לעתים
ענםיכשאנו .המקשלישריואתמאכדיםאבר nקררבר

וכאחרך.,נברחרנב mאושמישהוכאילוזהקדךמה.
שוnעיסביוות,הגיונייםבלחיצעצרעיזבהםגרפ.ינו
עותסיד.אשfנהפניםהעמדתעלוצוחקםי •רנבברבדים

צקד.לשקצהועל
ירנת xמ,אחהשכלדליימןאוהיבםאונמופעיים,כשאנו

נן!יוןנ:ו..קשדעלרמקtזנפתבס,עהתזשהטרידגחרא
לוחת.חנ~ת.מקםר rאאורת.יאלכשמישהוחשהדג
לאן rאפקוחות. ·עויני,זהורכחולמתרח.הדגגרף

לברוח."

עםמחדשלחיבורשהתקווהאפשרהמערבי'הכיווןמן
בסינתזהדווקאטמונהאלהנשכחיםהווייהרבדי

הנוצרמודרניריטואלבמעיןה'בוטו',שלהתרבתרית
הפולחןזובגישההעשרים.המאהשלהכרךבמערות
הנחותשוםללאאקזיסטנציאלית,כחווייהמתגלה

אךנתוןהעולםכלשהו.טרנסנדנטיעולםשלמוקדמות
מגלמיםבפסטיבל,שהוצג"זרע",במופעידוע.אינו

האורזהולדתמיתוסאתוקומה''איקרהנוטררקדני
הטבעעםהראשוניהקשרהמת.מגוףפראהצומח

החישהבעצםהואהמיקוד .ילדשללתגליתדומה
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אשתוהנריאטהושלהרבסטשלהחיצוניהמראהאת
מזכירוהוא ,עגנוןאצלנדירשהואדבר- ) 85(עמ'
מוצאאתה .הזזושלמנדלישלהתיאוראמנותאת

 :שונותעדותבנותיהודיותנערותשלנפלאיםתיאורים
תימניות,מערב-אירופיות,מזרח-אירופיות,ספרדיות,

בקוויהקבוצהכל-עיראקיותסוריות,בוכריות,
מןלקוחותאחרותתמונותהספציפיים.פניהובחזות

יש .הרומאןלאורךהמפוזריםנוףתיאוריהטבע,
 :כגוןהאימפרסיוניזם,בסימןעומדתהנוףשתמונת

לעולמיתעמודשכךונראתהכשקיעתהעמדההחמה
היאשנשתנתהעדכהלהביטהעיןהספיקהלאעולמים.

היא.כךעולםרעדמעולםכאילודמתהושרבסביבותיהרכל
פלאיםשלככדררונתבררהנשתנתהרגעכדיתוךושרב

נרגעתידכלואיןזהבצבעימיניבכמההאומןאותרשצבע
נקלעשהואולמקרםמאליוונקלעמאליומתכדרוהואברי
אףאלאנשתנה,בלבדהרקיעולאוהולך.משתנהשםהכל
קטנהשעהלאחרנחה.לפיוהאדמהכחםלפיההריםראשי
ועדייןממנה.שנבראהזהבשלשלוליתלתוךהחמהנקלעה

(עמ'ארתהשכיסההרקיעמתוךומצהיבמאדיםזהבההיה

252 (. 

 ,שבספרהנוףתיאורישלרבגוניותםעלשנעמודוכדי
 :תמונהעודכאןאביא

וכעמקשכהרהמקומרתכלהיתה.השמשותביןשעהארתה
מאיריםגוונים.גווניםרקוערקיעמהםולמעלהדוממים
היוכהרףזה.עםזהומחליפיםמזהזהולוויםמתוכם
אחרים.ואחריהםאחריםבאיםואחריהםנעלמועיןוכהרף

אתזהדוחקיםאחרים.שבארעדתחתםלשבתהספיקולא
מהםואבנים,עפרמצטייריםמהםבזה.זהונבלעיםזה

העשביםמןערלהטובוריחועשבים,שיחיםמצטיירים
בדמדומיצחיח;-;כארץוהברקנים,הקוציםמןהמריחים,

 .) 108(עמ'ערב

זה,עלהעולהבכוחואוליממש,אמנותיכוחבאותו
אם .הראשיגיבורושלהפנימייםהחייםאתעגנוןמתאר

שלמאבקופרשתבעצםהואהזההגדולהרומאןכי
תנועהשלהרגעיםתולדותהרבסט,מנפרד

לתאריודעאףעגנוןיודעבלתי-פוסקת,צנטריפוגאלית
החוןי;תאתוהןהחיצ;ני;תהסיטואציותאתהן

אותםמלווהוהקוראואריאצי;ת,שלבשפעהפנימי;ת
שוקעכיצדשומעיםכשאנולמשל,ובהנאה.במתח
בצורתוהןפנימימונולוגבצורתהןבהרהוריו,הרבסט
פעמיותהחדמןמתפעליםאנוהרי ,עצמועםדיאלוג

כלהקיצור'כאחת.ומהנההמאלפתהמותחת,
ביצירותיובהםמצטייןשעגנוןהאמנותיים,האמצעים

אחרים,מתווספיםולהם .כאןגםבולטיםהקודמות,
שיחותואפילומימיקהתיאורילמשל'ביניהם'

מונולוגמהם,שאחדנפלאים,ןמ;נ;לוגיםהךמ;ריסטי;ת

שלחטיבהממשהוא ) 503(עמ'אשהשל
שלרם-עליכם.

 •.עגנון 'שלשירהזוהי
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יהודיםראדיקלים

אחריאחדדור
אודרךיאיר

שלהיהודיתונזהרתהפוליטיתבהתגייסותהשראהשלמקרמה
השראהשלאחרכדררבצרפתיהודיםראדיקלים

צעיריםעמדושבמרכזוקיצוני'מחאהגלהתעוררוהשבעיםהשישיםבשנות
פניעלהתפשטההמחאהתנועתהקיים.החברתיהסדרנגדוסטודנטים,

משמעותייםלמימדיםהגיעהבצדפתלו.מעברואףכולו,המערביהעולם
 .הפוליטיהמשטרשליציבותוסיכוןעד-כדיבמיוחד'
אתהנהיגואףולעיתיםבתנועת-המחאהמרכזיחלקנטלויהודיםצעירים

שלהבולטתהשתתפותם .הקיצוניהשמאלארגוניואתהסטודנטיםמרד
בעתהיהודיתבהסטוריהמוכרתתופעההיאמהפכניותבתנועותיהודים

עלפעםמדיהמופיעל"קדחוןהיהודיתהמהפכנותאתהמדמיםישהחדשה.
מחדש".להיעלםכדיהמיםפני
-ה"חדשה"היהודיתשהמהפכנות?נראה,מעולםדבריםהיוכבראכןהאם
המרכזייםהמאורעותשניבשלמקודמותיהשרנה-לעת-עתההאחרון·להג

המאהמחצית(לקראתהחדשה,בעתהיהודיתבהסטרריהשהתרחשו
 .מדינת-ישראלוהקמתהשואה-הנוכחית)

מביטוייאחדהיאוהשבעיםהשישיםשנותשלהיהודיתהמהפכנות
והאוניברסלי'הפרטיקולריביןהייחודיהמתחעםיהודיםשלההתמודדות

והקמתהשואההשפעת .יהדותווביןרבינואותר'הסובבתוהחברההיחידבין

ומציגיםלחלוטין,שונהחדש,באורזוהתמודדותמעמידיםמדינת-ישראל
מהראדיקליםניכרחלקלגבייהודית.זהותביטוישלומורכבותשרנותצוררת

הראדיקליםרובאתהמהוויםאירופה,ומרכזממזרחמשפחותיוצאיהיהודים
אישיתהווייההיאהשואהוהשבעים,השישיםבשנותבצרפתהיהודים

ושנותהשלושיםשנותסוףלילידיעמוק.חרתםבהםטבעהאשרחריפה
חוויההיאהשואהאולםכילדים,בעצמםשעברוחדריהזרהמלחמה
בשניםנולדוואשראותהעברושהוריהםלאלוגםישירה,ואישיתמשפחתית
מהעמדותחלקוגםהללו,והזכרונותהחוויותהמלחמה.שלאחרהראשונות
היהודיהנוערמכללגדוליםלחלקיםמשותפיםהיומהם,הנובעותוהגישות
בחדראםגםהשראה,שלאחרבדורבאירופה,אחרותובארצותבצרפת

הראדיקליםשלזהמאשרמנוגדואףשרנהואידאולוגיפוליטיאישי'תדרןבפי
היהודים.

