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 ;פסה 01נח ;פלדמןמיכאל ;פולק
רקנאטי.אוןלי ;רכטריעקב
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סבלנותכולה
רעל ה~~~ל~פ'~צ~~כ;~~;:,~~;~ nלמ; ר~~כ~::~~ה

ההתלכלכותעלדיברוממעט,ופחותמעט,

רעל-וכדיכויבהרסכמרות,-שהתלכלכנוהלאומית

נפשנולהשחתתהגדולההסבלנותרעלהגדולהההתרגלות

שלנר.

להתאסףמרככיםאנוהפוליטיקאיםרעלהפוליטיקהעל

'ולקרואבתוכחהולצעוקבתענוג,ולהפגיןאלפיםבמאדת
שאנחנולמדדתשהתרגלנוההתרגלותרעל-לסדר

אףאצלנומצייץלאמדכאים,שאנחנוולדיכויממיתים,
כמהאוליתמהרניים,יחידיםאוליחלושה,ענדתקול

 ?שכוחיםפייטניםרחצישנייםארסרבנים,

לערוקומכוערקולדת,ולשחרקולדתלקנותמכועראכן'
עליהםלרכלנפשמשיבכיאף-עריקיםגייסדל

עםבהחזקתההתרגלותברברמהאבל-כהתעוררות
איפה ?כרכשעםבהירתההתרגלותברבררמהכברש'

הכיבושאתלראותשלמדנואלמלא ?המתמרריםהקולדת
מהשאיןכמרכנגרה,לעשרתמהשאיןצרורהצרהכמין

הצחיח.החמסיןשלהאלההשמייםכנגרלעשרת
מימתרגש'ערררמיהמרדת.מטפטףידםידםמרדת.ידםידם

 '!את ?אתה '!התרגללאמיזוכר'ערר

כמאסרלאהממשלההקמתבתרגיליהסירחוןעלהטענות
המרדתעלהאלההחוזריםהסיפוריםכמאסרמאראבל-

עררילדפעםעררשניים,ערראחר'מרמתעררבשטחים.
עררלנרישוכברעצמם.מיריפעםמידינופעםאחר'נער

המעשיםולסירחוןהמרדת'לסירחוןקץאיןוסבלנותעבה'
שלרשכמעטכברכשמנר,ושעדשיםעדשים,שאנחנו

 .אצלנופהשנים,
להםדישמהתרגששחדלוהרעיםבאנשיםמדוברולא

עלינו,רגםהטובים,עלמדובר-למדדתקץאיןסבלנות
רהאזנייםבעתרןמדלגותכברשלנר.העינייםרעליףרעליך
הרמתו'מתר'מדרת,אותםכלעלבחדשותגרתמדלשלנר

המיתר.

גםגרפם,עלעבהעררהעלוהרעיםהאנשיםרקולא
אתעליהגידלהשלמהמרינה .היפהנפשםעליפי-הנפש

בריאהלאמהתרגשותהמצילהזה,והטובהעבההעור
הבלתימפניהזה,הנמשךכלמפנימרגיעהסבלנותרנותן
המנדנדידם,ידםהזה,המטפטףהמרדתמפניהזה,נגמר

ולאראינוולא .השכנהבחצראראצלנוכאןדולףברזכמו
 .עסקנוולאאנחנו.ולאידענו.ולאשמענו

יומיומיתרשימהתלינואילו.וגםלהזכירלנסותלחינםגם
ומקדמםגילםאבותיהם,רשמותהמומתיםשמרתעם

צררעלמשעמם.להורדת,נעיםולאהתרגלנו.לריק.
נמאס.גםהאמת

מהאבל .אחראיבוודאימישהואשם.בדודאימישהו

אנימה ?עשיתיאנימה '!עשינואנחנומה '!מאתנורוצים

 '!עשיתילא

למררןז.עבהעררכדלהארץלמוות.סבלנותכדלהארץ
 •.ואני .אתהאת. .אנחנו .ארץלא '!ארץ
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השבוייםחשובים
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האכן,מרדהעממי,המרדהאינתיפדה,באהירוק.קר . . . .

וגורפתענפהספרותהעתבבואבוודאישיצמיחמרד

יש-בנושאלוויכוחקץושמה ,"האבןהתחשלה"כיצדשלכנוסח

תהום.ישנה-קראיןשאין.ופסקהירוק,קואיןאו

הכבוש.שכשטחערבילכפרונקלעבדרכותועהת"א,תושבאדם,
המתיישביםשם.תדרוךלארגלושכףומצהירומגורשמרכההוא

עלמשוריינות.-כלומר"מוגנות",כמכוניותבכבישיםנוסעים
צ.ה.ל.שלוסמיכהצמודהשמירהמופקדתהיישובים

בידישבוייההירוקהגבולשלישראלבשטחים.שבוייםהמתיישבים
יספררושלאמדינת:..ישראלאתכבשוהכבושיםהשטחיםעצמה.
עשריםותוךהצבאעוצמתאתלהפעילהיהניתןרצה,צ.ה.ל.שאילו
לאקיימת.לאכזאתאופציה ...במיץשטויות ....וכר'שערת,וארבע

הפנים,רעולילעברבצליפותל"השתעשע"ניתןפהלמדינת-ישראל.
בלההחלומותלחלוםואולילמיניהםסייעניםלהפעילהפגנות,לפזר
כשרםלא.זה-טנקיםעלחלםמישהואם;אבלכלביםהפעלתעל

 !כאןלאלא.ואופןפנים

ב.

מאבןנפצעיהודיילדהמצב.מקרבנותאחדהשבע,בןכהןאביתר
אביתרשלשמואת !שבוייםהםבוכשטחהוריולמכוניתשהושלכה

 .יהודיילדכל .בישראלאדםכלהיוםמכיר
מבוגריםפלסטינים,ילדיםכמהונהרגונפצעואלהבימיםממשאכל

עלמשהולומרמוכןמי '!שמםאתזוכרמימי, .גילורבנימאביתר
"בצלם".שלרה.החברקאולי ?ארדותם

ג.

בחיים.יישאראומרים.-יציבמצבושבע.בןאביתר-נכמרהלב
האבןהושלכהבההזאתהשעהאת.אבלאורגנינזקללאאפילואולי
שלאאותו,ילווהזהחייו.ימיכליזכורהואהמשפחה,מכוניתלתוך
לנכדיו.אףאולילילדיו,על-כךיספרהואשיפנה.לאןירדפהדלומר

 ?אתםמה-ולדברלזכורירכלושעודאלההפלסטינים,והילדים

כמה .איךוערדירדפו-=- '!אותםירדפולאהקנהולועהכוונתחריר
שישארוהנגעיםלכלארוכהלהעלותכדילהשקיענצטרךמאמצים

-יתמהמהאםגםיבוא.והואקיצו.אליבראהזההטרוףשכלאחרי
יברא.בוא

היבשותוחעובדות"ןפא

מןכמההישראלי,פא"ןנשיאברטובחנוךכאןמפריךלשמחתי
היתהטענתיעיקר ,אבל .. ) 126(גל'זהבמדורשהטחתיההאשמות

שלדיווחיהםהפונקציונריםעםבמגעיומרץהרבהמשקיעשפא"ן
אינםה"שטח"מןשהדיווחיםהוכחשכברלמרותוזה .מאמיןהוא

המעטה.כלשדןלנקוטאםאנזינים,
ההדום""תקנותנגדלמאבקפא"ןאתלעוררחיתהרשימתימטרת

סופריםלגביבאמצעותןשננקטהוהפרקטיקההמנדאטדרירת
 .בישראלאנשי-עטלגביגםועכשיובשטחים,
התקנותנגדחקיקהשלעידודהע"ילהיותחייבתזהבכיורןהפעילות

שדולהלהקיםישז-הלצורךאם .נגדןקהלדעתגיוסעל-ידיהנ"ל.
להקים.ישאז-היצירהחופשלמעןבכנסת

לייורשהלעם","אמנותליד"רברטובחכרךידידישלהיבחרועם
מי .מאדעדוהחשובהחדשבתפקידורבההצלחהלוולאחללכרכר
איןוהיצירה,הדיבורהמחשבה,חופששבליויודעמביןכמוהר
 •.ככללאמנותואיןלעםאמנות
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פא"ןחביב,שפיק

המחציתאת " 77"עתרןשליוליכחוכרתקראתיוכצערתמיהה ; ·=·• חביב.אפיק"שכסר,יעקבידידיהעורך,מאמרשלהשנייה =

הנכבדהעורךטרחאילוהןהישראלי".הפא"ןהעברי.הסופר-
היהכישראל,פא"ןמרכזשלהחדשכרועדאחריםחבריםעםאואתילברר

והחוקרתחביבשפיקכפרשתפא"ןמרכזשפעילותמרעדכערדמגלה
 .כמאמרלומהמיוחסקוטביכאורחשרנהאכד-כקרחאררלה

עד-כדי-כךערשה,פא"ןואיןלעשרתצריךשלדעתומהכלמרנהכסריעקב

יוציאשאם-לא-כןעצמו,ככוחות"להתחסלהישראליהמרכזעלשיהיה

לקוראוישאםיודעשאיננימשפטשררותיו",מכיןהעולמיפא"ןאותר
הכותבממלי·זיקרה,זהשכלכדיכתוכנית-פערלה.ארכאזהרה,כאיום,
כיחסויאליות''לעודףעלתתגברהנוכחיפא"ןשהנהלתכן,על"מארד,

הלאה.רכןגלוי"למאבקותצא-הצבאלשלטונות
כתיבתאתהןחרסךהיההח"מאלקצרשטלפוןהיבשות,העוכרותואלה

 ;עליוזרשכתגובהאי-הנעימותאתוהןהמאמר
נציגינושניכמאי.-24כראשונהלישיבההתכנספא"ןשלהחדש.הרועדו

כפעילותהתמקדושיץ,רדודיפהא.כ.שכספרד,כמאדירהפא"ןלקונגרס
שלהסופיהנוסחהבינלאומי.הארגוןשלכמאסר"סופריםלענייני"הוועדה
גובשכשטחיםוהיצירההיוצרחירותכענייןכקונגרסשהתקבלהההחלטה

אחד,פההצבעההתאפשרהוכךנציגינושלהפעילשיתופםתוך
שיתוף-הפעולהאתלהדקוכדי.כהמלצתם,ושיץיפהחברינוכהשתתפות

מעקבכ"ועדתמידכחרכוהבינלאומית,הוועדהלכיןהישראליהמרכזכין

וביקשנוהבינלאומיתלוועדהעל-כךדיווחנוכמאסר",סופריםלענייני

לפעולשנוכלכדיכלונדוןלמשרדההמגעתתלונהכלעלכהקדםלהעמידנו
וגזאק,ואןתומאסלנוכתבכיוני-26כלאמיתן.העוכרותעלולהעמידם

למכתבווצירףיוזמתנועלכירךהמאסר",סופריםלענייני"הוועדהיו"ר
לפעולהמעצר,אוכמאסרועתונאיםסופריםשמותשלראשונהרשימה

שלענייניהםעלנושהועמדלפנינולדהשלנוזויוזמה .מצידנוולהערות
ידיים.כחיבוקכשכולאישכנולאכקר.אבווחאוולהחביבשפיק

שפיקהישראליהמשוררשלמעצרועללינודעכיוני-15רכהמקרהרצה . 2

כקר.אבוחאוולההישראליתהחוקרתשלחומר-המחקרהחרמתועלחביב
פישכייןיעלשלואוהדתמפורטתכנתכהקראתיכקראברפרשתעל

שהינחהמיעםוהןכקראבוהגב'עםהןטלפוניתהתקשרתיומידכ"דכר",
 " r 'ח"ככתב-העתמחקרהעיקריאתופרסםחיפהכאוניברסיטתארתה

מפישמעתנא nמדיר-חביבשפיקשלמעצרועלכהן.אדירפרופ'כעריכתו,

כתוצאה .פא"ןועדוחכרכישראלהסופריםהתאחדותיו"רדוד,סכרו

הסופרים"אגודתנציגיעםהןראשוןויוםשכתששי,כיוםארוכותמשיחות

מוסמכיםדובריםוהןפרחוג'ורג'קוראוגמאלר"ר ,"כישראלהפלשתיניים

לדיוןפא"ןועדאתכיוניו ~-ככינסנוישראל,ומשטרתהמשטרהמשרדשל
היאנגדםהפעולהישראלים,הםשהשנייםהעובדה,נוכחהולמתכתגובה

היבשותוהעוברות

היצירה,כחירותבוטהפגיעהכאןהיתהולכאורההירוקהקוכתחומי

והביטוי.המחקר

מכתבכיוניו (lכ-שלחנוישיבה,כאותהקיכלנו ,,uילהחלטהכהתאם . 3

הבינלאומי,פא"ןנחכריחובתנו,עלאותוהעמדנווכדהמשטרהלשרדחוף
שאלותלשורתמיידיתתשובהותבענוהשנייםשלזכויותיהםעללהגן

העתוניםכללעורכיהעתקיםשיגרנונענינו,ולאשכרעמשתםלו.שהצגנו

היוצרחירותעלהנאבקיםכלאתלהדאיגהצריכה(ושאלהכישראל
!).תשובתהמשטרהשראלפא"ןלמכתבנאותפרסוםאי-מתן-והיצירה

הדעת.אתלהניחכדיכההיהולאכיולי,-6כדברשלכסופרנתקבלההשר

רצוף,כקשראתםשהיינו ,"כישראלהפלשתיניםהסופרים"אגודתנציגי . 4
כתל-אביבכיוני-26כמקיימיםשהםעיתונאיםמסיכתעללנרהודיעו

מרכזכשםאנידיברתיזרכמסיכת-עיתונאיםכה.להשתתףאותנווהזמינו

עצמון,צביישראל.סופריהתאחדותכשםגםדוד,סכרושלולכקשתופא"ן

חסימתמפנירכהכהתרגשותהזהירהסופרים,אגודתאתלייצגשהתבקש

 .כרכטשלהידועשירואתכצטטופיות,

סופריםלעניין"הוועדהיר"רוגזאק,פרןלתומאסשלחנוכיולי-13כ . 5

שפיקשלמעצרוסיכתאתפירטנווכרתזכירהבינלאומי,פא"ןשלכמאסר"
החרמתפרשתאתרכןהמכתבכתיבתלשעתעדהפרשהוהשתלשלותחביב

 ,.א.מתוארלההוענקשעליומחקרנאקו,אברחאררלהשלחומר-המחקר

 ."ן'ח"ככתב-העתאורראהושעיקרוחיפהכאוניברסיטת

שפיקמפישמביאממהאצטטנגדנו,מטיחשאתהמהעללתהותכמקרם

גוריוחייםדודסכרושלההזדהותממעשימאודנרגשהוא":"הארץ"חביב
טלפנועתרנאים,מסיכתארגנובעתרן,שנתכוכרטוב,וחנוךיהושערא.כ.

רקלאדיברועצמוןוצביכרטובוחנוךדודסכרו'כיצייןשלאחבללעודד".
ואגודתהסופריםהתאחדות ,"ןפאכנציגיהמפורשאלאעצמםכשם

שהנךידידי,יעקבמצידך,אךזר,להעלמהאחראימייודעאינניהסופרים.

חברותשללמידהמצפהאניי"ןפאחכררגםהסופריםאגודתרעדחכרגם
וככותב,כקוראמסוימת,שמכחינהיכירחונךצדקניתלהרקעהקררםפשוטה

לככאניכמה .כטלפוןלבירורלפחותמצפה-שליגםכזכותךהוא
שכתבתמהמיותרמהאחת.פשוטהשיחהלךחוסכתהיתהוכדיונות

כלתי-נמנעת.היאשעכשיוההכחשה,גםכמרכמאמר,

היצירהחופשכהמדינה"שימאמרךשללסיפאלמשלכמויהשארככלוהן
אפילוכינינו"היהולאאיןישראל",מדינתאיננהמאליהמוכנתזכותאיננו

 •.ויכוחשלצילוצל

ברטובחנוך

בישראלפא"ןמרכזנשיא
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בלסשמעון

שירח

פלסטינית

 ' 48ער

סנוניתהמהווהזאת,אישיתיוזמה

שלשירתםוחקרכאיסוףראשונה
ישזאתכהזדמנות .פלסטיןמשוררי

שלהנאההצורהאתגםלציין
שלהשניהפרסוםשהואהספר,
החיפאית,"ערכסק"הרצאת

הצורניהצרעלכהקפדההמצטיינת

לכןניירעלנקייההדפסה-
הספרואסתטית.קשהרינהוככ

היהזאתכהוצאהשיצאהר)\שרן

אל-סמיחכיןמכתכיםחליפת
שעוררהדרוויש,ומחמורקאסם

בהירתהקוראים,כקרברבעניין

אישיותחוויותממזגיםהמכתבים

נקורהופוליטית.ספרותיתכהגרת

כדרכהתתמיר"ערכסק"שהוצאת

לשארדוגמהותשמשזאת

שהצרכארץ'הערכיותההרצאות

כלל,כדרךהוא,הספרשלהצורני
 • .אצלןכיותרהמוזנחהצר

 = 1י
ן~
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 •מפריםביקורת

 •שירה

- :·.:... 

י
ראשונהאנתולוגיהפנינו
פלסטינית,שירהשל

 51שליצירותהכוללת

העשיריתכמאההחלמשוררים,

אל-קאסם.סמיההעורך,ימינו.רעד

הצורךעלשלוהנרחבתכהקדמה

שלשירתםופרסוםכאיסוף
להציבכדיהפלסטינייםהמשוררים

כלכנגדמתמשכתיצירהשלתמרנה
המתאמציםכישראל,כמיוחדאלה,

הפלסטיניהקיוםאתלטשטש
זהרתםאתמהפלסטיניםולשלול

עלולה,זרמעיןאסופההאותנטית.
המוטעההרושםאתליצוראומנם,

מגמהמאחוריהמסתתרתכאילו

הערכיתלספרותכיחסבדלנית
כמבחרהמעייןכלאכלככלל,
משוררישלשירתםכיכנקל'ייווכח

כלתי-נפרדחלקהיאפלסטין

ש;רנחהמהרכיהערכית,מהשירה

הבלטתהואכעבודתוהעורךאת
כשירהאלהמשורריםשלמקומם

הערכית.

קבעצניעות!)(רגםזהירותמטעמי

השםאתזאתלאסופהאל-קאסם
השירהשללאנתולוגיה"התחלות

והואשנים",אלףמשךהפלסטינית
המבחרכיהפותח,כעמודמציין

כסיוע 1988כשנתהרכןכמקורו

נתווספוואליו"ארנסקר"'ארגון
 .הספרהתקנתעםאחריםטקסטים
דוראת.כוללאינוזהמבחר

אל·כישוהפלסטינייםהמשוררים

לפרסםהחלואשרלה,ומחוצה
ועל-כןכחיים,ועדיין 1948אחרי

אשרלמפעל,השלמהמתבקשת
כה,מלעסוקעצמופוטרהעורך
הבולטיםהמייצגיםאחדכהיותו

זה.משורריםדורשל
הקשייםעלמצביעאל-קאסם

רקלאשיסודםכדרכו,שעמדו
וללקטהמקררותאללהגיעכמאמץ

להיכללמתאיםלושנראהמה
כקביעתכעיקראלאכאנתולוגיה,

מהתקופההמשורריםזהרת

הידועה,הסיכהמןוזאת ;הקדומה

כמראלה,משורריםשלששירתם
הייתהלאככלל'הערכיתהשירה

זיקהמהותה,מעצםלה,

הארצותבולטת.טריטוריאלית

פוליטיותיחידותהיוולאהערכיות
לאוגבולותנפרדותותרבותיות

נדדוהדבריםומטבעכיניהן'חצצר

ונמשכולמקרםממקרםהמשוררים

לשליטמסביבלמטרופולין'כעיקר
שמשרלאפלסטיןעריאחר.ארזה

להיפרמשוררים,למשיכתמרקד

נדרופלסטיןמשוררירוב-

כתחומיוהשפעהכוחלמרכזי
שאפשרמהרכלהאימפריה,

זהרתלשירתםליחסכדיכרלהיאחז

שהסחלקימידעהואפלסטינית
ירושליםעזה,כרמלה,נולדו

שלהם,השםעצםארכזה,וכיוצא
אחרתארזאתלעירייחוסעלהמעיד

שאכןכלשהיעדרתכליכפלסטין'
שם.נולדוהם

כתוארשהבחירהלינראהזה,לאור

אתסותרתזאתלשירה"פלסטינית"

ולרעתיהעורך'שלההסברדברי
כשםבחראילולעשרתהיהמיטיב
שירתםכגרןלאסופה,מחייבפחות

היהרכזהמפלסטין'משורריםשל
השירהלגביהןיוצא-ירי-חובתו

החדש,מהזמןזרלגביוהןהקדומה

אחדהיאהפלסטיניתשהזהרת

כה.הבולטיםהערכים

אנתולוגיה

שלראשונה
שירה

פלסטינית

דרוישמחמוד

 ·~~ iהף, piי ·~~
זp~ב;אר;ציםא.יגםא;תי,א;הביםא.יגםזכי 3?~בי, .ינ;::~ה;ף, qי; י~~

מ;~קשים;:רםומלים.לרק.י-~;ג~ים o:;בייז,נ~ריםליזר~:;כלים ?iבק;:זלם.
. . . 

מןגךשרניך;:רם •;ב~ריךל.ת.ז:;~ת~רר 9ו;:רם .~ו:ד~י wדיר:;כלר wמ;תי~ת
אבי,צעצועי.אתנתצוהםאבי.ה;ענבי,אתהרעילוהםהשרה.

-•.• T • • : • • •; - T -: • T • • ; • •.--: --T • 

 .~ליףמר Rך~לימר Rך:;בי~אר )i 1:ז~ ,בש-~ריה Rוש.rךךה i( oרר:;כזץ.ז:זך~ה
ליהזר~:;כררך;:זש;נלים:קrר;;כי~לגrךתררים 9 ך~ז:; .~בייל;ךם~שיחירקה

ף, qי;:;כ~יr:וניסה }t ?~ניךלזpה~בי,~זקיחירקהלי. f' ~זכגו nך;ךע;פ;

;:זז-א.בך~לר;:זךא.ב,~תו;ך~שימרה;גה 3? ז:;~זpלך~הד::;נתיה;ציארך;:רזpה
ךה~ה:ראיתי:;כזp~ן;ןךתילאישאתי 9ו:ז ם~ז:; !~ביליא;יי, 3?0 ~רחום
 ?לימשתחריםהכ;כביםעשרואחדוהירחהשמש

-;• ;• : -- " "T - - : T T -T • • ; -;-• • 

דגולנטשמואל :מערבית

אלדןאנדד

 :אל-קאסםסמיח
שלאנתולוגיה

השידה

הפלסטינית
 ;(ערבית)

עדבסק,הוצ'

 ; 1990 ;חיפה

עמ' 269

ככפר(נולדרררישמחמור
אתעזב ) J42>1אל-בררה

שנותכתחילתלישרא

לפע'לרתוהצטרףהשבעים
כמסגרתוהסברהתרבות

ליוצרנחשבף."אש
כיותרהבולטהפלסטיני

ספרים.ו-5כפרסם .כדררנו

השירקבצי-שירה.רוכם

הקרב·~מןלקרחכאןהמרכא
l<J ( "רךרים!?חרת" X7 (.רוב

נכתנוזה rכקרכ·השירים

המאורעותרקעעל

ן.לכנרכמלחמת

אל-סמיחשללשכחולהרגישיש

במייצגרקלאבחרשהואקאסם,
שעמדממהכמיטבגםאלא

חומרהגישהוארככךלרשותו,

ניתנוהשיריםומאלף.מהנהקריאה

הקריאה,עללהקלכדיחלקיכניקוד
אחרכלשללשמוומתחת

נמסרהמשוררים,ואחדמחמישים

כיןהתרפסשירתו,רעלעליומידע

המשורריםאחת.לשררהשלםעמוד
ככמהמיוצגיםהחדשהמהתקופה

זכרמהםאחריםארפיינים.שירים

:מרעיךלדוגמהכמיוחד,נריבליצרג
 ,-1984כשמתעזה,ילידבסיסו,

ושמרנהשלרשיםתופסיםוששיריו
שלטעמוכאןקבעודאיעמודים.
מתאפייןכעצםרככךהעורך'

איששלמפעלשהואכולו'המבחר
להגישמתיימרשאינואחדי

על-פיועדכניתמושלמתאנתולוגיה
קפדניים.אקדמייםקריטריונים

עלאל-קאסםסמיהאתלכרךיש

• 
זץ.לנר;:זזqךזקיםא.תלז}Jנרז}iפרפים
ש.זrזרלר ם.ש~ז:; n:;בזקלרלי;ז}Jחילים

 ה~~~ז:;~תלזp_רשזp:;בקשרים !V~ג
~.רש 7רלל )iל~ד;ליםש.ל~לש;ןנר:;כלאםזp~לרל"א
ר 9 רכ;;~ך~דל tp nגר;א;ר 7;:זקל;קל~ך i;:זח~ת

ז;זךרים"מזpזpן;ןים~לזpמער~ש.ר~גשים

בא.שלהזקת;ךלילדיםזpלחרלקךזכביםזpרר
נ~לא,י;ן ?7ך .ת;בך;.ל~ע;ליםז}iע;לים ?i~~אנוזpם

ע;_דנר;:זפ.לאךךיא.תנ;שמיםלשרבזp:;כז;זנר

לנר.שרבש.בזכר;גם;ב~;גהיםז,נדםפים

• 
 ;ל~.רךה;:זי;ךךההךקי~. :ךן;ן~ז;ו ם.ש~ז:;

לזקר;~ים;:ז~לרו:זה ה~ך~ז:;ת o ~ 3?הוא ?;:זערפ.ל
;:ז~ך;גהגי ?E~ל .םי~ג~ז:;ך::;נר ?i;ב '!ב"ז~~ .ר~;~~סהדק
;:זךע.ם ; ה,?~~פע.ם .ע;דהוארא_ק; .ק;ל~סהדק

 ף~;רכ;:זב;:;:זקס .קךנ;::ז:;זה-~~נוףר~ג;;כ:ךק;_רא

 · ךיו:r;מ~~~ךש;_ק~ , f:R ~ , ך?;;ש~וכ.רף- ר~;גז:; ,~ר 1 ז:;

שיופיעספרמתוך

 rהקיכר'כהרצאת"
?7 "כשם "המאוחר ה 1?7

 ."ודוקרתה ;:jך_

7 
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עינתחיים

מפריסביקורת •

היקוםכל

כולו

הסאמירה

שירה •

 :אסימובאייזק
 ;המוסדבטרם
עימנואל :תרגום
לוטם;
 ;כתרהוצאת

1990 ; 
עמ'. 370
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אתלספרניתןאםה אחריההיסטוריהתחילת 1 . . .. · .·
 ?ידועכברשהמשכה

בעיה.כללאיןשלאסימרבמתברר,
אסימרב,שלספריומזאת,יותר

ולכאורהרבותשניםבמשךשנכתבו
דרךמתחבריםמזה,זהבמנותק

אחתליריעה "המוסד"בטרם
שנותאלפיבפנינוהגוללתגדולה,

מתקופותגלקטית,התפתחות
-יחסיתהמוקדמותהרובוטים

בהן-לספירההשלישיבאלף

ירידתכהמשך,לחלל.האדםפורץ
שלועלייתןהארץכדררשלערצמתר
מעידן .כחללהאדםמושבות

להתפת-אסימרבעוברהרובוטים

הגלקטית,האימפריהשלחרתה
-ובהמשךושקיעתך,,עלייתה

אתהמחליףהמוסדלגילגרלי
ממלאהמוסד""בטרםהאימפריה.

העתידניתבהיסטוריהחשובפער

אתמתארזהספראסימרב.של
ה"הפסיכן-מדעשלהולדתו

המאפשר,מדעאותרהיסטוריה",

לנבאמסוימים,נתוניםעל-סמך
עלשיעברוהתהליכיםאתמראש
שלעצרםגודלבסדרחברה

האריויוצרו,זהמדעגלקסיה.
בנייתםאתשאפשרוהםדון'סל

על-מנתוזאתהמוסדרת,שלמראש
כחברההגלקטיתהחברהאתלשמר

אתולמנועוקוהרנטיתמפותחת
וחלוקתהלאנרכיההידרדרותה

מנותקות,קטנות,למדינות-כרכב
 .לזרזרועוינות
השוניםהמוסדרתהגנובהןהדרכים

בספריותוארוהגלקטיתהחברהעל
"המוסד :אסימרבשלהקודמים
והקיסרות","המוסדהשמימי",

המוסד""פאתיהאחר","המוסד

האחרון'להוציאוהארץ".ר"המרסד
אלוכלפורסמו ,-1983בשפורסם
המוסד""בטרםהחמישים.בשנות

בסדרתשפורסםהאחרוןהיכר

אך(באנגלית) 1988בשנתהמוסד,
שלהבדיוניההיסטוריברצף

מקבוצהביותרהקדוםהואאסימרב

הקשרלהבנתחיוניהיכרזהספרזר.

האימפריאליתהתקופהסוףבין
שלועלייתוהאימפריהנפילתרבין

המוסד.

הידעאתהקוראמקבלכאןרק
"הפסיכרהיסטרריה"מדעעלהבסיסי

יוצרו,שלהאישיתההיסטוריהרעל

שאליויוצר'אותר .דוןסלהארי
האחריםהמוסדכספרימתייחסים

כאדם,כאןמוצגקדושה,במעין

האדם.ככלאדםאךאומנם,מבריק
בספרהנוצרנוסףמענייןקישור

רביןהמוסדתקופתשביןזה,הוא

כרצףביותרהקדומההתקופה

תקופת-אסימרבשלההיסטורי

 .הרובוטים

אתאסימרבהעריץומתמידמאז

שיצר.הדמיונייםהרובוטים

רכי"עבעליהינםשלוהרובוטים
שהואכפיובעצם,פנטסטייםמרסר

איןהמוקדמים,מספריובאחדכותב

רביןרובוטביןלהבדילאפשרות

ב"טרםהרובוט).(אנוכיטובאדם

רובוטשרבלומתגלההמוסד",

לשמורכיעורושרואהרובוטכזה,
שלהאפסחרקבתוקףהאנושותעל

לרעהרובוטיפגע"לא :הרובוטיקה
במחדל,יניח,ולאבאנושות

לספרניתןהאם
תחילתאת

אחריההיסטוריה

כברשהמשכה

מתבררי ?ידוע

איןשלאסימונ
בעיה.כלל

• 
~םנ;ת p: יי::1~ו;:מו;כןםזpל;:ז~יגךם~תן~יהיךשוב
סן~ה~ללי W;:ז~יגךם ;ב~ך~ש
 יה~~~.ח;ך ?i;:זד;ל;,ין ף~~~;~ש
;:זמו;כןםחלק י~~:;וי

 ת;קך_;·ש~:; ן~~~תגו;גי:;גקנ;קנ;ת~זpרך~ש

זקק;מ;ת vלוז~ת w ~~ nרס.~ v~ת~ליrכ:;ביא~ל~rכה
;:זאוז;ן ל~~ תpזך.~~ז:;;נ~ה 9 ז:;ת tp.ךך~ת
;:~הוא ם;ק~ז:;.ח;ך ?iי W ~~~~אוא"זpל~חס"םן~~י

v ~ w ת;ר~;ב~:;מ;ת f זרלילית~

זה,רובוטתיפגע".שהאנושות

שלהנאמניםקוראיומכיריםאותר
התקופהעלספריםממספראסימרכ

עשריםבמשךמשתמרהרובוטית,

הקוראלעיניומתגלהשניםאלף
עללשמורמנסהכשהואכאן

מגןובמקבילהאימפריאליהמבנה
להכיןכדילוודואגסלדרןהאריעל

לאימפריההאלטרנטיבהאתמראש
 .המתפוררתהגלקטית

אסימרבמצליחאיךלראותמפליא
כל-כךבדיוניתהיסטוריהלתאר

שלכל-כךרבבמספרארוכה,
שניםבהפרשישנכתבוספרים,

להישארועדייןכל-כך,גדולים

עקרונותלאותםונאמןאמיןמדויק,
לאורךיצראותםבדיונייםרחוקים
נתינתו.

ליחסראסימרב,שלנאמןכקורא
פרקבהיסטוריה,אחדפרקעדיין

רביןהמוסד""בטרםביןשמקומר

יסבירואשרהשמימי""המוסד

ה"פסיכרהיסטררי"הניתוחאתלקורא
ואתסלדרןהגיעאליוהטופי

לדורותשהכיןהמעשיותההכנות

אנובהםגרפים(אותםהבאים

איןהמוסד).סדרתבהמשךפוגשים

ייכתבכזהשספרלקורתאלאלי
 •בהמשך.

• 
w ר~י~רי~ההיאJ נ;ת 9 ~ל??י::ז
:p ו .חןio/ ג;:וסלק.ןה~ J ךך"קי;:זrרi? היאזג~~י~הו~מ;ים

~tקז:ויר~ןס.ךת. ?P.7~ערריםךןת ryךק:זום~דב

v יף~~W ר·א~לw והrזגw היאל~חים~סוררת.ב;תw ·ה~
ל~ה ה~יב;:?? י~~יי ?iסלא .סל;נזסזv:;ביסה wרא~ל

ןת qזpך~ו:;ג:ז;םר"א"ש,~לוי;ת~ה y: ~;ח.ל~חים ת;נ~;ז:;

ךiדזי:;וז:י~יףז~ל ר~· wvךס~ל~~היסלסל.י:רזז;י~דך~ה
3f ט ?7 ו;:ו:;גחוץךץ. 2$;ג;:ז~זקיםסר~

ry3f לי~ש:;וי;:ז~זקים.ר~ry איב;:~ז:;על~תן. 

• 
W ~~י K7? ק.ת~W ך~ל·;םq ם;נה~so ~~ן??זץ;גס;ת ת;רq שi פ;ת

י;~סז~סזזpליר; ?Wiדקלמ;ת ?7 ,;נהי q ~~לר;ת qנ;ךiדן ,רא.ש
 ת;~:ק_דלד~תךן.~ל:;בשוער p: ~~זגהות~םל~ךחיז Wסךזגך" י~ב;:~"
 י~ז:;~ t?tt~ל;ב nך~תלךא;ת ה~ז:;~סןס:;וסהל;ן oל רו;;:~~וך;נרים,~דם

 ?Ti הifז~ז:;זpללזp:;ביזגהות; p:ד;ק.ה.ך~ע.ךת Wך W נ;:~-דין1tכלח ?i א~;ז:ז:;
jJ הלסל.ך.ד.רר~ר;ךד;רים;f ך~לבולהpל;:ז;סהנ;ןע:;גלחיחז~g72$להז 

~ n ר;nwv ל;רw ךהירות ?7 ג;:זר.ררn מוזרים;ב;ת

שובה 3 ךi:זגהסם f ~~ Rלהז:י~ך~םי;:ז ry ;מ~~ ה~ג;:~~ח~ם
ר~ה.ךס:;נר~ע;תלס:;גז:זיזה wר.א p: ור~;:~~;נה r ~ q:; ש~~~לrכבא-~הך~ם

מו;כןם~תל~גש~חוץ ?iו םי~~ג;: ?i ה~;ינ;:ו;נאהולךןם 2$ך~מות
א;סהוגסיל;ך r:;ן~ה, iJ~יגיך~ת
אחידה:פחלהבתלבשתא;מרתחיתהמת;כיההפער;תלשחרר;גם
ראל-י~; Tעל:י; ;בל~~~ה• ••;תפ:ז~ :~;;ה "".ת;~רליה T ~י~ ם•~;י-מ:צ ,-;
~~ :y ;מז:; • ~•ו; Q ;."ר•לך•~ףi? ל.חר~ה~: W ה~T וi? ן,;;~ T ה~ T ס•ארר ך;; •.ל:

לסל.ק.תת 99ב; ?7:;וי
~דבזג:ץ~ל;ת p:.ךץ 2$ ז:;:;נ~דור
~ה ?iדו~י R:;נהורי
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עזרבןאחוד

תשוקה

 ~ 1~ === 1לביאליק
 •םפריםביקורת

N ל,בררשאיהייתים
העבריתהספרותבשם .

שחייבתאומריהייתי

שלמהלסופרכברדשלחרבהיא
חייוכלכתיבתו,כלשכאילושבא,

לסיפורהכנהאלאהיולאכה,עד
ביאליק,נחמןחייםחייעלהגדול
העברית,קוראיקהלאתזיכהשבר
זוכהנדירותלעתיםשרקקהל

דמויותשלמערלותבביוגרפיות
שלצבי"מ"שבתיהיסטוריות,

ל"ברל"רעדכשעתר,שלרםגרשם
רל"אדלשטייןשפיראאניטהשל
ברנדי.רותשלהזמן"נגד

למצואהמלומדתהביקורתיכולה
שיבושיםשבאשלברח"כ"חרזה
החקרנית,כאורת-נפשהוטעויות

מחמיצהאךבפרטיםהחוגגת

אני-העיקראתכדרך-כלל
מכקשהביוגרפיהשל .בנפשה
אנחנוהאם-כשאלה ;לעסוק
כשעתביאליקנחמןחייםאתחיים

מזדהים ?ברח"כ"חרזההקריאה

 ?לוחרדים ?אותרמכינים ?~מר
כתל-אביבלחיות ?להכירוחפצים
מרתואתכואביםאנוהאם ?שכדררו

ממנוילהיפרדלנרקשהכאילו
אפשרשהיהסכוריםאנוכאילו

עשרים,ערדכקרבנולהשאירו
לגילהגיעועדשנה,שלרשים
תשעים?

לכלכקורא,שלי,והתשובה
 !כןכן'כן'-היאהללוהשאלות

תשוקהמעוררברח""חרזה

דווקאאינהוהתשוקהלביאליק,
מצדשיריושללמדניניתוחפרי

פרילאגםהביוגרפיה,מחבר
הערות-רצופהמחקריתנתיכה

בא(שעיקרהלמדניותשוליים
לכותבשםלעשרתכדרך-כלל

נקודותולהוסיףהאקדמיכעולם
הזרהתשוקה- !לאלקידומו).

הכותבשלעמוקההזדהותפריהיא
רומןעליוכמחבר •ספררגיבורעם
שכלסיפור-עלילה:;~דיוני,לא

מספרי-המרכןמןלקרחיםחומריו
מהספרים .ממכתביוביאליק,

עלשנכתבוהרכיםומהמאמרים
אנשיםשלעדריותומקצתאודותיו'
כאמתואולי .אותרזוכריםשעדיין
שלמים,חייםלביוגרףדרושים
אחרפרטלאסוףכדיאהבה,והרכה

השפעמתוךולשבץולברורפרט
המתאימיםהפרטיםאתרקהרב

קשהשהיהציור .גיבורושללדיוקן
דוגמתביאליק,צייריעלאפילו

במפורש.כךעלשמספרגליקסכרג,
אתההתחלהלמןתפסשבאשלמה

שלשכנפשוברח"ה"חרזהציר

דמותלציירבידררעלהביאליק,
ניגודיםשכולהואמינהשלמה

שאינומיכעיניאשרדמותוהפכים,

 •דמיוןכעלקוראאוומשורר'סופר
עלמתקבלתכלתיאולינראית
משוררשלתיאורבתורהדעת
לארמי.

מנתץאינושבאשלמהזאת,עם
מיתוס,שרםהורסאינואגדה,שרם

-קדושהדמותשרםמציגאינו
-דרמהלהיפךכמערומיה,ככיכול
משקיבלנולראשונה,שעתה,

ביאליקאחתשלמהכביוגרפיה
הכרנוממנושקטעיםבשר-ודם,

ערלים-רמשםמפהכמפורש
יצריוהעממית,גדולתומלואכפנינו

הרוחנית,מעשיותוהבלומים,
כערניישהדרתןגאוותו-עצמאותו

ביאליקחייעםומזדהים,
לאוכאילוסתם,כאדםכשלעצמם,

-יצירותיומכלאחתמלהכתב
לאעדייןאךכתיבתו,אתגםמכינים

סיכות.משתיוזאת ;כולהאת
לציידבאההביוגרפיה-האחת

 ;יצירתואתלפרשולאהאדםאת
ניתנתהיצירה-עצמה-והשנייה

וההסברישוניםלפירושים
ולאמהם,אחדדקהואהביוגרפי

היצירה.להכנתמפתחמשמשתמיד

כ"שודהאש",כ"מגילת-למשל
רכ"אלוףוארוחת-הידק"אבוס

שרם".ואלוףכצלות
סוחרשלחייםחיהמשודדביאליק

כלכחסדיתלוילהיותשלאכדי
מדועכטענותאליושבאיםאלה
 .כרגעי-חסדשכאלה.חייםחיהוא

לשתוקחדלהואעצמו,עםכשהוא
גםאלאשידה,תמידולאוכותב,

דובאכלומעשירת,אגדותפזמרנות,
הואכנתיכהגםשותק,הואחייו

דבריםכותבהואכאשד"שותק",

העצמאיתיצירתוממקררשאינם

מלקט,מכנס,להיותוקשוריםאלא
מהדירמפרש,מגיה,עררך,מתרגם,

שלמלאכותוכהנהכהנהוערד
אחדים.לשםספרותיתעשייה

שלמרביתןאתמבזבזהואלכאודה

שניתנוהיצירהשנותוכמהארבעים

אךחייו,שנותכששיםמתוךלו
גדולה-לאחודמתכונניםכאשד
גםשידעמשרםדווקאירושתוהיא

ומשודדיםמספריםישלשתוק.
כלתהכאשדגםלכתובשממשיכים

וכמר-ידיהםלתאר,התאורהכהם

שלמיטבאותראתמדלליםהם
עליוכהוסיפםנרצד'שככדיצירתם
לכןדילל.לאביאליקוקש.גבבות

גםכמעטהואהברוטוכיצירתו

הלא-הרכההעתידיוכלפי .הנטו
להרבהכהשוואה •המרןהואשלו
שררהאינושדרכואחרים,של

הרכה.

פתיחהכגדראינןהללוהתגובות
קריאהכעקבותביאליקעללמסה
רישומיאלאכיצירתו,חוזרת

כדיאלוגשבחלודומחשכות,תגובה,
כפיביאליק,שלדמותועםמתמיד
להפליאארתההחיהשבאששלמה
כיערד,אצייןשלו.ברח"כ"חוזה
כתל-אביבביאליקעלהפרקים

לאותהעדלהיותגעגועיםמעודדים
הספדסירםלקראתוכיתקופה,
אתלסייםשלארצוןמתעודד
להיפרדשלאכדיכרהקריאה
ערדקצת,ערדלדחותאלאמביאליק

 • .מרתושעתאתקצת,

 •שירה

שבא:שלמה
-ברחחוזה
שלחייוסיפור
נחמןחיים

דביר ;ביאליק
 ;לאורהוצאה

יתש"ןתל·אביב
עמ'. 411 ; 1990

 .שבאשלמה

התפתותוהבדיחתית,נבואתו

האירוטיתהמזוןתאורתהעסקנית,

החזקה-העקדה,גרפניותרשלו,

הנאתוהכפייתית,דברנותו

החמקנית,גשמיותוהסרחרנית,

רכלנותוהכשדית,רוחניותו
המר"לית,דר-פדצרפירתרהחכמה,

התגוננותו-אלהלכלומעל

הכריחהשעיקרההמתמדת,

וההימלטותהפרהסיה,אלהחוצה,
הקולותומןהפנימיתהתביעהמן

שירהלנווכתובשכ-.שמסביב
חדשה!

הקראתמגלה-מסתירברח""חרזה

שלהגלויים.חייושכיןהקסום
זה .יצירתיותוסררלביןביאליק

מכינים,כאשדרק :פרדרכסאולי

פלדעודד

הגוףא~ל
א.
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לרפואהר"רכספי'רן

מרצההארץבמרכזח"ביכ

לרפואה,ספרבבית

ספרמתוךהםהשירים

ג.כתרבים.

10 

...,.--·-- -u 
מריםשלהרביעיפרה

שלי","כרמיעקכיא
מאז . 14-!19כשנתהופיע

"נעוריםהקודמיםספריהזכו

הסיפוריםקובץבשלכת",
"גליהלנוערוהרומן"המחיר"
למהדורותיחסים":ניתוקומיקלוש
-שונותלשפותותרגומיםנוספות
יצאהשנהפולנית.שכרית,גרמנית,

פולני,כתרגוםשלי""כרמיגם

גםלהופיעעומדאלהוכימים
נוסיףאם .הצרפתיהתרגום

פעילותהאתאלהלהצלחות
קורצ'אק"כ"אגודתהנמרצת

שזכתההפרסיםואתהבינלאומית,
תצטיירוכפוליןכגרמניהכהם

פופולריתכאישיותמריםלעינינו
כייחוד-וכחו"לכארץמאוד

"נעוריםסיפורהוכגרמניה.כפולין

מהדורותלארבעזכהכשלכת"
פולנית,לגרמנית,ולתרגומיםכארץ

האנגליוהתרגוםוהולנדית,שכרית
סיפוריהקובץגםלדפוס.מוכן

 19-!19כשנתשיצא"המחיר",

מורחבת,חדשהכמהדורה

תורגםהפועלים",כ"ספריית

"גליהגםכךולפולנית.לגרמנית
האלההסיפוריםאחריומיקלוש".

יותר,ארוכהנשימהמריםנשמה

-עמודים 3 )()(כתיצירהוהולידה
כרוניקהמין-שלי""כרמי

המאהמסוףהנמשכתמשפחתית

מלחמת-העולםפרוץועד-19ה

משמשתהעלילהכמקוםהשנייה.

מולדתה,עירשכפוליןקרקוכהעיר
~ניההיא-מריםהמחברתשל

ויינפלדמשה .סכה .ויינפלדמבית
אתתקעכאןמהונגריה,הנההגיע

מבית.דלהעםוהתחתןאוהל;יתדות
העולםלא;רהביאזהזוגכרמל.
ו-כניםשלושה-ילדיםשמונה

ברוך-משפחתיעץבנות,חמש

שלי"."כרמיהרומןגיבוריענפים,
ששוחזרומשפחה,תולדותאלה

מלחמת-פרוץשעםמרים,על-ידי

עדייןהייתההשנייההעולם
מתוךקצת ,עמ~יבית-ספרתלמידת

 ;שמועותמתוךקצת .זיכרון
לסאגה,היוכדימיונהמעוכרות

בתקופתקרקובאיתמשפחהלאגדת
 .-20וה-19ההמאהשלהמפנה

זהברומןהשזוך;תהנפשותשבעים

היהודיהמעמדחתךמהוות

השינוייםבתקופת •הבינוני

האופיי-והאידיאולוגייםהחברתיים

משההעשרים.המאהלהתחלתביים

 .זקןבעלדתייהודי .וייכפלו
קרקובשלהיהודיברובעהתיישב

-בנותיוכבראךבקזימייז'.-

-שבהןהגדולהאתאולילהוציא
בימי .פולניתאלאיידישדיברולא

אףהיוהאוסטריהכיבוש

ענפיםנלהבות.פולניותפטריוטיות

זחלוהמשפחתיהכרםשלוזמורות
שלטהוריםפולנייםלרבעיםוהגיעו
היוהשורשיםואם-גםקרקוב,

הןהיהודיתבמסורתעמוקטמונים

לשמשעליהןאתהושיטו
 '!לאן-דרךבחפשןהאוניברסלית

אי-שקטהדרך,ארכוןהרגשת

אתמאפיינים ,ביטחוןחוסרנפשי,

פיתררןמחפשיםאחדיםהדה.הדור

וערדבציונותאחריםב"בונד",

משתדליםלרובבקומוניזם.אחרים
הגוברתלאנטישמיותלבלשיםלא

אתמסתיריםאחדיםוהולכת,
לא-שותפיםמוצאיםיהדותם,
גםולפעמיםלעסקיהםיהודים

למיטתם.

אתהמספר .רומןהואשלי""כרמי
יפות,נשיםשלהטרגיסיפורן

פקוחותעינייםעםהשכלה,בעלות
בעליםלידילרובשנמסרולעולם,
שלומיאליים ,אותןאהבושלא

לחייםהכמהותנשים .חסרי-חן
בבוץשוקעותאךיותרטובים

עםציפורים ,צווארןעדמשפחתי

לשוואהמנסותקטועותכנפיים
החייםמקרקעיתלהינתק .לעוף

מחוסרהנמליםפרחיםהאפורים,
עםאומללים,עדינים,יצוריםאוויר,
מרוטים.עצבים

עדכעמוסנראהשתחילה .הרומן
דמויותשלגדולהככמותעייפה

מתפתחיבש,כררניקליובחומר

בשלצומח,מתרחב,הדפים,כמרוץ
ביןלסררגיןמתמרןכשהוא

אינטריגות,משפחתיות,טרגדיות

אידיארלוגייםכלכליים,מאבקים

מקבילתיאורעםוגופנייםנפשיים
האנטי-היסטוריים,אירועיםשל

הפולני,ברחובהמשתוללתשמירת
השכנה.גרמניהשלהנאציזםואיום

הקשורההתקופההדברים,מטבע

עשירההיאהמחברתשלבילדותה

ונרשמתמעמיקהיותר .יותר

חיישליותראמיתיתכאווירה

מהתקופותיהודית,משפחה

תוך •בספרהמשוחזרותהקודמות

והידעס;פרתשלאינטואיציה

שלה.התיאררטי

הדומיננטייםהגבריםשני

הזההמשפחתיבעולםוהקובעים
משה,הסבאהמשפחה,מייסדהם

אתגב;עלהנושאהשיק,רכב;,
ומפלסואחיו,אחיותיו.שלגורלם

אתכרנהדרך-חיים,בעקשנותל;

אתכשיטתיותומשיגבית;

מגיעהואבנייןכקבלןמטרותיו.

ולמקרםמשמעותייםלרווחים
הפולנים,מעמך;בניכקרבמכובד

לבית-ללכתל;מפריעשלאדבר

ברחובלהופיעובחגיםהכנסת

בטלית.עטוףכשהואהפולני
ל;שיצרהטוביםוהתנאיםההצלחה
מאוחרורק .ערנות;אתמרדימים

שגיאהשגהכי .תופשהואמדי

עלארמונ;אתכנהכאשרגורלית

רעיית;בררנקה,לא-כטרחה.קרקע

ובמחשבתהבלבהשוהההנערצת,

כנעוריה ;הרחוקהבארץ-מולדת

הציונית,כתנועהחכרההייתה

אתלהזכירמפחדתהיאעכשיו
שלדמות;כאשר"פלשתינה".השם

בטרחהיפה,נעשיתהשיק-האב

בררנקה,מסתבכתיותר,ושקולה
קנאהאינטריגות,ברשתאשתו,

אתהפוקדיםואסונותמשפחתית

שלפקעתלהיותוהופכתכיתה,

כלאיןכעלהשללאהבת;עצבים.
שלה,הפנימיאי-השקטעלהשפעה

דיפרסיהלידיאותההמביא

מבפניםחממהכאווירתופסימיזם.

