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תרבותי?
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בוויתוריםהמותנהקובע

ומשמען-הכרחייםטריטוריאליים
חיים.

"שלרםבמחנהדילאכזהלצעד
לצורךחייב,הדומם,הד"בעכשיו".
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אתולומדפיראתלפתוחהרחוב
לאבלעדיההמכריעה.המלה
דבר.ישתנה
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הכיבוש.ידיעלמכורסמתכחברה
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יכוליםאנוברהיחידהתחום

הספרות.תחוםהואלהשתבח,
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בגיליוןיכולתנו'כמיטביתבטא,
 .עתרננרשלהקרוב
אנו ," 77"עתרן-אלינוובאשד
הסרנובסיפוק.העשוראתמסכמים

יצאנוהקיום,סכנתאתמעלינו
חמודים.כלכלייםממשברים
תכניואתמקורה,אניכךהעשרנו'

משהרתרמנוזרובדדךעתרן'השל
הדיובאלה .ולתרבותנולספרותנו
תקורתנו.

חזקה,ספרותנותהיהאםדקשכן

הפנימיתהאמתאתדוברתאמיתית,

כאן.עתידנויובטחשלה,
-הכלראשיתשחיתההמלהעל

 • .נחדלארנחיה
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והאכזרהמתאבןלדספרטיזם
המרקסיזם.סודהישבמ

הןרמהשנה,מאתייםלפנידק
נפלה- ?בהיסטוריהשנהמאתיים

ומאז'בצדפת,האכזריתהמונרכיה

אירופהשואפתכן'לפניערדואולי
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לולאהדברים,פנימתפתחים

בעיצומה 1917מהפכתשלפריצתה
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הסטתעל-ידיהמערביבעולם
הלאומנותאלתשומת-הלב

המקצינה.

דבר'נופלהיהאיךיודעיםאנואין
ופרליןהמערבמעצמותהיולולא
במהפכהמתערבותפילסרצקישל

שללפתיחתועל-ידי-כךוגודמות

בתוצאותיוהקשהאךהקצרהעידן
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השגיאהאתברהדואיםשיש
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קדנסקיממשלתאתלהוליךניסה
בדסק-ליטרבסקשלרםלקראת
אוקטובר.למהפכתלגדרםבמקרם
היהכזהבתהליךדווקאואולי

למלחמת-קץלשיםבלתי-אפשרי
 ?השנייההעולם

מתבונניםאנוהיוםאיך-שלא-יהיה,

בשינוייםבשמחהמהולבכאב
עצםבשלשמחהבבדיה"מ.החלים

שלמקבריהםהערלהוכאבהמהפך'
שלהאחיםמקברהקרבנות,מליוני

שלוראשית/היהודית,התרבות
ושנכחדהביידיששנכתבההתרבות

הזההמודרניהאירםאירראןעל-ידי

שהגיעלאןשהגיעסטאלין-
בימיוכביכולשנמצאו,מבלי

אתשיסירודייםאמיציםאנשים

השקריתהתבונהמחלצות
האטוםהאכזר,מ"המלך"
שהיונירםמסתברוהנהוהמופרע.

רזינרבייב,דיןבדכאטדרצקי' .והיו

המפלגותומנהיגותהצבאהנהגת
אנשים-יותרומאוחדהאחיות,

למתוחשהעזרלסטאליןקרובים
למשל,קירוב,כמרביקורת,
השוניםבגרלאגיםמתרארושנרצחו

אלהאנשיםאיטי.ריקבוןשלמורת
אתשמעוהעםהעם,אלפנו

מאיןלהביןהשכיללאאבלהקולות
העםאומדים.הםרמהבאיםהם

תרנןאתפיענחלאאבלצליל'שמע
ועדייןביוקד'שילםרעל-כךהמלים

לשלם.ממשיךהוא
שלרשתאללנין'אלחוזרים"אנו

בתי- :המהפכהשלהסיסמארת
לאיכרים,אדמהלפועלים,חרושת
שלסודהזהלמועצות.השלטון

רלאדימידאומד-הפדסטדריקה"
העודךמקרםממלאנ•·קרלאייב,

בטארנה"ארגרנירק",שלהראשי
המופיעהפדסטדריקה,שלהמובהק

היה(יכולעותקים, 4ס, oo,oooכ-
שא~ןאלא ,-7,000,000בלהופיע
ידועשהדיניד.מספיקב:נמצא

יערותשלמחוסרסרבלת(זזדרסיה
מוסיף-ניידלתעשייתועצים
אירוני).בחיוךהדובר

איןמחדש.הכלמתחיל"מכאן
התחלהתוליךלאןעדייןיודעים
לאשרבשהיה,מהאךזר,זזדשה
יהיה".

 ?בעצםרוצהאתהגזה
t ימדlיבטרשנקרלי. 

ראש,מרימהשהאנטישמיותנכרן

כלשמופיעיםחוגגת,שהלאומנות
 ?הפלאמהפדבדטיים.סימניםמיני
כמרהיאשלנרהפדסטדריקההדי-
גאותובעתעז-זדם,הדיםנהר

כלבר'גועשכשהבלוסעדה
שבתוכווהטינופתהזבלהפסולת,

צפים.

זאת,שרדהכתיבתתוך .הזבלכל
עלעומדצ'ארשסקראתדואהאני

ומנסהבית-המפלגהמדפסת
שנועדההרבבותכשהפגנתלנאום,
מחאהלהפגנתהופכתברלתמרך

נאומותוך-כדי .דבריואתומשסעת

 .מיתיהאהפתאומיהמפנהחל
בתרךהעבדים,מחנהשבתוךהמדד

לפתעשפתחהאטוםהדומםהדוב
אתסתםפירפתחוןובעצםפיר'את

המתחזה.העריץפי

משלמיםשםדווקאברומניה,שם
בניגודשםהמלא.המחיראת

להונגריה,לגרמניה,לפרלין'
בטרםמנהיגותקמהלאלצ'כיה,
"הפורומים"אתשתכיןהסעדה

האידאיים-הדרושיםהמתאימים

רהאידגרניים.

והרצח.הדםלכן'
משהרלומדניתןלצון'שלבשמץ
לדובגםלעצמנו'גםזהבהקשר
-שלנרוהאטוםהדומם
 !דםחוסכתמלה

כמטאפרדהבמלהכמרבןומדובר'
סמאנטיםשדרתשניהמז:זבדת

סודהסררזהמנוגדים.עדשונים,

האמתית.הדמוקרטיהשל
אנילוהמערב.עלשתייםמלהרעוד

מדרשןמסתובבהייתילאהמערב,
אצלהאירועיםרקעעלעונג

 :טעמיםמכמהרזהה"שכן",

לאלהתגאות,במהלמערבאין
שהעניקהסוציאליהביטחוןבתחום

המוסדי'בתחוםלאלתושביו'
במלחמותלא-העיקריםועיקר

שהביאהזרכוללמדם,העקובות
העםשראותמביןהאיומהאתאתה

היהודי.

-הבורגניתהמהפכהסיסמת
טרם-ואחורהשוויוןחופש,

 " 77"עתרןהמלצת
;שניסומךששון:פרופ';הקדמהערבי-עברי:מילוןשגיבדור

 .שוקן ;כרכים
רוני :מגרמנית ;השנהמלוחסיפורים :נובטברטרלר

פועלים.ספרית ;לובייניקר
 .כתר ;אחינוצבעונים ;קינןעמוס
למנדטהאחרונהבשנהמפא"ידיוני ;לאלעולםארעכשיו

בדל.ביתבראלי;אביאביזוהר,:מאירעורכיםהבריטי.
 ;שרתיעקב :מרוסית ;בפנתיאוןגומחה :זיניקזינובי

עם-עובד.

פועלים.ספרית ;שירים ;כלואאור :מאידמירה
 ;האמנותשלהאוניברסליטבעה :שדפשטייןבן-עמי

עם-עובד.

מעריב. ;והיונההדג :בד-יוסףיהושע

 ;בסיסיאטימולוגימילון ;מדוברתעברית :שטאלאברהם
דביר.

ש. ;שמירמשה :הקדמה ;חיהשפהעברית :אטדמשח

פרידמן.

 .זמורה-ביתן ;שניגוף :שלחעפר
אור-עם ;בת-ימינוסיפורת :חגודני-גדיןא.

 ;המאוחדהקיבוץ ;החדשההספדיה ;כבות:תחנותפוגלדור
קריאהסימן..

 ;עוזאברהם :עברינוסח ;מרבציה:הסוחרשקספירויליאם
המפעלולאמנותלתרבותהציבוריתהמועצההמאוחדהקיבוץ
מופתספרילתרגום

מירון :מאיטלקית ;אלימיםחיים :פאזוליניפאולופייר
סימןספרי :המאוחדהקבוץהוצאת ;החדשההספדיהרפפורט

קריאה

המאוחדהקיבוץ ;השעון :צטניקק.

ספרית ;(לילדים)גינוסררנה :איורים ...לצריך :עינתעמלה
הפועלים.

 119גלידן
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הראלאהרןמאיררבקה

 1989ברלין·ירושליםתערוכותשתיעל

שבעיקרופיסוליהרצליהבמוזיאוןהציגהשלועמיב
עםורבועים,מלבנייםגיארמטדיים,אלמנטיםמשלב
בעצםעליהם,המצריידתאיברים)(קטועתדמות
מופשטת.כמעטנצרדה

נתוניםארבחללניצביםהגיארמטדייםהמבנים
אתהמשקפותזכוכיות,ארמדאותבהןשמשולבותמתכת,במסגרות
המצריידת.הדמות

 7(גרבהקטנותקרביותשלז;,רדההיאהזההמכלולמןגהיחרעבודה

הרצפהעלמסודרותהשנייה),מעל(האחתבזוגותערוכות ,)מ"ס
ג'ראלשלהזעירותהעבודותאתהמזכירמשהרישבקטנותןבשוררת.

שלאסוציאציהיוצרהמצריידתהדמותהיעדרדווקאואוליישפירו
 .וראשגרףשלקטנות,דמויות

 ) 13 'בעמ(תמרנה

שלו:נעמי

(פרט) Vכרחרחללא

ובחלמראה ,צבועעץ

לאחדזריבגלדיהשלההשנייההיחידתערוכתאתמציגהאומןשרה
שלישירמתארואלושניםבמהלךהשתנהשלההציור .שניםחמש
(כיסא,דומםטבעשלמרשאיםהמשלבתמורכבת,לקומפוזיציהנוף,
וציטוטיםאיזכרדיםבציודישציוריים.משטחיםעםוכד')עציץ

שנותשלבציודהרווחתמגמההמודרנית,האמנותלתולדותישירים
 . soה-

המשטחעל-ידימושקטתוהצבעוניתהציוריתהאקספרסיביות
שבהם.באפודיםבעיקר ,הציודשלהעליון
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יייגבןיי 77ייעתון

שלחבר-מצווחחגיגתלרגלמארח 2צוותא
 : " 77"עתרן

שם".עד"מפומתוךריבליןליאורה
פארודיח-הנפש""חשבוניתמתוךקטעים

 .חורוביץרןשלנ~גחסטירית
אלסופריםדברימשוררים.קריאתזמרים.הופעת

חלילה.תוך
כיבוד.

ת"א , 30אבן·גבירול , 2צוותאבערב. 9.30 , 4/2
הזמנות.לפיהכניסה
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 !לחותמיםצ'ופר
וה·-1.1.90חבין " 77"עתרןעלהחותםכל

ס"מ) 68X48 (צבעונימשיהדפסיקבל 1.4.90
 .ידובחתימתיפיינגרשעוררשל

כברקד.שבת . 1989נובמברולין.ב
העידשלממזרחהדדכםעושיםאדםבנימלירן

כיסאעלמיברכב.רמיבדגלמי .המערבילחלקה
שלטעמולטעוםרוציםקביים.עלדדנומשדךרמיגלגלים
כלאתסותמתוארוכהעברתה"נמלים"שיירתהחופש.

המעבדים.

שאיןערצמהצבא.רשוםגדרשרםבעדם,לעצוראי-אפשר
שנותכלבמשךאלהכלהיוהיכןתמה.אתהכדוגמתה.
יד-בידאחזראלה,כלנתעוררוכיצדהדיקטטורי.השלטון

כשברעותפתאום.יכךהאדם.לחופשהאפיקשנפרץברגע
בימים.מספר,

לעבוראי-אפשרבאנשים.סתומיםהמערביתברליןרחובות
עיניים.במבטי"נטרף"הכללחנות.להיכנסאי-אפשרברחוב.
הכבדהשלגאתוממיסההעידצידישניעלמאידההשמש
שרנהאופןבכלאבלחרם,אותרשמש,ארתהבלילה.שידד
החרמה.שלאחדבצדמאד

בצדכולםרפאים.עירכמרדממהשקט.הכלברליןבמזרח
בפאתיהרוסיםשהקימוהענקיתהזיכרוןמצבתאפילו .השני
בעברשוממה.היאגםהשנייה,מלחמת-העולםלאחרהעיד
מעטרקעכשיואנשים.אלפיכאןמבקריםהיודחוקהלא

זכרכללמחוקרוציםהתושביםכינדמה .בודדיםתיירים.
עכשיו .קומוניזםערד.לארוסיכיבושערדלא.הישןמהמשטר

החופש.דוחאתריאותיהםמלואלנשרםרוציםהם
תושביםאלפימצטופפיםצידיה,משניברלין,חומתליד

מסתפקיםהםאיןלחופש,קריאהמחאה.משותפת.לעצרת
סרפדים,אמנים,ויותר.יותררוציםהםלהם,שניתןבמה

המאולתרת.הבמהעלמופיעיםומהמזרחמהמערבאנשי-דוח
המשטרבעתהמזרחיתברליןאתשעזבביהמןדולףהזמר

לקונץקוראהוא .משיריוושדומנגןעתהחזרהקודם
הקודם.השלטוןאתמידייותרקונץמייצגלגבירלהתפטר.

האחראיםאתלדיןלהעמיד .הפרליטבירדראנשיאתלחקור
המזרחיתגרמניהמנהיגינגדקיצונימחאהשידהאדם.לדינרי
המזרח-בטלוויזיהבמלואומשודרהכל .בשלטוןשעדיין
שלהמנהלהרעדחבריהתערבותללאצנזורה.ללאגרמנית.
כיגרמנית,המזרחהמלווהלימסבירהאחד-כךהשידוד.דשות
עתהגאיםהםשנתרחשמהמהפךמרוציםשהםממהיותר

עלצנזורהיותרתהיהלאהביקורת.ובחופשהדיבורבחופש
בעתרנרת.לאבטלוויזיה,לאבדדיו,לאארמדת,היאדבר,שרם
 .בברליןזהכל

ויוצריה.יושביהמשחדרתארץ

אחה"צ.שלישייום . 1989נובמברירושלים.
השידוררשותשלהמנהלברועדרהמפד"להליכודנציגי

נוריתשל'חד-גדיא"'ר"אחרינו-המבול"השיריםאתפוסלים
שיריולהשמיעלשמוערוציםהםאין .אלבדשטייןוחרהדוןגל

שקורהמהנגדמחאהרוציםהםאיןובטלוויזיה.בדדיומחאה
להביןרוציםהםאיןנתונים.אנובההאיומההמציאותנגדלנר,
המצבטובלהם .מאיתנורביםשל-הזמרותשלכאבןאת
לדבר.לאלהתריע,לאלהזהיר,לא-היוםשל
תבוצעלאושהיאחוקיתאינהשההחלטהכרגעמשנהזהאין

הזה.המחזהומבזהעלובכמהאולם,לעולם.
כלאתזורקיםברחדש,עמיםבאביבומשתנה,מתנערבעולם

תקומהללאשופכיןולביבלמזבלותוהשמרנייםהקיצוניים
ראתה ;ומנודיםמוחרמיםולקלס,ללעגהופכיםהםברועתידי
המדבראתדואיםברטבעבסרטכמרהמתרחשעלצרפה

מבקיעיהצציםהפרחיםאת-הראשוןהגשםאחדיהמתעודד

החייםואתבאווירהמעופפיםהפרפריםאתהאדמה,

חדש.כלאין-אצלנו ;הארוכההתרדמהאחריהמתפרצים
שהפגינוהאישאלףמאותארבענעלמוברחובות,אלפיםאין
מתנעריםוכאשדרועמת.שתיקהאיזויש .לבנוןמלחמתנגד

זעקתם.קולאתלפסולמנסיםבמחאה,ששדיםהראשונים
עלוב.וכמהעצובכמה
 • .ויוצריהיושביהאוכלתארץ

HJ 
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שלונעמי
חרצליחבמוזיאון
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מפרים.ביקורת

צ'כוב-

מתעב

המילים
הנמלצות

 :טדואיהאבדי
 ;ביוגרפיהצ'כוב,
 :מצרפתיתתידגם
 ;ענבראביטל

עובד;עם

1989 ; 

עמ'. 333

• 
האחרונה,המילה
בצלנאמדת
המוות.

6 

ב
ומחציתארבעים-וארבען

כשעתצ'כרכהיההשנה

שלכמוסקבהמותר
לוהציקהקשהריאותשחפת . 1904
המרותותחושתארוכותשנים

כשנותיראותררדפהמאדהקרוב

זה,כסכלודיאיןוכאילוהאחרונות.
הםאףומיררוהטחוריםייסוריכאר

ייסורינוספואלהרעל .חייואת
אם-כישלו,האשמד.ורגשיהמצפון
ידיר.אתשחיזקוהםשדווקאאפשר

צ'כרבהיה.כר-מזלאלה,כלעל-אף

ואףשלוהרפואהלימודיאתסיים
שנים.כמהכמשןכרופאתיפקד

עצמועםשלםהיהשלאלמרות
מצא-כ"ד"ר-לרפראה-אנטרן-צ'כרכ",

ולא-הומני'צידוקהרפואילפועלו
דגלאתמרצונועליונטלאףפעם

למשל,כןהציבורית.השליחות
כעתאיכריםכהמוניטיפולוהיה

זהותואתאכלהחרלירע.מגיפת

רקצ'כרכמצאהמלאההעצמית
הזהרתשמעבררעל-אףשכרכסופר

חלק,היהלאהסופראלהרופאמן
מכתיבתוהיטבלהתפרנסהצליח
ממאתיים-יותרכללחייוומפעל

מסיפוריוורכיםסיפורים,וארבעים

להצלחהזכרממחזותיווארבעה
היההוא .חייוכימיערדככירה

ללאמשיכהמרקדנערצת,דמות
הפיזיים,כאביררעל-אףנשים.מעט
ככדמשפחתיכערלנמרצותמשן

אבשלשנטרתחתכילדותו,-

 'מתחסדומטיףדוגמטיעריץ'
כולה.המשפחהכמפרנסואחר-כן

כרחבילמסעותיצאתזזיתכאחוז
(צרפתלהומחוצהרוסיה

ואיטליה).
כאדםהמתמזגיםאלהכנתוניםדי

ענק,כיוצרכשמדוברוכפרטאחד'

מרתקת.ביוגרפיהלהזמיןכדי

אבריכשכתב

שלוהביוגרפיה
אתטרראיה

צ'כרכעל
היה ,)-1984ככצרפת(שנתפרסמה

(פרסמוכרסופר ,-70מלמעלהכן
מנוסהוביוגרףגרנקרר)

ועוד).טולסטוי(דוסטוייכסקי'
הביוגרפייםהפרטיםלעושרכנוסף

טיפלשלו'כביוגרפיההנמסרים
כתפיסתוכבהירותטרואיה

לחתורוהרכהצ'כוכשלהפואטית
למהלכיופסיכולוגיסטיותלהנמקות
כלסךאיןזאתכללמרותהשונים.
שלשלםז,כרקםמעלההפרטים

חיה.דמות

שכסופו'ומההערותהספרמגוף

נסמןשטרויההרושםמתקבל

שלכלרםאוצרעלוראשונהבראש
כיןהמכתביםחילופי-איגרות

השבע-משנתומקורביולכיןכוכ'צ:
שנתו , 1904לשנתועדעשרה

הלווייןדמויותמרבית .אחרונהה
משום-כןאוליכספר,משורטטות

כלכד.בולטיםאיפיוןקוויככמה
משוםנובעתזושעובדהגםתכןי

משפחתומכניצ'כוכשליחרקו
ממושכים,זמןפרקימשןמקורביו

שינויכשלואםמסעותיוכשלאם
חסרכן,ארשכןאלאמגוריו.מקום

צ'כוכשלהמנטליההקשר
ולאנשיםחיכהלחברהלסביבתו,

פגש.בהם

המשפחתיהקשר

אתשפדהאריסהיהצ'כוכשלסכו
ללאידואתשלחאכיר .עצמו

לשונוואתכמסחר,הצלחה
דתיות-דוגמטיות-מניפ,-כדרשות

נחתאתחוסןאינוכשהואלטיניות
האבמן"הפחדמכני-כיתר.זרועו

 .) 22 (המשפחה"צאצאיאתליכד

קיבלוהואאנטוןעלנשענוהאחים
עצמהאתהקריבההאחותזאת.

ותבעהוכמשפחהכרלטיפול
מצידוגםוהתמסרותתלותכתמורה

קורתההיאכלפיה.אנטוןשל
עםהשלימהולארווקותולנצחיות
שחיתההגםקניפר,לאולגהכשראיו

לאכאילוהאםדמותחברתה.דו
כתירוץאלאעצמה,כזכותקיימת

אשמה.לרגשיאורגשיתלסחיטה
לעמודמסוגלתאינהכאילו

כעצםאכלהחיים,כ"תלאות"
אחרישנה 15ערדימיםהאריכה

התייתםמאביו .אנטוןכנהמות

וזו . 38כןכהיותוצ'כוכאכטון

 :אליוכהתייחסטרואיהשללשונו
לכוכהחשב;(אנטון)הזה,"האב
הטביעלאהאם ...מחשיבותנפוחה
כתגובהלאוכי ?שלוכאופיוחותם

לסמכויותיוהקטנונית,לצדקנותו
גיבשהנמלצתולדברנותוהקפדנית

אתימיו'כאביבככראנטון'

נטייתואתהדתית,ספקנותו

אדםכיחסיצניעותוואתלפשטנות

"ככל .) 207 ( "?וככתיבהחכרועם
הגישהאתנקטנדמה,כןדבר'

אישימופת ...אכירלדרכיהמנוגדת
שצ'כרכיתכןאן ...השלילהדרךעל
כעיניולצניניםשהיהלאביו'חש

לכנימאשריותרגדולחובתמיד'
כלשלזרעוהאחרים.משפחתו

טמוןכתב,אשרכלשלחווה,אשר
האב"שלקורתוכצלכילדותו'היה

) 208 (. 

 :הרומנטיתוהתפיסהחמורתפחד
אתככתיבתומשקףטרואיה

שלאלעובדהצ'כוכשלמודעותו
אתככןלתלותונוטהימים,יאריך

פלירטיםלנשים.כיחסקלילותו
 jלא-נישואין jכן-מזדמנים

חייועליכבידורק ?מהלשם
להכיןטרואיהמתקשהלכן .כסופר

ימיוכערובצ'כוכשלנישואיואת
אחותושלההתנגדותלחציעל-אף

אלהשהיומה-עודהאהובה.

גדולהמאהבהנבעואשרנישואין
מפוכחת.החלטהכצד

לסוכוריןצ'כוככיןהקשר
לכיןצ'כוככיןהיוהדוקיםקשרים

חדשים"."זמניםעורןסוכורין'

כדרךצ'כוכנוקטאליוכמכתביו
 .כיותרוישירהגלויההתבטאות

מןהעולההכלליהרושם
כמעטקשרכדברהואהביוגרפיה

לכיןהתומךסוכוריןכיןמצנאטי
חכרייחסמשתמעוכנוסףצ'כוכ,

צ'כוכמנתק-1892.ככמיוחדהדוק

סוכוריןעםשלוהפרסוםקשריאת
הספרותיותזכויותיואתומוכר

("רוסקאיההרוסית"ל"המחשכה
מעשהמסבירטרואיהמיסל").
כספית.כהסתבכותזה"כגידה"

על-כל-פנים,השניים,כיןהקשר
שנים.-16כנמשן

לסאחאליןהמסע
מהסיכותמאודמוטרדטרואיה

אלצ'כוכשללנסיעתוהנעלמות
שכמזרחסאחאליןהכפייהמחנה
מפחעלתגובהזוחיתהלארוסיה.
אם"גם-נכזבתמאהבהרגשי

כמיהתוכיסודמפח-נפשאיזההיה

האהבהכשדההיהלאהואלכרוח,
 ...והספרותיהרוחניכמישוראלא
משגרתלהינתקצורןחשהוא

כדיהזולתמןלכרוחהיומיום,
מכוחהלהתחדשמעצמו'לכרוח

כהלםטיפולרקעזה.טלטלהשל
שלכמצבלולעזורהיהיכולעוד

אלא .) 12 (ידיים"וריפיוןדיכדון
על-זהכהסברלטעמי,די,שאין
שמסופרלמהתשתיתלספקמנת

מעורבותוכדבראחר-כןומשתמע

צ'כוכשלוהרגשניתהגדולה
התחקיר-כסאחאליןכמתרחש

המוניעםשלוהפגישהשם,שערן
כדברולבטיושראיין'האסירים

ככללהאנושיתהחכרהאופי
כפרט.והרוסית

אתלנולהעכירמצליחטרואיה
ענקיכשרשרתליהכחוצ'כוכ

לכיכלפהרוסית.התרבות
חש ,לוהקודמתהחוליהטולסטוי,

 .לרגלאליועולהואףהערצהצ'כוכ
אתדוחההואלעומת-זאת

ואתטולסטוישלהדוגמ~ירת
מקסיםכלפי .מחזותיועלביקורתו

מצטיירהבאה,החוליהגורקי,
קשרזהו .כחונןבונוהגואףצ'כוב

על-ידיפותחשלאוחבלמעניין

כללימספקת.באופןבמידהטרואיה
טרואיהשלאבחנותיומצטמצמות

זהוגםהפואטית,התפיסהלתחום

 .מקפתכצורהתמידלא
המילה-ביוגרפיהבכלכמו

 :המוותכצלנאמרתהאחרונה
זאתועםחוליו,לחומרתהיה"מודע

המחשבהאתלשאתהיהיכוללא
בהמתנהלצוני-מרפאהסתגרותעל

החייםמןלהכותביכרהואלמרות.
הואעלולאםגםכארות-נפשר,

אמצעיכלנוקטשאינוככןלקצרם
סירבלזולתו'רופאצ'כוכ,זהירות.

הרפואהלעזרתלפנותעל-פי-רוב
ולאחר .) 320 (שלו"בריאותולצורן
עלידיראתסומןטרואיה-מותו

צ'כוכ,זכהלוהצנועהמיספד
 :המיליםכאלוספרואתכחותמו
נמלצות,מליםתיעבשכה"צ'כוכ,

 ,, .הזההאיפוקאתלהעריךיודעהיה
) 321 (. 

החסרהספר,שלליקוייולמרות
השימושרכים,כמקומרתבוהבולט

כהשאיןכתיבהכ"שיטת"

האינפורמציהסך-כלחדשנות,
בהחלטוראוימענייןהנמסרת
 •לקריאה.
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יצחקיידידיה

שלדיוקנו
אלתדמן
כמשורר

חמודרנח

מרפתיצירותהןשבעינילקיטש
למשל(כךוהיסטורייםמערלות),

סגנונותהארבעיםכשכרתכחשבו

לקיטשרה"ירגכדשטיל"ה"אר-כרבר"
לאיפירןניתןאיכרולכןגמור),
כתרןכולורכלכלשהו,ולזיהוי
שלהיחסי,הסובייקטיבי,בתחום
המבקשת •שמיר .האישיהטעם

כהןהרכותהפניםכיןמ
שלשירתומתגלה

זירהבחרה •תרמןאל
לעסוקיהחדשבספדה •שמיר

 .כעיקרשכההמודרניזםכגילויי
שאיננוחמקמקמושגהואהמודרנה

ואףכלשהן'להגדרותנתפס
 •חד-משמעיאיננואםגם •איפיונו

מושג-גגזהושכןכל-עיקר,קלאינו
ושונותרכותתופעותהמכסה

מהןהעשרים,המאהכאמנות

שהמשותףלזר,זווצדותנוגדות
כדחייתןהר"'דברשלכעיקרולהן
התשע-עשרה.המאהמוסכמותשל
שלא •לכןשמידעשתהטוב

סיפרהכפתחלקבוענתפתתה
ניסתהאלאמהו","מודרניזם

המודרניזםאיפיוניאתלמצוא
תרמן'אלשכשידתהאינדיורידואלי

כנישלולשידתםלההמשותףעל
ועלבמיוחד,שלונסקישלדורה,
תוךשבה,והייחודיהשונה

מחקריםעללשבחראויההישענות
כתת-פרקיםזה.בנושאקודמיהשל

התופעהאתשמירממקמתקצרים

מבחינהרניזם""מודהקרויה

כמהאהומכיורעיונית,היסטורית

כךלמקם,המבקשותזיעותוכמה
זותופעהאחרת,או

התרבותשלהכהיסטוריוגרפי

התרבותושלבכלל'האירופית
אחרבמקוםבפרט.הארץ-ישראלית

כמהשליחסןאתבודקתהיא
אלהאירופיבמודרניזםאסכולות

היאאיןכאמוד,אךהשיר,לשון
הבלתי-אפשריאתשותלעמנסה

ולאפייןהמושגאתלהגדיר-
כוללים.כאיפיוניםאותו

שלהאינטואיטיביתההכנה
תפיסת-אלמוליכהיזםהמודרנ
הנראהככל •וניכורזרותשלעולם

האכסיסטנ-ופיההפילוסבעקבות

עלרכת-ההשפעהציאליסטית,
אכןהחזרההעשרים.המאהספרות

שמירשלעניינהכמרכזעומדת
ככלרואההיאכרתרמן'אלכשירת
שלמהותועיקראתהנראה

לאחדאחד .האלתרמניהמודרניזם
אתולהדגיםלמנותמיטיבההיא

ואתו'ירתשכשהזרההאמצעי

הבונותהאמנותיותהתחבולות
אמצעיםלעתיםהםאלה .אותה

כגוןולשוניים,פיגוראטיכיים
צירוףעלהנשענתמטאפוריקה
מופלגריבוי •פרטיאסוציאטיבי

וכיוצאמנודקלאוקסימורון'של
כאמצעיםמלוויםואלהכאלה,
פדאדוקסים,היפרבולות,-סכניים

אלהכלועוד.אליפטיותפנים,כפל
האניגמאטיות,אתיוצרים

כל-האופייניתהנןנכרת,החידתיות
ולדעתאלתרמן,שללשירתוכך

כמודרניזםהראשיהגורםהיאדנים

אתדנהבמידהמדגישהשמידשלו.
המכונההפיגורהשלהקדדינאלות
אושמותהמצרפת"ןא~גמה",

מזה,זהדחוקיםמתחומיםתארים

הארקסימרררניתהפיגורהעםשיחד

איןכחו·ן"."כוכביםבשירישולטת
שירתשלבפררסרדיהעוסקתהיא
ארשלההכפייתי'כריתמוסתרמןאל

שכןוכצדק,סרננטית, ttהכחריזה

דק. _עדנטחנוככראלהנושאים
בבין-שמירמרחיבהשנימצד

 •תרמןאלשכשירתטקסטואליות
לטקסטיםזיקתהעלועומדת
למיתוסים,וללשונם,מקראיים

ולסיפורי-ילדים.לאגדות-עם
ודורואלתרמןשללחידושכיחס
אתשמירמקבלתלמקרא,ביחסו
שליחסהעלקורצוריילשלהנחתו

לטקסטיםהעבריתהספרות
קדושים,טקסטיםכאלהעבריים

כספרותזהכיחסשחלהשינויועל
להראותקללדעתי'הישראלית.

אלכלעדיתשבקדושהשהיחס
 .העבריתהשפהשלמקורותיה

והיוההשכלה,בימיככרנתרופף
יצירותמיטבאתשהשוורכים

גםלתנ"ך,האירופיתהתרבות
שליחס •שנימצד .בערךגםבטיב,
יחסללאגםאםלמקורות,הערצה
המאוחרת,כספרותנשמרקדושה,

אלתרמןשלכיצירתםמצויוהוא
שלונסקי,אצלבמיוחדדורו,וכני

הדורותכיצירתגםרכהובמידה

שטקסטהדברככרןשאחריהם.

ולסופרילמשוררישימשהמקורות
ומשוררילסופריוגםההשכלה,
עם-כלעדי.לשוניאוצרהתחייה,

גםהיטבלהםידועהחיתהזאת
הנסתרתהרמיזההאלוזיה,אמנות
הבין-המשמעותנושאת

היטיבוגםוהםטקסטואלית,
לסייג,שישלינראהכה.להשתמש

אודותשמירשלהבחנתהאת •לכן
"המודרניסטית"שכאלרזיההשוני
לנושא"הקלאסית-רומאנטית",לכין

זהצרבתחוםרגם .בלבדהלשוני
איכרהמליצישהשיבוץאומרהייתי
המודרניסטיםשלמכתביהםנעדר

השלושיםמשנותהעבריים
לבסיסמעבראבלוהארבעים.
זיקותשמירמראה •התיאורטי

משיריובאי-אלהמאודמעניינות
ולמיתוס,למקראאלתדמןשל

שלחשיבותהעללהצביעומיטיבה
ולאגדות-עםלסיפורי-ילדיםהזיקה
 .שירתושלהכלליבמארג

עלשמירעומדתמיוחדכפרק
פוטנציאלבעליבמוטיבים"שימוש

 .תרמןאלשלבשירתוקיטש"של
עלדבריםמקדימההיאזהלצורך
זה,מושגהקיטש.שלמהותו
רביםכמושגים •דעתילעניות

ונתוןחמקמקאמנות,כתחומי

(כךאישייםמפליגים,לשינויים
דררפלס,שלבספרומצאתילמשל

דוגמאותשמיר'ידיעלהמצוטט

הקיטשאתלאפיין
נאלצת"אובייקטיבי",

במונחיםלהשתמש

איפיון

לפיכך
שונים

במידהיחסיתשמשמעותם

אואמת""אמנותכמומופלגת,
באלה,וכיוצאאמנותית","יומרה

זואי-בהירותדבריה.להבהרת
לדעתישיוצרתהיאלמושג,ביחס
אתזהבהקשרהמעסיקההבעיהאת

אלתרמןשלשימושו-שמיר
 .קיטששלפוטנציהנושאיבגורמים

בעקבותהקיטש,אתכביןאםאבל
לאופקמלאהכהיענותיארס,

הצופה,(ארהקוראשלציפיותיו
בתרנההכוללתהבחנההמאזין),

הגורםואתהאישיהגורםאת

הקיטששלמהותוכעצםההיסטורי'
 ;שלוהזיהוימסימניכאחדרקולא

לקיטש,מועדיםשגורמיםיתברר
שלמובהקים"מוטיביםגםכמו

ואזימכל-וכל'בנמצאאיכםקיטש",
בשירישמירשמראההבעייתיותגם

"זולים"במוטיביםהיינותרמן'אל

נגינת •נגינהתיבותשלכביכול
שקיעותפרידה,דמעותמפוחית,

תיעלםבאלה,וכיוצאודובדבןפטל
מאודרחוקאלתרמןשכןמאל:ה,

גםכלשהו,ציפיותלאופקמהיענות
אלה.כביכולמתקתקיםבמרטיבים
אופקיםקרעהשירתואדרבא,

העברית,בשירהחדשיםרחבים,

שלוקירבהשכלאם-כןוברור
וחסרתמדומההיאלקיטש

משמעות.

היוםתופסתאלתרמןשלשידתו
המערכתבמפתביותרמרכזימקום

בהוהמחקרהעברית,השירהשל
רבה.במידהוהולךמסתעףמתרחב,
מאידאיננושמידשלמחקרה
בשידהידועלאחדש,צדאומנם
ללאמוסיף,הואאבלזו,גדולה
ביותרוחשוביםרכיםחומדיםספק,

כמידהומרחיבלהכנתה'
אותםאודותהידעאתמשמעותית

נוגע.הואכהםזוכשידהפנים

1 
 •מפריסביקורת

שירה•

 :שמירזיוה
הניגון'חוזרעוד

אלתרמןשירת
 ;המודרניזםכראי

-פפירוס
ההוצאהבית·

באוניברסיטת

 ;תל·אביב
1989 ; 

עמ'. 340

• 
המודרנה

חמקמקמושג

נתפסשאיננו

 .כלשהןלהגדרות

להדגמתהמובאיםהשיריםניתוח

לשמשעשוי •שמירשלטיעוניה
טקסטואלילניתוחדוגמה

חוככי .מאדנאהואליוקונטקסט
רבענייןימצאואלתרמןשלשירתו
מחברתמתוךהגנוזים,כשירים

כנספחהמופיעיםפריז","שירי

 •לספר.

עצמוןצבי
קנאהשיר :קינהכמר

רןדים,שלגןלא-שטייזגרטררד

תוריםבלי •חיביצוע-מהלוגרסטב

 :משוררתיהודיה' .~ז,ו~ין~ךtקרוד
 ;ד".רר.הוארד.ר.הוארד.ר."

קומפוז~טור, : i(מומריהודי~הל.ו,גוtקtןכ
 .) 1902 (ילדים"מ;ת"שי.רי :המחזורמלחין

 , jךי /t1o~רז,כרוד

רי'.~.ו::בןםר~קז;ו~ין
::ו~זומ;ת,~ש~ך;תנ;.rכךז;ו~ין

ט, R ל~~~ק~ה .ת~~~:קמ;
ל"א-

~לי
~ליהוא
~ליהוא

ודרים,ה"פז:רז,י~~יל"אי(ו~:;ולל
בית-ספרשלפסיכולוגהבטחות,

-: T : • ."' •• •• :• 

י~;:זליב t;9גו טק~;ר(!!ו
ךל"אךלרים).א;ת, ;tt;כז,י ,בו~נ;:דק

7 
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שפרספי ... . ... ... 

נקלע"איש 1:~ו
בין

רגשות

סותרים"

 :סיוןאדיח
הקלע;כף

הוצאת

 tהמאוחרהקיבוץ

ת"אקרן

ולאמנותלספרות
ע"ש

 ;דבינוביץיהושע
1989 ; 

עמ; 80

• 
מלחמתמאז

ערכהישלבנון
הזאתבארץ

מחאה.לכותבי

8 

"כףשליסודותיורבר
השמיניספרר-הקלע"

מצריים-סירןאדיהשל
מןזר'הקודמים.בספריוכבד

הספדגבשעללכךהסיבההסתם,
בעצם"הםהספדיםשמרתכיככתב

אחדכלההולמיםחילרפיים,שמרת
לכךהסיבהגםזרשידיר".מקובצי

הקלע""כףשידיאתשהמכנים
טועים.-מחאהשידי

בירכי(שהחלהלככרןמלחמתמאז
בכלל,אםמתי,יודערמי ' 82

הזאתבארץעדנהישהסתיימה)

כדאישכמעטעדמחאה,לכרתכי
ישאולימחאה.חרוזילכתוב

בכתיבתחברתיתחשיבותאיזושהי

הקוראיםבהתקבצותכאלה,שירים
צדיךערדזהאתגם(אם-כי,סביבם

שלהםהחשיבותאךלבדוק),
כאלהוישבשישים,בטלהכשידה

 .כללקיימתאיכההיאשלגביהם
דדךעללדברבמקרםאולם

 ;החיובדדךעלאדברהשלילה,
אדיהשלהקלע""כףעלאדבר
שםאתלקשרומפתהנוח .סיון

הרועה,דודשללרוגטקההספד
פלישתיהגוליית,מולשעמדהנערי
קטנה.באבןלוריכולהענק,

 ;הספדכשידיישנוזהגםואומכם,
הישראלי :תפקידיםהיפוךאותו

מקומםאתשיכווהפלישתי
פלסטיניהםוכיוםההיסטורי
וישראלי.

שםשליותרהחזקההמשמעותאך
מתוךשעולהמשמערתהספד,

שלבמובןהיאעצמם,השירים
להיות-הקלעבכף'נתוןלהיות
בליולכאןלכאןבטלטלהלברד
יכולתבלילהשתחרר'יכולת

להכריע.
סיומיםשנילושישמתהפךב"שיד

:"אניסיוןכותב ) 20(עמ'חלופיים"
לישהיהמהמכלכיכל-כךחדד

כפתראותרדקלייןתדהתנ"ךן
טיח".בפרקמזכירעמוסשהנביא

הבית,עמודיבכותרותומדובר

ייהרס,זאתובעקבות ',היכהשבהם

לאכסלהםינוסר"לאהביתכמובן'
מרותראותופליט".להםימלט

לקראתהעולםאתיטהרוחורבן
וניגשה'כארםבאיםימים"הנה

וכר:בקוצר"חודש

עלתיבנההגן-ערכיתהימיםאחרית
וסיוןהחוטא.העולםחורבות
החלקיתמששלאשמאחושש
נגיעשלאהנבואה,שלהשני

הגבעותרכלעסיסההדיםל"והטיפו
תתמוגגנה'.'

"כיכותבהואלשירהחלופיובסירם
איניהתכ"ךככהבישכהפךמיום

אניצדאיזהעל 1ככוןאליודע
כ:ותב."

האם :הקלעכףמלכודתארתה,·זו
רבו-בזמןכגרלייתחזקלהיותאפשר

האם ?הרועהכדודכפייםנקי

להיותבצודךשלי,ברצוןההכרה
העוולאתלהצדיקליתאפשר 'ןא:(

מיהאם-רגם ?לכךהנילררה
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"אנימבגד.חוטיםההוא),(הכחש

זעתר/כמרמרהזיעהשל:ריחמדיח
אני .באשמתופןשמתהמישל

שאברתי/החוטיםאלה /:תופס
לפישכעשרהכתבותמןהתירו
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לתיירסירןאדיההציעהאדן",
 .) 27עמ' , 1981 ("אשדודים"בספדו
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(מהספדצירן"ב"אהבתרכן ,) 63

אחדיםשיריםובהרבה"חיבוקים")

בארץסירןשלהמגעהיהקודמים,
אםרגםלהפליא.חושכימגעהזאת
המיםאותם(כמרמהביטוייםבחלק

נשכחתבאדאיזובתחתיתהטמונים

צחיחים)אדמהלדוברימתחתאר
 •מטאפרדיארדימויישימושכעשה
חריפיםמאפייניםגםהםהדי

ביןהחושייםהחייםשלומהותיים
אסיה.במערבלמרבד,הים

האנושישהכאבכדמההקלע"ב"כף
שאפשרמכדיחזקהזאתבארץ

מדי.דניםבעקיפיןעליולדבריהיה
סירןהיהיכוללמשל,ב"אשדרדים','

הסבתא"על"סיפורכשידלכתוב
פההולכתחיתה"וסבת; ) 22(עמ'

היווצפריםלשקמה/מתחת
הלא-מוגן~נפדימקודיהןתוקעות

ציוציאתראשהמעלומצייצות
 /-מכלהנוראההמלחמה
 ,,-המחייה. nשטעלהמלחמה
מגרש"עלכשידשאחדיר,ובעמוד
אבזרןמהיודע"רמי :ביפו"

העשביםכל 1bכרטשישהםהמאבק
לחיותהזכרתעלהאלה/הנרמסים

הזר."התאורהבחלקת-,פה,
הציפוריםרגםהעשביםגםאומכם,

עלמחייה,שטחעלכלחמים
סירןאבל ;והמזרןהמיםמקודרת

כדיוכסרי-עינייםתמיםמשודדאיכר

טבע.כשידמרובד :לומדשנרכל
דוב-דבריבתחילתשכתבתיכפי

מופיעיםהקלע""כףשליסודותיו
 .סירןשלהקודמיםבספריםכבד
והתחדדות,צמצוםכאןישאולם
טיטוסשליתושוזמזוםמשנהרכן
אקראית"פגישהמאזתפקידואת

"טיטוסשםראםציבורית'.'בגינה

אנחנואתר.לחיותןיכוללא
-הקלע"ב"כףהדייכולים",
והפצועהחמישיםההרוג"אחדי

ם"יאטאם"גםועשרים','המאתיים

ירכלאיןםן"תעדפתחיוכלאתאדם
עמ'("ברחש"יערב'.'ואיןלטע"ם
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מיסטית".להשגהחרששהגיעה

נערצתטובה,בשיבהמתההיא

היהגידולהאך ,ידידיםומוקפת
בתקופה,הטרום-פמיניסטי,בעידן

ר iגלסביתמשוררתלהיותשבה
כברולבדידות.לסטיגמותחשיפה
שהתפרסמוהראשונים,בשיריה

אלזההייתה ,העשריםשנותלקראת
מין-לדורהמדיובוטהכנה

 :שכזויונה-וולכיתתופעה

היאתקופהמאותהשיריהאת

אישהשלכ"הבעותיהמתארת
מודעתבלתיתמימה,מאוד'צעירה

ליריתבדרךלהשמיעדיהאמיצהאו
בליעולמהותפיסתרגשותיהאת

לאאלזה .הקהל"לדעתלבלשים
ויערתעםזהעימותאולםהסתתרה,
אינוחברתיתוהרקעהקדומות

צמחההיא jבשיריהאובהמורגש

שלהבורבאדמתמוזרכפרח
שנותלתוךושיגשגההמאהתחילת

 .כתמידופורחתעכשוויתהשמונים
אפפו'לסשיריהאתמקדישהאלזה
לאהבתסמלהיותהבגללרקלא

קירבהתחושתמתוךאלאנשים,
בשעתה,כסאפפוובייעוד.שבמה~ת

תלמידותיה-אלפונההיא

אתלהןומורהבשיריםאהובותיה
ואלהשלווהאלשמצאההדרך

כפיבנשיותה.המעוגלתהשלמות
סאפפו,עצמה,עלמעידהשהיא
רחוקהאיננהאכןואם","אחות

היאהמתים,לשדותמעבר jממנה
מפרידותאורשנותלאאומרת,
אהבה.שנותאםכיביניהן'

 Amorעלסבהעולמהתפיסת
Matris -לאםמיסטיתאהבה

אחדותלאותהכיסופיםהגדולה,
ביופיהמתגלהחובקת-כולי

_היאשב~ב,הצ~וקהיא ;ובטב~
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לנומחוץהיא jנשובחיקהואל
המשורריםשרוואליהובתוכנו,

היאגרייבס.רובוטרעדמהרראצירס

"שגילויאלזה,אומרת"האהובה",
"האהובה"האחד".הקולהואפניה
כדמותראלזה,השיר'בתגםהיא

אתבהמצאהאמיתית,סאפפית

 :הפואטית-רוחניתדרכה

ליבןאוכמשוררת,תשירי"אם
עליה,השיריםנאיהיר-ישיר
שאינךתדעיאז ;בשבילהאליה,
אתחושנית, : ""מאוהבתסתם

גופניאיחרדאחרמחפשתמגששת,

שלמרתאחרגםאךוברעות,באהבה
רוחנית.