והןהיהודיתבזהותהןמרכזי'מרכיבלפיכךמהרות,והשלכותיההואהש
מזהותםיונקתהמהפכניתזהותםהיהודים.הדאדיקליםשלהמהפכניתבזהות

מוטיבשונות,בצוררתמהווים,ותוצאותיו,הפאשיזםבה.ומשולבתהיהודית
הםקיצוניותשמאללתנועותבהימשכותםהפוליטית.בהתייחסותםמרכזי

פעלואלוצעיריםהיהודית.בזהותםיחידרלעיתיםמרכזימרטיבמהרריםאף
כראדיקלים,פעלוהםייחודיות.יהודיותמטרותובלאכיהודיםלא

קוסמופוליטית.ואףאוניברסליתתפיסהכבעליקרובותלעיתיםכמהפכנים,
ראדיקלים"."יהודיםמאשריהודים""ראדיקליםיותרהיוהם

הןהיהודי,היחידשלמבחינתוהןותמורות,גלגוליםעברלשואההיחס
החברהשלמבחינתהוהןהצרפתיתהיהודיתהקהילהשלמבחינתה
ומושפעהיחסהושפעהיהודי,היחידשלמבחינתובכללה.הצרפתית

הזמןלמרחקבגיל'לשינוייםהאישית,לביוגרפיההקשורהמהדינמיות
שחלוהשינוייםמןגםומושפעמשפיעקשור,לשואההאישיהיחסהחולף.
הצרפתיתהחברהושלומוסדותיההיהודיתהקהילהשלובגישותביחס

לנושא.בכללה
נואשיםגעגועיםאולי,בצד,השואה,שלוההשתקהההדחקהבסירנות

העשוריםשניבמשךהיהודיתהקהילהבקרבנפוציםהיול"נורמליות",
עםהיהודיהקיוםלהמשךעמוקהבחדדההתחלפוהםשלאחריה.הראשונים

תיכוני'המזרחלסכסוךהקשוריםאפריקהמצפרןהיהודיםהמהגריםגלברא
בדמותשינויחלמכןשלאחרבשניםששת-הימים.במלחמתלשיאםוהגיעו
מהשמאלניםניכרחלקבקרבהתנגדותשעוררהישראלי,היהודישליובדימו

קשורההללוהדגשותעוצמתשגםאלאיהודים.והלאםידיהידהצרפתים
השואה.עתפ ,להדוקקשר
לביקורת,להתרסה,עדיםאנוהשישיםשנותשלהשביחחציתמ·החל

ומעשיההתנהגותהעלהצרפתיתמהחברהחשבוןולדרישתלהאשמה
אולם,לגביו).חשובגורםהיההקיצונישהשמאל(תהליךהמלחמהבתקופת

הזמןכלקיימתנוכחותהחיתהלשואה,ובגישהביחסלשינוייםמעבד
האישיובתת-מודעבמודעשאלהסימנימעוררתמאיימת,מטדידה,
צרפת,יהודיבקרבבמיוחדבחריפותהבלטהזונוכחות .והקולקטיבי

גםקשורההציבורי'בדיוןגםוממשיתלרלוונטיתהפכהשהיאוהעובדה
ואשדאישיתאשמהשלתחושהבשוםנשאלאאשדחדשדודבהופעת

הדורומןה"מימסד"מןהטקטיקה,מצדוהןהזהרתמצדהןלהיבדל'ביקש
סוףביןבעיקרבשעתו'נתןהקיצוניהשמאל .והכלליהיהודי-לושקדם
האוטנטייםהביטוייםאחדאתהשבעים,שנותותחילתהחמישיםשנות

 .לכךהמשמעותיים
הצרפתי-השמאלשלהנחישותומחוסרהעקביותמחוסרוסלדביקרהוא

הפאשיזםנגדהמאבקשלמסויימיםבשלבים-וסוציאליסטיקומוניסטי
הקומוניסטיהשמאלשלומעמדתווהארבעים,השלושיםבשנותוהנאציזם

אלג'יריה.מלחמתבעתוהסוציאליסטי
הטענההועלתהקרובותלעיתים-היהודילתחוםשנוגעובמה

מהיהדותהשתחררותשלמסויימתדרךהיהודים,לגביהייתה,שהשמאלנות
מוגבלתבמידהנכונהלינראיתזוטענההכללית.בחברההשתלבותושל

מדרכהשונהחיתהבחרהבהשהדרךהרימגמתה,חיתהזראםשכןבלבד.
היהודיםשלמדדכםושרנה ,-19ההמאהשלהאמנסיפטוריתהיהודית

ההשתלבותאתשחיפשוהשמאל,אנשישלמהודיהםרביםביניהםהמהגרים,
היוהדרכיםששארמתוךהקומוניסטית,המפלגהדרךהצרפתיתבחברה
בפניהם.סגורותלמעשה

דרךחיתהפתוחההשואה),בגללרבה(במידההשואה,שלאחרהדורבפני
דתית,השתייכותשרידיללאהצרפתיתבחברה(ההתבוללות)ההשתלבות

רצונםזו.דרךדחוהראדיקליםאולםב"ישראליט",ביטוילידישבאר
להגיעחיתהלאשאיפתם,כולו.לעולםאלאדווקאלצרפתהיהלאלהשתייך
היההעולם"."אזרחלהיותאלאשררה-זכריות",צרפתי"אזרחשללמעמד

למנהיגייותרהאופייניאינטלקטואלית","בחירהשלמרכיבבמהפכנותם
מילאוזאתרעםמהפכנים.שלהכללילציבורופחותמהפכניותתנועות

יהודים",הלא"היהודיםכביכול,פארדרכסליבאופןאלו,יהודיםראדיקלים
מ"ישראליט"בצרפתהיהודיתהקהילהשלבטראנספרדמציהחשובתפקיד

) lsraelite ( ,היהודיםהראדיקלים .בכךהכרוכההמשמעותכלעלליהודיות
פחותחיתהכשיהדותםלעיתים,ארכיהודיםלרובעצמםאתהגדירו

השתמשולאמקרה,בכלהם,יהודי"."ממוצא-לגביהםמשמעותית
מאשרמתבוללתויותרמטושטשתיותרהגדרהשהיא"ישראליט"בהגדרה
י"יהרדי".

נתלווה 1968למאיאולםשהיא,בחינהמשרםיהודי""מאורעאינו 1968מאי
חפציםאנואםממנו'להתעלםשאיןומשמערתיעמוקטי'אוטביהודיגררן

שלדורשדחפודבר'שלבסופרבעיקרםיהודיים-המניעיםאתלהבין
בשלבאוניברסלית,מהפכנותלעבראבוד",כ"דררלעיתים,שהוגדריהודים
מןמתפרצתהשפעהשלביטוייםמספרעלנעמודלהלןבחייהם.מסףיים
ההורה.על-והשראההשנייההעולםמלחמת-הקרובהעבר

לחררהמתפרץהעברצל- 1968מאי
גרמנים"יהודיםלנוו"כ-חסיסמח
וככללעיתיםטראומטיתכמעטעמוקה,השפעהבעליהיו 1968מאורעות
חלקבהםשנטלואלועלובעיקרבהם,המשתתפיםעלמתמשכת,הנראה
התפרצותושלהמחאההתפרצותשלשיאהאתשהיוומאורעות .מרכזי

בזכררנרתירחקוקהנשארהמהפכה"ה"כמעטהמונים.שסחפההשמאלנות
אחתהיאגרמנים"יהודים"כולנו-הקריאה"דור".אותרשלובתודעתו
נוצרההיאבצרפת.הסטודנטיםמדדאתומייצגותהמסמלותהסיסמארת

נושאושימשהברחובותשצעדואנשיםהמוניעל-ידינקראהספונטני,באופן
בעקבותהמאורעות,תוך-כדישנכתבוולכרזותלפוסטריםעממיים,לשירים
רביםאצלעקבותהשאירההסיסמהמצרפת.כהן-בנדיטדניאלשלגירושו

רבהמשמערתכידועיש(ולסמלים ;סמליתמשמערתספק,ללאלה,ויש
כהן-דניהמונים).המקיפיםובמאורעותבמרידותעממיות,בהתפרצויות
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מאחרותיותרהקשורהכדמותרביםשלבזיכרונםישארהאדום","דניבנדיט,
כל .כולובעולםהסטודנטיםבמרדהנראהוככלבצרפת, 1968מאיבאירועי
בנדיט.כהןשלהמרכזימקומרבדברמסכימים,המאורעותבניתוחהעוסקים