הילדים.גדליםמכחוץואנטישמיות
שתוליםו~ניה.דלה. , iאיז'שלהם,
מתגעגעיםהםהפולניתבקרקע

ללכתרוצים-יהודיתלאווירה

דרמטיתבסצינהעברי.לבית-ספר
חוזריםכאשרהסיפור,אתהסוגרת

בזמןמקייטנהאמםעםהילדים
המלחמה,פרוץשלפניהבהלה

לארוזהמשפחהלכלהשיקמציע
 !במקרםב;מיד,- nרלבר;חפצים

תיאטרלית.ג'סטהסתםשזוהיאלא
 ...ישתנהלאככרדברשום
קורותיהןשאתהנפשות, 70מתוך

ששניצלובספרה,מריםמתארת

 .בלכד
ספריה iכמעקביא,מריםשלספרה

בסגנוןבפשטות,כתובהקודמים,

סקרנותמעורר .חסכוני ,עידני

זרםאלרגשית,הקורא,אתומכניס

אתרואהאתה :והדמויותהאירועים

כצערןמשתתף .מרגישהדמויות,

העולם .אתןומתווכחובצרותיהן

שלללבםקרובונשארשהיה
קםמשםבאואשרהיהודים

מחדש.נרשםמתחדש,לתחייה,
 ,כארץשנולד ,הישראלילקורא

עליהודיםחיישלתמונהמצטיירת
 .בדרך-לא-דרךא;דרכים,פרשת

• 

כספידן

קורים

 .ה~ז:;~ךקהל.ר~ע
 .~י:;גם~לע;~ך י~~pז
ךקיקים [iקוךים [i ה~ז:;

מתוחים

לים i?iJ~:;גךתגיד
ס~:;גך;תלזvרירות

ry ;עn;,:;i ל~ל;,חי .א;,חי. 

v ז;הךיםם

ךרית, ?iJ 1i , 1 ??דלזp~ר
i? ןiJ ~~ה iJ ךית,ךחיןהqס~~ז

 'זי~~ pלע;~ם י~~זp:;גה
 . ף:~ ry ןqז~~מו~ה pזpלי~ין

שיקום

זקקום [iזגז;זל.קת~סח~ל
ח:ווכים.א;חיזג~חיךים

p ,ת;ה~~~ךים, :p ,לים~

ל;חזpתן~הלים ?iקטי~ת

כ;~נות 7מגכr:זת
~סי p:ש.צ;פ;תים Jס~י

~~וכרזpצ;פ;תךם J י~ג;:

:p ה~רג~ז::: תגז'!'~ת;ך 

i] ל~בוריתpךחיךםז. 

~קום iJזגז;זלקת~סח~ל
מו:;נןח:ווךט 7PR7רז.ןן ?i~~ים iJע;ר

אולי'מו~ן'ח:ווך
 .ד??ד.רם P:9 ה:~vז~~ית
 ת~~;ק~ך~ל ה:~vז~~ית

 ?קזpכ;ת ?7ל;ת pךזגה Rזגז;זל~סח~ל

 .ת~~;ק~ך~ל ה:~vז~~ית

עור

א;חיזv~יר vלמזvגכ.רלע;ר ryזpזp~יםןה

~~ i? '. 
ry ע;ך:P כללרר..ר;:~ i? לסבילליזגז:ייר~לי'יש

 .ימ~~

~~ i? ,יםry הע;ךpת:;בי:;נה 9 ~רב.~~ל~ל .י~לכ;:~קז~
 .ימ~~

~לי;סיו iJ ~ p '<;! 7ים ?i~?זכ ,קtג~ים iJר'-ריךיו W ,סז.זין~נ;ת
אוחי. ?7 ~~

ן;לזולת,ן;ם, ry~_ךר;,סיב;ךךיםגרבו~ה~~לין;:זיךיםים ?iקרו

 •' ?i ~~ל
~תה;,חיר 7ה;~יל:;כללרר.ר. P:זpליע;ך ry~סה~י
~~ i? מ~~י;, 
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גילרחלנסיםקובי

שלחד
עצים

עצובים

• *** 
הילדבעין

והבוגד

ע
 Eו

יכולהמבטיחהירה

היאאםרקלקיים--- ======
 .שצריךכמרמתורגמת ~

אבלבעברית,שולטשהמתרגםאפר
דווקאמזומנות,לעתיםבה.גסהידו

חריקותביןמציץפירטכשזנב

להעציבמצליחהואהמלים,
המ~לצת"לשפה"אבריולעצבן.

שפתהיאשכדרמארדחבל .) 76 (
שירתשלשחוזקהכיורןהתרגום,
ביןרעולהמבצבץמואסי

המעקשים.

שלבשמרכברהחריקהראשית
אמנם, "?"עצב;נים-הקובץ

(רלהיפך)לעבריתמערביתתרגום
מינושינויבעייתאחתלאמעורר

חשקהאםגםאךעצם.שםשל
יכולזכריבעצםהמתרגםשלנפשר
ב"עצברנרת".להשתמשעדייןהיה

אשתהב"לאהמתרגםהתכווןולמה
 ? ) 13(עמ' "השלוךמם.הלחיי

בבחירתרגישותמצריךתרגום

הדעהכמרמשפט :המטאפרררת

בהאין /פועלפניעלהשחוטה
 ,) 1 7(עמ' "להתהדרטעםארצבע

שהשחיטההיותלכלמוכיח

זיעתשלההשחתה /ההשטחה
באשרגםכךצורמת.המתרגם

המשפטים.למבנה
-בקובץהאחרוןאחד,שיר

בידיעבריתנכתב ,""~ביים

הבנויאהבה,שירדהרהמשורר.

 :ממוספריםחלקיםמשני
 /שדיך:;נפנייגוניאנימאבד . 1

מבעד /שקוף~ברבפנירוקד

וחיוך /הלעםקפהשרתה /לעיניך
 .) 79(עמ'רחב"

 :הטרמרתשתימובלעותזאת
 ).-2 ~ש(הבאההקפהלשתיית

שלו-ההשתקפויותולמשחק
אני"ערלה :בשלוושלהבשלה

עליאניוחולם /בדכררן-המרלדת
 .) 80 (הארץ"ניחוחי

"והערף

יעוף

אנילבד
היורדהגשםבפני

בדכדוכיערלההמולדת
האדניםבלילות

 .) 81 '(עמ "עצובים ~-עצ~שלהר

(היחידיהשמרש : "ף-,-ע-י"ב

הפוטוריסטי,שבאפקטבשיר)

החדקהאפקטאתומשיגמצדיק

שמתקבל.

הסיבובאתמשליםהסירם
אישיתופונהשרבהדובר :הדיאקטי

עציםשני /ואתאני" :אהבתואל

שלראיםשני /מדמיםענניםשל
של /נזוליםחלונותשני /שירי
8 '(עמצפרים"כנפי 1 ( 

יהבדן

באוטופיה,ראוחלקם .ושרלליה
-ברברוכדברימשאלת-לב,מעין

ראוי'שהואמהשלציורהיא"

 .הנכוןהדבראלהכיסוףלהיות',
להתגשםיכולאינומהותושלפי

האנושיבוריבצאלאביחיד,
 'עמבאוטופיה",נתיבות"( ."בלבד

15 (. 

תכניתבאוטופיה,שראויש

ועכשיו,כאןכת-הגשמה,חברתית

 :כצנלסרןבדלשטעןכפי
דרמההסוציאליסטיתהאוטופיה"

יא"יפועליאצלשוניםבצינורות
כאןונתגלתהמדעת,שלאעתים
חיוכיסודומכרוןמפעילכגרדם

שלאוכמידהרכונה.דש ?07
ענייןלפנינואיןדהיינו, .שרעדה"

ארטרפיסטיתשיטההגשמתשל
מכוונתהשתתפותשלאלאפלונית,
ההפיכהשלההיסטוריבתהליך

לעינינו".המתחוללהחברתית
והמושביםהקבוצותהקיבוצים,

חברתיות-אוטופי-כיחידותקמר

החברהצריכההיתהשמהםסטירת,

הקבוצותהיואלומחדש.להיבנות
יחסיתקטנותקבוצות ,"ה"אררגנירת

חקלאיבסיסעלשמוקמוכמספרן
איחרדשלהעיקרוןבכוחוהונעו

הצריכההתעשייה,המלאכה,
מדוברשיררירן-דכרירת.ושלוהקניין

ומגשימותאוטרפיסטיותבקבוצות

אינטרסיםןחבריהלכלשיש
ומשותפים.הדדיים

מרביתאתסוקרתהדומילאה

העוסקותהחשובותהיצירות

שדמימנחםלה(קדםכאוטופיות,

ברחביהקומונותעלבספריו
דרך "ארטרפיה"מהעולם)

פראנסיסשלהחדשה"אטלנטיס"
מארסייך,של " 2440שנת"בייקרן,

ואחרים.אורררלררג''גשל " 1984 "
שלשמרביתןהיאהבולטתהמסקנה

ארכאוטופיות,נותרוהאוטופיות

מרעיונותיהןחלקרקהגשימו
האמריקאיות(הקומונותותכניותיהן

שהתנועהכעודוכיום),בעבר

האוטופיהאתהגשימההקיבוצית

למגמההפכהרכךבמלואה,
ראסטררקטרראציונית.חברתית

של"חבורהיצירתשלהמגמה

בתנועותהתממשה "חבורות

(הקה"מ,הארציותהקיבוציות

 .הדתי)הקיבוץהקבה"א,

הפךחברתיתכיצירההקיבוץרק

ממשאלת-לבאוטופית.לתופעה

ומציאותיתמקרמיתכלומר ,לטרפיה
למרותזאתוקונסטרוקטיבית.

ממשיתסכנהלונשקפתשלאחרונה

החיצוניהמשבר"שקצבבשל
ביטויווצוררתכךכלמהירנעשה
שההפיכהיכךכלקיצוניותנעשו

כצעדצעדללכתיכלהלאהפנימית
 .) 122 'עמ(ברבר,עמו"

יקריםרהטרפיהשהאוטופיהמיכל

שלבספרהלהתעמקלוראוילליבר,
סיפורמסופרברהדומילאה

בשפההאוטופיהרעיוןהשתלשלות
מהספריםיותרומודרניתעדכנית

 ,"ליחסנס"לאשאמנםהקלאסיים
דורנו.בניעל-ידילעיכולקשיםאך

• 

כרוכהכיהודים,בורנו--

השנייההעולםמלחמת = :,,
iiiEir וכחלוקההנורא '~ם'ב
ואנחנו,:הםהמחנותלשניהנחרצת

ונטבחים.טובחים

רבענייןיש .כךמשוםדווקא

- 'ה'הםמאחוריאלבהצצה
והאחידההגדולההמסהארתה

הרעביןכאשרמעט,המתבהרת

ניתןהמוחלטוהטובהמוחלט
 :בינייםשלשוניםבגווניםלהבחין

שערןניקל,משקפיליהורישאבי"
אפור,מניירשקיפלופנקסזהובכיס
שלשירמלבדדברבורשםולא

עוקצניותהערותכמהאייכנדררף,

שנייםשלומעניםכסטורישל

עםאותיהשאירלי.מוכריםשאינם

זהאותרלסייםמצליחשאיניסיפור,
אך ,אביעלכתבתישנה.שלרשים

 ) 7 '(עמעליו."לדברידעתילא

שנים,שחים-עשרהלמז;,כפרכשמלאו

אתולדברזכהלאמעודר .אביומת
אחרירק :שוויםביןכשורה

 .אותולהכירזוכההוארבותשנים
אתלנפותמסרגלהואכמבוגררק

ולסלוח.להביןממעשיר,המוץ
עומדיםלחובתו,כילדשזקףדברים
אתומאיריםהאבשללזכותוכעת

שהאירוהרמזהאחרבאורדמותו

לשוחחזוכההואכמבוגררקאז.
ילדבהיותו .ממששלשיחהאתו
ושתיקהאתו,דיברולאהאבשתק

הכעס .מאדמעשירכלסיבתהיאדו
האונים,חוסראביר.עלשכעס

חלופיתתומכתמסגרתחיפוש
חידותי(לירנגפרלקוהצטרפותו

ההיטלראי).הנרעד

 .האבעליוגדרשתיקהרקלא
אתיפהבעיןראהלאאביו

שלבשר ''כאלהנעריםעםהתחברותו
שלופת'הטינאתוקיללומדים

עצמםוהכינווהיהודיםהסלכים
אדונישלהטבחכמשטרלשיבוץ
העולם.

מןיצאהואאסור.מעשהעשהאכיר

שנשלחבליהפרוטקטררט,אלהרייך
בעלכארגוןחכרלהיותוכלי

סייעאכירמלחמתית.חשיבות

צפהכילדוהואהנאציםלנפגעי
גדולים,כפחדיםוהתנסהאלהככל

ממעשירסלדהוא .וככדדככעסים
ולכגידה.לבלמורךאותכהםראהו

ילדשלמנקודת-ראותכתובהספר
שהסי-ומשרםכד-זמנית,מנוגדושל

והלך-האמיתיכדמנוהזורםפרד
זהמשולביםכמבוגרהסרפדנפש
דיווח,שלבלשוןומסופריםכזה
ומןהסיפוריהמתחמןמעטנגרע

לחרותהיינושעשוייםהחררייה
שלכוחועיקרזה.מכנהלולא
הערלהאחרשם''כאותוהואהספר
מתבגרגרמניילדשל'שם' •ממנו

מלחמת-שלכגרמניהומשפחתו

 •מפריסביקורת

• 
 :מואסיפארוק

שלאהעצבונים
 ;(שירים)חובנו

רוג'חמערבית

הוצאת ;תבור

כפראל-שפק,

 84 ; 1989 ;קרעה
עמודים

** 
אוטופיה

או

 ?טרפיה

 :הדומילאח **
לספקתקוהבין
סיפור-

 ;האוטופיה
 ;המאוחדהקיבוץ

1989 ; 

עמודים 199

מואסי~שכןהעבריות~ל;תיראת
 .מלאכת-מחשבתשהואבבית
קצביותמעכירההכרותמשקל

אכלהמלים,תוכןאתההולמת
עלקלגסכפעמיעצמוכרפהאיננו

ומתכונן).מקשיב(שגםהקורא

המייצגתהנחמדת,הצפורהכמקום

משוררשלכשירתוהמולדתאת
כעל-הואהמשוררהפעםידוע,
/(אוליפנךךמעליפה"לעוףהכנף.
כהמשך .) 79(עמ' "לך)שרהוא
מעפףלהגביהגםהזההעוףיודע
המעוףלקראתהכנהלשיר.וגם

כפנייגוניאת"אבדתישיבוא.

 /שקוףעכרבפנירקדתי /שדיה
ועודקפהמזגתי /לעיניהמכעד

 .) 80(עמ'קפה"

המדיניתהאוטופיהעירן טוניאתהעסיקוהחברתית =
ii פילוסופיים,המדינאים
המייסדים""דורגםהדורות.בכל

 •כארץהשיתופיתהתנועהשל
 .האוטופיההגותכרכיעלהתחנך
כררות iההקלאסיותהיצירותשלרש
התנועהאת ""כנרעליהןלטוב,

של"אוטופיה" :הןהקיבוצית
(ספריית-הפועליםמ;ךוסתומאס

 "סוציאליסטיות"מושכות ,) 1946
 ,מ"(הקיכטוגאן-כאראנוכסקימ.של

שלכאוטופיה"ו"נתיכרת ) 1946
 ,) 194 7("עם-עוכר",ברברמרטין

הונאהאלו,יצירותכשלושת
האוטופיהשלמהותהלידיעתנו

 "הגדולות"האידאותמאותןכאחת
מתוקניםומדינהחברהסדריעל

גמור.תיקון

מודוס,תומאסשלה"אוטופיה"
המודרני,הסוציאליזםאכרתאני

עוררה , 1516כשנתלאורשיצאה

להוצאותוזכתהרכיםהדים
לספרי-וכןרכותולמהדורות

מחייביהמצדרכיםפרשנות

 :חרטלינגפטר ***
 ;מאוחרתאחכה

צבי :מגרמנית

ארד;

זמורההוצאת

 ; 1990 ;ביתן

עמ' 118

1 1 
 1990וגוסטא • .השנייההעולם



בראלימאיד

םפדיסביקורת •

מבריקמחקר

וחשוב

.שידה

 :אביזוהרמאיר
 ;סדוקבראי
עובד,עם

אופקים,

למורשתהמרכז
בן-גוריון

בן-אוניברסיטת

 ;בנגבגוריון
 ; 1990ה'תש"ן

עמ' 447

מלא,כפהלהודותמוכניםהיו
כשאלותהמנוגדותשעמדותיהם

יקרותהיועולםשלכחללושניסרו

(עמ'המשותפת"מהמסגרתלהם
שלכחללושניסרוהשאלות .) 262

לכריrבהיחסכמוכן'היו'עולם
המועצות.

כ'סיעהשלהמאבקתיאור
הואכרכרביתר"מרתף"העירונית

מסיעהרחוקשהיההמחבר' .מצוין

כמבטיודע,ממערבמזרחכרחוקכ'

מאבקשלכאיכויותלהכירלאחור,
רכהמידהכרשהייתהזה,פועלים

צידוק.של
אומריםכספרהאחרוניםהמשפטים

והוכחשהוסברמהכתמציתיות

שפרשכמיעוט-הספרכללאורך
יכולתגלומההייתהממפא"י
מתן"אולםעררך'להשאיןחלוצית
מפעלההיההמדיניהכיוון

המרכזיתההנהגהשלההיסטורי
יכולהיהלאזהמפעלמפא"י.של

כתמיכתזכתהאלמלאלהתגשם
 •העכורה".כתנועתהרוב

1 
תךא tl' '~;י

............ 

12 

- -ii 
באסדוק""כראישם

דןשהספרלהמחיש
שנתפלגהכמפלגה

הספר . 1944כ-שהתפלגהכמפא"י

כן)(ולפנימהקמתהכתולדותיה,דן
מכריק,מחקרדהוילפילוגה.רעד
עלכיותרהחשוכיםהמחקריםאחד

כארץ-העכורהתנועתתולדות
יששכהם.החשובלאאםישראל,

בפרטים,מענייניםחידושיםבר

לפרטים,התמכרלאהמחבראולם
רבים.להיסטוריוניםשקורהכפי

מצויןאבחוןישהכוללתכראייתו

דןוכשהואותופעות,תהליכיםשל
עמדהלוהייתהשבשעתםבנושאים
חייבעצמורואההואאיןלגביהם,
שערלהיש ;ההיאלעמדהנאמנות

שרנהמסקנהמבדיקותיו

ברדקהואהיסטוריתבפרספקטיבה

החיובי,יחסר,בולטמחדש.הכל

אשרהעירונית,ב'סיעהשללמאבק
לאודאיכצנלסדןכולשלכתלמיד

הברדקכהיסטוריוןאךאז,כהתמך

אחרהתפתחמהגםויודעהעכראת

ברברבית"מרתף"אתראייתוכך'

וכדיןשרנה,ההואהמאבקואת

שרנה.שתהיה

כפילוגמתמקדשהספרלומראין
הטבעכדרךאם-כיוכסיכותיו,

עלבספרחשובמקרםהפילוגתופס
מפא"י,שנותוארבעעשרים

רבענייןישפילוגה.עדמאיחודה

ייסודשלפניכתקופההדןכחלקגם
-שלההאםכמפלגותמפא"י,
הצעיר".ר"הפרעלהעבודה""אחדות
בהיסטוריהמחקרהואהספר

בהיבטעניינולכןפוליטית,
מפא"י,שלוהמשקיההתיישבותי

משקוכבנייןכהתיישבותמעשיה

תיאורגםמצומצם.הואהעוכרים,

המקצועיהאיגודשלהתפתחותו
הרחבההפעילותרשתושל

כפוףמפא"י,עמדהשבראשה

הרעיונייםההיבטיםעללהשפעתם
מפא"ישלהרעיונייםוהמאבקים

הגבילאלמלאמפא"י.ובתוך
חייבהיהמחקרו,נושאיאתהמחבר

ספרולאשלמהספרייהלכתוב
נושאלעצמואפואקבעהוא .אחד
כהיסטוריהדןספררמוגדר,יותר

לעומקדןהוארכהפוליטית,
היסטוריטיפולכהומטפל

נאות.אובייקטיבי

הספר,שלהרבהחשיבותובשל

שכר'החסרונותכל-כךמצערים
עריכהשלחסרונותכנדלםרוכם
המחברשלהנאהשליטתו .לקריה
חמורלכןידועה,העבריתכלשדן
ליקרייכספרשישכל-כךהדבר
כתב-ידשללשוניתעריכה .לשרן

מפיהעדריותאתהביאהואחי,

יוסףכיבמקרם,שהידאנשים

למדת"טובאמראכןטרומפלדור
מעולםשהואוידועארצנו",בעד

כשפהולאכרוסיתלא-קילללא
הקללהעלההבלסיפוראחרת.
ששדםעדחזקכל-כךנדבקהרוסית

מהכרתאותרתנתקלאהוכחה
מאירמסבירבספרררבים.אנשים

מאבקירקלראותשאסוראביזדהר

שללטעותליפולשאסורכשםכוח,
הרוצהמדי.תמימהדבריםראיית

 19בעמ'יעיין-נאהענייןאתלהבין

יש 14בעמ'סדוק"."בראישל
המונחיםשלטובותהגדרות

הסכרישאבבעמ'מפלגה-תנועה.
דב"גדעותכיןההבדלעלטוב

המהפכהלגבי "הצעירר"הפרעל
כציונות.הנדרשתהאישית

 , 64עמ'כספר,ישמענייןחידוש

"הפועלשגםמסבירכשהוא

האיחודכעדכרוכו,היה,הצעיר"

האיחוד.לפנימעטרתלאשנים
משדםורקאךנדחההמעשה

(כעיקרהצעיר""הפועלשראשי

שכלרצדאהרנרביץ')יוסף
עםתתאחדכשלמרתה,מפלגתם,
זרשעובדהדרמההאחרת.המפלגה

ספררפרסוםעדידועההייתהלא
אביזרהר.של

שללעמדהישובהירנכרןהסבר

רקשפורסמהארלדזרררכ,חיים

יעקב•צביקה

היא

(כ"ידמןהמדינהקרםלאחרמלאכהאינה ר-;,אכיז~מאירמאת
עמ'כשדליבהערהירושלים").לסלוחאפואשהווכלל,כללקשה

נשארשהאישאביזרהר,מסביר 12 )(ואיןשיבושים,שנשארועללעררך
אלהמכתב .רייצמןשלנאמנובדוגמאותהקוראאתלהלאותצררך

בגללמחנק,הרגשתפריהיהרייצמןלהבהירכדיכשתיים,דימרובות,
התקופה.זרפספילדשלהלכןהספר 124 ' 7:כענהביקורתדבריכוונתאת

את"נפוצץכהאמרשבן-גוריוןהמשפט,כאמצעההערהנקטעה

בתיאורהבריטית".האימפריה 126בעמ'נקודה.שםישאם-כי

מסביר-1944כהפילוגסיברתבשםארלרזרררבברצחהנאשםקררי
היהכדעותשההבדליפה,אכיזרהרסטכסקי,הואהספרוככלסטררסקי,
זהעל-כרית-המועצותבעניין . .כמקובל
דעות.כרובלהכריעהיהאי-אפשראינוארלרזרררכרצחסביבהפולמוס

הרבושלאסיכהערדמצייןהואשלכספררחשובמקרםתופס
המרקדהמרכז,מהר-עליהלדברזהנושאכנראה,כלל,הואאכיזרהר.

כולהההסתדרותהואהאם .המקריןמצייןהואהשלמות.למעןרק
עין-חרודאררכן-גוריון)כדל(דעתהעכורהלתנועתהביאשהפולמוס

טכנקין).(דעתהמאוחדוהקיבוץ .כארץותרעלתכחוץ-לארץנזק
(קבוצתוחמריהשלפילוגהכתיאורגםמוצדקת.זרקביעהאםספק

המחנותותנועתאכיזרהר)שלייתכן""לאכישטענו'היובארץ
מדובריהאחדהיה(שהואהערליםכחוץ-לארץגםוגר'.רצחושיהודים

אכיזרהרמאירמתרומםהחשדנים)צודקכסך-הכלרעדת.שתיהיו
לשבחראויהלאובייקטיביותסופי"כחשבוןכיבקביעה,אביזדהר

אתלהסבירשאין"דרמה :באומרויכאופןארלרזרררכרצחהשפיעלא
לאהצדדיםששניככךאלאהדבר'הכוחותיחסיעלמשמערתי
 .) 135 (בציונות"

הואהמחקרשלכיותרהגדולשבחד
אביזרהרמאירהרוחנית.עצמאותו

מוסכמות,אחרישביהולךאינו
עולםשלמוסכמותלרכות

יודעאינופרופסוראיזההאקדמיה.

רוחורעותהכלהןשאידאולוגיות

ותאורתכוחמאבקהואוהכל
היהאכיזרהרמאיר ... '!שלטון
רכותשניםלפניערדשהפריךהאיש

כאילוהשטות,פטפוטיאת

מרתולפניהפליטטרומפלדור

למרת"טובאמרולארוסיתקללה
כ"דכר",גדולכמאמרארצנו".כעד
תל-למאורעות"עגול"שנהליום
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כחן-שנישמואל
העתידבעידןהקוגנטיביהאדם

 ז;;--
האירועיםבשטףכיוםמתכונך

יוםמריוהמתחרשיםהמשתנים

העולם,שלשונותבפינותביומו
מחזהמתוךבסצינותצופההואכינרמה

ולארימירכמוחסר-משמעות.אבסורדי

ומשתומם,פהפעורמחכההואוהרפגוך'

לתשובה.ההיסטוריהשלברורהלאבנקורה
הואזאת,סוערתבתקופההאדםשלגורלו

שביןמנשואוהקשההנזילבמרווחלהלך
היאשתינתךתשובהכללתשובה.השאלה
בלחץתקפותהאתומאברתחלקית

לחפשמצוויםאנוובכל-זאת,האירועים.

הזדמנותמהווהזאת,משברשעתאותה.

האנושית.בהתפתחותנודרךלפריצת
חלקיתתשובהלתתניסיוןהואזהמאמר

שאלה.בסימןיסתייםהואולכךלאירועים,
השאלה.סימןשבעקבותלהתחלהנקווה

ומשמעותןהתופעות

העו-במערכתהבולטיםהתהליכיםחמשת

המשטריםנפילת :הםהנוכחיתלמיה
שחר·וראירופה,במזרחהדיקטטוריים

בדרוםהגיזענימהמשטרהשחורהאדם

לצימצרמו,הנשקמפיקוחהמעבראפריקה,

הארניברסלית-קנטיאניתהתפיסהלביד

(אביגררטיוס .הבינלאומייםהיחסיםבתחום
הפוליטיקהאתתפסהבינלאומי),החוק

מרינות.חכרתשלבמונחיםהבינלאומית
כללים,על-יריבהתנהגותךמוגבלותאלו

משותפים.בינלאומייםומוסרותחוקים
עלרקלאמושתתיםביניהןהיחסים
צוויםעלגםאלאצרה,תרעלתשלשיקולים

וחוק.מוסרשל
ההררית,והתלותהמיזוגמתהליכיכתוצאה

השתרשותבהתחלתגםלהכחידניתך
שהטבעהגורסתהקנטיאנית,התפיסה

איננוהבינלאומיים,היחסיםשלהאמיתי

בקשריםאלאמרינדת,בידבקונפליקטטמון
לארמיות,עלאנושיותובמחוייבוירת

תבלקצוותמכלאנושבניבידהמחברות
חיים.הםבהךלמרינותקשרללאהם,באשר

ביחסיםמלאכותיותתופעותהךהמרינות
הבינלאומיים.

הבינלאומיתבפוליטיקההעיקריהשחקן
הקהילהבמסגרתהאנושבךיהיההעתידית
בפוטנציה.הקיימתהעל-לאומיתהאנושית

האוניברסלית,האנושיתבקהילה
משותפיםהםהאנושבנישלהאינטרסים

קואפרטיביתהיאהבינלאומיתוהפוליטיקה

הםהנוכחייםהקונפליקטיםמלאה.בצררה

ערההחרשההעתהיתהקאמי,אלנועל-פי

התפיסהעל-יריהאלשלהפילוסופילרצח
ההיסטוריולרצחחילוניתההומנית

האלבחסרהמושלהמלךשלהפוליטי
- 123עמ' 1974המורד,האדםאלנו,(קאמי

X9 (. בחשיבהלהלךבררךהמודרניהאדם
לחייושהעניקהמהמשענותעררםרוחנית,

וללאמפוחדערום,נותרשהואמכיורךהרת.

פנהעולמו,אתשכיוונהעליונה,כסות
ואידאולוגיותפילוסופיותשללבנייתך

מחרשלולהקיםביקששבעזרתךטוטליות,
חשהואזהסררבתוךופוליטי.רוחניסרר

בחיקהמקודםשהיהכפישוב,ימדגךעצמו

הנצררת.של
על-פי .הגלעצמועללקחזומשימה

האלוהיהוצרךמהורההתיאולוגי,הפירוש
הגלשלפירושוההיסטוריה.שלמובנהאת
למהותהאנושיתהתבונהאתהפך

שלביסודההמונחתטרנסצרנטית

הךמהדרההיאאותה.ומניעהההיסטוריה

הסיבהאתוהךהראשונההסיבהאת

שאףהואההיסטוריה.שלהתכליתית
המבקשתהאנושית,שהתבונהלהראות
מעלהמרחפתהיאהיאעצמה,אתלהגשים
למעשהיצרכךבר.ומושלתהעולם

 .האלשלרמותוללאתארריציה
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וגרמניהיפןשלהכלכליכוחךעליית
 . 1992לקראתאירופהומיזוגהמערבית

חורגותלעילשהוזכרוהתופעותכינראה

בשלבמעברומשקפותילעצמךמעבר
אשרהאדם,שלהאנושיתהתפתחותו

ההרגלאחרמחרשעצמואתלבנותהצליח
הואהשנייה.מלחמת-העולםשלוההשמדה

לשיאיםלהגיעמחר-גיסאהצליח

שונים,בתחומיםמרשימיםטכנולוגיים
שלעבהבחומהעצמוהקיףגיסא,ומאידך

אולםחרדתו.עללחפותכריהרסני,נשק
בוטחהנורא,ההרסאחרישנה 5 )(-כועתה

פונההואייותרונינוחבוגרו'בעצבן

בשניזאתעצמו.מכבלילהשתחרר

ובתחוםהפוליטיבתחום :תחומים

 .התודעתי-פילוסופי
לצימצוםעריםאנוהפוליטיבתחום

והבינלאומית.הפנימיתהפוליטיתהמערכת

לטובתמצטמצמתהפוליטיתהמערכת

התרבו-:הכלכליתהאחרותהמערכותשלוש
מדוברהנוכחיבשלבוהביך-אישית.תית

שלמישקלךאךהכלכלה,שלבחיזוקה
הולךהביך-אישיתוהמערכתהתרבות
ומתחזק.

העל-והמיזוגהתלותהתקשורת,תהליכי
הלאוםמרינותאתעוקפיםלארמיים,
שוקעיםועימדהאיטית,לשקיעתךוגורמים
של l{;1is1וו< ict;1t( 1ה-שיקולי

הריאל-פרליטיק.

הרואההריאל-פוליטית,התפיסהאת

בידתמירימאבקזירתהבינלאומייםביחסים
אינטרסים,מאבקעל-יריהמונעותמרינות

הגרוטיאניתהתפיסהבידמזיגהמחליפה

אליטותיריעלשנוצרהמלאכותיתתופעה
אתלהגרילהשואפותשליטות,פוליטיות

 .בלבדזמנייםהםולפיכךכוחך'

דטרמיניסטיתמטוטליותהתנערות
הרנסאנס,בתקופתשנולדיהמודרניהאדם
כריאקציההומניסטיתעולםתפיסתפיתח

 .הדתיהעולםשלהמוחלטתלדומיננטיות
באלהמרדעל-ירינוצרהואבימי-הביניים.

עלוהמכוונתממנוהנגזרתהחסרובמלכות

את .האנושיטבעואתוגילהשבהוא .ירו

בחופשהשכל,בפיתוחראהתפקירו
במתרדדתובשימושהביקורתיתהמחשבה

הסובלנותהרעת,חופשרציונליות.מרעיות

עליהןהפינה,אבניהיוהמדעית,והחקירה

ההומניזם.שלהגדולהבנייןהתנוסס

לעיקריהפכוהאמונה,וחופשהחירות
אנשישלפעילותםההומניסט.שלאמונתך

מתרכזתמדרוס,תומסשלבספרוהאוטופיה
וההשכלה.המרעלפיתוחמסביבבעיקר

מהדורההוציארוטרדם,אישארסמוס,

שכתביוטעןהברית-החרשהשלביקורתית

הםגםנזקקיםקדושתם,כלעםהקודש,
החםהרחםמתוךהספרים.כיתרלתיקונים

חופשיארםבקעהרתעולםשלוהמוגן
אתולקרםגורלועללשלוטהשואףיוסקרך
האישית.חירותו

סופיתמשמערתלהעניקשביקשמשוםזאת,

האנושיתלהיסטוריהוטוטאליתאחרונה
ההיסטוריה,האלוהי.הרצוןאלקשרללא

כוחעל-ירינגזרתאחריתה,וערמראשיתה

על-מתקדמתשזוכשםהאנושית.התבונה

(אנטיתזהוהפגתםהבנתםניגודים'ירי

על-יריההיסטוריהמתקדמתכך ,)וסינתזה

קידוםאתהמשקפיםניגודיםשלשורה
קידוםשלהדיאלקטיהתהליך.התברכה.
דיאלקטיקהשלבתהליךמשתקףהתבונה

היסטורית.דטרמיניסטית

ויצרהעולם,לרוחהאדםרוחאתהפךהגל
הואאלוהים.ללאאנושיתדת-למעשה
המפוחד'המודרניהאדםאתהחזיר

שלמסגרתתוךאליחירותואלשהושלך
ומסוררת.מוגנתוהיסטוריתרוחניתחממה

האוריסיאההסתיימהלאהגלעםאך
אתלהגשיםהמנסההאדםשלהרוחנית
ריאקציההיהבמסעו,הבאהשלבחירותו.

היפוךאתהגל.שללתאוריציה
טעןאשריפוירבאךעשההדיאלקטיקה
תודעהלקראתהתקדמותהיאשההיסטוריה

רוחשלהעצמיתלתודעהלאאבלעצמית,

שלהעצמיתהתודעהלקראתאלאהאדם,
שלוהפילוסופיהאתורם".''בשרבך-האדם,

בכיגורוחושיתכמטריאליסטיתהגדיר
החשיכההגל.שלהאידאליתלפילוסופיה
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השחקן

העיקרי

בפוליטיקה
הבינלאומית

בןיהיההעתידית

במסגרתהאנוש

האנושיתהקהילה
העל-לאומית

הקיימת

בפוטנציה.
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.מםה

משמעותטווח

האדםשלחייו
מוותסףעלהחי
יוצאפועלחרא

חפונהופונקציה

אלקירבתןשל
חמודת.
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ולאההוויהמןנובעתפרירבאךעל-פי
רוחעלויתרפרירבאךהחשיבה.מןההוויה
עללאאךההיסטוריהמעלהמרחפתהאדם
ולאההיסטוריה,שלוהאחידהמוגדרהכיוון

ההיסטוריהתהליךשלוהסדרהנוחותעל
המובנה.

המטריאליזםאתפיתחוראנגלסמרקס
עלאותווהחילוההיסטוריהדיאלקטי

חיתה,שלהםהנחת-היסודהחברתי.התחום
הואהחברהאתוהמניעהמשפיעשהגורם

ארברצונהתלוישאינוזההמטריאלי.
יסודאתראוהשנייםהחברה.שלבהכרתה
בחייםשלההאידאותועולםהחברה

שלמקומהאתהכלכליים.ובתנאים
"מדע"תופסההגליאנית,התאודיציה
אתהמניעהכלכלית,ההתפתחות
התפתחותתכליתה.אתומהווהההיסטוריה

ביןהמתמידהניגודעל-ידימאופיינתזו

בכוחותהייצור".ל"יחסיהייצור""כוחות
יהייצורלמכשיריהכוונהיהייצור

העוסקיםוהאנשיםהייצורשלהטכנולוגיה
מכלולהםהייצור""יחסי .הייצורבתהליך
בתהליךהאנשיםביןהנוצריםהיחסים
היחסיםלהסדרגרםהייצורתהליך .הייצור

ודורשביסודוחברתישהואמפנייהחברתי

ההיסטוריהקץאדם.בניביןמגעים

שלביטולולאחריבוא,המרקסיסטית
מעמדות,מלחמתידיעלהקפטיליזם

בין-הקפיטליזםסתירותאתשתבטל
הצרכיםלביןהרווחאחרהרדיפה

לביןהייצורעלהבעלותביןהחברתיים,
העובד.הפרולטריון

האלוהיםרוחאתביטלהמרקסיסטיהאדם
ההיסטוריה,מעלהמרחפתהאדםרוחואת
המניעהחדשהומדעיתכלכליתרוחבנהאך

הדטרמיניזםעיקרוןעלויתרלאהואאותו.
דיכוטומיתחלוקהלוהמכתיביההיסטורי
לרע,טובשביןוחדהברורהומבנאית
ובטוח.מובנהעתידבפניוופורש

מקומהאתפינתההדתיתהתאולוגיה
כלכלית-מדעית.לתאולוגיה

ניתןהמרקסיסטיהדטרמיניזםאלאם
אלהריההגליאני","השמאלכאללהתייחס

כאללהתייחסניתןהנאציתהפילוסופיה
אתראההנאציזםההגליאני"."הימין

הרוחכהתגלמותהגרמנית·ינה rהמ
האדםההיסטוריה.אתהמכתיבההאנושית,

משוחרריהעליוןהגזעלבןהפךהגרמני'
יעורראתראהאשרמוסריות,מעכבות

ארוהכחדתםנחותים,גזעיםעלבהשתלטות

כך .ידועלהנשלטעולמי'לסדרהכפפתם
אלוהיםאתהחליףאשרהאדם-האל,נוצר

החדשה,העתשלהדיקטטורעלי-אדמות.
ברוטאליות,מבנאיותבאידאולוגיותהמצויד

חדש.ופוליטירוחניסדרלבנותהמבקשות
במחנותעםלרצחהביאהקיצוניהימין

המרקסיסטיוהשמאלוההשמדה,הריכוז
בארכיפלג-גולגיםאויביואתהשמיד
בשמןזאתעשושניהםזאת.למטרהשהקים

טוטאליטריות.אידאולוגיותשל
השמאלהתנגשוהשנייה,העולםבמלחמת
אימיםבמאבקההגליאני'והימיןההגליאני

תוךוברלין'סטלינגרדשלחורבותיהןעל
כוללעולמיולהסדרטוטאליתלאמתחתירה
בשדרתוהרגרצחשלתהליךותוךואחיד'
בעודההשמדה.ובמחנותהקרב

בגרמניה,הפאשיסטייםשהמשטרים

המלחמה,לאחרהתמוטטוויפןאיטליה
ובמזרחבבריה"מלשרודהקומוניזםהמשיך
חליםהעולם,שלזהבחלקגםאךאירופה.

יימינושלהאדם .שראינוכפישינוייםכיום
אתשהצרוהפוליטייםמהאזיקיםהןמתנער
בדמותהפילוסופיים,מהאזיקיםוהןחירותו

דרטרמיניסטיות.אידאולוגיות

קוגנטיבילאדםאקסיסטנציאלימאדם
חאקסיסטנציאליהאדם . 1

לאחרצמחהאקסיסטנציאליהאדם
מיואש,מוכה,השנייהמלחמת-העולם

משיחיות-מאידאולוגיותומאוכזבמפוחד

את .עולמוולחורבןלהרסשהביאומדיניות
התנסותתוךפיתחהואשלוהפילוסופיה

בחברתהמוות,סףעלחייםשלבחוויה
שלההשמדהבמחנותלמוותהנידונים
הנאצים.

סףעלהחיהאדםשלחייומשמערתטווח
שלהפוכהופונקציהיוצאפועלהואמוות

בגיטונמצאשהואביןהמוות.אלקירבתן

מוקףוהשמדהריכוזבמחנהחומה,מוקף

מוכהנצורהבעירמחושמלים,תילבגדרות
אוצבאי,במחנהסגור,בבית-סוהרבדבר,

למצואחייבהואאוייבים.מוקפתבארץ
משמערת,אחרבחיפושמשמעות.לחייו
הנוצריםשלביםבשלושהלהבחיןניתן

המשמעות.בטווחמשינויכתוצאה

החייםמשמעותנובעתיהראשוןבשלב
שמעברלחייםוהתקווההזיכרוןימהדימיון

הםהמוחשי jביטויאשרהמוות,לסף
מדיניים.גבולותאוגדרות-תיל,חומות,

זכותועלונאבקלחיותממשיךהאדם
החיילאהוב.משהולומצפהעודכללחיות,
גםכךלחזית.שמעברמשהולמעןנלחם

לושמתבררעדההשמדה.במחנההאסיר
ההוגה,לגיאשמעברלחייםתקווהשאין

בטווחחייומשמעותאתלמצואושעליו

התיללגדרותועדהפיזיתהימצאותושבין
המחושמלות.

לאדםהופךהואזהישנינשלב
לחייומשמעותמוצאהוא .אקסיסטנציאלי

הקטניםהרגעיםעלהיומיומית,כמציאות
ההחלטותועלאותה,המרכיבים

אלטרנטיבות,ביןבחירהשלהאינסופיות
וזמנית.טריוויאליתלפעולההקשורות
מצומצםבטווחמשמעותלמצואהכישלון

נקודתאלהמשמעותחוסרסףאתמקרבזה,
לחלוטיןנעלםכךהאדם.שלהפיזיקיומו
ונותרנעלמתהחייםמשמעותזה.טווח

נטרללצמחהופך.האדםבלבדהפיזיהקיום
זה,שלבלפני"מוזלמן".-אנושצלם

לשמירהרצוןושליאוששלאחרוןכאקט
להתאבד,עלולהואכאחת,אנושצלםעל

התילגדרותעלעצמוולהשליךלרוץ
לחייו.קץולשיםהמחושמלים

במציאותנאבקהאקסיסטנציאליהאדם
תוך-כדיהאמור,הסףאתומרחיקהמוות,

גיוסעל-ידיזאת,במציאותהיומיומיקיומו

פעולההחלטותלקבלתהנפשיכוחו
אתהאדםמןליטול"אפשרשכןבמסגרתה.

האחרונהאת :אחדמדברחוץהכל
עמדתואתלבחור-אנוששבחירויות
דרכו"אתלבורמסוימות,נסיבותבמערכת
משמעות,מחפשהאדםויקטור,(פרנקל
 .) 85-86עמ' , 1981דביר,

מחדשלהקיםפנההאקסיסטנציאליהאדם
המערכותאתהמלחמה,חורבותעל

הואוהפוליטיות.הכלכליותהאנושיות,
בפיתוחלשיאיםהגיעואףעצמואתשיקם

טכנולוגיותביניהןמתקדמות,טכנולוגיות
גורלעליושכפהוהשמדה,הרגשל

ההשמדה.על-סףחייםשלאקסיסטנציאלי

בפילוסופיהמופיעהאנושיתהחירותרעיון
הקיצוניתבצורתוהאקסיסטנצליסטית

ישותלמעןאותונוטשאינוסארטרביותר.
ומעברמעלהנמצאתומשלימהכוללת
הפילוסופיםגםזאתעושיםשאיןכפילפרט,

 .והיידגרקירקגורהאקסיסטנציאליסטיים
האלוהות.שלבמקומהבאהפרטיהאדם
מוגבלתהבלתיחירותואתנוטשאיננוהוא

כפיבה,אבסורדיתאמונהולמעןלמענה,
היומיומייםבחייוהאדם .קירקגורשמורה

עיקראתמהווההטריוויאליים,סיבלותיועל
הקיום .הסארטריאניהאקסיסטנציליזם

האנושיתפעילותולמטרתהופךהיומיומי
מהווהזה.קיוםהיחידיולביטויההאדםשל

שואבממנוהאנושית,לאופטימיותמקור
חופשיכיצורולפעוללהמשיךכוחותהאדם

רוחניים.אופוליטייםמכבלים
הדטרמיניזםסוגיכלאתמבטלתהחירות

הוא.האדםהפסיכולוגיאוהפיזייהלוגי-
נגזרתאיננהמשמעותוחסר-משמעות.

המכתיבהמישות-עלאוכוללאנושימטבע

יסודהואזהמשמעותחוסרדרכו.את

האדם'חופשישכךומכיורןשבאדם.ה"אין"

חייופעילותבאמצעותעצמואתליצור
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נמצא.הואשבהסיטואציהבכלהיומיומית
שקיומו.מכאןחייומשמעותהיאזופעילות

היומיומיהקיוםלמהותו.קודםהאדםשל
נוצרתכךשאיננה.המהותשלהישהוא

המופ-האקסיסטנציאליסטיתהדיאלקטיקה
 .היוצרהחופשיהאדםשלתוכואלנמת

הםהאדם.צידישניהםוה"אין"ה"יש"

המהוויםהפנימיים,הניגודיםאתהיוצרים

 ,חלקימהיותונובעתזאת .יצירתומקודאת
ידיעלמוגבלתגםאךמשמעות,חסד

מיועדתהעצמיתהיצירהזאת.חלקיות
עליושמטילהמהאימה,האדםאתלגאול
והפוליטית,הערכיתומהבדידותחירותו
יכולהאיננהשהיאאלאעליו,כופהשהיא

האמורה.החלקיותעלה"אין",עללהתגבר
חייו .חלקייהיהולעולםאל'איננוהאדם
בסבל'מלוויםוהיוצרהחופשיהאדםשל

מפניומהאימהלחלקיותמהמודעותהנובע
 .חייושלהמשמעותחוסר

המדינאי .האקסיסטנציאליהאדםכך
אתדואההגרעיניבעידןהאקסיסטנציאלי

שלביצירתההמדיניתהפעילותתכלית
זופעילותתמידית.בינלאומיתדינמיקה
יחסים,שלמתהווהממערכתנובעת

שלמנחיםמעקרונות-עלולאבינלאומיים
יקיפאוןשכללכך'מודעהוא .ומוסדצדק
ביותר,הקטןולוביחסים,סתוםמבויכל

המערכתקיוםולסכנתלשואה,להביאעלול
יצירתהיאפעילותותכליתהבינלאומית.

יחסיםשלוטכניקהיחסים,שלמכניזם
פועלהואזהלצורךבינלאומיים.פוליטיים
ביןק;ז.zדיםשלמסוימתמערכתליצירת
שלליצירתהככליגיאוגדפיים,אזורים

מתמדת.פוליטיתדינמיקה
כמדינאילדאותישקיסינג'דאת

חדדהוא .הגרעיניבעידןאקסיסטנציאלי
של"חובתו :וטעןהגרעיניתמהשואה

דקלאיכולתוכמיטבלעשותמדינימנהיג
כדיממש,בפועלגםאלאעיןלמראית
גרעינית".משואההאנושותאתלהציל

ערבים,הלבן,בביתשנותיהגדי,(קיסינג'ד
 .) 827עמ' , 1981

המהפכניהקיוםאתהפךקיסינג'ד

ההרסניהגרעיניהקיוםואתהסובייטי'

 .דינמימערכתימכניזםשלליצירתולמנוף
ביןלגיטימיסדרשללהקמתוהביאהוא

וסין'בדיה"מאדה"ב, :המעצמותשלוש
להסדרהמערכתיהקיוםאתהפךוכך

לצורךלטיפלהגרעיניהנשקאת .פוליטי
מערכתייםפעולהעקרונותשליצירתם

אתלהשמידביקשלאהואלגיטימיים.
אותוהפךאלאלפירוקו,להביאאוהנשק
היוותהההרתעההפוליטיים.ביחסיםלכלי

טנדסאקציהשללגיטימיעיקרוןעבורו
לסוגיההמוגבלתהמלחמהפוליטית.
ורציונליתמאורגנתלצורההפכההשונים,
הפונקציונליותומכאןאלימות,להפעלת
הנשק,עללפיקוחהשיחותשלה.המדינית

סמויה'בין-גושיתתקשורתשלמיסודהיוו

 .ההדדיהחימושמירוץבעצםהטמונה
סמוייםמערכתייםכלליםקיסינג'רמיסדכך

כמדינאיהדטאנט.שלהדינמיקהאתויצר
בשואהנאבקהוא ,אקסיסטנציאלי

ביטלולאנצחיוזz.לוםיצרלאהואהגרעינית.
למערב,מזרחביןהאינטרסיםגרדי ;כאת

חיתהמטרתו .התכווןלכךשלאמכיוון
עולמית,אנושיתלשואההפיכתםאתלמנוע
פירושומדיניקיפאוןשלרגעשכלבעידן
קיסינג'ד,פעלשכנגדוהנצחהואהסוףסוף.

 .וכמדינאיכאדםהתכווןשאליו

הקוגנטיביהאדם . 2

-20ההמאהסוףשלהקוגנטיביהאדם

לחידותחתירתואתממשיך ,-21הוהמאה

לאדםבדומהיצירהשלתהליךידיעל
משוחררתשיצירתואלאהאקסיסטנציאלי,

שלהמוותומאימתמהחרדהמהפחד,
השנייה.מלחמת-העולם

לבדו'לא .עצמואתלהגשיםמבקשהוא
ההגשמהאתהאקסיסטנציאלי.כאדם

הואאוניברסלית.כזכותתופסהואהעצמית
אנושיפוטנציאלישאדםשלכלמאמין
מימוש.לידילבואהשואףיצירתי

להדדיות,אותומחייבתשלוהיצירתיות
ומהזכותזה,פוטנציאלשלמקיומוהנובעת

תהליךלזה,בנוסףלקיומה.האוניברסלית
מחייביאמוןהואשעליוהידע,היווצרות
מידע,וחילופיתקשורתהדדיות,

יצירהיחסישלרקעעלדקהמתאפשרים
הדדיים.

מסגרתהיאלהקיםמבקששהואהחברה
שליצירתיותםבטיפוחשעוסקתוולונטרית,

סדנאעל-כןמהווההיא .שבתוכההפרטים
כשדונותולטיפוחגילוילוכליליצירתיות

אותההמנחיםהםהחברהמנהיגייוצרים.

למלאכתלחזורשואפיםהםשכן'זובסובא
חייהם.תכליתאתהמהווההיצירה,

לדווחהמכווןהכלכלי-רציונליכאדםשלא
האדםדואהוהכלכלי,החומריהאישי,

צמיחתוואתרווחתואתכעיקרהקוגנטיבי

כמותו.יוצריםשלחברהבמסגרתהאישית
הקפיטליזםהתפתחותשלהנוכחיבשלב
שללדווחהקוגנטיביהאדםשלהידעהופך

האדםיהפוךהבא,בשלבכלכלית.אליטה
לשליטהאבולוציוני'בתהליךהקוגנטיבי'

בשלבשלה.הפוליטילדרגהחברה,של
והקונצפטואלי'הערכיעולמוזה,ביניים
אישית,צמיחהשלממניעיםהןמורכב
ממניעיםוהןויצירה,למידהמידע,רכישת

 .ופוליטיכלכלידווחשל
הטכנו-שלהתפתחותהעםהשלישי,בשלב
ותקיףהקוגנטיביתהאליטהתתרחבלדגיה,

השל-דרגיעלםאזבחברה.הפרטיםכלאת

והערכיםלחלוטיןוהכלכליהפוליטייטה
יהפכוויצירהלמידהשלהקוגנטיביים

האדם.שלעולמולמרכז
למידה,מידע,רכישתשלהקוגנטיביהצו

 CREooל-יהפוך~,ישית,וצמיחהיצירה

משוחרר .יחדגםקיומיולצופילוסופי

שלוהפוליטייםהכלכלייםמהשיקולים

האדםיבנהוהסוציאליזם'הקפיטליזם
חכמים,אנשים,שלחברההקוגנטיבי

הבין-אישייםהיחסיםויוצרים.משוחררים

שלהדדיכבודעלמבוססים'יהיוזובחברה
 .יוצריםאנשים

אתמתחילאשדהקוגנטיבי'המדינאי
לקדםימשיך ,הגרעיניהעידןבtווףר .r.פעול
עלפיקוחשלהבינלאומייםיםהמשטואת

אתגםבהםויכלולאותם,ירחיבהנשק,
הגרעינית,מהאימהמשוחררהנשק.פירוק

ומיזוגתקשורתתהליכיכמאיץיתפקדהוא
במערכתועל-לאומייםבינלאומיים

ישתחררהואלבסוף,פתוחה.בינלאומית
והאסט-הפוליטייםמהשיקוליםסופית
לסוכנםויהפוךהלאום,מדינתשלדטגיים

יחליפואשדעתידיים,לימודמרכזישל
החברהשלהגרעיןאתויהוואותה

העולמית.
סוכןיהיההעתידיעולםשלהדיפלומט

מרכזיביןתקשורתוסוכןמידעלהפצת
אתתפנינההמדינותוהמידע.הלימוד

שבמרכזןענקיות,מדעלקריותמקומן
בפיתוחהמתמחותמחקר'קריותתמצאנה

האדםספציפיים.בתחומיםוטכנולוגיהידע
ביןחופשיתבצודהינועהעתידי,הקוגנטיבי

לצמוחלהמשיך'כדילשניאחדמידעמרכז
יפעלוהמחקר,מרכזילצדולהתפתח.