אתלהכירתלמדיזראהבהדרך

לאבתוכך'הזכריואתהנקבי
תזהיאםבהרמוניה.אלאבמאבק,

שלזרםאותראלותימשכיזאת,
ההכרהדרך 'באהובתךניגודים

ההדדיתשלמרתכןשלוהקבלה
מאושרבתואםעצמךאתתמצאי

הניגודים,כל~םהגדולה,האלהעם
היקום".רעם

מעבירהרגישהליריתכמשוררתגם
היאתמידסאפפיות.איכויותאלזה

ובליעברבליכמרעצמה,בחוריה
עתיד:

- ר?;ו:::~תקת wוז.נגאן f תנ;:~:;;שע;ן~י
 .די:;נלי~ד. ךי:~;"את"זקא;:ך:;נ riך;~ןג~ןה
 . . ן~~ו:::.זק.ל ;":דל~~ע· "זג::ז fג~ל

 )"("התנסות

קמנץליןטונ.י

נ•ו·•ורקפארק
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ךק~.:ו::~ר~י~ין

ה tQקרוtוי~ה

 .~ן Q7;נם~י~ה ?7

במוזיאוןתמונות

 .סזאןפ~ול . 1
משוכ;תלהב;ת

."" T : 

עונות

נ[!ךז:יי

j(7 ו:;~ל f רר.ד.ל~ךים· 
~לאור~ל.זפ;ת
יהפעורההזפזודה

גר, 9לפרת qזו ~:-:די P.T~ל~
 .;ר n1$ ~ך~סהי~יף Q7ןל.ת.ו::ערד

ל. 9 ~נ;:גי, t~Qfוים Rה Q~ןזץ.קש
ז;נל~ז;רז:זךה.ז, 1$ ~ס:ה wז5ת·ף w י:r ם.ל~ו::קר.ךח

ז;רךא;תלגכ~ת ה~~~י;r~ז;נךןןה ...
~ןאךף.~ל:;נ~ןה

זץ.ה. re ו::נJר~ף~ד~ל.א
 .ג:ם /oל~:;גסרס:ה

כשמיםנתמלאופךך:,ךתעננים
 •- T- :- : • • •-ז:

.זכפוז:זים.~גי~ל
R ן~~לנ;~ה~ןהrז. 

zפז;זסיס

-~;נז:זים,זpןrכן
~ים. .rPו םי~!~:;נ~ך;ננ[הד~ליו

 .ךפ;לנ;~הל"ך;:ונ

גון.ואןו. . 2

 ...את";:ובז:ה 1::והל"נ
מעלהלים nז;גזעים

: • T • - : T -: -

r:וד תו,:זrW לקוםה 9ג ?7ה
;:ז~עוןה.ס~ן~הז;נן

ים. W י:r 1 נ;:
סביבנגדתאדמה

~תפז-רל;ת, ~;,;•~לי Tל~ג
: -:•• -T • : -: 

 ם:י:W 7ז5ל
.ךת. Rז;ז:ז~ים~רי~ת

W קפרת'לשt;קJ: יים:tויםי~

 ...ה~~~~r:יש;ת~י~ן

לאאךומחנכת,משוררתהיאאלזה
אלאהיבש,הדידאקטיבמרבן
המדריכהכדמותהפואטית,בדרכה

החייםשלבתובנותאחיותיהאת
המיניתהחוויהלדוגמה,עצמם.
היארוחניתלטרנספורמציהכשער
בטרחה"אני :אלהמתובנותאחת

בחופשיותתבענהשנשים

אתוהולכותגרברותובעליצות
מן-פניוכלעלהאיררטיטבענו

אומרת.היאהרוחני",רעדהחושני

מטעיםאיננוהרעיוניהמסראבל
השיררק jהחוויהטעםאתאותנו

 :לכךמסרגל

:;נד~שה ?7 ך~י:: תק.~~~ב;ק;ם ?7 נ;:
יא;~:יךי;ן~ת י~~

;רים 1nדי::זז;ןיםר;r;וז:זיםב;ק;ם ?7 נ;:

:::וךךק;~יםצויים ?1ו

tt קכו~הז;יt:;ינ. 

ה ?7::יא.יקת w .נ. ?1ב;ק;ם ?7::זנכ~נוג,ז.כן;ק nך
:::וקז,ו~ים. ם"י~~י::וז,ו~:רים

ןה~רים-1ח;ן-~ין ?1 נ;:

 .::ך;בה tt~ל:;נגr:זתד:;נרים ?l~יז

 )"מחרד-אין-צפרים"(

• 

בשנותאלזהלהקנתהתובנותיהאת
יצירהשנותשמרנים ;ארוכותחיים

 ."סאפפייםב"שיריםמכונסות

 ,זהבשםבעבריתאורשראההספר,

 1המקוריהקובץמןחלקימבחרהיכר

להיתרגםראויהיההספר ;וחבל
עלמכפרתהאיכותעם-זאת, .כולו

אינה"ערד"שלזוותחושההכמות,
המקורלקריאתרקמתלווה
והפואטיהנאההתרגום ;האנגלי
וגםהשירים,רוחעלשומרמאוד,
באהבה.שנעשהברניכר

ו:יד 5!ל;בןיךיס ):l~ימ~ךר
w ל~נכז~tt זי:r:ליל:;נו:זיש;ןד

 .האהבהאתהעיר
 .-,-ז ),;·גורל';(

IJ 
 ~ו

 •ספריםביקורת

שירה•

 :גידלו~אלסח
 ;סאפפייםשרים

 :תירגמח
 ;בת·ציוןאלח

 ,אלקנה
ספריםהוצאת

 ;איתןדבע"ש
1989 ; 

עמ'. 28

• 
חיהגידלוואלזח

שבחבתקופה

משוררתלחיות
גררלסבית
חשיפה

לסטיגמות
ולבדידות.

ליזטובישלהראשוןומהסרפ
 " 77"עתרן :ץגקמ

9 
 1989דצמבר



~סיםקובידנח·פרוכטררחל

 sו=יי
1 ~ ~ 

* 
חםכך

שותים

חקפחאת

מעתיק

מראות

ואומר

שירח

** 

* 
 :דרוישמחמוד
 ;ושיבחה""זכר
 ;שוקן
1989 ; 

עמ' 166

• 
 ,,ושכחה"זכר

אםמאפשר,

אתממנומשילים
ההתייפייפות

חצצההמילולית,
ומעניינתנדירה

 .חשכןשללביתו

•• 
צביקה

 :שטרנפלד
שקטיםשירים

 :ג'ברשת
 ;מילואיםיומן

הוצאת

 ;ת"איגולןירון
1989 ; 

עמ'. 32

10 

ערכואתלקבועשה
"זכרשלהספרותי '8
" 1r ,"מפניהיתדכין,שינחה

יכיומןנכתבשהוא

לוישכזה,וכז'אנר
מסוגננת,ליצירהשאיןפריבילגיות

יכולאינוישראלישקוראומפני
לאדרוויש.למחמרדאדישלהישאר
יסביבוהמתהדקתהמצררלתחושת

לביקורתלאיכלכנרןלמלחמהלא
השמאלעלרגםהימיןאנשיעל

אנושי,מסמך,כלקודם.זהרכארץ
גםמסרייםוכמוכןתרבותיי

 .אנטי-מלחמתי
הרכה .נכתבומלחמרתיומניהרכה

שראהיומני-היהודיהצדמן

השנייה.העולםממלחמתוזיכרון
אלאספררת,כבחינתאינםחלקם
פינהשמרדהלותיעוד,בחינת
האנושית,התרבותכספרייתבולטת
ספררתי,מוסףעדךכעליוחלקם

ילויפדימרשלהאדם""הזהרכמר
אומנםשרנה.ושינחה""זכראכל
שלהקשהכאקטואליהעוסקהוא

ביירות,עלהמצודהלבנוני'הבוץ
כרמודגשתאכלפלסטינית,זהרת
 .משודדשלהרומנטיתידוהיטב

עסקהשוואה,לשםילויפדימר
לאכתיעוד,רקלאהאדם"כ"הזהר

עלהדי~דרןהעלאתשלכניסיוןרק
כשאלהאלא:קt;כפררת,הכתב

ועמוקהנרקבתפילוסופית
שלואנושיותומוסריותוכבחינת

שלהקיצוניכמצבהאדם,
מחמודהשמדה.כמחנההתמודדות

קיומיותכשאלותעוסקלאדרוויש
שאלותמוצאהואהזה.מהסוג

מיתוסכהעלאתכפרטים.ותשובות
לכדיהמזרחי,השחור,הקפהכרס
עםחשבוןכעשיית .עצמוכפניערך

כאהבותהספרותי.החוגמןידידיו

ככתיבהוחולפות.מזדמנות
עצמה.כשירהכאמנות.

כתל-ההפגנותעלשמחתי"לא
כלאתמאיתנושגונבותאביב,

ומיהרהרוצחמהוהתפקידים.

הזעקה.ומהיהכאבמהרהקררכן.

הניצחוןמהר .הוורדרמההחרבמה

התרגלוהם ...התבוסהומהי

רלנצחרנרתקלותלמלחמות
ככרדרוויש ) 93עמ'(שם, " ...קלים
 .כןמהנדאה,כךיודע,אינו

לאמהיודעהואהלבנוניתכמהרמה
לשמאלולאכישראל'לימיןלא-

ולא tלכנרןלממשלתלא .כישראל
שחראהיחידה~ןאולי ;לאש"ף

לא-ן ,P:הוא:;נאלטדכ~י;הידבזב
 .אוטופירצוניי~ןאליידי

יהללוהרעיונותכלאתאכל
הואלכשעצמם,פוכליצ·~סטיים

נגדרהואשיריות.כמיליםעוטף
ומכבירלעצמו,שזרקהחוטאחרי

המיליםמןמשת~רהואב:מילים.
והשימושהקפה,מריחכמרב:דירק

שלאמייגע,חוזרינעשהכהן
 :) 8עמ'(שם,למשל,כך,צרדך. tו

דקהקפה.ריחאליוצאת"נפשי
דקרתחמשמבקש,אנידקרתמש rד

לאהקפה.למעןהפסקת-אשזזzל
אלאאישית,בקשהשרםלינותרה

tJ הדעתבהתבלערתקפה.ספלהכין
ואתמשימתיאתהגדרתיהזו

התמקדוכולםחושי .כז.טדתי
ארבעהקפה".-אחת~:תכלית

שאומדיםקצרים,לא(ז.שפטים,
ארתהמביעיםהדבר,ז~י,רתר

להכבירצריךמהלשם;-~משמערת.
 ?מילים ך:(

שהדיפרדוקס.איזהכאןיש

יצירה-הכותבממשוררהציפייה

סצוברת,יהירשמילותיוהיא,יומית
ז,ניךהכלמיותרות.לאנבחרות,

השירה.לא~ת ?7 נ;:כמרקדזJה, ?7 נ;:
חופשלעצמודרווישנותןוכאן
במיליםמשתמשהוא :מדיגדול

משמערת,ישבלבדלכמרתכאילו
חשבוןעליכמרבןהבאהגישה

כאן ךלי~:;,pזהמיליםקסםהאיכות.
אתלתארבאותכשהןגם .ידצךן
יביותרהקטניםהיומיוםפרטי

גורלרי-. iJרלבעייתייםההופכים
הןמלחמה,ובעתהפצצותכעת

נדמה,עצמי.בשיכרוןלרקות
שלפירוטןדווקאבדורה.שכוונתי
ספלהכנתכמופשוטות,פעולות
להעבידאמררהנזכרת,הקפה
שלהנוראית,ההרגשהאתלקורא
הואאותו ,' 82כאוגוסטיוםאותו

כפעולותגםאבל .מתארמתעד'
הכבדותכאלהפשוטות

אתמותירותיתד'והתקשטויות

ומחטיאותמדי,מצועצעתהיצירה

המטרה.אתמשום-כך

המיליםכמרתבתרךאלה,כללמרות
ענייןישיבהןהמשודדוההתפנקות

הנמצאלכלאקטואלייענייןבספר'
 .הישראליהצדאתדקוהדואהכאן'
אםמאפשר,ושינחה""זכר

ההתייפייפותאתממנומשילים

ומעניינתנדידההצצההמילולית,
זהשכןאםגםיהשכןשללכיתר
כך'בשלדווקאואולילאויב.נחשב

 • .יותרמעניינתהצצהזו

אני /שידהאומדיניא , ,
(עמ'מראות"מעתיק

עלשטדנפלדמעיד ) 19
שלוהמילואיםיומןאך jכתיבתו
אומנם,כאירונית.זראמידהמשכיח

ימיארבעהיומןשלהואהפודמאט
כאוגוסטעזהברצועתמילואים

האינתיפדה,של(בעיצומה 1988
בארבעה:;,בוסיםוהשיריםכמדומני)

אומנם, ;הימיםכסדר-שעדים

עלדיווחשללשדןהיאהלשון
הדיווחקלילותאבלאירועים
מעורבותברמתומועמקתמועשרת

ולאתרכנולעצםביחסהן-גדולה
ההבעהלדרכיביחסימכךפחות
הנרגעיםבאיזכרדים~סלהאםשלו.

השידהכיןוהמרחקהקשרבסוגיית

ארס-פואטי'דירןלצורךלמציאות
~זכוריםאבל .מוגבלדיוןזהיהיה
מתפקדיםהםלשמם.אינםאלה

בינייםלסיכומיכמראי-מקרם
חששתי"הבוקר :הכותבשלבנפשו

מתחיל / .תזרחלאהשמששמא /
למציאות"שידהכין /להבחיןלא

הזאתכאבחנההקושי .) 19(עמ'

אלאהמבע,לגבילאאךינכרן

אצלשמעוררתהאישילקרשיבאשד
 :הכפולההתצפיתעמדתהכותב
 /כח~לכותב"אני .וחיילמשודד
 /פוליטיתתודעהלכלמנכד

 /:;נז,נשמדתהמתחלפיםוהדגשות
(עמ'זה"בפכיזהמלהביטנזהרים

התקשהששטדנפלדכנראה .) 6
שהבטיחמהזמןלאודךלקיים

אנוהספד,גבעלהכתובמןלעצמו.
הימים,ארבעתשבתוםלמדים
מגןלשמשכוחהעמדלא"כאשד

השידההתנפצההמציאות,בפני

וארייהשבספרהשידה .לפרוזה"

חבלודקלאוד,לצאתבהחלט
רכךהפרוזה,חלקמהספרשנפקד

ההתייחסותאם .חסדה"ירמן"נותר

כאלהיאלערמת-זאת,יהיומןאל
אזהשאלהמקובלישיריםקובץ
הקצרההידיעההורחבהלאמדוע

נוספים,שיריםבספרנכללוולא
שחודשיםככךבהתחשבבפרט

לאוריהרצאתםלפניספרדים
השיריםשלמרביתםפורסמה

 ." 77ב"עתרןהמקובצים

ניכר,שטדנפלדשלהרטוריכוחו
 .שימושברלעשרתמרבהוהוא
מדחיקהרטוריותהתחבולותעושר
פסבד,-כתיבהמסכנתהיומןאת

מגרוןהואבהןוהשימושעתרנאית

גלישהשישאפשרעם-זאת,ורהוט.
 /ב"פעדים"יתדלשימוש

 /"שיבושים" /"תהפוכות"
ניכרזהתחבולות.ושאד"שבידרת"

ברמתבפגיעהוהןבחזרות-יתדהן

 .הקוראשלהעניין

שלהמוצלחיםהז:יחברליםמן
 /לבןמזו:ןפה"הנשים :שטדנפלד

שכ:דןהז,נזךגרת i ,ם:~ W iכמר
/בבשרלנעץרים iז,ני / ... /:חוז,נים
 /שלנרהנשים /ט."למר /לזר~ינו,
כאן .) 6(עמ'גברת"מודטות

הואברטוריקההבוטההשימוש

שהמשודדהאסוציאציה :במיטבו

לצבעביחסבמודעאצלנומעודד
קריצה(עםתרםשלכצבעהלבן

כחול)לראשלבןממרחאפשרית
עםאותנולהפתיעבכדימנוצלת
אותנומשתףאףהכותב"זקנים".

בעיקר-עצמושלובאסוציאציות
הכאןבין :ההשוואהדדךעל

שהוא-במילואים(והנשים)
השםלביןבעזה,שם,בעצם

שהואהבטוח,בעודף(והנשים)

השימוש .בארץכאן'בעצם

שטדנפלד'עלחביבזרבטכניקה
כאשדיבהמשךגםשיניונועץוהוא

קטנים,"פליטים :ההטדמהנחשפת
 i ,ל;גןקדחמנתצים i ,ם:~ Wל:;גגי ;

חיוך /-אותםמרנה ם~~וג~ןת

ישלקטניםגם .) 1 7(עמ'צחור"
להזכירנודיבכךאיןראםשיניים,
צחורתה~םבאההנשיכה,במרטיב

ייתד-על-כןזאת.להזכירנוהשיניים
איזכררגםהוקדםהזאתלמובאה
אינה"האוכלוסיה :ז,ניתמם

לאשטרנפלד .) 14(עמ'צמחונית"
הגיגיועלגםלנרמלדווחמתאפק
הואכישכך,ומוטבנשים,בסדרי

ובמידה,בהומורכגבר,זאת,ערשה

השידהמציאותאתמעשירובכך

לעבודמקפידאףהואשלו.
"אני :מפוקח:ק;פה-נפשלקוראיו
הייתי~לו / :המצפוןאתמלטף
השיר /בפרצוףהאבניםאתסופג

 .) 27(עמ'פה"נפסקהיההזה

מעורבות,כמגבירהמילואים,שררת
אפשרהמרזה.אתלעודרעשוי

(בארץ)האחרונותהש~יםששידת

חכהשהיאמזהכבדחרבחבה

למשרדדווקאיהחינוךלמשדד
 •הביטחון.
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דנח·פרוכטררחל

במח,בדיוק,

אשמח

החבויה?
או,

מתחתומה

לגימיק?

1
:\ 
~י

צבעונים/אחינובעונים,צ ''
החבריהןאשמהבכל

יקראשרכלאיבדנו
זהלעולם".ערדישובולאהיה,/
קינן'עמוסשללספררהמוטו

מופיעשהואכפיאחינו","צבעונים

שלבמקומההראשון'בעמוד
שלרשיםבןשהואמיכלהקדשה.
מהתנועה,השיראתזוכרומשהר,

משהר'ופחותשלרשיםבןשהואמי
שלאקינן,לדעתכנראה,עשוי

המחברשרוצהההקשראתלעשרת
עלרקסומןלאקינןשיעשה.
אתשימשילהאינטליגנטי'הקורא
אתויקבללסיפורוהמתאיםהמשל
כל-כןהשקוףהתשבץפיתררן
לנרמגישהואלארד.הוציאשהוא
שלבשמרכברלעוסהנמשלאת

הנ"להביתבציטוטואחדיר,הקובץ,
מהשיר.

קינןעמוסשלהכתיבהסגנון
כברהשתנולאכתיבתוונושאי
עכשווית,עבריתהרבה.שנים

אמצעיםארגינוניםמכלנקיהפרוזה
חילוניתמתומצתת,שידיים,
החלוםשלבשברוהעוסקתבמכוון'

השבר'גודלעל-פי .הציוני-ישראלי
ענק.קינןשלחלומוכנראההיה

בסופה",רהב"אתהקודם,ספרר

הישראליתהזהרתבאיבודעסק
שיירשהיהמהכלהפלמ"חניקית,

"צבעונים .החילוניהישראלילסמל
אחריהבא,השלבהואאחינו"
איבודהנקמה,שלבהמבול,
התפרקותהמוסר'שלטרטאלי

מוחלטת.
סיפוריםמשלרשהבנריהקובץ
"מחולמאמה","ארוסה :קצרים
מינכן".ר"סיפררבסידני"צ'רקסי

"אררעים :נכתבהספרגבעל
מעוצביםחלומותושבריאלימים

שהםהקובץ'סיפוריבשלושת
זעירי-רומניםשלרשהבעצם

עבריתספררתסדרתעררן " ...אנפין

שאינןבנוצרתכאןהתהדרב"כתר"

הללו'הסיפוריםלשלושתראויות
אפשראםהרומז,שללגורלוואברי
בזעיר-רומןסיפורכלכאןלכנרת
בשנימתמקדתואיני .אנפין

מפנהאלאהראשונים,הסיפורים
לסיפורבעיקרהדבריםאת

שהואמפניהיתרביןהשלישי'
ומתוןשלרשתם,מביןהמלא
שביניהם.הטובגם-הזההקובץ

נקיהבכתיבהקינן'כמרקינן

מחבריתר,ומספרותיותממליצות
 .משלכשלעצמהשהיאעלילה,

לכאורהלנרמתעדהמספר",ה"אני
מחייו,שניםשמרנהראשוןבגרף

הסיפוראתלכתובמתחילכשהוא
קצבעל-פי-הסוףלפנירגע

ליצורכדיהזהבסגנוןישהאררעים.
אתהמספרגיבוראמינות.לכאורה

שקרוכפיהאררעים,השתלשלות
המובאיםרועיםשהארק .לו

"הגעתיאנושיים.לאמפלצתיים,
אנישחסכתי.כסףקצתעםלמינכן

הואאם-כיהתאריך'אתבדיוקזוכר

כן ,, ...משמערתלוואיןחשובלא
במשפטכברהסיפור.נפתח

ברראריצירתאגבשחוזרהראשון'

לומרקינןממהרבהמשך'שרנות
משמערת.לוואיןחשוב,לא :לנר

לאבהמשך'בסיסלושישנהיליזם
אלאהקטנים,בפרטיםרק

השקפתשליותרהרחבהבמשמעות
 :הגיבור-המספרשלעולמו

אף-פעם.האמנתילא"באלוהים
החיים,שלובמשמעותבטעם
בןהיותימאזלהאמיןחדלתי
ואף-על-פי-כן' .ומשהרעשרים
ורואהבלילות,מתעורראנימדוע
המובאילדשלבדמותועצמיאת
 "? •••הגאזיםתאיאל

שלבסופרשמתבררכפיהמספר'
תיעודאתמתחילהסיפור'

כשהואבקהיר'במלוןהאירועים
יכולהסוףשיתרחש.לסוףממתין
שלהירצחוהזהבמקרהלהיות

איתרגרמני,שלרציחתוארהגיבור,
~תרח,הסוףבעסקים.שותףהיה

עשויים,הקודמיםהאררעיםורק

מהלנחש,לקוראלגרוםאולי,
זה.לגיבורשיקרהמתאים

ישראלי'הגיבור' :עצמםרלאררעים
עוזבצברית,ולאםגרמנילאבבן
מתגרשבת"א,המלאיםחייואת

-מגוחכתסיבהבשלמאשתו
ילדיואתנרטש-בלילותצעקותיו

מגיעהואלשםלמינכןונוסע
כדיארפה-מתלמד'שלבמסורה
הואהמוצהר,מרצונושלאלרצוח.
האפיה,מעסקיבמהירותמתעשר

נשק,מסעדות,לעסקינכנס
הוא~יקית,בשיטתיותובנקאות.

רעדיהסוףעדדברכלערשה
אםנרןו:tי.בדיוקלפרטי-הפרטים,

הואכלשהו,רגשאי-פעםלוהיה
אצל •בארץ-ישראלאותרהשאיר

כאןנהרגיםשהםאלא .בניר
מרושערגש,חסרהואבמלחמות.
הואהמילה.שלהנאציתבמשמעות

שלבעיקרממש,שללרוצחהופך
סיוטשללז?~~שהופךילדים.

לאשכעתאלא::זל.יל~ם.חלומותיו
ילדים-לטבחכצאןמובלהוא

מאשתושלו:;נתרואפילואחרים,
הפרטיבכיבשןנשרפיםהגרמניה,

רכבלחנייתי.האפיהבתנורשלו,
ישירוביחסרציחותיו'שמתרבות

אורחומנהלמתעשרהואיאליהן
חסרהוא .מוסריופחותפחותחיים

היהשכנראהמוסר,ואותרמוסר,

עשריםגילעדימנת-חלקואי-פעם
עצמומובילהואנעלם.ומשהר,
אפילואיש.עלסומןאינו •לאבדון
תל-בבית-קפהמחזורפגישת
מהפלמ"ח,מאז,חבריםעםאביבי,
הואדבר.לו"ערשה"אינהכבר
גרמנית.חיהלהיותהופך
רבתההשתלשלותלכלהמניע
סיוטי-פשטנייהזרהאימה

שרםלקוראנותןלאקינןהלילה.
רגםתוצאות,רקמביאהואהסברים.

עלכרישום-קררקמשורטטותהן
ללאעומק,ללאצבע,ללאנייר,

יששלולגיבורפרספקטיבה.
איןמניעים,לואיןבלבד.מעשים

שטרח.הואהתלבטויות.לו
מהרותהנוספותהדמויותגם

דמויותאלהאין .בלבדאיזכררים
הגיבוראתמשרתותהםממש,של

זהיקררכןמהורתהןאםגם .בלבד
תגובהלשרםגררםשאינוקררכן
שהואמפניהקורא,אצלרגשית
חסרחסר-איפירן'לחלוטין'אנונימי
דמות.

 .לחלוטיןמנוכרעצמוהגיבורגם
אינושואל,אינומתלבט,אינו

אדישהקוראאתגםומשאירמשיב,

אפילומצליחאינוהספר .כמוהר
 :כמר •וחיצונישטחיתיאורלהמם.
ירוקות,עיני .בינונישלי"הגובה

עמ'(שם, ...להשמנה"נוטהואני
תיאורבמקרםלבראיכולאינו ) 52

דמותעםהכרותבמקרםפנים,

המספר.

"את :נכתבהספרגבעלושרב,
שלהחדשסיפוריובקובץהקריאה

לספיגתלהמשילאפשרקינןעמוס
ספררתזוהירכה.בבטןאגרוף

- yקטספר .תרבותימסמךגםשהיא
לוודאייקרובשיעורר,מימדים

ההדיםרבני-הדים".הדים

 ?ומדוע .התעוררולאהמיוחלים

בבטןקשהאגרוףלספוגשכדימפני
 , n ;פ:בעליהיהשהאגרוףצריךרכה,

הכרחאתחסראחינו"ר"צבערנים

אבלעלילתי'כוחלוישהזה.
אינהישתהיהככלמהממתיעלילה
אילו .סיפורבמקרםלבראיכולה
לובשתהמדוברתהעלילהחיתה
מסתפקתלאמנומקת,ופנים,גרף

היהאוליבלבד,סמלימשלבהבאת
אותםאחינו""צבעוניםמעורר

מתיימרתעליהרבני-הדים,הדים
 .להעידכריכתו

מודפסמינכן""סיפורהיהאילו
פובליציסטייכמאמריבעיתון
ולאשבת,שלהאמצעייםבדפים
שלתוארבשמותעצמומשבח
בזעיר-אנפין""רומןעברית,פרוזה

מצליחהיהאולימחמאות,ושאר
 .ליצוררצהאותרירבן-ה,הדליצור
בכריכההכרוךבספראבל

מקיימת,שאינהמהאתהמבטיחה

המוסףהערךאתגםהקוראמבקש

 •בסיפורים.שחסר

 :קינןעמוס
 ;אחינוצבעונים
סררת"כתר"

 ;התפר""צר
1989 ; 
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המארחים
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עינתחיים

מפריםביקורת •

• 
פעולהכוח
בן

נערים 9

 :יוסחורגסמריר *
שלהסיפור
מייטח;

 :תרגום
 ;חלוייואב

 ;כתרהוצאת
1989 ; 
עמ' 272

הספרותשללדרכהניגודב
אמריקאיתוהמרכזהדרום

המיסטיקהחייםבה

עולמומלאה,בשותפותוהמציאות
לכאודהעוסקיוסחשלהספרותי
היהיכולברשמתוארמהבמציאות.

אחרת"ל"מציארתלקדרת.אכן
למיסטיקהשונים,לעולמות
 .בספררמקרםאיןעליוניםולכוחות

הפנימיעולמוגםזאתכלשעםאלא
אינויוסח,שלגיבורומייטה,של

קיצוניבמהפכןמדובר .רגילעולם
קבוצותביןהעובדשבקיצוניים,

בשוליהממוקמותזעירות
שבדידיםהמייצגותהפוליטיקה,

ולמרות-זאתהעם,שלקטנים
המוחלטתבאמתכולןבטרחות
המתפצלותקבוצותשלהן'הפרטית

קטנות,עלויכוחיםתוךושרבשרב
 .מהןנשארלאשדברעד

אובמציאותמדוברהאםרבכן'

ירצדאינואומנםיוסח ?בדמיון

דמותמעצבאלאדמיוני'עולם
חדשבתוכהוהמציאותשהדמיון

הם.

זרדמותחיהבוהחיצוניהעולם
עולםלחלוטין'מציאותיעולםהיגר
ביןעצומיםוניגודיםפעריםשל

שלעולםשרנות,אוכלוסיהקבוצות
והפיכותהפיכותמתמדת,מהפכנות

להורג.הרצאותרציחות,שלנגד'
שלקיצוני'ערנישלרקעעלזהכל

ערימותרקעעלתקורה,וחוסררעב
המציאותאתהמייצגותאשפה

שממשאלאובהורה.בעבדבפרו
המעדיףגיבורצומחזראשפהבתרך

האמרנהואתהאידיאליזםאת
חסרתהמציאותעלהפנימית
פרטי'עולםהכרנהאדםהתוחלת.

בכלרטוביפהאךאולי,דיאלילא
"אניהנוראה.מהמציאותמקדה

לכדרתהתחלתישנהשלפניזוכר
-אותרופתחתיהזה,הסיפוראת
ערימותבאותןמסיימושאניכמר

אתוכובשותהפולשותאשפה
פדו".שלהבירהעירשלרבעיה

 •'מע( 272).

גילרחל

מתקשהשהיאאלאבטלוויזיה,
המרקע."עלהמתרחשאת"להבין
שעלאלההדמויות,כלליום,ומיום

מתערבבותשמ'שם'ואלההמרקע
מסתלקתפשוטהיאלעתים .בזוזר
מקרםמין"זהשלה.ה'שם'אללה

בושהיהמישדקכזה,וחתוםסגוד

בעצםאואליולשרביכולפעם
לחזור."מוכרח

מתגודדתנולי .גדלואכןודרבינולי
מגייסיםשאיןדרבי'ואילוסיני'עם

 .סבתועםחיאותר'
-אנדדהילאתמכידסגדהסיני
וזה,האמריקאית,השגרירותאיש

לידראעםנפגשתפקידו'בתוקף
היודעהערביהסטודנטחביבי'

אחתצלקתמרחקהכאבש"דק
ממנה."טרייהאחרתשלבחותמה

מתהפךנולי'עםמצרישסיניובעת
מתעצלהואהצדה.במיטתוואליו
התריס,אתולפתוחלקרםאפילו
אתשמלטפתזרהים,ודוחהואיל

עודבסימטארת"תגוועונולי'סיני
הקרקעדירתחלוןאלתגיעבטרם
 ".מתגודדהואשבה

 :ברטובעמד **
 ;יוםקרב

 ;הפועליםספרית
1989 ; 

עמ' 154

שלגיבורואתהמפעיםהאידיאל
עדתמים,כהחזק,כההואיוסח

בר'מתערבביםוהמציאותשהדמיון

המלווההשליחותשתחושתעד
תפיסהכלעלמתגברתאותר

לפתוחמנסהמייטהמציאותית.
בןפעולהכוחעםבפרובהפיכה
-עצמוהוא :אנשיםתשעה
הכשרהכלחסדארבעיםבןמהפכן
נעריםוחמישהאיכריםשניצבאית,

הואזרקבוצהעםעשרה.חמשבני

ומידהמדינה.עללהשתלטמתכנן
ההמוניםישוכנעו •מכןלאחר

היתהרוחו"בעיני :דרכובצדקת

כדררההאסיפהשלמטרתה
ברחובלאישלהבהיר-בתכלית

אתלולהסבירהבוקר'פעולותאת
והחברתיתההיסטוריתמשמעותר

בפניולהציגהמעמדי'המאבקשל
אתביצעושלאודהההחלטהאת

לחלקאפילוואוליההתקוממות,
הענייםביןשהוחרםהכסףמקצת

המטפסלנוכחכאן,אולםביותר.
נמצאולאמייטה,חסהשבצילר

קבוצתאחד'נרדדצלםאלא
שישבהההבעהמארכניהאינדיאנים

ברמלהביטונמנעהספסלעל
לשווא .התיכוןתלמידיוקבוצת
וצעקות,ידייםבתנועותקראו,

הקתדרלהלידשהתגודדולסקרנים
הנעריםניסרכאשד .כדמןרקרלג'
בדיצה."הללוברחואליהםלגשת
 .) 209(עמ'

** 
מתחסיפור

שקישוריו

מאולצים

הכלשהריאי-אמינות.באיזוהספד
קררהכבדואולילקדרת,היהיכול

ואף-על-פי-כןממש,הימיםבאלה

לא •הצדמןעומדהקוראנותר
לוהניחלאמדועמעטתמהשותף'
פעםולולדימירנרדרורלתתהסרפד
מצביםעליוכפהמדועאחת.

מרבניםסמליםעםדמויי-מציאות,
הקלולוספקלהטילשאיןמאליהם,
 .מרמזיםהםלמישבקלים
האמורסיפורעבורנובדההסרפד

ארשקודהמהאתלהביןלנרלסייע
לאראםבמדינתנו'לקדרתעשוי
אתעליולתתלפחות-להבין
להסתייעשנרכלעל-מנתהדעת.
למקםעליושלויסכמהבאותה
אנשיםביןמוכריבנוףארתה

אלינוהניבטשהנוףאלאמוכרים.
המצרייםוהאנשיםהספדימן

כמעט.לזראעדלנרמוכריםבתוכו,
לסוףירדנוכבדאותם,פגשנוכבד

איןגילוי,שלשמחהאיןדעתם.
ולאסתרםדבר-מהשהנההארה
מאייםמשהיה,בדודנעשהזנרכן

מעליםשאנומהמכלומפחיד
בדימירננר.

חברתיתאלגוריהדקאינוהסיפור
סיפורגםאלאועכשיו'כאןשל

לצפותיששכך,כירוןמתח.
עלמתקבליםסיבתייםלנימוקים

ההתרחשויותמןאחתלכלהדעת
פתרוןאלאותנולהוליךהאמורות

כפוףתמידשלאאלאהתעלומה.
 .סיבתיהיגיוןלאיזההאירועיםרצף
הניבהיגיוןאיזהלדוגמה,בדוד,לא
מלבדרייסליכטבדרךשלמעצרואת

באופןלכדרךהסרפדשלרצונו
שלבאלהאחדמעשימלאכותי

האחד.

פרסום-ע•נתח"ם

ראשון
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ק
נרצחיםמספרקצינים

עלמיסתרדית.בדרך
ניצבממונההחקירה

לוומסייעאבן-פזיחיים
סיניהעיתונאימרקרס.אודי-סגנו

בזמןרבוהפרשה,אחדיעוקבסגדה

 :הואלחייובאשדומתלבטתוהה
עםמסתובבאנימהיודע"אלוהים

עשריםבתבקרשי .הזרהילדה

ושתיים."

כבדצימחוגיליבנימרבית"הדי
מטלטליםוהםמכובדתכרסמזמן
חסרתבהתרוצצותלפניהם,ארתה
משעממתמעבודהומנוחיתכלית
ילדיםעםמפוטמתלאישה

צווחניים."

נספתהשמשפחתהישימרגברת

"שניהםוכלתהבנהואילוכשראה
משאיתעםבתאונת-דרכיםנהרגו

שניאתגידלהלשכם"סמרךצבאית
רכיםהירתםמאזודרבי,נולינכדיה,
צרפההיאבערביםבשנים.

אתסיניפוקדכשברעמספרפעמים

בדרךשלמסודרהלאביתר
ירזהבתשובה'שחזררייסליכט
ה'אי-סדד'עללשאלתוכמענה
חיאניאיךשואל"אתה :אומד

 ?בביתיהשודדתבאנדרלמוסיה
הזההאי-סדרהאםשואל'ואני

חתרםהעולם,רביןביניהמפריד
לערמתביתי'כתלימאחודימפניו

בעולםהמרשלהנוראהבלבול
למעמקיהדףללאומפעפעשמעבד
נפש?"

-כולםובערד
מתנהליםאינםשחייוהעיתונאי

 .להתנהלאמוריםשהיוכשם
הסטודנטית.

קשיםימיםשידעהשגרירותאיש

בווייטנאם.מאלה
המיטהעלגופראתשמטלטלדרבי'
ערדלהםיניחלאש"לערלםונרדד
כפיולשבורולענותולחטוףלשקד
(לסבתו).לה"שעשר

אימתשכלהערבי'הסטודנט
באמדפה,ולאספקאותרשאוחז

לבןיאחיוסעידשל"פרצופו
שעליואתלוומרדהודומם"
לעשרת.
 .רייסליכטובדרךשימרגברת
אמוריםאחדיםורביםאלהכלבערד

תעלומתהתרתאלאותנולהוליך
צרראליבארץ'מולך'הקצינים,

ראשלוומסייעישראל)מלך(אליק
זוטא''ישראלוביטחוןחרץורעדת

בכיכרמתכנסהצייתניהעםרכל
בראשתמיכהלהפגנתמלכי-ישראל

 ! !"מורתושואגהממשלה
מרות!!" ! !מורת

זרשללאאיש.שלמקומרנפקדלא
שהםאלהשלולאמ'שם',שבאה

שבארלאלהושלישישנידוד
בתשובה,החוזרשלולאמ'שם',

 .הערבישלולאהאמריקאי'שלולא
לרקהרעם-כל-זאתחסד,אינואיש

באחדפותחיםהספדפרקימרבית

'באותה :הבאיםהביטוייםמן

'שעהממש',רגעים'באותםשעה',

מדקרסאודי'ערדאחד-כך',קלה

אתסיניהחנה ...בחקירהפותח

הסתם,מןזר,בדדךגם ' ...הארנו

מעשיאתלקשורהסרפדמנסה
שלעתיםאלאבזה.זההגיבורים

מהימן'לאמעט,מאולץהניסיון
לרהיטותמוסיףשהואממהויותר

ממנה.גודעהואהקריאה,

מןלהתעלםאיןעם-כל-זאת,
פעמוןאותומעטלהניעהניסיון
אתלסדוקורדום,גדולאזהרה

וביןבינינוהניצבותהחומות

ה'מצב'.

:"מההשואלמדקוסאודיכמוואם,
הדוחות,לכלהמתנתי'שלוהדבר

 ?שנהעשריםבמשךשכזובסבלנות
ממנינשכחהמזמןכבדהדי

ותפחההלכהולעומתההמטרה,
מרציכליום.היום-שלחשיבותו
לשדודשלהכבידלמאמץהוקדש
להימנעלשעה,משעהלרגע,מרגע
דקלאששכחתיעדמשגה,מכל
אניולמהפועל'אנימהלמען

הממתיןמיהרגםאלאממתין'
 " ...עצמו
הקוראיםמןמייעצורכמוהריאם

שאלהארתהעצמואתוישאל
 •חובתו.ידיהספדיצאעצמה,
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כפרייהודית

 s~ו
~1 ~ 

והיםהעיר

מפריםביוקרת •

 :מאירמירח
 ;כלואאור

הוצאת

 ;פועליםספריית
1989 ; 

ס
יפים.שיריםשלפר

אתשכונהאינטימיים.

שלושהעלכעיקרסמליו
העירהכפרי,הטבע :מקורות

(כעיקרוהיםוהזרה),(הישראלית
הרחוקים).היםאיי

שקיימתשערים,שלרשהכספר

סמרייה.התפתחותככיכולביניהם
השני ;כעיתוןמצבמציגהראשון

 ;הגעגועגבולותאתמסמן
זוהילהשלמה.חותרוהשלישי

לצורךסכמאטיתחלוקהכמוכן
קיימתשאינהחלוקההבחנה,
אחדים(וששיריםבספרכזרבחדות

אחדכלכליל).ממנהחומקים
אחדככלמצריהאלהמהאלמנטים
הרגשהנוצרתלארכךמהשערים.

שלאלאמלאכותיתחלוקהשל
 .השוניעל-אףרכהואחידותזרימה

ספראם-כן'זהו'הרעיוניכמישור

הרומנטיתהשאיפהכיןמאבקשל
יפהוכהגדרהתמידשהואהזvם,אל

יותרומשמערתיומסעירושלם

 .הכאןקבלתלכיןמהכאן'
על /לשיר"רוצה ?הכאןמהר

ניחוחעל /ככתפךהרכההפלומה
פירותעסיסעל /כינינוהצבעים

 ,, ...קטןככפראנחנו /אכל /הקיץ
בתים,שניהבנויזה,כשיר ) 6 (

האחרונותהשוררתשתימבריחות

אתהןקטן"ככפראנחנו /"אבל
חוזר,כמרטיב 'בביתאתוהןביתא'

 .לפניהןשנאמרמהלכלניגודי
לאהבה,לדרך,לחושניות,התשוקה

ככפר"אנחנוכינכלמתליופי'
הואזהלצורךהקטןהכפרקטן,,,
לתחושתהנוכלת,לחרכהסמל

שחרורמאפשרתשאינההצרות,

כשירשנאמרכפיארוהמראה.

 ) 15 (התאנהעלכמעטהאלגורי
11 
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בקע /לשוואעסיסה,נטףלשווא
אמרההיאחרכתי /כגודשהפרי

 /ראמלאנההיאחרכתי /התאנה,
אחרכזה / /העצים.עללנועותשוב

נחילי /הקיץפיררת /נשרוזה
אתמצרוהצרעות /עטרזבובים

התאנה,אמרההיאחרכתי /לשדה.
ראמלאנה".היאחרכתי /

"אלרירה"מארדהיפההשירואילו

אתכתוכומאחדזה,שכשער ,) 7 (

שצריינרהמרטיביםשלרשתכל
שלהיאכאןהתפאורה .לעיל

המטאפורהכחידתוכעצםאופרה,

גבולותעלאמירהככרישהזאת
גםהיאאופרהכיהרומנטי.החלום
ונרגעלהפליאיפהאמנותיאורע

משהוכד-ככד,רגם,כיותר,באמיתי

סדרניםכפיתוחים.,,אבק :מלאכותי

יותרמפואראדמירל','כמדי
כצבעקטיפה,,מסך :מהמציאות

זהב','צבועעץ ...מראות .יין

מציאותכשוםובלתי-אפשרי
אמצעילבית-האופרה.שמחוץ

דמויות.חילופיהואכשירנוסף
להפוךמשתוקקתהישראליתמירה

 :אלמוניתאיטלקיתורירהאללאיזו
 11 •••רירהאללאלמה .וירהאל"נניח

אותהשקשרמה(כלשהבל~י rכ
 I.הייתיהך"היינויהיההיא)ייה rלז

גג.עלייתשוכרתהעירהחומקת
תשוקהזוהיח;נל".ח;נל.ולא
המציאותיתמדמותה;-שתחרר rל
כהחלקאותולחיותשתרכל~י rכ

ארדיבור,זכרתקיבלשלאשנחנק,
כמסגרתככראכלחיים.ארביטוי,
ההתפכחות.חלהעצמוהשיר

אופרהגיבורתשאינהאלורירה
תמיד ...כתפירה"עוכרתךו·מכטית,

חטוף.רומןאולי ...רפהעייפה,
המבטקיאכטי".ככרסותככיעצוב.

מגלההאשליה.אתחושףהמפוכח
אני"אכל :כפיתוחיםהאבקאת

 /המערכהסוףעד .מישראלמירה
 /חזרתימחאתי.קמתי.החמישית.

 .הכנתי,,

בתרנוהמאחדאחדיזz.ירלכאורה
להוסיף.ואיןושברר.החלוםאת
כאמור,גם,(רכןהשניהשעראכל

אחרים),כשעריםנוספיםשירים

החלום,עורמתחזקהכמהמוכיח
לאורלהיכנעמרככהאינה המ:,,

זהשערהפיכחון.שלהחושפני
מדימויי-ים,בעיקרכאמור,טזואכ,

מארדהמתאימיםהים,אייאר

 .הרומנטיהחלוםלעיצוב

 /זהבהיםמ~תך"כשקיעה .מימושו
/מופז'ככדנוזלאוגרענקאגןניגר

זהבאוגרותעיני /אילמתפזמרצפת
הרבה.וערד ,) 22 ( " •..זהב

ארמדתעצמוזהבשערכבראכל

 :יילך"לא"זההמשודדת
אתלטבול /הלחץבתרךיילךלאזה

 / /ההואבטורקיזהראש
הציוריים,החרבה,-שרבהםהכה

שלביותרהגדוליםאויביו .הצריך
אויביוהםהאםאבלם. wה

חרל p:הכדאיחלק /"ואז ?היחידים
 /המעמקיםמפלצות /מסתור /

 .) 28 ( " ...פדרפרנדיסרה /מזנקות
הרציונליהקוטבדקשלאמסתבר

הואהמחמירהעליון"ה"אנישל
הספונטניות,החושבות,שלאויבם

אריבגםלהםישאלאהחופש,
(כמהפדרפרכדיס""רהפנימינחבא,

הלועזיכביטויהשימושיפה
להתגשמותכאן).הזההאקזוטי
חיצוני,אריבאיפרא,יש,החלום
רגםהחברתי-מוסדי'הכורחשהוא

הפחדאולישהואפנימי,אריב
האישיות.שלזהצדהגשמתמעצם

ניסיוןהואג'בשערהמרצעהפתרון

החלוםאתאחדותכצוררתלהפגיש
"שכיםהיפהכשידהמציאות.עם

 ,) 33 (ועיר"הפנימית,כשפלה

היםבאיילאכבדהחלוםמסתמל
(תל-אביב)בעיראלאהדחוקים,
הואמידהכפר.לערמתהמוצגת
מאדהרבהגרבה,מאדהרבהמאכד

כרמתרביםהזוהרת.מצבעוניותו

 /מתקעם ... " :כיעודשלאלמנטים
רקב",וריחבכרמלהרוכליםשידי

ככתיחוסמתארתךיודעתאני ... "

וכ,-בכל-זאת,אבלוכר'.מלרן"
היםאתיודעת /אני ... ,,גםככד'

 /ומאכד /לוחך /מאחוד /שלך
כשפלתשכיםושבעשלרשים
החזק.החושניהיסודשרביהודה".