חשובתפקידמילאבנאנטר,במרס"-22ה"תנועתשלהחיההרוחהיההוא
בפאריסהסטודנטיםמרדבהנהגתמרכזיחלקנטללפאריסהתנועהב"הבאת"

זההיהאחראדםמכלשיותרדרמהלגירושו.עדמאי,חודשכלבמשך
הןהקיימים,והמוסדרתהסדרעלתיגרקראובאישיותושבמעשירכהן-בנדיט

ייצגהסית,הרגיז,הואהקומוניסטית.המפלגהשלוהןהגרליסטיהמשטרשל
להתקפה"מטרה"היורהוככזהלאנרכיהלגרוםשמסרגלהמהפכןאתוסימל

כיאםהצרפתית.הקומוניסטיתהמפלגהמצדוהןהשלטוןמצדהןולהשמצה
בלאאדמוניש"הראיהודיזר'נורד'שהיהמשרםגםלכךמושאהיורההוא
הרחוב".שלדמוקרטארץ'

להלןשיסתברכפי'ואולםהמהפכןדמותשלומסמללמייצגהפךכהן-בנדיט
זהיהיההשבעים(בשנותדווקאיהודימהפכןשלאלאגרידאמהפכןשללא

דמותוהתגלגלההמהפכהאתמהשולליםחלקבעיניכאשרגרלדמן)פייר
כמערערומדיח,כמסיתכזר,היהודי-הנצחי"היהודי"המהפכןבדימוי

לעזאזל.לשעירלהפכוהצדקהישומשרם-כךאנרכיה.כיוצרהקיים,הסדר
שעמדומהגריםבניאחריםויהודיםכהן-בנדיט,דנינתפסוזה"הגירן"עפ"י

נפגעהלאומיהכבודכזרים.להבליט,ניסרשמותיהםשאתהתנועהבראש
מספיקאיןכאילוכהן-בנדיט.אמר-התנועהבראשעומדש"זר"מכך

 1968ממאיפוחדיםאלו"אנשיםזאת.לעשרתשיכוליםטובים""צרפתים

אנושיתתגובהזרלדעתו,הזר".-לעזאזלהשעירגבעלזהפחדומטילים
 2 •השלטוןבידינשקהמשמשתנורמלית

יהודימלידה,"צרפתי :הראיונותבאחדעצמואתהגדירכהן-בנדיטדני
אנייהודית,למשפחה"נולדתי :הסבירהואושלבות".בשלגרמניבמקרה,
תנצח","פלשתיןפעם,אףאמרתילאמדועמרבןמכאןעובדה.זוהייהודי,

להיותבלי ;ציונילהיותבלייהודילהיותשלהסתירהבתרךתמידחייתילכן
גםלהגידרוצהבמקרה""יהודי ." ...אבל"כן' :אמרתיתמיד .פרו-ישראלי

משאריתאחדשאנימשרםזרשאניליאומרים ).א.י- 1975 (היוםשעד
בלייהודיאלאגרמני,לאצרפתי,לאחשביה.מלחמת-העולםשלהפליטה
בשל"גרמנישנה. 18חייתיבהבצרפתנולדתימלידה",''צרפתיאזרחות.
לרישומידאגולאלאמריקה,לנסועבחרשכםהמלחמה,לאחרהררירשלנות"
לכן,(בצרפת).שליהאיזררחתהליךאתמאדשסיבךמההפנים,במשרד

 3שלי.הפליטתעודתאתמראהאניאותי,כשעוצרים

שנמלטוגרמניםליהודיםכבן 1945באפריל-4בבצרפתנולדכהן-בנדיטדני
דני . 51-19בגרמניהלחזר ,במקצועועררך-דין ,אביר . 19 3-3במגרמניה
הצרפתימשרד-הפניםמטעםאישור-נתינותחסרשלתעודהנשאכאימר'

עםלגרמניהלראשונהנסע-1958במגרמניה".שמוצאוכ"פליטהמגדירר
בשנת .-1963בוהאם-1959בנפטרהאבבסרטן.שחלהאביראלואחיואימן
החרקסעיפילצרפת.דניחזרבגרמניה,הבגרותבחינותסירםלאחר , 1965

שלאהעובדהבשלצרפתית,אזרחותממנולמנועלשלטונותאיפשררהצרפתי
הפניםשרהיהיכולצרפתינחשבשלאכיורן . 18גילעד 16מגילבצרפתחי

צרפתיתבטריטוריההנידוןהזרבשהיית"הרואהצרלפי 1968במאילגרשו
ובלימוקדמתהתראהללאמופעלזהמסוגצרהציבורי".הסדרערעור

הזרים.הפועליםנגדכללבדרךומכורןערעוראפשרות
בהולנדמהפכני"ל"סיברבצרפתאתכהן-בנדיטעזבבמאי-22הבבוקר

שמעתהלהצהירכדייציאתויציאתואתניצלהצרפתישר-הפניםובגרמניה.
אני ...ארוכים"הגבולות :הגיבכהן-בנדיטבצרפת.שהייהאיסורלגבירקיים

גרמניםסטודנטים-1000בכמלווההופיעהצהרייםאחרבמאי-24באחזור".
הגבולשומריביקורתאתשעברלאחרוגרמניה.צרפתשביןהגבולבנקודת
עלרשמיתלונמסרשםהצרפתיים,המשטרהשלטונותאלהובלהגרמנים

סטודנטים 4000חיכוזמןבאותולגרמניה.גורשוהואבצרפתשהייתואיסור
במאי-24הבלילהגבול.שלהצרפתיבצדהאדום"ל"דנימשטראסבררג

לירן'עלכולה.צרפתפניעלהגרליסטיהשלטוןנגדהתסיסההתפשטה
 )" Nuit des barricades "(הבריקדות""לילעברופריזנאנטשטראסבררג,

הסיסמארתבורדו.אלהמיתוסיםהתפשטולמחרתשלהן.ביותרהגדול
כהן-בנדיטשלהשהייהאיסורסביבמתרכזותלילותבאותםהעיקריות
"כולנוהגבולות",על"מצפצפיםגרמנים"יהודיםכולנו"אנחנו :בצרפת
רצויים".לא"כולנויעבור",בנדיטכהן"דניבפריז","כהן-בנדיטזרים",

ושיריםלהןודרמותאלוסיסמארתבצדכהן-בנדיטשלתמונתועםפוסטרים
נפריס.ימיםבאותםהופיעודומיםמרטיביםעםעממיים

עשרבמשךבתוקפונשארבצרפתכהן-בנדיטשל(והביקור!)השהייהאיסור
על-ידישהוגשווהעצומותהמחאותהבקשות,כל . 1978שנתעדשנים,

לאבצרפתהפוליטיתהקשתגרונימכלומפלגותתנועותאירגרנים,אישים,
לדנילאפשר •-1975בהגדול""iרשרקספררשללאורהמוציאבקשתגםעזרו.
הזמןהגיעלא"ערד :בתשובהמשרד-הפניםעל-ידינענתהבצרפת,לבקר

שלנר".לטריטוריהלחזור )" cet etranger "(הזהלזרלאפשר
והשלטוןהימיןאנשיהיוגרמנים'.'יהודים"כולנו-צעקושלאאלובין

ארגון- , C.Gרה-ז.הצרפתיתהקומוניסטיתהמפלגהואנשימחד-גיסא,
הקומוניסטית,המפלגהלהשפעתהנתרןבצרפת,ביותרהגדולהפועלים

הראשונההגרליסטיתהפגנת-הנגדבהתארגנות .מכךיתרהמאידך-גיסא.

האדוםדני

הסיסמארתהיובמאי-30בהלטיני)ברובע(ולאהאליזהבשדרותשנערכה
אברר",זה"מיטראןלבד",אינוגרל"רהגרל"."רהקריאותבצדאחרות.