בתחומיםרוחניתהעשרהשלמרכזים

השכלהיקבלהואבמסגרתןאשדשונים,
חברת .התפתחותואתשתשליםהומנית
תיאוםשלמרכזיםתקיםהעולמיתהידע
הפרטיםשלההשתלמויותלצורךמידע

האדםידיעליונחוהמידעמרכזיבתוכה.
בחופשבפתיחות,המאמיןהקוגנטיבי,

תהיהלא ,לכןהיצירה.ובהדדיותמידע
שליטהלצורךבמידעשימוששלסכנה

קיימתכזאתשסכנהנכוןעוצמה.והפעלת
אמודהקוגנטיביהאדםשבוהביניים,בשלב
תיעלםהיאאךהלאום,במדינתלשלוט
עםהאנושית,ההתפתחותשלהבאבשלב

המושלם.הקוגנטיביהאדםשלהופעתו
הקוגנטיביהאדםיקייםהביניים,בשלב
עםהידברותאומאבקתוךדווחהמדינת

אסטרטגיהויפתחהפיננסי'הקפטליזם
וניבל-פנימיתצמיחהפיתוחשלכלכלית
מדינתגםתיעלםהשלישיבשלבארמית.
והטב-הידעפיתוחאסטרטגיתואתהרווחה

הלמידההמחקר,מרכזייבצעונולוגיה,
 .העתידעולםשלוהחינוך

השאלהוסימןרנסאנס . 3
הדנסאנס.שללתחייתואלובימיםעדיםאנו

מאזמאודארוכהדדךכבדתעבדההאנושות

מלחמות-שתיעלזו,תקופה . s 1ה-המאה

שלראשיתואתהיוותהשלה,העולם
אלנסיגותיועללידתו,חבליאתהדנסאנס,

והפוליטית.הפילוסופיתהטוטאליות
מלחמת-העולםלאחדשנה soכ-ה, rע~

תקופתלראשיתהדנסאנסמגיעהשנייה,
בהיסטוריה.השתרשותותוךמיסודו,

האדםעלמוטלתוביסוסומיסודומלאכת
הקוגנטיבי.

להבחיןניתןלאהאם-שאלהולבסוף
ניתן .שכןבוודאי ?מנוגדתבמגמהכיום

בטג-בנגודנו-קדבח,בקוסובו,בה,להבחין

העוניבמרכזיבאיראן'בליטא,קיסטאן'
שלהגדולותובעריםהשלישיבעולםוהרעב

גםההפוכהבמגמהלהבחיןניתןהמערב.
.היאהנצלניהבינלאומיהפיננסיבקפיטליזם

החישוקים .ובתוכנובקידבנוגםמצויה

קיימים.גםקיימיםהדנסאנסלמגמת
באמונתנותלויהדבר ?תנצחמגמהאיזו

התופעותבאיבחוןהדנסאנס,במגמת

עלהמבוססובמעשהלהגשמתה,המוליכות
 •.יחדגםשניהם

 :::::r 1 ו\= lי

מסה•

האדם

שלהקוגניטיבי
-20ההמאהסוף

 ,-21הוהמאה

אתממשיך

לחירותחתירתו
תהליךעל-ירי

כרומהיצירהשל
לאדם

האקסיסטנציאלי'
שיצירתואלא

משוחררת

מהפחד,

ומאימתמהחרדה

שלהמוות
מלחמת-העולם

השנייה.
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בן-עאשודעלי

ו~ו~
שיחה •

סופר ,דר' nאל-אפיףעאל-

מרקסיסטי.דעותוהרגה

בשיו .כמוצאותוניסאי

 .רכותניםשדהזריפכ

משליםהואאלהיםמכי

הפרמננטיהמשכרלעספר

ולקראת .רכימעהםלועכ
דמעייםקהספרתעהופ

כן-עאשורעליהעיתונאי

רשא .תנרחכיחהש

נואדממנהו,ינלאכרהרעה

מקרם.מחוסר .מפרסמים

 .כלכרנכחדיםיםעקט

רמאמםסרפדר· nאאל-

לאחודריםמדוע"םשכ

 ," 77ןעתו"כ "האיסלאם

' J'2מ O , 1 1 'קאו-·פטס 'JX . 
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 :אל-אח'דר,אל-עפיף
במה .חדשספרעלעובדשאתהליידוע
 ?עוסקהוא

יהיהזההמתמיד",המשכר"עידן- נתוןהינדהמשכר .שמוגם-=-

lilill!II 'משכראין .מטפיזילאהיסטורי
משכרי ...משכריםאלאטיפוסי,אחד

דגםשלעלייהמשכריזקנה,ומשכריצמיחה
מרקם,חקרשאותםהקפיטליסטי'הייצור
ס~ינוהמחזוריים,הייצורעודףמשכרי

העצוםמהפערכתוצאההייצורזרםעצירת

הגורםהביקוש'לרמתהייצוררמתכין
ממוצעשלועזהפתאומיתלהתמוטטות

נוקטתההתאוששותהשכחלמעןהרווח.

חדשיםשווקיםפתיחתכצעדיהבורגנות

התוצרתשיווקלשםהמושכותכעולם
כמוכן' .לקדמותוהריווחממוצעוהחזרת

שעלולכקיצורהמשכראתכאןמגדיראני
אחריהמאה,כראשיתאולםלהטעות,
אתעיקרונית,מכחינההבורגנות,שהפכה

- nומושכומושכותלרצףהארץכדורפני
כפיתרוןדרכהלסוףהגיעההיאלמחצה,

פתיחתשלכדרךהמחזורייםהמשכרים
המשכרעידןנכנסכךחדשים.שווקים

לוקסמבורגשרוזהתופעה,אותהיהמתמיד
 .) 1912 (ההון""הצברכספרהעליהעמדה

יכולאינוהקפיטליסטיהייצורדגם
טרום-ייצורדגמיחשבוןעלאלאלהתרחב,

וכר'.שבטייםפיאודליים,קפיטליסטיים,

אתהמאכלתכאשכמוהוהקפיטליזםישכן
כשנתגלעלכן' ...לא:כלמהלהושאיןעצמה

כשנתהראשוןהעולמיהכלכליהמשכר
על-ידיהבורגנותאותופתרהלא , 19 1 2

כעכו,שהיהכפיקולוניאליתהתפשטות

הראשונה,מלחמת-העולםעל-ידיאלא

כוחותלהרסכלכליתמבחינהשגרמה
חדשהחלוקהלשםבמטרופוליםהייצור
החלוקהבמקוםוזאתהקפיטליסטי,בשוק

בתקופהקפיטליסטיםהטרוםבשווקים
הגרמניתשהבורגנותאפוא,קרה,הקודמת.

כשתיהפתילמציתתפקידאתשיחקה
הייתהשהיאמשוםהעולמיות,המלחמות

זירתאלשבאמפגראימפריאליסטיכוח
בושהתחלקואחריהקפיטליסטיהשוק

 :סיסמתההייתהלכן ...וצרפתבריטניה
 ,"השמשתחתמקומנואתרוצים"אנחנו

היקרהמחיה""מרחבוכןהמושבות,שמש

לייצlיlגרמניה"על :לומרשנהגהיטלר'של
היולאשוב , 1914מאז ,על-כןלמות".או

כיבוש-(משכרמחזורייםהמשכרים

משכר),-התאוששות-אימפריאליסטי

 :חדשהמשוואהנוצרהזהדגםכמקוםאלא
 .משכר-שיקום-מלחמה-משבר

כמשכרביטוילידישנאדברהלאה,וכך
זמניכאופןהבורגנותפתרהשאותו , 1929

 6 )(שחיסלההשנייה,העולםמלחמתעל-ידי

כוחותעיקראתומיגרהכני-אדםמליון

 .כאירופהכמיוחדיהייצור

כאמצעהסתיימהמחדשהפיתוחתקופת

 .לנצנץשכוהמשכרהששיםשנות
בלתי-היאהמלחמההבורגנות,תפישתלפי

ממשכראחרמוצאלהשאיןמשום,נמנעת,

העולםהרסאלאהעשיר,השוקהצטמקות
שלהנוכחיכשלכשכן' .מחדשובנייתו
עודמהווהלאהמלחמתיהייצורהמשבר,

ישוכנוסף, .הואנהפוךהקלה.גורם
עלהמאיימיםהמילוותאלגםלהתייחס
גלובלית.אדמהכרעידתהעולמיתהכלכלה

ערוכהמהווההאימהשמאזןאמירהלאשר

לכלכלתתירוץסתםהואהרימלחמה,נגד
ודרךמשטההיגיוןלמלחמה .המלחמה
לאמתחוללתהיאאותה.המייחדיםמשטה
משוםאלאכה,רוציםשהנלחמיםמשום

הכורגנויותשלהאינטרסיםשהבטחת
אליה.מובילההשוקחלוקתעלהמתחרות

מעוכרהקפיטליזם :ז'ורסז'ןאמר iL 'וכפי
כסופהמעוכריםשהענניםכפיכמלחמה
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" t l'oage חles nuages po rte פירוששאיןאלא
באופןהמציאותמחוייכתשהמלחמההדבר

השחקןאינהשהבורגנותמשוםמוחלט,

מעמדקייםההיסטוריה,כימתעלהיחיד

אלמרכילהמפוכחשמאבקויםלהפוע

המגמהמהפכה. :ההפוכההאלטרנטיבה

לפחותהמרכזיותכמדינותכעתהמכרעת
העימותיםוהעמקתהרחבתלכיווןדוחפת

לכיווןלאוההון'העכורהכיןהחברתיים
מגמהזוהיאולםאימפריאליסטית.מלחמה
תבוסהינחלשהפרולטריוןכרגע .הפיכה
פוליטיתתכוסההתעשייה'מכצריכתוך

ותסלולהמאבקמזירתלסגתאותושתאלץ
אתלהוציאהבורגנותלפניהדרךאת

הפועל.אלשלההמקוללתהאלטרנטיבה
או :היאכיוםהאלטרנטיבהזה,לאור

עולמיתמהפכהאושלישיתעולםמלחמת

ראשונה.

אגדה-הנשקפירוק

הייצורולהפיכתהנשקלפירוקהדרישה
אםהיא,השלוםלמעןלייצורהמלחמתי

 ?בעלמאדיבורסתםכך'

הגדלתאוהנשקפירוקאגדתכהחלט.
שלמודרניזציהלמעשהפירושההחימוש

 .והרסנימדויקייותרחדשנשק:ייצורהנשק
אינטינסיפיקציההיאהחימושמירוץהגבלת

עלהאיכותהעדפת .זהמירוץשלאיכותית

יכול'אינושהקפיטליזםמשוםהכמות,
מלחמה,כלכלתעללוותר ,מכנהרמעצם

טפילייםסקטוריםעללוותריכולשאינוכפי

מתעצמתהתעשייתיכשוקתלותוכיאחרים,
כלכלתאולםהשוק,משכרהתעצמותעם

מוצאהשלושיםכשנותשהיוותה ,ה 7המלחנ

בהחמרתמכריעגורםכיוםמהווה 'זמני

הכלכליהמכנהוכהחלשתהמשבר
המזרחיהגושהתמוטטות .הבינלאומי

מההוצאהכיסודהנובעתכלכליתמכחינה

כמוטפילייםמגזריםעליצרניתהכלתי
עלצבאיוייצורצבאמשטרה,ביורוקרטיה,

ביןמוציאהרוסיהיצרניים.סקטוריםחשבון

הלאומיהייצורמכללאחוזים 7-1ל 14
 l 9X5לפני .מלחמהכלכלתעלשלההגולמי

 19X5רביןשנה,כל bטנקי 2XOOיצרההיא

 ,"הטוב"הבחורבתקופתכלומר , 19xxל-
כעוד ,טנקים 34 )()(-להייצורקפץרב,'גורכצ

כחקלאותלפיגורהגורמיםשאחד
המכשיריםכייצורהצמצוםהואהסובייטית

הכלכלהפיגורכאיכותם.וירידההחקלאיים
שהפועליםימכךנו:נעיטיתיהסובהאזרחית

יטונולצידםהמיומניםוהמהנדסים
כרהמלחמה,לכלכלתמיועדיםהמחשכים

עונדתהאזרחיתהייצורשמכונתבזמן

נקטה,הבורגנות .מיושנתהיכטכנולוג

כתחוםהנרחבהבזבוזכשיטתלעומת-זאת,

טיבהורדתכמוהאזרחית,הכלכלה
חייםתוחלתבעלותשתהיינהכדיהסחורות

השימושמחזורהמרצתלשםיותרקצרה

כהן.

ו,מתכווניםטוטליטריזםעלכשמדברים
האםהסובייטית,המדינהלטיפוס

 ?המדינהשללקפיטליזםגםחכורנה

התערבות :פירושוהמדינהשלהקפיטליזם
פירושוכמו-כןהכלכלי.כתהליךהמדינה

המדינהעל-ידיהאזרחיתהחכרההטמעת

עלהצבאי-תעשייתיהרכיבוהשתלטות

טוטליטריזם.זהו .ההחלטותמקבלי
השלטוןהמזרחיובגושהשלישיכעולם

השלטת:המפלגההצבאכידימצויהאמיתי

כ"כארה .הצבאשלראווהחזיתרקהיא
אתהקובעהואהתעשייתיהצבאיהרכיב

המדיניותשלהעליונהההחלטה
אתהזהירעצמואייזנהאוארהאמריקאית.

מסכנתשלוהפרדהבנאוםהאמריקאים
זה.ממרכיבהנובעתהדיקטטורה

הטוטליטרית,המדינהשלהקפיטליזם
בעלקיומית,עולמיתמציאותהואכמהותו,
שולטתהמזרחיבגוששונים.אמצעים

האזרחית,החכרהעלבמישריןהמדינה
המדינהשלשליטתההמערבישכגושכעוד

כיטועןאני .ןיעקיפכדרךנעשיתבחכרה

הטוטליטריתהמדינהשלהקפיטליזם
כירוןשכמזרח,מזהיותרעמוקהואכמערב

מתוחכמיםבוהשליטהשמכשירי
הפלורליזםמאחורי .יותרומקיאבליים

התעמולההכלכלה,הפוליטיקה,כתחום
 .סמויטוטליטריזםמסתתרוהתרבות,
םיהטוענ ,המקצועייםהאיגודים ,לדוגמה
כפניאותםומייצגיםלפועליםדואגיםשהם

הםשלמעשהכעודיההוןוכעליהמדינה
לשםמדינהאותהכידימכשירמהווים
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שגיברדד :מערבית

המתמידהמשברעידן

מקצועי,עבודהככוחוהשארתםפילוגם
בעלכמעמדאחדותםאתלמנועכךרעל-ידי

ובכלהמגזריםבכלמשותפיםאינטרסים
והקבוצותהשמאלמפלגותהמדינות.

מציעותכשהןדבראותרערשותהשמאלניות
הןבערדאלטרנטיבית,לחברהתרכנית
השליטלמעמדמשמאלעומדות

אלאאינהשלהןהשמאליתוהאלטרנטיבה
הימנית.לאלטרנטיבהתחליף

 .משתנההמזרחיהטוטליטריזםכינראה
מיליוןחצישבתרבברית-המועצות

בטנקים.שייתקלובליפועלים
אתלייעלמנסהגררבצ'רבשסיעתמשרם

מיכניזמיםיצירתדרךהמזרחיהטוטליטריזם
מפלגותיצירתעל-ידיבמשברלטיפול

תקשורתייםבירתואמצעיאופוזיציה

במתכונת"חופשיים"ואיגודים"עצמאיים"

חיתההשביתה ...הפולניתהסולידריותשל
רוסיהלפועליהנשמההשבת.בבחינת

ביןהארוךבמאבקחמצןשלומשב-רוח
הוכיחההשביתה ...בעולםוההוןהעבודה
אינוהקייםהמשטרכיהמרכזיםלפועלי

דיקטטורתאלא .הפרולטריוןדיקטטורת
הוכיחה.השביתההפרולטריוןעלהבורגנות
באירופה,התעשייתיםהמרכזיםלפועלי
הגדולהפררלטריהצבאנמצאשאצלם
משטרתבהיעדר .ביותרוהמנוסהביותר

התודעהמתעוררתהמקצועיים,האיגודים

מייסדיםוהםהפועליםאצלהמעמדית
השביתהאתלהנהיגכדיכללירתאגודות

לכלנשלחופועליםמשלחותולהרחיבה.
כדיהאחריםרבתי-החרושתהמכרות

רעדינבחרולשביתה,להצטרףלהזמינם
בעריםוהפגנותאסיפרתונערכופועלים
היוהזאתהחשובהשבשביתהאלאשרנות,

לתביעותיהםבנוסףשכן'משגים.
זרותתביעותהפועליםהגישוהכלכליות,

להחליףהדרישהכמראותם,ועוינותלהם
המפלגהשלהמקומיותההנהגותאת

בעצמם,שלהםהפחםתוצרתומכירת

משרםמיד,השלטוןעל-ידישנענודרישות
הפועליםאחדותלפירורערובהחיתהשזר

פועליעםלסכסוכיםלהיכנסשעתידים
שיימכרהפחםאתהצורכיםאחריםמגזרים

בית-הספר ... !יותרגבוהיםבמחיריםלהם
עללהתגברהפועליםאתשיל~דהיחידי

ופיתוחהמאבקהמשךהואשגיאותיהם

ויכולתם.העצמיביטחונם

בריתלפירוקושינגטוןתסכיםהאם
 ?נאט"ר

ומאזני-כוח.יכולתשלענייןהיאהשאלה
אתהנהיגהושינגטון .רצוןשלענייןלא

לכוחההודרתהמלחמהאחריהמערב
אחר-קשרת.אותרזיעזעשהמשברהכלכלי,

בהשתמשההנהגתהאתהמשיכהכך

אם ."באים"הרוסים-ההפחדהבדחליל
מעלשלנרהגרעיניתהמטריחאתנמשוך

שלההמתפוגגוהגרשרוסיהאבללראשיכם.
הםהוא.נהפוך .ערדמפחידיםאינם

החולה"ה"אישנירםהיאבריה"מ !פוחדים
האימפריאליסטיתהתחרותאירופה.של

נראהלא .שלההשללעללהתחזקעתידה
הסיכויבאירופה.חלקלאמריקהשיהיה

שהכררגנרירתהואהדעתעליותרהמתקבל
עלביניהןיתחרוהמערביתבאירופה
גרמניה.לטובתהואהכרחמאזןירושתה.

המזרחיתאירופהלבררגנרירתשנחרץמה
 45 )(שלעודףישגרמניהולההוןהוא

דברהמסחרי'במאזנהמרקמיליארד
האריבחלקלזכותלמועמדתארתהשערשה

במשבר ...המזרחיתאירופהירושתשל
הגרמניהאימפריאליזםפרץהשלושיםשנות
 "המחיהכ"מרחבהמזרחיתאירופהלעבר
המשברכיונראה ...שלההקפיטלשל

אותרלשחקנוספתפעםארתהדוחףהנוכחי

באירופהשהתחרותהדבר'פירוש .תפקיד

התחרותגםרכךתחמיר,המערבית

שתישלהשליטהרפיוןשכןהבינלאומית,
לעודדעתידובעולם,באירופההמעצמות

להתפש-משנייםאימפריאליסטייםכוחות

 ...יותרהחלשותשכנותיהםחשבוןעלטרח
שלמחודששירטוטבפניעומדיםאנחנו
 !ודמעבדם-העולםמפת

האסלאמית""התנומה

הייצורטיפוסלשקיעתשלךהניתוח
אתכוללחרא .טרטאליחראהקפיטליסטי

מהוחתרנות.הפוליטיקההכלכלה,
חפונדמנ-חאיסלאםלהתעוררותיחסף

העולםאתלהוציאהמבקשטליסטי
בתלותוהמתבטאתמשקיעתוחאיסלאמי

האיסלאםעידןאלולהחזירובמערב
המשגשג?

איסלאמית.תנומהאלאהתעוררות,לאזר
ביטויהואבן-זמננוהפונדמנטליזם

באופירלהחמרתה,וגורםלהתנוונות
לאינטרסים,ולאלחששותביטויהמעמדי,

בעלותהמסורתיותהבינוניותהשכבותשל
בתוךהמחפשותהחקלאית,האידיאולוגיה
 ...פיתררןלאמקלט,העולמיתההתפוררות

צופיים-שהםביןהדתיים,הזרמיםכל

בשורותנושאיםשהםביןמיסטיים,

שלבתקופותושיגשגוהופיעומשיחיות,
נבצרכאלהבמשבריםהתרבויות.שקיעת

קיומייםבטחונותלספקמהשלטון
באזוריםנחרבתהחקלאותלאוכלוסיה.

העיקרי,היצרניהמיגזרשהםהכפריים,

לחםבבקשםהעריםאתמציפיםוהכפריים

וגוברמשתבש,החברתיהמרקםוביטחון.

בעולםומקלטניחומיםלמצואהצורך
גורמתהחברתיתההתפרקות ...הבא

מפלטמחפשוהאדםנפשיים,ללחצים
טפלות.ובאמונותבסמיםבאלכוהול,

חיסלההשלישיבעולםששלטההבורגנות

המלאכותאתהמסורתית,הכלכלהאת

אלאהמשפחתית.והחקלאותהזעירות
 :מודרניתכלכלהלהקיםהצליחהלאשהיא
המשפחהואתהשבטאתפוררההיא

ביטחוןשלמסויםסרגששימשוהמסורתית
לתמיכההזדקקותאבטלה,נגדסוציאלי
שלאלטרנטיבהלבנותמבליאסרן'ומקרי
חדיש.סוציאליביטחון

התנועותרכיבישללעומקראייה

לנרתבהירהחברתיות,הפונדמנטליסטיות
הכפריהסקטורהתפוררותשלתוצרשהן

שהפכוהערים,אלהאינטנסיביתוההגירה
האזוריםהתפוררותענקיים.כפריםלמעין

העריםאתהזינהבאירופההכפריים

לעומת-זאת,עובדות.בידייםהתעשייתיות

הערביבעולםהכפרייםהאזוריםהתפוררות
המספסרותהעריםאתהזינהוהאיסלאמי

בציבוראחרותטפיליותובפעילויותבקרקע

והמועמדיםהשולייםאנשיענקי.שוליים
הספרבתיתלמידיכמושוליים,אנשילהיות

סוחרים,זעירים,מפרנסיםוסטודנטים,

בדרך-כללשמתמוטטתהזעירהוהבורגנות

יחדיראלהכלהקנייה,כוחהחלשתמחמת

שואבשמהןהביצותאתיוצרים

כוחו.אתהפונדמנטליזם

רהאיסלאמית,המערביתהבורגנותכישלון
כתוצאהחילוניתבלגיטימציהלזכות

לשרידיאיפשרולתעש,ליצורמיכולתה

המסורתיים,במוסדרתהמתבצרתהבורגנות

לשרבחקלאי,ממוצאהבינייםולמעמדות
שלהחיקוימסורתואלהדתיתהחסותאל

כיסוילקבלכדיהעות'מאנית,הח'ליפות
ולעגלההפונדמנטליסטילמפעללגיטימי

תודעתלכיבושהדוהרתהתיארלוגית

דעתי'לעכירתהם'אלה .והזיותיוהציבור
לתפוצתהחשוביםהפנימייםהגורמים

החיצונילגורםעם-זאתהפונדמנטליזם.

הערביבעולםמכריע,אוליחשוב,תפקיד
הנילררת.המדינותביתרכמררהאיסלאמי,

על-ידינקבעגורלההרילבנון'אתראה
כוחותלאובינלאומיים,אזורייםכוחות

הבורגנותהואכאןהחיצוניהגורם ...פנים

נשענההחמישיםבשנותהאמריקאית.

הערביבאזורהצבאותעלוושינגטון
מודרניזציהלהכניסכדירהאיסלאמי

 :מטרותשתילמעןוזאתהשליטים,בצוותים
אליה,ופויסמלונדוןנאמנותםהעברת
אלוכמרעממיותתנועותבפניהדרךוחסימת

אותןקשריבגללוכר',וקוריאהבסיןשקמו
המשטראך .הסובייטיהגרשעםמדינות

אהדהאליוגילתהשוושינגטוןהנאצרי,

 ~ו ו.= lי
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הגושאללהתקרבהחלבתחילה,
מלחמתצ'כית,הנשקעיסקת ...הסובייטי

סכראתלממןוושינגטוןוסירובסואץ
אלאמריקהפנתהאר-אז ...אסראן

המייצגתהיתהשסעודיההפונדמנטליזם
יתרון .הערביבעולםשלווהמממןשלו

הראותמנקודתהפרנדמינטליסטים,
לרוסיההכפולהבאיבתוהיאהאמריקאית,

האמפריא-הצלבניתולאירופההכופרת
האיסלאמיתהבריתכינון ...ליסטית

אתלכתרוניסיוןבגדאדלבריתתחליףהיה
הדומיםוהמשטריםהנאצריסטיתמצרים

לה.

העםושלטוןהפונדמנטליזם

הדמוקרטיהאתרוחההפונדמנטליזם
המערביתהתרבותשלתרצדבתרד

 ...הארוכה
מההוארםבקולהפונדמנטליזםשאומרמה

אלא .נמרךבקולושינגטוןעליושחושבת
הדמוקרטיה,שונה.האידאולוגישהתירוץ

שלטוןהיאהפונדמנטליזם,תפיסתלפי
עללהישעןצריךשהשלטוןבערדהרוב,

הרוב.עלולאהקוראניתההלכה
העםשלטוןעיקרוןאתדוחההפונדמנטליזם

לבדר,לאלוהיםניתנהשהשליטהמשרם
וזהאדמות,עליצילואתשמהווהלמיהיינו

אינוהמערבית,התרבותאתדוחהכשהוא

הדינמיכלאתאלאשבההפגוםאתרקדוחה
והפילוסופיםפרוידמרקס,דרווין'את .שבה
אל-ע'זאלישיח'תיארשאותםהרנסנס,של

אותואבל ...החושךתקופתשלכפילוסופים
"הכלכלהבספרואומרעצמושיח'

מהאלאאינהזרשכלכלההאסלאמית"
(הלאמה)המלחמהאחריבריטניהשיישמה

(כלכלתההיטלריתגרמניהשיישמהרמה
עתידשהואמכריזח'מיניאהמרמלחמה).

האופוזיציה,נגדסטליןמדיניותאתליישם
אחיזתבאשמתבאיראןשייתפסמיאבל

למשפטייועברהקומוניסטיהמניפסט
ההאזנהאפילוהאיסלאמית.האינקוויזיציה

לפיאסורהובטהרכןמוצרטשללמרסיקה
ח'רמייני.שלהלכהפסק

לבהיאהדו-פרצופיותמדיניות

התימוכיןהפרנדמנטליטסית.האידאולוגיה
הנירוןהםהפונדמנטליזםשלהאמיתיים

שהתבטאההאיסלאמיתוהשקיעההמערבי
ובהשלטתהדתית,ההגותבקיפאון
חופשאתשאסרההחנבליתהאסכולה
אשמתהטלתחופשלטובתהמחשבה

 ;גן-עדןבנישהםהתמימים, ;שלרם
והתבונה"הכישרוןבעלישהםוהמיוחסים,
בניהפונדמנטליסטיםרובכמרואל-ע'זאלי'

הואשכןוצבוע,אובסקררנטיסטהואזמננו,

מופרכתשהיאמשרםלאבפילוסופיהנלחם
אמונתעללשמור"כדי :אלאכשלעצמה

הראשוןלדעתי,והוא, !משיבושים"ההמון
באיסלאם.הרציונליתהמחשבהאתששלל

אתגינהלערמת-זאת,הניפה,אבר
שרובבערדארתה,אסרוכמעטהפוליגמיה

איסורכיאומריםהפונדמנטליסטים
כפירהמהורהבתוניסיההפוליגמיה

התירוואל-טבריהניפהאברבאלוהים.
והח'ליףהמשפט.כסעללשבתלאישה
אל-אסדיהסמראא'אתמינהעצמוע'מר
הפונדמנטליסטיםאבל ...מכהעירכראש

שיציאתאחדפהכמעטקובעיםהחדשים

 !להלכהמנוגדתמהביתהאישה

והאישההפונדמנטליזם

ואתלאישההעויןהיחסאתתסביראיך
חכמיעל-יריעליהשנגזרהזכויותביטול
שלפסיקתוואתיהזוהרבתקופתהלכה
שלהמופתייאל-רחמןעברשיח'

הטרוריסטיות,האיסלאמיותהקבוצות
אשתעאא'שהמפיהנמסרותהמסודרת

שכלחסרת"שהאישהמשוםהנביא,
 ?ואמונה"

לאישה,הפונדמנטליסטיםלשינאתאשר
מישוריםכשלרשהזאתלנתחאפשר

 ...פסיכולוגיהראשון :זהאתזהנזשלימים
שהואפרויד'שאומרכפיאדיפוס,תסביך

הפרט.שלהחת-מודעבתרךהאהבהביזרי
שהאישהמשרםניגודים,שניהםומיןאהבה

אמר,היאמאתנואחדכלשאהבהראשונה
גילויאיסורבגללאתהשכבלאשהואאלא

ומפניםהמשגליהרצוןאתשדוחהעריות
כפעולתמודע.הלאמחשכיבתרךאותר
מהזההטהורה".ה"אהבהבאהפיצוי

ברובמודעתבלתי'בצררההגבראתשדוחף
פעולההיאהמיןפעולתכילחשובהמקרים,
עםאלאמותרתשאינהומטנפת,מטונפת
אהבתואתלשמרכדיוזאתבזריה'אישה

ארתההאם,היאאחרת,לאישהוכבודו
ההערצה.כסעלשלומודעבלאהושיב
חושקלאשהואנשיםאוהבאיפוא,הגבר,
שאינובאחרותוחושק(האמהות)מיניתבהן

זונות,שהןמשוםוכבודאהבהלהןרוחש
הנשיםכל :קלו.דלדבריאתהמזכירדבר

מקורותביותר.הרחבבהיקףהכפירה . . ..לאמיפרטזונות

למעמדששייךפירוששלשנימישורקייםהשקיעהבתקופתמצוייםהפונדמנטליזם
הגבריםבחברתהאישהשלהחברתיאל-סיוטי' :האיסלאמיתהציביליזציהשל

אתמפרנסיםהגבריםהיותעובדתהקיימת. :באומרובחשבוןבבורותוהמתפארלמשל'
העבודהחלוקתבגללהנשיםלחםכיכרותארבעלחלקנתבקשתי"אילו

בביתהאישהמקרם :הפטריארכאליתכיוהאומר,יכול",הייתילאאנשיםלארבעה
ואילוובישול,ילדיםייצרר-ומשימותיהמשוםכופר",הואבהיגיוןשמשתמש"מי

מחייה.אמצעיויצורלשםלשדהפונההגברלפילוסופיהכניסההנהההיגיוןש"תורת
שכןהאשה.עלעליונותלוהמעניקהדברזהוהתיאולוגיםרע",לרעוהכניסה
 ...הראשהואולכןהמשפחהחיימקורהואהגותכיהשגה,-ההשגה"חוסר :שאמרו

ביחסמשחזרבביתוהפועל :אנגלזאומרעלהנערץואל-ע'זאלי,כפירה".באלוהים
בעללביןבינוהקייםהיחסאתלאישתומדגישבני-זמננו,האובסקורנטיסטים

הבורגניתפקידאתמייצגהואכאשרהבית,שבני-האדםהיישר""המאזןבספרר

 ...הפועלתפקידאתוהיא "~בני'שהם:ההמוןסוגיםלשלושהמתחלקים

נוגעהפירוששלהשלישיהמישור
 ...האישהכלפיהמוסלםעמדתלייחודיות

עאא'שה",ב"תסביךנעוץלדעתי,רזה,
אעע'שהששיחקההתפקידכלומר

שליציאתוכלומרהגדולה"ב"מחלרקת
הנהיגהעאא'שה .השלישיהח'ליףע'ת'מאן

את"הירגו :באומרהנגדוהמורדיםאת

שלשםהוא(נעת'לשכפר".משוםנעת'ל
כישסברהמשוםזאתעשתההיאצבוע).

אשרהמורדיםאחדשהיהמוחמד'אחיה

להיותעתידעת'מאן'אתידירבמרהרג
אבלאחריו.המוסלמיםעלח'ליף

אויבהלעלי'הח'ליפותכשהועברה
לנביא,היינולבעלה,שייעץהמושבע,
והנהיגהעת'מאןאתל~כ;תהחלהלגרשה,

נאמראשרעדהנקםמבקשימחנהאת

ח~כיוהיוםנגדוהסתת"אתמול :עליה
הגמל","קרבעלפקדהכךאחראותו".
גמל'עלשרכבהמשרםכךשכונה

כאשרלמלחמההסיתהשלהרמהאפיריון
אלהעובדותשתיחשוף.וחזהגלוייםפניה

בלא-ההסטוריונים,דבריעפ"יהשאירו,

טראומותהמוסלמיםשלהקולקטיבימודע
האם :קשההיהשהזעזועמפנינמחקותלא

נלחמתהמאמינים""אם :באבנלחמת
לגן-העדןעברמהםמי ...המאמינים""אמיר

שהעסיקהבעיהזובגיהנום,מצוימהםרמי

היתהוזובשניםמאותבמשךהמוסלמיםאת
באיסלאם.התיארלוגיהלהופעתהסיבה
כאםעאא'שה,שלדמותהכיסבורני,

בלא-מודעאכן'השתקעה,טורפנית,
מוסריאתשדחפהוהיאהקולקטיבי
אלפילספרוהסוניםהשיעיםהמסורות
השיעיםאצלאנטי-פמינסטיים.סיפורים

שכן'זועקת.-עאא'שה-האישהאיבת

בשרבו"האב-האלוהים",הנעדר,האימאם
גזר-עליהויפסוקלתחיהעאא'שהאתישיב

שה"קוראן"על-אףוזאתסקילה,שלדין
הזנותמאשמתחפהאותהמצא

רבותאמירותלעלימייחסיםהם ...הידועה
והרערעדברהיא"האישה :האישהנגד

מארדשמעטממנה",מנוסשאיןהואשבה

בכלומשנןיודעאינוהפונדמנטלסטיםמבין
אלהנביאממסורותחרגהענין ...הזדמנות
למשלכמרהאנטי-פמיניסטית,הספרות
גינוישמטרתםולילה"לילה"אלףסיפורי
 ...מטבעהו"הזונה""הבוגדנית",האשה
ברורותאדיפוס""אצבעותטביעותכמובן

שלהפוליטיתפקידהייחודיותבתוספת

אלההאיסלאמית.בפסיכולוגיהעאא'שה
יחדשחברוהסיבותשלרשלהערכתי'הן'

הנברוטיםהפונדמנטליסטים,אתלדחוף
ולחששהאישהלהשפעתמטבעם,

מ"מזימותיה".

בנוסףלה,היוהפונדמנטליזםעליית
נוספותסיבותשתישהזכרת,לסיבות

ח'ומייניוניצחון 1967תבוסת :והן

הבעיהשיישובמצפהאתההאם .באיראן

הח'ומייניזםוכישלוןהפלסטינית
לתנועהקץלשיםעשוייםבאיראן

 ?הפונדמנטליסטית

"הרגעת"הואנירםושינגטוןשלהאינטרס
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ידך!בהישג 2יבמ/אישיתמעדנת
איכותמבריקים,ביצועיםיותר,גדולהתפוקה

שניתןמרכיביםהםואמינותפשרותללא
בכסף.למדוד

כלאתהכוללאמיתי,עסקיחשבוןתעשהאם
לדעתתיווכחיהאלהוהיתרונותהקניהמרכיבי

מקבלאתה 2יבמ/האישיתהמערכתעםכי
 .ידךבהישגשהואובמחיריותר

 2'כמ/הא<ש<תבמערכתתשק'עאשרכ
משתלמתהמתקבלתשהתמורהלדעתתיווכח
 !מאודמהר

בהוצאותחסכוןפירושהיבמואמינותאיכות

ותפקודזול)למכשור(האופייניותצפויותבלתי
וימימידעהפסדחששללאזמןלאורךשוטף

עבודה.

שונים,במחיריםדגמים 2יבמ/במשפחת

 .גודלבכלולארגוניםלעסקיםהמתאימים
כברבכולםכילךתוכיחמהירהבדיקה

הדרושיםרביםאביזרים 'תקניכחלקמורכבים
איחםריייז.~ ,.t"ייןיאייורוווווחלפעילרירח

.ג I י'- /ו t-1וו.ו•י. , .. ,,. . ;י 1

לתקשורת,ואביזריםכרטיסים :למשלבנפרד.
"לוחעלבנוייםכברולעכברלמצגיםלמדפסת,

לכרטיסיםמקוםנותרועודמחשבכלשלהאם"
 .בעתידגידוללצורךאחרים

בפנ'ך'מח'ש'כמשלהמורשהמשווקה
וישמח , 2 /יבמהאישיתבמערכתהיתרונותאת

תשלוםותנאימימוןתכניתעבורךלהרכיב
 .ולאפשרויותיךלצרכיךהמתאימיםנוחים
אתבעתידלמכורתרצהכלשהימסיבהאם

היאכילגלותתשמח , 2יבמ/האישיתהמערכת
מחירעכורהלקבלותוכלערכה,עלשומרת
נסדראישימחשבלכלכהשוואהגבוה
דומה.גודל

 :יבמשלהמורשיםהמשווקיםכלאצלפרטים
 ' 7האומניםמחשבים,הראל :תל·אביב •

אלון)יגאלרחובפינתהשלום,(דרך
 , 43קרליבךקומפיוטרלנד, . 03-5623463 'טל
מחשבים,גטו :רמת·גן 8 03-5612525טל'

מאגרי . 03-7523641טל' , 23ז'בוטינסקי
אור 8 03-7520499טל' , 19היצירהאיכות,
 , 26החרושתאלקטרוניקה,מור :יהודה

הראל,לדגוירושלים: 8 03-5339181טל'
 , 24הללקומפיוטרלנד, . 02-224818טל' , 6ינאי
מחשבים,חיוךחיפה: 8 02-227381-2טל'
קומפיוטרלנד- . 04-677677טל' , 30יפודרך

 04-514214טל' , 58המגיביםאסרור,
 , 78ההסתדרותמשונית, :באר·שבע 1
 . 057-78755 'טל
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הפסטיבללרגל
הבינלאומי
החמישי

לתיאטרוני-

הנערךכובדתי

זהכחודש

ולרגלכירושליםי
ההתעוררות

כיחסהרכה

מביאזהילמדיום
 " 7 7"עיתון

מדורלקוראיו
כנושאמיוחד

התיאטרון

 .החזותי

מביאיזהמדור

גיהמזלקצהעל
הרחבהשדהמן

רבהזה.

המשתתפים

הנםכמדור

המקיימיםאמנים

הלכה-
את-למעשה

הדברים.רוח
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השכלא.
להוסיףעליומוטל-במהעלרם ·-•~---··• :;::

השגרתית,הפו::גרלהעלמשהו • ,
עללדוגמה.ספל-תההיומיומית. ....
תפקידלוישתה.ספלרקאיננוהבמה

נושאבמהעלתהספלהשותה.וארםייצוגי

זאתהעושהמחברו,יותרגדולהבאחריות

חדש.יוםשלבוקרסתם""ב

רמת :רמותבשתיבעיקרמתבטאהשוני

הענייןהבנתלמעןהסמליות.ורמתההקשר

"מפתח-הנקראממאמרקטעלצטטכראי

 :קסיררארנסטמאתהסמל", :האדםלטבע
האדםעולםשלהפונקציונלי"המעגל

לבעליביחסכמותיתהרחבהרקלאהורחב

איכותי.שינויגםבוחלאלאאחרים,חיים

שלחרשהשיטההאדםגילהלמעשה,

הקליטהמערכתבין .לסביבתוהסתגלות

בעלו-כלאצלהמצויותהביצוע,למערכת

שאפשרשלישית,חוליהאצלוקיימתהחיים

היאזווחוליהסמלים.כמערכתלתארה

האנושיים.החייםפניאתמעיקרםהמשנה

אלאיותר'רחבהבממשותרקלאחיהאדם

מהותיהנדלקייםממשות.שלחדשכמימו

חייםבעלישלהפיזיולוגיותתגובותיהםבין

הראשוניםאצל .תגובותיולביןאחרים

ובלתי-ישירהתשובהבאמצעותםניתנת

האדםאצלואילוחיצוני'לגירויאמצעית

על-יריהמעוכבתמושהיתבתגובהמדובר

ראשון.במבטואיטימסובךמחשבתיתהליך

פילוסופיםמפוקפק.כיתרוןזוהשהייהנראית

מדומהיתרוןמפניהאדםאתהזהירורבים

בסדרזומהפיכהמפלטאיןברם, ...זה

עודחיאינושהאדםמהעובדה .הטבעי

סמלים.שלבעולםאלאבלבד,הטבעבעולם

חלקיםהםוהרתהאמנותהמיתוס,הלשון'
אתהטוויםהשוניםהחוטיםהםזה.מעולם

שלהסבוכיםהקוריםאתהסמלים,רשת

במחשבתהתקדמותכל .האנושיהניסיון

זר.רשתומשכללתמשפרתובנסיובוהאדם

מולבמישריןלעמודערדמסרגלאינוהאדם

לראותהכביכול,יכול,אינועצמה,הממשות

זושממשותנראהפנים-אל-פנים.עור

האדםשלהסמליתשפעילותוככלפוחתת

כשהםברבריםלעסוקבמקרםערלה.

מסרייםבמובן-האדםמשוחחלעצמם,

 ) 1 (*עצמו".עם-

יוםשלבבוקרותהספלהשותה'אדםכלומר

היהיכולהואסמלים.שלבעולםכברנמצא

לדברשלאקפה.-למשלאחרת,לבחור

ההפשטהרמותעלנחשובואםה"ספל".על

נניח,עד,"ספל"המילהשלגלגוליהועל

אחריהעגולהשולחןאבירישללחיפושיהם

לנויתבררהקרוש","הספלאוהגביע

לדוגמה,לבין,זהסמלביןההבדללחלוטין

 .כהןיעקבשלהסדוקההזכוכיתכוס

היאעבורנו.אחרתטריטוריהמהווההבמה

בעולםלהימצאותנוהמורעותאתבנויוצרת

המסומלהיומיומילעולם(בניגודסמליםשל

מתעלמיםאנוזרשמעובדהאלאהוא,גם

בררך-כלל).

בעוצמהמסמלתהבימתיתההתרחשות

אתומאירהממילאהמסומלאתיותרגדולה

האמיתיבאדרהאמירההג'סטה,הפעולה,

שלה.

לגביאינדיקציהלנרהנדתןלסמל,בנוסף

תרבותישהואהקשרגםקייםהמשמעות,

אםפעולה,ארתהבאופיר.ואנתרופולוגי

ותקבלאחרתתיבחןהבמה'עלארבחיים

ברלהקשרביחסרקמרוייקתמשמערת

לאשהגברביןלחיצת-ידלדוגמה,ברצעה.

ידםלחיצתלערמתפררמאלי'אירועבעת
אופיכיברורבשדה.לבדםמטייליםכשהב

ההקשריםבשנישרנהיהיהעצמההפעולה

אתנקבללאאם'גםבשרנינחוש'ואנוהללו
אותה.כאשרכולוהאירועעלהאינפורמציה

אליהמרכזתהבמה,עלמתבצעתלחיצת-יד

תשומת-הלב.מירכאתהאירועסמליות

הרגשב.

רואהבעל-שם-טובישראלרבי"כשהיה

היהישראל'עללבואמתרגשתשפורענות

 .נפשועםומתייחדביעראחדלמקוםהולך
ונסאחת,תפילהאומר ,אשמדליקהיהשם

מתבטלת.היתהוהגזירהמתרחש,היה

בר,רוברביתלמידוכשהיהזמן,לאחר

עלרחמיםלבקשצריךממזריץ',המגיד

 :ואומרביערמקוםלאותוהולך,היהישראל
כיצריורע.איניאוזנךהטהעולם,שלריבונו

לומראנייכולעדייןאבלהאש,אתמדליקים

מתרחש.היהוהנסהתפילה.את

הולךמססובלייבמשהרביהיהזמןולאחר

והיה ,עמדאתלהצילכריהיעראלהואאף

האש,אתמדליקיםכיצדיודעאיני :אומר

למצואאנייכולאבלהתפילה,אתיודעאיני

היהרדיבכך.דישיהאוצריךהמקום,את

נס.היהמתרחששרב :בכך

לבטלמרוז'יןישראלרבישלזמנוכשהגיע

נתרןראשובכורסתו,היהיושבהגזירה,את

הקרוש-ברוך-עםומשיחכפרת-ידיו'בין

יורעאיניהאש,אתלהדליקיכולאיני :הוא

אתלמצואיורעאיניאףהתפילה,את

זה.סיפורלספראלאיורע.איניביערהמקום

 ) 2 (*בכך".היהודיבכך.דישיהאצריך

לרמתוקשורההבימתיתהסיטואציה

לרמתואףואוליזה,סיפורשלהרביעית

אלאהסיפור'סיפורלאשהיאהחמישית,

הפסקנואנחנוהסיפור.סיפורשלסיפור

את"להדליקהפסקנוהיער",את"ללכת

המאגיהכוחאלהתקרבנוובכל-זאתהאש",

ישראלר'שבה.הסמליותאלהמילה,של

מקודמיונחותבמצבלכאורהנמצא'ין iמרר

 .הסיפוראתומספרמרוחקיושברקהוא-

שלתהליךכתיאורהסיפוראתלהביןואפשר

ר'שלכוחובעצםאבלהדורות.התמעטות

סיפר","רקשהואלמרותרב,ין'מרוזישראל

כלשללעשייתםבכוחוסיפורושווההיה

 .קודמיו
שעלהרילדבר'מדברלהשליךניתןאם

שפירושוזה,כוחלאברלנואסורהבמה

וזאת .שלווהמסומלהסמלביןהקשר

משהו'קרהלאאם :עבורנוהאינדיקציה

אותווהרחקנוהדבראתשסימלנופירושו

קרהאםהמציאות.אלשלוהקשרמןמרי

שהסמלשכחנו,שלאפירושו-משהו

המתחעלמשחקיםאנחנולהתממש.צריך

כמה-מינוןשלענייןוהכלהשניים,שבין

ל ,:tייחידותכמהלעומתסמל'שליחידות

מסומל.

לאומרושאיןמהעלובמליםיג.
כשפניגם ,המדוברמהסוגבתיאטרון

מקרהזהאיןואולימכוסות,הןגלויות,

העבודההיאבתיאטרוןהגדולהשאהבתי

אלאאינועצמוהתפקידהרימסכות.עם

כעת,ערדנחשבתאינניעצמיאנימסכה.

הואתפקירינחשבת,איננישאניוכירדן

כמיעצמיעלמכריזהאני .בלבדייצוגי

מסויים,שרותלמלאעצמועלשלקח

כרטיס-וזהר ,אחרכוחלמקורלהתקשר

שלהמושאללזמן ,לזמן-מהשליהביקור

הואבתיאטרוןהתפקידזרמבחינהההצגה.

כך'מעוצבלהיותצריךוהואמכשיר'אוכלי
הספציפיהדבראתלקלוטביכולתושיהיה

ארכיטיפ), :(למשללקלוטרוציםשארתו

שני.מצדהחוצה,אותוולשדראחד,מצד

העצמיםמןחלקאיברוהמודרניתבתקופה

והפכוהשימושיערכםאתלחיינוהמתלווים

למשל.תכשיטיםבלבד.קישוטיערךלבעלי

שלפונקציהלמלאהיואמוריםבמקורם

לאדםבהתאםאנרגיה,טעינתשלאופריקה

היום .עבורושנבחרההטובההאבןולסוג

רוצהכשהיאיהלוםטבעתהאישהעונדת

גםהדבריםפניהםכאלהחגיגית.להיראות

שהידבכלל'רלאורנמטיקהלציוריםביחס

נפשילמצבבהםהצופהאתלהביאאמורים

והצגותפולחניםטקסים,לגביכךמסויים.

אינםכבר,שמישיםאינםאלהכלתיאטרון.

שרות.מעניקיבבחינת

(ביןההצגהלפניהמסכהאתלדבשתכשאני

שלמסריימתדרךאוממשיתמסכהזראם

שפנילימזכירההיאלתפקיד)כניסה

אלהברגעיםנמצאתשאנימשוםמכוסות

המסכה,והיא,אחר,משהרשלבשררתו

הבמהעלאהיהבוהשרותסוגעלמכריזה

ממלאהווידויכשכומרהקרוב.הזמןמשך
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חוטים,סמרטוטים,כמה-רבה

לתנועתוהנעניםמקל---
אוליהמופנמת,המוסתרת, ,_,;__

המחדירידיים,רקדןמפעיל'שלהביישנית
דווקאאולימברישהמבויש,מחולואת

בכוחשאיןתנועהלהורותכמיהתומשום
יוכלרקדןאיזהרכילהביע.האנושיהגרף

ואדוםגדולעלהברוח,מונףסמרטוטלהיות
מתרומםולבסוףמ'Ziורנהבאיטירתמעץנושר
שקאוקלהנרצהציפור,והופךלעץמעל

ארעבר,לכלומתפזרמתמוטטאדמהתפרחי
בלימסכה,כולושהואמגרשם,מסכהמקל

 ?השחקןגרףתנועתהבשר'רכותבליגרף'

בנימיושנים.סמרטוטיםמילים..כמההשיר
שפתשלמיכניתחביררצוציעלובים.מילון

המשוחחיםמןמושפליםשגררה,יוםיום
מחרותעל(ובצדק)יותרבהסתמכםאשר

ילבשועשירז"מיוןעם ~.:;כמפגרקאלה
הוי .העשירהדמיון .ור 1ויובשרגידים

העשיר.לדמיוןפורקןנתתכמהעדמפעיל,
אתלקפלעליךלקצה,הגיעהההצגהאך

המאובק.בארגזולהניחםסמרטוטיך
לאבירהקצת .ספגטילהכיןלמטבחלך

תזיק.

הבובה.הפעלתבזמןמפעילאותועלהביטו
סימבולישאפרסמרטוטייצורמיןבידיו

חולצהמיןהואוגרפולבנותפניו .ארוך
זה'ביצורומרוכזהואכיצדהביטו .גמישה

ובאמורפנים,בהעוויותקולותיואתמלווה
באיזהפניוזוהרותשנינה,דבראיזההיצורון

אדםשלשנפשרמשרנהכמה .עליוןאושר
מוצאהזאתהקטנהבמפלצתלהמוצאת

למעוףכנפייםלהשראתה,ביטוילחרותה,
במפעילמוצאתהיאשאיןמה .הדמיון

וניר'בדמצבעלאממלים,עשויהשיראך
שלמהחברההקושריםחבליםהןוהמלים
ארתה,המפצלותגםוהןאחתלחבילה
עלעינהושמהלנפשה,חרדהתמידוהחברה
צבאעליהםוממנהוסרפדיה,משורריה

ומעוררתופרופסורים,ודוקטוריםמבקרים

כמהוקטטות.רקינטוריםויכוחיםסביבם

איזהותו'בנידחהברכותלמפעיללוטוב
בכמה !עתידכמה .לפניושםנפתחחופש
משוחררתלנידחותהמשורריגיעעמל

כזאת.