החלוםביןהמפגש .רארבדכר
היפהבשירמארדמכאיבלמציאות

 .) 35 (רוצע""התריסהוא,גםמארד

הכאןגבולותאתששידטטהאחדי
גבולותואתכעיקר,א'כשעד
 •בעיקרב'בשערם wהארהחלום
פתרוןלמצואהמשודדתמכסה

מימדיוהקטנתעל-ידילקונפליקט
ביתורועםלהשלמהעדהחלוםשל
עדייןאכלהסופית.כריתתועםואף

ופתרוןיותר.חזקההחלוםעורמת
משידיבשנייםמסתמןיותרחיובי

נושא"פכי"ערד :האחרוןהשער

כאן""עבדנוהאחרוןוהשיר ) 36 (

דרשםפכי""ערדהשיר .) 39 (

ראשהגברביןמגערבהבעדינות

ומרחקיוהיםמתהומותברשאין

 /בגןהשמשבארד /לכר"דיאלא
 /טדטיכי'שלבווריאציות /בילדים
קטלוגיתמניהקשה".בעבודה
שתייםארמילהבתימארדחסכונית

העיקרישלהיותר,לכלשלרשאר
נאמדדקיק"מיםזדם"אניבאמת.

מרחבילאשרבהבא.בבית
הצטמצמותאלאיוגליוהאוקיינוס

"עבדנוכשידיולבסוףהתמצית.אל
היש.שלהסופיתהקבלה-כאן"

תחילההמתוארתהטובהההשלמה
לבסוףונקבעתתמוכותבמספר

שאמדהוכפיכאן"."היינוכמילים
טוב".רזההכל"זה :אחרתמשודדת
שההתפתחותלבלשיםחשוב

מבטלתאינהלשערמשעדהקיימת
ממשיךהואהקודם.השעראת

היגדנרצדמכךוכתוצאהלהתקיים,
כשלרשהמכגינהכמרמורכב,
לעצמועומדקולכשכלקולות,

להרמוניהשלואתמוסיףרבד-בבד
הסתידתית,פשוטה,הלאהכללית,

 .מארדזאתעםוהיפה
מעטמתכהתהשיףםשפת

המדחיק-לכתהסלנגואחידה.
"אלאריילך"לא"זההואכיותר
זוהיבעיקרה ijאעיניים".ליתעשי
עםכ"פירטית",המקובלתשפה
מעטרשם,פהפדרזאיזמיםמעט

זאתרעםמעודנתשפהאירוניה,

בתוכהומפגישהבתכלית,מודרנית
 •שרנות.לשרןשכברת

הראבן ל•~

הראכןג·ל
כתחוםראשוןפרסום

שיריםמלכד .:-:רי i .:'.ה

מחזות,גםגילכותבת

ספריםביקורתילדים,ספרי

ופובליציסטיקה "העיר"::
 ."חדשות"כ
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היםאייקרבופתאום

מפרשסידרתקסומיםפידרת

חמיםשחרמיםאדםרככי

סטירת,(כעלסונטיכמכנהי:ך 1
הרריהכתיאורכחריזה,אומנם),

אחדים,כני-אדם-קסומה:רכרית 1

אחדים,וימיםהדיםאחרים,פידרת

הואם wהם. wלהכאןהופךמרחק,
עתידהוא .מארדחושכיכלקררם

ידק~תשחרמים,(בכי-אדםצבעים

אננס,(סוכר,וטעמיםריחותהמים),

וכר'מפרש(סידרתמדאות ,)םי

החולהגלים,(גאותומגעיםוכר'),

עצםכשכלהרבה),וערדהחם
חרשים,ככמהכקלטכשירהמוזכר
אתבכךומעציםבכולם,לעיתים

הווייהזוהיהתיאור.חושניות

החרבה,המוסד,ציוריילכלהפרכה
כאןדקקייםהאינטלקט..לחייואף

לגמדי,חופשיתזרימהשלועכשיו
בשיררבת-יופי.רגשית,יצרית,

אלה,תיאוריםחוזריםשידאr:זד
הצדשללהפליא,יפיםשחלקם
אללהגיעהפורץהחנוק,האחר,
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 •מפריםביקורת

ככרךושובשובקוראניא
כלשלהראשון

וחשיהורוכיץיאירשירי

ושכריריותועדינותויופייאימה

חשאניהכחדה,כצלהמתקיימות
כנגינתןהמילים,כהתעקשות
הכלתי-נסבלתכקלילותהסוחפת,

המילולית,ההרמוניהשלכמעט
שלהראשונהכקריאתםכיונזכור

מנדלשטםכמוחשתיהשירים
מצטלצל"כתחילה :שאמר

ללאמוסיקלימשפטכאוזניים
מיםטיפתכמו ...טורדנימילים,
אכלהרחצה"כשעתלאוזןשחדרה
הצליליםכשמתפרקיםיאחר-כך

ומורכביםוההרהורים,והתזזושות

הכח~ה ~מסתברמחדש,

עםמיטיבהאינההביקורתית

אתלגרש"ניסיתיהשירים.
מצאתיאךאליוט,כרכריהדיבוק",

כהרבה,פחותיםדבריםמגרשעצמי

אשריאלוששיריםהכנתיואז
תחושתייכגירויפועליםמרביתם
נותנים.משהםיותרמכזךתובעים

לעשותמכליותרהורוכיץרצהמה
לאאולישאתןהתשובה ?כשירתו
זוכשאלהלדעתיאךדבריתחדש
שלוהייחודיותהעוצמהמקורנעוץ

מקורכהשנעוץכשםהשירים

והאנמיות.הכשל

הורוכיץשלניסיון-העלוככן

שלהאפשרותכמימושמתמצה
וזרםהחווייתיעולמוכלהמרת

אותווהכרנהממנוהנגזרהתודעה

פיוטיתכסטרוקטורהיכאחד

מתחיםשלומורכבתמעודנת
"התעלות"שאיפתמתוךוכוחות,
כמטרונום"הלב :השורהכרכרי

לולאהקושר /ערהלתנועה
ריחחוטיהלאטלאט ...ללולאה,

ורוח".

עלהתקופהאתבוחניםכאשר
אותוומציביםהורוכיץצמחרקעה

מסתברידורוכניהמשורריםמול
מסויימיםכמוכניםהיהשניסיונו

כתחילתכיותרלוהקרובה .ייחודי
מבחינתדולךיונהחיתהדרכה
ה"אנימוקםכרהמס~ייםהאופן

החדהכגלישהכמרכזישלההשר"
כמראותהחזייה,לנבכיוהאמורפית

וכחוויותיצירי-פלאקסומים,
רדוקציה,שות rאוטונומיות

מטרהיותרשהינהכלשוןהניתנות
קומוניקציה.אמצעימאשר

כדרךכחדלעומת-זאת,ויזלטיר,

זירתאתהעתיקהואאחרת.

אמירותיוסביבתו.אלהפעולה
שקשהדברומפוכחות,ציניות

נוסקתלעתיםורקלהורוכיץליחסו
עזי-מבע.גבוהיםלביטוייםלשונו

כמידת-מהקיימודולךואףהורוכיץ
אלתרמןשליותרמודרנינוסחמעין
לאספקטכהתייחסדורווכני

נקטלאהורוכיץרקאךיהלשוני
האירוניתההסתכלותך iכד

כחינהכחןולאיזךשהתווה
 .ואמירותיועמדתואתביקורתית

וההצטנעותהתמימותאוליזוהי
לרכים.קסמהשכהשכר,לכאורה

פחותלאנרקיסיסטהיהשהואאלא
אךעסקהואל"משמרת".מחבריו

רב,כעירפולאמנםיכעצמוורק
וסכוךמפותלשימושתוךאמנם

כאימז'ים,מובהקיםכ"סוכנים"

היהעל-כךששילםהמחיראכל
ואי-דלההגותיות-מאודגבוה
ספציפיות.לבעיותתשובותמתן

מקיפההתמודדותחוסר-כקיצור

ועםהמודרניהאדםהווייתעם

לדעתיהעכשויות.מצוקותיו
מכיןחשובהפחותהואהורוכיץ

שכןהנזכרים,המשורריםשלושת
אסתטיתנורמהאףניפץלאהוא

מספרועידןשיכללרקהואאחת,
כשירתוחיתהוכנוסףימהןמועט

סתורהדרךהתווייתמען

שנותתקופתשרקומבולבלת,
לאפשרה.יכלההשישים
נמלטהורוכיץכיקודםטענתי

עםומהחשוכות.מהתמודדויות

הרי-ישאלשישאלמי ?המוות
יותרגדולהקיומיתבעיהלךאין

זהקשהכנושאהמוות.מבעיית

אבא"על :אמןכידהורוכיץמטפל
אניילד /יתדילדעל /מצבההאור
זוהישמונה",כןאומרואניאומר

"תוםהמפורסמתמהקינהשורה

אמיתייםושיריםוקיים",תהום

לכדי"כ"שכתיגםישנםנוספים
כןילד"רואה :"מרחק"השירכמו

מיטתלידמים)כספל(אוחזארבע
מסרב,שמונהכןילד /סכי

אבי".כהלוויית

מרכזינושאהיאהאהבהגם

תמורותעוכרתוהיאיכשירתו

ספרללואיס"מ"שיריםמפתיעות
אחתאהביםכפרשתשעוסק

והמאופיינתהילדותכצבעהנצבעת
("כשעתוצלאורכניגודיכעיקר

כרלכדי""כשכתיעדהתבהרות")
ייותרומפוכחתבוגרתהאהבה

ילדת"לואיסאיננהוהאהובה
"אתאשרודםכשראלאחלום"
והרככת /צונןעורעלגורבתהמשי
לאורך /מעוררתזדוניותמסיעה

הרגליים".
קריאהתוךתמידחוזראניעם-זאת

"זראותואלהורוכיץשלכשיריו
כאחדנערהשזרקהקמטים"

ורואהשלו,הראשוניםמהשירים
שיריומדרכותעלמוטלאותו

אתשהגשימהכנבואהכאיום,

צעיפים"וסביבותיה :עצמה

כטבעתסיכות /סוככיםסחרחרים

מאפייןהזומהאניגמהמשהוהבכי"

אשרככללותה,הורוביץשירתאת

לעמודלקוראמאפשרתולאכמעט
שעמדוהקונקרטיותהחוויותעל

שהנחות-היסודלומרניתןבבסיסה.

אתכוללותאינןשירתושל
אינפורמציהשיחזורשלהאפשרות

 .ככללשיחזוראולשיריקודמת
ההיבטהסטרוקטורה,הואמושאן

האסתטי.המבעשלמופשטהיותר
הרייותר,קונקרטילהיותאם

נשענתהשיריתשהאינפורמציה

בולטיםאימז'יםעלתמידכמעט
 'וכרביתים,עיר,ציפור,שמש,כמו

שלהלך-רוחואתהמאפיינים
דלמאגרמהוויםואלההדובר,
על-ידימוצהאשרומשומשלמדי

חשובהיכולת.קצהעדהורוביץ
הלשוןתמונותאתגםלהוסיף
פיוטיותהעמוסותקטנותהיותר

מרובותסינסתיזיותואותןוחגיגיות,

אם-גםמיטונימים,כולן
פרחים,מלמלת(המוןמעורפלים,

כלילהילה,מצנפותענב,צלצולי
הקיימיםוכהנה),כהנהועודהתפוז

ותולקסיקליתכמשמעותרקלעתים
לא.

לאורכילומרניתןעם-זאת
איןיהורוביץשירתשלמטרותיה
כיה"סולידית"מההנחהלהתעלם
מהווהרמותיו,ככלשיריטקסט
ואנרגיות,ממתחיםהמורכבמכנה

כאמצעותלהפניםהקוראשעל
האידיאיים,מתכניוהטקסטהפשטת

טענתיוככלל.הדינמייםהלשוניים,
לצפותהיהשניתןהיאהמרכזית
מןכרשיהיהאחרלמשהומהורביץ
שתתמרןלשירההמכה,ומןהליטוף
"גובהשכיןוהרגישהסבוךכחלל
תעדיףשלאהצעד",לעומקהעקב
תגבילוככךהאחריעלהאחדאת
הורוכיץלדעתי,השירי.הטקסטאת
אחדמרכיבלקוראבהגישושגה

כעלהמוכןמןמכנהמעיןבלכדי
כעליאומנםפנימיים,ופדנטים
מעורטלאכללגלותהשקלחוקיות

דיאיןלדעתיממשיים.ייצוגיםמכל
הורוכיץהקשב.אתלצודכדיככך
עםיחדהמגירהאתנועלכמו

מתוךכשירזאתאדגיםהמפתח.

 :לכדי""כשבתי

גליםשפותעלדוגיותכטנא"עננים
זנידםכנימישקופיםזהבכלי /

כרככתענניםמהלליםניגון
כשערים /בריחיםלריבואמפתחות
יונים ...שושניםטלכרכביאסורים
מנעולים".והעירחגות

נפלאה,מילוליתזרימהכקטעיש

המופיעההעירמשכרת.כמעט

בענניםואיןנעולהריהשכהמשך
כדיככךידוכמעטלהושיעה,כדי

 ,כנוסף .חוסר-אוניםשלמצבלתאר
כיןתכתיקכרלמענייןשימושפהיש
כולהשיתלתקבולמפתח,ענן

רחבתימטיבהקשררקלהתפענח
גםניתן .הרררכיץירתששליותר

השונות,ותיהאופוזיצעללעמוד
מטפוריתהעירתובהיגםאכל

מאוד'מופשטתבעירעדייןמדובר

 "אורידמרזבי"לעהנשענתכעיר
 ,הגליםגם ."כטוןעמודי"עלולא

נולשלכוהדםנימיואפילוהעננים,
תפקודבעליחינם ,הםמהמושגיש

שלהפנימיבעולמולגמרישונה
לגיטימישהואדברהדובר,

אינוץשהורכיאלאלכשעצמו,
מהותיתאינפורמציהלספקטורח

 ,תיפיהספצלמהותםכיחסושלמה
 ,שלהםולשבריריותלמעודנות

שלילייםמתחיםנושאילהיותם
הזאתההפשטהלכלוחיוביים,
שעשרייההמשורר,על-ידישברצעה

חיתהלואותיולרגשלענייןחיתה
רכ-מימדית,ממשיתפנייהכה

שלההפשטהתהליךאתהתוקפת
 .הלשונייםהייצוגים
העוניםהשיריםהםלטעמימעטים

 ,ללמשהוא,כזהזו.תביעהעל
כתיאורהפותח "אויר"לוחהשיר
 ,יםלכתארבעה" :הדוברשלדירתו
 . ..הדלתקבועה ,תקרהרצפה,
 /זזים/הכלמסוייד,דירה,אומרים

מזיזה /ריקהידאלאבהואין
כאשרואז-חפצים"ומזיזה

והדוברהדירה"תחושתמחלחלת

 :שבופלאיתהליךמתרחששכה"
כאחוז /אמהיזרזכרכוב"כרכוב

יעמדוכתלים ... /,קירגםיזוזאימה
הרצפהורקאויר,לוחעלכנד

אותנוראוי /והשולחןהמצפה
ושואלים /שמחותנחמות,מכבים
 ."הגןגורלומה /היכןשאלות

כקוראממךהמבקששירזהר

הדירה .דרךככללולהיענות
טרנספורמציהועוכרתמתפרקת

גםכךאחר,לעולםפיגורטיבית
ממריאהכנשימה"והקוראהדובר

מצליחכאן .חדרו"אדוןשל
ן"הגכ"גררלאותילשתףהורוכיץ
כספרשישנםוכמוכן .שלוהפרטי

חבללא.אכלזה,מסוגשיריםעוד
השקיעות,מכרון"שהוררכיץ

מציגצערלמפתמרעדיםששואל
אתולאהמפהאתרקלקוראים
 • .מהלךהואעליההקרקע

 jכאתי"הרכזותהא

ז.zים,ישיטרמשהאיתאי

ראייעדויתהאה,::גו

מטרשהמאיתדר:::

ובה,גויזz.מונהיםששי

אולםביקעהה::גו

 .דעצהעומק

 :הורוביץיאיר
 ;הגןגורל
קריאה,סימן

 ;המאוחדהקיבוץ
1989 ; 

עמ' 235

• 
אשרהשירים

פועליםמרביתם
תחושתייבגרדי

ממךתובעים

משהםיותר

נותנים.
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 71DN.זר,

 .מקוםמכל .ברינקסאייך
זמןובכל .מקוםלכל

שרותהואנרינקס""אייר

שלהבינלאומיהבלדרות
זהשרות .ישראלייברינקס"

במסירתעוסקלדלתמדלת
בעולםמקוםבכלמשלוחים
 .ובביטחוןבאמינותבמהירות,
נרינקס""איירלבקשתן

 .לוח vJלשתרצהמהבכליטפל

חלקידיסקטים'מסמכים' :כגון
 .ועודייצורדוגמאותחילוף'

'I) וn זיO 
~ n ןO'lf , נו~נננn . 

 D'IJNnונו

אמינות .המשחקשם

ידהולכיםואמינות"נרינקס"
הרשתשלהמוניטין .ביד

ייברינקסיישלהבינלאומית
האמוןהטיפולעלמבוסס

 .וסודייםרגישיםבחפצים
באמצעותיצאשלןכשהמשלוח

יודעאתהנרינקס""אייר

שקט'להיותיכולשאתה
היעילהבצורהתתבצעהמסירה
 .ביותרוהבטוחה

במהירות .לעולםמסביב

בשיתוףפועלנרינקס""אייר
 ,אקספרס""פדרלעםפעולה

 .הבינלאומיהבלדרותענק

המקצועיתהבלדרותבשפת
ל"יעדיםהיעדיםאתמחלקים
 . " Dמישניייעדיםויי " Oראשןי
מחויבים-משניים""יעדים

 .מחירבתוספת

נרינקס""איירביןהשילוב
לןנותןאקספרס"ו"פדרל

הראשייםהיעדיםמספראת

 .בעולםביותרהגדול

באחריותלמסירה . 1מספר

המשלוחממסירתשעות 48תוך
עםאליןנתקשרבחוייל,ליעדו

עבורחתם(מיהמסירהור l'אנ
ובאיזותאריךבאיזההמשלוח,

תוספתללאכמובןזהכלשעה).
"איירשובובכן,תשלום.

עצמואתמוכיחנרינקס"
 . 1מסיכשרות

~ 
~ 

ll /// 7ןןj וh וגi וJi , 
ונש O'fl ,,,וזJו

JQJl)j ו

 :ראשימשרד-נרינקס
ת"א. , 47גלויותקיבץורח'
 03-827S12,03-812226טל.

 • 03-810137פקס:
 . 04-727393טל.חיפה:סניף

סקנ•רב \''\\ 
.·· :::::: בינלאומיתבלדרות :!11::ה!:::::::



 :ששוןיגאל
ל~רב 11

השולייםאת
למרכזוו

במחול,במוסיקה,בתיאטרון,-באמנויותהתמיכהדחף
 .דיסקונטבנקשלהבסיסיותבתפיסותבחוזקהטבוע

מעורבתמשפחהומתמידמאזחיתהרקנאטימשפחת

באמנות.-ומעשיתנפשית

1 

פחותתרבות,למפעליעזרתנוניתנהלערןשנים 10לפניעד
אתהעלינו 1980משנת .בסתרמתןשלבדרךיותראו

מחלקתביוזמתלומר'ניתןמעט'לאהשולחן'עלהדברים
שליוצאת-מן-הכללהיענותתוךאם-גםהבנק,שלהפרסום

-הבנקשלהציבורוליחסילפרסוםאחראיאזשהיהמי
 .רקנאטיליאון
עזרנואזשעדבעוד .תמיכותינובכיווןשינויחל 1983בשנת

מיקדנוואילךזושמשנההרימיובאים,אמנותלאירועיגם
-אחרדבר .בלבדמקוריתישראליתבאמנותעצמנואת

נושאימבחינתגםחדשות,יוזמותבנקיטתאזהתחלנו
נוספיםתומכיםלגופיםהפנייהמבחינתוגםהתמיכה
שונים.פרויקטיםביחד"להרים"במטרה

שהתבצעפרויקטבמחול","גווניםבנושא'לדוגמה,פעלנוכך
להקותלאותןבמהלהעניקושנועד Iברמלהדרכובתחילת

המסגרותבתוךמקוםלעצמןמצאולאשעדייומחול
הממוסדות.

שכלדיסקונט","אלבומיפרויקטהואשיזמנושניפרויקט
אמניםשלליטוגראפיות,לשמונהשבעביןמכילמהםאחד

עדעל-ידינושהופקוהאלבומיםבשבעה .שוניםישראלים
 .אמניםלחמישיםארבעיםביןהשתתפוהיום'

הגיזפסטיבלאתהאחרונותבשניםיזמנוהג'זבתחום
עיריית-האחד :רצינייםגופיםשנילענייורתמנובאילת.
היוצאת-מן-הכללבתמיכתוהחינוך'משרד-והשניאילת,

נועדשנים,שלושכברשמתקייםהפסטיבל,שלו.אבנרשל

דחיפתולתתהמקומייםההרכביםאתלהתסיסבעיקרו
 .הישראלילג'זומודעותעידוד
 1ישראלייםלמלחיניםהמיוחדתהקרןהואשלנונוסףמפעל

שייכיםשאינםלמלחיניםמאפשריםאנובעזרתה
נהניםכיוםכתיבה.לתקופתלהתפנותהשונים,למימסדים

 .מלחיניםארבעהבפועלזומקרן
-ב"מת"ן"תמיכתנוהיאשלנואחרתהיקףרחבתתמיכה
לבמאיםהעוזרולאמנות,לספרותת"אקרןבסיועפרויקט

 .דרכםבתחילתולשחקנים
דומהמפעלליזוםמתכונניםאנוהקרובותהשניםבמרוצת

 .הישראלילקולנועביחסגם
למרותעושים'שאנחנובמהתעוזההרבהישנה Iכלליבאופן
בתחוםבעיקראכזבות,גםהיובכל.הצלחנותמידשלא

כשלרכותגםלראותאוליצריךבדיעבד'אם-כי .התיאטרון
 .הניסיוןרכישתבתחוםלפחותכהצלחות,אלה
רוציםשהיינומהבכללתמוךמצליחיםשאיננוגםברור

עצומים,בארץהאמנותיתוהתסיסההיצירתיותלתמוך.
בעלגםולואחד'גוףשלאפשריתמיכהגבוללכלמעבר

 .דיסקונטבנקכמומוניטין
מסחרייםלגופיםקריאהלהפנותרוצההייתי Iזהבענייו
ואמנות.תרבותלפעולותכמסייעיםהםאףשיצטרפואחרים

לאלה Iתקשורתי Iציבוריהדיותרניתןהיהשלויתכן
שלהיענותםגםחיתהולהתרים'לתרום'לתמוך'המוכנים

 .יותרגדולהבארץהתרבותלצוניכאלהגופים

 •פרםומימדור
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הטלפוןרוך

דרךאליהגיעהדוביהסתלקותעלהידיעה
האנשיםואשתו,יערןשכנים,שלטלפון

האיריבמחוזאלינוסמוכיםשהיוהיחידים
מהשעברה.בשנההתגוררנובוהנידח

לאטונתפסבלתי-מובןהיהממרחקשנאמר
בכלל.אםלאט,

הרובץ'והשקטהרטובהכבישאליצאתי
אתעשיתי ;הנידחהסגרירי'הנוףעלנצחיי

הרוח,מולכרגילברגל,היומיהסיבוב
ביצבצהפעםמדילגמרי.קההבראש

היוםוכבתה.השטח,על-פניהמרההבשורה
האגםשפתעלדומםניצבתיהעריב.הקצר

עץעלנשענתיארוכה.שעההעירום,
ליהזכורההראשונההברורהוהמחשבה

 .לסמוךמיעלאיןכבר :חיתה

הרוחקוצרלמרות-רושםיצרדרבי
-בפגישותלפתעמפגיןשהיההמטריד
ילאירלנדהנסיעהערביציבות.שלאישהוא
בספקותרחשלהיפרדמריםעםכשבא

בטוןואמרהצידהאותילקחהמקננים,
אני .בסדריהיה"איל' :שלושלווההנוסך
נשמעמשרם-מה,בסדר".שיהיהמרגיש

כראייה-למרחרקגרתי wההאיחולמפיר
הקריןהואטוב.צרפןעתידשלמוחלטת
המזמינההנדירההתכונהבווחיתהביטחון

עליו.לסמוךהזולתאת

כברלאושר""בחזרהכשספרייזמןבאותו
כמרשהשיר,שיערתילאבדפוס,היה

לדעתמיטיבאחרות,רבותבהזדמנויות
ממני.

על"לשמוראתודובילמריםהקדשתי
והצורךהאוזליםהחייםאודות-הרגע"

השררותכאשרבטרחה,אחתתמרנה~ר wל
 :לדרביביחסמצמררותממששלפניבדף

הוחוורביותר/הנעיםהשיכרוןהוא"המוות

 ...בארץ/שנחבטתילפניבאוויר~בעררילי
מרשךהסוף~לפניהמעוףשהרתעלמתענג
 ...לדברים"שמעברהגדולהנפשלענן

כמרבאש.משחקהםלפעמים,שירים,
 ;פולנסקישלבסרטלצ'יינה-טאוןהכניסה

מתנבא.שאתהיודעואינךכותבאתה

שתיאחרישירבתוךמונחות,ההקדשהמול
מותך~אתהשואף"החוץ :הבאותהשורות

היומשים,מבלייהןוגם ,,בסוף.אותוישיג
 • .לדובימכוונות

q 
 IEו

שירה•

 •רשימה
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שמירזיוה

 sוב
 rן~
הגבירה ~

אחבחשידי

שלוחעדצח
הצעידאלתדמן
ל"גבדת

חדאשונח"

שנח 100(למלאת
לחולדת

דובינא*)חנה

הראשונים,העבריםה"גננים"היילפרין)
גן-הילדיםלענייניכתב-עתערכווביחד

המחנכיםשנילגננות.וסמינר )'הנ~ה'(
הגננתשלהדרמטיבכישרונהמידהבחינו
רבההדגשההדגישהפרבל(שיטתלעתיד

גן-שלהיומיוםבשגרתהדרמטיהיסודאת
אתוללטשלשכללועודדוההילדים),
העולםמלחמתבימישלה.המשחקכישרון

הופעתהאתלהפסיקכשנאלצההראשונה,
חזרהיגרמןשהזמןמסיבותבתיאטרון

נטשהאותו tהפדגוגייעודהאלרובינא
בסמינרלימודיהסיוםעםהתיאטרוןלטובת

הדרמטית"ל"סטודיההצטרפותהועם
~טנגוב. 1בהנהלת
בוורשההראשוןהעבריהגןאתאביוכשיסד

נתןהיהשלו,הפרבליים""הקורסיםואת
חנהשליחסהכילהניחוישבעריסה,תינוק

ליל,-דודהאואםכשלהיהכלפיורובינא
ה~רוטיתהנימהמפתיעהלפיכך'טיפוחים.
השיריםמשניובוקעתהעולההבולטת,
שכתב-והערצהאהבהשירי-הגנוזים

המנוסהלשחקניתהצעירהמשורר
הופעותיהעםרבות,בשניםממנווהמבוגרת

תרפ"ח.ובקיץבאביבבתל-אביבהראשונות
בכתב-יד tטיוטהבנוסחנותרוהשיריםשני

בארגמן

המקורותמןחלקלפי *
 ; 1889כשנתרוכינאנולדה

-אחריםמקורותלפי
 . 1892כשנת

אלהביוגרפייםנתונים * *
שלכספרומובאיםואחרים

הזמר:לכ'אלדרומןמנחם
המאוחד'הקיבוץהוצאת

ז."תשמ
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עלםאלתרמןנתןהיה 1928שנתב
חוק rארהשליםשטרם , 18כבן

ליה".י"הרצבגימנסיהלימודיו
ב-1י1ל:לארץ-ישרמשפחתועםשעלהכיךון
אותושיבץהלימודים,שנתבאמצע 1925
בגיל.ממנוצעיריםביןהגימנסיהמנהל
אמןשלתכונותבושנתגלוהכישרוני'הנער
מרצוןאם-השתלבכאחד,איש-מדעושל

ולאהספרותיתבמגמה-מאונסאם
מכלהלימודים,בתוםהריאלית.במגמה
והמעשי,ה"רציני"הכיווןהכריעמקום,

החל ,-1929בהבחינותלגמרוסמוך
נסיעתולקראתבהכנותהצעיראלתרמן
לכאורה,האגרונומיה.לימודילשםלצרפת

שכ~יעמההאמנות,תאוותעללזמן-מהויתר
מילדות.**בר
ה,~טנה"ב"תל-אביבוהבידורהתרבותחיי
אי:תרמןנתןשלכגילואזהיהשגילה-

שאיןתזזית,בתנופתאזנתוניםהיו-לערך
 :מאזשחלפוהעשוריםבכלרע.ואחלה

בהחוללוהצעיריםהמודרנהמשוררי
שלבחסותם ;לבקריםחדשותשערוריות

רבות .תערוכוחבהנפתחווביאליקדיזנגוף
ג:אותה ;צעיריםארצישראלייםצייריםשל

ההופעותלדרכןהפליגועצמהחסרת
ולכליבארץ"הבימה"קבוצתשלהראשונות

בחלודתהשלהמהצגות-הבכורהאחת
הלאומי"."המשוררשלמאלפתהרצאה
ערבי-נערכוהעם"וב"ביתשם"ב"אוהל
ובני-והמדע,העירןתחומיבכלהרצאות
מגרשי-ואלבתי-הראינועאלנהרוהנעורים
בההיז;-בית-אופרהאפילו .הכדורגל

בתל-אביב.

סויפרים-בעטבסתרשמשךהגימנזיסט,

הצגותאתבקביעותפקדחובבים,

התל-התרבותבמרכזשהוצגויהתיאטרון
אמנותאלנמשךמילדותו :המתעורראביבי
ך;ילדותשיריביןוכברלסוגיה,הבמה

ן·מיזותהקוראימצאשלוהגנוזיםוהנעורים
הקדישלימים,העולמית.לדרמהרבות

לכלוכישרונומרצוממיטבאלתרמן
מחזרתכתבהוא :הדרמטררגיהמקצועות

תירגםהוא ;וכבדי-הגרתקליםמקוריים,
ספרותממיטבוקומדיותטרגדיותמבחר

המחזאיםחשובישלמפרי-עטםהעולם,
מערכוניםשלשפעחיברהוא ;הדורותבכל

נשאאףהואוכידוע, ;הקלהלבמהופזמונים
וכלמרכוס,רחלהשחקניתאתלימיםלאשה

לגביוהיהשלאיהתיאטרוןסביבנסבוחייו
כי-אםבלבדימגנטיומקור-משיכהתחביב

ואורח-חיים.מקצועגם

לעלםלוחיתהנוספתכמוסהסיבהאולם,
הצגותאתבקביעותלפקודהצעיר

לשחקניתאהבתו-הערצתווהיא"הבימה",
כאחת,והקרובההמרוחקתרובינא,חנה

שניםאף-כישנותיו,כלהכירהשאלתרמן
ביןהפרידוויבשות,ארצותגםולימיםרבות,

דרכו,החל'הבימה'תיאטרוןהשניים.
הת•·אטרוןלידדרמטית"כ"סטודיהכידוע,

בתיאטראותהטוביםמןבמוסקבה,האמנותי

שלמייסדיהעםנמנתהורובינאדאז,העולם
השלטונותלהשהתנכלולאחרהלהקה.

התערבותבשלוזאתהסובייטיים,
אלההיוהאירוניה,(למרבהה~יבסקציה

עברילתיאטרוןשהתנגדודווקאיהודים
שלקצהאתוהחישובברית-המועצות,

הלהקההועלתהבמוסקבה),"הבימה"
תיאטרוןביאליק.שלבהשתדלותוארצה

בארץהראשוניםצעדיואתעשה"הבימה"

הופעות,במסעפתחומידתרפ"ח,באביב

 ,קי-9~נמאת'הדיבוק'עלבעיקרשהתבסס
מן-ארנברג _מאתהנצחי''היהודיועל

מימיהלהקה .שלהקבועהרפרטואר
מוסקבה.

כלפיאלתרמןשלהמיוחדיחסושורשי
 :בבית-אבאעודנעוציםהנערצתהשחקנית

שלהראשונה"כ"גברתלימיםשנודעהמי
עםבנעוריהנמנתההעבריהתיאטרון

שנתקבלוהראשונותהסמינריסטיות

אלתרמןיצחקשלה~.ךבליים"ל"קורסים
שלאבותיהםהיוכידוע, .היילפריןויחיאל

(אוריאלוטושיונתןושלאלתרמןנתן

שצורףבגליוןל!;(ענוח,וקשהצפוף
אלתרמןשלתל-אביבשירילמחברת
אור).ראוטרםזושבמחברת(השירים

בניסן Tכ"ביוםחובראלהמשיריםאחד
השניואילו"הדיבוק",הצגתאחריתרפ"ח,
ההצגהבין-תרפ"חשבועותבערבחובר

"היהודיהמחזהשלהערבוהצגתהיומית
הקלהשירשלכתב-היד(עלהנצחי"

הקלעים")."מאחורי :נכתבוהמאולתר
בעלרב-בתים,רפסודישירהואהראשון
-מתוארשבמרכזומשתנים,מקצבים
מחול-יאמביםשניבנותקצרותבשורות

השחקנית-ואלשאליוה~קסטטי,"הדיבוק"
הצמותובעלתדקת-הגזרההעלמה

המעריץעינימרותקותהדקותהשחורות

עי~ייעיניים/אלפירקמת("מתוךהצעיר
דום/תנועיחלום""כשופת :אל:ך")רותקו

i ,לאטלאטi יכב~גל~i בw .שחרלמתi 

 / .יגוןאותו /גדלותאותה /צחרבשלמת
בוער'אישוןוזיו / ...חיוורחיוורי~~יםואור

 /גבות,/קשתות !באוריתמה]הר ... [/בוער
מההר //שחורות.צמות /דקות.דקות,

על /אוסרנשאו /הנההנה, / ... !~~פת



עם /עינייםוזרג / /נח.שישפסיל /כתפיהם
ע.די //עולמות.בין /כתלהתרעהי /מבט
מרת f /מד~ך~מי /נשכחלאערד /עתה
 i 1;נ~דבים. iר wסבליל iמלרהטה iחמה

 /המפליאה /אתהחיארתך ) .... (
זהבשירהדוברמתארעצמואתהמעגימה".

לחרףהמסךרדתלאחדלבדרשצועדכמי
בבערתהבועריםלשמיםמתחתיהאפלהים

מהדהדלצדייהקלושר~לרהואכחוליכרכב
כהתאשההכלפייחסר .כסעדבלבב"כלה"
מתתלולהעניקהקהלאלהגוחנתיהשיעד
הפטאליהיחסאתמזכירזהבה"י"מכטל
"תלייתהמוקדםבשירהאהובהלאשה

מרמזזהשיד .בספרכרכסשלאחלרמרת"י
טדיסטןשלהגורליתאהבתםלסיפור

ממשיכהשלהםשהדרמהראיזרלדהי
הבהירההשמשבהיפרדערבמדילהתחולל

האפודיםומבתי-העידהקודריםהעביםמן

-"טדיסטן" ;הזהובה-("איזרלדה"
הקודר).

"היהודיהעלאתלאחדשככתבבשיר
גרדקיכיביאליקסיפרזהמחזה(עלהנצחי"
מילהשיביןמבליבייכשצפהדמעותכמלא

אתהאני-המשודדשואלהכאמד)ימן
שלמבטובמבטיחשההיאאםהשחקנית

בטרםדעהככבראהבהשכעץאוהב-אויבי

לךלרחשלביהשמעת / ?בישת"ההרג :קרב
 / / . ר~~אניפ"ה /אושרמטורףבמלמול /

כרדדאני ) ... (מפי;ו~תהשידהההקשבתי

 /ג;ד~זvבי ) ...אחלי/(ככףלי/ואתהייתי
 /הארץבכליאמדתי /~לךךערגהנפשי

השמעתלקראתכלים""כירףןכעיןשהר~
ודב-המורכבהשירהובאהגדרלהיהיצירה
לימיםשנודעקץ"ילאין"פגישההרבדים
ביותרוהמענייניםהחידתייםמשידירכאחד

שלברגעלךכרתכדייימירכלסחרר-סחרר
הנערצתאשההלמעןללכתמרנןהוא .חסד
כדיקררכן'כללמענהולהקריבובמיםבאש

ייתמרבטרםממכהאחדבחיוךולולזכות
חייו.

פרכהשבריהערךקלששיר-ההזדמנותיתכן
הגבוהההשחקניתאלשפל-הדוחהצופה

קשורשלוהאימז'יםשארצדרהכישאהי
הכמה(הלך-כרודיהנצחי""היהודילהצגת

האשה)שלאחלהככףאלכדודיושכרתבכל
שיך-אתשהולידהראשוןהגרעיןהיה

אחדהמסתורית, "י:1 25ל"הידועהפכיה
שכבדיצישדאלי iהאהמודרניזםשלמפניניו

ואיכרתומורכבותומפאתלקלאסיקה.היה
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ולבמתקלות-דעתלקומדיותמתאימהאיכנה
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שללעלייתהעדיםאנועם-זאת,מוגמרת.
המערב,בארצותכיאר-מארקסיסטיתחשיבה

יסודותאתלבדוק •בדרך-כללהמבקשת,
לאורמחדשאותםולפרשהמארקסיזם

והפוליטיותההיסטוריותההתרחשויות
העשרים.המאהשלהשכייהבמחצית
כז.ניחה,הכיאר-מארקסיסטיתהחשיבה

קשורהמארקסיזםשכישלוןגסה,בהכללה
בייישרמרארשלו,מוטעיתבאינטרפרטציה

רבהבמידה .הקומוניסטיבפרקסיסהכושל
מושג-גם"כיאר-מארקסיזם"המוכחמשמש

גררםהחברתי'בנושאהרואהלתפיסהגג
ויישומהההיסטוריה,שלבהנעתהראשוני

תקופתנו,שלהתרבותבחייזרתפיסהשל
היסודלהנחותמהותיקשרללא

שלוההיסטוריותהחברתיותהפילוסופיות,
מבקרישכי,מצדהקלאסי.המארקסיזם
אתלהוכיחהמבקשיםהמארקסיזם,

הנחתעלבדרך-כלל,מערערים,כישלונו,
שלהדטרמיניזםבדברשלוהיסוד

ההנחהעללאמור,ההיסטוריה,
ככלכפופה,האנושיתשההיסטוריה

חרקיםשללמערכתביקרם,התופעות
אתדברשלבסופרהקובעיםאובייקטיביים
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האימפרי-בתקופתמשתכיםההיסטוריים

המהפכהתפרוץשכך,וכיורןאליזם,
העולמי,הקפיטליזםשלהחלשה""בחוליה
בדברהנחהיסודעלברוסיה. .לאמור

התפתחההתנאים,שלדרמההשתכרת
אפשרותובדברתיאוריהיותרמאוחר

אחת",בארץ"סוציאליזםשלונחיצותו
שהמהפכההמארקסיסטית,להנחהבניגוד

רב,-מידלהתפשטחייבתהסוציאליסטית
הקפיטלייסטירת.המדינותלכלזמנית

שהמארקסיסטיםאלה,מודיפיקציות
 .ככרןשימושבהןראוהאורתודוקסים

תוךהמארקסיסטית,בתיאוריה •דיאלקטי
על-ידיהוצגוהמשתכים,לתנאיםהתאמתה
שלאהמארקסיזם,שלומבקריומתנגדיו

לכישלוןניצחתכראייה •אויביולומר
שלולכישלונההמארקסיסטיותהפרוגנוזות

 .מכל-וכלהמארקסיסטיתתיאוריהה
למרבהלהראות,מבקשאניזהבמאמר

ההיסטורייםשהמאורעותההפתעה,

שלהקלאסיותהפרוגנוזותאתהסותרים
אתמאודרבהבמידהמוכיחיםהמארקסיזם,

ההיסטורירסופיותהיסודהנחרתשלככרכותן
עשויחמארקסיסטיתהפרוגנוזהכשל .שלו

הנחותשלנכונהלאבקריאהקשורלחיות
אחרות,במליםחמאדקסיסטיות.היסוד
באקסטרא-טעוואכגלסשמארקסאפשר
ההיסטוריוסרפיות,הנחותיהםשלפולציה

הכשלגילוי .כשלעצמןאלהבהנחותלא
הפרוגנוזותשלביסודןהמונחהלוגי

שהמאורעותלהראותעשויהמאדקסיסטיות,
עינינולנגדהמתחולליםההיסטוריים

חוקיאחדידי~קשלרבהבמידהעוקבים
"המאטדיאליזםחחיסטודיוסופיים,היסוד

 •אכןואנגלס.מאדקסשקבעוההיסטורי",
מהתגשמותנהניםחיולאחמאדקסיזםאבות

חהיסטודיוסופיחשכןהנחותיהם,שלזו
תפיסתםאתסותרתדעתי,לעניותשלחם,

 .וכלמכלהסוציאליסטית

בדרךמצטיירת,המארקסיסטיתהתיאוריה

מתנגדיה,אצלוגםחסידיהאצלגםכלל,
עקיבההיטב,סדורהוסגורה,שלמהכמשכה
שלבהגירןמסקנותיהאתהמסיקה •ביותר
קשהשלאפילוסופיותיסודמהנחותברזל

אותן),לדחותגםקשהלאכי(אםלקבלן
לדחותהאובשלמות,לקבלהישולפיכך

הביקורותאם-כןמועטותבשלמות.
המארקסיסטיתהמחשבהאתהתוקפות

מתנגדיהמבקשיםעל-הרובהדרך"."לאורך
הראשוניותהיסודבהנחותארתהלערער
וההיסטורי,-הפילוסופיותשלה,ביותר

לאמור,במסקנותיה,גםאוסופיות,
שלישומהובדרכיהמעשייםבפתרונות

הדטרמיניזםכאמור'בפרקסיס.תיאוריהה

שלההיסטוריוסופיתהתפיסהביסודהמוכח
מרכזיתמטרהמהווההמארקסיזם,

המאדקסיזםמתנגדישללהתקפותיהם
ומכקריר.

אובייקטיבית,חוקיותמניחאכןהמארקסיזם

שלהדיאלקטיקהעקרונותעלהמתבססת
התערבותוההיסטוריה.שלבמהלכה •הגל
לפיכך,ההיסטוריה,שלבמהלכההאדםשל

בכיווןנעשיתהיאאםארתה,לקדםעשויה
היאההיסטורית.ההתפתחותשלהנכון
אתולזמן-מה,במידת-מהלעכב,גםעשויה
לאפכיםבשוםאךההיסטוריה,שלקידומה
החוקיותשמכתיבהמהאתלמנוע

אלהאמות-מידהעל-פישלה.הדיאלקטית
החוקיותעל-פיההיסטוריהשלקידומה-

התקדמותה,עיכובארשלה,הפנימית
התנועותשלרהריאקציההקידמהכמדדת

השוכרת.הפוליטיות
המארקסיסטית,ההיטוריוסופיהלדעת
שנאמרכפיההיסטוריה,חקרמראה

מארקסשלהנודעהקומוניסטי"ב"מכיפסט
ב"אכטי-דיהריכג"מאודהמורחבואכגלס,

חברהכלשלימיהש"דבריאכגלס,של
מלחמתשלהימיםדבריהםעד-כה

חברתיות,קבוצותהםהמעמדותמעמדות".