לצרפתים","צרפת-הקריאותלעיתיםהושמעויעבור",לא"הקומוניזם
לדכאו"."כהן-בנדיט

שלקבוצותזר.בהפגנהביטוילידיבאהצרפת,שלהאחרהפןהזרים,שנאת
נגדההסתהאבל .הרסןהותרכיחשובדה-גרלשתמכוהקיצוניהימין

שלהרפובליקה"להגנת"הרועד-לדוגמה .לכןקררםהחלהכהן-בנדיט
 :השארביןכתובהיהבהםכרוזיםחופשיבאופןחילקנפריס,-18ההרובע
הואכהן-בנדיט.האדוןלעשרתמבטיחהצליחו,לאהנאציותשהיחידות"מה
גדולמספיקהצרפתיהעם !לארבכן,ראש.בדםאומתנואתלראותרוצה

לנאציזםלאכהן-בנדיט,שללפאשיזםלאהוא.ענייניואתלסדרבשביל
 4הצבעים".שלרשתדגלאחריכולם !השחור

אנטי-בטרמינולוגיהזהבמקרהמשתמשותוהאנטישמיותהזריםשנאת
שעוררוהשליליותבקונוטציותהכרהמתוךכביכול,ראנטי-פאשיסטיתנאצית

האסוציאציהאולםשנים.באותןהצרפתיתהקהלבדעתאלהמושגים
כהן-בנדיט,עםהואהסכנהזיהויואףוהנאציזם,הפאשיזםלסכנתהמתקשרת

במאי-2בהכריזהקיצוני,הימניהאגףשלעיתון " Minute " ...היהודיהזר,
אךמועטים ,הקיצוניהימיןשלהסטודנטיםאירגרניניסרברביום , 1968

כהן-אתלתפוס"יש :הלטיניברובעפרובוקציותליצורהיטב,מאורגנים
זאת,לעשרתמסרגליםהשלטונותאיןראם ...הגבולאלולקחתובעורפובנדיט
זהציבורילטיהורמבצעלהוציאהנכספיםצרפתיםמספרעללהצביענרכל
 Poujadisme)5 (הפרזאדיזםמחוגינשמעודרמותנימותהפועל".אלהכרחמן

ומןהקטנים,ובעלי-המלאכההסוחריםשלהרצוןאי-שביערתאתשביטאו
הקומוניסטית.המפלגהמצדגםהשניהעבר

מאי-יונימאורעותבעתלהתמודדנאלצההצרפתיתהקומוניסטיתהמפלגה
טררצקיסטים,נגדוהןהגרליסטיהמשטרנגדהן :חזיתותבשתי 1968

ותנועותמחאותבראששעמדוואנרכיסטים,גרראריסטיםמאראיסטים,

באופייה,אררתרדרכסיתהצרפתית,הקומוניסטיתהמפלגההסטודנטים.
אירגרנינגדבמאבקהתקיפהחיתהתקופה,באותהמאדוחזקהמאורגנת

שנותממחציתהחלפרשצעיריםשלשלםשדורמשרםהחדש,השמאל
השמאלאירגרניאלוהצטרףשלה,הנועררמאירגרנימשררותיההשישים,
באותםהקומוניסטיתבמפלגהשניםמספרהאישמרשה,ג'ררג' .הקיצוני

בעיתוןמאמר 1968במאי-3בפרסםהמפלגה,מזכירמכןולאחרימים,
"יש :כהן-בנדיט"הגרמני,"האנרכיסטאתהתקיףבר L'Humanite 'המפלגה
מאחראלו'כוזביםמהפכניםשלפרצופםמעלהמסורהאתבכוחלהסיר

עסקיואתהגרליסטיהשלטוןאתמשרתיםהםאובייקטיביתשמבחינה
הרכרשנים".שלהגדוליםהמונופול

"נראה : C.G.Tהגיבכהן-בנדיטנגדהשהייהאיסורצרהרצאתלאחר
האישהשתייכותאתהזכירהממשלהשראשלפניערדשהשמענושהאזהרות

ומתממשות".הולכותבינלאומי,לאירגון ).א.י-(כהן-בנדיטהנידון
שטענוכפיגרמני","יהודיכהן-בנדיטאתכינהלאשמרשהלבלשיםיש

-שקראומההמוניםחלקלוודאי'קרובשסברווכפימסויימים,אנשים
גרמני"."אנרכיסטכהן-בנדיטאתכינהמרשהגרמנים".יהודים"כולנו
המפלגהפוליטי.כנשקלארמניתבאנטישמיותשימושספקללאישבביטוי

שלהרחבלציבורלהגיעכדילארמיות,נימותעלהמנגנתהקומוניסטית.
כהן-דנילדעתלכן,ישירה.לאבאנטישמיות,כאןהשתמשההפועלים,

גרמני","יהודיולאגרמני""אנרכיסטבביטוימרשהג'ררג'השתמשבנדיט,
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 6לא.ראםרוציםאםהיהודי,אלהמופנהיסודישזרבפורמולהבשימושאולם

לסולידריותביטויהיהגרמנים"יהודים"כולנו-שבסיסמהאין-ספק
כולם.עלמקובלהיהושלאוסימלשייצגמהולכלכהן-בנדיטכלפיעמוקה

חלקנוטליםרביםשיהודיםבעובדהשראווציוניםיהודיםאירגרניםהיו
אנטישמיות.לתגרנותלהביאשעלולהתופעההמחאה,תנועתבהנהגתמרכזי
החריפותוהאנטי-ישראליות,האנטי-ציוניותמהנימותגםהסתייגוהללו

"השנאהביטוייאתלהבליטינטרהקיצוניהשמאלגונינאירשנשמעולעיתים
אלהכלבעק:כרתלהיסחףעלולהיהודישהנוערוחששוהעצמית"

לשמאלנות.
היותרלעובדתעמוקההתייחסותבקריאהחיתהלאכהן-בנדיט,שללדעתו
כולם"הם-ולאגרמנים"יהודיםכולנו"אנחנו-צעקוהריהםכייהודיי
קצהעד"ללכת"שברצונםלומרהתכדרנו"אנחנו"ובקוראםגרמנים",יהודים
אלועםסולידרייםלהיותעליהםולפיכך ...מוסלמיםכפועליםזהרתםגנרל

לוכשסיפרושצחקמספרכהן-בנדיטשלהם.זהרתםלגביכךלנהרגשרוצים
"אנחנווקראושצעקופולנייהודיואחדרומנייהודיאחדאנשיםשניעל

עלמרשהדבריונגדהגירושצרנגדמחהההמוןגרמנים".יהודיםכולנו
כהן-הואראםשאנחנומהלהיותזכותנו-לומרכדיגרמני"אנרכיסט
אחרת,סיבהבגללאנחנוגםנגורשגרמני,יהודישהואמשרםמותקףבנדיט,
היותרלעובדתעמוקההתייחסותבסיסמהאיןאםגםבנררמה.ישאיננומשרם
הסיסמה .ומסמלמייצגשהיהודילמההתייחסותבהישיהודיכהן-בנדיטשל
"כהן-בנדיט-הנגדיתהסיסמהכמר-גםגרמנים",יהודים"כולנו-

שרנותיסודיותהתייחסויותשתיעולם,השקפותשתימבטאותלדכאו",
חלקשנטלוהיהודיםהצעיריםביןליהודי.-לשונהלשולי,לזר,למיעוט,

ביטויזרבסיסמהשראורביםהיוהמחאהובתנועותבמאורעותפעיל

אלן . 1968מאיאתשאיפיינהעמוקהשותפותולתחושתלאחורהלהזדהות,
יחד ,מכןלאחרשעמדרמי 1968מאירועיבאהבולטותמהדמויות ,מרגייס
גםזה 1968"מאי :-1980באמרהפררלטרי","השמאלבראש ,לויבניעם

שמחהזרחיתהזאת.לשמועעבורידמיונידיהיהזהגרמנים".יהודים"כולנו
מאשרהתנועהבתרךבכללאפשריזהאםיותר,ערדאזהרגשתיעבורי.גדולה
 sכן".לפני

ראה , 1968מאירועיבאמרכזיחלקשנטל ,פילוסוף ,יהודי ,וקסמןגלאבזרה
היהודיםשהצעיריםלעובדהנהדרביטויגרמנים"יהודים"כולנו-בסיסמה

ניסיוןומחנות-המרות,אושוויץמניסיוןזועזעודור,אותרבנייהודיםוהלא

 .דוראותרבנייהודיםהלאעלוהןהיהודיםעלהןשהשפיע
התחרשהמשרםההזדהותמביטויישהסתייגויהודיםצעיריםהיולערמתם

ובכללהייחודיותתיעלםזרהזדהותשתוךהחששומתוךזאת",יביןלאש"זר
הם.ייחודםזה

המחתרתללוחמילסייעונסע 1968למאירבהחשיבותייחסלאגרלדמןפייר
הסטודנטים,תנועתשלהאינפנטילי"מה"ארפיהסתייגהואכדררם-אמריקה.

יילקחשמשחקהרצתהאבלפוליטית,בילדותיותלדבריונשארהאשר
יכולה"אשרכהן-בנדיטעםהסולידריותהצהרתשגםטעןהואברצינות.