אמנויותביןמשורהאותו Iוהמסאי

זו'רשימהכתיבתלצורךלהיותשנתבקשתי
יפותההכללותכל :ואומרמגחךפתאם

כרצונך,עשהלפח.סופןאךונחמדות
אובובהאושיר .והשראתךיכולתךכמיטב
כהלכה.מתובלספגטימנתאושירברבת

Nת 11  n11ב 11בןן 11פרו 11
מרכיםיד,כלאחרבהםדשיםעיניים,ומבע

המקבצתהעיתונותשוטתחתומותשים

אווהאינפורמציה,החדשותלמכלאתאותם
מילים .גורלכבדתבמחשבהאותםמדכאת

וכולאותבהןלמשתמשיםמכההמשיבות
בשעמום,תנועה,חסרותבתבניותאותם

המתה.היבשה,בשיחההאקדמי,בדיכוי

המלה-הסמרטוטיםסמרטוטואותו
אותושימשוךהלירילמשוררמחכה"אני"

מפגשתנועתלחיים,שיעירנרהמחולאל
עולם.עםרענן

הברכהמאחוריאשרמפעילאותווהרי

להתחילהאפשרותלקסםנתפש"אני",

ראשוןצעדכאותואחת,מחולמתנועת
רענן'עולםמאו-צה-טונג,שלבמסע

ובאמת.פתוחה,רגשותבזרימתאותנטי,

ושיר.הצגה.וערדהצגהרכךבאמת.באמת

ההדהוד .חשוךהאולם .כפייםומחיאות

הידד.קריאתהקוראים.קהלשלהדומם
הפקידהאולם.ומתרוקןהשכם,עלטפיחה

הפניםהזכוכית,מאחורילמקומרשב

אלהשוטרלאטימותן'שברתשצחקו
המעוףתוכנירתאלוהגנרלהסדר'מערכות

ההצגה.בהשראתבושניעורוהאסטרטגי

בשדהמנצחתשתמימותוהמפעילאשרי
יוצאתערבערבאםאשריולבו,שהואהקרב
יוכלושלאההפגנהאלהעליזהנפשו

לפזרה.
איבדבחרותובובה.רקהיאהבובהאך

מהןמפיקשהשחקןאלהעיניו'אתהמפעיל
מוגבלותו,כלשאםגופו,אתאיבדרגשות,
ונו',נושראדוםעלהלהיותיכולהואשאין
נרשםחיגרףהואהסמרטוטיםכלכמרשלא
אדםעםמפגשעללדברשלאמחוריה.רוטט

רנותןמעוררשיחה,ואישוחושניוחיער

כלדף.עלמלים ?והשיר .שחקןלאאהבה,

יחזורהברכהאתמידיויניחרקאשרעצמו'

רקדןשלהדרלא .בספגטיאפראתויתקע
עושרלאיד,בתנועתפלאיםהמחולללו,

 .וגאוותוחוצפתוהשחקן'שלפניו
ביכולתחשדהמטילהוא,יותרמופנםאיש

מדלגהואוכךוקולו'גופושלהביטוי
ולהופעתו'גופולמעלמדמיונו'מפנימיותו'

שלסמל .וצבעיוחומריואלהבובה'אל
ענווה.

מהפחותהיא,נידחתאמנותאמנותו,וגם

לילדיםהראויהאמנות(עדיין),נחשבות
עםמבוגריםזהה,שדעתםולמבוגרים

הרחקשםאינחבאהמשוררגםג'סטה.

 ,השר"ה"אניברבתמאחורישירו'מאחורי

 :ולסיכום

שירשלנובח
ספגטימבשלאני

 .רן T=ל o ~;,-זגכי~-
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הבדיי=,

.מםה

הערות

ופןאאיזהכיולאו .ו

כהזוכהאהוילאפ

 ): (ותוהמלאחר
תוךכהסיוםלותיזנ L\כ'

מעיךךההאח

מילותעל\ו"! )( 1ו
רת.דלכל 1L 'וםיהס
-יזz.לזלנ

אהוןנטמויליאםלורד

 ,םימרשדהכ

 1L 'ררכחגרטמריידיל

 .עדתישךמרים
שנה L\1 'היבמלהעלת

וכמליעלהומה,דא

הסירפד.

ותנשיתרדלכ"תוךמ(

1 ' 1L אנגליהשלזמרירי
הןבתרגם ,"נדוסקוטל

 .)ןמאלתר

-טוויךילרנה
תדניקהרהחייל,"

ל"עמתוךוהנזסע",

תכהמשנודגל L\ 'נבז
היבהקוצ·ה ,"תוומלא

חד.והמא

22 

הבדילחייל . 1
חייליוחמישהעשריםהיויה ·• .· :.. ,.,.

r אותםקיבלקטןנער ,, ...בדיל =כז
il ii היוהחייליםכל .הולדתוליום

בדילדיהיהשלא ,האחרוןמןחרץזהים,
אחת.רגלרקלויצקוולכןלהשלימו

טירתנמצאתבחדרהאחריםהצעצועיםבין

ניירבלרינתניצבתמפתנהעלנפלאה.נייר
עדבאוויר'גברהכהמונפתשרגלה ,קטנה
רק-לו'כמרלהשגםחושבהבדילשחייל

אומרהוא ,"בשביליהאישהזאת"אחת.רגל
היאביניהם.מפרידיםרביםדבריםאךבל:;נו.

שלדייררקוהואארמון'ובעלתאצילה
שותפים.וארבעהעשריםעודעםקופסה,

 .להשתוללהצעצועיםכלמתחיליםכלילה
הרקדנית :ממקומםזעיםאינםשנייםרק

למחרת .ממנהעיןגורעשאינו 'ילוהחי
אם .החלוןאדןעלהחיילאתמניחים
באשמתשמאאו ,םיפרצרוחכאשמת

קפצןשדרן-אויבושלהנסתריםהכוחות
נופל-מדומהטבקבקופסתהמתגורר

ניתךסוחףגשםהשלישית.הקומהמןהחייל
אותומשיטיםאותושמוצאיםופרחחים

מניירעשויהרהיבסהביובתעלתבמורד

לאדמהמתחתאלנסחפתכשהסירה .עיתון
'אבלדרכונואתהתובעאימתניעכברושצץ

שםרחבהתעלהאלהלאהנגרפתהסירה
יורדהאמיץהחייל .ונקרעהניירמתמוסס
בולעגדולודגעפעףלהנידמבלילמצולות

ונמכר'ברשתעולהעצמוהדג .אותו
במעיר,הצעצועאתשמגלהומבשלת,

זהראו-רשםהילדים.לחדראותרנושאת

בדיוקעצמואתמוצאהבדילחייל !פלא
שובאולי-לדיםיהאחד .נפלממנובחדר

אתמשליך-הטבקשדוןשלבהשראתו
בעררווכלההולךהואשבהלאש,החייל
פרציםורוחנטרקתדלתבאהובתו.מביט

 ,למחרת .התנוראלאותהגםסוחפת
מוצאתהיאהאפר'אתהעוזרתכשגורפת

סידקיתושושנתזעירבדיללברקבתוכו

משחירה.

שלהידועסיפורואחת,רגלעליכאןעד
האמיץ".הבדיל"חייל-אנדרסן
 :אגדתיכאילוהסיפורשלמסלולו

שחור,שדעםיריבותבנסיכה,התאהבות

בסירהומסעבענקיםפגישהלדרך'יציאה
בבטנומאסרממפלצת,הימלטותרעועה,
אומנםפלאית.וגאולה ,הדגשלהאפלה

שלבסופוכי .האגדהעלשפוךעצבאיזה
הביתה,ושבהמסותבכלשעמדלאחרדבר,

 )ו(.ובאושרבנסיכהזוכההקיטעהגיבוראין

מהבהבתספקות.מתעורריםושםשפהאלא

מבשלת.איזומופיעה-שםימאאירוניה.
הפריךלמעטהמבעדמבצבצתמעטמעט
צעצוע :למדיפרוזאיתמציאותהאגדהשל

נמסר,ישנה,מכףשנעשההאחרוןבדיל,

שבשהואעדומיטלטל'ידייםמחליףנופל'
איןזובגיוסהקטנה.בדיללערמתוניתך
וחלונותדלתותרקמפלצות.אושדיםכלל

שיאילדים.שלגחמותביוב,תעלתנטרקים,
שלהמפורטבתיאורמושגפרוזאיותשל

ו"אוחזתהצעצועאתהמרימההמבשלת,
(כמהלאגודל".אצבעביןכמתניואותו

מוצאואתאגבכבדרךמזכירוגםמעליב

ישנה).בדילכףשלכצאצאהפלבאי
ביןסתירהשאיןבמפתיעמגלהשלישימבט

דרךאתעוברהבדילחיילהגירסאות.
לרגעשיפסיקמבליהגיבורשלהייסורים

ההאנשהכשחגיגתגםצעצוע.להיות

הקטןמןהמציאותאתםימנשלאיןבשיאה
בנכסיה.

לרקהאינושהסיפורלכךסיבותכמהיש
אתבפחהפילואףהמתבקשתבסכיזופרניה

אתושכחהלחיילשהתפתתהליטוויןרינה
 .) 2 (הצעצוע

ר,קמשאינואומנםאנדרסן-ראשית

קרובכשהואגםהחושים.דיןפיעל(לפחות
בדילבדמעותמסתפקהואלפיתויילהעכרת
הטבע-הדומםתכונותאבלנזלו),שכמעט

מתחתעמוקבדרך-כללטמונותהחיילשל
לעוררמבליההאנשה,שלהמטאפורילמזרן
עיןגורעאינו"הוא :למשל .חשד

שכברלאחרהיה,יכול(כאילומהרקדנית"
אתעושההוא" :ארמולה)אותרהעמידו

אינהאכןפניוהבעת( "שומעלאעצמו
לעזרהלקרואמכדי"גאההוא .)משתנה
כרגעזוכרמי(מדים"לובשכשהוא

ושבכללתמיד,גופועלצבועיםשהמדים
האשבתרךאפילואילמת).נשמההואמקרה
מכרחף"כשנשקוזקוףלעמוד"מוסיףהוא

יציקהמעשההםוהגוףכשהנשקזה(ככה

דוגמאות.לעררםעודואפשראחד).
במיוחדשוללמוליכהכזאתפוריסדרך

שלהתעוררותםאתכביכולתואמתבהיותה
אכןשמתרחשתהדומם,מןהצעצועים

כזה,הואהמרדיםכוחהאגדות.באינספור

עלמתחרותוהמטאפורהכשהעובדהשגם
מתוךבאהובתושמביטהחייל :ביטויאותר
חומהגוברנמס",שהואמרגיש"והאש

האש,חוםעלהאהבהשלהמטאפררי
 .קטנהבדיללערמתלבסוףאותרךישמת

המקריותבתחומיעדייןלב,בצורת(אומנם
כצהובהשזהרדומהזאתובכלהמציאותית,

לפחותשזכתההמטאפורה,שלהקטן
דו-משמעית).סיוםברפליקת

כאןהופכותצעצועחיילשלהחומרמגבלות
גאווההבלגה,כושרשלחיהלמטאפררה

מפשיראינוקסםמטהאף .חייליתונוקשות
עלהמתפרשותהעובדותאבלהבדיל'את
ואופיערכיםשלכתוצאהההאנשהדרך

הקורא.בראשהמלאכהאתעושותמוצק,
מבדילההחסרההבדילשרגלכפיממש
שלהרואיותאליוומושכתהאחריםמןאותו
קיטע.חייל

הפנימיעולמהאתלנחשרקשאפשרלמרות
ולחוסרלקשיחותהגםישהאהובה,של

הואאישיותה.על-פיהסברשלההתנועה
גברתהיאואילולהשתפךמכדיוגאגברי

מכבודהשלמטהבקלות,מתקמטתרגישה,

עםסנוביתהצעצועי.באספסוףלהתערב
מותירהאינהבמותהבעננים.רגל-אף
לאומץחםזכרהחייל,כמרלבאחריה

זכרמפוחם,סידקיתפרחרקאלאולאהבה,
החיצוני.לפארה
רקאכן,חלה,זומסוימתכפילות-שנית
הצעצועיםליתר ..ואהובתוהחיילעל

באגדות.כמולהתנהגמותרוהיצורים
מקרקשיםבדילחיילישבהוסביבה

תובעיםביביםועכברילצאת,כדיבקופסתם

שלמשלהמסגרתעלשומרתדרכונים,
העובדהאתומטשטשתדימירניסיפור

למגבלותיוכפוףהראשישהגיבורהפשוטה
בובהכלכמרהמציאות.בעולםצעצועשל
כלתלונהללאלקבלנכוןהואדרביאו

לאאבללו,שמייחסיםרגשאומחשבה
שלהסרטההתנהגותםגם(אם-כי .יותר

שלהקטנותלשעותמוגבלתהאחרים
חתוםשתוכנומסתורילמסעאוהלילה,

מעצםהמועדותסביבותשתי ;אדםמעיני

הדימיון).בעולםלשיטוטיםטיבן
אתהרףבלימערבבאנדרסן-שלישית

חלקמרקםויוצרהתצפית,נקודותשתי
האגדהלזכותהנרשםומטעה,

הסיפורבשםכברמתחילזההדומינאנטית.
שובוחוזר- "האמיץהבדילחייל"-

(אגדה, ""אחיםהיוהבדילחייליכלושוב.
 "ישנהבדילכףמאותה"נעשוכיהאנשה)

ברבורים :אועובדות).(נאטרראליזם,
"שחו-ההמשךלעומת "שעווהעשויים"

המטאפורהוהלאה.הלאהוכך ."אגםבתוך
הדומם,החומראתמטשטשתהמחייה

נתפסלו,מודעיםוכאשראםכשהאחרון,
הימים,משכברהתחלתיכנתוןהיותרלכל

לתוךהרחקהסיפורהפליגממנוכרקע
האגדה.

כגיבור.בדילבחיילהבחירהלבסוף,
כלעלהשיטהאתלהפעילניתןלמעשה

לנצלמרבהעצמואנדרסןדומם.אוצמח
קופת :טיפוסיםשלמהירלשרטוטאותה

עםחזירבצורתכרסתניתחסכונות

מספריקאפיטאליסטי'חזירשלמנטאליות
מזגחמתבלרינהפרימהבדמותתפירה

המספריים,תנועתאתלעשותהמפליאה
אוהחצוף'המחזרפניאתמשסעתגםאבל

זקןככז;זולהמצטיירמגולףארוןכרכוב
שהואהקטנההחרסינהרועתשלבעיניה
לארוןאכנסלא"אני .לאישהלשאתרוצה

לאפוטרופסה,אומרתהיאההוא"החשוך
רעיותעשרהאחתשםלויששכבר"שמעתי
חרסינה".

בעולםשמצבובצעצוע,הבחירהאבל
שלהכפולההפרספקטיבהאתתואםהחיצון
וכוח.עומקלדבריםמוסיפההסיפור,

תמידחיים(המואנשים)הצעצועים

כמעטשהואמי'שלהטראגיתבכפילות

 z 121וגוי
חזותי)תיאטרוןעלמאמרמתוךהראשוןהחלקחינהזו(ר'זLימה
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לא.אבל .לפעוליכולוכאילואנושייצור
צעצועיםעלהסיפוריםשפעגםמכאן

הצעצועיםלארץלשובואיימושהתמרדו
כמעטקיימיםשלא.בעודהוגןלאיחסבגלל

כךשנהגואחריםחפציםעלסיפורים
לנהליכוליםבדילחיילידומות.בנסיבות

עטוריקרבותילדיםשלפיקוחםתחת
אורותכיבוילפניכשמגיעאבלתהילה,
הםבמקום,אותםלשיםשדורשמבוגר
אללשובבמקוםלקופסהבחופזהנזרקים
מחזירהאזלילי.לבילוילצאתאוהמחנה
מוצאם,שלהישנההכףאלהמציאותאותם

הבאה.המשחקשעתעדלפחות
מחוצהכמושבסיפורלהוסיףאוליראויכאך
 .ילדשלעיניומתוךההאנשהנוצרת •לו

עקבות .דימיוןבעלמבוגרמעינילהבדיל
המפחידהההפלגהבעתלראותאפשרלכך

היתהרקשלולעצמוחושבכשהחייל
מהחשיכה.לואכפתהיהלאלצידוהרקדנית
עלגיבורמצדאביריתבלתימאודמחשבה
בילדכשמקורהלגמרימובנתאבלגברת,

עםחייליאומץעלמושגיואתהמערבב
שאוהביםשמישהושטובהאנוכיתהתחושה

ובכלל .וחשוךכשמפחידבסביבהנמצא
החושךלבעייתהחוזרתההיצמדות
כלמסגירההדג)בבטןבקופסה,(בתעלה,

 .החיילתודעתנולדתשממנוהילדאתהזמן

חאפיחתיאטדון . 2

אלוהיםחרישאלהחוקריםונגשו
שנטבלחפירהובאת
קברומתוךוהוציאוחפרו

 .שנפלהחיילאת

הגוףאללוהטשיברלומזגוהם
שנמצאהרקובהגואל

בזרועואחיותשתיעודותלו

למחצה.ערומהונקבה

צ'ינדרארהעםזמרכלילפנים
קולחת.לכתשירתניגנו

שלמדכמו •והחייל
התחת.מןרגליואתהתיז

מצויתמיד : xלהכוכבוגם
מאדים.השחרבסוףכי

שלמדכמו •החיילאבל
גיבורים.מותאליהולך

ברכט,מאתהמת"החיילעל"אגדהמתוך
 .הרושובסקיבנימיןשלכתרגומו

מהאתכמטפחתלעטוףאפשרעכשיו
הרקדנית,ומאהובתוהחיילמןשנותר

שעולםאלא .התיאטרוןעולםאלולהיכנס

טריטוריהמכלפחותלאומוגןשמורזה
הנובחיםים Q~ך:;ברומיניאחרת.מיתולוגית

עללהיכנס.לאישיניחולאאוליכפיתחו
מוטבבמטפחת.צעצועיםשרידיסמך

כזה .חשדמעוררשאינולוויהכןלמצוא
בדלתהחזותיהתיאטרוןאתלהכניסשישמח

הזדמןכך .התיאטרוןעולםאלאחוריתלא
 .מחזאי •משורר ;ברכטאלהלשורות

 .תיאטרוןשלותיאורטיקןקומוניסט
לא(שאומנםברכטשלהתיאטרוןתיאוריית

ביןצומתמהווהבפועל)להגשימהזכה
מתקשרתהיאאיךהאחרים.כובעיושלושת

 ?כהעדשנאמרלמה

אפוס

לתיאטרוךבניגודאפיבתיאטרוןרצהברכט
?עונהאפוסמהולשאלה.בתשובההדרמטי

רבתגיבוריםשירתשזוהי .שושןאבןמילון
מבנימאפייןשחיפשכרכט,ואילועלילות.

ש"סיפקדבליןהאפילסופרנזקקיותר
היצירהשאתכשאמרמצויןקריטריון

לגזוראפשרלדרמטיתכניגודהאפית
אינדיבידואליות,ליחידותבמספריים

כופרבכךגמורה".חיותעלישמרושעדיין
שבההאריסטוטליתהעלילהבאחדותברכט

מובילהמקודמתה,בהכרחנובעתסצינהכל
שהחלקיםוככלאחריה,הבאהאלמיד

משובח.שהשלםהרילזה,זהמשועבדים
נשואותהאריסטוטליהצופהכשעיני

אלהאפוסקהלמכווןהסוף,אלכמתיחות
 .והעכשיוהכאן
הפרזהכדיעדכרכטמותחהזההמאפייןאת

כותרתבכותרות.שימושעלממליץכשהוא
העתידעלומוסרתהסצינהאתשמקדימה
ההפתעהעוקץאתמוציאהלהתרחש,
 ?יהיהמההשאלהמןהמתחאתומעבירה

 ?קורהזהאיךהשאלהאל
הבדילחיילגםיראהמגדלתלזכוכיתמבעד

כזהאבל .צעצועייקטןאפרסאוליכאפוס.
גיבורשלעלילותיואתבכל-אופןהמוסר

שלהמספרייםקטינא.טרומפלדורמעין-
בקלות.הסיפוראתלבתריכולותדבליך

סיפוריבמרביתכמוהסיבתיההיגיון

מתודעתגםנובע(ואולירופף,אנדרסך'
תודעההסיפור'אתשמכתיבההילד

מסוגלתשאינהועכשיו,בכאןהמרוכזת
סצינהכלוהגיוני).רחוקלטווחלחשבעדיין
 .גיבורשלבדרכומצטברתתחנהעודהיא

ללבנרגע tהמגרחך(המתחה"איך"שאלת
בהרבהדרמינאנטיתלבדיל)החיילבין

הסיבהאפילו '.!יהיה"ה"מהמשאלת
בתאתלהשיגכדיאםלהרפתקאות,ליציאה
שלאמהארבתהילה,לזכותכדיארהמלך,
 .הסיפורמןנשמטהכמו .יהיה

משחק

המערביתהמשחקחווייתשללבהבלב

הזדהותו-הדמותעםההזדהותשרכנת

כעד .הצופהשל-יותרועודהשחקן'של
 .סטאניסלאבסקיאתלהביאאפשרמומחה

"הכפרבהצגההדודאתשיחקעצמוהוא

שלסיפור(על-פיותושביו"סטיפנצ'נקר
באוטו-מעידהואוכךדוסטוייבסקי)

"אני :באומנות""חיישלוביוגרפיה
אותם :שלמהמזיגההתמזגנווהתפקיד
הואכזהמצב ...התשוקותהדעות,הרעיונות,

בתפקידזאתהרגשתיואניילשחקןעדך

עודיכולתילאההרגשהאתובהכיריהדוד'
באמנות.אחרדברשוםעםלהשלים

לחדורכדיטכנייםאמצעיםאיןהאומנם
מקרהבדרךלאהשחקניםשללגן-העדן

הטכניקהכשתגיערק ?רצוןשעתבכלאלא
השחקןמלאכתתהפוךיזולאפשרות

 •מםה

התחבולותאחתב.
להשגתהי~כיחות

מימושהיארה iה

למוזrל ;ורהפהמטא

אם-כרכטאומר

מפהקורעלידהמלך

אתמחלקכשהוא
בנותיו.ךביהממלכה

קהוהחלאקטמקבל
רקולאפיסימימוש

וההזרהמילול,י

לידאלזרקורשולחת

הנוהגהפ'אורל

ככרכושוכממלכה

ה'הוריהדרשהפרט'.

אלוהיםהבטחתעל

ךכאופרומהל·עקכ

שללרוגמאמשעיזrע

נאמרכהבטחהכרכט.

שוכבשאתההאר·ן"

אתננהלךעל•ה
שטחולזרעך",

לגביכמקצתמצומצם

רבדאתשמקבלמי
כר'כפשוטו.האל

באהספקותלהס'ר

ומספרתהאגרה

קיפלההבטחהשכרגע
אר·ןאתאלוהים

מתחתוהניחהישראל,

ל•עקכ.
עמדוהטירהול"מ . 4

ראיסכ'כעציםכמה

אגםשכעצם .קטן

ךאנררסכותב ,, ...היה

הבדיל.כח-יל
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העז :פיקסופכלו
 1990אונוסט



 1:~ו
חוזתח•אטרון •

.ממה

יאוטואנטונין

עלמדבראשר

שגורםתיאטרון

להשתנות,לאנשים
שישתיאטרוןעל
עלכישוף,בו

בושישתיאטרון

שבוהכרח

היאהאירוניה

-ספרוכשם
"התיאטרון

וכפילווכפילו",
לאיהחייםהוא

אלאכמראה
ממשיתככפילות

התיאטרוןולכן
מציאותהוא

כמוממשית,

החיים.

ציטררןעתי
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שלי).ההדגשות(כלאמיתית".לאמנות
כבודכלובליברכט,מגיעזאתלמציאות
שהואסטאניסלאיב~קי,שללגן-העדן

שוטים,שלגן-עדןלוקוראהיהבוודאי
השכלאתש"תולההקהלאתאמנםההולם

הכניסהלפניבמלתחההכובעעםיחדשלו
אומנםהמערבישהשחקןקובעלאולם",

"אבללדמות,עצמולהמירכדיהכלעושה
נגמרתההמרהמצליחהבובמקום
אמנותליותרזקוקאינוהוא ...האמנות

גנרל)אורופאבנק,(פקידאלהמשאנשים
כשהואהאמיתיים".בחייהםלהזקוקים
הצגהשבכלכךעלומלגלגהלאהממשיך

האודיטוריוםמתמלאאדיפוסשל

מלנדכאן'מבצבץקטנים,באדיפוסים
תפיסהשלזנבהגםשונה,אסתטיתתפיסה
פיעלההזדהותאחרת.הומאניסטיתאתית,

אותו'מהפנטתהקהל'אתמסממתנרכט'
"מבשלתלסיאנס,אולטראנס,אותומכניסה

בסירצורהחסרתכופתהלכללאותו
בגלותשעשההארוכהבתקופההרגשות".
במהלהרהרפנאילוהיההנאציתמגרמניה
רגשעלהגרוטסקי"הדגששכינה

שנקראמהשלמשפחה(קרובבפאשידם"
שחשבמיהכיכרות).תרבותאצלנו

לשינוימנוףגםלהיותצריךשתיאטרון
תיאטרוןמפניסלדצודקתבלתיחברה

פאסיבילהמוןרגשיתמניפולאציהשעושה
ואתהאינטלקטאתגםבדמןבולעוררמבלי
מתפלאאולימישהוואםהשיפוט.כושר

הפנייהביןההשוואהעלמתקומםואפילו
אפשרהתיאטראלית,לפנייההפאשיסטית

המומחההעדאתשובלדמן
מספרהואכךסטאניסלאבסקי.
מכנהשהואמיעלשלובאוטוביוגרפיה

האבסלוויניטומדו-הטראגיקונים""מלך
לרמתניגשסלוויני ... " :אוחלובתפקיד
ומבלימתרכז,מעט,מהורהרהדוג'ים
שהיהההמוןאתשבילקחשנרגיש

זאתעשהכינדמה .הגדולבתיאטרון
חפןהקהל,כלפיידופשט-אחתבתנועה

נמלים,אלאאלההיולאכאילובכפואותו
יקפוץאםההצגה.דמןכלבמשךוהחזיקם
יזריםהאגרוף,את;יפתחהמוותובאאגרופו

נתוניםהיינווכבר .האושרובאחמימהרוח

הובררכברהחיים,ימילכללנצח,ברשותו,
עלינוומההוא,אידההגאון'הואמילנר

 " ...ממנולצפות

אתדחההואבאולם.נמליםרצהלאברכט
מפסיקלתיאטרוןשנכנסשקהלהמוסכמה

והופךאינדיבידואליםשלקבוצהלהיות
חסרהמוןקולקטיבי,אינדיבידואללמעין
גבוההנכונותובעלמנטאליתבשלות
בני-עםדיאלוגהעדיףהוארגשית.להשאה

שיפוט.וכושרעצמאיתחשיבהבעליאדם
 :בהתאםשונהשהציבהאסתטיהאתגר
הואאותהבדמותלהיבלעלשחקןאסור

ליד'אתשיחקלא"הואהדיןפסקמייצג.
עבורו.מוותלמכתייחשבליד"היההוא

"נובעתהבמהעלהדמותשלהאפקטיביות
שניביןהמתמידוהמאבקהמתחמן

והגיבורהמתאר'השrןקן-הניגודים

בדיוקלזהשלהם".העומקומןהמתואר,
עלמדברכשהואיעקובסוןורמאןמכוון
סימניםשלמוחשיותםאתכמגבירהשירה

שביןהבסיסיתהדיכוטומיהאתומעמיקה

זולתפיסההדיםלאובייקטים.סימנים
תדאושוהבמאיהפסלשנתןבראיוןנשמעים
"הכיתההצגתועלבסלוניקי,קנטור
הישישים,הזקנים,המבוגרים, ... " :המתה"

ההוויהשהיאהילדותהווייתאתשכחוכבר
ביותרהגדולהשהעוצמהביותר'החיה
זה.אתמאבדיםיותרמאוחרבה.טמונה

למנהלים,לרציניים,למבוגרים,הופכי~:
מכיריםאינםהילדיםלנשיאים.לפקידים,

משחקיםהםלכאורה.הרצינייםהחייםאת
משחקיםרקהםאבל ...נאהבהבמלחמה,

משחקיםהשחקניםהאמנות.תמציתוזוהי

צעירים".הםאבלהזקניםאת
הינההדמותהבדיל,חיילשלבמקרה
צעצועהואאותההמגלםהשחקן .החייל
אינואבלהחיילאתמשחקהצעצוע .הבדיל
מקייםהואהדמות.בתוךעצמואתמעלים

הסיפור.כללאורךאותהושוברהאשליהאת
שלוהאופרהאתברכטשתיארכפיממש

הענףעלבשמחהמזמרתשעדיין"מהגוני"
גםמתחילההיאבד-בבדאבלשלה,
 ...לנסרו

כוראוגראפיה

מנושאחוץ

אמביוואלנטי
כל-כךשהיהההזדהות

גםברכטעסקגביו'ל
שטבעמרכזימונח-החברתית"ב"ג'סטה

במה.עלולמימיקהלתנועההנוגעבכל
שלמובנןאתממזגתהחברתיתהג'סטה

~ :S l l J R l ~ i ( -ןןi I S ( .(האנגליות)כלומר-
עיקר,תוכן,עםמחווה,תנועה,העוויה,

מסבירהתנועת-ידשלענייןלא"זהתמצית.
של"אלא-ברכטאומר-מדגישה",או

עדייןזבובמגרשיםבההתנועה ...כולליחס
שבהשהתנועהלמרותחברתית,ג'סטהאינה

אםלמשלכזאת.להיותיכולהכלבמגרשים
שלהמתמדתמלחמתואתלייצגאמורההיא
מאמציוהשמירה.בכלביקרעיםלבושאדם
עלמשקלושיוויעללשמורמסוייםאדםשל

בג'סטהמסתכמיםחלקלקמשטח
אוביזיון'פירושה-נפילהאםסוציאלית,

שלו".השוקערךאיבוד-אחרותבמילים
אינושהסיגנרןמדגישהואאחרבמקום

הנאטוראליסטי,האלמנטאתלסלקאמור
מאפשרתושהג'סטהאותו,לרומםאלא

החברתיתלסיטואציהבנוגעמסקנותלהסיק
הג'סטהאחרותבמליםכינויה).(ומכאן

א.לאלטקסטורהאוחןלווייתאינה

השלםעלהמלמדחלקבתחפושת,
ברכטשלבג'סטהסימלי.להבנתושהמפתח

והואמחול'תיאטרוןכלשלהגרעיןטמון
אינועליהשנשעןשתיאטרוןקובעאמנם
כוראוגראפיה.ללאלהתקייםיכול

קריקאטורותהינםהבדיל""חיילשחקני
החברתית.הג'סטהעיקרוןשלזעירות
הזקוף,הקיטעהחיילשלהסטאטיתהג'סטה

חברתילמעמדהמפתחהיאהפאסיבי,
כמהעדמשנהלאלאישיות.שהופך

נותרתהג'סטההסיטואציות,מתחלפות
סימלי.כוחוצוברתצבעיםמחליפהבעינה,

שלהחברתיתבג'סטהקודםנגעתיכבר
נסיכהבין(הזיהויהרקדניתהנסיכה

כשכלהקלאסיבבלטצמחלרקדנית
בלתי-הניצבתנסיכות),רקדוהפרימות

הרגלכשגובהארמונה,בפתחמושגת
השוק"ערךעםברכטעל-פימזוהההמורמת
השדוןשלהפתאומיתוהג'סטהשלה",
שלהעיווראגרופועלפארודיההיאהקפצן

ההכרחיש"היופיטועןכשברכטהמקרה.

שבהגנטיותהאלעל-ידילכלמעלמושג
ונחשףנגלההג'סטהאתשמעבירהחומר,
-,,אוראותוכדיוקזהוהצופים",להבנת
הבדיל.עלאנדרסןששופךמשמעי

ואנדרסןברכט

משותפת,נקודהישולאנדרסןלנובט
שבזיווגההפתעהאתבמידת-מההמפקיעה

כל .אפיההתיאטרוןלביןאנדרסןאגדותבין
ביןסותרשילובהואבדרכו,מהםאחד

חברתיתלמודעותאחד,מצדליריקה
מסתלקתשאינהמו.אד,פרוזאיתחריפה,
כלקודםשהיהברכט,התמונה.מןלרגע

המחויבקומוניסטגםמידה'ובאותהמשורר

שלהמנוףבעזרתמסולפתחברהפנילשינוי
כלאתברגליושהלךואנדרסן'אמנותו'
שלבאודנזהעלובמחדדהדמעות,סוחטן

דרדרהשהלכובסתבןובור'ענימכוערילד
להיותוועדיוצלח,לאולסנדלרלשיכורת

דרך ;המלךמטעםקצבהעםמפורסםסופר
 ;מכאיבהעצמיתומודעותהשפלותרצופה

בדמותלחלוטיןלהיטמעהצליחלא
הברבור.דמות-ימיובאחריתש"שיחק"

הברווזוןתמידבונותרמסויימתבמידה

מכינהאקסוארסבמיןשהתקבלהמכוער
שלוהחלוםהליריותהברבורים.ללהקת
וצביטותלדקירותהזמןכלנתונותכתיבתו
חברתיתמציאותמטעםלחגורה,מתחת

שאפשרמאליומובןבגדראינהשלעולם
הטבקשדוןרקלאקיומו.אתלשכוח
ביןשל(התקיימהבחתונהאשמיםוהמקרה
לבלרינה.הבדילטוראי

לעבריתאנדרסןאתשהדגםפרישמן'דוד
-שליחותתחושת(מתוךהתרנ"ובשנת

יבשתלנפשםליריתלחלוחיתלהביאכדי
כתבישראל),ילדישלוהמצוותהפלפולים

יקראהקטןהקורא ... " :בהקדמההשארבין

החזיונותעלויתענגיעלוזהקטןוליבו
הושםאשרהנחמדהמעשהועלהיפים,
והואהוא,גםיקראהגדולוהקוראלפניו'
הנמרצה'והסתירההחידודאתרקשםימצא

תארואיןהסתםמןהחדה".הביקורתואת

המבדרהתיאטרוןמאידאלכל-כךרחוקזה
 .ברכטכיווןאליוכאחדוהלוחם

עיצוב

עשהכפשוטו,למימזיסעורףשפנהכמי
אמנויותלעברדרךכ:;ברתבהכרחברכט

אותוקרבההזיברתיתהג'סטהאחרות.

עיצובעלשדבריובעודהמחוללתיאטרון
האמנותשללגבולהאותוהביאוהבמה

הדדיתוהשפעההפדייההפלאסטית.
כללאורךלבמאימעצבביןמתקיימות

הקומפוזיציותאתקובעהמעצב .הדרך

לוקחהואהתפאורהדרךבהצגה.האנושיות
דיבורןאורחהדמויות,בעיצובחלק

קובע,גבוהשולחןלידנמוך.כיסאותנועתן
אכילהשלמסויימתכוראוגראפיהלמשל,

עצמההתפאורה .השולחןלידוהתנהגות
נקיטתאלאקישוטאומקוםתיאוראינה
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ונזכרת.מכינהמצטטת,מספרת,היאעמדה.

היאבאשליהלשקועלצופהלעזורבמקום
ומונעתמחשבהמעוררתלו'מפריעה

הדמויות.שללעולמןאוטומאטיתהיסחפות
הואשהעיצובוטועןלכתמרחיקברכט

בזמןאינטנסיביותהצוברנוסף""שחקן

מחיאותאלמשלו'לשיאומגיעההצגה
דעתו'לפיהחומריםוכל .שלוהכפיים
גלויים.להיותצריכיםכעניים,עשירים

 :שילדאתברכטמצטטאחרבהקשר
מול"תזוזשילד,אומרדרמטית","עלילה

מקומועלכעומדנדמהשאפוסבעודעיני'
אומנםשהולםהתיאורסביבו".נעשאניבזמן
יחסיםיותרעודמיידיבאופןהולםאפוס,

מןגםפלסטית.אמנותיצירתלביןצופהבין
טבעיתכמהעדלראותניתןהזההחלון
הפלאסטי.לתיאטרוןברכטשלנטייתוחיתה

בתוךהחיילעלילותאתלמקםהבחירה
חלקשהואצעצועיבעולםחדר-הילדים,

ביןולהתנודדהאנשים,שלמעולמם
בשבירתהמובילהגורםהיאהשניים,
הלאהראשומוןוביצירתהאשליה

שנכנסיםפעםבכלהסיפור.שלאלטרנטיבי
נדחקיםבשר-ודם,שלאנשיםלסיפור
מפנילאחורהרעוהקוסםהנסיכההחייל'

ביןהסתירהאותם.המשחקיםהצעצועים

מחשבות,ספקללאמעוררתהגירסאותשתי
עלאנשיםמחפיםבההדרךעללמשל

אותןהופכיםכשהםמגבלותיהם
מתחזיםחומריםעלהאיסורלאידאולוגיה.

בדיקהעד-כדיבאדיקות,נשמרומטוייחים

ובכלל' .באשתגובותיהםשלכימית
בחירההיאכשחקןבדילבחיילהבחירה
שפתרכאחד,וכמאימעצבשלאידאלית

שלהסבוכותהשאלותכלאתצעצועבמחי
וכוראוגראפיה.מעצור) 1(רצוןמשחק

בעיניושהיהנהרלקספרכתריםקושרברכט

שניחןמשוםהאידאלי'למעצבחיהדוגמה
מעצוריםחסרדימיון-הפכיםבשני

קשהבפרטים.מדוקדקהסתכלותוכושר
שלליצירתויותרהולםאיפיוןלמצוא
שני'ומצדמעופףדימיוןאחד.מצדאנדרסן

צינהכדיעדמפוכחהתבוננותכושר

והדמויותהחפציםשלהקטניםבפרטים
השנייםכין.במתחדימיוןאותובדתםאליהם
יצירתו.שלוהחי_ותהקסםמצויים

 .התודעהאתקובעתהחוויה
בקצהברכטרשםהקומוניסטי,לכובעונאמן
התיאטרוןביןהמבדילההטבלהשלהאפי
המארקסיסטיתהסיסמהאתלדרמטיהאפי

כלומרהתודעה".אתקובעת"ההוויה-
המצבאתקובעהחברתי-חומריהמצב

רקלאברכטהתכווןבכךהמחשכתי-ריגשי.
לנקודתגםאלאפוליטית,מוצאלנקודת
הפנים.אלהחוץמן-תיאטרוניתמוצא
"אלאברכט,אומרמצער"נובעבכירק"לא
כיבלוויותבוכיםילדיםמבכי".צערגם

בגדרנותראינוהבכיאבלבוכים,המבוגרים
צערתחושתאליונלוויתחיצונית,מחווה

זאתניסחכברהעממי(והפתגםאמיתית.

התיאבון).באהאוכלעם :עליזותביתר
שלבעולמומרביםאחדהואהבדילחייל

הסיסמהאתעליולהחילשניתןאנדרסן

כולהתודעתוכפשוטה.המארקסיסטית
 .שלוהבדילהווייתידיעלנקבעת

חזרה

משקלוכסקיהמונחאתשאלכרכט
נראה(לי .-1935ככמוסקבהכשכיקר

החזרההמילהבעיקרחסרהשלנובט
לולאשלו,בתאוריהשורהמכלמשתמעת

להמציאהנאלץהיהבמוסקורהאותהפגש
קיימתשהאמנותטעןשקלרכסקיבעצמו)

השחוקההמציאותקליטתאתלהחיותכדי
ומרגשים,למורגשיםדבריםלהפוךשלנו.

אתלגאולכדיאבניותה".אתלאכן"להחזיר
שלוהממיתההאוטומטיותמןהיומיום

טועןנובטכמוזר.האומנותאותומציגה

לתפוסלהבנה.הכרחיתנאיהיאשהזרה
כלעלויתורפורשומאליוכמוכןמשהו

 ) 3 (להכינו.בסיון

צופהכיןשיוויוןיחסילבססשניסהלאחר
הדרמהשלהשתלטניותהנטיות(נגדליוצר

יחסיםלקבוענובטניסההאשלייתית),
כהצגההשוניםהאלמנטיםביןגםכאלה
למאהאופיינישלםשלו,השלםעצמם.לכין

ולאושכורמפוכחמונטאז'הואהעשרים,

שחקנים,אורגאנית.אשליהשלכוזבתוצר

היתר'וכלמוסיקהתנועה'עיצוב,דמויות,
עלשומריםאלאזה,לתוךזהמתמזגיםאינם

סותרים,לרגשותלגרוםכדיעצמאותם
הדדית.ולהארהלחזרה

שלכיערדרךנכרתהילכתירקאניוגם
עםאותולמזגחלילההתכוונתילאנובט.

תאומיםאחיםכשנילהציגםאואנדרסן'
מאהכערךנפגשוולאבינקותםשהופרדו

כךזהכצדזההשנייםאתלהניחאלאשנים,
מןומשהוהדדית.והארההזרהשתיגרם

גםיישפךהזההמונטאז'שלהכפולהאור
 .חזותיתיאטרוןעל

פיקאסו"עם"חייםמתוךאפילוג . 3
מגרוטאותפסליםליצורהרבהפיקאסו
אתהשאירפשוטקיצונייםכמקריםשמצא.

בשםלהםקראורקשהםכמותהחפצים
שלמצירוףשיצרשורראש-למשלחדש.
גז"של"ונוסאואופניים,שלוכידוןמושב

כירייםשלישןלמכערשנתןהשם-
מצחיקבאופן'הדומהכןעלוהעמידשמצא
כמקריםשלו.גרוטאייםהלאהנשיםלפסלי
גרוטאותמינימכלפסליםהרכיבאחרים

יציקותיותרמאוחרעשהפיהםשעל

כמקררהיושעטיניהעזפסללמשלברונזה.
סלשלההצלעותביתחלב,שלישניםכדים
ענףשלההשידרהעמודשהושלך,נצרים

מכסהשלההמין'אברגפןענפי'קרניהתמר
כיןשהוכנסשימוריםקופסתשלמכופף
חיתההפסליםיציקתונו'.האחוריותרגליה

כלתי-כקשייםוכרוכהמהרגילמסובכת
שלמייגעתיציקהלאחראחד'יוםצפויים.
האורקרניאתשייצגוארוכיםמסמרים

פרנסראזאותו'שאלהנרשלמפסלהבוקעות
חומרמאיזהמפסלאינומדועז'ילר

 ?הטירחהכלאתוחרסךקרנבנציונאלי

התיאטרוןלעברפעםלאשמופנית(שאלה
טיפוסהואשהיוצרממנה'ומשתמעהחזותי

ענייניםלסךסתםשאוהבאקצנטרי

סיכה"יש :פיקאסולהעונהוכךפשוטים).
הצורהעצמו'החומרזאת.לעשרתטובה

לינותניםהללו,הגרוטאותשלוהטקסטורה
 .כולולפסלהמפתחאתקרובותלעיתים
עגור,שלנוצותזנבבדמותלישנגלההאת
זקוקאני .עגורלעשותהרעיוןאתלינתן

על-המציאותאתלתפוסכדיהמוכןלחפץ
חינםפסליבמטאפררה.שימושידי

כמועיקרוןאותוזהפלסטיות.מטאפוררת
להיותצדיךאינושציורכבראמרתי .כציור
כרצוני .הדוחאחיזתאלאעינייםאחיזת
נכרןוזהבעיןמאשריותרכתודעהלשטות

ירכיאתדימודורותבמשך .פיסולגבילגם
הזההדימויאיןשוב .לאגרטלהאישה

אגרטללוקחאנילקלישאה.הפך.הואפיוטי
לוקחאניכלומראישה.ממנוויוצר

בכיווןאותהמפעילשחוקה,מטאפורה
 ) 4 (חדשה.חייםתוחלתלהומעניקההפוך

 .העזשלבית-החזהעםקרהכדיוקכך
לסלדומהשבית-החזהלומריכולמישהו

ביתאלחזרההסלמןעוכראניקלוע.נצרים
אנילמציאות.חזרההמטאפררהמןהחזה,
השתמשתיכיכמציאותלהבחיןלךגררם

ארלהישחקיכולהמטאפררהכמטאפורה.
ומשתמשמשםאותהלוקחאניאכללהיסדק

מעוררתשהיאבלתי-צפויכהכאופןכה
שהיאמשוםהצופה,בתודעתחדשרגש

והגדרתשבזיהויהשיגרהאתלרגעמפריעה
הדבריםאתלפסלמאודקל .עיניומראה
אניזושבדרךאלאמסורתיות,בשיטותהללו
כלתיבכיווןהצופהתודעתאתלהעסיקיכול
דבריםגלותוללשובלוגררםולצפוי

ששכח."

• 

HI 
1 ~ 

 •חזותיתיאטרון

 •מםה

למחשכהכהמשך
הפוטוריסטית,

חייבלאהקהל
עלדברכללהבין
צריךהואהבמה,

צריךהואלחוות,
מרינטילראות.

אומר ) 1909 (

המגעילשהדבר
הואביותר

התיאטרון

הפסיכולוגיסטי
מציעוהוא

אתלהחליף
הפסיכולוגיה

שחראבמשהו

לוקורא
-פיסיקופוליח

 .גופניגערןשי
-ירגיששהקהל

ועםהשחקניםעם

שלהיוצרים
איזו-ההצגה

תזזיתשלתחושה
לפעמיםבגוף,
לפעמיםנמוךיותר
הוא,גבוה.יותר

הכלעושהעכ"פ,
לקהלגרוםלכדי

וזהכזאת,תחושה

ממנוהערך

לדאדאהתפתחו
ולעודלסוראליזם

חשובותתנועות

כהיסטוריה.

ציטרוןעחי
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עפרת:חרס
להיווצרשמתחילחושבני-~ ::: התיאטראות,כהגדרתכזהפיצול =-- .

מושגכלאתלהרוסשיכול ....
כלסךהיהעבורנותיאטרון .התיאטרון

לפרודה,בגישתךחוזראתהוהנההאמנויות,

 .החזותילאספקט
היההתיאטררךזאת.פתיחהעלשמחאני

מדיומיםשלהמאחדהמרכיבספקללא
השניםוחמישיםכמאהלושקרהמהשרכים.

שלוהדגשההצטמצמותזרהאחרונות,

המומנטשלוכמוכןהמשחקעכורת

התיאטררןעלכמרכך'מדברואניהדרמטי'
שלנרההגדרהי"שעפחושבאניהמערבי.

ישאלאפיצולבבחינתאינוחזרתיהתיאטררן
שרנותאיכויותשלמחדשאיחודןניסיוןכר

דרךהכמהמאמנויות-שוניםממדיומים

הפלסטיות.והאמנויותהמחולתיאטרון
שלכמעמדופיחותחלזוכדרךאכל

הטקסט.

כהכרח.לא
המציאות.עפ"יאלאההגדרה,עפ"ילא
עםשלוהאישיהמארגאתאורגיוצרכל

יותרעללהישעןרוצהאחד .שלוההדגשים

נוחראחרככקשה.מחול,יותררעלטקסט
פרכהשלישייותר'מסוגנךכתיאטררן
משחקמככרורביעימסכותעםלעכורה

רגיל.

שלהמניפסטכאשראכלינכוןזהכללית
חזותי'תיאטרוןהואשלךהרפרטואר

דבריםנחותכמצבמראשמעמידאתה

 .התיאטרוןעולםכתוךאחרים
לאו-דווקאשהואהדגשפהשישנכון

אלאהדרמה,פניעלהעיצובכהעדפת
התיאטרוןעל-פניהדימויתיאטררןכהעדפת

לראותלאהואהעיקרוןכלומר .הריאליסטי
לראותאלאכימתי,לחיקוימודלכמציאות

יותרהפתוחכעולםהדימויים,כעולםמודל
יצירתית.מכחינה

אתמצמצםכעצםאתההחזותיכתיאטרון

חזותאתכדמדגיםשאתהמשוםיהדמיון

הדברים.

 .שהמצאתישםזהחזותיתיאטררן
 ?טעותחיתהוזו

צריךואניזה,מהאותישאלואכלטעות.
מעדיףהייתי .כשמולילדלקרואהייתי
איןאכלפתוח.יותרהרכהבשםלזהלקרוא
אואחר","תיאטרוןזהמהכזה.דבר

וכד'נסיובי,תיאטרוןאוטרטאלי","תיאטרון
מכשלות.כוודאישהםשמותאלהכל '?וכר'

הגדרה.לאזאתפתוח,זהאתלהשאיר
גדר.הואהשם

ככל-במדויק.יותרהדבריםאתליתגדיר
 ?שלךההדגשיםהםמהזאת

מעניקיםאנחנואידיאלים.אינםההדגשים
שלטכניקותבסיסיים,חומריםכלים,

תחכירעלנערכיםהדגשיםשונים.מדיומים

כתיאטרוןהמקובלמזהאחר'
הקונכנציונאליהתיאטרוןהקונכנציונאלי.

'מתפתח.ליניאריתחבירעלבדרך-כללכנוי

וסוף.אמצעהתחלה,לויש-למשלסיפור
אלאסימולטניים,אינםבדרך-כללהדברים
'עלפסיכולוגיסטישיחזורתהליךעלבנויים

סטניסלכסקיאצלכמוכדורות,מוטיבציות
אחר'תחכירלכנותמנסיםאנחנוואחרים.

לעודדמנסיםאנושאותוהדבריםואחד
לאיוצרים,עםעכורההואשלנוךכחינו
אובמאיםשחקנים,שלעתודההכנת

עכורהאלאהרפרטוארי,לתיאטרוןמעצבים
כרקד-לומרמנסיםאנחנולהםיו::ריםעם
מכחינהגםתכנית,מבחינתגםע::מכם,את

אותם.שפרוחומרים.עםהתעמתוצורניrד.

מקובליהיהשלנוזהתחבירשגםברגעכי
שעוסקתיאטרוןשלכמצבנימצאין' tלחלוכ
נראהלי .בעתידוולאשלוכעבראובהורך;

סוגכללגניביותרהגדולהד~סכנהשזו
 .לתיאטרוןכיחסרקלאאמנות,

ימושגיךעפ"יתיאטרוןעלכשמדברים
 ?קלאסיקהלוקוראשאתהדברישהאם

שאתהלמהקלאסיקהקוראאני .כוודאי

מרגישאניבמה,עלטובשחקןרואהכשאני
לגניוכנ"לטוב,טקסטכשישגםכךנפלא.

אמצעיםולגביריקודלגנימוסיקה,
להיותרוצהאניכסך-הכלויזואליים.

עובדיםשאנשיםלהרגישרוצהאנימגורה,

לאשלהםשהאמירותחזקים,חומריםעם
ככרשראיתידבריםלאשאלהשגורות,
אותי.פותחשזהאחרים.מקומותכעשרים

אתלהביןככל-זאתרוצהאני
בית-הספרשמאחוריהפילוסופיה

אתםבהכרחשלאאומראתהשלכם.
מגיעיםבהכרחולאשחקנים,מכינים

עללחשובכדאיזאתככלאולילמשחק. .
שעומדיםכליםשלתשתיתשישהעובדה
שמתברראחרירקאדםשללרשותו
אזשרק .מיומןוגםמוכשרגםשהוא

אתהואילו .שלוהביטוידרךאתיבחר
שלכדרךאפילואולידרורילונותן

שהואמהלעשותמסויימת,שרלטנות
דיסיפלינה,איזושהיככל-זאתישרוצה.
לא?
הדיסיפלינהיותר,מחייכותשהדרישותככל

נר.כעאתהיותר.חזקהלהיותחייכתהפנימית
רקלאהשייךמרכזיפדגוגיכויכוחכשאלתך

הכיימ~ע Nה
לראותמקרהשאניאלאקלאסיקה.קורא

כמערב.שכעשרדבריםרקלאכקלאסיקה
חומריםרקלאהיאעכוריקלאסיקה

גםזהשיקספיר.רקלאזהדראמטיים.

זהעבוריקלאסילדוגמא.היפניצ·יקאמאצו
שלאעברייםיוצריםגםאלהך,"נ rהוגם

שאפשרדולךירכהגםלכמה.מעולםכתבו
לאמרתק.תיאטראליערבמחומריהלעשות

תיאטראליערבאלאשירים,קריאתשלערב
שלה,הטקסטואליםהחומריםמכחיו:ת

כיסכנה,כאןשישלמרותשלה.הדימויים
פתוחהואואפילותלמיד,אלבאאתה
הואדולך'ירכהשלשירלורנותןני'רוכשד
כלשהולפסלכלומרלמיצב,כסוףמגיע

-תאורהעםמשתנה,לאאומןזzתנה,-
אותיאטררןזהאםיודעלאראתהוקולות,

לא.