בתהליךשתפסוהמקוםעל-פיהמוגדרות
ובעלי-עבדיםזה,ככגדזההחברתי,הייצור

קפיטליסטיםואריסים,פיאודליםעבדים,

שלההיסטוריהגילוי .שכיריםופועלים
במשטריםהואהמעמדיותהמלחמות
זהאתזהשהחליפוהשונים,החברתיים
המלחמותשכןההיסטוריה,שלבמהלכה

בגללמדי-פעם,נסתיימוהמעמדיות
אמצעישלכמנעתהבלתיהתפתחותם

יחסישלמהפכניצורהבשינוי •הייצור
לאמור,בחברה,כהוגיםשהיוהייצור

זהמולזההעומדיםהמעמדותבהחלפת
במשטרמהותיושינויהייצורבתהליך
משטרביןמבחיןהמארקסיזם .החברתי

בתקופההייצוריחסיאתהמשקף •חברתי

פוליטימשטרלביןכתרנה,בחברהכתרנה
שלהמדיניתלמסגרתחיצוניביטוירקשהוא

הבלתי-לצורךומותאם •הייצורמערכת
משטריכוללמשלכך .השלטוןשלאמצעי

כמודמוקרטי'להיותעבדיםבעלישל
אובספארטהכמראוליגרכי,אובאתונה,
רפובליקני-להיותעשויהוא .קרתגו

בתקופותכמואימפריאליאואריסטוקרטי
היהתמידאבלרומא,שלבתולדותיהשוכרת

גםהדברהואעבדים.בעלישלמשטרזה

לויןדוד :רישוםמדקסקול

משטריםשידעהפיאודלי'החברתיבמשטר
כמריחסית,דמוקרטיהשלפוליטיים
חשוךארטוקראטי,ראבסרלרטיזםבאנגליה,

גםוכןבצרפת,אובפרוסיהכמרכאור,או

רפובליקניים,מונרכיים,כסיניים,משטרים
פיאודלי.משטרזההיההמקריםבכלאבל

המשטרלגביגםכמובןככרכיםהדברים
מבחינה •לושיש •הקפיטליסטיהחברתי
טוטאלי-דמוקרטיים,גילוייםפוליטית,

אבלוערד'מונרכייםרפובליקניים,טריים,
קפיטליסטי.משטרשלבמסגרתתמיד

הייצורבכוחותהמהפכנייםהשינויים

שלהתפתחותםעל-ידיכאמור,כגרמים,
ליחסילאי-התאמתםעד •הייצוראמצעי

 .העליוןהמעמדבחברה.הנהוגיםהייצור
נוחרבכליתנגדהקיים,מהמצבהכהנה
המצבאתלשמרויבקש •המהפכנילשינוי
השינוייםלפיכךלו.הכרחהקיים,

מלוויםהחברתייםבמשטריםהמהפכניים
אלימה,בהתנגשותקרובותלעיתים

המעמדהקידמה,כרשאיביןמהפכנית,
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ח"טכנוקראטית"-חמחפכח
חדשים,ייצוריחסילכונן VJהמבקהחדש
הריאקציוני,השמרני, .הישןהמעמדלבין

מזהירבניתוחהקיים.אתלשמרהמבקש
שלהפנימיותסתירותיואתמארקסמתאר

שביןבניגודהואשעיקרןהקפיטליזם,
והאופי •הייצוראמצעיעלהפרטיתהבעלות
שביןהניגוד-הייצורתהליךשלהחברתי

והבורגנות.הפרולטריון
ביחסהמארקסיסטיתהפרוגנוזהעיקר

מהסתירותעולההסוציאליסטית,למהפכה
הקלאסי,בקפיטליזםהמארקסיזםשמראה

חברתיתמהפכהעללדעתוהמצביעות
קץלשיםשעתידהובאה,המשמשתחדשה
אל-חברהולכונןהמעמדות,למשטר

יהיהכולוהייצורבהסתירות,ללאמעמדית,
בויהיולאולפיכךהחברה,בידינתון

זוהיסטוריתמשימהאימננטיות.סתירות

מעמדשלכתפיועלהמארקסיזםמטיל
וחסר-כל,מנוצלמעמדשבהיותוהפועלים,

זולתבמהפכה,להפסידמהלוש"אין
המעמדמהותובעצםהריהוכבליו",

בהיסטוריה.שהיהביותרהמהפכני

יקנהועל-ידי-כךהפועלים,מעמדשל
שללביצועההדרושהכוחאתלעצמו

אתבידיושתיתןהחברתיתהמהפכה

החברהאתשיקיםעל-מנת •השלטון
ההיסטוריה.בצוהמתחייבתהסוציאליסטית,

בצדלעסוקהירכהשמארקסלהזכיר,ראוי
וראההפועלים,שליוניוניסטי •גוניהאיר

בעצםהסוציאליסטילענייןרבההצלחה
חייהםתנאיהטבתעלהפועליםשלמאבקם

ועבודתם.

התפיסות,שתיאתדחהההיסטוריהניסיון

למעשה,המהפכנית.וגםהרפורמיסטיתגם
הטבתעלהפועליםשלהמקצועיהמאבק

היטבהשתלבועבודתםחייהםתנאי
והצעידהקפיטליזם,שלהכלכליתבמערכת

במערב-ביותרמרשימיםלהישגיםאותה
קרובותלעיתיםובארצות-הברית.אירופה
שלהעיקריתהמשענתאתהפועליםמהווים

עניינםאתהמשרתיםלאומניים,משטרים
נתנושוניםובמקומות tההוןבעלישל

ידםאתהפועליםשלהמקצועייםהאיגודים
ואנטי-דמוקרטיים,פופוליסטייםלמשטרים

לנין ' rאיל,,לאדימיראנגלספרידריד

ההגיוניהכשל
ההיסטוריוסופיתתפיסתואתנקבלאםגם
נוכללאבשלמותו,המארקסיזםשל

מניתוחשבמעברההגיונימהכשללהתעלם
הפרוגנוזותאלההיסטוריתהחוקיות

 tויתר-על-כן tעליוהמבוססותהעתידניות

ההיסטורישהפרקסיסהנחרצתמהעובדה

הכשלשלעיקרואלה.פרוגנוזותאישרלא
הואהפועליםשמעמדבהנחההואההגיוני
מוטלתושעליו •מהותומעצםמהפכנימעמד

האנושותשחרורשלההיסטוריתהמשימה
והקמתהמהפכנית,ברדךהקפיטליזםמכבלי

סוציאליסטית.אל-מעמדית,חברהשל
הזרמיםכלעל-ידינתקבלהזויסודהנחת

אידיאולוגיבסיסושימשההסוציאליסטיים,
שגרסוהיוהפועלים.מפלגותשללמרביתן
להטבתהפועליםשלהמקצועישהמאבק

 tדברשלבסופויובילועבודתםחייהםתנאי

מהפכנילשינוירפורמות,שלרצופהבדרך
שהניחואחריםוהיו •המשטרבמהות

הפוליטילאירגונויוליךהמקצועישהמאבק

בהםרביםבמקדיםפאשיסטיים.גםלעיתים
נמנעו tלשלטוןהפועליםגרתמפלהגיעו

והסתפקוהסוציאליסטית,המהפכהמהנהגת
אי-מתןתוךבחרק,יוניוניסטייםבתיקונים

האידגוניםלפועלים.הטבותאלה
המערבארצותשלבמרביתןהמקצועיים
מהמערכתחלקכיוםהםהמתועשות,

ומסתפקיםהקפיטליזם,שלהכלכלית
הרעיוןכלכליים.ובהישגיםבהטבות

להניחאפשרוהלאה.מהםלרוב,המהפכני,
ריאקציוניכיוםהואהפועליםשמעמד
במערכתאחרמעמדמכליותראולי tושמרני

הקפיטאליסטית.
האימננטיתמהפכנותובדברההנחהאבל
כללמתחייבתאינההפועליםמעמדשל

שלההיסטוריתמהתפיסהוכלל
המהפכות .ההיסטוריהמטריאליזם
מתוארותשהןכפיהקודמות,החברתיות

בידינתבצערלאהמארקסיסטיים,בכתבים
להםהיהכשלאגםהמדוכאים,המעמדות

הפאודלי,המשטרבמהפכה.להפסידמה

עבדים,שלמהפכהבעקבותקםלאכידוע,
המשטראתשהקימוהםהצמיתיםולא

למעמדותאומנםהיו .הקפיטליסטי
תנאיהטבתעלמאבקיםאלהמדוכאים

גםוהיועבדיםמרידותהיו-שלהםהקיום
-ביותרהירואיותמהןאיכרים,מלחמות

בסדריהמהפכנילשינויהביאואלהלאאבל
הפאודליהמעמדהחברתיים.המשטרים

העבדיםבעליביןשלישיכמעמדועלהצמח
שינוייםרצוףהיסטוריובתהליך •והעבדים

שלבראשהמקומואתתפסמהפכניים,
ימישלוהחברתיתהכלכליתהמערכת
מתוךצמחהלאהבורגנותגםהביניים.
כמעמדקמהאלאהמשועבדת,האיכרות
המעמדותשניביןשהתפתח tשלישי

ההיגיוןהפאודלי.המשטרשלהעיקריים
החשיבהאתהמנחהההיסטורי

להוליךאם-כןחייבהמארקסיסטית,
החוקיותעלהיטבהמבוססתלמסקנה,

שנוסחהכפיההיסטוריהשלהדיאלקטית
הפועליםמעמדשלאראנגלס,מארקסבידי
החברתיתהמהפכהאתלחוללשעשויהוא

למאבקמסוגלהפועליםמעמדהבאה.
תנאיו,הטבתעלהירראי,לעיתיםמקצועי,

ממשהכללית,בהכנסהחלקוהגדלתעל
במידהוהאיכרים,העבדיםזאתשעשוכשם

ממעמדלצפותאיןהצלחה.שלשרנה
המשטרשינויעלמהפכנילמאבקהפועלים
החברתי.

אחרתאוזובמידהחשכמדרמה, tלנין
וקבעהמארקסיסטית,שבתורהזהבכשל

עללשאתיוכללאלבדרהפועליםשמעמד
זקוקהואשכןהמהפכה,אתכתפיו

שתנחהה"אינטליגנציה",שללהנהגתה
אלבדרכוהמהפכניתבתאוריהאותו

 .המהפכניהשלטון
העברשלההיסטוריתשהתפיסהנניחאם

 tאכןנכונהההיסטוריהמטריאליזםעל-פי

"חרקעל-פינקבעההיסטוריהשלומהלכה
עוד,נניחואםהדיאלקטי,הניגודים"אחדות

שמראהזו,דיאלקטיתשחוקיות
תקפההעברלגביההיסטוריהמטריאליזם

ממנהללמודשניתןלאמור,העתיד,לגביגם
הריההיסטוריה,שלהתפתחותהכירוןעל

 tחדשמעמדשללהופעתולצפותשיש

הבורגנותביןשיעלהבינייםמעמד
יחסישלחדשהמערכתוינהיג •לפרולטריון

אתתואמתשתהיהמערכת tייצרר

הייצוראמצעישלהכבירההתפתחותם
כזהתהליךכאילוונראההאחרונות.בשנים

גםממש,עינינולנגדוהולךמתרחשאכן
הקומוניזם.בארצותרגםהמערבבארצות

"טכנוקראטיה",שמכניםלמההיאהכוונה
מדעאנשימומחים,שלמעמדלאמור,

לבנותידםלאלשישעתירי-ידע,ומהנדסים
המתוחכמיםהייצורכוחותאתולהפעיל

המערכתאתוהולכיםהכובשיםוהמורכבים
המהפכה .כולובעולםהכלכלית

אותה,לכנותכךאפשראםהטכנרקראטית,
וכברשנים,עשרותכמהמזהעמנומצריה

כ"מהפכתותוארההיטבהובחנה

~ 
~ו
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הייטכנוקראטיתייהמהפכה

עלנצפתהזרשמהפכהמענייןהמנהלים".
את-1877בכברלתארשידעאנגלס,ידי

לסתירותהקפיטליזםשלפתרונותיו
באופיחלקית"הודאה :שלוהפנימיות
מצדאפילוהייצור'נוחרתשלהחברתי

ניכוסבעל-כורחם.הקפיטליסטים,
הייצורשלהגדוליםהאררגאניזמים

חברות-מניות,על-ידיתחילהוהתחבורה,
על--לבסוףטראסטים,על-ידיאחר-כך

כמעמדמתגלההבורגנותהמדינה.ידי
מבוצעיםהחברתייםתיפקרדיהכל .מיותר
משכורת"מקבליפקידיםבידיעתה

למדע).מאוטופיההסוציאליזם(התפתחות
אתתיארשבכךכמרבן'שיער'לאאנגלס
שתבראהמנהלים", ."מהפכתשלמהלכה
הסוציאליסטית,המהפכהשלכמקרמה

לושנראהבביטחוןהמארקסיזםחזהארתה
שארתםלדעתהיהיכוללאהוא"מדעי".
מהרהעדיהפכומשכורת"מקבלי"פקידים
בידעהיטבמצרייךמנהלים,שללמעמד
כוחותשללהפעלתםהנדרשוהטכניהמדעי
החדש,העולםשלהידעעתיריהייצור
הקפיטליסטי.העולםאתלרשתשעתיד
היסטוריתבפרשההמענייניםהצדדיםאחד

בהקבלהמתרחשיםשהדבריםבכךהואזר
המערבבארצותכמעטמלאה

הסרצי-ובברית-המועצותהקפיטליסטיות,
מכך'להסיקאוליאפשראליסטית.
ברוסיה, 1917שלהארקטרבריתשהמהפכה

מפלגתית-פוליטית,הפיכהאלאחיתהלא
קפיטליזםשלצררההואשייצרהוהמשטר

ראינו,כבראנגלס,מדינתי.קפיטליזם-
 .זרצררהשלאפשרותהאתמאשר
אתלצפותהיוםכבראפשראםיודעאינני
החברהאתשיאפיינוהייצוריחסי

וכיצדפניהיהירמהלשערהטכנרקראטית,
המארקסיסטיהניסיוןבעיותיה.עםתתמודד

מכלבפרוגנוזות.להסתכןכדאישלאמלמד
חברהזרשתהאברורעכשיוכברמקרם,

ראשיתעולמית.כלל-גםאולירב-לארמית,

שלפסלולידטשקנט
 .מרקס

מנחם :לשמאלמימין
 ;כרנשטייןאורי ;כרינקר

נסים ;כארחיים ;זךנתן

 ;נסיםציון ;קלדרון
סולימאן ;כלסשמעון
 .מנצור

מסתמןהטכנרקראטיתהחברהשלדרכה
באבטלההמתאפייןעמוק,במשברנירם

ייצררבאמצעיאינטנסיבישימושעקבגואה,

רב.עבודהכוחצורכיםשאינםעתירי-ידע,

המהפכהבימיאירעזהמעיןמשהר

הפוליטיתמהבחינהוהתבטאהתעשייתית,
 _שבימינואלאהמכונות,שובריבתנועת
 ' ~rהארצרשלהרווחהמדיניותמאפשרת

ללאנרחבבהיקףסמויהאבטלההמפותחות
ידיעלהיתרביןממש,שלחברתייםזעזועים
בהרריהם,צעיריםשלהתלותתקופתהארכת
קיבולתשלמארדרבההרחבה

 1מתמשךצבאישירותהאוניברסיטאות,

תכניותמוצעותשניומצדוכיוצא-באלה,

בסך-לגימלארת.מוקדמתליציאהמפתות
קיצורהיא Iלעיןכיוםהנראיתהמגמההכל
והעסקתו,האדם,שלהפוריותעבודתושנות
שכןשירותים,בעבודותהאפשר,ככל

צרכיהכלאתלספקישעשויהייצורתהליך
פחותבעתיד,וידרושדורש,האנושות,של

עבודה.נוחרתופחות

שהצימצרם Iבהערהלסייםאוליראוי
לתהליךהנדרשהעבודהבכוחהדראסטי

תורתשלמחודשתבדיקהיצריךהייצור'
הכלכלהביסודהמונחת Iהערךעודף

שלתפיסתולפי ,הקפיטליסטית
הפערהואכידוע,הערך'עודףהמארקסיזם.

מנרכסוהואוערכה,העבודהשכרבין

אמצעיבעלבידיהקפיטליסטיבמשטר
פועלים).(ניצולהקפיטליסט-הייצור
כאמורנזקקשאיננו Iהטכנרקראטיהמשטר

אחרמקררלמצואיצטרךרב,עבודהלכוח
אפשרהטכנרקראטי.המעמדשללהכנסותיו

אל-מעמדית,לחברההיסודמונחשבכך
בפרוגנוזהלהסתכןרוצהאינני Iכאמור Iאבל

 •כלשהי.
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 :נבוןיצחק
לכתיבההדחף

ממנימרפהלא
לעלייהביחסחינוךכשרעמדתךהמ

ההתאבדותמקריבמספרהתלולה
מתאבדיםחייליםהרי- ?"לנצה

כלומריתיכוןתלמידיאתמולרקהיואלה
 .שלךהמיניסטריאליתהאחריותבמסגרת

מהלביןזרתופעהביןקשרמוצאאתההאם
 ?בשטחיםכיוםשנעשה
עם·ד rלהתמרגיל,בכלאדם,שליכולתו
דברשלבסופרנובעת,ומכשולים,קשיים
נרבע,פנימיוחרסןהאישי'הפנימימחרסנו

הכוללת.החינוכיתמהמערכתגםכמובן'
אני .יזהרס.עםנרקבויכוחליישזהובעניין

טועןוהואלערכיםלחנךוצריךשניתןטוען
חולקאני .בלבדללמדשצריךשאי-אפשר'

אתלסגורצריךהמצב,זהאםלדעתי .עליו
אזיושבהייתילאלפחות,אישיתה"עסק".

שניתןלערכים,לחנךשניתןמאמיןאניפה.
אי-עם-זאת,האדם.אתלחנךאופי,לגבש
החברתייםהקשייםכלאתלהטילאפשר
אלימות,-משרד-החינוךשלבראשו
מהארץ'ירידההתאבדויות,אלכוהול'סמים,
רעוד.וערד

בשטחיםשקורחמהאםא·חיהשאלה
האלח.בכיווניםגםהחייליםעלמשפיע

נטייהשלשיסודותאומריםיודע.לאאני
אתומלוויםקיימיםלדרגמא,להתאבדות,

רקזהוהביצוע,תמיד'-שמלוויםהאדם
לוןזzישאדםנסיבות.שלהזדמנות,שלעניין
אתמסריימרתבנסיבותמבצעכזר'נטייה

 .הממשיהניסיון
הכנהתיכונייםבבתי·ספרקיימתהאם

 ?בצבאהקיימיםהלחץלמצבי
 ?יתאבדשלאלכךנערלהכיןאפשראיך
לבין"לצחביןשיתאםגרףלהקיםצריךאולי

 ?משרר·חחינרך
הג:ברהותבכיתותמשותפת.עבודהנערכת

בסוגיותדניםהתיכוןביה"סשל
זטחים, vביותרהפרובלמטיות

חוברתישנההקשת.בכלאינתיפאדה.
אגף-הנוער.שהוציאהזה,בנושאעבודה

התנסותשבועהיאאחרתמשותפתפעולה
ואנשיחינוךאנשיבלווייתשדה,בתנאי
זהשנ:רעמשךמתוודעיםהנערים .צה"ל
להיתקל'עלוליםהםבההפרובלמטיקהלכל

וידאו)(בסרטימקריםהצגתבעזרת

לדעתי,ויעילה,נכרנהדרךזווניתוחם.
כמובןמהבלתי-נודע.האימהלהפחתת

לאארתהסיטואציהלהיותיכולהשתמיד
בסך-הכלאבלהדעת,עלמראשמעלים
דומיםשדהבתנאיונדוניםנאמריםהדברים

הצה"לית.למציאותשאפרכמהעד

לקרמתחתכיוםנמצאיםאזרחיםמלירןחצי
ילדים. ooo,200מ·למעלהביניהם ,הערני
ארוךלימודיםיוםבבתי-הספרחיובעבר

עכשיו?זהעלחושבאתהמהחמה.וארוחה
לבית-הארוחותהחזרתשלחסידאינני
אתלדעתי'לשנות,ישזהבמקרם .הספר

ושכללמשפחות,הביטוח-הלאומי rהקצבה
כרצונה.הרצאותיהדרךאתתתכנןמשפחה

משר,-אתשמעסיקההעיקריתהבעיה

ואניהלימוד'שערתבעייתהיאכעתהחינוך
זה.בנושאתזוזהחלהשסוף-סוףשמח
שערתמספרירדהאחרונותהשניםבעשר

בעשרההיסודיבבית-הספרהלימוד
בעשרים-הבינייםובחטיבותאחוזים,

שערתארבעללמדשבמקוםיוצאאחוזים.
שערתשלושמלמדיםהיסודי'בביה"סביום

הורידורביםבמקומרתשעתיים.ואפילו
בנוסףוערד.ציור,מרסיקה,כמרמקצועות

שערתגםמהמורהנגזלובמקצועות,לפגיעה
החלשים.התלמידיםעבורלושהיוהתיגברר
ארבעיםשלכיתהמולעומדהמורה
בכלמקרם,מכלאליושמגיעיםילדים,
לתגברכדיהנחרצותשערתלוואיןהרמות,
ה"אפוררת"השערתנולדוכךחלשים.
רקדוברבתחילהההררים.על-ידיהיזומות

נערכותעכשיוואילוהעשרהשערתעל
עיונייםמקצועותלגביגםהפרטיותהיוזמות
הכללית,הלימודיםלתכניתהשייכים
עיקרוןלכלהמנוגדתתמרנהונוצרתוהולכת
מי-בישראלהחברהביסודהמונחשוויוני
יכול'שלארמיילמדו'ילדיו-כסףלושיש
שרעםשליהסיכוםלכן .ילמדולאילדיו

לימודיםליוםחוזריםשאנחנוהואהאוצר
הפיתוחבערי-הבאהבשנה .ארוך

לדעתיבהדרגה,ואחר-כךשיקרם,ובשכונות
יהיההמעבר .הארץבכלשנים,שלרשתוך

ארבע,עדמשמרנהלימודים,ימילחמישה
אישיתאניאם-כישלרש,עדמשמרנהאר

יוקדשהשישיהיוםלימודים.ימישישהבעד
בית-במסגרתשרנותהעשרהלפעילויות

ימיםחמישהיעבדוהמוריםכלומר' .הספר
כדיימים,שישהיפעלביה"סאבלכשברע,

ממנה.הערלהרכלנוערשלשוטטותלמנוע
ישראלמילדימחצית-לערניבאשר
המחציתמהמשפחות.אחוזלעשריםשייכת
זהרתוישהאחרים,האחוזלשמוניםהשנייה

רביןילדים,ברוכתמשפחהביןבדרך-כלל
ובגללנמוכה.הכנסהורמתעדתימוצא

אתלהשאירשישחושבאניאלהמשפחות
באשר .שישיבימיגםבפעילותבתי-הספר

שינוילערוךחייביםבכלל'העוניקולנושא
גדוליםבסכומיםומדוברהלאומיבביטוח

צריכיםהשינויים .שקלמיליארדכשישה-
אתלפתורשיצליחועל-מנתמבנייםלהיות
המשפחותעללהקללפחותאוהבעיה
היכולת.בעלותהמשפחותחשבוןעלהללו'

 .חבלתי-פורמליהחינוךאתקורםהזכרת
חשובתפקירפעםמילאהמשליםהחינוך
תנועות·שלפעילותןוכןבמערכת,מאור
רכךיהצטמקותנועות-הנוערכיום .הנוער

המרכזיתהסיבהזואוליהמשלים.החינוך
כיווןחסרימסתובביםשילדיםלכך

ברחובות?

הנרעדנושאהואזה,בתחוםהמרכזיהנושא

עובדיםשאינםנעריםאותם-המנותק

אלף, 16-1בכ-דנאמדיםהםלומדים.ואינם
(במגזר .היהודיהחינוכימהמערך-6%כ

הנשירהלערך).-17%במדוברהערבי
נירםנמצאתישראלמתמדת.בירידהנמצאת
מבחינתבעולםהשלישיאוהשניבמקום
 .בבתי-ספרתלמידיםנוכחות
נשירה.-30%במדוברלדוגמה,בקנדה,
שעברהבשנה-המנותקלנוערובאשר
למסגרות.כאלהבני-נוערכאלפייםהחזרנו

אנימהם. soooב-נקודתיתמטפליםכיום
להחזירנצליחזהמספרשמתוךצרפה

במחציתגםולטעמיכמחצית,למסגרות
למסגררת~למידהלהחזירנצליחשלא

לשלבהבמגמהולטפל'להמשיךיששונות,
כלמשולבת.במסגרתאועבודהבמסגרת

השכליתיכולתועל-פיאחד
והאישיותית.

שהיה,מהכיוםאינואכןהמשליםהחינוך
אלה,כלעםכלכליים.אילוציםבגללבעיקר
גםישבשטח,הדבריםאתברדקכשאתה

שלהתקדמות,שלאופטימייםמראות
חינוכית.עשייהשללעבודה,מוריםמסיר~ת
מהלאהיאהמערכתשלשהבעיהכמרבן
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עדיין'בהשחסרמהאלאכברבהשיש
בכלהפסקהבלילנקוטמשתדליםואנחנו

לבתי-הוכנסלמשל,השנה,יוזמות.מיני
בהדרגהלחשוףבמטרהתרבות","סלהספר
לשישה-שבעהישראלתלמידיכלאת

לשבועבדרמההתרבות,"בתחוםאירועים
מתכנניםאנוהעימות.בקרשהיההסופרים

המרסיקה,בתחוםגםדומיםאירועים

בנושאטיפולגםיש .רעודרעודהתיאטררן'
שהוגדלהיחידהסעיף .תנועות-הנוער

תנועות-לנושאנרגעמשדד-החינוךבתקציב
המשברהיאשםהמרכזיתהבעיה .הנוער

תנועת-כתראלהתנועותהיובזמנו .הרעיוני
אנשי .מהןזהכתרנגזלכיוםההתיישבות.

גדות"שתיעלגדלולערמת-זאת,בית"ר,
 .נגמרזהגםכיוםגם-כן"זרשלנר'זרלירדן'
של-התחרדותשלבעיהישהדתייםאצל
בנוסףציונות.;פחותתורניותיותרעללחץ
 .אירגרנימשברגםישזה'בצדואולילכך'
מהקיבוציםהאנשיםמיטבאתשלחובזמנו

נשלחיםהמוכשריםכיוםלהדרכה.
לתעשייה.למפעלים,

המקופחהתחוםהתקציב.נושאעלדיברת
תחוםכנראהחראזחבנושאבמשרדךביותר

חתרנות.

 :דבריםשניבכנסתהעליתישניםארבעלפני
שתעודותבכךמתבייששאני-הראשון

שש-שבעשלבפיגורמונפקותבארץנגררת
התרבותשתקציביתכןשלאוהשני,שנים

את .כל-כךודלעלוביהיהבמדינת-ישראל
חמישהתוךנירם,תיקנתי.הראשונההברשה

הבגרותבחינותתוצאותנשלחותשבוערת
נפתרה.לאעדייןהשנייההברשהלנבחנים.
אבלהתרבות,תקציבאתבמעטהגדלנו
על-כל-לנר'ישמספקת.במידהלאכהחלט

ולטפללהתמקדלנסותברודההחלטהפנים,
תיאטרארת,-ספציפיבתת-נושאפעםבכל

רואהאניבינתייםוכד'.ספררת,תזמורות,

רגישיםבמספרייםהגוזרכספר'עצמיאת

רכךתלתל'רקלאחדמחלפות,לאחד-
כדירמשםמפהתקציבחלקיקיצובר

אחרת .במיוחדנזקקיםלמגזריםלהעבירם
מעוניין'אניהשמרים.עלקפיאהתהיה

בכללחרבהיהפוךערביתשלימודלמשל'
שנים.שש-שבעתוךהיהודיים,בתי-הספר

הגזורותמהמחלפות ?לכךכסףנשיגמהיכן
ואומנותלתרבותהחדשההיחידהארהאלה.

זהגם-שנהלפנישהרקמהבשכונות,
פרויקטעםגםכך .גלובליתקציבמאותר
אתלאבדלנראסורהרי ,המחונניםהילדים

בערי-הפיתוחהצומחיםהצעיריםהכשררנרת

המצוקה.ובשכונות

הספרלt;כבסודקוראאינךמדועאלח,בכל
 ?המקוריהעברי

מר"ליםשלבכנסטענתינשיאבהיותיערד
שמסבסדיםשכשםהעברי'הספרכשברע

המזרןאתגםלסבסדחייביםלעופרת,מזרן
בדקתיכאשרזמן-מה,שלפניאלאהרוחני.
ליהסתברהעלויות,אתקונקרטיבאופן
לבדוקשצריך.יתכןליכולתנומעברשהדבר

הואבענייןםהקשייאחדמחדש.שרב,זאת

תאמר ?לסבסדמה .קריטריוןקביעתגם
ישמהתשמעומידמקרר'ספררת-

האם-והאמת .על-כךלומרלמתרגמים
רמה ?לסבסודראוילאשייקספירשלתרגום

מעשירלאזההאםרמדק,ס,שלרם-עליכםעם
עםמחקרים,עםרמה ?העבריהקוראאת

שנהבכלהרי .רעודרעודאומנות,ספרי
חדשים.כותרים-3000כבישראלנדפסים

לאחרונה ?חגבוהחלחשכלחבקשרמח
אפשרותכלאיןבומצבומתבררחולך

חוגיםלמספרלחדורישראל~צבאל"בוגר"
שלנובאוניברסיטאותמבוטללא

לפסיכולוגיה,למשפטים,לרפואה,
לירידהמדרבןכזחמצבוחרילפיזיקה.
מהארץ.

לקביעתשהסמכותלדעתחשובראשית,
למקצועותנוספותפקולטותשלפתיחתן

המועצהבידינתרנהשמניסהמבוקשים

גרףלאףכפופהשאינהגבוהה,להשכלה
מועצהאישרהלדוגמה,לאחרונה,במדינה.

באוניברסיטתלמשפטיםפקולטהפתיחתזר
גםרבותהתנגדויותלכךשהיולמרותחיפה,
היהלהתנגדותהטיעוןהמועצה.בתרך

רשאיתהמדינה,בתקציבומדוברשהיות

והאםבתחום,צרכיהמהםלהחליטהמדינה

לה.שישהמועטהכסףאתברלהשקיעכדאי
לעורכי-דיןכיוםזקוקהאינהוהמדינה

לערמת-זאת,זקוקה,איה .נוספיםומשפטנים
בגודלוהשניהסעיףוכימיה.יבבלמומחים

כלומר,לביוכימיה.קשורשלנרביצוא
גםכךהצרכים.מכלולאתלראותחייבים
במידהרופאיםלנרישהרפואה.בנושא
-תושביםאלףכלעלאחד- 'מספקת

צרכימבחינתנוספות,בפקולטותצררךואין
מדוברכאשרוהחברה.המדינה

אבלפתוח,הכלפרטיות,באוניברסיטאות
התקציבאתקובעתהמדינהכל-ערד

70%בכברומשתתפת לקבועזכרתלהיש ,-
להשכלההמועצהבאמצעותלה,נחרץמה

חושבאנישואל,אתהאםאישית,גבוהה.
הקריטריוןשיהיהאסורהמדינהשצורך

מסריימתהיענותגםלהיותצריכה .היחיד
שחיתהזרכמר .הסטודנטיםלשאיפות

אם-כילמשפטים.הפקולטהלגביבחיפה
אתלפתוריכולהאינהכזרשהיענותברור
 .הירידהבעיית

 .לקבלההקריטריוניםבענייןגםבעיהיש
הישגיםעל-פיתמידלאהואהמינון

שלנתוניםלפיגםאלאאובייקטיביים,
"שושלת".

אתלקבועאקדמיחופשישברסיטאותילאונ
אדיר'הביקושכאשר .שלהןהקריטריונים

סבירות,לכלמעברלקפדניהמירןהופך
שלגביהםמקצועותישנםשלטעמילמרות
סיכוייאתשקובעמהאינוהציוניםשקלול

 .כעתידההצלחה
מוכרהחנינותונושאהמדינה,נשיאחיית

עלחריפהביקורתחיתהבאחרונה .לך
מה .לענייןהנוכחיהנשיאשלהתייחסותו

לכך?גתובתך
תגובה.אין

צריכהשבידיוזההואהנשיאהאםהשאלה
הלחציםהאם ;החנינהסמכותלחיות

משפיעיםאינםעליוהמופעליםהפוליטיים
 ?בנושאהחלטותיועל

מלחציםהמושפעהאחרוןהאדםמנסיובי,
שתמנהאחרגרףכלהנשיא.אהופוליטיים

שלהפניםרעדתוהביטחון'החוץרעדת-
במידהללחציםנתוניםיהירכולםהכנסת,

וכמה.כמהפירבה

מסוגלחציםדחיתנשיא,בהיותךאתההאם
זה?

זר.שאלהעללהגיבמרנןאיני

איך .וכסרפדבעל-פח~ר Qכזקמ~:פדאתה
 ?הכתיבהדחףעםבתפקידךמסתדראתה
עםמסתדרלאאני .פצעיעלמלחזורהאתה
חיידקאבלהזמן'כלביקייםזהזה.

עמוקכנראהשקרעהציבוריתהפעילות
למצואמצליחלאואנישלי,הדםבמחזור
להתפנותצדיךלכתיבהוהרי .נגדרתרופה

גםאלאהדיאליהזמןמבחינתרקלא
נפשית.מבחינה

סיפורים'כשיכתובלךלסייעמוכניםאנחנו
אותם.לספראולהקליטתחליטוכאשראם
דברים .לספרסיפוריםבהחלטלייש

עםעבודתיתקופתמשךוראיתיששמעתי

לנשיאותשנכנסתילפני .רעודבן-גוריון
מזכררנרתחלקשנהלאודךלהקליטהצלחתי

בכךלהמשיךיהיהניתןעודואוליאלה,
 • .אוליאי-פעם.

 •החודששיחת
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דרדרכןררזניסנסקי'אגררי

ייכטרשנקרייכגנישל

הםאקרזאבה.רברלאט
מגדולי ;כארץכקרר

כניהרוסייםהמשוררים

מכולם,הגדוללאאםזמננו,
שלהקרובוידידוחניכו

 .פסטרנקכוריס

האגםקריאת

הפאשיזםקרבנותלזכר

 ... 1907טוכדרו , 1941ביומן , 1936כיומן , 1916לכדייב , 1934סרגייכ , 1903פכזנר ...

 .;:זגו~יג~ליזוגtזת:;כ;ברןה;:זק~יא ך;פכ;:ז:;

ה. ?7?7ך

 .;טי~ז:; ם~~ג;: .ם~~ג;: ;ט~ז:;

~ w לזכ~יםדוג~יםרהpה??ד~ז . 

~פוגה~'קט t:Pזןךח;ן

 .ם~~~ל~ךהךא_ק;זכ~ה,~tקיל
ןם~זק.ףךק

 .ה~~קט~הק.ךס,.ז:;:;גק~ה

ןם!

-ה, Rןאל;ךא;~ר- ,ל;כ: י~י~"

 ,~ד;ל p: ,מו~ן י~~~:1יךצוף nן;:זכ;
:;כ~לוןה

 .:כ;לנ;~יחי"מת;ך p:דר.י:r 9 ז:; 7

ץ'tזz;ודורזכ~יםזג:ם P: י~~

 .~יזpלך~_י;י~ים.ד 0 ~זכ~ים~יןtזרtזה
ךורל-זכ~יליאוה, W ~ Rזגזpלאולי
ה. 'ipמזpלזכ~יר p:י~גtזתף"ט /toזאולי

 ,ם: 7P ~~דו~יתז:ו~ע~ל
 .~ב;ך~ם ,ה,?ג~יש

 ם:ד~~ש wדזגה 9ז;וג
 !כ;~כןה

כ~עםשלא"למישהושלא"לככהאולי
-T T J .'" • ;• ו."" ·--J 

שליאשתיידיאלא
:• T ••: • : • "." • f 

ך~~ם~י· w ,:;כגר~:ם

:p הולים. ?7ס~~ם~י

o/:;1 מכ;:~גק~יםךקים; :p ף"ת

-פחאלבזימיומכההיא
• -T ' : T '." -f 

ט;ב,ה"כ;ם nך~יג:םס:ה wןה

 .דןה.כ יכ,;:ךג;:~לכ Wך:

ה, Rןאל;ךא;~ר- ,ל;כ:~י~י
-~ךד nנליל;

~יג:ם, ם"צ~~ךק

 .ת~ pזג p:ן~ים ;מכ;:

 ,, ... ם;pןז:;~זךצ;~ק;תים wג n ;,ק;ר

 ... 1917לדין ... ק;צ??ז::~ל nת; R ג;:א;~:ים:רריצו~ס ס~ז:; .. , 1933ק;גאן

ה. ryש;ר;ב W ~ t?9י W;:ז~לי;:זל;להןה
ק;_ךא-הוא.צ;ק ?7 ז:;~ן~ליל;ת
 ~י,;:;מ

~יגירמול
-ה* ג;:ר

 .ם~~זpליר ?7~י~לא
 ,הג;:ך"

ף, Rע; ?7ןג

 'הג;י??זpלז;~~ים~~ים~ם
 ם:~גכ;:א;ג~יךים 9די~ים,~ם

ר;גה,רים t;K~:;כיךת ;מכ;:;בנ;ת, 7
רי;בה

R לך,ךאו
ןה:;גה,רי;בה

ה, Rר:;נ

~ודר,זגזpהואולי
 ,ך:;גה

 .ר~~ז:;ך ב~כ;:ז:;ך~ת

 ,ללי~י K ,ליt;כךחי
 " ...לי י~~זגזpהוךק

;:זןג.ע;~הלאן;בר

 .ךך.~ p:;:ז~כול,~ל ם~~
w ;לW ך~ים.ה~

ק..ךת /o ~?זp~ה ?7;םן;וק
ךזכ~ים.ג;ת 9 ~~בים

בסריעק"ב :מרוסיתאשה.שלשמהריבה, ,ךגכרוסית- ה~;:ר *
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שלילב·אכילס
וכאבנ;ךעל"אסבלשלאלהבימים

: • T '." •• •: '." • • T : •• 

לבבלילהי;תהואמזלבאמת

 rזpצ;ל.ן ~~ ~ i ף.ל;~·ןשובש;ב ם-~~~

בלב.ליפגעולאע;ךראוניגחיםאבל
:-T : t • - : •• t T : • -•• 

i? ר~~?ליצ;זדק י~~ הן~?=כ;:חןר 
i? ג~:;~קזע.יw ן~.די;לסקי: 

וךאודך:;כי:;גיטו iJ .ה~~-~ ..ךזקת י~~

iJ הוא ה~~ל"א~םlPiJ רך~הpז:רךאו~ז?" 

גכסר 9 ~~לף די:r~זק!!;םג~יו:ו ל~~
ייאתרבאמתשלילב-אכילסאת .. . ... :-. ·.· ... . ... ::· ·.· : -.. 

ךד;~ב.י ?i.:.9וט, nחוט-ל·א-~לגכלוי
ל.ב. iJ~לוו:וגכ~ר iJחד;קךסקפ;~ם

ק;לל"א ף$/סס,ל~הי,ז?רי, Wה
 ל;,~ ש~ד~;:לי~הר;~ץ י~~ w ת~~;:
~גןלי שק~;:~ילי W:ה 9רו~י qד· ל~~

:p ;ךחי~פ;רמ~R ן ד:~ה~iJ קן. 

 ?;גל.יל;ת~ך;תע;ז.ק."הע;ך?יל.בי 97נ;~בע;ך

מכל;ת.א;תימצילזהופגיעמיתראיבר
•• T T'•,: T ' -:• -• ' • : 

בות /oהו;יוכ f;ג~ךינות,ב;יg~לו
שאמות.ליתגר;םהחלחלהבלעדיוכי

 T ',' • :• זז:--זז:••

R הpיס~:;בןן~ת ונ,?;~~??ס~רז
R הpדי;סר ,;עז?i? י~אן~ל.יבוזקע;~ר~ת~ן

~לף~ן ?i?דל f ~זpה R ל~~
iJ סחוט~ת:;גיר:ה:כ.;ןךiJ ןף~. 

זךנתן :תירגם

ספרעלהקדשה

לת ryז;;~~נזותךזה Rו;ך iJת;ר

 .·ז.ק.ך-דך n~ר p:;גזר ?iךף: nךב-.~
9g .9רg -רR ,9טg -רry ק,ד

~ייךך.~;ו~ו;יו:ו~רה;ל.ך
 )ט$/ 7 ט$/?(

:p ;זקא;ז?ךים,מW =?:;ס~ תגi? ע~;:r .ד;קקת

;גךך.ל.t;כלת ?iע;~.ךת~י iJו~ן
9g 9 •רg ר/$ q ר;ןW 9יליg -רry קד· 

:z;ח ר~ו:ווgן 9 "א;ל~יf'P !ה, 

 ,יר:ז~~;:ך; שא"ו,?;~ר p:~דור,

 .ט ,Pש; iJזpלק-יףינ; Q ~לי ם~~:זpל"א
גכ~~ז:רי 9הב;ס~י·ם,ד.הזק~י
תפל.וגםעלובכדליגנה

:••'."' : -T t - : T •• 

לרווכ,;ל~ים Kה.פזp~ין~שום
ר. 9מוא;רווכב;ז:ר~~אל"א

 ," [1רו 7מו 7 ~"ן~ן. iJל~יקןאהיו,

מנכר. ,;ליצרתיאשרשם
•• '." -: t : - T • T : • 

7PiJ ז;ל=?לוך~~סהךן~הp;עג. 
ה,·פ:בם~קולא~י P:~ים w ה~~
-ר 99סץע.ם 7;_ןר n~ינ;ד.ה ך$/
9g -רry -קדR טf ה..ןככ.ה~ין ס,?;.ן:אן

• 
זקד~דף'?סז' .Wקיר;ת,זקגי

 .ס.ךר iJךו:ול;ןדלת .
עכישואת"הזהדירהאת

 ז:-- ז·- ...

ק.ךת..פ;~יגן~ט ?i כ;:tזז;ו

ין~ךסא;ר;גו:ול;ן
נפתחת.אינהחסומה.הדלת

-:• :• :-T T •• ' : --

לף W:כז:ז~יםרווכ~~לו
ת. o ~;נ~י~ה~ר p:~~ךת

ינ: 1

;כ,

 . • 1989בריהיימ.

כ-נולדמז'ירוב,אלכסנדר
היהאביוכמוסקבה. , 1923

אתסיים 194 1כ- .מיזz.פטן

 .התיכוןהספרבית
לצבא.התגייסשנהכאיתה
כחזיתכקרנותהשתתף

 .וכלנינגרדהמערבית
ספרוהופיע 7-194כ

 .הארוכה"הראשון"הדרך
קונציהופיעואחריודמייך

מרכההואנוספים.יזz,ירה

מגרוזיניתלתרגם
חתןהוא .ומליטאית
שלהממלכתיםהפרסים
גרוזיה.ושלכריה"מ

ס:יתו:ו~ים ז~?נ~דק

לזקגךם.ז:ז~יםא"לtזך
 'ף;ע~גי fס:ינול"א

~;גךם. p:לנוסיו ם~-ם~

ו:ו:ה.tזז;ו W~ז;זז:רי W ף$/
סה, Q~זקזע.םר,"לןכך .?iזק~ת
ב;.ך.ךת.tזז:זת~להךלו

ו:ו~יםtזין~ר p:ב; תך~;:;

ה, t~ fזז:זת~ף fדק

 .ךר.~ס W:;נרידוסנוז;

בסריעקב :מרוסית

וכחרי~הכמקצבהחריגות

במקור.-לעילס::שיר

"לב-אכילסהשיר :הערה
תורגםורזניסנסקישלשלי"

שלפרשנותוולפיבעזרתו

מןקלותחריגותהמשורר.
זהלצדהכרעותאוהמקור,

-,,שלכמקריםאחראו
ניתנתשאינהמשמעות,

כולןנעשולתרגום,
 .המשוררבהסכמת

גרובמןמיכאיל
 ,,אחווהרן'שיווי"חירות,

 1989שמןוצנעכד

ארדהרן :צילום

29 
 1989דצמבר



באז'אנובבודיס

 s~ו
~1 ~ 

 1989בריהיימ •

מזכירוזכרונות

 lסטאלדןשל

שלספרומתוךפרק ) 1

מיכאז'אגוכ,כוריס

שלמזכירושהיה

כשגותאלין :tס
ובוהספרהעשרים.

מדהימיםגילויים
תככיעל.ומביכים
כאותהכריה"ממנהיגי

כשגתפורסםתקופה,

מוכניםומטעמים 19 30

הציבור.מעיניעלםה
השבועוןמפרסםכעת

כהמשכים,"אוגוגיוק",

מתוכו.פרקים

כצבאגנרליםשמות ) 2
רכים,כלשוןהאדום,
 .זלזולשלכביטוי

מימילתאריךרמז ) 3
הצרפתית.המהפכה

המנהיגיםשלישיית ) 4
זיגוכייכ, :עתכאותה

 .וסטאליןקאקג:ייכ
 1973- (כודיוגיסמיון ) 5

חילמפקד ,) 1883
האדוםהפרשים

 .האזרחיםבמלחמת
הפעמיםאחתזו ) 6

כעיתונותהראשונות

שמלחמתהסובייטית
מכונההשגייההעולם

הרשמיכשםולאכך
"מלחמת :הטעון

הגדולה".המולדת

30 

מונההאזרחיםמלחמתאחרל
שלהתנגךן·תואף-עלו;ר;שיל;ב,

של:אי 1הצהאזורלמפקדטרוצקי
 . r ,ימשנחשיבותבעלתפקיד ,צפרן-קאורקאז

בן-שללקידומובהתמדהדאגשסטאליןאלא
שחלוהארגוניינ~םיהשינויובעקבותחסותו,
באותה ·כב,לרביררררשהיההצבאית,בהנהגה

-ביותרהחשובהצבאיהאזורשלמפקדושנה
 .מוסקבהאזור

תורהשאשבצדהמפלגה,להנהגתהציעסטאלין
שלהמרכ:זיברועדכחברטררצקישל

ש"אם ;אזהרךגםלותירשםהפרליטביררר,

מןיורחקהסיעתית,בפעילותוימשיך
פיטוריועם .המרכזי"הרועדומןהפרליטביררר

עלהממונההקרמיסארמתפקידטררצקישל
המרכזיהורעד·אותרמינההביטחון)(שרהצבא,

דזמירחדתהורעדהרר"ישלפחות-הערךלתפקיד
 .התוצרתאיכרתלענייני
שלרפיריז~להתאיםאלזהמסוגשתפקידכמרבן
החריף,רסןמפרלרההמבריקהנואםהאיש.
מגוחךנראו~ם,הקשיהמשבריםרגעיטריברן

ארהמכנסייםאיכרתעלהמפקחבתפקיד
למלא·ל~השתזאת-בכלהסובייטיים.המסמרים

רועדתה.מינאוהזה.תפקידגםיכולתוכמיטב
מסקנותואח ,ררשת nבבתי-סיירעמהמרמחים

העממיתהכלכלהלרועדתהגישמימצאיר
תוצאות.כלכךלהיושלאכמרבןהעליונה.