בכעסילהיפר .כללבינגעהלאלהתרגשות,ליגררםלצריכה)(ארחיתה
להיות".רוציםהם ).א.י-(יהודיםזאתגםטיפשיםחשבתי:

אתלהסבירמנסהגרלדמן"פייר-מרבןבלתי .ק" :בספרהסיקסרהלן
אינכם"לא, :גרמנים"יהודים"כולנו-לקריאהגרלדמןפיירשלהדחייה
סרגהיאלכגר,דלגנוב,דרךהיאההזדהותשבהםרגעיםישגרמנים.יהודים

עםפעולהמשתףהזכררןאלוברגעיםמהדיכוי.רחוקהשאינההדחקהשל
 9בירתר".האכזריתהשיכחה

אנונימי,"באופןאם-גםתיכון,כתלמידבהפגנותהשתתףפינקלקררט,אלן
 10להבין"רצהאולםהרבההביןשלאקטןכחיילפריפרי,כמעטדיסקרטי,

לראותהותרליהודיםרקלא"עתה :הנ"להקריאהעםהואגםנוחלאחש
ילדלכלאיפשראשרכלברירת,כלדחהאשרמאורעהתרחשכיהודים.עצמם

הצהוב.הטלאיאתלשאתהמגורש,מקרםאתלתפוסהמלחמהשלאחר
הרגישההמון .אותרלשאתשרצהמילכלפנוינעשההצדיקשלהתפקיד
פינקלקררט,הביןיותרמאוחריידרפן".יוצאשלאיכרתבעללהיותבזכותו
שאינהדמותלעצמםנטלושהמפגיניםהעובדהזרוהכעיסולושהפריעשמה
יוםכל"בשבילי-תמידמחופששהואבערדאחת,הפגנהלצורךשלהם

יהודיםלהאשיםארכל"שברפינקלקררטאומרדבר,לפיכךהיהקרנבל".לא
היוהםיהדותי.אתלצחוקעשרשהםמהעובדהחרץאלו,זמנייםגרמנים
הדורכלהיהרגעשנאותרוכמרעצמייאנישהייתיכמריהדימוילצורךיהודים
 12מאראיסט".טררצקיסט,אנרכיסט,שלנר

כהן-בנדיט,דניעםהזדהותעל-כל-פניםישגרמנים"יהודים"כולנובביטוי
 =מייצגשהיהודימהכלעםהזדהותקיימתודרכויהודי,היותרעובדתעם

הקררבן.רצוי,הלאהדחוי,הזר,

" C.R.5=5.S '' 
בזמןצרפתוהתנהגותהנאציזםהשנייה.מלחמת-העולם-הקרובהעבר
ההגזמותהתקיפות,הערצמה,המוחים.הסטודנטיםידי-עלעלווה ,ההמלחמ

מחאתשלמאופייהחלקמהרריםובהאשמותיהםשבטענותיהםוההכללות
מבחינותלפחותמפתיעה,הקרובלעברההתייחסותאולםהסטודנטים,

שקרהאתהכירולאהתענייןשלאהצרפתישהנוערלזכוריש .מסריימרת
לכןקררםשנתייםרקהוגדרבפרט,ובצרפתבכללבאירופההארבעיםבשנות
 .ירדע"נילאמכירלא-"היטלרהכותרתתחת

העברכניסתרעלהמחאהתנועתהתפרצותעלשהעידוראשוניםסימנים
חודששלבאירועיםכברנראוהמתעוררת,המתיחותבהקשרוהעלאתולהורה
בסיסמהחריףביטוילידיבאהלהורההעברחדירת .י 4בנאנטרינואר

בפיתכופותלעיתיםוהושמעההקירותעלשצריירהנוספתפרובוקטיבית
ב-הראשוןאדרת"הבריק"בלילכבר ," C. R.S=S.S " :המפגיניםהמוני

כמרזר,סיסמהגרמנים".יהודים"כולנוהקריאהשנפרצהלפניערד 10.5.68
אלימותהמאורעות.תוך-כדיספונטניבאופןנולדהאחרות,סיסמארת
תרכנה.אתלהסבירלבדןיכולותאינןפעלהשבהוהתקיפותהמשטרה

שלבמצבהנמצאבהמרןהנבלעיםאנשיםלהתנהגותכמר-גםלסיסמארת,
סיטואציהיוצריםאלומצביםמשלהן.מכניזםישמיוחדים,והתרגשותמתח
באופןלהתנהגארלצעוקלעצמומרשהההמון,מןחלקהמהווההפרט,שבה
רצו " C.R.S=S.S "הקריאהידיעלכ,ךלבדר.היהלונוהגהיהלאשבר

גםיתכןאולם,משטרתית.האלימותנגדהדיכוי,נגדלמחרתהסטודנטים
ביקשובמודעשלאארכשבמודעאבסררדרם","עדהדבריםאתלהביאשרצו

שנשלחוהיהודיםשלבמאסרםהצרפתיתהמשטרהשלחלקהאתלהזכיר
 • 15הנאציהנרכשעםשלההפעולהובשיתוףלמחנות-המרות,

גרמנים"יהודים"כולנוהסיסמהביןהשלמהנראיתמסריימרתמבחינות
"האתם".הגדרתלערמת"האנחנו"הגדרתקיימתבשתיהן ." C.R.S=S.S "רבין
הנרדפים.לצדאנחנובגירוש.משתתפיםמסייעים,הגרמנים,שללצדםאתם
C.R "אתם .S=S.S ", גרמנים"."יהודיםאנחנו

השישיםבשנותילומרהעזרלאהציוניםואףהיהודיםהאירגרניםאשראת
קולקטיבי,אףרלעיתיםאישי,באופןוהעלוטענוהשבעים,שנותובתחילת
האנטי-מאבקםבמסגרתכללייםשמאליםארגוניםוכןיהודיםשמאלנים
השנייהמלחמת-העולםבעתהיהודיםלגורלהצרפתיםאחריותפאשיסטי.

בפרט,והראדיקליםבכלל,דוראותובניהיהודים,שלביחסםמרכזיגורםהיא
האחרים"ככלצרפתילהיות"לאהבגידה,הדחייה,הזרות,תחושתלצרפת.
למצואשאיןמיוחד,ביטוילידיבצרפתבאוהמבוגרים,דורכלפיוהאשמה
סרגהיאהקיצוניתההגזמהי.ואכןי 6אחרןתבארצותצעיריםבמחאתכדוגמתו

"הזועמים"שלהאנרכיסטילגרוןהאופיניתפרובוקציהשלמסוים
)" ENRAGES "( אולם, . 68במאיההתפרצותשלאופייהעלרבותשהשפיעו

דרמטיבאופןלעיתיםפעם,מדיעלתההיהודיםלגורלהצרפתיםאחריות
אחדותדוגמאותהפועלות.הדמויותשלבדימוייםבאסוציאציות,ברגשות,

בעיקרהקיצוני,השמאלבתנועותשניםבמשךפעל , 1953יליד ,.ג.פלכך:
 GARE DE L YON "על-ידבהפגנה-1971בהשתתףהפרולטרי","השמאל
בהפגנותיהם,מאדקרובותלעיתיםשקרהכפינתקלו,המפגיניםנפריס.

בהתרגשותשצעקתיהיטבזוכרואניאותילעצוררצתה"המשטרהבמשטרה.
 .ס.ל .ייאחד"ביהודידי ,סביאתהעמיסהמשטרהאותה :השוטריםכלפי
בסוףלצרפתשהגיעואירופהמזרחיוצאילהורים-1931בבצרפתנולדה
ואיבדהבצרפתהשביחמלחמת-העולםתקופתאתעברההיאהעשרים.שנות

ללוחמיבסיועהשאר,ביןפעילה,חיתהמאחיותיה.שתייםבמלחמה
 1968ולאחראלג'יריהלעצמאותבמאבקבתמיכההקובנית,המחתרת
אתשעורר"המאורע :מספרתהיאמאראיסטית.קבוצהבמסגרתבפעילות
היאלערך". 18בתבהיותירחובבהפגנתהשתתפותיהיההפוליטיתמודעותי
הםהשוטרים :לעצמיאז"אמרתיעל-ידם.ונדחפההשוטריםעל-ידינעצרה

נגמרלאשכלוםלכךמודעתהייתיפתאוםהדבר.אותועושיםהגרמנים,כמו
פוליטית".פעילההייתילאלכןקודםלטנטי.באופןקייםוהכל
"זכרי :אימהדבריעלבפניחזרההשישים,משנותטררצקיסטיתפעילהג.ר.