נגעהכאמצעותושיריכתבהדולךיונה
מישהואםואחרות.אלהבנקודותכנו

לאהואהאםמיצג,אומיצבמזהיוצר
שירלקחת ?למשוררתעוולככךגורם
 ...גונגמזהולעשותיולךויונהשל
מקבת,אתהיוםמעלההייתישאםמניחאני
אלאנטו,כשקספיראותומעלההייתילא

רחוקים,מאדככיווניםשקספיר.על-פי

ילחלוטיןחזותייםהםשעכוריהפוכים,
ראיתי .ספירשקלחלוטיןהםועם-זאת

שנחשבכשיקגותיאטרוןשלעכורהועכשי
ריאליסטי.היפרהואולדעתילויאליסטי,

שלהכיתה""השיבהאתשםהעלוהם
מוגזם,כל-כךריאליסטי,כל-כךרזהפינטר,

היתהזוועמוק.יפהפהמסוגנן'כל-כך
מזהחוץאדירה.חגיגהתיאטראלית.חגיגה

שמימיכמערבשהתרחשויכוחזהלאמנות.
שלךהכיווןהאם-החדשהלעתהביניים

מהילרחב.מצרארלצר'רחבממצבהוא
צריךצעיראדםהאם '?שלךהפרספקטיבה

זהואחרירחביםהרמניסטיקהלימודיללמוד
זהואחרילהתמחותקררםארלהתמחות,

 '!הרחבותהשאלותאתעצמואתלשאול

והואשלישיאושניתוארמסייםאדםכיום

אךועמוק,ספציפימאודבתהליךנמצא .
זושלו.המרחביתהראייהאתמאבד

שלהחולשה .שלנוהחינוךשלהחולשה
עשוישהואהיא'לעומת-זאת,האחרהחינוך
נמוכהברמהלביצועיםאולפשטנותלהניא
טוניםיהיולאהמתמחהכליאםמדי'

מספקת.במידה

טובמקוםאיזשהומחפשאתהכלומר
באמצע?

שיטותשתיכיןהבינייםדרךאתמחפשאני

 .סגוראיננוזהדברגםאבלהללו'החינוך
שהואחושבואנימדעלא'זה'לטעמיחינוך
כמוממשהזמן'כלעצמואתלחפשצריך

 .התיאטרוןשלהתחביר
אתלתרגםצריךאתהשכאשרמזהיוצא
נותןאתהלימודים,לתכניתזהכל

כלירצונועפ"יחזרותלערוךלתלמיד
תאריך.

בלתי-אפשרידברהואכזהחופשלא,לא,
שככראנשיםאלינומגיעיםובנוסף .ליצירה
אובבצלאל'-גבוהיםלימודיםלמדר
וכדו'.באוניברסיטאותספד-למשחק,בבתי
 ?שלךבית-הספרמיועדלכאלהרק

התלמידשלהנטייהמהדואהאני .ודאי
להתמחותלהמשיךראשיתממנוומבקש
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מחולתנועה,מלמדיםאנחנולכןזו.בנטייה
משחקשקרוימהכוללומשחק,

עיצובשעררימלמדיםאנחנוקונבנצירנאלי.
לשקודלהמשיךירכלושאנשיםכדיבסיסיים

מחד-גיסא.זהשלהם.הבסיסייםהכליםעל
אישית,תכניתאדםלכלנקבעתמאידך-גיסא

אלהצרמןשמגמתהתכניתלצרכיו,כהתאם
הלימודיםעלהואהדגשכלומרהרחב,

מתייחסתההרחבהכאשרהספציפיים,

לדוגמה,המגיעאדםכךכילודים.למדיומים
גםעוכרעצמואתמוצאמחול,שלמכירון

כסךאחרים.כדבריםמחולשלשילובעל
וגםהאפשרויותאתגםלוכרתכיםאנחנוהכל
שלתחילתואולי,וכזה,הכחידה.זכותאת

חופש.

ההשקפהלכיווןקריצהאיזופהאין
 ?מההצגהיותרחשובותשהחזרות

ממהמהתינוק,חשובפחותההדירןהאם

לאיזועשרים,כגיליעשהשהוא

חשובאצלנו?התהליךילךהואאוניברסיטה
לגניכשפרט.אנחנולאהתוצאותאתמאד.

להיותיוצררכלאדםכלצריךהתוצאות,
 .מאדחשובהתהליךלגנינו .לעצמואחראי
מדובראזרק .וכןאותנטי .כןלהיותחייב

 .לעכורמוכןאנילצידושלידו'עצמאיכיוצר
 ?באמנות"כן"להיותזהמה

כנושאמאדקשהכלליתמכוכהקיימתאצלי
הבעיהלשאלה.היחידהתשובתיאולירזו

ונאכלותהנלעסותמהתכניות,נובעתשלי
ככללליישחברתית.תרבותיתכמוסכמה

כישראל.כייחודתרבות.עםכעייה
תרבות.חוסרבעצםעם

הכלכלי,המצבתרבות.זרתרבותחוסרגם

זהשלנר,הגיארגרפיהדתי,הפוליטי,
מהישלשאנחנו'מהשלישירהפונקציה
סלומהשלנויהצריכהסלמהותרבותנו'
אניאלהמכלכתוצאה .שלנרהפליטה
רציניתיצירהרואהאנישכהפעםככלמופתע
אולינאה.היאמאיןמכיןלאאניכייכארץ

ממטעניםאולימאד,מיוחדתמאישיות
עמוקה,עבריתאריהודיתממסורתגנטיים,

נוראית,ממכונהמהבלבול,רגםשורשית.
כלתיולחץמתחממצביגלריות,מקיבוץ

אפשריים.

עומדיםיחדהאלההתבליניםכלאולי
 ?האמנותיתהיצירהשללזכותה

כמציאותחייםשאנחנולחלוטיןברור .אולי
יודעלאואנילעשייה.מאדקשהקוטבית,

כלשמחפשיםלאנשיםהצדקהכאמתישאם
כאמנות,גדולותתגליותהזמן

תגליותשישלמרותכמרסיקה,כתיאטררן,
נקודתאתלראותמחפשאניפעם.מדי

כפיכאמצע,הטובהמקוםאתהאמצע.

הואכיאותימפחידזהומקרםקודם.שציינת

להיכנסשאסורשטחהואשמבחינתיהמקום
כאמנות.אליו

לאמנות,חינוךעליותרדיברנואנחנו
אתהמתילדעת,רוצהבכל·זאתואני

הואשהיוצרכנה,היאשהיצירהמרגיש

כן?

כחוייהמרגישאנישכאשרחושבאני

אניכאלהכרגעיםעמוקה.תיאטראלית
מנסהאנילי.קורהמהעצמיאתשואל

קהללהיותהופךאני .לעצמילהאזין

שלדימויים'שלסךכפניושנפתחאקטיביי
כטכניקות,ככלים,שונות,כרמותגירויים

מתחיליאנישאזליונדמהשונים.כמדיומים
ההצגה,שלהאמיתיהבמאילהיותכצופה,
הנכוניםהמקומותאלהיצירהאתלקחת
שאני.כרגעשליהנסתרותהפינות.אלאצלי
אניעיכול,שלספיגה,שללכיווןמרכל

 •ריק.שטוח,מרומה,מרגיש
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מאמרמתוך
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החפץתיאטרון

="Eii ii 

 '!פירושומה-החפ·ןיאטרון

בר.שהחפציםתיאטררןפירושו

גברהדראמטימעמדמקבלים

למשחקאמיתיבית-ספר-אחרונההערה

ודםבשרלשחקניםכיתותבושתהיינהצריך

השחקנים-ביחד.שילמדונעלייםותרשולמב
(מלשוןהנזסכתיכוחהאתאזיחקוים ,uהאני

ומברשותהנעליים,מברשתשלמסכה),
הגיווןואתהמתקפהאתתחקינההנעליים

השחקן-אדם.של

חייםביןיהלךאמיתיתיאטררןכלומר
מאסיביים.חפץחיילביןחיותמלאיאישיים
יששבהןהקיצרנריותשתיאלהכלומר

להתחשב.
תיאוריההלאנשישרבנכנעתי .בחלקו

רארסקרקרייגגורדוןקלייסט,כמוהגדולים
שלםגרףשישלדעת,נחמהזוהישלמר.

הבובות.בנושאדוקטרינהשללא-אישי

החפץשפת

לחדורמלהיכולהכיצדלבלשיםחשוב

האםובהיפוך,הצמר.אריגלקפלימבעד

 '!חורפיתמלהלחמםיכולהצמראריג

מערבהכל-כךלהיותצריךהבמהחלל

מלהשביןהנישואיםמןכתוצאהךוסמי

 .בעדולחדורשאיןעד-כדי-כך .לחפץ

השחקןשלקולואת .למשלהתאימו

צלילשרפרף,עבורנמרךצליל :לחפצים

עבורגסמשי,עבוררךסולם,עבורגבוה

ליחידגםדרמאטיתשפהנתאיםיוטה.

שנשתמשבדקדוקילדותייםנהיהולרבים.

כסא-כסא-כסאות,שניעבורכסא-כסא .בו

"השרפרף-כסאות.שלרשהעבורכסא

והסולם-סולם-סולםבמטבחהםשרפרף

ביןמדימהרתעברו(ואל ."במרתףנמצאים

הסיבילהמעט.התמהמהולחפץ'המלה
אחת-שלמושבעלישבה(מגדת-העתידות)

תלת-רגל).עלולארגליים,שתיים-שלוש

לבד,לרהיט,לפנותכדישיחהלבססחייבים

לרהיטיםהפוכהושיחהולכלי-חרס,לסכו"ם

אלינו.בפנותםאחריםולחפצים

 .נקביאוזכרישלבמובןהמין'אתגםנכבד
גברייהיההואהטיה,יקבלעצמוהקול

הואלאישה,בפנותוונשילגבר,בפנותו

ויהפוךונשיותגבריותביןבמהירותיעבור

.שניולאישלאישהבפנותואנדרוגינילהיות

קוליתרביעיהירכיבונשיםושתיגברים

 .מיניזיהוישלמעניינת

חתול'אלבפנותוחתולילהיותיהפוךהקול
 .אלינובפנותוחתולי-נשיאוחתולי-גברי

מלהשל·בכוחהפיזיים.סוכניםהןמלים

 .ולהיפראישה.שלמשערהמסרקהלהסיר
כוחבעלתמלהתעוררנופלתמסרקהארתה

בהמעובהנקודהישנה .השחקןשלמפיו

כיסא.יוצאמפירמלה,עלהשחקןיושב

המשפט.אתבכוחלתפוסינסההשחקן

 .בחזרהאותויחזירמפיו'יוצאשהואברגע
בקצבבלכתובו.יתבונןבכובעואותויתפרס

המחר,-לכרזהומיתוגםבאוויר,קופאשלו,

להברותלמלים,נשברתואחר-כךממת,

בודדות.ולאותיות

אנומעובים,מואטים,להיותהמשפטיםעל

שיופקומצליליםממלים,משפטיםנבנה

ממחוותמוזיקה,כליאוחפציםעל-ידי

פלאקטיים.מדימוייםאוסטות),'(ג

הואקולו.אתחפץ)(מלשוןיחפיץהשחקן

לעינילראווההמוצגלדבראותויהפוך

במשלבולמטהלמעלהירוץקולו .הקהל

ואיטי.מהירטבעית,לאבצורההמוסיקלי,

אתמים,אגןשלכובדואתימסורהואבקולו

ארונותביןידאההואהעיפרון'שלקלותו

 • . ..למגרות

הסימבוליקהעל
 20מעמודהמשך
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שחקנים.בתיאטררךמאשריותר

בכךאיןהאם-לשאוליכולהמנוייםקהל
אתלקפחיותזקפריארשטותשלמידה

ולחפשתפקידו,שלמחלקיםהשחקן-האדם

שרוך-שלהדראמטייםהחייםאתזהבמקום

או '!שיערמייבשאואופנייםמשאבת .נעל
לדבריכולהמחטי-תפירהחפיסתהאם-

שכןנכרנה,אינההשאלהבעצם '!כרבית'צ

של "החפציות"אתאיבדהשחקן-האדם

הקייםומרוכזחזקדבראותראת .עצמו

כוחואתכילההשחקן .החפ·ןבתיאטרון
עלהשליךאותםקטנים,ריגושיםבמאות

יכוחו.עלשמרשחקן-החפץואילותפקידו,
המתאיםלרגעומחכהנעולהשלוהאנרגיה

להינעלחייבהשחקן-האדם .לפרו·ןכדי

וללמודשלםשברעלמשךרהיטיםבמחסן
 .בשולחןבכיסא,המרוכזיםהחייםאת

הלא-הלא-פזיזים,החייםאת-בשידה

בית-ספרו.להיותצריךהמחסן .נחפזים

במברשת-ה~בורהריכוזעללמשלחישבו
נוקשה,שיערוזיפיעץעשויהכולהנעליים.
מטרתה-לידיךאותהלוקחוכשאתה
אוהמשטרהבתחנתתיקלהאיןברורה.
אדיר.דראמטיכישרוןלהוישהמס,בלשכת

פ·ן nמבט-הזהומקובע.אחדמבטלהיש

עליתפרץזהומבטממטרתו'מוסחשאינו
הבמה.

למבט '!קוראהואלמה '!מבט-החפץ

עללובששחקן-אדם .המסכהשלהמרוכז
חייואתמאתנוהמסתירהמt:ככהפניו

משום .מבט-חפ'ןלוומעניקההאישיים

 .עוראוצבע .עץעשויחפץהיאשמסכה
אתאוהדופיאתהשחקןאצללמבטלתהיא

-------------------ומאפשרתאנושי,מדייותרהיותושלהקלון
נותנתהיאהחפצים,בעולםדריסת-רגללו
המרוכזהדבראלמעברתעודתכביכול,לו,

יותר.

[כמוכובעארמברשת-נעליים(למעשה,

שאסורייתכןמסכות.הם , lמרגריטאצל
ימנעשזהמשרם .גליכרישזאתלפרסם
המסכות).מעושיפרנסה

לשחקן-לשחקן-האדם,באשרכאןעד

הברכההבובה.עודנותרהולמסכה.החפ·ן
ברבההיאשהמסכהכשםשלמהמסכההיא

-איבריהשלה,הטורסופניה,חלקית.
אנושיגוףזהומסכה.מהוויםכולם

לאעצםשלהכוחניותלרמתשהתעלה
 .פרסונאלי
האנושיהגוףמןחלקיםלהזכירישלבסוף'

שכאשרלמשל,אגודל,אואצבע-

הםכול;מהגוףבמנותקבהםמתבוננים
זגציגיםהםעצמם.בזכותלחפציםהופכים

אישיים.לא

-החפץ :ערוךכולוהשולחןהנהורככן
 ;החפץ-הבובה ;החפץ-המסכה ;החפץ
 .החפץ-האגודלאוהאצבע

כשהתליין'מכוסות.פניו-תפקידואת

פניו-תפקידואתממלאלהבדיל,

שאניהכרזה,הואהפניםכיסוימכוסות.

איננילזמן-מהאחר.משהושלבשמופועלת

הפניםכיסוי .מושאלכתפקידאני .אני

שייךשאיננולמשהולהתקשרמאפשר

דרכי.המזוהיםהרגיליםלתחומים

על-פניהאתמכסההיאאףהמשפט,אלת

הצדקעלכמשוא-פנים.להיכשלשלאמנת

זה,במקרהועיניה .כיאובייקטילהיות

סובייקטיביותבהיותןאותה,להכשילעלולות
מדי.

להתרומםהצורךהואהכיסויפירושועבורי

בזמןלישחשובמההעכשווי,"האני"נןעל

ועלבלכד,התיפקודהואהבמהעלשהייתי

מתאחדיםאזטוטאלי.להיותהתיפקרד

 •אחת.למהותוהמסומלהסמל

 J 127נויו
תיאטרון;פסטיבלמופאסןי"עפ ,לרוזארופרונסואהורלהאלה
 ((-'(')(ת;כורכ
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 .ארמוןלולבנותהאדריכלים
כשנשלמהשנים,מספרכעבור

לקיסרהאדריכלקראהמלאכה,
רצההקיסר .ארמוןשלציורלפניוופרש

אלאהסורר,האדריכלראשאתמידלהתיז
בתוכוונעלםהארמוןדלתאתפתחשזה
שוב.לבלי
תיאטרוןשללהצגותהמגיעהקהלמןחלק

קירלפניונרגזנבוךהואאףעומדחזותי
לבנים.לארמוןציפהשבובמקוםמצוייר'
צורךואיןראשים,עורפיםאיןכבר(אמנם

האפקטמלבדלדלת,מעברלהיעלםדחוף

ונשפכו;המזוודה'התפקעהללכתקםבו
שלארביםדבריםממנההזדחל;ךהתערפפר

מקומםאתמצאולאמקומם.אתמצאו

ובראשונהבראשהואכזהשתיאטרוןמשום

חזותיים.בדימוייםבתמונות,דיבור

בנותאוטקסטשלמשרתותאינןהתמונות
היותרלכלהיאהעלילהעלילה.שללוויה

יותרקלשבעזרתומצפןארמקפצה'בגדר
בתוכן.להלך

כותבהחלום",עבדותשלהשלישי"פועלה
לתמונותמחשבותבהפיכת"מתבטאפרויד'

להבין.כדיקלאינוזהשהישגברי ...חזותיות

אתםצריכיםבו'הכרוכיםהקשייםמןשמץ

שהםבדרךמשמערתוצובריםצבעים

עוברים.

פחותרודני'פחותטיבעומהואכזהתחביר

קשריםעודמתגליםממרחק .חד-כיווני

באלהוהבחירההתמונות,ביןאפשריים
תלרייהלמשמעות,יהפכוכלומרשימומשו'

חלוםכמוהיאהצגהכלצופה.ככל
(חלום,והצופים.היוצרביניהםשמחלקים

מלאאוסיוטיהחלוםאםבין )תשבץלא
צופהכלמוזמןלפרטיםמגיעכשזהקסם,

הקהלשלמקומובדרכו.אותולפתור
סיפור'איזההמשחזרבלששלאינובהצגה
יגלוהמצליחיםהבלשיםכל .טיילשלאלא

illlN~ ממרפמn 11 
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לכןכזאת),במחווההכרוךהנאההדרמטי

להיבלעזאתבכלבוחריםשאםנרמה

אחתאלמבפניםלטפסכראיבתמונה,
קטןנאוםמשםולשאתהקרמיותהמרפסות

שיסירנאוםהמבקרים), i (הצופיםאל
והתמהונות,הסוררותחשדאתמעלינו
חסומהשהיתההדלתאלהקהלאתויחזיר
 .לכןקורםבפניו
קצתדומותמוקדמותציפיות !נכבדקהל

הולךאישעימד.נושאשארםלכלי-קיבול
וחוזרביציםמלקטהוא .בידווסלסלהללול

יצאלוחביתה.להכיןלב,וטובשמחהביתה
חוזרהיהמצויינתסלסלהבאותהלחלוב
ובמפח-נפש.מוכתמיםבמכנסייםלביתו
חדהפנייהליתרשו(אםהעירוניחברו

שללהצגהערבעםההולךפתאום),ועצירת
אותהלקלוטומתעקשחזותיתיאטרון
אתהואאףירטיבקונבנציונאליים,בכלים

התיאטרוןאתיצאכלומרולשווא.מכנסיו'
שלומביכהמכעיסהתחושהמלברריקם,
הבנה.חוסר

ניתןלוהיהויפהטוביקרים,צופיםועכשיו
מוקרמת,רעהמכלנקיקהלבפנילהציג
החווייהלאחרהכליםאתשימצאקהל

כלמציאותיאינוזהשמצבאלאוברמותה,

הכחולהמעקהעללהציבליהרשו I.לכןכך
ל"הבנת"יותרממשייםאחריםכליםמספר
משתמשתכשהצגהלפעמים, :כזאתהצגה

גםכאלורבות(ויש 1ממנויוצאתאובסיפור
ש"מירעהנשמעתהחזותית),בטריטוריה

אתהבין-מקודםהסיפוראתשהכיר

שובלענותניתןזוטענהעלההצגה".
מזוודההואשהסיפורנניח .כלישלבדימוי

כשמדוברהצגה.להניחניתןשבתוכה

שההצגהככלהקונבנציונאליבתיאטרון
יותרעשירהמזוודהתוכןיהיהיותרמרתקת

בתיאטרוןכשמדוברצורתה.אתיותרוהולם

ואינהבכרייהאינההסיפורמזוודתחזותי,

כמולפעמים,מרצונה.הצגהלהכילמסוגלת
מצליחש"הבינו",הסיפורמכירישלבמקרה
לתוךבכוחההצגהאתלדחוסמישהו

אומתקמטיםהדבריםמןחלקהמזוודה.
עליהשיושבארםאותואךבפנים,נשברים

הסגירה,אתלאפשרכרימשקלוכובדבכל
שברגעמרגישאינוגם.הואבכךמבחיןאינו

להחליףעליכםשקיבלתםבנפשכםלרמות
שלסידרהבבעיתון'ראשיפוליטימאמר

כתבמעירןשהוחזרתםכלומרעיטורים,
בני-ארם .התמונותכתבעירןאלהאותיות

מאמר,באותוהנזכריםמוחשייםועצמים

ואפשרבנקל'בתמונותלהחליףתוכלו
לכםאין ...לטובהאפילויהיהשהשינוי

חלקי-דיבורשללתיאורםכאלהאמצעי-עזר

לכן'משום, :כגוןמחשבהיחסיעלהמרדים
יאבדוהטקסטשלאלהחלקיםוכר',אבל

לתמונות."הדבריםאתלהפוךכשתבואו

החזותיהתיאטרוןפועלבדיוקזובנקורה
החדלסדרנוהסיבהגםוזוחלום,כמו

באיזומדובראיןלמזוודה.להיכנסמשמעי
שניתןבקלאסטרופכביהאוגנדרניתגחמה
לסיפור,להיצמדאחרת.אוכךלרפאה
העצמית.הזהותאתלאברפורשו

רתחןצועקלגזרים"הסיפוראת"ביתרתם
מה ?מהלשם"אבללמרפסת.מתחתאחר
?"לפנינותניםאתםמה'!מזהמקבליםאתם

איזה :שאלהלהוסיףרוצהאנישאענה
(גםהצגההרי ?העלילתיבמקוםבאתחביר

שלםדברלהיותאמורהחזותי)תיאטרוןשל
חרסים.אוסףולא

הבאהמפנהאלקדימהדוהריםכשלא
דימוי'בכללהתעכבפנאיישבעלילה
הדימויים- :חזק"מניע"גםלכךומתלווה

האינפורמאציהלכלהיחידהמקורהינם
כשתריםלהיאחזאפשרבהםרקהחסרה.

ניתנות,תמירלאהתשובותתשובות.אחרי
דבריםמתגליםאתונותחיפושתוך-כדיאבל

להיגלותההזדמנותלדימויים:ניתנתאחרים
(כלמשמעותם.מורכבותם,יופיים,במלוא

לתיאטרוןכמובןמתייחסשנאמרמה
במיטבו).

תחבירמחליףהסיבתייםהקישוריםאת
צבעתרצו.אםאסוציאטיבישירי.אחר.

שניקושרתמשותפתתנועהלצבע,מתחבר

מובילהמשותפתמשמעותדימויים,
שעזבחפץשמותירחלללתמונה,מתמונה
תחבירזהוהבא.החפץאתאליומושך

פלאסטית,אומנותשללתחביריותרשדומה
זמןשלתיאטראליותפניםגםלושישאלא

מחליפיםדבריםואחרי.לפנישלותנועה,

אותםעלבהסתמךמימצאאותרתמיד

מסערתלעשותיכוליםהטייליםאבלנתונים,

הבמהעלהנרפיםעולם.באותולגמרישונים
הלירית)בשירהכמוכלל,בררךנפש(נופי

לפתוחכדימספיקמרתקיםלהיותצריכים
השיחה.בקצההקהלעםאסוציאציותשיחת
לעולמוהיוצרשלהפנימיעולמוביןהזאת,
בזמןקוראתשל(שיחהצרפהכלשלהפנימי
ההבנה,נמצאתאחריה)הרבהוגםההצגה

החוויה.

 .מוזרלסיומונאומיהגיעחביב,קהלוכאן
דרכוהעיקריכדימוייעתנגלאעור

שמתחיל(דימוירם.בקוללחשובהתכוונתי
משתקפתשאיכההאחמאחוריפינהכאותה

אבלעליסה).שלהאורחיםחדרבמראת
מתרחשיםמצריירותממרפסותנאומים

משלהם.מסתוריתחוקיותעל-פיכנראה

ולאהמעקהמןנשמטוככרשהינחתיהכלים
ולרדתמהשכרתיאתלאסוףאלאלינותר

במדרגות.
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 •חזותיתיאטרון

 •מםה

חזותיתיאטרון

אחת,רגלעל-
תיאטרוןכלהוא

בדימויהמתמקד

בחיקויבמקום

המציאות.

שונותהתגלמויות
התיאטרוןשל

ניתןהחזותי

בתחומיםלראות
כמומגוונים

יתיאטרון-מחול
תיאטרון-בובות,

וכדו'.ז;?יצג

יוצריםואצל
מזהזהרחוקים

תידאושכמו

רובוטקנטורי

מרויתיווילסון
באושפינהמונק,

ליבוסיקייג',ג'ון
פיטרקמפ,

ואחרים.שרמאן

קהטיטאניימי :מגריט
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סוטיםחוזרים,אותםראיתישבחדרילחלוןבעד
אותםראיתיהמרוצף.לשבילשותקיםפוניםמהכביש,
לביתםלעלותלטעות,לאכאילומתאמציםמהססים,
רגילהדרךזהשבילאיןשובכאילו .הנכוןבשביל
יום.שבכלמעשהמאליהמובנת

שותקיםלבדם,שניהםהםהביתה.נכנסיםהילדבלישניהםהםכבר
המסכןהבכורהבןעלאישה,הקשיביפסוק.סוףאיזהכמומאוד
באמצעעליולךמרווחאניאלייך'מדבראני .לךמספראנישלנו

לא .למוסדשנמסרהילדבליאשתועםחוזרהואאיךשלו'החיים
אותו.לבקרכדיאטרחשלאלינדמהזהברגעכיבאיזה,התעניינתי

לבדם.הילד,בלישניהםהםעכשיותשתנה.שדעתילהיותיכולאבל
לאאחרשהיה,האחדאותו.מסרולמוסדממת.גרועמת,חיילד

שלאומרגישאדבר!),מיאל(וכיאלייך'מדבראנילהם.ייוולד
רצוניעל-פיאנוסולאלדמדווחאניבעל-כורחיכאילובנוח,

האשםהרגשתמנייןמדוע,הנתבע.ואניהתובעת~ת.כאילוהחופשי

אזמראשית.עצמיעלגזרתיככה 'ד~הכלבסך 'ד~אניהריהזאת.
איזולישישכאילומשהולךחייבאניכאילולפנייךמתנצלאנימדוע

אבלהמתים.כלפילילהיותיכולהכבראחריות.איזוכלפייךאחריות
אתמשווהשאניההשוואהובלי .בכללאנימיהזאתהאחריותבלי

שאניכפיואשתושלנוהבןשביןהחייםוביןלבינךבינישלנוהחיים
והצעקותהקולותאצלנושלי.החדרשללקירמעבראותםקולט
עלמריבה.אצלנופרצהבכךמהשלדברכלעלהקירות,כלאתהרסו

שלחזקיםהכיבקולי-קולותוהכלשכנגדאמירה-אמירהכל
 ?האמתהשני.עלאחדלחוסבליהיסוס,שוםבלישלנו,הרמקולים

והרמקולים.והצעקותוהכעסיםהמריבותעלשהצטערתיבוודאי-
לאמהם.נהניתישגםבכך,אודהלאאםגםיודע,אניעכשיואבל

פרץהכללא.אתגםאבלשלא,בוודאיאניבבטן,דברשוםשמרנו
באותהלנונמצאושרקבוטותהכיבמליםבפניםישרבצעקההחוצה
מהן.גרועותהיוהשתיקותהרגיזו,האלהשהצעקותכמהשעה.

הכרחתישאני.נכוןשלךמהשתיקותפחדתיגדול.פחדשלךבייחוד
חשדתישתמידמפנישלך'השתיקותעלכתגובהלשתוקעצמיאת
קטנהלאמרשעת .לךאאמיןלאתכחישיואםמהןנהניתשאתבך

שהנישואיםחשבתיפעמייםולאפעםלאוהאמת,שלי.בחייםהיית
וממילאאותישאלתלא.אף-פעםחיישלגדולאחדמשגההםשלנו
מתכוון?אנימשיבהייתי'מההתבקשתי(ואילומלענותפטורהייתי

רקאתתשמעי).תיכףיודע,אניגםעכשיויודע.השדרק .אז-

 'ואניהאחרוןיומךעדהמשכנו'למהנפרדנולאלמהלשאולצריכה
התחלתיכבררואה,אתהאחרון.יומיעדאמשיךכברהסתםמן

אופיחולשותמחמתשרקחשבתיההםבימים .שאלתךעללהשיב
להמשיךנגררתיכךמשוםרקממך'שהסתרתיפחדיםמיניוכלשלי
אניעכשיוכיאחרת,חושבאניעכשיו .שלנוהמשותפיםהחייםאת

שאילו.למרותלךלומרשהספקתילפנישהסתלקתחבלאחרת,יודע
ואתהנכוןהרגעאתמוצאהייתיעכשיואפילואםספקבחיים,היית

כאןאניכאשרזהעללדברלינוחלך.לגלותהלבאומץואתהמלים
צעקנושלנובנישואיםשם.נמצאתשאתבמקוםעדןמנוחח.ךואת
כימביןאניעכשיו ,)?בכלל(דיברנומדיפחותודיברנומדייותר

האמיתיהדיבורהייתהשלך,גםאבלשלי,נכון,שלנו,הצעקנות
דבר,איןבדיעבד,אםאפילולי,ברורגםשעכשיוכשםשלנו.בחיים

היית~תמקרה.היולאשגםכשםמשגההיולאשלנוהנישואיםכי
מניח(אנילאישיותיאישיותךסמויה,התאמהשלהנכוןהזיווגלי

אותה),אהבתיתמידלאהאמתשלמעןלאישיותךאישיותישגם
שלי,לפחדיםשלךפחדיםגם(בוודאישלךלפחדיםשליפחדים
וכןלרתיעותיירתיעותיךשונים),היוהסתםמןהטבעפישעללמרות
והסמויים.הגלוייםהחייםשטחיבכלולחליפיןלהיפרהלאה,
מכפיונכוןמהודקיותרהרבההיהבינינוהקשרבדיעבד, :מסקנה

שרקחבל .בדיעבדשהבלבוודאיאשתי'בדיעבד'להודותשהעזנו
שהחייםעלי'לחלוקכדירקלי'תגידיתיכףהסתםמןאת .בדיעבד

ולאההתאמה,אתשהצמיחוהםשלנוהממושכיםהמשותפים
קולות,בשניעצמיעםלדבריכולאנילפחות(עכשיו .אולי .להיפר
לאאתבדברייך'משהוישאםאפילואזיחד).גםובשמךבשמי

ובוטה,גסאפילוואוליחביבולאנעיםלאשבעינייךמהצודקת,
קיימיםחייםאלמתפרצתחיוניותמלאזורםנמרץדווקאזהבעיני

שלבחייהםמי-המנוחותאתלערערמאיימיםהםאםאפילוונמשכים
 .אשתועםשלנוהבכורהבן

~תלעשות.יכוליםאנחונמהבחייהם,עצוביוםחוזרים,אותםראיתי
מאובניםכאלהלא.אניגםאבל ,)?בחלומותיו(אולישלא.בוודאי
שותקיםהםמהמפויסים.לאשותקים,מסכות.פניהםשניהם,
אומלליםשהםלינראהלאאפילו ?שותקיםהםמהאתכל-כך'

והםטועהאניאולייודע.אנימהלהם,עושהאניעוולואוליבמיוחד.
כלפישניהםמפויסים,שלפניםמעמידיםאומפויסים,כןדווקא
ולרגעשקטיםאותםראיתי?על-כל-פניםזהכלפיזהושניהםעצמם
אופניהםעלמרפרףכזהענוגרךחיוךכאילוליהיהנדמהאפילו
שניהםיעשו'אשרובכלובשתיקתםבלכתםבחשאיאותםעוטף
הענוגההדממהזpבו~תלהיותיכולהזיה.בועתבתוךלכודיםכאילו
התעלותאיזועלמרמזתזכה,הילהכמואותםהעוטפתהזאת,
אותם.ומחזקתבהםהזורמתלימובנתלאסמויהפנימיתרוחנית
כן.יהילוהלוואי,

להתעלםמצליחאיננישבי'המקוללתהחשדנותבגללאני'אך
שניבהםרואהאניולפיהבתוכיהמפעפעתמכוערתמועקהמהרגשת
הםאיןשובוהלאהומעכשיוהחייםאתלעצמםשסירסואנשים
זהשנידונומשוםאלאזה,עםזהלחיותשבחרומשוםיחדיושרויים

שליהמכוערותהמגונותהעינייםאתלינקרילהם.לאמכוחלזה
צערבקרבי,הנכמרצערמתוךמדבראניאםאפילורואות.הןשככה

השנים.במרוצתפוחתתשאיננההקשההאכזבהאתמרכךאיננוזה

הוא.גםוהנהיהיה.לאשנייחיד,אחד.רקאישה,אחד,נכד
אתשתפסהמרווחהמגוריםבחדרשניהםשםהשתהווחווהשרגא

ירוקהדממהשלוחגורהביתךבנההווילהשלהתחתונההקומהכל
ורדים,שיחיעצים,עלוותוהפתחים,החלונותמכלאליופורצת
דשןירוקמדושא-עשבשיפועצהובים,לימוניםעםירוקיםענפים
היםחלקמבצבצתהשנימהעבראשרהלאהאלעדהגינהאתמרחיב
שלבייחודשלהם,המבטיםדעת.פזורי'אובדים,היו.נבוכיםהתיכון
בדעתיעלהדבר.בשוםנאחזיםאינםתועים,מרפרפים,כאלהשרגא,
אתשהייתי.בטחבמקומם,אניקצת.מתחרטיםהםזהברגעשכבר

כזה.במצבאחרלדוןאפשראיךלא.אניגםואולי ?לא
אינןכאילוהתבלבלורגליהםלגופם,מיותרותהיושלהםהידיים
מהאניאבלנבוכים,שהיוכמהלעשות.ומהלפנותאנהיודעת
עליהלגונןכמבקשמבטשרגאבהנתןפעםמדילעשות.יכולתי
אולימעיניו.התחמקועיניהאבלמתוכה,להתפרץשעומדמהמפני

הסכמתהלמרותנגדובליבהשמצטברמהיבחיןשלאכדיבכוונה,
לדברשאמרתיכמעט .דברלכלכשותפה~תוהלכהשאפילוולמרות
בדיעבד,כאילומהססת,הסכמהאוליאמרתי.שלאטובעגרה,

ואף-על-פר-חולשת-דעת,שלברגעאליםבץקכנועממנהש~סחטה
אף-על-פישרגא,נגדאשמת-זעםעכשיומצטברתשבלבה.ייתכןכן

כילי,נדמההוא,בטענות.אליולבואזכותלהואיןרשאיתשאיננה
 .בכךלודיזהבשלב

דמואתשהקפיאהבנימהלה,לאבקולמלמלההביתה",חזרנו"אז
בזרותה.

כאן".אנחנו"אז

מעיניה.חמקושלוהעינייםהפעם
הפטירה."בית",

?"שאל."מה
שהיה"."כאילו
 ,, !חווהחווה.שמעיחווה,"חווה,

אסון".מלאריקישישנו.והואעכשיו,גםביתהביתיודעת,"אני
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הייתהשתיקתהלוויה.אחדיכמראבודיםחוזרים,אותםדאיתיככה

פניםמתוךשמלמלהמלמוליםהיוממנהגדועיםאבלגדועה'
לפתענצטללכלשהו,מעבדללאופתאום,הבעה.חסדימארכנים

 :בעיניוועיניהקולה
התערב,לאשרגאאבלדם,בקולשקלה "?למקצועלחזור"אולי
דעתך?""מה

בזהירות.שרגאהשיבדע",לא"רעיון
 "?מה"ולשםקולה,נתקשח "?למידע"לא
עליי".תתרגזיאלאזישלךהמחשבהאתהעלית"את

בסדמיכה :איוד

רוצהאינני"אבלהקודם,לקולהחזרהעסוקה",להיותלייזיק"לא
לשכוח".

קולר.לפתעגבר "?למהלמה"למה
 "?מה"למה

אישחורה,לנו,קדהזהעצמך.אתלהעניששלךהחזקה"הנטייה
אשם".איננו

בכל .בסדרהיוכולםשלנו'במשפחהאחדואחבנותשתי"היינו
לאיודעת.שאניכמהעדדומה,מקרהקרהלאשלנוהמשפחה
הרחבה".במשפחהולאהקרובהבמשפחה

הרגיל.בקולואמראשמים",תחפשי"אל

 "?אומראתהמה"אז
 "?למה"בקשר
לגרפיקה?"לחזורלי"כדאי
שלך".ההרגשהלפיעשיאותי'תשאלי"אל
ריבדהכברעכשיותזיק",לאחודשכלכסףקצתשלתוספת"גם

עבודה."אמצאאםיודעמי"אבלעצמה,אלכאילו
טובה."לגרפיקאיתזקוקים"תמיד
 ,,קליינטים.נמצאיםתמידלא"אבל
 ".יהיר"יהירי
אמרההתעסוקה",משדדשלפרסומתבתשדירכמרמדבר"אתה

כאילובמקומר,שלאמקרטע,כזה,מוזרצחוקקצת.צחקהואפילו
שוקלתבאמתהיאאולי .נערלאופניהמתוכהצוחקאחרמישהו

אתואהבהמבוקשתגרפיקאיתהייתההיאלעבודה.לחזורברצינות
אבל .לעבודהפסיקהלילדכליללהתמסרכדידקהזאת.העבודה
 .עכשיויהיהמהעכשיו'

ונחפזהכמהחטאתארכמתנצלתמשהרוהוסיפההפטירה"נראה",
המגרדים.בחדרלמטהנשארשרגאהשינה.בחדרוהסתגרהרעלתה

עםלהיותאבחובת~תר,לרבדחרבתיידעתי.אליו,להיכנסהרגעזה
אבחרבתלבדר.להשאירולאבשום-פניםלבדו,להשאירולאבנו,

יקבלאיךאתר,אדברמהעללו,אומרמהאבללעצמי.אמרתילכנר,
לומרליישמהאבלשנשוחח,זהברגעלנדשראוימרדהאניאותי,

ותיכףלומדמהליהגידירקמתחמק,אינניגדישה.מתחמקאתהלו.
אתלמצואוגםלולומדמהלדעתחייבבעצמךאתה .אליואכנס

תפסיקאם .יכולאיננואיש .לךלעזוריכולהאינניהנכונות,המלים
כןאתההוא,העולםמןאליימדברת~תלדעת.תתחיללהתחמק,

רק .ד~להיותעצמךעלגזרתאתהלא,אתהאבלאתה,?גםיודעת
אינניאבל .בגורלואחדכל- ?להתערבליישמהאז .נכרן 'י~

כלשיבקש,מהכלאעשה.תיכףדבר,ממנייבקשרקאםמתחמק,
רק .?הכל.הכלוהכל.כסףתיכףאנילסדרילרוץלתת,שביכולתימה
ממךמצפהשהואה 7?7חזק,הכיזהברגעלונזקקשהואמהלא

מיד.מאוד.במיוחד.לוזקוקשהואזהדווקאעכשיו,דווקא
 ?אתרלדברשאכנס
והברשהבחדרו.ונשארלעשרת,שעליוהדברשזהידעגפןגרישה
האשם.והדגשתאתו.הייתה

לומרפיהנפתחוכבדהמגרדיםבחדרשרגאאלחורהחזרהבינתיים
הגהשהשמיעהלפנישהתחרטהכנראהאךלהעיר,לשאול,משהו,
מארד.נבוכהעומדת,שםונשארה

להגיד?"רצית"מהאותה,לעודדשרגאמיהרמשהר?"להגיד"רצית
בנכונותעצמית,התבטלותכדיעדרבהבהתחשבותשרגא,ככה

לחזק,לעודד,להחליק,תשומת-לב,להראותלהקשיב.מופגנת
חיוךכזהאליו'חייכהדברשאמדהלפניוהיא,לקראת.'לבראלתמרך
בנכונותלפניו,עצמיתבהתבטלותהיאגםלחות.בעינייםרטוב

לתמוך,לחזק,לעודד,להחליק,תשומת-לב,לגלותלהקשיב,מופגנת
אנידק~פלט).(וגם~קלטלזהזההיושאתביתרלקראת.לברא

התפעמותהמעוררתהרגשהתוךאלמלהיסחףבעדיעצרתימדחוק
מבוגריםאנשיםשניביןהמתחוללתללבהנוגעתההתעלותלמראה
קיום.שליחידהאפשרותבתוךכמובתוכה םיכ;t?..ז~שהםואיךאלה,

הספקני'החשדני'הקטן'השדאתלכבושיכ;לתילאשאנירק
אין;בתוךנמוגיםשניהםשהםואיךמפניהםאותי'שהרתיעהמכוער

עלוכופיםעצמםאתמאלפיםשהםכאילונמשכת,העמדת-פנים
מאמיניםכתאיזושלמחשבהאורחגםואוליהתנהגות,אורחעצמם

הילדכאשרגםתמיד,אליה.להשתייךמתאמניםלפחות,חשאית.
חשאיתמאמיניםכתבניכמוזהעםזהויותריותרהתנהגו~תם,היה

ואיזובזהזהותומכיםמתחזקיםממני,סמויק;ךעל-פילהםהחיים
בייחודומעשיהםפניהםואתאותםעוטפתסמויהאבלשקופההילה
ואני'זה.בתרךזהונמוגיםלחיםבמבטיםהמצטעפותעיניהםאת

עצמיאתידעתיכאשררידעתיםקורתםבצלמסתופףשאנילמרות
שלבקיומומכשפתבחריפותהרגשתייודע),אניכבדהרבה,לא(וזה
במעשיהםבאישיותםבהםיצוקהנראהשכפילימובןהלאהסוד

לי,החסרמשהרלהםישכאילוודל,עירוםמנגדנשארואניבחייהם.
בתשובהחזרו.כאילומארדעדלהםחשובהנראהכפיהזהוהמשהו

ועטפהשהקיפה.ההילהידעתילאואניאחריםאלוהיםלהםרכשואו
רחוקהשכזאת,מפויסתמלמלחיתרוחנית,שקופה,הייתהאותם
מחמירה.תובעניתקדושהמאיזומאוד

משהרלהכיןאםלשאול'"רקהרגילבקולהחווהאמרהלהגיד","לא
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ערדמהשכחתי.בדרך,אכלנושכברנזכרתיבאמצעאבללאכול.

 "?שרגאכדרך'לנרקרה
לאעוגב.פסנתר,לא~אך.שלצליליםהגיעומרחוקשהואמאיפה
מרחוקהאלה,העמוקיםהעוגב.צלילישבאךכטוחאבלמה,זיהיתי
בעוגב.משהר,שלקטעארפרגהאיזומארד.

ערדמהלכהלה),נהפכהבעיניה(הטרדהבדרךלהםקרהערדמה
דווקאואוליזוכרת.איננהאםבכך'מהשלדבראולילהם.קרה

לה.מציקכל-כךזהאםקשה,משהו
להיזכרהיהיכוללאבשום-אופןאךלה,לעזורמארדהתאמץשרגא
אובדיםשניהםהיוכל-כך .ככללאםבדרך'להםקרהמהידעולא

עליהם.פזורהודעתםמהחטאתבעגמומיותמחייכיםבמבוכתם,
בדרך-כלל'מאורגנתאישהשהייתאיךאשתי'בך'נזכרתילעומתם

אתהזמןכלכמתקנתבדייקנותפועלתובשעתו'במקומומעשהכל
העולם.
התכוונתי.המשלדרך?עלכעיניףהייתיככההעולם,אתכמתקנת

ראושעיניךמהמלבדעלילדעתיכול.זככברמהנמשל'לאיזהמשל
בוודאיי .דרכךלפיפירש.זכושמעתשראיתמהוגם .שמעוואזכיר
מסוגלאיננוגםמידהבאותההריבהתלהבות,גפןגרישההסכים
משערשהואמהמלבדוחווה,שרגאביןמתחוללבאמתמהלדעת

קרניליאיןרנטגן,קרניליאיןוהדגיש.חזרזאת,רקלהם.ומייחס
 .כןבדרך-כלל '!מנחשאתה .מנחשאנייודע,שאניממהיותר .ליזר

מהכללמרות. ?אחתגגקורתתחתאתםמסתופףשאתהלמרות
בסופוהוארחרוח,שרגאעלבשמיאומרגפןגרישהאואומר,שאני
כוללאחרים,עלשנאמרמהכלכמרבדיוקבלבד.ניחושרקדברשל

 .עצמוגפןגרישהעלגפןגרישהדברי

אשתואתגפןגרישהשמעעכשיו,מתבקשתהתערבותךכך,אפילו
תשכח.אלבנך'שהואכשםבניהואשרגאלו'אומרתהמנוחה
כמעטחפצה,בנפשגפןגרישהעמההסכיםבוודאי,בוודאי

אזאבל.לי,מציקזהלעשות.מהאזבכוחי,איןאניאבלבהתלהבות,
ממשיךאני- ?לךשמציקמהכתרךעצמךעםערשהאתהמה

העמוםבאורלתמונות,שאתביתרנצמדותעינייבטלוויזיה,להסתכל
אניאזעצמי.אתלנמנםעכשיומצליחהייתילוטובהכישלי.בחדר

כדייכולשאני'כמהעדמתמכראפשר,שרקכמהעדבריכוזמסתכל
עצוםאזכיראתסתוםלקיר.מעברשקורהמהליאכפתיהיהשלא
 .באייררנסיידלפניךהסתכללכותל'מעברהרוחשיםמהחייםעיניך
יכול.אתהאםיכול.רקשאתהכמהחזק,

אומר"אתהלשרגא,חווהאומרתהמרווחהמגוריםבחדרולמטה
אותו".גירשנושליההרגשהולפיאותושילחנו

שובופניהקולבאפסכמעטקודם,כמוממלמלתאומרת,לא
הכבדותהכורסאותבשתיישבוהםעכשיושתק.שרגאהתרוקנו.

כאורחיםעכשיוהיועצמםהם .הנמוךהאירוחשולחןוי.עבמשני
שלהם.בביתם
והשיבהאמרהשלא",מקןוהאניבשינוי.מרגיששהואחושב"אתה

כמתגוננת.לעצמה
שקורהה 7?7רגישותשוםלו"איןשרגא,בהתמךשלא","בטוח
סביב".

פניההתנחמה.לאהיאאבלכמתנחמת",חורההפטירהזה","לפחות
פתאום,התנערהאנחנו","אבלקודם.כמרקפואיםריקיםהיו

"אנחנו".

ויתורמתוךוהפעםשלו,המצוקהאתלהסתירבליחרשהפטיר ,"ןכ"
בעיניה.חןמצאדווקאוזהאותה,לעודדשוואניסיוןעלמראש

תראה".הבית, ."כאןואמרה,חזרה"אנחנו",

זהלרגעשהשתוקקוכמה '!ואותואותה,להביןשלאיכולתיוכי
כברהרגישהחווהאךככה.פתאוםשהםואיךממנושחששווכמה

שככלויותר,יותרלשניהםייתברראשראתחריפותוביתרעתה
עליהםלהכבידמתחילהיעדרועליהם,הכבידההיצורשלשנוכחותו
דווקאאולישהואבחייהם,משהולהםיחסרשכלעדיושבעתיים.

המטופחתבווילההמרווחהמגוריםבחדרלבדםעכשיו,העיקר.
הרגשהלהםהיתהבחשאי,חוגגתירוקהדממההמוקפתשלהם,
בה,מועליםהםכאילולמצוקתם,ראוייםלהיותחדלוכאילו

הבלתיההתאמצותמחייהם.כמוממנהמתרוקניםלה,מתכחשים
שנותרההחיוניותמעטאתלאבדלאלהתמוטט,לאשלהםפוסקת
ידעו,הסתםשמןאף-על-פילהינתק.לאכפנים,להישארבצלמם,
להיראות,יכוליםשלהםהאלההחייםשמרחוקמשער,אנישניהם
דבר.איןמזדייפים.טעם,סרימופרכים,שהם,כמותהיותםדווקא

יכולתםשלהאחרונההטיפהעדככהגםלהמשיךבשלהם.הם
תכליתבחייהם,עיקריתלמשימההנראהכפישנהפךהזהבמאמץ
כחוסרדווקאהמתגליתהמשמעותכטעםשטעמהלעצמה

המשמעות.

ישבובידם,צלחהשמזימתםקשרקושריכמועלים, ?מהועכשיו,
ייחלואיךשלהם.בביתםהאירוחככורסאותנבוכיםשניהםלהם
הבאיםהאפשרייםהמוסדותכלאתבשקידהסרקואיךזה,לרגע

הםוהנהנחשב),לא(הכסףביותרהטובאתלמצואכדיבחשבון
זהכרוכיםשלהם,בביתםלזהזהאורחיםשותקים.זה.מולזהכאן'
בחולשתם.:;כפוהיםבזה,
כמיההמתוךאליהדבריםוניסהשרגאחזרחווה",לניסיון'רק"זה

לה,והואלוהיא~קלטם,יהיהודיבוןםמדבריםשיהיונואשת
הענווהבחסדבתוכווהםעליהםהסוגרהעולםבפנישניהםלהסתגר
ההשתוות.במידתהכרוכה

עללדברהוסיףלניסיון",רקזהלעת-עתהכילעצמךלהגיד"תנסי
לכה.
דין'כמוחותךצלולאךרךקולהאתלשמוענדהםאותי",תשלה"אל
שאתהמהכלזהלהתרגל,שאשתדלמבקשאתהעצמך.אתלא"גם

בטוחעכשיוכבראתהאבל ?שרגאינכוןשרגא.יזמןפסקרוצה.
בחזרה".אותונבקששלא

בפירושככהיצלח,לאהניסיוןאםיתרצי"אם-התגונן-"למה"
המנהלת".עםסיכמנו

כברמאודיפהיודעאתהזהואתלך.אגידלאמאוד,ארצהאם"גם
סעיפיםבלה-בלה-בלה,השארכלשרגא.חתום,הענייןעכשיו.

 "?לאכולמשהושאכיןקורא.איננושאישבחוזהקטנותבאותיות
לה.הזכירבדרך","אכלנו

בתוךנעלמתממנו,רחוקההייתהכברשמעה,לאכברחווהאבל
העברמןהאורחיםבכורסתקפואהיושבתראהגופהאתרקעצמה,

גם-עצמועלשרגאקיבל-נגזרזהגם .הנמוךהשולחןשלהשני
כמה .אפשרשרקכמהעדלבדו'הכלולשאתשלועללעמוסאותה

אושעה.בעודאולימחר,אוליתתנער,שחווהעדאפשר.אפשר?
זה~פלטונהיהבלילהיתחוללאולי;:זגס,בלילה.יהיהמהבלילה.

 .אולילי'והיאלהאנילזה'
במוביתךבנההזאתהמרווחתהווילה'מה.תתנער:כאשרשניומצד
היצוראתכולהעכשיול~ה ?iעליה,טרחתיהתלהבותובאיזוידיך

אגידתמיד.ילד,שתגידיצור,לפניהאותולכנרתתעזשלאשאיננו.