פר~נזה.אזעמדהצבאיתההנהגהבראש

שלהבולטיםקדיהממפהוותיק,המהפכן
מאד,שר·כרמצבאשאיהיההאזרחים,מלחמת

יטבירררלהפרתובישבי .וזהירמסוגרואדם
בבעירתככולו,בוורעסוק,והיהמעט,התבטא
 .צבאיות

מטעםה.ונחמשהרעדר"ירנהירתו ,-1924בערד

האדום,אהצבשלמצברלבחינתהמרכזיהרועד
אינוהנוכחיבמצברשהצבאלפרליטבירררדיווח
מופקרתשודדיםלחבורתיותרדרמהכשיר,
אותרלכ!רקצררךשישולשמר,ראוילצבאמאשר
מירכיתבחשאיותנעשה,אכןזהדברכליל.
קצינים-הפיקודדרגירקהושארו .כמרבן

שנהתה·ארנסתירהוקםהחדשהצבאונגדים.

שנתכלבמשך .ירהכפהנוערשלגיוסעל-ידי
924 l עובדהצבא,ותצעות-המילברהיהלא
המערב. ,כנראהידע,לאלאעליה

ביטולההפררנזהשהנהיגהשניהמהותיהשינוי

במקומם .בצבאםיטייהפולהקרמיסאריםמוסד
רליטיים,·פםלענייניםילמפקדעוזריםמונו

ושלאתיפוליטלתעמולהרהוגדשתפקידם
כהחלטותלהתערבזכרתכללהםחיתה

1925בם.דיהמפקשלהמבצעיות השלים-
חדשים,זזוהמינוייםהשינוייםכלאתפררנזה
דיביזיותהוותיסיגה ,הצבאייםהאזוריםובראש

על-חרר:שנבם,שריומוכטוביםמפקדיםהרצנו

נאמנותםעל-פיולאהצבאייםכישוריהםפי
 .המפלגתית

עלאליןטסעםלשוחחהזדמנותליחיתהלא
לברתשומתאתלהסבחשקלאואףזהנושא
לונזדמןאםכליס ?7אתשאלתיבמקרהאךאליו.

למינוייםבנרגעסטאליןשלדעתואתלשמוע
 :תמימיםפניםהעמדתיבצבא.החדשים
הצבא".בענייניתמידמתענייןהרי"סטאלין

-בתשובהמכליסשאל "?סטאליןחושב"מה
כל :ברשימההבטכך.עלטובהויעהלו"אין

ךביצ'ים,_הא~ב; ,קיםךהק;הללו,הטרכאצ'בסקים
?כלהם . tיסטיננקרמר .איזה- 2נטייבסקים 9ה~ק
 ."האדירםלצבאולא 3ר ?7בברי s 1ל-טובזה

של·עתו r"ארינתי,יהתענ-דעתך"זר"האם
 "?סטאלין
גםשלו'"גם :וענהחשיבותהתמלאמכליס
וודאי".שלי.

ישנותחקרמלין
אניברור.לאהיהלפררנזהסטאליןשלריחס

שלוגלוייםאי-נחתלביטוייעדהייתיעצמי
במסגרתפנימיותבשיחותהביעאותםלגביו'

התנהגעצמופררנזהעםואילו , 4הטרריקה
עלביקורתמתחלאמעולםרבה.דידותיב

הצעותיו.

,כאשר 1925באוקטובררקנפתרהזהיחסחידת

(שממנוקיבהכיבשלמהתקףהחליםפררנזה
לפניבבית-הסוהר,ישיבתומאזערדסבל

בשלומו,מאדהתענייןסטאליןהמהפכה).
בכוח,כמעטפרונזה,אתהכריחוהפוליטביורו

רבה.סכנההרופאיםראולאבוניתוחלעבור
כאשדבעיקרשונה,באורהדבריםאתראיתיאני

רופאעםקא~ד'מארגןהניתוחשאתלינודע
חששותי .פ;ג;סיא~ץהמרכזיהוועד

בהחלט.כמוצדקיםלבסוףהתבררוהעמומים
שלשגופוכזאת,הרדמהננקטההניתוחבעת

עלמתוהואלשאתה,היהמסוגללאפררנזה
שרצחומשוכנעתשחיתהאשתו,הניתוח.שולחן

התאבדה.אותר,

כדירקהאםזה,רצחסטאליןאירגןמדוע
אינני ?וודושילוב-שלובאישאותולהחליף

שנתיים'שנהכעבודהיהיכולשכןכך'סבור
כלללאזהחילוףלבצעיחיד'לשלטוןבהגיעו
שפדונזהכמוניחששסטאליןחושבאניקרשי.

הסובייטי.כבונפדטהבעתיד,עצמואתרואה

חברייתדאתואילומיד,אותולסלקהחליטלכן
טוכאצ'בסקי(ביניהםהצבאאנשישלהקבוצה
יותר.מאוחרבירייהלהורגהוציאואחרים)

למפקדוורושילובמונהפרונזהשלמרתואחדי
הפךהוא-14ההוועידהולאחרהאדום,הצבא

טיפוסהיהוורושילרבהפרליטביודו.לחברגם
עמדמלחמת-האזרחיםבזמןשעודלמדי,בינוני
במרדבייחודבו,תמךותמידסטאליןשללצידו
צדותטרוצקי.שלהחזקההארגוניתידונגדשלו

במפלגה.היטבידועהחיתההבולטתאופקיו
האדוםהצבאשלההיסטוריהמחלקתאנשי

מתחלקתהעולמיתההיסטוריהש"כלהתבדחו

קלמנטעד-היטבמוגדרותתקופותלשתי
נאמןעוזרהיהתמידואחריו".יפריימוביץ'

זהשלמותולאחדוגםסטאלין'שלוממושמע
כתפאורה.זמן-מהשימשעוד

מלחמתמימיסטאליןשלהצבאאנשיקבוצתכל
שקשהלמרותלצמרת,העפילההאזרחים
ודקבמיוחד'מוכשרמישהוביניהםלמצוא

מהםאחדיםהביאההיטבמנוהלתפרסומת
שבזמן , sבודיונילמשלהציבור.לתודעת
ומילאחרבב"חיתוכי"עסקהאזרחיםמלחמת

עליו'הממוניםשלפקודותיהםאתפיקפוקללא
מעיןהמלחמהאחדינעשהוודושילוב,סטאלין
למרשל,הפךאחד-כך ·הפרשים.חילעלמפקח
המפלגה.שלהמרכזילוועדנכנס 1934ובשנת

שלאנשיוטהרתשעלועדכבדזההיהאז

הומורחושלסטאליןלוהיהואילואלין'סט
נוסףכחברלמנותהיהיכולקאליגולה,דוגמת

היהאליןשסטאלא .ודיוניבשלסוסואתגםבו'
הומור.חושנטול
רוסיה-מלחמתבזמןכיכאןלהוסיףכדאי

ובודיוניוורושילובשלאפסותםחיתה ' 6גרמניה
לrכ wלנאלץעצמושסטאליןעדבדודהכל-כך
העתודה.כוחותאתשםלהכיןלאוןאל,אותם

סטאלין
מכיראני .סטאליןהחברעללרבדהזמןהגיע
 ...טובמדייותרהיטב.אותו

כוחעלומיתוסים.אגדותסביבונוצרואט-אט

זהכלוהחלטיותו.נחישותולמשל,החזקרצונו
מאיןוהססןזהיראדםהיהסטאליןמיתוס.-

וכיצדלנהוגאיךידעלאקרובותלעתיםכמוהו.
פעמים .חוץכלפיזאתהראהלאאךלפעול,
להחליט,מסוגללאמתלבט,אותודאיתירבות

הואהמאורעות.אחרילהיגררפעם,לאומעדיף,
הדיוניםבעתהדוחהלכיאחדלעקובנהג

נוטיםהחבריםשרובדאהוכאשדבפוליטביודו
דשותאתביקשמסויימת,החלטהלכיוון
החלטהלקבלהציעספוריםובמשפטיםהדיבור

נואםהיהוהואלמדיפשטנייםהיודבריוזו.
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מתורגם

מתוך:

 •• 41מס' , 89אוקטובר
פתוחיםנאים,פניםבעלתאךפיה,יפה.לאוהגון

פועל-בולשביקאלילרייב,שלבתררסימפטיים. 1

,לפני-1917מפטררגראד,שאצלרהסתתרלניןב'םדיעשח
מסטאלין 5בןבןאזלההיההברלשיביקים.מרד '

-בתנולדהשניםשלרשוכעבורראסילי'-
סבטלאנה.
שריקנותדרשםליהיהבאדיה,אתכשהכרתי

וגבריםלההיולאידידותנשיםסביבה.שוררת
לחשודעלולסטאליןהריאליה.להתקרבפחדו

בוודאישתקדםהתנהגותאשתו,אחרשמחזרים

 ...המחזרשלסופראת

חבריוכברתמיד,התקבלשהציעמהאךגרוע,
חרכמהמעיןבהצעותיורואיםהפרליטביררר

משהרמעולםאמרלאסטאליןאבלנסתרת.
רקשמעתיעמועבודתישנותכלבמשךמחרכם.

סטאליןחידוד.להשמיעשלוניסיוןאחתפעם
לעתיםרלמרסיקה.לאמנות,לספרות,אדישהיה

אופרה.לראותהלךרחוקות
באשתו,לודיבנשים.רבענייןגילהלאהוא
אילואזמועטת.תשומת-לבהקדישלהשגם

-אחדיצררק-לסטאליןלוהיויצרים
 .קדמוןאסיאתיעריץשליצרו .לשלטוןהצמא

הוארק •הזמןכלעסוקהיהבררקנכנע,לורק
 .חייומטרתהיה
ובכל- •השלטוןעלבמאבקכמרבןחיוניזהיצר
היהיכולכיצדלהסבירקשהראשוןבמבטזאת
להגיעכל-כךדלהתכונותמערכתבעלאדם

כזה.מוחלטרודנילשלטון-יחיד

רגם 191 7שנתשלהראשונהבמהפכהשגםידוע
תפקידסטאלין"שיחק"לאאוקטובר,שלבזר

זמן-מהרק .והמתיןבצלשרריהיההוא .כלשהו
דקרםלנאלניןאותרמינה •השלטוןכיבושלאחר

אזגםאבלשר),שלתוארמעיןעממי'(קרמיסאר
האנרכיתפעילותובלשכתו.נמצאלאכמעט

במחלוקת,נתרנהמלחמת-האזרחיםבחזיתות
ההתקפהכאשר •פרליןנגדהמלחמהבעתואילו

פקודותאתאי-ביצועובגללנהדפהורשהעל
ממשי.נזקפעילותוהסבההבכיר,הפיקוד

רקהתחילהסטאליןשלהאמיתיתהקריירה
אתלכבוששרצורקאמנייב,זינרבייבכאשר

טררצקי,נגדהמאבקאתראירגנרלניןשלירושתו
תמיכתאתהמבטיחכבעל-בריתברבחדר

אזהבינולאהשנייםהמפלגתי.המנגנון
לקראתטבעיבאופןצעדהמפלגתישהמנגנון

 .השלטוןכיבוש
שלוהתנהגותוחייושלמדוקדקתבבחינה
אנושייםקוריםבהםלמצואקשהסטאלין'
בשטחלצייןיכולשאניהיחידהדברכלשהם.

ואף-זאתסבטלאנה,בתראלאבהייחסהואזה,
כלרם.-מזהחרץמסריימת.תקופהעד

ונבעהטבעיתחיתההיא-סטאליןשלגסותו
בעצמולשלוטידעלמעשה,השכלתו.ממיעוט
צררךשאיןחשבכאשררקבגסותוהתנהגהיטב

בנימוס.שינהג

היוהפרליטבירררשלהרגילותהישיבות
לקראתומסתיימותבכרקדבדרך-כללמתחילות
מתפזריםהיוהפרליטבירררחבריהצהריים.

בחדרנשארהייתיאניואילולארוחת-הצהריים
ההחלטותאתולרשוםלנסחכדיהישיבות
בדרך-כללמתחילהיההואשעהארתההנדונות.

הואכרגיל,ישבוהשולחןלידארוחתו.את
יאשקההבכוררבנובאדיה,אשתועצמו,

היהמשפחתהששםהראשונה,(מאשתו

הכרטיסיותאתברדקהיהסטאליןסבאנידזה).
חוזרהייתיאניואילוהדבריםנרשמושבהן
הפרוטוקול.אתלהשליםהישיבות,לחדר

מאולםשבצאתוקרה,קרובותלעיתיםאך
סטאליןהיהלאהפרליטביררר'שלהישיבות

כשהואבקרמלין,מטיילאלאהביתה,ישרפונה
הישיבה.ממשתתפימישהועםבשיחתוממשיך

רכךלו,לחכותצריךהייתיכאלה,במקרים
לאבאדיהאלילףייבה.באדיהאשתואתהיכרתי
טובאדםחיתההיא .בשרם-דבראליןלסטדמתה

היהבכיתרקשים.היוהמשפחתייםחייה

היום-ביחסיועצורשהיהכשם .עריץסטאלין
פתיחותהפגיןלאזרים,אנשיםעםיומיים

ארמדתבאדיהחיתהפעםלא .בכיתרגםוחמימות
שותק,שהואהשלישיהיום"זה :אנחהתוךלי,
 .אליופוניםכאשרעונהראינואישעםמדברלא

להימנעהשתדלתיאנימאוד".קשהאדם
ואילואותרהכרתיכבראניאודותיו.משיחות
אתלגלותעכשיורקהחלההמסכנהבאדיה

לההיהוקשהאנושיותוחוסרואתאי-מוסריותו

אלה.גילוייהשלבנכונותםלהאמין
מנישואיוהבכור'בנרגםגרסטאליןשלבדירתו

שתקןעצור,נערזההיהיעקב.הראשונים,

היהנראהמדוכאת.פניםארשתבעל •ומסוגר
לאכאילו .אחרבמקרםמשרטטתרוחוכאילו
אותראהבלאסטאלין .סביבוהמתרחשאתשמע

ללמוד'רצהיאשקההזדמנות.בכלאותרודיכא
כפועל.לבית-חרושת,אותרשלחסטאליןואילו

בזמןעמוקה.שנאהאביואתהנערשנאבתגובה

בשביונפללחזית,נשלחגרייס,המלחמה
הציעוהגרמנייםהשלטונותכאשרהגרמנים.
הבכיריםהגנרליםבאחדלהחליפולסטאלין
לי"אין :להםענההרוסי,בשבישנפלשלהם
הגרמניתהנסיגהובעתבשבינשאריאשקהבן".

 .הגסטאפראנשיבידינורהמרוסיה

הפרליטבירררחברי
הרושםאתטרוצקיעליעשההמנהיגים,כלמבין
בגדולתוכולםעלעלההוא .ביותרהחזק

תעמלןבחסד.נואםהיההוארבמחרננותר.

הסיסמהאתולהפריחלמצואידעמלהיב.
ידעזהובצדובפאתרס,בלהטדיברהמתאימה,

הפרליטבירררובישיבותבדבריו,היטבלשלוט
מושחזעטלוהיהועניינית.עצורהבצררהדיבר
ובעלמענייןמוכשר,פובליציסטהיההואמארד,

טמפרמנט.

סיכוניםעצמועלשנטלאמיץאדםהיההוא
זהבהקשרלצייןדיהמהפכנית.בפעילותורבים
הציריםמועצתבראשעמדכאשרהתנהגותואת

הלךהיר"רכשמבמת ,-1905בפטרבררגשל
ולגלות.לכלאהישר

בנאוםהופעתוחיתהיותרערדמרשימה

השלטון . 1927בשנת ',' 7קל.זגנס;של"הדוגמה
שהמשיךאלין'סטשלבידיוכולואזהיהכבר
אויביםב~לרתוהאופוזיציה,נגדמאבקואת

הורעדמליאתבישיבתלבקרים.חדשיםסמויים
 .אליןסטהציעבהשנה,אותהבינוארהמרכזי
ומפלגה,מןטררצקיאתלסלקדבר,שלבסופר
 :אמרהיתררביןהדיבוררשותאתטררצקיקיבל
שלקבוצה"אתםמדרייק)בציטוט(לא

תעמודכאשר .כישרוןחסריבירררקראטים

כאשרהסובייטית,המדינהשלגורלהשאלת
אתלארגןמסוגליםתהיולאמלחמה,תפרוץ
יעמודהאויבכאשר.אז,ניצחוןולהשיגהגנתה
שעשהמהנעשהאנוממוסקבה,קילומטרמאה

הבלתיההנהגהאתנסלק-קלמנסרבזמנו
בנטילתהסתפקשקלמנסובערדאבלמוצלחת.
חבורתאתלכךבנוסףנהרוגאנחנו •השלטון

גםבמהפכה.שבגדרחסרי-הערךהבירררקראטים

אינכםאךאותנו'לחסלרוציםהייתםאתם

נחרץיהיהשזהכירוןנעז,אנחנוואילומעידים.
שלאלהבדבריוהנצחרן".השגתלשםבהחלט
ראי-תמימותמעטלאכמרבן,חיתה,יטררצק
שלאאפשרכיצדאךסטאלין,שלאופירהבנת
 ?כזאתהופעהבפניהכובעאתלהסיר

ונחישותו,לבראומץשלו,לטמפרמנטהודרת
הרגעיםשלהאישספקללאטררצקיהיה

האחריותאתעצמועלנטלכאשרהקריטיים,
כהתפקידלוהיהלכןהסוף.עדבדרכווהלך
היההואכאשראוקטובר,מהפכתבעתמרכזי

אתלכבושלניןתרכניתשלביותרהנאמןהז?~~ע
קאמנייבאי-שם.אזהתחבאאליןסט .השלטון
לצעדוהתנגדוהסיכוניםמפניחששורזינרכייב

ועמדהסוףעדכאמור,הלך,טררצקיואילוזה,
המבצע.בראש

חולשתועלגםלהצביעישזהשבהקשראלא
בהיותופוזרת.שלאישהיותרעל-טררצקישל

הזמןכלהתנהגלהיסטוריה,ב"כניסתר"משוכנע
מוצלחת.חיתהתמידשלאבתיאטרלירת

התפקידעםמתואמתפרזהזרחיתהלפעמים
האזרחיםמלחמתבימיכאשרלמשל' .ששיחק

 :הכריזוהואהשערה,חרטעלתלויהשלטוןהיה
בערצמההדלתאתנטרוקבצאתנואךנצא,"אנו

זההיהלפעמים ;יזדעזע"העולםשכלכזאת,
 .מגוחךואפילומוצדק,פחות
ניהלהאזרחיםמלחמתשלהאסטרטגיהאת

שלבאירגרנראךטררצקי.מאשריותרלניןכמרבן
תפקידספק,ללאטרוצקישיחקהאדוםהצבא

הנהגתבתהליךהתבלטוכלליבאופןמכריע.
כעלירכיםאנשיםשונים,כתחומים ,המדינה

והצליחוהתקדמומהר,שלמדריכולת
רסירצרבסרקרלניקרבקראסין,כךבתפקידיהם.
מינהלאנשיונעשולשנהמשנה.שהשתפרו
פחות,מוכשריםגםרכךממלכתי.בקנה-מידה

לפרליטביררר,הביאושלנין , sקאליניןכמר
תומכיומספראתלהגדילרצוןמתוךבחלקו
ידותחתשיהיהרצונומתוךובחלקוזה,במוסד
שלהפסיכולוגיהואתהכפראתהמכיראדם

תרומהקאליניןתרםהאחרוןבענייןהאיכר.
בתחילהניסהכאשראךבספק,מוטלתשאיננה
והשכלה,ידענדרשובהםבוויכוחיםחלקליטול
שחבריעדכאלה,שטריותדיברהוא

כמברכה.חייכוהפרליטביררר
תועמלןהיהלכןקררםשכברהמוכשר,טררצקי
עבודתתוך-כדיוהתפתחהואגםצמחמחונן'

כישלונות.גםלוהיואם-כיוההנהגה,הארגון
חיתה .האזרחים,מלחמתסירםעםלדוגמה,

 • 1989בריהיימ

פרונזהמיכאל

קוראיםמכתבי

ל"ארגרנירק"

התייחסתילסטאלין
שאיננוחבלבשלווה.
מעשיכלכאשרעכשיו'

בורים,על-ידיזוהמוחייו
לאןושלומיאלים.גסי-רוח
איכשהואולי ?אברח
ונגיעזרתקופהנעבור

 .יותרטוביםלזמנים
הענייניםמצבהגיעכיום

עםשופכיםשאנחנולכך
הקדושים.אתגםהמים

אחדגליוןאףאיןלמעשה
אתמטנפיםאינכםבר

מזוהמות.בהפרשותהמנוח

בשנאהחדוריםאתם

לפעמיםביותר,קיצונית
שבכלהרושםמתעורר
גבשושיתשבאותהאטום

ירקתם.עלבתם,אפר,של
 ?להמציאאפשרערדמה

בדרךהשפיעזהכלאבל
סטאליןרדיפתהפרכה.
דווקאאצליעוררהשלכם,

איןהריכיוהזדהות,עניין

מאלף"שחורים"אנשים
תר.עד

על-ידיהורשעלאסטאלין
אבלבית-משפט.שרם
ביותר,הבוטהבצררהאתם,

שופטיו,להיותרוצים
בריאשכלבעליאנשים

 .זרלדרככםמתנגדים

גרציקט.

קל,ו~סרז'ררז' ) 7
מנהיגה ,)-1841 1929 (

במלחמתצרפתשל
הואהראשונה.העולם
ראשתפקידאתקיבל

שלבתקופההממשלה
צבאייםכשלרכות
בגלללארמיודכדוך
הכושלת,ההנהגה
המרראלאתוהעלה
אתשהביאעדהלאומי

עללניצחוןעמו
גרמניה.

איבאנרביץ'מיכאיל ) 8
 ,) 1875-1946 (קאלינין
בריה"מ.נשיאלימים
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קוראיםמכתבי

ל"ארגרנירק"

הפךחרא ...סחררבסחררב,

רקהפרלמנטחברלהיות
שלהרחובעצרותגבעל

 .האנטי-קומוניסטיהקצף
בתחנותשנלחםרון-קישוט

נלחמיםואתם,הרוח,
במתים.

שמעמדמאמיןאני

על-ירכם,שדרמההפועלים
אתהבאותבבחירותיעיף

האינטיליגנטים:הפטפטנים
מתוךסחררב,נוסח

הפועליםפרלמנט
 ....והאיכרים

מוותיקיבליבוב,פ.
והעמל.המלחמההמפלגה,

ניקרלאייב.
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שלאהרכנ:ת,לעובדילגמרי.הרוסההתחבורה
לעסוקושנאלצמשכורת,כללמעשהקיבלו

חקלאי jמשוובניהולתירקוכגידוללמחייתם
לטפלןז.זכנותרלאמרעב,למותלאכדיזעיר

אתאזה:מינלניןפעלו.לאפשוטואלהכרכבות,
כוונהכי~י(לאהתחבורהלקומיסארטרוצקי
כניסתוועכמכין).כמצבהעמדתושלמגונה

 ,:"חבריםפאתטיתפקודהטרוצקיכתבלתפקיד

כגללות.מחוהמהפכההמדינה !הרכבותעובדי
כמילוינמותאפילוהתחבורה.התמוטטות
שלסט j(כט,ו "!הרכבותאתנפעילתפקידנו'
לבלראצלמאשרקריאהסימנייותרהיוהפקודה
 ,ש"החכרים"אלאחייו.)כלככתיבההעוסק
עלכתפקידםלמותשלאהעדיפוהרככת,עובדי

ולשם-כךאיכשהו,לחיותאלאפסי-הרככת,
אתולעדורתפוחי-אדמהלזרועהיהצריך

על-ניך'זו .נסעולאוהרכבותהקטנות,הגינות
המבוכהאתהפסיקמטרתו,אתהשיגכל-פנים,

התחבורה.שרמתפקידטרוצקיאתושיחרד

האדוםהצבאאתטרוצקישלארגונוכתחילתגם
ונאומים,סיסמאותשלכדרךהכלהתנהל
ככחירות.מפקדיםבחירתחיילים,ועדותישיבות

פשיעה.ואףדמגוגיההגיון,חוסרדמוקרטיות,

להקיםשאי-אפשמהרטרוצקיתפסשםאך
וכלאליז.נימינלחימהכושרללאידע,ללאצבא

ניםיקצ--מומחיםגייסלכןמינימלית.משמעת
שלכ"תש,~ןם"חלקםהצאר,צבאשלוהיקים
אותםשחייבכצופשוטוחלקםגבוהותדרגות
משגיחה;ךעינםתחתשלהם,הידעאתלחלוק

כמאבקוואילוהקומוניסטים.הקומיסאריםאת
משךלהי~~כקטרוצקיהיההמשמעת.צריךלמען

סטאליןנגדמלחמת-האזרחיםתקופתכל
מהניסיוןלמדאלהכלותוך-כדיוורושילוכ.

לאעם-זאת .למארגןמתועמלןהפךואט-אט
הארגוני.כשטחמרשימותלהצלחותהגיע

לכלאותוניצחומולוטובכמובינונייםאנשים
הקו.אורך

חולשתוהיתהטרוצקישלנוספתחולשה
שלנזיפוסהיההואוכהוגה-דעות.כתיאורטיקן

על-פיכמארקסיזםאמונתו .פנאטימאמין
ללא .החייםלכלחיתהלנין'שלפירושו

להיכנעהיהיכולוהתלבטויות.היסוסים
כמהפכהכמכשירראהאותהלמפלגתו,

לאידיאותהתכחשלאמעולםאךהעולמית,
שלמה. 'כאמונימיוסוףעדהאמיןכהןשלו'
פוליטית iדהתפיסהחיתהמהלקבועקשה

שטפלוארהאשמות-חשרותמלשלויהעיקרית
אנשיאחר-כךזינוכייכ,אנשיתחילהנגדו,
ככל- .סטאליןשליורשיוואחר-כךאליןסט

כתוכניהתנהלככרהזההמאבקכאשריאופן
כפילי, ;הידברורלו,עדהייתיואניהמפלגה
זקקרי~תכמההצמרת,אנשילמרביתברורשהיה

היתההמטרהעליו.שטפלו.כהאשמותהיווכזב
אסוראךהשלטון,אתולככושהיריבעללגבור
לכןאידיאולוגי,איננושהמאבקלהראותהיה

עקרונות,עלכמאבקשמדוברפניםהעמידו
כזו,עליונהחשיבותכעליהםהדיעותושחילוקי
וכאמתהמהפכזז.שלעתידהאתלקבועהעשויה

כמיוחדמלים.עלויכוחי-סרקפעםלאאלההיו
זזתיאוריהסביבכאלהעקריםפולמוסיםהתנהלו
טרוצקי,שלהמתמדת""המהפכהכשםהנודעת
שלאחת"כארץהסוציאליזם"בנייתלעומת

הסתכמהטרוצקישלהאידיאהכעצם, .אליןסט
החלהכרוסיהאוקטוברמהפכתפרוץשעםככך

שתפרוץ ,עולמיתסוציאליתמהפכהשלתקופה
ישזו,כמטרהדבקותמתוךאחרות.כארצותגם

כראש-גשר,הקומוניסטיתרוסיהאתלראות

ההכשרהכעבודתלהמשיךהמאפשרכבסיס

שמתוךאומרזהאין .אחרותכארצותהמהפכנית

עולמית, 1-:המהיככהשלהרחוקה,המטרהראיית
עצמה.כרוסיהשמתרחשממהלהתעלםיש

לכנותהיהצריךטרוצקישללדעתו-להיפך
עם-זאת .אקטיביכאופןכרוסיההקומוניזםאת

הבודדתהרוסיתהמהפכהלדעתו'תוכל'לא
המדינותשללחצןנוכחרבזמןמעמדלהחזיק

ככוחאותהלהחניקשישתדלוהקפיטליסטיות,
רוע.זה

טרוצקיעםחלוקשהואפניםשהעמיד 'אליןסט
כתחילתאותוהאשיםהאידיאולוגי,כנושא

ואיננוחשיבותמייחסהואשאיןככך 1925

כמדינההסוציאליזםבנייתשלכאפשרותמאמין
התחוללהככרשכהכרוסיה,כלומראחת,

החלההצערלמרבההקומוניסטית.המהפכה
כיןקטטה ) 1925(כמארסעת,כאותהשוב

לסבולהיהיכוללאזינוכייכ .לסטאליןזינוכייכ
האסטרטגיהלתחוםסטאליןשלפלישתואת

כעיניוהמגוחכיםבסירנותיוואתהכללית,
כישיבתואסטרטג.כתיאורטיקןלהופיע

התנגשויותהיוכמארסשנערכההמליאה
 ,כזינוכייכהתנקםוסטאליןכיניהםחריפות
יותרשווההמרכזיכוועדשרובלוכהוכיחו
זינוכייכשלהצעותיוכלשהי.אסטרטגיהמאשר
לאחת,אחתנדחוהקומיטרןשלהפועלכוועד

זינוכייכחזרוכאפרילחסרי-שחר.כנימוקים
כפוליטכיורו,התקפתםאתוחידשווקאמנייכ

כארץ"סוציאליזםעלסטאליןשלדעתונגד
הצגתואתממנולמנועמגמהמתוךאחת"

אתסטאליןכינסאפרילכסוףהמהפכה.כמנהיג
זהענייןנדוןשכה ,-14ההמפגלהועידת

כהרחבה.

כמוכןהיואלה,ערךחסרימפולמוסיםלכד
כיותר,החשוכהמכרעת.חשיבותכעלותבעיות
להמשיךהאם-חיתה 1925-26כשניםשצצה
כלומרהחדשה),הכלכלית(המדיניותכנא"פ

האלמנטיםכיןחופשיתכתחרות
חופשחופשי,שוק(כלומרה"קפיטליסטיים"

למדיניותלשובאופרטית)ויוזמהכלכלי
אתולהשליט 1918-19השניםשלהכלכלית
חייהםהיותלוייםזהוכענייןככוח.הקומוניזם

כני-אדם.מיליוניעשרותשל
האם-הרוסיהכפרבעייתקודם-כלזוחיתה
לאיכרהדרגתיתהתפתחותשלאפשרותלתת

אתלחסלאואותם,להרוסמכליולמשקו
הך;גמה(על-פיהיסוסכלאהאיכרות

ככעליהאיכריםאתהמציגההמארקסיסטית
זעיר-כאלמנטהווה-אומרזעירים,רכוש

האם-מעשיתשאלהגםכמוכןעלתהבורגני).
כיחששלניןכזה.חיסוללבצעככללאפשר

תהליךלכןוהעדיףלכךכוחדיאיןלשלטון
לעכורהאיכריםעלמתוןולחץשיכנועשלאיטי

שלהערכתולפי("קואופרטיביים").לקולחוזים
המשטרתיהמנגנוןהיהלעומת-זאת,אלין'סט

שאיפשרכזהכוחכעלהצבא)(כסיועהאדיר
 •גדוללמחנה-עונשיזכולהרוסיהאתלהפוך

/ ' 
וכוריקדיןכדכא ?כיותרהטובההדרךמהיאכל
שלהנא"פכמדיניותלהמשיךשישסכוריםהיו

הוועiן?!מוסקכאי,,כישיבת 1925כאפריללנין.
הידועההכרזתואתכוכאריןהכריז

אלהמלךדרךאיננהש"הקולקטיכיזציה
המשקלפיתוחלפעולושצריךהסוציאליזם"

"עשו :לאיכריםסיסמהזרקאפילו ;החקלאי
רוקמיכטרוצקי'נלהביםשפנאטיםאלא "!חיל

מוסרוחסריכזינוכייכ,שלטוןמכקשימזימות
להחלטהשוניםשיקוליםמתוךהגיעוכסטאלין'

ככוח.הקומוניזםהשלטתכדבר

,לא-1925כככת-אחת.התרחשלאזהכלאכל
 .דיןנונאלעמדתזינוכייכשלקבוצתוהתנגדה

אתוקיבלוהשלטוןמןאותוסילקו-1926כרק
ולחץמוגברתיעושכדברטרוצקישלהצעותיו

יותרלהתעמקכלאאלין'סטואילו .הכפרעל
זרקו Q2ב-tרבמעלליו.המשיךכאידיאות,מדי

כסוף ;ההנהגהמןקאמנייכואתזינוכייכאת

זינוכייכ-שלהבלוקאתשהרסאחרי , 1927
 1927וכסוףשלהם,כקולמעשהנקטטרוצקי,

הוותיקיםהפוליטכיורוחכריאתלזנוחהחליט
כלללאואז' .וטומסקיויקרבדין'נונא-

שלהמדיניותכלאתלעצמוסיגלמצפון'נקיפות
ותקף.שללרגעלאותושעדוטרוצקי,זינוכייכ
קולקטיביזציהוכעדהתיעושכעדהואמעכשיו
אוקטוברשלהוועידהכאשרהכפר.והרסמאונס
וכלתימוחלטרובסוף-סוףלוהעניקה 1927
שלנלאיתכלתיהכנהעבודת(פריכספק,מוטל

הוותיקיםהפוליטכיורוחכריאתזרקשנים),
כדרךכשלווההלךגוויות,שלהריםומעל

 .שלוהקומוניזם
סטאליןשלדרכיהםנפגשולמעשה,זו,כנקודה

וטרוצקי.

פנאטישהיהלמרות-לטרוצקילחזוראם
ויערתכעליכלפיסובלנותוחסרכאמונתו
-חמיםאנושייםרגשותכעלגםהיהאחרות,
משפחהאישהיהכןוהגינות.צדקחושנאמנות,

והלכואותושהעריצוילדיואתמאדואהבחם,
אחרתמרשימהתכונהעצומות.כעינייםאחריו

וחוסרהמדהימהתמימותוחיתהטרוצקישל
חיכאילוהיהדומה .האנושיהטבעאתהכנתו

חיים.אנשיםכיןולאאכסטראקציותכיןחייוכל
עליושכתבלמרותאלין'סטאתהכיןלאכמיוחד

עב-כרס.ספר

שלגירושועללינודע ,כחו"לכהיותי , 30-19כ
שכןמופתע,שאניאזכתבתימכריה"מ.טרוצקי

לנהוגהיהאמור •להכירושהיטבתיאלין'סט
עמדולרשותופרונזה.עםשנהגכפיכטרוצקי

טרוצקיאתלהרעילשוניםואמצעיםאפשרויות
קרינהחיידקים,וירוסים,(כאמצעות

לרדייהלולערוךואחר-כךוכד'),רדיואקטיבית
כשכחו.נאוםולשאתהאדומהככיכרמפוארת
לאמדועכדורלא"כללית, :כךדבריאתסיימתי

שלו,הרגילההשיטהעל-פיסטאליןנהג
כהחלטאךואופיו.הרגליואתכל-כךהתואמת

לויהיהנוחיותרשהרכהמצאשהואייתכן
ככריה"מ".ולאכחו"לטרוצקיאתלהרוג

שלספרוחיתהטרוצקישלהאחרונהעבודתו
הוא .השלמתואתמנעשמותוספראלין'סט

העמודיםאתעמודים. 584כרלכתובהספיק
האחרונים,כימיוממשכנראהכתב 579-580

-1930"כ :השארכיןאלה,כעמודיםכתובוכך

אליוהתייחסתיכאז'אנוכ,שלספרוהופיע-
משפטילאחררקמוצלח.לאספרותיתרגילכאל

 ,,רצינות.כיתראליולהתייחסהתחלתימוסקבה
--1930כככרליכדורשהיהמהכלומר,

החלכלשהו,כמועדאותויהרוגשסטאלין
איזולמותו.סמוךרקכרצינות""לקבלטרוצקי
שלכאופייםאי-הכנהאיזוללב.נוגעתתמימות
 !כני-אדם

יכסייכיץ'גריגוריהיהשניםשלושכמשך
כהיררכיהאחדמספר ,tzהאייזינוכייכ

שניםעשרכמשך •אחר-כךואילוהקומוניסטית
כלאלמרתפישהגיעעדכהדרגה,ירדנוספות

 .חייוקופדושםלוכיאנקה,
תככןכתור .מאדומשכילחכםאדםהיהזינוכייכ

הכולשכיסטיכבית-הספרארוכהדרךעכרזריז
מעולםמטבעו,מוג-לכהמהפכה.לפנילנין,של
ועדמחתרתית,כפעילותלהסתכןהיהנכוןלא

מחוץפעילותוכלכמעטהתנהלההמהפכה
נלהבהיהלא 1917בקיץגם .רוסיהגבולותל

לכןונקטאלימה,במהפכההכרוכיםמהסיכונים
לאחראולם .לניןשללזומנוגדתעמדה

 1919וכראשיתלמדימהרלניןלוסלחהמהפכה

 .הקומינטרןכראשהעמידו
תפקידאתכפיקחותזינוכייבמילאזה,מרגע

-תחוםשכשוםאלא .לניןשלהחסידתלמידו
הגבוההבפוליטיקהלאהתיאוריה,בשטחלא
הוכיחלאהמאבק,שלהאירגוניבשטחולא

 119גליון



מתורגם

מתוך:

 •• 41מס' , 89אוקטובר

~ 
3 
~ 

1כ

g 
r: 
1כ
r: 
וה
n 
r: 

בתורהרם.למעמדוכראויעצמואתזיכרבייב
 26-השכיםניסיונותכלרם.כתןלאתיאררטיקן

על-פיהתקופה,שלהפילוסופיה(שלו 1925
שללפרקטיקהארלמטרותהתאימולאזיכרבייב)

בשוויון-נפש.במפלגהונתקבלוהקומוניזם
הפכההגבוהה,הפוליטיתהאסטרטגיהבתחום

עלהמאבקשלהטאקטיקהלזוטרתמרצוכלאת
כלבשצף-קצףלשלולמשתדל'כשהואהשלטון

מןסולקכאשרואילו .טררצקישאמרמה
שלעמדותיוכלאתבבת-אחתקיבלהשלטון'
רקהצליחגוני'האירבתחוםולבסוף' .טררצקי
-בירת-המשכהאתבחוזקהבידיולאחוז

בעליהיושאלהאלאהקרמיכטרן'ואתלכיכגרד
"בעל-הבית"שהיהמישכןגדולה,לאחשיבות
בראששרצהמיאתלהושיבהיהיכול 'יןבקרמל

שםהושיבמסריימת,(בתקופההקרמינטרן

מולוטוב).אתסטאלין
לתפקידסטאליןאתזינרבייבהציעכאשר

הוא , 1922באביבהמפלגהשלהכלליהמזכיר
ממלאעצמושהואשהתפקידיםחשב

יותרהרבהחשוביםרבפרליטבירררבקרמינטרן
המנגנוןבראשהעומדהאיששלעמדתומאשר

עלהמראהמוטעהשיקולהיהזההמפלגתי.
במפלגה.המתרחשיםהתהליכיםשלאי-הבנה
להיותהיהצריךהשלטוןעלהנאבקיםלאנשים

ברועדרובלהשיגישבשלטון'להיותשכדיברור
בוועידתנבחרהמרכזישהורעדומשרםהמרכזי'

בוועידה,רובראשיתלהשיגישהמפלגה,
הנציגיםשלתמיכתםאתלהשיגצריךולשם-כך

אלהשנציגיםאלאשבמחוזרת.המפלגהבסניפי
ראשיעל-ידימתמניםכי-אםנבחרים,בדיוקלא

הסניףמזכירכלומרהמקומי'גתיהמפלהמנגנון
אתולהציגלבחורעליך-בסינרם .ומקורביו

בסניפיםמנגנוןוכעובדיכמזכיריםשלךאנשים
רובלךיהיהזאתשבעקבותכדיהמחוזיים
עסקואלהבהצבותובדיוקהמפלגה.בוועידת

מקוםשבכלולאומולוטוב.סטאליןזמן'מזה
המרכזילוועד .ופשוטהחלקהבדרךהענייןעבר
צריךקשה.הדרךחיתהלמשלאוקראינהשל

 ,םיתככשלשונותבשיטותלנקוטהיה
להושיבכדיוחילופי-גבריהדחותקומבינציות,

ץ:קגאכרביאתבארקריאכההמפלגהכמזכיר
מנגנוןעובדיוידיחאנשי-שלומםאתשיקדם

כבר ,על-כל-פכים ,-1925בסרבנים.אוקראינים

והצבתהמינוייםסבבשלעיקרונסתיים
כברהיהבכך'הבחיןזיכובייבוכאשרהאנשים,

לשנות.מכדימאוחר
בפעםזינובייבהגיש 1924שלהמפלגהבוועידת
שלוהפוליטיהדו"חאת(והאחרונה)השנייה
אלהוועידהלפניספוריםימים .המפלגהכמנהיג

אםאותי,אזשאלהואידווח.מהעלעדייןידע
ררהפוליטבירעבודתעלסקירהלולהכיןאוכל
חומר-גלםלוהכנתיהחולפת.השנהמשך

ביינרביזעליושמחהרבהלהפתעתיאבלבלבד,
שלוהדר"חכלאתובנהרבשללכמוצא

לשמרראוימנהיגנדהמתי. .הזהבמעטבהסתמך
שלהעיקריותבעיותיהעללהצביעהיהצריך

אלהכלבמקוםוהנה,המהפכה,שלהמדינה,
חסרשזינובייבאזהשתכנעתישטחי.דו"ח-

 .אמיתיממנהיגהנדרשיםוהעומקהתנופהאת

סביבוהחיים.ממנעמילהכותאהבלעומת-זאת
היההואשלומו.אנשישלפמליהתמידרחשה
בינוניאדםהיהפוליטיתומבחינהותככןפחדן
טוביםהיולאהאחריםכלאבוי,אולם,למדי.
 .יותרגרועיםאףורביםממנו'

אחריהרעלמזלונגררקאמנייבבוריסוביץ'לב
בתככיםאותרוסיבךאותופיתהוזהזינובייב,

לאעצמוקאמנייבשלו.הפוליטייםובתרגילים
 ,בוטמזגבעל .השלטוןאחרילהוטהיה

חששולא ,מוג-לבלאאךותיק,בולשביק
פעםלא .מחתרתיתמהפכניתבפעילותלהסתכן
עםרקוהשתחררהוגלה,המלחמהבזמןנאסר.
שללמסלולונקלעאחר-כךהמהפכה.פרוץ

במיוחדהדרך'כללאורךאיתרוהלךזינובייב
לאחר .השלטוןלתפיסתלכיןשליתרתרכבנגד
מפלגותשלקואליציהממשלתהקמתהציעזמן

שרבהופיעקצרזמןוכעבורהתפטריאחרות,

בראשעומדכשהואבצמרת,זיכובייבשללצידו

שימשיותרמאוחרמוסקבה.ריהעמועצת

בכללניןשלוכממלא-מקומרלעיהיכעוזרר

ניהללנין'שלמחלתובעת .ייםמשקההעניינים
אחרהמדינה.שלהכלכלהייחלכתאלמעשה

אתמילאשניםשלרשמשךיקהובטרברחככך
כיר"רשימש :המדינההולינחומיתלבכומקדמ
הקרמיסאריםמועצתר"יר ,ביררררליטהפ

העבודהמועצתויר"רהממשלה)(יםימהעמ
ה.הגנוה

-טררצקישללאחותושרינההייביאמנק
כברפנהלירטיק,בנר,ה.כובידודרגהולא

מסיבות-הבורגני"כיררן"הרךדלוותריעבצ
צעירות.שחקניותבחברתיובילות,:;כרtק
מישהורעה.בעיןזרתנהגותהוארהפלגבמ
הקרמיסאר"שלבכר"בשםמחזהכתבלויאפ
ושעל-פימוסקבה,מתיאטררניבאחדצגוהש

מדובר.במילכחשהיהקלשבריימיםמסרפרטים
אזצלצלוהמרכזיהורעדשללהעמותהממדור

קאנרבמחזה.לכהרגכיצדתוארהושלבקקאנרל
לרוץ".לו"לתת :פסקרזה 'ןיטאלסאתלשא
אתלאסורקאמכייבדרשהיקהטרובתיביש

בחברוזלזולמכוונתעהיפגהיוד :ההצגה
להתייחסלאשמוטבטעןביירבזיכ.רוירהפרליטב

תהיהההצגה'אתלהורידרויוםאןשכ .ויאל
בסופרבקאמכייב.שמדובראהדהומשרםבכך

אלאההצגה,אתלאסורשלאטלהוחדברשל
הרפרטואר.מןשתוצאכדימתאיםץלחהפעילל

היהרהתחבלכרת,הערומה ,תככנותהבשטח
על"ישברשמיבאופןמאוד.חלשבאמכייק

כפישלו,כ"אחוזה"כחשבההבירה ."מוסקבה
זיכרבייבאךדיכרבייב.שלחיתהכגראדישלכ

אותםהושיבבלכינגראד'אנשיואתאירגן
בידיו,העיראתוהחזיקהחשוביםבמקומרת

והואתומכיםקבוצתחיתהלאלקאמכייבואילו
יותרמאוחראינרציה.מתוךבמוסקבהשבי

ככסיריתרכלעםיחדאותהאיבד
 •ם.יהמכהיגרתי

גור·אריהיהודה :מרוסית
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קוראיםמכתבי

ל"אוגוניוק"

דכררנרתירמדפיסיםאתם

סבורהאניחררשצ'רב.ל.ש
העכשוויותצרותינושכל

נאומולאחדהתחילו
 ...השלוהמזיקהמוטעה
-הביטויעלסליחה
הדה.המנהיג

מכבר,זה"ארגרנירק"

מאשריותרעשןמעלה
המפלגתיהארגוןמאיר.
כתב-העתמאחוריהעומד

עלדעתואתלתתצריך
המוטלתהכבדההאחריות

אלה.בזמניםדווקאעליו
ויותריותרכעתלחשוףיש
הסוציאליזם,מערותיאת
המהגריםשלהמאפייהאת

אלהכלאתהצבועים,
לצעודלתנועתנוהמפריעים

קדימה.

זהמכתבלהעבירנא
המפלגתיהארגוןלמזכיר

 ."אוגרניוק"של

ק.פ.ס.ס.חכרתסמיכה,ד.