אוייב".הםהצרפתיםגםלגרמנים.שלךסבאאתשמסרוהםהצרפתיםתמיד,
שלמאורעות-המלחמהתקופתעלמאדברוריםילדותזכרונותלהיש

צרפתיה,באמתהייתילאפעם"אףהצרפתית.המשטרהעל-ידייהודיםמאסר
מוסיפההיאשלי",מהדוראחדאףצרפתים,באמתהיינולאפעםאף

היהודים.דורהלבניבהתכוונה
וכבןכיהודיכהן-בנדיטשללביוגרפיההקשורנוסףמאורעלצייןמעניין

באושוויץ"),מתשלא"חבלהכותרתתחתבספרו(המתוארשואהלניצולי
בתחנתמעצרובעת .האנטישמישלראייתומזוויתגםוזתודעהוממחיש
"אתה :שוטרלואמר ,סוערמאורעותיוםלאחר , 1968במאי-3בהמשטרה

נאלציםהיינולאאזיהוריךעםיחדבאושוויץמתתשלאחבלתשלם,עוד
פחדתי,המשטרה,בתחנתכהן-בנדיטמצייןהזהבלילה ."היוםזאתלעשות

ראדיקליגולדמןפיירמספרדומהמאורעשעללהזכירראוי .י sפחדתימאז
מזדייןשודמעשיביצועבעווןהשבעיםבשנותבבית-סוהרישבאשריהודי

שבעתמספרהואנשים.שתירצחיותר,שלמאוחרזוכהממנהאשמהובעוון
לזרוקצריכיםהגרמניםהיו"אותך :לעברווקראשוטרנכנסבמאסר,ששהה
 _,, 19יהודוןשלוקנוןניצלו,יהודוניםמידייותרלתנור.

המרכזייםהגורמיםאחדלדעתי,מהווהוהאשמה,הדחייההזרות,תחושת
אינםלשואהבסמיכותשנולדובני-הדוראוניברסליים.פתרונותאחרלחיפוש

בניאתשרדפההצרפתיתהמדינהזושחיתהמשוםהאחרים",ככל"צרפתים
שלשונותבדרגותידעו,אלהיהודיםצעיריםלפעמים.ואותםמשפחותיהם

עליהםאףולעיתיםמשפחותיהםבניעלנגזרהארבעיםשבשנותמודעות,
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רוציםהםואותםנאבקיםהםשנגדםומוסדותמדינהחברה,על-ידילמות,
שישרבהמשמעותבעלגודםספקללאזהואמוציונליתמבחינהלשנות.
כזו,בעוצמהשלאוודאיקיים,אינומחאהשלזהמימואותו.ולהדגישלחזור

שהכיבוש,אירופהארצותאתמייחדוהואאדה"באואנגליהכמובארצות
הישירמהעבדחלקהיוולמוותיהודיםושילוחההסגרההפעולה,שיתוף

שלהם.והמיידי
לאבביטוי,הגזמהחיתה " C.R.S=S.S "בסיסמהאםשגםסבורגלוקמןאנודה
דיקדוקיבאופןשחיתההסיסמהבמעשה.שלאוודאיבמחשבה,הגזמהחיתה

עדלהוביליכולהדיכוישלההגיון :אינטלקטואליתוכןבעלתחיתהמוגזמת,
S.S ; להיותשלאהיזהרו-שוטריםS.S . 

שלברחובותיהצעקואלה,שורותשלמחברןוביניהםמפגינים,אלפימאות
בוודאותמדוברהיהשלא(מאליו)מובן .ס.ס=.ס.ד.ס 1968במאיפויס

 ;כמשמעהפשוטהזכה,כמשוואהעצמהבפניעמדהלאהסיסמהאופטימית,
קרבדםלהורגמוציאבוודאיהיהלפחות,אחדאחד'משוכנע-כןשאם

התנגדותםאתציינהלסיסמה,שהפכהזו,משוואהלס.ס.הנחשביםשוטרים
לדגשביטוינתנה.עקיפיןובדדךלוגית,לאפשרותכי-אםלמציאות,לא

-שנשבעתאתה :האנטי-קולוניאליזםשלהחדשהבגידסתוששלטהעמום
חייבתהיהשבובמצבעצמךאתתעמידאלאושוויץ",עודלא"לעולם

אתחסלמפוקפק.כיבוששלגזענייםמדכאיםבאמצעיםלהשתמש
 ;הס.ס.איששלבאמתהדהד-ה-ס.ד.סאיש ." go home "-ךמושבותיך

ה-בנוסחלשכללהתתפתהפןקונדוד'פולומכלאתאתפרקאירופי'
" NACHAT UND NEBEL ". כימוכיחההדקולוניזציהשלההיסטוריה

שלאחדאירופהשלוהדוחההבלתי-מושגלאופקהפכה"אושוויץ
 20המלחמה".

זו,נאודוטית"צעקה : " C.R.S=S.S "מהקריאהגםמסתייעגולדמןפייד
פרטיזנים".היולא(הסטודנטים)והם S.Sהיולא C.R.s .-המגוחכת.נראית
"אוננותפורנוגרפית","התרגשותבשם 1968מאיאתמכנההוא

שהשלטוןמשוםמהמציאות,גדולהיהבהקיץהחלוםשלחלקוקולקטיבית".
אתסילקלדעתוהשלטוןלסירוס.לחלום,אונים,לחוסרמתנגדיואתהביא

ישעם-זאתמשחקים.שהםידעולא(המפגינים)שהמשתתפים'אלאהדמיון
פרטיזן'היהלאשהואחיתהגולדמןפיידשלהגדולהשהאובססיהלזכור
הגדולהחלום ...עליהםנמנהושלאוורשהגיטומודדישלבתקופתםחישלא
דומהלהיותפרטיזן'להיותהיהמותו'אלשהובילו-שבדוובהמשךשלו
למורשתם.וראוילהם

בסוףהוקםיהודים,שניעמדושבראשוהמאואיסטי,הפדולטדי""היזz..מאל
 ,השלטוןנגדבמאבקביותרוהנוקשהביותרהאקטיביהאלמנטוהיה , 1968
חלקלחוק,מחוץאלהאידגוןהוצאפעמים.מספר-1973בלהתפרקותועד

על-ידיפעמיםכמהנתפסהעם""למען-ובטאונםנאסרמהפעילים
לאלימות"."הסתהשלבאשמהלהפצהונאסרהמשטרה

מתמדתהתייחסותעםהסיניתלמהפכההערצהשילבהעם""למען
מלחמת-בתקופתהצרפתיםשלהפעולהולשיתוףמחד-גיסאלדסיסטנס

לאומיבמאבקמעמדימאבקעידבבהואמאידך-גיסא.השביחהעולם
-הםהוישיסטים.הפעולהולמשתפילכובשיםהבורגנותאתוחישורה

ים.שהכבוהצרפתיםאתמייצגיםההמוניםולעומתם,החדשים""הכובשים

ידיעלכבושהארץשלכפרטיזניםעצמםראוהפדולטדי""השמאלפעילי
יכולתבעלתמזדיינתמחתרתיתזרועהפרולטרי"ל"שמאלחיתההבורגנות.
 21החדשה".העממית"ההתנגדותשנקראהאלימותמעשילביצועאופרטיבית

ובתחילתהשישיםשנותבסוףבצרפתהקיצונישהשמאללצייןחשובאבל
נה pלאובאיטליה,בגרמניהשניםבאותןשקדהלמהבניגודהשבעים,שנות
גונםאידאתלפרקהחליטוהפדולטדי""השמאלמנהיגי .הטידורלעבר

בעתהישראליםבספורטאיםהפיגועעקבשעברוהזעזועבהשפעת
דיוננו.לנושאזרותאינןאלועובדות,גםלדעתי .-1972במינכןאולימפיות

פאשיסטיהאנטיהמאבקמרכזיות

מוגזמותספקללאהנןאלוואסוציאציותאנלוגיותהנמקות,לאחוד'במבט
שב"מרדהסכנהאתהשלטוןדאהבובאופןגםאולםהיסטוריות.ולא

פרופורציה.וחוסרהגזמההיוהקיצוני,השמאלובארגוני "הסטודנטים
פעמים,מספרלחוקמחוץאלהקיצוניהשמאלאידגוניאתהוציאהשלטון

החרימה.ולעיתיםשלהםהעתונותהפצתעלאסרמהמנהיגים,חלקאסר
 • 22השלטונותלצדלהתערבעלולשהצבאחששהתעודד 1968מאיבסוף

מאבקהקיצוני'השמאלגוניאידוביןהקיצוניהימיןגוניאידשביןבמאבק
אלים.אףולעיתיםחריףהשבעיםשנותובתחילתהשישיםשנותבסוףשהיה

הלטיני"ברובע"השליטהעללמאבקגדולהחשיבותייחסהקיצוניהשמאל

 ,,כשלטון"הדמיון
חיויהודים,ולאיהודיםהשנייה,למלחמת-העולםבסמיכותשנולדבני-הדוד
פעלוובהאוטנטיות,אנטישמיותותנועותזרמיםהתקיימובהבחברה