יודע.אנייכןכןכןילד'

האחיזהאתרבהבהשתלדלרתבתוכומחזקככה,לווישב
ושובתכלית,ומכלטעםמכלמתקפחיםהםאםגםהחייםבתחושת

כנקודהעכשיוממוקדבוהכלהתכלית.עצמםהםכאילו :ושוב
הקשותבשעותגםלברוח.ולאלהתמוטט.ולאלשאתאחת,יחידה
אפשר.בכללאםלברוח,לאןעצמי.אתלהחמיץרוצהאינניביותר
אוכל,שרקכמהכללא,אומראניאכלבאלכוהול.פעם,כמואפשר,

מיניוכלשחורמיניכלוישצבע.הואשחררשגםחזקלזכורלא.
ולנשום.מעליהםהראשאתלשאתדלוחים,שהמיםכמהוכלאפור.
ולהמשיךלהמשיךלזpם-מה.שוםאיןאםגםלזpם-מה,שוםבלי

מיותרתשאלהלשם-מה,שרםאיןאור.עדמלילהערב,עדמבוקר
הנגזרוברצוןהכוחכעצםהנראהכפיהטמוןמכריעעיקרלאיזה
שהוא.ככלחסר-פשרזה,מכוח

שישבה,כמויושבתשעדייןחווהוכנגדעצמוכנגדבערך'ככה

זהאםואפילומאודו,בכלשרגאביקששתתנער,וריקה.קפואה
כמוך'להיותמתחילאני .דבראיןהלילה,שלהחושךכתוךייקרה
נהייםהבשר-ודם,מתוךנשלפיםכאלהערטילאייםשנינוחווה,

מסורסים.כמוזה.בתוךזהנמוגיםכאלה,רוחנייםשקופים
באפסכוחוככלאליוקוראגפןגרישאאבאאתשמעככה,טובלא

שלהזיותמלאהבועהבתוךלךתתבצראלהחיים,אלצאקוםקול'
בשר-ודם,שלחייםאלצאקוםשרגא.ככה,טובלאטובות.כוונות
לשעהלפחותליום.לשבוע,מוכרח.אתההענוגה,ההילהאתפרוץ
שרגא.ודם,בשרשלחייםאחת
כאילוקולועל-פיינהגששרגאלדעתגפןגרישהאבאהיהיכולאיך
יקרהדווקאזההנסיבותפי(ועלאחדשלילהעדקולואתשמע

שלבזרועותיהעצמואתימצאשרגאצהריים)אחרשלבאור-היום
כשרגא'שוליבחרהמהשוםעלמביןאינניעכשיועד .רגוןשולי
טיפתממנולסחוטכדיבסביבתה,השורציםהגבריםמכלבודווקא

 •.לעצמהללדתשהחליטהלתינוקזרע
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לפורנוגרפיה

מםה •

עלאמנות
למה-תשוקה

אזאבל ?לא
יוסיפוכללבדרך

זולהסכמה
המבטלתהערה'
למעשה.אותה
שהצגתמנתעל

שלהאובססיות
תיחשבהסופר

הםכספרות,

ממנודורשים

עללשמור
הולם"ריחוק"

קנה-מידה .מהן

בבחינתהואכזה

מוחלטת,צביעות
פעםהחושפת

אתנוספת

העובדה,

שהערכים

ברגילהמיוחסים
לפורנוגרפיה

בסופושייכים'

לתחומידבר'של
הפסיכיאטריה

החברהומדעי

מאשריותר

האמנות.לתחום
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 .בנפרדבהןלדוןונתחייבכאלה),שלוש
נעסוקאםלמדי'נשכרתתצאהאמת

ההיסטוריהבתחוםכנושאבפורנוגרפיה

בפורנוגרפיהמטיפולנובנפרדהחברתית,
ההשקפה(שעל-פיפסיכולוגיתכתופעה

אולפגמיםסימפטומטיתחינההמקובלת,
מפיקיהבקרבהןהמיניות,בתחוםלעיוותים

אלהשתיאםוכןצרכניה),בקרבוהן
או:הסתעפותאחרתמפורנוגרפיהתופרדנה

בתחוםמעניינתאךמינוריתקונוונציה

האמנויות.

שלושמביןבאחרונהלהתמקדברצוני
הדיוןאתולצמצםשנמנוהפורנוגרפיות

מוצלחכינוישמחוסרספרותי'ז'אנרבאותו
בביתלא-לכנותומוכנהאנייותר

דיוןשלהפרטיתבמסגרתאלאהמשפט
המפוקפקבשם-רציניאינטלקטואלי
"פורנוגרפיה".

יצירותלקבוצתכוונתיספרותיז'אנרבמונח
הנחשבותהספרות,לתחוםהשייכות
קני-מידהלהןושמיוחסיםכאמנות,

מנקודתאמנותית.הצטיינותשלאינהרנטיים
ופסיכולוגיות,חברתיותתופעותשלהמבט
מעמדישהפורנוגרפייםהטקסטיםלכל
אבלמתעדים.מסמכיםמהוויםהם :שווה

בהחלטייתכןהאמנות,שלמבטהמנקודת
כמשהויתקבלואלהמטקסטיםשחלק
שונה.

ביןהכמותיהיחסהפורנוגרפיה,בתחום

נמוךאוליהואזבללביןאותנטיתספרות
בעלירומניםשביןהכמותיהיחסמןיותר

הכתיבהכלללביןאמיתיתספרותיתאיכות
אבל ;ההמוניםלטעםהמיוצרתהספרותית

מזהנמוךאינוהאמורשהיחסלוודאיקרוב
-אחרמפוקפקבתת-ז'אנרלמשל,הקיים,
ספרותיות,כצורות(ואכן'הבדיוניבמדע

בדיונימדעלביןפורנוגרפיהביןדמיוןקיים
אחרת,אוכך ;מעניינים)היבטיםבכמה

 .טריוויאליקנה-מידהמספקהכמותיהמדד

אךמאליו,כמובןהענייןנראהלכאורה
 .לחלוטיןשונההמצבשבמציאותדומה

הערכתהלפחות,ובאמריקהבאנגליה
נעשותפורנוגרפיהשלהמנומקתובחינתה
פסיכולוגים,שלהדיוןבחוגיבקפדנות,

מחנכימשפטנים,היסטוריונים,סוציולוגים,
 .חברתייםומבקריםמקצועייםמוסר

זיהוי,שדורשתמחלההיאפורנוגרפיה
היא ;משפטלחריצתהזדמנותושמהווה

עמדהנקיטת .נגדואובעדושאתהמשהו

עמדהלנקיטתדומהאינהפורנוגרפיהלגבי
לאמנותאוהאליאטוריתלמוסיקהביחס
להפלהביחסלשיפוטלמדידומהאךהפופ,
בבתי-ממשלתיתלתמיכהביחסאוחוקית,

בחופשהמאמיניםהןקהילתיים.ספר

עלמסכימיםהמצנזריםוהןהבחירה
הפורנוגרפיהשלהמצומצמתהגדרתה

שימושיוכמצרךפאתולוגיכסימפטום
חד-משמעיקונצנזוסקייםבחברה.בעייתי

היא :פורנוגרפיהמהילשאלה,ביחסכמעט
שלבמקורותיוהקשוריםמושגיםעםמזוהה
מוזריםמוצריםולצרוךלייצרדחףאותו
אלה.

כנושאבפורנוגרפיהמתבונניםכאשר

מצטיירתאיננההיאפסיכולוגית,לאנליזה
שעניינםאחריםמטקסטיםבהרבהכמעניינת

שלבהתפתחותהלגנאיראויפגםהדגמת

זו'ראותמנקודתנורמלית.בוגרתמיניות
פנטזיותבייצוגמסתכמתהפורנוגרפיה

שנערכופנטזיותהילדות,בתקופתמיניות
והנאיביתיותרהמתוחכמתההכרהמתוך

צריכתןלשם-המאונןהמתבגרשלפחות
כתופעהבוגרים.שמתקראיםמיעל-ידי
הייצורשגשוגלמשל,כמו-חברתית

מערב-אירופהשלבחברותהפורנוגרפי
-השמונה-עשרההמאהמאזואמריקה
שאינוובאופןקלינית,שובהיאהגישה
הופכתפורנוגרפיה .חד-משמעיפחות

תרבותשללמחלהקבוצתית,לפתולוגיה
אוכזהבקירובמסכימיםשכולםשלמה,
וגדלהההולכתהתפוקה .גורמיהעלאחר
הרקובהבירושהמנומקתתועבהספרישל
ובבורותהנוצריהמיניהדיכוישל

עתיקותלמוגבלויות ;טהורהפסיכולוגית
מההיסטוריהאירועיםכעתמצטרפיםאלה

שינוייםשלהשפעתם :יותרהקרובה
ובסדרהמסורתייםהמשפחהבחייקיצוניים

חילופישלהמערערתוהשפעתםהפוליטי'
(בעייתהמינים.ביןביחסיםהתפקידים

של"הדילמותמןאחתהיאהפורנוגרפיה
שהתבטאכפיהשתנות",בתהליךחברה
מספר).שניםלפנישיצאבמאמרגורמן

מוסריתמדיניותשליותרנאוריםמעצבים
משהושלבקיומולהודותספקללאמוכנים

במובןרקזאת,אךפורנוגרפי","דמיוןכמו

הוכחהמהוותפורנוגרפיותשיצירות

כפי .הדמיוןשלחמורלעיוותאולכישלון

הםואחרים'ידנגוילכד'גורמן'שרמזו
"חברהגםשקיימתלהסכיםעשויים

בפירושהיאשלנוושהחברהפורנוגרפית",
הבנויהחברה-שכזומשגשגתדוגמה

עליהשחובהומדכאת,צבועהכהבתבנית
להשישמשפורנוגרפיהשלשפעלייצר
חתרניכנוגדןבזמןובו ,סבירהלהבעהכדרך

בקהילתמקוםבשוםעליה.המאייםודמוני
נתקלתילאהאנגלו-אמריקאיתהספרות
הםפורנוגרפייםספריםשכמהבטענה,

עודכל ;וחשובותמעניינותאמנותיצירות

כתופעהרקלפורנוגרפיהמתייחסים
לדאגהוכמוקדפסיכולוגיתאוחברתית
איתיטעןכזאתשטענהייתכןאיךמוסרית,

 ?פעם

כנושאפורנוגרפיהשלקיטלוגאותומלבד
שהשאלה,לכךנוספתסיבהקיימתלניתוח,

אינןאויכולותפורנוגרפיותיצירותאם
נדונהלאמעולםספרות,להוותיכולות
המתייחסתלהשקפהמתכוונתאניבאמת.
רובבקרבשמקובלתעצמה,לספרות

השקפה, ;והאמריקאיםהאנגליםהמבקרים
על-פיפורנוגרפיתכתיבהשבדחותה

השיפוטלתחוםמחוץאלההגדרה
מזה.יותרהרבהדוחההספרותי,

ביןהדדיתהמפרידותההגדרותרוב

ארבעהעלנשענותספרותוביןפורנוגרפיה
-, nהשהדרךהוא,האחדשונים.טיעונים
יצירותפונותשבהלחלוטיןממדית

אותולעוררבמטרההקוראאלפורנוגרפיות
ביחסאנטיתזהמהווהמינית,מבחינה

אפואניתןהספרות.שלהמורכבתלמטרה
שהיאהפורנוגרפיה,שמטרתילטעון

מנוגדת-מיניתהתרגשותשלגרימתה
שמעוררתוהמנותקתהרגועהלמעורבות

נראיתבדיוןזותפניתאבלאמיתית.אמנות
בכךבהתחשבבמיוחדיכבלתי-מיז~כנעת

רגשותיואלנכבדהפנייהלמעשהשזוהי
שלבדרךהנעשיתהקורא,שלהמוסריים

היא,שעובדה;מה-גם"ריאליסטית"כתיבה
ביותרהמיוחסותהמופתמיצירותשכמה

פסקאותמכילותלדרכם)ועד(מצ'וסר
מבחינההקוראאתמרגשותשבהחלט

להדגישהדעתעליותרמתקבלמינית.
אחת,כוונה""קיימתעדייןשבפורנוגרפיה

ישערךבעלתספרותיתיצירהשלכלבשעה

רבות.כוונות

אדורנועל-ידיהיתרביןשנטעןנוסף,טיעון
שלמבנהחסרותפורנוגרפיותשיצירותהוא,

שלמאפייןהמהווההתחלה-אמצע-וסוף,
ממציאהפורנוגרפיתבדיוניתיצירהספרות.

שהחלהומרגעהתחלה,בתורתגסתירוץ
בשוםומסתיימתועודיעודממשיכההיא

מקום.

אינהפורנוגרפיתכתיבה :נוסףטיעון

כשלעצמוהביטוילכליתשומת-לבמוכיחה
מטרתהשכןהספרות),שלעניינה(שהוא

לא-פנטזיותסדרתלעוררפורנוגרפיהשל
נחותתפקידלשפהנועדשבהןמילוליות,

בלבד.וטכני
ביותרהרבהמשקלובעלהאחרוןהטיעון

בני-אדםשלביחסםעוסקתשהספרותהוא,

בניגוד ;המורכביםוברגשותיהםלזה,זה
לבני-אדםבבוזהפורנוגרפיהמתייחסתלכך'

דמותםלרישומי(כלומר,שלמים
מתעלמתוהחברתיים),הפסיכולוגיים

אמינותושלמוטיבציהשלמשאלות
נטולימפגשיםעלרקומדווחתפנימית,

נטוליאיבריםשלוחסרי-לאותמוטיבציה
אישיות.

מחזיקיםשבוהספרותמושגאתנקבלאם
ובאמריקה,באנגליההמבקריםרובכיום

 z 121נויו



 rrהפוור~ווגרפוו

חייבפורנוגרפיהשלהספרותישהערךנסיק'
כשלעצמןאלהתבניותאבלאפס.להיות

אינןואףמדוקדקת,בבחינהעומדותאינן

אתלדוגמהקחו .שלהןלנושאןתואמות
 .)" I lו c St·וו) y ()f )("(או"של"סיפורה

הספרמקובלותמידהאמותשעל-פילמרות
בגירויוואפקטיביבנןובהקגדוש-זימההוא

לאאחרים,מטקסטיםיותרהקוראשלהמיני
מטרתםהיאמיניתשהתרגשותנראה

ישלסיפורהמתוארים.המצביםשלהיחידה
 ;וסוףאמצעמוגדרת,התחלהבפירוש
הרושם,אתמותיראיננוהשפהשלהידורה
 ;הכרחימטרדכאלאליההתייחסשהסופר

סוגבעלותהןהדמויותלכך'בנוסף
רגשותגםאםרגשות,שלמאודאינטנסיבי
להןישבלתי-חברתיים.ולחלוטיןכפייתיים
"נורמליים"מניעיםאלהשאיןאףמניעים,
הדמויותחברתית.אופסיכיאטריתמבחינה

שלמיוחדבסוגניחנותאר"שלב"סיפורה
שלמהפסיכולוגיההנובעת"פסיכולוגיה",

עליהןללמודשניתןשמהלמרותהתאווה.
מוגבלנתונותהןשבהםהמצביםמתוך
והתנהגותמיניריכוזשללצורותמארד
ושותפיה"אר"במפורט,המתואריםמינית

מןפחותותאומוגבלותדמויותאינם
בנות-רבותספרותיותביצירותהדמויות

פורנוגרפיות.שאינןזמננו'

רביםשמבקריםמשוםמתעוררהקושי

המיוחדותהקונבנציותאתלזהותממשיכים
מסורתעםגסלזיהוי(הניתנותל"ריאליזם"

התשע-המאהשלברומןהמרכזיתהכתיבה

להדגיםכדיבכלל.פרוזהספרותעםעשרה)
מוגבליםאיננואףחליפיותספרותיותצוררת

הספרותמיצירותרבותמתוךלדוגמאותרק
-"יוליסס" :העשריםהמאהשלהגדולות

שלהמדיהעלאםכידמויותעלשאיננוספר

הקייםכלעםלעצמי'שמעברתקשורת
לצורךומחוץהפרטיתלפסיכולוגיהמחוץ
ויורשוהצרפתיהסרריאליזם ;האישי

הספרות ;החדשהרומןהאחרון'

הפרסט- ;הגרמניתה"אקספרסירניסטית"

"סינט-ידיעלהמיוצגהרוסי'רומן
אר ;נאבוקרבידיועלביילי'שלפטרסבורג"

הזמןוחסרתהלא-ליניאריתהסיפורתגם

המוצאתספרות,הגדרת .ובורוזשטייןשל
ב"פנטזיה"נטועההיותהבגללביצירהפגם
החייםלצורתריאליסטיבתיאורולא

כמצביםמוכריםאנשיםשלההדדית
עםלהתמודדמסוגלתאיננהאפילומוכרים,

הפסטוראלה,כמומכרכרותקונבנציות
בהחלטשהןדמויותביןיחסיםהמתארת
משכנעות.וכלתיתפלותחלקיות,

חלקלשרשראויהיהמזמןכבר
יתרוםהדבר :האלההעיקשותמהקלישאות

וכןהעבר,ספרותשליותרמאוזנתלקריאה
בקשרהשורהמןוקוראיםמכקריםיקשר

הכוללתעכשווית,ספרותעםיותרטוב
בתבניתםהדומיםכתיבהתחומי

לתבועמשמערתוחסרקללפורנוגרפיה.
הנדוןכענייןשכןכ"אנושי",תדבקשספרות

ה"לא-אנרשי"לערמתכ"אנושי"מדוברלא
טפיחתמידמבטיחהב"אנרשי"נחירה(שכר

אםכילקורא)והןלכותבהןמוסריתשכם
ומצלוליםצוררתשלכיותר.מגורןמכלול
לפרוזההאנושיהקולהעברתלשם

נראטיבית.

צריכהלאהמבקרשלהנכונההשאלה
לכיןהספרכיןהיחסיםמהםלהיות

כלשבה(גישהה"מציאות"ארה"עולם"
דופןיוצאדברהיהכאילונשפטספר

פחותהרבהמורכבכמקוםבהנתפסוהעולם
התודעהמורכבויותלגביאלאשהוא)ממה

ונוצרקייםככללשדרכוכמדירםעצמה,
 ,כשלעצמוספרלכלגישה,;ודרושההעולם
נמצאיםשספריםכעובדהמזלזלתשאינה

החלטתם ,זרמבטמנקודת .הדדיבדיאלוג
התפתחותאתלתארהישנים,הסופריםשל

קוויםכעלות"דמויות"שלגורלן
מוכריםכמצניםחזקיםאינדיבידואליים

וכמסגרתחברתית,מבחינהודחוסים

היאכרונולוגי,רצףשלהמסורתיתהתכנית
ואיןאפשריות,רכותמתוךאחתהחלטהרק
לנאמנותםכיחסעדיפהאינהרנטיתזכרתלה
תהליכיםשלכשורשםרציניים.קוראיםשל
 .יותר"אנושי"שהואמהדברקייםלאאלה

איננהריאליסטיתדמותשלנוכחותה

יותרמזיןארבריאבסיסימצרךכשלעצמה
המוסרית.לתכונה

עיצובדרמטי'מתחיצירתקרונות,לעתים
תלת-מימדייםחברתייםיחסיםארדמויות

להתעקשטעםאין,ולכןהסופרמטרתאיננה
 .ז'אנרשלכאמרת-מידהאלהתכונותעל

שלאותנטיתמטרההוארעיונותחקר
המידהאמרתפיעלכיאףבדיונית,סיפורת

מגבילהזרמטרהספררתי'ריאליזםשל
דמויותשלהצגתןאפשרותאתביותר

עצםשלדימויארתבניתיצירת"מהחיים".
הןאףהטבע,מעולםחלקשלאודומם

קני-מידההעמדת rרמחייכר~תקפות,מטרות

האדם.לדמותחדשים

הרגששלקיצונייםמצניםגםכדרמה,

 ;פרוזהלכתיבתתקףנושאמהוויםוהתודעה
עלמאפיליםערצמרתיהם,שמשרםאלה
לביןכיניהםושהקשר ,הרגילהרגשותשטף
והוא ;למדימקריהואמסוימיםאדםבני

הפורנוגרפיה.בתחוםהדין

(ועשייתאמנות ,ביותרכללייםבמונחים
חומרי-האמנות ;תודעהצורךהיאאמנות)

עקרוןאיןהתודעה.שלהצוררתמגרוןהם
חומרישלזרתפיסהלהגדירהמסוגלאסתטי
קיצוניתכלשהי,תודעהדחייתתוךהאמנות

לאישיותמעברשמגיעהשתהיה,ככל
נפשית.לאינדיבידואליותאוחברתית

בחובה ,כמובןמכיריםאנויומיוםבחיי

 .בתוכנוכאלהתודעהמצבילרסןהמוסרית
עלרקלאהגיונית,נראיתזוחובהמעשית,

במובנוהחברתיהסדרעללשמורמנת
לכונןליחידלאפשרכדיגםאלאהרחב,
(אףעליוולשמורזולתועםאנושיקשר

ניתןזהקשרארוכות,ארקצרותשלתקופות
אנשיםשכאשר ,לכולנוידוע .)לביטול

התודעהאזוריאלבמסעמסתכנים

סיכוןתוךזאתעושיםהםהמרוחקים,

"המידרגאבלאנושיותם.כלומר,שפיותם,
ההרמאניסטי,קנה-המידהארהאנושי"

במקומראינורגילים,רחייםהתנהגותהתואם

אם .מדיפשטניהואבאמנות.כשמדובר

-האמנותזכתההאחרונותהשניםבמאה
במעמד-אוטונומיתכפעילותשנתפסה

לפעילותביותרהקרובכדברחסר-תקדים,
חילונית,בחברהלהכרהשזכהדתיתאנושית

עלשלקחההמשימותשאחתמשוםזההרי
ולכבושלמסעותלצאתהיאהאמנות,עצמה
קרובות(לעיתיםהתודעהגבולותעלעמדות

מהולדווח,-כאדם)האמןסיכוןתוך
שלעצמאיחוקרהיותרמפנישם.נמצא
מסוימתבחירותהאמןזוכהרוחניותסכנות

 ;אחריםמאנשיםשרנהבצורהלהתנהג

 •םפרוחבין

לפורנוגרפיה

 •מםה

(ועשייתאמנות

צורךהיאאמנות)

חומרי- ;תודעה

הםהאמנות

שלהצורותמגוון
איןהתודעה.

אסתטיעיקרון

להגדירהמסוגל
שלזותפיסה
האמנותחומרי

דחייתתוך

יכלשהיתודעה
ככלקיצונית
שמגיעהישתהיה

לאישיותמעבר
אוחברתית

לאינדיבידואליות
נפשית.
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והדפסיםרישומיםמתוך

גניהפתוח,המוזיאון

חפןהתעשייה,

 אDIJlט 1990
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המטורפת"ה"תרדעהעלהרגילה,המציאותעשויהואיעורר'לייחודיותבהתאם
איררטית.מבחינהכפייתימישהושלארתואם,אקסצנטריחייםבאורחלהתקשט

שלסמליםלהמציאהואתפקידולא.
מרתקיםשהםותנועותחפצים-חוויותיו

בתפיסות(כמותווהרקולאומקסימים,

ארמחנכים"האמן")שליותרישנות

מבדרים.

במחירהנרכשכתוצרהאמנותשלתפיסתה
הולךשמחירועצרם,רוחניסיכוןתוךיקר,

חדששחקןכלשלכניסתועםוערלה
- nאמושלמחודשמערךתובעתלמשחק,

ביקורתיות.מידה

זמננובנישמבקריםלהאמיןשקשהמכיורן
לאפרוזהלדחותברצינותמבקשים

מקרםישהספרות,מתחרםריאליסטית
קנה-מיושםמינייםנושאיםשלגבילחשד,

אםיותר,עודמתבהרהדבר .ייחודימידה

אחרסוגספרים,שלאחרסוגעלחושבים

והחלומיהא-היסטוריהנוף"פנטזיה".של

המוקפאהזמן'ההתרחשות,ממוקמתשבר

-הפעולותמבוצעותשברמוזר,באופן
באותהכמעטבדיוניבמדעקיימיםאלה

חדשאיןבפורנוגרפיה.קיימיםשהםתכיפות

אינםוהנשיםהגבריםשרובהידועהבעובדה

אנשיםשאותםהמיניתלמיומנותמגיעים

שגודל ;ממנהנהניםבפורנוגרפיההמוצגים

מיגורןומספרן'האורגזמותמשךהאיברים,

 .כמוחוכןוהסתברותם,המינייםהכוחות

מוגזמיםנראיםכולם-המיניתהאנרגיה

הכוכביםושפעהחללספינותאבלביותר.

הםגםהבדיוני,המדעבספרותהמוצגים

קיימים.אינם

הנחשביםפורנוגרפייםבחיבוריםהחומרים

צורותמאותןאחתבדיוקהםלספרות
אנשיםהאנושית.התודעהשלקיצוניות

לכךעקרוניתיסכימוספק,ללארבים,
להיכללעשויהכפייתיתמיניתשתודעה
עלאמנותאמנות.לצורתהספרותבתחום
כללבדרךאזאבל '!לאלמה-תשוקה
ארתההמבטלתהערה,זרלהסכמהיוסיפו

שלהאובססיותשהצגתמנתעללמעשה.
ממכרדורשיםהםכספרות,תיחשבהסופר

קנה-מידה .מהןהולם"ריחוק"עללשמור
החושפתמוחלטת,צביעותבבחינתהואכזה

שהערכיםהעובדהאתנוספתפעם

שייכים,לפורנוגרפיהברגילהמיוחסים

הפסיכיאטריהלתחומידבר,שלבסופו

האמנות.לתחוםמאשריותרהחברהומדעי

מעמדםעלשומריםגרךואןשלציוריו
לאעבודתושדרךשנדמה,למרותכאמנות

מייצגים,כליםשלמודעתמבחירהנבעה
אתראהשבאמתמטורף,מהיותואלא

בדרמהארתה.ציירשהואכפיהמציאות

אמנותבמקוםהופךאינו "העין"סיפורלכך'
שהאובססיותמשוםרקמחקר-מדעילמושא
מגלהעצמושבאטאיכפי-שבספר
המחוברדופןיוצאאוטוביוגרפיבמאמר

מה .שלוהאובססיותאומנםהן-לסיפור

מתולדותלחלקפורנוגרפיהיצירתשהופך
איכרהריחוק,אינולזבל'במקרםהאמנות
שללזויותרהנוחהתודעה,שלכפייתה

זהאתאחרבמישורמגלם,או""שלייעודה

הספרותשלקיומהבעצםהממומש
שספרותמהעצמה.הפורנוגרפית

טריזלהכניסבדיוקהואעושה,פורנוגרפית

קיומךלביןשלםאנושיכיצורקיומךבין
אדםהרגיליםשבחייםבעוד-מיניכיצור
בקעשלהיווצרותואתשמונעמיהואבריא
לפחות-חוויםאיננורגיל,באופןכזה.
המיניהמימושאת-לחורתרוציםאיננו

אושלנו,האישיהמימושמןבנפרדשלנר
באמתהםאוליחלקית,אבל .לובניגוד
רגשותלא.אםוביןנרצהאםביןנפרדים
שלכפייתיתבדרגהקשוריםחזקיםמיניים

התנסויותכולליםזרומבחינהתשומת-לב,
אתמאבדשהואלהרגישיכולהאדםשבהן

דרךשמסאו,הספרותעצמו"."

אלה,מאוחריםלספריםרעדהסרריאליזם,
אתמבודדתהיא ;זהממסתוריןמרוויחה

לו,מודעלהיותלקוראגורמתהמסתורין'
 .ברלהשתתףאותוומזמינה
האיררטישלבאובהעלאהגםהיאזרספרות
במקריםרגם,ביותר,האפלבמרבנו

הדתיתבאווירהשדים.גירושמסוימים,

שאיןכמעטאו"של"סיפורהשלהטקסית
משתניםמצבי-רוחבעלתיצירה ;הקלה
ה"אני"הזרתלקראתמסענושא,באותו

הזהב"."תורבוניואלשלסרטוהואמעצמו,
פועלתפורנוגרפיהספרותיתצררהבתור

(כמולטרגדיהמקבילהאחד :דגמיםבשני
הגיברר-הקורבןובר ,)או"שלב"סיפורה

 ;המוותלעבררחםללאצועדהאיררטי
 )"ב"הדימוי(כמרלקומדיהמקבילהאחר

זוכהמיניתרגולאחרהכפייתיהמרדףובו

המיניהזוגבןעםאיחרדתוךסופי,בסיפוק

 .במיוחדהנחשק

הפורנוגרפיהדמיוןעל-ידיהמוצעהעולם
ליצורלעכל,הכוחלוישמוחלט.עולםהוא

הגורמיםכלאתולתרגםמטאמורפוזה,

למטבעהכלפריטתתוךלתוכוהמוזנים
כל .האיררטיהציווישלהאחדהסחיר

חליפיןקשרישלכמערכתנתפסתפעולה
שהפורנוגרפיההסיבהעל-כן'מיניים.
המיניםביןברורותהבחנותלעשרתמסרבת

אומיניתהעדפהשלסרגלכללהרשותאו
"מבחינהלהסברניתנתלהישדד,מיניטאבו

מטאבוההתעלמותהדו-מיניות,מבנית".
אחרותאופייניותותכונותהעריותגילוי

פועלותהפורנוגרפית,לספרותהמשותפות
באופןהקשרים.אפשרויותלהכפלת
לבואאחדלכלשיתאפשרצריךאידיאלי
אחר.אחדכלעםמיניבקשר
התודעהצורתאיננוהפורנוגרפיהדמיון

 .מוחלטעולםשמציעהכמובן'היחידה'
אתשהולידהדמיוןסרגהיאאחרתצורה

בעולםהמודרנית.הסמלניתהלוגיקה
הלוגיקן'שלדמיונועל-ידיהמרצעהמוחלט

על-מנתטענה,כלוללעוסלפרקניתן
שלבצורהמחדשהעלאתהכךשתתאפשר

הרגילה,השפהשלחלקיםלוגית.שפה
לשםנבלעים.פשוטמתאימים,שאינם
שלהידועיםממצביוחלק-נוספתדוגמה

צורהבאותהפועליםהדתיהדמיון
החומריםכלאתבולעיםקאניבליסטית.

לתופעותמחדשתרגומםלשםידםשבהישג

וכד').וטמא(קדושדתיתבקוטביותספוגות

אוצרשמאחוריהחוויהשמהותלמרות
בלתי-מובנתלגמריכמעטהיאהדתיהמלים

האדיקותנמשכתבימינו,המשכיליםלרוב
זה.מליםבאוצרשנוצקההרגשגדלותלגבי
הדתיהדמיוןמהורההאנשיםרובלגבי

יחידהוכמעטראשוניתמהימנהדוגמה

מוחלטת.בצורהשפועללדמיון
ארהחדשותשהצוררתפלאאיןלכן

שצצוהמוחלט,הדמיוןשלהמחודשות
אצלבעיקר-האחרונותהשניםבמאה

המפכןאצליהאירוטומאןאצליהאמן
בצורהשאלו-המשוגעואצלהשמאלני

הדתי.המליםאוצרשלמהיוקרהכרונית
נוטרתהרבים,סוגיהןעלמוחלטות,חוויות
אוכהתחדשויותרקלהיתפסושובשרב

מהמשימותאחת .הדתיהדמיוןשלתרגומים
מחשבתשלהראשוניותהאינטלקטואליות

חדשהדרךוליצורלנסותהיאהעתיד
והנלהבהלוהטהרציני,במישורלהידברות

במצבהדתית.האריזהדחייתתוךביותר,

שלמ"סיפורהדבר,כשכלהנוכחי,העניינים

ארתהלתוךמחדשנספגמאו'לועד "אר
חלהדתי'הדחףשלתקנהחסרתשרידה
רגש.ובכלמחשבהבכלפיחות

שלמדימגווןמבחרבתרךונדיםנעיםאנחנו

רצינותסוגיושלמוחלט,דמיוןסרגי

ביותרהעמוקההרוחניתהתהודהמוחלטת.
-"ה"מודרניבשלבהפורנוגרפיהענףשל

כאןמתייחסיםאנחנושאליושלה,מערבי
בעולםארהרחוקבמזרח(פורנוגרפיה

אוליהיאלחלוטין),שונהדברהןהמוסלמי

אנושית.ורצינותתשוקהשלהנרחבבתסכול
השמונה-עשרההמאהבסוףהחלזהתסכול

הישןהדתיהדמיוןשלהתפוררותובעקבות
בתחוםלושהיתההאיתנההחזקהעם

הכשרוןוחוסרהגיחוךהמוחלט.הדמיון
בכתיבה,בפורנוגרפיה,לרובהקיימים

שנחשףמילכלברוריםובציור'בסרטים
ביחסלבתשומתלפחותשזוכהמהאליה.

הדמיוןשלהטיפוסייםלמוצרים
רובשלהם.הפאתוסהואהפורנוגרפי,

הספריםכולל-הפורנוגרפיותהיצירות
כללידבר-מהעלמצביעות-כאןהנדונים

לכישלוןכוונתי .בלבדמינימנזקיותר
הקפיטליסטיתהחברהשלהטראומטי

לנטייהאמיתימוצאלספקהמודרנית
חזיונותשלאובססיותאלהנצחיתהאנושית
לשיטותהרעבאתלספקכישלוןלוהטים,
שלהצורך .לאנישמעברורצינותהתרכזות

עמוקפחותאינומה"אישי"לחרוגאדםבני

אבל .אינדיבידואלאישיות,להיותמהצורך

עלוב.באופןזהצררךמספקתשלנוהחברה
דמיוניים,מליםאוצרותבעיקרמספקתהיא
ועלהאמור,הצורךאתבהםלשכןמנתעל
פולחניולבנותעשייה,מתוכםליזוםמנת

מוצעתשליחידהיא,התוצאההתנהגות.
מחשבהשלמליםאוצרותביןברירה

לאנימעבראלמוליכיםרקשאינםומעשה,
עצמי.הרסאלגםאלא
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 •------------תורדתסההשלולחינוךלתרבותהמרכזעייימוגש _____________ •

 :וייצמןמני
ההסתדרותשלולתקשורתלהסברההאגףיו"ר

ההסתדרות

כפי

שהיא

זוועשיהתכנוןפירמידתבראשעומרלשמחתי
שזכהוהצנועהכריזמטיהמזכ"לקיסרישראל
ובעזרתבעזרתוהישראלי.הציבורשלבאמונו

מקוויםאנחנוהוועד-הפועלאגפיכלשלמעורבותם

אחריםועורהנזכרהנושאים"מכלולאתל"ה'רים
מכסימלית.הצלחהשלבמרה

-שחםיצחק
 :ולתקשורתלהסברההאגףמנהל

אחר-כךהפועל,כמזכירהתחלתיבשטח.צמחתי
מועצתמזכיראח"כלתרבות,המחלקהמנהל
שניםארבעכברהמרכזתהוערהחבראני .פועלים

אגףיו"רשלהמינויאתקיבלתיכחודשולפני
קל.לא o-ג oאגדולאתגרוהתקשורת.ההסברה

וחשובהיעילהיותרהרבהלטעמי,ההסתדרות,
היחידההחברתיתהתנועהזולה.שישמהדימוי

החברהשלהמצפוןהיא .ישראלבמדינתכיוםשיש
הופכיםהיינובמדינה,מציאותהלולאהישראלית,

עוסקתהיאפאר-אקסלאנס.אמריקאיתלחברה

נושאבכלבעצםחברתית.עזרהשלנושאיםבמגוון
חך-משפחותכמוהכיסאות,ביןשנופלחברתי

האגףשלתפקידוועוד.אלמנות Iגרושיםהוריות,
יראודרכוראווהחלוןלפתוחהואלכן,להסברה,

שהיא.כפיההסתדרותמהיההסתדרות.באמתמהי

ההסברהמערכותכלאתלאחדראשיתישזהלצורך
אתבשמחהלצייןמוכרחאניזובנקורהשבתוכה.
לקראתנו.כוחןרןידידישלהליכתו
השידור,רשותמליאתחברבתוראחרתנקודה

עריכתעלהאחרונההשנהמחציתמשךעבדתי
זהלצורךובטלויזיה.ברדיועבודה,עלתוכניות
היגויצוותלראשהשידוררשותאותימינתה
עבודהעלמגזיןישודרהבא,מהחודשוכברבנושא,
הכלליתבטלויזיהגםובעברית.בערבית Iועובדים

העבודההנושאהחורףמשדריבלוחיעלה

והתעסוקה.

פעולהלהגבירעומדיםאנואליוביחסאחרדבר
וכןשוניםמקצועייםלמגזריםוסיועעזרההוא

לעוליםהמתייחסהתרבותיבתחוםעבודה
שורשטיפולמתכנניםאנחנוזהבתחום .החדשים
ממשי.

אגףהואההסתדרותשלוהתקשורתההסברהאגף

האחרונה.הועידההחלטותבעקבותשהוקםחרש

העובדיםשלצרכיהםבסיסעלהוקמהההסתדרות

גופים,הוקמוייסודהאחריתקופה.באותה

אחת:מטרההיתהשלכולםותנועות,תאגידים

כלומרתקופה.באותההעובדהאדםאתלשרת
 .אידאולוגיהיהלכלהבסיס

יותרמדברלאההואהאידאולוגיהמצע Iכיום
הואזהלציבורשחשובמה .העכשווילציבור
שרותיםלשווקההסתדרותעללכןהשרות.
ההיענותעם-זאת .לעובדיםונכוניםאמיתיים

מהכוונותהתרחקותעלמצביעהאיננהזהלצורך
היהכאמוראזגם .המייסדיםשלהאידאולוגיות

התחרות.גדלהשהיוםאלאהעיקר,לחברהשרות
 .אחריםבנושאיםוגםחוליםקופתבנושאגם

שמישהובדעתיעולהלאמתחרים.בהחלטואנחנו

האיגודמאשריותרטובהעובדעללהגןיכול
המקצועי.

מגיעיםהטובי·םשרותינותמירלא ?מאיאלא
חלקמוציאזהמציבורחלקלכןהציבורלידיעת
למרותאחריםשרותיםמספקיעלהמוגבלמשכרו
 .ויעיליםטוביםופחותיקריםיותרשהם

הנכונותוהמודעותהיריעותאתלהביאעל-מנת
והתקרמורת.ההסברהאגףהוקםלציבור,זהבתחום

צרכיהעלשתושתתהסברהמערכתייצורזהאגף
אמצעיבכלושתשתמשההסתדרות,שלהמבניים

שיוכשרומתוכהובאנשיםהחדישים,הקומוניקציה

טיפוללמשלשוקליםאנוכעתזה.לנושאבמיוחד
שהןהפועלים,מועצותשלהדימויבנושאנכון

בשטח.לתושבהשרותיםלהעברתשלנוהזרוע
פניםאלפניםשלקשרליצורעלינוחובהזהבתחום

שלאישיתותקשורתהסברהבאמצעותהחבר,עם
ולאתקשורתמומחיאיןלנו .עצמםהמועצהחברי
נתמודדאנחנומארה"ב.מומחיםזהלצורךנביא

שארכלועםבכבלים'הטלויזיהעםאנשינובעזרת
 •שבהצלחהתקווהואנוהתקשורת,אמצעי

 :---: ~~יד~נ:: :;ךך,.:~כ,: :~::--ח
• , ..., -- '' . :....,J ..., 1 11,.' . • · . .... 
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הידשפלראריאל

מפרות.בין

לפורנוגרפיה

.ממה

 :יזלטיררב:א·ר )ו
יריםושכהכיםזב

הרצאה .אחרים

 IXl' 1ו .כרר,;·-םע

2S ' 1 ·עב: - 2 . 

2 (\ . 11 ·, 11 . \11, l \\ 

: 11 1, 1 ,\\ 1111 ; 1 ,·,·{ 

 1l; 1 ר,· 1 ,, 1 . 111 ,· 1 :

ו l (- 1 . 1 ' '),ר

\,( 11 1 11 :יו ' 1 , i,i 

ורות.צלךרר..\)ירכה

 .ו '(-ז(ארחר:הבהקיבה
 .וך ·:בע

לעולםהאמנות
איזהתשלחלא

ערטילאישליח
החיץאתשיעבור

האסתטישבין

אלוירדוהממשי
לגרוםבני-האדם

אוזיקפחלחם
ואםאחר.רטט

גורמתהיא

נעימיםדברים

זהחריכאלח,
ידיעתה.בלי

"סתם"לפעמים
שלתיאור

חשופיםשורשים

אלהמשתלשלים
דשך'נחאגםתוך

בלייוביל

לדבריםידיעתה'
יותרהרבה

מזיקפהמרוכזים

אחר.רטטאו

גרפיההפרדנו

זאת,לעומת

מיד'ידיהשולחת
לשאולבלי

מתחתאלאותך'
 .לבגדיך

~ 
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כמה :ברוזןוווןןמייןן
11 

ערו nהערוו

ופורנוגרפיהספרותא.

ספרות.איננהאמיתיתורנוגרפיה בזויה,אומגעילהשהיאמפנילא =·- ואףשונותשמטו·ותיהמפניאלא- =
שללמטרותיהמסוים'כמובןמנוגדות

להפעילבאהפורנוגרפיהאמנות.יצירת
ולהוביל,כפועלאותםלגרותיצרים,

לאלאורגזמה.ממש,כפועללפעמים
או"כול"כמוחוכרותנקראוכמקרה

 7 )(-השנותשלכסלנג"פנטהאוז"

אחר rערו·עלפועלתספרותשפיכונים"."
כאהבה,תעסוקאםוגםכתודעה,לגמרי

מלאהתהיהאםוגםשגל pככתאווה,
תעסוקהיארטובים,מיןאברישלתיאורים

-וכגורלככללכחוויה,כניסיון'בהם
-"מימזיס"תהיההיא ;קיומיכעניין
תעכורלאולעולםמחזה,אודימויחיקוי,

היא ;והממשיהאסתטישכיןהחיץאת

הספרות .גמרילורוחניתדימיוניתתיוותר

היאהפורנוגרפיה.מןרוחנית""יותראינה

האמנותלא.הפורנוגרפיהואילורוחנית,
ערטילאישליחאיזהתשלחלאלעולם
והממשיהאסתטישכיןהחיץאתשיעכור

אוזיקפהלהםלגרוםכני-האדםאלוירד

נעימיםדבריםגורמתהיאואם .אחררטט

 ""סתםלפעמיםידיעתה.כליזההריכאלה,
המשתלשליםחשופיםשורשיםשלתיאור

ידיעתה,כלייובילכחושך'אגםתוךאל
אומזיקפהמרוכזיםיותרהרכהלדברים

זאת,לעומתהפורנוגרפיהאחר.רטט

אלאותך'לשאולבלימיד'ידיהשולחת
 .לכגריךמתחת

בככורהלפגועצורךישמדועמביןאינני

האמנות.עםולערבבההפורנוגרפיהשל
א.לים,לככורשניםאלפיזהזוכההאחרונה

שלהחרופההשפחההפורנוגרפיה,ואילו
כתחנותמתגוללתהאנושית,המיניות

;זוריח-שתןנודפיכ"פסאג'ים"אומרכזיות

המיניותשלהעודףיםאתחיקהאלהקולטת
תוךאללהידחקמצליחשאיננוהאנושית

הבדידות,כלאת ;הנשויהמותר'הראוי'
אלפי-רכים,שהםוהתשוקות,הרימיונות

לעשותואולאמדושניתןממהיותרמונים

זו ;שיהיה)ככל(גמישה"ראוי"בתחום

והגרוטסקיתהיעילהההולמת,ההמצאה
המיניותיםאתכהלבטאכדיהאדםשיצר

כלמביןעליודווקאשנכפההזה,העורף
החיות.

שלהאחרוןספרושכשיריהיפיםמןאחד
הצערביםנוגע"מילאנו",גלדמןמרדכי
מוצגבוקולנועבאולםהמתאסףהזה,המיני
 :השניהביתהנהפורנוגרפי.סרט

-:כ~זדריםהטפוסים?לעם:;נהחשקל

י Jלבוי:;נהןע;שים:;נtכרטע;ךה;:זמציגיםא.לה

-:;נכסא;ת;רקים nאחי,:;נה;:זצ;פיםואלה

~ז_רך;נ;ת,כתשןק;ת םיזז:~~~ז:;קשישים

ןה,עםןה;:זמתבוסקיםהרמראים

ג;ךלםא.תל;:זלכיןדי_כלrרל-~כיכשהגררכושים

 ,הלכ!~נ;::-}פלונרא.יהדת.הנפחרךרוr:ים

ומז;:~מיםךד"ם Jבורכי-םפ;~לים

ת Wמיא.ה Kכתשו:;נפנ;תהמא;ננים

 ,שנ:;כז:;ולסלוקהמ;:זרחקלנטולמ:ז::זלים

מס~ד;תע;כדינ"ם i,½ 'נ;:ושקטיםריט~מים

כ:נךה?ה W:;נם~למ;נ"ם-חרים i-1ר

:;נהע;:נרתך;טtכתא;ךש.~לוז,כת

ה~נג:פ:הא.ת ?l9iלנ;שאה

י- 1;:זמשה 9וק'ז.pל ך;א~:;הדאת

 )"( 'עמ(שם,

ישכצורתו, "פורנוגרפית"ספרותלצרוף
מטאפורי.הואאבלכעיני,מובןאומנם

הואהמילוליכפירושה"פורנוגרפיה"
אתדווקאלראותפתחוזה"כתיבת-זונה",

פעולתשפועלכרכרהיצירה)(אוהכתיבה
זנותית","כתיבהזונה","נתיכה :זונה

צורךאיןבכתב".זונה"כתובה",זונה"

יכוליםזונה""נתיכהשלסוגיםכמהלפרט
דווקא.למיןקשוריםהםאיןוכמהלהיות,

 .הדוברעמדתאוהכתיבההיאהזונהכאן
ספרותמאדהרבהמכיראניזהבמוכן

עדתי'קיפוחהואשעניינהפורנוגרפית,

אףכהואיןהיהדות,מורשתאוהשואה,

לרפואה.אחדמשגל
העוסקזונטאגסודאןשלהגדולמאמרה

"הדימיוןבפורנוגרפיה-ספרותית

לדעתיעוסקאינוהפורנוגראפי",
בכללמעשהעוסקהואדווקא.בפורנוגרפיה

 .ספרותילעיצובשזוכהאובססיבימהלך
אינוכאטאי 'ז'ורזשל "העין"סיפור

דודשלנישואים"חיי"מיותרפורנוגרפי

של"הקמצן"אולדיןחנוךשל"חפץ"פוגל'
אחרובמודוסאחרכז'אנראחרכל .מדלייו

אובססיבימהלךשלתארוהואעיצוב,של
ומביאטבעומעצםוהולךהגרל:מהלךשלם
שהמוותמשוםחלק,כרהלוקחיםעלמוות
אתלהפקיעוחבלמאחר .אותםהמניעהוא

והפחדיםהסטיותהאובססיות,שלתחומם
 ;האנושיתהמיניותעלהמחשבהמןהמיניים
בהםהעיסוקאתלהפקיעוחבלמיותר
האמנות.מתחום

בבואההעבריתועלאחדשירעלב.
 .הזיןאל

העוסקויזלטירשלאחדשירכאןאתאר
עםדברלואיןאירוטית.בחוויה

כרלעסוקטובהסיבהישאבלפורנוגרפיה.
לשונית.היאהסיבההזה.ובהקשרכאן

 .והמיןהעבריתהלשון
הנדיריםהשיריםמןאחדהזה,השיר

ואחדבמין'העוסקיםהעבריתבשירהמאור

בחוויית-מיןעוסקביניהם,ביותרהיפים

כהבעהאושלה,בהגדרה-מבחוץלאממש,
אוב"אהכה"לא ;שלהומפורטתאיטית

התופעות,בעולםהאירוטיקהבמשמעות

במעשיםכתנועות,בחושים,אלא
כמטרהעוסקאיננוהואשלה.ובתחושות

שלוהחישהבהנאהעוסקהואהמעשה.של
:וכהןורקהמעשה

הקשלם;:זז;רב;ךבול ד:-ף?ה;לכתישוב

לא.צ:;נע;rרירה~ז;~תי;:זז;רלולבוכרזך

:כר?הה i,½;:זכטי :כהרהוריםלשקבו

:;כלחיםכיןרתדז:;קצ.הז.pל;:זלז:זה

J :הלא.ך;טטיםחים

הז::זי ב~:;ךז:;?דורי

;:זמהכיל

ה i,½ ב~ז:;הכא.ראלמ;לי?ה

:כךרוי;:זrולםאל

חלהלןp;:ז;ךכ;י

;:זש;א.:נת;:~רירית

ה ?7פני

וז,כ:;כריז:זהז::זםדלח

א:נן·םשי:;גהש.ל:;כ:נדים?רווים

ל:;גנים:;נל;נים

 :לז::זל;ןמכעד

מוט w ~::;;:~ראש

ר;א.הה 9הממן

ממדךךה 90ה 9כר~תקךה

לז,כרגל;סירתל:כ i ~ז:זל;ןלומכבוד

;ך;:זפוך;:ז:;ניתכאלו

ל )jרם J~מ ?7;:זמרזדף

 :ן J ~הוא

~ךםן Jך~

;:זרלוגכלברק

למ~:ןש ry;:זמו:נין

למ~:ן ר~נ;:ז:;ן:ני

 ריר~~:;לאבחת;ךז:זדיר רqזנ;:ז:;:נין

;:זזvקוף

י;דבן·גוף

עוף

j( -ל

tול ף.כ,t~ :וחוף

 ה~;ר~:;;:~עין

ךםש.לןpרכיט

אלםז:זליל

ל;גם?!כהלה )i ד:נ;:ןנ~ש

פלי~הלא 9

מ;ליך;:זזהדךג ?7 ז:;:כאזpר ::;כךג

ל:קז.pת:;כז;וחידלת,א.ל

ה;תראיא;r:יה

למ:;כז;רןז.נע.::נרה 9רצא.ין

צי 9תק~ל

נתקעיםהזההשיראודותלדברכשבאים
אומריםאיךמלים.שלמעיקבמחסום
אבריעלפשוטדברוישירהפשוטהבעברית

אפילו .מעשי-מיןשלשוניםסוגיםועלמין
לאבריוראויה,תקניתוישירה,פשוטהמלה
מליםשלשפעישלה.אין-המין
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בעקימת-אףהאלההאיבריםמעלהמרחפות
איבר :זואולוגיארמכאניבניכוררפואית,

פרת,פין,הנקבה,שלהמיןאיברהמין,
שפעוישהלאה.רכןהזכרות,איברנרתיק,

הןגםאבלמרחפות,לאשאומנםמלים,של
בצחוק,סביבחגרתאלאממשנרגעותאינן

שבתחוםהמליםהןאלהבאלימות,ארבפחד
כרס,ידין :כללעבריותאינןמהןורבותהגס
הלאה.רכןשטררנגרליפרץשמרק,חור,זרג,
במלהדיואיןבאמצע,מלהאףאיןאבל
לומרשתרכלשלם,במבחרצררךישאחת.
נעריםמדריךכשאתהלאבישירות,אותר

מחדירכשאתהולאאמצעי-מניעהבעניין

תמידברשתהיה ;קטטר-שרפכהלמישהו
ברצון'במתח,בהנאה,לומרשתרכלמלה
כיכריחשוב.לענייןטובהמלהכלכמר

הזהלחסרבמיוחדרסימפטרמאטימעניין
חרסך-אתההופךשמר""מההכינויהוא

"זין"אתלקחתכמרבןאפשרלשם.השם
מקביליהםאתמאשרקלותביתרר"כרס"

לפחותכרשאיםשהםמשרםהסטריליים,
כלשהילשוניתובמניפולציהכלשהו'רגש

הישיר,תחוםאלהגסמתחוםאותןלהעביר
למשלנעשהכךהרציני.ארהמשחקהפשוט,
עושיםוכךשבתאי,של"אהבה"בפואמה

ואיני .חמורהזההערניכךגםאבל .רבים
העוסקותבמליםהנוראלערניבכללנכנס

המיןאברישליותרמפורטיםבחלקים
ומהלכיהם.

 ,".\ )' rז t,1i11 \Vtו IJ·1 "שלוהמובאותבספר ,דן_א;

במלים,טעמושלמילוןמעיןשהוא
תחתמביא,וכר'.נופיםז'אנרים,רעיונות,

הוא . Namcs, l (ו. tו rc·והנקראערך , Nהארת

בשמותמשלוקצרבעיסוקהערךאתפותח
הםפרטיים"שמות :בני-אדםשלפרטיים
ניתניםבלתיהםשירהככלנא.במצבשירה

גרמנירומןלאנגליתשמתרגםמילתרגום.