 . 1939משנת
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החרות
האם ?לטירוףהשפיותביןהגבולינןח

צדבאיזהכןואםבכלליברורהוא
אולטזפיותשמאלה ?הטירוףנמצא

 ?עצמההיאנמצאתןוכיוובאיזה ?ממנהימינה

במלואעצמן·אתשואלאתהבהםרגעיםיש
כברבבית-משוגעיםחיאינךהאם-הרצינות

באנשיםמוקףאתהשכאשרמרותל ?עכשיו

וסביבתךשאתהכאילונראהילךהדומים
היודעאיהברהרובאתהמהוויםהםהאנושית

מהראת jלולהילחם,מהולמעןלהאמיןבמה
לחיות.ואיךלעשותמהללכת,

מיהועילהכריקשהזהכמותיומהיבט
(השייךהמנשביקומילרוב)(השייךהבולשביק
·רמטורים 1לרפהתפלגההמדינהלמיעוט).

נשבעיםאלהוגםאלהגםכאשרולשמרנים,
שונים,לנירוניםמושכיםלפרסטרויקהאמונים

מצחם.עלבאצבערומזיםזהעלזהרב;:ז:;ניטם
 .לכאןמהמערבדלפומיותריםדבריםמדייותר
ברחובותואזרחי-החוץהתקשורתאמצעילולא
פו·סטרויקהללאשנהמאתייםערדיםיחהיינו
צער.וללא

היההוא .מקרהבבחינתהיהלאהסטאליניזם
מאהלהכריחמקלבליניתןלאהמציאות.כורח

מתיאוריותהרחוקיםאיש,מיליוןוחמישים
ולהתחילהרגיליםחייהםעללוותריכלשהן
המשטרקולקטיבי.אושרבצוותאלבנות

העבדותיהמשטרהקמאי,הפטריארכלי
נוצרוטי tהקפיטליוהמשטרכמו-גםוהפיאודלי
הקמתם.למעןומאבקתיאוריותללאמעצמם,

ורק,·שמראחר-כךהמציאו,הסוציאליזםאת

בוניםעכשיו .לבנותוילהרימוהתחילוזהאחרי
זה:מקום 1בשר,איןסבון,לנואיןמחדש.אותו
ואםבים.·רקרארפרטיגלאסנוסטעצרות-עם,יש

להרגיעוביותרהפשוטההדרךימתאונןהעם
האינפורמציהמקררותכלאתלסתרםהיא

אצלנושבעצםלאנשיםולהסבירהבלתי-רצויים
שעה,נ:כליום,בכלמחדשלהסבירבסדר.הכל
חסידיםרשםפהיופיעוזמןותוךהפסק.ללא

מיכללקיריעמידואוגרונותשישספונלהבים
הםשמנהיגינולקביעה,להסכיםלאשיעז

שלוהמצפוןהכבודהתבונה,התגלמות
ביותר.מתקדמיםאנשיםעצמנוושאנותקופתנו,

יהיהאי-אפשרשברלמצב,להגיערקצריך
נובעתשלנוהצרהכלהשוואות.לערוך

אםאנחנו.ואיך"הם"איך-שלמההשוואות
כולםההשוואה,אפשרותאתמהאנשיםנשלול

איןהגיוננועל-פיוהרימרוצים.יהיו
שללטובתםכללמתייחסיםהקפיטליסטים

רמת-החייםלהעלאתודאגתםעמיהם,

פניואתלהשחירמהרצוןרקנובעתבארצותיהם

אי-נגלהשאנחנוכדיוזאת,הסוציאליזם,של
משטרשלנו,המתקדםמהמשטררצוןשביעות

למען"לקבור"היהשצריךניבנה.בקלותשלא
הםהסטאליניסטיםאנשים.מעטלאבנייתו

ברזלמסךבעדהםההשוואות,נגדבעיקרון
לגלי-ים.ואףלגלי-אורלגלי-קול,בלתי-חדיר

"משחק" 1-;שאמרו,הריהנולד.אתרואיםהם

ימיןטוב.דברלשוםיוביללאבדמוקרטיה
המפלגהו"הלאז:-ומיליונריםופרוטקשןואיידס

היוסטאליןשלבזמנוהאם-הקומוניסטית"
 ?זהמסוגתופעות

שלומכברלאבפניהצהירהאחת,נחמדה'מה,,י

מלירות. r1מהססהיתהלאבידה,אקדחהיה

שקורהממהמרוצהלאהיאעד-כדי-כך
לא"בנעורינו,-אמרה-"פעם"במדינה.

-קודםלקנותמהלדוגמה,היסוסים.לנוהיו
לחשובמבלינערה,כלכיום,חצאית.אוספר

'קוראבוכריןכמוגורבצ'וב,וגםבחצאית.תבחר

אחדכללחטוף'רוציםכולםלהתעשרות.
לאאישהמדינהשלהאינטרסועללעצמו,
אזרחיה.אתהמדינהגםשכחהלכןחושב.

חיוכולםלו,שדואגיםאזרחכלחשבעבר
שוםהיולאהכלל.טובתלמעןבידידות
נושאעלשוחחולאאפילולאומיים.סכסוכים

אבאמולדת,אמא-אזהיהטובכמהה.זכ

הבית.שומר-בחצרשוטר,ברחובסטאלין
מיד.לעזרתךמזנקיםהםקררה,משהואם

חציאיכפת.לאלאישוצעק,צעק-ועכשיו
קואופרטיביתבפעילותעוסקתהאוכלוסיה

היוםמשתבחיםב'פרוטקשן:-השניוהחצי

שלבזמנוגםהריאכל(פומביות).בגלאסנרסט
היוהמאסריםאתגלאסנוסט.היהסטאלין
 •בפומבילהורגההוצאותאתכפומבייעורכים

הכורח
הודיעוזהכלעלבפומבי.השםטיהורואת

גםהיוהסתירו.לאדברבעיתונים.כתבוברדיו,
-עלמת-חןאותהואמרההוסיפה- "עוולות

אחראיהיהמיאבלזה.אתמכחישהלא"אני
כדילנ.ק.וו.ד.שהחדורהטרוצקיסטים- ?להן

וכמוסדותיה.במפלגההעםאתלשסות
בבתי-סוהרכהימצאםגםאמיתיים,קומוניסטים

הקושלובצדקתוכגדולתוהאמינוובמחנות,
בתנאילחיותמעדיפההייתיאניוגם .הגנרלי

נבנהשבמדינהידעתירקלווקור,רעב
זה".בזכותסוציאליזם

חייםשלאפשרותבדעתההעלתהלאכת-שיחי
היאספר.וגםחצאיתגםלקנותיהיהניתןבהם

לשמוחומשםבכית-סוהר,לשבתמוכנה
על-ידימראששנקבעהעמלים,שלבאושרם

שלמנקודת-ראותושכןהמארקסיזם.אבות
כל-נוראאינולסורגיםשמחוץהעולםהאסיר,

בלבוש,במצרכים,המתמידהמחסור .כך
שלהקובעתהתכונההיאובזכויותבספרים,

שנחנקדגוכמוכמחסור,ספוגיםאנוחיינו.

הנדירותהטיפותכךחמצן,מעודףלמיםמחוץ
נפשותינואתלבסוףשהשקוהחרותשל

הסטאליניסטיםעבורלהיותעשויותהחרבות
אוהביסטאליניסטיםאותם .שיטפוןבבחינת
לאןמראשלהםנאמרכהןהממלכתיותהחגיגות
מפלגהשאוהביםאלה ;לצעוקומהלצעוד

פרוגרסיביתבאידיאולוגיה .לכלמעלשהיא
שטאטאהעד-כדי-כךחסרת-פשרותביותר,

החיים.שלאחראפשרידימויכלמאדמתנו
תנאיהואהסטאליניסטיםעכורהשיעבוד
מודע.כורחלכךקוראיםהםלקיום.מוקדם
'שחרורבחללהקוסמונאוטיםעכורכמועכורtג,

להצילם,וכדיכטוח.מוותפירושוהחלליתמן
כדיודיוקנאות,סיסמאותלתלותשובצריך

אתהקברניט,מיהוראשון,ממבטכדורשיהיה

תהיינה,שלאמי.עםמאוחדומילשבח,צריךמי
קומוניזםכנינוכנושא.שונותגירסאותחו"ח,

סמל-משותפת(דירהקומונלקהויצרנו
לטפסאיפשרנובכרית-המועצות).המצוקה

כיותר'ולאצילייםביותרלחכמיםלאלמעלה
החוקים,אתשחוקקוהםכיותר.לחצופיםאלא

שלקחושחננו,שהמיתו,המשפטים,אתשערכו
לפיאחדלכלוחילקויכולתולפיאחדמכל

הצורך.ואתהיכולתאתהכינושהםכפיצרכיו,
מאד.מאד,כעינינומצא-חןזהוכל

אתללמודרוציםאנחנועכשיולא.כברעכשיו
עוקבכולוהעולם ?מיאצל ?איך !הדמוקרטיה

מתחוללכמדינהובהשתתפות.כחרדהאחרינו
הפנימיים.לאינטרסיםמעברשחורגמשהו
שחלוקתהשניםאלףכתהאמרנהלנואובדת
היאשוויוניתוכדרךככוחהחכרתיהעושר

שלהסופיתלמפלתםעדיםאנו .העליוןהטוב
לאהאנושותהאוטופי.הסוציאליזםרעיונות
ארוךהיההשיעורזו.שגיאהעללעולםתחזור

עמיםשלוהישגיהם ,מדישליליולקחומדי
מדיבולטיםאחרת,בדרךשהלכואחרים

כעליונותם.

וידאומכשירי"להעתיק"מתביישיםלאואנחנו
הנרגעככלאכלאוטומרביליםמצלמות,זרים,

להמציאקולרמכוסים.להיותעלינולדמוקרטיה,
אצלנומקובלהיהמכבר,לאעדוהנה,שלנו.את

אואמיתיתהשתייכות,כגלללהורגלהוציא
הכלשכיוםונדמהכלשהי.לסיעהמדומה,
יותר,על-כךהורגיםלא-חדהבצורה·השתנה
הנהה"שיטות".השתנואוסרים.לאואפילו
נציגי-שלבין-אזוריתקבוצהמככר,לאקמה,
הוצאוו"אופוזיציה""סיעה"שהמושגיםהעם,

כמקוםואשרשלה,הפנימימהמילוןמראש
מתוכהנבחרואחד'מנהיגלעצמהלכחור
זוקבוצהמתחלפים.יושבי-ראשחמישה
היאהוא,נהפוךגורכצ'וכ.נגדשאינההודיעה

הסובייטשללדיוניולהגישעל-מנתנוצרה
שהפלאאלארדיקלית.תוכנית-פעולההעליון
התמרמרותחיתהההודעהיוםלמחרתופלא,

-שלכנוסחתגובותונשמעוהעליוןכסובייט
עלדיברלאאיש"חרפה"."אופוזיציה""פילוג"

אחדים"נציגי-עםעלאלאעצמההתעודהתוכן
העםונציגישיעור".ללאעצמיתגאווהכעלי

אינםכאילורעים,ותמימותאחדותשובתובעים
כמשךכזורעיםתמימותהובילהלהיכןיודעים

נשארהעכ"פ,ההתנהגותהאחרונות.השנה 70

 .הסוציאליסטיהעידןמתחילתאצלנוכמקובל
 ,בודדילציןכמהירות,אותרוהקבוצהמארגני

"אנחנו :להצטדקמיהרהמצידהוהאופוזיציה
כמהישמנהיג.אפילולנוואיןקבוצה,בסך-הכל

יושבי-ראש".

יתןמילגורכצ'וכ.ואהדהכבודרוחשיםכולנו
חזק,מתחרהוגםובריאות.כוחהאללוויעניק

לבחור.•האפשרותתינתןולנו

חבלתי-מודע
 119גלידן

בקרירון :מרוסית



מתורגם

מתוך:

ם 41מס' , 89אוקטובר MapR 3axaposזכדובמאדק

אנחנו

חסטאליניסטים הסרטשלשמוזה "?איתנוטאליןס ''
שאחוורדיאב.טופיקשלהחדש

ואילוצמרמורת.מעבירהשםוכבר
הענייןרבמחזהואתמסייםשטרובמיכאל
סטאליןורקמהבמה,יורדיםכולםבהבתמונה
הוא,גםשילךמאדרוצהכצופהואתהנשאר.
מעוררכזהסיוםנשאר.הואלהכעיס,כאילואבל

מכליותרעדייןחיבאמתהואשאולימחשבה,
שללמושאההמחברהפךזהרמזבשל ?החיים
הקבוצהמצדבעוצמתהנדירהביקורתמתקפת

הצבאית-מפלגתית-פטריוטית.

טופיקובמאי-הקולנועשנתיים,עברולא
סטרייליאכיאכטוליוהפובליציסטשאחוורדיאב

בחייכו.סטאליןשלנוכחותורעיוןאתשובהעלו
כמשפטסרטםבכותרתאותוניסחובתחילה

הוסיפולי'נדמהכךי;;אחרוןברגעורקחיוויי
איכראם-גםנועז,השםכךגםסימן-השאלה.את

ורקהנאה,בלאבסרטצפיתייצרים.משלהב
עלאינובעצם,הסרט,למה.הבנתייותרמאוחר
והמערות,הזקןשלימרחיעלאלאסטאלין
צפייהתוך-כדיבישקרהביותרהמרשיםוהדבר

אותנוהקיףהבמאישחוויתי.הפחדהיהבו,

מבחינהמושכרתהנראותדמויותבשררת

למפלצותהופכותכאחתשכולןאלאחיצונית,
מרחןהביקורתית.התודעהמרכזיקטועות

מאפשראיכראלהדמויותשללמחצהההרוס
היהלדוגמה,אם,ורע.טובביןלהבחיןלהן

תינוקממש,לעיניהםבמגפיו,דורססטאלין
ל"סרטהארהעם"ל"אויבנולדאשריונק-שדיים

נבהלים,והיוייתכן(חוואי)ל"קרלק"אוימני"
תינוקותהורגהיהלאהגדול"ה"קברכיטאבל

מןעצמולנתקרשותלונתנווכאשרבעצמו'
לשרד(הכרוכה"אקסים"שלהפליליהעולם
הרוסיתהמהפכהבזמןהמפלגהמטעםהבנקים

שלהמחתרתי(שמרק;;נההתיישבהראשונה),

אנשיםעלידהריםלארמשם .בקרמליןסטאלין)
הגלה,מיליונים.בבת-אחתרמסאלאבודדים,
בטרורלהחזיקבמטרהמרמים,הטילרושש,

הואלמפעל.חבריוכלאתמתמידמשטרתי
אתולאחדלבמההקבראתלהפוךהצליח
הפליליהחשיבהאופןאת-מתאחדהבלתי
אתהפררלטרית.האידיארלרגיהעםשלו

בעקבות .מחנה-הריכוזעםהסוציאליזם
להתענייןמאתנורביםהחלוהפרסטרריקה

פילוסוףבהיסטוריה.ובמקומנובעברנוברצינות
בלבנוששתלהואבירד~א~בניקרלאיבשםרוסי

בזמנוהצהירהואעצמית.למודעותזרנטייה
מחוץנמצאהרעשמקררלהניחנכרןזהש"אין
הרעמקררטוב.שכולוכליהואוהאנילאני
עלליטולשחייבהואואניבתוכיתמידנמצא
אנייכולהאםהאחריות".ואתהאשמהאתעצמי
בנשמתילחיותמוסיףשסטאליןלפיכךלהניח
 ?מסריימתבמידהלפחותשלי,

מספרחרמייני.שלהלרריתראתבטלוויזיהראיתי
עברהנעימהלאצמרמורתאך .בסך-הכלשניות
העצמותבחריקתנזכרתי .שדרתיעמודלאורך

בזמןבמוסקבהטרובנהבכיכרהנשברות

-בעצמיונזכרתיסטאלין'שלהלווייתו
שהופיעובדמערתינזכרתיבנס.שניצלבשרטה

כל"גאוןשלמרתועלההודעההישמעעם
אמי,שלובדמעותיההעמים",רכלהזמנים
בכתהושבכל-זאתלמאסר,כידוןאבי,שבעלה,

כאדםעצמיאתזוכראניזאת.רקלאאךהיא.גם
וויתראשרהצארעלשמתמרמרכבר,בוגר

מעברשלנרהמושבה-אלסקהעללאמריקה
המתיישביםעםמקליפררניה,חלקרעללים,

הייתילאחר-מכןשבה.הרוסיוהמבצרהרוסיים
חשקתינוסףזמןולאחרלדרדנלים,"זקוק"

אלהאדמותהשגתעלחלמתיבבוספרררס.
שחשדתיומבלימשותפת,בדירהחיבעררי

מעצמתירת.סיפוחשאיפרתבישקיימותאפילו
ידידותנוכלשעםהגרמניים,בזכררנרתקראתי

הסכמהלידיאיתרהגענולאהיטלר,עםהעריכה
 .הזרהארורהמיצריםהבשאלתדווקא

שללחצוכקורכןחשהפאשיסטיהדיקטטור
"סחטןברית-המועצותאתכינההוא .אליןסט
המשכתישבגרתי,לאחרגםואני,רגשות".ללא

חייבתשברית-המועצותבתמימותלהניח
כשאסטוניהעכשיו,ואפילושטחה.אתלהרחיב
ולתחשיבלריבונותבנוגעמשהריוזמותוליטא
לי""באשלהן'הרפובליקותעבורעצמיכלכלי
בכנרת. .עליהןזאתלאסור
ברור ?כזאתחשיבהבדרךפשרהתיתכןהאם

זרפשרות.ללאחשיבהבסגנוןמדוברשלא.
שישהנחרתמעליםאין .אליןסטשלדרכו

שאיןאקסיומותרםבקולמעליםאלאלהוכיח,
ביותרהמורכבתולובעיה,כל .להוכיחןצררך

פרימיטיבית.לנוסחהעדמפושטת
שלדיבורודרךאתלעצמילתאריכולאני

-יבוליהיה :מקטרתמציצתתוך-כדיהמנהיג
ומידלחם.יהיהלא-יבוליהיהלאלחם.יהיה
כה-בקריאותבמחיאות-כפיים,בצעקות,כולם
ומתחבקים.קמיםכולםומידלחי.

 .סטאליןשלדרכוזר
ביירדי~יבשולחבגללההסיבהבוודאיחיתהרזו

אךאסורים.היווספריושכה 70לפנימארצנו
סטרייאליניראכטולישאחרררדיאבטרפיקנירם

ניתוחלכיורןובעיקשותשרבאותנודוחפים
בעלהואשאחררארדיאבטרפיק .שלכרהמודעות

ואנובטקסטים,דלשלוהסרטאךעשיר,דמיון
 .לעכללכועוזראישאיןאותרמרמידעמקבלים

בעליייחודייםגיבוריםבפנינומעמידהוא
בתעמולת-הרמטיתהסגוריםשטרפים,מוחות

מביאהואאלהואתהשלושים,שכרתשלהגרזן
הישראישיווידויעד-כדיהשתחררותשללמצב
המצלמה.עיןלתוך
בקרסנודר'בית-הסוהראסירהואמדהיםטיפוס

הסוציאליזםאתעינינומולהמרחץצ'קל,ל.
 .הסטאליכיסטיהקסרקטיני

שלזוהיאלציוןהראויהמדהימה,תחבולה
בתשומת-לבהמתבוננתהמהופנטתהנערה

אומרתגמורהובוודאותלבן'ניירבגיליון
כיירעיניהאלוכשמקרבים .שחררהואשצבעו
שהואביטחוןבאותוטוענתהיאשחרר,העתקה

לבן.
טרפיק .תיעודיכסרטכללנראהאיכרהסרט

הסביבהכאשרכפיקאסר,עובדשאחרררדיאב

משפיעבהמידהבאותההאמןעלמשפיעה
אחרים,קולנועאמניעםיחדהסביבה.עלהאמן
יצירהבאמצעותליצורשאחרררדיאבהצליח

ההכרהשלהעתידיהענףאתאישית,קולנועית
 .הרוידיארפילוסופיהסגנוןאת-האנושית

אנו .עברנואתשרכהבדרךכיוםרואים"אנו

אותהמדרךכחלקרקלאויותר,יותרברחשים
חלףשלאחייכומהווייתכקטעאלאכבר,עברנו
והחזרתעבדרתיתממנטליותשחרור .עדיין

לאאךנעלותמשימותהןהעצמיהכבוד
העברשלמהסטריארטיפיםרביםשכןפשוטות,
הםפעםומדיבתודעתנו'עדייןכטועים

שלהרהוריהםשיקוףהחוצה".מתפרצים
 •הסרט".ובמאיתסריטאי

IJ 
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 • 1989בריהיימ

חבר-זכררכמארק

שלהעל•וןהסובי-ט
ברית-המועצות

אנחנוהיום

אתאחרתרואים

זהדבר .עכרנו

רקלאנובע
אותהמחדרך

גםאלאעכרנו'
חיינומניסיון

כיוםפשוט.הלא
ההשתחררות

מפסיכולוגית
וחשכתהעבדות

חןהעצמיהערך

המטלות
שלנו'הנשגבות
חןשאיןלמרות
לכיצועניתנות
כעיקרכקלות,
כגלל

חסטריאוטיפים

שצמחוחרכים

כחברתנו.

אלחנושאיםעל
שנייםמשוחחים

הידועיםמבמאינו

שיחתםאשר

חרכהחורגת

לסרטמעבר
 .הקונקרטי
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ראש·ממשלתסגן
בירת-המועצות,

הוועדהיו"ר

לענייניהממלכתית
הכלכליתהרפורמה

האקדמיהוחבר

ליאוניזלמעזים
עםמשוחח rאבלק
השבועוןכבת

ליאוניזאוגוניוק
•ל.זvקוב.

המאמר)מחרך(קטעים

פטרנקרגירגררי

נולדםטרנקרגיררגיר
 , 1946כשנחבאוקראינה

באוניברסיטת.למד

נירםעוובדבה Kפלדט
בבריח-לארמיבפארק

מומחההמעוצות,

לאקלווגיה.
גירגרדי ;המחברהערת

שא~להזהרתהיאפטדנקר
המשודדציידשארתה

פיקטיבית.בבירגארפיה

 .יהודיצעירהואהמושרר
בן •לחייוהשלושיםבשנות
זמרתשהיאיהודיהלאם

בחייהידעוה

שלהאינטלקטואליים
שלר:;נחרנירםמוסקבה

הקולנעומגדוליאחד
הוא,אף(יהודיהסובייטי

בבית-חיעדןייהוא
לקולנעונים)מיוחדאברח
שהואלא-יהוידואב

המחוקקיםבביתסנאטרד

המגדירהמשודרליטא.של
עביד"כ"קאחרליעצמואח

עצמאותהלמעןהלוחם
מגתוררליטא,של

אמרבדידתבמוסקבה

רבבדוחקרמחפתס

כיוןרמזדמנים.מתרגומים

שלעבודהמקרםלושאין
בעגהמוגדרהואקבע,

מינזרחששרדההשרמית

רבח•נב rסטאל
ותרפעיל ".כ"חרליגאן

למעןהבלחי-ליגאליח
בעבדגדמהליטאעצמאות

בלחי-נעימותהזמנותכמה
הקג"בלמvודריביותר
רגםהלודתובעיר

 •במוסקבה.

נ.ז.

אנחנו
 :קיןאבלליאוניד

גרועיותרלאחיים
עובדיםאנחנומאשר

ב
החלוחדושצ'ובשלזמנו

והמחיריםהלחם,באספקתקשיים
מוצריושלהבשרשלהרשמיים

36 

גםאזהיוחדה.בצודההאמירוהחלב
 ...בנובוצ'דאיסקכמושדוכאושביתות
לחזורעומדיםאנוהאםכעתשואליםורבים
נתעייףלאהאםעצוב,ניסיוןאותועלשוב
עלונוותר·הסדרים,מאיהפעםגם

לנצלילדעתךאפשרימה ?הרפורמה
 ?עליהלהגןכדימלקחי·העבד

לונות tלכטשגרמוהבסיסיותלסיכותנתייחסאם
לשנותשניסינוכך'עלראשיתמדוברהעכר'
ואתככלכלההענייניםמצבאתרדיקליתכצורה

התייחסותתוךאוכלוסיה'השלתנאי-החיים
הכז.כניזםשלכלכדהחיצונייםלמאפיינים

לחשבכמקוםכשני.אחדמדדהחלפנוהמשקי.
על-פילחשבהתחלנוהגולמיתהתוצרתעל-פי

תמריץאמצעיהחלפנוכנוסףהנמכרת.התוצרת
וזהו.אחרים,כאמצעיםמסויימיםכלכליים

שיטה rלשנוואי-אפשר :ברורלכןהלקח
צוניתיהחכשיכנהרקנוגעיםכאשרכלכלית
צריךרצויהלתוצאהלהגיעעל-מנתשלה.

צורותאתלשנות-הבנייןיסודותאללחתור
רשיםכשתיגעהרפורמהכאשרורקהנעלות.
כלתי-תהיההיאמיד,לאאזוגםהעמוקים,

מדדי-שלהאפשרייםהשינוייםכלהפיכה.
משרדי-הממשלהשמותהחלפתשלהייצור,

מדזותית,כצורהדברלשנותיכוליםלאוכיוצ"כ,
כלעלהממלכתיתהנעלותשיטתקיימתכל-עוד
כלפיהעוכדישלהניכורנישמרעודכלהרכוש,
יקבללאעודכלהייצור,ניהולוכלפיהרכוש

המדינהעלהמלאותהבעלותזכריותאתהוא
כליד:יריחסי-הקניין'שינויכלי .הייצורועל

צביעתהחזית.טיוחמאשריותרלאמאמצינו
שלפרסטרריקה-מחדשבנייהולאקירות

ורמה rלרגשהרכילהמחשנההלךזההיסודות.
ייחודה.אתושקבעהנוכחית

דברכעווכלכליתרפורמהעללהביטאין
שאי- ..אוטונומיכתהליךעצמו'כרשותהעומד
חייםמתחומיכירודהתוךארתהלהגשיםאפשר
רהתר:;נרתי.החכרתיהמדיני,מהתחום-אחרים

אפשרלופשוטיותרהרבההיהשהבלמרבן'
לבצעכחלקים.הפרסטרריקהאתלבצעהיה
ואז,כלכלית,רפורמהשניםשלרש-ארבעמשך
המדינית,לשיטהלהתפנות ' jאיתבסיסעל

 .פשריבלתי-~~שהדבראלאלאידיארלרגיה.
מקבילכאופןרקלהתבצעיכולההפרסטרריקה

אתתיירצרהיאוכר-זמניותהתחומים,ככל

הבעיות.

נערצההנוכחייםלקשייםהעיקריתהסיכה
השלבאתהמאפיינותהבעיותשהכנתכעובדה

החברתית,בתודעהלמרכיבהפכהלאהנוכחי
כלשלאדם,כלשלמרחולנקבוביותחדרהלא

הפרסטרריקה.שלהמהפכניבתהליךמשתתף
למדי,שמרניתכד"כהיאהחברתיתהתודעה

ללאמקבלתלפחותארדוחהפעםולא
כלשהם.חידושיםהתלהבות

במושברגםהקונגרסדיוניככלהשתתפתי

ולאחר-מכןכציר'תחילההעליון'הסרכייט
כמר-עינילהתכונןשיכולתיכךהממשלה,נחכר
מצדדברים.מהרכהנדהמתיהניואנסים.בכל
לביטוללעצמאות,כתביעותהופיעוכולםאחד

חלקהולצמצוםמשרדי-הממשלהשלהתכתיב
דרשווכר-זמניתהממשלתית,ההזמנהשל

ברורוהריוציוד.חומריםשלאספקההבטחות
הזכרתאתהממשלהשלמידיהמוציאיםשאם

אתמגייסתהיאכאמצעותההזמנתה,אתלקבוע
אסקפתממכהלתבועזכרתכלאיןמשאביה,

 .טכניוציודחומרי-גלם
הגרעוןאתלרסןתובעיםכולם-אחרדבר

וכ,-הממשלתי,התקציבשלהכלתי-אפשרי
למחוזארלענףהקצנותאחדכלמכקשכבד
כעתמאדבלטהזרנקודהמייצג.הואאותר
על-כך,שמחרכולםהצבאי.התקציבקיצוץ
צריךשהריכיניהם.ההפרשאתלחלקזינקוומיד

אתלהעלותהחקלאי,למגזרחרבותלהחזיר

לעוכריםהטבותלהעניקהגימלאי,הקצבת
הבריאותכביטוחולהשקיעקשיםבאזורים

אלהשכלונשכחהגרעון'נשכחרכךוכהשכלה.
רוצהאיכרואישלתקציב.נוספתמעמסהמהררים
סרגמעיןבתוכנויצרכוהסתירה.אתלראות
לחץהפעלת :סוציאליסטיתטפילותשלמיוחד

ממכהסוחטיםאנובאמצעותוהממשלה,על
זרממשלהכאילורכיר"כ,הקצבותאספקה,
שמסוגלתפטריארכליתחכרהבראשעומדת

לכקשות.להיענות

הבנהכהיעדרנערצהלנעירתנוספתסיבה
על-המאוחדתאנשיםקבוצתבהיעדרמשותפת,

דיבריכעדאניכתיאום.והפועלתאחדרעיוןידי
יהיההפועלשהצרותכתנאיוגוונים,ויערת

בצררההעיקריתהמשימהאתויכיןמאוחד'

חד-משמעית.

בפעםלכונודעשעברכסתיולתקציב.כאשר
 35שגודלוכתקציבגרעוןעלהראשונה

התבררהשברעותכמהתוך .רובלמיליארד
מודיעיםכעתואילו ,מיליארד 1000שלהערכה
-120ליגיע 1989בשנתשהגרעוןרשמית

שעברהשבשנהבכךההבדליםמקורמיליארד.
שנים,הרבהמזההראשונהכפעםהוחלט
הביכוכולםבפומבי.הגרעוןאתלפרסם

אתלעםלומרמחייביםופתיחותשגלסנוסט
קודםגם.הרימפיצוץפחדושנימצדאךהאמת,

הכלהיההצינורלגביאךקיים,הגרעוןהיה

כסדרהכלשלאייוודעשאםחששובסדר.
באופןאולםהיסודות.שלזעזועפאניקה,תתחיל

גמורה.באדישותזרהודעההתקבלהבלתי-צפרי
אתהרימוונציגי-העםגלים,שרםעוררהלאהיא
עלעמדוהעיתונאיםרקהתקציב.לאישורידם

בעלותפרשנויותרפירסמרהמתרחש
סימני-שאלה.

 ?קרחמהחכינולאהעםונציגי

 .הסוףעדמודעיםהיולאואוליהכינו'לאאולי
הואלהםשנאמרשמהשחשבולוודאיקרוב

אמצעיכדוחננקטועם-כל-זאתלהיות.שצריך
הנקיוהגרעוןחולקו,הסכומיםטקטיים.זהירות
נקנו.כרהסכוםעכ"פ,זה,מיליארד.-35להגיע
מדובר .כיסויעםנוסף'תקציבי"חרד"גםהיה

משרד-האוצרלקחאותרמיליארד 65שלבסכרם
בסעיףלחוד,ננקבזהסכרםהממלכתי.מהבנק

אלא .הממלכתיהבנקמקרנותהרןמשיכתשל
הודיעוולכןמדובר'במהמידתפסושהמומחים

דולר.מיליארדמאהעלבעיתונים
הוחלטהחדש,התקציבהכנתבזמןלאחרונה,
וגרעוןכיסויללאגרעון-הכללצייןבממשלה

 120-החדשהמספרהופיעואזכיסוי,עם

 .רובלמיליארד
יהיהמההיאהשאלה .עבד-שעבדמה

 ?לנומצפהעודמהבעתידי

שיאפשרובצעדיםהממשלהנוקטתכעת
השנהלקראתזר.בשנהככרהגרעוןאתלצמצם
 ,רובלמיליארד-60למימדיונקבעוהבאה
הקודמת.מהשנהלחציכלומר
 ?הנוכחייםהמיליארד 120עםיקדהומה

חוכרתעםשיחדהמדינה,חרבאתיגדילוהם
 .בערךמיליארד-300ליגיעהקודמותמהשנים

העולםבכלקייםהואאכלנעים,מצבלאזה
ממהיותרולהוציאלאכולרוציםאםהתרבותי.

חרבות.מובטחיםשמרוויחים

הסיבוב ?הרפורמהתתפתחלדעתךאיך
והתוצאותלומדיאפשרינגמדשלההראשון

הוא.נהפוךבעצם,לבוא.בוששוהמוחשיות
-השליליבמובןאבלמאדימוחשיותהן

דניםמזדי·ייצוד .מאוזןאיננוהצריכהשוק

ולעבודכסףיותרלהרוויחהתחלנו .ירזו
בזמןשנתקבלווההחלטותטוב,פחות

 .זהלמצבמעטלאסייעוהפדסטדויקה
נוצרשכעתלצייןחשובלרפורמהשנרגעבמה
הכלכלייםהיחסיםשלנורמטיבי-חרקיבסיס

הממשלההכינההשנהבאוגוסטהחדשים.
האדמהעלהקניין'על-חרקיםחבילת

עלחכירה,ויחסיחכירהעלבה,והשימוש
המפעלעלחדשחוקוכןאחידה,מערכת-מיסים
עכשיוהתחלה.רקזוהיאךהסוציאליסטי.

להבראתכלליתפעולהתרכניתהממשלהמכינה
הפיננסיתלהבראההנרגעתתכנית-הכלכלה
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מתוך:

 •• 41מס' , 89אוקטובר
הכלכלית .ההתפתחותכפדספקטיכירת

ההתפתחותשלביאתוהמגדירהוהחברתית,

על-היזומיםחרקיםנירםמכיניםאנוהבאים.
כקשתכעקבותהבאיםכאלהולאידינו,

חרקכעתמכיניםאנוהשאר.כיןהעליוןהסרכייט
למסקנההגענוולבנקים.המניותלחברותהנרגע
משרםהכורסה,פעולתאתהמסדירחרקשנחרץ
ברדסה'ליצורהערך'ניירותשרקאתלארגןשיש

קאדדיםולהכיןתנאי-פעולתהאתלקבוע
האלה.החדשותהמשימותכלאתלכהלשירכלו

פעילותלמנועהמיועדיםחרקיםגםמכיניםאנו
האקדמיהשללכלכלהמכרןמונופוליסטית.

דוחלמימשללהגישאמררלמדעיםהסובייטית
חרקזה.מסוגכתופעותלהילחםאיךהמרדה
 .הקטןהמפעלחרקהואכהכנההנמצאאחר

חייביםאנחנוקטניםלמפעליםכהתייחסותנו

אתגםאלאהייצור,יעילותאתרקלאלזכור
מאופןדינמילמעברהיכולת "אתהגמישות,

בצררהלהגיבהיכולתואתלמשנהו'אחדייצרר
השוק.לביקושאופרטיבית

מאדאדרךתהליךהיארפורמה-לסינרם
ניהולשלדצירכאלירתצוררתרכישתשעיקרו
אחריעיתונאיכראיוןזאתטענהכשטענתימשק.

רכיםאותיהאשימוהמפלגה,של-27ההוועידה
שלהראשיהעורךסגןגםחשבכךכפסימיזם.
כראיוןובהיזכרוכר,פגשתימזמןלא"פונדה".

פסימיסט,שאתה"חשכתי :ליאמדההוא
אתהאםתקנהללאאופטימיסטשאתהומתברר
מהכליהפוך 2000שתשלקראתכאמתמאמין
 ,, .לויאלישציינת

החדש,למקרםלהעכירםצררךישכגררקי,אר
שיכוןכהרצאותההעכרה,בהוצאותולשאת
חוליהחסרהשלנוהמשקיכמכניזםוכד:

להערכתחוליית-דרךכיותרחשוכה

המתקבלות.ההחלטותשלהאפשריותהתוצאות
החלטותמולידוהתצפיתההערכהיסודהיעדר
לשנותןושצריך Iמדעיכאורחהרכנושלא

ההערכהלהכנסתאופניםשכיקיימיםכמהדה.
קבלתמכניזםלתוךהעתידיותהתוצאותשל

האלטרנטיבותניתוח-הראשון :ההחלטות
בדיקת-והשנימכרכי-מחקר,על-ידיהשוכרת

מסריימים.לפררייקטיםככרגעדעת-הקהל
שלבחירתםדרךאותנומעסיקהלדוגמה,

חידושאחרכמשכיםאנוכרגעמנהלי-עבודה.

שיטה Iמכרזבסיסעלהמנהלכחידת-"תרדן"
פוגעתבר-זמניתאבליפה,ונראיתהמצלצלת

ההכשרה.כעלהמקצועיכסגל
עללשיחהשייךאךויפה,חשובזהכל

ומלאי Iאותנוחונקיםכרגע .העתיר
להיווצריכוללאהאם .אוזלשלנוהסובלנות

עלשובנוותרבולחכות,לנויימאסבומצב
הרפורמה,שלהחמצןזדםאתננתק •הכל

בסיוןהרילנויש ?אחודהבתנועהונתחיל
כזה.

חזרה .זרכאפשרותלדוןאפילומרנןלאאני
 •קטסטרופה.פירושה

בקרירון :מרוסית

 • 1989בריהיימ

 ?ובינתיים

ככל .להידרדרממשיךהכלכליהמצבבינתיים
דרך.וככלצררהככלמקרם,

אפשרותבפרספקטיבהדואהאתהובכל-זאת
שיפעלוייתכןלאהאם .התהליךאתלעצור
 ?בחשבוןכרגעלוקחשאינךשוניםגורמים

שנה,לפנילשערהיהיכולמאיתנומי
עלשיעבודהשביתותגלאת •למשל

פדיוןלרמת 2005בשנתגניעאם ?המרינה
תיכנונינועפ"י-האמריקאיתהעבורה

מיליון 40בןמובטליםצבאהדייקוםכיום
איש.

ראשיתרכה.הגזמהמשרםאלהכחישוביםיש
להשרותמסרגליםשאנחנוההשערהעצםכדבר
כתקופההאמריקאילזהשלכרהעבודהפריוןאת

איכרהאבטלהמימדיחישובגם .כל-כךקצרה
שעכרהכשכה :כזההואהמצבכמציאות .ככרן

עובדיםכמיליוןכערךשיחורנושלפניהוכשכה
עודהייצורמתחרםכשחרר 2000שכתעדכשכה.

שלהמשוערתההערכהזוהיאיש.מיליון-12כ
הבטחתהיאהכאהמשימתנו .שלכרהמכון

חלקהמשתחררים.לפועליםעבודהמקומרת
הקואופרטיבי'גזרלמיככרעוכריםמהמפוטרים

החוכרלמיגזרערדיעכרוהקרובוכעתיד
עשוימסריימיםשכתנאיםמיגזרכחקלאות,

כמעבדעובדותידייםשלניכרתכמרתלקלוט
כרוסיההחרותהקמת .הכפראלמהעיר

תנאיםיצרוכמקרםתוצרתועיבודהמרכזית

אפשרותהמשתחרר.העבודהכוחלניצולנוחים
שלניסיונםכאמצעותמתאשרתזאת

אליהםשיימשכושיערוכולםהקואופרטיבים.
שמצטרפיםמתכדרוהכהרגימלאים,עוזרות-בית

מפכהזה .וככייןתעשייהפועליכרצוןאליהם
געייהכאופקהופיעהשכעתאלאבלתי-צפרי.

 :הכאהכשכהכברלהחריףשעשויהחדשה,
כייצור'היסודהשקעותלקיצוץהסכימוכולם
מייצורהישירכמעברהצלחהשאיןנראהאבל

מפעלבכיית •למשלמצמצמים,כאשר .לבכיין
אתלהעסיקומתכוונים(סיביר)כטירמןכלשהו

כררררכזבררלגרגרד,הדרןעלכדרסטרבמפרטריר
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לעבריתתירגם

 :המשוררבעזרת

זךנתן
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משה

בית-דגן

מזכיר

 :הפקידיםהסתדרות

אנחנו

בעדלא
השגת

הצדק

משקפת,והשרותים,ה~נהלעובדיהפקידים,הסתדרות
ההסתדרותפניאתהמקצועיהאיגודבתחוםלמעשה,
-המשקתחומיכלאתחובקתהיאשכן,כולה,הכללית

למועצותהמוניציפלי'הציבורי'לשררתשקשורמהכל
עובדיהבנקים,לעובדיהאזוריות,הדתיות,הערביות,
עובדיגבוהה'להשכלההמוסדרתהלאומיים,המוסדרת
מעדנתעובדיוהפרטי'המאורגןבסקטורהשיווקמערכות

 ,איש-200,000מלמעלהיחדמוניםאלהכל .הביטחון
היאהפקידיםשהסתדרותלומרהזכרתאתלנרהמעניקים
ההסתדרויותביןביותרוהמגוונתביותרהגדולה

הכללית.בהסתדרותהמאוגדות
אלאמקצועי'איגודדקאיננההפקידיםהסתדרותאבל

מערכותבמסגרתהפיתחנורסייפא.ספראבחינת

המקצועיתוההכשרהההשכלהבתחוםמאדמתקדמות
~נהלדאיית-חשבון'החשבונאות,הבנקאות,בתחום
והאוטומציה.ה~כשרדבתחוםרכןעסקים,~נהלציבורי,
מקצועייםמוריםלהכשרתגברהבית-ספרלנרישיבנוסף

אנוובמקבילר"עמל","ארדט"רשתותאתגםהמשמשים
שלהאקדמיהמסלוללבוגדיאקדמיתוארמעניקים
 .למנהלהמכללה
המסגרותביןהמתאמתזרהיאשלנרנוספתמערכת

ה-שנותלקראתהמשקצרכילביןהשוברתהחינוכיות
ראםה~חשרבבנושאאםהתקשורת,בנושאאם- 2000

המקצועית.ההסבהבנושא

מוסדית,ארכספית-נתמכיםאגראיןאלהשבכלריצוייך
מערכתלא-לנרשמחוץאחרתמערכתאףעל-ידי
ההכשרהמערכתולאהמדינהשלהגברההחינוך

הכללית.ההסתדרותשלהמקצועית
תחוםהואהעובדיםלרווחתעל-ידנושפותחאחרתחום
עלאחראיםלהיותוממשיכיםייסדנואנוהפנסייה.קרנות

שאיננה(קרןההסתדרותמוסדרתלעובדיהפנסייהקרן
רעלמסריימרת),נסיבותבתוקףעל-ידינוכרגעמתנהלת
ושאינםהסתדרותייםשאינםמוסדרתעבורפנסייהמערכת

אתמוצאיםאלההמתוקצב.הציבורילשררת·שייכים
במפורששהיאקרןשלנריהמקפתבקרןונםובטחביטוחם
 .הציבורמגזריבכלמוניטיןבעלת
אותנוהביאולאלעיל'הנמניםהמפעליםשכלאלא

עלתהשלנרהמחרייברתהוא.נהפוךדפנה.זריעללרגיעה
היאהעיקריתשמטרתהמחרייברתאלה.מכלכתוצאה

ליכולתובהתאמהעובדינו'לצונימספקותתשובותמתן
המעקבשבגללאכן'ילצייןוישהמשק.שלהמשנ;ן~ה

אלה,התחייבותמרכיבישניאחרישלנרהבלתי-פוסק
העבודהמקומרתעלזעזועיםעברוולאכמעט

שבטיפולנו.
אוטונומיותשלבסיסעלבברייהשלנרהכלכליתהמדיניות

המקצועיותהחטיבותבתרךהשניםבמרוצתשפיתחנוחוכהחוכב
 9לנר(ישהפקידיםהסתדרותאתהמרכיבותהשוברת

ה"מהלךכלומדלרעותה).האחתרדומותשרנות-כאלהי
הכלליתההסתדרותלאחרונהלעצמהשהציבההחדש"
בקפידהאצלנו,הקיימתלגישהבבראהאלאאינהכמטרה,

שלמעורבות-שבסיסהגישהשנים. 15משךרבה,
תוךהחלטות,קבלתשלתהליךבכלהעובדיםורעדי

 .בפדערנןלעמודהמשקביכולתיכאמודהתחשבות,

• 
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קוךנ;תךל'א

קוךנ;תןל'א

~לי.

זךנתן :מגרמנית

 1983יולי

קטןטטרישיר

~ w ·דאז:וי~:P .נ~ךם,ד~ץאודי;
היול'אמיםהיולאנברכבית

ייי ·דיי- יד:·--

 ' י~~ P:ו~דרז:וי~ריבזםלי יו:rג;: w :זזז
א~ר.עורנוסרךלא1כם;:זא~ר:קי

ז;נ~טם t:t:;יי י~~סךיז:ויל'אן~ןא;ת;
 . ר~ו:;ז;כך iJ ;ב~י;rכר

ה, tRטג;ן ר~~ו:;-תכrד R-ז;כן~ןr:וי "א~~,,
"~r:ך;:ו-?$~ךז:יי "ידq ך'ם.~~לםלום

 :ה IR:יי tf vסךסה-~ליוזק~~יז:וי~ל
 .םי~;ל~ח:ךש ,ה~~לזקקש,

המחוקקוהמשוררהבידורמשורר

ידורבה-שוררמבאאפשרית,אינהשרבציבוריתכשאמת

זיקתאת(הטריכון).קקוחמה-שוררמהשלבמקומר
ישפירשעלהדדילהסכםלהשרותניתןלקהלוהראשון

-האמתאתמכיריםאנחנו("הריהאמת"אתמעתהק n ·של
ובכלל'-כאןנאספנולמענהלא-בביתארתההשארנו

שנתב.דרמוטבכאלה,לא-נעימיםדבריםעללדברמרוע
מעט").