בדדך-נמצאואלו .הגרמניהכובשעםרביםיהודיםומסגירימשתפי-פעולה
יהודים,ולאיהודים-הדאדיקליםנלחמונגדוהשולט,האחד,במחנהכלל

בעתמנגד'עמידתםאתבחריפותוביקרוהשליטיםכלפימשטמהשחשו
חשביה.מלחמת-העולם

הטדוצקיסטים, :זרמיםשלושהעלנימנוהעיקרייםהקיצוניהשמאלאידגוני
i be r 1 (אויםדטב-לייםטדניסנוהאטיםיסראאמה tai res-a na rch i s tes ( 

 ,) 1968לאחדליבדטאדיגווןבצירוף(לעיתיםוהמאואיסטיםהטדוצקיסטים

החשובותהקיצוניהשמאלקבוצותאתהיוומדכסיסטיים,אידגוניםשהיו
-22ה("תנועתלעומתםהאנרכיסטיהזרם .ולאחריו 1968מאילפניביותר

האירגוניםבצרפת. 1968מאי-יוניבהתפרצותמרכזיתפקידמילאבמרס")
ומעוצמתהסטודנטיםמדדמהתפרצותהופתעווהמאואיסטיםהטדוצקיסטים

ולהיגדלפוליטיקהגדולהחשיבותייחסוהםשבעקבותיהם.המאורעות
ואינדיבידואליסטיאנרכיסטיבגווןהתאפיינהשההתפרצותבעודהפוליטי
בציודיםבכרזות,בכרוזים,בסיסמאות,ביטוילידיבאהדברמסויימת.במידה

אישיים,למאווייםביטוינתנואשדאישיאופיבעלותספונטניותקירובכרזות
מציאות",הוא"החלוםבשלטון","הדמיון-'לאשליהלדמיוןליצירתיות,

זונוספות.רבותועודהבלתי-אפשרי"אתנבקשדיאליסטיים,נהיה"הבה
יכולבשלטון""הדמיוןהגדולה.חולשתוגםוזו 1968מאישל"גדולתו"

שבחלקושינוי-וההתייחסותההתנהגותבנודמותבערכים,שינוילחולל
תמורהלחוללכדימספיקאינואולםוקבוע,מתמשךובחלקוחולףהוא

פוליטית.
ההיגדובין 1968במאי-יוניהמדדאופיביןהפעראתלהסבירגםאפשרכך

שלהדוגמטיותעללמחותכדיהשארביןשהתעוררהדוגמאטי,הפוליטי,
ובעיקרלפני-והטדוצקיסטיםהמאואיסטיםשלהקומוניסטית,המפלגה

הנ"ל.ההתפרצותאחרי
והקאפיטליזםשהיותלמסקנההמדכסיסטיהניתוחהובילהטדוצקיסטיםאצל

להולידעלולהואהפאשיזם,ובהמשכואימפריאליזם,כמותופעותהוליד
עדחמלהללאבקאפיטליזםלהילחםישלפיכך,בעתיד.גםכאלותופעות
שלהעבדמניתוחהמסקנהחיתההמאואיסטיםאצלהסוציאליזם.להגשמת

נמצאיםאנוהשבעיםשנותובתחילתהשישיםשנותשבסוףהשלושיםשנות
החדש"."הכיבושנגדלהילחםישולכןהפאשיזםחוזרבואנלוגיבמצבשוב
אותודאובעתיד'הפאשיזםמהשתלטותחששושהטרוצקיסטיםבעוד

צרפת.עלמשתלטכברהואכאילוהמאואיסטים
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בעררההפאשיסטיתבביצהלהכרתישהשלושיםשנותלערמת"הפעם

בקליפתה".
השמאלאירגרנישנאבקוהמאבקלשמשיכוללכךרבותמיניאחתדוגמה

התנגשות . 1973ביוניהחדש""הסדר-הקיצוניהימיןאד-יגרןנגדהקיצוני

בארמון 1971במרסהתרחשההחדש"ה"סדרלביןהשמאלביןקודמת
ברבפריסי " mutualiteה"באולםפגישהלקייםביקשהאחרוןנפריס.הספורט
הפגישהאתלאסורהדרישותפוליטיים.ראסיפרתכינוסיםפעםמדינערכים

חרקיתילאלהפגנה-21.6.73בלכןיצאוהקיצוניהשמאלאירגרנינענו.לא
הסיכוניםאתעצמםעללוקחיםשהםתוךיהקיצוניהימיןמפגשקירםנגד

משרדעלהמשטרהפשטהמכךכתוצאהחוקית.לאהפגנהמקיוםהנובעים
אלה".ו\יגה"אתהוציאהאףואחר-כךהמהפכנית"הקומוניסטית"הליגה

"תפיסת ) 27.6 . 73 (שברעמאותוהליגהיבטאון"י rouge "כותרתלחוק.מחוץ !
ידיעלמוגנים"הנאציםפריס"יבמרכזגזענית"פגישההליגה"ימשרדי

נמשך"."המאבקפאשיסטים"יהאנטינגד"דינריהמשטרה"י

 :קוראיםאנווקיתי nהלא-בהפגנההמרכזיהגרףשחיתההליגהיבהודעת
ואתהגזעיםאתאחדבמישורש"שמים"בזהבלתי-נסבלתהשלטוןשלגישתו

ניטראליותאיןהאנטי-פאשיסטים.ואתהפאשיסטיםאתהאנטי-גזעניםי
האנטישמיותהגזענות,נגדהמאבק .בסכנההיסודיותהחדויותכאשר

הפועליםתנועתשלהחיונייםהכוחותכלאתלרכזצריךוהפאשיזם
שהופיע"לא"הכותרתתחתבמאמרלנצח".כדיוהמהפכנית,הדמוקרטית

נגדלהיאבקהצורךעלסעידבןדניאלכתב ) 27.6 • 73 (גיליוןבאותו
מאבקשלבתירוץהגזענותאתמטפחיםהפאשיסטים"התלמידים :הפאשיזם

אתמחדשלשיםרוציםהםפיקוחשלאמתלהתחתחוקית.לאהגירהנגד
הערבים.שלחזםעלהזהב""סהרואתהיהודיםשלחזםעלהצהובהטלאי
אמצעיםבדברלטיעוןהסנגאלים".הפורטוגזים,הספרדים,יבואראחר-כך
"מי :סעידבןעונהחוקית)לא(הפגנההקיצוניהשמאלנגדהמועלהשפלים
יהשלישיהרייךהימנונילצליליאסיפותשמקיימיםאלו ?שפלותעלמדבר
השפלהשלדובריה ?הנאציתבהצדעהמצדיעיםאשראלו ;קרסצלביתחת

מחפשיםכבראשרשוטריםגםאר ?רגבלסהיטלריורשי ?ענקיתקולקטיבית
חיואשראלומאשריותרטובלעיתים .בכלנזכריםאנחנו ?משרדנובספרי

ההשתמטות,הזכרונות.מאפרנולדהיוםשלהמיליטנטיהדורההיא.בתקופה
חלקמהוויםאזישלתנועת-הפועליםשלוהגבורההאחריותנטילתגםאולם

(הדגשלא"מוע,רבערדלומרמתעקשיםאנחנולפיכ,ך .שלנומהחיכוך
 • 24 ).א.י _במקור

שלוהמוטיבציותהניתוחבהבכתגדולהחשיבותבעלהואהאחרוןהקטע
שלהנצילכצעיריםשגדלוהעובדהדווקא .מיליטנטיצעיריםדוראותו

 ;האכטי-פאשיסטילמאבקמאדלרגישיםאותםהפכההשכיחמלחמת-העולם
 .לכןקררםעוצבהשתודעתומהדוריותראולילעיתים
הטרוצקיסטיםכמרלהתקיים(והממשיכיםהדגישו,הקיצוניהשמאלאירגרכי

באירגוכם.האכטי-פאשיסטיהמאבקמרכזיותאתלהדגיש),ממשיכים-
האנטי-המאבקשלהאישיתחשיבותואתהדגישוהיהודיםהמיליטכטים
חזרהקיצוניהימיןוכגדהפאשיזםכגדהמאבקמוטיבלגביהם.פאשיסטי,

שללשעבררמיליטכטיםמיליטכטיםעםשקיימתיבראיונותושרבשרב
אירגוכם,עלביקורתשמתחולשעברפעיליםגםהקיצוני.השמאלאירגוכי