השםאתיניחהיינריך'נקראשגיבורו

ואזלהנרי".'אותריאנגלזלאהואכצורתו,
שמרתסביבשרנותלמובאותעוברהוא

השוכרת,המובאותבין .הלשוניוגורלם
לבעלישמרתבמתןהשארביןהעוסקות

כמהאודןמביאוכר',לכרכביםחיים,
ר Kל~שרכיםשמרת :עצמומשלרשימות
באזורלעורקי-מתכתשמרתלמשליהירוק
בטיידסורל-דרבישיירהעופרתמכרותשל

המיןאברישמרת .לאברי-המיןרשמות

ולנקבה.לזכר-רשימותלשתימחולקים
 :שמרת 28ולנקבהשמרת 17לזכר

2 

NAMES FOR THE GENITALS 
Giggle-Stick 
lmpudence 
Power 
Rector 

Female 
Ace of Spades 
Almanack 
Cabbage 
Fart-Daniel 
Fig 
Front-Attic (Garden) 
Fumbler 's Hall 
Garden Gate 

Ma!e 
Bald-headed Hermit 
Dr . Johnson 
Fiddle-bow 
Silent (one-eyed) Flute 
Goose 's Nec k 
Hampton Wick 
Jack-in-the-Cellar 
Ladyweave 
Nimrod 
Stargazer 
Tackle 
Titmouse 
Donkey 

Penwiper 
Purse 
Receipt of Custom 
Regu lator 
Hans Carvel 's Ring 
Saddle 
Spor tsman 's Gap 
Suga r Basin 
Teaz le 
Growler 

Go ldfin ch's Nest 
Gro tto 
Gyvel 
Jacob's Ladder 
Leather Lane 
Lobster Pot 
Mother of St. Patrick 
Milliner 's Shop 
Jack Nasty-Face 
Oys ter 

מופיעהאינהוהיאמדעיתרשימהזראין

שאינהובוודאיבצורתה,ס!ארררסבאף

נכתבה(היאהיום.שללאנגליתמעודכנת
שמרתשלפרטיתרשימהזר .)-60הבשנות

אודןשלהאנגליתלשרנומתוךלגיטימיים
שלמקבילהרשימהארתה.יודעשהואכפי
רשימהבחלקה.רקארתהחותכתהיתהייטס
 .כללבהנרגעתאוליהיתהלאפארנו'של

זואותה.להעמידביכולתהואהחשוב
כולההמשתרעתלאברי-מין'שמותרשימת
לביןהגסיםהשמותשביןתורךבאותו
וה"נרתיק", "כוס"הביןהרפואיים,השמות

היוםשלבעבריתהחסרתחוםבאותובדיוק
עשירההיתהלמשל'חז"לשל(העברית

ברשימהישהזה!)בתחוםעררךלאיןיותר
בניבול-פה,הנרגעיםשמרתכמהא;דןשל
שםאף(איןהומורמלאישמותהרבהבהיש

זולתהעבריים,השמותביןאחדמצחיק
שמותבהישהילדים),של"בולבול"אולי

עתיקיםפיוטיים,שמותוישנםסמליים

 .אותהלתרגםכמעטאפשראיומורכבים.
אליעבורלא"נמרוד",העבריהשםאפילו

 " SilL 'וו t i-·llו tc ''השםכאןבולט .כךהעברית

ויזלטירשלבשירועבריבתרגוםהמופיע
באנגליתשהואמהאלם"."חליל-

מתהלאכיאםומקובלת,ק~.עתימטאפור~
נועזת,למטאפורהבעבריתמידהופךכלל,

וכדאישאפשרלגמרי,וחדשהעשירה

 .הלשוןאללהחדירה
הזההעוניאתכאןלפרשמתכווןאינני

בבראההחדשההעבריתשלהמליםבאוצר
ואםדרשני.צועקהואאבלוהכרס.הזיןאל

שלההיכרותסוגעלמשהומעידיםהשמות
בעיקרכאןישאזיהדברים,עםהדוברים

דעתהסחתשלאופניםשני :היכרותחוסר
המנוכראללצדדים,:בריחהעצמוהדברמן

שלצדדיםשניאולישהםיהמקוללואל
בניגודעומדהזההחסר .עצמוחסראותו

לכלובמיניותבמיןהרבלעיסוקחורק
ספררת-העבריתהספרותשלאורכה
-ובמיוחדהבינייםימישירתיחז"ל

בשירה,;לךיונההקבלית.בספרות
עלהמשתלטתהמיניותעלמדברת"עברית"

הנטייהדרךהממיינתכולה,העבריתהלשון

מיניותכתופעותהעולםתופעותכלאתשלה
המיניותאתוקושרתונקבה,זכר-

מןבאיסוריםדווקאהזאתהמתפשטת

 :מהםהנובעתובמציצנותהתורה

נ:אקית ?iקס 9היסעברית

מךכרמילי~תרר~ה

תמר~ה~ט ?7כמך~הכמעט

i? דתרךהלכ~ש~סררה:;

;:דמיןאתלראותחרת 9ל

;:דמנערללחור ך~נ;::ממצי~ה;-;עברית

י?ר'שלךלאזpא~מרני

)צוררת. 4

כלההופכתסקסמניאקית","ההעברית
כלגםהופכתמיני'רועלאלשונישימוש
הסמלית,הנוכחות .יהודירועלאמיניארוע

משמעותשלהמיתולוגיתהמטאפיזית,
בנגיעותגםמאודבולטתהעבריותהמלים

השירהבתחוםבמיןביותרהגדולות
וטוש.ושלא.צ.ג.של-החדשההעברית

נטורליסטידיאלוגזונה,עםבדיאלוגגם
גדולהאימה"בא.צ.ג.שכותבלחלוטין
המשמעותיותהפריצותאחתשהואוירח",

בשירההמיןתחוםאלהשירהשלביותר

גזע"כבןהדוברנוכחהחדשה'העברית

 :העברים"
לימשחקתשעהאם .שליכולן"והנשים

טליתואיןהעברים.מגזעאנכי .ליוכסף
בשומה.בלוריתל~ה.נעליאותי.עוטה

מסעגשרים. .ברליןבאמצעבפי,מקטרתי
חמה.הצדעיים.אצלאףטךםהיסוד.תחת
לילהברעב.גריעההוללות.יין.בתיירח.
אפלים.גבריםרחוב.בקרןחוזה.איןהס.
 ?אתהולכת- '!במה- '!להרוג-

השער.אל- !כך- 'פה!- !-לא

-לףרrדם.פיהראש.אתארכיבה !לאט-
ל 9:כ ..._·הס ?כמה- !כסף-כך.-

 " ... כ;:כ;:כ;:כק--הפהבעדישולם
הישות)הכרת ;וירחגדולה(אימה

באמתהצליחההחמישיםשנותשירתרק
ממדיההעבריתהשיריתהמיניותאתלהוריד

משוררמכליותרועמיחי'אבירן .הקוסמיים
חזיתאלהמיןחייאתהביאובדורם,אחר

קשוריםמדויקים,מיןחיי ;השיריעולמם
דרךבכךופתחומיוחד,ולאדםלמקרם

ויזלטירשלשירתורבים.למשוררים

על-ידישנקנתההחירותרקיב,,עלהתאפשרה

בהישובכל-זאת,החמישים,שנותמשוררי

הרצףבדרךמוסבר'שאינובמינויחידמשהו

שירתרקעעלרגםהיוםגםמאודנדירוהוא

 . rוהורבי·,,לך .רביקוביץ _שלוייייבני
בהגדרהרקלאבשיריושעסקהיחידהוא

כהנכחהאלאארוטיותחוויותשלוכסימון
מפורטתאיטית,הנכחה ;שלהןשירית

אתגרסוףסוףהמעמידההנכחה ;ושלווה

ממש.לגעתאותהומאלצתיללשוןאמיתי
נאלצתויזלטירשלהאירוטייםבשיריו
ממטבעותיהסופיתלהשתחררהלשון

עלדולך'בשירת .השגוריםהאירוטיים
דווקאואולישלה,המיניתהפרובוקטיביות

 s1 4 9נעמ'המשך

 =ווtוייירהמייןן rגרפייה iו 1ר iפו

 • nםפרובין

לפורנוגרפיה

 •מםה

"הבטישההצרוף

חרכה,חלחח"
כברלבדו,חרא
חראשלם.פלא
אוקסימורוןמין

רך),מול(בוטש
להקשרומחוץ

נראהחראהזח

למדי'מלאכותי
עםכאן,אבל

חמימדיםהקטנת

"קצח-

חרא ',,רת~חד

ודיוקחיותמקבל
אותוהחופנים

יעילהלהגדרה
שללהפליא
ותחושהתנועה

באותואצבעשל
"ביןשלמקום

פלחים".
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םפרות.בין

לפורנוגרפיה

.שירה

מתוך
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באני iג'ן iד

1 

משתוללתכסר:;יהנופליםע.ציםעלזךלמתי

שרז.כםכןpחרף:ביגיהם::זייתי

מפחד'נקזpהךרצתי'לקראתי:;נא
ל;:זרים:כלתילאאךמלוט,דלת::זיסה
ן ?7רוהתחלתיארסה,

אי-זpםכרכבתןpלף'הכןעם

מתחת::זיסה:יי ,הל.פ'"כמנ;:זרה
לכשם:כלתילאיר:כיכיןלשמלתי

 I'\ ~ Dחוףעלל:;נןלון ?7לאותילקחהוא

רגר ?7;:זאזכע.ין ה:ז:: םג\'/ז:;:ב;:זרים,זpםאי

כיאחזרלהברתכעצמי,לעצריבלתילא

:כלהלא ה.pזר~'שר;יר~י.ןpל~אש,ן- ryספ~רקמן
:יי~תלדחותה, 9למשמלתי~תלמשךלילגרם
ןpךחסזpלש,אחה;:ך;:ז~צ:;נערת,שזרין;:זל~ה.מז.כני
השמזqה,א.תןpנגב;:זשרז.כרלמרותלתוכי

ועברפנימההביטלרגע,צר '1שנ

מלאר;:~פורטותא.-צכעוסיר T ,ה?;'"ז::;:זר:כ:נתל~רך ~~לז:;
בזדכמי;:זהכמי;:זהןpל~רירכזךללאותי

pןI) -מך-לאli?I) גולהכי:pדרגרתכזpזרזךברת;:זז:;

קיד 9ה:ש.ןןpכר;:זק:;נלה,אולם~ל
שמלתימעלה,~לה, ?iרה;:זמ!?תחרתא.תלקח
ט, i!Jלהת!כער~רתלאת~י. ?7מבזל
כז:זלים;:זיר;:זןqמיםיר:כי,כמורדזל J~סיס

ש:;נה Jה Jל:;נרוחלילהלקראת לנ;:\'/
כע.צים,ז.כבוללג {!i ז:;:גוטרר יז::ז::מן

לפחותשברעכמה,יודעתלאאנישם,נשארנו
ה ryלרןתי T;פלחה~-9ז.כ~מפעם-ף~ ר;א~:ול~

אןqהזךךרתי,רבזכזqרפררפ.סרר,ןpלף,ז.כ;:ז:בן

תר:כלהאםשבררה,ירrרראולי-שבררה,
מבין.ה (Iאהאםלזpבזניהר {!iזpלבושות

הרוחהשני'כלילההיהשזהלינדמה

:כחלמיש, T~זqהנים, T ר~ז:: ך;~נרןp~תז:זדרה
רס, Rהקיץביתןpלגרךה 9גג-ה

J ה ?7ר:כהתבזרכלר,חשרלים/'\ J בער, 9שים
אורחיםה ?7רכרציםמל~ריםה ?7כזqמענר

זqדיעל:דראתהשאירןpלףה:בן לנ;:\'/
פזךה, (Iה 9?7;:זפכפיר,ה ?7הפט:;בפיר,א.ליו~ללר~ד
רהתנפ;;}~ותצ~קרת;:זירלרן ?7כ

:םכלבפא.רנ~ת };1 נ;:חנר J/'\1ZJזךןקכנר
אותי,ר:~קק J :הואה, Jל:;נפא.ר n ~נ~

הזדקרו l ??לפטמרתיל:;בכרת,רציתי
~כרןpלף;:ז:בןרגישות,כש:;כסיר,

z;ופרחרת,;:זירשrריהןל~זדרת,~חתה ?7מפט
שרת ?7שה ?7:כשנשכרולינדמה

לz;ופסמק~לא.ינףה ?7פני~ן~ח Jהוא
;:זא.דר:כבזליגדולים?כים, i;:זכטהוריםזpה

פלר, Jךפלר Jהם:ב;:זרים,לזpעלה
צרבזקים,שים J \'/זpזpענר .ם~\'/ז:;לחרך

לאונידים,;ךםהנופלים?כים iזp;:זכזךןקכנר

ה R;ךזךליז.כא.צכעוסיר~זרתרלר~ע
קרם, ?7;:זר:בה l ??ל ה:ז::דינרכ~דכי

פ.לה '1 נ;::;נרים, '1מזp:כלרטוטהתחיל
זqזpענרהחוף'א.לגופרתהובילו

הכאי:;נהא.צ:;נעו:בכי,קול
הr;וחילהרני 9צש.לי·~חור-תזדתתקר~הלי

ל·א wבזדזpז.כן l ??לןpךינרקרם ?7:כללט.ף
ז:זכריערד,לר:ר w ה:ז::
:;נרק;ך:;בןק ה:ז::כרסי,כתוך?ליל

?דרכמהרןתןpזgסל:;נןזיג-!אג

::~רבוםןpהת!כ~חלפגי~~לם 1ZJבזד
שיךהזז~ןלרן' ?7 ז:;ז.כעל
 .ם~ l'\ryבזלכורדיםארורתעםשרב

?~כנרהר~ף.;:~כליארד]זךר 1ZJלינדז.כה
 .לזרםלךהלrרתמק~ל ה:ז::לאהוא
אותיזpסמיקךה ,ה.פ: l ??ל ה:ז::ךה

 ינ\'/!?ררפ.סרר,בזכזpר,לףלt:כפ.ר
ןp:;נכיתי,למרות .ז~הת:כ~שתילא

כתוכי,~זגרהוא:גע..רךזp~האסרי

w ל;:זכנ:התחילו;ךםנטרקותולתרת·זגענרo 
 o;:זרר ,םג\'/ז:;כ.ז;:~גופרתא.ת

ry המאד,סרע.רתבודיןית,הJ חנר

rרנר. Jכשךהבזלךה:דינרא.ת
;:זשחרה!כרןסה]זתרלה,הצילו~ז:זיע.רב

:כהה, קר:~:;;:ז~שרזד.רקעבזלז.כבזיןה ?7גע.לכמע.ט
:י wכלרן o ז:;ל:דע.י_רמים~זגרנו

I) הת~רךה,היא:;נבזךןה,רה
;:זשזgפרן'ז.כ~דיוזpיםלהלזגעזpםנש/'\רה

ךם,זpלטפטוףשתי oכר w::זלךלהךה ה:ז::
~זגרתי?לש.;ךם,צלרמיםלי;ךר~ההוא

 '!זג/'\דימיםע.צים ryןpלףאכ!כת

:~אנול.אשככללש ?7זגהת~ןנתיל.א
התל:כשנרךזגזgה,הררךהש.;:זםתרלה~זר.דיז.כ;:זמזgה,

;:זזpלזךנרת:ביןל~כ·ל,ו:רדנר

:צי:;נה'ייתי ryל.אדקורים'רם::נת::ז~סה
ף' 9נרך:;נרשרםכלילה' ?7:כשרק~זpדתי

o ק~רה,::זיסה;:~שמלהעררי,בזל~רירשתי
ידו,אתלדחותנסיתיחלושות

:כרל,לא ,ךנ;:ל~ע.ת.ל;:ז~סיק:כרלל.א ינ\'/. :רpז~;רא
זqה, Rכ::נלי,לrרת::נת o~ז;יזqה, Rכ::נ

כנדיבות,ע.כ.רנר 7~כר nדוגרת

כנר, p: wז~הז.ככהיקרתא.צכערסייא.תלקקהוא
ן' ?p 7זז:;אתש.זכת?הה ?7 ך\'/ ry:;ב:דרהתכר~נתי

ב Wזגשתי oרנים, };1 ז:;לע.:נר:כמרךדרצנו
 ,ה.פ: l ?~ל ה:ז::ךהערריבזלריר Rרוח
לרן ?7ז.כ;:ז;:זתךמ:רתא.תלשמע:כלנרלא
צרע.ניתה Rמרסי הס'"~!כבזםןpמרי~ף

רחמיא.תרע Rכמע.ט;:זהרא:כלילה
?כים i;:זכהךם,מקלרסערדש.הת:כ.רץ

ry ז.כבול.ע.צומיםירl'\ry ~קום ?7 ה:ז::ל.א .ם
ןpךנר,:כrדדרפלר J;:זכר?כים לנ;:~ל:רס.

 ג~ז:;זגפלתא.ת;:זקיץכ:ניתר;ךאירר
ה Jהל:;נתר 9כרךעת~ם.גרךה, r:;9רמרי-

:;גרק,:;ב;ךכךקהר~רהר ryryש.ל

2 

מטחנו,אתסררוהמשרתיםשלם,אחדיום
 •• Tל:;נז r:: .לרן v?7א.ת ,;ב;:, I ~י. ow;םקמנ~-·

::זךזככ.~ם l'\ryבזלה Jכספי;:זפליג 7
רר;ךה;ךזדל~רם r:;ןpךבזדר oW ז:;מן

לכנת-מפרשים.תלת-תרביתכספינתנו,שטנו

תקר~הכנף'ש.ל.ךמינר ~~::זך1כה ה?~~-~ל·;rוזדת
:;בערר.ז:דפ.rרת ?7 קך.~ז:;בזדכתוכי

 .ן J ~וז.כז:;בליכז:דליםיר ry;:זןqזגים
כע.צים .םיצ.ע~;:הz;וזגךג;:זל:;נןלרן ?7 ז:;

 .קר:~:; ם:ז::כאפ.קהתזגזגר

I נ::ב;:אותי:ן R ,הpנ::ב;:~זגרתי,ז R .הpמריה 9כר"'ני;:זאםז!' 

הרצחנית.השמשז.אתהיתהמתכ~שת.ל.אאני

 ,;כ:,שלם i~קשרם-ה Jס~י T ז:;;ל ••~: 6 •ל•א~;גל
:יןזqתרשים J ~קרם ?7ככ.ל

זג:;נט רנ~;:בזצר J;ךםלרת. tiוךנגזרדיוכרסמו
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סלעואיריתאוראמיר :מאנגלית

ך~ע..tזף;:ז~מי?הא.תבןזברא"זpל~כיםשנ.י

~ר~לכי,ךה q ~ת oקדמין
יכ?ףזpלקת_;:זל"א-פרtכ:דרמ.;:זלמרתשכרךה

ה 9:;כני~בןה ה~ק:נ::מר p:פררפ,סרר,

ךקזqבןה.tזז:זרזqבןהחר~ה.

מ.בןלינר,:;בtןם ?i~ה i,:, 9לשק;:זש.ק.שכש.:ךזרךה
 ה~ז:;לז:;לע.:ברא.לא;:ז~ךזpהלשקיבןהא"ל

ל~יןלה fבזpשרבממלרנ.נר,ש.בןלזנה
ים, i?'Jj ז:;.מירrרר:;ב~ךההיא;:ז~ברהים.;:ז~ך~ים:נין

נ.ח:;כזר~שים '1°י;:ז .ר~ב;:~זכי~ף '1°-
כךןבןה.כרל;:זכיטפי~ה 9 ז:;ךט.ם oא.ל

tזז;:זךה,:;נליבןליראותימרש.ן ,ה??
~ךחתיתרק l 9 ??ל ה:ז:;ךהאותי,שפ.רש.ךף;:ז:נן
אישאותיע i?'Jjל"א;:ז~זרררת:;;נ~ךחרת ל~~

;;כץ jZאר לכ;;~גרףtזז:זרכזpגרף
 .;:זל~ן;:זזpלרןש.לליונרת '.fמקומרת
זקז;ז.ררש.לרזp;:זךין~ירהר![עתיהר![עתי

 .מ.ע.ציםנן;ןלרסדרניםגופרת .ר;:זדךריר K ז:;שטפרנרא.ת
ז~קתי'שרבלר' ?1iב[שרב
זpלנר';:זפצרץךץ 9א.יךלף.לזנא.ייכולהל"אארה

;:זמטרת,~תלךארת ·ה:~:; רqזכ;=~נקךע,~ף '1° ז:;
~ J הרהתחיל,דהא.יךירךעיםל"אחנרpךיז;i?t' י

;:זל"א-זנרגלת;:זש.מ.שזר;:זךזנהשאולי
:;נעיךה ?iטים, 9;:זמררילרנרrרינר י~נ;:ש.זכךךה

סרר) 't ה:~:;(ל~ש.ןאר~דין,;:זז:זמיםסדינ.ינו~ת
?ער, ?7ךנל:דןהציתושרת, ryקרתרת, Jj';:זמ
ה, R;:זסךזכוכית-;:~מרקדאר

מ.ס. J ז:: רז:;ז:;

י 1 ??ללי~tזבילישרן:כלתיל"א;:זהוא:;;נל~לה
נקךע,:;נתרכיזpןגזpהוחרש.:;:נתני '1°

בתרניבןמקא.לי.בןדין ה:ז:;זpךף ןנ::ז:;
קר?נוגשים .לזוזכלי~ל '1°י;:זלךלה~ל

;:~גופרת,:קבו Jj'ש.:;בהת 99;:זזקך~ל:;;נחוץ
דם 't ז:;א.ב p: ז:;א.ת:;כיר ?iה ryאאםירד~תל"א~ני

;:זמת;;כש.ט;:זד~יא.תשתי o ל~~ ,םיש~~:;ש.ל
'Jj זז:זרבןהt'Jj זךגר~ 0 ~ '1°כש.;:זבןה:;'Jj לח

ל.אז:זר, Wעם;:~חופים.~ל:כהרתtזדררת

ל:;;נסרףיש.~ה .פו w :ארנtיקנו
פיגה, 9ךטם o~ל;גtכלגךל~ה, ?i;:זייתי
זp;;כךתי~קקים.:;נ:ימיםצרללת

 .ר~ 9 ז:;א.תתיתי Jj'ך_ךב ryןג-~ל

רוזכי::זךזpןכי.די?.ז;זדט יצ.ע~:;עררי

 .;:ז~פרןארורת~ן;ןחיליםם Jj'קרם 9 נ;:;:~קרחונים
ח p~ Jזלר:זנןךך,;:זקךח ה:~:;נתחלה

;:זןקרת, תרמ~~~:;יחוכי ?7לע.רששיר
ק~תלכ.ין;:זרוז:ז::ניןה:;נז:ז?תיל"א

סרף.לל"אל~ניםקרחונים~בנון;:זלר~זננים,
t' צמר;:זקךחךה ה:~:;כ;:זךך~הז~

קךחרנים,כרק~ת:,כי~ה 9;:~יינוכילתו:;כי,זpזכtיר
'Jj טוהך~שתיל~מ_רי,נקךע~זכיד?'Jj ,ה

ע.ץש.ל רב;:~:לדתי
מ.::זש.לגצו ?f7;::ז:;כע:וררתזניר 9ש

ה, 9;:זסרא.ל::זךזדקש.הת~ר::נל
~? 1'.J! ?.;זחו~התר?ה ת.?ג;ך:;R ה 9;:זסרךבןה

לתוךרר.מi;כtיז;זאותרראיתימקפי,ךז;ז;ךינ"לא.ת
עופ,ף. ?7וזרםךא.יס;:זאם;:זל:ב"ן

זר;:זךסהסקלהא.יזוג"קז?'לףא.ין
זpה. o~י P:::זזpקש.א.תצרא ?7ךללהתעורר

קט, Jj'כארד;:זךהיטים~תלtכ!:כת ?7
:;;נ~דינותבןלי ל.כי:.9i? Iש.ךףר;:ז::נן
זqם;:זיידי w~נ.י wז;זתי i?W?ר~ל

 ריר~~:;למרפ.tכת.;:זחו~הז~קתי
~ךנים, 1בןלים:;נניחרחם Jj' ב:: ?7 ה:~:;

חרךי '1°מ.;גאהוא;:זןג~.קה,~לנש~נתי

ךחרק~ך?ללתוכי,~~להי~~ח
~דיןסצי-זכרפילכייכתו:;כיל~עלה

:דעתילאפתאומ,ילפ,ךחנפז:וח

:כל~ןש.:כזpלרןהר~שתיךה, ה:~:;חרדא.יךה
שחררתזרועותלרעד,מתחיליםההריםפלו 1'1°

 ' .ל~ן?לר ה:~:;.שקדםרם-ק 9כ ; Jלע.~~צר
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זqם.כש.;:זיינרשמתר~שים '1°עםבזארוהן;ן:ידדנר

חרכים. ?7תרפ.רתה, Jj'א;:זךזנהמ.;ןםת toז

ר~ליךה,~~לה??לאנסהכפיש.::ז~סה
במטרדכר?ביםש.לנו.ךק וי~:;;:ז~קקים::דלילרתtזך
 _ _ .ק~~~י wשרכמרלא.ט:ךפtכקכלי

מרזרף:דיייזכניז:ופרזים;;כרדס .ם~כ;;ר

ה, 'tכירכש.ז?':;:רבנרש.לנולרן o ד::ל:יד
נופליםארסםכש.ךאינרנ.א.למרלכרrרינר

י:כז?'חר~ם '1 ב;:ה Jj'כלחי?בים
לרילרנרת.מז:וז:זתסבוירתמברורתא.לף

פבןמים;:זירלאש.כ:קללתסשבא.ל
לדומ~ת~ייגה~ה Jj'הקשל

נרגעים,לא ,ךהל~דךה;:ז~צוזpה,:כלילה

:;נקלילותלוtכ!:כתש.לר:כ:יךקחרת 9לאר
שרכיםלרהזכירהשלדבריוהגבעהאת

w ס;;שזרק ,~~~לי:כr:וrל~הם. ירi? תי~
t' בןליף:כר:נהמלחישרזניוז. 
ה. tp::זמל~דךrרם ?i ~ואמוה ryא.

:כררדים-ררס:,כים!;גךזרי-;ךבן~ן-שקיעות

תר:בב, 9ה:כל~ז::דזpלרןקשלגרת,גרת 9מכ
לשרנודמרו;ךים,א.להסtיחררוזqדי

 o:כפר:בככוסיקיבןה /o~לזכב~ה
לזכלב, ךכ;;ז:;.ש~סיסו,ת <2זqזנהוגרוני

יסיו 9משנת;:דןהש.זכלבאר
הת;;כקעו,זqדי:כש.ני:;;נל~להכי

ארזננו,ה 'tהצמי:כ~;:דךיםא.זכרא.ם~ה

לעברייז:וח ?iוהת:ייןכרסע ?i ~הוא
:ךהוכא.ביש.לי,:כשמלהת 15ג:וחתי 9

נס~רש.פיולפניערד;:זחו~הזומר

::זךקןלכמ.רו~ג:ותיפטזpת.י~ל
;:~א.זורת,א.תת oלקנו ryא~י ./9oו:כטרב

ה, 'tפליכמיןהביטו;:~אורחים

:בים, oא.rרםארמרים.כאלו .כח"וך~ל '1°

א.ינוא.ם~המל:;;נדך~ר:כל~ן:;;נזpלרןכי
נ.פ,ש,ל?ל.רה !J'כמחירמו~ע

:כפתוזכה,:;;נ_רלתרן.קר ?1iב[:כז;כ:;בח
::דז;כ;גחג~רים, .נ.י /oל.מדיירrרר ה:~:;:דזכלב

לזqד.ימז:וז:זתכרסו:ךזךזיקס Jנ:ק

נ.ח;גצרת

טרב,ש.ךהי 'i?tוארזנהדר.קן

ל Jj'מ::נ ה:~:;;:זא:כללר,:ךחמ.אנר
יכזנמיךך:;בה:;;נ~דינות

ת, Jק Wךרשו;:~אורחיםהגיעו,כרסרתערד

:כפרפ.ל;:~ארד .ה~.מצד::זpה o:כו:כתזמרת
מחוץ;:~נוציםעלה 'tזרמפן;ןארםזpךח

 .ם~~ז::~לה t'??O::דגדרלים,ת•ים 9 ך~ד::לרנרת oל
 ז::.מ?אותי,למצץהמשיךו;:דטרב:כךקן;:זכמ.ר

בןנ.יכ;;כך:;ברה 9ש.~סאמו 7
'Jj זזררדיtיש.לף:כ::נןש.לזרררת, '1°ג:וים 9ש:ךזין;:ז

 . .לזpלזכןמ![ז:זת~צ:;נערזניוא.תהר~שתי
רר~דרת.פעורות, וי~:; יר:;:ר~ייר:;:רי~תלרtקפרת

בןלהדינר~לה. ?iללרוץ:בים o;:~יינו
פרן tgשהתחילובכוסיכי

הנמרלמעלה,שהגענולפניערד
~ע.ציםר~ךם T;לי '1° ז:; ~~•ל~.רביל א~:
;:זק~הזמירותא.תענו i?'Jj::דקר'י" i::i::מדרוןא.ל

:רי~תלקחהואי;:~חרף:;גמרךדמן;ןךסקרת
לצדו,,ל~עלהא.צ:;בעיא.תלזqםו:ךזרליק

 הל~~ז:;רכים n;:זמ.ךת 9תר:ברrרנו oו
 ,ם.מז:: ?7 ה:~:;דהש.לה,א.ת~םפניזpהה jZ:ךזךלי

ה, 'tמל;:זייתיא.ל~דין 1:;נתוכי,::דך:נה l ??ל
c1ו 

ו •םפרותבין
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ך;:זא.שפ;ן g~ז.נ;:זזק n;:זגופ;~ת~זvאו;ךם

ל~ךניםמ:;נ~דר;~מיםם ryא;~נו i?W ,ת;ל~~נ;:
ל;ג::ייה ?7ש~ת~לה ?i ?:;כתי W ?? ,ה????ךלךד;הים

 ,כזt<;ךןה ,ק! Q;ך ryא;ל~סהג;ךה p ז:;כי
 ה:ז:;נךק.ה • ך;ו;:;תנ;:~מרלל;ך~סתי

י 9סלל"א ה??ר! הנ;:ך:;זtכי •דל.נ;: ryש.א.ין
ש.לנו,ךר.לז;זל;:זיךם i?Wל ם~~ז:;נ.ז
סזגקריר:;נחזpך;:ז~:נליםשוךת~תראינו
;:~ספיר,ל~ידים ?7ע; ,ה~ 9 ~ז:;:;נצ.ל
Wi? רווככ~ w ·ש,לריס.ז:;כר;ןה ?7=?ניא

 ד~נ;: p nש.פ;פל;פים w ;ש,ספרדיםררtכי 2!

הI;י~ךפו nאזpה;;:זןה, n ;ך;סז:;ליקום

~מ;ן 2!;:~נצית,ה ?7 ך~ז:;ת;ך n 7ט; 9מתמ;
 .סל:;נןסזpל;ךרי_; nז.נ~ס:;וגt;כ:הן pצלצ.ל
;:ז~ךר;ן~לה ?i נ;:ךרר.סצי p ,ם~~נ;:ז.נ~ליו
תקןהש,למליםה, 9למ~
ב;_ןד~ישפ;ת, pך ?7;:זכק.רמן:;ואו

~ i? זרל~י ם~~ז:;~לי:;W ,ענ;:;כת;ת; 
:;ורק, תג:;: ?i~נו i?Wל~:זגהו,~מור

i? ~ 1ה rKרדי v ,ה~כ;~~ס ם, ryק~:;נןק.רך~ע.ל ?7
לת":;נזגפ ,הל~~ך~ז:;נ~ךיר,ז;ילו:ה

;:זז,ותים.ךא.ת;:ז~:נלים~ת:;נךה Rש.
 חג:;:vז.אא"ל י~~~ןע,;:ז;ךד

~זק.דה, ry:;נךךה ?7?7;:זך~ת

סה Wסל:;נז ם~~ז:;;:~הוא:;נלךלה:קי ,הו;:.ש pש,ל
i? ק.שא;ך~ת;ךרpה:ז:;א"לך:.רס;:זז, 

ה ?7ךז;זת;ך~ל~:זךרזק.הוא~ת ip;n י~~
~זvכווש~י;:זז.נ~:זה," /o~ך~:זה~ך~:זה~ך~:זההיא

סלב.זק.ל:;נםיידיםש.~דח~י~:זךק ך,; ל,;יי wא.ת
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 ,ם,~רין 9:ה vס~~ם w ,;: יז:~~רכ.ע.
 רז:;ז:;~ת 9פא.לנו 2!9ךtכה1:יל:;נזvנו

י 179: ז:; לינ;::~ז:;~לה ?i נ;: ,סל:;נן;:זזpל;ן;_רי nז.נ~
7? J:ז:;נר;זקים, ,םי~ר~ז:;~יזר~ים ?7 ו:;:,; 

 ה~~~ם לנ;:~ ,ס?; t,?7לי~ןרה
:;כש.ה~~נוא;תי, ח.,pז ?907:;נת;כי,

 ;ם wגז;זנו ה:סגו;:~::ל~י oקס; tg:כל~צ.י
p מ;רK נ;:שורtלחך:;ונו,הביטי 9 ~ז??pגמרךב.ע.ז, 

ל.?ל~ת ?7ה 9 ינ;::ו;:ש,לל g:קםק~ה.ן~זירה
;<אןרה, ?7ר~ת;כי, 7~לש:;,ש.הוא .ה~ו;:

 ,חtקאל"נל.ק 9 ;;:זצ;גן;:זזג~:ז
 ם~~ז:;~תש,;ךזיןהוא;:זזג~:זס~t;כיקו.tזל

 .ם.ש~כ;:שובלפ;למ~ת~ל;ךןד~~ה;:זזpק.ש
;:זמךר;ן:;נזג~להג~~קנו .םיד~נ;:ז:;~תה 9כבהיא
 יח~~ז:;ך";:זקח;ן;ת ?7~ל

 , ז??דנ;::;גר~וק ,~;כלהמ.ש w ~:: .;:זע.~יםמ.~ל
 . . ·עךרים.. ,ה~~~לנ:;כג~;כנו

ש.דף ז~~:: הpזג:;: ~,_י;ה ryisאםג wקליא.יז
i? I;מךנ;:;ךם םינ;::ו;:;כז:; ,םינ;::ו;:;כז:;.מע.ל 2! י;, 

;:זיוא"ל;:זמזv.ק~ת י~נ;:זג~לה:;וש.ה:;נזקנו לנ;:~
 .ארצהירדוהכ;כביםכ;ככיםבכלל

• ; T - J • T T • ד: -; J T 

ב~1ריתים ,םינ;::ו;:;כ r:;ש,:ד~תיל"א~ן~י
 .ם~~ז:;~תה, ?7 ך~ז:;~תל!~ןי;רדיםש.לג,ש,ל
;:זל:;נןלזpל;ןל;:זגי~ןי p~:~שוך ה:ז:;
נו. ?7ך~רדשוב,הןד~פו~זלךלה, ; n ;אנ;:

ש.ל;ר~אים n:;ובוא;;ךר~זvתי
זvרים,;:זרים ry~תזג~תי Wךנ~ר;ת,

כמ;ייים wרים w;ךםרים vים wכש.פ~~כי

לוךס~ים.
:;ג~1רי1רים,;:זהוא,:;נלךלה:ריי;:זלךלהזvמ.י:;ול
W :;:נדו וננ;:ג;:i? ש.:;וך:;ול הז:;;ב~:הw זג~נו
זק.;:זךקוםמ.ן·ן Pג J .;:זע;ת is ~ n~ת

נים, w;:זר~ה:;וך:;ולל~גיי··ל~מיל nה1:י
ג;:זזpלא.תת;ת /oל םינ;::ו;:;כ:;כש.ל~~;כנוסר Wעם
 .ם~~ז:;~םל:;נן' ה:ז:;ל";:זכ

ש.ה~~ה~י . י~~ל:;נז iJ;:זזpל;ן
;:זמליםא.תוראינול~~םה ?tgi ?;:ז~ךזvה~ת

 .~י לנ:ך:;נ;:ל;גנו o~לש.;,סבתי
ל:;נ~~ים~רחיוראינות 9ק /o ~ז:;~תהזgההוא

ר~:זק,. ?7;:זר:;נקןח nדו; s~ ו;:

~~ס~יםג~לוש,ב;ק;ם 7?7ה~בי~הוא
נ;צ.ץ ?7ק.ש w ~::א;ר~תראינוג;ת, 9 ג:;:זvז.וי~ין

 , ך;ח??זק.ל:;נךם s~ ,י W כ;:~;:ז~מ.ימיל· n:p נ;:
v את.זךסה::~rש.לנו. הרנ:רv ה:w ז:;םtגל 9ס ז??יק

;:זזגר~הר:;וה,.ביהtק:;גי~זק.~גוךל;
ו.אשי ,ת~ ip;n~ני ; nא;ג.רה

 ל~.כ:· 1 ז:;קך;~יתה, ?7ן~ני~ל~לרץ_פ;ב;ש i:i ל~ז:;
לבי , o:;ורו.ךת Jמ1:יגרחוט,~לז;ולו:ה

ים n;:זא;רך~דז;זתי,:;נקרוףר p~ר

 ,די w~ל ה~~;תלש;נ;מ.ים, w ~::יך.-י~~לו
;ךר' ?i:;וךל p:,ל;ת.~~זקמ;סי~תראיתיל"אמ.ע;לם
פ;ת, pד ?7~ט ?7כי;rרר,ל~ט~~לו;:ז~שים

 ,רו iסל;ךן W ת;ל??-~כ:ך n ;~~;תז;זיtכ:כי

נזv:;נר'ש,לי;:זל.בדר:;ון'ג~לו;:זג:;נרים
 ל;ח??נ;: ,ת;ל~;נל.א nע;ל;נראוס~שים

ל;ת R:;נ:דךם;:ז~:;נרים;ךרימוזק.ב;
i ;כv א·רמ.~לw נל.ךינ;תם;:R ,ליל;ת

ך~ז .ךץ.~ז:;~ל n;nל~;:זךאש;נים;:זיו;:ז~:;נרים
 ,םי~.עז:;א; ם~~ז:;ת;ך 7ג~לו;:ז~זקים

ב;;:ךקים.מ.~לשים הpזג:;::;נש.קטן ryרי pך~
 .;:זזג~:זל~יגז;זנולמ.זgה:;נדרכ.נו

;:זךגים~תר~ינו:;וןהש.מגכהמוךר

י;ן 7מלול' 1 ז:; ם~~ו;::;ורור
 םי~ג:;: Rמשים 7ג;ף 9 .כ:א;ך;:זכרי.גפי 9
i? זק.זקוכ:;:גךעים·;:זןא.תליןכיריםw ז~ת.ים;rדp .י
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 .ם~~ז:;~לן ry~יגישו 7ך~

בצררהמחדשמפתוועיצובהמזרח-התיכון

שלה.הכלכלייםהאנטרסיםאתשתשרת
בעולםמוסקבהתבוסתאחריבמיוחד
פתרוןבלאייתכןלאכזהמצב ...השלישי
שישלולדברהפלסטינית,לבעיהמסרים
"ירושליםעלהפונדמנטליסטימהבכי

אלאיראןשיבתצידוקים.כמרהשדודה"
משרםנחרצת,הערכתילפיהיאהמערבחיק

 .לכךארתהמחייביםמחדשבנייתהשצרכי
דולרמיליארד-360מיותרנחרציםלאיראן
לרבותהחריבה,שהמלחמהמהלשיקום
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במדינותאלאנמצאלארזה ...הקרובות
לחולעתידהזרשיבההמערביות.הבנקים

הסיסמארתהשתכחותעםסימולטנית
והיאימתוכןהתרוקנותןארהח'רמייניסטירת

אחריהנוהיםשינחלונפשלמפחהערובה
השיבהאשליותאתהחייםהפונדמנטליזם

לאזהשכלאלא .האיסלאמיהזהב""תוראל
והפונדמנטליסטית,לאידאולוגיהקץישים

משרםשונים,בארגוניםביטויהאתהמוצאת

השקיעהלמשברביטויבעיקרהשהיא
רהאיס-הערביותהחברותוההתפוגגות

עלולהקודםהסיכויהגשמתאבל ...לאמירת
הפרג-התנועותלהתפרקותלהוביל

לכיתרתכיוםההמוניותדמנטליסטירת
ר"אל-"אל-תכפיר"מסוגטרוריסטיות

לדעתי,היא,היסודיתהשאלהוכר'.הג'רה"
המתחרהשלהיעלמותואחריהאם,

עתידההשלישי'מהעולםהסובייטי
בנשקלהשתמשזאתבכלושינגטון

"הצלבניתאירופהנגדהפונדמנטליזם
זרתהפוךוכאשראםוהאימפריאליסטית",

חולשת ?להערייניםלגושיםארלגרש
רהאיסלאמיהערביבעולםהחברתיהמאבק

י jלפסלולההדרךאתשהשאירההיא
העדתיות,המלחמותהפונדמנטליסטים,

נושאותשאינןהשולייםאנשישלוהמרידות
המשברהעמקתאבלפוליטית.תכניתשרם

ביסודהנמצאתיהתעשייתיבעולם
בעולםהמתחוללתהכלכליתההתמוטטות

ערובהמהורההמזרחי,ובגרשהשלישי
ולדחיפתובמערבהמעמדיהמאבקלהמרצת

העכשוויות.מכשלותיועללהתגברות
השפעהלהשפיעעשויהזאתהתפתחות

בעולםההיסטוריהמהלךעלחיובית
מהפכניתתפיסהשתציגהיאיהשלישי
מהמשברליציאהשתביאווהיאלמאבקיו
קץשישיםהואזהסיכוי .שלוהמתמיד

לטרורהגודמתהנוכחיתלהתפוררות
ולמרידותהחילונילטרוריהפונדמנטליסטי

 •האונים.חסרות
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שלהעברגיליונותאתמיוחדבמחיררכשו
החכרהשלהעיקרייםכנושאיםשעסקופוליטיקה
הנותניםמיטבמאתהישראלית

"פוליטיקה"
 63291ת"א 21טשרניחובסקי

פוליטיקהלמנוייאותיצרפו

שם

-----------------~ת~בו~תכ

גיליונות ~-2לש"ח 90ס 11עהמחאהב 11מצ 0

גיליונות-6לש"ח 50ע"סהבזחאהב 11מצ 0

ישראכרט;הניזהכרטיסאתחייבואנ 0

הכרטיסמסי

תוקףאתויד

--- ____________ז"תמסי

ומחיריהםהעברגיליונותרשימתאתלישלחואב 0

 5101991 / 5101529 •בטלפנןגםלהזמיןאפשרמנוי
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רוןמרקי :מאנגליתגאטוססטפאני

םפרות.כין

לפורנוגרפיה

םיפור •

שפורסםןרומהוא 'פרש'

כ-פרס"גרוב"יידעל

היהשניתןוכפי , 1971

השםמאחוריעמדלנחש,

מעליווססנשהתהכרוי

נץ'סטיככשםסופר

 goרה-ד oה-כשנדתשנודע
הפוסטמודרניסטיםכאחד

כדירהמענייניםהיותר

לאהואפרש''האמריקאית.
משעשעת,פורנוגרפיהרק

אלגוריתסאטירהגםאלא

שלםפןהמסכמתמכריקה,
האופן : 6 )(-השברתשל

אמריקההפנימהשכר

רהמעמ,-כינרנ'תהפרכרית

שלהאידאולוגיהלתוך
עולםהאמריקאיהחלום
לאאקטיקותרפשלשלם
גםאלאלא-פוריטניותרק

וזאתלא-הומאניסטיות,

שלהכלליתהכותרתתחת
ולהגשמהלאושרהזכרת
אישית.
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כסירנותלאחר .בעלהשלהזיןאתלהעמידיכולהלא .. · .... :

נאמנותשלומבחנים ,וכבדקלמיכאניציודעםשונים . ··-
אחתשלחברהידיעלנלקחתהיא ,רצוןוכוח

שהיא ,דניאותהעל-ידינשאלתהיאבדרך .היימכוןייאלמחברותיה

אריישל"סיפורהאתקראהאםמהיימכוןיי,ייראויהייתוארבעלת

בחיובונענית ...אודותספריםמאותםאחדזהאםשואלתוכשהיא

כניסהמבחןלאחר .כאלהספריםקוראתאינהשלעולםמצהירההיא

מתקבלתבעולה ,מרובהבהצלחהעוברתהיאשאותוארוטומטרי,

ללימודים.

 ' Mפרק

חוויותוגדושיםמלאיםהיוב"מכרן"בערלהשלהראשוניםימיה
תשושהוסיימהרב-מרץבדילוגבוקרכלהחלההיאמסעירות.
המיוחדת,לבעייתהבהתאםאישיתמערכתעבורההרכנהומאושרת.
ארל"פבשםהתלמידיםבפישכרנהמההיאהראשיתכשמגמתה

רשעההנרתיקעלאחתבשעהארתהשחייבומרבןהפין"."לימודי
כשומעתישבהוהיאאחרים",גירוי"אזוריאראג"אשלאחת

מסלולאולם .וכשל"תרעלת"האוטו-ארוטיקה,עלבסמינרחופשית
כיאםהערב,עדהבוקרמןבספרייהארתהלכלואנרעדלאהלימודים
צדדיםשישבכךהכירההתרכניתניכר.מאמץחייבוהקורסים

לקדםתוכללאקריאהחומרשלכמותששרםמודיה,יבלמעשיים
מעבדהשעותגםהיומיתהשיעוריםבמערכתנכללוכןועלאותם,
הרצאותשלבוקרלאחר .המיוחדהתמחותהלתחוםבהתאם

בניסיוןבמעבדותהצהרייםאחרשעותאתבילתההיאוהדגמות,
היוגבריםשלרחבמגורןהעיונית.ברמהשעברההחומראתליישם
וארוכים,קצריםביניהםהיוהמעבדה.בתרגילילהשתתףמרננים
זקופיםשמאלה,ואחריםימינההנוטיםאחדיםוערלים,נימולים

כףכאתהפיןחלקיאתהכירההיאומסוקסים.עביםרזים,וכפופים,
לקדםשנועדוהאיבריםמגרוןאתלמשששנהנתהבלבדזרולאידה,
שלבמושגיםמהםאחדכלעלשחשבהאלאהחושנית,השכלתהאת

 :החלקיםשמותאתומשננתחוזרתכשהיאורוחב,אורךחתכי
אתלחושאהבההיאיורה-הזרע.צינורהשפכה,העטרה,הערלה,

אתרוחהבעיניולראותאצבעותיהבקצותהאשכיםכובד
כדוראתומקיףנמתחהזרעצינוריותשלהעצוםהקילומטראז'

מהגבריםאחדלכלשהריבעיניה,חןמצארהפיניםרקלא.אבלהארץ
אישיות.גםהייתההצעירים

אתאבל "'ב"מכוןאסיסטנטיםארכמדריכיםהועסקומהגבריםחלק
נמצאיםפשוטשהםדרשםעשוהם .להביןיותרקשההיההאחרים
המדרשאים,הקמפוסמדרונותעלאובקפטריהישבוהםבסביבה.

כמתנדביםולהופיעמלהתלוצץחרץדברשוםעשולאהנראהוככל
מהזמןניכרחלקריחפושיערה,כךמהם,רביםמעבדה.בשיעורי

לפניראשלתפוסשנייםארג'רינטאיזהעםבמעבדהלהתייצבונהגר
אחדבבחורמיוחדענייןפיתחהבערלההמעשית.העבודההתחלת
הוא .הראשוןהשבועתרםלפנירצופותפעמייםשלההנבדקשהיה
צינוריותממבחנות,בעצמושבנהונרגילהחשישקצתלמעבדההביא
שריתקרמההוורד""ויניהיהשלוהחיבהכינויאחר.כימיוציוד
נגדבמחאהרקהזמןכלעסקשהואהעובדההייתהבאישיותואותה

אמריקהשלהאימפריאליסטיתוהמדיניותבווייטנאםהמלחמה
לאמימיההמהפכה.ובתכנוןחרבהלשירותלהתגייסבסירובבכלל'
רוצההואכיב"מכון"נשארשהואלהאמרהואכזה.מישהופגשה

ויחליטשלוהזהותמשבראתשיפתורעדעתהלעתפרופיללהנמיך
לכלא.הולךאולקנדהבורחהואאם

מתיליויגידהשכלעללישיטפסמיואיןאחדאףשלפריירלא"אני
היאהזאתההחלטהמישהו.להרוגחייבאניומתילמותחייבאני

אניאחר.מישהושלבידייםאותהלהשאירבשבילחשובהמדייותר
הזאת,העובדהאתאותילימדהשהמדינהמאודוחבלחופשי'אדם

החירותמושגתרעלת.שוםלהםמביאלאאניעכשיוזהבגללכי
בי."להשתמשיכוליםלאהםעכשיומהם.אותיהרחיקשלהם

שזה"כמהריאותיהם.תוךאלהדשןהעשןמןמעטשאפושניהם
לךשישבטוחה"אנימונטזומה.בעולהאמרהומרתק,"מקסים
מתהאניפעם.אףאחדמאףשמעתישלאומסעיריםמקורייםרעיונות

 ".החינוכיהתהליךעל
המוסדותאבלעל-הנפק,הואהחינוכיהתהליךיענו,פרייר,לא"אני

מעורביםכל-כךהם .להפילצריךאותםהחינוך'מוסדותהדפוקים,
בשרנהיושהםעדהצבאי-תעשייתימסד ?iבכספיתותלוייםעמוק

שנעליוהאמריקאיהאימפריאליזםשלהדיכוימנגנוןשלמבשרו
החופשיבעולםקטנהארץכלשלגבהאתרומסותהמסומרות

 ".קץלשיםרוצהאניולזה .כביכול
אמרה "'אותןלבלועיכולההייתינחרצות,דעותלךשיש"באמת
במעבדההיוםכללשבתלהשנעיםלכךמודעתהייתהכיואףבעולה,

השמאלנייםלדיבוריםולהקשיבבחשישהראשאתולהמתיק
התואראתלהשליםכדילביצועפרויקטלהשהיההריהצעירים,

שתקבללאחראחריםדבריםעללשוחחזמןלהיהיהותמיד"זכאי"
התואר.את

ולהתחמקהבלאגןלכלמחוץבינתייםלהישארמוכרח"אני
הואמכנסיו.אתמ~רההחלהשבעולהבשעהויני,אמרמהצרות,"

שגילהבאופןאותומיששה.היאקטןזיןלוהיהאבלכנות,מלאהיה
כשידלדברחדלהצעירוהאישליום,מיוםוהולכתגדלהמומחיות
לטיפותיהעקבגדלשלוהקטןהזיןהעליונה.עלבחלציוהתחרשה

משימתההזההמעבדהבתרגילאולםלצפות,היהשניתןמכפייותר
עורשלקטןמשטחאותוהפריניארם,הכרתאםכיעצמוהזיןהיהלא
כיסלביןהטבעתפיביןהמשתרעעליו,לחשובכךכלשממעטיםדק,

ששמעהעדהזההספציפילאתרדעתהנתנהלאמעולםהאשכים.
קצהאתתחילהעליוהעבירההיאאג"א.בשיעורבנושאהרצאה
הזה.הצעירהאישאצלומחוספס'מחורץמענייןהיההאתראצבעה.

מלחמהמותק.בגוש,העניין"זההלה.ארתהעודדתמשיכי,""הר,
 "!כן-זה !לא-

הניסויבתוכניתהמפורטעל-פיצעדאחרצעדללכתמקפידהכשהיא
ואחרלשנייםהאזוראתהחוצההרכסאתקלותליטפהבעולהשלה,
האגודלואתהטבעתפישרירשלהיקפועלהמורההאצבעאתהניחה

 .ואתמחוגה,בעזרתכמוהמרחקאתמדדהכךהאשכים.כיסקצהעל
הלשון'עםלשטחנכנסהכךאחרהדיווח.בגיליוןרשמההתוצאה
אלהנחבאהגירויאזוראתקלוחולחלחההניסוי,בהוראותכמפורט
והפצירמעלה-מטהקפץמרדעתו,יצאכמעטהצעירהשמאלןהכלים.
ארתה.לזייןלושתיתןבבעולה
עשיתיהזה.התרגילמהבדיוקיודעאניפרייר,לאאנימותק,"שמעי
לךלחנטרשיכולאניבאסה.סתםוזהנקברתהרבהכךכלעםאותר
אתתעשיאםאכפתלמיבעיה.לאבכללזהשלך'מעבדההדוחאת
חייבהבנאדםאומרתזאת .רדינזדייןבואי ?בעצמךבאמתזהכל

עליושמנחיתיםהלימודיםתרכניתעלשליטהקצתלושתהיה
האנושיהיצורשלהפרגמנטציהעםלהסכיםמרנןלאאנימלמעלה.