עלונורארתיה,מוראותיהעלשינה'למקרםערראיןכאן
אישיותוהיאהנשיהשאפשר(שהריהטראגיתאישיותה

המתוודהודורשת,-החוקרתבעצמה,הבוטחתהמורחבת,

 .)?האדםשל-ותובעת

מתקשרות".בלתיהעדות-השיךו"שינהמתוך

יזקליזקיךידק
לוןאז:וי tRק,ם , ר?! PiJ:ז;כן;ק nן

זךנתן :ומצרפתיתמגרמניתתירגם

"~חוז:ןי".ר ry ~~ז;כג;ן~~rכ

אוליהואאייגיגנאדי
משורידשבכליוצא-הדופן

בןבימינו.ברית-המועצות

-הקטןהצ·~באשילעם
אוטונומי"ב"אזררהחי

-התיכונההוולגהבאזור
בשפתגםכותבהוא

מכיןברוסית.רגםמולדתו
שיריוספר•אחד-עשר

לאכה,עדלאורשיצאו
שבהבאץראחדגםהופיע

משורראינוכיאף .חיהוא

בת•אתהרתיע •פוליטי
הצירוףהרשמייםההרצאה

-חופשי~קצבשל
אפלים,הרמטיים,ושירים
סרריאליסטיאופיבעלי

דווקאאבלמובהק.
אינםששיריוהעובדה

-בארצולהשגהניתנים
מוברחיםבדפוסיםאלא

שלשמראתהפיצה-
שהיהעדברביםאייגי

בעודרלאגדה,כמעט
השיריםמרביתבחייו.

לקרחיםכאןהמופיעים
 •רררניקה"שלמ"מחכרתה

ב-שנכתבהשיריםמחרוזת

מוקדשתוהיא 1983

הראשונההשנהל"מחצית
היאהלאבתי",שלבחייה

שלהזקוניםבתרדרניקה,
השירים . ssה-בןהמשורר

הנילררההפרוזהקטערכן
מגדמנ·תתודגמואליהם

המשודר.שלבהסכמתו
אייגיזכה 1972בשנת

שלהשידהבפרס
וחראהצרפתיתהאקדמיה

בעליהמועמדיםאחד
ביותרהרביםהסיכויים

לשידה.נובלבפרסלזכות
גלאסנרסטימיאלה,בימים

נשתנהחדשה,ופתיחות

שינויתכליתלאייגיהיחס
כילדהובטחבארצו.
לארדלהוציאיוכלמעתה

בברית-ספריואת

הופקדואףהמועצות,

 :ענקיםמפעלבידיד
שלועריכתהאיסופה

שלהגדולההאנתולוגיה
ובעל-פהשבכתבהספרות

 .הצ·~באשיהעםשל
מגזעעםאגב,הצ·~באשים,

אליליםעובדיהיו •טטרי
הקודמת,המאהשלהיעד

להיטבלהוכרחושאז
המשטרידיעללנצררת
המשודרשלסברהצארי.

 •.פאגאני-דת yכההיהערד

ז.ב.
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''אוגוניוק
וו ,,

כאןהמדכאים(הדברים

רלאדימירשלמפירנרשמו
העדרךמ"מניקרלאייכ,

השבועוןשלהראשי
פתחניקרלאייכ ."ארגרנירק"

רעדחכריעםהפגישהאת

הישראלי-פלסטיני,היוצרים
לשאלותענהואחר-כך

קלדררן).נסים :רשם

פרסטרויקח

עיתוןבתוך

קוראיםמכתבי

ל"ארגרנירק"

הואשלכם,כתב-העת
המפיץדברשללאמיתר

יכולככךהציונות,של
מןמשהרגםלהיות

כארץהמצב .המרעיל
כזהככירדןמתפתח

אתעל-כךלתתשתצטרכו
כחייםתישארואםהדין.

פררכרקטררים, .אזעד

חייביםומציתיםמסיתים

המגיעאתלקבלתמיד
שכרגעהעיקרלהם.

לאפשריהיהאסדרהמכריע
אללכרוחשלכםכנופיהל

שלאכדילגנרל.מעבר
הרכהאח"כלבזבזנצטרך

רדיפותעלמשאבים
כמראחריכם,וחיפושים

שזהרצדיטררצקי.מקרה

 .יותרזוליהיה

עלררסטרכקזקרכ,ס.
 .הדרן

• 
זורעיםאתםכמנדרןכאילו

רכרהר,תדהרמקרםככל
אתלהכפישעל-מנת

עדסטאליןשלשגיויה
שניםככר---עפר

 .כגימלארתאנירבות
מטיילת.רובותקלעתים

מכחינהאניאחרונהלו

כפניוופחותבפחות

 .הרוסיהאדםשלהטובים

כפנינתקלתאנירובל
יהודי.אראוזבקיטטרי.

הררייטנמיםגםועכשיו

כל-אם--- 'הגיעו

אצלנוומררעכך
אלהכלמדועכמרסקררה,

הדג, ?לכאןדווקאנדחפים
לכןמראשו,מסריחכידוע,
אתלטהרישלכל.ראשית

הפסולתמכלמוסקררה
 .הזאת

מרסקררה. ,שקרינה .ל
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לעצמהרואה"אוגוניוק"ערכת מ''
אתלשכנעעיקריתפקידכעת

הפרסטרויקה.בחשיבותהקורא

לוגםרעיהיהתיכשלישאםלולהבהיר
למהוiדרחוקים.הקרוביםלשכניורגםעצמו

ישבברית-המועצותכי ?לשכנע

דיבר~:ורבצ'וברבים.מתנגדיםלפרסטרריקה
חיתהוכוונתוביורוקרטים,מיליון 18על
-הדרגותבכלמנהלים- managersל-

אליהםתים.וובשירבחקלאותבתעשיה,
שלהפונקציונריםמןרביםמתוספים
ואנשיהמפלגה,שלתנועת-הנרעדהמפלגה,
כמרבן,שיש,עצרםמספרזההק.ג.ב.

אנשיםאלהבינתייםאבלילהקטין
בתפקידיהם.שמחזיקים

נפשותחמש rבומשפחהישביורוקרטלכל
אישמיליון 90מקבלשאתהכךבממוצע,

ישאליהםבפרסטרריקה.מעונייניםשאינם
שלבפשעים jחלושלקחואלהאתלהוסיף

-אחריםיישרעודרברז'נייב.סטאליןימי
האמתאתלשמועאוהביםשלאמיליונים,

בהתקופה ,: 1רברז'נייסטאליןתקופתעל
כאשרוכעתילדיהם.אתגידלולמדר,חיו,

הםבהשלילי :הידהכלשכמעטלהםמסתבר
אזמתרוקנותחייהםשנותרובשכןנעלבים,
לפרסטרריקהישנםרעודמזדהמות.ימתר;~ן

שהתרגלורכיםאותםנוספים.מתנגדים
לחיותלהםשנוזזחצי-עבד,שללמעמד
כאשרלחיות,יכיצרלהםאומרמישהוכאשר

ומדוברלהחליט.הצורךמןאותםמשחררים
בתידרוךאלאומדינה,חברהבעניינירקלא

רביםוכדומה.לקרואכדאיספראיזהלגבי
אחר.למצבלהתרגו~וקשהלזה,התרגלו
כולם.אתמלווההעברשפחדמה-ערד

מיאנשים.(:אןחיואיךלזריםלהסבירקשה
עדיירגישלא .יניראםייכיןלאכאןחישלא
שלהשפעתהחיתהגדולהכמה

עלעמדהכולההמדינההביורוקרטיה.
רעליטרורזבלשקר'על :דבריםשלרשה

פחד.

בב:רית-המרעצרתשחימישכלספקליאין

לאלכןגדול.אוקטן-פחדאיתרנושא
אישמליון 2 70לשכנעפשוט

רבשיככועוחיונית,אפשריתשהפרסטרריקה

אתלומר.ראשיתתפקידנואתרואיםאנוזה

אנחנוכלומר,ההורה.רעלהעברעלהאמת
 .שלנרההיסטוריהאתמחדשלכתובחייבים

כשכההשנייה.מלחמת-העולםשלגם
בחינותככתי-הספרהתקיימולאשעכרה
הלימודשכספרימשרםבהיסטוריה,בגרות
לימודוספרילהשתמש,רצולאהישנים
יאנחנולכן .לנראיןעדייןחדשים

החסר.אתלמלאצריכיםב"ארגרנירק",
היסטוריונים,ולאעיתונאיםאמכםאנחנו
העבריעלעדריותבהבאתלהתחילאבל

יכולים.בהחלטאנחנו
נוסד"ארגונירק" .השבועוןעלמיליםכמה

אתשנה. 66אם-כן,מאחורינו, .-1923ב

החלק-לשנייםלחלקישהללוהשנים
המתייחס-האחר , 1986שעדהאחד

גדלהפרסטרויקהמאזהפרסטרריקה.לשנות
היאהתפרצהנירםשבעה.פיהמנוייםמספר

שכולםעותקים,מיליוןרחצישלרשה
אתערדלהגדילויכולנו ;למנוייםכשלחים
המחסורלולאמיליוןשמרנהעדהתפרצה

במקבילהאחרונות,השכיםכשלרשבכייר.
כמרתגםגדלההמנויים,במספרלעליה

אנחנועשרה.פילמערכתהמכתבים
לשבוע.מכתבים-2500ככעתמקבלים
אלה.מכתביםשלבתוכנםהשינויגםחשוב
עלתלונהמכתביהמכתביםרובהיובעבר

והיובתי-ספר.ארכתי-חוליםכמרמוסדות
סיפורים,שירים,שכללומכתביםגם

 90%עוסקיםכעתרכיר"ב.צילומים

והכותביםהפרסטרויקה,בנושאמהמכתבים

חריפהביקורתלמתוחחוששיםאיכם
מוקדשיםגיליוןבכלהמלא.בשמםולחתום

ביניהםכאלה,למכתביםמלאיםעמודיםשכי
מאד.תוקפניים

השיטההידרדרות-לאחורכהסתכלות
לפני ,-1928בערדלדעתי,התחילה,
שגיאותשתיכעשוהמהפכהאחריהמהפכה.

המדיניותביסוס-הראשונה-גדולות
לאשכמרבןעולמית,למהפכההציפייהעל

העברת :קולקטיביזציה-והשנייה ;הגיעה
המדינה.לרשותהאחוזותמבעליהקרקע
משוםראשית,נכשלה,זומדיניות

לנין .השתנוולאהתפתחולאשהאיכרים
שכרנהממהמהרהתנערזאת,הבין

מדיניותעלוהכריזצבאי","קומוניזם

לחיזוקשהביאהנא"פ,-חדשהכלכלית
היהלאשנים,עשרערדלכיןחיאילוהמשק.
לאהיהשהנא"פמשרםבפרסטרריקה,צורך

אחרתצררהכי-אםאחרת,כלכליתשיטהרק
חיסללניןמותאחריאבלחיים.ניהולשל

החלה '-29 '-28ובהכא"פ,אתסטאלין
בברית-המועצותהונהגהמאזההידרדרות.

ממלכתיקפיטליזם-אוויליתשיטה
משךשפעלהיאיומהרודנותשלבתוספת
שנוצרמהלשנותיכמרבןקשה,שנה.שישים
שכה.שישיםבמשך

 . fifty fiftyלדעתי ?הפרסטרריקהסינריימהם
הפרסטרריקהכישלוןשלבמקרהצפרימה

גינה ,-20הברעידה ,'-56ב ?לאחורוחזרה
הנאוםאחריהאישיות.פולחןאתחרושצ'רב
ה"הפשרה"תקופתהחלההמפורסם
במקצתדומהוהיאשנים,מספרשכמשכה

כידוע,נעצרשהתהליךאלאלפרסטרריקה.
אישיותפולחןפיתחחררשצ'רבשגםמשום
הנפוצהמידבקתההמחלהזאת .משלו
שנעלמהאחריגםאבלברוסיה.ביותר

גםרכך,לגמרי.הישגיהאבדרלאההפשרה
לימיהחזרהתיפסק,הפרסטרריקהאם

הכלשכןבלתי-אפשרית,תהיהסטאלין
בעולם.רגםאצלנוגםבינתיים,השתנה

למהפכה-הכלכליהכישלוןלסכנתבאשר
כלכליתסיסמהחיתההסוציאליסטית

האדמהלמועצות,השלטון :משולשת
היוםעדלפועלים.בתי-החרושתלאיכרים,

אלה.מסיסמאותאף-אחתהתגשמהלא
האיכריםמעולם,שלטולאהסובייטיםחברי
והפועליםבקרקע,לעשותמההחליטולא
שלהגשמתןבתי-החרושת.אתניהלולא

התרכניתתשתיתאתמהורהאלהמטרות
לאהפרסטרויקהשמתנגדיאלאנירם,שלכר

ביותרהחלשההחרלייהלבצעה.מאפשרים
לכןוחייביםהחקלאות,היאכיוםבבריה"מ

שאזאלאלחקלאים.האדמהאתמידלמסור
למובטלים.יהפכוביורוקרטיםמליוניכמה
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מתוך:
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ישילכךבנוסף .השינויאתמונעיםהםלכן

מאדעמוקיםשורשיםהחקלאיםלשיעברד
אתלהםניתןאםשגםחוששואניאצלנו,

ארתה.לקחתיסרבומהםרביםהאדמה,
לאשהםעדלהם,שיקרררבותכהפעמים
איך-שלא-יהיה,בשלטון.אמרןערדכרתכים
אתביותרהקובעתיביותרהקשההבעיה

בעייתהיאהפרסטרריקה,שלעתידה
יהיהניתןזריבעיהתיפתראםהחקלאות.

הבעיות.שאראתגםלפתור
שלזרהיאלנושא,קרובהאחרת,בעיה

זהבנושאצריכה.במרצדיהגדולהמחסור
השיטהמת,שסטאליןשלמרותלומריש

נוסעיםאנו-לאמורחיה.עדייןשהנהיג
שהנהגולמרותיאליןסטשלהישנהבמכונית
לנסועמסוגלתזרמכוניתאיןהוחלף,

אנוקמ"ש.-5מיותרגבוההבמהירות

לבכותלפיכךכאלץחדשה.למכוניתזקוקים
אחד.מיוםיותרכמרבן,יארך,רזהארתה,

הפרסטרריקהשלביותרהחמודההשגיאה
הכלאתמחדשלבכותההחלטההיא

בבת-אחת.

-האלההשכיםכללאודךעצמיעלמשהר
משרםבשלום,הדיכויתקופתאתעברתיאני
ארצות-עלאלאבדיה"מעלכתבתישלא

ספדכתבתיאמכםשכהעשריםלפכיהברית.
סטאלין,עלעצמי,על-עצמנועלגםאחד
במגידה,אותרשהנחתיאלאהמשטר.רעל
 .ממכרחלקלפרסםהצלחתישכהלפכיודק
 .כולואתלפרסםאצליחשעכשיומקורהאני

לאגודותביחסשמדניתכאןהסרפדיםאגודת
כלהפדסטדריקהבשנותאחדות.אמנים
בכולן .השתכרבבריה"מהאמניםאגודות
הסרפדיםבאגודתודקההנהגה,הוחלפה
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הישראליםביןשהמתחלינראהעם-זאת

הארמניםשביןלמתחדרמהלפלסטינים
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בודדיםאנשיםנשמות,אלפי

ולנצחלאחדהותכו
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 .ליבנועלמקללאזהאך
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שללכברתלכבושהצליח
המגוונים.בשיריושלםדור
רעלמלחמהעלשרהוא
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ספורטאיםשתיינים,

עירונייםהרים,ומטפסי

וכפריים.

מקדישהואמיוחדמקרם

אדם.בניביןלחברות
מושגהואחברבשבילו
קדוש.

שיריהרבהכתבריסרצקי

סיטואציותובהםסאטירה

אךאפשריות,בלתיכמעט
להעבירמצליחהואבדרכו
 .המסראתמשכנעתבצררה
להכרתהזמרזכהלאבחייו

הסובייטים.השלטונות
הפךהפרסטרריקהבימי

הגלאסנרסט.שללגיבורו
ואהוביםפופולרייםשיריו

הם .הנוערעלבמיוחד
ולהשמעה.להלחנהנועדו

נעדריםהםאיןעם-זאת

 •ליריים.ערכים
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ואבקאבוקה
השיכחהתוךאלונמוגיםהולכיםח

"המלחמהשלגיבוריהאחרוני

ארה"בהגדולה".הפטריוטית '
השנייהבמלחה"עשניצחורבריה"מ,

שרבמניחרתהקרה,במלחמהוהובסו
כשנכנסהגדולים.ביןלבריתיסודות

האבקאתלנערעליוהיהלתפקידוגררבצ'רב
הסובייטית,המערכתאתלהטביעשאיים
ידעהויאחררשצ'רבשלהטלטלהמאזאשר

הכשלשבורגמטאטא.מגבולאמשב-רוח
המלחמהומדקרותמביתוהחברתיהכלכלי
המנהיגשלדרכועלהניחרמחוץהקרה
הדירן rבהיררולצורךענק.חתחתיהחדש
כבענייניםוהחוץהביתבבעירתנעסוק

ובסוגייתביניהם,הקשררבאם-כינפרדים,

 .הענייןלפינעסוקהקשר

אופיינורארה"בבריה"מביןהיחסים

שביןהשו:יםרובמשךאמריקניתבאדישות

בהערצהמהולבענייןמלחמרת-העולם,שתי
השכייה,מלחה"עשנותמשךוחשד

שלמרתומאזוזעםשנאהירבתיסכרל
שללכהונתוהשנייהלתקופהרעדררזררלט
התיסכרל .הלבןבביתדייגןהנשיא

עםשלהדימוישביןהפערמןנבעהאמריקני
ומקריבהנאציםאתהמכהגיבוריאיכרים

ככים,ם,יפצרעיחללים,-אדיריםקרבנות
הטכ:כרלרגית,היכולתלביןונרצחים,מעונים

אשרהגרעיני,בתחוםבעיקר"המפתיעה",

כילחשוב,הוטעתההאמריקניהקהלדעת
-היותרלכלאראמריקניימונופולהוא

התיסכרלמןגבעההשנאה .אכגלר-סקסי
עלשכחתהסטאליןשלהכבדהידוומתנועת

ובעיקרהמלחמהבשלהיאירופהמזרח
התיסכרלמןגבעהזעםיאלטה.הסכמילאחר

גרלמכית iרהגסה,הדיפלומטיהמןוהשנאה,
שלהמוגבלתהיכולתומןסטאליןשל

כז.דינירתר.עללהשפיעהאדירהארה"ב
 :כפולכאיוםבריה"מנתפסהבארה"ב

 .ומעשי-צבאיאינטלקטראלי-אידיארלרגי
ראוהאינטלקטראלי-אידיארלרגיבתחום

הקומוניזם,רעיונותלהפצתמקררבבריה"מ
ואתאיזםטרטאליטרישוויון-דהיינו
שאינהכמדינן;נתפסהבריה"מ .תוקפני

רעיונותיהאתלהפיץכדיבאמצעיםבוררת
בארה"בגרסוכךהסופית,מגמתםאשר

בכליזםהקרמראתלהשליטהיאובמערב,
כערצמתהראוהמעשי-צבאיבתחוםהעולם.
עליונותעלאיוםבריה"משלהגוברת
רגםימה 1האמאזןמבחינתגםהמערב,

הופצובארה"בגיארגרפית.מבחינה

לימיםהוכחומהםרביםאשרדר"חרת,
בריה"מ,שלהצבאיתיכולתהעלככוזבים,

המשקיהצליחהביטחוןבכלכלתשכן
מכשלותכלעללהתגברכביכול' Iהסובייטי
גםלעשרתמפליאוהואהקומוניסטיהמינהל

וארייהפיננסיתמערכתרכליתמריציםבלי

שלהמשיכהכוחאתלראייההוסיפולשמה.
סובייטייםראידיארלרגייםכלכלייםרעיונות

מארצותבחלקהכריכההנשקאספקתואת
כדבריורימוניידימויוכרצדיהשלישיהעולם

 :הראשונהכהונתובתקופתדייגןשל
הרשע.אימפריית

בצ'רב.גררניגשכהונתותקופתמראשית

כמדיגהבריה"משלתדמיתהאתלשגרת
הסדראשיותתחתהחותרתמדגים,שואפת

כחלהדרכובתחילתכבר .המערבי
ניצחוןהמערביתהדיפלומטיתהפילוסופיה

דווקאהיההישירהזוכהאם-כיראשון'

הדיכאמיהסובייטיהמנהיגגררבצ'רב.

בקסם :שלובכשקרדייגןאתלהכרתהצליח
שלפרטיםפרטיעדבתכנוןבחיוכים,אישי,

שלמזלונתמזל .כלאחר-ידספונטניות
הערלבכרבדלחרשהחלהרארה"בגררבצ'רב

עולםזרועותהחובקתצבאית,ערצמהשל
ליברליזםושלהכוכבים,אללפרוץושואפת
אסטרטגיהכגדהבכורהעלהנאבקכלכלי
פעולהששיתוףשעהגרמני'ודיוקיפנית
לבריה"מ.חיוניכהלהיותהפךוצבאיכלכלי

שלחרדואתמעטלהקהותהצליחגררבצ'רב
שה"גלאסכרסט"מפכיהאידיארלרגי,האירם

ברתיים, nהתחיקתיים-התיקוניםמערכת-

לתיקוניםהניסיוןרה"פרסטרריקה"
מטעמיםזקוקים,היוהםגםכלכליים,
להנמכתחרץ'מדיניותלצוניולאפנימיים

מןסובייטייםמיתוסיםעלולביקורתהטון
האירםשלחודרמעטשקההלאחר .העבר

ובמספרמגעיםשלבt;ודרההאידיארלרגי
המעשי-שהאיוםהתברר~סגה,פגישות

עדבארה"בשגרסוממהבהרבהקטןצבאי

ביותרהקשותבשניםגםקטןהיהואוליאז'
לצמצוםההסכמיםהקרה.המלחמהשל

לטורחהטיליםהסכםובעיקרהגרעיניהנשק
 .מעצמות-העללשתיבעלילסייעובינוני

החימושמירוץאתלהאטיכלוהרוסים
עלר;:דקשההכלכלהעלהכבידאשרשלהם,

היהיכולהסנאט ;המערבעםהדר-שיח

הכוכבים)(מלחמת-s01הבתרכניתלקצץ
ההגנהבתחוםהישגיהאשרהשאפתנית,

אתהצדיקולאמרוכזתטיליםהתקפתמפכי
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שלכיתרתםאלבעיקרכשראותהציבור
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שנתגלתהוהרפיפותהקוריאניהמטוסהפלת

שלוטיליםמטוסיםכגדההגנהבפיקוד
הגדולבקיצוץהתחיללאגורבצ'ובבריה"מ.
בימיעודהחלהקיצוץ .הסובייטיבסד"כ

זהקיצוץשהבליטהאישהואאבלברז'נייב,
-חדשהדוקטרינהשלמשמעותלווהקנה

בצבאעתהמכחיליםאותהדפנסיבית,
ימימאזנחותהשחיתהלאחרהסובייטי
הרבהיועילולאאלהכלאוקטובר.מהפכת

להפגותדרךגורבצ'ובימצאלאאם
הכלכלילתחוםהביטחוןמתחרםמשאבים
המבניותהבעיותעליתגברלאואםהיצרני,

מוטיבציהמחוסרכושל'מניהולהנובעות
שרירותית,בנקאית-פיננסיתוממערכת

שלהפיתוחצרכיאתלאתואמתשאינה
ההשתלבותצרכיאתולאמביתבריה"מ

הכלכלית-פיננסיתבמערכתשלה
לקצץהצורךלפניועומדערדהבינלאומית.

להפחיתמבליהיבשהכוחותשלבסד"כ
כוחותשלהתימרוןוביכולתהמחץבכוח
המעצמותשתיבפניעומדתרעודאלה,

בתחוםהרתעהמנגנוניליצורהמשימה
אי-אפשראוליכשלעצמההקרנוונציונלי.

אותהלפתורהנסירנרתאולםזו,בעיהלפתור
ואיבהחשדאימה,באווירתעד-כהנעשו

אוליהקרה.המלחמהתקופתאתשאיפיינו
שני .זובעייהגםלפתורהדרךתימצאעתה

האחד :אלהבבעיותלטפליוכלומנגנונים
אנשישיחכלומרבמדים''הדיפלומטיההוא

ודייגןגררבצ'ובעל-ידיטופחאשרהצבא



הואוהשניברש,הנשיאבתקופתגםוכמשך

דרכןתצלחאםאירגרן-הארמרת-המארחדרת.
ייווצרואכןבאר"םהמעצמותשתישל

זהיהיהאזוריים,משבריםעללפיקוחמנגנון
היחסיםבתחוםביותרהחשובההישגאולי

ומעולם.מאזהבינלאומיים

עלחיתההקומוניסטיתהמערכתשלגאוותה
עבודהמקרםהבטיחההיא .לעובדדאגתה

סיבהמכלעבד,שלאמיאדרבה,עובד,לכל
על-נענשרגםחברתילטפילכחשבשהיא,

אתמבטיחהגםשהיאטענהזרמערכת .כך

לרווחתו,דואגתעובד,כלשלזכויותיו
מבחינהולפנסיה.לכרפשלבריאות,ילשיכון

המערכתהפכההרעיוני'במישורזר'

גם .הסעדלמדינתחיקוידגםהקומוניסטית
לעתמשברים,למכתזכתההסעדמדינת
המערכתכלכלי.שפלולעתמנוולתאבטלה

מבחינהאפיים.אחתעלהקומוניסטית
מקרםכיבבריה"מהעובדיםלמדרמכטלית
ואזרחיםהמדינה,שלדאגתההואעבודתם

לתפקדאכןמתקשיםשהיגרוסובייטיים
הצירוף .חופשישרק-עבודהשלבאווירה

אתהפךר"גלאסכרסט""פרסטרריקה"של
לעובדתחברתימנגעבבריח"מהאבטלה

לעובדיםסבלגורמתאבטלהכלכלית.חיים
דמי-אבטלההמבטיחותבמדינותגם

ובמגרשיבפאבממרשךבילויהמאפשרים
כחשפובבריה"מהמובטליםאולםהכדורגל'
החרקאשרוכלכלית,חברתיתלמצוקה

והמערכתבה,לטפלידעלאהסובייטי
ערוכהחיתהלאהחברתית-כלכלית

כייודעאשרהעובדיעשהמהלקראתה.
עלכרפההשלושיםשכרתמראשיתהחרק

אםחילופיעבודהמקרםלולמצואמעבידו
המערכתתעשהמה ?מיותרנמצאהוא

יצרהלאערדאשרהחברתית-כלכלית
העבודהשכרכאשרפנאי'לשערתמסגרות

משכרבממוצערובל-60בככמרךבשירותים
ששכרשעההיצרכי'במשקהעבודה

מאשריותרלאהואבמשקהממוצעהעבודה
 ?לחודשרובל 200

בשלאבטלהמשבריכחסכולאבארה"ב
מתנדבים.לצבאחרבהמגיוסהמעבר

נוסףלגרדםהפכהלצבאלהתגייסהאפשרות
האזרח.שלהכלכלייםהשיקוליםבמערכת
מצבלפיולרדתלעלותהוסיפההאבטלה
לקצץהמתכוונתבריה"מ,והשוק.הכלכלה

עםלהתמודדתצטרךהצבאיים,בכוחותיה
פוליטיות.השלכותגםלהשישזר'בעיה
פתרונותלחפשהמדינהחייבתאחדמצד

השיגרהעל-פיאשרצעירים,רחצילכ~לירן
בצבא,בהירתםכלכלילכטלהפכועד-כה
לאחרהעבודה.שרקעללחצרלאאבל

אתלמצואזרבעיהגםתרכלראשונימשבר .
בעירתלכללפתרוןיימצאאםפתרונה,
דרךעלהקואופרטיביםיעלואםהכלכלה,

התמריציםבעייתתיפתראםובעיקרהמלך
אתכרתכתלמשל,זרבעיהוהמוטיבציה.

החקלאותעםלהתמודדבניסיוןאותותיה
כמרבןאסורהעשרים.שכרתמאזהכושלת
החקלאותסבלההצארבתקופתשגםלשכוח
היהלפחותאזאולםיחסי,מפיגורהרוסית

עלגררבצ'רביתגבראםגם .חקלאייצוא
שיטתבהמשךהרואיםבצמרת,השמרנים

המפלגהלאחיזתסמלהקולחוז

כדררלאעדייןהשלטון'ברסןהקומוניסטית
האדמהאתלאיכריםלמכוריצליחאם

הקולקטיביזציהבתהליךמהםשכגזלה
גזלההאיכריםשלאדמתםאתדקלאהנורא.
גםאלאמצה, wלידועתהליךבאותוהמדינה

אתלחלקה,האחריותאתלאדמה,הקשראת
בעיראםהגידולים.חדורתאתהיוזמות,
טופחהבכפררהשיגרה,הקיפאוןחוגגים

רבות.שכיםמשךהמדינהעל-ידיהשמרנות
להסתכןהאיכרירצהאיפראמדוע

בתרךומזג-האוויר,השלטוןבתהפוכות
הרי- ?אקסטנסיביתחקלאותשלמשטר
המדינהמקופתמשכרדתומשולמתעתה

 !במשקאחרשכירכלשלכמשכורתו

הואאבוקה.להציתגררבצ'רבהצליחמבית
האינטלקטואלשלתמידהרוגשבלינונגע

לוישהאינטליגנציהבקרבגם(אם-כיהרוסי
להתווכחלכתוב,לדבר'מותרמתנגדים).

הממלכתית.הטלוויזיהמסכימעלבפומבי
המחוקקיםמביתמרמחיםמזמינהבריה"מ

ולדון'להתווכחאיךללמודכדיהאמריקני
מסקנותהסקתתוךאבלדרסי'בחרםאולי

בתרבותכמקובלקונסטרוקטיביות
השיטההאכגלר-סקסית.הפרלמנטרית

ימירעדרסטאליןלכיןמימיהקומוניסטית
ומבחינהביקורת,לקיתונותזוכהברז'כייב
אולםמתום.בהנותרולאכמעטמילולית
גםהנשייהמןהעלתהזרסוחפתביקורת
גםדתיות,נימותגםאכארכיסטיים,יצרים

ואנטישמיים,גזענייםפאשיסטיים,הלכי-רוח

אתבאובמעלההיאהאלההימיםובעצם
עדהלאומית.השאיפה-האימתניהגולם
באבקללכתגררבצ'רבהצליחעתה

מבלישהצית,האבוקהבהבהוביהמסתחרר,
המטרהאםהמטרה.לאוראמצעיםלקדש
הסובייטיתהמערכתשלדמוקרטיזציההיא

המשפטיתהכלכלית,החברתית,
עד-גררבצ'רבשכקטהאמצעיםוהפוליטית,

המערכתשידעהביותרהליברלייםהיוכה
הקמתה.מאזהסובייטית

-נאמרעברו'לימיםחזרהאפשריתהאם
בהיסטוריהסוף-פסוקאין ?סטאליןלימי
ממכרשאיןחברתי-כלכלי-פוליטימצבואין

אתלמדודאפשראםאף-על-פי-כן,חזרה.
המערכתעלהעוברתהייסוריםמנת

גררבצ'רבשלמדיניותובעקבותהסובייטית
מותרה"פרסטרריקה",כמחירזרמכהולתאר
עבורהמערכתשתשלםהמחירכילהעריך
כואביהיההזאתהמדיניותמןחזרה

בריה"מתרצהאםלמשל,שבעתיים.
באמצעותארברית-ורשהבאמצעות

תהליכיאתלדכאהיאאוגדותיה
תרכלהמזרחית,בגרמניההדמוקרטיזציה

שיעור.לושאיןדמיםבמחיררקזאתלעשרת
כנראהיהיהכזהמהלךשלמתוצאותיואחת
בבריה"מ"פרסטרריקה".התהליךעלויתור
התהליכיםלגביגםתק.פהזראמתגופא.

ורפובליקותהונגריהפרלין'עלהעוברים
המרלדבית-הגררזית . :בריה"מבתרך

תהליכיםיתחוללוהאםהבלטיות.והארצות
היובליתחוללו,?ואםבאוקראינהגםדומים

האמצעיםטוהרעללשמוראזגםגורבצ'רב
המטרהשלהמיתוסאחרילהיגררולא

המקדשת?

גורבצ'רב.ישרודהאםהשאלהמןמכרסאין
וכימחירישלמדיניותוכילעילאמרנוכבר
 .יותרעודכבדאוליהואממכההחזרהמחיר

עצמםהםלתשובההניסיוןשלאלהרכיבים
היאגורבצ'רבשלמדיניותומשמערת.רבי
יכולתולגביהשאלהעצםאתאפשרהאשר

הדהודאישהעלהלאסטאליןבימילהישדד.
אלהיורשו.לגביארהישרדותולגבי

ארגודבצ'רבשלכהונתובהמשךהמהרהרים
שללהשלכותמודעיםהחלפתובאפשרות

בשינויהכרוךולמחירלטרן wבנוסףזעזוע
ומחירהנוכחיתהמדיניותמחיר .כיורן

מיכיה-רביה,איפוא,בהםישממכההחזרה

אםוהיהלגורבצ'רב.ביטוחתעודתמעין
ללאארבכוחיוחלףארגררבצ'רביודח

ואיזובריה"מהפכהלאןאלימות,
מדיניתכלכלית,חברתית,אסטרטגיה

הקומוניסטיתהשיטה ?להתבורוצבאית
היולאשאם-לא-כןהרגל,אתפשטההישנה

שלמדרשומביתהפרליטביררר'זקני
מלכתחילה.בגררבצ'רבבוחריםברז'כייב,

תופסיםאינםרציונלייםנימוקיםאכן'
כתרנהבהםאלהמעיןדרמטייםבמצבים

בעב"מהחובריםיוכיחובריה"מ,עתה

רופאי-אלילשלפתחיהםעלוהצובאים
וקנאילמיניהםהלאומניםיוכיחובבריה"מ,

לימילסורה,בריה"מתחזוראםהדת.
ברז'נייב,לימירקאפילוארחלילהסטאל-ין
והבינלאומי,הכלכלימעמדהיתדרדר
לכסרתיוסיףוהאבקתכבההשינויאבוקת

המענייניםהחברתייםהניסיונותאחדעל

ההיסטוריהשידעהביותרוהברוטליים

האנושית.•
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המוזיאוןמדרגותעל
-בטאשקנטלספרות
היוצריםוועדמשלחת

והפלסטינים,הישראלים
יהודים,סופריםקבוצתעם

הסופריםאגודתחברי

 .המקומית
 ;גיסיםציון :לשמאלמימין
גיסים ;ברינקרמנחם

 ;ברנשטייןאורי ;קלדרון
באטדוסלמן ;זךנתן

 ;בלסשמערן ;בארחיים
המלווה-נטשה

סרלימאן ;והמתרגמת
מנצור.
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מלמדדוד

קללת

כפרסזכהמלמרדור

הסיפורכתחרותהראשון

מטעםרכהעשנהקצר

אחרונות-יריעות

• 
אירעהלפתע

שלדי-השקיעה'
האפוריםהבטון

שלבמגרשו
דייןאייזיק

לתוךנשאבו
הקרקע.
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במגרשוהאפוריםשלדי-הבטוןהשקיעה.אירעהפתע
עדנקברוהקרקע,לתוךנשאבודייןאייזיקשל

אתשאיבדוכקיטעיםצידםעלנטוייםונותרומותניהם
צפרבמקרםשעברוהמושבהבנימקלות-ההליכה.

שמתוכםהמחוספסיםהשלדיםזא,פחדשלבקורטוב
מורעבותיוניםעדתנחתהמפעם-,~פעםחלודות.קרני-ברזלהזדקרו

למרומים.חזרהונסקהסמיכהלשלשת.הטילההשלדים,ראשיעל
חרפהעליוופורשיםהמגרשאלצונחיםכרכביםשובליהיובלילות
צהובה-ירקרקה.לימונית
וקפיצי,פעלתןגוץ,אישהמייסדים,ממשפחותלאחתבןדיין,אייזיק

למתווך-שנזקקואלהזזמרזרה.השקיעהמאזבמגרשונראהלא
גן-בשער :הקבועותבעמדותיובנקלמצאוהוהמיוזע,הדירות

עמוקות""גולה-הכנסת r1בימולבמדרכההגדול,בשוקהמושבה,
דיין'אייזיקשלדמותו .ררלפסוןברחובהקומתייםבןבביתובדירתו

ומגבעתוהכתומיםפניוהמקומח,הלבןשערוהכפתוריות,עיניו
הצפופההקטנה,המושבהשלמנופהבלתי-נפרדחלקהיוהשמוטה

עגולות,מרפסותיושנהב-עכור,בצבעצבועהיהביתווהרוחשת.
מןמוליכותמבוקעותומרצפותדרך-קבעאטומיםהמאובקיםתריסיו

~ית iJ "זהרכיהרעותהלשונותסיפרוהביתעל .לפתחועדהמדרכה
דל-שפתיהםעללהעלות'מבליאמרבפירושכךהמושבה".של-
הבזויה.המלהאת

 .הבינו-והמבינים
רעיתןעםדייןאייזיקהתגוררהעליונהבקומהדירות.שתיהיובבית
וחידתית,כעררהאשהבגפהשכנההתחתונהובקומההרווק,ובנו

שלהיותרמקררהיאכיהרעותהלשונו·תאמרו'עליהדןאוריילדהמת
לכךהעיקריתהסיבהגםאוליוזזיאהמושבה".של-~ית iJ "המקום

עליהולהקיםאחרתכברת-קרקעלעצמולרכושהחליטדייןשאייזיק
אירעהאזאולםמפוקפקים.שכניםללאבלבד,שלושיהאחדש,בית

באיבה.בעודהתןיכניתראתשגדעההפתאומיתהשקיעה

שקיעתחיתהמעוררות,לדזדשרתהמתאווההמפוהקת,במושבה
בעקבותיהממש.שלמציאהךדייאייזיקשלבמגרשוהשלדים
עלגרועה,קרקעעלסיפרולתקלה.הסיבותעלשמועותנחילהשתרך
אתעשרשלאפועליםועלהמהנדסשלטעותעלשגויים,חומרים
מהנדסאתהשקיעהלאחרמידקהזעידייןאייזיקנאמנה.מלאכתם
לאחרחד-משמעית,קבעוואלהנוספים,מרמחיםעםיחדהמועצה
סיבהכלאיןכיהמלט,וכמויותהחפירווזהקרקע,שליסודיתבדיקה
 .שלדי-הבטוןלשקיעתטכנית
שנלקחרדומהימפה-לאוזןחבאיבהישנלחשסיפוררקאיפואנותר

 .לחלוטיןמהימניםושמיעהראייהעדילושהיואףהכשפים,מעולם
דייןאייזיקבאדמתשלדי-הבטוןשו\שקיעתםממועדרבזמןחלףלא

ליחיאלשאירעהמזעזעהמקרהדברנודעהדרוכהובמושבה
 .קרביצקי

היהמשקפיו,זגוגיותמאחורי-רת rמגומועיניוסגופיםשפניוזה,איש

מולשלו,בחנות-היינותהכז.ושבה.בניעלואהודבהליכותיוצנוע
עמםשהביאולקנקניםנמזגואחרונמדד,הייןנבחרהמועצה,צריף

ומרעד,שבתלקראתבעיקרליינותיו,נזקקושהבלומכיווןהלקוחות.
העולםשברוםענייניםנדרנובוהומהלמקום-מפגשחנותוהפכה
נכנסהשלאטרייהחדשהאושמועהחיתהולאהמושבה,וברום
קרביצקי.ייחיאלשלמחנותוויצאה
שחורהכיפההיטב,עשויזקנקן :קבועהחזותעלשמרעצמוהוא

אחוזיםומכנסייםקרחתו,מלואאתמכסהוהיאזקופיםששוליה
בהירתממידותיוקטןנראהגבה-קומה,יזz,היהאףכתפירת.בשתי

אפלוליתההמדרכה.לפנימתחת rמדרגרושלרשבעומקובוצהחנותו
רגישיםעוברי-אורחסיחררהמשכרהטחבוריחמראהו,אתהכהתה

טרףהאמידהאלמןהיהמושבה;ךלשדכניחנותו.בפתחשהשתהו
רבות.חומדותעינייםבלטשושאליומיוחל
במושבה.הרעותהלשונותמןט tנמולאקרביצקייחיאלשגםאלא
לילה,באישוןהקבועים,מבקרים;ךמןהואכיגבומאחוריריננואלה
אתאוששהרקהממושכתאלמנותוועובדת .אווירןמהילדהאצל

מפה-לארזן.בהנמכת-קולשהתגלגלההרכילות
היושלאהלקוחותנעולה.קרביצקייחיאלשלחנותונמצאהאחדיום

החנותנפתחהאחדיםימיםכעבור .ובדאגוהופתעו-בכךמורגלים
בדמותקרביצקייחיאלהכל,לתדהמתניצב,בתרנהאךמחדש,
ומבעיתה.שרנהאחרת,

והנוראבחוריהן'נטמעועיניומשבצרת-משבצרת,מרושתהיהמצחו

וכמרש.דקעשבכעיןששערותיווסברךקצרבזקןהתכסו:פניומכל
וראיו .עיניוגביניאתגםוהחליףאוזניומתוךהשתרבבזהעשב

ואכןשיער-אדם,זהאיןאומנםאםלהיווכחכדיקרבור;ים nהנ
רק .עשבוניזקןמצומחיםולחייוסנטרונראויד-מושטתממרחק

האימותאתשמנעהזרהיאבפניוממששלנגיעהלגעתאי-היכולת
הסופי.

לבריאותו'כנהחרדהנתקפוקרביצקייחיאלשלמלקרחותיורבים
 .מגעובטורחשהיויינותרכישתמפניבלתי-מוסברפחדבצד
התמיםהסיפורכאשרילאחר-מכןרקנתגלעההקשההחרדהאולם
לשמועהמקומראתפינהפישרה,אתיודעיםשאיןמחלת-עררעל

כמרשרב,אךהאגדות,מעולםשנשאבהרדומהכמרס,כסודשנלחשה
מהימניםושמיעהראייהעדילההיודיין'אייזיקשלבמקרהו
לחלוטין.

יחיאלעלשנלחשהרזודייןאייזיקעלשסופרהזרהשמועות,שתי
 \הגרומהשכנתראל :אחדמקרראלההפתעהלמרבההובילוקרביצקי'
 .אווירןמתילדההיאהלאדיין'אייזיקשלוחדרנית

לאמעולםסוד.אם-כיבגדרהיהלאאווירןמתילדהשלעיסוקהטיב
רהדלתיותבדירתההמאובקיםהתריסים .לדברהוכחהנמצאה

קולותבגנחוהדירהומןמוגפים,תמידהיוהתחתרןבחלקםהקבועות
בלילות.בעיקרצרודים,

בפרהסיהסיגריותשעישנהבמושבההראשונההאשהחיתההיא

היופניהלחרם-אדמדם.פעםלשחרר,פעםשערה,אתוצבעה
עיניהזוהר,באדוםמשוחפסכמרדקיקות,שפתיהמחורצים,

המושבה.גבריאלבהתרסהומשתלחותלרחבותהירוקות
 :החשיכהרדתעםאווירןמתילדהשלדירתהאתפקדורביםאורחים
בורגניםבמושבה,יתדשתקעוקסקטיםחבושימהפכניםפועלים
מכפריבעלי-ממוןערביםרגםוחסודה,זחוחהארשתבעליאמידים

ררלפסרן,לרחובהפרנההראשיהפתחדרךלדירהנכנסוהםהסביבה.
אלשהובילהמצולביםקרשיםעשויהלדלתמבעדזמןכעבורויצאו
לעיתיםרקוהשומם.האפלרמב"םלרחובוממנההאחוריתהחצר
מחשוף-שמלתהסתורת-שיעריאווירן'מתילדהנראתהנדירות
הראשי.הפתחאלמאורחיהמישהומלווהוהיאמפושק,

בידיהםלהסיטנאלצוהאחוריתלדלת-הקרשיםמבעדשחמקואלה
הקירעלשטיפסהסיניתהרריסטריהשיחשלהפרחיםאשכולותאת

הסגולים-הפרחים .ומחוררירוקכמסךהדלתעלרחיפההחיצוני
האורחיםעלצנחובאביבהליבלרבלפנימופיעיםשהיוכחולים

לשערותיהםבעיקשותנדבקובבגדיהם,נאחזרהחומקים,
הטפיליםאתמעצמםולנערלעצוראותםואילצוולכרבעיהם,
המחשידים.

שלהעצוביםסיפוריהםשורשיהגיעואווירןמתילדהשלפיתחהאל
שברהנוראהכישוףכוחעלהומתוכםקרביצקי'ויחיאלדייןאייזיק
במתת-מקורראםהדיערתנחלקולגבירואשריאווירןמתילדהניחנה
 .השטןשלבקריצת-עיןאואלוה

~/ ,/ 
פרץשבואהדעצוביוםעלכבוש,בפחדבהיחבא,סיפרועדי-ראייה

אייזיקאתראוהם .אווירןוומתילדהדייןאייזיקביןקולניכספיסכסוך
אחריודולקתאווירןומתילדהביתומפתחונרעשסמוקיוצאדיין

כבעלת-אובעיניהאתעצמהנעצרה,הביתבפתחשפוכה.נהימה
הקודחיםפניהאתוהיפנתהבחבטהאחורניתראשההטילהקדמונית,
עלבפראותוהלמהשמלתהנתפרתאתלפתהידיהבשתילמרום.
 :נשחטתכתרנגולתצרודה,זעקהנתמלטהמפיההשמוטים.שדיה

מיוחדהיגויבעלתבערביתדייןאייזיקאתקיללה- "!כיתב'ייחרב
יספח.ולאכיתב!"."ייחרב-המושבהאיכרישלנחלתםשהיה
אייזיקשלבמגרשוהמפורסמתהשקיעהאיועד:אחדיםימיםכעבור

שלביתוחלוםעםיחדיקברםאלנסחפוהיצוקיםושלדי-הבטוןדיין
 .האומללמתווך-הדירות

הרוחשתהמושבהאתה~ימהשובפקדהזהלמועדסמרך
לבתי-הכנסתשצעדומשכימי-קרםהיועדי-הראייהוהסתגרנית.