לשעברטרוצקיסטמיליטכטרוטמן,פטריקלדוגמה,זו.כקודהלשבחציינו
ואנטי-כאציאכטי-פאשיסטימימו"היה :סיפרי 3-197בה"ליגה"אתשעזב
במאבקחריפיםוהיותראלימיםהיותרספק,ללאהיינו,ב"ליגה".מאדחזק
בנוסטלגיההמתייחסארגזעניקיצוניימיןכגדבעיקריהקיצוניהימיןכגד

יהודייממוצאהיומהמיליטכטיםשרביםבעובדהקשורזהדבר .להיטלר
הושמדה.ושמשפחתםהמלחמהבזמןסבלושהרריהםכאלה

שללתחושותיהםביטויכתנהמספררהערלההאכטי-פאשיסטיתהאובססיה
ולפעילותםלהצטרפותםהמניעיםעלוהשפיעהבמחשבותיהםמיליטכטים

לכןקןךםשחיתהתוניס, , 1953ילידתעךה,גן'אללךןגמה, , 25באךגןן
"אני ... :אומרתהיאבליגה.לפעילה 1979עד 1968וממרס"בשומר-הצעיר"

ההפגנה(לאחרבפאשיזםמאבקהבשללחרקמחוץאלהוצאהשהליגהגאה
וגזענותאנטישמיותכגדהקיצוניהשמאללחםילדעתי .) 197 3בירכי

 !רעדו"-"אנטישמים-חיתההסיסמה .מארדחשובהחיתהופעולתו

)" antisemites - tremblez "(. בזכותזההריפחדו,אכןהאנטישמיםואם

 • 26השמאלכים

וקודםב"ליגה"פעילהחיתההשכיחימלחמת-העולםבסוףנולדהדלאגארית
לאחרי-1981בה"ליגה"מןופרשההקומוניסטים,הסטודנטיםבארגוןלכן
ולאפוליטייםדעותחילוקיבגללחיתהפרישתהפעילות.שנות-15מיותר

מוגזמתאפילורגישותליחיתה"תמיד-עצמהעלמעידההיאאידיאולרגיים.
 ...באנטישמיותאנשיםסתםאפילוהאשמתישלפעמיםיתכן ;לאנטישמיות

מהיהיההשונים.החבריםביןהבדלבשוםהרגשתילאב"ליגה"זאתלעומת
שיקרהלמהתשקיףהואשהארגוןברורהיהבעינימוצאםאוצבעםשיהיה
חיתהיהודיילאאויהודי----שםשהיהמיכלשעבורליברורהיה .בעתיד
זהשדברכךהחברהאתלשכותהואלעשותשישושמהנוראימשהוהשואה

שייכותהרגשתי ;שםשהיוהאנשיםעםמאדטובהרגשתייחזורילא
לאפעםאףאנטישמיות.אוגזענותשלכלשהוחשדחשתילאמוחלטת,

 _,, 27גזעכילאוכןעמוקכהבאופןשהואארגוןפגשתי

שכזהבתרדיהודינושאשניםבאותןהיהלאהקיצוניהשמאלבאירגרני
כיספקאיןאולםכיהודים.אליהםהצטרפולאבהםשהיוהרביםוהיהודים
אחרים,ובעיניחבריהםבעינישכתפסוכפינתפסוהשמאלשארגוניהער::ודה
שוחחולאאםגםבתרכםנוחשהרגישורביםיהודיםבהםשהיולכךקשורה

ההתגייסותבמסגרתם.היהודיותותחושותיהםיהדותםעלבמפורש
נובעתאף(ואולילעובדתקשורהדוריאותרבכיהיהודיםשלהפוליטית

שרב.יקרהלאשקרהשמהכדילהילחםשהרגישוולצורךיהדותםממכה)
השואה,ובחוויותבאנטישמיותהיהדותהתמצתהמהםחלקולגביוהיות
שישזמן"כלהאנטישמיות.כגדבמאבקבעיקרביטוילידייהדותםבאה

יששונים.בכיסוחיםמהםרביםומצהיריםאומריםיהודי"אניאנטישמיות

יהודי".יותראהיהלאאנטישמיותיותרתהיה"כשלא :פנטזיהגםאוליבכך
משום-כךיהודים.להיותכפסיקאוליואזכחסלההאנטישמיות,כגדנילחם
שלמסויימתמידההקיצוניהשמאלבאירגוכיהיהודיםהחבריםבקרבחיתה

 ,היהודימוצאםאתהסתירוארשמםאתששינולאלהביחסברזואףהסתייגות
זהבהקשרדוברלאואופןפכיםבשרםמשפחתם.בכיבקרבקרהכשהדברגם

 , Uuifs homteux (מבויישים""יהודיםשנוכרבמי

לידיבארלאאםתככיה,היורמהזריהדותשלמשמעותהיאם-כןחיתה,מה
אנשיהגינומדוע ?ישראלעםבהזדהותאולאומית,בהשתייכותבדתיביטוי

זאתגםלקשורישילדעתי ?להןובזרעזיבתהאוהיהדותהכחשתשלתופעות
כנטישתשםושינוימוצאהסתרתפשושחהדוריבכיעלהשואהבהשפעת
להתכחששאיןעובדהבשבילםחיתהיהודיותבקררבכות.וכבגידההמתים

רבים ;כורחם"בעל"יהודיםאכסיסטכציאליסטים","יהודיםאותםכיכרלה.
יהודילפיריסארטרשלהיהודיהגדרתבעקבותעצמםאתהגדירומביניהם

תככיםבעצמוהנושאאדםדווקאהואואיןיהודי,בררואיםשהאחריםמיהוא

יהודי','ממוצאולא'יהודי'כיהודי,תמידעצמי"ראיתיחיוביים.יהודיים
פרטקונקרטי,משהרעםקשורהיהלאלגבייהודיהיותחיובי.יהודילאאבל

 28הסטרדכטים.מרדממנהיגיאחדזאתכיסחלשואה",

בחייהם,זהבשלבלפחותהתמצתה,היהודיםמהראדיקליםחלקשליהדותם
נוספים,יהודיתזהרתמרכיביהרריהם.דרךארכילדיםשלהםהשואהבחוויית

ארציונייםלארגוניםהמשתייכיםיהודיםצעיריםאצלהקיימיםמשלימים,
כאוניברסלייםהעולם",כ"אזרחילגביהם.קיימיםהיוולאכמעטקהילתיים,

רחוקאחר,במקום"השורשים"אתהמולדת",את"חיפשווכקוסמופוליטיים
באלג'יריה.ארבוריטכאםבדרום-אמריקה,בסין,יותר:

קרובותלעיתיםחזרוהםגבולותללאעולםאלרחוקיםמסערתומאותם
זהותושלבלבדיכמרכיבהשראהעםאזכותרמהםחלקריקות.בידיים

היהודית.

מביניהםהיוילכן .לבעליהקשהזהותהיאהשראהבניסיוןמתמציתהזהות
היחרדיהיהודיביןאחראיזוןמציאתעל-ידיאליה,"שבר"יהדותם,אלשבאר
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המתקרבתהסכנהאתראושלאעל-כךהציונות,מצדוהןהמרכסיזםמצדהן
אתהפתיעשהיטלר.העובדהכגדרלמאבקמזדייניםהיולאולפיכךישבהיטלר
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"האמהות ;יפתיעו"לא"אותנו :ולשמאלניםלציוניםמשותפתדרגמאטית,
לאכשעתראותנו".שיוכוניתןלאלעומת-זאתאנחנוירומושלנווהאבות
הסככה.בערךהפחיתומספיק,תקיפיםהיולאהמשמר,עלמספיקעמדו
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שלהקרובהעברמןהציונישהפיקהמאבקוכיווניהלקחיםהמסקנות,ואולם

שנותבןהשמאלןשלמאילולחלוטיןלעיתיםהיושוניםוהשואההפאשיזם
 ....כפרדתבמסגרתדיוןהדורשנושאכברשזהאלאוהשבעים.השישים

הערות

האוטוביוגרפיספרואתלהזכיררצויגרמנים",יהודים"כולנו :בהמשךנעמודשעליהלקריאה.בנוסףו
 .רביםהדיםועוררן-975בשהופיעצרפת"ילידפולנייהודישלמעורפלים"דכרונותגולדמןפיירשל

 !"ישראליט"ולאיהודי""

 Liberation , 10.12 . 75 ;עימדבראיוןכהן-בנדיטדני . 2
בנדיטשליחסואתלדעתיממצהאינהלכשעצמההמעניינתההגדרה,שם.שם,כהן-בנדיט,דני . 3

ליהדות.
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