תוכניתכלמבוססתשעליההמוקדמתהיסודהנחתשהיאהשלם,
אואצבעבתוררקמישהועללחשובכזהדבראין .שלךהלימודים

חלקיכלשלהכלהסךשלהמסתוריתהתערובתהריאתכ~ס.ארלשון
יותרלאשאניחושבתבאמתאת .אניגםרכךמזה.יותרואפילוגופך

אזורי ?שליוהביציםהישבןחורביןורגישהקטנהעררחלקתמאותה
אחדכלהבנאדםשללחלקיםלהתייחסלךאסור !שליבתחתגירוי'
לחשובחייבתאתהשלם.הבנאדםעםאהבהלעשותחייבתאתלחרד.

ולהחליטהזאתבאוניברסיטהלגדרןלךלדחוףמנסיםשהםמהעל
אתהשכלהאיזהלהחליטחייבתאתלא.ומהלבלועמוכנהאתמה

אותי,שואלתאתאםהשלם,הבנאדםעםתזדיינילקבל.מעוניינת
אתלךאעשהאניהאקדמיה.ואנשילחוקריםההתמחותאתועזבי
יעשההמרצהואםהשכל,אתלהםיהרוסשהואככההמעבדהדוח
לימודיםהשבתתגםונארגןבמשרדשבתשביתתלונעשהבעיותלך

זההכלאחריאיפשהר.מולםלעמודהרימוכרחיםאנחנוכללית.
לאהםלהזדיין.שילכואומר,אניאזעליו.עובדיםשהםשלנרהראש
שלהם.המרובעותהלימודיםתרכניותעםשליהחייםאתלייקבעו

בעולהשלהשקדניריכוזהאתוקטעהתהפךויניחופשי."אדםאני
נוגעכשהואוהמוצקיםהנאיםשדיהאתמיששהואמונטזומה.
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בלשונועליהןירדהוא .אצבעותיובקצותכל-כךהוורודותבפטמות
הגעשהרכמושהתפרץערוותהגבנוןואלרגליהביןאלצללהוידו

החדשה.הסטודנטיתשלמבוכתהלמרבהקרקטואה,
תרגילאתלגמורלי"תןבעולה.התחננהי"ממךמבקשתאני"אנא,

אולינוכלכךואחריחידות,כמהעודרקליישהזה.המעבדה
יחידותישניסוישבכלבעצמךיודעהריאתה .לבךלנטייתלהיענות
נפשו,כאוותלעשותיכולאחדוכלחופשילמחקרפתוחותבחירה

נבובההתקפהאלאואינהמטרתהאתמחטיאהשלךהמחאהולכן
 ,,נייר.שלנמרעלשינייםוחסרת
אתמוציאכשהואהוורד,ויניאמרשלי,"מתוקהילדה-אישה"ששש,

ותנילדבר"תפסיקיביפהפיותה.להתבונןכדיירכיהמביןלרגעפניו
 ,,לחיות.לחייםתניבראש.מקוםלתפוסהחייםשלהטוטאלילניסוי
ייקחלאזההזה.המעבדהדוחאתלסייםלי"תן,,אמרה.חדל,"אנא,
איזומביןלאאתהבעצמי.אותולעשותחייבתואנייזמןהרבה

והחתולבעליטוניבזה,תלוייםחייכלבשבילי.לזהישמשמעות
ההזדמנותוזאתימביןאתהמיואשת,אישהאני .פוששליהזכר

ב'מכון'אמוןלתתמוכרחהאנילכןהמצב,אתלתקןשליהאחרונה
התוצאותאתלראותיכולהאינני .למענילעשותמסוגלשהואובמה
ה'מכון'עםללכתעלייכיחשהואנילעכשיו,נכוןכמעודדות,אלא
ומענות.טענותבליעצומות,בעינייםההוראותאחרולמלאהסוףעד

אנאאחרת.אומריםשליהאינסטינקטיםכיאםברירה,ליאיןלמעשה
 ,,הכללים.לפיללכתחייבתאניבסבלנות.התאזר

איזה .מאמיןלאפשוט"אני .הצעירהשמאלןנאנק ,, !"יא-אללה
 ,,שאת.נודניקית
אמרה ,,בעיניי,חןמוצאלאוזהמדי,חפוזהקביעהזאת"לדעתי
מונטזומה.בעולה

 ,,מזה."תשכחי

המשימהאתלסייםמנתעללעבודהניגשהומידמזה,שכחהבעולה
עור.מכוסהרגישאזורהיגרגילתה,כךהפריניאום,עליה.שהוטלה

סימנילגלותממהרהואשלההספציפיה~בדקשאצלדיווחההיא
שריכוזוכןיממושךץקיפשוףאותומשפשפתהיאכאשרהתלקחות
שוםלעוררהנראהככלבואיןהנבדקאצלהזהבאזורמאמציה
ברמתלעיןניכרתעלייהשוםגילהלאהנבדק ;ארוטיתתגובה

בעולה .מתמשךפיהוקפיהקהוורדוינידברשלמיתרלאהתשוקה.
אתלתקוףתוכלשממנהלנקודהפניהאתוהנמיכהרגליואתפישקה
עלטפיחהחשהשהיאלההיהנדמהואזפיה.באמצעותהאזור
הכתף.עלטפיחהזוהייתהואכןהכתף.

הפריניאוםאלהשפתיים.בעזרתמונטזומה,גב'השפתיים,"בעזרת
 ,, .חוץכלפימתוחותבשפתייםניגשים

בכבודוהמעבדהמדריךימאסטרד"ראתוראתהעיניהאתנשאההיא

 .הוורדוינישלהפרובוקציהאחרינגררהשלאמזלאיזה ;ובעצמו
התוצאה .בלשוןולאקלה,צביטהבתנועתבשפתיים"השתמשי

מרפקהאתונטלרכןהמדריךבפניו."לעמודשאיןדגדוגתהיה
בעולהאתהוליךהואמשהו."לךאראהאניאתי."בואיבזרועו.
בהשלמתשקועהאחתנערההייתהשםהמעבדה,שלאחרתלפינה
מובהקת.במיומנותבפיהמשתמשתכשהיאניסויאותו

שלהכמעט-מושלמת"למתיחההמדריך,צייןבמיוח,ד"לב"שימי
מסוגלתשהיאמודגשות-היט,באךהעדינותולצביטותהשפתיים

שעליוהנבדקעםלהתחלףמוכןוהייתיכמעטמזערי.במאמץלבצע
 ,, .כאןמפגינהשהיאהשלמותלאורהניסוייאתמבצעתהיא

בליטובה,ממשהזאתהאחרתשהסטודנטיתבעלילראתהבעולה
אלחזרההיאשלה.התהספלאיננופשוטהפריניאוםאוליספק.שום
במרדפעילמשתתףלגבימפתיעהסבלנותשגילהיהוורדויני

הסטודנטים.

מבטוהעיףוינישאל "?לעשותמהלךהראההזהוהצדיק-תמים"נוי
נוסףזוגבניביןלהפרידכברשהספיקהמעבדהמדריךלעברמכוער

עצות.להםלתתכדי
תוךמסיימת"ואניבעולה,אמרפעם,"עודיפהתשכברק"אתה
אכןוהפעםקטנהעורפיסתאותהאלשובוירדהחזרההיא ,,דקה.

אתבשטחבעולהמהישכאשריעכשיומשופרות.תוצאותהשיגה
היהשחשהתענוגתענוג.הוורדלריבינגרםיהמדריךלהשהקנההידע

הניסוימערךכלאתבעולהסיימהמתיהבחיןשלאעדעזיכהכנראה
הביציםפניעלבפיהריפופההיאהפתוחות.היחידותל~לתורועברה
השולייםאתללקקעל-מנתהזיןמקצההעוולהאתוהפשילהשלו

הארגמניים.

שהיהעדגופהאתיישרהוא ,, .כן"כן'להיאנח.החלהואי"כן"הר'
כשתימשתרגותכשלשונותיהםיבפיופיהאתוחסםשלועםמפולס
הכוסושפתיהמתמסרותירכיהאתפישקכךאחרמטורפות.תולעים

סףעלאדםשלכלועונפערושלהונוטף-העסיסבשלהמתוק,
כנגדאותווחיכךפנימהשלוהקשההזיןאתדחףוהואהתעטשות

שליהאופקיםלומדת."אנינאנחת,היאבעודשלההכוסדופן
אתכרכהוהיאהניצב,עדפנימהאותותקעהואואזמתרחבים,"

החדישיםהמכשיריםאחדכמורוטטתוהחלהרגליוסביברגליה
כךכדיעד-לגמורהתחילהואגם .במיוחדאזוטריהרזיהבמכון

והיאגומרי""אניבקול'לזמראףוהתחיל-מגורהכברהיה
שלמושלמתקווינטהיוצריםכשקולותיהםבשירה,אליוהצטרפה
כפייםמחיאותשמעוהמתחפריקתלאחרמידהאדמונית.אורגזמה

הכיתהאתקיבץהמעבדהשמדריךראועינייםוכשפקחועברמכל
בהם.לצפותכדיהשולחןסביבכולה

החיזיון'שלהעמוקהרושםבהשניכרהניצביםלקבוצת'"הסביר"זו
יכוליםאתםהפריניאום.ניסויאתההולמתהסיוםאקסטזת"היא

ריגושהיהזהגמרווכשהםהגיעו,הםגירוירמתלאיזולראות
ויני."לך,ותודהבעולה,מאוד,טובמוחלט.ורטטאוטומוטורי

ויצאהשלההעבודהספסלאתסידרהרשימותיה,אתאספהבעולה
שיער,ושלזהבשלהרגשהבהפיעמהרעננה.בתחושהמהמעבדה

עדבידהאחזהוורדויניובגוף.בנפשוהתקדמותומיניותכוחשל
לובאלאאבלמצטערשהואבאמרואותה,עזבואזמהחדרשיצאה
מעלברקיעהתגלגלוכבדיםגשםענני .ארוךלטווחאחריותלקחת

הרפתאלהיורדותהמרעהמןפרותכעדרה"מכון"למדשאות
הדשאעלבערימותקבוצתיבתרגולהשקועיםהסטודנטיםלחליבה.

בעולההמאיימות.הפרותאלמודאגותעינייםלפעםמפעםנשאו
עצמהחשהלאמעולםבסיפוק.לעצמהו~רגרההסביבהאתסקרה

ביןלהבחיןבאפשרותהעדייןהיהאומנםאםובנפש,בגוףמרוצהכה
הייתהאישיבאופןאותו-הוורדוינידווקאהיהלאזהאלה.שני

אשרה"מכון"שלהלימודיםתוכניתכלזוהייתה ;לשכוחמוכנה
הידיעהשלעתיר-העליםהגארדניהכפרחבנפשהולבלבהפרצה

להשליםאי-פעםתוכלזהאיךלסיפוק.הגיעהסוףסוףהנההעצמית.
נהניתהיאבואשרהבשרים,תענוגותשלהזהמגדל-השןעזיבתעם

בדמיונה,להעלותאףחששהלפניםאשרלהנאות,להתמכרמהחופש
לאלא.אבל ?שלההלימודיםמתוכניתאורגאניחלקעתההיוואשר
בעלההריהדעת.עליעלהלאהדבר .כאןלהישארשבכוונתהייתכן
שלה.התעודותקבלתלטקסמחכיםפוש,שלההזכרוהחתולטוני,
 .בקריית-אושרלאחרונההייתהמאזרב,כהרב,זמןשחלףהיהדומה
עירהברחובותלהלך ?פיניחברתהעםשובולדברלחזורתוכלכיצד
בגלגליםשערותיהאתולסדרלשובתוכלכיצד ?למרכולבדרך

עדישתנוחששה,חייה, ?החשמליהמטאטאעםבביתולהתרוצץ
אולבכותאםידעהלאהיאחזרה.דרךאיןמשונה.יהיהשזהיכךכדי

 •צחקה.היאלצחוק.

 •ספרותבין
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רצ 1נהוארויפסה .)ןאלרפ

תהלפ .11היס'פרראחר
אך ,ישהאשלת'שיטתה

לעורסיפרהזחראצרנז
י-דלאהכהק'צרנ'תררת'ח

"תנרתצכדווקא ' 1ט'כ

ח'נהכזנרתר,ר'כלטתחהמו

אלגוריהספרההרוהמזר

מת.ייומאהמוזר ,הקרזענ
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כי ,להתפשטלהואמרוגבה,מאחוריקשורותעדיין
בגדכלמעליההסירוהןאותה.ולאפרלרחוץרוצים

בגריהאתוהכניסולגמרי,עירומהשהייתהעד

להתרחץהורשתהלאהיא .הארונותלאחדבמסודר
אותהשהושיבולאחרבמספרה,כמרשערהאתעשווהןבעצמה,

וחוזרהשיערחפיפתבעתלאחורמוטהשגבןכורסאותמאותןבאחת
תמידאורךהדברלייבוש.ומוכןסוררכברשהשיערלאחרומתיישר
עלישבההיאאבלמשעה,יותרהדברארךלמעשהשעה.לפחות

לסגוראףאורגליהאתלשלבממנהמנעווהןעירומה,הכורסה,
במראהלמטהרעדמלמעלהמכוסההיהשלפניהשהקיררוןי.וכאותן

עצמה,אתלראותשיכלההריאצטבה,בשרםנקטעהשלאגדולה,
 .המראהאלמבטהשנדראימתלכזה,באופןפתוחה
 ;קלותמושחריםעפעפיה-כהלכהומאופרתמוכנההייתהכאשר
 ;בוורודמודגשיםוסביבתםשריהקצרת ;ארגמןמשוחרתשפתיה
ערוותהוגבנוןשחיהבתי ;מפורריםהתחתונותשפתיהשולי

שמתחתהחריץירכיה,שביןהחריץאףוכמוהם ,יכדבעמברשמים

מראהשבולחדרארתההוליכו-שבידיהוהשקערוריותלשדיה
עצמהאתלבחרןלהאפשרומאחור,נוספתומראהתלת-צדדית,

המראות,שתיביןשהוצבההספה,עללשבתלהנאמרהיטב.
 ;קלותארתהשדקרהשחורה,פרווהמכוסההייתההספה .ולהמתין
אנפילאותנעלהלרגליהאדומים.רותיהקשחור'היההשטיח
גדול'חלוןקבועהיההקטןחדר-המיטותמקירותבאחדת.ואדומ

הירחברוח.התנודדווהעציםפסקהגשםכהה.נחמד,גןאלשנשקף

העננים.ביןבמררםלואץ
אומנםאםאוהאדום,בחדר-המיטותנשארהזמןכמהמושגליאין

מישהובההתברכןשמאארסבורה,שהייתהכפילבדה,שםהייתה

שתיחזרושכאשרהואלישידועמהכלבקיר.מוסווההצצהחורדרך
באאתן.יחדסלוהשנייהמרידהסרטבידהנשאהמהןאחתהנשים,

הידכףבפרקצריםששרווליהסגול'בצבעארוכהגלימהלבושגבר
היהניתןולמטה.המחנייםמןהגלימהנפתחהכשצעדבכתף.ומלאים
ואתשוקיואתשכיסהבגד-גרףמיןלבשלגלימהמתחתכילראות

הראשוןהדברהיהאיבר-המין .גלויאיבר-מינואתהותיראךרכיוי
העשויהשוט,אתגםואחרהראשון,הצעדאתצערכאשראושראתה

במסורהרעוליםשפניוראתהאזבחגורתו.תקרעשהיהערר,רצועות
ולבסוף'-שחורהמלמלהמאחוריהוסתרועיניואפילו-שחרר
משובחות.עררכסירתעטויותשידיר

עלוציורהלזרזלאלהאמריחיד,ראשוןבגרףאליהפרכהכשהוא
צווארהמידרתאתסרט-המדידהעםהאישהלקחהאז .למהרהנשים

לאאופןבשרםאךלמדי,קטנותהיואלה ,;אשלירהכףופרקי
מתאימיםוצמידיםצווארוןקרשיבליכמצארכןרעלדופן'יוצאות

עשוייםהיוהצמידיםוהןהצווארוןהןהשנייה.האישהריישבבסל

עלהלאהכוללשעובייןכךדקרת,היו(השכבותעררשלשכברתכמה
למנגנוןבדרמהאוטומטיתשננעלותפסים,להםהיו .אצבע)יערבעל
זעיר.מפתחבאמצעותרקלפתחםהיהאפשרואזמכערל-תלייה,של

טבעתהייתה 'העררשכברתביןבמדויקקבועההמנעול'מולבדיוק
הן'שכןלחברוארםירצה'אםבצמידטובהאחיזהש?:}פשרהמתכת,

במדויקהידכףפרקיואתהצוואראתתאמרהצמידיםוהןהצווארון

אפשרהיהולא-כלשהולכאבשגרםבאופןהודקולאכיאם-
 .הפנימימצרםקשרכללהעביר

כפרתולפרקילצווארהוהצמידיםהצווארוןאתהצמידוהןכןהנה
הפרווה,ספתעלמקרמהאתתפסהואלקרם.להאמרוהגברידיה,
ביןהמכוסהירואתהעבירבברכיו,ונגעהשעמדהעדאליולהקרא

שתסערלאחר ,ערבבאותותוצגכילהוהסבירשריה,רעלירכיה
בגפה.

ידלהמסרהשםתא,בכעין ,עירומהכשעודנהבגפה,סעדהואכן
שנסתיימהלאחרלבסוף,בדלת.קטןאשנבבערהצלחותאתנעלמה

אתחיברוהןבחדר-המיטותלקחתה.הנשיםשתיבארהערב,סעודת

בצבעארוכהשכמההצמידוהןגבה.מאחוריהצמידיםטבעותשתי

השכמהכתפיה.סביבאותהוהניחרשבצווארונהלטבעתאדום
ידיהשתיבהירתכיצערה,כאשרנפתחהאבלכליל'אותהכיסתה
אחתסגורה.ארתהלהחזיקאפשרותכללההייתהלאגבה,מאחורי
באההשנייהואילוהדלתותאתופתחהארתההקדימההנשים

טרקלינים,שניפרוזדור,חצוהןמאחוריה.אותןוסגרהבעקבותיה
לבשרהםגם .קפהושתוגבריםארבעההסבושםלספרייה,ונכנסו
ארואולםמסיכות.לא'אךהראשוןהגברשלבשארוכותגלימותאותן
היה(הואביניהםמאהבהאםלוודאארפניהםאתלראותהספיקהלא

נותרוכולם .מסנווראורבפניההאירהגבריםאחרשכןביניהם),
בחזית,והגברים~דיהמשניהנשיםכששתי 'במקומםשותקים

נקשרוארשלעיניהאבליצאו.הנשים;האורכבהאחר .ארתהבוחנים
-בהליכתהמעטכשלההיא-לפניםארתההוליכוכךאחרשרב.
היא;סביבהמסרביםשהגבריםלאשסמרךעומדתהיאכישחשהעד

הפצפוץקולותאתלשמועיכלהובדממההחרם,אתלחרשיכלה
ידייםשתיהאש.אלכשפניהעמדההיאהבוער.העץשלהקלים

ווידאושבדקולאחר-אחרותשתייםשכמתה,אתהפשילו
היולאהידייםרעגברתיה.גבהלאורךירדו-מחובריםשצמידיה
באופןאחת,בבתהמקומרתבשנילתוכהחדרהמהןואחתמכרסות,
 :אמראחרמישהוצחק.מישהו .בקוללזעוקלהשגרםפתאומי
 ".הבטןואתהשדייםאתלראותשנרכלכדיאותה,"סובב

פהמשדיה,אחדתפסהידבגבה.היההאשרחוםארתה,סובבוהם

לאחורנפלהוהיאמשקלהשיווילהאכדלפתעאךהשני.לקצהנצמד
רגליהאתפתחושהםבשעה ,)?מישלזרועותיוידיעל(נתמכת
ירכיה.שלהפנימיבדופןהתחכךשיערשפתיה.אתבעדינותופישקו

ברכיה,עללכריעהלהניאהעליהםשיהיהאומריםאותםשמעההיא

עליהשאסרומשרםבמיוחדביותר'עליההכבידהזרתנוחה .עשררכך
גבהמאחוריהכבולותשזרועותיהומשרםלזרזרברכיהאתלקרב
משקלהכרבדאתלהעבירלההניחרהםלפנים.לרכוןארתהחייבו
שלכמנהגןעקביה,עלקריסהשללמצבשהגיעהכךלאחור.מעט

 .נזירות

 "?אותהקשרתלאפעם"אף

 ".פעםאףלא,"
 "?אותההלקית"ולא

 " ...בעצםאבלארתה.הלקיתילאגם"לא,
 .מאהבההיההדובר

ארלפעם,מפעםארתהקושראתה"אםהאחר,הקולהמשיך"בעצם",
שרםבזהאיןבעיניה,חןלמצואמתחילרזהקצת,רקאותהמלקה
לשלבמגיעשאתהעדהתענוג,שלבאתלעבורחייבאתהטעם.

הדמעות."

כדיהסתםמןארתה,להתירועמדורגליהעלארתההקימוהםאז
אתוהביעמישהומחהשכאןאלאקיר,אומוטלאיזהאותהלחבר
שרבארתההביאוהםכךלשםומיד.תיכףקודם,ארתהלקחתרצונו
קשורותעדייןידיההספה,עלכשחזההפעם ,כריעהשללמצב

בהאוחזכשהואואז, .הגרמןגבוההירכייםואגןגבהמאחורי

פינההואביטנה.תוךאלהגבריםאחדעצמותקעידיר,בשתיכמתניה

צרהיותרהפתחאללהידחקביקשהשלישי .אחריולבאמקומראת
ברכיהממנה,הרפהכאשר .לצעוקלהשגרםרב,כוחוהפעיל

ארצה,ונפלההחליקההעיניים,לכיסוימתחתמדמעותומוכתמת
פיהשגםוהבינהפניהכנגדמישהועודשלבברכיוחשהששםאלא
מחלצותעטויהאסירהממנה,הרפולבסוףכלום.בלאפטוריצאלא

נמזגמשקהלשמועיכלההיאהאש.מדלאפרקדןשכובהעלובות,
חריקתשלושאוןבשתייתםהגבריםשלקולותיהםואתלכרסות
הכיסויאתהסירופתאום .לאשעציםהוסיפוהםמוסטים.כיסאות
מוארהיהספרים,מדפימכרסיםשקירותיוהגדול'החדר .מעיניה
ביתרזוהרתעתהשהחלההאש,מןשבקעובאוראחתקירבמנורת
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עלרכיבהכששוטישב,שלישי .ועישנועמדומהגבריםשנייםשאת.
ארבעתםכלמאהבה.היהשדיהאתומיששמעליהשרכןוזהברכיו,
האחרים.ביןבולהבחיןממנהונבצראותה,לקחו
תראהשהיאבטירה,שהייתהזמןכלתמיד,יהיהשכךלההסבירוהם
בלילה,לאלעולםאךאותה,המייסריםאוהאונסיםשלפניהםאת

כאשרגםיהיהכךביותר.לגרועאחראיהיהמהםמיתדעלאולעולם
כןועלאותה,כשמלקיםעצמהאתתראהכישרצונםאלאאותה,ילקו
מסכותיהם,אתיענדוזאת,לעומתהם,עיניה.אתיכסולאאזורקאז

 •ביניהם.להבדילתוכללאשובוכך

~ 
ליםיןביתחיאטרון

אוריהאביעמוני,

נדיריםחסדרגעי ...להיט ... "

 " ...בתיאטרון

 " ...שלאגד ... "
(דבר)

(מעריב)

עמוניגבי ...ואנושיחם ... "

 " ...מרשימהפורתאדרנה ...נפלא
(חדשות)

 " ...מחשבתמלאכת ...בראוו ... "
(הארץ)

ב•מוי ...נהדרתזקנהגברת ... "

 " ...מרנינהבימתיתחוויה ...מבריק .
המשמר)(על

גבילמרתודה ...פורתגברתתודה ... "
חםטוב,ערבליעשוהם ...עמרני

 " ...ונעים
(העיר)

עמוניגבי ...ללבנוגעתפורתאורנה ... "
 " ...כובש

ישראל)(קול

טעויותשלמטורפתקומדיה
הפסקהללאצחוק

בניתרגום:שאפר,פיטרמאת

ברנש,

תפאורה:מיצ'ם,מייקלבימוי:
ווקס,אדריאן

תאורה:ענבר,דליתתלבושות:
אורגליחיאל

 :)'ב·'אהסדר(לפימשתתפים

בן·דודג'יל
הגיגרובוט

זמיריובל
חןשרית

ליזרוביץ'·הדרעמליה
מרקסאביבה

קושניראבי

שמרגדעון

המסתובבתהבמה

סמית,רוג'רבימוי:מיטלפונקט,הללתרגום:קריספ, .'גכ.מאת
זיו.שוליתאורה:לידור,אלדדמוסיקה:סונדל,עדנהתפאורה:

צעירמנדריןהואטרום-חצות)של(הסטודנטשנגיאנגויו
בסירנותאחריהאהבה.באמנותלהשתלםהמשתוקק

למזלו .תשוקותיודיגדולאינושאברומביןהואאחדים
בהתייעצותהאהבה.באמנויותמומחהקוסםלעירמגיע
השתלתהכוללההגדלהניתוחאתהקוסםבפניומתאר

הכרוכיםקשייםשלושהמפניאותוומזהירבפינו'כלבשלפין
 :בני.זורח

,השמיעני".מהראנא,אלה,קשיים"שלושה

דודיםממשכבלהימנעישהניחוחשאחריהואהראשון"הקושי
,ואיברהענייןבלבתפגעאחת,פעםולותנסה,אםימים. 120במשך
האמיתיגםיידבק,לאשהמזויףרקלא ;ייפרדוהאדםואיברהכלב
שלזההרילאויאםכוחילייעמודאםקודםכששאלתי ;ירקיב

סוגל iנאתההאםלאדודים,ממשכבלהימנעאתהיכול:האםכיוונתי
בכאב.לעמוד
שלושיםהעשריםבשנותנשיםרקהניתוחשאחריהוא,השניהקושי
שנה,עשריםלהןמלאושלאאלוכייאותךלקבלתוכלנהשלהן
בזמןכאברקידעויילדולאשעודואלהימלונןנבקעכבראפילו

מעשהדודים,נחתידעווטרםנישאושטרםבתולות;ואילוהמעשה

רקלאצעירות,ומנערותמבתולותתימנעלאואםמתות.והןאחד
 .קטןלאחטאוילךשעזרמיוגםהאשמה,תיפולעליך

שאף-על-הריהתמורה,בךשתתחוללשאחריהוא,השלישיהקושי
הראשוני'הזרעייפגםשלאאפשריאייחסרלאשלךהגבראשכוחפי

אובניםלךיוולדוואפילוצאצאים,להעמידשתוכלכללברורולא
;כששאלתיימיםלאריכותיזכומיעוטםורקבאיכםימותורובםבנות,
נכוןהאם :כיוונתישלזההרילאו'אםלסכנותנכוןאתהאםקודם
נכוןאתההאםלאצאצאים,להעמידולאבתולותלשאתשלאאתה
א.מכאןיבדעתוונחושצעיראיששאתהבךרואה.אניחייךאתלסכן

בלאחודשיםשלושהלשאתתוכלולאכאש,בךבוערתשהתאווה
מלחמודלהישמרתוכלולאלנשים,כולונתוןלבך .ב;דודיםמשכב

בנים,לךאיןשעדייןחוששואנימאודימעטותשנותיך .ג-,;בתולות
 .למכשולאפואלךיהיואלהקשייםושלושההרבה,לאאזלךישואם
ולכןהנזק,אתולאהתועלתאתאלאראיתלאקודםששמעתממה

יודעכשאתה;עכשיו,היסוסבלאלהסכיםומיהרתשמחההתמלאת

ראש."בכךתקללאבוודאיהנזק,ואתהתועלתאת

11 
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המפורסםהארוטיןהרומ

(מחצלת-טראן"פררו"

 )הכשריםשלהתפילה
והמחזאילסופרמיוחס

ליו'-7ההמאהכןהנודע,
ליככינויגםהידועיו',

לי-דנג.

תבוררפישחר,אוהדרכטר,דפנה )'ב-'אהסדר(לפימשתתפים

חסמןמרקזוהר,מריםמשתתפים:

 03-256222טל. . 62091ת"א 34ויצמןליסין,ביתתיאטוון

יי 77ייעתוןעלהחותםכל

אחד Iשנתבכרךזוכה

חינם

תיתןאלאנא, ;בלביספקלטעתכדיבהםאיןאלהעניינים"שלושה
בי."שתחולללתמורהאלאדעתך
 "?בלבךספקשאיןזה"איך

אתאעשהלאאםוגםבביתיילחיידומיםאינםוחייכאןזראני"כיום
ממשכבלהימנעאפואעליייקשהולאבגפייואשןלבדיאשכבזה

 .בעיניימכשולאינוהראשוןשהקושיכךהניתוח,אחרידודים
תהיהשלאלהאפשראיהחוקיתהאישהרקבעולםהנשיםמכל

מהאישה.לינשאתיכברואנימשנה,לאזההשארכלולגביבתולה,
האהבהבמעשה ;מכלפחותחפץליישבבתולותהנשים,שמכלגם
אלאמעונייניםאינםבבתולותשחושקים;גבריםדברמבינותהןאין

בתאישהצריךהדודיםלמעשהואילובהנאה,ולאוביופי,בשם
;כמומידהכנגדמידהלמדד+להחזירשכברשנה,שלושיםעדעשרים

קטעלכלמתאימה,שורהיששורהלכל :שיריםכתיבתבתחרויות
מכחוללראשונהלקחהעתהשזהנערה,תוכלואיךלו,שיענהקטע

הקושישגםאפואחוששאני ;המתאימההתשובהאתלמצואבידה,
בעיניי.מכשולמהווהאינוהשני
שלאהריבנים,לייהיושלאעליינגזראםהצאצאים,לענייןואשר

נגזרבמקרהואם ;לאואםוביןהראשוניהזרעייפגעאםביןיהיו,
ישובעכשיו,ייפסדאםגםהראשוני,שהזרעהריבנים,לישיהיועליי

אםשאלתינכוןאניינכוןאניאםשאלתצאצאים.להעמידדיווישפע
לךאיןאםבעיני.קליםקשיים,שכיניתמהיעמוד.כוחי,לייעמוד
 •התמורה."אתביוחוללמהראנאאחרים,ספקות
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פגישותשתי

 .ח

גרםעיניהבמבעמשהדהקפה.בביתפנוימקדםיפשתי

ששים.כבתאישהשרקק.חם,מבטמדלה.להתיישבלי
צמאהלשוחח.רוצהשהיאידעתימארד.נאהגדולה,
ואנונימיתמארדחושפתערטול,שיחתזר.עםלשיחה
אפשר.זריםעםשרקכזדמארד'

פעםמרגוע.מוצאת"אינניאמרהשעברה"בשנה"התאלמנתי
שם.נרגעתקברו.אתפוקדתאניבחודש

לחידת.הרצוןאתבימעוררהמצבותבמראהוהחידלוןהקרירות
בתרני'הסגורותהתאדותאתלחידתהחיים,עלבהתענגותלחידת
אניבחילה.שאחדשעדעילדסיםעינוגיולגמועהמענגאתלחידת
נאהבת,להיותשדבנאהבת.שדבלהיותשדב.נאהבתלהיותרוצה

עגבדתללקקחדשים.בשיכרוןמוחלטת,בהתפרקותבסערה,לאהוב
 .מעודיעשיתישלאכפיערפול'עדצעירות

 .עצמישלקבריםפניעלהילכתיכאילוהמצבותביןעוברתאני
חייםמחיי.שנהקבורהמהםאחדכשבכלעצמי,שלקבריםעשרות

 .חדלשעדןכמדואוזליםשהולכים
האחרוןהקברעצמי.שלהקברפניעלמהלכתשאניחלמתיבלילה

אדמהשבתוכי.מהחלליותרגדולבאדמה,ואפלגדולחללעצמי.של
בקרקעית.מארדדביקהמארד'אפלהתחוחה
קמלהאניבפניםבמחלצות.עטופהזוהרתסבתאעלי.הסתכלי
ומדולדלרפהוהולך'המתרכךבבשרנלחמתשינייםבחירוקוהולכת.

ציבורי.תפקידמארד.מכובדתמאוד,עסוקהסבתאליום.מידם
מלוטשות.חדכמהמשיחותשבעהאנירבים.אנשיםעםנפגשת
רוצהאניאותי.להרשיםמנסיםחנופה.גינוניעלימשפיעיםגברים

לחדשרוצההדדי.רעבבושישקשרמחפשתנפש.שיחותלאמין.
הבשר.כוחאתההוא,הלהטאתפעםערד

החיים.ממלחמתועייפיםמותשיםאותי.מדשניםלאגיליבניגברים
כמדאותם,שאפנקמצפיםשלהם,במחלותמשפחתם,בבניעסוקים
לפנים.אמם,

מלדתלילרחשחושיים,ועייף.זקןבבדידדתד,נמקכזה.מחזרלייש
אשת(אינני .כמרךאשת-ביתאמר'ארתך'רוצה"אני .בטלפוןאהבה
כיורמדלאותילסגור-נשדאיןעלחושבהואעקרת).ולאבית

קטנותלקרביותחתרךהסלטאתלדלהגישממנימצפהבמטבח.
הקבועה.בשעהעליו,האהובבטעםוגולש

אתרקאיש.לרצותרוצהאינניהיוםאחרים.כלרצותעליעברוחייכל
טיפותאתללקקלרקוד,להתלבש,ערב,כלמחוץ-לביתלבלדתעצמי.
מוחלט.עינוגמתוךהאחרונותהחיים

אניקמלה.אישהשליאושהזיותשלי.ההזיותעללאישסיפרתילא
בדידות.בתוךומתבוססתרוצהלילה.כלאהבהמעשהלעשרתרוצה

ריחרקבדנד,אתנשמתיהחדלים,בביתבעלי,מיטתלידשנתיים
מחלתו.

אותישיאהבגבראותי.שיאהבורוצהאניבתרני.יבשרהמעיינותכל
שבי,הזההירכשבכליחלחלאותי,וירודהירענןסוחף.מטרכמד

שבד.בזרעשבד,בעסיסשבד,בנעדריםמחדשאותיימלא
מתוק.אגוזיםריחההוא,המשכרהטעםאתטעמתילאשנתיים

ומתוחה.שטרחהלבטןמתחתוקשהחלקהבזכרותלחושרוצהאני
רוצהאניבריא.נעים,שרירי,בגדףאגעאותי.ינשקוצעירותשפתיים

לארענן.שחדר,שיערלתוךבאצבעותלפלושחזקות,כתפייםללטף
חידלון.ממנו.נודףמוותשריחרופסגדףלאמקומט.מלבין,עורף

השתלמותהאוניברסיטה,מחניוןבמכוניתיצאתיקרה.זהאתמול
והצעתיהשערלידעומדאותרראיתי .עבודתיבמסגרתמקצועית
כבןההשתלמות.בתחילתשעבר,כשברעבוהבחנתילהסיעו.
שנה.בעשריםממניצעירארבעים,

חשבתי.במיטה,כמדכמעטאלי,מארדקרובלידי,ישב
מארד.עדינותידייםלחגורת-הבטיחות.כשרכןשערותיו,בריחחשתי

דגלרגליואתפסקהוא .גילומכפיצעירנראה .מאודדקרתמחניים
מוצקות.ברכייםירכיו.שביןלרווחמבטמלכסנתבי.עלהחרםשל

בקצרתדגדוגחשתישלד.באיברבו,לגעתרוצההייתיכל-כך
אותר.להריחבידי.בדלגעתאצבעדתי.

מנדברת.ציבוראשתתפקידי.עלשמעכבדד.ביראתאלידיברהוא
אתכממשיךומסולסלים,ארוכיםבמשפטיםפתחחכמה.סבתא

בידיעותיו.אותילהרשיםמנסהבקורס,הוויכוח
רוצההזאתהזוהרתשהסבתאמה"כללעצמי,חשבתיקטן""טיפש

אחת".פעםגםלו .ארתךלטעוםהוא
'נוהגתלעירמחוץ.יצאתיוהנהןרוקדאתבלענדהם,.הואלדאמרתי

ואשתובנילביתי.להביאואי-אפשר ?יתחרטאםמהבמהירות.
 .עצי-אורןחורשתעלבאצבעוליהדרה-לשם""סעימתארחים.

כדלימרטיטהמשכר'מרענן'יחריף .ביהלםהאורניםריח .נסעתי
 .מהתרגשות

חשתיבפי,ההואהטעםלי.ונשקבפשטותאמרמיוחד",קסםבך"יש
 .במותניוואחזתיסחרחורת
אתממדללמנוסהבתנועהידידבשתיבשדיונגעאמרמאד""חדשנית
אצבעותיו.בשתיהפטמות

מתאורהרועדת .בתרנילזרוםהחלדתשוקהמעיינות .ערפולחשתי
ריח .פנילמולהזדקרהוחלקהכבדהזכרות .מכנסיואתפרמתי
באפי.עלהמתוקחרובים
 "?מהאז"כן,כולי.מרטיטהטפשית,שאלהשאלתי-נשרי""אתה

 .מכנסירוכסןאתופרםאמר
היהידם-הולדת.מתנתכמרלאט,לאטבעדינות,אותיהפשיטהוא

בליתילאשעדייןיודעתאנימפיר.תדהמהקריאתששמעתינדמה
תאוותיוזרמימוצץצווארי,עלהרכהכלשדנוהחליקהוא .לחלוטין

שפתי.אתמצץ

הפתעהבשבילי.גמורההפתעהאתעלי.הסתכליעיניך,את"פקחי
טובה".

שלאכמרבר,רציתיואנירגלישביןהקטןהפרחאתמדללכף-ידובכל
אוהבאני-"דבריאמר'אותי","לטפי .ימיכלבגבררציתי

אלי".שמדברים
שרקק.שרצף,החוצה,זרםאדירוהנהרבתרנינפרץענקסכרכמר

עללעמוד"תפסיקימקרמי.עלקפאתיהבנתי.לאאמר."תסתובבי",
והורידגביעלהכהבחוזקה,במותניאחזואזלמטה"ותרדיהברכיים

 .הארץעללמטה,אותי
אותרגמעתי .נעתרהוא .התחננתיאותי""מלא .אותיבעלנוטפת
מחלחלבתוכי,נספגבזרעוחשתיבמדבר.צמאכמרלאטלאטלתוכי.
בעצמותי.נספגחרבה,באדמהכמדבבשרי,

עמוק".עמוקבתוכךלשקוע"אפשראמר,כל-כך",רכה"את
 .חשבתיכל-כךודקקלגופר

 .אמרוקלטתי"לישידרתאתארתך'שאבעל"ידעתי
 ?עכשיופהמחכהאת"למישאלתי-"ועכשיו"

וחייכה.•משותפת",שפהאבירעם"מצאתיענתה,"לאביר",

בהםתדרותוחינוךלתרבותהמרכז

העובדת.-בהתיישבותפיתוחבעיירות-בערים

לצעירים ,לנוערעיוןוימיהרצאותסדנאות, *
 .הסתדרותייםרעיונייםבנושאיםולמבוגרים

 ,ראשוןתוארלקראתגבוההלהשכלהכיתות *
הארץבכל"כלנית"פרויקטבמסגרתלעובדים
הפתוחה")."האוניברסיטהעם(בשיתוף

 .הפועליםמועצותלידעובדיםלוועדיספרבתי *

 .לסין""ביתותיאטרון"מופת"מועדונירשת *

זמריריקודי ,ידמלאכת :הגיליםלכלהעשרהחוגי *
 .ועודועודהתעמלות

 .זמרחבורותעדות,פולקלורמחול,*להקות

אמניםעםומפגשיםסופרים""ימייצירה,*סדנאות

 .ובקהילהעבודהובמקומות ,ספרבבתי

 .לגימלאיםעניפהוהשכלתיתתרבותיתפעילות *

 .הארץלידיעתאבשלום""מכון *

 127ג'?יון

ישראלבארץהעובדיםשלהכלליתההסתדרותז
הפועלהוועד

ולחינוךלתרבותהמרכז
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לאורגזמההבחלה
הפכהבמערבהמינית""מהפכה : 11ן

הילדותיתלתביעהל;?המהרהעד
שהיאתביעהמ~ידי'לסיפוק

בכלל.המערביתהצריכהלתרבותטיפוסית
הזכויותלמגילתשנכנסההנשית,האורגזמה

אצלמהירהשפיכהעודדההפמיניסטית,

נשיםאצלמבוימיםושיאיםמאוימיםגברים
 .מערכהליזLדההפכההמיניות ;מתוסכלות
אתליישוםהציבההמערביתהמנטליות

כיעדפועל/ת'לכל'אורגזמהשלהמוטו
בירידצצומהרהועדדבר'לכלטכנולוגי
עללספקשבאומיןמדריכישלנוההבלים

סקסולוגיותותראפיותתנוחה,שאלהכל
דורש.לכלאינסטנט-סקסלהבטיחשנועדו

בנושא,המחקרגילהדורשתוךמ?ליאלא
נעשההעברעכבותשהוסרושמרגע

 ;המיןחיישלביותרהגדולאויבםהשעמום
והנפיחותמשותפיםבכוחותמהירטיפול
עוברת.

המיןבספריכמובן'איננה,הבעיה

הסואןטונגהסיניהאציל ;כשלעצמם
בתנוחות"גיווןכיבכותבולמדימשכנע
משכיליםמחיות,אנשיםהמבדילהואאהבה

כמואלה,חיבוריםמדעת".מנבערים

הכשרם''הגןההודי,ה'קאמה-סוטרה'

הסיניהמיטות'חדרו'אמנותהאיסלאמי
חוברושבהםוהראשוניםחידוש'אינם

היא,הבעיהשנה.אלפייםלפניכברבמזרח
משולכאלהמדריכיםשלהצרכןשבמערב

אניניםבישולספרישברשותולמילרוב
הנרותוגוןהמוסיקהסוגאתאףהמפרטים

הבישוליסודותאךמתכון'כלהתואמים
והכשרתולחלוטיןלוזריםביותרהבסיסיים

-,מזנוןחטיפיעלמבוססתהגסטרונומית
Junk Food .למינהו

סוגישלמפורטיםתיאוריםלדוגמה,
מפגשיםשלשוניםסוגיםהתואמיםהקטורת
כזוטותהממוצעלמערביייראואירוטיים

עלאחרותהשגות ;מיותרתטקסיותשל
מוזרכקוריוזלותיראינהמיניתהתנהגות
העצורשהמשגלבעודלמשל'כךותו-לא:

) COITUS RESERV A'flJS ( במערבשימש

הפךבמזרחהריקונדום,במקוםבעיקר

היותעשירה.מיניתלתורהפינהלאבן
לבדוורבו""פרועלשלאסברוובמזרח

מדריךהואשהרעבשכפיגרסוהאדם,יחיה

יצלחלאגםכךקולינארית,לחוויהגרוע
חפוזהשזלילהכמו ;האהבהאומנותלגבי
הנטעמתאנינה,לארוחהתחליףאיננה

מיןגםכך-וחךעיןומעשירהבניחותא

אתלהעניקאלאחפוזפורקןלהיותנועדלא
חוש'כללענגחיפזון'בלאאוצרותיו
 Yigyana (טאנטריבטקסטתום.עדלהיגמע

Bhairava ( דניהאלהאתשיווההאלמלמד.
הרוח,אתמסמלתרבי ;בחיקוהיושבת
הואבאשרלאדםאפואמתייחסיםוהדברים

 :כאחדונשיםגברים-אדם

זp:;נ.ראשית,ש '1 ז:;~לל:;נךז;יני 'ל~7רp1ןז:;:;ג.ראזקית

 .ף;סנ;:pז י~~כ:~ן י~~ ?iה- ך~;זקי;:וך ?7 ז:;ג;:ו

הקץ'אתלדחוקשאיןחכמיםאמרוכבר
המשיחבביאתרקשלאהיא,והאמת
סתםשלבביאתםאףאלאהדברים,אמורים

 ;הפורקןאלנחפזהרגילהמשגלהדיוטות.
 .ונפשיגופנימתחיוצרתהגואההאנרגיה
גואה:באנרגיהאותנוטועןהמיניהשלהוב
הנמהרתפריקתהאבל ;להתפרץמבקשת
ומותירההחלה,בטרםהחגיגהאתמסיימת
פשוט-מרוצים"אך"עייפיםאותנו

האנרגיה.מןריקיםהלחץ'מןמשוחררים
לאחרנע~ביצורש"כלהבחיןאריסטוכבר

בהתנקזותהמושגתהרגיעה, ;המשגל"
אותנומותירההמערכת,מןהאנרגיה

לשפלאחתבבתהופךהשיאאדישים.
שבסוף"."האפרזהו ;ונפשיאנרגטי

ננ;זכה.;:ךיי-ת.ר Rז;ישו:;גשיא

איננומיןוטנטריותטאואיסטיותבשיטות

הישארחוכמה,ראשיתשער.אלאאסלה
בלישבראשית","האשעםהגואה,בשלב
הסוף.אללשאוףבליפריקה,עללחשוב
במגע,בתחושה,-ברגעממוקדהישאר

התשוקה,תוךאלהירגעבטעם.בריח,
אתלפתוחלמהרבליהזו'הגאותעלהינשא
ב"לסבולהקושיימחקו.גואיםמים ;הסכר
מפוצץהאנרגיה,שהעונג,בזההואעונג",

בשליטהלאאתה :הבקרהמערכתאתלך
 .לחלוטיןעצמךאתנותןנעלם,'אתה' ;עוד

שכןמעצמה,אזמתהווהטעונהנינוחות

התהליךאתהמאיצההיאהעצמיתהשליטה

שישוברגעמאמץ'היאשליטה .סופואל
יוצרוהמתחמתח,ישמאבק,יש-מאמץ

 .בפורקןהצורךאת

:כך, ?t:;גהלה, Rתו ?7~סי~הה;

 .ח~.?ז:ז~י ל~ג;:;:זלטוף~ל~סי fה

יעדישוםעודאיןכזונינוחותנוצרתכאשר

התמסרותרקאלאשליטה,ואיןמאמץאין
הראשוןהואמגעכל ;לתחושהטוטאלית
נושםאתההעולם.נעשההזוג'ובןוהאחרון

.בניבומתמוססגבולות,'מאבדואליוממנו
כוחשום ;בחיותםזהאתזהמזיניםהזוג

טעינהשלתהליךזהואדרבא, .אובדאינו
כוחכספקימשמשיםהם ;סוףללאהדדית

יחדהיוצריםחשמלייםקטביםשנילזה,זה
כללחיים,ניעורבגוףתאכלאחת.זרימה

 .כולו~גוף-נפשחודרתאקסטטית,היאנשימה

ןה f:;גחבוק רpז~~

-:;גבןליםיך Wחו~ךבןדים

:כזה.:כר~י~ל ' f ~ 9ה

השליטה ;מעצמהמתרחשתזוהתרעדות
ועימתנעלמת,ה"אני"שלהמנטאלית
פורקןזהאיןוהניתוב.השיפוטהחציצה,

שלאקסטאזהאלאהמיןאברישלמקומי
תאכלהרוטטתבאנרגיהכולה.הישות
עודאיננוהגוףאף ;רוקדתאכלמרעיד'

רקחיים,כוחותשנישלמפגשרק ;הגוף
גבולות.בלירעד

s::::1 

אלאבפרטים,כללנוגעתהלשוןאיןבגללה,
הדיכוטומיהמןשגורותמליםדרךרק

השירוכר'.פיןכוס,זין'זיון'-הקיימת

הואלעיל,המובאה"מכתבים"מתוך-13ה
ביןביותרוהמורכבהעדיןהיפה'בעיני

אחדוהואויזלטיר'שלהאירוטייםשיריו
בשירהביותרהיפיםהאירוטייםהשירים

הדבריםשלעניינםמצדכולה.העברית
לאותובדיוקפונההואכילראותקלהאלה,
סימון :כמעטבונגעושלאלשוניתחום
הגוף,ותחושותהמיןמעשיהמין'אברי

-ופשוטישירבאורחרן'והרימיהעור
לאערכי'לאמנוכר'לאאחד'בגובה

להוסיףלמותרבוטה.לאגס,לאמטאפיזי'
חווייתכאן'המתוארתהמיןחווייתגםכי

מגעאצבעות,תנועתליטוף,נמשכת,הנאה
שאינהמשגל,שאינהחוויהאוראלי,
חוויה ;להמחוץמקוםלאףמובילה

חוויההיא-ובדימיוןבחושיםהמרוכזת

העברית.השירהשלבעולמהמאודנדירה
ובגילויבפשטותמאודקלאסימשהויש

בשירההמרוכזתבחושניותגםולכןהלב,
בפרט,הזהובשירויזלטיר,שלהאירוטית

ולאמאודעתיקהשירההמזכירמשהו
וכוס.רכילראסאפפושירת'כמומאודעברית
למעקבמפליאבאורחכאןנעניתהלשון
שלוהטקסטורותהתחושותאחרהצמוד

"הבטישההצרוףהשונים.האיברים

שלם.פלאכברלבדו,הואהרכה/הלחה"
ומחוץרך),מול(בוטשאוקסימורוןמיןהוא

אבל Iלמדימלאכותינראההואהזהלהקשר
הד.רה","קצה-הממדיםהקטנתעםכאן'

.אותוההופכיםודיוקחיותמקבלהוא
ותחושהתנועהשללהפליאיעילהלהגדרה

גםפלחים"."ביןשלמקוםבאותואצבעשל
בפשטותומדויקצרוףהוארוטטים""~:חים

ההתנגדותובסוגבטקסטורהלגעתובכוחו
ולאים" n ~נ"מורד-עכוז.אותושל

אחרתמלהכל-זאו"מוצקים""יציבים",
"הבאר-וכךנוכחותו.אתמדישתקשה

הריבית"המחילההרווי","התלםהיבשה",
שלבמהלכההלאהוהלאההשואבת"
'ואלהדימיוןתוךאלהנוגעת-הוזה,האצבע

העולםאלהשמוטהראשמןהצופההעין

הפוך.הנראה

בפתחמסתיימיםשניהםחלקים.שנילשיר
ה zהזוקפיצת-מוותובמיןדלת> .(חלון
סחרחורת,מחויכת,קפיצת-מוות ;ממנו

תוךאלזהזורמיםגםהםאבלהתהפכות.
זורמתהשירשבפתיחתהאצבעותנועתזה,

הפהאלהזיןלתנועתומתהפכתכביכול
כידאלם/מגשדם/חלילשל"שרביט-

ויזלטירממשיךאחדכדברלוגם".לפהקלה
הדיאלוגאםגםכי :א.צ.גשלפריצתואת

 :בגועל-נפשמסתייםהזונהעםהאצ"גי
שלהנכחהכדשחיתההרי ,"????ק"
מכליותרורצופהמדויקתמיניתהתרחשות

גםכזאת,התרחשותעםאחרשירימגע

 .אחריושבאהדורכשירתוגםשלובשירתו
נעשתהההנכחהרק'לאויזלטירשלובשירו
העמדה,שגםאלאלגמרי,ורצופהמדויקת

בליהעתיק, "כ;:כ;:כ;:כ;:ק"המןלגמריהשתחררה
גםלומניחהוהעב·ר~ת·ההומור,אתלאבד
כמותורביםהיושלאדךג", ?7"א.שר

 •.כאלהאשוריותבאותיות

,j 

 •מפרותבין

לפורנוגרפיה

 •תצפיתנוקדת
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החדשהמנועשמןעם--90הלשנותשלןהמכוניתאתהכנס
יכולשאינןיתרונות SG 201S0לדלקול ! SG 201S0דלקול
עליהם:לוותר

למנועישמניםבדרישותביותרהמתקדםהסורגאתקיבלהשמן •
 . API-SGבעולם:בנזין

מתקדמת.בטכנולוגיהפותחואשרתוספותמכיל •
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