שלמדירתההחוצהשהתנדנדמוכרבאישוהבחינוותיקיךלתפילת
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אוריוןילדהמת
אתלאטוםומנסהמיושןדוביסוודרופזהנחרוכסיאווירןילדהמת

אתסיפרובהסתר .הבוקרדיממתאתהמנסריםגידופיהלשמעאוזניו
 .אווירןמתילדהשלהקשהנקמתהמפחדנחבאיםשם,בעילוםהדבר,

הנמלט,קרביצקייחיאלאלאווירןמתילדהזעקה-"פאסקודניאק"
חזiדאתוצבטהמעלהכלפיפניהאתשיובנהעיניה,אתכיווצה
:"יעלומגוחכתארכאיתבלשוןקוראתשהיאתוךאצבעותיה,בעשר
וגוזל".בועלבלחייך,עשביםפאסקודניאק,בלחיי,ךעשבים
ועםנעולה,קרביצקייחיאלשלחנותונמצאהאחדיםימיםכעבור

חרדלייםשפניווחבולשפוףאדםבהניצבהמחודשתפתיחתה
מעושנות.ולחייו

כביעותי-במושבהלהתגלגלהחלואווירןמתילדהעלהסיפורים
ובשווקים,בבתי-הכנסתמקומות-המפגש,בכלמדבקים.לילה

האשהשלהנוראכוח-הכישוףעלדיברוובמאפיות,בפרדסים
לקושבהםנוספיםמקריםעלסיפרו .וולפסוןמרחובהמפוקפקת

דיאגדה.וחלקםאמתשחלקםמקריםהאומללים,מקולליהבגופם
ורעדהחילהמושבהעללהטילכדיהתופחתבחרושת-השמועותהיה

 .הירקוןגדותעלחזותההאבראשיתהקטלניותהמגיפותכבימי
הקבועיםמלקוחותיהרביםהם.אףנפגעואווירןמתילדהשלעסקיה

להתלקחעלולהעונגעםשמאחששו :במגעעמהמלבואנתייראו
קדיחתעלגברוהחבוייםהפחדיםהמאדה.תבואהפורקןועםהזעם

מפתחה.רגליהםאתלהוקירלהםוגרמונזקקיה,שלהיצרים

\ 

rת~-

בדמותהכשהבחינובה.להיתקלשלאהשתדלוהמושבהבנישארגם
המדרכהאלובהטיית-ראשבזריזותעובריםהיוהרחובבקצה

אםמישהו,עלרוגזהיקפוץלאאםאמרו,לדעתאיןלעולםהשנייה.
אופןאושמבטובעובר-אורחהמורעליםחיציהאתלפתעתירהלא

עתכעבורהחלושמועותשלוכטבעןמלפניה.נשאו-חןלאהילוכו
אליההתקשרושלאאחריםאסונותגםאווירןלמתילדהלייחסקצרה
ועיקר.כלל
רקלאדיברוהיום.מסדראווירןמתילדהירדהלאהמושבהבבתי

ולפענחסודהעללתהותניסואלאקללותיהשלהמבעיתותבתוצאות
המושבה,שלשמרנותהבאווירתניחנה.שבוכוח-הכישוףמקוראת

שלשמההטילרפאים,ולרחשיטפלותלאמונותהמזומנתבקרקע
פוענחה.לאהחידהאךמסמרת.אימהאווירןמתילדה

חלחלהבהוהזריםהמושבהשלפניהאתשהקרירהמעשהאירעואז
והלחייםהשוקעיםשלדי-הבטוןמחרדתשבעתייםחמורהקשה,

פגיעת-ברקאווירןמתילדהשלפגיעתהחיתההפעםהמעושנות.
ומעשההכל-יכול.מעםשלוחכרמזהבריותביןשבתפושהקטלנית,

 .לקודמיוכמוילחלוטיןמהימניםושמיעהראייהעדילוהיוזה
התנהלהבחום,מזנבהסתיושבהםהקיץמימיבאחדאלול,בשלהי
סליםשניעומסתכבדת-איברים,אךנאהאשהוולפסוןרחובבמורד

גברתהאשה, .אווירןמתילדהמולההופיעהמזלהלרועגדושים.
בתוצאותיהם.חזתהואףהקללה,סיפוריכלאתיידעהומרןסלבלומה
להביטמבליאווירןמתילדהלידלעבורהחליטהוזהירהמנוסה

ההחלטהעלגברההמושרשתהנשיתהסקרנותאולםלעברה.
חבויחטוף,מבטהגניבהצעדיםשלושה-ארבעהובמרחקההגיונית

רמזוהסתמיהזחוחבמבטההיהלא .אווירןמתילדהלעברהיטב,
האימתנית.הקללהאשתכלפידוחה,אואוהדרגשי,ליחסכלשהו

שבזווית-סברהמשום-מהשונה.חיתהאווירןמתילדהשלדעתהאך
שהיהאירוניבדל-חיוךשלצל-~לוהופיעסלומוןהגברתשלפיה

אווירןמתילדהאךנברא,ולאהיהלאכמובן,הדבר,כלפיה.מכוון
לפתהעיניה,אתעצמהועברה,זעםשלבשעותכדרכהמיד.הגיבה

ומפיהמעלה,כלפיהמעוניםפניהאתשיובנהידיה,בכפותחךiדאת
עלשגורהחיתההיאשגםביידיש,הפעםעסיסית,קללהנתמלטה

פארפייגערעןזאלסט !פייגערען"זאלסט :וערביתעבריתכמופיה,
ראש-השנה).לפנישתתפגרי(שתתפגרי, "!ראש-השוגה

גופה,אבריבכלרועדתבהולה,חיוורת,ענתה.לאסלומוןגברת
בלאריצדועיניהלנגדלמיתה.נחרץשדינהכמיביתה,אלהשתרכה

קרביצקי.יחיאלשלבלחייווהעשבדייןאייזיקשלשלדי-הבטוןהרף
לגזר-דיןאלאלקללה-בעלמאנחשבהלאאווירןמתילדהקללת
 .לערעורניתןשאינו
רחבילכלהסיפוראתוהשמיעוהראייהעדיגלגלומעטותשעותתוך

הפעםובחרדה.במתיחותבתיהםבתוךהתכנפוהמקוםבניהמושבה.

ישאםלהיווכחלכולםההזדמנותוניתנהנקובלמועדהקללהבתחמה
בפתחעמדראש-השנה .אווירןמתילדהשלהכישוףבכוחממש

 .ומרןסלבלומההגברתשלבגורלהיעלהמהלראותנדרכווהלבבות
רבים.אמרו-תתקיים"הקללהי"כןבוויכוחים.נחלקהציבור

אחרים.גרסו-יקרה"לאשום-דברטפלות,"אמונות
בעלה,ובוכה.מוכהתחתיה,בלומהגברתקרסהביתהאלבבואה

 :בנוסחלהרגיעהוו"סהחיצוניקור-רוחעלשמריומרןסליששכר-בר
?הקדוש-היאמהלדברים,שחר"איןטפלות","אמונות"שטויות",
לבג;,בחביוןהוא,וגםנרגעה,לאהמפוחדתאשתו?"אךברוך-הוא

 ?אווירןמתילדהשלמקללתהמנוסאיןהאםכוססת.בחרדהנתקף
שלפניהםאתלחלותיצאיוםבאותועודהשתהה.לאיששכר-בר

אתלהפרביקשלעצתם,שאלהגיע.הראשילרבועדהמושבה,רבני
אתשיסירשלושהשלבית-דיןלהקיםניתןאםהתענייןהקללה,
אמרו-דאגה""אלארגעה.דבריהיוהכלבפיאךמאשתו.הקללה

ביטחוןליתרדארעא".כעפראבטלוהכללקללה,תוקף"אין-
-אחדיוםולהתענותצדקהבמתןלהרבותילהתפלללויעצו

עשהישככו-ברהגזירה.רועאתמקרהבכלהמעביריםמעשים
בבית-לתורהעלהאפילווהתענה.יפהבעיןתרם:התפלל,כעצתם
-אימותינו"שבירך"מיתפילתוערךעמוקות""גולההכנסת
האהובה.לאשתו
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 :אמרהולאהבדיוק,
היום.'מע~נןכך'כל

בנעימההולצמןגברתאמרהמגזימה.'את'תמיד
גאווהצמחהלכהבסתראבלבה,באהקפדניתשגערה

גבעלהילקוטאתהיטיבההיא .בדמיוןנתברכההילדהשהנהקטנה
ואמרה:בתה

 '?שומעתאתהביתה.מיידהלימודים,'אחרי
הייתהולאה?כזה,שומעת''את · rבמהמשפטיםאתתמידסיימההיא

כלוקולטמאוזניהלו(ץןמשתלשלגדולשמיעהמכשירכלכהמדמה
הזההאישכמורחוקותארצות ~,שקולותאפילואולירחשים,מיני

הרחוקהמרוסיה ' ...שברוסיהר tמו('קשבנוברדיואמרוכךקשבנו.

דחפוואלהשלפניהם,חלקיקים ilאתודחפוקולותשלחלקיקיםבאו
קשבנושלהמכשירתוךאלנכנסוהאחרוניםשהחלקיקיםעדהםגם

עלוראשםבשמייםכשרגליהםמהלכיו~::אנשים'ברוסיה :אמרוהוא
הייתהלאהאבלמאלה,וזשרביםדבריםאמרהואלא.האדמה.פני

וחיותבשמייםשמהלכיםאנשיםרקושומעתארזינהאתאוטמת
אדם.בשפתשמדבררת

שהקפידהשרשנההמורהשלבשפתייםעינייםתלתההספרבבית
ועיןבחיתאפילוחוטאתהיייתהלפעמים .נכרןהמליםאתלהגרת
'עדרת .מפרליןבאהשלמעשהאף-על-פיהאחרות''העדותכדרך

האדםבנישארואילוכבש,שלראשהשנהבראשאוכלותאחרות'
רקהיאהאחרות'.ה'עדרתהןמיידעהלאלאהדג.שלראשאוכלים
והקפידהלכולםחסדשנטתהשרשנההמורהמפיקיומןעלידעה

משוחרתהיושרשנההמורהשלהשפתיים .דופיללאשיהירבמעשיה
מעטרולבןדקקצףהיהמתלהבת,כשהייתהולפעמים,אדוםבצבע
לראות,שלאכדיעיניהאתמצ(ז.:צמתלאההייתהאזהפה.זרויותאת

נערוכולםהשולחנות,רעםהקירעםלהמתערבבתהייתהרשרשנה
קראהאחדשירםעד .הקטןן;-כנסתבביתהאנשיםכמרואחורהקדימה

אניבעיניה.לרקה'הילדה :ואמרההרלצמןלגברתשרשנההמורה
שהייתהיהרלצמןוגברת ,יטב.כזלטפלשתקדימושככלחושבת
שרשנההמורהשלזרעלאפילוה 1עלושבפיהוהעבריתהיא,גםמררה

וטרחתדעתךשנתת'יפה :אמרהממנה,נפקדורהחיתשהעיןרק

חזקלאהשלידהאתהחזיקההניתז:,בדרךואולם,לנר.'להודיע
ואמרה,וכמעטהעינייםמעשהאח.הכירההיאכיהרגילמןמעט
המליםאתובלעהפיהאתסכרה 'lזהיהילדהלפניאבלשכמרה,שרטה

ידהבתרךנתרנהכשידההלכהולאההשפתיים.אתמעטהעוותהורק
חיותיששברוסיהאומרבנר v'קנ :בשקטרדיקלמה~מ:דשל

עדרתרגםאלהלידאלהישברהספררבבתיאדםבשפתשמדבררת
התרפסתרקהדבריםמנוסחוירצהמחיתההיא ".םת~ישבראחרות

לא"זהצבים.עםאיילותירוצואיךשהרימנוחתה,אתהטרידה

העבריתבגללכיהיום-יומי,הביטויעלושמחהבלבהאמרהפייר."
אמאנקטהבביתמררה.שלבתאחריה,צועקיםהילדיםהיושבפיה,

קטן,חיוךעםלאה'לה,ואמדה,והקדימהפיוסשלבדרךלאהשל
אתמעטהרטיבההיאאחד-כךהעיניים.נזעשהעלבהשגערהקודם

לנער"חנוך :ואמרהלאהשל rהגבוועלאותרוהעבירהאגודלה
לשררתכדיביטוייםמינילכלנצטרכ:ההיאונאנחה.דרכו."על-פי
נועדההולצמןגברתכיהזה.בעולםלחייםחגיגיותשלנופךאיזה

אתלאלשמהאחרתמחבלתידאיזושמאארהמקרהידורקלגדולות,
כדימרשרשתצלופןבאריזתו~אהאלהועברווהןהאלהה'גדרלרת'

 .מיוחדזןמיןאי~אהילדיםכאחדהיאשאיןשתדע
בגדיםוללבושהתכלתשמלתאתלפשוטעליההיהקלה,שעהאחרי
הןבערךשעהכל .להסירהיהניתןלאהגברתאתאבלבית,של

אתשרשנההמורהבחרהשעברהבשנה .אגודללמשיחתוזכרהוסיפו
אחורה,שלםדורבזמןלעוףפתאוםזכתהלאהלרבקה.להיותלאה

תמימיםחודשייםיצחק.שללזר iנעשתז"עקבשלהדחרייהומאשתו
יעקבל'הלידיום-יוםלעמודנאלצהוהיאהמחזה,עלהחזרותארכו
ושרבברהביטהולאהתורה.(זזידעמשרםיצחקלהיותשנבחרהשמן

כל-אימתאותןולפקוחלשרבדהיהקפשאזאלאעיניה,אתצימצמה
העםאברתאתםכייזקוף"עמדו :ואמרההסתכלהשרשנהשהמורה

אתשעטפותכלתבדשלמטריםשלרשהקנתהלאהשלאמאהזה."
ולאהלהם,חלפוהתהילהכשימייואחר-כךענק.הודיסאריכמרלאה
לשלושההבדאתאימהגזרההאלה,הימיםאלהתורהמןשבה

יהיהשניתןוכדיתכולות.שמלותשלרשותפרהשוריםחלקים
אחדכלכך .אחרבצבעפרחאחתכלעלרקמהיביניהןלהבדיל
התכלתבתרךלשייטשזכתהולאהמשלויבפרחזכההשבועמימרת

באיזהלשחקתשובלאשלעולםנשבעהתמימות,שכיםשלרשהזר
שרשנה.המורהשלהמחזרתמןמחזה

שצריךהוויטמיניםעםהעגבניותמיץרכוסהקקאואחריבערב

אבאלידלשבתהיהאפשרבאווירילהםמרשיעללפכימהרלשתות
ואבאיום,באותושעשתההמעשיםמןנוראמעשהאיזהלוולספר

היהבראשהשהכהנהואחרי "?בסדרשזהבטרחה"את :שואלהיה
עללערעראיןכאילובסדר"שזהאמרה"הקטנה :ואומרמוסיף
שלהאמיתייםלדבריםמקשיבהיהאחר-כךהקטנה.שלדבריה
ארהתרפסתלבעייתכל-כולהכתרנההייתהכשלאהובדיוק .קשבנו
בשפתשמדבררתהחיותשלבארץצצהשהייתהאחרתבעייהלאיזה
מרסיקהשלשצליליםעדהכפתוראתומסובבנאנחאבאהיהאדם,
אמראםואפילולאה.אתראהלאכבראזהבית.בחללכשפכיםהיו
השינה,לפכישכאמריםהמשפטיםמןמשפטאיזהארטוב,לילהלה,
שהיהמשרםולאבערבלהגידשישמהשזהבגללרקשאמרמהאמר

"בגיל .מפחידלילהאיזהארטובלילהלהיהיהבאמתאםלואיגפת
ופותחאומרהיהכךהראשונה."המנגינהאתכתבכברהואשלרש

בעינייםללאהלהנמצאלאמקרםשרםוכשאמרירחב.רחבעיניואת
ובתלתלים.ארוכותבגלימותקטניםמרצארטיםרקמלאותשהיושלו
שאפשרכדיונושפת,פיהאתפוערתחיתהשהיאקררםרגעבדיוק.אז

היהלא,ארשינייםמשחתשלריחשלהבכשימותישאםלבדוקיהיה
 •אסופיתשחיתהמאברכליאןילישרןתלךהיאאיךלהחליטעליה

ג'רארבהם,היומשרבהומעשינפששסערותלחייםזכתהרעם-זאת
חייבותהיומיכהשבכותז;נכהגיםאותםבכלשמאסהקטנות'מ'כשים

אלככנסהשהיאקררםולהחליטלמהרעליההיהההם.בימיםבהם
גדיעררבנעלילהפסעהאןואילוגדוליםצעדיםהיולג'רכיהחדר,
קררםגםאבלהספריסוףלקראתרקלהכמצארשאומכםקטנות,
הייתהכשלאהאחד,לילהבשבילם.צעדיהאתהכינהלה,שכמצאר

רגע,וערדאפרנה,וקלפהלהישבההיאכמרה,גרףדלתמאברכלי.אן
בהולגעורלהיכנסהייתהאמ~רהאן.אתשאימצההאישהמרילה,
היוכךאלה."כגרןבדבריםלטפלהיהלך"לאספריםשלבמלים
סתםהםהיוםואילומשרבה""מעשישכקראומעשיםעלפעםגוערים
כיאנירואה"עכשיולהלענותאמורהחיתהולאהרעים.מעשים
מרילהבמקרםואולם,כך."עלאחזורלאולעולםעשההסכלתי
"כןואמרהלרגעהיססהולאההשינייםעלושאלהאמ;:ןנכנסה
לומרבמקרםיכךואחרארוכהשעהארתהבחגהואמה ".רחצתי

 ".לאמבטיה"לכי :אמרההיא ".אןתדברשקרלשוכךכיאני"בטרחה
כמרהנשייהבתהוםרמרילהאןלהןנעלמולמיטתה,לאהוכשחזרה
לאבעבורןהכינהשלאההפיתוייםמןפיתוירשוםבספרישכתוב
כל-כך."בהלגעוראמהמצדהדברמגרנה"מהמשם.אותןהעלה
הימיםאללחזורשתרכלכדי ".פיירלא"זה :אמרהדמייךלאהחשבה
האלה.
דק.חרמשלכדימצטמצםהיהכשהירחבתחילתו,בחודש,פעם

דקאותררואיםאנחנוורקהשתנה,לאשהירחשידעהאפילוולאה,
הירח,עלשיבכרהמושכרתכלאתתמידרוחהבעיניראתהכזה,

המקוםבגללורזיםגבוהיםכעשיםוהאנשיםצררת,וכעשרתהולכות
במטבחעומדתהרלצמןגברתהייתהחמישי,ביוםבחודש,פעםהצר.

שישייוםפתקים.עליהןומדביקהקטנותקופסאותממלאהומבשלת,
אחריבבוקר,שישיביוםבצהריים.שבתבערב,שישייוםבצהריים,

שלאארתה,ומזהירהלשמלהמתחתמפתחללאהעונדתשהייתה
הרצפהאתתכתיםולאבחשמלתיגעולאזריםלאנשיםתפתח

ראשהאתהניעהולאההשיניים.אתלצחצחתשכחולאבמטבח
מאתייםעדבשקטמגתהבפכיםאבלכאלה,מקשיבותבפכים

ושתיהןהפסיקה ן:;מ~וחמישיםמאתייםבמספרובדיוקוחמישים,

כברקטנה.מזוודהעםראמהילקוטעםלאההבית.אתעוזבותהיו
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קטנים.רצונותמינילכלדרורלאהנתנההספדמביתחזרהבדרך
ילדיכלכמרהצווארעלמפתחעםרחובילדתחיתההיאבהתחלה
לומד,נהגה nאמקדה.צהרייםארוחתאלהביתהשחזרוהמפתח
מושכתוהייתהת, rאדבנשימהרחוב,וילדיקדה,צהרייםארוחת
דבראיזהיודערמיהאלה,לילדיםנעשהגדולחטאכאילובכתפיה

שאפשרהעגולהחרדעםבפינה,העץלידהזר.ההזנחהמןיצמחנורא
נהפכהשרב ,הספדביתשלהסנדרריץ'שאדירתאתברלהחביאהיה
בקדים ,מזהיר"אוקטובר :ואמדההאסופיתלאןרחובמילדתלאה

אחדיוהפנינים."חלמההאכעיןדניםאדיםהמלאותבבקעותנעימים
שרםשאוליפתאום,התעצבה ,האלוהיפותהמליםכלאתשאמדה

ארתהיאהבלאבלייטג'ילבדטושרםלה,יקרהלאבאמתגדולדבר
 ,כל-כךרגילוהכלראמאאבאלהישכיתמימות,שניםארבעבסתר
אריתרםלהיותעליךבאמתמופלאמשהרלךשיקרהכדיואילו

המחשבהכידבזמןארךלאהעצבואולם,כנסייה.כעכברענילפחות
מןשרשנההמרדהואפילוארתה,שימחהלה,שמצפההשבתעל

לבםאתלקנותיקרהבסגולהשמחובבתסטיסילעלמהנהפכההבוקר
להיווכחכדיעיניהאתעוצמתחיתהלאההדלת,לפניתלמידיה.של

עללשמור"ישעיוורת.חיתהלוצלחההייתהבחייםדרכהאםולדעת
עצומותובעינייםלעצמהשיננהמוחלטת."דומייהרעלרוחקרר

בימים .המנעולחוראחדיוגיששההצווארמעלהמפתחאתהסירה
אבלהדלת,אתלפתוחשהצליחהקודםעשריםעדרקספרהטובים

פעמיים,אוופעםיותר.אוחמישיםעדלספורעליהשהיהימיםהיו
 ,והתארכולהןהתארכוהדקותכיהעינייםאתלפתוחאפילונאלצה
העבודהמןלחזוראמורהחיתההעליונההקומהמןכהןוגברת
אחרי ".לבדהילדהאתמשאירההיא"שובולרטוןעזרתהאתולהציע
היאמאליה"כמו : nבלבאומרתהייתהולאהנפתחה,שהדלת
לראותהראיאלמיהרהכךואחרהיטבאותהלנעולהקפידהנפתחה"

להםז;כפרהשושנההמורהשלה.החזהעלהמפתחשהותירהסימןאת
ולילה,יומםבהלהגותוהקפידהתורהאתהיטבשידעעקיבארביעל

והסתכלהעמדהולאה ,רחלשלללבההמפתחהיואלהתכונותושתי
הואשלהללבשהמפתחוחשבהחזהעלהמפתחשהותירהסימןעל

המפתחאתהסירההיאהספרבביתעודאחת,פעםסתם.מפתח

לביתה,כשחזרהוסגור.חתוםישאר nשלבכדיבילקוט,אותוושמה
כשלרש,המפתח.אתמצאהולאהנעול,הלבענייןאתשכחה

אינואבלהצרפתיםשלללחםשדומההארוךהלחםעםחזרכשאביה
רק ,דבראמרהלאהיאבהתחלה .בחצרארתהמצא ,כמוהוטעים
לו,שקוראיםכזהקטןבקול"~בדתי" :לחשההיאמספרדקותאחרי
לפנימשהולאכולשנספיקמהר"בואיאמרואביהחלשה,ענותקול

בערב, .בכךמהשלענייןהואהמפתחענייןכאילוברעב."שנמות
הגנביםמכלניצלשהביתומאחר ,אותומצאההספרים,אתכשסידרה

אדוםפסחשלייןעםקטנהחגיגהחגגוהםשבעולם,השודדיםומכל
יומייםהמפתחסודעללשמורלאההצליחהשבה, nרכש~מועתיק,
עודאותולשמוריכלהלאהיאיומייםאחריורקכמעט,תמימים
לאה,כמרשלאאלאקטנים,סודותהיוהרלצמןלגברתגםוסיפרה.

חלקולקחתלנסותטעםכלהיהולאעליהם,לשמורהקפידההיא
תחב"רמי :ואומרתמיידמרצינההייתה~מiדכיהאלה.בסודרת
שלהבקולומשהו "?צעירהגברתהאלה,השטויותכלאתלראשך

לאהאהבה n~משלהסודותמכלאזהרה.שלאותרתמיניכלסימן
הספריםעלהקפידהאןפj:ן .מייסרןפרי ,השמןהאישעלהסודאת

אסוריםהיוכיתתה,לבנימותריםשהיוספריםמיניכלקראה.שלאה
זהיחבלואםתהתהולאהלהאמרה ,, .בלשונךיחבלו"שלאעליה.
גםשקראההולצמןגברתואולם,מחבלים.מלשוןאוחבליםמלשון

כמוקטניםבספריםלפעמיםחוטאתחיתהמשובחים.ספריםדקהיא
טובאפילוצפניםלפענחשידע ,מייסרןפדיהשמןהאישעלאלה

למדי,רביםשהיושלההמחלותימיובכלידעה,היאאבלמלאה.
רוצחיםגילתההשמןעםויחדהדקההכריכהעםהספדיםעלהתענגה
מגלה.היהלאמלבדםשאיש
הקפה."ומןהזההעשןמןבאותשלךהצרות"כלהסיגריות.גםוהיו
לומתרוצציםהיוורעיםקטניםשדיםומיןואומדחוזראביההיה

מלאכימשלחתכמרבאותהאלההצרותכלאתראתהולאהבעיניים.
שלבעבריתואפילונורא,שכעסואחריאחד,לילהפסח.שלרעים
"אלכמו,·~ליםשמעהבחדרהולאהגדולים,בקיעיםנבקעו~ןפj:ן

אתמעכיר"אתה ,לידארוכהבשורה"שהסתדרוהמוח.אתליתבלבל
מיעםלהחליטעליהשיהיהחשבהוכברהילדה."חייואתחיי

שניםלושיימשךהנוראברוגזהאחריואולי .תגורהיאמשניהם
יהיהשלהםובסיפורביניהם,שלוםשתשכיןזרתהיההיארבות,
בוקרבמעונם.שרתהושמחהואושרבעושרחיוהםומאזכתוב,

הצליחלאהסיפורשלהסוףשאפילוכזהמפחידריבאחרי •אחד
שלהגמליםעםהצהובהאסקוטאת ן:jמ~השליכהמעט,אותולרכך

אמורותשהיוהצרותאבלציקרריה.שותהוהתחילהלפחהמדבר
גברת .הרפוולא ן:jמ~שלגבהעלונערמושבוהבית,אתלעזוב

אתמונההייתהנאנחתוכשהייתהונאנחה.ציקוריהשתתההרלצמן
לאהשלאביהוגםבפרט.הזוהארץשלאלהוכלהזההעולםתחלואי

חיתהכתיקונםשבימיםואפילוהאלה.האנחותמןנקייצאלא
כלוביןהילדהלידשנאמריםהדבריםביןלהפרידמאודמקפידה

ללשונה.דרורנתנההציקוריה,שלההםשבימיםהריהדברים,שאר
אתלהעלותשלאוהקפידובהונותיהםעלכולםהלכוימיםחודשיים
להיותהולצמןגברתשבהאחדשיוםעד ,בנקלעולהשהייתהחמתה

והרעיםהקטניםהשדיםוכלמעטמחייךהתחילאביהרגםכשחיתה,
וסבלנותדוחאורךרקצריךשהרינעלמו,בעינייםלושהתרוצצו

 ,הרפואיהנסמןכל-כךהשתכנעהלאלאהרק .הכלאתמרפאוהזמן

-שנשתבשודברים
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מיניוכלהסנדוויצים,שלבעץהסיגריות.בדליאתשגילתהואחרי
אתהפעילהשהיאואחריפה, 21tאלדרכםאתמצאוריחשובלי

להנתחוורואזרקבראשה. rשנמצאוצפניםלפיענוחהמכונה
לשמורשהצליחההיחידיםהסודותאחדהיההזהוהסודהדברים,
נעדרההולצמןכשגברתהשישי,יוםשלהצהרייםבארוחתעליהם.

באחתוטובליםבידייםהלחםאתבוצעיםואביהלאההיולה,
שרבווככללצלחת.אותהלן~,קןשטרחו.מבלישלההקופסאות
וכמותהטבול'הלחםשלטעמוהתעצםכךהשולחן'עלהפירורים
ונאנחו,אכלווהםכלל.נחשבהלאלאכול"הילדהש"עלהחלבונים

תענוגותיו.אתאלאהזה,עולם iזתחלואיאתלמנותכדילאאבל
מהזה-קורת-גגוגםלאכולולזזםללבוש"בגד :אומרהיהואביה

לאהחיתההזה,המשפטאתאומרכשהיהשישי,יוםומדישצריך".
ומים."בלחםלודיכלום.צריךלא"הוא :שאמרהב~מהנזכרת

 ".לחץובמיםצר"בלחם :~ומרת tומוסיפהחיתהרוגזשלובזמנים
שתיהבינה.לאלחץהמיםאתאבלצרהלחםאתהבינהולאה

הצדיקים.מל"וליוסקהנועדונה,יהכש~מההקופסאותמןקופסאות
גנאישלכינויאינוהצדיקיםשל"והבינהשלאהעדעברורבותשנים
אתביוסקהראתההולצמןגברתאימה.שלבפיהלכזהנעשהאלא
כאילואומרתחיתההיאשלך""יוסקההזה.העולםמתחלואיאחד
הצדיקיםל"ואפילוואולם,להסירו.ניתןשלאכתםאיזההיה

אחריבצהריים,שבתמדיכיעליו,העיבולאאחריושהשתרכו
כביסה,אטבישניבעזרתמכנסיושוליאתמצראביההיההארוחה,

אתלהעכירכדיבוהיהשדימבטבמןעיניהאתמצרהחיתהואימה
הזההמבטכלעםגםכיכנראה,לחלוטיןלאאבלהביקור,שלטעמו
ונעלם.האופנייםעלועולהמכנסיואתומהדקמוסיףאביההיה

במסעו,אביהאללאההצטרפההניח,מןנעדרהשאימהכשבתרח
והשמלההקופסאות,ושחיהםצאתם,אחמקדימיםהיושאזאלא

שרידאיזהחיתהלאהתכולות,אחיותיהכמושלאהלבנה,
כדילהסתובבואפילובהלשמוחהיזדואפשרהתורהמןארכיאולוגי

הטיוליםכמוטיוליםהיוולאצעדו.הםברגלענק.פעמוןשירוצו
הארוכיםהאשוחיםצלליביןפרסונתשחיתהאן,ואפילוהאלה.

לכריכתומסביבלנחלמעבר·ים 1האפעל-פנישנפלווהמחודדים
השבתדרךכמויפהבדרךפוסעתשתהאזכתהלאהמזהירים,המים

היהויוסקההשולחןעלהכבודהאתפרקוהםיוסקהאצלשלהם.
שארכמולאצעירה."עלמהיפיתכמה"נו,ואומר:לעומתהמחייך

אפילוכיהעריסה.מןאותךזוכראניאוגדלת,כמהשאמרו,האנשים
שהידידותלצייןכדיזההיהשכזה,זוכר""אנילמיןנזקקיוסקהאם

"אנישלביתרוןלהשתמשכדין·לאשניםארוכתידידותהיאביניהם
ויוסקהשאכלו,אחרי "?אתאבלקטנה,כשהייתעודאותךראיתי
דבריודעאינושאוליחשבהלאהאימה,שלהתבשיליםאתשיבח

כורכתשחיתההצדיקיםל"וועלמצרהשחיתהשלההעינייםעל
יאהשהשתיקהבענייניםלדוןפורשיםהויוסקאביההיובעקבותיו'

לפניעודארצהעלושניהםכישלהם,לענייניםאימהקראהכךלהם.
איזומשוםאלאעלו,הםהזוהארץמאהבתלאהגדולה.המלחמה

הזובשיטהמאמיןשאינוומיהזה.העולםאתלשנותשבכוחהשיטה
הזההגילאחריבהומאמיןשמוסיףומילב,לואיןעשרים,גילעד
חיתההאלה,הדבריםאתאומרתאימהוכשחיתה .שכללואין

ועלהשםהשאירהואשלוהמשפחהכלאתהזה,:"היוסקהמוסיפה
 ".גדולצדיקאיזהבורואהשלךואבאהפועלים'עםלהיטיבכדי

באישחלקכלאיןשלהכאילושלך'האבאאמרה,כשכעסהתמיד
מוזרמסךמיןכישלה,אבאעםלדברהיהניתןלאהביתה,בדרךהזה.

ממנהניטלוהדרךקסמיכל .כללהקשיבלאוהואעיניועלהאפיל
"רקשלהדוכןמןבהמוניהםהחיידקיםהיוהיחידהמשמחוהמאורע

קטן'סודשחיתההפלאפלמנתאתסיימושהםפעםכלכי ".טריהיום
לויכלהשהנההרגישהלאהמיוחד'טעםלההיהשכזאתובתור
ולאולהרגה.עליהלקוםשאיימוהקטניםהיצוריםשלהגדוללגדוד
אלאמדםעקובהמלחמהחיתהלאהניצחוןמלחמתכיניצחה,סתם
לשונה.ועלבפיהשהתערבבואסורקטןתענוגמין
כברשחזרה,קודםארוכה.שעההולצמןגברתחזרהבערבמאוחררק

עלומסודרותמרוקנותהיוהקטנותהקופסאותוכלמסודר'הביתהיה
מיניכלאואוכלפירוריאחריתרוואביהולאהבמטבח.השיש
אביההאלה.הרגעיםאתאהבולאושניהםאחרים.מחשידיםסימנים
מביטהחיתהולאהמעולם.עברשלאעבירהלדברשותףכמוהרגיש

וכשאביה .שואלהיההשיוסקהדברים"השתבשוב"היכןונזכרתבו
הדברים,השתבשוכאןגםשאוליחשבההפירורים,מןאחדאלרכן

מיוםכךכלרחוקהיהבערבשבתיוםכילבה,אלנעצבתוחיתה
בואשאכןלהאמיןהיהניתןולאשכמעטעדאחריוהבאהשישי
יבוא.

שלאהקודםבחטףבאהחיתההשינהכימכולםהקשההיההלילה
עיניה,אתוכשעצמהסיפור.באיזההיוםמאורעותאתלשמרהספיקה

שפתיהעםהחללכלאתומילאהותפחהשושנההמורהבאה
 ,,הזה.העםאבותאתםכיזקוף"עמדו .והעיןהחיתועםהאדומות

בוקר.היהוכבראחתכתףלאאףליישרהספיקהלאולאהאמרה,
ילדיםשאפילובתקופההנמלצת,ולשונהבגרה.ואןשניםעברו

בלייט,וג'לברטלמדי.טעםסרתנשמעהיום-יום,שלבלשוןחולמים
הוא,גםבגראליה,הנסתרתאהבתובגלללעולמווהלךשכמעט
להנעלמההאדומות,השפתייםעםשושנהוהמורהפימה.והעלה
לא.יעקבל'הוגםלא.לעולםותכלתעמום.זיכרוןאיזהבנבכי

לתקןשהספיקקודםטוב,שכולולעולםהלךבשרכלכדרךויוסקה,
והשיטהרופף.בורגאיזהמצויהבאבעולםגםאוליהזה.העולםאת
לו,שהיהמיכישרד.לב,לושאיןמיורקלעולמה.הלכההיאגם

 tהולצמןהגברתכמו tפעימותיובאובדןאוובדנובאהסתכן

לאתפארתאיזואוהעלומותהתקוותמזבחעלחייהאתשהקריבה
דבריםפירוריוללקטלרכוןהוסיפוואביהולאהנודעת.

 •שהשתבשו.
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לאבהשאחזהאימת-המוות .בכךהסתפקהלאבלומהגברתאולם
שלכיתהאלישככו-ברעםוהלכהכבודהעלשמחלהעדשככה

דלהשעהחיתהשעת-הצהרייםה..מחילתאתלבקשאווירןמהילדה
עלנקשוהמפוחדיםאורחיהושניאווירן'ילדהמתשלבעיסוקה

דיברלאמביכהאי-הבנהלמנועכדירפויות.באצבעותדלתה
בלומהאניזומהילדה,:"גברתלכ:דהבלומההגברתאלאיששכר-בר

 "?לילפתוחיכולהאת .מבית-המרחץיששכר-ברשלאשתוומרן'סל

התחננה-מתילדה""גברתנחרכי.הימהוםעלההדירהמתוך
אתשקרה,מהעלסליחהממךלבקשרק"רציתי-סלומוןבלומה
בחיים .אותךלהעליבהתכוונתילאנשבעת.אני tהתכוונתילאיודעת.

 "!מתילדהגברתאותי,שומעתאתלאף-אחד.רעדברעשיתילא

המאיימתמידרדרתחביתכגלגולזועףנהמהקולהשיבהדירהמן
דקותעודעמדווישככו-ברבלומהגברתאבנים.גדראללהתנפץ
אתונטשולאחורפנונואשו.ואחרהאכזריתהדלתלידספורות
המחילה.תקוות

יששכר-שלדעתםבמקצתנחהאו~המעשיםמשעשואף-על-פי-כן
אררירדמתילדהעםכלרמההגברתשלהמצמררוהמפגשיואשתובר

לקולבאישון-לילהיששכר-ברהתעורראחתפעםרקלהשתכח.החל

אוריוןילדהמתקללת

אני ...מתילדהגברת"סליחה, :שנתהמתוךהממלמלתאשתו
גברתבאמת, ...אותךאוהבתאני ...ליתאמיני ..צחקתילא ...נשבעת

ומתנשפת.טרופהבשינהושקעהשבהואחרמתילדה".
הוא .יששכר-בראתחלום-ביעותיםהעירראש-השנהשלפניבלילה
השעה.אתלבדוקכדימנורת-החשמלאתוהפעילעיניואתפקח

המיטלטלת,בשנתהלוהידועהאשתו,אלמבטוכשצודדאולם,
פניההכרית,מןשמוטראשהנוע,בלאלצדושכובהלראותהנדהם

קרותלאחור,מגולגלותועיניהפעוריםאישוניהמטה,כלפירכונים
וגבישיות.

לבית-בוקרעםנהרוהמושבהכשבניראש-השנה,ערבלמחרת,
בני-משפחהקומץהוביליקיריהם,קבריעללהשתטחכדיהעלמין
האחרונה.למנוחתהסלומוןבלומהגברתאתוידידים

נפלשבקשוחים,הקשוחיםוגםהמושבה,שבספקניהספקניםוגם
מתייראיםברקיע,פניהםאתתוליםוהיועליהםאווירןמתילדהפחד
עלעליאתשתמרוטלרוח-הסתיומייחליםבענן'הקשתמפני

החמרהלמישורימעבראלהרחקוחוליכםהסיניתהוויסטריה
הקדושיםביןמבדילאינוהמוותגםשבומקוםאלהאדומים,
 •אחד.לבשרלילהבאישוןההופכיםדחק.דשות



נפטחיפושי

בע"מפזשל
וגזנפטמקורותמציאתעלהשוקדת

--•שראל nבמדינ

 " 77"עיתוןקוראיאתמברכת

ומשתתפיו

החדשה.האזרחיתהשנהלרגל
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הזההכאב
עמודיםשלושיםפניעלמביאהגורבתיההסופרת

 ; ' a9חורףהפיתוח,עיירותשלהעמוקהסבןסיפוראת
וילדים,גבריםנשיםעםקבוצתיתתמונה

שלהמיותרהכבר,המחיראתהמשלמים

גדולהישראליתאיז·אונות

לונדון'ירוןזרטל'עדיתעבורן'בועז :פוליטרוק
דאבןה~ילעבד'שוכרירוזנטל'ודביק

 1נאמןרחל Iליטויןרינה Iהירשפלדאריאל :טעם

חיגסקישרהזנדברג,אסתר Iפלדמןז~ביגדור

סאמטגדעון :עורך

~~ 
לימיןביתתיאטרון

שדלאירמאת
לבינסדזמיכהבימדי:

אררחבא! ~  llllli.בדאז•.צוצרה
בידור-ומרגשתיפההצגה ... "

 " ...מעולה
(חדשות)

 " ...היטבהמבוצעהומורמלאציור ... "
אחרונות)(ידיעות

ושיאים,התרחשויותרבתעלילה ... "
צחוקפרציביןצופיהאתמטלטלת

בכיגעיותלביןחסרי·מעצורים
 ...נהדריםשחקנים ...הלבאתקורעות
 " ...טובתיאטרון

אחרונות)(ידיעות

 ו111
 ...קומיותסיטואציותשפע ... "

 " ...הריצפהעלהקהל
אחרונות)(ידיעות

 ...אורכהלכלמשעשעתהצגה ... "
 " ...ואינטיליגנטיתשנונה

(חדשות)

עושיםקושנירואבישחראוהד ... "

 " ...מטורפיםסלפסטיקדואטים
(חדשות)

בורגנים

ליסיןביתלתיאטררןמשותפתהפקה
שבעבארהעירוניולתיאטרון

ושלחגזורושלחגזור

· r 
ו
ו
ו
ו
ו
ו
ו
ו

וושלחגזור

ו
ו
ו

צעו,ה!!חונת

ולחינוךלהגותרכעון

חדשעתכתב-צעקהחובת-ח"ץשל 3מס'גליוןלאוריצא
הכללית.בהסתדרותוחינוךלתרבותהמרכזבהוצאתולהגותלחינוך

ח"ץ:עורןכהן,אדיופוופ'
סופריםויוצרים,הוגיםומורים,מחנכיםאליולהזעיקמבקש"ח"ץ

מדע,ואנשייםיחוקרמעשה,ואנשיתרבותפעיליואמנים'
ואפסהחזוןארנוןעםמשלימיםשאינםומנהיגים,פוליטיקאים

לטלטלהמבקשיםומתמודדים,המתלבטיםדרך,המחפשיםהמעשה,
המדומה".משלוותנוכולנואת

א.יצחקאופיר,יוסידר' :)ב"אסדר(לפי 3מס.בחוברתמשתתפים
מג'זדר'אלוני,נמרו·רדר'איל,אבישיאילון,עופרהדר'אורפז,
נוריתפרופ'נונע,אהרןבן·גוריון,אריהארגמן·ברנע,עמליהאלחג',
לשם,גיוראלין,רותדר'יוגב,אברהםפרופ'זהבי,אלכסגוברין,
רפאלי,צבירוזן,גירוז~רגב,מנחםפל,ועודדמנור,אלכסנדרמארי,
שוהם.חייםפרופ'וקובר,ש.סםפרופ'

מגויינו.ביןאותךלכלולנשמחבעיצומה.לח"ץהמנוייםהרשמת

ח"ץמערכת-לחינוןהמחלקהלכברד
ולחינוןלתרבותהמרכז

תל·אביב , 93ארלוזורובדת'
שלחואנאח"ץ.רבעוןשלראשונותחוברות 4עללחתוםמעוניזאני
הבאים:הפרטיםלפיאלי

 •סמיתרדג'רבימדי: •בניאלערןעברי:נדסח •גדרקימקסיםמאת:
 •פנטדריןנתןתאדרה: •סדבדלעדנהתלבדשדת: •סיניאליתפאדרה:
 •יריזמןשדש :מדיסקה

--------משפחה--------שם
כתובת

----------------טלפון
חוברות 4עבורולחינון"לתרבות"המרכזלפקודת 40'ע'סצ'קרצ"ב

ראשונות.

--------מיקרך ________

\..-------=--

גבריאל,אלביאדם,בתמיכלנץ,אהובה :)'ב·'אהסדר(לפימשתתפים:
שדה,יגאלריבד,חנהקירר,דבורהירדן,הוגרדסברג,חגיתדיין,עמי

תבור.רפישימקו,דליהשילח,שמואל



'ראכרטיםה
בינלאומיכרטיסישראכרטמהיום

הואבארץביותרהמכובדהאשראיכרטיסמהיום,

בעולם.ביותרהמכובדהאשראיכרטיס

הואישראכרטכרטיסמהיום,

וגם MASTERCARDכרטיסגם

, EUROCARD . אחדבכרטיסכולם. ~~~~.,..; .:iiii.:;,;;.:;;J;;:;i, -, 

-7,200,000בדלתותבפניךפותחהחדשישראכרט
ובעולם.בארץמקוםבכלעסק.בתי

צורות:.בשתיהחדשישראכרטלבחירתך
בינלאומי'ישראכרטכרטיס •

ישראכרט'מליסיאתהנושא
EUROCARD ,MASTERCARD . הניתן

ובעולם.בארץלשימוש
אתהואגםהנושאמקומיישראכרטכרטיס •

 .בלבדבישראלהתקףהסמלים,שלושת

הבנקלסניףהיוםעודהכנסישראכרטלךאיןעד"ןאם
 .החדשהכרטיסאתלקבלכדישלך

ברשותךהנמצא'הכרטיסישראכרטלךישאם
להזמין.תוכלפקיעתולמועדעדתקף
 .חשבונךמתנהלבובסניףחדשכרטיס

 ,הפועלים:בנקהבנקיםלקוחותשלהאשראיכרטיסיויורוקרדישראכרט
 ,החיילאוצר,בנקלישראלהראשוןהבינלאומיהבנק

לישראל,קונטיננטל,בנקהמאוחדהמזרחיבנק .

 ,ישראליאמריקאיבנקהמדינה,לעובדייהב,בנקמסדבנק

 ,ולסחרלמימוןבנקישראל,אגודתפועליבנק

 .לישראלהבניהבנק
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המואבהבטוןחלוצתחינהיפונירחברת

פיונירהשםמסמלשנה 25 .שןו;q. .בישראל

 .גבוההינכות"~מובאבטון-
מהמובילותבינלאומיתחברהחינהפיוניר

וחומרימובאבטוןבאספקתבעולם

מינרליםבחציבתהמתמחה ,מחצבה

 .הנפטובתעשיית

# 

פזוריםפיונירשל:והמחצבותהבטוןלי~
בט-מובא,בטוןלספקויכוליםהארץלכב
מעולהבאיכותמחצבהוחומריטיטקל,

מקום.ובכל

שישאובניומהנדסקבלן,אתהאם

 .לפיונירפנה-בעצמךלבנותבכוונתך

מובאבבטון·בישראלהמוביל Qהש

בע"מ(;שואל)קונקריטפיוניר

מ tבע'(ישראל)פיונירמחצבות

/,~ 
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